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تروتي ويک

مردم سياس��ي نيس��تند و اعتمادشان به سياسيون
کم ش��ده اس��ت .ش��عار اصلي مخالفان هم کنترل
مهاجرت بود که در اين ميان راس��تيهاي افراطي
نقش بيش��تري داش��تند .ب��ا اين همه ع��دهاي از
کارگزاران اقتصادي معتقد هس��تند که احتمالًا در
س��الهاي آينده مردم انگليس ط��ي يک رفراندوم
دوباره خواهان برگشت دوباره به اتحاديه شوند.
اين يعني ...خداحافظ پوند ،سالم يورو!
تع��دادي از اقتصاددانان بر اي��ن باورند که بحران
اقتصادي و مالي يونان نتيجه سياست اتحاديه اروپا
ب��راي مقابله با آمريکاس��ت .درحاليکه  50درصد
ص��ادرات و واردات بريتاني��ا به اتحادي��ه اروپا و از
اتحاديه اروپا است و اين يعني تصميم خروج ،بيشتر
ب��ه ضرر بريتانيا و خروج از اتحاديه ضرب ه بزرگي بر
دولت محافظهکار اس��ت.اما پروس ه خروج حداقل
س��ه سال طول ميکش��د .درحاليكه آنها خوشبين
هستند که در چند سال آينده و در دراز مدت اقتصاد
انگليس دوباره به تعادل ميرسد .در واقع بايد گفت
اتحاديه اروپا براي شراکت منافع اقتصادي و سياسي
دو کشور آلمان و فرانسه بهوجودآمد که همواره در
صدد تخريب همديگر بودند و اينگونه بود که...
٭ امنيت همه اروپا تأمين شد
تمامي اقتصاددانهاي معتبر انگلس��تان و جهان طرح
دادند ک��ه خروج باعث  10درص��د کاهش درآمد
اقتص��ادي ميش��ود ،درآمدهاي مردم سرش��کن
ميش��ودو به همين دليل  90درص��د اقتصاددانان
مخالف خ��روج بريتانيا از اتحاديه بودند و ميگفتند
بقاي انگلس��تان در اروپا به س��ود فرد فرد بريتانيا و
جهان خواهد بود و بهصورت مشخص ،خروج بريتانيا
بر پنج حوزهي اصلي اقتصاد تأثير مستقيم دارد:
٭تجارت و جذب سرمايه خارجي
بخ��ش عمده بازار مالي لندن و س��هام اروپا متکي
به س��رمايهگذاري خارجي است و ممکن است در
کوتاه مدت سرمايهگذاري در بريتانيا کاهش پيدا
کند و سقوط ارزش پوند به افزايش صادرات منجر
ش��ود .اما مسأله تعيينکننده نتايج مذاکراتي است
که حاال بايد بين بريتانيا و ساير کشورهاي اتحاديه
انج��ام بگيرد.ام��ا در بلند مدت ،بخ��ش بزرگي از
سرمايهگذاري به خاطر خروج و کوتاه شدن دست
بريتانيا از انجمن تجارت آزاد اروپا و بازار مشترک
اتحاديه اروپا است که جمعيتي بيش از  500ميليون
نفر دارد و اين خروج پيامدهاي منفي ش��ديد در پي
دارد و براي س��رمايهگذاران خارجي اين ش��رايط
نتيجه قابل قبولي نخواهد داش��ت .بنابراين توافقي
که بين بريتانيا و س��اير کش��ورهاي اتحاديه اروپا
صورت ميگيرد ،بس��يار مهم است .به همين دليل
است که بس��ياري از کارشناسان اقتصادي و مالي
معتقدن��د بريتانيا بايد در بازار مش��ترک اتحاديه
اروپا باقي بماند تا ثبات اقتصادي اين کشور تضمين
ش��ود .در غير اين صورت سرمايه خارجي به شكل
سرسامآوري از بريتانيا فرار خواهد كرد.

٭باز پرداخت اوراق قرضه
ب��ا کاه��ش ارزش س��هام ،س��رمايهگذاران ب��ه
گزينههاي مطمئنتري متمايل ميشوند که يکي از
مرسومترين آنها اوراق قرضه در بازار است.دولت
بريتانيا ميتواند با استفاده از سياست پولي انبساطي،
حج��م پ��ول در جامع��ه را کنترل كن��د ،اما جلوي
خروج س��رمايه را نميتواند بگي��رد .در اين ميان
هم هر چه پول بيش��تري صرف خريد اوراق قرضه
ش��ود ،س��وددهي آن کمتر ميش��ود ،چون اجراي
سياس��تهاي انقباضي پولي باعث کاهش حجم پول
در بازار ميش��ود .گذشته از اينکه سطح سوددهي
ق قرض��ه همين حاال هم ت��ا حدي کاهش پيدا
اورا 
کرده است.شوک ناشي از خروج بريتانيا از اتحاديه
اروپا ميتواند از بازدهي اوراق قرضه بيش از پيش
بکاهد ،زيرا احتمال کاهش ارزش پوند بس��يار زياد
اس��ت و افرادي که اوراق قرضه دارند ،ميروند تا
اوراق را بفروش��ند و ب��ا پول نق��د از بريتانيا خارج
شوند ،و اين اتفاق ممکن است در کشورهايي چون
آلمان ،ژاپن ،آمريکا و حتي بريتانيا رخ دهد.
 از طرف ديگر ،در کش��ورهايي مانند يونان ،اسپانيا
و ايتاليا که اقتصادشان بيثباتتر است ،عکس اين
قضيه ممکن اس��ت اتفاق بيفتد و س��ودي که بايد
براي گرفتن وام پرداخت ،افزايش پيدا كند.
٭در بازار مسکن
روزهاي قبل از همهپرس��ي ،عاليمي وجود داشت
که از کاهش معامالت مس��کن بوي��ژه در لندن و
جنوب شرقي انگلستان حکايت ميکرد .وقوع اين
ماجرا به دليل اين بود که خريداران مس��کن ،بويژه
آنهايي ک��ه ثروتمندتر بودند و در خارج از بريتانيا
به س��ر ميبردند ،منتظر بودند تا نتيجه همهپرسي
مش��خص شود و بعد نس��بت معامالت خود اقدام
كنند ودر آينده با خ��روج بريتانيا از اتحاديه اروپا،
اين روند ممکن اس��ت کندتر هم بشود و خريداران
گ
خارجي تمايل چنداني به سرمايهگذاريهاي بزر 
ب��راي خريد ام�لاک عمده در مرکز لندن نش��ان
ندهند ،چون نميدانند آينده سياس��ي و اقتصادي
کشور نامشخص است.البته ممكن است اين رفتار
در ابتدا از س��وي عده مح��دودي از افراد ثروتمند
اجرايي ش��ود ،اما پس از مدتي آنچه در مرکز لندن
اتفاق ميافتد بر قيمت مس��کن در سراس��ر کشور
تأثير ميگذارد و به باق��ي مناطق پايتخت ،جنوب
شرق بريتانيا و سراسر کشور منتقل ميشود .چون
در حال حاضر قيمت مس��کن در اين كشور بسيار
باالست و خيليها که پيش از اين توان خريد مسکن
را نداشتند ،حاال ميتوانند وارد بازار مسکن شوند.
هرچند براي کس��اني که به خاطر داش��تن مسکن،
احس��اس آرامش ميکردند ،افت قيمت مس��کن
باعث بر هم خوردن بيشتر آرامش شد..
٭بازار سهام
ب��ازار لندن از مهمتري��ن بازارهاي مال��ي اتحاديه
اروپا اس��ت و خروج از اتحاديه ارزش و اعتبار سهام

را ب��ا کاهش ش��ديد
مواج��ه ميس��ازد .اما
همانطور که بسياري
از شرکتهاي بزرگ در
اين کش��ور از تأثيرات
مخ��رب اي��ن ام��ر بر
آين��ده اقتصاديش��ان
هش��دار داده بودن��د،
خروج بريتانيا پيش از
هر چيز ارزش سهام در اين کشور را دچار تغييرات
منفي بس��يار خواه��د كرد.البته افت ارزش س��هام
ممکن اس��ت در مدتي کوتاه به س��اير کش��ورهاي
اتحاديه نيز منتقل ش��ود .چون کشورهاي ديگر ،به
ي از بزرگتري��ن اقتصادهاي دنيا از
دلي��ل خروج يک 
اتحاديه ،اطمينان کمتري نس��بت به معامله سهام
خواهند داشت.
از ط��رف ديگر از آنجا که رش��د اقتصادي چين و
آمريکا دچار ضعف شده ،اقتصاد جهاني در موقعيت
حساس��ي به س��ر ميبرد و با ش��وکي که بريتانيا با
تصميم به خروج��ش از اتحاديه به اروپا وارد کرد،
نگرانيها در مورد موقعيت حس��اس اقتصادي هم
افزايش پي��دا ميکند .بنابراي��ن ميتوان گفت که
انتظار سقوط شديد ارزش سهام در بريتانيا و خارج
از اين کشور دور از انتظار نيست.
٭کاهش ارزش پوند
فرداي روز همهپرس��ي و پس از اعالم نتيجه مثبت
براي خروج از اتحاديه ،ارزش پوند انگليس کاهش
بيسابقهايداشت.اماتاپايانخروجکاملازاتحاديه
که چندين سال را در بر ميگيرد ،انتظار ميرود که
ارزش پوند همچنان افت کند .اما با اينکه بس��ياري
از کارشناسان معتقدند خروج از اتحاديه به اقتصاد
صدمه ميزند ،علت اصلي س��قوط پوند اين نيست
که بازارها انتظار ي��ک بحران اقتصادي ناگهاني را
ميکشند ،چون اقتصاد انگلستان به بزرگي اقتصاد
آمريکا و چين نيس��ت و به همين خاطر علت اصلي
اين اس��ت كه بسياري از س��رمايهگذاران خارجي
مطمئن بودند که بريتاني��ا در اتحاديه ميماند ،اما
اين اتفاق نيفتاد و حاال مجبورند پيش از آنکه بحران
اقتصادي شدت بگيرد ،داراييهاي خود را بفروشند.
ي که اقتصاد کش��ور با خروج از
همچنين در صورت 
اتحاديه اروپا ضربه بخورد ،پوند نيز ارزش چنداني
براي ذخيره کردن نخواهد داشت.همچنين بريتانيا
براي پرداخت هزين ه کاالهاي وارداتي خود نياز به
جذب س��رمايهگذاري خارجي دارد .اما ترديد در
دسترس��ي اين کشور به ساير کش��ورهاي اتحاديه
ممکن اس��ت عالق��ه س��رمايهگذاران خارجي را
کاهش دهد .در نتيجه ،از آنجا که نياز به پوند براي
خريد دارايي در بريتانيا کاهش مييابد ،تقاضا براي
ي اين کش��ور هم کم ميشود و اين اتفاقي
واحد پول 
اس��ت که ممکن اس��ت به باال رفتن نرخ بهره براي
جذابتر کردن پوند منجر شود.

