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Аналіз впливу лібералізації та капіталізації цифрової економіки під час Четвертої
промислової революції на прикладі Індонезії
Зміна тенденцій у світовій промисловій революції вплинула на різноманітні інновації у економічній
та промисловій системі до впровадження системи лібералізації та капіталізації світової економіки.
Метою дослідження є аналіз впливу лібералізації та капіталізації цифрової економіки на середній
клас, робочий клас та низький клас суспільства у одній з країн, що розвивається, у
південноазіатському регіоні, Індонезії. В якості методу було використано описовий якісний аналіз на
основі даних, отриманих з офіційних джерел та огляду літератури. Все більш очевидною є класова
нерівність між класом власників капіталу, середнім класом, робочим і низьким класом, а також
форми соціальної нерівності у структурі суспільства. На сьогоднішній день початок ери, відомої як
Четверта промислова революція, спричинив зміни соціально-економічних тенденцій в бік більш
досконалих систем. Зроблено припущення про зміни у моделях і формах лібералізації та капіталізації
економіки, раніше впроваджених традиційно для цифрової економіки шляхом відкриття нових
платформ онлайн-торгівлі. Автори дослідження стверджують, що Четверта промислова революція
по-різному вплинула на середній клас, робочий клас та низький клас суспільства у країнах, що
розвиваються, зокрема Індонезії.
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Анализ влияния либерализации и капитализации цифровой экономики во время
Четвертой промышленной революции на примере Индонезии
Изменение тенденций в мировой промышленной революции повлияло на разнообразные инновации в
экономической и промышленной системе до внедрения системы либерализации и капитализации
мировой экономики. Целью исследования является анализ влияния либерализации и капитализации
цифровой экономики на средний класс, рабочий класс и низкий класс общества в одной из
развивающихся стран в южноазиатском регионе, Индонезии. В качестве метода был использован
описательный качественный анализ на основе данных, полученных из официальных источников и
обзора литературы. Все более очевидны классовое неравенство между классом владельцев капитала,
средним классом, рабочим и низким классом, а также формы социального неравенства в структуре
общества. На сегодняшний день начало эры, известной как Четвертая промышленная революция,
вызвало изменения социально-экономических тенденций в сторону более совершенных систем.
Сделано предположение об изменениях в моделях и формах либерализации и капитализации
экономики, ранее внедренных традиционно для цифровой экономики путем открытия новых
платформ онлайн-торговли. Авторы исследования утверждают, что Четвертая промышленная
революция по-разному повлияла на средний класс, рабочий класс и низкий класс общества в
развивающихся странах, в частности Индонезии.
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