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  چکیده
و اشـتغال بـا اسـتفاده از     یناخـالص داخلـ   یدبر تول یکیمقاله برآورد اثر  تجارت الکترون ینهدف ا

است.  یبا دو روش اثرات ثابت و تصادف ییقیتلف يها داده یوندر قالب مدل رگرس یاستان يها داده

 یـران ا در دهد یاستفاده شده است. شواهد نشان م 1394تا  1392 يها منظور  از آمار سال ینا يبرا

درصـد   2/4آن مبادله  یجهوجود دارد که نت ینترنتیا هزار فروشگاه  17و  ینآنال یدارخر یلیونم 14

GDP  تجـارت   دهـد  ینشـان مـ   یجاسـت. نتـا   یکـی بـه صـورت الکترون   یفروش درصد خرده 11و

نسـبت بـه تجـارت     يور داده است.کشش بهـره  یشرا افزا يور بهره B2Cبر  یدبا تاک یکیالکترون

سهم تجـارت   یشدرصد افزا یک یگر،. به عبارت دشود یبرآورد م 0108/0تا  006/0 کترونیکیال

 یناخالص داخل یددرصد تول 0108/0تا  006/0 یشباعث افزا ی،ناخالص داخل یداز تول یکیالکترون

 یرمعنـادار غ يامـا از نظـر آمـار    ی،بر اشتغال منفـ  یکیتجارت الکترون یر. تاثشود یسرانه هر استان م

 ینچن یکاري،آن بر نرخ ب تاثیري یسرانه و ب یدبر تول یکی. با توجه به اثر مثبت تجارت  الکتروناست

   داشته است. یکار را در پ یروين يور بهبود بهره یکیکه تجارت الکترون شود یبرداشت م
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 اهمیت موضوع -1

هــاي فــروش  وکارهــاي جدیــد ایجــاد کــرده اســت. فعالیــت  تجــارت الکترونیکــی، کســب

تواننـد بـا مشـتریان ارتبـاط      ها می کنند که بنگاه هاي جدیدي را فراهم می الکترونیکی، کانال

برقرار کنند و وارد بازارهاي جدیدي شوند؛ همچنین با بهبود فرایندها و ساختارهاي فروش 

ها، اهمیـت کمتـري    دهد. در تجارت الکترونیکی، فاصله را افزایش میها، کارایی آنها  بنگاه

شـود، تعـادل    یابد، گردآوري اطالعات تسهیل مـی  هاي مبادله کاهش می کند، هزینه پیدا می

  شود.  ها و حضور فیزیکی کمتر می شود و نیاز به واسطه بین عرضه و تقاضا برقرار می

میلیـارد دالر بـوده و    1943برابـر بـا    2014در سـال   1 کننـده  مبادله بنگاه با مصرفحجم 

برسـد. ایـن مقـدار     2015میلیارد دالر در سـال   2251درصد رشد به  24شود با  بینی می پیش

میلیـون نفـر خریـدار     1139شود. در جهان حـدود   فروشی را شامل می درصد کل خرده 9/5

 نفر جمعیـت  100د. از هر دهن درصد جمعیت جهان را تشکیل می 20آنالین وجود دارد که 

نفر خریـد آنالیـن انجـام     42کاربر اینترنت،  100نفر خریدار آنالین وجود دارد و از هر  20

  .2)2016دهند (ایمارکتر،  می

در آمریکاي شمالی، کشورهاي کانادا، ایاالت متحده آمریکا و مکزیک پیشرو هسـتند.  

درصد است. در کانادا بـیش   55/2قه در این منط GDPاز کننده  مبادله بنگاه با مصرفسهم 

درصـد درآمـد خـود را     3/3و هر خریدار آنالیـن   هستنددرصد مردم خریدار آنالین  56از 

  کند.   صرف خریدهاي آنالین می

در منطقه آمریکاي التین، کشورهاي برزیل، آرژانتین و شیلی سـه کشـور برتـر هسـتند.     

مبادلـه  درصد است. مجموع  83/0منطقه  در این GDPاز  کننده مبادله بنگاه با مصرفسهم 

درصـد   38شـود. در شـیلی    میلیارد دالر بـرآورد مـی   44در این منطقه  کننده بنگاه با مصرف

  کنند.   درصد درآمد خود را صرف خریدهاي آنالین می 6/2مردم خریدار آنالین هستند و 

، فرانسـه،  آلمـان  در اروپا بیشـترین مبـادالت تجـارت الکترونیکـی مربـوط بـه انگلـیس،       

درصـد   40درصـد اسـت. حـدود     5/2 منطقـه در این  eGDP 3روسیه، اسپانیا و ایتالیا است. 

                                                                                                              
 Businessکننــده بــه صـورت الکترونیکــی (  در ایـن مطالعــه نمــاد مبادلـه بنگــاه بــا مصـرف    -1 to  Consumer 

Electronic.معرفی شده است ( 

2- eMarketer 
 تولید ناخالص داخلی که به صورت الکترونیکی ایجاد شده است. - 3
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شـود. در اسـپانیا    یمـ فروشـی آنالیـن مبادلـه     درصد خرده 2/7مردم خریدار آنالین هستند و 

  شود. درصد درآمد خریداران آنالین صرف خریدهاي الکترونیکی می 5بیش از 

، هند و اندونزي بیشترین مبادالت کره ه، کشورهاي چین، ژاپن، استرالیا،اقیانوسی-در آسیا

درصد مردم در استرالیا  66درصد است. بیش از  32/3در این منطقه  eGDPآنالین را دارند. 

  کنند. درصد درآمد خود را صرف خریدهاي آنالین می 6/2خریدار آنالین هستند و 

میلیــون نفــر  14حــدود  1ترنتــی فعالیــت دارنــد.هــزار فروشــگاه این 17در ایــران بــیش از 

میلیـون نفـر از تلفـن     70میلیـون نفـر از اینترنـت و     60خریدار آنالین وجـود دارد. همچنـین   

میلیـون ریـال خریـد آنالیـن انجـام       50کنند. هر خریـدار آنالیـن، سـالیانه     همراه استفاده می

از  1392رشد نسـبت بـه سـال     درصد 74با  1393اینترنتی در سال  هاي تراکنشکل دهد.  می

رشـد نسـبت بـه     درصـد  25بـا   1394میلیون تراکنش و در سال  529میلیون تراکنش به  304

 46بـا   1393در سـال   سـیار  هـاي  تـراکنش  اسـت.  میلیون تراکنش رسیده 662به  1393سال 

 1394میلیـون و در سـال    1,396میلیون تراکنش بـه   958از  1392رشد نسبت به سال  درصد

ــه میــزان  درصــد 18رشــد بــا  ــه .میلیــون تــراکنش رســیده اســت 1،646ب تعــداد  طــورکلی ب

اســت. مجمــوع ایــن اینترنتــی  هــاي تــراکنشبرابــر تعــداد  7/2حــدود  ســیار هــاي تــراکنش

 1394تریلیـون ریـال در سـال     693تحوالت سبب شده که حجـم تجـارت الکترونیکـی بـه     

ــد. ــراکنش   2برس ــن ت ــل ای ــغ ک ــا،  مبل ــد   5/4ه ــد تولی ــی و  درص ــالص داخل ــد  11ناخ درص

  دهد.   فروشی را پوشش می خرده

شـود کـه    با چنین روندي که تجارت الکترونیکی در پی داشته، این پرسـش مطـرح مـی   

وري، تولید و اشتغال اثرگذار بوده است؟ آیـا ایـن اثـر قابـل      آیا تجارت الکترونیکی بر بهره

شـود: در   دهـی مـی   صورت سازمان ها، مقاله به این مالحظه است؟ براي پاسخ به این پرسش

ي و ور بهـره یر تجـارت الکترونیکـی بـر اشـتغال،     تـاث ادامه، ادبیات نظـري و شـواهد تجربـی    

شـود. بـه دنبـال آن، شـواهد آمـاري و حقـایق ایـن پدیـده در ایـران، مـرور            یمـ تولید ارائـه  

و  هــا پــردازد و در پایــان، یافتــه شــود. بخــش بعــدي بــه روش تحقیــق و ارائــه مــدل مــی مــی

  شود. ات ارائه می یشنهادپ

 

                                                                                                              
  1395 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،  - 1

 1395ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی  - 2



  1397، بهار 68شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي     156

 

 

  پیشینه تحقیق و مبانی نظري -2

و تجارت الکترونیک (به عنوان  فاوا اثر ابتدا شده، انجام مطالعات از استفاده با بخش این در

هـا بـر    شـود و در مرحلـه دوم اثـر آن    بررسی می تولید وري و بهره یکی از پیامدهاي فاوا) بر

    گیرد. ارزیابی قرار میو بازار کار مورد  اشتغال

  

  تولید و وري بهره الکترونیکی، تجارت -1-2

هاي زنجیره تامین  ياستراتژکند براي باقی ماندن در عرصه رقابت،  یمرا مجبور  ها بنگاهفاوا 

به دنبـال حـذف    ها بنگاهارزیابی کنند. به عبارت دیگر، از آنجا که  مجددخود را بررسی و 

تواننـد در خـارج از بنگـاه و     یمـ هـاي معـامالت هسـتند و بسـیاري از معـامالت       يناکارآمـد 

توانـد در   یمـ هـاي آن   يکـاربر الکترونیکـی انجـام شـوند، از ایـن رو، اینترنـت و       صورت به

بـه عـالوه توسـعه فـاوا     . )2002، 1باشد (اکالك موثرافزایش کارایی مدیریت زنجیره تامین 

ی بازار مـواد الزم بـراي تولیـد خـود را شناسـایی      راحت بههد که د یم ها بنگاهاین امکان را به 

هـا و   یمـت قي و پردازش مربوط به آور جمعهاي  ینههزکرده و از این طریق منجر به کاهش 

توانـد منجـر بـه     هاي مختلف کاالهاي تولیدي شوند. بهبـود هـر چـه بیشـتر فـاوا مـی       یژگیو

  اثرگذار باشد.  وري ها شده و از این طریق بر بهره ینههزکاهش 

بـا کـاهش رشـد     1970 اواسـط دهـه   ازفـاوا  کـارگیري   هبـ دهد  تحقیات زیادي نشان می

، 2(فالـک  همـراه بـوده اسـت    یافته اغلب کشورهاي توسعه سرمایه در وري نیروي کار و بهره

 1987سـال   در سـولو  »وري پـارادوکس بهـره  «عنـوان   بـا اي  مساله طرحاین مساله به  .)2015

هاي متفـاوتی ارائـه شـد؛     . با ادامه تحقیقات از سوي اقتصاددانان و محققان، توجیهشدمنجر 

گذاري و بازده به دلیـل تغییـر    بین سرمایه مالحظه  قابلهاي زمانی  برخی علت را وجود وقفه

در بخش خدمات)  خصوص بهگیري ( اندازه ، برخی به مسالهدندان می ساختار بنگاه یا صنعت

دانند و برخـی بـا    علت را کوچکی نمونه به دلیل کمبود اطالعات می رخیب کنند، اشاره می

یک متغیـر مجـزا، سـعی در توجیـه تفـاوت       عنوان بهتعریف و اضافه کردن متغیر توسعه فاوا 

زعـم   بـه کننـد.   ي اقتصادسنجی محـور مـی  ها مدلها مبتنی بر حسابداري رشد و  نتایج بررسی

: وري را افـزایش دهـد   تواند رشد بهره می ،شده شناخته از طریق سه فراگرد، فاوا نااین محقق

                                                                                                              
1- ECLAC 
2- Falk 
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اي  مالحظـه  تواند سهم قابـل  میفاوا افزایش سریع پیشرفت فنی در صنایع تولیدکننده نخست 

 تواند محرك نیروي کـار باشـد   یند تولید میادر فرفاوا  استفاده از. دوم، در رشد داشته باشد

کنـد کـه بـه عمـق      ن را ترغیـب مـی  آاسـتفاده از  فاوا، قیمت پایین براي کاالها و خدمات  و

وري یـا  ااز طریق اشاعه فنسوم دهد.  را افزایش می وري نیروي کار  بهرهمنجر شده و سرمایه 

شود که بازدهی  می اثرات اشاعه وقتی پدیدار .رود میوري باالتر  بهرهفاوا، شبکه استفاده از 

  ). 1390(کیانی،  اشدبیش از بازده خصوصی آن ب ،گذاري اجتماعی سرمایه

ي نیـروي کـار و   ور بهـره دهد فاوا عامل مهمـی در بهبـود    یمنتایج مطالعه دیگري نشان  

 و اسـدي  ). محمـودزاده 2000، 2و جورگنسـون  2000، 1سرمایه در آمریکا بوده است (اولینر

وري  دهند اثر سرمایه انسانی و سرمایه فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهره نشان می )1386(

گـذاري   دهد سـرمایه  دار است. همچنین تحقیقات نشان می نیروي کار در ایران مثبت و معنی

یافتـه   دهد، اما میزان تاثیر آن همانند کشورهاي توسعه فناوري اطالعات، تولید را افزایش می

ي ور بهـره یر تجـارت الکترونیکـی بـر    تـاث ینـه  زم در). مطالعات 1384هانگرد، قوي نیست (ج

  ي بوده است. ور بهرهدهنده تاثیر مثبت تجارت الکترونیکی بر  نشان

هـاي   سـازمان همکـاري  کشور  9یر فاوا بر رشد اقتصادي تاثدر تحقیقی که براي بررسی 

ص شـد کـه فـاوا بـه طـور      در طول دو دهه گذشته انجام گرفـت، مشـخ   3اقتصادي و توسعه

کنـد. در نیمـه دوم دهـه     یمبه رشد اقتصادي کمک  هرسالدرصد در  5/0تا  2/0متوسط از 

درصد افزایش پیـدا کـرد، زیـرا تجـارت الکترونیکـی از سـال        9/0تا  3/0این رشد به  1990

. ایـن  قرارگرفـت استفاده  موردو مراجع علمی  ها شرکتي توسط ا گسترده صورت به 1990

). 2001، 4متحده، کانـادا، اسـترالیا و فنالنـد بیشـتر بـوده اسـت (کالکچیـا        یاالتایرات در تاث

ي وابسـته بـه فـاوا افـزایش نیافتـه، بلکـه در       هـا  بخـش ي فقط در ور بهرهینکه ااز همه  تر مهم

). 2001، 5یافتـه اسـت (اسـتیرو    یشافـزا صنایعی هم که تولیدات وابسـته بـه فـاوا ندارنـد نیـز      

درصـدي   10تـا   5رشد  منجر به بلندمدتتواند در  یمش تجارت الکترونیکی همچنین افزای

                                                                                                              
1- Oliner 
2- Jorgenson 
3- Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) 
4- Colecchia 
5- Stiroh 
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GDP دهنـد نیـروي کـار از     یمـ نشـان   هـا  داده). عالوه بـر ایـن مـوارد،    2000، 1شود (ساچز

 ).2001، 2است (بیلی  شدهمند  ي ناشی از تجارت الکترونیکی بهرهور بهرهافزایش 

تجـارت الکترونیکـی بـر تولیـد از روش     بـراي بـرآورد تـاثیر     )2015( 3فالک و هاگستن

هاي بخـش   هاي بنگاه گیري از داده ها با بهره اند. آن هاي تلفیقی استفاده کرده رگرسیون داده

و از طریـق دو   2010تـا   2002هـاي   کشور اروپـایی طـی سـال    14صنایع تولیدي و خدمات 

(تحلیل پویا) به بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بـر   GMM(تحلیل ایستا) و  OLSبرآورد 

انـد. نتـایج تجربـی نشـان داد کـه تغییـرات در فـروش         وري نیـروي کـار پرداختـه    رشد بهـره 

  وري نیروي کار دارد. ها، ارتباط مثبت و معناداري با رشد بهره الکترونیکی بنگاه

نجام شده است. برخی مطالعات نشان ها، مطالعاتی ا  یمتقیر تجارت الکترونیکی بر تاثدر زمینه 

میانگین باالتر از قیمت  طور بهرسند  یمدهند قیمت محصوالتی که از طریق اینترنت به فروش  یم

دهنـد قیمـت    یمـ . این در حالی است که مطالعات جدیدتر نشـان  ستا ها آنخرید به شیوه سنتی 

 هـا  آند کمتر از خرید سـنتی  درص 10 حدودشده از طریق اینترنت  یداريخر لوح فشردهکتاب و 

تجـارت   تـاثیر  ازحـاکی   شـواهد موجـود  ). در سـطح خـرد اقتصـادي،    1999، 4(جولفسون ستا

  ).1390(کیانی،  استقیمت کاالها و خدمات  کاهش بر الکترونیکی

 

 اشتغال و بازار کار الکترونیکی، تجارت -2-2

یر بـر مهـارت   تـاث گـذارد؛ از طریـق    یمـ به دو صورت بر بازار کـار اثـر    تجارت الکترونیکی

ي و تقاضــاي کــار (اثــر ور بهــرهیر بــر تـاث نیـروي کــار و دســتمزد (اثــر مســتقیم) و از طریــق  

). گسـترش تجـارت الکترونیـک باعـث ایجـاد فرصـت شـغلی        2002غیرمسقیم) (اکـالك،  

و  هـا افزار نـرم هـا،   یسـرگرم هایی مانند کاالها و خدمات مرتبط با اطالعات،  ینهزم درجدید 

تجــارت  هــا آنشــود. ایــن در حــالی اســت کــه شــاغلی کــه در   محصــوالت دیجیتــال مــی

  شود از بین خواهند رفت.  وکار کسبالکترونیکی جایگزین روش سنتی انجام 

کننـد، ماننـد    یمـ ی فعالیـت  فروشـ  خـرده یی کـه در  وکارهـا  کسـب دهـد   یمشواهد نشان 

یر تجـارت الکترونیکـی قـرار    تـاث تی، بیشـتر تحـت   مسـافر ي هـا  آژانـس هاي پستی و  شرکت

                                                                                                              
1- Sachs 
2- Baily 
3- Falk and Hagsten 
4- Brynjolfsson 
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یر آن بسـته بـه منـاطق جغرافیـایی، کشـورها و صـنایع مختلـف،        تـاث وجـود   ین ا باگیرند.  یم

یجادشده در آمریکـا و اتحادیـه   ادرصد از مشاغل  35تا  28متفاوت است. براي مثال، تقریبا 

وري  زایش بهـره ). همچنین با افـ 2000، 1اروپا به دلیل تجارت الکترونیکی بوده است (کوپل

  یابد.   در بلند مدت تقاضاي نیروي کار از طریق ایجاد مشاغل جدید افزایش می

دهــد، برخــی از  یمــهــاي جدیــد، تقاضــا بــراي کــارگران مــاهر را افــزایش   يتکنولــوژ

توانـد دلیلـی بـر بـدتر شـدن       یمـ محققان معتقدند که این افزایش تقاضا براي کارگران ماهر 

ــد باشــد (برســن  ــع درآم ــه). 1999، 2اهانتوزی ــدات طــورکل ب ــارتی تولی ــایین و  بامه ــاي پ ه

شــود. بنــابراین، رشــد  ینمــمنــد  ي کــم از گســترش صــنایع مــرتبط بــا فــاوا بهــره دســتمزدها

بـاال اسـت، اتفـاق     معمـوالً  هـا  آني واقعی در صـنایع فـاوامحور کـه دسـتمزد در     دستمزدها

ي بـه منظـور   ا مطالعـه ). 2002نخواهنـد شـد (اکـالك،     متـاثر یبـا  تقرافتد و صـنایع دیگـر    یم

تخمین اثر تجارت الکترونیکی بر اشتغال در کشـورهاي فرانسـه، آلمـان، ایتالیـا و انگلسـتان      

سـتانده سـه نـوع از اثـرات اقتصـادي را      -انجام گرفته کـه بـا اسـتفاده از روش جـدول داده     

ت الکترونیکی در صنایعی کـه بـه   کند. اثرات مستقیم که از طریق درآمد تجار یمشناسایی 

یـل ارتباطـات بـین صـنعتی     به دلیرمستقیم غشود. اثرات  یمیم درگیر هستند، ایجاد مستقطور 

درآمــد کینــزي از  -آینــد و اثــرات مرتبــه دوم کــه از طریــق مــدل مصــرف  یمــ بــه وجــود

  شوند.   یمیجادشده در مرتبه اول ایجاد ا افزوده ارزش

کافی بزرگ هسـتند و   اندازه  بهتقیم و مرتبه دوم بر اشتغال دهد اثرات مس نتایج نشان می

با فـرض نـرخ جانشـینی کامـل میـان تجـارت       (کنند  یماثرات مستقیم زیان مشاغل را جبران 

ییدي بر این مدعا اسـت کـه تجـارت الکترونیکـی منجـر بـه       تاو  )الکترونیک و صنایع سنتی

  ).1998، 3شود (کانسولتینگ بهبود وضعیت اشتغال می

ینکه اثر مثبت بر اشتغال دارد با آثار منفی نیز همراه است. اتجارت الکترونیکی عالوه بر 

  از چند مسیر تجارت الکترونیکی ممکن است کاهش اشتغال را در پی داشته باشد:

  ي فیزیکیها فروشگاهکاهش تعداد  -

  گران کاهش دالالن و واسطه -

                                                                                                              
1- Coppel 
2- Bresnahan 
3- Consulting 
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هـاي   شـوند، امـا فروشـگاه    یس مـی تاسماهر  ي الکترونیکی اغلب توسط افرادها فروشگاه  -

هـاي   بنـابراین، انتقـال از فروشـگاه   ؛ شـوند  فیزیکی معموال توسط افراد غیرماهر مدیریت مـی 

هاي مجازي باعث اشتغال کارگران ماهر و بیکـاري کـارگران غیرمـاهر     فیزیکی به فروشگاه

کـی داراي هزینـه پـایین    هاي الکترونی یس و اداره فروشگاهتاسشود. همچنین از آنجا که  می

هاي فیزیکی است، پس ممکن است افراد غیرماهر نتوانند با افراد ماهر که  نسبت به فروشگاه

هاي مجازي دارند، رقابت کنند و از این طریق بیکاري افراد غیرماهر افزایش یابد،  فروشگاه

  شود. فرصت شغلی براي این افراد کمتر ایجاد می زیرا

شـود.   یکی باعث کاهش امنیت شغلی براي افـراد غیرمـاهر مـی   گسترش تجارت الکترون

شـود. ممکـن اسـت     براي مثال گسترش تجارت الکترونیکی باعث افزایش کار در خانه مـی 

نمونـه، در هنـد بـا گسـترش      عنـوان  بـه این مشاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نباشند. 

غیررسـمی کـه نهادهـاي    تجارت الکترونیکی قسمتی از اشتغال از بخـش رسـمی بـه بخـش     

 و نظارت داشته باشند، منتقل شده اسـت. در همـین راسـتا باصـري     ها آنتوانند بر   دولتی نمی

اي ایران  ) در زمینه بررسی نقش فناوري اطالعات بر اشتغال صنایع کارخانه1385جهانگرد (

وش و از طریـق ر  1379تـا   1374هـاي   با استفاده از روش الگوسازي چندسطحی براي سـال 

دهد فناوري، جانشین  اند. نتایج این مطالعه نشان می حداکثر درستنمایی مطالعه اي انجام داده

  اي ایران است. نیروي کار غیرماهر و مکمل نیروي کار ماهر در صنایع کارخانه

افزایش تجارت الکترونیکی باعث افزایش دستمزد زنان و کاهش شکاف دستمزد زنان و  -

به عبارت دیگر، تجارت الکترونیکی باعث کاهش تبعیض جنسیتی در  مردان نیز شده است.

  ).2015بازار کار می شود (فالک، 

هاي فاوا بر اشتغال بخش خـدمات در ایـران بـا اسـتفاده از روش      بررسی تاثیر زیرساخت

نشان می دهد کشـش اشـتغال    1382تا  1350هاي  براي سال خودرگرسیونی با وقفه توزیعی

مدت و بلندمدت بـه   هاي فاوا در کوتاه به موجودي سرمایه زیرساختبخش خدمات نسبت 

است که بیانگر تـاثیر مثبـت و معنـادار آن بـر اشـتغال بخـش خـدمات         01/1و  13/0ترتیب 

  ).1384کشور است (محمودزاده و اسدي، 

وري و اشتغال بـا   اکثر مطالعات داخلی در زمینه تاثیر توسعه فاوا بر رشد اقتصادي ، بهره

هاي فناوري از جمله هزینه تحقیق و توسعه و موجودي سرمایه فاوا انجام  تفاده از شاخصاس

هـاي تجـارت    گرفته است. بنابراین، تفاوت این مقاله با مقاالت پیشـین، اسـتفاده از شـاخص   
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هـا از تولیـد    و سـهم آن  MC(2و سـیار IC(1  )الکترونیک از قبیل حجـم تجـارت اینترنتـی (   

بـه عنـوان    کننده مبادله بنگاه با مصرفهاي اینترنتی و حجم  ناخالص داخلی، تعداد فروشگاه

خالصه نتایج تحقیقات انجـام شـده در زمینـه تـاثیر تجـارت       3هاي توسعه فاوا است. شاخص

  ) ارائه شده است.1الکترونیک، در جدول (
  

 ): خالصه تحقیقات انجام شده1جدول (

  نتایج پژوهش  سال - محققان  ثرگذاريا

ید
ول

ر ت
ر ب

اث
  

  باشد. موثرتواند در افزایش کارایی مدیریت زنجیره تامین  یماینترنت   )2002اکالك (

  دهد. گذاري فناوري اطالعات، تولید را افزایش می سرمایه  )1384جهانگرد (

ر 
ر ب

اث

ت
یم

ق
  

  درصد کمتر از خرید سنتی است. 10 حدوداز طریق اینترنت  CDقیمت کتاب و   )1999جولفسون (

  شود. قیمت کاالها و خدمات می کاهشباعث  تجارت الکترونیکی  )1390کیانی (

ره
به

ر 
ر ب

اث
 

ي
ور

  

  )2015فالک (
 وري نیـروي کـار و   با کاهش رشـد بهـره   1970 اواسط دهه ازفاوا کارگیري  هب

  .همراه بوده است یافته اغلب کشورهاي توسعه سرمایه در

  )1390کیانی (
  محرك نیروي کار باشد. تواند می یند تولیدادر فرفاوا استفاده 

  .ببردباالتر  را وري تواند بهره میفاوا وري یا شبکه ااثرات اشاعه فن

 )2001استیرو (
ي وابسته به فاوا افزایش نیافته، بلکه در صنایعی هم ها بخشي فقط در ور بهره

  یافته است. یشافزاکه تولیدات وابسته به فاوا ندارند نیز 

  .ي نیروي کار و سرمایه در آمریکا بوده استور بهرهفاوا عامل مهمی در بهبود  )2000اولینر (

هاگستن و فالک 

)2015( 

ارتبـاط مثبـت و معنـاداري بـا رشـد      هـا   تغییرات در فروش الکترونیکی بنگـاه 

  وري دارد. بهره

شد
 ر

بر
ر 

اث
  

  کند. یمبه رشد اقتصادي کمک  هرسالدرصد در  5/0تا  2/0فاوا به طور متوسط از   )2001کالکچیا (

  درصد افزایش پیدا کرد. 9/0تا  3/0این رشد به  1990در نیمه دوم دهه 

توانــد ســهم  مــیفــاوا افــزایش ســریع پیشــرفت فنــی در صــنایع تولیدکننــده   )1390کیانی (

  .اي در رشد داشته باشد مالحظه قابل

 10تـا   5رشـد   منجـر بـه   بلندمـدت توانـد در   یمافزایش تجارت الکترونیکی  )2000ساچز (

  شود. GDPدرصدي 

 

                                                                                                              
1- Internet Commerce 
2- Mobile Commerce 

هاي این حوزه،  در تجارت الکترونیک نیز اهمیت دارد اما در این تحقیق به دلیل عدم دسترسی به داده B2Bحجم  - 3

وجوي انجام شده، اکثر  در نظر گرفته شده است. همچنین براساس جست eB2Cحوزه، تجارت الکترونیک معادل 

 ها ناچیز است. شود و مبادالت تراکنش بین بنگاه ها خالصه می در ایران به مبادالت اسناد بین بنگاه B2Bمبادالت 
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 )1ادامه جدول (

  نتایج پژوهش  سال - محققان  اثرگذاري

ار
 ک

ي
رو

 نی
بر

ر 
اث

  

جورگنسون 

)2000( 
  .ي نیروي کار و سرمایه در آمریکا بوده استور بهرهفاوا عامل مهمی در بهبود 

  است. شدهمند  ي ناشی از تجارت الکترونیکی بهرهور بهرهنیروي کار از افزایش  )2001بیلی (

 )2002اکالك (

گذارد؛ ابتدا از طریق  تجارت الکترونیک از دو طریق بر بازار نیروي کار اثر می

یر بـر  تـاث یر بر مهارت نیروي کار و دستمزد (اثر مستقیم) و سپس از طریـق  تاث

  ي و تقاضاي کار (اثر غیرمسقیم).ور بهره

برسناهان 

)1999( 

ي نیروي کـار  اه مهارتتواند از طریق افزایش تقاضا و  یمتجارت الکترونیکی 

  یر بگذارد.تاثیرمستقیم بر اشتغال غ طور به

 )2002اکالك (
بـاال   معمـوال  ها آني واقعی در صنایع فاوامحور که دستمزد در دستمزدهارشد 

  نخواهند شد. متاثریبا تقرافتد و صنایع دیگر  یماست، اتفاق 

 )2000کوپل (
آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل یجاد شده در ادرصد از مشاغل  35تا  28تقریبا 

  .تجارت الکترونیکی بوده است

کانسولتینگ 

)1998( 
  شود. تجارت الکترونیکی منجر به بهبود وضعیت اشتغال می

  تجارت الکترونیکی باعث کاهش تبعیض جنسیتی در بازار کار شده است. )2015فالک (

جهانگرد و 

 )1385باصري (

غیر مـاهر و مکمـل نیـروي کـار مـاهر در صـنایع       فناوري جانشین نیروي کار 

  اي ایران است. کارخانه

محمودزاده و 

  )1384اسدي (

هاي فاوا در  کشش اشتغال بخش خدمات نسبت به موجودي سرمایه زیرساخت

است که بیانگر تاثیر مثبت و معنادار  01/1و  13/0کوتاه و بلندمدت به ترتیب 

  آن بر اشتغال بخش خدمات کشور است.

  

 شواهد و حقایق آشکار شده -3

کننده رشد تجارت الکترونیکی، سه مرحله براي مسیر بلوغ ایـن پدیـده    هاي تبیین بیشتر مدل

هـاي مـورد نیـاز اسـت. مرحلـه دوم کـاربري        گیرند؛ مرحله اول تامین زیرساخت در نظر می

هاي این  نشان هاي اینترنتی و انواع مبادالت از تجارت الکترونیکی است که زایش فروشگاه

مرحله است و مرحله سوم، آثـار و پیامـدهاي تجـارت الکترونیکـی اسـت. در ایـن بخـش،        

هاي فاوا و تجارت الکترونیکی در ایران ارزیابی شده و به دنبـال   نخست وضعیت زیرساخت

فناوري اطالعات و ارتباطـات هـر کشـوري     شود. آن، حجم تجارت الکترونیکی آورده می

هـاي اصـلی توسـعه تجـارت الکترونیکـی آن کشـور محسـوب         زیرسـاخت عنوان یکی از  به
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زمـان اسـتفاده از اینترنـت، انـواع دسترسـی        شود. ضریب نفوذ اینترنت و موبایـل، مـدت   می

  روند.  شمار می هاي توسعه فاوا به ترین شاخص اینترنتی و کاربري اینترنت از مهم

  لکترونیکــی تــاثیر دارنــد: آمیــز تجــارت ا بــه طــور کلــی ســه عامــل بــر اجــراي موفقیــت

فرایند پرداخـت کاالهـا و خـدمات سـفارش شـده بـه صـورت         -2دسترسی به اینترنت،  -1

هاي کارآمد براي تحویل کاالهـا (فیزیکـی و دیجیتـالی). اگـر بـه جـاي        روش -3آنالین و 

د کـار گرفتـه شـو    نیـز بـه   مبادلـه بنگـاه بـا بنگـاه     يتواند برا قرار گیرد، می» بنگاه«، »مشتري«

  )).1(نمودار (

  

 eB2Cفرآیند مبادله

  
  )2015، 1منبع: (آنکتاد                           

 
  فاوا در ایران -الف

براسـاس آمـار شـرکت مخـابرات ایـران، ضـریب نفـوذ         ضریب نفـوذ اینترنـت و موبایـل:    -

 61و ضریب نفوذ موبایل از  1394درصد در سال  79به  1392درصد در سال  49اینترنت از 

رسیده است. ضریب نفوذ اینترنت از سـال   1394درصد در سال  91به  1392درصد در سال 

 40شـده اسـت. بـیش از     برابـر  5/1برابر و ضـریب نفـوذ موبایـل     6/1، تقریبا 1394تا  1392

  کنند.   هاي هوشمند استفاده می میلیون نفر از مردم ایران از تلفن

با توجه به آمار منتشر شده توسط مرکز توسعه مـدیریت اینترنـت   : انواع دسترسی اینترنتی -

 Dial(متما)، تعداد کاربران اینترنت به تفکیک انواع اتصـاالت   up ،WIMAX ،ADSL ،

 62و  40، 37بـه ترتیـب برابـر بـا      1394تـا   1392هـاي   یبر نوري براي سالاینترنت همراه و ف

                                                                                                              
1- UNCTAD 

 بنگاه مشتري

 سفارش

 پرداخت

 آنالین (کتاب، موزیک و...)

 محصول
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میلیون کاربر بوده که با توجه به جمعیت کشور (برگرفته از وب سایت مرکز آمـار ایـران)،   

درصد از میان سایر اتصاالت، بیشترین اسـتفاده را در میـان    39ضریب نفوذ اینترنت همراه با 

 Dialدرصد در رتبه دوم و اتصال  22با  ADSLکاربران ایرانی دارد.  up  درصد، فیبـر   9با

 هاي بعدي قرار دارند.   درصد در رتبه 4با  WIMAXدرصد و  8نوري 

وکـار   هاي ارزیابی توسعه کسب ترین شاخص یکی دیگر از مهم :زمان استفاده از اینترنت مدت - 

الکترونیکی، میزان استفاده افراد از اینترنت است.
1
دهـد در انـواع اتصـاالت از     ها نشان می بررسی 

 Dial، فیبـر نـوري، اتصـال    WIMAXجمله  up ،ADSL    ،درصـدکاربران   49و دیتـاي همـراه

درصـد از   25کنند.  ساعت زمان خود را در اینترنت سپري می 3تا  1طور متوسط روزانه  ایرانی به 

رصد از آنان کمتر از یـک سـاعت   د 9ساعت و تنها  7درصد بیش از  17ساعت،  6تا  3کاربران 

گذرانند. در مجموع متوسـط اسـتفاده روزانـه از اینترنـت در      شان را در اینترنت می از وقت روزانه

ساعت استفاده روزانـه جهـانی از    4/4ساعت بوده که این رقم از متوسط جهانی ( 3کشور حدود 

ساعت از طریق رایانه شخصی) 7/2طریق موبایل و 
2
  کمتر است.  

هــاي فنــاوري اطالعــات و  اســاس گــزارش منتشرشــده توســط نظــام پــایش شــاخص بــر

 24تـا   15درصد از کاربران اینترنت کشور، جوانان  3/58حدود  93ارتباطات ایران در سال 

درصـد بـرآورد شـده،     53اند. با توجه به اینکه ضریب نفوذ اینترنـت در ایـن سـال     سال بوده

 ساله در کشور وجود دارد.  24تا  15ر میلیون کارب 24توان نتیجه گرفت  می

 28دهـد   مطالعات صورت گرفتـه در زمینـه کـاربري اینترنـت نشـان مـی      : کاربري اینترنت -

درصد از کاربران اینترنت فقـط جهـت کسـب اطالعـات در زمینـه تولیـدات و خـدمات از        

درصـد   18منظور دریافت موزیـک، فـیلم و عکـس،      درصد به 19کنند.  اینترنت استفاده می

هاي کاربردي،  درصد جهت دریافت برنامه 14هاي الکترونیکی،  براي ارسال و دریافت نامه

درصــد از آنــان در  10هــاي بانکــداري الکترونیکــی و  منظــور انجــام فعالیــت درصـد بــه   11

  کنند. هاي اجتماعی از اینترنت استفاده می شبکه

ز تعداد کاربران اینترنـت بـه تفکیـک    آخرین آمار موجود ا: 3ها کاربران اینترنت در استان -

درصـد و   49است. ضریب نفوذ اینترنت کشور در ایـن سـال    1392ها، مربوط به سال  استان

                                                                                                              
1- Iran Market Overview- Digital Arena, 2013 
2- World bank, 2015 

 1392شرکت مخابرات ایران،  - 3
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میلیون کاربر اینترنت در رتبه نخسـت   9میلیون کاربر است. استان تهران با  38حدود معادل 

  هزار نفر کاربر در انتهاي فهرست قرار دارند. 220و استان ایالم با 

هـاي الزم بـراي    عنـوان یکـی از زیرسـاخت    این شاخص به :هاي الکترونیکی تعداد کارت -

هاي صادرشده وکار الکترونیکی اهمیت دارد. آمار کارت توسعه کسب
 1394تا پایان سال  1

 2میلیون کارت صادره در صدر قرار دارد و استان ایالم بـا   120دهد استان تهران با  نشان می

  بندي جاي گرفته است. میلیون کارت در انتهاي رتبه

  

 تجارت الکترونیکی در ایران -ب

 سـایت  آمار منتشر شـده از شـرکت شـاپرك در وب     :هاي اینترنت و سیار تعداد تراکنش -

درصـد   18بـا رشـد    1394هاي سیار در سال  تعداد کل تراکنش دهد می بانک مرکزي نشان

برابـر   7/2هـاي سـیار حـدود     میلیون تراکنش رسیده اسـت. تعـداد تـراکنش    1،646به میزان 

هاي اینترنتی است. این مبادالت براي خرید کاال و خدمات، پرداخت قبوض  تعداد تراکنش

درصـد و سـهم    35/97شـوند. خریـد کـاال و خـدمات      نجـام مـی  و خرید شارژ تلفن همراه ا

  درصد است. 3پرداخت قبوض و خرید شارژ کمتر از 

کـه در ایـن    4کننـده  : ارزش مبادلـه بنگـاه بـا مصـرف    3و تجارت سـیار  2حجم تجارت اینترنتی  - 

تریلیـون   160برابـر بـا    1392اینترنتی و سیار در نظر گرفتـه شـده در سـال     مطالعه مجموع تجارت

تریلیون ریـال بـرآورد    693حدود  1394تریلیون ریال و در سال  574بالغ بر  1393ریال، در سال 

درصـد و در دو سـال    260در دو سال ابتدایی حدود  کننده مبادله بنگاه با مصرفشود. رشد  می

  )).2دول (درصد است (ج 21پایانی 

  

eB2C 

 1394 1393 1392 سال

 eB2C 160 574 693ارزش 

  1395منبع: بانک مرکزي، 

  

                                                                                                              
  1395 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، - 1

2 Internet Commerce 
3 Mobile Commerce 

  )1395مجموع تجارت اینترنتی و تجارت سیار منتشر شده توسط شرکت شاپرك (شاپرك،  -4
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هـاي   براسـاس آمـار بانـک مرکـزي مبتنـی بـر کـارت        :هاي پرداخت خریـدهاي آنالیـن   روش - 

عدد کارت الکترونیکی دارد. به  7/4طور متوسط  ، هر فرد به1394صادرشده شبکه شتاب در سال 

هـاي نقـدي    درصـد اسـت. کـارت    471هـاي الکترونیکـی    عبارت دیگـر، ضـریب نفـوذ کـارت    

داخت آنالین دارد. پرداخـت  هاي پر درصد بیشترین سهم را از میان سایر روش 44الکترونیکی با 

 .شود هاي خریدهاي آنالین به این شیوه انجام می درصد پرداخت 28در محل تحویل رایج بوده و 

هـاي رایـج بـراي سـنجش نفـوذ       یکی از شاخص :GDPاز  کننده مبادله بنگاه با مصرفسهم  - 

اسـت. پیشـتر گفتـه شـد کـه در ایـن        GDPتجارت الکترونیکی، سـهم تجـارت الکترونیکـی از    

مجموع تجـارت الکترونیکـی انجـام شـده توسـط       کننده مبادله بنگاه با مصرفمطالعه منظور از 

درصـد در   5/4به  1392درصد در سال  2از  GDPاینترنت و موبایل است. نسبت این شاخص به 

 )).2سـت (نمـودار (  رسیده است. به عبارت دیگر، این نسبت بـیش از دو برابـر شـده ا    1394سال 

به صورت الکترونیکی انجـام یافتـه اسـت.     1392فروشی در سال  درصد از کل خرده 11همچنین 

درصدي تجارت الکترونیکی از تولیـد ناخـالص    5/4کشور مورد مطالعه با سهم  31ایران در میان 

در  GDPاز  کننــده مبادلـه بنگـاه بــا مصـرف   بیشـترین ســهم   1داخلـی در رتبـه ســوم قـرار دارد.   

درصــد)،  6وبلوچسـتان (  درصــد)، سیسـتان  9درصــد)، خراسـان شـمالی (   17هـاي تهـران (   اسـتان 

  شود. درصد) مشاهده می 5/4درصد) و قم ( 5خراسان رضوي (
  

  1392-1394هاي  در ایران در سال GDPاز  eB2C): سهم 2نمودار (

 
 ) و محاسبات تحقیق 1395منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (    

                                                                                                              
کشورهاي مورد مطالعه عبارتند از: انگلیس، چین، اتریش، فنالند، ژاپن، ایرلند، ایاالت متحده، کره جنوبی، فرانسه،  - 1

ایسلند، اسپانیا، ترکیه، لهستان، کانادا، بلژیک، روسیه، استرالیا، دانمارك، آلمان، سوئیس، نروژ، یونان، هلند، سوئد، 

 و   ecommerce-europe.euهاي لیتونی، لوکزامبورگ، قبرس، مجارستان، شیلی و هند (منبع: وب سایت

emarketer.com )2016) 1395) و آمار بانک مرکزي ایران(( 

 

.%

.% .%

.%

.%

.%

.%

92سال  93سال  94سال 
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صـورت   بـه  1394تـا   1392از سـال   کننـده  مبادله بنگاه بـا مصـرف  بررسی روند مبادالت 

برابـر شـده و    4یابد. حجم مبـادالت   دهد مبادالت با شیب مالیم افرایش می ماهیانه نشان می

   1394میلیـــون تـــراکنش در اســـفند  1035بـــه  92میلیـــون تـــراکنش در فـــروردین  261از 

 است. رسیده

گـام بـراي    هاي تجاري در کشور مـوثرترین  ساماندهی وب سایت :هاي اینترنتی فروشگاه -

  خواهد بود بـه  کننده مبادله بنگاه با مصرف خصوص وکار الکترونیکی به ایجاد فضاي کسب

ها به تعهدات خود در  اطمینان از اینکه سایتخرید از طریق اینترنت با  که مردم هنگام  نحوي

اقـدام بـه     شناسـند،  کنندگان را به رسمیت مـی  خواهند کرد و حقوق مصرف قبال آنان عمل

هاي تهران،  هزار فروشگاه اینترنتی در کل کشور وجود دارد. استان 17حدود  1کنند. خرید می

  وکارهـاي   تهران، اصـفهان، خراسـان رضـوي، فـارس و آذربایجـان شـرقی بیشـترین کسـب        

  اینترنتی را دارند.

درصـد،   99دهد حدود  آمارهاي استانی نشان می ها: کننده در استان مبادله بنگاه با مصرف -

ــراکنش میلیــون از 1280معــادل  ــون از  460درصــد معــادل  93هــاي تجــارت ســیار و  ت میلی

هاي هرمزگان، اصفهان، خراسـان   شود. استان هاي اینترنتی در استان تهران انجام می تراکنش

ــا    ــه بنگــاه ب رضــوي و آذربایجــان شــرقی بعــد از اســتان تهــران پیشــرو هســتند. ارزش مبادل

درصـد ارزش مبادلـه    61ل اسـت کـه   تریلیـون ریـا   421، 1394کننده تهران در سال  مصرف

  هاي خراسان رضوي، اصفهان، فارس و آذربایجان کننده کشور است. استان بنگاه با مصرف

  اند. هاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده شرقی رتبه

آثار ناشی از نفوذ تجارت الکترونیکی در اقتصاد ایـران بـر مبنـاي تـوان بـازار، زیرسـاخت،       

  ) آمده است. 3اقتصادي در جدول (کاربري و آثار 

  

  

  

  

 

                                                                                                              
1- enamad.ir 
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در کشور طی سال  کننده مبادله بنگاه با مصرف): تصویري از زیرساخت، کاربري و آثار 3جدول (

1394 

 ضریب نفوذ واحد نوع شاخص شاخص ردیف

 - میلیون 77 توان بازار جمعیت 1

 % کاربران23 میلیون 14 توان بازار خریداران آنالین 2

 % کاربران21 میلیون 6 توان بازار اجتماعیهاي  شبکه 3

 % جمعیت79 میلیون 60 زیرساخت ضریب نفوذ اینترنت 4

 % جمعیت91 میلیون 70 زیرساخت ضریب نفوذ موبایل 5

 وب سایت 16816 کاربري فروشگاه اینترنتی 6

7 eB2C تریلیون ریال 693 کاربري - 

 - میلیون ریال 50 کاربري هزینه سرانه (خریدار آنالین) 8

 - هزار ریال 300 کاربري متوسط ارزش هر تراکنش 9

10 eGDP 5/4 تریلیون ریال 693 آثار% 

 %11 تریلیون ریال 159 آثار )1392ازخرده فروشی ( eB2Cسهم  11

 % اشتغال4/2 530590 آثار تعداد شاغالن 12

  هاي تحقیق منبع: یافته         

  

 روش تحقیق و معرفی مدل -4

در این قسمت به منظور تبیین اثر تجارت الکترونیکی بر تولید و اشـتغال، عـالوه بـر معرفـی     

متغیرهاي تاثیرگذار بر مدل بـا اسـتفاده از مبـانی نظـري گفتـه شـده، روش تحقیـق و نحـوه         

  شود. سازي ارائه می مدل

 
  وري و تولید بهره اثر تجارت الکترونیکی بر -1-4

) ، ورود تکنولوژي به عنوان یک متغیـر  1987، 1جدید (رومرطبق الگوهاي رشد کالسیک 

ها سطح تولید بیشتري حاصل  شود با میزان مشخصی از نهاده زا در تابع تولید، سبب می درون

  تواند تابع تولید را به سمت باال انتقال دهد. شود. به عبارت دیگر، ورود تکنولوژي می

یکی بر تولید، ابتدا باید عوامل واسط یا عـواملی کـه   الکتروني اثر تجارت ساز مدلبراي 

شناسایی شـوند.   ،تولید استان اثر دارندبر سو و از سوي دیگر  بر تجارت الکترونیکی از یک

                                                                                                              
1- Romer 
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ي ها استانشود که چرا میزان تجارت الکترونیکی در  منظور، این پرسش مطرح می براي این

  گرفت.   پاسخ به این پرسش باید از ادبیات تجارت بهره در متفاوت است؟ مختلف

فاصله جغرافیایی اسـت.   ،یکی از عوامل مهم که بر تجارت بین دو منطقه اثرگذار است

اثر فاصله بر میزان تجارت به مدل جاذبه معروف است که برگرفته از علم فیزیک است. در 

انتظـار   ،یگـر د عبـارت  بـه  قیاس است. له با تراکم جمعیت قابلادبیات بازرگانی داخلی، فاص

باشـند  بازرگـانی بیشـتري داشـته     ،هایی که داراي تراکم جمعیت باالیی هستند رود استان می

یکی). نقش فاصله در تجارت الکترونیکی کمتـر از تجـارت سـنتی    الکترونتجارت سنتی و (

کاال تحویـل داده  یت باید درنهایکی براي کاالهاي فیزیکی نیز الکتروناما در تجارت  ،است

براي برخی خدمات و کاالهاي الکترونیکی، فاصـله   1.شود پس فاصله همچنان اهمیت دارد

یـت، رزرو  بلیـل، خریـد   موبا شـارژ یکی، شارژ اینترنت، الکترونشود (مانند کتاب  حذف می

تـراکم جمعیـت    ،شـود). بنـابراین   کاالهـاي دیجیتـالی یـاد مـی     عنوان به ها آنهتل و... که از 

   2.را توضیح دهد ها استانتواند بخشی از تفاوت تجارت الکترونیکی بین  می

ها اثر دارد، پس این عامـل بایـد    که تراکم جمعیت بر تولید و اشتغال استانینابا توجه به 

هزینه پست و ارسال کاال به دلیل  ،هایی که تراکم جمعیت پایین است کنترل شود. در استان

یابد. وقتی مدل اثرات  اقتصادي در خدمات پستی، افزایش میکاهش بازده نسبت به مقیاس 

امکان حذف این متغیر از مدل وجود دارد و نیازي  ،شود پنل دیتا برآورد می صورت بهثابت 

ثابـت   یبـا تقرزیرا این متغیر براي هر اسـتان در طـول زمـان     ،به ورود این متغیر به مدل نیست

   شود و نیازي به کنترل آن نیست. است، پس جزء اثرات ثابت محسوب می

                                                                                                              
قـدم بعـد    يمجـاز  يدارد. با فروش کاال در فضـا  یتبرخالف تصور اهم یاییفاصله جغراف یکیتجارت الکترون در -1

 یـت با اهم یارکند و بس یم ییرانتقال تغ ینههز یاییفاصله جغراف ییرکاال به مکان مصرف کننده است. با تغ یزیکیانتقال ف

 یتجمع یپراکندگ یراز یالن است،تان گاس از ینه ترپرهز یاردر استان خراسان بس یکمثال تجارت الکترون ياست. برا

 است.  یالناز گ یشتردر استان خراسان ب

 (Krugman, 2012)هـا بـه    براي اطالعات بیشتر در خصوص اثر فاصله و اندازه دو منطقـه بـر تجـارت بـین آن     -2

  مراجعه شود. 
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زیـرا   ،زیرساخت اینترنت یا ضریب نفـوذ اینترنـت اسـت    ،عامل دوم که باید کنترل شود

یکی همبستگی دارد و یکی از عوامل اثرگذار بـر تولیـد   الکترونبا تجارت  شدت بهاین متغیر 

   ناخالص داخلی است.

تـرین عوامـل رشـد     ها است. سرمایه انسانی یکـی از مهـم   مایه انسانی استانعامل سوم سر

هایی کـه سـرمایه    یکی همبستگی دارد. استانالکترونشود و با تجارت  اقتصادي محسوب می

سـرمایه   همچنـین انسانی باالتري دارند از حجم تجارت الکترونیکـی بیشـتري برخوردارنـد.    

قتصادي است پس بایـد هنگـام سـنجش اثـر تجـارت      ترین عوامل رشد ا انسانی یکی از مهم

ها این متغیر کنترل شود. البته با برآورد به روش پنل دیتـا،   یکی بر تولید در بین استانالکترون

  شود.  این متغیر نیز جزء اثرات ثابت کنترل می

عامل چهارم شاخص آمادگی تجارت الکترونیکی اسـت کـه هـر سـاله بـراي کشـورها       

به ازاي ( یمناشود. این شاخص شامل کاربري اینترنت، سرورهاي  ورد میتوسط آنکتاد برآ

  ي اعتباري و خدمات تحویل پست است.ها کارتمیلیون نفر جمعیت)، پهناي باند، نفوذ 

هایی که درصد شهرنشینی باالیی دارنـد تمایـل    عامل پنجم، نرخ شهرنشینی است. استان

هایی که درصد جمعیت روستانشین  در استانبیشتري به تجارت الکترونیکی خواهند داشت. 

بـه دلیـل مشـکالت ارسـال کـاال از       با فرض دسترسی به اینترنت پرسـرعت بیشتر باشد حتی 

بازده نسبت به مقیاس ثابت یا کاهنده و نبود زیرساخت آدرس منازل از طرف (طریق پست 

ص خـدمات  شود. خوشبختانه وضعیت شـاخ  شهرداري) تجارت الکترونیکی کمتر انجام می

  1.پستی در ایران مناسب است

برآورد اثر تجارت الکترونیکی بر تولید با روش اثرات ثابت: براي بـرآورد اثـر تجـارت      -

هـاي   ي استانی در قالب مـدل رگرسـیون داده  ها دادهالکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی از 

  .در نظر بگیریدرا  )1(است. براي این منظور معادله رگرسیون  شده استفادهتلفیقی 

                                                                                                              
نرخ شهرنشینی با استفاده از تفاوت عرض از مبدا در مدل کنترل شده است (همان روش اثرات ثابـت). بـه عبـارت     -1

ها متفاوت است، از  دیگر، فرض شده است در این سه سال نرخ شهرنشینی هر استان تغییر فاحشی نداشته، اما بین استان

ایه انسانی نیز با همین منطق به عنوان متغیـر مسـتقل وارد مـدل    تواند جزء اثرات ثابت کنترل شود. البته سرم این رو، می

 نشده، اما تاکید شده که یکی از عوامل مهم بوده و جزء اثرات ثابت کنترل شده است. 
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ســهم تجــارت الکترونیکــی از تولیــد ناخــالص «هــدف بــرآورد ضــریب  )1معادلــه ( در

قسمت اول  ؛اند شده یمتقس) است. متغیرهاي توضیحی در معادله به سه قسمت EĈ( »داخلی

در  ها آنکنند و تغییر  ها متفاوت و در طول زمان تغییر می متغیرهایی هستند که در بین استان

سـهم  «تـرین ایـن متغیرهـا     مهـم  جملـه  ازها به یک نسبت نیسـت.   طول زمان براي همه استان

اسـت.   شـاخص توسـعه فنـاوري   و شـاخص   »یکی از تولید ناخـالص داخلـی  الکترونتجارت 

متغیـر سیاسـتی اسـت و اثـر آن بایـد       »یکی از تولیـد ناخـالص داخلـی   الکترونسهم تجارت «

متغیـر   عنوان بهباید  ،یگرد عبارت به .برآورد شود، سایر متغیرهاي این گروه باید کنترل شوند

  وجود ندارد. ها آنتوضیحی وارد مدل شوند و راه دیگري براي کنترل 

ها به یک نسـبت تغییـر    براي همه استان متغیرهاي هستند که در طول زمان IIعوامل نوع 

هاي اقتصادي و تغییر قیمت نفت  یمتحرمواردي از قبیل نرخ تورم، رشد اقتصادي،  .کنند می

 زمـان  گونه متغیرهـا هسـتند. اثـر ایـن گـروه از متغیرهـا بـا وارد کـردن متغیـر مجـازي           ینا از

  است. کنترل قابلی سادگ به

امـا در بـین    ،متغیرهایی هستند که براي هـر اسـتان در طـول زمـان ثابـت      IIIعوامل نوع 

ها.  یافتگی استان ها و میزان توسعه ، مانند وضعیت جغرافیایی، فرهنگ استانندمتفاوتها  استان

اسـت. عـواملی از    کنتـرل   قابـل اثر این گروه از متغیرها با وارد کردن متغیر مجازي مقـاطع،  

  یه انسانی و نرخ شهرنشینی در این گروه قرار دارند.قبیل تراکم جمعیت، سرما

تـوان اثـر متغیرهـاي     ی مـی سادگ بههمانگونه که گفته شد با استفاده از متغیرهاي مجازي 

را هستند گیري  اندازه یرقابلغیرقابل مشاهده و برخی دیگر غ ها آنکه برخی از  IIIو  IIنوع 

 T1کـافی اسـت بـه تعـداد     ،م قرار دارندکرد. براي کنترل عواملی که در گروه دو کنترل

). به همـین دلیـل، اولـین    1392-1394دوره زمانی است (Tمتغیر مجازي وارد مدل کرد که

 2اسـت، یعنـی بـراي دوره     2شـده و انـدیس آن عـدد     یمعرف DT2متغیر مجازي براي زمان

) II) و (Iي دیگـر صـفر اسـت. اگـر متغیرهـاي نـوع (      هـا  دورهمقدار آن برابر واحد و بـراي  

  زیر خواهد بود. صورت به) 2معادله ( ،) کنترل نشوندIIIکنترل شوند و متغیرهاي نوع (

)2(              it it k itk T T itY X ... X DT ... DT v       0 1 1 2 2  
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ــه (   در بســیاري از ــرآورد حاصــل از معادل ــه ب ــون ب ــ2مت ــی) ب ــ رآورد اســتخري م  دگوین

 III) متغیرهاي نـوع  2) این است که در معادله (1) و (2. تفاوت معادله ()2013، 1(وولدریچ

ینکه بسیاري از عوامـل نـوع سـوم    ااست. با توجه به  شده  اضافهitvحذف و به جمله اخالل

سـهم تجـارت الکترونیکـی از تولیـد     «یافتگی با متغیـر   مانند جغرافیا، فرهنگ و میزان توسعه

ECباعـث تـورش ضـرایب    هـا  آنرابطه دارند، حذف  »ناخالص داخلی K
ˆ ˆ ˆ ˆ, ,..., ,   1 در  2

nتوان کنترل کرد. کافی است به تعـداد  شود. این عوامل را نیز می ) می2معادله ( 1   متغیـر

) را برآورد کرد که معروف به برآورد اثرات ثابت 1) شده و معادله (2مجازي وارد معادله (

. به دلیل اند شده  کنترل) III) و I) ،(II). در این برآورد متغیرهاي نوع (2مقاطع و زمان است

EC ) ضــرایبIIIیرهــاي نــوع (متغکنتــرل  K
ˆ ˆ ˆ ˆ, ,..., ,   1 بــه روش اثــرات ثابــت تــورش  2

    ) (استخري) دارند.2کمتري نسبت به برآورد معادله (

شـود.   ) تاییـد نمـی  III) و (IIدهـد فرضـیه حـذف متغیرهـاي نـوع (      مقید نشـان مـی   F آزمون

 کنـد،  ) را نیز تاییـد نمـی  III) و (IIمتغیرهاي نوع ( زمان هممقید فرضیه حذف  Fهمچنین آزمون 

EC بنابراین، ضرایب متغیرهاي K
ˆ ˆ ˆ ˆ, ,..., ,   1   در برآورد اثرات ثابت تورش کمتري دارند. 2

با توجه به توضـیحات بـاال، متغیرهـاي مربـوط بـه فـاوا از قبیـل ضـریب نفـوذ اینترنـت،           

زیرا ایـن نـوع عوامـل     ،مستقیم کنترل شوند صورت بهباید ... پهناي باند وي بانکی، ها کارت

 .کند میزان تغییر نمی ها به یک ها متفاوت است و در طول زمان براي همه استان در بین استان

بـر تولیـد ناخـالص داخلـی     عالوه جزء متغیرهاي نوع اول هستند. این عوامل  ،یگرد عبارت به

ضـروري   هـا  آنپـس کنتـرل    ،با تجارت الکترونیکی ارتبـاط دارنـد   شدت بهاثرگذار هستند 

کـه هـر سـاله توسـط وزارت      3 توسـعه فنـاوري  است. براي کنترل ایـن متغیرهـا از شـاخص    

اسـتفاده مـی کنـیم. ایـن شـاخص از میـانگین        ،شـود  می منتشرارتباطات و فناوري اطالعات 

نفر، مشـترکین تلفـن همـراه بـه      100عامل شامل: مشترکین تلفن ثابت به ازاي هر  چند وزنی

المللی به ازاي هر کاربر، درصد خانوارهـاي داراي   ینبنفر، پهناي باند اینترنت  100ازاي هر 

رایانه، درصد خانوارهاي داراي دسترسی به اینترنت در خانه، کاربران اینترنـت بـه ازاي هـر    

سـیم،   نترنت باند پهن ثابت بـی یم، مشترکین ایس با، مشترکین اینترنت باند پهن ثابت نفر 100

                                                                                                              
1- Wooldridge 
2- Cross and Period Fixed Effect 
3- ICT Development Index 
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یسـی در  نو نـام نویسی در سطح دبیرستان و نسـبت   نام ثبت، نسبت ساالن بزرگنرخ باسوادي 

  .شود یمبازنویسی  )3معادله ( صورت به) 2معادله ( ،بنابراین ،آید می به دست سطح دانشگاه

 )3(   EC IDI ... ... uY DT DT DI DIECit it it T NT N itIDI

II IIII

                2 22 2 
 

  باشند. در دسترس Yit،ECit،IDIitهاي مربوط به  ) کافی است داده3براي برآورد معادله (

itYاسـت کـه از مرکـز     1394تـا   1392هـاي   ها در سال = تولید ناخالص داخلی سرانه استان

  است. شده اخذاي  ي ملی منطقهها حسابآمار ایران بخش 

itEC ي هـا  سـال هـا در   یکی به تولید ناخالص داخلی اسـتان الکترون= سهم تراکنش تجارت

تجـارت الکترونیکـی از بانـک مرکـزي بـه نقـل از       است که میزان تـراکنش   1394تا  1392

  است. شده اخذشرکت شاپرك 

itIDI از  1394تـا   1392ي هـا  سـال هـا در   = شاخصی براي توسعه فاوا است که براي اسـتان

  است. شده اخذوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 30اسـت) و   3متغیر مجازي بـراي زمـان (دوره زمـانی     دو) با معرفی III) و (IIعوامل نوع (

هـر نـوع    ،بنـابراین  ،اند شده  کنترلاست)  31ها  (تعداد کل استان ها استانمتغیر مجازي براي 

ها، رکود اقتصادي، سرمایه انسـانی و... توسـط ایـن دو نـوع      متغیري مانند نرخ تورم، تحریم

  ) آمده است.4دول (. برآورد این مدل در جاند شده  کنترلعوامل 

با  IIIاگر متغیرهاي نوع  :برآورد اثر تجارت الکترونیکی بر تولید با روش اثرات تصادفی -

 ها آنلزومی به کنترل متغیرهاي نوع سوم نیست و حضور  ارتباط قطعی نداشته باشند، Iنوع 

کنـد. در ایـن حالـت از     ایجاد نمـی  EĈدر جمله اخالل تورش و ناسازگاري در برآوردگر

شود. ممکن است ادعا شـود کـه در ایـن حالـت از روش      استفاده می 1روش اثرات تصادفی

 ،شوند استخري متغیرهاي نوع سوم کنترل نمی روش درزیرا  ،توان استفاده کرد استخري می

 ،وقتـی متغیرهـاي نـوع سـوم در جملـه اخـالل باشـند       اما این مطلب درست نیسـت، چراکـه   

) (استخري) 3معادله ( خودهمبستگی مثبت جمله اخالل، قطعی خواهد بود و برآوردگرهاي

هاي آماري اعتبار نخواهند داشـت. بـراي رفـع     شوند و آزمون سازگاري، ناکارا می وجود با

شـود. در   بـرآورد مـی   با روش اثرات تصـادفی  IDÎوEĈاین نوع خودهمبستگی، ضرایب

شود و بخشی دیگر در جمله اخالل باقی  بخشی از متغیرهاي نوع سوم حذف می ،این روش

                                                                                                              
1- Random Effect 
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) I) بـا نـوع (  IIIشود. اگر رابطه متغیرهـاي نـوع (   که خودهمبستگی رفع می يطور بهماند  می

قوي باشد، برآورد اثرات ثابت بهتر بوده و با ضعیف شدن این رابطه روش اثـرات تصـادفی   

  بهتر خواهد بود. 

هـایی بـراي تشـخیص     ي نیست. آزمونا سادهکار  ،که کدام روش بهتر استیناتشخیص 

آزمـون هاسـمن    هـا  آنتـرین   این دو روش (اثرات ثابت یا تصادفی) وجـود دارنـد کـه مهـم    

بـراي  مقایسـه شـود.    هم باشود و تفاوت نتایج  ارائهتر است نتایج هر دو روش اما به ،1است

  منظور این روش نیز برآورد و نتایج آن آورده شده است. این

  

 ها بر تولید ناخالص داخلی استان یاثر تجارت الکترونیک جدول 

  متغیر وابسته: سرانه تولید ناخالص داخلی استان

  

  متغیر توضیحی
  

 اثرات ثابتروش 
  

  روش اثرات تصادفی

  2مدل   1مدل   2مدل   1مدل 

   (c)ضریب ثابت 
5/11 

) 003/0( 

4/11  

)112/0( 
 

5/11 

) 072/0( 

29/11 

)133/0( 

   یتجارت الکترونیک
***013/0 

)002/0( 

***0108/0 

) 004/0( 
 

002/0 

) 005/0( 

**006/0 

) 004/0( 

  -   IDIشاخص 
062/0 

) 08/0( 
  -  

**151/0 

) 086/0( 

R2
   99  99  2 19 

  93  93   93  93  تعداد مشاهدات

  =F 10 ید حذف متغیرها،تائمقید براي حذف متغیرهاي مجازي زمان: عدم  Fآزمون 

 =F 259 ید حذف متغیرها،تائمقید براي حذف متغیرهاي مجازي مقاطع: عدم  Fآزمون 

 =F 259ید حذف متغیرها، تائمقید براي حذف متغیرهاي مجازي زمان و مقاطع: عدم  Fآزمون 

  شود. یمآزمون هاسمن: روش اثرات تصادفی به اثرات ثابت ترجیح داده 

درصد است. اعداد  99 درصد و سه ستاره 95 درصد، دوستاره، 90یک ستاره، معناداري متغیر در سطح اطمینان 

  انحراف معیار است. دهنده نشانداخل پرانتز 

  

                                                                                                              
 است. شده  گزارش) نتایج آزمون هاسمن 1در جدول ( - 1
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بـه روش   »ها یکی از تولید ناخالص داخلی استانالکترونسهم تجارت « يبرآوردضریب 

اثـرات ثابـت    روش دراسـت.   006/0و  0108/0تصـادفی بـه ترتیـب     و اثـرات اثرات ثابـت  

یرقابــل مشــاهده ماننــد جغرافیــا، فرهنــگ، ســرمایه انســانی، درجــه   غبســیاري از متغیرهــاي 

پـس ضـریب بـرآوردي     ،انـد  شـده   کنتـرل ، تراکم جمعیت، تراکم صـنایع و...  یافتگی توسعه

  کمترین تورش ممکن را دارد.

 1.انـد  نشـده کنتـرل   ،و بخشـی  شده  کنترلاثرات تصادفی بخشی از این متغیرها  روش در

اما همچنان مثبت و معنـادار اسـت. ضـرایب     ،شود اثر تجارت الکترونیکی کمتر می ،بنابراین

تر هستند و ضریب اثرات تصادفی بخشی از اثرات  ه به روش اثرات ثابت خالصبرآورد شد

ترین یافته ایـن اسـت    اند را در داخل خود دارد. مهم یرقابل مشاهده که کنترل نشدهغعوامل 

  مثبت و معنادار است. که این ضریب در هر دو روش برآوردي

اثرات تصـادفی معنـادار    روش درضریب شاخص فناوري در هر دو روش مثبت بوده و 

ــی   روش دراســت.  ــرل م ــاوري کنت ــر فن ــی متغی ــت، وقت ــرات ثاب شــود، ضــریب تجــارت   اث

ضـریب خـالص تجـارت     013/0دهـد عـدد    یابد. ایـن امـر نشـان مـی     الکترونیکی کاهش می

یکـی و شـاخص فنـاوري اسـت. بـا      الکترونیکی نیست و مخلوطی از ضریب تجارت الکترون

ارت الکترونیکی با فناوري ارتباط مستقیم دارد و هر دو بـر  کنترل شاخص فناوري چون تج

  یابد. تولید ناخالص داخلی اثر مثبت دارند با کنترل یکی، ضریب دیگري کاهش می

را  Fجـایز نیسـت. آزمـون     IIIو  IIدهـد حـذف عوامـل نـوع      مقید نشـان مـی   Fآزمون 

انجام داد کـه نتـایج آن نیـز نشـان از      IIIو  IIدو نوع متغیر  هر زمان همتوان براي حذف  می

اثرات ثابت و تصادفی باید هـر دو   روش در ،بنابراین ،ستا ها آن زمان همید حذف یتاعدم 

  نوع عوامل با استفاده از متغیر مجازي کنترل شوند.

شود همیشه مقداري تـورش بـه دلیـل عـدم تصـریح شـکل مـدل و کنتـرل          یادآوري می

وجـود دارد. در   ،از نوع متغیرهاي تجارت الکترونیکی هسـتند  نکردن متغیرهاي نوع اول که

خواهیم بـدانیم چـه عـواملی در     شوند. وقتی می کنترلاین تحقیق سعی شد اکثر این متغیرها 

کنـیم:   یک پرسـش مطـرح مـی    ،یکی ارتباط دارندالکترونجمله اخالل هستند که با تجارت 

                                                                                                              
شوند، یک بحث به طور کامل  ینمیرقابل مشاهده کنترل و چند درصد کنترل غاینکه چند درصد از عوامل  - 1

 Wooldridge (2010, Chapter 10)هاي تلفیقی است براي اطالعات بیشتر به:  ی دادهاقتصادسنجتخصصی در 

  مراجعه شود.
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تفـاوت اسـت؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش،       م هـا  اسـتان یکـی در بـین   الکترونچرا میزان تجـارت  

کند. اولین پاسخ این است که جمعیت  مشخص میرا که در جمله اخالل هستند، متغیرهایی 

براي کنترل یـا   نیز باید متفاوت باشد. یکیالکترونپس میزان تجارت  ،متفاوت است ها استان

رده شـد.  سـرانه در مـدل آو   صـورت  بـه هـا   حذف این متغیر، تولیـد ناخـالص داخلـی اسـتان    

یکـی در  الکترونسـهم تـراکنش تجـارت    «صـورت   بـه یکی الکترونهمچنین شاخص تجارت 

ي ها کارتلحاظ شد. ضریب نفوذ اینترنت، پهناي باند، ضریب نفوذ  »تولید ناخالص داخلی

مستقیم  صورت بهبه مدل افزوده شد که  فناوري یک شاخص مرکب به نام صورت بهبانکی 

  کنترل شدند. IIIیا  II در قالب عوامل نوع گريکنترل شد. هر نوع عامل دی

دهد روش اثرات تصـادفی بـر روش اثـرات ثابـت برتـري       یمنتایج آزمون هاسمن نشان 

دارد. براي مقایسه ضرایب برآورد شده به روش اثرات ثابت و تصادفی، نتایج هـر دو روش  

است. با توجه به اینکه اثر تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی سـرانه   شده  گزارش

یکـی افـزایش تولیـد    الکترونتـوان گفـت تجـارت     در هر دو روش مثبت و معنادار است، می

  سرانه را به دنبال داشته است.

کشـش تفسـیر    صورت بهضرایب  ،بنابراین ،لگاریتم طبیعی هستند صورت بهتمام متغیرها 

سهم تجارت الکترونیکی «ست که یک درصد افزایش ا به این معنا 006/0وند. ضریب ش می

درصد تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه اسـتان       006/0باعث افزایش  »از تولید ناخالص داخلی

 فنـاوري  زیرساخت فاوا کـه بـا شـاخص    ازجمله ازجملهشود (با ثابت بودن سایر شرایط  می

 »سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی«درصد افزایش صداست). یا  شده کنترل

  شود. درصد تولید سرانه استان می 6/0باعث افزایش 

  

  ی بر اشتغالکیالکتروناثر تجارت  -2-4

شـود، سـنجش    یمـ اي نوظهـور محسـوب    یـده پدکه تجارت الکترونیکی همچنـان   ییازآنجا

یجه شواهد آماري نیز در این زمینـه  درنتي پیچیده است و حدودتااثرات کمی آن بر اشتغال 

    .)2000(کوپل،  محدود است

کـه گفتـه شـد تجـارت الکترونیکـی از طریـق تسـهیل در انجـام معـامالت و           گونه همان

شـده اسـت.    ها بنگاهو  ها سازماندر  وکار کسبهاي نوین  یوهشها منجر به ایجاد  يسپار برون

گیرد. براي ارزیابی  یماز مکان فیزیکی صورت مستقل  گاهانجام معامالت  به عبارت دیگر،
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 بـر اشـتغال  ي تجـارت الکترونیکـی   اثرگـذار یکی بر اشتغال باید مجـراي  الکتروناثر تجارت 

  روشن شود. 

نخست تجارت الکترونیکـی   گذارد؛ می یرثاتتجارت الکترونیکی از سه طریق بر اشتغال 

در  وکـار  کسـب ي یـک  انداز راهزینه شود، پایین بودن ه باعث افزایش تعداد کارآفرینان می

شود تعداد کارآفرینان (که منبـع اصـلی    فضاي مجازي مثل فروشگاه الکترونیکی، باعث می

اندازي بخش خوداشتغالی کاهش  هزینه راه ،یگرد  عبارت به. ایجاد شغل هستند) بیشتر شوند

ینکه در اي جا بهکار البته در بخش خدمات) و از این طریق بسیاري از افراد جویاي (یابد  می

انـدازي کننـد.    کـوچکی راه  وکار کسبتوانند  می ،کار گرفته شوند هبخش دستمزد بگیري ب

را (کـه از مهـارت نسـبی در فضـاي مجـازي       آموختگان دانشبیکاري  تواند نرخ این امر می

که تجارت الکترونیکی باعث افزایش تعداد مبـادالت در  ینابرخوردارند) کاهش دهد. دوم 

یابـد کـه ایـن خـود      بازرگانی داخلی و خـارجی افـزایش مـی    ،یگرد  عبارت به .شود بازار می

شـود. ادبیـات اصـلی ایـن      یجه ایجـاد فرصـت شـغلی مـی    نت درو  افزوده ارزشباعث افزایش 

پیشرفت تکنولوژي باعث  واقع در .است شده  گرفتهموضوع از ارتباط تکنولوژي با تجارت 

  الملل و رونق بازرگانی داخلی).  ینبشود (رونق تجارت  یمرونق تجارت و بازرگانی 

ــل    ــوژي مث ــرفت تکنول ــود پیش ــارتوج ــا ک ــناد   ه ــرعت، اس ــت پرس ــاري، اینترن ي اعتب

یکی و... همگی مظهـر رشـد تکنولـوژي    الکترونیکی، بانکداري الکترونیکی، دولت الکترون

از کانـال تجـارت    ،ینبنابرا ،شوند یکی محسوب میالکترونبستر تجارت  ها آنهستند و همه 

  بخشند که نتیجه آن ایجاد فرصت شغلی است.  را رونق می دادوستدالکترونیکی میزان 

باعث ایجـاد   تنها نهیکی الکترونیدوفروش ناشی از تجارت خرشود افزایش  یادآوري می

بلکه باعث افـزایش   ،شود یکی میالکترونمستقیم در بخش تجارت  صورت بهفرصت شغلی 

  شود.   یم، پست و... ونقل حملهاي مرتبط مثل  شغل در بخش

سـت. وجـود فضـاي مجـازي بـراي      ا هـا  ي و کـارایی بنگـاه  ور بهـره مورد سـوم افـزایش   

شود. بـر اسـاس گـزارش بانـک مرکـزي در       یمیدوفروش باعث افزایش رقابت در بازار خر

درصد است.  2، سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 1392سال 

درصد تولیـد ناخـالص   صدپس اگر  1میلیون نفر است 20ینکه کل اشتغال کشور ابا توجه به 

ر شغل ایجاد هزار نف 400درصد تولید ناخالص داخلی  2میلیون شغل ایجاد کند،  20داخلی 

                                                                                                              
 1390 ارگیري از نیروي کار، مرکز آمار ایران،نتایج آم - 1
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ی بـراي بـرآورد میـزان اشـتغال در بخـش      سرانگشـت یـک آمـار تقریبـی و     یـن اخواهد کرد. 

ترین خطاهـا ایـن    اما این تقریب با خطا همراه است. یکی از مهم ،تجارت الکترونیکی است

هاي اقتصادي ثابت فرض  هزینه ایجاد هر شغل) براي همه بخششغل (است که سرانه ایجاد 

بـراي ایجـاد یـک شـغل بـه       هـا  شده است که در همه بخـش فرض  ،یگرد ارتعب به .شود می

هـاي   گـذاري نیـاز اسـت. روشـن اسـت هزینـه ایجـاد هـر شـغل در بخـش           یهسرمامیزان  یک

 بـاال  هـا  آنبـر هسـتند، هزینـه ایجـاد شـغل در       هایی که سرمایه بخش مختلف، متفاوت است.

میلیون تومان اسـت، امـا    100باالي  در بخش صنعت هزینه ایجاد شغل . به عنوان مثال،ستا

  میلیون تومان است. 20تا  3هاي خدماتی بین  ایجاد هر شغل در بسیاري از بخش

ــر  ــی از زی ــ  بخشبخــش تجــارت الکترونیک ــوده و فعالی ــاي خــدمات ب ــگاهه ــاي  ت فروش ه

فروشـی   فروشـی و خـرده   ی داخلی یا بخش خدمات عمـده بخش بازرگانالکترونیکی در زیر

در  1نفـر  2,206,094 بر اساس سرشماري مرکز آمار ایـران تعـداد   1390سال  جاي دارد. در

بخـش   افـزوده  ارزشانـد و در همـین سـال     ی شـاغل بـوده  فروشـ  عمدهی و فروش خردهبخش 

) بـوده  1376به قیمت ثابت (سـال پایـه    2میلیارد ریال 114,741 فروشی فروشی و خرده عمده

هزینـه ایجـاد هـر شـغل در ایـن بخـش        به شاغالن ایـن بخـش،   افزوده ارزشاز تقسیم  است.

شود هزینه ایجاد شـغل در ایـن    میلیون تومان است. فرض می 2/5شود که برابر با  حاصل می

 حـدود  1392اقتصـاد در سـال    افـزوده  ارزشتغییـر نکنـد.    1392به سال  1390بخش از سال 

درصـد تولیـد    2الکترونیکـی   میلیارد ریال به قیمت ثابـت بـوده و بخـش تجـارت     599,466

میلیـارد   11,989 درصد تولید ناخالص داخلی برابر 2شود. پس  ناخالص داخلی را شامل می

تعداد شغل در  ،ریال خواهد بود. اگر این عدد به سرانه ایجاد شغل در این بخش تقسیم شود

ن در بخـش  تعـداد شـاغال   ،بنابراین .))4(معادله ( شود بخش تجارت الکترونیکی برآورد می

با توجه به سهم  نفر است. به همین شیوه 230,563 حدود 1392تجارت الکترونیکی در سال 

  3.شود نفر برآورد می 530,590 درصدي تجارت الکترونیکی، تعداد شاغالن این بخش 5/4

                                                                                                              
 1390مرکز آمار ایران،   سرشماري عمومی نفوس و مسکن، - 1

 1390مرکز آمار ایران،   هاي ملی، حساب - 2

شود هزینه سرانه ایجاد  شود. فرض می یمبرآورد  1394میلیارد ریال در سال  613,127تولید ناخالص داخلی برابر با  - 3

  د.شغل ثابت باش
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هاي کشور بـه   در ادامه، اثر خالص تجارت الکترونیکی بر تولید ملی و اشتغال بین استان

  شود.  روش اقتصادسنجی برآورد می

برآورد اثر خالص تجارت الکترونیکی بر اشتغال و تولید مهـم   هرچند شود یادآوري می

ازار کـار  در بـ که تجـارت الکترونیکـی   ، این است که براي مواردي که از آنتر  است، مهم

ایجـاد آمـوزش الزم بـراي افـزایش      ،راهکـار ارائـه شـود. بـراي مثـال      ،کند اخالل ایجاد می

و از ایـن   1که نسبت نیروي کار ماهر به غیـر مـاهر افـزایش یابـد     يطور بهمهارت نیروي کار 

  طریق اثر منفی تجارت الکترونیکی بر بازار کار حداقل شود. 

ي کـه امنیـت   ا گونـه  بـه کنکاش و تحقیق براي کشف قوانین براي تجـارت الکترونیکـی   

دقیـق انجـام شـود     بامطالعـه ین شود. البته همـه ایـن مـوارد بایـد     ماتشغلی کارگران غیرماهر 

بـراي   . به عنوان مثال،م بازار باعث اثرات جانبی دیگر نشودزیمکاني که دخالت در ا گونه به

کیفیت (قـوانین سـخت بـراي     نیت کارگران غیرماهر، نباید قوانین بیجلوگیري از کاهش ام

مـاهر را تضـمین   ، امنیت شغلی کارگران غیرطرف  یک اززیرا این امر  ،کارفرما) اتخاذ کرد

باعـث ایجـاد هزینـه مبادلـه جـذب نیـروي کـار بـراي کارفرمـا           ،اما از طرف دیگـر  ،کند می

 دهد. افزایش مییري نیروي کار را کارگ بهشود و هزینه  می

براي ارزیـابی اثـر تجـارت الکترونیکـی بـر اشـتغال از متغیـر نـرخ بیکـاري کـه یکـی از            

شود آمار اشتغال به تفکیک  شود. یادآوري می متغیرهاي کلیدي بازار کار است، استفاده می

. مـدل  2هـاي نـرخ بیکـاري موجـود اسـت      داده ، امـا هاي متوالی موجود نیست استان در سال

  ) است.5صورت معادله (ه برآوردي ب

)5  (               

EC GDP IDIY IDIEC GDPit it it

I

... ... uDT DT DI DIT NT N it

II III

      

         2 22 2



 

  

                                                                                                              
کند، بلکه باعث افزایش اشتغال در همه  یممشکل بیکاري نیروي کار غیر ماهر را تعدیل  تنها نهآموزش نیروي کار  - 1

 دانند. یمشود. برخی از محققان بیکاري را مصادف با عدم مهارت  یم ها بخش

 1390نتایج آمارگیري از نیروي کار، مرکز آمار ایران،  -2
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) نـرخ بیکـاري و در معادلـه    5) این است که متغیر وابسـته در معادلـه (  3) با (5تفاوت معادله (

) تولیـد ناخـالص داخلـی    5در معادلـه (  Iیرهـاي نـوع   متغ) تولید سرانه است. همچنین یکـی از  3(

  1است. 1392- 94هاي توضیحی مشابه مدل پیش بوده و دوره زمانی  سرانه است. متغیر

در ایـن   ؛روش اول بـرآورد اسـتخري اسـت    :) به سه روش برآورد شده اسـت 5معادله (

  است.ده برآورد ش) 6(معادله  ،یگرد عبارت به .اند کنترل نشده III یرهاي نوعمتغروش 

)6 (    EC GDP IDI ... uY DT DTEC GDPit it it TT itIDI

III

             22
  

آمـده اسـت. در مـدل اول متغیـر      )5جـدول ( برآورد ضرایب این مدل در سه حالت در 

 شـده  کنترلاند. در مدل دوم متغیر درآمد سرانه  نشده کنترل فناوري درآمد سرانه و شاخص

است. ضرایب برآوردي تجارت الکترونیکی در  شده کنترل فناوريو در مدل سوم شاخص 

کنتـرل   فنـاوري متغیر درآمـد سـرانه و شـاخص     در صورتی کهمنفی است و  ،مدل استخري

امـا تـورش    ،درصد معنادار است 95آماري در سطح  نظر ازو  بوده -053/0این عدد  ،شوند

در بـین  مشـاهده کـه در طـول زمـان ثابـت، امـا        یرقابـل غزیرا عوامـل  این ضریب باال است، 

کـه از  جغرافیا، فرهنـگ، سـرمایه انسـانی و...    مانند  ،اند کنترل نشده ،ها متفاوت هستند استان

هستند. به همین منظور روش اثرات تصادفی و سپس اثرات ثابت نیز برآورد  IIIعوامل نوع 

بـا   IIاین روش تمام عوامـل نـوع   شود. در  شده است. ابتدا روش اثرات تصادفی برآورد می

شـوند.   اما بخشی از عوامل نوع سوم کنترل می ،شوند استفاده از متغیرهاي مجازي کنترل می

کنترل درآمـد سـرانه و شـاخص     وجود بایکی در این روش الکترونبرآورد ضریب تجارت 

  آماري معنادار نیست. نظر از ، امااست -019/0حدود  فناوري

  

  

  

 
                                                                                                              

اند. به عبارت دیگر،  کنترل شده IIIو  IIبسیاري از عوامل اثرگذار بر نرخ بیکاري با کنترل متغیرهاي نوع  -1

ها متفاوت هستند (از قبیل  با به کارگیري اثرات ثابت مقاطع متغیرهایی که در طول زمان ثابت، اما بین استان

کارگیري اثرات ثابت زمـان، متغیرهـایی    هشوند. همچنین با ب گذاري) کنترل می رشد جمعیت و رشد سرمایه

 شوند. کنند، مانند نرخ تورم نیز کنترل می ها ثابت، اما در طول زمان تغییر می که در بین استان
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  )1394 -1392 (دوره:ها  استانمتغیر وابسته: نرخ بیکاري 

 
درصد اسـت. اعـداد داخـل    99 درصدو سه ستاره95 درصد، دوستاره،90یک ستاره، معناداري متغیر در سطح اطمینان 

  .انحراف معیار است دهنده نشانپرانتز 

  

 ازنظـر یکی بر تولید سرانه اثر مثبـت و بـر نـرخ بیکـاري     الکترونکه تجارت ینابا توجه به 

شـود کـه تجـارت الکترونیکـی باعـث افـزایش        چنین برداشت مـی  ،است معناداریرغآماري 

  با افزایش اشتغال همراه نیست. ، اما یدشدهتول

 ،ش ندهـد اما میزان اشتغال را افـزای  ،شده یدتولباعث افزایش  اقتصاد کهاي در  هر پدیده

دهـد. تجـارت    وري نیـروي کـار را افـزایش مـی     زیـرا بهـره   ،شـود  محسوب می پدیده مهمی

شود و از طرف دیگر با ثابت  طرف جایگزین بخشی از تجارت سنتی می یکازالکترونیکی 

شود که دلیل آن در بخش پـیش   بودن اثر جایگزینی، باعث افزایش بازرگانی یا تجارت می

انتقـال نیـروي کـار از بخـش سـنتی تجـارت بـه بخـش تجـارت          بحث شد. ایـن امـر باعـث    

هـاي فیزیکـی    شود. ممکن است در اثر کـاهش بخـش   هاي دیگر می الکترونیکی و به بخش

شـود کـه    هاي الکترونیکی ایجـاد مـی   فروشگاهدر عین حال اما  ،اشتغال و تولید کاهش یابد

تـوان   امـا نمـی   اسـت، فزایش تولیـد  همراه با افزایش اشتغال و تولید است. برآیند این انتقال ا

ها بدون افـزایش اشـتغال بـه     یابد. افزایش تولید استان یقین گفت که اشتغال نیز افزایش می به

هـاي دیگـر    در بخـش  ابد و اشتغال در اثر افزایش ثـروت ی ست که رفاه افزایش میا این معنا

  شود. هاي خدماتی ایجاد می یژه در بخشو به
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نه در برآورد استخري و اثرات تصادفی منفی است کـه مطـابق بـا    عالمت ضریب درآمد سرا

اثرات ثابت ایـن ضـریب    روش درنظریات اقتصادي درخصوص اثر تولید بر نرخ بیکاري است. 

  ها ندارد. نیز اثر معنادار بر نرخ بیکاري استان فناوريمثبت، اما معنادار نیست. شاخص 

یـد  یتا بـاهم یی و تنهـا  بـه  IIIو  IIدهد فرضیه حذف عوامل نوع  مقید نشان می Fآزمون 

گـذاري مناسـب نیسـت. آزمـون هاسـمن،       یاسـت سروش استخري بـراي   ،بنابراین ،شود نمی

هاي بهتر براي ارزیابی  یکی از روش دهد. روش اثرات ثابت را به اثرات تصادفی ترجیح می

ي در ایـن زمینـه در دسـترس نیسـت.     ا داده سفانهامته این اثر، تحقیق در سطح صنایع است ک

تردیـد بـا    یـز اسـت. بـی   برانگ چـالش ادبیات اقتصاد تجارت الکترونیکی در جهان نوظهـور و  

هاي تجارت الکترونیکی در سطح بنگاه و صنعت، آثـار اقتصـادي تجـارت     دسترسی به داده

   ازپیش نمایان خواهد شد. یشبالکترونیکی 

  

  پیشنهادها گیري و نتیجه -5

ي اسـتانی  هـا  دادهبراي برآورد اثر تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال از 

شـد.   اسـتفاده ي تلفیقی و با دو روش اثرات ثابت و تصادفی ها دادهرگرسیون  در قالب مدل

بـه روش   »هـا  اسـتان سهم تجارت الکترونیکی از تولیـد ناخـالص داخلـی    «ضریب برآوردي 

. ضـریب شـاخص   شـد محاسـبه   006/0و  0108/0بت و اثرات تصـادفی بـه ترتیـب    اثرات ثا

  اثرات تصادفی معنادار است.  روش دردر هر دو روش مثبت بوده و  فناوري

براي ارزیابی اثر تجارت الکترونیکی بر بـازار کـار از متغیـر نـرخ بیکـاري کـه یکـی از        

یکی بـا روش  الکترونریب تجارت . برآورد ضشدمتغیرهاي کلیدي بازار کار است، استفاده 

 ، امـا اسـت  -019/0حدود  فناوريکنترل درآمد سرانه و شاخص  وجود بااثرات تصادفی و 

  آماري معنادار نیست.  نظر از

 از نظـر  اثر مثبت و بر نـرخ بیکـاري   ،یکی بر تولید سرانهالکترونینکه تجارت ابا توجه به 

شـود کـه تجـارت الکترونیکـی باعـث افـزایش        چنین برداشت می ،است معناداریرغ ،آماري

ي ور بهـره توان نتیجه گرفـت کـه    یم، بنابراین؛ با افزایش اشتغال همراه نیست ، اماشده یدتول

  نیروي کار را افزایش داده است.

برانگیز است. الزم  توسعه راهبرد ملی تجارت الکترونیکی موثر و از نظر عملیاتی چالش

یـک انـدازه   «از بهترین تجـارب کشـورهاي دیگـر یـاد بگیرنـد و بداننـد کـه         است کشورها
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همچنین هر کشـوري  یري تجارت الکترونیکی وجود ندارد. کارگ هبراي ب »مناسب براي همه

  ها و نیازهاي خود را پوشش دهد.  ها، اولویت کار گیرد که ظرفیت باید رویکردي را به

 یشـنهاد و اشـتغال پ  یدو آشکار شدن آثار آن بر تول هکنند مبادله بنگاه با مصرفتوسعه  براي

  یر انجام شود:شود اقدامات ز می

 ایـن  ؛خـرد، کوچـک و متوسـط داشـته باشـد      يهـا  توجـه خـاص بـه شـرکت     یدبا * دولت

  هستند. کننده مبادله بنگاه با مصرفها کانون رشد  شرکت

 در ویـژه  منطقـه  یا) فروشی خرده صنعت نمونه ي(برا خاص صنایع در خاص هاي بنگاه به  *

 داشـته  ویـژه  توجه) تبریز و شیراز اصفهان، خراسان، قبیل از پیشرو شهرهاي و(تهران  کشور

. امکـان  ستا شهرها برخی به محدود فقط الکترونیکی تجارت کانون عمل، در زیرا ،باشند

 .یستن یسرها م در همه بخش یکیترش تجارت الکترونسگ

 پرداخـت  هـاي روش و اجتمـاعی  هـاي  شـبکه  همـراه،  تلفـن  کـاربري  مورد در است الزم  *

مبادلـه بنگـاه بـا    در  يآسـان نقـش محـور    یکیپرداخت الکترون ؛شود بازاندیشی جایگزین،

 دارد. کننده مصرف

 که پرداخت هاي روش و کاال تحویل هاي سیستم الکترونیکی، تجارت هاي پلتفرم توسعه* 

 .گیرد قرار اولویت در ملی نیازهاي با متناسب

 حقـوقی،  و اقتصـادي  فنـی، هاي  زمینه در الکترونیکی تجارت بازیگران به یممستق مشاوره  *

 . کرد خواهد تشویق الکترونیکی تجارت از برداري بهره به را بازیگران
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  منابع

  فارسی -الف

  .یکیتهران: مرکز توسعه تجارت الکترون ،)1395( یکیمرکز توسعه تجارت الکترون

  www.cbi.ir: از یابیباز  ،)1395( یرانا یاسالم يجمهور يمرکز بانک

  WWW.TCI.IR : از یابیباز ،)1392(یرانمخابرات ا شرکت

  www.amar.org : از یابیباز ،)1390( یرانمرکز آمار ا ی،مل هاي حساب

  .تهران ،یرانمرکز آمار ا ،)1390نفوس و مسکن ( یعموم سرشماري

  .تهران ،یرانمرکز آمار ا ،)1390کار ( یروياز ن یريگآمار نتایج

 يا کارخانـه  یعبـر اشـتغال صـنا    ينقـش فنـاور  « )1385( جهـانگرد  یاراسـفند  ، بیژن وباصري

  .87-63 ،یرانا ياقتصاد يها فصلنامه پژوهش ،»یرانا

 ،»یرانا يا کارخانه یعصنا یدبر تول (IT) اطالعات ياثر فناور« ،)1384( ، اسفندیارجهانگرد

  .83 ،یرانا ياقتصاد يها پژوهش

  .گزارش شرکت شاپرك،)1395( شاپرك شرکت

  .يکالن اقتصاد یرهايبر متغ یکیتجارت الکترون یر). تاث1390, ه. (کیانی

ــده محمــودزاده ــود و فرخن ــد ، محم ــاي یرســاختز« ،)1384( ياس ــاور ه ــات و  يفن اطالع

  .118-95 ،ینفصلنامه اقتصاد و تجارت نو ،»یرانارتباطات و اشتغال بخش خدمات ا

اطالعات و ارتباطات بر رشد  ياثرات فناور« ،)1386( ياسدفرخنده  ، محمود ومحمودزاده

 ..153-184 ،یفصلنامه پژوهشنامه بازرگان ،»یرانکار در اقتصاد ا یروين يور بهره
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