
  

  

  

  

  

  

  

  

  اروپا هآلمان و مدیریت بحران مالی اتحادی
   *داوود کیانی

  چکیده 

هـا،   یابی بحران مالی کنـونی در اتحادیـه اروپـا قصـد دارد تـا سیاسـت       مقاله حاضر ضمن بررسی و ریشه

ترین قدرت اقتصادي اتحادیه یعنی آلمان را جهت مواجهـه بـا ایـن     هاي اقتصادي اصلی ها و برنامه نگرش

گرایی جهت فهم  ولیالد بحران و مدیریت آن مورد تحلیل قرار دهد. در این نوشتار از چارچوب نظري بین

گیري خواهد شد. در پایان، نگارنده پـس از بررسـی و    بهتر روندها و تحوالت کنونی در اتحادیه اروپا بهره

تر در ارتبـاط بـا فرجـام     روي اتحادیه اروپا، تالش خواهد کرد تا گزینه محتمل اشاره به سناریوهاي پیش

  اي موجود بیان نماید. بحران مالی و همگرایی اروپایی را با تکیه بر رونده

  واژگان کلیدي

  هاي اقتصادي آلمان. گرایی، اتحادیه پولی و مالی، سیاست الدولی بحران یورو، همگرایی اروپایی، بین
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  مقدمه 

بحران کنونی اقتصادي در اتحادیه اروپـا  

رود تا به یک عارضه مزمن براي همگرایی  می

اروپایی تبدیل گردد. بیش از چهار سال است 

که کشورهایی اروپایی در ورطه بحران رکـود،  

ــدهی و کســري   کســري تجــاري، بیکــاري، ب

ــرض آن     ــا در مع ــده و ی ــار ش ــه گرفت بودج

ــی ــن و      م ــق روش ــه اف ــب اینک ــند. جال باش

اي جهت خروج  اتحادیه از ایـن   یدوارکنندهام

بحران هنوز متصور نیست. این بحران، نقـش،  

المللــی اتحادیـه اروپــا را   حضـور و نفــوذ بـین  

کاهش داده و در سطح داخلی، سبب به نقـد  

کشیده شدن اصل فرایند همگرایـی اروپـا در   

ها و افکار عمومی گردیده  بین احزاب و رسانه

گـرفتن تصـمیمات    هـاي  عضـو را از   و دولت

اساســی عــاجز ســاخته اســت. وجــود چنــین 

ــه     ــت ک ــا از آن روس ــري در اروپ ــوب فک آش

گیري خود تـاکنون   اتحادیه اروپا از آغاز شکل

نخستین بار است که چنین بحرانی را تجربـه  

اروپـاي  «کند. والتر هالشـتاین، در کتـاب    می

، سخن نغـزي در  »ها ها و فرصت واحد: چالش

ا دارد. وي در ایـن کتـاب،   مورد اتحادیه اروپـ 

همگرایی اروپایی را به رانـدن یـک دوچرخـه    

نماید. آنچنان که متوقف شدن یک  تشبیه می

دوچرخــه در حــال حرکــت ســبب افتــادنش  

توانـد   شود، توقف روند همگرایـی نیـز مـی    می

 ,Hallstein, 1962)» سرآغاز یک بحران باشد

p.10)  در مضمونی مشابه یک مقام بلندپایـه .

ی در مصاحبه با نشریه فاینانشیال تـایمز  آلمان

بـه اعتقـاد مـن، مـا یـک      «چنین گفته بـود:  

ماشین جهنمی [منظـور اتحادیـه اروپاسـت]    

تـوانیم آن را   ایم که خودمان هـم نمـی   ساخته

. معنـاي  (Rachman, 2012)» خاموش کنـیم 

این اشارات آن است که اروپائیـان بایـد بـین    

ی را فروپاشی و ادامـه حرکـت همگرایـی یکـ    

بپذیرند. از سوي دیگر، عدم مسـتحیل شـدن   

ها در این فرایند ادغام به  حاکمیت ملی دولت

ــترك و    ــازار مش ــد، ب ــول واح ــود پ ــم وج رغ

ــود   ــایی و نبــ ــترك اروپــ ــاي مشــ نهادهــ

هــاي مــرزي و ... خــود بیــانگر آن  محـدودیت 

و   اي داشـته  رایند همگرایی آسـتانه است که ف

مت ملـی و  از آن تجاوز نخواهد کرد. این مقاو

گـراي هـر دو بـه نظـر در      آن کشش فراملـی 

  اند.   تولید بحران کنونی نقش داشته

در میــان دول اروپــایی چنــین بــه نظــر 

رسد که آلمان درست در وسط این شکاف  می

ایستاده و قصد مدیریت این اصطکاك جهـت  

جلوگیري از فروپاشـی سـاختارها و نهادهـاي    

خ شـاید  اروپایی را دارد. اما چـرا آلمـان؟ پاسـ   

تـرین انگیـزه را    این باشد که این کشور قـوي 

براي پیشبرد همگرایی اروپایی داشته و از آن 

سو نیز حاضر به ادغام هویـت ملـی خـود در    
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قالب هویت سیاسـی فراملـی جدیـد نیسـت.     

وانگهی ایـن کشـور بـا بیشـترین جمعیـت و      

تـرین صــنعت در مقایسـه بـا ســایر     پیشـرفته 

ــزرگ   ــا ب ــه اروپ ــاي اتحادی ــول   اعض ــرین غ ت

اقتصادي این قاره با صادراتی متجـاوز از یـک   

باشـد. بـدین سـبب مقالــه     تریلیـون دالر مـی  

حاضر در پی شناسایی و تحلیـل نـوع نگـاه و    

هــاي آلمــان در قبــال بحــران مــالی  سیاســت

باشد. هر  آمده در سطح اتحادیه اروپا می پیش

انـداز بحـران کنـونی     ها و چشم چند که ریشه

ر مورد بررسـی قـرار خواهـد    نیز در این رهگذ

گرفــت. ســؤال اصــلی ایــن نوشــتار آن اســت 

نگـرش و سیاســت آلمــان در قبــال مــدیریت  

بحران مالی کنونی در اتحادیه اروپا چیسـت؟  

- روش تحقیــق در ایــن مقالــه نیــز توصــیفی

تحلیلی است. بـدین معنـا کـه پـس از بیـان       

دهنده به بحـران مـالی    ها و عوامل شکل ریشه

گرایـی   الـدولی  رچوب نظریه بـین فرارو، در چا

هـاي   هـا و برنامـه   موراوچیک نقـش سیاسـت  

اقتصادي آلمان به عنـوان متغیـر مسـتقل بـر     

مدیریت بحران مالی اروپـا بـه عنـوان متغیـر     

وابسته مورد تحلیـل و واکـاوي قـرار خواهـد     

  گرفت. 

ــ -1 ــري: چـــ ارچوب نظـــ

  گرایی  الدولی بین

ــان    ــان زم ــرد، از هم ــن رویک ــر ای از نظ

هـاي ملـی، آنـان بـا هـدف       گیري دولت شکل

دستیابی به منافع مشترك در مسیر همکاري 

انـد. ایـن تعامـل در     با یکـدیگر گـام برداشـته   

اشکال مختلفـی نظیـر تجـارت، دیپلماسـی و     

هـاي   گر شـده اسـت. سـازمان    ها جلوه اتحادیه

شـکل   المللی از اوایـل قـرن نـوزدهم نیـز     بین

انـد.   بـوده  هـایی  مکـاري پایدارتري از چنین ه

ــی تحلیل ــت   برخ ــا را باف ــه اروپ ــران، جامع گ

المللـی کـه    تري از یک سـازمان بـین   پیچیده

هـاي عضـو بـود، ارزیـابی      مدافع منافع دولـت 

نمودند. استنلی هافمن از نخستین کسانی  می

هـاي فـراروي همگرایـی     بود که به محدودیت

اروپا اشاره نمـود. وي در ایـن بـاره اسـتدالل     

ه اروپا در بهتـرین شـرایط،   جامع«کرد که  می

ــوفقی از     ــه م ــاد، تجرب ــوزه اقتص ــا در ح تنه

و اال در سپهر سیاست،  ،همگرایی داشته است

 ,Archer)»سراسر متحمل شکست بوده است

2008, pp.11-12) .  

ــه   ــر نظری ــوارد از دیگ ــن بیل ــردازان  آل پ

گرا، ایـن دیـدگاه کارکردگرایانـه را     الدولی بین

اي اقتصـادي از  هـ  که فرایند توسعه همکـاري 

طریق وابستگی متقابل به همگرایـی سیاسـی   

کشـد. در   منجر خواهد شد، بـه معارضـه مـی   
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ــکاکان     ــون ش ــرد همچ ــن رویک ــت، ای حقیق

رار دادن فراینـد  همگرایی اروپـایی در پـی قـ   

همگرایی در یک چارچوب دولت محور اسـت  

(Milward, 1992, p.4). 

ــین ــدول نگــرش ب ــه  ال ــرال ک ــی لیب گرای

ک آغـاز شـد،   چیـ ثار آنـدره موراو مشخصاً با آ

ترین نظریاتی است کـه در اواخـر    یکی از مهم

اي  تازه كقرن بیستم تالش نموده است تا در

از فرایند همگرایی اروپـایی ارائـه دهـد. ایـن     

هـا   است از آن سو که دولـت » لیبرال«نظریه، 

را واحدهایی مشـتمل بـر نیروهـاي داخلـی و     

» گـرا  لملـل ا بـین «دانـد و   هاي فشار مـی  گروه

چرا کـه همگرایـی را همچنـان فراینـد      ؛است

ک، چیکند. موراو ها ارزیابی می زنی دولت چانه

گرا  الدولی ترین رژیم بین اتحادیه اروپا را موفق

در نظر گرفتـه کـه توانسـته اسـت از طریـق      

ها به خـوبی   در وضع سیاستایجاد هماهنگی 

  ها کمک نماید. منافع دولت به توسعه

ــاس   ــن اسـ ــر ایـ ــرد  بـ ــه رویکـ ، تکیـ

گرایی بـر تعامـل سـطوح سیاسـت      الدولی بین

داخلی اعضاء با سطح اتحادیه اروپا، بـه ویـژه   

باشـد. ایـن    هـا مـی   در میان نمایندگان دولت

گیـري   تعامل از سه الیه برخوردار است: شکل

هـاي   زنی میـان دولـت   هاي ملی، چانه اولویت

هاي نهـادي. از ایـن نظـر، اگـر      عضو و انتخاب

ها به لحاظ داخلی بازیگرانی بسـیط   لتچه دو

هاي سیاسی داخلی هـر   چرا که گروه ؛نیستند

کوشند تا دستور کار خود را به دولـت   یک می

با این حال، بیشتر اوقـات آنهـا    ،تحمیل کنند

کنند که  اي در درون اتحادیه عمل می به گونه

 ,Moravcsik, 1998) گـویی بسـیط هسـتند   

pp.22-23).   هــاي  ه انگیـزه همچنـین بـا اینکــ

هـا در   اقتصادي محـرك اصـلی رفتـار دولـت    

ســـت، منــــافع  ارچوب اتحادیــــه اروپاچـــ 

ولـو پـس از منـافع اقتصـادي، از      ،ژئوپلیتیکی

  اهمیت باالیی نزد اعضاء برخوردار است.

ک با نگاهی به طیف متنـوعی از  چیموراو

هـا در درون جامعـه و    مذاکرات میـان دولـت  

گیـرد کـه    چنـین نتیجـه مـی   اتحادیه اروپـا،  

گرایـی، بـارزترین عنصـر همگرایـی      الدول بین

اروپایی است. وي در پاسخ به این پرسش کـه  

هــا در حاکمیــت یکــدیگر در    ا دولــتچــر

شـوند، بیـان    ارچوب اتحادیه اروپا سهیم میچ

دارد که آنهـا در پـی کسـب التـزام دیگـر       می

اعضا به توافقات فیمابین هستند. بـه عبـارت   

ها در صورتی حاضـر  دیگر، یک دولت عضو تن

ــک    ــت ی ــاز در ازاء دریاف ــک امتی ــه دادن ی ب

منفعت آتی خواهـد بـود کـه مطمـئن باشـد      

وعده ارائه چنین منفعتی عملی خواهـد شـد.   

براي انجام این مهم، نهادهاي فراملی اتحادیه 

ــرا  ــزار کارآمــد و مــؤثري ب ــا اب ي اجــراي اروپ

 ,Moravcsik, 1998)المللی است  توافقات بین

p.486).  
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ــا    ــه اروپ ــرد، اتحادی ــن رویک ــاس ای براس

نهادي است که بر فرضـیات عقلـی و امیـد و    

هاي بلند استوار است و در نتیجه بـراي   آرمان

ها، پیشبرد نوسازي اقتصادي ولو  بیشتر دولت

غایـت اصـلی    با تحمـل عـوارض ناخوشـایند،   

 ,Moravcsik, 1998)همگرایی اروپایی است 

p.491).  

علت آنکه این نظریه براي تحلیل شرایط 

بحرانی کنونی در اتحادیه اروپا برگزیده شـده  

هـا بـه ویـژه     است، قدرت گرفتن نقش دولـت 

اعضاي قدرتمندتر اتحادیه (آلمان و فرانسـه)  

باشـد. انتقـال    جهت مهار بحران یادشـده مـی  

مدیریت بحران از کمیسـیون اروپـا بـه مثابـه     

روپا به عنوان یـک  یک نهاد فدرال به شوراي ا

الدولی و عدم اسـتقالل عمـل بانـک     نهاد بین

مرکزي اروپا در این عرصه به واسطه مخالفت 

هاي برتـر اتحادیـه بـه ویـژه و از همـه       قدرت

تر آلمان با دستور کـار مقابلـه بـا بحـران      مهم

این بانک، همگی شواهدي هستند کـه نشـان   

دهند پس از گذشت شش دهـه از تـاریخ    می

ــی، ــک    همگرای ــان در ی ــد همچن ــن فراین ای

  گردد.  الدولی تعریف می چارچوب بین

  بحران یورو: علل و پیامدها  -2

بحران یورو کشورهاي عضو اتحادیه اروپا 

سـاز و   را با چندین پرسش حساس، سرنوشت

رو ساخته اسـت   دشوار جهت پاسخگویی روبه

از جمله اینکه آیا فروپاشـی یـورو بـه معنـاي     

یاســـی و تضـــعیف گرایـــی س رشـــد افـــراط

باشد؟ آیا بحـران یـورو    دموکراسی در اروپا می

ــت ــد شص ــی   فراین ــی را متالش ــاله همگرای س

خواهــد ســاخت؟ عاقبــت ایــن بحــران بــراي  

اقتصاد جهانی و نیـز کشـورهاي قدرتمنـدي    

چون امریکا و چین چیست؟ نخبگان سیاسـی  

سرمست از نتایج همگرایی اروپـا آن قـدر بـه    

 2002د کـه در سـال   آینده اروپا ایمان داشتن

ــانون  خــود را درگیــر تــدوین پــیش نــویس ق

اساسی اروپا براي تبدیل کردن اتحادیه اروپـا  

به ایاالت متحده اروپـا سـاختند. گـویی آنـان     

دانستند که ده سال بعـد چنـان بحرانـی     نمی

خواهد آمد که آنان مجبور به دفاع از اصول و 

مبانی اولیه همگرایی خواهند بـود تـا اروپـاي    

  رال. فد

بــه طــور کلــی، یــورو را بایــد بــه مثابــه 

نوزادي فرض کرد کـه از همـان ابتـداي دوره    

جنینی خود دچار نوعی عارضه قلبـی بـوده و   

این عارضه حال پس از کمتر از یک دهه، بـه  

ــت   ــربرآورده اســت. در حقیق ــل س طــور کام

مشکل از آنجا شروع شـد کـه طـرح اتحادیـه     

آمـد؛ بـدین   پولی، بدون ادغام مالی به اجرا در

معنا که الزم بود تـا در کنـار اتحادیـه پـولی،     

شــد تــا بــر نظــام  مرکــزي نیــز تشــکیل مــی

نویسـی اعضـاي منطقـه یـورو نظـارت       بودجه
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کرده و به موجب آن همگی اعضا یک درصـد  

خود را  (GDP)ثابتی از تولید ناخالص داخلی 

انضباطی  اختصاص به بودجه ساالنه دهند. بی

هـاي نظـارتی بـر     انیسـم مالی اعضاء، نبود مک

ــک ــرد بان ــود   عملک ــز وج ــایی و نی ــاي اروپ ه

رقــابتی در کنــار  اقتصــادهاي رقــابتی و غیــر

یکدیگر، موجب شدند تـا کشـورهاي ضـعیف    

شـدن کسـري    منطقه یورو به دلیـل متحمـل  

هاي شدید طی چندین سـال متـوالی،    بودجه

هایی اقدام نمایند که عاقبت از  به دریافت وام

بــر نیاینــد و اعــالم نکــول عهـده بازپرداخــت  

  نمایند.

بحران یورو منجر بـه آن شـده اسـت تـا     

زنی متقابـل در درون اتحادیـه،    یک رویه اتهام

گیـري بحـران بـه     هـاي شـکل   پیرامون ریشـه 

وجود آید. در یـک سـوي طیـف، کشـورهاي     

هاي اقتصـادي   ضعیف اروپاي جنوبی و قدرت

کوچک اروپایی قرار دارند کـه دلیـل رخـداد    

هاي هژمونیک اقتصـادي   ا در سیاستبحران ر

بینند. طبـق ایـن دیـدگاه، از زمـان      آلمان می

ایجاد یورو، نوعی عدم موازنـه بـین اقتصـادي    

منـد از   منطقه یورو به ویژه میان اعضاي بهـره 

قدرت تولید تجـاري مـازاد (ماننـد آلمـان) و     

اعضاي دچار کسري تجـاري (ماننـد یونـان و    

بـه   رو  همواره سایر کشورهاي اروپاي جنوبی)،

تزاید بوده؛ فرایندي که منجر بـه شـکافی در   

درون یورو و بروز کسري تجاري چشمگیر در 

ــت      ــده اس ــورو ش ــه ی ــاي منطق ــان اعض می

(Kundnani, 2011, p.37)  به گفته سـیمون .

تیلفورد، از تحلیلگران اقتصادي، حوزه یورو از 

زمان تأسیس پـول واحـد اروپـایی، نـابرابري     

ي منطقه یورو بـه ویـژه میـان    میان اقتصادها

اعضایی که از مازاد تجـاري همچـون آلمـان)    

برخوردارند و اعضایی که دچار کسري تجاري 

 ,Tilford)هســتند، گســترش یافتــه اســت. 

2010, p.3)   ــه ــد ک ــورو معتقدن ــدین ی منتق

اعضاي قدرتمندي چون آلمان، با کـم کـردن   

مصرف داخلی، جلوگیري از رشد دسـتمزدها  

رهاي انقباضی بـر منطقـه یـورو،    و اعمال فشا

پذیري محصـوالت خـود را بـه اقتصـاد      رقابت

اند؛ بـه طـوري    سایر اعضا حفظ و توسعه داده

که عرصه براي اعضاي بـدهکار منطقـه یـورو    

براي خالصی از رکود گریبانگیر بسیار دشـوار  

شده است. این انتقادات تا آنجا باال گرفت که 

داده و » رایـش چهـارم  «برخی به مرکل لقب 

برخی دیگر از احیاي هژمونی آلمان، ایـن بـار   

  اند.   در حوزه اقتصادي خبر داده

وانگهی، اقتصاددانان منتقد بر این باورند 

که فشار آلمان بر اعضاي بدهکار منطقه یورو 

ــم   ــل رژی ــراي کام ــت اج ــت  جه ــاي ریاض   ه

ــیش  ــوان پ ــه عن ــت  اقتصــادي ب ــرط دریاف ش

تصادي و هاي مالی، مانع از بروز رشد اق کمک
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ساز رکود بیشتر در این کشورها خواهـد   سبب

شد؛ خاصه آنکه آلمان مایل به افزایش میزان 

هاي مالی خود در صندوق ثابـت مـالی    کمک

  اروپا نیست.

تبعات بحران پولی و مالی اروپـا در سـه   

المللــی قابــل  اي و بــین ســطح ملــی، منطقــه

بینی  مشاهده و عواقب احتمالی آن قابل پیش

ــت. در  ــار  اس ــهروندان و افک ــی، ش ــطح مل س

ــورد   ــدهاي جــدي در م عمــومی دچــار تردی

سودمندي اقتصادي اتحادیه اروپـا شـده و آن   

آور و ضــررده  را عمومــاً ســازوکاري هزینــه  

کننـد. افکـار عمـومی کشـورهاي      ارزیابی می

ثروتمند، مرفه و اعتباردهنده اتحادیـه اروپـا،   

 هاي این اتحادیه را سازوکاري براي اعطاي وام

هـا ضـعیف و تنبـل     بال بازگشـت بـه اقتصـاد   

زده  نمایند و اعضاي بحران اروپایی توصیف می

جنوب اروپا آن را نهادي جهت تثبیت سـلطه  

ــر اروپــا از طریــق  اقتصــادي دول قدرتمنــد ب

کننــد.  اســتفاده بیشــتر از یــورو قلمــداد مــی

هـاي   استیون فیلیپ کرامر، اسـتاد اسـتراتژي  

امریکا بر این بـاور  کالن در دانشگاه دفاع ملی 

است که اتحادیه اروپا به جاي پیشبرد توسعه 

ــراي     ــمی ب ــه مکانیس ــا، ب ــاعی در اروپ اجتم

هـاي اجتمـاعی، بیکـاري گسـترده و      رفت پس

 ,Kramer, 2012)فقـر تبـدیل شـده اسـت     

p.86)     براساس یـک نظرسـنجی کـه توسـط .

صورت  2011مؤسسه آلنزباخ آلمان در ژانویه 

هـا امیـد و اعتقـادي     یدرصد آلمان 50گرفت، 

 70دیگر به اتحادیـه اروپـا ندارنـد و بـیش از     

اي براي آلمـان   شوندگان، آینده درصد پرسش

 Guerot)از طریق اتحادیه اروپا قائل نیستند 

and Henard, 2011, p.7)     جالب اینکـه ایـن

ابــراز ناامیــدي نســبت بــه اتحادیــه اروپــا در  

ن کشوري است که از امواج بحران مالی مصـو 

مانده و حتی بـه گفتـه بسـیاري تحلیلگـران،     

ــی ــعه   اقتصــاد مل ــورو در توس ــاد ی اش از ایج

صادرات خـود بـه درون اتحادیـه اروپـا سـود      

توان حـدس زد   سرشار برده است. بنابراین می

ــه و    ــار اتحادی ــت و اعتب ــزان محبوبی ــه می ک

زده، داراي  همگرایی اروپایی در اعضاي بحران

  تري است.   نندهک وضعیتی به مراتب ناامید

عالوه بر این، رکود اقتصـادي و افـزایش   

ــی     ــا، نگران ــه اروپ ــر در اتحادی ــاري و فق بیک

جدیــدي را در میــان سیاســتمداران اروپــایی 

گرایـی سیاسـی    ایجاد نموده و آن ظهور افراط

راست و چپ است که عمومـاً گرایشـات ضـد    

هــاي  اي دارنــد. سســت شــدن پایــه اتحادیــه

و قــدرت گــرفتن  دموکراســی در مجارســتان

گـرا در یونـان، هلنـد، فنالنــد و     احـزاب تـوده  

هاي این نگرانـی اسـت. نکتـه     فرانسه از نشانه

هـاي افراطـی    مهم آن است کـه ایـن جریـان   

توانند در هر دو دسته اعضاي مرفه و فقیر  می



وپا
 ار

یه
اد

ح
 ات

ی
مال

ن 
را

ح
ت ب

ری
دی

 م
 و

ن
ما

آل
 

 

 

346 

هـاي   اتحادیه رخ دهد. در حقیقـت، سـرزنش  

دهنـدگان و   مرکز نخبگان حـاکم توسـط رأي  

ها در مدیریت بحـران مـالی    لتناکارآمدي دو

ــاهش هزینــه  ــا ک ــاً ب ــزایش  کــه عموم ــا، اف ه

تواند  ها و رشد بیکاري همراه است، می مالیات

دهندگان اروپایی  هاي اولیه را براي رأي زمینه

هاي سیاسـی افراطـی فـراهم     به سمت جریان

هـاي ایـن گـرایش را     سازد؛ کما اینکه نشـانه 

جرستیزي، هراسی، مها توان در رشد بیگانه می

گرایــی  ضــدیت بــا همگرایــی اروپــایی و ملــی

افراطی در فضاي عمومی اروپا مشاهده نمـود.  

هاي افراطی سیاسـی حـال    تنها تفاوت جریان

جاري بود، ایـن   1930حاضر با آنچه در دهه 

اســت کــه آن زمــان، نــوك پیکــان حمــالت  

افراطیون، یهودیان بود و اینک مسـلمانان. در  

یورو در یک قیـاس   هر صورت، بحران کنونی

را بـراي   1930تاریخی، خاطرات تلخ بحـران  

بسیاري از اروپائیان، درست یا نادرسـت زنـده   

  کرده است. 

تردیدي نیست که بحران مـالی کنـونی،   

ذهنیت فروپاشی را در میان برخی تحلیلگران 

و نخبگان سیاسـی اروپـا القـاء نمـوده اسـت،      

کــه مقامـات اتحادیــه اروپـا بــه کــرات    چنـان 

نوشـت اتحادیـه اروپـا را بـه فرجـام یـورو        رس

اند. مرکل بـه دفعـات بـه ایـن      مرتبط ساخته

سـقوط یـورو، سـقوط    «نکته اشاره کرده کـه  

ــت  ــا اس ــیس  ». اروپ ــارکوزي، رئ ــیکالس س ن

جمهور پیشین فرانسه نیز طی یک سـخنرانی  

اگر یورو از هـم بپاشـد،   «هشدار داده بود که 

امن صـلح  اروپا نیز فرو خواهد پاشید. یورو ض

هـاي هولنـاکی را    اي است کـه جنـگ   در قاره

 ,Wright, 2012).» پشت سر گذاشته اسـت 

p.23)   ــک، اقتصــاددان برجســته ــی رودری دن

هــاروارد نیــز در بیــانی هشــدارگونه   دانشــگاه

ســناریوي «چنــین عنــوان نمــوده اســت کــه 

گرایان سیاسـی بـر    وار ... پیروزي افراط کابوس

ــه   ــیاق ده ــد 1930ســبک و س ــود خواه » ب

(Rodrik, 2011).  

اي، بحران مالی، اتحادیه  در سطح منطقه

اروپا را به سه بخش مرکـز، نیمـه پیرامـون و    

پیرامـون تبــدیل کــرده اســت. در حــالی کــه  

کشورهاي مرکـزي شـمال و غـرب اروپـا بـه      

رهبري آلمان خواهان اجراي سـفت و سـخت   

رژیم ریاضیت اقتصادي توسط اعضاي بدهکار 

جویی، انضباط مـالی و   صرفهبه منظور رعایت 

باشـند و بـراي    خود می  هاي بازپرداخت بدهی

اي بحران در صدد وضع یـک نظـام    حل ریشه

ــارتی ــل در    نظـ ــز در بروکسـ ــالی متمرکـ مـ

چارچوب یک اتحادیه نـوین مـالی و سیاسـی    

  هستند. 

المللی، آثار تداوم بحران  اما در سطح بین

تـوان در دو عرصـه اقتصـاد و سیاسـت      را می
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ــ ــل رصــد نمــود. در عرصــه اقتصــاد   ینب المل

توان در این گفتـه تردیـد    الملل کمتر می بین

نمود کـه سـقوط احتمـالی یـورو و بازگشـت      

کشورهاي اروپایی به پول ملی، اقتصاد جهانی 

را ملتهب و دچـار رکـود خواهـد نمـود. ایـن      

هشداري است که تقریباً تمام نهادهاي مـالی  

ـ  المللی از آن خبر داده بین د. در ایـن رابطـه   ان

انداز اقتصادي  توان به بخشی از سند چشم می

OECD  هـاي اقتصـادي و    (سازمان همکـاري

اشاره نمود. بر طبـق   2011توسعه) در نوامبر 

ــرات  راه«ایــن ســند:  ــاالً تغیی ــدازي و احتم ان

گسترده در نرخ مبادالتی ارزهاي ملی جدیـد  

ــی ــان م ــد زی ــورهاي   توان ــاي گســترده کش ه

هـا را در   گیرنده از جمله بانک وامدهنده و  وام

پی داشته باشد. چنین آشوبی در اروپا کـه بـا   

تبـــاه شـــدن گســـترده درآمـــدهاي ملـــی، 

هــا و زایــل شــدن اعتمادهــا بــه  ورشکســتگی

همگرایی اروپایی همراه خواهد شـد، رکـودي   

عمیق را هم در میان اعضـاي کنـونی ناحیـه    

یورو و هم اقتصـاد جهـانی دامـن خواهـد زد     

(OECD Economic Outlook, 2011,p.53) .

در همـین رابطـه، کریســتین الگـارد، رئــیس    

اظهـار داشـت     (IMF)المللی پول  صندوق بین

هـاي   که اقتصاد جهانی با دورنمایی از انقباض

گرایـی، انـزوا و ... هـر     اقتصادي، رشد حمایت

رو اسـت   رخ داد، روبه 1930آنچه که در دهه 

(Dolan, 2011).  

در حقیقت بازگشت به پـول ملـی بـراي    

اعضاي یورو موجب نوسـانات ارزي گسـترده،   

هــاي ناشــی از  ثبــاتی هــا و بــی عــدم قطعیــت

اعتباري انـواع پـول ملـی و مختـل شـدن       کم

المللی خواهد شـد.   بسیاري از قراردادهاي بین

در چنین وضـعیتی، آن دسـته از کشـورهایی    

 که از پـول ملـی ضـعیفی برخوردارنـد، فـوراً     

ــا کــاهش شــدید ارزش   ورشکســت شــده و ب

هــاي خــود، مجبــور خواهنــد بــود تــا  دارایــی

هاي خـود را بـه همـان ارز کشـورهاي      بدهی

ها بـا   اعتباردهنده پس دهند. در نتیجه دولت

هاي گسترده بر سرمایه، مانع از  اعمال کنترل

خروج سـرمایه ارز کشـور و احیانـاً فروپاشـی     

هـاي   شـوند. دولـت   ارزش پول ملی خـود مـی  

اي جدید  هاي تعرفه قدرتمند نیز با وضع رژیم

با هدف حمایت از کاالهاي داخلـی خـود بـه    

هــا و واردات  مقابلــه بــا فراینــد تنــزل قیمــت

پردازنــد. بــه تبعیــت از ایــن  قیمــت مــی ارزان

گرایانـه دول   هاي انقباضـی و حمایـت   سیاست

اروپایی، دیگـر اقتصـادهاي جهـان دسـت بـه      

کـه نتیجـه آن نـوعی     تدابیر مشابه زده است

 ,Wright)رکود اقتصادي شدید خواهد بـود  

2012, p.28).  
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الملل بـه نظـر    اما در عرصه سیاست بین

ــی ــن بحــران بیشــتر    م ــب ای ــه عواق ــد ک رس

ــه    ــردد. در وهل ــا گ ــا و امریک ــانگیر اروپ گریب

نخست، جاذبه اتحادیه اروپـا بـه عنـوان یـک     

قدرت نرم که بر یک الگوي اجتمـاعی مـدرن   

است و مروج دموکراسی و حقوق بشر، استوار 

کاهش خواهد یافت. جداي از اینکه ایده پول 

واحد و تبعیت از همگرایی اروپـایی در دیگـر   

نقاط جهان همچون آسیاي جنـوب شـرقی و   

امریکــاي جنــوبی اهمیــت خــود را از دســت  

ــوارض     ــورو ع ــران ی ــداوم بح ــد داد، ت خواه

توانـد بـراي ایـن     ژئوپلیتیکی متعددي را مـی 

ادیــه بــه ارمغــان آورد کــه از جملــه آنهــا اتح

  توان به این موارد اشاره نمود:  می

  هاي فراآتالنتیکی الف) کاهش همکاري

مریکا مجموعاً یک سـوم تجـارت   اروپا و ا

جهانی را که حدود نیمـی از تولیـد ناخـالص    

از آن خود دارنـد. همچنـین     باشد، جهانی می

ان هاي نظامی در جه دو بازیگر، دوسوم هزینه

هاي مرکزي  درصد ذخایر ارزي در بانک 80و 

مریکـا داراي  جهان را بر عهده دارند. اروپـا و ا 

هاي یکسان، تاریخ مشترك، پیونـدهاي   ارزش

مستحکم فرهنگی و نگرش یکسان بـه روابـط   

، صـص  1388(ایـزدي،   باشـند  الملل مـی  بین

. با این حال، همچنان که آهنـگ  )188-187

توجه خود را از اروپـا   مریکا، اآن نیز آغاز شده

ج بـه تــدریج برداشـته و بــه آسـیاي رو بــه او   

معطوف کرده اسـت. بـه بـاور تحلیلگـران، در     

ــارجی ا ــت خ ــیا  سیاس ــه آس ــا، منطق  –مریک

. پاسیفیک اهمیتی بیش از اروپـا یافتـه اسـت   

فرو رفتگی اتحادیه اروپا به درون خـود بـراي   

حل مشـکالت اقتصـادي، عـدم توانـایی دول     

اي تخصیص اعتبارات کافی نظـامی  اروپایی بر

المللـی   هـاي بـین   داري مسئولیت جهت عهده

هاي اقتصادي اتحادیـه اروپـا و    بیشتر و رقابت

امریکا بر سر بازارهـاي شـرق آسـیا، جملگـی     

ــاري  ــه از همکـ ــاي  عـــواملی هســـتند کـ هـ

  فراآتالنتیکی خواهد کاست. 

بازارهاي منطقه آسیا پاسـیفیک موجـب   

نتیـک شـده اسـت؛    رقابت میان دو سوي آتال

چرا که به دلیل رکود اقتصادي، هر دو بازیگر 

تکیه بیشـتري بـر صـادرات بیشـتر و واردات     

کمتر جهت رفع کسري شـدید تجـاري خـود    

دارند. در نتیجه امریکـا و اروپـا جهـت جلـب     

بازارهاي بیشتر در آسیا به رقابت بـا یکـدیگر   

اند، رقابتی که به سطح سیاسی نیز  روي آورده

شود تـا اروپـا    خواهد شد و موجب میکشیده 

به دلیل منافع اقتصادي، همکاري خـود را بـا   

امریکا در زمینه اختالفاتی که آن کشورها بـا  

هایی چـون چـین و روسـیه دارد، کـم      قدرت

-Koerber Foundation, 2012, pp.1)نماید 

2).  
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ب) کاهش نفوذ دول اروپایی در نهادهاي 

  المللی بین

هاي  ي و مالی قدرتافزایش توان اقتصاد

نوظهور، به موازات گسترش بحران اقتصـادي  

در اروپا زمینه را براي بسط نفوذ ایـن قـدرت   

المللی سیاسی و نیـز پـولی و    در نهادهاي بین

تر نموده است. به گفته دیـک   اقتصادي فراهم

نانتو، در نتیجه بحران مالی در غرب، گـرایش  

ي چین به استفاده از حق وتوي خود در شورا

امنیت سازمان ملل براي جلـوگیري از برخـی   

ابتکارات امریکا و اروپـا افـزایش یافتـه اسـت.     

وي همچنین معتقد است که چـین در حـال   

توسعه سیستم نظـارتی مـالی مـورد دلخـواه     

خود و تأثیرگذاري بر سیسـتم نظـارتی مـالی    

هــاي خــاص خــود  جهـانی، براســاس دیــدگاه 

ر باشـد. همچنـین چـین در کنـار هنـد د      می

ــتري در      ــا نقـــش بیشـ ــت تـ ــالش اسـ تـ

المللـی پـول و    هاي صندوق بین گیري تصمیم

ــر ســاختار   ــه قــواي حــاکم ب تغییــر در موازن

 ,Nanto)گیري آن نهاد داشته باشـد.   تصمیم

2009, p.21) 

ــرات    ــورد تغیی ــاك در م ــت کپنه نشس

یک نمونه از کاهش  2009اقلیتی در دسامبر 

ن نشسـت  باشد. در ای المللی اروپا می نفوذ بین

(برزیل، روسیه،  BRICکشورهاي عضو کلوپ 

خـود  » جنوبی«هند و چین) توانستند موضع 

تحمیل نماینـد؛ بـه   » شمال«را بر کشورهاي 

ــه ــدند     گون ــق ش ــورها موف ــن کش ــه ای اي ک

هایی جدا از مذاکرات درون اجـالس   توافقنامه

صادر نمایند. عالوه بر ایـن، بحـران مـالی در    

که   G20ي چون غرب موجب شده تا سازوکار

هاي نوظهور در آن اسـت،   تجلی حضور قدرت

کننـده   به نهـاد اصـلی هماهنـگ     G8به جاي 

رو  المللی پیش المللی براي حل بحران بین بین

اي از  تبدیل شود. نشست اخیـر سـران نمونـه   

هـاي نوظهـور در    افزایش قدرت و نفوذ قدرت

ــزایش   ــود. اف ــذاکرات آن نشســت ب فراینــد م

هاي نوظهـور در سـطح    درتهماهنگی میان ق

، بـه  BRICالمللی، به ویژه در قالب گـروه   بین

هـا خواهـان    معناي این است کـه ایـن کشـور   

گیــري  ســهم بیشــتري در فراینــدي تصــمیم 

المللـی، تعیـین دسـتور کـار      هاي بین سازمان

هـاي   هـا و قطعنامـه   مذاکرات، تنظـیم بیانیـه  

ــه طــور کلــی دمــوکراتیزه شــدن   ــانی و ب پای

هـا و   فرایندهاي حاکم بر سـازمان  ساختارها و

  باشند. المللی می نهادهاي بین

کـه شـامل    BRICکشورهاي عضو گروه 

ــت ــین    دول ــد و چ ــیه هن ــل، روس ــاي برزی ه

 23درصـد جمعیـت جهـان،     45باشد، بـا   می

ــکیل     ــان را تش ــالص جه ــد ناخ ــد تولی درص

 2006دهند. هدف این گروه کـه از سـال    می

ســت هــر ســاله نش 2008تشــکیل و از ســال 
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کنـد، ایفـاي نقشـی فعـال و      سران برگزار می

هـاي سیاسـی و اقتصـادي     هماهنگ در عرصه

ــین ــی ب ــی م ــروه   الملل ــن گ باشــد. اعضــاي ای

الملـل را   گرایی کنونی در نظام بـین  چندجانبه

انـد کـه عمـدتاً بـا      سازوکاري توصـیف کـرده  

گیرد. لذا آنان با طرح  رهبري غرب صورت می

خواسـتار حضـور   گرایی مؤثر،  تفکر چندجانبه

المللی سیاسی،  گسترده خود در نهادهاي بین

اقتصــادي و پــولی جهــت مشــارکت برابــر در 

ها، تعیین دستور کارها، هـدایت   گیري تصمیم

هـاي   ها و خروجی مذاکرات و تنظیم قطعنامه

باشـند. بـا    المللـی مـی   هاي بین پایانی نشست

اضافه شدن آفریقاي جنوبی به ایـن گـروه در   

 BRICSنــام آن نیــز بــه گــروه ، 2011ســال 

تغییر پیدا کرد. با این حـال، نبایـد در مـورد    

المللـی راه   نقش ایـن گـروه در سیاسـت بـین    

اغراق در پـیش گرفـت؛ چـرا کـه بـه دالیـل       

مختلف اعضاي این کلوپ حاضـر نیسـتند تـا    

بلوك قدرت جدیدي در مقابـل غـرب ایجـاد    

  نمایند.  

هـا در   یابی منـافع بـر ارزش   ج) اولویت

  است خارجی اروپاییسی

همچنان که پیشـتر ذکـر شـد، اتحادیـه     

اروپا براي درمان بحران مـالی و جلـوگیري از   

وخامت اوضاع اقتصادي خود نیاز به گسترش 

روابط تجاري با کشورهایی دارد که اتفاقـاً بـا   

هاي سیاسـی و   آنها داراي اختالفات در زمینه

ــی  ــري م ــوق بش ــن   حق ــه، ای ــد. در نتیج باش

ز سـوي تحلیلگـران غربـی وجـود     بینی ا پیش

دارد که اتحادیه اروپا با تقدم قائـل شـدن بـر    

هـاي خـود، از جایگـاه     منافع بـه جـاي ارزش  

موضوعات حقـوق بشـري در روابـط خـود بـا      

کشورهاي مذکور بکاهـد؛ چـین و روسـیه دو    

نمونه بارز در این رابطه است: اولی بـه عنـوان   

غول تجاري و دومـی بـه مثابـه غـول انـرژي.      

ــون دالر  چــ ــیش از دو تریلی ــا داشــتن ب ین ب

ذخیره ارزي، بازار بسیار جذابی براي اقتصـاد  

رکود زده و نیازمنـد صـادرات اتحادیـه اروپـا     

باشد. در نتیجه با توجه به منافع چشمگیر  می

اقتصادي اتحادیه اروپا در رابطه با چین، لحن 

انتقـادي ایــن اتحادیــه نسـبت بــه آن کشــور   

حقیقــت، نیــاز   کمرنــگ خواهــد شــد. در  

اســتراتژیک اروپــا بــه اقتصــاد چــین موجــب 

بینی شده است کـه احتمـاالً    تقویت این پیش

اتحادیه به سه نیاز و مطالبه ایـن کشـور کـه    

هاي اقتصادي و سیاسـی دارنـد، توجـه     ریشه

بیشتري نماید. اجازه دسترسی بیشـتر چـین   

بــه بازارهــاي داخلــی اروپــا تــا قبــل از ســال 

یم تسـلیحاتی چـین و   ، برداشـتن تحـر  2016

باالخره عدم مداخله در حوزه خـارج نزدیـک   

ــه تبــت و   ــه ویــژه مســائل مربــوط ب چــین ب

 . (Sorroza, 2011, p.4)تایوان
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تـرین   در حال حاضر، اتحادیه اروپا اصلی

درصد از صادرات چـین   20بازار چین است و 

درصـد بـه امریکـا     18روانه اتحادیـه اروپـا و   

شود. طبیعی است که چین زمـانی   گسیل می

بـازار خــود را بــه روي اتحادیــه اروپــا بیشــتر  

خواهد گشود که متقـابالً شـاهد دفـع موانـع     

در پـذیرش  تجاري و گمرکـی از سـوي اروپـا    

ــراي      ــئله ب ــن مس ــد. ای ــی باش ــاالي چین ک

اقتصادهاي صادراتی بزرگی همچون آلمـان و  

کند. از آنجا که عمده  فرانسه بیشتر صدق می

کشورهاي عضو یورو طی چند سال آینده زیر 

هاي سخت ریاضـت اقتصـادي و رعایـت     رژیم

هاي  جویی جهت بازپرداخت بدهی اصل صرفه

اقتصادي بازار خارجی خود هستند، لذا ارزش 

داخلی ایـن کشـورها بـراي آلمـان و فرانسـه      

کاهش و در عوض چشـم اقتصـادهاي بـزرگ    

 –اروپا به کشـورهاي ثروتمنـد منطقـه آسـیا     

پاسیفیک دوخته خواهد شد، کما اینکـه هـم   

اي از رشـد   اینک آلمان و فرانسه بخش عمـده 

اقتصادي خود را در گـرو گسـترش صـادرات    

یه، چین و هنـد  خود به کشورهایی چون روس

دانند. طبیعی است با توجه بـه اتکـاء ایـن     می

دو قدرت اصلی (که نیروي محرکـه سیاسـت   

باشند) بـه بـازار اقتصـادهاي     خارجی اروپا می

ــارجی   ــان یـــک سیاســـت خـ ــور، آنـ نوظهـ

پـذیري را نسـبت بـه     گرایانـه و انعطـاف   عمل

تحــوالت سیاســی ایــن کشــورها و مطالبــات 

ر همـین رابطـه   سیاسی آنان داشته باشـند. د 

بنیاد پژوهشی کوربر با برگـزاري نشسـتی بـا    

حضور سیاستگذارانی از آلمان و اروپا پیرامون 

وضعیت کنونی و سناریوهاي محتمـل روابـط   

آلمان، اروپا، چـین و امریکـا بـه ایـن نتیجـه      

روابـط فراآتالنتیکـی حتـی در    «رسیدند کـه  

جهان دو قطبی نوین [منظور میان دو قطـب  

باشد] نیـز اهمیـت خـود را     ن میامریکا و چی

حفظ خواهد کرد، امـا روابـط میـان امریکـا و     

اروپا دیگر بر مبناي مناسبات تنگاتنگ که در 

». گذشته وجـود داشـته اسـت، نخواهـد بـود     

همچنین آنان وضعیت آلمان را در این عرصه 

آلمـان احتمـاالً بـه    «چنین توصیف نمودنـد:  

و چـین  گزینه توازن در روابط خود با امریکـا  

 ,Koerber Foundation)» روي خواهـد آورد 

2012, p.2)   نتیجه مستقیم ایـن دیـدگاه آن .

است که آلمان دیگـر همچـون گذشـته قـادر     

نخواهد بود که در اختالفـات میـان امریکـا و    

چین، سمت امریکا را بگیرد. به سـخن دیگـر،   

گـري بـین واشـنگتن و     براي آلمـان میـانجی  

ین شــرکاي تـر  جینـگ کـه هـر دو اصـلی     بـی 

ــدامی دشــوار   تجــاري آن کشــور هســتند، اق

  خواهد بود.
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ــا و یــورو در  اتحادیــه  -3 اروپ

  سیاست و اقتصاد آلمان 

، حامل دو پیـام  1990نیمه نخست دهه 

) فروپاشـی   ژئوپلیتیکی براي آلمان بـود: الـف  

شوروي و گشـوده شـدن فضـاي ژئـوپلیتیکی     

شرق اروپا بـراي آلمـان؛ ب) بازگشـت نیمـه     

آلمـان بـه پیکـره اصـلی و تشـکیل      جداشده 

  آلمان متحد.  

این دو پیامد مهم، رهبـران آلمـان را در   

اندیشــه راهبــردي معمــاري مجــدد سیاســت 

خارجی و اقتصادي آلمـان، در جهـان پـس از    

اي کــه ایــن  جنــگ ســرد انــداخت؛ بــه گونــه

بازاندیشی در هر سه پایه سـنتی اسـتراتژیک   

  سیاست خارجی آن کشور جلوه نمود: 

ــرا     ــه فـ ــا جامعـ ــی بـ ــف) همگرایـ الـ

  گرایی؛   آتالنتیک

ب ) ایجــاد و تقویــت سیاســت نگــاه بــه 

  شرق؛  

  ج ) توسعه همگرایی اروپایی.  

ــازتعریف   ــه ب ــه نخســت، آلمــان ب در پای

مفهوم تعامالت فراآتالنتیکی اقـدام نمـود. بـا    

هـا، امریکـا و    اینکه در تفکر راهبردي آلمـانی 

ــا    ــمالی (ن ــک ش ــان آتالنتی ــازمان پیم تو) س

کننـدگان اصـلی امنیـت آن کشـور و      تضمین 

باشند و از این جهت قدرت امریکا  اتحادیه می

نهند، اما مقامات برلین به مـدت دو   را ارج می

دهه است که خواهان تغییر جایگـاه خـود در   

مناسـبات فراآتالنتیکــی از مقــام یــک کشــور  

» شـــریک«بـــه یـــک قـــدرت   » تـــابع«

ــی ــند م ــی  (Belkin, 2010).باش رو  ناز هم

تـرین مفهــوم   بـه اصــلی » گرایــی چندجانبـه «

سیاست خارجی آن کشور تبدیل شده اسـت.  

بـه ایـن سـو بـر قـدرت       1990هرچه از دهه 

اقتصادي آلمان افزوده شده، به همـان میـزان   

تقاضاي سیاسی آلمان بـراي ایفـاي نقـش در    

سیاست جهانی رشـد داشـته اسـت. تقاضـاي     

لـل،  عضویت دائم در شوراي امنیت سازمان م

میلی امریکا در این رابطه، مخالفت  به رغم بی

آشکار با حمله نظامی امریکا به عراق در سال 

نــویس  ، صــدور رأي ممتنــع بــه پــیش2003

قطعنامه ناتو براي حمله نظـامی بـه لیبـی در    

و درنگ ممتـد در برابـر تقاضـاي     2011سال 

امریکا جهـت اعمـال تحـریم علیـه ایـران بـه       

اي ایــن کشــور،  ههــاي هســت واســطه فعالیــت

چندین نمونه مهم از قد کشی آلمان در برابـر  

امریکا در خصوص نحـوه مواجهـه بـا مسـائل     

  باشد.  الملل می بین

در پایه دوم، آلمان سیاست نگاه به شرق 

خود را بـا قـدرت و انگیـزه مضـاعف تعقیـب      

نمود. علت این اشـتیاق آن اسـت کـه آلمـان     

ه فروپاشی جنگ سرد را مرهون سیاسـت نگـا  

بـــه شـــرق، رعایـــت حســـن همجـــواري و  
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 ,Rahr, 2007)داند.  زدایی با شوروي می تنش

pp.143-147)  لذا در دوره پس از جنگ سرد

نیز مقامات برلین متفاوت از اینکه جزء کـدام  

حزب باشند، سیاست شرقی آلمان را توسـعه  

بخشیده و عـالوه بـر روسـیه دایـره تعـامالت      

ایـران  شرقی خود را به سـمت هنـد، چـین و    

سوق دادند، اقدامی که اصوالً و از همان ابتدا، 

  با روي خوش امریکا مواجه نشد. 

تر از دو پایـه   اما پایه سوم و احتماالً مهم

پیشــین، خیــز آلمــان بــراي کســب رهبــري  

باشد. اگرچه محـور   اقتصادي اتحادیه اروپا می

آلمان بـه عنـوان موتـور همگرایـی      –فرانسه 

هـا را بـراي    همکاري اروپایی، فصل جدیدي از

ــایی در دوره پــس از   پیشــبرد همگرایــی اروپ

جنگ سرد آغاز نمود، اما این آلمـان بـود کـه    

بیشترین بذر نفـوذ را در پیمـان ماسـتریخت    

ــه از     ــود ک ــوري ب ــا کش ــان تنه ــت. آلم کاش

جـا   هاي مهم پیمان ماسـتریخت یـک   فراورده

سود جست: ایجاد سیاست خارجی و امنیتـی  

ادیـه بـه سـمت شـرق     مشترك؛ گسترش اتح

ــایی از ســال   ــول واحــد اروپ ــا و ایجــاد پ اروپ

. حال که دو دهـه از تصـویب معاهـده    1998

ــارجی و    ــت خ ــته و سیاس ــتریخت گذش ماس

اقتصادي آلمان در بستر این زمـان بـه نـوعی    

پختگی رسیده، بر تحلیلگران اروپـایی آشـکار   

شده که سیاست خارجی و امنیتـی مشـترك   

فوذ آلمان در عرصه منجر به توسعه حضور و ن

جهانی، گسترش اتحادیه به شـرق سـبب بـاز    

ــا بــه ســمت اقتصــاد   ــازار شــرق اروپ شــدن ب

ــول واحــد   صــادرات محــور آلمــان و ایجــاد پ

اروپایی منجر بـه حـذف موانـع تجـاري و در     

نتیجه گسترش چشمگیر صادرات آلمـان بـه   

سایر اعضاي اتحادیه اروپا شده اسـت؛ چنـان   

آلمـان بـه بـازار     ، صـادرات 2009که در سال 

درصد کـل تجـارت    9/62مشترك اروپایی به 

خارجی آن کشور رسید. براساس برخی قرائن 

ها از وضـع   هاي معتبر، هدف اروپایی و تحلیل

هویـت و  » اروپایی کردن«پول واحد اروپایی، 

سیاست آلمان بوده است. بدین معنـا کـه بـا    

درگیر ساختن و مشغول نمودن اقتصاد آلمان 

احد و ادغام کردن بیشتر این کشـور  به پول و

در همگرایی اروپایی، مانع از احیاي گرایشات 

رو بایـد   ناسیونالیستی در آلمان شوند. از ایـن 

گفت که پس از گذشت بیش از یـک دهـه از   

حیات یورو، این آلمان نیست کـه در خـدمت   

اروپاست، بلکه این اروپاست کـه در هژمـونی   

 ,Kramer) اقتصادي آلمان گرفتار شده است

2012, p.87)توان درك نمود که  . بنابراین می

ها در پیمان ماسـتریخت بـه فکـر     چرا اروپایی

اند تا مالی. در حقیقت،  یک اتحادیه پولی بوده

هـاي   در آن زمان اهداف سیاسی بـر سیاسـت  

اقتصادي سایه افکنده بـود. در همـین رابطـه    
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باید گفت که نویسندگان پیمـان ماسـتریخت   

انسوا میتران، رئـیس جمهـور وقـت    شامل: فر

فرانسه، هلموت کهل، صدر اعظم وقت آلمـان  

و هانس هنریش گنشـر، وزیـر خارجـه وقـت     

ــا     ــد ت ــی بودن ــال سیاس ــی رج ــان، همگ آلم

براسـاس    (Kramer, 2012, p.82)دان  اقتصاد

تحقیقــاتی کــه اخیــراً صــورت گرفتــه اســت، 

ــه   ــداي ده ــان ابت ، 1990کارشناســان در هم

ایجــاد اتحادیــه پــولی بــدون  زا بــودن بحــران

اتحادیه مالی را به دولت کهل گوشـزد کـرده   

بودند. با این همه از آنجـا کـه ایجـاد وحـدت     

مالی مستلزم برقراري نظام متمرکـز مـالی در   

هـاي ملـی بـود، و     بروکسل به ضرر حاکمیـت 

عموم اعضـاي اتحادیـه نیـز بـا چنـین سـلب       

 اختیاراتی از خود مخالف بودند، لـذا از همـان  

ابتدا مقامات اروپایی زحمتـی بـه خـود بـراي     

تکمیل اتحادیه پولی به وسیله اتحادیـه مـالی   

انـدازي   ندادند. حال که پس از یک دهه از راه

یورو، وحدت پولی به جاي همگرایـی بیشـتر،   

اتحادیه اروپا را به سراشـیبی واگرایـی سـوق    

داده، اختالفات دوباره بـر سـر اتحادیـه مـالی     

. در حالی که آلمـان در صـف   است سربرآورده 

ریزي یک اتحادیه مالی براي درمان  مقدم پایه

باشد، برخـی دیگـر از    اي بحران یورو می ریشه

اعضا از جمله فرانسه و دول اروپاي جنوبی بر 

این اعتقادند که این رژیم مالی موجب انتقال 

ثروت اروپا بـه آلمـان بـه ضـرر سـایر اعضـاء       

لم اسـت کـه   خواهد شد. این یک واقعیت مس

بخشی از قدرت کنـونی اقتصـادي آلمـان در    

ــه   ســطح جهــانی کــه آن کشــور را تبــدیل ب

دومین قدرت صادرکننده تبدیل کرده اسـت،  

باشـد. براسـاس    ناشی از پول واحد اروپایی می

تــا  1997هــاي  آمارهــاي موجــود بــین ســال

مازاد تجاري آلمـان بـا سـایر اعضـاي      2007

ــورو از  ــه ی ــور  28ناحی ــارد ی ــه میلی  119و ب

برابر رشد داشـته اسـت.    4میلیارد یورو یعنی 

در حقیقت، در طول یک دهـه از ایجـاد پـول    

واحد اروپایی، رشد اقتصـاد آلمـان بـه شـکل     

ساختاري متکـی بـه تقاضـاي خـارجی بـراي      

 ,Tilford).محصوالت تجاري خود بوده است 

2010, p.3)  یکی از علل این رونق تجاري آن

اروپـایی بـا کاسـتن از     است که اتحادیه پولی

موانع تجاري به دلیل نبود ارزهاي مختلـف و  

توسعه تبـادالت مـالی بـین اعضـاء بـه رشـد       

اقتصــادي اعضــاي قدرتمنــد اتحادیــه کمــک 

  شایان نموده است.  

از نظر تحلیلگران اروپـایی، امتـزاج ایـن     

سه سیاست، هژمونی آلمان در اتحادیـه اروپـا   

نمونـه مهـم،    را به ارمغان آورده است. در یک

آلمان توانست تا با کشاندن مرزهاي اتحادیـه  

اروپا به سمت شرق و به دسـت گـرفتن بـازار    

این کشورها و تحکیم نفوذ سیاسـی خـود در   
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بـه  «این منطقه همـان سیاسـت اسـتراتژیک    

خود را این بـار در قالـب قواعـد    » سوي شرق

  تجاري اعمال نماید. 

آلمان و بحران مالی اروپایی:  -1-3

  ها   رش و سیاستنگ

 ران مالی و پـولی کنـونی در اتحادیـه   بح

ترین رخدادي  اروپا از نقطه نظر ریشتر، جدي

هاي همگرایی اروپـایی را تکـان    است که پایه

داده است.  نکول یونان از پرداخت بدهی تنها 

به یـک بحـران مـالی اروپـایی تبـدیل نشـده       

بلکه این خوف سیاسی را در میان دول  ،است

ادا ایـن بحـران بـه    اروپایی ایجاد نموده که مب

روپا به عنـوان یـک پـروژه    ا فروپاشی اتحادیه

گران آشنا سیاسی بینجامد. با این حال، تحلیل

 بــه مســائل اروپـــا بــا پرهیــز از هرگونـــه    

شــده را هــاي افراطــی، بحــران یاد پیشــگویی

ــی ار  ــتی همگرای ــه هس ــدي علی ــایی تهدی وپ

هاي برداشته شـده   رفت از گام دانند. پس نمی

ــت     ــن اس ــه ممک ــتریخت ک ــان ماس در پیم

همگرایی اروپایی را به یک فرایند دو سـرعته  

هاي سیاسی و اقتصادي برتر و  با حضور قدرت

مند از پول واحد در یک سو و کشورهاي  بهره

کوچک و به لحاظ اقتصادي ضـعیف اروپـایی   

ــد،  ــدیل کنـ ــر تبـ ــوي دیگـ ــی از  در سـ یکـ

باشـد. در کنـار ایـن     سناریوهاي محتمل مـی 

دیگري وجود دارد کـه بـه   بینی، دیدگاه  پیش

آور بحـران، چشـم    وارض یأسع جاي مشاهده

هاي عضو دوخته اسـت   سیاسی دولت به اراده

و با توجه به توافق اصولی و مقـدماتی اعضـاء   

(به استثناي انگلیس و چک) بـا بسـته پـولی    

 سـمی مکمـل معاهـده   ید به عنوان سند رجد

انــداز  ماســتریخت، بحــران را همچــون دســت

داند که عبـور از آن بـه فراینـد     داري می شیب

همگرایی سـرعت بیشـتري خواهـد بخشـید.     

ــر پوســت فراینــد   ناسیونالیســم نهفتــه در زی

میـان   نظـر جـدي   همگرایی اروپایی و اختالف

مـدیریت   اعضاي اتحادیـه در خصـوص نحـوه   

تـرین عامـل در بـروز     رو اصلی بحران مالی فرا

باشد. در میان  ن میبحران و ابهام در فرجام آ

اروپا، آلمـان از یـک موقعیـت     اعضاي اتحادیه

خوردار اسـت.  مرکزي در بحران مالی کنون بر

زده، آلمـان را عامـل    چنان که اعضاي بحـران 

بحران و اعضاي مرفه و قدرتمند، آن کشور را 

  دانند.   منجی بحران می

ن مـالی کنـونی در اروپـا    بحـرا  اما ریشه

چیست و آلمان چه نگرشی و سیاستی نسبت 

بــه ایــن بحــران دارد؟ از نظــر دولــت آلمــان  

وحدت پولی بدون ادغام مـالی، عـاملی اسـت    

تـرین بحـران از    که یـورو را در ورطـه سـخت   

رار داده اسـت. بـدین   گیري خود ق زمان شکل

یورو در شرایطی تن به  معنا که اعضاي ناحیه

ــد ــول واح ــام   پ ــان در نظ ــه همچن ــد ک دادن
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نویسی، تنظیم سیستم مالیاتی و قواعد  بودجه

کردنـد. در   بانکداري خود مسـتقل عمـل مـی   

ــه تــدوین  نتیجــه دولــت هــاي عضــو اقــدام ب

درآمدي الغر نمودند، نظام هاي چاق با  بودجه

هـاي   سیاستی که منجـر بـه کسـري بودجـه    

هـاي   هاي متعدد از بانـک  سنگین، دریافت وام

-Haris) یی و نهایتـاً بحـران بـدهی شـد    اروپا

Quinney and Schuler, 2008).  ــر از نظ

انضـباطی مـالی مفـرط     برلین، ولخرجی و بـی 

رقــابتی بــودن اعضــاي جنــوب اروپــا و عــدم 

دولت در  اقتصاد آنها به واسطه نقش گسترده

اقتصاد در کنار نظام مالیاتی ناکارآمـد منجـر   

 دیـه ین شده است که برخـی اعضـاي اتحا  به ا

اروپا با تخطی از تعهدات اولیه خود مبنی بـر  

 3عدم افزایش کسري بودجه خود به بیش از 

ــه   درصــد تولیــد ناخــالص داخلــی، مجبــور ب

هــاي گســترده جهـت مقابلــه بــا   دریافـت وام 

هایی  وام ؛هاي شدید خود شدند کسري بودجه

که بـه دلیـل عـدم امکـان بازپرداخـت آنهـا،       

رض ســقوط و اقتصــاد دول بــدهکار را در معــ

-Haris)ورشکســــتگی قــــرار داده اســــت. 

Quinney and Schuler, 2008)   ،در مقابـل

منتقدین بر این باورنـد کـه رونـق اقتصـادي     

پـولی   لمان مرهون پول واحد اروپایی اسـت؛ آ

که سبب افزایش صادرات آلمان به کشورهاي 

زده جنـوب اروپـا گردیـده اسـت. ایـن       بحران

ع جبري صفر در پایه نظریه جم دیدگاه که بر

نمایـد   تأکیـد مـی   ،تجاري استقرار دارد عرصه

که تراز تجاري مثبت یـک عضـو بـه معنـاي     

اي کاهش شدید صادرات برخی دیگر از اعضـ 

زده از آلمان  باشد. در نتیجه کشورهاي بحران

خواهند که در عوض سود سرشار ناشـی از   می

مازاد تجاري، کمک مالی بشـري بـه اقتصـاد    

 آنان بنماید. 

ــل     در ــا راه ح ــان تنه ــورت آلم ــر ص ه

ن مـالی  رفت از بحران را به تصویب پیما برون

ادغام مالی به  استراتژي جدید که در بردارنده

سیاسـت وحـدت پـولی     عنوان حلقه مفقـوده 

داند. در نتیجه آلمـان توانسـت ایـن     است، می

بسته مالی جدید را در نشست سران اروپـا در  

همین رابطه به امضاء رساند. در  2012مارس 

باید  تأکید نمود که عدم توازن تجـاري بـین   

یـورو در سـال    اعضـاي ناحیـه   آلمان و سـایر 

به اوج خـود رسـید. در شـرایطی کـه      2008

سایر اعضاي یورو با افزایش سطح دسـتمزدها  

و باال بردن مصرف هم به کسري بودجه خـود  

ــن    ــد واردات دام ــه رش ــم ب ــار آورده و ه فش

ین نگـه داشـتن میـزان    زدند، آلمان با پـائ  می

جلوگیري از افزایش نـرخ  دستمزد کارگران و 

هــاي اقتصــادي  ارچوب سیاســتتــورم در چــ

فاصـله   (Kundnani, 2011, p.37)ی انقباضـ 

ــا دیگــر رشــد اقتصــادي و تجــاري خــو د را ب
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ر نمـوده  اروپـا بیشـت   کشورهاي عضو اتحادیه

شــده از ســوي  اسـت. براســاس گــزارش ارائــه 

میزان دسـتمزد   (ILO)الملل کار  سازمان بین

(بـه   2009تـا   2000هاي  در آلمان بین سال

درصد کاهش داشته اسـت.   5/4نسبت تورم) 

ــزایش  در حقیقــت کارشناســان اقتصــادي، اف

مزیت رقابتی آلمان به موازات کـاهش مزیـت   

خصـوص اعضـاي    بهرقابتی سایر  اعضاي یورو 

عوامـل   تـرین  از مهـم جنوب اتحادیه را یکـی  

  دانند.   اروپا می نابرابري تجاري در اتحادیه

، در شـرایطی کـه عمـوم    2011در سال 

اعضاي اتحادیـه بـه واسـطه بحـران یـورو در      

بــدترین وضــعیت اقتصــادي خــود بــه دلیــل 

افزایش میزان بیکاري، کسري تجاري و رکود 

بودند، آلمان به یـک رکـورد تـاریخی دسـت     

ت خـود را بـه بـیش از    یافت و توانست صادرا

یک تریلیون یورو و نرخ بیکـاري خـود را بـه    

ــال   ــر از س ــاند 1993رقمــی کمت  Der)رس

Spiegel, 2011) .  

ــد یاد ــی   رون ــؤال اساس ــن س ــده ای را ش

اروپا قـرار   فراروي اقتصادهاي ضعیف اتحادیه

داده است که چـه عضـوي در اتحادیـه پـولی     

تر  له مهمئیاراي رقابت با آلمان را دارد؟ و مس

هـا بایـد مثـل     ها و اسپانیایی اینکه اگر یونانی

ها شوند، پس در آن صورت آلمان نیـز   آلمانی

اي دیگـر بـا سـایرین     تر شده و فاصـله  کوچک

  نخواهد داشت.

عامل دیگري که به مزیت رقابتی اقتصاد 

نمایـد، قـدرت    آلمان کمک مؤثر و ویـژه مـی  

فناورانه آن کشور است. در ایـن زمینـه بایـد    

گر چین به یـک کارگـاه جهـانی بـراي     گفت ا

محصوالت ارزان قیمـت تبـدیل شـده اسـت،     

آلمان را بایـد قـدرت درجـه یـک جهـانی در      

زمینه تولیدات با حد اعـالي کیفیـت قلمـداد    

همتــاي آلمــان در تولیــد  نمــود. شــهرت بــی

تـوان بـا    محصوالت با تکنولوژي عـالی را مـی  

ــه ــاهده برنامـ ــنعت   مشـ ــانی صـ ــاي جهـ هـ

کشــور همچــون مرســدس، خودروســازي آن 

  ادي، بی.ام.و، فولکس واگن به خوبی دریافت. 

اکنون دولت ائتالفـی مرکـل جهـت      هم

مقابلـه بــا بحــران مــالی کنــونی بــا دو فشــار  

ناهمسوي داخلی و خارجی مواجـه اسـت. بـه    

یـورو، بـه    ه اعضاي ناحیهلحاظ خارجی، عمد

فرانسـوا   ویژه دولت جدید فرانسه به رهبـري 

ــد، نهادهــ  ــهاوالن ــه   اي اتحادی ــا از جمل اروپ

المللی به  کمیسیون اروپا و نهادهاي مالی بین

شـدیداً آلمـان را    الملل پول ویژه صندوق بین

اند تا هم سهم خود را در  تحت فشار قرار داده

به طور چشمگیر جهـت   1مکانیسم ثبات اروپا

ایش داده و آرام کردن بازار ملتهـب اروپـا افـز   

                                       
1. European Stability Mechanism (ESM)  
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وپایی موافق نماید. ار هم با فروش اوراق قرضه

 نظر این عمـده، بـدون مشـارکت گسـترده    از 

ــان در  ــونی   ESMآلم ــران کن ــروج از بح ، خ

ممکن نیست. در مقابل دولت ائتالفی مرکـل  

از ســوي متحــد دیــرین خــود حــزب باوارایــا 

(CSU) و حزب ائتالفی دموکرات آزاد(FDP)  

 یداً تحت فشـار اسـت کـه آلمـان سـپرده     شد

را بیشـتر   ESMود در میلیارد یورویی خ 211

گونـه  انـد هر  د. این احزاب تهدید نمـوده ننمای

ــان در   ــهم آلم ــزایش س ــرح اف را در  ESMط

بوندستاگ رد خواهند کرد. با توجه به اینکـه  

مخالفـت خـود را    FDPو  CSUبرخی اعضاي 

نجات مالی اروپا بـه یونـان در    با دومین بسته

رغــم  اعــالم نمودنــد (علــی 2012فوریــه  27

ــه بــا  ــزاب مخــالف در    اینک رأي مثبــت اح

ــرار   بوندســتاگ ایــن طــرح مــورد تصــویب ق

هـاي   ونشان رکل خطمرسد  گرفت) به نظر می

  احــــزاب متحــــد و مؤتلــــف خــــود را در  

این زمینه جدي گرفتـه باشـد. مضـافاً اینکـه     

هـاي مختلـف شـهروندان     براساس نظرسنجی

شـان بـه   مخـالف تخصـیص مالیات   آلمان قویـاً 

تصـادهاي تنبـل و   عنـوان کمـک مـالی بـه اق    

 Haris–Quinney)باشـند.   مالیات گریـز مـی  

and Schuler, 2008, p.14)  ایـن   همجموعـ

مرکل را واداشته است تا به   فشارهاي داخلی،

طور مرتب مخالفت خود را بـا افـزایش سـهم    

  آلمان در صندوق ثبات مالی اعالم نماید. 

اروپـا   باید یادآور شد که یورو و اتحادیـه 

ارزش راهبردي در سیاسـت و اقتصـاد آلمـان    

دولـت آلمـان   «دارد. به گفته هریک اندرالین 

ها در  بارها نشان داده است که اگر چه آلمانی

آنـان دسـت    ، امـا کنند مسیر ملی حرکت می

ــد    ــایی را انتخــاب خواهن ــر مســیري اروپ آخ

 ,Haris–Quinney and Schuler)  »کـرد. 

2008, p.16) ونه بـا اینکـه بارهـا    به عنوان نم

دولت آلمان مخالفت خود را با هرگونه اعمال 

یـورو   ارچوب ناحیـه برنامه نجات مالی در چـ 

آن دولت عاقبـت طـراح و    امااعالم کرده بود، 

ــه   تهحــامی اصــلی بســ ــاي کمــک مــالی ب ه

اي چـون: یونـان، ایرلنـد و     زده کشوراي بحران

پرتغال شد. در حقیقـت ارزش راهبـري یـورو    

د ملی آلمان بارها مقامـات بـرلین را   در اقتصا

به اعالم این ارزش وا داشته است. چنـان کـه   

الزم نیست به «مرکل در این رابطه گفته بود 

پول واحد اروپایی عشـق بـورزیم، بلکـه بایـد     

کند  ببینیم که این پول چقدر به ما کمک می

 دهنده باید گفت که یورو از هر جهت کمک و

 Haris–Quinney and) »باشد اقتصادمان می

Schuler, 2008, p.16).  

به هر حال آلمان خود را منتفع اصـلی و  

دانـد و بـدین    موتور اتحادیه پـولی اروپـا مـی   
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شود که نقـش آلمـان در    بینی می سبب پیش

مدیریت بحران مـالی اروپـایی افـزایش یابـد،     

نقشی که ممکن است هم به انعطـاف نسـبی   

یشـتر بـه   هاي مـالی ب  ها در ارائه کمک آلمانی

زده ناحیه یورو منجر شـود و   کشورهاي بحران

هم به افزایش نفوذ آن کشور در اتحادیـه. بـا   

ف با پذیرش شروط و این تفاوت که این انعطا

شده از سوي آلمان میسـر خواهـد    تدابیر ارائه

توان بـه اجـراي    گردد. از جمله این تدابیر می

تصـادي توسـط اعضـاي    کامل رژیم ریاضت اق

ــدهکار و  ــان و نیــز  بحــرانب ــه یون زده از جمل

نامه مربوط به معاهـده  اجراي توافقتصویب و 

 بـه امضـاي   2012لی جدید که در مـارس  ما

ید، اشـاره نمـود. بـه اعتقـاد     سران اروپـا رسـ  

گران اقتصادي اروپا، بسته مـالی جدیـد   تحلیل

 توانــد بــه هژمــونی اقتصــادي آلمــان بــر مــی

قـرر  نامـه م اتحادیه منجر شـود. در ایـن توافق  

 3شده است چنانچه کسري بودجه اعضـاء از  

 ،درصــد تولیــد ناخــالص ملــی بیشــتر گــردد 

خاطیان از سوي دیـوان دادگسـتري اروپـایی    

جریمه خواهند شد. نتیجه چنـین تصـمیمی   

آن خواهد بود که یک نظـام نظـارتی مـالی و    

سیاستگذاري کالن اقتصادي و نیـز بانکـداري   

ي یـورو  در بروکسل بر عملکرد اقتصادي اعضا

چنانچه این بسته مـالی  حاکم خواهد گردید. 

به تصویب نهایی کلیه اعضاء رسد، کشورهاي 

حد و حصر منع شـده و   هاي بی عضو از هزینه

بودجه ساالنه آنها تنها براساس عوایـد ملـی و   

  درآمدهاي مالیاتی آنها تعریف خواهد شد. 

  فرجام

  انداز و سناریوهاي محتمل چشم

ذهـن بسـیاري از   پرسش اساسی که در 

تحلیلگران اقتصادي و مقامات اروپایی وجـود  

دارد، عاقبت ایـن بحـران اسـت. دادن پاسـخ     

روشن به این پرسش دشوار اسـت؛ چـه آنکـه    

فروکش کردن این بحران به آینـده تحـوالت   

ــروض    ــاي مق ــادي در اعض ــاعی و اقتص اجتم

ناحیه یورو از جمله نحوه مواجهه آنان با رژیم 

ــذیري  میــزان انعطــاف ریاضــت اقتصــادي و پ

دهنده درون این ناحیه در ارائه  کشورهاي وام

ــات   کمــک ــالی بیشــتر از محــل مالی ــاي م ه

ــی    ــتگی دارد. برخـ ــود بسـ ــهروندان خـ شـ

پردازان، با ارتباط برقرار کـردن بـین دو    نظریه

مقوله بحران و همگرایی بـر ایـن باورنـد کـه     

تواند فراینـد همگرایـی را بـه جلـو      بحران می

گـواه ایـن     (Handley, 1981).ایـد  هدایت نم

 1970هـاي اقتصـادي دهـه     مسئله نیز بحران

بود که پـس از یـک دهـه وقفـه در مسـاعی      

همگرایانه، حل و فصل جمعی بحران در سال 

گرایی در سپهر  به توسعه گفتمان اروپا 1981

  عمومی کمک فراوان نمود.  
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توان گفت که قیاس این بحران بـا   اما می

رخ داد، نامعتبر است. در  1970آنچه در دهه 

آن زمان ادغام ساختارهاي اقتصـادي و پـولی   

جامعه اقتصادي اروپا بدان حد نبود کـه یـک   

بحران بتواند تأثیر شگرفی بر فرایند همگرایی 

به وجود آورد. حال آنکه در بحران فعلی اگـر  

آنچنـان کـه مرکـل و دیگـر     یورو فرو بریـزد،  

اند، اتحادیـه فـرو    مقامات اروپایی هشدار داده

  خواهد ریخت.  

بـا علــم بــه ضــرورت پرهیــز از قطعیــت  

نهادي در تحلیل مسائل اجتماعی و اقتصادي 

تـوان گفـت    المللی می خصوص در پهنه بین به

دورنماي امیدبخشی براي خروج پیروزمندانـه  

یست. به قـول  اتحادیه اروپا از بحران متصور ن

اکنون آن عصر طالیی دهه  استیون کرامر، هم

ــات    1950 ــلح، ثب ــام ص ــه پی ــل س ــه حام ک

اجتماعی و رفاه براي اروپا بود، جـاي خـود را   

به یک عصر برنزي داده است که در بردارنـده  

باشـد   بحران در هر سـه زمینـه یادشـده مـی    

(Kramer, 2012, p.81).  

ه اي بود ک اگر کسري دموکراسی مسئله 

گشـت، هـم    به ساختارهاي اتحادیه اروپا برمی

ــران     ــا بح ــاس ب ــا از اس ــه اروپ ــک اتحادی این

تـوان   کارآمدي مواجه است. بر این اساس مـی 

هاي مختلفـی را در مـورد تـداوم ایـن      فرضیه

بحران در درون اتحادیه اروپا در نظـر گرفـت.   

دار و  فرضیه نخست، تداوم وضع بحرانی و کج

راي اصـالحات اسـت.   مریز کنونی به رغم اجـ 

یعنی یک اتحادیـه پـا برجـا، امـا ضـعیف. در      

چنین شرایطی چنانچه اعضاء در یک تحلیـل  

فایده خروجشان از ناحیه یورو را بـه   –هزینه 

تــر بداننــد، در تــرك اتحادیــه درنــگ   صــرفه

نخواهند کـرد. فرضـیه دوم، فروپاشـی اسـت.     

یعنی اینکه در سطوح ملی با اصالحات جدید 

در پیمان اتحادیه اروپا که مستلزم تحدید هر 

هاي ملی و افزایش قدرت  چه بیشتر حاکمیت

بر نظام  بروکسل جهت اعمال نظارت متمرکز

نویسی ملی است، مخالفـت گردیـده و    بودجه

  عاقبت اعضـاي مخـالف خـروج را بـر مانـدن     

دهد. فرضـیه سـوم، هـرس کـردن      ترجیح می

اتحادیه اروپاست. بدین معنا که با خالصـی از  

توانـد   یکی دو عضو عمیقاً بدهکار (یونـان مـی  

تواند به حیـات   یکی از آنها باشد) اتحادیه می

فرض ایـن دیـدگاه ایـن     پیش خود ادامه دهد.

تـر از اقتصـادهاي    است که یک گروه منسجم

هاي اقتصادي مصون بوده و  قدرتمند از تالطم

اتحادیه در چـارچوب آن بهتـر عمـل خواهـد     

سـازي   کرد. البته این دیدگاه به منزلـه سـاده  

بحران است. خروج یونان نه تنها به فروپاشـی  

 هـاي  اقتصادي یونان و قدرت گـرفتن جریـان  

هـاي اجتمـاعی در    افراطی و گسترش ناآرامی

این کشور منجر خواهد شد، بلکه این مسـئله  
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توانـد تـأثیر دومینـووار بـر سـایر اعضـاي        می

بحران زده جنوب اروپا داشته باشد که در آن 

ــد  صــورت انتهــاي ایــن بحــران نیــز مــی  توان

  فروپاشی کلیت اتحادیه باشد. 

ز بینی اسـتواري ا  توان پیش به یقین نمی

آینده بحران مالی در اروپا ارائه دهـد. تقریبـاً   

توان گفت وضعیت موجود دوامی طـوالنی   می

نخواهد یافت، هر چند که بازگشـت بـه یـک    

وضعیت نه این نه آن یعنی نه اروپاي فدرال و 

تـر بـه نظـر     نه اروپاي متفرق و واگرا محتمـل 

هـاي   رسد. فارغ از آمار و ارقـام و شـاخص   می

مورد رشد اقتصادي و افزایش  ناامیدکننده در

ــه    ــد گفــت ک ــورها بای ــون کش ــاري و دی بیک

ــک      ــاد ی ــر بنی ــاً ب ــایی اساس ــی اروپ همگرای

عقالنیت سیاسی و نه اقتصادي شکل گرفـت.  

ــایی  ــت، اروپـ ــان اوان   در حقیقـ ــا از همـ هـ

گیري جامعـه اقتصـادي اروپـا در قالـب      شکل

پیمان رم، مشق همگرایی اقتصـادي براسـاس   

کردند. هـراس اروپـایی از   سیاسی  هیک قاعد

تکرار پدیده شوم دو جنگ جهـانی اول و دوم  

و نیز لزوم وحدت سیاسی در مقابل تهدیدات 

ژئوپلیتیکی که در آن زمـان در قامـت اتحـاد    

کـرد و نیـز    گـري مـی   جماهیر شوروي جلـوه 

نگرانــی از اتکــاء سیاســی بــیش از انــدازه بــه 

ایاالت متحده امریکا عوامل سیاسی بودند که 

غاز همگرایی اقتصادي را در ایـن قـاره رقـم    آ

رو، ایجاد پول اروپایی بدون در  زدند. از همین

سازي مالی حکایـت   نظر گرفتن لزوم یکپارچه

اندازي یورو نیز مستظهر بـه   از آن دارد که راه

هایی که  هاي سیاسی بوده است، انگیزه انگیزه

مشـغولی کـردن    دست کـم یکـی از آنهـا دل   

ــ  ــس از وح ــان پ ــه  آلم ــان چرخ ــه هم دت ب

باشـد. بنـابراین اگـر بـه      همگرایی اروپایی می

آینـده بحـران مـالی و    «جاي این پرسش که 

پرسـش دیگـري   » همگرایی اروپایی چیست؟

ــس از     ــاي پ ــه اروپ ــیم و آن اینک ــرح کن مط

فروپاشی اتحادیه چگونه اروپایی خواهد بـود؟  

بینی بحـران   در آن صورت کار تحلیل و پیش

تــر خواهــد شــد.  آســانکنـونی مــالی قــدري  

فروپاشی اتحادیـه اروپـا، دو پیـام و یـا بهتـر      

ــراي دول    ــوپلیتیکی ب ــراس ژئ ــوییم دو ه بگ

معظم اروپایی در پی خواهد داشت: هـراس از  

ــی و     ــت افراط ــان راس ــرفتن جری ــدرت گ ق

ناسیونالیسم در درون هر یک از این کشـورها  

و هراس از به خطر افتادن موقعیت یـک یـک   

ــ   ــطه ق ــه واس ــا ب ــه  درتآنه ــاي منطق اي و  ه

اي نوظهــور مثــل روســیه و چــین.  فرامنطقــه

توانـد   ها، مـی  حاصل جمع هر دوي این هراس

پیامد ناگواري چـون تقویـت رونـدهاي ملـی     

گـري، رقابـت تسـلیحاتی و تخصـیص      نظامی

اي از بودجه ملی به بخـش   سهم قابل مالحظه

تـر، ایـن    نیروي نظامی باشد. به بیـان روشـن  
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حتی اقتصـادي در ضـمیر    عقالنیت سیاسی و

ناخودآگاه کشورهاي عضو اتحادیـه بـه ویـژه    

هاي اصلی آن سازمان وجـود دارد کـه    قدرت

اکنون با مسئله رشد بیکاري، احتمـال   اگر هم

کسري بودجه و کسري تجاري و کاهش رشد 

اقتصادي مواجـه هسـتند، بـا آغـاز فروپاشـی      

ها کاسـته   اتحادیه، نه تنها از حجم این چالش

ود، بلکه بر عمق آنها افزوده نیز خواهـد  ش نمی

شد. به سخن دیگر، اروپاي پـس از فروپاشـی   

تـر باشـد.    توانـد اروپـایی فقیرتـر و نـاامن     می

تــوان بــا احتیــاط  براســاس ایــن تحلیــل مــی

هـا اعـم از اعضـاي     بینی کرد که اروپایی پیش

قدرتمند و کوچـک و ضـعیف بـا دوراندیشـی     

بـه یـک   نسبت به عواقـب هولنـاك واگرایـی    

اي  الطرفین دست یابنـد، گزینـه   گزینه مرضی

تواند شامل تزریق بیشتر پول و کمـک   که می

مالی از سوي اعضاي ثروتمندي چـون آلمـان   

ــران زده در ازاي    ــورهاي بح ــاد کش ــه اقتص ب

ــل     تســلیم ــدن اعضــاي بــدهکار در مقاب ش

جویی  هاي ریاضت اقتصادي جهت صرفه رژیم

ر حقیقـت،  شان باشد. د و نجات اقتصادي ملی

فرایند همگرایـی اروپـا اگـر چـه بـه حرکـت       

پشتی رو به جلـوي خـود در قالـب یـک      الك

مکمـل   ءاتحادیه مالی جدیـد بـه عنـوان جـز    

اتحادیه پولی ادامه خواهـد داد، امـا همچنـان    

ایــن فراینــد در چــارچوب یــک ســـاختار     

هـا   آفرینی دولت الدولی با مدیریت و نقش بین

مل آلمـان و  تـر آن شـا   به ویژه اعضـاي قـوي  

  فرانسه باقی خواهد ماند. 
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