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چکیده
در جهان امروز ،اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات و بهویژه استفاده از نتایج این فناوری در فضای مجازی ،تاحدی
است كه از آن بهمنزلۀ راهكاری برای توسعۀ آتی اقتصادهای جهانی یاد میشود .اگرچه در میزان و نحوۀ تأثیرگذاری
سرعت اینترنت و فناوریهای نوین آن در اقتصاد (ملی و جهانی) مناقشاتی اتفاق میافتد ،اما به علت غالببودن
آثار مثبت اقتصادی بر آثار منفی آن ،بیشتر كشورهای توسعهیافته و درحال توسعه در پی افزایش توانمندیهای استفادۀ
کسبوکار و سطح دسترسی مردم به فناوری پهنبادند .از اینرو در پژوهش حاضر ،پس از تبیین مفهوم فناوری پهنباند،
که پایهای اساسی در فناوری اطالعات و ارتباطات است ،به اهمیت این فناوری برای توسعۀ اقتصادی کشورها اشاره
میشود .یکی از اهداف اصلی این تحقیق ،تحلیل کیفی و کمی این اثرگذاری است که باید به شکل مشخص و کاربردی
ارائه شود .در ادامه ،مباحث مفهومی و مبتنیبر شهود و آمار ارائه شده است .صحبت از آثار توسعۀ فناوری اطالعات
همکاری میانصنعتی ،توسعۀ زیرساختها و خدمات متنوع
و ارتباطات بر نفوذ اطالعات ،ارتقای خدمات دولتی،
ِ
اقتصادی ،تغییرات ساختاری و مواردی از این دست درحکم تحلیل کیفی ،و صحبت از آثار فناوری مذکور در سه مقولۀ
مهم اقتصادی ،یعنی درآمد ملی ،اشتغال ،بهرهوری ،با تکیه بر آمار و ارقام جهانی و به تفکیک کشورها ،درحکم تحلیل
کمی اشاره به این مهم دارند.
واژگان کلیدی :فناوری پهنباند ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،اقتصاد دانشبنیان ،فضای مجازی ،اقتصاد دیجیتال،
اقتصاد اینترنت.

مقدمه
کارشناسان از شش علم ریزفناوری ،زیستفناوری ،دانش هستهای،
مهندسی ژنتیک ،فعالیتهای زیستمحیطی و آیتی بهمنزلۀ
زیرساختهای علوم بشری یاد میکنند که در این میان ،فناوری اطالعات
برای همۀ این علوم نقش زیرساختی دارد (کارخانهای.)1393 ،
حق برخورداری از ارتباطات پهنباند یکی از
از سوی دیگرِ ،

محورهای جامعۀ اطالعاتی است و این حق درحکم اصلی کلیدی
برای دسترسی عادالنه و جهانشمول به اطالعات و دانشهایی است
که انسانها قدرت نیل به خواستهها و مقاصد سازنده و توسعهمحور
خود را با استفاده از آنها بهدست میآورند .امروز برای تضمین اینکه
از فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،درحکم ابزارهای کارآمدی

 .1دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه تهران
 .2کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه امام صادق (ع) (نویسندۀ مسئول)؛ mahdiroayaei@gmail.com

 .3کارشناسی برق ،دانشگاه امیرکبیر.
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مانند ارائۀ بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش ،حاکمیت ،تجارت
و بازرگانی ،برای رسیدن به رشد پایدار اجتماعی و اقتصادی استفاده
شود ،بهرهمندی از ارتباطات پهنباند امری حیاتی بهشمار میرود.
مسیر توسعۀ پایدار است؛ بنابراین
توسعۀ دیجیتال ابزار متحولکنندۀ ِ
بهمنظور دستیابی کامل به قابلیتهای این مهم ،باید شبکههای
پهنباند پرسرعت را توسعه داد و هزینۀ استفاده از آن را بهگونهای
که مقرونبهصرفه و جهانشمول باشد فراهم کرد (زارعیان.)1394 ،
بررسی روند جهانی در حوزۀ توسعۀ ضریب نفوذ پهنباند
نشاندهندۀ حرکت بهسوی شکلدهی جامعۀ اطالعاتی گسترده است
که در سالهای آتی شاهد رشد بیش از پیش آن خواهیم بود .افزونبر
افزایش ضریب نفوذ پهنباند در جهان ،با توسعۀ شبکۀ زیرساخت و
گستردهشدن استفاده از فیبر نوری در آن و همچنین افزایش تقاضا در
سالهای اخیر ،سطح پوشش پهنباند در اغلب کشورها رشد کرده
است و روندی صعودی داشته است .درنتیجه ،شناخت فناوری
پهنباند و توسعۀ آن از نكات كلیدی در این حوزه است که باید درمورد
آن تحقیقاتی اساسی انجام پذیرد.
پهنباند یكی از فناوریهای نوین و كارآمد در جهان ارتباطات
است .تأثیر این فناوری در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جوامع
انکارناپذیر است و براساس گزارش چشمانداز فناوری اطالعات
 ،OECDدر توسعۀ اقتصاد امروزی جزو مهمی بهشمار میرود.
پهنباند با تولید بازار و مشاغل جدید و با تغییر در نظام اقتصادی و
تولید زیرساختهایی متفاوت از آنچه پیش از این بوده است ،به توسعه
و تحول اقتصادی و اجتماعی كمک خواهد كرد .باالبردن كارایی
بنگاه ،ارائۀ خدمات دیجیتال ،ارتقای رقابت و تسهیل جهانیشدن،
برخی از قابلیتهای این فناوری است .پهنباند همچنین قابلیت
خالقیت در فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) را خواهد داشت؛
ً
مثال ارتقای همكاری در «تحقیق و توسعه» 1و سازماندهی نوین در
فرایند تحقیقات از فواید آن بهشمار میرود (.)OECD, 2008, p. 8
تأثیر توسعۀ پهنباند در اقتصاد و بخشهای دیگر جوامع بیشک
نیازمند گذر زمان بوده است و نمیتوان انتظار اثرگذاری سریع را
از این فناوری داشت .ورود پهنباند به جوامع ،نخست نیازهای
جدیدی را در سایۀ تسهیل برای نیل به خواستههای موجود ارائه
میكند .سپس نیازها تغییر میکنند و گاه آنقدر شكل و کارکردشان
ً
تغییر میکند كه با خواستههای ابتدایی بسیار متفاوت است؛ مثال
گسترش تاکسیهای اینترنتی از این نمونههاست که نوع درخواست
کاربران به نسبت گذشته بسیار تغییر کرده است و نیازهای
مجازیسازی در ذائقۀ آنها جای خود را باز کرده است .با گسترش
دوبارۀ پهنباند برای پاسخگویی به نیازهای جدیدتر ،روند مشابهی
رخ خواهد داد و نیازها تغییر میکنند یا تولیدی جدید رخ میدهد.
امروزه اطالعات یكی از اركان اصلی علومی مانند اقتصاد است.
1. R&D: Research and Development

تقارن اطالعات و آگاهی یکسان طرفین از وجوه معامله بهقدری مهم
است که نبود این امر ممکن است به شکست بازار بینجامد .ابتداییترین
خدمت پهنباند و اینترنت در فراهمکردن فضای شفاف اطالعاتی
خالصه میشود .خرید اینترنتی ،بانکداری اینترنتی و انجامدادن امور
اداری ،شرکتی ،عمومی و خصوصی و بسیاری از فعالیتهای دیگر ،که
ذیل این شاخه تعریف میشوند ،از این ویژگیها بهرهمندند.
آثار فراوان توسعۀ پهنباند ،سیاستمداران كشورهای گوناگون را بر
آن داشته است که با شناخت بازار و تأمین نیازهای آن ،به روش خود،
از منافع این فناوری بهرهمند شوند .افزایش خدمات متعدد اجتماعی و
اقتصادی ،تسهیل در فرایندهای اجتماعی و بهبود مسیر اطالعاتی ،از
جمله فوایدی است كه دولتها به جستوجوی آن برخاستهاند؛ بنابراین
در این پژوهش در پی تأیید مدعای خود درمورد تأثیر درخور توجه و
اساسی فناوری پهنباند در اقتصاد هستیم 2.در پژوهش حاضر ،پس از
ارائۀ مقدمهای درمورد اهمیت توسعۀ فناوری پهنباند ،پیشینۀ پژوهش و
ادبیات موضوع فناوری پهنباند معرفی شده است و سپس تحلیل کمی و
کیفی اثرگذاری فناوری پهنباند بر اقتصاد ارائه شده است.
ِ

 .1پیشینۀ پژوهش
 .1-1مطالعات خارجی درمورد ارتباط پهنباند و اقتصاد

تحقیقات ارائهشده با هدف جمعآوری شواهدی دال بر تأثیر
اقتصادی پهنباند تاحدی جدیدند ،البته تحقیقات اندکی هم در این
حوزه ارائه شده است؛ بنابراین در ادامۀ پژوهشها در این حوزه ،تأثیر
صنعت فاوا در رشد اقتصادی نیز بیان میشود.
کوترومپیس براساس دادههای  22کشور عضو  OECDو در دورۀ
 2003تا  ،2007با استفاده از سیستم معادالت ،همزمان تأثیر اینترنت
پهنباند در رشد اقتصادی کشورهای مدنظر را بررسی کرده است
( .)Koutroumpis, 2009او در این مطالعه ،چهار معادلۀ تابع تولید،
تقاضا برای زیرساختهای اینترنت پهنباند ،عرضۀ زیرساختهای
اینترنت پهنباند و معادلۀ تولید زیرساختهای اینترنت پهنباند را در
نظر گرفته است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که برای
کشورهای عضو سازمان  ،OECDتأثیر پهنباند در رشد اقتصادی با
افزایش استفاده از آن بیشتر میشود .براساس تحقیق کوترومپیس ،در
کشورهایی با میزان استفادۀ کم از پهنباند (کمتر از 20درصد) ،افزایش
یک درصدی میزان استفاده از پهنباند باعث رشد  0/0008درصدی
تولیدات داخلی میشود؛ درحالیکه در کشورهایی با میزان استفادۀ
متوسط (بین  20تا 30درصد) ،این اثر به  0/014درصد میرسد و
در کشورهایی با میزان باالتر از 30درصد ،با هر  1درصد افزایش میزان
استفاده از پهنباند ،این رشد به  0/023درصد نیز افزایش مییابد.
 .2تحقق آثار اقتصادی فناوری پهنباند نیازمند فراهمکردن برخی ملزومات اقتصادی
و غیراقتصادی در کنار این فناوری با توجه به مقتضای کشور است که پرداختن به آنها
نیازمند فرصت دیگری است.
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کاربرد این یافتهها برای کشورهای درحال توسعه بسیار مهم است.
تازمانیکه اقتصادهای نوظهور میزان استفاده از پهنباند را به شکل
چشمگیری افزایش ندهند ،تأثیر اقتصادی فناوری همچنان محدود
خواهد ماند؛ زیرا سرمایهگذاری در اینترنت بازگشت سرمایۀ فزاینده
دارد و رابطۀ میان پهنباند و رشد اقتصادی مثبت است (ibid, p. 471
.)-485
چوی و یی با استفاده از دادههای مربوط به  207کشور و در طول
دورۀ  1991تا  ،2000با استفاده از تکنیک پانل دیتا ،اقدام به تعیین اثر
اینترنت بر رشد اقتصادی در نمونۀ مدنظر کردهاند .مدلی که آنها در
مطالعهشان از آن استفاده کردهاند به صورت زیر است:
Growthit = β0 + β1Internetit + β2Internetit + β3Governmentit
+ β4Inflationit + uit

در این مدل ،رشد تولید ناخالص داخلی سرانه تابعی است از
اینترنت ،سرمایهگذاری ،مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم .در این
مدل  Growthitرشد تولید ناخالص داخلی سرانۀ کشور  iام در دورۀ
 t، Internetنسبت کاربران اینترنت به کل جمعیتInvestment ،
سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی Government ،نسبت مخارج
مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی و  Inflationنرخ تورم است.
 Uitنیز جملۀ خطاست .ایراد اصلی مدل فوق این است که در آن ،سایر
متغیرهای تأثیرگذار در رشد اقتصادی ،مانند نیروی کار و سرمایۀ انسانی
از مدل بیرون مانده است .این امر نشاندهندۀ فقدان تصریح صحیح مدل
است .در مقالۀ حاضر ،این امر با ورود متغیرهای مرتبط و جدید به مدل
تعدیل شده است (.)Hoi and Hoon Yi, 2009, p. 1-2
کراندال ،لهر و لیتان با استفاده از دادههای ایاالت متحدۀ امریکا،
اثر اینترنت و پهنباند بر تولید و اشتغال ،هم در کل اقتصاد و هم
به صورت بخشی در میان ایالتهای آن کشور را بررسی کردهاند.
این مطالعه با استفاده از تکنیک پانل دیتا و برای ایالتهای گوناگون
امریکا در دورۀ  2003تا  2005ارائه شده است .نتیجۀ این مطالعه
به این قرار است که اشتغال و تولید در بخشهای غیرکشاورزی و
ً
در صنایع بررسیشده با متغیر استفاده از اینترنت پهنباند مستقیما
همبسته بوده است(Crandall and Lehr and Litan, 2007, p.
 )11-19نور در مطالعۀ خود درمورد مصر و برخی کشورهای عربی
حوزۀ خلیج فارس بیان میکند که مخارج فاوا در بیشتر موارد ،با
رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی سرانه) همبستگی مثبتی دارد،
اما مطالعات اقتصادسنجی او ،که تأثیر مخارج فناوری اطالعات
و ارتباطات را در دورۀ  1996تا  2001در تولید سرانه برآورد کرده
است ،نشان میدهد فاوا در رشد اقتصادی این کشورها تأثیر مثبت
دارد ،اما معناداری آن با ابهام همراه است (.)Nour, 2002
پوجوال در مطالعۀ خود از دادههای  36کشور طی دورۀ زمانی
 1982تا  1993در چارچوب تابع تولید بین کشوری و حسابداری
رشد و الگوسازی پانل دیتا استفاده کرده است و در دو گروه کشورهای
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توسعهیافته و درحال توسعه ،به برآورد تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات
در رشد اقتصادی اقدام کرد .او به این نتیجه رسید که در کشورهای
ثروتمندتر صنعتی ،میان فناوری اطالعات ،رشد و بهرهوری ،ارتباط
باال ،مثبت و معناداری دیده میشود ،اما شواهدی مبنیبر وجود چنین
ارتباطی در کشورهای درحال توسعه دیده نمیشود .به باور پوجوال این
شکاف به علت سطوح پایین سرمایهگذاری در فناوری اطالعات در
کشورهای درحال توسعه و فقدان داراییهای مکمل ،از قبیل ساختار
دانش ـ پایه برای گسترش استفاده از کاالهای فناوری اطالعات است
(.)Pohjola, 2001, p. 242-256
 .2-1مطالعات تجربی مرتبط در ایران

یدالهزاده طبری و همکاران در مقالۀ خود با عنوان «تأثیر پهنای باند
اینترنتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک نفتی» به این نتیجه
رسیدهاند که متغیر رشد پهنباند تأثیر مثبت و معناداری در رشد
اقتصادی در نمونۀ کشورهای  OPECداشته است .ضریب برآوردشدۀ
نفوذ پهنباند بر رشد ،مؤید اثرگذاری مثبت این متغیر بر رشد اقتصادی
از کانال افزایش سطح بهرهوری بنگاههای تولیدی و خدماتی در
بخشهای گوناگون اقتصادی است؛ درنتیجه توسعۀ پهنباند با گسترش
ظرفیتهای تولید ارزش افزوده و فرصتهای اشتغال جدید به رشد
اقتصادی کمک میکند؛ بنابراین به نظر میرسد سرمایهگذاری دولتها
در حوزۀ توسعۀ پهنباند (زیرساختهای شبکه و فناوری  ITبا هدف
فراهمکردن ظرفیتهای جدید) به رشد پایدار و اشتغال کشورهای
مدنظر کمک میکند (یدالهزاده طبری و همکاران.)1393 ،
محمودزاده و رازقی به بررسی اثر سرریز فناوری اطالعات و
ارتباطات بر رشد بهرهوری کل عوامل کشورهای درحال توسعۀ منتخب
طی دورۀ زمانی  2006-1996پرداختهاند .در این مقاله عوامل مؤثر
در رشد بهرهوری کل ،رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ،رشد سرمایۀ
انسانی ،سهم سرمایۀ داخلی فناوری اطالعات و ارتباطات و سرمایۀ
خارجی فناوری اطالعات و ارتباطات یا اثر سرریز در نظر گرفته شده
است .نتایج حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین
اثر را در رشد بهرهوری کل عوامل تولید دارد .اثر سرمایهگذاری داخلی
و سرریز فناوری اطالعات و ارتباطات مثبت و معنادار است .رشد
سرمایۀ انسانی اثر مثبت دارد ،اما از نظر آماری معنادار نیست .همچنین
سرمایهگذاری داخلی در حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در جذب
آثار سرریز خارجی مؤثر است .سرمایۀ انسانی توانمند ،از عوامل مؤثر
در جذب سرریز فناوری اطالعات و ارتباطات است؛ هرچند معناداری
این اثر از نظر آماری مبهم است (محمودزاده و رازقی.)1387 ،
محمودی در مقالهای با عنوان «تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات
روی اشتغال بخش خدمات در ایران» ،با استفاده از روش  ،ARDLتأثیر
فاوا در اشتغال را بررسی کردهاند و برای دورۀ زمانی  1350تا  1385تابع
تقاضای نیروی کار را استخراج کردهاند و تخمین زدهاند .نتایج مطالعه
نشان میدهد که فاوا بر اشتغال بخش خدمات اثر مثبت و معناداری دارد
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(محمودی ،مجید و محمودی ،الهه ،1390 ،ص .)568-562
محمودزاده با استفاده از روش دادههای تلفیقی در دورۀ زمانی 1995
تا  ،2003آثار فاوا بر بهرهوری کل را در  34کشور همگن مطالعه کرده
است و نتیجه گرفته است که سرمایۀ فاوا ،سرمایۀ انسانی ،بازبودن
اقتصاد و نرخ پسانداز تأثیر مثبت و معناداری در بهرهوری کل دارند؛
بهگونهای که با یک درصد افزایش سرمایۀ فاوا نسبت به کل سرمایه،
بهرهوری کل  0/15درصد افزایش یافته است .فاوا از نظر زیرساخت،
کاربری و سرریز داخلی نیز در بهرهوری کل تأثیر مثبت دارد و
درمجموع ،یک درصد بهبود زیرساخت و کاربری ،بهرهوری کل را بیش
از  0/09درصد افزایش میدهد (محمودزاده ،1389 ،ص.)58-53
سپهردوست و خدایی در دورۀ زمانی  2000تا  2009و با استفاده
از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و روش دادههای تلفیقی،
اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر اشتغال در کشورهای منتخب
سازمان همکاری اسالمی را بررسی کردهاند و نتیجه گرفتهاند که
اثر مثبت و معنادار فناوری اطالعات و ارتباطات بر اشتغال در گروه
کشورهای نفتی بیشتر از گروه کشورهای غیرنفتی عضو این سازمان
بوده است (سپهردوست و خدایی ،1388 ،ص .)31-27
رحمانی و حیاتی با استفاده از روش دادههای پانل ،به بررسی اثر
فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید در
دورۀ زمانی  1993تا  2003میان  69کشور پرداختهاند .برای درک
بهتر اثر فاوا در رشد  ،FTPکل کشورهای نمونۀ انتخابی ،به دو بخش
کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه تقسیم شده است .نتایج این
پژوهش نشان میدهد سرمایهگذاری داخلی در فاوا و سرریزهای
بینالمللی آن ،هر دو اثر مثبت و معناداری بر رشد  ،FTPهم در نمونۀ
کل کشورها و هم در نمونۀ کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه
دارند .براساس نتایج بهدستآمده ،اثر فاوا در رشد  FTPدر کشورهای
توسعهیافته بیشتر از کشورهای درحال توسعه است .علت آن را نیز
سهم بیشتر کشورهای توسعهیافته از  GDPبه سرمایهگذاری در فاوا
و نیز وجود زیرساختهای مناسب اقتصادی ،اجتماعی و اطالعاتی
مناسب این کشورها میدانند (رحمانی و حیاتی.)1386 ،
فقیهنصیری و گودرزی با برآورد الگویی از مدل رومر (،)1986
که شامل متغیرهای سرمایۀ فیزیکی ،موجودی فاوا ،موجودی سرمایۀ
 R&Dو سرمایۀ انسانی است ،به بررسی آثار فناوری اطالعات و
ارتباطات بر رشد اقتصادی  37کشور ،متشکل از کشورهای درحال
توسعه و توسعهیافته در دورۀ زمانی  1995تا  2003پرداختهاند .مقایسۀ
اثر متغیر لگاریتم مخارج فاوای سرانه به قیمت ثابت سال  2000نشان
میدهد که اثر این متغیر در کشورهای درحال توسعه  0/13درصد و در
کشورهای توسعهیافته  0/18درصد است .بزرگتربودن این متغیر در
کشورهای درحال توسعه ،به فراهمبودن زیرساختهای الزم و پویایی
اقتصاد این کشورها بستگی دارد (فقیهنصیری و گودرزی.)1384 ،
مشیری و جهانگرد به مطالعۀ اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر
رشد بهرهوری اقتصادی ایران پرداختهاند .آنها در برآورد الگوی تجربی

رشد اقتصادی ایران ،از دادههای سرمایهگذاری ارتباطات درحکم
جانشین فاوا و روش فضا ـ حالت بهصورت ضرایب متغیر در طول
زمان در دورۀ  1348تا  1380استفاده کردهاند .نتایج برآورد حاکی
از فراهمکردن عوامل مکمل ،همانند ساماندهی و تجربۀ مدیریتی و
ساماندهی بخشی و قانونگذاری ،ساختار اقتصادی ،سیاستهای
دولت ،سرمایۀ انسانی و فضای تجاری مناسب با هدف بهکارگیری مؤثر
فاوا در اقتصاد ایران است (مشیری و جهانگرد.)1383 ،
هرچند مطالعات زیادی درمورد تأثیر فاوا در متغیرهای اقتصادی
در داخل و خارج کشور ارائه شده است ،اما مطالعات اندکی
درمورد تأثیر و تحلیل اثرگذاری فناوری پهنباند بر اقتصاد ارائه شده
است که این میزان ،در سطح داخلی بهمراتب کمتر و نزدیک به صفر
است؛ بنابراین مقالۀ پیشرو از این حیث ،حاوی نوآوری است و به
ِ
بررسی و تحلیل چگونگی اثرگذاری فناوری پهنباند بر اقتصاد ،به
لحاظ کمی و کیفی ،میپردازد.

 .2ادبیات موضوع
 .1-2پهنباند چیست؟

اتصال به اینترنت و استفاده از خدمات آن نیازمند بهرهبردن از
فناوریهای گوناگون است كه امكان این اتصال را فراهم میکند .اتصال
دایل ـ آپ 1،كه با استفاده از تلفن ثابت بود ،در بیشتر كشورها
به روش ِ
2
تنها راه ارتباطی بهشمار میرفت .با ورود پهنباند در عرصۀ ارتباطات،
که امکان دسترسی به سرعت  256کیلوبایت بر ثانیه به باال را در اختیار
قرار میداد ،تغییر چشمگیری در این حوزه اتفاق افتاد .امروز با توجه به
گسترش فناوریهای گوناگون و زیرساختهای متناسب با آن ،سرعت
و قیمت اتصال به اینترنت درحال کاهش است و اتصال به فضای
مجازی در جهان متنوع شده است (.)Horrigan, 2009
این درحالی است كه آمارهای سال  2015نشان میدهد اتصال به
اینترنت با وایرلس در برخی از كشورها برای تمامی كاربران امکانپذیر
است .آمارها نشان میدهند تعداد زیادی از كاربران اینترنتی در جهان
امكان استفاده از دو یا چند نوع فناوری را دارند و در بسیاری از موارد از
ً
آن نیز بهره بردهاند؛ مثال با مقایسۀ آمارهای موجود درمییابیم که مجموع
درصد نفوذ پهنباند ثابت 3و بدون سیم 4در برخی كشورها بهشدت رشد
کرده است .این مسئله نشاندهندۀ وجود چند فناوری برای اتصال به
اینترنت نزد هریک از كاربران است (.)Annafari and Bohlin, 2014
1. Dial-UP

 .2مقصود نویسندگان از واژة پهنباند ،کلیۀ فناوریهای مخابراتی است که سرعت
دسترسی آنها از  ۶۵۲کیلو بایت بر ثانیه باالتر است .درنتیجه مفهوم پهنباند در
این کتاب با آنچه در ادبیات علم مخابرات ذیل پهنباند فرکانسی باال تعریف میشود
متفاوت است (مرکز آمار ایران اسفند  ،۰۹۳۱ص 61؛ Fornefeld et al., 2008,
.)p. 20 ;IDATE, 2010, p. 6
3. Fixed Broadband
4. Wireless Broadband

تحلیل ک ّمی و کیفی اثرگذاری فناوری پهنباند بر اقتصاد

نكتۀ مهمی كه در نمودار پهنباند ثابت مشاهده میشود ،استفادۀ
حداكثری از 1xDSLها و اقبال مصرفکنندگان به سمت فیبر در آینده
مختصر توسعۀ پهنباند در جهان ،در ادامه انواع
است .پس از بررسی
ِ
فناوریهای پهنباند را بهاختصار شرح میدهیم.
 .2-2انواع پهنباند
 .1-2-2پهنباند ثابت (با سیم)

2

ازآنجاکه در میان انواع فناوریهای پهنباند ثابت ،غالب کاربران
با توجه به زیرساختهای موجود ،به سمت  xDSLو  FTTXروی
آوردهاند ،در این بخش فقط به توضیح این دو فناوری میپردازیم و
درمورد سایر فناوریهای مرتبط ،فقط به ذکر نام آن اکتفا میکنیم.
فناوریهای پهنباند ثابت انواع دیگری را نیز شامل میشوند؛
ازجمله دایال ـ آپ چندگانه 3،شبکۀ سرویسهای هماهنگ
دیجیتال 4،خطوط استیجاری 5،دسترسی به اینترنت با کابل 6و ارتباط
7
(ارسال اطالعات) از راه خطوط انتقال نیرو.
كشورهای گوناگون در جهان در پی جایگزینکردن فیبر نوری
در شبكه و رسیدن به اتصالی با سرعت مناسباند و برای رسیدن
به این مهم میکوشند .در نامگذاری و تقسیمبندی شبکۀ پهنباند
ثابت ،اغلب به چند نام اصلی برمیخوریم كه بیشتر نیازهای
ارتباطی به ابراینترنت را دربر میگیرند .یكی از انواع فناوریهای
موجود xDSL ،نام دارد كه با توجه به شكل و نوع شبكه VDSL8،
 ADSL9و  ...نام گرفته است .در این نوع فناوری بخشی از
سیمهای مسی اتصالدهندۀ اینترنت در شبکه ،به فیبر نوری تغییر
یافته است تا به کمک آن ،سرعت این اتصاالت را ارتقا بخشد.
در حالت  ،ADSLبرای اتصال به اینترنت از مراكز اصلی به
سمت منازل از سیمهای مسی و معمولی استفاده میشود ،اما در
اتصال پایگاههای مركزی توزیع به بخش پشتیبانی انتقال دادهها،
از فیبر نوری استفاده میشود .در حالت  VDSLفیبر نوری یک
الیه به مصرفکنندگان نزدیکتر میشود و تا ایستگاههای خیابانی
ادامه مییابد؛ درنتیجه اتصاالت آن در شبكۀ خود از فیبر بیشتری
بهرهمندند .بیشک سرعت انتقال داده به ابراینترنتی در این حالت
نیز افزایشیافته است (.)Fornefeld et al., 2008
با توسعۀ زیرساختها و باالرفتن توان انتقال داده ،برخی كشورها
1. DSL: Digital Subscriber Line
)2. Fixed Broaband (Wired
3. Multilink dial-up
)4. Integrated Services Digital Network (ISDN
5. Leased lines
6. Cable Internet access
7. Power-line Internet
8. VDSL: Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line
9. Asymmetric Digital Subscriber Line
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اتصاالت اینترنتی را بیش از آنچه  xDSLنامیده میشود وابسته به
فیبر کردهاند و با توسعۀ فیبر در شبکههای ارتباطی خود ،خدمات
10
 FTTXرا به كاربران ارائهدهند .این واژه ،كه مخفف «فیبر تا »...
است ،درحقیقت گسترش فیبر تا نزدیکترین گره به کاربر نهایی
را مدنظر دارد که با معینشدن گره نهایی در اتصال به اینترنت
حرف آخر این عبارت تغییر میكندFTTB11،FTTH12،FTTC13 ،.
 FTTN14و  ...از اسامی مشهور در این اتصاالت بهشمار میروند
كه به علت تغییر آخرین گیرندۀ آن در اتصال به فیبر ،متفاوت
ً
نامگذاری شدهاند ،مثال اگر كشوری فیبر را تا در منازل امتداد داده
باشد ،در اصطالح  FTTHرا عرضه کرده است .افزونبر تفاوت
در نامگذاری ،سرعت اتصال این فناوریها به اینترنت نیز متفاوت
ً
است؛ مثال  FTTHسرعتی بیش از  100مگابایت بر ثانیهFTTB ،
سرعتی معادل  100مگابایت بر ثانیه و  FTTCسرعتی كمتر از 40
مگابایت بر ثانیه را در اختیار كاربران قرار میدهند (.)ibid
 .2-2-2پهنباند بدون سیم

15

مهمترین خصوصیت و برتری پهنباند بدون سیم در مقابل نوع
با سیم ،قابلیت تحرک آن است که موجب ورود و استفادۀ گسترده
از این فناوری در لپتاپها ،کامپیوترهای دستی و حتی گوشیهای
تلفن همراه میشود .با توجه به این ویژگی ،پهنباند بدون سیم این
امکان را به مشترکان میدهد تا برای استفاده از اینترنت پرسرعت نیاز
به استقرار در مکانی خاص نداشته باشند و بتوانند در هر حال ،زمان
و مکان از سرعتهای باالی این فناوری بهرهمند شوند .فناوریهای
ثابت مانند  ADSLبر بستر سیم تلفن یا فیبر نوری قرار میگیرند،
اما پهنباند سیار سیستمی است که هیچ نیازی به سیم ،دستگاه،
شارژ تلفن و  ...ندارد .در برخی از فناوریهای سیار مانند وایمکس
سیار محدودیت مکان نیز وجود ندارد ،اما برقراری ارتباط با ADSL
منوط به وجود مراکز مخابراتی و خط تلفن است و درنتیجه ،در این
فناوری شاهد محدودیتهایی هستیم .در ادامۀ این بخش ،به توضیح
برخی فناوریهای مرتبط با پهنباند بدون سیم در دو شاخۀ ثابت 16و
سیار و همچنین فناوریهایی مانند «وای ـ فای» 17،وایمکس ثابت و
… 10. Fiber To The
11. Fiber To The Building/Basement
12. Fiber To The Home
13. Fibet To The Curb
14. Fibet To The Node
15. Wireless Broadband

Fixed Wireless Broadband .16؛ از اصطالح ثابت تاکنون دو بار استفاده شده
گرفته است؛ مورد اول مربوط به پهنباند ثابت است که منظور فناوریهایی است که از
راه سیم ،پهنباند را در اختیار کاربر قرار میدهند .مورد دوم پهنباند بدون سیم ثابت
است که منظور فناوریهایی است که پهنباند را بدون استفاده از سیم ،اما در مکانی
مشخص در اختیار کاربر قرار میدهند.
17. Wi-Fi: Wireless Fidelity
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سیار و شبکۀ ارتباطی موجود در تلفن همراه میپردازیم .فناوریهای
اتصال به اینترنت در جهان متفاوت بودهاند و امكانات متفاوتی را نیز
به كاربران اعطا میكنند .گفتنی است متناسب با كشورهای گوناگون
و نوع كاربران آنان و همچنین زیرساختهای موجود در هر کشور،
اختالفاتی در شبكۀ ارتباطی مشاهده میشود.

 .3اهمیت وجود پهنباند در اقتصاد و ضرورت
توجه به آن
ورود پهنباند و افزایش ضریب نفوذ آن در کشورهای گوناگون
توانسته است فناوریهای مبتنیبر این زیرساخت نوین را وارد
کشورها کند و ابزارهای فراوانی را برای بخشهای گوناگون جامعه،
بهویژه حوزههای اقتصادی ،فراهم کند .تغییر نحوۀ آموزش کودکان،
خدماترسانی بهداشت و درمان شهروندان ،مدیریت انرژی ،امنیت
عمومی ،نظارت و دسترسی به دولت و ارگانهای مربوط ،سازماندهی،
گسترش و فراگیرکردن دانش و  ...برخی از کاربردهای این صنعت
است .این فواید تا آنجا پیش میرود که به باور برخی صاحبنظران،
همانگونه که الکتریسیته در قرن گذشته باعث تحول اساسی در اقتصاد
شده است ،پهنباند نیز باعث رشد اقتصادی میشود ،مشاغل جدیدی
تولید میکند و با خلق رقابتی جهانی ،درحکم یکی از مهمترین ابزارها
در پیشبرد اهداف اقتصادی کشورها بهشمار میرود (Ollo-López
 )and Aramendía-Muneta, 2013درنتیجه دولتها باید با توجه
به این مشخصههای منحصربهفرد بکوشند در روند توسعه و همچنین
گستردهکردن پوشش و دسترسی پهنباند در جامعه ،بهویژه بخشهای
اقتصادی ،کارهای الزم را انجام دهند.
از دیگر نكات مهم در توسعۀ پهنباند ،تأثیر زیاد این فناوری در
رشد دانش بشری و اتصال میان علوم گوناگون و دانشمندان هر حوزه
ً
است؛ مثال برخی عنوان كردهاند« :این فناوریها از ملزومات اساسی
در جریان رو به رشد اطالعات ،آن هم در علومی چون اقتصاد
هستند» ( .)Fornefeld et al., 2008, p. 8اگرچه در تأثیر سرعت
اینترنت و فناوریهای نوین آن در اقتصاد مناقشاتی وجود دارد،
اما به علت غالببودن آثار مثبت اقتصادی بر آثار منفی آن ،غالب
كشورهای توسعهیافته و درحال توسعه به دنبال افزایش سطح دسترسی
مردم و نهادهای اقتصادی به این ابزارند.
عالوه بر موارد فوق ،خدمات و تسهیالتی مانند دولت الكترونیک،
آموزش ،سالمت و كار الكترونیک ،شفافیت در فعالیت بنگاههای
اقتصادی ،تسهیل فرایند دسترسی به امكانات ،كاهش هزینههای
ُ
تولید و مدیریت نیروی انسانی ،كاهش آم د و شدهای شهری و بین
شهری ،كنترل هزینههای شخصی در مصرف انرژی و سایر بخشهای
هزینهای خانوار ،مبادالت آسان ،تجارت آنالین ،برونسپاری ،گسترش
صادرات ،كسب دانش فنی و  ...فقط بخشی از فعالیتها در حوزۀ
فناوری پهنبانداست (.)Ferguson, 2002, p. 5

توسعۀ پهنباند از دهۀ  ۱۹۹۰رونق گرفت و امكان افزایش و
توزیع اطالعات و ایدههای موجود را در دامنهای نامحدود فراهم
کرد .اگرچه در گذشته اقتصاد در توسعۀ فناوریهای ارتباطی
مؤثر بود ،اما درحال حاضر ،این فناوریها بر رشد اقتصادی اثر
میگذارند (.)Czernich et al., 2011, p. 2
در واقع با كشف فواید روزافزون اینترنت و كاربردهای تجاری و
اقتصادی آن ،توسعۀ پهنباند روزبهروز بیشتر مدنظر قرار گرفت .تسهیل
امور تجاری آنالین و اینترنتی تا حد زیادی به وجود پهنباند مناسب و
دسترسی به تمامی امكانات آن بستگی دارد و با گسترش استفاده از اینترنت
و پهنباند ،مزایای تجاری زیادی نصیب شركتها و اقتصاد در كشورهای
استفادهکننده خواهد شد؛ بنابراین ترس سیاستمداران از اینكه برخی
كشورها در بهرهبردن از اینترنت بهمنظور ارتقای درآمدهای ملی و فواید
اجتماعی یا اقتصادی پیشی بگیرند ،باعث شده است به گسترش سریعتر
این فناوری در كشور خود بیندیشند (.)Kim et al., 2010, p. 4
حتی برخی اذعان میكنند كه اگر بخواهیم سیاستهای اتخاذشدۀ
كشورهای پیشرو در «فناوری اطالعات و ارتباطات» را در ده عنوان
اولویتبندی كنیم ،توسعۀ پهنباند دومین اولویت و پس از دولت
الكترونیک ،كه خود نیازمند توسعۀ پهنباند مناسب است ،قرار
خواهد گرفت .این امر تاحدی مهم بوده است كه كشورهایی مانند
هلند ،سوئیس ،كرۀ جنوبی ،دانمارک ،نروژ ،ایسلند و سوئد ،كه جزو
كشورهای پیشرو در این عرصهاند ،پهنباند ثابت را از سال 2001
تاكنون بیوقفه ارتقا و افزایش دادهاند (.)OECD, 2008
درنتیجه ضرورت دارد دولت و بخش خصوصی به رونق این فناوری
در کشور نیز توجه داشته باشند و با اتخاذ سیاستهای مناسب ،زمینۀ
بهرهبرداری از این فناوری در کشور فراهم شود .نخستین گام در این
فرایند ،تبیین و تشریح اثر این فناوری بر مؤلفههای اقتصادی است.
این پژوهش در ادامه درحکم نخستین گامهای مطالعاتی در کشور،
به تبیین چگونگی اثرگذاری پهنباند بر اقتصاد به لحاظ کمی و کیفی
1
و توضیح چگونگی آن میپردازد.

 .4تحلیل کیفی چگونگی اثرگذاری پهنباند بر اقتصاد
امروز بنگاههای اقتصادی در پی ارتباطات پرسرعتاند تا فرایند
موجود در كسبوكار خود را كاراتر و بهرهورتر کنند ،تجارتهای
الكترونیكی را در درآمدزایی و تغییر مدل تجارت بهكار گیرند و
فعالیتهایشان را متحول کنند .شواهد نشان میدهند پهنباند
 .1اگرچه این روند توسعه با سرعتی بیش از پیش به راه خود ادامه میدهد و غالب
مطالعات اقتصادی بر پیشرفت آن تأکید میکنند ،اما به نظر میرسد برای آن دسته از
كشورهایی كه از فرهنگ غنی برخوردارند الزم است تاریخچۀ توسعۀ پهنباند و آثار
فرهنگی آن در جوامع گوناگون را مرور کنند و بکوشند آثار منفی توسعۀ این فناوری را
بشناسند و به مبارزه با آن بپردازند .استفاده از فرصتها اگرچه بسیار جذاب است ،اما
در توسعۀ هر فناوری نوین الزم است به جنبههای گوناگون آن توجه کافی شود؛ برای
ً
این كشورها الزم است که رویكردهای فرهنگی را در كنار نگاه صرفا اقتصادی موجود
قرار دهند و در پی بهحداكثررساندن فواید این فناوری در تمامی عرصهها باشند.

تحلیل ک ّمی و کیفی اثرگذاری فناوری پهنباند بر اقتصاد

كسبوكارها و بهویژه اشتغال را در بخشهای اقتصادی متمركز بر
دانش افزایش میدهد .برخی برآوردها نشان میدهند كه در امریکا،
توسعۀ پهنباند  0/5تا  1/2درصد به نرخ رشد تأسیس مؤسسات
تجاری افزوده است (.)Sirbu et al., 2006
در بررسی آثار توسعۀ پهنباند در جامعه و اقتصاد ،اغلب به مواردی
1
اشاره میشود که در توسعۀ فناوریهای وابسته به «فناوری اطالعات»
مدنظر بوده است؛ اما همانگونه که در سایر فناوریهایی از این دست
نیز اینچنین است ،توسعۀ پهنباند به ارتقای آن آثار و خلق برخی آثار
نوین منجر خواهد شد .در ادامه به برخی از مهمترین زمینههای تأثیر
پهنباند در اقتصاد اشاره میشود.
 .1-4نفوذ اطالعات و افزایش بهرهوری

پس از وقوع بحران مالی در غرب ،کشورها در پی توسعۀ
زیرساختهایی مانند جاده ،پل و زیرساختهای ارتباطی بودند
و میکوشیدند از این راه به اقتصاد خود کمک کنند .کشورهایی
مانند امریکا ،آلمان ،استرالیا و پرتغال ازجملۀ این کشورها بودند.
در این میان صنایعی که میتوانست بهرهوری اقتصادی را ب ه شکل
چشمگیری باال ببرد اهمیت بیشتری داشت.
هرچه نفوذ اطالعات در گسترۀ اقتصاد کشورها بیشتر باشد ،کارایی،
نوآوری و رشد تجاری بیشتر خواهد بود .مطالعات نشان دادهاند که
رتبۀ رقابتپذیری در هر کشور با رتبۀ آن در آمادگی عملیاتی و قابلیت
بهرهبرداری شبکۀ اطالعاتی ارتباط مستقیم دارد .درنتیجه منافع
اقتصادی حاصل از توسعۀ زیرساختهای پهنباند بسیار باال خواهد
بود (.)Sotiris, 2008, p. 13-14
گسترۀ اعمال سیاستهای توسعۀ پهنباند و برنامههای كاربردی آن به
توسعۀ هرچه سریعتر چرخۀ تولید كمک میکند ،امكان دسترسی به بازارهای
نوین را فراهم میآورد ،فرایند تولید و تخصیص منابع را بهینه میکند؛
تاآنجاكه بهبود در بهرهوری با این روند ،در سراسر جامعه و اقتصاد اثر خواهد
ً
گذاشت ()Tarutė et al., 2014; Cardona et al., 2013؛ مثال در كشور
آمریكا برای ارتقای سطح ارتباطات و اطالعات و استفاده از مزایای آن،
سرمایهگذاری در این بخش دو سوم سهم رشد سرمایهگذاری كل را شامل
میشود (.)Federal Communications Commission, 2010, p. 16
 .2-4توسعۀ زیرساختهای دولتی و ارتقای اثربخشی سیاستها

دولتها برای سهولت در اجرای امور اداری (ارائۀ سادهتر اظهارنامۀ
مالیاتی ،مجوزها و  ،)...شفافشدن معامالت و بازارها ،كاهش نیاز به
نظارتهای دولت ،كاهش آلودگی صوتی و محیطی ،كاهش تقاضای
انرژی ،تحریک سرمایهگذاری ،كاهش عالقۀ روستاییان به مهاجرت
به شهر و شهرگریزی ،افزایش رقابت بین بنگاهها ،چه در سطح
بازارهای داخلی و چه در سطح بازارهای خارجی ،و توجه بنگاهها به
دانش بهمنزلۀ عامل پیروزی در رقابت و  ...از پهنباند استفاده خواهند

1. IT: Information Technology
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کرد .تأثیر این فناوری در اشتغال نیز تأملبرانگیز است.
 .3-4همكاریهای میانصنعتی و بهبود فضای کسبوکار

همكاریهای میان صنعتی و مشاركتهای جدید تجاری در ارتقا و
توزیع محتوای دیجیتالی با توسعۀ پهنباند به وجود خواهد آمد .درمورد
خدمات غیررسانهای نیز پهنباند باعث تأسیس بانكداری اینترنتی و
خدمات دولتی و سالمت میشود ( .)OECD, 2008, p. 7همچنین
استفاده از اطالعات برای بنگاهها مفید بوده است و با افزایش كاربران
اینترنتی میتوانند اطالعات واقعیتری بهدست آورند و در تبلیغات
یا شناخت نیاز مشتریان از آن استفاده كنند .بهبود وضعیت سالمت،
نیاز كمتر به صنعت چاپ ،مدیریت بهتر سیستم آموزشی و افزایش
پژوهشهای الزم نیز از دیگر فایدههای توسعۀ پهنباند است.
امروز بنگاههای اقتصادی در پی ارتباطات پرسرعتاند تا فرایند
موجود در کسبوکار خود را كاراتر و بهرهورتر كرده ،تجارتهای
الكترونیكی را در درآمدزایی و تغییر مدل تجارت بهكار گیرند و
فعالیتهای خود را متحول کنند .شواهد نشان میدهند پهنباند
كسبوكارها و بهویژه اشتغال را در بخشهای اقتصادی متمركز بر
دانش افزایش میدهد (.)Sirbu et al., 2006
 .4-4توسعۀ زیرساختها و فعالیتهای اقتصادی

برخی از صاحبنظران ،پهنباند و برنامههای كاربردی مرتبط با آن
را تاحدی مفید دانستهاند كه معتقدند توسعۀ این حوزه در فعالیتهای
اقتصادی باعث همان تغییری میشود كه الکتریسیته و موتور احتراق در
گذشته باعث شدند؛ البته این فواید و نتایج فقط زمانی رخ میدهد كه در
این عرصه بهخوبی سرمایهگذاری شده باشد (.)OECD, 2008, p 8

 .5-4توسعۀ خدمات و تسهیل امور اقتصادی

در این میان در فضای مجازی خدمات گستردهای ارائه شده
است؛ ازجمله «بانكداری الكترونیک»« 2،خرید الكترونیكی»،
«تجارت الكترونیكی»« 4،خدمات بیمهای الکترونیکی»« 5،گمرک
8
الكترونیكی»« 6،خزانهداری الكترونیكی»« 7،تداركات الكترونیكی»،
10
«نظام الكترونیكی مالیاتی»« 9،سیستم پرداخت الكترونیكی»،
«امضای الكترونیكی»« 11،پول الكترونیكی»؛ 12بنابراین كاربران
3

2. e-Banking
3. e-Shopping
4. e-Commerce
5. e-Insurance
6. e- Custom
7. e-Treasury
8. e-Implement
9. e-Taxation
10. e-Payment System
11. e-Sign
12. e-Money
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ً
پهنباند به علتهای گوناگون از این فناوری استفاده میكنند؛ مثال
تسهیل فرایند تولید و مبادله و تغییر در فرایند عرضه و توزیع و همچنین
بهبود ارتباطات كاربران صنایع و كسبه و مشتریان ،بهویژه در نحوۀ
عملكرد آنان دلیلی برای استفاده از خدمات پهنباند است .مطالعهای كه
در شش كشور آمریكای التین و بر روی  1200شركت انجام شده ،نشان
میدهد كه پهنباند توانسته است در سازماندهی كسبوكار ،افزایش
سرعت فعالیتها ،مهندسی دوبارۀ فرایند تجاری آنان ،اتوماسیون،
پردازش اطالعات و نفوذ اطالعات به درون اینگونه سازمانها بهبود
درخورتوجهی داشته باشد (.)World Bank, 2009
 .6-4تغییرات ساختاری و اقتصاد دانشبنیان

از موضوعهای مهم دیگر ،تغییر ساختار اقتصاد و تعامالت
اجتماعی در توسعۀ پهنباند است .ورود پهنباند در جامعه،
دسترسی به منابع و چینش بازار را به نفع دارندگان مهارتهای فاوا
ً
تغییر میدهد .این تغییر افزونبر منافع مضراتی نیز دارد؛ مثال با ورود
پهنباند و توسعۀ آن ،مشاغل جدیدی تولید خواهد شد ،اما به علت
سرمایهبربودن بخشهای متكی به این فناوری ،در سایر بخشهای
تولیدی ،بیكاری و كاهش سطح اشتغال اجتنابناپذیر بوده است و
الزم است از منافع و مضرات هر فناوری آگاهی کافی داشت و در به
حداكثر رساندن فواید آن همت گمارد.
بنابراین ازآنجاكه هر فناوری بهگونهای خاص در اقتصاد و نهادهای
گوناگون اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت ،توسعۀ پهنباند نیز از چند راه
برای فعاالن بازار و جامعه مؤثر است .این فناوری برای تولیدكنندگان
موقعیتهای متعددی خلق میکند؛ ازجمله بازاریابی بهتر و مشتریان
بیشتر ،استفاده از صرفه به مقیاس ،قدرت چانهزنی ،امكان ارتباط بهتر
بنگاه با سایر بنگاهها و مصرفکنندگان ،مدیریت بهتر نیروی كار،
شناخت فرصتهای گوناگون ،برونسپاری ،رشد خالقیت ،کارآفرینی،
افزایش انعطافپذیری خط تولید ،بهگونهای كه در کوتاهترین زمان به
سمت بهترین کیفیت حرکت کند و اطالع از تجارب تولیدی دیگران.
مصرفکنندگان نیز به علل گوناگون تمایل به توسعۀ این شبكه خواهند
داشت؛ ازجمله بهرهمندشدن از انتخابهای گستردهتر ،كاهش
قیمت كاالها به علت كمشدن واسطهها ،تسهیل برقراری ارتباط با
فروشندگان ،افزایش رقابت میان بنگاهها ،چه در داخل و چه در خارج،
و درنتیجه كاهش قیمت ،آموزش كمهزینهتر در کسب مهارتها
و تحصیالت؛ بنابراین تغییر شیوۀ زندگی و تعامالت در ورود به این
فناوری اجتنابناپذیر است .این تغییرات باعث میشود نیازهای جدید
و درنتیجه برنامههای كاربردی جدیدی در فضای مجازی ظهور یابد
كه این امر به توسعۀ هرچه بیشتر این فضا و درنتیجه فواید و مضرات آن
منجر خواهد شد (.)Kim et al., 2010, p. 5-6
 .7-4رشد اقتصادی

فناوری پهنباند در رشد اقتصادی چهار تأثیر عمده دارد :اولین تأثیر

از ساختار شبکههای پهنباند نشئت میگیرد .درست شبیه به هر پروژۀ
سازمانی ،گسترش شبکههای پهنباند با فزایندهها موجب تولید مشاغل
و فعالیتهای اقتصادی بیشتر میشود .دومین تأثیر از پیامدهای آشکار
انتشار پهنباند حاصل میشود که هم در تشکیالت اقتصادی و هم
در مصرفکنندگان تأثیر میگذارد .استفاده از پهنباند در کارخانجات
باعث سود تولیدی چندجانبه میشود که این خود رشد تولیدات
گستردۀ داخلی را در پی دارد .از طرف دیگر ،استفاده از پهنباند در
خانهها باعث افزایش درآمد واقعی در بخش خانگی میشود و درحکم
فزاینده عمل میکند .ورای این سودهای مستقیم ،که باعث رشد تولید
گستردۀ داخلی میشوند ،کاربران خانگی از مازاد مصرفکننده هم
سود میبرند؛ یعنی از تفاوت میان آنچه مصرفکنندگان میخواهند
برای خدمات پهنباند بپردازند و قیمت آن .اگرچه به این پارامتر آخر در
آمار تولیدات داخلی اشاره نمیشود ،اما میتواند بسیار اثرگذار باشد؛
زیرا از راه دسترسی بیشتر به اطالعات ،سرگرمیها و خدمات عمومی
باعث سودآوری میشود (.)Katz, 2012
 .8-4سایر موارد

افزونبر آنچه در مطالب فوق به آن اشاره شد ،میتوان موارد زیر را
درحکم تأثیر مثبت توسعۀ پهنباند در فضای اقتصادی کشور برشمرد:
 .1نهادینهسازی توسعۀ تحقیقات و تولید علم؛
 .2افزایش سهم تولید ناخالص ملی در تولیدات علمی؛
 .3توسعه و تقویت جنبش نرمافزاری و تأکید بیشتر بر رویکردهای نوآورانه؛
 .4تحقق رشد اقتصادی سریع ،ثابت و پیوسته؛
 .5کارآفرینی مفید و کاهش نرخ بیکاری؛
 .6تعامل جهانی فعال در تمامی بخشها و مشارکت مؤثر در
اقتصاد جهانی؛
 .7حمایت از کارآفرینی ،فعالیتهای نوآورانه و توسعۀ قابلیتهای
فنی و تحقیقاتی؛
 .8تکیه بر مزیتهای رقابتی و خلق مزیتهای جدید؛
 .9تقویت بخشهای خصوصی و تعاونی بهمنزلۀ محرکهای
اصلی رشد اقتصادی؛
 .10ارتقای توان بخش تعاونی و تسهیل دسترسی آن به منابع،
اطالعات و فناوری؛
 .11برقراری پیوندهای فنی ،اقتصادی و مالی میان مؤسسات تعاونی؛
 .12برآوردهکردن نیازها و خواستههای جوانان و فراهمکردن بستر
الزم برای مشارکت فعال آنها در فعالیتهای اجتماعی ،مدیریت
نخبگان و ( ...قلمبر دزفولی.)1393 ،

تحلیل ک ّمی و کیفی اثرگذاری فناوری پهنباند بر اقتصاد

 .5تحلیل و بررسی کمی اثر پهنباند بر اقتصاد
تأثیر صنایع و فناوریهای گوناگون در اقتصاد و ارتقای آمار مربوط
به آن ،به نوع فناوریها ،كشورهای مطالعهشده و حوزۀ خاصی وابسته
ً
است كه آن فناوری در آن اثر میگذارد؛ مثال میزان تأثیر پهنباند در
ً
پزشكی
اقتصاد آمریكا و مثال بخش كشاورزی ،با تأثیر فناوری نانو در
ِ
ایران متفاوت است .تأثیر هر فناوری الزاماتی دارد كه بدون آنها
نمیتوان به اثر آن فناوری مطمئن بود.
استفاده از اینترنت و توسعۀ پهنباند در جهان مزایا و منافع فراوانی
را برای دولتها و مردم در پی داشته است که همین امر موجب
رویآوردن صاحبان کسبوکارها به این فناوری شده است (شکل )1؛
ً
مثال برآورد میشود اگر منافع بالقوۀ پهنباند برای اروپا در ده سال آتی
را به ارزش حال محاسبه كنیم 9/2 ،میلیارد یورو بهدست خواهد آمد
( .)Frontier Economics, 2010مطالعات دیگر نیز نشان دادهاند
كه در امریکا به ازای هر 1درصد افزایش در خطوط پهنباند ،بیش از
 100میلیارد دالر منفعت حاصل میشود ( .)LeCG, 2009همچنین
برخی برآورد كردهاند كه وجود پهنباند در جامعه در بهبود عملكرد
بنگاهها تا  ،%91ارتباط با مشتریان تا  ،%87رضایت شغلی و افزایش
مهارت كاركنان تا  %74و در هزینههای پستی و چاپ مطالب نیز تا
 %76مؤثر است ( .)Hopkinson and James, 2005درحقیقت
ً
كسب منافع پهنباند عمدتا به سایز و نوع بنگاههای اقتصادی مربوط
میشود كه هریک در شرایط متفاوتیاند.

63

در بخش قبل ،تحلیل کیفی اثر پهنباند بر اقتصاد بیان شد.
اکنون الزم است میزان ّ
کمی آن نیز بررسی شود تا بتوان در تحلیل
این فناوری بهدرستی اظهار نظر کرد .از مهمترین آنها میتوان به
آثار درخور توجه در درآمد ملی ،اشتغال ،بهرهوری و افزایش رشد
اقتصادی اشاره کرد .در این بخش بهمنظور تحلیل کمی این مهم،
با بررسی اعداد و ارقام موجود درمورد تأثیر توسعۀ فناوری پهنباند
در جهان ،به نحوۀ اثرگذاری و اهمیت این فناوری اشاره شده است.
 .1-5درآمد ملی

توسعۀ پهنباند اگر به همراه پیشنیازها و حمایتهای پس از
توسعه اتفاق افتد ،به ارتقای درآمد ملی كشورها میانجامد .گرچه
برخی با این نظریه مخالفت کردهاند ( ،)Brough, 2003اما غالب
صاحبنظران حوزۀ اقتصاد ،به تأثیر مثبت و فراوان این فناوری
در اقتصاد کشورها اذعان داشتهاند .همهساله در جهان از جانب
خدمات ارزش افزودۀ فضای مجازی ،درآمدهای كالنی برای
ً
کشورها بهدست میآید ()Sirbu et al., 2006؛ مثال رشد نفوذ
پهنباند در سالهای  2006تا  ،2015باعث افزایش درآمد ملی
 27كشور اروپایی به میزان  850هزار میلیارد یورو بوده است .این
مطالعه نشان میدهد با بررسی دادههای ارائهشدۀ  ۲۷کشور اروپایی
و تخمین مدل میتوان افزایش درآمد ملی کشورها را بین  636و
 1080میلیون تخمین زد (شکل .)Fornefeld et al., 2008( )2
همچنین براساس شکل  ،3در سال  2010درآمدهای حاصل از

شکل  :1درصد كسبوكارهای شامل پهنباند (شامل بیش از  10كارمند)
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شکل  :2كل درآمد خدمات ارزش افزودۀ فضای مجازی در جهان

شکل  :3اثر پهنباند بر درآمد ملی کشورها

خدمات ارزش افزوده از  48/8میلیون دالر در آغاز سال ،به 57/5

میلیون دالر در پایان سال رسیده است كه تلفنهای  VOIPسهم
عمدهای در این درآمدها دارند (.)Point Topic, 2012
در بیان فواید حاصل از توسعۀ پهنباند ،برخی معتقدند در کشورهای
توسعهیافته ،هر 10درصد افزایش در نفوذ پهنباند باعث  1/38درصد
رشد در «تولید ناخالص داخلی» میشود (.)Kelly et al., 2009
هر 10درصد رشد نفوذ پهنباند در آسیا نیز باعث  0/6تا  0/7درصد
رشد در تولید ناخالص داخلی این قارۀ كهن شود (McKinsey,
 .)2009بررسیها نشان میدهد در كشوری مانند استرالیا ،سرعت
 10مگابایت بر ثانیۀ پهنباند موجود در این كشور ،باعث افزایش
 1تا 2درصد تولید ناخالص داخلی ساالنه شده است (.)PWC, 2009
مطالعات اقتصاد امریکا نیز نشان داده است رشد این فناوری ،اگر همراه
با پذیرش همگانی آن در جامعه باشد ،ساالنه میزان  179میلیارد دالر به
تولید ناخالص داخلی این كشور میافزاید (Crandall and Singer,
 .)2009همچنین برخی مطالعات نشان میدهند افزایش  10درصدی
سرمایهگذاری برای فناوری اطالعات و ارتباطات ،میانگین  6درصد
افزایش تولید ناخالص داخلی را در پی دارد (.)Cardona et al., 2013
همانگونه كه در شکل  4نیز مشاهده میشود ،بانک جهانی در
مطالعات خود به این نتیجه رسیده است كه در كشورهای با درآمد
متوسط و پایین با ارتقای هر 10درصد نفوذ پهنباند1/38 ،درصد رشد

درآمد ملی حاصل خواهد شد و این درحالی است كه برای كشورهای
با درآمد باال ،این مقدار  1/21درصد است (.)World Bank, 2009
در مطالعۀ مشابهی نیز مکكینزی و همکاران این مقدار را عددی بین
 0/1تا  1/4برآورد كردهاند ( .)McKinsey, 2009البته بررسیهای
بووز و همكارانش نیز نشان میدهد كشورهایی كه در باالترین سطح
از نفوذ پهنباند قرار دارند 2درصد رشد بیشتر را به نسبت دیگران
کسب میكنند (.)Booz and Company, 2009, p. 5
در مطالعاتی که در مقایسۀ پهنباند و توان اقتصادی برخی
مناطق جهان ارائه شده است ،عدهای معتقدند درصورتی که نفوذ
پهنباند آسیا به اندازۀ اروپای غربی توسعهیافته باشد 150 ،تا
 180میلیارد دالر افزایش در تولید ناخالص داخلی این کشورها را
مشاهده خواهیم کرد (.)McKinsey, 2009
اگر کشورهای اروپا را نیز برحسب توسعۀ پهنباند تقسیم و بررسی
کنیم ،جدولی مشابه جدول  1حاصل میشود .با بررسی این آمار
مشخص میشود که تأثیر پهنباند در رشد درآمد ملی کشورهای
اروپایی حدود  ۱۷درصد است که در کشورهای پیشرو در توسعۀ
پهنباند ،این تأثیر تا  31/25درصد رسیده و در کشورهای دیگر
دستکم  7/85درصد است .نکتۀ جالب در این آمار آن است که
ً
توسعۀ کم و متوسط پهنباند ،تأثیر تقریبا یکسانی در اقتصاد دارند و
اثر پهنباند در اقتصاد ارتباط مستقیمی با میزان توسعۀ آن در هر کشور
دارد .بهعبارتدیگر ،جدول  1بیانگر آن است که اثر پهنباند بر اقتصاد
نیازمند باالبودن ضریب نفوذ این فناوری و باالبودن میزان استفاده و
درنتیجه تقاضای کاال و خدمات مبتنیبر آن است .درنتیجه در آغاز
توسعه و آن زمان که ضریب نفوذ پهنباند اندک است ،نمیتوان از
توسعۀ این فناوری برای اثرگذاری در اقتصاد داشت.
مطالعات متعددی به بررسی درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم
حاصل از توسعۀ پهنباند جهانی پرداختهاند كه در این بخش فقط
ذکر چند عنوان اکتفا شده است .آنچه تاکنون بیان شده است ،اغلب
ً
بدون مرزبندی میان این دو حوزه بوده است ،اما مثال توسعۀ فضای
مجازی ،كه از نتایج رشد نفوذ پهنباند است ،خود درآمدهای
فراوانی را برای جوامع بهدست میآورد .این فضا برنامههای
كاربردی پهنباند محتوا و محصوالت رسانهای را در اختیار كاربران
قرار میدهد .در سال  2007درآمد حاصل از بخش دادۀ اینترنتی
حدود یک چهارم درآمد شركتهای ارائهدهندۀ ارتباطات موبایل
در جهان بوده است (.)Kim et al., 2010, p. 25
پس از بررسی کلیات میزان تأثیر پهنباند در درآمد ملی
کشورها ،اکنون به بیان مقادیر مدلهای استخراجشده در این
حوزه پرداخته شده است .در جدول  2فقط به میزان آثار و مرجع
آمار اشاره شده است.
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شکل  :4میزان افزایش تولید ناخالص ملی با افزایش  10درصد نفوذ صنایع ارتباطاتی

جدول  :1تأثیر زیرساخت پهنباند در تولید ناخالص داخلی پانزده کشور اروپایی ()Koutroumpis, 2009

میزان
نفوذ

()2006

زیاد

متوسط

کم

نام کشور

میانگین رشد (درصد)

تأثیر زیرساخت پهنباند در
تولید ناخالص داخلی (درصد)

رشد وابسته به پهنباند
(درصد)

هلند

3/33

1/04

31/25

دانمارک

3/66

0/99

27/04

فنالند

4/08

1/06

26/03

سوئد

3/67

0/92

25/04

آلمان

2/32

0/48

20/70

ایتالیا

2/49

0/58

20/63

فرانسه

2/88

0/50

17/46

انگلستان

3/78

0/55

14/59

اتریش

3/67

0/45

12/17

بلژیک

3/48

0/32

9/23

اسپانیا

5/70

0/46

7/99

لوکزامبورگ

7/68

0/60

7/85

پرتغال

3/04

0/41

13/47

یونان

5/52

0/60

10/83

ایرلند

5/92

0/57

09/55

کل  15کشور

4/08

0/63

16/92
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جدول  .2میزان تأثیر توسعۀ پهنباند در درآمد ملی کشورها

محدوده

1

اروپا ()EU27
()Fornefeld et al., 2008
امریکا

*

(Federal Communications

)Commission, 2010, p 18

*

آسیا

()McKinsey, 2009

آلمان

()Katz et al., 2010

*

امریکا ()Intel, 2009

*

اروپا

()Fornefeld et al., 2008

*

آلمان ،فرانسه و انگلیس
()Intel, 2009

*

امریکا

()Greenstein et al., 2009

*

امریکا

()Crandall et al., 2003
جهان ()Point Topic, 2012

کرۀ جنوبی

()D’Costa and Kelly, 2008

*

هند

(Nawawy and
)Morshedy, 2017

مالزی

()MCMC, 2010

جهان

()Nextbigfuture, 2009

كشورهایی با نفوذ پهنباند باال

()Booz and Company, 2009, 5

 41کشور اروپایی

()Waqar, 2015

استرالیا
كشورهای با درآمد
متوسط و پایین
لبنان

()World Bank, 2009

افزایش درآمد ملی یا
كاهش هزینه

سال

توضیحات

 850میلیارد یورو

 2006تا 2015

--

 350میلیارد دالر

ساالنه

ده شركت برتر خدمات شبكه

 150تا  180میلیارد دالر

--

اگر نفوذ پهنباند آن به اندازۀ اروپای غربی
باشد

 170/9میلیارد یورو

--

طی ده سال

 155میلیارد یورو

از آغاز راهاندازی
تا 2003

به علت كاهش هزینۀ بنگاهها

 82/4میلیارد یورو

2006

(اثبات به کمک مدل اقتصادی)

 79میلیارد یورو

تا 2003

كاهش هزینۀ بنگاهها

 8/3تا  10/6میلیارد دالر

 1999تا 2006

عالوه بر  4/8تا  6/7میلیارد دالر افزایش
رفاه (اثبات به کمک مدل اقتصادی)

ساالنه  179میلیارد دالر

--

با پذیرش همگانی آن

 57/5میلیون دالر

2010

ارتقا از  48/8میلیون دالر در سال قبل
(درآمدهای حاصل از خدمات ارزش افزوده)

%100

 1995تا 2005

تغییر رشد اقتصادی از  2/05تا  4/99در
نتیجۀ توسعۀ ارتباطات راه دور
(شامل پهنباند)

9/5

 2015تا 2016

--

%6/1

2008

صنعت ارتباطات و چندرسانهای

%5

--

كشورهایی که سرعت بیش از 100
مگابیت بر ثانیه دارند
 %2رشد اقتصادی بیشتر
در برابر سایر كشورها

%2

--

 1/2تا %4/28

 1996تا 2010

با ارتقای هر  %10نفوذ پهنباند

ساالنه  1تا  %2افزایش

--

با ارتقای سرعت  %10مگابایت بر ثانیه

%1/38

--

با ارتقای هر  %10نفوذ پهنباند

 1/2تا ( 1/5معادل 348
تا  435میلیون دالر)

2008

با ارتقای هر  %10نفوذ پهنباند
(اثبات به کمک مدل اقتصادی)

 .1از آنروی كه در برخی مطالعات ارقام محققشده ذکر شده است و در برخی براساس مدلها و برآوردها اعدادی را پیشبینی کردهاند ،در این قسمت موارد محققشده با عالمت *
مشخص شده است.

تحلیل ک ّمی و کیفی اثرگذاری فناوری پهنباند بر اقتصاد
محدوده
كشورهای با درآمد متوسط و پایین
()McKinsey, 2009

كشورهای با درآمد باال

%1/21
%0/9

2010

%0/8

 1994تا 2000

-حاصل از كل سرمایهگذاریها
در این حوزه

*

%0/71

2010

--

*

%0/7

2010

--

 0/6تا %0/7

--

با ارتقای هر  %10نفوذ پهنباند

*

%0/63

2010

--

*

%0/47

2010

--

*

اروپا ()EU27

()Fornefeld et al., 2008: p: 104

كشورهای بزرگ صنعتی

()Fornefeld et al., 2008: p 104
آسیا ()McKinsey, 2009

كشورهای درحال توسعه

()Fornefeld et al., 2008: p 104

كشورهای كمتر توسعهیافته

()Fornefeld et al.,2008: p 104

 0/1تا 1/4

--

با ارتقای هر  %10نفوذ پهنباند

--

تایلند ()Smith, 2010

امریکا

افزایش درآمد ملی یا
كاهش هزینه

سال

توضیحات

با ارتقای هر  %10نفوذ پهنباند

()World Bank, 2009

()Milano, 2010
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 .2-5اشتغال

توسعۀ پهنباند در جهان ساالنه مشاغل فراوانی تولید میکند.
گرچه ورود هر فناوری مشاغل جدید را جایگزین مشاغل
قدیمیتر میكند و این عمل به حذف مشاغل تعبیر میشود ،اما
در برخی فناوریها میتوان اطمینان داشت كه فواید آن بیش از
مضرات احتمالی است .توسعۀ پهنباند نیز اگرچه برخی مشاغل
را از جامعه حذف میكند ،اما با بهرهگیری صحیح از آن میتوان
به توسعه و تولید مشاغل نوین بیش از حذف مشاغل امید داشت.
در اروپای غربی برآورد شده است كه با توسعۀ پهنباند

 10تا  14میلیون شغل بالقوه تولید شده است .همچنین در
برخی مطالعات به تولید  2/1میلیون شغل وابسته به پهنباند
به صورت بالفعل در سالهای  2006تا  2015اشاره میشود.
برخی مطالعات در اقتصاد امریکا نیز نشان میدهند با توسعۀ
همهجانبۀ پهنباند میتوان بیش از  2میلیون شغل تولید کرد.
حتی در کشورهایی مانند برزیل با برآورد  250هزار شغل به
ازای هر  1درصد افزایش نفوذ پهنباند و استرالیا با برآورد
ً
مجموعا  0/5درصد افزایش در اشتغال  2004تا  2005این
كشور نیز توسعۀ پهنباند بر اشتغال اثری مثبت داشته است.

جدول  3میزان تأثیر توسعۀ پهنباند در اشتغال کشورها

محدوده

1

اروپای غربی

()Kim et al., 2010: p 6

آسیا

()McKinsey, 2009

آمریكا

()Rekha and Rajanish, 2011

اروپا

()Fornefeld et al., 2008

آمریكا

()Brough, 2003

میزان اشتغال
(نفر یا نرخ رشد)

سال

توضیحات

از آغاز توسعۀ
پهنباند

--

 6/5میلیون

2009

اگر آسیا به اندازۀ اروپا نفوذ پهنباند داشته باشد

 2/4میلیون

2011

هر  %7افزایش نفوذ پهنباند

 2/122میلیون

 2006تا 2015

شغل وابسته به پهنباند

 1/2میلیون

--

اگر پهنباند سراسر كشور را فرا گیرد

 10تا  14میلیون

از آنروی كه در برخی مطالعات ارقام و اعداد محققشده ذکر میشوند و در برخی براساس مدلها و برآوردها اعدادی را پیشبینی میکنند ،در این قسمت موارد محققشده با عالمت *
مشخص خواهند شد.
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میزان اشتغال
(نفر یا نرخ رشد)

محدوده
آلمان

 968هزار

()Katz et al., 2010

امریکا

()Atkinson et al., 2009-Bank of Korea

امریکا

()Crandall et al., 2009

آمریكای التین

()Katz, 2009

آمریكا

()Holt and Jamison, 2009

انگلیس

()Liebenau et al., 2009

امریکا
امریکا

امریکا ()Crandall et al., 2009

امریکا
اروپا

()Fornefeld et al., 2008

آمریكا

()Crandall et al., 2003

برزیل

()Brasscom, 2009
()Google, 2008

*

موتور جستوجوی چینی

()Kim et al., 2010: p 5

*

آمریكا

()Katz and Suter, 2009

انگلیس

()Liebenau et al., 2009

آمریكا

()Pociask, 2005

آمریكا

()World Bank, 2009

()Migliorisi et al., 2009

 378هزار

2009

مدل رگرسیون چندمتغیره .تحلیل داده ـ ستانده

 300هزار

2009

با رشد هر  %1نفوذ پهنباند

280/5هزار

2009

 5میلیارد پوند سرمایهگذاری در پهنباند

 2008تا
2012
 2003تا
2009
 2003تا
2009
 2008تا
2012

آثار سرریز توسعۀ شبکه (محاسبه به کمک مدل
رگرسیون چندمتغیره .تحلیل داده ـ ستانده)
سرمایهگذاری ساالنه  11/7میلیارد دالر در
 xDSLو فیبر

 168/3هزار

*

استرالیا

()Terrill, 2004

سرمایهگذاری ساالنه  11/6میلیارد دالر در 3G

خلق زیرساختهای شبکه

 105هزار

2006

--

 61هزار

پس از 2003

رشد فناوری ،همراه با پذیرش همگانی

 50هزار

2009

برنامۀ ملی :به کمک  407میلیون دالر

 19هزار

نوامبر 2009

--

 6هزار

2008

--

 27تا 84

2009

هر یک میلیون دالر سرمایهگذاری در پهنباند

38

2009

هر یک میلیون دالر سرمایهگذاری در پهنباند

18

2005

هر یک میلیون دالر توسعۀ پهنباند در روستا

 10تا  %14رشد

*

آمریكای التین

 63/4هزار

 2003تا
2009

 128هزار

()Katz and Suter 2009

شركت گوگل

 949هزار

2009

 202/4هزار

()Crandall et al., 2009

 2010تا
2020

 30میلیارد دالر سرمایهگذاری در
زیرساختهای فناوری اطالعات
سرمایهگذاری ساالنه  4/3میلیارد دالر
در مودم کابلی

 270هزار

()Katz and Suter, 2009

سال

توضیحات

 1تا  %14رشد
 0/5درصد

 1998تا
2002
 1998تا
2002
 2004تا 2005

--فواید توسعۀ پهنباند

آمریكا

(;Dabson and Keller, 2008
;Radizeski, 2009
)Crandall et al., 2007

 0/2تا 0/3

2007

یک درصد رشد در نفوذ پهنباند

تحلیل ک ّمی و کیفی اثرگذاری فناوری پهنباند بر اقتصاد

درمجموع یکی از آثار استقرار فناوری پهنباند ،افزایش اشتغال است؛
اشتغال مستقیم از راه ساختوساز مرتبط با ساخت شبکههای پهنباند و
بوکارهای تولیدشده در بستر شبکه .براساس
اشتغال غیرمستقیم از راه کس 
مطالعات ،تا سال  2017با توسعۀ پهنباند همراه در امریکا بیش از 1
میلیون و  388هزار شغل جدید تولید خواهد شد .این رقم در سال ،2013
 304هزار شغل بوده است و همچنین صرفۀ اقتصادی ناشی از گسترش
ضریب نفوذ اینترنت پهنباند در سال  2007در امریکا (22درصد از کل
صرفۀ اقتصادی)  300میلیارد دالر در سال بوده است .همچنین براساس
اعالم  ،ITUبا استفاده از شبکۀ پهنباند6 ،درصد صادرات شرکتهای
تولیدی و  ۱۰درصد فروش شرکتهای خدماتی افزایش مییابد .میزان
خالص صرفهجویی در هزینههای خانوارهای انگلستان نیز با استفاده
از پهنباند در سال  ،۲۰۲۴به  ۲۷۰میلیون پوند در سال خواهد رسید.
افزونبر این ،میزان صرفهجویی در اوقات فراغت خانوارها در انگلستان،
با استفاده از پهنباند ،درحکم بستر اصلی دورکاری در همین سال۶۰ ،
میلیون ساعت برآورد شده است.
 .3-5بهرهوری

بهرهوری در تولید و فرایندهای اقتصادی همواره به بهبود نحوۀ عملكرد
بنگاهها و كاهش هزینۀ آنها میانجامد .بسیاری از سیاستگذاران خرد
سرعت
و كالن ،در پی ارتقای بهرهوریاند و میکوشند از این مجرا به
ِ
توسعه كمک كنند .اگر در كشوری مانند ایران ،كه از یکسو در تحریمها
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و نامالیمات جهانی بهسر میبرد و از سوی دیگر منابع فراوان و البته
درآمدی اندک دارد ،تمركز بر بهرهوری را مدنظر قرار دهیم ،بیشک
میتوانیم به توسعهای بهتر و سریعتر امید داشته باشیم.
در رسیدن به اهداف چشمانداز  ،1404الزم است اقتصاد ایران حدود
8درصد رشد اقتصادی را در هر سال کسب کند و این درحالی است كه
رشد ساالنه در دهههای گذشته بسیار كمتر از این میزان بوده است .به
نظر بسیاری از كارشناسان ،یكی از راههای شتاب در رسیدن به این رشد،
تمركز بر بهرهوری نیروهای داخلی و بهویژه دولتی است .پهنباند بهمنزلۀ
یكی از فناوریهای نوین ،قابلیت معاونت در این حركت را دارد و كمک
میكند رسیدن به رشد مدنظر سادهتر و محتملتر شود.
در بسیاری از كشورها ،مطالعات نشان داده است كه توسعۀ پهنباند در
ً
ارتقای سطح بهرهوری و درنتیجه تولید داخلی مؤثر است؛ مثال در كشوری
مانند تایلند ،بهرهوری بنگاهها با افزایش  %10نفوذ پهنباند %3/5 ،ارتقا یافته
است یا افزایش هر  %1در نفوذ پهنباند ،توان ارتقای بهرهوری را تا %0/1
دارد .در برخی آمارها نیز فواید بهرهوری بر کل اقتصاد ،که پهنباند نصیب
ً
كشورها میکند ،اشاره شده است؛ مثال پیشبینی میشود با افزایش  %10نفوذ
پهنباند 100 ،میلیارد دالر از مجرای بهرهوری نصیب اقتصاد آمریكا خواهد
شد و قادر است  %2/5از تولید ناخالص داخلی انگلستان در سال  2015را
دربر گیرد؛ بنابراین توسعۀ پهنباند بیشک در ارتقای سطح بهرهوری مؤثر
بوده است و از این راه به ارتقای تولید داخلی كمک خواهد کرد.

جدول  :4میزان تأثیر توسعۀ پهنباند در بهرهوری کشورها

میزان بهرهوری

سال

توضیحات

محدوده
تایلند

%3/5

--

با بررسی بنگاههای بیش از  %10نفوذ

(�Booz and Compa

%1/5

در پنج سال
مشخص

افزایش هر  %10نفوذ پهنباند

استرالیا

ساالنه یک درصد
افزایش

--

با سرعت  10مگابایت بر ثانیه

%0/1

--

افزایش هر  %1نفوذ پهنباند در كشورهای
پیشرفته و متوسط در فاوا

--

با هر  %10نفوذ

2016

خدمات صوتی موبایل و بهرهوری پهنباند
(درمجموع)

1

()Korka, 2008
جهان

*

)ny, 2009: p 5
()PWC, 2009

اروپا

()LeCG, 2009

آمریكا

()LeCG, 2009

آمریكا

()Entner, 2008

انگلیس

(;Matson, 2006
)CEBR, 2003

افزایش  100میلیارد
دالر سودآوری
بنگاهها
افزایش  427میلیارد
دالر سودآوری
بنگاهها
 %2/5از تولید
2
ناخالص داخلی

2015

--

 .1ازآنجاكه در برخی مطالعات ،ارقام و اعداد محققشده ذکر میشود و در برخی براساس مدلها و برآوردها اعدادی را پیشبینی کردهاند ،در این قسمت موارد محققشده با
عالمت * مشخص خواهند شد.
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 .6جمعبندی

محتوا و خدمات مبتنیبر بستر پهنباند معطوف شود.

براساس نظر بسیاری از کارشناسان فناوری ،پهنباند موجب رشد
اقتصادی ،تولید مشاغل جدید و توسعۀ سریعتر میشود و میتواند
به یکی از مهمترین ابزارها در پیشبرد اهداف اقتصادی کشورها
تبدیلشود .بررسی کشورهای گوناگون ،بهویژه کشورهای پیشرو در
این زمینه ،نشان میدهد که ورود پهنباند و افزایش ضریب نفوذ
آن در کشورهای گوناگون ،توانسته است فناوریهای مبتنیبر این
زیرساخت نوین را وارد کشورها کند و ابزارهای فراوانی را برای
بخشهای گوناگون جامعه ،بهویژه حوزههای اقتصادی ،فراهم کند؛
بنابراین شناخت فناوری پهنباند و توسعۀ آن ،از نكات كلیدی این
حوزه است که باید حول آن مطالعاتی اساسی صورت گیرد.
توسعۀ پهنباند آثار کیفی و کمی متنوع و باارزشی را برای
اقتصاد کشورها در پی داشته است؛ ازجمله:

منابع
رحمانی ،تیمور و حیاتی ،سارا (« .)1386بررسی اثر فناوری اطالعات و
ارتباطات بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید؛ مطالعۀ بین کشوری» ،فصلنامۀ
پژوهشهای اقتصادی ایران.52-25 ،33 ،
مسیر توسعۀ جهانی پهنای باند» ،بازیابیشده
زارعیان ،داود (« .)1394ایران در ِ
درhttp://www.citna.ir/news/181732 :
سپهردوست ،حمید و خدایی ،حسین (« .)1388اثر فناوری اطالعات و
ارتباطات بر اشتغال کشورهای منتخب سازمان همکاری اسالمی» ،فصلنامۀ
اقتصاد و تجارت نوین ،20-19 ،ص .36-17
فقیهنصیری ،مرجان و گودرزی ،آتوسا (« .)1384فناوری اطالعات و
ارتباطات و رشد اقتصادی در كشورهای منتخب :روش دادههای پانل»؛
فصلنامۀ اقتصاد و تجارت نوین ،ش  ،3ص.94-73

 .1اثر در نفوذ اطالعات و افزایش بهرهروی ،که از مهمترین
نیازهای اقتصادی است و مشکل نامتقارنبودن اطالعات را در
ِ
برخی بازارهای مبتنیبر این فناوری از بین میبرد؛

قلمبر دزفولی ،علیرضا (« .)1393برابر شدن سرعت
انتقال داده در نسل جدید اینترنت» ،بازیابیشده در:
.http://www.irapp.ir/shownews.php?id=3227

 .2توسعه و ارتقای زیرساختهای دولتی که به بهبود کیفیت
خدماترسانی آن کمک شایانی خواهد کرد؛

کارخانهای ،ابراهیم (« .)1393خروج ارز با افزایش ضریب نفوذ
اینترنت با استفاده از پهنای باند سایر کشورها» ،بازیابیشده در:
. http://rc.majlis.ir/fa/news/print_version/902868

 .3تسهیل امکان همکاری میان بنگاهها و صنایع گوناگون؛
 .4آثار مستقیم بر اشتغال ،بهرهوری و درآمد ملی.
اگر توسعۀ زیرساخت با توسعۀ محتوا و خدمات و شکلگیری
اقتصاد آن متقارن باشد ،همۀ موارد فوق میتواند از ثمرات توسعۀ
پهنباند باشد.
در پژوهش ،آنجا که اثر توسعۀ پهنباند بر درآمد ملی بررسی شد،
از کسب درآمدی بالغ بر  850میلیارد یورو در  27کشور اروپایی یاد
شد که بیانگر اثرگذاری بسیار باالی فناوری اطالعات و ارتباطات بر
اقتصاد این کشورهاست؛ اما پس از تبیین دقیق آثار اقتصادی توسعۀ
پهنباند ،پرسش مهم در تحلیل اینگونه آمار و ارقام ،ریشهها و علل
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