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 اندازه اقتصاد فضایی جهان واقعاً چقدر است؟!

  ی دست اندکاران اقتصاد ها و  دولت  یاراست که در اخت  یه و خدمات فضا پا  یدات، ارزش تول«ییاقتصاد فضا»گزارش منظور از    یندر ا

 گردد.ی ها استفاده مها در فضا از آن یت از انجام فعال یتحما یبرا  یاقرار گرفته و 

 گردد ی م  یلتشک  یرز  یاز چهار بخش اصل  ییقتصاد فضا ا

به   ینظام   یدار، علوم و کاربردها ین سرنش  ییفضا  هایمأموریت مثل    ییهاینه در زم  که عمدتاً  ی،دولت  یگذار یه بخش سرما  -1

 رسد.ی انجام م 

در فضا   یا  ینزم  یخدمات بر رو   ینبا هدف استفاده از ا  یآن توسط فعاالن اقتصاد  یگذاریه که سرما  یی،بخش خدمات فضا  -2

 یره پهن باند و غ  یهایس . مثل سرو یردپذی صورت م

  ینی زم یهایستگاه ها، پرتابگرها، اها مثل ماهواره و خدمات مربوط به آن ییفضا یزات کنندگان تجهتأمین  یرهبخش، زنج ینسوم -3

 هستند.  یرهو غ 

 ی خانگ  یهایش مثل، د  یزاتیبخش تجه  ین. در ایمشناسی م  یاناز مشتر  یتبه نام صنعت خدمات و حما   بخش چهارم را معموالً-4

 گردند.یم یبندمربوطه، دسته  یافزارهاو نرم  GNSS یهایرنده گ ی،اماهواره 

سال    یندر ا  ییفضا  ینشان داد که، حجم اقتصاد واقع   یالدیم  2016سال    یالذکر برابخش فوق   اطالعات مربوط به چهار  یبندجمع 

اختالف ز ا  یلیاردم  170در حدود    ی صورت گرفته، عدد  یهایابی ارز  یرنسبت به سا  یادبا  است که   ی در حالت  یندالر بوده است. 

را،    2016در سال    یی، حجم اقتصاد فضا2013در سال    Space Foundationو    SIAمعتبر    انصورت گرفته توسط دو سازم  یابیارز

انجام گرفته در مجموعه   یابی(. براساس ارز1کرده بودند)جدول    ییگویش عدد پ  ینهرکدام به صورت مستقل حدود دو برابر ا

STPIعدد   2016در سال   ییاقتصاد فضا  یمراتب به عدد واقع   ه شده بود، که ب  یابیرز ا  یلیاردم  7/155عدد   ینمتفاوت، ا  ی، با مدل(

 ( 1)جدول  بود تریک ( نزدیلیاردالرم 170

 { 1} یکا( برحسب دالر امر2013)انجام گرفته در سال  2016جهان در سال  ییاندازه اقتصاد فضا  یابی: ارز1 جدول

 SIA SPACE Foundation STPI سرفصل  ردیف

1/74 - بودجه فضایی دولتی 1  3/76  

ای خدمات ماهواره 2  6/118  6/122  4/37  

5/55 صنعت فضایی  3  6/109  0/42  

5/124 سایر  4  - - 

فضایی کنندگان صنایع زنجیر تأمین 5  1/21  9/7  - 

2/314 320 جمع  7/155  

 

ها و اعداد بدست آمده یابی ارز   ین ا  یاًانجام شده در اثر چه بوجود آمده؟ و ثان  یهایابی ارز  یناختالف ب  است، که اوالً  ینجاال اؤس  حال

 خواهند داشت؟  ییا چه کار

سسه  ؤم  یها مواجه هستند اشاره نمود. ادعاآن موجود با    یمحاسبات  یهاکه مدل   یرز  یتوان به خطاهایال اول مؤجواب به س  در

STPI  مراکز  یرو سا  یابیارز  ینخطاها را در نظر گرفته و اختالف ب  ینآن است که در مدل خود ا  (SIA    وSpace foundationناش )ی 

 امر است.   یناز هم

  یی فضا  یتمورأدر م  یریبکارگ  ی شرکت برا  یک ا از  ر  یدولت محصول  است. مثالً  ی چرخش مال  یکاول: محاسبه مضاعف    یخطا  -

شرکت به عنوان   یو هم برا  یداردولت به عنوان خر   یهم برا  یچرخش مال   یناستفاده شده ا   یهاکرده است. در مدل   یداریخر

برآورد   تریش دالر ب یلیاردم 20تا  8ها از یابی در ارز یی،حجم اقتصاد فضا رددگی خطا در کل باعث م ینشوند. ایفروشنده ثبت م

 گردد. 

خدمات   ینبکار رفته شده ا  یهااند و در مدلشده   یدتول  ین زم  یاست که دررو   ی دوم: مربوط به در نظر گرفتن خدمات  یخطا  -

 یزیونتلو  یمفروش پخش مستق  ی که برا   یزیو جوا  یابیبازار  یهاینه توان به هزی شوند و از آن جمله می به حساب فضا گذاشته م

 .  یدنما یابیدالر باالتر ارز  یلیاردم 80را تا  ییتواند اندازه اقتصاد فضامی  ییخطا به  تنها  ینشوند، اشاره کرد امی صرف 
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 « یه فضا پا  یابییت موقع »اقتصاد    گردد. مثالًمی به فضا ندارند حاصل    یکه ربط  ییو درآمدها  هاینه سوم: با اضافه کردن هز   یخطا  -

 های یگنال س  یهایرنده اقتصاد فقط شامل فروش گ  ینا  یکه . در صورتیریمگمی ه کار گرفته شده در نظر  خدمات ب  یره را کل زنج

در   یریبکارگ  ی همراه برا  یهااز تلفن  یتاد  یدتول  که در بازار تلفن همراه وجود دارد. مثالً  ی اقتصاد  ه است و ن  یناوبر   یهاماهواره 

دالر به    یلیاردم 70خطا در حدود   ینباشد. امی فعال   یاحمل و نقل جاده  یریتمد یکه برا  یافزار ساخت نرم یرز  یاو  یابییتموقع 

 کند.میدر جهان اضافه  ییحجم اقتصاد فضا

 Space foundationو دو موسسه    STPIسسه  ؤبه عمل آمده توسط م  یهایابی الذکر نشان دهنده اختالف ارزفوق   یهاخطا   مجموع

 باشد.می SIAو 

 ی مبنا ینده،آ یاقتصاد  یهایابی توان گفت، ارز میدهد، می را مورد پرسش قرار  هایابی ارز  یندوم، که کاربرد ا سؤالدر جواب  اما

و اطالعات   ییراتبراساس روند تغ   یندهآ  یاقتصاد  یهایابی خواهند بود. ارز  یو بخش خصوص  هاو اقدامات دولت  هایزی برنامه ر

اقتصاد   ینا  یح صح  یریوابسته به اندازه گ  یی،مدت و بلند مدت رشد اقتصاد فضا  یانم  ینی ب  یش. پگیرندمی گذشته صورت    ی اقتصاد

سسه و ؤم یابیجدول ارز ین. اید( توجه کن 2و بازار در زمان حال دارد. به جدول )شماره  یژورشد تکنول  یروندها  یقو شناخت دق

 سال!( 20بعد از  ییاقتصاد فضا  یگردهد، )به عبارت دمی نشان  2040 لدر سا  ییمراکز مشاوره معتبر را از اندازه اقتصاد فضا

 یدرصد   11تا    5  یانه جهان و با در نظر گرفتن رشد متوسط سال  ییحال حاضر از اقتصاد فضا  یهایابیاعداد با مبنا قراردادن ارز  این

 اند. بدست آمده

 {2} 2040فضا در سال  یاندازه اقتصاد جهان ینیب یش: پ2 جدول

 عدد بر حسب میلیارد دالر آمریکا نام موسسه عامل ارزیابی  ردیف

1 UBS 926 
2 Goldman Sachs 1000 
3 US Chamber of commerce 1500 
4 Morgan Stanley 600-1750 
5 Bank of America 2700 

 

در حال حاضر و روند رشد آن   یی اقتصاد فضا  یریگاندازه   ی، بر مبنا2شده در جدول    ینیبیشاعداد پ  ید،اشاره گرد  همانطورکه 

 اند. بدست آمده  یندهدر آ

سال 20به    یتاًنها  یانه رشد سال  یبخطا با در نظر گرفتن  ضرا  ین. ایمدر حال حاضر خطا داشته باش  ییاقتصاد فضا  یابیدر ارز  اگر

 یم، دالر به حساب آور  یلیون م  340  یا  300را    2016سال    یدالر  یلیاردم  170  یید فضامنتقل خواهد شد. پس اگر اقتصا   یزن  یندهآ

 ینی بیش اند در مورد پخطا قرارگرفته   ینداشت. ا یمخطا خواه  ییحجم اقتصاد فضا  یابی ن مرتبه در ارزی تا چند  2040در سال   حتماً

 کند.می صدق  یناًهم ع یانه نرخ رشد سال و  یکژو تحوالت تکنول ینده،آ یبازارها 

، قرار  2مثل جدول    یمحاسبه اعداد  یخواهند شد و مبنا  یندهدر آ  ییرشد اقتصاد فضا  یکه به نظر کارشناسان علت اصل  یهازمینه 

 اند عبارتند از: گرفته 

 IOTدر حوزه  یه ارتباطات فضاپا  -

 یه فضاپا یجهان   ینترنتا  یتبا استفاده از ظرف یمخابرات یدجد یهایس سرو  -

 یی فضا  یسمتور -

 ین زم ینقطه به نقطه رو  یک،سونیپرها یسفرها -

 یی فضا یمعدن کاو  -

 در فضا  یدساخت و تول -

  یر جهان که در چند سال اخ  ییبازار فضا  یقتچند حق  یدندارد. بگذار  یتعنوان قطع   یچفوق به ه  یهاینه در زم  «ییاقتصاد فضا»  رشد

 یم، اند را مرور نمائاتفاق افتاده 

 300رقم به    ینا  یمسخت است که بگو  یلیدارد، )خ  یدالر سودده  یلیاردم  5/2پهن باند در حال حاضر    یاارتباطات ماهواره   -1

فضا،    یاندازه اقتصاد جهان  2040کرده در سال    ینیبیشپ  Morgan Stanley  یکمپان  (. مثالًیدخواهد رس  2040دالر در سال    یلیاردم

  ین ا  یمحاسبات  یپهن باند است، خطا  ینترنتعدد مربوط به رشد تقاضا در بازار ا  این  ¾باشد.    دالر  یلیاردم  1100در حدود    یرقم
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تبل  ی،کمپان اقتصاد مربوط به رشد  اقتصادها   یغات،آن است که همه  بازار    یاجتماع  یهامبنا و شبکه   ینترنتا  یرشد  را به حساب 

 اند.پهن باند گذاشته  ینترنتا

 یک   2002خواهد داشت. به عنوان مثال در سال    ی کم  یار بس  یاست که مشتر  ینه لوکس و پرهز  یار کار بس  یی،فضا  یگردشگر  -2

شده بود که تا سال   ینیبیش پ  ،منتشر شد. در آن گزارش  "Furton"به نام    ییتوسط شرکت مشاوره معتبر فضا  یلیگزارش تحل

  یلیون م  700  یما بازار  یعنی  ینوجود خواهند داشت. ا  یمدار  یرز   یپروازها  اضیمسافر متق   15000( ساالنه  یگرد  یکسال)  2021

رونق خواهد  ی بازار روز یناقرار کرد، ا  یدمسافران!! البته با یننام اولو هنوز منتظر ثبت  یمهست 2020اما ما در سال . دالر در سال

  ی هااند با پرتابگر رفته   یی فضا  یستگاهبه ا  یی مسافر فضا  نوانهفت نفر به ع  یختار  ین! تا ای؟ و با چه اندازه ا  ی چه زمان  یگرفت ول

دو تا سفارش    یکی،  یاند. ولدالر رزرو کرده   یلیونم  55  یمتبا ق  یصندل  یکهرکدام    یی،فضا  یماییراهپ  یبرا   یراًمختلف، دونفر هم اخ

و   یمداشته باش ییحجم مسافر صنعت هوا بیه ش یزیچ یدبا یمصحبت کن ییفضا یماز تورس یمخواهمی . اگر یدتوان اقتصاد ناممی را ن 

 مسافر در سال!  10تا  5نه 

 توان به آنها اشاره نمود عبارتند از: میکه  یگرید  موارد

 است. یافته درصد کاهش  3 یراخ یهادر سال یاماهواره  یعرشد صنا -الف

 روبرو است. 2017از سال  یبا رشد منف ی،اسنجش از دور ماهواره  یانه،سود سال -ب

از نصف اقتصاد    یشاست که ب  یدر حال  یندارد. ا  یاآهسته   یاررشد بس  ییدر سطح جهان در امور فضا  هاکرد همه دولتینه هز  -ت

 بماند.  یباق یدولت یندهگردد همچنان در آمی ینیبیشاست و پ یفضا، هنوز دولت  یجهان

 . یستن یاقتصاد اصالً ین،زم یاستفاده بر رو  یبرا  هایارک س ینشان داده، در حال حاضر، معدن کاو   یکارشناس یهای بررس -ث

 خواهد بود.  ینزم  یشده بر رو  یدتر از سوخت تولگران  یار بس یگر،شده، در فضا همچنان، تا چند دهه د یدسوخت تول -ج

(  یابی)برون  ییاستقرا  ینگردد، استفاده از قوانمی( مشاهده  2)جدول    هاکه در گزارشات شرکت   یگری د  یاشتباه محاسبات   یتاًو نها 

دالر توانست   یلیونم  20( با پرداخت  Dennis TIto)  تتو  یسدن  یآقا   باشند. مثالًمی ن  یراستقرارپذ  است، که ذاتاً  ییهایند فرآ  یبرا

)با ارتفاع   یمدار  یر انجام پرتاب ز  یشرکت برا  یک داشته باشد.    یلومترک  400  ی با ارتفاع مدار  یالمللین ب  ییفضا  یستگاهبه ا  یسفر 

  یرا با مبلغ   یالمللین ب  ییفضا  یستگاهشرکت سفر به ا  ینگرفت، ا  یجه توان نتمی دهد. حاال  می   یشنهاددالر پ   250000( مبلغ  یلومترک  80

  یدن برابر رس  50حداقل    ییفضا  یستگاهبه ا  یدناست! رس  یرخ  قطعاً  سؤال  ینرساند؟ جواب امی دالر به انجام    یلیون م  5/2در حدود  

  یی استقرا  یهایری گیجه نوع نت  یناز ا  یادی ، با شمار ز2مورد اشاره در جدول    یهادارد. در گزارش   یاز ن  یانرژ  ی، مدار  یر به ارتفاع ز

 . یمکنمی برخورد 

 یجمع بند 

اول    یدگاهو نقد قرار گرفتند، د  یمورد بررس  یدگاهاز دو د  2040در سال    ییصورت گرفته در مورد اقتصاد فضا   یهاینیبپیش

  یات دوم فرض  یدگاهدهد و دمیمحاسبات بود، که حجم اقتصاد فضا در حال حاضر را مورد توجه قرار    یننقطه شروع ا  یسنجصحت

 دهد.میقرار    یرا مورد بررس 2040حجم اقتصاد فضا در  ینیبپیش بکار گرفته شده به منظور  یهاو مدل

 ی ها و مدل  هافضا در جهان و چه در روش   یاندازه اقتصاد کنون  یریگنشان دهنده، وجود خطا چه در اندازه   هایدگاه د  ینا  یهردو 

 است. یندهاقتصاد در آ ینرشد ا  ینیبیشپ

 ند:ودر نظر گرفته ش یرموارد ز یی،ااقتصاد فض  یابیگردد در ارزمی  یشنهادپ ینکه،آخر ا سخن

در فضا بکار    هایتاز فعال  یتحما  یو خدمات که برا   هاو ارزش کاال   ییدر محاسبات فقط ارزش کاالها و خدمات با منشاء فضا  -1

 شوند، در نظر گرفته شود.می گرفته 

مورد توجه و  یستیهمه با یحصح  یلتحل یکو رشد بازار وجود دارند. در  یژوتوسعه تکنول یبرا ی مختلف و متنوع یهایو سنار -2

 .  یرندقرار گ  یقدق یبررس 
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