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 .1مقدمه

1

پیدایش اینترن و فناور اطحعات و ارتباطوات ) (ICTبو عنوعا ارمغوا هوااره سوع ،
عرص ها گعناگع زندگی بشر را متحع کرده و جها را ب سع دهکوده جهوانی سوع
داده اس  .اینترن با از میا برد محدودی ها زمانی و مکوانی در روابو اقتصواد ،
اجتماعی و فرهنگی مرد جها  ،هاین هوا اقتصواد ناشوی از ارتباطوات را بو شودت
کاهش داده اس  .از مه ترین فرایندها اقتصاد کو در حوعزه تجوارت بوینالملو بوا
ارتباط مستقی و غیرمستقی بین کشوعرها میسور مویشوعد ،جریوا تجوارت کاالهوا و
خدمات اس ک اینترن تعانست در قال فرویند نعین تجارت الکترونیکی ب طوعر قابو
مححظ ا و را رونق بخشد (طیبی و همکارا .)1386 ،
ب طعر کلی ،تجارت بینالمل از دو بخش کاالها و خدمات تشوکی شوده اسو ؛ اموا
دامن رشد تجارت در بخش خدمات ،گستردهتر اسو  .اگرهو بخوش خودمات در حوا
حاضر بیش از  60درصد از حج تعلید جهانی را ب خعد اختصوا داده اسو  ،اموا ایون
بخش تنها حدود  20درصد از تجارت جهانی را تشوکی مویدهود .از مهو تورین دالیو
محدودی تجارت بینالمل در بخش خدمات این اس ک عملکرد بسویار از خودمات
مستلا تماس فیایکی بین تعلیدکنندگا و مصرفکنندگا اس ک ارائو خودمات بو
نقاط دوردس را ناممکن میکنود؛ اموا تکنعلوعی جدیود بو ویوژه اینترنو  ،بوا کواهش
هاین ها حم و نق و ه ب طعر هش گیر و مؤثر بر ایون محودودی غلبو کورده
اس ( .فروند و وینهعلد.)236 :2002 ،2
با تعج ب متع جدید معضع  ،شمار مطالعاتی کو در سوا هوا اخیور بو بررسوی
رابط بین اینترن و تجارت بین المل در قال هارهعب ها نظر و تجربی پرداخت اند،
روب افاایش بعده اس (کعریهارا و فعکعشیما .)2013 ،3در این راستا و بو طوعر جائوی و
دقیق تر ،با تعج ب اهمی تثثیر نفعذ اینترنو بور حجو تجوارت خودمات ،بو ویوژه در
1. Information and Communications Technology
2. Freund and Weinhold. (2002). P 236.
3. Kurihara and Fukushima
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کشعرها در حا تعسع (با تعج ب گسترش هش گیر اینترن در اینکشوعرها نسوب
ب کشعرها تعسع یافت ) 1،این اثرگاار در مطالعوات بسویار انود و انگشو شومار
معرد بررسی و سنجش قرار گرفت اس  .بدین رو  ،در این مطالعو توحش مویکنوی بوا
ارائ ی مد در قال مبانی نظور و مطالعوات تجربوی و اسوتفاده از روش هوا نوعین
اقتصادسنجی ب بررسی تثثیر نفعذ اینترن بر حج تجارت خدمات در کشوعرها گوروه
 2D8بپردازی  .گروه  D8یا گروه هش  ،ک کشعرها مسلما در حا تعسع  :انودونا ،
ایرا  ،بنگحدش ،پاکستا  ،ترکی  ،مالا  ،مصر و نیجری در و عضعی دارنود ،از جملو
پیما ها منطق ا اس ک ب منظعر ایجاد رواب مستحک اقتصاد بوین کشوعرها
در حا تعسع اسحمی و تقعی نفعذ ایون کشوعرها در بازارهوا جهوانی تشوکی شوده
اس  .با تعج ب این تعضیحات فرضی اساسی این پژوهش ،ب صعرت زیور تودوین شوده
اس :
"تثثیر نفعذ اینترن بر حج تجارت خدمات در کشعرها گروه  D8مثب و معنوادار
اس ".
 .2ادبیات پژوهش

اینترن و پدیده حاص از نفعذ و در حعزه تجارت یعنی تجوارت الکترونیو در سوط
خرد ،اثرات مختلفی نظیر کاهش هاین جس وجع ،کاهش معانع ورود ب بوازار ،افواایش
رقاب و کعتاه شد زنجیره تعلید و تعزیع کاالها و خودمات را در پوی داشوت کو باعو
گسترش بازارها جهانی کاالها و خدمات شده اس ( .لین .)2014 ،3در سا ها پایانی
ده  1990میحد  ،اقتصاد جهانی با دو تغییر بنیاد و ساختار  ،ناشی از جهانی شود
و انقحب فناور اطحعات و ارتباطوات ) (ICTروبو رو شوده کو برخوی از تحلیو گورا
اقتصاد برویند و پیامد این دو پدیده را "اقتصاد نعین" 4نا نهاده اند .هر هند رونق زیاد

 .1بر اساس ومارها گاارششده از سع اتحادی ارتباطات بوینالمللوی ،بوین سوا هوا  2000توا  ،2010تعوداد
کاربرا اینترن ب ازا هر  100نفر در ک کشعرها جها  ،کشعرها تعسع یافتو و کشوعرها در حوا تعسوع
ب ترتی ب اندازه  102 ،153و  235درصد افواایش داشوت اسو  .بوین سوا هوا  2002توا  2010نیوا ،نسوب
خانعارهایی ک ب اینترن دسترسی داشت اند در ک کشعرها جها  ،کشعرها تعسع یافت و کشوعرها در حوا
تعسع ب ترتی ب اندازه  62 ، 75و  123درصد افاایش داشت اس .
2. Developing 8
3. Lin
4. New Economic
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"اقتصاد نعین" از رکعد اقتصاد سا  2001در اما نبعده اس  ،اما دو تغییر اصولی در
اواس ده  1990و اوای ده  2000رو داد؛ ابتدا جهشی بارگ در جریا بین المللی
کاالها ،خدمات و سرمای ب وجعد ومد؛ ب طعر ک صادرات ک جها از  20درصد تعلیود
ک جها در سا  1994ب  29درصد تعلید ک جهوا در سوا  2001افواایش یافتو
اس ( .بان جهانی .)2003 ،1این افاایش از ونجا اهمی پیدا می کنود کو در  15سوا
گاشت همعاره صادرات بین  18و  20درصد تعلید ک جها متغیر بعده اسو  .دوموین
تغییر ،وقع انقوحب در فنواور اطحعوات و ارتباطوات ) (ICTبوعده اسو کو احتمواالا
بیشترین قسم قاب مححظ این تحع  ،رشد سریع اینترن بعده اس  .در ایون راسوتا،
تعداد کاربرا اینترن از  17در هر  10هاار نفر در سا  1994ب  352در هر  10هواار
نفر در سا  2003افاایش یافت اس ( .اتحادیو ارتباطوات بوین المللوی .)2004 ،2ایون
تغییرات اساسی باع عحق مند پژوهشگرا ب انجا پژوهش ها متعودد در زمینو
تثثیر نفعذ وگسترش اینترن بر رو حج تجارت بینالمل شده اس .
ب طعر کلی ،انعا تجارت بین المل  ،عبارت اس از تجارت بین المل کاالهوا ،تجوارت
بینالمل خدمات و تجارت بینالمل کاالها و خدمات .در این راسوتا یکوی از مهو تورین
فرویندها اقتصاد در حعزه تجارت بین المل  ،جریا تجارت خودمات اسو  .صوندو
بین المللی پع )2012( 3؛ تجارت بینالمل خدمات را تجارت خدمات بین افراد سواکن و
غیرمقی ی اقتصاد تعریف کرده اس ؛ اما در این راستا ،الز اسو کو تعریفوی از وایه
خدمات نیا صعرت گیرد .ونکتواد)2004( 4؛ خودمات را کاالهوا نامشوهعد و ناملمعسوی
تعریف می کند ک ممکن اس تعلیود ،انتقوا و مصورف ونهوا هو زموا صوعرت گیورد.
همچنین ،ونکتاد ()2004؛ خدمات را اقدامی تعریف موی کنود کو نتیجو یو فعالیو
تعلید بعده و تثثیرش در تغییر وضعی واحدها مصرف و یا تسهی مبادل محصعالت
یا دارایی ها مالی ظاهر می شعد .بنابراین ،خدمات ،دامن وسیعی از محصعالت ناملمعس
و فعالی هایی را در بر می گیرد ک بیا ونها در ی تعریف ساده مشک اس  .همچنین،
در برخی معارد جداکرد خدمات از کاالها کار سوخ و دشوعار اسو  .بوا ایون حوا ،
تجارت بین المل خدمات ب دلی تثثیراتی ک در فرویند تعلید و ایجاد فرص ها جدیود
شغلی داشت  ،اهمی و جایگاه ویژه ا یافت اسو  .افواو بور ایون ،ارزش افواوده بواال
1. World Bank
2. International Telecommunication Union
3. International Monetary Fund
4. UNCTAD
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خدمات از ی سع و وابستگی تجارت جهانی کاالها ب خدمات ب تعجو روز افواو بو
این بخش منجر شده اس ( ،وزارت امعر اقتصاد و دارایی)1392 ،؛ ب گعن ا ک در عصور
حاضر رشد تجارت خدمات سریعتر از تجارت کاالس .
فناور اطحعوات و ارتباطوات ) ،(ICTاز دهو  1990تعسوع هشومگیر داشوت و
کاربردها و ب ایجاد تحعالت عظیمی در فرویندها اقتصواد  ،اجتمواعی و فرهنگوی
منجر شده اس ؛ ب طعر ک برخی از روا ها مرسع پیشین منسعخ و جا خعد را بو
شیعه ها مجاز داده اس  .امر تجارت نیا ب عنعا یکی از مه ترین بخش هوا عرصو
اقتصاد مستثنا از این مقعل نیس  .با ورود ب بح فناور اطحعات و ارتباطات ،اینترن
ب عنعا یکی از مه ترین اجاا فاوا ک مجمعع ا جهانی اسو  ،تعجو همگوا را بو
خعد جل کرده اس ؛ هرا ک اینترن در ارتباطات جهانی ،جریا اطحعات ورا مرزهوا
را ممکن ساخت و هاین هوا ارتباطوات را کواهش داده اسو  .در نتیجو کواهش ایون
هاین ها ،تجارت بین المللی ب ویژه در زمین خدمات را ارتقوا بخشویده و بخوش هوایی از
خدمات را ک پیش از و  ،در معرد ونها تجارتی صعرت نگرفت بوعد ،وارد حیطو تجوارت
بین المل نمعده اس  .بنابراین ،می تعا اذعا داش  ،اینترن فرصو مناسوبی را بورا
1
کشعرها در مبادالت داخلی و بینالمللی ب ویژه در بخش خودمات فوراه نموعده اسو .
(فروند و وینهعلد.)2002 ،
فروند و وینهعلد ( ،)2002تثثیر اینترن را بر حج تجارت خودمات دوجانبو کشوعر
ومریکا با شرکا تجار این کشعر ،در دوره  1999-1995معرد بررسی قرار دادها ند .ونها
تجارت خدمات را ب دو قسم صوادرات خودمات و واردات خودمات تقسوی کورده انود.
همچنین ،از ی مود جاذبو تعموی یافتو  2و بو منظوعر بوروورد و از روش داده هوا
1. Freund, C. & Weinhold, D.
 :Generalized Gravity Model .2مد جاذب را نخستین بوار توینبورگن ) (Tinbergenدر سوا  1962بورا

تعضی جریا ها تجار دوجانب ب کار برد .این مد در واقع برگرفتو از قوانع جاذبو نیوعتن اسو  .طبوق ایون
قانع  ،جاذب بین دو جس تابعی اس از جر دو جس و فاصل بین و ها .در مد جاذب ا ک در علوع اقتصواد
ب کار میرود ،نقش وضعی اقتصاد دو منطق و فاصل جغرافیایی و ها بررسوی مویشوعد .در سوادهتورین حالو
وقتیک هیچ مانع و تشعیقی وجعد ندارد ،جریا ها تجار دوجانب را میتعا با استفاده از ایون مود بو صوعرت
تابعی مستقی از اندازه دو کشعر (تعلید ناخالص داخلی یا هما  )GDPو تابعی معکعس از فاصول جغرافیوایی )(D
بین دو کشعر در نظر گرف :
)Xij=f(GDPi, GDPj, Dij

در رابط باال  GDPiو  GDPjب عنعا متغیرها جر در قانع نیعتن تلقوی مویشوعند .در ایون رابطو تعوداد از
متغیرها ک بر تجارت دوجانب کشعرها تثثیر دارند ،حاف شده یا در نظر گرفت نشده اس ؛ ب همین دلیو از مود
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تابلعیی 1استفاده کرده اند .یافت ها ونهوا نشوا موی دهود کو اینترنو توثثیر مثبو و
معنادار بر حج واردات خدمات کشعر ومریکا داشوت اسو  .ایون در حوالی اسو کو
اینترن تثثیر معنادار بر حج صادرات کشعر ومریکوا بو شورکا تجوار و نداشوت
اس .
4
3
2
بالیامع ( ،)2002انیعو ( )2002و والستن ( )2003هر ی بو طوعر جداگانو بو
بررسی همبستگی بین استفاده از  ICTو درج بازبعد تجار پرداختو انود و سورانجا ،
هر س ب این نتیج رسیده اند ک رابط مثبتی بوین  ICTو درجو بوازبعد تجوار در
کشعرها در حا تعسع وجعد دارد .انیعو ( )2002نتیج میگیرد کو بو و انودازها
ک ی کشعر در اقتصاد جهانی ادغا شده اسو  ،بوازبعد تجوار و موی تعانود نقوش
مهمی در دسترسی و کشعر ب  ICTداشت باشد .بنابراین ،کشعرهایی ک سه بیشتر
در مبادالت تجارت بین المل دارند ،در تکنعلعی دیجیتوالی پیشورفت تور موی شوعند .در
مقاب  ،نتیج مطالعات بالیامع ( )2002و والستن ( )2003نشا می دهد ک سه باال
کاربرا اینترن در کشعرها در حا تعسع  ،وزاد تجار را در این کشوعرها افواایش
داده اس ؛ ب طعر ک هر ه میاا استفاده از  ICTبیشوتر شوعد ،افواایش درجو بواز
بعد تجار را در پی خعاهد داش .
فروند و وینهعلد ( )2004با مطالع تثثیر اینترن بر تجارت بین المل ب ایون نتیجو
رسیده اند ک اینترن باع رونق تجارت می شعد .نعیسندگا بوا اسوتفاده از سور هوا
زمانی و مقطعی کشعرها مختلف جها نشا می دهند ک  10درصد رشد در فضواها
اینترنتی ،ب رشد  0/2درصد در صادرات ی کشعر منجر می شوعد .بو طوعر متعسو بوا
تعج ب دامن بررسی شده در این پژوهش ،اینترن باع افاایش حدود ی درصد رشود
در صادرات ساالن ی کشعر در سوا هوا  1999-1997شوده اسو  .همچنوین ،ایون
پژوهشگرا نشا می دهند ک اینترن باع رشد بیشتر تجارت در کشعرها همسای و
نادی شده اس  .ب بیا دیگر ،رشد تجارت در کشعرها دوردس کمتور بوعده اسو ؛

جاذب تعمی یافت استفاده میشعد ک دربرگیرنده متغیرهایی مانند جمعی  ،اینترنو و مجمععو ا از متغیرهوا
مجاز تسهی کننده و محدودکننده تجارت بین دو کشعر مانند زبا و ماه اس .

1. Panel Data
2. Baliamoune
3. Onyeiwu
4. Wallsten
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اما شعاهد ب دس نیامده اس ک نشا دهد اینترن تثثیر مسوتقی بور ارتبواط بوین
تجارت و دور یا نادیکی مساف داشت باشد.
کحر و والستن )2006( 1در مطالع خعد ب این نتیج رسیده اند ک دسترسوی بو
اینترن و  ،عملکوورد صووادرات را در کشووعرها در حووا تعسووع بوور خووحف کشووعرها
تعسع یافت  ،بهبعد می بخشد .بو بیوا دیگور ،بهبوعد میواا دسترسوی بو اینترنو در
کشعرها در حا تعسع  ،ب افاایش صادرات این کشعرها ب کشعرها ثروتمنود منجور
میشعد.
ومار و سیدیکی )2009( 2تثثیر اینترن را بر تجارت بینالمل در  64کشعر جهوا
در سا ها  2005-1985بررسی کورده انود .ونهوا از یو مود جاذبو تعموی یافتو و
ب منظعر بروورد و از روش داده ها تابلعیی استفاده کورده انود .یافتو هوا ونهوا نشوا
میدهد ک اینترن تثثیر مثب و معنادار بر حج تجارت بینالملو کشوعرها موعرد
مطالع داشت اس .
هع  )2010( 3تثثیر اینترن را بر تجارت خدمات در  151کشعر جها در سا ها
 2006 -1990بررسی کرده اس  .یافت ها و با اسوتفاده از سو روش اقتصادسونجی
حوووداق مربعوووات معموووعلی تلفیقوووی ،(POLS)4اثووورات ثابو و  (FE)5و گشوووتاورها
تعمی یافت  (GMM)6حاکی از توثثیر مثبو تعوداد کواربرا اینترنو در هور  100نفور
(ب عنعا شاخص نفعذ اینترن ) بر حج تجوارت خودمات در کشوعرها موعرد مطالعو
اس  .ب گعن ا ک ی درصد افاایش در تعداد کاربرا اینترن در هور 100نفور ،حجو
تجارت خدمات را در کشعرها معرد مطالع حدود  0/23-0/42درصد افاایش می دهود.
نتایج دیگر این پژوهش حاکی از توثثیر مثبو تعلیود ناخوالص داخلوی و نسوب حجو
نقدینگی ب تعلید ناخالص داخلی (ب عنعا شاخص تعمیق مالی) و اثر منفی جمعی بور
حج تجارت خدمات اس .
کعریهارا و فعکعشیما ( )2013تثثیر گسترش اینترن را بر تجوارت بوین الملو در دو
گروه کشعرها در حا تعسع وسیایی و تعسع یافتو  ،OECDبوا اسوتفاده از اطحعوات
مقطعی دو سا  2005و  2010معرد بررسی و مقایس قرار داده اند .یافت ها ونها نشا
1. Clarke and Wallsten
2. Vemuri and Siddiqi
3. Choi
4. Pooled Ordinary Last Square
5. Fixed Effects
6. General Method of Moments
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می دهد ک اینترن در هر دو سوا موعرد بررسوی و در هور دو گوروه کشوعرها موعرد
مطالع اثر مثبتی بر تجارت بین المل داشت اس  .این اثرگاار مثبو در سوا 2010
نسب ب سا  2005برا هر دو گروه افاایش داشت و میاا افاایش و در کشوعرها
وسیایی بیشتر از کشعرها  OECDبعده اس .
لین ( )2014تثثیر اینترن را بر تجارت بین المل در  200کشعر جها در سا هوا
 2006-1990بررسی کرده اس  .یافت ها و در قال ی مد جاذب تعمی یافت و با
استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورها تعمی یافت سیستمی (SGMM)1تثثیر مثب
اینترن بر تجارت بینالمل در کشعرها معرد مطالع را نشا میدهد؛ ب گعن ا ک بوا
افاایش 10درصد در تعداد کاربرا اینترن  ،تجارت بین المل حودود  0/2-0/4درصود
افاایش مییابد.
طیبی و همکارا ( )1386در پژوهشی ب بررسی تثثیر استفاده از اینترن بر جریوا
صادرات در هند کشعر منتخ عضع اتحاد وس و  2و  4کشوعر دیگور (شوام ایورا ) در
سا ها  2002-1992پرداخت اند .بر اساس نتایج ب دسو وموده از بوروورد یو مود
ه زموا بو روش داده هوا توابلعیی ،بو طوعر متعسو افواایش یو درصود در وموار
استفاده کنندگا اینترن  ،باع  0/044درصد افاایش در حج تجارت کشعرها موعرد
مطالع میشعد.
کریمی و طیبی ( )1386در پژوهش خعد تثثیر تجارت الکترونی را بور جریوا هوا
تجار دوجانب برخوی از کشوعرها عضوع  WTOدر سوا هوا  2005-2000بررسوی
کرده اند .ونها از ی مد جاذب تعموی یافتو و بو منظوعر بوروورد و از روش داده هوا
تابلعیی استفاده کرده اند .نتایج پژوهش ونها نشا می دهد کو افواایش یو درصود در
تجارت الکترونی  ،جریا ها تجار دو جانب کشعرها عضع  WTOرا ب طعر متعسو
ب میاا  5درصد افاایش می دهد .افاو بر ایون ،بوا حضوعر تجوارت الکترونیو  ،متغیور
فاصل فیایکی تثثیرات کمتر بر کاهش جریا ها تجار دوجانب خعاهد داش .
لطفعلی پعر و همکارا ( )1393در پژوهشی تثثیر اینترن را بر صادرات ایورا بو ده
کشعر منتخ در سا هوا  2011-2002در هوارهعب مود جاذبو تعموی یافتو و از
طریق روش داده ها تابلعیی بررسی کرده اند .نتایج ونها نشا میدهد ک وجعد اینترن
بر میاا صادرات کشعر ایرا موؤثر نبوعده اسو  .بو بیوا دیگور ،اسوتفاده از اینترنو
1. General Method of Moments
2. ASEAN
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نتعانست اس از اثر منفی فاصل بر میاا صادرات کشعر ایورا بکاهود و باعو افواایش
صادرات شعد.
هما طعر ک از بررسی مطالعات تجربی یادشده مشخص می شعد ،تواکنع مطالعوات
تقریباا گسترده ا در زمین تثثیر اینترن بر حج ک تجارت خارجی انجا شوده اسو ؛
اما این مطالعات ،در زمین سنجش تثثیر اینترن بر تجوارت خودمات (یعنوی بو صوعرت
جائی تر ،با تعج ب نقش مه اینترن در این جاء تجارت) ناهیا بوعده اسو  ،بنوابراین،
نیاز ب بررسی ها تجربی بیشتر برا گروه کشعرها مختلفی ک با یکدیگر مبوادالت
تجار گسترده ا دارند ،احساس می شعد .افاو بر این تاکنع در هیچ مطالعو داخلوی
این اثرگاار معرد بررسی قرار نگرفت و معدود مطالعات تجربی انجا شده داخلی نیا در
زمین سنجش تثثیر اینترن بر صادرات و ک حجو تجوارت اسو  .بودین رو  ،در ایون
مطالع تحش می کنی تا با ارائ ی مد مفهعمی بر اسواس مطالعوات تجربوی و مبوانی
نظر و بروورد و از طریق روش ها نوعین اقتصادسونجی ایون کاسوتی را توا حودود
برطرف کنی .
 .3مدل و روش پژوهش
 .1-3مدل پژوهش

مد پان پعیایی 1ک در این پژوهش استفاده می کنی  ،برگرفت از مطالع تجربوی هوع
2
( )102 :2010و ب صعرت زیر اس :

Ln(Services)it= β0 Ln(Services)it-1
+β1 Ln(Internet)it+β2 Ln(GDP)it+β3 Ln(POP)it+β4 Ln(M2/GDP)it+μi + εit
i=1,…,8 and t=1995,…,2013
()1

رابط باال ب صعرت لگاریتمی تصری شوده و عبوارت  Lnپویش از نوا متغیرهوا ایون
معضع را نشا می دهد .اندیس  tدوره زمانی معرد بررسی و اندیس  iنیا تعوداد مقواطع
(کشعرها معرد بررسی) اس  μi .و  εitنیا ب ترتی اثر ثاب کشعرها (عرض از مبود ) و
1. Dynamic Panel

 .2هما طعر ک هع ( )2010بیا میکند این مد برگرفتو از یو مود جاذبو تعموی یافتو بوعده کو در و
اصححاتی اعما شده اس ؛ از جمل حاف متغیر فاصل (مساف ) جغرافیایی .زیرا هدف بررسوی توثثیر اینترنو بور
حج تجارت خدمات کشعرها معرد مطالع  ،ب صعرت کلی اس ن بررسی تثثیر اینترن بر حج تجارت خودمات
دوجانب یا هندجانب  .همچنین ،متغیرها انودازه گیور کننوده اینترنو و شواخص تعمیوق موالی (نسوب حجو
نقدینگی ب تعلید ناخالص داخلی) نیا با تعج ب تثثیرگاار و ها بر حج تجارت خدمات ،ب مد اضاف شدهاند.
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جاء خطا هستند .در جدو  ،1اطحعات کام متغیرها مد پژوهش شام نا  ،واحود
اندازهگیر  ،نع  ،عحم انتظار ضری و منبوع جموعوور دادههوا نموایش داده شوده
اس .
جدول  .1اطالعات مربوط به متغیرهای مدل پژوهش

-

درصد

نسب تجارت خدمات ب
تعلید ناخالص داخلی

Services

مثب

تعداد کاربرا اینترن ب ازا
 100نفر جمعی

ضری نفعذ اینترن

Internet

میلیع  ،دالر ومریکا (ب
قیم ها ثاب سا )2005

تعلید ناخالص داخلی

ضریب

1

WDI

نوع متغیر

متغیر

وابست

دادههای

انتظاری

واحد و نحوه اندازهگیری

نام

متغیر

اصلی

منبع

عالمت

WDI

WDI

مثب

کنتر

WDI

نامعلع

کنتر

میلیع نفر

جمعی ک

WDI

مثب

کنتر

درصد

نسب حج نقدینگی ب
تعلید ناخالص داخلی
ب عنعا شاخص تعمیق مالی

GDP

POP

M2/GDP

در این مطالع با پیرو از مبانی نظر و مطالعات انجا شده در این حعزه ،س متغیر
ب عنعا متغیر کنترلی بروناا در مد لحاظ شده اند ک این متغیرها شام تعلید ناخالص
داخلی (شاخص اندازه اقتصاد) ،جمعیو کو (شواخص انودازه کشوعر) و نسوب حجو
نقدینگی ب تعلید ناخالص داخلی (شاخص تعمیق مالی) هسوتند .در موعرد نحوعه توثثیر
اندازه اقتصاد بر رو حج تجارت ،انتظار میرود ک این اثرگاار مثب باشد؛ هرا کو
هر اندازه ی اقتصاد بارگتر و ظرفی ها تعلید و بیشتر باشد ،امکا تعلید بیشتر با
هاین کمتر برا و (صرف جعییها ناشی از مقیاس تعلید) ،بیشتر فراه میشوعد ،در
نتیج  ،در بازارها بین المللی دارا مای نسبی خعاهد بعد .این معضع باعو افواایش
1. World Development Indicators
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صادرات و کشعر میشعد .از سع دیگر ،این معضع باع میشعد بازار داخلوی قودرت
جاب محصعالت خارجی را داشت باشد؛ در نتیجو  ،میواا تجوارت خوارجی و کشوعر
افاایش می یابد(گروسمن و هلپمن .)2005 ،1در معرد نحعه تثثیر انودازه کشوعر بور رو
حج تجارت ،دو دیدگاه کلی وجعد دارد .بر اساس دیدگاه نخس  ،هره جمعیو یو
کشعر افاایش یابد ،بازار داخلی و  ،قدرت جاب محصعالت بیشتر را از خارج از کشوعر
دارد (افاایش واردات) .از سع دیگر ،جمعی باالتر ب تعلید بیشتر منجر شده و ب دلیو
وجعد صرف جعییها ناشی از مقیاس تعلید ،کاالها تعلیدشوده بوا قیمو کمتور بو
بازارها جهانی عرض می شعند ک ب دلی ایجاد مای نسبی ،صادرات کشوعر افواایش
می یابد( 2.کعریهارا و فعکعشیما .)2013 ،بنابراین ،از ایون دیودگاه افواایش جمعیو بو
افاایش حج تجارت منجر می شعد .در مقاب  ،دیودگاه دو معتقود اسو کو جمعیو
عاملی اس ک انگیاه تجار را با افاایش اندازه بوازار داخلوی و ارتقوا سوط فعالیو
اقتصاد در داخ  ،کاهش میدهد .ب بیا دیگر ،کشعرها با جمعیو بواالتر ،گورایش
بیشتر ب داخ دارند؛ ب این دلی ک بهتر می تعانند از مقیاس اقتصاد نشوثتگرفتو
از بازارها داخلی خعیش بهره بردار کنند ک این باع کاهش حج تجارت موی شوعد
(سعادت و محسنی .)44 :1393 ،بنابراین ،در معرد عحم ضری بوروورد ایون متغیور
نمی تعا از پیش قضاوت قطعی داش  .در معرد نحعه تثثیر تعمیق موالی بور رو حجو
تجارت نیا ،بایستی گف ک حضعر این متغیر میتعاند منعکسکننده مای نسوبی یو
کشعر در تعلید خدمات باشد؛ زیرا تفاوت تعمیق مالی (ب عنعا یکی از شاخصها مهو
تعسع مالی) در کشعرها و در نتیج  ،تفواوت در تخصویص کوارا منوابع موالی ،معجو
تفوواوت در تکنعلووعی و معجووعد ععامو شووده کو ایوون خووعد سووب مایو نسووبی و
تخصصیشد در تجارت بینالمل میشعد .بنابراین ،میتعا انتظار داش ک با افواایش
این متغیر ،حج تجارت خدمات افاایش یابد( 3.هع .)2010 ،
 .2-3روش پژوهش

از ونجا ک در مد پژوهش (رابط  ،)1متغیر وابست ب صعرت با وقفو در سوم راسو
رابط ظاهر شده اس  ،با ی الگع داده ها تابلعیی پعیا معاج هسوتی  .ونچو کو در
1. Grossman and Helpman
2. Kurihara and Fukushima
3. Choi.
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این مد ها مه اس  ،این اس ک حتی اگر ضری وقف متغیور وابسوت هنودا موعرد
نظر و مه نباشد ،حضعر این متغیور باعو خعاهود شود کو ضورای متغیرهوا دیگور
ب درستی بروورد شعند( .بالتاجی.)129 :2005 ،1فور شوک کلوی یو الگوع پعیوا در
دادهها تابلعیی ب صعرت زیر اس :
Yit = αYit−1 + βX ˊ it + μi + εit
()2
ˊ
ک در و  Yi,t ،متغیر وابست  X it ،بردار متغیرها مستق ک با عنعا متغیرها اباار
نیا ب کار میروند μi ،عام خطا مربعط ب مقاطع و  εitعامو خطوا مقطوع  iا در
زما  tاس  .هنگامی ک در مد داده ها تابلعیی ،متغیر وابست ب صوعرت بوا وقفو در
طرف راس ظاهر میشعد ،دیگر برووردگرها حداق مربعات معموعلی (OLS)2سوازگار
نبووعده (ورالنووع و بانوود )1991 ،3و بایوود بوو روشهووا بووروورد حووداق مربعووات دو
5
4
مرحل ا ) (2SLSاندرسع و هسیائع ( )1981یوا گشوتاورها تعموی یافتو )(GMM
ورالنع و باند ( )1991متعس شد .بو گفتو ماتیواس و سعسوتر ،)1991( 6برووردکننوده
 2SLSممکن اس ب دلی مشک در انتخاب اباارها ،واریانس ها بوارگ بورا ضورای
ب دس دهد و برووردها ب لحاظ ومار معنادار نباشند (طیبوی و همکوارا .)51 :1390 ،
لاابنابراین ،روش  GMMدو مرحل ا تعس ورالنع و باند ( )1991برا ح این مشوک
پیشنهاد شده اس  .ورالنع و باند ( )1991با تفاض گیر از رابط  2ب صعرت زیر:
) Yit − Yit−1 = α(Yit−1 − Yit−2 ) + β(X ˊ it − X ˊ it−1 ) + (εit − εit−1
()3
و با فرض اینک جمحت خطا ب صعرت سریالی همبست نیستند:
E[εit εis ] = 0 for i = 1, … , N and s ≠ t
()4
و حال ها اولی  Yitاز پیش تعیینشده هستند:
E[Yit εit ] = 0 for i = 1, … , N and t ≥ 2
()5
محدودی ها گشتاور زیر را بیا میکنند:
E[Yit (εit − εit−1 )] = 0 for i = 3, … , T and s ≥ 2
( )6
یعنی ،ابتدا اقدا ب تفاض گیر میشعد تا ب این ترتی بتعا اثرات مقاطع یا  μiرا
ب ترتیبی از الگع حاف کرد و در مرحل دو از پسوماندها بواقیمانوده در مرحلو او
1. Baltagi
2. Ordinary Last Square
3. Arellano and Bond
4. Two Stage Least Squares
5. Anderson and Hsiao
6. Matyas and Sevestre
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برا متعاز کرد ماتریس واریانس-کعاریانس استفاده میشعد .ب بیا دیگر ایون روش،
متغیرها با عنعا متغیر اباار ایجاد میکنود توا برووردهوا سوازگار و بودو توعرش
داشت باشی  1.در این روش از ماتریس متغیرها اباار ب شک زیر استفاده میشعد:
0
0
] ⋮

Yi,T−2

…
…
⋮
…

0
0
⋮
Yi1

…
…
⋮
…

0
Yi2
⋮
0

0
Yi1
⋮
0

Yi1
zi = [ 0
⋮
0

جایی ک سطرها ماتریس باال برابور بوا معوادالت دیفرانسویلی از مرتبو او بورا
دوره ها  t = 2,3, … , Tبرا مقاطع  iاس  ،گشتاورها شورطی اسوتخراج مویشوعند.
برووردکننده ها  GMMک ب صعرت مجوانبی کوارا هسوتند ،بور اسواس مجمععو ا از
گشتاوها شرطی ،معیار زیر را حداق میکنند:
1 N
́
) 1 Zi ) WN (N ∑i=1 Z 1 ∆vi

()7
این حداق ساز با استفاده از ماتریس وزنی زیر انجا میگیرد:
−1

́

́

1
N

JN = ( ∑N
i=1 ∆v
1

()8
در روش  GMMارائ شده تعس ورالنع و باند ( )1991از وقف متغیر وابست ب عنوعا
اباار استفاده میشعد ( GMMدیفرانسیلی) ،اما بلعند و باند )1998( 2نشا داده اند کو
وقف متغیرها در سط  ،اباارها ضعیفی برا معادل رگرسیعنی در تفاض هستند .برا
رفع این مشک  ،بلعند و باند ( )1998برووردکننده گشتاورها تعمی یافت سیستمی را
پیشنهاد داده اند ک در ی رگرسیع  ،رگرسیع در سط را با رگرسویع در تفاضو هوا
ترکی میکند.
سازگار برووردکننده  GMMبر اساس فروضی ک بور پایو درسوتی ونهوا بنوا شوده
اس  ،ب معتبربعد فرض نبعدهمبستگی سریالی جمحت خطا و اباارها بستگی دارد کو
مویتعانوود بو وسویل دو وزمووع تصووری شووده تعسو ورالنووع و بانوود ( ،)1991ورالنووع و
بووعور )1995(3و بلعنوود و بانوود ( )1998وزمووع شووعد .اولووی وزمووع سووارگا 4از
محدودی ها از پیش تعیین شده اس ک معتبربعد اباارها را وزمع مویکنود .ومواره
وزمووع سووارگا ) (J-Statisticدارا تعزیووع χ2بووا درجووات وزاد برابوور بووا تعووداد
محدودی ها بیش از حد اس  .دومی وزمع همبستگی سریالی 5اسو کو بو وسویل
̂1 ∆v
]) ̂1 Zi
WN = [ ∑N
(Ź ∆v
N i=1 i

1. Baltagi
3. Blundell and Bond
4 Arellano and Bover
4. Sargan Test
5. Serial Correlation Test
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وماره  M2وجعد همبستگی سریالی مرتبو دو یوا ) AR(2در جموحت خطوا تفاضولی
مرتب او را وزمع میکند .در این وزمع  ،برووردکننده  GMMزموانی دارا سوازگار
اس ک همبستگی سریالی مرتب دو در جموحت خطوا از معادلو تفاضولی مرتبو او
وجعد نداشت باشود .ردنشود فرضوی صوفر هور دو وزموع شوعاهد را دا بور فورض
نبعدهمبستگی سریالی و معتبربعد اباارها فراه میکند .از ونجوا کو در روش ،GMM
تفاض گیر از معادل اولی  ،همبستگی غیرقاب اغماضی را بوین وقفو متغیور وابسوت و
جاء خطا تبدی شده ،فراه میوورد (باند )3-4 :2002 ،1و با تعج ب اینک سازگار
این برووردکننده بر اساس فرض نبعدهمبستگی جمحت خطا استعار اس  ،انجوا وزموع
) AR(2بسیار مه اس  2.گفتنیاس ک ب منظعر انجا تجای و تحلیو هوا وموار و
برووردها اقتصادسنجی از نر افاارها  Eviews7.0و  Stata10.0استفاده کردهای .
 .4یافتههای پژوهش

3

روش ها معمع اقتصادسنجی در کارها تجربی مبتنی بر فوروض مانوایی متغیرهوا
معرد مطالع اس ؛ ب این دلی ک امکا ساختگی بعد بروورد با متغیرها نامانا وجوعد
4
دارد و استناد ب نتایج هنین برووردهایی ب نتایج گموراه کننوده ا منجور خعاهود شود.
(بالتاجی .)2005 ،از اینروبدینرو  ،پیش از استفاده از این دادهها ،الز اس نسب بو
مانایی و نامانایی ونها اطمینا حاص کورد .در ایون پوژوهش بو منظوعر بررسوی مانوایی
متغیرها از وزمع  ،ایو و همکوارا  )2003( 5اسوتفاده کورده ایو  .فرضوی صوفر در ایون
وزمع ها مبتنی بر نامانایی متغیر معرد بررسی اس  .خحص نتایج این وزمع را با فورض
وجعد متغیرها روند زمانی و عرض از مبد  ،در جدو  2ارائ کردهای  .با تعج ب نتوایج
این جدو و سطع احتما محاسب شده نتیج می گیری ک تموا متغیرهوا (در سوط
اطمینا  95درصد) در سط نامانا بعده و پس از ی بوار تفاضو گیور بو صوعرت مانوا
درومدهاند .بنابراین ،از درج مانایی واحد یعنی ) I(1برخعردارند.

1. Bond
2. Arellano, M. & Bond, S.
3. Stationary
4. Baltagi .
5. Im et al.
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جدول  .2نتایج آزمون ریشه واحد ایم و همکاران ()2003
درجه مانایی

آماره آزمون در تفاضل مرتبه اول

آماره آزمون در سطح

متغیر

)I(1

(-7/14 )0/00

(-1/42 )0/08

)Ln(Services

)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

(-3/82 )0/00
(-3/46 )0/00

(-2/77 )0/00
(-4/86 )0/00

(0/31 )0/62
(0/74 )0/76

(1/08 )0/85

(-1/55 )0/06

)Ln(Internet
)Ln(GDP
)Ln(POP
)Ln(M2/GDP

* اعداد داخ پرانتا نشا دهنده سط احتما پایرش فرضی صفر (یعنی نامانایی متغیر) هستند.
مثخا :محاسبات این پژوهش با استفاده از نر افاار Eviews7.0

بروورد مد در حال نامانا بوعد متغیرهوا باعو ایجواد رگرسویع کواذب در مود
می شعد .برا جلعگیر از اتکا ب رگرسویع کواذب روش هوا تفاضو گیور و وزموع
ه انباشتگی 1وجعد دارد؛ اما هنگا اسوتفاده از تفاضو گیور در بوروورد ضورای الگوع،
اطحعات ارزشمند در رابط با سط متغیرها از بین می رود .بنوابراین ،ایون روش بورا
جلعگیر از اتکا ب رگرسیع کاذب مناس نیس  .می توعا بورا رفوع ایون مشوک از
وزمع ه انباشتگی تابلعیی استفاده کرد .مفهع ه انباشتگی توداعی کننوده یو رابطو
تعادلی بلندمدت اس ک سیست اقتصاد در طع زما ب سم و حرکو موی کنود
(نعفرستی .)1389 ،در این مقال ب منظعر انجا وزمع ها ه انباشوتگی در مود موعرد
استفاده از روشها ارائ شده تعس پدرونی )2004( 2وکائع )1999( 3استفاده کردهای .
پدرونی ( )2004برا انجا وزمع ه انباشتگی داده ها تابلعیی دو نع وماره وزمع
را پیشنهاد داده اس  :نع او مبتنی بر رویکرد درو گروهوی 4اسو کو شوام ههوار
وموواره تووابلعیی PP ،rho ،v :و  ADFاس و  .ایوون ومووارههووا متعس و وموواره وزمووع هووا
سر زمانی ه انباشتگی تابلعیی را در طع مقاطع نشا موی دهود .وزموع دو پودرونی
5
( )2004مبتنی بر روش بین گروهی اس ک شام سو ومواره گوروه  PP ،rhoو ADF
اس  .فرضی صفر تما وماره ها این وزمع نشا دهنوده نبوعد هو انباشوتگی و فرضوی
مقاب و اشاره ب ه انباشتگی بین متغیرها مود دارد .نتوایج ایون وزموع بوا وجوعد
1. Cointegration
2. Pedroni
3. Kao
4. Within-Dimension
5. Between-Dimension
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عرض از مبد و متغیر روند در قسم باالیی جدو  3ومده اس  .هما طعر ک مححظو
می شعد ،بر اساس نتایج ارائ شده در این جدو  ،ه انباشوتگی یوا وجوعد رابطو تعوادلی
بلندمدت بین متغیرها مد در دو ومواره توابلعیی  PPو  ADFو دو ومواره گوروه  PPو
 ADFدر سط اطمینوا  95درصود پایرفتو موی شوعد .بو منظوعر اطمینوا کامو از
ه انباشتگی بین متغیرها هر سو مود  ،از وزموع هو انباشوتگی کوائع ( )1999نیوا
استفاده میکنی  .این وزمع با استفاده از وماره وزمع هوا مانوایی دیکوی فوعلر (DF)1و
دیکی فعلر تعمی یافت  (ADF)2انجا میشعد .در این وماره هوا فرضوی صوفر برابور نبوعد
ه انباشتگی و فرضی مخالف و وجعد ه انباشتگی بین متغیرهوا مود اسو  .نتوایج
وزمع ه انباشتگی کائع ( )1999بوا اسوتفاده از ومواره  ADFبورا مود بوروورد  ،در
قسم پایینی جدو  3نشا داده ای  .این نتایج نشا می دهد ک فرضی صفر در سوط
اطمینا  99درصد رد می شعد .بنابراین ،بر اساس وماره  ADFوزمع کائع ( )1999نیوا
ه انباشتگی بین متغیرها مد برقرار اس .
جدول  .3نتایج آزمونهای همانباشتگی
آزمون پدرونی ()2004
مقدار

آماره

(-2/91 )0/99

Panel v-Statistic

(5/01 )1/00

Panel rho-Statistic

(-2/85 )0/00

Panel PP-Statistic

(-4/24 )0/00

Panel ADF-Statistic

(6/08 )1/00

Group rho-Statistic

(-2/78 )0/00

Group PP-Statistic

(-1/92 )0/02

Group ADF-Statistic

(-3/12 )0/00

آزمون کائو ()1999
ADF

* اعداد داخ پرانتا نشا دهنده سط احتما پایرش فرضی صفر (یعنی نبعد ه انباشتگی مد ) هستند.
مثخا :محاسبات پژوهش با استفاده از نر افاار Eviews7.0

1. Dickey Fuller
2. Augmented Dickey Fuller
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پس از اثبات وجعد ه انباشتگی بین متغیرها مد  ،بودو نگرانوی از بوروز مشوک
رگرسیع کاذب می تعا مد را بروورد کرد .پیش از بروورد مود بو روش گشوتاورها
تعمی یافت  ،ب منظعر اطمینوا انتخواب بوین روشهوا دادههوا توابلعیی و دادههوا
تلفیقووی( 1پعلینو ) از وموواره  Fلیموور بووا درجو وزاد ) (N-1,NT-K-Nاسووتفاده شووده
کرده ای ک  Kتعداد متغیرها تعضیحی لحاظ شده در مد  N ،تعداد مقواطع و  Tدوره
زمانی اس :
()9

RRSS−URSS⁄N−1
URSS⁄NT−K−N

=F

ک در و  RRSS ،مجمع مربعات باقیمانده مقید حاص از بروورد مد تابلعیی ب دسو
ومده از روش  OLSو  URSSمجمع مربعات باقیمانده غیرمقید اس  .فرضی صفر ) (H0
این وزمع و اس ک هر ی از مقاطع عرض از مبد ها یکسانی دارند (لاو اسوتفاده
از داده ها تلفیقی) و فرضی مقاب ) (H1اشاره ب ناهمسانی عرض از مبد ها هور یو
از مقاطع دارد (لاو استفاده از داده ها تابلعیی) .از ونجوا کو محاسوبات ایون پوژوهش
احتما پایرش فرضی صفر را کمتر از  5درصد ب دسو وورده اسو  ،بنوابراین ،فرضوی
صفر مبنی بر قابلی بروورد داده ها ب شیعه تلفیقی پایرفت نشده و الز اس مود بو
روش دادهها تابلعیی بروورده شعد.
نتایج بروورد مد با استفاده از روش گشتاورها تعموی یافتو سیسوتمی )(SGMM
در قسم باال جدو  4ومده اس  .بر اساس نتوایج قسوم بواال ایون جودو تموا
متغیرها در سط اطمینا  90درصد معنادار بعده و دارا اعتبوار وموار هسوتند (بجوا
عرض از مبد ک معنادار نبعد و اهمی هندانی نودارد) .همچنوین ،عحمو ضورای
محاسب شده با تعج ب مبانی نظر و مطالعوات تجربوی ،انتظوار موا را در بوروورد مود
بروورده میکنند .در قسم پایین جدو  ،4نتایج وزمع ها تشخیص مد را ووردهای .
بر اساس نتیج وزمع والد ک از تعزیع کا دو با درج وزاد معواد تعوداد متغیرهوا
تعضیحی منها جاء ثاب برخعردار اس  ،فرضی صفر مبنی بر صفربعد تموا ضورای
در سط معنادار ی درصود در مود بوروورد رد شوده ،در نتیجو  ،اعتبوار ضورای
بروورد تثیید میشعد .نتیج وزمع سارگا نیوا بوا تعجو بو مقودار ومواره و سوطع
احتما محاسب شده ،فرضی صفر مبنی بر همبست نبعد پسما ها با متغیرها اباار
را رد نکرده و حاکی از سازگار برووردکننوده  SGMMاسو ؛ بنوابراین ،نتوایج ضورای
1. Pooling Data
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برووردشده از نظر ومار تثییدشده و قاب تفسیر هستند .وجوعد همبسوتگی سوریالی در
تفاض مرتب او خطاها در مرات باالتر از ی  ،مانند ) AR(2بر این معضع دالل دارد
ک شرای گشتاور ب منظعر انجا وزمع خعدهمبستگی معتبر نبعده اسو ؛ زیورا روش
تفاض گیر مرتب او برا حاف اثرات ثاب در صعرتی روش مناسبی اس ک مرتبو
خعدهمبسووتگی جمووحت اخووتح از مرتب و دو نباشوود .ب و ایوون منظووعر ،بایوود ضووری
خعدرگرسیعنی مرتبو او ) AR(1معنوادار باشود و ضوری خعدرگرسویعنی مرتبو دو
) AR(2معنا دار نباشد( .گرین .)2012 ،1بر اساس نتایج پایینی جودو  ،4فرضوی صوفر
مبنی بر نبعد خعدهمبستگی درج او تفاض مرتب او جمحت اختح را میتعا  ،اموا
فرضی صفر مبنی بر نبعد خعدهمبستگی سریالی درجو دو تفاضو جموحت اخوح را
نمیتعا رد کرد .بنابراین ،در مد پژوهش ،تعرش تصری وجعد ندارد.

متغیر وابستهLn(Services) :

جدول  .4نتایج برآورد مدل پژوهش با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته )(GMM
ضریب برآوردی

متغیر

(0/762 )0/000

))Ln(Services(-1

(0/018 )0/000

)Ln(Internet

(0/828 )0/015

)Ln(GDP

(-0/155 )0/081

)Ln(POP

(0/325 )0/048

(-8/422 )0/211
مقدار آماره

(2150/822 )0/000
(11/725 )1/000

(-1/965 )0/046

(-0/544 )0/572
8

152

)Ln(M2/GDP

آزمونهای تشخیصی

( Cعرض از مبد )
نام آزمون
والد
سارگا
)AR(1
)AR(2

تعداد کشعرها (مقاطع)
تعداد مشاهدات

*اعداد داخ پرانتا نشا دهنده سط احتما پایرش فرضوی صوفر (یعنوی معنوادار نبوعد ضورای و
ومارهها) هستند.
مثخا :محاسبات پژوهش با استفاده از نر افاار Statta10.0
1. Green
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بر اساس یافت ها جدو  ،4اثرگاار اینترن بر حج تجارت خودمات کشوعرها
در حا تعسع گروه  D8ک معضع اصلی این پژوهش اس  0/018 ،محاسب شده اس
ک مطابق انتظار ،نشا دهنده تثثیر مثب اینترن بر حج تجارت خدمات این کشوعرها
و تثیید فرضی پژوهش اس  .ب گعن ا کو بوا افواایش 10درصود در تعوداد کواربرا
اینترن در هر 100نفر ،نسب حج تجارت خدمات بو تعلیود ناخوالص داخلوی0/18 ،
درصد افاایش مییابد .نتیج ب دس ومده مبنی بر اثر مثب اینترن بور حجو تجوارت
خدمات ،همسعیی نادیکی با نتیجو مطالعو هوع ( )2010بورا کشوعرها در حوا
تعسع دارد .همچنین ،نتیج مطالع فرونود و وینهعلود ( )2002نیوا تثییدکننوده توثثیر
مثب اینترن بر حج واردات خدمات برا کشعر ومریکاس  .در معرد متغیرها تعلیود
ناخالص داخلی (شاخص مقیاس اقتصاد ) و نسب حج نقودینگی بو تعلیود ناخوالص
داخلی (شاخص عمق مالی) نیا می تعا گفو کو بور اسواس تعضویحات ارائو شوده در
قسم مد مفهعمی پژوهش ،عحم ضری بروورد ونها مطوابق انتظوار مثبو اسو .
ب گعن ا ک با افاایش ی درصد در تعلید ناخالص داخلی و نسب حج نقدینگی بو
تعلید ناخوالص داخلوی ،حجو تجوارت خودمات بو ترتیو  0/828و  0/325درصود در
کشعرها گروه  D8افاایش می یابد .این نتیج  ،مطابق با نتایج مطالعات تجربی فرونود و
وینهعلد ( )2002و هع ( )2010اس  .در معرد متغیر جمعی (مقیاس انودازه کشوعر)
نیا می تعا گف ک افاایش این متغیر ،کاهنوده حجو تجوارت خودمات در کشوعرها
گروه  D8اس ؛ ب گعن ا ک با افاایش ی درصد در این متغیر ،حج تجارت خودمات
در کشعرها معرد مطالع ب میاا  0/155درصد کاهش موی یابود .هموا طوعر کو در
قسم مد مفهعمی پژوهش نیا تعضی داده شد ،افاایش جمعی موی تعانود از طریوق
جاب بیشتر محصعالت از خارج از کشوعر و همچنوین افواایش تعلیود ،بو دلیو وجوعد
صرف جعییها ناشی از مقیاس تعلید و ایجاد مایو نسوبی ،حجو تجوارت خودمات را
افاایش دهد (اثر مثب )؛ اما از طرفی جمعی باالتر ،معجو گورایش بیشوتر بو داخو
کشعر و کاهش حج تجارت خدمات میشعد (اثر منفی) .بنابراین ،نتیج بو دسو وموده
نشا دهنده غلب اثر منفی جمعی بر اثر مثب و در زمین حجو تجوارت خودمات در
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کشعرها گروه  D8اس  .این نتیج همانند نتوایج مطالعوات تجربوی فرونود و وینهعلود
1
( )2002و هع ( )2010اس .
 .5نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها

با شک گیر تحعالت اخیر در جها و گسوترش روزافواو اسوتفاده از اینترنو  ،ایجواد
رواب در سط بین المللی بسیار وسا و ک هاینو شوده اسو  .روابو تجوار نیوا بوا
تثثیرپایر از این امر گسترش هشمگیر داشت اس  .در ایون پوژوهش بوا واردکورد
متغیر تعداد کاربرا اینترن در هر 100نفر (ب عنوعا شواخص نفوعذ اینترنو ) در یو
الگع جاذب اصح شده ،ب سنجش تثثیر اینترن بر حج تجارت خدمات در کشعرها
در حا تعسع و اسحمی گروه ( D8شام ایرا ) پرداختی  .بدین منظعر از روش بوروورد
اقتصادسنجی گشتاورها تعمی یافت سیستمی ) (SGMMاستفاده کردی .
یافت ها این پژوهش نشا دهنده تثثیرگاار معنادار و مثب نفعذ اینترن بر حج
تجارت خدمات کشعرها گروه  D8اس ؛ ب گعن ا ک ب ازا  10درصد افاایش استفاده
از اینترن  ،حج تجارت خدمات این کشعرها بو میواا  0/18درصود افواایش خعاهود
یاف  .بر این اساس میتعا گف ک امروزه فناور اطحعات و ارتباطات ب ویژه اینترنو
نقش مهمی در تجارت خدمات کشعرها موعرد مطالعو ایفوا مویکنود .در عمو  ،پیوا
سیاستی نتایج این مطالع بر تعسع بخش  ITو بهین ساز کواربرد اینترنو بور بخوش
خدماتی کشعرها گروه  D8اس  .با اصح زیرساخ ها مخابراتی ،تقعی بخشهوا
خصعصی در ارائ سرویسها خدماتی و تعسع دول الکترونیکوی ،پوع الکترونیکوی و
تجارت الکترونیکی میتعا زمین تثثیر  0/18درصد و بیشتر را بر حج تجارت خودمات
این کشعرها بیش از پیش فراه وورد .در واقع ،گسوترش فنواور اطحعوات و ارتباطوات
می تعاند ب تعسع رواب تجار بین کشعرها از طریق حاف هاینو هوا حمو و نقو ،
بهبعد رواب مالی و تعمیق ارتباطات نعین بین بنگاهها اقتصاد کشعرها منجور شوعد.
در نتیج  ،سیاس گاارا کشعرها معرد مطالع بایستی برا تعسع فناور ارتباطوات
و افاایش فضاها اینترنتی تحش نمایند.

 .1دلی اصلی مقایس نتایج تجربی این پژوهش با نتایج تجربی مطالعات فروند و وینهعلد ( )2002و هوع ()2010
این اس ک تنها این دو مطالع در زمین معضع پژوهش انجا شدهاند.
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