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چکیده
آمریکای التین بعد از جنگ جهانی دوم وارد روند همگرایی منطقهای گردید و در قرن
بیست و یکم نیز در همان راه گام برداشته و به دنبال همگرایی بیشتر است .اما این مسیر چندان
هموار نبوده و تحت تاثیر تحوالت داخلی ،منطقهای و بینالمللی قرار گرفته و نتایج گوناگونی به
دنبال داشته است .مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که روند همگرایی اقتصادی
آمریکای التین درگسترش تجارت منطقهای و در توسعه اقتصادی تا چه حد موفق بوده است؟
پژوهش فعلی بر این فرضیه استوار است که آمریکای التین در زمینه همگرایی سیاستهای
تجاری در مقایسه با سایر مناطق جهان موفق عمل کرده است؛ اما این امر با متنوع سازی تجاری و
افزایش سهم از تجارت جهانی همراه نبوده و تبعا به افزایش سطح توسعه اقتصادی منطقه
نینجامیده است .ادبیات موجود در این زمینه را میتوان در دو گروه جای داد .گروه اول بر این
باور است که همگرایی تجاری بین کشورهای بزرگتر منطقه از موفقیت بیشتری برخوردار بوده
و کشورهای کوچکتر به دلیل وابستگی به روابط دوجانبه با آمریکا و اروپا نفعی در همگرایی
منطقهای نمی بینند.گروه دوم معتقد است که کل منطقه آمریکای التین به همگرایی تجاری
عالقمند است اما چون تمایلی به همگرایی مالی و اقتصادی ندارد نمیتواند از مزایای آن استفاده
کرده و سهم خود را از تجارت جهانی ارتقاء بخشد .برای بررسی و آزمون فرضیه پژوهش تالش
خواهد شد با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی سازمانهای اقتصادی و تجاری آمریکای التین
پرداخته و دستاوردهای آنان را تحلیل نمود.
کلیدواژگان
آمریکای التین ،همگرایی اقتصادی ،سازمانهای منطقهای ،سیاستهای تجاری
* نویسنده مسئول ،استادیار دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه /ایمیلm.fakheri@sir.ac.ir :
**

کارشناس ارشد مطالعات منطقهای دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه  /ایمیل:

masoudhamedani90@gmail.com

 54

فصلنامه مطالعات بینالمللی ،سال  ،16شماره  ،)63( 3زمستان 1398

مقدمه
میزان همگرایی در منطقه آمریکای التین همواره در سطح باالیی نسبت به بقیه مناطق قرار
داشته است .بعد از جنگ جهانی دوم کشورها به اهمیت همکاری بینالمللی در چارچوب
سازمانهای منطقهای پی بردند و توسعه همکاریها در قالب سازمانهای منطقهای همراه به عنوان
رهیافتی مؤثر برای خروج از بحران های بینالمللی پذیرفته شد .همکاری و هماهنگی کشورها در
قالب سازمانهای منطقهای ابتدا به لحاظ دغدغه های امنیتی بروز نمود و در جهت افزایش توان
رویارویی با مسائل جدید امنیتی -دفاعی بود ولی به تدریج دامنه آن به مسائل اقتصادی و تجاری
گسترش یافت و قراردادهای تجاری منطقهای ،مناطق تجارت آزاد و اتحادیه های گمرکی در
دنیای امروزی هویدا شدند.
اهمیت موضوع پژوهش حاضر آن است که سازمانهای اقتصادی منطقهای با سیاستهای خود
میتوان ند بر روابط تجاری کشورهای منطقه تاثیر گذار باشند و بر توسعه اقتصادی -اجتماعی آنها
اثر بگذارند .کشورهای آمریکای التین از نظر اندازه اقتصاد ،تولید ناخالص و اهمیت سیاسی به
سه گروه بزرگ ،متوسط و کوچک تقسیم میشوند که در گروه اول برزیل ،مکزیک و آرژانتین
قرار میگیرند؛ گروه دوم شامل ونزوئال ،کلمبیا ،پرو و اکوادور میشود و گروه سوم نیز
کشورهای آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب را در بر میگیرد .هر چند ساختار و عملکرد
سازمانها ی مربوطه به یکدیگر شبیه هستند ولی اهمیت آنها متناسب با میزان اثرگذاری اعضایشان
فرق میکند.
مفروضات تحقیق آن است که عرصه بینالمللی در سده بیستم و در اوایل سده بیست و یکم
شاهد اهمیت روزافزون و توسعه سازمانهای اقتصادی منطقهای بوده است .همچنین مهمترین نیاز
هر منطقهای برای حفظ صلح و ثبات و رفع بحران ها ،نیل به سطح قابل قبولی از رشد و توسعه
اقتصادی میباشد.
در این راستا ،سوال اصلی مقاله حاضر این است که روند همگرایی اقتصادی آمریکای التین
درگسترش تجارت منطقهای تا چه حد موفق بوده است؟ پژوهش فعلی بر این فرضیه استوار است
که آمریکای التین در زمینه همگرایی سیاستهای تجاری در مقایسه با سایر مناطق جهان موفق
عمل کرده است اما این امر با متنوع سازی تجاری و افزایش سهم منطقه در تجارت جهانی همراه
نبوده و تبعا به افزایش سطح توسعه اقتصادی منطقه نینجامیده است .برای بررسی فرضیه پژوهش
نگارنده سعی میکند با کاربرد روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی
سازمانهای اقتصادی و تجاری آمریکای التین بپردازد.
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 -1پیشینه
ادبیات موجود در زمینه همگرایی در آمریکای التین گسترده است .مثال الهام رسولی ()1393
روند همگرایی آمریکای التین را از منظر لیبرالیسم و سازه انگاری بررسی کرده و معتقد است که
ایـن منطقهگرایی ناشی از فرایندهای جهانی شدن و تالش اعضا به عنوان کنشگرانی عقالنی و
اقتصادی منفعت جو در راستای ایجـاد وابستگی متقابل اقتصادی و کسب منافع اقتصادی معنا
مییابد ،اما از منظر واقعگرایی و مطابق با منطق توازن قدرت و توازن تهدید ،این منطقهگرایی در
راستای تأمین امنیت اعضا بـه عنوان کنشگرانی عقالنی و امنیت جو در جهت مقابله با تهدیدات
برون منطقهای از جمله تهدید ایاالت متحده آمریکا به عنوان قدرت مداخلهگر برون منطقهای،
معنـا و تفسـیر میشود .انگل و ایسلر )1993(1به بررسی روندهای کوتاه و بلند مدت اقتصادهای
آرژانتین ،برزیل و مکزیک پرداخته و نتیجه گیری نمودند که سیاستهای تجاری مشابه دو
کشور جنوبی باعث دسترسی به رشد همزمان تولید ناخالص داخلی آنها و درآمدهای سرانه
نزدیک به هم در دهه  80قرن بیستم شده است ،در حالی که دستاوردهای مکزیک به دلیل
تجارت بیشتر با آمریکا متفاوت بوده است آرنااودو و خاکوبو )1997(2هم چهار کشور آرژانتین،
اوروگوئه ،برزیل و پاراگوئه را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گیری کردند که میزان همگرایی
بین آرژانتین و برزیل بیش از کشورهای دیگر بوده است.
مطالعه مشابه دیگری توسط دو نویسنده فوق در سال  2002بین شش کشور آرژانتین،
اوروگوئه ،برزیل ،بولیوی ،پاراگوئه و شیلی انجام شد و نشان داد میزان همگرایی بین این کشور
ها به مراتب کمتر از مطالعه قبل بوده است .هالوود )2006(3به مطالعه امکان تاسیس یک اتحادیه
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،
چون همه بر این باور بودند که در صورت بروز شوکهای اقتصادی آنها نیز در معرض تالطم قرار
خواهند گرفت ،در حالی که آلگرت و ساند زاتمن )2009(4همین موضوع را با جایگزین کردن
مکزیک به جای ونزوئال و افزودن اوروگوئه مورد بررسی قرار دادند و به نتیجه مشابهی دست
یافتند ،هر چند که میزان همگرایی اقتصاد مکزیک با آمریکا و اوروگوئه با آرژانتین و برزیل
بسیار باالست ،ولی تمایل چندانی برای اتحاد مالی مالحظه نگردید .بر خالف بقیه ،کاسرس
( )2011شواهدی ارائه کرد که نشان میداد «وابستگی متقابل در بازار کار مرکوسور باعث تقویت
1

- Engle & Issler
- Arnaudo & Jacobo
3
- Hallwood
4
- Allgret & Sand-Zantman
2

 56

فصلنامه مطالعات بینالمللی ،سال  ،16شماره  ،)63( 3زمستان 1398

روند همگرایی در بین کشورهای همسایه جنوبی شده است»(Basnet & Sharma, 2013: 556-7).
به روایت دیگر ،بررسی ادبیات موجود بیانگر این مطلب است که روند همگرایی آمریکای
التین در قرن بیستم نسبتا ضعیف بوده ولی در قرن بیست و یکم تقویت شده است .نوآوری
پژوهش حاضر پرداختن به همگرایی اقتصادی در منطقه آمریکای التین از منظر اقتصاد سیاسی
بینالملل میباشد.
 -2مبانی نظری همگرایی اقتصادی
معموال همگرایی منطقهای در چهار نظریه فدرالیسم،کارکردگرایی ،مبادله و نوکارکردگرایی
مورد بحث قرار میگیرد .میتوان گفت که نوکارکردگرایی ترکیبی از فدرالیسم و
کارکردگرایی است که در آن روند همگرایی به ایجاد جامعه سیاسی یا نهادهای فراملی منجر
میشود و ابزار و عوامل اجتماعی -اقتصادی بهترین راه دستیابی به همگرایی است .به دلیل سختی
دستیابی به اجماع در نظام بینالمللی ،باید فرایند همگرایی را در چهارچوب یک نظام کثرت
گرای منطقهای مورد بررسی قرار داد .نظریه پردازانی مانند ارنست هاس و فیلیپ اشمیتر همگرایی
را فرایندی می دانند که بر اساس آن نخبگان سیاسی به تدریج تعاریف جدیدی از مسائل منطقهای
ارائه میدهند و قابلیت و ظرفیت ادغام کنندگی سازمانهای منطقهای بیش از نهادها و سازمانهای
جهانی است .زیرا در سطح جهانی به علت وجود ارزشهای فرهنگی ناهمگون ،ایجاد اتحاد و
همگرایی گسترده با اشکاالت عمده ای روبرو میشود .نظریه نوکارکردگرایی بر سه فرض استوار
است :الف -فرضیه سرریز ب -فرضیه برونگرایی ج -فرضیه سیاسی شدن.
در فرض اول همگرایی نتیجه کار نخبگان در بخش های خصوصی و دولتی است که از
همگرایی به خاطر دالیل عملگرایانه حمایت میکنند تا نوع دوستانه .فرض دوم معتقد است انگیزه
های همگرایی در داخل یک اتحادیه منطقهای موجب بروز تبعیض نسبت به بازیگران خارج از
جامعه میشود .در نتیجه آنها ممکن است از راه تشکیل اتحادیه منطقهای دیگر و یا پیوستن به
اتحادیه حاضر از خود واکنش نشان دهند .فرض سوم طبق اظهارات اشمیتر پروسه رهاسازی و
گسترش از آنجا که بازیگران بیشتری را در حوزههای مختلف تصمیمگیری درگیر میسازد یک
پروسه فزاینده است و این عده در قالب گروههای ذینفوذ دولتها را تشویق میکنند که برای
حفظ منافع اقتصادی ،پروسه همگرایی را ادامه دهند .سیاستگرایی داللت بر این دارد که
بازیگران سعی میکنند به خاطر ارتقای منافع مشترک به حل مشکالت از طریق واگذاری اختیار
بیشتر به مراکز فراملی اقدام کنند.
اما ریشههای نظری همگرایی منطقهای در آمریکای التین را میتوان در تئوریهای «روابط بین
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حکومتگرایان لیبرال»« 1،حکومت فراملی»« 2،ساختارگرایان» ،رهبری و نحوه اعمال آنها در
رابطه با دستاوردهایشان دانست .الزم به ذکر است بین حکومت گرایان لیبرال اعتقاد به اهمیت
حکومتهای ملی دارند و معتقدند قواعد و مقررات سازمانهای منطقهای باید بر اساس سیاستها و
برنامه های کشورهای عضو شکل گیرد ،در حالی که فرامرزگرایان اعتقاد به تاسیس سازمانی فراتر
از دولتها دارند که باید دست به کار تدوین مقررات یک شکل برای کشورهای عضو گردد.
براساس نظریات بین حکومت گرایان ،اولین پیش شرط الزم برای یک همگرایی منطقهای موفق
«شرط تقاضا برای همگرایی» میباشد که ممکن است به عنوان وابستگی متقابل شناخته شود
( )Matteli, 1999: 1یا نام «فعالیتهای فرامرزی گرایی روزافزون» بر آن نهند .دومین شرط« ،شرط
عرضه همگرایی» است که یا به صورت ترتیبات منطقهای ظاهر میشود یا حالت رهبری منطقهای
پیدا میکند .بین حکومتگرایان لیبرال «وابستگی متقابل اقتصادی را شرط الزم برای همگرایی
منطقهای میدانند» ) (Murasovic, 1998: 6و فکر میکنند دولتها به تنهایی امکان برخورد مؤثر با
چالشها را ندارند و با روی هم گذاشتن توانمندی هایشان میتوانند هم مسائل ملی و هم منطقهای
خود را حل کنند « .بنابراین وابستگی صادراتی یا تجارت محصوالت صنعتی در یک منطقه باعث
افزایش میل به منطقهگرایی میشود» ).(Cinni, 2017: 112
ازدید ساختارگرایان هر تالشی برای همگرایی منطقهای حرکتی جدید است و با مورد قبلی
فرق میکند .از نظر تئوریسینهای منطقهگرایی چالشهای جدی ممکن است زمانی بروز کنند که
سازمانهای منطقه ای تصمیم به بزرگ شدن و افزایش تعداد اعضا بگیرند .نقطه مقابل بین
حکومتگرایان را وظیفه گرایان جدید تشکیل میدهند .آنها خیلی توجهی به نحوه شکلگیری
سازمانهای منطقه ای ندارند و بیشتر تمرکز خود را بر گسترش سازمان و افزایش تعداد اعضا
متمرکز میکنند .افزایش موضوعات فنی قابل تصمیمگیری و اختیارات سازمان دغدغه اصلی
نووظیفه گرایان است .این گروه همچنین نقش قابل توجهی برای سازمانهای فرامرزی و
تصمیمگیری فدرال گونه در نظر گرفته و گروههای منفعتی و البیستهای حرفهای را آزاد
میگذارند تا منطقهگرایی شکوفا شود« ،چون عدمتوسعه سازمان و عدمافزایش اعضا را مانند
توقف روند همگرایی میدانند»).(Weiner & Diez, 2018: 44-56
-3تاریخچه همگرایی اقتصادی آمریکای جنوبی
تالشهای بلند مدت و گسترده همگرایی از زمان عزیمت قدرتهای استعماری به طور مداوم
بخشی از بحث و گفتگوها در آمریکای التین بوده است .معموال روند همگرایی را به پنج مرحله
- Intergovernmentalism
- Supranationalism
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تجارت ترجیحی ،منطقه تجارت آزاد یا بازار مشترک ،اتحادیه گمرکی ،اتحاد اقتصادی و اتحاد
سیاسی تقسیم میکنند و در آمریکای التین میتوان انواع این روندهای ادغام را مشاهده کرد.
قدیمی ترین تالش برای همگرایی منطقهای با بازار مشترک آمریکای مرکزی1دهه پس از جنگ
جهانی دوم آغاز و در سال  1960با حضور پنج کشور ال سالوادور ،کاستاریکا ،گواتماال،
نیکاراگوئه و هندوراس رسمیت یافت ،ولی درگیریهای سیاسی-نظامی آن منطقه در دهه های 70
و  80مانع از اجرای مؤثر آن گردید .در دهه  90این توافق احیا و تبدیل به یک اتحادیه گمرکی
شد.
2
اتحادیه تجارت آزاد آمریکای التین (لفتا) در فوریه  1960با پیمان مونته ویدئو تشکیل شد.
این تالش برای آزادسازی تجارت و تسریع در توسعه اقتصادی در منطقه با از بین بردن تدریجی
موانع تجارت داخل منطقهای ،به حداکثر رساندن استفاده از عوامل تولیدی موجود و هماهنگی
توسعه برنامههای بینالمللی است .اعضای موسس آن آرژانتین ،برزیل ،شیلی ،مکزیک ،پاراگوئه،
پرو و اروگوئه بودند.در سال های بعد کشورهای بولیوی ،کلمبیا ،کوبا ،اکوادور ،پاناما و ونزوئال
نیز در آن عضو شدند .در سال  ،1980پیمان جدید مونته ویدئو برای اصالح لفتا در انجمن ادغام
آمریکای التین (آالدی) 3امضا تا « بازار مشترکی که بتواند آمریکای التین رامتحد کند شکل
گیرد» (.)Rivera, 2014: 2
در سال  ،1969یک سازمان زیر منطقهای به نام پیمان آند تشکیل شد .عضویت اصلی آن
شامل بولیوی ،شیلی ،کلمبیا ،اکوادور و پرو بود .شیلی تصمیم گرفت در سال  1976از پیمان
مزبور خارج شود .در سال  1993منطقه تجارت آزاد آند تأسیس شد و در سال  1995با تصویب
تعرفه خارجی مشترک تبدیل به اتحادیه گمرکی گردید.
4
در سال  1991مرکوسور یا بازار مشترک شاخ جنوبی با حضور برزیل ،آرژانتین ،اروگوئه و
پاراگوئه تاسیس شد .این بلوک به یکی از قوی ترین و پایدارترین بلوکهای تجاری در منطقه
تبدیل شده است .مرکوسور در اصل چارچوبی برای توافق های دو کشور همیشه رقیب برزیل و
آرژانتین است.
جدیدترین بلوک تجاری در منطقه و نیمی دیگر از قدرت دو طرفه بلوکهای آمریکای
جنوبی اتحاد اقیانوس آرام5است که در سال  2011بین کشورهای مکزیک ،کلمبیا ،شیلی و پرو
برای تقویت تجارت آزاد بین این کشورها ،ترویج نئولیبرالیسم و آزادسازی تجارت و همچنین
1

)- Central American Common Market (CACM
- Latin American Free Trade Area
3
)- Asociacion Latinoamericana de Integracion (Aladi
4
- Mercado Comun del Cono Sur
5
)- The Pacific Alliance (PA
2
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افزایش روابط تجاری با کشورهایی در سراسر اقیانوس آرام تأسیس شد« .این بلوک حدود 3/1
درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه و بیش از  200میلیون نفر را در آمریکا جنوی در
برمیگیرد» ( .)Stratfor, 2017: 1روند همگرایی در آمریکا جنوبی ،همکاری جنوب-جنوب برای
توسعه است که «از دهه  1970به بعد ،به عنوان جایگزینی برای روابط نامتقارن شمال و جنوب ،با
هدف ایجاد توازن قدرت برابر و رقابتی کشورهای جنوب تصمیم گرفتند در راستای تقویت
همکاری اقتصادی ،بین خود همکاری کنند»(.)Ghaebi, 2018: 170
قبل از پرداختن به مبحث دوم ،میتوان به روابط اقتصادی آمریکای التین با ایاالت متحده
آمریکا اشاره کرد .در سال  2019صادرات آمریکای التین بیش از  %2کاهش یافت که بخشی از
آن به خاطر وضع تعرفههای جبرانی دولت ترامپ بر واردات آلومینیوم و فوالد از آمریکای
جنوبی بود .در سالهای 2017و  2018کشورهای آمریکای التین و کارائیب توانستند با افزایش
 %12و  %9صادرات خود ٪23.9 ،از واردات فوالد ایاالت متحده و  ٪7.3از واردات آلومینیوم
ایاالت متحده را به خود اختصاص دهند .برزیل و مکزیک دومین و چهارمین صادر کننده بزرگ
فوالد به ایاالت متحده هستند و در کنار هم تقریباً  ٪95از واردات فوالد منطقه از ایاالت متحده را
به عهده دارند .آرژانتین پنجمین صادر کننده آلومینیوم به ایاالت متحده است که نیمی از واردات
آلومینیوم ایاالت متحده را تشکیل میدهد.
نمودار شماره  :1واردات فلزات آمریکای التین از ایاالت متحده آمریکا

)Source: US Department of commerce and US international trade commission (section 232 report
مکزیک به تنهایی به تقریباً دو سوم واردات از آمریکا را در کل منطقه تشکیل میدهد .سهم
ترکیبی مکزیک و کشورهای مرکوسور از واردات ایاالت متحده از منطقه در سال 2019
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معادل ٪73بوده است.
-4سازمانهای اقتصادی منطقهای
قرن بیست و یکم شاهد شکلگیری پیمانهای منطقهای جدید ،تعمیق همگرایی در برخی
پیمانهای قبلی و کم شدن فعالیت برخی از سازمانهای مؤثر در آمریکای التین بود .در این
مبحث به واکاوی مهمترین سازمانهای اقتصادی منطقه پرداخته میشود.
-1-4جامعه آند

جامعه آند با قلمروی به وسعت  5میلیون کیلومتر مربع در سال  1969با نام معاهده آند1و با
امضای توافقنامه کارتاخنا بین چهار کشور کلمبیا ،اکوادور ،پرو و بولیوی تشکیل گردید .ونزوئال
بعدا به این سازمان ملحق و پس از چند سال از آن خارج شد.
اهداف جامعه آند2عبارتند از :همگرایی اقتصادی و اجتماعی و همکاری در این حوزه؛ افزایش
رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی برای شهروندان؛ و مشارکت در همگرایی منطقهای،
تسری آن به دیگر کشورها و تشکیل بازار مشترک آمریکایالتین عنوان شده است .مقر این
سازمان منطقهای در شهر لیما پایتخت کشور بولیوی میباشد.
جامعه آند دستاوردهای ملموس زیر را طی فعالیت چند دههای خود داشته است:
آزادی تجارت :تمامیکاالها ،محصوالت و خدمات تولیدی کشورهای عضو جامعه آند بدون
پرداخت عوارض گمرکی بین کشورهای کَن مبادله میگردد .همین امر باعث شده است که در
سال  2018بیش از  14میلیون تن کاال در جادههای مواصالتی چهار کشور به گردش درآید.
دستاوردهای اقتصادی جامعه آند ،این نهاد را به یازدهمین سازمان منطقهای موفق جهان تبدیل
کرده است.
آزادی تردد افراد :تشکیل کَن باعث شده است تا شهروندان کلمبیایی ،اکوادوری ،پرویی و
بولیویایی بدون نیاز به گذرنامه و روادید و فقط با ارائه کارت شهروندی خود به کشورهای عضو
سفر نمایند .همچنین ،به صفر رساندن هزینه تماسهای بینالمللی (رومینگ) در محدوده
کشورهای عضو با استفاده از تجربه اتحادیه اروپا.
بر اساس گزارش منتشره توسط دبیرخانه جامعه آند ،تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو در
سال  2019بالغ بر  1/4تریلیون دالر بوده و متوسط رشد اقتصادی در سال گذشته  % 3تخمین زده
شده است .ایاالت متحده آمریکا با واردات  119میلیارد دالری ( )% 21.4از کشورهای عضو
جامعه آند ،بزرگترین بازار وارداتی این نهاد منطقهای محسوب میشود .پس از آمریکا ،چین
( )% 16و اتحادیه اروپا ( )% 13به عنوان دومین و سومین شریک تجاری وارداتی کن هستند.
- Pacto Andino
)- Comunidad Andina (CAN

1
2
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بیشترین اقالم صادراتی جامعه آند سوخت ،موادمعدنی ،محصوالت کشاورزی و حیوانات زنده
میباشد .بیشترین تولید ناخالص داخلی به ترتیب به کشورهای کلمبیا ،پرو ،اکوادور و بولیوی
تعلق دارد .از «نکات قابل توجه در خصوص این نهاد همگرایی منطقهای ،دریافت بیش از 10
میلیارد دالر وجوه ارسالی از خارج توسط کشورهای عضو بوده که کلمبیا با دریافت  4میلیارد و
 551میلیون دالر و پرو با دریافت  2میلیارد و  394میلیون دالر بیشترین میزان را به خود اختصاص
دادهاند» .مبدأ وجوه ارسالی آمریکا ،اسپانیا و شیلی اعالم شده است).(Can Cifras, 2019: 1
جدول شماره  :1بازارهای صادراتی جامعه آند در سال 2018
میزان صادرات
بازار صادراتی
ایاالت متحده آمریکا
چین
اتحادیه اروپا
کشورهای عضو جامعه آند
مرکوسور
پاناما
سایر

21 %
16 %
13 %
8%
6%
4%
29 %

)Source: (Can Cifras, 2019: 1

-2-4کاریکوم

1

انجمن کارائیب سازمانی است از پانزده کشور حوزه کارائیب که اهداف اصلی آن ارتقاء
یکپارچگی اقتصادی و همکاری در بین اعضاست به نحوی که اطمینان حاصل شود که منافع
یکپارچه سازی به طور عادالنه به اشتراک گذاشته شده و سیاست خارجی را هماهنگ میکند.
این سازمان در سال  1973تأسیس و ماموریت اصلی آن هماهنگی سیاستهای اقتصادی و برنامه
ریزی توسعه است .طراحی و ایجاد پروژه های ویژه برای کشورهای کمتر توسعهیافته در آن
حوزه ،فعالیت به عنوان یک بازار واحد منطقهای برای اعضا و رسیدگی به اختالفات تجاری
منطقهای در دستور کار آن قرار دارد .دفتر مرکزی دبیرخانه در جورج تاون ،گویان است.
کاریکوم عضو ناظر رسمی سازمان ملل است و طبق ماده  4اساسنامه  15کشور عضو خود را به دو
گروه تقسیم میکند :کشورهای در حال توسعه و ممالک کمتر توسعهیافته2.
کاریکوم بر چهار ستون اصلی استوار است :ادغام اقتصادی ،هماهنگی سیاست خارجی ،توسعه
)- Caribean Community (CARICOM
)- Least Developed Countries (LDCs

1
2

 62

فصلنامه مطالعات بینالمللی ،سال  ،16شماره  ،)63( 3زمستان 1398

انسانی و اجتماعی؛ و امنیت .منطقه کارائیب «مرز سوم» ایاالت متحده همراه با عالیق مشترک و
روابط اجتماعی که روزانه منافع ملموس برای شهروندان کارائیب و آمریکا به همراه دارد
میباشد« .ایاالت متحده شریک اصلی تجاری کارائیب و نشان دهنده یک همکاری اقتصادی پر
جنب و جوش است که در سال  2018شاهد  35میلیارد دالر تجارت و مازاد تجاری  12/3میلیارد
برای ایاالت متحده و 14/7میلیون توریست آمریکایی بود» .(www.state.gov, 2020: 1).هر چند این
رابطه تقریبا یکسویه نتوانسته است توسعه اقتصادی الزم را برای اعضا به دنبال داشته باشد ،ولی در
حال حاضر تنها منبع اقتصادی است که میتواند به نیازهای اقتصادی کشورهای مزبور پاسخ
گوید.
با افزایش تعرفهها بر روی موادی مانند فوالد ،بسیاری از تولید کنندگان ایاالت متحده شروع
به گفتگو در مورد انتقال تولید خود به خارج از کشور کرده اند که در آن از افزایش هزینه ها
راحت هستند و منطقه کارائیب یکی از مناطق مورد نظر سرمایه گذاران آمریکایی است .وجود
بهشت های مالیاتی یکی دیگر از انگیزه های انتقال سرمایه به کشورهای کارائیب است.
«از نظر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال  2018آنتیگوا و باربادو ،سنت کیتس و
نویس و گرانادا به ترتیب با درصد  4.2 ،4.6،7.4باالترین میزان را در بین اعضا دارند .همچنین از
نظر آسانی انجام تجارت در سال  2018به ترتیب جامائیکا ،سنت لوسیاو دومینیکن قرار
دارند»).)IMF,2018:5
-3-4اتحادیه آمریکای التین برای همگرایی (آالدی)

1

اتحادیه آمریکای التین برای همگرایی یک سازمان بینالمللی و منطقهای است .این سازمان در
با پیمان مونته ویدئو در 1980بین  13کشور با وسعت کل  20میلیون کیلومتر مربع ،جمعیت 500
میلیون نفر ،تولید ناخالص داخلی  5تریلیون دالر و تجارت خارجی دو تریلیون دالری ایجاد
) (UNCTAD, 2019: 1و جایگزین انجمن تجارت آزاد آمریکای التین (لفتا) شد .هر یک از
کشورهای آمریکای التین میتوانند برای الحاق متقاضی شوند .توسعه فرایند ادغام توسعهیافته در
چارچوب آالدی با هدف ترویج توسعه هماهنگ و متوازن اقتصادی -اجتماعی منطقه است و
هدف بلند مدت آن استقرار تدریجی و مترقی یک بازار مشترک آمریکای التین است.
آالدی برای ایجاد یک بازار مشترک آمریکای التین از طریق سه سازوکار منطقهای
ترجیحات اقتصادی زیر میباشد:
 )1ایجاد تعرفه ترجیحی منطقهای برای کاالهای کشورهای عضو نسبت به تعرفههای اعمال
شده برای کشورهای ثالث.
 )2ایجاد موافقتنامههای منطقهای جدید با مشارکت همه کشورهای عضو.
)- Asociacion Latinoamericana de Integracion (ALADI

1
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 )3ایجاد توافقنامههای چندجانبه اختیاری با مشارکت دو یا چند کشور عضو.
کشورهای کمتر توسعهیافته اقتصادی منطقه (بولیوی ،اکوادور و پاراگوئه) از طریق لیست
کاالهای باز سایر اعضا از یک سیستم ترجیحی بهره مند میشوند .برنامههای ویژه همکاری مانند
دوره های آموزشی ،تهیه مقدمات سرمایه گذاری ،تأمین اعتبار مالی و پشتیبانی فناوری از جمله
تسهیالتی است که در اختیار کشورهای کوچکتر قرار میگیرد چون مشارکت کامل اینگونه
کشورها در روند ادغام مورد نظر است .آالدی در ساختار قانونی خود توافقنامه های ادغام زیر
منطقهای ،چند جانبه و دو جانبه را در بر میگیرد .در نتیجه به عنوان یک چارچوب نهادی و
قانونی یا «چتر» همگرایی منطقهای ،اقداماتی را برای حمایت و تقویت این تالش ها برای ایجاد
تدریجی یک فضای اقتصادی مشترک ایجاد میکند« .از نظر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در
سال  2018بولیوی ،شیلی و پرو به ترتیب با  4،4/2و 4درصد باالترین میزان را در بین اعضا دارند.
همچنین از نظر آسانی انجام تجارت در سال  2018به ترتیب مکزیک ،شیلی و کلمبیا میباشند»
).(IMF, 2019: 25
 -4-4نفتا

1

توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی توافقنامه ای است که توسط کانادا ،مکزیک و ایاالت
متحده از تاریخ  1ژانویه  1994به اجرا در آمد .نفتا از نظر تولید ناخالص داخلی بزرگترین
سازمان اقتصادی قاره آمریکا و یکی از بزرگترین بلوکهای تجاری جهان است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکااز زمان انتخاب در پی جایگزین کردن نفتا با یک توافق
جدید بود و مذاکرات توام با فشار خود را با کانادا و مکزیک آغاز کرد .در سپتامبر سال 2018
سه کشور توافق کردند که نفتا را با توافقنامه ایاالت متحده -مکزیک و کانادا ()USMCA
جایگزین کنند.
هدف نفتا از بین بردن موانع تجارت و سرمایه گذاری بین ایاالت متحده ،کانادا و مکزیک
بود .اجرای نفتا در اول ژانویه  ،1994حذف فوری تعرفهها بر بیش از نیمی از صادرات مکزیک به
ایاالت متحده و بیش از یک سوم صادرات ایاالت متحده به مکزیک را به همراه داشت .طی 10
سال از اجرای این توافقنامه ،تمام تعرفههای ایاالت متحده و مکزیک حذف میشدند به جز برخی
از صادرات محصوالت کشاورزی ایاالت متحده به مکزیک که قرار بود طی  15سال از مرحله
خارج میشوند .بیشتر تجارت ایاالت متحده  -کانادا قبالً عاری از حقوق گمرکی بود .نفتا
همچنین به دنبال از بین بردن موانع تجاری غیر تعرفه ای و حمایت از حقوق مالکیت معنوی
محصوالت معامله شده بود.
یک مطالعه در سال  2015نشان داد که «به دلیل کاهش تعرفه نفتا ،رفاه مکزیک  1.31درصد
)- North American Free Trade Area(NAFTA
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افزایش یافته و تجارت داخل بلوک مکزیک  118%افزایش یافته است» (.(Caliendo, 2015: 35
نابرابری و فقر در بیشتر مناطق تحت تأثیر جهانی شدن مکزیک کاهش یافت« .مطالعات سال
 2013و  2015نشان میدهد که کشاورزان کوچک مکزیک از نفتا بیشتر از کشاورزان در مقیاس
بزرگ بهره مند شدند» ) .(Prina, 2015: 121این یک نمونه است که بر اساس آن ،در کنار
نمونههای دیگری از این منطقه ،گفته میشود که تمام تالشهای بینالمللی در حوزههای اقتصادی
در پی ارتقای سطوح گوناگون رفاه عمومی در شکل جهانی هستند»(.)Aghajanloo, 2018: 1
مطابق گزارش سال  2018شورای کانادایی ها ،ماده  605نفتا ،قانون تناسب انرژی تضمین
میکند که آمریکایی ها «دسترسی تقریبا نامحدود به بیشتر نفت و گاز طبیعی کانادا» داشته باشند و
کانادا نمیتواند دسترسی به نفت ،گاز طبیعی و برق را کاهش دهد٪74 .نفت و ٪52گاز طبیعی
کانادا به ایاالت متحده انجام میشود .این مقررات که هنگام امضای نفتا در سال  1993منطقی به
نظر می رسید ،دیگر مناسب به نظر نمیرسند) .(Laxer, 2018: 15شورای کاناداییها حمایت از محیط
زیست را ارتقاء میدهند و با نقش نفتا در بهرهبرداری از نفت شیل مخالف هستند.
حدود یک چهارم از کل واردات ایاالت متحده ،مانند نفت خام ،ماشینآالت ،طال ،وسایل
نقلیه ،محصوالت تازه ،دام و غذاهای فرآوری شده ،از کانادا و مکزیک سرچشمه میگیرند که
تامین کننده های دوم و سوم ایاالت متحده از واردات هستند .عالوه بر این ،تقریباً یک سوم
صادرات کاالیی ایاالت متحده ،به ویژه ماشینآالت ،قطعات خودرو ،سوخت معدنی ،نفت و
پالستیک به مقصد کانادا و مکزیک ارسال شده است.
بزرگترین تغییرات در نفتا پس از تبدیل به  USMCAعبارتند از:
قوانین مبدا :برای برخورداری از تعرفه ترجیحی ،محتوای ملی خودروها باید حداقل  75درصد
محصول در قلمرو مکزیک ،ایاالت متحده یا کانادا تولید شده باشند.
مقررات کار 40:تا  45درصد از قطعات خودرو باید توسط کارگرانی ساخته شود که باید تا
سال  2023حداقل دستمزد روزانه  16دالر درآمد داشته باشند .مکزیک قوانین جدید کارگری
تصویب کرد تا حمایت بیشتری از کارگران به عمل آید .دموکراتها هنوز هم خواستار اجرای
سختتر هستند) . (Stewart, 2020: 3کشاورزان آمریکایی دسترسی بیشتری به بازار لبنیات کانادا
دارند :ایاالت متحده آمریکا کانادا را مجبور کرد بازار لبنیات خود را برای کشاورزان آمریکایی
باز کند .این امر پیروزی بزرگی برای ترامپ به حساب میاید.
مالکیت معنوی و تجارت دیجیتال :این قرارداد حمایت از آثار ادبی و کپی رایت را به  70سال
بعد از فوت نویسنده (بیش از  50مورد) گسترش میدهد .همچنین این دوره را برای حمایت از
اختراعات صنعتی در زمینه محصوالت دارویی گسترش میدهد .مقررات جدیدی را برای حمایت
از اقتصاد دیجیتال در زمینه موسیقی و کتابهای الکترونیکی و حمایت از شرکتهای اینترنتی
وضع شده و به حقوق کاربران توجه میکنند.
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-5-4مرکوسور

1

مرکوسور یک بلوک تجاری در آمریکای جنوبی است که با پیمان آسونسیون در  1991و
پروتکل اورو پرتو در  1994تاسیس شده است .اعضای کامل آن آرژانتین ،برزیل ،پاراگوئه و
اروگوئه هستند .ونزوئال یک عضو کامل است اما از اول دسامبر سال  2016به حالت تعلیق در
آمده است.
هدف مرکوسور ارتقاء تجارت آزاد و حرکت سیال کاالها ،مردم و سرمایه است .مقررات
مرکوسور بارها به روز و اصالح شده و میتوان گفت از یک منطقه تجارت آزاد به سمت یک
اتحادیه گمرکی حرکت کرده که در آن تجارت درون منطقهای آزاد و یک سیاست گمرکی
مشترک بین کشورهای عضو وجود دارد.
مرکوسور با تولید ناخالص داخلی  2.7تریلیون دالری در سال  ،2017بزرگترین واحد
تجاری در منطقهی آمریکای التین و کارائیب است .ساختار نهادی مرکوسور علیرغم استفاده از
الگوی فراملی اتحادیهی اروپا همچنان ضعیف مانده و تصمیمگیری در سطح میان دولتی از طریق
اجماع اتخاذ میشود ،زیرا کشورهای عضو تمایل به واگذاری حاکمیت به ارگانهای فرامنطقهای
ندارند« .تجارت داخلی مرکوسور در سال  2013برابر 14.20درصد ،با چین 14.20درصد ،با
ایاالت متحده  10.8درصد و با بقیه جهان  60.8درصد بوده است که نشان دهنده مهم بودن
کشورهای شرق آسیا در مبادالت تجاری مرکوسور میباشد .الزم به ذکر است که دو کشور
برزیل و آرژانتین در سال  2017بیشترین درصد در صادرات و واردات مرکوسور را دارا میباشند
که به ترتیب در صادرات  71درصد و  22.2درصد و در واردات  72درصد و  19.9درصد
میباشد»). (Caichiolo, 2018: 126
توافقنامه تجاری مرکوسور با اتحادیه اروپا در سال  2019گامی مؤثر برای روابط تجاری
فرامنطقهای است اما با چالش های فراوانی از جمله مشکالت زیست محیطی و تائید همه پارلمان
کشورهای اتحادیه اروپا مواجه است.
-6-4آلبا

2

3

آلبا یا آلبا تی.سی.پی ،اتحاد بولیواری برای مردم آمریکا ،یک سازمان بین دولتی است که
مبتنی بر ایده ادغام اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشورهای آمریکای التین و کارائیب است .نام
«بولیواری» به ایدئولوژی بولیوار ،رهبر استقالل قرن نوزدهم آمریکای جنوبی متولد کاراکاس
برمیگردد که میخواست آمریکای اسپانیایی را به عنوان یک «ملت بزرگ» متحد کند.
1

)- Mercado Comun del Sur (Mercosur
- ALBA
3
)- Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP
2
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آلبا پروژهای برای مقابله با منطقه تجارت آزاد آمریکاست که با ابتکار هوگو چاوس و فیدل
کاسترو رهبران ونزوئال و کوبا در دسامبر  2004متولد شد .هدف از آلبا ترویج ادغام منطقهای
آمریکای التین بر اساس ارزشها و اهداف مخالف امپریالیسم است .با این وجود ،همچنان به
برخی اصول اساسی نولیبرالی ،مانند تأکید جدی بر صادرات ،تکیه میکند .بطور خاص ،این
کشور شامل کوبا ،بولیوی و ونزوئال از طریق معاهدات همکاری طیف گسترده ای از مناطق مانند
انرژی ،بهداشت و فرهنگ است .عضویت نیکاراگوئه و اکوادور در  2007و  2009اهمیت
بیشتری به اتحادیه داد.
در فوریه  ،2012یازدهمین اجالس آلبا در کاراکاس برگزار شد .در این جلسه مقرر شد که
یک فضای اقتصادی ایجاد شود به عنوان یک منطقه مشترک توسعه ،حمایت با هدف تثبیت و
تقویت یک الگوی جایگزین جدید از روابط اقتصادی که تقویت و متنوع خواهد بود .همچنین
برنامههای زیر تدوین گردید:
تکمیل اقتصادی و همکاری بین اعضا و عدم رقابت بین کشورها و محصوالت؛ همکاری و
همبستگی بیان شده با کشورهای کمتر توسعهیافته منطقه؛ ایجاد صندوق اضطراری اجتماعی؛
توسعه یکپارچه ارتباطات و حمل و نقل بین کشورهای آمریکای التین و کشورهای کارائیب؛
اقدام برای ارتقاء توسعه پایدار؛ ادغام انرژی بین کشورهای منطقه؛ ارتقاء سرمایه گذاری های
سرمایه آمریکای التین در قلمرو آلبا؛ دفاع از فرهنگ و هویت آمریکای التین و کارائیب؛ ارتقاء
استانداردهای مالکیت معنوی؛ و هماهنگی مواضع بینالمللی و در روند مذاکره با کشورها و
بلوکهای دیگر.
آلبا بسیار بر ونزوئال متکی است و با تغییر شرایط اقتصادی در این کشور تاثیر مستقیمی روی
این اتحادیه می گذارد .بیشترین اقالم صادراتی در سال  2015سوخت با  66درصد از کل اقالم
بوده و همچنین بیشترین واردات ،ماشینآالت با  35درصد از کل اقالم بوده است .راه اندازی
پول «سوکر» 1که میتوانست سمبل همگرایی باشد از سال  2013حجم معامالتش کاهش پیدا
کرد که تابعی از تحوالت ونزوئال میباشد .بانک آلبا نیز اقدامی دیگر در این راستا بود که «در
پایان سال  ،2017کل دارایی بانک به رقمی معادل  330میلیون دالر آمریکا رسید .در پایان سال
 ،2017پرتفوی فعلی تأمین مالی از مبلغ معادل  78میلیون دالر آمریکا فراتر رفت و در  9سال
نخست فعالیت خود ،حجم کل تأمین مالی به ارزش  410میلیون دالر را جمع کرد .تأمین اعتبار
بانک آلبا به ویژه در بخش های بازرگانی (،)28٪زیرساخت ها( ،)23٪موادغذایی(،)17٪
کمکهای مالی ( ،)15٪صنعتی ( ،)8٪آموزش و پرورش متمرکزشده است» .کشت ( ،)7٪سالمت
- SUCRE

1
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( )٪2وروغن ( .)1٪پتروکریب1نیز سه هدف اصلی دارد که  )1حمایت از قیمت نفت از طریق
وام کم بهره  )2بودجه برای توسعه  )3تجارت عادالنه توسط تهاتر ).(Gallo, 2017: 20
-7-4اوناسور

2

پیمان اوناسور در تاریخ  11مارس  2011با حضور کشورهای مرکوسور و جامعه آند که اکثرا
دارای حکومتهای چپ شده بودند تاسیس و هنگامی که به تصویب  9از  12کنگره کشورهای
عضو رسید ،الزم االجرا شد .اوناسور ،هفت سال پس از امضای پیمان و چهار سال از الزم االجرا
شدن آن ،از جهات مختلف پیشرفت کرده است ،از جمله:
تاسیس ساختار و نهادهایی مانند دفتر مرکزی دائمی ،جلسات منظم شورای روسای دولتها و
حکومتها ،جلسات دو ساله شورای وزیران امور خارجه؛ تقریباً پنجاه جلسه شورای نمایندگان و
دبیرخانه عمومی با دبیرخانه های مختلف آن و چهار دبیر کل تاکنون.
نقشی که اوناسور به عنوان تاالر گفتگو ،میانجیگری سیاسی و تعیین مواضع مشترک در
منطقهایفا کرده است اهمیت دارد .به خصوص در موقعیت هایی مانند تالش های جدایی طلبانه در
بولیوی .زمینلرزه در هائیتی؛ اقدام به کودتا در اکوادور؛ کودتای پارلمان در پاراگوئه؛ درگیری
در ونزوئال .نگهداری هواپیمای ریاست جمهوری بولیوی در وین؛ محاصره اقتصادی کوبا .کودتا
در هندوراس؛ اعالم آمریکا از ونزوئال به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی .و ادعای حاکمیت
آرژانتین بر جزایر فالکلند نقش آن بیشتر به چشم آمد.
الزم به ذکر است که شواهدی از همگرایی اقتصاد کالن در اوناسور وجود دارد .به عنوان
مثال ،متوسط نرخ رشد و نرخ تورم نسبتاً مشابه در همه کشورها ،نرخ بیکاری کاهش یافته و
همسان شده در این دوره برای همه کشورها ،نرخ واقعی ارز نسبتاً پایدار برای همه کشورها و از
همه مهمتر حجم داخل منطقهای تجارت بین کشورهای اوناسور از  2000تا  2010از جمیع دالیل
همگرایی مؤثر هستند .اما عوامل واگرایی نیز در بین اعضا وجود دارد و پس از روی کارآمدن
ترامپ و فشارهای وارده شش کشورآرژانتین برزیل ،پاراگوئه ،پرو ،شیلی و کلمبیا عضویت خود
را در اتحادیه در سال  2018به حالت تعلیق درآوردند« .سهم اوناسور در تولید ناخالص داخلی
جهانی در سال  2013معادل  6.1درصد بوده است که در این میان میتوان به خاورمیانه با 7.7
درصد و آفریقا با  3درصد اشاره کرد .نرخ سرمایه گذاری اوناسور نسبت به تولید ناخالص
داخلی  20.1درصد است که در مقایسه با کشورهای شرق آسیا مثل ژاپن با  21درصد در جایگاه
مناسبی میباشد»).(Ferrari-Filho, 2014: 415
- Petrocaribe
)- Union de Naciones del Sur(UNASUR

1
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 -8-4اتحاد اقیانوس آرام

این بلوک در حال حاضر  ٪38از تولید ناخالص داخلی آمریکای التین را تشکیل میدهد و
هشتمین اقتصاد جهان با جمعیت  225میلیون نفر را تشکیل میدهد و  ٪50تجارت منطقه را تشکیل
میدهد .یکی از اهداف اصلی اتحاد اقیانوس آرام این است که تا سال  2030تجارت  ٪100آزاد
بین کشورهای عضو انجام شود«.در حال حاضر ،این چهار کشور  228میلیون نفر جمعیت ،سرانه
1750میلیارد دالر و سرانه تولید ناخالص داخلی  7،674.85دالر دارند») .(Bonds, 2018: 4هدف
اصلی اتحاد اقیانوس آرام ارتقاء و بهبود تجارت بین کشورهای آمریکای التین است و همچنین
تبدیل شدن به یک گروه بزرگ تجاری در میان تجارت جهانی .استراتژی اتحاد دو پایه در مورد
خدمات دارد :مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری و مرکزی برای تجارت.
شصت درصد از تولید ناخالص داخلی اتحاد را مکزیک تأمین میکند ،کشوری که بیشترین
مازاد تجاری در بین اعضای اتحاد دارد .در طول پنج سال اول ،اتحاد اقیانوس آرام در تعدادی از
اهداف خود پیشرفت کرده است .افزایش  20درصدی تجارت در بین اعضا نمایانگر مهمترین این
موارد است .به همین ترتیب« ،امتیازات مهاجرتی در جهت تحرک بیشتر افراد ،افزایش تماس بین
کشورهای عضو ،و افزایش تجارت حدود  35درصد از سال  2011تا  ،2015از آن جمله میباشد»
).)Lallande, 2016: 19
نتیجه گیری
بلوکبندیهای تجاری در آمریکای التین از قدمت زیاد و در عین حال از نوعی گسستگی
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
توانسته اعتماد حکومتهای چپگرای منطقه را به خود جلب کند و با سرمایه و تکنولوژی ارائه شده
در چارچوب پروژه یک کمربند-یک راه ،نفوذ به آن کشورها را آسان نماید .میزان تجارت بین
کشورهای عضو هر سازمان اقتصادی منطقهای نشان از تاثیر پذیری از تحوالت بینالمللی و
منطقهای دارد .به طور مثال میتوان به گروه سه( مکزیک ،کلمبیا و ونزوئال) اشاره کرد که در
سال  1990تاسیس و عمر آن فقط  10سال به طول انجامید .مکزیک بعد از امضای نفتا با آمریکا
و کانادا عالقه قبلی خود را به آن از دست داد .رئیس جمهور سابق ونزوئال چاوز به فکر پیوستن به
مرکوسور افتاد و هم از تمدید گروه سه خودداری کرد و هم بعدا از جامعه آند خارج شد .بعد از
امضای نفتا و مرکوسور بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت روند همگرائی در قاره
آمریکا را تعمیق کرده و از راه پیوند سازمانهای اقتصادی منطقهای تشکیالتی به نام منطقه آزاد

روند همگرایی اقتصادی آمریکای التین در قرن بیست و یکم 69 
تجاری تمام آمریکا1را تاسیس نماید .تالشهای زیادی در این راه به عمل آمد اما قرن بیست و
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
آ در اکوادور رویای همگرایی آمریکایی را به باد داد و ناگهان دو سازمان منطقهای مانند
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
آمریکا و بولسونارو در برزیل این روند مجددا تغییر کرده و میتوان انتظار داشت که آمریکا با
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
جهان و واقعیتهای نوین ژئو اکونومیک ،گسترش تجارت منطقهای بیشتر تحت تاثیر تحوالت
بینالمللی بوده تا سازوکارهای سازمانهای اقتصادی آمریکای التین و هر چند کشورهای این
منطقه همگی در سازمان تجارت جهانی عضویت فعال دارند ،ولی سهم کل تجارت آمریکای
التین از تجارت جهانی در قرون بیستم و بیست و یکم تغییر چندانی نکرده و از پنج درصد فراتر
نرفته است.
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