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ارزیابی روند دیجیتال سازی در هند: برنامه هند دیجیتال
با اینکه پذیرش دیجیتال میان کسب وکارهای هند یکسان نیست و شکافی بین رهبران دیجیتال و سایر شرکت ها وجود 
دارد، ولی دیجیتال سازی هند میان مصرف کنندگان با سرعت زیادی در حال وقوع است. در گزارش حاضر، فرصت ها و 
تهدیدهای موجود جهت رشد آتی دیجیتال همزمان با استقبال مستمر هند از اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته اند. 

- هند یکی از بزرگ ترین بازارهای به سرعت در حال رشد برای مصرف کنندگان دیجیتال محسوب می شود و تعداد 
مشترکین اینترنت این کشور در سال 201۸ برابر با ۵۶0 میلیون نفر بوده است که پس از چین دومین کشور جهان محسوب 
می شــود. کاربــران داده موبایل هند به طور میانگین ماهانه ۸/۳ گیگابایت داده مصــرف می کنند، حال آنکه این رقم برای 
کاربران موبایل در چین برابر با ۵/۵ گیگابایت است و در کره جنوبی به عنوان اقتصاد دیجیتال پیشرفته برابر با حدود ۸ تا ۸/۵ 
گیگابایت است. تعداد مشترکین تلفن همراه هند برابر با 1/2 میلیارد نفر است و بیش از 12 میلیارد اپلیکیشن در سال 201۸ در 
این کشور دانلود شده است. در بررسی صورت گرفته در زمینه 1۷ اقتصاد بالغ و نوظهور نشان داده شده است که در مقایسه 
با سایر کشورهای مورد بررسی به جز اندونزی، دیجیتال سازی در هند با سرعت بیشتری در حال وقوع است و فرصت های 
زیادی برای رشد در این کشور وجود دارد. به بیان دقیق تر، بیش از ۴0 درصد از جمعیت هند دارای اشتراک اینترنت هستند. 
- مصرف دیجیتال در هر دو بخش دولتی و خصوصی در حال رشــد اســت. دولت بیش از 1/2 میلیارد نفر در برنامه 
تشــخیص هویت بیومتریک و دیجیتال )آدهار(1 ثبت نام کرده اســت و بالغ بر 10 میلیون کسب وکار در پلتفرم دیجیتال 
متداول با اعمال مالیات بر کاال و خدمات مشــارکت داده است. پیشنهادات رقابتی توسط شرکت های مخابراتی موجب 
افزایش تعداد مشــترکین اینترنت و مصرف داده در این کشور شده اســت و در سال های 201۷ و 201۸ چهار برابر رشد 
یافته اند. این امر همچنین به رفع شــکاف دیجیتال کمک کرده است. ایاالت با درآمد پایین تر هند در مقایسه با ایاالت با 
درآمد باالتر آن از نظر زیرساخت و مشترکین اینترنت رشد سریع تری داشته اند. براساس روند فعلی برآورد می شود که 
تعداد کاربران اینترنت هند تا سال 202۳ با افزایش ۴0 درصدی به ۷۵0 تا ۸00 میلیون نفر می رسد و به همین ترتیب، تعداد 

تلفن های هوشمند نیز دو برابر شده و به ۶۵0 تا ۷00 میلیون نفر خواهد رسید. 
- در نظرســنجِی بیش از ۶00 شــرکت نشان داده شده است که پذیرش دیجیتال میان کسب  وکارها در تمام بخش ها 
یکســان نیســت. احتمال کاربرد نرم افزار برای مدیریت ارتباط با مشتری، برنامه ریزی منابع سازمانی یا بهینه سازی موتور 
جستجو در میان رهبران دیجیتال که در ربع فوقانی اتخاذکنندگان فناوری های دیجیتال قرار دارند، دو تا سه برابر بیشتر از 
شرکت های واقع در ربع تحتانی است. همچنین، احتمال متمرکزسازی مدیریت دیجیتال در این شرکت ها نیز 1۵ برابر بیشتر 
است. اندازه شرکت ها همیشه عامل تفاوت نیست و اگرچه شرکت های بزرگ در حوزه های دیجیتال نظیر فروش ازطریق 
وب سایت شرکت که به سرمایه گذاری هنگفتی نیاز دارد از شرکت های کوچک پیشی گرفته اند، ولی کسب وکارهای 
کوچک نیز در سایر حوزه ها ازجمله استقبال از پرداخت های دیجیتال و رسانه های اجتماعی و کنفرانس ویدئویی برای 

دسترسی و حمایت از مشتریان جلوتر هستند. 

1.  Biometric digital identity program (Aadhaar)
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- کاربرد اپلیکیشن های دیجیتال در بیشتر بخش های اقتصاد هند در حال افزایش است. سطح تولید ناخالص داخلی 
بخش های دیجیتال محوری نظیر فناوری اطالعات و مدیریت فرآیند کســب وکار، خدمات ارتباطات دیجیتال و تولید 
الکترونیک تا ســال 202۵ دو برابر افزایش یافته و به ۳۵۵ تا ۴۳۵ میلیارد دالر خواهد رســید. هر یک از بخش هایی که 
به تازگی دیجیتالی شــده اند- ازجمله کشاورزی، آموزش، انرژی، خدمات مالی، بهداشت، لجستیک و خرده فروشی و 
همچنین خدمات دولت و بازارهای کار- می توانند 10 الی 1۵0 میلیارد دالر ارزش اقتصادی فزاینده در سال 202۵ ایجاد 
کنند. علت این امر آن است که اپلیکیشن های دیجیتال در این بخش  ها به افزایش خروجی، صرفه جویی در هزینه و زمان، 

کاهش تقلب و بهبود تطبیق تقاضا و عرضه کمک می کنند. 
- برآوردهای صورت گرفته در این گزارش نشان می دهند که بهره وری ناشی از اقتصاد دیجیتال باعث ایجاد ۶0 الی 
۶۵ میلیون شغل تا سال 202۵ خواهد شد که بسیاری از آن ها به مهارت های دیجیتال کارکردی نیاز دارند. از این رو، در 
ارتباط با ۴0 تا ۴۵ میلیون نفر از کارگرانی که ممکن است شغل آن ها جایگزین شده و یا تغییر یابد، باید شرایط الزم جهت 

حفظ مشاغل و استخدام مجدد آن ها فراهم شود. 
- اکوسیستم های جدید دیجیتال در حال حاضر مشهود هستند و باعث تغییر شکل روابط بین مصرف کننده و تولیدکننده 
در بخش های کشاورزی، مراقبت بهداشتی، خرده فروشی، لجستیک و غیره شده اند. شایان ذکر است که در بخش های 
متعدد-از پرداخت بیمه و وام دهی مبتنی بر داده در بخش کشاورزی تا راه حل های دیجیتال برای طرح ریزی کارآمدترین 
مســیرها و نظارت بر نقل و انتقال محموله در بزرگراه های هند-فرصت های زیادی به چشم می خورد. در بخش مراقبت 
بهداشتی، بیماران می توانند از طریق صدای دیجیتال یا ویدئوی اچ دی )وضوح باال( از خدمات مشاوره از راه دور استفاده 
کنند. به همین ترتیب در بخش خرده فروشــی، فروشگاه های واقعی )غیرمجازی( می توانند به عنوان بخشی از پلتفرم های 

تجارت الکترونیک عمل کرده و ارزش ایجاد کنند.
- تمام ذینفعان باید اقدامات مؤثری به منظور تحقق پتانســیل دیجیتال هند انجام دهند. مدیران باید عوامل دیجیتالی 
که موجب تحول در کسب وکارهای آن ها می شود را پیش بینی کنند و در زمینه توانمندسازی خود ازجمله مشارکت با 
دانشگاه ها و برون سپاری یا جذب استعدادها جهت ارائه پروژه های دیجیتال سرمایه گذاری کنند. دولت ها باید در زمینه 
زیرساخت دیجیتال و داده های عمومی ای سرمایه گذاری کنند که حتی در مواردی هم که شیوه های قوی حفاظت امنیتی 
و حریم خصوصی اعمال می کنند، باز هم سازمان ها بتوانند از آن ها بهره مند شوند. کسب سود ناشی از اقتصاد دیجیتال 
مستلزم تسهیل بیشتر مراحل تأسیس، افزایش مقیاس و خروج استارت آپ ها و همچنین اتخاذ سیاست های مبنی بر تسهیل 
روند حفظ مشاغل و ایجاد مشاغل جدید برای کارگران است. افراد باید درباره نحوه تاثیرگذاری اقتصاد دیجیتال بر آن ها 
به عنوان کارگر و مصرف کننده واقف باشند و خود را برای بهره گیری از فرصت های ناشی از اقتصاد دیجیتال آماده سازند. 
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روند دیجیتال سازی در هند به سرعت در جریان است. یک کاربر داده موبایل در حال حاضر به طور میانگین بیش از 
۸ گیگابایت داده در ماه مصرف می کند که از میانگین کشورهای پیشرفته تر در حوزه دیجیتال نظیر چین و کره جنوبی 
بیشتر است: مصرف میانگین داده هند در سال 201۸ برابر با 1۵ درصد از مصرف داده کره جنوبی و ۵0 درصد از مصرف 
داده چین بوده اســت. هند با برخورداری از بیش از ۵۵0 میلیون کاربر اینترنت، دومین کشــور بزرگ جهان از نظر تعداد 
کاربران اینترنت محسوب می شود و برآورد می شود که به دلیل افزایش قابلیت دسترسی و کاهش هزینه اتصال پرسرعت 
و تلفن های هوشمند، این رقم به ۸00 میلیون نفر تا سال 202۳ برسد. طرح دولتی »هند دیجیتال«1 امکان دسترسی اینترنت 
پهنای باند در 2۵0,000 گرام پانچایات2 یا شورای روستایی خودمختار را فراهم آورده و در نتیجه میلیون ها نفر از جمعیت 
این کشور راحت تر می توانند به اینترنت متصل شوند. همچنین، شرکت های مخابراتی خصوصی بسته های جذابی را ارائه 
کرده و برنامه های صوتی و تلفن های هوشمند را به طور تقریبا رایگان برای مشترکین خدمات اینترنت خود ارائه می کنند. 
این گونه اقدامات بخش دولتی و خصوصی جهت افزایش پذیرش دیجیتال موجب افزایش مصرف داده شده است و در 

مقایسه با اواسط 201۶، مصرف داده میان ساکنان هند به طور میانگین بیش از ۵۴ برابر در سال 201۸ افزایش یافته است. 
پتانسیل دیجیتال هند تا حدی برگرفته از این واقعیت است که دولت قبال درباره موضوع اتخاذ فناوری سخنی به میان 
نیاورده اســت. به بیان دقیق تر، هند کشور بزرگی است که به صورت تدریجی از مبنایی ضعیف رشد یافته است. با اینکه 
درآمد حاصل از تجارت الکترونیک هند در حال افزایش است، ولی فقط ۵ درصد از تجارت در این کشور در حال حاضر 
به صورت آنالین انجام می شود )این رقم در چین برابر با 1۵ درصد است(. به عالوه، اگرچه صدها میلیون نفر از جمعیت 
این کشور دارای اشتراک اینترنت هند هستند، ولی فقط حدود ۴0 درصد از جمعیت را دربر می گیرند. به همین ترتیب، 
برخالف رشد کیف پول دیجیتال و سایر گزینه های پرداخت الکترونیکی در هند، 90 درصد از تمام معامالت خرده فروشی 
در این کشور هنوز به صورت نقدی انجام می شوند. به عبارت دیگر با وجود تعداد فزاینده مصرف کنندگان دیجیتال هند، 

هنوز فرصت زیادی برای افزایش مستمر تعداد مشترکین اینترنت و کاربران خدمات دیجیتال در این کشور وجود دارد. 

هند روند دیجیتال سازی اقتصاد و جامعه خود را تسریع بخشیده است
اندازه خالص و پتانســیل بازار هند که تعداد مشــترکین خدمات دیجیتال مصداق آن است و همچنین سرعت روند 

دیجیتال سازی هند طی سه تا چهار سال اخیر مورد توجه کشورهای پیشرفته در زمینه فناوری قرار گرفته اند. 
هند در حال حاضر مطابق معیارهای متعدد پذیرش دیجیتال، در زمره رهبران جهانی قرار دارد )اینفوگراف 1(. برنامه 
آدهار هند که قابلیت احراز هویت دیجیتالی 1/2 میلیارد نفر از جمعیت را داراست، بزرگ ترین سیستم تشخیص هویت 
بیومتریک در جهان محسوب می شود. هند با برخورداری از 1/2 میلیارد نفر مشترکین موبایل دارای دومین مبنای بزرگ 
اشــتراک موبایل است. به همین ترتیب، با برخورداری از ۵۶0 میلیون نفر مشــترکین اینترنت دارای دومین مبنای بزرگ 

اشتراک اینترنت است.

1.  Digital India 
2.  gram panchayats



15

    جهش دیجیتاِل مبتنی بر مصرف کننده هند 

1/2 میلیارد نفر
از جمعیت هند در برنامه آدهار- بزرگ ترین برنامه تشخیص هویت دیجیتال جهان- ثبت نام کرده اند. 

اینفوگراف 1: هند در بسیاری از ابعاد کلیدی پذیرش دیجیتال در زمره کشورهای برتر جهان قرار دارد

 ,Priori Data, January 2019; Strategy Analytics, 2018; TRAI, September 30, 2018; UIDAI, April 2018; We Are Social :منبــع
January 2019; McKinsey Global Institute analysis

در مقیاس خرد، ســاکنان هند در حال ســاخت بخش دیجیتال زندگی خود هستند. میزان دانلود اپلیکیشن در هند از 
کشورهای دیگر جهان به جز چین بیشتر است و در سال 201۸ معادل 12/۳ میلیارد اپلیکیشن توسط جمعیت هند دانلود 
شده است. حدود 29۴ میلیون نفر از جمعیت هند از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند و هر کاربر رسانه اجتماعی هندی 
هر هفته به طور میانگین 1۷ ساعت از زمان خود را در پلتفرم ها سپری می کند که از کاربران رسانه های اجتماعی در چین 
و ایاالت متحده بیشتر است. به طور متوسط، ساکنان هند ۸/۳ گیگابایت داده در ماه مصرف می کنند و این در حالی است 

که مصرف داده مصرف کنندگان چینی به طور معمول حدود ۵/۵ گیگابایت است. 

روند دیجیتال سازی هند با بیشترین سرعت در جهان پیش می رود و با این حال هنوز فرصت 
زیادی برای رشد آن وجود دارد

در گزارش حاضر به منظور ارزیابی موقعیت نسبی هند، ۳0 بعد پذیرش دیجیتال در 1۷ اقتصاد دیجیتال بالغ و نوظهور-
ازجمله برزیل، چین، اندونزی، روسیه، کره جنوبی، سوئد و ایاالت متحده-مورد بررسی قرار گرفته اند. ۳0 معیار موردنظر 
سه بعد پذیرش دیجیتال را پوشش می دهند: مبنای دیجیتال )نظیر هزینه، سرعت و قابلیت اعتبار اتصال اینترنتی(، دسترسی 
دیجیتال )تعداد دستگاه های سیار، دانلود اپلیکیشن و مصرف داده( و ارزش دیجیتال )میزان مشارکت کاربران دیجیتال در 
ارسال پیامک، پست گذاشتن در توئیتر، خرید و پخش برنامه های آنالین(. به طور کلی، در این گزارش نشان داده شده است 

که روند دیجیتال سازی هند در ارتباط با این ابعاد از سایر کشورهای مورد بررسی به جز اندونزی سریع تر پیش می رود. 
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این بررسی که به طور خالصه تحت  عنوان »شاخص پذیرش دیجیتال کشور1« نامیده شده است، نشان می دهد که سطح 
پذیرش دیجیتال هند در فاصله سال های 201۴ و 201۷، 90 درصد افزایش یافته است )نمودار 1(. هند در تمام ابعاد شاخص 
موردنظر دارای نرخ رشــد باالیی اســت و در بخش مبنای دیجیتال از بیشترین رشد برخوردار است. این امر مرهون ثبت نام 
جمعیت در برنامه آدهار است که از سال 201۴ بیش از دو برابر افزایش یافته است. همچنین، افزایش چهار برابری سرعت 
میانگین دانلود خط ثابت و کاهش قیمت داده های موبایل ازجمله پیشرفت های صورت گرفته در این کشور به شمار می آید. 
هزینه یک گیگابایت داده موبایل از 9/۸ درصد به ازای سرانه درآمد ناخالص ملی ماهانه در سال 201۳ )تقریبا 12/۴۵ 
دالر( به 0/۳۷ درصد در سال 201۷ )معادل چند سنت( کاهش یافته است. در نتیجه، مصرف داده موبایل به ازای هر کاربر 

1۵2 درصد ساالنه رشد یافته است که بیش از دو برابر نرخ رشد ایاالت متحده و چین است. 
رتبه باالی هند در این شاخص همچنین به دلیل این واقعیت است که بیش از 210 میلیون نفر از ساکنان هند به شبکه 
جهانی کاربران اینترنت بین سال های 201۳ و 201۷ ملحق شده اند که تقریبا دو برابر نرخ کل نفوذ ملی است. همچنین، 
بیش از 2۴0 میلیون نفر به کاربران تلفن هوشمند هند در این فاصله زمانی افزوده شده است که بیش از چهار برابر نرخ نفوذ 
تلفن هوشمند است و از ۵/۵ تلفن به ازای هر 100 نفر در سال 201۳ به 22/2 تلفن در سال 201۷ افزایش یافته است. عالوه 
بر آن ها، تعداد معامالت پرداخت دیجیتال ازجمله معامالت مبتنی بر کیف های پول دیجیتال، بانکداری اینترنتی و معامالت 
با کارت های اعتباری یا دبیت کارت ها در مراحل فروش از 2/۵ میلیارد معامله در ســال 201۴-201۳ به 1۵/۳ میلیارد در 

سال 201۸-201۷ رسیده است. 
شایان ذکر است که هند در زمینه پذیرش دیجیتال از مبنایی ضعیف به سرعت رشد یافته است و به منظور تداوم رشد 

پرشتاب خود، این کشور باید روند فعلی را ادامه دهد و در صورت امکان آن را بهبود بخشد. 

پذیرش گسترده دیجیتال منوط به نوآوری در بخش های دولتی و خصوصی است
دو عامل عمدتا باعث تسریع روند پذیرش دیجیتال هند می شوند: تعهد دولت به دیجیتال سازی ابعاد کلیدی اقتصاد و 
نوآوری و سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت ارتقای بیشتر دسترسی اینترنت و افزایش مصرف. در بسیاری از حوزه ها 
که پذیرش دیجیتال هند با بیشترین سرعت محقق می شود، تأثیر مجموعه اقدامات بخش دولتی و خصوصی مشهود است 

)اینفوگراف 2(. 

برنامه های بخش دولتی مبنایی مستحکم برای نوآوری بخش خصوصی در حوزه دیجیتال 
ایجاد کرده اند

دولت با ایجاد بستر الزم برای زیرساخت دیجیتال و پلتفرم های دولتی-پایگاه های داده و وب سایت های مقیاس پذیر-و 
معرفی اپلیکیشن ها و خدمات دیجیتال، روند دیجیتال سازی ملی را سرعت بخشیده است. این عوامل مشوق های واقعی برای 

1.  Country Digital Adoption Index
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نمودار 1: هند به صورت تدریجی از مبنایی ضعیف پیشرفت کرده است و دومین کشور در 
بین 17 اقتصاد دیجیتال اصلی است که روند پذیرش دیجتال در آن با سرعت پیش می رود

1. شــاخص پذیرش دیجیتال کشــورها که توسط مؤسسه جهانی مکنزی تهیه شده است، بیانگر سطح پذیرش اپلیکیشن های دیجیتال توسط افراد، کسب وکارها و 
دولت ها در 1۷ اقتصاد دیجیتال اصلی اســت. چهارچوب کلی آن براســاس ۳0 معیار برآورد شده است که بر سه رکن استوار است: مبنای دیجیتال )به عنوان مثال، 
دسترســی طیف و ســرعت دانلود(، دسترســی دیجیتال )به عنوان مثال، مبنای تعداد کاربران اینترنت و موبایل، مصرف داده به ازای هر کاربر( و ارزش دیجیتال 
)به عنوان مثال، میزان استفاده از پرداخت دیجیتال یا تجارت الکترونیک(. سپس، مؤلفه اصلی به منظور برآورد اهمیت نسبی سه رکن مورد بررسی قرار گرفته است: 
۳۷/0 برای مبنای دیجیتال، ۳۳/0 برای دسترســی دیجیتال و ۳0/0 برای ارزش دیجیتال. به همین ترتیب، برای هر عنصر در هر رکن ارزش یکســانی تعیین شــده و 
شــاخص ها در مقیاس اســتاندارد 100-0 نرمال سازی شــده اند )0 بیانگر کمترین ارزِش ممکن است(. در نهایت، میانگین ســاده ارزش های نرمال جهت محاسبه 

شاخص مورد استفاده قرار گرفته  است. 

-Akamai’s state of the internet: Q1 2014 report; Akamai’s state of the internet: Q1 2017 report; Analysys Mason; Eu :منبــع
romonitor International consumer finance and retailing overviews, 2017 editions; International Telecommunication 
Union; UN e-Government Survey; Strategy Analytics; Open Signal; Ovum; We Are Social; Digital Adoption Index, 
World Bank; McKinsey Global Institute analysis
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استفاده شهروندان از اینترنت ایجاد کرده اند )به کادر 1 با عنوان »مروری بر برنامه هند دیجیتال« رجوع شود(. 
ارتقای سریع »برنامه ملی تشخیص هویت بیومتریک و دیجیتال )آدهار( و پرداخت مزایای رفاهی در پرتو این برنامه 
ازجمله اقدامات دولت به شمار می آیند. بیش از 1/2 میلیارد نفر از جمعیت هند در حال حاضر دارای هویت دیجیتال آدهار 
هستند و این در حالی است که این رقم در سال 201۳ برابر با ۵10 میلیون نفر بوده است؛ تقریبا ۸۷0 میلیون حساب بانکی 
تا فوریه 201۸ به برنامه آدهار متصل شده است، حال آنکه این رقم در آوریل 201۷ و ژانویه 201۴ به ترتیب برابر با ۳99 

میلیون و ۵۶ میلیون بوده است. 
 مجموعه رابط های برنامه نویسی کاربردی عمومی1 )ای پی آی( که به آدهار متصل هستند )نظیر رابط پرداخت واحد و 
رابط بهارات برای پول2/ بهارات کیو آر۳، شناسایی الکترونیکی هویت مشتریانeKYC( ۴( و دیجی الک برای ذخیره آنالین 
ســند۵( بخش عمده مبنای دیجیتال هند را تشکیل می  دهند و موجب تکامل روند دیجیتال سازی در این کشور شده اند. 
به عنوان مثال پلتفرم رابط پرداخت واحد منبع  باز با ادغام سایر پلتفرم های پرداخت در یک اپلیکیشن موبایل واحد امکان 
پرداخت ســریع، راحت و ارزان را برای افراد، کسب وکارها و سازمان های دولتی فراهم آورده است. دیجی الک امکان 

صدور و تأیید اسناد دیجیتال را برای کاربران میسر ساخته و بدین ترتیب نیاز به کاغذ را برطرف کرده است. 
به طور جداگانه، شــبکه مالیات بر کاالها و خدمات۶-که تمام معامالت صورت گرفته توســط حدود 10/۳ میلیون 
کســب وکار پرداخت کننده مالیات غیرمســتقیم را در یک پلتفرم دیجیتال ادغام کرده است-و همچنین دیجیتال سازی 
گزارش  ها در وزارت امور شــرکت ها۷ به عنوان پلتفرم های قدرتمندی ظاهر شــده اند. کاربــران مجاز می توانند ازطریق 
ایــن پلتفرم ها مالیات را به صورت دیجیتال پرداخت کنند، درباره هویت شــرکت ها به صورت دیجیتال تحقیق کنند و 

ارزیابی های اعتباری زمان واقعی را برحسب درآمد مشخص شده ازطریق شبکه مالیات انجام دهند. 
دولت همچنین با راه اندازی طرح ملی مبتنی بر شمول مالی تحت عنوان جان دان یوجانا پرادان مانتری۸ در سال 201۴ 
شــاهد رشد چشمگیر پرداخت دیجیتال بوده است. درواقع، میلیون ها نفر از جمعیت کشور به موجب این طرح نسبت به 
افتتاح حساب بانکی معتبر آدهار اقدام کرده اند که به تلفن های همراه متصل است. گفتنی است که ۳۳۷ میلیون حساب 
جان دان9 توسط جمعیت هند افتتاح شده است که طی چهار سال سه برابر افزایش داشته است. همچنین، در راستای اقدامات 
دولت مبنی بر تنزل اعتبار اســکناِس با ارزش باال در نوامبر سال 201۶، بسیاری از موانع قانونی و نظارتی جهت پرداخت 

دیجیتال در این کشور برطرف شده است.

1.  Open Application Program Interfaces
2.  Unified Payments Interface and Bharat Interface for Money
3.  Bharat QR 
4.  eKYC for electronic verification of customers’ identities
5.  DigiLocker for online document storage
6.  Goods and Services Tax Network
7.  Ministry of Corporate Affairs
8.  Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
9.  Jan-Dhan Accounts 
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 Payment system indicators, Reserve Bank of India, Table 43, March 2015 and December 2018; eNAM; GeM; Euromonitor :منبع
International Retailing Edition 2018; Redseer consulting; NASSCOM; McKinsey Global Institute analysis 
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رقابت بخش دولتی و خصوصی به کاهش هزینه های دیجیتال و بدین ترتیب گسترش کاربرد 
آن کمک کرده است

در نتیجه رقابت بخش دولتی و خصوصی و عرضه خدمات روزافزون توســط بخش خصوصی، هزینه های داده در 
هند بیش از 9۵ درصد از سال 201۳ کاهش یافته است. این امر نیروی محرک اصلی برای رشد مستمر دسترسی و کاربرد 
اینترنت در این کشور محسوب می شود. در مقایسه با سال 201۴ که میانگین مصرف ماهانه داده تنها برابر با ۸9 مگابایت 
بوده است، میانگین مصرف داده مشتریان هندی در سپتامبر 201۸ برابر با ۸,۳20 مگابایت داده بوده و به عبارتی، 92 برابر 
افزایش یافته است. الزم به ذکر است که هزینه های داده در تعدادی از کشورهای پیشرفته در حوزه دیجیتال ازجمله ایاالت 
متحده و چین سال ها قبل به کمتر از 1 درصد از درآمد ماهانه کاهش یافته است و در نتیجه، مصرف داده به نسبت افزایش 
قابل توجهی یافته اســت. هند نیز در ســال 201۷ به چنین مرحله ای رسیده اســت و مصرف داده در این کشور در فاصله 

سال های 201۷- 201۶ چهار برابر افزایش یافته است )نمودار 2(. 
از ایــن رو، قیمــت داده در هند به هیچ وجه محدودیتی جهت پذیرش کانال هــای دیجیتال برای خدمات فزاینده ی 
داده محور نظیر مشاوره تلفنی از راه دور، طرح های یادگیری الکترونیکی و پخش آنالین فیلم یا سایر برنامه های تفریحی 
محســوب نمی شود. سطح نســبتا پایین نفوذ پهنای باند ثابت هند )1/۴ مشــترکین اینترنت به ازای هر 100 نفر در مقابل 
۴2/۴ نفر در انگلیس( باعث شده است که اینترنت موبایل برای مصرف کنندگانی که اغلب امکان دسترسی به اینترنت به 
روش های دیگر ندارند، از ارزش نسبتا بیشتری برخوردار باشد. این امر به افزایش بیشتر فعالیت های آنالین با تلفن همراه 

در سال های آتی منتهی خواهد شد. 

کادر1: مروری بر برنامه هند دیجیتال 
دولت با معرفی برنامه هند دیجیتال در ژوالی 201۵ و راه اندازی پروژه های متعدد در هر یک از حوزه های زیر موفق 

به ایجاد تغییر و تحول در نحوه برقراری ارتباطات، انجام کارها، پس انداز و مخارج ساکنان هند شده است. 
بزرگراه پهنای باند: ارائه اتصال پهنای باند در مناطق روستایی از طریق کابل فیبر نوری در شورای روستاها )بیش از 

110,000 نفر تاکنون به اینترنت وصل شده اند(؛ بهبود اتصال اینترنتی در مناطق شهری با افزایش ارائه کنندگان خدمات و 
حل مسائل دارای اولویت؛ و راه اندازی خدمات پهنای باند و ابری در اداره های دولتی در سطح شورای روستاها. 

اتصال موبایل جهانی: توسعه پوشش موبایل جهت ایجاد تقاضا برای خدمات موبایل در مناطق روستایی و جذب 

ارائه کنندگان خدمات اینترنت و مخابراتی بخش خصوصی. خدمات موبایل در حال حاضر ۵۵۴,۵۳0 روستا از ۵9۷,۶0۸ 
روستای کشور را پوشش می دهد. 
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دسترســی به اینترنت دولتی: ارائه دسترســی اینترنت دولتی در مراکز خدمات مشترک1 و اداره های پست. در 

حال حاضر، این خدمات توسط تقریبا ۳00,000 مرکز خدمات مشترک از ۵۴۶,2۸۶ مرکز ارائه می شوند. این مراکز 
شامل تأسیسات فیزیکی برای ارائه خدمات الکترونیک هند در مناطق روستایی و دورافتاده هستند که تعداد رایانه ها و 
اینترنت مصرفی در آن ها محدود بوده و یا این که اصال وجود ندارد. وای فای توسط حدود ۸00 مرکز خدمات مشترک 

عرضه می شود. 
حکمرانی الکترونیکی: مهندسی مجدد دولت جهت بهبود خدمات و کارآیی آن. برنامه آدهار، ویزای الکترونیکی 

و خرید الکترونیکی از جمله نمونه ها به شمار می آیند. دولت مرکزی 92۶,0۷0 مناقصه الکترونیکی در سال 201۷-201۸ 
منتشر کرده است. این رقم در سال 201۵-201۴ برابر با ۴۷۶,9۸۳ بوده است. 

کرانتِی الکترونیکی-ارائه خدمات الکترونیکی: ارائه خدمات دولتی به صورت دیجیتالی جهت بهبود کارآیی، 

شفافیت و قابلیت اعتبار. در ۳۳ پروژه از ۴۴ پروژه »حالت مأموریِت2« موردنظر در کرانتِی الکترونیکی۳-که شامل وظایف 
مبنی بر حکمرانی الکترونیکِی دارای اولویتی هستند که اهداف معین و نتایج قابل ارزیابی دارند-پیشرفت هایی صورت 

گرفته است. 
اطالع رسانی برای همگان: افزایش دسترسی به اطالعات دولت از طریق پلتفرم داده عمومی data.gov.in.. در حال 

MyGov. حاضر حدود 2۵۵00۴ سند، مجموعه داده و سایر منابع در سایت موجود هستند. عالوه بر آن، پلتفرم دیگری به نام
in باعث تسهیل روند مشارکت شهروندان با دولت شده است. 

تولید الکترونیک: ارتقای تولید الکترونیک در هند در راســتای تحقق هدف مبنی بر واردات خالص صفر تا ســال 

2020. پــس از این که عوارض گمرکی واردات قطعات موبایل بیش از ۵0 درصد کاهش یافت، خروجی تولید داخلی 
گوشی موبایل از ۶0 میلیون دستگاه در سال 201۵-201۴ به 22۵ میلیون دستگاه در سال 201۸-201۷ افزایش یافته است. 
فناوری اطالعات برای مشاغل: آموزش مهارت های موردنیاز در زمینه مشاغل مرتبط با فناوری اطالعات و مشاغل 

مبتنی بر فناوری اطالعات به افراد جوان. در این راستا، دولت طرح های متعددی راه اندازی کرده است ولی هنوز طرح های 
بیشتری برای رفع نیازهای صنعت ضروری است. مؤسسات آموزشی، مؤسسات آموزش عالی و صنعت می توانند بهترین 

رویکرد را جهت همکاری با یکدیگر اتخاذ کنند. 
مزایای اولیه دیجیتال ســازی: اجرای پروژه های زودبازده جهت تعیین مزایای دیجیتال سازی. سیستم بیومتریک 

جهت پیگیری حضور 901,۷1۳ کارمند دولت مرکزی، حفاظت از ایمیل دولت، ایجاد پورتال ملی برای کودکان گمشده 
و تبدیل کتاب های درسی به کتاب های الکترونیکی ازجمله مزایای دیجیتال سازی به شمار می آیند. 

1.  Common Services Centers
2.  “mission mode projects”
3.  e-Kranti
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نمودار 2: مصرف داده در هند طی یک سال همزمان با کاهش قیمت داده چهار برابر افزایش یافته است

1. مطابق داده های انتشار یافته توسط سازمان تنظیم مقررات مخابرات هند در سپتامبر 201۸، مصرف داده به ازای هر مشترک به ۸۳20 مگابایت افزایش یافته است 
و بدین ترتیب، میانگین مصرف داده هند مجددا در فاصله سال های 201۷ تا 201۸ بیش از چهار برابر افزایش یافته است. 

Analysys Mason, January 9, 2019; UN Database; McKinsey Global Institute analysis :منبع

بازیگران بخش خصوصی در زمینه ارائه خدمات متناسب با بازار هند به رقابت می پردازند
اندازه بازار هند سبب ترغیب غول های فناوری جهان نظیر گوگل، فیس بوک، میکروسافت و نتفلیکس به ارائه خدمات 
مناسب برای مصرف  کنندگان هند شده است. به عنوان مثال، نتفلیکس از قرار معلوم قصد دارد که تقریبا ۳00 میلیون دالر 
در زمینه محتوای متمرکز بر هند در بخش خدمات پخش آنالین خود هزینه کند. آمازون در سال 201۶ روند ثبت مؤثر 
و ســاده ای به نام اتکال1 را راه  اندازی کرده اســت تا شرکت های کوچک و متوسط هند بتوانند ظرف کمتر از ۶0 دقیقه 

1.  Tatkal 
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کسب وکار خود در پلتفرم آمازون را راه اندازی کنند. اندروید گوگل1 نسبت به راه اندازی سری اندروید وان2 تلفن های 
کم هزینه اقدام کرده است و با شرکت ریالینس جیو۳ بر روی یک نوع تلفن هوشمند کار می کند که قیمت خرده فروشی 
آن حدود ۳0 دالر است. فیس بوک با مشارکت تأمین کننده خدمات موبایل ایرتل۴ در حال ساخت 20,000 هات اسپات 

وای فای پرسرعت است. 
در کشــوری مانند هند که مطابق قانون 22 زبان رســمی در آن رایج اســت، رابط ها و محتوای زبان محلی به عنوان 
کاتالیزورهای مهمی برای افزایش کاربرد اینترنت به شــمار خواهند آمد. اپلیکیشن های دیجیتال باید از زبان های محلی 
حمایت کنند تا در هند مورد اســتقبال قرار بگیرند. در یک بررســی در سال 201۶ نشان داده شده است که تعداد افرادی 
که از زبان هندی در اینترنت استفاده می کنند بیش از تعداد افرادی است که از زبان انگلیسی در وب استفاده می کنند و 
با افزایش ۴1 درصدی نرخ رشــد ســاالنه ترکیبی این افراد در فاصله سال های 201۶- 2011، تعداد آن ها به 2۳۴ میلیون 
کاربر رسیده است. شایان ذکر است که روند نزولی در این زمینه مشاهده نشده است: 9 نفر از هر 10 نفر از مشترکین جدید 
اینترنت در هند به زبان انگلیسی مسلط نیستند و از محتوایی استفاده می کنند که به زبان مادری آنها است. فیس بوک از 12 
زبان محلی و واتس آپ از 11 زبان محلی در هند حمایت می کند. با این حال، اقدامات بیشتری در این زمینه باید در این 
کشور صورت گیرد. به عنوان مثال، کمتر از یک درصد از تمام وب سایت ها در هند به زبان محلی هستند، حال آنکه این 

رقم در روسیه و ژاپن به ترتیب برابر با ۶ درصد و ۳/۴ درصد است. 

234 میلیون نفر
از جمعیت هند از زبان هندی در اینترنت استفاده می کنند

نوآوری بخش خصوصی به رشد صنعت تجارت الکترونیک هند منتهی شده است. در سال 201۷، هند دارای 1۷۶/۸ 
میلیون کاربر تجارت الکترونیک بوده است و فروش حاصل از تجارت الکترونیک در این کشور برابر با 20 میلیارد دالر 
بوده اســت. آمازون، فلیپ کارت و غیره از مدل های نوآورانه فروش و لجســتیک در راســتای رشد سریع خود استفاده 
کرده انــد. آمــازون بیش از 1۶0 میلیون محصول از بیش از ۳00,000 فروشــنده در هند عرضه می کند و به 9۷ درصد از 
کدهای پستی قابل استفاده کاالهای خود را تحویل می دهد و موفق به جذب ۷۵ درصد مصرف کننده جدید در مکان های 
غیرشهری شده است. فلیپ کارت بیش از 100,000 فروشنده ثبت کرده است و به فروشندگان جدید وعده داده است که 
می توانند ظرف 1۵ دقیقه ثبت نام کنند و محصوالت خود را به صورت آنالین بفروشــند. هر دو شــرکت خرده فروشی 

آنالین در زمینه توانمندی های لجستیک به ویژه در شهرهای کوچک تر سرمایه گذاری هنگفتی کرده اند. 

1.  Google’s Android
2.  Android One series
3.  Reliance Jio
4.  Airtel
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به عالوه، نوآوری در زمینه فناوری مالی به سرعت رشد یافته است. مطابق یک بررسی، هند رتبه دوم را در زمینه فناوری 
مالی از آِن خود کرده است و ۷۷ درصد از مصرف کنندگان اظهار داشته اند حداقل از یک شرکت غیرسنتی برای خدمات 
مالی اســتفاده می کنند. برخی از شرکت ها پیشرفت قابل توجهی داشــته اند: در بزرگ ترین پلتفرم تجارت و پرداخِت با 
موبایل هند یعنی پی تم1 که تحت حمایت علی بابا قرار دارد، بیش از ۳00 میلیون کاربر ثبتی کیف پول همراه و ۶ میلیون 
نفر تاجر فعالیت دارند. سایر بازیگران نیز به سرعت در حال رشد هستند و به عنوان مثال، فری چارج2 با برخورداری از بیش 

از ۵۴ میلیون نفر مشتری کیف پول، ۵00 میلیون معامله را در ژوئن سال 201۷ مدیریت کرده است. 
کســب وکارهای هند از فناوری های ابری نیز اســتقبال کرده اند و ارزش بازار فناوری های ابری دولتی هند در ســال 
201۸ برابر با 2/۶ میلیارد دالر برآورد شده است و مطابق پیش بینی صورت گرفته به بیش از ۴ میلیارد دالر تا سال 2020 
خواهد رســید. حدود 90 درصد از متصدیان ارشد اطالعات هند اظهار داشته اند که شرکت های آن ها در حال حاضر از 
فناوری های ابری به طور فعاالنه استفاده می کنند و یا این که قصد دارند طی سال بعد چنین کاری انجام دهند. هم اکنون، 
بیش از 120,000 شرکت در هند از مشتریان کسب وکار ذخیره ابری واحد یعنی »آمازون وب سرویس۳« هستند. آن دسته 
از بانک های هند که خدمات بانکداری جامع ارائه می دهند نیز نوآوری دیجیتال قابل توجهی در زمینه خدمات مالی متعدد 
اتخاذ کرده اند و ناظر آن ها یعنی رزرو بانک هند۴ اخیرا اقدامات ممکن برای اتخاذ فناوری های بالک چین در بخش مالی 

را طرح ریزی کرده است. 

افزایش دسترســی دیجیتال باعث رفع شکاف موجود بین ایاالت غنی و فقیر هند شده و بر 
زندگی افراد تأثیر شگرفی داشته است

نفوذ دیجیتال و ســرانه تولید ناخالص داخلی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. ایاالتی که جزء سه ایالت برتر از نظر 
سرانه تولید ناخالص داخلی هستند نظیر هریانا۵، ماهاراشترا۶ و تامیل نادو۷ به عالوه ایاالت کوچک و بسیار شهری شده و 
قلمروهای متحد چاندیگار، دهلی و گوا۸ از باالترین نرخ نفوذ اینترنت برخوردارند و از 2۸ درصد در اوتاراکند تا بیش از 
1۷0 درصد در دهلی متغیر است. به همین ترتیب، ایالت هایی که جزء سه ایالت رده آخر از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی 
هستند نظیر بیهار9، جارکند10، مادیا پرادش11 و اوتار پرادش12 از کمترین نرخ نفوذ اینترنت برخوردار هستند و به عنوان مثال 

نرخ نفوذ اینترنت در بیهار و جارکند برابر با 22 درصد است. 

1.  paytm
2.  Freecharge
3.  Amazon Web Services
4.  Reserve Bank of India
5.  Haryana
6.  Maharashtra
7.  Tamil Nadu
8.  Union Territories of Chandigarh, Delhi, and Goa
9.  Bihar
10.  Jharkhand
11.  Madhya Pradesh
12.  Uttar Pradesh
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با این حال با توجه به پذیرش گسترده دیجیتال در این کشور، ایالت های هند موفق به رفع شکاف دیجیتالی موجود 
شــده اند. ایالت هایی که درآمد نسبتا کمتری دارند در حوزه های متعدد ازجمله نصب زیرساخت نظیر ایستگاه های پایه 
فرستنده/گیرنده و نفوذ خدمات اینترنت، با بیشترین سرعت در حال رشد هستند )نمودار 3(. به عنوان مثال، ایاالت های با 
درآمد پایین و متوسط به عنوان یک گروه، ۴۳ درصد از تمام ایستگاه های پایه فرستنده/ گیرنده در هند در سال 201۳ را 
دربرگرفته اند. همچنین، این ایالت ها ۵۴ درصد از تعداد روزافزون برج های نصب شده در فاصله سال های 201۳ و 201۷ 
را دربرگرفته اند. به همین ترتیب، این دو گروه ایالت ها ۴۳ درصد از تمام مشترکین اینترنت در سال 201۳ و ۵2 درصد از 

سهم فزاینده افزوده شده در سال های 201۴-201۸ را دربرگرفته اند. 
در یک بررسی صورت گرفته در سطح ایالتی نشان داده شده است که مبنای اشتراک اینترنت ساالنه در تمام ایاالت 
هند حداقل 12 درصد در فاصله ســال های 201۴ و 201۸ رشد یافته است، حال آنکه در ایالت هایی همانند اوتار پرادش، 
مادیا پرادش و بیهار که نرخ نفوذ اینترنت نسبتا کمتر است، مبنای اشتراک اینترنت با سرعت متمایزی رشد یافته است و 

نرخ رشد آن ها در همین فاصله زمانی برابر با 2۴ تا 2۶ درصد بوده است )نمودار 4(. 

نمودار 3: زیرســاخت دیجیتال و تعداد کاربران آنالین در تمام ایالت های هند-اعم از فقیر و غنی-رشــد 
یافته است

1. ایاالت برحســب ســرانه تولید ناخالص داخلی خود نسبت به میانگین ســرانه تولید ناخالص داخلی هند طبقه بندی شــده اند. ایالت های با »درآمد پایین« شامل 
ایالت هایی هســتند که ســرانه تولید ناخالص داخلی آن ها ۷/0 برابر کمتر از ســرانه تولید ناخالص داخلی هند اســت. به همین ترتیب، سرانه تولید ناخالص داخلی 
ایالت های با »درآمد متوسط« بین ۷/0 و 2/1 برابر، ایالت های با »درآمد باال« بین 2/1 و 2 برابر و ایالت های با »درآمد بسیار باال« بیش از 2 برابر سرانه تولید ناخالص 

داخلی هند است. 
نکته: به دلیل گرد کردن ارقام ممکن است مجموع آن ها به 100 درصد نرسد. 

-Lok Sabha and Rajya Sabha unstarred questions; TRAI performance indicators, as of September 30, 2018; India’s Eco :منبع
nomic Geography in 2025: States, clusters and cities, 2014; McKinsey Global Institute analysis
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نمودار 4: ایاالت هند که نرخ پذیرش اینترنت آن ها در ســال 2014 پایین بوده است توانسته اند پس از آن 

عقب افتادگی خود را جبران کنند

1. هر چهار ربع موردنظر مبتنی بر رشد تعداد مشترکین اینترنت هستند؛ تعداد مشترکین اینترنت در ایالت های واقع در ربع اول با بیشترین سرعت رشد یافته است. 
2. بــه دلیــل محدودیت های موجــود در ارتباط با داده ها، برخی از ایاالت در یک گروه طبقه بندی شــده اند: آندرا پرادش شــامل تالنگانا؛ مادیا پرادش شــامل 
چاتیســگار؛ بیهار شامل جارکند؛ مهاراشترا شــامل گوا؛ اوتار پرادش شامل اوتاراکند؛ بنگال غربی شامل سیکیم؛ گجرات شامل دادرا و ناگار هاولی؛ تامیل نادو 

شامل پودوچری؛ پنجاب شامل چاندیگار؛ و «شمال شرق« شامل آروناچال پرادش، منیپور،  میزورام، ناگالند، مگاالیا و ترپورا هستند. 

TRAI Performance Indicators, as of September 30, 2018; McKinsey Global Institute analysis :منبع

اپلیکشین های دیجیتال بر زندگی شخصی ساکنان معمولی هند تأثیر شگرفی داشته اند
 در حال حاضر، شــواهد متعدد نشــان می  دهند که فناوری های دیجیتال باعث ایجاد تغییر و تحول در نحوه برقراری 
ارتباطات، پس انداز، مخارج، امرار معاش و ارتباط ســاکنان معمولی هند با خانواده های آن ها شــده اند. میلیون ها نفر از 
جمعیت هند به ویژه در شهرهای بزرگ در زندگی روزمره خود با جهان به طور دیجیتالی تعامل می کنند. به عنوان مثال، 
آن ها اخبار را به صورت آنالین مطالعه می کنند، با موبایل خود برای خودروهای اشتراکی درخواست می کنند، با اپلیکیشن 
موبایل غذا سفارش می دهند، با دوستان خود به صورت تصویری چت می کنند )۵0 میلیون دقیقه تلفن تصویری در روز در 
واتس آپ توسط اهالی هند ثبت شده است(، در خرده فروشی های مجازی خرید می کنند، صورتحساب خود را از کیف 
پول دیجیتال خود پرداخت می کنند، دوره های آموزشی اینترنتی می گذرانند و یا این که شب ها قبل از خواب با تبلت خود 
به صورت آنالین فیلم تماشا می کنند )اینفوگراف 3(. مصرف کنندگان می توانند به حساب های مالی دسترسی پیدا کنند و 
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با استفاده از رابط های آنالین-به جای مراجعه به یک شعبه بانکِی دوردست-به راحتی وام بگیرند. خریداران آنالین عالوه 
بر این که به طور راحت تر خرید می کنند، گزینه های انتخاب بیشتری نیز در اختیار دارند. بیش از نیمی از خریدهای صورت 
گرفته از طریق تجارت الکترونیک در هند متعلق به مصرف کنندگان در شهرهای کوچک تر است که به خرده فروشی های 

شبیه خرده فروشی های واقع در شهرهای بزرگ دسترسی ندارند.

۵۰ میلیون دقیقه 
تلفن تصویری در روز در واتس آپ توسط اهالی هند ثبت شده است

میلیون ها نفر از بومیان فقیر و روستایی نشــین هند از مزایای ناشی از گســترش فناوری تلفن همراه و اتصال دیجیتال 
پرسرعت برخوردار شده اند. با هدف قرار دادن ذینفعان مطابق برنامه آدهار، پرداخت رفاه دولت هم اکنون به طور مستقیم 
به حساب های بانکی ذینفعان واریز می شود. درواقع، ذینفعان بدون اینکه بخشی از پول خود را به دلیل سرقت و یا اخاذی 
واسطه ای که پول را از جانب دولت توزیع می کند، از دست بدهند می توانند از طریق شبکه ای از کارگزاران بانکی که 
دستگاه های خودپرداز سیار برای توزیع نقدینگی و پذیرش سپرده ها را با خود همراه دارند، به پول خود دسترسی پیدا کنند. 
شایان ذکر است که واریزهای الکترونیکی اعانه های دولتی به حساب های بانکی مصرف کنندگان بین سال های مالی 201۴ 
تا 201۸ بیش از 2۶ برابر افزایش یافته است و ارزش معامالت صورت گرفته با خودپردازهای سیار مطابق برنامه آدهار در 
سال مالی 201۷ تا 201۸ ده برابر رشد یافته است. به همین ترتیب، یارانه های خانه داری میلیون ها نفر از خانه داران روستایی 
که زیر خط فقر زندگی می کنند، پس از احراز هویت آن ها از طریق آدهار به طور مســتقیم به حســاب های بانکی آن ها 

واریز می شود. 
مطابق حکم اخیر دادگاه عالی هند، استفاده از سیستم شناسایی الکترونیکی هویت مشتریان )راه حل های ضدپول شویی 
شناسایی الکترونیکی هویت مشتریان1( توســط نهادهای بخش خصوصی ازجمله بانک ها، شرکت های فناوری مالی و 
بازیگران مخابرات محدود شده اســت. از این رو، شرکت ها درصدد توســعه و آزمایش روش های متعدد احراز هویت 
الکترونیکی هســتند که منطبق با حکم دادگاه باشــند. طرفداران نیز درصدد اعمال اصالحیه های قانونی هستند تا امکان 
شناسایی الکترونیکی هویت مشتریان آدهار به صورت داوطلبانه میسر شود. این راه حل ها برای میلیون ها نفر از مردم ازجمله 
افرادی که آدرس دائمی و ثابت ندارند حائز اهمیت خواهند بود. به عنوان مثال کارگران مهاجر می توانند با اســتفاده از 
سیستم شناسایی الکترونیکی هویت مشتریان آدهار ظرف چند دقیقه به جای چند روز اینترنت موبایل جدیدی را راه اندازی 
نمایند و به انواع جدیدی از راه حل های مبتنی بر آدهار نیاز خواهند داشت تا بتوانند این کار را به راحتی انجام دهند. بدین 
ترتیب آن ها می توانند با سهولت بیشتری با خانواده های خود به طور تصویری چت کنند و با هزینه ای کم برای خانواده 

1.  electronic know-your-customer anti-money-laundering solutions
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خود پول بفرستند. همچنین آن ها می توانند به موسیقی، خبر و محتوای ویدئویی به زبان اصلی خود دسترسی داشته باشند. 
موج تحوالت دیجیتال همچنین به زنان هند در یافتن شغل مفید کمک کرده است. الزم به ذکر است که زنان هند در 
این حوزه از کشورهای همتای خود عقب افتاده اند. به عنوان مثال، در مراکز خدمات مشترِک تحت مدیریت دولت که 
خدمات دیجیتال را به جمعیت بومی ارائه می کنند، ۵۴,۸00 نفر از زنان فعالیت خود را به عنوان کارآفرینان سطح روستا 
آغاز کرده اند. در ســال مالی 201۶ نشان داده شده است که در پورتال باباجاب فرصت شغلی برای رانندگان تاکسی زن 
هفت برابر و تقاضای زنان برای شغل رانندگی بیش از 1۵0 درصدی افزایش یافته است. در صنعت برون سپاری فرآیندهای 
کســب وکارBPO( 1( در هند تقریبا ۴ میلیون کارگر مشــغول کار هســتند که حدود ۳0 درصد از آن ها را زنان تشکیل 
می دهند. همزمان با اجرای برنامه اطالع رســانی سه ساله در مناطق روســتایی هند درباره فرصت های موجود در صنعت 
برون سپاری فرآیندهای کسب وکار، تعداد ثبت نام زنان در برنامه های آموزشی افزایش یافته است و به همین ترتیب، تعداد 

ثبت نام دختران در مدارس نیز به میزان سه تا پنج درصد رشد یافته است. 
دولت همچنین در حال حاضر از این فناوری جهت ارائه مشاوره های بهداشتی استفاده می کند. به عنوان مثال، اپلیکیشن 
کیلکاری2 که به طور هفتگی پیام های صوتِی رایگان درباره حاملگی، برنامه ریزی خانواده، تغذیه، تولد فرزند و مراقبت 
از مادر و فرزند را ارائه می کند در حال حاضر به بیش از ۶0 میلیون تماس تلفنی دست یافته است. در این راستا، وزارت 
بهداشت و رفاه خانواده هند خدمات پزشک آنالین تحت عنوان خط تلفن ویژه سالمت ملی۳ را طراحی کرده است که 
به موجب آن، ۵00 پزشک واجد شرایط در تمام ساعات شبانه روز و تمام روزهای سال به طور رایگان خدمات پزشکی 
به شهروندان ارائه می دهند. دولت همچنین پورتال ملی سالمت۴ را معرفی کرده است که با استفاده از اپلیکیشن موبایل و 
یک شماره رایگان، اطالعات مربوطه را به شش زبان ارائه می کند . گفتنی است که بیش از 2/۶ میلیون نفر از مردم از این 

پورتال استفاده کرده و 2/2 میلیون نفر نیز با این شماره تلفن تماس گرفته اند. 

هنوز فرصت رشد زیادی در حوزه دیجیتال هند وجود دارد
هند در حوزه دیجیتال هنوز در مرحله اولیه خود به ســر می برد. اگرچه هند به دســتاوردهای قابل توجهی در حوزه 
دیجیتال دست یافته است، ولی همچنان می تواند دستاوردهای بیشتری در این حوزه به ویژه طی پنج تا ده سال آینده کسب 
کند. به عنوان مثال، اگرچه تعداد تلفن های هوشمند به ازای هر 100 نفر در هند در فاصله سال های 201۸-201۴ بیش از 
چهار برابر افزایش یافته است و از ۵/۵ به 2۶/2 تلفن هوشمند رسیده است، ولی سوئد به عنوان کشور پیشگام جهان دارای 
9۵/۸ تلفن هوشــمند به ازای هر 100 نفر اســت. همچنین، اگرچه سرعت میانگین دانلود موبایل در هند از 1/۳ مگابایت 
در ثانیه در ســال 201۴ به 9/9 مگابایت در ثانیه در ســال 201۸ افزایش یافته است، اما هنوز در مقایسه با میانگین سرعت 
کانادا یعنی 9۵/۶ مگابایت در ثانیه بسیار ناچیز است. اگرچه مصرف داده موبایل در هند از فقط ۸9 مگابایت طی چهار 

1.  Business process outsourcing (BPO) industry
2.  Kilkari
3.  National Health Helpline
4.  National Health Portal
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 «﹜﹠﹋ ️ ﹤︐﹀﹨ ︣︠︤ی آر ﹤﹞︀﹡︣︋

﹝︐﹢ای 
آ﹝﹢زش د︖﹫︐︀ل  

﹥ ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ در ا﹡︖︀م   ︋︡︀︋»
︑﹊﹙﹫︿ در︨﹩ آن ﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹛»   

��ده ا�ــ� و ز���ــ� ��ز�ــ�ه آن �ــ� را �ــ� �ــ�ر ����ــ��  ���ن �����ــ� ��ــ� ر�ــ�خ  ا�����ــ�اف ٣: ����ری �ــ�ی د����ــ�ل در ز���ــ� �ــ�
د����ش ����� ����� ا��  

����: McKinsey Global Institute analysis
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سال گذشته به ۸/۳ گیگابایت در ماه افزایش یافته است، ولی میانگین مصرف داده در فنالند بیش از دو برابر هند )1۵/۵ 
گیگابایت در ماه( است. عالوه بر این ها، مصرف کنندگان هندی ساالنه به طور میانگین فقط 1۸ معامله دیجیتال در سال 
201۸-201۷ انجام داده اند، حال آنکه تعداد میانگین معامالت دیجیتال مصرف کنندگان سنگاپور در سال 201۷ بالغ بر 

۸00 معامله بوده است. 

نمودار 5: در هند فرصت رشد زیادی در بسیاری از ابعاد دیجیتال وجود دارد )صفحه 37(
هند در مقایسه با فنالند به عنوان کشوری که دارای باالترین کارآیی در میان 1۷ کشور مورد نظر1 است 

1. یک مورد استثنا در ارتباط با »میانگین مصرف داده موبایل به ازای هر کاربر در ماه« این است که فنالند-به عنوان کشور پیشگام و شناخته شده در زمینه مصرف 
داده-در مجموعه 1۷ کشور مورد نظر در بررسِی »شاخص پذیرش دیجیتال کشورها« لحاظ نشده است. 

 Speedtest Global Index by Ookla, November 2018; Analysys Mason, January 9, 2019; Euromonitor Passport, March  :منبــع
29, 2018; ITU, Measuring the Information Society Report 2014, 2017; Strategy Analytics, January 9, 2019; TRAI 
Performance Indicators, September 30, 2018; Broadband Statistics, OECD, 2017; McKinsey Global Institute analysis
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هند از نظر اتخاذ ویژگی های کلیدی دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت است و تعداد تلفن های هوشمند و مشترکین 
اینترنت آن همواره طی پنج سال آتی به سرعت افزایش خواهد یافت. در این گزارش برآورد شده است که در هند تعداد 

تلفن هوشمند به ۳۵0 میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت که بیش از دو برابر سطح مطلق آن است. 
دقیقا همانطور که کاهش شدید هزینه های داده موجب افزایش قابل توجه مصرف داده شده است، نفوذ تلفن هوشمند نیز 
همزمان با کاهش قیمت میانگین آن رشد سریعی داشته است. میانگین قیمت تلفن هوشمند از 2۵ درصد از سرانه تولید ناخالص 
داخلی در سال 200۷ به ۸ درصد در سال 201۴ کاهش یافته است و از آن پس نسبتا ثابت باقی مانده است. در مقابل، نفوذ تلفن 

هوشمند همزمان با تثبیت قیمت ها در فاصله سال های 201۸-201۴ از ۸ درصد به 2۶ درصد افزایش یافته است. 
تجربه کشــورهای پیشرفته تر در زمینه دیجیتال و کشــورهای همتای در حال توسعه نشان می دهد که مالکیت تلفن 
هوشمند ظرف چهار تا پنج سال آتی به احتمال زیاد رشد بیشتری خواهد داشت. نرخ نفوذ ایاالت متحده در سال 2010 
همانند نرخ نفوذ فعلی هند یعنی 2۶ درصد بوده است که طی چهار سال بعد به بیش از ۵0 درصد افزایش یافته است. به همین 
ترتیب، نرخ نفوذ هر یک از کشورهای برزیل و چین در سال 2012 برابر با 20 درصد بوده است و طی چهار سال بعد به 
ترتیب به ۵/2 درصد و ۷1 درصد رسیده است. در صورتی که این روند در هند تداوم داشته باشد، نرخ نفوذ تلفن هوشمند 
آن از 2۶ درصد به بیش از ۵0 درصد تا سال 202۳ خواهد رسید و تعداد تلفن هوشمند در این کشور به ۳۵0 میلیون دستگاه 

افزایش خواهد یافت. 
یک سناریو پایین به باال نشان می دهد که تعداد مشترکین اینترنت هند قابلیت این را دارد که تا سال 202۳ به ۸۳۵ میلیون 
نفر برســد. در این گزارش به بررســی این موضوع پرداخته شده است که گروه ایالت های هند که برحسب سطح درآمد 
طبقه بندی شــده اند، چگونه از نظر نفوذ ایستگاه های پایه فرستنده/گیرنده و اشتراک اینترنت در سال 201۷-201۸ مورد 
مقایسه قرار می گیرند و روند رشد آن ها براساس فرضیه های متعدد برآورد می شود. به عنوان مثال در این بررسی چنین در 
نظر گرفته شده است که نرخ نفوذ اینترنت دو گروه آخر ظرف پنج سال به گروه باالتر از آن ها خواهد رسید؛ در ایالت های 
با درآمد باال فرض بر این است که نرخ نفوذ اینترنت به وضعیت ثابت یعنی ۸0 اشتراک اینترنت به ازای هر 100 نفر )نرخ 
کشورهای پیشرفته( خواهد رسید و در گروه ایالت های با درآمد بسیار باال »نرخ فعلی نفوذ آن یعنی 1۶2 اشتراک اینترنت 
به ازای هر 100 نفر ثابت باقی خواهد ماند. براساس این فرضیه ها، این امکان وجود دارد که تعداد مشترکین اینترنت هند 
تا سال 202۳ حدود 2۷۵ میلیون نفر افزایش یابد و در مجموع به بیش از ۸۳۵ میلیون نفر برسد. فرضیه های مشابه درباره هر 
گروه که با نرخ نفوذ ایستگاه های پایه گیرنده/فرستنده گروه باالتر از آن ها مطابقت دارد، نشان می دهند که هند می تواند 

حدود 1/۵ میلیون ایستگاه تا سال 202۳ به ایستگاه های خود بیفزاید )نمودار ۶(. 

بیش از ۸00 میلیون نفر 
تعداد بالقوه مشترکین اینترنت هند در سال 202۳ خواهد بود. 
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دولت هند قصد دارد به جامعه ای دیجیتال و مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان در طول یک دهه تبدیل شــود، به طوری که 
امکان بهبود زندگی تمام شــهروندان آن میسر شود. طی سه سال و نیم اخیر همزمان با آغاز اجرای طرح هند دیجیتال و 
دسترسی روزافزون شهرها و همچنین مناطق روستایی به دیجیتال پهنای باند، هند توانسته است مبنای مستحکمی در این 
زمینه ایجاد کند. به بیان دقیق تر، شکاف دیجیتال بین ایالت ها از بین رفته است و از طریق طرح های دیجیتال متعدد، میلیون ها 
نفر از افرادی که قبال خدمات محدودی به آن ها ارائه می شد و یا اینکه هیچ گونه خدماتی ارائه نمی شد، هم اکنون به نظام 
بانکداری، نظام مراقبت بهداشــتی و نظام آموزشی دسترسی پیدا کرده اند. اگرچه هند در حال حاضر از مزایای ناشی از 
پیشرفت فناوری های دیجیتال بهره مند شده است، اما هنوز در ابتدای راه قرار دارد و فرصت زیادی برای رشد دیجیتال در 
این کشور ازجمله در شرکت ها-که پذیرش دیجیتال آن ها نسبتا نابرابر است-وجود دارد. در فصل بعد، وضعیت دیجیتال 

در کسب وکارهای هند و فرصت های موجود در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. 



33

    جهش دیجیتاِل مبتنی بر مصرف کننده هند 

٥٠٠ ١٠ ٧٠٣٠٢٠ ٤ ٠ ٦٠ ٨٠ ٩ ٠ ١٠٠

٠.١

٢.٣

١.٤
٠ .٦

٠.٨٠ .٩

٣.٨

٧٠٣٠٠ ١٠ ٢٠ ٦٠٤ ٠ ٥٠ ٨٠ ٩ ٠ ١٠٠

٢٨
١٤

١٦٢

٢٦

٥ ٤ ٦
١٣

٤ ١

٢٠ ١٧

١,٤٨٥

٢٠ ٢٣

٢,٩ ٥١

+ ١ , ٤٦٦

٢٠ ١٨

٥٦٠

٢٠ ٢٣

٨٣٨

+ ٢ ٧٨

︎︐︀﹡︧﹫﹏ ا︲︀﹁﹩   ﹐︀ ︧﹫︀ر︋  ٢درآ﹝︡︋  ﹐︀ ٣درآ﹝︡︋  ٤درآ﹝︡ ﹝︐﹢︨︳ ﹟﹫︀ ٥درآ﹝︡︎ 

�����ه  ���� د�� ا�����ه ���� ������ه/ 
︋﹥ ازای ﹨︣ ١٠٠٠ ﹡﹀︣  

﹡︧︊️ ︗﹞︺﹫️ (در︮︡)

﹡︧︊️ ︗﹞︺﹫️ (در︮︡)

�����ه  �� ا�����ه ��ی ���� ������ه/  ���اد 
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�� ������� ا������  ���اد 
﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣

نمودار ۶: چنانچه هر یک از ایالت های هند همانند گروه ایالت هایی عمل کنند که باالترین کارآیی را دارند، 
هند از فرصت زیادی برای پیشرفت خود برخوردار خواهد شد

مطابق این سناریو، هر یک از ایالت های هند همانند گروه ایالت هایی عمل می کنند که باالترین کارآیی را دارند

1. ایاالت برحسب درآمد سرانه خود نسبت به میانگین درآمد سرانه هند طبقه بندی شده اند. ایالت های با »درآمد پایین« شامل ایالت هایی هستند که درآمد سرانه 
آن ها ۷/0 برابر کمتر از درآمد سرانه هند است؛ به همین ترتیب درآمد سرانه ایالت های با »درآمد متوسط« بین ۷/0 و 2/1 برابر، ایالت های با »درآمد باال« بین 2/1 
و 2 برابر و ایالت های با »درآمد بســیار باال« بیش از 2 برابر میانگین درآمد ســرانه هند است. نسبت جمعیت برای هر یک از ایالت های با درآمد بسیار باال، درآمد 

باال، درآمد متوسط و درآمد پایین به ترتیب برابر با 2 درصد، ۳۷ درصد، 2۴ درصد و ۳۸ درصد است. 
2. شامل دهلی، چاندیگار و گوا است. 

۳. شامل گجرات، هریانا، هیماچال پرادش، کارناتاکا، کراال، مهاراشترا، پودوچری، پنجاب، تامیل نادو، تالنگانا و اوتاراکند است. 
۴. شامل آندرا پرادش، چاتیسگار، جامو و کشمیر، اودیشا، راجستان و بنگال غربی است. 

۵. شامل آروناچال پرادش، آسام، بیهار، جارکند، مادیا پرادش، منیپور،  مگاالیا، میزورام، ناگالند، سیکیم، ترپورا و اوتار پرادش است. 
۶. میانگین فعلی کشورهای با درآمد باال به ۸0 درصد تا سال 202۳ خواهد رسید. 

 Lok Sabha and Rajya Sabha unstarred questions; TRAI Performance Indicators, as of September 30, 2018; McKinsey  :منبــع
Global Institute analysis
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با وجود پذیرش ســریع دیجیتال میان مصرف  کنندگان هند، روند دیجیتال ســازی در جامعه کسب وکار هند به طور 
یکســان پیش نمی رود. اگرچه برخــی از بخش های دانش محور نظیر فناوری اطالعــات و ارتباطات و خدمات مالی به 
سرعت در حال پیشرفت هستند، ولی بسیاری از بخش های مبتنی بر نیروی کار نظیر تجارت و تولید در این زمینه عقب 
افتاده اند. میزان دیجیتال سازی در هر بخش نیز بسیار متغیر است. در هر بخش حداقل تعداد معدودی شرکت از همتایان 
خود جلوتر بوده و به سطح پیشرفته ای از دیجیتال سازی دست یافته اند، در حالی که شرکت های دیگر نیز فرصت دارند 
که عقب افتادگی خود را جبران کنند و با آن ها برابری کنند. به منظور تعیین سطح دیجیتال سازی شرکت ها، ویژگی ها، 
فعالیت ها و رویکردهای اصلی آن ها که موجب ترغیب دیجیتال سازی در سطح شرکتی می شوند، بررسی جامعی بر روی 
۶۶۴ شرکت بزرگ و کوچک هند صورت گرفته است که یافته های حاصله در این فصل ارائه می شوند. شایان ذکر است 
که شاخص دیجیتال سازی شرکت های هند براساس این بررسی توسط مؤسسه جهانی مکنزی تهیه شده است. این شاخص 
نشــان می دهد که چگونه برخی از شــرکت ها اعم از شــرکت های بزرگ و یا کوچک از رقبای خود جلوتر می افتند و 

شرکت هایی که در این زمینه عقب افتاده اند، چه اقداماتی باید جهت جبران عقب افتادگی خود انجام دهند. 

این بررسی نشان می دهد که رهبران دیجیتال دارای ویژگی های مهم و مشترکی هستند
به منظور بررسی ویژگی ها و مفاهیم مشترک میان رهبران دیجیتال، سؤاالت متعددی درباره راهبرد دیجیتال، ساختار 
دیجیتال و توانمندی های دیجیتال هر ۶۶۴ شرکت موردبررسی مطرح شده است )به کادر 2 تحت عنوان »روش بررسی 

۶۶۴ شرکت هندی« رجوع شود(. 

کادر 2: روش بررسی ۶۶4 شرکت هندی 
بررسی دیجیتال سازی شرکت های هندی مشتمل بر ۵0 سؤال درباره شیوه های دیجیتال است. 220 شرکت )با درآمد 
بیش از ۵ میلیارد روپیه یا ۷0 میلیون دالری( و ۴۴۴ شرکت کوچک )با درآمد کمتر از ۵ میلیارد روپیه( پاسخ سؤاالت را 

در ابعاد متعدد ارائه داده اند )اینفوگراف 4(.
به منظور ارزیابی راهبردهای شــرکت ها، ســؤاالت متعددی درباره واکنش آن ها به رقابت، نحوه تطبیق راهبردهای 
دیجیتال خود با راهبردهای کلی کسب وکار خود و میزان سرمایه گذاری آن ها در زمینه فناوری دیجیتال مطرح شده است. 
به منظور ارزیابی حمایت سازمانی از دیجیتال نیز دیدگاه های مدیران درباره این موضوع، ساختاربندی داده های 
هر شــرکت و همچنین شــدت نظارت مدیران بر شــاخص های کلیدی کارآیی برای راهبــرد دیجیتال آن ها مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
به منظور ارزیابی توانمندی های دیجیتال شــرکت ها نیز اطالعات مربوط به معماری فناوری اطالعات و اتوماســیون 
جمع آوری شده است و سپس بازاریابی دیجیتال، کانال های فروش و پرداخت ها و همچنین نحوه اتخاذ تصمیمات تاکتیکی 
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یا راهبردی براساس این داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت، با استفاده از پاسخ های ارائه شده توسط هر شرکت 
امتیاز ویژه ای برای آن ها از نظر سطح دیجیتال سازی- شاخص دیجیتال آن ها- در نظر گرفته شده و شاخص دیجیتال سازی 
شــرکت های هند توسط مؤسسه جهانی مکنزی برای رتبه بندی شرکت ها تهیه شده است. الزم به ذکر است که شاخص 

مذکور بیانگر معیارهای عینی نیست و بلکه امتیازات گزارش شده توسط شرکت ها را نشان می دهد.

اینفوگراف 4: شــرکت ها براساس شاخص دیجیتال سازی شــرکت های هند براساس سه بعد مهم دیجیتال 

رتبه بندی می شوند

1. شــرکت های بزرگ به عنوان شــرکت های با درآمد ساالنه بیش از ۵ میلیارد روپیه و یا ۷0 میلیون دالر و شــرکت های کوچک به عنوان شرکت های با درآمد 
ساالنه کمتر از ۵ میلیارد روپیه تعریف می شوند.
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شــاخص مذکور که براساس بررسی شــرکت های متعدد تهیه شده است، نشــان می دهد که تفاوت قابل توجهی 
بین شــرکت های با بیشترین ســطح دیجیتال و شــرکت های با کمترین ســطح دیجیتال وجود دارد. گفتنی است که 
کســب وکارهایی که بیشترین تطابق بین راهبرد دیجیتال آن ها و آمادگی سازمانی آن ها برای پذیرش دیجیتال وجود 
دارد، امتیاز نزدیک به ۷0 را کســب کرده و امتیاز شــرکت های با کمترین رتبه نیز به 10 نزدیک تر بوده است. البته در 
گزارش حاضر به جای تأکید بر این داده های پرت، ۶۶۴ شرکت مورد بررسی به چهار گروه براساس امتیازات آن ها 
گروه بندی شده اند و نشان داده شده است که همچنان شکاف قابل توجهی بین آن ها وجود دارد. به بیان دقیق تر، میانگین 
امتیاز شرکت های واقع در ربع فوقانی که به عنوان رهبران دیجیتال در نظر گرفته می شوند برابر با ۵۸/2 بوده است، حال 
آنکــه میانگین امتیاز شــرکت های واقع در ربع تحتانی کــه در زمینه دیجیتال عقب افتاده اند برابر با ۳۳/2 بوده اســت 

)نمودار 7(. امتیاز میانه نیز برابر با ۴۶/2 بوده است. 

در این بررسی نشان داده شده است که در مقایسه با شرکت های دارای امتیاز پایین تر، شرکت های دارای امتیاز باالتر 
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به میزان بیشتر و به طور نظام مندتری از فناوری های دیجیتال در عملیات روزمره خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، این 
شرکت ها نسبت به تشکیل گروه تحلیلی مجزا و یا سازمان دهی متمرکز دیجیتال اقدام کرده اند و از فناوری های دیجیتال 
نظیر مدیریت ارتباط با مشتری یا پرداخت دیجیتال استفاده می کنند. این بررسی همچنین نشان می دهد که شرکت های 
پیشگام در زمینه دیجیتال به طور میانگین امتیاز باالتری در مقایسه با شرکت های غیرپیشگام کسب کرده اند و امتیاز آن ها 
در ابعاد مرتبط با راهبرد )به عنوان مثال واکنش نسبت به تحوالت ناشی از فناوری های دیجیتال و سرمایه گذاری در زمینه 
این فناوری ها( تا ۷0 درصد؛ در ابعاد سازماندهی )ازجمله سطح حمایت اجرایی و استفاده از شاخص های کلیدی کارآیی( 
تا ۴0 درصد؛ و در ابعاد توانمندی )نظیر استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری و راه حل های برنامه ریزی منابع سازمان و اتخاذ 

روش های پرداخت دیجیتال( تا ۳1 درصد باالتر است. 

نمودار 7: شرکت های بزرگ هند از نظر سطح دیجیتال سازی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارند

1. برگرفته از یک بررسی مشتمل بر 20 سؤال بر روی 220 شرکت بزرگ )با درآمد ساالنه بیش از ۵ میلیارد روپیه یا ۷0 میلیون دالری(. تعیین سطح دیجیتال سازی 
و همچنین ویژگی ها، فعالیت ها و رویکردهای اصلی شــرکت ها که موجب ترغیب دیجیتال ســازی در سطح شرکتی می شوند، هدف اصلی این بررسی محسوب 
می شــود. امتیاز شــرکت ها براســاس پاســخ های آن ها در مورد ابعاد مرتبط با راهبرد دیجیتال )به عنوان مثال، واکنش به تحوالت ناشی از فناوری های دیجیتال و 
سرمایه گذاری در زمینه این فناوری ها(؛ ساختار دیجیتال )به عنوان مثال، سطح حمایت اجرایی، استفاده از شاخص های کلیدی کارآیی(؛ و توانمندی های دیجیتال 

)به عنوان مثال، استفاده از فناوری هایی نظیر ارتباط با مشتری و برنامه ریزی منابع سازمان یا اتخاذ روش های پرداخت دیجیتال( تعیین می شود. 
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رهبران دیجیتال در تمام بخش ها- ازجمله بخش هایی که به اندازه قابل توجهی کمتر از 
بخش های دیگر دیجیتالی شده اند-وجود دارند 

روند دیجیتال سازی در برخی از بخش های دانش محور نظیر فناوری اطالعات و ارتباطات و خدمات مالی به سرعت 
در حال پیشرفت است. درواقع، میانگین امتیازات شرکت های فعال در این بخش ها باالست و فقط تعداد نسبتا معدودی 
از شرکت ها دارای امتیازات پایین هستند. با این حال، برخی از بخش های دیگر نظیر تجارت و حمل ونقل نیز از کمترین 

سطح دیجیتال سازی برخوردارند.
با این وجود در بررسی حاضر نشان داده شده است که روند دیجیتال سازی در بخش کسب وکار به طور کامل مشخص 
نیست. اگرچه تعداد شرکت های پیشرفته ازنظر دیجیتال در برخی از بخش ها در مقایسه با بخش های دیگر بیشتر است، 
ولی شــرکت های واقع در ربع فوقانی در تمام بخش ها و حتی در بخش هایی که ازنظر پذیرش فناوری به میزان کمتری 
پیشرفته هستند نیز وجود دارند. به عنوان مثال با اینکه بخش تجارت از سطح نسبتا پایینی از دیجیتال سازی برخوردار است 
و ۴۵ درصد از شــرکت های فعال در این بخش در ربع تحتانی قرار دارند، ولی در این بخش نیز یک شــرکت به عنوان 
رهبر دیجیتال رتبه بندی شده اســت. به همین ترتیب، با وجود این که به طور کلی بخش حمل ونقل هند از کمترین سطح 
دیجیتال ســازی برخوردار است، ولی در این بخش نیز یک شــرکت فعالیت دارد که همه معیارهای رهبران دیجیتال را 
داراست. در مقابل، شرکت های واقع در ربع تحتانی که به عنوان شرکت های عقب افتاده از نظر دیجیتال طبقه بندی شده اند 
نیز در همه بخش هایی که به طور میانگین از سطح بیشتری از دیجیتال سازی برخوردارند )ازجمله بخش فناوری اطالعات 

و ارتباطات، خدمات حرفه ای، آموزش و بهداشت( یافت می شوند )نمودار ۸(. 
بنابراین، شرکت های پیشرفته ازنظر دیجیتالی در تمام بخش ها وجود دارند و اندازه آن ها که برحسب درآمد یا تعداد 
کارمندان محاسبه می شود نیز متفاوت است. در تحقیق صورت گرفته در زمینه شرکت های تجاری دولتِی مورد بررسی 

هیچ گونه ارتباطی بین معیارهای اندازه شرکت ها و سطح دیجیتال سازی آن ها نشان داده نشده است. 
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نمودار۸: در مقایسه با تفاوت موجود بین شرکت های بزرگ هند در زمینه سطح دیجیتال سازی، بخش های 

مختلف هند از نظر سطح دیجیتال سازی تفاوت بیشتری با یکدیگر دارند   

1. برگرفته از یک بررســی مشــتمل بر 20 سؤال بر روی 220 شــرکت بزرگ )با درآمد ساالنه ۵ میلیارد روپیه یا ۷0 میلیون دالری(. تعیین سطح دیجیتال سازی و 
همچنین ویژگی ها، فعالیت ها و رویکردهای اصلی شــرکت ها که موجب ترغیب دیجیتال ســازی در سطح شــرکتی می شوند، هدف اصلی این بررسی محسوب 
می  شــود. امتیاز شــرکت ها براســاس پاســخ های آن ها در مورد ابعاد مرتبط با راهبرد دیجیتال )به عنوان مثال، واکنش به تحوالت ناشی از فناوری های دیجیتال و 
سرمایه گذاری در زمینه این فناوری ها(؛ ساختار دیجیتال )به عنوان مثال، سطح حمایت اجرایی، استفاده از شاخص های کلیدی کارآیی(؛ و توانمندی های دیجیتال 

)به عنوان مثال، استفاده از فناوری هایی نظیر ارتباط با مشتری و برنامه ریزی منابع سازمان یا اتخاذ روش های پرداخت دیجیتال( تعیین می شود. 
2. شــرکت های پیشــگام در حوزه دیجیتال شامل شــرکت های واقع در ربع فوقانی ازنظر شاخص دیجیتال سازی شرکت ها و شــرکت های غیرپیشگام در حوزه 

دیجیتال شامل شرکت های واقع در ربع تحتانی هستند. 
۳. شرکت های فعال در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات متشکل از تأمین کنندگان خدمات مخابراتی و شرکت های رسانه و فناوری اطالعات هستند.

 ۴. شرکت های فعال در بخش خدمات مالی متشکل از بانک ها، شرکت های تأمین مالی و بیمه هستند.
۵. شرکت های فعال در بخش امالک و ساخت وساز مشتمل بر شرکت های ساخت وساز، سازندگان امالک و دفاتر کارگزاری امالک و مستغالت هستند.

۶. شرکت های فعال در بخش خدمات حرفه ای شامل شرکت هایی هستند که در زمینه مشاوره، معماری، معامالت سهام و غیره فعالیت دارند. 
۷. شرکت های فعال در بخش آموزش و بهداشت شامل شرکت هایی هستند که در زمینه خدمات بهداشتی، دارویی و آموزشی فعالیت دارند. 

۸. شرکت های فعال در بخش تولید شامل شرکت هایی هستند که در زمینه تولید منسوجات، فرآوری مواد غذایی، فلزات و محصوالت فلزی، نفت و محصوالت 
مرتبط و غیره فعالیت دارند. 

9. شرکت های فعال در بخش تجارت شامل شرکت هایی هستند که در زمینه تجارت اعم از عمده فروشی و خرده فروشی و تجارت کاال )به عنوان مثال، خودروها 
و لوازم بهداشتی( فعالیت دارند.

10. شرکت های فعال در بخش حمل ونقل شامل شرکت هایی هستند که در زمینه لجستیک و حمل ونقل مسافر فعالیت دارند. 

McKinsey India firm digitization survey, May 2017; McKinsey Global Institute analysis :منبع
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هفت ویژگی رهبران دیجیتال کارآمد 
اگر ویژگی های رهبران دیجیتال را نتوان برحسب بخش و اندازه شرح داد، پس چه اقدامی باید انجام داد؟ در بررسی 
حاضر نشــان داده شده است که رهبران دیجیتال حداقل دارای هفت ویژگی مشترک در زمینه ابعاد موردبررسی هستند. 
شایان ذکر است که سه ویژگی از این هفت ویژگِی مشترک در ارتباط با راهبرد دیجیتال، دو ویژگی در ارتباط با ساختار 

دیجیتال و دو ویژگی در ارتباط با توانمندی های دیجیتال هستند. 
راهبرد دیجیتال: شرکت های پیشگام راهبردهایی را اتخاذ می کنند که آن ها را به انواع متعدد در مقایسه با همتایان 

خود متمایز می ســازد. درواقع، راهبردهای این شــرکت ها بر دیجیتال متمرکز است، نحوه مشــارکت آن ها با مشتریان 
براساس فناوری های دیجیتال شکل می گیرد و نسبت به همتایان خود در زمینه دیجیتال سرمایه گذاری بیشتری می کنند. 
شرکت های واقع در ربع فوقانی ۳0 درصد بیشتر از شرکت های واقع در ربع تحتانی احتمال دارد که نسبت به همسوسازی 
کامل راهبردهای دیجیتال و راهبردهای کلی خود اقدام کنند. درواقع احتمال فروش محصوالت این شرکت ها از طریق 

پلتفرم  های تجارت الکترونیک 2/۳ برابر بیشتر است. 
به عالوه، رهبران دیجیتال در برابر شرایط غیرمنتظره انعطاف پذیری بیشتری نشان می  دهند. این شرکت ها بیشتر احتمال 
دارد که راهبردهای کنش گرایانه در مواجهه با تحوالت دیجیتال اتخاذ کنند. همچنین، رهبران دیجیتال ۶0 درصد بیشتر 
از شــرکت های غیرپیشــگام احتمال دارد که برای تحوالت آتی در زنجیره های عرضــه یا محصوالت و خدمات خود 
برنامه ریــزی کنند و حدود ۳/۵ برابر بیشــتر احتمال دارد که برای تحوالت آتــی در عملیات و یا کانال های توزیع خود 
آمادگی پیدا کنند. شــرکت های واقع در ربع فوقانی ۳/۵ برابر بیشتر از شرکت های واقع در ربع تحتانی احتمال دارد که 
اظهار کنند عملیات اصلی خود را به دلیل تحوالت ناشی از دیجیتال تغییر داده اند. درواقع، این یک ویژگی متمایز رهبران 
دیجیتال است و به بیان دقیق تر، ۵۳ درصد از شرکت هایی که گزارش داده اند چنین اقدامی انجام داده اند از نظر امتیازات 

دیجیتال سازی در ربع فوقانی قرار دارند. 
رهبران دیجیتال به عنوان بخشی از راهبردهای کلی خود همواره سرمایه گذاری در زمینه دیجیتال را در اولویت قرار 
می دهند. شــرکت های واقع در ربع فوقانی ۵/۵ برابر بیشــتر از شرکت های واقع در ربع تحتانی احتمال دارد که در زمینه 
طرح های دیجیتال نســبت به همتایان خود بیشــتر هزینه کنند و ۴0 درصد بیشتر احتمال دارد که سرمایه گذاری در زمینه 

دیجیتال را به عنوان اولویت اصلی خود قلمداد کنند.
ساختار دیجیتال: در مقایسه با شرکت های غیرپیشگام در حوزه دیجیتال سازی، تعداد بسیار بیشتری از شرکت های 

پیشگام در این حوزه دارای یک بخش تجاری واحد برای مدیریت و هماهنگی طرح های دیجیتال در کل اقتصاد هستند. 
شرکت های واقع در ربع فوقانی 1۴/۵ برابر بیشتر از شرکت های واقع در ربع تحتانی احتمال دارد که نسبت به متمرکزسازی 
مدیریت دیجیتال اقدام کنند و ۵ برابر بیشتر احتمال دارد که دارای یک گروه تحلیلگر مستقل متشکل از کارکنان مستعد 

و واجدشرایط باشند. 
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شــرکت هایی که به عنوان رهبران دیجیتال شناخته می شوند، از جانب مدیران ارشد خود مورد حمایت بیشتری قرار 
دارند. شــرکت های واقع در ربع فوقانی ۷0 درصد بیشتر از شرکت های واقع در ربع تحتانی احتمال دارد که اظهار کنند 

مدیر عامل آن ها »مدافع« طرح های دیجیتال است و به طور مستقیم در اجرای این طرح ها فعالیت دارد. 
توانمندی های دیجیتال: تقریبا بنا به تعریف می توان گفت که رهبران دیجیتال به عنوان شرکت هایی تلقی می شوند 

که فناوری های دیجیتال اتخاذ کرده و در مقایســه با شرکت های غیرپیشگام، به میزان بیشتری از ابزار بهره وری دیجیتال 
استفاده می کنند. به عنوان مثال، شرکت های واقع در ربع فوقانی 2/۶ برابر بیشتر از شرکت های واقع در ربع تحتانی احتمال 
دارد که از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری استفاده کنند و 2/۵ برابر بیشتر احتمال دارد که برای هماهنگی و مدیریت 

عملیات اصلی کسب وکار خود از نظام برنامه ریزی منابع سازمانی استفاده کنند. 
عالوه بر آن، رهبران دیجیتال نسبت به بهینه سازی بازاریابی دیجیتال خود اقدام می کنند. بررسی حاضر نشان می دهد 
که شرکت های واقع در ربع فوقانی 2/۳ برابر بیشتر از شرکت های واقع در ربع تحتانی احتمال دارد که از سئو1 )بهینه سازی 
موتور جستجو( استفاده کنند. به همین ترتیب، این شرکت ها 2/۷ برابر بیشتر احتمال دارد که از رسانه های اجتماعی برای 

بازاریابی استفاده کنند )اینفوگراف 5(. 
اگرچه شــرکت های پیشگام و غیرپیشــگام در برخی حوزه ها شبیه یکدیگر هســتند، به عنوان مثال 90 درصد از هر 
دو گروه شــرکت ها از بانکداری اینترنتی اســتفاده می کنند و حدود ۷۵ درصد از آن ها از طریق وب ســایت به فروش 
محصــوالت خود می پردازند، ولی در برخی از حوزه های دیگر تفاوت های قابل توجهی بین آن ها وجود دارد. به عنوان 
مثال، کمتر از 2 درصد از شرکت های غیرپیشگام از محصوالت مبتنی بر اینترنت اشیاء استفاده می کنند، حال آنکه این 
رقم برای شرکت های پیشگام برابر با ۵1 درصد است. این مثال نشان می دهد که چگونه شرکت های پیشگام در استفاده از 
فناوری های دیجیتال و نوین سریع تر عمل می کنند. شایان ذکر است که دو سوم از شرکت های پیشگام و فقط یک چهارم 
از شرکت های غیرپیشگام نسبت به بهینه سازی وب سایت های خود برای ابزار موبایل اقدام کرده اند که این خود گویای 

این واقعیت است. 
تفاوت موجود بین شرکت های پیشگام و شرکت های غیرپیشگام در زمینه دیجیتال سازی تنها به سرمایه گذاری و یا 
عدم سرمایه گذاری این شرکت ها در زمینه فناوری اطالعات برنمی گردد و بیشتر شرکت ها در این زمینه سرمایه گذاری 
می کنند. درواقع، شــکاف موجود به میزان استفاده از دارایی های دیجیتال، نحوه استفاده از دارایی های دیجیتال و میزان 
دیجیتال سازی محیط های کاری در این شرکت ها برمی گردد. شرکت های با کارآیی باال دیجیتال سازی را به عنوان فرصتی 

برای ابداع مجدد فرآیندهای اصلی، ایجاد مدل های جدید کسب وکار و اولویت بخشی به مشتریان در نظر می گیرند. 

1.  Search Engine Optimization



43

شکاف دیجیتال بین کسب وکارهای هند

اینفوگراف 5: شرکت های پیشگام و شرکت های غیرپیشگام از نظر ابعاد کلیدی موردبررسی 
یعنی راهبرد دیجیتال، ساختار دیجیتال و توانمندی های دیجیتال با هم تفاوت دارند 

1. »شــرکت های پیشــگام در حوزه دیجیتال« شامل شرکت هایی هستند که مطابق شاخص دیجیتال سازی شــرکت های هند، در ربع فوقانی قرار دارند و به همین 
ترتیب، شرکت های غیرپیشگام در حوزه دیجیتال شامل شرکت هایی هستند که در ربع تحتانی قرار دارند. 

2. نتایج بررسی صورت گرفته بر روی 220 شرکت بزرگ در هند که درآمد آن ها بالغ بر ۵ میلیارد روپیه یا ۷0 میلیون دالر است.  

McKinsey India firm digitization survey, May 2017; McKinsey Global Institute analysis :منبع
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همچنین، شرکت های با سطح باالی دیجیتال سازی می توانند ازطریق ایجاد تحول در نهادهای وابسته، درهم شکستن 
زنجیره های ارزش و بهره برداری از تأثیرات شــبکه و هزینه های حاشیه ای پایین جهت کسب سود باال، به اصالح قوانین 
رقابت بپردازند. هنگامی که دیجیتال سازی به جرم بحرانی در صنایع می رسد، این امر به قیمت رقابتی شدید، سود متغیر و 
خرید و فروش سهام رقابتی در اکوسیستم های بازرگانی منتهی می شود. نوآوری های مبتنی بر دیجیتال می توانند تأثیرات 
شبکه ای قدرتمند و بی نظیری برجای گذارند، هرچند هند ممکن است هنوز در آستانه ایجاد چنین انقالب تحول آفرینی 

در اقتصاد خود نباشد. 

حتی رهبران دیجیتال هم برای بهبود موقعیت خود فرصت زیادی در اختیار دارند
رهبران دیجیتال در تعدادی از ابعاد شاخص دیجیتال سازی شرکت های هند سرآمد هستند. به عنوان مثال، 9۵ درصد از 
رهبران دیجیتال از کانال های توزیع دیجیتال استفاده می کنند و یا این که در مرحله اجرای آن ها هستند. بیش از ۸۵ درصد 
از رهبران دیجیتال، سرمایه گذاری در حوزه دیجیتال را به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های خود قلمداد می کنند. با این 

حال، حتی رهبران دیجیتال نیز در بسیاری از ابعاد هنوز راه زیادی در پیش دارند )اینفوگراف ۶(. 

95 درصد 
از رهبران دیجیتال از کانال های توزیع دیجیتال استفاده می کنند

و یا این که در مرحله اجرای آن ها هستند

به عنوان مثال، فقط ۵۵ درصد از رهبران دیجیتال در حال حاضر معتقدند که نسبت به همتایان خود در زمینه دیجیتال 
بیشــتر سرمایه گذاری می کنند. به طور مشابه، اگرچه شــرکت های واقع در ربع فوقانی در مقایسه با شرکت های واقع در 
ربع تحتانی بیشتر احتمال دارد که اظهار کنند مدیر عامل آن ها از طرح های دیجیتال حمایت کرده و مستقیما در اجرای 
آن مشارکت دارد، ولی هنوز تعداد اقلیتی از مدیران شرکت ها در هند دارای این ویژگی هستند. به بیان دقیق تر، فقط ۴0 
درصد از مدیران عامل شرکت های پیشگام در حوزه دیجیتال به طور مستقیم در زمینه اجرای طرح های دیجیتال مشارکت 

دارند، حال آنکه این رقم در ارتباط با شرکت های واقع در ربع تحتانی به 2۴ درصد کاهش می یابد. 
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اینفوگراف ۶: رهبران دیجیتال هند از فرصت زیادی برای بهبود موقعیت خود در بسیاری 
از حوزه ها برخوردارند 

1. رهبران دیجیتال شامل شرکت هایی هستند که مطابق شاخص دیجیتال سازی شرکت هند در ربع فوقانی قرار دارند. 
2. نتایج بررسی صورت گرفته بر روی 220 شرکت بزرگ در هند که درآمد آن ها برابر با ۵ میلیارد روپیه یا ۷0 میلیون دالر است. 

McKinsey India firm digitization survey, May 2017; McKinsey Global Institute analysis :منبع

فقط ۴۵ درصد از رهبران دیجیتال هند اظهار داشــته اند که نســبت به همسوســازی راهبرد دیجیتــال و راهبرد کلی 
کسب وکار خود اقدام کرده اند. پاسخ های ارائه شده به سؤاالت تکمیلی نشان می دهند که تعدادی از شرکت ها به جای 
تأکید بر دیجیتال سازی کل شرکت، بر دیجیتال سازی یک بخش خاص کسب  وکار و یا یک وظیفه واحد نظیر بازاریابی 

یا فناوری اطالعات تأکید دارند. 

برندگان مسلم می توانند به شرکت های واقع در ربع تحتانی کمک کنند تا شکاف موجود با 
رهبران دیجیتال را برطرف سازند

در این بررسی همچنین روش های بهبود موقعیت تمام شرکت های هندی اعم از شرکت های پیشگام و غیرپیشگام به 
طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه شکاف بزرگی بین این شرکت ها وجود دارد، ولی شرکت هایی که در 
این زمینه عقب افتاده اند از طریق دیجیتال سازی به روش هایی نسبتا ساده می توانند شکاف موجود را از بین ببرند )نمودار 9(. 
بازاریابی رســانه های اجتماعی مثال مناسبی در این زمینه است. شــرکت های واقع در ربع تحتانی ۷0 درصد کمتر از 
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کســب وکارهای واقع در ربع فوقانی احتمال دارد که از رسانه های اجتماعی جهت جذب مشتریان جدید استفاده کنند. 
همچنین این شــرکت ها کمتر از ۵0 درصد احتمال دارد که از پلتفرم های تجارت الکترونیک و یا سیاهه برداری استفاده 
کنند. واقعیت این است که این کانال های فروش ارزان قیمت بوده و به راحتی قابل دسترس هستند و مالکان کسب وکارها 

با استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت پرسرعت به راحتی می توانند از مزایای آن ها بهره مند شوند.

نمودار 9: شرکت های غیرپیشگام در حوزه دیجیتال می توانند با اتخاذ راه حل های دیجیتال 
نسبتا ساده شکاف موجود با رهبران دیجیتال را از بین ببرند  

1. رهبران دیجیتال شامل شرکت هایی هستند که مطابق شاخص دیجیتال سازی شرکت های هند در ربع فوقانی قرار دارند. به همین ترتیب، شرکت های غیرپیشگام 
در حوزه دیجیتال مطابق این شاخص در ربع تحتانی قرار دارند. 

2. نتایج بررسی صورت گرفته بر روی 220 شرکت بزرگ در هند که درآمد آن ها برابر با ۵ میلیارد روپیه یا ۷0 میلیون دالر است. 

McKinsey India firm digitization survey, May 2017; McKinsey Global Institute analysis :منبع

پرداخت دیجیتال مثال دیگری در این زمینه محسوب می شود. صرفا 1۸ درصد از شرکت های واقع در ربع تحتانی بیش 
از یک چهارم از درآمد خود را ازطریق ابزار الکترونیکی کســب می کنند و این در حالی است که این رقم در ارتباط با 
رهبران دیجیتال برابر با ۶9 درصد یعنی تقریبا چهار برابر آن هاست. به عبارت دیگر، تقریبا ۳ شرکت از هر ۴ شرکت واقع 
در ربع تحتانی حداقل ۷۵ درصد از درآمد خود را به صورت نقدی دریافت می کنند. واقعیت این است که شرکت ها- حتی 
شرکت هایی مانند شرکت های فروشنده مواد غذایی که اساسا کسب وکار خود را به صورت حضوری انجام می دهند- 
می توانند شکاف موجود در زمینه پرداخت دیجیتال را با استفاده از اپلیکیشن های کاربردوست و ارزان قیمت از بین ببرند. 
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5۸ درصد
از شرکت های واقع در ربع فوقانی از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری استفاده می کنند 

نرم افزار گسترش بهره وری کسب وکارها نیز فرصت دیگری در اختیار شرکت های عقب افتاده در زمینه دیجیتال قرار 
می دهد تا عقب افتادگی خود را جبران کنند و با رهبران دیجیتال برابری کنند. درواقع، فقط ۵۸ درصد از شرکت های واقع 
در ربع فوقانی در حال حاضر از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری استفاده می کنند. این رقم در ارتباط با شرکت های 
واقع در ربع تحتانی برابر با 22 درصد اســت و این شــرکت ها از نظر استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان )29 
درصد( و نرم افزار خاص صنعت )۳۸ درصد( نیز از رهبران دیجیتال عقب افتاده اند. همه این یافته ها بر این واقعیت داللت 

دارند که این شرکت ها از فرصت زیادی برای جبران عقب افتادگی خود برخوردارند. 

کسب وکارهای کوچک شکاف دیجیتال با شرکت های بزرگ تر را از بین می برند 
سرمایه گذاری در زمینه برخی از فناوری های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء مستلزم منابع مالی و مهارت 
شــرکت های بزرگ اســت. با این حال، با توجه به رشد اتصال اینترنت پرسرعت و کاهش هزینه های داده، فرصت های 
زیادی در حوزه دیجیتال برای بسیاری از کسب وکارهای خرد و مؤسسات انفرادی در هند وجود دارد. بیش از ۸۶ درصد 

از شرکت های کوچِک موردبررسی معتقدند که دیجیتال نقش جدیدی در کسب وکار آن ها ایفا کرده است. 
چنانچه قبال گفته شد، براساس اندازه شرکت که برحسب درآمد محاسبه می شود نمی توان سطح کلی دیجیتال سازی 
در ۶۶۴ کسب وکار موردبررسی را پیش بینی کرد. در برخی از حوزه های فناوری که چابکی عنصری حیاتی در پذیرش 

دیجیتال محسوب می شود، شرکت های کوچک حتی از همتایان بزرگ تر خود پیشی گرفته اند )نمودار 10(. 
پرداخت دیجیتال مثال بارز آن است. کسب وکارهای خرد از نظر اتخاذ روش های پرداخت دیجیتال و ایجاد بستر الزم 
برای استفاده روزافزون از دیجیتال به عنوان جایگزین روش های پرداخت نقدی از شرکت های بزرگ پیشی گرفته اند. در 
بررسی حاضر، 9۴ درصد از شرکت های کوچک اظهار داشته اند که از روش های پرداخت با کارت های دبیت یا اعتباری 
استفاده می کنند، حال آنکه این رقم برای شرکت های بزرگ صرفا برابر با ۷9 درصد است. در ارتباط با کیف پول دیجیتال 

هم این رقم برابر با ۷۸ درصد در مقایسه با ۴9 درصد است. 
شرکت های کوچک همچنین تمایل بیشتری به استفاده از فناوری های دیجیتال نظیر کنفرانس ها و چت تصویری برای 
حمایت از مشتریان خود نشان می دهند. در حوزه هایی هم که شرکت های کوچک از شرکت های بزرگ عقب افتاده اند، 
اغلب شکاف بسیار بزرگی وجود ندارد. به عنوان مثال، در بررسی حاضر نشان داده شده است که ۷0 درصد از شرکت های 
کوچک به منظور دسترســی به مشتریان خود نسبت به ایجاد وب سایت شرکت اقدام کرده اند، حال آنکه این رقم برای 
شــرکت های بزرگ برابر با ۸2 درصد اســت. عالوه بر آن، این شرکت ها هم دقیقا همانند شرکت های بزرگ نسبت به 
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بهینه سازی وب سایت خود برای ابزار موبایل اقدام کرده اند. شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ احتمال 
کمتری دارد که تبلیغات نمایشی در وب خریداری کنند )۳۷ درصد در برابر ۶/۶ درصد(، اما در زمینه برقراری ارتباط با 
مشتریان از طریق رسانه های اجتماعی، جلوتر از شرکت های بزرگ هستند. به عالوه، این شرکت ها بیشتر احتمال دارد که 

از سئو برای تسهیل دسترسی مشتریان استفاده کنند. 
بیش از ۶0 درصد از شرکت های کوچِک موردبررسی به منظور استخدام نیروهای مستعد از لینکدین استفاده می کنند و 
حدود ۵0 درصد از آن ها معتقدند که امروزه بیشتر کارمندان آن ها باید مهارت های مقدماتی در زمینه دیجیتال داشته باشند. 
2۷ درصد از شرکت های کوچِک موردبررسی به دلیل فقدان مهارت های دیجیتال کارمندان خود ناگزیر به برون سپاری 

تمام مشاغل و وظایف دیجیتالی خود و یا بخشی از آن ها هستند. 
اگرچه فقط ۵1 درصد از شرکت های کوچک تر اظهار داشته اند که کاالها و خدمات خود را »به طور گسترده« از طریق 
وب ســایت خود به فروش می رسانند )در مقایسه با ۷۳ درصد از کســب وکارهای بزرگ(، ولی کسب وکارهای خرد از 
پلتفرم های تجارت الکترونیک و سایر کانال های فروش دیجیتال درست به همان اندازه شرکت های بزرگ استفاده می کنند 

و احتمال دریافت سفارشات از طریق ابزار دیجیتال مانند واتس آپ در شرکت های بزرگ و کوچک یکسان است. 
دیجیتال سازی نابرابر در میان کسب وکارهای هند هم به منزله فرصت و هم به منزله تهدید است. با توجه به اینکه راهبرد 
دیجیتال، ساختار دیجیتال و توانمندی های دیجیتال عناصر کلیدی جهت تقسیم بندی شرکت ها محسوب می شوند، نسل 
جدیدی از رهبران دیجیتال ظاهر شده اند که به نظر می رسد جلوتر از همتایان خود هستند. رهبران دیجیتال مطابق شاخص 
دیجیتال سازی شرکت های هند در ربع فوقانی قرار دارند و با تعهد کامل خود به سرمایه گذاری و کسب مهارت در زمینه 
دیجیتال و استفاده از فناوری های دیجیتال در تمام بخش های کسب وکار خود در حال پیشرفت هستند. با توجه به این که 
دیجیتال باعث افزایش بهره وری و تقویت نوآوری- و درآمد- می شــود، شــرکت هایی که در این حوزه عقب افتاده اند 
با خطر شکست مواجه هستند. با این وجود هیچ چیز قطعی نیست. اگرچه برخی از شرکت ها به موقعیت پیشگام دست 
یافته اند، ولی همتایان آن ها از روش های متعددی جهت جبران عقب افتادگی خود استفاده می کنند و حتی رهبران دیجیتال 
نیز از فرصت قابل توجهی جهت کنترل کامل تر قدرت فناوری های جدید برخوردارند. با توجه به ضرورت به کارگیری 
فناوری های نوین در عصر دیجیتال، تمام شــرکت ها اقدامات متعددی در این زمینه انجام داده و مزایای بالقوه ای پدیدار 
شده اند. در فصل بعد ضمن ارزیابی ارزش اپلیکیشن های دیجیتال در بخش های متعدد، به بررسی این مزایا پرداخته می شود.
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شکاف دیجیتال بین کسب وکارهای هند

نمودار 10: شــرکت های کوچک هند در زمینه بازاریابی و فروش دیجیتال از شــرکت های بزرگ عقب 

افتاده اند، ولی در زمینه پرداخت دیجیتال از آن ها جلوتر هستند 

1. نتایج بررسی صورت گرفته بر روی 220 شرکت بزرگ در هند که درآمد آن ها بالغ بر ۵ میلیارد روپیه یا ۷0 میلیون دالر است.
2. نتایج بررسی صورت گرفته بر روی ۴۴۴ شرکت کوچک در هند که درآمد آن ها کمتر از ۵ میلیون روپیه یا ۷0 میلیون دالر است. 

McKinsey India firm digitization survey, May 2017; McKinsey Global Institute analysis :منبع
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فناوری ها و پلتفرم های دیجیتال موجب ایجاد تغییر اساسی در نحوه عملکرد کسب وکارهای هند در داخل کشور و 
روش تعامل آن ها با مشــتریان، تأمین کنندگان و رقبا شده اند. کسب وکارها، افراد و سازمان ها با استفاده از این فناوری ها 
راحت تر می توانند با یکدیگر به طور پیوسته در ارتباط باشند و این امر موجب حذف واسطه ها شده و امکان همکاری، 
تعامل و به اشتراک گذاری اطالعات را با سهولت بیشتری فراهم می آورد. فناوری های دیجیتال با اتوماسیون سازی بسیاری 
از کارها باعث افزایش بهره وری شــده و همزمان امکان جمع آوری و بررسی داده ها جهت شناسایی کمبودها و نقص و 

خطاها و سفارشی سازی محصوالت و خدمات را فراهم می آورند. 
موارد زیادی در معرض خطر تحوالت ناشی از دیجیتال هند قرار دارند. در این فصل، مزایای اقتصادی بالقوه ناشی از 

ادغام موفقیت آمیز فناوری های دیجیتال در تمام بخش ها تا سال 202۵ مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

پذیرش گسترده دیجیتال امکان ایجاد ارزش قابل توجه در تمام بخش  های اقتصاد تا سال 
2025 را فراهم می آورد 

با توجه به این که کاربرد اپلیکیشن های دیجیتال در تمام بخش ها مشهود است، در این بخش به بررسی این موضوع 
پرداخته می شود که این اپلیکیشن ها چگونه باعث ارزش آفرینی در سه گروه مجزای بخش ها و فعالیت ها می شوند. اولین 
گروه شامل بخش های دیجیتال محوری یعنی فناوری اطالعات- مدیریت فرایند کسب وکارIT-BPM( 1(، تولید الکترونیک 
و خدمات ارتباطات دیجیتال است. این بخش ها که در حال حاضر به عنوان بخشی از اقتصاد دیجیتال هند شناخته می شوند 
اساســا دیجیتالی هســتند و یا اینکه باعث تولید محصوالت و خدماتی می  شــوند که به دیجیتال سازی بخش های دیگر 
کمک می کنند. دومین گروه شامل بخش هایی نظیر کشاورزی، خدمات مالی، مراقبت بهداشتی و لجستیک هستند که 
به تازگی دیجیتالی شده اند و معموال به عنوان بخش  های اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته نمی شوند، ولی به طور روزافزون از 
اپلیکیشن های دیجیتال استفاده می کنند تا بهره وری بیشتری داشته باشند. سومین گروه شامل خدمات دولت و بازارهای 

مشاغل و مهارت ها هستند که می توانند از اپلیکشین های دیجیتالی به منظور افزایش کارآیی خود استفاده کنند.

بخش های دیجیتال محوری در حال حاضر بخش بزرگ و در حال رشــد اقتصاد هند را 
تشکیل می دهند و سطح تولید ناخالص داخلی آن ها به 355 تا 435 میلیارد دالر در سال 2025 

خواهد رسید 
در این گزارش چنین برآورد شده است که اقتصاد دیجیتال هند ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی و یا حدود 200 
میلیارد دالر را در سال 201۷-201۸ در برگرفته است که قسمت اعظم آن یعنی 1۷0 میلیارد دالر آن مربوط به بخش های 
دیجیتال محوری بوده است که هم اکنون امکان تولید مقیاس گسترده محصوالت و خدمات دیجیتال  را فراهم آورده اند. 
این بخش ها شامل فناوری اطالعات و مدیریت فرآیند کسب وکار )11۵ میلیارد دالر(؛ خدمات ارتباطات دیجیتال ازجمله 

1.  Information Technology- Business Process Management 
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مخابرات )۴۵ میلیارد دالر(؛ و تولید الکترونیک ازجمله گوشی های موبایل )10 میلیارد دالر( هستند. ۳0 میلیارد دالر مابقی 
نیز از افزایش مقیاس اولیه بخش ها و برنامه های کاربردی که به تازگی دیجیتالی شده اند نظیر تجارت الکترونیک و انتقال 
مستقیم مزایا حاصل می شود. انتظار می رود که روند رشد بخش های دیجیتال محوری بسیار سریع تر از روند کلی رشد 
تولید ناخالص داخلی محقق شــود و در این گزارش تخمین زده شده اســت که سهم تولید ناخالص داخلی آن ها تا سال 

202۵ از حدود ۳۵۵ میلیارد دالر تا ۴۳۵ میلیارد دالر متغیر است. 
درآمد حاصل از صنعت فناوری اطالعات و مدیریت فرآیند کسب وکار هند در سال 201۷ برابر با 1۵۴ میلیارد دالر 
گزارش شده اســت و همچنین ۳/۷ میلیون شغل در این صنعت ایجاد شده است. از آنجا که در صنعت فناوری اطالعات 
هزینه کرد کلی در حال حاضر به فناوری های دیجیتال نوین به جای سیستم های قدیمی و منسوخ اختصاص داده می شود، 
این صنعت می تواند 2۸۵-۳۵0 میلیارد دالر درآمدزایی داشــته باشد که 20۵-2۵0 میلیارد دالر از ارزش افزوده در سال 
202۵ را دربر می گیرد. از این رو، باید فراتر از بررســی مدل فعلی کســب وکار در این صنعت گام برداشــت و نسبت به 
ظرفیت سازی در اپلیکیشن های دیجیتال پیشرفته ازجمله اتوماسیون، فناوری های ابری، امنیت سایبری، تلفن همراه، هوش 
مصنوعی، چاپ سه بعدی، اینترنت اشیاء، تحلیل کالن داده ها و رسانه های اجتماعی اقدام کرد که درحال حاضر موجب 
ایجاد تحول در مشتریان آن در سرتاسر جهان شده اند. خدمات ارتباطات دیجیتال نمونه دیگری از بخش های به سرعت 
در حال تغییر است که می تواند ارزش اقتصادی ۵0-۵۵ میلیارد دالری در سال 202۵ ایجاد کند. این بخش شامل دو مؤلفه 
مرتبط و البته متمایز است: درآمد و ارزش افزوده حاصل از خدمات ارتباطات دیجیتال و درآمد و ارزش افزوده حاصل از 
ایجاد محتوای دیجیتال. با توجه به افزایش نفوذ تلفن هوشمند، افزایش اتصال پهنای باند در مناطق دورافتاده کشور تحت 
برنامه BharatNet2 و هزینه های داده مقرون به صرفه در هند، مصرف داده در این کشور به سرعت در حال افزایش است. 
مصرف بیشتر داده نیز به نوبه خود موجب ایجاد محتوای بیشتری می شود. شبکه های پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی 
هند به منظور رفع تقاضای فزاینده در میان مشتریان متصل به اینترنت و رقابت با رقبای جدید نسبت به توسعه پلتفرم های 
پخش آنالین مورد تقاضا و ســطح باال )هات استار1، ســونی ال آی وی2 و ووت۳( اقدام کرده اند. پلتفرم های جهانی نظیر 

نتفلیکس و آمازون پرایم ویدئو در زمینه تولید و یا تولید مشترک محتوای اصلی در بازار هند فعالیت دارند. 
تولید گوشی موبایل حوزه نسبتا جدیدی از اقتصاد دیجیتال هند به شمار می آید. همزمان با اجرای برنامه تولید مرحله ای 
دولت۴ هند که مطابق آن برخی از لوازم جانبی خاص گوشــی های موبایل مشــمول عوارض گمرکی شده اند، واردات 
گوشی های موبایل در فاصله سال های 201۵- 201۶ تا 201۶-201۷ حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است. همچنین، دولت 
نسبت به جذب سرمایه گذاری میان تولیدکنندگان بومی خود اقدام کرده است. در این راستا، حدود 11۸ واحد تولیدی 
گوشــی های موبایل و قطعات موبایل ظرف سه ســال اخیر راه اندازی شــده اند و حدود ۴۵0,000 نفر به طور مستقیم یا 

1.  Hotstar  
2.  SonyLIV
3.  Voot 
4.  Government’s Phased Manufacturing Program
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غیرمســتقیم در این بخش مشغول کار شده اند. تولید گوشــی موبایل از ۶0 میلیون دستگاه به ارزش 2/9 میلیارد دالر در 
ســال 201۴-201۵ به 22۵ میلیون دســتگاه به ارزش 20/۳ میلیارد دالر در ســال 201۷-201۸ افزایش یافته است. دولت 
با اجرای یک رویکرد مشابه می تواند موجب ترغیب تولید سایر ابزار دیجیتال نظیر الکترونیک پزشکی، تلویزیون های 
ال سی دی/ ال ای دی، محصوالت نورپردازی ال ای دی و جعبه های تنظیم و همچنین الکترونیک خودرو شود. درمجموع، 

تولید الکترونیک می تواند 100-1۳0 میلیارد دالر ارزش افزوده تا سال 202۵ ایجاد کند. 

مجموعه متعددی از اپلیکیشن های دیجیتال و فعالیت های کسب وکار تا سال 2025 به میزان 
متوسط یا زیاد در بخش های تازه دیجیتال شده مورد استفاده قرار خواهند گرفت

به موازات بخش ها و فعالیت هایی که در حال حاضر دیجیتالی شــده اند، بخش های متعددی نظیر کشاورزی، آموزش، 
انرژی، خدمات مالی، مراقبت بهداشتی و لجستیک نیز وجود دارند که به طور معمول چندان مبتنی بر فناوری نیستند. چنانچه 
هند کاربرد اکوسیستم ها و اپلیکیشن های دیجیتال در این بخش ها را تقویت بخشد، ارزش قابل  توجهی در این بخش ها ایجاد 
خواهد کرد. در این بررسی سعی شده است که ازطریق شناسایی فرصت های دیجیتال تحول آفرین و یا تعیین میزان ارزش 
اقتصادی مجموعه اپلیکیشن های دیجیتال، ارزش اقتصادی بالقوه فناوری های دیجیتال در این بخش ها برآورد شود. این بخش ها 
از خدمات مالی، آموزش و مراقبت بهداشتی تا حمل ونقل، تجارت، لجستیک، تولید و کشاورزی را شامل می شوند )به منظور 

کسب اطالعات بیشتر به کادر ۳ با عنوان »اتخاذ رویکرد ارزش- تأثیر جهت محاسبه اقتصاد دیجیتال در هند« رجوع شود(. 
در حال حاضر، برخی از مزایای دیجیتال در این بخش ها پس از اجرای آزمایشی موفقیت آمیز آن ها نمایان شده است. 
به عنوان مثال در لجستیک، ردیابی وسایل نقلیه در زمان واقعی باعث شده است رانندگان کامیون بتوانند مدت زمان موردنیاز 
برای دریافت و تحویل سفارش را به میزان ۵0-۷0 درصد کاهش دهند. همچنین، شرکت ها با دیجیتال سازی زنجیره های 
عرضه می توانند موجودی انبار خود را 10 تا 20 درصد کاهش دهند. در کشاورزی، کشاورزان با کنترل داده های مربوط 
به شــرایط خاک و بدین ترتیب کاهش مصرف کودها و سایر ورودی ها می توانند هزینه روزافزون محصول برنج را 1۵ 
تا 20 درصد کاهش دهند. عالوه بر آن، بازار کشاورزی دیجیتال باعث می شود که قیمت پیشنهادی محصوالت توسط 

خریداران بیشتری تعیین شود و بنابراین قیمت ها برای کشاورزان تا 1۵ درصد افزایش خواهد یافت. 

کادر 3: اتخاذ رویکرد ارزش-تأثیر جهت محاسبه اقتصاد دیجیتال در هند 

 در این تحقیق سعی شده است که تأثیر اقتصادی بالقوه فناوری ها و اپلیکیشن های دیجیتال در هند طی سال های آتی 
مورد بررســی قرار داده شود. به طور کلی، اولین گام در محاسبه اقتصاد دیجیتال این است که تعریف مناسبی از عبارت 
اقتصاد دیجیتال ارائه شود. مطابق تعریف ارائه شده توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، اقتصاد اینترنتی به عنوان 
»طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توصیف شده است که بر اینترنت و فناوری های اطالعات 

و ارتباطات مبتنی هستند«. از این رو می توان گفت که ماهیت فراگیر و دامنه گسترده این مفهوم موردتأکید قرار دارد. 
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ماهیت تولید ناخالص داخلی و سیستم ارزیابی تولید ناخالص داخلی- که مطابق آن فقط تعامالت مبتنی بر بازار و پربها 
به عنوان کاالهای اقتصادی در نظر گرفته می شوند- ازجمله مشکالت موجود جهت محاسبه اندازه اقتصاد دیجیتال به شمار 
می آیند. به عنوان مثال، در صورتی که زمان صرفه جویی شده در فعالیت های مبتنی بر بازار لحاظ نشود، چنین در نظر گرفته 
می شود که ذخیره آنالین اتاق هتل- به جای مراجعه به آژانس مسافرتی یا استفاده از اپلیکیشنی که مستلزم پرداخت هزینه 
به ازای دریافت خدمات است- موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. بسیاری از محصوالت دیجیتال نظیر ایمیل، 
وب گردی و اپلیکیشن ها به صورت رایگان و یا با هزینه حاشیه ای بسیار کم در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرند و 
همزمان، قیمت های محصوالت دیگر نظیر تلفن های هوشمند، تبلت ها و اتصال اینترنت نیز در حال کاهش هستند. اگرچه 
این مسأله بیانگر مازاد بیشتر برای مصرف کنندگان این محصوالت است، ولی تولید ناخالص داخلی کمتری به طور بالقوه 
برای تولیدکنندگان آن ها در نظر گرفته می شود. با اینکه مشخص نیست که این امر تا چه اندازه تأثیرگذار است، ولی در 
یک مطالعه تحقیقاتی نشان داده شده است که کاهش رشد بهره وری ایاالت متحده طی دهه گذشته )که برحسب تولید 
ناخالص داخلی محاسبه می شود( را نمی توان بر این اساس توضیح داد. علت این امر آن است که ارزش تولید ناخالص 

داخلی برحسب درآمد محاسبه می شود و مازاد مصرف کننده لحاظ نمی شود. 
با توجه به این مشکالت، محققان از رویکردهای متعددی جهت برآورد اندازه اقتصاد دیجیتال استفاده کرده اند. در 
رویکرد تأثیر مســتقیم از روش هزینه کرد جهت محاســبه ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی استفاده می شود و به بیان 
دقیق تر، هزینه کرد مصرف خصوصی، هزینه کرد دولتی، ســرمایه گذاری خصوصی و تراز تجاری ارزیابی می شوند که 
ارتباط نزدیکی با محصوالت و خدمات دیجیتال دارند. اگرچه برآوردها با یکدیگر تفاوت دارند، ولی مطالعات نشــان 

می دهند که اندازه اقتصاد دیجیتال در کشورهای موردبررسی برابر با 1 تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است. 
در رویکرد تأثیر پویا به بررسی ارتباط آماری بین وضعیت دیجیتال و توسعه اقتصادی کشور پرداخته می شود. به عنوان 
مثال، مؤسسه رقابت پذیری1 اخیرا با استفاده از روش رگرسیون به بررسی سرانه تولید ناخالص داخلِی سرمایه، نیروی کار 
و نفوذ اینترنت در سطح دولتی پرداخته و نشان داده است که افزایش 10 درصدی نفوذ اینترنت به افزایش ۳/9 درصدی 

سرانه تولید ناخالص داخلی منجر می شود. 
شایان ذکر است که در گزارش حاضر با استفاده از رویکرد ارزش- تأثیر و براساس شواهد خرد از بخش ها و شرکت ها 
به بررسی تأثیر بالقوه پذیرش دیجیتال بر بهره وری پرداخته شده است. همچنین، کاربرد های متعدد فناوری های دیجیتال به 
طور مجزا مشخص شده اند و تأثیر بالقوه آن ها براساس دستاوردهای بهره ورِی حاصله در صورت پذیرش متوسط و یا زیاد 
این فناوری ها ارزیابی شده است. به طور کلی، دستاوردهای بهره وری براساس محرک های متعددی )نظیر خروجی بیشتر با 
استفاده از منابع یکسان، صرفه جویی در هزینه و زمان یا ایجاد منابع جدید سرمایه و نیروی کار که با استفاده از فناوری های 

دیجیتال امکان پذیر هستند( مورد ارزیابی قرار می گیرند. 
بخش های دیجیتال محوری که در اینجا شرح داده شده اند )فناوری اطالعات- مدیریت فرایند کسب وکار، خدمات 

1.  Institute for Competitiveness 
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ارتباطات دیجیتال و تولید الکترونیک( در حال حاضر بخشی از اقتصاد دیجیتال هند در نظر گرفته می شوند و سهم آن ها 
در تولید ناخالص داخلی براســاس معیارهای متعارف مانند درآمد، هزینه و ارزش افزوده محاســبه می شود. در ارتباط با 
بخش هایی که اخیرا دیجیتالی شده اند )نظیر کشاورزی، آموزش، انرژی، خدمات مالی، تولید، مراقبت بهداشتی، لجستیک 
و خرده فروشی( و همچنین خدمات دولت و بازارهای مشاغل و مهارت ها، داده های اقتصادی برای مدل های کسب وکار 
و اپلیکیشن های فناوری محور و نوظهور وجود ندارد و به طور جداگانه در حساب های درآمد ملی پیگیری نمی شوند. از 
این رو، در ارتباط با این حوزه ها در گزارش حاضر سعی شده است که ارزش اقتصادی بالقوه در آینده مورد ارزیابی کلی 
قرار گیرد. از آنجا که حسابرسی و بازاری سازی دستاوردهای بهره وری نامشخص باقی می مانند و پیش بینی آن ها دشوار 

است، در این گزارش تأثیر بالقوه تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. 
تمام برآوردهای صورت گرفته در این گزارش برحسب دالر اسمی در سال 202۵ بوده و بیانگر ارزش اقتصادی بالقوه 
در این سال هستند. این برآوردها بیانگر درآمد بازار یا مخازن سود بازیگران فردی نیستند، بلکه به طور کلی نشان دهنده 
برآوردهای ارزش پیوسته در سیستم هستند. برخی از ارزش های اقتصادی که در این گزارش برآورد شده اند، امکان دارد 
که به عنوان مبادله های مبتنی بر بازار و یا تولید ناخالص داخلی ظاهر شوند و یا این که چنین مسأله ای اصال امکان پذیر نیست. 
به عنوان مثال معلوم نیست که آیا زمان صرفه  جویی شده عمال به بهره  وری و مشاغل با دستمزد منتهی می شود و یا این که 
آیا خدمات دیجیتال نوین به ایجاد مازاد مصرف کننده منجر می شوند که متعلق به کاربران فناوری ها است و یا اینکه به 
محصوالت پولی منجر می شوند که موجب درآمدزایی برای تولیدکنندگان می شوند. با این وجود، عقیده بر این است که 

این برآوردها به نوعی بیانگر مرتبه بزرگی تأثیر دیجیتال سازی در صرفه جویی مقیاس و گستره هند هستند. 
در نهایت، برآوردهای ارائه شــده درباره ارزش اقتصادی هند در ســال 202۵ در گزارش حاضر صرفا بیانگر پتانسیل 
این کشور هستند و به منزله پیش بینی ارزش اقتصادی آن نیستند. سرعت پیشرفت هند در این زمینه عمدتا به سیاست های 
دولت و اقدامات بخش خصوصی بستگی دارد. درواقع، سیاست ها و برنامه های مفید دولت موجب ترغیب کارآفرینان به 
نوآوری و کمک به اقتصاد و جامعه هند در زمینه به کارگیری کامل فناوری های دیجیتال نوین می شود. به منظور کسب 

جزئیات بیشتر به بخش پیوست فنی رجوع شود.

چنانچه در بررسی های مقدماتی متعدد نشان داده شده است، تعیین ارزش بالقوه دیجیتال در این بخش ها مستلزم پذیرش 
گسترده فناوری های دیجیتال است. ارزش اقتصادی متناسب با میزان نفوذ این فرایندهای دیجیتال در سازمان ها است. در 
این بررسی، فرصت های موجود براساس نرخ پذیرش احتمالی آن ها تقسیم بندی شده اند که تابع دو معیار زیر هستند: میزان 
حمایت و آمادگی بخش دولتی در زمینه تدوین سیاست ها و مقررات قوی )زیرا برخی از سیاست ها و مقررات دولتی نظیر 
سیاست های مربوط به مراقبت بهداشتی باید اصالح شوند( و میزان آمادگی و توجه بخش خصوصی به این مقوله. شایان 
ذکر است که نمونه اپلیکیشن های دیجیتال مقیاس پذیری که تاکنون اجرا شده اند و همچنین سرمایه گذاری صورت گرفته 

در بخش خصوصی گویای این مسأله هستند. 
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جدول 1: آماگی بخش دولتی و خصوصی موجب ترغیب پذیرش دیجیتال در هند می شود 
نرخ پذیرش بالقوه اقدامات موردنظر در سال 2015 1

کاربردهای در اولویت و موردنظر نشان داده شده اند

1. پذیرش دیجیتال به درصد اقدامات مبتنی بر فناوری اشــاره دارد که تا ســال 202۵ اجرا می شوند؛ مطابق منحنی پذیرش دیجیتال که در بررسی مؤسسه جهانی 
مکنزی با عنوان A future that works: Automation, employment, and productivity در ســال 201۷ ارائه شده اســت، میزان پذیرش دیجیتال در فاصله ســال های 

202۵-201۸ بین 20 تا ۸0 درصد متغیر است. 
2. خریدهای صورت گرفته از کانال های دیگری به غیر از سیستم خرید آنالین دولت 

۳. ازجمله تجارت الکترونیک 

 ,India’s Trillion Dollar Digital Opportunity, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India :منبع
February 2019; McKinsey Global Institute analysis

براســاس ایــن ارزیابی، فرصت های دیجیتال هند به ســه گروه مطابــق نرخ پذیرش بالقوه آن ها تا ســال 202۵ 
تقسیم بندی شده اند. 

اولین گروه فرصت ها شــامل کاربرد اپلیکیشــن های دیجیتال در حوزه هایی اســت که در بخش خصوصی و دولتی 
مورد اســتفاده روزافزونی قرار دارند )به عنوان مثال، تجارت الکترونیک و بازار الکترونیکی دولت برای خرید آنالین( 
و یا در حوزه هایی که به دلیل موانع سیاستی که هم اکنون مورد توجه دولت قرار گرفته اند، تقاضای برآورده نشده قابل 
توجهی وجود دارد )به عنوان مثال، وام دهی مبتنی بر گردش پول به پشتوانه داده های حاصل از شبکه مالیات بر کاالها و 
خدمات1 و سایر منابع داده کسب وکار دیجیتالی و یا داده های حاصل از منابع دولتی نظیر سازمان های امتیازدهی اعتباری یا 
گردآورندگان داده خصوصی. اینگونه اپلیکیشن ها قابلیت این را دارند که از باالترین نرخ پذیرش تا سال 202۵ برخوردار 

باشند. در این بررسی، نرخ بالقوه بین ۶0 و ۸0 درصد از بازار هدف برآورد شده است. 

1.  Goods and Services Tax Network 
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︣دا︠️ د︖﹫︐︀ل    ︎ •٦٠ –٨٠

در��

در��

در��

در��

٤٠ –٦٠

٤٠ –٦٠

٢٠ –٤٠

 �����
 ���

دو���  

آ��د�� ��� �����

︀زار ﹋﹙﹩ ﹋︪︀ورزی     ︋ •
•  ﹋︪︀ورزی د﹇﹫﹅ 

︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋︪︀ورز د︖﹫︐︀ل  ﹫﹞﹥ و︨  ︣دا︠️︋   ︎ •
﹀︀رش ︀د﹎﹫︣ی دا﹡︪︖﹢︀ن   ︨﹏︋︀ ﹙︐﹀︣م ﹨︀ی ﹇  ︎ •

︣ا﹋﹠︡ه   ︎︡﹫﹛﹢︑ ︀ ︊﹊﹥ ﹨︀ی ﹨﹢︫﹞﹠︡︋   ︫ •
 ﹩︋︀ا︨︐︺︡اد ﹟﹑﹡︣م ﹨︀ی آ﹀︐﹚  ︎ •

  ️﹞﹑ ︣و﹡︡ه ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︨   ︎ •

︣ ا﹠︐︣﹡️ ا︫﹫︀ء  ︋﹩﹠︐︊﹞ ﹏﹫﹚︑ و﹋︀ر و ︉ •  د︖﹫︐︀ل ︨︀زی ﹋︧
﹏﹫﹚︑ ا︨︐﹀︀ده از ︀ ﹢ا﹨︡︋   ︫︣ •  ﹝︣ا﹇︊️ ﹝︊︐﹠﹩︋ 

﹙︐﹀︣م ﹋︀رآ﹝︡ ﹞﹏ و﹡﹆﹏ و ﹜︖︧︐﹫﹉    ︎ •

���

���
�����

�����

٢٣
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دومین گروه فرصت ها شامل کاربرد آن دسته از اپلیکیشن های دیجیتالی است که مورد توجه زیاد بخش خصوصی 
قرار گرفته اند و دولت اقدامات متعددی جهت تسهیل روند کار انجام داده است )به عنوان مثال، دیجیتال سازی کسب وکار 
در شــرکت ها و پلتفرم های لجســتیک دیجیتال( و یا اینکه دولت درصدد رفع موانع موجود جهت تسریع روند اقدامات 
بخش خصوصی برآمده اســت )تولید تجاری کشــاورزان از طریق بازارهای آنالین کشاورزی(. اگرچه در این حوزه ها 
باید اقدامات سیاستی مختلفی نظیر ایجاد تسهیل گرهای بازار جهت ترغیب تجارت آنالین کشاورزی صورت گیرد، ولی 
نوآوری بخش خصوصی تا حد زیادی موجب ترغیب این حوزه ها می شود و دولت درواقع نقش تسهیل گر ایفا می کند. 

این اپلیکیشن ها قابلیت این را دارند که به نرخ پذیرش متوسط یعنی ۴0 تا ۶0 درصد از بازار هدف تا سال 202۵ برسند. 
سومین گروه فرصت ها شامل کاربرد اپلیکیشن های دیجیتال در حوزه هایی است که مستلزم اقدامات هماهنگ دولت 
به عنوان مثال برای اجرای پلتفرم های دیجیتال و یا اعمال اصالحات سیاستی قابل توجه هستند. احکام دولت مبنی بر استفاده 
از پرونده های الکترونیکی سالمت در نظام مراقبت بهداشت مثال بارز آن است. ایجاد یک پایگاه داده آنالین که قابلیت 
پیگیری خط ســیر شغلی تمام نیروهای کار کشور را داراست و امکان همکاری منابع بزرگ نیروی کار و مؤسسات در 
تطبیق تقاضا و عرضه بازار کار را فراهم می آورد، مثال دیگر به شمار می آید. در بررسی حاضر فرض بر این است که این 

اپلیکیشن ها قابلیت این را دارند که به نرخ پذیرش 20 و ۴0 درصد از بازار هدف تا سال 202۵ دست یابند.

بخش های تازه دیجیتال شده می توانند ارزش قابل توجه فناوری های دیجیتال و همچنین 
نوآوری های مربوط به بازار کار و خدمات دولت را تحقق بخشند 

 در حوزه های جدید نظیر آموزش، مراقبت بهداشتی و کشاورزی که در حال حاضر به میزان کمی دیجیتالی شده اند، 
اپلیکیشن های دیجیتال با نرخ های پذیرش فوق الذکر کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند و این قابلیت را دارند که ارزش 
اقتصادی قابل توجهی تا سال 202۵ ایجاد کنند. بخش های تازه دیجیتال شده و همچنین اپلیکیشن های دیجیتال مورداستفاده 
در خدمات دولت و بازارهای مشــاغل و مهارت ها، هر یک می توانند 10 تا 1۵0 میلیارد دالر ارزش اقتصادی فزاینده در 

سال 202۵ ایجاد کنند )اینفوگراف 7(. 
در این بررســی، ارزش اقتصادی بالقوه در 9 بخش مورد ارزیابی قرار گرفته اســت که براســاس میزان ارزش بالقوه 
آن ها به ترتیب بیان شــده اند. این بخش ها شامل خدمات مالی و پرداخت دیجیتال؛ کشــاورزی؛ آموزش؛ خرده فروشی 
و تجارت الکترونیک؛ لجســتیک، زنجیره های تأمین و حمل ونقل کارآمد؛ انرژی؛ مراقبت بهداشــتی؛ خدمات دولت 
الکترونیک؛ و بازارهای مشــاغل و مهارت هاســت. در فصل بعد ضمن بررسی دقیق تر چهار بخش کشاورزی، مراقبت 
بهداشتی، خرده فروشی و لجستیک، به طور خاص به این موضوع پرداخته می شود که چگونه در این بخش ها همزمان با 

ظهور اکوسیستم های داده جدید، تعامالت بین افراد و نهادهای سازمانی دوباره شکل می گیرند.
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تأثیر اقتصادی بالقوه اپلیکیشن های دیجیتال در سال 202۵ 
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  ���� ا������اف ٧: ����ری ��ی د�����ل �� ��ا��� ا�زش ا����دی ���� ����� در ��� در ��ل ٢٠٢٥ ا���د 

︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩ 

ارزش ا﹇︐︭︀دی ﹁︺﹙﹩ 
︉ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر)  ︧︣︋)

��ــ� و��ر و  ������ ��آ��� 
����ری ا����ت  ����ت ���� ����� ا����و��� 

��� و��ر د�����ل ��زی 
 (از���� ����� ا������ ا�ــ��ء)

�����زی ��� و ���رت �� آ��زش  ���ــ�ت ار�����ت د�����ل 

��ده ��و��   ������

ا����ل ��ــ���� ��ا�� ��ا��� ���ا��� 

��زار ا����و��� دو��  ا��ژی

︀ل   ︨︀ ︀﹜﹆﹢ه ︑ ︣ ارزش︋  ︡ا﹋︓ 
︉ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر)  ︧︣︋) ٢٠٢٥

︡﹝︀ت  ︠
د︖﹫︐︀ل ﹝﹢ری 

︩ ﹨︀ی ︑︀زه  ︋
︡ه د︖﹫︐︀ل ︫

️ د︖﹫︐︀ل و  دو﹜
︋︀زار﹨︀ی ﹋︀ر

︀﹜﹆﹢ه   ︡ا﹋︓︣ ارزش︋ 

︀﹜﹆﹢ه  ﹋︀﹨︩ ارزش︋ 
د︖﹫︐︀ل ︨︀زی︋ ﹥ د﹜﹫﹏ 
️ ﹨︀ی ﹡︀﹋︀رآ﹝︡ و  ︨︀﹫︨
︀ ﹝︪︀ر﹋️ ﹝︡ود 
  ﹩︮﹢︭  ︩︠︋

﹋︪︀ورزی
︫︽﹏ و ﹝︀رت ﹨︀ 
 ﹉﹫︐︧︖﹛
آ﹝﹢زش

︋︀زار ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️  
︀︨︣ ﹝﹢ارد

��� ��ی ��زه 
د�����ل ��ه ������� 
������� ر�� را ���ن 
�� د��� 

... ا���� ��� ���� از 
  ��� ���� ا����ده 

���� ر��� (����ری ا����ت) �� ����� ���� ر��� (��ا��� ���ا���) ا�زش �����ه ��� از ���

١ ٢

٣

٥ ٦ ٧

٤

٨ ٩ ١٠

ــ︀س  ــ︣وه ︋︣ا︨ ــ︣ ﹎ ــ︤ی در ﹨ ــ﹩ ﹝﹊﹠ ﹡︀ ︗ ﹤ــ ــ︳ ﹝﹣︨︧ ــ﹥ ︑﹢︨ ــ﹢رت ﹎︣﹁︐ ــ︀ی ارزش ︮ ١. ︋︣آورد﹨
︣ه وری   ︋︣ ︢︣ش ا︎﹙﹫﹊﹫︪ــ﹟ ﹨︀ی د︖﹫︐︀ل ﹝﹢رد﹡︷ــ︣︋  ︀﹜﹆﹢ه︎  ــ︣ ︑︃︔﹫︣︋  ــ﹢ده و︋  «رو﹊ــ︣د ارزش- ︑︃︔﹫ــ︣»︋ 
ــ︣ ︋︀﹜﹆ــ﹢ه آن ﹨ــ︀ از ﹡︷ــ︣ ︠︣و︗ــ﹩ ︋﹫︪ــ︐︣،  ــ﹥ ︑︃︔﹫ ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ ــ︣د ﹝︖ــ︤ا ︋ ﹝︐﹞︣﹋ــ︤ ﹨︧ــ︐﹠︡. ﹝ــ﹢ارد ﹋︀ر︋
ز﹝ــ︀ن و ــ︀ ﹨︤﹠ــ﹥ ︮︣﹁﹥ ︗﹢ــ﹩ ︫ــ︡ه ︑︺﹫﹫ــ﹟ ︫ــ︡ه ا﹡︡؛ اــ﹟ ︋︣آورد﹨ــ︀ ︣︋︧ــ︉ ﹡ــ︣خ ︢︎ــ︣ش آن ﹨ــ︀ 
ا﹁︤اــ︩ ︀﹁︐﹥ ا︨ــ️ ︑ــ︀ ︋︐ــ﹢ان ︑︭﹢ــ︣ ﹋﹑﹡ــ﹩ از ︨ــ﹢د﹨︀ی ا﹇︐︭ــ︀دی ︋︀﹜﹆ــ﹢ه ﹡︀︫ــ﹩ از ﹨ــ︣ 

ا︎﹙﹫﹊﹫︪﹟ را ︑︨︣﹫﹛ ﹋︣د ﹋﹥ در ﹨︣︋ ︩ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا﹡︡. 
 ﹩﹠︣﹁︡وده ارزش آ﹞ ︣﹍﹡︀﹫ ــ︀ل ٢٠٢٥ ﹨︧︐﹠︡ و︋  ︣ ︧ــ︉ د﹐ر ا︨ــ﹞﹩ آ﹝︣﹊︀ در︨  ︣آورد﹨︀︋  ٢. ︑﹞︀م︋ 
ــ︣دی  ــ︣ ︨ــ﹢ِد ︋︀ز﹍ــ︣ان ﹁ ︀︠ــ︀ ذ  ــ︀زار ــ︡ ︋ ︀﹡﹍ــ︣ درآ﹝ ــ︀ ︋﹫ ا﹇︐︭ــ︀دی در آن ︨ــ︀ل ا︨ــ️. ︋︣آورد﹨
﹫︧ــ︐﹛ ﹨︧ــ︐﹠︡. ︑︺ــ︡ادی از ا﹡﹢اع  ﹫﹢︨ــ︐﹥ در︨  ︣آورد﹨ــ︀ی ارزش︎  ﹥ ﹝﹠︤﹜ــ﹥︋  ــ﹥ ︵ــ﹢ر ﹋﹙﹩︋  ﹙﹊ــ﹥︋  ﹡﹫︧ــ︐﹠︡،︋ 
ــ︀زار و ــ︀ ︑﹢﹜﹫︡  ــ︣︋  ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹝︊︀د﹜﹥ ﹨ــ︀ی ﹝︊︐﹠ــ﹩︋  ارزش ﹨ــ︀ی ا﹇︐︭ــ︀دِی ﹝ــ﹢رد ارز︀︋ــ﹩ ا﹝ــ﹊︀ن دارد ﹋ــ﹥︋ 

 .️︧﹫﹡ ︣︢︎ ای ا﹝﹊︀ن ﹤﹛︃︧﹞ ﹟﹫﹠ ﹤﹋-﹟ا ︀ و ︡﹡﹢ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩ ︸︀﹨︫︣ 
ــ﹑وه ارزش  ــ﹩ ︋﹥ ︻ ــ︣دش ﹝︀﹜ ــ︣ ﹎ ــ﹩ ︋ ــ﹩ ﹝︊︐﹠ ــ﹏ از وام د﹨ ︮︀ ــ﹢ه ــ︀دی ︋︀﹜﹆ ــ︣آورد ارزش ا﹇︐︭ ︋ .٣

️ ﹨︀ی د︖﹫︐︀ل.  ︣دا︠  ︎﹅︣︵ از ﹤﹚︮︀ ا﹇︐︭︀دی
︉ و﹋︀ر در ︠︡﹝ــ︀ت ﹝︀﹜ــ﹩، ﹋︪ــ︀ورزی، آ﹝ــ﹢زش، ︠ــ︣ده ٤. ︋ــ﹥ ︾﹫ــ︣ از ︑︃︔﹫ــ︣ات د︖﹫︐︀ل ︨ــ︀زی ﹋︧ــ

︡ه ا﹡︡.  ﹫︀ن︫  ﹥ ︵﹢ر ﹝︖︤ا︋  ︡ا︫︐﹩ ﹋﹥︋   ﹁︣و︫﹩، ﹜︖︧︐﹫﹉، ا﹡︣ژی و ﹝︣ا﹇︊️︋ 
٥. ︋ــ︣آورد ارزش ا﹇︐︭ــ︀دی ︋︀﹜﹆ــ﹢ه ︀︮ــ﹏ از ﹋︪ــ︀ورزی د﹇﹫ــ﹅، ︑︃﹝﹫ــ﹟ ﹝︀﹜ــ﹩ ﹋︪ــ︀ورز د︖﹫︐ــ︀ل و 

︋︀زار ﹋﹙﹩ ﹋︪︀ورزی. 

 .﹩︋︀ ا︨︐︺︡اد ﹟﹑﹡︣م ﹨︀ی آ﹀︐﹚ ︀﹜﹆﹢ه ︀︮﹏ از︎  ︣آورد ارزش ا﹇︐︭︀دی︋   ︋.٦
﹤ ︀﹡ــ︡ ︑︭﹢ــ︣ی︋  ﹠ــ︀ی︋  ︡﹝ــ︀ت︎  ــ︀﹝﹏ ارزش ا﹁ــ︤وده ︀︮ــ﹏ از︠  ــ︀ل ٢٠٢٥︫  ــ﹥︨  ︣︋ــ﹢ط︋  ــ︣آورد ﹝  ︋.٧

︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑﹀︣﹩ د︖﹫︐︀ل ا︨️.   ︻﹑وه ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ و︋ 
٨. ︋ــ︣آورد ارزش ا﹇︐︭ــ︀دی ︋︀﹜﹆ــ﹢ه ︀︮ــ﹏ از ︑︖ــ︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ــ﹉ و ز﹡︖﹫ــ︣ه ︑︃﹝﹫ــ﹟ د︖﹫︐ــ︀ل. ︋ــ﹥ 
ــ︡ه ︣ده-﹁︣و︫ــ﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ــ﹉ در ︑︖ــ︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ﹜︀ظ︫  ــ︣آورد در ﹎ــ︤ارش ︀︲ــ︣،︠  ﹝﹠︷ــ﹢ر︋ 

ــ︣د (︠︣ده-﹁︣و︫ــ﹩ +  ــ︣ار ﹎﹫ ــ﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ﹇ ــ﹩ ︑︖ــ︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ــ﹉ ﹝ ︀﹡︙ــ﹥ ︑︺︣ــ︿ ﹋﹙ ﹠ .️ا︨ــ 
︋︀﹜﹆ــ﹢ه  ارزش  و  د﹐ر  ﹝﹫﹙﹫ــ︀رد   ٥ ︋ــ︀  ︋︣ا︋ــ︣  ﹁︺﹙ــ﹩  ارزش  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ــ﹉)،  ﹝︧ــ︀﹁︣ت 
︣ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︧ــ︀﹁︣ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ٢٥ در︮︡ از ﹋﹏  ︀ ٢٨ ︑︀ ٤٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ا︨ــ️. ﹁︣ض︋  ︣ا︋︣︋  آ︑﹩︋ 

︀︋﹅ دارد.  ︴︑ ﹟﹫ ︡ه در ︀ رو﹡︡ ﹝︪︀﹨︡ه︫  ︀ل ٢٠٢٥ در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥︋  ︑︖︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ را ︑︀︨ 
︀﹜﹆﹢ه ︀︮﹏ از ﹜︖︧︐﹫﹉ ﹋︀رآ﹝︡ و ﹞﹏ و﹡﹆﹏ ﹝︪︐︣ک.  ︣آورد ارزش ا﹇︐︭︀دی︋   ︋.٩

ــ︊﹊﹥ ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡  ــ︣ د︖﹫︐ــ︀ل و︫  ︀﹜﹆ــ﹢ه ︀︮ــ﹏ از ︑﹢زــ︹ ﹇ــ︡رت ﹝︊︐﹠ــ﹩︋  ــ︣آورد ارزش ا﹇︐︭ــ︀دی︋   ︋.١٠
︣ا﹋﹠︡ه.     ︎︡﹫﹛﹢︑ ︀︋

����: McKinsey Global Institute analysis
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خدمات مالی و پرداخت دیجیتال: ارزش اقتصادی بالقوه ناشی از طرح های دیجیتال نظیر پرداخت الکترونیکی 

خرده فروشــی و وام دهی مبتنی بر گردش مالی و تعهد اعتباری پیشــرفته به شرکت های خرد، کوچک و متوسط در این 
گزارش برابر با 1۳0 تا 1۷0 میلیارد دالر در سال 202۵ برآورد شده است. 

نوآوری در حوزه فناوری مالی در هند به ســرعت در حال رشــد اســت. همزمان با این که تعــداد معامالت در هند 
)پرداخت با کیف های پول دیجیتالی، اپلیکیشن های موبایل و بانکداری اینترنتی( طی چهار سال ده برابر رشد یافته است و 
به 2/0۳ میلیارد معامله در ماه در سال 201۷-201۸ از 202 میلیون معامله در ماه در سال 201۳-201۴ افزایش یافته است، 
شرکت ها سودهای اولیه ای از پرداخت های دیجیتال به دست آورده اند. به عالوه، ۳/۷1 میلیارد معامله بین بانکی دیجیتال به 
ارزش بیش از ۶۸ میلیارد دالر در سیستم رابط پرداخت یکپارچه در سال 201۸ انجام شده است. ۷۷/9 درصد از جمعیت 
هند که دومین کشــور پرجمعیت پس از چین اســت، اظهار داشته اند که حداقل از یک شرکت خدمات مالی غیرسنتی 
استفاده می کنند. گفتنی است که تعدادی از اولین بانک های دیجیتال هند گسترش قابل توجهی یافته اند: پی تم1 که تحت 
حمایت شرکت مختلط تجارت الکترونیکی و فناوری چینی یعنی علی بابا قرار دارد به عنوان بزرگ ترین پلتفرم تجارت و 
پرداخت با موبایل در هند به شمار می آید و بالغ بر ۳00 میلیون نفر کاربر کیف پول همراه و ۶ میلیون نفر بازرگان از آن 
استفاده می کنند. براساس این روندها و ارزیابی های مقایسه ای میان کشوری برآورد شده است که پرداخت های غیرنقدی 
در مجموع ۵۵ تا ۶0 درصد از ارزش تمام معامالت خرده فروشی هند تا سال 202۵ را دربرمی گیرند که با مدیریت بهتر 
نقدینگی و صرفه جویی در زمان و کاهش سود از دست رفته امکان صرفه جویی 0/۷ تا 0/9 درصد از تولید ناخالص داخلی 

را فراهم می آورند. 
رشد سریع پرداخت دیجیتال و داده های مرتبط باعث ایجاد فرصت های جدیدی جهت ارزیابی اعتبار و اعتباربخشی 
کسب وکارها شده اند. کسب وکارهای بزرگ و کوچک هند سعی دارند حجم قابل توجهی از داده های مربوط به سوابق 
واقعی درآمد، هزینه های راه اندازی کســب وکار و رشــد بازار را تولید کنند. درواقع، داده های مربوط به گردش پول را 
می توان برای تعهد اعتباری پیشرفته به کار برد. عالوه بر آن با توجه به این که تاکنون برای ارزیابی کارآمد ریسک اعتبارِی 
کسب وکارها داده های محدودی وجود داشته است، بانک ها با استفاده از این داده ها می توانند به اعطای به اصطالح وام دهی 

مبتنی بر گردش مالی به کسب وکارها مبادرت ورزند. 
با استفاده از بازده ناشی از پرداخت دیجیتال و همچنین ارزش حاصله از وام دهی مبتنی بر گردش مالی، هند می تواند 
به ارزش اقتصادی به میزان 1۳0 تا 1۷0 میلیارد دالر در ســال 202۵ دســت یابد و بدین ترتیب ۶0 تا ۸0 درصد از نیازهای 

اعتبارِی برآورده نشده شرکت های خرد، کوچک و متوسط را ازطریق این محصوالت برطرف نماید. 
کشــاورزی: طرح های دیجیتال در زمینه تأمین مالی و بیمه کشاورز، کشــاورزی دقیق و تجارت کشاورزی آنالین 

به ایجاد ارزش افزوده ۵0 تا ۶۵ میلیارد دالری در بخش زراعت تا ســال 202۵ کمک می کنند. در فصل بعد به بررســی 
جامع تر کشاورزی هند پرداخته می شود. کشاورزان همانند بسیاری از کسب وکارهای کوچک می توانند از مزایای یافتن 

1.  Paytm
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اعتبار ارزان تر در یک محیط داده محور بهره مند شــوند. کشاورزان به عنوان یک گروه به منابع غیرسازمانی سرمایه نظیر 
وام دهندگان روستایی در قبال بیش از ۳0 درصد از اعتبار خود اتکا می کنند. شایان ذکر است که بهره وام های غیرسازمانی 
به طور میانگین ده درصد باالتر از نرخ وام های بانکی است. اپلیکیشن های دیجیتال با استفاده از سوابق پرداخت آنالین، 
ســوابق اعتباری و رسیدها، فاکتورهای شــرکت های ورودی، اسناد مالکیت زمین دیجیتالی که تحت عنوان وثیقه تهیه 
می شوند و راه حل های تصویربرداری که وضعیت محصول را مشخص می کنند، می توانند به بهبود دسترسی به تأمین مالی 

و بیمه محصول و کاهش هزینه های مربوطه کمک کنند. 
کشاورزان با دسترسی بهتر به سرمایه راحت تر می توانند تجهیزات و خدمات موردنیاز برای افزایش بهره وری خود را 
تأمین کنند. ماهواره های شــبکه ای و ردیاب ها و حسگرهای خاک که داده های زمان واقعی درباره هوا، شرایط خاک، 
ســالمت حیوانات و ســایر متغیرها را به دست آورده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند، ازجمله این تجهیزات به شمار 
می آیند. کشــاورزان می توانند از اطالعات موجود جهت تعیین میزان کود، سموم دفع آفات و سایر منابع موردنیاز برای 
به حداکثر رساندن محصوالت خود استفاده کنند. در برنامه های آزمایشی مبتنی بر کشاورزی دقیق نشان داده شده است که 

بهره وری بین 10 تا 1۵ درصد یا بیشتر افزایش می یابد. 
کشــاورزان )و مصرف کنندگان( همچنین ازطریق دیجیتال می توانند به بازارهایی دسترسی پیدا کنند که قیمت های 
بهتری برای محصول پیشنهاد می دهند. حمل ونقل ناکافی و ارتباطات ضعیف در حال حاضر باعث شده است که بسیاری 
از کشاورزان ناگزیر به فروش محصوالت خود در نزدیک ترین بازار عمده فروشی- معروف به ماندی1 در زبان هندی- 
باشند و بدون هیچ حق انتخابی قیمت های پیشنهادی در این بازارها را بپذیرند. فناوری دیجیتال امکان دسترسی آن ها به 
خریداران در تمام نقاط کشور را فراهم می آورد که اغلب قیمت های باالتری پیشنهاد می دهند. نتایج پروژه آزمایشی اجرا 
شده توسط دولت ایالتی کارناتاکا2 و بازار بورس ملی کاال و مشتقات هند۳ نشان می دهند که تجارت آنالین باعث افزایش 

1۳ درصدی درآمد کشاورزان شده است. 
دیجیتال سازی همچنین مشکل هدررفت مواد غذایی فاسد شده در هنگام انبار و یا حمل ونقل آن ها را برطرف می نماید. 
گفتنی است که این مشکل باعث خسارت بیش از 1۵ میلیارد دالری محصوالت کشاورزی در سال 201۳ شده است. در 
نهایت، رسیدهای الکترونیکی انبار قابل دادوستد این امکان را برای کشاورزان فراهم می آورند که محصوالت خود را به 
خریداران در سایر نقاط هند بدون نیاز به حمل ونقل محصول و یا دام خود به فروش برسانند. حسگرهای متصل به اینترنت 

در انبارها در صورت بروز شرایطی که موجب فساد محصوالت می شوند، هشدار می دهند.
آموزش: برآوردهای صورت گرفته در این گزارش نشان می دهند که هند با استفاده از ابزارها و فناوری های دیجیتال 

جهت آموزِش ۴0 تا ۶0 درصد از تقریبا ۷0 میلیون نفر از افراد تازه وارد به دنیای کار می تواند 20 تا ۵0 میلیارد دالر ارزش 
اقتصادی در سال 202۵ ایجاد کند. 

1.  mandi
2.  Karnataka state government 
3.  the National Commodity and Derivatives Exchange spot market
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هند همواره در زمینه بهبود دسترسی به آموزش سرمایه گذاری هنگفتی کرده است و در حال حاضر تعداد ثبت نام در 
مقاطع تحصیلی مختلف این کشور افزایش یافته است. آموزش ابتدایی تقریبا همگانی شده  است و نسبت ثبت نام ناخالص 
9۶/9 درصد در سال 201۵-201۶ گزارش شده است. روند موجود همچنین حاکی از بهبود قابل توجه ثبت نام در مقطع 
مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه است و به بیان دقیق تر، نسبت ناخالص ثبت نام در فاصله سال های 2010-2011 تا 
201۵-201۶ در مقطع مقدماتی متوسطه از ۶۵ درصد به ۸0/1 درصد و و در مقطع تکمیلی متوسطه از ۳9/۳ درصد به ۵۶/2 
درصد افزایش یافته است. دولت در مرحله بعد نسبت به ثبت نام بیش از ۶ میلیون نفر از کودکانی که به مدرسه نمی روند و 

نظارت بر نرخ باالی غیبت ثبت نام شدگان اقدام خواهد کرد. 
کانال ها و محتوای دیجیتال فرصت قابل توجهی برای رفع شکاف های موجود در زمینه دسترسی و بهبود نتایج یادگیری 
فراهم می آورند. محتوای دیجیتال تعاملی و بازی انگاری شده که برای دانش آموزان مناسب است می توانند با کارآمدتر 
ساختن آموزش به بهبود روند یادسپاری و یادگیری کمک کنند. چنین برآورد می شود که دستمزد افراد به ازای هر یک 

سال تحصیِل بیشتر حدود ۸ درصد افزایش می یابد. 
خرده فروشــی و تجارت الکترونیک: بخش خرده فروشی هند در آستانه دیجیتال سازی گسترده است و تجارت 

الکترونیک در صدر اولویت قرار دارد. در فصل بعد به این تغییر و تحوالت با جزئیات بیشتری پرداخته می شود. برآوردهای 
صــورت گرفته در گزارش حاضر حاکی از این واقعیت هســتند که تجارت الکترونیک قابلیت ایــن را دارد که ارزش 
اقتصادی 2۵ تا ۳۵ میلیارد دالری در بخش خرده فروشی هند تا سال 202۵ ایجاد کند. همچنین، سهم تجارت الکترونیک 
از ارزش ناخالص دادوستدها از ۵ درصد از خروجی تجارت )اعم از عمده فروشی و خرده فروشی( به حدود 1۵ درصد تا 

سال 202۵ افزایش خواهد یافت که متناسب با کشورهایی نظیر چین در سال 201۵ است. 

35 میلیارد دالر
ارزش اقتصادی در بخش خرده فروشی هند در نتیجه ی تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین دیجیتال

در سال 202۵ ایجاد خواهد شد 

در نتیجه رشد ناگهانی مالکیت تلفن هوشمند، تعداد خریداران آنالین در هند طی چهار سال بیش از چهار برابر رشد 
یافته است و از ۴0 میلیون در سال 201۳ به 1۷۶/۸ میلیون در سال 201۷ رسیده است و درآمد ناشی از فروش آنالین طی 
این فاصله زمانی متجاوز از 20 میلیارد دالر بوده است. بررسی مکنزی در زمینه دیدگاه مصرف کننده در سال 2019 نشان 
می دهد که ۷9 درصد از ســاکنان شــهری هند در حال حاضر لوازم خانگی را به صورت آنالین خریداری می کنند که 
دومین کانال خرید پرکاربرد هند محسوب می شود. در میان یک نمونه آماری شامل 1۵ کشور جهان مشاهده شد که در 

هند بیشترین احتمال افزایش- نسبی یا قابل توجه- استفاده از اینترنت جهت خرید لوازم خانگی وجود دارد. 
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دسترسی به اینترنت الزمه پیشرفت تجارت الکترونیک است. در بررسی حاضر برآورد شده است که حدود ۶0 تا ۶۵ 
درصد از اهالی هند تا سال 202۵ به احتمال زیاد به اینترنت دسترسی خواهند داشت. داده های مربوط به سایر کشورها نظیر 
چین نشــان می دهند که در صورت دسترسی نیمی یا درصد بیشتری از مردم به اینترنت، تجارت الکترونیک حداقل 1۵ 
درصد از تجارت کل را دربرمی گیرد. بیش از نیمی از رشد تجارت الکترونیک هند از مناطق شهری متوسط و کوچک تر 
نشــأت می گیرد که اغلب تحت عنوان شــهرهای گروه 2 و ۳ قلمداد می شوند. به  بیان دقیق تر، مصرف کنندگان در این 
شــهرها به فروشگاه های خرده فروشی قابل مقایسه با شهرهای بزرگ دسترسی ندارند و از این رو، فروشگاه های آنالین 

موجب افزایش قدرت انتخاب و سهولت در خرید برای اهالی این شهرها شده اند. 
پلتفرم های تجارت الکترونیک بر بخش خرده فروشی هند در کل زنجیره ارزش- و نه فقط بر هدف مصرف کننده- 
تأثیر خواهند گذاشت. زنجیره تأمین متشکل از تولیدکنندگان بزرگ، فروشندگان کوچک و متوسط، کانال های تجاری 
عمده فروشی و خرده فروشــی و شرکت های تجارت الکترونیک می باشد. مشتریان انتظار دارند کاالها سریع تر به آن ها 
تحویل داده شوند و خدمات بهتری به آن ها ارائه شود، حال آنکه کسب وکارها نیاز دارند که حمل ونقل کاال و تحویل 
مطمئن کاال به تعداد بیشتری از مکان ها با هزینه کمتری میسر باشد. الزم به ذکر است که با استفاده از زنجیره تأمین دیجیتال 

می توان این اهداف را تحقق بخشید.
شرکت های تجارت الکترونیک و کاالهای مصرفی پیشگام در هند در حال حاضر نسبت به دیجیتال سازی زنجیره های 
تأمین خود- و بهره گیری از مزایای آن- اقدام کرده اند. آمازون پلتفرم دیجیتال سرتاسری و همچنین مراکز انبار و بسته بندی 
خود را در هند راه اندازی کرده اســت و خدمات زنجیره تأمین دیجیتال خود را به بیش از ۳00,000 فروشــنده در پلتفرم 
خود ارائه می کند که تعداد زیادی از آن ها شامل شرکت های کوچک و متوسط هستند. ارزش اقتصادی ناشی از کاهش 

هزینه های موجودی در اثر دیجیتال سازی در زنجیره تأمین و لجستیک مشهود است. 
لجستیک و حمل ونقل کارآمد: چنانچه در فصل بعد با جزئیات بیشتری شرح داده می شود، فناوری های دیجیتال 

موجب افزایش کارآیی در سیستم های گسترده لجستیک و حمل ونقل هند شده اند. در این گزارش برآورد شده است که 
اپلیکیشن های دیجیتالی در لجستیک، زنجیره های تأمین و حمل ونقل مسافران ارزشی معادل 2۵ تا ۳0 میلیارد دالر در سال 

202۵ ایجاد می کنند. 
مطابق برآوردهای صورت گرفته توسط مکنزی، هند در حال حاضر 1۳ تا 1۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را 
به لجستیک اختصاص داده است، حال آنکه این رقم در ایاالت متحده و اروپا به ترتیب برابر با 9 درصد و ۸ درصد است. 
عوامل متعددی بیانگر علت هزینه های باال در هند هستند که ازجمله می توان به زیرساخت ناکافی و رویه های تکراری و 
طاقت فرسا اشاره کرد. مطابق شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی 201۸، هند در میان 1۶0 کشور توانسته است رتبه 
۴۴ را از آِن خود کند و امتیاز ۳/1۸ را از امتیاز کل ۵ کسب کند. به طور کلی، عملکرد ضعیف هند در زمینه تحویل به موقع 
کاال )زمان رسیدن محموله ها به مقاصد خود مطابق زمان تحویل برنامه ریزی شده یا مورد انتظار( و فرایندهای ناکارآمد 

ترخیص کاال ازجمله گمرک موجب کاهش امتیاز کل هند شده اند. 
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دولت هند پورتال لجستیک یکپارچه ای را راه اندازی کرده است و شرکت های کشتیرانی، شرکت های حمل ونقل و 
مشتریان را به منظور تسهیل تجارت و همکاری بین آن ها به یکدیگر مرتبط ساخته است. پیش بینی می شود که این پلتفرم 
شــامل سیستم ترخیص پنجره واحدی است که شرکت های کشتیرانی ازطریق آن می توانند بهترین وسایل حمل ونقل 
کاال و تأسیسات انبار و بسته بندی مناسب )ازجمله زنجیره سرد( را پیدا کنند و همچنین روند ارائه اسناد مربوطه را آغاز 

و تکمیل کنند. 
لجســتیک کارآمد همراه با زنجیره های تأمین دیجیتالی )که قبال در بخش مربوط به خرده فروشــی شرح داده شد( 
موجب صرفه جویی قابل توجهی در بهای تمام شده موجودی کاال می شوند. ارزش اقتصادی ارزیابی شده برای این بخش 
عبارتســت از تأثیر بالقوه ۶0 تا ۸0 درصدی خروجی بخش صنعتی هند که از طریق زنجیره های تأمین دیجیتالی تا ســال 
202۵ به یکدیگر متصل می شوند و از این رو، موجودی انبارها کاهش یافته و امکان بیشتری برای تطبیق نیازهای مشتریان با 
موجودی کاال در بازارهای خرده فروشی وجود خواهد داشت. پلتفرم های آنالین برای حمل ونقل مسافران )به عنوان مثال، 

تاکسی کرایه ای( نیز بخشی از این فرصت ها محسوب می شوند. 
انرژی: هند چهارمین مصرف کننده بزرگ برق و سومین تولیدکننده بزرگ برق در جهان محسوب می شود. در این 

گزارش برآورد شده است که انتظار می رود بازده ناشی از فناوری دیجیتال در بخش برق هند باعث صرفه جویی به میزان 
10 تا 1۵ میلیارد دالر تا سال 202۵ شود. 

نصب کنتورهای دیجیتال در تمام منازل و همزمان دیجیتال سازی و اتوماسیون شبکه برقی موجب بهبود قابلیت اعتبار 
خدمات و همچنین کاهش کل تلفات به لحاظ فنی و بازرگانی- تلفات ناشی از اتالف انرژی، عملکرد نادرسِت تجهیزات، 

سرقت، درآمد از دست رفته و صورتحساب ناکارآمد- می شود. 
اتصال کنتورهای دیجیتال به اینترنت به منظور برقراری ارتباط دو طرفه بین مصرف کنندگان و شرکت برق- فناوری 
که تحت عنوان زیرساخت های پیشرفته اندازه گیری شناخته می شود- امکان ارائه برنامه های خدمات عمومی با داده هایی 
را فراهم می آورد که از آن ها به منظور تهیه صورتحساب های سریع تر و دقیق تر، شناسایی سریع تر مشکالت شبکه، ارائه 
توصیه های مبنی بر صرفه جویی در مصرف انرژی به مشتریان و شناسایی سرقت برق استفاده می شود. همچنین، زیرساخت 
پیشرفته اندازه گیری جهت ایجاد »شبکه هوشمند« ضروری است تا امکان جریان دو طرفه برق موردنیاز برای تولید پراکنده 
برق ازطریق پنل های خورشیدی نصب شده در پشت بام، توربین های بادی و غیره میسر شود. دولت مأموریت ملی شبکه 

هوشمند1 را به منظور بهینه سازی و اتوماسیون شبکه در راستای تأمین کارآمد برق آغاز کرده است. 
مراقبت بهداشتی: چنانچه در فصل بعد شرح داده می شود، فناوری دیجیتال می تواند در بسیاری از بخش های نظام 

مراقبت بهداشتی ارزش ایجاد کند. در این بررسی برآورد شده است که فناوری دیجیتال موجب صرفه جویی ۴ تا ۵ میلیارد 
دالر در سال 202۵ می شود. 

1.  National Smart Grid Mission 
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مدل های پزشکی از راه دور این قابلیت فنی را دارند که نیمی از مشاوره های سرپایی حضوری را مدیریت کنند. عقیده 
بر این است که هند با استفاده از یک برنامه اجرایی سریع می تواند ۶0 تا ۸0 درصد از این قابلیت را تا سال 202۵ تحقق 
بخشد. طرح های پزشکی از راه دور در سراسر جهان نشان داده اند که هزینه ویزیت های پزشکان مجازی حدود ۳0 درصد 

کمتر از ویزیت های حضوری است. 
به منظور بهره برداری از مزایای پزشکی از راه دور، هند باید نسبت به تصویب قانونی مبنی بر اعتباربخشِی پزشکی از 
راه دور و تجویزهای آنالین اقدام کند و حوزه قضایی برای پرونده های قصور پزشکی در مواردی که پزشک و بیمار در 
ایالت های مختلف هستند را مشخص نماید. وزارت بهداشت و رفاه خانواده، پیش نویس طرح امنیت اطالعات دیجیتال در 
قانون مراقبت بهداشتی1 را در راستای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده های سالمت الکترونیک و نظارت بر ذخیره و 

تبادل پرونده های الکترونیکی سالمت منتشر کرده است.
پزشکی از راه دور عالوه بر ارزش اقتصادی خود باعث می شود که بیماران در مناطق روستایی و دورافتاده وابستگی 
کمتری به پزشکان محلی غیرواجدشرایط داشته باشند و در زمان و هزینه آن ها برای مسافرت به شهر نزدیک برای ویزیت 
پزشک خبره صرفه جویی می شود. تعداد پزشکان هند بسیار محدود است و دقیقا 0/۸ پزشک به ازای هر 1000 نفر در این 
کشور وجود دارد که کمتر از توصیه سازمان بهداشت جهانی یعنی 1 پزشک به ازای هر 1000 نفر است. مشکل کمبود 
پزشک در مناطق روستایی حادتر است. با اینکه فقط ۳2 درصد از مردم هند در شهرها سکونت دارند، ولی ۶0 درصد از 
بیمارستان های کشور در شهرها واقع شده اند. داده ها همچنین به مقامات دولتی کمک می کنند که درباره بود جه های ساالنه 

و گسترش زیرساخت و ... تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. 
خدمات دولت الکترونیک: دولت بزرگ ترین نهاد اقتصادی در اکوسیســتم دیجیتال به شــمار می آید و بازده و 

بهره وری آن بر کارآیی نظام مند تأثیر قابل توجهی دارد. اپلیکیشن های دیجیتال بر عملکرد دولت در زمینه انتقال یارانه و 
خریدهای دولت تأثیر مستقیمی دارند. در این گزارش برآورد شده است که دولت با اجرای سریع تر و توسعه طرح های 

فعلی در این دو حوزه می تواند 20 تا ۴0 میلیارد دالر در سال 202۵ صرفه جویی کند. 
از زمان راه اندازی برنامه انتقال مستقیم مزایاDBT( 2( در ژانویه 201۳ تا دسامبر 201۸، دولت در مجموع ۸2/۶ میلیارد 
دالر مزایا تحت ۴۳۴ طرح به ۳/۴ میلیون نفر از ذینفعان انتقال داده است. طی چند سال آتی دولت می تواند پرداخت سایر 
موارد ازجمله یارانه های غالت غذایی، آموزش مهارت ها، میان وعده برای بچه های مدرسه ای و ساخت سرویس بهداشتی 

مطابق برنامه سواچ بهارات۳ را نیز ازطریق انتقال مستقیم مزایا انجام دهد. 
خرید و تدارکات توسط دولت عمومی، شرکت های دولتی و غیردولتی حدود 1۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را 
دربرمی گیرد که به تقریبا ۳00 میلیارد دالر در سال می رسد. بنابراین، بازده ناشی از فرآیند خرید و تدارکات دولت مزایای 
قابل توجهی را دربردارد. در راستای کاهش قابل توجه هزینه کاالها و خدمات پرکاربرد، کاهش مدت زمان الزم برای 

1.  Digital Information Security in Healthcare Act 
2.  Direct Benefit Transfer Program 
3.  Swachh Bharat programme
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خرید بدون تضعیف مدیریت ریسک، و گذار به پرداخت دیجیتال، دولت نسبت به راه اندازی بازار الکترونیکی دولت 
)GeM(1 در سال 201۶ اقدام کرده است. بازار الکترونیکی دولت درواقع یک رابط برنامه نویسی کاربردِی عمومی2 است 
که کلیه کارکردهای تجارت الکترونیک نظیر جمع آوری تقاضا، قیمت گذاری پویا، پیشنهاد مزایده الکترونیکی، تعیین 
سفارش، مقایسه قیمت، مزایده معکوس و جستجو و همچنین ارزیابی های مستمر فروشنده، امضای دیجیتال قرارداد، احراز 
هویت دیجیتال خریداران، سیاست های مرجوع کردن راحت کاالها و تسهیالت الزم برای اسناد دیجیتال را دربرمی گیرد. 
بازارهای مشاغل و مهارت ها: بازارهای آنالین کشور، کارکنان و کارفرمایان بالقوه و یا مراکز ارائه کننده کار را گرد 

هم آورده و بدین ترتیب موجب بهبود بازارهای مشاغل پراکنده و عمدتا غیررسمی هند می شوند. در این گزارش برآورد 
شده است که هند با گسترش بازارهای دیجیتال می تواند ارزش اقتصادی برابر با ۶۵ تا ۷0 میلیارد دالر در سال 202۵ ایجاد کند. 
قسمت اعظم اقتصاد هند به شبکه های غیررسمی کارفرمایان برای پر کردن پست های خالی و یافتن شغل برای نیروی 
کار متکی است. سیستم های بازار شغل متناسب با جابجایی روزافزون کارکنان و یا تحوالت صورت گرفته در مدل های 
ســازمانی و کسب وکار نیســتند. فناوری های دیجیتال از این جهت روش های جایگزینی را ارائه می کنند که می توان با 
استفاده از آن ها به سرعت و به دقت پست های خالی را برای افراد جویای کار براساس مهارت، تجربه و عالیق آن ها در 
نظر گرفت. اولین مرحله شامل جمع آوری اطالعات داوطلبان آموزش دیده و مشاغل موجود برحسب بخش و موقعیت 
جغرافیایی مناطق ازجمله مناطق دورافتاده و روستایی در کشور است. تعداد معدودی از بازارهای شغل آنالین خصوصی 
نظیــر Naukri.com و Babajob در حال حاضر اطالعات مربوط به افراد جویای کار و کارفرمایانی که از پلتفرم های آن ها 

استفاده می کنند را جمع آوری می کنند، ولی این پلتفرم ها تصویر کاملی از بازار کار را نشان نمی دهند. 
پلتفرم های جامع تری در زمینه اطالعات بازار کار باید ایجاد شود. این پلتفرم ها تقاضا و عرضه مهارت ها را برحسب 
موقعیت جغرافیایی ارزیابی کرده و تطبیق می دهند. براساس ارزیابی های مقایسه ای از تجربه جهانی در این گزارش برآورد 
شده است که بازارهای آنالین بزرگ استعدادیابی به 20 تا 2۸ میلیون نفر کمک می کنند تا کار پیدا کنند و این در حالی 
است که این افراد در غیر اینصورت نمی توانستند کار پیدا کنند. همچنین، حدود ۶ تا ۸ میلیون نفر می توانند مشاغلی را پیدا 
کنند که با مهارت های آن ها تناســب بیشتری دارد. بازارهای آنالین استعدادیابی زمان موردنیاز برای پیدا کردن شغل را 
بین ۷ تا 22 درصد کاهش داده و بدین ترتیب موجب بهبود قابل توجه بهره وری افراد جویای کار و کارفرمایان می شوند. 
کارفرمایان همچنین با کاهش نرخ ریزش منابع انسانی و برخورداری از اطالعات بهتر درباره کارمندان موردنظر خود که 

دارای مهارت های الزم هستند می توانند از مزایای این گونه بازارها بهره مند شوند. 

2۸ میلیون نفر 
از جمعیت هند با استفاده از بازارهای آنالین استعدادیابی کار پیدا می کنند

1.  Government e Marketplace
2.  Open API (Application Programming Interface)
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سیاســت ها و برنامه های دولت در راستای پذیرش دیجیتال و ایجاد ارزش گسترده باید با 
شتاب بیشتری پیش روند

در این گزارش، اندازه ارزش اقتصادی ناشی از دیجیتال سازی در سال 202۵ بیانگر توانایی بالقوه هند در حوزه دیجیتال 
اســت و به منزله پیش بینی تحقق عملی آن نیســت. سرعت پیشرفت هند در مسیر دیجیتال سازی در سال های آتی عمدتا به 
سیاست های دولت و اقدامات بخش خصوصی بستگی دارد. در بخش بعد، برخی از روندهای نوید بخش فعلی به اختصار 
شرح داده می شود، ولی باید این نکته مورد تأکید قرار گیرد که چنانچه سرعت عمل هند در هر یک از این حوزه ها کمتر شود، 

در این صورت فقط می تواند نصف و یا میزان کمتری از ارزش بالقوه ناشی از دیجیتال سازی را تا سال 202۵ محقق نماید. 
سیاست ها و برنامه های دولت موجب ترغیب کارآفرینان به نوآوری شده اند و به جامعه و اقتصاد هند جهت بهره گیری 
کامل از فناوری های دیجیتال نوین کمک می کنند. در ارتباط با داده های شــخصی، سیاســت دولت از این جهت نقش 
حیاتی ایفا می کند که امکان نوآوری توســط تأمین کنندگان دیجیتــال و همچنین حفاظت از حقوق مصرف کنندگان 
دیجیتال را میسر می سازد. داده ها در قرن 21 به اندازه نفت در قرن 20 حائز اهمیت هستند و هند با برخورداری از جمعیت 
گسترده و مصرف کنندگان دیجیتال فعال خود کشوری غنی از نظر داده محسوب می شود. سیاست گذاران در زمینه تدوین 
قوانین مربوط به کاربرد داده ها نقش حیاتی ایفا می کنند، به طوری که از نوآوری ممانعت نشود و از حریم خصوصی و جنبه 
محرمانگی داده های شخصی محافظت شود. دولت در حال حاضر در زمینه تعیین استانداردهای مالکیت، حریم خصوصی 

و جنبه محرمانگی داده های شخصی فعالیت دارد. 
داده های عمومی نیز نقش مهمی ایفا می کنند. به منظور ایجاد یک اکوسیستم داده قوی، دولت می تواند تضمین کند که 
تمام طرح های وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط در حوزه دیجیتال منطبق با دستورالعمل های وزارت الکترونیک و فناوری 
اطالعات هندMeitY( 1( در خصوص رابط های برنامه نویسی کاربردِی عمومی هستند. این امر به منزله تضمین دسترسی و 

استفاده از داده های عمومی توسط مبدعان جهت تولید محصوالت است. 
برای اینکه برخی از حوزه ها شناخته شوند، دولت باید اقدامات واضحی- نظیر سرمایه گذاری در زمینه توانمندی های 
دیجیتــال و یا اجرای توانمندی های دیجیتال- را انجام دهد. مرحلــه دوم برنامه دولتی بهارات  نت2 به  منظور بهبود اتصال 
اینترنتی با نصب کابل فیبر نوری پهنای باند در تمام 2۵0,000 روستا توسط گرام پانچایات )شوراهای روستایی خودمختار( 
تا مارس 2019، نمونه بارز این اقدامات دولت اســت. هدف از این برنامه این اســت که هر شورای روستایی خودمختار 
حدود ۵ نقطه دسترسی وای فای )ازجمله به طور میانگین سه نقطه دسترسی برای مؤسسات دولتی نظیر مراکز آموزشی، 
مراکز بهداشــتی، اداره های پست و ایســتگاه های پلیس( در اختیار داشته باشد. به منظور تقویت سرمایه گذاری در زمینه 
ســرویس اتصال اینترنتی مایل آخر، دولت تأمین مالی فاصله سوددهی پروژهVGF( ۳( را برای مشارکت کنندگان بخش 

خصوصی در نظر گرفته است. 

1.  Ministry of Electronics and Information Technology
2.  Bharatnet
3.  Viability Gap Funding
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فناوری دیجیتال قابلیت ایجاد میلیون ها شــغل و انواع جدیــد کار را دارد؛ کارکنان باید 
مجددا آموزش ببینند و شغل دیگری پیدا کنند 

تغییرات ناشی از پذیرش دیجیتال موجب ایجاد اختالل در مورد نیروی کار شاغل در صنایع متأثر از دیجیتال شده اند. 
اگرچه فناوری در برخی حوزه ها جایگزین کارکنان شده است، ولی در برخی حوزه های دیگر موجب تقویت کارکنان 
شــده و باعث شده است که بهره وری بیشتری داشته باشند. همزمان با اینکه ماشین ها مکمل نیروی انسانی در محیط های 
کاری شــده اند، مشــاغل زیادی تغییر پیدا خواهند کرد. کارکنان باید مجددا آموزش ببینند تا از آمادگی الزم در برابر 

این گونه تغییرات برخوردار باشند. 
با توجه به تحقیق قبلی مؤسســه جهانی مکنزی درباره تأثیر اتوماســیون بر کار، سناریوهای متعددی پیرامون تغییر و 
تحوالت نیروی کار پیشنهاد شده است. بررسی حاضر درباره هند نشان می دهد که به جز آنچه که در سناریوهای فوق العاده 
افراطی بیان می شود، رشد تقاضا برای نیروی کار بیشتر از میزان موردنیاز برای جبران مشاغل از دست رفته به دلیل فناوری 
دیجیتال و اتوماســیون کار اســت. با این حال، برخی از کارها اتوماسیون شــده و یا اینکه کنار گذاشته می شوند. در این 
گزارش برآورد شده اســت که تمام و یا بخش هایی از ۴0 تا ۴۵ میلیون شــغل موجود تا سال 202۵ تحت تأثیر این پدیده 
قرار می گیرند. اپراتورهای ثبت داده، کارمندان تحویلدار بانک، کارمندان دفتری و کارمندان رسیدگی به خسارات بیمه و 
مطالبات ازجمله این مشاغل محسوب می شوند. چند میلیون نفر از مردم که در حال حاضر این مشاغل را دارند باید مجددا 
آموزش ببینند و شغل دیگری پیدا کنند. این مسأله از نظر انجمن صنعت فناوری اطالعات هند1- انجمن ملی شرکت های 

نرم افزاری و خدماتیNASSCOM( 2(- »مسأله ای فوری و بسیار ضروری« است. 
همزمان، افزایش بهره وری و تقاضای ناشی از اپلیکیشن های فناوری دیجیتال موجب ایجاد مشاغل جدید به اندازه  کافی 
شده اســت، به طوری که مشــاغل از دست رفته به دلیل فناوری دیجیتال و اتوماسیون کار جبران می شود و در صورت ارائه 
آموزش و سرمایه گذاری های الزم تعداد بیشتری از کارکنان مشغول به کار می شوند. در این گزارش برآورد شده است که 
۶0 تا ۶۵ میلیون شغل جدید تحت تأثیر مستقیم افزایش بهره ورِی اپلیکیشن های دیجیتال ایجاد خواهد شد. این مشاغل در 
صنایع متعددی نظیر ساخت وساز و تولید، کشاورزی، تجارت و هتل ها، فناوری اطالعات- مدیریت فرآیند کسب وکار، 
تأمین مالی، رسانه و ارتباطات، و حمل ونقل و لجستیک ایجاد خواهند شد )جدول 2(. در نتیجه، مشاغل بیشتری برای معماران، 
نجاران، متخصصان برق، کارگران ساختمانی، خرده فروشان، افراد فعال در زمینه تهیه و خرید و فروش موادغذایی، نیروهای 
اجرایی توزیع، کارکنان مراقبت بهداشتی، معلمان و مربیان، برنامه نویسان وب و کارمندان پشتیبانی غیرفنی ایجاد خواهند شد. 

۶5 میلیون
شغل جدید در اثر افزایش بهره ورِی اپلیکیشن های دیجیتال ایجاد خواهد شد

1.  India’s IT industry association
2.  the National Association of Software and Services Companies
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تأثیر اقتصادی بالقوه اپلیکیشن های دیجیتال در سال 202۵ 

کشاورزی مصداق بارز این مسأله است. در نتیجه ارائه خدمات مبتنی بر فناوری های دیجیتال در بخش کشاورزی- که 
از توصیه های مبنی بر کوددهی و آبیاری مختِص مکان تا پرداخت های سریع بیمه محصوالت براساس داده های حاصل از 
تصاویر هواپیماهای بدون خلبان و حسگرهای اینترنت اشیاء را دربرمی گیرند- بهره وری در این بخش افزایش یافته است و 
تعداد زیادی از کارکنان کشاورزی می توانند برای مشاغل با دستمزد باالتر در زنجیره های ارزش دیجیتال جدید در بخش 

زراعت یا بخش های دیگر اقدام کنند. 
تدوین برنامه های مقرون به صرفه و کارآمد جهت آموزش مجدد کارکنان مســأله ای چالش برانگیز در هند محسوب 
می شود. این امر مستلزم اقدامات هماهنگ سیاست گذاران، رهبران کسب وکار و مربیان و همچنین افراد است. رهبران و 
مربیان صنعت باید به پشتوانه اقدامات حمایتی و تسهیل گری دولت نسبت به تدوین برنامه های آموزشی جدید در حوزه 
فناوری برای آموزش مهارت های موردنیاز در زمینه فناوری های دیجیتال نوظهور نظیر اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و 

چاپ سه بعدی اقدام کنند. 

جدول 2: ارزش ناشی از اقتصاد دیجیتال از ۶0 تا ۶5 میلیون شغل در هند تا سال 2025 حمایت می کند، ولی 

تعداد قابل توجهی از کارکنان ملزم به آموزش مهار ت های جدید و تغییر شغل خود خواهند شد

1. مشاغل بالقوه ی مورد بررسی براساس دستاوردهای بهره ورِی ممکن ازطریق اتخاذ اپلیکیشن های دیجیتال متعدد. اپلیکیشن های دیجیتال به طور مستقیم به ایجاد 
شــغل جدید و یا تعویض شــغل نیروی کار منتهی می شوند؛ فرض بر این اســت که فناوری اطالعات- مدیریت فرآیند کسب وکار، خدمات ارتباطات دیجیتال، 
تولید الکترونیک، کشاورزی دقیق و بازارهای استعدادیابی آنالین باعث ایجاد مشاغل جدید می شوند، در حالی که سایر اپلیکیشن ها موجب تغییر شغل کارکنان 

می شود. 
2. براســاس هر بخش محاســبه شده است. به بیان دقیق تر، براساس تقســیم برآوردهای تولید ناخالص داخلی به ازای هر کارمند در سال 202۵ بر ارزش اقتصادی 

بالقوه ایجاد شده در هر بخش محاسبه شده  است.
 ,India’s Trillion Dollar Digital Opportunity, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India :منبع

February 2019. McKinsey Global Institute analysis
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د︖﹫︐︀ل 
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تعدادی از شرکت ها در آمریکای شمالی یا اروپا در مواجهه با چالش هایی مشابه نسبت به ایجاد مشارکت با دانشگاه ها 
و سایر مؤسسات آموزشی جهت آموزش و یا آموزش مهارت های جدید به کارکنان خود اقدام کرده اند و بدین ترتیب به 
آن ها در زمینه توسعه مهارت های جدید و مفید کمک کرده و در نتیجه کارمندان راحت تر می توانند شغل خود را تغییر 
دهند. از این رو، شرکت ها می توانند به آموزش مهارت جدید به کارکنان خود در مقیاس گسترده مبادرت ورزند، بدون 
اینکه به استخدام کارمندان جدید برای آموزش به کارکنان خود نیاز داشته باشند و متحمل مخارج کلی موردنیاز جهت 
مدیریت روند آموزش کارکنان در داخل شــرکت خود شوند. همزمان با اینکه شرکت ها به طور گسترده به اتوماسیون 

روی آورده اند، این گونه مشارکت ها هم تداوم بیشتری پیدا کرده اند. 
تحقق ارزش کامل دیجیتال سازی منوط به توانمندی اقتصاد در آموزش مهارت جدید به کارکنانی که شغل خود 
را از دســت داده و اســتخدام مجدد آن ها در مشاغل پربارتر اســت. در ادامه سه نمونه از این مشاغل مبتنی بر دیجیتال 

شرح داده شده است: 
ارائه آموزش در زمینه فناوری های دیجیتال آتی به کارکنان شــاغل در حوزه فناوری پیشرفته: طی چند 

سال گذشته، رشد اشتغال بیانگر حدود دو سوم رشد درآمد در بخش فناوری اطالعات- مدیریت فرآیند کسب وکار هند 
بوده است و بهره وری )که برحسب درآمد به ازای هر کارمند محاسبه می شود( یک سوم مابقی را دربرمی گیرد. مؤسسه 
مکنزی براســاس سناریوهای متعدد در ارتباط با رشد بهره وری برآورد کرده است که ۵ تا ۶ میلیون نفر از نیروی کار در 
صنعت تا سال 202۵ مشغول کار خواهند شد. از آنجا که قسمت اعظم درآمد حاصله در آینده )۴0 درصد( به احتمال زیاد 
متعلق به فناوری های دیجیتال است، این امر حاکی از تقاضای زیاد برای کارکنان فناوری اطالعات است که در حوزه های 

متعدد نظیر تحلیل کالن داده، هوش مصنوعی و بالک چین آموزش دیده اند. 
ایجاد مشاغل از طریق بازارهای دیجیتال جدید: بازارهای دیجیتال یا پلتفرم های آنالین که امکان فروش کاالها 

و خدمــات را فراهم می آورند باعث تغییر پویایی بازار کار ازطریق ایجاد زنجیره های ارزش جدید کارکنان وابســته به 
کسب وکارهای سازمان یافته و دیجیتالی می شوند. تجارت الکترونیک در هند نزدیک به 20 میلیارد دالر ارزش بازرگانی 
در ســال ایجاد می کند و بین 1۵0,000 تا 200,000 نفر عمدتا در بخش تحویل کاال و لجســتیک مشغول کار می شوند. 
مؤسسه مکنزی براساس نفوذ اینترنت پیش بینی  شده در هند تا سال 202۵ برآورد کرده است که اندازه تجارت الکترونیک 
به احتمال زیاد چهار تا شش برابر افزایش خواهد یافت و ۵00,000 شغل براساس شدت شغلی کنونی در این بخش ایجاد 
خواهد شد. به همین ترتیب، شرکت های تاکسی اینترنتی نظیر اوبر1 و ااُل2 روزانه سه تا پنج میلیون سفر رزرو می کنند که 
برای ۶00,000 تا ۷00,000 نفر راننده شــغل ایجاد می کنند. با توجه به این که ۳0 شــهر از بزرگ ترین شهرها بیش از 90 
درصد از کسب وکار آن ها را دربرمی گیرد، فرصت زیادی برای توسعه این شرکت ها وجود دارد. در چین بزرگ ترین 

1.  Uber  
2.  Ola
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تأثیر اقتصادی بالقوه اپلیکیشن های دیجیتال در سال 202۵ 

اپراتور تاکســی اینترنتی دی دی1 حدود 2۵ میلیون ســفر در روز رزرو می کند و اظهار داشته است که فرصت های شغلی 
انعطاف پذیری را برای 21 میلیون راننده ایجاد کرده است. 

20 میلیارد دالر
ارزش بازرگانی به طور ساالنه در نتیجه ی تجارت الکترونیک در هند ایجاد می شود و

بین 1۵0,000 تا 200,000 نفر در این بخش مشغول کار می شوند

   
کار پرتقاضای مبتنی بر دیجیتال برای کارکنان خویش فرما و مستقل: فناوری های دیجیتال و پلتفرم های مبتنی بر 

این فناوری ها امکان کار بخش پذیر و همچنین دسترسی به فرصت های شغلی را از راه دور برای کارکنان فراهم می آورند. 
تعداد روزافزونی از افراد خویش فرما در سرتاسر جهان خواهان کارهای مستقل و پروژه ای به ویژه در قالب کار در منزل 
هستند. این امر به ویژه برای کارشناسان زن که به دلیل تعهدات خانوادگی خود برای مدتی از دایره کارکنان معمولی خارج 
شده اند، فرصت جذابی به شمار می آید. در حال حاضر، حدود 1۵ میلیون نفر از افراد خویش فرما در هند ثبت نام کرده اند 

و از طریق پلتفرم های مختلفی نظیر پلتفرم استعدادیابی Flexing It فرصت های شغلی در اختیار آن ها قرار داده می شود. 
محاســبه ارزش ناشــی از فناوری های دیجیتال در تمام بخش ها در بهترین حالت به منزله یک علم تقریبی براســاس 
متغیرهای متعدد است. با این وجود، استقبال کامل از دیجیتال در تمام بخش های اقتصاد هند ارزش بالقوه قابل توجهی 
در بــردارد. اگرچه این ارزش را نمی توان به عنوان تولید ناخالص داخلی در نظر گرفت و به آن افزود، ولی رشــد بالقوه 
ناشــی از دیجیتال به طور قابل توجهی افزایش یافته اســت و میلیون ها شــغل در معرض خطر قرار گرفته اند. مدیریت این 
تغییر و تحوالت به ویژه در بازار کار چالش انگیز است. حفظ کارکنان در مقیاس بی نظیر برای سیاست گذاران و رهبران 
کســب وکار امری ضروری محسوب می شــود. البته هند با بهره گیری از فرصت های ناشی از دیجیتال می تواند به تغییر 
چشــمگیر اقتصاد، بهبود بهره وری و ارائه راه حل های نوآورانه مبــادرت ورزد و میلیون ها نفر از افراد معمولی می توانند 

مشاغل با دستمزد باالتر و مناسب تر پیدا کنند. 

1.  DiDi





ایجاد اکوسیستم های دیجیتال 

فصل4



هند دیجیتال:  فناوری برای ایجاد تحول در راستای کشوری متصل به اینترنت   

74

فناوری های دیجیتال قدرتمندترین فناوری ها به شمار می آیند و زمانی که خدمات ارائه شده در مرزهای بخش دیجیتال 
ازطریق این فناوری ها در اکوسیستم های دیجیتال جدید ادغام می شوند، بیشترین ارزش را ایجاد می کنند. خرید آنالین، 
بانکداری با موبایل، به اشتراک گذاری خودرو و سایر خدمات مبتنی بر فناوری های دیجیتال نمونه هایی از این اکوسیستم های 
جدید به شمار می آیند که موجب افزایش انتظارات مشتریان درباره سرعت و سهولت استفاده از این خدمات شده اند. در 
این فصل نحوه ایجاد ارتباط بین کسب وکارها با مشتریان و با یکدیگر ازطریق عوامل فناوری، اتوماسیون روند تعامالت و 
تجزیه وتحلیل داده های حاصله به طور جامع تری مورد بررسی قرار گرفته اند. به طور کلی، اکوسیستم های دیجیتال حاصله 
باعث ایجاد تغییر و تحول در چهار بخش اقتصاد هند یعنی کشاورزی، مراقبت بهداشتی، خرده  فروشی و لجستیک شده اند. 

ادغام دیجیتال بر سه رکن اصلی یعنی برقراری ارتباط، اتوماسیون، و تجزیه وتحلیل استوار 
است که به ظهور اکوسیستم های جدید منجر می شوند

فناوری های دیجیتال موجب ایجاد تغییرات اساسی در نحوه انجام فعالیت های روزانه افراد و کسب وکارها به سه روش 
زیر شده اند: ایجاد بستر الزم برای برقراری ارتباط بین افراد به منظور همکاری، معامله و به اشتراک گذاری اطالعات؛ ایجاد 
شرایط الزم برای اتوماسیون وظایف روزمره سازمان ها به منظور تقویت بهره وری آن ها؛ و ارائه ابزار موردنیاز برای رهبران 

سازمانی جهت تجزیه وتحلیل داده ها به منظور تعیین دیدگاه ها و بهبود روند تصمیم گیری. 
- اتصال دیجیتال به معنی توانایی افراد جهت برقراری ارتباط و همکاری سریع و راحت در سازمان های بزرگ و در 
سرتاسر جهان است. راه حل های جمعی نظیر اسلک1 و اسکایپ2 امکان همکاری برای نیروهای کاری که به طور گسترده 
پراکنده هستند و همچنین امکان صرفه جویی در زمان و هزینه سفر برای کسب وکارها را فراهم می آورند. اتصال اینترنتی 
همچنین نیاز به واسطه ها در بسیاری از روابط معامالتی را برطرف می سازد و بدین ترتیب موجب بهبود کارآیی شده و به 

اقتصاد اشتراکی منجر می شود و بدین ترتیب، امکان استفاده بهینه از دارایی ها و مهارت ها را فراهم می  آورد. 
- اتوماسیون باعث بهبود بهره وری ازطریق استفاده از دستگاه های دیجیتالی برای اجرای وظایفی همچون بسته بندی 
جعبه ها و مونتاژ خودروها شده اســت که قبال صرفا توسط افراد انجام می شدند. همزمان با ظهور یارانه های پرسرعت تر، 
حسگرهای پیشرفته و الگوریتم های پیشرفته امکان اتوماسیون وظایف پیچیده تر نظیر رانندگی نیز وجود دارد. در تحقیق 
قبلِی مؤسسه جهانی مکنزی برآورد شده است که اتوماسیون ساالنه باعث افزایش رشد بهره وری به میزان 0/۸ تا 1/۴ درصد 

در سراسر جهان شده است. 
- تجزیه وتحلیل دیجیتال به معنی استفاده از رایانه ها جهت طبقه بندی و مقایسه حجم زیاد داده ها به منظور تعیین الگوها، 
روابط و دیدگاه هایی است که قبال فرآیندی بسیار پرهزینه و یا زمان بر بوده است. به طور کلی، این اطالعات موجب بهبود 
قابل توجه روند تصمیم گیری و خدمات مشتری می شوند. براساس تصمیم گیری داده محور، مدل های جدید کسب وکار 

1.  Slack 
2.  Skype 
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نظیر پردازش فوری ادعاهای خسارت توسط شرکت بیمه گذار آنالین لیموناد1 ایجاد شده است. 
تعــداد روزافزونی از مصرف کنندگان متصل به اینترنت هند به طور فزاینــده ای انتظار دارند که نیازهای متعدد آن ها 
به طور همزمان و به طور یکپارچه برطرف شود. در نتیجه این امر، کسب وکارها این فرصت را پیدا کرده اند که خدمات 
ارائه شده در مرزهای بخش سنتی را در اکوسیستم های دیجیتال جدید ادغام کرده و ارزش ایجاد کنند. شرکت هایی برای 
بهره گیری از فرصت های اکوسیستم پردرآمد دیجیتال از بهترین موقعیت برخوردارند که نیازهای مشتریان را جمع آوری 
کرده و خدمات یکپارچه به آن ها ارائه می دهند. آمازون یک نمونه از این شرکت ها است: این شرکت که در ابتدا به  عنوان 
یک کتابفروش آنالین ظاهر شد، در حال حاضر توانسته است دامنه فعالیت های خود را در بسیاری از بخش های تجارت 
الکترونیک و همچنین رایانش ابری، لجســتیک، الکترونیک مصرفی، برنامه های ســرگرمی و حتی خواربارفروشی ها 
گسترش دهد. آمازون در نظر دارد که به عنوان »فروشگاهی تک ایستگاهی« بتواند نیازهای افراد در زمینه خرید، سرگرمی 
و تأمین مالی را برطرف سازد. به عنوان مثال، مشتریان می توانند با استفاده از Amazon Pay به تماشای برنامه های تلویزیونی 
در پرایم ویدئو2 و یا شنیدن موسیقی در پرایم موزیک۳ بپردازند. تمام این خدمات از طریق یک حساب الگین واحد ارائه 

می شوند که باعث به حداکثر رساندن آسایش مشتریان شده است. 
شرکت تنسنت۴ نمونه دیگری از بازیگران در اکوسیستم دیجیتال است: این شرکت که در ابتدای تأسیس خود به عنوان 
مرکز ارائه خدمات پیام فوری فعالیت داشــت، در حال حاضر توانسته اســت دامنه فعالیت های خود در ســایر حوزه های 
موردعالقه مشتریان ازجمله تأمین مالی، بازی، فیلم و رسانه های اجتماعی را گسترش دهد. شرکت راکوتن۵ که به عنوان 
یک مرکز خرید آنالین فعالیت خود را آغاز کرده است، در حال حاضر توانسته است خدمات مالی )کارت های اعتباری، 
وام های مســکن و کارگزاری اوراق بهادار( را به حوزه فعالیت خود بیافزاید و یکی از بزرگ ترین پورتال های مسافرت 

آنالین ژاپن را راه اندازی کرده است که ۸00 میلیون کاربر در اپلیکیشن پیام فوری آن یعنی وایبر۶ عضویت دارند. 
وجه مشترک تمام این شرکت های مختلط دیجیتال درواقع در ابتکار عمل آن ها جهت ادغام خدمات ارائه شده در 
مرزهای بخش سنتی در راستای جلب رضایت مشتریانی است که به طور فزاینده ای انتظار دارند خدمات یکپارچه ای به 
آن ها ارائه شــود. سرعت و ســهولت روند ارائه خدمات بیش از پیش برای مشتریان اهمیت پیدا کرده است و بعد مهمی 
به شــمار می آید که تأمین کنندگان خدمات در این زمینه باید به رقابت بپردازند. شــرکت های موفق در چنین شــرایطی 
زنجیر ه های ارزش موازِی قبلی را کنار گذاشته اند و نسبت به ادغام آن ها در زنجیره های واحد جدید برای رفع تمام نیازهای 

کلیدی مشتریان اقدام کرده اند )اینفوگراف ۸(. 
اکوسیستم های جدید به احتمال زیاد در بخش هایی ظاهر می شوند که آمادگی تحوالت دیجیتال را دارند. با اینکه 

1.  Lemonade 
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کشــاورزی بزرگ ترین منبع مشاغل هند محسوب می شود، ولی فاقد بهره وری کافی است: بازده محصوالت در هند 
کمتر از استانداردهای جهانی است و سهم قابل توجهی از محصوالت برداشت شده هر ساله فاسد می شوند. در بخش 
مراقبت بهداشتی تعداد بسیار کمی پزشک و تخت های بیمارستانی وجود دارد و تخصیص نادرست منابع موجود در 
این بخش مشهود است. درواقع، بیشترین منابع به شهرها اختصاص داده شده اند و این در حالی است که قسمت اعظم 
جمعیت هند در مناطق روستایی زندگی می کنند. خرده فروشان اغلب بر مبنای اقتصاد غیررسمی و صرفا نقدی فعالیت 
می کنند و این امر باعث محرومیت دولت از درآمد بر مالیات و افزایش هزینه اعتبار برای مالکان فروشگاه ها شده است. 
خدمات لجســتیک مستلزم هزینه زیاد و تشریفات اداری بی رویه هستند و عالوه بر اینها، به بزرگ راه های ملِی به طور 

فزاینده شلوغ وابسته هستند. 
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کشــاورزی عنصر کلیدی در اقتصاد هند محســوب می شــود و 1۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشــور را دربر 
می گیرد. به عالوه، ۴۵ درصد از نیروی کار هند در بخش کشاورزی مشغول کار هستند. با این حال، کشاورزی در هند 
فوق العاده ناکارآمد است: مساحت یک مزرعه در هند به طور متوسط کمی بیش از یک هکتار است و محصوالت برنج، 
ذرت و سایر محصوالت اصلی تولید شده در این کشور معادل یک دوم تا یک پنجم محصوالت تولیدی در کشورهای 

همتا نظیر برزیل، چین، روسیه و سایر کشورهای در حال توسعه است. 
به طــور کلی، عوامل متعددی در عملکرد ضعیف بخش کشــاورزی هند نقش دارند که مــزارع کوچک مقیاس، 
سرمایه گذاری محدود در دارایی های ثابت نظیر تجهیزات کشاورزی سنتی و شیوه های کشاورزی زیربهینه به دلیل وجود 
اطالعات محدود ازجمله این عوامل به شمار می آیند. تعدادی از کشاورزان هند درباره مزرعه و متغیرهای زیست محیطی 
مانند آب و هوا، نور خورشــید و بارندگی اطالعات محدودی دارند. عالوه بر آن، زمانی که کشاورزان هند محصوالت 
نسبتا کم خود را برداشت می کنند، انبار ناکافی و حمل ونقل ناکارآمد موجب می شود که تقریبا ۴0 درصد از محصوالت 

قبل از اینکه به دست مشتریان برسند، فاسد شوند. 
بهبود بهره  وری کشــاورزی به تقویت رشــد اقتصاد کل و افزایش درآمد در مناطق روســتایی کمک می کند. به بیان 
دقیق تر، میانگین درآمد روزانه 2۶۳ میلیون نفر از کارگران مزرعه فقط ۳/12 دالر است و از این رو می توان گفت که افزایش 
درآمد کشاورزی برای دولت های ملی و ایالتی در تمام مناطق هند اولویت اصلی محسوب می شود. با این حال تحقق این 

هدف در هند با توجه به اکوسیستم های مالی توسعه نیافته و مزارع کوچک مقیاس، چالشی خاص به  شمار می آید. 
یکی از عالئم اکوسیستم مالی توسعه نیافته این است که ۳۶ درصد از کشاورزان هند از منابع غیر رسمی وام می گیرند 
و این در حالی است که نرخ بهره این وام ها 10 درصد باالتر از نرخ وام های بانکی است و آن ها غالبا در چرخه های بدهی 
به دام می افتند. فقدان اکوسیستم مالی به این معنی است که کشاورزان در زمینه بیمه محصوالت با مشکل مواجه هستند. 
کمتر از 2۴ درصد از ســطح خالص زیر کشت1 در هند در ســال های 201۷-201۸ تحت بیمه بوده است و این در حالی 
اســت که این رقم در ایاالت متحده و چین به ترتیب برابر با ۸9 درصد و ۶9 درصد اســت. مطابق بررسی صورت گرفته 
توسط اداره حسابرسی و حسابرس کل هندCAG( 2(، اگرچه طرح های دولتی متعددی در راستای اعمال بیمه محصوالت 
مقرون به صرفه تر تدوین شده اند، ولی ۶۷ درصد از کشاورزان در مورد این برنامه ها اطالعی ندارند. در نتیجه، کشاورزان 

در برابر حوادث طبیعی نظیر زمین لغزه ها و یا الگوهای بارندگی غیرمترقبه فوق العاده آسیب پذیر هستند.
مزارع کوچک  مقیاس چالش های دیگری دربردارند. میانگین مساحت مزارع هند حدود 1/1 هکتار است که این رقم 
در ایاالت متحده برابر با 1۸0 هکتار است. همچنین، ۴۵ درصد از کشاورزان هند شامل کشاورزان خرد و یا حاشیه ای هستند. 
در عین حال، قیمت های محصوالت موردنظر کشاورزان به طور ناپایداری پایین است که تا حدی به دلیل اضافه بهای زیادی 
اســت که تحت تسلط واسطه ها در زنجیره تأمین اســت. مجموعه این عوامل باعث شده اند که کشاورزی در هند همواره 
سودآوری پایینی داشته باشد و بسیاری از کشاورزان در راستای تحقق اهداف موردنظر تالش می کنند. در یک نظرسنجی 

1.  Gross Cropped Area
2.  Comptroller and Auditor General of India
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جدید، ۷۶ درصد از کشاورزان پاسخ دهنده اظهار داشته اند که در صورتی که بتوانند شغل دیگری پیدا کنند، ترجیح می دهند 
که شغل کشاورزی را رها کنند. 

اینفوگراف 9: وضعیت مزارع در آینده: اتخاذ تصمیمات داده محور از مرحله کاشت بذر تا مرحله فروش1

1. در این طرح نشان داده شده است که در صورت اتخاذ گسترده اپلیکیشن های دیجیتال، چشم انداز کشاورزی هند طی پنج تا ده سال آینده چگونه خواهد بود. 
این امر مســتلزم اکوسیســتم داده باز و تعامل پذیر، دستورالعمل های واضح درباره مالکیت و کاربرد داده، فراوانی گسترده اتصال پهنای باند در مناطق روستایی و 

سواد دیجیتال بین کشاورزان است. 
2. این وظیفه در اکوسیستم به یک بازیگر جدید )استارت آپ( یا بازیگر فعلی )نظیر تأمین کنندگان کاالهای مصرفی یا تجهیزات( محول می شود. 

نکته: اپلیکیشن هایی که به صورت ایتالیک نوشته شده اند، به طور جامع در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرند.  
McKinsey Global Institute analysis :منبع
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فناوری دیجیتال می تواند باعث افزایش بهره وری مزارع و ایجاد فرصت های جدید برای 
کشاورزان شود

فناوری های دیجیتال با وصل کردن کشاورزان به بازارها و تجهیزات اشتراکی، اتوماسیون فرآیندهای مدیریت مزرعه و 
تجزیه وتحلیل داده ها جهت ارائه دیدگاه های عملی برای کشاورزان می توانند در زمینه تحول در کشاورزی در کل زنجیره 

ارزش نقش کلیدی ایفا کنند )اینفوگراف 9(. 
تأمین مالی و بیمه دیجیتال کشاورزان، مشاوره در زمینه کشاورزی دقیق و بازارهای آنالین محصوالت با استفاده از 
فناوری های دیجیتال ازجمله موارد کاربرد مهم فناوری های دیجیتال به شمار می آیند که هر یک به تنهایی پتانسیل زیادی 
برای افزایش درآمد کشاورزی دارند و البته در مجموع نیز باعث تغییر چشمگیر درآمد کشاورزی می شوند. به ویژه، هر 
یک از این موارد کاربرد زمانی مؤثر و کارآمد هستند که متناسب با ساختار هند باشند. تأمین کنندگان راه حل های دیجیتال 
باید با مشکل ارائه خدمات به میلیون ها مزرعه کوچک که هر کدام به طور جداگانه درآمد قابل تصرف محدودی دارند، 
مقابله نمایند. برای اینکه محصوالت کشاورزی باعث افزایش درآمد کشاورزان شوند، اکوسیستمی باید ایجاد شود که 
قابلیت گردآوری داده ها از منابع مجزا را داشته باشد. منابع داده دولتی نظیر اسناد دیجیتالی مالکیت زمین را می توان با سایر 
منابع داده کشاورزی اعم از دولتی و خصوصی تلفیق کرد و بدین ترتیب، اطالعات موردنیاز برای حمایت از راه حل های 

کشاورزی متعدد را ارائه کرد. 

شرکت های خدمات مالی با استفاده از فناوری های دیجیتال می توانند خدمات وام دهی و 
بیمه را برای کشاورزانی ارائه دهند که در حال حاضر از این خدمات محروم هستند 

 با توجه به اینکه کشاورزان مدارک مستندی درباره پیشینه مالی خود ندارند، اغلب نمی توانند از خدمات بانکی برای 
رفع نیازهای مالی خود بهره مند شــوند. البته با اســتفاده از حســاب های بانکی دیجیتال می توان مدارک قابل تصدیق در 
خصوص عملکرد مالی کشاورزان ازجمله رسید الکترونیکی یارانه های کشاورزی را تهیه کرد و این شکاف را برطرف 
کرد. در نتیجه، در مواردی که کشاورزان درصدد تأمین مالی برای خرید بذر، کود و آفت کش برای فصل آینده هستند 
و یا اینکه قصد دارند در زمینه فناوری های دیجیتال مورد نیاز برای کشاورزی دقیق سرمایه گذاری کنند، بانک ها می توانند 
به ارزیابی دقیق تر ریسک های اعتباری بپردازند. دسترسی به اعتبار بانکی موجب صرفه جویی قابل توجه در پرداخت بهره 

وام شده و کشاورزان می توانند به منظور اکتساب فناوری های پیشرفته تر از بانک ها وام بگیرند. 
حتی با وجود اتخاذ مدل های ریســک اعتباری دیجیتال و داده محور هــم وام دهندگان هنوز با تردید زیادی در ارائه 
خدمات به کشاورزان خرد و حاشیه ای مواجه هستند. وام دهندگان به راه حل های خالقانه و انعطاف پذیری برای حمایت از 
خود در قبال رفع نیازهای فردی کشاورزان نیاز دارند و راه حل های دیجیتال می توانند به آن ها در این زمینه کمک کنند. 
کارت اعتباری کیســان1 که تحت حمایت مالی دولت قرار دارد، برای کشاورزان امکان دسترسی به تسهیالت اعتباری 

1.  Kisan Credit Card
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انعطاف پذیر را فراهم آورده است و مطابق این برنامه، در صورت بروز شرایط غیرمترقبه می توان در شرایط بازپرداخت وام 
آنها تجدیدنظر کرد. حساب های پرداختنِی محدودشده که فقط برای خریدهای خاص موجود هستند و همچنین شرایط 
بازپرداخــت خودکار وام در هنگامی که وام گیرنده محصوالت خود را به فروش می رســاند، ازجمله راه حل های دیگر 

جهت کاهش ریسک به شمار می آیند. 
همزمان، با اســتفاده از اطالعات دیجیتال در ارتباط با مالکیت زمین، آب و هوا و ســایر متغیرها که به راحتی قابل 
دسترس هستند می توان نسبت به بهبود و تمدید تعهد بیمه محصوالت اقدام کرد. همچنین با استفاده از داده های مشابه 
که به کمک تصویرهای ماهواره ای و یا تصویرهای تهیه شده از هواپیماهای بدون سرنشین و یا تلفن موبایل شخصی 
تکمیل می شوند، می توان روند پردازش ادعاهای خسارت و بازپرداخت وجه در صورت خرابی محصوالت را تسریع 

بخشید )اینفوگراف 10(. 
شرکت Climate Cooperation به عنوان شرکت تابعه شرکت آمریکایی مونسانتو1 در سال 200۶ تأسیس شده است. 
این شرکت در زمینه استفاده از داده های آب و هوایی برای ارائه خدمات بیمه پیشگام است. درواقع، حق بیمه کشاورزان 
در صورت بروز رویدادهای بیمه شده ی مشخص )به عنوان مثال خشکسالی( پرداخت می شود و بدین ترتیب نیازی به 
ادعای خسارت کشاورزان و اجرای فرآیند پرهزینه ارزیابی آسیب واقعی وارده بر محصوالت نیست. گفتنی است که 
این شرکت طرح بیمه مبتنی بر آب و هوای خود را به شرکت بیمه گذار AmTrust Financial Services در سال 201۵ به 

فروش رسانده است. 

1.  Monsanto
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اینفوگراف 10: با اســتفاده از فناوری های دیجیتال می توان نســبت به بهینه سازی روش های تأمین مالی و 
پرداخت بیمه محصوالت کشاورزان در آینده اقدام کرد 

جریان کار واضح برای تأمین مالی و پرداخت بیمه کشاورزان براساس فناوری های دیجیتال

McKinsey Global Institute analysis :منبع

استفاده از داده ها جهت توصیه به کشاورزان درباره پرورش انواع مناسب گیاهان و میزان 
دقیق کود موردنیاز 

 با توجه به فراوانی روزافزون داده های زمان واقعی از منابع متعدد، شــرکت ها قادرند که به کشــاورزان توصیه های 
سفارشی شده ای ارائه دهند که معموال تحت عنوان »کشاورزی دقیق« شناخته می شود. کشاورزان براساس این توصیه ها و 
با اجرای شیوه های علمی تر می توانند بهره وری خود را افزایش دهند، هرچند قادر نیستند که به تمام این شیوه های مناسب 
زیاد مقید باشند. سازمان های دولتی یا خصوصی پس از تجزیه و تحلیل شرایط خاک با استفاده از الگوریتم های موجود، 
تصاویر هوایی، پیش بینی آب و هوا و سایر عوامل دیگر طی چرخه ۴-۶ ماهه محصول می توانند توصیه های الزم درباره 
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ضرورت ورودی ها- و حتی مجموعه ای از محصوالت که به احتمال زیاد بیشترین سود دربردارند- را به کشاورزان ارائه 
دهند. براساس داده های زمان واقعی حاصله از حسگرهای متصل به اینترنت در زمین و تجهیزات مبتنی بر جی پی اس که 
میزان بهینه ورودی ها در سطح هر محصول را ارائه می کنند نیز می توان توصیه های مربوطه را ارائه داد )اینفوگراف 11(. 
به طور کلی، به منظور ارائه توصیه های مربوطه باید به عناصر کلیدی در قالب داده های کامل و تعامل پذیر دسترسی داشت. 

اینفوگراف 11: فناوری های دیجیتال امکان به کارگیری کشاورزی دقیق توسط کشاورزان را فراهم می آورند
جریان کاری واضح کشاورزی دقیق براساس فناوری های دیجیتال

به کدام یک از سؤاالِت کشاورزان طی خدمات مشاوره ای پاسخ داده می شود ؟ 
- کدام یک از محصوالت با توجه به وضعیت خاک مناسب تر هستند؟ 

- به منظور کسب نتایج بهتر، چه زمانی برای کاشت و برداشت محصول مناسب هست؟ 
- از نظر آفات چه انتظاری باید داشت؟ 

- بهترین برنامه مدیریت تغذیه محصوالت چیست؟ 

McKinsey Global Institute analysis :منبع
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سازمان های دولتی و ایالتی در هند هر ساله توسط حدود ۸00 مؤسسه تحقیقاتی ملی و ایالتی حجم زیادی از داده های 
کشــاورزی را جمع آوری می کنند. چنین زیرساخت داده غنی شامل اطالعات مربوط به فراوانی بذر در پورتال سیدنت 
ایندیا1، الگوهای آب وهوایی سازمان های هواشناسی و قیمت های روز بازارهای محلی در آگمارک نت2 می باشد. به عالوه، 
وزارت کشاورزی و رفاه کشاورزان بیش از 1۵۸ میلیون کارت سالمت خاک بین کشاورزان توزیع کرده است که حاوی 

داده های مربوط به حاصلخیزی خاک سطح مزرعه برای هر مزرعه هستند. 
اگرچه حجم زیادی از داده ها وجود دارند، ولی به دلیل عدم تعامل پذیری بین منابع متعدد موردنظر سازمان های مختلف، 
به راحتی نمی توان داده های موجود را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. به منظور افزایش اپلیکیشن های دیجیتال مانند خدمات 
مشــاوره ای دقیق، داده ها باید با استفاده از زبان ها و طرح های متداول در دسترس قرار داده شوند تا اطمینان حاصل شود که 
داده های برگرفته از منابع مختلف را می توان به یکدیگر مرتبط ساخته و آن ها را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. همزمان با افزایش 

حجم داده ها، بخش دولتی و خصوصی باید در زمینه پردازش معقول اطالعات جمع آوری شده مشارکت داشته باشند. 
تأمین کنندگان بزرگ ورودی های کشــاورزی در سطح جهان نظیر شرکت های مونسانتو۳ و موزاییک۴ با استفاده از 
داده ها، دیدگاه های عملی در اختیار کشاورزان قرار می دهند. مونسانتو با هدف ارائه توصیه های مربوط به کشت و تغذیه 
محصول با استفاده از داده های حاصل از آزمایش خاک و آب و هوای سطح مزرعه، پلتفرم مدیریت مزرعه را راه اندازی 
کرده است. این شرکت در زمینه الگوریتم های اختصاصی به منظور تحقق این هدف سرمایه گذاری هنگفتی کرده است. 
شرکت موزاییک نیز مسیر دیگری در پیش گرفته است و نسبت به راه اندازی وب سایت CropNutrition.com به عنوان قطب 
دیجیتال اطالعات مربوط به حاصلخیزی خاک و تغذیه محصول اقدام کرده است. در الگوریتم های مدیریت مواد مغذی، 
توصیه های مربوطه بدون استفاده از داده های سطح مزرعه به کشاورزان ارائه می شود و ابزار سرمایه گذاری ساده تر و البته 

کمتری در اختیار کشاورزان قرار داده می شود. 
در هند، اقدامات صورت گرفته در راســتای ارائه مشاوره های مربوط کشاورزی دقیق به کشاورزان به میزان کمتری 
توسعه یافته ولی به سرعت ظاهر می شوند. اپلیکیشن mKRISHI به عنوان یک پلتفرم فناوری توسط شرکت خدمات مشاوره 
تاتا۵ تولید شده اســت و بیش از یک میلیون کاربر در این پلتفرم ثبت نام کرده اند. در این پلتفرم، اطالعات زمان واقعی و 
سفارشی با هدف کمک به کشاورزان در زمینه برنامه ریزی برای فعالیت های خود ارائه می شود. اپلیکیشن مذکور ازطریق 
مدیریت بیماری با استفاده از پردازش تصویر زمان واقعی و داده های یکپارچه از شبکه ای از ایستگاه های بی سیم و متصل 
که به بررســی پارامترهای مختلف نظیر دما و رطوبت می پردازند، امکان ارائه دیدگاه های عملی به کشــاورزان را فراهم 
می آورد. این امر مزایای زیادی دربرداشته اســت و به بهبود ۴0 درصدی محصوالت به دلیل مشــارکت دادن کشاورزان 

نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل و همچنین کاهش قابل توجه هزینه منتهی شده است. 

1.  Seednet India Portal
2.  Agmarknet 
3.  Monsanto
4.  Mosaic
5.  Tata Consultancy Services
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پلتفرم های فروش دیجیتال کارآمد به منزله قدرت نفوذ بیشتر کشاورزان و قیمت باالتر برای 
کشاورزان است 

فناوری های دیجیتال با کمک به کشــاورزان جهت عرضه محصوالت خود با قیمت باالتر به طور پیوســته موجب 
افزایش درآمد آن ها پس از برداشت محصول می شوند. بخش عمده ای از 1۳۸ میلیون مزرعه هند محصوالت خود را در 
بازارهای عمده فروشی معروف به ماندی به فروش می رسانند که تعداد کمی از خریداران در این بازارها فعالیت دارند و 
درنتیجه، فروشندگان قدرت چانه زنی کمی دارند و درآمد کشاورزی آن ها محدود است. با استفاده از یک پلتفرم تجارت 
آنالین کارآمد در سطح کشور می توان اطالعات به موقع درباره قیمت ها و عرضه را در اختیار کشاورزان و تجار قرار داد 
و این مشکل را برطرف کرد. همچنین، این پلتفرم به عنوان محل دیگری برای معامله و فروش محصوالت عمل می کند. 
چنین محل فروش دیجیتالی همراه با زیرساخت دیجیتال قوی امکان دسترسی کشاورزان به منبع بزرگ تری از خریداران 
بالقــوه را فراهم مــی آورد. دولت در حال حاضر بازار الکترونیکی کشــاورزی ملی خود را در ۵۸۵ بــازار در 1۶ ایالت 
راه اندازی کرده است. دولت همچنین امکان خرید و فروش کاالها در پورتال ام کیسان1 را فراهم آورده است و با استفاده 
از این پورتال توصیه های فنی در اختیار کشاورزان قرار داده می شود. ارزش تقریبی کاالهای معامله شده در پلتفرم بازار 
الکترونیکی کشاورزی ملی در سال 201۷ برابر با ۵ میلیارد دالر بوده است که بیانگر حدود 2 درصد از فروش محصوالت 
اســت. با این حال، فروش دیجیتالی با توجه به چالش های متعدد مورد اســتقبال کمتری قرار گرفته است. اعتماد مشکل 
اصلی به شمار می آید: خریداران چگونه می  توانند مطمئن شوند که محصول واقعی را به موقع دریافت خواهند کرد؟ با 
تلفیق انبارداری الکترونیکی و رابط لجستیک جهت تضمین تحویل به موقِع محصول می توان این مشکل را برطرف کرد. 
همچنین، با تأییدیه دیجیتالی معامالت و هویت ها و یا تأییدیه دیجیتالی تســهیل گرهای سازمانی که به عنوان ضامن بین 
خریداران و فروشندگان خود عمل می کنند نیز می توان به رفع این مشکل کمک کرد. عالوه بر این ها، شرکت های فعال 
در این اکوسیستم نیز باید به منظور مدیریت شرایط نظارتی و قانونی با دولت های ایالتی مشاوره نزدیکی داشته باشند، زیرا 

رویه فروش محصوالت کشاورزی به طور متفاوت در ایالت های مختلف اداره می شود. 

ارزش تقریبی کاالهای معامله شده در پلتفرم بازار الکترونیکی کشاورزی ملی در سال 201۷ برابر با 

5 میلیارد دالر 
بوده است.

1.  mKisan 
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شــرکت آی تی سی با راه اندازی سیستم e-Choupal و ارائه پلتفرم معامله مجزا برای کشاورزان که در حال حاضر در 
بیش از ۴0,000 روســتا به کار برده می شود، درصدد رفع این مشــکالت برآمده است. کشاورزان می توانند در روستای 
خود به یک دکه مراجعه کنند و با بررســی قیمت ها در بازارهای عمده فروشــی متعدد، تصمیمات بهتری درباره زمان و 
مکان فروش محصول خود اتخاذ کنند. شرکت آی تی سی در بخش Choupal Saagar از این برنامه مستقیما محصوالت 
را از کشــاورزان بدون نیاز به واسطه ها خریداری می نماید و بنابراین امکان پیشنهاد قیمت های بهتر و پرداخت به موقع به 

کشاورزان را فراهم آورده است. 
بازارهای دیجیتال برای محصوالت فاسدشــدنی باید قابلیت تأییدیه کیفیت کاالهای فروخته شده را نیز داشته باشند 
تا مورد استقبال گیرند. با استفاده از فناوری دیجیتال می توان راه حل های متعددی در این زمینه ارائه داد. به عنوان مثال، با 
استفاده از سیستم درجه بندی دیجیتال سیب زمینِی آزمایشگاه آگریکس1 می توان براساس عکس ها و الگوریتم اختصاصی 
که به بررسی پارامترهای متعددی نظیر سفتی و ترک خوردگی جزئی و عمده سیب زمینی می پردازد، گواهی نامه کیفیت 

سیب زمینی را صادر کرد. 

بهره وری پایین در مزارع هند باعث ایجاد فرصت های متعدد شده است 
 ســودهای بالقوه ناشی از اپلیکیشــن های دیجیتال در حوزه کشــاورزی درخورتوجه است. به عنوان مثال، پیش بینی 
می شود که در نتیجه فروش ۴0 تا ۶0 درصد از محصوالت کشاورزی در بازار جهانی تا سال 202۵، قیمت های پرداختی 
به کشاورزان تا 1۵ درصد افزایش یابد. همچنین، با اجرای گسترده مشاوره های مربوط به کشاورزی دقیق نظیر توصیه های 
دیجیتالی درباره انتخاب محصول، مصرف کود، الگوهای آب و هوایی و سایر متغیرها می توان بازده ساالنه محصوالت را 
1۵ تا 20 درصد و به عبارتی 20 تا 2۵ میلیارد دالر تا سال 202۵ افزایش داد. این عوامل به همراه سایر فناوری های دیجیتال 
کمک می کنند که تولید مواد غذایی متناسب با رشد جمعیت کشور پیش رود و باعث افزایش ۵0-۷0 میلیارد دالر ارزش 

اقتصادی در سال 202۵ خواهند شد و تغییرات اساسی در کشاورزی هند ایجاد خواهند کرد. 
به طور کلی، کشــاورزان در هر مرحله از چرخه محصوالت خود از مزایای فناوری های دیجیتال بهره مند می شــوند. 
دریافت اعتبار و بیمه مبتنی بر فناوری های دیجیتال به جای دریافت وام از واسطه های محلی مزایای دیگری برای کشاورزان 
دربردارد. در کشاورزی دیجیتالی امکان استفاده از خدمات مشاوره برای کاشت مؤثرترین محصول با توجه به نوع خاک، 
اجتناب از آفت براساس اطالعیه ارائه شده از طریق اپلیکیشن دیجیتال و برداشت محصوالت در زمان مناسب وجود دارد. 
از این رو، کشاورزان می توانند به جای فروش محصوالت خود به واسطه های محلی برای تسویه بدهی خود، محصوالت 
خود را با استفاده از پلتفرم آنالین به منظور کنترل قیمت بازار منصفانه به فروش برسانند و وام رسمی خود را با پول اضافِی 

دریافتی بازپرداخت کنند )اینفوگراف 12(. 

1.  Agricx 
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همزمــان با اینکه دولت های ملی و ایالتی در راســتای مضاعف نمودن درآمد کشــاورزان تــالش می کنند و مبنای 
برنامه ریزی و قانونی مرتبط را بنیان گذاری می کنند، شــرکت های خصوصی نیز از این فرصت برخوردارند که با بخش 
دولتی همکاری نمایند و پیشــنهادات مربوطه را با استفاده از داده های موجود بیازمایند. به عنوان مثال، شرکت نرم افزاری 
بنگولر با نام Cropln راه حل مدیریت مزرعه ازطریق اینترنت را ارائه داده است، ولی به جای اینکه سعی داشته باشد بین ده ها 
هزار نفر از کشاورزان مستقل ارتباط برقرار کند، این شرکت با دولت ایالتی کارناتاکا و سازمان های تولیدی کشاورزان 

محلی همکاری می کند که دارای صدها عضو مشترک هستند. 
حتی شــرکت هایی که محصولی برای فروش ندارند نیز ممکن اســت همزمان با دیجیتالی شــدن کشاورزی هند از 
فرصت های متعددی برخوردار شــوند. به عنوان مثال، وزارت کشاورزی و رفاه کشاورزان قصد دارد که مزایای ناشی از 
مشــاوره های کارت سالمت خاک در تقریبا ۶00,000 روستا را نشان دهد و در راستای تحقق هدف مذکور طی مدت 

زمانی مناسب، وزارت مذکور قصد دارد که با بخش خصوصی مشارکت کند. 



هند دیجیتال:  فناوری برای ایجاد تحول در راستای کشوری متصل به اینترنت   

90����: McKinsey Global Institute analysis

�����زان را ��ا�� �� آ�ر��.  ا������اف ١٢: ����ری ��ی د�����ل ا���ن �������� در��ره ������ ���� 

 ﹩︀︐ــ ــ︀ورز رو︨ ــ﹉ ﹋︪  ــ︀م ــ️ ﹡ رو﹨﹫
ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در او︑ــ︀ر ︎ــ︣ادش ز﹡︡﹎ــ﹩ 
﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و ﹇︭ــ︡ دارد ﹝︓ــ﹏ ﹨ــ︣ ︨ــ︀ل در 

دو ﹨﹊︐︀ر ز﹝﹫﹟ ︠﹢د زرا︻️ ﹋﹠︡ 

رو﹨﹫ــ️ ا︮ــً﹑ ︨ــ︀︋﹆﹥ ا︻︐︊ــ︀ری ﹡ــ︡ارد 
ا︻︐︊ــ︀ر ر︨ــ﹞﹩  ︋ــ︣ای  ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡  و 
ــ︴﹥ ــ﹟ رو، از وا︨ ــ︡ و از ا ــ︀ ﹋﹠ ︲︀﹆︑

 ﹨ــ︀ی ﹝﹙ــ﹩ در ︋︀زار﹨ــ︀ی ﹝﹙ــ﹩ 
︎﹢ل ﹇︣ض ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

رو﹨﹫ــ️ ︑︭﹞﹫ــ﹛ ︋ــ﹥ ﹋︪ــ️ ︋︣﹡ــ︕   
﹨ــ﹛  ﹎︫︢ــ︐﹥  ︨ــ︀ل  زــ︣ا  ﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د 
ــ﹥  ــ﹟ ز﹝﹫﹠ ــ️ و در ا ــ︐﹥ ا︨ ــ︕ ﹋︀︫ ﹡︣︋

︑︖︣︋﹥ دارد 

ــ﹢ل  ــ﹢ر ︎ ــ︡ ︑︣ا﹋︐ ︣︠ ــ︣ای ــ️ ︋ رو﹨﹫
︑︖﹫ــ︤ات  از  ︋﹠︀︋︣اــ﹟  و  ﹡ــ︡ارد 
﹇︡﹞ــ﹩ ︋ــ︣ای ︫ــ﹛ زدن و ﹋︪ــ️ 

ز﹝﹫﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

ــ︢ی  ــ﹢اد ﹝︽ ــ︡ ﹝ ︣︠ ــ︣ای ــ️ ︋ رو﹨﹫
ــ﹩ رود،  ــ﹩ ﹝ ﹚﹞ ــ︀زار ــ﹥ ︋ ︋ ﹩︀﹫﹝﹫ــ ︫
و﹜ــ﹩ ︋ــ﹥ د﹜﹫ــ﹏ ﹋﹞︊ــ﹢د اــ﹟ ﹝ــ﹢اد ﹡﹞ــ﹩
ــ﹩ ــ﹥ ﹝ ــ︤ی ﹋ ﹫ ــ︀ن ــ︀ ﹨﹞ ــ︡ د﹇﹫﹆  ︑﹢ا﹡

 ︠﹢ا﹨︡ را ︣︠︡اری ﹋﹠︡ 

﹁︭ــ﹏  اــ﹟  در  ︋﹥  وــ︥ه  آ﹁ــ︀ت 
ــ﹥ ︋﹫ــ︀ن د﹇﹫﹅ ︑ــ︣،  ︠︴︣﹡ــ︀ک ﹨︧ــ︐﹠︡. ︋
ــ︡ از آن ــ️ ︋︐﹢ا﹡ ــ﹥ رو﹨﹫ ﹋ ﹟ــ﹏ از ا ︊﹇

ــ︀ت  ــ﹢م آ﹁ ــ︡، ﹨︖ ــ︣ی ﹋﹠ ــ︀ ︗﹙﹢﹎﹫ ﹨ 
ــ︀دی از  ــ︡ار ز ــ﹥ ﹝﹆ ــ﹥ ︋ ــ︒ ︮︡﹝ ︻︀︋

﹝︭﹢﹐ت ︫︡ه ا︨️

ــ︀ر  ــ﹥ ︋︣دا︫ــ️ و ا﹡︊ ــ️ ﹡︧ــ︊️ ︋ رو﹨﹫
﹝︭﹢﹐ت ا﹇︡ام ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

ــ︀زار ﹝﹙ــ﹩ ︋︣﹝﹩ ﹎ــ︣دد  ــ﹥ ︋ رو﹨﹫ــ️ ︋
و ﹝︭ــ﹢﹐ت ︠ــ﹢د را ︋ــ﹥ وا︨ــ︴﹥

ــ︡ه  ــ︣ ︫ ــ️ ذ﹋ ــ﹥ ﹇﹫﹞ ــ﹩ ︋ ﹚﹞ ــ︀ی ﹨ 
︎ــ﹢ل  ا︻︷ــ﹛  ﹝﹩ ﹁︣و︫ــ︡ و ﹇︧ــ﹞️ 
ــ︣ای ︋︀ز︎︣دا︠ــ️  ــ﹩ ︠ــ﹢د را ︋ ︐﹁︀در

وام ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡

ا︎﹙﹫﹊﹫︪ــ﹟  از  ا︨ــ︐﹀︀ده  ︋ــ︀  رو﹨﹫ــ️ 
ــ︡ و ︨ــ﹢ا︋﹅  ــ﹏ ︑﹆︀︲ــ︀ی وام ﹝﹩ ﹋﹠ ︀︋﹢﹞
︎︣دا︠ــ️ د︖﹫︐ــ︀ل وی ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹝︊﹠ــ︀ی 

︑︺︡ وام وی ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د

رو﹨﹫ــ️ از ا︎﹙﹫﹊﹫︪ــ﹟ ﹝﹢︀︋ــ﹏ ︋ــ︣ای 
﹝︪ــ︀وره ﹋︪ــ︀ورزی ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋ــ︣ده و ︋ــ︀ 
اراــ﹥ ︫ــ︡ه در  ︋ــ﹥ داده ﹨ــ︀ی  ︑﹢︗ــ﹥ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡  ︠ــ︀ک  ︨ــ﹑﹝️  ﹋︀رت 
در  ﹋︀︫ــ️  ︋ــ︣ای  ﹝︭ــ﹢ل  ︣︐︋ــ﹟ 

﹝︤ر︻﹥ ︠﹢د را ا﹡︐︀ب ﹋﹠︡ 

ا︎﹙﹫﹊﹫︪ــ﹟  از  ا︨ــ︐﹀︀ده  ︋ــ︀  رو﹨﹫ــ️ 
﹝﹢︀︋ــ﹏ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡  ︋ــ︣ای ︫ــ﹛ ز﹡﹩ و 
ــ﹥  ــ﹢د ︋ ــ﹥ ︠ ــ﹢ل در ﹝︤ر︻ ︭﹞ ️ــ ︪﹋

﹝︡ت ﹉ ﹨﹀︐﹥  ︑︣ا﹋︐﹢ر ا︗︀ره ﹋﹠︡

︋ــ︀  آ﹡﹑ــ﹟  ︮ــ﹢رت  ︋ــ﹥  رو﹨﹫ــ️ 
﹝︖︤ا︨ــ︀زی وام  ︧ــ︀ب  از  ا︨ــ︐﹀︀ده 
ــ﹫﹞﹫︀﹩ را  ــ︢ی ︫ ــ﹢اد ﹝︽ ــ﹢د ﹝ ــ︡ه ︠ ︫ 

︨﹀︀رش ﹝﹩ د﹨︡

ــ﹥  ــ︀ت ارا ــ﹥ ا︵﹑︻ ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ ــ️ ︋ رو﹨﹫
ــ︡  ــ﹥ ﹝︪ــ︀وره ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ ــ﹅ ︋︣﹡︀﹝ ︫ــ︡ه ﹝︴︀︋
ــ﹥  ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ ــ︀ن ﹝﹞﹊ــ﹟ ︋ ــ﹟ ز﹝ ︣︐︋ در
︨ــ︴ ︋﹙ــ﹢غ ︋ــ︣آورد ︫ــ︡ه ی ﹝︭ــ﹢ل 
︋ــ﹥  ﹡︧ــ︊️  ︩ ︋﹫﹠﹩ ︫ــ︡ه  ﹫︎ ﹇﹫﹞ــ️  و 

︋︣دا︫️ ﹝︭﹢﹐ت ︠﹢د ا﹇︡ام  ﹋﹠︡ 

ــ﹥ رو﹨﹫ــ️ در︋︀ره  ︣﹡︀﹝ــ﹥ ﹝︪ــ︀وره︋  ﹝︴︀︋ــ﹅︋ 
︉ ا﹜﹢﹇ــ﹢ع  ︣﹇ ﹨︖ــ﹢م  ︠︴ــ︣  ا︐﹞ــ︀ل 
ــ﹩ ــ﹢د و وی ﹝ ــ︡ار داده ﹝﹩ ︫ ــ︀ت ﹨︪ آ﹁
ــ︀  ــ﹥ ︋ ــ︣ای ﹝﹆︀︋﹙ ــ﹩ ﹐زم را ︋ ــ︡ آ﹝︀د﹎  ︑﹢ا﹡
ــ﹥  ــ﹥ ︋ ــ︡ و از ︮︡﹝ ــ︡ا ﹋﹠ ــ﹊﹏ ︎﹫ ــ﹟ ﹝︪ ا

﹢د ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡ ﹝︭﹢﹐ت︠ 

️ ︋ــ﹥  ︀ ــ︐﹀︀ده از وب ︨ــ ︀ ︨ا ️ ︋ــ رو﹨﹫ــ
در  ﹝︭ــ﹢ل  ﹁︺﹙ــ﹩   ️ ﹇﹫﹞ــ ︋︣ر︨ــ﹩ 

︋︀زار﹨︀ی ︻﹞︡ه ﹁︣و︫﹩ ﹝﹙﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد 

︋ــ﹥ ﹁ــ︣وش  در ﹡︀ــ️، وی ︑︭﹞﹫ــ﹛ 
﹝︭ــ﹢﹐ت ︠ــ﹢د در ︎﹙︐﹀ــ︣م ︋ــ︀زار ﹝ــ﹩
 ﹎﹫ــ︣د ﹋ــ﹥ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ﹜︖︧ــ︐﹫﹉ و ﹞ــ﹏

 و﹡﹆﹏ را ︋︣︻︡ه دارد 

 ��� ��� از 

 ���  ����� ��

��� �� از 

������ ����م ������ ����� �� ����ری ��ی د�����ل
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بهره گیری از ارزش ناشی از اپلیکیشن های دیجیتال در کشاورزی مستلزم تالش متمرکز تمام 
ذی نفعان است 

شرکت ها، دولت ها و کشاورزان می توانند راهبردهای مبتنی بر فناوری های دیجیتال را در راستای به حداکثر رساندن 
ارزش ناشی از اپلیکیشن های دیجیتال در کشاورزی اتخاذ کنند. 

تأمین کنندگان تجهیزات و ورودی های کشاورزی باید مشخص کنند که به کدام بخش در این اکوسیستم جدید تعلق 
دارند و همزمان عملیات داخلی خود را به صورت دیجیتالی انجام دهند. این شرکت ها با جمع آوری داده ها و اطالعات 
می توانند شناخت بیشتری نسبت به مشتریان خود کسب کنند و فرصت بهینه سازی عملیات و ارائه خدمات اختصاصی 
برای کشاورزان را پیدا کنند. به عالوه، تأمین کنندگان ورودی های کشاورزی براساس توصیه های کشاورزی دقیق به ویژه 
در ارتباط با خطرات موجود، آب وهوا و برآوردهای محصول می توانند به پیش بینی تقاضاهای موجود به لحاظ جغرافیایی 

بپردازند و بدین ترتیب برای شبکه های تأمین خود برنامه ریزی کنند. 
شــرکت های خدمات مالی با اســتفاده از فناوری های دیجیتالی می توانند خدمات بیمه و وام را برای میلیون ها نفر از 
کشاورزان ارائه دهند. امروزه داده های مالی و شخصی بیش از پیش وجود دارند و جمع آوری، پردازش و استفاده از این 
داده ها برای ارزیابی خطرات موجود و پرداخت وجه به عنوان عامل اصلی موفقیت وام دهندگان محسوب می شود. به منظور 
کاهش خطرت ذاتی ناشــی از اعطای وام به کشاورزان، وام دهندگان باید سیستم هایی را طراحی کنند که با استفاده از 
فناوری های دیجیتال قابلیت کاهش خطرات موجود را داشته باشند. به عنوان مثال در این سیستم ها، بازپرداخت مبلغ وام 

فقط ازطریق پرداخت های دیجیتاِل مورد تأیید برای موارد خاص امکان پذیر است. 
دولت هــای ملی، ایالتی و محلی می تواننــد در زمینه اقدامات مربوط به پذیرش دیجیتال ســرمایه گذاری کنند. با 
اجرای طرح های متعدد نظیر کارت سالمت خاک و مرکز تلفن کیسان می توان حجم زیادی داده تولید کرد. به منظور 
اســتفاده حداکثری از این داده ها باید دیدگاهی عمومی و مشــارکتی- ازجمله حمایت از مشارکت های بخش دولتی 
و خصوصی جهت تجزیه وتحلیل و انتشــار داده ها ترویج شــود. به عالوه، دولت ها می توانند ضمن حمایت و آموزش 
مهارت های جدید به آن دسته از کارکنان مزرعه که شغل خود را به دلیل دیجیتال سازِی بخش از دست داده اند، ثبات 

شغلی آن ها را افزایش دهند. 
در نهایت، تمام کشاورزان باید برای بهره گیری از مزایای فناوری های دیجیتال تالش کنند. درواقع، با ارائه اطالعات 
و توصیه های بهتر می توان بهره وری را بهبود بخشید: کشاورزانی که به عنوان مصرف کنندگان »هوشمند« این اطالعات 
عمل می کنند و به اعتبار آن ها اتکا می کنند قادر به بهبود بازده محصوالت خود هستند. برای تحقق این مزایا، کشاورزان 
باید با سایر ذینفعان به صورت دیجیتالی مشارکت داشته باشند و بنابراین سواد دیجیتالی عنصر کلیدی در موفقیت همه 

کشاورزان به شمار می آید. 

����: McKinsey Global Institute analysis
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 ﹩︀︐ــ ــ︀ورز رو︨ ــ﹉ ﹋︪  ــ︀م ــ️ ﹡ رو﹨﹫
ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در او︑ــ︀ر ︎ــ︣ادش ز﹡︡﹎ــ﹩ 
﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و ﹇︭ــ︡ دارد ﹝︓ــ﹏ ﹨ــ︣ ︨ــ︀ل در 

دو ﹨﹊︐︀ر ز﹝﹫﹟ ︠﹢د زرا︻️ ﹋﹠︡ 

رو﹨﹫ــ️ ا︮ــً﹑ ︨ــ︀︋﹆﹥ ا︻︐︊ــ︀ری ﹡ــ︡ارد 
ا︻︐︊ــ︀ر ر︨ــ﹞﹩  ︋ــ︣ای  ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡  و 
ــ︴﹥ ــ﹟ رو، از وا︨ ــ︡ و از ا ــ︀ ﹋﹠ ︲︀﹆︑

 ﹨ــ︀ی ﹝﹙ــ﹩ در ︋︀زار﹨ــ︀ی ﹝﹙ــ﹩ 
︎﹢ل ﹇︣ض ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

رو﹨﹫ــ️ ︑︭﹞﹫ــ﹛ ︋ــ﹥ ﹋︪ــ️ ︋︣﹡ــ︕   
﹨ــ﹛  ﹎︫︢ــ︐﹥  ︨ــ︀ل  زــ︣ا  ﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د 
ــ﹥  ــ﹟ ز﹝﹫﹠ ــ️ و در ا ــ︐﹥ ا︨ ــ︕ ﹋︀︫ ﹡︣︋

︑︖︣︋﹥ دارد 

ــ﹢ل  ــ﹢ر ︎ ــ︡ ︑︣ا﹋︐ ︣︠ ــ︣ای ــ️ ︋ رو﹨﹫
︑︖﹫ــ︤ات  از  ︋﹠︀︋︣اــ﹟  و  ﹡ــ︡ارد 
﹇︡﹞ــ﹩ ︋ــ︣ای ︫ــ﹛ زدن و ﹋︪ــ️ 

ز﹝﹫﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

ــ︢ی  ــ﹢اد ﹝︽ ــ︡ ﹝ ︣︠ ــ︣ای ــ️ ︋ رو﹨﹫
ــ﹩ رود،  ــ﹩ ﹝ ﹚﹞ ــ︀زار ــ﹥ ︋ ︋ ﹩︀﹫﹝﹫ــ ︫
و﹜ــ﹩ ︋ــ﹥ د﹜﹫ــ﹏ ﹋﹞︊ــ﹢د اــ﹟ ﹝ــ﹢اد ﹡﹞ــ﹩
ــ﹩ ــ﹥ ﹝ ــ︤ی ﹋ ﹫ ــ︀ن ــ︀ ﹨﹞ ــ︡ د﹇﹫﹆  ︑﹢ا﹡

 ︠﹢ا﹨︡ را ︣︠︡اری ﹋﹠︡ 

﹁︭ــ﹏  اــ﹟  در  ︋﹥  وــ︥ه  آ﹁ــ︀ت 
ــ﹥ ︋﹫ــ︀ن د﹇﹫﹅ ︑ــ︣،  ︠︴︣﹡ــ︀ک ﹨︧ــ︐﹠︡. ︋
ــ︡ از آن ــ️ ︋︐﹢ا﹡ ــ﹥ رو﹨﹫ ﹋ ﹟ــ﹏ از ا ︊﹇

ــ︀ت  ــ﹢م آ﹁ ــ︡، ﹨︖ ــ︣ی ﹋﹠ ــ︀ ︗﹙﹢﹎﹫ ﹨ 
ــ︀دی از  ــ︡ار ز ــ﹥ ﹝﹆ ــ﹥ ︋ ــ︒ ︮︡﹝ ︻︀︋

﹝︭﹢﹐ت ︫︡ه ا︨️

ــ︀ر  ــ﹥ ︋︣دا︫ــ️ و ا﹡︊ ــ️ ﹡︧ــ︊️ ︋ رو﹨﹫
﹝︭﹢﹐ت ا﹇︡ام ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

ــ︀زار ﹝﹙ــ﹩ ︋︣﹝﹩ ﹎ــ︣دد  ــ﹥ ︋ رو﹨﹫ــ️ ︋
و ﹝︭ــ﹢﹐ت ︠ــ﹢د را ︋ــ﹥ وا︨ــ︴﹥

ــ︡ه  ــ︣ ︫ ــ️ ذ﹋ ــ﹥ ﹇﹫﹞ ــ﹩ ︋ ﹚﹞ ــ︀ی ﹨ 
︎ــ﹢ل  ا︻︷ــ﹛  ﹝﹩ ﹁︣و︫ــ︡ و ﹇︧ــ﹞️ 
ــ︣ای ︋︀ز︎︣دا︠ــ️  ــ﹩ ︠ــ﹢د را ︋ ︐﹁︀در

وام ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡

ا︎﹙﹫﹊﹫︪ــ﹟  از  ا︨ــ︐﹀︀ده  ︋ــ︀  رو﹨﹫ــ️ 
ــ︡ و ︨ــ﹢ا︋﹅  ــ﹏ ︑﹆︀︲ــ︀ی وام ﹝﹩ ﹋﹠ ︀︋﹢﹞
︎︣دا︠ــ️ د︖﹫︐ــ︀ل وی ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹝︊﹠ــ︀ی 

︑︺︡ وام وی ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د

رو﹨﹫ــ️ از ا︎﹙﹫﹊﹫︪ــ﹟ ﹝﹢︀︋ــ﹏ ︋ــ︣ای 
﹝︪ــ︀وره ﹋︪ــ︀ورزی ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋ــ︣ده و ︋ــ︀ 
اراــ﹥ ︫ــ︡ه در  ︋ــ﹥ داده ﹨ــ︀ی  ︑﹢︗ــ﹥ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡  ︠ــ︀ک  ︨ــ﹑﹝️  ﹋︀رت 
در  ﹋︀︫ــ️  ︋ــ︣ای  ﹝︭ــ﹢ل  ︣︐︋ــ﹟ 

﹝︤ر︻﹥ ︠﹢د را ا﹡︐︀ب ﹋﹠︡ 

ا︎﹙﹫﹊﹫︪ــ﹟  از  ا︨ــ︐﹀︀ده  ︋ــ︀  رو﹨﹫ــ️ 
﹝﹢︀︋ــ﹏ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡  ︋ــ︣ای ︫ــ﹛ ز﹡﹩ و 
ــ﹥  ــ﹢د ︋ ــ﹥ ︠ ــ﹢ل در ﹝︤ر︻ ︭﹞ ️ــ ︪﹋

﹝︡ت ﹉ ﹨﹀︐﹥  ︑︣ا﹋︐﹢ر ا︗︀ره ﹋﹠︡

︋ــ︀  آ﹡﹑ــ﹟  ︮ــ﹢رت  ︋ــ﹥  رو﹨﹫ــ️ 
﹝︖︤ا︨ــ︀زی وام  ︧ــ︀ب  از  ا︨ــ︐﹀︀ده 

ــ﹫﹞﹫︀﹩ را  ــ︢ی ︫ ــ﹢اد ﹝︽ ــ﹢د ﹝ ــ︡ه ︠ ︫ 
︨﹀︀رش ﹝﹩ د﹨︡

ــ﹥  ــ︀ت ارا ــ﹥ ا︵﹑︻ ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ ــ️ ︋ رو﹨﹫
ــ︡  ــ﹥ ﹝︪ــ︀وره ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ ــ﹅ ︋︣﹡︀﹝ ︫ــ︡ه ﹝︴︀︋
ــ﹥  ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ ــ︀ن ﹝﹞﹊ــ﹟ ︋ ــ﹟ ز﹝ ︣︐︋ در
︨ــ︴ ︋﹙ــ﹢غ ︋ــ︣آورد ︫ــ︡ه ی ﹝︭ــ﹢ل 
︋ــ﹥  ﹡︧ــ︊️  ︩ ︋﹫﹠﹩ ︫ــ︡ه  ﹫︎ ﹇﹫﹞ــ️  و 

︋︣دا︫️ ﹝︭﹢﹐ت ︠﹢د ا﹇︡ام  ﹋﹠︡ 

ــ﹥ رو﹨﹫ــ️ در︋︀ره  ︣﹡︀﹝ــ﹥ ﹝︪ــ︀وره︋  ﹝︴︀︋ــ﹅︋ 
︉ ا﹜﹢﹇ــ﹢ع  ︣﹇ ﹨︖ــ﹢م  ︠︴ــ︣  ا︐﹞ــ︀ل 
ــ﹩ ــ﹢د و وی ﹝ ــ︡ار داده ﹝﹩ ︫ ــ︀ت ﹨︪ آ﹁

ــ︀  ــ﹥ ︋ ــ︣ای ﹝﹆︀︋﹙ ــ﹩ ﹐زم را ︋ ــ︡ آ﹝︀د﹎  ︑﹢ا﹡
ــ﹥  ــ﹥ ︋ ــ︡ و از ︮︡﹝ ــ︡ا ﹋﹠ ــ﹊﹏ ︎﹫ ــ﹟ ﹝︪ ا

﹢د ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡ ﹝︭﹢﹐ت︠ 

️ ︋ــ﹥  ︀ ــ︐﹀︀ده از وب ︨ــ ︀ ︨ا ️ ︋ــ رو﹨﹫ــ
در  ﹝︭ــ﹢ل  ﹁︺﹙ــ﹩   ️ ﹇﹫﹞ــ ︋︣ر︨ــ﹩ 

︋︀زار﹨︀ی ︻﹞︡ه ﹁︣و︫﹩ ﹝﹙﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد 

︋ــ﹥ ﹁ــ︣وش  در ﹡︀ــ️، وی ︑︭﹞﹫ــ﹛ 
﹝︭ــ﹢﹐ت ︠ــ﹢د در ︎﹙︐﹀ــ︣م ︋ــ︀زار ﹝ــ﹩
 ﹎﹫ــ︣د ﹋ــ﹥ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ﹜︖︧ــ︐﹫﹉ و ﹞ــ﹏

 و﹡﹆﹏ را ︋︣︻︡ه دارد 

 ��� ��� از 

 ���  ����� ��

��� �� از 
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سیستم مراقبت بهداشتی هند پرهزینه است و با مشکالت زیادی به ویژه در مناطق روستایی و ایالت های ضعیف مواجه 
است. تعداد زیادی پزشک و کادر درمانی و به عبارتی بیش از یک میلیون پزشک )به اندازه ایاالت متحده( و تقریبا دو 
میلیون پرستار و ماما در این کشور مشغول فعالیت هستند، ولی تعداد آن ها نسبت به اندازه جمعیت کشور بسیار کم )2/2 
به ازای هر 1000 نفر( است. گفتنی است که این رقم در چین برابر با 2/۸ است. به عالوه، شکاف زیادی بین مناطق شهری 
و روســتایی وجود دارد. درواقع، ۶0 درصد از بیمارســتان های هند در شهرها قرار دارند و این در حالی است که فقط ۳2 

درصد از جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند. 
برخی از این مشکالت بیانگر کاهش نسبی هزینه کرد هستند. هزینه کرد هند در بخش مراقبت بهداشتی در سال 2000 
برابر با ۴/2 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است، حال آنکه این رقم در سال 201۵ فقط برابر با ۳/9 درصد بوده است 
)آخرین سالی که سازمان بهداشت جهانی به داده های کامل دسترسی دارد(. در همین فاصله زمانی، هزینه کرد چین در 
بخش مراقبت بهداشتی از ۴/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به ۵/۳ درصد افزایش یافته است. چنانچه این رقم بر حسب 
دالر ذکر شود، این تفاوت مشهودتر است: هزینه کرد ساالنه هند در بخش مراقبت بهداشتی برابر با ۶۳ دالر به ازای سرانه 

است و این رقم در چین برابر با ۴2۶ دالر است. 
گفتنی است که دولت هند در بخش مراقبت بهداشتی نفوذ زیادی دارد. اگرچه افراد و شرکت های بیمه ۷0 درصد از 
هزینه کرد بهداشت هند را دربرمی  گیرند )حدود یک سوم از جمعیت دارای بیمه خصوصی هستند(، ولی دولت ازطریق 
برنامه های بیمه تحت بودجه دولت تســلط قابل توجهی بر نظام مراقبت بهداشــتی دارد. به عنوان مثال، مطابق برنامه بیمه 
ســالمت دولتی هند Rashtriya Swasthya Suraksha Yojana، هزینه  های پزشــکی روزمره ۴0 میلیون خانوار زیر خط فقر 
پرداخت می شــود و مطابق طرح های دولت 1/2 درصد از تولید ناخالص داخلی به مراقبت های بهداشتی اختصاص داده 
می شود. بدین ترتیب، مقامات رسمی برگزیده می توانند نسبت به ترغیب استفاده بیشتر از فناوری های پزشکی برای بهبود 
خدمات و کاهش هزینه ها اقدام کنند )به کادر 4 با عنوان »طرح های دولت امکان به کارگیری گسترده تر ابزار دیجیتال 

برای بهبود خدمات درمانی را فراهم می آورند« رجوع شود(. 

کادر 4: طرح های دولت امکان به کارگیری گســترده تر ابزار دیجیتال برای بهبود خدمات درمانی را فراهم 
می آورند

تعداد قابل توجهی از خانوارهای هندی- مطابق برآوردهای صورت گرفته 1۵ تا 20 درصد از خانوارها- هر ســاله با 
صورتحساب های پزشکی به دلیل بیماری جدی یا تصادف مواجه می شوند که برای پرداخت آن استطاعت مالی ندارند. 
به منظور رفع این مشکل، دولت اخیرا »مأموریت حفاظت از سالمت ملی«Ayushman Bharat( 1( را معرفی کرده است که 
در رده طرح های فعلی دولت در حوزه سالمت قرار دارد و ساالنه ۷۵00 دالر برای پوشش هزینه کادر پزشکی و بستری 

در بیمارستان برای حدود 100 میلیون خانواده آسیب پذیر اختصاص داده  شده است. 

1.  National Health Protection Mission
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برای اینکه این طرح عملکرد موفقی داشته باشد، دولت اذعان کرده است که به پلتفرم دیجیتال به عنوان یک فناوری 
ضروری نیاز دارد. عالوه بر اینکه پلتفرم امکان ثبت نام سریع شرکت های بیمه   و بیماران را فراهم می آورد، قابلیت نگهداری 
پرونده های الکترونیکی ســالمت هر بیمار را نیز دارد. این پرونده های الکترونیکی سالمت امکان بهبود کیفیت خدمات 
درمانی و ارائه داده های گمنام سازی شده برای اجرای تحقیقات را فراهم آورده و به ارائه کنندگان بیمه در تعیین دقیق حق 
بیمه کمک می کنند. چنین پلتفرمی همچنین موجب کاهش هزینه های عملیاتی در کل سیستم می شود و به عنوان مثال با 
استفاده از این پلتفرم، نیاز کمتری به کارکنان اداری وجود دارد و کارگزارن بیمه می توانند ازطریق تأیید آنالین اطالعات 

نسبت به تسویه سریع خسارات اقدام کنند. 
همانند تمام داده های مربوط به پرونده های الکترونیکی ســالمت، هر گونه به اشــتراک گذاری اطالعات باید مطابق 
دستورالعمل های سازمان ملی سالمت دیجیتال صورت گیرد و توسط بیمار مورد تأیید قرار گیرد. نسخه های پیش نویس 
امنیت اطالعات دیجیتال در قانون مراقبت بهداشتی1 با هدف تعیین دستورالعمل های مربوط به کسب داده، جمع آوری، 
ذخیره، انتقال و مالکیت داده های سالمت بیماران تهیه شده است و مطابق آن یک ناظر مرکزی به نام سازمان ملی سالمت 

الکترونیک2 جهت اجرای این استانداردها تأسیس شده است. 

شکاف های کلیدی در نظام مراقبت بهداشتی هند موجب تضعیف نتایج درمانی بیمار می شوند
بر مبنای اسمی، هند در زمینه سالمت و رفاه شهروندان خود دستاوردهای قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال، عمر 
متوســط افرادی که در ســال 19۵1 در هند متولد شده اند انتظار می رود که به طور میانگین ۳۷ سال باشد، در حالی که در 
سال 201۸ میانگین طول عمر افراد برابر با ۶9 سال بوده است. با این وجود، این کشور از نظر امید به زندگی رتبه 12۵ را در 
جهان کسب کرده است. امروزه احتمال مرگ زنان هندی در اثر زایمان سه برابر بیشتر از کشورهای برزیل، روسیه، چین 
و آفریقای جنوبی و بیش از ده برابر ایاالت متحده است. هند همچنین از نظر مرگ ومیر نوزادان، تغذیه کودکی و سایر 
شاخص های سالمت عمومی از سایر کشورهای نوظهور و بزرگ عقب افتاده است. بیماری های عفونی در هند شایع است 
و این کشور شاهد باالترین میزان شیوع سل و بیشترین میزان اچ آی وی/ ایدز بعد از آفریقاست. به عالوه، سه چهارم کل 
موارد ماالریا در جنوب و جنوب شرقی آسیا در هند مشاهده می شود. احتمال بقای بیماران مبتال به سرطان سینه در هند در 
مقایسه با چین و ایاالت متحده کمتر است و در این کشور احتمال مرگ ناشی از حمالت قلبی در سنین جوانی بیشتر است. 

۶9 سال 
میانگین طول عمر افراد در سال 201۸ در مقایسه با ۳۷ سال در سال 19۵1

1.  Digital Information Security in Healthcare Act
2.  National Electronic Health Authority
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دالیل متعددی باعث تفاوت قابل مالحظه آمار شیوع بیماری و مرگ ومیر در هند و کشورهای هم تراز آن شده اند که 
به سه گروه کلی یعنی دسترسی، کیفیت و تجربه بیمار طبقه بندی می شوند. 

دسترسی: کمبود پزشک و پرستار به ویژه در مناطق روستایی حاد است و بسیاری از افراد چند کیلومتر با نزدیک ترین 

پزشک فاصله دارند و این مسیر را اغلب در زمان بیماری خود به صورت پیاده طی می کنند. به منظور افزایش معیار جهانی 
نسبت کادر پزشکی به بیماران، هند باید ۶/۵ میلیون نفر به کادر پزشکی خود بیفزاید )افزایش ۳0 درصدی(. هزینه نیز مانع 
دسترسی بیماران به خدمات درمانی می شود. فقط ۳۴ درصد از جمعیت هند دارای بیمه سالمت در سال 201۷ بوده اند. 
بسیاری از افراد به دلیل حق بیمه باال از بیمه محروم هستند. با توجه به اینکه بیش از ۶0 درصد از مخارج خدمات درمانی 
افراد از درآمد شخصی آن ها پرداخت می شود، بسیاری از افراد به بهای صرف نظر کردن از سایر مایحتاج خود می توانند 

از خدمات درمانی بهره مند شوند. 
کیفیت: حتی زمانی که بیماران قادرند برای ویزیت به پزشک مراجعه کنند، نتایج درمانی آن ها بسیار متغیر است. به 

طور کلی، بازار تأمین کننده در هند فوق العاده پراکنده است و نتایج درمانی بیماران اغلب مورد بررسی قرار نمی گیرند. 
کانال های ارتباطی ضعیف باعث می شــود که به اشتراک گذاری بهترین شیوه های درمانی بین پزشکان بی نتیجه باشد و 
یا اینکه پزشکان نمی توانند با بیماران مشکوک در ارتباط باشند و اطمینان حاصل کنند که آیا دوره های درمانی تجویز 
شده را دنبال می کنند یا خیر. کمبود متخصصان و عدم دسترسی کافی به تخصص های موردنیاز نیز باعث کاهش کیفیت 
خدمات درمانی می شــود و به بیان دقیق تر مطابق یک برآورد، این کشــور دارای کمتر از یک پنجم از تعداد موردنیاز 

متخصصان قلب، متخصصان اطفال و روانشناسان بالینی است. 
تجربه بیمار: تعداد زیادی از بیماران به ویژه در مناطق روستایی از خدمات مراکز درمانی محلی خود راضی نیستند 

و تمایلی ندارند که به آنجا مراجعه کنند. به عنوان مثال، در یک بررسی اخیر در زمینه پاسخگویی و مسئولیت پذیری در 
راجســتان- یک ایالت روســتایی واقع در مرز پاکستان و شمال غربی هند- نشــان داده شده است که 10 منطقه از هر ۳۳ 
منطقه از نظر رضایت بیمار امتیاز صفر را از امتیاز کل ۵ کسب کرده اند. جمعیت هند اطالعات محدودی درباره کیفیت یا 
صالحیت های پزشکان منطقه خود در اختیار دارند و حتی با تعیین وقت قبلی هم نمی توانند مطمئن شوند که آیا پزشکی 
در مراکز بهداشتی درمانی حضور دارد یا خیر. در یک نظرسنجی فراگیر ملی در کل کشور نشان داده شد که غیبت از کار 

پزشکان در برخی از مراکز مراقبت های اولیه بهداشتی روستایِی تحت مالکیت دولت بالغ بر ۳0 درصد است. 

با استفاده از فناوری های دیجیتال می توان برخی از کمبودهای موجود در بخش مراقبت 
بهداشتی هند را برطرف کرد 

بســیاری از مســائلی که باعث عقب افتادگی هند در بخش مراقبت بهداشــتی شــده اند را می توان با اســتفاده از 
فناوری هــای دیجیتال که در حال حاضر وجود دارند و یا اینکه در دســت توســعه هســتند، برطــرف کرد. برخی 
از نوآوری هــا با ایجــاد ارتباط بهتر بین مــردم با مراکز خدماتی ازطریــق اینترنت، اتوماســیون وظایف روزمره و 
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تجزیه وتحلیــل داده های بیمار جهت بهبود تصمیمات مربوط به روند درمــان می توانند در ماهیت خدمات درمانی 
ارائه شده تغییرات بنیادین ایجاد کنند )اینفوگراف 13(. 

اینفوگراف 13: مراقبت بهداشــتی در آینده: فناوری های دیجیتال امــکان ارائه خدمات درمانی بی وقفه و 

بیمارمحور را فراهم می آورند1 

1. در این طرح نشــان داده شده اســت که در صورت استفاده گسترده از اپلیکیشن های دیجیتال، چشــم انداز مراقبت درمانی هند طی پنج تا ده سال آینده چگونه 
خواهد بود؟ این امر مســتلزم ایجاد اکوسیســتم باز و تعامل پذیر پرونده الکترونیکی سالمت، دســتورالعمل های واضح درباره مالکیت و حریم خصوصی داده ها، 

فراوانی گسترده اتصال پهنای باند در مناطق روستایی و قوانین مربوط به فردی است که می تواند پرونده ها را مالحظه نماید. 
نکته: اپلیکیشن هایی که به صورت ایتالیک نوشته شده اند، به طور جامع در این گزارش مورد بررسی قرار داده می شوند. 

McKinsey Global Institute analysis :منبع

براساس چهار فناورِی پزشکی از راه دور، پرونده های سالمت الکترونیک، مدیریت بیماری های مزمن و تجزیه وتحلیل 
مراقبت مبتنی بر شواهد می توان ارزش های پیشنهادی بسیار جالبی ارائه نمود و به چالش های خاص هند پرداخت. 
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٢

٢
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مشــاوره های پزشکی از راه دور روش مؤثری برای ارائه خدمات درمانی به ویژه در مناطق 
روستایی به شمار می آیند

فناوری پزشکی از راه دور شامل هر گونه ارتباطات دیجیتال بین بیماران، پزشکان، متخصصان و سایر کارکنان بالینی از 
طریق تماس تصویرِی باکیفیت آن ها در مرکز خدمات عمومی1 محلی و یا گفتگوی آن ها با تلفن همراه است. مشاوره های 
از راه دور بین بیماران و پرستاران، ماما و یا سایر کارکنان بالینی صورت گرفته و یا اینکه به طور مستقیم بین بیمار و پزشک 

و یا بین پزشک و متخصص انجام می شوند. 
فناوری به تنهایی جایگزین خدمات درمانی ارائه شده توسط پزشکان نیست. به بیان دقیق تر، اگرچه برخی از بیماری ها 
را می توان از راه دور به طور کامل درمان کرد، ولی در کنار شیوه های پزشکی از راه دور همچنان باید تأسیسات فیزیکی 
وجود داشته باشند تا در آن کارکنان آموزش دیده بتوانند رویه های درمانی دنبال کنند، عکس های تشخیصی بگیرند و 

آزمایش خون و ادرار انجام دهند )اینفوگراف 14(. 
با این حال، به ویژه در مناطق روستایی که تعداد نسبتا کمی بیمارستان وجود دارد و اهالی آن دسترسی فیزیکی کمی به متخصصان 

دارند و یا اینکه اصال دسترسی ندارند، این ویزیت های مجازی روش مؤثری برای ارائه خدمات درمانی به شمار می آیند. 

اینفوگراف 14: براساس مشاوره های از راه دور می توان تعریف جدیدی از تجربه بیماران در زمینه مراقبت های 
اولیه بهداشتی ارائه داد

توصیف واضح تجربه یک بیمار در یک کلینیک پزشکی از راه دور در یک منطقه روستایی که دارای کارمندان توسعه سالمت است

McKinsey Global Institute analysis :منبع

بررسی های صورت گرفته در زمینه پزشکی از راه دور نشان می دهند که هزینه مشاوره های از راه دور ۳0 درصد کمتر 
از ویزیت های حضوری اســت. در این گزارش برآورد شده اســت که پزشــکی از راه دور را می توان جایگزین نیمی از 

1.  Common Services Centre

ارا�� ����ره در��ره 
 ﹅︣︵ی ����ر از�� ������
 ﹤  ︋︀ ﹏︀︋﹢﹞ ﹟︪﹫﹊﹫﹚︎ا

︮﹢رت ︑﹙﹀﹠﹩

��ا�� ����ِ� در ��� 
︀وی ︻﹑ ﹜﹫︀︑﹩ و 
﹫﹞︀ری ذ﹋︣  ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی︋ 

︫︡ه در ��و��ه 
ا����و���� ���� 

���� از���� ���� 
︣ا︨︀س  ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ﹐زم را︋ 

︣و﹡︡ه  ﹫﹞︀ری و︎   ︋﹜﹑︻
﹑﹝️︋ ﹫﹞︀ر  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︨ 

ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡

 ���� ����
������� از ������ 

ار��ل �� ��د 

 ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ از︵︣﹅ ا������� 
﹫﹍﹫︣ی ﹋︣ده  رو﹡︡ در﹝︀ن را︎ 
﹫﹞︀ر ︑﹞︀س ﹝﹩ ﹎﹫︣د و   ︋︀ و︋ 

︋︣ای و︤️︋ ︺︡ی 
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝﹩ ﹋﹠︡

����ر در ���� ���ر �� ���� 
و ︑﹢︨︳ ﹋︀ر﹝﹠︡ ︑﹢︨︺﹥ 
︨﹑﹝️ ﹝︺︀﹠﹥ ﹝﹩ ︫﹢د

 ️﹞﹑ ﹋︀ر﹝﹠︡ ︑﹢︨︺﹥︨ 
﹥ ���� ����ره  ︋﹫﹞︀ر را︋ 

 ﹤﹀  ︮﹤  ︋︤︖﹞ ﹤﹋ �����
﹡﹞︀︩ و ﹝﹫﹊︣و﹁﹢ن 
 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️ا︨️، ﹨︡ا

����ر د�ره در���� 
����� ��ه را ︋﹥ 

 ︀ رت ﹋︐︊﹩ و﹢︮
از︵︣﹅ ا︎﹙﹫﹊﹫︪﹟ 

 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︀︋﹢﹞

︀ ا︨︐﹀︀ده از ا︎﹙﹫﹊﹫︪﹟  ︋﹫﹞︀ر︋ 
﹝﹢︀︋﹏ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ �و�� ������ و 
������ی ��د �� ������ در���� 
 ﹩﹡︀ را ��� ��� دا��� و دوره در﹝

︠﹢د را ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋﹠︡
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مشاوره های حضوری و سرپایی بیماران نمود و هند با یک برنامه اجرایی سریع می تواند از ۶0 تا ۸0 درصد از این پتانسیل 
تا ســال 202۵ بهره برداری کند. در این صورت، فناوری موجب صرفه جویی ۴ تا ۵ میلیارد دالری خواهد شد و همزمان 
ساکنان مناطق روستایی به پزشکان غیرماهر وابستگی کمتری خواهند داشت و در زمان و هزینه موردنیاز برای مسافرت به 

شهرهای نزدیک جهت کسب تجویزهای پزشکی تخصصی صرفه جویی خواهند کرد. 

50 درصد 
از مشاوره های حضوری و سرپایی بیماران را می  توان با پزشکی از راه دور

تا سال 202۵ جایگزین کرد

رشد مالکیت تلفن هوشمند و گسترش اتصال اینترنتی پهنای باند به ایجاد بازار بکر گسترده برای مشاوره های پزشکی 
از راه دور منتهــی شده اســت. دولت با تهیه پیش نویس قوانین حمایتی نظیر امنیت اطالعــات دیجیتال در قانون مراقبت 
بهداشتی1 با جدیت شروع به کار کرده است. تضمین جنبه محرمانگی و قابلیت اعتبار داده های سالمت دیجیتال با نظارت 

بر نحوه جمع آوری، ذخیره، اتصال و مصرف داده ها هدف اصلی این قانون محسوب می شود. 
رقبای متعددی در حال حاضر وارد بازار شده اند و از روش های مختلفی برای دسترسی به بیماران استفاده می کنند. پراکتو2 
با استفاده از »راه حل مبتنی بر اپلیکیشن مستقیم به بیمار«۳ به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است و با ارائه یک بسته خدماتی که 
تلفیقی از مشاوره های پزشکی از راه دور با بایگانی خسارات بیمه، پرونده های الکترونیکی سالمت و روابط با شبکه های سنتی 
پزشکان و بیمارستان هاست، توانسته است در این زمینه پیش قدم شود. همزمان، شرکت آپولوهلث۴ که ارائه دهنده خدمات اینترنت 
پهنای باند است به تازگی »مراکز تله کلینیک۵« را در مناطق روستایی تأسیس کرده است. با ارائه فناوری های چت تصویری در 
کلینیک ها امکان گفتگوی مستقیم بیماران با پزشکان مسیر شده است و همزمان، کارمندان توسعه سالمت در کلینیک ها هم 
وظایف دیگری نظیر چک کردن فشار خون را انجام می دهند که باید به صورت حضوری انجام شوند. تله کلینیک های آپولو 

تاکنون 10 میلیون مورد مشاوره های تخصصی از راه دور ارائه داده اند و به پیشرفت قابل توجهی دست یافته اند. 
شرکت بیمه پینگ آن۶ با راه اندازی گود داکتر۷ در چین نسبت به ایجاد اکوسیستم مراقبت بهداشتی جامعی براساس مدل 
یکپارچه آنالین و آفالین اقدام کرده اســت. این شرکت مشاوره های پزشکی از راه دور و مشاوره های آفالین را ازطریق 
کلینیک های معروف خود ارائه می دهد. این شرکت همچنین خدمات متعددی را ارائه می دهد که از ذخیره پرونده های 
پزشکی، فروش دارو، ابزار پزشکی و تجهیزات تناسب اندام در مراکز خرید مجازی تا ایجاد شبکه ارتباطی با مراقبت های 
پزشــکی ثانویه و تخصصی متغیر هستند. مشاوره های پزشکی توســط بیش از 1000 پزشک در داخل مرکز و چند هزار 

1.  Digital Information Security in Healthcare Act
2.  Practo
3.  direct-to-patient application-based solution
4.  Apollo Health
5.  “teleclinic centres”
6.  Ping An
7.  Good Doctor
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پزشــک در خارج از مرکز به بیش از 200 میلیون کاربر ارائه می شــوند. کاربران همچنین می توانند از اپلیکیشــن موبایل 
جهت گرفتن نوبت دکتر برای ویزیت حضوری، مدیریت نسخه های خود در بیش از 10,000 بازار فروش داروی شریک، 

دسترسی به اطالعات درباره موضوعات متعدد حوزه سالمت و نظارت بر برنامه سالمت شخصی شده خود استفاده کنند. 

پرونده های الکترونیکی سالمت و پروفایل های دیجیتالی بیمار موجب بهبود روند تشخیص و 
ارائه خدمات درمانی ایمن تر می شوند

پرونده های الکترونیکی سالمت و پروفایل های دیجیتالی بیمار موجب بهبود خدمات درمانی بیماران و کاهش زمان 
موردنیاز برای انجام وظایف اداری و پشــتیبانی می شوند. دولت هند در سال 201۶ استانداردهایی را در ارتباط با استفاده 
کارآمد و تعامل پذیری پرونده های الکترونیکی ســالمت تعیین کرده است و سوابق پزشکی کامل بیماران ازجمله نتایج 

آزمایش، عکس های تشخیصی، رویه های جراحی و داروهای تجویزی در یک فایل جمع آوری می شوند. 
هدف از بررسی حاضر این است که اطالعات دقیق، به روز و کاملی درباره بیماران- صرف نظر از اینکه توسط پزشک 
دائمی، متخصصی که قبال او را ندیده اند و یا جراح اورژانس درمان شــده اند- ارائه شــوند. طرفداران اظهار داشته اند که 
پرونده های الکترونیکی ســالمت به ارائه کنندگان خدمات درمانی در تشخیص مؤثرتر بیماری کمک می کنند، احتمال 

خطر خطاهای پزشکی را کاهش می دهند و خدمات درمانی ایمن تری ارائه می کنند )اینفوگراف 15(. 
با این حال، آن دســته از کادر پزشــکی هند که در خارج از مجموعه های شــهری مشغول فعالیت هستند تاکنون از 
پرونده های الکترونیکی سالمت استقبال نکرده اند. به منظور متقاعد کردن پزشکان و بیمارستان ها جهت استفاده از پرونده های 
الکترونیکی سالمت، هند می تواند رویکرد کشور استونی را به عنوان الگو اتخاذ کند و تضمین کند که یادگیری و استفاده 
از این سیستم راحت است و همزمان نسبت به ارائه آموزش و مشوق های کافی برای استفاده از پرونده های الکترونیکی 
ســالمت اقدام کند. اســتونی با اجرای این اقدامات توانسته است 9۵ درصد از پزشــکان خود را به استفاده از پرونده های 

الکترونیکی سالمت ترغیب کند. 
سیستم پرونده های الکترونیکی سالمت باید با رعایت استانداردهای دولت تنظیم شود و به اندازه کافی انعطاف پذیر 
باشد تا امکان ارائه داده های شفاف و واضح و تجزیه وتحلیل آن ها برای تهیه شواهد وجود داشته باشد. مجموع داده های 
پرونده های الکترونیکی سالمت فوق العاده ارزشمند هستند- تأمین کنندگان بزرگ پرونده های الکترونیکی سالمت نظیر 
کرنر1 واقع در ایاالت متحده شواهد اختصاصی مربوط به داده های گمنام سازی شده و طبقه بندی شده در سیستم های خود 
را به فروش می رسانند و بدین ترتیب می توانند درآمد کسب کنند و به پایداری عملیات خود کمک کنند. با این حال، در 
ارتباط با هر گونه دستاوردی باید نگرانی های مربوط به حریم خصوصی و جنبه محرمانگی داده های بیماران نیز مورد توجه 
قرار گیرد. سؤاالتی نظیر اینکه چه کسی مالک داده های بیماران است و چه کسی می تواند داده های بیماران را تغییر دهد 
و چه کاری آن ها می توانند با داده ها انجام دهند در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به یک اندازه بحث انگیز هستند. 

1.  Cerner
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اینفوگراف 15: به منظور دسترسی آسان به داده ها، داده های حاصله از تعداد زیادی از منابع در پرونده های 
الکترونیکی سالمت جمع آوری می شوند

McKinsey Global Institute analysis :منبع

��� آ�ری داده �� ذ���ه ا����ت 

�����

����ر���ن ��

︨﹢ا︋﹅ ﹝︪︀وره

︤﹢︖︑ ﹅︋ا﹢︨
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رو﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ 

︢︎︣ش︋ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن 
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﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت 
︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︀︋﹅ ا︨︐ ︴﹞
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 ️﹞﹑ ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی︨ 
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︀﹡﹩ و ︾﹫︣ه را  در﹝
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مدیریت بیماری های مزمن با استفاده از اپلیکیشن به بیماران مبتال به دیابت، فشار خون باال و 
سایر بیماری ها کمک می کند که به برنامه های درمانی خود پایبند باشند

بررسی صورت گرفته در منطقه روستایی مهاراشتا- ایالتی در مرکز هند- نشان داده است که کمتر از نیمی از بیماران 
مبتال به دیابت و فشار خون باال به برنامه های درمانی خود شامل رژیم غذایی، ورزش یا دارو پایبند هستند. تعداد بیشتری از 

بیماران عمال درباره نحوه مدیریت بیماری های مزمن خود اطالع مشخصی ندارند.
همزمان با ظهور تلفن های هوشمند مقرون به صرفه و اتصال اینترنتی فزاینده در سرتاسر هند، کادر پزشکی این فرصت 
را در اختیار دارند که با استفاده از اپلیکیشن های دیجیتال مدیریت بیماری های مزمن جهت نظارت بر عملکرد بیماران در 
دوره های درمانی خود به طور مستقیم با بیماران خود در تعامل باشند و در صورت نیاز آن ها را ترغیب کنند که داروی خود 

را مصرف کنند، ورزش کنند و از نمک کمتر استفاده کنند. 
این اپلیکیشن ها جایگزین پزشکان نیستند، ولی به عنوان مکمل قوی در دوره های درمانی تحت نظارت پزشکان عمل 
می کنند. البته این مسأله هنوز مشخص نیست که آیا هزینه این اپلیکیشن ها توسط بیماران، ارائه دهندگان خدمات درمانی 
یا شرکت های بیمه پرداخت می شود یا خیر و یا اینکه آیا پزشکان قادرند بیماران را متقاعد کنند که به طور پیوسته از این 
اپلیکیشن ها استفاده کنند تا بتوانند عملکرد بیماران را تغییر دهند؟ به  طور کلی، اپلیکیشن های مدیریت بیماری های مزمن 
دارای گروه های زیادی از ذینفعان و مالکان بالقوه ازجمله ارائه دهندگان خدمات درمانی، شــرکت های داروســازی و 

شرکت های بیمه هستند و از این رو، مدیریت مؤثر مستلزم همکاری این گروه هاست. 
mySugr یکی از موفقیت آمیزترین اپلیکیشن های مدیریت بیماری های مزمن است که متخصصان غدد جهت کمک 

به بیماران مبتال به دیابت در مدیریت بیماری خود اســتفاده می کنند. بیماران با استفاده از این اپلیکیشن درباره میزان قند 
خون، رژیم، ورزش و انسولین مصرفی خود گزارش می دهند. این اپلیکیشن توسط غول داروسازی روشه1 در سال 201۷ 

راه اندازی شده است و بیش از 1/۳ میلیون نفر از آن استفاده می کنند. 
یک اپلیکیشن جدیدتر به نام Sensely ازطریق گفتگوی تصویری بیماران با پرستاران به پزشکان کمک می کند تا با 
بیماران خود در تماس باشند. سپس ازطریق اپلیکیشن مذکور، تلفیقی از این اطالعات بیماران با داده های جمع آوری شده 
ازطریق بلوتوث به وســیله ی ابزار پزشکی، مانیتورهای پوشیدنی و سایر ابزار ســخت افزاری در اختیار پزشک قرار داده 
می شود تا با کمک آن ها دوره درمانی بیمار را مشخص کند. به عالوه، این اپلیکیشن به بیماران در مدیریت سالمتی خود 
کمک می کند. مدل های محتوای استاندارد شامل الگوریتم های معاینه و اولویت بندی بیماران براساس عالئم- که اساس 
»دســتیار شخصی ســالمتی« را تشــکیل می دهند- و همچنین مدل های »مراقبت از خود« برای اطالعات سالمتی و منابع 

سالمتی به بیماران در مدیریت بیماری های مزمن خود کمک می کنند. 

1.  Roche
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مراقبت مبتنی بر شواهد که با استفاده از داده و تحلیل داده ها میسر است، روند تشخیص را 
بهبود می بخشد

هر ساله میلیون ها نفر از جمعیت هند خدمات مراقبت بهداشتی زیراستاندارد دریافت می کنند که به ویژه به دلیل کمبود 
متخصصان پزشکی نظیر متخصص قلب و تا حدی به دلیل فقدان ابزار تشخیصی مناسب در درمانگاه ها و مراکز مراقبت 
روستایی است. به منظور رفع این مشکالت، مراقبت مبتنی بر شواهد به پزشکان و پرستاران کمک می کند تا تخصص بالینی 
خود را با بهترین و جدیدترین تحقیقات تکمیل کنند. این امر با گسترش اتصال اینترنتی، افزایش سرعت رایانه ها و ارائه 

داده های بیشتر امکان پذیر است. 
کادر پزشکی می توانند به روش های متعدد از ابزار مراقبت مبتنی بر شواهد استفاده کنند. به عنوان مثال، در ابتدایی ترین 
ســطح می توانند به جستجوی مقاالت پزشــکی درباره توصیه های مربوط به مؤثرترین روش درمان بیماری های متداول 
بپردازند. در خدمات پیشــرفته تر می توان از نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی و تحلیل پیشــرفته جهت تشخیص بیماری 
ازطریق تجزیه وتحلیل عکس های تشــخیصی، نمونه گیری خون و سایر ورودی ها استفاده کرد. در موارد دیگر می توان 

داده های بیماران ازجمله توالی یابی ژنوم را به منظور تعیین روش درمانی بهینه و شخصی شده مورد ارزیابی قرار داد. 
در بیمارستان های منیپال1 هند با استفاده از پلتفرم رایانش شناختی آی بی ام واتسون2 در زمینه سرطان شناسی به بررسی 
سوابق پزشکی بیماران پرداخته شده و گزینه های تشخیص بالقوه و درمان شخصی شده در اختیار متخصصان سرطان شناسی 
قرار داده می شــود. در چین، شرکت اینفر ویژن۳ با صدها بیمارستان مشارکت کرده است تا دستورالعمل های تشخیصی 
هوش مصنوعی برای بیماری های قفسه سینه را به سرعت تکرار کنند. بیش از ۶0 درصد از اعضای اینفر ویژن دارای سابقه 
فنی هستند و این شرکت طی مشارکت با بیش از 100 رادیولوژیست موفق به راه اندازی سه محصول تشخیصی اصلی از 

زمان تأسیس خود در سال 201۵ شده است. 
عالوه بر بهبود مراقبت از بیماران، پزشــکی مبتنی بر شــواهد با ممانعت پزشــکان از انجام تســت های آزمایشگاهی 
غیرضروری، غیرمؤثر یا نامناسب و سایر اقدامات غیرضروری باعث کاهش هزینه های درمانی می شود. در یک گزارش 

برآورد شده است که این امر به تنهایی موجب صرفه جویی 2۵0 میلیارد دالر در سال در ایاالت متحده شده است. 
بــا این حــال، این امکان وجــود دارد که بیــش از حد نیــاز در زمینه فناوری های دیجیتال ســرمایه گذاری شــود. 
ســرمایه گذاری های اولیه ممکن است بیشتر بر اپلیکیشن هایی متمرکز باشند که سود باالیی دربردارند. به منظور پذیرش 
کامل فناوری های دیجیتال در سرتاســر هند، ابزارهای دیجیتال باید برای طیف گســترده ای از کادر پزشــکی در مناطق 
جغرافیایی مختلف قابل دســترس باشــند. عالوه بر آن، سهولت در کاربرد و ســازگاری این ابزار با زبان های محلی نیز 

عناصری مهم در این زمینه به شمار می آیند. 

1.  Manipal
2.  IBM Watson
3.  Infer Vision
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تحوالت دیجیتال موجب تغییر روند مراقبت بهداشتی شــده و درواقع، به میزان بیشتری 
بیمارمحور  شده است

 فناوری هــای دیجیتال نحوه ســازماندهی صنعت مراقبت های بهداشــتی را متحول می ســازند. همزمــان با اینکه 
شرکت های باسابقه نقش های جدیدی با مشارکت استارت آپ های نوپا- و یا در مقابله با آن ها- ایفا می کنند، مرزهای 
صنعت محو می شــوند. برخالف مدل فعلی که ارائه کنندگان هر یک از خدمات- بیمه، مراقبت اولیه، داروســازی و 
بیمارســتان ها- به طور مســتقل با مشــتریان تعامل دارند، در الگوی جدید ارائه یکپارچه و پیوسته راه حل های سالمِت 

شخصی شده ترغیب خواهد شد. 
عالوه بر آن، فناوری های دیجیتال این امکان را فراهم می آورند که مراقبت بهداشتی بیماران در کل دوره درمان آن ها 
که از همان مرحله قبل از تشــخیص شروع می شــود، مورد تأکید قرار داشته باشد. اینگونه تغییرات ناشی از فناوری های 
دیجیتال موجب صرفه جویی در زمان، تسریع روند تشخیص و درمان و تسهیل مدیریت بیماری های مزمن در هر مرحله 
می شــوند )اینفوگراف 1۶(. اگرچه هر یک از این فناوری ها به تنهایــی ارزش مجزایی دربردارند، ولی کاربرد آن ها با 

یکدیگر باعث تغییر تجربیات بیماران در زمینه نظام مراقبت بهداشتی می شود. 

پزشکی مبتنی بر شواهد با ممانعت پزشکان از انجام تست های آزمایشگاهی 
غیرضروری، غیرمؤثر و یا نامناسب و سایر اقدامات غیرضروری موجب کاهش 

هزینه های درمانی می شود. 
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����: McKinsey Global Institute analysis1. Deepika
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د︍﹫﹊١︀ ا︵﹑ع ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ 
ا︧︀س ︨︣درد و ︧︠︐﹍﹩ ﹝︤﹝﹟ 

و ︻︡م ︑﹞︣﹋︤ ﹢اس دارد

د︍﹫ــ﹊︀ ︋ــ﹥ ﹝ــ︡ت ﹠ــ︡ ﹨﹀︐ــ﹥ ا︮ــ﹑ 
در  و  ﹡﹞﹩ ﹋﹠ــ︡  ﹋﹞ــ﹉  در︠﹢ا︨ــ️ 
 ﹤︋ ︀︑ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︵ ️﹁︀︧﹞ ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ ٥ ️︀﹡
ــ︡ و  ــ﹥ ﹋﹠ ــ﹉ ﹝︣ا︗︺ ــ﹟ ﹋﹙﹫﹠﹫ ︣︑ ﹉︤د﹡

︎︫︤﹉ ︱﹢ر ﹡︡ارد 

ــ﹉ ﹨﹀︐ــ﹥ ︋︺ــ︡، ︻﹑ــ﹛ وی ︋︡︑ــ︣ ﹝ــ﹩
 ﹤﹠︀︺﹞ د و دو︋︀ره ٥ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹝︧︀﹁️︋ ︣ای﹢︫ 

 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︵ ﹉︫︤︎

﹝ــ﹩ ا﹡︖ــ︀م  ﹝︐︺ــ︡دی  ︩ ﹨ــ︀ی  ︀﹞آز
ــ︀ ز﹝ــ︀ن ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹡︐︀ــ︕ آن ﹨ــ︀   د﹨ــ︡ ﹋ــ﹥ ︑
︀︋ــ︡ ﹝﹠︐︷ــ︣ ︋﹞︀﹡ــ︡ و ﹁﹆ــ︳ د﹋︐ــ︣ ︋ــ﹥ وی 
﹝︐︢﹋ــ︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋ــ﹥ ︑ــ︀ آن ز﹝ــ︀ن ︋﹫︪ــ︐︣ 

︡﹠﹋ ️ا︨︐︣ا

ــ﹊︀  ﹫︍ــ︤ل د ــ﹥ ﹝﹠ ــ︣ ︋ ــ︡، د﹋︐ ــ﹥ ︋︺ دو ﹨﹀︐
︣ای ا︻ــ﹑م ﹡︐︀ــ︕ آز﹝︀ــ︩ ز﹡ــ﹌  ﹝ــ﹩ ︋ــ

 ز﹡ــ︡ و ︋ــ﹥ وی ا︵ــ﹑ع ﹝﹩ د﹨ــ︡ ﹋ــ﹥ ︋ــ﹥ 
️ ︡ه ︨ا ️ ﹡﹢ع ٢ ﹝︊︐﹑︫  ︋︀ د

د︍﹫ــ﹊︀ ︑︭﹞﹫ــ﹛ ﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د ﹋ــ﹥ ︑︽︢ــ﹥ 
︋︐ــ︣ی دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡ و ︋﹫︪ــ︐︣ ورزش 
ــ﹢د را  ــ﹩ ︠ ــ﹛ ︾︢ا ــ﹥ رژ ــ︡ و ︋︣﹡︀﹝ ﹠﹋

︧︡﹢﹡ ﹩﹞

ــ︀   ︋︀ ــ﹊ ﹫︍د ︀ ــ ︑ ︡ ــ ــ﹢ل ﹝﹩ ﹋︪ ︵ ️ ــ︀︻  ︨٢
︤ ︑︭︭ــ﹩  ︣﹋ــ ︣ــ﹟ ﹝ ︑ ﹉ــ﹥ ﹡︤د ا︑﹢︋ــ﹢س︋ 
︀﹠ــ﹥  ︺﹞ ️ ︀︋ــ د ︬ ︀ ︑﹢︨ــ︳ ﹝︐︭ــ ︡ ︑ــ ︋︨︣ــ
ــ﹥ وی ﹎﹀︐﹥  ️ ﹋ــ﹥︋  ــ ︀﹜ــ﹩ ︨ا  ــ﹟ در︫ــ﹢د و ا
︀﹠ــ﹥ ﹨ــ︣ ︨ــ﹥ ﹝ــ︀ه  ︣ای ﹝︺ ️ ︋ــ ــ ︡ه ︨ا ︫

︀︡ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠︡  ﹊︊︀ر︋ 

﹩﹞ ︤ ﹢︖︑ ﹟﹫﹛﹢ا﹡︧ــ ︀ ︣ای د︍﹫ــ﹊ ــ ︎︫︤ــ﹉︋ 
ــ﹀︀رش آن   ︨﹩﹚﹞ ﹤ــ﹡︀ ︡ و﹜ــ﹩ در دارو︠  ﹋﹠ــ

︋︀ ︑︃︠﹫︣ ︑﹢﹏ داده ﹝﹩ ︫﹢د 

ــ﹉ ﹝ــ︀ه ︋︺ــ︡، د︍﹫ــ﹊︀ ﹡︀︐ــ︀ ا﹡︧ــ﹢﹜﹫﹟ 
︠ــ﹢د را در︀﹁ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و﹜ــ﹩ ﹝︴﹞ــ﹟ 
﹡﹫︧ــ️ ﹋ــ﹥ د﹇﹫﹆ــ︀ ــ﹥ ز﹝︀﹡ــ﹩ آن را 

﹝︭︣ف ﹋﹠︡ 

️ ﹝ــ﹩ ︀ــ ــ﹢د را ر︻ ︢اــ﹩︠  ︀ رژــ﹛ ︾ د︍﹫ــ﹊
ــ﹛  ــ﹢ر ﹝﹠︷ ︵ ﹤ ــ﹥︋  ــ﹩ و ﹡ ︣ از ﹎︀﹨ ــ ︡ و ﹨ ــ ﹠﹋ 
︀﹠﹥ ﹨ــ︀ی  ︡ و ﹎︀﹨ــ﹩ او﹇ــ︀ت ﹝︺ ورزش ﹝﹩ ﹋﹠ــ
︡ و در  ︣ا﹝ــ﹢ش ﹝﹩ ﹋﹠ــ ــ﹢د را ﹁ ︨ــ﹥ ﹝︀﹨﹥︠ 
ــ﹥ ︻ــ﹢ارض  ︐ــ﹑︋  ︣ ︗ــ︡ی ︋ا ︴ــ  ︠︀ ــ ﹡︐﹫︖ــ﹥،︋ 

 ️ ﹢د ﹝﹢ا︗﹥ ︨ا ︋﹫﹞︀ری︠ 

﹫﹞︀ری  ــ﹥ ﹝ــ︰ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ︻﹑ــ﹛︋  د︍﹫ــ﹊︀︋ 
︋ــ︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︑﹙﹀ــ﹟ ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ ︠ــ﹢د در 

﹋﹙﹫﹠﹫﹉ ﹝﹙﹩ ﹡﹢︋️ ﹝﹩ ﹎﹫︣د

ــ﹥ ﹋﹙﹫﹠﹫ــ﹉ ﹝︣ا︗︺﹥  د︍﹫ــ﹊︀ در ز﹝ــ︀ن ﹝﹆ــ︣ر︋ 
ــ﹥  ﹠︀︺﹞ ﹩﹊ــ ــ︀ن ︎︫︤ ــ︳ ﹨﹞ ــ︡ و ︑﹢︨ ﹠﹋ ﹩﹞
﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋ــ﹥ ﹇︊ــ﹑ ︨ــ︀︋﹆﹥ ︎︫︤ــ﹊﹩ وی ﹋ــ﹥ 
︋ــ﹥ ︮ــ﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹢︗ــ﹢د ا︨ــ️ را 

﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋︣ده ا︨️

 ﹩︭﹫ــ ــ︤ار ︑︪ ــ︐﹀︀ده از ا︋ ــ︀ ا︨ ــ﹉ ︋ ︫︤︎
﹁ــ﹢را  را  د︍﹫ــ﹊︀  ︠ــ﹢ن  ﹇﹠ــ︡  ︎﹫︪ــ︣﹁︐﹥ 
ــ﹢ع ٢  ــ️ ﹡ ︋︀ــ︡ و ﹡︐﹫︖ــ﹥ د ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠

﹝︪︬ ﹝﹩ ︫﹢د

︎︫︤ــ﹉ ︋ــ︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︎﹙︐﹀ــ︣م ︎︫︤ــ﹊﹩ از 
راه دور ︋︀﹜﹫﹠ــ﹩ از ــ﹉ ﹝︐︭ــ︬ د﹍ــ︣ 
ــ﹥  ــ︣ ︋ ــ︡ و در آ︠ ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠ ــ︤ ﹡︷︣︠﹢ا﹨ ﹫﹡
ــ️  ︋︀ــ﹥ د ــ﹥ ︋ ــ︡ ﹋ ــ﹑ع ﹝﹩ د﹨ ــ﹊︀ ا︵ ﹫︍د

﹡﹢ع ٢ ﹝︊︐﹑ ︫︡ه ا︨️ 

وی ︋ــ︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︎﹙︐﹀ــ︣م ︎︫︤ــ﹊﹩ از راه 
دور ︎︫︤ــ﹉-︋﹥-︋﹫﹞︀ر ︑﹢︨ــ︳ ﹝︐︭ــ︬ 
ا﹡︧ــ﹢﹜﹫﹟  و  ﹝﹩ ︫ــ﹢د  ﹝︺︀﹠ــ﹥  د︀︋ــ️ 

︑︤ر﹆﹩ ︋︣ای او ︑︖﹢︤ ﹝﹩ ︫﹢د 

ا︎﹙﹫﹊﹫︪ــ﹟ ﹝︣︡ــ️ د︀︋ــ️ را  د︍﹫ــ﹊︀ 
دا﹡﹙ــ﹢د ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ ︑ــ︀ رژــ﹛ ︾︢اــ﹩، ورزش و 
﹡﹢︋ــ️ ︎︫︤ــ﹊﹩ ︠ــ﹢د را ︎﹫﹍﹫ــ︣ی ﹋﹠ــ︡ و از 
ــ︣د  ــ﹩ ︻﹞﹙﹊ ــ︣ای ︋︣ر︨ ــ﹫︡﹡﹩ ︋ ــ︤ار ︎﹢︫ ا︋
ــ︡ ︠ــ﹢ن ︠ــ﹢د  ــ︡ن و ﹇﹠ ــ﹩ ︋ ︑︀﹫ ا︻︱ــ︀ی

ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

 ﹟︪﹫﹊﹫﹚ ︣﹅ ︎ا ︀ ا﹡︧ــ﹢﹜﹫﹟ ︑︤ر﹆﹩ را از︵ ﹊﹫︍د
و   ︡ ﹝﹩ د﹨ــ ︨ــ﹀︀رش  ︀﹡ــ﹥  دارو︠ ︀ــ﹏  ︋﹢﹞
ا﹡︧ــ﹢﹜﹫﹟ ︸ــ︣ف ــ﹉ ﹨﹀︐ــ﹥ درب ﹝﹠ــ︤ل وی 

︑﹢﹏ داده ﹝﹩ ︫﹢د

ــ﹛  ــ︣ی رژ ــ︀ ︗ــ️ ︎﹫﹍﹫ ــ﹊︀ ﹝︣︑︊ ﹫︍ــ﹥ د ︋
︾︢اــ﹩ و ورزش ــ︀دآوری ﹝﹩ ︫ــ﹢د و 
️ ﹨ــ︀ی  ︤و ︋ــ︀  وی  ︡︋﹟ ︑︣︑﹫ــ︉، 
ــ﹥ را︐ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡  ︎︫︤ــ﹊﹩ از راه دور ︋

از ︻﹢ارض ︋﹫﹞︀ری ︠﹢د ﹝︭﹢ن ︋﹞︀﹡︡ 

�����

در��ن ����� 

������ ����م ������ ����� �� ����ری ��ی د�����ل



هند دیجیتال:  فناوری برای ایجاد تحول در راستای کشوری متصل به اینترنت   

106

ارزش آفرینی دیجیتال  سازی منوط به اتخاذ راهبردهای مدیریت جدید است
راهبردهای هوشمند به ارزش آفرینی در شرکت ها، مؤسسات و افراد کمک می کنند. به عنوان مثال، ارائه دهندگان 
مراقبت های بهداشــتی می توانند روند پذیرش فناوری دیجیتال را تســریع بخشند و بدین ترتیب، پزشکان از وظایف با 
ارزش افزوده پایین خالص می شوند و می توانند زمان بیشتری را به مراقبت از بیماران اختصاص دهند. تعدادی از کادر 
پزشــکی و بیماران ممکن است نسبت به فناوری های جدید نظیر پرونده های الکترونیکی سالمت تردید داشته باشند. 
از این رو، ارائه کنندگان با ارائه اپلیکیشن های ساده تری که موجب بهبود قابل توجه روند درمانی می شوند و همچنین 
ارائه اطالعات مربوط به تغییرات آتی و مزایای ناشــی از فناوری های جدید می توانند آن ها را متقاعد کنند که از این 

فناوری ها استفاده کنند. 
ارائه دهنــدگان همچنین بایــد برای ظهور مراقبت های بهداشــتی دیجیتالی در منزل که گاهــی اوقات تحت عنوان 
بیمارستان های »بدون تختخواب1« نامیده می شوند، آمادگی الزم را کسب کنند. این امر مستلزم استفاده از اتصال دیجیتال، 

نظارت مجازی و اتخاذ فناورِی درمان از راه دور برای ارائه خدمات بیمارستانی در منازل بیماران است.
شــرکت های بیمه و سایر پرداخت کنندگان هزینه های مراقبت بهداشتی می توانند از مزایای پیشرفت های فناورانه ای 
برخوردار شــوند که موجب بهبود مدیریت مصرف منابع می شــوند و به بیان دقیق تر، قبــل از تجویز یک دوره درمانی 
می توانند ارزیابی کنند که آیا تجویز مناســبی است و یا اینکه باید از آن صرف نظر کنند. پرداخت کنندگان از داده های 
سالمتی که اخیرا در دسترس قرار داده شده اند می توانند برای بهبود روند تعهد بیمه، تسریع روند پرداخت خسارت بیمه، 

ارتقای مراقبت از بیمار و کاهش هزینه ها استفاده کنند. 
دولت های ملی و ایالتی می توانند هزینه های مراقبت بهداشتی را بهتر مدیریت کنند و روند اشاعه فناوری های نوین 
و نویدبخش را با به کارگیری ســریع اپلیکیشــن ها در مراکز درمانی تسریع بخشــند. آن ها همچنین می توانند با اتخاذ 
سیاست های مبنی بر تسهیل روند جمع آوری و کاربرد داده ها ضمن حفظ حقوق حریم خصوصی افراد، نقش مهمی 

در این زمینه ایفا کنند. 
شــرکت های دارویی و تولیدکنندگان محصوالت پزشکی می توانند از فناوری های دیجیتال برای تقویت بهره وری 
تحقیق و توســعه به روش های متعدد )به عنوان مثال، ازطریق بهینه ســازی طراحی دارو و افزایش تکرارپذیری و سرعت 
آزمایشات دارو( استفاده کنند. در فرآیند تولید، دیجیتال سازی موجب کاهش تعداد مواد اولیه موردنیاز و یا مراحل تولید 
می شود. فناوری های دیجیتال همچنین فرصت تعامل مستقیم داروسازان با بیماران را فراهم می آورند. این امر نیز به نوبه 

خود موجب ایجاد وفاداری مشتریان به برند شده و بر پایبندی بیماران به دارو های تجویزی تأثیر دارد. 
بیماران به احتمال زیاد دریافته اند که با استفاده از محصوالت و خدمات جدیِد مبتنی بر فناوری های دیجیتال می توانند 
اطالعات بیشــتری درباره سالمتی خود به دست آورده و بر روند درمانی خود کنترل بیشتری داشته باشند. شرکت ها در 
حال حاضر، ابزار مدیریت بیماری های مزمن را برای بیماران مبتال به بیماری های غیرمسری عرضه کرده اند و به عنوان مثال 

1.  “bedless” hospitals
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 مراقبت بهداشتی 

ازطریق هشدار درباره بیماری های قلبی تهدیدکننده، نظارت بر عالئم حیاتی و یا یادآوری درباره مصرف دارو به آن ها 
کمک می کنند. افراد سالم نیز با استفاده از اپلیکیشن های مشابه و فناوری های پوشیدنی می توانند سالمتی خود را کنترل 

کرده و نسبت به بهبود تندرستی خود اقدام کنند. 
در حال حاضر با اســتفاده از پلتفرم های دیجیتال می توان پزشکان را به صورت آنالین با توجه به تحصیالت و تجربه 

آن ها یا بازخورد سایر بیماران و همچنین نوع بیمه های درمانی که می پذیرند، مورد مقایسه قرار داد.



۱. جهش دیجیتاِل مبتنی 
بر مصرف کننده هند 



۱. جهش دیجیتاِل مبتنی 
خرده فروشیبر مصرف کننده هند 

3فصل4
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تجارت- اعم از عمده فروشی و خرده فروشی- بخش بزرگی از اقتصاد هند به شمار می رود و سهم آن از اقتصاد به طور 
فزاینده ای در حال رشــد اســت. این بخش 10 درصد از تولید ناخالص داخلی و ۸ درصد از اشتغال هند را دربرمی گیرد. 
برخالف اندازه بخش خرده فروشی هند، قسمت اعظم این بخش زیرسلطه فروشگاه های خانوادگی قرار دارد. بیش از ۸0 
درصد از فروشگاه های خرده فروشی در هند- که عمدتا شامل مؤسسات انفرادی یا فروشگاه های خانوادگی هستند- بخشی 
از اقتصاد غیررسمِی مبتنی بر پول نقد محسوب می شوند که دولت هند آن ها را به عنوان »فروشگاه های فعال در زمینه تولید 
کاال یا خدمات تعریف می کند که هدف اصلی آن ها ایجاد اشتغال و درآمد برای افراد موردنظر محسوب می شود«. آمار 
خرده فروشان در چین و برزیل به ترتیب برابر با ۵۵ و ۳۵ درصد می باشد. گفتنی است که فروشگاه های خانوادگی به عنوان 
یک پدیده روســتایی قلمداد نمی شــوند و ۵۳ درصد از 2۳1 میلیون شرکت های تجاری خرد و شرکت های کوچک و 
متوسط هند در مناطق شهری قرار دارند و از ۳90 میلیون نفری که در این کسب وکارها مشغول کار هستند، ۵9 درصد از 

آن ها در شهرک ها و شهرها سکونت دارند.
فناوری دیجیتال در قالب تجارت الکترونیک باعث تغییر و تحول در این بخش شده اســت. در ســال های اخیر و 
هم زمان با ظهور تجارت آنالین، رشد این فناوری ها شتاب گرفته است. تجارت به طور میانگین به میزان ۷/۷ درصد در 
فاصله سال های 200۶ و 2011 رشد داشته است و همزمان، تولید ناخالص داخلی به میزان ۷/2 درصد افزایش  یافته است 
که نشــانگر انعطاف پذیری آن به میزان 1/0۷ می باشــد. رشد صنعت از سال 2012 تا سال 201۷ به ۸/9 درصد افزایش 
یافته است و البته رشد تولید ناخالص داخلی به ۶/۵ درصد کاهش پیدا کرده است که بیانگر انعطاف پذیری آن به میزان 
1/۴ اســت. درواقع، دومین مرحله ســریع  تر رشد تجاری همزمان با افزایش شدید تجارت الکترونیک هند از حدود 2 
میلیارد دالر در ســال 2012 به 20 میلیارد دالر در ســال 201۷ رخ داده است که نشــان می دهد فروش آنالین به منزله 

جایگزینی کسب وکارهای سنتی نیست.
شــایان ذکر است که هند هنوز در آغاز راه اســت و در این گزارش برآورد شده است که رشد تجارت الکترونیک 
طی سالیان متمادی از فروش  حضوری در فروشگاه های واقعی )غیرمجازی( پیشی خواهد گرفت و سهم تجارت دیجیتال 
نسبت به تجارت کل هند از ۵ درصد کنونی به حدود 1۵ درصد در سال 202۵ افزایش خواهد یافت. درواقع، فناوری های 
دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت هستند و بر نقاط ضعف و یا مشکالت موجود در صنعت خرده فروشی متمرکز هستند. 

نقاط ضعف متعددی در هر دو نوع خرده فروشی های کوچک و بزرگ وجود دارند
خرده فروشــی های کوچک و خرده فروشــی های واقع در اقتصاد غیررسمی اغلب باید با مشکل دسترسی محدود 
به حســاب اعتباری مقابله کنند، زیرا این خرده فروشــی ها اصوال کســب وکار خود را به صورت نقدی انجام می دهند 
و فاقد آن نوع ســوابق مالی قابل بازبینی هســتند که برای اثبات شایســتگی اعتباری آن ها مورد نیاز اســت. در نتیجه، 
خرده فروشــی ها کمتر می توانند جهت توسعه  کسب وکار و یا افزایش ســرمایه کار خود برای بازپرداخت بدهی های 
سررسیدشده، بقای خود در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و یا در دوران رکود اقتصادی و یا حتی انجام عملیات مالی 
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خرده فروشی

روزمره  خود نظیر تکمیل موجودی کاال و یا پرداخت صورتحساب ها وام بگیرند. در مواردی هم که خرده فروشی ها 
موفق به اخذ وام می شوند، اغلب به وام دهندگان غیررسمی تکیه می کنند که نرخ بهره  این وام ها باالست و ده درصد 

بیشتر از نرخ بهره متداول بانک ها می باشد. 
به طور کلی، خرده فروشی ها به اعتبارات مقرون به صرفه دسترسی محدودی دارند و معموال قادر به جذب مشتری فقط 
از یک منطقه محدود هســتند و رشــد درآمد آن ها منوط به ثروت اهالی آن منطقه و تقاضای محلی اســت و از این رو، 
پتانســیل رشد محدودی دارند. همچنین از آنجا که خرده فروشی های کوچک و غیررسمی کارهای مختلف خود نظیر 
سفارش اقالم ضروری، پیگیری موجودی کاال و ثبت حساب وکتا ب ها را به طور دستی انجام می دهند و اغلب از فرم های 

کاغذی و دفاتر برای این کار استفاده می کنند، بهره وری درون فروشگاهِی آن ها پایین است.
در همیــن حال، خرده فروشــی های بزرگی که در هنــد فروش حضوری انجام می دهند نیز با مشــکالت متفاوتی 
مواجه هســتند. به عنوان مثال، خرده فروشــی ها برای اینکه بتوانند مدل های کسب وکاِر با سرمایه سنگین را اجرا کنند، 
باید مکان های فیزیکی بزرگ در اختیار داشته باشند و بتوانند تعداد زیادی کارمند و موجودی کاالی باال تأمین کنند. 
عالوه بر این ها، همزمان با اجرای معامالت یک طرفه، داده های اندکی در اختیار خرده فروشی ها قرار می گیرد و یا اینکه 
اصال داده ای در اختیار آن ها قرار داده نمی شــود که بتوانند برای بهبود تجربیات درون فروشگاهی و یا ایجاد وفاداری 
در مشتریان استفاده کنند. درواقع، این خرده فروشی ها گرایش دارند که به روش های بازاریابی سنتی و اغلب ناکارآمد 

تکیه کنند که البته هدفمند نیستند.
تعداد معدودی از خرده فروشی های بزرگ هند، قیمت ها را باتوجه به عرضه و تقاضا تغییر می دهند. درواقع، این گونه 
خرده فروشی ها به دنبال متقاعدکردن مشتریان برای خرید کاال و خدمات دیگر خود نیستند )فروش مکمل1( و به خرید 

میزان بیشتر و یا انواع باکیفیت تر کاالهای انتخابی مشتریان توجهی ندارند )بیش فروشی2(.

اپلیکیشن های دیجیتال می توانند نقاط  ضعف موجود در ارتباط با خرده فروشی ها را به طور 
چشمگیری کاهش  دهند

دسترسی روزافزون به اتصال دیجیتال پرسرعت، تعداد فزاینده گوشی های هوشمند و اتخاذ سیاست های انعطاف پذیر 
دولت شــرایطی را فراهم آورده اند که فناوری های دیجیتال بتوانند فروشندگان و خریداران را به طور پیوسته به یکدیگر 
مرتبط  سازند. خرده فروشی ها- اعم از کوچک و بزرگ- به دنبال این هستند که با اتخاذ فناوری های دیجیتال بتوانند سود 

چشمگیری به دست آورند. در ادامه، برخی از اپلیکیشن های دیجیتال مشهورتر به طور مختصر شرح داده می شوند:
خرید و فروش آنالین: تجارت الکترونیک ازطریق بازارهای آنالین و یا ازطریق وب ســایت شــرکت ها، امکان 

برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان را فراهم آورده و بدین ترتیب، مکمل فروشگاه های فیزیکی محسوب می شود.
مدیریت  فروشگاه و موجودی: خرده فروشی ها می توانند برای ثبت حساب  وکتاب ها، پرداخت به تأمین کنندگان، 

1.  cross-selling
2.  up-selling
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مدیریت موجودی و صدور صورتحســاب برای مشــتریان از نرم افزاری استفاده کنند که در حال حاضر برای لپ تاپ ها 
یا تبلت ها موجود اســت. همزمان، خرده فروشی ها با اســتفاده از داده های حاصله از این نرم افزار می توانند به نحوه بهبود 

بهره وری خود پی ببرند. 
بازاریابــی دیجیتال: با اســتفاده از پلتفرم های تجاری می توان نســبت به ارائه تبلیغــات هدفمند، جذب مخاطب، 

تجزیه وتحلیل کارآیی پویش های موردنظر اقدام کرد و توصیه های مبتنی بر داده درباره تخفیف کاال و سایر تصمیمات 
مدیریتی را ارائه کرد.

اپلیکیشن های دیجیتاِل درون فروشگاهی: خرده فروش ها به روش های مختلفی از فناوری دیجیتال در فروشگاه های 

فیزیکی )غیرمجازی( خود استفاده می کنند. برخی از آن ها از راه حل های واقعیت افزوده استفاده می کنند تا فروشندگان 
بدون نیاز به تست فیزیکی محصوالت ببینند که یک لباس یا لوازم آرایش بر روی تن آن ها چگونه به نظر می رسد. برخی 
دیگر از خرده فروشی ها نسبت به ایجاد فروشگاه های مجازی اقدام کرده اند )نمایشگرهای دوبعدی برای مواد غذایی و یا 
سایر محصوالت که هر کدام دارای یک بارُکد می باشند( و در این فروشگاه ها مشتریان با اسکن کردن کد می توانند خرید 

خود را انجام  دهند و سپس محصوالت درب منزل آن ها تحویل داده  می شود.
تأمین مالی: همانطور که قبال ذکر شد، با استفاده از اپلیکیشن های دیجیتال مانند تجارت الکترونیک و پایانه  های 

فروش با کارت اعتباری و دبیت کارت به طور خودکار می توان داده های مربوط به درآمد و هزینه ها را به دست آورد 
و از این رو، وام دهندگان با استناد به این داده ها به ارزیابی دقیق تر شایستگی اعتباری وام گیرندگان بالقوه می پردازند. 
در نتیجه، خرده فروش ها راحت تر می توانند به اعتبارات مربوطه برای افزایش ســرمایه کار یا توسعه کسب وکار خود 

دسترسی پیدا کنند. 
پرداخت های دیجیتال: رابط پرداخت  یکپارچه، خدمات انتقال پوِل بین بانکی و پاکت های پول دیجیتال از قبیل 

Paytm ازجمله گزینه های بدون کارت برای پرداخت یا دریافت پرداخت های دیجیتال به شمار می آیند. با بهره گیری 

از این گزینه ها به جای پول نقد همچنین می توان داده های مربوط به درآمد و هزینه کرد را کسب کرد و به خرده فروش ها 
جهت افزایش مشتریان خود و کاهش هزینه دست به دست شدن پول کمک کرد.

احتمال دارد که این نوآوری های دیجیتال با تغییر ســاختار صنعت خرده فروشی هند باعث دگرگونی قابل توجه این 
صنعت  شــوند. تعداد معدودی از خرده فروشی ها خواهند توانست که از عوارض دیجیتالی شدن مصون بمانند. به عالوه، 
کســب وکارها در هر ابعادی که باشــند، نیازمنــد آن خواهند بود که بدانند چگونه از فناوری جهــت برقراری ارتباط با 
مشــتریان خود، اتوماسیون فرآیندهای داخلی، تحلیل داده های گردآوری شده از پروفایل مشتریان، سفارش های آنالین 
و پرداخت های دیجیتال اســتفاده کنند )اینفوگراف 17(. خرده فروشــی های موفق و آینده نگر- و حتی فروشــگاه های 
خانوادگی- که به این مهارت ها تسلط دارند، احتمال بیشتری وجود دارد که بتوانند وفاداری در مشتریان خود ایجاد کنند 

و روش هایی را بیابند که عملکرد مؤثرتری داشته باشند و کسب وکار خودشان را رونق دهند. 
داده ها  در فرآیند برقراری ارتباط، اتوماسیون و تجزیه وتحلیل به عنوان عاملی ثابت محسوب می شوند. در هر مرحله امکان 
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گردآوری و به کارگیری داده ها وجود دارد. به عنوان مثال، ازطریق ارتباط دیجیتالی با مشتریان- خواه با هشداردادن به آن ها 
درباره محصوالت و تبلیغات جدید و خواه با گرفتن سفارشات- می توان به درک روشنی از مشتریان رسید. خرده فروشی ها 
با درک این موضوع که مشــتریان به کدام یک از ارتباطات دیجیتالی توجه بیشــتری داشته و نسبت به کدام یک از آن ها 
واکنش نشان داده اند می توانند اطالعات زیادی درباره عالیق فردی یا جمعی، سلیقه و ذائقه و یا حتی درآمد مشتریان خود 

جمع آوری کنند. به طور کلی، براساس سوابق خرید مشتریان می توان شناخت بیشتری نسبت به آن ها پیدا کرد.
براساس داده ها می توان دریافت که کدام اقالم سریع تر به فروش می رسند و یا حاشیه سود بیشتری را ایجاد می کنند. 
گفتنی است که این گونه اطالعات برای برنامه ریزی راهبردی و مدیریت موجودی سودمند هستند. در بخش بعد به بررسی 
سه اپلیکیشن دیجیتال خاص پرداخته می شود که به خرید و فروش آنالین، تأمین مالی و بازاریابی دیجیتال مرتبط هستند.

اینفوگراف 17: خرده فروشی در آینده: تجربیات مشتریان در زمینه داده ها، فروش به صورت آنالین و در فروشگاه ها1 

1. در این طرح نشان داده شده است که در صورت اتخاذ گسترده اپلیکیشن های دیجیتال، چشم انداز خرده فروشی هند طی پنج تا ده سال آینده چگونه خواهد بود. 
این امر مستلزم تدوین قوانین شفاف درباره شیوه های مجاز تجارت الکترونیک، رشد قابل توجه پرداخت های دیجیتال و امور بانکی مشتریان، دسترسی گسترده 

به اتصال پهنای باند در مناطق روستایی، رشد مستمر تعداد مشترکین اینترنت و مالکان تلفن هوشمند و سواد دیجیتالی مشتریان است. 
2. این امر عمدتا برای خرده فروشان بزرگ حائز اهمیت است. 

نکته: اپلیکیشن هایی که به صورت ایتالیک نوشته شده اند، به طور جامع در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرند. 

McKinsey Global Institute analysis :منبع
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فروش آنالین باعث دگرگونی تمام انواع بازارهای خرده فروشی خواهد شد
برجسته ترین و رایج ترین کاربرد دیجیتال شامل خرید و فروش آنالین است که بر روی خرده فروشی های کوچک و 
بزرگ و همچنین بر روی مصرف کنندگان نهائی تأثیرگذار است. مطابق بررسی مکنزی در سال 2019 در زمینه »تمایل 
مصرف کنندگان جهان« که به بررســی 1۷۷00 نفر در 1۵ کشــور ازجمله هند پرداخته شده است، خرید آنالین در حال 
حاضر دومین کانال خرید پرکاربرد و متداول برای ساکنان شهرِی طبقه مصرف کننده هند محسوب می شود. در مقابل، 
فروشــگاه های خانوادگی متداول در رده چهارم قرار دارند و بیش از نصف جمعیت شهرِی طبقه مصرف کننده در هند 
اظهار داشته اند که از این فروشگاه ها خرید می کنند. به عالوه، حدود ۳0 درصد از طبقه مذکور از بازارهای مواد غذایی 

تازه خرید می کنند )نمودار 11(.

30 درصد از 
طبقه مصرف کننده هند از بازارهای مواد غذایی تازه خرید می کنند

نمودار 11: خرید آنالین موادغذایی در میان تعداد زیادی از ساکناِن عمدتا شهری هند رایج شده است
تحوالت کانال های مورداستفاده توسط خانوارها برای خرید لوازم خانگی1 

درصد خانوارها2 

 1. درصد خانوارهایی که به این سؤال پاسخ داده اند: »شما معموال کاالهای خانگی خود )به عنوان مثال موادغذایی و لوازم خانگی( را از کجا خریداری می کنید؟«
2. بررسی جهانی مکنزی برای هند شامل پاسخ های ارائه شده توسط 1000 نفر در رده سنی 1۸ و ۷۴ سال است. بیش از ۸0 درصد از افراد پاسخ دهنده در مناطق 

شهری سکونت دارند و درآمد ماهانه بیش از ۷۵ درصد از آن ها بالغ بر ۳0,000 روپیه است. 

McKinsey 2019 Global Sentiment Survey; McKinsey Global Institute analysis :منبع
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هزینه کرد آنالین خانواده ها در 12 ماه منتهی به سپتامبر 201۸ به میزان ۴۵ درصد رشد یافته است و بدین ترتیب، کانال 
فروش دیجیتالی شاهد سریع ترین رشد در مناطق شهری هند بوده است. دومین کانالی که شاهد سریع ترین رشد بوده است 
شــامل فروشــگاه های تخصصی موادغذایی است که 2۷ درصد رشد خالص داشــته اند و پس از آن نیز هایپرمارکت ها 
قرار دارند که از 19 درصد رشــد برخوردار بوده اند. بیش از ۶0 درصد از افرادی که خرید آنالین انجام می دهند اظهار 
داشته اند که خرید آنالین باعث صرفه جویی در وقت آن ها می شود. دومین دلیل متداول برای خرید آنالین آن است که 
طیف گسترده تری از محصوالت در کانال های فروش آنالین در دسترس مشتریان قرار دارد و در هر زمانی می توانند به 
راحتی کاالی موردنظر خود را سفارش  دهند. گفتنی است که هر یک از این دو دلیل مذکور فقط توسط ۳۸ درصد از 
پاسخ دهندگان مطرح شده است. بیش از ۸0 درصد از افرادی که بیشتر به صورت آنالین خرید می کنند نیز بیان داشته اند 
که این نوع خرید برای آن ها تجربه مثبتی بوده است که خود نشانگر پایداری و پتانسیل رشد این کانال ها است. به عالوه، 

بیش از دوسوم افراد اظهار داشته اند که قصد دارند خرید آنالین موادغذایی خود را افزایش دهند )نمودار 12(.

45 درصد 
رشد هزینه کرد آنالین خانواده ها در سال منتهی به سپتامبر 201۸

برای خرده فروش هایی که قصد دارند از مزایای رشد سریع تجارت الکترونیک بهره مند شوند، راهبرد واحدی وجود 
ندارد و رویکردهای مختلفی براساس اندازه، مقیاس، مکان و خط تولید هر یک از خرده فروش ها به کار برده می شوند.

خرده فروشی های کوچک: خرده فروشی های کوچک عمدتا پلتفرم های آنالین را به عنوان ابزاری برای افزایش 

مقیاس کسب وکار خود، کسب اطالعات مربوط به تقاضا و مشتری یابی راحت در مناطق دیگری به غیر از منطقه نزدیک 
خود در نظر می گیرند. خرده فروشی های کوچکی که به معامله محصوالت گوشه ای می پردازند و یا حجم فروش آن ها 
کم است، ارائه فهرست محصوالت خود در بازارهای آنالین را مفید می پندارند، ولی تمایلی ندارند که از ارائه خدمات 
پیشرفته تر تجارت الکترونیک نظیر خدمات تحویل به مشتری استفاده کنند. در همین حال، خرده فروشی هایی که در زمینه 
فروش کاالهای تولید انبوه فعالیت دارند، ممکن است مجموعه کامل تری از خدمات تحویل به مشتری ازجمله انبارداری 

و خدمات حمل ونقل دریایی را برگزینند.
خرده فروشــی های بزرگ: خرده فروشــی های بزرگ برای ارائه خدمات به مشتریان از پلتفرم های شخص ثالث 

اســتفاده می کنند و بدون این که نیاز باشــد برای ساختمان فروشــگاه هزینه کنند، وب سایت های معامالتِی با حجم زیاد 
خود را راه اندازی می کنند. تعدادی از خرده فروشی های بزرگ دارای فروشگاه های فیزیکی نیستند و تمایلی هم به ایجاد 
چنین فروشگاه هایی ندارند. در مقابل، برخی دیگر دارای شمار چشمگیری از فروشگاه های فیزیکی هستند. تعدادی از 
خرده فروشــی های بزرگ نظیر کروما1 که یک فروشگاه زنجیره ای لوازم برقی است، از پلتفرم های تجارت الکترونیک 
1.  Croma



هند دیجیتال:  فناوری برای ایجاد تحول در راستای کشوری متصل به اینترنت   

116

به عنوان مکمل وب ســایت ها و فروشــگاه های فیزیکی خود اســتفاده می کند. بدین ترتیب، خرده فروشی ها با استفاده از 
پلتفرم ها به منبع بزرگ و حاضر و آماده ای از خریداران بالقوه و داده های مربوط به خرید و گشــت وگذارهای اینترنتی 
آن ها دست می یابند. همچنین، پلتفرم ها امکان دسترسی خرده فروشی ها به خدمات لجستیک، فهرست موجودی کاالها و 

خدمات پرداخت را میسر می سازند. 
پلتفرم های تجارت آنالین تحت شــرایط رقابتی منصفانه بیشــترین مزایا را دربردارند، ولی شیوه های قیمت گذاری 
غیرمنصفانه و یا امتیازات انحصاری آنالین مانع بهره برداری از پتانسیل این پلتفرم ها می شوند. هم زمان، مقرراتی که بیش 
از حد سختگیرانه هستند و باعث محدودیت در تجارت الکترونیک می شوند به سرکوبی رشد و نوآوری منجر می شوند. 

ایجاد تعادل بین این موارد افراط آمیز عنصری کلیدی جهت موفقیت هند در این صنعت نوظهور به شمار می آید. 

نمودار 12: قسمت اعظم جمعیت هند درصدد افزایش خرید اینترنتی موادغذایی در سال آینده هستند 
افراد پاسخ دهنده اظهار داشته اند که در آینده مواد غذایی خود را بیشتر به صورت اینترنتی خریداری می کنند1

درصد جمعیت2  

1. درصد افرادی که در پاسخ به این سؤال که »انتظار دارید میزان استفاده شما از اینترنت برای خرید موادغذایی و لوازم خانگی در 12 ماه آتی چه تغییری کند؟« 
اظهار داشته  اند که میزان استفاده آن ها از اینترنت برای این منظور »افزایش جزئی« یا »افزایش چشمگیری« خواهد داشت. 

2. بررســی جهانی مکنزی شــامل پاسخ های ارائه شده توسط 1۷۷00 شخص در رده سنی 1۸ و ۷۴ ســال در سراسر جهان است که 1000 نفر از آن ها از هند هستند. 
گفتنی است که بیش از ۸0 درصد از افراد پاسخ دهنده هندی در مناطق شهری سکونت دارند و درآمد ماهانه بیش از ۷۵ درصد از آن ها بالغ بر ۳0,000 روپیه است. 

McKinsey 2019 Global Sentiment Survey; McKinsey Global Institute analysis :منبع
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تجزیه وتحلیل داده ها امکان بازاریابی دیجیتال هدفمند را فراهم می آورند و باعث ایجاد 
انگیزه های خرید شخصی  می شوند

مصرف کنندگان درخواســت های روزافزونی فراتر از ارائه محصوالت و خدمات را از خرده فروشــی ها دارند. آن ها 
خواستار این هستند که ارتباط شخصی با برندهای فروشگاهی را حس کنند. در یک بررسی آنالین مشتمل بر 1000 نفر از 
مصرف کنندگان، بیش از نیمی از پاسخ دهندگان اظهار داشته اند که بیشتر از خرده فروشی هایی خرید می کنند که محصوالت 
خود را پیشنهاد می دهند و یا تبلیغات آنالینی را برمبنای گشت و گذارهای اینترنتی قبلی آن ها و یا براساس رفتار خرید آن ها 
نمایش می دهند. شــماری از آن ها )۴۸ درصد( بیان داشــته اند که پس از دریافت ایمیل های شخصی  که حاوی اطالعات 

مربوط به محصوالت یا پیشنهادهای شخصی شده  براساس سابقه خرید آن هاست، بیشتر به خرید مبادرت می ورزند.
به طور کلی، خرده فروشــی ها برای رفع انتظارات مصرف کنندگان به فناوری دیجیتالی نیاز دارند که این قابلیت ها را 
داشــته باشد: ردیابی هر یک از سوابق خرید و سوابق گشــت زنی اینترنتی مشتریان، مقایسه داده های حاصله با فهرست 
موجودی کاالی خرده فروشی ها، پیشنهاد تخفیفات و یا سایر پیشنهادهای مبنی بر متقاعدکردن خریداران به خرید و در 
نهایت، توصیه آن دسته از کانال های ارتباطی و رویکردهای بازاریابی که بیشترین احتمال برای ترغیب مشتریان را دارند.

اگرچه تنها ۳۳ درصد از پاســخ دهندگان در این بررســی آنالین اظهار داشــته اند که تبلیغات شخصی  در رسانه های 
اجتماعی باعث ترغیب آن ها به خرید بیشــتر از خرده فروشــی ها شده اســت، ولی ســایر رویکردهای مبتنی بر بازاریابی 
رسانه های اجتماعی می توانند جذاب تر باشند. ویدئوهای زنده در فیسبوک، بازی ها، محتوای گزینش شده زنده و مسابقه ها 

ازجمله این رویکردها به شمار می آیند.
خرده فروشــی های هند به این واقعیــت پی برده اند که مصرف کنندگان هنگامی که فکر می کننــد کاالیی را ارزان 
خریده اند، واکنش مطلوبی نشــان می دهند. به عنوان مثال، هایپرمارکت زنجیره ای موسوم به »بازار بزرگ« با پخش زنده 
جشنواره خرید در فیسبوک موفق به جذب10 میلیون بازدیدکننده شد و تعداد یک میلیون کوپن به مصرف کنندگانی 
داده شــد که می خواســتند یکی از کاالهای ویژه ای بخرند که ساعت به ساعت در وب َکست 2۴ ساعته عرضه می شد؛ 
خریداران از ۶2 درصد از کوپن ها استفاده کردند. گفتنی است که این کوپن ها آن ها را ملزم می کرد تا از یک فروشگاه 

فیزیکی بازدید کنند.

پرداخت های دیجیتال و وام دهی مبتنی بر گردش پول می توانند موانع موجود در مسیر 
رشد کسب وکارها را برطرف  سازند

اشــخاص و شرکت های خرد و شــرکت های کوچک و متوسط هند به دلیل فقدان ســوابق مالی تاکنون دسترسی 
محدودی به اعتبارات مؤسســات مالی داشــته اند. حال آنکه با اســتفاده از پرداخت های آنالین می توان به حجم زیادی 
داده نظیر گزارشــات درآمد، هزینه های راه اندازی کســب وکار و رشــد بازار دست یافت و این مشکل را برطرف کرد. 
پرداخت های دیجیتال هند از نوامبر 201۶ تا ژانویه 201۸ به میزان ۷۵ درصد رشد داشته و به بیش از 1/۵ میلیارد تراکنش 



هند دیجیتال:  فناوری برای ایجاد تحول در راستای کشوری متصل به اینترنت   

118

رســیده است. پیشرفت ســریع هند در زمینه پرداخت های دیجیتال نشان می دهد که در حال حاضر حجم زیادی داده در 
نتیجه این نوع پرداخت ها وجود دارند.

هرچه تعداد معامالت دیجیتال بیشتر باشد، کسب وکارهای کوچک راحت تر می توانند از بانک ها و سایر مؤسسات 
شناخته شــده به جای وام دهندگان محلی وام بگیرند. درواقع، بانک ها براساس معامالت دیجیتال می توانند گزارشات 
درآمد و مخارج کسب وکارها را مشخص کنند و بدین ترتیب براساس گردش پول پیش بینی شده آن ها در آینده- به 
جــای ارزش نقدینگی دارایی ها- بــه آن ها وام دهند )به همین دلیل این وام ها اغلب به عنوان وام دهی مبتنی بر گردش 

پول نامیده می شوند( )اینفوگراف 1۸(.
پرداخت های دیجیتال و وام  دهی مبتنی بر گردش پول قابلیت این را دارند که میزان اعتبارات موجود برای شرکت های 
خرد و شــرکت های کوچک و متوسط را به طور چشمگیری تقویت کنند و بدین ترتیب، موانع رشد همیشگی آن ها را 

برطرف سازند.

1/5 میلیارد 
حجم پرداخت های دیجیتال در هند در سال 201۸ که
نسبت به سال 201۶ به میزان ۷۵ درصد رشد یافته است

بانک دولتی هند برنامه خود در زمینه اعطای وام به شــرکت های کوچک و متوسط را از وام مبتنی بر ترازنامه به وام 
مبتنی بر گردش پول در سال 201۶ تغییر داده است و نسبت به اتوماسیون فرآیند اجرای ارزیابی صالحیت این شرکت ها 
اقدام کرده است. از زمان اتخاذ این سیاست، وام های اعطا شده به شرکت های کوچک و متوسط تقریبا ۵0 درصد افزایش 
یافته و از 2۷/۴ میلیارد دالر در اواخر ســال مالی 201۵ به ۳۸/۵ میلیارد دالر در سال 201۸ افزایش یافته است. شایان ذکر 
است که تعداد وام گیرندگان افزایش نسبتاً کمتری داشته و از کمتر از 900,000 به کمی بیش از یک میلیون رسیده است.

تحوالت دیجیتال بر روی تمام انواع ذینفعان در اکوسیستم تأثیر دارد
تحوالت آتی ناشی از دیجیتال سازِی بخش خرده فروشی هند، برای سایر بخش ها به جز خرده فروشی ها هم پیامدهایی 
به همراه داشته است. واسطه ها- عمده فروش ها- که در حال حاضر فعالیت دارند نیز باید پیش بینی کنند که دیجیتال بر روی 
کســب وکار آن ها تأثیر می گذارد و  باید بررســی  کنند که در پاسخ به چنین شرایطی چه اقداماتی می توانند انجام دهند. 

مصرف کنندگان نیز باید به طور سنجیده پیش بینی کنند که این تغییرات چه پیامدی برای آن ها دربردارد. 
فناوری هــای دیجیتال این امکان را برای فروشــگاه های خانوادگی کارآمد فراهــم می آورند که به تقاضاهای مناطق 
دیگر به غیر از منطقه پیرامون خود نیز پاسخ دهند، به اعتبارات سازمانی برای توسعه کسب وکار خود دسترسی پیدا کنند و 
خرده فروشی های غیررسمی را در اقتصاد رسمی ادغام  کنند و بدین ترتیب، راحت تر بتوانند کسب وکار خود را توسعه دهند. 
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اینفوگراف 1۸: وام دهی مبتنی بر گردش مالی موجب تسهیل روند اعطای وام می شود 
توصیف واضح روند وام دهی مبتنی بر گردش مالی با استفاده از فناوری های دیجیتال 

McKinsey Global Institute analysis :منبع
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در︋ ︀﹡﹉ ﹨︀ 

 ️︗ ١٥ روز ︀︊︣﹆︑
 ︀﹨ ﹉﹡︀ ︋︀ز︎︣دا︠️ وام ︑﹢︨︳︋ 

 ︀ ︀دار︋  ︣دا︠️ اوراق︋  ﹜︤وم︎ 
 ﹩ا﹡﹥ دارا﹢︐︪︎

️ ︑﹆︀︲︀ی  ︗ ﹤﹆﹫﹇١٠ د ︀ ︊︣﹆︑
 ﹏︀︋﹢﹞ ︀  ️ ︀︨ وب ﹅︣︵وام از

︣دازش   ︎️︗ ﹤﹫﹡︀ ︔ ٩٠ ︀︊︣﹆︑
وام 

 ️︗ ٣ روز ︀︊︣﹆︑
︋︀ز︎︣دا︠️ وام 

﹢د﹋︀ر  ﹎︤﹠﹥ ﹨︀ی︋ ︀ز︎︣دا︠️︠ 
︣︢︎ و ا﹡︺︴︀ف

 ����
���� و 
 �����

 ����
���� و 
 �����

����� ا����ری 

 ���� ������

︣ ︑﹢︨︺﹥ ز︨︣︀︠️ د︖﹫︐︀ل ﹋︀﹐﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩  ︋﹩﹠︊﹞ ﹤﹞︀﹡︣  ︋.١2. Open API consent layer

خرده فروشــی های کوچکی که پویاتر هستند، احتماالً از این فرصت برای توسعه کسب وکار خود بهره می گیرند تا 
بهره وری بیشتری داشته باشند.

خرده فروشی های بزرگ به این واقعیت پی خواهند برد که اپلیکیشن های دیجیتال می توانند با کاهش نقش سرمایه به 
آن ها در زمینه بهبود حاشیه سود خود و گسترش سریع تر کسب وکار خود کمک کنند. به عالوه، خرده فروشی ها براساس 
داده های حاصله از معامالت دیجیتال می توانند ازطریق ارائه پیشنهادهای شخصی شده  باعث ایجاد وفاداری در مشتریان 
شوند و در راستای بهینه سازی درآمد حاصله از هر خریدار به اندازه بیشتر و به نحو بهتری نسبت به تغییر سطح قیمت ها 

مبادرت ورزند. 
مشــتریان در انقالب دیجیتال به عنوان برندگان قطعی محسوب می شــوند و به خدمات سفارشی ، خرید راحت تر و 
کاالهای متنوع تر دسترســی پیدا خواهند کرد. با این حال، همزمان با توســعه بیشــتر قابلیت های تحلیلی خرده فروشان، 
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راهبردهای هدف قراردادن مشــتریان و دسته بندی آن ها نیز گســترش خواهد یافت. مطابق یک ضرب المثل بازاریابی، 
»شرکت ها در زمینه تحویل  محصول مناسب و با قیمت مناسب بسیار بهتر عمل خواهندکرد و در زمان مناسب به مشتری 

مناسب پیام خواهند فرستاد«.

پیش بینی وضعیت یک خرده فروشی کوچک در عصر دیجیتال 
تصور اینکه فناوری های دیجیتال چگونه می توانند تأثیر چشمگیری بر روی خرده فروشی های کوچک هند و درآمد 
بالقوه آن ها برجای بگذارند، کار دشــواری نیست )اینفوگراف 19(. امروزه بسیاری از صاحبان فروشگاه های کوچک 
به مشتریان دائمی، مراجعه کننده ها و رهگذرانی متکی هستند که به کسب وکارهای آن ها سر می زنند و به کاالهای آن ها 
نگاهی می اندازند. حال آنکه صاحبان فروشگاه ها می توانند ازطریق رسانه های اجتماعی، پلتفرم های تجارت الکترونیک و 
سایر گذرگاه های دیجیتال به مخاطبین بسیار بیشتری دسترسی پیدا کنند. همچنین، با سفارش  اینترنتی کاالها و پرداخت های 
دیجیتال این امکان میسر می شود که افرادی که جسته و گریخته به کاالها نگاهی می اندازند به طور نسبتاً راحت تری به 

مشتری دائمی فروشگاه ها تبدیل  شوند.
از آنجا که رشد درآمد فروشگاه ها در سوابق پرداخت دیجیتال آن ها مشخص می شود، صاحبان فروشگاه ها می توانند 
آن را با وام دهندگان بالقوه به اشتراک بگذارند و برای توسعه کسب وکار خود راحت تر وام بگیرند و نسبت به افزایش 
تولید در فروشگاه اصلی و احتماال افتتاح شعبه های دیگر فروشگاه و یا ایجاد یک وب سایت جهت ارائه خدمات به افراد 

ساکن در ایاالت دیگر و یا خارج از کشور اقدام کنند. 
از این رو، کسب وکارهای خرد می توانند به کسب وکارهای با اندازه متوسط تبدیل شوند و فرصت های شغلی ایجاد 

کنند. به همین ترتیب، کسب وکارهای متوسط نیز می توانند به شرکت های پیشگام در آینده تبدیل شوند.
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خرده فروشی

����: McKinsey Global Institute analysis1. Sandeep 

ا������اف ١٩: ����ری ��ی د�����ل ���� ����� درآ�� �����ه ��ده ��و�� ��ی ��د �� ���� 

 ️︀︧﹞ ﹤︋ ﹉﹢﹋ ︀زه︽﹞ ﹉ ١︌ دارای︡﹠︨
٤٠ ﹁﹢ت ﹝︣︋︹ در ا︵︣اف ︫︣ ا﹠︡ور ا︨️ و 

﹝︭﹢﹐ت ︫﹫︣﹠﹩ ︎︤ی ﹝﹩ ﹁︣و︫︡ 

ــ﹥ ﹝︺ــ︣وف  ﹚﹞ در ︌︡﹠ــ︀ی ︨ــ﹨ ﹉﹫﹋
﹨︧ــ︐﹠︡ و او ﹝︺﹞ــ﹢﹐ ︋ــ﹥ ا﹨ــ﹏ ﹝ــ﹏ ﹋ــ﹥ 
را ︠ــ﹢ب ﹝﹩ ︫﹠︀︨ــ﹠︡، ﹋﹫﹉ ﹨ــ︀ی  او 

︠﹢د را ﹝﹩ ﹁︣و︫︡

ا﹡︖ــ︀م               د︨ــ︐﹩  ︋﹥ ︮ــ﹢رت  ︻﹞﹙﹫ــ︀ت 
﹢د   ︠﹏﹋ ︣ ︌ ︧ــ︀ب د﹁︐ــ ︡ ــ﹠ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡.︨ 
ــ﹥ او در  ــ︣ش︋  ︡ و ﹨﹞︧ ــ ﹠﹋ ﹩﹞ ️ ــ ︣ ︡ را ﹝

﹝︣︡️ ﹝﹢︗﹢دی ﹋︀﹐ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡

︩ ﹋﹠﹠ــ︡ه   ــ﹢د را از︎  او ﹜ــ﹢ازم ﹝﹢رد﹡﹫ــ︀ز︠ 
ــ﹩  ــِ﹩ ــ﹉ ︫ــ︣﹋️ ﹋︀﹐﹨ــ︀ی ﹝︭︣﹁ ﹚﹞
ــ︣وش آن  ︡ان ﹁ ــ ــ﹥ ﹋︀ر﹝﹠ ــ︡ ﹋ ــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠ ﹫︑

﹨︣ دو ﹨﹀︐﹥ او را ﹝﹑﹇︀ت ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ 

︑﹆︣︊ــ︀ ﹋﹏ ﹁ــ︣وش ︨ــ﹠︡︌ ︋ــ﹥ ︮ــ﹢رت 
﹡﹆︡ی ا︨️ 

︠︡﹝ــ︀ت  ﹋ــ﹥  دارد  ﹇︭ــ︡   ︌︡﹠︨ــ
︑﹢ــ﹏ درب ﹝﹠ــ︤ل را ︋ــ︣ای ︨ــ︀﹋﹠︀ن 
ــ︣وع  ــ︀ز ︫ ــ︀ی ︑︀زه ︨ ــ︀ از ︋︣ج ﹨ ــ︡ ︑ ﹠
ــ︣ای  ︋ ﹩︭ــ ــ︀زو﹋︀ر ﹝︪ ــ﹩ ︨ ــ︡، و﹜ ﹠﹋

ا﹡︖︀م ا﹟ ﹋︀ر ﹡︡ارد

ــ︣ای  ︠︡﹝ــ︀ت ︑﹢ــ﹏ درب ﹝﹠ــ︤ل ﹁﹆ــ︳︋ 
﹝︪ــ︐︣︀ن دا﹞ــ﹩ ︨ــ﹠︡︌ اراــ﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د 

﹥ او ز﹡﹌ ﹝﹩ ز﹡﹠︡   ︋︀﹝﹫﹆︐︧﹞ ﹤﹋

ــ﹥  ــ︡ ﹋ ــ﹩ ︋︣ده ا﹡ ــ︣ش ︎ ــ﹠︡︌ و ﹨﹞︧ ︨
﹝︽ــ︀زه آن ﹨ــ︀ رو ︋ــ﹥ زوال ا︨ــ️. آن ﹨ــ︀ 
ــ﹥  ــ︡ ﹋ ﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹅﹢ــ︡ان ︠ــ﹢د را ︑︪ــ ﹁︣ز﹡
︋ــ︀ ︗︡ــ️ درس ︠ــ﹢د را د﹡︊ــ︀ل ﹋﹠﹠ــ︡ و 

﹝︧﹫︣ ︫︽﹙﹩ آن ﹨︀ را در ︎﹫︩ ﹡﹍﹫︣﹡︡ 

︣ده ﹁ــ︣وش ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩  ــ﹥ ــ﹉︠   ︋︌ ︡ ︨ــ﹠
︀ــ﹏  ︤ر﹎ــ﹩ ﹡  ︋️ ــ﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫ــ ﹝﹙ــ﹅ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و︋ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د و ر︨ــ︐﹢ران ﹨︀ی ﹋﹢ــ﹉ را در 

 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️ ﹢د ︔︊ ︎﹙︐﹀︣م︠ 

︨ــ﹠﹁ ︌︨︡︣ــ️ ﹝︭ــ﹢﹐ت ︠ــ﹢د را در 
رو،  اــ﹟  از  و  ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡  اراــ﹥  ︎﹙︐﹀ــ︣م 
﹝︪ــ︐︣︀ن ︋﹫︪ــ︐︣ی در ︑︺ــ︡اد ︋﹫︪ــ︐︣ی از 

︀ ﹝︭﹢﹐ت او آ︫﹠︀ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡  ︋﹅︵︀﹠﹞

﹋ــ﹥  ا﹠﹊ــ﹥  از  ︎ــ︦  ﹝ــ︀ه  ︨ــ﹥  ︸ــ︣ف 
ــ️،  ــ﹅ ︫︡ه ا︨ ﹚﹞ ــ︣م ــ﹥ ︎﹙︐﹀ ︋ ︌︡﹠ــ ︨
ــ︩  ــ︡ ا﹁︤ا ــ︩ از ٥٠ در︮ ــ︣وش او ︋﹫ ﹁

︀﹁︐﹥ ا︨️ 

﹝︺︀﹝ــ﹑ت  ﹎ــ︤ارش  ︋︣ا︨ــ︀س   ︌︡﹠︨ــ
︋︀﹡﹉ ﹨ــ︀  از  ︎﹙︐﹀ــ︣م،  در  ︠ــ﹢د 

در︠﹢ا︨️ ا︻︐︊︀رات ︠︣د ﹝﹩ ﹋﹠︡

ا︨ــ︐︡ام            را  د﹍ــ︣  ﹡﹀ــ︣  دو   ︌︡﹠︨ــ
﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ ︑ــ︀ ︋︐﹢ا﹡ــ︡ ︑﹢﹜﹫ــ︡ ︠ــ﹢د را ا﹁︤اــ︩ 
د﹨ــ︡ و ︑﹆︀︲ــ︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ︣ای ﹝︭ــ﹢﹐ت 

︀زد  ︣︵︣ف︨  ︠﹢د را︋ 

ا﹁︤اــ︩  ︋ــ︣ای  ا︻︐︊ــ︀رات  از   ︌︡﹠︨ــ 
﹝﹫ــ︤ان ﹝﹢︗ــ﹢دی ﹋︀﹐ی ︠ــ﹢د ا︨ــ︐﹀︀ده 
ــ︣وش  ــ︡ از ﹁ ــ︩ از ٣٠ در︮ ــ︡؛ ︋﹫ ﹠﹋ ﹩﹞
ــ﹟  ﹑﹡ــ︣م آ ــ︣ در ︎﹙︐﹀ ︲︀ ــ︀ل  وی در

︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د 

︡ و  ︉ ﹝﹩ ﹋﹠ــ ﹫︪ــ︐︣ی ﹋︧ــ  ︋︡ ︌ درآ﹝ــ ︡ ︨ــ﹠
︣ای  ︡ ــ﹉ ا︑﹢﹝︊﹫ــ﹏ ﹋﹢ــ﹉︋  ︣  ︠︣ ︋ــ﹥ ﹁﹊ــ

.️ ﹢د ︨ا ︀﹡﹢اده︠  ︠

������ ����م ������ ����� �� ����ری ��ی د�����ل



۱. جهش دیجیتاِل مبتنی 
بر مصرف کننده هند 



۱. جهش دیجیتاِل مبتنی 
لجستیک بر مصرف کننده هند 

4فصل4
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همزمان با رشد روزافزون اقتصاد هند، جریان کاالها در داخل و خارج از کشور اهمیت زیادی پیدا کرده است. هزینه 
باالی لجستیک که 1۳ تا 1۴ درصد از تولید ناخالص داخلی هند را دربرمی گیرد، یکی از نقاط ضعف این کشور به شمار 
می آید. شایان ذکر است که این رقم در ایاالت متحده، اروپا و آمریکای جنوبی به ترتیب برابر با ۸، 9 و 12 درصد است. 
عوامل متعددی در هزینه باالی لجستیک نقش دارند. در بررسی لجستیک مکنزی برآورد شد ه است که فقط ۷0-۶0 
درصد از هزینه کرد لجســتیک به هزینه های مستقیم ناشی از صنعت حمل ونقل پراکنده، زیرساخت نامناسب خط آهن 
و فقدان انبار نســبت داده می شــود. بیش از ۷۵ درصد از اپراتورها دارای پنج یا تعداد کمتری کامیون هستند و در نتیجه 
مشکالت متعددی در حمل کاال با کانتینر وجود دارد. این مسأله در هند که ۶0 درصد از تمام محموله ها به صورت جاده ای 
حمل می شوند، حائز اهمیت زیادی است )این رقم در کشورهای پیشرفته ۳0 تا ۴۵ درصد است(. به عالوه، بزرگراه های 
ملی فقط 2 درصد از شبکه جاده ای کشور را دربرمی گیرند و این در حالی است که تقریبا ۴0 درصد از وسایل نقلیه در 
بزرگراه ها تردد دارند. در بررسی لجستیک مکنزی برآورد شده است که حمل ونقل ۵0 درصد از تمام محموله ها در هند 

فقط ازطریق هفت کریدور اصلی کشور صورت می گیرد.
۳0 تا ۴0 درصد از هزینه کرد لجستیک هند نیز به مؤلفه های غیرمستقیم ازجمله سرقت، خسارت و هزینه های حمل 
موجودی کاالها نســبت داده  می شــود. تشریفات اداری ناکارآمد و خســته کننده یکی از عوامل کلیدی این هزینه های 
غیرمستقیِم باال محسوب می شود. مطابق شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی )201۸(1، هند از نظر سرعت و قابلیت 
پیش بینی فرآیند ترخیص رتبه ۳۵ را از آِن خود کرده است، حال آنکه رتبه چین و سنگاپور به ترتیب برابر با 2۷ و ۵ است. 
در برآورد وزارت دارایی نشــان داده شده است که کاهش 10 درصدی هزینه غیرمستقیم لجستیک سبب افزایش ۵ تا ۸ 

درصدی صادرات می شود. 

صنعت لجستیک هند در آستانه تحول است 
برخورداری از بخش لجســتیک قوی، معتبر و کارآمد جهت افزایش بهره وری و رقابت پذیری کاالهای هندی در 
بازارهای جهانی اهمیت زیادی دارد. در ژانویه 201۸ مقرر شــد که دولت پلتفرم ملی لجســتیک را راه اندازی کند که 
چنانچه این پورتال یکپارچه به طور کارآمدی اجرا شود، به عنوان بازار الکترونیکی معامالتی جهت برقراری ارتباط اینترنتی 
بین خریداران و ارائه کنندگان خدمات لجســتیک با تمام سازمان های دولتی نظیر گمرک و همچنین سیستم های جامعه 
بندری، ترمینال های دریایی و فرودگاهی، خطوط کشتیرانی و خط آهن عمل می کند. پلتفرم ملی لجستیک امکان کاهش 
زمان الزم برای تخلیه بار و بارگیری در حوزه انبارداری و مدیریت بهتر حمل پیوسته کاال در زنجیره های عرضه را برای 
تولیدکنندگان فراهم می آورد و همزمان، خرده فروشان و فروشندگان می توانند از مزایای متعدد آن نظیر تحویل سریع تر 

کاال، الزامات کمتر در ارتباط با موجودی کاالها و پردازش راحت تر سفارش ها برخوردار شوند. 
به طور کلی، اقدامات مهمی توســط دولت و بخش خصوصی در بخش لجســتیک برنامه ریزی شــده و یا اینکه در 

1.  World Bank’s 2018 Logistics Performance Index
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دســت اقدام اســت. به عنوان مثال، دولت با سرمایه گذاری 11۴ میلیارد دالری در پروژ ه ســاگارماال1 برای مدرن کردن 
اتصال بنادر هند به ســایر بنادر جهان، ســرمایه گذاری ۷۶ میلیارد دالری در برنامه ساخت جاده )و بزرگراه( بهاراتماال2 و 
همچنین سرمایه گذاری 121 میلیارد دالری جهت نوسازی خط آهن کشور موافقت کرده است. همزمان، بازیگران متعدد 
بخش خصوصی نیز طرح های متعددی مبنی بر بهبود کارآیی و عملکرد خود در این حوزه اجرا کرده اند. به عنوان مثال، 
اســتارت آپ حمل ونقل ریویگو۳ فناوری های متعددی را اتخاذ کرده است که بنا به اظهار شرکت موجب کاهش ۵0 تا 
۷0 درصدی زمان ترانزیت برای مشتریان شده اند. حسگرهای متصل به اینترنت جهت بهبود تعمیر و نگهداری ناوگان و 

به کارگیری مدل های پویای مسیریابی ازجمله این فناوری ها محسوب می شوند. 

اپلیکیشن های دیجیتال در کاهش قابل توجه هزینه لجستیک تأثیر بسزایی دارند
مطابق برآوردهای صورت گرفته در بررسی لجستیک مکنزی، مداخالت دیجیتال با افزایش کارآیی سیستم و استفاده 
بهینه از دارایی ها می توانند هزینه های لجستیک را تا 2۵ درصد کاهش دهند. به طور کلی، فناوری های دیجیتال نویدبخشی 
برای تمام ابعاد زنجیره ارزش لجستیک- از تولیدکننده گرفته تا خرده فروش و متصدی حمل بار و خریدار- وجود دارند 

)اینفوگراف 20(. 

طراحی پلتفــرم۴، تلماتیک۵ و ثبت دیجیتالی گزارش ها ازطریق اپلیکیشــن های متعــددی نظیر بالک چین ازجمله 
نویدبخش ترین مداخالت دیجیتال محســوب می شوند. عالوه بر اپلیکیشــن های نامبرده، فناوری های تحلیل پیشرفته و 
سایر فناوری های دیجیتال موجب افزایش قابل توجه کارآیی لجستیک می شوند. به عنوان مثال، به منظور بهینه سازی مسیر، 
اطالع رسانی درباره شرایط ترافیک، وضعیت ناوگان، محموله های در صف انتظار برای تحویل و سایر متغیرها می توان 
از داده های زمان واقعی استفاده کرد و کارآمدترین رویکرد را برای بارگیری کامیون ها و مسیریابی آن ها تا مقصد اتخاذ 
کرد. از فناوری های تحلیل پیشــرفته می توان در سیستم های پشــتیبانی برای قیمت گذاری الگوریتمی و ذخیره خودکار 
اســتفاده کرد. از ربات ها می توان برای انجام وظایف تکراری و با مهارت کم نظیر انتخاب، نظافت، دســته بندی و حمل 
کاالها اســتفاده کرد و همزمان، تجهیز کارکنان به شیشه های واقعیت افزوده موجب افزایش بازده کاری آن ها در زمینه 
دســته بندی و آماده سازی و بلند کردن کاالها می شــود. درنهایت، از حسگرهای شبکه اِی با اینترنت اشیاء می توان برای 
جمع آوری داده های زنده ی مرتبط با عملکرد تجهیزات در زمانی که کار می کنند استفاده کرد و از فناوری های تحلیل 

پیش بینانه می توان برای تعمیر یا تعویض قطعات در صورت نیاز استفاده کرد. 

1.  Sagarmala
2.  Bharatmala
3.  Rivigo
4.  Platformisation
5.  telematics
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اینفوگراف 20: لجستیک در آینده: فناوری های دیجیتال امکان تقویت و بررسی زنجیره تأمین را فراهم می آورند1

1. در این طرح نشــان داده شده اســت که در صورت اتخاذ گسترده اپلیکیشن های دیجیتال، چشم انداز لجستیک هند طی پنج تا ده سال آینده چگونه خواهد بود. 
این امر مستلزم زیرساخت قوی جاده ها، خطوط آهن، بنادر و سایر زیرساخت ها؛ استانداردهای به اشتراک گذاری داده های لجستیک و قوانین مربوط به مالکیت 

و تعهد است.
نکته: اپلیکیشن هایی که به صورت ایتالیک نوشته شده اند، به طور جامع در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرند.

McKinsey Global Institute analysis :منبع

»طراحی پلتفرم« موجب افزایش کارآیی و شفافیت در اکوسیستم پراکنده لجستیک هند می شود 
طراحی پلتفرم شامل فرآیند انجام تمام معامالت مالک کامیون یا ناوگان به صورت آنالین است. تاکنون جمع آوری 
بار به صورت دیجیتال در این حوزه مورد توجه خاص قرار داشته اســت، اما اخیرا خدمات دیگری همچون بیمه، تأمین 
مالی و مدیریت ناوگان نیز مورد توجه بازیگران صنعت قرار گرفته است. به دلیل عدم شفافیت تقاضا و عرضه، بسیاری از 
رانندگان کامیون به راحتی نمی توانند بار برگشت خود را تأمین کنند و بنابراین در این زمینه به کارگزاران متکی هستند و 
این امر موجب افزایش زمان انتظار آن ها در مکان های دوردست و در نتیجه کاهش کارآیی و افزایش هزینه ها می شود. 
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شرکت های متعدد مدل های متعددی را برای ایجاد یک سیستم مبتنی بر پلتفرم و شفاف تر جهت تطبیق تقاضا و عرضه 
همراه با سایر خدمات ارزش افزوده آزموده اند.

اســتارت آپ توروو1 که در ســیلیکون ولی قرار دارد و در حیدرآباد نیز دفتر کار دارد، خدمات مبتنی بر فناوری 
ابری را پیشنهاد داده است و بدین ترتیب، شرکت های لجستیک می توانند نسبت به بهینه سازی عملکرد خود با استفاده از 
هوش مصنوعی اقدام کنند. استارت آپ های متعددی نظیر بلک باک2 و 4TiGO که در بنگلور قرار دارند، پلتفرم های 
آنالینی را راه اندازی کرده اند که شرکت های کشتیرانی با استفاده از آن ها می توانند رانندگان کامیون مستقل را برای 
تحویل کاالها با قیمت موردقبول طرفین پیدا کنند. شرکت بلک باک اظهار داشته است که با بیش از 2۵0,000 راننده 
کامیون و 10,000 شــرکت کشــتیرانی ازجمله هندوســتان یونیلور۳ قرارداد منعقد کرده است. اوبر۴ با اپلیکیشن حمل 
بار آنالین اوبرفِریت۵ توانسته اســت یک شــرکت حمل ونقل برای مسافت های طوالنی را در سال 201۷ ثبت کند که 
همانند اپلیکیشــن اوبر که برای ارتباط اینترنتی بین رانندگان و مســافران به کار می رود، شــرکت های کشتیرانی را به 
صورت اینترنتی با رانندگان کامیون مرتبط می سازد. همانند شرکت تاکسیرانی اوبر، شرکت خدمات حمل ونقل اوبر 

نیز قیمت ها را جهت تطبیق عرضه و تقاضا تعدیل کرده است. 

راه حل های تلماتیک حتی به ناوگان های واحد در زمینه مدیریت پیوسته ناوگان کمک می کنند 
تلماتیک شامل استفاده از ارتباطات و انفورماتیک دیجیتال جهت نظارت بی وقفه بر وسایل نقلیه و محموله ها، به حداکثر 

رساندن بهره برداری از ناوگان و بهبود کارآیی و نظم رانندگان است. 
عملیات حمل ونقل هند مطابق استانداردهای بین المللی ناکارآمد است؛ در بررسی لجستیک مکنزی برآورد شده است 
که کامیون های هند به طور میانگین روزانه ۳00 کیلومتر مسافت طی می کنند و این در حالی است که این رقم در چین برابر 
با ۸00 کیلومتر است. ماهیت بسیار پراکنده صنعت هند یکی از دالیل این امر به شمار می آید. به بیان دقیق تر، بیش از ۸0 
درصد از مالکان کامیون ها به طور مستقل و نه به عنوان بخشی از یک ناوگان واحد فعالیت می کنند. راه حل های تلماتیک 
می توانند حتی به مالکان مستقل کامیون ها در بهبود راندمان سوخت، افزایش نظارت شرکت های کشتیرانی بر وسیله نقلیه 
و افزایش بهره برداری از وسیله نقلیه کمک کنند )اینفوگراف 21(. قابلیت نظارت بر وسیله نقلیه و بهره برداری از وسیله 
نقلیه مورد توجه روزافزون شرکت های کشتیرانی قرار دارد. بدین منظور، راه حل های متعددی از ردیابی ساده جی پی اس 

تا ارتباط کامل با یارانه های وسیله نقلیه- در صورت لزوم- طراحی شده است. 
راه حل های تلماتیک، داده های موردنیاز برای شناســایی رانندگانی که وقت زیادی تلف می کنند، کارها را خیلی 
سریع پیش می برند و یا با سرعت زیاد رانندگی می کنند را در اختیار مدیران قرار می دهند و بدین ترتیب به کاهش 10 

1.  Turvo
2.  BlackBuck
3.  Hindustan Unilever
4.  Uber
5.  Uber Freight
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تا 20 درصدی مصرف ســوخت و همچنین کاهش 20 تا ۳0 درصدی هزینه های تعمیر و نگهداری کمک می کنند. 
مدیران می توانند از همان داده ها جهت بهینه ســازی مســیرهای انتخابی رانندگان، کاهش مسافت و تضمین عملکرد 
کامیون ها مطابق برنامه موردنظر استفاده کنند. برخی از سیستم ها از الگوریتم های نظارت بر چهره و دوربین های داخل 
کابین برای تشخیص احساس خستگی رانندگان و یا شناسایی رانندگان غیرمجاز استفاده می کنند و بدین ترتیب مانع 

سرقت و رویه های اداری بیمه می شوند.

اینفوگراف 21: داده های تلماتیک به بهبود مدیریت پیوسته ناوگان کمک می کنند 
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شبکه های غیرمتمرکز ثبت گزارش با حذف واسطه ها باعث ایجاد اعتماد و شفافیت می شوند
در حال حاضر، تشریفات اداری در صنعت لجستیک هند به صورت دستی انجام می گیرند و خسته کننده و ناکارآمد 
هســتند. این امر باعث افزایش هزینه ها و روند کند تحویل کاال می شــود. البته با اســتفاده از فناوری های دیجیتال نظیر 
بالک چین می توان این مشــکالت را برطرف کرد. درواقع، فناوری های دیجیتال را می توان به عنوان سیستم رتبه بندی به 
کار برد و هر معامله تکمیل شده توسط راننده کامیون یا شرکت کشتیرانی را براساس آن رتبه بندی و یا اعتبارسنجی کرد. 
از آنجا که سایر بازیگران نیز می توانند از این سیستم اعتباردهی استفاده کنند، اعتماد بیشتری در سیستم ایجاد شده و مراحل 
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اعتبارسنجی متعدد حذف می شوند. از این رو، یک اقتصاد مبتنی بر شهرت ایجاد شده و تعداد واسطه ها کاهش می یابد. 
شرکت ارسال کننده بار با انعقاد قراردادهای هوشمند می تواند وجه موردنظر را به طور خودکار به فروشنده در زمان 
رســیدن محموله به مقصد پرداخت کند. با استفاده از فناوری های بالک چین این قراردادهای هوشمند با حذف مراحل 
اداری به میزان بیشــتری هوشمند می شوند. شــایان ذکر است که تمام شرکت های کشتیرانی، شرکت های حمل ونقل و 
کارگزاران باید یک بررسی اولیه ای انجام دهند و از منابع اعتباردهی مختلفی استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که تمام 
طرفین از همان ابتدا بر مبنای اعتماد متقابل عمل می کنند )اینفوگراف 22(. همچنین، الزم است که یک شبکه خصوصی 
برای شرکت های کشتیرانی، شرکت های حمل ونقل، کارگزاران و سایر بازیگران ایجاد شود. دولت یا نهادهای صنعتی از 
بهترین موقعیت برخوردارند تا به منظور ایجاد یک چهارچوب مشترک برای توسعه شبکه های قانونمند لجستیک نسبت به 
تشکیل کنسرسیوم -احتماال با استفاده از بالک چین- اقدام کنند. گفتنی است که دولت ها و بازیگران چندملیتی پیشرفت 
اولیه ای در این حوزه داشته اند. به عنوان مثال، بندر آنتورپ1 در بلژیک اخیرا از فناوری بالک چین جهت اتوماسیون امن 

رویه های اداری خود استفاده می کند.

اینفوگراف 22: شبکه های غیرمتمرکز ثبت گزارش با داده های حاصله از اینترنت اشیاء باعث ایجاد شفافیت 
بیشتر در زنجیره های تأمین می شوند

McKinsey Global Institute analysis :منبع

1.  The Port of Antwerp

��ارش  ��� ��������� ����

����� ����ه ���ر ا���ر

ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︧︐﹆﹫﹛ 
در︋︀ره و︲︺﹫️ و 

﹝︺︀﹝﹑ت از︵︣﹅ ﹋︀﹐﹨︀ی 
﹝︊︐﹠﹩︋ ︣ ا﹠︐︣﹡️ ا︫﹫︀ء

︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ︧﹡ ﹉﹥ از 
د﹁︐︣ ﹋﹏ ﹡﹍︡اری ﹝﹩ ﹋﹠︡ و 
�����ی در ��ل  �� و���� 

���� دارد  ��� ���رت 

︡ه  داده ﹨︀ی ︗﹞︹ آوری︫ 
﹤ ︋﹤﹊︊ ︀﹡﹥ ﹨︀ی︫  را ﹅︣︵از

 ا︫︐︣اک ﹎︢ا︫︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و 
 ﹤﹊︊ ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︫  ﹋︣ ︑﹞︀م︫ 
︋﹥ آن ﹨︀ د︨︐︨︣﹩ دار﹡︡

️ ﹋﹠﹠︡ه ︧﹡ ﹉﹥ از  ﹁︀در
د﹁︐︣ ﹋﹏ ﹡﹍︡اری ﹝﹩ ﹋﹠︡ و 
�� و���� �����ی در ��ل 
��� ���رت ���� دارد
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اگرچه فناوری های بالک چین فناوری های نویدبخشی هستند، ولی تردیدهای زیادی درباره آن ها وجود دارد. مکنزی 
طی همکاری با پیشــگامان حوزه خدمات مالی در دو سال گذشته نشان داده است که شرکت هایی که خیلی زود نسبت 
به ســرمایه گذاری در زمینه بالک چین اقدام کرده اند، مردد هســتند. به بیان دقیق تر، فقط تعداد نسبتا کمی از کاربردهای 
فناوری های بالک چین در حوزه فناورانه، بازرگانی و راهبردی معقول هستند و یا اینکه می توانند در مقیاس گسترده ارائه 
شوند. در یک بررسی، تعدادی از شرکت های خدمات مالی که بالفاصله پس از ظهور فناوری بالک چین از این فناوری 
استفاده کرده اند، اظهار داشته اند که این فناوری هنوز به اندازه کافی پیشرفته نیست و برای کاربرد در سطح شرکتی آماده 

نیست و یا به دلیل اینکه گزینه های دیگری نیز همین کارکرد را با هزینه کمتر دارند، این فناوری غیرضروری است. 
چنانچه در باال گفته شد، بخش لجستیک هند ناکارآمد است و 1۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در این بخش هزینه 
می شود، حال آنکه این رقم برای کشورهای هم تراز و کشورهای پیشرفته برابر با ۸ تا 9 درصد است. هند هنوز راه زیادی 
در پیش دارد تا بتواند کارآیی خود را ازطریق به کارگیری اپلیکیشن های شناخته شده تر )ازجمله ایجاد پلتفرم لجستیک 

ملی و بهره برداری از ظرفیت تلماتیک( بهبود بخشد. 

ذینفعان چه اقداماتی می توانند برای تسریع روند دیجیتال سازِی بخش لجستیک هند انجام دهند
برای  اینکه هند بتواند از سود ناشی از دیجیتال سازی در بخش لجستیک بهره مند شود و شرکت های لجستیک بتوانند 

از مزایای آن برخوردار شوند، به گذشت زمان نیاز دارد و باید صبر پیشه کند.  
شــرکت های کشتیرانی که از خدمات لجستیک برای تحویل کاالهای تمام شده به مصرف کنندگان و یا عمدتا به 
مشتریان بازرگانی استفاده می کنند، می توانند از مزایای مصرف هوشمند داده ها برخوردار شوند. شرکت های کشتیرانی 
با اســتفاده بهینه از اطالعات اضافی، دیدگاه ها و گزینه های ارائه  شده توسط فرآیندهای دیجیتال می توانند شیوه های 
ناب تری به کار گیرند، اتالف زمان کمتری در زنجیره تأمین داشته باشند و درمجموع، کیفیت خدمات زنجیره تأمین 

را بهبود بخشند )اینفوگراف 23(. 
همکاری با ســایر ذینفعان به صورت دیجیتال مستلزم سواد دیجیتالی است. این امر به منظور تحقق کامل مزایای این 
فناوری های جدید ضروری اســت. شــرکت های کشتیرانی باید به نحوه اســتفاده از اپلیکیشن های جدید واقف باشند و 

داده هایی که تمام ذینفعان با آن ها در طول فرایند حمل ونقل به اشتراک می گذارند را درک کنند. 
دولت در زمینه دیجیتال سازی لجستیک و زنجیره های تأمین در هند ازطریق تعیین ارزش پیشنهادی واضِح فرآیند و 
ترغیب مالکان ناوگان کامیونی به سرمایه گذاری در زمینه راه حل های دیجیتال نقش مهمی ایفا می کند. ایجاد یک پلتفرم 
مشترک و تأسیس نهادهای صنعتی جهت تدوین قوانین حاکم بر پلتفرم و استانداردسازی داده ها در آن نیز به همین اندازه 
مهم است. در این راستا، دولت در حال حاضر نسبت به ایجاد پلتفرم لجستیک ملی به منظور افزایش کارآیی و شفافیت 
این بخش اقدام کرده است. دولت باید موضوع توسعه و بهبود برنامه های آموزشی جهت آموزش مهارت های موردنیاز 
برای هر موج از فناوری های دیجیتال نوین به کارکنان بخش لجستیک را نیز مدنظر قرار دهد. همزمان، دولت می تواند با 
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سرمایه گذاری مستمر و استفاده فعاالنه از فناوری های دیجیتال نسبت به ترغیب نوآوری اقدام کند. دولت هم اکنون دستور 
داده اســت در اتوبوس های عمومی به منظور ردیابی از راه دور آن ها، ابزار جی پی اس نصب شــود. البته دولت می تواند با 
ایجاد بازار برای فناوری های پیشگام نظیر هوش مصنوعی اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهد. به عنوان مثال، هوش 

مصنوعی به بهینه سازی بارهای واگن قطار و مسیریابی قطار در خطوط آهِن تحت مالکیت دولت هند کمک می کند. 

چهار بخش مذکور در این فصل صرفا به منظور توصیف کارآیی و ارزش ناشی از اتخاذ فناوری های دیجیتال و ایجاد 
اکوسیستم های دیجیتال در هند موردبررسی قرار گرفته اند. این فناوری ها در حال حاضر وجود دارند و شرکت ها به تازگی 
از آن ها استفاده می کنند. با این حال، استقبال از دیجیتال فقط وظیفه شرکت ها به شمار نمی آید و دولت و اشخاص نیز نقش 

مهمی در این زمینه ایفا می کنند. در فصل آخر به این موضوع پرداخته می شود. 
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����: McKinsey Global Institute analysis1. Mukesh

��رآ�� ����� ��ی ������ �� ����   ا������اف ٢٣: ����ری ��ی د�����ل �� ا��ا�� ������ ���� ا��ا�� 

﹝﹢﹋١︩ در د﹨﹙﹩ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹁﹢﹐د دارد و 
︋︣ای ︨︀ز﹡︡﹎︀ن و ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹋﹏ 

﹋︪﹢ر ﹁﹢﹐د ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

ــ﹏ ﹝ ︀ی﹨ ️ ــ︣﹋ ــ﹢﹐ از ︫ ــ︩ ﹝︺﹞ ﹋﹢﹞
ــ﹩  ــ﹥ ︮﹠︺︐ ــ︀ن ﹝﹠︴﹆ ــ︹ در ﹨﹞ ــ﹏ وا﹇  و﹡﹆
از  ︻﹞ــ︡ه ای  ︋ــ︩  ﹞ــ﹏  ︋ــ︣ای 

﹝︭﹢﹐ت ︠﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

 ﹤  ︋︦ ﹢﹠︐د︨ــ ︡ ︀﹝﹫ــ﹢ن ﹉ ر︨ــ﹫ را﹡﹠ــ︡﹎︀ن ﹋
ــ︀ت  ــ︀وی ا︵﹑︻  ﹤ــ ﹋ ︡ ــ ︩ ﹝﹩ د﹨﹠ ــ ﹋﹢﹞
︡ازه ︋ــ︀ر، ﹝﹆︭ــ︡، ﹝︊﹙ــ︼  ︣︋ــ﹢ط ︋ــ﹥ ا﹡ــ ﹞
︡ و  ــ﹠ ــ️، و﹜ــ﹩ ﹨﹫ــ︘︨  ︐ــ﹩ و ︾﹫ــ︣ه ︨ا ︎︣د︠ا

︊﹩ ارا﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د  ﹝︡رک ﹝﹠︨︀

ــ︡﹎︀ن  ــ︐﹥ را﹡﹠ ــ﹢ر ︎﹫﹢︨ ــ︡ ︋﹥ ︵ ︀︋ ︩ــ ﹋﹢﹞
﹋︀﹝﹫ــ﹢ن را ︎﹫﹍﹫ــ︣ی ﹋﹠ــ︡ ︑ــ︀ در︋ــ︀ره 
︋ــ﹥ روز  ا︵﹑︻ــ︀ت  و︲︺﹫ــ️ ﹝﹞﹢﹜ــ﹥ 
ــ﹥  ــ﹥ ︋ ــ️ ﹋ ــ︣ ا︨ ︤﹎︀﹡ ــ︡ و ــ️ ﹋﹠ ﹁︀در

﹎﹀︐﹥ ﹨︀ی آن ﹨︀ ا︻︐﹞︀د ﹋﹠︡  

﹝﹢﹋ــ︩ ﹡︀﹎︤ــ︣ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ز﹝ــ︀ن زــ︀دی از 
ــ︡،  ــ️ ︠ــ﹢د را ︮ــ︣ف ﹜︖︧ــ︐﹫﹉ ﹋﹠ و﹇
﹢د  ــ︀ل آ﹡﹊ــ﹥ ﹝﹀﹫︡︑ــ︣ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ز﹝ــ︀ن︠ 

 ︡﹠﹋ ︣﹍︣ف ﹝﹢ارد د را︮ 

﹎︀﹨ــ﹩ او﹇ــ︀ت ︋︪ــ﹩ از ︋ــ︀ر ﹝﹢﹋ــ︩ 
︋ــ﹥  ا﹟ ﹋ــ﹥  ــ︀  و  ﹝﹩ ︋﹫﹠ــ︡  ︧︠ــ︀رت 
︨ــ︣﹇️ ﹝ــ﹩ رود؛ ﹝﹢﹋ــ︩ ﹡︀﹎︤ــ︣ ا︨ــ️ 

﹋﹥ ︧︠︀رت وارده را ﹝︐﹞﹏ ︫﹢د 

︑︃︠﹫ــ︣ در ︨ــ﹀︀رش ﹨︀ ا︾﹙ــ︉ ﹝﹢︗ــ︉ 
︣ا︋︣  ــ﹥ و︗ــ﹥ و ا︻︐︊ــ︀ر ﹝﹢﹋ــ︩ در︋  ﹜︴﹞ــ﹥︋ 

﹝︪︐︣︀ن ﹝﹩ ︫﹢د

ــ﹥ ا﹠﹊ــ﹥ ﹝﹢﹋ــ︩ ز﹝ــ︀ن زــ︀دی  ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥︋ 
ــ︣ف ﹝ــ﹩ ــ︣ای ﹝︣︡ــ️ ﹜︖︧ــ︐﹫﹉︮  را︋ 

 ﹋﹠ــ︡، د﹍ــ︣ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ︋ــ﹥ ﹡ــ﹢آوری و ــ︀ 
︍︣دازد  ﹢د︋  ︉ و﹋︀ر︠  ︧﹋ ﹤︺︨﹢︑

 ﹤︍︀ر﹊ ﹉﹫︐ــ︣م ﹜︖︧ــ﹀︐﹚  ︎﹉ ﹤ــ  ︋︩ ﹝﹢﹋ــ
︣ا﹨ــ﹛  ︀ و ︻︣︲ــ﹥ را ﹁ ﹋ــ﹥ ا﹝ــ﹊︀ن ︑︴︊﹫ــ﹅ ︑﹆︀︲ــ
︣ای  ــ  ︋︡ ︐﹢ا﹡ــ  ︋︀ ﹝ــ﹩ آورد، وارد ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑ــ

︀﹝﹫﹢ن رزرو ﹋﹠︡  ﹢د ﹋ ﹞﹏︋ ︀ر﹨︀ی آ︑﹩︠ 

︑︃﹝﹫ــ﹟ ︎﹫︪ــ﹠︀دی  ️ ﹨ــ︀ی  ﹝﹫﹇ ﹝﹢﹋ــ︩ 
 ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن ﹝︐﹙ــ︿ (از︗﹞﹙﹥ ﹠︡و︗ــ﹩) را 
︋ــ︀ ﹨ــ﹛ ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ︸ــ︣ف 
ــ︡ه  ︫ ﹤ــ︀ت ارا ــ︀︋﹆﹥ و ︠︡﹝ ــ﹥ ︨ ــ︡ د﹇﹫﹆ ﹠

︡﹠﹋ ﹩︋︀ آن ﹨︀ را ارز ︳︨﹢︑

ــ︀ت  ــ︀ و ︠︡﹝ ﹨ ️ ــ﹢ن ﹇﹫﹞ ــ︩ ﹨﹛ ا﹋﹠ ﹋﹢﹞
︋︐ــ︣ی را در︀﹁ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡، زــ︣ا در 
ــ︡  ــ﹢ر دار﹡ ︱ ﹩ــ ــ︣م ︋︀ز﹍︣ا﹡ ــ﹟ ︎﹙︐﹀ ا
︫ــ﹀︀ف ︑︣ی  و  ﹋︀رآ﹝︡︑ــ︣  ︋﹥ ︵ــ﹢ر  ﹋ــ﹥ 

︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹝︻

ــ﹅ ــ﹉ دا︫ــ︊﹢رد ﹝︐︭ــ﹏  ︣︵ــ︩ از﹋﹢﹞
︋ــ﹥ ﹡︣م ا﹁ــ︤ار ﹝︣︡ــ️ ﹡ــ︀و﹎︀ن، ︋ــ︀ر ︠ــ﹢د 
را ︎﹫﹍﹫ــ︣ی ﹋ــ︣ده و و︲︺﹫ــ️ آن را در 

ز﹝︀ن وا﹇︺﹩ ︑️ ﹡︷︣ دارد 

از آ﹡︖ــ︀ ﹋ــ﹥ ﹝﹢﹋ــ︩ و ︣︠ــ︡ار وی ︋ــ︀ 
︎﹫﹢︨ــ︐﹟ ︋ــ﹥ ︎﹙︐﹀ــ︣م ﹝︪ــ︐︣ک ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ 
﹝ــ﹊︀ن ﹋︀﹐﹨ــ︀ را در ز﹝ــ︀ن  و︲︺﹫ــ️ و 
ــ︐︣ی  ــ﹀︀﹁﹫️ ︋﹫︪ ــ︡، ︫ ــ﹩ ﹋﹠﹠ ــ﹩ ︋︣ر︨ وا﹇︺

ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د 

﹝﹢﹋ــ︩ ︋ــ﹥ ︣︠ــ︡ار ︠ــ﹢د ــ﹉ ﹋ــ︡     
﹝﹩ د﹨ــ︡ ︑ــ︀ ︋ــ﹥ ا︵﹑︻ــ︀ت ︗︀﹝︺ــ﹩ در︋ــ︀ره 
﹝︀﹨﹫ــ️ ﹝﹞﹢﹜ــ﹥ ار︨ــ︀﹜﹩، ارزش و ︾﹫ــ︣ه 

︫︡︀ د︨︐︨︣﹩ دا︫︐﹥︋ 

و﹇ــ️  در   ︀﹨ ️ ︨ــ︀︻ ﹨ــ︣ روزه  ﹝﹢﹋ــ︩ 
ــ﹥  ــ︡ و از ز﹝︀﹡﹩ ﹋ ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠ ﹢︗ ﹤﹁︣︮ ــ﹢د ︠
﹝﹩ ﹋﹠ــ︡،   ا︨ــ︐﹀︀ده  ﹊︍︀رــ﹥  ︎﹙︐﹀ــ︣م  از 

﹫︪︐︣ی دار﹡︡   ︋️︀︲︀ن او ر︣︐︪﹞
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﹝﹢﹋١︩ در د﹨﹙﹩ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹁﹢﹐د دارد و 
︋︣ای ︨︀ز﹡︡﹎︀ن و ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹋﹏ 

﹋︪﹢ر ﹁﹢﹐د ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

ــ﹏ ﹝ ︀ی﹨ ️ ــ︣﹋ ــ﹢﹐ از ︫ ــ︩ ﹝︺﹞ ﹋﹢﹞
ــ﹩  ــ﹥ ︮﹠︺︐ ــ︀ن ﹝﹠︴﹆ ــ︹ در ﹨﹞ ــ﹏ وا﹇  و﹡﹆
از  ︻﹞ــ︡ه ای  ︋ــ︩  ﹞ــ﹏  ︋ــ︣ای 

﹝︭﹢﹐ت ︠﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

 ﹤  ︋︦ ﹢﹠︐د︨ــ ︡ ︀﹝﹫ــ﹢ن ﹉ ر︨ــ﹫ را﹡﹠ــ︡﹎︀ن ﹋
ــ︀ت  ــ︀وی ا︵﹑︻  ﹤ــ ﹋ ︡ ــ ︩ ﹝﹩ د﹨﹠ ــ ﹋﹢﹞
︡ازه ︋ــ︀ر، ﹝﹆︭ــ︡، ﹝︊﹙ــ︼  ︣︋ــ﹢ط ︋ــ﹥ ا﹡ــ ﹞
︡ و  ــ﹠ ــ️، و﹜ــ﹩ ﹨﹫ــ︘︨  ︐ــ﹩ و ︾﹫ــ︣ه ︨ا ︎︣د︠ا

︊﹩ ارا﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د  ﹝︡رک ﹝﹠︨︀

ــ︡﹎︀ن  ــ︐﹥ را﹡﹠ ــ﹢ر ︎﹫﹢︨ ــ︡ ︋﹥ ︵ ︀︋ ︩ــ ﹋﹢﹞
﹋︀﹝﹫ــ﹢ن را ︎﹫﹍﹫ــ︣ی ﹋﹠ــ︡ ︑ــ︀ در︋ــ︀ره 
︋ــ﹥ روز  ا︵﹑︻ــ︀ت  و︲︺﹫ــ️ ﹝﹞﹢﹜ــ﹥ 
ــ﹥  ــ﹥ ︋ ــ️ ﹋ ــ︣ ا︨ ︤﹎︀﹡ ــ︡ و ــ️ ﹋﹠ ﹁︀در

﹎﹀︐﹥ ﹨︀ی آن ﹨︀ ا︻︐﹞︀د ﹋﹠︡  

﹝﹢﹋ــ︩ ﹡︀﹎︤ــ︣ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ز﹝ــ︀ن زــ︀دی از 
ــ︡،  ــ️ ︠ــ﹢د را ︮ــ︣ف ﹜︖︧ــ︐﹫﹉ ﹋﹠ و﹇
﹢د  ــ︀ل آ﹡﹊ــ﹥ ﹝﹀﹫︡︑ــ︣ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ز﹝ــ︀ن︠ 

 ︡﹠﹋ ︣﹍︣ف ﹝﹢ارد د را︮ 

﹎︀﹨ــ﹩ او﹇ــ︀ت ︋︪ــ﹩ از ︋ــ︀ر ﹝﹢﹋ــ︩ 
︋ــ﹥  ا﹟ ﹋ــ﹥  ــ︀  و  ﹝﹩ ︋﹫﹠ــ︡  ︧︠ــ︀رت 
︨ــ︣﹇️ ﹝ــ﹩ رود؛ ﹝﹢﹋ــ︩ ﹡︀﹎︤ــ︣ ا︨ــ️ 

﹋﹥ ︧︠︀رت وارده را ﹝︐﹞﹏ ︫﹢د 

︑︃︠﹫ــ︣ در ︨ــ﹀︀رش ﹨︀ ا︾﹙ــ︉ ﹝﹢︗ــ︉ 
︣ا︋︣  ــ﹥ و︗ــ﹥ و ا︻︐︊ــ︀ر ﹝﹢﹋ــ︩ در︋  ﹜︴﹞ــ﹥︋ 

﹝︪︐︣︀ن ﹝﹩ ︫﹢د

ــ﹥ ا﹠﹊ــ﹥ ﹝﹢﹋ــ︩ ز﹝ــ︀ن زــ︀دی  ︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥︋ 
ــ︣ف ﹝ــ﹩ ــ︣ای ﹝︣︡ــ️ ﹜︖︧ــ︐﹫﹉︮  را︋ 

 ﹋﹠ــ︡، د﹍ــ︣ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ︋ــ﹥ ﹡ــ﹢آوری و ــ︀ 
︍︣دازد  ﹢د︋  ︉ و﹋︀ر︠  ︧﹋ ﹤︺︨﹢︑

 ﹤︍︀ر﹊ ﹉﹫︐ــ︣م ﹜︖︧ــ﹀︐﹚  ︎﹉ ﹤ــ  ︋︩ ﹝﹢﹋ــ
︣ا﹨ــ﹛  ︀ و ︻︣︲ــ﹥ را ﹁ ﹋ــ﹥ ا﹝ــ﹊︀ن ︑︴︊﹫ــ﹅ ︑﹆︀︲ــ
︣ای  ــ  ︋︡ ︐﹢ا﹡ــ  ︋︀ ﹝ــ﹩ آورد، وارد ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑ــ

︀﹝﹫﹢ن رزرو ﹋﹠︡  ﹢د ﹋ ﹞﹏︋ ︀ر﹨︀ی آ︑﹩︠ 

︑︃﹝﹫ــ﹟ ︎﹫︪ــ﹠︀دی  ️ ﹨ــ︀ی  ﹝﹫﹇ ﹝﹢﹋ــ︩ 
 ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن ﹝︐﹙ــ︿ (از︗﹞﹙﹥ ﹠︡و︗ــ﹩) را 
︋ــ︀ ﹨ــ﹛ ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ︸ــ︣ف 
ــ︡ه  ︫ ﹤ــ︀ت ارا ــ︀︋﹆﹥ و ︠︡﹝ ــ﹥ ︨ ــ︡ د﹇﹫﹆ ﹠

︡﹠﹋ ﹩︋︀ آن ﹨︀ را ارز ︳︨﹢︑

ــ︀ت  ــ︀ و ︠︡﹝ ﹨ ️ ــ﹢ن ﹇﹫﹞ ــ︩ ﹨﹛ ا﹋﹠ ﹋﹢﹞
︋︐ــ︣ی را در︀﹁ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡، زــ︣ا در 
ــ︡  ــ﹢ر دار﹡ ︱ ﹩ــ ــ︣م ︋︀ز﹍︣ا﹡ ــ﹟ ︎﹙︐﹀ ا
︫ــ﹀︀ف ︑︣ی  و  ﹋︀رآ﹝︡︑ــ︣  ︋﹥ ︵ــ﹢ر  ﹋ــ﹥ 

︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹝︻

ــ﹅ ــ﹉ دا︫ــ︊﹢رد ﹝︐︭ــ﹏  ︣︵ــ︩ از﹋﹢﹞
︋ــ﹥ ﹡︣م ا﹁ــ︤ار ﹝︣︡ــ️ ﹡ــ︀و﹎︀ن، ︋ــ︀ر ︠ــ﹢د 
را ︎﹫﹍﹫ــ︣ی ﹋ــ︣ده و و︲︺﹫ــ️ آن را در 

ز﹝︀ن وا﹇︺﹩ ︑️ ﹡︷︣ دارد 

از آ﹡︖ــ︀ ﹋ــ﹥ ﹝﹢﹋ــ︩ و ︣︠ــ︡ار وی ︋ــ︀ 
︎﹫﹢︨ــ︐﹟ ︋ــ﹥ ︎﹙︐﹀ــ︣م ﹝︪ــ︐︣ک ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ 
﹝ــ﹊︀ن ﹋︀﹐﹨ــ︀ را در ز﹝ــ︀ن  و︲︺﹫ــ️ و 
ــ︐︣ی  ــ﹀︀﹁﹫️ ︋﹫︪ ــ︡، ︫ ــ﹩ ﹋﹠﹠ ــ﹩ ︋︣ر︨ وا﹇︺

ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د 

﹝﹢﹋ــ︩ ︋ــ﹥ ︣︠ــ︡ار ︠ــ﹢د ــ﹉ ﹋ــ︡     
﹝﹩ د﹨ــ︡ ︑ــ︀ ︋ــ﹥ ا︵﹑︻ــ︀ت ︗︀﹝︺ــ﹩ در︋ــ︀ره 
﹝︀﹨﹫ــ️ ﹝﹞﹢﹜ــ﹥ ار︨ــ︀﹜﹩، ارزش و ︾﹫ــ︣ه 

︫︡︀ د︨︐︨︣﹩ دا︫︐﹥︋ 

و﹇ــ️  در   ︀﹨ ️ ︨ــ︀︻ ﹨ــ︣ روزه  ﹝﹢﹋ــ︩ 
ــ﹥  ــ︡ و از ز﹝︀﹡﹩ ﹋ ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠ ﹢︗ ﹤﹁︣︮ ــ﹢د ︠
﹝﹩ ﹋﹠ــ︡،   ا︨ــ︐﹀︀ده  ﹊︍︀رــ﹥  ︎﹙︐﹀ــ︣م  از 

﹫︪︐︣ی دار﹡︡   ︋️︀︲︀ن او ر︣︐︪﹞
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هند زمانی می  تواند از مزایای کامل دیجیتال سازی بهره ببرد و مشکالت موجود در مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال را به 
حداقل برساند که رهبران کسب وکارها، مقامات دولتی و شهروندان آن نقش های متمایزی را ایفا کنند. البته، همکاری 

آن ها با یکدیگر نیز به همین اندازه مهم است. 
رهبران کسب وکارها باید ارزیابی کنند که دیجیتال برای شرکت و صنعت آن ها چه مفهومی دارد، اولویت هایی را 
برای انطباق شرکت های خود با شرایط جدید تعیین کنند و سپس با تأمین کنندگان و مشتریان خود درمورد این موضوع 
صحبت کنند که این تغییرات برای آن ها چه مفهومی دارد. مقامات دولتی باید طرح هند دیجیتال )از جمله سرمایه گذاری 
در زیرساخت های دیجیتالی، دیجیتال سازی عملیات دولت، ایجاد منابع داده عمومی، بهبود مقررات و مدیریت آموزش 
مهارت های جدید به کارگرانی که پس از اجرای اپلیکیشن های دیجیتال کار خود را از دست می دهند( را اجرایی نمایند. 
افراد باید خود را در برابر ماهیت متغیر بسیاری از مشاغل ازجمله شغل خود آماده کنند. آن ها همچنین باید در بازارهای به 

سرعت در حال تکامل به عنوان یک ناظر محتاط و مصرف کننده آگاه داده های شخصی عمل کنند.

کسب وکارها باید سریع فکر کنند و سریع تر دست به عمل بزنند تا بتوانند در آینده دیجیتال 
هند به موفقیت برسند 

مدیران اجرایی دانا پیش  بینی می کنند که عوامل دیجیتالی همه جنبه های کسب وکار را متحول خواهند کرد. در نتیجه، 
ارزش ها تغییر خواهند کرد و در این میان، گروهی برنده و گروهی بازنده خواهند شد. بدیهی است که برندگان شامل آن 

دسته از شرکت هایی خواهند بود که به سرعت واکنش نشان می دهند و پذیرای تغییرات هستند. 
دیجیتال سازی در هند به دلیل مقیاس، روند دیجیتال سازی سریع و بهره وری فعلی نسبتاً کم آن در بسیاری از بخش ها 
ممکن اســت تحوالت و مزایای بالقوه زیادی در پی داشته باشــد. بهره  گیری از مزایای ناشی از تغییرات پیش رو تا حد 
زیادی به سرعت عمل و قاطعیت مدیران اجرایی در تطبیق مدل های کسب وکار فعلی شرکت ها و میزان دیجیتال سازی 

عملکردهای داخلی شرکت ها بستگی دارد.
مدیران باید چهار مسأله ضروری را هنگام تعیین روند مدیریتی خود در ارتباط با تحوالت آینده مورد توجه قرار دهند: 
در تطبیق مدل های کسب وکار فعلی و اتخاذ مدل های جدید و تحول آفرین به طور هوشمندانه ریسک کنند؛ راهبردهای 
دیجیتال را همیشــه مد نظر داشته باشــند؛ در زمینه ایجاد توانمندی های دیجیتالی الزم به سرعت سرمایه گذاری کنند؛ و 
شرکت های خود را ملزم کنند که در زمره سازمان هایی چابک و پویا قرار گیرند که به سرعت نسبت به دیجیتالی کردن 

خود اقدام می کنند. 

شــرکت ها باید در زمینه تطبیق مدل های کســب وکار فعلی و اتخاذ مدل های جدید و 
تحول آفرین ریسک کنند

واکنش سریع در برابر پویایی متغیر برای بقا در صنایع تحول آفرین بسیار حیاتی است، اما تنها ۴۶ درصد از شرکت های 
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هندِی مورد بررسی گزارش کرده اند که برنامه های هماهنگی در راستای تغییر راهبرد بلندمدت خود جهت واکنش در 
برابر تحوالت بزرگ تدوین کرده اند.

تحول فی نفسه باعث عدم اطمینان می شود، اما نباید ترسید. در صنایع تحول آفرین، شرکت ها باید جسورانه واکنش 
نشــان دهند، حاال خواه این واکنش بررسی یک کسب وکار تجاري متفاوت باشد و یا اینکه تحقیق در مورد روش هاي 
جدید برقراری ارتباط با مشــتریان موجود و جذب مشــتریان جدید باشد. مدیران اجرایی هنگام تعیین راهبرد خود باید 

دیجیتال را مد نظر داشته باشند و دیجیتال باید اساس تمام تدبیرات پیشنهادی آن ها را تشکیل دهد. 
سواد دیجیتالی مشتریان به طور روزافزونی در حال افزایش است و مشتریان انتظار دارند که دیجیتال باعث سهولت و 
سرعت عمل آن ها چه هنگام خرید آنالین و چه هنگام اعتراض نسبت به بی نظمی صورتحساب شود، اما به نظر می رسد 
بسیاری از شرکت ها از این ایده به طور کامل استقبال نمی کنند. در این نظرسنجی ۸0 درصد از شرکت ها عنوان کرده اند 
که دیجیتال »اولویت اصلی« آن ها به شمار می آید، ولی فقط ۴1 درصد از آن ها اظهار داشته اند که نسبت به ادغام کامل 

راهبرد دیجیتالی خود با راهبرد کلی شرکت اقدام کرده اند. 
شــرکت هایی کــه از نظر دیجیتال عقب افتاده اند اساســا در زمینه اتخاذ تحوالت فناورانــه در صنایع خود پیش قدم 
نمی شوند، اما فرصت های زیادی برای دیجیتالی کردن کارهای روزانه خود دارند: فقط ۳9 درصد از شرکت های بزرگ 
در این نظرسنجی اظهار داشته اند که از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری )نرم افزاری که به اتوماسیون فرآیند فروش کمک 
می کند( استفاده می کنند و فقط ۵0 درصد از شرکت های مورد بررسی دارای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی )نرم افزاری 
که به مدیریت تولید کمک می کند( هســتند. درصد بسیار کمی از شــرکت ها )1۴ درصد( نیز در این نظرسنجی اظهار 
داشته اند که تمام بخش های سازمان خود را به طور کامل دیجیتالی کرده اند. شایان ذکر است که سازمان های دیجیتالِی 

متمرکز در ترغیب مفاهیم دیجیتال بیشترین تاثیر را از خود برجای می گذارند.

شرکت ها باید در زمینه ایجاد توانمندی های دیجیتالی الزم به سرعت سرمایه گذاری کنند
شرکت هایی که از رقبا عقب مانده اند باید به سرعت در زمینه ایجاد توانمندی های دیجیتالی الزم سرمایه گذاری 
کنند و در وهله اول باید نیروهایی را استخدام کنند که در این زمینه استعداد دارند. در هند که رتبه هشتاد و یکم در 
شاخص جهانی رقابت پذیری استعداد 201۸ )مؤسسه اینسید( 1را داراست، این امر چالش برانگیز است. زیرا بسیاری 
از بااســتعدادترین کارگران هندی مهاجرت می کنند و به ندرت به کشور خود باز می گردند. شرکت ها می توانند با 
همکاری با دانشــگاه ها برای جذب و پرورش افراد بااســتعداد تالش کنند تا این مشکل را برطرف کنند و در وهله 
اول باید »بومیان دیجیتال« که هم اکنون در دانشــگاه ها مشغول تحصیل هستند و یا اخیراً تحصیالت خود را به پایان 
رســانده اند را اســتخدام کنند. مهارت ها و توانمندی های آتی که این افراد باید بلد باشــند شامل تفکر غیرخطی و 
جانبی برای کنار گذاشتن فرآیندها و روش های از قبل تعریف شده، گرایش قوی به اتخاذ سریع فناوری برای حل 

1.  INSEAD’s 2018 Global Talent Competitiveness Index
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مشکالت کسب وکار و »ذهنیت منبع باز« است که به دانشجویان کمک می کند همزمان از چندین منبع دانش برای 
حل مشکالت استفاده کنند.

شرکت های پیشگام در عرصه دیجیتال عالوه بر استخدام استعدادها، باید نسبت به افزایش شناخت و توانمندی های 
همه ســطوح ســازمان خود در زمینه فناوری اقدام کنند. این روند از همان ابتدا شروع می شود: مدیران ارشد اجرایی باید 
دائما در مورد اپلیکیشن های بالقوه دیجیتال آگاهی کسب کنند و شخصاً از طرح های تجزیه وتحلیل پیشرفته و دیجیتال 
در سازمان های خود حمایت کنند. رؤسای واحدهای کسب وکار باید نقشه راه های تحلیلی و دیجیتال را توسعه دهند و 
پرتفولیوی پروژه ها را مدیریت کنند. کادری از »مترجمان« دیجیتال و کسب وکار باید برای اجرای پروژه های دیجیتالی 
آمــوزش ببینند و بدین منظور باید مجموعه ای از تیم های مترجمی چندمنظوره تشــکیل و مدیریت شــوند و همزمان از 

متخصصان دیجیتال )استعدادهای داخلی یا برون سپاری شده( برای به انجام رساندن این پروژه ها استفاده شود. 
این توانمندی ها را می توان ازطریق آموزش کارمندان موجود و یا مشارکت با سازمان های دیگری توسعه داد که دارای 
استعدادهای الزم در این زمینه هستند. شرکت هایی که به دنبال دیجیتال سازی خود هستند باید تمام این گزینه ها را در نظر 

بگیرند و موثرترین گزینه را در هر مورد انتخاب کنند.

شرکت ها باید سازمان هایی چابک و پویا ایجاد کنند که به سرعت نسبت به دیجیتالی کردن 
خود اقدام می کنند

سازمان های دیجیتالی همچنین مایل به توانمندسازی افراد و از بین بردن سلسله مراتب هستند. شرکت آی ان جی گروپ1 
که یک شرکت خدمات مالی هلندی است، با از بین بردن سلسله مراتب در ساختار سازمانی خود و ایجاد ۳۵0 »گروه« در 
فقط 1۳ »بخش« و همزمان با کنار گذاشتن ساختارهای تشویق و تنبیهی که منوط به اندازه پروژه ها یا تیم ها هستند، توانسته 

است سازمان خود را متحول نماید. 
شرکت هایی که به دنبال دیجیتالی کردن عملیات خود هستند، عالوه بر استفاده از ابزارهای جدید و تیم های جدید، 
اغلب به یک نگرش جدید نیز احتیاج دارند. چنین نگرشــی مبتنی بر ترغیب چابکی و پویایی و در اولویت گذاشــتن 
دیجیتال است. درواقع، این نگرش با یک ذهنیت »آزمون و یادگیری« آغاز می شود که از تکرار سریع حمایت می کند و 
در برابر شکست و استفاده مجدد قدرت تحمل باالیی دارد. به عنوان مثال، گوگل در سال 201۶ بیش از 1۵0,000 آزمایش 
انجام داده است. اگرچه بیشتر آزمایشات گوگل در هر سال با شکست مواجه می شوند، اما آن دسته از آزمایش هایی که 

موفق می شوند فوق العاده ارزشمند هستند.
رهبران شــرکت ها باید تالش زیادی کنند تا این نگرش کاماًل دیجیتالی بر عملکرد شــرکت ها تأثیر داشته باشد. 
رهبران پس از اینکه متعهد به دیجیتال سازی شرکت خود می شوند باید تمام گزینه ها را در نظر بگیرند، اما به سرعت 
فرصت های سرمایه گذاری خود را در اولویت قرار دهند. در صورتی که رهبران کار خود را با پروژه هایی شروع کنند 

1.  ING Group 
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که به بازگشت سریع سرمایه منجر می شوند، می  توانند تراز سازمانی ایجاد کنند و از دیجیتال سازی بیشتِر سازمان خود 
حمایت کنند.

دولت در زمینه دیجیتال سازی هند وظایف زیادی برعهده دارد و در وهله اول باید نسبت به 
دیجیتالی کردن خود اقدام کند

دولــت هند اقدامات زیادی در راســتای حمایت از پیشــرفت دیجیتال هند انجام داده اســت کــه ازجمله می توان به 
شفاف سازی مقررات برای ارتقای زیرساخت ها جهت اجرای طرح هند دیجیتال اشاره کرد که با هدف دو برابر کردن 
اندازه اقتصاد دیجیتال کشور تدوین شده است. با این حال، هند هنوز باید اقدامات زیادی برای بهره گیری کامل از پتانسیل 

دیجیتال خود انجام دهد. دولت می تواند با همکاری بخش خصوصی به دیجیتال سازی کشور کمک کند.
دولت های ملی و ایالتی با سرمایه گذاری مستمر در زیرساخت های دیجیتال و دیجیتالی کردن عملیات دولت می توانند 
به طور مستقیم رشد دیجیتال در هند را تقویت بخشند. این امر به چندین روش مؤثر واقع می شود: 1( با ایجاد بازاری برای 
راه حل های دیجیتال که باعث درآمدزایی برای تأمین کنندگان و ترغیب استارت آپ ها می شود. 2( با افزایش دسترسی به 
اینترنت پرسرعت، ۳( با ترغیب افراد به استفاده از اینترنت به عنوان مثال برای دریافت یارانه گاز خانگی یا ثبت خرید ملک.

دولت به روش های زیر می تواند به میزان بیشتری در این عرصه کمک کند: 1( با ایجاد و مدیریت منابع داده عمومی 
که سازمان های دولتی و خصوصی می توانند برای بهبود محصوالت و خدمات و حتی ایجاد محصوالت و خدمات جدید 
از آن بهره ببرند، 2( با ایجاد یک محیط نظارتی که از اتخاذ دیجیتال حمایت می کند و در عین حال از حریم شــخصی 

شهروندان نیز پشتیبانی می کند و ۳( با تسهیل رشد بازار کار در صنایعی که به دلیل اتوماسیون متحول شده اند.

دولت باید در زمینه زیرســاخت دیجیتال و دیجیتال سازی عملیات دولت سرمایه گذاری 
بیشتری کند

دولت هند با همکاری شرکت های خصوصی، اتصال اینترنت پهنای باند را در اختیار حدود 110,000 شورای روستایی 
خودمختار )گرام پانچایات( قرار داده اســت و اظهار داشته  اســت که قصد دارد 1۵0,000 سرویس فیبر نوری دیگر را تا 
مارس 2019 راه اندازی کند. البته دسترسی به اتصال اینترنت پهنای باند در سایر شوراهای روستایی خودمختار بسیار دشوار 

می باشد و چالش خاصی برای شرکت دولتی ناظر بر این پروژه یعنی شبکه پهنای باند بهارات1 محسوب می شود.
هند عالوه بر ایجاد زیرساخت ها، اتخاذ فناوری دیجیتال در تمام سازمان های ارتباطاتی و فرآیندها را نیز در اولویت 
قرار داده است. دولت همچنین با هدف دیجیتالی کردن خدمات دولتی و در دسترس قرار دادن آن ها ازطریق اینترنت یا 

اپلیکیشن های موبایل، برنامه ملی دولت الکترونیکی2 را در سال 201۶ تصویب کرده است.

1.  Bharat Broadband Network 
2.  National e-Governance Plan
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دولت باید نسبت به ایجاد و مدیریت منابع داده عمومی برای استفاده سازمان های دولتی و 
خصوصی اقدام کند و چهارچوب های مناسبی برای حفظ حریم خصوصی داده ها در نظر بگیرد

دولت در سال 2012 از پلتفرم دولتی داده باز هند به آدرس اینترنتی data.gov.in رونمایی کرد. این پلتفرم به عنوان 
فروشــگاهی تک ایستگاهی برای مجموعه داده ها، اســناد، خدمات، ابزارها و برنامه های منتشر شده توسط وزارتخانه ها، 
ادارات و ســازمان های دولتی عمل می کند. این ســایت حاوی بیش از 2۵0,000 منبع از 1۴۳ بخش دولتی است. در این 
سایت داده های مربوط به موضوعات مختلف از درصد مدارسی که برق دارند تا میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
کشاورزی و طول بزرگراه های ملی در هر ایالت ارائه می شود. با این حال، سابقه هند در زمینه قابلیت دسترسی داده های 
آن چندان رضایت بخش نیست. بر اساس یک استاندارد، هند در شاخص داده باز بنیاد شبکه جهانی وب1 توانسته است از 
بین ۳0 کشور موردبررسی رتبه 20 را از نظر قابلیت دسترسی داده ها از آِن خود کند. گفتنی است که مطابق این شاخص، 
اعضای گروه 20 و همچنین کشورهایی که منشور بین المللی داده باز2 را امضا کرده اند، مورد بررسی قرار می گیرند. منشور 
بین المللی داده باز شــامل مجموعه ای از اصول و بهترین شیوه های انتشار داده های دولتی است و هند هنوز این منشور را 

امضا نکرده است. 
داده های مربوطه در وب ســایت های تمام نهادهای دولتی ارائه می شــود. در پورتال کشــاورزان که توســط وزارت 
کشاورزی و رفاه کشاورزان اداره می شود، اطالعات متعددی ارائه می شود که از اطالعات مربوط به تعداد فروشندگان 
کــود در ایالت آندراپرادش گرفته تــا عالئم تب کنه در گاومیش را دربرمی گیرند. این وزارتخانه همچنین پیامک های 
مربوط به اطالعات به روز هواشناسی و توصیه های کشاورزی را ارسال می کند و اپلیکیشن های موبایل برای موارد متعدد 
از محاسبه حق بیمه محصوالت زراعی یک مزرعه خاص گرفته تا جستجوی قیمت های واقعی ۵0 کیلوگرم محصول را 

راه اندازی می کند.
دولت از طریق شــبکه مالیاتی کاالها و خدمات خود که یک سیســتم دیجیتال برای ثبت خرده فروشی ها و محاسبه 
مالیات بر ارزش افزوده مغازه داران و تأمین کنندگان خدمات اســت، اطالعات دقیقی در خصوص خرده فروشی و سایر 
معامالت جمع آوری می کند. در این شبکه پنج میلیارد فاکتور از زمان اجرای مالیات در ژوالی سال 201۷ ثبت شده است 

که البته هم اکنون داده ها در دسترس عموم قرار ندارد. 
مسائل مربوط به محافظت از داده ها و حریم خصوصی منطقی هستند و باید مورد توجه قرار گیرند. دیوان عالی هند در 
سال 201۷ حکم داد که حریم خصوصی حق اساسی هر شهروند است. قوانین و سیاست های مربوط به حریم خصوصی 
داده ها در هند نیز مانند ســایر کشورهای جهان در حال تکامل هستند )به کادر شماره 5 با عنوان »به موجب حق حریم 
خصوصی که اخیرا در هند مطرح شده است، قانونگذاران ملزم به تصویب الیحه محافظت از داده ها هستند«، مراجعه شود(. 
دولت هند با اذعان به اهمیت موضوعات مربوط به حفاظت از داده ها، یک کمیته تخصصی در این خصوص تشــکیل 

1.  World Wide Web Foundation’s Open Data Barometer
2.  International Open Data Charter
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داده است و گزارش و پیش نویس الیحه حفاظت از داده های شخصی ارائه شده توسط این کمیته را برای نظرسنجی در 
اختیار عموم قرار داده است. دولت همچنین باید در زمینه امنیت سایبری پیش قدم شود. در این راستا، دولت باید اطمینان 
حاصــل کند که تیــم واکنش به رخدادهای امنیت رایانه ای هنــدCERT-IN( 1( از منابع کافی برای مقابله با حمالت 
سایبری برخوردار است. الزم به ذکر است که نرخ رشد مرکب ساالنه حمالت سایبری ۶ درصد در فاصله سال های 201۴ 

تا 201۶ افزایش یافته است و تعداد آن ها متجاوز از ۵0,000 حمله بوده است.

کادر 5: به موجب حق حریم خصوصی که اخیرا در هند مطرح شده است، قانونگذاران ملزم به تصویب الیحه 
محافظت از داده ها هستند

اپلیکیشن های دیجیتال با استفاده از داده ها اجرا می شوند و داده ها منبع انرژی جدید در عصر دیجیتال به شمار می آیند. 
از آنجا که داده ها همان اطالعاتی هستند که اغلب مربوط به افراد یا گروه های مختلفی از افراد می باشند، ممکن است به 
حریم شخصی افراد تجاوز شود و از این رو، باید از آن ها محافظت شود. در سال 201۷، دیوان عالی هند حمایت از حریم 
خصوصی را به عنوان حق اساسی افراد مورد تأکید قرار داد و حکم مبنی بر حفاظت از حریم خصوصی داده ها و حقایق 
شــخصی به عنوان یکی از جنبه های ضروری حق حریم خصوصی افراد را صادر کرد. بدین ترتیب، سیاست گذاران هند 
ناگزیر شدند مقرراتی شفاف در خصوص حریم خصوصی داده ها وضع کنند که به موجب آن ها مشخص شود که داده ها 
به چه کسی تعلق دارند، چه کسی و تحت چه شرایطی می تواند از آن ها استفاده کند و در صورت نقض قوانین مربوطه به 

کجا باید مراجعه کند.
کشورهای سراسر جهان چهارچوب های نظارتی کاملی را برای محافظت از حقوق افراد در خصوص پردازش اطالعات 
آن ها تهیه کرده اند. دولت هند در ژوالی سال 201۷ کمیته ای از کارشناسان را تحت ریاست سریکریشنا2- قاضی سابق 
در دیوان عالی هند- تشکیل داد ه است تا به بررسی موضوعات مختلف در ارتباط با حفاظت از داده ها در هند بپردازند و 
روش های مختلفی برای رسیدگی به این مشکالت ارائه دهند و پیش نویس الیحه حفاظت از داده ها را پیشنهاد دهند. مطابق 
پیش نویس این الیحه از اســتقالل افراد در خصوص اطالعات شــخصی آن ها حفاظت شده و هنجارهای پردازش داده 
توسط نهادهای کاربِر داده های شخصی تعیین شده است. به عالوه، یک نهاد نظارتی برای نظارت بر فعالیت های پردازش 

داده ها مشخص شده است. این الیحه برای بحث و بررسی به پارلمان هند ارائه شده است.

هند برای افزایش دسترسی به داده های خود می تواند به این بیندیشد که افرادی که تازه وارد پورتال می شوند از چه 
راه هایی سعی می کنند داده ها را بیابند و از آن ها استفاده کنند و سپس با توجه به راه حل هایی که به ذهن آن ها می رسد میزان 
دسترسی به داده ها را افزایش دهد. البته باید استانداردهای کافی برای حفظ حریم خصوصی و محافظت از اطالعات نیز 
در نظر گرفته شود. قوانین و استانداردهای متداول و قابل اجرا در مورد تقریباً ۸000 مجموعه داده ی منتشر شده در پورتال 

1.  Computer Emergency Response Team India
2.  Srikrishna
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می توانند برای کاربران آتی داده ها نیز مفید واقع شوند. در صورتی که استانداردهای داده جهانی برای داده های غیردولتی 
مورد نیاز باشد اما وجود نداشته باشد، وزارت الکترونیک و فناوری اطالعات می تواند استانداردهای خود را به عنوان مثال 
در ارتباط با پرونده های الکترونیکی سالمت پیشنهاد دهد. دولت مرکزی همچنین می تواند با همکاری دولت های ایالتی و 
محلی امکان دسترسی به داده های دولت را بهبود بخشد تا داده های بیشتری در دسترس عموم قرار گیرد و اطمینان حاصل 

شود که داده های آن ها مطابق با فرمت ها و استانداردهای فعلی هستند.

دولت باید محیط نظارتی فراهم کند که از اتخاذ فناوری های دیجیتال حمایت می کند
هند در راستای رفع موانع نظارتی و اداری که باعث کندی روند پیشرفت دیجیتال می شوند، اقدامات متعددی انجام 
داده است و البته هنوز هم اقدامات بیشتری الزم است. دولت با رفع شک و تردید مداوم در مورد استفاده از فناوری های 
دیجیتال می تواند شــرایط الزم برای اتخاذ فناوری و نوآوری را فراهم آورد. عالوه بر رفع موانع قانونی، دولت می تواند 
برای سرمایه گذاران خطرپذیر، شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و سایر شرکت هایی که مایل به سرمایه گذاری در 

زمینه فناوری هایی هستند که باعث افزایش رفاه عمومی می شوند، مشوق های مالی فراهم کند.
شرایط استارت آپ های هند همچنان چالش برانگیز است. در حالی که سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذاری های 
خصوصی در حال رشد هستند- سرمایه گذاری های خصوصی برای اولین بار در سال 201۸ بالغ بر ۳۳ میلیارد دالر بوده اند- 
ولی هنوز هم سهم سرمایه گذاری هند به مراتب کمتر از حدود 2/۶ درصد از حجم جهانی سرمایه گذاری خصوصی است 
)حال آنکه ۳/2۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و 1۷/۷ درصد از جمعیت جهان به هند تعلق دارند(. در بعضی از 
مناطق که برای تحوالت فناوری آماده هستند، عدم قطعیت نظارتی مانع پیشرفت آن ها می شود. البته برنامه های دولتی نظیر 
Startup India که بر ایجاد یک اکوسیستم استارت آپ پویا متمرکز هستند، برنامه هایی نویدبخش به شمار می آیند، 

ولی هنوز باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شود. 

دولت باید سیر تکامل قابل توجه بازارهای کار که تحت  تأثیر فناوری های دیجیتال متحول 
شده اند را تسهیل بخشد 

ده ها میلیون کارگر هندی ممکن است تحت تأثیر اتوماسیون مجبور شوند که به دنبال شغل و مهارت های جدید بروند. 
این مســئله برای دولت چالشی قابل توجه محسوب می شود. دولت باید تغییرات پیچیده ی آتی را پیش بینی کند و برای 
رسیدگی به آن ها آمادگی پیدا کند. بدین منظور، دولت احتماال در ابتدا باید کارگران صنایع در معرض خطر را شناسایی 
کند و قبل از اینکه آن ها تمام یا بخشی از مشاغل خود را در نتیجه اتوماسیون از دست بدهند، برنامه هایی برای آموزش 

مهارت های جدید به آن ها تنظیم کند. 
برنامه های آموزش مهارت های جدید باید به خوبی طراحی و کنترل شــوند تا اطمینان حاصل شود که کارگران 
به اهداف خود می رســند. در بررسی مؤسسه جهانی مکنزی در مورد رویکرد آموزش مهارت برای اشتغال در دهه 
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1990 نشــان داده شده است که به طور متوسط کمتر از یک ســوم از شرکت کنندگان در برنامه های مورد بررسی به 
اندازه کافی آموزش می بینند.

هند هر رویکردی را که اتخاذ کند، می تواند از مزایای اعطای مشــوق برای مشــارکت کارگران در یادگیری 
مادام العمر بهره مند شــود. این امر بدین معناســت کــه کارگران همزمان با ظهور فناوری هــای جدید به طور مداوم 

مهارت های جدید بیاموزند. 
دولت همچنین می تواند از توسعه پلتفرم هایی حمایت کند که به خوبی فرصت های شغلی موجود را با کارگران موجود 
تطبیق می دهند و ورود یا ورود مجدد به بازار کار را برای خانم ها آســان تر می ســازند. دولت همچنین می تواند ازطریق 

اعطای پاداش و یا یارانه به کارگران کمک کند که به جایی نقل مکان کنند که امکان کار برای آن ها وجود دارد. 
ســرانجام، دولت می تواند اقتصاد گیــگ1 را به عنوان یک راه حل موقت یا دائمی برای از بین رفتن مشــاغل به 
دلیل اتوماســیون اتخاذ کند. اقتصاد گیگ، رانندگان تاکســی آنالین نظیر اوبر و اوال، پیک های تحویل غذا مانند 
ســوویگی2 و زوماتو۳، بازاریاب های دیجیتال، طراحان وب سایت و ســایر کارگران مستقل را ازطریق پلتفرم هایی 

مانند فریلنسر۴ پوشش می دهد.

افراد باید خود را برای دیجیتالی شدن و سودها و زیان های احتمالی آن مهیا سازند
به گفته ســازمان تنظیم مقــررات مخابراتی هندTRAI( ۵( در حال حاضر تعداد بیشــتری از جمعیت هند )۵۶0 
میلیون نفر( به اینترنت متصل می شوند. البته بسیاری دیگر از افراد نیز به احتمال زیاد از اینترنت استفاده خواهند کرد، 
زیرا نرخ نفوذ اینترنت در هند هنوز نسبتاً پایین است: در پایان سال 201۷ که آخرین سالی است که داده های مربوطه 
توسط انجمن موبایل و اینترنت هند۶ منتشر شده است، نرخ نفوذ اینترنت در مناطق روستایی و شهرها به ترتیب برابر 

با 20 و ۶۵ درصد بوده است. 
همزمان، فناوری های دیجیتال نوین به تدریج به مکان  هایی که افراد در آن کار می کنند، خرید می کنند، اســتراحت 
می کنند و با دولت تعامل دارند نیز نفوذ پیدا کرده اند. این فناوری ها قباًل در برخی از حوزه ها مانند تجارت الکترونیکی، ابزار 
مقایسه قیمت و به اشتراک گذاری خودرو و خدمات دیگر کاربرد داشته اند. دیجیتال ممکن است به زودی مزایای دیگری 
از جمله بهبود دسترسی به مراقبت  های بهداشتی و اعتباری را دربرداشته باشد. چنین تغییرات سریعی هم برای افراد و هم 
برای جامعه گسترده هند، پیامدهای زیادی دربرخواهد داشت. سواد دیجیتال به عنوان توانایی استفاده از رایانه ها، تلفن های 
هوشمند یا سایر فناوری های دیجیتال برای یافتن، ایجاد و مخابره اطالعات تعریف می شود. براساس سواد دیجیتال ممکن 

است بتوان تعیین کرد که چه کسی در مازاد مصرف کننده ی ایجاد شده ازطریق فناوری های نوین سهیم است. 

1.  Gig Economy 
2.  Swiggy
3.  Zomato
4.  Freelancer
5.  Telecom Regulatory Authority of India
6.  Internet and Mobile Association of India
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با این که انتظار می رود دیجیتالی شدن به نفع بیشتر مصرف کننده های هند باشد، ولی همه افراد باید به این واقعیت 
واقف باشــند که دیجیتال، فناوری تحول آفرینی اســت. افراد به عنوان کارگرانی که در محیط های کاری ای مشــغول 
کار هستند که تحت تأثیر فناوری های دیجیتال قرار دارند، باید بدانند که چگونه کارشان تغییر خواهد کرد و به دنبال 
فرصت هایی برای بهره گیری از مزایای اقتصاد و محیط کاری دیجیتالی باشند. آن ها همچنین به عنوان مصرف کنندگان 
خدمــات دیجیتالی می توانند نحوه اســتفاده و تولید داده ها را مورد توجه خاص قرار دهنــد و مالکان فعال اطالعات 

شخصی خود باشند.

دولت باید تحوالت محیط های کاری را پیش بینی کند و خود را برای تغییرات مهیا سازد 
مردم تحت تأثیر تحوالت دیجیتالی در محیط های کار ناگزیر می شوند که بهتر درک کنند چه تغییراتی در پیش رو 
دارند تا بدین ترتیب بتوانند با توجه به موقعیت خود از حداکثر مزایای آن ها برخوردار شوند. افراد برای کسب آمادگی 
در برابر این تغییرات در وهله اول باید پیش بینی کنند که دیجیتال چگونه می تواند در محل کار آن ها تحول ایجاد کند و 
ماهیت شغل آن ها را تغییر دهد و یا اینکه شغل آن ها را منسوخ کند. در این راستا، افراد ممکن است به نوآوری های صنعت 
و فناوری های تحول آفرین پی ببرند و دریابند که این موارد ممکن اســت چه تأثیری بر شرکت های رقیب و افرادی که 
برای آن ها کار می کنند داشته باشند. درواقع، کارگران به منظور آمادگی در برابر این تغییرات باید بتوانند راحت با ابزارهای 
دیجیتالی اساسی مانند تلفن های همراه و اینترنت کار کنند و مهارت های دیگری در صنعت فعلی کسب کنند و یا اینکه 

خط کاری جدیدی بیاموزند.
کارگران همچنین می توانند با حضور آنالین خود در کار خود پیشرفت داشته باشند: همانطور که کارفرمایان به طور 
فزاینــده ای به صورت آنالین برای مشــاغل موردنظر خــود آگهی می دهند و نیروی کاری خود را اســتخدام می کنند، 
جویندگان کار هم باید پروفایل های شــخصی خود را در یک یا چند پلتفرم مانند اوباســانجو1، باباجاب2، نانوجاب۳ و 
تایمزجاب۴ ارائه کنند. در حال حاضر، هزاران نفر از جمعیت هند با استفاده از فناوری های دیجیتال به عنوان رئیس خود 
مشغول کار هستند. بسیاری از آن ها از پورتال ورک هایر۵ و سایر پورتال ها برای یافتن کار آزاد در زمینه هایی مانند ثبت 
داده ها و طراحی گرافیک استفاده می کنند. برای تعداد قابل توجهی از مردم این یک گزینه است- در هند 21/۵ درصد از 
کارگران در سایت های برون سپارِی آنالین ثبت نام کرده اند و هند در این زمینه پس از ایاالت متحده مقام دوم را دارد. این 
کارگران برون سپاری شده ی آنالین هنگامی که مشغول کار تمام وقت هستند، غالباً به همان اندازه یا بیشتر از افرادی که 

در هند شغل دائمی دارند، درآمد کسب می کنند.

1.  Obasanjo
2.  Babajob
3.  NanoJobs
4.  TimesJobs
5.  WorknHire
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هند همچنین برای مهندسان نرم افزار که در زمینه ساخت اپلیکیشن های موبایل فعالیت دارند، یک خرده فرهنگ شغل 
دیجیتال خویش فرما تولید کرده است. مدیر عامل اپل- تیم کوک1- اظهار داشته است که تقریباً 100,000 اپلیکیشن برای 
اپ استور شرکت اپل توسط توسعه دهندگان نرم افزار مستقر در هند تولید شده است. تعداد کل خروجی اپلیکیشن های 
هند احتماالً بسیار بیشتر است، زیرا فقط حدود یک پنجم از ۵0,000 توسعه دهنده نرم افزار موبایل در این کشور مشغول 
ساخت اپلیکیشن برای سیستم عامل اپل موسوم به iOS هستند. شایان ذکر است که بیشتر توسعه دهندگان هندی بر روی 

اندروید یعنی سیستم عامل مورد استفاده گوگل و سایر سازندگان گوشی متمرکز هستند.

100,000
اپلیکیشن برای اپ استور شرکت اپل توسط 

توسعه دهندگان نرم افزار مستقر در هند تولید شده است. 
»مدیر عامل اپل، تیم کوک«

پلتفرم های رســانه های اجتماعی به عنوان مراکز خرید مجازی مطمئنی برای انواع و اقسام کسب وکارهای خرد عمل 
می کنند. مطابق برآورد فیس بوک که رهبر این صنعت در هند اســت، حدود ۵0 میلیون شــرکت کوچک و متوسط از 
سراســر جهان در پلتفرم آن حضور دارند. گفتنی اســت که این رقم در مقایسه با سال 201۳ دو برابر افزایش یافته است. 
بسیاری از این کسب وکارها از رسانه های اجتماعی برای تبلیغات و یا ایجاد روابط با مشتریان استفاده می کنند، اما برخی از 
 Shoppers’و Delhi Shopping Bazaar ، Indian Handicrafts & Gifts Shopping کســب وکارها ازجمله

Darbar به عنوان فروشگاه های مجازی خرده فروشی در صفحات کسب وکار فیس بوک فعالیت می کنند.

به عنوان یک ناظر محتاط و یک مصرف کننده شکاِک داده های شخصی عمل کنید 
اســتفاده از اینترنت برای ارتباط منظم با مردم سایر کشــورها و پیگیری وقایع جهانی می تواند به افراد کمک کند تا 
درباره مجموع اطالعات جهانی2 و نحوه استفاده و یا سوء استفاده از داده های شخصی آگاهی بهتری داشته باشند. مشارکت 
بدین طریق همچنین بیانگر لزوم تردید و تفکر انتقادی در دنیایی است که مملو از اطالعات فراوانی است که الزاما همیشه 

هم اطالعات درستی نیستند.
به عالوه، افراد با فعال بودن در اینترنت می توانند به ارزش باالی اطالعات شــخصی خود حتی اطالعات جزئی مانند 
تاریخچه جســتجوی خود در یک فروشــگاه آنالین پی ببرند و نســبت به اهمیت مطالعه فرم های رضایت، نظارت بر 

جمع آوری داده ها و شناسایی کالهبرداران آنالین آگاهی پیدا کنند.

1.  Tim Cook
2.  Datasphere
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با توجه به وفور بدافزارها، کالهبرداران و سایر خطرات موجود در اینترنت، لزوم ایجاد تعادل بین فعالیت های دیجیتال 
و امنیت بیش از پیش مشــهود است. درواقع، زمانی می  توان از مزایای دنیای جدیِد داده محور حداکثر استفاده را برد که 
تعادلی بین اجتناب از دنیای دیجیتال و ارائه غیر محتاطانه اطالعات برقرار شود. هر دو این رفتارها به نوبه خود خطراتی در 

پی دارند که البته به دالیل متفاوتی بروز پیدا می کنند. 

تحوالت دیجیتال هند با شــتاب در حال وقوع اســت و چشم انداز رشــد این تحوالت برای اقتصاد بسیار مهم است. 
برای تحقق این پتانســیل، شــرکت ها به ویژه آن دسته از شرکت هایی که از همتایان خود عقب مانده اند باید به سرعت به 
فناوری هــای دیجیتال روی آورند. حتی رهبران دیجیتال هم هنوز فرصت های زیادی برای رشــد خود در اختیار دارند. 
دولت هند در تالش اســت تا با اجرای طرح هند دیجیتال بتواند مســیر توسعه شفافی را بگشاید که به طور فعاالنه امکان 
گسترش زیرساخت های دیجیتالی و استفاده از داده ها و همچنین قابلیت دسترسی اتصال اینترنتی و پهنای باند در فقیرترین 
ایاالت و دورافتاده ترین نقاط کشور را فراهم می آورد. رشد سریع مصرف داده طی چند سال اخیر نشان می دهد که مردم 
هند از تمام حوزه های دیجیتال استقبال کرده اند. هند دیجیتال در حال حاضر یک واقعیت است، اما واقعیتی ناتمام است. 
به طور کلی، هند به اقدامات جدید، سرمایه گذاری های جدید و ایده های مبتکرانه جدیدی نیاز دارد تا بتواند به سطح بعدی 

پذیرش دیجیتال سوق پیدا کند و آینده ای فناوری محور، پویا و پیشرفته را فراهم کند.



پیوست فنی 



هند دیجیتال:  فناوری برای ایجاد تحول در راستای کشوری متصل به اینترنت   

148

1. شاخص پذیرش دیجیتال کشورها تهیه شده توسط مؤسسه جهانی مکنزی 
دیجیتال ســازی شامل استفاده از اپلیکیشن های دیجیتال توسط افراد، کسب وکارها و دولت هاست. به منظور محاسبه 
پذیرش هند در ساختار بین المللی، شاخص پذیرش دیجیتال کشورها توسط مؤسسه جهانی مکنزی تهیه شده است. براساس 

این شاخص ترکیبی، یک دیدگاه تلفیقی درباره سطح و سرعت دیجیتال سازی در هر کشور ارائه می شود. 
شاخص مذکور مبتنی بر سه رکن مفهومی زیر است: 

مبنــای دیجیتال: مبنــای دیجیتال شــامل معیارهای متعددی ازقبیل دسترســی طیف، ســرعت دانلــود اینترنت، 

مقرون به صرفگی اینترنت و پلتفرم های دولت الکترونیک و خدماِت ارائه شده  می باشد. 
دسترسی دیجیتال: دسترسی دیجیتال شامل معیارهای متعددی نظیر تعداد مبنای کاربران اینترنت و موبایل، دسترسی 

وب سایت های با محتوای محلی و مصرف داده به ازای هر کاربر است. 
ارزش دیجیتال: ارزش دیجیتال شــامل میزان اســتفاده از موارد کاربرد در خدمات دولت الکترونیک، رسانه های 

دیجیتال، تجارت الکترونیک و پرداخت های دیجیتال است. 
در بررسی شاخص پذیرش دیجیتال کشورها، 1۷ کشور با استفاده از ۳0 معیار مرتبط با این سه رکن اقتصاد دیجیتال 
مورد ارزیابی قرار گرفته اند. هر کشور از نظر هر معیار در مقیاس 0 تا 10 مورد ارزیابی قرار گرفته است. 100 بیانگر باالترین 
ارزش نظری اســت که برای کشــورهای با بهترین کارآیی در هر یک از ۳0 معیار در نظر گرفته می شود. این معیارها در 
اینفوگراف زیر بیان شده اند. اگرچه داده های جدیدتری در ارتباط با هر کشور موجود است، ولی این گزارش با استناد به 

داده های حاصل از مجموعه داده های هماهنگ شده در سطح جهان برای تمام ارزش های معیار تهیه شده است. 
1۷ کشور موردنظر در مجموعه داده ها عبارتند از: استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، 
ژاپن، روســیه، ســنگاپور، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ســوئد، انگلیس و ایاالت متحده. این کشورها براساس مقیاس 
اقتصادی آن ها، بازنمایی آن ها در طیف پذیرش دیجیتال و میزان داده های هماهنگ شده موجود درباره آن ها جهت انجام 
مقایسه های هدفمند انتخاب شده اند. در این گزارش از کشورهایی نظیر نیجریه و بنگالدش که داده های کافی درباره ۳0 

معیار موردنظر در شاخص برای آن ها وجود ندارد، صرف نظر شده است. 
به منظور برآورد اهمیت سه رکن موردنظر در میزان دیجیتال سازی، مؤلفه اصلی براساس متغیرها در سطح مفهومی مورد 
بررســی قرار گرفته است؛ سه رکن بیانگر ارزش قابل مقایسه ای هستند )0/۳۷ برای مبنای دیجیتال، 0/۳۳ برای دسترسی 
دیجیتال و 0/۳0 برای ارزش دیجیتال(. در هر رکن، برای هر متغیر ارزش یکسانی در نظر گرفته شده است. متغیرها ازطریق 
تقسیم ارزش شاخص بر میانگین موردنظر به عالوه سه برابر انحراف معیار نرمال سازی شده اند. سپس مجموع ارزش های 

نرمال سازی شده به منظور تهیه شاخص محاسبه شده است.
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پیوست فنی 

در پیوست حاضر، روش بررسی چهار موضوع 
اصلی و جدید به شرح زیر توصیف شده است: 

  .1
تهیه  کشورها  دیجیتال  پذیرش  شاخص 

شده توسط مؤسسه جهانی مکنزی؛ 

.2
 شاخص دیجیتال سازی شرکت های هند 

تهیه شده توسط مؤسسه جهانی مکنزی؛

.3
 ارزش اقتصادی پذیرش فناوری؛ و 

 .4
تأثیر فناوری بر بازار کار. 
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جایگاه هند در مقایسه با 1۶ کشور دیگر از نظر معیارهای مورداستفاده جهت محاسبه شاخص پذیرش دیجیتال 
تهیه شده توسط مؤسسه جهانی مکنزی 

1. براساس مجموعه داده های هماهنگ شده از تاریخ می 201۸
2. رتبه بندی بانک جهانی درباره کیفیت خدمات آنالین دولت ها
۳. مقیاس دولت براساس شاخص پذیرش دیجیتال بانک جهانی 

۴. ضمیمه نظرسنجی دولت الکترونیکی سازمان ملل که به این مسأله می پردازد که عملکرد دولت ها در زمینه استفاده از فناوری دیجیتال برای افزایش مشارکت 
سیاسِی شهروندان خود تا چه حد موفقیت آمیز بوده است.

۵. براساس نظرسنجی مربوط به کاربران اینترنت رده سنی ۶۴-1۶ سال 
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﹥ ازای ﹨︣ ﹡﹀︣ در ﹨︣ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣﹝︣︋︹،  ︡ه ﹋﹞︐︣ از ١ ﹎﹫﹍︀﹨︣︑︤︋  ︵﹫︿ ا︠︐︭︀ص داده︫ 
٢٠١٤ و ٢٠١٧

﹥ ازای ﹨︣ ﹡﹀︣ در ﹨︣ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣﹝︣︋︹،  ︀﹐︑︣ از ١ ﹎﹫﹍︀﹨︣︑︤︋  ︡ه︋  ︵﹫︿ ا︠︐︭︀ص داده︫ 
٢٠١٤ و ٢٠١٧

﹇︀︋﹙﹫️ د︨︐︨︣﹩ ﹡︧﹏ ︀رم، ٢٠١٥ و ٢٠١٧ 

︨︣︻️ ﹝︐﹢︨︳ دا﹡﹙﹢د ﹝﹢︀︋﹏ ٢٠١١ و ٢٠١٧ 

﹥ ازای ﹨︣ ﹋︀ر︋︣ ا﹠︐︣﹡️، ٢٠١٣ و ٢٠١٦ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋   ︋️﹡︣︐﹠ا ︡﹡︀ ︎﹠︀ی︋ 

︀︋️، ٢٠١٤ و ٢٠١٧  ︔ ︳ ︨︣︻️ ﹝︐﹢︨︳ دا﹡﹙﹢د︠ 

﹥ ازای ﹨︣ ١٠٠٠٠٠ ﹡﹀︣، ٢٠١٤ و ٢٠١٦ ︑︺︡اد ﹨︀ت ا︨︍︀ت ﹨︀ی وای ﹁︀ی ︻﹞﹢﹝﹩︋ 

︀︋︀️ داده ﹝﹢︀︋﹏، ٢٠١٣ و ٢٠١٧  ﹥ ازای ﹨︣ ﹎﹫﹍  ︋﹟﹫﹍﹡︀ ﹫﹞ ️﹝﹫﹇

︀﹡︡ ︔︀︋️، ٢٠١٤ و ٢٠١٧ ﹠︀ی︋  ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹨︤﹠﹥ آ︋﹢﹡﹞︀ن︎ 

︡﹝︀ت آ﹡﹑﹟ دو﹜️ ٢٠١٣-٢٠١٤ ︑︀ ٢٠١٦-٢٢٠١٧   ︬︠︠︀︫

︣﹡︀﹝﹥ ﹨﹢️ د︖﹫︐︀ل ٢٠١٦ ٣  ︋﹩︋︀ ارز

﹥ ازای ﹨︣ ١٠٠ ﹡﹀︣، ٢٠١٣ و ٢٠١٧ ︑︺︡اد ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ﹨﹢︫﹞﹠︡︋ 

﹥ ازای ﹨︣ ١٠٠ ﹡﹀︣، ٢٠١٣ و ٢٠١٧  ︋️︋︀ ︑︺︡اد ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︔

﹥ ازای ﹨︣ ١٠٠ ﹡﹀︣، ٢٠١٣ و ٢٠١٦ ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ ︑﹙﹀﹟ ﹨﹞︣اه︋ 

﹥ ازای ﹨︣ ١٠٠ ﹡﹀︣،   ︋(﹜︖﹠  ︎︀ ︀رم ،م﹢ ︣﹡️ ﹝﹢︀︋﹏ (﹡︧﹏ دوم،︨  ︐﹠ا ﹟﹫﹋︣︐︪﹞
٢٠١٣ و ٢٠١٧

﹥ ازای ﹨︣ ١٠٠ ﹡﹀︣،   ︋(﹜︖﹠  ︎︀ ︀رم ،م﹢  ︨﹏︧﹡) ﹏︀︋﹢﹞ ︡﹡︀ ﹠︀ی︋   ︎﹟﹫﹋︣︐︪﹞
٢٠١٣ و ٢٠١٧

﹥ ازای ﹨︣ ﹋︀ر︋︣ در ﹨︣ ﹝︀ه، ٢٠١٣ و ٢٠١٧   ︋﹏︀︋﹢﹞ ︭︣ف داده﹞ ﹟﹫﹍﹡︀ ﹫﹞

﹥ ازای ﹨︣ ١٠٠ ﹡﹀︣، ٢٠١٤ و ٢٠١٦   ︋️︋︀ ︔ ︡﹡︀ ﹠︀ی︋   ︎﹟﹫﹋︣︐︪﹞

﹥ ازای ﹨︣ ﹋︀ر︋︣ در ﹝︀ه، ٢٠١٤ و ٢٠١٧   ︋️︋︀ ︔ ︳ ︀﹡﹍﹫﹟ ﹝︭︣ف داده︠  ﹫﹞

︑︺︡اد دا﹡﹙﹢د﹨︀ی ا︎﹙﹫﹊﹫︪﹟ (ا﹡︡رو︡ و آی او اس)، ٢٠١٤ و ٢٠١٧ 

︫︀︬︠ ﹝︪︀ر﹋️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩، ٢٠١٤ و ٢٠١٧ ٤

﹫︀م ﹁﹢ری ﹝︐︡اول،  ︀︣ ا︎﹙﹫﹊﹫︪﹟ ﹨︀ی︎   ︨︀ ️ آپ، وی ︦ در︮︡ ﹋︀ر︋︣ان وا︑
٢٠١٤ و ٢٠١٧

︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، ٢٠١٤ و ٢٠١٧ در︮︡ ﹋︀ر︋︣ان ﹁︺︀ل در ر︨

﹥ ازای ﹨︣ ﹋︀ر︋︣ در ﹨︣  ︀﹡﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩︋  ️ ﹨︀ی ر︨ ︀ ︡ه در︨  ︣ف︫  ︀﹡﹍﹫﹟ ز﹝︀ن︮  ﹫﹞
﹨﹀︐﹥، ٢٠١٤ و ٢٠١٧

︣︡﹨︀ی آ﹡﹑﹟/︑︖︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉، ٢٠١٤ و ٢٠١٧ ٥ در︮︡ ﹋︀ر︋︣ان ﹁︺︀ل در︠ 

︣ده ﹁︣و︫﹩، ٢٠١٥ و ٢٠١٧  ﹥ ︻﹠﹢ان در︮︡ ﹋﹏︠  ︑︖︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉︋ 

﹥ ︗︧︐︖﹢ی آ﹡﹑﹟ ا︵﹑︻︀ت ﹝︭﹢ل ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡،   ︋︡︣ در︮︡ ﹋︀ر︋︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از︠ 
٢٠١٤ و ٢٠١٧ ٥

﹥ ازای ﹨︣ ﹋︀ر︋︣ در ﹝︀ه، ٢٠١٣ و ٢٠١٦  ︣ای ﹝﹢︨﹫﹆﹩︋  ︀﹡﹍﹫﹟ ﹋︀ر︋︣د داده︋  ﹫﹞

﹥ ازای ﹨︣ ﹋︀ر︋︣ در ﹝︀ه،  ︣ای و︡﹢ (︑﹙﹢︤﹢ن، ﹁﹫﹙﹛، ﹋﹙﹫︌)︋  ︀﹡﹍﹫﹟ ﹋︀ر︋︣د داده︋  ﹫﹞
٢٠١٣ و ٢٠١٦ 

﹥ ازای ﹨︣ ﹡﹀︣، ٢٠١٣ و ٢٠١٦  ﹢ل ﹡﹆︡ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه︋  ︡ون︎  ︑︺︡اد ﹝︺︀﹝﹑ت︋ 

���
ا�زش ����ل ��زی ��ه ��ای 
�������� ����  داده ��ی ����د١ 
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2. شاخص دیجیتال سازی شرکت های هند تهیه  شده توسط مؤسسه جهانی مکنزی 
به منظور شناخت روند دیجیتال سازی سطح شرکتی، یک نظرسنجی مشتمل بر ۵0 سؤال در زمینه شیوه های دیجیتال 
در 220 شــرکت بزرگ هند )شــرکت های با درآمد بیش از ۵ میلیارد روپیه یا ۷0 میلیون دالر( و ۴۴۴ شرکت کوچک 
)شرکت های با درآمد کمتر از ۵ میلیارد روپیه( انجام شده است. نظرسنجی توسط یک سازمان خارجی و مستقل انجام 
شده است. افراد پاسخگو شامل مدیران ارشد فناوری، مدیران ارشد فناوری اطالعات یا رؤسای فناوری نهادهای تجاری 
هستند. این نظرسنجی به عنوان نمونه به منظور تعیین دیجیتال سازی سطح شرکتی در تمام بخش های اصلی صنعت و خدمات 

اقتصاد ازجمله ساخت وساز، تولید، آموزش، مراقبت بهداشتی، سرمایه گذاری، تجارت و حمل ونقل انجام شده است. 
تعیین ســطح واقعی دیجیتال سازی و ویژگی ها، فعالیت ها و رویکردهای اصلی که موجب ترغیب دیجیتال سازی در 
سطح شرکت ها می شوند، هدف اصلی این نظرسنجی محسوب می شود. پاسخ های ارائه شده توسط هر شرکت به منظور 
امتیازبندی سطح دیجیتال سازی آن و تهیه شاخص دیجیتال سازی شرکت های هند به کار برده شده اند. شایان ذکر است 
که این شاخص بیانگر امتیازات گزارش شده توسط خود شرکت ها به جای معیارهای عینی است. این نظرسنجی بر سه 

رکن مفهومی به شرح زیر استوار است: 
راهبرد دیجیتال: به منظور ارزیابی راهبردهای شرکت ها، سؤاالتی درباره نحوه واکنش آن ها نسبت به رقابت، نحوه 

همسوسازی راهبردهای دیجیتال آن ها با راهبردهای گسترده تر کسب وکار و میزان سرمایه گذاری آن ها در زمینه فناوری 
دیجیتال مطرح شد.

ساختار دیجیتال: به منظور ارزیابی حمایت سازمانی از فناوری های دیجیتال، دیدگاه مدیران نسبت به این موضوع و 

همچنین ساختار داده هر شرکت و شدت نظارت شرکت ها بر شاخص های کارآیی کلیدی برای راهبرد دیجیتال آن ها 
مورد بررسی قرار گرفت. 

توانمندی های دیجیتال: به منظور محاسبه توانمندی های دیجیتال شرکت ها، اطالعات مربوط به معماری فناوری 

اطالعات و اتوماسیون جمع آوری شد و سپس سؤاالت مربوط به بازاریابی دیجیتال، کانال های فروش و پرداخت ها و نحوه 
ترغیب تصمیمات تاکتیکی یا راهبردی براساس داده ها مطرح شد. 

مطابق شاخص دیجیتال سازی شرکت های هند، برای هر سه رکن و همچنین برای تمام سؤاالت مربوطه در هر رکن 
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ارزش یکســانی در نظر گرفته شد. در نظرسنجی از پاسخ دهندگان خواسته شد که برای ابعاد متعدد دیجیتال سازی یک 
امتیاز در مقیاس 0 تا ۴ و یا 0 تا ۵ در نظر بگیرند. هر امتیاز برحسب سؤال متفاوت بوده و امتیاز 0 بیانگر این است که هیچ 
پیشــرفتی در حوزه دیجیتال سازی صورت نگرفته اســت و در مقابل، امتیاز ۴ یا ۵ )در مقیاس های موردنظر خود( بیانگر 
دیجیتال سازی کامل هستند. سپس، مجموع امتیاز تمام سؤاالت مربوطه براساس مقیاس استاندارد 0 تا 100 محاسبه شدند. 
استانداردسازی به این صورت انجام شد که در باالتر از سطح میانگین، برای هر سطح باالتر بعدِی دیجیتال سازی ارزش 
باالتری در نظر گرفته شــد. این امر منطبق با این واقعیت است که دیجیتال سازی در سطوح باالتر از سطح میانگین برای 

شرکت ها به طور فزاینده ای دشوار است. 

3. ارزش اقتصادی پذیرش فناوری 
در این تحقیق از رویکرد ارزش- تأثیر جهت محاســبه ارزش اقتصادی پذیرش فناوری اســتفاده شده است. درواقع، 
تأثیر بالقوه پذیرش دیجیتال بر مجموع بهره وری براساس شواهد خرد از بخش ها و شرکت ها موردتأکید قرار گرفته است. 
به طور کلی، موارد کاربرد مجزایی تعیین شــده و تأثیر بالقوه آن ها در افزایش خروجی و صرفه جویی در زمان یا هزینه 
برآورد شده است تا بتوان تصویر کالنی از دستاوردهای اقتصادی بالقوه را ترسیم کرد. در این راستا، سناریوهای متعددی 

مطرح شده اند که نشان می دهند ارزش اقتصادی به احتمال زیاد در سال 202۵ کاهش می یابد. 
دو نوع بخش در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. اولین نوع اصلی شامل بخش های محوری اقتصاد دیجیتال 
است: فناوری اطالعات- مدیریت فرآیند کسب وکار، خدمات ارتباطات دیجیتال و تولید الکترونیک. این بخش ها به طور 
رســمی در نظام حساب ها تعریف می شــوند و به طور منظم در حساب های ملی مورد بررسی قرار می گیرند. سناریوهای 
متعددی در این گزارش مطرح شده اند که براساس برآوردهای رشد درآمد پیش بینی می کنند که روند رشد همچنان تا 

سال 202۵ ادامه می یابد و ارزش افزوده آن ها برآورد شده است. 
دومین نوع شامل دو زیرمجموعه است: بخش های تازه دیجیتالی شده )ازجمله کشاورزی، آموزش، انرژی، خدمات 
مالی، مراقبت های بهداشتی، لجستیک و خرده فروشی( و خدمات دولتی و بازارهای کار که مشتمل بر فعالیت های مشترک 
هستند. اگرچه نوع اول بیشتر مبتنی بر کسب وکار و نوع دوم بیشتر مبتنی بر دولت- و فرد- هستند، ولی وجه مشترک بین 
آن ها این است که دیجیتال سازی هر دو نسبتا به تازگی صورت گرفته است. البته مواردی مانند خدمات الکترونیکی دولت 
از این قاعده مستثنی هستند. سطوح دیجیتال سازی معموال به طور نظام مند برحسب مقیاس مورد بررسی قرار نمی گیرند 
و افزایش بازده ناشــی از دیجیتال سازی به خروجی بیشتر و صرفه جویی در زمان یا هزینه می انجامد که این پارامترها در 

داده های مربوط به حساب های ملی مورد توجه قرار نمی گیرند. 
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بخش های دیجیتال محوری 
سه بخش دیجیتال محوری دستخوش تغییرات زیادی هستند و براساس روند گذشته در این بخش ها نمی توان به روند 
آتی این بخش ها پی برد. عالوه بر بررسی روند رشد گذشته، در این بررسی به منظور تبیین چشم انداز رشد بالقوه و توسعه 
سناریوها با ذینفعان ذیربط مشــاوره های گسترده ای انجام شده است. در ادامه، به رویکرد مورداستفاده جهت توسعه این 

سناریوها پرداخته می شود. 

فناوری اطالعات- مدیریت فرآیند کسب وکار )205 تا 250 میلیارد دالر ارزش افزوده بالقوه 
در سال 2025(

سناریوهای مربوط به درآمد و ارزش افزوده برای فناوری اطالعات- مدیریت فرآیند کسب وکار با توجه به دو روند 
اصلی مطرح شده اند: سناریوهای مربوط به هزینه جهانی در حوزه فناوری و توانایی هند جهت جذب بخشی از این هزینه. 
هزینه کرد جهانی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ساالنه 2 درصد در فاصله سال های 201۵- 201۷ رشد یافته است، 
حال آنکه مطابق چشــم انداز انجمن ملی شرکت های نرم افزاری و خدماتی-مکنزی )201۵( این رقم برابر با ۳/۴ درصد 
پیش بینی شده اســت. در نتیجه، دو سناریو در این گزارش مطرح شده است. در یک سناریو فرض بر این است که هزینه 
فناوری می تواند تا سال 202۵ به طور پیوسته با نرخ متوسط 2/۵ درصدی رشد یابد و در سناریوی دیگر فرض بر این است 
که هزینه فناوری می تواند با شتاب بیشتری یعنی نرخ ۳/۴ درصدی رشد یابد. دومین عنصر این سناریو شامل چشم اندازهای 
دیگر در مورد این مسأله است که صنعت فناوری اطالعات هند با چه سرعتی می تواند سهم هزینه جهانی را جذب کند. 
مطابق ســناریوی مبنی بر نرخ رشد متوسط، سهم هند از ۵/۶ درصد درســال 201۷ به ۸/۳ درصد در سال 202۵ افزایش 
می یابد و مطابق سناریوی خوش بینانه، سهم آن در سال 202۵ برابر با 9/۷ درصد از هزینه جهانی در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات اســت. بســته به اینکه کدام یک از این سناریوها تا آخر ادامه یابد، بخش فناوری اطالعات- مدیریت فرآیند 

کسب وکار در هند می تواند بین ۷/۶ تا 10/۸ درصد در سال های 201۷- 202۵ رشد یابد. 

تولید الکترونیک )100 تا 130 میلیارد دالر ارزش افزوده بالقوه در سال 2025(
تقاضا برای الکترونیک در هند طی سال های 201۷- 201۸ برابر با 10۶/1 میلیارد دالر بوده است که ۵9/۶ میلیارد دالر 
از آن متعلق به تولید داخلی الکترونیک بوده اســت )حدود ۴ درصد از کل خروجی بخش تولید را دربرمی گیرد(. این 
بخش به ویژه از نظر رشد تولید گوشی موبایل- که تولید آن از ۶0 میلیون گوشی به ارزش 2/9 میلیارد دالر در سال های 
201۴-201۵ به 22۵ میلیون دســتگاه به ارزش 20/۳ میلیارد دالر در ســال های 201۷-201۸ رسیده است- طی چند سال 
اخیر عملکرد نویدبخشی نشان داده است. در این گزارش، با تجزیه وتحلیل سرانه هزینه الکترونیک به عنوان تابعی از سرانه 
تولید ناخالص داخلی، تقاضای آتی برای الکترونیک در هند برآورده شده است. براساس روند حاکم در بیش از 20 کشور 
و مطابق منحنی جهانی، انتظار می رود که سرانه هزینه کاالهای الکترونیکی هند تا سال 202۵ به 20 درصد افزایش یابد. 
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همچنین، در این گزارش نشان داده شده است که سهم تولید هند از تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر پایین )حدود 
1۵ درصد( اســت، افزایش جزئی می یابد و به حدود 1۸ تا 20 درصد خواهد رســید. در صورتی که هند بتواند از مزایای 
افزایش هزینه تولید الکترونیکی بهره ببرد و به طور کلی بر افزایش سهم تولید از تولید ناخالص داخلی متمرکز شود، تولید 
الکترونیک آن که در حال حاضر برابر با ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بخش تولید است به حدود ۸ تا 10 درصد تا 

سال 202۵ افزایش خواهد یافت که با کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن هم تراز خواهد شد. 

خدمات ارتباطات دیجیتال )50 تا 55 میلیارد دالر ارزش افزوده بالقوه در سال 2025(
مصرف دیجیتال هند همزمان با کاهش قیمت های داده به طور تصاعدی در حال افزایش است. نفوذ تلفن هوشمند نیز به 
سرعت در حال رشد است و پیش بینی می شود که تعداد کل گوشی های مورداستفاده تا سال 202۵ متجاوز از ۸00 میلیون 
دستگاه باشد. مالکان تلفن های هوشمند در هند هم اکنون به طور متوسط ۸/۳ گیگابایت داده در ماه مصرف می کنند که 
از مصرف میانگین کاربران موبایل چینی )۵/۵ گیگابایت( باالتر اســت و از این نظر با مردم کره جنوبی )که حدود ۸ تا 
۸/۵ گیگابایت در ماه است( برابری می کنند. پیش بینی می شود که مصرف داده کل بیش از ۶0 برابر در فاصله سال های 
201۵- 202۵ افزایش یابد و به عبارتی مصرف داده هر 1۸ ماه دو برابر افزایش می یابد. در برآوردهای صورت گرفته در 
این گزارش از فرضیات مبنی بر قیمت منطقی داده استفاده شده است تا بتوان پایداری مالی بخش در بلندمدت را شرح داد. 

سایر بخش ها 
در ارتباط با بخش های تازه دیجیتالی شده و بازارهای مشاغل و مهارت ها و خدمات دولت، مجموعه موارد کاربرد در 
هر بخش در گزارش حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند. برای هر یک از موارد کاربرد نیز طیف گسترده ای از نرخ های 
پذیرش آتی براســاس معیارهای زیر در نظر گرفته شده اســت. عالوه بر آن، ارزش بالقوه ایجاد شده نیز براساس نمونه  ی 
اجراهای واقعی موارد کاربرد در ســطح خرد برآورد شده است. بدین ترتیب، براساس نرخ پذیرش و ارزش بالقوه ایجاد 

شده در سطح خرد می توان کل ارزش اقتصادی بالقوه ناشی از موارد کاربرد در هر بخش را محاسبه کرد. 
در ارتباط با نرخ پذیرش بالقوه، تمام اپلیکیشن های دیجیتال به سه بخش طبقه بندی شده اند که محدود به منحنی های 
پذیرش پرســرعت و کم سرعت هستند که توســط مؤسسه جهانی مکنزی پس از تجزیه وتحلیل روندهای پذیرش بیش 
از ۵0 فناوری در سرتاســر جهان برآورد شــده اند. گفتنی است که سه محدوده نرخ پذیرش برای سال 202۵ برابر با 20-

۴0 درصد، ۴0-۶0 درصد و ۶0-۸0 درصد می باشــند. نرخ های پذیرش برای هر اپلیکیشــن دیجیتال براســاس ارزیابی 
آمادگی کسب وکار اختصاص داده می شوند که منوط به عناصر متعددی هستند: بلوغ دیجیتال ذاتی بخش، موارد کاربرد 
اپلیکیشن های دیجیتال که به طور معقول اندازه گیری شده اند و ارتباط و حمایت بخش دولتی که بیانگر اقدامات و توجه 

دولت به مقررات و سیاست ها می باشد. 
در ارتباط با ارزش بالقوه ایجاد شده در سطح خرد،  اقدامات جامعی در راستای درک مطالعات موردی و بررسی های 
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آزمایشی که در آن ها موارد کاربرد عمال اجرا شده اند، انجام شده است تا بدین گونه بتوان محدوده تأثیرات احتمالی هر 
اپلیکیشــن دیجیتال را مشــخص نمود. از آنجا که موارد کاربرد بیانگر تفاوت قابل توجهی از نظر تأثیر پذیرش دیجیتال 
هستند، معیارهایی در این گزارش مورداستفاده قرار گرفته اند که حاکی از تأثیر متوسط پذیرش دیجیتال هستند و در نقطه 

مقابل معیارهایی قرار دارند که باالترین تأثیر را نشان می دهند. 

4. تأثیر فناوری بر بازار کار 
برآورد نحوه تأثیرگذاری دیجیتال ســازی بر بازار کار به دلیل وابستگی متقابل عناصر متعدد دشوار است. روشی که 
ذینفعان متعدد ارزش ایجاد شــده ازطریق پذیرش دیجیتال را به خود اختصاص می دهند، روشــی که برای مصرف )و 
صرفه جویی( انتخاب می کنند و سرانجام مهارت هایی که برای تولید کاال و خدماِت موردتقاضا ضروری هستند، ازجمله 

این عناصر به شمار می آیند که وابستگی متقابل به یکدیگر دارند. 
برآورد صورت گرفته در زمینه تأثیر پذیرش دیجیتال بر مشاغل به منزله پیش بینی حوزه های که در آن ها مشاغلی از 
دست می روند، حوزه هایی که در آن ها مشاغلی به وجود می آیند و یا مهارت های خاِص موردنیاز نیست. بلکه، برآوردها 
در راستای تعیین این موضوعات است که چه تعدادی از مشاغل و در کدام یک از حوزه ها تحت تأثیر دیجیتال سازی قرار 
خواهند گرفت و آیا دیجیتال سازی الزاما به از دست دادن مشاغل منتهی می شود یا خیر. درواقع، این ایده مطرح است که 
ارزش ایجاد شده باید با تأثیر بر بازارهای کار ازطریق ضرورت آموزش مهارت های جدید و استخدام مجدد نیروی کار 

به یکدیگر پیوند داده شوند. 

برآورد پتانســیل کلی فناوری در زمینه اشتغال زایی به میزان ۶0 تا ۶5 میلیون شغل در 
سال 2025 

براســاس مدل موردنظر در این گزارش، تمام اپلیکیشــن های دیجیتاِل موردبررسی در بخش های دیجیتال محوری، 
بخش های تازه دیجیتالی شــده و خدمات دولت و بازارهای کار ارزش اقتصادی ایجاد می کنند. بنابراین، هر یک از این 
اپلیکیشــن ها بهره وری ایجاد می کنند و می توانند به استقرار نیروی کار در مشاغل پربازده منتهی شوند. در این گزارش، 
اپلیکیشــن های دیجیتال مرتبط با کشاورزی در بخش کشاورزی، اپلیکیشــن های دیجیتال مرتبط با فناوری اطالعات- 
مدیریت فرآیند کســب وکار در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و به همین ترتیب، هر یک از اپلیکیشن ها در بخش 
مرتبط اقتصاد هند موردبررسی قرار گرفته اند. در ارتباط با هر اپلیکیشن موردنظر، براساس کل ارزش اقتصادی برآوردشده 
برای سال 202۵ بر میانگین بهره وری پیش بینی  شده در آن بخش در سال 202۵ برآورد شده است که چه تعداد مشاغل در 

نتیجه ارزش ایجاد شده به وجود می آید. 
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به منظور برآورد میانگین بهره وری بخش در ســال 202۵، کل تولید ناخالص داخلی هند در ســال 202۵ با احتساب 
افزایش 9 درصدی تولید ناخالص داخلی اســمی بین سال های 201۷ و 202۵ برابر با ۴/۴ تریلیون دالر برآورد شده است 
که این امر با رشد ساالنه ۷ درصدی قیمت های ثابت، رشد ساالنه ۵ درصدی نرخ تورم و کاهش نرخ ارز روپیه نسبت به 
دالر همخوانی دارد. سپس، کل تولید ناخالص داخلی بین بخش های متعدد نظیر کشاورزی، تولید، تجارت، حمل ونقل 
... براساس فرضیاتی منطقی تقسیم شده است. به عنوان مثال، در این گزارش چنین در نظر گرفته شده است که کشاورزی 
12 درصد از اقتصاد هند در سال 202۵ و تولید و تجارت )ازجمله هتل ها و رستوران ها( هر یک 1۷ درصد از اقتصاد هند 
را دربرمی گیرند. با در نظر گرفتن نرخ ثابت مشارکت، انتظار می رود که نیروی کار هند از حدود ۴۸0 میلیون نفر در سال 
201۷ به ۵۴۵ میلیون نفر تا ســال 202۵ افزایش یابد. در برسی حاضر، الگوی توزیع نیروی کار در کل بخش ها براساس 
رشد کلی اشتغال هر بخش بین سال های 2011 و 201۵ در نظر گرفته شده است و همچنین، برای اطمینان از اینکه سهم 

اشتغال هر بخش قابل قبول خواهد بود، نرخ رشد تا حدودی تعدیل شده است. 

برآورد تأثیر بالقوه فناوری در زمینه استخدام مجدد و آموزش مهارت های جدید برای 40 
تا 45 میلیون نفر در سال 2025 

در بخش های قبل گفته شد که تعدادی از اپلیکیشن های دیجیتال به عنوان مثال بخش های اصلی اقتصاد دیجیتال )فناوری 
اطالعات- مدیریت فرآیند کسب وکار، خدمات ارتباطات دیجیتال و تولید الکترونیک(، بازارهای آنالین استعدادیابی و 
کشاورزی دقیق ازطریق سرمایه گذاری های جدید، دانش فنی بهتر و یا تطبیق سریع تر و بهتر عرضه و تقاضای کار باعث 

افزاش بازده می شوند. خروجی باالتر بیانگر نرخ خالص اشتغال جدید است. 
ســایر اپلیکیشن های دیجیتال باعث می شوند که کارگران شــغل فعلی خود را از دست بدهند و در مشاغل دیگری 
مشغول کار شوند. دو نوع اپلیکیشن های دیجیتال چنین تأثیری دارند: اپلیکیشن های مربوط به اتوماسیون یا دیجیتال سازی 
کل کسب وکار و اپلیکیشن هایی مانند پرداخت دیجیتال که ازطریق افزایش بازده نظیر صرفه جویی در زمان و هزینه باعث 
ایجاد ارزش اقتصادی می شــوند. در هر دو گروه برآورد شده اســت که تعداد کل کارگرانی که به آموزش مهارت های 

جدید و استخدام مجدد تا سال 202۵ نیاز دارند بین ۴0 تا ۴۵ میلیون نفر است. 
در ارتباط با اتوماسیون و دیجیتال سازی کسب وکار، در این گزارش یک سناریوی میانی درباره پذیرش اتوماسیون 
براساس برآوردهای تحقیقات اخیر مؤسسه جهانی مکنزی درباره هند مطرح شده است. مطابق این سناریو برآورد شده است 
که حدود ۵ درصد از مشاغل فعلی در اثر دیجیتال سازی تا سال 202۵ جایگزین خواهند شد. در تعداد معدودی از مشاغل، 
قســمت اعظم کارها جایگزین خواهند شــد، اما در بیشتر مشاغل فقط قســمت جزئی از کارهای فعلی تا سال 202۵ به 
صورت دیجیتالی انجام خواهند شد. با فرض اینکه سهم مشاغل جایگزین برابر با سهم کارگران معادل تمام وقتی است که 
جایگزین شده اند، در این گزارش چنین نتیجه گیری شده است که حدود 20 میلیون نفر از کارگران به دلیل دیجیتالی شدن 

کسب وکار به آموزش مهارت های جدید نیاز دارند تا بتوانند در مشاغل جدیدی جذب کار شوند. 
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در ارتباط با سایر اپلیکیشن های دیجیتال که دارای تأثیرات مشابهی از نظر افزایش بازده هستند، نرخ بالقوه استخدام 
مجدد نیروی کار ازطریق تقسیم ارزش اقتصادی بالقوه هر اپلیکیشن بر میانگین بهره وری نیروی کار در نزدیک ترین بخش 
محاســبه شده اســت. به عنوان مثال، به منظور برآورد ارزش اقتصادی بالقوه پرداخت دیجیتال، در این گزارش از میانگین 
بهره وری نیروی کار در بخش مالی استفاده شده است تا بتوان تعداد کارگرانی که به طور بالقوه جایگزین می شوند و به 
آموزش مهارت جدید و استخدام مجدد نیاز دارند را تخمین زد. در ارتباط با تمام اپلیکیشن ها، 20 تا 2۵ میلیون نفر دیگر 

از کارگران در سال 202۵ در مشاغل جدید مشغول کار خواهند شد. 
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