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بررسی خواهد شد .با توجه به ماهیت متفاوت بخشهای عمده اقتصادی و کاالها و خدماتی که
ارائه میدهند ،اینترنت میتواند نقش متفاوتی در گسترش تجارت هریک از بخشها ایفا نماید.
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کشور صادرکننده در همه مدلهای نهایی معنیدار شدهاند و توان توضیح جریانات تجاری را دارد
که به نوعی میتواند حا کی از تغییر الگوی تجارت در بین کشورهای جهان نیز باشد .نکته بعدی
اینکه در میان مدلهای مختلف ،در مدل تجارت کاالهای غیر کشاورزی (صنعتی) همچنان
متغیرهای سنتی قدرت توضیحدهندگی بیشتری برای توضیح جریانات تجاری دارند و در مقابل
در مدل خدمات به هیچ وجه متغیرهای سنتی توانایی توضیج جریانات تجاری را ندارند.
طبقهبندی F10, F14, C23, L86:JEL
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مقدمه
اهمیت و نقش تجارت بینالملل در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر اساس مبانی نظری و
تجربی مشخص شده است .1در این راستا سازمانهای بینالمللی مختلفی بهوجود آمدهاند
که هدف اصلی آنها کاهش موانع تجاری و افزایش تجارت بینالمللی میباشد .عالوه بر
اجماع نسبی جهانی مبنی بر گسترش تجارت بینالمللی و به وجود آمدن نظریههای نوین
تجارت طی سه دهه گذشته که تالش نمودهاند تجارت درونصنعت را توضیح دهند ،رشد و
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و فراهمشدن زمینههای تجارت الکترونیکی بینالمللی و
اقتصاد دیجیتالی نیز نقش مهمی در رشد تجارت بینالمللی داشتهاست.
بر اساس نظریههای کالسیک ،تجارت بین کشورها ناشی از متفاوت بودن مزیت نسبی
تولید کاالها و خدمات بهدلیل تفاوت در تکنولوژی و وفور نسبی عوامل میباشد که میتوان در
قالب الگوهای ریکاردو 2و هکچر  -اوهلین -ونک 3توضیح داد .اما نظریههای نوین تجارت
تا کید بیشتری بر توضیح علت تجارت درون صنعت که سهم مهمی از تجارت (مخصوصا
بین کشورهای صنعتی) را تشکیل میدهند نمودهاند .با وجود اینکه مدلهای نظری و تجربی
مختلفی در توضیح تجارت بین کشورها وجود دارد اما در سالهای اخیر یکی از پرکاربردترین
مدلهای تجربی ،مدل جاذبه 4بوده است .بر اساس این مدل تجارت بین دو کشور به صورت
مستقیم به تولید ناخالص داخلی آنها و به صورت منفی به فاصله بین دو کشور بستگی دارد.
فاصله بین کشورها در این مدل نمادی از هزینههای معامال تی تجارت مانند هزینه حمل و نقل
میباشد .رشد و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت بهعنوان رکن اصلی تجارت
الکترونیک میتواند هزینههای مبادالتی را کاهش داده و تأثیر مثبتی بر افزایش تجارت بین
کشورها (مخصوصا تجارت دو طرفه) داشته باشد.
در طی دهه گذشته تجارت الکترونیک بهطور روزافزونی در جهان گسترش یافته است.
طبق گزارش آنکتاد 5ارزش جهانی تجارت الکترونیکی در کل در سال  ۲۰۱۷به  ۲۹تریلیارد

 .1هر چند که تجارت بینالمللی میتواند اثر منفی در توزیع درآمد بین عوامل تولید داشته باشد.

2. Ricardo

3. Heckscher- Ohlin- Vanek
4. Gravity Model
5. UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development, (2015).
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دالر رسیده است که درحدود  ۸۸درصد از این معامالت از نوع بنگاه-بنگاه ( )B2B1بوده
است .اما رشد تجارت الکترونیکی بنگاه-مصرفکننده ( )B2C2نیز در طی سالهای گذشته
بسیار سریع بوده به گونهای که در سال  ۲۰۱۷این رشد بالغ بر  ۲۲درصد بوده است .تجارت
الکترونیکی بین مرزی  B2Cدر سال  ۲۰۱۷بیش از  ۴۱۲میلیارد دالر توسط آنکتاد برآورد
شده است که  ۱۱درصد کل تجارت ( B2Cبین مرزی و درون مرزی) میباشد .بیش از ۵۰
درصد این نوع معامالت توسط  ۱۰کشور اول این نوع تجارت انجام میشود که امریکا ،چین و
ژاپن سه کشور برتر در این زمینه هستند .رشد معامالت  B2Cدر قاره آسیا و آفریقا نیز سرعت
بیشتری یافته است .بهعالوه براساس آمار منتشر شده ،تعداد خریداران بینالمللی در این نوع
معامالت از  ۱۶۳میلیون خریدار در سال  ۲۰۱۵به  ۲۷۷میلیون در سال  ۲۰۱۷رسیدهاست که
بیانگر رشد  ۷۰درصدی میباشد و رشد چشمگیر تجارت الکترونیکی بینالمللی در چند سال
اخیر را نشان میدهد .3این پدیده بیانگر اهمیت و نقش فناوری اطالعات در رشد تجارت
الکترونیکی و تجارت بینالملل و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی است.
بـا وجـود آنکـه ضریـب نفـوذ اینترنـت 4در ایـران بیـش از  70درصـد و ضریـب نفـوذ موبایـل

5

بیـش از  ۱۲۰درصـد اسـت امـا بـر اسـاس آمـار و اطالعـات سـازمانهای بینالمللـی سـهم ایـران
از تجـارت الکترونیـک درونمـرزی و برون مـرزی انـدک اسـت .طبـق برآوردهـا حتـی برخـی از
کشـورهای کمتـر توسـعه یافتـه در ایـن مـورد ،از ایـران پیشـی گرفتهانـد .بهعنـوان مثـال جایـگاه
ایـران در شـاخص تجـارت الکترونیکـی آنکتـاد در دو گـزارش  2014و  2016بـا تنـزل از رتبـه 69
(از  130کشـورر ) بـه رتبـه ( 77از  137کشـور ) رسیدهاسـت .عوامـل متعـددی میتوانـد ایـن
پدیـده را توضیـح دهـد کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از  :کمبـود زیرسـاختهای الزم تجـارت
الکترونیـک ،نبـود فرهنـگ مناسـب رویارویـی بـا پدیـده تجـارت الکترونیـک ،تفکـر نادرسـت
و جایگزیـن کـردن برخـی از پدیدههـای تجـاری دیگـر ماننـد بازاریابـی کـه ارتبـاط چندانـی بـا
 :Business to Business .1به معنای تجارت شرکت با شرکت است و منظور فعالیت تجاری بین تجار و فروشندگان عمده
میباشد.
 :Business to Customer .2معامالت تجاری بین تولیدکننده یا عرضهکننده با مصرفکننده نهایی میباشد.
 .3انکتاد)۲۰۱۹( ،
 :Internet Penetration Rate .4تعداد کاربران اینترنت در یک منطقه جغرافیایی ،شهر ،کشور و یا سازمان و مقایسه آن
با تعداد کل افراد
 :Mobile Penetration Rate .5تعداد کاربران موبایل در یک منطقه جغرافیایی نسبت به تعداد کل افراد آن منطقه

هدشلیدعت هبذاج لدم درکیور ؛ناریا هبناجود تراجت رب تنرتنیا ریثات 

71

پدیـده گسـترده تجـارت الکترونیـک نـدارد و نیـز برخـورد منفـی تجـار ،واحدهـای توز یـع فیزیکی
و مشـتریان بـا تجـارت الکترونیـک.1
با توجه به گسترش تجارت الکترونیکی بینالمللی طی سالهای گذشته و نقش فناوری
اطالعات و ارتباطات و اینترنت در این نوع از تجارت و اهمیت آنها در عرصه تجارت
بینالملل ،در این مطالعه نقش اینترنت بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری آن
بررسی خواهد شد .با توجه به ماهیت متفاوت بخشهای عمده اقتصادی و کاالها و خدماتی
که ارائه میدهند ،اینترنت میتواند نقش متفاوتی در گسترش تجارت هریک از بخشها
ایفا نماید .لذا در این مطالعه تالش شده است تا نقش اینترنت بر تجارت در سه بخش
کشاورزی ،غیرکشاورز ی (صنعت) و خدمات در طی سالهای  1995تا  2015مورد تجزیه و
تحلیل قرار گیرد که نوآوری پژوهش حاضر نسبت به مطالعات پیشین میباشد .در این راستا
از مدل جاذبه تعدیلشده و از دادههای تابلویی برای مدلسازی تجربی و تجزیه و تحلیل
داده استفاده خواهد شد.
در ادامه در بخش دو مبانینظری نقش اینترنت در تجارت دو جانبه بیان خواهد شد.
در بخش سوم پیشینه مطالعه و در بخش چهارم روش تحقیق بهصورت خالصه بیان خواهد
شد .مدلسازی تجربی و تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش پنجم ارائه و در نهایت در بخش
ششم نتیجهگیری ارائه خواهد شد.

 .1مبانی نظری
تجارت بین کشورها گذشتهای طوالنی دارد و ملتها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی
به کاالها و خدمات سایر کشورها به مبادله خارجی میپرداختند .حتی اولین نظریههای
تجارت قبل از به وجود آمدن علم اقتصاد توسط هیوم 2مطرح شد .بهدلیل اهمیت آشکاری
که دادوستد بینالمللی برای بنگاههای اقتصادی ،مصرفکنندگان وبهطور کل کشورها دارد،
اقتصاددانان همواره تالش کردهاند تا تئور یهایی را ارائه دهند که بتواند نیروهایی که انگیزه
تجارت را به وجود میآورند ،تبیین نمایند .از این تئور یها دولتها استفاده میکنند تا
 .1لطفعلیپور و همکاران)1393( ،

2. Hume
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سیاستهایی را اجرایی نمایند که برای صنایع و شهروندان کشورشان منافعی را در بر داشته
باشد .عالوه بر دولتها ،مدیران از این تئور یها استفاده میکنند تا بازارهای مناسبتری را
برای محصوالت خود انتخاب کنند و استرتژیهای پر سودتری را بتوانند تدوین کنند .1جدول
 ۱نظریههای تجارت بینالملل را مبتنی بر کشور و شرکت نشان میدهد.
جدول  -۱نظریههای تجارت بینالملل
نظریههای مبتنی بر کشور

نظریههای مبتنی بر شرکت

در این نظریهها که قبل از جنگ جهانی دوم توسط
در این نظریهها که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد،
اقتصاددانان مطرح شد ،کشور مورد تحلیل قرار میگیرد
شرکت مورد تحلیل قرار میگیرد و تجارت درون صنعتی را
و تجارت بین صنایع را تشریح میکند و شامل موارد زیر
تشریح میکند و شامل موارد زیر میشود:
میشود:
•نظریههای کشورهای مشابه
•مرکانتالیسم
•منحنی عمر محصول
•مزیت مطلق
•رقابت استراتژیک جهانی
•مزیت نسبی
•مزیت رقابت ملی
•نظریه هکچر -اهلین
منبع :اسماعیلپور ()1390

اما در طی دهههای اخیر بهدلیل انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات ،شکل و عوامل اثرگذار
بر تجارت تغییر و تکامل یافته است .امروزه تجارت الکترونیک درونمرزی و بین مرزی سهم
و نقش مهمی در تجارت کل جهان و کشورها بر عهده دارد .در ادامه به صورت مختصر به
مزایای اقتصادی تجارت الکترونیک ،رابطه بین تجارت الکترونیک و تجارت بینالملل و
نقش اینترنت در گسترش تجارت پرداخته میشود.
 .1-1مزایای اقتصادی تجارت الکترونیک
تحوالت جدید اقتصادی بهصورت وسیع بر گسترش فناوری اطالعات و ارتباطـات بـهو یـژه
افـزایش استفاده از اینترنت در فعالیتهای اقتصادی تأ کید میورزند .2نقش اطالعات در
 .1اسماعیلپور)1390( ،
 .2برانس)2007( ،
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مفاهیم خرد و کالن اقتصادی در دو دهه اخیر توجه خـاص پژوهـشگران اقتـصادی را بـه خـود
جلب نموده است و از کلیدیترین مفاهیم در رشد وتوسعه اقتصادی تمام کشورهای جهان
میباشد .1از مزایای تجارت الکترونیک حذف مرزها ،گمرکها و واسطهها و تبدیل شدن به
یک دهکده جهانی میباشد.2
مزایای اقتصادی تجارت الکترونیکی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:3
•مزایای خرد :شامل بهرهوری بنگاه و صنعت ،افزایش رفاه مصرفکنندگان ،تسهیل تجاری
و صرفهجویی هزینه در بخش خدمات است .تجارت الکترونیک ،هزینههای مبادالتی را
کاهش ،کارایی را افزایش و فرآیندهای مدیریت و تولید و خدمات بنگاههای اقتصادی را
تغییر میدهد .کاهش هزینه جستجو ،دسترسی بیشتر به اطالعات ،انتخاب پایینترین
قیمت از سوی خریدار  ،کاهش محدودیتهای ورود به بازار  ،افزایش رقابت و کاهش
سود انحصاری و  ...از جمله پیآمدهای خرد اقتصادی تجارت الکترونیک است .در
سطح خرد اقتصادی ،تجارت الکترونیکی در دو اثر عمده میتواند داشته باشد؛ اوال
موجب افزایش شفافیت بازارها و رسیدن آن به شرایط رقابت کامل میشود و ثانیا راه را
برای تولید کاالهای جدید باز میکند.
•مزایای کالن :رشد اقتصادی باال به همراه رشد بهرهوری ،نرخهای پایین بیکاری ،تورم
و کاهش کسری بودجه از نتایج استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد
بوده است .در اقتصاد کالسیک ،رشد اقتصادی کمتر از رشد انباشت سرمایه میباشد؛
زیرا میزان سرمایهگذاری بیشتر از میزان تولید کاالها و خدمات میباشد .اما در اقتصاد
جدید ،تولیدات بیشتر از نهادهها میباشد و از آن جایی که مبنای اقتصاد جدید،
نوآوری میباشد و هر نوآوری هر قدر هم کوچک ،به دنبال خود فرصتهایی را به وجود
میآورد و هر فرصت منشأ فرصتهای دیگر میباشد ،به همین دلیل میزان تولید و سرعت
رشد اقتصادی در نظام جدید بیشتر از نظام قدیم میباشد.4
 .1صمیمی و هژبرکیانی)1393( ،
 .2بهمنزیاری و همکاران)2009( ،
 .3مهدوی و حقدوست)1386( ،
 .4شیری)1387( ،
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استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهدلیل کاهش در اتالف منابع باعث افزایش
کارایی 1اقتصادی میشود .به دنبال افزایش کارایی در فعالیتهای اقتصادی ،فاوا به غیر از
ارزشافزودهای که خود ایجاد میکند ،ارزش افزوده بیشتری را نیز بهدلیل صرفهجویی در منابع
(منابع انسانی و  )...ایجاد میکند« .بر پایه نظریههای رشد اقتصادی ،افزایش نهادههای
تولید تنها تا مدتی باعث افزایش تولید و اشتغال میشود و پس از آن ،در نبود پیشرفتهای
فناوری ،تولید بازدهی کاهنده 2خواهد داشت .از آن پس افزایش عوامل تولید (نیروی کار و
سرمایه) نمیتواند به تنهایی تولید را افزایش دهد؛ اما پیشرفت فناوری پیرو قانون بازدهی
کاهنده نیست و با انتقال تابع تولید میتواند رشد و اشتغال را افزایش و بهاینسان کاهش
بیکاری را در پی داشته باشد».3
 .2-1ارتباط تجارت الکترونیکی و تجارت بینالملل
اینترنت در انتقال از شیوه مدرن به شیوه الکترونیک از فضای واقعی به فضای مجازی وارد
شده است .4شرکتها با استفاده از اینترنت میتوانند بر موانع سنتی تجارت بینالمللی غلبه
کنند .شرکتها میتوانند با بهکارگیری تجارت الکترونیک و اینترنت به مزیت رقابتی دست
یابند که به اصطالح به آن شایستگیهای مبتنی بر اینترنت میگویند .با ظهور اینترنت بسیاری
از شرکتها سعی کردهاند با بهرهگیری از این فرصت خود را به بازارهای جهانی برسانند و از
مزیت پیشتاز بودن در این عرصه بهره گیرند.5
در تجارت مدرن همه مراحل بهطور واقعی صورت میپذیرد که مشتمل بر اشیاء ،ابزارها،
و روشهای فیزیکی کاالها میباشد .اطالعات و قراردادها از طریق پست یا تلگرام یا تلکس
منتقل میشود؛ پول فیزیکی و اعتبارات از طریق بانکها و اعتبارات اسنادی به شیوه سنتی
انتقال مییابد؛ و بررسی اسناد حملونقل و اظهارنامههای گمرکی ،ارزیابی و ارزشگذاری
کاالها و صدورگواهی نامهها و مجوزهای ترخیص توسط کارشناسان گمرکی در مبادی ورودی
انجام میگیرد .با انتقال به عصر تجارت الکترونیک از تکنولوژی مدرن شیءزدایی شده
1. Efficiency
2. Decreasing Return

 .3رمضانی و افشاری)1385( ،
 .4پورهاشم و احد مطلقی)1394( ،
 .5کرمانی و اسفیدانی)1385( ،
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است .اطالعات و قراردادها از طریق اینترنت و پست الکترونیک تبادل میشود؛ پول و
اعتبارات الکترونیک از طریق شبکههای جهانی منتقل و تسویه میشود ،و بارنامههای
حملونقل ،اظهارنامه و ارزیابیهای گمرکی ،و صدور مجوزها و ترخیص کاالها همگی به
کمک رایانهها ،شبکهها ،و نرمافزارها بهصورت الکترونیک انجام میپذیرد.1
گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی در جهان ،بهکارگیری آن توسط بنگاههای اقتصادی،
گرایش سازمانهای پولی و مالی به توسعه فناوری اطالعات و پذیرش این سامانه از سوی
بازرگانان و مشتریان بیانگر مزایای بالقوه آن در محیط صنعت و تجارت است .جهانی شدن،
گرایش بنگاههای اقتصادی به فعالیتهای تجاری برونمرزی و روند رو به رشد مبادالت
بینالمللی نیاز به تحول در سیستمهای پولی و مالی و شیوههای پرداختهای خارجی را پیش
از پیش نمایان ساختهاست .از مهمترین مزایای این سیستمها میتوان به افزایش سرعت در
انجام عملیات مالی ،کاهش هزینههای ارسال پول ،بههنگام شدن حسابهای بانکی ،امکان
دسترسی هر چه بیشتر مشتریان و دستاندرکاران امور تجاری به اطالعات مالی و افزایش
ارتباط میان خریدار و فروشنده و سایر واسطهها اشاره کرد .از میان مزایای گفته شده ،سرعت
جابجایی پول و اطالعات و همچنین کاهش هزینههای بانکی بهویژه در محیط رقابتی امروز
از اهمیت زیادی برخوردار است.2
 .3-1نقش اینترنت و تجارت الکترونیک در گسترش تجارت بینالملل
دو پدیده جهانی شدن و تجارت الکترونیک ،چالشها و فرصتهای رقابتی زیادی را برای
سازمانهای کوچک و بزرگ بههمراه داشتهاست و شرکتهای کوچک و متوسط بهطور خاص
با این فرصتهای جدید در حال رویارویی هستند .گسترش جهانی تجارت الکترونیکی
باعث افزایش صادرات از طریق اینترنت شده است و شرکتهای صادراتی بهطور فزایندهای
در حال تالش در راستای شناسایی توان بالقوه اینترنت برای تقویت فعالیتهای صادراتی
موجود و یافتن مشتریان صادراتی جدید میباشند .اینترنت میتواند ابزار مؤثر بازاریابی برای

 .1امیری طهرانی)1390( ،
 .2حقیقی)1388( ،
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صادرکنندگان باشد .1تئو و مارگارت 2بیان میکنند که برای صادرکنندگانی که فاقد منابع مالی
ضروری و منابع انسانی برای امر تحقیقات بازریابی رسمی میباشند ،اینترنت فرصتهایی
جهت پشتیبانی از فعالیتهای جمعآوری اطالعات رقابتی مرتبط با بازار را بهمنظور
برنامهریزی صادراتی و ایجاد استراتژیهای صادرات فراهم میکند .شرکتهای استفادهکننده
از اینترنت نه تنها میتوانند از آن بهعنوان یک ابزار مؤثر برای برای برقراری ارتباطات جهانی
سود برند بلکه میتوانند با هزینه پایینتری با مشتریانی که از نظر جغرافیایی بسیار دور افتاده
هستند وارد معامالت بینالمللی شوند.
دسچمپ 3معتقد است که در بستر جهانی شدن ،توسعه فناوری اطالعات باعث افزایش
غنای اطالعاتی جامعه میشود درصورتی که بخشهای مختلف جامعه بهخصوص بخش
بازرگانی از غنای اطالعاتی کافی برخوردار باشد ،انتظار حضور موفق شرکتها و کسب و
کارهای بخشهای مختلف آن جامعه در عرصه رقابت و بازارهای جهانی میرود .در شکل ۱
و کارهای بخشهای مختلف آن جامعه در عرصه رقابت و بازارهای جهانی میرود .در شکل 5

توسعه
نشان داده شده است که همه این عوامل با اثراتی که برروی هم میگذراند ،در نهایت به
نشان داده شدهاست که همه این عوامل با اثراتی که برروی هم میگذراند ،در نهایت به توسعه
صادارت منجر

میشوند
صادارت .منجر میشوند ( هاشمی.)53۸9 ،
4

شکل  :1فرایند تجارت الکترونیک در صادرات

توسعه فناوری اطالعات

افزایش غنای اطالعاتی

حضور موفق در صحنه
جهانی

منبع :هاشمی ()1389

توسعه صادرات

منبع :هاشمی ()53۸9

به زعم لورنس )5111( 5تجارت الکترونیکی از طریق مزایایی مانند :تحول مداوم در

صادراتدر محصوالت (تئوری مزیت
دروظایف و نه
الکترونیک در
تجارت کردن شرکت
فرایند تخصصی
شکل و-۱شرکتها،
محصوالت

رقابتی در تجارت بینالملل) ،جایگزین کردن تجارت دروندادهها و خدمات واسطهای به جای

محصوالت وو
صنعتی ،ومداوم
ساختار تحول
مجدد مانند:
مزایایی
الکترونیکی
به زعم لورنس 5تجارت
کوچکدرسازی شرکتها
طریقدهی
از سازمان
شده،
محصوالت شناخته
های فعال
محصوالت شرکت
در حضور جهانی
شدن و
در جریان
شرکتها به
کردنتعداد آن
شرکتها ،تخصصیافزایش
کشورهایدر
مزیتدررقابتی
(تئوری
جهانی نه
وظایف و

میهکند
خدماتکمک
فرآیند صادرات
بهبود
نتیجه به توسعه
تجارت بینالملل)،جهان سوم و
ای .به جای
واسط
ها و
صادراتن وداده
تجارت درو
جایگزیندرکردن
بررسهیهای انجام شهده نشان میدهد که با معرفی سیستم تدارکات الکترونیکی ،سازمانها
توانستند هزینههای اداری خرید را تا میزان  ۸1درصد کاهش دهند .از سوی دیگر ،ابزارهای

1. Colecchina, (2000).

نوین تجارت الکترونیکی هزینههای ارتباطات خارج از بنگاه

 .4هاشمی)1389( ،

اسههت2..
داده& Teo
Margaret,
را (1998).
بشههدت کاهش
3. Deschamps, (2002).

برای مثال اینترنت بسههیار کم هزینهتر از سههایر وسههائل ارتباطی همانند فکس و تلفن اسههت
(توربان و همکاران.)511۸ ،5

5. Lawrence, (2000).

1- Lawrence
2- Turban et al
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محصوالت شناخته شده ،سازماندهی مجدد ساختار صنعتی ،و کوچکسازی شرکتها و
افزایش تعداد آنها به جریان جهانیشدن و حضور جهانی شرکتهای فعال در کشورهای
جهان سوم و در نتیجه به توسعه صادرات و بهبود فرآیند صادرات کمک میکند.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که با معرفی سیستم تدارکات الکترونیکی ،سازمانها
توانستند هزینههای اداری خرید را تا میزان  80درصد کاهش دهند .از سوی دیگر ،ابزارهای
نوین تجارت الکترونیکی هزینههای ارتباطات خارج از بنگاه را بشدت کاهش داده است.
برای مثال اینترنت بسیار کم هزینهتر از سایر وسائل ارتباطی همانند فکس و تلفن است.1
تجارت الکترونیکی کوشش مینماید فرآیندهای اجرایی مبادالت بنگاههای اقتصادی را
در شبکههای گوناگون تسریع و تسهیل نماید .توسعۀ این فرآیندها میتواند باعث عملکرد کاراتر
( کیفیت بهتر  ،رضایت بیشتر مشتریان و تصمیمگیری بهتر در سطح مؤسسات و سازمانها)،
کارایی اقتصادی بیشتر (هزینههای کمتر ) و مبادالت سریعتر (سرعت باالتر ،پرشتاب ،یا
مبادالت پیوسته) شود .دستیابی به این مزایا برای بنگاههای صنعتی در نهایت منجر به
افزایش سودآوری و تداوم و بهبود رقابتپذیریشان خواهد شد .2پورتر 3میگوید بهکارگیری
تجارت الکترونیکی ا کنون یک گزینه اختیاری نیست بلکه نوعی اجبار است و شرکتها
ناگزیر از بهکارگیری آن هستند.
تجارت الکترونیک از چهار طریق بر توسعه صادرات و اشتغال کشورهای در حال توسعه
اثرگذار خواهد بود:4
1 .1تسهیل راه صنعتگران و بنگاههای کوچک و متوسط برای دسترسی به معامالت جهانی
از طریق حذف موانع سنتی نظیر فاصله جغرافیایی ،تفاوت زمانی ،هزینه ارتباطات و
دسترسی به بازارهای بینالمللی که معموال مانع رقابت آنها با بنگاههای بزرگ میشوند.
2 .2هموار کردن راه ورود محصوالت کشاورزی به بازارهای جهانی از طریق ارائه اطالعات
مربوط به قیمت و کیفیت که ضرور یترین اطالعات در این بخش میباشد.
1. Turban et al, (2008).

 .2لورنس)2000( ،
 .4ذوالفقاری)1382( ،

3. Porter, (2001).
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3 .3افزایش توان بنگاههای کوچک و متوسط خدماتی برای فعالیت و ارائه مستقیم خدمات
به مصرفکنندگان در دورترین نقاط عالم نظیر خدمات مسافرتی و جهانگردی که نقش
اطالعات در آن بسیار مهم است و خصوصا اینکه کشورهای در حال توسعه در این مورد
از مزیت نسبی برخوردار هستند.
 4 .4ایجاد اشتغال برای قشر عظیمی از نیروی کار ماهر و نیمه ماهر با توجه به مزیت کشورهای
در حال توسعه در برخورداری از نیروی انسانی فراوان و ارزان و ایجاد فرصتهای شغلی
بینالمللی و جلوگیری از خروج نیروی کار دانشآموخته و متخصص.
 .4-1مدلسازی تجارت دو جانبه
الگوهای جاذبه ابزار تجربی مناسبیاند که بهطور گسترده در تجارت بینالملل برای توضیح
جریانهای تجاری ،تعیین پتانسیل تجاری دوجانبه ،بررسی تاثیرات یکپارچگی بر تجارت
دوجانبه و غیره بهکار میروند.1
الگوی جاذبه اولین بار در سال  1962توسط تینبرگن 2بهمنظور توضیح جریانهای تجاری
متقابل مورد استفاده قرار گرفت .طبق این الگو ،حجم جریانهای تجاری ،جریانهای
سرمایهای ،جریانهای نیروی انسانی (میزان مهاجرت) و مبادالت اطالعاتی میان کشورها
تابعی از اندازهی اقتصاد دو کشور و فاصلهی جغرافیایی آنهاست که برای اندازه اقتصاد
ً
غالبا متغیر تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار میگیرد و برای فاصلهی جغرافیایی ،مسافت
بین پایتخت دو کشور محاسبه میشود .از زمان ارائهی الگوی جاذبه توسط تینبرگن ،این
الگو تکامل نظری بسیار هدفمندی را طی نیم قرن مطالعهی اقتصاددانان حوزهی تجارت
بینالملل طی کرده است و بهدلیل ماهیت پویای این نظریه همچنان مباحث جدیدی از
الگوسازی ،تصریح و حتی فرموله کردن در خصوص آن مطرح شده است.3
الگوی اصلی از طریق به کارگیری مستقیم نظریهی جاذبه ی نیوتن 4بهصورت رابطهی زیر
مطرح شده که معادلهی اولیه الگوی جاذبه است و فقط روابط بین متغیرها را بیان نموده است.
 .1آذربایجانی و همکاران)1394( ،
 .3یزدانی و همکاران.)1396( ،

2. Tinbergen
4. Newton
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() 5
𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼0 𝑌𝑌𝑖𝑖𝛼𝛼1 𝑌𝑌𝑗𝑗𝛼𝛼2 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝛼𝛼3
() 5
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منطقهای به عمل آوردند (یزدانی و همکاران .)1396 ،در کل ،از دهه  ،۱۹۷۰اضافه کردن

1- Feenstra & Markusen
متغیرهای مجازی نظیر فرهنگ ،زبان و مرز مشترک ،محصور بودن در خشکی به این الگو
1- Feenstra & Markusen

مرسوم شد و از آن پس الگوی جاذبه به ابزار عمومی و متداول در زمینه مطالعات تجارت
بینالملل تبدیل شد.

13
13

1. Feenstra & Markusen, (2001).
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 .2پیشینه تحقیق
با توجه به مطالعات بسیار زیاد داخلی و خارجی در خصوص مدل جاذبه ،و غنای ادبیات
تجربی موضوع در این حوزه ،در این بخش از بیان مطالعات مدل جاذبه خودداری شده و
ً
صرفا به مهمترین مطالعات انجام شده در ارتباط بین اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات
با تجارت خارجی پرداخته خواهد شد.
.1-2مطالعات خارجی
بیسواس و کندی 1در پژوهشی با استفاده از چارچوب مدل جاذبه به بررسی تاثیر درجهی
پذیرش اینترنت بر تجارت دوجانبه اقتصاد امریکا پرداختند .آنها در این پژوهش از دادههای
تابلویی پنج ساله برای سالهای  2006تا  2010استفاده کرده و نشان میدهند که استفاده از
اینترنت میتواند تاثیری مثبت بر صادرات غیر کشاورزی داشته باشد .بهعالوه تأثیر اینترنت
بر صادرات بخش کشاورزی محدود میباشد.
لین 2به بررسی تأثیر اینترنت بر تجارت بینالملل در میان  200کشور جهان برای سالهای
 1990تا  2006پرداخته است .وی برای این بررسی از مدل جاذبه تعمیم یافته استفاده کرده و با
استفاده از یک روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان دادهاست اینترنت
تأثیر مثبت و معناداری بر تجارت بینالملل دارد به نحوی که با افزایش  10درصدی تعداد
کاربران اینترنت به ازای هر صد نفر  ،تجارت بینالملل حدود  0/2تا  0/4درصد افزایش مییابد.
چوی 3در بررسی اثر اینترنت بر تجارت بینالملل خدمات ،از دادههای  151کشور جهان
در دورهی  1999تا  2006استفاده کرده است .وی برای آزمون تأثیر افزایش اینترنت بر تجارت
خدمات ،از مدل جاذبه تعدیلشده استفاده و متغیر مسافت را حذف کرده است .چوی در
مطالعهی خود از تعداد کاربران اینترنت به ازای هر  100نفر بهعنوان پروکسی اینترنت استفاده
کرده است .وی برای بررسی بیشتر  ،مدل جاذبه را با استفاده از سه روش حداقل مربعات
معمولی تجمیع شده ،اثرات ثابت و روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد نموده است .در
هر سه روش ،نتایج محاسبات انجام شده نشان میدهد افزایش تعداد کاربران اینترنت ،به
1. Biswas and Kennedy, (2016).
2. Lin, (2014).
3. Choi , (2010).
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افزایش تجارت خدمات کل ،و همچنین افزایش صادرات و واردات خدمات منجر میشود.
بهعبارت دیگر افزایش تعداد کاربران اینترنت تأثیر مثبت و معنیداری بر تجارت خدمات
دارد به نحویکه  10درصد افزایش در تعداد کاربران اینترنت منجر به افزایش تجارت در حدود
 0/23تا  0/42درصد خواهد شد.
کوریهارا و فوکوشیما 1در مقالهای به بررسی ارتباط بین گسترش اینترنت و تجارت بینالملل
از یک سو و گسترش اینترنت با رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای در حال توسعه آسیایی
و توسعه یافته  OECDپرداختند .آنها با استفاده از اطالعات مقطعی دو سال  2005و 2010
نشان دادند که اینترنت در هر دو سال مورد بررسی و در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه
اثر مثبتی بر تجارت بینالملل دارد اما این اثرگذاری در گروه کشورهای درحال توسعه آسیایی
بیشتر از کشورهای  OECDمیباشد .بهعالوه این اثرگذاری مثبت در سال  2010نسبت به سال
 2005برای هر دو گروه افزایش داشتهاست .آنها پیشنهاد میکنند ا گر کشورها به دنبال افزایش
تجارت بینالملل و رشد اقتصادی هستند باید سیاستهای ویژهای را بهمنظور سرمایهگذاری
در زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTاعمال نمایند تا به رشد مؤثر و کارای
اقتصادی دست یابند.
میر عسکری و همکاران 2با استفاده از دادههای پانل برای  30کشور در مناطق مختلف
جغرافیایی و در چارچوب مدل فروند و وین هولد ( )2000به بررسی تأثیر اینترنت بر جریانهای
تجاری طی سالهای  2001تا  2008پرداختند .برآورد مدل نشان میدهد افزایش تعداد کاربران
اینترنت در سطح  5درصد ،اثر مثبت و معنیداری بر صادرات دوجانبه و حجم تجارت
کشورهای صادرکننده و واردکننده داشت.
فروند و وین هولد 3به بررسی اثر اینترنت بر جریان تجارت خدمات دوجانبه آمریکا با 31
کشور با درآمد متوسط و باال در سال  2000پرداختند .آنها در این بررسی از یک الگوی جاذبه
استفاده کردند و نشان دادند صادرات خدمات امریکا به کشورهایی که از رشد اینترنت
باالتری برخوردار هستند رابطه مثبت و معناداری دارد .بهعبارتی رشد اینترنت در کشورهای
طرف تجاری آمریکا باعث تسهیل صادرات خدمات آن کشورها به امریکا خواهد شد.
1. Kurihara and Fukushima, (2013).
2. Miraskari et al, (2011).
3. Freund and Weinhold, (2000).
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فروند و وین هولد ( )2004یک مدل جاذبه را برای بررسی اثر اینترنت بر تجارت بینالملل
بهکار بردند .آنها برای این بررسی از دادههای  56کشور در طی دوره زمانی  1995تا 1999
استفاده کردند .در این تحقیق میزان میزبانان شبکه بهعنوان پروکسی اینترنت میباشد.
نتایج مطالعه آنها نشان میدهد افزایش  10درصدی در رشد میزبانی شبکه یک کشور منجر
ً
به افزایش حدودا  0/2درصدی در رشد صادرات خواهد شد .در نمونه مورد بررسی در این
مطالعه اثر اینترنت در رشد صادرات طی سالهای  1997تا  1999مثبت و معنیدار است و
سهم آن حدود یک درصد در رشد صادرات ساالنه میباشد .همچنین یافتههای این دو
محقق نشان میدهد ،اثر اینترنت بر تجارت کشورهای فقیر  ،بیشتر از کشورهای ثروتمند است.
وماری و سیدیکی ،1تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTو اینترنت بر تجارت
بینالملل را بررسی کردند .بهدلیل در دسترس نبودن دادههای سری زمانی آنها از روش
دادههای تابلویی متوازن برای  64کشور جهان با سطح توسعه یافتگی متفاوت در سالهای
 1985تا  2005استفاده کردند .مدل آنها در این مطالعه یک مدل جاذبه تعمیمیافته میباشد.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد زیرساختهای  ICTو دسترسی به اینترنت برای مبادالت
بازرگانی تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت بینالملل کشورهای مورد مطالعه داشتهاست.
کالرک و والستن 2به بررسی اثر اینترنت بر تجارت در دو گروه کشورهای صنعتی و درحال
توسعه برای سال  2001پرداختند .نتایج بررسی آنها نشان میدهد در کشورهای درحال
توسعهای که دسترسی به اینترنت دارند ،تأثیر نفوذ اینترنت دیده میشود .بهبیان دیگر دسترسی
به اینترنت صادرات کشورهای فقیر به کشورهای توسعهیافته را تقویت میکند .همچنین نتایج
نشان میدهد که سیاستها و قوانینی که در راستای بهبود ارتباطات اعمال میشوند بهطور
غیر مستقیم صادرات را متأثر میکنند .کالرک و والستن از تعداد کاربران اینترنت بهعنوان
معیاری برای اینترنت استفاده کردهاند.
کالرک و والستن ( ،)2006در مطالعهی دیگری به این نتیجه رسیدهاند که دسترسی به
اینترنت ،عملکرد صادرات را در کشورهای در حالتوسعه در مقایسه با کشورهای توسعهیافته،
بیشتر بهبود میبخشد .به بیان دیگر  ،بهبود میزان دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال
توسعه ،منجر به افزایش صادرات این کشورها به کشورهای ثروتمند میشود.
1. Vemuri and Siddiqi , (2009).
2. Clarke and Wellsten, (2004).
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 .2-2پیشینه مطالعات داخلی
اربابیان و همکاران ( )1395پژوهشی با عنوان "تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه
تجارت صنعتی" انجام دادهاند .در این مطالعه جریانهای تجاری دوجانبه صنایع ایران و
شرکای برتر تجاری آن در نظر گرفته شده و برای رفع ناهمگنی کشورهای انتخاب شده ،از
روش دادههای تابلویی استفاده شده است .الگوی مورد بررسی برای  18کشور شریک برتر
تجاری ایران در سالهای  2000-2011برآورد شده و نتایج این پژوهش نشاندهنده تاثیر مثبت
و معنیدار فناوری اطالعات و ارتباطات بر الگوی تجاری این کشورها است.
فالحتی و همکاران ( )1394با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی ،اثر اینترنت بر
تجارت را در کشورهای گروه  D8و  G8برای دوره زمانی سال  2000تا  2013بررسی کردند.
براساس یافتههای به دست آمده از تخمین مدل با روش پانل با اثرات ثابت ،در هر دو گروه از
کشورها متغیر تعداد استفادهکنندگان از اینترنت اثر مثبت و معنیدار بر تجارت دارد .همچنین
این متغیر در کشورهای  G8با ضریب بزرگتری اثر مثبت و معناداری بر تجارت دارد.
سلمانی و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان "اثر توسعهی اینترنت بر تجارت بینالملل
خدمات" به بررسی اثر توسعهی اینترنت بر تجارت خدمات کل کشورهای جهان در دوره
زمانی  1990تا  2011پرداختند .آنها برای این پژوهش از یک مدل جاذبه تعدیل شده و روش
دادههای تابلویی استفاده کردهاند .نتایج بهدست آمده تخمین مدل ،تأییدکنندهی وجود
ارتباط مثبت و معنیدار بین اینترنت و تجارت خدمات است.
طیبی و همکاران ( )1386تأثیر استفاده از اینترنت بر جریان صادرات هشت کشور منتخب
عضو اتحادیهی آسه آن 3+و ایران را مورد بررسی قرار دادند .آنها در مطالعه خود ازیک
مدل معادالت همزمان و روش برآورد دادههای تابلویی برای کشورهای سنگاپور ،فیلیپین،
تایلند ،مالزی ،کره جنوبی ،ژاپن ،اندونزی ،چین و ایران استفاده کردهاند .نتایج به دست
آمده طی سالهای  2002-1992نشان میدهد بهطور متوسط افزایش یک درصدی در آمار
استفادهکنندگان از اینترنت در هر یک از این کشورها باعث  0/44درصد افزایش در صادرات
آن کشور میشود.
لطفعلیپور و همکاران ( )1393در پژوهشی تاثیر اینترنت را بر صادرات ایران به ده کشور
منتخب در سالهای  2000تا  2011در چارچوب مدل جاذبه تعمیمیافته و از طریق روش
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دادههای تابلویی بررسی کردهاند .نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که حضور اینترنت بر
میزان صادرات کشور ایران موثر نبوده است .به عبارت دیگر  ،استفاده از اینترنت نتوانسته
است از اثر منفی فاصله بر میزان صادرات کشور ایران بکاهد و باعث افزایش صادرات شود.
پیشینه مطالعات انجام شده در داخل نشان میدهد مطالعات موجود اثر اینترنت بر
جریان تجارت ایران با شرکای تجاری ایران را بهطور کل مورد بررسی قرار دادهاند .درحالیکه
این مطالعه بهدلیل بررسی اثرات اینترنت بر تجارت کشور با شرکای عمده خود به تفکیک
مختلف بخشهای اقتصادی ( کشاورزی ،صنعت و خدمات) از مطالعات مشابه انجام شده
متمایز است.

 .3روش تحقیق
در این پژوهش برای برآورد مدل و آزمون فرضیهها از رویکرد دادههای تابلویی 1بهرهبرداری
میشود .در دادههای تابلویی ،عناصر سری زمانی و مقطعی وجود دارند .تلفیق این دادهها
منشاء غنیتری را برای تغییرات فراهم میکند و تخمینهای کاراتری را برای پارامترها
امکانپذیر میکند .2فرم کلی و عمومی دادههای تابلویی بهصورت رابطه ( )3است:
() 3
()3

k k

Yit  1it    kit X kit  eit
k 2

که در آن  i  1,2,..., nنشاندهنده سطح مقاطع و  t  1,2,..., Tنشاندهنده زمان است.
که در آن  i = 1,2,..., nنشاندهنده سطح مقاطع و  t = 1,2,..., Tنشاندهنده زمان است.
 Yitمقدار متغیر وابسته برای سطح مقطع  iدر دوره زمانی  ، tضریب  1itنشاندهنده عرض
 Yitمقدار متغیر وابسته برای سطح مقطع  iدر دوره زمانی  ، tضریب  β1itنشاندهنده عرض
مقطع i
مبداء
شود
مدل است
اختالل مدل
جمله اختالل
باشد eeit .جمله
مییباشد.
دورهزمانی
مقطع iدردردوره
میشود
فرضمی
که فرض
است که
زمانی  t tم
در در
مبداء
از از
it

استβ kit .
میانگینصفر،
میانگین
دارای
پارامترهای
ثابت  E (eitit ) = δاست.
واریانس ثابت
صفر EE(e(ite)it )=00،وو واریانس
 پارامترهای
دارای
22
ee

22

مستقل در
امینمتغیر
تغییرات kkامین
نسبتبهبهتغییرات
وابستهنسبت
متغیر وابسته
کنش متغیر
هستندکهکه وا
مستقل iدر
متغیر
واکنش
مدلهستند
مجهولمدل
مجهول
گیری م
اندازه
امینزمان
مقطعوو t tامین
امین مقطع
 iامین
کند.کند.
گیریی می
اندازه
زمانرا را
شود آنآناست
میشود
مطرح می
است کهکهآیاآیا
تجربی مطرح
مطالعات تجربی
بسیاری ازاز مطالعات
مهمیکهکهدردر بسیاری
بسیارمهمی
موضوعبسیار
موضوع
شواهدی مبنی بر تفاوت بین عرض از مبداء مقاطع مختلف وجود دارد ،یا آنکه باید عرض از
1. Panel Data

مبداء برای تمامی واحدهای مقطعی یکسان در نظر گرفته شود؟ این موضوع را میتوان بصورت
 .2طالبلو)1391( ،

آزمون فرضیه زیر مطرح نمود:
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شواهدی مبنی بر تفاوت بین عرض از مبداء مقاطع مختلف وجود دارد ،یا آنکه باید عرض
از مبداء برای تمامی واحدهای مقطعی یکسان در نظر گرفته شود؟ این موضوع را میتوان
بهصورت آزمون فرضیه زیر مطرح نمود:

H 0 : β1 = β12 = ... = β1N
H1 : β1 ≠ β12 ≠ ... ≠ β1N

برای آزمون فرضیه باال از آماره  Fاستفاده میشود .بر اساس مقادیر مجموع مجذور پسماندها
از برازش دو مدل مقید (ثابت بودن  ) β1iو نامقید (متفاوت بودن  ،) β1iمیتوان آزمون فرضیه
را مبنی بر یکسان بودن  β1iانجام داد .همچنین ابهام دیگر در این رویکرد مدلسازی ،آن
است که آیا تفاوت در عرض از مبداء واحدهای مقطعی بهطور ثابت 1عمل میکند یا عملکرد
تصادفی 2یا مدل اجزای خطا 3دارد؟ آزمونی که برای کمک به انتخاب میان دو مدل تأثیرات
ثابت و تأثیرات تصادفی طراحی شده است ،آزمون هاسمن است .آماره این آزمون دارای
توزیع کای-دو است .فرضیه این آزمون که برای تشخیص ثابت بودن یا تصادفی بودن تفاوت
واحدهای مقطعی بهکار میرود به این صورت است که میان برآوردگرهای مدل اثرات ثابت و
ً
مدل اجزای خطا اساسا اختالف وجود ندارد:
H 0 : βˆs = bs
H 1 : βˆs ≠ bs

که در آن β̂ s ،ضریب مربوط به اثرات تصادفی و  bsضریب مربوط به روش اثرات ثابت
است.

 .4معرفی مدل و متغیرها ،برآورد مدل و تجزیه و تحلیل تجربی دادهها
مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل جاذبه تعدیلشده میباشد که توسط بیسواس و کندی
( )2016ارائه شده است .در ابتدا هدف مطالعه بررسی تأثیر اینترنت بر تجارت دوجانبه ایران
در سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات برای  15کشور اصلی طرف تجاری ایران بوده
است .لیکن پس از استخراج اطالعات مربوط به متغیرهادر نهایت از میان  15کشور اصلی
1. Fixed Effects Model
2. Random Effects Model
3. Error Components Model

پژ وهشنامه بازرگانی ،شماره  ،101زمستان 1400

86

طرف تجاری ایران ،کشورهایی که اطالعاتشان با نقصان زیاد مواجه بود برای جلوگیری از
تورشدار کردن نتایج تخمین حذف و در نهایت اطاعات مربوط به  11کشور در قالب مدل
رگرسیونی تخمین زده شد .1متغیر وابسته در مدل یاد شده ،صادرات کاالها و خدمات است
که باتوجه به فرضیههای پژوهش در قالب سه نوع صادرات کاالهای کشاورزی ،صادرات
کاالهای غیر کشاورزی و صادرات خدمات مورد استفاده قرار گرفتهاست .متغیرهای مورد
استفاده در این پژوهش به شرح جدول ( )2میباشد:
جدول  -2تعریف عملیاتی متغیرها و منبع آماری آنها
متغیر

تعریف متغیر

تعریف عملیاتی

منبع آماری

Export

صادرات کاالها

میزان ارزش دالری صادرات حقیقی کاالها و خدمات
از کشور  iبه کشور  eبراساس قیمت ثابت 2010

بانک جهانی و سازمان
توسعه و تجارت
(آنکتاد)

Internet

اینترنت

تعداد افراد استفادهکننده از اینترنت در هر  1000نفر

بانک جهانی

GDP

تولید ناخالص
داخلی

ارزش دالری کل تولید کاالها و خدمات در کشور  iدر
سال  tبراساس قیمت ثابت 2010

بانک جهانی

POP

جمعیت

جمعیت کشور  iدر سال  tبراساس نفر

بانک جهانی

Tarif

تعرفه وارداتی

Distance

فاصله دو کشور

تعرفه وارداتی در کشور واردکننده کاالها و خدمات
ایران
فاصله کشور  iاز کشور  eکه مبنای آن فاصله دو
پایتخت براساس کیلومتر است.
نرخ ارز حقیقی است که به شکل زیر محاسبه میشود:

بانک جهانی و گمرک
جمهوری اسالمی ایران

Exchange
Rate

نرخ ارز در کشور
صادرکننده

نرخ ارز حقیقی = (نرخ ارز اسمی * قیمت سبد مصرفی
کاال در کشور خارجی) /قیمت سبد مصرفی کاال در
داخل کشور

بانک جهانی

بانک جهانی

منبع :یافتههای پژوهش

الزم به توضیح است تعرفه وارده بر کاالی وارداتی به مانند صادرات در سه دسته تعرفههای
کاالهای کشاورزی ،غیر کشاورزی و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد .با استفاده از متغیرهای
یادشده ،مدل تحقیق بهصورت رابطه ( )4میباشد:
 - .1جامعه آماری شامل کشورهای؛ ایران ،برزیل ،چین ،هند ،ایتالیا ،ژاپن ،کره ،پا کستان ،سوئیس ،ترکیه و امارات متحده
عربی هستند.

سبد مصرفی کاال در داخل کشور

منبع :یافتههای پژوهش

الزم به توضیح است تعرفه وارده برکاالی وارداتی به مانند صادرات در سه دسته تعرفههای
مورد استفاده قرار می گیرد .با استفاده از
کشاورزی و خدمات
کاالهای کشاورزی ،غیر
تنرتنیا ریثات 
؛ناریا هبناجود تراجت رب
هدشلیدعت هبذاج لدم درکیور
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متغیرهای یادشده ،مدل تحقیق بهصورت زیر میباشد:

()4

log(Export)iet = β0 + β1 log(Internet)et +

β2 log(Internet)it + β3 log(GDP)et + β4 log(GDP)it +

() 4

β5 log(POP)et + β6 log(POP)it + β7 log(Distance)ei +
β8 log(Tarif)iet +β9log(Exchange Rate)et + ue

در مدل فوق ،منظور از  iو  eبهترتیب کشور واردکننده و کشور صادرکننده میباشد .همچنین،

در مدل فوق ،منظور از  iو  eبهترتیب کشور واردکننده و کشور صادرکننده میباشد .همچنین ،با

با توجه به اینکه میزان تأثیرپذیری کاالها و خدمات مختلف از اینترنت متفاوت است ،سه

توجه به اینکه میزان تأثیرپذیری کاالها و خدمات مختلف از اینترنت متفاوت است ،سه مدل

مدل مجزا برای تجارت کاالهای کشاوزی ،کاالهای غیرکشاورزی و خدمات برآورد میشود.

شود.ازتخمین
خدماتهایبرآورد م
غیرکشاورزی و
کشاوزی،
اینترنت
مختلفیکاالیی
تأثیرپذیری گروه
کاالهایشود میزان
مختلف ،باعث می
کاالهایمدل
مجزا برای تجارتتخمین سه
سه مدل

هایاینترنت
سیاست از
ذاریکاالیی
مختلف
تأثیرپذیری
تریشود
بیشمی
باعث
اقتصادی بارا
هایخود اثرگ
گروهنوبه
موضوع ،به
میزانشود .این
مشخص
مختلف،دقت
با

شود.
زده می
حالت تخمین
ایننتیجه مدل
شود .در
میبخشد.
دقت بیشتری بهبود
تهای اقتصادی را
سیاس
اثرگذاری
سه خود
موضوع)۶(،به درنوبه
مشخص
 -1-5آزمونهای برازش
مدل سه حالت تخمین زده میشود.
( )6در
بهبود میبخشد .در نتیجه مدل

برای برازش مدل ،ابتدا الزم است آزمون مانایی برای تمامی متغیرهای این مطالعه انجام شود

زیرا نامانایی متغیرها چه در مورد دادههای سری زمانی و چه در مورد دادههای تابلویی باعث

 .1-4آزمونهای برازش مدل

بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود .در این مطالعه مانایی متغیرها با استفاده از دو آزمون

انجامدرشود
مطالعه
متغیرهای این
مانایی
این
آمدهاست.
جدول ()3
تمامی و نتایج در
برایشدهاست
استفاده
آزمو ونشیم
استپسران
الزمو ایم،
ابتدالین
برای برازش مدل،لوین و
باشد.چه در مورد دادههای تابلویی باعث
زمانی و
ماناییسری
بیانگرههای
مورد داد
آزمونچه در
زیرا نامانایی متغیرها
متغیرها می
فرضیه صفر
بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود .در این مطالعه مانایی متغیرها با استفاده از دو آزمون لوین
و لین و ایم ،پسران و شیم استفاده شده است و نتایج در جدول ( )3آمدهاست .در این آزمون
فرضیه صفر بیانگر مانایی متغیرها میباشد.
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جدول - 3نتایج آزمون مانایی متغیرهای الگو
متغیر

نماد

آزمون ایم-
پسران

احتمال

آزمون لوین
و لو

احتمال

تعرفه کل

LTAT

-3/201

0/0007

-2/975

0/0015

تعرفه کاالهای کشاورزی

LTAAGRE

-11/473

0/000

-10/981

0/000

تعرفه کاالهای صنعتی

LTAMM

-4/371

0/000

-2/507

0/0061

صادرات کشاورزی

LEXAGRI

-4/26

0/000

-1/673

0/047

صادرات صنعتی

LEXMAN

-5/067

0/000

-4/433

0/000

صادرات خدمات

LEXSER

-1/559

0/049

-4/149

0/000

فاصله

LDis

-11/342

0/000

-13/216

0/000
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آزمون ایم-
پسران

احتمال

آزمون لوین
و لو

احتمال

تولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده (ثابت) LGDPCOE

-11/1701

0/000

-9/616

0/000

تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده (ثابت)

LGDPCOI

-5/845

0/000

-2/68

/0037

دسترسی به اینترنت در کشور صادرکننده

LINTE

-5/323

0/000

-10/985

0/000

دسترسی به اینترنت کشور واردکننده

LINI

-13/7636

0/000

-62/25

0/000

جمعیت کشور صادرکننده

LPoe

-7/474

0/000

-1/97

0/023

جمعیت کشور واردکننده

LPoI

-1/929

0/026

-3/172

0/0008

نرخ ارز در کشور صادرکننده

LEXCHE

-5/84

0/000

-7/624

0/000

نماد

متغیر

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج حاصل از بررسی مانایی متغیرها حا کی از آن است که همه متغیرها در سطح مانا
میباشند .پس از بررسی مانایی ا کنون نتایج بررسی آزمونها به تفکیک مدلهای اشاره شده
نتایج ارائه میگردد .با توجه به توضیحات بخش قبل ،برای انتخاب نوع تخمین مدل ،دو
آزمون باید انجام شود که عبارتند از آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن .نتایج این دو آزمون برای
سه مدل در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول  - 4نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن
مدل
صادرات کاالهای
کشاورزی
صادرات کاالهای
صنعتی
صادرات
خدمات

نوع آزمون
 Fلیمر
هاسمن
 Fلیمر
هاسمن
 Fلیمر
هاسمن

آماره
11/67
3/64
14/32
28/73
4/24
2/09

احتمال آماره
0/00
0/8206
0/00
0/0002
0/0001
0/9112

نتیجه
روش تابلویی
روش تابلویی با اثرات تصادفی
روش تابلویی
روش تابلویی با اثرات ثابت
روش تابلویی
روش تابلویی با اثرات تصادفی

منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس نتایج آمارههای مربوطه برای برازش دو مدل صادرات کاالها کشاورزی و صادرات
خدمات باید از دادههای تابلویی و روش اثرات تصادفی استفاده نمود .همچنین نتایج
آمارههای مربوطه برای صادرات کاالهای غیرکشاورزی (صنعتی) نشان میدهد باید از روش
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دادههای تابلویی با اثرات ثابت برای برازش این مدل استفاده کرد .در ادامه نتایج آزمونهای
ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی برای سه مدل در جدول ( )5ارائه شدهاند .طبق نتایج
این دو آزمون ،همسانی واریانس پسماندهای مدل اول رد میشود اما عدم خودهمبستگی رد
نمیشود .در مدل دوم همسانی واریانس پسماندها و عدم خودهمبستگی رد میشوند .در
مدل سوم ،همسانی واریانس پسماندهای مدل و همچنین عدم خود همبستگی رد نمیشود.
جدول - 5آزمون ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی
مدل
صادرات کاالهای
کشاورزی
صادرات کاالهای
صنعتی
صادرات خدمات

نوع آزمون
آزمون ()LR

آماره
136/84

احتمال آماره
0/000

نتیجه
ناهمسانی واریانس وجود دارد

آزمون وولدریج

0/513

0/488

عدم خودهمبستگی

آزمون والد

7447/84

0/000

ناهمسانی واریانس وجود دارد

آزمون وولدریج

14/099

0/0032

خودهمبستگی

آزمون ()LR

-81/98

1/000

ناهمسانی واریانس وجود ندارد

آزمون وولدریج

0/247

0/6366

عدم خودهمبستگی

منبع :یافتههای پژوهش

 .2-4مدل صادرات کاالهای کشاورزی
بر اساس نتایج ،الگوی مورد نظر دارای ناهمسانی واریانس در سطح خطای  %5میباشد .از
این رو ناهمسانی واریانس باید رفع شود .بهمنظور رفع مشکل یادشده در دادههای تابلویی ،از
روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSبا در نظر گرفتن مشکل ناهمسانی واریانس استفاده
میشود .نتایج حاصل از برآورد این مدل در جدول ( )6ارائه شده است.
جدول  - 6مدل صادرات کاالهای کشاورزی
متغیر

نماد

ضریب

آماره Z

احتمال

عرض از مبدا

Cons

12٫6227

38٫56

0٫000

لگاریتم تعرفه کاالهای کشاورزی

LTAAGRE

-1٫3114

-7٫63

0٫000

لگاریتم فاصله

LdiS

-1٫92114

-26٫20

0٫000

لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده (ثابت)

LGDPCOE

0٫014994

0٫08

0٫938

لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده (ثابت)

LGDPCoI

-7٫67e-14

-1٫75

0٫080
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متغیر

نماد

ضریب

آماره Z

احتمال

لگاریتم دسترسی به اینترنت در کشور صادرکننده

LINTE

0٫95318

1٫80

0٫071

لگاریتم دسترسی به اینترنت کشور واردکننده

LINI

0٫004864

2٫49

0٫013

لگاریتم جمعیت کشور صادرکننده

LPoe

-0٫37061

-0٫75

0٫454

لگاریتم جمعیت کشور وارد کننده

LPoI

6٫52e-10

3٫80

0٫000

لگاریتم نرخ ارز در کشور صادرکننده

LEXCHE

0٫238403

11٫71

0٫000

منبع :یافتههای پژوهش

در میان تصریحهای مختلف از مدل مورد استفاده در این پژوهش بهترین تصریح به شکل
باال آورده شده است که متغیرها همگی در سطح بدون روند و با لگاریتم هستند .همانطور که
مشاهده میشود از میان متغیرها تخمین زده شده در سطح اطمینان  95درصدی دسترسی به
اینترنت در کشور واردکننده ،جمعیت کشور واردکننده ،فاصله بین دو کشور ،نرخ ارز کشور
صادرکننده و تعرفه وارده بر کاالهای کشاورزی معنیدار شده است و در سطح معنیداری
 90درصد نیز دو متغیر دسترسی به اینترنت و تولید ناخالص کشور واردکننده نیز معنیدار
میباشد.
در میان متغیرها ،میزان دسترسی به اینترنت در کشور واردکننده از معنیداری الزم برخوردار
است .ضریب این متغیر  0/95میباشد .بنابراین افزایش یک درصدی در دسترسی به اینترنت
در کشور صادرکننده منجر به افزایش  0/95درصدی صادرات خواهد شد .از سوی دیگر متغیر
میزان دسترسی به اینترنت در کشور صادرکننده در سطح معنیداری  90درصد از معنیداری
الزم برخوردار است و میزان اهمیت آن نیز از کشور صادرکننده کمتر است .لذا بهطور کلی
نتایج حا کی از آن است که افزایش سطح دسترسی به اینترنت بین ایران و طرف تجاری آن بر
افزایش تجارت کاالهای کشاورزی تاثیر مثبت و معنیداری دارد.
همچنین متغیر دیگری که در این مطالعه معنیدار شده است ،جمعیت کشور واردکننده
میباشد که ضریب آن مثبت میباشد و حا کی از آن است که با افزایش جمعیت کشور
واردکننده میزان صادرات افزایش یافته است .نکته قابل ذکر در این مورد ضریب بسیار
پایین اثرگذاری این متغیر است که همراه با بررسی متغیر جمعیت کشور صادرکننده و عدم
معنیداری این ضریب و همچنین مدنظر قرار دادن دو متغیر تولید ناخالص و عدم معنیداری
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این دو متغیر نیز در سطح  95درصد میتواند نمایانگر کاهش اهمیت این متغیرهای سنتی
در توضیح جریانات تجاری باشد .متغیر دیگر سنتی موجود در مدل جاذبه ،فاصله بین دو
کشور میباشد که از معنیداری الزم برخوردار است و ضریب آن نیز منفی شده است و بیانگر
آن است که با افزایش فاصله بین دو کشور تجارت کاالهای کشاورزی کاهش پیدا میکند که
با مبانی نظری نیز همخوانی دارد .نکته مهم در مورد این متغیر باال بودن ضریب این متغیر
در قیاس با دیگر متغیرها میباشد که به نوعی میتواند تا کید بر اهمیت فاصله در تجارت
کاالهای کشاورزی بهدلیل مطرح بودن موضوع فسادپذیری این کاالها باشد.
متغیر دیگر معنیدار در تجارت ایران و کشورهای عمده طرف تجاری ،نرخ ارز میباشد.
نتایج این پژوهش حا کی از آن است که با افزایش نرخ ارز ( کاهش ارزش پول ملی کشور
صادرکننده) قدرت رقابتی کاالهای کشور صادرکننده افزایش مییابد و بهنوعی بر مزیت
رقابتی این کشور میافزاید .نتایج مربوط به این متغیر نیز با مبانی نظری همخوانی دارد.
همچنین نتایج پژوهش حا کی از آن است که هرچه تعرفههای وارده بر کاالهای کشاورزی
افزایش یابد میزان صادرات کشور صادرکننده کاهش مییابد .براساس نتایج ،ضریب متغیر
تعرفه از ماباقی متغیرها در مدل صادرات کشاورزی از اهمیت بیشتر برخوردار است و نتایج
حا کی از آن است که با افزایش یک درصد تعرفه بر کاالهای کشاورزی ،میزان صادرات این
کاالها حدود  1/3درصد کاهش میباید.
 .3-4مدل صادرات کاالهای غیر کشاورزی (صنعتی)
بر اساس نتایج آزمونهای جدول ( ،)5الگوی مورد نظر دارای ناهمسانی واریانس در سطح
خطای  5درصد میباشد .از این رو ناهمسانی واریانس باید رفع شود .همچنین مدل دارای
مشکل خودهمبستگی سریالی نیز میباشد .بهمنظور رفع مشکالت یادشده در دادههای
تابلویی ،از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSبا در نظر گرفتن مشکل ناهمسانی
واریانس و خودهمبستگی سریالی استفاده میشود .نتایج حاصل از برآورد این مدل در جدول
( )7ارائه شده است.
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جدول  -7تخمین مدل کاالهای غیر کشاورزی (صنعتی)
متغیر

نماد

ضریب

آماره Z

احتمال

عرض از مبدا

Cons

-٫07108

-0٫13

0٫895

لگاریتمتعرفه کاالهای غیرکشاورزی

LTAMM

-3٫5222

-14٫27

0٫000

لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده (ثابت)

LGDPCOE

1٫55083

20٫75

0٫000

لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده (ثابت)

LGDPCoI

4٫35e-14

3٫31

0٫001

لگاریتم دسترسی به اینترنت در کشور صادرکننده

LINTE

1٫225276

3٫72

0٫000

لگاریتم دسترسی به اینترنت کشور واردکننده

LINI

0٫004428

3٫82

0٫000

لگاریتم جمعیت کشور صادرکننده

LPoe

0٫780819

2٫16

0٫031

لگاریتم جمعیت کشور وارد کننده

LPoI

2٫55e-10

4٫21

0٫000

لگاریتم نرخ ارز در کشور صادرکننده

LEXCHE

0٫25154

11٫08

0٫000

منبع :یافتههای پژوهش

در برآورد مدل ،همه متغیرها در سطح بدون روند و با لگاریتم هستند .در مدل مذکور متغیر
فاصله نیز برای بهدست آمدن نتایج بهتر از مدل حذف شده است .همانطور که مشاهده
میشود تمام متغیرهای تخمین زده شده در سطح اطمینان  95درصدی معنیدار هستند .متغیر
میزان دسترسی به اینترنت در کشور واردکننده و صادرکننده نیز از معنیداری الزم برخوردار
است .ضریب این متغیر در کشور صادرکننده  1/22میباشد به این معنی که افزایش یک
درصدی در دسترسی به اینترنت در کشور صادرکننده منجر به افزایش  1/22درصدی صادرات
خواهد شد .از سوی دیگر ضریب این متغیر برای کشور واردکننده معنیدار لیکن ناچیز
میباشد که با مدل کشاورزی یکسان است و نشان از اهمیت کمتر این ضریب در قیاس با
میزان دسترسی به اینترنت در کشور صادرکننده است .لذا بهطور کلی نتایج حا کی از آن است
که افزایش سطح دسترسی به اینترنت بین ایران و طرف تجاری آن بر افزایش تجارت کاالهای
غیر کشاورزی تاثیر مثبت و معنیداری دارد.
همچنین متغیر دیگر جمعیت کشور واردکننده و صادرکننده میباشد که ضریب آن
مثبت میباشد و حا کی از آن است که با افزایش جمعیت کشور واردکننده و صادرکننده
میزان صادرات افزایش یافته است .نکته قابل ذکر در این مورد ضریب بسیار پایین اثرگذاری
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جمعیت کشور واردکننده است .بنابراین و بهطور کلی در مدل کاالهای غیرکشاورزی جمعیت
نیز از معنیداری کافی برخوردار بوده است و با کنار هم قرار دادن معنیداری تولید ناخالص
کشورهای طرف تجارت میتوان گفت در مورد کاالهای غیر کشاورزی هنوز متغیرهای سنتی از
توانایی پیشبینی جریانات تجاری برخوردار هستند.
بهعالوه نتایج این پژوهش حا کی از آن است که با افزایش نرخ ارز ( کاهش ارزش پول
ملی کشور صادرکننده) قدرت رقابتی کاالهای کشور صادرکننده افزایش مییابد و به نوعی بر
مزیت رقابتی این کشور میافزاید .نتایج مربوط به این متغیر نیز با مبانی نظری همخوانی دارد.
همچنین نتایج پژوهش حا کی است که هرچه تعرفههای وارده بر کاالهای غیرکشاورزی افزایش
یابد میزان صادرات کشور صادرکننده کاهش مییابد .براساس نتایج ،ضریب متغیر تعرفه از
ماباقی متغیرها در مدل صادرات کاالهای غیر کشاورزی نیز از اهمیت بیشتر برخوردار است
و نتایج حا کی از آن است که با افزایش یک درصد تعرفه بر کاالهای غیرکشاورزی ،میزان
صادرات این کاالها حدود  3/5درصد کاهش میباید.
 .4-4مدل صادرات خدمات
نتایج حاصل از برآورد این مدل در جدول ( )8ارائه شده است.
جدول  -8تخمین مدل خدمات
متغیر

نماد

ضریب

آماره t

احتمال

عرض از مبدا

Cons

-1٫754

-0٫20

0٫844

لگاریتم تعرفه خدمات

LTAT

0.0281625

0٫01

0٫991

لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده (ثابت)

LGDPCOE

2٫365719

1٫39

0٫166

لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده (ثابت)

LGDPCoI

2٫16e-13

0٫84

0٫399

لگاریتم دسترسی به اینترنت در کشور صادر کننده

LINTE

7٫607809

1٫96

0٫050

لگاریتم دسترسی به اینترنت کشور وارد کننده

LINI

0٫032

1٫98

0٫048

لگاریتم جمعیت کشور صادرکننده

LPoe

5٫5137

1٫48

0٫139

لگاریتم جمعیت کشور واردکننده

LPoI

3٫25e-10

0٫29

0٫770

لگاریتم نرخ ارز در کشور صادرکننده

LEXCHE

0٫65

-2٫12

0٫034

منبع :یافتههای پژوهش
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در میان تصریحهای مختلف از مدل مورد استفاده در این پژوهش بهترین تصریح در جدول
ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود از میان متغیرهای تخیمن زده شده در سطح
اطمینان  95درصدی دسترسی به اینترنت در هردو کشور مثبت و معنیدار شده است و
همچنین نرخ ارز کشور صادرکننده نیز از معنیداری الزم برخوردار است .در میان ضرایب،
ضریب دسترسی به اینترنت در کشور صادرکننده بیشتر میباشد که حا کی از اهمیت این
متغیر در توضیح جریانات تجاری بهخصوص در تجارت خدمات است .نکته قابل توجهتر
اینکه در میان مدلهای مختلف ،ضریب دسترسی به اینترنت در کشور صادرکننده برای مدل
خدمات از دیگر ضرایب در دو مدل کاالهای کشاورزی و غیر کشاورزی نیز بیشتر است که
این میتواند نشان از اهمیت بازاریابی الکترونیکی در صادرات در عصر جدید بهخصوص
برای خدمات باشد و به نوعی اهمیت بیشتر تجارت الکترونیکی را برای صادرات خدمات
نشان میدهد.
از سوی دیگر در این مدل مابقی متغیرها از معنیداری الزم برخوردار نبودهاند که این
موضوع میتواند به دو دلیل باشد :اول به این دلیل که ،در تجارت نوین و بهخصوص در
تجارت خدمات متغیرهای سنتی تجارت مانند جمعیت و تولید ناخالص ملی از قدرت
توضیح دهندگی زیادی برخوردار نیستند و بههمین دلیل این متغیرها معنیدار نشدهاند و دلیل
دوم میتواند به مشکل کمبود اطالعات مربوط باشد .در مدل مربوط به خدمات برای بسیاری
از کشورهای مورد مطالعه اطالعات مربوط به صادرات خدمات گزارش نشده است .در نتیجه
ً
در این مدل بهدلیل اینکه اساسا اطاعات مربوط به متغیر برونزا بسیار کم گزارش شده است،
رابطه معنیداری بین صادرات آن و متغیرهای توضیحدهنده تجارت مشاهده نشده است.

جمعبندی و نتیجهگیری
با رشد روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات و بهدنبال آن استفاده از اینترنت ،فضای
اقتصادی و روند جهانیشدن کشورها و شرکتها در حال تغییر است .تجارت در بستر فناوری
اطالعات و ارتباطات میتواند با ایجاد تغییر در الگوها و مدلهای تجارت ،نحوه تبلیغات و
بازاریابی و مدیریت روابط بینالمللی در گسترش تجارت بینالملل موثر باشد و در نتیجهی
آن وضعیت اقتصادی را رونق بخشد .در این پژوهش تالش شد تا با استفاده از آمار مربوط به
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تجارت ایران با شرکای عمده تجاری آن طی سالهای  1995تا  ،2015اثر اینترنت بر تجارت
دوجانبه ایران ارزیابی شود .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش نشان
میدهد که اینترنت اثر مثبت و معنیداری بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری دارد و
همچنین اثر اینترنت بر تجارت دوجانبه ایران در گروههای مختلف کاالیی متفاوت است .با
نگاهی گذرا به مبانی نظری پژوهش و با استناد به نتایج پژوهشهای انجام شده توسط بیواس
و کندی ( ،)2016میتوان چنین استنباط نمود که امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات بهویژه
اینترنت نقش مهمی در تجارت کشورهای مورد مطالعه ایفا میکند .در جمعبندی کلی از
نتایج برآورد مدل میتوان گفت بهطور کلی در میان مدلهای مختلف تنها متغیرهای دسترسی
به اینترنت و نرخ ارز در کشور صادرکننده است که در همه مدلهای نهایی معنیدار شده
است و توان توضیح جریانات تجاری را دارد و به نوعی این میتواند حا کی از تغییر الگوی
تجارت در بین کشورهای جهان نیز باشد .نکته بعدی اینکه در میان مدلهای مختلف ،مدل
تجارت کاالهای غیرکشاورزی (صنعتی) هنوز متغیرهای سنتی قدرت توضیحدهندگی بیشتری
برای توضیح جریانات تجاری دارند و در مدل خدمات به هیچ وجه متغیرهای سنتی توانایی
توضیج جریانات تجاری را ندارند.
در عمل پیام این مطالعه بر توسعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و بهینهسازی
کاربرد اینترنت بر بخش تجاری کشور است .با اصالح زیرساختهای مخابراتی ،تقویت
بخشهای خصوصی در ارائه سرویسهای خدماتی و توسعه تجارت الکترونیکی ،میتوان
زمینه تأثیر  0/18درصد و بیشتر را بر حجم خدمات تجاری کشور بیش از پیش فراهم آورد.
در واقع گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند به توسعه روابط تجاری بین کشورها از
طریق بازاریابی بینالمللی ،حذف هزینههای حملونقل ،بهبود روابط مالی و تعمیق ارتباطات
نوین بین بنگاههای اقتصادی کشورها منجر شود .لذا توسعه زیرساختهای  ICTمیتواند
بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر گسترش روابط تجاری کشور مدنظر قرار گیرد.
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