
1 
 

 ی برگزیت معامله

 برگردان: کاووس بهزادی / مایکل روبرتز

توضیح: مایکل روبرتز اقتصاددان مارکسیست این مقاله را مدت کوتاهی قبل از خروج رسمی انگلستان از اروپای مشترک نوشته  

 است. 

اجرای تصمیم اولیه برای ترک  شود.  طور قطعی از اروپای متحد خارج میسال عضویت، به   48دسامبر بعد از    31بریتانیا در  

بیش از چهار سال طول کشید. معنای این معامله برای سرمایه و کار    2016پرسی ویژه در ژوئن  اروپای مشترک براساس همه 

 انگلیس چیست؟  

. اما دولت بریتانیا باید  کندادامه پیدا میی گمرکی در بازار داخلی اروپا  یایی سیستم تجارت بدون تعرفه برای تولیدکنندگان بریتان 

مردم از حق  اند مجدداً مذاکره کند.  تر با اروپای مشترک منعقد شده های سراسر جهان که پیش با دولت   پیرامون قراردادهای دوجانبه 

ای هستند و برخی از  توجه ند، تمام کاالها برای عبور از مرزها مستلزم مدارک اضافی قابل کار آزاد در دو اقتصاد برخوردار نیست 

با استاندارهای نظارتی محلی مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. تجارت بدون اصطکاک دیگر پایان   ها جهت تضمین مطابقت آن

 مرز گمرکی جدید در دریای ایرلند منظور شده است.   ؛ تجارت در واقع حتی بین ایرلند شمالی و بریتانیا با یکگرفته است

درصد فراوردهای صنعتی انگلستان است. دولت   57فقط در مورد تجارت کاالها صادق است که اروپای مشترک هدف  امر و این

خالص داخلی  درصد از تولید نا  0،04انگلیس با تمام توانش برای حمایت از صنایع ماهیگیری تالش کرد )و ناکام ماند( که فقط  

درصد است. بدیهی است که اغلب این خدمات صادر    70که سهم بخش خدمات بالغ بر بیش از  در حالیدهد،  انگلیس را تشکیل می 

درصد از آن مستقیما با    40دهد و  درصد از تولید ناخالص انگلیس را تشکیل می   30شود اما با این وجود صادرات خدمات  نمی

 اتحادیه اروپا است.  
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. این  شودجبران می ری باالی تجارت کاالها بریتانیای با اروپا تا حدودی از طریق مازاد تجارت خدمات با اروپای مشترک  کس

ارزش صادرات خدمات مالی  ای است که شهر لندن در آن نقش راهبردی دارد.   ی خدمات مالی و حرفه مازاد عمدتاً دربرگیرنده

میلیارد پوندی خدمات مالی است. صادرات خدمات مالی بریتانیا به   15د در مقایسه با واردات  میلیارد پون   60انگیس ساالنه بالغ بر  

بالغ بر   با اتحادیه درصد است.    43اروپای مشترک  ی اروپا برای این بخش هیچ کاری انجام نداده است. ارائه  معامله برگزیت 

دهند. توافقی جهت به رسمیت شناختن  ی اروپا را از دست می اتحادیه طور خودکار توانایی کار در  ای به دهندگان خدمات حرفه 

عنوان به ند  هخواای در اتحادیه اروپا پس از برگزیت حاصل نشد. این بدان معنا است که کسانی که می های حرفه متقابل صالحیت 

شان تصدیق و  ایستی مدارک تحصیلی کار کنند ب ی اروپا عضو اتحادیه  پزشک و دامپزشک گرفته تا مهندس و معمار در کشورهای 

دهد و موازین آن بایستی در یک  پوشش نمی   را   و این معامله دسترسی خدمات مالی در بازارهای اروپاد.  ن به رسمیت شناخته شو

ی  های تحت نظارت آن یا دسترسی یک جانبه ی اروپا به بریتانیا و شرکت اتحادیه دستورالعمل جداگانه تعیین شود که بر اساس آن  

ی کسب مجوز از سوی هر یک از کشورهای  ها اجازهکه به شرکت کند یا اینی اروپا تضمین میتراز" را به بازارهای اتحادیه "هم

تنظیم و به  تواند  می ی تجاری در این حوزه  معامله   تدریج  به احتمال بسیار زیاد در سال آینده  به دهد.  ی اروپا را می عضو اتحادیه 

به احتمال بسیار زیاد صادرات بخش خدمات بریتانیا در مقایسه با قبل از برگزیت وضعیت  و  حال  گذاشته شود. با اینی اجرا  مرحله 

های  اقتصاد انگلستان اقتصادی "رانتی" است که بیش از پیش به شرکت بدتری خواهد داشت. و این موضوع بسیار جدی است زیرا  

تر از  درصد بیش   40درصد از تولید ناخالص داخلی انگلستان است که    7لی شامل  در بخش مالی و خدمات وابسته است. خدمات ما

 سهم آلمان، فرانسه یا ژاپن است.  
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ها است تا کشور مهندسین، سازندگان و تولیدکنندگان. بخش  داران و صاحبان رسانه تر کشور بانکداران، وکال، حساب بریتانیا بیش

کشور صنعتی بخش تولیدی بسیار کوچکی    7سنگینی برخوردار است، اما در مقایسه با دیگر    ی بسیاربانکداری  بریتانیا از وزنه 

 دارد.  
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های ناچیزی را که بر مبنای موازین اروپای مشترک از آن  بریتانیا همان مزیت  نیروی کار های کارکن؟  تأثیرات برگزیت بر توده 

ی اقتصادی  در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه   ی کههم در کشور ، آندهدبرخوردار بود  با برگزیت از دست می 

با خروج بریتانیا از اروپای مشترک ساعت کار در هفته که بر مبنای  زدایی است.  ترین قانوناز جمله کشورهای با بیش   هم اکنون

ای و  های منطقه داشتی و ایمنی، یارانهها( است، مقررات بهای معافیت ساعت )به استثنای پاره   48ی اروپا حداکثر  قوانین اتحادیه

د و یا به حداقل خود  ن ی کارگران ممکن است  لغو شومحیطی و قبل از همه جابجایی آزادانه ی علمی، کنترل زیست اجتماعی، بودجه 

 د.  ن برس

میلیون نفر ـ در حال حاضر در دیگر کشورهای عضو اروپای مشترک    3درصد کل شاغلین در اروپای مشترک ـ    3،7حدود  

اراسموس  ی  معلم در برنامه   470.000میلیون دانشجو و    3،3بیش از    1987مشغول به کار هستند تا در کشور خودشان. از سال  

شوند. مهاجرت از کشورهای اروپای مشترک به بریتانیا قابل توجه  برنامه محروم می ها از این  این به بعد انگلیسی  از  شرکت کردند.

ی اروپا. با خارج شدن  ها در قاره کار و زندگی  بسیاری از انگلیسی   : اما حال با برگزیت عکس قضیه قابل توجه استبوده است،  

تر از کل پول دریافتی از طریق  شوند که بیش هایی میهزینهها مشمول ویزای کار و سایر  ی اروپا، بریتانیاییانگلستان از اتحادیه 

 ی اروپا در ازای هر فرد خواهد بود.  های مالی به اتحادیه کمک

اتحادیه  )بیمارستاندر مجموع مهاجران  درآمد  با کار در مشاغل کم  تمام مهاجران(  )در واقع  اروپا  ها، ها، رستورانها، هتلی 

های اضافی برای  اند تا هزینه مالیات بر ارزش افزوده( داشته اقتصاد مالیاتی )درآمد و  در  تری  ش کشاورزی، حمل و نقل( سهم بی 

برای پرداخت حق بیمه  ها جوان )اغلب مجرد( هستند و  آن: مدارس، خدامات همگانی و نظایر این. علت این است که اکثر آن

ی  پرسی برگزیت منجر به کاهش شدید مهاجرت خالص از اتحادیه ه کنند. همهای بازنشسته سهم ایفاء می بازنشستگی برای انگلیسی

تواند منجر به از دست دادن  چنان سیر نزولی دارد ـ شده است. این امر می که هم نفر    100.000تا    50اروپا به انگستان ـ کاهش  

از اروپای مشترک حاکی از آنند که    انیابریت   بینانه پیرامون تأثیرات خارج شدناغلب برآوردهای واقع  درآمد مالی و مالیاتی شود.  

به بریتانیا  اقتصاد  رشد  اروآهنگ  در  ماندن  باقی  در صورت  آن  رشد  از  کندتر  واقعی  براساس  طور  بود.  خواهد  مشترک  پای 

  15تا    10برآوردهای مؤسسات معتبر اقتصادی ازجمله بانک انگلیس تولید ناخالص داخلی واقعی انگلیس پس از برگزیت، طی  

ی تولید ناخالص داخلی خواهد  درصد رشد ساالنه   0،4یا حدود  درصد تولید ناخالص داخلی،    10تا    4ی  آینده با کاهش فزایندهسال  

ی مسئول  اداره پوند در سال است.    1000درصد تولید ناخالص داخلی در ازای هر نفر، معادل    3داشت. این نرخ معادل کاهش  

ها آغاز شده  گذاری شرکت پرسی با رشد نزولی سرمایه سّوم این کاهش نسبی از زمان همه   زند که یکی بریتانیا تخمین میبودجه 

تر گذاری بیش داخلی از سرمایه ها  گذاری ی سرمایه ی برگزیت و کاهش فزایندهها داخلی از معامله دلیل عدم اعتماد شرکت است، به 

 اند.  نظر کرده خارجی صرف 
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ترین در کنار اسپانیا در میان اقتصادهای کالن بیش   2020تجاری کاهش یافت. بریتانیا در سال    فعالیت  19گیری کووید ـ  با همه  

داری  سرمایه خواهد بود.    آهنگ جبران این کاهش کندتر از کشورهای دیگر  2021در سال  نرخ کاهش تولید ناخالص داخلی را دارد و  

درصد از تولید ناخالص داخلی   6ی جهان حدود  بود. کسری تجاری آن با بقیهانگلستان قبل از آغاز پاندمی به شدت در حال سقوط 

درصد کاهش داشته است، در    1،5تر از  درصد در سال به کم  2افزایش پیدا کرده بود، و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از  

عضو سازمان    ی کشورها    ی نود و دیگر ه درصد رشد داشته است. اقتصاد بریتانیا در مقایسه با ده  1که تولید صنعتی حدود  حالی

 تری دارد.  گذاری و بارآوری ضعیف رشد سرمایه  ی اقتصاد یو توسعه  یهمکار
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تر از میانگین کشورهای عضوی سازمان همکاری  بسیار ناچیز و بیش از یک سّوم کم گذاری در فناوری و تحقیق و توسعه  سرمایه 

 و توسعه اقتصادی بوده است.  
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در    19گیری کووید ـ همه ی بریتانیا کاهش یافته است. حتی قبل از  امر نیز بسیار روشن است. میانگین سودآوری سرمایه   دلیل این

ی نود و حتی بدون مدنظر گرفتن رکود بزرگ  درصد کمتر از سطح اواخر دهه   30متوسط سودآورد )طبق آمار رسمی(    2020سال  

 .  دارد را ترین نرخ کم
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  9ه، تقریباً ی یورو و ایاالت متحدسودآوری در انگلیس در مقایسه با افزایش اندک آن در منطقه  2016پرسی در سال  از زمان همه 

یافته است. براساس   تا    ،ی یوروبرآورد سودآوری برای منطقه های کالن اقتصادی[  ]بانک داده   AMECOدرصد کاهش  بریتانیا 

 خواهد بود.   2015تر از سطح درصد پائین 18حدود   2022

 

پرسی در مقایسه با سال همه  2022ا سال  ی انگلستان کاهش پیدا خواهد کرد و ت گذاری سرمایه شود که سرمایه بینی میرو پیشبدین

 درصد کاهش یابد.   60برانگیز به میزان حیرت  2016
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کند صنعت انگلستان و شهر لندن دیگر طور که دولت ادعا میهای وخیم را مختل کند، همانبینیاما شاید انگلیس بتواند این پیش

خواهد با تبدیل بریتانیا می   را   کارو کامالً روشن است که این ی اروپا گسترش یابند.  توانند "رها از زنجیرهای" مقررات اتحادیه می

ریزی "بنادر آزاد" یا  دولت در حال برنامههای چند ملیتی خارجی انجام دهد. ی آزاد مالیاتی و بدون مقررات برای شرکت به منطقه 

در چارچوب  که این مناطق  های اقتصادی است. علیرغم اینمناطقی  با پرداخت مالیات کم یا بدون پرداخت مالیات برای تقویت فعالیت 

هایی که در  گیرند. شرکت جغرافیایی یک کشور قرار دارند، اما به دالیل مالیاتی عمدتاً در خارج از مرزهای این کشور قرار می 

شان به مناطق دیگر به تعویق بیندازند و یا از طریق  زمان انتقال محصوالت توانند پرداخت مالیات را تا  کنند میبنادر آزاد فعالیت می 

دهند ها نشان می اما پژوهش ها از پرداخت مالیات معاف شوند.   شان در این مناطق آزاد، قبل از صادرات آن یا تولید محصوالت   انبار

و این  د زمان پرداخت مالیات را به تأخیر بیندازند چرا که وارات نیازمند مشتریان نهایی در کل کشور است. ن توان که بنادر آزاد می 

عالوه    تقویت کنند،  از انگلستان به قسمت دیگر را  بخشاز یک      انجام شده  های اقتصادیتوانند جابجایی فعالیت چنین میها هممشوق 

شویی و  بنادر آزاد خطر پول های اخذ شده برای وزارت دارایی باشد.  معنای کاهش مالیات تواند به های مالیاتی میبر این تخفیف 

می  تسهیل  را  مالیات  از  کگریز  زیرا  کنترل کنند  مشمول  نمی االها  بریتانیای هایی  هستند.  استاندارد  دیگر  جاهای  در  که  شوند 

که مشاغل خوب و پردرآمد برای نیروی کار تحصیل  کند چه برسد به اینتواند رشد اقتصادی را احیا  زدایی شده نه تنها نمیمقرارت 

 گیرند.   کار می افزایش دهد که نیروی کار ارزان و غیرماهر را به های چندملیتی را  تواند سود شرکت کرده و ماهر ایجاد کند. فقط می 
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  یگیره های ناشی از همی برگزیت مانع دیگری برای رشد اقتصادی پایدار در انگلیس است. با این وجود خسارت در مجموع معامله 

ی  آورتر است تا معامله مراتب آسیبیا بهی اقتصادی بریتان مراتب برای آیندهی بریتانیا بهو در نتیجه ضعف سرمایه  19کووید ـ  

 به همان میزان بار آن بر دوش خانوارهای انگلیسی خواهد بود.   و ی انگلیس است اضافی برای سرمایه  ی برگزیت. برگزیت بار

   / https://thenextrecession.wordpress.com/2020/12/29/the-brexit-dealمنبع:   

 

    


