بدهی دولتی
فريده ثابتی
بدهی دولتی شامل دو بخش بدهی خارجی و داخلی است .در اين نوشته به هر دو بخش خواهيم پرداخت .در مورد بدهی
خارجی نخست نگاهی می اندازيم به بحران بدهی در دهه  .١٩٨٠امروز صحبت کردن از بحران بدهی در دهه هشتاد
بسيار ساده تر و ملموس تر از قبل شده است؛ زيرا تجربه تازه ای را در پشت سرگذاشته ايم که آئينه ی تمام نمای
سياست هايی است که برای کشورهای بدهکار آن زمان به ويژه در آمريکای ﻻتين به کار برده شد و اين تجربه دردناک
يونان است .صحبت از بدهی دولتی بدون توجه به سياست های نهادهای مالی به ويژه بانک جهانی و صندوق بين المللی
پول امکان ندارد .امروز بايد بانک مرکزی اروپا را هم به اضافه کنيم.
درجوﻻی سال  1944وزرای دارايی ،روسای بانک مرکزی و بخشا روسای جمهور  ۴۴کشور در برتون وودز
آمريکا گرد هم آمدند .در اين زمان زيرساخت های اروپا به دليل جنگ دوم جهانی ويران شده بود و اياﻻت متحده در
موقعيتی قرار گرفته بود که بتواند جای آمپرياليسم انگليس را بگيرد .اين کنفرانس که بيست و دو روز طول کشيده بود
موفق به امضای توافقنامه ای می شود که معنايش پذيرش سرکردگی آمريکا و عﻼيق آن و قانون مند کردن سيستم ارزی
بود .برای اجرای اين توافقنامه ،بانک جهانی و صندوق بين المللی پول برای صدور سرمايه دراز مدت جهت بازسازی
اروپا ،هم چنين برای کشورهای به اصطﻼح جهان سوم )امروز با سقوط بلوک شرق به جای اين اصطﻼح از شمال و
جنوب استفاده می کنند( که بتواند در بازار جهانی ادغام شود ،و بانک بين المللی برای بازسازی و توسعه تاسيس شد.
دﻻر آمريکا به عنوان مهم ترين ارز و وسيله پرداخت در معامﻼت بين المللی و ارز ذخيره پذيرفته شد .طبق سياست
ارزی طﻼ -دﻻر؛ دﻻر آمريکا به عنوان ارز مبدا انتخاب شد و ارزش ارز  ١۵٠کشور ديگر می بايد در مقايسه با دﻻر
آمريکا تعيين می شد.
برای اروپا طرح مارشال آماده شد .برمبنای برتون وودز تجارت جهانی توسعه يافت .نرخ رشد باﻻ رفت و بين المللی
شدن توليد به حد باﻻيی رسيد .در  ١٩٧٣سيستم برتون وودز درهم شکست ،اما بانک جهانی و صندوق بين المللی پول
به نقش خود ادامه دادند .امروزه صندوق نقش مهمی در قانون مند کردن سيستم اعتباری بين المللی به ويژه برای بانک
های اعتباری خصوصی بازی می کند .در اين دوره در دهه هفتاد بحران اقتصادی جهانی  ٧۵/٧۴را داشتيم که بيﻼنس
پرداخت کشورهای جهان سوم را با مشکل همراه ساخت .و اين بانک ها از اين آب گل آلود ماهی های گران قيمتی
گرفتند و سياست های مورد نظر خود را به آن ها ديکته کردند ،هم چنين دوشوک نفتی داشتيم .کنفرانس های متعددی را
سازمان ملل برای نظم دهی جديد اقتصاد جهان برگزار کرد ،بانک جهانی و صندوق آن را جدی گرفتند.
بانک جهانی اعتباردهی اش را از سال  ٧٣تا  ٨٠به چهار برابر رساند .با مک نامارا ،که در سال  ١٩٧٣از پنتاگون
به بانک جهانی آمده بود ،استراتژی اساسی بانک تغيير کرد و نظم نوين اقتصاد جهانی با استراتژی فقر او مطرح شد.
بانک جهانی؛ سازمان جهانی کار و سازمان جهانی تغذيه را به خدمت گرفت تا اهداف رفرم در کشاورزی ،تامين مواد
غذايی – ايجاد اشتغال و جهت دهی فقر را با استفاده از کاربرد تکنولوژی و گسترش و اصﻼح مجدد کمک های مالی
و در نهايت باﻻ بردن بارآوری کار فقرا ،به اجرا در آورد .طبق اين تعريف ،بايستی هدف بانک تامين نيازهای اساسی
 ۴٠درصد مردم فقير دنيا باشد ،که مثل هميشه تبليغ بوده و کار روند سابق خود را پيش می برد .همواره وقتی پيش-
زمنيه ی اين گونه سياست ها را مورد توجه قرار می دهيم ،به چيزهای ديگری به جز اين اهداف می رسيم .از جمله به
کار گرفتن دﻻرهای نفتی حاصل از باﻻ رفتن قيمت نفت ،درهم ريختن شيوه های توليد کشاورزی سنتی و پيدا کردن
بازار محصوﻻت کشاورزی و هم چنين فروش توليدات تکنولوژی کشاورزی که خود سبب گسترش بيکاری و نياز به
واردات مواد غذايی در اين کشورها می شد و باﻻخره آماده سازی شرايط برای پيش برد بيشتر جهانی شدن و ادغام آن
ها در بازار جهانی ،با سياست های تازه ای که بعد به نئوليبراليزم معروف شد و با خود خصوصی سازی دارائی های
عمومی ،گشودن بازارهای کشور برای سرمايه گزاران داخلی و بين المللی و متعاقب آن تبديل اقتصاد سنتی به اقتصاد
توليد برای صادرات .اين اصﻼح مجدد کمک های مالی ،سبب اعتبارات با بهره های باﻻ شد که کوه بدهی اين کشورها
را در دهه هشتاد ايجاد کرد و منجر به بحران بدهی شد .اعتبار برای بازپرداخت بدهی و بدهی بيشتر و تکرار اين روند
دايره ای .در نشست سران شمال -جنوب در کنکوم)  ،١٩٨١(Cancumکشورهای جنوب برقراری يک نظم جديد
ديگر را نپذيرفتند ،اما بانک به شيوه ای ديگر يعنی رويکرد نئوليبرالی برای ايجاد نظم ساختاری ،مقررات زدايی و

خصوصی سازی ،برای ادغام آن ها در بازار جهانی با نام توسعه از طريق تجارت خارجی اهدافش را پيش برد .يک
سال بعد از اين نشست ،در سال  ١٩٨٢بحران بدهی آغاز شد .آمريکا با دادن اعتبار دو هدف را دنبال می کرد-١ :
بزرگ سازی بازار و کينزی سازی جهان -٢ ،دادن اعتبار برای خريد کاﻻهای ساخت آمريکا و تاثير سياسی بر آن ها
مثل کمک های توسعه ای که امروزاروپا به کشورهای فقيربه ويژه در آفريقا می دهد  -مورد حمايت قرار دادن
کشورهای دوست مثل اسرائيل و مصر و کمک به مخالفان در کشورهای غير وابسته مثل اندونزی و کوبا ،کمبوجيه،
شيلی ،نيکاراگوا و غيره -هم چنين انجام کودتا برای روی کار آوردن حکومت های دوست در آن کشورهايی که اهداف
اعتبار دهنده را رعايت نکنند.
بﺮﻧﺎﻣه بﺎﻧک جهﺎﻧی و صندوق بين المللی پول بﺮای غلبه بﺮ بحﺮان
در اين زمان بانک جهانی بزرگ ترين طبلکار جهان سوم بود .وظايفی که برای کشورهای بدهکار تعين شد سه وجه
داشت:
 -١ورود به تجارت جهانی و ليبراليزه کردن اقتصاد؛
 -٢خصوصی سازی ها؛
 -٣فشار بر جنبش کارگری و کاهش درآمد واقعی کارگران؛
اگر جنبش کارگری آگاه و رزمنده ای وجود می داشت ،می بايستی اين فشارها باعث خيزش جنبش کارگری و تشديد
مبارزه طبقاتی شود اما نشد .اين سياست ها شامل :منجمد سازی دستمزدها يا يخ زدن دستمزدها؛ خط زدن امکانات
بهداشت ،آموزش و غيره ،بود که خود عامل بحران بودند .اين سياست ها سبب شد برزيل ،مکزيک ،بوليوی و فيليپين
به سراشيب سقوط بيفتند .از اين ميان تنها کره جنوبی ،آن هم به قيمت استثمار شديد کارگران موفق در آمد .دهه نود با
خط زدن بدهی ها همراه بود ،در حالی که بدهکاران چند برابر بدهی خود را به طبکاران پرداخت کرده بودند.
آيﺎ بدهی عﺎﻣل بحﺮان است؟
در دهه  ،١٩٨٠مساله ی روز بحران بدهی در کشورهای موسوم به جهان سوم بود .چرا اين بدهی ها ايجاد شد؟ آيا هر
کشور بدهکاری در اين زمان دچار بحران شد؟ دﻻيل بحران در اين کشورها چه بود؟ مقابله ی اصل و فرع بدهی ها چه
واقعيتی را نشان می دهد؟ نقش صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و صنايع نظامی در اين مساله چه بود؟
بحران بدهی فی البداهه در دهه هشتاد آغاز نشد ،بلکه به سياست های جاری در دهه های قبل وابسته بود .در فاصله
سال های  ١٩٧٢تا  ١٩٨٢به مدت ده سال ،روسای کشورهای جهان سوم برای تامين مخارج نظامی ،بودجه های
بهداشت را از  ٢١درصد به  ٩درصد کاهش دادند؛ زيرا سودجوئی های سرمايه ،توده های مردم کارگر و زحمتکش را
به فقر و فﻼکت انداخته بود؛ و چشم انداز شورش فقرا وجود داشت .اين جا ،به جای مبارزه با فقر که البته در قاموس
سرمايه نيست ،مبارزه با فقرا را انتخاب کردند .راه آن؛ بسيج نظامی– پليسی عليه توده ها بود .به همين سبب ،باﻻ بردن
بودجه هزينه های نظامی ﻻزم بود .اين بودجه از کجا تامين شد؟ از کاهش بودجه های رفاه عمومی و تامين اجتماعی به
عﻼوه استقراض خارجی .در اين زمان تنها اين کشورها با مشکل بدهی مواجه نبودند؛ بدهی خارجی کانادا ،نئوزيلند و
استراليا درست مساوی توليد ناخالص اجتماعی شان بود .يعنی اگر قرار بود بدهی ها را بﻼفاصله پرداخت کنند؛ دولت
ورشکسته بود و سقوط می کرد .اين امر اما برای اين سه کشوررخ نداد .همين طور است
بحران بدهی در يونان .يونان تنها کشور بدهکار نبود ،ايتاليا ،اسپانيا ،پرتقال ،ايرلند و تا حدودی هم فرانسه با بدهی
سطح باﻻ در مقايسه با توليد ناخالص داخلی خود مواجه بودند اما هم چون يونان ،برای پذيرش سياست های بانک
جهانی و هم چنين بانک مرکزی اروپا تحت فشار قرار نگرفتند.
کمی به عقب برمی گرديم؛ بحران انباشت افراطی سرمايه در آمريکا که ناشی از فروش کاﻻهای مختلف نظامی و
صنعتی و غيره به جهان در حال جنگ بود ،با طرح مارشال و دادن اعتبار به کشورهای جنگ زده موقتا مهار شد .با
پايان جنگ ،آلمان به عنوان آغاز کننده جنگ؛ مجبور به پرداخت  ١٣٢ميليارد مارک طﻼ غرامت به کشورهای جنگ
زده شد .در حقيقت کشورهای پيروز به فﻼکت افتاده به استثنای آمريکا ،می خواستند جلوی قدرت رقابت آلمان را
بگيرند و باج خواهی هايش را متوقف سازند .در اين زمان گرچه آلمان به دليل بمباران های مداوم ،به ويرانه ای تبديل
شده بود و بخشی از شهرهايش تا  ٩۵درصد ويران شده بودند ،اما يک سيستم جاده ای بسيار خوب و يک نيروی کار
بارآور داشت ۴۴ .ميلياردی که از طرح مارشال به بازسازی آلمان تعلق گرفت ،صرف بازسازی بنيه های صنعتی و
تعمير و بازسازی زير ساخت های اقتصادی شد .آلمان با قبول اين که غرامت را از طريق صادرات کاﻻهای توليدی به

کشورهای طلبکار بپردازد ،آغاز به کار کرد .کشورهای صنعتی ديگر مثل انگليس و فرانسه که صنايع شان در جنگ
نابود و زيرساخت های اقتصادی شان تخريب شد ،قدرت رقابت با آلمان را نداشتند .به اين طريق سرمايه خارجی
)آمريکا( با بهره باﻻ وارد آلمان شد .ترازنامه صادرات به دليل باﻻ مثبت بود و نويد قدرت اقتصادی آتی را می داد .اين
امر کشورهای پيروز را به فکر يافتن راه هايی انداخت که با آن بتوانند جلوی تبديل آلمان به يک قدرت اقتصادی را ُکند
يا سد کنند .اما چنان که می بينيم موفق نشدند؛ زيرا آمريکا به عنوان قدرتی که سرمايه بهره يابش در آلمان کار میکرد،
راضی بود ،و بهره ی باﻻيی که می گرفت  -بيش از دوبرابر مقدار وام و اعتبار ،سرمايه به آمريکا برگشت ،-توانست
بحران داخلی را مهار کند .کشورهای اروپايی هم به دليل عدم قدرت رقابت ،کاری نمی توانستند انجام دهند.
بدهی هﺎی کشورهﺎی ﻣوسوم به جهﺎن سوم بعد از جنگ جهﺎﻧی دوم چگوﻧه آغﺎز شد و چه شﺮايطی داشت؟
صدور سرمايه به اين کشورها سه مرحله داشت:
 -١فاز اول از شروع دهه هفتاد؛ با صادرات سرمايه از طريق بانک جهانی با نام کمک های توسعه ای و اعتبارات چند
جانبه بود .بخش خصوصی در اين رابطه با صدور مستقيم سرمايه و سرمايه گذاری نقش مهمی بازی کرد.
 -٢فاز دوم از اواخر دهه هفتاد؛ با پايان يافتن برتون وودز شروع شد .بازپرداخت وام ها و اعتبارات پرداخت شده به
کشورهای مخروبه جنگ در اروپا و ژاپن در دهه چهل و ايستادن دوباره آن ها روی پاهای خود ،سبب برگشت
سرمايهای به آمريکا شد که راهی برای سرمايه گذاری نمی يافت؛ زيرا اين کشورها ديگر به اين وام ها و اعتبارات مثل
قبل نياز نداشتند .اين سرمايه اگر به کار نمی افتاد ،خطر بحران اقتصاد آمريکا را تهديد می کرد .بانک ها به تنهايی ،در
يافتن جا برای وا گذاری اين پول های خطرآفرين مشکل داشتند .راه چاره ،يافته شد؛ کمک توسعه ای به کشورهای
جهان سوم ،اما با شرايطی که بانک ها ارائه می دادند؛ يعنی اعتبارات کوتاه مدت با بهره های قابل تغيير .در آغاز
مقدار بهره پايين بود اما بانک اختيار داشت بعدا با توجه به وضعيت خود مقدار بهره را تغيير دهد و باﻻ ببرد.
 -٣فاز سوم از سال  ،١٩٨٢يعنی آغاز بحران بدهی ها؛ از سال  ٨١سازمان نفتی اوپک کمک های خود را کاهش داد.
سهم صندوق بين المللی پول و بانک جهانی ،در کل اعتبار دهی ،در مقايسه با سال  ١٩٧٠سه برابر شد .کل بدهکاریها
در سال  ١٩۵۵به مقدار  ٧ميليارد دﻻر بود.
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بدهی به ميليارد دﻻر ٧
برخی از اين کشورهای بدهکار ،مثل ونزوئﻼ و نيجريه خود عضو سازمان اپک بودند .چنان که ديده می شود ،درعين
حال که کشورها سر موعد اقساط بدهی را می پرداختند مقدار بدهی مرتب باﻻ می رفت به نحوی که درفاصله  ١۵سال
اول به نسبت سال مبدا يعنی  ، ١٩۵۵نزديک به  ٢۶برابر شد ،در پنج سال بعدی نسبت به سال مبدا  ٨٠و نسبت به پنج
سال قبل سه برابر شد و در پنج سال آخر نسبت به سال مبدا حدود  ١٢۵برابر و به پنج سال قبل يک و نيم برابر شد .هر
چه بازپرداخت می کردند دود می شد و به هوا می رفت و بدهی سير صعودی می يافت.

-

دﻻيل بدهکﺎری
مشکﻼت ساختاری؛ اين کشورها ساختار توليدی صنعتﯽ و سرمايه ﻻزم برای توليد کاﻻهای ضروری اساسﯽ برای
صنعتﯽ سازی را نداشتند و مﯽ بايدستﯽ آن را وارد کنند؛ در نتيجه کار ايجاد نمﯽ شود .برای صنعتﯽ سازی اقدام به
گرفتن اعتبار از خارج مﯽ کنند ،تا از آن ها يعنﯽ کشورهای وام دهنده اين کاﻻهای ضروری را بخرند .يکﯽ از دﻻيل
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نداشتن سرمايه ﻻزم اين است که در دوره ی استعماری منابع شان غارت شد مثﻼ در پرو طﻼ و نقره غارت و به
اروپا برده شد.
فﺮار سﺮﻣﺎيه؛ به دﻻيل سرمايه گذاری ،احتکار و سوداگری) تفاوت بهره و سود در سطح ملی و جهانی( .هر چه بهره
باﻻتر و سود کم تر باشد ،سوداگری بيش تر رونق می گيرد؛ زيرا می خواهند پول شان را جايی بگذارند که سود بيش
تری برای شان حاصل کند .اين امر به ويژه در آمريکای ﻻتين و آفريقا جريان داشت .حرکت سرمايه غير مولد از
طريق سوداگری افزايش يافت و به سمت آمريکا برای پس انداز و يا سرمايه گذاری رفت .بخشا اين جريان را امروزه
در ايران به همان شدت شاهديم  -در يک دهه گذشته  ١٨٠ميليارد دﻻر سرمايه از چرخه ی اقتصاد کشور خارج شد.
دنيای اقتصاد ٨ ،مرداد ٩٩؛ در مقطعی  ٢٠ميليارد دﻻر سرمايه از ايران خارج شد ،پوراحمدی رئيس کميسيون
اقتصادی مجلس دی ماه ٩٨؛ در نيمه نخست سال  ٩٧خروج ارز از کشور به باﻻی  ١١ميليارد دﻻر رسيد) ،تابناک
آبان  . (٩٧اين ارقام سوا از مقاديری است که مسئولين نظام خود بنام فرزندان يا فاميل خارج می کنند.
کسﺮی بودجه دولت؛ کسری بودجه حاصل کسر مخارج به در آمد کشور است .در اين کشورها ،درآمد از مخارج کم
تربود .برای حل مشکل اقدام به چاپ اسکناس بی پشتوانه می کردند يا :الف -اقدام به گرفتن اعتبار از بانک ها يا
موسسات خارجی برای واردات .با باﻻ رفتن بدهی دولت ،قيمت ها باﻻ رفت و باﻻ رفتن قيمت ها ،مخارج توليد را باﻻ
می برد به نحوی ،که وارد کردن کاﻻ از توليد کاﻻ در داخل ارزان تر بود )شرايط فعلی در ايران( .در چنين شرايط
سختی ارز برای خريد کاﻻ ،از کشور خارج می شد و بيﻼنس تجاری کشور منفی تر و بدهکاری افزون تر می شد .يا:
ب -دولت برای جمع کردن پول يا تهيه پول اقدام به چاپ و فروش اوارق قرضه ی دولتی می کرد .بهره ی اوراق را
که تضمين دولتی داشت ،برای پيدا کردن خريدار باﻻ می برد .در مقابل بهره ی اعتباراتی را هم که به بخش خصوصی
می داد ،باﻻ می برد تا آن را جبران کند)نمونه امروزی ايران( .يا :ج -از بازار جهانی اعتبار می گرفت .اما از سال
 ،١٩٨٢به علت باﻻ بودن بدهی اين کشورها ،که به مبلغ  ٨٠٠ميليارد دﻻر رسيده بود ،مقدار اعتبار به نصف تقليل
يافت.
خﺮيد اسلحه؛ خريد اسلحه توسط اين کشورها نقش مهمی در باﻻ رفتن بدهی های خارجی داشت .آن ها اعتبارهايی را
که از بازار پول جهانی می گرفتند ،در اين زمينه ی کامﻼ غير مولد به کار می بستند ،يا صرف ايجاد زير ساخت ها
می کردند -نمونه مهم امروزی کسب اعتبارات عظيم توسط يونان برای آماده سازی مسابقات المپيک -نمونه ايران
مخارج عظيمی که برای ساخت و داشت موشک های ميان و دوربرد انجام می گيرد هم چنين مخارج ساختن يک
نيروگاه اتمی که از نظر اصولی عمر مفيدش آغاز نشده به سر رسيده است و غنی سازی اورانيوم که بی شک اهداف
نظامی را دنبال می کند.
روآوردن به سيﺎست هﺎی غلط کمکی از طﺮف کشورهﺎی پيشﺮفته صنتعی و ثﺮوتمند؛ به طور مثال گرفتن کمک ها و
هديه هايی از نوع مواد غذايی که سبب گسست در کشاورزی و تعطيلی کار توليد کشاورزی می شود .وقتی مدتی از اين
کمک ها می گذرد و کمک قطع می شود ،اين کشورها مجبور می شوند همان مواد غذايی را از کشورهای هديه دهنده
بخرند .همين طور است کمک های مربوط به پوشاک که توسط کليساها و يا موسسات غير انتفاعی )ان.جی.او .ها(
انجام می شود .حضور البسه دست دوم ،سبب بسته شدن کارگاه ها و کارخانه های توليد پوشاک يا کسادی کار آن ها،
اخراج کارگران و افزايش بيکاری می شود و با خود نياز به واردات آتی را همراه می آورد .در ايران زمان شاه ،اين
فروشگاه ها که ابتدا در مراکز ورودی کاﻻ مثل زاهدان بود بعدا به تهران و ساير شهرهای بزرگ راه پيدا کرد و به
فروشگاهای تاناکورا معروف شده بود .اين البسه دست دوم که معموﻻ توسط مردم اروپا به نيت خير برای جنگ زده ها
و غيره هديه می شود و توسط کليسا يا موسسات ديگر جمع آوری می شود .منبع درآمد خوبی برای آن هاست و تجارت
بزرگی را تشکيل می دهد که هيچ ارتباطی به نيت هديه کنندگان ندارد .لباس ها در مراکزی دسته بندی و به تناسب
کشوری که بايد ارسال شود طبقه بندی می شود .به طور مثال محموله های ايران و يک کشور فقير آفريقايی متفاوت
است .بخش بسيار فرسوده هم به چين برای توليد نوعی از موکت های ارزان ،پادری ها و چيزهايی از اين نوع صادر
می شود .نتيجه همان طور که آمد تخريب بنيان های توليدی در زمينه ی پوشاک است که شامل کشت پنبه ،صنايع توليد
نخ و الياف ،صنعت طراحی برای پارچه و توليدی های دوخت پوشاک و کارخانه های بزرگ تر توليد پوشاک.
ايجﺎد زون هﺎی تجﺎرت آزاد :با ايجاد اين مراکز توليد کاﻻهايی در داخل کشور ،که قدرت رقابت با کاﻻهای وارداتی
ارزان را ندارند ،متوقف می شود؛ در نتيجه سبب باﻻ رفتن بيکاری و فقر و فاقه می گردد .از طرف ديگر کاﻻهای
وارداتی به اين زون ها ،چون از پرداخت ماليات معاف هستند؛ اوﻻ درآمد دولت را کاهش می دهند .دوما برای خريد آن
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ها ارز از کشور خارج می شود .به طور مثال کاﻻهايی که در زون تجاری کيش جمعيت کثيری را از سراسر ايران به
سوی خود جلب می کند.
سﺮﻣﺎيه گذاری در ﻣواردی که ﻧه تنهﺎ ضﺮوری ﻧيست ،بلکه اشتبﺎه تﺎم است؛ مثﻼ سرمايه گذاری برای نيروگاه های
اتمی در کشوری که خود منابع عظيم نفت و گاز يا آب و باد و خورشيد را به طور طبيعی دارد .اين سرمايه گذاری نه
تنها برای امروز بد است ،بلکه آيندگان ،طبيعت و حيات وحش را تا هزاران هزارسال در معرض خطر قرار می دهد.
خطﺎ در تعين قيمت کﺎﻻهﺎی صﺎدراتی؛ قيمت پايين کاﻻهای صادراتی اعم از مواد خام طبيعی يا کشاورزی تا کاﻻهای
نيمه ساخته و تمام ساخته ،تنها برای کسب اندکی ارز خارجی يا اعﻼم اين که مثﻼ در ايران وابستگی به نفت را کاهش
داده ايم ،تنها مايه ضرر و زيان است يا سبب غارت منابع داخلی می شود.
بﺎﻻ رفتن قيمت اﻧﺮژی -ﻧفت و گﺎز -بﺮای کشورهﺎی غيﺮ ﻧفتی.
بهﺮه اعتبﺎرات و وام هﺎ؛ از ميانه دهه شصت ،سهم بانک های خصوصی در دادن اعتبار به کشورهای به اصطﻼح در
حال رشد ،باﻻ رفت .دليل آن باﻻ رفتن قيمت نفت بود .کشورهای نفتی با اضافه درآمدی که کسب کردند ،پول اعتباراتی
را که گرفته بودند ،پرداختند؛ در نتيجه عرضه پول باﻻ رفت و متعاقب آن برای جلب مشتری ،بانک ها بهره ها را
پايين کشيدند .اين امر در فاصله سال های  ١٩٧٣تا  ٧٩ادامه داشت .با وجود پايين آمدن نرخ بهره ،چون در اين
کشورها نرخ تورم باﻻتر از نرخ بهره ی اعتبارات بود ،بخشی از آن خنثی می شد .عﻼوه براين مثﻼ در برزيل که نرخ
بهره  ٧درصد و نرخ تورم  ٩درصد بود ،نرخ بهره ها متفاوت بود؛ اعتبارات دولتی نرخ ثابت داشتند ،اما اعتبارات
خصوصی که با بهره پايين اخذ می شدند ،نرخ بهره ی متفاوت داشتند و می شد بعد از پايان مدت اوليه ،بهره ها باﻻ
برود .البته اين نرخ به شرايط بازار و عرضه و تقاضای پول وابسته بود .به هر حال اين نرخ تا سال  ١٩٧٨زير ١٠
درصد بود .از سال  ،١٩٨٠نرخ بهره ها به دليل باﻻ رفتن بدهی ها و عدم توانايی بازپرداخت اقساط و هم چنين باﻻ
رفتن تقاضا برای دريافت وام ها و اعتبارات جديد برای بازپرداخت بدهی ها ،باﻻ رفت .اين افزايش در سال  ١٩٨١به
 ١٩درصد رسيد .اما متوسط نرخ بهره ها  ١۵درصد بود .در نتيجه صادرات اين کشورهای بدهکار کاهش يافت و
شرايط بحران در اين کشورها ايجاد شد .در سال  ٨۴بهره بدهی های دولتی در مجموع  ١٠۶ميليارد دﻻر بود که چهار
سال بعد به  ٢٢٠ميليارد دﻻر افزايش يافت.
باﻻ بردن نرخ بهره برای کشورهای بدهکار همواره به دﻻيل اقتصادی نيست ،بلکه گاه تصميات سياسی توسط بانک
های مرکزی و حکومت ها )مثال ايران در سال های اخير( سبب انجام آن می شود .به طور مثال در سال های اخير
مشکل بدهکاری يونان از اين نوع بود .يا مثﻼ در دوره ی ريگان در آمريکا ،نرخ بهره به خاطر کسری باﻻی بودجه،
باﻻ برده شد .دولت برای پوشاندن اين شکاف مرتب اعتبارات جديد می گرفت و چون بدهکار بود ،نرخ بهره ی
اعتبارات باﻻ می رفت .دليل کسری بودجه توجه به اقشار فقير و صرف بودجه برای بهبود زندگی توده ها و بهداشت و
آموزش و مسکن و غيره نبود ،بلکه بخش مهمی از بودجه صرف مسايل غير مولد مثل عمليات نظامی برون مرزی و
افزايش توان دفاعی و غيره می شد که چيزی به درآمد دولت نمی افزود ،اشتغال را باﻻ نمی برد ،و درنتيجه پولی برای
بازپرداخت بدهی ايجاد نمی کرد ،اما سبب باﻻ رفتن بدهی دولتی می شد .در کشورهای ديگر ،باﻻ رفتن بدهی خود
سبب باﻻ رفتن نرخ بهره می شد که خود هم به مقدار اعتبارات و زمان بازپرداخت آن ها وابسته بود.
توان بازپرداخت بدهی يک کشور ،در نرخ اعتباری که به او داده می شد تاثير داشت؛ به طور مثال نرخ بهره ی
اعتباراتی که درسال های اخير به يونان داده می شد ،در مقايسه با فرانسه که هردو به خاطر بدهی از اعتبار استفاده می
کردند ۶ ،درصد در مقابل يک درصد بود.
عﺎﻣل ديگﺮ تبديل ارزهﺎ به هم بود؛ وقتی بدهی به ارزهای مختلف باشد سبب کاهش قدرت بازپرداخت کشور می شود.
به طور مثال ايران به هند نفت با روپيه می فروخت ،اما برای خريد خود از مثﻼ آلمان می بايد به يورو می پرداخت ،يا
برای بازپرداخت اقساط اعتبارات بانک جهانی می بايست به دﻻر بپردازد .در فاصله ی اين تبديل ارزها به يک ديگر،
اوﻻ مقداری از ارز را از دست می داد؛ زيرا مبادله ی ارزها و تبديل آن ها به هم ،نياز به پرداخت کارمزد و غيره
دارد .هم چنين می توانست در اين فاصله ارزش آن ارزها باﻻ رود و در تبديل ارز کم تری قابل دست يابی بود.
در دهه هشتاد بسياری از کشورهای مقروض اعﻼم کردند که به هيچ وجه قادر به بازپرداخت بدهی ها نيستند و عمﻼ
بازپرداخت بيش تر را متوقف کردند .با اين اعﻼم بحث های اکادميک از طرف ليبرال ها تا چپ های رفرميست داغ شد
و راه حل های بيشماری برای جلوگيری از خطر درهم شکستن و نجات سيستم اقتصادی جهانی ارائه کردند .بانک
جهانی مديريت امر را به عهده گرفت.





مديريت بدهی يا مديريت بحران که از سال  ،١٩٨٢برای  ۴٢کشور مقروض در پيش گرفته شد ،بانی اش صندوق بين
المللی پول بود ،که به ظن خود يک برنامه ی با ثبات کردن اقتصاد را ،به اين کشورها ديکته کرد تا مثﻼ قدرت
بازپرداخت بدهی ،برای شان امکان پذير يا بهتر شود .برای اين کار به آن ها اعتبارات جديد برای بازپرداخت بدهی
های قديم دادند .اين مبلغ در سال  ٢۶ ،١٩٨٣ميليارد دﻻر بود .اما چون بازپرداخت با ريسک همراه بود ،بانک ها
برای اعتبارات جديد ،پنج درصد بيش تر بهره مقرر کردند .در اصل اين اعتبارات نه برای بازپرداخت بدهی اوليه،
بلکه برای بازپرداخت بدهی ناشی از بهره ها بود .اگر به ميزان بازپرداخت بدهی توسط اين کشورها نگاه شود ،ديده
می شود که آن ها چندين برابر پولی که به قرض گرفته بودند ،تا آن زمان بازپرداخت کرده بودند ،اما به دليل بهره ها
هنوز ده ها و صدها برابر وام و اعتبار گرفته شده ،بدهکار بودند .يعنی هيچ پايانی برای بدهکاری ديده نمی شد و هر
اعتبار جديدی به مفهوم باﻻ رفتن بدهی بود؛ زيرا اعتبارات بايد صرف بازپرداخت بدهی می شد نه سرمايه گذاری
داخلی ،باﻻ بردن توليد ،ايجاد اشتغال و بهبود اقتصادی .حاصل اين اعتبارات برای مردم اين کشورها تنها اقتصاد
رياضتی -چيزی که در ايران آن را به اقتصاد مقاومتی تبديل کردند ،-و افزونی فقر و فاقه بود ،مثال روشن آن وضعيت
مردم يونان .با اين سيکل تکراری ،بدهی ها افزون تر می شد و در نتيجه سود بانک های دهنده ی اعتبار باﻻتر می
رفت .باﻻخره ،سياست ايجاد ثبات صندوق بين المللی پول به بحران ختم شد.
 IWFصندوق بين المللی پول نقش مهمی در اين بحران داشت؛ زيرا به عنوان واسطه بين دولت های مقروض و
طلبکاران ،سياست های اقتصادی را به کشورهای بدهکار ديکته می کرد ،و برای طلبکاران اعتباراتی را که می دادند
تضمين می کرد و خود عﻼوه بر اين که يکی از طلبکاران بزرگ بود ،هم به عنوان واسطه سهم خود را می برد؛ يعنی
درصدی ازين باﻻ بردن نرخ بهره به عنوان حق واسطه گری به او تعلق می گرفت.
 IWFصندوق بين المللی پول دﻻيل بحران را با استفاده از ديدگاه های ميليتون فريدمن اقتصاد دان آمريکايی و مشاور
اقتصادی ريگان که مکتب شيکاگو را هدايت می کرد و با سياست های کينزی مخالف بود ،مطرح می کرد .فريدمن
مروج مانيتاريسم ،خصوصی سازی ،دخالت دولت در اقتصاد ،کاستن بودجه مالی دولت با کاهش هزينه ها برای کنترل
تورم بود .بنا بر نظر فريدمن اولين عامل موثر در بحران اين کشورها تورم بود .به اين ترتيب که با افزايش سريع قيمت
های داخلی ،به نسبت نرخ تورم ،توليد کاﻻهای مشابه کشورهای شريک تجاری ،درداخل گران تر توليد می شود و
گرانی توليدات داخلی سبب باﻻ رفتن تقاضا به کاﻻی خارجی مشابه ارزان می شود؛ در نتيجه بازار توليد داخلی می -
خوابد ،صادرات به دليل قيمت باﻻی توليد و عدم توان رقابت با کاﻻهای خارجی ارزان و با کيفيت باﻻتر ،واردات
افزايش می يابد و تراز تجاری منفی و منفی تر می شود و نياز به گرفتن اعتبار از خارج باﻻ می رود.
 IWFصندوق بين المللی پول برای پاسخ به چرايی باﻻ رفتن نرخ تورم در اين کشورها دو دليل ذکر می کند :اول باﻻ
بودن مخارج دولت .برای مبارزه با تورم IWF ،از اين دولت ها و بخش خصوصی شان می خواهد ،که پول در گردش
را کاهش دهند .اولين گزينه برای کار ،کاهش دست مزد کارگران ،کاهش حقوق بازنشسته ها و کاهش مخارج عمومی
است؛ يعنی دولت ﻻغر يعنی کاهش کارمندان دولت شامل ،جلوگيری از استخدام های جديد ،بازنشستگی های پيش
ازموعد ،کاهش پرسنل از طريق اخراج کارگران قراردادی و حتی رسمی است .در سال های اخير کاهش مخارج
عمومی را در همه ی کشورهای سرمايه داری اعم از پيشرفته و در حال رشد تجربه کرده ايم .کوچک کردن دولت يا
ايجاد دولت ﻻغر وبهترين نمونه کاهش دست مزد و در آمد را در يونان ديده ايم که به طور مثال درآمد ماهانه ی
بازنشستگان و مستمری بگيران تا به نصف کاهش يافت .در اين کاهش مخارج ،اما حرفی از کاهش مخارج نظامی و
دفاعی نيست وآن ها مستثنی هستند وحتی برای مقابله با امکان شورش توده ها افزوده می شوند .دوم برنامه ی ايجاد
ثبات که  IWFبه دولت های بدهکار ديکته می کرد و آن ها مجبور به اجرای آن بودند ،اما طبق معمول نام آن را توافق
دوجانبه می گذاشتند .مسلما بورژوازی حاکم در واقع با آن موافق بود و مشکلی با اجرای آن نداشت اما گاه مقاومت
هايی از ديد ناسيوناليستی با آن انجام می شد که دخلی به توده های مردم کارگر نداشت.
مواردی که در اين توافق مطرح بود عبارت بودند از:
کاهش ارزش پول ملی؛ در حقيقت برای اين که واردات گران تر و صادرات ارزان تر شود و غارت ذخاير راحت تر
انجام گيرد.
ليبراليزه کردن تجارت و تبادﻻت خصوصی با حذف کنترل قيمت ارز و سپردن آن به نوسانات بازار .هم چنين عدم
کنترل واردات و حذف قوانين دست و پا گير گمرکی درباره آن ها .اين سياست ها را بدون اين که علنا به توده ها اعﻼم
شود در جمهوری اسﻼمی به وضوح می بينيم.
کاهش مخارج دولت در بخش اجتماعی شامل :خصوصی يا نيمه خصوصی سازی های مراکز دولتی و دارائی های
دولتی از جمله بهداشت ،آموزش ،تامين اجتماعی و لغو سوبسيدها .گذشته از اين ها در ايران فروش پاﻻيشگاه ها،







پتروشيمی ها ،صنايع و اخيرا بخش بزرگی از باقی مانده اموال دولتی که با صفت اموال و امﻼک مازاد مزين شده
است.
متوقف ساختن رشد يا منجمد ساختن دست مزدها با توجه به استاندارد زندگی يا حتی کاهش دست مزدهای جاری ،هم
زمان با چشم پوشی از کنترل قيمت ها برای کارفرمايان.
باﻻ بردن ماليات های غير مستقيم برای کاﻻهای مصرفی تا به اين طريق درآمد دولت باﻻ برود؛ يعنی از يک طرف با
کاهش يا متوقف ساختن رشد دست مزدها ،درآمد کارگران را ثابت نگه دارند ،يا کاهش می دهند ،واز طرف ديگر از
طريق ماليات های غير مستقيم که روی کاﻻهای مصرفی کشيده می شود ،قدرت خريد آن ها را تقليل دهند و آخرين
سکه های جيب کارگران را غارت کنند .آن ها معتقدند که به اين طريق ،تقاضای خصوصی برای کاﻻهای مصرفی
پايين می آيد ،اما درآمد دولت باﻻ می رود.
ايجاد شرايطی که سرمايه گذاری های خارجی ،آزاد و امکان پذير شود .سرمايه گذاران خارجی اطمينان يابند که برای
سرمايه های شان مشکلی پيش نخواهد آمد .نمونه اش کوشش هايی است که روحانی در سال های اوليه حکومت اش به
نيابت از بخشی از بورژوازی ايران ،برای ايجاد اين اطمينان انجام می داد.
طبق تحقيق خود  IWFدر فاصله ی سال های  ١٩۶٣تا  ،٧٢اين برنامه در  ۴٢کشور بدهکار به اجرا در آمد .در ١۶
مورد تغييری ايجاد نشد .در  ۶مورد اوضاع از قبل بدتر شد .در  ٢٩مورد با بريدن توان توده های مردم ،تنها موفق به
کاهش تورم شد .کره جنوبی از موارد نادر موفقيت بود.
طﺮح ﻧجﺎت طﺮفداران سيﺎست هﺎی ﻣﺎلی )پولی(
شامل برنامه ريزی مجدد برای بدهی ها ،که در کوتاه مدت اثر ثبات دهنده دارند اما در درازمدت خطر برانگيز است و
سبب ورشکستگی های بيش تر بانک های خصوصی و سپس اجتماعی کردن زيان اين بانک ها ،و انداختن آن روی
دوش دولت و در اصل توده ها ،با تصميم بانک های مرکزی می شود .گرچه آن ها خود را در حرف ،مخالف اجتماعی
کردن ضرر و زيان و استفاده از منابع اجتماعی نشان می دهند .آن ها می گويند :برای خارج کردن اين بانک ها از
انجمادی که دچارش شده اند ،اعتبار باﻻيی به آن ها داده شود که بايد در آينده آن را پس بدهند .منبع اين اعتبارات ماليات
و اعتبارات دولتی خواهد بود ،اما هيچ روزنه ای وجود ندارد که بانک ها اين اعتبارات را پس خواهند داد .براين اساس
آن ها پيشنهاد می دهند ،که بانک های چند مليتی به کشورهای مقروض اعتبار عرضه کنند ،اما اين بانک ها به اين
پيشنهاد جواب منفی می دهند .اين که اين بانک ها بايد بدهی دولتی را بعدا پس بدهند مورد چشم پوشی قرار می گيرد.
بانک ها اعﻼم کردند که درصورتی به آن ها اعتبار می دهند که دولت و نهادهای بين المللی ،به بازار سرمايه تضمين
بدهند که اعتبارات داده شده برگردانده می شود يعنی در نهايت دولت بايد بدهی های بخش خصوصی را بپردازد که
درست همان چيزی است که در يونان رخ داد.
 /IWFصندوق انتقاد کرد که نمی شود بانک ها را بيش تر تحت فشار گذاشت ،که به اين کشورهای بدهکار پول پمپاژ
کنند .اما در عين حال می ترسد که اگر کاری نکند ،تاثيرش را روی سياست اقتصادی کشورهای بدهکاراز دست بدهد.
اصوﻻ بهبودی برای بدهکاران براساس مذاکرات و صحبت ها قابل انتظار نبود .بدهکاری های قبلی سر جای خود قرار
دارند و اعتبارات جديد کاری با آن ها ندارند بلکه بايد بر مبنای مناسبات غيرعادﻻنه ساختار تجارت جهانی ،يا از بانک
جهانی يا از کمک های توسعه ی کشورهای صنعتی گرفته شوند .بانک مرکزی بايد همکاری کند .بايد بخشی از ضرر
و زيان را اجتماعی نمايد .برای اعتبار گيرندگان داخلی بهره را باﻻ ببرد و به پس انداز کنندگان بهره ناچيزی بپردازد-
امروزه در آلمان به پس اندازهای کوچک اصﻼ سودی پرداخت نمی شود .-به اين طرح از طرف توده های مردم
کارگر و زحمتکش در پرو و برزيل و آرژانتين با اعتراضات پاسخ داده شد اما در آلمان امروز آب از آب تکان نخورد
و مردم اصﻼ متوجه نشدند.
جدول  -٣بدهی کشورهای مقروض در دهه هشتاد به ميليارد دﻻر
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در سال  ،١٩٧۵مبلغ  ۴۴،٨ميليارد دﻻر به جهان سوم پول واريز شد اما در همين سال برگشت پول به کشورهای مبدا
 ١٢۵،٩ميليارد دﻻر بود يعنی  ٢ ٨١يا نزديک به سه برابر پول پرداخت شده را از اين کشورها پس گرفتند .اين به
خوبی نشان می دهد که دادن وام و اعتبار نه برای بهبود زندگی مردم بلکه فقط برای برگشت دادن اقساط بدهی است.
طبق تئوری اقتصادی ،هدف تجارت و مبادﻻت اقتصادی ،مصرف است؛ يعنی مصرف کاﻻ و خدمات .کوشش
)نهادهای اقتصادی مثل خانوار ،شرکت ها ،دولت( اين است که کاﻻهايی را بخرند که مستقيم يا غير مستقيم اين دو نياز-
نياز به کاﻻ و خدمات -را برآورده سازد .نياز به شکل تقاضا مطرح می شود .با کمک تقاضاهای اعﻼم شده ی موجود،
کوشش می شود يک بيان فراطبقاتی از نياز ايجاد کنند؛ همين قرار دادن خانوار کنار شرکت ها و دولت يک بيان آن
است .در حالی که نياز يکی به نان شب است و نياز ديگری به نانی با روکش طﻼ .ارزش کل همه ی کاﻻ ها و خدمات
در يک کشور در يک دوره ی معموﻻ يک ساله برای برآورد نيازها را توليد ناخالص داخلی يا اجتماعی نام گذاشته اند
که در آن کل مصرف ،کل سرمايه گذاری و فعاليت اقتصادی مطرح است.
پيش شرط سرمايه گذاری پس انداز است که شامل ،پس اندازهای مردم ،اوراق بهادار و غيره است .پس انداز فقط منبع
تامين مالی نيست ،بلکه با آن خيلی کارهای ديگر می توان انجام داد .سيستم بانکی به پس انداز نقش مسلط می دهد .در
وهله ی اول ماليات و سياست پولی به طرق زير از آن بهره می برد -١ :از طريق ماليات مصرف )برای سيگار ،الکل،
مواد غذايی و غيره -٢ .کاهش ماليات تجاری با اين ديد که مقدار سرمايه گذاری را باﻻ می برد ،زيرا کارفرما با ماليات
کم تر ،پول بيشتری برای سرمايه گذاری خواهد داشت -٣ .با افزايش نرخ بهره ،سرمايه گذاری کاهش می يابد .کار
برای کارگاه های کوچک مشکل می شود اما شرکت های بزرگ و چند مليتی اغلب از پول خود يا از اعتبارات بازار
خارجی برای رفع نياز خود می توانند استفاده کنند.
در ارتباط با مساله بدهکاری ،کل طرح اقتصادی در همه ی کشورهای سرمايه داری پس زمينه تقريبا يکسانی از مساله
وجود دارد .بنابراين سياست گذاران هوادار نظريه پولی می کوشند موضوعات سياست پولی را با دادن پيشنهاداتی به
سياستمداران عﻼقمند ارائه دهند تا با اقدامات مربوط با پول و سياست مالی ،مقادير مصرف پول توسط حکومت را
کاهش دهند تا پول بيش تری برای واردات باقی بماند .به بيان ديگر ،بودجه دولت به ويژه در مسائل اجتماعی کاهش
يابد ،ماليات مصرف باﻻ برود ،فشار از کارفرمايان برداشته شود .به عنوان نمونه از مورد آخر می توان به کاهش
پرداخت حق بيمه توسط کارفرما به  ٣درصد در کارگران با قرار داد موقت در ايران توجه کرد که از طرفی مخارج
کارفرما را کاهش می دهد و از طرف ديگر با محروم کردن کارگران از دريافت بيمه بيکاری بعد از پايان قرارداد،
مخارج اداره کار را پايين می آورد يعنی با کاهش بودجه دولت در اين زمينه همکاری می کند.
مثال ديگر :آمريکا امروزه بزرگ ترين مقروض جهان است .از زمان حکومت ريگان بودجه دولت را باﻻ بردند .در
سال  ١٩٨٣بودجه کشور نسبت به زمان انتخاب او ) (١٩٨١سه برابر شده بود و با آن قروض دولت هم باﻻ رفته بود.
در سال  ١٩٨۴دولت آمريکا بيش از ١ ۴۶۴ميليارد دﻻر بعنوان بازپرداخت بدهی به طلبکاران داخلی و خارجی
پرداخت کرد .قابل ذکر است که در اين زمان بدهی امريکا  ١٨درصد کل بدهی جهان بود .کسری بيﻼنس آمريکا دراين
سال به  ٨١٨ميليارد دﻻر افزايش يافت .در زمان ريگان به کارفرمايان کاهش يا بخشش مالياتی هديه داده شد .مخارج
اجتماعی کاهش يافت اما در مقابل مخارج نظامی و دفاعی را باﻻ بردند .نياز باﻻ به پول و کمبود پول داخلی سبب
اعﻼم نرخ بهره باﻻ شد تا سرمايه های خارجی را جذب کنند .ذخيره ی فدرال از زمان کارتر کاهش يافت .برای مبارزه
با تورم دوباره سياست پولی به عمل گذاشته شد.
مثال برزيل :مشکﻼت اقتصادی منجر به تغييرات ساختاری شد تا برزيل را از کشوری وارداتی بودن رها کند و توليد
برای صادرات جايگزين توليد سنتی شود .اولين مرحله تغييرات در فاصله  ١٩٣٠تا  ١٩۶۴رخ داد بحران ٣٣-١٩٢٩
بر برزيل تاثير شديدی گذاشت .دو ميليون کارگر کارشان را از دست دادند .در مقابله با بحران ،دولت دست به صنعتی
سازی شديد زد تا مصرف داخلی تامين شود .بعدا نيز صنعتی سازی ادامه يافت و ميانه ی دهه ی  ١٩۵٠کاﻻهای
سرمايه ای با سرمايه گذاری دولتی رشد کرد که مثل بسياری از کشورها در زمينه صنعت معدن و فوﻻد بود .سعی شد
يک حکومت مرکزی قوی ايجاد شود و هم زمان نيروهای چپ را مورد فشار قرار دادند .عﻼوه بر گروه های چپ،
نيروهای راست متمايل به فاشيسم هم مثل امروز اروپا عليه دولت فعال بودند .عﻼوه برآن نيروهای هوادار آمريکا نيز
مانند بسياری از نقاط جهان از جمله درايران که فکر می کردند آمريکا دولتی مترقی و مشوق رهايی کشورها از قيد
استعمار که در اين زمان انگليس سردمدار آن بود می باشد ،به وجود آمد.
با کودتای نظامی در  ١٩۶۴که آمريکا نقش مهمی در آن داشت ،اين تغييرات وارد مرحله ی عمل شد .در حقيقت اين
تغيير به واردات خاتمه نداد بلکه به مدلی از توسعه صنعتی با کمک سرمايه گذاری خارجی و واردات مايحتاج اوليه

تبديل شد .درهای برزيل به روی سرمايه های خارجی باز شد .ضمن باﻻ رفتن شمار طبقه کارگر در برزيل ،حقوق آن
ها مورد دست اندازی شديد قرار گرفت و در اواخر سال  ١٩۶٧اعتصابات اعم از کارگری يا دانشجويی ممنوع شد.
همزمان روابط حکومت کودتا با آمريکا تنگ تر و سخت گيری عليه کارگران و نيروهای چپ بيش تر شد .از همين
دوره سطح بدهی های دولت روند صعودی پيدا کرد .مخارج دولت به خاطر ايجاد زيرساخت های ﻻزم برای پيشبرد
صنعت مثل راه ها ،بنادر ،فرودگاه ها و حمل و نقل که به طور غيرمستقيم مردم هم از آن بهره مند می شدند و امر
آموزش و بهداشت که مورد نياز سرمايه بود ،باﻻ رفت .دادن اعتبارات با بهره های پايين به سرمايه گذاران که می
بايست با اعتبارات و قروض خارجی همراه باشد ،بدهکاری خارجی را از کم تر از  ۶ميليارد دﻻردر سال  ١٩٧۵به
بيش از  ٧٠ميليارد دﻻر در سال  ١٩٨٠رساند يعنی در فاصله ی پنج سال بدهی ها تقريبا دوازده برابر و اقتصاد برزيل
وارد رکودی عميق شد .باﻻ بردن نرخ بهره در آمريکا اين وضعيت برزيل را تشديد کرد و رشد اقتصادی را به سمت
صفر برد .بهره ای که برزيل به بانک های آمريکايی می پرداخت در سال  ١٩٧٨مبلغ  ٢ ٧ميليارد دﻻر بود که چهار
سال بعد به  ١٠ ۵ميليارد رسيد .در فاصله ی سال های  ١٩٨۵–١٩۶٠درآمد  ۵٠درصد از جمعيت کشور از ١٧ ۴
درصد به  ١٢درصد تقليل يافت .با فشار صندوق بين المللی پول برای تغيير ساختاری دوباره  ،ارزش پول ملی ۵٠
درصد سقوط کرد .خصوصی سازی ها دوباره شدت گرفت .شرکت های دولتی تلفن ،انرژی ،بانک ها و ...فروخته
شدند .در سال  ٢٠٠٢بدهی های خارجی برزيل به  ٢٢٨ميليارد دﻻر رسيد.
ﻣديﺮيت بدهی
از مديريت بدهی و راه خروج از آن ،تقسيم بندی مجدد بدهی ها به عنوان راه حل انتخاب شد .آرژانتين اولين کشوری
بود که اين سيستم تقسيم بندی در آن به اجرا درآمد .بانک آمريکايی مورگان آن را تضمين کرد .کشورهای OECD
برای بازپرداخت بدهی و خدمات آن برای آرژانتين مبلغ  ۶ميليارد دﻻر ،برای مکزيک  ١٢و برای برزيل  ١٨ميليارد
دﻻر مقرر کردند .به اين طريق اعتبار دهی مجدد ،البته نه برای بهبود شرايط زندگی مردم کارگر و زحمتکش ،بلکه
برای بازپرداخت بدهی يا دراصل بازپرداخت فرع بدهی يعنی بهره ها با هدف جلوگيری از درهم شکستن سيستم ارزی
جهانی بود .بهره وام های جديد برای کشورهای مقروض ،طبق سياست نهادهای مالی بسيار باﻻ بود که نمونه جديدش
را در بحران سال های اخير يونان مشاهده کرديم .اين معامله برای يک طرف يعنی کشورهای ثروتمند دهنده وام و
اعتبار و سرمايه داران بانکی ،سود سرشار و بادآورده و در طرف ديگر معامله ،برای مردم کشورهای گيرنده وام و
اعتبار ،بيکاری توده ای ،فقرفزاينده ،سرکوب ،خشونت بی حد و مرز دولتی ،افسردگی و خودکشی باﻻ بود .صندوق
بين المللی پول به عنوان کارگزار و مدير اين برنامه ،نجات سيستم ارزی را تضمين کرد و قول داد مراقب باشد که هيچ
بانکی به کشورهای درخطر ،اعتبار جديدی ندهد تا امنيت ساختار تجارت جهانی محفوط بماند .اما ناتوانی کشورها در
بازپرداخت بدهی ،کل سيستم بانکی را که از بهره تغذيه می کند ،با قطع بهره در خطر قرار می دهد .در نظام بانکی
مثل ساير بخش ها ،سلسله مراتب وجود دارد .بانک های کوچک از بانک های بزرگ تر ،اين ها از بانک های مرکزی
و بعد بانک ها و نهادهای منطقه ای و قاره ای و جهانی تغذيه می کنند .يعنی سود که از ارزش اضافی کل ،نصيب
بانک ها می شود ،دراين زنجيره به ترتيب اهميت تقسيم و توزيع می شود و هر کدام به نسبت جايگاه خود ،سهم مناسب
خود را دريافت می کنند .اگر اين جريان از پايين يعنی بهره دهنده ی اصلی دچار مشکل شود ،مشکل مثل جريان دومينو
از پايين تا راس و باﻻترين حلقه کشانده می شود .در اين زنجيره هر حلقه با توجه به تناسب توان مالی خود ،با مشکل
درگير می شود .کوچک ترها در هم می شکنند ،ورشکسته می شوند و باﻻيی ها هم به سود مورد نظر خود دست نمی
يابند .به اين طريق وقتی بانک های پايينی که به طور مستقيم به بدهکار وام داده اند ،با مشکل عدم بازپرداخت مواجه
می شوند ،بانک های بزرگ ترکه به آن ها برای اين کار اعتبار داده اند هم با مشکل مواجه خواهند شد .در سال ٨٢
تعداد بانک های ورشکسته به  ،۴٢در  ٨٣به  ۴٨و در  ٨۴به  ٢٨بانک رسيد .صندوق بين المللی پول به عنوان
باﻻترين حلقه و مدير ،وظيفه ی خود می ديد که در اين روند دخالت کند تا بانک ها را سرپا نگه دارد .در سال ٨٢
مجموعا  ٢٢کشور مقروض از بازپرداخت  ۴٠ميليارد دﻻر سر باز زدند .البته نه از ديد انقﻼبی و مبارزه با نهادهای
مالی ،بلکه چون اصوﻻ پولی برای پرداخت نداشتند .ديگر سکه ای در جيب توده های مردم نمانده بود که بدزدند .اين
عدم پرداخت برای سال  ٨١مبلغ  ١٠ميليارد و برای سال  ٨٠معادل  ۴ميليارد بود.
ﻧموﻧه يوﻧﺎن :يوﻧﺎن و بدهی دولتی
جدول  : ۴بدهی دولتی يونان از  ٢٠٠٧تا  ٢٠١٧به ميليارد يورو
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٣١٥

٢٠١٦
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*٢٠١٧
٣٢٨

بدهﯽ به ميليارد يورو
جدول  : ۵بدهی دولتی کشورهای اتحاديه اروپا به ميليارد يورو در سه ماهه اول سال ٢٠١٧
انگليس اسپانيا بلژيک هلند يونان اطريش پرتقال لهستان ايرلند
فرانسه آلمان
کشور ايتاليا
٢٠٨
٢۴٠ ٢۴٣
بدهی ٢٩٢ ٣١١ ۴٢٣ ۴۵٩ ١ ١٢٩ ٢ ٠١١ ٢ ١١۵ ٢ ٢٠٩ ٢ ٢۶٠
دولتی
برای ساده تر کردن ارقام آن ها را روند کرده ام
جدول  : ۶توليد ناخالص داخلی کشورهای اتحاديه اروپا به ميليارد يورو ،سا ل ٢٠١۶
اطريش
يونان
بلژيک هلند
انگليس اسپانيا
فرانسه آلمان
کشور ايتاليا
360
182 718
436 1.157 2.357 3.228 2.275 1.701
BIP

پرتقال

لهستان

ايرلند

191

456

280

در سال  ،٢٠٠۴بدهی يونان نسبت به توليد ناخالص داخلی که  ١٨٠ميليارد يورو بود ،زير ١٠٠درصد قرار داشت.
بين سال های  ٢٠٠٧تا  ٢٠١٠يعنی اوج عوارض بحران جهانی جديد ،بدهی های يونان سير صعودی پيدا کرد و به
 ١۴٣درصد رسيد .درست يک سال بعد در  ٢٠١١به  ١۶٠درصد و در فاصله ی سال های  ٢٠١۵-٢٠١١به طور
متوسط به  ١٧٠درصد رسيد .بحران با رکود ايجاد کرده ،سقوط توليد ناخالص داخی را به همراه داشت .به طور مثال
 BIPيا توليد ناخالص داخلی در سال  ،٢٠٠٨به مبلغ  ٢۴٠ميليارد يورو بود اما در سال  ٢٠١۶به  ١٨٢ميليارد يورو
سقوط کرد .در همين سال بدهی به  ٣٢٠ميليارد يورو و به درصد  ،BIPبرابر با  ١٧۵درصد بود .اما يونان تنها
کشوری نبود که وضعيت بدهی اش اين گونه بود .به طور مثال نرخ بدهی ايتاليا در سال  ٢٠١٠برابر با  ١٢٠درصد
بود .نرخ بدهی کشورثروتمندی مثل ژاپن حتی  ٢٠٠درصد توليد ناخالص داخلی بود ،يعنی باﻻتر از يونان .وضع
اسپانيا و پرتقال حتی فرانسه هم چندان بهتر از يونان نبود ،اما هيچ يک از اين کشورها از نظر اقتصادی ورشکسته
اعﻼم نشدند .حقه بازی های بازار مالی اين دونوع بازی متفاوت را در رابطه با اوراق قرضه ی دولتی آن ها پيش برد.
سياست ،يونان را به زمين زد .اين جا هم صندوق بين المللی پول به همراه بانک مرکزی اروپا سکان کشتی يونان را به
دست گرفت و همان برنامه ی آمريکای ﻻتين را به عنوان مديريت بحران بدهی يونان مطرح کرد .مهم ترين مساله
صرفه جويی يعنی سخت گيری بر مردم از طريق کاهش امکانات اجتماعی از آموزش و بهداشت تا کاهش حقوق
بازنشستگی و تامين اجتماعی ،کاهش دست مزدهای بخش دولتی و خصوصی ،حذف سوبسيد ها يعنی گرانی آب و برق
و گاز و نان و غيره ،کوچک کردن دولت و فروختن دارائی های دولت ،يعنی بازنسشتگی پيش از موعد ،بازخريد
کارکنان دولت ،اخراج بخشی ديگر و خصوصی سازی های گسترده و ،...همه و همه برای بازپرداخت بدهی ،در
حقيقت بازپرداخت بهره وام و اعتبار دريافت کرده ،وگرنه خود بدهی اصلی مثل مورد آمريکای ﻻتين مقداری ناچيز
است و چند ده برابر آن تا کنون بازپرداخت شده است.
ﻧموﻧه ايﺮان :ايﺮان و بدهی دولتی
بدهی و کسر بودجه دولت و درنتيجه راه های متفاوت مبارزه با آن يا سرپوش گذاشتن موقت آن از سياست های پولی و
مالی و گرفتن وام و اعتبار که بارهمه بر شانه های مردم کارگر و زحمتکش گذاشته می شود در همه ی کشورها از
قوی ترين ها تا ضعيف ترين ها ديده می شود و جمهوری اسﻼمی ايران هم سال هاست که با آن دست به گريبان است.
معموﻻ در رابطه با بدهی ها چنان که آمد با توجه به توليد ناخالص داخلی کشور و نسبت بدهی به آن وضعيت اقتصادی
کشور وسطح اعتبار جهانی آن مورد توجه قرار می گيرد به نحوی که مثﻼ اياﻻت متحده به عنوان مقروض ترين کشور
دنيا به دليل باﻻ بودن توليد ناخالص داخلی اش از نظر جهانی با کاهش اعتبار مواجه نيست.
جدول  : ٧توليد ناخالص داخلی و بدهی دولتی به نسبت به آن ،در جمهوری اسﻼمی ايران در فاصله ی سال های
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منبع :گزارش صندوق بين المللی پول درباره ايران  ،اکتبر ٢٠١٩
با نگاهی به مبالغ مربوط به توليد ناخالص داخلی می توان تصوری از کوه ارزش اضافه ها را در نظر آورد که توسط
کارگرانی ايجاد شده که خود ماه ها دست مزد نگرفته اند و برای دريافت آن در حال اعتصاب و اعتراض اند .بسياری
از محاسبات باﻻ با توجه به ميزان قبلی صادرات نفت در نظر گرفته شده است که با واقعيت امروز صادرات نفت ايران
نمی خواند  .به طور مثال با خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم ها از اواخر سال  ١٣٩٧ /٢٠١٧گذشته از بدهی
خارجی – که معموﻻ زياد در باره ی آن در جمهوری اسﻼمی صحبت نمی شود بدهی دولت به منابع داخلی بسيار مساله
ساز است .اين بدهی يا بدهی دولتی ،يا بدهی شرکت های دولتی ،يا بدهی های بخش خصوصی است که دولت آن ها را
تضمين کرده است يا مجوز برای دادنش صادر کرده است .اين امر در رابطه با بدهی خارجی هم صادق است.
تا پايان سال  ١٣٩٣بدهی های دولت مبلغ  ٣٨٠هزار ميليارد تومان اعﻼم شد که  ١٩٦هزار ميليارد تومان آن بدهی
خود دولت و  ١٨٤هزار ميليارد تومان بدهی شرکت های دولتی بود .در اين که اين بدهی چه نسبتی با توليد ناخالص
داخلی دارد نظرات متفاوتی از طرف مسئولين اعﻼم می شود طيب نيا وزير امور اقتصادی و دارايی آن را بيش تر از
 ٣٠درصد اعﻼم می کند .مشاور رئيس جمهور از  ٤٠درصد حرف می زند.
جدول  :٨بدهی دولت به بانک ها و نهادها) به هزار ميليارد تومان(
تا سال ١٣٩٣
بدهی دولت به بانک ها و نهادها
بانک ها و موسسات اعتباری غير بانکی
اشخاص حقيقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی
موسسات و نهادهای عمومی غير دولتی نظير تامين
اجتماعی
جمع کل
تا دی ماه ٩٥

رقم )به هزار ميليارد تومان(
١٧٢
١٤١
٦٦٫٤٠٠
٣٧٩٫٤٠٠
٧٠٠

جدول شماره  ٨نشان می دهد که دولت عﻼوه بر بانک ها ،به موسسات اعتباری غير بانگی ،اشخاص حقيقی و حقوقی
بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی نيز بدهکار است .مجموع اين بدهی ها تا پايان سال  ٩٣به صورت روند
شده مبلغ  ٣٨٠هزار ميليارد تومان بود .اين مبلع اما دو سال بعد از آن در دی ماه  ٩٥به  ٧٠٠هزار ميليارد تومان
رسيده است) تابناک به نقل از گزارش وزارت اقتصاد ٢١ -اسفند  ،(٩٥که افزايشی معادل  ١٨٤درصد داشته يعنی
تقريبا دوبرابر شده است .نسبت بدهی در اين سال نسبت به توليد ناخالص داخلی که  ١١١٦هزار ميليارد تومان بوده
است ،معادل  ٦٢درصد می شود .پنج طلبکار عمده دولت عبارتند از :اول تامين اجتماعی بابت بيمه بازنشستگی،
کسورات و سهم بيمه ی کارگران و کارمندان که دولت نپرداخته است .بدهی دولت به تامين اجتماعی  ٣٣درصد کل
بدهی ها را تشکيل می دهد .دوم دارندگان اوراق بهادار دولتی که از جمله آن ها اوراق عدالت است که جديدا دولت آن
را وارد بازار بورس کرده است و دارندگان آن تاکنون حق دخل و تصرف در آن را نداشتند .سوم بانک مرکزی؛ بخش
مهمی از بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی بخاطر صدور ضمانت دولت برای گشايش اعتبار اسنادی
برای شرکت ها و سازمان های دولتی است که دريافت کنندگان آن را بازپرداخت نکرده اند .مهم ترين نمونه آن در
آغاز دهه نود فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی بانک صادرات و گروه امير منصور آريا است که اولين فساد مالی در
سطح عموم مطرح شده در جمهوری اسﻼمی است .چهارم بانک های دولتی؛ که توسط دولت برای تامين کسری بودجه
مورد سوء استفاده مالی قرار گرفتند  ،زيرا توان مخالفت برای اجرای دستورات دولت را نداشتند .البته حضور روسای
فاسد در آن ها هم که از اين مناسبات برای خود کﻼه می دوختند را هم بايد به آن اضافه کرد .پنجم بانک های
خصوصی؛ که  ٤٦درصد اين بخش بدهی ها به بانک تجارت است.
کسری بودجه که يکی از مهم ترين عوامل ايجاد بدهی دولتی در ايران است ،خود دﻻيل مختلف دارد .از تحريم و کاهش
فروش نفت يا فروش نفت به قيمت های زير قيمت رايج و مشکل دريافت پول فروش نفت .فرار مالياتی بسياری از
نهادها و سازمان ها که مبلغ آن برای استان قدس  ٢۵تا  ٣٠هزار ميليارد تومان مطرح شده است .هم چنين سپاه و
شرکت ها و هولدينگ های وابسته به آن و بخش بزرگی از اقتصاد ايران که که توسط خامنه ای تصرف شده اعم از
دارائی های مصادره شده و غيره که صحبت از  ٩۵ميليارد دﻻر است .اين دارائی ها و حساب و کتابش به اضافه آن
چه که به عنوان سهم امام و ماليات های اسﻼمی که از سيستم مالياتی کشور جداست و مستقما توسط دفاتر خامنه ای
درسراسر ايران کسب می شود ،جزو ارقام سياه است و در باره آن به کسی يا نهادی پاسخ داده نمی شود .ماليات های
اسﻼمی)خمس و ذکات( عاملی است که سبب فساد مالی دومينو در جامعه می شود .اين امر به ويژه در رابطه بازاريان
و تجار و هم چنين سرمايه داران بسيار چشم گير است و آن ها با پرداخت آن به دفاتر امام اوﻻ از پرداخت بخش بزرگی
از ماليات خود معاف می شوند يا از آن طفره می روند .هم چنين در کنارش با برگه ای که دريافت می کنند راه دريافت
وام و اعتبارات بانکی برای شان آسان می شود .در ايران تنها ماليات دهندگان صادق بدون فساد کارگران بخش های
مختلف اقتصاد کشور هستند .اختصاص مقادير زيادی از بودجه به نهادها ،سازمان ها و انجمن های مذهبی که هيچ کار
سازنده ای هم انجام نمی دهند و تنها مراکزی برای چپاول اند .اختصاص بخش بزرگی از بودجه به نيروهای مسلح و
فعاليت های دورن و برون مرزی آن ها که معموﻻ اين بخش از بودجه خورها دو نوع بودجه دارند بودجه اعﻼم شدنی
و بودجه های پنهان که گاه بخش پنهان آن ها بدون حد و حدود است مثل بودجه ای که صرف دخالت در امور
کشورهای ديگر می شود ،به طور مثال فﻼحت پيشه نماينده مجلس می گويد :ما  ٣٠ميليارد دﻻر پول به سوريه داديم
بايد پس بگيريم) ٣١ارديبهشت  .(٩٩يا بودجه های مربوط به صنايع موشکی .از فعاليت درون مرزی شان جز سرکوب
در مواقع ﻻزم ،کمکی نصيب توده ها نشده است اين مساله را در سيل فروردين  ٩٨و آتش سوزی جنگل ها در سال ٩٩
ديده ايم.
جدول  :٩بدهی دولتی نسبت به توليد ناخالص داخلی ايران در فاصله ی سال های (١٣٩۵ -١٣٩١ )٢٠١۶ -٢٠١٢
٢٠١۶
٢٠١۵
٢٠١۴
٢٠١٣
٢٠١٢
سال
17,1
12,2
10,6
10,7
12,7
درصد
بدهی دولت به بانک ها :به بانک مرکزی در سال  ٩٨مبلغ  ٣٤٨هزار ميليارد تومان است .باشگاه خبرنگاران جوان
دوم دی ماه
جدول  :١٠بودجه ،کسری بودجه ،نقدينگی در  ٥سال گذشته به هزار ميليارد تومان) ارقام روند شده اند(

سال
بودجه
کسری بودجه

٩۵
٩٧٨
۶١

٩۶
١ ٠٨۵
٢٧

٩٧
١ ٢٢٣
۶٣

نقدينگی

٢٢۴٠

٢٣٨٠

١ ٨٨٢

٩٨
١ ٧٣٩
بين  ٧٠تا
١٠٠
٢٢۶٠

٩٩
٢ ٠١٧
تا  %٨٠کل بودجه
پايان سه ماه اول
*٢۶۵١

طبق گفته های همتی رئيس کل بانک مرکزی؛ حجم نقدينگی در پايان سال  ٩٨مبلغ  ٢۶۵٧هزار ميليارد تومان بود و
در آخر پنج ماهه سال  ٩٩با رشد ١٢درصد به  ٢٩٧۶هزار ميليارد تومان رسيده است .وی معتقد است که بانک
مرکزی توانسته نقدينگی را کنترل کند اما ميزان رشد آن نشان می دهد که نسبت به سال  ٨۴که متوسط رشد ١٢ ۴
درصد بود و با توجه به ميزان فروش سکه و فروش دارائی های دولتی برای چذب نقدينگی موفقيتی حاصل نشده است.
نقدينگی حجم پول در گردش جامعه است که بخشی به صورت خالص پول و بخشی به صورت شبه پول است.
در ارتباط با تامين کسری بودجه از طرف نهادهای مختلف پيشنهاداتی به دولت شد شامل :افزايش قيمت ارز و سپردن
ارز به نوسانات بازار برای کسب درآمد؛ تبديل طﻼی ذخيره به سکه و فروش انبوه آن؛ مسدود ساختن سپرده های
بانکی مردم و استفاده از آن ها در طرح های عمرانی که بخشا بانک ها بدون اعﻼم به مشتريان و توافق آن ها اين کار
را انجام دادند ) مصباحی مقدم از تشخيص مصلحت نظام؛ چاپ  ٣٠تا  ٤٠هزار ميليارد اوراق قرضه جديد )مجلس
 (١١که دولت اجازه چاپ  ٢٤٠هزار ميليارد تومان را گرفته است؛ فروش دارائی های دولت در بورس از ارديبهشت
ماه جاری؛ اعﻼم فروش نفت به مردم و از آخرين کوشش ها گرفتن ماليات از خانه های خالی و سکه هايی که فروختند.
با اين تمهيدات دو هدف مورد نظر است  :اول جمع آوری نقدينگی و سرمايه های سرگردان با هدف مبارزه با تورم .
دوم استفاده از نقدينگی جمع شده برای پرداخت دست مزدهای نيروهای وابسته به دولت که دوباره اين پول را به بازار
پمپاژ می کند .واقعيت اما اين است که اقتصاد جمهوری اسﻼمی توان پاسخگويی به نيازهای جامعه را ندارد .بحران
سرمايه داری که فاصله بين شان کوتاه تر شده به طوری که در دو دهه قرن جديد شاهد سه حمله آن بوديم وبه ويژه که
در دوران کرونا حدت و شدت بيش تری يافته است نه تنها ايران بلکه کل سيستم سرمايه داری را به سمت تخريب هل
داده است .تطابق خود با بحران که برای کشورهای پيشرفته سرمايه داری مشکل شده است برای کشورهايی مثل ايران
که در آن به دليل  ٤٣سال فساد سياسی اقتصادی و جنگ و دخالت های جنگی ،تکنولوژی کهنه و از کار افتاده و
بارآوری کار بسيار پايين و استثمار نيروی کار عظيم است ،چنين امری امکان ناپذير است.
بحﺮان کﺮوﻧﺎ و بدهی دولتی
بحران کرونا فراتر از يک بحران اقتصادی)برای جلوگيری از طول دادن مطلب در رابطه با بحران اقتصادی به مقاله
بحران اقتصادی ،فريده ثابتی ،مجله نگاه شماره  ٣١رجوع شود( ،دولت های سرمايه داری را به چالش کشيده است .با
وجود هزينه های نجومی که برای رقابت در امر تسخير فضا با چشم داشت کشفياتی که در خدمت سرمايه قرار گيرد و
به کسب سود و ارزش افزايی سرمايه ياری رساند وپيشرفت عظيم تکنولوژيک با هم دارند ،در زمينه ی بيماری های
همه گير که بارها انسان های همه ی کشورها را غربال کرده ،چندان کوششی نکرده اند و برای مواجهه با موارد مشابه
آماده نبودند؛ يعنی سرمايه گذاری در زمينه ی پژوهش و تحقيقات ،وقتی پای زندگی انسان ها که اکثريت آن ها را مردم
کارگر و زحمتکش جهان تشکيل می دهند ،در ميان باشد ،در همه ی زمينه ها با بی توجهی مواجه يا ناکافی بوده است.
قابل توجه است که عامل زمينه ساز اين بيماری ها شرايطی است که سرمايه داری در جهان ايجاد کرده است.
درمواجهه با بيماری نيز در همه کشورها با توجه به سياست های اجتماعی از جمله سياست مربوط به سﻼمت و
بهداشت ،دچار کمبودهای شديد امکاناتی و پرسنل بودند .اين سياست که هشدارهايش از سال  ٢٠٠٠با کاهش نرخ رشد
به طور مثال در آلمان شروع شده بود ،در سال  ٢٠٠٤با تﻼش دولت سوسيال دموکرات به بار نشست .استخدام کادر
پزشکی و بهداشتی محدود شد .جای بازنشسته ها پرنشد .بسياری از مراکز بهداشتی به بخش خصوصی واگذار شد يا به
بهانه قديمی بودن بسته شد و کارگرانش رها شدند .فشار کار بر نيروهای باقی مانده شدت گرفت به نحوی که بسياری
تاب ماندن و ادامه کار را نياوردند .خروج بسياری از داروها از شمول بيمه و پرداخت حق ويزيت فصلی و پرداختی
برای هر نسخه و  ...بسياری از کارگران و توده های مردم را به صرفنظر کردن از مراجعه به پزشک واداشت .اين
امر را هم در ايران با نياز به  ٢٩٠٫٠٠٠پرستار برای رسيدن به استنادارد پرستاری و بيمه های تکميلی و خصوصی
کردن بسياری از خدمات بهداشتی می بينيم.
در مواجهه با کوويد  ،١٩دولت های سرمايه داری که آماده مواجهه با چنين وضعيتی نبودند ،در وهله ی اول به بهانه ی
کمک به کارگران برای جلوگيری از بيکاری بياری سرمايه داران آمدند .در آلمان دولت با کمک هايش تا هشتاد درصد
پرداخت دست مزدها را به عهده گرفت .اتحاديه ها هم به کمک آمدند و از کارگران خواستند برای جلوگيری از بيکاری
با کاهش دست مزد خود موافقت کنند .در اين ميان برای جلو گيری از اعتراضات سرمايه داران کوچک و مغازه داران








از جمله تاکسی داران و کيوسک داران به برخی يک بار  ٩٠٠٠يورو پرداخت شد و به برخی کمک هزينه ی کار
کوتاه شده از نطر زمانی ويا بيش تر .در مجموع بدهی دولتی ناشی از کرونا يا مجموعه ی کمک های مالی يا بخشيدگی
مالياتی و غيره  ١ ٣۵١بيليون يورو بود و برای ماه نوامبر و دسامبر به خاطر تعطيلی کلی ماهانه بيش از  ١٠ميليادر
و برای تعطيلی دو ماهه سال  ٢٠٢١نيز ماهانه  ١١ميليارد يورو و کل سال  ٢٠٢١نيز مبلغ  ٩۶ميليارد در نظر گرفته
شده است .از اين مبلغ ،تنها  ٢٠٠ميليون يورو برای افزايش کمک بچه به خانواده ها بود .در مجموع بدهی دولتی در
آخر سپتامبر  ٢٠٢٠به بيش از  ٢ ٢بيليون يورو رسيد )در شمارش اروپايی غير از انگليس هر بيليون هزار ميليارد يا
مساوی است با  ،١ ١٠١٢اما در سيستم آمريکايی بيليون همان ميليارد است با نه صفر مساوی  .(١ ١٠٩طبق مندرجات
پيمان ماستريخت مقدار بدهﯽ دولتﯽ را با توليد ناخالص داخلﯽ مﯽ سنجند .اگر بدهﯽ تا  ٦٠درصد توليد ناخالص
داخلﯽ ) (BIPباشد قابل قبول و فراتر از آن مشکل زاست.سهم بدهﯽ آلمان به نسبت  BIPاز  ٦٢٫٧درصد به ٧٤
درصد رسيده است .اين سهم برای آمريکا در پايان سال  ٢٠٢٠به ١٣٠درصد ،فرانسه ١١٦درصد ،ايتاليا ١٥٩
درصد ،و انگليس  ١٠٢درصد رسيد.
در رابطه با ايران اطﻼعات دقيقﯽ در دست نيست .رئيس بانک مرکزی مﯽ گويد مبلغ  ٢٠٠ميليون يورو هزينه خريد
واکسن در مرحله اول بود و مبلغ  ٢٥٫٠٠٠ميليارد تومان نيز صرف تجهيزات و معالجات مربوط به کرونا شد .در
فروردين  ٩٩مبلغ  ٧٥٫٠٠٠ميليارد تومان تسهيﻼت برای کمک به کسب و کارهای آسيب ديده با سود  ١٢درصد با
بازپرداخت دوساله تامين شد.
بر اساس گزارش ايرنا در  ١٧فروردين  ١۴٠٠به اين شرح است:
) ٩ ١۴۶(١ميليارد تومان برای کمک به  ۵١۶ ٠٠٠کسب و کارآسيب ديده با  ٩۵٧ ۵٢٠نفر کارکن.
) ۵ ٠٠٠ (٢ميليارد تومان بيمه کرونايی برای سه ماه اسفند  ٩٨و فروردين و ارديبهشت  ٩٩که برای آن ٢٠٨ ٩٩٩
نفر ثبت نام کردند اما  ٩٧ ۵٢٧نفر موفق به درسافت وام با  ١٢درصد بهره شدند.
) (٣وام يک ميليونی خانواده های يارانه بگيربا بهره  ۴درصد .اين کمک از روی يارانه های ماهانه کسر می شد .يک
کارگر بازنشسته بيان می کرد که از يک ميليونی تومانی که به من داده شد ماهانه  ٣۵ ٠٠٠تومان به طور مرتب از
يارانه ام کم می کنند اما اين يک ميليون صرف معالجه کرونا يم برای پرداخت پول اسکن و دارو شد و کمکی برای
مخارج زندگی ام نبود .تا اين جا دولت نصف اين کمک را پس گرفته است ،پس کمکی در ميان نبوده است .به ١١
ميليون خانوار که  ٣٠ميليون جمعيت را در بر می گرفت برای مرحله ی دوم يک کمک يک ميليونی داده شد که از دی
ماه  ٩٩قسط های آن از يارانه ی بنزين کم می شود.
) (۴پرداخت ماهانه بين  ٢٠٠تا  ۶٠٠هزار تومان به يک ميليون خانوار که در مجموع  ٣۵٠ميليارد تومان می شود.
نحوه بازپس گيری اين وام کمک را نيافته ام.
) (۵يارانه معيشتی  ١٠٠و  ١٢٠هزار تومانی به خانوارهای فاقد درآمد ثابت ١٠٠ ٠٠٠ .تومانی ها افرادی هستند که
تحت پوشش کميته امداد يا بهزيستی هستند .اين کمک شامل کارکنان بخش دولتی ،نيمه دولتی ،خصوصی ،عمومی،
مستمری بگيران و هر کسی که به نحوی درآمدی دارد نمی شود.
وزير کار می گويد مبلغ  ١٠٠ ٠٠٠ميليون تومان به کمک معيشت خانواده های فقير و کارگری اختصاص يافت که
معلوم نيست به چه گروه هايی داده شد .تا اين هم بدهکاری دولتی به مفهوم کمک بدون برگشت بسيار ناچيز است .تا
سه شنبه  ١٧فروردين تنها يک درصد جمعيت واکسينه شده اند که احتماﻻ در وهله اول شامل مقامات کشوری و
لشگری و اهل و عيال و فاميل آن ها و سپس معدودی از کارکنان بهداشتی بوده است .در حقيقت دولت ايران تا کنون
صبر کرده است تا با همه گيری فله ای ،بيماری به صورت عادی دربيايد ولی موج چهارم بيماری و جهش های
ويروس نشان داد که صبر ايوب و بهشت زهراهای بيشمار می خواهد وناچارا بايد به واکسيناسيون اقدام کرد که دولت
هنوز دست به دست می کند.
چه کسﺎﻧی بدهی هﺎی دولتی را خواهند پﺮداخت
در آلمان اکنون بانک مرکزی از دولت برای پول هايی که جهت مخارج می گيرد بهره ای نمی گيرد .اما وقتی شرايط
کمی عادی تر شود و پای بهره به ميان بيايد ،دولت بايد بخشی از درآمدش را برای پرداخت بهره بدهی ها به بانک
مرکزی بدهد .راحت ترين بخشی که در ديد دولت ها جای می گيرد بخش عمومی ،اجتماعی شامل آموزش و بهداشت
و ...و عمرانی است .ماليات ها به ويژه ماليات غير مستيقيم که روی کاﻻهای ضروری و خدمات کشيده می شود ،باﻻ
می رود .چون اکثريت افراد جوامع را مردم کارگر و زحمتکش تشکيل می دهد اين بار روی دوش آن ها تلمبار می
شود .هنوز معلوم نيست که کمک های کوچک داده شده به مشاغل مستقل و شرکت ها و کارگاه های کوچک چه
سرنوشتی خواهد داشت .آيا پس گرفته خواهد شد يا نه که در اين صورت هم بارش بين همه تقسيم خواهد شد .اما شرکت
های بزرگ مسلما کاهش مالياتی و کمک های ويژه ديگر دريافت خواهند کرد .کسی هم نگفت اين شرکت ها که ده های
سال سود کرده اند ،آيا چيزی از اين سودها به غير از دست مزدها به کارگرانش رسيده است؟ آيا يک بار گفته اند که ما
بخشی کوچک از سود خود را به دولت می بخشيم تا صرف امور اجتماعی شود؟ مسلما که چنين کاری نکرده اند .بار
بدهی های دولت ،همواره بردوش توده های کارگر گذاشته می شود .تا وقتی که کارگران شانه های خود را از زير اين

بار کنار نکشند؛ تا در مقابل دولت سرمايه تمکين نکنند؛ تا به قدرت متحد خود برای رهايی از ستم طبقاتی تکيه نکنند،
در بر همين پاشنه خواهد چرخيد و نصيب شان از زندگی بارکشی و سود رسانی به سرمايه خواهد بود.
آپريل  /٢٠٢١فروردين ١۴٠٠
***
* روزانه  ٢٠٠٠ميليارد تومان به نقدينگی اضافه می شود .فروش سهام و حرکت بخشی از نقدينگی به سمت بورس
رشد افزايش آن را کاهش می دهد .باﻻ رفتن قيمت ارز خارجی که با کاهش قيمت ارز ملی همراه است ارزش دﻻری
نقدينگی را پايين می آورد .در کشوری که قيمت های جاری در جامعه با دﻻر هماهنگ می شود می توان از باﻻ رفتن
مصنوعی قيمت ارز برای کاهش نقدينگی ،هم چنين از سناريوی ديگری با فروش دارايی های دولت برای تامين پول
جهت پرداخت دست مزدهای کارکنان دولت صحبت کرد .توفيدن در بازار بورس و فروش نفت به مردم چنانکه در ماه
های اخير شاهديم در اين زمره است.
توضيح :مقاله در سال  ٢٠١٧نوشته شد و با اطﻼعات جديد اکنون منتشر می شود.
زيرنويس:
Auf dem Sprung- Brasilien/Indien und China-RLS
Stephan Schmalz, Mathias Ebenau
2011, Berlin
بقيه منابع را در نوشته ذکر کرده ام.

