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، به بررسي تأثير 2006تا  1980اين مقاله با استفاده از روش اقتصادسنجي پانل ديتا و براي دوره زماني  

پردازد. نتايج  ) مي(WTOتوسعه مالي بر تجارت كشورهاي ملحق شده به سازمان جهاني تجارت 
ر تجارت دهنده اين مهم بوده كه توسعه مالي تأثيري مثبت بر كل تجارت و تأثيري منفي ب نشان

عنوان يكي از عوامل  با وجود اين، با توجه به شناخت توسعه مالي به خدمات اين كشورها داشته است.
(تجارت خدمات) در كشورهاي يادشده و  تنها بخشي از تجارت كننده توسعه كل تجارت و نه تعيين

تجارت خدمات اين  اين مهم كه تأثير مثبت توسعه مالي بر تجارت حدود دو برابر تأثير منفي آن بر
منظور افزايش عملكردهاي اقتصادي و تجاري پيشنهاد شده  كشورهاست، بهبود و توسعه بخش مالي به

 است.
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  مقدمه -1
هـاي ديگـر از جملـه بخـش واقعـي، در       اين بخش بـا بخـش   با توجه به اهميت بخش مالي و ارتباط

نقش توسعه مالي بر تجارت مـورد توجـه پژوهشـگران قـرار گرفتـه       بررسي ضرورت هاي اخير سال
دهنـده توسـعه تجـارت در ايـن      عنوان عامـل تشـكيل   توسعه مالي به شناسايياست. به عبارت ديگر، 

توسعه تجارت يا اصالح و توسعه اين عامـل،  گذاري در  هاي سياست كشورها براي انتخاب اولويت
رو، هـدف مقالـه    اين از مهم است. (WTO)خصوص در فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت  به

طـور خـاص در    طـور عـام و تجـارت خـدمات بـه      حاضر بررسي تـأثير توسـعه مـالي بـر تجـارت بـه      
ثيري مثبـت بـر تجـارت    بدين معنا كه اگـر توسـعه مـالي تـأ     است. WTOكشورهاي ملحق شده به 

هاي بهبود و اصالح بخش مـالي تأكيـد    منظور رشد و گسترش سطح تجارت سياست داشته باشد، به
هـاي   شود، اما در صورت برآورد تأثير منفي توسعه مالي بر وضعيت تجارت، استفاده از سياسـت  مي

گذاري براي  ياستهاي س منظور گسترش و بهبود تجارت بدون فايده است و اولويت توسعه مالي به
  كننده توسعه تجارت معطوف شود.   توسعه تجارت بايد به بهبود و توسعه ساير عوامل تعيين

 70هاي اخير سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي جهان به  شود، در سال يادآوري مي
درصد و سهم بخش كشاورزي  27درصد رسيده است. اين در حالي بوده كه سهم بخش صنعت 

با توجه به اهميت بخش در اين مقاله درصد توليد ناخالص داخلي جهان بوده است. بنابراين،  3تنها 
طور عام، به بررسي تأثير آن بر تجارت  خدمات، عالوه بر تأثير توسعه مالي بر كل تجارت به

به عبارت ديگر، تأثيرپذيري مثبت يا منفي دو مؤلفه  شود. طور خاص نيز پرداخته مي خدمات به
گيرد. بدين منظور ابتدا ادبيات  ارت و تجارت خدمات از توسعه مالي، مورد بررسي قرار ميتج

شود. سپس، الگوي مناسب و برآورد و  موضوع در مورد نقش توسعه مالي بر تجارت مرور مي
منظور بررسي تأثير توسعه مالي بر تجارت و تجارت خدمات كشورهاي ملحق شده به  تحليل آن به

WTO آيد. گيري نهايي در پايان مي بندي و نتيجه شود. جمع يارايه م  
            

  مروري بر ادبيات موضوع -2
كننده توسعه تجارت مـورد توجـه    از عوامل تعيين عنوان يكي هرچند موضوع اهميت توسعه مالي به

اقتصاددان قرار گرفته است، اما اين مطالعات برخالف ارتباط توسعه مالي و رشـد اقتصـادي، بسـيار    
جز موارد بسـيار   بديع و معدود و در هر دو بعد نظري و تجربي در ابتداي كار قرار دارد. در واقع، به
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اند، اقتصـاددانان   هايي در اين زمينه داشته ) كه اشاره1987، 1ردهنمعدودي (مانند مطالعه كلتزر و با
مورد بررسي  2004خصوص از سال  و به 2002اين موضوع را در هر دو بعد نظري و تجربي از سال 

ترين مطالعات صورت گرفته در اين  اند. بنابه اهميت موضوع در اين قسمت به بررسي مهم قرار داده
  پردازيم. خصوص مي

طـور نسـبي از    )، داللت بر اين موضوع دارد كه كشورهايي كه به1987لعه كلتزر و باردهن (مطا
هـايي هسـتند كـه بـه      تري برخوردارند، داراي مزيت نسبي در صنايع و بخش يافته بخش مالي توسعه

)، توسـعه نهادهـا و   2002( 2منابع مالي خارج از بنگاه اتكا دارند. براسـاس مطالعـه سـوالرد و والچـز    
هاي تجـاري   تواند به كاهش موانع و محدوديت بازارهاي مالي از طريق تنوع بخشيدن به ريسك مي

 3كمك كند. همچنين سوالرد و والچز با توجه به مطلب آخر و همچنين نظريه آلسينا و واسزيارگ
تـر   تـر كمتـر از كشـورهاي كوچـك     بر اينكه هزينه خودكفايي در كشورهاي بزرگ )، مبتني1998(

بدين معنا كه كشورهاي با بازارهاي بـزرگ در مقايسـه بـا كشـورهاي بـا بـازار كوچـك از         است ـ 
عـالوه فلسـفه    ) پرداختنـد. بـه  1بـه معرفـي و اجـراي الگـوي (     -درجه باز بودن كمتري برخوردارند

دهنده سياسـت تجـاري توسـط سـوالرد و      عنوان عامل تشكيل انتخاب متغير توليد ناخالص داخلي به
شرح بيان شده است كه تقاضا براي كاالهاي متنوع خارجي با افزايش ثـروت و توليـد   والچز بدين 

  يابد. ناخالص داخلي افزايش مي
)1(               (اندازه بازار، توليد ناخالص داخلي و توسعه مالي) f =سياست تجاري  

د ناخالص ، سهم تولي4عنوان شاخص سياست تجاري در رابطه يادشده درجه باز بودن تجاري به
دست آمده  در نظر گرفته شده است. نتايج به 5عنوان شاخص اندازه بازار داخلي كشور به كل دنيا به

هاي  از تحقيق يادشده داللت بر وجود ارتباط مثبت و معنادار دوطرفه بين توسعه مالي و سياست
  آزادسازي تجاري دارد. 

كند. بدين معنـا   عنوان نظريه جديد تجارت تعبير مي هاي مطالعه خويش را به يافته ،)2002( 6بك
وجوي كمتري مواجه بـوده،   هاي جست كه اگر دو كشور به يك اندازه باشند، كشوري كه با هزينه

                                                                                                                   
1- Kletzer and Bardhan 
2- Svaleryde and Vlachos 
3- Alesina and Wacziarg 
4- Trade Policy 
5- Market Size 
6- Beck 
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هـاي ناشـي از    تواند از صرفه رو، كشور مزبور مي اين از موجودي سرمايه بيشتري برخوردار است. از
هـاي ناشـي از    يشتري بهره جويد و به عبارت ديگر، داراي مزيت نسبي در كاالهاي با صرفهمقياس ب

مقياس باشد. براساس اين، وي يك الگوي اقتصاد باز را با دو فنـاوري متفـاوت توليـدي ـ يكـي بـا       
بازدهي ثابت ناشي از مقياس (بخش غذا) و ديگري با بـازدهي صـعودي نسـبت بـه مقيـاس (بخـش       

اي) ـ ارايه كرد. در الگوي مزبـور توليدكننـدگان هـر دو كـاال، سـرمايه خـود را بـا          هصنعت كارخان
دهنــدگان و  دهنــد. عــدم تقــارن اطالعــات بــين وام اندازكننــدگان افــزايش مــي گــرفتن وام از پــس

هاي مالي  شود. واسطه وجو مي هاي جست گيرندگان موجب اصطكاك در بازار و افزايش هزينه وام
دهنـد. در واقـع، در ايـن     اندازها بـه كارآفرينـان كـاهش مـي     جو را با هدايت پسو هاي جست هزينه

وجو و افزايش تأمين مالي از منـابع خـارج    هاي جست هزينه  عنوان عامل كاهش الگو، توسعه مالي به
هـاي توليدكننـدگان را بـه سـمت توليـد       از بنگاه لحاظ شده است. از آنجا كه توسـعه مـالي انگيـزه   

هاي  دهد، پديده تخصصي شدن در بين بخش ازدهي صعودي نسبت به مقياس سوق ميكاالهاي با ب
  شود.   هاي مالي تعيين مي وسيله سطح نسبي واسطه هاي تجاري، به تبع آن، جريان اقتصادي و به

در مجموع، مطابق الگوي نظري بك، با فرض ثابت بودن سـاير شـرايط، اقتصـادهاي بـا سيسـتم      
صادركننده خـالص در كـاالي بـا بـازدهي صـعودي نسـبت بـه مقيـاس هسـتند.          تر،  يافته  مالي توسعه

اي نسـبت   اساس اين فرض كه توليد كاالهاي صنعت كارخانـه  منظور بررسي اين موضوع، بك بر به
هـاي ناشـي از مقيـاس بـاالتر هسـتند، الگـوي        به توليد كاالهاي كشاورزي يا خدمات داراي صـرفه 

ي قرار داد. نتايج اجراي اين آزمون داللت بر تأييد الگوي نظـري  نظري مزبور را مورد آزمون تجرب
  گفته داشت.  پيش

دهنـده   )، در بررسي ارتباط بين توسعه مالي و صـادرات نشـان  2005( 1هاي بكر و گرينبرگ يافته
هاي سوالرد و والچـز   شود. يافته اين موضوع است كه سيستم مالي بهتر موجب افزايش صادرات مي

يافته، تمايل بـه متخصـص    هاي مالي توسعه لت بر اين مهم دارد كه كشورهاي با سيستم)، دال2005(
شدن در صنايعي دارند كه از درجه بااليي از وابستگي به تأمين مالي خارجي برخوردارند. در واقع، 

تري در الگـوي تخصصـي بـودن بـين      دهنده مهم هاي مالي، عامل تشكيل ها در سيستم وجود تفاوت
  ها در سرمايه انساني است.  نسبت به وجود تفاوت OECDكشورهاي 

                                                                                                                   
1- Becker and Greenberg 
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هـاي مشـهود و تجـارت     به بررسي ارتباط بين توسعه مـالي، دارايـي   ،)2006( 1هور، راج و ريانتو
الملـل   الملل پرداختند. نتيجه نهايي تحقيق آنها در مورد رابطـه بـين توسـعه مـالي و تجـارت بـين       بين

تـري   يافتـه  طـور نسـبي از بخـش مـالي توسـعه      داللت بر ايـن موضـوع دارد كـه كشـورهايي كـه بـه      
هـاي غيرقابـل مشـهود     ر صنايعي كه مشخصه آنها وجـود دارايـي  برخوردارند، داراي مزيت نسبي د

تر توسعه مـالي برخوردارنـد، داراي مزيـت     كشورهايي كه از سطح ضعيف ،است، هستند. در مقابل
هاي قابل مشهود است. نتـايج مطالعـه كـيم،     نسبي در صنايعي هستند كه مشخصه آنها وجود دارايي

و  OECDبت توسعه مالي بر تجارت كشـورهاي غيرعضـو   )، داللت بر آثار مث2010(2لين و سوان
  دارد.       OECDآثار ناچيز توسعه مالي در تجارت كشورهاي 

  
  معرفي متغيرها، ارايه الگو و روش اجرايي  -3

در اين قسمت، الگوي مناسب براي بررسي تأثير توسعه مالي بر تجارت و تجارت خدمات در 
شود. الگوي انتخابي اين مقاله الهام گرفته از  معرفي ميارايه و  WTOكشورهاي ملحق شده به 

) بوده و دليل انتخاب اين الگو امكان بررسي نقش 2002گفته سوالرد و والچز ( الگوي پيش
كننده ديگر تجارت، يعني اندازه بازار و توليد ناخالص داخلي سرانه  احتمالي دو عامل مهم تعيين

طور  اضر، بررسي تأثير توسعه مالي بر تجارت خدمات بهترين مشخصه اصلي مطالعه ح است. مهم
خاص (عالوه بر كل تجارت) است. با توجه به تازگي موضوع رابطه توسعه مالي و تجارت، 

عالوه با  اي در خصوص تأثير توسعه مالي بر تجارت خدمات، مشاهده نشده است. به تاكنون مطالعه
هستند، متغير مجازي براي بررسي  WTOده به توجه به اينكه نمونه آماري، كشورهاي ملحق ش

  نيز به اين الگو افزوده شده است.  WTOتأثير الحاق به 

1 52 3 4
i i i i i iTrade Finance GDP Size Dum                )2(  

)3  (  iiiiii DumSizeGDPFinancecesTradeservi 
54321

 

عنوان شاخص توسـعه تجـارت و در رابطـه     درجه باز بودن تجاري بهTrade ) متغير 2در رابطه (    
عنـوان شـاخص توسـعه تجـارت      درجه باز بودن تجـارت خـدمات بـه    Tradeservices) متغير 3(

 Financeتوليـد ناخـالص داخلـي سـرانه بـه قيمـت ثابـت،         GDPدر اين روابط  خدمات، هستند.

                                                                                                                   
1- Hur, Raj and Riyanto 
2- Kim, Lin and Suen 
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و  به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي يافته تخصيصنسبت اعتبارات يا  شاخص توسعه مالي
Size عنـوان شـاخص انـدازه بـازار و      ور به كل دنيا بهسهم توليد ناخالص داخلي كشDum   متغيـر

هـاي ارايـه شـده در قسـمت بررسـي       اند. مطـابق نظريـه   در نظر گرفته شده WTOمجازي الحاق به 
كننـده   در الگـوي شناسـايي عوامـل تعيـين     Financeانتظار بر اين است كه ضـريب متغيـر    ،ادبيات

كننـده توسـعه تجـارت خـدمات منفـي (بـه        توسعه تجارت مثبت و در الگوي شناسايي عوامل تعيين
بر تأثير مثبت توسعه مالي بـر تجـارت كاالهـاي صـنعتي و تـأثير منفـي آن بـر         علت نظريه بك مبتني

ز و آلسـينا و واسـزيارگ انتظـار بـر     تجارت خدمات) باشد. همچنين مطابق مطالعات سوالرد و والچ
  منفي باشد. Sizeمثبت و ضريب متغير  GDPاين است كه ضريب متغير 

وسيله روش اقتصادسنجي پانل ديتا و آزمون هاسمن در چهارچوب آن و براي  الگوي يادشده به
شـود. دليـل    اجرا مي WTOو در جامعه آماري كشورهاي ملحق شده به  1985-2006دوره زماني 

، اين اسـت كـه عـالوه بـر بررسـي تـأثير توسـعه مـالي بـر          WTOانتخاب كشورهاي ملحق شده به 
نيز بر تجـارت كـل و تجـارت     WTOتجارت كل و تجارت خدمات امكان بررسي تأثير الحاق به 

، WTOشـود، منظــور از كشـورهاي ملحــق شـده بــه     خـدمات وجــود داشـته باشــد. يـادآوري مــي   
، به عضـويت  1995به بعد و پس از تأسيس اين سازمان در سال  1995هستند كه از سال  كشورهايي
  اند.   آن درآمده

كشور ملحق شده شامل كشـورهاي اكـوادور، بلغارسـتان، مغولسـتان،      24نمونه آماري مورد بررسي 
ولـداوي، چـين،   پاناما، قرقيزستان، لتوني، استوني، اردن، گرجستان، آلباني، عمـان، كرواسـي، ليتـواني، م   

 31ورد اسـت. در بـين     تايوان، ارمنستان، مقدونيه، نپال، كامبوج، عربستان، ويتنام، تونگو، اكراين و كيپ
بـه بعـد بـه     2012تاكنون، كشور تايوان و شش كشور اخيري كـه از سـال    WTOكشور ملحق شده به 

WTO هاي الزم  شود، داده ي مياند. يادآور هاي آماري حذف شده اند، به دليل محدوديت ملحق شده
 استخراج شده است. World Development Indicators, 2008براي كشورهاي يادشده، از 

  
  هاي تحقيق يافته -4

دست آمده است، داللت بر عـدم تأييـد    اساس اجراي آزمون هاسمن به كه بر 1نتايج جدول شماره 
عنـوان   اثر ثابت و تأييد اثر تصادفي در اجراي روش پانل ديتا در حالت استفاده از متغير تجـارت بـه  

ه از متغيـر  متغير وابسته و عكس آن (يعني عدم تأييد اثر تصادفي و تأييد اثر ثابت) در حالت استفاد
رو، اجـراي روش پانـل ديتـا بـا اسـتفاده از اثـر        ايـن  عنـوان متغيـر وابسـته دارد. از    تجارت خدمات به
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تصادفي در حالت تجارت كل و با استفاده از اثر ثابت در حالت تجارت خدمات مورد تأييـد قـرار   
 گيرد. مي

  نتايج آزمون هاسمن - 1جدول 
Correlated Random Effects - Hausman Test 

Pool: POOL01 

Test cross-section random effects 

Prob. Chi-Sq. d.f. Chi-Sq. Statistic Test Summary 

6083/0 4 705461/2 Cross section random 

0011/0 4 217909/18 Cross section random 

 هاي تحقيق. مأخذ: يافته            

شود كه متغير شاخص توسعه مـالي داراي ضـريب مثبـت و     ، مالحظه مي2با توجه به جدول شماره 
است كه اين امر داللت بر تأثير مثبت توسعه مالي بر تجارت كشورهاي ملحـق شـده    19/0معنادار  

هـايي كـه داللـت بـر نقـش       نظريـه  WTOرو، در كشورهاي ملحق شده بـه   اين دارد. از WTOبه 
گيـرد. همچنـين آثـار افـزايش متغيـر       ه توسعه مالي بر تجارت دارد، مورد تأييد قـرار مـي  كنند تعيين

بـر تجـارت (بـه ترتيـب بـا       WTOلگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه و متغير مجازي الحـاق بـه   
) مثبت و معنادار است كه بر آثار مثبـت متغيرهـاي يادشـده بـر     3/5و  6/16برخورداري از ضرايب 

دست  دارند. اين در حالي است كه مطابق نتايج بهداللت  WTOاي ملحق شده به تجارت كشوره
دهنده اين امـر اسـت كـه     نشان ومنفي و معنادار بوده  -7/23آمده، تأثير متغير اندازه بازار با ضريب 

شـود و   افزايش حجم اقتصاد اين كشورها در بازار و اقتصاد جهاني موجب كاهش تجارت آنها مي
 به عبارت ديگر، تأثير منفي بر تجارت آنها دارد.
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  نتايج برآورد الگو با استفاده از روش پانل ديتا (اثرات تصادفي) - 2جدول 
 تجارت TRADE متغير وابسته:

  1985-2006دوره نمونه: 
  22تعداد سال: 

 24تعداد كشورها: 
 407كل مشاهدات: 

  احتمال آماره tانحراف معيار ضريب متغير مستقل
C -34/7576942/45060-0/818780 0/4134 

FINANCE 0/190409 0/074620 2/551724 0/0111 

LOG(GDP) 16/63965 5/617997 2/961848 0/0032 

SIZE -23/749477/778144-3/053359 0/0024 

DUM 5/2929372/3896112/214978 0/0273 

R2 0/105499 تعديل شده R2 0/096598 

 هاي تحقيق. مأخذ: يافته               

عنوان متغير وابسته (جـدول   نتايج حاصل از برآورد الگو در حالت استفاده از تجارت خدمات به
بـوده و   10/0دهنده اين موضوع است كه توسعه مالي داراي ضريب منفي و معنادار  ) نشان3شماره 

دهنده اين مطلب است كه افزايش سطح توسعه مالي تأثيري منفي بر تجارت خـدمات   اين امر نشان
تـأثير افـزايش    همچنـين  داشـته اسـت.   WTOبرخالف كل تجارت) در كشورهاي ملحق شده به (

مثبت و  8/7متغير لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه بر تجارت خدمات با برخورداري از ضريب 
دارد.  WTOمعنادار است كه داللت بر آثار مثبت اين متغير بر تجارت كشورهاي ملحق شـده بـه   

مثبـت و   9/8دست آمده، تأثير متغيـر انـدازه بـازار بـا ضـريب       است كه مطابق نتايج بهاين در حالي 
دهنده اين امر است كه افزايش حجم اقتصـاد ايـن كشـورها در بـازار و اقتصـاد       معنادار بوده و نشان

شود. بـه عبـارت ديگـر، بـرخالف      جهاني موجب افزايش سهم تجارت خدمات آنها در اقتصاد مي
ت اندازه بازار تأثيري مثبت بر تجـارت خـدمات داشـته اسـت. بنـابراين، در مـورد       توسعه كل تجار

بر توسعه و درجه باز بـودن   هايي كه مبتني ، نظريهWTOتجارت خدمات كشورهاي ملحق شده به 
كمتر كشورهاي داراي بازارهاي بزرگ در مقايسه بـا كشـورهاي بـا بـازار كوچـك اسـت، مـورد        

  معنا بوده كه نشان مثبت، اما بي WTOوه ضريب متغير مجازي الحاق به عال گيرد. به ترديد قرار مي
  نداشته است.  ،تأثير معناداري بر تجارت خدمات در كشورهاي يادشده WTOدهد، الحاق به  مي
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  نتايج برآورد الگو با استفاده از روش پانل ديتا (اثرات ثابت) - 3جدول 
 تجارت خدماتTRADESERVICESمتغير وابسته:

  1985- 2006دوره نمونه: 
  22تعداد سال: 

 24تعداد كشورها:
 407كل مشاهدات:

  احتمال آماره  tانحراف معيار ضريب متغير مستقل
C -46/82281 12/37934 -3/782335 0/0002 

FINANCE -0/1005850/018403-5/465825 0/0000 

LOG(GDP)7/758300 1/635807 4/742796 0/0000 

SIZE 8/886555 2/384147 3/727352 0/0002 

DUM 0/8514600/5370941/585310 0/1138 

R2 0/847828 تعديل شده R20/836415 

  هاي تحقيق. مأخذ: يافته     

 
  بندي  جمع -5

الملل مـورد تأكيـد    كننده توسعه تجارت در ادبيات اخير اقتصاد بين عنوان عامل تعيين توسعه مالي به
طور عـام و   قرار گرفته است. براساس اين، مقاله حاضر به بررسي تأثير توسعه مالي بر كل تجارت به

اسـاس   پرداختـه اسـت. بـر    WTOطـور خـاص در كشـورهاي ملحـق شـده بـه        تجارت خدمات بـه 
هاي مقاله، توسعه مالي تأثير مثبت بر كل تجـارت (اعـم از كـاال و خـدمات) و تـأثير منفـي بـر         تهياف

، 2002گفتـه (نظريـه بـك     داشته است. ايـن مطلـب نظريـه پـيش     تجارت خدمات كشورهاي مزبور
بر اين موضوع كه بهبود و توسعه مالي موجب توسعه تجارت كاالهاي صنعتي شده كه نسـبت   مبتني

هـاي ناشـي از مقيـاس بيشـتري برخوردارنـد) را در       كاالهاي كشاورزي و خدمات از صرفهبه توليد 
دهد. در واقع، مطـابق نظريـه يادشـده، توسـعه      مورد تأييد قرار مي WTOكشورهاي ملحق شده به 

هاي توليدكنندگان را به سمت توليـد كاالهـاي بـا بـازدهي صـعودي نسـبت بـه مقيـاس          مالي انگيزه
اي نسـبت بـه توليـد     دهد و از آنجا كه توليد كاالهاي صـنعت كارخانـه   سوق مي (كاالهاي صنعتي)
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هاي ناشي از مقياس باالتر هستند، رشد و توسعه صنعتي  كاالهاي كشاورزي يا خدمات داراي صرفه
  شود.   جايگزين رشد و توسعه خدمات و تجارت خدمات مي

وجـه قـرار بگيـرد تـا ايـن بخـش       با وجود اين، ضروري است بهبود و توسعه بخش مالي مـورد ت 
ويژه توسعه تجارت، ايفـا كنـد، زيـرا     بتواند نقش مفيدتر و مؤثرتري را در عملكردهاي اقتصادي، به

هاي مقاله، تأثير مثبت توسعه مالي بر تجارت حدود دو برابر تـأثير منفـي آن بـر تجـارت      مطابق يافته
  ) است.     -10/0در مقابل  19/0خدمات (

بـر تجـارت و تجـارت خـدمات      WTOاف فرعي خود به بررسي تـأثير الحـاق بـه    مقاله در اهد
بـر تجـارت اثـر مثبـت داشـته، امـا تـأثير         WTOپردازد. نتايج حـاكي اسـت هرچنـد الحـاق بـه       مي

توانـد موضـوع    معناداري بر تجارت خدمات كشورهاي مزبور نداشته كه شناسايي داليل اين امر مي
هاي اين تحقيق تأثير مثبت سرانه توليد ناخالص داخلي بر هر  يافته تحقيق مستقل ديگري باشد. ساير

رو، افـزايش   ايـن  دهـد. از  دو مورد كل تجارت (كاالها و خدمات) و تجارت خـدمات را نشـان مـي   
توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي كشورهاي يادشده موجب توسعه تجارت و توسـعه تجـارت   

ر داراي تأثير منفي بر كـل تجـارت و تـأثير مثبـت بـر تجـارت       شود. همچنين اندازه بازا خدمات مي
درجه بـاز بـودن     است. بنابراين، در بخش خدمات نظريه WTOخدمات كشورهاي ملحق شده به 

تجاري كمتر كشورهاي داراي بازارهـاي بـزرگ در مقايسـه بـا كشـورهاي داراي بـازار كوچـك،        
  در اين خصوص ضرورت دارد.گيرد و انجام مطالعات بيشتر  مورد ترديد قرار مي
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