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:چکیده  
  ارمغان هزاره سوم،  عنوان بهپیدایش اینترنت و فناوري اطالعات و ارتباطات 

اینترنت با از میان بردن . هاي گوناگون زندگی بشر را متحول کرده استعرصه
هاي ناشی از ارتباطات را اقتصادي، هزینههاي زمانی و مکانی در روابط محدودیت

 يین فرایندهاي اقتصادي که در حوزهتر مهمیکی از . کاهش داده است شدت به
جریان   شود،یرمستقیم بین کشورها میسر میغالملل با ارتباط مستقیم و  ینبتجارت 

 طور بهتجارت خدمات است که اینترنت توانسته در قالب فرایند نوین تجارت 
هدف این مطالعه بررسی اثر توسعه اینترنت بر  .ي آن را رونق بخشدا مالحظه قابل

در این راستا با استفاده از روش  .خدمات کل کشورهاي جهان است الملل نیبتجارت 
اینترنت بر  يشده، اثر توسعه یلتعدگیري از مدل جاذبه هاي تابلویی و بهرهداده

از  آمده دست بهنتایج  .برآورد شده است 2011 -1990زمانی  يتجارت خدمات در دوره
دار بین اینترنت و تجارت  وجود ارتباط مثبت و معنی يدکنندهییتأتخمین مدل، 
همچنین بین تجارت خدمات و تولید ناخالص داخلی، عمق مالی و  .خدمات است

  نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نیز نشان  .جمعیت ارتباط مثبت وجود دارد
آماري، متغیر جایگزین اینترنت و  يزمانی، نمونه يدهد، نتایج نسبت به تغییر بازهمی

  .متغیر وابسته حساس نبوده است
 JEL: C23،F10  ،O3طبقه بندي  

  تجارت خدمات، اینترنت، مدل جاذبه :هاي کلیديواژه
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  مقدمه - 1
جریان تجارت الملل،  ینبتجارت  يترین فرایندهاي اقتصادي در حوزهیکی از مهم
المللی خدمات به دلیل تأثیراتی که در فرایند تولید و  ینبتجارت   .خدمات است
همچنین  .است اي یافتههاي جدید شغلی داشته، اهمیت و جایگاه ویژهایجاد فرصت

سو و وابستگی تجارت جهانی کاالها به خدمات از  باالي خدمات از یک افزوده ارزش
وزارت امور اقتصاد و (روزافزون به این بخش گردید سوي دیگر منجر به توجه 

تر از تجارت که در عصر حاضر رشد تجارت خدمات سریع يطور به ).1392دارایی، 
  . کاالست

چشمگیري  يتوسعه 1990 ي، از دهه)ICT( 1فناوري اطالعات و ارتباطات
داشته و کاربردهاي آن منجر به ایجاد تحوالت عظیمی در فرایندهاي اقتصادي، 

هاي مرسوم قبلی منسوخ  که برخی از روال يطور به .اجتماعی و فرهنگی شده است
یکی از  عنوان بهامر تجارت نیز . داده است "مجازي" يها وهیشو جاي خود را به 

با ورود به بحث . از این مقوله نیست تثنامساقتصاد  يهاي عرصهترین بخشمهم
ترین اجزا فاوا که یکی از مهم عنوان بهفناوري اطالعات و ارتباطات، اینترنت 

اینترنت،  چراکه. اي جهانی است، توجه همگان را به خود جلب نموده استمجموعه
هاي هزینه .ت وراي مرزها را ممکن ساخته استدر ارتباطات جهانی جریان اطالعا
المللی  ها، تجارت بیندر نتیجه این کاهش هزینه. ارتباطات را کاهش داده است

از خدمات را که هایی خدمات را ارتقا بخشیده است؛ و بخش يدر زمینه خصوصاً
المللی  تجارت بین يها تجارتی صورت نگرفته بود را وارد حیطهقبالً در مورد آن

رصت مناسبی را براي کشورها در مبادالت توان اذعان داشت، اینترنت ف لذا می .نمود
  .المللی خصوصاً در بخش خدمات فراهم نموده است داخلی و بین
، با توجه به اهمیت تجارت خدمات در دنیاي کنونی و توانایی رو  نیا از

شود که الملل، این سؤال مطرح می اینترنت در تسهیل روابط مربوط به تجارت بین
به عبارت  یاالمللی خدمات را تحت تأثیر قرار دهد؟  تواند تجارت بینآیا اینترنت می

المللی در  ینبتواند فرصت مناسبی را براي کشورها در مبادالت بهتر آیا اینترنت می
رغم اهمیت زیاد اثر اینترنت بر تجارت  عالوه علیبخش خدمات فراهم نماید؟ به

ار اندك است و همین امر اهمیت خدمات، تعداد مطالعات مربوط به این شاخه بسی
لذا، هدف این مطالعه، بررسی . دهدبررسی هر چه بیشتر این موضوع را نشان می

                                                             
1 Information and Communication Technology 
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نتایج حاصل از  .الملل خدمات کشورهاي جهان است نتأثیر اینترنت بر تجارت بی
گذاران اقتصادي  یاستسهاي اقتصادي و اندرکاران بخشتواند دستاین مطالعه می

اینترنت در راستاي گسترش تجارت  يهاي مناسب توسعهسیاسترا در اتخاذ 
ریزي، اجرا و ارزیابی یاري خدمات، همچنین در امر برنامه يالملل در زمینه بین
  . رساند

پس از مقدمه، . در این چارچوب، این مقاله مشتمل بر پنج بخش است
و  فادهاست مورددر بخش سوم مدل  .دوم مروري بر ادبیات موضوع داردبخش 
هاي تحقیق و تحلیل بخش چهارم به یافته. شده است یمعرفآماري  يجامعه

  . شده است ها ارائه یشنهادپو در بخش پایانی نتایج و  ختصاص داردحساسیت نتایج ا
 

  مروري بر ادبیات موضوع -2
این نوع از . کاالها و خدمات بین کشورها است يمبادله ،2الملل منظور از تجارت بین

تجارت در سطح جهانی، به  .شودتجارت باعث توسعه و پیشرفت اقتصاد جهان می
ه کاالها و خدماتی که در کشور دهد تا بکنندگان و کشورها این فرصت را میمصرف

توان را مییباً هر محصولی المللی، تقر در بازار بین .ها وجود ندارد، دسترسی یابندآن
: غذا، لباس، نفت، سهام، ارز، آب؛ و خدماتی از قبیل: کاالهایی مانند .یافت

بنابراین  .گیرندکه مورد معامله قرار می نقل و  حملگردشگري، بانکداري، مشاوره، 
الملل  تجارت بین ،3الملل کاال الملل عبارت است از تجارت بین انواع تجارت بین

  .5ل کاال و خدماتالمل و تجارت بین 4خدمات
کند ، خدمات را کاالهاي نامشهود و ناملموسی تعریف می)2004( 6آنکتاد

همچنین، آنکتاد . زمان صورت گیردکه ممکن است تولید، انتقال و مصرف آنها هم
کند که نتیجه یک فعالیت تولیدي بوده و ، خدمات را اقدامی تعریف می)2010(

محصوالت یا  يمصرف و یا تسهیل مبادلهتأثیرش در تغییر وضعیت واحدهاي 
و خدمات  8این خدمات به ترتیب، خدمات انتقال. شودظاهر می 7هاي مالیدارایی

                                                             
2 International Trade 
3 International Trade in Goods 
4 International Trade in Services 
5 International Trade in Goods and Services 
6 UNCTAD 
7 Financial Assets 
8 transformation Services 
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وسیعی از محصوالت ناملموس  يبنابراین، خدمات دامنه. شوندنامیده می 9مارجین
. ها در یک تعریف ساده مشکل استکه بیان آنگیرد هایی را در برمیو فعالیت
  . ن در برخی مواقع جدا کردن خدمات از کاالها کار سخت و دشواري استهمچنی

جز خدمات   به(جایگاه خاصی براي بخش خدمات نظریات اقتصادي،  گذشته در
عمده تالش  12و مارکس 11ریکاردو ،10اقتصاددانانی چون اسمیت. نبودند ئلقا) مالی

بیشتر و به خدمات نمودند ) بخش کشاورزي و صنعت(خود را صرف اقتصاد کاالیی 
اهمیت نقش خدمات ارائه  ياي که دربارهاولین نظریه .پرداختنددر چارچوب مالی 
بر نقش خدمات مالی، در سوق دادن  بود که )1969( 13گلداسمیت گردید، از سوي

جونز و ( داشت وري را داشته باشند، تأکیدها به سمتی که بهترین بهرهسرمایه
  ). 1990 ،14کیرزکوسکی
هاي اقتصادي و فنی میان کشورهاي هاي مهم همکارياز جنبه یکی

 یشهاي اخیر افزااین اهمیت در سال. است 15در بخش خدمات مختلف، تجارت
صندوق  .المللی به خود گرفته است مناسبات بین تري درپررنگ و نقش یافته 

افراد الملل خدمات را، تجارت خدمات بین  ، تجارت بین)2012( 16المللی پول بین
نامه تجارت موافقت .19یک اقتصاد تعریف کرده است 18و غیر مقیم 17ساکن
کننده کنندگانی که در کشور مصرفبراي عرضه ،20یژه گاتسو بهالملل خدمات،  بین

بر این  .ک سري مقرراتی را وضع نموده استحضور دارند و یا بالعکس، ی
  .دهدالمللی خدمات را گسترش می تجارت بین يدامنه ،MSITS(2010) 21اساس

هاي تجارت خدمات مدل هاي متداول براي بررسی جریاندر این راستا یکی از مدل

                                                             
9 Margin Services 
10 Smith 
11 Ricardo 
12 Marx 
13 Goldsmith  
14 Jones and Kierzkowski 

 .مراجعه شود  Mirza, D. & Nicoletti, G. (2004)یشتر بهبراي مطالعه ب 15
16 International Monetary Fund  
17 Residents 
18 Non-Residents 
19 IMF, Data and Statistics, Balance of Payments and International investment 
Position Compilation Guide (2012), Retrieved August 1, 2013 from:  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bop6comp.htm 
20 GATS 
21 Manual on Statistics of International Trade in Services  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bop6comp.htm


  ١٣١                                                      الملل خدمات ینبي اینترنت بر تجارت اثر توسعه
  


  

 

یري کارگ بهپیشگامان ) 1963( 24و پویونین) 1962( 23تین برگن .22جاذبه است
ز فیزیک به مدلی مشابه به قانون نیوتن را ا 60 يمدل جاذبه بودند که در دهه

طور  بهین ابزارهایی است که تر از مهممدل جاذبه یکی  .ه اقتصاد کشاندندحیط
کار ه ب 25هاي تجاري دوجانبهالملل براي توضیح جریان ینبدر تجارت  گسترده

در واقع  .27) )2003(، گرانفلد و ماکس نس )1999(بوگس و همکاران (  26رود یم
الملل براي  گسترده در تجارت بین طور بهجاذبه ابزار تجربی مناسبی است که  مدل
 سطح جاذبه ترین حالت، الگوي یدر اصل .رودهاي تجاري به کار میجریان توضیح

اقتصادي کشورهاي صادرکننده  ياندازه يیلهوس بهرا  jبه کشور  iاز کشور  صادرات
مدل  يشکل ساده .دهدها توضیح میي جغرافیایی بین آنو فاصله واردکنندهو 

، فافرمایر )2003( ،گرانفلد و ماکس نس( شودزیر تعریف می صورت بهجاذبه 
)2003((28.  

)1(     =  (               ) 
، تابعی مستقیم از jو  iبین کشورهاي  Xکه حجم تجارت دوجانبه   يطور به

 نظر موردجغرافیایی میان دو کشور  يو تابعی معکوس از فاصله) Y(اندازه اقتصادي 
اقتصادي، تولید ناخالص داخلی و جمعیت را  يدر مدل جاذبه اندازه ،عالوه به .است

شده، مدل  یانببر اساس مبانی نظري بنابراین،  ).WTO-2008(شود شامل می
 :29به شکل زیر است معموالًعمومی جاذبه 

)2(     =                                   
 

                                                             
 .نگاه کنید Anderson(2011)و   Tinbergen (1962)براي مطالعه در خصوص مدل جاذبه به  22

23 Tinbergen  
24 PÖyhÖnen  
25 Bilateral International Trade 

 Benedictis, L. D. and و Jeffrey H. Bergstrand. (1985)براي بررسی یبیشتر به  26

Taglioni, D. (2011) مراجعه شود.  
27 Bougheas et al (1999),WTO,UNCTAD(2003),Huang D (2003), Grunfeld,L & 
A, Moxnes (2003)  
28 Egger. P,M. Pfaffermayr(2003) 

  .مراجعه کنید UNCTAD/WTO- 2003براي بررسی بیشتر به  29
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با در نظر گرفتن . دهدرا نشان می jو i  تجارت دوجانبه از کشورهاي    که در آن   
 30متغیر مستقل، مدل عمومی جاذبه تجارت کاال عنوان بهکاال  يتجارت دوجانبه

 عنوان بهخدمات  يهاي مربوط به تجارت دوجانبهو اگر داده شکل خواهد گرفت
به وجود  31متغیر مستقل در مدل قرار گیرد، مدل عمومی جاذبه تجارت خدمات

 POPدرآمد کشورها،  يدهنده نشان GDP در مدل جاذبه عمومی. خواهد آمد
بهترین  .بین دو کشور است 33بیانگر مسافت Disهر کشور و  32یانگر جمعیتنما

ید تول یرمتغهد، اقتصادي کشورها را نشان د يتواند اندازهمتغیرهایی که می
   .35)2003-، تیلور و همکاران2003-هانگ( 34ناخالص داخلی است

مداوم در جوامع علمی و نظامی  طور به 1969ینکه اینترنت از سال ا با
 )WWW) 36و اختراع شبکه جهانی وب 1989یل اواشود، ولی تقریباً از استفاده می
حتی شاید بتوان گفت استفاده عام . همگانی و وسیع مردم فراهم گردید ياستفاده
 37اختراع مزیک برازور يیلهوس بهبه بعد  1994هاي جهانی اینترنت از سال از شبکه

زیر  صورت بهاستفاده از اینترنت را  39پراساد). 1996-  38ریچاردسن(میسر شد 
 )2001-پراساد: (بندي نموده استطبقه

 ارتباطاتی و اطالعاتی براي خریداران و فروشندگانهاي کانال .1

 هاي مبادالتی براي تسهیل مبادالت میان خریدار و فروشندهکانال .2

  .هاي توزیع براي تسهیل مبادالت فیزیکیکانال .3
تحلیل این تحقیق در سطح جهانی است، لذا  و  یهتجزکه واحد  ییآنجا از

هدایت  منظور بهالملل  در سطح بین ارک و  کسب يوسیله عنوان بهاستفاده اینترنت 
  . گرددهاي تجاري تلقی میفعالیت

                                                             
 .نگاه کنید) 2004(هولد ي بیشتر به فروند و وینبراي مطالعه 30
 .نگاه کنید Hyun-Hoon Lee. (2004) & Fukunari Kimuraي بیشتر به براي مطالعه 31

32 Population 
33 Distance 

نیز نه در مطالعات مختلف از متغیرهاي دیگري چون تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی سرا 34
 .شوداستفاده می

35 Taylor, A. et al, (2003) 
36 World Wide Web 
37 Mosaic Browser 
38 Richardson-1996 
39 Prasad 
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در شرایط فقدان اینترنت، بازار به شکلی  40،)2000(طبق نظر فروند و وین هولد 
ها و خدمات خود را فقط به تعداد معدودي یدکنندگان، کاالتولخواهد بود که در آن 

هاي بازار هاي همسایه ویاد تنها بازارز  احتمال بهفروشند، که هاي خارجی میاز بازار
 ،41اجتناب  رقابلیغ هايدر این شرایط به دلیل وجود هزینه .شودبزرگ را شامل می

ها متفاوت یمت در میان کشوری دارند و قتوجه  قابلها، در بازار قدرت بازاري بنگاه
  فروش  و یدخرالمللی  ها در بازار بیناما در شرایط وجود اینترنت، کشور .است
ها هستند، به خاطر کاهش قیمت واردکنندههایی که آن دسته از کشور .کنندمی

نیز به  صادرکنندههاي نسبت به حالت فقدان اینترنت، سود خواهند برد و کشور
یر، سود ناپذ اجتنابهاي هاي جدید و کاهش یا حذف هزینهخاطر دسترسی به بازار

اعضا از هر  يکه همه  يطور  بهیافته،  ، نامتقارنی اطالعات کاهشعالوه به. برندمی
  مدل نظري نیز بیان  .ارندگذمعین اطالعات یکسانی را به اشتراك می يمبادله
ها کنند، بایستی قیمتها از بازار جهانی خرید میکشور يکند، چون همهمی

  ). 2011میرعسکري و همکاران، (یکسان باشند 
هاي ورود به بازار جدید را از هاي مرتبط با اینترنت، هزینهورينوآ همچنین،

  طریق سازماندهی مبادالت بین خریداران و فروشندگان متعدد، و از طریق 
سازد تا ي قدرتمندي که خریداران و فروشندگان را قادر میوجو جستهاي موتور

هولد، د و وینفرون( دهدتري پیدا کنند، کاهش میهاي کمهمدیگر را با هزینه
، فروند و وین هولد مطرح کردند که اینترنت عرضه و تقاضاي عالوه به .)2004

. که بازارها دیگر جدا از هم نیستند يطور بهیوسته نموده، پ هم بهجهانی را متراکم و 
مبادله تجاري، تسریع  لذا، استفاده مؤثر از اینترنت، افزایش کارایی، کاهش هزینه

  پذیر اي بازارهاي جهانی را امکاني موانع زمانی و فاصلهحداقل سازارتباطات و 
در زمان گذشته به علت دسترسی نداشتن به اینترنت، عملکرد بیشتر  .سازدمی

یعنی ارائه خدمت  .کننده بودخدمات مستلزم تماس فیزیکی تولیدکننده و مصرف
دیت تجارت حدوو همین امر عامل اصلی م پذیر نبودبه نقاط دوردست امکان

اینترنت، با ایجاد تغییراتی بر موانع  خصوص بهفناوري جدید  .المللی خدمات بود بین
 طور بهکند و تجاري تاریخی که در مورد تجارت خدمات وجود داشت غلبه می

  . دهدهاي تجارت را کاهش میي هزینها مالحظه قابل

                                                             
40 Freund and Weinhold 
41 Sunk Costs 
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هاي تجاري بر جریان بینی در مورد اینکه چگونه اینترنتاین چارچوب دو پیش
  ).2002فروند، وین هولد، (کند اثرگذار است، مطرح می

  .کندرا تسهیل می دوجانبهرشد ارتباطات اینترنتی بین دو کشور رشد تجارت . 1
  . دهدیاد مجموع تجارت را افزایش میز احتمال بهاینترنت  يتوسعه. 2

ترین محصول مهم عنوان بهتجارت  ياینترنت با ورود به عرصهبنابراین 
هایی براي تسهیل تجاري و الملل، فرصت فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح بین

توان اینترنت را لذا می. مندي در سطح جهان فراهم نموده استافزایش رقابت
در بخش خدمات در نظر  الملل خصوصاً ینبیک متغیر اثرگذار بر تجارت  عنوان به

یک مدل نظري از تأثیر اینترنت بر تجارت ) 2004(فروند و وین هولد . گرفت
را بر  المللی ارائه دادند که با اضافه نمودن متغیر اینترنت به مدل جاذبه اثر آن بین

  :زیر است صورت بههاي دوجانبه به دست آورند که تجارت
 

متغیر اینترنت مربوط به کشورهاي  دهنده نشان ITدر این مدل، 
 عنوان بهرا  42فروند و وین هولد، شمار میزبان اینترنت. صادرکننده و واردکننده است

  . اندپروکسی اینترنت معرفی کرده عنوان به
 .شده است یانباي از مطالعات تجربی صورت گرفته در این قسمت خالصه

رغم اهمیت اینترنت در سیر تحوالت اخیر  نیز گفته شد، علیتر  یشپکه چنان
. تجارت، هنوز مطالعات چندانی در مورد اثرات اینترنت بر تجارت وجود ندارد
 يمطالعات موجود نیز بر تجارت کاال متمرکز هستند و تنها دو مطالعه درباره

لعات به سعی شده است در این بخش، مطا رو  نیا از. تجارت خدمات وجود دارد
  .ترتیب موضوعیت گزارش شوند
اي با عنوان مدل جاذبه در تجارت ، مطالعه)2011( 43تگلیونی و بندیکتیس

 دستور ساله در 50پیشرفت  آنها در مطالعه خود چگونگی. اندالملل انجام داده بین
جاذبه بر مسائلی که قبالً در فرمول اصلی تین برگن  يپژوهش معادله کار

  . اندی قرار دادهبررس موردو بر آن استوار است،  شده مطرح
                                                             
42 Internet Host 
43 Luca De Benedictis and Daria Taglioni 
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، با استفاده از مدل جاذبه، اثر اینترنت بر تجارت )2000(فروند و وین هولد 
قرار  مطالعه مورد 1999- 1995زمانی  يکشور در طی دوره 56الملل را براي  بین
در این  .تان اینترنت، پروکسی اینترنت اسها شمار میزباندر مطالعه آن. اندداده

اساس  رب .شده است  یمعرفالملل  مطالعه مدل نظري تأثیر اینترنت بر تجارت بین
 1996اینترنت اثري بر جریان تجارت ندارد و در سال  1995نتایج حاصل، در سال 

اینترنت بر جریان  1999تا  1997از سال  که یدرحال. این اثر بسیار اندك است
هاي این دو محقق نشان همچنین یافته .اردداري دت کل اثر مثبت و معنیتجار
. دهد، اثر اینترنت بر تجارت کشورهاي فقیر، بیشتر از کشورهاي ثروتمند استمی
اینترنت  هرچندیت در بررسی نقش اینترنت در کاهش هزینه، نشان دادند که نها در

  .مانده است دهد اما مقدار ضریب فاصله بدون تغییر باقیهزینه را کاهش می
 يهاي پانل و مقطعی در دوره، با استفاده از داده)2004(وند و وین هولد فر

المللی را با استفاده از مدل جاذبه  اثر اینترنت بر تجارت بین 1999- 1997زمانی 
 عنوان بهدر این مطالعه از میزبانان اینترنت . دادند قراری بررس موردکشور  56براي 

دهد افزایش در رشد نتایج آنها نشان می .است شده  استفادهپروکسی اینترنت 
ها در یک کشور، افزایش رشد صادرات آن کشور را به همراه میزبانان وب سایت

عالوه مدل مورداستفاده آنها ه ب .همچنین این دو محقق نشان دادند . خواهد داشت
  .فاصله و تجارت اثرگذار نیست يطور مستقیم بر رابطه دهد که اینترنت بهنشان می

کشور منتخب از بین  93، پس از بررسی )2004( 44نوالستکالرك و 
، بیان کردند 2001و کشورهاي با درآمد باال براي سال  توسعه  حال درکشورهاي 

با ضریب نفوذ اینترنت باالتر به کشورهایی با  توسعه  حال درصادرات کشورهاي 
است که نفوذ اینترنت  يا توسعه  حال دردرآمد باال، بیشتر از صادرات به کشورهاي 

معیاري براي  عنوان بهکالرك و والستن از تعداد کاربران اینترنت  .کمی دارند
  . انداینترنت استفاده کرده

 30نل براي اهاي پ، با استفاده از داده)2011(میر عسکري و همکاران 
) 2000(کشور در مناطق مختلف جغرافیایی و در چارچوب مدل فروند و وین هولد 

دهد برآورد مدل نشان می .اندههاي تجاري پرداخته بررسی تأثیر اینترنت بر جریانب
داري بر صادرات  درصد، اثر مثبت و معنی 5افزایش تعداد کاربران اینترنت در سطح 

                                                             
44 Clarke and Wellsten 



  1391 پاییز، 3، شماره 9، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري                 ١٣٦
  
 

 

 -2001 يهاي صادرکننده و واردکننده در طی دورهو حجم تجارت کشور دوجانبه
  .داشت 2008

تأثیر استفاده از اینترنت بر جریان صادرات ، )1386(طیبی و همکاران 
. دادند قراری بررس موردو ایران را  345+آسه آن يهشت کشور منتخب عضو اتحادیه
زمان استفاده کرده، همچنین تعداد کاربران اینترنت در مطالعه خود از معادالت هم

- 1992هاي طی سال آمده  دست  بهنتایج  .است شده  انتخابپروکسی اینترنت 
کنندگان درصدي در آمار استفاده  متوسط افزایش یک طور بهدهد ، نشان می2002

درصد افزایش در صادرات آن  044/0از اینترنت در هر یک از این کشورها باعث 
  .شودکشور می

الملل  اینترنت و تجارت بین ي، در بررسی رابطه)2002(فروند و وین هولد 
هاي امریکا در طی سال يي تجارت ایالت متحدههاخدمات، بحث خود را بر داده

. اندها در مطالعه خود از مدل جاذبه استفاده کردهآن .متمرکز کردند 1995-1999
پروکسی اینترنت در  عنوان بهدر مطالعه فروند و وین هولد تعداد میزبانان اینترنت، 

ر خارج از اینترنت د يدهد، توسعهنتایج حاصل نشان می. است شده  گرفتهنظر 
امریکا  يمتحده  کشور امریکا شروع به تسهیل و افزایش صادرات خدمات به ایاالت

  . کرده است
کشور جهان در طی  151هاي پانل براي ، با استفاده از داده)2010( 46چوي
الملل خدمات  ، به بررسی تأثیر اینترنت بر تجارت بین2006-1999 يطی دوره

اینکه، آیا افزایش اینترنت تجارت خدمات را افزایش براي آزمون وي . پرداخته است
مدل  برخالفاستفاده کرده که  47شده  تعدیل يجاذبه يدهد یا نه، از معادلهمی

 يچوي در مطالعه. است شده  حذفسنتی، متغیر مسافت از تحلیل وي  يجاذبه
وي  .استروکسی اینترنت استفاده کرده پ عنوان بهخود از تعداد کاربران اینترنت 

براي بررسی بیشتر، مدل جاذبه را با استفاده از سه روش حداقل مربعات معمولی 
. برآورد نموده است 50یافتهو روش گشتاورهاي تعمیم 49ثابت اثرات ،48تجمیع شده

دهد افزایش تعداد کاربران نشان می شده  انجامدر هر سه روش، نتایج محاسبات 
                                                             
45 ASEAN+3 
46 Choi 
47 Modified Gravity Equation 
48 Pooled Ordinary Least squares 
49 Fixed Effect 
50 Generalized Method of Moment 
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، و همچنین افزایش صادرات و واردات اینترنت، به افزایش تجارت خدمات کل
مثبت و یگر افزایش تعداد کاربران اینترنت تأثیر د  عبارت به. شودخدمات منجر می

  . داري بر تجارت خدمات داردمعنی
  

  هاي آماريمدل و داده -3
الملل خدمات از مدل چوي  در این مطالعه براي بررسی اثر اینترنت بر تجارت بین

 برخالفشده مدل جاذبه است که   این مدل فرم تعدیل .است شده  استفاده) 2010(
بنابراین مدل این  .است شده  حذفسنتی، متغیر مسافت از تحلیل  يمدل جاذبه

  :شودزیر معرفی می صورت بهپژوهش 
)4(     (       )  =   +      (        )  +      (   )  +      (   )  +               +     

 
 

، بیانگر Internetتجارت خدمات و  يدهندهنشان Service، که يطور به
جمعیت هر کشور  POPتولید ناخالص داخلی و  GDP. تعداد کاربران اینترنت است

مزیت نسبی بخش  ينماینده عنوان بهمتغیر عمق مالی،       . دهدرا نشان می
  . ، معرف عبارت اختالل تصادفی است   . خدمات هر کشور استفاده شده است

 يجامعه. شوداستفاده می 51هاي تابلوییبراي برآورد مدل فوق از داده
تا  1990زمانی این پژوهش از  يآماري این مطالعه، کل کشورهاي جهان و دوره

استخراج و با  52بانک جهانی يز پایگاه دادهیاز ان موردهاي تمامی داده. است 2011
افزارهاي  نرم .برآورد شده است 53هاي تابلویی نامتوازناستفاده از رگرسیون داده

   .است Stata12و  Excel2010در این پژوهش  مورداستفاده
ها به شرح ذیل هاي آماري آنو منبع داده 4ي ادلهتعریف متغیرهاي مع

  :است
 
                                                             
51 Panel Data 
52 World Bank Data, World Development Indicators (WDI), (2013), Retrieved 
January 9, 2013 from 
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=2&id=4&DisplayAggregation=N&Sd
mxSupported=Y&CNO=2&SET_BRANDING=YES 
53 Unbalanced Panel Data   

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=2&id=4&DisplayAggregation=N&Sd
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مجموع صادرات و واردات خدمات است که  ):Service(تجارت خدمات  §
 ).2013 55،بانک جهانی: هامنبع داده( است  54معادل دالر امریکا

را  56نفر  100تعداد کاربران اینترنت به ازاي هر : )Internet(اینترنت  §
 ).2013بانک جهانی، : منبع(دهد نشان می

هر کشور  57سرانهتولید ناخالص داخلی ): GDP(تولید ناخالص داخلی  §
 شده  استفادهکنترل اثر درآمدي کشورها  منظور بهمتغیر مستقل  عنوان بهاست و 

 ).2013بانک جهانی، : هامنبع داده(است 

که  هرسالمعرف تعداد افراد تحت تبعیت یک کشور در ): POP(جمعیت  §
منبع ( 58است شده  استفادهکشورها  يکنترل اندازه منظور بهمتغیر مستقل  عنوان به

 ).2013بانک جهانی، : هاداده

مزیت نسبی بخش خدمات هر کشور که از  59ندهینما):      (عمق مالی  §
منبع (است  آمده  دست  بهتقسیم حجم پول و شبه پول بر تولید ناخالص داخلی 

 ).2013بانک جهان،: هاداده

 .عبارت اختالل تصادفی است، معرف     §

 
  هاي تحقیقیافته -4

لیکن . از تخمین مدل پانل دیتا الزم است پایایی متغیرهاي مدل بررسی شود قبل
ها، امکان زمانی نسبت به مقطع يدر این مطالعه به دلیل کم بودن تعداد دوره

 .باشدواحد معتبر نمی يهاي ریشهواحد وجود نداشته و نتایج آزمون يآزمون ریشه
 .باشدواحد تابلویی نمی يهاي ریشهزمونبنابراین در این تحقیق ضرورتی به انجام آ

هاي داده روش درهمچنین  60.آزمون هم انباشتگی پانلی نیز ضرورتی ندارد رو نیا از
 .ودن مقاطع مورد آزمون قرار گیردتابلویی الزم است در ابتدا همگن و یا ناهمگن ب
انجام  Fهاي تابلویی به روش آزمون بدین منظور الزم است معناداري روش داده

                                                             
54 Balance of Payment( BoP, current US$) 
55 World Bank 
56 Per 100 People 
57 GDP Per Capita, PPP 
58 Population, Total 
59 Proxy 

   .نگاه کنید Baltagi) 2005(براي بررسی بیشتر به  60
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براي انتخاب بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی  61عالوه از آزمون هاسمنهب .شود
 همچنین به دلیل اینکه در این پژوهش تعداد واحدهاي انفرادي .62کنیماستفاده می
توان انتظار است، می مطالعه موردزمانی  يی بیشتر از دورهبررس موردکشورهاي 

بنابراین الزم است وجود . مسانی واریانس باشدداشت که اجزاي اخالل داراي ناه
  براي این منظور از آزمون والد . ناهمسانی واریانس جز خطاها بررسی شود

 يفرضیهدهد که نشان می آمده  دست  بهنتایج . است شده  استفاده 63هیافتتعمیم
صفر یا همسانی واریانس جمالت اخالل رد شده و مدل رگرسیون داراي ناهمسانی 

یافته  یمتعمبنابراین براي تخمین مدل از روش حداقل مربعات . یانس استوار
  .است شده  استفاده

با در نظر  64یافته یمتعمنتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات  1جدول 
 آمده  دست بهنتایج . دهدگرفتن تجارت خدمات کل کشورهاي جهان را نشان می

المللی  مثبت بین تعداد کاربران اینترنت و تجارت بین يحاکی از وجود رابطه
، متغیرهاي کنترل، تولید ناخالص )1(در ستون . خدمات کشورهاي جهان است

دیگر   یانب  به. دار استضریب هر دو متغیر مثبت و معنی. و جمعیت است 65داخلی
ت و جمعیت تنها عوامل اثرگذار بر تجارت خدما GDPدر شرایطی که متغیرهاي 

و  GDPبا  جهت همدهد تجارت خدمات شوند، نتایج نشان میدر نظر گرفته 
  .کندجمعیت تغییر می

متغیر مستقل و  عنوان به، متغیر تعداد کاربران اینترنت )2(در ستون 
  ضریب متغیر تعداد کاربران اینترنت  .روکسی اینترنت وارد مدل شده استپ

مثبت بین تجارت  يایت از وجود رابطهدار و داراي عالمت مثبت است که حکمعنی
  به عبارتی این نتیجه نشان  .ت و تعداد کاربران اینترنت داردالمللی خدما بین
ارند، تجارت دهد کشورهایی که از تعداد کاربران اینترنت بیشتري برخوردمی

همچنین با اضافه شدن متغیر اینترنت به مدل، ضریب  .خدمات بیشتري دارند

                                                             
61 Hausman Test 

 .مراجعه شود Baltagi (2005)ي بیشتر به براي مطالعه 62
63 Modified Wald test 

در برآورد صورت گرفته با  .است شده  استفادههاي تابلویی بر اساس نتایج آزمون اثرات گروه، از روش داده 64
 همچنین با توجه به نتایج آزمون والد تعمیم. روش اثرات ثابت تأیید شده است استفاده از آزمون هاسمن،

 .است شده  انتخاب) GLS(عات تعمیم یافته یافته و تأیید وجود ناهمسانی واریانس، روش حداقل مرب
65 Gross Domestic Product (GDP) 
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با اضافه شدن تعداد  زمان همدیگر   یانب  به .یافته است یشافزامتغیر جمعیت 
بنابراین اضافه  .است شده  افزودهي جمعیت اثرگذارکاربران اینترنت بر میزان 

  .نمودن این متغیر موجب تقویت مدل و نتایج شده است
مزیت نسبی بخش خدمات به  عنوان به، متغیر عمق مالی )3(در ستون 

این متغیر نیز تغییرات چندانی در نتایج به وجود نیاورده  .است شده  افزودهمدل 
یعنی  .دار استدرصد معنی 5ه و در سطح ضریب متغیر عمق مالی مثبت بود. است

المللی خدمات  با توسعه و بهبود عمق مالی در کشورهاي جهان، سطح تجارت بین
  .افزایش خواهد یافت مراتب به

همواره متغیر اینترنت تأثیر مثبت و  شده  هزدهاي تخمین بنابراین، در مدل
المللی خدمات کشورهاي جهان داشته است که این نتیجه با  دار بر تجارت بینمعنی

و چوي ) 2002(هولد یافته توسط فروند و وین انجاممبانی نظري و مطالعات تجربی 
ت دهد جهت اثرگذاري متغیر جمعیهمچنین نتایج نشان می .سازگار است) 2010(

این دو متغیر در  يکه رابطه یدرحال .دار استارت خدمات، مثبت و معنیبر تج
هولد فروند وین ياست و در مطالعه شده  گزارشمنفی ) 2010(مطالعه چوي 

از تخمین مدل در  آمده  دست  بهنتایج . است شده  گزارشمعنی بی) 2002(
هولد ي فروند و وینها مطالعه با، جمعیت و عمق مالی نیز GDPیرهاي متغخصوص 

  .سازگار است) 2010(و چوي ) 2002(
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المللی خدمات کل کشورهاي جهان به روش  نتایج برآورد اثر اینترنت بر تجارت بین :1 جدول
  66 (Log(Service))المللی خدمات تجارت بین: متغیر وابسته  یافته یمتعمحداقل مربعات 

)3(  )2(  )1(   

076738/1 -  
*)44/8 -(  

6698098/0-  
*)75/4 -(  

7903342/0-  
*)81/6-(  C 

068571/1  
*)98/86(  

251201/1  
*)16/104(  

28032/1  
*)14/154(  Log(GDP) 

7467445/0  
*)47/145(  

7528355/0  
*)64/128(  

74572/0  
*)94/139(  Log(POP) 

0137157/0  
*)74/2(  

0346792/0  
*)30/6(    Log(Internet) 

541986/0  
*)16/29(      Log( M GDP) 

 تعداد مشاهدات 3271 2676 2587

 تعداد کشورها 170 165 164

8421/0  8426/0  8171/0     
 

81/72  26/100  27/86  Fآماره  

48/97  04/69  24/75  آماره هاسمن 

10/33819  59/39289  27+ e6 یافتهآماره والد تعمیم  

 
با توجه به اینکه، احتمال دارد نتایج برآورد مدل به تغییر نمونه آماري، یا 

حساس باشد و با تغییر هر یک از این موارد، نتایج حاصل  استفاده موردمتغیرهاي 
حساسیت نتایج به هر یک از  ينیز تغییر کنند، لذا در این بخش، در دو مرحله

در این قسمت نیز همانند قبل،  .شده است گرفته قراری بررس موردموارد فوق 
 ارائههاي الزم، قبل از برآورد مدل نهایی صورت گرفته و نتایج بر مبناي آنها آزمون

  . است شده 

                                                             
  يدهنده نشان * .است zي ي آمارهدهندهاعداد داخل پرانتز نشاندر تمام جداول نتایج،  66
هاي تابلویی بیانگر استفاده از روش داده Fي آماره .درصد است 95داري در سطح اطمینان معنی 
ي صفر در ي هاسمن بیانگر رد فرضیهاز روش حداقل مربعات تجمیع شده و آماره ي استفادهجا به

ي وجود دهندهشده نشان ي والد تعدیلآماره .است ثابتدرصد و انتخاب روش اثرات  5سطح 
  .ناهمسانی واریانس و انتخاب روش حداقل مربعات تعمیم یافته است
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  یبررسدر اولین مرحله، حساسیت نتایج نسبت به تغییر معیار جایگزین اینترنت 
نیز یکی از است، میزبانان اینترنت  شده اشارهتر نیز که پیش طور همان .67شده است

تحلیل  منظور بهدر این قسمت  .گیري اینترنت کشورها استاندازهمعیارهاي 
پروکسی اینترنت  عنوان به، از میزبانان اینترنت آمده  دست  بهحساسیت نتایج 

پس از جایگزینی متغیر میزبانان اینترنت  4نتایج برآورد مدل  .است شده  استفاده
 يدهد کلیهنتایج نشان می. است شده  گزارش 2 ي کاربران اینترنت، در جدولجا به

میزبانان اینترنت داراي  .دار هستندت مورد انتظار و معنیمتغیرها داراي عالم
دار همچنین ضریب متغیر جمعیت نیز مثبت و معنی. دار استضریب مثبت و معنی

 در. مشابه نتایج برآورد اصلی است آمده  دست  بهدر این مدل نیز نتایج . است
هاي تحقیق نسبت به تغییر معیار جایگزین اینترنت نیز حساس نبوده یجه، یافتهنت

  .سازگار است) 2010(و چوي ) 2002(هولد و با نتایج فروند و وین
  یبررسآماري  يدوم، حساسیت نتایج نسبت به تغییر نمونه يدر مرحله

 ،68متحد سازمان ملل يتوسعه يبرنامه 2013طبق گزارش سال  .شده است
نتایج برآورد  .است شده انتخابآماري  ينمونه عنوان به توسعه  درحالکشورهاي 

دار دهد ضریب متغیر اینترنت مثبت و معنیبراي این کشورها نشان می 4 مدل
زمان با افزایش تعداد کاربران نیز هم توسعه درحالین در کشورهاي بنابرا. است

المللی خدمات نیز افزایش  معیار جایگزین اینترنت، تجارت بین عنوان بهاینترنت 
در این حالت مشابه نتایج حاصل براي  آمده  دست بهی نتایج طورکل به. خواهد یافت

 يحاضر نسبت به تغییر نمونه يبنابراین، نتایج مطالعه. کل کشورهاي جهان است
چنین با نتایج فروند و هم .بوده و از استحکام برخوردار استآماري نیز حساس ن

  .مطابقت دارد) 2010(و چوي ) 2002(هولد وین
  

                                                             
در این مرحله یک بار با در نظر گرفتن  .ی شدنیز بررسحساسیت نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته  67

تغیر وابسته م عنوان بهصادرات خدمات و بار دیگر با در نظر گرفتن واردات خدمات کل کشورهاي جهان 
یر متغیر بنابراین نتایج نسبت به تغی .همانند نتایج قبلی است آمده  دست  بهنتایج  .مدل برآورد شده است
 مورد 2011-2000ي زمانی به همچنین حساسیت نتایج نسبت به تغییر دوره .استوابسته حساس نبوده 

ي لذا، نتایج نسبت به تغییر دوره .ند نتایج قبلی و بدون تغییر استنتایج حاصل همان .ی قرار گرفتبررس
 .زمانی نیز حساس نبوده است

68 United Nation Development programme (UNDP) 
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تجارت خدمات : متغیر وابسته تحلیل حساسیت نتایج نسبت به معیار جایگزین اینترنت: 2 جدول
)Service trade(  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  گیري و پیشنهادهانتیجه -5

الملل خدمات کشورهاي جهان  نهدف این مطالعه، بررسی اثر اینترنت بر تجارت بی
هاي تابلویی نامتوازن و با استفاده از مدل این تحقیق بر اساس روش داده .است
تا  1990زمانی این مطالعه از سال  يدوره .برآورد گردیده است Stata12افزار  نرم

. است شده  استفادهالزم به ذکر است که در این مطالعه از مدل چوي . است 2011
دار بر بررسی، اینترنت اثر مثبت و معنی مورد يدهد طی دورهنتایج نشان می

و ) 2002(هولد هاي فروند و ویناین نتیجه با یافته. الملل خدمات دارد جارت بینت
همچنین تأثیر  .ید مطالعات مذکور استمؤی نوع بهسازگار بوده و  )2010(چوي 

الملل خدمات مثبت  تجارت بینتولید ناخالص داخلی، جمعیت و عمق مالی بر 
زمانی،  يآماري، دوره يتغییر نمونههاي تحقیق نسبت به عالوه، یافتهبه .است

رو   ینا از .تغییر متغیر جایگزین اینترنت و تغییر متغیر وابسته حساس نیستند

Host Internet User معیار جایگزین اینترنت 

7062198/0-  
)*04/4 -(  

076738/1 -  
)*44/8 -(  C 

027819/1  
)*61/69(  

068571/1  
)*98/86(  Log(GDP) 

7325461/0  
)*38/103(  

7467445/0  
)*47/145(  Log(POP) 

5612463/0  
)*23/29(  

541986/0  
)*16/29(  Log( M GDP) 

  
0137157/0  

)*74/2(  Log(Internet) 

0172222/0  
)*86/3(    Log (Host) 

 تعداد مشاھدات 2587 2355

 تعداد کشورھا 164 164

84/0  84/0     

84/74  81/72  Fآماره  

77/56  48/97  آماره هاسمن 
79/32917  10/33819 یافتهآماره والد تعمیم   
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اقدام  توسعه  حال درکشورهاي  خصوص بهشود، تمام کشورهاي جهان، پیشنهاد می
در این چارچوب افزایش  .کاربران اینترنت کنند يبه ایجاد شرایطی براي توسعه

  .شودناخالص داخلی، شمار میزبانان اینترنتی و عمق مالی نیز توصیه می تولید
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