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جهانی شدن در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان یک پدیده چند وجهی ،تحوالتی شگرف را
در عرصه نظام بینالملل رقم زد .اهم این تحوالت برخاسته از تأثیر وجه اقتصادی جهانی
شدن ( یعنی جهانی شدن اقتصاد) بر ترغیب هر چه بیشتر دولتها جهت حضور
گستردهتر در دستهبندیهای منطقهای با هدف افزایش مانور اقتصادی و همچنین تعریف
هویتسیاسی – منطقهای جدید بود.منطقه خاورمیانه از تأثیرات این پدیده مصون نماند
و به شکلی متفاوت بر حسب موقعیت منطقه ،هدف نیروهای خودسرجهانی شدناقتصاد
قرار گرفت .این روند تعامالت و همکاریهای اقتصادی دولتها در منطقه را در قالب
سازمانها و نهادهای بینالمللیافزایش داد .در این میان ،شورایهمکاریخلیج فارس در
زیر سیستم خلیج فارس ،به عنوان یکی از بارزترین و در عین حال مدرترین پروژه
همگرایی– منطقهگرایی مطرح میباشد.در این راستا ،این مقاله با علم به اهمیت این
موضوع در تالش است با رویکردی تلفیقی در ابعاد مفهومی،نظری و روشی ،ضمن بررسی
تاثیر جهانیشدن اقتصاد بر همگرایی و منطقهگرایی اقتصادی در شورایهمکاریخلیج
فارس،امکان شکلگیری منطقهگرایی اقتصادی در این سازمان را مورد سنجش قرار
دهد.یافتههای پژوهش حاکی از آن است که شورای همکاریخلیج فارس در بستر یک
سامانه منطقهای مهیا ،به فرایند همگرایی سرعت بخشیده بطوری که امروزه نوع
متفاوتیاز منطقهگرایی اقتصادی در منطقه خاورمیانه را نشان میدهد که براین اساس
میتوان تصریح کرد امکان شکلگیری منطقهگراییاقتصادی در شورای همکاریخلیج
فارس با تردید روبه رو نیست.
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مقدمه
در چهارچوب روابط بین الملل پس از جنگ سرد ،روند جهانیشدن اقتصاد هرچه
بیشتر دولتها را جهت ورود گستردهتر در دستهبندیهای منطقهای برای افزایش
مانور اقتصادی و نیل به هویت سیاسی -منطقهای جدید ترغیب کرد.اشکال بارز این
تاثیرات را میتوان در ظهور پروژههای منطقهگرایی اقتصادی در شبکههای منطقهای
جهان مشاهده کرد .دراین میان شبکه منطقهای خاورمیانه بر خالف سایر شبکههای
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منطقهای به دالیل مختلف سیاسی ،اجتماعی -فرهنگی ،امنیتی شکل متفاوتی از
منطقهگرایی اقتصادی را تجربه کرده که بیشتردر چرخههای شبکه آن قابل مشاهده
میباشد .در شبکه منطقهای خاورمیانه ،در زیر سیستم خلیج فارس علیرغم اختالف-
نظرهای زیاد ،شورای همکاری خلیج فارس را میتوان به عنوان یکی از مدرنترین
پروژه منطقهگرایی اقتصادی تلقی کرد؛ چراکه به نظر میرسد دولتهای این سازمان،
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با هدف افزایش وابستگی متقابل بین دولتها عضو ،ضمن افزایشهمکاریهای
اقتصادی ،فرایند همگراییاقتصادی دربستر سامانه منطقهای را تعمیق بخشیده به
نحوی که امروزه نوع متفاوتی از منطقهگرایی اقتصادی را در منطقه نشان می-
دهد.بنابراین در این جستار ،بنابه ضرورت و اهمیت موضوع ،واکاوی همگرایی و
منطقهگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فاس را سرلوحه قرار داده و در این
راستا امکان شکلگیری این پدیده را در چارچوب این سازمان مورد سنجش قرار
خواهیم داد.
در این راستا ،ابتدا به طرح نظریات مرتبط با همگرایی و منطقهگراییاقتصادی در
روابطبین الملل چون سازه انگاری ،وابستگی متقابل اقتصادی ،کارکردگرایی و
نوکارکردگرایی و کانتوری و اشپیگل خواهیم پرداخت .در مرحله بعد ،با درنظر
گرفتن مفروضات بنیادی این نظریات در ارتباط با همگرایی ،بارویکردی تلفیقی اقدام
به ارائه الگو یا مدل تحلیلی -نظری از سامانه منطقهای برای یک پروژه منطقهگرایی-
اقتصادی خواهیم کرد .پس از این ،با رویکردی بسترمند ساختار اقتصادی شورای
همکاریخلیج فارس را با هدف تبیین دقیق سامانهاقتصادی شورای همکاری خلیج

فارس تجزیه و تحلیل کرده و سپس با بررسی سامانهمنطقهای خلیج فارس و
مشخصکردنامکانات و چالشهای آن و با علم به اینکه همگراییاقتصادی در بستر
سامانهمنطقهای بسط و گسترش مییابد ،تحوالت همگرایی اقتصادی در جهت
منطقهگراییاقتصادی در شورای همکاریخلیج فارس را تبیین خواهیم کرد تا بدین
سان ضمن مشاهده تاثیر متغیرهای سامانه منطقهای بر تحوالت منطقهگرایی ،وضعیت
منطقهگرایی اقتصادی در شورای همکاریخلیج فارس آشکار گردد.
 .1الگوی تحلیلی سامانه منطقهای
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 .1-1نظریه سازه انگاری
سازهانگاری به عنوان یک نظریه میتواند همگرایی یا عدم همگرایی میان کشورها را
با تأکید بر هویتها ،عوامل هنجاری -ارزشی ،رویهها و ساختارهای معنایی رایج
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بیان کند ) .(Dehboneh,2011:172این نظریه تالش می کند تا بررسی کند که چگونه
 .)Hwang,2006:62آنها در توصیف منافع بر هویت اجتماعی دولتها تأکید دارند.
بنابه فرض سازه انگاران ،منافع تعیین کننده هویت دولتها است و در این راستا بر
تاریخ ،فرهنگ ،سیاست و زمینههای اجتماعی تأکید دارند

(Mohammad Nia,

 )2011:282از این بعد -یعنی رابطه بین هویت و منافع  -رویکرد سازهانگاری مهمتر
از رویکرد اقتصادی به منطقهگرایی است (  .)Hwang,2006: 62سازهانگاران معتقدند
که همگرایی از طریق «رویهها و شناخت مشترک» میان بازیگران شکل می گیرد.
یعنی هویتها و منافع بازیگران از پیش تعیین شده و مفروض نبوده و در تعامل با
هم تعریف میشود .از دیدگاه الکساندر ونت عوامل تسهیلکننده شکلگیری هویت
مشترک میتواند عناصری مانند عوامل ژئوپلتیکی ،داشتن تاریخ مشترک باشد.از
نظر وی اگر این عوامل در یک منطقه افزایش یابد ،بازیگران برای ایجاد یک اجتماع
دوستانه انگیزه پیدا خواهند کرد و در نتیجه مرزهای «خود» به تدریج تضعیف و با
گسترش به دیگر مرزها«،دیگری» را نیز در بر میگیرد (.)Dehboneh, 2011:172-173
همچنین ،از نظر سازهانگاری « هنجارها » نیز میتواند زمینه را برای همگرایی و عدم
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هنجارها ،انگارهها

و هویتها

به ظهور همکاریهای منطقهای میانجامد(

همگرایی واحدها فراهم کند.هنجارها بیان میکنند که دولتها که هستند،چه اهدافی
دارند و چه نقشی را باید بازی کنند ( .)Mohamma Nia,2011:282آنها بیان میدارند
کهگروهی از دولتهای دارای هنجارها و مفاهیم مشترک میتوانند وابستگی و ارتباط
بیشتری با هم داشته باشند و درک واحدی از همکاری با یکدیگر و دیگران داشته
باشند ). )Dehboneh,2011:172
 .1-2نظریه وابستگی متقابل
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نظریه وابستگی متقابل ریشه در طرز فکر بین الملل گرایانه یا انترناسیونالیستی داشته
که بر مبنای آن امور دنیا به طور عینی در جهت جهانی شدن است .این جریان در
روند سیاسی به شکل همکاری میان دولتها منعکس میشود( مشیرزاده-0931:74 ،
 «.04تجارت آزاد و برداشتن موانع تجارت» در قلب این نظریه (البته شکل مدرن آن
) قرار دارد .در این راستا ،فرض را بر این قرار میدهد که تجارت آزاد با ایجاد
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منفعت مشترک در همکاری تجاری و اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی،احتمال
منازعه دولتها را کاهش میدهد( برچیل و دیگران .)7731:71 ،
ریچارد کوپر بر بعدد اقتصدادی وابسدتگی متقابدل اقتصدادی تأکیدد مدیکندد و آن را
« حساسیت تعامالت اقتصادی میان دو یا چند دولت به تحدوالت اقتصدادی درون آن
دولتها» میداند ( مشیرزاده .)07-0931:74 ،رُوز کدرانس نیدز معتقدد اسدت کده در
جهان معاصر ،سودهای حاصل از تجارت و همکاری میان دولتهدا بسدیار بیشدتر از
رقابددت نظددامی و کنتددرل سددرزمینی اسددت ( برچیددل و دیگددران .)14:-7731:71 ،
روزکرانس وابستگی متقابل را وضعیتی میداند کده در آن « پیوندد مسدتقیم و متبدت
منافع دولتها » به گونهای است که تغییر در موقعیت یک دولت ،جایگاه سدایرین را
در همان جهت تغییر میدهد .وی بیان میدارد هرچه میزان مبادالت بخدش خدارجی
افزایش یابد ،وابستگی متقابل بین دولتهای ملی زیدادتدر مدیشدود .چنانچده میدزان
وابستگی متقابل خارجی به محدودیت فعالیتهای داخلدی بیانجامدد ،در آن صدورت
دولتهای ملی به سیاسی کردن فعالیتهدای اقتصدادی روی مدیآورندد .نتیجده ایدن
دخالتها ،بازگشت از سیاستهای همکداری و روی آوردن بده سیاسدتهدای خدود

محورانه تعرفههای گمرکی است .اما روز کرانس مدعی است که سیاستهای تعرفه-
های گمرکی و توسعه داخلی– و در نتیجه کاهش تجارت خارجی – ضدرورتاً قدرین
موفقیت نخواهد بود .وی بر دو نوع وابستگی متقابل افقی و عمدودی تأکیدد دارد .در
جریان وابستگی افقی روز کرانس معتقد است که هر چده حجدم تجدارت ،سدرمایه-
گذاری و یا دیگر مبادالت بیشتر باشد ،وابستگی متقابل بین کشور ها بیشتر است .در
وابستگی متقابل افقی فقط میزان مبادالت مورد توجه است و به جهت جریان توجده
نمیشود .این در صورتی است که وابستگی متقابل عمودی به جریان مبادالت توجده
دارد اما به هر حال روز کرانس براین اعتقاد است که وابسدتگی متقابدل افقدی شدرط
. )::1
::131:47
الزم (اما نه کافی ) پیدایش وابستگی متقابل عمودی است (سیف زاده31:47 ،
 .1-3کارکردگرایی و نوکارکردگرایی
نظریههای کارکردگرایی و نوکارکردگرایی معروفترین نظریههای سیاسدی همگرایدی
تعارضهای میان دولتها ،وجود شکافهای سیاسی است و نمیتوان این شکافهدا
را با توافق حقوقی حل کرد .از نظر میترانی راه رسیدن به صدل « فعالیدت مشدترک»
است ( مشیرزاده  .)9:-9431:74 ،وی استدالل میکرد که پیچیدگی فزایندهی نظدام-
های حکومتی،وظایف فنی و غیر سیاسی حکومتها را بسیار افزایش داده است .ایدن
وظایف نه تنها باعث ایجاد نیاز به متخصصینی کامالً کار آزموده در سط ملدی شدده
است بلکه در سط بین المللی هم مسائلی اساساً فنی را به وجود آورده که حل آنهدا
مستلزم همکاری فنشناسان ،و نه نخبگان سیاسی است .نظریه میترانی متضمن ندوعی
اصل «انشعاب» است که طبق آن توسعه همکاری در یک حوزهی فنی به ظهور رفتار
مشابه در سایر حوزههای فنی منجر میشود .همکاری کارکردی در یک بخش باعدث
میشود که ضرورت همکاری کارکردی در بخشی دیگدر احسداس شدود (دوئرتدی و
دیگران .)999-99931:40،
برخی از مفروضههای کارکردگرایی بنیان تقریر نظریده جدیددی شدد کده بدا عندوان
«نوکارکردگرایی » از آن یاد می شود و بیشدتر در پیوندد بدا ندام ارنسدت هداس مدی-
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هستند .کارکردگرایی با نام «دیوید میترانی» در پیوند است .به نظر میتراندی سرمنشدا
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باشد(.مشیرزاده .)9131:74،بحث محوری نوگارکردگرایی این است که هنگدامی کده
همگرایی آغاز شد ،همگرایی بخشی رفته رفته به سایر حوزههای عمدومی کده سدط
باالی وابستگی متقابل وجود داشته باشدد و یدا بده صدورت بدالقوه از ایدن موقعیدت
برخوردار باشند،تسری مییابد .بعید اسدت کده بتدوان در مقابدل گسدترش و پخدش
همگرایی مقاومت کرد .فرآیند گسترش و پخش امکان دارد به صورت نیمه خودکدار
و یا غیر خودکار باشد ( قوام .)9431:47 ،
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جوزف ناای بده عندوان یکدی از نظریده پدردازان برجسدته نوکدارکردگرایی ،هفدت
سازو کار فرآینددی در نظریدههدای کدارکردگرا و نوکدارکردگرا چدون تسدری افقدی
– عمددودی ،افددزایش مبددادالت ،ائددتالف و پیوندددهددای ارادی ،جامعدده پددذیری
نخبگددان ،تشددکیل گددروه بندددیهددای منطقددهای ،جذبددههددای هویددت سدداز و
ایدددئولوژیک و بازشدددن حلقددهنخبگددان بدده منظددور جددذب بددازیگران جدیدددرا
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بازسددازی کددرده و سددپس براسدداس جددرح و تعدددیل ایددن سددازوکارهای فرایندددی،
نظریدده امکددان همگرایددی خددود را بیددان مددی کنددد .وی در بحددث تسددری افقددی –
عمددودی بیددان داشددت کدده احتمددال دارد نافرجددامی آشددفتگی ناشددی از همبسددتگی
کددارکردی  ...بددازیگران را بدده بددازنگری در وظددایف مشددترک خددود وادار سددازد.
وی بیان میکندد کده در ایدن بدازنگری« تجربده ممکدن اسدت منفدی باشدد »  .اگدر
تجربدده منفددی باشددد ،احتمددال دارد بدده جددای تسددری متبددته عمددودی و افقددی بدده
جلددو ،حرکددت معکددوس تسددری آغدداز گددردد(.ر.ک سددیف زاده.):19-:1031:71،
 .1-4کانتوری و اشپیگل
نظریه «کانتوری واشپیگل» یکی از معروفترین نظریههای همگرایی است .کانتوری و
اشپیگل همگرایی را یک « وضعیت» میپندارد،که موجد همگرایی است .از نظر آنها
این وضعیت ،نظام تابعه منطقهای را شکل میدهد که متشکل از «یک یا چند کشور
همجوار تعاملگرا با یکدیگراست،که پیوندهای مشترک قومی ،زبانی ،فرهنگی،
اجتماعی و تاریخی با یکدیگر دارند ،و گاه احساس همانندی و هویت آنها با
اقدامات و طرز تلقی کشورهایی که خارج از این نظام تابعه هستند تشدید میشود».

( سیف زاده  .):4331:47،از منظر این نظریه ،پنج عامل باعث تمایز الگوهای کشور-
های منطقهایی و تبیین رفتار آنها میشود )1 3ماهیت و سط انسجام و میزان تشابه
و یا مکمل بودن ویژگیهای تمامیتهای سیاسی متمایل به همگرایی و میزان
مبادالت آنها  )3،ماهیت خصمانه و یا دوستانه بودن ارتباطات درون منطقهای،
):سط

قدرت بالقوه و بالفعل در سامانه منطقهای  )0،توان کشورها در میزان

تاثیرگذاری بر یکدیگر )9 ،ساختار اقتصادی – سیاسی و فرهنگی روابط درون
منطقهای ( اخوان کاظمی  .)331:71،براین اساس ،نظریه کانتور و اشپیگل ،همگرایی
منطقهای را معلول عوامل زیر میداند؛الف) عامل اجتماعی 3تشابه ابعاد اجتماعی
واحدها بر همبستگی یا عدم همبستگی آنها نقش دارد ،ب) عامل سیاسی 3نوع نظام
سیاسی و تشابه و تجانس کشورها بر همگرایی آنها دخیل است ،ج) عامل اقتصادی3
میزان و نوع تولید و توزیع منابع و ذخایر کشورها در همگرایی آنها تاثیر دارد د)
های بین المللی و منطقهای بر همبستگی و عدم همبستگی آنها موثر است ( اخوان
کاظمی .):31:71،
به نظر کانتوری و اشپیگل ،هر منطقه همگرا شده ،دارای سه بخش مرکزی ،حاشیهای
و مداخلهگر است .بخش مرکزی به قسمتی اطالق میشود که توجه اصدلی سیاسدت
بین الملل در هر منطقه به آن معطوف است .بخش حاشیهای شامل کشورهدایی مدی-
شود که در سیاستهای منطقهای نقدش جدانبی دارندد و بداالخره نظدام مداخلدهگدر،
مسئول پرداختن به امور کشورهای خارجی است که مشارکت آنها در امور منطقدهای
حائز اهمیت است(سیف زاده . ):4:31:47،
 .1-5مولفههای الگوی سامانه منطقهای
اگر منطقه را سرزمین چند کشور و یا شماری محدودی از دولتهای همجوار که بده
لحاظ جغرافیایی و روابط ژئوپدولتیکی ،ژئوکدالچری ،ژئواکوندومیکی ،اسدتراتژیکی و
میزانی از وابستگی متقابل با هم پیوند و منافع مشترک دارند .تعریف کرده و منطقاه-
گرایی را فرایند بالفعل کردن توان بالقوه منطقه در جهت همگرایی یا فرآیند همگون-
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عامل سازمانی 3میزان سازمان توسعهیافتگی کشورها و نوع مشارکت آنها در سازمان-
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سازی در زمینههای مختلف( مستقیمی  ،قوام ملکی - ،)13931:49،بهویژه زمینههایی
که بیشترین راهبرد همکاری و هماهنگی بین دولتها را در درون یک منطقه به طدور
رسمی و نهادی به دنبال داشته-

)2009:8

 ،(Lombaerde,بدانیم ،آنگاه باید گفدت کده

یک پروژه منطقهگرایی در بستر یک «سامانهمنطقهای» بسط و گسترش مییابد.
با توجه به این اصل ،نگارنده بر حسب مفروضات نظریههای نوکارکردگرایی ،نظریده
کانتوری و اشپیگل ،سازهانگاری و نظریه وابستگی متقابدل ،الگدوی تحلیلدی– نظدری
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سامانهایمنطقهای کاربردی برای تمامی پروژههایمنطقدهگرایدی تددوین و ارائده داده
است .این الگو به شکلی سیستماتیک به هفت زیرسدامانه یعندی سدامانه جغرافیدایی،
سامانه اقتصادی ،سامانه امنیتی ،سامانه سیاسی،سدامانه اجتمداعی – فرهنگدی ،سدامانه
مداخلهگرا فرا زیست بومی و سامانهپیرامون -زیستبدومی تقسدیم مدیشدود .درایدن
چارچوب ،نگارنده به بررسی امکاندات و چدالشهدای سدامانهمنطقدهای در شدورای

جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس

همکاری خلیج فارس اقدام خواهد کرد.
متغیرهای سامانه منطقهای:بررسی سامانهمند منطقهگرایی در یک منطقه مشخص ،در
چارچوب یک سامانهمنطقهای ،در گرو شناسایی متغیرهای داخلی و خارجی تاثیر
گذار و روند تعامل و تأثیر آنها بر یکدیگر است.این متغیرها عبارتند از)1 3
جغرافیایی( مرزهای جغرافیایی ،الزامات ژئوپلتیکی و استراتژیکی ،مجاورت
جغرافیایی ،عوامل مشابه فیزیکی ،غیرفیزیکی و ترکیبی ) )3 ،سیاسی ( تشابه نظام-
های سیاسی و کیفیت متغیرهای سیاسی از حیث دموکراتیزاسیون و تحوالت سیاسی
منبعث از آن ) ): ،امنیتی ( درک امنیتی مشترک اعضا در زیستبوم منطقهای تحت
تأثیرات تهدیدات محیطی-زیستبومی)  )0،اقتصادی( ازحیث متغیرهای زمینهای چون
وضعیت و میزان منابع ملی،تشابه یا عدم تشابه نظامهای اقتصادی واحدها ،تقارن و یا
عدم تقارناقتصادی از حیث تولید ناخالص داخلی ،رشداقتصادی و سرانهدرآمدی و
متغیرهای پروسهای  -تکمیلی چون تنوع اقتصادی همراه با اصالحات اقتصادی،
میزان مکملیت اقتصادی ،تجارت و سرمایه گذاری درون منطقهای)  )9،فرهنگی و
اجتماعی (تعارضات یا قرابتهای ارزشی– هنجاری واحدها ازحیث تاریخ مشترک،

پیوندها و همبسقومی ،دینی ،زبانی و تمدنی ) )9 ،نظام مداخلهگر فرا-زیستبومی
(دخالت دولتها وسازمانهای فرامنطقهای) و  )9نظام پیرامونی .ماحصل تلفیق این
متغیرها ،شکل گیری الگوی تحلیلی ،برای یک سامانه منطقهای میباشد که بر اساس
آن میتوان به ارزیابی تاثیر متغیرها و زیر متغیرها برسامانهمنطقهای شورای همکاری-
خلیج فارس پرداخت و تاثیرات آنها را بر تحوالت فرایند همگرایی و منطقه گرایی
اقتصادی مشاهده کرد.
.2تجزیه و تحلیل ساختار اقتصادی و تجاری شورای همکاری خلیج فارس
 .2-1اقتصاد انرژی شورای همکاری خلیج فارس

1

ذخایر کل نفت وگاز  :شورای همکاری خلیج فارس از مجموع  1:4:میلیارد بشکه
نفت در جهان 079 ،میلیارد بشکه از نفت جهان معادل  %::ازکل ذخایر اثبات شده

711

سیاست جهانی

نفت جهان را به خود اختصاص داده است .به تناسب همین میزان ذخایر اثبات شده
داشته است .همچنین ،شورای همکاری خلیج فارس از حیث ذخایر اثبات شده گاز
جهان از مجموع  9947تریلیون متر مکعب گاز ،بعد از اروپا – اورآسیا با 3334
تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی 104: ،تریلیون مترمکعب گاز اثبات شده جهان
را در خود جای داده است .اما بلعکس نفت که در جهان با  %33بیشترین تولید را به
خود اختصاص داده بود ،در گاز طبیعی این چنین نبود و شورای همکاری خلیج
فارس از حیث تولید گاز در جهان با  37تریلیون متر مکعب از مجموع  :47تریلیون
متر معکب درحال تولید ،بعد از اروپا  -اورآسیا ،آمریکای شمالی ،آسیا -پاسفیک و
خاورمیانه در رتبه  9جهان قرار می گیرد.
توزیع ذخایر کل نفت:از مجموع  079میلیدارد بشدکه ذخدایره اثبدات شدده در بدین
شورای همکاری خلیج فارس ،عربستان سعودی با بیش از  344میلیارد بشدکه نفدت،

7

تجزیه و تحلیل و محاسبات آماری این بخش براساس دادههای استخراجی از منابع زیر انجام شده است3
)Middle East Economic Digest (MEED
)Qatar National Bank SAQ(QNB
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نفت در جهان ،بیش از  %33از تولید کل نفت در جهان در سال  3411را اختیار

 % 94ذخایر نفت و بیش از نیمی از کل ذخایر نفت شورای همکاری خلیج فدارس را
به خود اختصاد داده است و با تولید  99درصدی( بیش از  7میلیون بشکه در روز از
مجموع  14میلیون بشکهه ) به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت در منطقه و جهدان
مطرح میباشد.
میزان تولیدات نفت :عربستان سعودی به عنوان رهبر اوپک ،در نیمه اول سال 3411
تولید خود را با هدف مبارزه با قیمت باالی نفت افزایش داد .این اقدام ،تولید کل
716
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شورای همکاری خلیج فارس در سال  3411را به  9درصد افزایش داد که در مقایسه
با رشد تولید نفت از سال 3441تا  3414با نرخ  1/0درصد افزایش قابل توجهی
است). (QNB,2012:19-23کویت و امارات متحده عربی به ترتیب با بیش از  34و
 17درصد ذخایر اثبات شده نفت شورای همکاری خلیج فارس ،بعد از عربستان
سعودی بیشترین ذخایر نفت شورای همکاری خلیج فارس را خود اختصاص داده-

جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس

اند .اما این کشورها به ترتیب با تولید  1:و  19درصدی ،تولیدات کمتری در مقایسه
با عربستان سعودی دارند .سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس چون بحرین،
عمان و قطر از ذخایر اثبات شده نفت کمی در بین اعضای شورای همکاری خلیج
فارس برخوردارند.علیرغم اینکه میزان کل ذخایر نفت در این کشورها اندک و در
مجموع سه کشور حدود  9درصد کل ذخایر شورای همکاری خلیج فارس را به
خود اختصاص دادهاند ،اما تولید بیش از ظرفیت موجود و در بیش از  10درصد
صورت میگیرد.
ذخایرگاز و میزان تولید آن 3در بخش گاز ،بلعکس بخش نفت که عربستان سعودی
بیشترین ذخایر اثبات شده نفت را به خود اختصاص داده اسدت ،قطدر سدهم بسدیار
بیشتری دارد .قطر به عنوان یکی از اعضای کوچک شورای همکاری خلیج فارس ،از
مجموع  104:تریلیارد متر مکعب گاز طبیعی شورای همکاری خلیج فارس ،بدیش از
 904تریلیون (  94درصد ) متر مکعب از ذخایر گاز طبیعی شورای همکاری خلدیج
فارس را دارا میباشد .در این راستا ،میزان تولید قطر رقم قابدل توجده  03درصدد در
سال  3411را نشان میدهد.

قطر بعد از ایران و روسیه بهعنوان سومین کشور بزرگ ازحیث ذخایر گاز طبیعی
محسوب میشود .این کشور در سالهای اخیر به عنوان بزرگترین صادرکننده

LNG

در جهان محسوب میشود .میدان شمالی قطر در اصل در سال 1791کشف شد ،اما
از  1779تا به حال میزان ذخایر اثبات شده آن از  :44تریلیون متر مکعب باالتر نرفته
است .عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ترتیب با 17و  10درصد ذخایر
اثبات شده گاز طبیعی و تولید  39و 10درصدی در سال  ،3411بعد از قطر به عنوان
دومین و سومین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با ذخایر و تولید
باالی گاز محسوب میشوند ). (QNB,2011:19-23
سهم نفت و گاز در صادرات :بنابراین با وجدود ایدن میدزان تولیدد نفدت و گداز در
شورای همکاری خلیج فدارس ،سدهم ایدن تولیددات در صدادرات اعضدای شدورای
همکاری خلیج فارس نیز افزایش مییابد .در بخش نفت ،صادرات عربسدتان همیشده
صادرات نفت در عربستان در سال  341 ، 3444میلیارد دالر بود که در سال  3447و
 3414بجای افزایش ،تحت تاثیر بحرانهای اقتصادی کاهش یافته و به ترتیب به رقم
 19:و  319میلیارد دالر رسید .در سال  3411این رقم باز هم افزایش یافت و به رقم
 :19میلیارد دالر رسید .بعد از عربستان ،امارات متحده عربی و کویدت کده جدز 14
کشور بزرگ تولیدکننده نفت محسوب میشوند ،نفت بخش زیادی از صدادرات آنهدا
 14: ، 34میلیدارد دالر
3444
را تشکیل میدهد .ارزش صادرات نفت در امارات در سال 44
بود که در سال  3447و  ، 3414به ترتیب بده رقدم  94و  97میلیدارد دالر رسدید .در
سال  3411این رقم افزایش یافت و رکورد سدال  3444را شکسدت و بده رقدم 111
میلیارد دالر رسید  .عمان و بحرین در میان اعضای شدورای همکداری خلدیج فدارس
کمترین ذخایر نفت دارند و به همین نسبت سدهم نفدت در صدادرات ایدن کشدورها
بسیار اندک میباشد.
سهم نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی :افزایش صادرات نفت و گاز در هریک
از اعضای شورای همکاری خلیج فارس باعث میشود که سهم بخش نفت و گاز در

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة دوم ،تابستان 5931

بیشتر از سایر دولتهای عضو شدورای همکداری خلدیج فدارس بدوده اسدت .ارزش
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مقایسه با سایر بخش ها چون خدمات ،صنعت و کشاورزی و  ،...در تولید ناخالص
داخلی نیز به نسبت بیشتر شود .بررسیها نشان میدهد که با این میزان تولیدات و
صادرات وابسته به نفت و گاز ،وابستگی به درآمدهای ناشی از نفت و گاز (البته نه
به صورت یکسان ) باال میباشد .
بخش نفت و گاز در بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس در مقایسده بدا سدایر
بخشها چدون خددمات ( :0درصدد) ،صدنعت غیدر نفتدی( :1دصدد) ،کشداورزی (
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3درصد) 09 ،درصد از کل تولید ناخالص داخلی در شورای همکاری خلیج فارس از
سال  3449تا  3411را در بر میگیرد .بخش نفتدی در کویدت ،عربسدتان و قطدر بده
ترتیب با  93 ،90و  94درصد ،بیش از نیمی از اقتصاد و تولید ناخالص داخلدی را در
برمیگیرد .سهم نفت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی به ویدژه
در دبی کمتر بوده و در نتیجه توسعه سریع بخدش غیدر نفتدی بدویژه در دبدی بده :0
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درصد از سال  3449تا  3411رسیده است .به طور مشابه،در بحرین نیز بخدش نفتدی
کوچکی را میتوان مشاهده کرد و مقدار سهم بخدش نفتدی در کدل تولیدد ناخدالص
داخلی به  39درصد می رسد ). (QNB,2011:12
بنابراین ،بخش نفتی با حدود  %09سهم در کل تولید ناخالص داخلی شورای
همکاری خلیج فارس ،از مجموع  1004میلیارد دالر تولید ناخالص کل شورای
همکاری خلیج فارس ،حدود  994میلیارد دالر را به خود اختصاص داده است .
کیفیت الگوی تجاری/نسبت سهم بخاش نفتای باه بخاش نیار نفتای در تولیاد
ناخالص داخلی :در این شرایط میتوان کیفیت الگوی تجاری در شدورای همکداری
خلیج فارس را نیز مورد سنجش قرار داد .هرچه سهم بخش نفتی در اقتصاد و تولیدد
ناخالص داخلی در بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس کاهش ،و سدهم بخدش
غیر نفتی در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی شورای همکاری خلدیج فدارس افدزایش
یابد ،به همان نسبت ما شاهد تغییر در الگوی تجاری شورای همکاری خلدیج فدارس
از اقتصاد مبتنی صادرات نفت به الگوی تجاری مبتنی بر صادرات کاالهای غیر نفتدی
میباشیم .بنابراین هرچه سهم بخش غیر نفتی در اقتصداد و تولیدد ناخدالص افدزایش

یابد ،تنوع اقتصادی افزایش پیددا کدرده و در نتیجده میدزان آسدیب پدذیری ناشدی از
نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کاهش یافته و درآمدها با ثبات بیشتری افدزایش پیددا
میکنند.
 .2-2ضعف در الگوی تنوع اقتصادی
بر این اساس،یکی از مهمترین و شاخصترین مشدکل سداختاری اقتصدادی شدورای
همکاری خلیجفارس و تمامی کشورهای نفت خیز و دارای منابع نفتی یعنی « فقددان
و یا ضعف تنوع اقتصادی » آشکار میگردد .این مشکل در ساختار کالن اقتصادی در
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صورت تداوم ،تبعات منفی به دنبال خواهد داشدت کده مهمتدرین تدأثیر آن در روندد
همگرایی اقتصادی در بستر سامانه منطقه ای(سامانه اقتصادی) ،نمایان مدیشدود( .در
ادامه بررسی خواهد شد)
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.3کاربست الگوی سامانه منطقهای در شورای همکاری خلیج فارس
فارس
متغیرجغرافیا :شورای همکاری خیلج فارس از جمله سازمانهای منطقهای است کده
تحت تأثیر عوامل جغرافیایی ،تهدیدات محیط جغرافیایی و سایر عوامل شکل گرفتده
است.این کشورها اساساً از نظر جغرافیایی متمایل به خلیج فارس میباشند .آنهدا بده
لحاظ محیط فیزیکی دارای محیط یکپارچه با ویژگیهدای جغرافیدایی و اسدتراتژیکی
مشابه بوده ،و به لحاظ سیاسدی ،اقتصدادی ،اجتمداعی و فرهنگدی نیدز– محدیط غیدر
فیزیکی  -دارای پیوند های مشترک با هم هسدتند .مجداورت جغرافیدایی کشدورهای
عضو شورای همکاری خلیج فارس تأثیر بسیار زیادی بر همگرایی شورای همکداری
خلیج فارس در پروژههای زیرساختی چون حمل و نقل (جاده ای ،هدوایی ،دریدایی،
ریلی و زمیندی ) ،ارتباطدات )  ،(World bank, 2010 :15همگرایدی در حدوزه بدرق و
ایجاد خط لوله سراسری گاز (به طول :94کیلومتربا هزینه بالغ بدر  14میلیدارد دالر )
) ،(ECA,2010:11و همچنددین همکدداری و همگرایددی در زمیندده احدددا

راه آهددن

سراسری( به طول  3119کیلومتر با هزینه بالغ بر  39میلیارد دالر بدا سدرمایه گدذاری

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة دوم ،تابستان 5931

 .3-1ارزیابی متغیرهای تأثیرگذار بر سامانه منطقهای شورای همکاری خلیج

مشترک دولتهای عضو) داشته است ) .(Shediac et al ,2011:1718بندابرین جغرافیدا
به عنوان متغیر تأثیر متبتی بر سامانه منطقهای دارد.
متغیر سیاسی 3از چشم انداز سیاسی،تمام دولتهای عضو شورای همکاریخلیج
فارس دارای نظام سیاسیسدنتی اقتددارگرایدی هسدتند). (Lotfian,2007:3یعندی همده
دارای نظام سیاسی مشابه میباشند که همدین تشدابه در نظدامهدای سیاسدی و مبدانی
ارزشی نظامهای سیاسی در نزدیکی و وحدت نسبی این کشورها نقش بسدیار بدارزی
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داشته است.اما کیفیت نامطلوب شاخصهای سیاسی از حیث دموکراتیزاسدیون چدون
مشددروعیت سیاسددی مددبهم -بددا نمادهددایی چددون اسددالم ،سددنت و قبیلدده گرایددی-
) (Abdulla,2010:13-14و دو وجهدی  -بده شدکل مشدروعیت سدنتی (بسدط محدیط
فرهنگی قبیله ای) و مدرن (درآمدهای نفتی و دولترانتیر=رفاه آسایش در برابر عددم
مشارکت سیاسی)،-(Peterson,2012:67-69پیوند ضعیف بین جامعه مددنی و دولدت،

جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس

قراردادی بودن حکومت ،فقدان آزادی سیاسدی و تحدوالت سیاسدی منبعدث از ایدن
شرایط  -چون کودتاها (مانند کودتای  1794عربستان و  1741بحرین ) و ناآرامیها
سیاسددی ( ماننددد ندداآرامی هددای سیاسددی بحددرین از سددال  1779-1770و تحددوالت
سیاسی - (Lotfian,2007:3) ) 3411میتواند بر سدامانه سیاسدی و منطقدهای شدورای
همکاری خلیجفارس تاثیر منفی گذارد و آنرا شکننده سازد.
متغیرامنیتی :شورای همکاری خلیج فارس از جمله سازمانهای منطقدهای اسدت کده
برپایه درک مشترکی از امنیت شدکل گرفتده اسدت .ایدن سدازمان زیدر منطقدهای بدا
وابستگی متقابل امنیتی میان دولت-های عضو شکلگرفته اسدت) (Sevilla,2011:53و
دارای منافع امنیتی مشترک میباشد ) .(Kufuor,2010:4از قبل شدکل گیدری شدورای
همکاری خلیج فارس تا کندون ،منحندی درک مشدترک امنیتدی در شدورای همکداری
خلیج فارس ،علیرغم وجود برخی اختالف ،سیر صدعودی داشدته اسدت(.بنگرید بده
شکل  )3این شرایط تحت تأثیر عوامل مختلفی به وجود آمدده کده از مهمتدرین ایدن
عوامل می توان به  )1خروج بریتانیا اوایل دهه  1794و چالشیهای امنیتدی ناشدی از
آن چددون ملددت سددازی و تددرس از بددر هددم خددوردن تددوازن قددوای منطقدده

(

)  )3 ،Abdulla,2010:67-69تحدوالت سیاسدی و اقتصدادی دهده  1744چدون وقدوع
انقالب اسالمی و جنگ ایران وعراق ،حمله شوروی به افغانستان ،افدزایش وابسدتگی
به نفدت ،رقابدت ابرقددرتهدا در منطقده ) ،)Serhal,2010:31روی کارآمددن دولدت
مارکسیسدتی -لنینیسددتی در اتیددوپی

)Alasfoor,2007:11

) ): ،تحددوالت منطقددهای و

مداخلهگرایی نظام مداخله گر در دهه  (1774مانند جنگ عراق –کویت ،فشار آمریکا
برای انجام اصالحات سیاسی و دموکراتیزاسیون )))0 . (Abdulla,2010:67-69چدالش
های جدید هزاره سوم میالدی ( چون تروریسم اسالم گرایدی داخلدی ،فرقده گرایدی
سنی – شیعه و بازخیز ی موضوع هسته ای ایران و جاه طلبیهای هژمون) اشاره کرد
) .(Kostiner,2009:8-9این عوامل در پیوستار با سایر عوامدل باعدث شدده کده نقدش
امنیتی شورای همکاری خلیج فارس با برگزاری اجالس  3411ریداض و تاکیدد بدر
ایجدداد واحدددی مجددزا بددرای مقابلدده بددا چددالشهددا پددیش رو  ،افددزایش یابددد

(.

وابستگی متقابل امنیتی در صدد هستند کده جهدت مقابلده بدا تهدیددات خدارجی و
برقراری امنیت منطقهای «اتحاد امنیتی غیر رسمی » را به « اتحاد امنیتی رسمی » مبدل
سازند ).( Pollack,2012:3-4

متغیراقتصادی-سامانه اقتصادی
شاخص های -Aمتغیرهای زمینهای
الف ) مشابهت نظامهای اقتصادی -مشابهت > عدم مشابهت  :برای منطقهگرایی
اقتصادی مؤثر ،نیاز به نظامهای اقتصادی مشابه وجود دارد( مستقیمی،قوام-
ملکی .)1:0 31:44،نظامهای اقتصادی تمامی اعضای شورای همکاری خلیج فارس
مشابه هم هستند .آنها دارای نظام اقتصادی آزاد و سرمایه داریاند .مشابهت نظام
های اقتصادی این دولتها شرایط را برای تصمیم گیری برای همگرایی اقتصادی
تسهیل می کنند.
ب) منابع طبیعی – میزان و توزیع< وضعیت یا چشم انداز :از حیث توزیع منابع
طبیعی و ذخایر نفت و گاز در اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس تفاوت قابل
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) Cordesman,2012:iiاعضای شورای همکداری خلدیج فدارس بدا تعهدد و التدزام بده
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مالحظهای وجود دارد .عربستان سعودی بیش از نیمی از تمامی ذخایر نفتی خلیج
فارس را دارا میباشد ،در حالیکه منابع نفتی در دیگر کشورها عضو شورای
همکاری خلیج فارس به طور قابل مالحظهای پایین است .بحرین با محدودیت منابع
طبیعی روبه رو است .ذخایر نفتی بر حسب سرانه در بحرین و عمان نسبتا کم است.
ذخایر گازی نیز بجز قطر با باالترین ذخایر گازی ،در عربستان ،بحرین و عمان نیز
پائین است .بنابراین تفاوتها از حیث برخورداری از منابع طبیعی (نفت و گاز ) در
732
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محیط جغرافیایی شورا محرز است

(2005:11-15

 .)Sturm,بر حسب این شرایط،

توزیع نامتناسب منابع طبیعی در کوتاه مدت شاید به نوعی بتواند یکی از عوامل
واگرایی بین اعضا باشد،اما محدودیت منابع نفتی در چشم انداز آیندهی اقتصادی
کشورها ،آنها را به طور قطع مجبور به اقدامات اصالحی در راستای کاهش وابستگی
به نفت و درآمدهای نفتی و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و تنوع اقتصادی

جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس

خواهد کرد .در نتیجه ،در این برههی زمانی وضعیت و چشم انداز منابع دولتهای
عضو ،بیش از آنکه تأثیرات منفی بر سامانه اقتصادی داشته باشد ،تأثیرات متبت بر
سامانه اقتصادی منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس داشته و در آینده نیز خواهد
داشت .
ج) عدم تقارن اقتصادی < تقارن اقتصادی ( رشد اقتصادی نسبتا همگون +
درآمدسرانه باال با شکاف درآمدی پائین =اقتصادهای ثروتمند جهان )
ج)1-رشد اقتصادی در مقایسه با جهان:در منطقه خلیج فارس ،شورای همکاری
خلیج فارس به عنوان یکی از مناطق به سرعت در حال رشد در اقتصاد جهانی با نرخ
رشد متوسط  0/9درصد مطرح میباشد که این میزان از متوسط رشد اقتصادی کل
خاورمیانه نیز بیشتر است

)(QNB ,2012:13

 .البته این میزان رشد اقتصادی بیشتر

متأثر از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز بوده است.
ج)2-میزان درآمد سرانه-باال > پائین :متوسط درآمدد سدرانه در شدورای همکداری
خلددیج فددارس در سددال ،3444از متوسددط  34917دالر بدده  0:137دالر رسددیده و در
نهایدت در سدال  3411بده متوسدط سدرانه  09497افدزایش پیددا مدیکندد

MEED

).)Statistics:2013بر این اساس ،کشورهای شورای همکاری خلیج فدارس بدا درآمدد
سرانه بیش از  14999دالر(معیار رتبه بندی بانک جهانی ) و متوسط سدرانه درآمددی
 09497دالر در زمره کشورهای با درآمد سرانه باال قرار می گیرند.این میدزان درآمدد
سرانه آنها را در زمره اقتصادهای ثروتمند جهان قرار داده است.و این خود زمینه ساز
پیشرفت همگرایی اقتصادی است.از حیث شکاف درآمد سرانه مدی تدوان گفدت کده
شکاف درآمد سرانه بین اعضای شورای همکاری خلدیج فدارس بدا در نظدر گدرفتن
درآمد سرانه باال ،کمتر از شکاف درآمد سرانه در پروژه های همگرایی و منطقهگرایی
چون اتحادیه اروپا ،اکو و آسه آن می باشد .مایکل اسدتورم و نیکدوالس زیگفریدد از
پژوهشگران بانک مرکزی اروپا ،شکاف درآمدی شدورا را کمتدر از شدکاف درآمددی
منطقه یورو می دانند).(Sturm, 2005:44شینجی تاکشی نیز شدکاف درآمددی شدورای
همکاری خلیج فارس را کمتر از آسه آن بیان

میکند)2012:19

.(Takagi,همچندین بدا

که شکاف درآمدی در شورای همکاری خلیج فارس نیز بسیار کمتر از اکو میباشد (
مستقیمی ،قوام ملکی. )1:9 ،1:44،
شاخصهای - Bمتغیر های پروسهای -تکمیلی
الف)تنوع و گوناگونی اقتصادی – باال < پائین 3با توجه تجزیه و تحلیل اقتصاد
سیاسی شورایهمکاری خلیج فارس( در باال اشاره شد)،بهطور کلی اگر نسبت سهم
کاالهای نفتی و کاالهای غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی ،نسبت سهم کاالهای
نفتی و غیر نفتی در صادرات ،میزان وابستگی دولت به عواید ناشی از تعدادی
معدودی از کاالهای صادراتی چون نفت و گاز و تأثیر آن بر نوسانات تولید ناخالص
داخلی و میزان دخالت و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد داخلی را به عنوان
معیارهای سنجش « تنوع اقتصادی » در سامانه اقتصادی شورای همکاری خلیج
فارس بدانیم ،متوجه خواهیم شد که علیرغم تالشهای زیاد شورای همکاری خلیج
فارس برای حرکت به سمت تنوع اقتصادی از ابتدای شکلگیری ،هنوز هم اقتصاد
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تحلیلی که بهرام مستقیمی بر وضعیت درآمدی اکو دارد ،میتوان به صدراحت گفدت
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این کشورها به طور عمده به نفت و گاز وابسته است.بنابراین این دولتها ،به
اصالحات اقتصادی در راستای تسریع الگوی تنوع اقتصادی نیاز دارند.
ب) اقتصاد مکمل < اقتصاد رقیب :اقتصادهای کشورهای شورای همکداری خلدیج
فارس نیز به جای آنکه مکمل یکدیگر باشند ،در بسیاری از حوزه ها رقیب یکددیگر
محسوب میشوند .زیرا تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فدارس دارای
منابع نفت و گاز میباشند.وابستگی آنها به درآمدهای نفت وگاز و به دنبال آن ضعف
731
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در الگوی تنوع اقتصادی ،بجای آنکه اقتصاد آنها را مکمل هم سازد ،آنها را رقیب هم
ساخته است.
ج) تجارت درون منطقاهای -بااال < پاائین 3در شدورای همکداری خلدیج فدارس،
میانگین ارزش اسمی تجارت درون منطقهای بین سالهای  3440تدا  3444هدر سدال
حدود  :4درصد  -مقایسه با  9درصد سالهای  3444تا  -344:افزایش داشته اسدت

جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس

(Bank, 2010:17

 .)Worldسهم تجارت درونی شدورای همکداری خلدیج فدارس در

تجارت غیر نفتی در مقایسه با اتحادیه اروپا و آ سه آن به ترتیب بدا  99درصدد و 3:
درصد کل تجارت درون منطقه ای ( ،)Shediac et al,2011:16به طور نسبی در بدیش
از  14درصد نامتغیر باقی ماندده اسدت(. (World Bank,2010:1در واقدع ،ایدن قیداس
بیانگر این واقعیت میباشد که برخالف این بلوکهای تجاری ،در شدورای همکداری
خلیج فارس ضعف در الگوی تنوع اقتصادی ،عددم وجدود مکملیدت اقتصدادی بدین
واحدها و همچنین نامطلوب بودن الگویهای تجارت آزاد دولتهدا ،از عوامدل مهدم
پایین بودن مبادالت تجاری درون منطقهایِ دولتها عضو در درون سدامانه اقتصدادی
میباشد.
متغیر اجتماعی – فرهنگی 3شورای همکاری خلیج فارس بخشدی از جهدان عدرب
است که دارای فرهنگ ،دین و مذهب و پیشنه تداریخی مشدترک هسدتند
),pp.98-99

Naithani,

 .)2010این تاریخ و پیشینه مشترک در شکل گیری «هویتیمشترک» بدین

آنها نقش بسیار بارزی داشته است ).(Dehboneh,2011,p.157ایدن کشدورها در عدین
تاریخ مشترک ،دارای ساختار اجتماعی مشابه مبتنی بر قبیله گرایی و سنتگرایی می-

باشددند

(details.see Alasfoor,2007,P.189

.)forاز بعددد هنجاااری ،سدداختار سیاسددی

پادشاهی ،موروثی و رژیمهای قبیلهای مبتنی بر محافظه کاری،به عنوان« هنجدارهدای
مشترک» در شورای همکاری خلیج فارس مطرح میباشند.این هنجارها ،هرچه بیشدتر
آنها را به هم نزدیک ساخته و به عنوان نیرویی همگراکننده بین اعضا عمدل مدیکندد
).(Dehboneh,2011,p.157
 .4فرایند همگرایی و منطقهگرایی اقتصادی در بستر سامانه منطقهای شورای
همکاری خلیج فارس
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انگیزههای اولیه (ظهور موج اول منطقهگرایی اقتصادی )
باوجود ظهور مجموعهای از برنامهها و نهادهای فراملی،منطقدهگرایدی اقتصدادی بدین
اعضای شورای همکاری خلیج فدارس -کویدت ،بحدرین ،عربسدتان ،عمدان ،قطدر و
امارات متحدده عربدی -در طدول دهده  1794پیشدرفت زیدادی نداشدت (

(Lawson,

تحوالت امنیتی چون وقوع انقالب اسالمی ایدران و جندگ ایدران و عدراق در سدط
زیستبوم جغرافیایی منطقه ،همکاریها در جهدت همگرایدی افدزایش یافدت .نقطده
(Lawson, 2012

 ،:6و مهمتر از همه امضای موافقتنامه یکپارچگی اقتصادی(به عنوان اولدین مرحلده
همگرایی در بستر سامانه منطقه ای ) بین دولتهای عضو

)1990:34

 ،(Makhawi,در

 11نوامبر سال 1741در ریاض بود .این موافقتنامده ،برنامدهای را بدرای همکداری و
فعالیت مشترک اقتصادی و همچنین همگرایی اقتصادی تددوین کدرد .در واقدع ایدن
موافقتنامه هسته برنامهها (  (OIC:110و ستون فقرات شورای همکاری خلدیج فدارس
در راستای پیگیری سیاست همگرایی اقتصادی بود

)2007:56

 .)Alasfoor,همگرایدی

اعضددا بددا ایجدداد « شددورای صددنعتی خلددیج فددارس »1تقویددت شددد .رئددیس شددورای
صنعتی،ایجاد و ساخت سریع کارخانه منطقهای تایر و الستیک در کویدت و کارخانده
المینیوم در بحرین را تصویب کرد.در نوامبر  1743دولتهای عضو ،شرکت سرمایه-
)1. Arab Gulf Organization for Industrial Consultancy (AGOIC
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.2012:3با وقوع بحرانهای نفتی تحت تأثیر وابستگی زیاد به اقتصاد نفتی و همچندین

عزیمت همگرایی ،ایجاد « کمیته صادرات » در فوریده سدال( 1741

سیاست جهانی

گذاری خلیج فارس 1را با هدف فراهم کردن حمایت مالی بدرای راهبارد مکملیات
اقتصاد منطقهای ایجاد کردند ) .(Lawson,2012:6-7این شرایط زمینه را برای تقویدت
انگیزههای همگرایی و منطقهگرایی در بستر سامانه منطقهای شورای همکداری خلدیج
فارس را فراهم کرد.
رگرسیون اولیه منطقهگرایی اقتصادی
همانطور که در باال بیان شد ،هرچند در سالهای اولیه شکل گیری شورای همکاری
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خلیج فارس اقداماتی برای همگرایی اقتصادی منطقه ای صورت گرفت اما چندین
عامل باعث ایجاد یک رگریسون در منطقه گرایی اقتصادی شورای همکاری خلیج
فارس شد
اولین عامل ،از اعتماد و وابستگی زیاد دولتها به نفت نشئت میگرفت .نفت اگرچه
شرایط ایده آلی را برای این کشورهای تازه از بنده استعمار رها شده فراهم کرده بود،

جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس

اما بشدت آنها را آسیب پذیر ساخته بود .این آسیب پذیری آشکارا طی بحرانهای
متوالی نفت در دهه  94نمود پیدا کرد (
).1-3 and Alasfoor, 2007:29-31

For more details see to Koren ,Tenreyro,

.)2010اگرچه آنها ،شرکت سرمایه گذاری خلیج

فارس را با هدف تقویت الگوی تنوع اقتصادی ایجاد کرده بودند ،اما حرکت در
جهت این الگو بسیار کند بود؛ دومین عامل ،از عدم تالش جدی اعضا برای
هماهنگ سازی سیاستهای پولی ناشی میشد؛ سومین عامل،برخاسته از مشکل
چند دستگی اعضای شورای همکاری خلیج فارس در جهت رسیدن به تعرف
مشترک خارجی بود .در واقع شورای عالی سازمان ،پس از امضای موافقتنامه
یکپارچه اقتصادی و در راستای عملیاتی ساختن اهداف مندرج در این موافقتنامه ،در
می سال  ،1893پیشنهاد اتخاذ «تعرفه مشترک خارجی» را مطرح کرد.اما اعضا
واکنشهای متفاوتی در قبال این سیاست از خود نشان دادند .در این شرایط بحرانی
و آشفته ،چهارمین عامل ظهور یافت و آن سقوط بازارهای سرمایه بود که موجبات

1. Gulf Investment Corporation

یأس و نومیدی محافل مالی منطقهای را فراهم کرد .یکی از بازارها ،بازار غیررسمی
سرمایه سق المناخ 1کویت بود .این وضعیت واکنش بانکهای مرکزی کشورهای
عضو را به دنبال داشت .واکنش بانکهای مرکزی دولتهای عضو با اتخاذ مقررات
جدید و سخت ،منجر به محدود شدن جریان انتقال ذخایر پولی و سرمایه از یک
دولت عضو به دیگر دولتهای عضو شد .مشکالت با چالش کشورها در همگرایی
صنعتی در اواخر 1740مضاعف شد (پنجمین عامل ) .چالش در همگرایی صنعتی
منبعث از واکنش نامتوازن و ناهماهنگ دولتهای عضو در بخش صنعتی بود.
واکنش نامتوازن اعضای شورای همکاری خلیج فارس بدین صورت متجلی شد که
هریک از کشورها از پیشنهادات «شورای صنعتی خلیج فارس » در خصوص صنعت
سیمان ،صنعت المینیوم وغیره سر باز میزدند و سیاستهای ناهماهنگی را اتخاذ
میکردند (.(see to Lawson,2012:6-9
رگرسیون منطقهگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس تا سال  1774ادامه
داشت .در سال  1774با وقوع جنگ دوم خلیج فارس ( جنگ عراق و کویت ) ما
شاهد بازخیزی و تجدید حیات منطقهگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج
فارس هستیم .در چهارچوب منافع سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی -هنجاری و ارزشی(
در چهارچوب سامانه منطقهای ) شورای همکاری خلیج فارس به حمایت سیاسی،
نظامی ،اقتصادی و دیپلماتیک کویت پرداخت ) .(Anthony,1992 p.121این در واقع
دومین نمایش شورای همکاری خلیج فارس برای همگرایی و وحدت بود که
همزمان با صدور بیانه دوحه – مبنی بر همکاری و هماهنگی دولتهای عضو
((Popescu,2001:3

زمینه ساز تقویت منطقهگرایی اقتصادی در بستر سامانه منطقهای

شورای همکاری خلیج فارس شد .تا جایی که این دوران (جنگ کویت و عراق ) را
میتوان دوران اوجگیری ) (Shediac et al,2011:4منطقهگرایی اقتصادی در این پروژه
منطقه گرایی تلقی کرد.
1. Suq al-Manakh
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عالوه بر این)1 ،تأکید بر تسریع شکل گیری اتجادیه گمرکی منطقهای در اجالس
قطر در سال  )3 ،1771اعالم تمایل بانکهای مرکزی اعضای شورای همکاری خلیج
فارس برای رسیدن به یک پول واحد تا سال  1777در پی اقدام کویت در جهت
تتبیت دینار کویت به دالر آمریکا

(Mustafa, 2001:3

):،(Popescu,تصمیم گیری

شورای اداری سازمان برای واگذاری «مدریت صندق حمایت »1به عربستان در ژوئن
)0 ،1773ایجاد مرکز داوری تجاری 3سازمان توسط اتاق بازرگانی بحرین،پیوستن
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اعضای سازمان به سازمان بین المللی ماهواره و موبایل :و به تبع آن اقدام کشورها در
استفاده نامحدود از خطوط تلفن همراه در سراسر مرزهای مشترک )9 ،اقدام موفقیت
آمیز وزرای مالی کشورها در اجالس مارس  1779ریاض در راستای اتصال
دستگاهای خودپرداز 0در سراسر شورا )9 ،رفع محدودیت اتباع شورا برای تقاضای
وام در بانکهای شورای همکاری خلیج فارس خارج از کشور خود )9 ،فعالیتهای

جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس

کمیسونها در صدور مجوز برای اتباع شورای همکاری خلیج فارس جهت خرید و
فروش سهام شرکت ها در بازار سرمایه  )4تعیین نرخ یکسان برای هزینههای جابه
جایی کاال در زمان تخلیه بار در فرودگاهها )7 ،توجه شورای عالی در شورای
همکاری خلیج فارس در سالهای  1779و 1779به همگرایی در حوزه های
زیرساختی و )14صدور مجوز برای بانکهای شوراف جهت ایجاد شعب در سایر
دولتهای عضو( ،(see to Lawson, 2012:10باعث تقویت چندجانبه گرایی و منطقه
گرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس شده و زمینه را برای بازخیزی
مجدد منطقهگرایی اقتصادی در بستر سامانه منطقهای فراهم کرد.

1. Assistance fund
2 .Arbitration of intra-GCC commercial disputes
)3. International Mobile Satellite Organization (IMSO
4. Automated teller machines

رگرسیون دوم منطقه گرایی اقتصادی
پس از مدتی ،منطقه گرایی اقتصادی شدورای همکداری خلدیج فدارس بدازهم دچدار
رگرسیون شد .برخی از پژوهشگران در سال  3441بیان کردند که« علیرغم فشارهای
وارده بر شورای همکاری خلیج فارس بده ویدژه از سدوی اتحادیده اروپدا و سدازمان
تجارت جهانی جهت عضویت در سازمان،حرکت برای ایجاد تعرفه خارجی مشدترک
بسیار کند است.(Lawson,2012:10( ».شورای همکاری خلیج فارس از سال  1741تا
، 3441در حذف تعرفه ها و اتخداذ سیاسدتی جهدت ایجداد تعرفده مشدترک خدارجی
باوجود ایجاد منطقه تجارت آزاد در سال ( 174:به عندوان دومدین مرحلده از فرایندد
همگرایی اقتصادی در بستر سامانه منطقهای ) ،بسیار ضعیف عمدل کدرد و نتوانسدت
رویه هدای گمرکدی را هماهندگ سدازد و اقددام بده ایجداد قدوانین گمرکدی مشدترک
کند(انجام اصالحات اقتصادی) و این خود تجارت درون منطقهای را بشددت تحدت
حجم تجارت درون منطقهای در شورای همکاری خلیج فارس از سال 1743تا 3441
از  %9به کمتر از  %9رسید{ یعنی رشد بسیار پائین تجارت منطقدهای} (

(Lawson,

.2012:10عالوه بر این ،در این زمدان اقدداماتی از سدوی بعضدی از اعضدای شدورای
همکاری خلیج فارس انجام گرفت که کل سامانه منطقهای را تحت تداثیر قدرار داد.از
جمله این اقدامات میتوان به اقدام هریک از اعضا در جهت امضای موافقتنامه هدای
تجاری دوجانبه بجای چندجانبه با سایر کشورها اشاره کدرد ()WorldBank,2010:18
که در واقع ناهماهنگی و اختالف بین اعضا را افزایش داد .در این زمدان ،بحدرین و
عمان اقدام به ایجاد موافقتنامه تجارت آزاد با ایاالت متحده آمریکا کردند .این اقددام
واکنش دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس را در پی داشت .گفتگو بین منامه
و واشنگتن ،در سپتامبر سال  3440به نتایج خرسندکنندهای رسدید و دو کشدور قدرار
داد منطقه تجارت آزاد را امضدا کردندد .مقامدات عربسدتان سدعودی از ایدن معاهدده
بشدت انتقاد کرده و آن را « تخلف آشکار از تصمیمات اقتصادی شدورای همکداری
خلیج فارس » تلقیکردند( .(Lawson,2012:12-13از سوی دیگر ،مخالفدت بعضدی از
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تاثیر قرار داد.
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اعضا با ایجاد اتحادیه پولی ( مخالفت عمان و امدارات متحدده عربدی از پیوسدتن بده
اتحادیه پولی ) مزید بر علت شد و در نتیجه این شرایط ،مسائل مربدوط بده تواندایی
حکومتهای عربی خلیج فارس برای غلبه بر پیچیدگیهای سیاسی که باعث کنددی
فرایند همگرایی اقتصادی و مالی می شد ،بارزتر گردید

)(Drastichova,2009:60- 63

 .در کنار این مشکالت ،کویت نیز به طور ناگهانی ،تتبیت پدولی ملدی ،مطدابق رویده
مشترک میان شورای همکاری خلیج فارس به دالر ایاالت متحدده آمریکدا را متوقدف
222
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کرد و بجای آن تتبیت پول ملی به سبدی از ارزهای مهم جهدانی را آغداز کدرد .ایدن
شرایط ،برنامه بلند مدت شورای همکاری خلیج فارس برای وحدت پولی را شددیداً
تحت تاثیر قرار داد ( . (Lawson, 2012:13
احیای منطقه گرایی اقتصادی
پس از اولین موافقتنامه شورای همکاری خلیج فارس در جهت ایجاد اتحادیه

جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس

اقتصادی یعنی موافقتنامه یکپارچگی اقتصادی) ،(Rettab, 2007:21-23در سال 3441
موافقتنامه جدید اقتصادی بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس امضا شد که
براساس ماده  :آن ،فهرست جدیدی از فعالیتهای اقتصادی منضم شد که میبایست
اجرایی شود .برخی از این فعالیتهای اقتصادی عبارت بودنداز 3تحرک آزاد اتباع
شورای همکاری خلیج فارس ،کار در بخش خصوصی و بخشهای دولتی ،بیمه
تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی و غیره ).(see to Babar, 2011:4این فعالیتها
تا سال  3444توسط اعضای شورای همکاری خلیج فارس بسیار کند اعمال می-
شد.اما در ژانویه  ،3444اعضای شورای همکاری خلیج فارس بازار مشترک را رسما
افتتاح کردند که طی آن متعهد شدندکه به تحرک نامحدود و آزاد کاال ،سرمایه و کار
در همه دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مجوز دهند .این ابتکار جدید
منطقهگرایی بر این اصل اساسی استوار است که یک شهروند دولت عضو در دیگر
دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ،از تمام حقوق شهروندی برخوردار
باشد

( . (Lawson, 2012:13

در جوالی سال  ،3447امارات متحده عربی شورای عالی را متقاعد کرد تا کمیسیون
عالی کمیته ای را برای اجرای اتحادیه گمرکی تشکیل دهد .وظیفه این کمیسیون این
بود که قوانین مبدا

1

را در همه دولتهای عضو هماهنگ و همچنین مکانیسم

دوجانبه قابل قبولی را ایجاد کنند تا به وسیله آن تولیدات داخلی را در برابر رقابت
خارجی حفظ کنند .در می همان سال مرکز مدریت ریسک شورای همکای خلیج
فارس 3در کویت شکل گرفت که وظیفه آن نظارت و ارزیابی تهدیداتی بود که می-
توانست به واسطه وقوع بالیای طبیعی افزایش یابد( .(Lawson, 2012:13
در اوایل ژوئن  ،3447مقامات ارشد مالی عربستان سعودی ،قطر ،کویت و بحرین در
ریاض اجالسی را با هدف امضای موافقتنامهای برای ایجاد شورای پولی در شورای
همکاری خلیج فارس و همچنین اتخاذ رویهای برای ایجاد یک بانک مرکزی منطقه-
ای تشکیل دادند .موافقتنامه ،صریحا بانکهای مرکزی دولتهای عضو شورای
خلیج فارس ممنوع کرد  »....بطوری که استقالل بانک مرکزی شورای همکاری خلیج
فارس حفظ گردد .عالوه بر این بیان گردید که بانک مرکزی شورای همکاری خلیج
فارس بهصراحت " میتواند تحریمهایی را بر علیه بانکهای ملی دولتهای عضو
(زمانی که از تعهدات خود تجاوز کنند و دستورالعمل ها و تصمیماتی را بر بانک
مرکزی شورای همکاری خلیج فارس تحمیل کند) ،ایجاد کند

((Lawson, 2012:13-

. 14
عالوه بر موارد فوق الذکر که منطقهگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس
را تقویت کرده بود ،همگرایی در زیر ساختهای منطقهای نیز تأثیر قابل توجهای بدر
روند منطقه گرایی اقتصادی در شورای همکداری خلدیج فدارس داشدت.در حقیقدت،
ایجاد زیرساختهای مشترک یکی از حوزههای همگرایی در شورای همکاری خلدیج
فارس میباشد که با ایجاد پدروژههدای چندد ملیتدی بدزرگ در حدوزههدای مختلدف
پیشرفت قابل توجهای داشدته اسدت

(For more details see to Shediac et al ,2011,
1 .Rules of origin
2 .PGCC risk management center
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).:17-18تجلی این پیشرفت را می توان در توسعه سیستم حمل و نقدل ( شدبکههدای
جادهای مناسب ،امکانات و تسهیالت مددرن حمدل و نقدل در بخدش هدای هدوایی،
دریایی و زمینی) بین دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فدارس مشداهده کدرد.
(  (World bank ,2010 :15-16عدالوه بدر ایدن در شدورای همکداری خلدیج فدارس،
همگرایی در حوزه برق منطقهای پیشرفت خدوبی داشدته و بده عندوان یدک تحدول
تاریخی در همگرایی منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس ،منافع بدالقوه اقتصدادی
222
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زیادی را آنها در پی داشته است (.(Sparrow et al, 2002 :4
فعالیتهای منطقهای و منطقهگرایی به اتاقهای بازرگانی و صنعتی شورای همکداری
خلیج فارس نیز تسری یافت .حدود  19444مجوز برای بدرای هددایت تجدارت بده
دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فدارس تدا پایدان سدال 3449صدادر شدد .ایدن
وضعیت در نیمه دوم دهه اول هزاره سوم تداوم یافت به طوری که به تددریج اتداق-

جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس

های بازرگانی و صنعتی را به سدوی همگرایدی اقتصدادی بیشدتر سدوق داد
)2012:15-16

(See to

.Lawson,این فعالیتها در بخش خصوصی ،با افزایش سرمایه گدذاری

درون منطقدهای همدراه بدود( .)See to Shediac et al , 2011 :14-16مطدابق گدزارش
شرکت بدوز و کامپدانی "1فعالیدتهدای ادغدام و اکتسداب "3بدین اعضدای شدورای
همکاری خلیج فارس ،کامالً در بخشهای صنعتی شدورای همکداری خلدیج فدارس
تقویت شده و بین سالهای  3444تا  ،3444به  39/0میلیارد دالر افزایش یافته اسدت
).(See to Lawson, 2012:15-16
نتیجه گیری
در خصوص همگرایی و منطقهگرایی اقتصادی شورای همکاریخلیج فارس اختالف
نظرهای زیادی وجود دارد .این اختالف نظرها و تشتت آرا باعث شد که مقاله
حاضر سنجش امکان شکلگیری منطقهگرایی اقتصادی شورای همکاریخلیج فارس
در عصر جهانی شدن اقتصاد سرلوحه خود قرار دهد .در این مقاله با رویکردی
سیستماتیک ،ضمن ارائه الگوی نظری سامانهمنطقهای برای پروژههای منطقهگرایی و
1 .Booze and Company
2 .Intra-GCC M&A [mergers and acquisitions] activity

بررسی ساختار اقتصادی شورایهمکاریخلیجفارس با رویکرد بسترمند نسبت به
سامانهمنطقهای ،امکانات و چالشهای سامانهمنطقهای شورایهمکاریخلیجفارس را
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد .سپس فرایند همگراییاقتصادی را در بستر
این سامانهمنطقهای تبیین کرده تا ضمن نشان دادن تحوالت منطقهگرایی اقتصادی در
تطور تاریخ ،کیفیت و وضعیت منطقهگرایی اقتصادی در هزارسوم میالدی را آشکار
سازد .در اینجا ،با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته ،نتایج پژوهش در دو
بخش ارائه میگردد3
در بخش اول)سامانهمنطقهای شورایهمکاریخلیجفارس:در چارچوب الگوی
نظری ارائه شده بررسی سامانهمنطقهای نشان داد که اعضای شورای همکاری خلیج
فارس ،به لحاظ جغرافیایی ،مکملهایجغرافیایی ،عوامل مشابه فیزیکی( الزامات-
ژئوپلتیکی ،استراتژیکی و ژئواستراتژیکی ،مجاورتجغرافیایی) و عوامل غیرفیزیکی (
اشتراک در هنجارها و ارزشها ،تاریخ و تجارب تاریخی مشترک ،ساختار اجتماعی
مشابه مبتنی بر قبیله گرایی و سنتگرایی ،هویت مذهبی و زبانی مشترک ،حوزه
تمدنی مشترک) ،اقتصادی ( تقارن اقتصادی در بسیاری از شاخص ها چون رشد
اقتصادی و درآمد سرانه و شکاف پائین درآمد سرانه) ،امنیتی( درک امنیتی مشترک با
وجود اختالفات مقطعی و تالش برای اجماعسازی امنیتی بیشتر ) و عدم وجود
تفاوت و تعارض در مبانی ارزشی نظامهای سیاسی و همبستگی نسبی از بعد
سیاسی ،توان بالقوه باالیی برای ایجاد سامانهمنطقهای دارند ،اگرچه چالشهایی از
بعد اقتصادی ( چون ضعف الگوی تنوعاقتصادی ،ایجاد مکملهایاقتصادی ،حجم
پائین تجارت درون منطقهای ) و سیاسی ( فقدان دموکراتیزاسیون ) در شورای
همکاری خلیج فارس وجود دارد ،اما این چالشها در بلند مدت با سیاستهای پیش
بینی شده ( به ویژه از حیث اقتصادی که از اهمیت قابل مالحظهای نیز در منطقه-
گراییاقتصادی برخوردار است ) قابل حل میباشند.
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پیوندهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ) ،فرهنگی  -اجتماعی ( چون
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بخش دوم)سامانه منطقهای ،فرایند همگرایی و تحوالت منطقهگرایی:تجزیه و
تحلیل فرایند همگرایی در بستر سامانهمنطقهای نشان داد که تحت تاثیر عملکرد
متغیرهای سامانهمنطقهای بر فرایند همگراییاقتصادی ،منطقهگراییاقتصادی در
شورایهمکاریخلیجفارس را با تحوالتی متوالی به شکل رگرسیون و احیایمنطقه-
گرایی مواجه ساخته است .بدین صورت که بخشی از متغیر های سامانه چون
جغرافیایی ،امنیتی ،اجتماعی  -فرهنگی و سیاسی با تاثیر متبت بر فرایند همگرایی-
221
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اقتصادی ،منطقهگراییاقتصادی را احیا و تقویت کرده اما متغیرهایاقتصادی چون
ضعف در الگوی تنوع اقتصادی ،عدم توجه به اصالحات ساختاری در اقتصاد ملی،
تجارت درون منطقه ای پائین ،و ...ضمن تحت تاثیر قرار دادن جهت گیریهای
اقتصادی ،منطقهگراییاقتصادی را دچار رگرسیون ساخته است.تحوالت دهه اول و
دوم نشان از چالشهای عمده اقتصادیداشته که با تقلیل این چالش ها در هزاره سوم

جهانی شدن و منطقه گرایی اقتصادی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس

میالدی و تقویت فرایند همگرایی اقتصادی در چارچوب اتحادیه گمرکی ،بازار
مشترک ،اتحادیه پولی و ،...شاهد تأثیرات متبتسامانه اقتصادی بر همگراییاقتصادی
میباشیم .تجزیه و تحلیل نشان میدهد که تقویت سامانهاقتصادی و همزمان تاثیرات
متبت سایر متغیرهای سامانه منطقهای بر فرایند همگراییاقتصادی زمینه را برای
افزایش وابستگیمتقابل و تداوم منطقهگراییاقتصادی در شورای همکاری خلیج
فارس فراهم ساخته است بطوری که شورای همکاریخلیج فارس امروزه نوع
متفاوتی از منطقهگراییاقتصادی در قیاس با گذشته را نشان میدهد.
در مجموع باید اذعان کرد که شورای همکاری خلیج فارس با چالشها و
محدودیتهای درون منطقهای (متغیر های درون سامانهای) زیادی مواجه نبوده و در
نتیجه موفقیت همگرایی و منطقهگراییاقتصادیدر بستر سامانه منطقهای آن امکان
پذیر میباشد.
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