جادلهباآمارها

ـــایمـــذاکـــراتمـــزدیمـــیگــــویــــنـــد
کاالیی نهگانه به صورت جداگانه بررسی و اعالم میشود .به طور مثال،
اگردولتاعالمکندتورم ۱۵درصداست،ممکناستوقتیبهجزییات
تورم پرداخته شود ،مشخص شود قیمت خوراکیها و آشامیدنیها
 ۲۵درصد زیاد شده است».
ایناقتصاددانتاکیدمیکند«:دقیقابههمیندلیلاستکهدرمذاکرات
مزدینبایدزیادروینرختورمرسمیتاکیدکردوبایدبهسراغمحاسبه
سبد معیشت یا اجرای بند دوم ماده ( )41قانون کار رفت؛ در «سبد
معیشت» است که افزایش ملموس قیمت کاالهای ضروری خودش را
نشانمیدهدوهزینهها«واقعی»میشود».
محاســبه «ســبد معیشــت خانوار» یکی از اقداماتی بــود که با
پافشــاری گروه کارگری در جریان مذاکرات مزدی ســال  98برای
سومین ســال پیاپی صورت گرفت .کمیته دســتمزد شورای عالی
کار بعد از کشوقوس فراوان ،سبد معیشــت حداقلی را  3میلیون و
 759هزار تومان تعیین کرد .از نگاه این گروه ،این مبلغ ،کمترین حدی
اســت که میتواند نیازهای حداقلی یک خانوار متوسط  3.3نفری را
برطرف کند .با این حال شــرکای اجتماعی کارگران زیر بار نرفتند و
دستمزد با  36.5درصد افزایش برای حداقلبگیرهای بدون فرزند ،به
حدود یک میلیون و 900هزار تومان رسید.
فرامرز توفیقی ،رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها که یکی از
مذاکرهکنندگان اصلی کارگری در مذاکرات مزدی سالهای اخیر بود،
در رابطه با نتایج مذاکرات مزدی به «قلمرو رفاه» میگوید« :تورم سبد
معیشت سال  ۹۸به نسبت سبد معیشت سال قبل ۴۷ ،درصد است.
از آنجا که سبد معیشت مربوط به هزینههای خانوار  3.3نفریاست،
افزایش دستمزد برای یک خانوار  3.3نفری را اگر در نظر بگیریم که
میشــود همان مجموع حداقل مزد ،حق مسکن ،حق بن ،سنوات و
حق اوالد ،به افزایش 46.96درصدی میرســیم .پس دستمزد یک
کارگر با حداقل یک سال ســابقه که یک فرزند دارد 46.96 ،درصد
افزایش یافته است .با این حساب ،ما توانستهایم تورم سبد ( ۴۷درصد)
را روی دستمزد جبران کنیم اما این کافی نیست چون خواسته اصلی
ما این است که حداقل دستمزد کارگران نرخ سبد معیشت حداقلی
برسد تا شکاف مزد-معیشت برای همیشه پر شود .حال اگر این ارتقا
به یکباره مقدور نیست ،خواســت نمایندگان کارگری این است که
تورم سبد تبدیل به قدرمطلق ریالی شده و ســپس روی دستمزد،
اعمال شــود .در واقع خواســته ما افزایش به میزان  ۴۷درصد سبد
 ۳میلیون و  ۷۵۹هزار تومانی بود که محقق نشد .تنها در این صورت
است که معاش کارگران در همان سطحی که بوده برای سال بعد حفظ
میشود .به عبارتی با اعمال تورم ســبد  -یا افزایش هزینههای سال
جاری-رویدستمزد،تورمتحمیلیبهزندگیکارگرانجبرانمیشود
کهمتاسفانهاینجبراناتفاقنیفتاد.

توفیقی در تحلیل این ناکامی ،ضمن اشاره به کاستیهای موجود در
فضایکالناقتصادازجملهعدمحمایتازتولیدوتولیدکننده،یک
عامل مشکلساز در مذاکرات مزدی را «فقدان بانک اطالعاتی متقن
یداندومیگوید«:درسال،۹۷بانکمرکزیکههمواره
وقابلاتکا»م 
یکی از دو نهاد مورد استناد برای استخراج آمار و اطالعات مربوط به
تورم و سبد معاش محسوب میشد ،از ارائه آمار و اطالعات مربوط به
تورممنعشد،لذادرمذاکراتمزدی«،مرکزآمارایران»بهعنوانتنها
مرجع برای استخراج نرخ «تورم رسمی» مورد استفاده قرار گرفت.
آمارهایبانکمرکزینیزبهدلیلخصایصخاصوضرایبیکهمورد
استفاده قرار میدهد ،بیشتر مطلوب کارفرمایان و دولتیهاست .در
مورد «خط فقر» نیز که ترجمانی از «سبد معیشت خانوار» است ،با
همین مشکل مواجهایم .عدم اعالم رسمی «خط فقر» که بر اساس
الزامات برنامههای توســعه ،از وظایف اصلی دولت است ،محاسبه
«سبد معاش حداقلی» و اجماع بر سر آن را به یک چالش اساسی
تبدیل کرده است».
این نماینده کارگری بر این باور است که برای یک مذاکره مزدی عادالنه
کهنتیجهآندستمزدشایستهباشد،بهسیاقکشورهایپیشرفتهجهان،
نیاز به مراکز مستقل آماری داریم که اطالعات و آمار مربوط به تورم و
معاش را به صورت ماهانه و ساالنه تهیه و در اختیار مردم قرار دهند.
به عبارت دقیقتر ،خواست ه توفیقی« ،دولتیزدایی» از آمار تورمی و
تخصصیترشدنایناطالعاتآماریاست.
در این شــرایط ،با وجود ضعفهای موجود در فضای کالن اقتصاد و
دشواریهای سر راه مذاکرات مزدی ،بهترین تعبیری که میتوان برای
نتایج چانهنیهای مزدی ســال  98به کار برد ،همان «برد در شرایط
باخت-باخت»است.نادرمرادیدریکجمله،خیلیخالصهمیگوید:
«درسالهایقبلاگربیشاز 30درصدمزدکارگرانزیادمیشد،خیلی
خوشحالمیشدیماماامسالدرشرایطیکهباایندستمزد،بهسختی
نیمی از نیازهای زندگیمان تامین میشود ،جایی برای رضایت باقی
نمیماند ».از نظرات نمایندگان کارگری که بگذریم ،وزیر کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی نیز از مزد امسال چندان راضی نیست اما برای جبران آن
پیشنهادهاییدارد.محمدشریعتمداریدرروزهایابتداییاردیبهشت
ماه سال جاری با تایید ناکافی بودن دستمزد سال  98گفت« :تالش
کردیمدستمزدهاراتاحدیباالببریمکههمبهکارفرمافشارواردنشود
و هم مشکالت کارگران تا حدی حل شود .ما باید مشکالت معیشتی
کارگران را حل کنیم و تمام این مشکالت با پرداختهای نقدی حل
نمیشود .به عنوان مثال ،برای حل مشکل مسکن کارگران باید وزارت
مسکن به سمت ساخت مسکن ارزانقیمت و اجتماعی برود» .به گفته
شریعتمداری ،یکی از راهکارهای دیگر این است که مانند دوران جنگ
بن در اختیار کارگران قرار گیرد تا هزینه زندگی کارگران کاهش یابد و
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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