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  سازمان جهاني تجارت و مسأله 

  گرايي در اپك منطقه
  

  25/1/1388تاريخ پذيرش:            18/11/1387تاريخ دريافت: 

  

  ����عبداله قنبرلو

  چكيده
گرايــي حــاكم بــر گــات / ســازمان جهــاني تجــارت و   نحــوه تعامــل چندجانبــه

رصـه  يكي از مسايل مهـم و پيچيـده ع   ،هاي ترجيحي بندي گرايي حاكم بر گروه منطقه

گرايي بر عدم تبعيض (با تكيه بر اصول  الملل است. در حالي كه چندجانبه تجارت بين

گرايـي بـه    الملـل تأكيـد دارد، منطقـه    الـوداد) در تجـارت بـين    رفتار ملي و ملت كامله

انـد و   . با اين وجود، هر دو به موازات هم رشـد كـرده  كند ميرفتارهاي ترجيحي ميل 

به خصوص طي يكـي دو   كنند؛  ميينه در كنار هم استفاده ها از هر دو گز اغلب دولت

اي بـه صـورت    هـاي گسـترده   توافـق  ،دهه اخير كه در پـي مـذاكرات دور اوروگوئـه   

چندجانبه به عمل آمده و سازمان جهاني تجارت جايگزين گات شـده، مـوج نـوين و    

بـه صـورت   هايي كـه   خواني با وجود ناهمگرايي رشد يافته است.  اي از منطقه گسترده

توانـد   مـي » بـازبودن «طـرح اسـت، شـرط    مگرايـي   گرايي و منطقه كلي بين چند جانبه

  گرايي قرار دهد.  ل چندجانبهيكمتگرايي را در سازگاري و حتي  منطقه

گرايــي، دور اوروگوئــه،  گــات / ســازمان جهــاني تجــارت، عــدم تبعــيض، چندجانبــه  هــا: كليــدواژه

  هاي تجارت آزاد، اپك. هاي گمركي، حوزه ، اتحاديهگرايي هاي ترجيحي، منطقه بندي گروه
                                                                                                              

الملـل و عضـو هيـأت علمـي پژوهشـكده       الملل از دانشگاه تهران، محقق گروه مطالعات بـين  دكتراي روابط بين �

  مطالعات راهبردي
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  مقدمه
هـاي   الملل بيش از هر چيز با نـام  روند آزادسازي تجاري در عرصه بين ،هاي اخير طي دهه

بـه عنـوان متـولي     ،المللي گات و سازمان جهاني تجارت پيوند خورده و اين سازمان عظيم بين

هـا   سـازي سياسـت تجـاري دولـت     همسان ،الالملل و در عين ح اصلي آزادسازي تجارت بين

تري به خـود گرفتـه و    اشكال و ابعاد پيچيده ،روند آزادسازي در عين حال،شناخته شده است. 

آل يكدستي است كـه تئـوري مزيـت نسـبي      متفاوت از تصوير ايده ،آنچه در عمل اتفاق افتاده

گرايانـه مؤسسـات و    هـاني گرايانـه يـا ج   هـاي چندجانبـه   دهد. در كنار پيشرفت ايـده  نشان مي

گردانندگان گات و سازمان جهاني تجارت (از اين به بعد بـه صـورت گـات / سـازمان آورده     

هاي دوطرفه يا  بندي آميز گروه گيري و در عين حال عملكرد غالباً موفقيت شاهد شكل ،شود) مي

اني ميـل دارنـد.   هـاي جهـ   هايي متمايز از توافق اي هستيم كه به برقراري توافق چندطرفه منطقه

دو موج  ،گرايي در دوره پس از جنگ جهاني دوم گرايش به ترتيبات تجاري ترجيحي يا منطقه

اتفاق افتاد و موج دوم از اواسط دهـه   1960و  1950هاي  موج اول در دهه .عمده داشته است

اينكـه ايجـاد سـازگاري و    همچنـان جريـان دارد.    ،شروع شده كه با افـت و خيزهـايي   1980

الي اسـت  ئوهايي است، س شرط گرايي مستلزم چه پيش گرايي و منطقه اهنگي بين چند جانبههم

  اسخ دهد.پكه اين مقاله تالش دارد با تمركز بر مورد اپك به آن 

  

  اصول گات / سازمان
نامـه   تـر گـات يـا موافقـت     يافتـه  تر و نسبتاً تكامل سازمان جهاني تجارت كه شكل گسترده

است، بر پايه اين مفروضه كليدي شكل گرفته كه تجارت عرصه تبادل  عمومي تعرفه و تجارت

هـاي   تواننـد در حـوزه   (و يا مي ارندهاي تجاري خاصي د كشورها مزيت چونهاست و  مزيت

تـري   مناسـب   هاي تجاري افزايش يابد، زمينـه  خاصي مزيت داشته باشند)، هرچه گستره طرف

هـا بـراي پيشـبرد     دولـت  ،خواهد شد. بنـابراين  ها فراهم براي رشد و شكوفايي اقتصادي ملت

الزم است حول يك نهاد جهاني هماهنگ شده و موانـع تجـارت آزاد را    ،پروژه رشد و توسعه
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شود و صرفه  روابط تجاري كشورها بر پايه مزيت نسبي تعريف مي ،بردارند. در چنين شرايطي

  اقتصادي ستاره راهنماي آنها خواهد شد.

 ،1گرايي و پيدايش ركود بزرگ توسعه حمايت ،جنگ جهاني اول و دوم هاي بين دو در سال

الملـل فـراهم    سازي تجارت آزاد در عرصـه بـين   ها به نهادينه زمينه مناسبي براي گرايش دولت

نمايندگان بيست و سه كشـور كـه    ،1947پس از جنگ جهاني دوم در سال  ،رو از اين .ساخت

) 1بـر سـر گـات بـه توافـق رسـيدند.(       ،نترل داشـتند درصد تجارت جهان را تحت ك80تقريباً 

اي و  بـه منظـور كـاهش موانـع تعرفـه      ،نامـه گـات   هاي تجاري روبـه افـزايش موافقـت    طرف

.مذاكرات 1هشت دور مذاكرات داشتند:  1991تا سال  ،اي موجود بر سر تجارت آزاد غيرتعرفه

. مـذاكرات  4؛ 1950 – 51 3. مذاكرات توركـواي 3؛ 1949 2. مذاكرات آنسي2؛ 1947اوليه ژنو 

.مـذاكرات دوركنـدي در ژنـو بـين     6؛ 1960-62مجدداً در ژنو  4. مذاكرات ديلن5؛ 1956ژنو 

. مـذاكرات دور  8؛ و 1973-79هـاي   .مـذاكرات دور توكيـو بـين سـال    7؛ 1964-67هاي  سال

  )2.(1986-94هاي  اوروگوئه بين سال

هـاي   جهاني تجارت منجر شـد، توافـق   در دور هشتم يا اوروگوئه كه به جايگزيني سازمان

آزادسازي تجاري به عمل آمد و بـراي اولـين بـار     به منظورهاي مذاكره  اي ميان طرف گسترده

هاي گـات افـزوده    هاي جديدي چون تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري به توافق حوزه

هرچـه  گسترش  برايهاي مختلفي از جمله در دور دوحه  تا به حال نيز تالش 1994شدند. از 

  بيشتر آزادسازي به عمل آمده است.

  باشد: موظف به پذيرش امور زير مي ،به طور كلي، هر عضو سازمان جهاني تجارت

  ) آزادسازي تجارت خارجي؛1

  . آزادي واردات كليه محصوالت صنعتي و كشاورزي؛1-1

  . لغو محدوديت بر واردات خدمات؛2-1

  الت صنعتي و كشاورزي؛ و. حذف حقوق گمركي بر واردات محصو3-1

  . آزادي صادرات كليه توليدات داخلي.4-1

                                                                                                              
1 . Great Depression 
2 . Annecy 
3 . Torquay 
4 . Dillon 
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  ) آزادسازي نرخ كاالها و خدمات همراه با حذف كليه سوبسيدهاي غيرمستقيم؛2

  ) آزادسازي نرخ ارز؛3

  ) آزادسازي نرخ بهره؛4

  ) لغو انحصارات دولتي و خصوصي؛5

  ) جريان آزاد اطالعات؛6

  زار؛) تخصيص بهينه منابع توسط با7

  مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي؛ ) جداسازي دو8

  )3) ايجاد دولت ناظر به جاي دولت عامل.( 9

چند اصـل كليـدي را بـه عنـوان سـتاره       ،نهاد گات/ سازمان به منظور پيشبرد اهداف خود

ها معرفي كرده است. اولين و مهمترين اصل حاكم بر  راهنماي سياست آزادسازي تجاري دولت

باشد. اصل عدم تبعيض از دو اصل داخلي و خـارجي   مي» 1اصل عدم تبعيض« ،مانگات / ساز

  ».3الوداد اصل ملت كامله«و » 2اصل رفتار ملي«تشكيل شده است: 

اي به منظور  ها نبايد با ترفندهاي مختلف غيرتعرفه اصل رفتار ملي به اين معناست كه دولت

دودكننده عليه كاالها يا خـدمات وارداتـي   هاي مح حمايت از توليدات داخلي به اعمال تبعيض

مشابه محصوالت داخلي رفتار كنند. ايـن اصـل    ،اقدام كنند و الزم است با محصوالت وارداتي

ها در نظر گرفته شده است. در حالي كه  به منظور حفاظت از جريان رقابت آزاد بر مبناي مزيت

ابزار حمايت از محصوالت داخلـي تـا   استفاده از تعرفه به عنوان  ،طبق مقررات گات / سازمان

سـختگيرانه برخـورد    ،اي حدي به رسميت شناخته شده، در مورد استفاده از ابزارهاي غيرتعرفه

عوامـل پنهـاني تحريـف     مثابـه هاي داخلي به  سازي يا ماليات شود. ابزارهايي چون مقررات مي

ه منظور جبران كـاهش يـا   ها ممكن است ب كه برخي دولت آيند به شمار ميكننده تجارت آزاد 

هـايي   ها نبايد به اتخاذ سياست دولت ،اي به كار گيرند. در چارچوب اين اصل رفع موانع تعرفه

تر از محصوالت داخلي جلوه دهند و به طور  مبادرت كنند كه محصوالت وارداتي را نامطلوب

چون خريـدهاي دولتـي،   استثنائاتي  ،آنها را تضعيف كنند. البته در گات يغيرمستقيم توان رقابت

                                                                                                              
1 . non - discrimination 
2 . national treatment  
3 .most-favourd-nation (MFN) 
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مطرحنـد كـه اسـتفاده از    سوبسيدهاي داخلـي، حمايـت از صـنايع نوپـا و اسـتلزمات امنيتـي       

گيري  پس از شكل ،كنند. با اين حال اي را تا حدي تجويز مي آميز غيرتعرفه هاي تبعيض مكانيزم

  )4تالش شده گستره اصل رفتار ملي افزايش يابد.( ،سازمان جهاني تجارت

مكمل اصل رفتار ملي است، به ايـن معنـي    ،هاي كامله الوداد الوداد يا ملت املهاصل ملت ك

ها نبايد در اعطاي امتيازات به شركاي تجاري خود تبعيض قايل شوند. اين اصل نيـز   كه دولت

نامه عمومي تعرفه و تجارت  مشابه اصل رفتار ملي در گات / سازمان به طور اخص در موافقت

نامـه ابعـاد تجـاري حقـوق      و موافقـت  1عمومي تجارت خدمات (گـاتس) نامه  ، موافقت1994

كـه بعضـاً بـه     –الـوداد   تصريح شده است. طبق وضعيت ملت كامله 2مالكيت فكري (تريپس)

ها به منظور تقويت اصـل تجـارت آزاد    دولت ،–شود  عنوان مي» روابط تجاري نرمال«صورت 

هاي تجـاري   به ساير طرفدهند،  داده يا مي بايد هرگونه امتياز تجاري را كه به كشوري خاص

هاي نسـبي بـراي همگـي     سري دهند تا امكان رقابت مزيتتيا اعضاي سازمان جهاني تجارت 

براي اين اصل نيز مثل اصل رفتـار ملـي اسـتثنائاتي قايـل اسـت.       ،فراهم شود. گات / سازمان

ي كشورهاي در حال توسعه، شرايط حمايتي برا، 4هاي گمركي اتحاديه ،3هاي تجارت آزاد حوزه

هـا، برخـي    بر استلزامات مربـوط بـه موازنـه پرداخـت     هاي محدود بنا و تجويز برخي حمايت

عمـده محدودكننـده وضـعيت ملـت      اردسازي شرايط تجاري مو مصالح امنيت ملي، و عادالنه

شـرايط   ترين كند تضمين شود كه واردات با به صرفه كمك مي ،باشند. اين اصل الوداد مي كامله

  )5.(باشدكننده شركاي تجاري  تعيين ،شود و مزيت نسبي اقتصادي انجام 

مطرح است، به ايـن معنـي كـه امتيـازات      5»اصل رفتار متقابل«در كنار اصل عدم تبعيض، 

هـاي   بايد به طرف ،كند تجاري بايد متقابل باشد و هر كشوري كه از منافع صادرات استفاده مي

 ،اصل رفتار متقابلكشور صادرات داشته باشند. آن به بدهد كه متقابالً  متقابل نيز اين فرصت را

الـوداد را   تحت اصل بالشرط ملت كاملـه  6سواري زمينه مفت ،با تضمين تبادل متوازن امتيازات

                                                                                                              
1 . General Agreement on Trade in Services (GATS) 
2 . Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPs) 
3 . Free Trade Areas (FTAS) 
4 . Gustoms Unions (CUS) 
5 . Reciprocity 
6. Free riding 
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سازد. در ورود كشورهاي جديد به گات / سازمان اين اصل بسيار مورد تأكيد قـرار   محدود مي

بايد با دسترسـي آزاد ديگـران    ،شود شبكه تجاري گات / سازمان ميگيرد. كشوري كه وارد  مي

امكان  ،يافته مثل كشورهاي كمترتوسعه ،به بازارهاي خود موافقت كند، هرچند در برخي موارد

حمايتي يكجانبـه وجـود دارد. البتـه بايـد در نظـر      استفاده محدود و موقتي از برخي سپرهاي 

 گهاي تجاري بـزر  شورها برابر نيست، در عمل، قدرتهاي صادراتي ك قابليت چونداشت كه 

شوند. رفتار متقابل ممكن است حالت دقيق يا مبهم داشته باشد.  از منافع بيشتري برخوردار مي

هـاي   شركاي معيني در توالي معين به مبادلـه اقالمـي بـا ارزش    ،دقيق موقعيتي است كه در آن

دقـت   ،سنگي يا برابري ارزش اقالم در مورد هم ،ماما در رفتار متقابل مبه ،پردازند سنگ مي هم

گيرنـد تـا    آيد و شركاي هر كشور به صورت گروهي مورد توجه قرار مـي  زيادي به عمل نمي

. در حالي كـه رفتـار   باشندبازيگران مشخص و توالي تبادالت از محدوديت كمتري برخوردار 

لوداد همزيستي داشته باشـد، در رفتـار   ا قيد و شرط ملت كامله تواند با رويه بي متقابل مبهم مي

كـه در آن اعطـاي امتيـازات بـه      –الـوداد   متقابل دقيق (يا تهاجمي) به رفتار مقيد ملـت كاملـه  

گرايش بيشتري وجود دارد. از نظـر   –است هاي سوم مشروط به گرفتن امتيازات معادل  طرف

ـ   ،اقتصاددانان ليبرال ق پتانسـيل بيشـتري بـراي ايجـاد     رفتار متقابل مبهم در مقايسه با نـوع دقي

  )6المللي دارد، چرا كه تعيين برابري دقيق ارزش امتيازات متقابل مشكل است.( همكاري بين

اصول ديگري نيز به عنوان مكمل آنهـا   ،عالوه بر اصول كليدي عدم تبعيض و رفتار متقابل

هاي مشخصي  استها مقررات و سي به اين معناست كه دولت 1»شفافيت«باشند. اصل  مطرح مي

گات / سازمان باشند و هرگونه تغييـر در آنهـا بـه    داشته باشند كه در معرض نظارت و كنترل 

هـا بايـد بـه وضـوح و صـادقانه در       المللي برسد. به عبارت ديگـر، دولـت   اطالع اين نهاد بين

چارچوب موازين گات / سازمان عمل كنند و تبعيتشان از مـوازين مـذكور بـه آسـاني تحـت      

يابد. چنان كه  اهميت مي» اي كنترل تعرفه«رت و ارزيابي قرار گيرد. در كنار اين اصل، اصل نظا

توانند براي  ها جز در شرايط استثنايي نمي در بحث مربوط به اصل رفتار ملي اشاره شد، دولت

نظر از  ،اي استفاده كنند. به عبارت ديگر اي از موانع غيرتعرفه جبران كاهش يا رفع موانع تعرفه

استفاده از ابزار تعرفه اسـت،   ،گات / سازمان راه مناسب و مجاز حمايت از محصوالت داخلي

                                                                                                              
1 . transparency 
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هاسـت، در حـالي كـه     تري براي فهم و ارزيـابي سياسـت تجـاري دولـت     چرا كه ابزار شفاف

بيني پذيري الزم برخوردار نيستند و  ابزارهايي چون مقررات و ماليات داخلي از وضوح و پيش

  )7.(كنند ميتحريف  ،به صورت پنهانيرا تجارت آزاد 

نيز » توسعه«اصل  ،يافته در گات / سازمان به موازات افزايش حضور كشورهاي كمترتوسعه

در راسـتاي كمـك بـه     ،كه حاكي از رفتار ويژه با اين كشورهاست، اهميت يافته و بـه تبـع آن  

اي به آنها اعطا  ت تجاري ويژهامتيازا ،توسعه و به تبع آن افزايش توان رقابتي كشورهاي مذكور

اي براي جهـان   شده است، هرچند اين امتيازات در حدي نبوده كه رضايت خاطر قابل مالحظه

يافته به دنبال داشته باشد. امتيازات مشابهي براي كليه شركاي گات / سازمان اعم از  كمترتوسعه

طـا شـده تـا در صـورت بـروز      اع» 1تدابير حفـاظتي «يافته به صورت  يافته يا توسعه كمترتوسعه

اقـدام بـه ايجـاد     ،ديدن جـدي صـنايع داخلـي بـه تبـع افـزايش واردات       شرايطي چون آسيب

هـاي گـات /    قبالً اشاره شد كه طبق توافقباشند.  حصارهاي تجاري كنند كه معموالً موقتي مي

نـد  توان هـا مـي   پذيري صنايع نوپا و معضالت موازنـه پرداخـت   مشكالتي چون آسيب ،سازمان

ساز اقدامات حمايتي موقت باشند. برخي شرايط ديگر مثل استثنائات عمومي، امنيت ملي  زمينه

برخـي اقـدامات    ،باشند. همچنـين  هاي دائمي مي ساز حمايت زمينه ،اي مذاكرات مجدد تعرفهو 

هاي  اين امكان را به طرف ،كننده تجارت تجاري احتمالي شامل دامپينگ و سوبسيدهاي تحريف

(در برابـر   3كننده (در برابر دامپينگ) و جبران 2دهند كه متقابالً به اقدامات ضددامپينگ مي مقابل

  )8ساز) دست يازند.( سوبسيدهاي تحريف

جريـان   ،زادآانـد كـه تجـارت     بر اين اساس تدارك ديده شده ،الذكر مجموع امتيازات فوق

يافتـه (در   رهاي كمترتوسـعه اي كه ضمن كمك به رشـد كشـو   تري داشته باشد، به گونه عادالنه

از بروز اختالالت مخرب (در چارچوب اصل تدابير حفـاظتي) بـراي    ،چارچوب اصل توسعه)

  كليه شركاي فعال در چارچوب گات / سازمان جلوگيري شود.

پوشان و مكملي كه به آنها پرداخته شد، مجموعاً در پي تثبيت يك  اصول به هم پيوسته، هم

خواهان نسخه واحدي  ،قررات و قواعد جهاني هستند. گات / سازمانشبكه تجاري جهاني با م

                                                                                                              
1 . safeguards 
2 . antidumping duties 
3 . countervailing duties 
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الملل در عرصه جهاني است، هرچند در اين نسخه واحـد برخـي مالحظـات     براي تجارت بين

بـا   ،گرايانه اين نهاد نيز در نهايت ل، مالحظات كثرتگرايانه تجويز شده است. با اين حا كثرت

هـاي ترجيحـي يـا     بنـدي  اند. رشد گـروه  نظر گرفته شدهگرايي در  هدف پيشبرد مؤثر چندجانبه

گرايـي اسـت، هرچنـد در مـورد اينكـه ايـن        اي از تجـويز كثـرت   برآينـد عمـده   ،گرايي منطقه

كننـد   گرايي تجاري در شبكه واحد جهاني كمك مي ها در نهايت به تثبيت چندجانبه بندي گروه

  توان با قاطعيت اظهارنظر كرد. نمييا نه، 

  

  تجاري ترجيحيترتيبات 
با وجود تأكيـدي كـه بـر اصـل عـدم تبعـيض و       اشاره گرديد، گات / سازمان چنانكه قبالً 

شـرط   ،گـاتس، و همچنـين   5گات، ماده  24الوداد داشته، طبق ماده  اصل ملت كامله ،باالخص

ترتيبات تجـاري   ،)2شوراي گات در مورد رفتار افتراقي و مساعدتر 1979(تصميم  1تواناسازي

باشـند:   دو شكل از چنين ترتيباتي مجاز مـي  ،گات 24ي را مجاز كرده است. طبق ماده ترجيح

هاي تجاري يا  طرف ،هاي تجارت آزاد هاي گمركي. در حوزه هاي تجارت آزاد و اتحاديه حوزه

هـاي تجـاري واحـد، در اعمـال      اي بـا وجـود برخـي سياسـت     اعضاي يـك مجموعـه منطقـه   

امـا در   ،ال كشورهاي خـارج از مجموعـه آزادي دارنـد   هاي تجاري خاص خود در قب سياست

هاي  در قبال طرف ،ها هاي گمرگي، اعمال سياست تجاري مشترك به ويژه در امر تعرفه اتحاديه

بندي مذكور مجـاز بـه حسـاب     به رغم اينكه دو گروه ،گات24بيروني ضرورت دارد. در ماده 

انع تجاري نبايد در برابر كشورهاي خارج مو ،اند، اما تصريح شده است كه به طور متوسط آمده

تـر، موانـع تجـاري كشـورهاي درون      از ترتيبات ترجيحي افـزايش يابنـد. بـه عبـارت روشـن     

 –كه در قالب گات / سازمان تعهدات مشترك دارند  –در قبال كشورهاي بيروني ها  بندي گروه

نفـوذ گـات /    ،يح است كه در عملالزم به توض ،) البته9باشند.(» تر باالتر يا محدودكننده«نبايد 

هاي ترجيحي بسيار ناچيز اسـت و آزادي   سازمان براي تضمين چنين تعهداتي توسط مجموعه

  ها بيشتر از آن سطحي است كه تجويز شده است. عمل اين مجموعه

                                                                                                              
1 . Enabling Claus 
2 . GATT Council on Differential and More Favourable Treatment 
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اتفاق افتاد كه كانون آن اروپا بود. تشكيل  1960و  1950هاي  گرايي در دهه موج اول منطقه

ترين برآينـد   عمده ،1960در » 2انجمن تجارت آزاد اروپا«و  1957در » 1اقتصادي اروپااجتماع «

باعـث شـد در    ،گرايش به ترتيبات تجاري متمـايز در اروپـا  باشند.  گرايي مي اولين موج منطقه

يافته نيز به سمت ايجاد چنين ترتيباتي پيش  مريكاي التين و حتي آفريقا كشورهاي كمترتوسعهآ

هاي ترجيحـي جـز    بندي آشكار شد كه موج اول گروه ،1970اين حال، در اوايل دهه  بروند. با

دو علت اساسي مطـرح اسـت: اول    ،آميزي نداشت. براي اين ناكامي در اروپا عملكرد موفقيت

يافته باالخص در عرصه صنعت بسيار ضعيف بود، به  اينكه بنيه اقتصادي كشورهاي كمترتوسعه

بندي ترجيحي كارآمد براي آنها مقدور نبود؛ و دوم اينكه اياالت  ل گروهاي كه امكان تشكي گونه

شـبكه جهـاني حمايـت     نوعيگرايي در قالب  قوياً از چندجانبه ،متحده در مقام هژمون جهاني

كرد و حمايت آن از  اي حمايت نمي مريكا غالباً از ترتيبات تجاري منطقهآكرد. در اين دوره،  مي

  )10گرفت.( امنيتي صورت مي –هاي سياسي  اً با انگيزهها نيز عمدت اروپايي

شـروع و در دهـه    1980گرايي نوين كه از اواسـط دهـه    گرايي يا منطقه اما موج دوم منطقه

عـالوه بـر توسـعه     ،تري داشته است. در ايـن دوره  روند روبه رشد و موفق ،تشديد شد 1990

از جمله آسيا و قاره آمريكا نيـز بـا رشـد    مناطق ديگري  ،اي در اروپا سابقه همگرايي منطقه بي

ها صرفاً بـه امـر تجـارت     بندي اين گروه ،مواجه بوده است. البتهاي  هاي منطقه بندي سريع گروه

توان انكار كرد. اين روند در حالي  محدود نبوده، هرچند محوريت نقش تجارت را در آنها نمي

اي در امـر   هـاي گسـترده   توافـق  ،جريان داشته اسـت كـه در دور اوروگوئـه مـذاكرات گـات     

گرايي صورت گرفت. حتي خود اياالت متحده كه در دوره جنگ سرد مروج اصـلي   چندجانبه

گرايي بود، در دوره اخير بـه يكـي از طرفـداران و فعـاالن اصـلي توسـعه ترتيبـات         چندجانبه

منسـجم   يلباي تبديل شده و سعي دارد تعهدات چندجانبه آزاد و ترجيحي خود را در قا منطقه

  گيري كند. پي

  چند ويژگي متمايز عمده دارد: ،گرايي سابق گرايي نوين در مقايسه با منطقه منطقه

                                                                                                              
1 . European Economic Community 
2 . European Free Trade Association 
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المللي دوقطبي دوره جنگ سرد قـوام يافـت، در حـالي كـه      گرايي قديم در بستر بين منطقه )1

يابد كه جهان به لحاظ اقتصادي چنـدقطبي اسـت و    ميگرايي نوين در شرايطي رشد  منطقه

  .المللي تمايل ندارند كردن فضاي بين هاي بزرگ مثل گذشته به امنيتي رتقد

هـاي برتـر) بـود،     شده از باال (توسط قـدرت  گرايي قديم جرياني هدايت منطقهدر حالي كه  )2

اي بـه   هاي منطقه هاي ملحق در تشكل تري دارد و دولت گرايي نوين روند خودجوش منطقه

هاي تشكيل دهنده ترتيبات جديد، بلكـه   ه تنها خود دولتباشند. ن مند مي تقويت آنها عالقه

 .ساير بازيگران نيز در تشكيل و قوام آنها نقش چشمگيري دارند

گرايـي   تري داشت، در حالي كـه منطقـه   گرايانه گرا و حمايت درونگرايي قديم شكل  منطقه )3

 .استدارد و با اقتصاد به هم وابسته جهاني سازگارتر » باز«جديد عمدتاً حالت 

هاي اقتصادي اساسـاً   بندي تري داشته و گروه گرايي قديم كه شكل تخصصي برخالف منطقه )4

تـر اسـت و سـعي     گرايـي جديـد چندبعـدي    بر كاركردهاي اقتصادي تمركز داشتند، منطقـه 

هاي مختلف اجتماعي، سياسـي،   اهداف ديگري در عرصه ،شود در كنار اهداف اقتصادي مي

 .گيري شود محيطي پي امنيتي يا زيست

هاي حاكم دخيل بودند و منتفع اصـلي   صرفاً دولت ،قديماي  گيري ترتيبات منطقه در شكل )5

نقش بازيگران غيردولتي نيز بسيار پررنگ  ،آمدند، اما در ترتيبات جديد نيز آنها به شمار مي

اي بخشي از ساختار در حال  هاي منطقه شدن، تشكل شده و با توجه به تشديد فرايند جهاني

بازيگران غيردولتي در كم و كيف تحوالت بسـيار   ،آيند كه در آن تحول جهاني به شمار مي

 )11نفعند.( دخيل و ذي

گرايـي، چنـد    شـدن، جهـاني   با وجود اينكه مفاهيمي چون جهـاني  ،طي يكي دو دهه اخير

ود بـا وجـ   ن،الملل رايج شده و همچني گرايي و نظم جهاني در ادبيات اقتصاد سياسي بين جانبه

اي نيـز بـه    تحوالتي كه در پي مذاكرات دور اوروگوئه اتفاق افتاده، امواج نوين ترتيبات منطقه

تـرين   شكل گرفتـه اسـت كـه بزرگتـرين و موفـق     » اتحاديه اروپا«اند. در اروپا،  حركت درآمده

كه هنوز روند مـذاكرات دور   1990آيد. در آغاز دهه  اي در جهان به شمار مي بندي منطقه گروه

از جمله قـانون   ،هاي مختلف مربوط به همگرايي اقتصادي اروپا اوروگوئه در جريان بود، طرح
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بـراي   ،3هـاي پيمـان ماسـتريخت    و توافـق  2به منظور ايجاد بازار يكپارچه واحد 1اروپاي واحد

طـرح بـازار يكپارچـه     ،ناظران بسيار جالب توجه بود. قانون اروپاي واحد و در چـارچوب آن 

  ف اساسي داشت:سه هد ،واحد

كننده نقل و  . رفع نهادي مقررات داخلي كشورها به منظور ايجاد بازار مشترك كه تضمين1

  .انتقال آزاد سرمايه، كاالها، خدمات، و نيروي كار ميان اعضا باشد

گيري (بـا رأي اكثريـت كيفـي)     هاي فوق ملي به صورت ابزارهاي تصميم . توسعه ارگان2

  .تضمين كاركرد مناسب آن بازاربراي اقدامات الزم جهت 

اي و افـزايش يكپـارچگي    هايي براي كاهش عدم تـوازن منطقـه   . تعهد به توسعه سياست3

  )12اجتماعي در درون و بين اعضاي اجتماع اروپا.( –اقتصادي 

) را در شرايطي تصويب كردند كـه طـي   1986قانون اروپاي واحد ( ،اعضاي اجتماع اروپا

گرفتـه از   هـاي تجـاري نشـأت    هاي نفتي و نيـز تحريـف   ه خاطر بحرانب ،ونيم دهه گذشته يك

دسترسي  ،هاي مرزي، سوبسيدهاي داخلي و ساير موانع داخلي هاي افتراقي، كنترل بندي ماليات

به  ،اي، نرخ رشد اقتصادي اعضا كند شده بود. قانون مذكور به بازار در درون اين تشكل منطقه

كامـل كنـد. در    1992آزادسازي در بازار داخلي را تـا پايـان   اين خاطر تصويب شد كه فرايند 

پيونـدهاي   ،اجرايي شـد  1993كه از نوامبر  ،پيمان مربوط به اتحاديه اروپا (پيمان ماستريخت)

اهداف ديگري شامل وحدت پـولي، سياسـت    ،و در كنار بازار واحد عمق بيشتري يافتاعضا 

گيـري   كاري در امور اجتماعي و قضايي پيخارجي و امنيتي مشترك، شهروندي مشترك و هم

به ويژه در امر  ،اي با وجود برخي مشكالت، در تعميق همگرايي منطقه ،) اتحاديه اروپا13شد.(

  آميزي داشته است. عملكرد موفقيت ،تجارت

ايـاالت   –نامه تجارت آزاد كانـادا   عملكرد موافقت ،طي دو دهه اخير ،مريكاي شماليآدر 

قابل توجه بوده اسـت.  ، 4شمالي (نفتا) يمريكاآنامه تجارت آزاد  از آن موافقتتر  متحده و مهم

كانـادا و بـه    ،گيري آن متحده در نفتا آشكار است، اما در شكلاگر چه جايگاه محوري اياالت 

روابط تجاري اين سه كشور قبالً نيـز گسـترده    ،گيري داشتند. البته ويژه مكزيك نيز نقش چشم

                                                                                                              
1 . Single European Act 
2 . Single Integrated Market 
3 . Maastricht Treaty 
4 . North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
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به  ،تري ميان سران سه همسايه عزم و اراده جدي ،1990و اوايل دهه  1980ه بود. از اواخر ده

دولت آمريكـا بـا    ،1994توسعه نهادمند آزادسازي تجارت ايجاد شد. به عالوه، در سال  منظور

مريكا را آايده گسترش نفتا به كل قاره  ،وسه كشور ديگر نيمكره غربي دعوت از نمايندگان سي

هـاي   اجرايـي شـود. توافـق    1مريكـا آه آتي در قالب حوزه تجـارت آزاد  مطرح كرد كه قرار ده

فراتـر از نفتاسـت. بـازار مشـترك      ،مريكـا آاي در قـاره   هاي تجاري منطقه بندي مربوط به گروه

نمونـه قابـل توجـه     ،(متشكل از برزيل، آرژانتين، پاراگوئـه و اوروگوئـه)   2جنوب يا مركوسور

  آميزي داشته است. موفقيتعملكرد  ،1991ديگري است كه از زمان تشكيل در 

 ،اين كشور .رسد تر به نظر مي نقش اياالت متحده جالب ،در تشكيل نفتا و طرح توسعه آن

گرايي جهاني نشان  قوي خود را به چندجانبههمواره تعهد  ،گيري گات تا آن برهه از زمان شكل

 ،رت آزاد با كانـادا و سـپس نفتـا   داده بود. حتي در زمان انجام مذاكرات مربوط به موافقت تجا

اول  .چند نكته قابـل توجـه اسـت    ،مذاكرات دور اوروگوئه در جريان بود. در تبيين اين قضيه

هـاي   هايي مواجـه بـود كـه انگيـزه     مذاكرات دور اوروگوئه بعضاً با اختالالت و گسست ،اينكه

به ويژه اروپا  ،تصادي ديگرهاي اق كرد. در آن زمان، قدرت مريكا را تقويت ميآگرايي در  منطقه

ها كـه وارد   اروپايي ،مريكا اختالف داشتند. به ويژهآدر روند مذارات دور اوروگوئه با  ،و ژاپن

نكتـه   .مريكا نقش مهمـي داشـتند  آدر تحريك  ،اي شده بودند موج جديدي از همگرايي منطقه

ويت شده بود كه ضرورتي اين ديدگاه تق ،مريكا در اين كشورآپس از افول هژموني  ،دوم اينكه

هـاي   وارد توافـق  ،تـوان در كنـار آن   گرايي وجـود نـدارد و مـي    براي تعهد صرف به چندجانبه

 چـون شركاي تجاري بزرگ آمريكـا بودنـد و    ،كانادا و مكزيك ،نكته سوم اينكه .ترجيحي شد

، ايجـاد يـك   نامه تجارت آزاد با امريكـا داشـتند   اين دو كشور تمايل فراواني به انعقاد موافقت

در پـي  مريكـا  آ ،اينكه . در نهايتتوانست براي هر سه طرف مثمر ثمر باشد اي مي توافق منطقه

گذاري مستقيم خارجي و منابع طبيعي بـود و   تسهيل مقررات كانادا و مكزيك در مورد سرمايه

ر دو كشـو آن جذب كاالهاي  به منظورمتقابالً تمايل داشت گشايش بيشتري در بازارهاي خود 

  )14ايجاد كند.(

                                                                                                              
1 . Free Trade Area of the Americas (FTAA) 
2 . Mercosur 
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آسـياي شـرقي بـوده اسـت. اولـين       ،طـي دو دهـه اخيـر    ،بندي ترجيحي كانون ديگر گروه

انجمن ملل آسياي جنوب شرقي (آسـه آن) اسـت كـه در     ،بندي قابل توجه در اين منطقه گروه

مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند با هدف ارتقاء صـلح،  توسط كشورهاي اندونزي،  1967سال 

نامـه   موافقـت  ،1977و رشد اقتصادي منطقه تشكيل شد. اعضاي ايـن سـازمان در سـال    ثبات 

اي  ترتيبات تجاري ترجيحي را امضا كردند كه تجويزكننده رفتار ترجيحي براي اقدامات تعرفـه 

ونـق روابـط   راي در برابر واردات برخي اقالم مشخص بـود، هرچنـد تـأثير آن بـر      و غيرتعرفه

تقويـت   بـراي تـري   اراده جـدي  ،1990آن ناچيز بود. از آغـاز دهـه    تجاري ميان اعضاي آسه

، كشورهاي آسه آن بر سر ايجاد حوزه 1991همگرايي تجاري در آسه آن ايجاد شد. در ژانويه 

بـا   ،) در مجموع15اجرايي گردد.( 2008تجارت آزاد آسه آن توافق كردند كه قرار شد تا سال 

گرايـي در ايـن    منطقـه رسـد رونـد    به نظر مـي  ،آسه آنهاي اخير در چارچوب  توجه به توافق

  در مقايسه با گذشته سير كارآمدتري داشته است. ،سازمان طي دو دهه اخير

بندي گسترده ديگري با مشاركت كشورهاي حوزه اقيـانوس آرام   گروه ،1980از پايان دهه 

انوسيه و آسياي شرقي مريكا (از جمله خود اياالت متحده)، اقيآبا مشاركت كشورهايي از قاره 

ايـن  موسـوم اسـت.    1پاسيفيك (اپـك)  –آيي همكاري اقتصادي آسيا  تشكيل شد كه به گردهم

تنـوع   ،هـاي برجسـته اپـك    بيش از بيست عضو دارد. يكي از ويژگي ،در حال حاضر ،سازمان

اي كه كشورهايي چون اياالت متحده، ژاپن، روسيه و چين را در يك  به گونه ؛اعضاي آن است

 ،اش گرايي باز تأكيد دارد و بـا توجـه بـه گسـتردگي     تشكل گردهم آورده است. اپك بر منطقه

شود. اپـك در پـي ايجـاد شـبكه تجـارت و       اي شناخته مي بندي فرامنطقه بيشتر به عنوان گروه

اي در حوزه آسـيا   گذاري آزاد و باز است و تالش براي كاهش تعرفه و موانع غيرتعرفه سرمايه

درصـد   41باشد. اعضاي اپك با برخورداري از حدود  هاي كليدي آن مي از برنامه ،پاسيفيك –

درصـد توليـد    56درصد تجارت جهان را در اختيار دارند و حـدود   49تقريباً  ،جمعيت جهان

) بر اساس توافقي كـه در نشسـت سـران اپـك در     16كنند.( ناخالص داخلي جهان را توليد مي

گذاري آزاد  قرار شد برنامه ايجاد حوزه تجارت و سرمايه ،آمد ) به عمل1994بوگور اندونزي (

يافتـه تـا سـال     و براي كشـورهاي كمترتوسـعه   2010يافته تا سال  و باز براي كشورهاي توسعه

                                                                                                              
1 . Asia – Pacific Economic Cooperation Forum (APEC) 
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به ويـژه در   ،هايي چون نحوه آزادسازي با اين وجود، اشكاالتي كه در زمينهعملي شود.  2020

يافتـه از    چنين چگونگي تمـايز كشـورهاي توسـعه   امور خدمات و محصوالت كشاورزي و هم

سازد. مالحظات و منافع  تر مي يافته پيش آمده، كار اين سازمان را پيچيده كشورهاي كمترتوسعه

  )17سازد.( هاي اپك را بسيار كند مي سرعت پيشرفت برنامه ،متنوع اعضا

ر است. موارد گـرايش  اي طي دو دهه اخي اي از ترتيبات منطقه هاي عمده نمونه ،موارد فوق

ايـن  فراتـر از   ،يافتـه  بـه خصـوص در كشـورهاي كمترتوسـعه     ،اي هـاي منطقـه   بنـدي  به گروه

شكل دوجانبه دارند. برخي از آنها با گذشت زمـان   ،هاي تجاري . بسياري از تشكلهاست مثال

هاي تجاري جديدي بـه   شوند و برخي ديگر نيز تقويت شده و ممكن است طرف تضعيف مي

بـه لحـاظ    ،هاي تجـاري آنهـا   هاي دوجانبه متعددي وجود دارند كه طرف پذيرند. توافقخود ب

فاصله بسياري از يكديگر دارند. به عنوان مثال، اياالت متحده در مقام كشوري كـه   ،جغرافيايي

از  ،با اردن 2001از دسامبر  ،هاي تجارت آزاد داشته نامه اخيراً گرايش زيادي به توسعه موافقت

بـا مـراكش و    2006با اسـتراليا، و از ژانويـه    2005با سنگاپور و شيلي، از ژانويه  2004 ژانويه

گرايي  در منطقه ،رو ) از اين18هاي تجارت آزاد كرده است.( نامه اقدام به اجراي موافقت ،بحرين

همجواري جغرافيايي ركن اجتناب ناپذير نيست، هرچند نزديكي جغرافيـايي   ،به مفهوم تجاري

ي برقراري ترتيبات تجاري فراهم سازد و در عمل نيز بسـياري  اتري بر اند شرايط مناسبتو مي

هايي شـكل گرفتـه كـه در منطقـه جغرافيـايي واحـدي        بين دولت ،هاي تجاري ترجيحي توافق

  هستند.

  

  گرايي گرايي به مثابه مكمل چندجانبه منطقه

هـاي   گرايي وجـود دارد، اسـتدالل   گرايي و چندجانبه در مورد اينكه چه ارتباطي ميان منطقه

گرايـي اصـل عـدم     ي مطرح گرديده است. در حالي كه اصل كليدي حاكم بر چندجانبهضمتعار

هايي متمايز هستند كه ترتيبات تجاري  اصوالً تشكل ،اي هاي منطقه بندي باشد، گروه تبعيض مي

الي وارد ترتيبـات  در حـ  ،اي براي خود دارند. نكته جالب اين است كه بسـياري كشـورها   ويژه

اند كه عضو گات / سـازمان بـوده و بـه اصـول      اند و از توسعه آن حمايت كرده اي شده منطقه

يافته سازمان جهاني تجـارت و در رأس   هاي اقتصادي توسعه باشند. قدرت جهاني آن متعهد مي
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 همگـي بـه نحـوي وارد    ،آنها اياالت متحده كه گردانندگان اصـلي ايـن نهـاد جهـاني هسـتند     

شود كه چه تأثير و تأثراتي بين گات  مطرح مياند. در اينجا اين سوال  هاي ترجيحي شده تشكل

اي ترجيحي وجود دارد و آيا امكان سازگاري ميـان تعهـدات    هاي منطقه بندي / سازمان و گروه

  گرايانه و تعهدات ترجيحي وجود دارد؟ چندجانبه

هـايي   جريـان  ،گرايـي  گرايي و منطقه چندجانبهبرآنند كه اصوالً  ،برخي با رويكردي بدبينانه

توانند همزيستي منسـجمي   گذاري خارجي هستند. آنها نمي رقيب در سياست تجاري و سرمايه

گرايي در پي توسعه آزادسازي در يك قالب منظم جهاني است،  داشته باشند، چرا كه چندجانبه

ي رقيـب ميـل دارد. بـه عبـارت     هـاي تجـار   گرايي به تقسيم جهان به بلوك در حالي كه منطقه

  كننده تجارت آزاد و عاري از تبعيض در عرصه جهاني است. گرايي تحريف تر، منطقه روشن

هـاي   كه همكاري –هاي تجارت آزاد  هاي گمركي و حوزه بندي اتحاديه هريك از دو گروه

به نوعي استعداد  –اي در قالب آنها از سوي گات / سازمان تجويز گرديده است  تجاري منطقه

زايي دارند. در يك اتحاديه گمركـي كـه اعضـاي آن سـطح تعرفـه مشـتركي در قبـال         تحريف

توانند تقاضا كنند تحت  كنند، صنايعي كه نگران واردات هستند مي هاي بيروني اعمال مي طرف

) 1ييكننده (در قالب اقدامات تجاري اقتضا عناويني چون اقدامات ضددامپينگ يا اقدامات خنثي

هـايي را نشـان داده    از آنها حمايت به عمل آورند. تجربه اتحاديه اروپا تهديد چنـين حمايـت  

هاي خاصي را براي تحريف تجارت دارند. در حـالي   هاي تجارت آزاد نيز مكانيزم است. حوزه

هـاي   زا دارنـد، در حـوزه   اقدامات حمايتي اقتضـايي آثـار تحريـف    ،هاي گمركي كه در اتحاديه

هاي  هاي توافق در حوزه كنند. با توجه به اينكه طرف مشكل ايجاد مي 2قواعد مبدأ ،آزادتجارت 

ها بايـد از طريـق قواعـد مبـدأ      هاي بيروني خاص خود را دارند، اين حوزه تعرفه ،تجارت آزاد

با توجه به كثرت توليـد كاالهـايي    ،جريان تجارت آزاد در درون حوزه را تنظيم كنند. در عمل

شوند، اعمال دقيق قواعد مبدأ بسيار مشكل  آنها از چند كشور دريافت مي يي از اجزاكه بسيار

تري  توانند قواعد مبدأ سخت مي ،هايي كه در درون يك حوزه تجارت آزاد فعالند است. شركت

                                                                                                              
1 . contingent trade actions 
2 . rules of origin 
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گرايـي تجـاري در برابـر كشـورهاي بيرونـي منجـر        را تقاضا كنند كـه بـه شـكلي از حمايـت    

  )19گردد.( مي

هاي  بندي دهد روند توسعه گروه نشان مي ،هاي ساالنه سازمان تجارت جهاني شبرخي گزار

حتي براي خود اين سازمان نيـز   ،به خصوص پس از تشكيل سازمان جهاني تجارت ،ترجيحي

سازمان رشد سريع ابتكارات تجارت  ،2003كننده است. به عنوان مثال در گزارش ساالنه  نگران

تصريح شده  ،يده و عجوالنه ارزيابي شده است. در اين گزارشاي طي دهه گذشته نسنج منطقه

آورنـد و   روي مـي  ،اي هـاي تجـارت منطقـه    اي به موافقـت  كه اعضاي سازمان به طور فزاينده

اي با ريسك ناهمـاهنگي   هاي تجارت منطقه هاي پراكنده و نسبتاً پيچيده موافقت گسترش رژيم

هـاي مـذكور و شـبكه     ها و همچنين ميان موافقت هاي ميان خود اين موافقت در قواعد و رويه

هـاي مقرراتـي، تحريـف     نظمـي  تواند به رشد بـي  چندجانبه جهاني همراه است. اين مسأله مي

گـردد.  ها منجـر   پوشاني موافقت به ويژه در صورت هم ،اي و مشكالت اجرايي بازارهاي منطقه

يستم تجاري چندجانبـه را تكميـل   توانند س اي مي هاي منطقه طبق گزارش مذكور، اگرچه توافق

ها با اصـل كليـدي عـدم     كرده و به تحكيم آن كمك كنند، اما با توجه به ناهمخواني اين توافق

تبعيض، اثرات عملي آنها بـر رشـد اقتصـادي و آزادسـازي تجـارت جهـاني شـفاف نيسـت.         

ـ  ،ها بودن اثرات موافقت مثبت ي عمـده آنهـا   بستگي به نوع معماري و انتخاب پارامترهاي درون

اي به آزادسازي تجاري با تكيه بر  هاي تجارت منطقه هاي موافقت تعهد طرف ،دارد كه در اينجا

نقـش   ،چه به صورت يكجانبه يا در بستر مذاكرات تجـاري چندجانبـه   ،الوداد اصل ملت كامله

ـ      گزارش اذعان مي ،مهمي دارد. با اين وجود ي كند روند كنـوني ابتكـارات مربـوط بـه همگراي

آنچنان كه بايد با روح حاكم بر مقـررات سـازمان جهـاني تجـارت سـازگار       ،اي تجاري منطقه

  )20نيست.(

اي  هـاي منطقـه   سازمان جهاني تجارت نيز از افزايش شديد موافقـت  2007گزارش ساالنه 

نامه جديد به اطـالع   موافقت 27، 2006بر آمارهاي اين گزارش، فقط در سال  بنادهد.  خبر مي

 5مورد طبـق مـاده    11گات و  24مورد طبق ماده  16ن جهاني تجارت رسيد كه از آنها سازما

نامـه تجـارت    موافقت 215، 2006دسامبر  31بندي گزارش، تا  اند. طبق جمع گاتس منعقد شده

 46گات،  24مورد طبق ماده  148 ،اند كه از مجموع آنها اي فعال به سازمان گزارش شده منطقه
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انـد. گـزارش    مورد طبق شرط تواناسازي قابليـت انعقـاد يافتـه    21گاتس، و  5مورد طبق ماده 

بـه لحـاظ مسـايل تحـت شـمول نيـز رو بـه         ،اي هـاي منطقـه   افزايد كه اكثر موافقت مي 2007

هـاي   اي در تجارت كاالها، در حال گسترش دامنه توافق اند. آنها فراتر از امتيازات تعرفه توسعه

هايي چون  اي در زمينه هاي نوآورانه تعيين قيد و شرط ،همچنينترجيحي به تجارت خدمات و 

گذاري، سياست رقابتي، تسهيل تجارت، خريـدهاي دولتـي، مالكيـت فكـري، تجـارت       سرمايه

اي  تواننـد مقدمـه   چنين ابتكاراتي مي ،باشند. اگرچه الكترونيك، و بعضاً كار و محيط زيست مي

هاي مقرراتـي   هاي مذكور طي آينده باشند، اما رژيم گيري قواعد چندجانبه در زمينه براي شكل

تر  الملل را پيچيده جريان تجارت بين ،اند اي ايجاد شده هاي منطقه متعددي كه از طريق موافقت

به ويژه عدم تبعيض و شفافيت را متزلزل  ،ساخته و ممكن است اصول سازمان جهاني تجارت

  )21سازند.(

دهند، خود سازمان جهاني تجارت با وجود اينكه به  ن ميالذكر نشا هاي فوق چنانكه گزارش

امـا رونـد عملـي موجـود را     گرايـي پرداختـه،    گرايي بـه تجـويز منطقـه    اميد تقويت چندجانبه

بيند. اين نوع ابراز ترديدها مواضع بدبينان بـه همسـويي و سـازگاري چنـد      بخش نمي اطمينان

ز نظـر ايـن گـروه، آزادسـازي و رقابـت در      كنـد. ا  گرايـي را تقويـت مـي    گرايي و منطقه جانبه

اخـتالل   ،طبق اصل مزيـت نسـبي   ،شود در روند تجارت جهاني چارچوب ترجيحي باعث مي

ايجاد شود. هرچـه شـدت و عمـق آزادسـازي در توافـق ترجيحـي نسـبت بـه آزادسـازي در          

هـاي   در قبـال طـرف  يعنـي تبعـيض بيشـتري     –چارچوب سازمان جهاني تجارت بيشتر شود 

  تحريف بيشتري در جريان تجارت آزاد صورت پذيرفته است. –ي اعمال گردد خارج

هـاي   بنـدي  كننـدگي گـروه   وجود دارند كه گريزناپـذيري تحريـف   يهاي در مقابل، استدالل

اي جريان تجـارت آزاد را   هاي منطقه كشند. اگرچه سير فزاينده تشكل ترجيحي را به چالش مي

گرايي محكوم به  توان نتيجه گرفت كه منطقه اما ضرورتاً نميپيچيده و بعضاً به تحريف كشيده، 

، 2، الرنس سامرز1تحريف تجارت آزاد و رقابتي است. محققان مختلفي از جمله پاول كروگمن

تهديـدآميزبودن  بينانـه،   با رويكردي خـوش  ،1، و ريچارد بالدوين4، رابرت الرنس3ويلفرد ايذير

                                                                                                              
1 . Paul Krugman 
2 . Lawrence H. Summers 
3 . Wilfred J.Ethier 
4 . Robert Z. Lawrence 
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كشند. به عنـوان   گراي جهاني را به چالش مي چندجانبه اي عليه سيستم هاي تجاري منطقه بلوك

هـاي   گيـري  اي مسـتعد جهـت   منطقههاي  تنها تعداد قليلي از آزادسازي ،به نظر بالدوين ،نمونه

اي اين اسـت كـه اكثـر     هاي منطقه بندي بندي وي از فعاليت گروه شدن هستند. جمع ضدجهاني

آزادسـازي   ،رو زي تجاري ميل دارند و از ايـن هاي تجارت آزاد به تضعيف موانع آزادسا توافق

) اين مسأله حتي در مورد كشورهاي كمتر توسعه 22.(كرد تجارت چندجانبه را تقويت خواهند

  توان به موارد زير اشاره كرد: يافته نيز صادق است. از داليل عمده اين قضيه مي

ر توسـعه يافتـه   كشورهاي كمت هسيستم چندجانبه كاهش قابل توجهي در سطح تعرف چون .1

توانند به صورت سكوي پرش به جريان آزادسـازي   اي مي هاي منطقه ايجاد نكرده، موافقت

  .چندجانبه عمل كنند

توانند عرصه را براي آزادسازي رقابتي همواره كرده و آنهـا را بـه    اي مي هاي منطقه جريان .٢

 .هاي بيروني سوق دهند كاهش يا حذف تعرفه

عقالنـي نيسـت.    ،سازي مطلـق  ز اين واقعيت مطرح است كه مانعاي ني هاي منطقه در بلوك .٣

تواننـد بـدون    اي كـه مـي   تري براي آزادسازي دارند، به گونه برخي محصوالت زمينه موجه

اي بـه منـافع گـروه     بدون اينكه صدمه ،اي حركت آزاد داشته باشند برخورد با موانع منطقه

ن وجود دارد كه محصوالت بيشتري مستعد اي وارد آورند. با گذشت زمان، اين امكا منطقه

 )23آزادسازي شوند.(

شـود كـه ضـمن پيشـبرد      گزينه مناسبي ياد مـي به عنوان  2»گرايي باز منطقه«از  ،در مجموع

كنـد.   گراي جهاني نيز مشكل ايجاد نمـي  اي، در روند كار سيستم چندجانبه هاي منطقه همكاري

د گـات / سـازمان در مقـام يـك سيسـتم تجـاري       در اينجا الزم به توضيح است كه اصوالً خو

اي ضرورتاً بـه   هاي منطقه بلوك ،اند. با اين وجود گرايي نقش داشته چندجانبه در تحريك منطقه

و اريـك   3كننـد. ادوارد منسـفيلد   عنوان مانعي در برابـر كـاركرد گـات / سـازمان عمـل نمـي      

هـاي رشـد ترتيبـات     نوان محركاز سه مشخصه به هم پيوسته گات / سازمان به ع ،4راينهارت

  كنند: تجاري ترجيحي ياد مي

                                                                                                              
1 . Richard E. Baldwin 
2 . Open Vegionalism 
3 . Edward D. Mansfield 
4 . Eric Reinhart 
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زني آنها (يا حداقل بخشي از  افزايش اعضاي گات / سازمان كه به تبع آن اهرم نفوذ و چانه .1

زنـي   تـر كـه قـدرت چانـه     تر يا ضعيف كشورهاي كوچك ،آنها) كاهش يافته است. به ويژه

گيـري   بندي و تشكل متمايز ضمن پـي  وهبيشتري دارند تا از طريق گركمتري دارند، انگيزه 

  .هاي تجاري، موقعيتشان در رژيم چندجانبه را بهبود بخشند اهداف و برنامه

بندي مشخص را با موانع  مشكالت مذاكرات تجاري چندجانبه كه رسيدن به توافق و جمع .٢

 .هاي مذاكره را به سمت ترتيبات منطقه سوق داده است وپاگير همراه كرده و طرف دست

با  –اختالفات جاري در گات / سازمان كه در موارد متعددي به صورت الينحل باقي مانده  .٣

هـاي جبـران خسـارت     مزتوجه به اينكه حتي در صورت شناسايي مقصر نيز در مورد مكاني

هـاي اخـتالف را بـه     و طـرف  –المللي وجود نـدارد   ضمانت اجراي قاطع و مستحكم بين

 )24رتيبات ترجيحي سوق داده است.(ها با توسل به ت جبران ناكامي

توانند به صورت سازگار  مي» بازبودن«با حفظ شرط اي  با اين وجود، ترتيبات تجاري منطقه

 ،گرايـي بـاز   منطقـه در  ،1سي. فرد برگستن مطابق استداللبا سازمان جهاني تجارت عمل كنند. 

اي  آزادسـازي منطقـه   در عين حال كه از مزايـاي  ،گروه ترجيحي يكدهنده  كشورهاي تشكيل

دهنـد. بـه نظـر     را در معرض خطر قرار نمـي شوند، بقاي سيستم تجاري چندجانبه  مند مي بهره

در واقع تمهيدي است كـه از   ،گرايي گرايي باز، اين نوع منطقه برگستن و ساير طرفداران منطقه

  )25گردد.( سازي جهاني فراهم مي آزادسازي و قاعده برايطريق آن زمينه مناسبي 

  

  گرايي باز اپك به عنوان الگويي براي منطقه
آيي مهم براي تسـهيل همكـاري    كانون گردهم ،2پاسيفيك (اپك) –همكاري اقتصادي آسيا 

دربردارنـده   ،عضو 21با  ،بندي گذاري است. اين گروه هاي تجارت و سرمايه اقتصادي در حوزه

 ،اخلـي جهـان و همچنـين   درصد توليد ناخالص د 55درصد جمعيت جهان، حدود  41حدود 

اياالت متحده، ژاپن، چـين،  عضو اپك عبارتند از:  21باشد.  درصد تجارت جهان مي 49تقريباً 

                                                                                                              
1 . C. Fred Bergsten 
2 . Asia – Pacific Economic Cooperation (APEC) 
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كانادا، استراليا، روسيه، سنگاپور، چين تايپه، تايلند، ويتنـام، نيوزلنـد، كـره جنـوبي، انـدونزي،      

  )26نئي دارالسالم.(مالزي، فيليپين، هنگ كنگ، مكزيك، شيلي، پرو، گينه نو پاپوا و برو

با هدف تقويت رشد و شكوفايي اقتصادي و نيز تحكيم انسجام منطقه  1989اپك در سال 

هـايي را بـراي افـزايش     از همـان آغـاز كـار برنامـه     ،پاسيفيك تأسيس شد. اين تشـكل  –آسيا 

ها و سـاير موانـع تجـاري در مرزهـاي منطقـه و نيـز تقويـت كـارايي          صادرات، كاهش تعرفه

هاي داخلي كشورهاي منطقه به كار گرفته است. آنچنانكه در اعالميه مربوط به اهـداف  اقتصاد

گذاري آزاد و باز تا سـال   قرار است هدف تجارت و سرمايه ،تصريح شده 1994در سال  اپك

قطعـي   ،بـراي اقتصـادهاي در حـال توسـعه     2020براي اقتصادهاي صنعتي و تـا سـال    2010

  )27گردد.(

عنـوان  پاسـيفيك بـه    –ي از جمله برگستن از همكاري اقتصادي آسيا نظران مختلف صاحب

ضمن برشمردن پنج تعريف  ،)1997كنند. برگستن ( گرايي باز استفاده مي مدلي نزديك به منطقه

  دهد: گرايي باز، شرايط اپك را با اين تعاريف مورد ارزيابي قرار مي براي منطقه

هاي ثالث بـاز   راه براي عضويت طرف ،يي بازگرا . در منطقهتعريف مبتني بر عضويت باز .1

اي  تواند با ابراز تمايل موثق به پـذيرش قواعـد ترتيبـات منطقـه     است. هر كشور ديگر مي

كليه كشـورهاي جهـان شـرايط     چون ،به عضويت آن درآيد. در چنين شرايطي ،مورد نظر

گردد. بـه   ميايجاد حقوقي برابري براي عضويت دارند، در مسأله تبعيض تجاري گشايش 

بندي ترجيحي تلقـي   گروه نوعياي در آغاز  نهاد منطقه هراين ترتيب، اگرچه ممكن است 

شود، هرچند ممكـن   مستعد كاركرد چندجانبه و جهاني مي ،شود، اما با شرط عضويت باز

اي باز به  يك تشكل منطقه ،مواجه سازد. اگرچه اپك پيچيدگياست تعميق همگرايي را با 

شرايط نسبتاً آساني براي عضويت در نظـر گرفتـه    ،آن نيست، اما در مجموعمفهوم مطلق 

توان به  به آساني مي ،است. با نگاهي به بستر جغرافيايي و ساير شرايط متنوع اعضاي اپك

انـد   بندي رسـيده  اعضا اپك با گذشت زمان به اين جمع در عين حال،اين واقعيت پي برد. 

شرايط و معيارهاي عضويت را توسعه دهنـد، چـرا كـه     ،ها كه در راستاي تعميق همكاري

كند. با ايـن وجـود،    سطح اختالفات را باال برده و تعميق را فداي گسترش مي ،تنوع مفرط
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هـاي نـاروا و    تر تعريف كنـد و از اعمـال تبعـيض    اپك تالش دارد شرايط ورود را منطقي

  ناعادالنه در حد امكان پرهيز كند.

گرايـي بـاز    اي كه در منطقه دومين مسأله الوداد. نامشروط كاملهتعريف مبتني بر وضعيت  .2

بر آن  باشد كه بنا الوداد مي مورد توجه است، رفتار بر اساس وضعيت نامشروط ملت كامله

الـوداد كـه در    گيرد. وضعيت نامشروط ملت كاملـه  آزادسازي يكجانبه مورد تأكيد قرار مي

هـايي بـراي اپـك     توانـد مزيـت   داشته است، مي اپك نيز به انحاء مختلف مورد توجه قرار

هايي كه  نياز به قواعد ترجيحي مبدأ و ساير طرحشدن اين چارچوب،  داشته باشد. با لحاظ

آميز  اپك از اتهام رفتار تبعيض ،گردد و به تبع آن مرتفع مي ،به ترتيبات ترجيحي ميل دارند

اي جهـاني اهميـت بيشـتري     جهـه ماند. اين وضعيت براي اعضايي كه به داشـتن و  مبرا مي

الـوداد بـا    بودن وضعيت ملت كامله دهند، جذابيت بيشتري دارد. با اين وجود، نامشروط مي

هايي در هر دو بعد اقتصادي و سياسي همراه است. آسيب اقتصادي آن اين است كه  آسيب

تواننـد   كنـد، چـرا كـه شـركاي تجـاري غيرعضـو مـي        اهرم كنترل اپـك را تضـعيف مـي   

هاي بيرونـي   براي طرف» سواري مفت«حورانه رفتار كنند. به لحاظ سياسي نيز زمينه خودم

به ويژه بـراي اعضـايي چـون ايـاالت      ،شود كه اين مسأله از جمله اتحاديه اروپا فراهم مي

 ساز است. متحده بسيار مشكل

و مشـكالتي كـه نامشـروط    نقايص  الوداد. تعريف مبتني بر وضعيت مشروط ملت كامله .3

اين رويكرد را در اپك تقويت كـرده كـه بايـد روي     ،الوداد دارد ن وضعيت ملت كاملهبود

الوداد تأكيد شود و آزادسازي موانع در برابر غيرعضـوها   بودن وضعيت ملت كامله مشروط

قيدي، ضمن اينكه استعداد توسـعه آزادسـازي   چنين  امنوط به اقدامات مشابه آنها گردد. ب

 شـود.  ميها عليه اعضا جلوگيري  استفاده ها و سوء اعمال تبعيض ازگردد،  در اپك حفظ مي

تواند بـه گسـترش آزادسـازي در     د، اپك مينغيرعضوها از اين خواسته استقبال كنچنانكه 

گرا فعاليت نمايد.  به صورت نهاد چندجانبهقالب سازمان جهاني تجارت كمك كند و عمالً 

هـاي سـوم در برابـر سياسـت      ين است كـه طـرف  ا ،ماند اي كه باقي مي با اين حال، مسأله

آزادسازي مشروط اپك چگونه رفتار خواهند كرد. اگرچه اپك صـراحتاً سياسـت قـاطعي    
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مبني بر توسعه آزادسازي با اتكا به وضعيت مشروط ملت كاملـه الـوداد در پـيش نگرفتـه     

 توان سياست ضمني آن را در اين راستا دانست. است، اما مي

ي يباز داللت بر خـط مشـ   ،گرايي اين تعريف از منطقهآزادسازي جهاني. تعريف مبتني بر  .4

اي است. آنچه مهم  گير اهداف منطقه دارد كه ضمن توسعه آزادسازي در گستره جهاني، پي

گات نيز بر آن تأكيد شده است.  24كه در ماه باشد  خودداري از تبعيض تجاري مي ،است

توانـد   اند كه اپك مي ق مالزي پيشنهاد كردهساب وزير برخي از جمله ماهاتير محمد، نخست

خواهد در آينده خود را به ابتكـارات   با اتخاذ چنين سياستي به جهان اطمينان دهد كه نمي

رايي باز به چـالش  گ الزم به ذكر است كه اين تعريف از منطقه ،اي محدود كند. البته منطقه

ويت داده و به آن بيشتر از آزادسازي كشيده شده است، چرا كه به آزادسازي درون اپك اول

كنـد. از   هـا ايجـاد مـي    دهد و نوعي تحريف تجاري در برابر بيرونـي  چندجانبه اهميت مي

توانـد خـود را بـه چنـين سياسـتي       ويژگي بازبودن نمـي برخورداري از  برايرو، اپك  اين

 محدود سازد.

اي و غيرمـرزي   غيرتعرفههاي  بر رفرم ،در تسهيل تجاري تعريف مبتني بر تسهيل تجاري. .5

هـاي گمركـي، پـذيرش     سازي رويه هايي چون هماهنگ روش ،كه به تبع آنشود  تأكيد مي

زدايي از بازارهاي عمـده داخلـي مـورد     متقابل استانداردهاي توليد و همكاري در مقررات

بر ها در اپك نيز مورد بحث واقع شده است. تأكيد  گيرد. اين گونه همكاري توجه قرار مي

تواند اپك را قادر سازد بدون مشـكل مفـت    مي ،اي و به ويژه غيرمرزي اقدامات غيرتعرفه

و هدفمنـد   دار پيش برود. البته در عمـل، آزادسـازي معنـي   سواري، بر مبناي غير ترجيحي 

زمينـه مناسـبي بـراي     ،هاي مربوط بـه تسـهيل تجـاري    اپك باعث خواهد شد در كنار گام

 )28هم گردد.(هاي سنتي آزادسازي فرا روش

الذكر اتخاذ نكرده است.  هاي فوق اپك سياست مشخص و ثابتي مبني بر يكي از گزينه ،البته

تـا   ،گـذاري و تجـارت آزاد   اند به منظور تحقق سـرمايه  آن به انحاء مختلف اعالم كرده ياعضا

گيـري خواهنـد كـرد. برگسـتن      طبق شرايط و اقتضائات زمان تصميم 2020و  2010هاي  سال

بايـد بـه    ،گرايـي بـاز   برخورداري از شرايط كامل يك مدل منطقـه  برايكند كه اپك  صيه ميتو

  كند: وي مشخصاً به يك فرمول چهاربخشي اشاره مي .هاي تكميلي اقدام كند پيمودن گام
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* اعضاي اپك به صورت يكجانبه و تا حـداكثر ممكـن بـه آزادسـازي موانـع تجـارت و       

  .شان اقدام كنند گذاري سرمايه

*  اپك تصميم خود به آزادسازي ميان اعضا را با تعهد بـه ادامـه كـاهش موانـع در برابـر      

  .كشورهاي غيرعضو همراه سازد

اي به غير عضوهايي كه مايل به پذيرش  * اپك به تسري مزاياي حاصل از آزادسازي منطقه

  .تعهدات مشابه در قبال اعضاي اپك هستند، ابراز تمايل نمايد

چـه   ،براي تسري منافع ناشي از آزادسازي در اپك به كشورهاي غيرعضوهر عضو اپك * 

الوداد، از طريق مذاكره درباره ترتيبات تجارت آزاد با آنها  بر مبناي وضعيت مشروط ملت كامله

الوداد (به كليه كشورهاي ديگـر يـا حـداقل بـه كليـه       يا بر مبناي وضعيت نامشروط ملت كامله

  )29زادي عمل داشته باشد.(آ ،كشورهاي در حال توسعه)

پيشنهادهايي امثال پيشنهادهاي برگستن در اپك رد نشده است، اما اين نكتـه قابـل   چه اگر 

سـرعت يكنـواختي نداشـته اسـت.      ،مل مطرح است كه روند توسعه عضويت در ايـن نهـاد  أت

ژاپـن، كـره    عبارت بودند از استراليا، برونئي، كانادا، اندونزي، 1989اوليه اپك در سال اعضاي 

شدن  با اضافه ،1991جنوبي، مالزي، نيوزلند، فيليپين، سنگاپور، تايلند و اياالت متحده. در سال 

رسيد. مكزيك و گينه نو پاپوا در  15تعداد اعضا به عدد  ،كنگ و چين تايپه به اپك چين، هنگ

عضـو اپـك گرديـد. آخـرين كشـورهاي       1994وارد اپك شـدند. شـيلي در سـال     1994سال 

 ،پـس از آن ) 30وارد اپك شـدند.(  ،1997پرو، روسيه و ويتنام بودند كه در سال  ،شده پذيرفته

ساله در برابر  يك دوره وقفه ده ،1997اپك عضو جديدي را تا به حال نپذيرفته است. در سال 

تمديـد گرديـد.    2010تا سال  2007عضويت اعضاي جديد تعريف شد كه اين وقفه در سال 

حاكي از آن اسـت كـه شـرط بـازبودن     اما ظاهراً  ،هرچند غيرطبيعي نيست ،ها اين گونه توقف

 ،هايي چون برگستن پيش نرفته است. درحال حاضر بين طبق انتظار خوش ،گرايي در اپك منطقه

النكـا و   كشورهاي مختلفي شامل هند، كلمبيا، اكوادور، ماكائو، مغولستان، پاكستان، پاناما، سري

يعنـي كـامبوج، الئـوس و     ،انـد)  آسه آن (بقيه قبالً به عضويت اپك درآمدهمانده  سه عضو باقي

  )31در انتظار ورود به اپك هستند.( ،ميانمار
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مخالف توسعه سـريع و نسـنجيده    ،اعضاي مختلفي از جمله اياالت متحده ،در درون اپك

در آگوسـت  طـي اظهـاراتي    1پاتريشيا هاسالش ،مريكاآاپك هستند. به عنوان مثال، مقام ارشد 

باشـد.   مي 21تصريح كرد كه كشورش در شرايط فعلي مخالف افزايش اعضا به بيش از  ،2007

خـواهيم پـيش از توجـه بـه گسـترش       ديدگاه ما در حال حاضر اين است كه مـي «وي گفت: 

ديويد  ،سفير استراليا در اپك ،) البته32»(بر تعميق اصالح در درون اپك تمركز كنيم. ،عضويت

 ،ظهار داشت كه با توجه به اينكه مسـأله تعليـق گسـترش اعضـا بـه لحـاظ سياسـي       ا 2اسپنسر

هـايي را بـا مقامـات ارشـد بـه عمـل خواهـد         اي حساس است، در اين زمينه مشـورت  مسأله

بر گسترش اعضا در آينـده نظـر دارد. در   ) با وجود اين مسايل، استراتژي كالن اپك 33آورد.(

در  2007انزدهمين نشست سران اقتصادي اپك طي سپتامبر سران اقتصادي (در پ 2007اعالميه 

ضمن اشاره به دستاوردهاي اقتصادي قابل توجهي كه اپـك بـراي اعضـايش     ،سيدني استراليا)

بـازبيني خواهـد    2010تصريح شده كه وضعيت پذيرش اعضاي جديد در سال  ،فراهم ساخته

ه تركيب متنوعي كه اپك به لحاظ ) با توجه ب34گرديد و معيارهاي پذيرش اعالم خواهد شد.(

  رسد در فرايند گسترش نيز با شرايط بازتري عمل كند. اعضا دارد، به نظر مي

  

  گيري نتيجه
گـراي   به عنوان نهـاد چندجانبـه   ،در اين مقاله بحث شد كه گات / سازمان جهاني تجارت

 ،اي و توسـعه  تعرفـه با اتكا به اصولي چون عدم تبعيض، رفتار متقابل، شفافيت، كنترل  ،جهاني

ترين شكل سـامان دهـد و ايـن     الملل را به بهينه تالش كرده جريان تجارت آزاد در عرصه بين

طبق اصل كليدي مزيت نسـبي صـورت گيـرد.     ،ها امكان را فراهم سازد تا رفتار تجاري دولت

و  كند كـه كاالهـا   اي تنظيم مي سياست تجاري خود را به گونه ،تحت چنين رژيمي، هر دولت

هـا بـا    تـأمين گـردد. دولـت    ،ها (به لحاظ اقتصادي) ترين راه خدمات مورد نياز آن از به صرفه

سازند تا جريـان ورود   راه را براي رقابت سالم و شفاف فراهم مي ،كاهش يا رفع موانع تجاري

  و خروج كاالها و خدمات طبق اصل جهاني مزيت نسبي انجام گيرد.

                                                                                                              
1 . Patricia Haslach 
2 . David Spencer 
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 ،هـا  شاهد حركت بسياري دولت ،گرايي و گسترش چندجانبهبا وجود اين، به موازات رشد 

هـاي   بنـدي  به سمت گروه ،هاي گات / سازمان يا غير آن هاي متعهد به چارچوب اعم از دولت

اتفاق افتاد و  1960و  1950هاي  گرايي در دهه موج اول منطقهگرايي هستيم.  ترجيحي يا منطقه

آغاز شده و همچنـان ادامـه دارد. در    1980ط دهه از اواس است،تر  موج دوم كه بسيار گسترده

اي  هـاي منطقـه   گيري بلـوك  شاهد شكل ،موج اخير، عالوه بر تعميق مناسبات تجاري در اروپا

هـاي   نامـه  موافقـت  ،مريكا، آسيا، اقيانوسيه و آفريقا هستيم. در عين حـال آهاي  مختلفي در قاره

مختلف منعقد گرديده است. مـوج دوم   تجارت آزاد كثيري به صورت دوجانبه بين كشورهاي

اي در هشـتمين دور   هاي چندجانبه گسترده در حالي جريان داشته است كه توافق ،گرايي منطقه

تجـارت   ي) بـه عمـل آمـد و سـازمان جهـان     1989 -94مذاكرات گات يعني دور اوروگوئـه ( 

  جايگزين گات گرديد.

گرايـي گـات / سـازمان و     ندجانبـه ها و چه نوع تعـامالتي بـين چ   در مورد اينكه چه منطق

بندي  باشد. در دسته ها و تفاسير مختلفي مطرح مي ترتيبات تجاري ترجيحي وجود دارد، ديدگاه

گرايـي را مخـل    . رويكـردي كـه منطقـه   1تـوان بـه دو رويكـرد متمـايز اشـاره كـرد:        كلي مي

ـ    . رويكـردي كـه منطقـه   2دانـد؛ و   گرايي مـي  چندجانبه ا مكمـل چنـد   گرايـي را در مـوازات ي

باز «گرايي را به شرط  رويكرد بينابيني وجود دارد كه منطقهد. در اين ميان، پندار گرايي مي جانبه

اي مختلفي ممكن است به صورت  هاي منطقه توافق .داند گرايي مي هماهنگ با چندجانبه ،»بودن

گرايي بـاز در   هاي منطقه پتانسيل ،شرايط بازبودن را داشته باشند. در اين مقاله ،بالقوه يا بالفعل

در شرايط  ،آغاز به كار كرده 1989قالب اپك مورد بررسي قرار گرفت. اين سازمان كه از سال 

از جمله اياالت متحـده، ژاپـن،    ،عضو از كشورهاي متنوع آسيا، آمريكا و اقيانوسيه 21فعلي با 

ارد. شرايط اپـك بـه   درصد تجارت جهان را تحت كنترل د 50نزديك  ،چين، روسيه و استراليا

كه بر تسـهيل تسـري    –هاي تكميلي  گرايي باز نزديك است و با پيمودن برخي گام مدل منطقه

توانـد بـه عنـوان     مـي  –مزاياي آزادسازي به غير عضوها يا پذيرش اعضاي جديد تمركز دارد 

  گرايي باز عمل كند. آلي براي منطقه نمونه ايده
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