یارانهی کمکمعیشتی در راستای سیاست افزایش جمعیت هست ،نیست؛ موضوع چیست؟!

بچه میخواهیم اما نمیخواهیم

پیشنهاد :مبلغ اضافهشده به یارانهی کمکمعیشتی ،به ازای نفر جدید بیشتر افزایش پیدا کند
صابر فیضی :افزایش انفجاری قیمت بنزین در آبانماه سال هزار
و سیصد و نود و هش��ت و به تبع آن اعالن ضربتی سیاست اعطای
یارانهی نقدی جدید -با نام کمکمعیش��تی -مانند پتکی بر س��ر
اقتصاد ایران فرود آمد .اخذ و اجرای این سیاس��تهای آنی و بلکه
حسابنشده ،جایی برای بررسی «پیش از اجرا»ی این سیاستها
باقی نگذاشت و قهرا جامعهی اقتصادی را با عمل انجامشده روبهرو
کرد .لیکن پس از گذشت قریب به یک سال از اجرای مشی اقتصادی
مذکور ،فرصتی دست داد تا مختصری به بررسی «پس از اجرا»ی
این سیاستها با محوریت مسئلهی جمعیت بپردازم.
سیاستهای کلی جمعیت در س��ال هزار و س��یصد و نود و سه در
چهارده بند به سیاستگذاران کشور ابالغ ش��د .از آن بین عناوین
محوری «افزایش نرخ باروری»« ،رفع موانع ازدواج و افزایش فرزند» و
«توانمندسازی خانواده در تأمین هزینههای زندگی» مواردی هستند
که مسئلهی #جمعیت را به #اقتصاد پیوند میدهند .به طور کلی،
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سیاستهای تشویقی برای افزایش جمعیت از دو مسیر #مستقیم و
#غیرمستقیم قابل تدوین و بهکارگیری است .افزایش درآمد و قدرت
خرید ،ایجاد شغل و کاهش نااطمینانی بازار کار ،کاهش هزینههای
زندگی از طریق کاهش تورم و به طور کلی هر امری که انگیزههای
تشکیل خانواه اعم از #ازدواج و #فرزندآوری را افزایش دهد ،میتواند
تیر این سیاستها را -به طور غیرمس��تقیم -به هدف بزند .از سوی
دیگر سیاستهایی مانند تبلیغات رسانهای مؤثر برای فرزندآوری،
اعطای وام ازدواج و کمکهزینه برای تولد فرزند ،بدون واس��طه به
افزایش جمعیت منجر میش��ود .لیکن پس از گذشت شش سال از
ابالغ سیاستهای کلی جمعیت ،قطار افزایش جمعیت نه تنها هنوز
بر روی ریل قرار نگرفته ،بلکه از آن منحرف ش��ده و در مواردی هم
عقبگرد داشته است .با بررس��ی مختصر جدیدترین سیاستهای
اقتصادی اخذ ش��ده -به طور خاص گرانی بنزین و اعطای یارانهی
معیشتی -میتوان عملکرد این قطار را واکاوی کرد .از یک سو گرانی

بنزین ،افزایش قیمت کاالها را در پی داش��ته و ای��ن یعنی افزایش
هزینهها و مخارج زندگی .بدیهی اس��ت افزایش هزینههای زندگی
با ذوب کردن انگیزهی تشکیل خانواده ،سیاست افزایش جمعیت را
با شکست مواجه میکند .از طرفی یارانهی معیشتی در قالب جاری
نیز به خودی خود میتواند انگیزهی تشکیل خانواده و فرزندآوری را
مضمحل کند .اما این سیاس��ت نامیزان اقتصادی با چه ساز و کاری
موجب کاهش انگیزهی ازدواج و فرزندآوری میشود؟
توزیع یارانهی معیشتی به خانوار ،برخالف نظام توزیع یارانهی نقدی
چهل و پنج هزار تومانی ،با تغییر تعداد افراد خانواده تغییر میکند.
باید دید که این تفاوت نرخ یارانه به عنوان مشوق افزایش جمعیت
عمل میکند یا از قضا عاملی بازدارنده است .خانوار یک نفره ماهانه
پنجاه و پنج هزار تومان یارانهی معیشتی دریافت میکند .اگر این
فرد بخواهد ازدواج کند ،به نفر دوم چهل و هشت هزار تومان تعلق
میگیرد .مبلغ اضافه ش��ده برای فرزند اول آنها س��ی و پنج هزار

تومان است و به همین ترتیب مبلغ اضافه ش��ده برای فرزند دوم و
سوم به ترتیب سی و چهار و سی و س��ه هزار تومان خواهد بود .این
در حالی است که برای فرزند چهارم و بعدی هیچ مبلغی به یارانهی
خانواده اضافه نمیشود .به بیانی واضحتر ،مبلغ کمکمعیشتی برای
یک خانوادهی پنج نفره همان مقدار اس��ت که برای یک خانوار ده
نفره! در حقیقت میتوان اینطور تعبیر کرد که سیاست پنهان شده
در بطن یارانهی معیشتی ،سیاس��ت «حداکثر سه فرزند» است که
با بند «رف��ع موانع افزایش فرزند» در سیاس��تهای کلی جمعیت
#مغایرت دارد.
راه حل پیش��نهادی نگارنده به ط��ور خالصه این اس��ت که مبلغ
اضافهشده به یارانهی کمکمعیشتی ،به ازای هر نفر جدید #افزایش
پیدا کن��د .یعنی نرخ افزایش یارانه با اضافه ش��دن ه��ر یک نفر به
خانواده ،به جای روند نزولی ،سیر صعودی داشته باشد تا انگیزهی
تشکیل خانواده و فرزندآوری فزونی یابد ،نه آنکه نفربهنفر کم شود.

