وزیر کار خبرداد
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اجرای طرح مشاغل خانیگ در  ١٠استان

وزیـر کار از برنامـه ریـزی بـرای ایجـاد مشـاغل خانگـی در طرح اشـتغال فراگیر
خبـر داد و گفـت :هـم اکنـون در  ۱۰اسـتان بـه صورت آزمایشـی طرح مشـاغل
خانگـی بـا اولویـت اشـتغال زودبـازده بـه اجـرا در آمـده و خوشـه سـازی و
برندسـازی در واحدهـای خـرد و کوچـک آغـاز شـده اسـت.بـه گـزارش ایسـنا،
محمـد شـریعتمداری در حاشـیه همایـش ملـی آینـده کار افـزود :اگرچـه بـه
دلیـل محدودیـت منابـع ،اجـرای طـرح اشـتغال فراگیـر بـا تأخیـر همـراه شـد
ولـی انتظـار داریـم بـا تأمیـن اعتبـار مناسـب و بـه موقـع در سـال  ۱۳۹۸طرح
اشـتغال فراگیـر بـه شـکل مطلـوب و شایسـته عملیاتـی شـود و به رفع مشـکل
بیـکاری کمـک کند.

بررسی اقتصادی ارزش کار خانگی و تولیدات خانگی و خانهداری

خانهداری چند یمارزد؟
شـاید جفـای علـم رایـج اقتصـاد ( و حسـابداری اقتصـادی) اسـت کـه خانهداری را شـغل به حسـاب نمـیآورد و ارزش اقتصادی فعالیتهـای خانـهداری را در تولیـد ناخالص داخلی
جواد غیاثی
( )GDPمحاسـبه نمیکنـد! ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر همیـن فعالیتهـای روزمره خانهداری ،توسـط افـراد یا بنگاههـای اقتصادی انجام شـود در تولید ناخالص محاسـبه میشـود.
روزنامهنگار
مثلا وقـت صـرف شـده توسـط مـادر یـا پـدر برای مراقبـت از کودکان یـا آموزش آن ها ،پخـت و پز ،نظافت منزل ،تعمیر وسـایل خانـه ،خرید وسـایل الزم خانه و حتی ارائه مشـاوره
در حوزههـای مختلـف ،در محیـط خانـواده انجـام میشـود ،هرگـز در محاسـبه شـاخصهای اقتصـادی (تولیـد ناخالـص و اشـتغال) نمیآیـد امـا اگر همیـن فعالیتها «بازاری» شـود،
یعنـی از مسـیر فعالیـت اقتصـادی فـرد یـا بنگاهـی دیگـر و در ازای «دریافـت مـزد» انجام شـود ،مشـمول همه آن موارد میشـود .البته اهالـی اقتصاد ،توضیحاتـی درباره این مسـئله دارند که بعضا قابل قبول اسـت اما
نمیتـوان از تبعـات ایـن موضـوع گذشـت .پرونـده امـروز دخـل و خـرج را بـه ایـن موضـوع اختصاص دادیـم تا درباره کـم و کیف این موضـوع و تبعات آن بیشـتر بدانیم .مخصوصا اینکـه چند روز پیـش خانم ابتکار،
معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیسجمهـور اشـارهای بـه ارزش اقتصـادی کار خانگـی زنـان کـرد و عـدد و رقمهایی هم اعالم کـرد که برخـی را متعجب کرد.

بـه یـک سـال متفـاوت اسـت) میتـوان مقایسـهای بیـن کشـورها
انجـام داد .چنانچـه نمـودار زیـر نشـان میدهـد ،ژاپن بـا  15درص ِد
تولیـد ناخالـص (در سـال  )1996کمتریـن میـزان فعالیـت خانگی
را دارد .ایـن بـدان معناسـت کـه در ایـن کشـور عمـده فعالیتهـا و
خدمـات بـازاری شـده و تعـداد افراد شـاغل خانوار باالسـت .البته به
طـور طبیعـی هرچـه کشـورها صنعتیتر میشـوند ،میـزان فعالیت
خانگـی هـم کمتـر میشـود .چنانکـه پیداسـت در آلمـان میـزان
فعالیـت خانگـی از سـال  1992تـا  2001از  68درصد به  43درصد
کاهـش یافتـه اسـت .طبیعتـا هرچـه فعالیت خانگی بیشـتر شـود،
میـزان تولیـد و فعالیـت بـازاری هم بیشـتر شـده و رشـد اقتصادی
(محاسـبه شـده) بیشـتر میشـود .بـا این حـال نمیتوان این رشـد
اقتصـادی را لزومـا متـرادف بـا افزایـش رفـاه دانسـت چـرا کـه رفاه
و ارزشـی کـه قبلا در فعالیـت خانگـی و بـا اسـترس و فشـار کمتر
ایجاد میشـده اکنون بازاری شـده اسـت و ممکن اسـت حتی رفاه
کمتـری هم ایجـاد کند.
*نکتـه اگرچـه اعـداد جـدول  2بسـیار باالسـت و بیشـتر از میـزان
محاسـبه شـده برای ایران در سـال  1388اسـت اما باید توجه کرد
کـه ایـن ارقـام عمدتـا مربوط به حدود  20تا  30سـال قبل اسـت و
احتماال اکنون بسـیار کمتر اسـت.

خدمات خانیگ غیرابزاری ،در حال امضحالل است؟

قطعـا نـه .اگرچـه روندهـا بـه سـوی بـازاری کـردن همـه چیـز
اسـت امـا ایـن موضـوع یک نقطـه توقـف دارد .از یک سـو ،هرچه
فعالیتهـای خانگـی کمتر و امور تخصصی شـود ،بهره وری (بهره
وری صرفـا اقتصـادی) رشـد میکنـد و تولیـد ناخالص کشـورها و
همچنین درآمدسـرانه (قابل محاسـبه) مردم رشـد میکند .مثال
اگـر همـه غذای خـود را از بیرون تهیه کنند ،وقت برخی افراد آزاد
میشـود و میتواننـد ایـن وقت را صرف تولید خدمـات و کاالهای
جدیـد (مثلا امـور بهداشـتی و پزشـکی یـا آموزشـی و تفریحـی
بیشـتر) کننـد و از ایـن محـل باعث افزایش رفاه جامعه شـوند .اما
آیـا ایـن موضوع تا صفر شـدن خدمـات خانگی قابل ادامه اسـت؟
قطعـا خیـر .حتی اگر موضوعات عاطفی ،روانشناسـی ،خانواده و.. .
را در نظـر نگیریـم ،با محاسـبات صرفا اقتصـادی ،یک نقطه وجود
دارد کـه انجـام خانگـی یک فعالیت بهتـر از واگـذاردن آن به بازار
اسـت .مثال وقت صرف شـده برای یافتن تعمیرکار و فراخواندنش
کمتـر از وقـت الزم برای تعمیر وسـیله خراب شـده اسـت.

آاثر لحاظ کردن ارزش خدمات خانیگ و خانهداری

اینکه چه غذایی بخوریم ،ابعث رشد اقتصادی
یمشود؟!

اجـازه بدهیـد از همان تناقض یا اسـتاندارد دوگانـه اهالی اقتصاد در
محاسـبه شـاخصی برای سـنجش رفاه شـروع کنیم .اگر فعالیتی از
مسـیر بـازار رفـاه ایجـاد کنـد جزو تولیـد و درآمـد ملـی میآید اما
اگـر در خانـه انجام شـود ،نـه! این اسـتاندارد دوگانه (اگـر بپذیریم)،
فـورا یـک تناقـض ایجـاد میکنـد .توضیـح اینکـه اگـر شـما غذای
روزانـه خـود را از رسـتوران بخریـد به رشـد اقتصادی کشـور کمک
میکنیـد! امـا اگـر در منـزل پخـت و پـز کنید ،چیزی نصیب رشـد
اقتصـادی نخواهـد شـد! ایـن در حالـی اسـت کـه در هـر دو حالـت
شـما بـه یـک میـزان مطلوبیـت یـا رفـاه دریافـت کـرده ایـد .حتی
ممکـن اسـت رفـاه دریافتی از خوردن غذایی مشـابه خانگی بیشـتر
هـم باشـد .مگـر وظیفـه اقتصـاد و حسـابها و شـاخصهای ملـی
اقتصـادی ،محاسـبه و بهبـود رفـاه (مـادی) جامعـه نیسـت؟ پاسـخ
مثبـت اسـت امـا خـود اقتصاددانـان هـم میداننـد و معترفنـد کـه
شـاخصهای اقتصـادی (مثـل تولید ناخالص داخلـی) لزوما مترادف
بـا رفـاه جامعـه نیسـت .اما میگوینـد که محاسـبه فعالیتهایی که
بازاری نیسـتند ،سـخت اسـت و لذا به همین شـاخصهای موجود
بـه عنـوان بهترین چیزی که قابل محاسـبه اسـت ،اکتفا میشـود و
نماینـده رفاه برشـمرده میشـود.

تناقیض که از کالس اول اقتصاد هست!

در ایـن رابطـه ،دکتـر فرهـاد نیلی ،اسـتاد برجسـته اقتصاد کشـور،
در مقدمـه گزارشـی مربـوط بـه محاسـبه ارزش اقتصـادی خدمات
خانگـی مینویسـد« :در دروس اقتصـاد کالن پایـه ایـن پرسـش که
آیـا کار خانگـی زنـان خانـهدار در محاسـبات تولیـد ناخالص داخلی
منظـور میشـود همـواره با پاسـخ منفی روبهروسـت .بـه دنبال این
پاسـخ ،بیدرنـگ ایـن مسـئله مطـرح میشـود کـه بـا اینکـه نتایج
کار خانگـی بـه افزایـش سـطح رفـاه خانـوار منجـر میگـردد ،چـرا
بـه عنـوان یـک تولیـد اقتصـادی محسـوب نمیشـود .طراحـان
حسـابهای ملی برای این اشـکاالت پاسـخهایی دارند که بر محور
بـودن فعالیتهـای بـازاری در حسـابهای ملـی ،قابلیت اسـتاندارد
کـردن محاسـبات بـه نحـوی که همـه کشـورها بتواننـد آن را اجرا
کننـد و نظایـر آن متمرکزند».

برخی محاسبات درابره ارزش اقتصادی خانهداری

بـر همیـن اسـاس ،اگرچـه در حسـابهای رسـمی و شـاخصهای
ملـی اثـری از ارزش اقتصادی کار خانگـی وجود ندارد ،اما پژوهشها
و محاسـبات پراکنـده بسـیاری انجـام میشـود تـا ایـن معضـل را

حـل کنـد و تصویـری درسـت از اهمیـت فعالیتهـای خانگـی از
نظـر اقتصـادی و ایجـاد رفـاه بـرای جامعـه ارائـه کنـد .مهمتریـن و
معتبرتریـن بررسـی مربـوط بـه سـال  94اسـت کـه در آن وضعیت
کار خانگی (فعالیت غیربازاری) در سـال  1388بررسـی شـده است.
طبـق ایـن تحقیـق ،ارزش خدمـات خانگـی بهانـدازه  29درص ِد کل
تولیـدات محاسـبه شـده اقتصاد (فعالیتهـای بازاری) اسـت .یعنی
اگـر سـاالنه ده میلیـون تومـان ارزش افـزوده بـازاری ایجـاد شـود،
همزمـان  2میلیـون و  900هـزار تومـان هـم در فعالیتهای خانگی
ارزش ایجـاد میشـود .بـه بیانـی دیگـر اگـر افراد شـاغل یا سـرمایه
گـذار (حقـوق یا سـود یـا اجاره بگیـر) در هر مـاه  10میلیون تومان
درآمـد داشـته باشـند ،همزمـان بایـد افـرادی کـه فعالیـت خانگی
دارنـد ماهانـه  2میلیـون و  900هـزار تومان دسـتمزد بگیرند .طبق
ایـن تحقیـق از ایـن  29درصـد 22.5 ،درصـد مربـوط بـه بانـوان و
زنـان خانهدار اسـت .یعنی بـه ازای هر  10میلیون تومان تولید (کاال
و خدمـات) در کشـور 2 ،میلیـون و  250هـزار تومـان توسـط زنـان
خانـهدار ارزش ایجـاد میشـود.

اشتغالچطور؟

همیـن وضعیـت درباره اشـتغال هم وجـود دارد .اگر فـردی در خانه
مشـغول پخت و پز ،نگهداری از کودکان و .. .باشـد ،شـاغل محسوب
نمیشـود امـا اگـر همیـن کار را در قالـب فعالیت بـازاری انجام دهد
شـاغل خواهـد بـود .نکتـه جالبتـر ایـن اسـت کـه یک نفـر با یک
سـاعت فعالیت بازاری در هفته شـاغل محسـوب میشـود اما افراد
خانهدار ( که در ایران به طور متوسـط روزانه حدود  7سـاعت برای
ارائـه خدمـات خانگـی صـرف کـرده و ارزش ایجاد میکنند) شـاغل
محسـوب نمیشـوند! البتـه برخـی میگوینـد که طـی فعالیتهای
خانگـی ،بهـره وری بسـیار کـم اسـت .مثلا اگر یک نفر با  2سـاعت
آشـپزی در خانـه میتوانـد بـرای  5نفـر غـذای کامل تهیـه کند ،در
یک فعالیت بازاری (آشـپزخانه رسـتوران) ممکن اسـت طی همین
زمـان بتوانـد بـرای  10نفـر غـذا تهیـه کند .امـا در مقابـل این نکته
هـم مطـرح میشـود کـه کیفیـت خدمات خانگی بسـیار بیشـتر از
خدمـات بـازاری اسـت .مثلا نگهـداری (حمایـت ،تربیـت ،آموزش،
مراقبـت ،مهـرورزی و ).. .یـک پـدر یـا مـادر از کـودکان در منـزل،
بـه مراتـب موثرتـر و بهتـر از یـک مربـی در مهـد کودک یا مدرسـه
اسـت .یا اینکه مراقبت از یک فرد کهنسـال در خانه کیفیت بسـیار
باالتـری (حداقـل از نظـر عاطفی) از خانه سـالمندان دارد.

هسم فعالیتهای مختلف از ارزش اقتصادی
خدمات خانیگ چیست؟

شـاید سـوال شـود کـه ایـن وقت بـرای چه امـوری صرف میشـود

و ایـن  7سـاعت بـه چـه اموری اختصـاص دارد .اجـازه بدهید کمی
در اعـداد و ارقـام دقیقتر شـویم .طبق تحقیق پژوهشـکده پولی ،در
سـال  88در نقاط شـهری حدود  47.4میلیارد سـاعت صرف امور
مربـوط بـه خدمـات خانگی شـده اسـت کـه از ایـن میـزان37.2 ،
میلیـارد سـاعت مربـوط به فعالیت خانگی زنان شـهری بوده اسـت.
بـا یـک جمع و تفریق سـاده ( و لحـاظ  21میلیون نفر به عنوان کل
زنـان خانـهدار کشـور و حدود  14میلیون نفر زنـان خانهدار در نقاط
شـهری) ،هـر خانـم خانـهدار در روز حدود  7سـاعت فعالیت شـغلی
غیربـازاری دارد .از ایـن  7سـاعت ،بیشـترین میـزان امـور مربوط به
پخت غذا با حدود  3.5سـاعت بیشـترین نقش را دارد .نمودار زیر،
جزئیـات مربوط را نشـان میدهد.

لحـاظ ارزش اقتصـادی خدمـات خانگـی ،از نظرگاههـای مختلـف،
اهمیـت دارد .از منظـر اقتصـادی ،مـا محاسـبه درسـت تـری از
واقعیـات خواهیـم داشـت .مثلا ممکن اسـت رفاه واقعی ما نسـبت
بـه کشـوری کـه تولیـد ناخالـص مشـابه با مـا دارد ،بیشـتر یا کمتر
باشـد .چـرا کـه ممکـن اسـت لحـاظ رفـاه حاصـل شـده از خدمات
خانگـی (از آشـپزی و مراقبـت و نگهـداری و حمایـت خانوادگـی تا
حافـظ خوانـی بـزرگ خانواده یا سـفر همزمـان چند خانـواده با هم
بـه جـای سـفر بـا تـور و  )...رفـاه کل را افزایـش دهد.
امـا ،از منظـر اجتماعی و روانشناسـی ،موضوع جای بررسـی بسـیار
بیشـتری دارد .موضوعـی کـه البتـه در تخصـص نگارنده نیسـت اما
برخـی فرضیـات و حدسـیات قابل طرح اسـت .مثلا فرض کنید که
ماهانـه ارزش اقتصـادی خانـهداری محاسـبه و به نحـوی پرداخت یا
فقـط گـزارش شـود .آیـا تغییراتی در میـل فزاینده افـراد به فعالیت
بـازاری و اهمیـت اعتبـاری آن ،ایجـاد نخواهـد شـد؟ مخصوصـا در
مـورد بانوانـی کـه صرفا به خاطر پرسـتیژ اجتماعـی ( و نه نیاز مالی
یـا عالقـه) بـه یک فعالیت کسـل کننـده بـازاری میپردازند ،ممکن
اسـت تغییـر نـگاه ایجـاد شـود .همچنیـن احتمـال مـیرود ،افـراد
بیشـتری سرشـان را بـاال بگیرنـد و بگویند که خانهدار یا بازنشسـته
هسـتند .اگـر یـک فـرد بازنشسـته یـا زن خانـهدار ،توجـه کنـد که
میتوانـد در محیـط خانـه ،خانـواده و اقـوام ،ارزش و رفاهـی ،شـاید
بیشـتر از زمـان اشـتغال بـازاری ایجاد کنـد ،قطعا نـگاه متفاوتی به
زندگـی و اهمیـت نقـش خود خواهد داشـت.

جدول 1

پژوهشگران چه مواردی را به عنوان فعالیت خانیگ
دارای ارزش به حساب یمآورند؟

دسـته بنـدی پنـج گانـه فـوق ،در واقع یک جمع بنـدی از مجموعه
امـوری اسـت کـه بـه تولیدخدمـات غیربـازاری منجـر میشـود .اما
جالـب اسـت بدانیـد که فعالیتهای بسـیار زیاد دیگری هم هسـت
کـه در صـورت عـدم انجـام در خانـه ،بایـد بـه بـازار محـول شـود و
لـذا دارای ارزش اسـت؛ از خریـد تـا خوانـدن قصـه برای کـودکان یا
رانندگـی .امـا وقتـی پژوهشـگران دسـت بـه محاسـبه فعالیتهای
خانگـی و ارزش آن میزننـد ،جزئیـات بسـیار زیاد دیگـری را هم به
حسـاب میآورنـد .مثلا مدیریـت امـور خانـه ،حسـابداری و بودجه
ریـزی یـا مدیریـت سـفر کاری کـه اگر توسـط خانواده انجام نشـود
بایـد بـرای انجـام آن بـه کارشناسـان ،مشـاوران یـا تورها پـول داد.
همچنیـن خوانـدن کتـاب ،آمـوزش و حمایـت عاطفی از کـودکان،
رفتـن یـا بـردن اعضـای خانـواده بـه گـردش و .. .نیز جـزو خدمات
خانگـی اسـت کـه چـون راهـی بـه بـازار نـدارد و بـرای آن پولـی
پرداخت نمیشـود ،جزو حسـابهای ملی نمیآید اما پژوهشـگران
اقتصادی به هنگام محاسـبه ارزش فعالیتهای خانگی از آن چشـم
نمیپوشند.

کدام کشورها بیشرتین ارزش را از محل
فعالیتهایخانیگدارند؟

شـاید سـوال کنیـد کـه وضعیـت در دیگـر کشـورها چطور اسـت؟
ارزش فعالیتهـای خانگـی در کـدام کشـورها بیشـتر و کجـا کمتر
اسـت؟ متاسـفانه آمار یکنواخت و قابل مقایسـهای در این خصوص
در دسـت نیسـت .چـرا کـه بر خلاف فعالیتهای بازاری که سـاالنه
و حتی فصلی ،محاسـبه و ارائه میشـوند ،فعالیتهای خانگی ،فقط
بـه صـورت مـوردی محاسـبه و گـزارش میشـوند .بـا ایـن حـال بر
اسـاس همیـن بررسـیهای مـوردی و متفرق ( که هر کـدام مربوط
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