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اثر تکنولوژی بر تجارت جهانی
(برگرفته از گزارش تجارت جهانی )8102

سازمان تجارت جهانی ،در گزارش اخیر خود ،به بررسی اینکه چگونه فناوریهای دیجیتال ،در حال تغییر تجارت جهانی
هستند ،پرداخته است .این گزارش ابعاد مختلفی که فناوریهای دیجیتال ،تجارت بینالملل و وسعت تغییرات احتمالی آینده
را تحت تاثیر قرار میدهد ،مورد بررسی قرار داده و تاثیر این تغییرات را بر همکاریهای تجارت بینالمللی کنونی و آینده مورد
بحث قرار میدهد .در این مطلب ،یافتههای کلیدی گزارش اخیر سازمان تجارت جهانی ،ارائه شده است.
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گزارش تجارت جهانی 8102
آینده تجارت جهانی :چگونه فناوری های دیجیتال تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار میدهند...
 فناوریهای دیجیتال مانند هوش مصنوعی ،1اینترنت اشیاء ،2تولید فزاینده (پرینت سه بعدی) 3و زنجیره بلوکی 4با
رشد چشمگیر در قدرت محاسبات ،پهنای باند و اطالعات دیجیتال ،قابل دستیابی شدهاند.
 فناوریهای دیجیتال با هدایت خریدها به سمت استفاده گسترده از اینترنت ،که دسترسی مستقیم به بازارهای آنالین
را برای مصرفکنندگان فراهم میکنند ،در حال تغییر عادتهای مصرفی افراد است.
 طبق برآوردها ،در سال  2112ارزش معامالت تجارت الکترونیک مجموعاً به  2272هزار میلیارد دالر رسیده که 2372
هزار میلیارد دالر آن معامالت تجارت الکترونیک بین کسب و کارها بوده است.
 در سمت عرضه نیز ،فناوریهای دیجیتال اجازه ورود آسانتر به بازار و افزایش تنوع محصوالت را میدهد ،به این
ترتیب که تولید ،ترویج و توزیع محصوالت در قیمتهای پایینتر را برای بنگاهها آسانتر میکند.
 با وجود مزیتهایی که فناوری دیجیتال به همراه دارد ،اما موجب افزایش نگرانیهایی از جمله تمرکز بازار ،از دست
رفتن حریم خصوصی و تهدیدات امنیتی ،شکاف دیجیتالی 5و عدم اطمینان نسبت به افزایش بهرهوری در فناوریهای
دیجیتال شده است.
 هزینههای تجارت بینالمللی بین سالهای  1222و  2114حدود  15درصد کاهش یافته است .فناوریهای جدید به
کاهش بیشتر هزینههای تجاری کمک میکنند .براساس پیشبینیها ،با توجه به کاهش هزینههای تجاری ،تجارت
جهانی میتواند تا سال  ،2131افزایش ساالنه  171واحد درصد تا  2واحد درصد را تجربه کند که در مجموع تا 15
سال آینده ،رشدی بین  31تا  34واحد درصد خواهد داشت.
 پذیرش گسترده فناوریهای دیجیتال ،ترکیب تجارت در کاالها و خدمات را تغییر میدهد و حقوق مالکیت معنوی
در تجارت را مجدداً تعریف میکند .تجارت محصوالت فناوری اطالعات طی دو دهه گذشته سه برابر شده و در سال
 ،2112به  172هزار میلیارد دالر رسیده است.
 انتظار میرود اهمیت خدمات در ترکیب تجارت افزایش یابد .براساس پیشبینیها سهم تجارت خدمات از  21درصد
به  25درصد در سال  2131خواهد رسید.
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 دیجیتالی سازی ،منجر به کاهش کاالهایی شده است که قابلیت دیجیتالی شدن را دارند (از جمله سیدیها ،کتابها
و روزنامهها) و تجارت این کاالها از  272درصد در سال  2111به  171درصد در سال  2112رسیده است .احتمال
میرود این روند با ظهور تکنولوژی پرینت سه بعدی ادامه یابد.
 به نظر میرسد ،مقررات حقوق مالکیت معنوی ،جریان اطالعات و حریم خصوصی و همچنین کیفیت زیرساختهای
دیجیتال به عنوان یک مزیت نسبی جدید پدیدار شود.
 اگر سیاستهای تکمیلی مناسب به کار گرفته شود و چالشهای مرتبط با انتشار تکنولوژی و مقررات رفع شوند،
کاهش هزینههای تجاری میتواند برای صنایع خرد ،کوچک و متوسط و بنگاههای کشورهای در حال توسعه مفید
واقع شود .براساس برآوردهای سازمان تجارت جهانی پیشبینی میشود در این موارد سهم کشورهای در حال توسعه
از تجارت جهانی از  42درصد در سال  2115به  52درصد در سال  2131برسد.
 فناوریهای دیجیتال ،فرصتها و چالشهایی را ایجاد میکند که ممکن است نیازمند توجه دولت و جامعه بینالمللی
در زمینههای متنوعی مانند سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال و سرمایه انسانی ،سیاستگذاری در زمینه
تجارت و مقررات باشد.
 مقرراتی که صراحتاً به فناوریهای دیجیتال اشاره دارند ،در تعداد زیادی از موافقتنامههای تجاری گنجانده شده
است .رایجترین مقررات مربوط به دولت الکترونیک ،همکاری و مهلت قانونی بر عوارض الکترونیک در زمینه انتقاالت
الکترونیکی است.
 در حالی که چارچوب سازمان تجارت جهانی و بخصوص توافقنامه عمومی در تجارت خدمات ،برای تجارت دیجیتال
مناسب است و اعضای این سازمان تا کنون اقدامات ویژه ای را برای ترویج تجارت دیجیتال در چارچوب موجود
انجام دادهاند ،اعضا در آینده باید چگونگی پاسخ به تغییرات مداوم در اقتصاد و شیوه انجام کسب و کار را در نظر
داشته باشند.
 نمودار  1نشان می دهد چه سهمی از کاربران اینترنتی هر یک از کشورها ،در شبکههای اجتماعی فعال بوده و یا
خرید آنالین انجام میدهند .بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی ،برای گروهی از کشورهای در حال توسعه
قابل مشاهده در نمودار ،سهم کاربران اینترنتی که خرید آنالین انجام میدهند ،به طور متوسط ،تقریباً هفت برابر
کمتر از نرخ کاربران فعال در شبکههای اجتماعی است .اگرچه ،شایان ذکر است که دسترسی محدود به خدمات
پهنای بند تنها دلیل تمایل پایین خرید آنالین کاال و خدمات در کشورهای در حال توسعه نیست و سایر
محدودیتهایی از جمله قدرت خرید پایین ،سیستمهای پرداخت الکترونیک کمتر توسعه یافته و چارچوب مقرراتی و
قانونی منسوخ شده مطرح است که به طور قابل توجهی اعتماد مصرف کنندگان را در بازار دیجیتال کاهش میدهند.
 با توجه به نمودار  1بیشترین سهم کاربران فعال در شبکههای اجتماعی مربوط به پاراگوئه بوده که حدود  21درصد
جمعیت کاربران اینترنتی این کشور را تشکیل میدهد .بیشترین سهم کاربران اینترنتی که کاال و خدمات را به
صورت آنالین خریداری میکنند مربوط به سوئیس بوده است .جالب است توجه شود که سوئیس تنها کشوری در
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این نمودار است که سهم افرادی که خرید آنالین انجام میدهند ،نسبت به کاربران فعال در شبکههای اجتماعی آن
بیشتر بوده است .در سایر کشورها به طور قابل توجهی کاربران شبکههای اجتماعی بیشتر است.
 در ایران نیز سهم کاربران اینترنتی فعال در شبکههای اجتماعی حدود  25درصد است .این در حالی است که تنها
کمتر از  15درصد کاربران اینترنتی ایران خرید آنالین انجام میدهند.
نمودار  -1سهم کاربران اینترنتی در خرید آنالین و شبکههای اجتماعی

فعالیت در شبکههای اجتماعی
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