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مقدمه

فضای سیاست داخلی بریتانیا همچنان تحت تأثیر مباحث  میان جناح های مختلف بر سر 

نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا است. نیروهای سیاسی اندکی در بریتانیا از برگزیت]۱[ 

بدون توافق حمایت می کنند چراکه طبق ارزیابی های دولت بریتانیا خروج بدون توافق ضربه 

سنگینی به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد که کمبود مواد غذایی و پرداخت غرامت سنگین 

خروج از اتحادیه می تواند از آن جمله باشد. بریتانیا اقتصادی نسبتًا بزرگ دارد و عضوی مهم از 

اتحادیه اروپا محسوب می شود. به نظر می رسد اتحادیه اروپا نیز از چنین خروجی حمایت نمی کند. 

از طرف دیگر شرکای اصلی بریتانیا در خارج از اتحادیه اروپا مواضع مختلفی اتخاذ کرده اند. 

ازجمله آمریکا که صریحًا بریتانیا را به بر گزیت بدون توافق فراخوانده است. دلیل این موضع 

آمریکا می تواند تمایل این کشور جهت پر کردن جای احتماالً خالی شدۀ اتحادیه اروپا در اقتصاد 

بریتانیا باشد. اشتیاق آمریکا جهت رسیدن به توافق تجارت آزاد میان دو کشور در این راستا قابل 

ارزیابی است. با این وصف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با توافق و یا بدون آن عالوه بر تأثیری 

که بر اقتصاد این کشور خواهد داشت اقتصاد سایر شرکای بریتانیا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد 

داد. این مقاله به بررسی این تأثیرات خواهد پرداخت.

تایید برگزیت از سوی مردم بریتانیا

سؤالی که در این میان مطرح می شود این است که چرا مردم بریتانیا به همه پرسی برگزیت 

)فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( رأی مثبت دادند؟
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در پاسخ به این سؤال باید گفت که مردم بریتانیا به صورت سنتی - تاریخی همواره در 

پی جست وجوی هویتی مستقل از قاره اروپا بوده و کشور خود را جدا از اروپا قلمداد می کنند. 

به گونه ای که از اروپا با واژه »قاره«]۲[ یاد می کنند.

درواقع جدایی بریتانیا از اروپا، دارای زمینه های هویتی است. انگلیسی ها همواره خود را 

کشوری جدا و دارای شرایط متمایزی نسبت به سایر کشورهای اروپایی دانسته اند. از همین رو 

کمترین همگرایی را در میان کشورهای اروپایی داشته اند.]۳[

بر این اساس هویت ملی و هویت بریتانیایی نیز شامل واژگانی است که توسط سیاستمداران 

بریتانیایی همیشه در مقابل هویت اروپایی استفاده شده است. این نظریه بر این باور است که هر 

ملتی باید به صورت مستقل و نه جمعی به منظور به دست آوردن اهداف و منافع خود گام بردارد. 

در مقابل اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اتحادیه، اروپا گرایی را برجسته کرده و ملی گرایی را 

کمرنگ کرده اند. در این شرایط، بریتانیا یک استثنا است. چراکه به لحاظ جغرافیایی و سیاسی، 

این کشور خود را متفاوت از  سایر اعضای اتحادیه قلمداد می کند و بر هویت بریتانیایی تأکید 

می نماید. بریتانیا به دلیل سابقه تاریخی خود )نظام امپراتوری و پیوستگی با آنگلوساکسون ها( و نیز 

شرایط هویت بریتانیایی، بر مواضع خود  پافشاری می کند. بنابراین در مقابل مفهوم اروپاگرایی، 

هویت بریتانیایی یا بریتانیایی مآبی قرار دارد. ]۴[

سابقه عدم همگرایی بریتانیا با فرایندهای مشترک اروپایی

در بررسی پیشینه عدم همگرایی بریتانیا با اتحادیه اروپا که منجر به برگزیت شد، باید 

به این نکته اشاره کرد که بریتانیا بسیار دیرتر از  کشورهایی مانند آلمان و فرانسه به اتحادیه 
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این  برای  متعددی  تفسیرهای  داشت.  عمل گرایانه ای  دالیل  اصولی،  دالیل  از  بیش  و  پیوست 

رویکرد ارائه شده است. ازجمله جغرافیای خاص )جزیره ای بودن(، تاریخ )عدم اشغال این کشور 

از ۱۰66 میالدی(، ساختار نهادی )پراکندگی احزاب سیاسی(، اقتصاد )فرا آتالنتیک( و پیوند 

عمیق اجتماعی - فرهنگی با حاکمیت ملی.

فدراسیون  به  اتحادیه  تبدیل  و  همگرایی  تعمیق  مخالفان  سرسخت ترین  از  کشور  این 

اروپایی بوده است. زمانی که شومان]5[، وزیر خارجه فرانسه در سال ۱۹5۰ اعالمیه تأسیس جامعه 

زغال و فوالد را صادر کرد، بریتانیا به آن پاسخ منفی داد و یکی از دالیل عدم شرکت بریتانیا 

در این جامعه این بود که شومان، این جامعه را اولین گام به سوی تشکیل فدراسیون اروپایی اعالم 

می کرد.]6[

همچنین این کشور در سال ۱۹۹۲ به دلیل مشکالت اقتصادی، مکانیسم نرخ ارز را ترک 

کرد و هیچ گاه به حوزه پولی یورو نپیوست. بریتانیا در بیشتر زمینه ها، رویه ملی خود را حفظ 

اروپا  اجتماعی  منشور  به  بود که  یورو آخرین کشوری  به  پیوستن  باوجود  به طوری که  کرد، 

پیوست و عضو پیمان شینگن]7[ نشد.]8[

وضعیت آمریکا در برگزیت

برخالف ابراز نگرانی های اعالمی کاخ سفید، خروج بریتانیا از اتحادیه موجب افزایش سهم 

آمریکا از بازارهای اروپا و بریتانیا و تعمیق وابستگی آن ها به واشنگتن خواهد شد.]۹[ برخالف 

ادعاهای مقامات خزانه داری آمریکا درباره تأثیرات منفی خروج بریتانیا، این فرآیند باعث تشدید 

وابستگی امنیتی بریتانیا و اتحادیه اروپا به واشنگتن خواهد شد.
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دالیل این وابستگی را می توان اینگونه برشمرد:

ایجاد خالء و گسست امنیتی به دلیل قطع ارتباط میان اتحادیه اروپا و بریتانیا. در این 

وضعیت هم خالء حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا برای این نهاد ملموس است و هم خالء همکاری 

اتحادیه اروپا برای بریتانیا. در واقع این خالء یک وضعیت متقابل برای هر دو طرف است.

تروریسم،  و  مخدر  مواد  مهاجرت،  نظیر  موضوعاتی  درباره  خالء،  این  وجود  دلیل  به 

تهدیدات جدی برای بریتانیا و اتحادیه اروپا پدیدار می شود که هر دو طرف ناچار به همکاری با 

آمریکا هستند.

دیوید برسون]۱۰[ اقتصاددان ارشد آمریکایی معتقد است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

در کوتاه مدت تأثیرات منفی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت. اما در درازمدت باعث ایجاد مزایای 

اقتصادی فراوانی برای واشنگتن خواهد شد. براثر ناامنی های ایجادشده در اقتصاد انگلستان، بسیاری 

از سرمایه گذارها سعی خواهند کرد تا سرمایه های خود را به بازارهای امن منتقل کنند. ]۱۱[

قطعًا برای بسیاری از این دارایی ها بازار آمریکا مطلوب تر خواهد بود. چون سایر کشورهای 

اروپایی نیز به اندازه بریتانیا فاقد امنیت اقتصادی خواهند بود. راهی شدن این دارایی ها به اقتصاد 

آمریکا، آثار مثبت فراوانی برای اقتصاد این کشور در بر خواهد داشت. از سوی دیگر در صورت 

عدم انعطاف پذیری اتحادیه اروپا در مبادالت تجاری خود با بریتانیا و عدم اتخاذ سیاست تجارت 

آزاد با این کشور، این شرایط باعث می شود تا شرکت ها و تجار آمریکایی خأل نبود اروپایی ها 

را در بریتانیا را پوشش دهند.]۱۲[
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از سوی دیگر برگزیت می تواند دارای تأثیرات منفی گسترده ای روی تجارت و اعتمادبه نفس 

سرمایه گذاران از طریق ایجاد شوک های اقتصادی در بازارهای مالی جهانی باشد. برای مثال باعث 

می شود که خرید کاالهای آمریکایی برای خریداران گران تر تمام شود. اقتصاددانان معتقدند که 

این امر می تواند صادرات آمریکا را کاهش دهد و به طور بالقوه کسری تجاری را افزایش دهد. 

درصورتی که رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد که این کسری تجاری کاهش یابد. اما از سوی 

دیگر نخست وزیر بریتانیا به دنبال الگو قرار دادن تجارت جدید با آمریکا به عنوان نمونه ای از 

مزایای خروج از اتحادیه اروپا است که سیاست تجارت را برای ۲8 عضو خود تعیین می کند. ]۱۳[

از سوی دیگر مذاکره کنندگان آمریکایی و انگلیسی پس از شروع فرایند برگزیت شش 

بار تاکنون در این سه سال و نیم با یکدیگر مالقات کرده اند. حجم تجارت کاالها و خدمات 

بریتانیا با اتحادیه اروپا، در حدود 8۰۰  میلیارد دالر است. این میزان بسیار بیشتر از رقم تجارت 

۲6۲ میلیارد دالری این کشور با آمریکا است. بنابراین این نکته کاماًل آشکار و مبرهن است که 

دولت آمریکا به دنبال جایگزینی خود به جای اروپا است و دقیقًا به همین دلیل دونالد ترامپ]۱۴[ 

از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت می کند.

ایاالت متحده آمریکا در هفت ماهه اول سال ۲۰۱۹ میالدی، در تجارت کاال و خدمات مازاد 

تجاری اندکی کمتر از ۳ میلیارد دالر به دست آورده است. درصورتی که آمریکا تا ماه جوالی 

سال ۲۰۱۹ )تیر ۱۳۹8( دارای کسری 5۰۰ میلیارد دالری با جهان بوده است. ]۱5[

در واقع بر خالف وضعیت مبادله تجاری آمریکا با سایر کشورها که دارای کسری تجاری 

و موازنه منفی به ضرر آمریکا است، این کشور در اثر برگزیت توانسته است مبادله تجاری خود 

با بریتانیا را بهبود داده و موازنه آن را به نفع خود مثبت نماید.
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ارتباط برگزیت با جمهوری اسالمی ایران

همچنین درباره ارتباط برگزیت و جمهوری اسالمی ایران باید به این نکته اشاره کرد 

که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رهیافت جناح آتالنتیک]۱6[ گرای اتحادیه اروپا کمرنگ 

می شود. این امر به معنای کاهش نفوذ نسبی آمریکا در اتحادیه اروپا است. دیگر اینکه حضور 

بریتانیا به نیابت از آمریکا در اتحادیه اروپا، موانع سیاسی را در راه گسترش روابط ایران و اروپا 

ایجاد می کرد.

بنابراین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به معنی رفع این مانع است. همچنین برگزیت 

می تواند منجر به کاهش نقش بریتانیا در محیط بین الملل شود. از سوی دیگر بریتانیا نمی تواند از 

اهرم فشار اروپا در تعامالت بین المللی خود بهره ببرد. ضمن اینکه این وضعیت می تواند منجر به 

استقالل اسکاتلند و ایرلند شمالی از بریتانیا شود. این شرایط باعث می شود تا بریتانیا که تبدیل به 

یک انگلستان کوچک شده است، بیش از هر زمانی دیگری به جمهوری اسالمی ایران در غرب 

آسیا نیاز داشته باشد. ]۱7[

چراکه در منطقه حساسی نظیر غرب آسیا جمهوری اسالمی ایران امروزه تبدیل به یک 

بازیگر مهم شده است که هیچ پرونده ای در منطقه بدون حضور ایران قابل حل و فصل نیست. 

بنابراین در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و گسسته شدن روابط امنیتی این کشور با این 

نهاد، بریتانیا نیاز بیشتری به ایران در منطقه غرب آسیا پیدا می کند.

همچنین عالوه بر موارد ذکرشده، برگزیت می تواند دارای پیامدهای منفی هم برای ایران 

باشد. چنانکه پیش تر گفته شد بر اساس آمار و ارقام مستند، پیش بینی می شود که خروج بریتانیا 

از اتحادیه اروپا، باعث کاهش رشد آمارهای اقتصادی این اتحادیه شود. با توجه به در هم تنیدگی 
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روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر، این امر بسیار محتمل است که تبعات منفی این وضعت، 

به جمهوری اسالمی ایران هم تسری پیداکرده و باعث زیان اقتصادی ایران شود. از سوی دیگر 

برگزیت می تواند باعث نزدیکی هرچه بیشتر بریتانیا به آمریکا شود. بنابراین بدیهی است که این 

نزدیکی می تواند درنهایت به افزایش فشارهای آمریکا و بریتانیا به ایران منجر شود.

اروپــا و  اتحادیــه  بریتانیــا،  بــرای  اقتصــادی برگزیــت  پیامدهــای 
سایرکشــورها

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دارای آثار و پیامدهای منفی فراوانی بر اقتصاد بریتانیا و 

شرکای تجاری آن است. چراکه باعث می شود تا دامنه تجاری این کشور بسیار محدودتر از سابق 

شود. درباره آثار اقتصادی خروج از اتحادیه در داخل بریتانیا، نهاد نظر بر مصرف بودجه بریتانیا 

اعالم کرده که اگر این کشور از اتحادیه اروپا خارج شود، دچار رکود اقتصادی و متحمل زیان 

۳۰ میلیارد پوندی خواهد شد. بر اساس پیش بینی بانک مرکزی بریتانیا، یکی از پیامدهای خروج 

از اتحادیه اروپا، کوچک تر شدن ۲  تا 8 درصدی اقتصاد این کشور در پانزده سال آینده خواهد 

بود که سبب کند شدن رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و کشورهایی می شود که تجارت گسترده ای 

با بریتانیا دارند.]۱8[

گزارش اخیر صندوق بین المللی پول درباره پیامدهای بر گزیت نشان می دهد که رشد 

اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۰، با کاهش ۲ درصدی مواجه خواهد شد.]۱۹[ همچنین بر اساس 

گزارش موسسه »برای دولِت« بریتانیا که گزارشی با عنوان »برگزیت: حقوق گمرکی« تنظیم 

اروپا  اتحادیه  با  تاکنون  بریتانیایی که  تاجر  برگزیت حدود ۱8۰ هزار  اجرای  با  کرده است، 
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همکاری می کنند، پس از برگزیت برای نخستین بار با مشکالت گمرکی مواجه خواهند شد و 

تخمین زده می شود که این موضوع سالیانه چهار میلیارد پوند برای آن ها هزینه خواهد داشت.]۲۰[

دولت بریتانیا تخمین زده که پس از برگزیت، سالیانه حتی بیش از ۲۰۰ میلیون اظهارنامه 

گمرکی در این کشور صادر شود. بر اساس این گزارش، برآورد شده که تنظیم این اظهارنامه ها 

هرکدام هزینه ای بین ۲۰ تا ۴5 پوند در برداشته باشد و کل هزینه های مربوط به آن بین ۴ تا ۹ 

میلیارد پوند خواهد بود.]۲۱[

مرکز ملی آمار این کشور در گزارشی اعالم کرده است نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در سه 

ماهه منتهی به سپتامبر امسال )۲۰۱۹( در مقایسه با همین مدت در سال پیش )نقطه به نقطه( به 

یک درصد رسیده است، این رقم در سه ماهه دوم سال ۳/۱ درصد بود.]۲۲[ از سوی دیگر یکی 

از تحلیلگران مربوط به امور ارزی بانک کومرس]۲۳[ آلمان درباره پیامدهای منفی برگزیت بر 

اقتصاد بریتانیا گفته است که این خروج می تواند باعث شود که ۲5 درصد از ارزش پوند بریتانیا 

از دست برود.]۲۴[

در خصوص تأثیر برگزیت بر شرکای تجاری بریتانیا باید گفت بنا به آمار و مستندات 

روزنامه های فرانسوی، نخستین تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، با کاهش تجارت خارجی 

فرانسه پدیدار شده است. به نوشته روزنامه فرانسوی تریبیون]۲5[، از ماه آوریل ۲۰۱7 نرخ کاهش 

از سایر  بیشتر  برابر  است، دو  به وجود آمده  برگزیت  اثر  بریتانیا که در  به  فرانسه  صادرات 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است.]۲6[

همچنین موسسه تحقیقاتی پروگنی]۲7[ در این زمینه گزارش داده است که خروج بریتانیا 

به گفته کارشناسان،  بنا  اقتصادی آلمان می باشد.  بازار  بر  منفی  تبعات  دارای  اروپا  اتحادیه  از 
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برگزیت موجب شده است که حدود هفتاد هزار نفر کار خود را در آلمان از دست بدهند.]۲8[

در خصوص پیامدهای خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا الزم است به این نکته 

اشاره شود که مارک کارنی]۲۹[، رئیس بانک مرکزی بریتانیا با هشدار نسبت به نادیده گرفتن 

پیامدهای برگزیت بدون توافق گفت که چنین کاری آسیب جدی و ریسک های فراوانی برای 

اقتصاد بریتانیا در بر خواهد داشت و ارزش پوند کاهش یافته و نرخ تورم صعودی خواهد شد.

همچنین دفتر مسئولیت بودجه ای بریتانیا ضمن اخطار نسبت به آسیب های جدی اقتصادی 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت( بدون دستیابی به توافق با این اتحادیه گفته است که 

در صورت خروج سخت  بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور دچار رکود اقتصادی و آسیب ۳۰ 

میلیارد پوندی خواهد شد. تحت چنین شرایطی دولت بریتانیا باید نسبت به تأمین کسری بودجه 

خود، به استقراض از طریق صدور و فروش اوراق قرضه مبادرت کند که این وضعیت باعث 

می شود تا به بدهی ملی این کشور افزوده شود.]۳۰[

انتشار  با  اخیراً  متحد(  ملل  سازمان  تجارت  و  توسعه  )رکن  آنکتاد]۳۱[  رابطه  این  در 

گزارشی هشدار داده است که: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق تجاری می تواند حداقل 

موجب کاهش صادرات ۱6 میلیارد دالری بریتانیا به اتحادیه اروپا شود. این رقم معادل 7 درصد 

کل صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا است. به اعتقاد کارشناسان آنکتاد، رقم ۱6 میلیارد دالر یک 

برآورد کاماًل محافظه کارانه است و تنها شامل افزایش تعرفه های وارداتی اتحادیه اروپا بر کاالهای 

بریتانیا خواهد بود.

از سوی دیگر خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا به این معنی است که ترتیبات 

ناگهان  به  بریتانیایی می باشد  از جنبه های زندگی روزمره شهروندان  بسیاری  قانونی که شامل 
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متوقف خواهند شد. این امر همچنین تغییر قابل توجهی در روابط تجاری بین بریتانیا و اتحادیه 

اروپا ایجاد می کند. مخالفان می گویند قیمت های باالتر و کمبود کاالهای اساسی می تواند در زمره 

پیامدها و تبعات خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا برای بریتانیا باشد.

از سوی دیگر تحلیلگران اقتصاد بین المللی معتقدند که یک برگزیت بدون توافق می تواند 

منجر به افزایش قیمت دالر در برابر پوند و یورو شود و به تبع این شرایط، تولیدکنندگان آمریکایی 

که به بریتانیا جنس می فروشند، ناگهان با یک مانع روبه رو می شوند، چراکه کاالهای آمریکایی 

گران تر می شوند.]۳۲[

در خصوص تبعات برگزیت بر تجارت بریتانیا با چین باید گفت که این فرآیند حامل 

فرصتها و تهدیداتی به شرح ذیل برای چین است:

 ۱-اگر بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند، بزرگ ترین مشارکت تجاری در جهان را 

ترک می کند. عالوه بر این، اگر اتحادیه اروپا دسترسی مطلوب تری را برای شرکت های اروپایی 

به بازارهای چین فراهم کند، بریتانیا کنار گذاشته خواهد شد. برخی معتقدند که خروج از اتحادیه 

اروپا فرصتی را برای بریتانیا ایجاد می کند تا مذاکرات تجاری خود با چین را جایگزین منافع 

تجاری خود با اتحادیه اروپا کند. با این حال منتقدین این دیدگاه هشدار می دهند که به دلیل 

کوچک بودن بازار بریتانیا، ممکن است چین عالقه بیشتری به مذاکره با اتحادیه اروپا نشان دهد.

]۳۳[

سرمایه گذاری های  اخیر  سال های  در  برای چین که  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  ۲-خروج 

هنگفتی را در انگلستان کرده است، به معنی محرومیت از دروازه راهبردی بازارهای اتحادیه اروپا 

با 5۰۰ میلیون نفر مشتری است. پس از اعالم تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و آشفتگی 
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در بازارهای جهانی، ارزش واحد پول چین به کمترین حد خود ظرف سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱7 

رسیده بود. این در حالی است که در سال ۲۰۱7 مقامات چینی برای حفظ ارزش پول این کشور 

وارد عمل شدند. این بحران اقتصادی و از دست دادن بازارهای اروپا در حالی برای چین که 

بزرگ ترین رقیب آمریکا در سطح جهان است رخ می دهد که سرعت رشد اقتصاد این کشور در 

سال ۲۰۱6 کاهش یافته و این کشور شدیداً نیازمند یافتن شرکای تجاری و اقتصادی در جهان 

بود. کاهش حضور شرکت های چینی در بازارهای اروپایی و یا حداقل بروز وقفه در این روند، 

به معنی جایگزین شدن آمریکا به جای چین در بازارهای اروپا است.]۳۴[

جمع بندی و نتیجه گیری

درمجموع تبعات و خطرات ناشی از اجرای نهایی برگزیت برای اتحادیه اروپا و بریتانیا 

بسیار بیشتر از منافع و محاسن آن است. عالوه بر اخالل در روند همگرایی اروپایی، این فرآیند 

کاماًل مستعد این است که باعث ایجاد اخالل های اقتصادی فراوان در روندهای تجاری و بازرگانی 

اتحادیه اروپا و بریتانیا شود. در روند معکوس این جریان، برگزیت می تواند حامل فرصت های 

فراوانی برای آمریکا، چین و جمهوری اسالمی ایران باشد. مطلوب موردنظر در این وضعیت این 

است که دست اندرکاران با تدوین یک نقشه راه جامع و منسجم به بهره گیری از فرصت های ناشی 

از برگزیت و مرتفع کردن چالش های آن برای ایران بپردازند.
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