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  :چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی اثر دسترسی و زیرساخت فناوري اطالعات و    

هاي پنل از داده  .استاقتصادي با توجه به نابرابري درآمد ارتباطات روي رشد 
 -2006 يدر دوره کشور با نابرابري پایین 14برابري باال و  کشور با نا14براي 
 که اثر دسترسی و زیرساخت داد نشان نتایج قبلی  . استفاده شده است2000

برابري ناروي رشد اقتصادي در کشورهاي با بر رتباطات فناوري اطالعات و ا
اطالعات و  را شکاف دیجیتالی مانع اثر گذاريزی ؛تر استدرآمدي باال پایین
 اثر یک واحد تغییر ،عبارت دیگره  ب .شود روي رشد می برتکنولوژي ارتباطات

 روي رشد بستگی  بردر دسترسی و استفاده از اطالعات و تکنولوژي ارتباطات
دهد  نظر سیاسی این نتیجه نشان میاز نقطه  .به سطح نابرابري درآمدها دارد

 روي رشد با توزیع مجدد  براطالعات و تکنولوژي ارتباطات ترکه اثر قوي
   .درآمد امکان پذیر است

  JEL: ،O33،L86 ،C33 ،  O40  بندي طبقه
  

   رشدنابرابري، شکاف دیجیتالی، اطالعات و تکنولوژي ارتباطات،: هاي کلیدي واژه
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    مقدمه-1
هاي  یکی از ابزارهاي ضروري براي فعالیت1 فناوري اطالعات و ارتباطاتامروزه

 اکثر  .استرشد اقتصادي   و در واقع باعث تسریع درشودمیاقتصادي محسوب 
وري در مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از اثر این فناوري بر رشد و بهره

 کشورهاي در  ازخیر در برخیأت اندکی  باهاي اخیر وهاي توسعه یافته در دههکشور
اطالعات و تکنولوژي   حایز اهمیت این است کهينکته . حال توسعه بوده است

روي متغیرهاي کالن اقتصادي همچون رشد، اشتغال، بر ثیر گذاري أبا ت ارتباطات
 نابرابري است و  موثرروي توزیع درآمد همبر  تورم و سطح دستمزدها، درآمد،

    . ایجاد شکاف دیجیتالی نیستثیر درأتدرآمد بی
  بخش دوم به مبانی نظري و .این مقاله در پنج بخش تدوین گشته است

   مدل يبخش سوم به ارایه .  اختصاص یافته استموضوعمروري بر ادبیات 
 . اختصاص داردها  بخش چهارم به معرفی روش اقتصاد سنجی و داده. پردازدمی

  . پردازدمیه گیري و پیشنهادات ورد مدل و نتیجآبخش پنجم به بر
 

   مبانی نظري و مروري بر ادبیات موضوع -2
یندهاي رشد آو در فردارند بر رشد اثر مثبت  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات
آمد در در  نابرابري درعالوه بر آن، .  استثرؤم اقتصادي و اقتصاد دانش محور

اطالعات و  قارن بر جریان نامتیهاي مختلف داراي اثرات متفاوت و گاهکشور
ي  رابطهي مطالعه . و اقتصاد تکنولوژي محور گذاشته استتتکنولوژي ارتباطا
ثیر گذاري توجه بسیاري از اقتصاددانان را به ي تأر و بررسی نحوهمیان این دو متغی

  . خود جلب کرده است
  
   و رشد اقتصادي اطالعات و تکنولوژي ارتباطات -2-1

وري اطالعات و ارتباطات در اقتصاد هم در طرف عرضه و هم در  فنا،به طور کلی
 در طرف تقاضا از طریق تابع مطلوبیت بر رفتار  .دگذارثیر میأطرف تقاضا ت

و در طرف عرضه بر رفتار تولید کننده در  گذاردمیأثیر اقتصادي مصرف کننده ت
 و هاکاالثري در کمیت و کیفیت تولید ؤهاي اقتصادي تغییرات مسطح بنگاه

ثیر گذاري فناوري أتوان فرایند و الگاریتم تمی) 1( نمودار  در .آوردخدمات پدید می
                                                        

1 Information and Communication Technologies (ICT)  
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 مبین Aاگر .  اطالعات و ارتباطات در نوین سازي اقتصاد و رشد را نشان داد
مت چپ نمودار، تولید س در ،باشد) فناوري اطالعات و ارتباطات(کاالهاي دیجیتالی 

 اثر گذاري فناوري ، مصرف یا طرف تقاضا دو کانالست سمت راو درو طرف عرضه 
 هايیر متغباسه نهاده در تابع تولید .  اطالعات در یک مدل تعادل جزیی هستند

یند آ در فر)N (و نیروي کار) H( انسانی ي، سرمایه)K (ي فیزیکی سرمایهترتیب
  در .بین کاالهاي مصرفی اولیه است م C ملی و در تابع مطلوبیتيطرف عرضه

 کاالهاي دیجیتالی همانند ساختار سنتی در طرف عرضه و این ساختار اقتصادي
 کاالهاي دیجیتالی در ،سمت تقاضا در  .گذاردتولید اقتصاد بر رشد اقتصادي اثر می

سطح تقاضا  افزایش و تغییر ترجیحات مصرف کننده از طریق تابع مطلوبیت در
  .موثر است

  
  ملکرد دیجیتالیاقتصاد نوین و ع: 1 نمودار

 

  
ثیر گذاري فناوري اطالعات و ارتباطات بر أبراي طراحی مدلی براي فرایند ت

  .)65  ص،1387 آقایی خواندیی، عصاري و( کردرا معرفی ) 2(توان نمودار رشد می
 و  سازماندهی و تجربه مدیریتی، سازماندهی بخشیدر کنار عوامل مکمل که شامل

 يهاي دولت و سرمایه گذاري در سرمایهقانون گذاري، ساختار اقتصادي، سیاست
 يانسانی هستند، فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان نهاده در طرف عرضه

و باعث بهبود شوند مدل میها به صورت سرمایه وارد اقتصاد در کنار سایر نهاده
  فت فناوري و کیفیت نیروي کار ، پیشررمایهطریق تعمیق س فرآیند تولید از

    و کشور سطح بنگاهدو  آن باعث افزایش ارزش افزوده دريستانده . گرددمی
، سوددهی و رفاه مصرف نهایتاً رشد اقتصادي، رشد بهره وري نیروي کار شود ومی

  .آوردکننده را به ارمغان می

A 

F(N,H,A) U(C,A) 
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اطالعات و  صورت اثرگذاري ازه در دو فرایند ب اثر گذاري این ،طور کلیه ب

 از رشد اقتصادي بر تغییر و تکاملبر رشد اقتصادي و جریان  تکنولوژي ارتباطات
  . قابل مطالعه استاطالعات و تکنولوژي ارتباطات

  
  بر رشد اقتصادي اطالعات و تکنولوژي ارتباطات جریان تاثیر گذاري از - 2-1-1

  2.گذاردرشد اقتصادي اثر می ري ارتباطات و اطالعات برهاي مختلف  فناواز روش
، رشد د کاالها و خدمات فناوري اطالعات روش مستقیم از طریق تولی،اولروش 

 یعنی از آنجا که تولید کاال و . آیدکمی و کیفی در تولید ناخالص داخلی پدید می
 باعث ،ادي استي اقتصارزش افزوده خدمات فناوري ارتباطات و اطالعات بخشی از

  .گرددوري میافزایش کمی و کیفی در تولید همراه با کاهش هزینه و افزایش بهره
  .وري افزایش رشد اقتصادي استثیر این کاهش هزینه و افزایش تولید و بهرهأت

                                                        
2 Quah  

  اقتصادي عملکرد فناوري اطالعات و ارتباطات در طرف عرضهينحوه  :2 نمودار

   ، و قانونگذاري سازماندهی بخشی،سازماندهی و تجربه مدیریتی: عوامل مکمل
 ي انسانیهاي دولت و سرمایه گذاري در سرمایه سیاست،ساختاراقتصادي

  ارزش افزوده در 
  سه سطح

  بنگاه
  بخش
 کشور

 ستا نده
  نهاده

 

  نیروي کار 
  سرمایه فیزیکی

  ITسرمایه 
   ITغیر  سرمایه

 

 فرایند

  :بهبود در فرایند تولید از طریق 
  ایه تعمیق سرم

  پیشرفت فناوري 
 کیفیت نیروي کار

 گردد، سوددهی، رفاه مصرف کننده میعملکرد اقتصاد منجر به؛ رشد اقتصادي، رشد بهره وري نیروي کار: نتیجه 
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  تابع سرمایه دريعنوان نهادهه  فناوري اطالعات به کارگیري ب،دومروش 
ی و فرایند  ژتعمیق سرمایه و نوین سازي در تکنولوتولید کاالها و خدمات از طریق 

 فناوري اطالعات از طریق ،سومروش   .شودتولید باعث ایجاد رشد اقتصادي می
هاي خالقیت و نوآوري اثر سرریز در ایجاد زمینه هاي فناوري وکمک به پیشرفت

در  شده و موجب تسریع شودمیاقتصاد ایجاد و همین تغییر باعث اقتصاد دانش 
 تولید حقیقی ، از طریق این تغییرگردد ومیوري نیروي کار رشد اقتصادي و بهره

  .   یابدافزایش می
معتقدند ) 1999 (4 جرگنسون و استیرو و)2005 (3دیوان و ریگینز

ه ب اطالعات و تکنولوژي ارتباطات دهداي از شواهد وجود دارد که نشان میمجموعه
این   وشودمیراي نهاده کار و سرمایه محسوب دلیل کاهش قیمت آن جانشینی ب

  عالوه بر آن .کندتولیدکنندگان منافع ایجاد می کنندگان و جانشینی براي مصرف
وري از اواسط  که بهرهداده استنشان  )2003 (5چلو سی نرتحقیقات اولی

   .باال رفت اطالعات و تکنولوژي ارتباطات در امریکا در اثر افزایش مصرف )1990(
 پذیرش فناوري اطالعات در  کهاندنشان داده )2002 (6ایذر و اسکاتروریان، 

کشورهاي توسعه یافته از طریق افزایش درآمد و کاهش هزینه بنگاه بازدهی را 
اطالعات و تکنولوژي   سرمایه گذاري در زیر ساختاز این رو،.  افزایش داده است

در بررسی  )2001( 7رولر و وي ورمن . ثر استؤروي عملکرد اقتصاد م  برارتباطات
ند که یک سطح بحرانی از اه روي رشد به این نتیجه رسید برنقش مخابرات

طبق این نتیجه  . تواند به افزاش بازدهی و رشد منجر شودزیرساخت مخابرات نمی
 اثرات رشد باالتري ،کشورهاي توسعه یافته که زیرساخت مخابراتی کافی دارند

ي خود به مطالعه در )2005(چل سی .  در حال توسعه دارندنسبت به کشورهاي
و  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات  که یک ارتباط مثبت بیناین نتیجه رسیده است

 همین موضوع در . شودعلمکرد اقتصاد در کشورهاي توسعه یافته مشاهده می
    .گذارد اثرات بلند مدت بر جاي میدر حال توسعه کشورهاي

                                                        
3 Dewan and Riggines  
4 Jorgenson and Stiroh 
5 Oliner and Sichel 
6 varian, Andrew and Shutter 
7 Roller and Waverman 
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 آثار فناوري اطالعات و يبه مطالعه) 1383( مشیري و جهانگرد در ایران
ها مبین  نتایج مدل آن. اندارتباطات بر رشد و بهره وري اقتصادي ایران پرداخته

اطالعات و   مثبت ولی غیر معنادار بین رشد اقتصادي ويوجود یک رابطه
توان نتیجه گرفت ی م، بنابراین .است )1380(در ایران تا سال  تکنولوژي ارتباطات

بر روي رشد بر اساس نوع کشورها متفاوت  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات که اثر
) 1384(فقیه نصیري و گودرزي   .)61  ص،1383جهانگرد،  مشیري و( خواهد بود
 کشور 37رشد اقتصادي  را بر اطالعات و تکنولوژي ارتباطات  خود آثاريدر مطالعه

اطالعات و  مخارج داد که آنها نشان يند، نتایج مطالعهاهتوسعه یافته بررسی کرد
 از اهمیت باالیی در رشد اقتصادي این کشورها برخوردار است تکنولوژي ارتباطات

ي نابرابري رابطه) 1387(فطرس و معبودي   .)78  ص،1384 نصیري و گودرزي،(
 بررسی  را1358 -85ي درآمدي و نابرابري مخارج مصرفی در ایران طی دوره

در کشورهاي در حال توسعه در ) 1387( کمیجانی و محمودزاده مطالعات.  کردند
روي  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات  از اثر مثبت نشان )2003-1995( يدوره

   ).33، 1387کمیجانی و محمودزاده، (رشد اقتصادي دارد 
  

  باطاتاطالعات و تکنولوژي ارتي توسعه ثیر رشد اقتصادي برأت -2-1-2
ه مد سرانه بدر نتیجه درآ  رشد درآمد ملی وداده است که نشان  مطالعات ازبرخی

 . است اطالعات و تکنولوژي ارتباطات  مستقیمي توسعهوضوح عامل مهم و اساسی
 ، به همین علت .ثیر به عوامل و شرایط دیگري نیز وابسته استأهر چند این ت

  تواند منتهی به سطوح مختلف حتی میخالص داخلی تولید ناسطح یکسان 
 توزیع ،یکی از مهمترین این عوامل . شود اطالعات و تکنولوژي ارتباطات يتوسعه

 خانوارها و هم در سطح يدرآمد هم در سطح خرد با توجه به نوع و ترکیب هزینه
 یک سطح  که بعضی از اقتصادانان معتقدند،در نتیجه  .هاي دولت استکالن هرینه
و  ) 2000 (8 تحقیقات اخیر مانند فربس .ابرابري براي رشد مطلوب استمعینی از ن
 در . بخشد نابرابري فرآیند رشد را بهبود میه است کهنشان داد) 2005 (9ایرادین

 اثر مثبت نابرابري قبالً) 1996 ( 11 پروتی و )1994 (10پرسون و تابلینیصورتی که 
                                                        

8 Forbes 
9 Iradian 
10 Persson and Tabellini 
11 Protte 
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شواهدي ارائه کرد ) 2000( در سال 12و بار .روي رشد را مورد سوال قرار داده بودند
 اما براي رشد کشورهاي ،که نابرابري براي رشد در کشورهاي فقیر خوب نیست

اطالعات و  شود این است که اثراي که حاصل مینتیجه .  استغنی مطلوب
 شکاف زیرا ؛روي رشد در کشورهاي با نابرابري باال منفی است تکنولوژي ارتباطات
شود، هر چند میروي رشد  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات حقق اثردیجیتالی مانع ت

اطالعات   براي کشورهائی که نرخ پذیرش .اثر خالص نابرابري روي رشد مبهم است
  .روي رشد منفی استبر  اثر نابرابري ،باالست  در آنهاو تکنولوژي ارتباطات

  
  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات و نابرابري درآمد -2-2

اطالعات  بین نابرابري درآمد و دسترسی و استفاده از  داده است کهقات نشانتحقی
اطالعات و  دسترسی و استفاده از  . متقابل وجود دارديرابطه و تکنولوژي ارتباطات
اطالعات و  .  کاهش نابرابري گرددممکن است باعث افزایش یا تکنولوژي ارتباطات

هاي هاي اساسی، ایجاد فرصتفزایش قابلیتطور بالقوه با اه  بارتباطات تکنولوژي
و درآمد باشد و به این ترتیب باعث  جهت افزایش دستمزد تواند عاملی درشغلی می

 که افزایش اخیر ه است نشان داد)2002( 13 آسموگلو .افزایش نابرابري درآمد گردد
ي در نابرابري درآمد در اکثر کشورهاي توسعه یافته ناشی از افزایش دستمزدها

 14مارتین و رابینسون. بوده است اطالعات و تکنولوژي ارتباطات مشاغل مرتبط با
 افراد در  ازبعضیآمد  اینترنت باعث افزایش دريتوسعهکه ند اهنشان داد) 2004(

 نشان داده است که )1999( 15 الیس-ئید این نتیجه لیودأدر ت  .امریکا شده است
دهد و مییروي کار را افزایش وري نهرهب اطالعات و تکنولوژي ارتباطاتتوسعه 
  .گرددمی باعث کاهش نابرابري گاهی نیز

                                                        
12 Barrow 
13 Acemoglu 
14 martin and Robinson 
15 Lioyd-Ellis  
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   در ارتباط با  نابرابري درآمد و 16 کوزنتسيتوان گفت که فرضیهمی
 بدین معنی که در مراحل ؛مصداق دارد اطالعات و تکنولوژي ارتباطاتي توسعه
  ویابدمیابري درآمد افزایش برنا ،اطالعات و تکنولوژي ارتباطاتي ي توسعهاولیه

  نابرابري درآمد کاهش  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات مراحل رشدپس از طی 
 افزایش شکاف دیجیتالی نابرابري درآمد باعثکه ند ممکن است  هر چ .یابدمی
 )2005 (19 دیوان و ریگینز و)2004 ( 18، فیرلیک و چین)2002 (17پاجوال . گردد

عنوان عامل موثر در دسترسی و استفاده ه  درآمد و آموزش بسطحکه ند اهنشان داد
انتظار که  منطقی است ، بنابراین .است اطالعات و تکنولوژي ارتباطات افراد از

ي متقابل رابطه از ثرأمت اطالعات و تکنولوژي ارتباطات يتوسعهکه داشته باشیم 
  .دباش اطالعات و تکنولوژي ارتباطات نابرابري درآمد و پذیرش

  
   مدليارائه -3

و  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات  کالن اقتصادي بینيمدلی که براي تعیین رابطه
 هوان و - مقاله یانگشود، بر اساسمعرفی مینابرابري درآمدها و رشد اقتصادي 

 باثبات يرابطه اطالعات و تکنولوژي ارتباطات است که در آن 20کیون گون یو
گسسته  فرض زمان با مدل این در  .دهدمی غییرتوزیع درآمد و رشد را ت

)at  رشد خالص  .کندزندگی می  دورهدویک نسل جدید متولد و در  )=...,1,2,
ي جوانی داراي  هر فرد در دوره . ثابت استNجمعیت صفر و جمعیت در سطح 

tiy( استدرآمد مختلف  از این   .صفر استمد این فرد ي پیري درآ اما در دوره،),

                                                        
      اقتصادي هر ياي این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر توسعه    در مقاله  1955سیمون کوزنتس در سال 

 وارون معـروف  U بعدها به منحنـی     ن فرضیه ای.  یابد سپس کاهش می   افزایش و   نابرابري درآمد ابتدا   ،کشور
وي  . کنـد عنوان فرآیند گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین نگاه می   ه   اقتصادي را ب   ي کوزنتس توسعه   .شد

 زیرا تعداد کمی از مردم این توانایی را ؛یابدکاهش می  توزیع درآمدي توسعه، که در مراحل اولیهمعتقد است
 .  اختالف سطح دستمزد بین بخش سنتی و نوین زیـاد اسـت  ،بنابراین .  تبدیل شوند  دارند که به بخش نوین    

   دسـتمزد بخـش نـوین نزدیـک      دستمزد نیروي کار در بخش سنتی به سـطح        يدر مراحل بعدي توسعه    اما
 .شودمی

17 Matti Pohajola 
18 Fairlic and Chin 
19 Dewan and Rigginns 
20 Yong-Hwan and Kyeong wong  
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ه با ترجیحات خوش رفتار ب اکیداً مقعرمطلوبیت هر فرد با شرایط فوق  تابع رو،
   :شودصورت زیر تعریف می

                                                                                         ),( 1+= itit ccuu  
tic که در آن tic+1زمان جوانی و   مصرف در,     . مصرف در زمان پیري است,

 در طول دوره قادر به تصمیم itk) سرمایه(عالوه بر آن این خانوار با دارایی 
  :روستهزیر روب  تابع مطلوبیت خانوار با قیود .استصورت بهینه ه گیري ب

)2(                                                                                              ititit kyc −≤  
)3(                                                                                               itit KRc .≤+1  

 يهاست که به عنوان دادهی ناخالص دارایی بین دوره واقع بازدهR که در آن
صورت زیر تعریف ه  جوانی را بي تا بتوان دارایی فرد در دورهشود میبرونزا تعیین

  :نمود
)4  (                                                                               itti zAy ., =  

 یبراي تمامي قبل از پیري  دارایی جمع شده در دورهtA با توجه به اینکه
  :توان نشان دادافراد مشترك است می

) 5(                                                                                  1
1

−
− =≡

∑
t

ti k
N

K
tA ,   

) ارزش فعلی خالص هزینه دانش (t ام در زمان iفرد  دانش iz که در آن
  .است

 يذخیره فرد از طریق یک عوارض خارجی مثبت در  درآمد هر،بنابراین
در گذشته و ذخیره  که از طریق یادگیري در حین کار 21شود ایجاد میtk−1سرمایه 

 فرض ا این دانش و مهارت  ب. پیري استيبل از دورهقو سرریز دانش و مهارت تا 
  را  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات  فرد ارزش خالصNα که تعداد شودمی
  .  پذیرندمی

)  6          (                                                                    0>= )(αzz i  
)(N از این رو، α−1 کسانی هستند که به فناوري اطالعات و ارتباطات فرد 
]/[ است، بنابراین iz=1  کهبا این فرض  .دسترسی ندارند 10αε اگر.  است )(αz 

                                                        
 رشـد اقتـصادي    يدر حـوزه    و شده اسـت  استفاده  نیز  ) 1999 (دیگران این مدل توسط آقیون و       يونه نم 

 .کامالً مرسوم شده است
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صورت زیر قابل ه ب  جوانی مثبت وي درآمد فرد در دوره، و مقعر باشدیغیرکاهش
  :ریف استتع





=
−

−

1

1

t

t
ti k

kz
y

)(
,

α  

  
رشد اقتصادي و اثر متقابل آن با  بربراي نشان دادن نقش نابرابري درآمد 

 که مصرف  فرضأکید بر اینبا ت اطالعات و تکنولوژي ارتباطات رپذیرش متغی
  :را تعریف نمود) 4 (يتوان رابطه پیري وجود دارد، میيبینی شده دورهپیش

)8(                                                       
titi KRc

,,
ˆ.≤+1)(ˆ

,,, tittiti kkkk −+≡ θ  

   .  بین صفر و یک استیک پارامتر برابري θکه در آن 
  ها بین افراد در دوران پیري  توزیع دارایی،یابد افزایش θاگر 

tik  .خواهد بودترعادالنه ,
ه  بشود، ام تفسیر میi اغلب به مالیات بر دارایی فرد ˆ

)( متوسط سوبسید خالص نقدي به میزان يکه افراد زیر طبقهطوري ,tit kk −θ 
)(مد مالیاتی به میزان آ و افراد باالي طبقه متوسط درکنندمیدریافت  , tti kk −θ 

 ماکزیمم مصرف ،) شود برابر یکθزمانی که (در حد   .کنندالیات پرداخت میم
 یک ه صورتتعادل رقابتی ب  ویابدمی ام تحقق i پیري در بین فرد يدوره

∞ متوالی از يمجموعه
=

∗
1ttk صورت ه ب) زابرون(  داده شدهRیک   در}{

ttt cky  تولید، ty و t تابع پس انداز در زمان tK  در آنیابد کهتحقق می =+
tk دارایی و tc تابع  . مصرف در طرف تقاضاي اقتصاد استtkعبارتست از :  

tNItN

tittt kKJKKNcyk
,,

, )(])([ ∗∗∗ −+=∗−+=−= αααα 11 ti,
                        )9(  

∗که در آن 
tIk ∗و  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات براي مصرف ,

tNIk  عدم مصرف ,
   . است اطالعات و تکنولوژي ارتباطات

ماکزیمم تابع مطلوبیت مصرف کننده با قید فروض باال  ،با این توصیف
  :عبارتست از

)]((,[),,(: ,,,,, tittitititi kkkRkyuctciuuMax −+−== + θ1         )10     (      
                       

01 121 =−+− ∗
+

∗∗
+

∗ ),()(,(:.. ,,,, titititi ccuRccucof θ                                  )11(  

 فناوري اطالعات و ارتباطات          ر صورت دسترسی به د

                      فناوري اطالعات و ارتباطات      عدم دسترسی بهر صورتد
 

)7( 
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 )12(                                                                   )(
),,(

),(

,

,, θ−=⇒ ∗
+

∗

∗
+

∗

1
12

11 R
ctcu

ccu

tii

titi   

   . است ام تابع مطلوبیت j  مشتق0ju)(که در آن 
  .است θو  Rنسبت مصرف بین دو دوره تعادل تابعی از 

),(
,

, θRH
c

c

ti

ti =∗

∗
−1                                                                       )13(  

  :داریم) 8(و رابطه )  ب-1( و )  الف - 1( با توجه به محدودیت هاي 

)(),(
])[( ,

, θθ

θθ

−+

+−
=∗

1
1

RRH
kyR

c tti
ti ) 14  (                                                           

)(),(
]))[(,(. ,

, θθ
θθθ

−+
+−

=∗
+ 1

1
1 RRH

kyRHR
c tti

ti
                                             )15(  

  :تابع پس انداز فرد عبارت از
) 16(                              

)(),(
..),()(

)( ,, θθ
θθα

α
−+

−
=−= −∗

−
∗

1
1

1 RRH
KRRHkz

cktK tt
tittI

  

) 17(                                            
)().(

..),(
,, θθ

θθ
−+

−
=−= −∗

−
∗

1
1

1 RRH
KRRHkckK tt

tittNI
  

  : داریمبا فرض شفاف بودن بازار کاالها
) 18(               

)(),(
..)](.))[(,()( , θθ

θαααθ
αα

−+
−+−

=−−+= −∗∗
− 1

111 1
1 RRH

KRtRHkkkK tt
tNItt

  

  .شودي زیر نتیجه میرابطه K از نرخ رشد ناخالص ،بنابراین
)19(                                   

RRH
RHz

k
kARG
t

t

+
−+

==
− ),(

),()])(([),,(
θ

θαα
α

11
1

  

ه  زیر بي رابطه،مشتق بگیریم αو  R ،θ نسبت به 10 ياگر از معادله
  .آیدیمدست 

) 20(                               
1

11
]),([

)],(.)][)(([),,(
RRH

RHHRZ
R

RG R

+

−−+
=

∂

∂

θ

θααθα  

) 21(                                                        
RRH

RHZRG
+

−
=

∂
∂

),(
)],())(),,(

θ
θα

α
θα 1   

) 22(                                                       
2

11
]),([

])([),,(
RRH

HtRRG
+

−Ζ+
=

∂
∂

θ
θα

θ
θα  

 یک واحد در پاسخ به (G) تغییر در رشد اقتصادي ،بر اساس روابط فوق
بستگی به )  و تکنولوژي ارتباطاتاطالعات :میزان دسترسی به (α در پارامتر تغییر

 تغییر در رشد در پاسخ به یک واحد ،همچنین . دارد) توزیع درآمد (θ مقدار پارامتر
اطالعات و  یعنی سطح دسترسی به α پارامتر ي بستگی به اندازهθ تغییر در پارامتر
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ج ورد استخراآبراي بر) 12( مدل تجربی ، بر همین اساس. داردتکنولوژي ارتباطات 
  .شده است

ورد مدل اقتصاد سنجی مناسب براي آ براي بریاد شده،با توجه به مبانی 
 تابعی از  رشد اقتصادي، کهمد برآسنجش فناوري اطالعات و ارتباطات و نابرابري در

عات و ارتباطات، نابرابري درآمد، و متغیرهاي کنترل شامل رشد درآمد فناوري اطال
توان  است، میتولید نا خالص داخلیه ناخالص به  نسبت تشکیل سرمای تورم،،سرانه

 با توجه ، همین منظوربه  .ها بر رشد چگونه استي این متغیرنشان داد که رابطه
 زمانی يهاي پنل در دوره از تحلیل داده،هاي آماريبه دسترسی به اطالعات و داده

وسعه  چون توزیع درآمد بین کشورهاي ت .استفاده شده است) 2000- 2006(
صورت یکجا منطقی به نظر ه  و بررسی آنها باستیافته و در حال توسعه ناهمگن 

 کشور با نابرابري درآمدي 14کیک این دو دسته از کشورها شامل  با تف،رسدنمی
صورت جداگانه برآورد ه  با مدل زیر ب23 کشور با نابرابري درآمدي باال14و  22پایین

   .صورت گرفته است
) 23(        

tiititi

tititititi

ZLGDP
DoIGiniGiniDoIGGDP

..,

,,,,, )(
εαγα

αααα

++++

∆×++∆+=

−

−

13

112210  

  =1 و 2و  .... T(ي زمانی  دورهt ، ي هر کشورنشان دهنده: iي فوق در رابطه
t( ،tiGGDP  دالر 2000به قیمت ( واقعی سرانه تولید نا خالص داخلی نرخ رشد ,
t، 1−tiGini ام در زمان iکشور ) مریکاآ ، t-در زمان  ام i ضریب چینی کشور ,

itDoI∆کشور 24 تغییرات شاخص فرصت دیجیتالی i ام در زمان t ،DoIGinit ∆×−1 

                                                        
  وکلمبیا، هندوراس، ایران، مالزي، مکزیک، پرو، فیلیپین، ونزوئال، روسیه، اندونزي برزیل، شیلی، گواتماال، ۲۳

  آرژانتین
 ،ایتالیـا،  یونـان،  انگلـیس،  آلمان، فرانسه، فنالند، سزرسیابلیک، بلژیک، آستاریا، اسلونی، هانگري، استونی 

  پرتغال هلند و
  شاخصDoIیک شاخص ترکیبی سی به فناوري اطالعات و ارتباطات است سطح دستري که نشان دهنده ،

) الف: است شاخص به شرح زیر 11که در مجموع شامل   )  کاربرد و زیر ساخت    ،فرصت( اصلی   ياز سه مولفه  
 يعنوان درصدي از درآمد سرانه، هزینـه ه  دسترسی اینترنت بيدرصد جمعیت داراي موبایل، هزینه   : فرصت

  .عنوان درصدي از درآمد سرانهه دسترسی موبایل ب
، نسبت .ر دسترسی دارند، نسبت خانوارهایی که به کامپیوت نسبت خانوارهاي داراي تلفن ثابت    : زیرساخت) ب

   .، ضریب نفوذ موبایل اینترنتیدر منزل کامپیوتر دارند، ضریب نفوذ موبایلکه ) رادياف (خانوارها
کنند، نسبت استفاده کنندگان اینترنـت پرسـرعت بـه کـل     نسبت افرادي که اینترنت استفاده می  : کاربرد) ج

  .استفاده کنندگان اینترنت، نسبت استفاده کنندگان موبایل پرسرعت به کل مشترکین موبایل
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tilGDP−1مد و تغییرات شاخص فرصت دیجیتالی، ارتباط بین نابرابري درآ  لگاریتم ,
tiZ، وان درآمد اولیهعنه  بt- ام در زمان i سرانه واقعی کشور تولید ناخالص داخلی , 

 توزیع با جمله اخالل itε،  اثر ثابت بین کشوريiαبرداري از متغیرهاي کنترل، 
2نرمال با واریانس 

δ و γاست ضرایب بردار متغیرهاي کنترل . 
 انتظار این است کشورهاي با نا برابري و درامد مبانی نظري،ر اساس ب

  .الی، عکس العمل متفاوت نشان دهندمتفاوت در مقابل تغییرات در فرصت دیجیت
∆×−1توان با رابطه این چارچوب نظري را می titi GiniDoI این  .  نشان داد,,

 و تغییرات شاخص فرصت ارتباط بین نابرابري درآمد اثر متقابل میان رابطه
با افزایش شکاف .   را به نابرابري مرتبط تا آن را اندازه گیري نمایددیجیتالی

 اثر معمولی تغییر در شاخص فرصت یابد ومینابرابري درآمد افزایش دیجیتالی، 
ییرات  اما اثر خالص نهایی تغ. شودمی اندازه گیري 1αروي رشد با بر دیجیتالی 

  . قبل بستگی دارديروي رشد به میزان ضریب جینی دوره  برفرصت دیجیتالی
)  24(                                                          

1121 −+=
∆∂

∂
ti

ti

ti Gini
DoI

GRowthE
,

,

, ][
αα  

 اندازه 2α يوسیلهه بتوان  ضریب جینی برروي رشد را می مالیم تغییر
  . بستگی دارد12α اثر خالص نهایی به ، همانند قبل. گیري نمود

)25                     (                       
ti

ti

ti DoI
Gini

GRowthE
,

,

, ][
∆+=

∂

∂

−
122

1
αα  

اثر نهایی توسعه فرصت دیجیتالی ثابت نیست و با تفاوت در سطح نابرابري 
هاي متفاوت توسعه فرصت با نرخنیز اثر نهایی نابرابري  . درآمد متفاوت است

tiy−1  .دیجیتالی متفاوت خواهد بود ,ln سطوح توسعه یافتگی يمنعکس کننده 
تولید متغیر نسبت سرمایه گذاري به   .کشور و عالمت مورد انتظار آن منفی است

عنوان متغیرهاي کنترل ه  انسانی بي و نرخ تورم و شاخص توسعهناخالص داخلی
تولید ناخالص عالمت ضریب نسبت سرمایه گذاري به   .اندگرفته شدهدر نظر 
دهد که عالمت هر دو به ثباتی اقتصاد کالن را نشان می مثبت و تورم باال بیداخلی
  . مورد انتظار استتئوري لحاظ 

  
  
  
  



  1389تابستان ، 2 ، شماره7 ، دورهاقتصاد مقداري      فصلنامه                                        

 

88

  تخمین مدل تجربی نتایج  -4
دسترس   به در  با توجه2000-2006 زمانی يآمار و اطالعات متغیرها براي دوره

 تولید ناخالص داخلی اطالعات مربوط به نرخ رشد  .نداهانتخاب شدها بودن داده
به ( واقعی سرانه، درآمد سرانه و نسبت سرمایه گذاري به تولید ناخالص داخلی

 و آمار  جهانیي شاخص توسعهو نرخ تورم از ) دالر امریکا2000قیمت ثابت 
 متوسط شاخص فرصت و 26مد جهانیآي درنابرابر مربوط به ضریب جینی از

) 3(  در نمودار .اندگرفته شده 27 بین الملی مخابراتيسایت اتحادیه دیجیتال از
- 20006 (ي شاخص فرصت دیجیتالی در هر دوگروه کشورها در دورهمتوسط 

  28.نشان داده شده است ) 2000
  

  متوسط شاخص فرصت دیجیتالی  :3جدول 

  
  

ضـریب جینـی کمتـر از      مقدار این شاخص در کشورهاي با نابرابري پایین با          
 40ضـریب جینـی بیـشتر از     به مراتب بیشتر از کشورهاي با نابرابري بـاال بـا             9/29

ی کـه   یدر کـشورها   اطالعات و تکنولوژي ارتباطات    ي توسعه ، دیگر ی به عبارت   .است
                                                        

25 World Development Indicators 2009 (WDI)   
26 World Income Inequlyyy Database  
27 International Telecommunication Union  

        تـر باشـد   شاخص فرصت دیجیتال همانند ضریب جینی بین صفر و یک قرار دارد، و هرچه به یک نزدیک
ن در جهان مربوط به کره جنوبی برابر بیشترین مقدار آ  .   است ICTي سطح دسترسی بیشتر به      نشان دهنده 

  .باشد می8/0

 

۰۰/۰ 

۱/۰ 

۲/۰ 

۳/۰ 

۴/۰ 

۵/۰ 

۶/۰ 

۷/۰ 

۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ 

 كشور با نابرابري پائني        بري باالكشور با نابرا
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ی اسـت کـه داراي نـابرابري درآمـد      یکشورها کمتر از    ،داراي نابرابري درآمدي باالتر   
اطالعـات و تکنولـوژي    ي   نـابرابري بیـشتر مـانع توسـعه        ، بنـابراین   .تر هستند پایین

  .شودمی ارتباطات
 تا نوع روش تخمین داده هاي پنل تعیـین  استالزم   به منظور تخمین مدل،   

 جداگانـه بـراي     عرض از مبدا  ) یا عدم وجود  ( ابتدا براي تعیین وجود      ،بنابراین  .شود
 صـفر  ي بـر رد فرضـیه    نتیجـه داللـت  . استفاده شد Fيهر یک از کشورها از آماره

سپس براي آزمون اینکه مـدل از روش اثـرات ثابـت یـا اثـرات تـصادفی          لیمر   . دارد
کـاي در حـدود   مجـذور   آماره   . استفاده شده است   29 از آزمون هاسمن   ،برآورد گردد 

 روش اثرات ثابت بـراي تخمـین   از این رو،  .ورد شدبرآ 99/0تقریبی ارزش  با  1069
  .شود به صورت زیر گزارش میمدل نتایج برآورد . گرددمیید ئهر دو مدل تا

  
  2000-2006 يبرآورد مدل براي کشورهاي با نابرابري باال در دوره: 1جدول 

  )ردال2000واقعی سرانه به قیمت ثابت  رشد تولید نا خالص داخلی: متغیر وابسته(
  t prob ره آما  ضرائب  متغیر توضیحی

  07/0  8/1  4/17  عرض از مبدا
  0  5  276/0  تغییرات شاخص فرصت دیجیتالی

  04/0  02/2  13/0  ضریب جینی
  02/0  -33/2  -24/0  جمله متقابل

  07/0  -34/3  -69/6  لگاریتم تولید نا خالص داخلی سرانه با تاخیر
  15/0  -43/1  -05/0  نرخ تورم

  0  5/18  18/0   سرمایه ناخالصنسبت تشکیل
88/0=2R                                     14/30=  F                                     7/2 = D.W 

  هاي تحقیق یافته : مأخذ  
  

مشخص است، ضریب ) 1(گونه که از نتایج تخمین مدل در جدول همان
دار است در کشورهاي با ت و از لحاظ آماري معنیشاخص فرصت دیجیتال مثب

 واحد 276/0 ،نابرابري باال به ازاي هر یک واحد تغییر در شاخص فرصت دیجیتالی
 يروي رشد به ضریب جملهبر اما اثر خالص آن  . یابدرشد اقتصادي افزایش می

که دهد این ضریب نشان می  .متقابل ضریب جینی و فرصت دیجیتالی بستگی دارد
را روي رشد اقتصادي به فرصت دیجیتالی  قبل، اثرگذاري ينابرابري درآمد در دوره

عالمت  . گردد این تحقیق تایید میي فرضیهیعنی ؛دهد کاهش می24/0میزان 

                                                        
29 Haussman Test 
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 معنی آن است  این به. استمتغیر ضریب جینی مثبت و از لحاظ آماري معنی دار 
  .یابداقتصادي افزایش میکه با افزایش نابرابري درآمد میزان رشد 

 واقعی ي لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه،رهاي کنترلعالمت متغی
دهد در کشورهاي با نابرابري باال می که نشان استل منفی و معنی دار  قبيدوره

 ضریب نسبت  .تواند رشد اقتصادي را افزایش دهد قبل نمیي دورهيتولید سرانه
هاي منطبق با تئوري و  مثبت و معنادار،ناخالص داخلیتشکیل سرمایه به تولید 

این بدان معنی است که  . استت نرخ تورم منفی و معنادار عالم . اقتصادي است
   و در نتیجه رشد اقتصادي را کاهش استاقتصاد در ثباتی تورم باال نشانه بی

  .دهدمی
  

  2000-2006ه برآورد مدل براي کشورهاي با نابرابري پایین در دور: 2جدول
  ) دالر2000رشد تولید نا خالص داخلی واقعی سرانه قیمت ثابت :متغیر وابسته(

  t prob ره آما  ضرائب  متغیر توضیحی
  0  -4/4 -06/104  عرض از مبدا

  0  5/2  349/0  تغییرات شاخص فرصت دیجیتالی
  04/0  -87/0  -35/0  ضریب جینی
  06/0  -74/1  -68/0  جمله متقابل
  0  97/3  4/22   نا خالص داخلی سرانه با تاخیرلگاریتم تولید

  01/0  42/2  14/0  نرخ تورم
  06/0  86/1  109/0  نسبت تشکیل سرمایه ناخالص

93/0 = =2R                 7/48 = F             8/2 = D.W 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ 
  

ظ ثبت و از لحاشاخص فرصت دیجیتال م ضریب ،)2(اساس جدول  بر
یر در  در کشورهاي با نابرابري پایین به ازاي هر یک واحد تغی. دار استآماري معنی

اما اثر  . یابدواحد رشد اقتصادي افزایش می 349/0 ،شاخص فرصت دیجیتالی
روي رشد به ضریب جمله متقابل ضریب جینی و فرصت دیجیتالی بر خالص آن 
  قبل اثرگذارييهد که نابرابري درآمد در دورهداین ضریب نشان می . بستگی دارد

دهد که در  کاهش می68/0روي رشد اقتصادي را به میزان بر را فرصت دیجیتالی 
ت  عالمت متغیر ضریب جینی مثب .گرددیید میأ این تحقیق تياین صورت فرضیه

 با افزایش نابرابري درآمد میزان رشد است؛ یعنیو از لحاظ آماري معنی دار 
  .یابدقتصادي افزایش میا



  يفناوري اطالعات و ارتباطات، نابرابري درآمد و رشد اقتصاد
 

 

91

 واقعی ي لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه،رهاي کنترلعالمت متغی
 در کشورهاي با نابرابري پایین تولید بنابراین،.  استدار  قبل مثبت و معنیيدوره

 ضریب ،عالوه بر آن . تواند رشد اقتصادي را افزایش دهد قبل میيسرانه دوره
 که منطبق با است تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار نسبت تشکیل سرمایه به

 تورم  یعنی؛عالمت نرخ تورم مثبت و معنادار است.  صادي استهاي اقتتئوري
  در . با ثباتی در این کشورها و داراي اثر مثبت بر رشد اقتصادي استيپایین نشانه

ر کشورهاي با مجموع اثر خالص فناوري اطالعات و ارتباطات روي رشد اقتصادي د
  .نابرابري پایین به مراتب بیشتر از اثر آن در کشورهاي با نابرابري باالست

  
   نتیجه گیري -5

روي رشد  دهد که فناوري اطالعات و ارتباطات بربررسی تجربی و نظري نشان می
 حاضر بررسی نقش نابرابري درآمد در اثر يهدف مطالعه.  ثر استؤاقتصادي م

 ، دیگریعبارته  ب .استاقتصادي  روي رشد تکنولوژي ارتباطاتاطالعات و  گذاري
ابري درآمد باعث سوال اصلی این است که آیا وجود شکاف دیجیتالی ناشی از نابر

  روي رشد اقتصادي  بر اطالعات و تکنولوژي ارتباطات کندشدن اثرگذاري
ولوژي اطالعات و تکن نتایج حاصل از تخمین الگوي رشد با تاکید بر.  شودمی

و نابرابري درآمد در دو گروه کشورهاي با نابرابري درآمدي باال و نابرابري  ارتباطات
 که در کشورهاي با داد نشان ،پایین که با استفاده از روش پنل دیتا انجام شد

روي رشد بیشتر از بر  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات نابرابري پایین اثرگذاري
بر  اطالعات و تکنولوژي ارتباطات و اثر خالص نهایی ستانابرابري باال  کشورهاي با

عالمت   .روي رشد در هر دو گروه کشورها بستگی به میزان نابرابري درآمدها دارد
 قبل ي دورهيلگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه متغیرهاي کنترل شامل،

رهاي بانابرابري در کشورهاي با نابرابري باال موجب کاهش رشد اقتصادي و در کشو
 در خالص داخلیتولید نا نسبت تشکیل سرمایه بر  .گرددپایین باعث افزایش آن می

هاي  که منطبق با تئورياستدار هر دو گروه کشورها مثبت و از لحاظ آماري معنی
دار منفی و معنیکشورهاي با نابرابري باال  اقتصادي است، اما عالمت ضریب تورم در

در کشورهاي با یعنی  ؛دار بوده استبرابري پایین مثبت و معنیدرکشورهاي با نا
ثباتی در اقتصاد کالن  عامل بی،نتیجه  دراست ونابرابري باال نرخ تورم باالتر 

  .گردد و باعث افزایش نابرابري درآمد میشودمیمحسوب 
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تواند نقش  فناوري اطالعات و ارتباطات می،اساس نتایج این تحقیق بر
کشورها که  الزم است ، بنابراین.  عنوان ابزار رشد اقتصادي داشته باشداساسی به

این  مندي از، زیرساخت و بهره دیجیتالی ارتقاء رشد اقتصادي خود، فرصتبرايدر 
اطالعات و  توجه به اینکه نابرابري درآمد اثر خالص با . فناوري را افزایش دهند

ها با ابزارهایی که در اختیار کند دولت کندتر میروي رشدبر را  تکنولوژي ارتباطات
 در جهت کاهش نابرابري درآمدها و در نتیجه کاهش شکاف دیجیتالی گام ،دارند

  .موثر بردارند
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