96

طلبی کاتالونیا از اسپانیا بر مبنای رویکرد
تبیین اقتصادی جدایی
ِ
انتخاب عقالنی
محمد فرهادی

*

تاریخ دریافت1396/12/6 :
تاریخ تأیید1397/5/1 :

چکیده

مقاله حاضر درصدد تبیین اقتصادیِ جداییطلبی کاتالونیا از اسپانیا بر مبنای رویکرد

انتخاب عقالنی است .از این منظر ،پس از بسط فضای مفهومی موضوع ،از رویکرد نظری
انتخاب عقالنی برای تبیین آن استفاده شده است .با کاربرد روش کمی از نوع تحلیل ثانوی،
دادههای مرتبط با شاخصهای توسعه اقتصادی منطقه کاتالونیا و کشور اسپانیا ،از منابع
موجود استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته است .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند که:
نخست ،اکثر شاخصهای توسعه اقتصادی منطقه کاتالونیا نسبت به سال های قبل ،دارای رشد
قابلتوجهی بوده است؛ دوم ،شاخصهای توسعه اقتصادی کاتالونیا نسبت به اسپانیا دارای
مزیت رقابتی است .لذا ،بر مبنای رویکرد نظری انتخاب عقالنی ،میتوان اذعان داشت که
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رویکرد نظریِ به کار گرفته شده ،از قابلیت الزم برای تبیین اقتصادی جداییطلبی کاتالونیا از
اسپانیا برخوردار است.

واژگان کلیدی : :اسپانیا ،کاتالونیا ،انتخاب عقالنی ،شاخصهای اقتصادی.
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مقدمه

یکی از مسائل بارز جهان امروز ،درگیریها و تنشهای قومی و تمایالت جداییطلبانه در

کشورهای مختلف است که به بخشی جداییناپذیر از وضعیت زندگی و جوامع بشری تبدیلشده
است .به همین خاطر ،میتوان گفت خودمختاری 1در لغت به معنای استقالل و آزادی است و
در عالم سیاست به استقالل محدود یک واحد سیاسی اطالق میشود .خودمختاری مرحله پیش
از استقالل است؛ وضعیتی که در آن ،افراد یک قوم و ملت قادر به اداره امور خویش هستند .در
تقسیمات داخلی کشورها ،بعضی استانها و ایالتها به دالیل گوناگون ،مانند شرایط ویژه قومی،
نژادی ،مذهبی و دیگر دالیل ،دارای استقاللی متفاوت از سایر استانها و ایالتها هستند که
البته بیشتر فقط در امور مربوط به سیاست خارجی و دفاعی ،تابع حکومت مرکزیاند .برای
نمونه ،کشور اسپانیا در اروپای غربی ،دارای هفده بخش و دو شهر خودمختار است که هرکدام
از بخشهای خودمختار خود به یک یا چند استان تقسیم شدهاند (خسروی .)149 :1395 ،از

اینرو ،با توجه به مطالب فوق ،میتوان گفت که انگیزه استقاللطلبی کاتالونیاییها بیش از آنکه
سیاسی و اقتصادی باشد ،فرهنگی است .بارسلونا به عنوان مرکز کاتالونیا ،یکی از قطبهای مهم
فرهنگی و هنری اروپا محسوب میشود .استقاللطلبی کاتاالن در نگاهی اجمالی ،مبتنی بر این
نظریه است که کاتالونیا یک ملت مشتق از تاریخ ،زبان و فرهنگ خود است .جنبش ناسیونالیسم
کاتالونیا 2خواستار به رسمیت شناخته شدن منطقه کاتالونزبان است .این جنبش در دوران
رمانتیسم ،در اواسط قرن نوزدهم متولد شد و از مردمیترین جنبشهای مقاومت در برابر
همگونسازی دولت مدرن اسپانیاست .این جنبش در رنسانس یا احیای فرهنگی و ادبی ریشه
دارد که در سال  1833با نام «رنایخنسا »3آغاز شد و به زمانی بازمیگردد که «کارلس آریباو»4
قصیده «به سرزمین پدری» را به زبان کاتالونی منتشر کرد .این زبانی بود که عم ً
ال در آن زمان

استفاده نوشتاری نداشت .نکته اینکه ناسیونالیسم کاتالونیا بر مبنای قومیت استوار نیست ،بلکه
بر اساس زبان ،فرهنگ ،تاریخ و سرزمین استوار است و از نظر سنتی ،عمیقاً از مذهب کاتولیک

تأثیر پذیرفته است .آنها خواهان این هستند که اسپانیا ،کاتالونیا را بهعنوان یک ملت به رسمیت
بشناسد و آرزوی حکومتی چندملیتی را در سر میپرورانند که ضمن اینکه اتحادیه اروپا باید
تنوع فرهنگی آن را محترم بشمارد ،با پرهیز از اشتباهات تاریخی ملتسازی ،پایههای خود را
بر اساس این تنوع فرهنگی بسازد (ظریف .) 3-6:1396 ،بنابراین ،در این خصوص و با نگاه به
Autonomy
Catalan Nationalism Movement
Renaissance
Carles Arribe
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تاریخ کاتالونیا ،میتوان از ناسیونالیسم زبانی در این منطقه یاد کرد که در میان کاتالونیاییها
بسیار قوی بوده و عامل مهمی در جدا دانستن آن از اسپانیا است .اما این ناسیونالیسم ،علیرغم
قوی بودن آن در میان مردم منطقه ،نتوانسته بهتنهایی عاملی برای همهپرسی ،جداییخواهی و
استقاللطلبی تلقی شود .هر زمان ناسیونالیسم زبانی در این منطقه با بحران اقتصادی ترکیب
شده ،اهرم قوی برای جداییطلبی و فشار بر حکومت مرکزی بوده است .ازاینرو ،متن حاضر
بر آن است تا به بررسی نقش مؤلفههای اقتصادی در گرایش به جداییطلبی و استقاللخواهی
در کاتالونیای اسپانیا بپردازد .لذا ،هدف اساسی پژوهش حاضر «تبیین اقتصادی جداییطلبی
کاتالونیا از اسپانیا بر مبنای رویکرد انتخاب عقالنی» است .متناسب با هدف مقاله ،میتوان
اهمیت داخلی آن را برای کشور خودمان نیز نشان داد :اینکه مبحث شاخصهای اقتصادی

و بعضاً کمتوجهی و یا بیتوجهی در اعمال رویههای قانونی در تصویب و تخصیص منابع برای
مناطقی که سهم مهمی را در اقتصاد کشور دارند (همچون نواحی جنوب کشور خاصه خوزستان
و نیز نواحی شمالی) و یا مناطق مرزی که دارای گرایشات قومی هستند ،میتواند موجبات
احتمالی واگرایی و تضعیف همبستگی ملی را فراهم سازد .لذا ،مقاله این موضوع را برجسته کرده
و نشان خواهد داد که بیتوجهی به نابرابری اقتصادی تا چه حد میتواند به عنوان تهدید برای
مسئله هویتخواهی و استقاللطلبی در ایران تلقی شود .در کنار اینها ،افزایش آگاهی قومی با
توجه به شبکۀ ارتباطات که میتواند منجر به ایجاد همبستگی در ورای مرزهای ملی شود ،برای
هر دولت-ملتی خطرساز تلقی میشود؛ از اینرو ،بحث هویتخواهی و استقاللطلبی در کاتالونیا
میتواند بر مسئله قومیتها در ایران تأثیرگذار باشد و به عنوان یک محرک و عامل انگیزهای
عمل کند .در نهایت ،این پژوهش از این جهت برای محققان و قومیتهای ایرانی میتواند حائز
اهمیت باشد که این جریانهای هویتطلب و جداییطلب ،میتواند برای بسیاری از جریانهای
هویتطلب و جداییطلب در ایران الهامبخش باشد؛ بنابراین تحلیل علمی آنها بسیار ضروری
و حائز اهمیت است.
متناسب با موضوع این مقاله ،با این سؤال روبهرو هستیم که آیا شاخصهای توسعه اقتصادی
میتوانند عاملی برای جداییطلبی کاتالونیا از اسپانیا باشند؟ و آیا رویکرد انتخاب عقالنی از
قابلیت تبیین نقش عامل اقتصادی در جداییطلبی منطقه کاتالونیا از اسپانیا برخوردار است.
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 .1پیشینه پژوهش

علیرغم تالش و جستجوی نگارنده ،هیچ تحقیق علمی و قابلذکری در راستای «بررسی
نقش شاخصهای اقتصاد در جداییطلبی منطقه کاتالونیا بر اساس رویکرد انتخاب عقالنی»
در دسترس نبوده و انجام نگرفته است .مهرنوش اسدی امیرآبادی ( ،)1395در پژوهشی با

عنوان «تأثیر جریانهای هویتطلبی و جداییطلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تأکید بر
اسپانیا» ،در چنین گرایشهای واگرایانهای ،عوامل قومی ،زبانی و احساس محرومیت نسبی و
بحران اقتصادی اروپا را دخیل میداند .او در ادامه پژوهش خود ،به این نتیجه میرسد که امروزه

اگرچه ظاهرا ً پروژه همگرایی نهادی در اتحادیه اروپا بهسرعت پیش میرود ،اما جنبشهای
ملیگرایی قومی نیز در حال رشد هستند که یکپارچگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،ازجمله
اسپانیا را تضعیف کرده است .رشد ملیگرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،بهویژه پس از
بحران اقتصادی ،سبب واگرایی و تضعیف یکپارچگی اتحادیه اروپا شده است .علی خسروی
( )1395در پژوهشی با عنوان «تمایالت جداییطلبانه در اروپا :ریشهها و روندها» ،این مطلب

را بررسی میکند که فعال شدن گسلهای هویتی در جهان توسعهیافته ،مسئله جداییطلبی
را به مسئلهای بینالمللی مبدل ساخته است .لذا ،وی در توضیح بحث خود ،به طرح این
پرسش میپردازد که محرکها و علل اصلی فعال شدن گسلهای هویتی در اروپا چیست؟
وی در پاسخ به سؤال محدودیتهای اقتصادی ناشی از بحرانهای مالی و اقتصادی در غرب،
اصلیترین علت فعال شدن گسلهای هویتی را بسیج قومی و سیاسی شدن تعلقات قومگرایانه
و گرایشهای واگرایانه در اروپا میداند .ناصر حکمت نژاد و حسین زحمتکش در پژوهشی با
عنوان «کالبدشکافی جنبش فرهنگی -زبانی و سیاسی کاتالونیا (کاتاالنیسم)» ،به بررسی این
جنبش جداییطلب پرداخته و معتقدند این جنبش در ابتدا ماهیتی فرهنگی -زبانی داشته و
سپس بر اثر عوامل چندی ماهیت سیاسی نیز یافته است و درنهایت ،بررسی میکنند که بحران
اقتصادی ،تحریککننده بحران هویتی و جداییطلبی است .تونی رودن ( )2012در مقالهای

با عنوان «دولت مستقل بعدی در اروپا؟ موقعیت حساس کاتالونیا و معمای استقالل» ،عنوان

میدارد که علت استقاللطلبی در کاتالونیا تنها عوامل اقتصادی نیست ،بلکه مسائل سیاسی و
دموکراتیک و تکثرگرایی نیز در این فرآیند نقش ایفا میکنند .اسکات گریر ( )2007در کتاب

خود با عنوان «ملیگرایی و خودحکومتگری؛ سیاست خودمختاری در اسکاتلند و کاتالونیا»،
به بررسی سیاسی و تاریخی این دو جریان جداییطلب پرداخته است .او معتقد است آنچه
بسیاری را به پیوستن یا نپیوستن به این جریانات رهنمون میشود ،پاسخ به این سؤال است
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که آیا نتیجه موفقیت این جریانات ،ثبات و شکوفایی نهادهای شرکتکنندگان مانند دانشگاه یا
پزشکان خواهد بود یا خیر؟ آنها در صورتی از این جریانات حمایت میکنند که پاسخ به این
سؤال مثبت باشد .منابعي که موردبررسی قرار گرفت ،هیچکدام بهصورت مستقیم و همزمان
به بررسي و تبیین اقتصادی جداییطلبی کاتالونیا از اسپانیا بر مبنای رویکرد انتخاب عقالنی
نپرداخته ،بلکه به عوامل دیگر ،خاصه عوامل فرهنگی بیشتر اشاره داشتهاند .این پژوهش ،در پي
آن است تا صرفاً نقش شاخصهای اقتصاد را بر جداییطلبی و استقاللخواهی کاتالونیا مورد

بررسی قرار دهد.
همانگونه که گفته شد ،سوابق تجربی خارجی و داخلی ،رابطه میان وضعیت اقتصادی منطقه
کاتالونیا که دارای شاخصهای اقتصادی فوقالعادهای به نسبت اقتصاد اسپانیا است و نقش آن در
جداییطلبی این منطقه ،یا بررسی نشده و یا به نقش شاخصهای مختلف اقتصادی بر گرایش
مردم منطقه به استقاللطلبی نسبت به سایر عوامل و شاخصها (فرهنگی و سیاسی -اجتماعی)
کمتر توجه و پرداخته شده است .لذا تفاوت اصلی پژوهش حاضر نسبت به سوابق تجربی موجود،
در اشاره به نقش برجسته شاخصهای مختلف اقتصادی بر جداییطلبی و استقاللخواهی منطقه
کاتالونیا است که بر مبنای رویکرد نظری انتخاب عقالنی صورت خواهد گرفت.

 .2روش پژوهش

پژوهش حاضر با ماهیت توصیفی -تحلیلی و استفاده از روش گردآوری داده کمی و از نوع

مطالعه ثانوی ،درصدد مقایسه شاخصهای مختلف توسعه اقتصادی منطقه کاتالونیا با اسپانیا بوده
است .دادههای پژوهش بهصورت تمامشماری و با استفاده از روش نمونهگیری قضاوتی و هدفمند

طی سنوات  ، 2012- 2017از پایگاه اطالعاتی صندوق بینالمللی پول و سازمان جهانی تجارت

1

به عنوان جامعه آماری مورد بررسی ،گردآوری و مورد توصیف و تحلیل قرارگرفته است.

 .3چارچوب نظری :نظریه انتخاب عقالنی

 .3-1دالیل استفاده از رویکرد انتخاب عقالنی

اگرچه کاربست نظریه انتخاب عقالنی در کشورهای جهان سوم ،بهویژه خاورمیانه که
مشارکت تودهها در جنبشهای جمعی از حسابگری مبتنی بر سود و زیان فراتر میرود،
با مشکالت زیادی همراه است ،اما انتخاب آن در موضو ِع موردتوجه این پژوهش ،یعنی اروپا،

به دالیل مختلف و از جمله ارزشهای نهادینهشده فردگرایی و محاسبهگری ناشی از فرهنگ
Statista

1

101

لیبرالی توجیهپذیر است و لذا ،میتوان از آن به رهیافتی که بیش-ترین امید را برای رسیدن
به درجه باالتری از اجماع نظری در باب مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومی به وجود میآورد،
یاد کرد (خسروی .)1395: 153 ،از سوی دیگر ،این برای تبیین منشأ بحرانهای اجتماعی-

سیاسی و قومی کاربرد زیادی دارد ،زیرا به کمک اعمال فنون تجربی مختلف روی مجموعه

گستردهای از شاخصهای جمعی ناظر بر عملکرد اقتصادی و نقش آن بر تغییرات اجتماعی به
اثبات رسیده است (کرمی.)10-25 :1392 ،

مهمترین ریشه نظریه انتخاب عقالنی (که اختیار عاقالنه و گزینش معقوالنه نیز نامیده شده

است) ،از دیدگاه صاحبنظران ،اقتصاد کالسیک و نوکالسیک است .اقتصاددانان کالسیک انسانها
را بهعنوان جستجوگرانی منطقی که به دنبال حداکثر کردن سود خویش هستند ،میشناسند.
آدام اسمیت تقسیمکار و اشتغال افراد به مشاغل مختلف را نتیجه منطقی تمایل افراد به مبادله
میداند که منشأ آن نفع شخصی است( . )Сморгунов, 2004: 62-63گرچه به عقیده بسیار
از محققان و بهخصوص محققان آمریکایی از جمله گرین ،در اواخر دهه  1950و اوایل دهه

 ،1960رویکرد انتخاب عقالنی چندان نقش مهمی در عرصه اجتماعی و بهویژه عرصه سیاست
نداشت ( .)Грин, 1997: 297-298اما از اواخر دهه  ،1980-1990این رویکرد گسترشی
وسیع در علوم اجتماعی ،چه در آمریکا و چه در مکتب کشورهای اسکاندیناوی و همچنین

ژاپن ،پیداکرده است و در سالهای اخیر ،همزمان با گسترش دوره پستمدرن ،رویکرد عقالنی
نیز به توسعه خود ادامه داده است؛ به طوریکه امروزه دارای نقش بسیار مهمی در عرصه علوم
سیاسی است ()Култыгин, 2004: 27-37؛ بهگونهای که میتوان گفت یکی از برجستهترین

پیشرفتهای اخیر در علوم اجتماعی ،ظهور« نظریه یا رویکرد انتخاب عقالنی» 1است .اصول و

مبانی (آگزیوم) کنشگر عقالنی ،پایه تقریباً تمام نظریهپردازیهای مؤثر در علوم اجتماعی است

( .)Udehn, 2001: 23این در حالی است که این نظریه ،ابتدا از حوزه علم اقتصاد به حوزه علوم

اجتماعی راه یافت و از دهه  ،1950بهعنوان بخشی از مطالعات آکادمیک سیاست پذیرفته شد

و در سالهای بعد از شهرت و جذابیت ویژهای برخوردار شد ( . ) 1999:9 Walt,جذابیت نظریه
انتخاب عقالنی (که علت گسترش آن نیز بوده است) ،اولین بار توسط جیمز کلمن تشریح شد.

به نظر کلمن ،نظریه انتخاب عقالنی بهعنوان اساس و پایه یک نظریه« ،جذابیت بینظیری»
دارد ،زیرا مفهوماش آنچنان کامل و کاربردی است که ما را از سؤاالت بیشتر بینیاز میگرداند
(علی وردی نیا .)9-25: 1392 ،در این راستا ،بسیاری اعتقاد دارند نظریه انتخاب عقالنی ،بازیگران
Rational choice theory
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سیاسی را بهعنوان واحدهای تحلیلی در نظر میگیرد که رفتارهایشان را به شیوه عقالنی تنظیم
میکنند .در این رهیافت ،فرض بر این است که رفتار و تصمیمات بازیگران بر اساس شرایط محیطی،
محدودیتهای ساختاری ،ارزشها ،انتظارات و امکانات مادی شکل میگیرد و بازیگران در قالب
این چارچوبها و محدودیتها درصدد به حداکثر رساندن سود خود هستند (.)Razi, 1988: 689
به عبارت دیگر ،میتوان گفت در نظریه انتخاب عقالنی ،جامعه مجموعهاي از افراد است که
کنش عقالنی دارند .کنش عقالنی در این منظر« ،کنش عقالنی معطوف به هدف» در تعریف
وبر یا کنش مبتنی بر عقالنیت ابزاري است .به این معنی که این افرا ِد آگاه و مختار و هدفمند
در هر شرایطی به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند ) .(Култыгин, 2007: 2-7به
عقیده لیتل« ،کار فاعالنی عاقالنه است که در چارچوب اعتقاداتشان ،نسبت به حاالت ممکنه
و عواقب مختار شقوق ،شقی را برگزینند که براي رسیدن به غایاتشان بهترین راه باشد»
(لیتل .)23 :1373 ،کلمن نیز معتقد است در برخی موقعیتها« ،استفاده از آن مفهوم از

عقالنیت که در اقتصاد به کار میرود ضروري است؛ مفهومی که اساس کنشگر عقالنی را در نظریه

اقتصادي تشکیل میدهد .این مفهوم بر پایه اندیشه کنشهای مختلف یا در بعضی موارد ،کاالهاي
مختلف استوار است که فایده معینی براي کنشگر دارد و همراه با یک اصل کنش است که
میتوان آن را اینگونه بیان کرد که کنشگر کنشی را انتخاب میکند که حداکثر فایده را نصیب او
سازد» (کلمن .) 32:1377 ،هراسانی 1نیز عمل عقالنی را در زندگی روزمره ،رفتاري میداند که
طی آن افراد بهترین وسایل در دسترس را براي رسیدن به یک هدف مشخص انتخاب میکنند.

استفان فیشر 2بهصورت خالصه مفاهیم و مفروضهاي نظریه انتخاب عقالنی را چنین بیان میکند:
 .1هدف این نظریه تولید قواعد جهانی یا عمومی حاکم بر رفتار اجتماعی از طریق تعریف تعادل
است .تعادل زمانی شکل میگیرد که هیچکس تمایل به تغییر رفتار خود نداشته باشد .این تعادل
وقتی است که افراد (نه گروها) نفع مورد انتظار خود را به حداکثر میرسانند .2 .این نظریه ،بر پایه
فردگرایی روششناختی است ،نه فردگرایی وجودشناختی .یعنی انتخاب عقالنی ،وجود گروهها را
انکار نمیکند ،بلکه ادعا میکند فقط افرادند که عمل میکنند (.)Fisher , 203: 3

بنا بر پیشفرض اقتصاد کالسیک که معتقد است به عدممداخله دولت در بازار و نظم خود

به خودی که توسط سازوکارهای درونی بازار ایجاد میشود ،نظریه انتخاب عقالنی جامعه را در
وضعیت عادیاش سرشار از توافق میداند .کرایب اشاره میکند« :ثبات و نظم را افرادی پدید
میآورند که دست به انتخابهای عقالنی آزاد میزنند .در چنین حالتی ،ماهیت نظامیافته
Harsanyi
Fisher
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جامعه ،نتیجه آن چیزی تلقی میشود که آدام اسمیت آن را «دست نامرئی» نامیده است»
(کرایب .) 1-90 :1390،لذا ،بیدلیل نیست که این نظریه را ایدئولوژی نظریه انتخاب عقالنی

میدانند .نظریه انتخاب عقالنی بر اساس مفروضات و مبانی زیر بنا شده است که ترنر در
ساخت نظریه اجتماعی آنها را به این شرح آورده است :اول ،انسانها موجوداتی دارای قصد
و نیت هستند .انسانها سالیق یا منافع خود را بر اساس اهمیت هرکدام از آنها رتبهبندی
میکنند؛ دوم ،انسانها در انتخاب روشهای رفتار ،از محاسبات عقالنی استفاده میکنند؛ با
رعایت موارد زیر :الف :منافع حاصل از روشهای جایگزین رفتار ،با رجوع به سلسلهمراتب
امیال و ترجیحات فرد مشخص میشود .ب :هزینه استفاده از هر روش برابر است با صرفنظر
کردن از منافع سایر روشها و هزینه فرصت ازدسترفته .ج :روشی بهترین است که منجر به

حداکثر سود شود .د :پدیدههای اجتماعی بیرونی مثل ساختارهای اجتماعی ،تصمیمات جمعی
و رفتار جمعی ،ناشی از تصمیمات عاقالنه افرادی است که سود خود را به حداکثر میرسانند
(حسنزاده .) 2-8: 1394 ،بنابراین ،با توجه به مفروضات نظریه انتخاب عقالنی میتوان گفت

که سیاستگذاری عقالنی درصدد دستیابی به حداکثر فایده اجتماعی است؛ یعنی حکومتها
یا رهبران سیاستهایی را انتخاب میکنند که پیگیري آن ،حداکثر فایده و حداقل هزینه را
برایشان در پی داشته باشد و هزینه بیشتر از فایده نباشد .نکته مهم اینکه دو راهنماي مهم در
تعریف حداکثر فایده اجتماعی وجود دارد :نخست ،هزینه هیچ سیاستی نباید از فایده آن باالتر
رود و دوم ،تصمیم گیران باید در میان بدیلهای سیاسی ،سیاستی را انتخاب کنند که بیشترین
فایده را نسبت به هزینه در پی داشته باشد .بهعبارتدیگر ،سیاست زمانی عقالنی است که تفاوت
بین ارزشهایی که به دست میآید و ارزشهایی که قربانی میشود ،مثبت و بیشتر از بدیلهای
دیگر باشد ).(Швери, 1997: 37-46

 .3-2نظریه انتخاب عقالنی و منازعات قومی

امروزه ،گسترش نزاعهای قومی موجب از دست رفتن بسیاری از سرمایههای انسانی و

اقتصادی شده و سود حاصل از نزاعهای قومی بسیار ناچیزتر از ضررهایی است که اینگونه
نزاعها به وجود میآورند؛ بهگونهای که گسترش و توسعه تئوریهای مرتبط با اینگونه رفتارها
در طول تاریخ و مطالعات کشمکشهای قومی ،گواهی بر این ادعا است .این مسئله باعث شده
است تا در سالهای اخیر ،تحقیقات گستردهای در خصوص نزاع قومی صورت گیرد و هر یک
از این محققین با پرداختن به زوایا ،ابعاد و اجزایی ،سعی در تبیین این موضوع داشته باشند.

104

در این راستا ،هکتر اعتقاد دارد که نظریه انتخاب عقالنی رهیافتی است که بیشترین امید را
برای رسیدن به درجه باالتری از اجماع در مسئله قومیتها و روابط نژادی پدید میآورد .به
اعتقاد او ،اعضای هر گروه قومی فقط زمانی در اقدام جمعی مشارکت میکنند که به این نتیجه
رسیده باشند که از این طریق نفعی شخصی عاید آنها میشود .به نظر هکتر ،جنبش اجتماعی
قومی زمانی شکل میگیرد که تعدادی کافی از اعضای گروه برای مشارکت در آن توافق کنند و
حسابگران و عاقبتاندیشان زمانی به این کار تن در میدهند که منافع مورد انتظارشان بیش
از زیانهای احتمالی باشد (احمدی.)158:1383 ،

این فرضیات ،تبدیل به اساس و پایهای شده برای تحلیل و بررسی مسئله قومیتها که از

اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ بهگونهای که میتوان گفت ،در چهارچوب رویکرد انتخاب
عقالنی ،فرض اساسی در پیشبینی رفتار قومیتها ،این است که این رفتارها ،رویههای منظم و
معقول دارند .با شناخت این رویهها و معقولیتها ،میتوان بر اساس رویکرد انتخاب عقالنی ،به
تحلیلی از جامعه دستیافت ،پیشبینی روشنی از نزاعهای قومی ارائه داد و درنتیجه ،تالشی در
جهت اصالح و کاهش این نزاع در پیش گرفت .نظریه گزینش عقالنی یکی از نظریههایی است
که چنین فرازوفرودهایی را تجربه کرده است .توجه نظریه گزینش عقالنی به هردوی ویژگیهای
نزاع قومی و دالیل شکلگیری آنها ،این رویکرد را به جریانی متفاوتتر و پویاتر -خواه نسبت
به ریشههای کالسیکترش و یا نسبت به نظریههای معاصر نزاع قومی -مبدل کرده است .در
این رهیافت ،رفتارها و تصمیمهای افراد ،متأثر از شرایط محیطی ،محدودیتهای ساختاری،
کنشهای متقابل ،ارزشها ،امکانات و تواناییهای مالی و رفاهی افراد و انتظاراتشان است .افراد
در تصمیمگیریها ،در این چارچوبها و محدودیتها محصور و درعینحال مترصد دستیابی
به حداکثر سود هستند .بر پایه این نظریه ،عضویت افراد در گروههای قومی ،حاصل آگاهیهای
قومی است که خود از خالل گزینشهای فردی و جمعی منتج میشود .به باور بانتون ،این گزینش
مرتباً صورت میگیرد و گروه قومی نیز با توجه به اینکه افراد پیوسته در حال سنجش امتیازات

و بهای در پیش گرفتن خطمشیهای گوناگون خود هستند ،در حال تغییر و تحول است .این
افراد ،با عضویت خود در گروههای قومی ،تمایزات خود را از دیگر افراد و گروهها مشخص میکنند
و اقدامات جمعی خود را در چارچوب منافع موجود و متصور جستجو میکنند .یا بهعبارتدیگر،
میتوان گفت که تکتک افراد گروه قومی ،نسبت به شرکت در یک اقدام جمعی بهطورکلی ،و نزاع
قومی بهطور اخص ،تحریک میشوند .افراد را میتوان نسبت به مشارکت در اقدام جمعی اقناع
کرد ،اگر این حقیقت را درک کنند که مشارکتشان در این اقدام ،منافع شخصی به دنبال دارد
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(انگیزههای گزینشی) و یا اینکه اگر بفهمند که سهم ایشان در این اقدام جمعی ،باالخره تفاوتی
درنتیجه نهایی بهبار میآورد (بهعنوانمثال در تحقق منافع جمعی مؤثر است) .طبق نظر هچر و
تعداد دیگری از نویسندگان ،برآورد افراد از میزان منافع شخصی که از مشارکت در اقدام جمعی
نصیبشان میشود ،هنگامی افزایش مییابد که سازمان دارای منابع زیادی ،گذشته ازآنچه در
خالل اقدام جمعی عایدشان میشود ،باشد(، )Friedman and Appelbaum ,1982: 16
توان نظارتی سازمان بهاندازه کافی وسعت یافته باشد که بتوانند حامیاناش را مشمول انگیزههای
گزینش کند و افرادی را که متمایل به اتخاذ گرایشی آزاد هستند ،کیفر دهد و سرانجام آنکه
سازمان باید دارای پیشینه و سابقهای روشن درزمینه رعایت عدالت در امر توزیع باشد.

 .۴اسپانیا و منطقه کاتالونیا

اسپانیا یا بهطور رسمی پادشاهی اسپانیا ،کشوری واقع در شبهجزیره ایبری با مساحت 505

هزار و  990کیلومترمربع (پنجاه و یکمین کشور وسیع جهان) و جمعیت  46میلیون و 354

هزار نفر (سیامین کشور پرجمعیت جهان) دارای تولید ناخالص داخلی یک تریلیون و سیصد
و هفت میلیارد دالر و درآمد سرانه  30689دالری است .اقتصاد اسپانیا برحسب شاخص تولید
ناخالص داخلی ،چهاردهمین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان برحسب
شاخص سرانه قدرت خرید است .این کشور عضو اتحادیه اروپا و منطقه پولی و بازار مشترک
آن ،سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و سازمان جهانی تجارت است و نظام اقتصادی آن

نیز مبتنی بر سرمایهداری ترکیبی است .اسپانیا پس از آلمان ،انگلیس ،ایتالیا و فرانسه پنجمین
اقتصاد بزرگ اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است .این کشور در سال ،2012

دوازدهمین صادرکننده و شانزدهمین واردکننده بزرگ در جهان بود .در شاخص توسعه انسانی
سازمان ملل متحد ،در رتبه بیست جهان قرار دارد و بانک جهانی نیز در رتبهبندی جهانی
اقتصادهای بزرگ برحسب شاخص درآمد سرانه در سال  ،2017آن را در رتبه  28قرار داد که

بدینترتیب ،این کشور در میان کشورهای با درآمد سرانه باال و با توسعه انسانی بسیار باال قرار
میگیرد .بر اساس رتبهبندی نشریه معتبر اقتصادی اکونومیست ،اسپانیا دارای رتبه دهم شاخص
کیفیت زندگی در جهان است ( .)The Economist, 2017اما کاتالونیا یکی از مناطق اسپانیا
است که بر اساس قانون اساسی پادشاهی اسپانیا ،منطقهای خودمختار واقع در شمال شرقی

منتهیالیه شبهجزیره ایبری است .این منطقه بهواسطه وضعیت خودمختاری آن ،یک ملیت جدا
به شمار میرود و متشکل از چهار استان بارسلونا ،خیرونا ،لیدا و تاراگونا است .بارسلونا پایتخت
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و بزرگترین شهر آن ،دومین منطقه پرجمعیت شهری در اسپانیا و مرکز هفتمین منطقه
پرجمعیت شهری در تمام اتحادیه اروپا و از شهرهای پیشرو در حوزههای مختلف اقتصادی،
علمی و فرهنگی اروپا است .مساحت کاتالونیا معادل  31هزار و  108کیلومترمربع (ششمین

منطقه از لحاظ مساحت در اسپانیا) و جمعیت آن معادل هفت و نیم میلیون نفر ،معادل شانزده

درصد جمعیت اسپانیا و دومین منطقه پرجمعیت آن است (.)EU STATS, 2018

 .۵بحران اقتصادی اسپانیا

بحران عظیم بخش مالي اسپانیا که اقتصاد این کشور را نیز به شکلي گسترده و عمیق تحت
تأثیر قرار داده است ،سال  2008و به دنبال شروع بحران مالي جهاني پدیدار شد .این بحران

باعث شد که اسپانیا نیز در ردیف کشورهاي درگیر بحران منطقه یورو قرار بگیرد .به دنبال این
اتفاق ،دولت اسپانیا قادر به پرداخت وام به بخش مالي درگیر بحران خود نبود و مجبور شد از
طریق سازوکار ثبات مالي اروپا ،1یک بسته نجات مالي صد میلیارد یورویي دریافت کند .بحران
بخش مسکن و رشد باال و درعینحال ناپایدار تولید ناخالص داخلي این کشور ،به دنبال آن،
اصلیترین علت بحران مالي اسپانیا بود .از سوي دیگر ،با وجود افزایش هزینههای دولت تا سال
 ،7002افزایش درآمد دولت از محل مالیاتهای فزاینده از بخش مسکن و ساختمان که با رونق
بیسابقهای روبهرو شده بود ،باعث شد مازاد درآمدي دولت اسپانیا در این دوره حفظ شود.
دولت نیز با کم کردن نظارت بر بانکها و درنتیجه ،فراهم کردن فضاي کافي براي تخطي از
استانداردهاي هیئت بینالمللی استانداردهاي حسابرسي ،به افزایش قانونگریزیها و سپس
بحراني که در این مرحله مانند آتش زیر خاکستر بود ،دامن زد .نتایج بحران براي اسپانیا ویرانگر
بودند :کاهش شدید رشد اقتصادي ،افزایش شدید بیکاري و ورشکستگي بانکها و شرکتهای
بزرگ از آن جمله بودند (.)Hidalgo, 2018:1-2

باوجودآنکه حتي پیش از شروع این بحران نیز وجود برخي مشکالت اساسي و زیربنایي در

اقتصاد اسپانیا مشهود بود ،اما علیرغم تغییر حزب حاکم در سال  2004در این کشور ،رشد

ناپایدار بخش مسکن و امالک ادامه یافت .اسپانیا در این سالها با کسري شدید تجاري ،از دست
دادن رقابتپذیری در برابر شرکاي اصلي تجاري و نرخ تورم باالتر از حد میانگین ،افزایش قیمت
مسکن و افزایش بدهي خانوارها روبهرو بود .در سهماهه سوم سال  ،2008براي اولین بار در

پانزده سال قبل از آن ،اقتصاد اسپانیا دچار انقباض شد و تولید ناخالص داخلياش کاهش یافت
(European Stability Mechanism )ESM
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و در فوریه  2009اسپانیا و دیگر اقتصادهاي عمده اروپا بهطور رسمي وارد دوره بحران و رکود

شدند .اقتصاد اسپانیا در سالهاي  2009و  2010به ترتیب  %7/3و  %1/0کوچک شد و در سال

 2011نیز فقط به رشد  %7/0دست پیدا کرد .در سال  2102نیز اقتصاد اسپانیا شاهد رشد منفي

به میزان  %7/1بود .بسته نجات صد میلیارد یورویي اقتصاد اسپانیا در نهم ژوئن  ،2012مورد
موافقت وزراي امور اقتصادي و دارایي اتحادیه اروپا قرار گرفت .تروئیکاي اروپایي شامل کمیسیون

اروپا ،بانک مرکزي اروپا و صندوق بینالمللی پول در اکتبر  ،2102مذاکرات با اسپانیا را با هدف
ایجاد برنامه احیاي اقتصادي موردنیاز براي تأمین وامهای بیشتر نجات اقتصادي به این کشور از
طریق سازوکار ثباتبخشي اروپا شروع کردند(. )Financial Times, 2018

بحران مالي و اقتصادي اسپانیا بهخوبی نشان داد که مشکالت منطقه یورو بسیار بیشتر و

عمیقتر از صرفاً بینظمیهای مالي دولتها و بانکهاي بزرگ این منطقه است .دولت اسپانیا
درست تا آستانه سال  ،2008بهخوبی استقراض خارجي خود را تحت کنترل داشت و هرسال

نیز بودجهای متوازن تدوین و اجرا میکرد .پیش از بحران سال  ،2008همانطور که گفته شد،
اسپانیا برخالف آلمان شاهد کاهش ضریب بدهي به تولید ناخالص داخلي بود؛ درحالیکه همین

ضریب در آلمان با افزایش قابلمالحظه روبهرو شد .مناطق هفدهگانه تقسیمات اداري اسپانیا نیز
هرکدام با بدهیهای بزرگي روبهرو بودند .از سوي دیگر ،هزینه بسیاري از خدمات اولیه ارائهشده
در هر یک از مناطق اسپانیا ،از جمله هزینه خدمات اجتماعي ،بهداشت و آموزش که کمتر از
بیست درصد هزینههای دولت را در بودجه فدرال تشکیل میداد ،از سوي خود مناطق فراهم
میشد .بهعنوانمثال ،نیاز مالي مناطق براي بازپرداخت بدهیهای خود در سال  2012به 36

میلیارد یورو بالغ میشد .این شرایط ،به افزایش تنشهای سیاسي انجامید .دولت محلي کاتالونیا
خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام سال  2012در بیست و پنجم نوامبر همان سال شد که
بهطور گسترده بهعنوان یک همهپرسی غیررسمي براي سنجش میزان مقبولیت استقالل این
منطقه و جدایي آن از دولت مرکزي اسپانیا در نظر گرفته شد .این انتخابات ،طرحهای ملي
اصالحات اقتصادي وقت در اسپانیا را تا حد زیادي دچار اخالل کرد .درخواست برگزاري انتخابات
از سوي آرتور ماس ،رئیسجمهور منطقه خودگردان کاتالونیا و در واکنش به برگزاري تظاهرات
گسترده جداییطلبانه بارسلونا در یازدهم سپتامبر ،روز ملي کاتالونیا ،و شکست گفتگوها میان
ماس از حزب همگرایي و اتحاد و ماریانو راخوي ،نخستوزیر اسپانیا ،با هدف اعطاي استقالل
مالي گسترده به کاتالونیا صورت گرفت .این انتخابات ،برخالف تحلیلها و پیشبینیهایی که قبل
از برگزاري آن ارائه شد ،به صحنه شکست حزب همگرایي و اتحاد و همچنین حزب سوسیالیست
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کاتالونیا تبدیل شد؛ در شرایطي که حزب استقاللطلب چپ جمهوریخواه کاتالونیا موفق شد
به سومین نیروي عمده پارلمان این منطقه تبدیل شود و بخش اعظم نیرویي که در انتخابات
سال  2010از دست داده بود را مجددا ً به دست بیاورد و براي اولین بار به نخستین نیروي اصلي

اپوزیسیون پارلمان تبدیل شود (.)Reuters, 2012

 .۶جداییطلبی کاتالونیا از اسپانیا

استانهای تاراگونا ،بارسلونا و خیرونا دارای سواحل مدیترانهای هستند و رشتهکوههای
کمارتفاع کاتاالنی در دشتهای ساحلی ،آنها را از حوزه آبخیز رودخانه اِبرو جدا میکند .این
رشتهکوهها ،بهطور تاریخی شهرهای صنعتی ساحلی را از سکونتگاههای کشاورزی سرزمینهای
درونی جدا کردهاند .اصلیترین رودخانههای کاتالونیا عبارتاند از «»Ter , Liobregat, Ebro

که تمامی آنها به دریای مدیترانه میریزند .در اغلب سرزمین کاتالونیا ،نوعی آب وهوای

مدیترانهای معتدل غالب است که دارای تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای نسبتاً بارانی
است ( .)Europe.eu, 2017شهرهای ساحلی بارسلونا همواره نیروی محرکه این منطقه

بودهاند که درنتیجه آن ،جمعیت کاتالونیا به شدت در امتداد ساحل مدیترانه متمرکز شده
است و به سرعت ،جمعیت ساکن سرزمینهای داخلی را نیز به سوی خود جذب و آن ها
را خالی از سکنه کرده است .در قرن بیستم نیز جمعیت بهطور فزاینده در شهر بارسلونا و
شهرهای اقماری اطراف آن ساکن شدند .الگوی تاریخ توسعه کاتالونیا ،بهخوبی نشاندهنده
و بازتابدهنده گرایشهای جداییطلبانهای است که در تاریخ این منطقه شکلگرفتهاند.
به این ترتیب که شهرهای مرفه و صنعتی سواحل مدیترانه در کاتالونیا ،به علت عدم نیاز
به سرزمین داخلی اسپانیا و دیگر شهرهای این کشور ،به جهت تأمین مایحتاج و تجارت و
صورت دادن بخش اعظم تجارت خود با کشورهای خارجی از طریق دریا و رفع نیاز از دیگر
کشورها ،احساس وابستگی و هم بستگی متقابل کم تری با سرزمین اسپانیا داشته است.
البته این عامل در کنار تفاوتهای نژادی و زبانی و احساس برتری مردم این منطقه نسبت
به ساکنان دیگر مناطق اسپانیا ،در شکلگیری گرایشهای جداییطلبانه مؤثر بوده است
( .)Anastazia 2014: 3-7جنبش ناسیونالیسم کاتالونیا که خواستار به رسمیت شناخته

شدن شخصیت سیاسی کاتالونیا با منطقه کاتالونی زبان است ،در دوران رمانتیسم در اواسط
قرن نوزدهم متولد شد و همراه با جنبش ناسیونالیسم باسک ،از مردمیترین جنبشهای
مقاومت در برابر گرایشهای سانترالیسم و هم گونسازی دولت مدرن اسپانیا بوده است .نکته

109

حائز اهمیت این که ناسیونالیسم کاتالونیا نه بر مبنای قومیت ،بلکه بر اساس زبان ،فرهنگ،
تاریخ و سرزمین استوار است و از نظر سنتی ،عمیقاً از مذهب کاتولیک تأثیر پذیرفته است.

اگرچه این منطقه در دورههایی از تاریخ گذشته توانسته بود به خودمختاری دست یابد ،اما
در دوران جنگ داخلی اسپانیا (از  ١٩36تا  )١٩3٩خودمختاری کاتالونیا افول کرده و

بعد از جنگ و با به قدرت رسیدن ژنرال فرانکو که حکومتی فاشیستی به وجود آمد ،عم ً
ال
کاتالونیا بار دیگر خودمختاری خود را از دست داد و تبدیل به مستعمره حکومت فرانکو
شد .رهبران ناسیونالیسم کاتالونی در دهه  ،١٩70فعالیتهای علنی خود را از سر گرفتند.

نظام شبه فدرال اسپانیا در سال  ،١٩7٨امتیازی بود که در ازای مشارکت ناسیونالیستهای

کاتالونیا و باسک ،در گذار به دموکراسی به آنها داده شد .کاتالونیا در سال  ،١٩7٩به

جایگاه تازهای دست یافت« .خوردی پوخول» بنیانگذار و رهبر حزب ناسیونالیست میانه رو
«همگرایی دموکراتیک کاتالونیا» ،در تمام انتخابات مستقلی که پس از سال  ١٩٨0برگزار

شد به پیروزی دستیافت .این حزب خواستار آن بود که اسپانیا ،کاتالونیا را بهعنوان یک
ملت به رسمیت بشناسد .یکی دیگر از پیشنهادات این حزب ،آن بود که اتحادیه اروپا باید
تنوع فرهنگی خود را محترم بشمارد و با پرهیز از اشتباهات تاریخی ملتسازی ،پایههای خود
را بر اساس این تنوع فرهنگی بسازد .درنهایت ،کاتالونیا طی رفراندوم سال  ٢00٨با رأی

 75%مردم اسپانیا به خودمختاری بیشتری دستیافت .با وجود این ،کسب این امتیاز مهم به

معنای افول عطش استقاللخواهی و جداییطلبی نبود .رهبر کاتالونیا بعد از پیروزی هواداران
استقالل در انتخابات سال  ،2012تالش برای برگزاری رفراندوم را آغاز کرد .روز  19سپتامبر
پارلمان محلی کاتالونیا با  106رأی موافق در برابر  28رأی مخالف ،مجوز برگزاری همهپرسی

استقالل ،مشابه آنچه در اسکاتلند برگزار شد را صادر و رئیس منطقه کاتالونیا با امضای مصوبه

پارلمان محلی رسماً اعالم کرد که همهپرسی استقالل این منطقه از اسپانیا ،روز  9نوامبر
( 18آبان) برگزار خواهد شد .بر اساس برخي تحلیلها ،در صورت جدایي کاتالونیا از اسپانیا

و استقالل کامل اقتصادي آن ،این منطقه میتواند به چند دلیل عمده ،به اقتصادي موفق
در نظام اقتصاد جهاني تبدیل شود .از طرفي ،باید این نکته را در نظر داشت که مشکالت
اقتصادي اسپانیا و موفقیت اقتصادي کاتالونیا و بهطورکلی عامل اقتصادي ،از اصلیترین علل
استقاللخواهی مردم این منطقه بوده است .در تشریح علل موفقیت آتي کاتالونیا بهعنوان یک
اقتصاد مستقل ،میتوان به این موارد اشاره کرد(: )The Independent, 2017
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نخست ،میتوان به جمعیت هفت و نیم میلیون نفري کاتالونیا اشاره کرد که میتواند شروع
خوبي براي توسعه اقتصادي و ایجاد بازار مصرف نسبتاً مناسب باشد .هرچند مقیاسي جهاني

و مورد قبول همگان در رابطه با میزان جمعیت موردنیاز براي موفقیت اقتصادي وجود ندارد،
اما بهعنوانمثال لوکزامبورگ با جمعیت تنها ششصدهزارنفری و بسیار کمتر از کاتالونیا ،در
حال حاضر از نظر سرانه تولید ناخالص داخلي ،ثروتمندترین کشور جهان است .از سوي دیگر،
کشورهایي با بازه جمعیتي پنج تا پانزدهمیلیوننفر ،بهاندازه کافي بزرگ هستند تا بتوانند طیف
کاملي از خدمات اجتماعي به شهروندان خود ارائه دهند و از سوي دیگر ،یکپارچگي اجتماعي
خود را نیز حفظ کنند .ایرلند ،نروژ ،سوئد ،دانمارک و سوئیس از جمله این کشورها هستند.
عامل مهم دوم ،موقعیت جغرافیایي است .برخورداري از همسایگان موفق از لحاظ اقتصادي و
اجتماعي ،میتواند تأثیرات بسیار فراواني بر رشد اقتصادي داخلي داشته باشد .کاتالونیا از این
لحاظ بسیار خوششانس است و در موقعیت راهبردي بسیار مناسبي واقع شده است و در صورت
استقالل ،تا زماني که دچار انزواي خودخواسته سیاسي و اقتصادي نشود ،موفقیت اقتصادي
حتمي در انتظارش است .این منطقه با کشورهاي ثروتمند فرانسه و اسپانیا و همچنین سواحل
پررونق مدیترانه همسایه است .سوم ،کاتالونیا داراي زیربناهاي اقتصادي تثبیتشدهای است .این
منطقه یک مرکز تولیدي بزرگ است ،دو دانشگاه بزرگ اقتصادي دارد و صنایع خدماتي بزرگي
در آن واقعشدهاند .حامیان استقالل این منطقه نیز مدعي هستند با وجود آنکه تنها هجده
درصد جمعیت اسپانیا در آن زندگي میکنند ،اما بیش از بیست درصد تولید ناخالص داخلي
اسپانیا از کاتالونیا میآید و این منطقه بسیار بیشتر از آنچه از دولت مرکزي میگیرد ،به آن
مالیات میپردازد (.)The Independent, 2017

درنهایت نیز باید به برند بودن نام کاتالونیا اشاره کرد .برند بودن یک مزیت اقتصادي ناملموس

است که میتواند بهعنوان اهرمي قدرتمند در برابر دیگر مزیتهای اقتصادي ،ازجمله برخورداري
از نیروي کار ارزانقیمت (موهبت اصلي کشورهاي درحالتوسعه) ،مورداستفاده قرار بگیرد .ایرلند
مثال روشني در این مورد است که از برند خود (و نیروي کار آموزشدیده) براي تبدیلشدن به
مرکز استقرار صنایع پیشرفته تولیدي شرکتهای بزرگ چندملیتي آمریکا استفاده کرده است.
کاتالونیا نیز از شهرت مناسب براي جذب شرکتها و صنایع بزرگ جهان برخوردار است و تاکنون
نیز نشان داده که از این توانایي بهرهمند است (.)The Independent, 2017
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 .7یافتههای پژوهش

 .7-1بررسی اقتصاد اسپانیا

اقتصاد اسپانیا بهدنبال بحران مالی بزرگ سالهای  ،2007-8وارد یک دوره رکود و عملکرد

منفی شاخصهای اقتصاد کالن شد .اسپانیا در مقایسه با آمریکا و اتحادیه اروپا ،دیرتر وارد رکود
شد و حتی در سال  2008نیز همچنان در حال رشد بود؛ هرچند دیرتر از بحران خارج شد .در

این دوره ،رونق اقتصادی سالهای  2000روند معکوس پیدا کرد؛ بهنحویکه یک چهارم نیروی

کار اسپانیا بیکار شدند .به بیان دیگر ،اقتصاد اسپانیا در فاصله سالهای  2009الی 9 ،2013

درصد کوچکتر شد .رشد مجدد اقتصاد اسپانیا از سالهای  2013-2014شروع شد و این کشور

موفق شد کسری تجاری بیسابقهای را که در دوره بحران مالی ایجاد کرده بود ،جبران کند و

سرانجام ،پس از سه دهه در سال  ،2013به مازاد تجاری دست یافت و در سالهای 2014

و  2015نیز آن را تقویت کرد .اقتصاد اسپانیا در سال  2015به میزان  2/3درصد رشد کرد

که از سال  2007بیسابقه بود .اقتصاد اسپانیا تنها ظرف دو سال  ،2014-2015موفق شد

هشتادوپنج درصد تولید ناخالص داخلی را که در دوره بحران مالی  9002الی  3102ازدستداده،

مجددا ً احیا کند؛ بهنحویکه بسیاری از اقتصاددانان معتبر بینالمللی ،به اسپانیا بهعنوان مثال

بارز از تالشهای اصالحات ساختاری اشاره میکنند ( .)Spence, 2015رشد تولید ناخالص

داخلی اسپانیا در سال  6102نیز همچنان مستحکم بود و رشد اقتصاد این کشور دو برابر رشد

میانگین منطقه یورو بود .اقتصاد اسپانیا با ادامه همین روند صعودی ،در سال  2017نیز در میان

اقتصادهای بزرگ اروپا بهترین عملکرد را در بسیاری از شاخصها کسب کرد.

زمانی که اسپانیا در سال  1986به بازار مشترک اروپا پیوست ،تولید ناخالص داخلی آن حدود

 27درصد میانگین دیگر اقتصادهای بزرگ عضو این جامعه بود .در ابتدای دهه  90میالدی ،دولت

راستگرای خوزه ماریا آزنار ،نخستوزیر اسبق این کشور ،موفق شد اسپانیا را در میان گروهی از
کشورها قرار دهد که در سال  1999ارز یورو را راهاندازی کردند .اسپانیا به علت توسعه اقتصادی
داخلی و سیاست گسترش اتحادیه اروپا به  28عضو ،توانست به درآمد سرانه  105درصدی

میانگین اتحادیه اروپا دست یابد که باعث شد این کشور کمی باالتر از ایتالیا ( 103درصد میانگین
اتحادیه) قرار بگیرد .رشد اقتصادی اسپانیا در فاصله سالهای  1997الی  ،2007عمدتاً ناشی از
رشد باالی بخش ساختمان و مستغالت بود که به علت افزایش سرمایهگذاریهای خارجی ،نرخ

پایین بهره بانکی و افزایش شدید مهاجرت بود .در اواسط سال  ،2007بخش ساختمانی بهتنهایی

شانزده درصد تولید ناخالص داخلی و دوازده درصد اشتغال را به خود اختصاص داده بود.
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از دهه  ،1990برخی شرکتهای اسپانیایی موفق به کسب جایگاه شرکت چندملیتی

شدهاند و فعالیتهای خود را در آمریکای التین که از نظر فرهنگی دارای قرابتهایی با اسپانیا
است ،گسترش دادهاند .اسپانیا پس از آمریکا ،دومین سرمایهگذار بزرگ خارجی در آمریکای
التین است .شرکتهای اسپانیایی ،امروزه ،حضور فعالی در بازار آسیا ،ازجمله در هند و چین
دارند .شرکتهای اسپانیایی در حوزههای مختلفی مثل تجاریسازی انرژیهای تجدیدپذیر
(شرکت ایبرالدو بزرگترین شرکت جهان در عرصه انرژی تجدیدپذیر) ،فناوری (تلفونیکا ،آبنگوا،
موندراگون ،کورپوراسیون ،موی استار ،ایندرا) ،تولید قطار و لوکوموتیو (سی.ای.اف و تالگو) و
حوزه زیرساخت و پتروشیمی (رپسول) فعالیت میکنند ( .)The Economist, 2009رشد

صادرات اسپانیا در سالهای  2016و  ،2017به سطح بیسابقهای رسید؛ بهطوریکه 33
درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل صادرات بود (از لحاظ مقایسه ،این شاخص در

آمریکا دوازده درصد ،در ژاپن هجده درصد ،در چین  22درصد و در آلمان  45درصد است) .بر

اساس تازهترین پیمایشهای صورتگرفته ،بخش اعظم صادرات اسپانیا راهی بازارهای مصرف
کشورهای اروپایی میشود.
طی چهار دهه اخیر ،صنعت گردشگری اسپانیا موفق شده است در جایگاه دوم جهان قرار
بگیرد .بر اساس پیمایشی که مجمع جهانی اقتصاد در سال  2015انجام داد ،صنعت گردشگری

اسپانیا از نظر شاخص رقابتپذیری ،در جهان در جایگاه نخست قرار گرفت .این کشور در سال

 2015در جایگاه سومین مقصد گردشگری جهان پس از فرانسه و آمریکا قرار گرفت ،اما در سال

 2016با شکستن رکوردهای پیشین خود و جذب بیش از  75میلیون و سیصد هزار نفر ،برای
هفتمین سال متوالی ،شاهد رشد گردشگران ورودی به این کشور بود .ارزش صنعت گردشگری

اسپانیا نیز از حدود چهل میلیارد یورو در سال  ،2006به حدود  77میلیارد یورو در سال 2016

رسید .ارزش کلی صنعت گردشگری داخلی و خارجی این کشور ،در سال  2015حدود پنج
درصد تولید ناخالص داخلی آن را شکل میداد و حدود دو میلیون شغل ایجاد کرد .مقر سازمان

جهانی گردشگری در مادرید ،پایتخت اسپانیا قرار دارد .با ادامه روند رو به رشد شمار گردشگران
ورودی به اسپانیا ،سازمان جهانی گردشگری ،در سال  2017از دست یافتن اسپانیا به رتبه دوم

گردشگرپذیرترین کشورهای جهان خبر داد؛ بهطوری که اسپانیا با  82میلیون توریست ،بعد
از فرانسه و جلوتر از آمریکا ،در سکوی دوم جهان قرار گرفت .به گفته ماریا راخوی ،نخستوزیر

اسپانیا ،با افزایش شمار گردشگران ورودی به این کشور ،سهم بخش گردشگری از تولید
ناخالص داخلی اسپانیا به  11درصد رسید و با رشد دوازده درصدی درآمد این بخش ،مجموع
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درآمدزایی آن در سال  ،2017به  87میلیارد دالر رسید (.)The Guardian, 2017
جدول :1مقایسه اصلیترین شاخصهای اقتصادی اسپانیا2012-2016 ،

2016

2012

2013

2014

2015

جمعیت

46/8

46/6

46/5

46/4

46/3

درآمد سرانه (یورو)

22233

22013

22323

23177

24045

تولید ناخالص داخلی
(میلیارد یورو)

1040

1026

1037

1076

1114

رشد اقتصادی

-2/9

-1/7

1/4

3/2

3/2

تقاضای داخلی

-5/1

-3/2

1/9

3/4

2/9

سرمایهگذاری

-8/6

-3/4

3/8

6

3/1

مصرف

-3/6

-3/2

1/6

-2/8

3/2

صادرات

1/1

¾

4/2

4/9

4/4

واردات

-6/4

-0/5

6/5

5/6

3/3

تولیدات صنعتی

-6/6

-1/5

1/2

3/2

2

نرخ بیکاری

24/8

26/1

24/4

22/1

19/6

نرخ تورم

3

0/3

-1/1

-0/1

1/4

)Source: Focus Economics(1

 .7-2مقایسه شاخصهای اقتصادی اسپانیا و کاتالونیا

اما درست در نقطه مقابل اسپانیا ،تولید ناخالص داخلی کاتالونیا برحسب شاخص واقعی تولید،

معادل  255میلیارد و  204میلیون دالر ،با درآمد سرانه  33هزار و  580دالر ،تولید ناخالص

داخلی آن برحسب شاخص سرانه قدرت خرید 336 ،میلیارد و  204میلیون دالر و درآمد سرانه
آن برحسب این شاخص ،معادل  43هزار و  837دالر است که در زیر به مقایسه شاخصهای
اقتصادی در اسپانیا و کاتالونیا خواهیم پرداخت.

https://www.focus-economics.com/countries/spain

1
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جدول :2مقایسه برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی اسپانیا و کاتالونیا در سال 2017

2012

2013

تولید ناخالص داخلی (میلیارد دالر)

255/204

1/232/597

سرانه تولید ناخالص داخلی

33580

25565

درصد بدهی از تولید ناخالص داخلی

35/30

99%

سرانه بدهی

11174

26345

کسری تجاری (میلیارد دالر)

-2/185

-55/780

نرخ بیکاری

12/6%

16/4%

تورم (ژانویه )2018

0/9%

1/3%

درصد صادرات از تولید ناخالص داخلی

31/26

23/43

درصد واردات از تولید ناخالص داخلی

37/24

25/13

موازنه تجاری برحسب تولید ناخالص داخلی

-5/97%

-1/70%

امید به زندگی (میانگین سال)

83/4

82/9

خطر فقر
میانگین اندازه شرکتهای کشاورزی (هزار یورو)

13/2 %

22/3%

71/8

39/7

سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی

1/49

1/22

درصد نرخ سکونت گردشگر در هتلها

63/4

52

)Source: Statistical Atlas Eurostat Regional Yearbook 2017(1

درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی یا بهعبارتی ،میانگین درآمد هر فرد در کاتالونیا18/8 ،

درصد باالتر از میانگین اسپانیا و  13/2درصد نیز باالتر از میانگین اتحادیه اروپا و  6/1درصد باالتر
از کل قاره اروپا است .کاتالونیا دارای اقتصادی متنوع و پویا است و چیزی در حدود  20درصد

تولید ناخالص داخلی اسپانیا متعلق به این منطقه است .رشد تولید ناخالص داخلی کاتالونیا ،در
سال  2017معادل  3/4درصد بود که از سال  2007بیسابقه محسوب میشود .این نرخ رشد،

بهمراتب بیشتر از نرخ رشد اقتصادی اسپانیا با  3/2درصد ،اروپا با  1/6درصد ،آلمان با  1/7درصد،
ایتالیا با  0/8درصد و فرانسه با  1/2درصد بود .کاتالونیا دارای موازنه تجاری مثبت با مازاد تجاری
معادل  11/5تولید ناخالص داخلی است .رشد صادرات آن 6/1 ،درصد و رشد بخش صنایع مبتنی

1
European Commission, Regional Policy Department, Statistical Atlas Eurostat
Regional Yearbook )2017(. Retrieved From: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/
news/2017/09/14-09-2017-eurostat-regional-yearbook-2017.
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بر فناوریهای پیشرفته نیز  %10است .گردشگری ستون اقتصادی کاتالونیا است که در سالهای

 2016و  2017بهترتیب  7/3و  8/3درصد رشد داشت .نرخ اشتغال کنونی کاتالونیا  63/1درصد

است که به میانگین منطقه اروپا ( )%64/3نزدیک است .سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
کاتالونیا نیز رشد بسیار بیشتری از کل اسپانیا دارد؛ بهطوریکه کاتالونیا در میزان سرمایهگذاری

مستقیم خارجی یا « ،»foreign direct investmentدر سال  2017به میزان  %60/4رشد
داشت ،درحالیکه همین شاخص در مورد اسپانیا ،فقط  11درصد رشد داشت .تولید ناخالص
داخلی کاتالونیا نیز شاهد رشد باالتری از اسپانیا و میانگین منطقه یورو داشت؛ بهطوریکه رشد
اقتصادی این منطقه در سال  2017معادل  ،%3/6اسپانیا  %3/2و منطقه یورو  1/6درصد بود.
جدول :3رشد تولید ناخالص داخلی کاتالونیا برحسب بخشهای مختلف (درصد تغییرات ساالنه)
2015

2016

2017

کشاورزی

5/9

-1/2

-0/7

صنعت

1/5

2/7

3/6

صنایع تولیدی

½

2/5

-

ساختوساز

-2/5

3/4

4/2

خدمات

2/5

3/6

3/9

تولید ناخالص داخلی

2

3/4

3/7

 .7-3مقایسه تولیدات صنعتی کاتالونیا با چند کشور (( )2012-201۵برحسب درصد )
نمودار  :1مقایسه تولیدات صنعتی کاتالونیا با چند کشور برحسب درصد طی سنوات 2012-2015

()Source: Idescat and Eurostat )2017

همانطور که نمودار فوق نیز نشان میدهد ،تولید صنعتی در کاتالونیا در فاصله سالهای
 2012الی  ،2015رشد بهتری در مقایسه با منطقه یورو داشت .رشد صنعتی کاتالونیا ،در

فاصله این سالها  5/2درصد و بسیار باالتر از کشورهای صنعتی اروپا بود .کاتالونیا در سال
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 ،2017میزبان  18میلیون گردشگر خارجی بود که در مقایسه با سال قبل از آن رشد 3/7

درصدی نشان میدهد .میزان پولی هم که گردشگران خارجی در این منطقه هزینه کردند ،به

 16میلیارد دالر رسید که رشد  6/7درصدی در مقایسه با سال  2016داشت .میزان صادرات
کاال از کاتالونیا به مقاصد مختلف ،در فاصله سالهای  2006الی  ،2015به میزان %35/5

افزایش یافت .تنها در سال  2015میزان صادرات بهاندازه  6/1درصد افزایش یافت که این آمار

در مورد کل اسپانیا تنها ¾ درصد بود.

نمودار  :2رشد صادرات کاال از کاتالونیا (میلیون یورو)

نمودار  :3مقایسه صادرات کاال و خدمات از کاتالونیا و دیگر مناطق منتخب (درصد تولید ناخالص داخلی)

سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی کاتالونیا ،در سال  2017باالتر از همین شاخص در مورد

کشورهای فرانسه ،اسپانیا و ایتالیا بود .صادرات کاتالونیا در فاصله سالهای  2007الی ،2015

شاهد رشد ساالنه هشتدرصدی بود .در همین بازه زمانی ،صادرات آلمان  3/9درصد ،اسپانیا ،7/4
فرانسه  2/7و ایتالیا  2/8درصد رشد داشت (.)Generalitat de Catalunya, 2017
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نتیجهگیری

همانگونهکه نشان داده شد ،تحقیق حاضر درصدد بررسی دالیل استقاللخواهی و
جداییطلبی در کاتالونیا بود .لذا ،بهمنظور تبیین نظری موضوع ،از نظریه انتخاب عقالنی
استفاده شد .بر طبق این نظریه ،در قالب تحلیل جداییطلبی در کاتالونیا ،میتوان بیان
داشت که اوالً ،منطقه کاتالونیا از سابقه تاریخی -زبانی برخوردار است؛ این موضوع عاملی بر

مطرحشدن همهپرسی و استقاللخواهی در منطقه شده که از سابقه تاریخی طوالنی برخوردار
بوده است .اما سؤالی که در این راستا پیش آمد ،این بود که چرا علیرغم برخورداری از
ناسیونالیسم زبانی ،جداییطلبی در این منطقه بهاندازهای که اکنون مطرح میشود ،نبوده است؟
در پاسخ ،میتوان بحران اقتصادی را بهعنوان مکملی بر ناسیونالیسم زبانی مطرح کرد که

توانسته است استقاللطلبی در منطقه را تشدید کند .ثانیاً ،طبق رویکرد انتخاب عقالنی ،افراد
در تصمیمگیریها در چارچوبها و محدودیتهای موجود ،مترصد دستیابی به حداکثر سود
هستند؛ لذا ،با توجه با این مطلب ،میتوان بیان داشت که این منطقه نزدیک به  20درصد

تولید ناخالص ملی  27 ،درصد صادرات و  25درصد توریستهای اسپانیا را داراست .بنابراین،
از دید مردم منطقه کاتالونیا ،جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود؛ چراکه

بیشترین سود و کمترین ضرر را برای آنها در پی خواهد داشت و دیگر مجبور نخواهند بود
که  02درصد تولید ناخالص را به دولت مرکزی واگذار کرده ،در عوض  15میلیارد یورو کمتر

از آن سهمی که میپردازند ،دریافت کنند .درنتیجه ،استقالل آنها عالوه بر موارد فوق ،سبب
کاهش فشار مالیاتی بر آنها و کاهش قروض آنها به دولت مرکزی خواهد شد .در اینجا،

نظریه انتخاب عقالنی بهخوبی نقش اقتصاد در جداییطلبی منطقه کاتالونیا را نشان میدهد؛
اینکه چرا بازیگران در تالش برای کسب سود بیشتر و تأمین منافع خود هستند .ثالثاً ،میتوان

پیش رو در همهپرسی اشاره کرد؛
به نحوه محاسبهگری کاتالونیاییها در انتخاب گزینههای ِ
چراکه محاسبه عقالنی آنها مبتنی بر متغیرهای اقتصادی ،یعنی نابرابری اقتصادی در مقایسه
با میزان تولید ناخالص داخلی منطقه و دریافت میزان بسیار پایینی از این مقدار از سوی دولت
مرکزی است که سبب اتخاذ تصمیمگیری جمعی مطابق با خواست نخبگان جداییطلب شد.
به بیانی سادهتر ،کاتالونیاییها ،سود و منفعت واگرایی و استقالل از اسپانیا یا دولت مرکزی را

بسیار بیشتر از وضعیت فعلی خود (ادغام در اسپانیاا) محاسبه کردهاند .رابعاً ،بین شاخصهای
اقتصادی و جداییطلبی در منطقه کاتالونیا ،رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .جهت این
رابطه نیز مستقیم است و بیانگر آن است که هرچه بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی و
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اسپانیا کاهش یابد ،جداییطلبی و استقاللخواهی در منطقه نیز کاهش خواهد داشت و هر
چه بحران اقتصادی در منطقه یورو و اسپانیا تشدید شود ،استقاللخواهی و جداییطلبی نیز
بیشتر خواهد شد.
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