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هاي استراتژيكي و اقتصادي، از مراكز مورد  منطقه خاورميانه، به دليل حساسيت

توان به ذخاير  ها مي ترين علل ايجاد اين حساسيت مهماز . توجه در جهان است
نحو  هاي اقتصادي منطقه خاورميانه را به عظيم نفت اشاره كرد كه ظرفيت

هاي باالي اقتصادي، اتحاديه  چشمگيري افزايش داده است، اما با وجود ظرفيت
گرايي تجاري ـ اقتصادي كشورهاي منطقه شود،  نيرومند قابل قبولي كه سبب هم

گرايي اقتصادي در  رسد بررسي هم بنابراين، به نظر مي. در خاورميانه وجود ندارد
رو، مقاله  ازاين. قالب يك اتحاديه تجاري فرضي در اين منطقه بسيار ثمربخش باشد

، 2002 -   2009يافته و در دوره زماني  حاضر با استفاده از يك مدل جاذبه تعميم
تجاري منطقه در گسترش روابط تجاري هاي  ضمن بررسي نقش عضويت در بلوك

كشورهاي منطقه خاورميانه، به واكاوي ايجاد يك اتحاديه فرضي بين تعدادي از 
در منطقه  - 1نتايج حاكي از اين امر هستند كه . پردازد كشورهاي منطقه مي

خاورميانه، كشورهايي كه عضو يك اتحاديه اقتصادي هستند، تمايل كمتري براي 
اگر كشورهاي واردكننده و  - 2. دارند )در منطقه(اي ديگر را تجارت با كشوره

صادركننده منطقه، عضو بلوك اقتصادي فرضي شوند، تجارت بين كشورهاي 
طور اساسي به مفهوم عدم كارايي تشكيل  يابد كه اين موضوع به منطقه كاهش مي

  .يك بلوك اقتصادي در منطقه مورد بررسي است
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  .JEL:F02 , F15 , F1بندي  طبقه
 .اي، مدل جاذبه گرايي منطقه خاورميانه، هم :ها كليدواژه

                       
  مقدمه -1
الملل شده است  هاي نظام كنوني تجارت بين گرايي، از ضرورت گرايي اقتصادي از طريق منطقه هم 

كه تحت شرايطي خاص اگر توليد و مصرف تحت تأثير قرار گيرند، باعث رشد و توسعه 
هاي مختلف و با عاليق و  ها و دولت در اين راستا، ملت. كشورهاي عضو اتحاديه خواهد شد

اي هستند تا روح  ظاهر متفاوت، نيازمند يك استراتژي براساس همكاري منطقه هاي به خواسته
توان امروزه در  همبستگي و اتحاد را در خود تقويت كنند، به عبارتي، اين احساس نياز را مي

هاي مختلف جهان مشاهده كرد؛ بازار مشترك اروپا در دنياي غرب و اتحاديه كشورهاي  بخش
ها  هاي بزرگ، ده عالوه بر اتحاديه. 1هايي از اين نياز است ، نمونه»آنآ سه «آسياي جنوب شرقي 

  . اتحاديه كوچك و تازه شكل گرفته بين كشورهاي مختلف با عاليق مشترك ايجاد شده است
هاي مناسب براي همكاري  ترين حركات، ايجاد زمينه در جهان پرتالطم امروز، يكي از ضروري

توسعه، از جمله  آنجا كه بسياري از كشورهاي درحال از. بين كشورهاي جهان سوم است
هاي ملي، بايد  دولت ،3ندارند 2WTOكشورهاي خاورميانه، آمادگي الزم را براي پيوستن به 

گرايي روي آورند تا از اين طريق اقتصاد خود را در مقابل مشكالت جهاني  ضرورت، به منطقه به
گذاري و رشد را در  اي حل كنند و ارتقاي سرمايه حفظ و مسايل تجاري خود را در مقياس منطقه

هاي يك منطقه  ها بين كشور گرايي داللت بر رشد فعاليت رو، منطقه درون منطقه ميسر سازند، ازاين
  .كند هاي اقتصادي را بيش از آنچه در سطح منطقه است، سازماندهي مي دارد و فعاليت

اجتماعي  -ن نشان داد كه بر ساختارهاي اقتصاديتوا اي را مي شواهد قابل قبول و سرانجام يافته
توان اشاره كرد كه توفيق خوبي در  هايي مي اند و در كنار آن به نمونه جوامع تأثير مناسبي داشته

مفيدي براي  تجاربها،   هر دوي اين نمونه. اند رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده، نداشته
كننده صلح، رفاه و توسعه  كه تضمينهستند مشترك هاي  هاي جديد و رسيدن به آرمان همكاري

هاي ديرپاي اقتصادي  به هر حال، تنها راه مقابله با بحران. توسعه است بيشتر براي كشورهاي درحال
                                                                                                                   

  .20-25، صص 1345رمضاني،  -1
2- World Trade Organization  
3  -  Fawceh and Estrange, 2005.  
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اي  هاي منطقه اي مانند بيكاري، تورم، گرسنگي و فقر، توسعه همكاري و غلبه بر مشكالت  عمده
  .1است

مشترك، رشد و شكوفايي استعدادهاي نهفته بشري، توزيع  هاي ها و تالش هدف همه همكاري
به عبارت ديگر، . هاي مردم در سرنوشت خود است عادالنه ثروت، توسعه و مشاركت

هاي سياسي، فرهنگي و  شود، در زمينه اي، اگرچه در زمينه اقتصادي آغاز مي هاي منطقه همكاري
قاله بررسي اين پرسش است كه كه آيا در بنابراين، هدف اصلي اين م. يابد اجتماعي توسعه مي

منطقه خاورميانه، ظرفيت ايجاد يك اتحاديه نيرومند اقتصادي وجود دارد يا خير؟ و اگر اين 
ظرفيت وجود دارد، كدام كشورها قابليت بيشتري در تشكيل اتحاديه با يكديگر دارند؟ و در اين 

مند اقتصادي بين همه كشورهاي راستا فرضيه وجود ظرفيت براي تشكيل يك اتحاديه نيرو
استثناي كشورهاي عضو سازمان شوراي همكاري خليج فارس، مورد آزمون قرار  خاورميانه به

يافته، به بررسي تأثير  در اين مقاله سعي داريم با استفاده از يك مدل جاذبه تعميم. گيرد مي
پرداخته شود و سپس، با وارد متغيرهاي اقتصادي بر تجارت متقابل بين كشورهاي منطقه خاورميانه 

هاي ديگر، به بررسي   اي و حضور در اتحاديه گرايي منطقه كردن متغيرهاي مجازي مربوط به هم
تشكيل يك بلوك احتمالي در منطقه خاورميانه كه در نقطه اتصال سه قاره اروپا، آسيا و آفريقا 

. 2صاص داده است، بپردازيمواقع شده و حدود شصت درصد از منابع نفتي جهان را به خود اخت
 2002-2009جامعه آماري اين مطالعه شامل كشورهاي منطقه خاورميانه بوده و از آمار دوره 

همچنين آمار مربوط به متغيرهاي . استفاده شده است PC/TAS3افزار آماري  مستخرج از نرم
به مسافت بين كشورها از و آمار مربوط  4رساني مرتبط با بانك جهاني هاي اطالع اقتصادي از پايگاه
در قسمت بعد، ضمن ارايه : ساختار مقاله بدين شرح است. استخراج شده است 5وب سايت ايندو

گيرد و در ادامه،  گرايي اقتصادي، مباني نظري موضوع مورد بررسي قرار مي مطالبي در باب هم
  . حث اختصاص داردبندي موضوع مورد ب بخش پاياني به جمع. شود مدل مورد استفاده ارايه مي

  

                                                                                                                   
  .43، ص 1385رحيمي بروجردي،  -1

2- Bilgin, 2005, PP.169- 189. 
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4- http://www.worldbank.org. 
5- http://www.indo.com. 
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  گرايي اقتصادي  هم -2
المللي و فرآيند رو به رشد جهاني شدن، ماهيت تعامالت  امروزه، تحوالت سريع در نظام بين

هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دچار  المللي و ابزارهاي آن را در  حوزه بين
دسترسي به سرمايه، انرژي، فناوري و در چنين شرايطي، ميزان . تغييرات اساسي كرده است
تر از همه، دسترسي كافي و پايدار به بازارهاي مصرف، متغيرهاي  ابزارهاي توليد ارزان و مهم

مهمي هستند كه توان رقابت توليدكنندگان و در نتيجه، امكان بقاي آنها را در شرايط جديد اقتصاد 
  .دهند جهاني تحت تأثير قرار مي

توسعه، قدرت رقابت بين آنها  رابري تاريخي بين كشورهاي پيشرفته و درحالاز سوي ديگر، ناب
را تحت تأثير قرار داده و كشورهاي جهان سوم را در بستر زمان دچار مشكالت بيشتري كرده 

توسعه،  هاي اقتصادي كشورهاي درحال گرايي رسد، حركت به سمت هم رو، به نظر مي ازاين. است
اي مناسب براي توسعه اقتصادي و پيشرفت آنها به  اي، گزينه تيبات منطقهها و تر در قالب سازمان

  .آيد شمار مي
تفاوت درآمد بين «گرايي، به فرآيندي اشاره دارد كه طي آن،  مسأله هم  Barroاز نظر

از نظر گروهي از اقتصاددانان، رشد . »يابد هاي كشوري خاص در طول زمان كاهش مي گروه
گرچه الگوي رشد نئوكالسيك . كاهش اين تفاوت كمك خواهد كرد تجارت بين كشورها به

، حتي در عدم حضور 1 گرايي درآمد بين كشورهاي مشابه بيني كرد كه هم ، پيش1956سولو، در 
  .تجارت نيز وجود دارد

گرايي را ارتقا دهد و سرانجام به  تواند اين روند هم در هر صورت، آزادي جريان كاالها، مي 
از سويي، . و افزايش روند تجارت منجر شود ت كاالها و به دنبال آن قيمت عوامل توليدبرابري قيم

المللي كردن بازار جهاني، محيطي كامالً رقابتي ايجاد كرده است كه در  جهاني شدن ضمن بين
هاي ملي به  رو، دولت اين از. آن، تنها واحدهاي اقتصادي قدرتمند و كارا مجال بقا خواهند داشت

اند تا از اين طريق، اقتصاد خود را در مقابل مشكالت جهاني حفظ كنند و  گرايي روي آورده همنطق
همچنين به مزيت رقابتي در بازارهاي جهاني دست يابند، مسايل تجاري و اقتصادي را در مقياس 

از آنجا كه . 2گذاري و رشد را در درون منطقه ميسر سازند اي حل كنند و ارتقاي سرمايه منطقه

                                                                                                                   
1- Lopez, 2010, PP. 1-7. 

 .17ـ الف، ص  1381فتحي،  -2
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هاي  آورند، از نظر مالي در يك منطقه قرار دارند، فعاليت گرايي روي مي كشورهايي كه به منطقه
هاي اقتصادي در يك محدوده جغرافيايي  يابد و فعاليت اي آنها نيز افزايش مي المللي و منطقه بين

. كند ا مياي ايف هاي منطقه شود كه اين امر نقش مهمي در مقابله با بحران معين، سازماندهي مي
گرايي اقتصادي بينجامد و موجب تسريع در رشد  تواند به هم اي مي گرايي منطقه بنابراين، آثار هم

. 1يافته دارند هاي اقتصادي فاصله بيشتري با كشورهاي توسعه كشورهايي شود كه از نظر شاخص
ليد در كشورهاي هاي تو گذاري و ايجاد شبكه اين موضوع غالباً از طريق انتقال فناوري، سرمايه

خود موجب ارتقاي رفاه و سطح درآمد كشورهاي  نوبه پيوندد و به توسعه به وقوع مي درحال
اي، در  گرايي منطقه اين هم. شود گرايي سطح درآمدهايشان مي توسعه و نزديك شدن و هم درحال

عليه هاي تشكيالتي چندي وجود دارند كه اجازه برقراري تبعيض را به كشورها،  الب شكلق
هاي   حوزه :ترين آنها عبارت است از دهند كه برجسته گروهي انتخابي از كشورهاي ديگر مي

  .هاي گمركي و بازارهاي مشترك  تجارت آزاد، اتحاديه
  
 مباني نظري  -3

الملل معتقدند، جهاني شدن اقتصاد و آزادسازي تجاري،  نظران مباحث تجارت بين بيشتر صاحب
هرچند اعتقاد غالب بر . توسعه به دنبال دارد كاري را براي كشورهاي درحالهاي غيرقابل ان  هزينه

در صورت مواجهه  -2. هاي انزواي جهاني كمتر است  نسبت به هزينه -1ها  آن است كه اين هزينه
. 2مدت قابل جبران است مدت و بلند آگاهانه و مؤثر كشورها، تا حدود زيادي قابل تقليل و در ميان

گرايي و ايجاد ترتيبات تجاري  كشورها براي حفظ موقعيت خود، به رويكرد منطقه به همين علت
  . 3مختلف براي مصونيت از پيامدهاي منفي جهاني شدن روي آوردند

، در سطح جهان رشد كرد و بيشتر تحت تأثير كشورهاي 1990گرايي در دهه  فرضيه منطقه
قرار داشت، زيرا به افزايش رشد اقتصادي اين كشورها و ) و تحت تأثير اتحاديه اروپا(اروپايي 

تري تأكيد  اين فرضيه، بر ايده ايجاد واحد اقتصادي بزرگ. بهبود توليد و تجارت آنها منجر شد

                                                                                                                   
 .1388فتحي،  -1
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هاي اقتصادي بين كشورهاي عضو ايجاد  دهد و همكاري كه مرزهاي جغرافيايي را تغيير ميدارد 
  :توان به موارد زير اشاره كرد بنابراين، از مزاياي اصلي يكپارچگي اقتصادي مي. كند مي

  .سرعت بخشيدن به رشد و توسعه كشورهاي عضو بلوك تجاري -الف
يافته بلوك به  قال فناوري از كشورهاي توسعهگيري از فناوري برتر ناشي از انت بهره -ب

  .تر در مقابل بازارهاي داخلي يافته بلوك و مواجهه با بازارهاي وسيع كشورهاي كمترتوسعه
  :گيري اتحاديه گمركي به صورت زير است به صورت كلي، روند شكل

، پيشتاز ارايه نظريه اتحاديه گمركي، مطرح كرد كه در مورد تأثيرهاي كلي )1950( 1واينر
نظريه . توان نظر قاطعي داد تشكيل اتحاديه بر رفاه اقتصادي مردم در كشورهاي عضو بلوك، نمي

مورد نقد و مطالعه مجدد ) 1956(3و گهرلز) 1957( 2واينر توسط بسياري از اقتصاددانان مانند ليپسي
اين در حالي بود كه اين دانشمندان، تجارت آزاد را بر تشكيل اتحاديه اقتصادي . ر گرفتقرا

نشان دادند، در شرايطي كه ) 1981( 4دادند، اما پژوهشگران ديگري مانند وونوكات برتري مي
نقل نيز وجود داشته باشد، طرح يكپارچگي  و هاي حمل  كشورهاي ثالث تعرفه وضع كنند و هزينه

در شرايطي ) 1965(پژوهشگران ديگري مانند كوپر و ماسل . د برتر از تجارت آزاد باشدتوان مي
دانند و در شرايطي اين اتحاديه را عامل  اتحاديه گمركي را منجر به نفع خالص و در نتيجه، رفاه مي

گويند كه ممكن است برخي كشورها از تشكيل  آنها مي. 5كنند ايجاد انحراف تجارت مطرح مي
 . 6يه گمركي زيان ببينند اتحاد

  
  مروري بر مطالعات انجام شده -4

هايي هم در خارج  هاي تجاري در سطح منطقه، پژوهش گرايي اقتصادي و ايجاد بلوك در زمينه هم
برقراري «، با مطالعه )2000( 7و داخل كشور صورت گرفته است، از جمله، ماتياس باس و ديگران

                                                                                                                   
1- Viner  
2- Lipsey  
3- Gehrles  
4- Wonnocot  
5  - EL.Agraa and Ali.M, 1999. 
6- Ibid, p. 116. 
7- Busse,M, M. Huth and G. Koopmann.  
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به اين نتيجه رسيدند كه ايجاد تجارت در » اروپا و مكزيك نامه تجارت آزاد اتحاديه موافقت
 . مكزيك بيش از انحراف تجارت بوده است

، روابط بين آمريكا و مكزيك را مورد بررسي قرار دارند 2003در سال  1كونوت و فوكوشينگ
هاي تجاري آزاد، تعادل تجاري و رشد اقتصادي را بهبود  و به اين نتيجه رسيدند كه توافق

  .بخشد مي
اي باعث افزايش تجارت بين اعضاي  هاي منطقه ، به اين نتيجه رسيد كه توافق)2004( 2كرر

  .شود بلوك مي
 بر را امريكا و كانادا گمركي اتحاديه اقتصاديآثار ظرفيت  ،)2005( 3رائو و گوش

 مقابل در كانادا و آمريكا مشتركهاي  تعرفه فرض باها آن. كردند بررسي نفتا كشورهاي
 ،دادند نشان مشترك، اتحاديه براي نفتا شده قيد اصلي قوانين حذف همراه به غيرنفتا كشورهاي

 و مكزيك به منفعت بيشترين كه برد خواهند سود ترتيبات اين از نفتا عضو كشورهاي همه
  .رسيد خواهد مريكاآ و كانادابه  سپس

 در آسيا شرق در تجاريهاي  سيكل زماني هم و اقتصادي گرايي هم، )2007( 4پرادومنا

 وVAR  روش ساده، همبستگي روش سه با را مالي و پولي گذاري و سرمايه تجاري،هاي  حوزه
 گرايي هم كه رسيد نتيجه اين به و داد توضيح جاذبه مدل از استفاده با تابلوييهاي  داده روش

 نتيجه اين به همچنين وي. است يافته افزايش كمتري وسعت با ،منطقه اين در تجاري و مالي

 تجاريهاي  سيكل زماني هم ،آن افزايش و اقتصادي هاي فعاليت بيشتر گرايي هم با كه رسيد

اي پانزده كشور اتحاديه اروپا را براي دوره زماني  گرايي منطقه ، هم)2010(لوپز  .شود مي بيشتر
هاي   دي و نرخاي منفي بين سطوح درآم بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه رابطه 1999-1982

  .گرايي است دهنده هم رشد بوده كه نشان
  :توان به مطالعات زير اشاره كرد از بين مطالعات داخلي كه در اين زمينه انجام شده است، مي

، با استفاده از مدل سري D8گرايي كشورهاي گروه  اي به بررسي هم ، در مطالعه)1378(رنجبر
  .هاي نابرابري پرداخت  زماني و شاخص

                                                                                                                   
1- Konnot and Fu kushige. 
2- Carrere  
3- Ghosh and Rao 
4- Pradumna  
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اي در توسعه تجارت خارجي  ، با مطالعه ميزان اثربخشي ترتيبات تجاري منطقه)1385(فتحي  
اي از تجارت درون اين گروه كشورها برپايه  كشورهاي اسالمي به اين نتيجه رسيد كه بخش عمده

  .مزيت نسبي صادراتي بوده است
، 2002اهار و ايندر در سال اي با استفاده از روش ن ، در مطالعه)1386(خليلي عراقي و مسعودي 

نتايج اين مطالعه . كشور ژاپن بررسي كردند اگرا شدن كشورهاي منتخب منطقه منا را ب امكان هم
، با 1381طيبي و كريمي در . كشور ژاپن بوده است اگرايي بيشتر كشورهاي منطقه ب بر نبود هم مبني

گرايي و  هاي هم  ايران براساس شاخصاي براي اقتصاد  ترين ترتيب تجاري ـ منطقه مطالعه مناسب
گرايي  هاي تجاري دوجانبه كشورهاي عضو اكو در هم جهاني شدن، نشان دادند كه حجم جريان

  .اقتصادي افزايش داشته است
نامه بانكوك بر صادرات  ، آثار پيوستن ايران را به موافقت1385زاغيان و عسگري نيز در سال 
ص مزيت نسبي مورد بررسي قرار دادند و آن را مثبت ارزيابي غيرنفتي كشور با استفاده از شاخ

  . كردند
گفته، مشخص نيست تشكيل يك اتحاديه اقتصادي موفق در هر  بنابراين، براساس مطالب پيش

ويژه در  پذير هست يا خير، اما از طرفي، رويكرد يكپارچگي اقتصادي، به اي امكان منطقه
هاي ناشي از پيوستن به  ي را روشي در مقابل دشواريگراي توسعه كه منطقه كشورهاي درحال

بنابراين، ما در اين تحقيق به بررسي تشكيل . آورند، بيشتر مطرح است اقتصاد جهاني به شمار مي
  .پردازيم يك بلوك احتمالي در كشورهاي منطقه خاورميانه مي

  
  پذير خاورميانه و اقتصادي چالش -5

هايي از شمال آفريقا، اطالق  ناطق آسياي جنوب غربي و قسمتمنطقه خاورميانه، به كشورها يا م
طور عمده دربرگيرنده كشورهاي بحرين، مصر، ايران، عراق، رژيم اشغالگر قدس،  شود و به مي

اردن، كويت، لبنان، عمان، قطر، فلسطين، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، يمن، مصر، 
از كشورهاي منطقه مشخص است، بيشتر كشورهاي اين  طور كه همان. افغانستان و پاكستان است

نيافته هستند و به همين دليل، بيشتر  توسعه يا در مواردي، توسعه منطقه، جزء كشورهاي درحال
توسعه مانند افزايش رشد جمعيت و رشد سريع نيروي كار بيش از  خصوصيات كشورهاي درحال

هاي اين منطقه به لحاظ اقتصادي در شرايط كشور. شود نرخ رشد اشتغال در اين منطقه يافت مي
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طوري كه تعدادي از كشورهاي منطقه مانند عربستان به رشد اقتصادي قابل  مساوي نيستند، به
و از درآمد سرانه بااليي برخوردار هستند، در حالي كه كشورهايي مانند  اند  توجهي دست يافته

از سويي، رشد اقتصادي در برخي . جه هستندسومالي و سودان با فقر منابع و محدوديت توسعه موا
 .1المللي مختل شده است هاي بين كشورهاي منطقه به سبب جنگ

در بيشتر كشورهاي خاورميانه، نسبت درآمد سرانه به توسعه انساني در سطح بسيار بااليي است، 
ت، در حالي كه كشورها در ديگر نقاط جهان در همان سطح از درآمد سرانه، از نظر بهداش

از خصوصيات . 2هاي توسعه انساني در وضعيت بسيار بهتري قرار دارند  آموزش و ساير شاخص
اصلي اقتصادهاي خاورميانه، گسترش اقتصاد رانتير و استفاده از درآمدهاي حاصل از فروش نفت، 

  .3هاي خارجي و ساير عايدات دولت در كشورهاي منطقه است كمك
ها كه از راه ماليات يا منابع  پردازان معتقدند، برخالف ديگر دولت در اين راستا، بسياري از نظريه

ها در خاورميانه درآمدهاي خود را از  كنند، بسياري از دولت ايجاد شده داخلي، درآمد كسب مي
ها، تنها شماري  عالوه در اين دولت به. آورند دست مي تر، از رانت خارجي به رانت و مشخص

برداري از آن  اشتغال دارند و بيشتر تنها به توزيع يا بهره) ثروت(اندك به ايجاد اين رانت 
  .4پردازند مي

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي اقتصادي منطقه مي  ياز ديگر ويژگ
  .5ساختار اقتصادي بسيار متفاوت بين كشورهاي منطقه - 1
در مقابل هاي استبدادي منطقه كه مانند سدي   تأخير در اصالحات سياسي براي حكومت - 2

  .اصالحات اقتصادي است
هايي كه  رغم پيشرفت به) ريزي متمركز ميراث برنامه(هاي دولتي   سلطه بيش از حد بخش - 3

  .سازي صورت گرفته است در زمينه خصوصي
به ...) عربستان سعودي و كويت و(وابستگي شديد برخي از كشورهاي منطقه  - 4

  .ر اين كشورهادرآمدهاي نفتي و فقدان مديريت صحيح بر اقتصاد د
  .رشد اقتصادي آهسته و ارتباط ضعيف با اقتصاد جهاني در منطقه - 5

                                                                                                                   
1- www.worldbank.org  
2- Ibid 
3 - Bilgin, 2005. 
4- Ibid 
5- www.worldbank.org.  
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نيافتگي بازار  گذاري در سهام و اوراق بهادار به سبب توسعه پايين بودن ميزان سرمايه - 6
  .اوراق بهادار در منطقه

كارگيري ابزارهاي سياست پولي  كندي سرعت اصالحات اقتصادي به دليل به - 7
پذيري در  گذاري مستقيم خارجي و انعطاف ازي تجارت و سرمايهغيرمستقيم، آزادس

  .نرخ ارز
  .            هاي ارزي نامناسب  نظام - 8
  .  محدوديت شديد تجارت - 9

  
  گرايي اقتصادي در منطقه خاورميانه شرايط و موانع موجود براي هم -6

اي  هاي منطقه توسعه را به سمت همكاري هايي كه بسياري از كشورهاي درحال از جمله موضوع
خواهد پس از طي كامل مراحل عضويت،  مي WTO. است WTOكشاند، فشارهاي  مي

توسعه با  رو، كشورهاي درحال ازاين. هاي واردات و صادرات را به حداقل كاهش دهد  تعرفه
اي و آماده  اي، به دنبال افزايش مزيت نسبي خود در تجارت منطقه دهي به ترتيبات منطقه شكل

  .هستند WTOها در چهارچوب  كاهش تعرفه شدن براي
سپتامبر، بسياري از  11خصوص پس از حادثه  از سويي، نگراني از بسط سلطه آمريكا، به

اي كشاند، اما كشورهاي منطقه خاورميانه، با  هاي منطقه كشورهاي جنوب را به سمت همكاري
مسايل مطرح شده در باال و وجود مشتركات زيادي كه دارند، به دليل موانع و مشكالتي مانند 

از جمله اين . اند مسايلي كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، هنوز موفق به انجام چنين امري نشده
  :توانيم به موارد زير اشاره كنيم اشتراكات مي

  .اشتراكات فرهنگي و مذهبي بسيار در كشورهاي منطقه - 1
شدت به دنبال توسعه  اند كه به سعهتو بيشتر كشورهاي اين منطقه، جزء كشورهاي درحال - 2

هاي   پايدار و رسيدن به رشد و رفاه اقتصادي از طريق حركت به سمت آزادسازي
براي اينكه قدرت رقابت با بازارهاي جهاني را (اقتصادي و خصوصي در سطح محدودتر 

  .، هستند)داشته باشند
اي در  هاي منطقه اند كه استفاده از ابزار سازمان بيشتر اعضاي منطقه، به اين نتيجه رسيده - 3

هايي براي   نامه تواند از طريق ايجاد مناطق آزاد تجاري، با انعقاد موافقت اين بخش، مي
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هاي مشترك صنعتي و تحقيقاتي، شرايط   حركت آزاد كاال و سرمايه و اجراي پروژه
افزايش قدرت اثرگذاري كشورهاي عضو اين منطقه در اقتصاد و  مؤثرتري را براي

  .تجارت جهاني ايجاد كند
، از سويي، وابستگي 1درصد از كل ذخاير نفت جهان، متعلق به اين منطقه است 4/65 - 4

ويژه آمريكا به واردات مستقيم نفت خام، فرآورده و  كشورهاي مناطق مختلف جهان، به
رو  2030ها و خدمات وابسته به نفت خام در جهان تا سال واردات غيرمستقيم بعضي كاال

  ).2هاي جايگزين انرژي  با وجود سياست(به افزايش است 
شدت به دنبال جذب  بعضي از كشورهاي منطقه، مانند عربستان، امارات و قطر، به - 5

  .گذاري خارجي هستند سرمايه
حاصل فروش مواد اوليه گذاري در برخي كشورهاي منطقه،  هاي سرمايه وجود توانايي - 6

. گذاري، تنوع ايجاد كنند است كه اين امر، آنها را بر آن داشته كه در امر سرمايه
  ...اي دارند و جوار منطقه گذاري در كشورهاي هم رو، تمايل زيادي براي سرمايه ازاين

ري نيز در با وجود اشتراكات اشاره شده و موارد بسيار ديگري كه به آنها اشاره نشد، موانع بسيا
اين مسير وجود دارند كه از نظر بسياري از انديشمندان، نسبت به اشتراكات جاي بحث بيشتري 

  : توان به موارد زير پرداخت دارند و ازجمله نكات كليدي آنها مي
  .3ساالري در منطقه نهادينه نشده است مردم - 1
همچنان در ابهام  ها، داراي ساختي متمركز و اقتدارگرا هستند و حقوق شهروندي  نظام - 2

هاي سياسي و تنش در زمامداري، رو به افزايش بوده و  از سويي، اختالف گروه. است
  .4زند ها، دامن مي  اي به اين تنش ها و اختالفات مذهبي و قومي و قبيله درگيري

هاي منطقه، باعث شده است كه   هاي خارجي و حمايت از بعضي رژيم حضور قدرت - 3
  . 5رو باشند ثباتي سياسي روبه با بي بسياري از اين كشورها

                                                                                                                   
 .1386مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد،  -1

  .هاي اوليه در مورد مصرف جهاني انرژي IEAبيني  پيش -2
3  -  Pfeifer, 1996. 
4  - Ibid, P.98 

  .1382گروه نويسندگان،  -5
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افزايش رشد جمعيت جوان و تحصيلكرده در اين كشورها و دوراهي انتخاب  - 4
گذاري در امور اجتماعي و همچنين افزايش  گذاري براي توسعه ذخاير يا سرمايه سرمايه

  .1هاي ديگر نرخ بيكاري افراد تحصيلكرده در مقابل بيكاري گروه
ها در  يل وجود درآمدهاي حاصل از فروش مواد اوليه، نقش دولتدر اين منطقه، به دل - 5

هاي منطقه بيشتر دولتي هستند و بخش خصوصي ضعيفي   اقتصاد زياد است و اقتصاد
  .دارند

 .2هاي اسمي و درآمدهاي سرانه در كشورهاي مختلف منطقهGDPاختالف شديد بين  - 6

  
  تحقيق و معرفي مدل مورد استفاده شناسي روش -7

كند كه  مدل جاذبه بيان مي. است 3»مدل جاذبه«كه در اين تحقيق از آن استفاده شده، مدلي 
طور منفي به  هاي اقتصادي دو كشور و به  طور مثبت به اثر اندازه هاي تجارت دوجانبه به جريان

  .4شود شكل ساده مدل جاذبه به صورت زير تعريف مي. مسافت بين آنها بستگي دارد
Tij = A.(Yi.Yj/Dij) 

  :كه در اين مدل
Tij - بين كشور) واردات+ صادرات (هاي تجاري دوجانبه  جريان i  وj  
Yi-  توليد ناخالص داخلي)GDP (كشور  i  
Yj-  توليد ناخالص داخلي)GDP ( كشورj   
A- مقدار ثابت است.  

دليل كه شباهت گذاري اين مدل را دريافت، به اين  توان علت نام با نگاهي به مدل يادشده، مي
نيوتن نيروي جاذبه را تابعي مستقيم از اندازه جرم دو جسم و . دارد 5زيادي به قانون جاذبه نيوتن

 :6گيرد تابعي معكوس از فاصله بين آنها در نظر مي

F=(G.(M1 M2)) / D2 

                                                                                                                   
  .بانك جهاني -1

2-www.worldbank.org. 
3- Gravity model  

  .عنوان مدل جاذبه استاندارد استفاده كرد ، از اين معادله به)1998(دردورف   4-
5-Newton Gravity Law 
6- Taylor, 2003. 
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 تواند اندازه اقتصادي كشورها را نشان دهد، متغير توليد ناخالص داخلي بهترين متغيري كه مي
)GDP ( است) البته در مطالعات مختلف از متغيرهاي ديگري مانندGDP Per Capita و 

GDP  با افزايش توليد ناخالص داخلي توانايي كشور براي جذب و توليد )شود نيز استفاده مي ،
شود، به  شود، يعني عرضه و تقاضا براي تجارت بين دو كشور بيشتر مي محصوالت، بيشتر مي

  .هاي تجاري دوجانبه دارد توليد ناخالص داخلي تأثير مثبتي بر جريانعبارت ديگر، 
هاي  در تمام مطالعاتي كه با استفاده از مدل. 1تأثير فاصله جغرافيايي در اين مدل منفي است

عنوان  به) به كيلومتر يا مايل(جاذبه انجام شده است، از متغير فاصله جغرافيايي بين دو كشور 
كه ضريب فاصله در تمام اين  2برند نقل است، نام مي و هاي حمل  گيرنده هزينهاي كه دربر نماينده

كننده آن است كه با افزايش فاصله جغرافيايي بين دو كشور، حجم  مطالعات، منفي بوده و بيان
يابد كه با  مدت نقل و انتقال كاال افزايش مي  ها و يابد، زيرا هزينه روابط تجاري بين آنها كاهش مي

الملل و آزادسازي بازارها و حذف  شدن اينترنت و نقش آن در اقتصاد و تجارت بين مطرح
اي از  رو، عده ازاين. 3الملل از بين رفته است رفت نقش فاصله در تجارت بين ها، گمان مي  نظارت

نقل و تجارت بين  و هاي حمل  محققان درصدد بررسي مجدد نقش فاصله جغرافيايي در هزينه
  .دندكشورها برآم

اي كه دربرگيرنده وضعيت  عنوان نماينده متغير مهم ديگري كه در كارهاي تجربي، به
زيرا به نظر  ،رود، وجود مرز مشترك است هاي مرتبط با آن است، به كار مي  ونقل و هزينه حمل
ترند و از  ونقل يكپارچه هاي حمل  طور معمول داراي شبكه كشورهاي همسايه به -1رسد  مي

را از يك ...) كاال، مسافر و(بيشتري نسبت به يكديگر برخوردار هستند كه ميزان انتقال همبستگي 
در صورت نداشتن (كشورهاي همسايه  -2. دهد وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر كاهش مي

هاي گمركي و ترانزيتي بيشتر و  طور اساسي داراي توافق به) مشكالت سياسي با يكديگر
هاي بيمه را نيز كاهش خواهد   گر هستند كه زمان ترانزيت و بارگيري و هزينهتري با يكدي هماهنگ

ياد  5مرزي عنوان تأثير هم از داشتن مرز مشترك بين كشورها، به WTOبه همين داليل . 4داد
  .كند مي

                                                                                                                   
1- Boughes et al, 1999. 
2- Boughest et al 1999, WTO/UNCTAD(2003) and Weinhold.D,C.Freund (2000). 
3- The Death of Distance 
4- Limao.N,A.Venabels, 2001. 
5- Border Effect 
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وسعت بازار كشور و به دنبال آن، تنوع توليد و نياز كمتر به تجارت با كشورهاي ديگر، با 
هاي  عامل بسيار مهم ديگري كه كاربردهاي زيادي در مدل. شود كشور مشخص مي مقدار جمعيت
براي نشان دادن تأثير اين . گرايي اقتصادي و عضويت در يك بلوك تجاري است جاذبه دارد، هم

كنيم كه وقتي دو كشور عضو يك بلوك تجاري  گرايي، متغيرهاي مجازي را تعريف مي هم
براساس اين، در مدل اول  .كنند ن صورت ارزش صفر اختيار ميباشند، ارزش يك و در غير اي

  .وارد شده است RTAiتحقيق حاضر متغير مجازي 
هاي مطرح شده در تحقيق حاضر كه براي برآورد آثار تشكيل يك بلوك اقتصادي در  مدل

  :شود، به صورت زير هستند منطقه خاورميانه از آن استفاده مي
LXijt = B0 + B1 LGDPit + B2 LGDPjt + B3 LPOPit + B4 LPOPjt + B5 LANijt + B6 LDij 

+ B7L AREAi + B8L AREAj + B9 RTAi + Uijt(1)  
 

LXijt = B0 + B1 LGDPit + B2 LGDPjt + B3 LPOPit + B4 LPOPjt + B5 LANijt + B6 LDij 
+ B7L AREAi + B8L AREAj + B9 UNIONi + B10UNIONj + B11 UNIONi UNIONj + 

Uijt(2) 

لگاريتماپراتور  : L 

t ر زماند  j   كشوربه  i صادرات كشور : X 

t در زمان  i  كشورتوليد ناخالص داخلي واقعي  :GDPit 

t زمانر د  j  كشورتوليد ناخالص داخلي واقعي  :GDPjt 

i j: POPi POPjواردكننده و صادركننده كشورهاي جمعيت. 

و در غير اين  1يكسان باشد به آن عدد اگر زبان دو كشور . زبان مشترك دو كشور است
 LANijt:.دهيم صورت عدد صفر مي

كيلومتربرحسب   j كشور از  i  كشورفاصله فيزيكي پايتخت  : Dij 

 AREAi AREAj: مساحت كشورهاي واردكننده و صادركننده

گرايي تجاري متغير مجازي هم  :RTAi 

باشند، به كشور مربوط عدد در مدل حاضر اگر كشورهاي واردكننده عضو يك بلوك تجاري 
  .دهيم و در غير اين صورت به آن عدد صفر مي 1

UNIONi :شوند كشورهاي واردكننده منطقه خاورميانه كه عضو اتحاديه تشكيل شده فرضي مي .
و در  1اگر كشورهاي واردكننده منطقه عضو بلوك تجاري فرضي باشند، به كشور مربوط عدد 

  .دهيم ميغير اين صورت به آن عدد صفر 
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UNIONj : كشورهاي صادركننده منطقه خاورميانه كه عضو اتحاديه تشكيل شده فرضي
اگر كشورهاي صادركننده منطقه عضو بلوك تجاري فرضي باشند، به كشور مربوط . شوند مي

  .دهيم و در غير اين صورت به آن عدد صفر مي 1عدد 
UNIONi UNIONj : صادركننده منطقه عضو بلوك اگر هم كشور واردكننده و هم كشور

  .دهيم و در غير اين صورت به آن عدد صفر مي 1تجاري فرضي باشند، به متغير مربوط عدد 
خطا عبارت  : U 

  
  تخمين مدل  -8
  نتايج مربوط به مدل اول - 8-1

  :به شرح زير است Fنتايج تخمين مدل اول با استفاده از آزمون 
  )مقيد Fآزمون (نتايج انخاب الگو در مدل اول  -1جدول 
  عناوين  )statistic(مقدار آماره آزمون   )prob(درصد خطا 
  نتايج  85.35  0.00

  .هاي تحقيق  يافته: مأخذ
جدول   Fمحاسباتي در مقايسه با F، مشخص است كه مقدار 1براساس نتايج جدول شماره 

رد ) olsاستفاده از (ها  بر يكسان بودن عرض از مبدأ تر است، در نتيجه، فرضيه صفر مبني بزرگ
يا  (Fixed effect)شود و در مرحله بعد با استفاده از آزمون هاسمن به بررسي اثرهاي ثابت  مي

  .پردازيم تصادفي مي
ت بهترين روش برآورد الگو دهد كه روش اثرهاي ثاب خوبي نشان مي ، به2نتايج جدول شماره 

  .است
  )آزمون هاسمن(نتايج انتخاب الگو  -2جدول 

  عناوين  مقدار آماره آزمون  درصد خطا
  نتايج مدل  0.00  1

  .هاي تحقيق  يافته: مأخذ
    

براي اثرهاي ثابت را با استفاده از تخمين به روش ) 1مدل (، نتايج مدل اول 3جدول شماره 
) R2(براساس آمار موجود در اين جدول، ضريب تعيين . دهد توضيح مي 2002- 2009دوره زماني 

  . است 65/0برابر با 
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دهد كه مدل بدون خطا بوده و از سطح معناداري قابل قبولي برخوردار  نشان مي Fنتايج آزمون 
شود كه مدل فاقد  واتسون مشخص مي -با بررسي نتايج مربوط به آزمون دوربين همچنين . است

  :دهنده موارد زير است ضرايب مربوط به تخمين مدل جاذبه نشان. گي استخودهمبست
، براي هر دو كشور صادركننده و واردكننده مثبت است، يعني در GDPضرايب مربوط به 

يابد، به  كشورهاي منطقه خاورميانه، با افزايش توليد ناخالص داخلي، ميزان تجارت افزايش مي
يد ناخالص داخلي كشورهاي واردكننده منطقه خاورميانه، درصد افزايش در تول 1صورتي كه 

درصد افزايش در  1از سويي، . دهد افزايش مي 17/4ميزان تجارت كشورهاي منطقه را به ميزان 
توليد ناخالص داخلي كشورهاي صادركننده اين منطقه، ميزان تجارت كشورهاي منطقه را به ميزان 

  . دهد افزايش مي 35/3
، براي كشورهاي واردكننده و صادركننده منطقه خاورميانه صفر است POP ضرايب مربوط به

و اين موضوع به آن مفهوم است كه ميزان افزايش يا كاهش جمعيت در كشورهاي اين منطقه تأثير 
از سوي ديگر، منفي بودن ضريب فاصله . چنداني بر تجارت بين كشورهاي منطقه نخواهد داشت

. دهد ن مورد را بر حجم تجارت كشورهاي منطقه خاورميانه نشان ميبين كشورها، تأثير منفي اي
دهنده آن است كه در منطقه خاورميانه،  وضوح نشان جداي از آن، بزرگ بودن اين ضريب، به

يابد، به صورتي كه هر  هرچه فاصله كشورها بيشتر شود، تجارت آنها به همان ميزان كاهش مي
. دهد واحد كاهش مي 1/24ها، ميزان تجارت آنها را يك درصد افزايش در فاصله بين كشور

ضرايب مربوط به مساحت كشورهاي واردكننده و صادركننده منطقه بسيار ناچيز و در حد صفر 
كند كه بزرگي و كوچكي مساحت كشورهاي منطقه  خوبي مشخص مي است و اين عامل به

منفي بودن ضريب زبان مشترك در . خاورميانه تأثير چنداني در ميزان تجارت آنها نخواهد داشت
آن است كه كشورهاي داراي زبان مشترك، رابطه تجاري  دهنده كشورهاي اين منطقه نشان
محصولي  توان به صادرات تك ترين علل اين موضوع مي كنند؛ از مهم كمتري با يكديگر برقرار مي

در مدل اول به تخمين آن متغير مجازي بسيار بااهميتي كه ما . بيشتر كشورهاي منطقه اشاره كرد
هاي   در تخمين اين متغير ما كشورهاي منطقه را به تفكيك اتحاديه. است RTAiايم،  پرداخته

تجاري كه در آنها بودند، مورد بررسي قرار داديم، به صورتي كه اگر كشوري عضو يك اتحاديه 
ي از منفي بودن ضريب نتايج حاك. و در غير اين صورت به آن عدد صفر داديم 1بود، به آن عدد 
هاي تجاري بودن در كشورهاي منطقه، باعث   به اين مفهوم كه عضو اتحاديه ،اين متغير است
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كاهش تجارت كشورهاي منطقه با يكديگر و در نتيجه، گرايش كمتر براي تشكيل يك اتحاديه 
  . تجاري در بين كشورهاي منطقه است

  هاي اقتصادي  ورها در اتحاديهبا لحاظ حضور كش 1نتايج مدل جاذبه  -3جدول 
  متغيرها  ضرايب t -آزمون 
5.40 4.17 LOG(GDPI?) 
4.21 3.35 LOG (GDPJ?) 
1.50 0.00 LOG (POPI?) 
3.50 0.00 LOG (POPJ?) 
4.65- 24.19- LOG (DISIJ?) 

2.09 0.04 LOG (AREAI?) 
2.30 0.03 LOG (AREAJ?) 
0.88 27643- LANIJ? 
4.1 21.85- RTAI? 

 0.6525 R-squared 

 1.85  D-W 

 10.02 F 
  ).درصد 10درصد و  5در سطح (هاي تحقيق   يافته: مأخذ

جز كشورهاي عضو شوراي  رو، ما در يك بررسي جديد همه كشورهاي منطقه به ازاين
گرايي اقتصادي،  را كه هم) عربستان، كويت، عمان، قطر، امارات و بحرين(همكاري خليج فارس 

عضو يك اتحاديه فرضي قرار داديم تا ميزان  1فرهنگي بسياري با يكديگر دارندسياسي و 
نتايج با تخمين مدل دوم با ). 2مدل (گرايي تجاري در اين كشورها را مورد بررسي قرار دهيم  هم

  . به صورت زير است  Fاستفاده از آزمون
   

                                                                                                                   
1- Arab Monetary Fund- foreign Trade of Arab countries & PC-TAS  
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  )مقيد Fآزمون (نتايج انخاب الگو در مدل دوم  -4جدول 
  عناوين  )statistic(مقدار آماره آزمون   )prob(خطا درصد 

  نتايج  5.214  1.25
  .هاي تحقيق  يافته: مأخذ

جدول   Fمحاسباتي در مقايسه با F، مشخص است كه مقدار 4براساس نتايج جدول شماره 
) olsاستفاده از (ها  بر يكسان بودن عرض از مبدأ تر بوده، در نتيجه، فرضيه صفر مبني كوچك

  .گيرد صورت مي Pooledو بنابراين، تخمين مدل دوم با استفاده از روش شود  پذيرفته مي
  نتايج حاصل از مدل جاذبه با فرض تشكيل اتحاديه -5جدول 
  متغيرها  ضرايب t -آزمون 

 5.23 4.26LOG(GDPI?) 

4.35  3.61LOG( GDPJ?) 

 1.920.00 LOG( POPI?) 

3.8   0.00 LOG( POPJ?) 

 ‐4.17  ‐22.16LOG( DISIJ?) 

 1.92 0.04LOG( AREAI?) 

2.38  0.04LOG(AREAJ?) 

‐0.197 ‐6563 LANIJ? 

 ‐1.8‐72080UNIONI? 

‐1.5 ‐87016 UNIONJ? 

 2.3140478 UNIONIUNIONJ? 


0.687 R-squared 

 8.66F 
  ).درصد 10درصد و  5در سطح (هاي تحقيق   يافته: مأخذ

 
  نتايج مربوط به مدل دوم - 8-2

گرايي اقتصادي در منطقه خاورميانه را  براي پاسخ به پرسش مطرح شده در اين مقاله كه بررسي هم
شود، الزم است روي مدل دوم كه دربرگيرنده اتحاديه فرضي منطقه متشكل از همه  شامل مي

. خليج فارس است، تمركز كنيم غير از كشورهاي عضو شوراي همكاري كشورهاي خاورميانه به
   .اند ، مشخص شده2نتايج مربوط در جدول شماره 
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گونه كه به آن  ضرايب مربوط به اتحاديه فرضي اقتصادي منطقه خاورميانه، همان 2در مدل 
در اين ) R2(ضريب تبيين . گيرند اشاره شد، به صورت متغيرهاي مجازي مورد بررسي قرار مي

  .درصد معنادار است 5درصد و  10نيز در سطح  Fو آزمون  68/0جدول مقدار 
، تفاوت چنداني ندارد و به لحاظ )1(ضرايب مربوط به مدل جاذبه اصلي با ضرايب مدل 

هاي ضرايب مدل تخميني يك برابر است، اما متغيرهاي جديدي كه در  عالمت، كامالً با عالمت
  . ضرب آنها است و حاصل UNIONi, UNIONj، اند مدل دوم مطرح شده

منفي است، يعني  UNIONiبراساس ضرايب تخمين زده شده در مدل دوم، ضريب مربوط به 
اگر كشورهاي واردكننده منطقه خاورميانه عضو يك اتحاديه فرضي شوند، تأثيري منفي بر 

يشتر بر تجارت را نشان تجارت بين آنها خواهد داشت؛ بزرگ بودن اين ضريب نيز تأثير معكوس ب
براي كشورهاي صادركننده منطقه نيز وضع به همين منوال است، به صورتي كه ضريب . دهد مي

jUNION بنابراين، اگر كشورهاي صادركننده منطقه عضو اين . منفي و هم بسيار بزرگ است
يج مطرح شده بنابراين، با وجود نتا. يابد بلوك تجاري فرضي شوند، ميزان تجارت آنها كاهش مي

از مدل دوم واضح است كه تشكيل يك اتحاديه تجاري در كشورهاي منطقه خاورميانه، به افزايش 
اي در  انجامد و در نتيجه، فرضيه تشكيل بلوك منطقه تجارت اين كشورها با يكديگر نمي

  .خاورميانه نادرست است
  
  گيري  نتيجه - 9

و با  Panel Dataو با روش  Eviewsافزار  هاي جاذبه كه با استفاده از نرم نتايج حاصل از مدل
  :  در نظر گرفتن كشورهاي منطقه خاورميانه انجام شد، نشان داد

متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، مسافت بين كشورها، مساحت كشورها و زبان مشترك  -1
  .تجارت بين كشورها دارند اي بر ميزان كشورها، تأثير قابل مالحظه

نشان داد، كشورهايي كه عضو يك  2002-2009تخمين مدل جاذبه دوم طي دوره  -2
. اتحاديه اقتصادي هستند، تمايل كمتري براي تجارت با كشورهاي ديگر در منطقه دارند

از سويي، اگر كشورهاي واردكننده و صادركننده منطقه عضو بلوك اقتصادي فرضي 
طور اساسي به  يابد كه اين موضوع به كشورهاي منطقه كاهش مي شوند، تجارت بين

  .مفهوم كارا نبودن تشكيل يك بلوك اقتصادي در منطقه است
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