
השוקפילגו,המלחמות

המשברהגיעואזאיחד,

finכלכליפעולהשיתוףלבנותאירופהמנהיגיביקשוהשנייההעולם77/7/1/7!־

/mvלסולידריותהשסועההיבשתאתשיביא האיחודכיונדמהחלפו,60

מצבתמונת2010אירופהבמיוחדחמורהלסיטואציהנקלעהאירופי

לויטלמאת

רועדתאירופה

jjpjk
האיחודחגגבמאיב-

עצוב.הולדתיוםהאירופי^^*

מה־רחוקהאיחוד60בגיל^^

חזון

$TS1$מהחזון$TS1$

$DN2$מהחזון$DN2$החוץשר1950ב-עיניולנגדשראה

את״לבנותשומאן,רוברטהצרפתי,

סו־שתיווצרכךשלבאחרשלבאירופה

לידריות״.

$TS1$.סולידריות״$TS1$

$DN2$.סולידריות״$DN2$עדנחשבזאתהצהירבוהיום

האיחוד.שלהולדתוליוםחיומ

ששבןארגוןהפך־ותר,מאוחרשנים60

מהח־כסףשחולבחולה,לגוףחזקותמד־נות

ברות

$TS1$מהחברות$TS1$

$DN2$מהחברות$DN2$חלשותמד־נותלממןמנתעלהחזקות

מובטלים.מיליון23כ-ישכולובגוש•ותר.

ז׳אן־(,ECBאירופהשלהמרכזיהבנקנשיא

קלוד

$TS1$ז׳אןקלוד$TS1$

$DN2$ז׳אןקלוד$DN2$,כלכלתכימאיבאמצעהעריךטר־שה

החמורהמשברשלבעיצומונמצאתאירופה

אולי־אוהשנייה,העולםמלחמתמאזביותר

אפילו

$TS1$אוליאפילו$TS1$

$DN2$אוליאפילו$DN2$האז־כינראההראשונה.העולםמלהמת

־ח

$TS1$האזח$TS1$

$DN2$האזח$DN2$,הררילהעביראלהבימיםשנאלץהגרמני

עצמו:אתשואלכשהואצודקליוון,מזומנים

מזה?״.לייוצא״מה

סתירות,מלאגוףהואהאירופיהאיחור

״מאוחדיםמופלאה:סיסמהלעצמושבחר

אדירכלכל־כוחהואאהדמצדבשונות".

פניעלהמתפרסיםאיש,מיליון500כ-של

האנשיםשני,מצרהפורייה.אירופהיבשת

מהןאחתשלכלמדינות27ל-שייכיםהאלההאיחודחגגבמאיב-

כמעטמשלה.ואינטרסיםשפההיסטוריה,עצוב.הולדתיוםהאירופי

מטרתזאת,ובכלבעבר.בזוזונלחמוכולןמה־רחוקהאיחוד60בגיל

והאינט־המרינותכלביןלאחרהיאהארגוןהחוץשר1950ב-עיניולנגד

•וברט

$TS1$והאינט•וברט$TS1$

$DN2$והאינט•וברט$DN2$,ובה־כלכליבסיסעלתחילההאלהרסיםאת״לבנותשומאן$TS1$:ובה$TS1$

$DN2$:ובה$DN2$חברתי.בסיסעלגםמשךסו־שתיווצרכךשלבאחר

בס־אוטופית.אפילויפה,ה־תהההתחלהעדנחשבזאתהצהירבויומ

ולדתו

$TS1$בסולדתו$TS1$

$DN2$בסולדתו$DN2$שלדינםשנגזרלפנישבועיים1946פטמברהאיחוד.של

הסבירבנירנברג,הנאציםהמלחמהפושעיששבןארגוןהפךיותר,מאוחר

$j$1STמב״$$1ST״במ־צ׳רצי־ל:וינסטוןאנגליהממשלתראשמהה־כסףשחולבחולה,לגוף

$2ND$מב״j$2ND$כךועלפשעיםגרמניהביצעההעולםלחמתחלשותמד־נותלממןמנתעל

סוףלבואחייבמכןלאחראךלהיענש.עליהמובטלים.מיליון23כ-ישבולו

ולעונש״.לגמולז׳אן־(,ECBאירופהשל:מרכזי

מש־פחותהדבריםאתהשמיעצ׳רצ׳־לכלכלתכימאיבאמצעהעריך

<!ת

$TS1$מש<!ת$TS1$

$DN2$מש<!ת$DN2$ביותרהאיומההמלחמהשלסיומהלאחרנההחמורהמשברשלבעיצומו

עדנוספתפעםוהוכיחהאנושות,בתולדותאולי־אוהשנייה,העולם?לחמת

$1$1STריצ$$1STציר־ראייתו.היתהטווחארוכתה־תהכמההאז־כינראההראשונה.העולם

$2ND$1$2ריצND$עוברתבאירופהלשלוםהדרךכיהביןצ׳־להררילהעביראלהבימיםנאלץ

האו־בותשתיביןבידידות,אפילובפיוס,עצמו:אתשואלכשהואצודק

vmהמאהשלהראשונהבמחציתביותרהמרות

וצרפת.גרמניההקודמת:סתירות,מלאגוףהואאירופי

שעליווהפלדה״,הפחם"הסכםנולדוכך״מאוחדיםמופלאה:סיסמה

איט־מבוססותמדינותשש1951ב-חתמואדירכלכל־כוחהואאחדנד

■יליון

$TS1$איט■יליון$TS1$

$DN2$איט■יליון$DN2$,לוק־הולנד,המערבית,גרמניהבלגיה,ליה,פניעלהמתפרסיםאיש$TS1$לוקה$TS1$

$DN2$לוקה$DN2$.פשוטה:היתהההסכםמטרתוצרפת.סמבורגהאנשיםשני,מצרהפורייה

שוקיכלומרהמלחמה,תעשייתאתלהכניס

שנאלץמימשותף.לפיקוחוהפחם,הפלדה

בסופויהפוךצירצ׳יל,חשבפעולה,לשתף

לידיד.דברשל

שכ־שכןמדי,טובעבדאפילוזהעבר.וזה

נותיה

$TS1$שכנותיה$TS1$

$DN2$שכנותיה$DN2$אתבמהירותזיהווצרפתגרמניהשל

להצטרףוביקשוהפעולה,בשיתוףהתועלת

ראשונותהחזקות.המדינותשללקואליציה

לא־שהצטרפוודנמרק,בריטניהאירלנד,ה־ו

רגון

$TS1$לארגון$TS1$

$DN2$לארגון$DN2$-1986וב-יווןהצטרפה1981ב-1973ב

החלשותהחברותופורטוגל,ספרדגםצורפו

מדינותעשרעורצורפו2004ב-בארגון.כיום

אירופה.ממזרה

חבריםישיורו,יעו

עסקתהיאהאירופילאיחורהצטרפות

באיחודהחברהמדינהלמדי:פשוטהחבילה

לה־בתמורהמסמכויותיהחלקעלמוותרת

בילת

$TS1$להבילת$TS1$

$DN2$להבילת$DN2$,שיתוףהיאשבהןשהראשיתהטבות

המדינותאחרות.מדינות26עםמלאפעולה

מרינהשלקבלתהלאשרצריכותהחברות

אחד.פהחדשה

האיחודהקיםהמשותפתמהקהילהכחלק

כסףמרינהכלמעבירהשאליהראשית,קופה
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בפועל,צורכה.פיעלומקבלתיכולתהפיעל

ומקבלותהרבהמעבירותעשירותמדינות

הסב־חלשות.מדינותמסבסדותהןוכרמעט,

סוד

$TS1$הסבסוד$TS1$

$DN2$הסבסוד$DN2$כסףבהעברתמדוברבלבד:הניירעלאינו

למדינה.ממדינהמזומן

באוניברסיטתלמשפטיםהפקולטהריקאן

2004ב-כימסביררייך,אריהפרופ׳אילן,בר

יח־חלשותמדינותעשרלאיחורצורפועת

ס־ת,

$TS1$,יחסת$TS1$

$DN2$,יחסת$DN2$למדינהיוצאמההשאלהשובעלתה

חלשהמדינהמסבסודבריטניהכמוחזקה

בינלאומי,בסחרמתמחהרייררומניה.כמו

בי־משפטייםבפורומיםישראלאתייצגוהוא

נלאומיים

$TS1$בינלאומיים$TS1$

$DN2$בינלאומיים$DN2$בינ־בסכסוכיםכבוררוכיהןרבים

לאומיים.

$TS1$.בינלאומיים$TS1$

$DN2$.בינלאומיים$DN2$-בסכסוךכבורררייךשימש1999ב

סובסי־בענייןהאירופיוהאיחודארה״בבין

דיות

$TS1$סובסידיות$TS1$

$DN2$סובסידיות$DN2$מנו־משפטניםעםיחדהפלדה,בתחום

רווגיה

$TS1$מנורווגיה$TS1$

$DN2$מנורווגיה$DN2$.ומאוסטרליה

לנצלהרצחעלמתבססהאיחודרייך,לפי

שהפוט־אומרתהסחר'תורתהגורל.יתרוןאת

נציאל

$TS1$שהפוטנציאל$TS1$

$DN2$שהפוטנציאל$DN2$חופשיתמתנועהלהרוויחביותרהגדול

דווקאהואוהוןאנשיםשירותים,סחורות,של

למ־גדולים.הבדליםביניהןשישמדינותבין

של,

$TS1$,למשל$TS1$

$DN2$,למשל$DN2$במרינהאםפעולהלשיתוףמקוםקיים

ישאחרתובמדינהזולעבודהכוחישאחת

משלםהגרמניזו,תיאוריהלפיטכנולוגיה״.

אתלהגדילבמטרהחלשותלמדינותרבכסף

גרמניה.פועלתשבוהשוק

למעצ־להפוךאירופהשלהיחידה״הדרך

מה

$TS1$למעצמה$TS1$

$DN2$למעצמה$DN2$שםלארה״ב,ממשלהפוךזהארה״בכמו

החב־המרינות50ביןכלכלייםמחסומיםאץ

רות.

$TS1$.החברות$TS1$

$DN2$.החברות$DN2$אומרבחופשיות",נעיםשםהמשאביםכל

בשניהואהאיחודשיצרהמכסיםאיחוררייך.

אחידהמכםחומתנוצרהמכןולאחרלמרינה,

שלישיים.צדדיםלביןהאיחודבין

אינובזהאיחודאםהשאלהנשאלתואולם,

למשל,כךמשאבים.מאשריותרלהקיףאמור

לאפשראמורשהואייתכןהתיאורטית,ברמה

בריט־ממשלתלראשלהיבחרמהולנדלאזרח

ניה,

$TS1$,בריטניה$TS1$

$DN2$,בריטניה$DN2$מע־האירופי.באיחודחבריםשניהםשכן

שית,

$TS1$,מעשית$TS1$

$DN2$,מעשית$DN2$מלהתקיים.רחוקהדבר

קםשעליההיסודאבןהיאהכלכלה

היההפוליטייםלשיקוליםגםאךהאיחור,

גםנבעאירופהמזרחמדינותצירוףמקום.

הקפיטליסטייםלשווקיםאותןלקרבמהרצון

אותןולהפוךהמועצות,בריתנפילתאחרי

אירופיים.ולשירותיםלסחורותנוסףלשוק

זהמהלךשלרצויותהפחותהתוצאותאחת

במה־באירופההחזקותהמרינותהצפתהיתה $1ST$0$1המבST$

$2ND$0$2המבND$°/51מהתקציב

12ל-הגיעהאחרון

שהצטרפוהמדינות

15מאו החברות.4002

שהןהאחרות,

אוכלוסייהבעלות

ותורמותיותרגדולה

לחופהיותרהרבה

הסתפחוהמשותפת,

הנותרים%94ב-

הענייםאתמתמניםהעשירים

יורו,מיליארד5.141ל-האירוטיהאיחודשלתקציבויגיע2010ב-

aw m^wT%2.1הקמתהואלליהרעיההחברות.המדינותשלמהתוצר

WWומקבליכולתהעלכפךמדינהכלמעבירהשאליהמשותפתקונוה

מעט,ומקבלותהרבהמעבירותחזקותשמדינותהיאהמשמעותצורבה.על

העניות.הנודעותאתמממנותולמעשה

כימסביררייך,אריהפרופ׳אילן,ברבאוניברסיטתלמשפטיםהפקולטהדיקאן

Cohesionלכידותשלמדיניותמנהלהאיחוד Policy,)שוניםבסעיפיםהמעוגנת

מסויםלאזורהיאההעברהזו.למטרהשנאספוכספיםנזקקיםלאזוריםומעבירבאמנה

עשירה.במדינהשנמצאעניאזורלממןעשוישהאיחורלמדינה,ולא

הצטרפושרקבאלהובמיוחדעניות,במדינותהחלשיםהאזוריםרובנמצאיםבפועל

15מאזשהצטרפוהמדינות12ל-הגיעהאחרוןמתןקציב%15לאיחוד: החב־.4002

רות

$TS1$החברות$TS1$

$DN2$החברות$DN2$,החד־המדינות12שלמזווכמהכמהפיגתלהאוכלוסייהבעלותשהןהאחרות

שות

$TS1$החדשות$TS1$

$DN2$החדשות$DN2$להסתפקנאלצוהמשותפתלקופהגדוליםיותרהרבהסכומיםתורמותוגם

הנותרים.%94ב-

כלמעבירהכסףכמההללו.הלכידותתשלומיעלמבוססהאיחודמתקציב%57

שלה.המע״ממתקבולי%3.0ב-ועודהכוללת,הלאומיתמההכנסה%52.1כ-מדינה?

מיובאיםמוצריםעלוהיטליםמכסשהםעצמו,האיחודממקורותמגיעהכסףשאר

חקלאות.מוצריעלבעיקר
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חלשות.ממדינותגרים

כת־נשמעהלשותלמדינותרבכהסיוע

שלום

$TS1$כתשלום$TS1$

$DN2$כתשלום$DN2$חדשים,שווקיםיצירתעבורגבוה

אחרותאלטרנטיבותקיימותכאשרבמיוחד

למ־כךממסים.פטורסחראזורהקמתכמו

של,

$TS1$,למשל$TS1$

$DN2$,למשל$DN2$צפוןמולחופשיסחראזורמפעילהאיחור

אולםישראל(.)כוללהתיכוןוהמזרחאפריקה

מסירלאחופשיסחראזורגםר״ד,לדבר־

הואהתחתונה,ובשורהחסמיםלחלוטין

כיוםמלאה.לאינטגרציהתחליףאיןקובע,

כפיהאירופי,האיחודביר־הסחרענייןמרוכז

הקונגרסבידינתוניםבארה״בהסחרשחוקי

מרינה.כלשלבידיהולא

מתח־ארגוןבריטניההקימה1957ב-

רה

$TS1$מתחרה$TS1$

$DN2$מתחרה$DN2$אזורלייצרהיתהשמטרתואפט״א,בשם

שלובסופונכשלהניסיוןאךחופש־,סחר

אפט״אארגהלאיחוד.בריטניההצטרפהדבר

נו־ליכטנשטיין,איסלנד,אתרקכיוםכולל

רווגיה

$TS1$נורווגיה$TS1$

$DN2$נורווגיה$DN2$,מרביתאתאימצואלהאולםושוויץ

בו.חברותלכמעטונחשבותהאיחורחוק־

לחברהשזלגהכלכלה

אירופהמדינותביןהכלכל־האיחוד

החיים.תחומיכלאתאט־אטלהקיףהחל

שמו.שעברבגלגוליםזאתלראותניתן

הכ־״הקהילהבשםהאיחודכונה1957ב-

לכלית

$TS1$הכלכלית$TS1$

$DN2$הכלכלית$DN2$,"שונה80ה-בשנותאךהאירופית

הוא1992ב-האירופית".ל״קהילהשמו
קי־

בל

$TS1$קיבל$TS1$

$DN2$קיבל$DN2$האירופי".״האיחודהנוכחי,שמואת

לאיחודאחידהחוקהלכונןהניסיון

ובצר־בהולנדעםבמשאלנכשלהאירופי

פת.

$TS1$.ובצרפת$TS1$

$DN2$.ובצרפת$DN2$מתנהלוהואחוקה,לאיחודאיןלפיכך

פעילותםתחומיאתהקובעותאמנותלפי

מעונייןהאיחודאםהאיחור.מוסדותשל

צריךהדברחרשבתחוםלעסוקלהתחיל

הפעילותותחומימיוחדת,באמנהלהיקבע

קבלתדרךגםהשנים.עםמאודהתרחבו

בא־שמאושרותבאמנות,נקבעתההחלטות

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$אחד.פהבהחלטהולארוב

הנשעןכגוףהאיחודאתלראותמקובל

מדי־המוניטרי,האיחודעמודות:שלושעל

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$המשפטהפנים,ותחוםוביטחוןחוץ

מטופלתהראשונההעמודהרקוההגירה.

למשות־ונחשבתהאירופיתהקהילהבתוך

פת.

$TS1$.למשותפת$TS1$

$DN2$.למשותפת$DN2$על־בצורהמטופליםלאהנושאיםיתר

לאומית,

$TS1$,עללאומית$TS1$

$DN2$,עללאומית$DN2$ביןפעולהשיתוףבאמצעותאלא

ממשלות.

הפרטאץ'שיטת

מעטשלאהאמריקאית,לחוקהבניגוד

מפסגותלאחתמחשיביםהיסטוריונים

דו־הואהאירופיהאיחודהאנושית,היצירה

גמה

$TS1$דוגמה$TS1$

$DN2$דוגמה$DN2$הואשכןהפרטאץ׳לשיטתמופלאה

אמנות,שלארוכהשורהבסיסעלפועל

טלאי.עלכטלאיהשנייהעלאחתהתפורות

לחוקיהמקבילהאירופיהמסמךהיאאמנות

הארגון.סמכויותאתמתוותוהןיסור,

הקימהecsoהראשונההאמנה

בה־והפלדה״.הפחם"קהילתאת1951ב-

משך

$TS1$בהמשך$TS1$

$DN2$בהמשך$DN2$הכלכלית,הקהילהאמנתגםנחתמו

ילדיםנינזופחותעםספורטיבי,מתורגמן,הטיפוסי:האירופי

זוהיתהאחת,למדינהנחשבהאיחורהיהלו

בההתושביםבמספרבעולםהשלישיתהמדינה

ארה״ב.ולפניוסיןהודואחרי

האירופיהאיחודארגוןתקציביגיע2010ב-

שלמהתוצר.\%2שהםיורו,מיליארד5.141^.ל-

יתרוםמהאיחודאזרחכלכיהדברפירושהגוש.מדינות

nrrכ-2010ב- מהת־%6.5כך,מתוךהאיחור.לטובת283

קציב

$TS1$מהתקציב$TS1$

$DN2$מהתקציב$DN2$9.7עובדיםאלף35העסקתעבורהםיורו(מיליארד

מעסיקההאירופיתהנציבותהאיחור.מוסרותבכלקבועים

הוצאותמרביתאלף.25ביותר:הגבוההעובדיםמספראת

וסובסידיות%54חלשותלמדינותסיועעבורהןהאיחור

(.%24החקלאותבתחום

האיחודעובדיבקרבביותרהנפוץהמקצוע

\;'שכלהיאלכךהסיבהתרגום.הואהאירופי
חוותחקיקה,הצעות,מהאיחורשיוצארשמימסמר

מהמדינותאהתאףשפות.23ל-מתורגםדעת

משפותיהאחתאףעללוותרהסכימהלאהחברות

לקלסיתמסודרתרגוםדורשתאירלנדהרשמיות:

ומלטהבה,הרשמיותהשפותאהתשהיאעתיקה,

עתיקה.במלטזיתמסמכיםמהאיחודמקבלת

הואהאיחודמדינות27מתוך16ב-החוקיהמטבע

שטרותכל1999בתחילתלתוקףשנכנסהיורו,■ד^.

לאכדיבדויים,אתריםמצויריםועליהםזהים,היורו

שלהקדמיהצדגםמסוימת.למדינהעדיפותלהעניק

מרי־וכלשונההאחוריצדםואולםזהה,היורומטבעות

נה

$TS1$מרינה$TS1$

$DN2$מרינה$DN2$יורושלמטבעמשלה.עיטורבולהטביערשאית

מרינהאותומייצרתשנהבכלשכןביותר,המיוחדהוא

בעיטורקושטוהואביוון,יוצרהראשוןהמטבעאחרת.

2004אתונהמאולימפיאדת

איש,מיליון80האירופי,האיחודמאזרחי%61כ-~/

צורכיהםאתלספקמסוגליםשאינםכמימוגדרים

האיחוד.שלהעוני"׳׳קוזהובסיוע.ותלוייםהבסיסיים

מתחתמהאוכלוסייה%52נמצאיםבישראלהשוואה,לשם

העוני.לקו

TS1$$הגי,TS1$$הגי־בשלבעיקרצומחבאיחורהאזרחיםמספר

TS1$$התוש/TS1$$התוש־מספרהיהההגירהלולאלמעשה,רה.

$DN2$/התוש$DN2$בשנות2003מ-מתכווץואיטליהיווןבגרמניה,בים

בממוצע,ילדים5.2האירופיתהאשהילדה60ה-

בממוצעילדים5.1ל-הנתוןצנח2004ב-ואולם

שיעורוסלובקיהפוליןלטביה,בצ׳כיה,בלבד.

52.1מ-נמוךהילודה

$1$1STורחאה$$1STהאחרו־בחודשיםהאירופיהאיחורשערךסקרד—

$2ND$1$2ורחאהND$$1כס־עוסקיםמהאירופאים%04כימעלהניםST$סכI$1ST$

$2ND$סכI$2ND$מאזרחי%52אךבשבוע,אחתפעםלפחותפורט

כלל.מתאמניםאינםהגוש
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הח־המדינותששביןמשותףשוקשיצרה

ניות,

$TS1$,החניות$TS1$

$DN2$,החניות$DN2$אתשמקימה1957רומאאמנתוכן

הבסיסלאמנתונחשבתהאירופיתהקהילה

בא־1992ב-עודכנהזואמנההאיחור.של

^צעות

$TS1$בא^צעות$TS1$

$DN2$בא^צעות$DN2$אתשהקימהמאסטריכט,אמנת

אותומכיריםשאנוכפיהאירופיהאיחור

שיצרהניסבאמנת2000ב-והורחבהביום,

למע־נוספות.חברותלצירוףהבסיס<*ת

שה,

$TS1$,למעשה$TS1$

$DN2$,למעשה$DN2$לתוקפהנכנסה2009בדצמברב-רק

אתרשמיבאופןשהפכהליסבון״׳אמנת

בד־האירופי.לאיחודהאירופית״׳הקהילה

־ר

$TS1$בדר$TS1$

$DN2$בדר$DN2$נוספות.אמנותנחתמו

פלאאיןטלאים,הרבהכרכלעם

הגופיםלאהדנחשבהאירופישהאיחוד

לאשמפרנסבעולם,ב־ותרהביורוקרטיים

אר־ומוסרותתתי־ועדותוערות,געט

גוניים.

$TS1$.ארגוניים$TS1$

$DN2$.ארגוניים$DN2$באיחורהעיקרייםהמוסדותאחד

הז־שהיאהאירופי",האיחור״מועצתהוא

-וע

$TS1$הז-וע$TS1$

$DN2$הז-וע$DN2$מכלנציגיםובהוהמחוקקתהפוליטית

מרווחתמרינהכלשבוהמקוםזהגדינה.

כלבכיר:בגוףמדוברשלה.האינטרסיםעל

לחייבזכותבעלהואבמועצההיושבנציג

אותו.ששלחההמדינה*ת

האירופית״:"המועצהקיימתבמקביל

ביןרשמיותבלתילפגישותהמשמש^וסד

קראתםכן,שנה.לחציאחתהמרינות־אשי

שמ־רשמימוסרישהאירופיבאיחור

&רתו

$TS1$שמ&רתו$TS1$

$DN2$שמ&רתו$DN2$רשמיות.בלתיפגישותלקיים

מדי־בשלושיושבהאירופיהפרלמנט

נות

$TS1$מדינות$TS1$

$DN2$מדינות$DN2$,ולכןובלגיהלוקסמבורגצרפת

למ־בניגודהנודר״.״הפרלמנטמכונההוא

קובל,

$TS1$,למקובל$TS1$

$DN2$,למקובל$DN2$אלאמחוקקים,ביתאינוהפרלמנט

נחשבהואהיסטוריתבלבד.מייעץנוף

אטאטשמנסהסמכויות,ונטולחלשלגרף

יותר.למרכזילהפוך

אירופיתלממשלהביותרהקרובהדבר

רייךאריהפרופ׳

הזרועשהיאהאירופית,הנציבותדווקאהוא

יושביםובועל־לאומיגוףזהוהמבצעת.

היאמשימתםהחברות.המדינותכלנציגי

גםעיניהם,לנגדהאיחודטובתאתלראות

מעברשלהם.האםבמדינתפוגעהדבראם

משפטביתהאירופיהאיחורמפעיללכך

<.ecbמרכזיאירופיובנקמשלו

גוףהיותועלרבהביקורתסופגהאיחוד

העיכוביםמקורומסורבל.אטיביורוקרטי,

לדוג־כךמדינות.27ביןלאחדברצוןהוא

מה,

$TS1$,לדוגמה$TS1$

$DN2$,לדוגמה$DN2$להגישעליהבסיוע,מעוניינתיווןאם

הרשמיותהשפות23ל-שתתורגםבקשה

ואתרעתה,אתתביעמרינהכלבאיחוד.

לשלוחפעמים,23לתרגםישהזוהרעה

חלילה.וחוזרמדינהלכלבחזרה

לגרשניתןהאם

מהאיחוד?מדינה

מס־כ־וםברורה.תשובהאיןזולשאלה

דירה

$TS1$מסדירה$TS1$

$DN2$מסדירה$DN2$מרינהשלמרצוןיציאהליסבוןאמנת

האירופייאיוזודמדינר,יחבלתהתגאינוחמשת

נזאסטריכטאמנתלפי

tiillllllllls

עללוותרניתןאםברורלאארמהאיחוד,

האיחוראתלעזובמבל־המשותףהמטבע

שמדינההיאהמקובלתהתשובהעצמו.

לנהלצריכהמהאיחודלפרוששמבקשת

עזיבתה.תנאילגביומתןמשא

לג־ניתןאםכללברורלאזאת,לעומת

רש

$TS1$לגרש$TS1$

$DN2$לגרש$DN2$בעייתיתהתנהגותבשלמהאיחורמרינה

מזכירהליסבוןאמנתבתנאים.עמידהאיאו

מסוימות.מזכויותמרינהשלזמניתהשעיה

להשעותשניתןהיאהמקובלתהפרשנות

המקבילמצבקבוע,באופןמהאיחודמרינה

לגירושהלמעשה

ארה״ב,לחוקתבניגוד

שהיסטוריונים

לאחתמחשיבים

היצירהמפסגות

האיחודהאנושית,

מופלאהדוגמההוא

הפרטאץ'.לשיטת

מתבססהוא

רבותאמנותעל

עלטלאיהתפורות

זהוהתוצאה:טלאי.

הגופיםאחד

בעולםהביורוקרטיים

היורו"ל״גושהאירופי""האיחודביומה

אולממדינות,27כוללהאיחוד

לגוששייכותמהן16רק{י^

במטבעומשתמשותהיורו^^

השלכותישביורולשימושהמשותף.

בלבד,מוניטרימאיחודיותררחבות

אירופהשלהמרכזישהבנקופירושו

ECBמדינותשלהמרכזיככני,משמש

כולן.עבורהריביתאתקובעוהואהגוש,

למקחהזכותאתמדיגהכלמאבדתבכך

אינפלציהלויסותכלישהיאהריבית,על

וצמיחה.

עצ־שלגבוההרמהנותרתלמדינותזאת,עם

מאות

$TS1$עצמאות$TS1$

$DN2$עצמאות$DN2$זכותןעלשומרותהמרינותרבים.בתחומים

החובהמסיס,התקציב,בתחומימדיניותלקבוע

התקציבי.והגירעון

עוצמהבעלבמטבעלהשתמשהניסיון

בעוצמ־שוותלאבעוצמותבכלכלות

תן,

$TS1$,בעוצמתן$TS1$

$DN2$,בעוצמתן$DN2$מל־נראהמזו,זושונהמבנהובעלות

כתחילה

$TS1$מלכתחילה$TS1$

$DN2$מלכתחילה$DN2$.בלבדשניםעשרוהנה,בעייתי

נקלעלדרכו,היורומטבעשיצאלאחר

יוון.שלחובותיהבשללמשברהאיחור

$7$1STירב$$1STברי־עמדההמשותףהמטבערעיוןאתבאיחודכשהגו

$2ND$7$2ירבND$המו־עצמאותןעללוותרשסירבוהמדינותבראשטניה$TS1$/המו$TS1$

$DN2$/המו$DN2$.הליש״טעמדתה:אתמאזשינתהלאהממלכהניטרית

בנקמחזיקהוהיאהיורו,לטובתמקומואתפינהלא

במרינה.הריביתאתשקובעמשלהמרכזי

אמנםהיאבריטניהמחיר.ישהבריטיתלעצמאות

האחרותהמדינותלביןבינהאךבאיחוד,מלאהחברה

סיכוניאחריושגוררשונה,מטבעבדמותמחסוםיש

סוחרים.ביןחליפיןשער

מרצון,מסתכנתשבריטניהלטעוןאפשר

־זריםלאאישלצרהתיקלעאםשכן

בניגודזאתבליש״ט.סיועאליה

ביורו.לסיועשזוכהליוון,

שטועניםמייששני,מצד

TS1$$מא/TS1$$מא־הריחיסרון.דווקאלאושזה

$DN2$/מא$DN2$לשלוטיכולהשבריטניהחר

סיכוייהבכלכלתה,יותרטוב

להיותעשוייםלמשברלהיקלע

יותר.נמוכים
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