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چكيذٌ
دس هقبلِ حبضش ثب اػشفبدُ اص سٍؽ دبًل دیشبي دَیب ثِ ثشسػی آثبس سَػؼِ سجبسر خذهبر (اػن اص مل سجبسر خذهبر ٍ ثهِ سفنيهل
صیشثخؾّبي حول ٍ ًقل ،هؼبفشر ٍ گشدؿگشي ،خذهبر ثبصسگبًی ٍ خذهبر هبلی) ثش سؿذ اقشلبدي ،دس مـَسّبي هلحق ؿهذُ
ثِ ػبصهبى جْبًی سجبسر دشداخشِ ؿذُ اػهز ًشهبید دتلهز ثهش سهبثيش ه جهز ٍ هؼٌهبداس سَػهؼِ مهل سجهبسر خهذهبر ٍ ثشخهی اص
صیشثخؾّبي هْن خذهبر ثش سؿذ اقشلبدي مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ ػبصهبى جْبًی سجبسر داسد ثِ ػهوٍُ دس مـهَسّبي هلحهق
ؿذُ ثِ  WTOسبثيشدزیشي سؿذ اقشلبدي اص سَػؼِ سجبسر خذهبر ثيـشش اص سبثيشدزیشي آى اص سَػهؼِ مهل سجهبسر (اػهن اص مهبت ٍ
خذهبر) ثَدُ اػز ّوچٌيي ًشبید ًـبى هیدّذ مِ دس هيبى صیشثخؾّبي خذهبر ،سَػؼِ سجهبسر خهذهبر ههبلی ٍ ثبصسگهبًیثهِ
سشسيت ثيـششیي سبثيش ه جز ثش سؿذ اقشلبدي مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ ػبصهبى جْبًی سجهبسر سا داسًهذ ٍ دس هيهبى ثخهؾّهبي ههَسد
هغبلؼِ ،سبثيش سَػؼِ خذهبر حول ٍ ًقل ثش سؿذ اقشلبدي ه جز ٍ ثیهؼٌب ٍ سبثيش سؿذ ثخؾ هؼبفشر ٍ گشدؿگشي ثش سؿذ اقشلهبدي
هٌفی ٍ ثیهؼٌب هیثبؿذ ثٌبثشایي ثب سَجِ ثِ ًشبید حبكلِ هجشٌی ثش سبثيشدزیشي هشفبٍر صیشثخؾّبي هخشلف خذهبر اص هْوششیي هَلفهِ
ػولنشد اقشلبدي (سؿذ اقشلبدي) دس مـَسّبي هزمَس ،چٌيي اػشٌجبط هیؿَد مهِ مـهَسّبي هشقبضهی الحهبز (اص جولهِ ایهشاى)
هیسَاًٌذ دس اسخبر اػششاسظي هزامشاسی ،اص سبميذ ثش دزیشؽ سؼْذار ینؼبى دس ثبصگـبیی ثخؾّبي هخشلف خذهبسی اجشٌبة ًوبیٌهذ
ٍ ثش هجٌبي هيضاى سبثيشگزاسي صیشثخؾّبي هخشلف خذهبر ثش سؿذ اقشلبدي (ثب سَجِ ثِ سجشثِ مـَسّبي هلحق ؿهذُ) ،ههیسَاًٌهذ
آصادػبصي صیشثخؾّبي هخشلف خذهبر سا ديـٌْبد دٌّذ
كلمات كليذي :سجبسر خذهبر ،سؿذ اقشلبدي ،ػبصهبى جْبًی سجبسر
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 -1مقذمٍ
ثب سَجِ ثِ ػضَیز ایشاى ثِ ػٌَاى ًبظش دس ػبصهبى جْبًی سجبسر ( ،)WTOؿٌبػبیی آثبس
آصادػبصي سجبسي ٍ سَػؼِ سجبسر دس ثخؾّبي هخشلف اقشلبدي ثش سؿذ اقشلبدي ثِ هٌظَس
اسخبر اٍلَیزّبي ػيبػز گزاسي ،ثشاي ػيبػز گزاساى اص اّويز خبكی ثشخَسداس اػز ایي
هْن اص آًجب ًبؿی هی گشدد مِ دس فشآیٌذ هزامشار سجبسي ،مـَسّب ثب سَجِ ثِ صهيٌِّبي
سبثيشگزاسي هشفبٍر ثخؾّبي هخشل ف ٍ اص جولِ ثخؾ خذهبر دس ػولنشدّبي اقشلبدي ٍ اص
جولِ سؿذ اقشلبدي ،اقذام ثِ هزامشُ ،اخز ٍ اػغبي اهشيبصار سجبسي هیًوبیٌذ دس ٍاقغ فشآیٌذ
هزامشاسی ایي ثخؾّب هشسجظ ثب ینذیگش ثَدُ ٍ ؿٌبػبیی صهيٌِّبي سبثيشگزاسي ه جز ٍ هٌفی
صیشثخؾّبي خذهبر ثِ ػيبػز گزاساى ًـبى خَاّذ داد مِ مذاهيل اص ثخؾّبي خذهبسی دس
اٍلَیز آصادػبصي فشآیٌذ هزامشار الحبز ثِ  WTOقشاس داسًذ ٍ دزیشؽ آصادػبصي دس مذاهيل
اص آًْب ثبیؼشی ثب احشيبط كَسر دزیشد
اص ایي سٍ ثب سَجِ ثِ اّويز سٍ ثِ سؿذ سَػؼِ سجبسر خذهبر ثِ ٍیظُ آصادػبصي ایي ثخؾ دس
چبسچَة الضاهبر ّ ، WTOذف ایي هقبلِ ثشسػی آثبس آصادػبصي ٍ سَػؼِ سجبسر خذهبر ثش
سؿذ اقشلبدي مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ ً ٍ WTOيض سؼييي سبثيش آصادػبصي ّش یل اص صیشثخؾّبي
خذهبر ثش سؿذ هْوششیي هَلفِ اقشلبدي اػز سب ثب اػشفبدُ اص سجشثِ ایٌگًَِ مـَسّب ،ثشَاى
اٍلَیزّبي هٌبػت جْز آصادػبصي صیشثخؾّبي خذهبر سا دس اػششاسظي هزامشاسی الحبز ایشاى
ديـٌْبد ًوَد ّش چٌذ مـَسّبي هَسد ثشسػی اص ػبخشبسّبي اقشلبدي هشفبٍر ثشخَسداس هیثبؿٌذ
اهب ػغح سؼْذاسی مِ دس ٌّگبم ػضَیز ثِ WTOػذشدُاًذ ،ثؼيبس ؿجيِ ینذیگش اػز اص ایي سٍ دس
هقبلِ حبضش اثشذا ثِ ثش سػی سؼْذار ثخؾ خذهبر مـَسّبي هلحق ؿذُ ٍ هشٍسي ثش ادثيبر
هَضَع دشداخشِ ٍ ػذغ ثِ اسائِ الگَي هٌبػت ،ثشآٍسد ٍ سحليل آى ثِ هٌظَس ثشسػی هَضَع
سحقيق دشداخشِ خَاّذ ؿذ دس دبیبى ًيض جوغثٌذي ٍ ًشيجِگيشي ًْبیی اسائِ ؿذُ اػز
 -2مزيري بز تؼُذات بخص خذمات كطًرَاي ملحق ضذٌ
مـَسّب دس فشآیٌذ الحبز خَد ثِ ّ WTOوَاسُ ثب دٍ دػشِ سؼْذار ٍ الضاهبر هَاجِ ّؼشٌذ ینی
الضاهبر دس حَصُ اًغجبز قَاًيي ٍ هقشسار هلی ثب قَاػذ ایي ػبصهبى ٍ دیگشي سؼْذار هشثَط ثِ
دػششػی ثِ ثبصاس ثشسػی سؼْذار  36مـَس هلحق ؿذُ ثِ  WTOاص ػبل  2::6سبمٌَىً ،ـبى
هیدّذ ػوذُ مـَسّبي ػضَ ایي ػبصهبى دس ثيـشش ثخؾّبي خذهبسی سؼْذار هشثَط ثِ
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آصادػبصي دػششػی ثِ ثبصاس آًْب سَػظ خبسجيبى سا هشقجل ؿذُاًذ اص هيبى  36مـَس ػضَ فقظ 7
مـَس دس ثشخی اص ثخؾّب سؼْذ ثِ آصادػبصي ًذادُاًذ مِ ایي ثخؾّب ػوذسبً خذهبر صیؼز
هحيغی ،ثْذاؿشی ٍ یب فشٌّگیٍ -سصؿی ثَدُاًذ دس ٍاقغ  87دسكذ اص اػضبء هلحق ؿذُ ثِ ایي
ػبصهبى ٍ سوبهی اػضبء هلحق ؿذُ اص ػبل  3115ثِ ثؼذ (ثِ جض مـَس ميخ ٍسد) هشؼْذ ثِ دزیشؽ
آصادػبصي ّش یبصدُ ثخؾ خذهبر هَجَد دس فْشػز عجقِثٌذي ثخـی  WTOؿذُاًذ دس جذٍل
ؿوبسُ ( )2ديَػز هقبلِ حبضش ،اػبهی مـَسّبي هلحق ؿذُ ،ػبل ػضَیز آًْب دس ایي ػبصهبى،
سؼذاد ثخؾّبي آصادػبصي ؿذُ ٍ ثخؾّبي آصادػبصي ًـذُ ًـبى دادُ ؿذُ اػز
ثٌبثشایي ثب سَجِ ثِ سجشثِ مـَسّبي هلحق ؿذُ ،اًشظبس ههیسٍد مهِ ایهشاى ًيهض ثهِ هٌظهَس الحهبز ثهِ
 WTOدس ػول ،هلضم ثِ سؼْذ ثِ ثبصگـبیی سوبهی ثخؾ ّبي خذهبسی گشدد الجشِ ثهش اػهبع سجشثهِ
مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ ایي ػهبصهبى ،ایهي مـهَسّب اگشچهِ هلهضم ثهِ ثبصگـهبیی ّوهِ ثخهؾّهبي
خذهبسی ؿذُاًذ اهب ایهي ثبصگـهبیی ثهب اػوهبل هحهذٍدیزّهبیی ثهِ سٍي ػشضهِمٌٌهذگبى خهبسجی
خذهبر هضثَس ثَدُ اػز ثذیي سشسيت ایشاى ًيض دس فشآیٌذ الحبز ثِ ایي ػبصهبى ثب دسخَاػهزّهبي
صیبدي ثشاي ثبصگـبیی ثبصاس خذهبر اص ػَي ؿشمبي سجبسي ٍ عشفّبي هزامشُ ٍ ّوچٌيي ٍسٍد
ثذٍى هحذٍدیز ثِ ثبصاس ایشاى ،سٍثشٍ خَاّذ ثَد ًنشهِ آًنهِ ههزامشُمٌٌهذگبى ایشاًهی ثهب اسنهب ثهِ
اػششاسظي سقبثشی ثخؾ ّبي خذهبسی ،قبدس خَاٌّذ ثَد دس كَسر ًيبص ،ثهبصاس خهذهبر سا ثهِ ّوهشاُ
هحذٍدیز ّبي هَسد لضٍم ٍ قبًًَی هغبثق اػششاسظي سقبثشی ،آصادػبصي ًوبیٌذ ٍ ثِ ّيچ ٍجِ هحشَم
ثِ آصادػبصي ثذٍى چَى ٍ چشا ًخَاٌّذ ثَد ٍ اهنبى اػوبل هحذٍدیز دس ّش ثخؾ ٍجَد داسد
 -3مزيري بز ادبيات مًضًع در مًرد رابطٍ تجارت خذمات ي رضذ اقتصادي
ثب سَجِ ثِ ثشسػیّبي كَسر گشفشِ ّش چٌذ مِ اسسجبط هيبى سؿذ اقشلبدي ٍ سجبسر ثييالولل
ّوَاسُ ینی اص هَضَػبر ثؼيبس قبثل ثحث دس ادثيبر سَػؼِ ٍ سؿذ اقشلبدي ثَدُ اػز اهب ٌَّص
ایي اسسجبط حل ًـذُ ٍ ثِ كَسر ینی اص هجبحث چبلؾ ثشاًگيض ثبقی هبًذُ اػز ٍ هغبلؼبر ًظشي
سؿذ دس ثْششیي ٍضؼيز دتلز ثش یل اسسجبط هجْن ٍ ديچيذُ هيبى هحذٍدیزّبي سجبسي ٍ سؿذ
اقشلبدي داسًذ ادثيبر سؿذ دسًٍضا ثِ اًذاصُ مبفی دس هؼشفی الگَّبي هشفبٍسی مِ هحذٍدیزّبي
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سجبسي هٌجش ثِ افضایؾ یب مبّؾ سؿذ اقشلبدي هیگشددٍ ،ػيغ ٍ هشٌَع هیثبؿذ (سٍهش ،2::1
گشاػوي ٍ ّلذوي  ،2::1سیَسا -ثبسيض ٍ سٍهش  ،2::2هبسؼَیبهب )2::3
اكَت اقشلبدداًبى موػيل ٍ ًئَموػيل ثش ایي ثبٍسًذ مِ افضایؾ دسجِ ثبص ثَدى سجبسي،
هَسَس هحشمِ سؿذ ٍ سَػؼِ اقشلبدي اػز ٍ ایي هْن هٌجش ثِ سـَیق مـَسّبي جْبى دس افضایؾ
ّوگشایی اقشلبدؿبى اص عشیق افضایؾ كبدسار ٍ ٍاسدار هیگشدد مِ ایي اهش اص عشیق افضایؾ
ػغح سخلقگشایی ٍ ثْشٍُسي مـَسّب كَسر هیدزیشد تصم ثِ رمش اػز مِ حشی ثب ٍجَد
دزیشؽ ایي اهش مِ ّوگشایی اقشلبدي ٍ افضایؾ سجبسر هَجت افضایؾ سؿذ اقشلبدي جْبى
هی گشددّ ،وَاسُ ایي اسسجبط دس مـَسّبي هخشلف ثِ ػلز سفبٍر دس سنٌَلَطي ٍ فشاٍاًی ػَاهل
سَليذ ثِ ؿنل ینؼبًی ًجَدُ ٍ دس ٍاقغ دس ثشخی مـَسّب اثش هٌفی ثش سؿذ اقشلبدي داؿشِ اػز
(گشاػوي ٍ ّلذوي  ،2::2سیَسا -ثبسيض ،لَمبع  ٍ 2:99اینؼی  ٍ 2::4یَاًگ )2::2
اص آًجب مِ هَضَع سجبسر خذهبر دس ػبلّبي اخيش هَسد سَجِ قهشاس گشفشهِ ،هغبلؼهبر كهَسر
گشفشِ دس هَسد آصادػبصي ٍ سَػؼِ سجبسر خذهبر ًيهض دس آاهبص ساُ قهشاس داسد ثهِ ػجهبسر دیگهش
ام ش هغبلؼبر كَسر گشفشهِ دس ههَسد اسسجهبط هيهبى سجهبسر ٍ سؿهذ اقشلهبدي دس خلهَف مهل
سجبسر (اػن اص سجبسر مبتیی ٍ خذهبر) ٍ یب سٌْب هشثَط ثهِ سجهبسر مهبتیی اػهز ٍ هغبلؼهبر
هشثَط ثِ اسسجبط هيبى سجبسر خذهبر ٍ سؿذ اقشلبدي ثؼهيبس مهن اػهز ایهي دس حهبلی اػهز مهِ
ثخؾ خذهبر دس ام ش مـَسّب ثيؾ اص ًلف ٍ حشی دس مـَسّبي كٌؼشی ثيؾ اص دٍ ػهَم سَليهذ
ًبخبلق داخلی آًْب سا سـهنيل ههیدّهذ دس هيهبى هؼهذٍد هغبلؼهبر كهَسر گشفشهِ دس خلهَف
سجبسر خذهبر هیسَاى ثِ هغبلؼبر صیش اؿبسُ مشد
هبسَ ،ساسيٌذساى ٍ ػبثشهبًيبى ( )3112ثِ ثشسػی آثهبس آصادػهبصي سجهبسي دس دٍ ثخهؾ اسسجبعهبر ٍ
خذهبر هبلی دشداخشٌذ یبفشِّبي آًْب ّش چٌذ مِ دتلز ثهش آثهبس ه جهز آصادػهبصي سجهبسي ثهش دٍ
ثخؾ فَز دس مـَسّبي هَسد ثشسػی داسد ،اهب ایي اثش ه جز دس ثخهؾ اسسجبعهبر موشهش اص ثخهؾ
خذهبر هبلی اػز هغبلؼِ خَسي ٍ ػبٍیذع ( )3117دتلز ثش ایي اهش داسد مهِ آثهبس آصادػهبصي
سجبسي دس دٍ ثخؾ اسسجبعبر ٍ خذهبر هبلی ثؼشگی ثِ ػغح سَػؼِ یبفشگی مـَسّب اص ًظش هيضاى
دسآهذ ػشاًِ (ثبت یب دبیيي) داسد ػبسيب ٍ ػبحب ( )3122ثِ ثشسػی ًظشي سفبٍر هيهبى سهبثيش سجهبسر
مبت ٍ سجبسر خذهبر ثش سؿذ اقشلبدي دشداخشٌذ مِ ثش اػهبع ًشهبید آًْهب سبثيشدهزیشي ثيـهشش ّهش
مذام اص سجبسر مبت یب خذهبر ثش سؿذ اقشلبدي ثؼشگی ثِ هضیز ًؼجی ّش مـَس دس ثخؾ مبت یب

سبثيش سَػؼِ سجبسر خذهبر ثش سؿذ اقشلبدي مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ WTO

254

خذهبر داسد ّوچٌيي یبفشِّبي هيـشا ،تًذػششم ٍ آًبًذ (ً )3122ـبًذٌّذُ ّوجؼشگی ه جز سَػؼِ
كبدسار خذهبر ٍ سؿذ اقشلبدي هیثبؿذ
دس هيبى هغبلؼبر داخلی اًجبم ؿذُ دس ػبلّبي اخيش ،ػوذسب ثِ هَضَع سجبسر خذهبر دس
ثخؾّبي خبف سَجِ ؿذُاػز ٍ سٌْب ػؼگشي ( )2498ثِ هغبلؼِ اسسجبط ثيي سجبسر خذهبر
هبلی ٍ سؿذ اقشلبدي دشداخشِاػز ٍ ًشبید آى دتلز ثش سبثيش ه جز آصادػبصي سجبسر خذهبر
هبلی ثش سؿذ اقشلبدي ایشاى داسد
 -4مؼزفي متغيزَا ،ارائٍ الگً ي ريش اجزايي
 -2دس ایي قؼوز الگَي هٌبػت ثشاي ثشسػی سبثيش سَػؼِ سجبسر خذهبر (دس حبلز ملی ٍ ثِ
سفنيل صیشثخؾّبي هخشلف ثخؾ خذهبر) ثش سؿذ اقشلبدي مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ WTO

اسائِ ٍ هؼشفی هیؿَد ثذیي هٌظَس ثب اػشفبدُ اص سٍینشد اقشلبدػٌجی دبًل دیشبي دَیب ٍ سٍؽ
 ، GMMثِ اجشا ٍ ثشآٍسد الگَي صیش مِ الْبم گشفشِ اص الگَي هبسَ ( )3112اػز ،خَاّين
دشداخز

سؼذاد مـَسّب
t  1,..., T

i  1,...,N

g i   1   2 X it   3 OPitJ   4 Dumit   it  ui
'

سؼذاد هـبّذار ػشي صهبًی (ػبتًِ)

ً giشخ سؿذ ػبليبًِ سَليذ ًبخبلق داخلی مـَس i

ٍ  OPiؿبخق سَػؼِ سجبسر خذهبر دس

ثخؾ خذهبسی  Jاػز مِ دس ایي سحقيق ثشاي سؼييي دسجِ ثبص ثَدى سجبسي ثخؾ خذهبسی J

دس ًظش گشفشِ ؿذُ ٍ اص ًؼجز سجبسر خذهبر ثخؾ  Jثِ سَليذ ًبخبلق داخلی ثِ دػز هیآیذ
هٌظَس اص  Jسجبسر مل ثخؾ خذهبر ٍ ًيض صیشثخؾّبیی اػز مِ آهبس ٍ اعوػبر مبفی اص
آًْب ثشاي اجشاي الگَي فَز دس دػششع هیثبؿذ ایي صیشثخؾّب ؿبهل ثخؾّبي حول ٍ ًقل،
هؼبفشر ٍ گشدؿگشي ،خذهبر هبلی ٍ خذهبر ثبصسگبًی ّؼشٌذ ّوچٌيي  Xiثشداس هشغيشّبي
مٌششلی ثَدُ مِ ثب الْبم اص الگَي هبسَ ،ؿبهل هشغيشّبي ػْن ػشهبیِگزاسي اص سَليذ ًبخبلق
داخلی ( ،)Investػْن هخبسج دٍلز اص سَليذ ًبخبلق داخلی (ً ،)Expendشخ سَسم
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( ٍ ،)Inflationؿبخق سَػؼِ هبلی ( )Financeاػز ؿبیبى رمش اػز مِ اص لگبسیشن هشغيشّبي
هزمَس دس اجشاي الگَ اػشفبدُ هیؿَد ّوچٌيي ثِ دليل ٍجَد ؿنؼز ػبخشبسي ًبؿی اص الحبز
مـَسّبي هَسد هغبلؼِ ثِ  ،WTOاص هشغيش  Dumثِ ػٌَاى هشغيش هجبصي الحبز اػشفبدُ ؿذُ اػز
مِ هقذاس ایي هشغيش ثشاي ػبلّبي قجل اص الحبز كفش ٍ ػبلّبي دغ اص الحبز یل هیثبؿذ ٍجَد
ایي هشغيش اهنبى هقبیؼِ ٍ ثشسػی اثشار الحبز مـَسّب ثش آصادػبصي سجبسر خذهبر سا هيؼش
هیػبصد
ؿبیبى رمش اػز مـَسّبي هَسد ثشسػی اص ػبخشبسّبي اقشلبدي ؿجيِ ایشاى ٍ یب ضؼيفسش ٍ حشی
قَيسش اص اقشلبد ایشاى ثشخَسداس هیثبؿٌذ اهب ػغح سؼْذاسی مِ دس ٌّگبم ػضَیز ثِ WTO

ػذشدُاًذ ،ثؼيبس ؿجيِ ینذیگش اػز ٍ ثِ ًظش هیسػذ سؼْذار ایشاى دس ٌّگبم ػضَیز ًيض ثِ ّويي
سشسيت ثبؿذ
سفبٍرّبي اكلی الگَي فَز ثب الگَي هبسَ ثِ ؿشح صیش اػز;
 -3اص سٍؽّبي جذیذسش ٍ ديـشفشِسش اقشلبدػٌجی (سٍینشد دبًل دیشبي دَیب ٍ سٍؽ )GMM
اػشفبدُ ؿذُاػز
 -4ثشاي دٌد حبلز (مل سجبسر خذهبر ٍ چْبس صیشثخؾػوذُ آى) اػشفبدُ ؿذُ ،دس حبلی مِ
هغبلؼِ هبسَ سٌْب دٍ صیشثخؾ خذهبر سا هَسد ثشسػی قشاس دادُاػز
 -5ػوٍُ ثش ثشسػی دٌد حبلز گفشِ ؿذُ ،ثِ ثشسػی سغجيقی آثبس سَػؼِ سجبسر (اػن اص سجبسر
مبتیی ٍ خذهبر) ثب سَػؼِ سجبسر خذهبر هیدشداصد
 -6دس ًوًَِ آهبسي ،مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ ػبصهبى جْبًی سجبسر هَسد هغبلؼِ قشاس گشفشِ ٍ
ّويي اهش هَجت ؿذُ مِ ثِ هٌظَس ثشسػی سبثيش الحبز ثِ ػبصهبى جْبًی سجبسر هشغيش هجبصي ثِ
هذل اضبفِ ؿَد
 -7دٍسُ صهبًی دس ایي هذل جذیذسش ٍ ثضسگشش اص دٍسُ صهبًی هذل هبسَ هیثبؿذ
الگَي رمش ؿذُ ثشاي دٍسُ صهبًی ً ٍ 2:96-3117وًَِ آهبسي ؿبهل مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ
ػبصهبى جْبًی سجبسر هی ثبؿذ ایي مـَسّب ػجبسسٌذ اص; امَادٍس ،ثلغبسػشبى ،هغَلؼشبى ،دبًبهب،
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قشقيضػشبى ،لشًَی ،اػشًَی ،اسدى ،گشجؼشبى ،آلجبًی ،ػوبى ،مشٍاػی ،ليشَاًی ،هَلذاٍي ،چيي،
سبیَاى ،اسهٌؼشبى ،هقذًٍيًِ ،ذبل ،مبهجَج ،ػشثؼشبىٍ ،یشٌبم ،سًَگَ ،امشایي ٍ ميخٍسد تصم ثِ رمش
اػز مِ دادُّبي هَسد ًيبص ثشاي ایي مـَسّب اص  WDI 3119اػشخشاج گشدیذُ ٍ ثِ دليل
هحذٍدیزّبي آهبسي ،مـَس سبیَاى اص ًوًَِ آهبسي حزف ؿذُ اػز
سٍؽ دبًل دیشبي هؼوَلی ثشاي سَضيح سٍاثظ دَیبي هشغيشّب دس عَل صهبى داساي هحذٍدیز اػز،
اص ایيسٍ دس هقبلِ حبضش اص سٍؽ اقشلبدػٌجی دبًل دیشبي دَیب ٍ سٍینشد  GMMدس چبسچَة
آى اػشفبدُ ؿذُاػز
ینی اص هٌبفغ ٍ مبسثشدّبي دادُّبي سلفيقی دسك ثْشش دَیبییّب سَػظ هحقق اػز سٍاثظ دَیب ثب
حضَس هشغيشّبي ٍاثؼشِ ٍقفِداس دس هيبى هشغيشّبي سَضيحی هذلػبصي هیؿًَذ:
yit   yit 1  X it   uit
i  1,..., N
t  1,..., T

ثب فشم ایي مِ الگَي دبًل دیشب اص ًَع اثشار ثبثز ینغشفِ دس هقبعغ ثبؿذ Uit ،ثلَسر صیش
سؼشیف هیؿَد;

U it   i  V it
مِ دس آى )   i ~ IID(0, 2) ٍ  ~ IID(0, هی ثبؿذ مِ دس ثيي هقبعغ ٍ دس ّش هقغغ هؼشقل اص
ینذیگشًذ هؼئلِ خَدّوجؼشگی ثِ دليل حضَس هشغيش ٍاثؼشِ ٍقفِداس دس هيبى هشغيشّبي سَضيحی
2

i

ٍ ًيض اثشار هقغؼی ًبهشجبًغ ثيي هقبعغ آؿنبس هیگشدد دس اثشذا ثِ ثشخی اص هؼبئل ًبؿی اص
حضَس هشغيش ٍاثؼشِ ٍقفِداس دشداخشِ هیؿَد  Uitسبثؼی اص  µiاػز ،آؿنبس اػز مِ ً yit-1يض
سبثؼی اص  µiاػز ثٌبثشایي هشغيش  yit-1ثِ ػٌَاى یل هشغيش سَضيحی دس ػوز ساػز هؼبدلِ ثب جضء
خغبي ّ Uitوجؼشِ اػز ٍ ایي خَد ػجت سَسؽداس ؿذى ٍ ًبػبصگبس ثَدى سخويي صًٌذُ OLS

هیگشدد حشی اگش  Vitثِ كَسر ػشیبلی ّوجؼشِ ًجبؿذ سخويي صًٌذُ ً GLSيض ثب فشم اثشار
سلبدفی ثشاي هذل دادُ ّبي سلفيقی دَیب سَسؽداس خَاّذ ثَد .آستًَ ٍ ثبًذ دس ػبل 2::2
فشآیٌذي اص سٍؽ گـشبٍسّبي سؼوين یبفشِ ديـٌْبد دادًذ مِ مبساسش اص سخويي صًٌذُّبي قجلی
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اػز .دس ایي سٍؽ ثشاي سخويي هذل ٍ اص ثيي ثشدى اثشار ثبثز اص سٍؽ سفبضلگيشي آستًَ –

ثبًذ اػشفبدُ هیؿَدّ .وچٌيي ثشاي سفغ ّوجؼشگی هشغيش ثب ٍقفِ ٍ ػبیش هشغيشّبي سَضيحی اص
هبسشیغ اثضاسّب اػشفبدُ ؿذُ ٍ ًْبیشبً آستًَ  -ثبًذ ،سخويي صى  GMMدٍ هشحلِاي سا اسائِ
هیدٌّذ (اثشیـوی ،هْشآسا ٍ سوذى ًظاد)2499 ،
هقذاس ثشآٍسدي ضشیت  β1هيضاى سبثيشدزیشي آصادػبصي سجبسر خذهبر دس حبلز ملی ٍ ّوچٌيي
ثِ سفنيل صیشثخؾّبي خذهبسی هخشلف سا ًـبى هیدّذ تصم ثِ رمش اػز مِ دس ایي سحقيق
 OPiػوٍُ ثش آًنِ آصادػبصي سجبسر مل ثخؾ خذهبر سا ثشآٍسد هیمٌذ ،ثِ سؼذاد سوبهی
صیشثخؾّبي ثخؾ خذهبر ًيض ثشآٍسد هیگشدد اص ایيسٍ ًِ سٌْب آثبس آصادػبصي سجبسر خذهبر
دس حبلز ملی ٍ ّوچٌيي ثِ سفنيل صیشثخؾّبي خذهبسی هخشلف هـخق هیگشدد ثلنِ ثب
هقبیؼِ ضشیت  β4ثشاي ثخؾّبي هخشلف ،اٍلَیزّبي آصادػبصي سجبسي دس ایي صیشثخؾّب ًيض
هـخق هیگشدد ثذیي هؼٌب مِ اثش آصادػبصي سجبسي دس صیشثخؾّبیی مِ آصادػبصي سجبسر
آًْب ثيـششیي سبثيش ه جز سا ثش سؿذ اقشلبدي داسًذ اص اٍلَیز ثبتسشي دس آصادػبصي سجبسي ثغَس
ػبم ٍ قجَل سؼْذ آصادػبصي سجبسي دس چبسچَة الحبز ثِ ػبصهبى جْبًی سجبسر ثغَس خبف،
ثشخَسداسًذ دس هقبثل ،صیشثخؾّبیی مِ آصادػبصي سجبسر آًْب ثيـششیي سبثيش هٌفی سا ثش سؿذ
اقشلبدي داسًذ اص اٍلَیز ثبتسشي دس ػذم آصادػبصي سجبسي ثغَس ػبم ٍ ػذم دزیشؽ سؼْذ
آصادػبصي سجبسي دس چبسچَة الحبز ثِ ػبصهبى جْبًی سجبسر ثغَس خبف ،ثشخَسداسًذ ٍ ثِ
ػجبسر دیگش دزیشؽ سؼْذ آصادػبصي دس ایي ثخؾّب ثبیؼشی ثب احشيبط ثؼيبس كَسر دزیشد
ؿبیبى رمش اػز مِ دس ایي هقبلِ قجل اص ثشسػی سبثيش سجبسر خذهبر ،سهبثيش مهل سجهبسر (اػهن اص
مبتیی ٍ خذهبر) ثش سؿذ اقشلبدي ًيض ثب اػشفبدُ اص الگَي گفشِ ؿذُ (ثب جبیگضیٌی هشغيهش Trade

یب دسجِ ثبص ثَدى مل سجبسر مِ ثِ كَسر ًؼجز مل سجبسر ثهِ سَليهذ ًبخهبلق داخلهی سؼشیهف
ؿذُاػز) هَسد ثشسػی قشاس هی گيشد ایي هْن ّوبًغَسي مِ رمش ؿذ ثهِ هٌظهَس ثشسػهی سغجيقهی
آثبس سجبسر ٍ سجبسر خذهبر ثش سؿذ اقشلبدي مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ ػبصهبى جْهبًی سجهبسر
كَسر هیگيشد
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 -5بزرسي تاثيز تجارت بز رضذ اقتصادي كطًرَاي ملحق ضذٌ بٍ ساسمان جُاوي
تجارت
ًشبید حبكل اص سخويي الگَي هؼشفی ؿذُ ثب اػشفبدُ اص سٍؽ دبًل دیشهبي دَیهب ٍ سٍؽ  GMMدس
چبسچَة آى ٍ دس حبلز اػشفبدُ هشغيش مل سجبسر دس الگهَي سؿهذ اقشلهبدي ،دس جهذٍل ( )3دس
ديَػز هقبلِ آهذُ اػز ثب سَجِ ثِ یبفشِّبي ایي جذٍل هوحظِ هیؿَد مِ ضشیت هشغيش سجهبسر
( )Tradeثب ثشخَسداسي اص ضشیت  ، 1 18ه جز ٍ هؼٌبداس اػز مِ ایي اهش ًـهبًذٌّذُ سهبثيش هؼٌهبداس
افضایؾ ٍ سَػؼِ سجبسر ثش سؿذ اقشلبدي مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ  WTOاػز اص ایيسٍ هیسَاى
گفز مِ دُ دسكذ افضایؾ دس سؿذ ػْن سجبسر دس اقشلبد هٌجهش ثهِ افهضایؾ  1 8دسكهذي سؿهذ
اقشلبدي مـَسّبي هزمَس ؿذُ اػز ایي دس حبلی اػز مِ هغبثق ثب ًشبید ثهِ دػهز آههذُ سهبثيش
هشغيش هجبصي الحبز ثِ  WTOثب ثشخَسداسي اص ضشیت  1 117ه جز ثَدُ ٍلی هؼٌبداس ًویثبؿذ مِ
ًـبًگش ػذم سبثيش الحبز ثِ  WTOثش سؿذ اقشلهبدي مـهَسّبي هلحهق ؿهذُ اػهز ّوچٌهيي آثهبس
هشغيش ػْن ػشهبیِ گزاسي اص سَليذ ًبخبلق داخلی ثب ثشخَسداسي اص ضشیت  ،1 35ه جهز ٍ هؼٌهبداس
هی ثبؿٌذ مِ دتلز ثش آثبس ه جز سؿذ هشغيش ًبهجشدُ ثهش سؿهذ اقشلهبدي مـهَسّبي هلحهق ؿهذُ ثهِ
 WTOداسد دس هقبثل ،سبثيش هشغيش ًشخ سَسم ثش سؿذ اقشلبدي مـَسّبي هزمَس هٌفهی ٍ هؼٌهبداس ٍ
هشغيشّبي ؿبخق سَػؼِ هبلی ٍ ػْن هخبسج دٍلز اص سَليذ ًبخبلق داخلی ثیهؼٌبػز
 -6بزرسي تاث يز تجارت خذمات بز رضذ اقتصادي كطًرَاي ملحق ضذٌ بٍ ساسمان
جُاوي تجارت
ًشبید حبكل اص سخويي الگَ ثب اػشفبدُ اص سٍؽ دبًل دیشبي دَیب ٍ سٍؽ  GMMدس چبسچَة آى ٍ
دس حبلز ا ػشفبدُ هشغيش مل سجبسر خذهبر دس الگَي سؿذ اقشلهبدي ،دس جهذٍل ( )4دس ديَػهز
هقبلِ آهذُ اػز ثب سَجِ ثِ یبفشِّبي ایي جذٍل هوحظِ هیؿَد مِ ضشیت هشغيش سجبسر خذهبر
) )Tradeservicesثب ثشخَسداسي اص ضشیت  ،1 26ه جز ٍ هؼٌبداس اػز مهِ ایهي اههش ًـهبىدٌّهذُ
سبثيش هؼٌبداس س ؿذ ٍ سَػؼِ سجبسر خذهبر ثش سؿذ اقشلبدي مـَسّبي هلحق ؿهذُ ثهِ  WTOههی
ثبؿذ اص ایيسٍ هی سَاى ًشيجِ گشفز مِ افهضایؾ دُ دسكهذي دس سؿهذ ػهْن سجهبسر خهذهبر دس
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اقشلبد هٌجش ثِ افضایؾ  2 6دسكذي سؿذ اقشلبدي مـَسّبي هزمَس خَاّذ ؿذ ثب هقبیؼهِ ًشهبید
ایي حبلز (اػشفبدُ اص هشغيش ثبص ثَدى سجبسر خذهبر  )Tradeservicesثب حبلهز ديـهيي (اػهشفبدُ
اص هشغيش ثبص ثَدى سجبسي  )Tradeچٌيي اػهشٌجبط ههیؿهَد مهِ دس ایهي مـهَسّب سبثيشدهزیشي سؿهذ
اقشلبدي اص سَػؼِ سجبسر خذهبر ثيـشش اص سبثيشدزیشي آى اص سَػؼِ مل سجبسر ثَدُ اػز
 -7بزرسي تاثيز تجارت خذمات (بٍ تفكيك سيزبخصَاي ػمذٌ) بز رضذ اقتصادي
كطًرَاي ملحق ضذٌ بٍ ساسمان جُاوي تجارت
ًشبید حبكل اص سخويي الگَ دس حبلز اػشفبدُ اص هشغيشّبي سجبسر خذهبر صیشثخؾّبي هخشلف
دس الگَي سؿذ اقشلبدي ،دس جذاٍل ( )5سب ( )8دس ديَػز هقبلِ آهذُ اػز تصم ثِ رمش اػز مِ
ثِ ػلز هحذٍیزّبي آهبسي اهنبى اػشفبدُ اص سٍؽ دبًل دیشبي دَیب سٌْب ثشاي صیشثخؾّبي
خذهبر حول ٍ ًقل ،خذهبر هؼبفشر ٍ گشدؿگشي ،خذهبر هبلی ٍ خذهبر ثبصسگبًی هيؼش ثَدُ
اػز
ًشبید حبكل اص سخويي هذل ًـبى هیدّذ ّش چٌذ سبثيشدزیشي سؿذ اقشلبدي اص سَػؼِ سجبسر ثشاي
مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ ػبصهبى جْبًی سجبسر ه جز ٍ هؼٌهبداس ثهَد اههب ایهي سبثيشدهزیشي دس هيهبى
صیشثخؾ ّبي هخشلف هشفبٍر اػز دس ایي هيبى ثبتسشیي سبثيشگزاسي ثِ ثخهؾ سجهبسر خهذهبر
هبلی ( ،)Financialservicesثب ثشخَسداسي اص ضشیت  1 83سؼلق داسد مِ ًـبىدٌّذُ سهبثيش ه جهز
افضایؾ ٍ سَػؼِ سجبسر خذهبر هبلی ثش سؿذ اقشلبدي مـهَسّبي هلحهق ؿهذُ ثهِ  WTOثهَدُ ٍ
ثذیي هؼٌبػز مِ افضایؾ دُ دسكذي دس سؿهذ ػهْن سجهبسر خهذهبر ههبلی دس اقشلهبد هٌجهش ثهِ
افضایؾ  8 3دسكذي سؿذ اقشلبدي مـَسّبي ههزمَس ؿهذُ اػهز دغ اص ثخهؾ خهذهبر ههبلی،
ثخؾ خذهبر ثبصسگبًی ( )Bussinessثب ثشخَسداسي اص ضشیت  1 45دس اٍلَیهز دٍم آصادػهبصي
سجبسي قشاس داسد ّوچٌهيي دس هيهبى ثخهؾ ّهبي ههَسد هغبلؼهِ ،سهبثيش سؿهذ خهذهبر حوهل ٍ ًقهل
( )Transportثش سؿذ اقشلبدي ه جز ٍ ثیهؼٌب اػز ٍ سهبثيش سؿهذ ثخهؾ هؼهبفشر ٍ گشدؿهگشي
( )Travelثش سؿذ اقشلبدي هٌفی ٍ ثیهؼٌب اػز
 -8جمغبىذي ي مالحظات
دس هقبلِ حبضش ثب اػشفبدُ اص سٍؽ دبًل دیشبي دَیب ٍ سٍؽ  GMMدس چبسچَة آى آثبس مل
سجبسر (اػن اص حبلز ملی ٍ ثِ سفنيل صیشثخؾّبي ػوذُ خذهبسی) ثش سؿذ اقشلبدي
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25:

مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ ػبصهبى جْبًی سجبسر هَسد ثشسػی قشاس گشفز ًشبید دتلز ثش سبثيش
ه جز ٍ هؼٌبداس سَػؼِ سجبسر ٍ سجبسر خذهبر ثش سؿذ اقشلبدي مـَسّبي ًبهجشدُ داسد الجشِ ثش
اػبع یبفشِ ّبي ایي هقبلِ ،سَػؼِ سجبسر خذهبر دس هقبیؼِ ثب سَػؼِ مل سجبسر ،سبثيش ثيـششي ثش
سؿذ اقشلبدي دس مـَسّبي هزمَس داؿشِ ٍ دس ثيي صیشثخؾّبي خذهبر ًيض ،سَػؼِ سجبسر
خذهبر هبلی ثيـششیي سبثيش سا ثش سؿذ اقشلبدي مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ ػبصهبى جْبًی سجبسر
داسد دغ اص آى سَػؼِ سجبسر ثخؾ ثبصسگبًی ،ثيـششیي سبثيشگزاسي سا ثش سؿذ اقشلبدي ایي
مـَسّب داؿشِ اػز ّوچٌيي سبثيش دزیشي سؿذ اقشلبدي اص سَػؼِ ثخؾّبي حول ٍ ًقل ٍ
هؼبفشر ٍ گشدؿگشي ثِ سشسيت ه جز ٍ هٌفی اهب دس ّش دٍ هَسد ثیهؼٌب ثَدُ اػز ثٌبثشایي ثب سَجِ
ثِ سبثيشدزیشي هشفبٍر سؿذ اقشلبدي حبكل اص سجبسر صیشثخؾّبي هخشلف ثخؾ خذهبر،
اٍلَیز ثبصگـبیی ایي صیشثخؾّب ثشاي ػيبػز گزاساى ،ثِ سشسيت صیش ديـٌْبد هیگشدد;
-2

ثخؾ خذهبر هبلی

-3

ثخؾ خذهبر ثبصسگبًی

-4

ثخؾ خذهبر حول ٍ ًقل

-5

ثخؾ خذهبر هؼبفشر ٍ گشدؿگشي

ثشسػی ػغح سؼْذار مـَسّبي هلحق ؿذُ ثِ ػبصهبى جْبًی سجبسر اص ػبل  2::6سبمٌَى ًـبى
هیدّذ مِ ػوذُ مـَسّبي ػضَ ایي ػبصهبى دس ثيـشش ثخؾّبي خذهبسی سؼْذ ػذشدُاًذ دس ٍاقغ
 87دسكذ اص اػضبء هلحق ؿذُ ثِ ایي ػبصهبى ٍ سقشیجبً سوبهی اػضبء هلحق ؿذُ اص ػبل  3115ثِ ثؼذ
هشؼْذ ثِ دزیشؽ آصادػبصي ّش یبصدُ ثخؾ اكلی خذهبر گـشِاًذ ایي مـَسّب اص ػبخشبسّبي
اقشلبدي ؿجيِ ،ضؼيفسش ٍ حشی قَيسش اص اقشلبد ایشاى ثشخَسداس هیثبؿٌذ ثٌبثشایي ثب سَجِ ثِ
سجشثِ مـَسّبي هلحق ؿذُ اًشظبس هی سٍد مِ ایشاى ًيض ثِ هٌظَس الحبز ثِ  WTOدس ػول هلضم ثِ
سؼْذ ثِ ثبصگـبیی سوبهی ثخؾّبي خذهبسی گشدد
فشآیٌذ هزامشار الحبز فشآیٌذي ثِ ّن ديَػشِ اػز مِ ّوِ ثخؾّب اػن اص كٌؼز ،مـبٍسصي ٍ
خذهبر سا ؿبهل هی ؿَد ٍ دس ًْبیز ثِ ػٌَاى یل ثؼشِ هزامشُ ،هَسد سَافق عشفّبي سجبسي
قشاس هیگيشد ثٌبثشایي ثب سَجِ ثِ ًشبید ایي دظٍّؾ هجٌی ثش سبثيشدزیشي ه جز سؿذ اقشلبدي
مـَسّبي هلحق ؿذُ اص سَػؼِ سجبسر خذهبر ،ديـٌْبد هیگشدد دس فشآیٌذ هزامشار الحبز،
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ایشا ى دس حَصُ سَػؼِ سجبسر خذهبر سؼْذاسی سب هيبًگيي ػغح سؼْذار مـَسّبي هلحق ؿذُ
هشقجل گشدد ٍ دس عَل صهبى فشآیٌذ الحبز ًيض ثِ هٌظَس ایجبد ثؼشش ٍ آهبدگی هٌبػت ثشاي
ثخؾّبي خذهبسی جْز الحبز ثِ ػبصهبى جْبًی سجبسر ،ػيبػز گزاساى ِثخؾ خذهبر ،دٍ
اٍلَیز آصادػبصي داخلی ث خؾ خذهبر ٍ آصادػبصي سجبسي ایي ثخؾ (ثِ ٍیظُ دس چبسچَة
هَافقشٌبهِّبي دٍ جبًجِ ٍ هٌغقِاي ثب مـَسّبي دس حبل سَػؼِ) سا سب هيبًگيي ػغح سؼْذار
مـَسّبي هلحق ؿذُ ،دس دػشَس مبس خَد قشاس دٌّذ چشا مِ آصادػبصي سجبسي دس ثخؾ
خذهبر ثب مـَسّبي دس حبل سَػؼِ ًظيش اػضبء گشٍُ دي ّـز ٍ امَ ًِ سٌْب هیسَاًذ هٌجش ثِ
افضایؾ سقبثز ٍ مبسایی ثخؾ خذهبر اقشلبد ایشاى ٍ ػيبػز هٌبػجی جْز سَػؼِ ثخؾ خذهبر
هحؼَة گشدد ،ثلنِ اص عشیق افضایؾ ػغح سَػؼِ ثخؾ خذهبر ٍ ػبصگبسي ثب هحيظ سقبثشی،
ثؼشش ٍ آهبدگی تصم جْز آصادػبصيّ ،وگشایی ٍ ػبصگبسي ثب هحيظ سجبسي ػبیش مـَسّب (ثِ
خلَف دس چبسچَة ػبصهبى جْبًی سجبسر) ثِ ٍجَد خَاّذ آهذ ٍ ایي هْن ثب سَجِ ثِ دػشَس
مبس ػبصهبى جْبًی سجبسر دس جْز سَػؼِ آصاد ػبصي سجبسر خذهبر ،ثيـشش هـخق هیگشدد
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مىابغ ي مآخذ
الف :مىابغ ي مآخذ فارسي
2

اثشیـوی ،حويذ هْشآسا ،هحؼي ٍ سوذى ًظاد ،ػليشضب (" )2499ثشسػی ساثغة سجبسر خبسجی
ٍ سؿذ اقشلبدي دس مـَسّبي دس حبل سَػؼِ; سٍؽ گـشبٍسّبي سؼوين یبفشِ" هجلِ داًؾ ٍ
سَػؼِ )37(61

3

ػؼگشي ،هٌلَس( )2498آصادػبصي هبلی ٍ سؿذ اقشلبدي; سًٍذ جْبًی ٍ سجشثِ ایشاى ،سْشاى،
هَػؼِ هغبلؼبر ٍ دظٍّؾّبي ثبصسگبًی

4

موبلی اسدمبًی ،هؼؼَد ٍ ًليشي ،هيششا ( )2494سجبسر خذهبر دس ػبصهبى جْبًی سجبسر،
سْشاى ،ؿشمز چبح ٍ ًـش ثبصسگبًی

5

گشٍُ ًَیؼٌذگبى ( )2496ػبصهبى جْبًی سجبسر; ػبخشبس ،قَاػذ ٍ هَافقز ًبهِّب ،سْشاى،
ؿشمز چبح ٍ ًـش ثبصسگبًی
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پيًست
جذيل ( :)1يضؼيت تؼُذات كطًرَاي ملحق ضذٌ بٍ  WTOدر بخص خذمات ()1995- 2009
رديف

نام كشور

سال عضويت

تعذاد بخشهاي
آزادسازي شذه

بخشهاي آزادسازي نشذه

2

امَادٍس

2::7

21

خذهبر صیؼز هحيغی

3

ثلغبسػشبى

2::7

22

-

4

هغَلؼشبى

2::8

7

5

دبًبهب

2::8

22

-

6

قشقيضػشبى

2::9

22

-

7

لشًَی

2:::

22

-

8

اػشًَی

2:::

22

-

9

اسدى

3111

22

-

:

گشجؼشبى

3111

22

-

خذهبر آهَصؿی ،صیؼز هحيغی ،ثْذاؿشی،
ٍسصؿی  -فشٌّگی ٍ حول ٍ ًقل

21

آلجبًی

3111

22

-

22

ػوبى

3111

:

خذهبر ثْذاؿشی ،خذهبر ٍسصؿی -فشٌّگی

23

مشٍاػی

3111

22

-

24

ليشَاًی

3112

22

-

25

هَلذاٍي

3112

22

-

26

چيي

3112

21

خذهبر ثْذاؿشی

27

سبیَاى

3113

22

-

28

اسهٌؼشبى

3114

22

-

29

هقذًٍيِ

3114

21

خذهبر ثْذاؿشی

2:

ًذبل

3115

22

-

31

مبهجَج

3115

22

-

32

ػشثؼشبى

3116

22

-

33

ٍیشٌبم

3118

22

-

34

سًَگب

3118

22

-

35

اٍمشایي

3119

22

-

36

ميخ ٍسد

3119

21

خذهبر ثْذاؿشی

منبع :هؼشخشج اص اعوػبر هَجَد دس ٍة ػبیز ػبصهبى جْبًی سجبسر
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GMM  وتايج بزآيرد الگً با استفادٌ اس ريش:)2( جذيل
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Panel Generalized Method of Moments
Sample: 1987 2006
Periods included: 20
Cross-sections included: 24
Total panel (unbalanced) observations: 342
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(GDP(-1))

0.887722

0.021052

42.16779

0.0000

LOG(TRADE)

2.346624

0.0196

0.067799

0.028892

LOG(INVEST)

0.242252

0.054725

4.426745

0.0000

INFLATION

-1.56E-05

6.96E-06

-2.241654

0.0257

LOG(FINANCE)

0.007857

0.032429

0.242275

0.8087

LOG(EXPEND)

-0.124851

0.094872

-1.315990

0.1891

DUM

0.005975

0.005257

1.136595

0.2566

Effects Specification
Cross-section fixed (orthogonal deviations)
Period fixed (dummy variables)
Mean dependent
var
S.E. of regression
J-statistic

0.039432

S.D. dependent
var
Sum squared
resid

210.0805

Instrument rank

-0.104694

0.149399
0.489796
230
 یبفشِّبي سحقيق:ماخذ
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GMM  وتايج بزآيرد الگً با استفادٌ اس ريش:)3( جذيل
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Panel Generalized Method of Moments
Sample: 1987 2006
Periods included: 20
Cross-sections included: 24
Total panel (unbalanced) observations: 329
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(GDP(-1))

0.867965

0.023001

37.73638

0.0000

LOG(TRADESERVICES)

0.149212

0.049206

3.032381

0.0026

LOG(INVEST)

0.230628

0.061887

3.726614

0.0002

INFLATION

-2.26E-05

9.64E-06

-2.341012

0.0199

LOG(FINANCE)

-0.004132

0.033419

-0.123628

0.9017

LOG(EXPEND)

-0.148402

0.097815

-1.517175

0.1303

DUM

0.004339

0.005520

0.786109

0.4324

Effects Specification
Cross-section fixed (orthogonal deviations)
Period fixed (dummy variables)
Mean dependent var
S.E. of regression
J-statistic

-0.104308
0.039431
207.5387

S.D.
dependent var
Sum squared
resid
Instrument
rank

0.150007
0.469560
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GMM  وتايج بزآيرد الگً با استفادٌ اس ريش:)4( جذيل
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Panel Generalized Method of Moments
Sample: 1987 2006
Periods included: 20
Cross-sections included: 22
Total panel (unbalanced) observations: 300
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(GDP(-1))

0.873509

0.022220

39.31127

0.0000

LOG(TRANSPORT)

0.106996

0.105200

1.017074

0.3100

LOG(INVEST)

0.274001

0.060633

4.518990

0.0000

INFLATION

-1.81E-05

9.28E-06

-1.945817

0.0527

LOG(FINANCE)

-0.018829

0.031735

-0.593340

0.5534

LOG(EXPEND)

-0.120466

0.100603

-1.197437

0.2322

DUM

0.002083

0.006122

0.340255

0.7339

Effects Specification
Cross-section fixed (orthogonal deviations)
Period fixed (dummy variables)
Mean dependent var
S.E. of regression
J-statistic

-0.112598
0.040238
201.0561

S.D. dependent
var
Sum squared
resid
Instrument
rank

0.154284
0.442003
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GMM  وتايج بزآيرد الگً با استفادٌ اس ريش:)5( جذيل
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Panel Generalized Method of Moments
Sample: 1987 2006
Periods included: 20
Cross-sections included: 22
Total panel (unbalanced) observations: 299
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(GDP(-1))

0.916812

LOG(TRAVEL)

-0.012997

0.018468

49.64337

0.0000

0.070724

-0.183765

LOG(INVEST)

0.8543

0.149022

INFLATION

0.057784

2.578948

0.0104

LOG(FINANCE)

-0.000137

2.31E-05

-5.933519

0.0000

0.004991

0.030237

0.165058

0.8690

LOG(EXPEND)

-0.156975

0.097305

-1.613218

0.1079

DUM

0.005554

0.005707

0.973225

0.3313

Effects Specification
Cross-section fixed (orthogonal deviations)
Period fixed (dummy variables)
Mean dependent var
S.E. of regression
J-statistic

0.037577

S.D. dependent
var
Sum squared
resid

193.6930

Instrument rank

-0.109930

0.152052
0.384067
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GMM  وتايج بزآيرد الگً با استفادٌ اس ريش:)6( جذيل
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Panel Generalized Method of Moments
Sample: 1987 2006
Periods included: 20
Cross-sections included: 22
Total panel (unbalanced) observations: 236
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(GDP(-1))

0.901833

0.020435

44.13222

0.0000

LOG(FINANCIALSERVICES)

0.724127

0.341072

2.123092

0.0349

LOG(INVEST)

0.022089

0.051430

0.429496

0.6680

INFLATION

-0.000133

2.27E-05

-5.856788

0.0000

LOG(EXPEND)

-0.120482

0.075729

-1.590963

0.1131

DUM

0.002553

0.005303

0.481395

0.6307

Effects Specification
Cross-section fixed (orthogonal deviations)
Period fixed (dummy variables)
Mean dependent var
S.E. of regression
J-statistic

-0.104689
0.044796
180.5669

S.D.
dependent var
Sum squared
resid
Instrument
rank

0.167189
0.421406
221
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GMM  وتايج بزآيرد الگً با استفادٌ اس ريش:)7( جذيل
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Panel Generalized Method of Moments
Sample: 1987 2006
Periods included: 20
Cross-sections included: 22
Total panel (unbalanced) observations: 283
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(GDP(-1))

0.898370

0.020690

43.42065

0.0000

LOG(BUSSINESS)

0.342885

0.125570

2.730630

0.0068

LOG(INVEST)

0.146997

0.060204

2.441670

0.0153

INFLATION

-0.000133

1.79E-05

-7.438674

0.0000

LOG(FINANCE)

-0.028387

0.032336

-0.877882

0.3808

LOG(EXPEND)

-0.154434

0.085377

-1.808835

0.0716

DUM

0.002582

0.005151

0.501219

0.6166

Effects Specification
Cross-section fixed (orthogonal deviations)
Period fixed (dummy variables)
Mean dependent var
S.E. of regression
J-statistic

0.037683

S.D. dependent
var
Sum squared
resid

180.5772

Instrument rank

-0.101690

0.151377
0.363530
224
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