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  29/7/1390: پذیرش      2/6/1390: دریافت

  چکیده 
 ها آنگذاري بر تأثیرهاي اقتصادي را در برگرفته و یا در حال  ي جنبه شدن حرکتی پویا است که همهجهانی 

 زمـان  هـم شـوند و   ناپدیـد مـی   به مرورجهانی شدن به فرآیندي اشاره دارد که طی آن مرزها  مسأله .باشد می
ي جهـانی و   عرصهبراي کشورهاي در حال توسعه که آمادگی ورود به  .یابد میی افزایش الملل بینمبادالت 

ـ  مـی  اي منطقـه هاي تجاري  همگرایی اقتصادي و تشکیل بلوكندارند،  مدت کوتاهدر  تجارت آزاد را د توان
  . در اقتصاد جهانی باشد ها آنو ادغام  باز شدن اقتصاد مؤثرترین راه براي

میـان کشـور ایـران و کشـورهاي آمریکـاي التـین در قالـب        این مقاله به بررسـی همگرایـی اقتصـادي    
در واقع، هدف اصلی مقاله بررسی موفقیت یا عـدم موفقیـت تشـکیل     .پردازد گیري بلوك تجاري می شکل

بدین منظور، از  .باشد میآن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشور ایران و این کشورها  تأثیربلوك و 
ي تـابلوئی  هـا  دادهمدل جاذبه تعمیم یافته و براي برآورد آن از روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با 

 .باشـد  مـی  2001-2009جامعه آماري این تحقیق شامل شـانزده کشـور در دوره زمـانی     .استفاده شده است
آمریکـاي التـین منجـر بـه افـزایش قابـل        هاي اقتصادي بین ایـران و  که وجود همکاري دهد مینتایج نشان 

ـ  مـی بـه عبـارت دیگـر بلـوك تجـاري       .گردد در جریانات تجاري دوجانبه می اي مالحظه درصـد   89د توان
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  . دهد تجارت میان کشورهاي عضو را افزایش می

  .پانل يها دادهیافته،  همگرایی اقتصادي،تجارت دو جانبه، مدل جاذبه تعمیم :کلیدي کلمات

JEL:.F36, F15 بندي طبقه



  75/ صادي میان ایران و کشورهاي آمریکاي التین بررسی همگرایی اقت

 

  مقدمه
موج  قرن نوزدهم تا کنون، شاهد سه موج جهانی شدن اقتصاد بوده است، دوم جهان از نیمه

جدیدي بـین کشـورهاي تولیدکننـده کاالهـاي صـنعتی و       بندي تقسیمبا ) 1870-1910( اول
 مـوج دوم  .شـود  مـی مواد خام و کاالهاي اولیه متمـایز   کننده عرضهکشورهاي تولیدکننده و 

هـاي   با کاهش موانع تجـاري بـین کشـورهاي پیشـرفته صـنعتی و نهادسـازي      ) 1980-1950(
ی همــراه بــا مشــارکت ایــاالت متحــده در بازســازي اروپــا و ژاپــن، تجــارت بــین  المللــ بــین

میالدي، بـه سـرعت گسـترش     1980تا  1960ي ها سالکشورهاي پیشرفته به ویژه در فاصله 
شـدت و   بـا ایـن مـوج بـراي جهـانی شـدن      . باشد می 1980شروع موج سوم از سال  یافت و

. ی شـده اسـت  الملل بینآمیزي  سرعت زیادي وارد مدار جدیدي از فرآیند همگرایی و درهم
یعنـی کشـورهاي مسـتقل و در حـال توسـعه، بـا        ي از جهـان، تـر  بزرگدر این موج، بخش 

ی سـعی در  المللـ  بـین آمیـزي   اند و با درهم یافته فعال جمعیتی حدود سه میلیارد نفر مشارکت
بـه   .ساختار اقتصادي خود و دسـتیابی بـه سـهم چشـمگیري از تجـارت جهـانی دارنـد        تغییر

اي به عنوان یکی از اجزاي  به نحو گسترده الملل بینسال گذشته، تجارت  در چند که طوري
تجـارت   زیـاد ، رشـد بسـیار   چنـین  هم .اصلی، در دستور کار تمام کشورها قرار گرفته است

هاي خـارجی، نقـش ایـن عوامـل را در رشـد اقتصـادي       گذاريو خدمات و نیز سرمایهکاال 
  . )63: 1380،طیبی و آذربایجانی( العاده افزایش داده است کشورها فوق

هـاي اقتصـادي را در بـر گرفتـه و یـا در       ي جنبـه  پویا است که همه جهانی شدن حرکتی
بـه فرآینـدي اشـاره دارد کـه طـی آن مرزهـا        چنـین  هـم  .باشد می ها آنگذاري بر تأثیرحال 
هـاي   از ویژگـی  یکی .یابد میی افزایش الملل بینمبادالت  زمان همشوند و  رفته ناپدید می رفته

ي هـا  نا، ادغام و یکپارچگی تجارت جهانی در قالب سازماي منطقهجهانی شدن، همگرایی 
از  .بـوده اسـت  اي  یرتعرفـه و غاي  ی و حرکت کشورها در جهـت رفـع موانـع تعرفـه    الملل بین

تقســیم کــار ( فرآینــدهاي تولیــد بنــدي تقســیمی امکــان یکطــرف دیگــر پیشــرفت تکنولــوژ
دیـدن کـارآیی و    ي گونـاگون، بـدون آسـیب   هـا  نارا به مراحل مختلف در مکـ ) یالملل بین
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بدین ترتیب، رشد فرآیند تجارت و تولید جهـانی، شـرایطی    .سودآوري، فراهم کرده است
ي مهم تکنولوژي دسترسـی پیـدا   ها دادهرا فراهم کرده است تا کشورهاي مختلف بتوانند به 

شـکیبایی و  ( یافته صـنعتی اسـتفاده نماینـد    سرریزهاي تکنولوژي کشورهاي توسعهنموده، از 
گرایی به مزیـت رقـابتی در    ز طریق منطقها کنند میکشورها سعی عالوه، ه ب .)24: 1388بطا،

حل و فصل  اي منطقهل تجاري و اقتصادي را در مقیاس یبازار جهانی دست پیدا کنند تا مسا
اقتصـاد   ي رشد کـارآیی کـل   یزي شده، اندازه منطقه به درجهر در اقتصادهاي برنامه. نمایند

رجـه کـارآیی اقتصـادي    منـاطق د  بنـدي  تقسـیم بر حسب این تعریف معیار  .آن بستگی دارد
  . )62: 1375 باغیان، ؛ به نقل از قرهمرآت آبگین( است

براي کشورهاي در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهـانی بـه تجـارت آزاد را ندارنـد،     
د مـؤثرترین راه بـراي گشـودن تـدریجی اقتصـادهاي ملـی ایـن قبیـل         توانـ  مـی گرایـی   منطقه

اي از طریـق   در چنین شرایطی، اقتصاد منطقه .باشددر اقتصاد جهانی  ها آنکشورها و ادغام 
ي و سایر موانـع گمرکـی موجـود در منطقـه و نیـز دسترسـی واحـدهاي        ا حذف موانع تعرفه

گـردد و موانـع انتقـال سـرمایه و تکنولـوژي در       پـذیر مـی   نامکـا  تـر  تولید به بازارهاي وسـیع 
تـري در برابـر واحـدهاي     هـاي گسـترده   و در مجمـوع، افـق   شـود  میمحدوده منطقه برداشته 

هـا و   پایان جنگ سرد، موجد وضعیت .)1385غالمی،( شود میها گشوده  تولیدي و شرکت
انفصـال و جـدایی کشـورهاي آمریکـاي      .هاي جدیدي درآمریکاي التـین گردیـد   موقعیت

ایـن  لـذا بعـد از جنـگ،     .التین از یکدیگر باعث وابستگی این منطقه بـه آمریکـا شـده بـود    
قـوي اقتصـادي و سیاسـی، نظیـر بلـوك تجـاري        اي منطقـه ي هـا  نایجـاد سـازم  بـا ا کشورها 

که کشـورهاي برزیـل، آرژانتـین، ونـزوئال، اروگوئـه      ) مرکوسر( مریکاي التین معروف بهآ
گیرد، به عـدم وابسـتگی اقتصـادي خـود بـه ایـاالت متحـده سـرعت          وپاراگوئه را در بر می

  . بخشیدند
ــران و  ــط ای ــه  آرواب ــین ب ــان ســفر اســحاق خــان    1902مریکــاي الت ــیالدي، یعنــی زم م

مریکاي جنوبی و امضاي عهدنامه مودت و آواشنگتن، به  الدوله، وزیر مختار ایران در مفخم
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ل، با این حـا . گردد تجارت با کشورهاي مکزیک، برزیل، آرژانتین، اروگوئه وشیلی باز می
ال بعد یعنی در دوره برقراري روابط سیاسی و سفارت در کشورهاي مزبور در حدود سی س

بعـد از انقـالب نیـز جهـت بهبـود روابـط       . )314: 1355مهدوي،( رضاخان پهلوي عملی شد
اقداماتی انجام شده است به عنوان مثال در برنامـه دوم و سـوم توسـعه سیاسـی، اقتصـادي و      

جمهوري اسـالمی ایـران بـا آمریکـاي      اي منطقهاجتماعی ایران اهدافی چون، توسعه روابط 
ی، توسـعه روابـط   المللـ  بـین مهـم   مسـایل منظور اتخاذ مواضع مشترك در خصـوص   ن بهالتی

ــراي  ســازي در روابــط تجــاري و ایجــاد شــرکت  منظــور تنــوع اقتصــادي بــه هــاي مخــتلط ب
  . گردد مشاهده می )باشد میکه اهداف مشترکی بین طرفین ( مشترك گذاري  سرمایه

هاي سیاست خارجی  بین مؤلفه ابقت بسیارخوانی و مط در دوره کنونی نیز با توجه به هم
 چنـین  هـم و  ایـران، هاي سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی    منطقه آمریکاي التین با مؤلفه

زمینه مناسبی براي همگرایی ایـران و آمریکـاي التـین فـراهم      هاي اقتصادي تنوع و مشابهت
مطالعـات معـدودي در مـورد     .برداري از آن نماینـد  ه است که طرفین باید سعی در بهرهآمد

توصـیفی و   بـه صـورت  صرفاً روابط ایران با کشورهاي منتخب تحقیق حاضر انجام شده که 
و برآوردي در حوزه تشکیل این بلوك تجاري صورت نگرفتـه اسـت کـه     باشد میتحلیلی 

آثـار تجـاري تشـکیل بلـوك      شود میکوشش  ،با توجه به اهمیت این منطقه ،در این تحقیق
آمریکاي التین بر تجارت دو جانبه کشورهاي عضو مـورد بررسـی قـرار     باتمالی اح تجاري

  : است که سؤالاین گویی به  در واقع مقاله به دنبال پاسخ .گیرد
آرژانتـین، بولیـوي،   ي ازکشـورها متشـکل   آمریکـاي التـین  تجـاري   بلـوك  تشـکیل  آیا

 موفقیـت همـراه   ونزوئال و ایران بابرزیل،شیلی، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، پرو، اوروگوئه، 
  گذارد؟ ي تجاري دو جانبه میها ناي بر جریتأثیرو اثر این بلوك چه  بود خواهد

در ابتدا در چارچوب ادبیات موضوع، آثار تشکیل بلوك تجـاري بـر تجـارت خـارجی     
گیـرد و سـپس مـروري بـر مبـانی تجربـی در زمینـه         کشورهاي عضو مورد بررسی قـرار مـی  

قتصادي صورت خواهد پذیرفت و در ادامه در بخش مبانی نظري، مدل جاذبه به همگرایی ا
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ي ها ناالملل براي توضیح جری عنوان ابزار تجربی مناسبی که به طور گسترده در تجارت بین
در بخـش سـاختار الگـو، مـدل جاذبـه،       .رود، معرفی خواهد شـد  تجاري دوجانبه به کار می

ر تجاري تشـکیل ایـن بلـوك احتمـالی قـرار گرفتـه شـده        مبناي الگوسازي براي برآورد آثا
است، و با روش پانل دیتا تغییرات تجارت دوجانبه بین کشورهاي عضو با برخی کشورهاي 

  . در بخش انتهایی نیز نتایج تجربی مدل آمده است. غیر عضو مورد بررسی قرار گرفته است

  آثار تشکیل بلوك تجاري بر تجارت خارجی کشورهاي عضو
 و کننـد  را شناسـایی  موجـود  هـاي  فرصـت  نـد توان می درپرتویکپارچگی مختلف تصادهاياق

از . دنماینــ شـفاف  را اقتصــاد شـدن  جهــانی فرآینـد  بــه شـدن  وارد هــاي وچـالش  مشـکالت 
 از هـا  آن میـزان درك  بـه  توسـعه  درحـال  کشورهاي بقاي جهانی، نوین درنظم که جایی آن

 دارد، بسـتگی  خـود  درمنطقـه  اقتصادي هاي گروه پدیدآوردن در شان هاي توانایی و شرایط
 کشـورهاي مـذکورمورد   اي منطقـه  اقتصـادي  هـاي  همکـاري  بـر  مؤثر عوامل تمامی باید لذا

بـر   الملـل  بـین نظران تجـارت   اکثر صاحب. )121: 1388طیبی و همکاران،( قرارگیرد بررسی
ــد کــه آزادســازي تجــاري و از جملــه عضــویت در ســازمان جهــانی تجــارت     ایــن اعتقادن

ي غیرقابل انکاري را براي کشورهاي در حال توسعه به دنبال دارد؛ هر چنـد اعتقـاد   ها هزینه
ي انزواي تجاري و اقتصـادي  ها هزینهاوالً نسبت به  ییها هزینهعمومی بر این است که چنین 

انیاً در صورت برخورد آگاهانه، هوشمندانه و مؤثر، تا حـدود زیـادي قابـل    تر بوده و ث پایین
مدت و بلندمدت قابـل جبـران اسـت؛ امـا در عـین حـال، ایـن حقیقـت کـه           تقلیل و در میان

خیلـی کـم    معمـوالً آزادسازي تجـاري و فرآینـد جهـانی شـدن      ،ي تعدیل اقتصاديها هزینه
کـه در مـواردي خـاص،     کننـد  مین امکان را نفی نیا امکان تقلیل و جبران دارد، ای باشد می

گـذاران، یـا شـرایط خـاص      هاي تکمیلی ضعیف و ناسازگار از سوي سیاست اتخاذ سیاست
. )27: 1388شکیبایی و بطـا، ( شود میي این فرآیند ها هزینهبعضی از جوامع، باعث باالرفتن 

ازي تجـاري، از طریـق   و پیامـدهاي رویکـرد جهـانی و آزادسـ     هـا  هزینـه این نوع نگرانی از 
مالحظاتی که پـس از پایـان جنـگ سـرد شـکل      به سازمان جهانی تجارت به همراه پیوستن 
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گرفت، باعث شده است که در بعضی موارد، کشورهاي جهان براي حفـظ روابـط تجـاري    
هاي موجود در اقتصاد و سیاست  بندي خارجی خود ونیز براي حفظ موقعیت خود در بلوك

اي  تجـاري بـه عنـوان مقدمـه    -هاي اقتصـادي  گرایی و ایجاد بلوك منطقه جهانی، به رویکرد
   .)17: 1381فتحی،( براي رویکرد جهانی شدن روي بیاورند

 .بـود  الملـل  بـین پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروي، سرفصلی جدید در تاریخ روابـط  
ر عرصـه جامعـه   ی و روابط دو جانبـه د الملل بیناین رویداد، بسیاري از معادالت  تأثیرتحت 

، نی شـدن در کنار این تحول اساسی، انقالب ارتباطات و پدیده جها .درهم ریخت الملل بین
ایــن وقــایع و . ی فــراهم آوردالمللــ بــینفضــاي جدیــدي را بــراي اعضــاي کوچــک جامعــه 

ي هـا  چـارچوب هـاي دوران جنـگ سـرد بـراي گسـترش روابـط در        رخدادها، محـدودیت 
و شرق را از بین برد و بدین ترتیـب روابـط دو جانبـه و     تعریف شده توسط دو بلوك غرب

نیروهـاي ادغـام در   . ی در محیطی آزادترشکل گرفتالملل بینچند جانبه بین اعضاي جامعه 
  :عبارتند از فضاي جدید اقتصاد جهانی

 اي کاهش موانع تعرفه

 اصالح نظام ارزي

 گذاري خارجی هاي سرمایه آزادسازي رژیم

 تجاري در جهان اي منطقههاي  ها و همکاري تحادیهگیري و توسعه اشکل

 سازي توسعه بخش خصوصی و خصوصی

  (ICT) آوري اطالعات و ارتباطات هاي فنی و انقالب در فن پیشرفت

  عوامل اقتصادي مؤثر بر تشکیل بلوك
 سـایر  تولیـد  هـاي  هزینـه  از تـر  پـایین  اي مالحظـه  قابـل  میـزان  بـه  داخلی هاي تولید هزینه اگر

 تولیـدات  با مقایسه در داخلی تولیدات صورت آن در باشد، تجاري عضو بلوك کشورهاي
 تجـارت  توسـعه  لذا بوده، نسبی مزیت داراي ها، هزینه لحاظ به بلوك کشورهاي عضو سایر

 .شود میها کشور نسبی هاي مزیت توسعه باعث ثانیاً .دگرد می پذیر امکان بلوك، اوالً درون
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 بیشـتر  عضـو  کشـورهاي  سایر تولید هاي هزینه با مقایسه در داخلی تولید اگر هزینه چنین هم
 بـه  بلـوك  ندرو تجـارت  تولیـد،  در هـا  آن ايهـ  هزینـه  نسـبی  مزیـت  تفـاوت  دلیل به باشد،
 .کنـد  مـی  پیـدا  اقتصادي توجیه تجاري بلوك تشکیل هر صورت، در لذا و شود می تر هصرف

 قابـل  اخـتالف  و باشـد  مشـابه  عضـو  کشـورهاي  خـارجی  الگوي تجارت که صورتی در اما
 داراي تجـاري،  بلـوك  تشـکیل  اوالً باشـد،  نداشـته  هـا وجـود   آن تولیـد  هاي هزینه در قبولی

 از ترکیــب ایـن  تجـاري،  بلـوك  تشـکیل  در صــورت ،ثانیـاً  .بـود  نخواهـد  اقتصـادي  توجیـه 
 ارتقـاء  ،اي منطقـه  درون تجـارت  تولیـد  بـه  تجاري مشـابه  الگوي و تولید ساختار با کشورها

از طـرف   .کـرد  نخواهـد  مؤثري کمک کشورهاي عضو، صادرات تنوع و نسبی هاي مزیت
 ايهـ  هزینـه  بـا  بلـوك تجـاري   درون کشـورهاي  تولید هاي هزینه بین اختالف دیگر، هرچه

 تشـکیل  از حاصل باشد، منافع کمتر )جهانی بازار متوسط( بلوك از خارج کشورهاي تولید
 در حضـور  فرصـت  حالت، هزینـه  این در دیگر، عبارت به .بود خواهد بیشتر تجاري بلوك
هـاي تجـاري    البته باید توجه داشت که حضور در بلوك .بود خواهد تر پائین تجاري بلوك

بـه طوریکـه در نظـام نـوین      .نباید باعث انزوا یا فاصله گرفتن از سایر کشورهاي جهان شود
هاي تبعیضی در برابـر   کشور از اتخاذ سیاست یک است که تر این مناسب  الملل، اقتصاد بین

کشورهاي خارج از بلوك پرهیز نموده و در عین حضور در بلوك تجاري، حضوري فعال 
تر  بنابراین کشورهایی موفق .داشته باشد ...و المللی بینهاي  و مؤثر در عرصه جهانی، سازمان

بـه  ) گرایی ي تجاري و منطقهآزادساز( عمل خواهند کرد که از هر دو رویکرد جهانی شدن
  .نمایند برداري بهرهطور مؤثر و سودمندي 

 مطالعات تجربی

هاي اصلی اقتصاد جهانی رقابت روزافـزون کشـورها بـراي یـافتن بازارهـاي       یکی از ویژگی
الملـل در دسـتور کـار     منظـور در چنـد سـال گذشـته، تجـارت بـین       بـه همـین   .جدید اسـت 

از اینرو مطالعات زیـادي در ایـن حـوزه     .قرار گرفته استاران اقتصادي کشورها ذگ سیاست
جهت ارزیابی روابط تجاري بین کشورها در قالب بلوك تجاري انجام شـده اسـت کـه بـه     
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  . شود میچند مورد در این زمینه بسنده  ارایه
مسافت بر تجارت با اسـتفاده از   تأثیري کاهش  درباره اي مطالعه) 2002( 1بران و دیگران

ي حمل و نقل مربوط به مسافت را بر تجـارت  ها هزینهاین گروه اثر  .به انجام دادندمدل جاذ
بررسـی   1962-1996در دوره زمـانی  ) کشـور  40( دوجانبه، بین کشورهاي فقیر و ثروتمنـد 

نتایج به دست آمده از این تحقیق اثر معکوس مسافت بر تجارت دو جانبه کشـورها   .کردند
 چنـین  هـم  .داننـد  مل محدودیت تجاري بین کشورها نمـی ا تنها عاولی این ر کند می تأییدرا 

هاي کیفـی در حمـل و نقـل اثـر      ي حمل و نقل مربوط به نفت اثر منفی، زیر ساختها هزینه
مثبت، و سهم نسبی کاالها در کل صادرات کشورها اثر مثبتی بر تجارت دو جانبه کشورها 

بـین مدیترانـه و اتحادیـه اروپـا، از مـدل      جهت بررسی روابط تجاري ) 2005( 2پریدي .دارد
 1980-1995ي وي مربوط بـه نـوزده کشـور بـراي دوره زمـانی      ها داده .جاذبه استفاده نمود

آن بـا کشـورهاي    آسـه  اي منطقـه که در صورت وجود توافقات  کند مینتایج بیان  .باشد می
ررسـی میـزان   بـه ب ) 2005( 3اسـتادرو  کریسـتین  .افـزایش سـود تجـاري وجـود دارد     ،شمالی

وي از مـدل جاذبـه    .سال پرداخت 11کشور طی  16صادرات محصوالت دریایی ایسلند به 
نتـایج نشـان داد کـه     .با متغیرهاي مسافت، تولید ناخالص داخلی، و جمعیـت اسـتفاده نمـود   
در صـورت   چنـین  هـم صادرات نسبت به مسافت و دیگـر عوامـل حساسـیت بـاالیی دارد و     

از مـدل جاذبـه بـراي    ) 2006( 4کـرر  .یابـد  مـی ان صادرات بهبـود  وك تجاري، میزتشکیل بل
ي هـا  دادهاو بـراي بـرآورد، روش    .اسـتفاده نمـود   اي منطقههاي تجاري  نامه ارزیابی موافقت
مورد بررسی قرار داد که از اثـرات   1962-1996ي ها سالکشور را در  130پانلی مربوط به 

 کـه توافـق   کنـد  مـی آمده از این تحقیق بیان  دستبه نتایج  .تصادفی دو جانبه استفاده کرد

زبیـدي   .گـردد  باعـث افـزایش تجـارت بـین اعضـاي بلـوك مـی        اي منطقـه ي تجاري ها نامه
                                                

 
1. Brun, et al. (2002) 
2. Peridy  (2005) 
3. Kristjansdottir, et al. (2005) 
4. Carre`re  (2006) 
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عـاملی در جهـت آزادسـازي     به عنوان اي منطقهبه بررسی بلوك تجاري ) 2007( 1ودیگران
ندمـدت بـراي   روش سري زمانی جهت برقراري رابطـه بل  ها آن .تجارت چندجانبه پرداختند

نتـایج نشـان    .را مـورد بررسـی قـرار دادنـد     1969-2000آن در دوره زمانی  پنج کشور آسه
 چنـین  هـم و  کننـد  مـی آن به سمت آزادسازي تجـاري حرکـت    که کشورهاي آسه دهد می

 .کنـد  مـی کمک  ها آنبه پیشرفت آزادسازي تجاري چندجانبه  اي منطقهعضویت در بلوك 
 .منافاتی بـا یکـدیگر ندارنـد    اي منطقهجهانی و همگرایی تجاري  بنابراین آزادسازي تجاري

بـراي مقایسـه رونـق صـادرات چـین       یافتـه  تعمـیم ، از مدل جاذبـه  )2008( 2ادموند و دیگران
گیـري بـیش    نتایج، جهت .نسبت به کشورهاي آسیاي شرقی و جنوب شرقی استفاده نمودند

احتمـالی،   بـه طـور   چنـین  هـم . دهـد  میاز حد چین به خارج را نسبت به سایر کشورها نشان 
 3مـاریموتو و دیگـران   .کنـد  مـی بینـی   میزان صـادرات و واردات آینـده را بـراي چـین پـیش     

، مدل جاذبه استاندارد شده را براي نقش فاصله کشورها بر تجـارت دو جانبـه بکـار    )2009(
 1994-1996ي هـا  سـال شـریک تجـاري بـراي     85مربوط به امارات متحده و  اه داده .بردند

کمتري نسبت به تولید ناخالص داخلی، بر میزان  تأثیرکه مسافت  کند مینتایج بیان  .باشد می
بـراي   یافتـه  تعمـیم از مـدل جاذبـه   ) 2010( 4روتگـرس و دیگـران   .صـادرات و واردات دارد 

بیـان کردنـد    هـا  آن .ي طبیعی استفاده نمودندها سوخت ارتباط بین افزایش جریان تجاري با
اثر مثبتی بـر جریـان تجـاري کشـورهاي اتحادیـه      ) کانوال( ي طبیعیها که صادرات سوخت

اي بـر همگرایـی تجـاري     اروپا داشته است، اما عوامل دیگري وجود دارد که اثر بازدارنده
به بررسـی پتانسـیل صـادرات هنـد بـه      ) 2010( 5کاور و ناندا .بین اعضاي اتحادیه اروپا دارد

بـا روش پانـل   ( با استفاده از مـدل جاذبـه   1981-2005در دوره زمانی SAARCکشورهاي 

                                                
 

1. Zubaidi, et al. (2007) 
2. Edmonds, et al. (2008) 
3. Marimoutou, et al. (2009) 
4. Rottgers, et al. (2010) 
5. Kaur, S. , Nanda, P. (2010) 
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) از نظر مرز مشترك با کشورهاي عضـو ( با توجه به موقعیت جغرافیایی هند. پرداختند) دیتا
ایش پتانسـیل  باعث افـز  SAARCکه همگرایی این کشور با کشورهاي  دهد مینتایج نشان 

لمللـی   به مطالعـه چرخـه تجـاري بـین    ) 2011( 1آرتیس و اکوبو .شود می ها آنصادرات بین 
هـر دو   کنـد  می تأییدنتایج  .از طریق مدل جاذبه پرداختند 1955-1995ژاپن در دوره زمانی 

روي و  .کننـد  مـی ، از چرخـه تجـاري پیـروي    ها آنمشابه و مسافت کم بین  GDPکشور با 
 یافتــه تعمــیمبــه تحلیــل جریــان تجــاري بــنگالدش از طریــق مــدل جاذبــه  ) 2011( 2رایحــان

بـاز بـودن اقتصـاد و نـرخ ارز بـراي تجـارت دو جانبـه         ،GDPاز متغیرهاي  ها آن .پرداختند
تجارت بنگالدش رابطه مثبت بـا انـدازه    دهد می نتایج نشان .شرکاي تجاري استفاده نمودند

  . هاي تجاري دارد اقتصاد و رابطه منفی با محدودیت
مطالعاتی نیز در این زمینه در داخل کشور انجـام شـده اسـت کـه بـه برخـی از        چنین هم

  :شود میاشاره  ها آن
هـــاي آزادســـازي تجـــاري در قالـــب   ، بـــه بررســـی نقـــش سیاســـت )1385( غالمـــی

جهـت نقـش    یافتـه  تعمـیم او از مـدل جاذبـه    .پـردازد  مـی  اي منطقـه هاي تجـاري   نامه موافقت
شـریک   16شـامل  ( آزادسازي تجاري بر بازرگانی خارجی بین ایران و کشورهاي اسـالمی 

هـاي   نگر آن اسـت کـه بـا بهتـر شـدن سیاسـت      نتایج تحقیق بیا .استفاده کرده است) تجاري
ي ها ناکنی فساد در گمرکات و سازم اي و ریشه اي و حذف موانع غیر تعرفه تجاري و تعرفه

 .یابـد  مـی افـزایش   اي منطقـه مرتبط به بحث تجارت، تجارت این کشورها در قالـب بلـوك   
و بـا وارد کـردن نسـبت    ) 1997( بـا اسـتفاده از تصـریح ماتیـاس    ) 1387( رحمانی و عابـدین 

صادرات و واردات، طرح یکپارچگی اقتصادي را بین کشـورهاي در حـال توسـعه بـرآورد     
مدت  اگرچه در کوتاه دهد میاستفاده کرده و نشان  GMMاو از روش همگرایی  .کنند می

                                                
 

1. Artis, M. , Okubo T. (2011) 
2. Roy, M. , Rayhan, M. I. (2011) 
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 1از رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی     تـر  سـریع از رشد صادرات و هر دو  تر سریعرشد واردات 
(GDP) از واردات اسـت و   تـر  بزرگتک کشورهاست اما کشش بلندمدت صادرات  تک

کـه   کنـد  مـی ن بیـا  چنین هم .تراز تجاري مثبت خواهد شد ،در بلندمدت پس از یکپارچگی
بـه مثبـت    وري بهرهکشش واردات نسبت به ذخایر ارزي و نرخ ارز واقعی کم است و رشد 

در مقالـه همگرایـی اقتصـادي در     )1388( شکیبایی و بطـا  .کند میشدن تراز تجاري کمک 
منطقه آسیاي جنوب غربی، براي برآورد اثرات همگرایی تجاري در منطقه آسـیاي جنـوب   

اســتفاده  1995-2006غربـی از مــدل جاذبـه بــا اسـتفاده از روش پانــل دیتـا در دوره زمــانی     
طبق این تحقیـق پتانسـیل تجـاري ایـران و یکپـارچگی اقتصـادي کشـورهاي عضـو          .نمودند

گـردد و   درصد برآورد می 61لوك منطقه آسیاي جنوب غربی در تجارت دو جانبه مقدار ب
درصـد افـزایش    71این مقدار در صورت عدم وجود ایران در این منطقه همگراتر شده و به 

  . یابد می

  مبانی نظري
تئـوري جاذبـه    .دهـد  مـی اي بین دو یـا چنـد مـاده را شـرح      تئوري جاذبه میزان جذب فاصله

و معکـوس بـا    هـا  آنرا متناسب بـا وزن  jو  iبین دو ماده  ک در فیزیک نیروي جاذبهکالسی
   .کند میمجذور فاصله بین این دو ماده بیان 

                     )1(  

  . یک عامل ثابت استکه 
هـاي   بـه موضـوعیت داشـتن تئـوري جاذبـه در پدیـده       H.Careyدر میانه قرن نـوزدهم  

مهـاجرت و مراجعـه   هـاي مربـوط بـه     اجتماعی اشاره کرد و بعدها از این نظریه براي تحلیل
ــگاه   ــه فروش ــتریان ب ــاده   مش ــک ج ــزرگ، ترافی ــاي ب ــا و ه ــد  ... ه ــتفاده ش ــانی و (اس رحم

 اسـت  اقتصـادي  یکپارچگی هاي طرح مطالعه مدل جاذبه مدلی براي). 221: 1385عسگري،
                                                

 
1. Gross Domestic Product 

ijjiij dmm 2 
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 و شـده  وارد اقتصـاد  حیطـه  بـه  فیزیـک  از) 1962( 2بـرگن  تین و )1966( 1لینمان که توسط
 کشـورها،  اقتصـادي  یکپـارچگی  قابلیـت  مطالعـه  بـراي  آن از به کرات تجربی، اقتصاددانان

تجـارت، و بـه طـور کلـی      ایجـاد  و انحراف اثرات گیري بالقوه تجاري، اندازه توان ارزیابی
پـذیر بـودن    کنتـرل . انـد  کـرده  استفاده الملل بینبراي بیان بسیاري از روابط تجاري در سطح 

  .هاي مربوط به مدل جاذبه است و تعداد متغیرهاي مناسب، از جمله مزیت ها داده
ي اولـین توصـیفات تئوریـک را بـراي مـدل جاذبـه بـر پایـه        ) 1979( 3در این راستا اندرسون

، هلـپمن و  )1985( 4بعـد از اندرسـون، برگسـترند    .نمـود  ارایـه خصوصیات سیسـتم مخـارج   
در  .را گسترش دادنـد  این فرایند شرکت و آندر ) 1998( 6، و دیردورف)1985( 5کروگمن

اي از مدل تعادل عمومی تجـارت بـین    این مطالعات معادله جاذبه به عنوان فرم خالصه شده
  . آمد به دستالملل در کاالهاي نهایی 

ي تجاري دو جانبـه  ها ناترین حالت وقتی که هیچ مانع و تشویقی وجود ندارد جری در ساده
ه از این مدل به صورت تـابعی مسـتقیم از انـدازه اقتصـادي دو کشـور و      با استفاد توان میرا 

 . تابعی معکوس از فاصله جغرافیایی بین دو کشور در نظر گرفت

 )2(                                                                          ),,( ijjiij DGDPGDPfT   
jiدر این معادله GDPGDP این  .گردد به عنوان متغیرهاي جرم در رابطه نیوتون تلقی می ,

  :به صورت زیر نوشت توان میمعادله را 

 )3(                                                                                 2

)(

ij

ji
ij D

GDPGDPC
T


  

                                                
 

1- Linnemann 
2- Tinbergen 
3- Anderson (1979) 
4- Bergstrand, J. (1985).  
5- Helpman, E. , Krugman , P. R. (1985).  
6- Deardorff, A. V. (1998) 
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زیـرا   باشـد  مـی بـرآورد گـردد داراي تـورش    ) یا مقطعی( طریق سري زمانیاگر این مدل از 
کشورها ممکن است تحت  ي جانبهتجارت دو  .ناهمگنی بین کشورها را لحاظ ننموده است

یـرد کـه مسـتقیماً قابـل     قـرار گ  ...عواملی همچون امور فرهنگی، سیاسی، قـومی، تـاریخی و  
اي بـه   بنابراین، جهت رفع این مشکل، بایـد جملـه   .شوند و وارد مدل نمی باشند مشاهده نمی

در مدل وجـود داشـته باشـد کـه     ) ي کشورها برابر است که براي همه( غیر از عرض از مبدأ
ي اخیر از روش برآورد پانـل  ها سالبه همین منظور، در  .مبین اثرات مختص هر کشور باشد

نمایـد و   را وارد مـدل مـی  1هاي جاذبه اسـتفاده شـده اسـت کـه اثـرات انفـرادي       دیتا در مدل
در ایـن مـدل    بـه عـالوه   .باشـد  مـی ي سـري زمـانی و مقطعـی    هـا  دادهاي ترکیبی از  مجموعه

دارنــد حــذف شــده یــا در  تــأثیرتعـدادي ازمتغیرهــایی کــه بــر تجــارت دو جانبــه کشـورها   
  . شود میاستفاده  2یافته تعمیمنظرگرفته نشده است، به همین دلیل، از مدل جاذبه 

حجم تجارت، صادرات یا واردات بین دو کشور را به صورت تابعی  یافته تعمیمبه مدل جاذ
هـاي حمـل و    به عنوان جانشین هزینه( ها آنو فاصله بین  ها آناز درآمد دو کشور، جمعیت 

ننـده تجـارت بـین دو    کننـده و محدودک  اي از متغیرهاي مجازي تسهیل و یک مجموعه) نقل
  :گیرند یعنی کشور درنظر می

 )4(                                                    IJIJjjjijioij UADNNYYX 654321  

کـه البتـه بـه    ( جمعیت Nدرآمد دو کشور،  j،Yبه  iبیانگر صادرات کشور  Xدر این رابطه 
درآمد سرانه را استفاده نمود زیرا درآمد جایگزین مناسبی بـراي جمعیـت    توان میجاي آن 

  . است) که ماهیتی ناشناخته دارد( جزء اخالل Uمتغیر مجازي و  Aمسافت،  D، )باشد می
گیري  اریتمبراي سهولت برآورد با لگ باشد میاز آنجا که این رابطه به صورت حاصلضرب 

  . کنیم به حالت خطی تبدیل می

                                                
 

1- Individual Effects 
2- Generalized Gravity Model 
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)5(              
 



n ijtijhtn

ijtjtitjtjtoijt

UPQ

LDLNLNLYLYLX 5431 2 
  

   .باشد میدهنده لگاریتم هر متغیر  نشانL در این رابطه
گیرنـد و در غیـر    باشد متغیرهاي مجازي ارزش یک مـی  شرایط مربوطه برقرارکه  زمانی

به متغیر مجازي  توان میاز جمله این متغیرهاي مجازي  .صفر است ها آناین صورت ارزش 
یـی  یکپـارچگی و همگرایـی اقتصـادي بـراي کشـورهاي عضـو همگرا       تأثیردهنده  که نشان

هرگاه دو کشور صادرکننده و واردکننده عضو همگرایـی باشـند ایـن     .، اشاره کردباشد می
افزون بر  .متغیر ارزش یک خواهد گرفت و در غیر این صورت، مقدار آن صفر خواهد بود

، بـه نحـوي کـه    آن استاین متغیر را بیانگر پدیده ایجاد تجارت در بین اعضا د توان میاین 
تجـارت میـان اعضـا افـزایش      ،تشکیل ترتیبات تجاري و اتحادیـه اقتصـادي   رود با انتظار می

هـاي فرهنگـی،    متغیرهاي مجازي دیگري همچون وجود مرز مشترك، وجود مشابهت .یابد
  . ند وارد مدل گردندتوان میدین مشترك و زبان مشترك 

رت هاي جاذبه ابزار تجربـی مناسـبی هسـتند کـه بـه طـور گسـترده در تجـا         در واقع مدل
ات تـأثیر ي تجاري، تعیین پتانسیل تجاري دو جانبه، بررسی ها آنالملل براي توضیح جری بین

هـا   از فوایـد بـه کـارگیري ایـن مـدل      .رونـد  به کـار مـی   ...یکپارچگی بر تجارت دو جانبه و
  . ي آماري مورد نیاز براي برآورد مدل اشاره کردها دادهبه دسترسی آسان به  توان می

  تصریح مدل
توجه به مبانی نظري مربوط به تشکیل بلوك اقتصادي در منطقه آمریکاي التـین و ایـران   با 

همانگونه کـه بیـان شـد بهتـرین روش بـراي       .استفاده نمود یافته تعمیماز مدل جاذبه  توان می
معادلـه بـه   . ي پانـل اسـت  هـا  دادهاثرات تجارت دوجانبه استفاده از مدل جاذبه با روش بیان 

 :باشد میصورت زیر قابل تصریح 
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L  :لگاریتم در پایه طبیعی  
Xijt : صادرات کشورi به کشورj  در زمانt  

GDPit : تولید ناخالص داخلی واقعی کشورi  در زمانt  
GDPjt : تولید ناخالص داخلی واقعی کشورj  در زمانt  
POPit : جمعیت کشور صادرکننده در زمانt 

POPjt : جمعیت کشور واردکننده در زمانt 

LINijt : متغیر مشابهت دو کشور در زمانt 

DISij : فاصله فیزیکی پایتخت کشورi  از کشورj بر حسب کیلومتر  
DUij :متغیر مجازي همگرایی تجاري  

U  :عبارت خطا  
 چنـین  هـم اقتصادي کشـورها و  ي  کشورها، بیانگر اندازه (GDP)تولید ناخالص داخلی 

هـاي تولیـدي آن    و ظرفیـت  تـر  بزرگهرچه اندازه یک اقتصاد  .باشد می ها آنظرفیت تولید 
و در نتیجـه در بازارهـاي    شـود  مـی فـراهم   تـر  کـم بیشتر باشد، امکان تولیـد بیشـتر بـا هزینـه     

این موضـوع باعـث افـزایش صـادرات آن کشـور       .ی داراي مزیت نسبی خواهد بودالملل بین
بازار داخلی قـدرت جـذب محصـوالت     شود میاز طرف دیگر این موضوع باعث  .شود می

بنـابراین   .یابـد  در نتیجه میزان تجارت خارجی آن کشور افزایش می .خارجی را داشته باشد
ارت دوجانبه بـین  رود با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها، تج انتظار می) 6( در معادله

ي جغرافیـایی   اندازه. مثبت باشد 2 و 1 یباضر رود میدر نتیجه انتظار  .افزایش یابد ها آن
ي بـازار   تجـاري را بـا افـزایش انـدازه     نگیـزه اعواملی هسـتند کـه   ) (POP کشور و جمعیت

ایـن عقیـده تـا مـدتی      .دهنـد  مـی فعالیت اقتصادي در داخل، کـاهش  داخلی و ارتقاي سطح 
 .ي تجاري دو طرفه بـا انـدازه جمعیـت را توضـیح دهـد     ها آني معکوس جری د رابطهتوان می
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نـد از  توان میچرا که کشورهایی با جمعیت باالتر، گرایش بیشتري به داخل دارند؛ زیرا بهتر 
رود  انتظـار مـی   .نمایند برداري بهرهمقیاس اقتصادي نشأت گرفته از بازارهاي داخلی خویش 

اي کـه   ي تجاري را کاهش دهد تا انـدازه ها ناکه مساحت فیزیکی نیز همانند جمعیت، جری
اي را که  طبیعی منابع تا وابستگی بیشتري به تجارت دارند تر کمکشورهاي با مواهب طبیعی 

  . باشندند منفی توان می  4 و 3  بنابراین ضرایب .آورند به دستد، نیاب در کشور خود نمی
تـابعی از   بـه صـورت  بین کشورهاي شـریک تجـاري    )(LIN متغیر مشابهت اقتصادي لیندر

 .باشـد  میتفاوت تولید ناخالص داخلی سرانه هر یک از دو کشور صادرکننده و واردکننده 
  :گردد که این متغیر به صورت زیر تعریف می

Linderijt = ln(ypit – ypjt)2                                                                       )7(  
ypjt و ypit      ي واقعـی دو کشـور واردکننــده و    بـه ترتیـب تولیــد ناخـالص داخلـی ســرانه

  . صادرکننده است
با در نظر گرفتن درآمد سرانه نسبی دو کشور به عنوان نماینده تشابه ساختار تقاضاي دو 

ر، احتماالً کشورها پس از اشباع بازار داخلی خـود بـه بـازار کشـورهایی بـا الگوهـاي       کشو
تقاضاي مشابه چشم خواهند دوخت، زیرا تشابه بیشتر دو کشور در محصوالت تقاضا شـده،  

خواهد بود و هرچه اختالف درآمد سرانه و شکاف در  تر بزرگدهنده پتانسیل تجاري  نشان
بیشـتر   هـا  آنواردات بـین   -شـود، تشـابه صـادرات     تـر  کمها آنساختار و شاخص اقتصادي 

که طبـق تئـوري تجـارت لینـدر، کشـورهاي مشـابه تمایـل بیشـتري بـه تجـارت بـا             .شود می
منفـی   5کـه ضـریب    رود مـی بنابراین انتظـار   .یکدیگر نسبت به کشورهاي غیرمشابه دارند

  . باشد
و عامـل مهمـی در الگوهـاي     کنـد  مـی فاصـله بـین دو کشـور را بیـان      ، (D)متغیر فاصله

کاالهـا و خـدمات را افـزایش     المللـی  بـین فاصله، هزینـه مبـادالت    .جغرافیایی تجاري است
ي مبادالت بین مرزي نیز بازدارنده و مانعی  کننده هاي تکمیل عالوه بر فاصله، هزینه .دهد می

ي تجاري و هزینه بیشتر  جدایی بیشتر دو شریک بالقوه .گردند در برابر تجارت محسوب می
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از اینـرو عالمـت    .که منافع حاصل از تجـارت کـاهش یابـد    شود میتجارت دو طرفه سبب 
یکپـارچگی   تـأثیر ي  دهنـده  در مـدل نشـان   )DUij( متغیر مجـازي . باشد میمنفی  5 ضریب

داراي عالمت مثبت بـوده و بیـانگر    رود میو انتظار  باشد میاقتصادي براي کشورهاي عضو 
متغیرهایی چون فاصله، ساختار اقتصادي،  .ات مستقیم بر جریانات تجاري دوجانبه باشدتأثیر

ند به طور مسـتقیم وارد مـدل اثـرات ثابـت     توان میاند، ن که در طول زمان ثابت ...مجاورت و
، در عـرض از  باشـد  یمـ چون این متغیرها که مختص هر یک از کشـورهاي شـریک    .شوند

لذا براي برآورد مدل در اثرات ثابت، متغیر مربوط بـه   .مبدأها یا اثرات انفرادي پنهان هستند
 .گردد فت حذف میمسا

 )8( LXijt = 0 + 1LGDPit + 2LGDPjt + 3LPOPit + 4LPOPjt + Uijt                 

                      
عرض از مبدأ برآورد شده از رابطه باال که تنها مربوط بـه   توان میبراي بررسی این متغیرها، 

  . را در یک معادله رگرسیونی مانند زیر برآورد نمود باشد میاثرات ثابت 
)9(  FXij = 0 + 1DISij + 2STRij + 3DTRAij + 4DWATij + 5DCULij + 6DUij + ijt   

      
 FXij   باشد میمعرف اثرهاي انفرادي.  

STRij تفاوت ساختار اقتصادي دو کشور صادرکننده و واردکننده است.   
 DTRAوDWAT وDCUL  باط مشـترك آبـی و مشـابهت و    به ترتیب بیانگر مجاورت، ارت

  . هاي فرهنگی هستند مشارکت

  جامعه آماري و روند برآورد 
 تـأثیر جامعه آماري این برآورد فراتر از کشورهاي احتمالی عضو در بلوك تجاري است تا 

ایجاد یا ( تشکیل چنین بلوکی بر تجارت دوجانبه این کشورها با کشورهاي خارج از بلوك
 بدین منظور جامعه آمـاري متشـکل از کشـورهاي ایـران،     .نیز تعیین گردد) انحراف تجارت

هنـد،   ،آرژانتین، بولیوي، برزیل،شیلی، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، پرو، اوروگوئه، ونـزوئال 
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ي مورد استفاده متعلق ها داده .اند عربی انتخاب شده متحده اندونزي، تایلند، ترکیه و امارات
ي صـادرات دو  هـا  دادهکه به دلیل عدم وجـود برخـی    باشد می 2001-2009به دوره زمانی 

ایـن  ( باشـیم  ي کشورهاي عضو بلوك ناگزیر بـه بـرآورد مـدل از روش نـامتوازن مـی     جانبه
اسـتخراج   (ITC) یالمللـ  بـین مرکز تجاري و  (WDI) هاي بانک جهانی اطالعات از سایت

 Eviews (5)و  Stata (9. 1) افـزار  نـرم در این تحقیق نتایج بـا اسـتفاده از    .)گردیده است
منظور اثرات به ) 8( جهت برآورد اثرات تصادفی و معادله )6( معادله. برآورد گردیده است

  . شده است ارایهثابت 

  برآورد مدل
شـده   ارایـه نتایج مربوط به بررسی با فرض وجود همگرایی آمریکاي التین و کشـور ایـران   

ي ها نابراساس آنچه که قبالً گفته شد، هدف انتخاب بهترین روش براي برآورد جری .است
 .دهـد  مـی را نشـان   Hausmanو آزمـون   Fنتایج آزمـون  ) 1( جدول .استتجاري دوجانبه 

به دلیل آنکـه  اما  کند می تأییدبراي این منظور، اگرچه نتایج آزمون هاسمن، اثرات ثابت را 
) 8( و در معادلـه  باشـد  مـی  اي منطقـه برآورد متغیر مجازي جهـت بررسـی همگرایـی    هدف 

دارد از ) 9( آن نیاز به معادله دیگـري ماننـد معادلـه    مستقیما این متغیر وجود ندارد و برآورد
گونه که در تصریح مدل بیان شـد متغیـر همگرایـی و     همان( شود میاثرات تصادفی استفاده 

در برآوردها خـواهیم دیـد    به عالوه .)باشند میمسافت در الگوي اثرات ثابت قابل برآورد ن
دهنـدگی   قـدرت توضـیح  که نشان دهنـده   باشد میاثرات تصادفی بیشتر از اثرات ثابت  که 

در منطق، انتخاب کشورهاي خـارج از بلـوك    چنین همو باشد میبیشتر مدل اثرات تصادفی 
بنـابراین مـالك بـرآورد را     .باشـد  مـی تصادفی از بین کشورهاي در حال توسـعه   به صورت

 .با وجود متغیر کیفی همگرایی بتـوان نتـایج را تحلیـل نمـود    دهیم تا  اثرات تصادفی قرار می
بـراي  ( ایـم  تغیر همگرایی و مسافت انجـام داده اثرات ثابت را نیز بدون م ،البته جهت مقایسه

که با مبنا قـرار   باشد می) 9( برآورد این متغیرها در مدل اثرات تصادفی نیاز به برآورد معادله
  . )باشد مین) 9( آورد معادلهدادن اثرات تصادفی لزومی به بر
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  نتایج انتخاب الگو - 1جدول 
 p-value  مقدار آماره آزمون  نوع آزمون

Poolability 403/80  0  
Hausman 247/60  0  

ردي انجام گردیده که مقـدار  مبنی بر عدم وجود اثر ف H0 آزمون چاو با فرض چنین هم
و مدل یک جانبه  شود میرد  H0 فرض کند میآمده که بیان  به دستF= 84/2ي آن  آماره

 . باشد میبا وجود اثرات فردي 
یافته بـه روش اثـرات تصـادفی یـک جانبـه و       ي تعمیم برآورد مدل جاذبه) 2( در جدول

ي آمریکاي التـین و ایـران در دو    اثرات ثابت یک جانبه براي یکپارچگی کشورهاي منطقه
) 6( ده است، به طوري که سـتون اول شـامل نتـایج مربـوط بـه بـرآورد رابطـه       ش ارایهستون 

براسـاس اثـرات ثابـت    ) 8( براساس وجـود اثـرات تصـادفی و سـتون دوم مربـوط بـه رابطـه       
  . باشد می

  به روش اثرات تصادفی و ثابت یافته تعمیمنتایج حاصل از برآورد مدل جاذبه  - 2جدول 
  اثرات ثابت  اثرات تصادفی  متغیر

0  
93/25-  

 )38/20-(*  
42/26- 

 )00/5-(*  

LGDPi 
52/1 

 )27/10(*  
61/0 

 )85/1(*  

LGDPj  
81/1 

 )37/12(*  
26/3 

 )03/9(*  

LPOPi  
16/0- 

 )31/0(  
02/0 

 )49/0-(  
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LPOPj  
65/0- 

 )09/4-(*  
67/1 

 )18/2(*  

LINij 
02/0- 

 )51/0(  
37/3- 

 )14/5-(*  

LDISij 
000022/0- 

 )10/4-(*  
-  

DU 
64/0 

 )18/4(*  
-  

  2115  2115  تعداد مشاهدات

R2 33/0  29/0  

F  37/817  21/153  
  

  .دهد میرا نشان  tاعداد داخل پرانتز آماره 
  .دهد میدرصد را نشان  95ي در سطح دار معنی *

  هاي تحقیق یافته: منبع
 ایـن  .دهنـد  مـی درصد از متغیر وابسته را توضیح  33در این مدل متغیرهاي توضیحی تنها 

ي کاالهـا   در تحقیـق حاضـر تنهـا بـه صـادرات دو جانبـه      کـه  د به این دلیل باشد توان میامر 
نتـایج حاصـل از ایـن بـرآورد نشـان       .اسـت  پرداخته شده و صادرات خـدمات لحـاظ نشـده   

کـه بیـانگر انـدازه اقتصـادي     (GDP) که ضریب متغیرهـاي تولیـد ناخـالص داخلـی     دهد می
متغیـر تولیـد   . باشـد  مـی و داراي عالمـت مثبـت    دار معنـی از لحاظ آمـاري   باشد میکشورها 

 کـه بـه ازاي افـزایش یـک درصـد در      دهـد  مـی ناخالص داخلی در کشور صادرکننده نشان 
GDPi  بـراي متغیـر    چنـین  هـم . یابد میدرصد حجم تجارت دوجانبه افزایش  52/1به میزان

بـه میـزان    GDPj نیز به ازاي افزایش یک درصد در تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده
د توانـ  مـی اي  زیـاد بـه گونـه    تـأثیر ایـن   .یابـد  میدرصد حجم تجارت دوجانبه افزایش  81/1

ي این موضوع باشد که بیشتر این کشورها، اسـتراتژي توسـعه صـادرات را پـیش      کنندهتأیید
چنـدانی   تأثیریعنی جمعیت  باشد مین دار معنیضریب جمعیت کشور صادرکننده . اند گرفته

عالمت منفی ضریب، ناشی از آن است که ترکیـب کاالهـاي صـادراتی    . بر صادرات ندارد
اما ضریب  .شوند و کمتر کاربر هستند کشورهاي عضو به سمت صنعتی شدن سوق داده می
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کـه اگـر جمعیـت     و به این معنا است باشد میجمعیت در کشور وارد کننده معنادار و منفی 
ي معکـوس   رابطـه  .یابـد  مـی درصد کاهش  64/0یک درصد افزایش یابد صادرات دوجانبه 

ند از مقیاس اقتصادي نشأت گرفته از توان میکشورهایی با جمعیت بیشتر، بهتر  دهد مینشان 
  . نمایند برداري بهرهبازارهاي داخلی خویش 

ضریب متغیـر   .باشد می دار معنیفی و متغیر مسافت از لحاظ آماري با عالمت انتظاري من
که کشـورهاي بـا فاصـله فیزیکـی بیشـتر بـه        دهد میدرصد نشان  00002/0مسافت به میزان 

اما با توجه به ترانزیت کاالها، و عالوه بر این  .دهند میتجارت دوجانبه تمایل کمتري نشان 
با پیشرفت تکنولوژي و فناوري در فرآیند تولید، تولیدات کشورها به سمت محصـوالت بـا   

بنـابراین بـه تـدریج سـهم      رود میاما فناوري باالتر پیش  تر کوچکمواد اولیه کمتر و حجم 
 .کنـد  مـی تـر   در تجارت کمرنگو نقش این عامل را  یابد میي حمل و نقل کاهش ها هزینه

براي بررسی اثرات مشابهت اقتصادي کشورهاي عضـو بـر جریـان     LINاضافه کردن متغیر 
که این متغیر از عالمت الزم برخوردار بوده، ولـی از نظـر آمـاري نیـز      دهد میتجارت نشان 

ر د بـ توانـ  مـی که تشابه اقتصادي کشورهاي عضـو ن  کند می، نتیجه مشخص باشد میمعنی  بی
همگرایـی کـه بیـانگر    ) کیفـی ( متغیـر مجـازي  . مـؤثر باشـد   هـا  آني تجـاري  ها ناحجم جری

کـه   کنـد  مـی یکپارچگی تجاري میان کشورهاي ایران و آمریکـاي التـین اسـت، مشـخص     
 .ي متقابل خود را افـزایش خواهنـد داد  ها آنکشورهاي عضو ناشی از همگرایی، حجم جری

بـیش از آن   تجـارت بـین اعضـاي بلـوك احتمـالی       ادعا کرد کـه  توان میبه عبارت دیگر، 
گفـت   توان میتر  به عبارت دقیق .کنند میبینی  چیزي است که متغیرهاي الگوي جاذبه پیش

 . درصد تجارت میان کشورهاي عضو را افزایش خواهد داد 89یکپارچگی تجاري 

  نتیجه گیري
قبیـل دسترسـی بـه بازارهـاي گسـترده،      از ( هـاي تـازه   جهانی شدن همـراه بـا ایجـاد فرصـت    

آمیـزي بـا    درهـم . سـازد  هایی را نیز براي کشورها مطرح می ،چالش)...هاي پیشرفته و فناوري
گـذاري و محیطـی    فضـاي آزادتـر بـراي تجـارت و سـرمایه     اسـتقرار   ممستلز ،اقتصاد جهانی
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قتصـاد  در فضـاي جدیـد ا   .بخش براي کارگزاران اقتصـاد داخلـی و خـارجی اسـت     اطمینان
هـاي بسـیار شـدید و     گـذاري بـا رقابـت    هاي جدیـد سـرمایه   جهانی، گسترش بازار و فرصت

هاي تجاري کمک بزرگـی بـه کشـورها در جهـت      بنابراین تشکیل بلوك .فشرده توام است
اما یکپارچگی  دهند میجهانی شدن نموده و عالوه براین تا حد ممکن اثرات منفی را تقلیل 

رشـد   ،د آثـار مثبـت زیـادي بـر جریانـات تجـاري دو جانبـه       توانـ  یمـ ها نیـز   در قالب بلوك
 تـر  کوچـک اقتصادي و رفاه جامعه داشته باشد و توان رقابتی کشورهاي عضو را در مقیاس 

هـاي نسـبی   مزیـت  شـود  مـی باعـث   چنـین  هـم  .براي رقابت جهانی مورد آزمایش قرار دهـد 
   .مطرح گردد الملل بینکشورهاي عضو در سطح تجارت 

ند با تشکیل توان میی را ندارند الملل بینبنابراین کشورهاي در حال توسعه که توانایی رقابت 
البته عضـویت در بلـوك نبایـد مـانع      .طی کنند تر سریعروند جهانی شدن را تجاري، بلوك 

متغیرهـاي   دهـد  مـی نتایج منتج از آزمون نشـان   .تجارت با کشورهاي خارج از بلوك گردد
دهنـد کـه ایـن امـر بیـان      تغییرات متغیر وابسته را توضیح  درصد از 33اند ستهتوانمستقل مدل 

بخـش قابـل تـوجهی از تغییـرات متغیـر       انـد  نتوانسـته ، متغیرهاي مستقل در این مـدل  کند می
د، این امر بدین معناست که در ایجاد خصوصـیات فـردي منحصـر بـه     نوابسته را توضیح ده

ماننـد اشـتراکات   ( در ایـن تحقیـق عوامـل دیگـري    هـاي تجـاري    فرد براي هر یک از جفت
کـه در مـدل مـورد     باشـند  مـی نیـز دخیـل    )...فرهنگی، ارتباطات مشترك آبی، مجـاورت و 

کـه اگـر ایـران بـا کشـورهاي آمریکـاي        کنـد  مینتایج بیان  چنین هم .اند بررسی لحاظ نشده
نقـش و  کـه  التین تشکیل بلوك تجـاري دهـد صـادرات کاالهـایش افـزایش پیـدا نمـوده،        

. اهمیــت توســعه صــادرات در فرآینــد توســعه اقتصــادي امــري کــامال پذیرفتــه شــده اســت 
هاي تجاري ترجیحی و آزادسازي  هاي اقتصادي و پیگیري سیاست مشارکت ایران در ادغام

  . ي روابط تجاري است روابط با کشورهاي آمریکاي التین، کانال بسیار مناسبی براي توسعه
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