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امروزه شکاف شمال -جنوب در اروپا ،مهمترین مسئلهای است که کشووراای ضووو اتدادیوه اروپوا نوا
درگیر استند؛ نهگونهای که این شوکاف ،رونود امررایود در اروپوا را نیو  ،تدوت تو یر قورار داده اسوت
درحقیقت شکاف شمال -جنوب ،ضصارهای از شکافاای کالسیک اروپاید نا ضنوا شورقد -غرنود ،پیور-
جوا  ،قارهمدور -تالنتیکمدور و درنهایت توسعهنیافته -کمتر توسعهیافتوه اسوت اینکوه ایون شوکاف از
کجا در اتدادیه اروپا شکل گرفت ،چه انعادی داشوته و در چوه سوحوحد محورس اسوت و اینکوه ندورا
اقتصادی حوزه یورو چه نقشد در این شکاف دارد مهمترین پرسشااید است که این مقاله در چوارچوب
نظریه حکمراند درصدد پاسخ نه نهاست در این راستا ،شکاف شومال -جنووب در اتدادیوه اروپوا در سوه
سحح نررسد شده است در سحح ملد؛ ضعف ساختاری جنوب ، ،فساد اقتصادی و سیاسد جنوب ،شکاف
در حکمراند ،سحح نانرانر تولید ناخالص و تفاوتاای مذابد و فرانرد داخلد میا کشووراای شومال و
جنوب اروپا ازجمله ضوامل اصلد موجد این شکاف اسوت در سوحح منحقوهای؛ اخوتالف میوا فرانسوه و
لما  ،ندرا اقتصادی حوزه یورو و سیاستاای ریاضت اقتصادی مهمترین ضوامل مؤ ر نر شوکاف شومال
و جنوب است و در سحح نینالملل؛ دو ضامل جهاندشد و ندرا جهاند سبب تعمیو شوکاف شومال و
جنوب شدهاند
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تاریخ پذیرش1395/3/1:

جستارگشایی
امروزه تقسیم اروپا به شمال و جنوب بهمراتب مهم تر از تقسیم آن به شرق و غرب است.
پیچیدگیهای اقتصادی و فرهنگی سبب ایجاد شکاف قابلمالحظهای میان شمال و جنتوب
اروپا شده اس .ایتالیا ،یونان ،پرتغال  ،اسپانیا  ،قبرس ،ایرلنتد و بریتی ورتورهای اروپتای
شرقی  ،اعضای گروه جنوب در اتحادیه اروپا هستند درحالیوته ورتورهایی نظیتر آلمتان،
انگلیس ،فرانسه ،بلژیک ،ورورهای اسکاندیناوی و بریی دول.های اروپای مروتیی نظیتر
مجارستان و لهستان ورورهای شمال را ترکیل میدهند
این شکاف مسئله موازنه صحیح میان اجرای ریاض .اقتصادی و رشد را مطتر وترده
اس ،.اما در این بحبوحه واقعی .چیس.؟ یکی از دالیل متؤثر در ایتن وضتعی ، .ویفیت.
رشد و توسعه در اتحادیه اروپا اس .دلیل دیگر آن اس .وه اتحادیه اروپا ،مجموعته ای از
چند ورور اس .و باوجود احیاب پوپولیستی فعال در آن ،درنهای .تا دهه آینده نمیتوانتد
به ویفی .یک مجموعه فدرال درآید در همین راستا  ،در بررسی علل این شکاف ،بایتد بته
سطو مختلف ملی  ،منطقهای و جهانی به طور هتمزمتان توجته وترد تتا بتتوان بته دروتی
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واقعبینانه از شرایط دس .یازید برای بررسی هر معلولی  ،ریرهیابی علتل و واوتاوی آن از
اهمی .فراوانی بریوردار اس .در این بخش سعی میشود به ایتن پرستشهتا پاستد داده
شود وه شکاف شمال و جنوب چگونه ایجتاد شتد؟ چته عتواملی و در چته ستطوحی در
پیدایش آن مؤثر بوده و آثار ولی این امر در اتحادیه اروپتا چیست.؟ بترای پاستد بته ایتن
پرسشها در سه سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی به بررسی علل پیدایش یواهیم پردای.
چارچوب نظری مورد استفاده در این مقاله ،نظریه حکمرانتی است .یکتی از ابهامتا
نظری در فهم همگرایی اروپایی ،سطو ناهمگون این فرایند در ابعاد اقتصادی ،فرهنگتی و
سیاسی آن اس .ایتن ستطو نتاهمگون باعته شتده وته اتحادیته اروپتا از یتک فراینتد
چندوجهی ،چندونرگری و چندسرعتی بریوردار شتود بنتابراین ،چتون پویتایی واحتد و
یکسانی از همگرایی اروپایی وجود ندارد  ،بهراحتی نیی نمتیتتوان یتک چتارچوب نظتری
وارامد را برای ادراک عمیقتر اتحادیه طراحی و تتدوین وترد چتارچوب نظتری مناستب،
نیازمند توجه به این چندگانگیها در یود اس .نقطه طالیی تالقی این چنتدگانگیهتا در
نظریا

حکمرانی شکل میگیرد حکمرانتی بترای تحلیتل صتالحی.هتا و وتاروردهتا در

سایتار پیچیده تصمیمگیری مورد استفاده قرار میگیرد در نظریتا
88

حکمرانتی جهتانی یتا

چندسطحی وه بازیگران یصوصی و دولتی در ونار هم حضور دارند ،حکمرانی اجتماعی-

اقتصادی بهصور

همزمان مطر میشتوند درنتیجته تصتمیما

در یتک شتبکه پیچیتده

چندسطحی اتخاذ یواهد شد؛ چنین حالتی را تنها میتوان در اتحادیه اروپتا مرتاهده وترد
)(Bartolini, 2011: 1

نظریه حکمرانی توانایی زیادی برای استفاده در موضوع مورد بحه ما در اتحادیه اروپا
دارد؛ زیتترا اتحادیتته اروپتتا فعتتالتتترین و نتتوآورترین تولیدوننتتده انتتواع جدیتتد تنظیمتتا
تصمیمگیری اس .وه درصدد حل مرتکال

بتا سترع .و از طریقتی انعطتافپت یر و بتا

اجتناب از محدودی.های مدل اجتماع 1و مت اورا

بتین حکتومتی

حکمرانی چندسطحی را میتوان بهعنوان نتیجه واهش قدر

است(Laible, 2016) .

دولت .ملتی درنظتر گرفت.

)(Bartolini, 2011: 6

 .1علل شکاف در سطح ملی
 .1-1ضعف ساختاری جنوب
توهم یاص یود را دارند و باوجود تماا صحب.ها درباره همگرایی و توستعه همکتاری،
این ورورها بههیچوجه مجموعه همگون و یکپارچهای را شامل نمیشوند ایدهها و هوی.
در اتحادیه اروپا شناور اس .ایتن شتناوری ابعتاد مختلفتی دارد وته در بردارنتده تتارید،
توسعهیافتگی ،عدا تمایل به احراز مسئولی .بیرتر نسب .به ورورهای ومتر توسعهیافتته و
حتی گرایشهای حیبی اس.؛ زیرا هر حیبی با توجه به شرایط ورور یود به اروپا واونش
نران میدهد بسیاری از ورورها در اروپتا از متد هتا قبتل از بحتران متالی هتم ،عالئتم
واپسگرایی را از یود نرتان داده بودنتد و بحتران اروپتا تنهتا آن را تستریع وترده است.
بهطورولی جنوبیها احساس میونند وه قربانی رشد شمال شدهاند ،درحالیوته شتمالیهتا
وضعی .ونونی این ورورها را نتیجه عدا تالش و تاوان راح.طلبیها میدانند
یکتی از مستتائل دیگتر متتؤثر در ایجتاد شتتکاف بته تفتتاو
بازمیگردد طبق اطالعا
ساعا

در ستطح ستتاعا

وتتاری

2

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،جنتوب اروپتا متمایتل بته

واری طوالنیتر از ورورهای شمال اس .برای مثال میانگین ساالنه ساعا

وار در

یونان  2032ساع ،.در ایتالیا  1774ساع .و در آلمان تنها  1413ستاع .است.

(OECD,
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اتحادیه اروپا قبل از هر چییی مترکل از ورورهایی اس .وه هتر وتداا ایتدههتا و گتاهی

) 2012درصورتیوه مییان وار مفید دو ورور نخس ،.بسیار ومتر از آلمان اس .فراتتر از
1. Community
)2. The Organization for Economic Co- operation and Development (OECD

89

این ،برنامه واری مردا جنوب با شمال تفاو
یوبی باشد ساعا

دارد اسپانیا در این متورد متیتوانتد نمونته

واری در اسپانیا دارای یکوق .استراح .ووتاه اس .وه چند ستاع.
1

طول می ورد وه به آن سیستا بهمعنتای ستاع .چتر زدن گفتته متیشتود و بعتد از آن،
اسپانیاییها به محل وار یود بازمیگردند و تا بعد از ظهر یا شب به وار یود ادامه میدهند
) (Keijzer, 2011همین سیستم در بسیاری از قسم.های یونان هم اجرا متیشتود ،امتا در
شمال مردا از ساع .واری بیوقفه پیروی میونند وه در آن وار یود را صبح شروع وترده
و بعد از ظهر یاتمه میدهند؛ بدون آنوه زمان استتراح .طتوالنی بتین آن داشتته باشتند
مرکل زمانی رخ میدهد وه شرو.هایی از ورورهای مختلف اروپایی نیازمند تجتار

بتا

یکدیگر می شوند و این برنامههای متفاو  ،مرکلآفرین یواهنتد شتد بستیاری معتقدنتد
ساع .چر زدن نمادی از تنپروری مردا جنوب است .بته چنتد دلیتل ایتن فرهنت
جنوب وجود دارد بریی آن را فقط یک فرهن

در

یا ذهنی .مردا جنوب متیداننتد بریتی

دیگر ،آن را به شرایط آبوهوایی نسب .میدهند روزهتای بلنتد و نتور یورشتید در وتل
طول سال ،گرمای فیاینده و نیاز به استراح .منجر به اتخاذ این روش توسط مردا جنتوب
مسئله بعدی وه میتوان به آن اشاره ورد ،سطح نابرابر تولید نایالص دایلی در منتاطق
شمال و جنوب اس .همانطور وه نمودار زیر نران میدهد ،ورورهای جنوب ،در تولیتد
نایالص دایلی سرانه وضعی .امیدوارونندهای نداشتهاند
نمودار ( :)1سرانه تولید ناخالص داخلی در مناطق مهم جغرافیایی اتحادیه اروپا
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شده اس)OECD, 2012( .

)(Darvas(b), 2012: 1
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1 .Siesta

همانطور وه مرخص اس ،.عملکرد ضعیف اقتصادهای جنوب امتر جدیتدی نیست.
برای مثال ،زمانی وه پرتغال در ستال  1986بته جامعته اقتصتادی اروپتا 1پیوست ،.درآمتد
میانگین آن شبیه به سایر ورورهای اروپایی بود حتی تا شروع هیاره جدید هم ستیر رشتد
مثبتی را طی میورد ،امتا از ستال  2001ایتن وضتعی .تغییتر وترد در ستال  2012تولیتد
نایالص دایلی پرتغال بته ستطح  20ستال قبتل بازگرت (Mamede, 2013: 33) .ستطح
آموزش نیی در جنوب پایینتر از شمال اس .وه نتیجه ضتعف ستایتارهای ایتن ورتورها
اس .از علل این موضوع میتوان به ضعف ابیارهای تعدیل سایتاری اشاره وترد تعتدیل
سایتاری دو جنبه مهم و مرتبط بههم دارد:
 1اقتصاد یرد نظیر قوانین و سیاس.هایی همچون انعطافپ یری بازار ،فعالیت.هتای
بانکی ،نوآوری و نظاا آموزشی ورور وه بر شرایط تجاری اثر میگ ارد؛
 2اقتصاد والن وه در وهله نخس .در ارتقای وارایی  ،رقاب.پ یری و موازنته قیمت.
بریی ورورهای شمال مثل آلمان قادر به تطابق یود با یورو بودند و توانستند وستری
را به مازاد تبدیل ونند ،اما این شرایط در جنوب وجود نداش .بریتی ورتورهای جنتوب
مثل اسپانیا قادر به عملیوردن این هدف نبودند انفجار تقاضا در ایتالیا و اسپانیا باعه رشد
شد ،ولی درعینحال مرکال

سایتاری را نیی بهوجتود آورد در ستالهتای اییتر ،میتیان

باالیی از سرمایه بهسوی ورورهای جنوب جریان یاف .این موضتوع بته لحتاق اقتصتادی
پ یرفتنی بود؛ زیترا جریانتا

سترمایه از ورتورهای بتا درجتا

بتاالی توستعه بتهستوی

ورورهایی وه در حال حرو .برای جبتران عقتبمانتدگی یتود هستتند ،راه یتود را بتاز
میوند در این مورد  ،در ورورهای جنوب ،سرمایه جاری در جریان جبران عقتبمانتدگی
بهوار گرفته نرد و بهجای آن سبب ایجاد حبتاب قیمت .در بختش مستکن شتد سترمایه
جاری مانند حجابی بر فقدان رقاب.پ یری موجود عمتل وترد و ایتن موضتوع شتکاف را
عمیقتر

ورد )(Dombret, 2013

اتخاذ تصمیما

غیرعملی مالی ،همراه با به تأییراندایتن مداا اصالحا

سایتاری وه

ریره در افیایش رویگردانی سترمایهگت اران یصوصتی از یریتد اوراق قرضته در بریتی
ورورهای اروپایی داش ،.سبب واهش منابع یارجی مالی در نهادهای جنوب و درنهایت.
نیاز اجتنابناپ یر به ومک مالی از سوی نهادهای بتینالمللتی شتد

بررسی علل شکلگیری شکاف شمال -جنوب در اتحادیه اروپا رکسانا نیکنامی

یارجی یود را نران میدهد

)(Ruscher & Wolf, 2012

)(Mamede, 2013:31

1 EEC :The European Economic Community
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برای پلزدن بر روی شکاف ،نقش نهادهای اتحادیه اروپا غیرقابلچرمپوشتی است .طبتق
دیدگاه اوثری ، .بحران ونونی نتیجته نتاتوانی نهادهتای ملتی در ورتورهای جنتوب بترای
تصمیمگیری درس .در چارچوب گسترش قوانین اتحادیه اروپا و نهادها اس.
 .2-1فساد اقتصادی و سیاسی جنوب
در ورورهای جنوب مییان فساد بسیار باال اس .در نظرسنجیها 50 ،درصد مردا معتقدند
فساد سیاسی بر زندگی آنها هم تأثیر گ اشتته است (Commission, 2014 ) .بتا توجته بته
نقره فساد در اروپا می توان مراهده ورد وه باالترین مییان فساد در ورورهای جنوب دیده
میشود و ومترین مییان آن در شمال اس .عالوهبر این ،ورورهای جنتوب مرتکل فستاد
سیاستمداران را نیی دارند در همین راستا 51 ،درصد اروپاییهتا معتقدنتد رهبتران سیاستی
توانایی مواجهه با شکافهای جهانی را ندارند ) (Commission, 2012: 28سیاستمداران از
سیاس.های پوپولیستی پرهیینه برای ماندن در رأس قدر

استفاده میونند برای مثال آنها

از طریق افیایش بیمه بازنرستگی  ،استخداا وارگران بخش یصوصی و افیایش دستتمیدها
رأی مردا را یریداری میونند ) (Acemoglu, 2000: 196مرکل ورورهای جنوب وتامال
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سیاسی اس .همه این ورورها رهبران سیاسی را مقصر میدانند ورورهای شمال مداا در
فهرس .ده ورور نخس .شایص در زمینه مبارزه با فساد قرار متیگیرنتد ،امتا در جنتوب
شرایط متفاو

اس .برای مثال وضعی .ایتالیا وحرتناک اس .و ایتن ورتور در رتبته 69

جهان؛ یعنی قبل از مونتهنگرو و بعد از بوسنی قرار گرفته اس.

)(Tassinari, 2014

طبق گفته فرانسیس فووویاما آنچه اروپا را به دو نیم ورده اس 1،.اساستا ذهنتی است.
شکس .حکمرانی در جنوب بهطور ناگسستنی با اشکال فراگیر مرتریمداری گترهیتورده
اس .وه شایستگی را دفن متیونتد و اصتالحا

را ناوتاا متیگت ارد

)(Tassinari, 2014
2

شکاف در حکمرانی منجر به پدیدهای شده اس .وه میتوان آن را نصفالنهارگرایی نامید
در شمال و جنوب اروپا دو نوع آدا ،دو نوع تفکر ،دو نوع ل

و دو نتوع ایتدهآل وجتود

دارد این موضوع میتواند بر نگاه آنها از یوب و بد و ییتر و شتر هتم تأثیرگت ار باشتد
نمونه های فساد سیاستمداران جنوب ماننتد برلوستکونی ،جتور پاپانتدرئو و دیگتران ،در
موارد متعددی عیان شده وه یود شاهدی بر این ادعا اس.

1. Francis Fukuyama
2. Meridionalism

 .3-1تفاوتهای مذهبی -فرهنگی
به لحاق تاریخی دول .های اروپایی از بازترویب مجموعههای نامتجانس شکل گرفتتهانتد
این عدا تجانس بر مبنای اصول تعیینونندهای مانند نژاد ،زبان ،فرهن

و حتی م هب قرار

دارد هرچه دامنه تضاد گستردهتر باشد ،حضور شکاف اقلیمی بهعنوان یک شکاف سیاستی
فعال در صحنه تعامال

دایلی دول.ها آشکارتر میشود ) (Meny & Survel, 2001برای

مثال در بلژیک اگرچه تضاد اقلیمی بر اساس تقابل نژادی و زبانی میتان دو منطقته فالمتان
ژرمانوفن 1و والون فرانکوفن 2شکل گرفته اس ،.اما این تضاد بر اساس توافق میان نخبگان
سیاسی فالمان و والون در دو منطقه برای ایجاد سیستمی در قالب دولت .ملتی بلژیتک در
قرن  19حلوفصل شده بود به دنبال بازنگری سیاسی این ورور بعد از جن
تضاد م وور بر اساس مدیری .قدر

جهانی دوا ،

میان دو قوا رقیب مجتدد جلتوهگتر شتد در حتال

حاضر فالمانها م هبیتر هستتند و تمتایال

راست.گرایانته دارنتد و والتونهتا الئیتک و

اساس افیایش تضادهای قومی ،نژادی  ،زبانی و حتتی فرهنگتی و اجتمتاعی در ورتورهای
مختلف اروپایی هستیم مفهوا سرزمین  ،از وضعیتی ینثی بریوردار اس ،.اما هنگتامیوته
مردمان ساون در سرزمین یاص ،تعابیر ارزشی یاصی را بر اساس معیارهای قومی ،زبانی،
تاریخی و غیره در آن وارد میسازند ،مفهوا سترزمین از بتار سیاستی بریتوردار متیشتود
)(Gottmann, 1975

توسعه اقتصادی جوامع را منعطتف ،قابتل اعتمتاد و دمووراتیتک متیونتد ،امتا میترا
فرهنگی جوامع اثر یود را بر ارزشهایی وه باوجود توسعه اقتصادی تحمیل متیشتود ،بتر
جای میگ ارند برای مثال ،جوامع پروتستان بهطتور قابتلمالحظتهای ستطو بتاالتری از
اعتماد بین فردی را نسب .به جوامع ومونیستی یا واتولیک از یود نران میدهنتد

(Baker,

) 2000: 1از همینجا شکاف م هبی وته ریرته در تتارید دارد ،یتود را نرتان متیدهتد
ازجمله شکافهای سنتی وه میتواند از عوامل موجتد شتکاف شتمال و جنتوب در اروپتا
باشد ،میتوان به دو شکاف م هبی و طبقاتی در ورورهای مختلف منطقته اشتاره وترد بتا
توجه به شکاف م هبی ،پنج شایص را میتوان ارائه داد:

بررسی علل شکلگیری شکاف شمال -جنوب در اتحادیه اروپا رکسانا نیکنامی

چپگرا هستند با فروپاشی نظاا دوقطبی ،بهنوعی شاهد گسترش ابعاد شتکاف اقلیمتی بتر

 سطح حضور در ولیسا؛1. Flemish
2. Walloon
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 مرارو .وسانی وه یود را مرتبط با هیچ دین یاصی نمیدانند؛ میانگین مییان م هبیبودن؛ عضوی .در سازمانهای م هبی؛ -سطح جن طلبی سازمانها

)(Hix, 1999: 68

طبق گیارش نقره اجتماعی اروپا 1،اتریش تنها ورور اتحادیه اروپایی اس .وته در هتر
پنج شایص ،باالتر از سطح میانگین قرار دارد و درنتیجه شکاف مت هبی در آن نستب .بته
بقیه اتحادیه اروپا باالتر اس .هلند در مقاا دوا و فرانسه نیی همیره ولیه شایصها در آن
ومتر از حد میانگین بوده اس (Kriesi & Sciarini, 2003) .چنین واهری در گرایشهتای
م هبی در تمدن گ شته جهان سابقه نداشته اس .م هب و ارزشهای ایالقی باهم مرتبط
هستند برای مثال میتوان گف .وه ورورهای جنتوب اروپتا دارای گترایشهتای ایالقتی
سنتیتری هستند نسب .به جمعی .ورور  ،افراد م هبی بیرتری دارند ،نرخ طالق در آنهتا
پایینتر بوده و اتانازی ،همجنسبازی و غیتره در ایتن ورتورها پتایینتتر است.

& (Voas

)Storm, 2012
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در دوران قرونوستطی ،مت هب واتولیتک ،مؤلفته مرتروعی .قتدر

و قتانونیبتودن

نظااهای سلطنتی اروپایی بود با پایان قرون وسطی ،دوره جدیدی به ناا رنسانس آغاز شد
وه با تکیهبر دو اصل اصال م هبی و تنویر افکار ،حاومی .جیمی ولیسا را زیر سؤال برد
اگر تا پیش از این ،م هب بهعنوان پارادایم حتاوم بته نظتااهتای سیاستی اروپتایی هویت.
میبخرید  ،از این به بعد دوران آسیبپ یری م هب آغاز شده و زمینه برای ایجاد شتکافی
جدید میان دو عنصر در حال جدایی و تفکیک؛ یعنی ولیسا و دولت .پدیتدار شتد بعتد از
جن

جهانی دوا ،با توجه بهشتتاب در فراینتد مت هبزدایتی و غلبته الئیستیته ،از شتد
2

شکافهای مت هبی واستته شتد ) (Meny & Survel, 2001: 42ژان گیتتون ،فیلستوف و
دینشناس فرانسوی معتقد اس .وه باوجود مناسکزدایی م هبی ،مت هببتاوری از اوایتر
قرن بیستم ،در حال افیایش اس .در میان رفتارهای ناپایدار انتخابتاتی در اروپتا وته دارای
تحوال

سریع اس ،.تنها معیار م هبیبودن اس .وته متیتوانتد در نتوع انتختاب سیاستی

شهروندان اروپا قابل پیشبینی باشد همچنین در نواحی جنوب اروپا وه مردا بیرتر تحت.
تأثیر ولیسای واتولیک هستند ،شاهد پیروزی احیاب راس.گرا ،بهویژه دموورا
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مسیحی و

)1 European Social Survey (SS
2. Jean Guitton

محافظهوار هستیم این در حالی اس .وه در مناطق ضدم هبی یا بتا اعتقتاد مت هبی پتایین
مثل ورورهای شمال اروپا  ،احیاب چپ موفقی .بیرتتری دارنتد پتس متیتتوان تنتوع و
شکافهای فرهنگی و م هبی اروپا را بهصور

نگاره زیر یالصه ورد

نگاره ( :)1تنوع شکافها در اتحادیه اروپا
تنوع و گروههای مربوطه
تنوع نژادی

تنوع مذهبی

تنوع قومی

سیاه

مسلمانان

اقلی .بومی

رومی ()1

یهودیان

گروههای مهاجر

گروههای مختلف مسیحی

 1فرهن

مدارا در زندگی سیاسی

 2سیاس .عمومی اجرایی ،موانع نهادی برای حقوق حداقلی
 3موافق .یا مخالف .با تحرک حداقلی
(نگارنده)
در ورورهای اتحادیه اروپا ،فضای سیاسی قابلمالحظهای بترای شتکلگیتری شتکاف
سیاسی جدید ،مبتنی بر تضاد میان همگرایی و واگرایی وجود دارد

)(Medrano, 2003: 65

انتظار می رود در ورورهایی وه به لحاق اجتماعی و اقتصادی توسعهیافته هستند ،شکافها
ومتر شود ،اما فرص.های اقتصادی در این ورورها سبب ج ب مهاجر از ورورهای دیگر
میشود و این موضوع به شکافهای قومی درون ورورها دامن زده و منجر به واونشهتای
تدافعی قسمتی از جمعی .بومی میشود همانگونه وه دیی مدرانو 1در مصاحبه با نگارنتده
اذعان داش« :.غیربومیشدن ظرفیت.هتای تولیتدی ،شتانس زنتدگی در ورتورهای ومتتر
توسعهیافته را به یطر میاندازد و متعاقب آن سبب افیایش نرخ بیکتاری در ایتن ورتورها
میشود

1 . Juan Díez Medrano

بررسی علل شکلگیری شکاف شمال -جنوب در اتحادیه اروپا رکسانا نیکنامی

شکافها
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موضوع مهم دیگری وه باید در اینجا به آن توجه ورد ،تفتاو

در فرهنت

ورتورهای

شمال و جنوب اس .همانگونه وه دیی مدرانو معتقد اس .وته تصتور یتاص ورتورهای
اتحادیه اروپا عمیقا ریرههای فرهنگی دارد وه در فرهن

ملی و فروملی پرورده متیشتود

برای مثال انگلیس همیره به لحاق فرهنگی مخالف همگرایی بتوده است .یتا ستوئیس بته
دالیتل فرهنگتتی و سیاستی بتته عضتتوی .اتحادیته اروپتتا درنیامتتد ایتن موضتتوع حتتتی در
انتخابهای سیاسی دول.ها هم تأثیرگ ار اس.

)(Medrano, 2003: 66

 .2سطح منطقهای
 .1-2اختالف آلمان و فرانسه
گرایش جدیدی برای توضیح شکاف منطقهای وجود دارد وه آلمانیشدن 1نامیده متیشتود
این موضوع از محبوبیت .گستترده آنگتال مروتل در سراستر اروپتا و توجته غیرعتادی بته
انتخابا

فدرال آلمان در ورورهای اروپایی نرأ

متیگیترد آلمتان طالتب حفتع وضتع

موجود اس (Papantonious, 2013) .آلمانها دو احتمتال را در نظتر متیگیرنتد؛ نخست.
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اینکه شکاف جنوب توسعه یابد و در این مورد تترس آلمتان ایتن است .وته ورتورش بتا
تهدیدا

بلندمد

روبهرو شود این موضوع آلمان را به حفع منطقه یورو و پول واحد در

شمال اروپا میوراند دوا اینکه ،آلمان احتمال میدهد وه بحران محدود شود و منجتر بته
این شود وه این ورور بخواهد اتحادیه مالی و پولی بستهتری را هدای .وند وه این مستئله
مستلیا دوطرفهسازی بهرهوری مل.ها و انتقال حاومی .اقتصتادی بته نهادهتای فرادولتتی
اروپا اس.؛ یعنی اجرای حکمرانی چندسطحی البته چنین حروتی هیینههای سیاسی در پی
یواهد داش.
با توجه به این نکته وه این آلمان بود وه هیینه ایجاد یورو را پردایت .وترد؛ درنتیجته
نظاا بهسوی اولوی.هتای آلمتان حروت .وترد ) (Morvacsik, 2012: 68از دیتد جنتوب،
پافراری آلمان بر سیاس .مرروط مبتنتی بتر ریاضت ،.نقتش متؤثری در ادامته بحتران در
ورورهای جنوب و بدترشدن شرایط اجتمتاعی دارد ) (Rappold, 2014در حتال حاضتر،
فرانسه به نوعی از رویگردانی از آلمان در میان ورورهای جنوب حمایت .متیونتد حتتی
رابطه فرانسه -آلمان بهعنوان موتور محروه همگرایی اروپا در این میان آستیبدیتده است.

1. Germanization

درحالیوه فرانسوا اوالند ،یواهان تقوی .اقتصاد از طریق افیایش هیینههای عمومی اس،.
حکوم .آلمان تأوید ورده اس .وه ریاض .و رشد متضاد هم نیستند
ورورهای جنوب اروپا همگی وسری حساب جاری عمیقی را در طتول دهته گ شتته
تجربه وردهاند توضیح منطقی برای این موقعی .این اس .وه ورورهای جنوب طتی دهته
گ شته غیررقابتی شدند یا مراروتران در اقتصاد اروپا و اتحادیه پتولی وتاهش یافت ،.امتا
آلمان بعد از سالها ورمکش با تبعا

اتحاد  ،توانس .دستمیدها را به ونترل یود درآورد

برای مثال در سال  2007مییان دستمید نیروی وار در آلمان  14درصتد پتایینتتر از دیگتر
ورورهای ثروتمند بود و نتیجه ایتن موضتوع ،متازاد در حستابهتای جتاری دولت .بتود
) (Huebner, 2011: 291زمانی وه ورورهای جنوب اروپا به یورو پیوستند ،دیگر فرصتتی
برای واهش ارزش پول ملی یود و بازبینی در هیینههای نسبی رقاب.پ یری نداشتند
نکته مهمی وه باید به آن اشاره ورد ،تأثیر تضعیف موتتور محروته فرانسته -آلمتان در
وزیر وق .مالیه (اقتصاد و دارایی) ،فرانسه وریستینا الگارد ( )2بته انتقتاد از متازاد تجتاری
آلمان در مصاحبه با فایننریال تایمی پردای (Hall, 2010) .امتا شتاید شتدیدترین شتوک،
چهار سال بعد در  25آگوس 2014 .رخ داد؛ یعنی زمانی وه مانوئل والتس ،نخست.وزیتر
فرانسه استعفای یود را اعالا ورد و آرنو مونتبورگ وزیر اقتصاد فرانسه اظهاراتی در انتقاد
از سیاس.های آلمان و پ یرش آنها از سوی فرانسه اعالا ورد این انتقادا

تا حد زیتادی

به دلیل شرایط اقتصادی فرانسه رخ داد؛ زیرا در سال  2014دول .حتی نتوانست .رشتد 1
درصد وه قول آن را داده بود ،عملی وند

)(Penketh, 2014

واگرایی میان فرانسه و آلمان در مسائل یاص نراندهنده ایتالفنظر در راهبتردهتای
والن اس .وه ریره در یورو دارد از یکسو ،فرانسه مییواهد وه آلمتان از سیاست.هتای
همکاریجویانهتری پیروی ونتد تتا فرتارهای رقتابتی بتر شتروای اروپتایی وتاهش پیتدا
وند ) (Prodi, 2010برای فرانسه بسیار دشوار اس .وه استانداردهای زندگی وارگران یود
را به شیوه آلمان منکوب وند از سوی دیگر ،افکار عمومی فرانسه وامال مخالف طر اروپا
اس.؛ زیرا این طر سبب واهش دستمید وتارگران در ستال  1983شتد فرانسته اتحادیته
سیاسی فدرال را نخواهد پ یرف.؛ زیرا اوثری .سیاستمداران فرانسوی میترستند وته ایتن

بررسی علل شکلگیری شکاف شمال -جنوب در اتحادیه اروپا رکسانا نیکنامی

پیدایش شکاف شمال و جنوب اس .احتماال مهمترین شکاف میان این دو ،زمانی بود وته

وار وزن سیاسی و دیپلماتیک فرانسه را در جهان واهش دهد درحالیوه دس.وم از زمتان
سقوط دیوار برلین این موضوع هدف راهبردی آلمان بوده اس.؛ چراوه سبب برتری آلمتان
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در فدراسیون اروپا یواهد شد به نظر میرسد این همان امتیتازی است .وته آلمتان بترای
موافقتش با تخصیص سرمایه بیرتر در سطح اروپا میطلبد
مخالفان یورو معتقدند وه اعضای شمالی مانند آلمتان  ،بتا وتموتردن مصترف دایلتی،
جلوگیری از رشد دستمیدها و اعمال فرارهای انقباضتی بتر منطقته یتورو ،رقابت.پت یری
محصوال

یود را افیایش دادهاند؛ بهطوریوه عرصه برای اعضای بدهکار منطقته یتورو و

یالصی از روود موجود بسیار دشوار شده اس .این انتقادا

تا آنجا باال گرف .وه بریتی

به دول .مرول لقب «رایش چهارا» داده و بریی دیگر از احیای هژمونی آلمان ،اینبتار در
حوزه اقتصادی یبر دادهاند بهعالوه ،متخصصان ورورهای جنوب بر این باورند وه فرتار
آلمان بر اعضای بدهکار منطقه یورو برای اجرای وامل رژیمهای ریاض .اقتصادی بهعنوان
پیششرط دریاف .ومکهای مالی  ،مانع از بروز رشد اقتصادی در این ورورها یواهد شد
در مقابل ،آلمان بحران یورو را نتیجه مجموعهای از ولخرجیها  ،عدا برنامهریتیی متالی و
غیررقابتی بودن اقتصاد آنان میداند مرول بارها مخالف .یود را با ارائته ومتکهتای متالی
بیرتر به ورورهای بحرانزده اعالا ورده اس (Fisahn, 2013) .این اعالا مواضتع پتس از
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روی وار آمدن حیب سیرییا در یونان قو

بیرتری گرف .مرول در پاسد به این پرستش

وه آیا میتوان بدهیهتای یونتان را بخرتید ،اظهتار وترده وته تتاونون میلیاردهتا یتورو از
بدهیهای این ورور بخریده شده اند و این منطقی نیس .وه بخش بیرتری از این بدهیها
بخریده شود ) (Wharton, 2015رهبران آلمان بارهتا اعتالا وتردهانتد وته حاضتر نیستتند
مالیا

شهروندان یود را صرف بیمباالتی اقتصادی ورورهای بدهکار ناحیه یورو وننتد و

تنها زمانی به اعطای ومکهای مالی در چارچوب صندوق ثبا

مالی اقداا یواهند ورد وه

به آنان ثاب .شود این ورورها در اجرای طر ریاض .اقتصادی مورد نظر اتحادیته شتامل
واهش دستمیدها  ،افیایش ساع .وار  ،واهش شدید هیینههای عمومی و فروش اموال ملی
بهعنوان بهای بدهیها ثاب.قدا هستند؛ ،مواضعی وه به نظر میرسد وامال از افکار عمتومی
درون آلمان نرأ

گرفته اس.

)(Fisahn, 2013

اونون موجی از نارضایتی عمومی در ورورهای اروپتایی گرفتتار بحتران بته راه افتتاده
اس .ارزش اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا بهشد

رو به واهش اس .این موضوع تا جتایی

پیش رفته وه بانک مرویی اروپا  ،وار یرید اوراق قرضه این ورورها را بتا هتدف وتاهش
هیینه بدهی آنها آغاز ورده اس.
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)(Fisahn, 2013

میتوان نتیجه گرف .وه نقش آلمان در این شکاف بسیار پررن

اس .بعد از سه دوره
1

صدراعظمی ،آنگال مرول سیاس .حسابشدهای دارد انتخاب موگرینی بهعنوان جایگیین
واترین اشتون به اصرار آلمان بود و مخالف .فرانسه و بریتانیا بهجایی نرسید ایتن موضتوع
نرانگر او تقابل فرانسه و آلمان اس .حقیق .این اس .وه تردید ایتالفهتای سیاستی
و اقتصادی موجود میان آلمان و فرانسه وه بهعنوان دو قدر

بیرگ اقتصتادی در اتحادیته

اروپا شنایته میشوند ،یکی از پیامدهای مهم و متفاوتی بتوده است .وته بحتران اقتصتادی
اتحادیه اروپا پیش روی این اتحادیه قرار داده اس .درواقع ،بحرانهای اقتصادی در حوزه
پولی یورو  ،بیشازپیش سبب تردید تیرگی روابط آلمان و فرانسه شده اس.؛ بهطتوریوته
هماونون ،این روابط و ادامه آن  ،به بدبینانهترین جایگاه یود رستیده و بتا وضتع دشتواری
روبهرو شده اس.
سارووزی طی دوره پنجساله ریاس.جمهوریش از سال  2007تا  ،2012اهتماا ویتژهای
آمریکا از این منظر وه موجب واهش استقالل یارجی فرانسه و فرسایش جایگتاه سیاستی
این ورور در اتحادیه اروپا میشد و از استقالل عمل فرانسه در مسائل حستاس اروپتا نیتی
میواس ،.بیرتر به نفع آلمان بود؛ چراوه آلمان در راستای یک سیاس .قتدیمی همتواره از
فرانسه بریوردار از استقالل تمااعیار وه بتواند در مناسبا

سیاستی و اقتصتادی اروپتا بتا

آسودگی یاطر به جوالن بپردازد ،واهمه داش .درواقع ،آلمان بیرتر به دنبال یتک فرانسته
ضعیف در اروپا بود وه عملکردهای سارووزی تا حدود زیادی ومک شایانی به تحقق ایتن

هدف آلمان ورد این در حالی اس .وه اوالنتد ستعی وترده است .هماننتد شتارل دوگتل
درصدد بازسازی جایگاه واقعی فرانسه گاا بردارد صداهای زیادی در اروپا علیته ریاضت.
اقتصادی تحمیلشده از جانب آلمان بر اروپا بلند شده است ، .امتا ایتن صتداها همستو بتا
صدای فرانسه نیس .این در حالی اس .وه فرانسه پیش از دیگر ورورهای اروپتایی ،ایتن
سیاس.ها را محکوا میورد
 .2-2بحران اقتصادی حوزه یورو
از ابتدا  ،یورو بر مبنای قماری بیرگ بنیان گ اشته شد زمتانی وته رهبتران اروپتا در ستال

بررسی علل شکلگیری شکاف شمال -جنوب در اتحادیه اروپا رکسانا نیکنامی

در چریش سیاس .یارجی فرانسه نسب .به عالئق آمریکا بهوار برد نیدیکتی فرانسته بته

 ،1992اتحادیه پولی را انتخاب وردند ،امیدوار بودند وه اقتصادهای اروپا با یکدیگر همگرا
یواهند شد؛ یعنی ورورهای دارای وسری جنوب  ،دستاوردهای آلمان را بهدس .یواهنتد
1. Federica Mogherini
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آورد و آلمان نیی ومی شبیه آنهتا یواهتد شتد ،امتا در عمتل ایتن اتفتاق رخ نتداد ایجتاد
همگرایی اقتصادی اروپا بدان معنا اس .وه رفتارهای اقتصاد والن دول.ها به نحو مطلوبی
مرابه یکدیتگر گتردد تتا هییتتنههتای سیاستت .پتولی واحتد  ،مقترونبتهصرفتتته شتود
) (Morvacsik, 2012: 54یکی از مهمترین مرتکال

منطقته یتورو ،واگرایتی در جایگتاه

رقابتی اس .وه از اوایل دهه نخس .سده جدید آغاز شتد ایتن واگرایتی منجتر بته عتدا
موازنه در منطقه یورو شد ) (Grauwe, 2013: 1در سالهای اییر ،انگاره شمال -جنوب در
اروپا ایجاد شده اس .وه بهصور

سطحی  ،حاصل بحران یورو بود ورورهای جنوب بته

شکل گستردهای به دلیل بحران در شرایط سختی به سر متیبرنتد؛ درحتالیوته همستایگان
شمالی از این آب گلآلود ماهی میگیرند

)(Rappold, 2014

تفاو های قابلمالحظهای در اقتصاد یورو دیده میشود یورو برای ورتورهای شتمال
بسیار ضعیف و برای ورورهای جنوب بسیار قوی اس (Riegert, 2012) .در شمال تتورا
بسیار پایین و در جنوب بسیار باال اس .توسعه منفی در حوزههتای اقتصتادی ،سیاستی و
اجتماعی در وسری نظاا یورو یود را نران داد و این موضوع را مطر ورد وه سیاس.هتا
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و ستازووارهتتای ونتتونی نیازمنتتد تقویتت .بتتهمنظتور وستتب ثبتتا

) (Cukurcayir & Tezcan, 2013: 308ستایتار حتوزه یتورو غیرمنطقتی است .افتیایش
مرابه.ها  ،اتصاال

عمیق و اقتصتادهای همپوشتان شتمال مستتلیا وجتود واحتد پتولی

متفاوتی اس .تفاو

میان نظاا های مالی اعضای یورو بدان معنا اس .وه اقتصادهای آنهتا

به شکل متفاوتی به شوکهای اقتصاد جهانی واونش نران دادهاس .و این موضتوع باعته
عدا توازن مالی شدهاس .بهطور ولی نرخ ارز شناور در مواجهه با شتوکهتای اقتصتادی،
هیینه ومتری از نرخ ارز ثاب .یا موافق.نامههای پول واحد

دارد)(Booth, 2013: 17

ابتدا ،ورورهای اروپایی سیاس.های یود را در مسیر آلمان قرار دادنتد اجرایتیشتدن
یورو ،نرخ بهره را برای این ورورها واهش داد و ورورهای شمال را ترویق به واادادن به
آنها ورد منطقه یورو مثل بمب ساعتی بود وه بعد از بحتران متالی جهتانی در ستال 2008
منفجر شد ورورهای دارای وسری ،زیر فرارهای شدید از ستوی بتازار بتینالملتل قترار
گرفتنتتد در مقابتتل ،آلمتتان بعتتد از یتتک دوره روتتود ووتتتاهمتتد  ،از شتتکوفایی اقتصتتادی
بیسابقهای بریوردار شد
از سال  ، 2013تغییرا
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در حتتوزه یتتورو استت.

)(Morvacsik, 2012: 56-59

اساسی در حکمرانی حوزه یورو ایجاد شده اس .مهمترین آن

تصمیم بانک مرویی اروپا در جوالی همین سال مبنی بر متعهدوتردن یتود بته فرتارهای

نامحدود به حکوم.های دول.های عضو در زمان بحران اس .در پی این تصمیم ،منطقته
یورو وضعی .شکننده ای پیدا ورد این شکنندگی منتج از این واقعی .بود وه در بهترهوری
از منطقه یورو  ،حکوم.های ملی ،در او بحران ،قدر

یود را برای اجبار بانک ملتی بته

یرید سهاا دولتی از دس .دادند؛ بنابراین سهامداران نمتیتوانستتند تضتمین وننتد وته در
زمان سررسید ،پول یود را دریاف .میونند ) (DeGrauwe, 2013: 12بهطورولی ورود بته
حوزه یورو هم اثر مثب .و هم منفی داشته اس .طبق گیارش گرن .ترونتون 1میتوان این
سیر را از روی آمار بهیوبی مالحظه ورد (نمودار )2
نمودار ( :)2اثرات ورود به حوزه یورو

رشد هزینه ها و قیمت

برای صادرات رقابتی بیشتر
رقابت بیشتر نسبت به سایر

کشورهای حوزه یورو
شفافیت باالتر در مقایسه با
هزینه ها
حذف خطرات نرخ مبادله
تقویت تجارت با سایر
کشورهای حوزه یورو
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)(Thornton, 2012: 8

هیینهها و قیم.ها ( 57درصد) رشد ورده اس .وه بهعنوان مهمترین شکس .الحاق به
پول واحد اس .و با ناتوانی در واهش ارزش پول و تقوی .رقابت.پت یری صتادراتی (13
درصد) و افیایش رقاب .از درون منطقه یورو ( 12درصد) همراه اس .مهمترین اثر مثبت.
وجود پول واحد ،ح ف یطترا

مبادلته ( 31درصتد) است .البتته تمایتل ومتتری بترای

بررسی علل شکلگیری شکاف شمال -جنوب در اتحادیه اروپا رکسانا نیکنامی

ناتوانی برای کاهش ارزش ارز

عضوی .در حوزه یورو وجود دارد مهمترین زیان ( 40درصد) ،هیینههای آمادهشدن برای
ورود بوده اس.

)(Thornton, 2012
1. Grant Thornton
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 .3-2سیاستهای ریاضت اقتصادی
اقتصادهای بیرگ جنوب اروپا  ،شرایط حال حاضر یود را تا حد زیادی بته سیاست.هتای
ریاضتی نسب .میدهند ) (Papantonious(a), 2013پاسد بته بحتران بتدهی اروپتا نتوعی
تجار

بود ورورهای شمال ،بدهی ورورهای جنوب را تأمین مالی وردند ،امتا در مقابتل

بر سیاس.های ریاضتتی ستخ .و اصتالحا

اقتصتادی تأویتد وردنتد ایتن سیاست.هتا،

اعتراضاتی را به راه اندای (Bremmer, 2012) .این عقیده در بترلین ،هلستینکی و دیگتر
پایتخ .های ورورهای شمال وجود دارد وه ریاض .اقتصادی منجر به رقاب.پ یری ،ثبا
مالی و رشد اقتصادهای ورورهای جنوب و درنهایت .وتل اروپتا متیشتود درواقتع ،ایتن
نارضایتی باعه افیایش محبوبی .احیاب افراطی شد بسیاری از اقتصاددانان مطر با ایتن
سیاس .مخالف .وردند ازجمله ژوزف استیگلیتی 1معتقد اس .وه نمونهای وجود ندارد وه
نران دهد یک اقتصاد بیرگ از راه ریاض .به رشد رسیده اس (Smialek, 2013) .نتیجته
بلندمد

ریاض .میتواند افیایش سطح فقر و نابرابری در دو دهه آتی باشد

در اروپا ریاض .به معنای واهش شدید هیینهها با هدف واهش وسری بودجته است.
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از سال  2010تا  2012ول هیینههای عمومی به مییان  40درصد از تولید نایالص دایلتی
در ایرلند 20 ،درصد در بالتیک 12 ،درصد در اسپانیا 11/5 ،درصد در بریتانیتا وتاهش پیتدا
ورد) (Leschik & Jepsen, 2012: 182صرفنظر از بودجه ،امنی .اجتمتاعی نیتی بتهطتور
قابلمالحظهای در حکوم.های اروپایی واهش پیدا ورد یونان ،لیتوانی ،پرتغتال و رومتانی
تا سال  5 ، 2011درصد از بودجه یود را واهش دادند با توجه به افیایش قیمت .واالهتا و
یدما

این مسئله بهیودییود باعته نابستندگی درآمتدی متردا شتد در همتین حتین،

یدما

دارنتد،

اجتماعی ،گ ار اجتماعی و چانهزنی جمعی وه برای مبارزه با فقر ضرور

از بین رفتند) (Hood, Johnson & Joyce, 2013بسیاری از ورورهای اروپایی«مالیتا

بتر

ارزش افیوده» را بهعنوان قسم .اصلی برنامه ریاض .افیایش دادند
نتیجه منفی دیگر ریاض .اقتصادی  ،افیایش فقر طبقه وارگران اس .حتدود ده درصتد
وارگران اروپا در فقر زندگی میونند ) (ILO, 2012نتابرابری اثترا

اقتصتادی -اجتمتاعی

شدیدی دارد ،اعتماد میان مردا را واهش میدهد و درجه انسجاا اجتماعی را وم متیونتد
البته قبل از اجرای سیاس.های ریاضتی هم ،در ورورهای شمال و جنوب سطو باالیی از
نابرابری وجود داش .شکل زیر سهم درآمد برای دهک اول و دهک آیر جمعیت .اروپتا
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1. Joseph Stiglitz

بعد از اجرای سیاس.های ریاضتی را نران میدهد در سایتار حکمرانی ونونی  ،روتود در
سراسر ورورهای جنوب وجود دارد ،ولی این موضوع تا حدی اجتنابناپ یر اس.
شکل ( :)1سهم درآمد برای دهک اول و دهک آخر جمعیت اروپا بعد از اجرای
سیاستهای ریاضتی
%0
دهک اول
%24

دهک آخر
%3

سایر دهک
ها
%73

 .3سطح بینالملل
تعدی از حقوق اساستی ،بحتران اقتصتادی ،رشتد بیکتاری ،یطترا
وضعی .فرهنگی و اقتصادی تنها مرکال

دمووراستی ،یرابتی

انتدوی هستتند وته اتحادیته اروپتا طتی دوران

طوالنی ضعف اقتصادی دچار آن شده اس .ولیه اینها از سطح دایلتی بته ستطح جهتانی
رانده شده اس (Belikova, 2013) .شکاف در این سطح اجتنابناپ یر بود واونشهتا بته
این شکاف در ابتدا ضعیف بود ورورها قادر به واونش مناسب طبق نیازهای یود نبودنتد
و همگی منتظر ماندند وه ببینند چه میشود بسیاری از ورورها ازجمله آلمان در این مسیر
دچار اشتباه

شدند )(Forbes, 2012

 .1-3جهانیشدن
روند جهانیشدن به شکل امتروزی وته از دهته  1980آغتاز شتد ،بتا توستعه اطالعتا

و

ارتباطا

در ول جهان گسترانیده شد با پیررف.های جهانیشدن ،وجوه ملی ورورها باید

بهصور

سایتاری تغییر میورد و شرو.ها ،سای .چندملیتی پیتدا متیوردنتد؛ بنتابراین

بررسی علل شکلگیری شکاف شمال -جنوب در اتحادیه اروپا رکسانا نیکنامی

)(Eurostat, 2014

دول.مل.ها نقش تعیینونندگی یود را در سیاست.هتای اقتصتادی و اجتمتاعی از دست.
دادند ) (Cable, 1996: 20آزادسازی حرو .سرمایه میان ورورها در دهته  ،1980تستریع
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جریان سرمایه بعد از دهه  1990و تحرک نیروی وار مهمترین نتایج جهانیشدن بودند در
روند جهانیشدن ،حمای.گرایی از بین رف .و آزادی ،تأمینوننده جریان سترمایه یتارجی
شد هرچه جهانیشدن پیش رف ،.آزادسازی مالی سبب بدترشتدن ستایتار اقتصتاد وتالن
ورورهای درحال توسعه شد نابسامانی در جریان سرمایه ووتاهمد

سبب یلل در ثبا

ایجاد بحران اقتصادی شد بحران مالی جهانی نهتنهتا تتأثیر منفتی بتر ثبتا

و

اقتصتاد وتالن

ورورهای درحال توسعه داش ،.بلکته بتر روابتط اقتصتادی بتا جهتان یتار بتهصتور
سرمایهگ اری مستقیم یارجی  ،صادرا

و ومک یارجی تأثیر گ اشت .عواقتب سیاستی

جهانی شدن بسیار اس .از یکسو ،این روند منجر به ایجاد اشکال جدیتد اقتتدار سیاستی
میشود و از سوی دیگر ،وانالهای جدید پاسخگویی سیاسی را در سطح فراملتی ایجتاد و
فرص.هایی را برای تحرک فراملی و بینالمللی فراهم میوند
زمانی وه ورورها با جهان یار ارتباط مییابند در آنِ واحد ،هم شبیه هم میشتوند و
هم با یکدیگر تفاو

پیدا میونند؛ زیرا آنها نقش یاصی در تقستیم وتار جهتانی دارنتد و

بهطور فیایندهای موضوع نفوذ از جهان یتار قترار متیگیرنتد در متورد منتابع تفتاو ،
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مهمترین ادعا این اس .وه ورورها از هم فاصله میگیرند؛ زیرا آنها یاص میشوند بریی
ورورها مثل یونان بر گردشگری تأوید دارند ،درحالیوه بریی همچتون آلمتان بتر تولیتد
تأوید دارند بریی مانند بریتانیا بر مالیه تأوید دارند ،بریی دیگر مثل هلند بته حمتلونقتل
اولوی .میدهند و برای بعضی مثل فرانسه و لهستان هنوز هم وراورزی مهم است.؛ حتتی
ممکن اس .برای بریی همچون ایسلند ماهیگیری در اولوی .باشد حتی یاصشدن نیتی،
مراتبی دارد برای مثال ،آلمان ماشتینابتیار و صتنایع ستنگین تولیتد متیونتد و بلژیتک و
اسلواوی صنایع متوسط (مثل واالهایی وه برای سای .دیگر واالهتا استتفاده متیشتود) را
تولید میونند نهادهای سیاسی و اقتصادی در این جریان نقش دارنتد
اگر فقط به تجار

)(Jones, 2011: 14

نگاه ونیم ،یاصشدن به دو دلیل محض اس:.

 1بیرینهسازی ارزش افیوده؛
 2امکان دسترسی ارزانتر و سریعتر به واالهای تولیدشده در سایر قسم.های جهان؛
فرایند یاصشدن ،شباه.هایی را ایجاد میوند؛ همانگونه وه تفاو هایی را هم سبب
میشود بریی از این شباه.ها مفید هستند؛ مانند گسترش رفاه و فناوری وته بته ارتقتای
رشد و نوآوری ومک میوند جهانیشدن نیازمند آمتادهستازی نهادهتا بترای همکتاری در

104

سیاس.گ اری ملی و مدیری .تهدیدا

ناشی از نوسانا

سرمایهاس.

)(Jones, 2011:15

منظور از شناوری ،هر پولی اس .وه بتواند بهعنوان ابیار پردای .در نظاا بینالملل استفاده
شود به این منظور ،ترویب همگرایی بازار مالی و نرخ مبادله در سایتار وابستتگی متقابتل
اروپایی از دو راه تغییر میوند:
 -1ورورها برای همیره از شر متازاد و وستری حستاب نجتا

پیتدا متیوننتد؛ زیترا

ورورهای دارای مازاد  ،بازار سرمایه باز برای سرمایهگ اری پتسانتدازهای یتود یواهنتد
یاف .و ورورهای دارای وسری برای پردای .واردا

یود شناوری یواهند یاف.؛ یعنتی

برای مثال ،سوئد میتوانس .پول یود را در بالتیک سرمایهگ اری وند و الزا نبتود وته در
نظاا یورو باشد؛ چنانوه هنوز هم سوئد یار از حوزه یورو اس.
 -2پایین آوردن الیاما

ضمنی برای همکاری در اقتصتاد وتالن؛ از زمتان ایجتاد پتول

واحد فقط ورورهای یار از حوزه یورو باید نگران سیاست .همکتاری متیبودنتد؛ زیترا
ورورهای دایل حوزه یورو دیگر نرخ مبادله نداشتند وه بخواهند آن را ثاب .ونند
ورورهای توسعهیافته آغاز شد بحران مالی جهانی از نظاا مالی برآمد و بتر اقتصتاد ستایر
ورورها تأثیرا

منفی برجای گ اش .بسیاری از ورورهای اتحادیته اروپتا از بستتههتای

اقتصادی مرترک در راستای هیینههای پولی بهمنظور واهش اثر بحران بتر اقتصتاد استتفاده
وردند ،اما چون نظاا پولی اتحادیه اروپا امکان اجرای سیاست.هتای پتولی انبستاطی بترای
بسیاری از ورورها را از بین برده بود؛ اجرای گسترده سیاس.های پولی زمان زیادی را بته
یود ایتصاص داد ) .(Cukurcayir & Tezcan, 2013: 310پژوهشهای اییر نران میدهد
وه نخبگان سیاسی یار از اروپا به اتحادیه بهعنوان یک قتدر
نمینگرند احساسا

هنجتاری و قابتل اعتمتاد

شهروندان یار از اروپا در مورد اتحادیه اروپتا وابستته یتا منتتج از

یک جایگاه عمومی تر و غیررسمی اس .وه افراد در همکاری جهتانی و بتینالملتل اتختاذ
میونند وه فراملیگرایی نامیده میشود مؤلفههای فردی و ویژگیهای زمینهای مثتل رفتتار
بینالملل اتحادیه اروپا و رابطه اتحادیته اروپتا بتا شتهروندان ورتورها ،در توضتیح عقایتد
عمومی در مورد اتحادیه اروپا مؤثر اس.

)(Schlipphak, 2013: 590

تصویر اتحادیه اروپا ،بهویژه در حوزههایی مربتوط بته اقتصتاد بتینالملتل و همکتاری
مرتبط با نتایج اعمالش اس .نگاه نخبگان سیاسی به اتحادیه اروپا وابسته به رفتار اتحادیته
اروپا در م اورا

بررسی علل شکلگیری شکاف شمال -جنوب در اتحادیه اروپا رکسانا نیکنامی

با آزادسازی حرو .سرمایه و جهانیشدن نظاا سرمایهداری در وتل جهتان ،بحتران در

اقتصاد بینالملل و همکاری اس (Schlipphak, 2013: 593) .درحالیوه

اروپا نیازمند رسیدگی به ضعفهای سایتاری یود بود  ،دنیا بهسرع .حروت .متیوترد و
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اقتصادها بهصور

فیاینده ای با هم مرتبط شده بودند اروپا یکی از بتارزترین اقتصتادهای

جهانِ بهرهمند شد ،اما رقاب .با اقتصتادهای پیرترفته و نوظهتور از اوایتل هتیاره جدیتد
تردید شده و این شرایط روزبهروز بدتر میشود چتین و هنتد مرتغول تحقیتق بتر روی
افیایش ارزش صنایعران و پیریگرفتن از رقبا در اقتصتاد جهتانی هستتند در ایتن متورد
میتوان از آمار نیی ومک گرف .در مقایسه با بهار  ،2010اروپاییها بیرتر متقاعد شدند وه
جهانی شدن نیازمند قوانین مرترک اس 76 .درصد اروپاییهتا موافقنتد وته جهتانیشتدن
مستلیا حکمرانتی جهتانی است .وته در ستال  2010میتتیان آن  68درصتد بتتوده است.
) (Commision(b), 2012: 91جهانیشتدن ،ورتورهای اروپتایی را بته تمتایی از یکتدیگر
ترویق و وابستگی متقابل را تضمین میوند وه سرنوشت .ایتن ورتورهای متمتایی بتههتم
مربوط اس.

)(Jones, 2011: 12

 .2-3بحران مالی جهانی
یکی از دالیل تعمیق شرایط ونونی ،سررییشدن بدهیها از ایتاال متحتده است .درواقتع،
جاریشدن اشک اروپا به دلیل وندهشدن پوس .پیتاز در آمریکتا صتور

گرفت .بحتران
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بانکی در اتحادیه اروپا بریالف آمریکا وه ابتدا بحران در نظاا بانکی رخ داد ،با تأییر آغاز
شد مالیهایوردن اقتصاد و ایجاد داراییهای مالی مسموا وه از یکستو ،ارزش یتود را از
دس.دادهاند و از سوی دیگر ،سبب از بینرفتن اعتمتاد بته سترمایهگت اری در بتازار متالی
میشوند ،در این سیر مؤثر بوده اس.؛ بنابراین بیرتر مرکال

اروپا ناشی از انترار عفونتی

اس .وه در آنسوی اقیانوس اطلس تولید شدهاس (Nowak, 2012: 113) .توستعه منفتی
بخش مالی بهسرع .روی بخش واقعی اثر میگ ارد اقتصتاد بستیاری از ورتورها بعتد از
آمریکا در معرض روود قرار گرف .آثار بحران  ،2008یود را در معیارهای اقتصتاد وتالن
ورورها مانند وتاهش نترخ توستعه ،بتدترشتدن موازنته بودجته ،افتیایش بتدهی ،وتاهش
سرمایهگ اری و افیایش بیکاری نران داد

)(Cukurcayir & Tezcan, 2013: 308

بحران مالی جهانی  2007از چند جه .مرکلآفرین شد و بهجای تهدیتدوتردن ثبتا
نرخ مبادله ،به روند شناورآفرینی حمله ورد از بینرفتن شناوری از آمریکا به اروپا ورتانده
شد نخستین ورورهایی وه آسیب دیدند ،ورورهای درگیر در یدما

متالی بودنتد؛ مثتل

بانک نورثرن راک 1در بریتانیا وه در دسامبر  2007دچار مرکل و در سال  2008ملتی شتد
) (Jones, 2011: 20ورورهای بعدی وه آسیب دیدند آنهایی بودنتد وته یتار از حتوزه
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1. The Northern Rock

یورو قرار داشتند و هنوز هم درگیر موازنه پردای.ها بودند وه شتامل ورتورهای ووچتک
مروی و شرق اروپا مثل لیتوانی ،لتونی و ورورهای بیرگتر مثل مجارستان ،لهستان و حتتی
ورورهای ثروتمند دانمارک و سوئد بود بحران در سال  2009به او یتود رستید و بعتد
اقتصادهای ملی رو به بهبود رفتند درحالیوه تقسیما

میتان و درون ورتورهای اروپتایی

بدتر شد ،بحران مالی و اقتصادی جهانی زمینهای را برای تحلیل توستعه در سیاست .اروپتا
فراهم ورد بحران شوک سنگینی را بر اروپا وارد ورد و ایمتان ورتورها و نقتش نهادهتای
مرترک را به چالش ورید بریی ورتورها نظیتر بریتانیتا  ،مجارستتان ،ایستلند ،لیتتوانی و
ایرلند آسیب زیادی از بحران جهانی تا سال  2007دیدند باقی ورورها مثل فرانسه ،ایتالیتا،
لهستان و جمهوری چتک در آن زمتان وضتعی .بهتتری داشتتند ) (Jones, 2011: 11ایتن
بحران با اعالا نکول یونان در سال  2009وارد مرحله جدیدی شد
زمانی وه بحران عمومی مالی بهوجودآمده در آمریکا به اروپتا رستید ،پردایت .واا بته
پس از دیگری فراگرف .درحالیوه آمریکا با برنامه وسیعی توانس .ورشکستگی بانکهتا،
شرو.های بیمه و دیگر شرو.ها را مهار وند و تیریق پول توسط بانتک مروتیی آمریکتا،
انقباض تقاضا را واهش داد ،در اروپا دو سد جلوی اجترای چنتین راهحتلهتای متوقتی را
گرف .نهتنها اساسنامه بانک مرویی اروپا ،بازیریتد وااهتای ورتورهای عضتو را بترایش
ممنوع میورد ،بلکه سرنوشتی مرترک 1به تعبیر وبری آن وجتود نداشت .وته دولت.هتا و
شهروندانران را در یک نظم سیاسی مرترک بههم پیوند دهد و دولت.هتا هیینته ستنگینی
برای بیتوجهی به نیاز شهروندان بپردازند در فدرالیسم ظاهری و سرهمبندی شتده اروپتا،
اتحاد برای انتقال مالی بر اساس الگوی آمریکایی نمیتوانس .وجود داشته باشد از اینرو،
زمانی وه بحران به اروپا رسید  ،انسجاا حوزه یورو نه از راه افیایش هیینههتای اجتمتاعی،
بلکه تنها بهواسطه امریههای دیکتاتورگونه سیاسی توانس .حفع شود

فرجام
عواملی در سه سطح ملی ،منطقتهای و بتینالمللتی در شتکل شتکاف شتمال -جنتوب در
اتحادیه اروپا ،مهم و مؤثر بودهاند در سطح ملی ضعف سایتاری جنوب مورد بررسی قرار

بررسی علل شکلگیری شکاف شمال -جنوب در اتحادیه اروپا رکسانا نیکنامی

ورورهای پیرامونی مقبولی .یود را از دس .داد ترس ورشکستگی ،این ورورها را یکتی

گرف .و مرخص شد وه عالئم واپسگرایی جنوب فراتر از بحران مالی حوزه یورو است.
تفاو

در ساعا

واری میان شمال و جنوب ،تفاو

در سن بازنرستگی و ستطح نتابرابر
1. Schicksals Gemeinschaft

107

تولید نایالص دایلی ازجمله مسائل مطر شده در حوزه ضتعف ستایتاری جنتوب بتود
فساد اقتصادی و سیاسی جنوب ،عامل دیگری اس .وه در سطح ملی سبب ایجتاد شتکاف
شمال و جنوب شده اس .در ورورهای جنوب مییان فساد بسیار بتاال است .شتکاف در
حکمرانی نیی سبب پدیده نصفالنهارگرایی شده اس .و درنهایت .تفتاو هتای مت هبی و
فرهنگی عامل ملی دیگری اس .وه بررسی شد به لحاق تاریخی دول.های ملتی اروپتایی
از ترویب و بازترویب مجموعههای نامتجانس مختلف شکل گرفتهاند شکاف م هبی میتان
پروتستان -واتولیک و شکاف طبقتاتی ازجملته متغیرهتای دییتل در ایتن حتوزه هستتند
بهعالوه زمینههای فرهنگی ورورهای شمال و جنوب نیی با یکتدیگر تفتاو
زمینه اقتصادی از طریق میرا

دارنتد تتأثیر

فرهنگی یاص هر وروری تعدیل میشود

در سطح منطقهای نیی ایتالف میان فرانسه و آلمتان و افتیایش قتدر

آلمتان بته ایتن

شکاف دامن زد در این رهگ ر باید به بحران اقتصادی حوزه یتورو ،تتأثیر آن بتر شتکاف
شمال و جنوب نیی اشاره ورد وه عاملی در جه .بدترشدن وضعی .ورتورهای جنتوب و
درنتیجه تعمیق بحران شد و به همین دلیل موضوع شتکاف را در رأس مستائل اروپتا قترار
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داد سیاس.های ریاض .اقتصادی ،آیرین عاملی بود وه در این سطح متورد تحلیتل قترار
گرف.؛ اقتصادهای بیرگ جنوب اروپا  ،شترایط حتال حاضتر یتود را تتا حتد زیتادی بته
سیاس .های ریاض .و فقدان معیارهای مجازا

وتاهش تقاضتا نستب .متیدهنتد و البتته

مدروی دال بر وارایی این سیاس.ها وجود ندارد
در سطح بینالملل مرخص شد وه جهانیشدن و بحران جهتانی دوعتاملی هستتند وته
سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شدهاند روند جهانیشدن رقاب.های فیاینده اقتصادی
نهتنها بهصور

بخری ،بلکه بهصور

منطقهای درآمد فرایند یاصشدن تولید اقتصتادی

این روند را افیایش داد فراتر از این ،یکی از دالیل تعمیتق شتکاف ونتونی ،ستررییشتدن
بحران از آمریکا به اروپا بود توسعه منفی بخش مالی به سرع .روی بختش واقعتی تتأثیر
گ اش .و شوک سنگینی را بر اروپا وارد ورد

:پینوشتها
، بومی در ولیه ورورهای اروپایی هستند وه اوثر آنها ریرته جنتوبی.) اقلیRoma( ) رومیها1(
مرویی و شرقی دارند
)Christine Madeleine Odette Lagarde :) وریستتین متادلین اودتته الگتارد (بته انگلیستی2(
 وه به عنوان رئیس این نهاد. او نخستین زنی اس.هماونون رئیس صندوق بینالمللی پول اس
 از طترف نیکتوال2007  وی پتیشتتر در ژوئتن.مالی و پولی بینالمللی انتختاب شتده است
 به عنوان وزیر دارایی انتخاب شد، فرانسه.سارووزی رئیسجمهور وق
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