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چكيده
تالش كشورهاي درحالتوسعه براي ادغام و يكپارچه شدن با اقتصاد جهاني با انتظار

كمك به افزايش سطح بهرهوري در اقتصاد داخلي ،بهبود چشمانداز رشد و افزايش معيارهاي
(استانداردهاي) زندگي شهروندان از طريق افزايش جريان تجارت ،فناوري و سرمايه صورت

ميپذيرد .اما تمامي يكپارچگيها لزوما موفق نبودهاند يا حداقل درجه موفقيت آنها يكسان
نبوده ،در اين مقاله به بررسي درجه موفقيت نسبي چند همپيوندي منتخب در قياس با يكديگر

پرداختهايم.

اين همپيونديها شامل نفتا و مركوسور در آمريكا ،سادك در آفريقا ،اتحاديه اروپا در

اروپا و نيز آسهآن ،سارك و اكو در آسيا میشود كه با استفاده از شاخصهاي اقتصادي،
تجاري و تسهيل تجاري بهلحاظ كسب موفقيت رتبهبندي شدهاند .براساس نتايج بهدست آمده
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رتبه يكپارچگيهاي تجاري منتخب بهترتيب مركوسور ،اتحاديه اروپا ،آسهآن ،نفتا ،سادك،
اكو و سارك است .براساس نتايج حاصل از پژوهش ،همپيونديهاي موفق بهطور نسبي،

بهترتيب عبارتاند از مركوسور ،اتحاديه اروپا ،آسهآن ،نفتا ،سادك ،اكو و سارك .اين

رتبهبندي موفقيت نسبي هريك از همپيونديها در قياس با يكديگر را به نمايش ميگذارد.
طبقهبندی F13, F15 : JEL
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مقدمه
كشورهاي درحالتوسعه درپي ادغام و يكپارچه شدن با اقتصاد جهاني هستند .تالش

اين كشورها با انتظار كمك به افزايش سطح (ميزان) بهرهوري در اقتصاد داخلي ،بهبود

چشمانداز رشد و افزايش معيارهاي (استانداردهاي) زندگي شهروندان از طريق افزايش
جريان تجارت ،فناوري و سرمايه صورت ميپذيرد .البته براساس مشاهدات ،نيل به منافع

حاصل از يكپارچگي تجاري ،مشروط به شرايطي چند محتمل است؛ اين پيششرطها
مواردي چون برخورداري كشور از سطح مشخصي از ظرفيت توليد داخلي ،مهارتهاي
انساني و فناورانه ،تركيبي از سازمانهاي حمايت از (رقابت در) بازار و زيرساختهاي

مناسب را دربرميگيرند .فراهم کردن چنين پيششرطهايي به مقدار زيادي به فرایند

يكپارچگي بازارهاي داخلي با بازارهاي خارجي و افزايش تقسيمات نيروي كار صنعتي
موجد شبكه متراكم پيوندهاي دادهـستاندهاي بين بخشي (كه نشاندهنده گستردگي ارتباط

ميان صنايع داخلي ميباشد) گره خورده است .هرچند ادعا ميشود كه موافقتنامههاي
منطقهاي لزوما تنها راه چاره نيستند ،ليكن اين موافقتنامهها طي سالهاي اخير نقش ارزندهاي

در زمينه افزايش تجارت و سرمايهگذاري منطقهاي ايفا کردهاند؛ لذا بسياري از كشورها

در پي ايجاد چنين همكاريهايي هستند .بهطوريكه حتي برخي كشورهاي شمال اقدام
به پذيرش كشورهاي جنوب در موافقتنامههاي موجود کردهاند و يا با آنها موافقتنامههاي

جديدي منعقد کردهاند.

منطقهگرايي عموماً با ايجاد ترتيبات تجاري منطقهاي ميان كشورهاي همسايه شناخته

ميشود .چنين ترتيباتي عمدتاً از نظر شكل ،اندازه و دامنه ترجيحات اعطايي ميان اعضا و

درجه هماهنگي سياستي ميان آنها با يكديگر متفاوتند .ارزيابي چنين ترتيباتي بهطور سنتي
بر اين نكته تمركز میکنند كه آيا آزادسازي يا تبعيض بر رفاه اقتصادي ناشی از ايجاد و

انحراف تجاري كشورها تأثیر ميگذارد؟ و اين تأثیر چگونه است؟ براساس نظريه سنتي
تجارت ،رفاه اقتصادي تحت شرايط تجارت آزاد جهاني كه باعث تقسيم كار بينالمللي

مبتني بر مزيت نسبي و استفاده بهينه از منابع ميشود ،به حداكثر ميرسد .بر اين مبنا ،حتي
كشورهاي عقبمانده اقتصادي نيز منتفع خواهند شد .در طرف مقابل ،تعرفهها و ديگر
موانع تجاري منطق برد ـ برد و الگوي استفاده از منابع را خدشهدار کرده و منافع حاصل
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از تجارت را كاهش خواهد داد .بنابراين حركت بهسمت شكل ايدهآلي تجارت آزاد،
ايجاد موافقتنامههاي تجاري منطقهاي است .هرچند در موافقتنامههاي منطقهاي ،كشورها

مجبور خواهند بود تجارت با اعضاي صادركننده كاالهاي گرانتر را جايگزين كشورهاي

غيرعضو صادركننده كاالهاي ارزانتر کنند .ضمن آنكه دولتها بخشي از درآمد تعرفهاي
خود را از دست خواهند داد .اما با اين وجود ،اغلب كشورها چه در گامهاي نخستين توسعه

تجارت آزاد و چه در گامهاي پيشرفتهتر ،مايل به ايجاد چنين همپيونديهاي تجاري هستند.

اما سؤالي كه معموالً وجود دارد آن است كه در چه شرايطي ميتوان يك ترتيب

تجاري منطقهاي را در مقايسه با ديگر ترتيبات تجاری منطقهاي مشابه ،موفق و کارامد

ارزيابي کرد و اصوالً مالكهاي موفقيت يك ترتيب تجاري منطقهای چيست؟

از آنجاييكه تمامي يكپارچگيها لزوما موفق نبودهاند يا حداقل درجه موفقيت

آنها يكسان نبوده ،در اين مقاله به بررسي درجه موفقيت چند همپيوندي منتخب در

قياس با يكديگر پرداختهايم .اين همپيونديها شامل نفتا ( )NAFTAو مركوسور
( )MERCOSURدر آمريكا ،سادك ( )SADCدر آفريقا ،اتحاديه اروپا ( )EUدر اروپا و
نيز آسهآن ( ،)ASEANسارك ( )SAARCو اكو ( )ECOدر آسيا میشود .1شاخصهاي
مورد استفاده برای رتبهبندي همپيونديها بهلحاظ كسب موفقيت شامل يك شاخص

اقتصادي (سهم توليد ناخالص داخلي منطقه از جهان) ،شاخصهاي تجاري (شاخص
درجه ادغام تجاري و شاخص همپيوندي تجاري) و شاخصهاي تسهيل تجاري (بهبود در

دسترسي درون منطقهاي و بهبود در دسترسي به بازار منطقه) است.

برای ارزيابي وضعيت موفقيت يكپارچگيهاي تجاري منطقهاي در قياس با يكديگر ،از

يكي از معيارهاي رتبهبندي چندمتغيره ،روش تاكسونومي عددي ،استفاده ميشود .دليل اين
امر آن است كه اوالً نميتوان بهراحتي موفق بودن يا نبودن مناطق در نيل به اهداف خود

در ايجاد يكپارچگي منطقهاي را معين کرد ،زيرا اغلب نيل به اهداف بهطور كامل صورت
نميگيرد ،اما درجه نيل به آنها نيز متفاوت است ،ثانياً معياري يكمتغيره براي نشان دادن

 .1سازمان همكاريهای اقتصادي اكو ( )ECOاز آن جهت انتخاب شده است كه ايران يكي از اعضاي آن محسوب
ميشود .هرچند ايران در همپيونديهاي ديگري چون  OICو  D8نيز عضويت دارد ،اما فرایند مذاكرات هيچيك از
آنها به اندازه فرایند مذاكراتي اكو پيش نرفته است .همچنین اكو داراي ويژگي مهم واقع بودن اعضاي آن در يك
منطقه جغرافيايي مشخص بوده و عمده كشورها بهلحاظ فاصله جغرافيايي نزديك به يكديگر هستند.
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وضعيت نسبي موفقيت مناطق وجود ندارد ،لذا الزم است از معيارهاي چندمتغيره براي
مقايسه مناطق با يكديگر بهره جست.

رشد بيسابقه بلوكهاي تجاري منطقهاي يكي از روندهاي مهم بينالمللي طي سالهاي

گذشته بوده بهطوريكه در حال حاضر تقريباً همه كشورها عضو يك يا چند موافقتنامه

تجاری منطقهاي هستند .عالوه بر اين ،طي دهه گذشته اين موافقتنامهها شاهد تحوالت
كيفي مهمي هم بودهاند ،همگراييهاي منطقهاي اثرات مختلف اقتصادي بر كشورهاي عضو

و همچنين بر نظام تجاری چندجانبه برجاي ميگذارند.

بخشبندي مقاله پيشرو به این صورت است كه پس از ارائه مقدمه ،شاخصهاي

ارزيابي همپيونديهاي تجاري ارائه ميشود و سپس شاخصهاي محاسبه شده يكايك

مورد بررسي قرار ميگيرند .روششناسي و نتايج رتبهبندي يكپارچگيهاي منطقهاي قسمت
بعدي مقاله را شكل ميدهد .در انتها نيز جمعبندي مقاله آورده شده است.

 .1مباني نظري
در بحث منطقهگرايي عمدتاً دو گروه تئوري قابل شناسايياند .تئوريهاي سنتي و جديد
منطقه گرايي .تئوريهاي سنتي در بحث منطقهگرايي عمدتاً بر سه موضوع ايجاد تجارت،
انحراف تجارت و رابطه مبادله (قيمت) در خصوص كاالهاي اوليه متمركز است .اين

تئوريها صرفاً در خصوص تحليل موافقتنامههاي تجارت منطقهاي بهكار ميرود كه موانع
تعرفهاي كاالهاي اوليه را حذف كرده يا كاهش ميدهند .اين نوع منطقهگرايي موسوم به
منطقهگرايي سنتي يا يكپارچگي سطحي است .در مقابل ،تئوريهاي منطقهگرايي جديد
صرفاً به مكانيزمهاي تخصيص عوامل توليد (كاهش يا حذف بخشي از تعرفههاي كاالهاي

اوليه) نميپردازند ،بلكه به ارتباط بين تجارت و بهرهوري ( تئوريهاي جديد رشد) ،رقابت

ناقص و رفتار رانتجويانه و همچنين موضوعات بحثانگيز منطقهگرايي در مقابل چند

جانبهگرايي ميپردازد.

بهطور عمومي و خالصه همكاريهای اقتصادي بين كشورها در مراحل مختلفي قرار

داشته و صورت ميگيرند كه نشاندهنده درجه همكاري اقتصادي بين اعضا است .اشكال
همكاري را ميتوان به دو شكل عمده تقسيم کرد:
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الف ـ همكاريهایي كه منجر به آزادي حركت كاال ،خدمات و عوامل توليد بين
كشورهاي عضو بشود.

ب ـ همکاریهایی كه عالوه بر آزادي تجارت و عوامل توليد ،همكاري در زمينههاي
سياست پولي و مالي را نيز بهوجود آورد.

يكپارچگي اقتصادي طي پنج مرحله اصلي گسترش مييابد كه كاهش موانع تعرفهاي

اولين مرحله آن ميباشد .يك طرح يكپارچگي در نهايت ممكن است تا آنجا پيش رود كه

كشورهاي عضو سياستهاي اقتصادي مشتركي را اتخاذ نمايند .در واقع هر مرحله ،عالوه

برآنكه در برگيرنده مراحل قبل است ،تسهيالت بيشتري را نيز براي همكاري بين كشورها
فراهم ميکند .موافقتنامه تجاري ترجيحي ،منطقه تجارت آزاد ،اتحاديه گمركي ،بازار
مشترك و اتحاديه اقتصادي مراحل مختلف يكپارچگي اقتصادي محسوب ميشوند.

آمار نشان ميدهد كه شايعترين نوع موافقتنامههاي تجارت منطقهاي را موافقتنامههاي

تجارت آزاد تشكيل ميدهند .اين نوع موافقتنامهها حدود  70درصد كل موافقتنامهها را

شامل ميشوند .موافقتنامههاي آزادسازي محدود (مانند موافقتنامههای ترجيحات تجاری)
و همچنين اتحاديههاي گمركي بقيه موافقتنامههاي تجارت منطقهاي را تشكيل ميدهند.

در حال حاضر نيز وضعيت فعلي موافقتنامههاي تجاري منطقهاي در جهان به قرار ذيل

است .تا كنون بيش از 300موافقتنامه تجارت منطقهاي به سازمان جهاني تجارت اعالم شده
كه از اين ميان  208مورد درحال حاضر الزماالجرا هستند .مطابق آخرين آمار منتشره از
سوی دبيرخانه سازمان جهانی تجارت ،در حال حاضر  28اتحاديه منطقهاي درجهان فعاليت

ميكنند كه در مجموع بيش از  200كشور در آنها عضو هستند .در بين اين  28اتحاديه،
هفت اتحاديه در آسيا ،شش اتحاديه در اروپا ،شش اتحاديه در آمريكا ،سه اتحاديه در

آفريقا ،سه موافقتنامه در اقيانوسيه و بقيه بين کشورهای مختلف درحالتوسعه بهصورت
بينقارهاي منعقد شدهاند .مسلم است با اختالف سطحي كه بين ميزان توليد و تجارت در
مناطق مختلف جهان وجود دارد ميزان توليد ،تجارت و عملكرد اقتصادي اتحاديههاي

مختلف هم متفاوت است .ارقام ارزش صادرات درون منطقهای (كه از نسبت تجارت
بيناعضا بر تجارت كل اعضا با دنيا بهدست ميآيد) اتحاديههاي چهار قاره در  20سال
گذشته نشان ميدهد اتحاديههاي منطقهای عمدتا از سال  1980بهتدريج سهم بيشتري از
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صادرات جهان رابهدست آوردهاند .اطالعات و آمار تجاري نيز در ظاهر حاكي از افزايش
تجارت درون منطقهاي اين اتحاديهها و در نتيجه ايجاد تجارت است ،اما تجزيه و تحليل

دقيقتر دادهها لزوماً بيانگر ايجاد تجارت در اين مناطق نيست.

 .2روششناسي رتبهبندي
براي تعيين رتبهبندي عموماً از روشهاي تصميمگيري چند متغيره استفاده ميشود كه هر
يك معايب و محاسني دارد .در اين قسمت متدولوژيهای مرتبط با رتبهبندي بحث خواهند

شد .اكثر اين متدولوژيها شامل يك مدل ،الگوريتم و يا تكنيك دارد ميباشد كه در
بعضي از آنها با تصميمگيرندگان تعامل وجود دارد كه اين تعامل قبل از حل مدل و يا
در حيل حل مدل ميباشد .به عبارت ديگر در اين متدولوژيها از تصميم گيرندگان براي

رسيدن به تصميم صحيح نظرخواهي ميشود .اما در بعضي ديگر از آنها تنها با استفاده
م گيرندگان وجود ندارد .برخي
از فرمولها به حل مدل اقدام ميشود و تعاملي با تصمي 

متدولوژيهاي رتبهبندي عبارتاند از:

تحليل عاملي ،فرایند تحليل سلسله مراتبي ،تحليل خوشهاي ،تاكسونومي عددي ،تحليل
پوششي دادهها ،انحراف از اپتيمم و روش موريس .در اينجا چهار مورد نخست از

اين متدولوژيها بررسي ميشوند.1
1ـ .2روش تحليل عاملي

تحليل عاملي روشي آماري است كه بين مجموعهاي فراوان از متغيرهايي كه به ظاهر

بیارتباط هستند رابطه خاصي را تحت يك مدل فرضي برقرار ميكند.كاربرد اصلي اين
روش ،كاهش تعداد متغيرها به عواملي ميباشد كه ممكن است در ظاهر وجود نداشته

باشند؛ ولي درنهايت به شكل غير وابسته باعث ايجاد اختالفات مكاني ميشوند .از طرف

ديگر ميتوان با استفاده از اين روش تعيين كرد كههر يك از عاملها چه اندازه در ايجاد

اين اختالف ،نقش دارند .تفاوت بين اين روش و رگرسيون چندگانه در اين است كه اوالً،
متغيرها بهصورت مستقيم درساختار مدل ارتباطي ظاهر نميشوند ،ثانياً تعداد عاملها (كه

 .1توسعه روستایی و کشاورزی.)1389( ،
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تركيبي خطي از متغيرهاي اصلي هستند و ويژگي خاصي از ارتباط متغيرها را نشان ميدهند)

به مراتب كمتر از تعداد متغيرهاي اصلي هستند.بنابراين يكي از اهداف اصلي روش تحليلي
عاملي كاهش ابعاد دادههاست.

برعكس روش تجزيه و تحليل خوشهاي كه متغيرها داراي ارزش مساوي هستند ،در

اين روش ابتدا يك ماتريس همبستگي براي هر جفت از مناطق تشكيل ميشود و با در

نظر گرفتن اهميت نقش هر يك در ايجاد عاملها به ارزش آنهابار ويژهاي داده ميشود

و در نهايت متغيرهايي كه ويژگي برجستهتري نسبت به بقيه دارند ،انتخاب ميشوند و در
دستهبندي مناطق مورد استفاده قرار ميگيرند .البته بايد توجه داشت كه چگونگي انتخاب و

كيفيت اطالعاتي كه بهكار گرفته ميشود ،تأثیر قاطعي در نتيجه اين روش خواهد داشت؛
اما با توجه به توسعه سريع عوامل نرمافزار كامپيوتري و روشهاي آماري مانند تحليلهاي

چند متغيره ،روش ياد شده كاربرد مؤثرتري در برنامهريزيها دارد .براي تجزيه و تحليل

چهار مرحله وجود دارد.

مرحله اول :مطالعه تنوع و گوناگوني و مكانها بر حسب هر يك از متغيرهاي انتخابي.
مرحله دوم :بررسي ارتباط ميان متغيرهاي انتخابي با ايجاد يك ماتريس همبستگي.

مرحله سوم :تحليل آماري اجزاي اساسي براي بهدست آوردن عاملهاي عمدهاي كه
برطبق آنها مكانها از يكديگر متمايز ميشوند .در اين مرحله چند متغير مستقل
جديد و عمده (عامل) از ميان يك مجموعه بزرگ انتخاب ميشود كه براساس
امتياز عامل در مرحله بعدي ،طبقهبندي مكانها انجام ميشود.

مرحله چهارم :رتبهبندي مكانها در يك نمودار پراكندگي با استفاده از عوامل بهدست
آمده بهعنوان محور و جايگذاري مكانها بهعنوان نقاط .بهطور واضح هر دو
منطقهاي كه در نمودار بههم نزديكتر هستند به يكديگر شبيهتر بوده و در يك

گروه قرار ميگيرند .بهاين ترتيب چند گروه از مكانها تعيين ميشود.

بههر حال روش تحليلي عاملي مدعي است كه در اين روش مشكالت مربوط به مسائل

زير را بر طرف ميكند:

 .1يكسان نبودن واحد نماگرها؛

 .2تأثیر تعداد نماگرها بهويژه تجمع آنها در زمينهاي خاص در نتيجه نهايي (وجود
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همبستگي ميان نماگرها)؛

 .3اهميت نسبي يا وزن نماگرها در شاخص نهايي؛

 .4ذهني و ارزشي بودن مفهوم وموضوع مورد بررسي (يعني امكانپذير نبودن تبيين
مفهوم و سطح توسعه با يك و يا حتي مجموعهاي از نماگرها (توفيق.)1372 ،

2ـ .2فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی یکی از روشهای تصمیمگیری است .1علت سلسلهمراتبی
خواندن این روش آن است که ابتدا باید از اهداف و استراتژیهای سازمان در راس هرم

شروع کرد و با گسترش آنها معیارها را شناسایی کرد تا به پایین هرم برسیم.

فرض کنید  nرقیب و  mمعیار برای ارزیابی آنها داشته باشیم .گامهای این روش به

شرح زیر است:

 .1تعیین معیارها.

 .2مقایسه زوجی هردو رقیب ( n*(n-1)/2مقایسه) برای هر معیار و تشکیل ماتریس
 n*nرقبا که درایههای آن اعدادی در فاصلهای مشخصاند و برتری نسبی یکی را
بر دیگری بیان میکنند.

مثال :اگر طرح  iاز طرح  jخیلی بهتر باشد به عنصر  αijعدد  5نسبت میدهیم پس :
αij=1.5

 .3بهدست آوردن وزن هر رقیب برای این معیار (یعنی یک بردار xn )1که این کار
با انجام یک سری عملیات سطری ـ ستونی بر روی ماتریس گام قبل و استفاده از

روش  eigenvectorانجام میشود و برداری بهدست میآید که جمع عناصرآن یک
و مقدار عنصر iام آن وزن رقیب iام را برای این معیار نشان میدهد.

 .4گامهای  1تا  3را برای تمام معیارها انجام دهید تا در نهایت  mبردار  nتایی بهدست
آید و با در کنار هم گذاردن آنها یک ماتریس  mxnتشکیل شود.

 .5مقایسه زوجی خود معیارها و بهدست آوردن وزن هر یک از آنها از روی ماتریس
معیارها که برتری معیارها را نسبت به هم نشان میدهد (یک بردارxm )1

1. http://fa.wikipedia.org/wiki
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 .6ضرب بردار وزن معیارها در ماتریس  mxnو در نهایت بهدست آوردن وزن نهایی
هر رقیب.

 .7تست سازگاری برای نبود تناقض در تخصیص اعداد برتری طرحها در مقایسه با
معیارها.

مسأله دیگری که در همین زمینه مطرح میشود  AHPگروهی است که در آن عدهای

از افراد نظرات خود را ارائه میکنند و در سیستمهای خبره نیز کاربرد دارد.
3ـ .2تحليل خوشهاي

تحليل خوشهاي روشي است آماري كه مجموعهاي از افراد را برحسب اندازه همانندي
ميان آنها گروهبندي ميكند1؛ بنابراين هر خوشه گروهي است كه افراد تشكيلدهنده آن

بيشترين همانندي و شباهت را با يكديگر دارند .2تحليل خوشهاي میتواند از نوع طبقاتي يا
غيرطبقاتي باشد .در روش طبقاتي به مشخص شدن تعداد خوشهها در پايان كار نيازي نیست

و فرايند خوشهبندی با شناخت خوشه آغاز ميشود و در ادامه با توجه به اهميت همانندي و
تجانس خوشهها در هم ادغام میشوند تا سرانجام همه خوشهها در يك خوشه جمع شوند.

3

اما در روش غيرطبقاتي ،نخست افراد به گروه دلخواه تقسيم ميشوند و سپس هر فرد در
گروهي قرار ميگيرد كه معموالً كمترين فاصله را تا ميانگين آن گروه دارد.

آنچه بسيار مهم است شباهت و همانندي پايه اصلي و نحوه محاسباتي در هر تحليل

خوشهاي است .4روشهاي گوناگوني براي اندازهگيري همانندي پيشنهاد شده كه هريك
از آنها با توجه به كاربرد و طرح مسأله مورد بررسي كاربرد پيدا میكند .در اين مطالعه

با توجه به اهميت شاخصهاي موجود در بخش مالي و نيز مؤلفههاي مشترك ورودي به
تحليل خوشهاي توسط تحليل عاملي ،براي محاسبه فاصله شاخصها از روش مرسوم وارد
استفاده ميشود.

در روش وارد براي قراردادن هر يك از شركتهاي انتخابي در گروههاي پيشنهادي

 .1سيد محمدرضا حاج سيد جوادي و دكتر محسن صمدي (.)1388

2. Gordon, (1981).
3. Hair & et al., (1998); 428.
4. Sharma, (1996); 186.

221

بختنم یاهقطنم یراجت یاهیگچراپکی تیقفوم هجرد یقیبطت یبایزرا

تالش ميشود از مجموع مربعات انحرافات درون گروهي مربوط به شركتها حداقل شود

به گونهاي كه شركتهايي كه در يك خوشه قرار ميگيرند از نظر ارزشيابي شاخصها
(امتياز عاملي) بسيار نزديك بههم باشند و از حداقل واريانس گروهي برخوردارند.

در ادامه پس از تعيين و نامگذاري خوشههاي تشكيل شده به منظور اعتبارسنجي از

صحت انتخاب درست و اهميت مؤلفههاي مشترك در تمامي خوشهها از آزمون تشخيصي
مانند روش آناليز خوشهاي يكي از روشهاي ( )DAاستفاده ميشود .تحليل تشخيصي

تقسيمبندی است ،با اين تفاوت كه در اين روش يك متغير وابسته كيفي يا باينري برای

تعريف بين گروهها از ابتدا تعريف شده است .تفاوت بين گروهي از طريق حداكثرکردن
واريانس بين گروههاي شركتهاي موردنظر نسبت به واريانس درون گروهي خوشههاي

شركتها محاسبه ميشود .تحليل تشخيصي بر پايه يك معادله خطي انجام ميشود .يادآوري
ميشود كه برای دستيابي به نتايج تجربي بايد درصورت انتخاب شاخصهاي مهم ،به جاي
مؤلفههاي مشترك ابتدا متغيرها را نرمال کرد.1

4ـ .2آناليز تاكسونومي عددي
يكي از متداولترين روشهاي رتبهبندي براساس تعدادي شاخص ،آناليز تاكسونومي عددي
است كه در اين پژوهش نيز مورد استفاده قرار گرفته است .اين روش كه اولينبار توسط
آندرسن ( )1763پيشنهاد شده ،در سال  1950توسط تعدادي از رياضيدانان لهستاني بسط
داده شد .اين روش قادر است ،يك مجموعه را به زيرمجموعههاي كم و بيش همگن تقسيم

کرده و مقياسي براي رتبهبندي ارائه دهد.

برخي منتقدان ،براين روش ايراداتي وارد کردهاند ،يكي از مهمترين آنها عبارت است

از اينكه ممكن است برخي شاخصهاي مورد استفاده براي رتبهبندي با يكديگر همخطي
داشته و نتايج حاصله را تحتتأثير انحرافي خود قرار دهند ،اما روش مزبور ،امكاني براي

نمايش و يا حذف همخطي ندارد .در مطالعات تكميلي برای پرهيز از بروز اين مشكل ،از

روش مولفههاي اصلي جهت بهدست آوردن متغيرهاي جديد كه ضمن استفاده از اطالعات
شاخصهاي اصلي ،مشكل مزبور را ندارند ،استفاده ميشود .در مرحله بعد و با استفاده از
1. Hair & et al., (1998); 46.
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روش تاكسونومي عددي ،همپيونديهاي تجاري با توجه به متغيرهاي موردنظر ،رتبهبندي
خواهند شد.

همانطور كه بيان شد ،درصورت وجود همخطي چشمگير ميان شاخصهاي مورد

بررسي ،ماتريس مبدل شاخصها (  ) Eكه براساس روش مؤلفههاي اصلي بهدست ميآيد،
برای نيل به شاخصهاي جديد كه همخطي ميان آنها از بين رفته استفاده ميشود .ماتريس
جديد كه با  Yنشان داده شده عبارتست از حاصلضرب ماتريس اوليه ( )Xدر ماتريس مبدل

شاخصها  ، Eبرای رتبهبندي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

Y = X .E

امّا اگر در بررسيهاي آماري مشخص شود كه بين شاخصهاي اوليه (ماتريس )X
همخطي وجود نداشته يا قابل اغماض است ،نيازي به استفاده از تكنيك مولفههاي اصلي
نبوده و ماتريس ( Xشاخصهاي اوليه) برای رتبهبندي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فرایند انجام رتبهبندی با استفاده از شاخصها (ماتريس  Xيا در صورت لزوم ماتريس

 ،)Yعبارتست از:

مرحله اول :مولفه (شاخص)ها ،تعيين و برمبناي آنها ماتريس استاندارد بهصورت زير

تشكيل میشود.

j=1, 2, ..., n

yij

i= 1, 2,..., n

n
(yij- 0j)2
n
0j

yijS0j

 :Zijعناصر ماتريسي استاندارد.

Z1k
Z2k

...
...
...

Z12
Z22

Z11
Z21

Znk

...

Zr1

Zn1

=
0j

=
=Zij

=Z
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مرحله دوم :در اين مرحله ،ماتريس فاصلهها كه عناصر آن ( )Dabفاصله متغيرهاي دو

كشور  aو  b7ميباشد ،بهصورت زير محاسبه میشود:

(Zai-Zbi)2

=Dab

بديهي است كه  Dab = Dbaيعني ماتريس فاصلهها ،ماتريس متقارن است .همچنين عناصر

قطر اصلي آن ،صفر ميباشد.

مرحله سوم :در اين مرحله با استفاده از اطالعات ماتريس بهدست آمده از مرحله پيشين،

در هر سطر كوچكترين عدد را انتخاب ميكنيم .به اينترتيب ماتريسي تشكيل میشود كه
يك ستون آن كشورها و ستون ديگر آن كوتاهترين فاصله كشورهاست.

مرحله چهارم :با استفاده از ماتريس نهايي مرحله سوم ،ميانگين و انحراف معيار

كوتاهترين فاصلهها را بهدست ميآوريم.
− d )2

n

j

n

∑ (d
j =1

n

∑d j
j =1

= S d2

n

=d

فاصله اعتماد )  (1 − αدرصدي براي متغير  djميسازيم:
) ⋅ L = d + 2.S d

I d .1−α ( L = d − 2.S d

كشورهايي كه  djآنها در بين دو حد محاسبه شده و بهعنوان كشورهاي همگن در يك

گروه طبقهبندي ميشوند ،در نظر ميگيريم و كشورهايي كه خارج از فاصله اعتماد قرار

ميگيرند ،بهعنوان كشورهاي غيرهمگن از مجموعه حذف ميشوند.

مرحله پنجم :در اين مرحله اگر فاصله كشوري با بقيه كشورها تفاوت فاحشي داشته

باشد ،حذف ميشود و دوباره تمام مراحل قبلي تكرار میشود (اگر كشوري از مجموعه
حذف نشود كار را ميتوان ادامه داد).

مرحله ششم :در اين مرحله ماتريس جديد بعد از حذف برخي كشورها ،مجددا ً بازنويسي

ميشود و همچنين ماتريس استاندارد شده از روي آن بهدست ميآيد .در ماتريس استاندارد
براي هر ستون بزرگترين مقدار را پيدا كرده و نام آنرا «مقدار ايدهال» و يا  Z i ,maxميناميم.

پس از يافتن مقادير ايدهال درمورد هر يك از مولفهها ،براي هر يك از كشورها مقدار Cj

(سرمشق جاذبه بازار) بهصورت زير محاسبه ميشود:
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− Z iomax )2

n

ij

∑ (Z

= Cio

j =1

(در اين رابطه ،هر اندازه  Cijكوچكتر باشد ،رتبه همپيوندي باالتر خواهد بود).

پس از تعيين Ciها ،ميانگين و انحراف معيار آنها نيز محاسبه ميشوند.
− C )2

k

io

∑ (C
i =1

n

k

io

= S c2

∑C
n

i =1

= C

و برمنباي مقادير فوق ،حد مطلوب سرمشق جاذبه بازار (* )Cمطابق رابطه زير تعيين میشود:
C ∗ = C + 2 Sc

درنهایت معياري (ضريب اهميتي) كه براساس آن بتوان همپيونديهاي تجاري را

رتبهبندي کرد ،از رابطه زير بهدست ميآيد.

ضريب اهميت كشور از حيث شاخصهاي جاذبه بازار

سرمشق جاذبه بازار
حدمطلوب سرمشق جاذبه بازار

Ci
=
∗C

= Fi

با بهدست آوردن  Fiميتوان همپيونديهاي تجاري را براساس  Fiصعودي رتبهبندي

کرد .در اين رابطه هرچه شاخص  Fiبه صفر نزديكتر باشد ،همپيوندي مزبور در مقايسه با
ساير همپيونديها از رتبه بهتري برخوردار خواهد بود.

شاخصهاي ارزيابي همپيونديهاي تجاري

در اين مقاله ،همانطور كه پيشتر نيز اشاره شد ،ارزيابي همپيونديهاي تجاري با استفاده
از شاخصهاي مذكور صورت میگیرد.

شاخص اقتصادي تغيير در سهم اقتصادي منطقه (سهم توليد ناخالص داخلي منطقه از جهان).

شاخصهاي تجاري همچون تغيير در شاخص درجه ادغام تجاري ،تغيير در شاخص

همپيوندي تجاري (نسبت تجارت درون منطقه از كل تجارت منطقه) ،تغيير در سهم منطقه
از تجارت جهاني (نسبت كل تجارت منطقه از كل تجارت جهاني).

شاخصهاي تسهيل تجاري همچون تغيير در بهبود دسترسي درون منطقهاي (سهم تعرفه
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درون منطقهاي از تعرفه منطقه با جهان خارج) و نيز تغيير در بهبود دسترسي به بازار منطقه
(سهم تعرفه منطقه از تعرفه جهاني).

با توجه به آنكه مطالعات مختلفي در زمينه همپيونديهاي منتخب صورت پذيرفته،

در اين مقاله بدون پرداختن به اينگونه اطالعات و جزئيات ،صرفاً به ذكر برخي منابع قابل
مطالعه در اين زمينه پرداخته ميشود.

نتايج محاسبه شاخصها

در ادامه پيش از رتبهبندي همپيونديها برای ارزيابي ميزان موفقيت نسبي آنها در قياس با

يكديگر ،نتايج محاسبه شاخصها ارائه شده است .البته الزم بهذكر است كه مقدار عددي
اين شاخصها در سطح منطقهاي (و حتي در حد كشوري) در هيچ منبعي قابلدسترسي
نیست؛ بنابراين براي انجام مطالعه ملزم شديم تا دادههاي خام را بهدست آورده ،آنها را

پردازش کرده و نتايج نهايي را محاسبه کنیم كه نيازمند استحصال حجم گستردهاي از آمار

و اطالعات است .با توجه به گستردگي دادههاي خام مورد استفاده بهجز درمورد شاخص
نخست و بهويژه درمورد دو شاخص آخر ،فرصت زماني طوالني برای دستيابي به دادههاي

پردازش شده صرف شد .البته در اينجا نيازي به بيان جزئيات اين فرایند وجود نداشته و صرفاً

به ارائه نتايج بهدستآمده بسنده ميشود .تمامي متغيرهاي مورد استفاده براساس مقادير

جاري محاسبه و بررسي شده است.
توليد ناخالص داخلي يكپارچگيها

يكي از مهمترين عوامل مهم در يك همپيوندي وضعيت توليد ناخالص داخلي 1در يك
همپيوندي است .ضمن آنكه رشد اين متغير بهنشانه كسب موفقيت در اين همپيوندي
ميباشد .براساس اطالعات ارائه شده در جدول ( )1بيشترين تغيير در توليد ناخالص داخلي
همپيونديهاي تجاري مورد بررسي در اين مطالعه طي دوره  1996-2006مربوط به اتحاديه
سارك بوده است .متوسط تغيير اين متغير در اتحاديه مزبور طي اين دوره ساالنه معادل 8/43

درصد بوده است .نرخ رشد  GDPاتحاديه در سالهاي آخر دوره مورد بررسي بهشدت

رشد کرده و دورقميشده كه در باالترين مقدار به عدد  17/09درصد.

1. Gross Domestic Products
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جدول 1ـ توليد ناخالص داخلي همپيونديهاي تجاري (دالر-درصد)
همپيونديهاي
تجاري
آسهآن
اكو
اتحاديه اروپا
مركوسور
نفتا
سارك
سادك

1996

2000

720598630528

587584968448

1040216194304 877405917440
11/16

18/56

398366471744

416454013632

769606051328

893368192256

تغيير

5/49

19/35

16/08

تغيير

9/19

2005

2006

2006-1996
3/74
8/41

14246455254016 13448053850624 8381245241344 9288886996992
تغيير

-7/28

3/78

5/94

4/37

2758391102464 2369271290880 1891616489984 1799475657728
تغيير

10/38

22/25

16/42

4/36

15292464627712 14298005766144 11060684718080 8699566030848
تغيير
508547998176

6/88

7/19

6/96

5/80

1142318794112 1016882410560 603504309952

تغيير

3/90

14/93

12/34

195693372416

188466706432

341857619264

374130716416

تغيير

2/59

14/69

9/44

8/43
6/70

منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از آمار منتشره توسط بانك جهاني

در سال  2003رسيده است .توليد ناخالص داخلي در منطقه اكو نيز چشمگير و با مقدار 8.41

درصد تغيير ساالنه و پس از اتحاديه مزبور در رتبه دوم قرار گرفته است .كمترين ميزان رشد

توليد ناخالص داخلي در ميان همپيونديهاي مورد بررسي مربوط به اتحاديه آسهآن با 3.74

درصد تغيير ساالنه بوده است .گفتني است تغيير در توليد ناخالص داخلي در اتحاديههاي مورد
مطالعه در برخي موارد منفي بوده و به كاهش ارزش توليدات آنها منجر گشته است.

 .3تغيير در نسبت تجارت درون منطقه از كل تجارت منطقه
سهم تجارت درون منطقهاي از تجارت منطقه با جهان ،1يكي از مشخصههايي است كه
ميزان درونگرايي مناطق اقتصادي جهان را به نمايش ميگذارد .روند تغييرات اين متغير نيز
گرايش همپيونديها به توسعه تجارت درون منطقهاي را به نمايش ميگذارد.

براساس اطالعات ارائه شده در جدول  ،2مناطق سادك ،اكو ،نفتا و آسهآن بهترتيب
1. Share of Intra-Region Trade by Region Trade with the World.
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بيشترين تمايل به توسعه تجارت درون منطقهاي يا منطقهگرايي را طي اين دوره از خود نشان

دادهاند .در مقابل از ميزان منطقهگرايي در اتحاديههاي سارك ،مركوسور و اتحاديـه اروپـا
كاسته شده است .البته يكي از داليل منفي شدن تغيير در شاخص مزبور طي اين دوره در

برخي اتحاديههاي مورد بررسي ،اين نكته است كه در ميان سالهاي مورد بررسي بخشي از
آنها اعضاي جديدي را درون خود پذيرفتهاند .كشورهاي جديد بهدليل آنكه ممكن است

تا پيش از پيوستن به اتحاديه و نيز در سالهاي اوليه پيوستن به اتحاديه هنوز تمايل به داشتن

روابط تجاري بيشتر با دنياي خارج از همپيوندي مورد بررسي داشته باشند ،باعث كاهش
سهم تجارت درون منطقه از كل تجارت منطقه شوند.

جدول 2ـ تغيير در نسبت تجارت درون منطقه از كل تجارت منطقه (درصد)
همپيونديهاي
تجاري

-1996
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
2006

آسهآن

0/248 0/246 0/240 0/235 0/218 0/219 0/227 0/223 0/210 0/214 213.0

آسهآن

0/82

تغيير

6/23 -1/83 0/31

7/71 -0/16 -3/55 1/59

1/84

2/55

1/50

اكو

0/063 0/055 0/054 0/054 0/054 0/043 0/049 0/049 0/039 0/039 0/035

اكو

تغيير 6/23 14/90 2/34 -0/21 -0/37 24/43 -10/53 -0/63 25/37 -0/83 13/75

اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا
مركوسور
مركوسور
نفتا
نفتا

0/624 0/629 0/641 0/647 0/638 0/642 0/640 0/660 0/641 0/632 0/637
تغيير

-67.

1/29

-0/21 -0/89 -1/86 -0/83 1/39 -0/75 0/40 -3/02 3/01

0/160 0/155 0/144 0/129 0/122 0/136 0/136 0/135 0/165 0/174 0/170
تغيير

7/48 11/13 6/30 -10/32 -0/40 1/26 -18/56 -4/97 2/04

-0/65 3/28

0/548 0/568 0/574 0/583 0/592 0/458 0/468 0/465 0/445 0/443 0/432
تغيير

2/49

2/65

2/15

2/40 -3/38 -1/12 -1/53 -1/59 29/43 -2/30 0/80

سارك

0/028 0/042 0/046 0/060 0/048 0/039 0/042 0/039 0/048 0/042 0/044

سارك

تغيير -4/29 -33/09 -9/69 -22/15 25/38 22/01 -7/78 8/79 -18/34 13/72 -3/77

سادك

0/112 0/129 0/143 0/162 0/191 0/191 0/164 0/045 0/013 0/014 0/010

سادك

تغيير 27/93 -13/43 -9/96 -11/22 -15/34 0/10 16/62 266/91 234/57 -3/26 44/61

منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از آمار منتشره در نرمافزار PC/TAS
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 .4تغيير در سهم تجارت منطقه از تجارت جهاني
يكي از اهداف ايجاد همپيونديهاي تجاري ،افزايش سهم منطقه از تجارت جهاني 1است.
لذا بررسي روند تغيير در اين متغير ميتواند ميزان نيل هر همپيوندي به يكي از اهداف

موردنظر آن را به نمايش بگذارد.

آنچنانكه از جدول ( )3مشخص است ،اتحاديه سادك طي دوره مورد بررسي (-2006

 )1996بيشترين رشد در اين شاخص را تجربه کردهاست .هرچند تغيير در اين شاخص براي
منطقه مزبور با نوساناتي مواجه بوده و حتي گاهي روند كاهشي را طي کرده ،ليكن توانسته

در مجموع اين سالها با بيشترين افزايش مواجه شود .تغيير در سهم تجارت منطقه از تجارت
جهاني در مناطق سارك ،اكو ،اتحاديه اروپا و مركوسور مثبت و بهلحاظ مقداري در مراتب
بعدي قرار داشته است .اما همپيونديهاي نفتا و آسهآن با كاهش در سهم از تجارت جهاني

مواجه شدهاند.2

جدول 3ـ تغيير در سهم تجارت منطقه از تجارت جهاني (درصد)
-1996
همپيونديهاي
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
2006
تجاري
آسهآن
اكو
اتحاديه اروپا
مركوسور
نفتا
سارك

7/24

7/07

تغيير

-37/0 -35/2 3/19 -0/45 -3/52 -3/73 -6/97 17/67 -11/65 -16/08 -2/26

0/69
تغيير

0/91

5/94
0/92

5/24
0/84

6/17
1/03

5/74
1/05

5/53
0/86

5/33
13/1

5/31
1/26

5/48
1/43

5/30
1/13

5/12 20/86 13/57 11/12 31/80 -18/27 1/75 23/56 -9/15 1/50 21/31

46/59 47/22 48/32 48/47 47/73 38/87 37/94 42/46 422/6 0/452 41/67
تغيير

12/1 -1/33 -2/27 -0/32 1/56 22/79 2/46 -10/65 -0/39 5/21 -2/76

4/82

5/39

4/88

5/16

5/34

5/48

5/12

5/25

5/23

5/30

4/78

تغيير

2/06 -9/85 1/38 -0/36 2/62 -6/59 1/62 11/80

5/69

3/53

1/03

11/06 1/129 11/27 11/90 13/36 33/22 23/81 37/20 22/96 22/19 20/70
تغيير

7/22

3/44

0/50

0/91 -5/34 -10/91 -42/48 -2/44 3/19

00/8

0/84

0/90

0/93

1/34

تغيير

3/91

8/08

3/83 23/20 33/04 13/18 -28/37 3/48

0/67

0/76

1/01

1/24

1/29

-6/08 2/05
1/57

6/92 17/36 3/74

1. Share of Regional Trade by World Trade.

 .2برخي اختالفات موجود ميان ارقام ارائه شده و محاسبات (تغيير) ،بهدليل گرد كردن ارقام ميباشد.
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-1996
همپيونديهاي
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
2006
تجاري
سادك

0/06

0/08

0/56

0/51

0/65

0/68

0/05

0/05

تغيير

4/56 26/98 -8/05 575/64 37/17 10/31 4/43

0/72

0/70

0/74

5/49 -1/91 5/15

3/37

منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از آمار منتشره در نرمافزار PC/TAS

 .5بهبود در دسترسي درون منطقهاي
بهبود در دسترسي درون منطقهاي 1با استفاده از نسبت تعرفه موزون اعمالي براي واردات از درون
منطقه به تعرفه اعمالي منطقه بر واردات از خارج منطقه مورد محاسبه و بررسي قرار ميگيرد.2

نتايج محاسبات در جدول ( )4حكايت از آن دارد كه مناطق تجاري سادك ،مركوسور

و آسهآن طي اين سالها ترتيبات نسبتاً سختگيرانهتري را در قبال واردات اعضا از يكديگر
اعمال کردهاند .بهطوريكه تعرفه موزون اعمالي براي واردات اعضاي سادك از درون

منطقهاي نسبت به تعرفه اعمالي منطقه بر واردات از خارج آن بهطور متوسط  7.26درصد

در سال طي دوره  1996-2006افزايش داشته است .اما اعضاي اتحاديه اروپا ،نفتا ،اكو و
سارك اقدام به سادهسازي دسترسي تجاري درون منطقهاي کردهاند .اتحاديه اروپا توانسته
از ميزان تعرفههاي وارداتي درون منطقهاي را ساالنه  21/23درصد بيش از ميزان تعرفه

اعمالي اين منطقه بر واردات از جهان خارج بكاهد.

 .6تغيير در بهبود دسترسي به بازار منطقه
تغيير در بهبود دسترسي به بازار منطقه با محاسبه تغيير در سهم تعرفه اعمالي منطقه بر كل

واردات آن از تعرفه كل جهان بر واردات جهانيبهدست ميآيد .بهبود در دسترسي به بازار
منطقه در واقع ميزان آزادسازي تجاري منطقه را نسبت به تمامي كشورهاي جهان مورد

بررسي قرار ميدهد .ميزان موفقيت دردستيابي به اين هدف كه معموالً يكي از اهداف
منطقهگرايي نيز محسوب ميشود ،درواقع از ديد قوانين سازمان جهاني تجارت نيز اهميت
1. Intra-Regional Accessibility.

 .2تعرفه اعمالي ( ،)Applied Harmonized Systemعبارتست از نرخ تعرفهاي كه هر كشور عم ً
ال و بههنگام واردات كاال از ساير
كشورها بر كاالها اعمال ميکند كه ممكن است با نرخ تعرفه مصوب آن كشور متفاوت باشد .متوسط نرخ تعرفه اعمالي در سطح كل،
براساس ارقام نرخهاي تعرفه در سطح كدهاي ششرقمي  HSمحاسبه و مورد استفاده قرار گرفته است.
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دارد ،زيرا بروز چنين رويدادي در واقع ميزان حركت همپيونديها در راستاي اهداف

اين سازمان را مشخص ميكند .تمامي منطقهگراييهاي مورد بررسي بهطور متوسط طي
دوره مزبور نسبت به آزادسازي تجاري در قبال كشورهاي جهان اقدام کردهاند .البته
ميزان موفقيت هريك از آنها در اين راستا متفاوت از يكديگر بوده است .بهطوريكه
دسترسي به بازار منطقه سارك بيش از سايرين تسهيل شده و شاخص مربوطه هرساله

 26/63درصد رشد يافته است .در ميان همپيونديهاي مورد بررسي ،مركوسور با كمترين
بهبود در روند آزادسازي مواجه بوده و شاخص مربوطه ساالنه  14/89درصد افزايش

داشته است.

جدول 4ـ شاخص بهبود در دسترسي دورن منطقهاي (درصد)
همپيونديهاي

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1990

تجاري

آسهآن

اكو

اتحاديه اروپا

مركوسور

نفتا

سارك

سادك

-1996
2006

0/77 0/90 1/26 0/26 1/68 1/08 1/05 1/40 1/31 0/21 0/72 8/07 0/99
تغيير

3/5 -26/3 6/7 532/6 -71/0 -17/6 -34/0 23/9
0/38 0/26 1/91 1/27

تغيير

تغيير

0/45 9/07 0/69 0/26 0/46 0/68 0/93

-100/0 45/1 -86/2 50/6
0/93 1/06 1/47 0/22 1/44
14/6

-

0/74 -14/7 -28/2 379/9 -84/4 55/5

-13/35 -3/52 41/6 163/1 -42.9 -3/30 -27/1
0/13 0/21 0/14 0/30 0/29 0/60 0/50

-100/0 -12/5 -27/8 553/9

-21/23 -36/5 56/8 -54/9 4/9 -52/2 18/8

2/47 20/3 2/22 9/06 1/84 04/9 04/9 0/40 16/1 0/59 1/55 0/11 1/08
تغيير

3/6 0/139 -47/9 96/6 -0/6 134/0 -65/3 95/9 -61/6 1361/7 -84/8 2/3

7/6

4/82

0/03 0/02 0/01 0/02 0/09 0/02 0/03 0/40 0/14 0/13 0/14 0/44 0/21
-14/40 88/1 109/4 -56/6 -80/4 394/6 38/9 -92/4 185/0 10/5 -12/4 -67/1

تغيير -69/7
0/73 0/18
تغيير

-100/0 134/1

-1997
0/54 0/53 0/49 0/63 0/89 0/79 0/66 0/50 0/78 0/95
2006
7/2 -21/3 -29/9 12/4 0/29 31/7 -35/8 -18/7

-6/07 3/1

-1996
0/24 0/13 0/13 0/03 0/13 0/23 1/07 2/92 0/47 2/26 02/1 0/23 1/08
2006
تغيير

3/2 96/21 -74/7 -45/1 -78/4 -3/62 515/6 -79/0 1804/8 -48/6 -67/4
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7/26 1/81

همپيونديهاي
تجاري

آسهآن

اكو

اتحاديه اروپا

مركوسور

نفتا

سارك

سادك

تغيير

تغيير

تغيير

تغيير

تغيير

تغيير

تغيير

2005
10/1
51/4
15/1
-61/3
0/60
1/64
19/0
0/55

2004
0/73
-27/7
2/98
57/8
0/56
1/38
-2/61
0/48
-44/7
5/43
29/2
1/46
-49/9

2003
1/01
14/7
1/89
-4/43
0/53
-0/6
3/64
90/0
0/86
1/51
40/2
-1/3
2/92
-14/5

2002
0/88
6/7
3/39
4/4
0/53
-10/5
1/91
25/7
0/57
-12/7
46/2
-6/5
3/42
237/1

2001
0/82
-47/4
35/2
-36/2
0/59
24/0
2/58
-15/1
0/65
-7/0
4/56
50/3
1/01
-68/8

2000
1/56
-7/7
5/09
357/1
0/48
-36/4
34/0
60/7
0/70
47/1
33/0
-45/6
35/2
172/0

1999
1/69
14/1
11/1
-85/2
0/75
10/7
1/89
-33/8
0/48
-35/4
5/57
-30/0
1/20
-69/9

1998
1/48
48/3
7/55
618/3
0/68
1/1
2/85
17/8
0/74
16/1
7/97
105/6
3/98
50/15

1997
1/00
98/33
1/05
328/6
0/67
77/49
2/42
542/4
0/64
618/2
3/87
815/9
1/59
382/5

1996
0/20
-82/4
0/25
-1/91
0/12
88/0
0/38
74/7
0/09
-85/2
0/42
-93/7
0/33
-91/0

1995

14/1

-40/2

2/75

9/07

85/1

1/49

2/8

0/60

6/75

2/3

3/66

154/6

1990

2/22

-7/3

0/79

27/8

2/96

-43/4

0/62

7/97

-44/9

1/57

جدول 5ـ شاخص بهبود دسترسي به بازار منطقه (درصد)
2006
1/05
-4/4
1/59
37/7
0/65
1/51
-7/9
0/57
16/0
45/3
-20/0
1/96
33/8

-17/7

2/2
4/48
3/2
1/96
0/2

منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از آمار منتشره در پايگاه آماري Wits

-1996
2006
18/04
20/53
18/81
14/89
204/3
26/63
95/15
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نتايج رتبهبندي يكپارچگيهاي منطقهاي
با عنايت به آنكه شاخصهاي مورد نظر براي تعيين وضعيت نسبي نيل به موفقيت در
همپيونديهاي اقتصادي جهت نمايش درجه موفقيت ،داراي جهتي همسان نميباشند،

لذا از برآيند اين شاخصها در قالب روش تاكسونومي عددي جهت رتبهبندي و نمايش
موفقيت نسبي اتحاديههاي تجاري ،استفاده خواهد شد .ضمنا ذكر اين نكته ضروري است
كه شاخصهايي كه بيشتر بودن مقدار آنها بهمعني بهتر بودن وضع يكپارچگي است را

بههمان شكل مورد استفاده قرار ميدهيم .اما شاخصهايي كه كمتر بودن مقدار آنها
بهمعني بهتر بودن وضع يكپارچگي است را بهطور معكوس مورد استفاده قرار ميدهيم،

دليل اين امر همجهت کردن سمتوسوي تأثیرگذاري شاخصها در رتبهبندي نهايي است.

در اين بررسي ،يك شاخص اقتصادي و شاخصهاي تجاري (تغيير در شاخص درجه ادغام
تجاري ،تغيير در شاخص همپيوندي تجاري و تغيير در سهم منطقه از تجارت جهاني)
بههمان شكل وليکن شاخصهاي تسهيل تجاري (تغيير در بهبود دسترسي درون منطقهاي و
تغيير در بهبود دسترسي به بازار منطقه) بهطور معكوس مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
جدول 6ـ رتبهبندي همپيونديهاي تجاري
(درصد نرخ رشد طي دوره )1996-2006
تغيير در نسبت
تغيير در سهم تغيير در بهبود تغيير در بهبود
تغيير در
همپيوندي
تجارت درون
تجارت منطقه از دسترسي دورن دسترسي به
تجاري /توليد ناخالص
منطقه از كل
بازار منطقه
منطقهاي
تجارت جهاني
داخلي
شاخص
تجارت منطقه

شاخص
رتبه
Fi

مركوسور

4/36

-0/65

-1/03

4/82

14/89

0/37

1

اتحاديه اروپا

4/37

-0/21

1/12

-21/23

18/81

0/40

2

آسهآن

3/74

1/50

-3/07

0/74

18/04

0/53

3

نفتا

5/80

2/40

-6/08

-14/40

20/34

0/53

4

سادك

6/70

27/93

30/37

7/26

19/55

0/56

5

اكو

8/41

6/23

5/12

-15/35

20/53

0/84

6

سارك

8/43

-4/29

6/92

-6/07

-26/63

0/90

7

همانطور كه در قسمت روششناسي نيز توضيح داده شد ،مبناي رتبهبندي يكپارچگيهاي
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منطقهاي در تحقيق حاضر ،روش تاكسونومي عددي است كه نتايج آن در جدول  6ارائه شده

است .بهعبارت ديگر اين رتبهبندي عملكرد همپيونديهاي مورد بررسي را طي دوره -2006

 1996با يكديگر مقايسه و نيل به موفقيت هريك را با ساير همپيونديها مقايسه ميکند.

همانطور كه مشاهده ميشود ،مركوسور و اتحاديه اروپا بهعنوان موفقترين همپيوندي

تجاري عمل کردهاند .آسهآن و نفتا در مراتب بعدي قرار داشته و در نهايت سه همپيوندي

سادك ،اكو و سارك قرار دارند.

جمعبندي و مالحظات
بهطور كلي هدف اين مقاله ،ارزيابي وضعيت موفقيت يكپارچگيهاي تجاري منطقهاي
(هفت اتحاديه منتخب) در قياس با يكديگر بوده است .روش مورد استفاده براي انجام اين

رتبهبندي چندمتغيره ،روش تاكسونومي عددي ،بوده است .معيارهاي مورد استفاده براي
تعيين موفقيت نسبي يكپارچگيها ،سه دسته شاخصهاي اقتصادي ،تجاري و تسهيل تجاري

بودهاند كه در مجموع پنج متغير را دربرميگيرند .براساس محاسبات زمانبر انجامشده،
همپيونديهاي موفق در نيل به اهداف بهترتيب مركوسور ،اتحاديه اروپا ،آسهآن ،نفتا،
سادك ،اكو و سارك ميباشند .نامبردن اينگونه از همپيونديها نشانگر آن نيست كه
اتحاديهاي موفق و يا اتحاديهاي ديگر ،ناموفق است؛ بلكه صرفاً بدين معناست كه رتبهاين

اتحاديهها در قياس با يكديگر چگونه بوده است .بهعبارت ديگر مركوسور بيشترين موفقيت
را از لحاظ شاخصهاي مورد نظر كسب کرده و سارك از اين نظر كمترين موفقيت نسبي
را از آن خود کردهاست.

در پايان نيز به برخي توصيهها براي افزايش سطح موفقيت ترتيبات منطقهاي اشاره ميشود.

هنگام ايجاد يك بلوك منطقهاي تبعيض بين غيراعضا را به حداقل رسانده و كمترين

حد حمايت را در برابر كشورهاي غيرعضو در نظر گرفته شود؛ پوشش موافقتنامه حداكثر
و استثنائات آن حداقل شود ،از حذف موانع رسمي تجاري پا فراتر گذارده و موانع نامرئيكه

با الزامات رويهاي و قانوني همراه است كاهش يابد.

كشورهاي درحالتوسعه براي برقراري ترتيبات منطقهاي بايد بهدنبال كشورهاي بزرگ

و ثروتمند باشند ،چرا كه شركاي ثروتمندتر بسته بهاندازه اقتصاد يا درجه كارايي آنها
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ميتوانند رقابت داخلي را افزايش دهند و منبع بهتري براي تجارت يا انتقال فناوري مرتبط

با سرمايهگذاري مستقيم خارجي باشند.

هيچ ترتيب منطقهاي منجر به تحرك سرمايهگذاري نميشود ،مگر آنكه اصول اساسي

نظير امنيت حقوق مالكيت و سياستهاي مناسب اقتصاد كالن در جاي خود درست عمل

كنند.

در اين موافقتنامهها نظام حل اختالف قابل اعتماد و اتكايي را كه در اصل ديپلماتيك

يا مشروط به مالحظات سياست خارجي نباشد تنظيم نمايند.

از آنجاييكه قوانين سازمان جهاني تجارت از جامعيت الزم جهت هدايت و راهنمايي

كشورها بهمنظور ايجاد ترتيبات تجاري منطقهاي برخوردار نبوده و در حال تكامل است ،لذا

الزم است كشورها در اين امر براساس اهداف و معيارهاي توسعه ملي خود ارزيابي شوند و

نه براساس همخواني و هماهنگي صرف با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت.

در ادامه بهمنظور ارزيابي وضعيت موفقيت يكپارچگيهاي تجاري منطقهاي (هفت

اتحاديه منتخب) از يك روش شناختهشده رتبهبندي چندمتغيره ،روش تاكسونومي عددي،
استفاده شده است .معيارهاي مورد استفاده براي تعيين موفقيت نسبي يكپارچگيها ،سه

دسته شاخصهاي اقتصادي ،تجاري و تسهيل تجاري بودهاند كه در مجموع پنج متغير را

دربرميگيرند .براساس محاسبات زمانبر انجامشده ،همپيونديهاي موفق در نيل به اهداف
بهترتيب مركوسور ،اتحاديه اروپا ،آسهآن ،نفتا ،سادك ،اكو و سارك ميباشند .نامبردن
اينگونه از همپيونديها نشانگر آن نيست كه اتحاديهاي موفق و يا اتحاديهاي ديگر ،ناموفق

است؛ بلكه صرفاً بدين معناست كه رتبهاين اتحاديهها در قياس با يكديگر چگونه بوده است.

بهعبارت ديگر مركوسور بيشترين موفقيت را از لحاظ شاخصهاي مورد نظر كسب کرده و
سارك از اين نظر كمترين موفقيت نسبي را از آن خود کردهاست.

مطالعه موافقتنامههاي منتخب نشان ميدهد كه اوالً همه موافقتنامههاي تجارت

منطقهاي بهطور يكسان توفيق نداشتهاند بلكه مجموعهاي از شرايط سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي و از همه مهمتر اقتصادي اعضاي يك موافقتنامه است كه در موفقيت يا

عدمموفقيت آن نقش ايفا ميکند .مهمترين نكته در اين خصوص آن است كه عضويت
در موافقتنامههاي منطقهاي به خودي خود موجب ايجاد موفقيت و افزايش رفاه و منافع
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اقتصادي براي اعضا نمیشود بلكه نوع سياستهاي اصالح داخلي اعضاست كه ميتواند
شرايط را براي آن كشورها در بهرهگيری از منافع عضويت در ترتيبات تجارت منطقهاي

تعيين کند .برخي از مطالعاتي كه در زمينه موافقتنامههاي جنوب-جنوب انجام شده،
پيشنهاد ميکند كشورهاي درحالتوسعه بهدنبال ادغام منطقهاي خاص شرايط خود باشند كه
اين امر ميتواند با همكاري يك يا چند كشور درحالتوسعه منتخب با چند كشور پيشرفته

اتفاق بيافتد .در زير به تفكيك ،مهمترين عوامل موفقيت و عدمموفقيت موافقتنامههاي

تجارت منطقهاي ذكر میشوند كه الزم است مسئولين اجرايي اكو بهويژه نمايندگان ايران

موارد ذيل را در ارائه راهكارها و نقشه راه خود بهمنظور پيشبرد اهداف اين يكپارچگي حتما
آنها را مدنظر قرار دهند.

مهمترين عوامل موفقيت عبارتاند از :اتخاذ سياستهاي داخلي مناسب براي جذب

سرمايه؛ هماهنگسازی قوانين رقابت اعضا بهطوريكه امكان مقابله و جلوگيري با اقدامات

و رويههاي ضدانحصار مؤثر بر تجارت خارجي فراهم آيد؛ كاهش تعرفهها براي همه

شركا؛ كاهش هزينههاي مرتبط با سياستهاي رسمي تجاري؛ رژيم تجاري باز و گسترش
آزادسازي از تجارت كاال به تجارت خدمات ،سرمايهگذاري وآزادسازي جابجايي نيروي
كار؛ امكان ادغام تدريجي در اقتصاد منطقه فراخور سطح توسعه اقتصادي اعضا؛ مشارکت
نزديک بخش خصوصی و دولت؛ ايجاد ارتباط ميان سرمايهگذاري و تجارت؛ اصالح

يكجانبه سياستهاي داخلي توسط اعضا؛ آزادسازي اقتصادي مستمر در كنار تقويت

همكاري ها و هماهنگسازی سياستهاي كالن اقتصادي؛ تحكيم روابط سياسي ميان اعضا

وتالش براي رفع اختالفات و تهديدات ميان اعضا و اتكا به روابط غيررسمي در روابط.

مهمترين عوامل عدمموفقيت نيز عبارتاند از :فقدان ساز وكار مشخص بازتوزيع متقارن

منافع ميان اعضا؛ ضعف نظارت و اجراي مؤثر بر مفاد موافقتنامه؛ فقر ،جمعيت فراوان،
اصالحات اقتصادي كند و در بيشتر مواقع بينتيجه؛ عدم وجود اراده سياسي و بيثباتي

سياسي؛ عدم وجود اكمال اقتصادي؛ سوء مديريت در سياستهاي كالن اقتصادي؛ وجود

زيرساخت ضعيف ،نبود چارچوب قانوني قوي ،دخالت شديد دولت و ضعيف بودن بخش

خصوصي؛ وجود قواعد مبدأ پيچيده و محدودكننده.
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