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  کیدهچ
در رشد  ینقش اساس  یجهان سازمان تجارت یلاز آن است که تشک یحاک یتجرب هاي یبررس

 ینتر عنوان بزرگ به یرانمهم اقتصاد ا يها از چالش یکیاست.   داشته یپرشتاب تجارت جهان
 یکسب آمادگ یچگونگ -المللی ینب هاي یمبعد از رفع تحر یژهو به-آن سازمان  یرعضواقتصاد غ

در  یتپژوهش در مورد آثار بالقوه عضو اساس، ین. براشود یمحسوب م WTOحاق به ال يبرا
پژوهش، بررسی آثار  یندارد. هدف از ا یکشور ضرورت اساس یتوسعه صنعت يآن سازمان رو

براساس تجربه کشورهاي ملحق شده به آن سازمان  یرانا یبر رشد صنعت WTOبالقوه الحاق به 
تا  1980 يها سال یکشور جهان، ط 179 یقیتلف يها از داده ادها استفپژوهش، ب ینباشد. در ا می

از  يا کارخانه یعسهم ارزش افزوده صنا یرمتغ یريکارگ زا با به درون ي، مدل رشد اقتصاد2015
GDP یرهـاي متغ یکردبا رو یاپو یتايبا استفاده از روش پانل د ی،رشد صنعت یعنوان پراکس به 

مذاکرات الحاق  یندآثار فرآ یکتفک يبرا يمجاز یردو متغ ین. همچناست  برآورد شده ي،ابزار
رابطه مثبت و  دهد، یپژوهش نشان م هاي یافتهاست.   وارد مدل شده WTOکامل در  یتو عضو

در  یتمذاکرات الحـاق و عضـو   یندبا فرآ يا کارخانه یعافزوده صنا رشد ارزش ینب داري یمعن
WTO به دوره پس سازمان تجارت جهانی الحاق به  ثراتگفت ا توان یم رو ینا وجود دارد. از
 يکشـورها  يرشـد اقتصـاد   یـز مذاکرات الحاق ن یندکامل محدود نبوده، بلکه فرآ یتاز عضو

 ياقتصاد يو نهادها ها یاستس يرو یندفرآ ینکه در ا یاصالحات الزام یلدل به -شونده را  ملحق
   .دهد یقرار م یرتحت تاث -دهد یم  يرو

  

  .JEL: F41, F43, F13, F14, B17, O19, O29, C33 بندي طبقه
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  مقدمه -1

مـی   26سومین نشست شوراي عمومی سازمان جهانی تجـارت در   و با اجماع اعضا در بیست

) درخواست عضویت ایران در این سـازمان پذیرفتـه شـد و ایـران بـه      1384خرداد  5( 2005

(الحـاق) ایـن    عضویت نـاظر در سـازمان جهـانی تجـارت درآمـد. فرآینـد عضـویت کامـل        

سازمان را آغاز کرد.  هرچند عضویت ایران در سازمان جهـانی تجـارت (بـه عنـوان عضـو      

مهمی را براي توسعه تجارت خارجی و در نهایت رشد صورت بالقوه آثار  تواند به ناظر) می

هاي علمی انجام شده و تجربه سایر  دنبال داشته باشد، اما بررسی و توسعه اقتصادي کشور به

شده، حاکی از آن است که برآیند مثبت یا منفی پیامـدهاي الحـاق و    ملحق  کشورهاي تازه 

نی تجـارت بـه عوامـل مختلفـی از     موفقیت کشورها در طی فرآیند عضویت در سازمان جها

ــی و       ــاد مل ــق اقتص ــناخت دقی ــتگی دارد. ش ــاق بس ــذاکرات الح ــد م ــدیریت فرآین ــه م جمل

هـاي آن، دیگـر ضـرورت اساسـی در ایـن       پذیري ها و آسیب ها، فرصت ها، مزیت توانمندي

ارتباط است که تعیین صحیح مواضع مـذاکراتی و تـدوین اسـتراتژي مـذاکراتی کارآمـد را      

  سازد.  میسر می

» اي هـاي توسـعه   و سیاسـت  WTOالحـاق بـه   «) در پژوهشی تحت عنوان 2001آنکتاد (

پرداخته و تجربیات  WTOهاي مختلف فرآیند الحاق به  ضمن یک بررسی اجمالی به جنبه

را براي  WTOکشورها را در این زمینه به تصویر کشیده است. این تحقیق اهمیت الحاق به 

است که تعهـداتی کـه در    بندي رسیده  وضیح داده و به این جمعشده ت ملحق کشورهاي تازه

شود، متضمن تعمیق امتیازات کشور مـورد نظـر    ایجاد یا پذیرفته می WTOجریان الحاق به 

گذاري براي آینـده نگریسـته    نیست، بلکه بهتر است به این تعهدات به مثابه یک نوع سرمایه

تر است؛ به ایـن معنـی کـه حتـی      سی نیز ملموسلحاظ سیا رسد این نگرش به نظر می شود. به

تـوان امیـدوار بـود     شود، می هاي تجاري داده می اگر امتیازي حین مذاکرات الحاق به طرف

مراتـب بیشـتري را در آینـده نصـیب کشـور متقاضـی الحـاق کنـد. از          که منافع و پـاداش بـه  

رنـد سـازمان جهـانی    ) اعتقـاد دا 2001( 1اوغلـو، جانسـون و رابینسـون    موضعی مشابه، عجـم  

دنبـال آن   بـه  -کننده قواعد و الزامات چندجانبه تجـاري  به عنوان نهاد جهانی تعیین-تجارت 

  .است تا منافع حداکثري را براي کشورهاي عضو ایجاد کند

                                                                                                              
1- Acemoglu, Johnson and Robinson 
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زا و مـدل   اهمیت این پژوهش و نوآوري آن از جنبه نظري، بسط نظریه رشد اقتصـادي دورن 

ث باز بودن تجارت و اثـرات فرآینـد مـذاکرات تجـاري و الحـاق      سولو از طریق وارد کردن مبح

سـازمان   بـه و از جنبه تجربی، بررسی اثرات باز بودن تجارت و الحـاق   سازمان تجارت جهانیبه 

- شده به آن سازمان طی دو دوره مجزا از هـم   بر رشد اقتصادي کشورهاي ملحقتجارت جهانی 

  است. - WTOعضویت کامل در یعنی دوره فرآیند مذاکرات الحاق و دوره 

افـزوده   هدف از این پژوهش نیز بررسـی رابطـه بـین آزادسـازي تجـارت و رشـد ارزش      

شـده بـه سـازمان جهـانی تجـارت در       اي براسـاس تجربـه کشـورهاي ملحـق      صنایع کارخانه

اســت بــه نحــوي کــه بتــوان از آن  WTOفرآینــد مــذاکرات الحــاق و عضــویت کامــل در 

ویـژه در زمینـه توسـعه صـنعتی و رشـد اقتصـادي را از        صاد ایران بـه هاي الزم براي اقت درس

 اي را استخراج کرد. طریق رشد صنایع کارخانه

  

 مبانی نظري -2

شود که آزادسازي تجارت مسـیر اصـلی بهبـود عملکـرد و در      در نگرش نئولیبرال بحث می

یرگـذاري  آیـد. مجـاري مختلفـی بـراي ایـن تاث      حسـاب مـی   نتیجه رشد و توسـعه صـنعتی بـه   

ها به این شرح است؛ اول، آزادسازي تجارت به  ترین آن شود که بعضی از مهم برشمرده می

گیـري از مزایـاي توسـعه بـازار بـه       دهـد تـا از طریـق بهـره     تولیدکنندگان داخلی اجـازه مـی  

هاي اقتصادي ناشی از مقیاس دست یابند. دوم، آزادسازي تجارت بـه تولیدکننـدگان    صرفه

هاي  دهد تا از طریق حضور در بازارهاي خارجی به جذب دانش و فناوري میداخلی امکان 

جدید اقدام کنند. سوم، آزادسازي تجارت به واسطه درگیرکردن تولیدکنندگان داخلی در 

کنـد و   هـاي مختلـف خـود مـی     ها را وادار به کاهش عـدم کـارایی   المللی آن هاي بین رقابت

جویی دست  کند تا از رانت گان داخلی را مجبور میباالخره، آزادسازي تجارت، تولیدکنند

  ).2006، 1بردارند (بالدوین و نیکود

مندي تولیدکنندگان داخلی از مزایـاي   نظر اکثریت بر این قرار است که میزان بهره اتفاق

هـاي   ویـژه وضـعیت زیرسـاخت    بـه –هاي هر کشور  قابل توجه آزادسازي تجارت به ویژگی

هـاي آزادسـازي    در واقع بیشـتر مواقـع شـاهد هسـتیم کـه برنامـه      بستگی دارد.  -مختلف آن

                                                                                                              
1- Baldwin and Nicoud 
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شود و در این  هاي اقتصادي مواجه می توسعه با تنگناي زیرساخت تجاري کشورهاي درحال

طـور کامـل بـه     صورت است که منافع مورد انتظار از آزادسـازي تجـارت ممکـن اسـت بـه     

  ).2009، 1مخاطره بیفتد (نیکام

)، مبـانی  2007، 2ي دارد (نیـویال در رشـد اقتصـاد   یقش مهمـ ن یتوسعه صنعتاز آنجاکه 

صـنعتی  ). 1964، 3گیرد (گولد هاي رشد اقتصادي قرار می نظري رشد صنعتی هم ذیل نظریه

کننده تحول از نظام سنتی به نظام تولیدي اسـت و   شدن در مفهوم جامع و گسترده خود بیان

وري کـه بسـیاري از اندیشـمندان، صـنعتی     ط رود به یافتگی به شمار می ترین عامل توسعه مهم

  .)1392و محمدي،  یوسفی( کنند یافتگی مترادف فرض می شدن را با توسعه

نظریه رشد اقتصـادي بـراي اولـین بـار توسـط اقتصـاددانان کالسـیکی چـون اسـمیت و          

کینـز بـا ارائـه     1930میالدي مطرح شد. بعد از بحـران بـزرگ در دهـه     18ریکاردو در قرن 

ادي خود دیدگاه بسیاري از اقتصاددانان بعد از خود را در مورد عملکـرد اقتصـاد   مدل اقتص

بازار تحت تاثیر قـرار داد. کینـز معتقـد بـود کـه سـطح تعـادلی اشـتغال و تولیـد در مجـراي           

   4کند. هاي کالن، تعادل کل اقتصاد را تعیین می سیاست

ري انباشـت  در یـک چـارچوب نئوکالسـیک بـر نقـش محـو       5سـوان  -مدل رشد سـولو 

ورزد. مدل ابتـدایی   شود) تاکید می سرمایه (که موجب تغییر نسبت سرمایه به نیروي کار می

سوان بر پایه تابع تولید کاب داگالس ارائه شده و بر این نکته داللت دارد کـه نـرخ    -سولو

بازدهی سرمایه در کشورهاي فقیر مضرب بزرگـی از نـرخ بـازدهی سـرمایه در کشـورهاي      

). بـا اسـتناد بـه    1995، 6کنند (منکیـو  ها چنین فرضی را تایید نمی است که البته دادهثروتمند 

سوان بسیاري از حقایق بنیادین را در مورد رشد اقتصادي کشـورهاي   -این نکته، مدل سولو

اي از نظریـات   کنـد. حاصـل نیـز مجموعـه     ها بیان نمی در حال توسعه و عملکرد متفاوت آن

) و گروســمن و 1988( 8)، لوکـاس 1986( 7کــه توسـط رومــر  جدیـد رشـد اقتصــادي اسـت   

                                                                                                              
1- Njikam 
2- Kniivilä 
3- Gold 

 Klein,

5- Solow and Swan 
6- Mankiw 
7- Romer  
8- Lucas  
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زا  است. این نظریات فرایند رشد تکنولوژیک را به صورت درون  ) ارائه شده1991( 1هلپمن

ها هم در تبیین تفاوت رشد  هایی که این مدل اند. همچنین با توجه به کاستی وارد مدل کرده

  اند.  ر نقش نهادها در رشد اقتصادي پرداختههاي نوین ب اقتصادي بین کشورها داشتند، نظریه

ــوژي، آمــوزش و مهــارت عوامــل دیگــري هســتند کــه مــورد توجــه     ــر تکنول عــالوه ب

هاي زیادي براي توضیح رابطه آن با رشد اقتصـادي صـورت    اقتصاددانان واقع شده و تالش

ل بر عملکـرد  پذیرفته نهادها هستند. نهادگرایان جدید اعتقاد دارند آنچه بیش از دیگر عوام

گـذارد، نـه    هـا اثـر مـی    بلندمدت اقتصادي کشورها و از جمله رشد بلندمـدت اقتصـادي آن  

تغییرات در موجودي عوامل تولید، بلکـه تغییـرات در نهادهـا و تکنولـوژي اسـت. ارزیـابی       

اي بـر میـزان رشـد اقتصـادي      کننده عمومی حاکی از آن است که نهادها عامل موثر و تعیین

  ).637-635: 1387د  (شاکري، کشورها هستن

دنبال آن هستیم تا نحـوه وارد   زا را مبنا قرار داده و به در این پژوهش، الگوي رشد درون

المللـی   هاي بین درجه باز بودن تجارت و پیوستن به همگرایی -کردن بخش خارجی اقتصاد

ادي در مـدل رشـد اقتصـ    -WTOاز جمله از طریق فرآیند مذاکرات الحاق و عضـویت در  

کشـورها را در چــارچوب ایــن الگــوي معتبــر تبیــین کــرده و ســپس تفــاوت در نــرخ رشــد  

شده در پیش از پذیرش عضـویت نـاظر، ضـمن فرآینـد      اقتصادي و صنعتی کشورهاي ملحق

را مورد بررسی قرار دهـیم. بـراي ایـن     WTOمذاکرات الحاق و پس از عضویت کامل در 

هـاي بسـط مـدل رشـد سـولو در چـارچوب        روشتوانیم ضمن صرفنظر کردن از  منظور، می

الگوي رومر مقدار تولید سرانه هـر کـارگر را در مسـیر رشـد متـوازن بـه صـورت تـابعی از         

: 1379جونز، بنویسیم () 3) و (2)، (1هاي ( زا و پارامترهایی به صورت معادله متغیرهاي برون

158-160(.  
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1- Grossman and Helpman 
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که در آن، *y t ) یک تابع تولید کـاب داگـالس   1مقدار تولید سرانه هر کارگر، معادله (

زاي  بـرون نـرخ رشـد    gفنـاوري (کـارافزا)،    Aمـرز فنـاوري جهـانی،     A*با بازدهی ثابـت، 
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 ،(        ،مقــدار ثابــت مثبــت در تــابع نیــروي کــار متخصــصSk   نــرخ

بیانگر زمانی است که یک فـرد صـرف انباشـت     uنرخ ثابت استهالك و  dگذاري،  سرمایه

مهـارت اسـتفاده از    h) تـابع مهـارت افزایـی و   2جاي کارکردن می کند، معادله ( مهارت به

  1اي است. کاالهاي سرمایه

تـوانیم   سولو معتقد است حتی با وجود عدم تفاوت در نرخ رشد بلندمدت کشورها، مـی 

توضـیح دهـیم (جـونز،    » اصل پویایی گـذر «هاي رشد را با استفاده از  تغییرات وسیع در نرخ

مسـیر رشـد   » زیـر «طور کلی بر اساس اصل پویایی گذر، کشورهایی کـه   ). به73-97: 1379

داشـته باشـند، و    gتـري از نـرخ رشـد     متوازن و پایدار خود قرار دارند، باید نرخ رشد سریع

انـد بایـد نـرخ رشـد      مسیر رشد متوازن و پایدار خود قرار گرفتـه  "باالي"کشورهایی که در 

  کندتري را تجربه کنند.  

اقتصاد از وضعیت شود تا یک  سوالی که مطرح است این است که چه عواملی سبب می

شرایط پایدار خود دور باشد؟ دالیل متعددي وجود دارد. یکـی از دالیـل، ایجـاد تکانـه در     

ذخایر سرمایه یک کشور است (به عنوان مثال، از بین رفتن ذخـایر سـرمایه یـک کشـور در     

هاي اصالحی که سبب افزایش انباشت سـرمایه و مهـارت مـی شـود از      . سیاست2اثر جنگ)

هاي گسـترده بـراي تبـادالت     ل دیگر در جهت مثبت است و یا ایجاد محدودیتجمله عوام

هـاي تجـاري    اي، سیاسـت  اقتصاد و تجارت خارجی کشور از طریق ایجاد دیوارهـاي تعرفـه  

هــاي  گــذاري اي و موانــع بازدارنــده بــراي ســرمایه محدودکننــده در حــوزه موانــع غیرتعرفــه

ی و خـارجی امکـان اتصـال اقتصـاد کشـور بـه       خارجی که با ایجاد فاصـله بـین بـازار داخلـ    

) GVCsهـاي ارزش جهـانی (   المللی و مشارکت صنایع داخلی در زنجیره هاي بین همگرایی

تواند اثرات منفی بر رشد اقتصـادي و توسـعه صـنعتی     رساند و به تبع آن می را به حداقل می

  باشد.  توسعه داشته کشورهاي درحال 

                                                                                                              
  .)1383(و رومر  )1379براي مطالعه بیشتر مراجعه شود به: جونز ( 

ترین علل در کاهش سرمایه انسانی یک کشور است  یم مهاجرت وسیع نخبگان و فرار مغزها نیز از جمله مهممعتقد - 2

   در مورد ایران هم با شدت فراوان به وقوع پیوسته است. هاي اخیر که در دهه
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دهد که مرکز ثقل الگوي نظري ما در پژوهش  ز نشان میالگوي رومر نکته دیگري را نی

دهد. اصل پویایی گذر به سادگی یکی از خصوصیات معادلـه انباشـت    حاضر را تشکیل می

سرمایه در الگوي رشد نئوکالسیک نیست، بلکه در این الگو، پویایی گذر عالوه بر انباشت 

ز طریق بخش خارجی اقتصـاد در  ) (ا2( سرمایه درگیر خصوصیات انتقال فناوري در معادله

المللی) نیز است. به عنوان  هاي بین هاي تجاري و از طریق پیوستن به همگرایی قالب سیاست

هاي تجاري گرفته و  ها و سایر محدودیت مثال، فرض کنید کشوري تصمیم به کاهش تعرفه

ی اقتصـاد  توانـد توانـای   درهاي اقتصاد خود را روي جهان بگشاید. این اصـالح سیاسـتی مـی   

در معادلـه   توان با افزایش  کشور را در انتقال فناوري از خارج افزایش دهد، این امر را می

  ) نشان داد.3) و (2(

موجـب افـزایش سـطح درآمـد در شـرایط پایـدار        )، ارزش بـاالتر  3براساس معادلـه ( 

رآمـد در  د» زیـر «شود. مفهوم این امر آن است که در سطح جاري، درآمد اقتصاد حـاال   می

افتـد؟ اصـل    شرایط پایدار قرار دارد. حاال اگر این حالت وجود داشته باشد، چه اتفـاقی مـی  

گوید که در این شرایط اقتصاد بـه سـرعت رشـد کـرده و بـه طـرف سـطح         پویایی گذر می

). این مطلب بـا ایـن حقیقـت آمـاري کـه      167: 1379 جونز،کند ( باالتري از درآمد حرکت می

هاي خود را از دست دادند، مثل ژاپن و آلمـان   جنگ جهانی دوم سرمایهکشورهایی که در 

اند و نیـز کشـورهایی کـه نـرخ      سال گذشته سریعتر از ایاالت متحده رشد کرده 60در طول 

انـد، سـازگاري دارد     تـر بـه رشـد دسـت یافتـه      اند، سریع گذاري خود را افزایش داده سرمایه

  .)604: 1387شاکري، (

گـذاري   بیان رابطه بین باز بودن تجارت و رشد اقتصادي مساله سرمایهروش دیگر براي 

گـذاري، ارزیـابی پـروژه     گیـري بـراي سـرمایه    تجاري است. یک رویکـرد مهـم در تصـمیم   

ــرمایه ــه    س ــل هزین ــاس تحلی ــاري براس ــذاري تج ــه   -گ ــمت هزین ــت. در س ــده اس ــاي  فای ه

هــاي اقتصــادي،  ســاختگــذاري، بــاز بــودن تجــارت از طریــق تاثیرگــذاري بــر زیر ســرمایه

گـذاري و کـارآفرینی و کـاهش     ارتباطات، ایجـاد یـک محـیط تجـاري پویـا بـراي سـرمایه       

 :1379 جونز،(دهد  گذاري را تحت تاثیر قرار می هاي سرمایه هاي فساد اقتصادي هزینه زمینه

170-174  .(  

ورد کننـده سـودآوري مـ    توانیم عوامـل تعیـین   از منظر سودآوري اقتصادي صنایع نیز می

  انـدازه بـازار،   -1بنـدي کنـیم:    گـذاري صـنعتی را در سـه گـروه طبقـه      انتظار از یک سرمایه
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میـزان ثبـات در شـرایط     -3میزان توجه یک اقتصاد به تولید، به جـاي انحـراف از آن و    -2

ــازار یکــی از مهــم   ).174 :1379 جــونز،(اقتصــادي  ــدازه ب ــن ترتیــب ان ــه ای ــل  ب ــرین عوام ت

ترین عامل در تعیـین ایـن    گذاري تجاري و بنابراین، مهم یک سرمایه کننده سودآوري تعیین

  گذاري انجام شود یا نه.  موضوع است که آیا یک سرمایه

وري اسـت.   صنعتی، رشد بهـره  -بعد دیگر براي بیان رابطه بین تجارت و رشد اقتصادي

انباشـت   سـرانه؛ یعنـی   GDPدانیم، علم اقتصـاد بـین دو منبـع اصـلی رشـد       طورکه می همان

شود. بـاز   وري تفاوت قائل می و رشد بهره -اعم از سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی -سرمایه

طورکـه اشـاره شـد، بـاز      تواند بر هر دو این منابع رشد تاثیر بگذارد. همـان  بودن تجارت می

توانـد بـه افـزایش     المللـی کـاال، خـدمات و سـرمایه مـی      هاي بین روي جریان بودن اقتصاد به

). همچنین باز بـودن تجـارت   2008، 1عت انباشت سرمایه کمک کند (اندرسون و بابیوالسر

تر فناوري توام بـا ارتقـا و    وري را از طریق انتقال و پیشرفت سریع تواند سرعت رشد بهره می

الملـل از سـه    ). بـر ایـن اسـاس، تجـارت بـین     1999بهبود کارایی، باال ببرد (فرانکل و رومر، 

هـاي   از طریـق دسترسـی بـه نهـاده     -1وري اثـر بگـذارد:    بـر نـرخ رشـد بهـره    تواند  طریق می

هـاي جدیــد تولیــدات   توسـعه انــدازه بـازار گونــه   -2اي خــارجی (انتقـال فنــاوري)،   واسـطه 

و دانـش   R&Dهـاي   المللی دانش عمومی (رشد مهارت تسهیل در نشر بین -3(نوآوري) و 

  ).2008مدیریت) (اندرسون و بابیوال، 

  

 پژوهش یشینهموضوع و پ یاتادب -3

الملل، بینش مهمی را در فهم ارتباط بین تجارت، توسعه صـنعتی و   نظریه جدید تجارت بین

هـاي   رشد اقتصادي ارائه کرده است. به عنـوان مثـال، اگـر توسـعه صـنعتی از محـل فعالیـت       

کنـد کـه کشـور     اي را فـراهم مـی   تحقیق و توسعه حاصل شود در آن صورت تجارت زمینه

هاي فناورانـه شـرکاي تجـاري خـود دسترسـی پیـدا کنـد. همچنـین          تواند به دانش پیشرفتب

تـري دسـت یافتـه و توسـعه      دهد که به بازارهاي بـزرگ  تجارت به تولیدکنندگان اجازه می

R&D ویژه اینکـه تجـارت امکـان     هاي فزاینده را به نوآوري بسط دهند. به از طریق بازدهی

اي را که نقـش حیـاتی در    اي و واسطه ه به کاالهاي سرمایهتوسع دسترسی کشورهاي درحال

                                                                                                              
1- Anderson and Babula 
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سازد. باالخره اینکه اگر موتور رشد یک کشور معرفـی   ها دارد، فراهم می فرآیند توسعه آن

کاالهاي جدید است در آن صورت تجارت نقش مهمی در رشد آن کشور از طریق فراهم 

تـوان نتیجـه    کند. بنابراین، می ا میها و عرضه محصوالت جدید ایف ه ساختن دسترسی به نهاد

توسعه محـروم   توانند در مقایسه با کشورهاي درحال توسعه می گرفت که کشورهاي درحال

هـاي   یافتـه کـه داراي فنـاوري    از نوآوري، منافع بیشتري را از تجارت بـا کشـورهاي توسـعه   

  نوآورانه هستند، کسب کنند.

روي رشـد   WTOثـرات عضـویت در   مطالعات ارزشمندي وجود دارد که به بررسـی ا 

ــراي      ــروي محــرك اساســی ب ــش آن در ایجــاد نی ــافع تجــاري کشــورها و نق اقتصــادي، من

) اعتقـاد دارنـد   2001اوغلـو، جانسـون و رابینسـون (    انـد. عجـم   هاي اقتصادي پرداخته فعالیت

 کننده قواعد و الزامات چندجانبه تجـاري  سازمان جهانی تجارت به عنوان نهاد جهانی تعیین

  دنبال آن است تا منافع حداکثري را براي کشورهاي عضو ایجاد کند.   به

 WTOنظرهاي موجود درخصوص آثار الحاق بـه   با این وجود، مطالعات اخیر اختالف

) اذعـان  2003( 1انـد. سـوبرامانیان و وي   تر کرده بر منافع تجاري کشورهاي عضو را پررنگ

و توسعه تجارت جهـانی کمـک شـایان    ) به رشد GATT(و سلف آن  WTOاند که  کرده

باعـث رشـد    WTO، 2000ها فقط در سـال   که طبق برآورد آن طوري است به توجهی کرده

میلیارد دالر ارتقـا بخشـیده اسـت.     3000درصدي واردات جهانی شده و آن را به میزان  44

هم  یافته و تواند هم کشورهاي توسعه می WTOسوبرامانیان و وي معتقدند که عضویت در 

توسعه را البته به طرق متفاوت، تحت تاثیر قـرار دهـد. ضـمن اینکـه تـاثیر       کشورهاي درحال

  هاي مختلف اقتصاد هر کشور نیز متفاوت خواهد بود.  بر بخش WTOعضویت در 

ــه نقــد کشــیده شــده   ایــن ارزیــابی ــال، رز  هــا در مقــاالت دیگــري ب ــه عنــوان مث  2انــد، ب

داري در  گونه شواهد و نتایج آمـاري معنـی   ت که هیچاس  ) ادعا کرده2006و  2004،2005(

بر جریان تجارت دوجانبه بـین کشـورهاي عضـو بـه دسـت       WTOمورد آثار عضویت در 

  نیامده است. 

                                                                                                              
1- Subramanian and Wei 
2- Rose 
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الحاق به سـازمان جهـانی تجـارت و    «) در یک طرح پژوهشی با عنوان 2003( 1لی و وو

دنبال پاسـخگویی   اند به اندهکنگ به انجام رس که در دانشگاه علوم و تکنولوژي هنگ» رشد

شـود یـا خیـر؟     تـر مـی   منجر به رشد اقتصادي سریع WTOبه این سوال که آیا عضویت در 

تحقیق خود را در حوزه تحقیقات رابطه بین رشد و باز بودن سـازماندهی کـرده و براسـاس    

ــه  74رویدادســنجی الحــاق  ــن نتیجــه   1960-98طــی دوره  WTO/GATTکشــور ب ــه ای ب

انـد   دالر) توانسـته  3000که فقط کشورهاي با درآمد باال (با درآمد سرانه بـیش از  اند  رسیده

تري پس از عضـویت دسـت یابنـد. ایـن در حـالی       داري به رشد اقتصادي سریع طور معنی به

است که براي کشورهاي بـا درآمـد پـایین بـاز کـردن اقتصـاد بـراي پیوسـتن بـه همگرایـی           

هـا دریافتنـد    تر اقتصادي کافی نبـوده اسـت. همچنـین آن    عالمللی و دستیابی به رشد سری بین

انـد،   تري را پس از الحـاق تجربـه کـرده    رشد سریع 2اقتصادهاي با خاستگاه قانونی مشترك

اي (اروپا) پیشرفت مالیمـی داشـته    این در حالی است که اقتصادهاي با خاستگاه قانونی قاره

ها نشـان   اند. این یافته کمتري را تجربه کردهمراتب  و اقتصادهاي سوسیالیستی (سابق) رشد به

انجامد که بـا نهادهـاي    دهند باز بودن تجارت تنها در شرایطی به رشد اقتصادي باالتر می می

  اقتصادي متناسب و کارآمد پشتیبانی شود.

) رابطـه بـین بـاز بـودن تجـارت و رشـد بخـش صـنعت در کشـور          2004( 3داتا و احمـد 

هـاي اقتصـاد    کـارگیري سـري زمـانی داده    ها بـا بـه   اند. آن قرار دادهپاکستان را مورد مطالعه 

و با استفاده از روش برآورد خودهمبسـتگی و همبسـتگی    1995تا  1973پاکستان طی دوره 

افـزوده   مدت رابطه باثباتی بـین ارزش  اند که در بلندمدت و کوتاه خطاها به این نتیجه رسیده

هاي وارداتی و نرخ تحصـیالت   ادرات واقعی، تعرفهصنعتی از یک سو و انباشت سرمایه، ص

بـراي   )2013( 4متوسطه از سوي دیگر، وجود دارد. مطالعه مشابهی را هم حسینی و لیالواتی

  اند. کشور هند انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافته

) رابطه بین عملکرد بخش صنعت و آزادسـازي تجـارت در   2006( 5بارو و چاکرابورتی

ها با استفاده از تحلیل اثرات باز بودن تجارت بـر توسـعه    ا مورد بررسی قرار دادند. آنهند ر

                                                                                                              
1- David D. Li and Changqi Wu  
20 Common Law Origin 
3- Dutta and Ahmad 
4- Hosseini and Leelavathi  
5- Barua and Chakraborty  
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هاي مختلف اقتصاد هند به این نتیجه رسیدند که آزادسازي منجر  صادرات و عملکرد بخش

به حاشیه سود قیمتی باالتر، کـاهش تمرکـز صـنایع، کـاهش مـازاد تولیدکننـده و در نتیجـه        

  شود. کنندگان می رفباعث افزایش رفاه مص

ــگ و وي ــد و      2006( 1تان ــر درآم ــارت ب ــانی تج ــازمان جه ــه س ــاق ب ــدهاي الح ) پیام

اند. این دو در مطالعات خود به  گذاري را در کشورهاي عضو مورد مطالعه قرار داده سرمایه

تنهـا در صـورتی بـه تحریـک و      WTOدهد الحاق بـه   اند که نشان می شواهدي دست یافته

هـاي الحـاق بـه     انجامد که کشورها رویـه  ري خارجی و افزایش درآمد میگذا جلب سرمایه

WTO هـا همچنـین نشـان دادنـد کـه       نگري اتخاذ کـرده باشـند. آن   جانبه را با درایت و همه

ویـژه بـراي کشـورهایی کـه از ضـعف در حکمرانـی        بـه  WTOالزامات سیاسـی الحـاق بـه    

  است.  برخوردار هستند، بسیار مفید و موثر بوده

) رابطه بین باز بودن تجارت و توسعه عملکرد صنایع را در کشور کـامرون  2009یکام (ن

هـا و   مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بـراي ایـن منظـور بـه بررسـی رابطـه بـین زیرسـاخت        

عملکرد صنعتی در دو دوره قبل و بعد از بازشدن اقتصاد آن کشـور در قالـب سـري زمـانی     

 1995-2003(دوره جانشـینی واردات) و   1986-94ه دو دوره پرداخته است. دوره زمانی بـ 

(دوره پس از اصالحات اقتصادي و آزادسازي تجارت خارجی) در کشور کـامرون تقسـیم   

اسـت کـه توسـعه     شده است. این مطالعه با بکارگیري روش پانل دیتا بـه ایـن نتیجـه رسـیده    

در بخـش صـنعت انجامیـده    وري  هاي اقتصادي در کشور مورد نظر به رشد بهـره  زیرساخت

  ها کمک کرده است. است ضمن اینکه باز بودن تجارت به ارتقاي کیفیت زیرساخت

بررسی رابطه بین رشد اقتصادي و «اي با عنوان  ) در مقاله2010( 2الدینی و دیگران شمس

) و GDPدنبال آزمون رابطه بین باز بودن تجـارت (نسـبت تجـارت بـه      به» باز بودن تجارت

) به این نتیجه رسیدند کـه  MENAصادي در کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا (رشد اقت

کشور از این مجموعه (الجزایر، اردن، کویت، لبنان و سوریه) که داراي اقتصـاد   5در مورد 

داري بـین   رابطه بلندمدت معنی 1980-2005هاي  اند، طی سال بازتري در مقایسه با بقیه بوده

  اقتصادي وجود داشته است. باز بودن تجارت و رشد

                                                                                                              
1- Tang and Wei 
2- Shamsedini et. al 
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:  ASEAN-4رشد اقتصادي در کشورهاي «اي با عنوان  ) طی مقاله2012( 1هاسین و سیدین

گـذاري مسـتقیم    دنبال آزمون رابطـه بـین رشـد اقتصـادي و متغیرهـاي سـرمایه       به» تحلیل پانل دیتا

بـا اسـتفاده از    1981- 2008خارجی، باز بودن تجارت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی دوره 

، اثرات ثابت و اثرات متغیر براي مدل پانل دیتا به این نتیجه رسیدند که هـم  pooledسه رهیافت 

بین خود متغیرها و هم بین متغیرها و رشد اقتصادي رابطه مثبت وجود دارد. همچنین در این مطالعه 

  به عنوان کاراترین عامل شناسایی شد. FDIدر بین متغیرهاي مدنظر، 

باز بودن تجارت و عملکرد بخـش  «) در مطالعه دیگري با عنوان 2013( 2مو و افیونگیو

مـدت و بلندمـدت    ،  دریافتند که براساس تجربه کشور نیجریه در کوتـاه »اي صنایع کارخانه

هـا   اي وجود دارد. آن داري بین باز بودن تجارت و رشد تولیدات صنایع کارخانه رابطه معنی

ــا اســت  ــایج را ب ــراي ســال  فاده از دادهایــن نت ــانی ب ــا  1970هــاي  هــاي ســري زم ــا  2008ت و ب

 به دست آوردند. ARDLکارگیري رویکرد  به

برآورد اثـرات بخشـی الحـاق    «اي با عنوان  ) در مقاله1385منش ( مجاور حسینی و فیاض

هـاي کـالن اقتصـادي     اقدام به برآورد این اثرات بـر بخـش  » ایران به سازمان تجارت جهانی

) کردند. این الگـو بـراي   CGEبا استفاده از یک الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه (کشور 

بخش اقتصادي شامل شش بخش عمده کشاورزي، معدن، نفت و گـاز طبیعـی ، آب و    50

زیر بخش صنعت طراحی شد. نتایج به دست آمده از  44برق و گاز ، ساختمان و خدمات و 

هـاي معـدن و    اق به سازمان جهانی تجـارت، بخـش  این مطالعه حاکی از آن است که با الح

شـود و بخـش    گیرنـد، بخـش کشـاورزي منبسـط مـی      صنعت تحت فشار انقباضی قـرار مـی  

  تفاوت است.  خدمات نسبت به آن  بی

بررسی رابطه میان درجـه بـاز بـودن اقتصـاد و     «) در رساله خود با عنوان 1387گوهري (

ت همزمـان در سـه بخـش صـنعت، خـدمات و      با اسـتفاده از سیسـتم معـادال   » رشد اقتصادي

به برآوردهاي اقتصادسنجی پرداخته و  2004تا  1985کشور جهان طی دوره  24کشاورزي 

هـاي صـنعت و    است که درجه باز بودن و اندازه بازار داخلـی در بخـش   به این نتیجه رسیده 

اسـت    عی شدهاند. وي مد خدمات اثر مثبتی بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسی داشته

  سازد. توسعه را فراهم می تجارت زمینه افزایش صنعتی شدن در کشورهاي درحال

                                                                                                              
1- Hussin and Saidin 
2 . Umoh and Effiong  
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اثـر بـاز بـودن     ینـانی نااطم یبررسـ «اي با عنـوان   ) در مطالعه1390آبادي و بهرامی ( جالل

از  یـزي مـدل ب  یـري گ متوسـط  یکـرد منتخـب بـا رو   يدر کشـورها  يبر رشد اقتصـاد  يتجار

از ابـزار بـاز    تواننـد  یتوسـعه مـ   درحـال  يکشورهااند که،  داده نشان» یکیکالس يبرآوردها

. به کنند یريگ و رشد خود بهره يبهبود عملکرد اقتصاد يبرا يبودن تجارت به عنوان ابزار

بـه   اي یرتعرفهو غ يا مناسب تعرفه هاي یاستبا اتخاذ س توانند یکشورها م ینا دیگر، عبارت

  .کنند مکخود ک يرشد اقتصادرو به  ینو از ا یبهبود تجارت خارج

 یممسـتق  اريگذ سرمایه ثرا«) در مطالعـه خـود بـا عنـوان     1392( یگـران و د یـل کم یبی،ط

 رديمو مطالعه( ديقتصاا شدو ر خلیدا اريگذ سرمایه بر ريتجاباز بـودن   جهو در جیرخا

ین ا يو رشد اقتصاد یداخل يگذار یهعوامل موثر بر سرما» )سیاییآ توسعه لحادر رکشو 10

 1980دوره  یطـ  یخـارج  یممستق گذاري یهو سرما ياز جمله درجه باز بودن تجار اکشوره

 يو روش گشــتاورها یتـا قـرار داده و بـا اسـتفاده از روش پانـل د     یرا مـورد بررسـ   2008تـا  

 ی،خارج یممستق گذاري یهسرما ی،داخل گذاري یهکه سرما اند یدهرس یجهنت ینبه ا یافته یمتعم

کشورها  ینا يبر رشد اقتصاد يمثبت و معنادار ثرا ی،انسان یهو سرما يتجاردرجه باز بودن 

کشـورها   یـن ا گذاري یهبر سطح سرما يو معنادار یمنف ي اثردرجه باز بودن تجاراما ،  داشته

  است.  داشته یدوره بررس یط

مطالعات خارجی و داخلی مورد بررسی به ابعاد مختلف موضوع پرداخته و هرکـدام در  

ی بخشی از موضوعات و متغیرهاي مورد نظـر در مـدل مفهـومی ایـن تحقیـق راهگشـا       بررس

)، 2003تـوان بـه مطالعـات یانیکایـا (     اند. در حوزه مدل رشد و ارتباط آن با تجارت می بوده

ــک (  ــز و رودریـ ــام (1993)، ادواردز (2001رودریگـ ــی و وو (1996)، میزنـ ) و 2003)، لـ

، WTOه کرد. درخصوص آثار و پیامدهاي الحاق بـه  ) اشار2010الدینی و دیگران ( شمس

ــر و همکــاران (2006مطالعــات تانــگ و وي ( ــل اســتفاده2007) و بی ــه  ) مباحــث قاب اي ارائ

سازي و تحلیل کمی موردنیاز، تحقیق حاضر از مطالعـات   هاي مدل اند. در زمینه روش کرده

ــاض  ــینی و فی ــنش ( مجاورحس ــوهري (1385م ــان (1387)، گ ــین  )، 1997)، خ ــگ و بق فان

) و شـن و  2013)، گو و فنگ (2013)، بوجانکا و اولمان (2012)، هاسین و سیدین (2000(

  است. ) بهره فراوان برده 2014اوزکان (

دو تفاوت اصلی بین تحقیق حاضر و مطالعات مورد بررسـی وجـود دارد؛ اول اینکـه در    

ات الحـاق، دوره فرآینـد   این تحقیق دوره بررسی به سـه دوره (دوره قبـل از شـروع مـذاکر    
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) تقسیم شده است. به این ترتیب یکی از WTOمذاکرات الحاق و دوره عضویت کامل در 

هاي این مقالـه وارد کـردن دو متغیـر مجـازي بـراي بررسـی جداگانـه اثـرات دوره          نوآوري

است. دوم اینکه در این تحقیـق   WTOفرآیند مذاکرات تجاري و دوره عضویت کامل در 

سـازي آثـار الحـاق بـه      ) بـراي شـبیه  Panel GMMتصادسنجی پانل دیتـاي پویـا (  از مدل اق

WTO به عنوان یک پراکسی براي رشد صنعتی -اي افزوده صنایع کارخانه بر رشد ارزش- 

با توجه به تجربه کشورهاي ملحق شده و تعمیم نتایج آن به اقتصاد ایران استفاده شده است. 

م از مطالعات مورد بررسـی در قسـمت ادبیـات موضـوع و     با این وجود اذعان داریم هر کدا

ربـط از تحقیـق حاضـر نقـش      هـاي ذي  مطالعات انجام شـده در تکمیـل دانـش مـا در حـوزه     

  اي داشته است. ارزنده

  

شـده در قبـل از    هاي اقتصادي کشورهاي ملحـق  مقایسه وضعیت شاخص -4

    WTOمذاکرات، حین فرآیند مذاکرات و پس از عضویت کامل در 

شده به آن  بر رشد اقتصادي و صنعتی کشورهاي ملحق WTOبراي ارزیابی اثرات الحاق به 

هاي مورد نظر را در سه دوره، قبل از شروع مذاکرات، حین فرآیند  سازمان متوسط شاخص

مذاکرات الحاق و پس از عضویت کامل که براي هر کشوري با توجه بـه تفـاوت در زمـان    

ات الحـاق، دوره متفـاوت فرآینـد مـذاکرات و زمـان      درخواست عضـویت، شـروع مـذاکر   

متوسـط   سـه یمقا) 1ایم. جدول ( فرد است، محاسبه و مقایسه کرده عضویت کامل، منحصربه

در سـه دوره  را  WTOبـه   1شـده   تـازه ملحـق   يکشـورها  يمورد مطالعـه بـرا   يها شاخص

  دهد. موردنظر نشان می

  

  رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادي) -1-4

بـراي کشـورهاي    GDP) نشـان داده شـده اسـت، متوسـط رشـد      1( طورکه در جدول همان

درصـد در حـین    44/4درصد قبل از مذاکرات به سطح  -41/1شده منتخب از حدود  ملحق 

درصد در دوره پس از عضـویت کامـل کشـورها (تـا سـال       85/3فرآیند مذاکرات الحاق و 

                                                                                                              
 بقیـه بـوده  تـر از   ها از جهاتی به اقتصاد ایـران شـبیه   و اقتصاد آن انـد  کشور تازه ملحق شده که اطالعات کاملتري داشته 35کشور از بین  10تعداد  -1

 اند. عنوان نمونه انتخاب شده به
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بـر رشـد اقتصـادي     WTOر مثبت عضـویت در  ) افزایش یافته است. به این ترتیب، اث2015

دلیـل   شده مشهود است. در مورد دو کشـور چـین و نپـال بـه     ) کشورهاي ملحقGDP(رشد 

هـاي قبـل از شـروع مـذاکرات      هـاي توسـعه اقتصـادي در سـال     شروع متفاوت و موثر برنامه

الحــاق، تغییــر محسوســی در رشــد اقتصــادي ایــن دو کشــور در حــین مــذاکرات و پــس از  

شود، اما در مورد باقی کشورها از جمله روسیه (تغییر نرخ  مشاهده نمی WTOیت در عضو

درصد حین مذاکرات)، عربسـتان (تغییـر نـرخ     0/2درصد قبل از مذاکرات به  -5/7رشد از 

درصـد پـس از    2/5درصـد حـین مـذاکرات و     0/3درصد قبل از مذاکرات بـه   2/1رشد از 

درصـد   7/5درصـد قبـل از مـذاکرات بـه      -4/1رشد از عضویت کامل) و آلبانی (تغییر نرخ 

درصد پس از عضویت کامل)، اثرات مثبت الحاق بر رشـد اقتصـادي    3/4حین مذاکرات و 

 تر است. محسوس

  

  افزوده صنعتی (رشد صنعتی) رشد ساالنه ارزش -2-4

 نیـز بـه روشـنی    WTOشده به  افزوده صنعتی کشورهاي منتخب ملحق متوسط رشد ساالنه ارزش

شـده را   بر رشد صنعتی کشورهاي ملحق WTOاثر مثبت فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت در 

افـزوده   شـود، متوسـط رشـد سـاالنه ارزش     طورکه مشـاهده مـی   )). همان1دهد (جدول ( نشان می

درصـد   56/4درصد در دوره قبل از عضویت ناظر به سطح  - 95/1صنعتی این کشورها از حدود 

درصد در دوره عضویت کامل کشـورها افـزایش یافتـه     64/4رات الحاق و در دوره فرآیند مذاک

تـر از دیگـر کشـورها     است. در این میان رشد صنعتی در کشورهاي چین، ویتنام و ارمنستان سریع

 - 96/15درصد)، ارمنسـتان (  - 50/13درصد)، اوکراین ( - 44/14بوده و کشورهایی نظیر روسیه (

ه پیش از شروع فرآینـد مـذاکرات الحـاق بـا رشـد منفـی در       درصد) ک - 11/2درصد) و آلبانی (

  اند. اند به رشد مثبت دست یافته افزوده صنعتی مواجه بوده ارزش

  

  GDPاي به  افزوده صنایع کارخانه نسبت ارزش -3-4

شده منتخـب   براي کشورهاي ملحق GDPاي به  افزوده صنایع کارخانه متوسط نسبت ارزش

ــ 04/22از حــدود  ــه  درصــد در قب ــد  49/17ل از شــروع مــذاکرات ب درصــد در دوره فرآین

درصد در دوره عضویت کامل کاهش یافته اسـت. ایـن تغییـرات     84/13مذاکرات الحاق و 

ــه    ــر رشــد صــنعتی و رشــد   WTOحــاکی از آن اســت کــه در عــین اثــر مثبــت الحــاق ب ب
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ویـژه   اقتصاد بـه  هاي تر سایر بخش دلیل رشد بیشتر و سریع اي به افزوده صنایع کارخانه ارزش

در حـالی    بـا کـاهش مواجـه شـده اسـت. ایـن       GDPبخش خدمات، سهم بخش صنعت از 

که در کشورهاي عربستان و اردن، کـه جـزو کشـورهاي صـادرکننده نفـت محسـوب        است 

محصـولی (نفـت خـام) و رشـد      دلیل فاصله گرفتن این کشورها از صادرات تک شوند به می

 1/12و  4/7بـه ترتیـب از    GDPاي از  ده صـنایع کارخانـه  افزو تولیدات صنعتی، سهم ارزش

درصـد در حـین فرآینـد مـذاکرات الحـاق و       1/15و  9/9درصد قبل از شروع مذاکرات بـه  

  درصد در دوره پس از عضویت کامل افزایش یافته است.  8/18و  3/10

  

گـذاري مسـتقیم خـارجی بـه تولیـد ناخـالص داخلـی         نسبت سرمایه -4-4

)FDI/GDP(  

کـه   گذاري است بـه نحـوي   بر رشد سرمایه WTOن شاخص حاکی از اثر مثبت الحاق به ای

درصـد در دوره   65/0براي کشورهاي مـورد بررسـی از حـدود     FDI/GDPمتوسط نسبت 

 45/4درصـد در حـین فرآینـد مـذاکرات الحـاق و       67/2قبل از شروع مـذاکرات بـه سـطح    

اسـت. تمـام کشـورهاي مـورد بررسـی      درصد در دوره پس از عضویت کامل افزایش یافته 

انـد، امـا در مـورد برخـی از کشـورها نظیـر چـین،         بدون استثنا این اثر مثبت را تجربـه کـرده  

گـذاري مسـتقیم    عربستان، اوکراین، ارمنستان، اردن و آلبـانی رشـد خـالص جـذب سـرمایه     

  تر بوده است. خارجی در هر دو دوره محسوس

  

  روش پژوهش -5

  ه بررسیها و حوز داده -1-5

افـزوده صـنایع    در این پژوهش براي سنجش رابطه بین آزادسازي تجارت و رشد ارزش

استفاده شده است، امـا   سازمان تجارت جهانیشده به  اي از تجربه کشورهاي ملحق کارخانه

براي اینکه همزمان اثر پویایی در خصوصیات کشورها و اثرات زمان را در قالب یک مـدل  

کشـور ملحـق شـده     36کشور جهان (ازجمله  179هاي تلفیقی  نجیم، دادهپانل دیتاي پویا بس

 ایم. کار گرفته را به 2015تا  1980هاي  ) طی سال2016تا سال  WTOبه 
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هـاي   هاي اقتصادي مـورد بررسـی از بانـک شـاخص     هاي آماري مربوط به شاخص تمام داده

اسـتخراج   2017ده آن براي سـال  و نسخه به روزش WDIتوسعه جهانی بانک جهانی معروف به 

بندي شده است. همچنین بـراي اسـتخراج پـالن     شده و سپس حسب نیاز مطالعه، پردازش و طبقه

زمانی درخواست عضویت، دوره مذاکرات الحاق و عضویت کامل کشورهاي عضو و متقاضی 

ز کشـور مـورد مطالعـه ا    179تـک   نگاري تک عضویت سازمان جهانی تجارت، اطالعات تاریخ

  سایت رسمی آن سازمان استخراج و پردازش شده است.

 
 تصریح مدل -2-5

) و لوکـو و  1991)، گروسـمن و هلـپمن (  2005اوغلو، جانسون و رابینسـون (  مطالعات عجم

توان نظیر یـک مـدل رشـد اقتصـادي، مـدل رشـد صـنعتی         دهد می ) نشان می2009( 1دیوف

اي و رابطـه آن بـا عوامـل     ه صـنایع کارخانـه  افـزود  کشورها را نیز با اسـتفاده از متغیـر ارزش  

  کننده رشد برآورد کرد.  تعیین

هاي تلفیقی از نظر گستردگی اطالعـات در مقـاطع    در این مطالعه با توجه به ماهیت داده

ایم. یکـی از مزایـاي فراوانـی     هاي زمانی از مدل اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده کرده و دوره

هـاي فـردي اسـت.     شمارند، توانایی آن در مدل کردن پویـایی  میکه براي روش پانل دیتا بر

دهنـد کـه رفتـار جـاري بـه رفتـار گذشـته وابسـته اسـت،           هاي اقتصادي نشان مـی  بیشتر مدل

بنـابراین، در بیشـتر مــوارد مایـل هسـتیم کــه یـک مـدل پویــا در سـطح اشـخاص (در اینجــا         

، 2ي پانـل دیتـا اسـت (وربیـک    ها کشورهاي مختلف) تخمین بزنیم. این توانایی مختص مدل

). از آنجا که رشد اقتصادي و صنعتی کشورها نیز بدون تردیـد در معـرض رفتارهـا و    2004

هاي اقتصادي قرار دارد، از این رو، مناسـب اسـت کـه     هاي گذشته نهادها و سیاست ویژگی

ــول دوره   ــادي کشــورها در ط ــدل رشــد اقتص ــی   در تخمــین م ــن ویژگ ــف از ای هــاي مختل

  دیتا بهره بگیریم. هاي پانل فرد مدل منحصربه

 Panel) از پانل دیتـاي پویـا بـه روش    1996( 3براي اولین بار کاسلی و دیگران GMM 

) نیز معتقـد اسـت کـه    2003( 4هاي رشد اقتصادي استفاده کردند. ساکس براي برآورد مدل

                                                                                                              
1- Loko and Diouf  
2- Verbeek 
3- Caselli 
4- Sachs  
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م پـذیرد.  جـا هـاي پویـا ان   بررسی رشد اقتصادي مبتنی بر درآمـد سـرانه بایـد مبتنـی بـر مـدل      

هــاي رشــد را  ) اســتفاده از ایــن روش بــراي بــرآورد مــدل2001( 1همچنــین بانــد و دیگــران

  اند. بررسی کرده

هاي پانل، روش اثـرات ثابـت، برآوردگـر متـداولی      دانیم، در مدل طورکه می همان

هاي کشوري (زمان ثابت) و اثرات تغییرات/خصوصیات زمانی  است که اثرات ویژگی

هـاي ایسـتا یـا درون گروهـی و      گیرد، امـا بـرآورد مـدل    ر دو را دربر می(افراد ثابت) ه

انجامـد.   دار مـی  طور بالقوه به نتایج تـورش  به OLSهاي پویا با استفاده از  همچنین مدل

مواجـه   - هـاي رگرسـیون رشـد    ویژه در مدل به–اي  پاافتاده ها با مشکالت پیش این مدل

زا هسـتند و ممکـن اسـت بـا خطـاي       قوه درونهستند؛ اول اینکه متغیرهاي توضیحی بـال 

). 1981، 2مواجه باشند (نیکـل  - خصوص وقتی دوره زمانی کوتاه باشد به–گیري  اندازه

 3(وهاپی دوم اینکه متغیرهاي حذف شده ممکن است برآوردها را با تورش مواجه کنند

  ).2015و دیگران، 

ل پانل دیتاي پویا بـا اسـتفاده از   ) مد1991( 4براي مواجهه با این مشکالت، آرالنو و باند

 Panel( 5یافتــه روش گشــتاورهاي تعمــیم GMM/DPD را پیشــنهاد دادنــد کــه از متغیــر (

کند. در استراتژي برآورد آرالنو و بانـد   عنوان متغیر توضیحی استفاده می زاي باوقفه به برون

ن اثـر خـاص   بـرد  ) بـراي ازبـین  First Differenceضروري است که از تفاضل مرتبـه اول ( 

  )):4(معادله ( کشوري استفاده شود. به عنوان مثال 

)4  (           

   

´

it it it it it it

t t it it

lny lny α γ lny lny ln ln

φ φ ε ε

   

 

     

   

β X X1 0 1 2 1

1 1

  

ــاي   ــه خط ــه جمل ــا ک itاز آنج it(ε ε ) ــه 1 ــد    ب ــه جدی ــته باوقف ــر وابس ــیله متغی وس

it it(lny lny ) 1  )Withinگروهـی (  شود، از ایـن رو، برآوردگـر درون   تصحیح می 2

انـد کـه برآوردگرهـاي تفاضـل      ) نشان داده1998( 6ود. بالندل و بانداهدبخودار  تورش

                                                                                                              
1- Bond 

2- Nickell 
3- Vehapi 
4- Arellano and Bond 
5- Panel Generalized Method of Moments/ Dynamic Panel Data 
6- Blundell and Bond  
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هاي زمانی پیوسته هستند و دوره زمـانی کوتـاه    براي زمانی که سري GMMمرتبه اول 

ها فقط ابزار  باشند؛ به این دلیل که سطح باوقفه سري نظر عملکرد ضعیفی داشته است به

کننـد. ضـعف دیگـر اسـتفاده از برآوردگـر       فـراهم مـی   ضعیفی براي معادالت تفاضـلی 

گیري براي حـذف اثـر خـاص کشـوري، اطالعـات       تفاضل این است که فرآیند تفاضل

بنـابراین، در  ). 2015(وهـاپی و دیگـران،    برد تغییرات مقطعی در سطح را هم از بین می

فی کـه بـا   وجوي ابزارهـاي کـا   از طریق جست 1این مطالعه از رویکرد متغیرهاي ابزاري

زا همبسته بوده، امـا در عـین حـال بـا متغیـر وابسـته ناهمبسـته         متغیرهاي توضیحی درون

ایم. براي این منظور، مدل پانل دیتـاي خودرگرسـیون بـا متغیرهـاي      باشند، پیروي کرده

عنوان یـک مـدل پویـاي خطـی بـه       عالوه متغیر وابسته باوقفه را به زاي موردنظر به برون

  گیریم. در نظر می )5(معادله صورت 

)5(                    
´

it it it i ity X β γy α ε   1  

اي)، افزوده صنایع کارخانه متغیر وابسته (در اینجا ارزش ityکه در آن،
´

itX  بردار متغیرهاي

ityمستقل اثرگذار بر رشد صنعتی و 1 دار مدل است. بسته وقفهمتغیر وا  

تخمین بزنیم به یک برآوردگر سـازگار بـراي   OLSاگر این مدل را با استفاده از روش 

  ،دست نخواهیم یافت، چراکه طبق تعریفity 1  وit بـه   Tهمبسته هستند، حتی اگر  1

 Panelروش  میل کند.نهایت  سمت بی GMM     براي حل این مشـکل، رویکـرد متغیرهـاي

ityعنوان مثال، کند. به ابزاري را توصیه می 2   باit ity -y 1 کـه بـا   همبسـته اسـت درحـالی    2

it برآوردگرهـا را  توانـد   مـی  Panel GMMهمبسـته نیسـت. بـه ایـن ترتیـب، رویکـرد        1

). همچنـین ازجملـه   2004، 2دست کرده و مساله تقلیل نمونـه را اصـالح کنـد (وربیـک     یک

 Panelدیگر مزایاي رویکرد پانل دیتـاي پویـا بـه روش     GMM  تـوان بـه حـل مشـکل      مـی

خطی  ) کاهش یا رفع هم2008، 3گرینو  2004زا بودن متغیرهاي توضیحی (وربیک،  درون

) و افـزایش  2008، 4، حذف متغیرهاي ثابت در طی زمان (بالتاجی)2004در مدل (وربیک، 

 ) اشاره کرد.2003، 5بعد زمانی متغیرها (هشیائو

                                                                                                              
1- Instrumental Variables 
2- Verbeek  
3- Green  
4- Baltagi  
5- Hsiao  
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بـه دو فرضـیه اساسـی    Panel GMM باید توجه داشت کـه سـازگاري برآوردگـر    

متکی است؛ اول اینکه مجموعه متغیرهاي ابزاري باید معتبر باشند؛ یعنی با جمالت خطا 

شود. دوم  سنجیده می 1د. این فرضیه با استفاده از آزمون سارگان و هانسنهمبسته نباشن

) در پســماندها تاییــد بشــود AR2اینکــه بایــد عــدم وجــود خودهمبســتگی مرتبــه دوم (

) ممکن است وجود داشته باشد. این فرضیه AR1که خودهمبستگی مرتبه اول ( درحالی

گیـرد.   مورد آزمون قرار مـی  2و باند هم با استفاده از آزمون همبستگی سریالی آرالندو

 Panelروش پانـل دیتـاي پویـا بـه روش      GMM   رود کـه تعـداد    کـار مـی   هنگـامی بـه

، وربیـک،  2002) باشـد (بانـد،   T) بیشتر از طـول دوره ( Nمشاهدات در برش مقطعی (

 N) نشان دادند در کل وقتی 2003). همچنین آلوارز و آرالند (2008و بالتاجی،  2004

سـازگار خواهـد بـود     GMMکننـد، برآوردگـر    نهایت میل می دو به سمت بی هر Tو 

 ).365: 2004وربیک، (

پانل دیتاي پویا به این ترتیب شکل خطی مدل رشد ما در این مطالعه با استفاده از روش 

ــرد   ــا رویکـ  Panelبـ GMM     ــود ــد بـ ــده (؟؟) خواهـ ــورت معالـ ــه صـ ــه در آن  بـ کـ

MANUFVAG ،»اي بـه   کارخانـه افزوده صنایع  نسبت ارزشGDP«3  عنـوان پراکسـی    بـه

است تا رابطـه بـین متغیرهـاي توضـیحی از جملـه بـاز         براي رشد صنعتی در نظر گرفته شده

                                                                                                              
1- Sargan and Hansen 

2- Arellando – Bond Serial Correlation Test 

با توجه به تفاوت زیاد اندازه اقتصاد کشورهاي عضو سازمان جهانی تجارت براي اینکه اثر اندازه اقتصاد  -3

 GDPاي بـه   رزش افزوده صنایع کارخانـه ها را حذف کنیم از نسبت ا کشورها روي روند رشد اقتصادي آن

ایم. همچنین براي اینکه مقیاس و واحد متغیرهاي مستقل نیـز بـا متغیـر وابسـته همسـان شـود،        استفاده کرده

یعنی تشکیل سـرمایه   -جنس اند. بنابراین، متغیرهاي هم صورت نسبت وارد مدل شده متغیرهاي مستقل نیز به

و متغیر نیروي  GDPصورت نسبت از  به -یم خارجی و بازبودن تجارتگذاري مستق ثابت ناخالص و سرمایه

عنـوان تـورم قیمـت     نیـز بـه   CPIانـد. ضـمن اینکـه متغیـر      صورت نسبت اشتغال در مدل منظـور شـده   کار به

جنس طرفین معادله بـه   کننده از همین جنس است. بنابراین، در عمل با توجه به تقسیم متغیرهاي هم مصرف

خللی در معادله رشد و مبناي نظري رابطه بین متغیرهاي مستقل تعریف شده و متغیـر وابسـته    مقداري مشابه،

است. موارد متعددي از این نوع تبدیل متغیرها در مطالعات تجربی رشد اقتصادي قابـل مشـاهده    ایجاد نشده

  است.
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(فرآیند مذاکرات الحاق، و عضویت کامل) با رشد نسـبی   WTOبودن تجارت و الحاق به 

اي بررسـی و تحلیــل شـود. از   صـنایع کارخانـه   
it

log y
1

 اي از مطالعـات تجربــی  پـاره  در 

اسـت (بـه عنـوان مثـال، وهـاپی و        عنوان پراکسـی بـراي موجـودي سـرمایه اسـتفاده شـده       به

). ما هم به این منوال2015دیگران،  
it

log MANUFVAG
1

عنوان پراکسی بـراي   را به 

  )).6(ایم (معادله  اي در نظر گرفته یع کارخانهموجودي سرمایه صنا

  

)6(

   

   

     

it it

it it

it it it

NEGO ACCESS it

log MANUFVAG C β log MANUFVAG

β log EMPLOY β log GFCFG

β log FDIG β log CPI β log OPENNESS

β WTO β WTO ε


 

 

  

  

1 1

2 3

4 5 6

7 8

  

یکـی دیگـر از    -نسبت شاغلین به جمعیت جویـاي کـار   -) EMPLOYنسبت اشتغال (

تواند رشد اقتصادي  کار می آید. اندازه نیروي حساب می کننده رشد اقتصادي به عوامل تعیین

  ).2009، 1و صنعتی بالقوه کشورها را به میزان زیادي تحت تاثیر قرار دهد (هاچکیس

ورکه در بحث مبانی نظري رشد اقتصادي نیز اشاره شد، انباشت سرمایه فیزیکی، ط همان

و رومـر،   1956شـود (سـولو،    کننده رشد اقتصادي محسوب مـی  یکی از عوامل مهم و تعیین

توانند از طریق انباشت سرمایه بـه دانـش دسـت پیـدا      هاي اقتصادي می )، چراکه بنگاه1986

تواند به بازدهی فزاینده مقیاس منجر شـده و   ها می گذاري هاینکه بعضی از سرمای کنند. ضمن

در نتیجه رشد اقتصادي را تقویت کنـد. در ایـن مطالعـه از    
it

log MANUFVAG
1

بـه   

نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخـالص   عنوان پراکسی موجودي سرمایه و از

اسـت.    گـذاري داخلـی اسـتفاده شـده     عنـوان پراکسـی بـراي سـرمایه     ) بهGFCFG( 2داخلی

  شود. بینی می براساس ادبیات نظري، ضریب این متغیر مثبت پیش

                                                                                                              
1- Hotchkiss (2009) 

گیري داشته باشیم با استفاده  ده است براي اینکه امکان لگاریتمبا توجه به اینکه مقدار این متغیر در مقاطعی منفی بو - 2

+) 0،2+) به (1،-1) جایگاه نمودار مربوطه در محور عمودي را از دامنه (GFCFG/100+1از رابطه ریاضی ساده (

عینا و  CPIجمله شود. در مورد برخی دیگر از متغیرها از  ایم که البته در این انتقال نوسانات کامال حفظ می انتقال داده

FDI .به روشی تقریبا مشابه نیز همین تمهید اعمال شده است  
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گیـري تـاثیر منـابع     ) براي اندازهGDP )FDIGگذاري مستقیم خارجی به  نسبت سرمایه

اسـت. رابطـه بـین ایـن متغیـر و        گذاري روي رشد اقتصادي، وارد مدل شده خارجی سرمایه

) بـراي  2005( 1عنوان مثـال کـارکویچ و لـوین    اند مثبت یا منفی باشد. بهتو رشد اقتصادي می

 GMMگذاري مسـتقیم خـارجی و رشـد اقتصـادي از برآوردگـر       بررسی رابطه بین سرمایه

انـد کـه    دسـت نیـاورده   دو شواهد قوي براي پشـتیبانی ایـن نتیجـه بـه     اند، اما آن استفاده کرده

 روي رشد اقتصادي دارد.گذاري مستقیم خارجی اثر مثبت  سرمایه

در این مطالعه به تبعیت از اکثر مطالعات تجربـی موجـود از نسـبت ارزش کـل تجـارت      

  2گیـري بـاز بـودن تجـارت     ) بـراي انـدازه  X+M/GDPخارجی به تولید ناخـالص داخلـی (  

براي سنجش بـاز    3است؛ مالکی که بانک جهانی هم در بانک اطالعات خود  استفاده شده

طورکه در مرور ادبیات موضوع و مطالعات انجام شـده   است. همان رائه کردهبودن تجارت ا

و  2002، دالـر و کـري،   1992نیز به تفصیل اشاره شد، تعـدادي از مطالعـات تجربـی (دالـر،     

انـد، امـا    ) از رابطه مثبت بین رشد اقتصادي و باز بودن حمایت کـرده 1995ساکس و وارنر، 

اي از مطالعات انجام شـده هـم    هنوز مبهم است، چنانکه پارهعالمت رابطه بین این دو متغیر 

  ).2007اند (نظیر رودریگز،  ها پیدا نکرده رابطه باثباتی بین آن

اما نوآوري اصلی این مطالعه به معرفی دو متغیر مجازي جدید براي بررسی آثار الحـاق  

الحـاق بـه    شـود. در ایـن مطالعـه بـراي سـنجش اثـرات       بر رشد صنعتی مربوط می WTOبه 

WTO          دوره فرآینـد  «بر رشـد صـنعتی کشـورهاي عضـو ایـن سـازمان ابتـدا دو دوره مهـم

کشـوري کـه مشـغول فرآینـد      18شده به سازمان و  کشور ملحق 33براي »  مذاکرات الحاق

کشـوري   128عالوه  کشور به 33براي این » دوره عضویت کامل«مذاکرات الحاق هستند و 

ــه عضــویت   GATTگیــري  کــه از ابتــداي شــکل  ــا  هرکــدام در یــک ســال خــاص، ب ، ام

GATT/WTO انــد را از هــم تفکیــک کــرده و ســپس دو متغیــر مجــازي، تحــت  درآمــده

ایـم. انتظـار مـا     دو تعریف کـرده  براي آن  WTO_ACCESSو  WTO_NEGOعناوین 

در  WTOاین است که بـا توجـه بـه نقشـی کـه فرآینـد مـذاکرات الحـاق، و عضـویت در          

هـا، الزامـات و اقـدامات کشـورهاي      هـا، رویـه   ن و مقررات، نهادها، سیاستاصالحات قوانی

                                                                                                              
1- Carkovic and Levin  

2- Openness 
3- WDI  
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شده و متقاضی عضویت این سازمان دارد، رابطه بـین ایـن دو متغیـر مجـازي و      عضو، ملحق

  رشد اقتصادي مثبت باشد.

بـر   شود، فرضـیه صـفر آزمـون ریشـه واحـد مبنـی       ) مالحظه می2همانطورکه در جدول (

گیـري و در مـورد سـطح     ثر متغیرها بدون لحاظ روند زمانی و تفاضـل وجود ناایستایی در اک

درصد رد شـده اسـت.    95در سطح اعتماد  1) با تفاضل مرتبه اولlog(EMPLOYاشتغال (

است که تمـامی متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در مـدل رشـد         بنابراین، این اطمینان حاصل شده

  .صنعتی هم، همانند مدل رشد اقتصادي، ایستا هستند

  

  ): نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهاي مدل2جدول (

  نوع آزمون

 متغیر
ADF IPS LLC 

 تفاضل
 سطح

 تفاضل
 سطح

 تفاضل
 سطح

اول مرتبه  اول مرتبه   اول مرتبه    





 -



 -
Log(MANUFVAG) 

)0000/0( )0000/0( ())0000/0( 

 - - -
Log(EMPLOY) 

)0000/0( )0000/0( (  ) )0000/0( )0000/0( 





 -


 -

Log(1+GFCFG/100) 
)0000/0( )0000/0( )0000/0( 





 -


 -

Log(1+FDIG/100) 
)0000/0( )0000/0( )0000/0( 





 -


 -

Log(1+CPI/100) 
)0000/0( )0000/0( )0000/0( 





 -


 -

Log(OPENNESS) 
)0000/0( )0001/0( )0000/0( 

  منبع: محاسبات محقق

  

                                                                                                              
تفاضل مرتبه اول این متغیر هم  سالهگیري است، پس م استفاده از تفاضل GMMاز آنجا که پایه و اساس روش  - 1

  شود. صورت خودکار در این روش برطرف می به
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دومین آزمونی که انجام آن براي پرهیز از رگرسیون کاذب و اطمینـان از بـرآورد یـک    

) بـین متغیرهـاي مـدل    Cointegrationجمعـی (  رسیون صحیح الزم است، آزمـون هـم  رگ

براي مجموعه متغیرهاي مدل رشد صـنعتی حـاکی    Kaoجمعی پسماند  باشد. آزمون هم می

 95جمعـی بـین متغیرهـاي مـدل در سـطح اطمینـان        بر عدم وجود هم از رد فرضیه صفر مبنی

ان از صحت رگرسیون و عدم وجـود رگرسـیون   توان بااطمین درصد است. بر این اساس، می

  )).1کاذب به تخمین مدل رشد صنعتی و تحلیل نتایج آن پرداخت (تابلو (

 
 جمعی متغیرهاي مدل رشد صنعتی ): خروجی آزمون هم1تابلو (

  
  ماخذ: محاسبات محقق      

  

  برآورد مدل و تحلیل نتایج -6

هاي  با استفاده از تکنیک اي ایع کارخانهافزوده صن رشد ارزش مدل ینتخم یج) نتا3( جدول

دهد. مدل پیشنهادي این مقاله از نوع پانل  هاي تلفیقی را نشان می مختلف اقتصادسنجی داده
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 Panelدیتــاي پویــا ( GMMهــاي  ) اســت، چراکــه روشPooled  OLS  و پانــل دیتــاي

ثرات مقطعی با توانند مشکل همبستگی ا دالیلی که ذکر شد، نمی کالسیک با اثرات ثابت به

هـاي خـود را روي نتـایج     متغیرهاي توضیحی را حل کنند. بنابراین، در ادامه بحـث، تحلیـل  

   )) متمرکز خواهیم کرد.2(تابلو ( Panel GMMمدل پویاي 

 
  Panel GMM): نتایج رگرسیون رشد صنعتی به روش پانل دیتاي پویا با رویکرد 2تابلو (

 
  ماخذ: محاسبات محقق         
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 هاي مختلف برآورد  نتایج رگرسیون رشد صنعتی از طریق تکنیک :)3( ولجد

  )Ln(MANUFVAG)(متغیر وابسته: 

Panel GMM 
Panel 

GMM 

Fixed 

Effects 

Fixed 

Effects 

Pooled 

OLS 
از لحاظ باز  (پس  متغیرها

 )WTOبودن و 

از لحاظ  (قبل

باز بودن و 

WTO( 

از لحاظ  (پس

باز بودن و 

WTO( 

حاظ ل از (قبل

باز بودن 

WTO( 




C 
)0000/0( )0000/0( ()


Ln(MANUFVAG(-1)) 

)0000/0( )0000/0( )0000/0( )0000/0( )0000/0( 



Ln(EMPLOY) 
)0000/0( )0000/0( ()()()



LN(GFCFG) 
)0000/0( )0000/0( ()()()

 -
Ln(FDIG) 

)0000/0( )0000/0( ()()()

 - -

Ln(CPI(-1)) 
())0000/0( ()()()









Ln(OPENNESS) 
)0000/0( ()()









WTO_NEGO 
)0000/0( ()()









WTO_ACCESS 
)0000/0( ()()
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  -)3( جدولادامه 

Panel GMM 
Panel 

GMM 

Fixed 

Effects 

Fixed 

Effects 

Pooled 

OLS 
از لحاظ باز  (پس  متغیرها

 )WTOبودن و 

از لحاظ  (قبل

باز بودن و 

WTO( 

از لحاظ  (پس

باز بودن و 

WTO( 

لحاظ  از (قبل

بودن باز 

WTO( 

R2 

Adjusted R2 




F-static 
)0000/0( )0000/0( )0000/0( 

Durbin-Watson 


AR(1) 

()()


AR(2) 

()()




Sargan, J-static 

()()(prob J-static) 

Instrment rank 

S.E. of regression 

C

Wald-Test (Std. 

Err.) 
C

C

  

  

 Panelاشاره شد که شرط اول استفاده از مدل پانل دیتـاي پویـا بـه روش     GMM   ایـن

) باشـد. بـا توجـه بـا     T) بیشتر از طـول دوره ( Nاست که تعداد مشاهدات در برش مقطعی (

هـاي   ر از تعداد سـال کشور) بیشت179اینکه در مطالعه حاضر تعداد کشورهاي مورد بررسی (

 شود. این شرط تامین می از این رو،سال) است،  36( تحت پوشش
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متغیر ابـزاري از متغیرهـاي    4اي تعداد  افزوده صنایع کارخانه در تخمین مدل رشد ارزش

مربـوط بـه آن    Jاست که آزمون سارگان و هانسن و آمـاره    کار گرفته شده مستقل باوقفه به

ازحــد مشــخص  هــاي بــیش درجــه آزادي برابــر بــا تعــداد محــدودیت بــا ��کــه از توزیــع 

بـودن پسـماندها بـا متغیرهـاي ابـزاري را در سـطح        بر همبسته برخوردارند، آزمون صفر مبنی

کند. بنابراین، حاکی از معتبر بودن متغیرهاي ابزاري مورد اسـتفاده   درصد رد می 95اطمینان 

) 1همچنین مطـابق اطالعـاتی کـه در تـابلو (    سیر است. و در نتیجه، تایید اعتبار نتایج براي تف

مورد  1است، این فرضیه هم با استفاده از آزمون همبستگی سریالی آرالندو و باند  ارائه شده

توان نتیجـه   است. از این رو، می  درصد تایید شده 95گرفته و در سطح اطمینان  آزمون قرار 

جمـالت اخـالل از مرتبـه یـک اسـت.       گرفت مرتبـه خودهمبسـتگی در تفاضـل مرتبـه اول    

دار مرتبه اول، مدل مناسـبی بـوده و داراي تـورش     بنابراین، مدل برآورد شده با تفاضل وقفه

  تصریح نیست.

هاي تلفیقـی   هاي رگرسیون داده ) و در مقایسه تطبیقی با سایر تکنیک2چنانچه در تابلو (

، ضریب متغیر )) نشان داده شده3(جدول ( 
it

log MANUFVAG
1

مثبت و با توجه بـه   

دار است. به این معنـی کـه در دوره مطالعـه، رشـد      درصد معنی 95در سطح احتمال  tآماره 

مثابه انباشت موجودي سرمایه، بستر دستیابی به رشد باالتر بـراي   هاي گذشته به صنعتی دوره

ایـن رو، براسـاس   اسـت. از    اي کشورهاي مـورد بررسـی شـده    افزوده صنایع کارخانه ارزش

توانـد تحـت شـرایطی در     توان نتیجه گرفت که رشـد صـنعتی مـی    هاي این پژوهش می یافته

بخـش رشـدهاي آتـی     هاي بلندمدت نیز استمرار یافته و انباشت آثـار مثبـت آن شـتاب    دوره

  اقتصاد هر کشور باشد.

عنـوان یکـی دیگـر از     ) نیـز بـه  DLNEMPLYضریب شاخص موجودي نیروي کـار ( 

کننده رشد اقتصادي، در مدل برآوردي در تطابق با مبانی نظري رشد اقتصادي تعیین عوامل

دار است. بـه ایـن    درصد معنی 95و نتایج مطالعات تجربی موجود، مثبت و در سطح احتمال 

معنی که اندازه نیروي کار رشد صنعتی کشورهاي مورد بررسی را در دوره مطالعه به میزان 

  داده است. زیادي تحت تاثیر قرار

                                                                                                              
1- Arellando – Bond Serial Correlation Test 
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) کـه  GFCFGضریب نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولیـد ناخـالص داخلـی (   

اسـت، در تطـابق بـا ادبیـات       عنوان پراکسی براي انباشت سرمایه فیزیکی وارد مـدل شـده   به

اسـت. بنـابراین، براسـاس      دار برآورد شـده  درصد معنی 95نظري، مثبت و در سطح اطمینان 

ها در کشورهاي مورد بررسی در  گذاري توان گفت که برآیند سرمایه نتایج این پژوهش می

دوره مطالعه توانسته است به بازدهی فزاینده مقیاس منجر شده و در نتیجه رشد صـنعتی ایـن   

  کشورها را تقویت کند.

افـزوده صـنایع    ) و رشـد ارزش FDIGگذاري ( در این مطالعه رابطه بین منابع خارجی سرمایه

شـود. هرچنـد، نتـایج     دار این متغیر، مثبت ارزیابی مـی  ا توجه به ضریب مثبت و معنیاي ب کارخانه

گذاري مستقیم خـارجی در   پذیري رشد صنعتی نسبت به تغییرات سرمایه مدل برآوردشده کشش

 1دهد. کشورهاي مورد بررسی طی دوره مطالعه را در سطح پایینی نشان می

یحی دیگري است که به عنوان پراکسـی  ) متغیر توضCPIکننده ( شاخص قیمت مصرف

شـود، مطـابق    ) مشـاهده مـی  2طورکـه در تـابلو (   است. همان  تورم اقتصادي، وارد مدل شده

مبانی نظري رشد اقتصادي و مطالعات تجربی موجود، ضریب این متغیر منفی اسـت، امـا در   

نکه نشان بدهد دار نیست. به این معنی که شواهد قوي براي ای درصد معنی 95سطح اطمینان 

سـازد   تورم اقتصادي رشد صنعتی کشورهاي مورد بررسـی در دوره مطالعـه را محـدود مـی    

  دست نیامده است. به

اي، ضریب شاخص بـاز بـودن    افزوده صنایع کارخانه طبق نتایج برآورد مدل رشد ارزش

براسـاس مـدل پانـل دیتـاي پویـا بـا رویکـرد         log(OPENNESS)تجارت یا همان متغیـر  

Panel GMM  دار است، اما این رابطه نیـز رابطـه    درصد معنی 95مثبت و در سطح اطمینان

  )).2دهد (تابلو ( قوي و باثباتی نشان نمی

است با توجه به نتایج آزمون والـد، حـذف دو     ) نشان داده شده3همانطور که در تابلو (

بـودن تجـارت،    ، همانند باز WTOمتغیر مجازي تعریف شده براي سنجش اثرات الحاق به 

اسـت. بـه عبـارت دیگـر، اضـافه شـدن ایـن دو متغیـر           درصد رد شـده  95در سطح احتمال 

                                                                                                              
هـا تغییـري نکـرده اسـت،      توجه داریم کـه تعریـف کشـش    مااند، ا هرچند متغیرها به صورت نسبت وارد مدل شده -1

تـوانیم بگـوییم    از نظر ریاضی همچنـان مـی   رو،است، از این  ) تقسیم شدهGDPچراکه دو متغیر به یک مقدار مشابه (

بوده و در سطح پایینی  099296/0گذاري مستقیم خارجی برابر  اي نسبت به سرمایه صنایع کارخانه کشش ارزش افزوده

  قرار دارد.
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مجازي به مدل، همانند باز بودن تجارت، باعث بهبود نسبی نتایج رگرسیون شده و اثر مثبت 

  شود. ها بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسی در دوره مطالعه تایید می آن

  

  شخیص ضرایب والد براي رگرسیون رشد صنعتی): آزمون ت3تابلو (

 
  ماخذ: محاسبات محقق

  

افـزوده صـنایع    به این ترتیب، نتایج برآورد مدل رشد صنعتی در قالـب رشـد ارزش  

دهد  ، نشان میPanel GMMاي با استفاده از روش پانل دیتاي پویا با رویکرد  کارخانه

دار  درصـد معنـی   95اطمینـان  ضریب هر دو متغیر مجازي مورد نظـر مثبـت و در سـطح    

اي فرضـیه   افزوده صنایع کارخانـه  است. به عبارت دیگر، نتایج تخمین مدل رشد ارزش

به دوره پـس از   حاق به سازمان تجارت جهانی بر اینکه اثرات ال  مطالعه حاضر را مبنی

دلیل اصـالحاتی کـه    به- عضویت کامل محدود نبوده، بلکه فرآیند مذاکرات الحاق نیز 

هاي اقتصـادي و   ساختار نهادهاي اقتصادي (از جمله قوانین و مقررات)، در سیاست در

اي) و  به موانع غیرتعرفه اي و اقدامات و الزامات مربوط هاي تعرفه تجاري (نظیر سیاست

گذاري، تجارت خـدمات، حقـوق    ها و الزامات و اقدامات مربوط به سرمایه در سیاست

را  WTOرشـد صـنعتی کشـورهاي ملحـق شـده بـه        - دهد می مالکیت فکري و... روي 

  کند. است، تایید می تحت تاثیر قرار داده 
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 گیري بندي و نتیجه جمع -7

 یمعنـ  یـن است به ا  رد شده »یماندگ عقب یتمز« یامشروط  ییهمگرا یهمطالعه فرض یندر ا

بسـتر   ه،یسـرما  يموجـود  یشمثابه افزا گذشته به يها دوره یکه در دوره مطالعه، رشد صنعت

  شـده  یمورد بررس يکشورها يا کارخانه یعافزوده صنا ارزش يبه رشد باالتر برا یابی دست

 یگرفـت کـه رشـد صـنعت     یجـه نت تـوان  یپـژوهش مـ   ینا هاي یافتهرو، براساس  یناست. از ا

و انباشـت آثـار مثبـت آن     یافتـه اسـتمرار   یزبلندمدت ن يها در دوره یطیند تحت شراتوا یم

   اقتصاد هر کشور باشد. یآت يهابخش رشد شتاب

مـورد   يکشورها نعتیکار رشد ص یروياندازه ندهد،  نتایج این مطالعه همچنین نشان می

از این رو، با توجـه بـه    قرار داده است. یرتحت تاث یاديز یزانرا در دوره مطالعه به م یبررس

ی و موجـودي قابـل   هـاي طبیعـ   هاي باالي اقتصاد ایران، نظیـر برخـورداري از مزیـت    پتانسیل

تواند  مالحظه سرمایه انسانی، دستیابی به رشد صنعتی و استمرار آن در چند دوره متوالی می

  با کمک به انباشت سرمایه بستري براي رشدهاي آتی اقتصاد کشور فراهم آورد.

در  یمـورد بررسـ   يدر کشـورها  هـا  گـذاري  یهسـرما  یندبرآ، پژوهش ینا یجبر اساس نتا

ها  آن یرشد صنعت یجهمنجر شده و در نت یاسمق یندهفزا یوانسته است به بازدهدوره مطالعه ت

) FDIG( گـذاري  یهسرما یمنابع خارج ینمطالعه رابطه ب ینا ضمن اینکه در .کند یترا تقو

 مثبـت  یر،متغ ینا دار یمثبت و معن یببا توجه به ضر يا کارخانه یعافزوده صنا و رشد ارزش

هـاي فـراوان طبیعـی در     بنـابراین، بـا توجـه بـه مزیـت     . شود یم یابیارز (هرچند کم کشش)

هاي دستیابی  اي که در اقتصاد ایران وجود دارد، یکی از راه هاي بالقوه اقتصاد ایران و جاذبه

هـاي مسـتقیم خـارجی اسـت. بـه طـور        گذاري به رشد اقتصادي ایران جلب و جذب سرمایه

))، شـروع فرآینـد   1(جـدول (  WTOه شـده بـ   قطع، بـا توجـه بـه تجربـه کشـورهاي ملحـق      

بـه کشـور    FDIتواند نقش موثري در جذب  مذاکرات الحاق و عضویت در آن سازمان می

  باشد.  داشته

به دوره پـس از   یجهانتجارت ، اثرات الحاق به سازمان دهد ینشان م این پژوهش یجنتا

کـه در   یاصـالحات  یـل دل به - یزمذاکرات الحاق ن یندکامل محدود نبوده، بلکه فرآ یتعضو

 يو تجـار  ياقتصـاد  هاي یاستدر س ،و مقررات) ین(از جمله قوان ياقتصاد يساختار نهادها

ــدامات و الزامــات مربــوط يا تعرفــه هــاي یاســتس یــر(نظ ــع غ و اق ــه موان ــهب ) و در اي یرتعرف

 یـت تجارت خدمات، حقوق مالک گذاري، یها و الزامات و اقدامات مربوط به سرماه یاستس
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 یررا تحـت تـاث   WTOملحـق شـده بـه     يکشورها صنعتی رشد – دهد یم  ي...، رو و يفکر

  است.  قرار داده

تواند متولیان سیاسـت تجـاري، مسـئوالن مـذاکرات تجـاري و       هاي این پژوهش می یافته

کنندگان تجاري کشور را متوجه اهمیت فرآیند مذاکرات الحاق کند با ایـن توصـیه    مذاکره

بینی این مذاکرات  شده و نقش قابل پیش ه به تجربه کشورهاي ملحقسیاستی مهم که با توج

و الزامات، اصالحات و اقـدامات مترتـب بـر آن در رشـد اقتصـادي و رشـد صـنعتی بـالقوه         

گذاري مستقیم خارجی، توسعه صادرات با فناوري باال، کنترل تورم و  کشور، جذب سرمایه

سرعت بیشتري دنبال کـرده و بـا شـناخت    را با جدیت و  WTO... باید فرآیند عضویت در 

هــاي مختلـف آن بــه پـاي میــز    هــاي اقتصـادي کشــور و بخـش   کامـل از ســاختار و ظرفیـت  

 مذاکرات بروند.
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