پشت پرده طرحهای یارانهای
دولت باالخره طرحی را که از مدتها پیش زمزمهاش شنندیده میشنند به اارا درروردح ح ف یارانه کاالهای اسنناسننی یا ه ا دالر
 4200تومانی .دالر  4200تومانی در اصنن یارانهای بود که دولت روحانی در رغاز سننا  97برای کم کرد رثار شننوا ارزی 1بر
قی ت کاالهای اسنناسننی وضننن ن ود .در ابتدای اارای طرح ،این یارانه فهرسننت بلددی از کاالها را شننام میشنند؛ اما رفته رفته با
تشندید ترریمها و کم شند دررمدهای دولت از طرفی و افزایش قی ت دالر از طرف دیگر 2و در نتیجه بسنتهتر شند دسنت دولت در
تامین بوداه مورد نیاز این یارانه ،از اقالم این فهرسنت کاسنته شند و در نهایت فقط به گددم ،دارو ،چهار نهاده دامی (کدجاله سنو یا،
ذرت ،او ،دانه سو یا) و روغن خام مردود شد .دولت رئیسی تص یم گرفت دو مورد رخر را نیز با یک یارانه نقدی ( 400هزار توما
برای سه دهک او و  300هزار توما برای شش دهک بعدی) اایگزین ن اید.
در این نوشنته میکوشنیم پشنت پرده طرحهای یارانهای ماندد طرحهای باال (از وضنن تا ح ف ارز ترایری) را بکاویم تا بلکه مدطق
اقدامت دولت را دریابیم .قب از ایدکه وارد برث شنویم ،بیا یک تککیک ضنروری مین اید .یارانه به دو صنورت قاب توزین اسنتح
( )1قی تی (غیرمسننتقیم) ح دولت با داد یارانه به تولید کدددگا ( و یا واردکدددگا ) و تعیین سننقق قی تی برای کاالی نهایی ،قی ت
کاالی مورد نظر را کدتر کرده و از این طریق از مصننرف کدددگا ح ایت میکدد )2( .نقدی (مسننتقیم)ح دولت قی ت گ اری را به
دست بازار سپرده و هر ح ایتی که میخواهد انجام دهد را به شک نقدی به مصرف کددده پرداخت میکدد .مشخص است که طرح
هندف دند کرد یناراننههنا کنه دولنت اح ندی ن اد اارا کرد و ه ندین طرحی کنه دولنت رئیسننی در دسنننت اارا دارد ،تبندین یناراننه
غیرمسنتقیم (در دولت اح دی ن اد یارانه حام های انرژی و در دولت رئیسنی یارانه کاالهای اسناسنی) به یارانه مسنتقیم اسنتح هر دو
طرح بخشننی از یارانههای قی تی را ح ف کرده و مقنداری یارانه نقندی پرداخت کردند .اما چرا دولتها به سنن ت چدین طرحهایی
میروند؟

دالی دولت برای اارای طرح
حامیا اارای این طرح که ع دتا به نهادهایی از ا له اتاقهای بازرگانی ،دانشکدههای اقتصاد ،روزنامههای مطرح اقتصادی و ...
تکیه دارند ،اسنتدال میکددد که این یارانه ناکارا اسنت ،به این معدی که نه تدها در ترقق بخشنید به اهداف عدالت مرور (ک ک به
اقشنار فرودسنت) ناتوا بوده بلکه حرکت اقتصناد را نیز مخت کرده و از این مجرا مواب زیا ک رحاد اامعه شنده اسنت .ایشنا با
اشنناره به فهرسننت بلددباالیی از ادله ،چارهای از اراحی و خارج کرد این «توده سننرطانیا اقتصنناد ایرا ن یبیدد .بگ ارید این
دالی را در ایدجا نیز مختصرا شرح دهیم.
دولنت در سننا گن شننتنه تنا پناینا دیمناه نزدینک بنه  12میلینارد دالر ارز خنارای را بنا نر ترایری (از قرار هر دالر  4200تومنا ) بنه
واردات کاالهای اسناسنی اختصنا

داده اسنت .اگر این  12میلیارد دالر در بازار رزاد و به قی ت هر دالر  25000توما فروخته شنده

 1مدظور از شنوا ارزی در ایدجا افزایش ناگهانی قی ت ارزهای خارای و به وی ه دالر امریکا اسنت .دونالد ترامپ پیش از رنکه در انتخابات سنا  1396رمریکا پیروز شنود،
به عدوا یکی از نامزدهای ریاسننت ا هوری وعده داده بود که از توافق براام خارج خواهد شنند .گرچه از پیروزی او در انتخابات تا روی کار رمدنش چدد ماهی فاصننله
واود داشت اما عزمش را طوری نشا داده بود که از فردای پیروزیش قی ت دالر روند صعودی گرفت و متعاقب ر قی ت کاالهای مختلق نیز رو به صعود گ اشت.
 2که این دومی تا حدودی معلو اولی است.

بود ،چیزی نزدیک به  250هزار میلیارد توما به دررمدهای دولت افزوده میشند .برای ایدکه مقیاسنی در ذهدتا شنک بگیرد کافی
اسننت بدانیند که مج وع سنناالنه ک یارانه نقندی  45هزار تومانی چیزی در حدود  50هزار میلینارد توما اسننت .پس دولت روی
کاالهای اسناسی چیزی نزدیک به  5برابر یارانههای نقدی سا گ شته ،یارانه غیر نقد پرداخت میکرد .اگر قرار بود این روند در سا
ااری نیز دنبا شنود (با افزایش اهانی قی ت کاالهای مشن و این ارز که پس از ادا اکراین رقم خورد) ،این میزا تا  50درصند
نیز افزایش مییافت.
حا این سنوا مطرح میشنود که اگر این یارانه صنرف تهیه مایرتاج ضنروری برای مردم شنده اسنت و این مایرتاج در هر صنورت باید
تامین میشند ،چرا اندازه و روند رو به رشند ر باید اه یت داشنته باشند؟ پاسخ این است که یارانه با هدف ح ایت از اقشار فرودست
پرداخت میشنود و نه ه ه مردم .در واقن یارانه بدا بر رسنالتش میبایسنت به طور نابرابری به نکن اقشنار فرودسنت پرداخت شنود .اما به
میکرد ،یعدی به طور نابرابری به نکن اقشنار فرادسنت توزین میشندح کامال روشنن

راحتی میتوا نشنا داد که این یارانه برعکس ع

اسنننت کنه بنا پرداخنت یناراننه غیرمسننتقیم میزانی کنه بنه هر فرد تعلق میگیرد متدناسنننب بنا مصننرف او از کناالی یناراننهای خواهند بود؛
ه ندین واضن اسنت که اقشنار فرادسنت اامعه بیشنتر از اقشنار فرودسنت مصنرف میکددد؛ بدابراین قاب حدس اسنت که این یارانه
نابرابری مواود را تشنندید میکرد .دادههای ا ن روری شننده نیز این ادعا را تایید میکدددح بدا بر رمار دهک دهم  27برابر دهک او
از یناراننه ارز ترایری بهرهمدند شنننده اسنننت .این یعدی ینک خنانوار  4نکره از دهنک دهم مناهیناننه  3میلیو تومنا یناراننه درینافنت کرده
است ،در حالی که یک خانوار  4نکره از دهک او ماهیانه به میزا  110هزار توما از این یارانه بهره مدد شده است .اگر ه ین میزا
یناراننه بنه صننورت نقندی و بنه طور برابر بین کن ا عینت توزین میشننند ،بنه هر خنانوار  4نکره چیزی در حندود  1میلیو و  200هزار
توما میرسنید .قاب حدس اسنت که این ما به التکاوت برای این اقشنار (مالال اختالف  1میلیو و  90هزار تومانی برای دهک او )
بوداه رنها را دستخوش بهبود قاب تواهی میکرد.3
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ن ودار 1بهره مددی دهک ها از یارانه کاالهای اساسی

 3بر اسناس دادههای مرکز رمار ایرا متوسنط هزیده ماهیانه یک خانوار از دهک دهم  20میلیو و  500هزار توما اسنت .این در حالی اسنت که ه ین شناخص برای دهک
او  2میلیو توما بررورد شده است .بدابراین افزایش  1میلیو تومانی برای دهک او تغییر قاب تواهی است.

انتقادی که مع وال مطرح میشننود این اسننت که رننه به عدوا یارانه نقدی پرداخت میشننود ن یتواند افزایش قی تهایی که واقن
میشنود را ابرا ن اید .برخی کاالها که تا پیش از این یارانهای بودند چدا گرا میشنوند که اقشنار فرودسنت باید مصنرف خود را از
رنهنا کناهش داده و الگوی مصننرف خود را تغییر دهدند .این کنامال درسننت اسننت؛ بنا این حنا درینافنت کددندگنا این یناراننه مصننرف
خودشننا را طوری سنناما میدهدد که در نهایت از این طرح مدتکن میشننوند .رننه در نتیجه طرح هدف دد کرد یارانهها در دولت
اح دین اد (در رذرماه  )1388اتکاق افتاد موید این ادعاسنت .ن ودار زیر نسنبت مصنرف  20درصند فرودسنت اامعه به مصنرف ک
اامعه را چدد سنا قب و بعد از اارای طرح نشنا میدهد .میبیدیم که با اارای این طرح نسنبت م کور روند صنعودی میگیرد و از
 5.31درصند در سنا  89به  6.79درصند در سنا  92افزایش مییابد .بدابراین نه تدها مصنرف اقشنار فرودسنت کاهش نیافته ،بلکه
حتی مصرف نسبی رنها هم افزایش یافته است.
6.79
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این تدها شناخصنی نیسنت که بهبود شنرایط زندگی اقشنار فرودسنت در این سنا ها را نشنا میدهد .در ه ین دوره ضنریب ایدی- 4به
عدوا شناخصنی از نابرابری کلی مواود در اامعه -از  0.41واحد به  0.365واحد کاهش یافته اسنت .بدابراین به نظر میرسند که
انتقاد مطرح شنده وارد نیسنت .اما ریا رنطور که دولت ادعا میکدد این طرحها در اهت ح ایت از اقشنار فرودسنت اارایی میشنوند؟
ریا این نتیجه به این معدی اسنت که دولت حافظ مدافن اقشنار فرودسنت اسنت؟ میدانیم که ایدطور نیسنت .ه ندین میدانیم که وضنن
معیشنتی اقشنار فرودسنت در سنالیا اخیر به طور کلی بدتر شند داشنته اسنت .برای پی برد به پاسنخ این مع ا ک ی به چیسنتی و
چرایی یارانه میپردازیم.

 4ضریب ایدی شاخصی متداو برای اندازه گیری نابرابری در اامعه است .این شاخص نابرابری را به صورت عددی بین صکر و یک گزارش میکدد و هر چه که به یک
نزدیک تر باشد ،نشا دهدده نابرابری بیشتر است.

ضرورت پرداخت یارانه
از کارکردهای یک دولت سنرمایهدارانه یکی تسنهی انباشنت سنرمایه اسنت .گرچه سنرمایه در هر شنرایط باالخره به طریقی راه خود را
برای کسنب سنود و فربه شند پیدا میکدد ،اما یقیدا در شنرایط مختلق سنرعت انباشنت متکاوت خواهد بود .مسنلم اسنت اامعهای که
به زیرسناختهای ع ومی از ا له ااده ،پ  ،انشنعابات انرژی و  ...مجهز اسنت نسنبت به اامعهای فقیر ،دایره ع

وسنینتری به

سننرمایه میدهد .نکتهای که در مورد این زیرسنناختها واود دارد این اسننت که گرچه در یک اامعه مبتدی بر انگیزه سننود سنناخته
میشوند ،اما مستقال صرفه اقتصادی ندارند .هر چدد در سالیا اخیر سیاستهای نئولیبرالیستی در بسیاری از اوامن سعی داشتهاند
سودروری در تولید این کاالها را نیز برای سرمایهدارا تض ین کددد اما در هر صورت ه یشه بخشی از این کاالها از این دایره به دور
میماندد ،بخشی که وظیکه ر بر عهده دولت سرمایه است.
دولت با دیدی اامنتر این کاالهای ع ومی را بدو صننرفه اقتصننادی تدارا میبیدد تا شننرایط مورد نیاز برای انباشننت سننرمایه را
تسنهی کدد .مورد زیر سناخت (و بسنیاری موارد دیگر) از ا له شنرایطی اسنت که به سنرمایه رورده سنرمایه دار مربو اسنت؛ در کدار
ایدهنا ،شننرایطی نیز واود دارنند کنه بنه نیروی کنار مربوطدند .مالال اگر بنه دلین ک بود یند در رژیم غن ایی مع و  ،ه نه کنارگرا بنه کم
کاری تیروئید مبتال بوده و در طو روز مدام خسنته و کسن باشندد مسنلم اسنت که انباشنت با ت ام ظرفیت اتکاق ن یافتد .در ایدجا
دولنت سننرمناینه وظیکنه خود میبیدند کنه بنا پرداخنت یناراننه و وضننن تکلیق بر تولیندکددندگنا ن نک این ک بود ع ومی در رژیم غن ایی
کارگرا را برطرف ن اید .این کار نیز ماندد ن ونه زیرسناخت م کن اسنت مسنتقال صنرفه اقتصنادی نداشنته باشند ،اما در افق بلدد مدت
سود بیشتر سرمایه را تض ین میکدد.
ه ندین میدانیم که در طی یک دوره بررانی سننرمایهداری با اخراج کارگرا ا عیت بیکارا را افزایش داده و از این طریق میتواند
دسننت زدهنا را تنا حند م کن (و حتی ک تر از ارزش نیروی کنار) پنایین بکشن ند .در نتیجنه این تهناام انتظنار میرود اعتصنننابنات
سنازما یافته و یا شنورشهای کوری که بی واسنطه ابتدای ترین نیازهای انسنانی را فریاد میزندد افزایش یابدد و سنرمایه خود را با این
خطر روبهرو ببیدند که در فرریدند انبناشننتش وقکنه ر دهد .در این مواقن نیز انتخنا عقالنی دولت سننرمایه ر اسننت که با پرداخت
بخشی از مدابن خود به صورت یارانه و تدارا معیشت حداقلی برای اقشار فرودست سعی در فرونشاند این اعتراضات ن اید.
بدابراین میتوا گکت یارانه ت هید دولت سنرمایهداری اسنت برای تضن ین انباشنت سنرمایه .ولی این کار تا کجا ادامه مییابد؟ مالال
چرا غن ای رایگنا بنه عدوا ینک کناالی یناراننهای در اختینار ع وم قرار ن یگیرد؟ و ینا چرا بهرهمدندی از سننر پدناه ازم خندمنات ع ومی
نیسنت؟ پاسنخ باز هم به ضنروریات انباشنت سنرمایه بر میگردد .سنرمایهدارا برای داشنتن دسنت باال در تعیین دسنت زد نیازمدد خی
افرادی هسنتدد که ررزو میکددد در دسنت زدها و شنرایط کاری فعلی به کار گرفته شنود .لیکن فراهم بود غ ا ،مسنکن و به طور کلی
نیازهای ابتدایی انسننا در هر مقطن تاریخی ،طبیعتا از انگیزه بیکارا برای کار کرد کاسننته خواهد شنند و در نتیجه ا عیت افراد
اویای کار (ارتش ذخیره نیروی کار) تقلی خواهد رفت و مواب میشننود کدترلی که سننرمایهدارا در تعیین دسننت زد نیازمدد ر
هسننتدد از دسننت برود .پس میتوا گکت یارانهها تا ر حد گسننترده میشننوند که مدافن سننرمایه داری در کلیت ر تامین شننود و نه
بیشننتر .در ادامه سننعی میکدیم نشننا دهیم که دولت ایرا چطور در وهلههای مختلق این مدطق را پیش گرفته و طرحهای یارانهای
هم در اص ت هیداتی هستدد برای تض ین مدافن سرمایه.

طرح ح ف یارانه کاالهای اسنناسننی در مراح ابتدایی اسننت و هدوز اثرات ر مشننخص نشننده اسننت .در ایدجا قصنند داریم طرح
هدف دد کرد یارانه ها که در دولت اح دین اد به اارا دررمد را بررسنی کرده و نتای را تع یم دهیم .در باال گوشنهای از اثرات طرح
هدف دد کرد یارانهها بیا کرده و ر را برای اقشار فرودست مالبت ارزیابی کردیم ،ولی در ایدکه هدف اصلی طرح ه ین اثرات بوده
باشد شک بردیم .حا بیایید از زاویهای دیگر به این طرح نگاه کرده و هدف اصلی طرح را دنبا کدیم.

بررا سرمایه و طرح هدف ددی
سنودی که از سنرمایه حاصن میشنود – به از ر بخشنی که به مصنرف سنرمایهدار میرسند -بداسنت به عدوا سنرمایهای ادید به
سنرمایههایی که از پیش انباشنت شنده اضنافه شنود .اما برای رنکه چدین شنود ،سنرمایه ادید باید بتواند سنودی به اندازه سنایر سنرمایهها
کسنب کدد .میتوا گکت سنرمایه ادید برای رنکه بتواند در ا ن سنرمایهها پ یرفته شنود باید بتواند سنودی همتراز دیگر سنرمایهها
کسنب کدد .مالال اگر در اقتصناد  100واحد سنرمایه داریم و نر سنود سنالیانه  20درصند ااری اسنت ،در انتهای سنا  20درصند سنود
با فرض رنکه سنرمایه دار چیزی از ر مصنرف ن یکدد -مواب پدید رمد  20واحد سنرمایه ادید میشنود .حا این  20واحدسننرمایه ادید باید بتواند در انتهای سننا بعد  4واحد ( 20درصنند) سننود کسننب کدد .اگر فرض بگیریم طبقه کارگر ااازه هیچ
تعدیای به سنرمایه ن یدهد ،سنرمایه ادید برای رنکه بتواند سنودی همتراز دیگر سنرمایهها کسنب کدد ،یا باید به سنرا عرصنهای
ادید رود و یا باید در عرصنههای مواود با دیگر سنرمایهها رقابت کدد .رقابت در عرصنههای مواود باعث میشنود نر سنود ه ه
پایین بیاید .در مالا باال اگر  20واحد سنرمایه ادید به سنرمایههای از پیش مواود اضنافه شنود و با ر ها رقابت کدد ،در سنا دوم باز
هم  20واحد سنود بدسنت میرید ،ولی ایدبار نر سنود ااری در اقتصناد  17درصند خواهد بود .برای رنکه چدین اتکاقی نیکتد باید به
طور مداوم عرصنههای ادیدی برای کسنب سنود باز شنود .اما این امر نیز برای ه یشنه و به سنادگی امکا پ یر نیسنت .دلیلی واود
ندارد که سنرمایه ادید امیدوار باشند که در عرصنههای ادید سنودهای خوبی مدتظر اوسنت .پس نر سنود ه واره به سن ت پایین
گرایش دارد .این طالن نرسی است که بر پیشانی سرمایه نوشته شده استح گرایش به نزو نر سود.
حا بیاید فرض باال را کدار بگ اریم .در این صنورت یک انتخا دیگر برای سنرمایه ادید واود خواهد داشنتح به سنرمایههای از
پیش مواود اضنافه شنود؛ ولی ایدبار به اای رقابت ،با رنها مترد شنده و ه گی سنعی کددد سنود بیشنتر را با عقب راند کارگرا از
مواضنعشنا بدسنت رورند .در مالا باال ،مج وع  120واحد سنرمایه در سنا دوم ،با کاهش  4واحدی دسنت زد و اضنافه کرد ر به
سنود خود ه ا نر سنود  20درصند را بدسنت میرورند .پس در ک دو راه پیش روی سنرمایه واود داردح عقب راند طبقه کارگر و
یا کشنق عرصنههای ادید سنود روری .یکی از کارکردهای سنیاسنتهای نئولیبرالیسنتی ه ین فراهم روری عرصنههای ادید برای
اوال سنرمایه اسنت .سنرمایه که در نزاع طبقاتی ااری در باقی عرصنههای اقتصنادی ن یتواند پیروزی ادیدی کسنب ن اید ،تشنده
عرصنههای نو اسنت تا رننه رموخته را برای اسنتخراج ارزش اضنافی بیشنتر و کسنب سنود باالتر به کار ببددد .اگر تا دیروز از کارگرا
شنهرداریها به واسنطه قراردادهای یکپارچه دولتی و امدیت شنغلی باال ارزش اضنافی مشنخصنی به چرخه اقتصناد و سنود روری سنرمایه
وارد میشند ،امروز شنرکتهای پی انکاری میتواندد تا رسنتانه تر

کارگرا مهاار -که طبیعتا باالتر از کارگرا داخلی اسنت -نزاع

طبقاتی را به نکن خود پیش ببرند.
طرح هدف دد کرد یارانهها در دولت اح دی ن اد (پیگیرترین دولت پس از انقال  57در اارای سننیاسننتهای نئولیبرالیسننتی) به
اارا دررمد .میتوا گکت که یکی از مهمترین هدفهای طرح هدف دد کرد یارانهها باز کرد عرصننههای ادید برای سننودروری
سننرمایه بود .در اارای طرح هدف دد کرد یارانهها ع ال این تض ن ین به سننرمایه داده شنند که دولت در تولید کاالهای یارانهای هم

میتواند زمیدههای سننود روری سننرمایه را مهیا کدد .این پیشنندهاد در ع

پاسننخ مداسننبی هم گرفت .به عدوا ن ونه سننهم بخش

خصننوصننی از ظرفیت اس ن ی نیروگاههای تولید برق کشننور از  8درصنند ( 4281از  52972مگاوات) در سننا  87به  47درصنند
( 37899از  80473مگاوات) در سا  97رسیده است.
البته الزم به ذکر اسننت که برای اثبات ادعای باال ،ن یتوا صننرفا از حقایق (ماندد مالا تولید برق) اسننتکاده ن ود .از طرفی م کن
اسنت کسنی ادعا کدد که علت به وقوع پیوسنتن چدین حقایقی چیز به از طرح هدف دد کرد یارانهها اسنت .مالال ورود یک تکدولوژی
ارزا قی ت ،به بخش خصنوصنی این امکا را داده اسنت که مشنارکت فعا تری در تولید برق داشنته باشند .نیاز به گکتن نیسنت که
تعنداد مواردی از این قبین کنه مدتقند میتوانند ایراد کدند تنا چنه حند ننامرندود اسنننت .از طرف دیگر چدنانننه در برخی زمیدنههنا حقنایق
نشنا از ورود سنرمایه خصنوصنی به بخشهای ع ومی نداشنته باشند ،گکته باال نقن ن یشنود ،چرا که به سنادگی م کن اسنت هدفی
که دنبا میشنده اسنت صنرفا مرقق نشنده باشند .هدف باز شند عرصنههای ادید برای سنرمایه بوده اسنت ،م کن اسنت این هدف
مرقق شنده باشند اما سنرمایه به دلی برخی مالحظات ثانویه وارد این عرصنههای ادید نشنده باشند .با تواه به این توضنیرات ،در
کدار رننه ارائه شد روند دیگری نیز برای اثبات گکته خود پیش میگیریم.

بررا سرمایه و تورم
سرمایه که از مدتی قب از اارای طرح هدف دد کرد یارانهها بررا نزو نر سود را در برابر خود میدید ،در خرداد سا ( 84پیش
از رغاز به کار دولت اح دی ن اد) با اع ا تغییراتی در اص ن  44قانو اسنناسننی توانسننت مجوز ورود بخش خصننوصننی به برخی
عرصننههای ادید اقتصننادی -که پیش از ر در انرصننار دولت بود -را بدسننت رورد .مه ترین این عرصننهها ،سننیسننتم بانکی بود.
بانکها نقش بسنیار مه ی در اقتصنادهای امروزی بازی میکددد .در این اقتصنادها هر بانکی ع ال این مجوز را دارد که (اصنطالحا)
پو چاپ کدد و سنود بانکداری نیز در واقن از این مسنیر تامین میشنود .اما این چاپ پو به قیدهایی که بانک مرکزی تعیین میکدد
مشرو است .5بانکهای دولتی از رنجا که تدها نقش بازوی اارایی بانک مرکزی را دارند ،این قیدها را تامین میکددد .اما بانکهای
خصنوصنی که با هدف کسنب سنود وارد این عرصنه شندهاند ،ه یشنه برای تخطی از این قیدها انگیزه الزم را دارند .مدت کوتاهی از
بررمد بانکهای خصنوصنی در ایرا نگ شنته بود که مشنخص شند این بانکها به شنک های مختلق شنرو بانک مرکزی را دور
میزندد .بررورده نشند این شنر ها از اانب بانکهای خصنوصنی و سنرپینی مداوم ر ها از دسنتورات بانک مرکزی وضنعیتی به
واود رورد که به بررا بانکی معروف است .بررا بانکی – که گاها به ر بررا اضافه برداشت هم گکته میشود -یک اثر بیواسطه
داردح چاپ بیرویه پو و رشد تورم.
پس دیدیم که تورمی که به دنبا یک بررا بانکی در بانکداری خصننوصننی ایرا بروز پیدا کرده اسننت ،نتیجه بررا سننرمایه در
سنودروری اسنت .مهمترین اثری که تورم براای میگ ارد بر بسنتری اسنت که نزاع طبقاتی در ر در حا وقوع اسنت .در نزاع میا
سنرمایه و کار بر سنر سنود بیشنتر و یا دسنت زد بیشنتر ،تورم مواب میشنود که ارزش واقعی دسنت زد -که در طو یک دوره زمانی
مقداری ثابت اسنت -کاهش یافته و از این قب ارزش واقعی سنود -که متداسنب با تورم تعدی میشنود -افزایش یابد .پس بدو ایدکه
 5به این شنیوه بانکداری ،سنیسنتم ذخیره ازئی ( )Fractional-reserveگکته میشنود .در این سنیسنتم هر بانکی برای رنکه بتواند وام بدهد ،باید به اندازه درصندی از ر وام
(مالال  10درصند) را نزد بانک مرکزی به عدوا ذخیره بگ ارد .به این دلی وام داد نیازمدد ا
بدهدد ،با هم بر سنر ا

سنپرده اسنت .بانکهای خصنوصنی برای رنکه بتواندد بیشنتر و بیشنتر وام

سنپرده به رقابت پرداختدد .در این رقابت بر سنر سنپردهها ،بانکهای خصنوصی گاها نر سودی بیش از  2برابر سقکی که بانک مرکزی تعیین کرده

بود را به سپردهگ ارا پیشدهاد میدادند.

کارگرا در نزاع خود با کارفرما شنکسنتی را تجربه کرده باشندد به واسطه تورم به تدری به عقب رانده میشوند .م کن است گکته شود
این عقب رانده شند در پایا سنا و قراردادهای ادید با به روز کرد دسنت زد به اندازه تورم ابرا میشنود .در پاسنخ باید گکت اوال
در بسیاری از دورهها دست زد به اندازه تورم تعدی ن یشود .دوما به روز کرد دست زد ه یشه ادبه ابرانی دارد و رننه در طو دوره
تورمی از دسنت زد واقعی کم شنده و به سنود اضنافه شنده به هیچ صنورت به حسنا ن یرید؛ و سنوما میدانیم که مطابق قانو کار ،نر
رشنند دسننت زد باید متداسننب با نر تورم ع ومی افزایش یابد .ولی ریا تورم ع ومی میتواند تورمی که کارگرا تجربه میکددد را به
درسننتی نشننا دهد .در چدد سننا گ شننته تورم گروه خوراکیها بعضننا چددین واحد درصنند بیش از تورم ع ومی بوده اسننت؛ اگر
دست زد متداسب با تورم ع ومی افزایش مییافت باز هم ن یتوانست تورم گروه خوراکیها را ابرا کدد.
عالوه بر این تناثیری کنه تورم بر رابطنه طبقنات اات ناعی میگن ارد ،اقشننار دررمندی انامعنه را نیز بنه اشننکنا متعنددی ترنت تناثیر قرار
میدهد .تورم قطعا وضنعیت افرادی که دارایی ک تری دارند را نسنبت به افرادی که دارایی بیشنتری دارند بدتر میکدد .نشنا داده شنده
اسنت که از این مدظر تورم وضنن چهار دهک باالیی را بهتر کرده و وضنن چهار دهک پاییدی را بدتر مین اید .ه ندین تورم وضنعیت
اقشناری که دررمد ثابت (حقوق و دست زد ،مقرری و  ) ...دارند را بدتر کرده و وضعیت اقشاری که دررمد بازاری دارند (سود تولیدی
و تجاری و  )...را بهتر میکدد .با ه ین قاعده تورم از ارزش واقعی پرداختهای ثابت یارانهای نیز میکاهد .اگر ن وداری که در باال
ارائه شد ،ن ودار نسبت مصرف  20درصد فرودست اامعه به مصرف ک اامعه را برای ابتدای دهه - 90که تورمهای باال داشتیم-
ادامه دهیم ،خواهید دید که تورم چطور ارزش واقعی یارانهها را کاهش داده است.
6.79

5.96

5.31

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

ن ودار  3نسبت مصرف  20درصد فرودست اامعه به مصرف ک اامعه تا پایا دهه 90

رمار مربو به این ن ودار در سنا های مدتهی به سنا ااری هدوز انتشنار نیافته اسنت ،اما مسنلم اسنت که روند ه ندا نزولی اسنت.
چدانکه میبیدیم ،گرچه یارانههای نقدی دولت اح دین اد طی یک دوره چهار سناله مواب بهبود معیشنت اقشنار فرودسنت شند ،اما
هر چه بود زیر رفتا تیز تورمی که پس از ر وقوع یافت تبخیر شد.
میدانیم که اقتصناد ایرا پس از انقال  57ه واره تورمهای نسنبتا باالیی تجربه کرده اسنت ،اما نکده این اسنت که مدشنام تورم در
ت ام این سنا ها ثابت نبوده اسنت .پیش از رنکه بانکهای خصنوصنی پا به عرصنه اقتصناد بگ ارند ،مدشنا تورم فقط خود دولت بود.

دولت اگر هزیدههایش بیشنتر از دررمدهایش بود -یا اصنطالحا کسنری بوداه داشنت -ر را با چاپ پو ابرا میکرد .ادبه مهم
این تورم ر اسنت که اگر اراده دولت به کدتر کسنری بوداه واود میداشنت این تورم قاب کدتر بود .6اما تورمی که در دهه  90و تا
به امروز رقم خورد ،مرصننو دو عام اسننتح یکی ه ا کسننری بوداه دولت و دومی بررا بانکی .پس این تورم عالوه بر اراده
دولت به کدتر کسری بوداه ،به اراده دیگری نیز نیاز داشتح ارادهای برای پایا داد به بررا بانکی .پایا داد به بررا بانکی یک
مسیر سر راست دارد ،و ر این است که امتیاز بانکهای خصوصی لغو شود و ه ه دولتی شوند .بدا بر رننه باالتر توضی دادیم ،این
یعدی به عقب ه داد سرمایههای ااری در این بانکها به عرصههایی که از قب درگیر بررا نزو نر سود بودند .تصور کدید که
با ملرق شند سنرمایههای اخراج شنده از بانکداری به رننه از قب در عرصنههای قدی ی واود داشنت ،نر سنود با چه افتی موااه
میشنود .با تواه به شنداختی که از یک دولت سنرمایهداری داریم قاب حدس اسنت که چدین ارادهای نخواهد داشنت .واکدش دولت
در مقنابن بررا بنانکی ر بود کنه بنایسننتند و نظناره کدند کنه رثنار زینا بنار این بررا بنه صننورت تورمی مزمن ،ذره ذره بر سننر اقشنننار
فرودسنت روار شنود ،رننه در بیشنتر سنا های یک دهه اخیر شناهد ر بودهایم .دولت این مسنیر را ادامه میدهد تا عرصنههای ادیدی
به غیر از بانکداری پیش روی سرمایه باز شود و رنوقت بررا بانکی را ح و فص ن اید.
در چدند سنننا بعند از امضنننای برانام ،گرچنه تورم بنالکعن پنایین بود امنا تورم بنالقوه متناثر از بررا بنانکی بناال بود .انتخنا ترامنپ در
رمریکا و وعدههایی که در مورد خروج از براام داده بود رتش این تورم بالقوه را روشننن کرد .اعتراضننات دی اه  96دولت روحانی را
مجبور کرد که با وضنن یارانه کاالهای اسناسنی ،معیشنت اقشنار فرودسنت را تا حدودی از شنواهای تورمی حکظ کدد .این تصن یم که
از روی دسنتپاچگی گرفته شنده بود ،در سنا های بعد از ر دولت را برای تامین ارز مورد نیاز به مشنقت انداخت .به ه ین دلی دولت
به تدری برخی کاالها را از ش ن و این یارانه کدار گ اشننت ،تا اایی که با تواه به رسننتانه تر

اقشننار فرودسننت دیگر امکا کم

کرد از این لیست واود نداشت.
دولت رئیسنی با مالحظه چشنم انداز تورمی اقتصناد اهانی ،انگیزه بیشنتری برای ح ف این یارانه داشنت .یارانه کاالهای اسناسنی با
یارانه نقدی اایگزین شند ،اما به ماندد یارانهای که دولت اح دی ن اد پرداخت ر را شنروع کرد ،هیچ تضن یدی داده نشند که ارزش
واقعی این یارانه سننقو نکدد .به وی ه ایدکه هدف این دولت در پرداخت یارانه نقدی رها کرد خود از مسننئولیت تامین یارانه رو به
افزایش کاالهای اسناسنی اسنت .بدابراین دولت رئیسنی مسنل ا از این اسنتقبا خواهد کرد که ارزش واقعی یارانهای که امروز شنروع
کرده ،تا رستانه تر

اقشار فرودست کاهش یابد.

ا ن بددی
در این نوشنته به دنبا ر بودیم که دالی اارای طرحهای یارانهای را مشننخص کدیم .برای این کار دو طرح ع ده را بررسننی کردیمح
طرح هدف دد کرد یارانههای دولت اح دی ن اد و طرح ح ف یارانه کاالهای اسناسنی دولت رئیسنی .به این نتیجه رسنیدیم که طرح
هدف دد کرد یارانهها به نوعی فراهم روری زمیده برای ورود سنرمایههای بررا زده به عرصنه تولید کاالهای ع ومی بوده اسنت .این

 6میتوا ادعا کرد که به وی ه در دهه  90و با تشندید ترریمهای غر  ،این اراده در دولت به واود رمد .دولت برای حکظ مواودیت خود در این دوره میبایسنت رضنایت
ع ومی را حکظ میکرد .یکی از مهمترین ابزارهای حکظ رضننایت ع ومی میتوانسننت کدتر تورم باشنند .تورمهای باال و اهشهای چددباره قی ت داراییها و نر ارز که
متعاقب ر روی داد سنهم زیادی در بروز اعتراضنات چدد سنا اخیر داشنته اسنت .هر چدد ن یتوا روی صنداقت سنیاسنتمدارا حسنا کرد ،اما به مصناحبه زیر بدگرید که
در ر معاو اقتصادی و بوداه سازما برنامه و بوداه دلی اصلی تورم را اضافه برداشت بانکهای خصوصی عدوا میکددح
http://fna.ir/rg32

قبی طرحها -که با اسنم رمز «افزایش کاراییا پیاده میشنوند -را میتوا ذی رننه با اسنم سنیاسنت نئولیبرالیسنتی میشنداسنیم لراظ
کدیم .سرمایه با بررا روبه رو است و دولت کاالهای ع ومی را برای قربانی کرد پیش پای بی ار پیش کش میکدد.
در این نوشته سعی نکردیم بررانی بود وضعیت سرمایه را اثبات کدیم .این کار را در ریدده در یک بررسی مکص انجام خواهیم داد.
در ایدجا با پیش فرض گرفتن این واقعیت ،شننواهدی از تقالی سننرمایه برای خروج از بررا ارائه کردیم .یکی ه ین طرح هدف دد
کرد دولت اح دی ن اد برای ورود سننرمایه به تولید کاالهای ع ومی؛ دیگری مجوزی که سننرمایه ذی اصننالحیه اص ن  44قانو
اسناسنی گرفت و راه ورودش به عرصنههایی از قبی بانکداری را باز کرد .گکتیم که ورود سنرمایه خصنوصنی به بانکداری و ایجاد تورم
در فضننای اقتصننادی کشننور ،چه فشنناری به اقشننار فرودسننت وارد کرد .تورمی که در نهایت تدها اثر مالبتی که برای طرحهای دولت
اح دی ن اد عدوا کردیم را از بین برد.
دولت روحانی و دولت رئیسنی (تا به امروز) تقریبا هیچ ارادهای برای پایا داد فوری به بررا بانکی نشنا ندادهاند .هر دو ضن ن
م اشنات با بررا بانکی و تورم ،صنرفا برای مدافن دورهای خود ت هیداتی اندیشنیدهاند .ه انطور که نشنا دادیم وضنن و ح ف یارانه
کاالهای اسناسنی ذی این ت هیدات میگدجد .دولت روحانی نگرا از اعتراضنات سنعی ن ود تا با وضنن یارانه کاالهای اسناسنی اثر
فشنار این بررا بر طبقات فرودسنت را کاهش دهد .دولت رئیسنی هم نگرا از افزایش هزیدههای خود ،شنک ر را تغییر داد تا در
تدگداهای ارزی و تورمهای اهانی اقالم مش و این یارانه ،در مضیقه قرار نگیرد.
میبیدیم که علیرغم تکاوتهای موردی بین دولتها ،رننه بین ر ها مشننترا اسننت ،سننرمایه مرور بود ت ام اقدامات و از ا له
طرحهای یارانهای اسنت .گرچه در گ ر این طرحها م کن اسنت مدافعی متواه اقشنار فرودسنت شنود ،اما این قاب اثبات اسنت که
ه ه در حا پیشبرد مدافن سرمایه هستدد.
داوود برزگر زاده – خرداد 1401

