فصلنامه ژئوپليتيک ت سال هجدهم ،شماره دوم ،تا ستان 1401

صص88-109

سناريوهاي تاثير برگزيت بر وحدت پولي اتحاديه اروپا
ثريا ا ائي -دککري روابط بينالملل دانشياه آزاد اسالمي واحد ت ران مرکز ،ت ران ،ايران.
دکتر عليرضا سلطاني  -اسکاديار دانشکده علوم سياسي دانشياه آزاد اسالمي واحد ت ران مرکز،
ت ران ،ايران.
دکتر اردشير سنايي – دانشيار دانشکده علوم سياسي دانشياه آزاد اسالمي واحد ت ران مرکز،
ت ران ،ايران.
دکتر حميدرضا شيرزاد -دانشيار دانشکده علوم سياسي دانشياه آزاد اسالمي واحد ت ران مرکز،
ت ران ،ايران.
تاريخ دريافم98/10/13 :

چكيده

تاريخ پذيرش1400/05/31 :

20.1001.1.17354331.1401.18.66.4.2
DOR:ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

پول واحد در قالب يورو يکي از عناصر اصلي قوام بخا ژئوپليتيک اتحاديه اروپا مي باشد که تغيير و تحول در
آن ميتواند ســبب تغييرات ژئوپليتيکي ديگري در اين قاره شــود .روشــن اســت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا،
کليت اين اتحاديه و از جمله وحدت پولي آن را تحت تاثير قرار ميدهد .هدف اين مقاله بررســي مســئله تاثير
خروج انگلســـتان(برگزيت ) بر وحدت پولي اروپا ميباشـــد .اهميت اين مســـئله در تاثيرات ژئوپليتيکي تداوم
اروپاي نسبتا منسجم و يا تغيير آن به يک اروپاي شکننده بر سياست بينالملل است.
نگارندگان اين مقاله با بهرهگيري از نظريه پيتر شوارتز(سناريونويسي معروف به  G.N.Bکسب و کار تجارت
جهاني درقالب الگوي آينده پِژوهشي) و نيز روش توصيفي ،تحليلي و نيز فرايند محور سه سناريو ،بدبينانه شکست
وحدت پولي اروپا ،سناريو حفظ وضع موجود(تداوم همکاريها ميان انگلستان و اتحاديه اروپا) و سناريو
خوشبينانه(انسجام فرايند وحدت سياسي و اقتصادي اروپا) را ارائه دادند .بر مبناي شرايﻂ وقوع سناريوها ،نتيجه
اصلي پژوها اين است که خروج انگلستان از اتحاديه اروپا ،به تقويت مناسبات و سياستهاي واحد پولي يورو
کمک خواهد کرد.
واژههاي کليدي :اتحاديه اروپا ،برگزيت ،وحدت پولي ،آينده پژوهشي ،سناريونويسي.

 نويسنده عهدهدار مکاتبات
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 .1مقدمه
قاره اروپا نقطه آغازين دو جنگ جهاني بوده است .اما بعد از جنگ جهاني دوم دو دشمن اصلي
سابق يعني فرانسه و آلمان که براي بيا از  70سال با يکديگر خصومت و جنگ داشتند ،تصميم
گرفتند به از وضعيت خصومت فاصله گيرند و در مسير همکاري حرکت کنند .هرچند
همکاريهاي مشترک در عرصه زغال و فوالد شروع شد و بتدريج به حوزههاي ديگر گسترش
پيدا کرد اما آنچه که مهم است زمينهها و عناصري بود که همکاري و همگرايي را تشويق ميکرد
و در گذر زمان آن را تقويت ميکرد .اشتراکات فرهنگي و ارزشي ،هزينهبر بودن جنگ و
خصومت ،ترس از تهديد مشترک يعني کمونيسم با محوريت شوروي ،نيازهاي متقابل به
همکاري مشترک ،اهميت پيدا کردن مولفه اقتصاد و ....از جمله عواملي بود که مشوق همکاري
بود .انگيزه براي همکاري و گسترش همکاريها و همگراي به ديگر کشورهاي اروپاي غربي
سبب شد که وحدت و همگراي به شکلي مداوم تقويت گردد .در واقع موفقيت همکاري در
يک بخا سبب ميشد که آن بخا به عنصر وحدتبخا و تقويتکننده همکاري تبديل شود.
رسيدن به وحدت پولي و داشتن يک پول واحد يکي از آن عناصر وحدتبخا بود .در واقع
در اجتماع سياسي در حال شکلگيري اروپا اقتصاد نقا مهم و بسيار پررنگي داشت و وحدت
پولي ،يکي از روياهاي سياستمداران اروپائي تا پيا از شکل گيري اتحاديه اروپا بود ،آرماني که
با شروع قرن بيست و يکم در اتحاديه اروپا و با به رسميت شناختن يورو به عنوان پول مشترک،
تحقق يافت .اول ژانويه  2002بود که استفاده از يورو به صورت رسمي در ايتاليا ،فرانسه ،آلمان،
بلژيک ،اسپانيا ،پرتغال ،لوگزامبورک ،فنالند و هلند آغاز شد و پس از آن کشورهاي ديگر نيز به
اين اتحاديه براي رسميت بخشيدن به پول مشترک يورو پيوستند.
رسيدن به پول واحد خود در تقويت اتحاديه اروپا و احساس مشترک يکي بودن نقا مهمي
داشت .هرچند کشورهاي مانند بريتانيا و دانمارک از همان ابتدا تالش داشتند از پذيرش پول
رسمي واحد اجتناب کنند اما گريزي از اين واقعيت وجود نداشت .با خروج انگلستان از اتحاديه
اروپا ،بريتانيا رسما از يورو و واحد پولي مشترک نيز جدا شد و در معامالت خود استفاده خواهد
کرد .با توجه به اهميت اقتصاد بريتانيا در اروپا از يک سو و نيز هميت يورو در کنار دالر ،به
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عنوان يکي از مهمترين ارزهاي جهاني از سوي ديگر بسيار مهم است که اين مسئله مورد بررسي
قرار گيرد که خروج بريتانيا چه تاثيري بر وحدت پولي اروپا خواهد داشت .اينکه با کنارهگيري
انگلستان از اتحاد پولي اتحاديه اروپا ،آيندهي يورو به چه سمتي خواهد رفت؛ مسئلهاي مهمي
که اين مقاله به دنبال رسيدن به پاسخ احتمالي آن است .اين پژوها با استخراج سناريوهاي از
آينده وحدت پولي اروپا ،اين سناريو را محتملتر ميداند که خروج بريتانيا سبب انسجام بيشتر
اتحاديه اروپا و به تبع آن تقويت وحدت پولي ميشود.
.2روش تحقيق
روش اجراي اين تحقيق کيفي و رويکرد آن توصيفي -تحليلي بوده است .همچنين با توجه به
ماهيت اين تحقيق ،از روش آينده پژوهشي و به طور خاص سناريونويسي نيز استفاده ميشود.
عالوه بر اين ،فيابرداري در اين تحقيق ابزار اصلي پژوها است به اين معني که پس از مطالعه
کتب ،مقاالت ،مجالت تخصصي ،منابع اينترنتي(منابع فارسي و التين) و ديگر منابع سنتي و با
لحاظ کردن متغيرهاي مستقل و وابسته ،موضوعات مرتبﻂ را استخراج و ضمن کدگذاري ،آنها
را در برگه فياهاي تحقيقاتي ثبت مينماييم .در اين راستا با رجوع به منابع و آثار مکتوب
سالهاي اخير و همچنين مصاحبه با نخبگان نسبت به روش تجزيه و تحليل اطالعات اقدام
خواهد شد.
.3مباني نظري :اجتماع صلحآميز و سناريوسازي پيتر شوارتز
مباني نظري اين مقاله مبتني بر دو مبحث متفاوت است که با ترکيب آنها رويکرد مورد نياز اين
مقاله براي تبيين مسئله پژوها فراهم شده است .مبحث نخست موضوع همگراي در اتحاديه
اروپا است که آن را به يک اجتماع تصميمگيري مشترک تبديل کرده است .اتحاديه اروپا را
بعنوان يک اجتماع سياسي در نظر ميگيرند که توانسته است کشورهائي با ساليق مختلف را
دور خود گرد آورد .در اجتماع سياسي اختالفات منافع ورقابت بين گروههاي ذينفع به صورت
مسالمتآميز حل ميشود و خشونت از بين خواهد رفت .در اجتماع سياسي از طريق مصالحه و
سازش ،تصميمات به صورت مشترک اخذ خواهد شد و گروهها و کشورهاي موجود در آن
اجتماع دست از تصميمگيري مستقالنه ميکشند و تصميمگيري را يا به صورت جمعي انجام
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ميدهند يا آن را به يک نهاد فراملي واگذار ميکنند .فراملي يعني اينکه در اجتماع سياسي يک
نهاد برتر مانند اتحاديه اروپا تأسيس ميشود که تصميمگيري مشترک را از جانب کشورها انجام
ميدهد و بتدريج بازيگران سياسي وفاداريها ،انتظارات و فعاليتهاي سياسي خود را از نهادهاي
ملي به اين نهاد فراملي تغيير جهت ميدهند .بر اين مبنا بايد گفت رسيدن به پول واحد و مشترک
يکي از تصميمات مهم و مشترک اين اجتماع سياسي بود که آثار مهمي براي تداوم همگراي
اروپا داشت .حال در نبود بريتانيا بايد ديد که اين اجتماع سياسي و نظام تصميمگيري مشترک به
ويژه در حوزه پول واحد چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد.
مبحث دوم ،مطالعات آينده است .هرچند آيندهپژوهي و مشخصاً سناريونويسي از روشهاي
پژوها است اما اين مقاله تالش کرده که به بهرهگيري از نظريه شوارتز آن را به مثابه يک
چارچوب نظري نيز به کار گيرد .اگر آينده مملو از عدم قطعيتها و وضعيتهاي نامعلوم است،
پس آيندههاي قابل باوري که احتمال رخداد برابري دارند نيز در بين آنها وجود دارند .سناريوها
اين آيندهها را بيان کرده و روايتهاي بديلي درباره موقعيت مرتبﻂ آينده ارائه ميدهند .عناصر
نسبتاً مشخص و عدم قطعيتهاي آينده را ميتوان با دستهاي از سناريوها تشريح کرده و بر
اساس آن نسبت به آينده موضع گرفت و برنامهريزي کرد( .)zali,2012:36سناريوها داستانهايي
دربارهي روش تغيير و تحول ممکن جهان در فردا(آينده) هستند؛ داستانهايي که ما را نسبت به
تشخيص و سازگاري در برابر جنبههاي متغير محيﻂ فعاليت کنونيمان ياري ميدهند( showartz,

 .)2008:6بهطور کلي ،ميتوان گفت که سناريوها توصيفهايي قصهگونه از رويدادهاي ممکن
و چندگانهاي هستند که احتمال وقوع آنها در آينده وجود دارد؛ آميزهاي از پيابينيهاي تخيلي
و با اين حال ،واقعگرايانه ازرويدادهاي احتمالي آينده(.)Pedram,2009:9-10
با نظر به تمام اين تعاريف از «سناريو» در پژوها حاضر روش سناريوپژوهي پيتر شوارتز در
مقام تعيينکننده ابعاد و ارائهدهنده طرح کلي پژوها ارائه شده است .شوارتز معتقد است هر
سناريو از سه بخا عمده تشکيل شده است؛  .1عناصر نسبتاً مشخص  .2نيروهاي پيشران
تغييرات  .3عدم قطعيتهاي حساس .عناصر نسبتاً مشخص ،به پديدههايي با نرخ تغييرات کند
گفته ميشود که مثال بارز آن آمار جمعيت و رشد آيندهي يک گروه سني خاص است .براي
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نيروي پيشران تغييرات ،ميتوان به کالنروندها يا ترکيبي از روندهاي خرد اشاره کرد که گسترش
فناوري اطالعات يا تجارت الکترونيک نمونههايي از آنها است .اما عدم قطعيتهاي حساس،
در واقع محل تالقي بيمها و اميدهاي يک فرد يا سازمان است که نسبت به وقوع تغييرات در
اين زمينه آسيبپذيرتر هستند( .)Showartz,2008رويکرد پيتر شوارتز در هشت گام کليدي ارائه
ميشود که عبارتنداز:
 شناسايي موضوع يا تصميم اصلي
 شناسايي عوامل و عناصر کليدي در محيﻂ منطقهاي
 شناسايي نيروهاي کليدي محيطي و پيشران هاي تغييرات
 تحليل و طبقهبندي نيروهاي کليدي محيطي براساس دو عامل "اهميت" آنها و «عدم
قطعيت» آنها
 منطقدهي به سناريوها به منظور تفکيک آنها از يکديگر
 پربارکردن و غنيکردن سناريوها با مراجعه به عوامل و روندهاي شناساييشده اصلي
 بررسي تصميمات متناسب با هريک از آيندههاي يافتشده در سناريوها
 انتخاب شاخصها و عالئم راهنما به عنوان نشانههاي تحقق سناريو در
آينده(.)Showartz,2008:212-216
عليرغم ارائه گامهاي هشتگانه در ارائه سناريو از منظر شوارتز ،در ابتداي امر توجه به اين
نکته ضروري است که سناريوها ميتوانند در قالب دو الگو ارائه شوند .در الگوي اول ،سناريو
يا سناريوها قبل از وقوع يک رخداد يا وضعيت خاض ارائه و طرح ميشوند .در الگوي دوم،
سناريو يا سناريوها بعد از وقوع يک رخداد و طرحي ذهني از احتماالت آينده نوشته ميشوند.
بر اساس اين الگو ،پژوها حاضر در دسته دوم قرار ميگيرد.
 .4يافتههاي تحقيق
در اين بخا ،در گام نخست ،مباني ژئوپليتيک اتحاديه اروپا مورد بررسي قرار ميگيرد .در واقع،
در اين بخا نقطه آغازين همگرايي و اهميت وحدت پولي مورد بررسي قرار ميگيرد .در گام
دوم بحران مالي سال  2008مورد بررسي قرار ميگيرد که سبب بدبينيها نسبت به وحدت پولي
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شد و چالاها و نيز ضعفهاي نهادهاي مالي اين اتحاديه را نشان را داد و فضا راي براي
شکلگيري جريانهاي مخالف همگرايي به عنوان يکي از پيارانههاي آينده فراهم کرد .سپس
در گام سوم تاثير خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بر وحدت پولي مورد بحث و تحليل قرار خواهد
گرفت.
 .4-1ژئوپليتيک اتحاديه اروپا

اشتراکات فرهنگي و ارزشي در اروپا سبب شد اولين تجربه بشر در حوزه همگرايي منطقهاي در
اروپاي غربي اتفاق افتد و پس از فروپاشي شوروي به سوي اروپاي شرقي نيز گسترش
يابد( .)khalozade,2004:1پس از جنگ جهاني دوم بحث در رابطه با همکاري کشورها با
يکديگر در نظام بينالملل باال گرفت و نظريه منطقهگرائي نمو يافت .منطقهگرائي بر همگرائي
بيشتر کشورها با يکديگر تاکيد دارد و اينکه نميتوان بدون همکاري با ديگر کشورها به پيشرفت
و توسعهاي جامع دست يافت .در جهان امروز دولتهاي ملي و کشورها براي تامين نيازهاي
اقتصادي و منافع ملي و نهايتاً تامين امنيت اقتصادي خود ناچارند به اقتصاد بينالمللي بپيوندند.
از آنجا که اقتصادهاي در حال رشد بخصوص در کشورهاي درحال توسعه ،قدرت و توان الزم
براي رقابت با اقتصادهاي توسعه يافته را ندارند ،به سمت منطقهگرايي گرايا مييابند.
بنابراين منطقهگرايي ميتواند به مثابه پلي باشد که دولتها با اصطکاک کمتري نسبت به يکديگر،
به اهداف و منافع اقتصادي – سياسي خود در جهان دست يابند .به نظر ميرسد که در قالب
همگرايي منطقهاي به دليل پيوستگي جغرافيايي و وجود اشتراکات در يک منطقه ،اهداف کشورها
قابل حصولتر خواهد بود .پس منطقهگرايي براي کشورهاي در حال توسعه ميتواند راهکاري
جهت جلوگيري از حاشيهايشدن باشد و همچنين مسيري مطمئن براي دستيابي به منافع
اقتصادي سياسي باشد چرا که چندين کشور در حال توسعه و از لحاظ قدرت ،متوسﻂ ،از اين
طريق بخوبي ميتوانند در سياست بينالملل ايفاي نقا نمايند و عالوه بر اهداف سياسي
اقتصادي و رشد و توسعه منطقه ،امنيت منطقه را نيز به دليل همکاري کشورها با يکديگر و
وابستگي متقابل پيچيده ميان آنها تامين گردد .همانطور که ميدانيم سنگ بناي همگرايي
منطقهاي ،در اروپا گذاشته شد و ادبيات مربوط به آن در دهه  1960ميالدي در رشتهي روابﻂ
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بينالملل گسترش يافت اما در دهههاي بعد تا فروپاشي شوروي براي مدتي طوالني به دليل
توجه زياد به سطح نظام جهاني و بيتوجهي به تنوعات در ميان سيستمهاي گوناگون منطقهاي،
به اين ادبيات کمتوجهي صورت گرفت که پس از فروپاشي نظام دوقطبي ،گرايا به
همکاريهاي منطقهاي تشديد شد و توجه خاصي به همگرايي منطقهاي معطوف شد.
بنابراين منطقهگرايي در طي دو دهه ي اخير نضج گرفته و در تعامالت بينالمللي نيز از جايگاه
در خور توجهي برخوردار گرديده است( .)Hafeznia,2012:8محققان بر اين باورند که آنچه در
اروپاي غربي به وقوع پيوست ،ميتواند داراي آثار متعددي براي نظريههاي روابﻂ بينالملل
باشد( .)Ghavam,2011:38توضيح بيشتر اينکه منطقهگرايي معموال يک روند دولتمحور
تعريف ميشود که هدف آن تجديد سازمان يک فضاي منطقهاي خاص در راستاي اهداف سياسي
و اقتصادي ميباشد( .)Nuttal,2005,144با اين اوصاف ،همگرايي منطقهاي ،بيان چگونگي
رسيدن به صلح و امنيت بينالمللي و چارچوبي براي مطالعهي روابﻂ بينالملل است .مهمتر
اينکه همگرايي در سطح منطقه کاري بس سهلتر از سطح جهاني است .نظريهپردازان در اين
راستا به داليل ذيل اشاره مينمايند:
 هماهنگي منافع و اشتراک ارزشها و آداب و رسوم بين کشورهاي همسايه بيشتر است؛
 منافع اقتصادي – سياسي کشورها از طريق چند جانبهگرايي بهتر از يکجانبهگرايي تامين
ميشود؛
 کاها جنگ و خشونت از طريق منطقهگرايي بيشتر ممکن است و کشورها انگيزهي بيشتري
براي حل و فصل اختالفات دارند.
در مجموع بر حسب در نظر گرفتن سطوح گوناگون تحليل و توسل به نظريههاي مختلف
ميتوان در ارتباط با همگرايي منطقهاي به نتايج متفاوتي رسيد .دو گروه از نظريههاي سيستميک
يا ساختاري يعني نوواقع گرايي با تاکيد بر محدوديتهاي نظام فاقد اقتدار مرکزي بينالمللي و
اهميت رقابت بر سر قدرت و همچنين نظريههاي وابستگي متقابل ساختاري و جهانيشدن که
روي تغيير در مختصات بينالملل و تاثير دگرگوني اقتصادي و فناوري تاکيد ميکند را ميتوان
مورد توجه قرار داد .آنچه که روشن است اين است که منطقهگرايي به مديريت مشترک و تشکيل

_____________________________ سناريوهاي تاثير برگزيت بر وحدت پولي اتحاديه اروپا 95

نهادهاي منطقهاي منجر مي شود که خود سبب دگرگوني در نظام بينالملل نيز شده
است(.)Sadeghlou and et al,2019:4
يکي از شاخصههاي اصلي اتحاديه اروپا در زمينه اقتصادي همانا وحدت پولي و ايجاد اتحاد
پولي است .جامعه اروپايي يک ساختار ژئوپليتيکي از نوع جديد است(.)Davodifar.2008:137
مرور کلي پيشرفت کار اتحاديه اروپايي در گذشته و حال نشان ميدهد که نفس اتحاد اروپا به
عنوان يک آرمان و ضرورت نظم جديد اقتصادي ـ سياسي جهان بيشتر از گذشته مطرح ميگردد،
ولي در مورد کيفيت آن ابهام ها برطرف نشده است .هم اکنون ،تداوم پيشرفت کار اتحاديه در
زمينه حذف موانع فني ،فيزيکي ،مالي و امنيتي ،حرکت آزادانهتر کاال ،سرمايه ،نيروي کار و
خدمات نيز مطمحنظر است( .)Talaii,1997:93اتحاد کامل به نظر ميرسد به عوامل مهمتري
نياز داشته باشد که همانا عوامل سياسي و اجتماعي است ،در اين زمينه نقاط افتراق و تفاوت
نظرگاههاي بخاهاي مختلف اروپا مدنظر بايد قرار گرد .به عنوان مثال انگلستان در عين حال
که از لحاظ اقتصادي يکي از اعضاي مؤثر اروپاي متحد بود ،اما تحفظهاي متعددي در مورد
وحدت پولي و سياسي اروپا داشت( .)Redwoods,2003: 30ساده شدن ،روشنشدن ،گسترش،
تقويت چارچوب قانوني ،معاهدات موسس به وسيله معاهدات ديگر تکميل و اصالح شده است.
در سال  2002پنجاه سال عمر "معاهده جامعه فوالد و ذغال اروپا" به پايان رسيد و مسئوليت
در حوزه ذغال و فوالد به اتحاديه اروپا منتقل شد .بدين ترتيب چارچوب معاهده اتحاديه اروپا
بطور اساسي از چارچوبي که در دهه  1950بنا نهاده شد ،متفاوت است .موفقيت کشورهاي
اروپايي در پيشبرد همکاري و همگرايي در يک بخا سبب شد که آنها همکاري و همگرايي
در ديگر بخاها را نيز دنبال کنند .از طرفي اين ضرورت وجود داشت که همکاريها گسترش
يابد تا ساختار همگرايي قوام بسيار بيشتري بيابد .به اين خاطر بود که اقدامات در راستاي رسيدن
به وحدت پولي نيز آغاز شد و در نهايت در  9و  10دسامبر  1991سال  1991در شهر
ماستريخت هلند وزاري خارجه قراردادهاي مربوط به حوزه وحدت پولي را امضا کردند و گامي
اساسي در مسير وحدت پولي برداشتند.
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در واقع معاهدات حقوقي و سياسي و متعدد مانند قرارداد ماستريخت است که امکان انسجام و
هماهنگي ميان اعضاي اتحاديه اروپا را فراهم کرده است و به تصميمات جمعي مشروعيت
ميبخشد و اجراي آن را آسانتر ميسازد( .)karami,2019:52اين قراردادها ،بر پايه سه اصل
وحدت اقتصادي ،سياسي و پولي و نيز يکسان کردن سياست خارجي استوار بود .هدف پيمان،
اين بود که اتحاديه ،به اولين قدرت اقتصادي اروپايي و به دنبال آن ،جهاني مبدل شود تا بتواند
با يک صداي واحد در صحنه سياسي جهان ظاهر گردد و با يک نيروي نظامي از تماميت ارضي
خود دفاع کند .البته ،اعضاي اتحاديه اروپا نسبت به اين قراردادها همسويي کامل نداشته و
نسبت به مسائلي که در اين اجالس دو روزه مطرح شد ،نظرات متفاوتي ارائه کردند .سرانجام با
در نظر داشتن اين اختالف نظرها و با توجه به نقاط اشترک ،معاهده ماستريخت در  212صفحه
در هفتم فوريه  ،1992به وسيله نمايندگان  12کشور عضو جامعه اروپا امضا شد .عليرغم تمام
اختالفات ،پيمان ماستريخت در نوامبر  1993اجرايي شد و جامعه اروپا به شکل رسمي به اتحاديه
اروپا تغيير پيدا کرد و چشمانداز شکلگيري پول و سياست خارجي واحد شفافتر و عينيتر
شد.
 .4-2بحران درحوزه يورو

به دنبال بحران اقتصادي سال  ،2008يونان اولين کشور اروپايي بود که بحران پولي در آن آغاز
شد .در واکنا به اين بحران جهاني که در حال تسري به کشورهاي اروپايي ديگر مانند پرتغال
و اسپانيا بود ،سران اروپايي براي حل بحران در اول مارس  ،2009نشست فوري تشکيل دادند.
اين نشست شکاف هاي دروني در پاسخ به اولين بحران مالي اروپايي را نشان داد .خيلي زود
آشکار شد که کمک  142ميليارد دالري براي حوزه يورو اصالً کافي نيست .در نشست بعدي
در بروکسل در سال  ،2010بودجه  750ميليارد يورويي مصوب شد .اين بحران ،ناکارامدي
نهادهاي سياسي – اقتصادي اتحاديه اروپا را آشکار کرد.
بحران منطقه يورو که بطور خاص از سال  2009آغاز شد بدبيني دامنگيري را نسبت به اتحاد
پولي در منطقه گسترش داد بطوريکه احزاب پوپوليست در کشورهاي اتحاديه اروپا ،از اين
موضوع سوءاستفاده کردند و حتي رقيب انتخاباتي امانوئل مکرون در دور نهائي رياست جمهوري
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فرانسه سال  2018يعني مارين لوپن ،عمالً خواستار رايگيري براي خروج از منطقه يورو در
فرانسه شد .اگرچه مکرون ،از اتحاد پولي دفاع ميکند اما نقد او نيز اين است که وحدت پولي
يورو به سمتي گرايا پيدا کرده است که تنها منافع ملي کشور آلمان را تامين ميکند و لذا نياز
به اصالح جدي دارد( .)Tisdall,2020:1بريتانيا از همان ابتدا مخالف وحدت پولي از طريق
پيمان ماستريخت بود و بعداً مفاد اين پيمان را به شکل مشروط پذيرفت .توني بلر نخست وزير
وقت  5شرط را براي پذيرش يورو به عنوان ارز اصلي پذيرفت که آن را در واقع "پنج آزمايا
اقتصادي"1ناميد که عبارتنداز:
• آيا چرخههاي تجاري و ساختارهاي اقتصادي به گونهاي باهم سازگار هستند که ما و ديگر
اعضا بتوانيم با نرخ بهره يورو بطور دائم با آن کنار بيايم؟
• در صورت بروز مشکالت ،آيا انعطافپذيري کافي براي مقابله با آنها وجود دارد؟
• آيا پيوستن به اتحاديه اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا شرايﻂ بهتري براي شرکتهايي که
تصميم ميگيرند که سرمايهگذاري بلندمدت در انگليس داشته باشند ،ايجاد و تضمين ميکند؟
• ورود به اتحاديه اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا چه تاثيري بر جايگاه رقابتي صنعت خدمات
مالي انگليس ،به ويژه بازارهاي عمدهفروشي شهري خواهد داشت؟
•

به طور خالصه ،آيا پيوستن به اتحاديه اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا باعث افزايا رشد،

ثبات و افزايا ماندگاري در مشاغل خواهد شد؟(.) HM Treasury,2019
خزانهداري سلطنتي بريتانيا براي اولين بار در اکتبر  ، 1997پنج آزمايا اقتصادي را ارزيابي کرد،
اين ارزيابي منوط بر اين شد که اقتصاد انگليس نه به اندازه کافي با ساير کشورهاي اتحاديه اروپا
همگرايي داشته باشد و نه به اندازه کافي انعطافپذير باشد ،تا براين اساس عدمعضويت آن در
اتحاديه پولي را توجيه کند.
بيشک نخستين پيامد خروج بريتانيا از اين بلوک اروپايي ،تاثيرات ژئوپليتيکي آن خواهد بود
که توازن قدرت در اروپا را از اساس به لرزه افکنده و اين اتحاديه را به تجديدنظر در نقا
جهاني خود وادار ميسازد( .)Shirazi,2017:169در واقع اختالفات اساسي ميان اعضاي اين
1. Five Economic Tests
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اتحاديه حتي ميتواند جايگاه جهاني اتحاديه اروپا را تنزل دهد(.)Mirfakhraee,2016:125
اهميت آثار ژئوپليتيکي خروج بريتانيا از اين جهت است که که بين فرانسه و آلمان براي بيااز
نيم قرن جنگ و رقابت در جريان بود و انگلستان با ايفاي نقا ميانجيگري و توازندهنده بعد
از پايان جنگ جهاني دوم تالش کرد که فرانسه و آلمان را در جهت همکاري سوق دهد .در
واقع نميتوان منکر نقا انگلستان در حفظ صلح بين آلمان و فرانسه بعد از جنگ جهاني دوم
بود .عالوه بر اين ،انگلستان با حضور در اتحاديه اروپا ،اين اتحاديه را به بازيگر مهمي در عرصه
جهاني تبديل کرد .حال با خروج انگليس از اتحاديه اروپا سوال اساسي ،وضعيت روابﻂ آلمان
– فرانسه از يک سو و از سوي ديگر جايگاه بينالمللي اين اتحاديه از سوي ديگر است .همچنين
بايد گفت که آمال وانگاره امپراتوري که يکي از پيشرانهاي برگزيت نيز بوده است ،يکي از
برسازندگان اصلي سياست خارجي انگليس پس از پايان عصر امپراتوري بوده است .به نظر
ميرسد برسازي عبارت و يا استعاره بريتانيا جهاني نيز در متن انگاره امپراطوري بريتانيا قابل
تحليل باشد .سياستي که البته ابعاد ژئوپليتيکي و امنيتي ،مؤلفههاي ژئواکونوميکي و مالحظات
ژئوکالچر را نيز در بر ميگيرد.آمال و آرزوهاي جهاني در نظر سران انگليس به شرح زير است:
 برگزيت نه به معناي درونگرايي بلکه به معناي حمايت عمومي از انگليس بينالملليتر و
برونگراتر است؛
 برجستهسازي عبارت "دوستان قديمي و متحدان جديد" و اهميت يافتن متحدان و بازارهاي
جديد مثالً در آسيا در کنار اروپا؛
 حمايت از نظم قاعده محور نظام بينالملل در مقابل بازيگران غيرمسئول آنهم در قرني که از
نظر ژئوپليتيکي ستيزهجويانهتر شده است؛
 تأکيد بر نقا رهبري انگلستان در حمايت از تجارت آزاد و استفاده از ظرفيتهاي آن براي
ايجاد شغل در انگليس پسابرگزيت.
 .4-3برگزيت وآينده يورو

تا پيا از سال  2002هرکدام از دولتهاي اتحاديه اروپا واحد پول خود را داشتند .اين
ناهماهنگي باعث اتخاذ تصميمي جدي براي اتحاد پولي در اين سال شد .مسئلهاي که از همان
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آغاز بريتانيا با آن مخالفتهايي داشت تا جائي که  18سال پس از اتحاد پولي کشورهاي اتحاديه
اروپا ،انگلستان با برگزيت ،از اتحاد پولي يورو بيرون آمد؛ اينکه چقدر اين جدائي به نفع يا به
ضرر بريتانيا بوده و خواهد بود نياز به بررسي دقيق دارد.
خروج بريتانيا از برگزيت ميتواند در بلندمدت صدمات اقتصادي -تجارياي را به اتحاديه اروپا
وارد کند .حجم تجارت و خدماتي که بريتانيا با اتحاديه اروپا دارد حدوداً  800ميليارد دالر
ارزيابي ميشود رقمي که بيا از سه برابر تجارت با امريکاست( .)j.Lynch,2019:1اين گزاره،
اصرار و تشويق بريتانيا از طرف ترامپ را براي خروج سريعتر از برگزيت روشنتر ميکند؛ چرا
که امريکاي ترامپ به دنبال اين بود که تجارت  262ميليارد دالري خود را با بريتانيا افزايا دهد
و به نوعي جايگزين خﻂ تجاري انگليس-اتحاديه شود .بر اين اساس اگر اين رويه پيا گرفته
شود و کانال تجاري انگليس -امريکا جايگزين اتحاديه اروپا شود؛ اقتصاد اتحاديه اروپا به شدت
ضربه خواهد ديد و احتمال جدائي ديگر کشورهاي اقتصادي مهم اتحاديه مانند آلمان و فرانسه
به دليل هزينه زيان بيا از سود و صرفه اقتصادي وجود خواهد داشت.
برخي معتقدند که امکان بازگشت انگليس به اتحاديه اروپا وجود دارد .اگرچه اين تحليل با
وجود حضور بوريس جانسون که نخست وزيرياش را مديون برگزيت است و اساساً به
واسطهي شعار خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا پست نخستوزيري را بدست آورد و همچنين
حضور نايجل فاراژ ،رهبر حزب برگزيت که قريب به  27سال براي خروج انگليس تالش کرده
است ناممکن به نظر ميرسد .از طرف ديگر خروج انگليس ميتواند در آينده مانند روابﻂ کانادا-
اتحاديه اروپا ادامه پيدا کند کما اينکه کانادا با اتحاديه اروپا پيمان تجارت آزاد را امضا کرده است
درحالي که نه عضو بازار واحد است و نه اتحاديه گمرکي! رويهاي که انگليس هم ميتواند پيا
بگيرد.
برگزيت ميتواند موجب سرازيرشدن منابع پولي و مالي به کشورهايي نظير آلمان و سوئيس که
اقتصادهاي باثبات حوزه يورو هستند بشود چه اينکه با خروج انگليس از اتحاديه ،سهم تجاري-
پولي بريتانيا بر دوش اقتصادهاي قوي اتحاديه خواهد افتاد .ذکر اين نکته حائز اهميت است که
ارزش پوند انگليس از سال  2016تا  2020در نوسان بوده است با اين توصيف ،برگزيت ميتواند
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رقابتي تنگاتنگ را بين نرخ تسعير ليره استرلينگ(پول ملي بريتانيا) و يورو ايجاد کند و موجب
تقويت يورو شود که البته تقويت يورو در اين شرايﻂ احتماالً موجب بيثباتي در اتحاديه نيز
خواهد شد .چرا که کشورهاي بدهکاري مانند ايتاليا ،يونان و فرانسه را مجبور به بازپرداخت
وامهايشان با يوروي گرانتر ميکند .بر اين اساس در صورت کاها ارزش پوند ،منطقه يورو با
پتانسيل جمعيت  330ميليوني که دارد ميتواند افزايا پيدا کند و بازارهاي مالي را به سمت
خود متمايل سازد .شاخص کاها قيمت پوند از  2016تا اواخر  2019تا پيا از خروج بريتانيا
از اتحاديه اروپا را ميتوان در نمودار زير به وضوح ديد:
شكل( :)1نمودار روند کاهش ارزش پوند از زمان راي به برگزيت

()Source:https://www.macrotrends.net/2549/pound-dollar-exchange-rate-historical-chart
با خروج انگليس از اتحاديه اروپا بيم آن ميرود که ديگر اعضا نيز اين رويه را دنبال کنند و
آينده وحدت پولي اروپا را پس از سالها تالش به مخاطره بياندازند اما اين سناريو تا چه اندازه
مي تواند درست باشد؟ به نظر ميرسد که اگر بريتانيا بتواند در کوتاهمدت شعارهاي قبل از
برگزيت خود را مبني بر موفقيت اين کشور بدون استفاده از يورو محقق کند احتمال خروج
برخي ديگر از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد .مارکوس گاستينجر(استاد دانشگاه
سالزبورگ)1در خصوص احتمال خروج کشورهاي عضو اتحاديه از منطقه يورو بر اساس
شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ،اين کشورها را به سه دسته تقسيم ميکند :نخست
کشورهاي نظير اسپانيا ،ايرلند ،هلند و ليتواني است که بسيار بعيد است اتحاديه اروپا را ترک
کنند .به عنوان مثال توجه داشته باشيد که ايرلند به وضوح در آن دسته قرار ميگيرد .دوم
)1. Markus GA Stinger (University of Salzburg
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کشورهاي که شامل فرانسه ،آلمان ،رماني ،بلغارستان ،اسلووني ،سوئيس ،هستند که احتمال
خروج آنها هرچند بسيار بعيد به نظر ميرسد اما نسبت به کشورهاي دسته نخست احتمال
بيشتري براي خروج آنها وجود دارد .گروه سوم کشورهاي هستند که بسيار بيشتر مستعد جدائي
از حوزه يورو هستند و شامل باقي کشورهاي عضو اتحاديه ميشوند .يونان و ايتاليا را ميتوان
در اين دسته يافت .اگر از بعد ديگر به اين سناريو نگاه شود ،آلمان به عنوان قويترين اقتصاد
اتحاديه اروپا مرکز ثقل پايداري اعضاي ديگر است .تا زماني که آلمان در اتحاديه اروپا باقي
بماند ،بعيد به نظر ميرسد که ساير کشورها بتوانند منافع ملي خود را با قطع روابﻂ با بروکسل(و
بنابراين ،تا حد قابل توجهي ،آلمان) تامين کنند .فرانسه تا حدودي مستعد حساسيت سناريوي
خروج است ،اما فرانسويها نيز داراي هويت اروپايي نسبتاً مشخصي هستند و با کنار گذاشتن
يورو با مشکالت بزرگي روبرو خواهند شد .با توجه به جايگاه فرانسه و آلمان و نيز پايداري
در اتحاديه اروپا ،تصور سناريوي يک محتمل که در آن بسياري از کشورها(در صورت وجود)
ترجيح دهند که از اتحاديه خارج شوند ،دشوار است(.)GA stinger, 2019:1
 .5تجزيه و تحليل دادهها
بر مبناي آنچه که تاکنون شرح داده شد ،در ادامه به استخراج سه سناريو و شرح آنها پرداخته
ميشود .در واقع ،نظر به روند تحوالت و خروج رسمي بريتانيا از اتحاديه اروپا ،الزم است با
نگاهي دقيق تر به آينده يورو در نبود بريتانيا پرداخته شود .در ادامه بر مبناي رويکرد شوارتز به
سناريونويسي تالش ميشود ،عناصر اصلي و عدم قطعيتها مشخص گردد و سپس سه سناريو
ارائه شود:
جدول( :)1عوامل کليدي در سناريوها
رديف

سطح داخلي

سطح منطقهاي

سطح بينالمللي

1

هويتطلبي

برتري قدرت مالي واقتصادي آلمان

آمريکا

2

وفاداري اسکاتلند وايرلند به حفظ ساختار اتحاديه اروپا

هويت اروپايي فرانسه

چين

3

حاکميت

تداوم بحران يورو

روسيه

4

مهاجرت

استقاللطلبي ( يونان ..ايتاليا)

تضعيف موقعيت و نافذيت
اتحاديه اروپا
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جدول( :)2عدمقطعيتهاي موجود در سناريوها
رديف

سطح داخلي

سطح منطقهاي

سطح بينالمللي

1

اجرايي شدن تعرفه صفر سهميه صفر ميان

رشد مليگرائي در

نقا و نفوذ امريکا

اتحاديه اروپا و انگليس پس از برگزيت

منطقه اروپا

2

بازگشت به(اتحاديه اروپا)

کاها يا افزايا رشد

3

تضعيف يا فزايا جايگاه انگليس در اروپا

4

افزايا يا کاها ارزش پوند

شکست ترامپ

اقتصادي اتحاديه اروپا
همگرايي يا واگرايي در روابﻂ

همگرايي و واگرايي در روابﻂ

مالي -تجاري

سياسي وامنيتي فرا اتالنتيکي

به هم خوردن موازنه تجارت

مستحکمتر شدن خﻂ ارتباطي

ميان اتحاديه اروپا و انگليس

لندن – واشنگتن

جدول( :)3سناريوها؛ شرايط وقوع و موانع وقوع
سناريو اول :خوشبيانه(مطلوب مرجح)

سناريو دوم :حفظ وضع موجود:

سناريو سوم :بدبينانه(محتمل)

همگرايي جامع يا باز آفريني اتحاديه

باورپذيري اروپا درقالب جامعه

فروپاشي مالي اتحاديه اروپا

اروپا

چند قطبي

پيشران :اقتدارمالي اروپا .تمايل اعضاي

پيشران :حرکت اتحاديه اروپا به

پيشران  :حس جداييطلبي ميان

کارتهاي شگفتيساز
بازگشت بريتانيا به

جديد براي پيوستن به منطقه يورو،

سمت چند قطبي ،رقابت بر سر

قدرتهاي مالي اصلي در منطقه

اتحاديه اروپا حمايت

رهبري و مديريت مالي آلمان ،همگرايي

رهبري مالي و سياسي  ،دخالت

يورو؛ حادترشدن بحران مالي ميان

جوبايدن از اتحاديه

مالي و سياسي بيشتر ميان برلين –پاريس

آمريکا در امور داخلي اروپا،

اعضا به دليل تقسيم آن به

اروپا

پس از برگزيت ،استقالل منطقه يورو از

ضعف مالي اعضاي جديد (

کشورهاي دارا ( آلمان –

کاها ارزش يورو و

دالر ،اروپاگرائي

اروپاي شرقي )

فرانسه )....و کشورهاي ضعيف(

احتمال فروپاشي

يونان ،ايتاليا )......کاها رشد مالي

حوزه مالي يورو

اتحاديه همزمان با تشديد بيکاري،

افزايا بدهيها اعضا

سدکنندهها :وجود اعضاي گريز از مرکز

سدکنندهها :توافق مالي با بريتانيا

سدکنندهها :حمايت قدرتهاي

چون يونان وايتاليا ،تضعيف منطقه يورو

پس از برگزيت ،همکاري مالي

بزرگ اتحاديه از کشورهاي

خروج سرمايه شرکتهاي چند
مليتي ازمنطقه يورو ،رشد
ناسيوناليسم و افول اروپاگرايي در
پي تشديد پوپوليسم

پس ازخروج بريتانيا،

تجاري اتحاديه اروپا با

متوسﻂ و ضعيف در حوزه مالي

وجود رقابت ميان آلمان وفرانسه برسر

قدرتهاي نوظهور جهاني

يورو ،رشد بازارهاي مالي اروپا با

رهبري اتحاديه اروپا،

چين -هند و روسيه.

همگرايي بيشتر پس از برگزيت

تضعيف آتالنتيگگرايي پس از خروج
بريتانيا

،توافق بلند مدت مالي با بريتانيا

_____________________________ سناريوهاي تاثير برگزيت بر وحدت پولي اتحاديه اروپا 103

حال پس از ارائه ســناريوهاي ســهگانه براســاس رويکرد شــوارتز ،در ادامه و بر مبناي گامهاي
هشتگانه در مباحث شوارتز به تشريح سناريوهاي يادشده پرداخته ميشود.
 .1ســناريو مطلوب ،همگرايي جامع يا بازآفريني اتحاديه اروپا .اتحاديه مالي و اقتصــادي اروپا
کامل شده و روند عضويت در اتحاديه شتاب بيشتري خواهد گرفت.
شاخص حاکميتي :هيچ شاخص حاکميتي درقالب بينظمي وجود ندارد و تمايلي براي خروج
از اتحاديه وجود ندارد.
وضعيت عضويتها :اعضاي فعلي به عضويت کامل اتحاد مالي و اقتصادي اروپا( )ٍEmuپيوسته
وه شت ک شور خواهان ع ضويت(له ستان  ،ليتواني ).....نيز در چرخه ع ضويت در پول واحد
قرار دارند؛ گرچه بريتانيا هيچ وقت به منطقه يورو نپيوست.
تمرکزگرايي :با حما يت بانک مرکزي اروپايي ،روند انســـجام و حدت مالي در اين اتحاد يه
بيشتر شده و نيز بيمه مرکزي بدهيها موجود را مديريت نموده است.
بدهيها :ميزان بدهي کاها يافته و هزينه وام گرفتن در منطقه يورو پايين آمده است.
نرخ رشد :ميزان رشد روبه باالست و بيکاري در ميان اعضاي اتحاديه روبه کاها است.
اروپاگرائي :ر شد معقول اقت صادي سد باب شعارهاي ضد اروپائيگرايي شده در همان حال
همگرايي بيشتر به يک احساس همهگير در اتحاديه اروپا بدل شده است.
.2سناريو اروپا در قالب جامعه چندقطبي
دورنماي آينده :اروپا به سمت چندمرکزي يا چندقطبي از لحاظ مالي و سيا سي حرکت خواهد
کرد.
شـــاخص حاکميتي :با خروج بريتانيا از اتحاد يه اروپا ،تکاپوي يونان و حتي ايتاليا نيز براي
خروج بي شتر مي شود ولي جريان خروج با خوا ست آلمان و فران سه براي حفظ اتحاديه اروپا
متوقف ميشود.
تمرکزگرايي :روياي اروپا متحد و واحد از نظر مالي و ســياســـي گرچه با خروج بريتانيا رنگ
باخته با اين وجود ت شکيل بانک مرکزي اروپا و تزريق پول از سوي ک شورهاي قدرتمند نظير
آلمان و فران سه به شکلگيري شبکه گ سترده مالي و همکاريهاي مالي در درون اتحاديه کمک
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خواهد کرد.
وضعيت عضويت :تعداد کمي از کانديداهاي عضويت در اتحاديه شرايﻂ پيوستن به آن را پيدا
ميکنند.
بدهيها :شــرايﻂ باز پرداخت بدهيها براي بعض ـي اعضــاي عضــو اتحاديه بهتر ميشــود ولي
همچنان ميزان بدهي درسطح باالي تخمين زده ميشود.
نرخ رشــد اقتصــادي :نرخ رشــد اقتصــادي با تکانهاي مثبتي روبرو ميگردد ولي اين رشــد
درسطح متوسﻂ باقي ميماند از ديگر سو ميزان بيکاري همچنان باالست.
اروپاگرايي :بدليل م شکالت اقت صادي و نرخ بيکاري ضديت با اروپايگرائي در ميان اع ضا و
شهروندان اروپايي از مقبولبيت بي شتري برخودار ا ست .با اين وجود ،وفاداري سيا سي و حفظ
امنيت يکپارچه اروپا طرفداران زيادي دارد .جنبا ضـــدهمگرايي به پوپوليســـم موجود دامن
ميزند.
.3سناريو واگرايي
دورنمايي آينده :اتحاديه اروپا به سمت واگرايي بيشتر حرکت خواهدکرد.
شاخص حاکميتي :اروپاي واحد و يکپارچه با موج جديد ا ستقاللطلبي به ک شورهاي م ستقل
تبديل خواهد شد.
وضعيت عضويت :هيچ کدام از کانديداهاي جديد به اتحاديه نخواهند پيوست ،و اتحاديه اروپا
در قالب يک نماد باقي خواهد ماند.
تمرکزگرايي :منطقه يورو با بروز آشوبهاي ساختاري در زمينه مالي و پولي و تعضيف همزمان
سازمانها و نهادهاي وابسته به آن بيا از گذشته تضعيف خواهد شد.
بدهيها :ميزان بدهي انبا شته شده از زمان قبل بهويژه در ميان اع ضاي ضعيف بي شتر و به ر شد
بيکاري فزاينده منجر ميشود .البته وضعيت آلمان و چند کشور ديگر متفاوتتر است.
.6نتيجهگيري
در اين مقاله و با با بررسيهاي صورت گرفته بر مبناي مطالعات آينده پژوهشي ،سه سناريو به
ترتيب زير به دست آمد:

_____________________________ سناريوهاي تاثير برگزيت بر وحدت پولي اتحاديه اروپا 105

طبق ســناريو اول با عنايت به وضــعيت خاص انگليس دراتحاديه اروپا و تمايل به گســترش
روابﻂ فرااتالنتيکي و پيامدهاي منفي مهاجرت براي انســـجام اتحاديه اروپا()Shushtari,2020
سناريو نخ ست اين ا ست که با خروج انگل ستان از اتحاديه اروپا که همي شه از مخالفان وحدت
پولي بود اين امکان فراهم شده ا ست که اتحاديه اروپا با محوريت ديگر اقت صادهاي برتر مانند
فرانسه ،آلمان و سوئيس در مسير انسجام و همگرايي بيشتر حرکت کند .نگارندگان اين سناريو
را محتملترين سناريو ميدانند.
ســناريو دوم اين اســت که با توجه به اينکه بحران مالي ســال  2008ناکارآمدي نهادهاي مالي
اتحاديه اروپا را نشــان داد و ســبب تقويت احزاب پوپوليســت و راســتگراي شــد که خواهان
خروج از اتحاديه اروپا شدند ،ديگر ک شورهاي ع ضو اتحاديه اروپا نيز ممکن ا ست بر ا ساس
اصل سود و زيان به اين نتيجه برسند که ضررهاي پايبندي به پول واحد بيشتر از نفع آن است
و لذا صرفاً از پيمان وحدت پولي خارج شوند .اين امر اتحاديه اروپا را چندقطبي ميکند.
طبق سناريوي سوم با فاصله گرفتن انگليس ازحوزه يورو وتحکيم مناسبات تجاري وسياسي با
آمريکا ممکن ا ست اروپا با تغيير توازن قدرت و شکلبندي قطبهاي جديد وارد دوره تازهاي
ازچالاها گردد و ممکن اســت آن را در مسـير فروپاشـي قرار دهد .طبق ســناريو نخســت که
محتملترين سناريو ا ست با عنايت به و ضعيت خاص انگليس در اتحاديه و تمايل به گ سترش
روابﻂ فراآتالنتيکي و معضـــالت بحث مهاجرت و پول واحد اروپا(يورو) خروج اين کشـــور
ميتواند نظم و انســجام بيشــتري براي اتحاديه اروپا در پي داشــته باشــد .اين همگني به دليل
خوا ست م شترک آلمان به عنوان غول اقت صادي اروپا و نيز فران سه به دليل پي شينه سيا سي و
نظامي در قاره سبز محتملتر به نظر مير سد .طبق اين سناريو پتان سيل جمعيتي حوزه يورو که
 330ميليون نفر است خود مولفه اثرگذار بر همگرايي و تداوم وحدت پولي اروپا است .حتي
با خروج انگليس نيز کشــورهائي نظير آلمان ،ســوئيس و فرانســه که اقتصــادهاي قوي دارند
ميتوانند بازار بهتري در تجارت دا شته با شند .بر مبناي بدبينانهترين سناريو يعني سناريو سوم
بايد گفت که نخســـتين پيامد خروج انگليس از حوزه يورو تا ثيرات مســـتمر در ســـه حوزه
ژئوپليتيکي -ژئواکونوميکي و ژئوکالچري در سطوح منطقهاي و جهاني ا ست .با فا صله گرفتن
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انگليس از حوزه يورو و تحکيم مناسبات تجاري و سياسي با آمريکا ممکن است اروپا با تغيير
توازن قدرت و شـــکلبندي قطب هاي جد يد وارد دوره تازهاي از چالا ها گردد .چالا هاي
احتمالي ميتواند منجر به بحران هاي جد يدي براي اروپا گردد .براي مثال ،بحران پولي -مالي
اتحاديه اروپا که تقريبا همزمان با بحران اقتصادي جهاني از سال  2008آغاز شد شکاف عميقي
را در اتحاد يورو در بين کشــورهاي عضــو پديد آورد و رشــد احزاب پوپوليســت در چندين
کشور عضو را که خواستار جدائي کشورشان از اتحاد يورو بودند را بيشتر کرد ،تا جائي که در
سال  2016انگلستان جدائي از اتحاديه اروپا را به راي عموم گذاشت و البته اکثريت مردم ،نظر
به ترک اتحاديه را دادند تا  4ســال بعد يعني در پايان ســال  2020بريتانيا رســماً از اين اتحاد
خارج شــد .از طرف ديگر موضــوعي محتملي که بر بازگشــت مجدد انگليس به اين اتحاديه
ا شاره دارد اين م سئله را مطرح مي سازد که در صورت بازگ شت دوبارهي انگل ستان به اتحاديه
اروپا ،بعيد به نظر مير سد که اين ک شور با توجه به مخالفتهاي پي شين ،تمايلي به پيو ستن به
اتحاد پولي يورو داشــته باشــد و در بهترين حالت ممکن ،بريتانيا در صــورت بازگشــت ،براي
ت سهيل قوانين گمرکي ،سامان دادن به بحث اشتغال و تداوم روابﻂ سياسي مشتاق خواهد بود؛
چرا که انگل ستان در برهههاي مختلف ن شان داده ا ست که پوند را ارجح بر يورو ميداند .طبق
ســناريوي ســوم که بر واگرايي و ادامه رويه انگليس از جانب ديگر کشــورهاي عضــو اتحاديه
تاکيد دارد در صورتي که کشورهاي عضو يورو ،به اين نتيجه برسند که ضرر عضويت در اين
اتحاديه بيا از منافع آن ا ست .احتمال خروج برخي از آنها نيز در آينده وجود دارد و البته اين
سناريو درخصوص کشورهايي چون آلمان و فرانسه بعيد به نظر ميرسد .بر اين اساس؛ آينده
وحدت پولي اروپا را در حالت بدبينانه ميتوان اينگونه در نظرگرفت که اگر کانال تجاري
انگليس -امريکا مســـتحکمتر از پيا شـــود احتمال تزلزل در روابﻂ تجاري اتحاد يه اروپا با
انگليس وجود دارد و البته بنابر آنچه گفته شــد اين احتمال نيز وجود دارد که کشــورهائي نظير
فران سه نيز عطاي اتحاد يورو را به لقايا ببخ شند و به دنبال سود و ک سب منافع ملي بي شتر
باشـــند .ســـناريو دوم نيز بحث انتفاع طرفين وتوافق اتحاديه اروپا با انگليس در قالب حفظ و
تداوم همکاريهاي مشـــترک پس از خروج تاکيد دارد ،يعني حفظ وضـــعيت موجود و ادامه
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همکاريهاي قبلي در حوزه مالي و سياسي است.
.7قدرداني
نويســندگان مقاله در پايان بر خود الزم ميدانند که کمال ســپاســگزاري از معاونت پژوهشــي
دانشــگاه آزاد اســالمي واحد تهران مرکز ،گروه حقوق و علوم س ـياســي و نيز دســتاندرکاران
فصلنامه ژئوپليتيک را داشته باشند.
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