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 چکیده
ن و در قر دیگرد یامنطقه ییدوم وارد روند همگرا یبعد از جنگ جهان نیالت یکایآمر

ان چند ریسم نیا است. اما شتریب ییدر همان راه گام برداشته و به دنبال همگرا زین کمیو  ستیب
به  یوناگونگ جیقرار گرفته و نتا المللیبینو  یامنطقه ،یتحوالت داخل ریار نبوده و تحت تاثهمو

 یقتصادا ییپرسش است که روند همگرا نیمقاله حاضر در صدد پاسخ به اداشته است.  دنبال
ست؟ بوده ا تا چه حد موفق یو در توسعه اقتصاد  یادرگسترش تجارت منطقه نیالت یکایآمر

 یهاستسیا ییهمگرا نهیدر زم نیالت یکایاستوار است که آمر هیفرض نیبر ا یعلپژوهش ف
و  یتجار یزوع ساامر با متن نیمناطق جهان موفق عمل کرده است؛ اما ا ریسا با سهیدر مقا یتجار

قه منط یسطح توسعه اقتصاد شیهمراه نبوده و تبعا به افزا یسهم از تجارت جهان شیافزا
 نیول بر اداد. گروه ا یادر دو گروه ج توانمیرا  نهیزم نیموجود در ا اتیدباست. ا دهمینجاین

وده برخوردار ب یشتریب تیمنطقه از موفق تربزرگ یکشورها نیب یتجار ییباور است که همگرا
 ییمگراهدر  یو اروپا نفع کایبه روابط دوجانبه با آمر یوابستگ لیکوچکتر به دل یو کشورها

 یارتج ییابه همگر نیالت یکای.گروه دوم معتقد است که کل منطقه آمردننیب ینم یامنطقه
تفاده آن اس یایاز مزا دتوانمیندارد  ن یو اقتصاد یمال ییهمگرا به یلیعالقمند است اما چون تما

الش تژوهش پ هیفرض آزمونو  یبررس یارتقاء بخشد. برا یکرده و سهم خود را از تجارت جهان
 نیتال یکایآمر یجارو ت یاقتصاد یهاسازمان یبه بررس  یلیتحل -یفیوصخواهد شد  با  روش ت

 نمود. لیتحل اآنان ر یدستاوردها پرداخته و
 کلیدواژگان

 یتجار یهاسیاست ،یامنطقه یهاسازمان ،یاقتصاد ییهمگرا ن،یالت یکایآمر

                                                           
 m.fakheri@sir.ac.ir یمیل:ا /خارجه امور زارتو المللنیب روابط دانشکده اریاستاد مسئول، نویسنده * 

 یمیل:ا / خارجه امور زارتو المللنیب روابط دانشکده یامنطقه مطالعات ارشد کارشناس **
@gmail.com90masoudhamedani 

 

 



 

 

 

54    1398(، زمستان 63) 3، شماره 16، سال المللیبینفصلنامه مطالعات 
 

 مقدمه
 طق قرارمنا ه بقیهمیزان همگرایی در منطقه آمریکای التین همواره در سطح باالیی نسبت ب

در چارچوب  المللیبینداشته است. بعد از جنگ جهانی دوم کشورها به اهمیت همکاری 
 همراه به عنوان ایمنطقهی هاسازمانها در قالب پی بردند و  توسعه همکاری ایمنطقهی هاسازمان

رها در هنگی کشوو هما پذیرفته شد. همکاری المللیبینبرای خروج از بحران های  مؤثررهیافتی 
یش توان در جهت افزا ابتدا به لحاظ دغدغه های امنیتی بروز نمود و ایمنطقهی هاسازمانقالب 

جاری صادی و تلی به تدریج دامنه آن به مسائل اقتدفاعی بود و -رویارویی با مسائل جدید امنیتی
ر گمرکی د های ، مناطق تجارت آزاد و اتحادیهایمنطقهگسترش یافت و قراردادهای تجاری 

 دنیای امروزی هویدا شدند.
ی خود هاسیاستبا  ایمنطقهی اقتصادی هاسازمانحاضر آن است که  اهمیت موضوع پژوهش

 ااجتماعی آنه -قتصادیاند بر روابط تجاری کشورهای منطقه تاثیر گذار باشند و بر توسعه توانمی
به  ت سیاسیاهمی قتصاد، تولید ناخالص واثر بگذارند. کشورهای آمریکای التین از نظر اندازه ا

 آرژانتین وند که در گروه اول برزیل، مکزیک شومیسه گروه بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم 
یز د و گروه سوم نشومیند؛ گروه دوم شامل ونزوئال، کلمبیا، پرو و اکوادور گیرمیقرار 

عملکرد  وچند ساختار  د. هرگیرمیکشورهای آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب را در بر 
شان ی اعضایاثرگذار ی مربوطه به یکدیگر شبیه هستند ولی اهمیت آنها متناسب با میزانهاسازمان

 .کندمیفرق 
کم یسده بیست و  در سده بیستم و در اوایل المللیبینمفروضات تحقیق آن است که عرصه 

ین نیاز ترمهمچنین بوده است. هم ایمنطقهی اقتصادی هاسازمانشاهد اهمیت روزافزون و توسعه 
توسعه  از رشد و برای حفظ صلح و ثبات و رفع بحران ها، نیل به سطح قابل قبولی ایمنطقههر 

 .باشدمیاقتصادی 
 نیالت یکایآمر یاقتصادهمگرایی  رونداست که  اینمقاله حاضر  یسوال اصلدر این راستا، 

استوار است  پژوهش فعلی بر این فرضیه ؟استموفق بوده  تا چه حد ایمنطقهدرگسترش تجارت 
 اطق جهان موفقی تجاری در مقایسه با سایر منهاسیاستدر زمینه همگرایی  ینالت یکایآمر که

ه نی همرات جهاعمل کرده است اما این امر با متنوع سازی تجاری و افزایش سهم منطقه در تجار
 ه پژوهشررسی فرضیاست. برای ب دهمینینجانبوده و تبعا به افزایش سطح توسعه اقتصادی منطقه 

ای به بررسی و با استفاده از منابع کتابخانه حلیلیت -با کاربرد روش توصیفی کندمینگارنده سعی 
 ی اقتصادی و تجاری آمریکای التین بپردازد.هاسازمان
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 پیشینه  -1
( 1393الهام رسولی ) مثال ادبیات موجود در زمینه همگرایی در آمریکای التین گسترده است.

که روند همگرایی آمریکای التین را از منظر لیبرالیسم و سازه انگاری بررسی کرده و معتقد است 
شدن و تالش اعضا به عنوان کنشگرانی عقالنی و  جهانی دهاییی ناشی از فراینگرامنطقهایـن 

نافع اقتصادی معنا جو در راستای ایجـاد وابستگی متقابل اقتصادی و کسب م اقتصادی منفعت
 ی دریگرامنطقهن توازن تهدید، ای ودرت و مطابق با منطق توازن ق گراییواقعاز منظر  اما مییابد،

جو در جهت مقابله با تهدیدات  وان کنشگرانی عقالنی و امنیتراستای تأمین امنیت اعضا بـه عن
ای، گر برون منطقهت مداخلهای از جمله تهدید ایاالت متحده آمریکا به عنوان قدربرون منطقه

( به بررسی روندهای کوتاه و بلند مدت اقتصادهای 1993) 1انگل و ایسلر .دشومیمعنـا و تفسـیر 
ی تجاری مشابه  دو هاسیاستآرژانتین، برزیل و مکزیک پرداخته و نتیجه گیری نمودند که 

و درآمدهای سرانه  کشور جنوبی باعث دسترسی به رشد همزمان تولید ناخالص داخلی آنها
قرن بیستم شده است، در حالی که دستاوردهای مکزیک به دلیل  80نزدیک به هم  در دهه 

( هم چهار کشور آرژانتین، 1997) 2آرنااودو و خاکوبو بیشتر با آمریکا متفاوت بوده استتجارت 
میزان همگرایی  اوروگوئه، برزیل و پاراگوئه را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گیری کردند که

 بین آرژانتین و برزیل بیش از کشورهای دیگر بوده است. 
بین شش کشور آرژانتین،   2002مطالعه مشابه دیگری توسط دو نویسنده فوق در سال 

اوروگوئه، برزیل، بولیوی، پاراگوئه و شیلی انجام شد و نشان داد میزان همگرایی بین این کشور 
( به مطالعه امکان تاسیس یک اتحادیه 2006) 3قبل بوده است. هالوودها به مراتب کمتر از مطالعه 

پولی آمریکای التین بین آرژانتین، برزیل، شیلی و ونزوئال  با یا بدون حضور ایاالت متحده 
آمریکا پرداخت و نتیجه گیری کرد که تمایل چندانی در هیچ یک از حاالت وجود نداشت، 

صورت بروز شوکهای اقتصادی آنها نیز در معرض تالطم قرار  چون همه بر این باور بودند که در
( همین موضوع را با جایگزین کردن 2009) 4خواهند گرفت، در حالی که آلگرت و ساند زاتمن

مکزیک به جای ونزوئال و افزودن اوروگوئه مورد بررسی قرار دادند  و به نتیجه مشابهی دست 
د مکزیک با آمریکا و اوروگوئه با آرژانتین و برزیل یافتند، هر چند که میزان همگرایی اقتصا

بسیار باالست، ولی تمایل چندانی برای اتحاد مالی مالحظه نگردید. بر خالف بقیه، کاسرس 
وابستگی متقابل در بازار کار مرکوسور باعث تقویت »( شواهدی ارائه کرد که نشان میداد 2011)

                                                           
1 - Engle & Issler 
2 - Arnaudo & Jacobo 
3 - Hallwood 
4 - Allgret & Sand-Zantman 
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   .(Basnet & Sharma, 2013: 556-7)«بی شده استروند همگرایی  در بین کشورهای همسایه جنو
کای آمری به روایت دیگر، بررسی ادبیات موجود بیانگر این مطلب است که روند همگرایی

نوآوری  التین در قرن بیستم نسبتا ضعیف بوده ولی در قرن بیست و یکم تقویت شده است.
یاسی ستصاد التین از منظر اق پژوهش حاضر پرداختن به همگرایی اقتصادی در منطقه آمریکای

 .باشدمی المللبین
 

 مبانی نظری همگرایی اقتصادی -2
 دگرایینوکارکرو  لهمباد ،کارکردگرایی،نظریه فدرالیسم چهارای در معموال همگرایی منطقه

بی از فدرالیسم و نوکارکردگرایی ترکیتوان گفت که مید. گیرمیمورد بحث قرار 
نجر مراملی روند همگرایی به ایجاد جامعه سیاسی یا نهادهای ف آندر  کارکردگرایی است که

دلیل سختی  به .ین راه دستیابی به همگرایی استاقتصادی بهتر -شود و ابزار و عوامل اجتماعیمی
کثرت  ارچوب یک نظامباید فرایند همگرایی را در چه، المللیبیندر نظام  دستیابی به اجماع

ایی همگر یترنست هاس و فیلیپ اشمنظریه پردازانی مانند ارقرار داد.  ای مورد بررسیگرای منطقه
ای ل منطقهمسائ را فرایندی می دانند که بر اساس آن نخبگان سیاسی به تدریج تعاریف جدیدی از

ی هاازمانسای بیش از نهادها و ی منطقههاسازمانقابلیت و ظرفیت ادغام کنندگی  و نددهمیارائه 
 واد اتحاد ی فرهنگی ناهمگون، ایجهاارزشرا در سطح جهانی به علت وجود جهانی است. زی

ستوار اسه فرض  برد. نظریه نوکارکردگرایی شوهمگرایی گسترده با اشکاالت عمده ای روبرو می
 .رضیه سیاسی شدنف -گرایی جفرضیه برون -سرریز ب فرضیه -الف است:

ز های خصوصی و دولتی است که ا همگرایی نتیجه کار نخبگان در بخش در فرض اول
ه انگیز ستا. فرض دوم معتقد کنند تا نوع دوستانهحمایت می عملگرایانههمگرایی به خاطر دالیل 

ج از  ای موجب بروز تبعیض نسبت به بازیگران خارهای همگرایی در داخل یک اتحادیه منطقه
ه ای دیگر و یا پیوستن بمنطقه تشکیل اتحادیه اهرشود. در نتیجه آنها ممکن است از جامعه می

اسازی و اظهارات اشمیتر پروسه ره فرض سوم طبق .اتحادیه حاضر از خود واکنش نشان دهند
یک  سازدگیری درگیر میتصمیمهای مختلف ا که بازیگران بیشتری را در حوزهگسترش از آنج

کنند که برای شویق میرا ت های ذینفوذ دولتهاگروهده در قالب این ع و پروسه فزاینده است
که  دارد گرایی داللت بر اینسه همگرایی را ادامه دهند. سیاستحفظ منافع اقتصادی، پرو

اختیار  کنند به خاطر ارتقای منافع مشترک به حل مشکالت از طریق واگذاریبازیگران سعی می
 .بیشتر به مراکز فراملی اقدام کنند

روابط بین »های تئوریدر  توانمیر آمریکای التین را ای دهای نظری همگرایی منطقهاما ریشه
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، رهبری و نحوه اعمال آنها در «ساختارگرایان»، 2«حکومت فراملی» 1،«گرایان لیبرالحکومت
رابطه با دستاوردهایشان دانست. الزم به ذکر است بین حکومت گرایان لیبرال اعتقاد به اهمیت 

و  هاسیاستای باید بر اساس ی منطقههاسازمانمقررات  و حکومتهای ملی دارند و معتقدند قواعد
های کشورهای عضو شکل گیرد، در حالی که فرامرزگرایان اعتقاد به تاسیس سازمانی فراتر برنامه

دارند که باید دست به کار تدوین مقررات یک شکل برای کشورهای عضو گردد.  هادولتاز 
ای موفق پیش شرط الزم برای یک همگرایی منطقهبراساس نظریات بین حکومت گرایان، اولین 

که ممکن است به عنوان وابستگی متقابل شناخته شود  باشدمی« شرط تقاضا برای همگرایی»
(Matteli, 1999: 1 یا نام )« شرط » ،بر آن نهند. دومین شرط« روزافزونفعالیتهای فرامرزی گرایی

ای شود یا حالت رهبری منطقهای ظاهر میهاست که یا به صورت ترتیبات منطق« عرضه همگرایی
وابستگی متقابل اقتصادی را شرط الزم برای همگرایی ». بین حکومتگرایان لیبرال کندپیدا می

با  مؤثربه تنهایی امکان برخورد  هادولتکنند و فکر می (Murasovic, 1998: 6)« ای میدانندمنطقه
ای ند هم مسائل ملی و هم منطقهتوانمیانمندی هایشان را ندارند و با روی هم گذاشتن تو هاچالش

بنابراین وابستگی صادراتی یا تجارت محصوالت صنعتی در یک منطقه باعث »خود را حل کنند. 
 .(Cinni, 2017: 112)« شودگرایی میافزایش میل به منطقه

بلی قمورد  ای حرکتی جدید است و باازدید ساختارگرایان هر تالشی برای همگرایی منطقه
د که ت زمانی بروز کننی جدی ممکن اسهاچالشگرایی های منطقه. از نظر تئوریسینکندفرق می
ین ب ای تصمیم به بزرگ شدن و افزایش تعداد اعضا بگیرند. نقطه مقابل ی منطقههاسازمان

 ریگیوه شکلد. آنها خیلی توجهی به نحندهمیحکومتگرایان را وظیفه گرایان جدید تشکیل 
د اعضا ای ندارند و بیشتر تمرکز خود را بر گسترش سازمان و افزایش تعدای منطقههاسازمان

اصلی  ی و اختیارات سازمان دغدغهگیرمیمتصکنند. افزایش موضوعات فنی قابل متمرکز می
ی فرامرزی و هاسازماننووظیفه گرایان است. این گروه همچنین نقش قابل توجهی برای 

ای را آزاد های حرفهبیستی منفعتی و الهاگروهدرال گونه در نظر گرفته و ی فگیرتصمیم
انند مافزایش اعضا را توسعه سازمان و عدمچون عدم»یی شکوفا شود، گرامیگذارند تا منطقه

 .(Weiner & Diez, 2018: 44-56)«دانندتوقف روند همگرایی می
 

 یجنوب یکایآمر یاقتصاد همگرایی تاریخچه-3
به طور مداوم  یاستعمار یقدرتها یمتاز زمان عز همگراییبلند مدت و گسترده  یهاتالش

معموال روند همگرایی را به پنج مرحله بوده است.  یکای التیندر آمر از بحث و گفتگوها یبخش

                                                           
1 - Intergovernmentalism 
2 - Supranationalism 
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تجارت ترجیحی، منطقه تجارت آزاد یا بازار مشترک، اتحادیه گمرکی، اتحاد اقتصادی و اتحاد 
انواع این روندهای ادغام را مشاهده کرد.  توانمیند و در آمریکای التین کنمیسیاسی تقسیم 

دهه پس از جنگ  1با بازار مشترک آمریکای مرکزی ایمنطقهقدیمی ترین تالش برای همگرایی 
سالوادور، کاستاریکا، گواتماال، با حضور پنج کشور ال  1960جهانی دوم آغاز  و در سال 

 70نظامی آن منطقه در دهه های -س رسمیت یافت، ولی درگیریهای سیاسینیکاراگوئه و هندورا
این توافق احیا و تبدیل به یک اتحادیه گمرکی  90آن گردید. در دهه  مؤثرمانع از اجرای  80و  

 شد. 
شد.  یلتشک یدئوو همونت یمانبا پ 1960 یهدر فور 2(لفتا) ینالت یکایتجارت آزاد آمر تحادیها

 یجیبردن تدر یندر منطقه با از ب یدر توسعه اقتصاد یعو تسر جارتت یآزادساز یتالش برا ینا
 یموجود و هماهنگ یدیتول عوامل، به حداکثر رساندن استفاده از ایمنطقهتجارت داخل  موانع

، پاراگوئه، یک، مکزیلی، شیل، برزینموسس آن آرژانت یاست. اعضا المللیبین یهابرنامهتوسعه 
، کوبا، اکوادور، پاناما و ونزوئال یا، کلمبیویبول در سال های بعد کشورهای بودند.پرو و اروگوئه 

در انجمن ادغام لفتا اصالح  یبرا یدئومونته و یدجد یمان، پ1980 . در سالنیز در آن عضو شدند
شکل  کندحد رامت ینالت یکایتواند آمربکه  یبازار مشترک » تاامضا  3(آالدی) ینالت یکایآمر

 (. Rivera, 2014: 2) «گیرد
آن  یاصل یتشد. عضو یلآند تشک یمانبه نام پ ایمنطقه یرسازمان ز یک، 1969در سال 

از پیمان  1976گرفت در سال  یمتصم یلیش .، اکوادور و پرو بودیا، کلمبیلی، شیویشامل بول
صویب با ت 1995شد و در سال  یستأسآند منطقه تجارت آزاد  1993. در سال مزبور خارج شود

 .تبدیل به اتحادیه گمرکی گردیدمشترک  یتعرفه خارج
 واروگوئه  ،ینآرژانت ،یلبرزبا حضور  4یجنوب شاخبازار مشترک  مرکوسور یا 1991در سال 

در منطقه  یتجار یهابلوک یدارترینو پا ینتر یاز قو یکیبه  ین بلوکا  .تاسیس شد پاراگوئه
و  یلبرز یبرق یشهدو کشور هم یتوافق ها برای ل چارچوبیدر اصمرکوسور شده است.  یلتبد

 است.  ینآرژانت
 یکایآمر یهابلوکاز قدرت دو طرفه  یگرد یمیدر منطقه و ن یبلوک تجار یدترینجد

و پرو   یلیش ،یاکلمب ،یکمکز بین کشورهای  1201که در سال  است 5آرام یانوساتحاد اق یجنوب
 ینتجارت و همچن یو آزادساز یسمرالیبنئول یجروکشورها، ت ینا ینتجارت آزاد ب یتتقو یبرا

                                                           
1 - Central American Common Market (CACM) 
2-  Latin American Free Trade Area 
3- Asociacion Latinoamericana de Integracion (Aladi) 
4- Mercado Comun del Cono Sur 
5- The Pacific Alliance (PA) 
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 1/3بلوک حدود  ینا»شد.  یسآرام تأس یانوسدر سراسر اق ییبا کشورها یروابط تجار یشافزا
آمریکا جنوی در  درنفر را  یلیونم 200از  یشمنطقه و ب یناخالص داخل یداز تول درصد

جنوب برای -کا جنوبی، همکاری جنوبروند همگرایی در آمری(. Stratfor, 2017: 1) «دگیرمیبر
با  ،به بعد، به عنوان جایگزینی برای روابط نامتقارن شمال و جنوب 1970از دهه »که توسعه است 

برابر و رقابتی کشورهای جنوب تصمیم گرفتند در راستای تقویت  هدف ایجاد توازن قدرت
 .(Ghaebi, 2018: 170)«همکاری اقتصادی، بین خود همکاری کنند

متحده  ن با ایاالتبه روابط اقتصادی آمریکای التی توانمیبل از پرداختن به مبحث دوم، ق
که بخشی از  کاهش یافت %2صادرات آمریکای التین بیش از  2019آمریکا  اشاره کرد. در سال 

کای د از آمریی جبرانی دولت ترامپ بر واردات آلومینیوم و فوالهاتعرفهآن به خاطر وضع 
ا افزایش بتوانستند  یبکارائ و ینالت یکایآمرکشورهای  2018و 2017های در سال. جنوبی بود

 ینیوملومآاز واردات  ٪7.3متحده و  از واردات فوالد ایاالت ٪23.9صادرات خود،  %9و  12%
زرگ بننده صادر ک ینو چهارم یندوم یکو مکز یل. برزرا به خود اختصاص دهندمتحده  یاالتا

 را متحده قه از ایاالتاز واردات فوالد منط ٪95 یباًو در کنار هم تقر تحده هستندم به ایاالتفوالد 
دات از وار یمیه نکمتحده است  یاالتا آلومینیوم بهصادر کننده  ینپنجم ینآرژانت. به عهده دارند

 د.دهمی یلمتحده را تشک یاالتا ینیومآلوم
 الت متحده آمریکا: واردات فلزات آمریکای التین از ایا1شماره  نمودار

 
Source: US Department of commerce and US international trade commission (section 232 report)  

سهم  .ددهمی یلتشکدر کل منطقه  را واردات از آمریکا دو سوم  یباًتقربه تنهایی به  یکمکز
 2019در سال  منطقهاز   متحده یاالتا ی مرکوسور از وارداتو کشورها مکزیک یبیترک
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  است.بوده  ٪73معادل
 ایمنطقهی اقتصادی هاسازمان-4

مگرایی در برخی جدید، تعمیق ه ایمنطقهی هاپیمان گیریشکلقرن بیست و یکم شاهد 
این  تین بود. دردر آمریکای ال مؤثری هاسازمانی قبلی و کم شدن فعالیت برخی از هاپیمان

 .دشومیی اقتصادی منطقه پرداخته هاانسازمین ترمهممبحث به واکاوی 
 جامعه آند-4-1

و با 1با نام معاهده آند 1969در سال میلیون کیلومتر مربع  5با قلمروی به وسعت جامعه آند 
ونزوئال . یدگرد یلتشک یویاکوادور، پرو و بول یا،چهار کشور کلمب یننامه کارتاخنا بتوافق یامضا

 از چند سال از آن خارج شد.بعدا به این سازمان ملحق و پس 
 یشحوزه؛ افزا یندر ا یو همکار یو اجتماع یاقتصاد یی: همگراعبارتند از2ف جامعه آنداهدا

 ی،امنطقه ییمشارکت در همگرا؛ و شهروندان یبرا یشغل یهافرصت یجادو ا یرشد اقتصاد
 ینست. مقر اعنوان شده ا التینیکایبازار مشترک آمر یلکشورها و تشک یگرآن به د یتسر

 .باشدمی یویکشور بول یتختپا یمادر شهر ل یاسازمان منطقه
 :خود داشته است یاچند دهه یتفعال یطزیر را  سملمو یجامعه آند دستاوردها

ن امعه آند بدوعضو ج یکشورها یدیمحصوالت و خدمات تول کاالها،یتجارت: تمام آزادی
 است که در امر باعث شده ین. همدگردمی کَن مبادله یکشورها ینب یپرداخت عوارض گمرک

. یدردش درآچهار کشور به گ یمواصالت یهاتن کاال در جاده یلیونم 14از  یشب 2018سال 
 یلن تبدموفق جها یاسازمان منطقه یازدهمیننهاد را به  ینآند، ا ی جامعهاقتصاد یهادستاورد

 کرده است.
و  ییوپر ی،اکوادور یایی،تا شهروندان کلمبکَن باعث شده است  یلتردد افراد: تشک آزادی

ضو ع یورهاه کشبخود  یو فقط با ارائه کارت شهروند یدبه گذرنامه و رواد یازبدون ن یویاییبول
( در محدوده ینگ)روم المللیبین یهاتماس ینههز به صفر رساندنهمچنین،  .یندسفر نما
 .با استفاده از تجربه اتحادیه اروپاعضو  یکشورها

عضو در  یکشورها یناخالص داخل یدجامعه آند، تول یرخانهاساس گزارش منتشره توسط دب بر
زده  ین% تخم 3سال گذشته  ی دربوده و متوسط رشد اقتصاددالر  یلیونتر 4/1 بالغ بر 2019سال 

عضو  ی%( از کشورها 21.4) یدالر یلیاردم 119با واردات  یکامتحده آمر یاالتشده است. ا
 ینچ یکا،. پس از آمردشومیمحسوب  یانهاد منطقه ینا یبازار واردات ینتربزرگجامعه آند، 

. هستندکن  یواردات یتجار یکشر ینو سوم ین%( به عنوان دوم 13اروپا ) یه%( و اتحاد 16)

                                                           
1-  Pacto Andino 
2 - Comunidad Andina (CAN) 
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زنده  یواناتو ح یمحصوالت کشاورز ی،موادمعدن ،جامعه آند سوخت یاقالم صادرات یشترینب
 یویپرو، اکوادور و بول یا،کلمب یبه کشورها یببه ترت یناخالص داخل یدتول یشترینب .باشدمی

 10از  یشب یافتدر ی،امنطقه یینهاد همگرا یننکات قابل توجه در خصوص ا»تعلق دارد. از 
 یلیارد وم 4 یافتبا در یاعضو بوده که کلمب یاز خارج توسط کشورها یدالر وجوه ارسال یلیاردم

را به خود اختصاص  یزانم یشتریندالر ب یلیونم 394و  یلیاردم 2 یافتبا در دالر و پرو یلیونم 551
 .(Can Cifras, 2019: 1)اعالم شده است یلیو ش یااسپان یکا،آمر یمبدأ وجوه ارسال. «اندداده
 

 2018بازارهای صادراتی جامعه آند در سال  :1جدول شماره 
 میزان صادرات بازار صادراتی
 % 21 کاایاالت متحده آمری

 % 16 چین
 % 13 اتحادیه اروپا

 % 8  کشورهای عضو جامعه آند
 % 6 مرکوسور

 % 4 پاناما
 % 29 سایر

Source: (Can Cifras, 2019: 1) 
 
 1کاریکوم-4-2 

ارتقاء  آن یکه اهداف اصل یبکارائ حوزهاست از پانزده کشور  یسازمان یبانجمن کارائ
حاصل شود که منافع  یناناطم ست به نحوی کهاعضا یندر ب یو همکار یاقتصاد یکپارچگی

. کندمیرا هماهنگ  یخارج یاستو س شدهبه طور عادالنه به اشتراک گذاشته  یساز یکپارچه
و برنامه  یاقتصاد یهاسیاست یآن هماهنگ یاصل و ماموریت یستأس 1973سازمان در سال  ینا

آن در  یافتهتوسعهکمتر  یکشورها یراب یژهو یپروژه ها یجادو ا یتوسعه است. طراح یزیر
 یبه اختالفات تجار یدگیاعضا و رس  یبرا ایمنطقهبازار واحد  یکبه عنوان  یتفعال حوزه،
است.  یانگو ،در جورج تاون یرخانهدب ی. دفتر مرکزدر دستور کار آن قرار دارد ایمنطقه

کشور عضو خود را به دو  15ه اساسنام 4طبق ماده  و سازمان ملل است یناظر رسمیکوم عضو راک
  .2یافتهتوسعهکمتر در حال توسعه و ممالک  ی: کشورهاکندمی یمگروه تقس

توسعه  ی،خارج یاستس یهماهنگ ی،استوار است: ادغام اقتصاد یبر چهار ستون اصل یکومراک

                                                           
1- Caribean Community (CARICOM) 
2- Least Developed Countries (LDCs) 
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ترک و مش یقبا عال همراهمتحده  یاالتا «مرز سوم» یبمنطقه کارائیت. و امن ی؛و اجتماع یانسان
به همراه دارد  کارائیب و آمریکاشهروندان  یکه روزانه منافع ملموس برا یروابط اجتماع

پر  یاقتصاد یهمکار یب و نشان دهنده یککارائ  یتجار یاصل یکمتحده شر یاالتا». باشدمی
میلیارد  3/12 یمازاد تجارتجارت و دالر  یلیاردم 35شاهد  2018 سالجنب و جوش است که در 

. هر چند این (www.state.gov, 2020: 1)«.بود  یست آمریکاییتور یلیونم7/14 و متحده یاالتا یبرا
رابطه تقریبا یکسویه نتوانسته است توسعه اقتصادی الزم را برای اعضا به دنبال داشته باشد، ولی در 

اسخ د به نیازهای اقتصادی کشورهای مزبور پتوانمیحال حاضر تنها منبع اقتصادی است که 
 گوید.

وع تحده شرم یاالتا کنندگان یداز تول یاریمانند فوالد، بس یمواد یبر رو هاتعرفه یشبا افزا
 ها زینهه یشفزااکه در آن از  کرده اندخود به خارج از کشور  تولیدبه گفتگو در مورد انتقال 

وجود  .است و منطقه کارائیب یکی از مناطق مورد نظر سرمایه گذاران آمریکایی هستند راحت
  ب است.دیگر از انگیزه های انتقال سرمایه به کشورهای کارائی  بهشت های مالیاتی یکی

و  یتست کسن ،و باربادو یگواآنت 2018در سال  یواقع یناخالص داخل یداز نظر رشد تول»
از  نیضا دارند. همچناع ینرا در ب یزانم ینباالتر 4.2، 4.6،7.4با درصد  یببه ترت گراناداو یس نو

قرار  دومینیکنو یاسنت لوسیب جامائیکا، به ترت 2018انجام تجارت در سال  ینظر آسان
 (.(IMF,2018:5«دارند

 1اتحادیه آمریکای التین برای همگرایی )آالدی(-4-3
 زمان درسا یناست. ا ایمنطقهو  المللیبینسازمان  ین برای همگرایی یکالت یکایآمر تحادیها

 500بع،  جمعیت میلیون کیلومتر مر 20کشور با وسعت کل  13بین  1980در ویدئمونته و با پیمان
 یجادا الریدتریلیون دالر و تجارت خارجی دو تریلیون  5میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی 

(UNCTAD, 2019: 1) ز ا یک( شد. هر لفتا) ینالت یکایانجمن تجارت آزاد آمر یگزینجا و
در  یافتههتوسعدغام ا یندتوسعه فرا شوند. یالحاق متقاض یبرا ندانتومی ینالت یکایآمر یکشورها

ست و منطقه ا یاجتماع -یتوسعه هماهنگ و متوازن اقتصاد یجبا هدف تروی چارچوب آالد
 است. ینالت یکایبازار مشترک آمر ی یکو مترق یجیهدف بلند مدت آن استقرار تدر

  یاهمنطق سازوکارسه  یقاز طر ینالت یکایبازار مشترک آمر یجاد یکا یبرای آالد
 :باشدمیزیر  یاقتصاد یحاتترج
اعمال  یهاتعرفهعضو نسبت به  یکشورها یکاالها یبرا ایمنطقهترجیحی تعرفه ایجاد  (1
 .ثالث یکشورها یبرا شده
 .عضو یهمه کشورها جدید با مشارکت ایمنطقه یهانامهموافقت ایجاد (2

                                                           
1- Asociacion Latinoamericana de Integracion (ALADI) 
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 .عضو چند کشور  یادو  جانبه اختیاری با مشارکتهای چندتوافقنامه ایجاد  (3
 یستل یقه( از طراکوادور و پاراگوئ ،یویمنطقه )بول یاقتصاد یافتهتوسعهکمتر  کشورهای

انند م یهمکار یژهو یهابرنامهند. شومیبهره مند  یحیترج یستمس یکاز  سایر اعضاباز  یکاالها
ز جمله ای ناورف یبانیپشت مالی و اعتبار ینتأم ،تهیه مقدمات سرمایه گذاری ،آموزشی یدوره ها

 ینگونها مشارکت کامل د چونگیرمیتسهیالتی است که در اختیار کشورهای کوچکتر قرار 
 یرام زادغ یاه توافقنامهخود  یدر ساختار قانونی کشورها در روند ادغام مورد نظر است. آالد

و  یچارچوب نهاد کیبه عنوان  یجه. در نتدگیرمی، چند جانبه و دو جانبه را در بر ایمنطقه
 یجادا یالش ها برات ینا یتو تقو یتحما یرا برا یاقدامات ،ایمنطقه همگرایی «چتر» ی یاقانون
واقعی در  از نظر رشد تولید ناخالص داخلی» .کندمی یجادمشترک ا یاقتصاد یفضا یجی یکتدر

در بین اعضا دارند.  درصد باالترین میزان را 4و 2/4،4بولیوی، شیلی و پرو به ترتیب با  2018سال 
 «باشندمییا به ترتیب مکزیک، شیلی و کلمب 2018همچنین از نظر آسانی انجام تجارت در سال 

(IMF, 2019: 25).  
 
 1نفتا -4-4

 یاالتا و یککزاست که توسط کانادا، م یا توافقنامه یشمال یکایتجارت آزاد آمر توافقنامه
ین تربزرگی اخلناخالص د یدتولاز نظر نفتا آمد. به اجرا در  1994 یهژانو 1 یخمتحده  از تار

 .تجهان اس یتجار یهابلوک ینتربزرگاز  سازمان اقتصادی قاره آمریکا و یکی
توافق  یکا کردن نفتا ب یگزینجا یدر پ یکااز زمان انتخابجمهور آمر یسدونالد ترامپ رئ

 2018ال سپتامبر آغاز کرد. در س یکخود را با کانادا و مکزتوام با فشار بود و مذاکرات  یدجد
( USMCAکانادا ) و یکمکز -متحده یاالتا وافقنامهت باتوافق کردند که نفتا را  سه کشور
 کنند. جایگزین 

 یکمکز دا وکانا ،متحده یاالتا ینب یگذار یهبردن موانع تجارت و سرما ینهدف نفتا از ب
به  یکز صادرات مکزا یمیاز ن یشر بب هاتعرفه یحذف فور ،1994 یهانونفتا در اول ژی بود. اجرا

 10 یاشت. طرا به همراه د یکمتحده به مکز یاالتسوم صادرات ا یکاز  یشمتحده و ب یاالتا
 یند به جز برخشدمیحذف  یکمتحده و مکز یاالتا یهاتعرفهتمام  ،توافقنامه ینا یاز اجرا الس

مرحله  سال از 15 یط که قرار بود یکمتحده به مکز یاالتا یزاز صادرات محصوالت کشاور
تا بود. نفگمرکی از حقوق  یانادا قبالً عارک -متحده  یاالتتجارت ا یشترند. بشومیخارج 

 یعنوم یتکاز حقوق مال یتو حما یتعرفه ا یرغ یبردن موانع تجار ینب ازبه دنبال  ینهمچن
 محصوالت معامله شده بود.

درصد  1.31 یککاهش تعرفه نفتا، رفاه مکز یلبه دل»نشان داد که  2015ر سال مطالعه د یک

                                                           
1- North American Free Trade Area(NAFTA) 
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 Caliendo, 2015: 35). ) «است یافته یشافزا %118 یکو تجارت داخل بلوک مکز یش یافتهافزا
مطالعات سال ». کاهش یافت یکشدن مکز یجهان یرتحت تأث مناطق یشترو فقر در ب ینابرابر
 یاساز کشاورزان در مق یشتراز نفتا ب یککه کشاورزان کوچک مکز ددهمینشان  2015و  2013

این یک نمونه است که بر اساس آن، در کنار  .(Prina, 2015: 121) «بزرگ بهره مند شدند
 یاقتصاد یهادر حوزه یالمللنیب یهاتمام تالششود که های دیگری از این منطقه، گفته مینمونه
 .(Aghajanloo, 2018: 1)«هستند یدر شکل جهان یفاه عمومسطوح گوناگون ر یارتقا یدر پ

 ینتضم یرژقانون تناسب ان ،نفتا 605ها، ماده  ییکانادا یشورا 2018مطابق گزارش سال 
شند و اشته باد «اداکان یعینفت و گاز طب یشترنامحدود به ب یباتقر یدسترس»ها  یکاییکند که آمریم

 گاز طبیعی٪52 نفت و٪74را کاهش دهد.  قو بر یعیاز طبنفت، گ د دسترسی بهتوانمیکانادا ن
به  ینطقم 1993سال  نفتا دری مقررات که هنگام امضا ینا د.شومیانجام متحده  یاالتبه ا کانادا
 یطاز مح یتها حماییکانادا یشورا .(Laxer, 2018: 15)به نظر نمیرسندمناسب  یگرد ،یدرس ینظر م

 ستند. مخالف ه برداری از نفت شیلبهرهنفتا در قش نند و با دهمیرا ارتقاء  یستز
 لی، طال، وساآالتماشینمانند نفت خام،  ،متحده یاالتچهارم از کل واردات ا یکحدود 

که  ندگیریمسرچشمه  یکشده، از کانادا و مکز یفرآور ی، محصوالت تازه، دام و غذاهایهنقل
م سو  یکیباًر، تقیندات هستند. عالوه بر امتحده از وار یاالتدوم و سوم ا یکننده ها ینتام

نفت و  ،یعدن، قطعات خودرو، سوخت مآالتماشین یژهمتحده، به و یاالتاکاالیی صادرات 
 .ارسال شده است یککانادا و مکز ه مقصدب یکپالست

 :عبارتند از USMCAییرات در نفتا پس از تبدیل به تغ ینتربزرگ
درصد  75داقل ح یدخودروها باعرفه ترجیحی، محتوای ملی برای برخورداری از تمبدا:  ینقوان

 شده باشند. یدکانادا تول یامتحده  یاالت، ایکمکز قلمرو در محصول
تا باید ه ساخته شود ک یتوسط کارگران یددرصد از قطعات خودرو با 45تا  40مقررات کار:

 یکارگر یدجد ینقوان یکدالر درآمد داشته باشند. مکز 16 دستمزد روزانه حداقل 2023 سال 
 یاتار اجرها هنوز هم خواس. دموکراتبه عمل آیدکارگران  از یشتریب یتکرد تا حما تصویب

کانادا  تیابه بازار لبن یشتریب یدسترس یکاییکشاورزان آمر .(Stewart, 2020: 3) تر هستندسخت
 یکاییزان آمرکشاور یبرا خود را یاترا مجبور کرد بازار لبنکانادا   یکامتحده آمر یاالتدارند: ا

 .دبه حساب میای ترامپ یبرا یبزرگ . این امر پیروزیکندباز 
ال س 70به  را یت حمایت از آثار ادبی و کپی راقرارداد  ین: ایجیتالو تجارت د یمعنو یتمالک

رای حمایت از بدوره را  ینا یند. همچندهمیمورد( گسترش  50از  یش)ب یسندهنو فوتاز  بعد
 حمایت یرارا ب یدیمقررات جد .ددهمیگسترش ت صنعتی در زمینه محصوالت دارویی اختراعا

 ترنتیینا یهااز شرکت یتو حما یکیالکترون یهاو کتاب یقیموس در زمینه یتالجیاقتصاد د از
 کنند.یم توجه کاربران وضع شده و به حقوق 
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 1مرکوسور-4-5
و  1991در  یونآسونس یمانپ باه است ک یجنوب یکایدر آمر یبلوک تجار یک مرکوسور

اراگوئه و پ ،یلبرز ،ینآرژانت نکامل آ یشده است. اعضا یستاس 1994در اورو پرتو پروتکل 
در  یقلت تعلبه حا 2016عضو کامل است اما از اول دسامبر سال  یکاروگوئه هستند. ونزوئال 

 آمده است.
قررات ماست.  سرمایهردم و م ،کاالها یالتجارت آزاد و حرکت س ءهدف مرکوسور ارتقا

ک زاد به سمت یگفت از یک منطقه تجارت آ توانمیو مرکوسور بارها به روز  و اصالح شده 
 مرکیگ یاستس یکآزاد و  ایمنطقهه در آن تجارت درون حرکت کرده ک یگمرک یهاتحاد

 وجود دارد. ی عضوکشورها ینمشترک ب
ین واحد تربزرگ، 2017دالری در سال  تریلیون 2.7مرکوسور با  تولید ناخالص داخلی 

 فاده ازغم استری آمریکای التین و کارائیب است. ساختار نهادی مرکوسور علیتجاری در منطقه
ز طریق ادولتی  گیری در سطح میانی اروپا همچنان ضعیف مانده و تصمیمالگوی فراملی اتحادیه

ای نطقههای فرامذاری حاکمیت به ارگاند، زیرا کشورهای عضو تمایل به واگشومیاجماع اتخاذ 
درصد، با 14.20درصد، با چین  14.20برابر  2013تجارت داخلی مرکوسور  در سال »ندارند. 

هم بودن مدرصد بوده است که نشان دهنده  60.8درصد و با بقیه جهان  10.8ایاالت متحده 
ه دو کشور ذکر است ک . الزم بهباشدمیکشورهای شرق آسیا در مبادالت تجاری مرکوسور 

 باشندمیدارا  بیشترین درصد در صادرات و واردات مرکوسور را 2017برزیل و آرژانتین در سال 
صد در 19.9درصد و  72درصد و در واردات  22.2درصد و  71که به ترتیب در صادرات 

 .(Caichiolo, 2018: 126) «باشدمی
ابط تجاری برای رو مؤثرگامی  2019سال  توافقنامه تجاری مرکوسور با اتحادیه اروپا در

ن پارلما ائید همهاست اما با چالش های فراوانی از جمله مشکالت زیست محیطی و ت ایمنطقهفرا
 کشورهای اتحادیه اروپا مواجه است.

 2آلبا-4-6
است که  یدولت ینسازمان ب یک، یکامردم آمر یبرا یواریاتحاد بول 3ی،پا تی.سی.یا آلب آلبا

است. نام  یبو کارائ ینالت یکایآمر یکشورها یو اقتصاد یاسی، سیادغام اجتماع یدهبر ا یمبتن
 متولد کاراکاس یجنوب یکای، رهبر استقالل قرن نوزدهم آمریواربول یدئولوژیبه ا «یواریبول»

 . کندمتحد  «ملت بزرگ» یکرا به عنوان  یاییاسپان یکایآمر خواستیکه م دگردمیبر

                                                           
1- Mercado Comun del Sur (Mercosur)   
2- ALBA 
3- Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) 
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 و فیدل گو چاوسکه با ابتکار هو استآمریکمقابله با منطقه تجارت آزاد  یبرا یاآلبا پروژه
 ایمنطقهدغام ا یجهدف از آلبا ترو متولد شد. 2004ونزوئال و کوبا در دسامبر  کاسترو رهبران

ن به د، همچناوجو یناست. با ا یالیسمو اهداف مخالف امپر هاارزشبر اساس  تینال یکایآمر
 ینا. بطور خاص، کندمی یهبر صادرات، تک یجد ید، مانند تأکیبرالینول یاصول اساس یبرخ

د طق ماننمنا از یگسترده ا یفط یمعاهدات همکار یقو ونزوئال از طر یویبول ،کشور شامل کوبا
یت اهم 2009و  2007در  و اکوادور یکاراگوئهنعضویت و فرهنگ است.  اشت، بهدیانرژ

 بیشتری به اتحادیه داد.
قرر شد که مجلسه  ینآلبا در کاراکاس برگزار شد. در ا اجالس یازدهمین، 2012 یهفور  در

 و یتببا هدف تث یتحما ،منطقه مشترک توسعه یکشود به عنوان  یجادا یاقتصاد یفضا یک
نین چهم. و متنوع خواهد بود یتکه تقو یاز روابط اقتصاد یدجد یگزینجا یالگو یت یکتقو

 ید:ی زیر تدوین گردهابرنامه
و  یرهمکا؛ کشورها و محصوالت ینو عدم رقابت ب اعضا ینب یو همکار یاقتصاد تکمیل

 ؛یاجتماع یرارصندوق اضط یجادا؛ منطقه یافتهتوسعهکمتر  یکشورها باشده  یانب یهمبستگ
؛ بیارائک یو کشورها ینالت یکایآمر یکشورها ینارتباطات و حمل و نقل ب یکپارچهتوسعه 

 یها یارگذ یهماارتقاء سر؛ منطقه یکشورها ینب یادغام انرژپایدار؛ ء توسعه ارتقا یاقدام برا
 ءرتقاا؛ یبکارائ و ینالت یکایآمرو هویت دفاع از فرهنگ ؛ قلمرو آلبادر  ینالت یکایآمر یهسرما

ا و کشوره با ذاکرهو در روند م المللیبینمواضع  یهماهنگ؛ و یمعنو یتمالک یاستانداردها
 .یگرد یهابلوک

آلبا بسیار بر ونزوئال متکی است و با تغییر شرایط اقتصادی در این کشور تاثیر مستقیمی روی 
درصد از کل اقالم  66سوخت با  2015این اتحادیه می گذارد. بیشترین اقالم صادراتی در سال 

ی درصد از کل اقالم بوده است. راه انداز 35با  آالتماشینبوده و همچنین بیشترین  واردات، 
حجم معامالتش کاهش پیدا  2013ست سمبل همگرایی باشد از سال توانمیکه  1«سوکر»پول 

در ». بانک آلبا نیز اقدامی دیگر در این راستا بود که باشدمیکرد که تابعی از تحوالت ونزوئال 
 سال یانپا در .یدرس یکادالر آمر یلیونم 330معادل  یبه رقم بانک ییکل دارا ،2017سال  یانپا

سال  9فراتر رفت و در  یکادالر آمر یلیونم 78از مبلغ معادل  یمال ینتأم یفعل یپرتفو ،2017
اعتبار  یندالر را جمع کرد. تأم یلیونم 410به ارزش  یمال ینحجم کل تأم ،خود یتنخست فعال

، (٪17)، موادغذایی(٪23ها) ،زیرساخت(٪28) یبازرگان یدر بخش ها یژهبانک آلبا به و
 ، سالمت(٪7) کشت. «، آموزش و پرورش متمرکزشده است(٪8) یت، صنع(٪15) یالم کمکهای

                                                           
1-  SUCRE 
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( حمایت از قیمت نفت از طریق 1نیز  سه هدف اصلی دارد که  1پتروکریب (.1٪) وروغن( 2٪)
 .(Gallo, 2017: 20)( تجارت عادالنه توسط تهاتر 3وسعه ( بودجه برای ت2وام کم بهره 

  
 2اوناسور-4-7

د که اکثرا با حضور کشورهای مرکوسور و جامعه آن 2011مارس  11 یخر در تاراوناسو یمانپ
 یورهاکنگره کش 12از  9 یبکه به تصو یهنگام دارای حکومتهای چپ شده بودند تاسیس و

ا م االجرز الزاو چهار سال  یمانپ یاوناسور، هفت سال پس از امضا ، الزم االجرا شد.یدعضو رس
 کرده است، از جمله: یشرفتشدن آن، از جهات مختلف پ

و  هادولت یروسا یمنظم شوراجلسات  ،یدائم یدفتر مرکز هایی مانندو نهاد ساختار اسیست
 ودگان یننما یپنجاه جلسه شورا یباً امور خارجه؛ تقر یرانوز یجلسات دو ساله شورا حکومتها،

 کل تاکنون. یرمختلف آن و چهار دب یها یرخانهبا دب یعموم یرخانهدب
ر ترک دمواضع مش یینو تع یاسیس یانجیگریبه عنوان تاالر گفتگو، م اوناسورکه  یشنق
 بانه درطل ییداج یمانند تالش ها ییها یتدر موقع اهمیت دارد. به خصوص کرده است فاایمنطقه

 یریرگداگوئه؛ پار پارلمان در یاقدام به کودتا در اکوادور؛ کودتا یتی؛لرزه در هائین. زمیویبول
وبا. کودتا ک یمحاصره اقتصاد ین؛در و یویبول یجمهور یاستر یمایهواپ ینزوئال. نگهداردر و

 یتاکمح یعا. و ادیمل یتامن یبرا یدیاز ونزوئال به عنوان تهد یکادر هندوراس؛ اعالم آمر
 نقش آن بیشتر به چشم آمد.  لکلنداف یربر جزا ینآرژانت

به عنوان  وجود دارد. در اوناسوراد کالن اقتص ییاز همگرا یشواهد الزم به ذکر است که
و  هیافتهش کا یکاریهمه کشورها، نرخ بدر مشابه  نسبتاً مثال، متوسط نرخ رشد و نرخ تورم 

و از  کشورها همه یابر یدارپا نسبتاً ارز  ینرخ واقع ، همه کشورها یدوره  برا ینا در شده سانهم
ع دالیل از جمی 2010تا  2000از ی اوناسور رهاکشو ینب تجارت ایمنطقهتر  حجم داخل همه مهم

ارآمدن روی ک هستند. اما عوامل واگرایی نیز در بین اعضا وجود دارد و پس از مؤثرهمگرایی 
 ویت خودیا عضترامپ و فشارهای وارده شش کشورآرژانتین برزیل، پاراگوئه، پرو، شیلی و کلمب

 یاخالص داخلن یدتولاوناسور در سهم » دند.به حالت تعلیق درآور 2018را در اتحادیه در سال 
 7.7رمیانه با  به خاو توانمیدرصد بوده است که در این میان  6.1معادل  2013ی در سال  جهان

لید ناخالص درصد  اشاره کرد. نرخ سرمایه گذاری اوناسور نسبت به تو 3 درصد و آفریقا با
د در جایگاه درص 21آسیا مثل ژاپن با  درصد است که در مقایسه با کشورهای شرق 20.1داخلی 
 (Ferrari-Filho, 2014: 415).«باشدمیمناسبی 

                                                           
1- Petrocaribe 
2- Union de Naciones del Sur(UNASUR) 
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 تحاد اقیانوس آراما -4-8
د و دهیم یلرا تشک ینالت یکایآمر یناخالص داخل از تولید ٪38بلوک در حال حاضر  ینا

 قه را تشکیلنطمتجارت  ٪50د و دهمی یلنفر را تشک یلیونم 225 یتجهان با جمع اقتصاد ینهشتم
 آزاد ٪100جارت ت 2030است که تا سال  ینآرام ا یانوساتحاد اق یاز اهداف اصل یکید. دهمی

سرانه  یت، نفر جمع یلیونم 228چهار کشور  ینا، در حال حاضر»عضو انجام شود. یکشورها ینب
هدف . (Bonds, 2018: 4)«دالر دارند 7،674.85 یناخالص داخل یددالر و سرانه تول یلیاردم1750

 ینهمچن و ستا ینالت یکایآمر یکشورها ینآرام  ارتقاء و بهبود تجارت ب یانوساتحاد اق یاصل
مورد  در یهااتحاد دو پ یاستراتژ .یتجارت جهان یاندر م یگروه بزرگ تجار یکشدن به  یلتبد

  .تجارت ی و مرکزی برایگذار یهسرما یجذاب برا یمقصد :خدمات دارد
 یشترینبکه  ی، کشورکندمی ینتأم یکاتحاد را مکز یناخالص داخل دیدرصد از تولشصت 
از  یر تعدادرام دآ یانوسدر طول پنج سال اول، اتحاد اق اتحاد دارد. یاعضا یندر ب یمازاد تجار

 ینا ینمترمه یانگراعضا نما ینتجارت در ب یدرصد 20 یشکرده است. افزا یشرفتاهداف خود پ
 یناس بتم یشاافز ،افراد در جهت تحرک بیشتر یمهاجرت یازاتامت»، یبترت ینموارد است. به هم

 «باشدمی از آن جمله، 2015تا  2011درصد از سال  35حدود  تجارت یشافزا و، ی عضوکشورها
Lallande, 2016: 19).) 

 
 نتیجه گیری

از قدمت زیاد و در عین حال از نوعی گسستگی   های تجاری در آمریکای التینبندیبلوک
برخوردار است زیرا کشورها در قرن بیستم بیشتر خود را در قالب روابط اقتصادی دوجانبه با 
آمریکا تعریف می کردند تا قرارداد های چندجانبه داخل بلوک تجاری. در حال حاضر هم چین 

و با سرمایه و تکنولوژی ارائه شده  کندتوانسته اعتماد حکومتهای چپگرای منطقه را به خود جلب 
یک راه، نفوذ به آن کشورها را آسان نماید. میزان تجارت بین -چارچوب پروژه یک کمربند در

و  المللیبیننشان از تاثیر پذیری از تحوالت  ایمنطقهکشورهای عضو هر سازمان اقتصادی 
به گروه سه) مکزیک، کلمبیا و ونزوئال( اشاره کرد که در  توانمیدارد. به طور مثال  ایمنطقه
سال به طول انجامید. مکزیک بعد از امضای نفتا با آمریکا  10تاسیس و عمر آن فقط  1990سال  

و کانادا عالقه قبلی خود را به آن از دست داد. رئیس جمهور سابق ونزوئال چاوز به فکر پیوستن به 
از مرکوسور افتاد و هم از تمدید گروه سه خودداری کرد و هم بعدا از جامعه آند خارج شد. بعد 

امضای نفتا و مرکوسور بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت روند همگرائی در قاره 
تشکیالتی به نام منطقه آزاد  ایمنطقهی اقتصادی هاسازمانآمریکا را تعمیق کرده و از راه پیوند 
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بیست و  را تاسیس نماید. تالشهای زیادی در این راه به عمل آمد اما  قرن 1تجاری تمام آمریکا
یکم شاهد روی کار آمدن حکومتهای  چپ در آمریکای التین از راه انتخابات دموکراتیک بود. 
پیروزی لوال دا سیلوا در برزیل، نستور کریشنر در آرژانتین، اوو مورالس در بولیوی و رافائل کوره 

مانند  ایهمنطقآ در اکوادور رویای همگرایی آمریکایی را به باد داد و ناگهان دو سازمان 
مرکوسور و جامعه آند را در اختیار احزاب و حکومتهای چپگرایی قرار داد که تقویت روابط 
تجاری با روسیه، چین و هند را بر نزدیکی روابط با واشنگتن ترجیح میداد. با پیروزی ترامپ در 

که آمریکا با  انتظار داشت توانمیآمریکا و بولسونارو در برزیل این روند مجددا تغییر کرده و 
استفاده از تجربه مذاکره مجدد نفتا، بقیه کشورهای آمریکای التین را برای مذاکرات دوجانبه 
تجاری تحت فشار قرار دهد تا بتواند امتیازات بیشتری بگیرد. لذا با توجه به تغییر نقشه اقتصادی 

حت تاثیر تحوالت بیشتر ت ایمنطقهگسترش تجارت  های نوین ژئو اکونومیک،جهان و واقعیت
ی اقتصادی آمریکای التین و  هر چند کشورهای این هاسازمانبوده تا سازوکارهای  المللیبین

منطقه همگی در سازمان تجارت جهانی عضویت فعال دارند، ولی سهم کل تجارت آمریکای 
د فراتر التین از تجارت جهانی در قرون بیستم و بیست و یکم تغییر چندانی نکرده و از پنج درص

 نرفته است.
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