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چکیده
تمایل دولتها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقهای در کنار سازمانها و اتحادیههای بزرر
بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا ،که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصزادی و
سیاسی است ،چه در بدو شکلگیری و چه در طول حیات آنها ،خالی از موانز حقزوقی نی.زت
جهانی شدن عالوهبر ابعاد اقتصادی دارای جنبههای حقوقی نیر است که از جملۀ آن میتوان به
یک.انسازی قواعد حقوقی اشاره کرد تالش و ثمرۀ فعالیت برخی سازمانهای بینالمللی ماننزد
کمی.یون تجارت بینالملل آن.یترال ،مؤس.ۀ وحدت حقوق خصوصی رم و در راستای حذف
یکی از موان حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلزی دولزتهزا صزورت گرفتزه
است عالوهبر این ،عوامل دیگری مانند اصل حاکمیزت دولزتهزا مطزاب منشزور ملزل متحزد،
صالحیتها ی موازی در رسیدگی به اختالفات تجاری ،استثنائات اجرای احکام داوری و قضزایی
خارجی و همچنین توسعۀ صالحیت دادگاههای داخلی مان از همگرایی کامزل اقتصزادی شزده
است در مقالۀ حاضر عوامل مذکور در اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا (افتزا بررسزی و
نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تأثیر داشتهاند
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مقدمه
مریت ن.بی برخی کشورها در تولید انواع مختلفی از کاالهزا و خزدمات ،تفزاوتهزای اقلیمزی و
برخورداری از مناب به ویژه انرژی و سایر مناب بااهمیت از یک طزرف و نزاهمگونی کشزورها در
درآمد ناخالص داخلی و درآمد سرانه و در اختیار داشتن دانش فنزی و فنزاوری از طزرف دیگزر،
سبب شده تا تجا رت بین کشورهای مختلف از نظر اقتصادی مقرون بزه صزرفه باشزد و موجزب
شکل گیری اجتماعات اقتصادی در سطح منطقهای و بینالمللی میان دولتهزا شزود (شزیروی،
 41 :1391روابط تجاری بینالمللی در تاریخ حقوق تجارت بینالملل بیانگر سابقۀ دیرینۀ ایزن
اتحادیههای کوچک در آغاز پیدایش تجارت بینالملل (اعالئیفرد 4 :1394 ،و بعزدها در قالزب
سازوکارهای شایان توجهی مانند پیمان عمومی تعرفه و تجزارت (گزات در سزال  1947اسزت
این روابط در آغاز با موانعی همچون یک.ان نبودن ثمن معامالت و تفاوت پزول رسزمی منزاط
مختلف ،برخی تفاوتها در قوانین خاص ورود و خروج کاال به مناط داخلزی کشزورها و بعزدها
دولتها روبهرو بود با شکلگیری تدریجی دولزتهزا ،تزدوین قزوانین نانوشزته در قالزب قزانون،
یک.ان سازی آن در سطح ملی و در اختیار گرفتن کنترل بازرگانی خارجی توسط دولتها ،بیش
از گذشته همگرایی اقتصادی با مان روبزهرو مزی شزد ،تزا حزدی کزه در برخزی مزوارد تحمیزل
هرینههای جانبی ناشی از تغییرات ساختاری در عرصۀ حکمرانی ،مقرون به صرفه بودن تجزارت
با سایر ممالک را با تردید روبهرو میساخت ) (Chaudhary, 2008: 123این روند در اواخر قزرن
نوزدهم و اوایل قرن بی.تم تغییر کرده و کشورها بهویژه اتحادیۀ اروپزا و م.زتعمرات آنهزا یزک
دوره آزادی تجاری را تجربه کردند پز از ایزن دوره رکزودی کزه در دهزۀ  1930رخ داد ،بزه
انقباضی شدن تجارت بینالملل منجر شد ،تا حدی که ب.یاری از صزنای ملزیسزازی شزدند و
دولتها قوانین محدودکنندۀ تجاری تالفی جویانه وض کردند از طرف دیگر ،تأثیرات دو جنز
جهانی اول و دوم ،تفکری غالب شد که واب.تگی اقتصادی انگیرههای جنز را کزاهش خواهزد
داد ازاینرو برخی دولتها برای کاهش شزدت و میزران مقزررات محدودکننزدۀ تجزاری تزالش
میکردند این تالش در نهایت به امضای موافقتنامزۀ عمزومی تعرفزه و تجزارت گزات در سزال
 1947منجر شد رفته رفته با توسعۀ تدریجی قواعد گات ،تا تشزکیل سزازمان تجزارت جهزانی،
تالشهای دیگری برای حذف موان حقوقی همگراییهای اقتصادی شکل گرفت ایزن تزالشهزا
همگی ت.هیل تجارت بینالملل را در سایۀ یک.انسزازی و هماهنز سزازی رویزههزا و قزوانین
تجاری کشوها دنبال میکردند بعدها با تشکیل اتحادیۀ اروپا در سال  1993و سزازمان تجزارت
جهانی در سال  1995و سایر اتحادیههای اقتصادی منطقزهای ،بخشزی از کنتزرل دولزتهزا بزر
بازرگانی خارجی ،کاسته شد که خود از دیگر موان مهم همگرایی اقتصادی در سطح بینالمللی
تلقی می شد در این مقاله ،موان در دو بخش چالشهای حقوقی غیرسازمانی و سازمانی تشریح
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خواهد شد در بخش اول ،تفاوت در قواعد حقوقی ،حاکمیزت دولزتهزا بزر بازرگزانی خزارجی،
الرامززات نظززام حقززوقی داخلززی و رسززیدگیهززای قضززایی و داوری مززوازی و در بخززش دوم،
نظارت پذیری اعضا ن.بت به سازمان ،ناهمگونی توسعۀ اقتصادی اعضا ،هرینههای ادارۀ سزازمان
و ترجیح مناف سیاسی در نهادهای تصمیمگیزری سزازمان ،بزهعنزوان مهزمتزرین چزالشهزای
همگرایی اقتصادی ارزیابی خواهد شد در پایان نیر چزالشهزای پزیشگفتزه در مزورد دو نهزاد
اتحادیۀ اروپا و انجمن تجارت آزاد اروپا (افتا بررسی خواهد شد

مروری بر پیشینۀ تحقیق از دیدگاه نظری
هرچند غالب نظریات مربوط به همگرایی اقتصادی ریشه در همگرایی سیاسی دارد ،1لیکن تجزارت
ه.تۀ اصلی در همگرایی اقتصادی است به بیان دیگزر ،خاسزتگاه همگرایزی اقتصزادی ،همگرایزی
سیاسی است ازهمینرو اندیشمندان این حوزه ،فروپاشی شوروی و جهان دوقطبی را ب.زتر اصزلی
رشد و نمو همگرایی منطقهای دان.تهاند ( . Gaston & Khalid, 2012:42بر ایزن اسزا  ،امنیزت
اقتصادی واحزدهای کوچزک در کشزورهای فقیزر بزا دسترسزی و بهزرهمنزدی از بازارهزا و منزاف
کشورهای ثروتمند ،بیشتر تأمین میشود حتی اثر اقتصاد و تجارت در نظر برخی نظریهپردازان تزا
آنجا تعالی پیدا کرده که آن را اصلیترین عامزل افزرایش سزطح همب.زتگی و تعهزدات متقابزل و
همچنین عامل بازدارندۀ جن قلمداد کردهاند ( Gaston & Khalid, 2012:42در نتیجزه نزوعی
رابطۀ همب.تگی از نوع م.تقیم میان افرایش همگرایی سیاسزی و اقتصزادی وجزود دارد ازایزنرو
سیر واب.تگی متقابل اقتصادی هرچه افرایش یابد ،همگرایی سیاسی پایدارتر خواهزد بزود تجزارت
آزاد را باید نقطۀ آغاز همگرایی اقتصادی و همگرایی اقتصادی کامل را نقطۀ تکامل آن دان.زت در
مرحلۀ نخ.ت از همگرایی اقتصادی اغلب حذف موان تعرفهای یا تعرفههای خارجی مشترک و در
همگرایی اقتصادی کامل عالوهبر این دو ،بازارهای مشزترک ،سیاسزتهزای اقتصزادی هم.زو و در
نهایت اتحادیههای سیاسی و نهادهای سیاسی مشترک نیر بروز پیزدا مزیکننزد (کزوالیی:1379 ،
 163در این خصوص مدلهایی نیر مانند مدل جاذبه 2که توسط لینمان 3و تزین بزرگن 4مطزر
شده است ،به پتان.یلسنجی یکپارچگی و همگرایی اقتصادی میپردازد و با منظور کزردن عوامزل
مختلفی از جمله روابط سیاسی ،میران جذب اقتصادهای منطقهای را پیشبینی میکند همچنین
عواملی مانند جمعیت ،درآمد ،صادرات و واردات و در این مدل با روش قابزل قبزولی بزا تأسزی از
 1کارکردگرایی ،نوکارکردگرایی و فدارلگرایی از جمله مهم ترین مکاتب و ارن
مهمترین نظریهپردازان همگرایی بهشمار میروند

هزا  ،کزارل دویز و میترانزی از
2. Gravity model
3. Linnemann
4. Tinbergen.
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قانون جاذبۀ نیوتون کمی شده اسزت و قابلیزت یکپزارچگی اقتصزادی موافقزتنامزههزای تجزاری
منطقهای 1را بررسی میکند (سزعادت و مح.زنی 37 :1393 ،همچنزین مزدیریت سزاختارهای
سیاسی متقابالً بر پایداری همگرایی اقتصادی اثر م.تقیم دارد ایزن اثزر را مزیتزوان در خصزوص
افرایش هرینههای ناشی از جهانی شدن که برخی آن را بهدلیل اتخاذ سیاسزتهزای غلزط توسزط
سیاستمداران میدانند ،مشاهده کرد ازایزنرو تشزکیل همگرایزی اقتصزادی در سزطح منطقزهای
مقدمهای برای پیوستن به یک اتحادیۀ تجاری جهانی مانند سازمان تجارت جهانی تلقی مزیشزود
(سعادت و مح.نی 32 :1393 ،عالوهبر دو عامل تجزارت و سیاسزت در شزکلگیزری همگرایزی
اقتصادی ،عنصر حقوقی نیر اهمیت شایان مالحظهای دارد که کمتر در ادبیات مربوط به همگرایی
اقتصادی بدان پرداخته شده است قوانین اساسی کشورها ،ساختارهای حقوقی مانند ارتبزاط نظزام
حقوق داخلی و حقوق بینالملل ،اختیارات شهروندان و مقامات سیاسی ،شفافیت و ثبزات حقزوقی
و قوانین مرتبط با تجارت خارجی و از جمله مهمترین عناصر تأثیرگذار بر همگرایی اقتصزادی در
سطح منطقهای و بینالمللی است (Frimpong Oppong, 2011 :118

چالشهای حقوقی غیرسازمانی
 .1تفاوت در قواعد حقوقی
وجود یک عنصر بین المللی و فرامرزی در تجارت بین الملزل ،امکزان شزمول قزوانین و مقزررات
داخلی را با دشواریهایی مواجه میسازد نف متفزاوت طزرفین یزک رابطزۀ تجزاری در شزمول
قوانین کشورهای متبوع آنها بر معامالت تجاری بینالمللی ،سبب گرایش به تعیین قانون حزاکم
بر قرارداد براسا ملیت یا تابعیت اشخاص میشود که پذیرش آن از سوی طرف مقابل چنزدان
سهل نی.ت و از طرف دیگر در صورت پذیرش نیر با موانعی در م.یر اجرای قزرارداد یزا رابطزۀ
تجاری روبهرو خواهند شد (Collier, 2001:11
اگرچه این روابط مربوط به بازرگانان هر کشوری میشود ،در واق  ،بدون ت.هیل روابط بزین
آنها ،اتحادیههای اقتصادی عقیم میمانند ازاینرو متعاقب توسعۀ تجارت بزینالملزل و تشزکیل
سازمانهای مهم جهانی در قرن بی.تم ،تالشهزایی بزرای از بزین بزردن تفزاوت در نظزامهزای
حقوقی صورت گرفت  2اگرچه این تالشها اغلزب توسزط سزازمانهزای غیردولتزی بزینالمللزی
)1. Regional Trade Agreements (RTAs

 3برای نمونه انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا و فدراسیون بینالمللی اتحادیههای واسطههای حملونقل
(فیاتا در استانداردسازی (متحدالشکل کردن اسناد حملونقل هوایی ،مثل راهنامهها و بارنامههای هوایی،
نقش مهمی ایفا کرده است همچنین کمیتۀ دریانوردی بینالمللی ( : CMIکمیتۀ دریانوردی بینالمللی به
سال  1897با هدف ارتقا و کمک به یکنواختسازی حقوق دریایی تأسی شد کارها و تالشهای این کمیته
به تدوین چندین پرتوکول و کنوان.یون در زمینۀ حقوق دریایی منجر شده است که مقررات بینالمللی
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صورت میگرفت ،الزمۀ هماهن سازی قوانین داخلزی کشزورها یزا یک.زانسزازی آنهزا ،توافز
دولتها چه در سطح داخلی و چه بینالمللی است ) Hugo,2003:142امری که در بادی امر با
چالشهایی جدی در نظامهای حقوقی داخلی مواجه بود ،اما رفتهرفته و با درک جدید دولتهزا
از شرایط بین المللی و تجارت بین المللی ،این فرایند ت.هیل شزد ایزن یک.زانسزازی اغلزب از
طری اصال قوانین داخلی یا وض قوانین جدید ،انعقاد معاهدات و کنوان.یونهای بزینالمللزی
یا از رهگذر پذیرش داوطلبانۀ بعضی مقررات یا شروط نمونه از سوی تجار ،شرکتها و مؤس.ات
انجام میپذیرد با وجود تفاوت نظامهای حقوقی در خصوص تقدم و رجحان مقررات بینالمللزی
بر مقررات داخلی ،انعقاد معاهدات و کنوان.یونهای بینالمللی بهطزور غیرم.زتقیم بزه اصزال
قوانین داخلی منجر میشود (مارک سول 218 :1377 ،از طرف دیگر ،اصال قوانین داخلی یزا
وض قوانین جدید کشورها ،با الگوبرداری از قوانین نمونۀ تهیهشده توسط سازمانها و مؤس.ات
فعال در زمینۀ یکنواختسازی بینالمللی قواعد حقوقی ،صورت گرفتزه اسزت (شزیروی:1378 ،
 1378این تأثیر و تأثر نظام حقوقی داخلی و بینالمللی ،هم در حقوق سخت (کنوان.یونهزا و
اسناد الزماالجرا و هم در حقوق نرم مشزهود اسزت و حتزی بنزابر عقیزدۀ عزدهای حقزوق نزرم
به مراتب تأثیر چشمگیرتری در یکنواخت سازی قواعد حقوقی داشته است ،1زیرا کنوان.یونها با
آنکه ن.بت به حقوق نرم درجۀ باالتری از هماهن سازی را به ارمغان میآورند ،بهدلیل منعطف
نبودن ،اقبال کمتری در خصوص آنها وجزود دارد  2لزیکن ،همچنزان بخزش عمزدهای از قواعزد
حقوقی تأثیرگذار همانند قواعد اجرای آرای صادره از دادگاههای خارجی و یکنواخزت نشزده و
از طرف دیگر ،برخی قواعد خاص حقوقی (گمرکی و تعرفهای و بهطور منطقهای یک.ان شزده
و تنها اعضای اتحادیۀ از این مریت بهرهمند خواهند بود (فابریکوتی 294 :1388 ،بزرای نمونزه
قواعد تجارت و ترانریت انرژی مندرج در بخش هفتم موافقتنامۀ تجارت آزاد آمریکزای شزمالی
(نفتا منحصراً بین اعضا در حال اجراست و شامل تجارت با سایر اعضا نمزیشزود ( Hufbauer,
 1993:11به همین دلیزل ،در مزادۀ  24موافقزتنامزۀ عمزومی تعرفزه و تجزارت گزات ،1994
امتیازهایی که اعضا در قالب اتحادیههای اقتصادی و گمرکی به یکدیگر میدهنزد ،شزامل اصزل
ملت کاملهالوداد نمیشود بدین معنا که این امتیازات مطاب اصل کاملهالوداد بهطور خودکار بزه
سایر اعضای سازمان تجارت جهانی ت.ری پیزدا نمزیکنزد و تنهزا میزان اعضزای اتحادیزههزای
اقتصادی و گمرکی معتبر خواهد بزود ( mc Nair,1986:282در مقابزل عزدهای معتقدنزد کزه
بارنامههای دریایی که با نام مقررات الهه-ویربی شناخته میشود ،از جملۀ آنهاست
 1پروژههای حقوق نرم معموالً با مشارکت حقوقدانان زبزده از کشزورهای توسزعهیافتزه و در حزال توسزعه صزورت
میگیرد و به همین دلیل تفاوت نظامهای حقوق داخلی در آن لحاظ میشود و به همین دلیل مزورد اسزتقبال
بیشتری قرار میگیرد
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توسعۀ حقوق بینالملل باید از طری ترتیبات منطقهای صزورت گیزرد ،چراکزه شزباهت ن.زبی
مناف یا دیدگاه بازیگران ،تناسب و کارایی قواعد مذکور را تضزمین خواهزد کزرد ایزن افزراد در
دفاع از همگرایی اقتصادی منطقهای ،ب.یاری از قواعزد ت.زرییافتزه بزه نظزامهزای جهزانی یزا
چندجانبۀ تجاری و اقتصادی را برگرفته از قواعد موافقتنامههای منطقزهای تجزاری مزیداننزد
(فابریکوتی315 :1388 ،

 .2حاکمیت دولتها بر بازرگانی خارجی
کنترل دولت ها بر بازرگانی خزارجی از اصزل حاکمیزت دولزت سرچشزمه مزیگیزرد در واقز ،
حاکمیت دولت ها بر مناب طبیعی ،صرفاً به نفت و گاز و محدود نی.ت و سایر ابعاد آن را هزم
در برمیگیرد با رشد تمایل بازرگانان به عرضۀ کاالها و خدمات خود یا سایر کشورها به سرتاسر
جهان ،دولت ها در مقابل موج جهانی شدن اقتصاد و تجارت تاب نیاوردند و بهناچار از بخشزی از
اختیارات خود در زمینۀ کنترل بازرگانی خارجی ،کاستند (کنعانی 291 :1390 ،اتحادیۀ اروپا،
سازمان تجارت جهانی ،نفتا و سایر ترتیبات اقتصادی منطقهای نیر نمایانگر ت.لیم دولزتهزا در
برابر موج فرایندۀ تجارت بین الملل ه.تند از طرف دیگر ،برخی عوامل حقزوقی ماننزد کزاهش
اطالق اصل حاکمیت دولتها در جامعۀ بینالمللی در سایر حوزهها نظیزر حقزوق بشزر ،حقزوق
بشردوستانه و سبب شده تا دولتها همانند گذشته بهطزور مطلز قزادر بزه اعمزال حاکمیزت
نباشند (فروغینیا(148 :1391 ،

 .3الزامات نظام حقوقی داخلی
برخی عوامل تأثیرگذار در همگرایی اقتصادی ،بهدلیل برخی موانز در قزوانین اساسزی یزا داخلزی
کشورهای عضو ،ممکن است حیات یک اتحادیۀ اقتصادی را به مخاطره بیندازد برای نمونه ،هرچند
مردم انگل.تان که شامل برخی فعاالن اقتصادی و تجاری نیر میشوند ،رأی بزه خزروج از اتحادیزۀ
اروپا دادهاند ،در نهایت و مطاب با مادۀ  50معاهدۀ لی.بون که در سال  2008به تصزویب پارلمزان
اتحادیۀ اروپا رسیده است ،این پارلمان انگل.تان خواهد بود که تصمیم به بقای عضویت این کشزور
در اتحادیۀ اروپا یا خروج از آن خواهد گرفت  1چنین نهادهایی در کنار سایر الرامات قوانین داخلی،
 1براسا مادۀ  50معاهدۀ لی.بون:
« 1هر یک از اعضای [اتحادیۀ اروپا] میتواند تصمیم به بیرون رفتن از این اتحادیه را بر پایۀ الرامات قانون
اساسی خود بگیرد
 2هر یک از اعضا که تصمیم به بیرون رفتن از اتحادیه بگیرد باید شورای اروپا را از قصد خود آگاه سازد در
پرتو رهنمودهای پیشبینیشده از سوی شورای اروپا ،اتحادیه باید وارد گفتگو و موافقتنامهای را با کشور
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ممکن است به خروج یک کشور عضو از معاهده یا بیتأثیر بزودن عضزویت وی منجزر شزود عزدم
موافقت کنگرۀ آمریکا با عضویت ایزن کشزور در سزازمان تجزاری بزینالمللزی در سزال  ،1948از
نمونههای تأثیر الرامات داخلی در همگرایی اقتصادی دولتهاست ،تا حدی که عدم تصویب کنگره،
عمالً موجب به فراموشی سپرده شدن تشکیل سازمان مربور شد (شیروی91 :1391 ،
الرامات حقوق داخلی نیر در برخی مزوارد چزالشهزایی را فزراروی یکنواخزتسزازی ایجزاد
میکند ،بهنحوی که ممکن است قانون تصویبشده براسزا تغییزرات الزم حقزوق داخلزی ،بزا
قوانین نمونه آنچنان متفاوت باشد که عمالً هدف یک.انسازی یا هماهن سازی محقز نشزود
 Hugo,2003:144نمونززههززایی از آن ماننززد چززالشهززای فقهززی پززیشروی الحززاق ایززران بززه
کنوان.یون بی بزین المللزی یزا تغییراتزی کزه در قزوانین تجزارت الکترونیزک و داوری تجزاری
بین المللی ایران ن.بت به ن.خۀ تهیه شده توسط آن.یترال ،ایجاد شده در این زمینه قابل اشاره
است (ساورایی 499 :1391 ،در مقابل تقدم و رجحان معاهدات بینالمللی بر قوانین داخلی در
برخی نظام های حقوقی سبب شده تا تناقضات احتمزالی بزین اسزناد حقزوق سزخت در زمینزۀ
یکنواخت سازی حقوق و مقررات داخلی به طور خودکار حل شزوند و مقزررات داخلزی بزه نفز
مقررات پیشبینیشده در اسناد حقوق سخت تعدیل یابند (Arie, 2004:322

 .3رسیدگیهای قضایی و داوری موازی
همگرایی اقتصادی اغلب در سطح یک موافقتنامۀ اقتصادی و تجاری باقی نمیمانزد و بزه تشزکیل
یک سازمان هماهن کننده و سایر بخشهای ساختاری پیشبینیشده منتهی مزیشزود از جملزه
بخشهای مشترکی که در اغلب اتحادیزه هزای اقتصزادی و گمرکزی در نظزر گرفتزه شزده ،رکزن
حلوفصل اختالف و نظارت است ایجاد این رکن اصوالً بهعنزوان تضزمینکننزدۀ اجزرای مقزررات
توسط اعضا عمل کرده و معاهدات و ترتیبات بینالمللی که فاقد چنزین مکزانیرم نظزارتی باشزند،
عموماً موفقیت چندانی بهدست نمیآورند ( Arie, 2004:322با ایجاد نهادهای متعدد اقتصزادی و
بهتب آن ارکان قضایی احتمال صدور آرای متضاد وجود دارد صدور آرای متضاد قضزایی عزالوهبزر
اینکه امکان اجرای همرمان آنها را منتفی می سازد ،به شزکل عملزی بزه تزرجیح یزک اتحادیزه بزر
اتحادیۀ دیگری منجر خواهد شد برای نمونه ،در یک پرونده با موضزوع و طزرفین واحزد ،در رکزن
قضایی یک سازمان رأیی صادر شده که با رأی صادرۀ قبلی در اتحادیهای کزه هزر دو طزرف دعزوا
درخواستکننده خروج ،منعقد کند که در آن ترتیبات بیرون رفتن این کشور از اتحادیه با در نظر گرفتن
چارچوب روابط آیندۀ این کشور با اتحادیه اروپا در آن پیشبینی شده باشد
 3عهدنامهها از تاریخ اعتبار یافتن موافقتنامۀ خروج یک کشور از اتحادیۀ اروپا دارای اثر قانونی در آن کشور
نی.تند و اگر چنین تاریخی مورد موافقت نبود ،دو سال پ از یادداشت مذکور در پاراگراف  ،2مگر آنکه
شورای اروپا ،با تواف با دیگر اعضای اتحادیه با اجماع ،تصمیم به تمدید این مهلت بگیرد »
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عضو آن نیر بودهاند ،مغایرت داشته است نمونۀ عینی آن پروندۀ مکریک علیزه آمریکزا بزا موضزوع
مالیات بر نوشیدنی های غیرالکلی و سزایر مشزروبات ،کزه رأی صزادره از رکزن رسزیدگی سزازمان
تجارت جهانی با رأیی که قبالً در خصوص همان اختالف در رکن رسیدگی نفتزا صزادر شزده بزود،
مغایرت داشت  1نمونۀ دیگر ،در برخی داوریهای بینالمللی نفتی ،ن.زبت بزه دو موضزوع مشزابه
دیوانهای داوری اقدام به صدور آرای متضادی کزردهانزد ،درحزالیکزه طزرفین دعزوا یزا معاهزدۀ
دوجانبه سرمایهگذاری مشابهی داشتهاند یا عضو اتحادیۀ اقتصادی مشترک بودهاند (دالرر و شروئر،
 (176 :1393البته این م.ئله تاکنون چالشهای عمدهای فراروی همگرایی اقتصادی منطقهای یا
بینالمللی ایجاد نکرده است ،لیکن بهنظر مزیرسزد بزا توجزه بزه کنوان.زیون اجزرای آرای داوری
نیویورک و عضویت بیش از  156کشور در این سند مهم ،آرای داوری متنزاق عمزالً قابزل اجزرا
نخواهند بود همچنین نظام واحد قضایی در اتحادیۀ اروپا ممکن است با این چالش روبزهرو باشزد،
چراکه با توجه به مقررات مشترک در زمینۀ داوری و اجرای آرای قضایی خارجی در اتحادیۀ اروپزا،
فقدان شرایط اجرای رأی قضایی یا داوری در یکی از کشزورهای عضزو ،قریزب بزهیقزین در سزایر
کشورها نیر با مان مشابهی روبهرو خواهد بود (Mann, 2013 :146
گذشته از آن ،تفاسیری که دادگاههای داخلی از مقررات متحدالشکل دارند ،گاهی در م.یر
واگرایی و تضاد با هدف ایجاد چنین مقرراتی ،صورت میگیرد این نگرانی در پروندۀ اسزکروتون
علیه میدلند 2نیر منعک شده است ( Puja, 2012:23بزهعبزارت دیگزر ،عمومزاً دادگزاههزا در
قلمرو صالحیت یک دولت تا آنجا که مجبور نباشزند تمایزل بزه اعمزال قواعزد خزارجی اعزم از
بین المللی یا غیره ندارند همین عدم تمایل در تف.یر این مقزررات توسزط دادگزاههزا مزنعک
میشود و نیل به اهداف وحدت قواعد تجارت بینالملل را مشکلتر میکنزد بزرای نمونزه در دو
پرونده 3نشانههایی از بیرغبتی دادگاههای انگلی در اعمال قواعد یکنواخزتشزدۀ بزینالمللزی
وجود دارد (Puja, 2012:23

عوامل حقوقی سازمانی
در این بخش به عوامل حقوقی که مرتبط به ساختار سازمانها و اتحادیههای اقتصادی بوده و بر
همگرایی یا واگرایی آنها اثرگذار است ،پرداخته خواهد شد این عوامل هرچند اهمیزت کمتزری
ن.بت به عوامل صرفاً حقوقی و غیرسازمانی ،دارند ،بهطور غیرم.تقیم بر روند موفقیت و حیزات
این اتحادیهها تأثیر خواهد گذاشت
1. Mexico — Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages, DISPUTE DS308, 2006.
2. Scruttons Ltd. v. Midland Silicones Ltd
3. Fothergill v. Monarch Airlines Ltd and James Buchanan & Co. Ltd. V. Babco Forward and Shipping
(UK) Ltd
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 .1نظارتپذیری اعضا در قبال سازمان
در اتحادیههای اقتصادی ،ترتیباتی بهمنظور تضزمین اجزرای توافقزات صزورتگرفتزه پزیشبینزی
میشود پیگیری این نظارت معموالً بر عهدۀ ارکانی مانند دبیرخانه ،دبیرکزل ،شزورای سزازمان و
گذاشته شده و کشورهای عضو ملرم به ارائزۀ گزرارش و اسزناد الزم در ایزن خصزوصانزد هرچزه
مکانیرمهای نظارتپذیری اعضا قویتر باشد ،اطمینان اعضا از پایبندی خود به تعهداتشزان بیشزتر
شده و در نتیجه توافقات در باالترین سطح ممکن اجرایی خواهد شد (نجفی32 :1394 ،
برای نمونه معاهدۀ تجارت ت.لیحات ترتیباتی را بهمنظور اطمینانبخشی از اجزرای متنزا ر
تعهدات توسط تمامی دولتها در نظر گرفته است که به عقیدۀ برخی صزاحبنظزران بزه انزدازۀ
کافی قوی نی.ت تا اجرای با ح.ن نیت معاهده را تضزمین کنزد (نجفزی 32 :1394 ،شزایان
ذکر است از آنجا که دولتها ح.اسیت زیادی به اصل حاکمیت دارند ،اصوالً بزهراحتزی تزن بزه
نظارتهای بین المللی آن هم از نوع ساختاری و توسط ارکان سیاسی یک اتحادیزۀ یزا سزازمان
اقتصادی نمیدهند و نظارت قضایی را نیر بیشتر بهمنظور حلوفصزل اختالفزات مزیپذیرنزد تزا
بهعنوان مکانیرم نظارت و تضمین اجرای تعهزدات (Jose Luis Da Cruz Vilaca , 2014 :134
با این حال تجربۀ بین المللی حاکی از آن است که هرچه نظارتپذیری اعضا ن.بت به سازمان و
اتحادیه های اقتصادی بیشتر باشد ،همگرایی اقتصادی تقویت شده و مان از اجرای تبعی آمیزر
مقررات تعهدشده توسط اعضا خواهد شد (امیدی(86 :1384 ،

 .2ناهمگونی توسعۀ اقتصادی اعضا
هرچند هدف دولتها در شرکت در اتحادیزه هزا و اجتماعزات اقتصزادی در عرصزۀ بزینالمللزی
افرایش مناف و ک.ب سود است ،فاصلۀ توسعۀ اقتصادی کشورها از یکدیگر سبب مزیشزود تزا
همگی آنها نتوانند بهموق تعهدات خود را بهموق اجزرا گذارنزد (مجزرد و همزایونیفزر:1389 ،
 160این فاصله سبب خواهد شد تا کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشزتری برخوردارنزد ،از
مریت کمتری در شرکت در اتحادیۀ اقتصادی برخوردار شوند ،بهعبارتی ادارۀ شرکت در چنزین
سازمانها و اتحادیههایی برای آنها توجیه اقتصادی خود را از دست مزیدهزد ازایزنرو ،در نظزر
گرفتن فاصلۀ اقتصادی کشورهای عضو یک سازمان یا اتحادیۀ اقتصزادی در مقزررات مزاهوی و
شکلی آن ،سبب کمتر شدن فاصلۀ اقتصادی در بلندمزدت و مریزت رسزاندن در کوتزاهمزدت و
میانمدت به کشورهای توسعهیافتهتر خواهد شد (مدعلی و همکاران 59 :1392 ،برای نمونزه،
مقررات تخفیفی سازمان تجارت جهانی ن.بت به کشورهای در حال توسعه عالوهبزر مقتضزیات
اقتصادی ابعاد حقوقی نیر دارد به عبارت دیگر ،بدون در نظر گرفتن چنین تخفیفاتی ،عمزالً نزه
کشورهای در حال توسعه موف به ایفای تعهدات خود میشزدند و نزه کشزورهای توسزعهیافتزه
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راغب به اعطای امتیازهای تجاری و گمرکی به آنها میشدند (مزرادی 46 :1376 ،در واقز  ،در
نظر گرفتن تعهدات یک.ان برای کشورهای با قدرتهزای اقتصزادی نزاهمگن ،در عمزل میزران
توفیقات آنها را به طور چشمگیری خواهزد کاسزت ایزن م.زئله در تزاریخ برخزی سزازمانهزا و
اتحادیههای اقتصادی نیر مشهود بوده و تجربه شده است

 .3هزینههای اداری سازمان و ترجیح منافع سیاسی
اصوالً همۀ کشورهای عضو باید در هرینههای ادارۀ اتحادیهها و سازمانهای اقتصزادی مشزارکت
داشته باشند معموالً ت.هیم هرینهها بین کشورهای عضو بهصورت م.اوی ،متزداولتزرین نزوع
تق.یم هرینهها در معاهدات مؤس سازمانها و اتحادیههای اقتصادی است (بیز زاده:1394 ،
 ، 234لیکن در برخی سازمانها مانند سازمان ملل متحد این تق.یم نه به ت.اوی که براسزا
قدرت اقتصادی و سایر عوامل برای هر کشور تعیین میشود بهنظر میرسزد تعیزین مزدلی کزه
اعضا باید براسا آن ن.بت به پرداخت ح عضویت اقدام کنند نیر در خصوص موفقیت ادامزۀ
حیات سازمان مؤثر است در برخی سازمانها مانند بانک جهانی بهتناسب تأمین بودجۀ دولتها
از ح رأی برخوردار خواهند بود (اسزتفان دوپزای 65 :1382 ،و در برخزی سزازمانهزا نظیزر
سازمان ملل متحد ،همۀ دولتها صرف نظر از میزران مشارکتشزان در تزأمین هرینزههزا و حز
عضویت ،از رأیی برابر برخوردارند
همین اختالف در قدرت تصمیمگیری به طور غیرم.تقیم موجب میشود اعضایی که از ح
رأی بیشتری بهرهمندند ،در مورد دخالت مناف سیاسی سایر اعضا در تصمیمگیزریهزا کننزد و
عمالً تعادل اقتصادی را به نف خود بر هم برنند (سلطان محمزدی 14 :1386 ،عزالوهبزر ایزن،
گاهی تغییرات سیاسی در ساختار کشورها و متعاقزب آن تغییزرات در روابزط اعضزا بزا یکزدیگر
ممکن است ،مناف مشترک را به مناف متضاد بدل کند هرچنزد براسزا اصزل جانشزینی در
حقوق بینالملل ،تعهدات اعضا به حاکمیت بعدی منتقل میشود ،اما تغییر ساختار در حاکمیت
حتی با فرض ثبات شخصیت حقوقی بینالمللی یک دولزت ،نمزیتوانزد بزدون تزأثیر بزر روابزط
اقتصادی و سیاسی آن کشور قبل و بعداز تغییر حاکمیت باشد (mc Nair, 1986:109

ارزیابی موضوع در اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا
عالوهبر اشتراکات ب.یار زیادی که  28کشور عضو اتحادیه اروپایی دارند ،اختالفات متعددی نیزر
در روابط آنها وجود دارد سؤالی اساسی که در اینجا خودنمایی میکند این است که چرا این دو
اتحادیه به جای ادغام کامل در یکدیگر ،به روشی جداگانه و نوعی همگرایی در قالبی متفزاوت -
که منطقۀ اقتصادی اروپاست -متوسل شدهاند؟
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در یک دید کلی باید خاطرنشان سزاخت کزه «اخزتالف منزاف و دیزدگاه از عوامزل اصزلی
واگرایی در بین کشورهای اروپایی است بدیهی است که ایزن اخزتالفنظزر و منزاف بزه انحزای
مختلفی بر تجارت تأثیر میگذارد مشکالت اتحادیۀ اروپایی هم جنبۀ مادی و مزالی دارد و هزم
جنبۀ غیرمادی و فرهنگی و اجتماعی امروزه ،اتحادیۀ اروپایی با توجه به مجموعزهای از عوامزل
درونی دچار مشکالت متعددی است بعد از رأی منفی مردم ایرلنزد بزه قزانون اساسزی اروپزا و
نتیجۀ همهپرسی در انگل.زتان ،اتحادیزه در یزک بحزران اعتمزاد و هویزت فزرو رفتزه اسزت »
(خالوزاده1 :1388 ،
با توجه به وجود مشکالت و موانعی که اتحادیۀ اروپا در جریان فرایند همگرایی خزود بزا آن
روبهروست ،کشورهای عضو افتا کمتر برای وارد شدن به ایزن رونزد همگرایزی تمزایلی از خزود
نشان میدهند ،زیرا معتقدند که با وارد شدن به این جریان خود را درگیزر م.زائل و مشزکالتی
خواهند کرد که اتحادیۀ اروپا در حال دستوپنجه نرم کردن با آن اسزت بنزابراین بیشزتر ایزن
کشورها بیرون مانزدن از اتحادیزۀ اروپزا را سزودمندتر از عضزویت در ایزن مجموعزه مزیداننزد
(خالوزاده 63 :1386 ،بهطور کلی موان موجود بر سر راه همگرایی اتحادیۀ اروپا را میتوان بزه
سه دسته تق.یم کرد

 .1ناهمگونی وضعیت اقتصادی اعضا
در شرایطی که کشورهایی همچون ایرلند ،اسپانیا یا پرتغال اغلب بهسبب نیاز به امکانات مالی و
اقتصادی موجود راه عضویت در اتحادیۀ اروپایی را در پیش گرفتند و با بهکارگیری این امکانزات
توان.تند تحولی اساسی در وضعیت اقتصادی خویش بهوجود آورند ،کشورهایی مانند سوئی و
نروژ بهعلت در اختیار داشتن پتان.یل قوی اقتصادی ،هی گزاه نیزازی بزه عضزویت در اتحادیزه
ندیدهاند برخی کشورهای اروپایی بهعلت سواب تاریخی خاص خود و بهسبب آنکزه در گذشزته
در زمرۀ قدرتهای برر جهانی بودهاند ،ادغام با سایرین را همواره لطمهای پرستیژی بزه خزود
ارزیابی میکرده و از همین رو ،در راه همگرایی و وحدت مان تراشی کردهاند (کدخدایی:1380 ،
 52این قاعده در مورد انگل.تان بیش از همه صدق میکند؛ این کشور با نگاه به تاریخ گذشتۀ
خود بارها و بارها بهعنوان ترمر وحدت اروپا ایفای نقش کرده است (کریمی699 :1387 ،
از طرف دیگر ،عضویت کشورهای اروپای شرقی و مرکری بازار گ.تردهای را بر روی اعضزای
اتحادیه گشوده ،اما در عین حال موجب بروز معضالت اقتصادی ب.یاری نیر شده است نخ.زت
آنکه ،عضویت کشورهای اروپای شرقی ،جمعیت اتحادیه را  25درصد افرایش داده ،اما بر تولیزد
ناخالص اتحادیه فقط  5درصد افروده است (خالوزاده 65 :1386 ،بهاستثنای قبر و اسزلوونی
تمامی متقاضیان عضویت در اتحادیۀ اروپایی در سال  2002تولید ناخالص داخلی پایینتزری از
فقیرترین اعضای ساب اتحادیۀ اروپا داشتهاند همچنین تولیزد ناخزالص داخلزی هشزت کشزور
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(بلغارستان ،استونی ،لتونی ،لیتوانی ،له.تان ،رومانی و اسزلواکی  50درصزد کمتزر از میزانگین
اتحادیه است (خالوزاده 36 :1388 ،گذشته از آن ،سیاست مشترک کشاورزی با دشواریهزای
شایان مالحظهای روبهرو شده است ،زیرا بیشتر اعضای جدید اتحادیزه دارای بخزش کشزاورزی
ن.بتاً برر و ناکارامدند ،درحالیکه بخش کشاورزی در کشورهای ساب کمتر از  5درصد کزل
اشتغال را به خود اختصاص مزیداد (خزالوزاده 36 :1388 ،سزوم اینکزه ،در اغلزب کشزورهای
اروپای شرقی و مرکری بر صنای کهنه و ناکارامد تکیه میشود که این صزنای فقزط بزا انزواع و
اق.ام حمایتهای دولتی قادر به ادامۀ حیات ه.تند اگرچه فراینزد عضزویت آنهزا در اتحادیزۀ
اروپا بهناچار این وضعیت را تغییر داد و کشورهای مربور را مجبور کرد تا در راه مدرنیره کردن و
آزادسازی صنای خود گام بردارند ،اما تا رسزیدن بزه وضزعیت مطلزوب راهزی ب.زیار دشزوار و
طوالنی را پیش رو دارند
چالشهای کوچکتر اتحادیه عبارتاند از:
تشدید ناهمگونی در سطو مختلف اقتصادهای ملی  28کشزور عضزو و دگرگزونی سزیمای
عمومی اتحادیۀ اروپا؛
جریان بیشتر سرمایه ،کاال ،خدمات ،فناوری و فنون مدیریت اتحادیه به سمت دوازده عضزو
جدید؛
هجوم بیشتر نیروی کار از کشورهای تازهوارد به کشورهای پیشرفتهتر اتحادیه؛
عدم رواج پول واحد اروپایی (یورو میان همۀ اعضا و ضعف اقتصادی و پزولی اغلزب اعضزای
جدید (واعظی132 :1389 ،

 .2الزامات حقوق داخلی
در بعد حقوقی یکزی از مزوانعی کزه همگرایزی در اروپزا بزا آن مواجزه بزوده و همیشزه در پزی
راهکارهایی برای فائ آمدن بر آن بوده ،قوانین داخلی کشورهاست که گاه ایزن قزوانین مزانعی
برای اجرای برنامههای جام و فراگیر کشورهای بوده است که مثال آخرین آن عدم اجماع بر سر
معاهدۀ لی.بون بود که علیرغم موافقت همۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا مبنی بر اجرایی شدن
آن ،صرفاً بهدلیل مخالفت مردم ایرلند روند اجرایی این معاهزده کزه همزان رونزد همگرایزی در
اتحادیۀ اروپا بود ،کند شد (کیانی 5 :1388 ،همچنین میتوان به این نکته اشاره کرد که یکی
از موان مهم عضویت سوئی در اتحادیۀ اروپا ،نظام سیاسی این کشور است با توجه به اینکه در
سوئی مردم تصمیمگیرندگان نهاییاند ،سالیانه چندین بار شاهد برگراری همهپرسزی در ایزن
کشور ه.تیم ،در چنین شرایطی با عضویت سوئی در اتحادیزۀ اروپزا ،امکزان دارد مزردم ایزن
کشور با ب.یاری از فرامین و مصوباتی که از بروک.ل صادر میشود ،مخالفت کنند و از پزذیرش
آن امتناع ورزند بنابراین تر از دست دادن حقوق سیاسی مردم سوئی از مهمتزرین دالیلزی
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است که این کشور برای حفظ استقالل خود ذکر میکند و الحاق به اتحادیۀ اروپا را م.اوی با از
دست دادن استقالل خود میداند ( (Reinman, 2010:5بنزابراین ایزن محزدودیت قزدرت قزوۀ
مجریه در سوئی  ،مشکالت فراوانی را پیش روی تصمیمگیرندگان در اتحادیۀ اروپا قرار خواهد
داد اتحادیۀ اروپا خواستار وجود قوۀ مجریۀ قدرتمندی است که یک شخص واحد ریاست آن را
بر عهده داشته باشد و شخصاً در مورد م.ائل اساسی تصمیمگیری کند و نه یک شورای فزدرال
هفتنفره که تصمیمات آن باید مطاب و هماهن با پارلمان و رأیدهندگان باشد
یکی دیگر از موارد قابل ذکر در این زمینه قانون اساسی کشور لیختناشتاین است براسا
قانون اساسی جدید این کشور که در سال  2003به تصزویب رسزید ،شزاهراده قزدرت اجرایزی
بیشتری پیدا کرد که این قدرت شامل ح وتوی قوانین مصوب و نظارت بر انتصاب قضات مزی
شد این قوانین کامالً با قوانین اتحادیۀ اروپا مغایر است و مان مهمی بزر سزر راه عضزویت ایزن
کشور در اتحادیۀ اروپا خواهد بود (Walter, 1962 :67

 .3حاکمیت دولتهای عضو بر بازرگانی خارجی
عدم آمادگی برای انتقال حاکمیت ملی به اتحادیۀ اروپایی از اصلیترین موان و مشکالت پزروژۀ
ادغام اروپایی بوده و است درحالیکه اعضای اتحادیۀ اروپا در تحقز وحزدت تجزاری و وحزدت
پولی توفی فراوان یافتهاند ،در سایر بخشها نتوان.تهاند پیشرفت زیادی ک.ب کنند این حالت
در بخشهای سیاسی و نظامی نمود عینیتری دارد ،هرچند در بخش اقتصادی هنزوز هزم آثزار
آن به چشم میخورد در بخش سیاسی ،سیاسزت خزارجی و امنیتزی مشزترک در دسزتور کزار
اتحادیۀ اروپایی قرار گرفته است ،ولی تا رسیدن به سیاست خارجی واحد اروپزایی راه درازی در
پیش است و چهب.ا این مقوله اصوالً دستنیافتنی باشد (نقیزبزاده 34 :1383 ،دلیزل اصزلی
پیش نرفتن کار در این بخش بیمیلی کشورها به واگذاری این بخش از حاکمیت خویش اسزت،
بهخصوص اینکه سیاست خارجی از مهمترین مصادی حاکمیت ملی بهشمار مزیرود در بخزش
دفاعی-نظامی و امنیتی ،وضعیت حتی حادتر و پیچیدهتر است هرچند طی سالهای اخیر برای
شکل دادن به سیاست دفاعی و امنیتی اروپا تالشهای زیادی صورت گرفته ،اما این تالشها بزه
غیر از ایجاد یک نیروی واکنش سری ن.بتاً کمحجم و تعیین مأموریتهزایی محزدود بزرای آن
(مأموریتهای پترزبور شامل مدیریت بحران ،کمکهای بشردوستانه و جلوگیری از درگیری
تا به حال نتیجۀ دیگری نداشته است (Hartley, 2014:123
حاکمیت دولت ها بر بخش بازرگانی بیش از آنکه در همگرایی یزا واگرایزی اقتصزادی تزأثیر
م.تقیم داشته باشد ،بهطور غیرم.تقیم آثار خود را برجای میگذارد مصداق بارز ایزن موضزوع
انگل.تان است که در طول سالهای اجرای طر ادغام ،گزرایشهزای آتالنتیکزی را ن.زبت بزه
وحدت اروپا بیمیل ساخته است (راجا شانکار61 :1388 ،
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بررسی رفتار و سیاستهای اعضای اتحادیۀ اروپایی نشان میدهد در جایی کزه منزاف ایزن
کشورها در خطر باشد ،آنها تا حد ممکن سیاست خارجی و مناف ملی خود را دنبال میکننزد و
هماهنگی در راستای سیاست خارجی مشترک در درجۀ اهمیت بعدی قرار میگیزرد ایزن امزر
خود بازتابی گویا از غلبۀ واگرایی بر همگرایی در اتحادیۀ اروپایی اسزت البتزه اتحادیزه همزواره
تالش الزم را بهعمل میآورد و در این راستاست که از اول دسامبر  2009وجود یک نماینده در
امور سیاست خارجی از سوی اعضای اتحادیه پذیرفته شده و این م.ئولیت اکنون بر عهدۀ خانم
فدریکا موگرینی از ایتالیا گذاشته شده است اجرایی شدن پیمان لی.بون از اول دسامبر 2009
که طی مراسم باشکوهی و با حضور رهبران اروپایی در لی.بون صورت گرفت ،نمونزهای بزارز از
روند موجود در اتحادیۀ اروپایی است ،ولی پیش از این ،بههنگام امضای این پیمزان ،هزر یزک از
اعضا نیک دریافته بودند که برخالف انتظار ،این اروپای دارای  27عضو ،از ارادۀ م.تقل اروپزایی
کمتری ن.بت به گذشته برخوردار خواهد بود (خالوزاده72 :1386 ،
اعضای اتحادیۀ اروپا یک قاعدۀ اساسی را پذیرفتهاند و آن ارجحیزت قزوانین اتحادیزۀ اروپزا بزر
قوانین ملی کشورهای عضو است ( ، Hartley,2014 :148لیکن بزرای نمونزه ،از دیزد سوئی.زیهزا
حقیقت این است که اتحادیۀ اروپا روزبهروز بر مناط بیشتری حکمرانی خواهد کرد و بدینوسیله
حاکمیت و استقالل اعضای خویش را محدود خواهد کرد (خالوزاده و کیانی39 :1387 ،
نروژ هم بهمانند بیشت ر کشورهای اسزکاندیناوی از سزپردن حاکمیزت خزود بزه یزک واحزد
فراملی اکراه دارد حکومت نروژ خواهان این است که کنترل مناب شیالت در آبهای سرزمینی
اش را خود در اختیار داشته باشد نروژ دو بار تقاضای عضویت خود را به اتحادیۀ اروپا ارائه داده
است ،اما در همهپرسیهای  1972و  1994مردم به این الحاق رأی منفی دادند
تر از از دست دادن کنترل بر مناب شیالت در آبهای سرزمینی نیر از مهمتزرین دالیزل
عدم تقاضای الحاق ای.لند به اتحادیۀ اروپاست بنابراین قوانین محدودیت در ماهیگیزری یکزی
دیگر از علل بوده است که سبب شده تا نروژ و ای.لند تمایل چندانی به عضویت اتحادیزۀ اروپزا
نداشته باشند ،چون با جدا ماندن از اتحادیۀ اروپا در واق این قوانین هم شامل حزال آنهزا نمزی
شود (Lee,2005 :63
نروژیها نمیتوانند موقعیت برتر اقتصادی و تجاری خود را ن.زبت بزه ب.زیاری از کشزورهای
دیگر اروپایی نادیده انگارند نروژیها نگرانیهایی در خصوص پیوستن کشورشان به اتحادیزۀ اروپزا
دارند که بجاست از جمله اینکه ساختار مالی و اقتصادی نروژ بزا سزاختار ترسزیمشزده در برخزی
کشورهای اروپایی تالقی پیدا نکند و بهعبارت بهتر ،اسزلو از دیگزر بزازیگران اروپزایی تأثیرپزذیری
منفی رفاهی و اقتصادی نداشته باشد بنابراین طبیعی است کزه نزروژیهزا از تأثیرگزذاری بیشزتر
بحرانهای اقتصادی اتحادیۀ اروپا بر زندگی خود نگران باشند (Lee,2005 :78
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نتیجهگیری
همگرایی اقتصزادی در سزطح منطقزهای در دهزههزای اخیزر رشزد روزافزرونتزری ن.زبت بزه
همگراییهای چندجانبۀ جهانی داشته است با این حزال توسزعۀ نهادهزای اقتصزادی و تجزاری
منطقهای با چالشهایی از جمله تعدد خزود ایزن نهادهزا روبزهروسزت آزادی تجزارت فیمزابین
کشورها بهعنوان یک آرمان در تجارت بینالملل ،نیازمند ب.ترهای حقوقی و غیرحقزوقی اسزت
ناهمگونی کشورها در این حوزهها از جمله چالشهای اساسی فزراروی منطقزهگرایزی اقتصزادی
است اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا بهعنوان یکی از بهترین این نمونزههزا ،مبزین آن
است که منطقهگرایی اقتصادی چندان سهل نی.ت از یک طرف حاکمیزت ملزی دولزتهزا و از
طرف دیگر وسعت قلمرو قواعزد سزازمانهزای بزینالمللزی اقتصزادی ،تشزکیل یزا حیزات یزک
موافقتنامۀ تجاری یا اقتصادی را با تهدید روبهرو میسزازد گذشزته از آن تعارضزات حقزوقی و
قضایی که در زمینۀ تعهدات دولتها ن.بت به هر یک از موافقتنامزههزای اقتصزادی و تجزاری
ممکن است بهوجود آید ،عملکرد تجار و بازرگانان تبعۀ دولتهای عضو را با مشقتهایی روبزهرو
خواهد ساخت اختالف بر سزر سزازمان و سزاختار موافقزتنامزههزا ،ادارۀ داخلزی اتحادیزههزا و
همچنین فاصلۀ اقتصادی و تجاری کشورهای عضو نیر از جمله چزالشهزای حقزوقی همگرایزی
اقتصادی مح.وب می شود تجربۀ اخیر اتحادیۀ اروپا در خصوص خروج انگل.زتان و رأی منفزی
مردم ایرلند به قانون اساسی اتحادیه به عنوان دو نمونۀ ب.یار مهم ،حاکی از آن است که ساختار
اتحادیهها و موافقتنامههای اقتصادی و تجاری بهتناسب تغییر نظزامهزای اقتصزادی و سیاسزی
کشورها دستخوش تغییر میشود و نمی توان همواره امید به ثبات طوالنیمدت در اتحادیههزای
اقتصادی داشت همچنین با توجه به تحوالت رژیم تجارت خارجی کشورها در قالب عضویت در
اتحادیززههززای جهززانی تجززاری و اقتصززادی ،همززاهنگی تطززاب تعهززدات دولززتهززا در تمززامی
موافقتنامههای چندجانبه و دوجانبه و جهانی را باید از جملزه چزالشهزای نو هزور همگرایزی
اقتصادی مح.وب کرد عالوهبر آن بهنظر می رسد در یک ارتبزاط دوگانزه ،همگرایزی اقتصزادی
سبب پایبندی بیشتر دولتها بزهویزژه کشزورهای در حزال توسزعه بزه مقزررات بزینالمللزی و
استانداردهای مرتبط با تجارت بینالمللی میشود از این رهگزذر ،همگرایزی اقتصزادی بزهطزور
غیرم.تقیم به تحمیل حداقل استانداردها در غالب حوزهها مانند حقزوق کزار ،حقزوق مصزرف،
حقوق رقابت و منجر می شود ،لیکن تا تطاب کامل کشورها با تعهدات خود براسزا مقزررات
تجارت بینالملل ،اعطای مقررات ترجیحی و رفز چزالشهزای پزیشگفتزۀ حقزوقی بزهمنظزور
استمرار همب.تگی اقتصادی ضروری است
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