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 زي در كشورهاي اكوتاثير توافق نامه هاي تجارت آزاد بر تجارت دو جانبه كشاور

 1رضا مقدسي
 2رضا رحيمي

 9/9/1390 پذيرش:            4/7/1390دريافت: 

 چكيده
 اين هاي كانال مهمترين يكي از .است بوده مطرح ناپذير اجتناب پديده يك عنوان به اخير هاي سال در اقتصادي ادغام

 كشورهاي امر، اين تحقق صورت در .باشد مي جوارهم اقتصادي يا اتحاديه يك عضو كشورهاي بين تجارت ادغام، افزايش
ستوار است كه ادغام و همكاري هاي مطالعه حاضر بر اين فرض ا .باشند داشته هم ادوار تجاري مشابه توانند مي شريك

رفاه اقتصادي و صرفه هاي ناشي از اقتصادي مي تواند تاثيرات اقتصادي فراواني مانند افزايش مبادالت تجاري، بهبود 
جانبه كشاورزي ناشي از  مقياس را براي دو يا چند كشور داشته باشد. بنابراين اين مطالعه به ارزيابي اثر و ايجاد تجارت دو

يقي و نيز مدل جاذبه استفاده شده ) مي پردازد. در اين تحقيق از روش داده هاي تلفFTAsتوافق نامه هاي تجارت آزاد(
حجم تجارت و منفعت كشاورزي را از ان كشورهاي عضو ايران و تركيه بيشترين است. نتايج حاكي از آن است كه در مي

ست كه فاصله دو كشور داراي تاثير توافق نامه هاي تجاري به خود اختصاص مي دهند. نتايج همچنان گوياي اين حقيقت ا
 منفي بر حجم تجارت بين دو كشور مي باشد.

 
 ، مدل پانل، مدل جاذبه.FTA واژگان كليدي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
     Email: r.moghaddasi@srbiau.ac.ir  دانشيار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، .1
 و عضو هيت علمي دانشگاه آزاداسالمي واحد د علوم و تحقيقات تهرانواحكشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي دانشجوي دكتري اقتصاد  .2

 Email: rezarahimi1341@gmail.com حسابداري،  و تهران مركزي دانشكده اقتصاد
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 مقدمه
(آر سي دي) بين سه كشور »  پيمان همكاري و عمران منطقه اي« ميالدي  1946ر سال د

ايران ، تركيه و پاكستان منعقد شد . اهداف عمده اين پيمان همكاري هاي فني ، فرهنگي ، 
اقتصادي و نيز مبادله آزاد كاال ها از طريق انعقاد قرار داد هاي بازرگاني و بهبود خطوط 
حمل و نقل هوايي ، زميني ، درياي بين سه كشور ايران ، تركيه ، پاكستان و لغو تشريفات 
رواديد عبور در منطقه و كاهش دادن نرخ هاي حمل ونقل پستي عنوان شده بود البته عالوه 
بر اهداف مزبور پيمان همكاري و عمران منطقه اي (آر سي دي) از اهداف سياسي و نظامي 

هجري شمسي اجالسي در تهران برگزار  1363در سال  . ضمني داشته است سنتونيز به طور
 .شد پس از تجديد نظرهاي الزم سازمان همكاري اقتصادي جانشين پيمان آر سي دي شد

هجري شمسي با الحاق 1371سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در هفتم آذر ماه سال 
قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان ،  افغانستان و شش كشور آسياي ميانه شامل قزاقستان ،

ازبكستان و آذربايجان به اعضاي بنيانگذار آن يعني جمهوري اسالمي ايران، پاكستان و 
    سازمان اكو تالش  .تركيه، به يك سازمان مهم همكاري اقتصادي منطقه اي تبديل شد

مساحت  .يش دهدمي كند تا همكاري هاي اقتصادي را بين ده كشور اسالمي غرب آسيا افزا
تحت پوشش فعاليت سازمان همكاري اقتصادي (اكو) كه از بزرگترين و مهمترين پيمانهاي 

كيلومتر مربع است. پهناورترين 211 ومنطقه اي به شمار مي رود، برابر با هفت ميليون 
ميليون و هفتصد هزار كيلو كشور عضو اين سازمان جمهوري قزاقستان با وسعتي معادل دو 

جمعيت .مي باشد كيلو متر 600هزار و  86كم وسعت ترين آن جمهوري آذربايجان  متر، و
ميليون نفر است كه پاكستان پرجمعيت ترين و  400كل كشورهاي عضو اكو حدود

عبارتند  هداف اكـوا . مهمترينتركمنستان كم جمعيت ترين كشور عضو اين سازمان هستند
و افزايش سطح استاندارد و كيفيت زندگي در  الف) باال بردن شرايط توسعه اقتصادي : از

اكثر كشورهاي عضوب) اتخاذ اقداماتي در جهت تغيير مترقيانه موانع تجاري منطقه اكو و 
ج) پيگيري همكاري هاي اقتصادي به منظور تضمين نقش  گسترش تجارت درون منطقه اي

از  يدالنه ناشناعا و سهم منطقه اكو در رشد تجارت جهان و اصالح سياستهاي تجاري
عضو اكو)  يدر حال توسعه مخصوصاً كشورها يكشورها يط نامطلوب تجارت برايشرا
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عضو را به هم  يحمل و نقل و ارتباطات كه دولتها يرساختهايدن به توسعه زيسرعت بخش
 .سازد يو به جهان خارج مرتبط م

وسيعي ايجاد شده  به طور  1در دو دهه اخير در سرتاسر جهان نيز،  منطقه گرائي اقتصادي
است. يكي از مهمترين مزايا و عوامل اين توسعه و منطقه گرائي، ازدياد توافق نامه هاي 

ميان كشورها مي باشد. آمارو اطالعات حاكي از آن است كه تعداد  FTAs(2تجارت آزاد(
). اما گاهي اين WTOرسيده است( 380، به 2007اين توافق نامه هاي تجاري در سال 

امه ها نقش جدال آميزي در توسعه يك منطه داشته اند. برخي از محققين معتقدند توافق ن
       كه تعدد و فزوني توافق نامه هاي تجارت آزاد، از تجارت چند جانبه ممانعت بعمل 

) به FTA). برخي ديگر معتقدند كه توافق نامه هاي تجارت آزاد(Levey1997مي آورند(
  حركت ملتها به سوي تجارت آزاد چند جانبه مي باشند عنوان يك ابزار مثبت در جهت

)Freund2000  وOrnelas2005 اقتصاد دانان در خصوص مزايا و استحقاق توافق .(      
                  هاي تجاري به دليل ايجاد امكانات متنوع تجاري، مذاكرات زيادي داشته اندنامه

)Viner 1950فق نامه هاي تجارت آزاد براي توليد كنندگاني ). مزاياي تجاري ناشي از توا
   كه داراي هزينه هاي باالئي هستند، باعث از بين بردن كارائي توليدكنندگان صرفه جو 
مي گردد و اين خود منجر به افزايش تنوي تجاري مي گردد. از طرف ديگر منافع تجارت 

 ). Burfisher and etal 2001به ساختار اقتصادي يك كشور نيز وابسته است( FTAناشي از 
سال اخير  20يكي از بهترين و پركاربردترين مدلها در خصوص تجزيه و تحليل تجارت در 

) اولين فردي بود كه در خصوص 1962). تين برگن(Anderson 1979باشد( مدل جاذبه مي
FTA  و جهت بررسي تاثير آن بر جريان تجارت از مدل جاذبه استفاده نمود. تعدادي از

حققين تالش هاي زيادي در جهت بررسي انواع مدلهاي تئوريكي منجر به مدل جاذبه م
 ،اندشود، انجام داده

Anderson(1979), Helpman and Krugman (1985), ,Bergstrand (1985), 
Deardorff (1998), .Evenett and Keller (2002) , Anderson and, Wincoop 
(2003), 

 ده ازـا شـنوع تجارت منشـزان تجارت و تـبي جهت تعيين اثرات ميـمدل جاذبه ابزار مناس

                                                            
1. Economic regionalism 
2. Free Trade Agreements 
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FTA )مي باشدFrankle1997, Soloaga2001, Carrere2006 .( )به 2006كو و همكاران (
بررسي تاثير و مزاياي توافق نامه هاي تجاري بر حجم و تنوع تجارت پرداختند. 

محصول مهم كشاورزي در  6 ) به بررسي تاثير تنوع تجاري بر تجارت2008جاياسينگ(
امريكاي شمالي پرداخت. مطالعه ايشان به اين نتيجه رسيد كه توافق نامه هاي تجاري بر 

) به بررسي تاثير انواع توافق نامه هاي 2009حجم تجارت تاثيرمثبت دارد. المبرت و مكوي(
ل هاي تجارت آزاد بر كشاورزي داخلي و خارجي و نيز تجارت محصوالت خوراكي براي سا

باعث  FTAپرداخت. آنها به اين نتيجه رسيدند كه عضويت در  2004و  2000و  1995
افزايش تجارت محصوالت كشاورزي و خوراكي مي گردد. به عنوان مثال تجارت كشاورزي 

% افزايش يافت. بنا 145به ميزان  1995-2004طي سال هاي  NAFTAدر بين اعضاي 
به بررسي تاثير و  FTAات انجام شده در خصوص تاثير براين اين مطالعه همگام با مطالع

 نقش توافق نامه هاي تجارت آزاد بر حجم خالص تجارت كشور هاي عضو اكو مي پردازد.

 نظري مباني

 را جاذبه تئوري .دهد يم شرح را ماده چند اي دو نيب اي فاصله جذب زانيم جاذبه تئوري

 مجذور ماده دو نيب جاذبه رويين كيزيف در كيكالس i و j با معكوس و آنها وزن با متناسب

 .كنديم انيب ماده دو نيا نيب فاصله

)1(              .. ..

٢
i jm m d

 
     

مدل جاذبه از مدل هاي بسيار مناسبي است كه در توضيح جريانات تجاري دو جانبه اهميت 
ك مقطع زمان خاص و به زيادي داشته و بيان مناسبي از پتانسيل تجاري دو جانبه، در ي

طور همزمان از ديد گاه كشورهاي صادر كننده و وارد كننده را به نمايش مي گذارد. كنترل 
پذير بودن داده ها و تعداد متغيرها ي مناسب از جمله مزيت هاي مربوط به مدل جاذبه 
است. دير دوف مدل هاي جاذبه را موفق ترين مدل هاي مي داند كه از طريق توانائي 
توضيح پذيري آنها در حجم هاي تجاري دو جانبه سنجيده مي شوند. لمر و هون نيز 

 مدل هاي جاذبه واضح ترين و قويترين يافته هاي تجربي را در اقتصاد بوجود معتقدند كه
ي وسيله اندازه اقتصادي كشورها را به jبه كشور iآورند. اين مدل جريان تجاري از كشورمي

به  كننده و فاصله جغرافيائي بين آنها توضيح مي دهد كه شكل كلي آن صادر كننده و وارد
 صورت زير مي باشد:
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Xij-  حجم صادرات از كشور صادر كنندهi ر وارد كننده به كشوj در زمانt مي باشد 
Di-  ،متغير دامي كه مشخص مي كند آيا كشورها داراي زبان مشترك، مرز مشترك

 مي باشند FTAعضويت در 
 از طرفين رابطه باال لگاريتم گيري شود، آنگاه داريم: اگرحال 
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 كه در آن
GDPi-  توليد ناخالص داخلي كشور صادر كننده 
GDPj- توليد ناخالص داخلي كشور وارد كننده 
POPi- معيت كشور صادر كنندهج 
POPj- جمعيت كشور وارد كننده 
DISij-  فاصله بين دو كشورi  وj 

COMLij- اگر كشور 1-متغير دامي ،I وj زبان رسمي مشتركي داشته باشند 
COLYij- اگر كشور 1-متغير دامي ،I وj مستعمراتي داشته باشند 

BOARDERij- اگر كشور 1-متغير دامي ،I وj ته باشندمرز مشتركي داش 
FTAij- اگر كشور 1-متغير دامي ،I وj  هر دو عضوFTA باشند 
FTAi- اگر فقط كشور 1-متغير دامي ،I  عضوFTA باشد 
FTAj- اگر فقط كشور 1-متغير دامي ،j  عضوFTA باشد 
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مدل مورد استفاده در اين مطالعه جهت تحليل جريان هاي تجاري دو جانبه و برآورد 
عضو، به روش داده هاي تابلوئي مورد برآورد قرار مي گيرد تا  پتانسيل تجاري كشورهاي

اثرات ثابت و انفرادي مربوط به كشورهاي شريك تجاري نيز مورد توجه قرار گيرد و اريب 
ناهمگوني از ميان برود و نتايج مناسب تري و سازگاري بيشتري به دست آيد. غالب 

مورد برآورد قرار داده بودند. به  OLSمدل جاذبه را به روش 1995مطالعات قبل از سال 
دليل اين كه در اين برآوردها عمال تعدادي از متغيرها در نظر گرفته نمي شود، بسياري از 
تاثيرات ناهمگني ميان كشورهاي مورد مطالعه در نظر گرفته نشده است. در همين راستا 

ذبه از روش داده اهي مطالعات بعدي به اين ويژگي توجه كرده و براي برآورد مدل هاي جا
تابلوئي بهره گرفته اند تا با توجه به نتايج حاصله، كه شامل روش اثرات ثابت و روش اثرات 

 تصادفي است بهترين نتايج بدون اريب حاصل گردد.
بر پتانسيل تجاري كشورهاي عضو اكو، مدل جاذبه به صورت زير  FTAجهت بررسي تاثير 

  بيان مي گردد.

)4(       ijt ij ١ it ٢ jt ٣ it ۴ jt

۵ ij ۶ ij

LnX LnGDP LnGDP LnPOP LnPOP

LnDIS FTA

     

 
                                          

مثبت باشد، يعني هرچه سطح توسعه  ٢و ١به طور تئوريكي انتظار مي رود كه عالمت 
باالتر و كشور توسعه يافته تر باشد، روابط تجاري بيشتري بين آنها برقرار خواهد بود. 

بر طبق انتظار تئوريك بايد منفي ۵انتظار مي رود كه منفي باشد. ضريب ۴و٣ضريب
باشد زيرا هرچه دو كشور از هم دورتر باشند هزينه حمل و نقل بيشتر مي شود و در نتيجه 

 د مثبت باشد.انتظار مي رو۶تجارت بين آنها كمتر خواهد شد و عالمت
 شود.هاي تلفيقي پرداخته ميدر اين قسمت به بررسي مباني نظري داده

(كه در اينجا كشورهاي  هاي انتخاب شدهدر ابتدا در رابطه با معني دار بودن تعداد مقطع
قاطع مختلف مورد بررسي قرار اگر خواسته شود اثر م كهانجام گيرد F) بايد آزمونعضو اكو

كه در آن كليه عبارات ثابت برآورد با يكديگر برابر هستند. اي آزمون شودبايد فرضيه گيرد
نمود كه آيا پانل ديتا جهت برآورد تابع مورد نظر كارآمدتر  توان مشخصبدين ترتيب مي

 استفاده مي شود: Fخواهد بود يا خير. بدين منظور از آزمون 

)5(                                         
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     تعداد پارامترها  k طول دوره مورد نظر و tتعداد كشورها(مقاطع)،  nكه در اين رابطه 
  يقينشان دهنده مدل تلف Pنشان دهنده مدل محدود نشده و عالمت Uباشد. عالمتمي
شود يبحراني جدول بزرگتر باشد در نتيجه فرضيه صفر رد م Fمحاسباتي از  Fباشد. اگر يم

           توان استفاده نمود يعني اثرات گروه پذيرفته يعني از روش پانل جهت برآورد مي
 ).1385شود(جبل عاملي و بي ريا مي

  وان مدل داده هاي تلفيقي را به شكل زير خالصه كردبراي سادگي مي ت

)6  (                                                                               it i it it

it i it

Y X U

U V

  

  
                                         

 ي مورد نظردر سال ها عضو اكوي ر متغير وابسته براي كشورهايبردار مقادY  در اينجا
مجموعه متغير هاي توضيحي  Xو اين گروه كشورها مي باشد حجم صادرات دو جانبهشامل 
را ثابت فرض مي كرديم پارامترهاي زيادي در مدل  iوقتياجزاي اخالل است.  Uو  مدل

 اثر ثابت وارد مي شد و درجه آزادي زيادي از بين مي رفت.
هاي مختلفي همچون روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفي وجود ز روشجهت برآورد ني

در اينجا مهم است تاكيد كنيم فرض اساسي دارد كه بر حسب مورد كاربرد خواهند داشت. 
خاص فردي، در كه مدل اثر تصادفي را از مدل اثر ثابت متمايز مي سازد اين است كه اثر 

ناهمبسته است. به عبارت ديگر متغيرهاي حذف  itXبا iيعني طول زمان ثابت است،
مي بينيم با متغيرهاي توضيحي كه در مدل گنجانده شده iشده از مدل كه اثر آنها را در

هنگامي پذيرفتني اند همبستگي ندارند و اين خصيصه نمونه تصادفي است. رويكرد اثر ثابت 
است كه مطمئن باشيم تفاوت ميان واحدها را مي توان باتفاوت هاي جمالت عرض از مبدا 

 ). 1387توضيح داد(اشرف زاده و مهرگان 
به منظور اين كه مشخص گردد كدام روش ( اثرات ثابت و يا اثرات تصادفي) جهت برآورد 

 مناسب تر است از آزمون هاسمن استفاده مي شود.
  .يه صفر در آزمون هاسمن به اين صورت مي باشدفرض

)7                   (                                                                      . i

١ i

H :

H :

  
  

                                         

ت كه ارتباطي بين جزء اخالل مربوط به عرض از مبدا و فرضيه صفر به اين معني اس
متغيرهاي توضيحي وجود ندارد و آنها از يكديگر مستقل هستند. در حالي كه فرضيه مقابل 
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به اين معني است كه بين جزء اخالل مورد نظر و متغير توضيحي همبستگي وجود دارد و 
توضيحي، با مشكل تورش و  چون به هنگام وجود همبستگي بين اجزاء اخالل و متغير

ناسازگاري مواجه شده، بنابراين بهتر است در صورت پذيرفته شدن فرضيه صفر از روش 
اثرات تصادفي استفاده شود. تحت فرضيه صفر، اثرات ثابت و اثرات تصادفي هر دو سازگار 
هستند ولي روش اثرات ثابت ناكارا است. يعني در صورت رد فرضيه صفر، روش اثرات 

بت سازگار و روش اثرات تصادفي ناسازگار است و بايد از روش اثرات ثابت استفاده شود. ثا

تخمين روش اثرات ثابت و bاگر 


 :جبل عاملي و  تخمين زننده روش اثرات تصادفي باشد)
  )1385بي ريا

)8 (                                                   V r(b ) V r(b) V r( ) H
 

                                                
كند آماره فوق داراي توزيع چي دو مي باشد و آماره مناسبي براي آزمون هاسمن ثابت مي

 است

 نتايج و بحث
هاي زماني، تعيين درجه همجمعي  متغير از اهميت به طور كلي در مطالعات مربوط به سري

خاصي برخوردار هستند. به منظور بررسي مانائي متغيرهاي مورد استفاده  از آزمون لوين و 
     آمده است، نشان  1است. نتايج حاصل در جدولهادري و پسران و شين استفاده شده

، توليد X حجم صادرات دو جانبهمتغيرهاي مورد استفاده در اين مطالعه (دهد كه تمامي مي
، جمعيت كشور هاي صادر كننده و  GDPناخالص داخلي كشور صادر كننده و وارد كننده

 را شامل مي شوند، 2005-2010و دوره زماني  )DIS، فاصله بين دو كشورPOPوارد كننده
آنجا كه فرضيه صفر در اين آزمونها وجود ريشه  شوند. ازبا يك بار تفاضل گيري مانا مي

واحد مي باشد، بنابراين آماره استخراجي از اين ازمونها براي هر يك از متغير ها در سطح 
اين آزمونها  نشان دهنده ريشه واحد مي باشد ولي با يك بار تفاضلگيري از متغيرها، آماره

يه صفر را نميتوان پذيرفت. پس بزرگتر از مقادير جدول مي شوند بدين معنا كه فرض
اما لگاريتم تمام اين متغيرها در سطح ايستا  گيري ايستا مي شوند.متغيرها با يك بار تفاضل

 مي باشد.
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 نتايج حاصل از بررسي ايستايي متغيرها .1جدول
 

 آزمون ريشه واحد پسران و شين آزمون ريشه متداول لوين و چو

 x gdp pop dis x gdp pop dis  متغير

 -8/0 64/0 -39/0 68/1 4 -2/2 10 -41/0  آماره آزمون

آماره آزمون با يك
 بار تفاضل گيري

 7/24- 4/23- 2/19- 12- 7/3- 42/3- 22/3- 3- 

 هاي تحقيق: يافتهمنبع
 

استفاده شده است. بدين منظور  Eviewsدستيابي به نتايج مناسب برآورد، نرم افزار  جهت
براي بررسي وجود خودهمبستگي بين جمالت  LMواتسون و آزمون  از آزمون هاي دوربين

پسماند و نيز آزمون هاي وايت بدون ضرب متغيرهاي توضيحي و آزمون وايت با ضرب 
متغيرهاي توضيحي، آزمونهاي ترسيمي براي بررسي وجود ناهمساني واريانس جمالت خطا 

  ين جمالت پسماند را رد مي كند.استفاده شده كه نتايج اين آزمون ها وجود خودهمبستگي ب

 تصريح مدل

 آزمون معني دار بودن گروه
استفاده    F) از آماره عضو اكوبه منظور حصول اطمينان از معني دار بودن گروه (كشورهاي 

جدول  Fمحاسبه شده از  Fاست. لذا مقدار  3/6محاسبه شده برابر  Fمي شود.مقدار 
ت و اثرات گروه پذيرفته مي شود و بايستي عرض از رد شده اس H0بزرگتر است. در نتيجه 

 توان از روش پانل استفاده نمود.در مدل برآورد نمود. در نتيجه ميمبدا  هاي مختلفي را 

 آزمون انتخاب بين اثرات ثابت يا اثرات تصادفي
 تفاده مي شود. آمارهـمن اسـادفي از آماره هاسـخاب بين اثرات ثابت يا اثرات تصـجهت انت

 مي باشد. با توجه به اين كه مقدار آماره چي دو 25/0محاسبه شده از اين آزمون برابر 
باشد، لذا مقدار محاسبه شده از مقدار چي دو در مي 20برابر   4جدول با درجه آزادي 

شود. لذا اثرات ثابت ناسازگار است و پذيرفته مي H0جدول كمتر مي باشد. بنابراين فرضيه 
د از اثرات تصادفي استفاده شود. همچنين جهت انتخاب بين اثرات ثابت و بايد جهت برآور
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) استفاده شده است. آماره محاسبه ي(اثرات ثابت اضاف 1تصادفي نيز از آزمون ريداندانت
 بزرگتر از  محاسباتي Fباشد. با توجه به اين كه مقدار آماره  مي 8شده از اين آزمون برابر 

F  ذا فرضيهل ) 49/4(مي باشدجدول H0 را نمي توان پذيرفت يعني بايد از اثرات تصادفي
 استفاده كرد.

 نتايج برآورد مدل جاذبه در ذيل آمده است:
در ابتدا الزم است نمونه مورد بررسي معرفي گردد. در اين مطالعه نمونه مورد بررسي 

تان، قزاقستان، ايران، تركيه، پاكستان، افغانس باشند كه عبارتند از: مي كشورهاي عضو اكو
. نتايج برآورد روش اثرات قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان و آذربايجان

(انحراف  باشد به شرح زير مي 1384-89مقطعي براي دوره زماني  -تصادفي سري زماني
 معيار داخل پرانتز مي باشد)

X = 05/0+02/0 LnGDPi + 03/0 LnGDPj- 001/0 LnPOPi- 002/0 LnPOPj- 

    ( 003/0 )       ( 002/0 )           ( 015/0 )          ( 0003/0 )         ( 002/0 )              
                     

  006/0 LnDISij+ 004/0 COMLij+ 06/0 FTAij      

     ( 0015/0 )            ( 002/0 )           ( 001/0 )                                                      
R2= 8/0                   F=83       

C-Turkish = 8/0                          C-Kazakhstan = 32/0-  
C-Azerbaijan = 08/0                   C-Pakistan = 38/0     
C-Afghanestan = 36/0-              C-Tajijestan = 65/0-  
C- Torkemanestan= 3/0-             C-Kyrgyz = 47/0  
C- Iran= 44/0                              C- Tajikistan= 03/0  

هاي  تايج حاصله مويد آن است كه رگرسيون برازش شده معتبر مي باشد. چرا كه آمارهن
نشان دهنده آن است كه كليت رگرسيون معني دار مي باشد.  fتك تك ضرائب و  tآزمون 

ليد ناخالص داخلي مثبت مي باشد و از نظر عالئم پارامتر هاي برآوردي، عالمت متغير تو
نشان مي دهد كه حجم صادرات دو جانبه به ازاي يك درصد افزايش در توليد ناخالص 

افزايش مي يابد. توليد ناخالص داخلي به عنوان اندازه  05/0و  03/0داخلي به ميزان 
                                                            

1. Redundant fixed effect 
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ود با اقتصاد، ظرفيت و ساختار يك نظام اقتصادي مطرح است و همانطور كه انتظار مي ر
افزايش آن حجم تجارت افزايش مي يابد. متغير جمعيت داراي تاثير منفي و معني دار    

مي باشد. به گونه اي كه كشور صادر كننده بيشتر به صادرات كاالئي مي پردازد كه كمتر 
به  نيروي كار وابسته است و به همين دليل با افزايش جمعيت صادرات كاالي كاربر كمتر 

ت كاالي سرمايه بر بيشتر مي شود. متغير فاصله از عالمت الزم برخوردار بوده و نيز صادرا
و منفي و معني دار مي باشد و به اين معني است كه هر چه فاصله كشورها از يكديگر بيشتر 
باشد، هزينه حمل و نقل بيشتر و درنتيجه تجارت بين آنها كمتر خواهد بود. به طوري كه با 

واحد كاهش مي يابد و لذا هرچه فاصله بين  006/0تجارت به اندازه افزايش فاصله ميزان 
 FTAشركاي تجاري بيشتر باشد از ميزان صادرات كاالها كاسته مي شود. عالمت متغير 

نامه تجارت آزاد بين كشورها بر حجم  مثبت و معني دار مي باشد بدين معنا كه توافق
اي كه بر اساس نتايج حاصله بيشترين  تجارت تاثير مثبت و معني داري دارد. به گونه

 در بين كشورهاي عضو اكو، شامل ايران و تركيه مي شود.  FTAمنفعت را از اين 
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