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جهانی شدن و تاثیر تجارت الکترونیک بر جریانات تجاري کشورهاي 
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  چکیده
 روز به روز گسترش یافته به طـوري کـه امـروزه مـی تـوان گفـت       زیرانتی باشد تجارت نوین می تواند جانشین مناسبی براي تجارت س     

تلقـی  . (تجارت نوین موتور رشد و توسعه قرار گرفته است و کمتر کشوري را می توان یافت که به سـوي ایـن تکنولـوژي نرفتـه باشـد              
تجـارت  ) رد از سـوي کـشورها اسـتقبال شـود    تجارت به عنوان موتور توسعه باعث شده  هر آنچه در گسترش مبادالت تجاري نقـش دا            

 باعـث الکترونیک به مثابه جلوه اي از این امر، جایگاه ویژه اي در اقتصاد بین الملل از آن خود ساخته است تجارت الکترونیـک در واقـع               
تجاري انجام می دهنـد  کاهش هزینه هایی همچون تعرفه ها ، مسافت و نیز کوتاه کردن زمان مبادالت را براي کشورهایی که مبادالت             

البته گسترش یا خلـق تجـارت الکترونیـک تـاثیر مثبـت بـر       .  جهانی شدن تلقی گرددراستايبه ارمغان می آورد که می تواند گامی در       
در این مطالعه ، تاثیر تجـارت الکترونیـک بـر جریانـات تجـاري کـشورهاي           . ، و باعث ایجاد تجارت می شود        می گذارد جریانات تجاري   

از آنجایی که این مطالعه جریانات تجاري  کـشورهاي اسـالمی و شـرکا را در    .  در بستر جهانی شدن مورد بررسی قرار می گیرد   اسالمی
نظر گرفته ، ناهمگنی بین آنها استفاده از روش هاي معمول اقتصاد سنجی را با نااطمینانی همراه ساخته لـذا ، در جهـت رفـع ایـن امـر        

 اساس کار قـرار   مدل، به منظور شناسایی متغیر هاي اصلی و توضیح دهنده 1الگوي جاذبه   . نهاد شده است    روش داده هاي تابلویی پیش    
و  ) OICمنتخـب کـشورهاي اسـالمی    ( کـشور  24الگوي مورد بررسی براي این هدف ، با روش داده هاي تابلویی براي براي      . می گیرد 

نتـایج بیـانگر اثـر مثبـت و معنـی دار تجـارت الکترونیـک بـر         . ه است  بر آورد شد1999-2006 تجاري طی سال هاي  شریک کشور 14
  .  می باشد اسالمیجریانات تجاري کشورهاي 

  
  
  

  .OIC جاذبه ، کشورهاي عضو کنفرانس اسالمیمدل داده هاي تابلویی ، ،تجارت الکترونیک : کلید واژه
  
  
  
  
  
  

                                                
1 .1.Gravity Model 
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  مقدمه

تمدن بشري محصول کار و تالش انسان براي بهتر زیستن اسـت  . ار ناپذیر است اهمیت امور اقتصادي در تاریخ بشري امري بدیهی و انک  
تعاون و همکاري اقتصادي در واقع نوعی تمدن را به دنبال خود دارد کـه  . و در این میان نباید از اهمیت تاثیر عوامل اقتصادي غافل بود   

در . خویش ، جلوه اي از رفاه را عاید جوامع بـشري مـی سـازد    وراي وابستگی بیشتر انسان ها به یکدیگر و ایجاد محدودیت هاي خاص       
این خصوص تجارت به عنوان شاه بیت رابطه اقتصادي بین کشورها مطرح می گردد و همچون راهکاري اساسی در جهت کسب سـود و               

یشتري را عاید کشورها نماید جریانات تجاري هر چه در ساختار خود سود و منفعت ب  . منفعت بین المللی فراروي کشورها قرار می گیرد       
خلـق تجـاري و بـه    . یکی از تجربیات موفق در این زمینه می تواند تجارت الکترونیـک باشـد    . از جذابیت بیشتري برخوردار خواهند بود     

  .دنبال آن رفاه ناشی از این تکنولوژي ، انگیزه جهت رسیدن به این تکنولوژي را در کشورها تقویت می نماید
 یکی از ابزار اساسی جهت ارتقاء تجارت و حتی تغییرات ساختاري و کمک به توسـعه و  تجـارت              می تواند  الکترونیک   امروزه تجارت 

 اهمیت و نیزنوین به جاي تجارت سنتی که موتور رشد می باشد در بین کشورهاي توسعه نیافته  یا در حال توسعه اسالمی تلقی گردد،           
علی رغم کلیه اقدامات صـورت گرفتـه در   . دسازبیش از پیش آشکار می را کنفرانس اسالمی و جایگاه اقتصادي کشورهاي عضو سازمان      

مابین کشورهاي اسالمی، به نظر می آید که مجموعه کـشورهاي عـضو سـازمان کنفـرانس اسـالمی،       جهت گسترش جریانات تجاري فی    
فتـه انـد و میـزان مـشارکت آنهـا در جریانـات تجـاري        هنوز به موافقتنامه اي براي افزایش سطح مبادالت تجاري مابین خود دسـت نیا          

 2004 تـا  1994بررسی هاي انجام شـده در طـی سـال هـاي     . متناسب با توانمندي ها و پتانسیل هاي اقتصادي این کشورها نمی باشد  
 میلیـارد دالر آن  6/296 میلیارد دالر بود که 1994،3/597 است کل تجارت کاال و خدمات کشورهاي عضو سازمان در سال   از آن  حاکی

بـا لحـاظ کـردن ارزش تجـارت،     .  میلیارد دالر آن به صادرات این کشورها به جهان اختـصاص یافتـه اسـت              7/300مربوطه به واردات و     
 درصـد  7 میلیارد دالر، در آن صورت کشورهاي عضو در سـال مـذکور   6/4318 و 1/4244، 7/8562صادرات و واردات جهانی به ترتیب    

نـسبت مـذکور در سـال    .  درصد صادرات جهانی کاال و خدمات را بـه خـود اختـصاص داده انـد    1/7 درصد واردات و 9/6تجارت جهانی،  
  . 1 درصد می باشد3/7 و 8/9، 3/4 به ترتیب 2004

  به نظر می رسد کشورهاي عضو این سازمان بدلیل عدم وقوف کامل به توانایی هاي خود و فرصت هـایی کـه فـراروي خـود دارنـد،              
در حال حاضر، رونـد جریـان تجـاري    .  درصد از مبادالت تجاري خود را با کشورهاي خارج از سازمان انجام می دهند           84ن بیش از    اکنو

کشورهاي اسالمی گرایش شدیدي به سمت کشورهاي غیر اسالمی دارد و در صورتیکه به نظر مـی رسـد برخـی از کـشورهاي اسـالمی        
در این راستا، شناسایی و تخمین پتانسیل هاي تجاري بـا اسـتفاده از         . اي اسالمی را تأمین کنند    توانند نیازهاي وارداتی سایر کشوره      می

در هر صورت این سوال مهم مطرح است که تاثیر تجـارت الکترونیـک   . دباشروش ها و معیارهاي معمول از اهمیت خاصی برخوردار می   
و آیـا امکـان   ؟ات و واردات فعلی آنها چگونه می تواند تاثیر گذار باشد  با توجه به ساختار صادر  OICبر جریانات تجاري کشورهاي عضو      

جریان تجاري والحاق کشورهاي اسالمی به سازمان تجارت جهانی وجود دارد؟ در این پـژوهش تـالش مـی شـود بـا اسـتفاده از برخـی          
  . مزبور پاسخ داده شودشاخص هاي کاربردي و مطرح در مطالعات تجربی جریان تجاري در یک مدل جاذبه، به سواالت

  
  با جهانی شدن و تجارت الکترونیک تجاري اتجریانارتباط 

 داراي اهمیت است بـسترسازي مطلـوب بـراي توسـعه فنـاوري اطالعـات و               کشورهاي اسالمی آنچه در راستاي تجارت الکترونیک براي       
ورتهاي حضور این پدیده در رونـد فعالیتهـاي سـازمان    ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضر           

زیرا در این شرایط، همـواره بـا کـاهش    . یکی از مهمترین پیامدهاي جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است .است
 رسـیدن محـدودیتهاي   هزینه هاي حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوري اطالعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و بـه حـداقل       

نتیجـه  در این میـان مـی تـوان     . جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود که درنتیجه کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت              
که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک   .  مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است           گرفت که 

بنـابراین،  .  اسـت تجـارت داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوري اطالعات و ارتباطات با فرایندهاي بـازار و         
براي باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهاي اقتصادي باید ابزارهاي مختلف اطالعاتی و ارتباطی با دیدي روشن و طبق نیازهاي سـازمان           

درنهایت آنچه در راستاي تجارت الکترونیک براي مدیران داراي اهمیت است بسترسازي مطلوب بـراي توسـعه    . ندازي شوند تامین و راه ا   
فناوري اطالعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهاي حضور ایـن پدیـده در رونـد            

   .فعالیتهاي سازمان است
  

   بر اقتصاد کشورهاالکترونیکنقش تجارت 
تجارت الکترونیک وتکنولوژي و ارتباطات در دهه هاي اخیر و سرعت فزاینده آن در سال هاي اخیر از عوامل موثر بر ادغام اقتصادي            

هـاي  به عبارت دیگر تجارت الکترونیک و پیـشرفت هـاي حاصـله توانـسته در ادغـام بازار     . و وابستگی جهانی اقتصادهاي ملی بوده است     
دي بین المللـی را حمایـت کنـد و از ایـن طریـق      یجهانی و ایجاد بازارهاي جدید نقشی گسترده داشته باشد و از سوي دیگر فرآیند تول          

در عمـل تجـارت   . تولید کنندگان عرصه جهانی را به یکدیگر پیوند دهد و معیار و مبناي مناسبی براي ایجاد مزیت رقـابتی قـرار گیـرد             
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ل تکنولوژي در شرایط گستردگی اقتصاد جهانی از عوامل مهم و تأثیر گذار در برقراري ارتبـاط و وابـستگی کـشورهاي    الکترونیک و انتقا 
تغییرات سـریع تکنولـوژي در زمینـه هـاي     .  و نقش مهمی را در ارتباط یک اقتصاد با فرآیند جهانی شدن بازي می کند      می باشد جهان  

ونیکی نیز منجر به کاهش هزینه هاي حمل و نقـل و ارتباطـات شـده و زمـان و مکـان را بـه          اطالعات و ارتباطات از جمله تجارت الکتر      
در ایـن راسـتا   . مـی شـود  شدت محدود و کوتاه نموده و امکان برقراري ارتباطات را در کوتاهترین زمان میان نقاط مختلف جهان باعث              

یت دارد، به طـوري کـه در اکثـر کـشورهاي پیـشرفته بعنـوان       نقش نوآوري، خالقیت و گسترش بکارگیري منابع دانش پذیر بسیار اهم         
صاحبان تکنولوژي و کشورهاي استفاده کننده از آن، بکارگیري تجارت الکترونیک توانسته رقابت را از صنایع سنگین کـاربر بـه صـنایع               

را در عرصـه هـاي جهـانی و بخـصوص     تجارت الکترونیک منتقل نماید و توان اقتصادي و مزیت رقابتی آنها  دانش بر و خدمات متکی به   
  . فرآیند جهانی شدن اقتصاد تقویت کند

  
  مدل جاذبه 

مدل جاذبه بیان می کند که جریان هاي تجارت دو جانبه به طور مثبت به اثر اندازه هاي اقتصادي دو کشور و به طـور منفـی بـه       
   1. شودشکل ساده مدل جاذبه به صورت زیر تعریف می. مسافت بین آنها بستگی دارد

)1  (                 )/.(. ijjiij DYYAX =  
  :که در آن

Xij بین کشور ) واردات+ صادرات ( ـ جریان هاي تجاري دو جانبهj,i؛   
Yi ـ تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور i ؛   
Yj ـ تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور j ؛   
Aـ مقدار ثابت است .  

و وسعت کشور، در مدل ) جمعیت(دل، سایر متغیرها همانند تولید ناخالص داخلی سرانه عالوه بر متغیر هاي شرح داده شده در م       
 همانند زبان مـشترك،  2همچنین متغیرهاي مجازي . جاذبه می توانند به عنوان جایگزینی براي اندازه اقتصادي مورد استفاده قرار گیرند            

  .هت نشان دادن عوامل تاریخی و فرهنگی وارد شوندهمجواري و ارتباط مستعمراتی و غیره می توانند در مدل جاذبه ج
انجام شد، نشان داد که معادلـه  ) 1985 و 1989(برگسترند  ،  4)1985( هلپمن و گروگمن     ، 3)1979(کارهایی که توسط اندرسون     

شور مبـدأ، مقیـاس   رود، بطوري که تمـایز تولیـد مـی توانـد از طریـق کـ      کار جاذبه می تواند در مدل هاي تجارت با کاالهی متمایز به          
اگر چه دالیل تمایز تولید ممکن است متفاوت باشند ولی به هر  . اقتصادي، تفاوت در موجودي عوامل تولید و یا تکنولوژي به وجود آیند           

  . حال می توانند یک نیروي جاذبه را به وجود آورند
اي کالهاي همگن و متمایز به دسـت آورد ولـی بـه       نشان دادند که گرچه می توان معادله جاذبه را بر         ) 2001(فینسترا و همکاران    

دلیل وجود تئوري هاي بنیادي متفاوتی که براي این معادله وجود دارد، در نتیجه منجر بـه تخمـین هـا و مقـادیر پارامترهـاي کلیـدي          
  . متفاوتی می شود

نتـایج  . مـورد بررسـی قـرار داد   با استفاده از مدل جاذبه، بلـوك هـاي تجـاري در آسـیاي شـرقی را              ) 2003 (5دنگ شینگ هانگ  
 سرانه، مرز مشترك و اثر منفی فاصله حمل و نقل روي اندازه تجـارت دو  GDP و GDPاستاندارد براي مدل جاذبه، مانند اثرات مثبت  

   . به اثبات رسیدجانبه
  متدولوژي و داده ها

  مدل
فرانکـل  . و دالیـل اسـتفاده از آنهـا ارائـه مـی گـردد      مباحث تئوریکی و ادبیات موضوع، در ادامه تحقیق معادالت          پس از استخراج  

 پیشرفته ترین شکل استاندارد شده معادله جاذبه را که تأکید خاصی روي نقش عوامل جغرافیایی مانند مسافت، تقسیم بندي              6)1997(
تغیرهاي مجـازي همچـون   م. مرزي و جمعیت به عنوان عوامل تعیین کننده جریان هاي تجارت دو جانبه می نمایند، تصریح کرده است   

جاذبـه  معادلـه  .  مشترك، مجاورت و ارتباطات تاریخی نیز می توانند به منظور ارائه عوامل سیاسی ـ جغرافیایی در مدل وارد شـوند  زبان
  : استاندارد شده به صورت زیر تعریف می شود

)2(    [ ] ( ) ( )[ ] ijkijijjijiij ZDpYpYYYX εγβββα +++++= ln/./ln.lnln 321  
  :که در آن

Xij  صادر کنندهین کشورب) صادرات(ـ حجم تجارت دو جانبه iواردکننده و  jمی باشد  .  
Yi و Yj کشورصادر کننده  ـ تولیدات ناخالص داخلیi و واردکننده j هستند.  

{(Y/p)i.(Y/p)j} کشورصادر کننده  ـ تولیدات ناخالص داخلی سرانهi و واردکننده j  می باشند کهpبه معنی جمعیت است  .  
                                                

  . به عنوان مدل جاذبه استاندارد استفاده نمود از این معادله (Deardorff , 1998)در دورف . 1
2. Dummy variables 
3. Anderson 
4. Helpman and Krugman 
5. Dang –shing Huang 
6. Frankel 
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Dijننده  پایتخت،کشورصادر ک ـ مسافت بینi و واردکننده j  
Zij  ـ برداري از متغیرهاي مجازي Zkعـضو یـک سـازمان تجـاري و توافقـات      و ، زبان مشترك)مرز مشترك خاکی( که همسایگی
بـراي هـر یـک از    : ارزش متغیرهاي مجازي معموالً دو تـایی اسـت  . ارائه می نماید j و واردکننده iکشورصادر کننده  غیره را بین  تجاري

  .  صفر می شودZk و در غیر این صورت Zk=1ق معیارهاي فو
  بـین  دو جانبـه تجـارت  هاياین مطالعه سعی می کند که نشان دهد چگونه مدل جاذبه به طور معناداري به منظور توضیح جریان              

ی کـشورهاي اسـالم  قابل اعمال می باشد و تالش می کند که راهکارهـایی بـراي سیاسـت گـذاري        و شرکاي تجاري     کشورهاي اسالمی 
  . ارائه نمایدسازمان کنفرانس اسالمیو

بنـابراین  . و غیره مناسـب هـستند  عضو توافقات تجاري کشورهاي   هم مرزي بین المللی، زبان مشترك،        (ZK)متغیرهاي مجازي   
  . مسافت و متغیر مجازي است،هاي سرانه GDPها و GDP متغیر توضیحی یعنی پنجمدل اولیه شامل 

 به عنوان شاخصی براي اندازه اقتصادي دو کشور به کار  می رود کـه هـر دو تولیـد ناخـالص             GDPدر بین متغیرهاي توضیحی،     
کشورهاي بزرگتر با ظرفیت تولیدي بزرگتـر مناسـبت بیـشتري در دسـتیابی بـه      . داخلی بر حسب ظرفیت تولید و اندازه بازار می باشند 

ي ملـی قـوي در جـذب بیـشتر واردات     اآنها همچنین بازارهـ . ندمقیاس اقتصادي و افزایش صادرات شان بر حسب مزیت هاي نسبی دار  
دات ناخالص داخلـی دو کـشور باعـث افـزایش حجـم هـاي تجـارت دو جانبـه شـود،               یدارند، بنابراین انتظار می رود که افزایشی در تول        

) شـد  بزرگتـر از صـفر با  1βهمچنین انتظار تئوري این است که ضریب تخمین زده شده   )01 >β .     در برخـی از مطالعـات اخیـر مـدل
   jبـه کـشور واردکننـده    راi صادر کننـده  که صادرات کـشور Xji را به صورت جمالت جداگانه به کار می برند، همراه با Yj وYi جاذبه،
  . می کند ارائه

GDP      خرید کشورهاي صادر کننده یـا وارد کننـده    سرانه متغیر توضیحی است که به عنوان شاخصی براي سطح درآمد یا قدرت 
 به سطح درآمد شرکاي تجـاري  کشورهاي اسالمیاین متغیر به منظور پیش بینی اینکه آیا جریان هاي تجارت دو جانبه . به کار می رود 
  . خاصی حذف کرده انددر تعدادي از مدل هاي جاذبه اخیر این متغیر را بدون ارائه دلیل.  یا نه، به کار خواهد رفتآن بستگی دارد

جغرافیاي اقتصادي و تئوري نسبت هاي عامل را ترکیب، و معادله جاذبه را در سطح صـنعت اسـتخراج نمـود،             ) 1989(برگسترند  
به عالوه فرض شده کـه عـرض بـین    . که پیش بینی می کند صادرات یک کاال در تجارت دو جانبه به درآمد و درآمد سرانه بستگی دارد   

بدین لحاظ توصیه شده که جهت اجتناب از مشکل تـصریح مـدل در کـاربرد تجربـی مـدل            . اوت کشش تبدیل ثابتی دارد    بازارهاي متف 
  .  ، هیچ اطالعاتی درباره بزرگی و عالمت آن نمی توان ارائه نمود2βراجع به متغیر .  سرانه در مدل لحاظ شودGDPجاذبه، متغیر 

 بادوام در تجارت است که موانع تجارت همانند هزینه هاي حمل و نقل، زمان، ناآشنایی فرهنگی و موانـع   متغیر مسافت یک عامل   
)در بیشتر ادبیات گذشته ضریب متغیر مسافت   . دسترسی به بازار را نشان می دهد       )3Β      را به عنوان کـشش تجـارت نـسبت بـه سـطح

  .دمطلق مسافت جغرافیایی تفسیر کرده ان
 را بدون کنترل مسافت نسبی با هم ادغام می کنند در یـک  به عنوان یک نتیجه، معادالت جاذبه اي که کلیه جفت هاي دو جانبه        

یـا شـاخص    1براي رفع این ابهام در این نوع معادالت نـامعین شـده، از شـاخص مرکزیـت    . وضعیت به طور بالقوه مهم، نامعین می شوند  
ثابت نمودند که متغیـرات ضـرایب مـسافت، اطالعـات     ) 2003(3اس تفسیر ضریب مسافت،باچ و همکاران  براس. استفاده شده است  2دوري

 ضریب مسافت در عوض، مسافت هاي، نسبی کشورها را اندازه. زیادي در مورد تغییرات هزینه هاي مسافت در طول زمان ارائه نمی کند  
)باید کوچکتر از صفر باشد  3βبراساس مبانی تئوري، ضریب .  می کندگیري )03 <β.  

 متغیرهاي توضیحی دیگري عالوه بر سه متغیر مطـرح شـده در فـوق بـه مـدل            ) 2( براساس معادله جاذبه معمول معادله       در این مقاله  
ي کشور صادر کننده و وارد کننـده وارد  به طور مجزا برادر معادله جریان تجاري کشورها   ) EC( متغیر کاربران اینترنت     .اضافه می شود  
الهـام گرفتـه   ) 2004(وکالرك و و الـستن  ) 2004(فروند و ینهولد : براي مثال ( که ازمطالعات موجود در ادبیات مربوط  مدل می شود،    

  .)است
افزون بـر ایـن ،   . ها است بیانگر تأثیر گذاري آن بر جریان تجاري از طریق کاهش هزینه هاي ثابت و افزایش سود صادر کنندگان کشور         

ت حگیرند که همزمان ت را به عنوان یک جایگزین متغیر استفاده از اینترنت در نظر می          ) EC(کالرك و والستن تعداد کاربران اینترنت       
ن و تعـداد خطـوط تلفـ    ) PC(؛ تعداد کامپیوترهاي شخصی   ) ICTC( تأثیر متغیرهایی چون هزینه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات          

بدین لحاظ متغیر کاربران اینترنت تنها توضیح دهنده جریان تجاري نیست ، بلکه نقش درونگرایی آن قابل بررسـی اسـت در     . قرار دارد   
 ( EC ، هماننـد روش کـالرك و والـستن از متغیـر     ITاین پژوهش نیز به دلیل عدم دسترسی به اطالعات دقیق به ویـژه در خـصوص             

  .ه شده است استفاد) کاربران اینترنت 
 )3(        [ ] ( ) ( )[ ] ijijijjijijiij LDECECpYpYYYX εββββββα +++++++= 654321 ln//ln.lnln  

این متغیـر  .  وارد مدل شده که شاخص براي جهانی شدن نامیده می شود   WTO مجازيمتغیر  ) 3(براساس معادله جاذبه معادله     
 این سـوال پاسـخ   جهت شناسایی الگوي جریان تجاري کشورهاي اسالمی نسبت به الحاق در سازمان تجارت جهانی به کار می رود تا به 

                                                
1. Centrality index (Anderson and Van Wincoop (2003) 
2. remoteness index (Wei,1966) 
3. Buch et all. 
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 بنـابراین معادلـه نهـایی بـه     ؟دهد که آیا سازمان تجارت جهانی بستر مناسبی براي افزایش جریانات تجاري کشورهاي اسالمی می باشد  
  . شکل زیر تصریح می شود

)4        (
[ ] ( ) ( )[ ]

ij

ijijjijijiij wtoLDECECpYpYYYX

ε

βββββββα

+

+++++++= 7654321 ln//ln.lnln
  

 برجریانـات تجـاري   جهانی شدن تاثیر  در شناسایی 7β یعنی  WTO به این دلیل در نظر گرفته شده که ضریب           WTOمتغیر  
شـریک تجـاري   براي هـر یـک از معیـار فـوق اگـر       :  ارزش متغیرهاي مجازي معموالً دو تایی است       .کشورهاي اسالمی را نشان می دهد     

هنگـامی  7βعنـی   یWTOضـریب  .  ،یک و در غیر این صورت صفر می شـود         )سازمان تجارت جهانی  (WTOعضو  کشورهاي اسالمی   
 منفی می شـود  7β، همچنین وقتی   افزایش یابد)جهانی شدن(عضویت در سازمان تجارت جهانی  با   جریان تجاري که  مثبت می شود    

  .یابدکاهش )جهانی شدن(با عضویت در سازمان تجارت جهانی  با جریان تجاريکه 
  داده ها

منتخبـی از کـشورهاي اسـالمی     دو جانبه بین يتجزیه و تحلیل کلی را براساس داده هاي مربوط به جریان هاي تجاراین مطالعه  
هـاي  GDPهـا،  GDP همـراه بـا متغیرهـاي مـستقل     ،اي تجـاري   رککشور کـه عمـده تـرین شـ        14 و   عضو سازمان کنفرانس اسالمی   

ط به جریان هاي تجارت دو جانبه بـه طـور کلـی و    بوداده اي مر. ند و مسافت بین دو کشور، تنظیم می ک       EC،تجارت الکترونیک   سرانه
مقادیر واقعی صـادرات و واردات بـر حـسب    . 1 گردآوردي شد1999-2006بخش صادرات و واردات از آمارهاي مربوط به سال    هشت  در  
  .ون دالر می باشدیمیل

ایـران، پاکـستان، ترکیـه، جمهـوري     : که عبارتنـد از   هاي اسالمی تشکیل شده اند      ورداده هاي نمونه از تمامی شرکاي تجاري کش       
بـنگالدش  مـالزي ، انـدونزي، مراکش،مـصر ،       ،   ، عمـان   آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ، عربـستان، امـارات         

 شزیک اصلی تجاري کشورهاي عضو کنفـرانس اسـالمی عبارتنـد    14و،موریتانی ،اوگاندا ،تونس ،سیرالئون ،اردن ،سودان ،لبنان ،سوریه ،       
 کشور می 38که جمعاً هندو ،روسیه  ، کره جنوبی   ، اسپانیا، هلند، انگلستان، کانادا، استرالیا، ، چین، ژاپن         آلمان، فرانسه، ایتالیا  آمریکا ، از،

ه بود، اما سعی شد تا حد ممکن همـه کـشورهایی کـه      موعه داده ها به دلیل حجم اطالعات در دسترس محدود شد          اگر چه مج  . 2باشند
  .اطالعاتشان در دسترس بود انتخاب شوند

 و کـشورهاي اسـالمی   مربـوط بـه    )EC( ونیز متغیـر تجـارت الکترونیـک    )سرانهGDP( جمعیت ،ها GDPداده هاي مربوط به     
متغیـر مـسافت دامنـه    .  به دسـت آمـده اسـت   هانی ومنبع بانک ج سازمان ملل متحد،کشورهاي شریک آن از آمارهاي مالی بین المللی     

  .بزرگ مسافت بین پایتخت هر یک از این کشورها می باشد
  روش تخمین

کشورهاي  دو جانبه را براي ي در چارچوب مدل هاي جاذبه می توان جریان هاي تجار        ، طور که در قسمت قبل بیان گردید       همان
.  تأثیر وجود یک موافقتنامه همکاري هاي اقتصادي بین کشورها را بررسـی نمـود   پیش بینی وها و عمده ترین شرکاي تجاري آن   اسالمی

 بـه دسـت آمـده    STATAبا استفاده از نـرم افـزار   ) داده هاي تابلویی(3 پنل دیتاروشنتایج ناشی از برآورد مدل هاي جاذبه تجاري به   
 بـراي کـل   تجـارت الکترونیـک  اذبه اصلی همـراه بـا متغیـر    در این مطالعه همان طور که در معرفی مدل هاي آمد، ابتدا معادله ج . است

  .به مدل اضافه می شود WTOکشورها برآورد و سپس متغیر مجازي 
  

  نتایج تجربی
  برآورد معادله جاذبه

م و بـراي مـدل   براي مدل سو/. 78هاي حدود  2R. آورده شده است  ) 1(در جدول   ) 4(و  ) 3(نتایج رگرسیون براي معادله جاذبه      
 کـشورهاي اسـالمی  ن هاي تجارت دو جانبه ابدین معنا که مدل جاذبه تا حدودي توانسته مقداري از جری    . می باشند /. 79چهارم حدود   

  . را توضیح دهد و به دلیل مقطعی بودن داده ها مقادیر ضرایب تعیین معقول به نظر می رسند
ي کشورهاي اسـالمی   که جهت شناسایی مدل اصلی جریان هاي تجارلکترونیکتجارت ادر جدول برآورد شده ابتدا ضریب متغیر        

ي  مقدار مثبت و معنـادار اسـت و بـدان معناسـت کـه الگـوي تجـار        تجارت الکترونیکیباضر. به کار می رود مورد بحث قرار می گیرد       
 کند که دو کشور در یک ارتباط کامل مدل هکشرـ اوهلین فرض می. از مدل تجارت هکشر ـ اوهلین پیروي می کند کشورهاي اسالمی 

   4.اقتصادي می توانند از طریق تجارت بین صنعتی باعث توسعه تجارت بین خود شوند
                                                

              http://unstas.un.org/comtrade/:  در این مورد به سایت زیر مراجعه کنیدبراي دیدن جزئیات بیشتر . 1
  . اکثر کشورهاي اسالمی به دلیل در دسترس نبودن آمارهایشان از این گروه کشورها حذف شدند.2

3.Panel Data3  
اونت . ین صنعتی توسط تئوري تجارت بازدهی فزآینده توضیح داده می شوداصوالً ترکیب تجارت بین صنعتی توسط تئوري هکشرـ اوهلین، و ترکیبات تجارت ب. 4

تفاوت هاي بزرگ در موجودي عوامل تولید . از تفاوت هاي موجودي عوامل تولید و سهم تجارت درون صنعتی در شناسایی مدل استفاده کردند) 2002(و کلر 
 جاذبه را به وجود می آورد، و نیز آن تجارت بین و نه درون صنعتی در رده بندي کردن نمونه یک مدل هکشرـ اوهلین را می سازد که تخصص در تولید و معادله

 .اثبا نمود که نسبت تجارت درون صنعتی به علت حجم تجارت ناخالص، مقدار قابل مالحظه اي نمی باشد) 1995(برخالف این داویس . خود استفاده کردند
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نقش تعیین کننده اي داشته ي کشورهاي اسالمی ات ناخالص داخلی دو کشور در تعیین نمودن حجم تجار       ید تول (Log)لگاریتم  
و معنادار می باشد، که این نتیجه با فرضیه اصلی مـدل جاذبـه   /. 99 ثابت و حدود  GDPبراي متغیر   1βضریب تخمین زده شده     . است
به هر حال ضریب تخمین زده شـده بـدین معناسـت    . می یابند سازگار استجم هاي تجارت افزایش    ه با افزایش در اندازه اقتصادي ح      ک

  دو جانبـه يدرصد از حجم تجـار /. 99 به طور متوسط باعث افزایش GDPدي در که با ثابت بودن سایر متیغرها، یک افزایش یک درص     
  .  ها مبتنی بر مبناي تئوري موضوع استGDPنزدیک به یک بودن ضریب .  می شودکشورهاي اسالمی 

یل حاصـل   منبع ذدو کمتر است، امکان دارد که از GDP دو جانبه به تناسب افزایش در   يدلیل اینکه چرا افزایش در حجم تجار      
اندازه موانع تجارت است که در صورت باال و وسیع بودن موانع تجارت،   دوم  .  است هایکی وجود اثر بازار ملی نسبتاً بزرگ در کشور        : شود

  .حجم تجارت کوچکتر خواهد بود
کـشورهاي   دو جانبـه  ي سرانه عامل قابل توجهی در تعیین جریان هـاي تجـار  GDPدر مقابل، تخمین نشان می دهد که متغیر         

در سـطح  آمـده  ) 1(همان طور که در جدول ) 3( سرانه تقریباً در معادله      GDP متغیر   2βضریب تخمین زده شده     .  نمی باشد  اسالمی
که پیش بینی کـرده  ) 1997( به دست می آید با تجزیه و تحلیل فرانکل 2βنتیجه تجربی که از ضریب .  می باشد   درصد معنا دار   90/0

درصد در جریان تجارت دو جانبه می شود، هماهنـگ مـی   /. 1 سرانه منجر به افزایشی در حدود       GDP یک درصدي در     شبود که افزای  
 سرانه پیـروي مـی کننـد، کـه     GDP و نه GDPیک الگوي  از ي کشورهاي اسالمی الگوهاي تجار بیشتر  این نشان می دهد که       1.باشد

 بیـشتر بـه مقـدار تولیـدات      کشورهاي اسالمیمی توان حدس زد که تجارت     . ازه کلی اقتصاد شریک تجاري آن تأکید دارد       بیشتر به اند  
اساسی صادراتی استاندارد شده که نسبت به اندازه کل بازار حساس می باشد و نیز به کیفیت ارزش افزوده باالي تولیدات اساسی که بـه   

  .ستگی داردسطح درآمد شریک تجاري حساس است، ب
معنـادار مـی   /. 95مثبـت و در سـطح   4βو3βتجارت الکترونیک تاثیر قابل توجهی بر جریانات تجاري دارد به طوري که ضرایب      

  .باشند
 نـشان مـی   را مدل دو هر نشان داده شده، متغیر مسافت از لحاظ آماري با عالمت انتظاري منفی در         ) 1(همان طور که در جدول      

 مهـم بـراي جریـان    بـسیار قبالً نشان داده شد که مسافت، یک عامل .  نه تنها معنادار می باشد بلکه عالمت مورد انتظار را هم دارد  دهد،
 تخمین زده شده اند مـی   لگاریتم مسافت هاي به دست آمده مشابه دیگر مطالعات قبلی که5βضرایب  . می باشد ي کشورها   هاي تجار 

  2.باشند
یان هاي تجاري باشد جرداراي زبان و فرهنگ مشترك      معنا که اگر شریک تجاري     ینبد/. 99 و معنادار    مثبت با مقدار  6βضریب  

وقتـی کـه   ناسـت کـه جریـان هـاي تجـاري      بـدین مع در مدل چهـارم   7β و معنادار مثبت ضریب .افزایش می یابد کشورهاي اسالمی 
  .کشورشریک تجاري عضو سازمان تجارت جهانی باشد افزایش می یابد 

  نتیجه. 5
تعامالت بین المللی و وابستگی اقتصادي شدیدي که امروزه میان کشورهاي مختلف جهان مـشاهده مـی شـود توانـسته زنجیـره هـاي                  

. انـدازه اقتـصاد  . سرمایه گذاري خارجی. ولفه هاي اقتصادي نظیر بازارهاي مالی و سرمایه  اتصال اقتصادهاي ملی را بر پایه پارامتر ها و م         
در این میان نقـش  . تولید بین المللی و جز اینها قرار داده و زمینه یکپارچگی و ادغام اقتصادي را فراهم کند   . اندازه بازار تجارت خارجی     

ائز اهمیت بسیاري است به طـوري کـه بـا تـاثیر گـذاري متقابـل ایـن دو پـارامتر         تجارت بین الملل و تکنولوژي ارتباطات و اطالعات ح      
  .اقتصادي روند فرآیند جهانی شدن اقتصاد تسهیل شده و به افزایش تجارت جهانی منجر شده است

انبه و چند جانبـه  روي آوردن به تجارت بین الملل از طریق تجارت الکترونیک می تواند اثرات مثبت زیادي بر جریان هاي تجاري دو ج                
ایـن  . رشد اقتصادي و رفاه جامعه داشته و مزایاي بسیاري را براي کاربران اینترنتی و استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک فراهم کنـد        

کاهش هزینه ها و افزایش حجم تجارت جهانی کامال تشدید شـده  . فشردگی زمان و مکان. مساله با توجه به کاهش فاصله هاي فیزیکی   
اهمیت این مساله هنگامی دو چندان مـی  . و تمایل بیشتري را براي استفاده از تجارت بدون مرز یعنی تجارت الکترونیک ایجاد می کند              

  .ارتباطاتی و رایانه اي را در عصر حاضر به آن اضافه کنیم. شود که توسعه و پیشرفت فناوري هاي اطالعاتی
 عوامل تولید کم و منابع طبیعی فراوان است، که تاکنون نتوانسته به عنوان یک         یک اقتصاد کوچک با موجودي     کشورهاي اسالمی 

 از طریـق افـزایش جریـان هـاي     هـا د بر این اساس رشـد اقتـصادي آن      نکشور عمده در امر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی ظاهر شو           
  .حاصل می شودد اولیه موا نفت خام و  مواد اولیه ناشی از منابع طبیعی از جمله ،کانی ها ،صادرات
  

  
  
  
  

                                                
 سرانه به منظور استفاده در تحلیل هاي جاذبه بهتر عمل می کنند یا نه، GDP و GDP براي pppه هیا پایه اي بحث هاي زیادي وجود دارد که آیا داد. 1

د قدرت خرید یک ملت مصرف کننده را منعکس کند؛ در حالی که پایه » می تواند سطح درآppp سرانه در پایه GDPمحققان زیادي استدالل می کنند که 
GDP ,pppبت به بقیه عوامل به خودي خود مزیت داشته باشد سرانه ممکن است نس .  

2. Frankel (1997), wall (1999), Buch et al (2003) 
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 همراه با متغیر دامی ECمدل جاذبه با متغیر 
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  :ECمدل جادبه با متغیر 
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 FEاثرات ثابت  *REاثرات تصادفی  FEرات ثابتاث  *REاثرات تصادفی

  متغیرهاي توضیحی
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 GDPتولید ناخالص داخلی   299/1  917/0  299/0  897/0

 تولید ناخالص داخلی سرانه  -470/0  105/0  470/0  098/0
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067/0  034/0-  059/0  034/0-  ECصادرکننده   
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429/0  ___  ___  ___  WTO 
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