ت ھای دولت محافظه کار
اقتصادی بريتانيا به دنبال سياست
ی
ررکود

ممايکل بورک ،بولتن اقتصاد سوسياليستی
جم :آرمان پوييان
مترج
ست سال جاری ،از رشد  ٠.٥درصدی
داخلی انگلستان در سه ماھۀ نخس
ی
تخمين مقدّمماتی صورت گگرفته از توليد ناخالص
صد( برابرست .ببنابراين
 GDPدر سه مماھۀ پيشين )مننفی  ٠.٥درصد
کايت دارد که ايين رقم دقيقا ً با نرخ کاھش P
 GDPحک
ست .اين موضووع به
شدی نداشته اس
ی اين دوره ،رش
ش ماھۀ اخير ،اقتصاد دچار رککود شده و طی
می توان گففت که در شش
دنبال رشد  ٢.٨درصدی اقتصاد در طی يک دورۀ  ١٢ماھه رخ دادهه است.
اين داده ھا اعتقاددی
کرده اند که به ن
ث" ،اعالم ه
جمله "انيستيتووی آدام اسميث
ت راستی ،من ج
سرين دست
شماری از مف ّ
اقتصاددان توافق دارد؛ ھھرچند احتماالً در
ن
الم رشد  ٠.٥دررصدی ،با تخممين صورت گررفته از سوی ا کثر
ندارند .اعال
ج سال
سط تجديد نظرھاايی که طی پنج
گزارشات آآتی اين نرخ موورد تجديد ر
نظر قرار خواھد گگرفت ،ولی با ا ين حال متو ّ
ست.
ی رشد صورت گرفته ،ناچيز است .بنابراين نرخ اعالم شدده چندان دور ااز واقعيّت نيست
گذشته در ممورد نرخ ھای
ً
ی
چارچوب اقتصاددی است که با حقايق
کارگيری آن چ
امتناع از پذذيرش حقيقت ،،دقيقا نتيجۀ بک
ارتباطی ندارد.
ن منتشر
ادی ،تنھا بر رووی توليد تمرککز کرده است ))اقالم درآمد و ھزينه در ماه ھھای مه و ژوئن
گزارش ا ّولليۀ رشد اقتصاد
خواھند شدد( .ا ّما از ھمينن داده ھای تولييد نيز کامالً مش ّ
کاھش سرمايه گذااری ،بی
دولت مبنی بر ش
شخص است کهه سياست ت
ترديد در رککود تأثير داشتته است.
در اواسط سال  ،٢٠١٠اقتصااد با نرخ
صادی رو به گگسترش بود .ر
زمانی که ددولت محافظه ککار برسر کار آمد ،بھبود اقتص
بخش صنعتی بود ))که خود اين مموضوع
ش توليدات ش
رشد ،نتيجۀ افزايش
،
 ٠.٣درصد از اين نرخ
درصد رشد داشت؛ ٣
د
١.٨
نيز به بھبوود تجارت جھاننی و کاھش اررزش پوند ارتبااط داشت( .ا ّما مھم ترين عوامل مؤثر بر ررشد ،عواملی ببودند که
ن ،و آموزش -مستقيما ً
دولت در بخش خددمات -مانند بھھداشت و درمان
ھای جاری ت
شتند .ھزينه ھ
ھمگی به ددولت ارتباط داش
ساخت و ساز ز
مالی ممورد حمايت دوولت و بخش س
بخش
ھم
سھ
بود.
رشد
مسئول  ٠.٢درصد از آنن
از اين نرخ رشدد ،ھر
ِ
داده شده است که ھزينه
صاد سوسياليستتی" نشان ه
مطالب "بولتن اقتص
ب
سابقا ً در
 ٠درصد بود .س
يک به ترتييب  ٠.٥و ٠.٦
نجر شد .بنابرايين
بخش خصوصی منج
از آن دوره ،به افزايش سرماييه گذاری ش
ساخت و ساز دولت پيش و پس ز
ت
ھای
سال  ٢٠١٠بوود.
مسئول  ١.٣درصد ازز رشد  ١.٨دررصدی اواسط س
ل
مستقيم يا غيرممستقيم،
اقدامات دوولت ،به طور مس
سياست دولت ائئتالفی محافظه کار ،معکوس شدن ھمين مخخارج افزايش ييافتۀ دولتی بووده است .برخال
ا ّما پيامد س
الف آن
 GDPدارد:
G
عاليّت دولت سهه اثر بر
واقعيّت نيستند ،ف ّعا
سانی که قادر ببه پذيرش ع
دسته از کس
گيزشی"؛
نھايتا ً يک اثر "انگ
صوصی؛ و ت
ارج بخش خص
ستقيم بر روی مخارج خود ددولت .اثر غيرممستقيم بر مخار
ا ّول ،اثر مس
سته از بخش ھھای اقتصادی ککه به شکل غيررمستقيم با دوللت ارتباط دارنند ،تحت تأثير تتغيير در ھزينهه ھا قرار
يعنی آن دس

می گيرند )به عنوان مثال ،ھزينه ھای مصرفی کارگران شاغل در بنگاه ھايی که کاالھا و خدماتی را به دولت عرضه
می کنند(.
با انتشار گزارشات بعدی ،تحليل اين ديناميسم به تفصيل و با تمام جزئيات امکان پذير خواھد شد .ا ّما فعالً روشن است
که سرمايه گذاری دولتی پس از بودجۀ ژوئن  ٢٠١٠سقوط کرد و تنھا سه ماه بعد ،اقتصاد با کاھش رشد رو به رو
گرديد .يکی از حوزه ھای اصلی اين کاھش ،ھزينه ھای ساخت و ساز دولت بوده است .آخرين داده ھای موجود نشان
می دھد که سرمايه گذرای عمومی در بخش ساخت و ساز ،نسبت به يک سال گذشته ،بين  ١٣تا  ١٩درصد سقوط
کرده است .بنابراين کاستن از مخارج دولتی ،مشخصا ً اثری منفی بر اقتصاد داشته است.
نمودار زير تغيير سطح توليد اقتصادی را از نقطۀ اوج ) GDPتا پيش از شروع بحران( به درصد نمايش می دھد.
توجه به نمودار ،اکنون  ٣٦ماه از آغاز بحران می گذرد و مطابق با آخرين داده ھای موجود ،سطح توليد ناخالص
با ّ
داخلی ھنوز  ٣.٥درصد پايين تر از نقطۀ اوج سابق خود قرار دارد )منحنی سياه( .اين حالت تنھا با بحران بزرگ دھۀ
 ١٩٣٠قابل مقايسه است که در آن با گذشته سه سال از آغاز رکود ،توليد ھم چنان  ٥.٢درصد پايين تر از نقطۀ اوج
پيشين آن بود .سيکل تجاری فعلی ،به مراتب از تندترين رکودھای بعدی -مانند رکود اوايل دھۀ  ١٩٨٠در زمان تاچر
که با گذشت سه سال ،توليد  ٢.٨درصد پايين تر از نقطۀ اوج پيشين آن بود -بدتر است.
در رکودھای دھۀ  ١٩٣٠و دھۀ  ،١٩٨٠توليد پس از گذشته چھار سال ) ٤٨ماه( به نقطۀ اوج سابق خود رسيد
)منحنی ھای قرمز و سبز( .سيکل تجاری کنونی فعالً سه سال را پشت سرگذاشته است و اگر قرار باشد تا طی  ١٢ماه
آتی به نقطۀ اوج پيش از بحران خود برسد ،اقتصاد بايد طی اين دوره  ٣.٥درصد رشد کند )که البته چنين چيزی به
معنای يک شتاب فوق العاده و غيرعادّی نسبت به رکود جاری خواھد بود(.
حتی ادارۀ مسئوليّت بودجه ) ،(OBRکه وظيفۀ آن عالی الظاھر ارائۀ پيش بينی ھای خوش بينانه است ،امسال رشد
را تنھا نيمی از اين نرخ تخمين می زند .ھر نرخ رشدی که پايين تر از  ٣.٥درصد باشد ،بدان معناست که رکود تجاری
فعلی ،اگر نه به لحاظ شدّت ،ولی دست کم از نظر مدّت زمان ،حتی از بحران بزرگ دھۀ  ٣٠ھم فراتر خواھد رفت.
در سال مالی اخير ،مبلغ  ٩.٤ميليارد پوند از طريق سياست ھای مالی تضييقی به دست آمد که  ٥.٥ميليارد پوند از
اين رقم را "کاھش ھزينه ھا" تشکيل می داد .در واقع رکود اقتصادی خود ريشه در اين سياست ھا دارد .دولت تصميم
دارد تا طی يک دورۀ  ١٢ماھه که از ماه آوريل آغاز شده است ٤١ ،ميليارد پوند به دست آورد (١) .حزب کارگر جديد
تصميم گرفته بود تا در سال مالی جاری ٢٦ ،ميليارد پوند از طريق سياست ھای مذکور به دست آورد که  ١٤ميليارد
دالر از آن را کاھش ھزينه ھا تشکيل می داد.
البته ھميشه امکان وجود وقايع پيش بينی نشده وجود دارد ،مانند سقوط ارز يا افزايش ناخواسته در موجودی مواد و
کاالھا که ھر يک از اين دو می تواند به لحاظ آماری موجب بھبود  GDPشود ،بدون آن که تغييری در ضعف شديد آن
به وجود آورد .ا ّما فارغ از اين تغييرات ،ظاھراً تنھا چيزی که می توان برای اقتصاد انتظار داشت ،يک رکود طوالنی
مدّت است .به نظر قطعی می رسد که اشتغال يک بار ديگر ،سقوط و درآمدھای مالياتی کاھش پيدا کند .در ھر دو
صورت ،اين موضوع ،برخالف ادّعاھای دولت و مدافعين آن به کسری بخش عمومی منجر خواھد شد .

توضيح مترجم:
) (١سھم ماليات و کاھش ھزينه ھا از اين رقم به ترتيب  ٢٠و  ٢٢ميليارد پوند خواھد بود .به عبارتی ،کاھش ھزينه
ھا  ٥٣درصد ک ّل اين رقم را تشکيل خواھد داد .به جدول و نمودار زير مراجعه کنيد:

