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  چکیده
گیر کشورهاي ایرلند،  یشتر دامنبو کرده را با مشکالت فراوانی مواجه  اروپا ۀیاتحادبحران مالی و اقتصادي چند سال اخیر 

، به شود محسوب می 1957یورو که بزرگترین بحران اقتصادي اروپا از بحران . ه استویژه یونان شد هپرتغال، ایتالیا، اسپانیا و ب
ها، سیاست ضعیف مالی  آن هاي توانایی بازپرداخت بدهی ةباالي پنج کشور مذکور و تردید دربار هاي طور خاص از بدهی

چند  هر. شد میاعضا ناشی  یورو و ناتوانی مقامات بانک مرکزي اروپا براي ایجاد انضباط مالی در میان ۀبرخی کشورهاي منطق
ولی تاکنون موفق به  ،از رونق اقتصادي شود اي کند و مجدداً وارد دوره را مهار بحران توانست تا حدودي  هاتحادی 2013از سال 

الی که مطرح ؤس باتوجه به مطالب مذکور .رفع کامل بحران نشده است و اثرات آن در آینده نیز بیشتر خود را نشان خواهد داد
فرضیه تحقیق این است که بحران اروپا داشته است؟ اتحادیۀ  شود این است که بحران یورو چه تأثیري بر روند همگرایی یم

أثیرات سیاسی و اجتماعی در برخی کشورهاي عضو، منجر به ایجاد مشکالت فراوان اقتصادي و جدایی و یورو عالوه بر ت
عمل آمده در راستاي مهار  هبهاي  ي تالش واسطه چند بههر . اروپا شده است ۀاتحادیاي  شکاف میان اقتصادهاي بزرگ و حاشیه

رسد اثرات آن وسیع  وارد دورة رشد اقتصادي شده، اما به نظر می اروپا مجددا ۀکمتر شده و اتحادیبحران، مشکالت اقتصادي 
 بر یورو بحران ثیراتأفوق، موضوع ت ۀرضیبررسی ف براي .بوده و به نوعی روند همگرایی اتحادیۀ اروپا را متزلزل کرده است
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افراطی و  گرایی ملی هاي حاکم، رشد اجتماعی و سقوط زودهنگام برخی دولت هاي آرامینا بیکاري، گسترش افزایش
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  مقدمه
ترین  کی از مهمواقتصادي و یي سیاسی ها قدرت کشور عضو از بزرگترین 28اروپا با  ۀاتحادی

المللی  بین هاي و حضور پررنگی در محافل و سازمان استهاي اقتصادي و تکنولوژیکی جهان   ظرفیت
. رو کرده است هبحران اقتصادي چند سال اخیر این اتحادیه را با چالش بزرگی روباین، دارد، اما با وجود 

و  استبزرگترین بحران اقتصادي اروپا  1957 اقتصادي اروپا در سال ۀبحران یورو، از زمان تشکیل جامع
 ؛دیگر تمرکز اتحادیه بر تقویت پیوندها و همگرایی اقتصادي قرار گیرد وقوع آن موجب شده است بار

. مشکل خواهد کرد سیاسی، امنیتی و اجتماعی را نیز دچار هاي اقتصادي سایر حوزه ةکه بحران در حوزچرا
فزایش نرخ بیکاري، افزایش بدهی دولتی و کاهش نرخ رشد امانند هایی این بحران ابتدا در شاخص

پرتغال،  ویژه سپس بیشتر کشورهاي اروپایی و به و )4 -3، صص 1391زنگنه،( اقتصادي نمود پیدا کرد
چند به باور بسیاري از کارشناسان، بحران  هر. یورو را در بر گرفت ةایتالیا، اسپانیا، ایرلند، یونان در حوز

 را اروپا با اقداماتی که انجام داده، توانسته است تا حدودي  آن ۀفروکش کرده و اتحادی 2013یورو از سال 
کنون موفق به رفع  رسد تا می ولی به نظر ،از رونق و رشد اقتصادي شود اي کند و مجدداً وارد دوره مهار

  .اثرات آن  در آینده  نیز بیشتر خود را نشان خواهد داد کامل  بحران نشده است و
شود این است که بحران یورو چه تأثیري بر روند  الی که مطرح میؤس ،توجه به مطالب مذکور با

ثیرات سیاسی و أکه بحران یورو عالوه بر تاست اروپا داشته است؟ فرضیه تحقیق این  اتحادیۀ همگرایی
اف میان اجتماعی در برخی کشورهاي عضو، منجر به ایجاد مشکالت فراوان اقتصادي و جدایی و شک

عمل آمده در راستاي  هب هاي تالش ۀواسط هچند ب هر. اروپا شده است ۀاتحادی اي اقتصادهاي بزرگ و حاشیه
رونق  ةاروپا مجدداً وارد دور ۀوجود آمده کمتر شده و اتحادی همهار بحران، مشکالت اقتصادي و شکاف ب

اروپا را  ۀبوده و روند همگرایی اتحادیرسد اثرات این بحران وسیع  میو رشد اقتصادي شده، اما به نظر 
  . متزلزل کرده است

ه تر به این سؤال با استفاده از روش تبیینی و تکیه بر مبانی تئوریک نظریات همگرایی ب براي پاسخ دقیق
گیري  شکل در ادامه به چگونگی  .شود یشینۀ روند همگرایی بررسی میپ نخست ،ژه نوکارکردگرایییو

یورو و  ةانداز آیند چشمخاتمه نیز  درشود و  ر آن بر همگرایی اتحادیۀ اروپا  پرداخته مییورو و تأثیبحران 
  . گیرد قرار می مگرایی  این اتحادیه  مورد توجهروند ه
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  پژوهش پیشینه  -1
اروپا را به بحث  ۀاي که موضوع تأثیر بحران یورو بر روند همگرایی اتحادی از جمله آثار برجسته

بازاندیشی در همگرایی اروپا بعد از بحران «با عنوان ) 2012( »ینمججیان دومنیکو «ژوهش پاند،  گذاشته
مزایا و : یندهاآیندها در مقابل برآفر«خود با عنوان  ین پژوهشزدر یکی از بخش هاي آغا او. است 3»بدهی

یند آرایی در فرناگزیر همگ هاي مات و ضرورتاالزمعایب همگرایی را  یکی از 4»معایب همگرایی اروپایی
براي کشورهاي مختلف با مشکالتی را  ،ها داند که خود آن دستورالعمل هایی می سازي سیاست یکسان
  .کند نابرابر اقتصادي ایجاد می  سطوح

گذاري یکسان در  سیاست هاي پردازد، محدودیت که مجین به آن می مهمی یکی از موضوعات 
باید  5روم ةمعاهد 100 ةکه مطابق ماد است که با وصف آنوي خاطر نشان ساخته . ستا اروپا ۀاتحادی
ست که یکسان ا نآ کشورهاي عضو در دستور کار باشد، اما حقیقت يها سازي قوانین و سیاست یکسان

و پانزده عضو اصلی و مرکزي اتحادیه  اند اخیر عضویت یافته هاي سال در که یکرد کشورهای ساختن عمل
. رو هستند هفراوان روب هاي وضعیت مالی ضعیف و بدهی باضی کشورها چراکه بع ؛بسیار دشوار است

در این . استساختاري و مالی  هاي ست که همگرایی نیازمند سطحی از شباهتا فرض مجین آن نخستین
هاي یونان به معناي خاص نشان داد که وارد ساختن  اروپا به معناي عام و بحران بدهی ،بحران مالی

نان باعث آهاي اجباري را براي  و هزینه ها در چرخه همگرایی اروپایی دشواري کشورهاي ضعیف مالی
بود که فرایند  مسائل مهمیوپا از جمله رکه بحران بدهی در ا گیرد نتیجه میمجین  ینخواهد شد؛ بنابرا

  ).Majone, 2012( ش کشاندهمگرایی در اروپا را آشکارا به چال
بحث  6»است اروپا تهدیدي براي بازار واحد یورو چرا بحران« ۀالدر مق نیز) 2012( »سباستیان دولین«

 ۀبا عطف به نظری یندول. شد پول واحد اروپا  ۀآشفتگی جدي در زمینموجب  یورو است که بحران نموده
واحد پولی اروپا  ۀنشان ساخته است که بحران مالی یک نوع واگرایی را در زمین له را خاطرأتسري این مس

 دشو می یدههاي همکاري و تعامل در اروپا کش است که این واگرایی به سرعت به سایر حوزه ایجاد نموده
(Dullin, 2012).  

________________________________________________________________ 
3 Rethinking European Integration after the Debt Crisis 
4 Process vs. Outcomes: Evaluating the Benefits and Costs of European Integration 
5 Treaty of Rome 
6 Why the Euro Crisis Threatens the European Single Market 
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 7»ابعاد و الزامات: یورو ۀبحران در منطق«عنوان در پژوهشی با ) 2012( آناند، گوپتا و داشهمچنین 
عنوان همگرایی در اروپا و به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان نماد  ۀکه اتحادی اند بحث نموده

له همگرایی در أدر رابطه با بحران مالی و مسهمچنین  .الگویی براي همگرایی در سایر مناطق مطرح گشت
 و لذااند که همگرایی در اروپا یک همگرایی پولی بدون همگرایی مالی بوده  اروپا خاطر نشان ساخته

ور براي وضعیت آله دردأکه بحران مالی یک مس اند دهکرگیري  نتیجهو  همواره شکننده بوده است
  ).Anand, Gupta & Ranjan, 2012( ستا همگرایی در اروپا

جدایی : همگرایی اروپا در بحران«پژوهشی با عنوان  درنیز ) 2011( اگربیکر و یعالوه بر  این افراد،  
دند که نخستین علت بحران را دند، معتقکردر کنفرانسی اقتصادي در وین ارائه  را که آن 8»حاشیه -مرکز

همچنین آنان در . اقتصادي کشورهاي اتحادیه دید -حتی متضاد مالی و باید در ماهیت و توانایی متفاوت
پاریس و یا  -کنند که مرکز اصلی مالی و اقتصادي در اروپا شامل محور برلین پژوهش خود عنوان می

کنند یک نوع نسخه ریاضت  میان بحران سعی چگونه این کشورها در زم که و ایناست لندن  -برلین
بیکر و یاگر معتقدند روش . کننداعمال  زده اقتصادي مبتنی بر اقتصاد نئولیبرال را بر کشورهاي بحران

                         اروپا خواهد شد ۀتحمیلی حول محور سرمایه در اروپا، موجب نوعی واگرایی در اتحادی
)Becker & Jager, 2011(.  

چه این مقاله به دنبال بررسی و تأیید آن  لذا با توجه به اهمیت موضوع و تحقیقات صورت گرفته، آن
است این است که هر چند بحران یورو موجب مشکالت اقتصادي و مالی فراوان و ایجاد شکاف میان 

در برخی کشورها،  اي اتحادیۀ اروپا شده و عالوه بر تأثیرات سیاسی و اجتماعی اقتصادهاي بزرگ و حاشیه
تا حدودي روند پذیرش اعضاي جدید را نیز کُند کرده است، ولی وحدت و همگرایی اروپا داراي یک 

تواند منجر به  ها به تنهایی نمی فرآیند طوالنی و داراي یک چارچوب اساسی است واین قبیل بحران
توان انکار کرد که  اقعیت را هم نمیواگرایی، فروپاشی حوزة یورو و یا اتحادیۀ اروپا گردد، هرچند این و

ینده روند آ تواند خطري جدي براي ها می اندیشی اساسی، تکرار این قبیل بحران در صورت عدم چاره
  .همگرایی اروپا باشد

  
  

________________________________________________________________ 
7 The Euro Zone Crisis: Its Dimensions and Implication 
8 European Integration in Crisis: the Centre-Periphery Divide  



      5                                                               بحران یورو و تأثیر آن بر روند همگرایی اتحادیۀ اروپا 

   چارچوب نظري -2
: هاي مختلفی انجام داد که عبارتند از توان تقسیم بندي هاي همگرایی می در بررسی نظریه

فدرال گرایان به . ارتباطات ۀگرایان یا پیروان نظری کثرت، کارکردگرایان، نوکارکردگرایان، گرایان فدرال
که کارکردگرایان و نوکارکردگرایان و همچنین  نهایی همگرایی توجه داشتند، در حالی ۀمرحل

 والیی،ک( پرداختند میاي  ارتباطات به مراحل ابتدایی همگرایی منطقه ۀگرایان یا هواداران نظری کثرت
  ).30-29، صص 1379

 خودي خودبه ۀنوکارکردگرایان در نگرش کارکردگرایی میترانی که معتقد بود همگرایی سیاسی نتیج
این افراد ارنست  ترین که یکی از برجسته اند هایی ایجاد کرده همگرایی اقتصادي تلقی شده است تعدیل

 ۀجدید هاس فرآیندهاي سیاسی و اقتصادي جنبدر رهیافت . است) نوکارکردگرایی ۀگذار نظری بنیان( هاس
کنند  میبه نظر او بازیگران سیاسی متخصصان را در پیشرفت سیاسی این روندها یاري  .ندارند خودي خودبه

بر این است که  اوفرض . هاس سرایت یا سرریزي است ةیکی از مفاهیم مهم مورد استفاد. )34 همان، ص(
، در نتیجه هر اقدامی براي است  ان صنعتی پیشرفته به هم وابستهابعاد مختلف حیات اقتصادي در جه

شود و  میهاي دیگر  کند که مستلزم همکاري در بخش میهمگرایی در یک بخش وضعیتی را ایجاد 
این روند را هاس همگرایی . یابد کند و این روند ادامه می همگرایی از بخشی به بخش دیگر سرریز می

زغال و فوالد اقداماتی براي همکاري و همگرایی صورت گیرد به  ةدر حوز رنامد، مثالً اگ میبخشی 
سیاسی نیز چنین  ةدر حوز. کند هم بسط پیدا می...  هاي دیگر مثل صنایع خودروسازي و تدریج به بخش

تدریج تغییر  بهها  ها رفتارها، انتظارات و ارزش در پاسخ به همگرایی بخش. شود میسرایت یا سرریزي دیده 
                                      شوند ی در سطحی فراملی به هم نزدیک میاحزاب سیاس و نفع هاي ذي کنند و گروه می

  ).63، ص 1384 مشیرزاده،( 
نوکارکردگرایی بود، در  ۀییدي بر اهمیت نظریأمهر ت 1950 ۀهمچنین رویدادهاي اروپاي غربی در ده

گرچه . رفت شمار می بهتالش در راستاي تحقق روش بخشی همگرایی  حقیقت ایجاد جامعه زغال و فوالد
را کسب کند، اما ایجاد جامعۀ اقتصادي اروپا و نیز  جامعۀ دفاعی اروپا نتوانست تأیید تمامی اعضاي آن

ابتکار مربوط به . تفکر نوکارکردگرایی را تأیید کرد منطق 1985 ۀدر ژانوی 9ژي اتمی اروپا جامعۀ انر
نیز عمالً باعث تقویت بیشتر نهادهاي نوکارکردگرایی در  1979 ۀمستقیم پارلمان اروپا در ژوئی انتخابات

________________________________________________________________ 
9 Euratom  
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دهد که روابط  اروپایی همگرایی نشان می ۀهاس معتقد بود تجرب). 51، ص 1384 قوام،( شداروپا  ۀجامع
ی در اروپا به یکپارچگی ملّفراسیاسی و اقتصادي بسیار پیچیده و مهم هستند و بر این باور بود که همگرایی 

تشابه همه جانبه در میان جامعه اروپا را مبنایی براي موفقیت  او. عملی انجامیده است صورت سیاسی به
گرایی، تشابه در احساسات و  کثرتهاي ساختاري،  عالوه بر این هاس هماهنگی. همگرایی دانست

یی را براي بیان علل موفقیت اروپا ع مدنیگیري در جوام ادراکات و انتظارات و بوروکراتیزه شدن تصمیم
پردازان معروف نوکارکردگرایی به افرادي مانند  دیگر نظریه از. همگرایی در اروپا مورد توجه قرار داد

، ص 1379کوالیی، (توان اشاره کرد  میفلیپ اشمیتر، لئون لیندبرگ، استوارت شین گولد و جوزف ناي 
25 .(  

 کردهالملل کمک بسیار  گرایانه از روابط بین کثرتنگرش  ۀبه توسع هاي همگرایی در مجموع نظریه
المللی کاهش داده و  ی را به عنوان تنها بازیگران در نظام بینها اهمیت کشورهاي ملّ این دیدگاه آثار. است

  ).69همان، ص (است ی مورد توجه بیشتري قرار گرفته مسائل اقتصادي، اجتماعی و فنّ
 اروپا ۀگرایی اتحادیروند هم ۀیشینپ  -3

هاي مذهبی دارد،  دور وآرمان ۀگذشت اروپاي واحد یا اتحاد کشورهاي مسیحی اروپا ریشه در ۀاندیش
قطبی پس از جنگ جهانی دوم  اما تحقق آن محصول نیازهاي عینی و شرایط خاصی بود که دنیاي دو

  ). 6، ص 1382نقیب زاده، ( یدگردباعث آن 
تصویب پیمان ماستریخت و تشکیل  ،ام در روند وحدت و همگرایی اروپاترین گ در این راستا مهم

اروپا شکل گرفت و جانشین  ۀاتحادی ،1991دسامبر  9تصویب پیمان مذکور در  با .اروپا است ۀاتحادی
شرط کلی براي عضویت کشورها در  5یخت ماستریمان پبراساس . )Craig, 1998, p. 25(شد اروپا  ۀجامع

درصد  5/1تورم طبق شاخص بهاي اجناس مصرفی نباید بیش از  نرخ. 1 :اروپا الزم استنظام پول واحد 
نرخ بهره بلند مدت . 2. کشور عضو داراي حداقل نرخ تورم باشد 3هاي مشابه  در مقایسه با میانگین شاخص

وجود  عدم. 3. کشور با کمترین نرخ بهره باشد 3میزان بهره در  درصد 2به طور متوسط نباید بیش از 
بدهی دولتی یک . 4. درصد تولید ناخالص ملی کشور متقاضی باشد 3بودجه اضافی که نباید بیش از 

قوام و (حمایت از نظام پول واحد اروپا . 5.درصد تولید ناخالص ملی باشد 60کشور عضو نباید متجاوز از 
  ). 214، ص 1382کیانی، 

شده  ذکري ها شرطیش پ کهي شوند اقتصادی ـ پول ۀیداتحاتوانستند وارد  یمیی ها دولترو تنها  از این
 ,Poetzsch(کنند خود را حفظ  اي یز موظف بودند انضباط بودجهنیه اتحادرا دارا باشند و بعد از ورود به 
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1999, p. 123(.  در تنظیم قوانین مالی و پولی  را ها وفاداري و الزام به مرجع باالتر، ظرفیت دولتدر واقع
اتحاد پولی، اقتصادي و سیاسی از ابتدا  عالوه بر این. )Vercauteren, 2001, pp. 4-5(ت گرف می مستقل

شد و پیمان ماستریخت توانسته هر دو هدف فوق را به شکل  میجزء اهداف مهم وحدت اروپا محسوب 
  ). Volle & Weidenfeld, 1998, p. 12( جامع در خود جاي دهد

یژه و هبیوستن اعضاي جدید و پاروپا،  ۀش روند همگرایی اتحادیگستر ۀچند که در ادام در مجموع هر
 اما ،شد یمالمللی محسوب  ینبین ائتالف اي برا بزرگیدادي روی، شرقي اروپاي کشورهای از برخ

یش بر دوش پیش از بي اتحادین چني باالینه هزیامدهایی را  نیز در ابعاد مختلف به دنبال داشته و پ
توان در راستاي  البته پیمان لیسبون را می. ینی کرده استسنگدیه از جمله آلمان ي مهم این اتحاکشورها

 ۀها با ساختار اقتصادي اتحادی کاهش اثرات منفی عضویت کشورهاي جدید و همچنین هماهنگ کردن آن
  ).68 -67، ص 1389قوام و کیانی، (دانست اروپا 
  گیري بحران یوروروند شکل -4

آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، استونی، اسلواکی،  عبارتند ازیورو  ةوزکشور ح 18در حال حاضر 
لتونی از اول ( اسلوونی، بلژیک، پرتغال، فرانسه، فنالند، قبرس، لتونی، لوکزامبورگ، مالت، هلند و یونان

پانیا و ایتالیا بیشتر کشورهاي یونان، ایرلند، پرتغال، اس ،در این میان). یورو پیوسته است ةبه حوز 2014سال 
اروپا با رواج پول واحد و گسترش اعضاء،  ۀشد اتحادی میدر شرایطی که فکر . گیر بحران یورو شدنددر

 وجودآمده شوکی بزرگ به روند همگرایی به، اما بحران مالی استدر حال تکمیل روند همگرایی خود 
ي براي اقتصادهاي پیرامونی اروپا و یک هاي دولتی در اروپا به یک تهدید جد وارد کرد و  بدهی آن

  .)Anand, Gupta & Ranjan, 2012, p.4( اروپا تبدل شد ةمشکل بزرگ براي آیند
 آمریکا ناشی شده بود، بیشتراز دیگر کشورهاي درگیر 2008 بحران اقتصادي بحران پولی اروپا که از

که این کشور در سال  تا آن. قرار داد ضعیف اروپا یعنی یونان را مورد حمله ۀدر چند نوبت حلق بحران،
به یونان  ۀکسري بودج. یورو سایه افکند ۀکل منطق در فروپاشی اقتصادي فرورفت و تهدید آن بر 2011

 ترین و اصلی نخستینبحران یونان  ).17نقیب زاده، (شد بالغ  درصد 115درصد رسید و جمع آن بر  06/13
عامل  3این . پیشرفت آن اثرگذار بودند ه سه عامل اصلی درشود ک مییورو محسوب  ةمرحله بحران حوز

یورو به  .)Prokopijevic, 2010, p.117( یورو ةدولت یونان، بازارهاي مالی و مقامات حوز :عبارتند از
آن استفاده و بتواند پول  عنوان یک پول باثبات به یونان این امکان را داده بود که با نرخ بهره مناسب از

البته این مزیت دوام چندانی نداشت . مین کندأخود را ت ۀم بگیرد و منابع مالی و کسري بودجبیشتري وا
مل در مورد یونان أقابل ت نکته ).Akram, 2011, p.124( مدت بیشترین لطمه را به یونان زد چون در دراز
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واحد پولی اروپا  اروپا در حالی یونان را به عنوان دوازدهمین عضو ۀکشورهاي عضو اتحادی این است که
و این در نوع خود یک  هاي احتمالی مالی و پولی یونان آگاه بودند ها نسبت به بحران آن ۀشناختند که هم

  ).(Majone, 2012. p.3 گردد میانگاري محسوب  سهل

گویی  هدف پاسخ با 2009اروپایی نیز در اول مارس  ، رهبران2008دنبال بحران مالی جهان در سال  هب
اما با وجود تالش براي یکپارچگی  ،کید بر تقدس بازار واحد اروپا تشکیل جلسه دادندأان مالی و تبه بحر

: 1389قوام و کیانی، ( در مواجهه با بدترین بحران دوران تصدي سیاسی خود عمیقاً دچار شکاف گردیدند
یورو و صندوق  ةحوزمیلیارد دالر کمک از سوي کشورهاي  142البته در ابتداي بحران یورو مبلغ ). 78
یورو به  ةنیست و حوز ساز المللی پول به تصویب رسید، اما خیلی زود آشکار شد که چنین مبلغی چاره بین

در بروکسل وزراي  2010مه  19و  18همچنین دراجالس . مبالغی بسیار بیشتر از این نیاز خواهد داشت
شان را  یارد یورو براي حل معضلی که گریبانمیل 750اي معادل  یورو بر سر بودجه ةدارایی کشورهاي حوز

  .)118 ، ص1391خالوزاده، ( گرفته بود به توافق رسیدند
له یونان به أبزرگ صرفاً براي حل معضل مالی یونان نبود و بیم آن بود که مس ۀدر واقع این بودج

ص 1391خالوزاده، ( زدها را هم دچار آسیب سا مالی آن ۀپرتغال، اسپانیا و ایرلند نیز سرایت کند و شبک
ین کشور دچار کسري ا ی اروپا یونان است چونمالبحران  زاي توان گفت عامل شتاب میلذا ). 108

 ۀچند که این بحران نتیج بودجه، کسري حساب جاري و کاهش قدرت رقابتی شده بود، هر
  .)Tsoukalis, 2012, p. 43( استهاي عظیم در بازارها و نهادهاي مالی اروپا  ناکارآمدي

سیس یک أالعاده در بروکسل  با ت فوقدر نشستی  2010دسامبر  17همچنین سران اتحادیه در تاریخ 
هاي  صندوق دائمی براي مقابله با بحران اقتصادي و تثبیت یورو  موافقت کردند و همزمان درخواست

ز آن و گشایش تر ا مختلف براي افزایش پول صندوق تثبیت یورو یا صدور مجوز براي برداشت آسان
 ۀ، سران اتحادی2011دسامبر  8عالوه بر این در اجالس . اعتبار براي کشورهاي آسیب دیده را نپذیرفتند

وضع کردند  هایی ، براي برخورد با کشورهاي خاطی جریمهاي بودجه هاي کید بر انضباطأاروپایی ضمن ت
درصد کسري بودجه، بدهی داشته  3 درصد تولید ناخالص داخلی یا بیش از 60تا کشورهایی که بیش از 

  ).118-121 ، صص1391خالوزاده، ( باشند جریمه شوند
این بود که سران اتحادیه در نشست کپنهاگ  2012اروپا در آوریل  ۀاز اقدامات مهم اتحادی دیگر یکی
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از طرفی دیگر . میلیارد یورو به صندوق ثبات مالی اروپا اختصاص دهند 800تصمیم گرفتند 
هاي خود و  بخشی از بدهی ۀمیلیارد یورویی به یونان براي تسوی 130ي وام اعطا المللی ندگان بینکن کمک

ابراهیمی، ( این کشور تصویب کردند ۀاعمال سیاست هاي ریاضت مالی و نیز تجدید ساختار اوراق قرض
مللی مانند ال ترس از گسترش بحران به دیگر کشورهاي اروپایی باعث شد نهادهاي بین). 28 ، ص1391

اروپا و حتی کشورهاي آمریکا و چین براي کمک به کشورهاي  ۀی، اتحادالمللی پول صندوق بین
 ةبا نرخ بهر ها ابتدا برخی وام. و جلوگیري از سرایت این بحران به دیگر کشورها وارد عمل شوند زده بحران

از این کشورها خواسته شد تا  پایین در اختیار این کشورها قرار گرفت و بسته به شرایط بحران بدهی
 ها این سیاست. ریاضت اقتصادي و اصالحات ساختاري را در پیش گیرند هاي مالی مانند برنامه هاي سیاست

بوستانی، (داشت کید أت ها دولت و کاهش بدهی ۀبازار کار، کاهش کسري بودج پذیري بیشتر بر انعطاف
 ). 20، ص 1391

ایجاد ) الف :اروپا براي حل بحران نیز در سه شکل کلی ارائه شد ۀحادیپیشنهادي ات هاي حل راهلذا     
یورو اعضاء صندوق بوده و مشارکت در این صندوق مطابق با  ةکشورهاي حوز ۀهم :صندوق پول اروپایی

این صندوق وظیفه دارد کشورهایی را که . قدرت اقتصادي و جمعیت کشورهاي عضو باشد ،يأحق ر
: مشترك یورو ۀایجاد بازار اوراق قرض) ب. مین مالی کندأهی باالیی دارند تکسري بودجه و سطح بد

کشور عضو و با حمایت بانک مرکزي اروپا به طور مشترك و  17یورو توسط  ۀتضمین اوراق قرض
 ةحوز) ج .یورو در صورت فروپاشی نظام مالی لطمه نبیند ةشود که اوراق قرضه حوز مینامحدود باعث 

گونه  هیچتواند بدون  میهاي جدید کشورها را متقبل شود و این راه چاره  وامبخشی از  یورو فقط ضمانت
توان با هم در این  مییورو را  ۀملی و اوراق قرض ۀاوراق قرض. اروپا اعمال شود ۀتغییر ساختاري در اتحادی

واند در کوتاه مدت ت میکار گرفته شده  به حل راه 3از این  یک که کدام پیشنهاد به کار گرفت، اما این
باشد مشروط به این است که آن گروه کشورهاي عضو اتحادیه که وضع اقتصادي خوبی  آمیز موفقیت

دارند تا چه اندازه مایل باشند بار مالی را به لحاظ اقتصادي پشتیبانی کرده و به پرداخت بدهی فعلی 
  .کمک نماید زده کشورهاي بحران
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کسري بودجه  2008از سال ) یونان، پرتغال، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا( یورو ةحوز زده کشور بحران پنج
اخیر باالتر از معیارهاي پیمان  هاي سالطی  ها آن یتولید ناخالص ملّ و میزان کسري بودجه و اند داشته

له شده أمین معیارهاي ماستریخت موجب طرح این مسأناتوانی این کشورها در ت .استماستریخت بوده 
البته تحقق چنین وضعیتی عملی نسیت و . الزم است برخی کشورها از این اتحادیه اخراج شونداست که 
  .(Mehmetocal, 2012, pp. 120-122) که حل مشکالت را به دنبال نخواهد داشت ضمن این

که رشد منفی اقتصاد ایتالیا و اسپانیا  طوري هشرایط این کشورها بهتر شده است، ب 2013البته از سال 
را پشت سر  درکو./. 3یورو با رشد  ةدرصد رسید و در کل حوز 1/1اهش یافت و پرتغال نیز به رشد ک

در مجموع هر چند اقدامات صورت گرفته تا حدودي توانسته بحران را مهار و رشد اقتصادي را  .گذاشت
مچنان تهدید ولی مشکل را به شکل اساسی حل نکرده است و همگرایی پولی ه ،یورو بازگرداند ةبه حوز

 ).50 ، ص1393نعیمی، (شود می

  
  
  

     
 
 
 
  
  
  
  

  )2014(زده حوزه یورو بحران رشد تولید ناخالص ملی پنج کشور :)1(شکل 
   

  بحران یورو بر روند همگرایی اتحادیۀ اروپا  تأثیرهاي  -5
هاي مهم  تصادبعدي بر اق ۀاروپا و در مرحل ۀاول بر اقتصاد کشورهاي اتحادی ۀمرحل در بحران مذکور

ثیرگذار أاین بحران نه تنها به اختالفات کشورهاي مهم و ت. زیادي داشته است تأثیرویژه آمریکا  هجهان ب
گیري بحران مالی  اوجبا . ال برده استؤیی نهادهاي اروپایی را هم زیر سآاروپا دامن زده بلکه کار ۀاتحادی
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-19 ، صص1391نقیب زاده، ( ود داشت آشکارتر شداروپا وج ۀاتحادی ةنسبت به آیند که و پولی بدبینی
بحران بدهی و بحران مالی در اروپا، وضعیت داد و ستد اقتصادي را در این قاره آشفته  توان گفت می). 18

از اثرات مهم این بحران بر روند همگرایی اتحادیه  ).Anand, Gupta & Ranjan, 2012, p.4(ساخت 
  .دتوان به موارد ذیل اشاره کر می

 مالی یورو ةارزش یورو و احتمال فروپاشی حوز کاهش - 5-1

ترین عوامل  یکی از پیامدهاي  مهم بحران یورو کاهش ارزش یورو در برابر دالر بود که از جمله مهم  
ترین  مهم دیگر، به عبارت. استیورو  ۀموجد آن کسري بودجه و بحران بدهی در کشورهاي عضو منطق

وضعیت یورو در بازار  2010طی سال . افزایش بدهی و کسري بودجه بوده استیورو  ۀاي  منطقه چالش
درصدي ارزش یورو  17استریت ژورنال طی تحلیلی با اشاره به کاهش  وال ۀارز به جایی رسید که روزنام

 .)291 ، ص1390عبدلی، ( ها ادامه خواهد یافت در مقابل دالر اعالم کرد فشارها بر ارزش یورو تا مدت
اما در صورت گسترش بحران به  ،دهند یورو را تشکیل می ةسهم کمی از حوز زده ه کشورهاي بحراناگرچ
شدت صدمه  به شان اروپا با شرکاي تجاري ۀهاي کشورهاي آلمان و فرانسه تجارت خارجی اتحادی بانک

ز گسترش بحران هاي خود تالش کردند ا هاي ایاالت متحده و چین نیز با حمایت دولت ،بنابراین؛ دیدند می
عمیق بود که حتی  اي اندازه البته بحران در کشورهاي اروپایی به .یورو جلوگیري کنند ةدر حوز

     ).20-19 ، صص1391بوستانی، (  موجودیت پول واحد اروپا را نیز تحت تأثیر قرار داد
ی اقتصادهاي آلمان با همراه«: همچنین رئیس فدراسیون صنایع آلمان، هانس هانکه اظهار داشت   

از  زده یورو از جمله فنالند، اتریش و هلند از یورو خارج شود، یا یونان به عنوان کشور بحران ةقوي حوز
یورو موجب افزایش فشار بر کشورهاي ایتالیا، پرتغال،  ةخروج یونان از حوز. »عضویت یورو عزل شود

خواهد داد و در آینده هیچ کشوري را به یورو را کاهش  ةایرلند و حتی اسپانیا خواهد شد و اعتبار حوز
پیوستن به پول واحد اروپایی ترغیب نخواهد کرد و خروج آلمان از یورو نیز بدون هزینه نیست؛ چراکه 

رسد فروپاشی یورو  لذا به نظر می. اروپا را نیز ترك کند ۀشود باید اتحادی کشوري که از یورو خارج می
  )50ص، 1393نعیمی، (  .دور از ذهن باشد
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  بدهی دولتی در حوزة مالی یورو): 2(شکل 
 کمیسیون اروپا: منبع    

  
 اروپا ۀیورو و اتحادی ةافزایش شکاف اقتصادي و رشد روند واگرایی در حوز  - 5-2

جانبه در اروپا مستولی  هاي دو حران مالی در اروپا نوعی ترس و نگرانی را بر تجارت و همکاريب
ترین موانع همگرایی  همچنین مهم .) Dullin, 2012, p. 2( گردد ت که خود آن موجب واگرایی میساخ

اروپا  ۀعدم برابري مالی و اقتصادي کشورهاي عضو اتحادی در اروپا،  کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و
  .(Majone, 2012, p.8)  است

ویژه بین کشورهاي داراي تراز  بهاي منطقه یورو وجود آمدن یورو عدم تعادل بین اقتصاده هاز زمان ب    
 1997هاي  بین سال. رشد کرده است) مانند یونان(و کشورهاي با کسري تجاري ) مثل آلمان(مازاد تجاري 

 4میلیارد یورو رسید، یعنی تقریباً  109میلیارد یورو به  28یورو از  ۀمنطق ۀمازاد تجاري آلمان با بقی 2007و 
مان ایجاد یورو اقتصاد آلمان براي رشد خود به طور ساختاري بر تقاضاي خارجی متکی از ز. برابر شد
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 ۀویژه افزایش وابستگی آلمان به صادرات منجر به ایجاد واگرایی منافع در منطق هاین عدم تعادل و ب. است
هاي دولتی در  پس از تبدیل بحران اقتصادي به بحران بدهی 2010که در سال  طوري هیورو شده، ب

اروپا مانند یونان و ایرلند به اوج خود رسید و بیشترین آثار بحران مالی در پنج کشور  ۀکشورهاي حاشی
ي بزرگ اقتصادهالذا افزایش جدایی و شکاف میان  ).Kundnani, 2011, p.27(عضو یورو مشاهده شد 

که همگرایی اتحادیه را تهدید  است بارزترین تأثیر بحران مالی در اروپا اي اروپا و اقتصادهاي حاشیه
   ).(Mistral, 2010, p.1 نماید می

شود نه تنها  کند و بر شمار اعضاي آن افزوده می میچه اروپا گسترش بیشتري پیدا  هر ،عالوه بر این    
یابد بلکه مشکالت ساختاري آن هم چند برابر  شکاف بین کشورهاي بزرگ و کوچک افزایش می

فاشیسم، جنگ، . منفی کمک رسانده است هاي اروپا به جریان اقتصادي  در هاي حرانهمیشه ب. شود می
اقتصادي  در قرن بیستم اروپا بوده  هاي ملل و کاهش مبادالت تجاري پیامدهاي بحران ۀشکست جامع

در این مورد خاص هم بحران مالی و اقتصادي به مانند کاتالیزور عمل کرده و فرآیندهاي ضعیف . است
  ). 13-14 ، صص1391 ،نقیب زاده(ایتی و واگرایی را تشدید کرده است نارض

همچنین شکاف باختر و خاور اروپا فقط اقتصادي و فرهنگی نبوده بلکه کشورهاي تازه وارد     
چه کارهاي بیشتري صورت گرفت، در حقیقت به  از این پس هر. گرایش روسی یا آمریکایی هم داشتند

کرد و در نهایت باید به یک اختالف بیرونی  میشدن تضادها کمک  تر و نمایان ها شدن تعارض تر عریان
ران آمریکا اشود اشاره کرد و آن شکاف بین اروپاگرایان و طرفد میکه بیشتر به سیاست خارجی مربوط 

 ها قومیتی یا باید تضادهاي درون ملّ ،ها این عالوه بر .اند اروپا شده ۀهاي اخیر وارد اتحادی است که در سال
بسیاري از کشورهاي عضو اتحادیه از .  پنهان در قاره قدیم هستند هاي را نیز افزود که یادآور جنگ

ها در  و کاتالونی ها برند مانند مشکل ایرلند شمالی با انگلستان و یا باسک رنج می طلب جدایی هاي جریان
ها را  اقتصادي انجام داده این است که اینچه بحران  هایی است که وجود دارد و آن ها تعارض این. اسپانیا

ها نشان داد که  به اروپایی ها این تعارض. وجود آورده باشد هها را ب آنکه  آشکارتر و تشدید کرد و نه این
هاي متعدد تا  ها به کوشش خود ادامه داده و از فستیوال چقدر کار سخت است، اما در عین حال اروپایی

  ).17-15 ، صص1391زاده،  نقیب( دهند یگر هرچه  در توان دارند انجام میسینما و کارهاي فرهنگی د
  کاهش روند پذیرش اعضاي جدید  - 5-3

به  2013کرواسی نیز در سال ( اروپا بود تا امروز ۀگسترش اتحادی ۀکه آخرین مرحل 2007از سال 
اي متقاضی عضویت ، گذشته از موانعی که از قبل براي کشوره)اروپا درآمده است ۀعضویت اتحادی

چراکه در فضاي  ؛اروپا نقش منفی داشته است ۀوجود داشته، بحران مالی و اقتصادي نیز در گسترش اتحادی
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اند و در واقع  اروپا احتیاط بیشتري در افزایش اعضا کرده ۀهاي عضو اتحادی بحران مالی و اقتصادي، دولت
 ،عبدلی( ی عضویت باید همچنان منتظر بماننداشتیاقی براي گسترش اتحادیه ندارند و کشورهاي متقاض

 ۀ، بلکه شرایط ورود به اتحادینیستالبته این امر به معناي عدم گسترش روند همگرایی ). 292 ص ،1390
  .تر خواهد شد اروپا سخت

  اروپا ۀاحتمال خروج انگلیس از اتحادی  - 5-4
بحران . بان این کشور را نیز گرفتبحران مالی اروپا گری ، امایورو نیست ةگرچه انگلیس عضو حوزا

انگلیس در  هاي بانک هاي میلیارد پوند از دارایی 100یورو بیش از  ۀبدهی و کسري بودجه منطق
انگلیس  ها موقع این وام بهشدت تهدید کرد و عدم بازپرداخت  بهکشورهایی مانند ایرلند، اسپانیا و پرتغال را 

درصد درآمد  9/59به  2010این کشور در ژانویه  هاي حتی بدهیرا در شرایط بسیار دشواري قرار داد و 
 ۀدهه حضورش در اتحادی 4انگلیس در ، از طرفی دیگر). 110 ، ص1391خالوزاده، ( ی رسیدناخالص ملّ

در برابر نهادهاي اروپایی شود  ها هایی که موجب کاهش اختیارات و قدرت دولت اروپا همواره با طرح
تهدید کرده است که عضویت انگلستان ) نخست وزیر انگلیس( ا دیوید کامرونمخالفت  کرده است، لذ

، 1391صفوي، ( گذارد میبه همه پرسی  2015اروپا را در صورت پیروزي در انتخابات سال  ۀدر اتحادی
  ).83-82 صص
سسات پولی و مالی خروج ؤهاي بزرگ اقتصادي و م از بنگاه اي البته در داخل انگلیس بخش عمده 

یس با لبیش از نیمی از تجارت انگ. دانند بزرگی به اقتصاد این کشور می ۀگلستان از اتحادیه را ضربان
اروپا است و در سطح اتحادیه نیز خروج انگلستان بازتاب منفی داشته است و  ۀکشورهاي داخل اتحادی

یس از اتحادیه عالوه بر خروج انگل. اروپا کرده است ۀحتی آمریکا نیز لندن را تشویق به ماندن در اتحادی
. خواهد بود بار براي خود انگلیس نیز فاجعه شود، محسوب میاروپا  ۀسنگینی براي اتحادی ۀکه ضرب این

شدن از اتحادیه وجود دارد و  همچنین براي دیگر مردم کشورهاي اروپایی این پیام را دارد که امکان جدا
، 1391مکی، ( یس از اتحادیه نیز به همین دلیل استران همگرایی اروپایی از خروج انگلالذا ترس طرفد

البته برخی کارشناسان معتقدند که این اقدامات طرحی براي پیروزي در انتخابات آتی انگلستان ). 87 ص
   . استانگلیس  کاران است و بحث خروج از اتحادیه در راستاي بازتعریف هویت جدید براي محافظه

ها در برخی کشورهاي  هنگام دولتزودهاي اجتماعی و سقوط  آرامی ناافزایش بیکاري، گسترش  - 5-5
  اروپا ۀعضو اتحادی

بر گرفته و معضالت کشورهاي  اروپا در ۀتبعات منفی بحران یورو کشورهاي زیادي را در اتحادی
مین اجتماعی، مسائل اقتصادي، معیشتی، فرهنگی و افزایش مداوم نرخ بیکاري، أهاي ت اروپایی در زمینه
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هاي صورت گرفته بازتاب عینی این مشکالت است  شورش. دهد هاي عینی این مشکالت را نشان می هبجن
یی و تسري آن به سطوح اجتماعی است گر واگرایی اقتصادي و مالی در کشورهاي اروپا و این بحران نشان

  ). 116 ، ص1391خالوزاده، (
ي ریاضتی هستند و معتقدند براي داشتن ها شدت حامی سیاست بههاي اروپایی مانند آلمان  دولت   

هاي اقتصادي را تجربه کرد و اگر  را کاهش داد و یک دوره ریاضت ها یک اقتصاد سالم باید هزینه
ریاضتی را انجام ندهند مثل  یونان گرفتاري حاد پیدا خواهند پیدا کرد، اما این  ۀهاي اروپایی برنام دولت

شده و موجی از  رو ریاضتی با واکنش منفی مردم این کشورها روبهگیرانه و به اصطالح  سختهاي  سیاست
رفاه  ۀها در اروپا با الگوي سخاوتمندان در واقع این تدابیر دولت. اعتراضات خیابانی را  به همراه داشته است

مردم اروپا با رفاه اجتماعی و . اجتماعی و اقتصادي که اروپا براي آن شهرت  دارد در تناقض است
تابند و از حق آزادي بیان و  ها را برنمی اند، لذا طبیعی است که این تدابیر و سیاست دي خو گرفتهاقتصا

).  291 ، ص1390 ،عبدلی(زنند  ها فریاد می ود را در خیابانآزادي اجتماعات خود استفاده کرده، خشم خ
هاي مالیاتی  یتکاهش معاف، ها ضمن اینکه ثابت نگه داشتن حقوق کارمندان دولت، کاهش یارانه

تگی، افزایش مالیات غیر مستقیم  مسائل بسیار مهمی هستند که بر وضعیت سها، کاهش حقوق بازنش خانواده
خالوزاده، (هاي حاکم منتقد کرده است  ثیر زیادي گذاشته و شهروندان را نسبت به دولتأزندگی مردم ت

بیش  اند، ش از همه دچار بحران پولی شدهلذا مردم آن دسته از کشورهاي اتحادیه که بی). 117 ، ص1391
قرار دارد  زده س این کشورهاي بحرانأونان در ریاروپا هستند و  ۀاز همه خواهان جدایی از اتحادی

  ).19 ، ص1391زاده،  نقیب(
کشور  10در بیش از  ها هنگام عمر تعدادي از  دولتزودهمچنین بحران اقتصادي باعث پایان    

ثیر بحران أشدت تحت ت بهر  کشورهاي یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا گردید، که ویژه د هاروپایی، ب
 ). 50 ، ص1393نعیمی، ( اقتصادي بود
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  2013نرخ بیکاري اتحادیۀ  اروپا  در سال ): 3(شکل
  
 اروپا ۀهاي متضاد اتحادی ایی افراطی  و گرایشگر رشد ملی - 5-6

گرایی بار دیگر و این بار با شدت بیشتري به عنوان  ملی ۀلأمس  اروپا ، ۀبا وقوع بحران یورو در اتحادی 
ها مانند یونان به دلیل مشکالت اقتصادي  بنابراین برخی دولت. شداي از سوي کشورهاي عضو بیان  خواسته

گرایی براي کنترل و  یها در این ساختار، از ملّ اروپا و برآورده نشدن منافع آن ۀادیناشی از حضور در اتح
همچنین مخالفت با ). 96 ، ص1392ذن، ؤمقري م( اند خود بهره برده هاي ابزاري در جهت بیان خواسته

پولی یورو و  ۀاروپا جاي خود را به مخالفت با یورو داده و مبارزات جناح راست افراطی علیه منطق ۀاتحادی
  ). 48 ، ص1392احمدي لفورکی، ( اروپا شدت گرفته است ۀبه تبع آن اتحادی

در ) شووینیستی هاي با گرایش( هرچند در میان طیف راست در احزاب اروپایی، گروه راست افراطی   
گرایی در  یزیرا در شرایطی که مظاهر ملّ ؛لیکن قدرت فراگیر شدن وسیع را ندارد. حال خیزش است

ها را از روند همگرایی تا حدي  ها و ملت اقتصادي، دولت هاي گیرد و یا بحران اروپا در مخاطره قرار می
کاري و راست متمایل  هاي محافظه راست معتدل با گرایش( سازد، دو دسته دیگر طیف راست مییوس أم

دهند تا از شرایط به نفع  میامکان مانور زیاد را به احزاب راست افراطی ن) هاي لیبرالی به مرکز با گرایش
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هاي اقتصادي در اروپا احزاب راست را به سوي  رسد مشکالت و بحران خود استفاده کند، اما به نظر می
از سوي این احزاب در جهت تقویت همگرایی و جدي هاي  مواضع نقد همگرایی سوق دهد و تالش

هاي اقتصادي،  با وجود این، بحران ).448، ص 1391بزرگمهري،(  اروپا صورت نگیرد ۀگسترش اتحادی
هاي  جریان ۀسابق کمافول طیف چپ و سوسیال دموکرات متمایل  به همگرایی و ظهور و افزایش تحرك 

اروپا را  ۀراست افراطی واگرا، عالوه بر ایجاد چالش میان اعضاء، سیاست خارجی و امنیتی  مشترك اتحادی
انگیزترین  مناقشهله از همان ابتدا نیز از جمله ألی است که این مساین در حا و. دهد میالشعاع قرار  تحتنیز 

  )25 ، ص1391پناه،  حق( هاي اروپایی بوده است مسائل در فرآیند همگرایی دولت
هاي فراروي یورو شک و  ترین چالش عالوه بر بحث رشد احزاب افراطی، یکی دیگر از بزرگ   

هاي یورو  ویژه مردم آلمان نسبت به کارکرد و مزیت هایی بتردید زیادي است که در بین شهروندان اروپ
دویچه مارك همیشه به عنوان سمبل قدرت، تاریخ و وحدت آلمان مطرح بوده است و . ایجاد شده است

یاي دوران توانمندي گذشته را در سر ؤو ر اند ملت آلمان همواره با نوعی غرور و افتخار از آن یاد کرده
در سایر کشورهاي عضو . یورو در داخل آلمان مطرح شده است جاد یک حزب ضدحتی  ای. پروراند می

و این یک چالش بسیار بزرگ در روند همگرایی اقتصادي و پولی  اند یورو قدرت یافته هاي ضد نیز گروه
 ).112، ص1391خالوزاده، ( شود اروپا محسوب می

 اروپا ۀیورو و روند همگرایی اتحادی ةآیند انداز چشم -6

اروپا مطرح  ۀیورو و روند همگرایی اتحادی ةدنبال تداوم بحران مالی سناریوهایی مختلفی براي آیند به
  .شود میترین این سناریوها اشاره  مهم شده است که در زیر به برخی از

ها و  توانایی هاي موجود و با تکیه بر تداوم سیستم کنونی بدون تغییر در قرارداد: همگرایی نامتقارن 
بایست  کشورهاي باقی مانده می لذا، استین سناریو منطقه یورو کوچکتر دوم. ختیارات شوراي اروپا استا

یوي بعدي تعمیق سنار. کنندشخصی و شرکتی اقدام  هاي هایی مانند مالیات به همگرایی بیشتر در حوزه
پاي متحد و قوي از منظر در این سناریو ایجاد یک ارو. اروپا است ۀهمگرایی اقتصادي و سیاسی در اتحادی

. استسرعته  2دیگر سناریوي عنوان شده اروپاي . استحل مشکل مطرح  سیاسی و اقتصادي به عنوان راه
گروه  2اروپا به  ۀکند اتحادی بینی می پیش ،مبتکر این ایده) آلمانپیشین خارجه امور وزیر (یوشکا فیشر 
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در . استپنجمین سناریو چند پارگی اروپا . گردد یم میتقس) اعضا ۀبقی( رویپگروه  و )گروه یورو(پیشگام 
 ۀاتحادی ۀرود و بر اساس تجرب اروپا بر اساس عدم توانایی در کنترل بحران از میان می ۀاین سناریو اتحادی

 مرکز و یا شرق اروپا شکل خواهد گرفت و آخرین سناریو ،اي مانند شمال اروپا منطقه هاي اروپا گروه
  ).10-8 ، صص1391امینی، ( اروپا است ۀفروپاشی اتحادی

رسد احتمال فروپاشی  میتوجه به اقدامات صورت گرفته در راستاي مهار بحران یورو، به نظر  البته با 
ها تحمل درد و رنج  ، اما اصالح پول واحد اروپا مستلزم سالاستیورو منتفی  ةاروپا و یا حتی حوز ۀاتحادی

ایتالیا  ویژه بر کشورهاي یونان، پرتغال، اسپانیا و هحات و کاهش بودجه، بلذا فشار براي انجام اصال است و
 .خواهد شد بیشتر

 ةدر حوز فراوان اروپا با معضالت ۀمل این است که با وجود دست و پنجه نرم کردن اتحادیأنکته قابل ت
 ةین اتحادیه در زمرهمچنان پیوستن به ا ،اقتصادي، اجتماعی، بانکی، انرژي، فرار مالیاتی و بحران یورو

شود، هرچند  شوروي سابق محسوب می هاي تعدادي از جمهوري کشورهاي بالکان و ۀیاهاي دیرینؤر
 ۀاروپا و مردم کشورهایی چون آلمان، فرانسه و انگلیس که نقش کلیدي در ادام ۀبسیاري از رهبران اتحادی

. گسترش اتحادیه و عضویت جدید ندارند ۀچندانی به ادام ۀیورو دارند، فعالً عالق ةحیات و فعالیت حوز
به جمع اعضاي این ) 2013اول جوالي ( 1392دوم تیرماه  ۀدر این میان البته کرواسی توانست در نیم

   .اتحادیه بپیوندد
» ژورنالاستریت  وال«مجله در مصاحبه با  2012از طرفی دیگر، مرکل صدراعظم آلمان در اواخر 

 خود بیافزایند و هاي اگر همه اعضا به تالش ان در شرایط سختی هستند وآلم هم اتحادیه و هم«  :گفت
آلمان  ردهم کشو و من اطمینان می یمیآ ها را جبران کنند بر مشکالت فایق می کاري کمها  برخی دولت

در واقع باید توجه داشت که آلمان  ).95-93 ، صص1392اقبالی زارچ، ( »تسلیم مشکالت نخواهد شد
بیند و خود را مقید به همکاري و  میاروپا  ۀاتحادی تر یکپارچگی عمیق فع خود را در اتحاد وبیشترین منا

 همچنین مرکل. )Green & Hough, 2008, p. 155(داند  پیمانان خود در این اتحادیه می همتعامل بیشتر با 
 :و هنوز تمام نشده است گفتبحران یور که کید بر اینأنیز با ت »فرانکفورترآلگماینه«ۀ در مصاحبه با روزنام

کند اما در پایان راه این اتحادیه قدرتمندتر از دوران قبل از  میاروپا بدون شک دوران سختی را سپري «
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امروز « :اظهار داشت چنین به نقش رهبري کشورش در بحران یورو اشاره وهموي  »بحران خواهد بود
بحران یورو : آنجال مرکل(» شد اقتصادي اروپا تبدیل شودتواند دوباره به لنگر پایداري و موتور ر مان میآل

    ).13 ، ص1392مرداد  27، هنوز تمام نشده است
مرکل، ماریو دراگی رئیس کل بانک مرکزي اروپا نیز در اظهارات خود اذعان کرد که  عالوه بر

به  صادي در این مجموعهتوان سخن از بهبود اوضاع اقت بحران یورو در اروپا همچنان ادامه دارد و هنوز نمی
گیرد که برخی مقامات اروپایی سعی دارند اوضاع جاري  اظهارات دراگی در حالی صورت می. میان آورد

  )47 ، ص1393نعیمی، (  یورو را رو به بهبود جلوه دهند ۀدر منطق
رهبران ، این است که و اختالف نظرهاي فراوان  مشهود استبنابراین آنچه تا کنون با وجود  مشکالت 

ژه در پنج کشور یو هبا مهار بحران و الزام انجام اصالحات ساختاري ب اند اروپا تالش کرده  ۀاتحادی
 دیده از بحران مالی، مانع از تکرار بحران و گسترش اثرات آن به دیگر کشورهاي عضو اتحادیه آسیب
 تواند اه روشن این مطلب نیز میگو. اروپا ادامه دهند ۀبتوانند همچنان به روند همگرایی اتحادی و شوند

این کشور براي رهبري یورو باید هزینه «: مرکل به صراحت بیان کرده .صدراعظم آلمان باشد سخنان
عالوه بر این صدراعظم آلمان تعهد خود را به حفظ  .»استبپردازد و مخالف خروج یونان از منطقه یورو 

ترین هدف سیاسی زمان باقی مانده  له را مهمأن دو مساروپا اعالم کرد و حفظ ای ۀیورو و اتحادی ۀمنطق
   ).3 ، ص1391احمدي لفورکی، (برشمرد  2013دولتش تا انتخابات پارلمانی سپتامبر 

دموکرات مسیحی آلمان در انتخابات  ۀیاتحاد توان گفت که پیروزي مجدد حزب میدر مجموع 
انم مرکل براي سومین بار به عنوان صدراعظم و انتخاب خ) 1392شهریور  31( 2013سپتامبر  22پارلمانی 

، در رفع کامل بحران است هایش که نشان از اعتماد اکثریت مردم آلمان به وي و برنامه عالوه بر این آلمان،
  .ثر خواهد بودؤاروپا نیز بسیار م ۀهمگرایی اتحادی روند ۀیورو وادام

  
 گیري  نتیجه

مسیر  در 1950 ۀپس از پایان جنگ جهانی دوم و از ده واحد ۀاروپا به عنوان یک مجموع ۀاتحادی 
هاي همگرایی را به تدریج متنوع کرده  تقویت همگرایی در میان کشورهاي اروپایی گام برداشته و حوزه
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طرف دیگر پس از پایان جنگ سرد روند همگرایی به اروپاي شرقی نیز کشیده شد واعضاي این  از .است
بزرگترین اقتصادهاي  ءجز در حال حاضر نیز گسترش یافت و کشور 28ه اتحادیه با پیوستن کرواسی ب

آمریکا پیش  2008، اما بحران مالی و اقتصادي چند سال اخیر که به دنبال بحران مسکن سال استجهان 
گیر کشورهاي ایرلند،  یشتر دامنبیورو را با مشکالت فراوانی مواجه و  ةویژه حوز هین اتحادیه و ب، اآمد

  .ویژه یونان شد ه، ایتالیا، اسپانیا و بپرتغال
توانایی باز  ةباالي این پنج کشور و شک و تردید دربار هاي یورو به طور خاص از بدهی بحران    

یورو و ناتوانی مقامات بانک  ۀها، سیاست ضعیف مالی برخی کشورهاي منطق هاي آن پرداخت بدهی
همچنین  . شد اط مالی در میان اعضاي این منطقه ناشی میاروپا براي ایجاد انضب ۀمرکزي اروپا و اتحادی

ثیرات سیاسی در برخی کشورهاي عضو، منجر به أهاي اجتماعی و ت بحران یورو عالوه بر ایجاد ناآرامی
اروپا گردیده  ۀاي اتحادی مشکالت فراوان اقتصادي و جدایی و شکاف میان اقتصادهاي بزرگ و حاشیه

  .است
 یورو، ارزش توان به مواردي همچون کاهش یورو بر روند همگرایی اروپا می انبحر ثیراتأاز جمله ت

 جدید، اعضاي پذیرش روند واگرایی، کاهش روند رشد اقتصادي بین کشورهاي عضو، شکاف افزایش
اجتماعی و سقوط  هاي ناآرامی بیکاري، گسترش افزایش اروپا، ۀخروج انگلیس از اتحادی احتمال

 هاي ضد اروپایی و افراطی، رشد گرایش گرایی ملی ر برخی کشورهاي عضو، رشدها د زودهنگام دولت
  .یورو اشاره کرد  مالی ةحوز احتمال فروپاشی حتی مطرح شدن

فروکش  2013فراوان، بحران مالی اروپا از سال  هاي با وجود نگرانی چند به باور کارشناسان و هر
وجود آمده  هآن، مشکالت اقتصادي و شکاف ب تاي مهارعمل آمده در راس ههاي ب واسطه تالش هکرده و ب

رسد اثرات این  میولی به نظر  رونق و رشد اقتصادي شده ةاروپا مجدداً وارد دور ۀکمتر شده و اتحادی
که  اروپا را متزلزل و آسیب پذیرکرده است، ضمن این ۀبحران وسیع بوده و به نوعی روند همگرایی اتحادی

اعضاي مهم این  اروپا و ۀن اتحادیوالؤبا این وجود مس. ن به طور کامل رفع نشده استتا کنون نیز این بحرا
 .گویند یورو و تالش براي رفع کامل بحران سخن می ةاتحادیه مانند آلمان همچنان از حفظ حوز
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اروپا تا  ۀرود که مشکالت اقتصادي و مالی اتحادی هاي انجام شده همچنان انتظار می تالش رغم علی
مانند  کشورهاي اروپایی دیگر که در این بین واضح و آشکار است. سال آینده ادامه داشته باشد چند

ها  توانند منابع الزم براي تقویت و تحرك اقتصادهاي خود را با استقراض به دست آورند و آن گذشته نمی
 . دنیازمند انجام اصالحات ساختاري در بودجه هاي خود به منظورحذف کسري بودجه هستن

رغم اثرات گسترده بحران مالی حوزه یورو، وحدت و همگرایی اروپا  توان گفت علی در نهایت می
مانند بحران یورو به تنهایی  ها باشد و این قبیل بحران داراي یک چارچوب اساسی و پیشینه طوالنی می

، اماّ در صورت عدم چاره اروپا و یا حتی حوزه یورو گردد ۀتواند منجر به واگرایی و فروپاشی  اتحادی نمی
ینده روند همگرایی اروپا وحوزه یورو خطر جدي آ تواند براي اندیشی اساسی وادامه یا تکرار آن، می

  .محسوب شود
  

 منابع 
 . روزنامه آرمان ). 27/05/1392( "بحران یورو هنوز تمام نشده است: آنجال مرکل"
پژوهشکده پولی و بانکی، بانک : تهران .هاي آینده یش و سناریوریشه هاي پیدا: بحران یورو. )1391(. ا ،یمیابراه 

  .نمرکزي جمهوري اسالمی ایرا
مطالعات و  یموسسه فرهنگ: تهران .از اقتصاد تا ژئوپلیتیک: سفر مرکل به چین. )1391. (احمدي لفورکی، ب

 . الملل ابرار معاصر تهران تحقیقات بین

در احمدي  .احزاب و گفتمان راست افراطی در اتحادیه اروپا: گردش به راست. )1392(. احمدي لفورکی، ب
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات : تهران .هاي اروپایی ویژه احزاب و جریان: 12کتاب اروپا  ،لفورکی،بهزاد

 .ابرار معاصر تهران

 .74، پلماتیکهمشهري دی. سال انتظار کرواسی در اتحادیه اروپا 22خوش  انیپا. )1392( .اقبالی زارچ، ع
الملل  مطالعات و تحقیقات بین یموسسه فرهنگ: تهران .علل و آینده محتمل: بحران بدهی اروپا. )1391( .ن امینی،

 .ابرار معاصر تهران

کتاب  ،.ب در احمدي لفورکی، .احزاب راست در اروپاي امروز و روند همگرایی اروپایی. )1391( .م بزرگمهري،
 .موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران: تهران .تراتژیک اتحادیه اروپاویژه مسائل اس: 11اروپا 
دفتر مطالعات برنامه و بودجه، مرکز : تهران .بررسی بحران بدهی اروپا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران .)1391(. بوستانی، ر

  .پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی
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ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا، : 11کتاب اروپا  ،.ب ي لفورکی،در احمد. مقدمه".)1391(. حق پناه، ج
   .موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران: تهران

کتاب اروپا  ،.ب در احمدي لفورکی، .بحران اقتصادي مالی اتحادیه اروپا و سرنوشت یورو .)1391(. خالوزاده، س
  .    موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران: تهران .اروپا ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه: 11

موسسه فرهنگی مطالعات : تهران .ایران و اتحادیه اروپا و چشم انداز پیش رو. ا. وضعیت روابط ج. )1391(. زنگنه، ح
  .و تحقیقات ابرار معاصر تهران

    .69، دیپلماتیک همشهري .دیه اروپازمزمه هاي خروج انگلستان از اتحا .)1391. (س .صفوي، س

  .284، اقتصادياطالعات سیاسی  .بحران اقتصادي اروپا. )1391. (عبدلی، س
 ).سمت( یانسانسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران .او رویکرده ها هینظر: الملل نیبروابط ). 1384. (قوام، ع

  .پژوهشکده مطالعات راهبردي :، تهرانیت، امنیت و سیاستهو: اتحادیه اروپا. )1389(. و کیانی، د .قوام، ع
  .هاي علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه مرکز پژوهش :تهران.،اي اکو و همگرایی منطقه). 1379. (کوالیی، ا

 یانسانسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران .الملل هاي روابط بین تحول در نظریه).  1384. (مشیرزاده، ح
   ).سمت(

: 12کتاب اروپا  ،.ب در احمدي لفورکی، .جریان شناسی ملی گرایی در اروپاي معاصر. )1392( .مقري موذن، ط
 .موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران: ، تهرانهاي اروپایی ویژه احزاب و جریان

  . 69، همشهري دیپلماتیک .مگرایی تا واگراییاز ه: اتحادیه اروپا و مواجهه با روندهاي متفاوت .)1391. (مکی، م 
  .  81، همشهري دیپلماتیک .رکود بزرگ: بحران اقتصادي اروپا از ابتدا تا امروز). 1393. (نعیمی، ق

  .نشر قومس: تهران .اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز). 1382. (نقیب زاده، ا
، الملل هاي روابط بین پژوهش فصلنامه .گرایی در اتحادیه اروپاتأثیر بحران هاي اقتصادي در وا .)1391(. نقیب زاده، ا

  .  4دوره نخست، 
 
Akram, M., Sajjad, H., Fatima, T., Mukhtar, S., & Alam, H. M. (2011). Contagious 

effects of Greece crisis on Euro-Zone states. International Journals of Business 
and Social Science, 2(12). 

Anand, M. R., Gupta, G. L., & Das, R. (2012). The euro zone crisis: its dimension 
and implication. Available at: 
http://finmin.nic.in/workingpaper/euro_zone_crisis.pdf. (accessed on 2012, July 
23). 

Becker, J. & Jäger, J. (2011, Sep. 16-18). European Integration in Crisis: the 
Centre-Periphery Divide. Paper presented at 17th Euro Memo Workshop on 
Alternative Economic Policy, Vienna. 

Craig, P. (1998). Eu Law Texts: Cases and Materials (2nd edition). Oxford: Oxford 
University Press. 



      23                                                               بحران یورو و تأثیر آن بر روند همگرایی اتحادیۀ اروپا 

Dullien, S. (2012). Why The Euro Crisis Threatens The European Single Market. 
ECFR/64 October, Available at: www.ecfr.eu. (accessed on 2012, July 28). 

Green, S., Hough, D., Miskimmen, A., & Timmins, G. (2008). the politics of the 
new Germany. London: Routledge.    

Kundnani, H. (2011). Germany as a Geo-economic Power. Washington Quaterly. 
Majone, G. (2012). Rethinking European integration after the debt crisis. London 

Global University, The European Institute, Working Paper No. 3. June. 
Mehmetocal, F. (2012). European debt crisis and its analysis. International 

Research Journal of Finance and Economics, 97. 
Mistral, J. (2010). The sovereign debt crisis and the future of the Euro. Centre des 

Études économiques. 
Poetzsch, H. (1999). Die Deutsche Demokratie. Bonn: Bundes Zentrale fuer 

Politische Bildung. 
Prokop Ijevic, M. (2010). Euro crisis. Puno Economicus. 3. 
Tsoukalis, L. (2012). The political economy of the crisis: the end of an era? Global 

Policy, 3, supplement. 1. 
Vercauteren, P. (2001). European Integration and the Crisis of the State. Facultés 

Universitaires Catholiques de Mons, Queen‘s Papers on Europeanisation,7. 
Volle, A. & Weidenfeld, W. (1998). Europa hat Zukunft: Der Weg ins 21Jahr 

hundert, Bonn: Verlag fuer Internationale politik. 


