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شاید نتوان به مجموع عملکرد دولت در حوزههای رفاهی نمره باالیی داد اما اقدامات زیربنایی این حوزه را نمیتوان نادیده گرفت

رفاه؛ گامهاییکه باید شتاب بگیرد

منصور اولی
  خبرنگار

وجود یک نظام تامیناجتماعی چابک و گسترش خدمات
رفاهی به باور عموم کارشناســان اقتصادی و صاحبنظران
اجتماعی یکی از پایههای اساســی حرکت در مسیر توسعه
پایدار اســت .موفقیت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی البته
وابستگی ارگانیکی با موفقیت در سایر حوزههای اقتصادی
و اجتماعی دارد .به طور کلی در  5سال گذشته به طور عام
و در یک ســال گذشــته به طور خاص شاهد موفقیتهای
نســبی در حوزههای اقتصاد کالن و خرد هستیم که باعث
اثرات نســبی بر گسترش خدمات رفاهی و تامین اجتماعی
شــده است هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله
زیادی باقی مانده است.
تالش در جهت کاهش شکاف هزینه و مزد
یکی از مهمترین مشکالت موجود در حوزه تامیناجتماعی و
رفاه در جامعه به باور کارشناسان وجود فاصله میان هزینه و
درآمد کارگران است .یکی از دالیل مهم ایجاد چنین شکافی
افزایش سرســام آور نرخ تورم در سالهای  89تا  92از یک
ســو و افزایش پیدا نکردن حقوق و دســتمزد نیروی کار به
نسبت به این تورم از سوی دیگر است .یکی از دستاوردهای
دولت در  5ســال گذشته کنترل تورم در سطح بین  8تا 10
درصــد از یک ســو و افزایش حداقل مــزد در این مدت به
میزانی باالتر از نرخ تورم به صورت متولی و مداوم از سوی
دیگر اســت .این روند به باور کارشناســان اقتصادی باعث
کاهش میزان شکاف مزد و هزینه به طور نسبی شده است
هر چند میزان عقب ماندگی مزدی در سالهای قبلتر به
حدی بوده که هنوز تا جبران این شــکاف راهی طوالنی در
پیش اســت اما روند فعلی به عنوان یکی از دســتاوردهای
دولت در این حوزه مورد پذیرش کارشناسان قرار گرفته است.
هر چند خرابیهایی که از دولتهای گذشته به دولت یازدهم
به ارث رســیده ،میزان شکاف دســتمزدها را به حدی باال
برده که شــاید این افزایشهای پیدرپی حداقل مزد باالتر
از نــرخ تورم ،اثر موردنظر را در تقویت قدرت خرید کارگران
نداشــته باشــد ،اما بر کسی پوشیده نیســت که در صورت
تداوم روال گذشته،امروز این مســئله به یک بحران بسیار
جدی تبدیل میشــد .در واقع میتوان گفت ،تجمیع اثرات
مثبت کاهش تورم و حمایت دولت از منافع کارگران در کنار
توجه به خواستههای کارفرمایان ،فضا را برای دستیابی به
یک روند مثبت برای جبــران بخشهایی از کاهش هزینه
کارگران فراهم کرد.
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اکنون با رشــد چشمگیر در مصرف خصوصی روبهرو است
کــه تائیدکننده روند بهبــود اقتصاد و افزایــش رفاه خانوار
اســت .هزینههای مصرف نهایی دولتی در فصل اول سال
 ۱۳۹۶نسبت فصل مشابه سال قبل ،با رشد  6/5درصدی
مواجه شــد .تشکیل ســرمایه ثابت ،به عنوان یکی از منابع
رشــد و عامل انتقال فناوری به فرآیند تولید طی سالهای
اخیر ،به دلیل کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان،
با رشد منفی مواجه بوده که با اقدامات دولت و اعتماد مردم
به اقتصاد ،از فصل پایانی  ۱۳۹۵رشــد آن مثبت شده و به
ترتیب در فصل پایانی سال  ۱۳۹۵و فصل اول سال جاری،
به  6/2و  7/1درصد رســیده اســت .اجرای طرح ضربتی
اعطای تســهیالت ازدواج بــا همکاری  11بانــک و ارائه
 87/8هزار میلیارد ریال تســهیالت قرضالحسنه ازدواج
به بیش از  753هزار نفر در شــشماهه نخســت امســال
همچنین اعطای تســهیالت خرید مســکن بدون سپرده
به زوجین توســط بانکهای تجاری تا سقف  100میلیون
تومان ،از جمله عملکرد دســتگاهها اســت که هر کدام به
نوعــی در حوزه رفاه اجتماعی ،نقشــی موثــر دارد .از دیگر
شــاخصهایی که حاکی از بهبود نسبی وضعیت مردم -به
طور کلی -و کارگران -به صورت اخص -اســت ،میتوان
به شاخص فالکت اشاره کرد .این شاخص ،جمع وضعیت
بیکاری و تورم بوده و بر اســاس آمار رسمی مرکز آمار ایران
از ســال - ۹۲که دولت یازدهم اداره امور کشور را به دست
گرفته -وضعیت این شاخص هم رو به بهبود است .بر این

اساس ،نرخ این شاخص در سال  38/7 ،۹۰بود و در یک
روند صعودی در ســال  ۹۱به حدود  ۴۱رسید و در سال ۹۲
که دولت یازدهم ،اقتصاد کشور را تحویل گرفت ،به باالی
 45/5رســیده بود .با اتخاد سیاســتهای منطقی و بهبود
وضعیت کلی اقتصاد نرخ این شاخص در سال  ۹۳به 25/4
کاهش پیدا کرد و روند نزولی آن که به معنی بهبود وضعیت
اســت ،ادامه یافت؛ به طوری که در سال  ۹۴به  22/3و در
سال  ۹۵به  19/2رسید.

هدفگذاری رشد اقتصادی فراگیر و ضد فقر
برنامه دولت دوازدهم دســتیابی به هدف «رشد اقتصادی
فراگیر ،اشــتغالزا و ضد فقر» اســت .این برنامه ،شــامل
دو بخش توســعهای و حمایتی اســت .گســترش عدالت
اجتماعــی ،کاهــش نابرابــری و فقــر ،از طریــق اصالح
سازوکارهای اقتصادی ایجادکننده آن ،یکی از برنامههای
این دولت است و تحقق آن میتواند در حوزه رفاه اجتماعی،
اثراتی مناسب از خود بر جای بگذارد .برنامههای توسعهای،
مشــتمل بر دو زیرفصل ایجاد اصالحات اقتصاد کالن به
منظور دســتیابی به حفظ ثبات اقتصــادی و فراهمکردن
زمینه رشد پایدار و بستههای سیاستی برونگرایی و توسعه
بخش خصوصــی و اصالح نظــام بنگاهــداری بهمنظور
دســتیابی به رشــد اقتصادی باال تنظیم شده است .تاکید
بر اجرای سیاســتهای اقتصاد مقاومتی ،در سال ۱۳۹۶
موجب شــکلدهی فضای نوینی در اقتصاد شــده است.
تدویــن برنامــه اقتصاد مقاومتی در ســال  ۱۳۹۶شــامل
پروژههای اولویتدار در رونق تولید و اشــتغال و نیز فرآیند
پایش و نظارت مســتمر بر اجرای این برنامهها ،از اقداماتی
اســت که میتواند در حوزه رفاه اجتماعی ،تاثیرات مناسبی
به همراه داشته باشد.

رفاه دوازدهم

بهبود وضعیت رفاه خانوار بر اساس آمار
بر اساس گزارشهای بانک مرکزی ،هزینه مصرف نهایی
خصوصی به عنوان شــاخص رفــاه خانوارها در فصل اول
ســال  ۹۶از رشد باالی  ۷درصدی برخوردار شده است .در
واقع ،اقتصــاد ایران که قبال از کمبــود تقاضا رنج میبرد،

در حوزه رفاه و تامیناجتماعی ،در دولت دوازدهم اقدامات مهمی انجام شده است که افزایش  ۷۹درصدی
حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی در دولت یازدهم و افزایش همهساله حقوق بازنشستگان بیش از نرخ
تورم ،تحتپوشش قراردادن جمعیتی بالغبر  ۳۸میلیون نفر در بخش درمان سازمان تامیناجتماعی ،اجرای بیمه تکمیلی
درمان بازنشستگان  ۶میلیون نفر تا ابتدای استقرار دولت دوازدهم و اجرای قانون حمایت از خانواده و رفع محدودیت ارائه
خدمات به فرزندان چهارم به بعد بیمهشدگان تامیناجتماعی ،از جمله این اقدامات است.

نجات اقتصاد به نفع رفاه
در حــوزه رفاهی ،بهبــود پایدار و واقعی وضعیت معیشــت
مردم ،از نظر کارشناســی در گروی تقویت زیرساختهای
اقتصادی و فراهمشــدن شرایط مناســب برای قرارگرفتن
در مسیر توســعه همهجانبه است .برای دستیابی به چنین
وضعیتی نیز شــاخصهای کالن اقتصادی باید در مسیر
درست هدایت شود .دولت یازدهم با اتخاذ چنین رویکردی
از نیمه دوم ســال  ۱۳۹۲تالش خــود را برای فراهمکردن
فضای مناسب در جهت تقویت پایدار وضعیت معیشتی مردم
و از جمله کارگران ،به کار بست .در نتیجه این رویکرد ،امروز
میتوان با تکیه بر آمار رســمی ،وضعیت کارگران را با قبل
از سرکارآمدن دولت یازدهم مقایسه کرد .یکی از مهمترین
دســتاوردهای دولت یازدهم در طول فعالیت خود ،کنترل
نرخ تورم است و به اعتقاد عمده کارشناسان بازارکار ،یکی
از برندههای اصلی کنترل نرخ تورم ،کارگران و اقشار ضعیف

هستند .به طور کلی ،رشد افسارگسیخته نرخ تورم ،به معنی
فقیرترشدن اقشار ضعیف در جامعه است .زمانی که دولت
یازدهم ســر کار آمد ،نرخ تورم به حدود  ۴۰درصد رســیده
بود .در طول سالهایی که نرخ تورم به سرعت درحال رشد
بود ،افزایش نرخ دســتمزد کارگران هم هر سال به میزانی
کمتــر از آن نــرخ ،افزایش پیدا میکــرد و در نتیجه چنین
وضعیتی ،شاهد کاهش شدید قدرت خرید کارگران بودیم.
با در اولویــت قرارگرفتن کاهش نرخ تــورم ،گامی مهم در
زمینه جلوگیری از وسیعترشــدن دامنه این اثرات مخرب،
برداشته شد .دولت یازدهم ،با کاهش نرخ تورم موفق شد،
امکان افزایش نرخ دســتمزد کارگران بــه میزانی باالتر از
نرخ تورم را فراهم کند و از این طریق ،برای کاهش شکاف
هزینه و درآمدهای خانوارهای کارگری تالش کند .در طول
فعالیت دولت یازدهم ،همواره نرخ دســتمزد ،بیشتر از نرخ
تورم افزایش پیدا کرده؛ در ســال  ۹۳دســتمزد کارگران به
میزان  ۲۵درصد افزایش پیدا کرد؛ درحالی که تورم در این
مدت ،براســاس گزارش مرکز آمار ،حــدود  ۱۵درصد بود.
ایــن روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در ســال  ۹۵با وجود نرخ
تــورم تکرقمی در حدود  ۸درصد ،نرخ دســتمزد کارگران
برای سال  14/5 ،۹۶درصد افزایش پیدا کرد .یعنی شاهد
افزایش دستمزد کارگران ،حدود دو برابر نرخ تورم بودیم .به
باور عموم کارشناسان اقتصادی ،حمایت همهجانبه و پایدار
از کارگران ،در صورتی محقق میشود که اقتصاد کشورمان
در مسیر ثبات ،آرامش و نشاط و امید حرکت کند .افزایش
 14/5درصــدی حداقــل حقوق کارگران در ســال جاری،
تنها یکی از نشــانههای توجه دولت بــه حمایت از کارگران
است .دولت یازدهم همواره بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی
و عقالنــی تاکید میکرد و به همین دلیل ،افزایش حداقل
دســتمزد در این حد قابل پیشبینی بــود .دولت یازدهم از
همان روز اول ،با مســائل و مشکالت بسیار کالنی روبهرو
بود که حاصل عملکرد ضعیف دولت قبلی بود .دولت ،وارث
این شرایط بسیار نامساعد بود و با درنظرگرفتن این مسائل،
میتوان گفت که تاکید دولت روی کنترل تورم افسارگسیخته
و انعطاف در برابر افزایش حداقل مزدها ،به میزانی باالتر از
تورم به نفع کارگران بوده؛ هر چند که قاعدتا این حمایتها با
توجه به وضعیت کارگران -که معلول عواملی خارج از کنترل
این دولت محسوب میشود -کافی نیست.
آنچه انجام شد
در حــوزه رفــاه و تامیناجتماعــی ،در دولــت دوازدهــم
اقدامات مهمی انجام شــده است که افزایش  ۷۹درصدی
حقــوق بازنشســتگان تامیناجتماعی در دولــت یازدهم و
افزایش همهساله حقوق بازنشســتگان بیش از نرخ تورم،
تحتپوشــش قراردادن جمعیتی بالغبر  ۳۸میلیون نفر در
بخش درمان سازمان تامیناجتماعی ،اجرای بیمه تکمیلی
درمان بازنشســتگان  ۶میلیون نفر تا ابتدای استقرار دولت
دوازدهم ،تامین اعتبار الزم برای حقبیمه سهم کارفرمایی
پوشــش بیمههای اجتماعی قالیبافــان ،بافندگان فرش،
شاغالن صنایعدســتی کددار ،خادمان مساجد ،باربران و
رانندگان در ســالهای اســتقرار دولت یازدهم و تداوم آن
تــا ابتدای دولت دوازدهم ،اجرای قانون حمایت از خانواده
و رفــع محدودیت ارائــه خدمات به فرزنــدان چهارم به بعد
بیمهشدگان تامیناجتماعی ،از جمله این اقدامات است.
تهیه پیشنویــس الیه بیمه اجتماعی فراگیر در قالب نظام
چندالیــه تامیناجتماعی و پیگیــری آن در هیئت دولت و
ایجاد پوشش بیمه اجتماعی زنان خانهدار متاهل با اولویت
زنان سرپرســت خانوار ،تشــکیل پایگاه شناسایی کارگران
ساختمانی و ساماندهی بیمههای اجتماعی آنها را هم باید
به این لیست اضافه کرد.
از ســوی دیگــر ،افزایش مســتمری ماهانــه پرداختی به
خانوارهای تحتپوشــش کمیته امداد امام خمینی (ره) و
سازمان بهزیستی از  ۷۱هزار تومان در سال  ۹۲به  ۲۴۰هزار
تومان در سال  ۱۳۹۶و تامین اعتبار الزم برای پرداخت آن
و توانمندسازی و توانبخشی بالغ بر  ۶۰۰هزار نفر از جامعه
هدف ،از طریق ســازمان بهزیســتی ،تحتپوشــش بیمه
اجتماعی قرارگرفتن تعداد  ۴۰۰هزار نفر از افراد آسیبپذیر
و نیازمند و ارائه خدمات توانمندســازی به تعداد  ۵۳۰هزار
نفر و حمایــت از خانوادههای نیازمند هم از جمله اقدامات
انجامشده حمایتی در این بخش است.

رفاه و رشد اقتصادی
به هم تنیدهاند
رفاه اجتماعی ،مفهومی مجرد و غیروابســته
به شرایط کلی اقتصاد نیست؛ به این معنی که
شاخصهایی مانند نرخ تورم ،رشد اقتصادی و
کیفیت این رشد ،بیکاری و سایر شاخصهای
اقتصادی ،به صورت مستقیم و غیرمستقیم،
بر میزان رشــد رفاه اجتماعی ،تاثیر خوب یا بد
میگذارند .فراتر از شــاخصهای اقتصادی،
حتی مسائل سیاســی هم به صورت مستقیم
و غیرمستقیم ،کیفیت رفاه را دستخوش تغییر
میکند .به عنوان مثال ،توجه داشته باشیم که
یکی از راهکارهای تامین منابع موردنیاز ،برای
عمل به تعهدات بلندمدت از ســوی ســازمان
تامین اجتماعی ،ســرمایهگذاریهایی اســت
که این ســازمان ،با اســتفاده از اندوختههای
خود انجام میدهد .در یک شــرایط سیاســی
ناپایــدار داخلــی یا خارجی ،طبیعی اســت که
ضریب بازده این ســرمایهگذاریها ،به شدت
کاهش پیدا میکنــد .میدانیم کــه نظامات
تولیدی و اجتماعی ،تاثیری مستقیم بر میزان
تولید مــازاد دارند .ســازمان تامین اجتماعی،
قاعدتا باید این تولید مازاد را در آینده ،در جامعه
بازتولید کند .در چنین شرایطی ،اگر به مسائلی
مانند اعتیاد فزاینده ،قاچاق گسترده ،کاهش
قدرت اشتغا لزایی ،نبود فهم درست از اقتصاد
دانشبنیان و هزاران مــورد دیگر نگاه کنیم،
تصدیــق خواهیم کــرد که همه این مســائل،
میتوانند روی کاهش تولید و در نتیجه ،کاهش
تولید مازاد کشور ،اثرگذار باشند و در نهایت ،توان
سازمانی مانند سازمان تامیناجتماعی را برای
ارائه خدمات باکیفیتتــر ،کاهش دهد .مازاد
تولید اقتصادی -که مســاوی رونق اقتصادی
درنظر گرفته شــده -تنها با افزایش بهرهوری
و تولید کاالهــای رقابتپذیر با محصوالت روز
جهان و  ....ممکن است .تنها راه دفاع از نیروی
کار ایرانی ،تحقق رشــد اقتصادی و شکوفایی
بخش تولید اســت .در چنین نگاهی ،متوجه
خواهیم شد که رشد تولید ،یکی از مولفههای
افزایشکارآییسازمانتامیناجتماعیاست.به
عبارت دیگر ،نمیتوان در یک اقتصاد رکودی و
دارایمشکالتساختاری،انتظارداشتهباشیم
کهسازمانتامیناجتماعی،تافتهجدابافتهباشد
و خدمات مطلوبی ،بدون تاثیرپذیرفتن از انواع
معضالت اقتصادی و اجتماعی ،ارائه دهد.

کارشناسارشد اقتصادی

یادداشت

حمیدحاجاسماعیلی    

تاثیربهبود اقتصاد کالن
بر رفاه و تامین اجتماعی
مشــکالت زیــادی در حو زههــای رفاهــی و
تامیناجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی در
کشورمان وجود دارد و هیچ کارشناس منصفی
نمیتواند منکر آن شــود .امکانات اقتصادی
کشور هم باید به صورت ویژه در جهت رفع این
مشــکالت ،بسیج شوند .اما نسبتدادن همه
این مشکالت به دولت مستقر هم دور از انصاف
اســت .دولت آقای روحانی ،از بدو سرکارآمدن
در ســال  92وارث ابرمشکالتی است که رفع
هرکدام از آنها ،سالها زمان میبرد .اما در یک
نگاه نسبی به موفقیتهای دولت در حوزه رفع
مشــکالت ،میتوان گفت که بهبود وضعیت
کلی اقتصاد به نفع رفاه عمومی ،در دستورکار
قرار گرفته اســت .کنترل تــورم ،جلوگیری از
نابهســامانیهای مالی ،توجه مجدد به تولید و
 ...اقداماتی اســت که موفقیــت در هر کدام از
آنها ،به معنی افزایش رفاه در جامعه است .البته
این به معنای رفع مشکالت نیست .مجموعه
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هم در حوزه
رفــاه ،عملکرد قابل قبولی از خود نشــان داده
است .در امور مربوط به معاونت رفاهی ،توجه
به ســازمان بهزیستی ،کمیته امداد ،معلوالن
و اقشــار و گروههای فقیر و کمدرآمد ،عملکرد
دولــت ،در حد قابلقبولی اســت و مشــاهده
میکنیــم که یکــی از اولویتهای مهم دولت
دوازدهم ،ریشــهکنی فقرمطلــق و کمک به
توانمندشــدن گروههای مختلــف اجتماعی
است .اقدامات قانونی برای اصالح قانون کار و
تامیناجتماعیوتنظیمروابطکارازسویوزارت
کار دولت دوازدهم ،با جدیت دنبال شود .برای
رســیدن به اهداف مهمی همچون ریشهکنی
فقرمطلق و بهبود وضعیت رفاهی ،به رشد پایدار
و مستمر اقتصادی ،در کنار ادامه روند کنترل
تورم نیازمندیم.
کارشناس بازارکار

