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معنای سیاستگذاری اجتماعی چیست؟
قواعد و ملزومات آن چیست؟
پــساز قریــب بــه هشــت ســال پرداخــت نقــدی یارانههــا ،البتــه بــدون
هدفمنــدی مجدد دولــت در تصمیمی اعالم کرد که به حدود  75درصد
جمعیــت ( 60میلیــون نفــر) یارانه نقــدی پرداخــت میکنــد .نکته مهم
و البتــه مرتبــط در این میان قیمــت حاملهای انــرژی و بخصوص بنزین
است در این میان چند نکته حائز توجه است.
مواجهه دولتمردان با مســأله قیمت حاملهای انرژی مانند بسیاری
مســائل دیگر ،از قبیل مســائل زیســت محیطــی ،بهصورت مشــخصی با
عقالنیــت متعــارف فاصلــه دارد .تردیدی وجــود ندارد کــه قیمت انرژی
در کشــور مــا پاییــن اســت و مناســبتر اســت بــا بقیــه قیمتهــا متعادل
شــود .موضوع بر ســر چگونگی نگاه به مسأله اســت .در دولت اصالحات
مصوبــهای داده شــد مبنــی بــر اینکه قیمت ســوخت هــر ســال  10درصد
افزایــش یابــد تا به قیمــت فوب خلیج فارس برســد .مصوبــهای منطقی
و غیرتنشزا و غیرشــوکآور .ایــن مصوبه در دولت بعدی رعایت نشــد و
چندین ســال به بهانه عدالتگســتری ،که البته معلوم نبود نســبت آن با
عدالت چه بود ،مســکوت ماند تا اینکه کشــور به مرز بحران مصرف رسید
و دولــت با مســأله نقدینگی مواجه شــد .بحــث یارانههــا و هدفمندی آن
مطرح شد و قیمت به یکباره افزایش پیدا کرد.
در ســال  84از  100تومــان بــه  400تومــان و بعــد در ســال  89بــه 700
تومــان و در ســال  93بــه  1000تومان افزایش پیــدا کرد .بعــد از آن مجدداً
دولــت بدون توجیــه منطقی قیمــت را در  1000تومان نگهداشــت .گرچه
اگــر متناســب با نرخ تــورم با افزایــش دســتمزد و با هر شــاخص متعادل
دیگــری میتوانســت افزایــش یابد امــا چنین نشــد و عقالنیــت متعارف
و البته تا حدودی کارشناســی نادیده گرفته شــد تا امســال کــه چون دولت
با بحران مالی روبهرو شــد یــاد قیمت انرژی افتــاد .موضوع بحث قیمت
نیســت در اینجــا که نوع مواجهه با مســألهای ســاده اســت .مواجههای که
در قالب رویکردهای شــوکدرمانی که آمیــزهای از رویکردهای اقتصادی
نئولیبرالیستی و اقتدارگرایی قابل تحلیل است.
بــا روش کنونــی یعنــی تخصیص  60لیتــر بنزین به صاحبــان خودرو و
پرداخــت  50هــزار تومان به هر نفر که شــامل بخشــی از صاحبــان خودرو
و بخشــی غیرصاحب خودرو میشــود .به هــر صاحب خودرو بــا توجه به
تفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیهای رقمی معادل  90هزار تومان در ماه
تعلق میگیــرد .در حالی که فرد فاقد خودرو از این  90هزار تومان بهرهای
نــدارد و همان رقــم  50تا  55هزار تومــان به او تعلق میگیــرد .این یعنی
توزیع منابع به نفع پردرآمدها اســت( .گرچه بســیاری از صاحبان خودرو
چون از آن بهعنوان ابزار کار استفاده میکنند خود نیز جزو اقشار کمدرآمد
هســتند) بهعبارتی ســاز و کار اندیشــیده شــده مغایر با اصل اعالم شــده،
یعنی کمک هزینه به اقشار کمدرآمد عمل میکند.
چنانچــه قــرار باشــد توزیع به نفــع کمدرآمدها باشــد بهنظر میرســد
کــه تخصیص ســهمیه بنزین به هر نفــر ایرانی و امکان فــروش و واگذاری
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جایگاه سیاستگذاری اجتماعی
در برنامهریزی اقتصادی چگونه است؟
آن توســط آنــان که مصــرف ندارند بــه صاحبان خــودرو گزینــه بهتری در
حمایت از کمدرآمدها باشد.
اساســاً چرا اینقــدر بر پرداخت نقدی یارانهها تأکید میشــود! شــاید
بهطــور عام نتــوان به پرداخت نقــدی یارانهها ایراد جــدی گرفت .البته
ایــن ایــراد نگرفتن معطــوف به شــرایط خــاص اقتصــادی و اجتماعی
اســت .اقتصاد نابرابریساز و غیرتوســعهای که امکان توزیع مناسبتر
درآمدهــا از طریــق ســازوکارهای اقتصــادی و مالی بســته شــده اســت.
اقتصادی بازارمحور و در پیوند با فســاد سیاسی و اقتصادی و آموزههای
نئولیبرالیستی حاکم .جدای از نقد بر رویکرد حاکم اقتصادی ،پرداخت
نقدی نشــانه ناخوشی جامعه نیز اســت ،وقتی سیاستگذاری اجتماعی
دچار امتناع میشــود و جای حاشــیه و متن عوض میشــود و بنا به قول
ک شــدگی اقتصاد بر بســتر جامعــه رویکرد
«کارل پوالنــی» بــه جای ح 
غالب آن است که حوزه اجتماعی بر پهنه اقتصادی حک شود.
بدین واســطه در برنامهها و سیاستگذاریهای دولت ،سیاستگذاری
اجتماعــی کمتــر معنــا مییابــد و ایــن معنایابــی نیــز مقیــد بــه توجیه
اقتصادی اســت .در خأل و بیعملی در عرصه سیاســتگذاری اجتماعی
پرداخت نقدی ســادهترین راهی اســت که میتواند به تســکین وجدان

سیاســتگذاران و برنامهریــزان کمــک کند و مســکنی ضعیــف هم برای
جامعــه مخاطب به شــمار مــیرود .بهعبــارت دیگــر تأکید بــر اینگونه
پرداختها نشان شکست در سیاســتگذاری اجتماعی است .در نهایت
اینکــه توجــه به ســه مــورد گفته شــده ،الزم اســت تأکیــد مکرر شــود که
بازارگرایی در پیوند با فســاد هرروز بهجامعه آســیبی ســخت میرساند
که جبران آن به سختی صورت خواهد گرفت.
عرصه سیاســتگذاری بیشــتر نیاز به رویکردی اجتمــاع محور دارد تا
اقتصادمحــور .ایــن به معنــای نفی اهمیــت عوامل اقتصادی نیســت،
بلکه بهمعنــای بازگرداندن آن به نقش اصلی خــود که باید در خدمت
جامعه باشــد ،نــه اینکه جامعــه در خدمت اقتصاد ،تأکیــد بر پرداخت
نقــدی درعمق خود ،به خدمت گرفتن جامعه برای اقتصاد اســت ،آن
هــم نه اقتصادی ســالم و مبتنی بر شــفافیت عملکــرد و کار و خالقیت،
بلکه مبتنی بر رانت و فساد.

