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چـــــکیــــــده
   این مقاله ارتباط بین روند مخارج تأمین اجتماعی و بحران های مالی را بررسی 
می کند. این مقاله به دو سؤال پاسخ می دهد؛ نخست اینکه تأمین اجتماعی پس 
از بحران های مالی چه روندهایی را در پیش می گیرد؟ و دوم اینکه چه عواملی 

می تواند این تغییرات و روندها را توضیح دهد؟
این مقاله نشان می دهد که سیستمهای تأمین اجتماعی از درون بحران زاده و 
تأمین  بحران پوشش مخارج  دوره  متوسط، در طول  به طور  و،  متولد می شوند 
بحران  از  بعد  دوره  در  متوسط،  به طور  عالوه براین،  می یابد.  افزایش  اجتماعی 
افزایش می یابد، اگرچه در این زمینه بین مناطق مختلف تفاوت های بسیاری دیده 
می شود، به طور مثال در کشورهای توسعه یافته مخارج بیشتر حالت ضدادورای 
دارند. مقاله از این ایده حمایت می کند که یک بحران می تواند به عنوان موقعیتی 
برای بهبود و تقویت تأمین اجتماعی استفاده شود. کشورها از این طریق تأثیرات 
بد ناشی از بحران ها را کاهش می دهند؛ سیاست های اجتماعی بهتری را خلق 

می کنند و در بلندمدت آمادگی خود را در مقابل بحران ها افزایش می دهند.
کلیدواژه:

 ادوار تجاری، بحران ها، تأمین اجتماعی، کشورهای توسعه یافته، 
کشورهای در حال توسعه





1. مــــقدمــــه

 در بحران های مالی، نظیر آنچه در 9 - 2008 اتفاق افتاد، چالش های قابل مشاهده 
بسیاری رقم می خورد: کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش تجارت بین المللی، 
افزایش بیکاری، افزایش شغل های پرمخاطره و رشد اعتراض های اجتماعی تنها بخشی 

از مشکالتی است که کشورها احتماالً در دوره های بحرانی با آن روبه رو هستند.

ضعیف  مدیریت  بلندمدت  در  است  داده  نشان  قبلی  بحران های  که  همان گونه 
بحران به افزایش فقر، گسترش بیکاری بلندمدت و کاهش توان بالقوه رشد اقتصادی 
منجر می شود. ذکر این نکته ضروری است که هرچند بحران های اقتصادی غالباً ملی 
دارد.  جهانی  ماهیتی   ]2008 سال  ]بحران  کنون  بحران  ولی  بوده اند،  منطقه ای  یا 

باوجوداین، آثار اجتماعی بحران مالی اخیر شبیه بحران های قبلی است.

تجارب قبلی نشان داده اند که سیاست های مالی مخالف ادوار تجاری و به کارگیری 
باآنکه  هستند.  مهم  بحران ها  حل  برای  اقتصادی  محرک  سیاستی  بسته های  به موقع 
کشورهای مختلف جهان می توانند سیاست های متفاوتی را -از استراتژی های حاکمیت 
شرکتی گرفته تا سیاست های پولی- اعمال نمایند، ولی این مقاله به بررسی سیاست های 
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مالی، به ویژه مخارج تأمین اجتماعی، می پردازد. در بحران مالی آسیا نیاز به محرک های 
مالی ضد ادواری به وضوح مشخص شده است. در این بحران مالی انضباط مالی که صندوق 
بین المللی پول توصیه کرد، زمان و عمق بحران را در کشورهای بحران زده بیشتر کرد. 
درواقع تمامی کشورهای درگیر بحران مالی، هنگامی که اعمال سیاست های ریاضتی اولیه 
غیر مؤثر واقع شد، به سمت سیاست های ضد ادواری تغییر مسیر دادند. کره جنوبی، که 
غالباً به عنوان موفق ترین کشور در مقابله با بحران معرفی می شود، دارای بیشترین کسری 
بودجه ضد ادواری بوده است )گرین و کامپوس1 2001(. در حال حاضر اجماع نظری در 
مورد اهمیت سیاست های ضد ادوار تجاری شکل گرفته است و حتی به نظر می رسد که 
صندوق بین المللی پول نیز از افزایش مخارج دولت و کاهش گزینشی مالیات ها و باال بردن 

پرداخت های انتقالی حمایت می کند )اسپلیمبرگو2 و همکاران 2008(.

 تأمین اجتماعی کارکردهای متفاوتی دارد از حمایت از حقوق بشر گرفته تا تسریع 
رشد اقتصادی، شکل گیری ملت، مقابله با فقر و نابرابری و حمایت از افراد آسیب پذیر در 
دوران سخت )تاونسند3 2009(. مخارج تأمین اجتماعی، بیمه ای در مقابله با شوک های 
خارجی فراهم می آورد که این نهاد را در دوران پس از بروز بحران نیز بسیار پراهمیت 
می سازد. باوجوداین و به رغم اهمیت مخارج تأمین اجتماعی در دوره های پس از بحران، 
به این موضوع توجه چندانی نشده است. ماده 22 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر اظهار 
می دارد: »همه مردم باید تحت پوشش تأمین اجتماعی باشند«؛ و ماده 25 این اعالمیه 
مطرح می کند که: »همه افراد حق امنیت و حفاظت را در مقابل حوادث بیکاری، بیماری، 
ناتوانی، از دست دادن همسر، کهولت سن و سایر کمبودهایی دارند که خارج از کنترل 
آن ها در طول زندگی شان اتفاق می افتد.« تأمین اجتماعی در خدمت اهداف بسیاری 

1. Green and Campos
2. Spilimbergo
3. Townsend
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برای مردم، اقتصاد و دولت است: تأمین اجتماعی به افراد کمک می کند که مصرف خود 
را در طول دوران زندگی و در مواقع بروز بحران های ادواری و رکودهای اقتصاد کالن 
هموار سازند؛ تسهیل و تحرک شغلی را هموار می سازد؛ تأمین اجتماعی به صورت یک 
تثبیت کننده خودکار عمل می کند؛ از تشکیل سرمایه انسانی با هدف رشد بلندمدت 
حمایت می کند و به عنوان یک تسهیل کننده خودکار، دستیابی به ثبات اقتصادی را 
تسهیل می سازد. بنابراین اگر تأمین اجتماعی به درستی طراحی شود، می تواند آمادگی 

بیشتری را برای بحران ایجاد کند و سیاست اجتماعی بهتری برای آینده مهیا سازد.

بحران اقتصادی، در عمل فرصتی است برای کشورهای درحال توسعه که کمبود یا ضعف 
سیستم تأمین اجتماعی خود را مرتفع سازند و ظرفیت محدود خود را برای جمع آوری 
اطالعات و ارزیابی برنامه ها گسترش دهند. بحران این امکان را برای کشورها فراهم می آورد 
که سیاست های ناکارا را حذف کنند یا کاهش دهند و به جای آن از سیاست هایی حمایت 

کنند که در بلندمدت رشد اقتصادی را تسریع کرده و ریسک ها را بهتر مدیریت کنند.

در گذشته بسیاری از کشورها در این فرصت ها سرمایه گذاری کردند و با موفقیت 
بحران را پشت سر گذاشتند؛ در عین حال توانستند چارچوب سیاستی خود را در 

بلندمدت بهبود بخشند.

اتفاقی برای مخارج تأمین اجتماعی در طول   در این مقاله، بررسی می کنیم چه 
بحران اقتصادی روی می دهد. دیگر سیاست های حمایتی مانند برنامه های بازار کار یا 
مراقبت های بهداشتی و آموزشی در این مقاله بررسی نشده اند. پس از تعریف مفهوم 
دولت رفاه و تأمین اجتماعی و بررسی روندهای فعلی، با استفاده از دو گروه مختلف از 
پژوهش های این حوزه، توضیح داده می شود که مخارج تأمین اجتماعی پس از بروز بحران 
چگونه تغییر می کند. در ابتدا به عوامل مؤثر بر مخارج تأمین اجتماعی و سیاست تأمین 
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اجتماعی می پردازیم. سپس نحوۀ واکنش سیاست مالی و مخارج تأمین اجتماعی را در 
دوره های رکود و رونق اقتصادی بررسی می کنیم.  در ادامه، روند تغییر مخارج تأمین 
اجتماعی را در طول بحران بررسی می کنیم و با تجزیه و تحلیل مطالب ارائه شده در 
مقاله درنهایت نشان می دهیم که مخارج تأمین اجتماعی در طول بحران افزایش می یابد.

2. دولت رفاه و سیاست های تأمین اجتماعی

سرآغاز دولت رفاه به قوانین فقر در سال 1601 در انگلستان و طرح بیمه اجتماعی 
توسط بیسمارک در سال 1889 در آلمان برمی گردد. مورد اول بنیانی برای کمک های 
اجتماعی دنیای مدرن ایجاد کرد درحالی که سیاست های بیسمارک پایه گذار بیمه های 
توزیع مجدد درآمد؛  فقر؛  از  رهایی  دارد:  اهداف متعددی  رفاه  اجتماعی شد. دولت 
بهبود وضعیت اجتماعی؛ بیمه در مقابل خطر و هموارسازی میزان مصرف در طول 
دوران زندگی؛ افزایش کارایی تولیدی و تخصیصی در اقتصاد و اصالح نواقص بازار. 
ویژگی های سیاست های تأمین اجتماعی بسیار متنوع است، از سیاست های حمایتی 
بر اساس آزمون ُوسع گرفته تا حمایت های همگانی )همان طور که در جدول 1 دیده 

می شود(؛ برخی کشورها ویژگی همگانی بودن و بیمه را ترکیب کرده اند.

 در ارتباط با پرداخت های انتقالی، همه اقتصادهای توسعه یافته نوعی نظام بیمۀ 
بیکاری دارند، ولی مبلغ پرداختی بابت بیمۀ بیکاری در این کشورها متفاوت است. 
به عالوه تمامی کشورهای توسعه یافته برنامه بازنشستگی اجباری دارند و معموالً در 
این کشورها حداقل حقوق بازنشستگی و میزان حقوق بازنشستگی مرتبط با میزان 
درآمد تعریف شده است4. تنها نیوزیلند )1940( نظام بازنشستگی فراگیر بدون ارتباط 

با میزان درآمد دوران کاری دارد )ویلمور، 2007(5.
4. چند کشور استثنا هستند. دانمارک و ایرلند تنها حداقل حقوق بانشستگی را تعریف کرده اند و در آلمان 

تنها بیمه های اجباری به درآمد وابسته هستند.
5. سیستم حقوق بازنشستگی بر اساس اقامت در کشور در حال حاضر در دانمارک، فنالند، ایسلند، نروژ، 
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جدول 1- طرح تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی همگانیکمک اجتماعیبیمه اجتماعی

ات
خص

مش

مبتنی بر میزان پرداختی 
در دوران کار )داوطلبانه یا 

اجباری(

تأمین وجه توسط کارگران و 
کارفرمایان

بدون پرداخت توسط فرد 
بیمه شده توزیع مجدد درآمد 
باهدف گروه های آسیب پذیر

مبتنی بر حقوق بشر

بیشتر مربوط به جوامع 
کشاورزی/ غیررسمی

بدون پرداخت توسط فرد 
بیمه شده همگانی

مبتنی بر حقوق بشر

یه
 اول

ای
ه ه

تگا
اس

خ

مدل آلمانی بیسمارک 
)1889(

اسکاندیناوی )دانمارک 1891(

بریتانیا
گزارش بوریج 1942

بدون  همگانی  بازنشستگی  نظام  نیز  درحال توسعه  کشور  چند  اینکه،  شگفت آور 
نامیبیا   ،)1958( ازجمله موریس  دارند،  بیمه شده  فرد  توسط  اجباری  پرداخت 
و   )1996( )1996(، بوتسوانا  بولیوی   ،)1995( نپال   ،)1990( ساموآ   ،)1990(
نزدیک  بازنشستگی ای  نظام  نیز  درحال توسعه  کشورهای  )2001(. برخی  مکزیک 
به عنوان مثال،  بر آزمون-ُوسع است:  بازنشستگی همگانی دارند که مبتنی  نظام  به 

آرژانتین، برزیل، شیلی، کاستاریکا، آفریقای جنوبی و اروگوئه.

سوئد و کانادا بعد از 40 سال اقامت و در هلند بعد از 50 سال اقامت، اجرا می شود. کمک های اجتماعی 
از معمول ترین طرح های غیرمؤثر است.
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نمودار 1: مخارج تأمین اجتماعی برحسب منطقه، (درصد تولید ناخالص داخلی)

3. روند تغییر مخارج تأمین اجتماعی

اساس  بر  دارد.  وجود  اجتماعی  تأمین  مخارج  در  جدی  منطقه ای  تفاوت های 
اطالعات منتشره از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی )OECD( کشورهای با 
درآمد باال، به طور متوسط، بیشترین مخارج را صرف تأمین اجتماعی می کنند. پس 
از این گروه، کشورهای کمونیستی سابق، کشورهای آمریکای التین و خاورمیانه و 
درنهایت کشورهای آفریقایی و آسیایی قرار دارند )نمودار 1(. البته استثناهایی هم 
وجود دارند، برای نمونه، موریس و سیشل بیشتر از متوسط کشورهای جنوب صحرای 

آفریقا برای تأمین اجتماعی هزینه می کنند.
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نموادار 2- مخارج تأمین اجتماعی بر حسب منطقه؛ درصد از کل مخارج دولت

به طور کل، تأمین اجتماعی عبارت است از هر نوع برنامه بیمه اجتماعی یا کمک 
اجتماعی که از مردم در برابر شوک ها یا ریسک های اقتصادی خاص محافظت می کند. 
از   )IMF, 2001( پول  جهانی  تعریف صندوق  با  اجتماعی  تأمین  مخارج  کل  تعریف 
محافظت اجتماعی همخوانی دارد. بیمۀ بیماری و ازکار افتادگی، فوق العاده های زایمان، 

حمایت از کودکان یا خانواده، بیمۀ بیکاری، بازنشستگی و مستمری بازماندگان و بیمه عمر، 
در تعریف ما از تأمین اجتماعی قرار می گیرد؛ این حمایت ها در قالب یارانه، کمک و سایر 
مزایای اجتماعی هستند. داده های مورداستفاده در این مقاله، هزینه تحصیالت عمومی، 

ارائۀ خدمات و کاالهای پزشکی یا برنامه های خاص در بازار کار را شامل نمی شود.

همان طور که در نمودار 1 نشان داده شده است، کل مخارج تأمین اجتماعی )به صورت 
درصدی از تولید ناخالص داخلی( عموماً در اواسط دهه 1990 و اوایل دهۀ 2000 در 
و   )5/10%( سابق  کمونیستی  )%14(، کشورهای   OECD باالی  درآمد  با  کشورهایی 
در کشورهای  ولی  مانده،  باقی  ثابت  از %1(  )کمتر  آسیایی  درحال توسعۀ  کشورهای 
خاورمیانه از 2/7% به 5/1% افزایش یافته است، درحالی که در کشورهای آمریکای التین 
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از 5/8% به 5/3% و در کشورهای آفریقایی از 1/4% به 1% کاهش پیدا کرده است.

اگر مخارج تأمین اجتماعی را به صورت درصدی از کل هزینه های دولت در نظر 
بگیریم روندهای مشابهی ظاهر می شود. کاهشی اندک در آفریقا )از 4/4% به 3/1%( و 
در کشورهای آمریکای التین )از 26% به 24/6%( و افزایشی ناچیز در آسیا، کشورهای 
منطقه  در  نسبت  این  است.  شده  تجربه   OECD کشورهای  و  سابق  کمونیستی 

خاورمیانه دو برابر شده و از 8/7% به 17% کل مخارج دولت افزایش یافته است.

ازآنجایی که حقوق بازنشستگی بخش عمدۀ مخارج تأمین اجتماعی را تشکیل می دهد، 
نگاهی به هزینۀ بیمۀ بازنشستگی و سطوح پوشش آن ضروری است. کشورهای درحال 
توسعه، به طور متوسط، حدود 2,2 درصد تولید ناخالص داخلی خود را بابت هزینۀ حقوق 
توسعه یافته 3/9  اقتصادهای  برای  این نسبت  بازنشستگی خرج می کنند، درحالی که 
درصد است )نمودار 3(. در میان اقتصادهای توسعه یافته، ایتالیا و اتریش 15 درصد تولید 
ناخالص داخلی را برای حقوق بازنشستگی هزینه می کنند؛ فرانسه و آلمان با هزینه ای 
معادل 14 درصد تولید ناخالص داخلی در جایگاه بعدی قرار دارند. کانادا و استرالیا تنها 
5 درصد تولید ناخالص داخلی را برای حقوق بازنشستگی هزینه می کنند درحالی که 
اقتصادهای  میان  در  است.  درصد  یعنی 3/4  کمترین سطح  ایرلند  برای  نسبت  این 
درحال توسعه، کشورهای آمریکای التین بیشترین هزینه را می کنند: برزیل، اروگوئه، 
آرژانتین- پیشگامان تدارک تأمین اجتماعی در این منطقه- به ترتیب 13، 10 و 8 
درصد از تولید ناخالص داخلی را برای مستری بازنشستگی هزینه می کنند. این نسبت 
در آسیا، برای مالزی 5/6 درصد، چین 7/2 درصد و هند تنها 2 درصد است. بقیه جهان 
درحال توسعه کمتر از 5 درصد تولید ناخالص داخلی را برای بیمه بازنشستگی هزینه 
می کنند درحالی که کشورهای جنوب صحرای آفریقا، کمترین نسبت یعنی 0/7 درصد 

تولید ناخالص داخلی را به حقوق بازنشستگی اختصاص می دهد.
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نمودار 3-مخارج حقوق بازنشستگی و درصد پوشش آن

تحت  کار  نیروی  درصد   20 تنها  متوسط،  به طور  درحال توسعه،  کشورهای  در 
پیشرفته  کشورهای  در  نسبت  این  درحالی که  دارد؛  قرار  بازنشستگی  نظام  پوشش 
کشورهای  درحال توسعه،  کشورهای  میان  در  است.  کار  نیروی  درصد   91 حدود 
آمریکای التین بیشترین پوشش بازنشستگی )بیش از 50 درصد نیروی کار( را دارند 
پوشش  کار تحت  نیروی  تنها 5 درصد  آفریقا  زیر صحرای  درحالی که درکشورهای 
 9 فقط  هند  برای  و  درصد   21 چین  برای  نسبت  این  قراردارند.  بازنشستگی  بیمه 

درصد است.

کل هزینه فراهم کردن پوشش بازنشستگی همگانی برای تمام شهروندان سالخورده 
برآورد می شود  ناخالص داخلی  تولید  از 2 درصد  در کشورهای درحال توسعه کم تر 

)سازمان بین المللی کار ]ILO[، 2008(. افرادی که تحت پوشش بیمۀ بازنشستگی 
نیستند مجبورند در مواجهه با ریسک های مختلف به خانواده و جامعه تکیه کنند. 
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اغلب سیستم های رفاهی در آفریقا به عنوان »نظام بدون امنیت« متکی بر حمایت های 
سازمان های  سوی  از  مداخله  افزایش  با  همراه  پدرساالری،  روابط  و  قبیله  خانواده، 
بین المللی طبقه بندی شده است )گاف و وود6، 2004(. به طور کل مخارج بازنشستگی 
و پوشش بازنشستگی کاماًل با سطوح درآمد همبستگی دارند. زمانی که سطح درآمد 

کشور افزایش می یابد مخارج بازنشستگی نیز باال می رود.

بسته به نرخ پوشش، بیمه بازنشستگی می تواند به کاهش فقر از طریق سازوکار 
بازتوزیع  تأثیر  از  از نیمی  بازتوزیع درآمد کمک کند. در کشورهای پیشرفته، بیش 
پرداخت های انتقالی )بیش از 80 درصد در سوئیس و 70 درصد در آلمان( به دلیل 
پرداخت های  اروپا،  اتحادیه  )ماهلراند جسویت7، 2006( در  بازنشستگی است.  بیمۀ 
به خانواده  پرداخت های حمایتی  بیکاری،  بیمۀ  )ازجمله  بازنشستگی  از  انتقالی غیر 
به 16 درصد( کاهش  )از 25  تا 36 درصد  را  فقر  بابت مسکن( ریسک  پرداخت  و 
اجتماعی(.  حمایت های  از  برخورداری  درباره  مشترک  گزارش   ،EU2009( می دهد 
بیمه بازنشستگی به کاهش فقر در میان جمعیت سالخورده کمک قابل مالحظه ای 
می کند. پرداخت های انتقالی به بیکاران حدود 7 درصد از بازتوزیع درآمد را به خود 
اختصاص می دهد و دقیقاً یک سوم از بازتوزیع درآمدی از طریق سایر بیمه ها، ازجمله 

حمایت های اجتماعی و بیمه درمانی، انجام می شود.

در آمریکای التین و اغلب کشورهای درحال توسعه، انتقاالت اجتماعی اغلب توسط 
غیررسمی  بخش  در  فقیر  مردم  اغلب  چراکه  می شود،  جذب  ثروتمندتر  جمعیت 
و  )لیندرت8  نیستند  حاضر  اجتماعی  محافظت  طرح  هیچ  در  و  دارند  قرار  اشتغال 
همکاران 2006؛ سازمان ملل، 2006(. برای مثال، با نگاهی به شش کشور آمریکای 

6. Gough and Wood
7. Mahlerand Jesui
8. Lindert
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حمایت های  با  مرتبط  انتقالی  پرداخت های  درصد   10 تنها  متوسط  به طور  التین9 
اجتماعی به 20 درصد فقیر جمعیت می رسد، درحالی که 43 درصد این پرداخت ها به 
ثروتمندترین افراد اختصاص می یابد. بیمه اجتماعی وضعیتی حتی بدتر دارد، چراکه 
انتقالی را دریافت  از پرداخت های  20 درصد فقیرترین قشر جمعیت تنها 2 درصد 
می کنند درحالی که 58 درصد پرداخت های انتقالی به ثروتمندترین افراد اختصاص 

می یابد )لیندرت و همکاران 2006(. این ها دور از انتظار نیست،

و  دارند  قرار  اجتماعی  بیمه  برنامه های  پوشش  زیرا شاغلین بخش رسمی تحت 
حمایت های  مخارج  التین،  امریکای  در  می شوند.  بهره مند  برنامه ها  این  مزایای  از 
اجتماعی تصاعدی است، حدود 26 درصد پرداخت های انتقالی حمایت های اجتماعی 
به 20 درصد از فقیرترین افراد می رسد. ولی مخارج حمایت های اجتماعی فقط یک 
درصد از تولید ناخالص داخلی است. درحالی که 3/6 درصد تولید ناخالص داخلی برای 
پایین  سطح  این  می شود.  هزینه  بیکاری(  بیمه  و  )بازنشستگی  اجتماعی  بیمه های 
و  نابرابری  بر  انتقالی  پرداخت های  تأثیرگذاری  نشان می دهد  مخارج عمومی سرانه 

فقر اندک خواهد بود.

4. عوامل تعیین کننده مخارج تأمین اجتماعی

 بر پایه پژوهش های موجود عوامل مختلفی در تعیین چگونگی عملکرد دولت رفاه 
و مخارج تأمین اجتماعی نقش دارد. رایج ترین این عوامل عبارت اند از:

رشد درآمد و درجه توسعه یافتگی کشورها- 
ویژگی های جمعیتی و ترکیب سنی جمعیت- 
میزان رشد دموکراسی و نهادهای سیاسی، احزاب سیاسی و میراث سیاسی- 
جهانی سازی و درجه باز بودن اقتصاد، صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی- 

9. آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک، پرو
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به عالوه در این مقاله استدالل می شود که بحران اقتصادی بر الگوی دولت رفاه و 
مخارج تأمین اجتماعی تأثیر دارد.

تأثیر »توسعه اقتصادی« بر مخارج دولت رفاه نشانگر آن است که همراه با توسعه 
کشورها، نیاز مردم به پیشرفت اجتماعی افزایش می یابد و اندازه دولت بزرگ می شود 
)فرایندی که توسط واگنر به عنوان »قانون گسترش فعالیت دولت« تعریف شده است(. 
این تحوالت ناشی از افزایش فعالیت های تنظیمی دولت و فشار برای ارائۀ خدمات 
عمومی و جمعی ازجمله حمل ونقل و آموزش و نیاز به کاهش آثار منفی اجتماعی 

ناشی از توسعه اقتصادی است.

سنی  ترکیب  همچون  عواملی  رفاه،  دولت  مخارج  بر  جمعیتی«  »عوامل  تأثیر 
جمعیت و نیروی کار را مدنظر قرار می دهد. ویلنسکی10 )2002( نشان می دهد نسبت 
به دنبال آن مخارج  و  بیشتر می شود  اقتصادی  توسعه  با  جمعیت سالخورده همراه 

تأمین اجتماعی )بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه سالمت( نیز افزایش می یابد.

به همین ترتیب کیتل و وینر11 )2005(، نشان می دهند که مخارج دولت تحت 
تأثیر عوامل داخلی ازجمله رشد اقتصادی، بیکاری و نرخ وابستگی12 قرار دارد. آن ها 
تأثیر  دولت  مخارج  بر  مختلف  احزاب  ترکیب  و  اقتصاد  جهانی شدن  که  دریافته اند 
ندارد، هرچند این عوامل می توانند روندهای جمعیتی را تحت تأثیر قرار دهند. این 
نتیجه گیری ها مشابه با نتیجه گیری های کاستلز13 )2001( است. کیتل و اوبهینگر14 
)2003( نیز نشان می دهند مخارج اجتماعی با همگرایی و افزایش نسبت وابستگی 

10. Wilensky
11. Kittel and Winner

12. نسبت کل جمعیت به جمعیت شاغل
13. Castels
14. Kittel and obhinger
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از  سیاسی.  متغیرهای  تا  دارد  ارتباط  بیشتر  سالخورده(  نسبت جمعیت  و  )بیکاری 
سیاست های  اصالح  که  می کنند  استدالل   )2005( زورن15  و  هیکس  دیگر،  سوی 
رفاهی و تعدیل نیروی انسانی عموماً در اثر فشارهای مالی ناشی از پیر شدن جمعیت 

و افزایش بیکاری بوده است.

تأثیر »عوامل سیاسی« بر مخارج تأمین اجتماعی بیانگر آن است که در نظام های 
سیاسی مبتنی بر رأی مردم )دموکراسی( تقاضا برای مخارج اجتماعی و به تبع آن 
از فعالیت احزاب  ناشی  افزایش هایی  اقتصاد بخش عمومی گسترش می یابد. چنین 
به عنوان  است.  سیاسی  نهادهای  یا  یا سوسیال دموکرات(  احزاب چپ  مثال  )به طور 
بزرگ نمایی  برای  اجرایی  میان سطوح مختلف دستگاه  ارتباط رسمی  نمونه، وجود 
اهداف اجتماعی و افزایش هزینه ایجاد فشار می کند. تمرکززدایی از بودجه )فدرالیسم( 
نیز می تواند به افزایش مخارج اجتماعی منجر شود. درنهایت، تجارب گذشته الگوی 
هزینه های کنونی را شکل می دهد و انجام اصالحات و کاهش هزینه را دشوار می سازد.

انتخاب می کنند  را  پژوهش های اخیر نشان می دهد که دولت ها سطح هزینه ای 
که حمایت سیاسی در میان مردم رأی دهنده را حداکثر کند )هاسکن16 و همکاران 
سیاسی  حمایت  نخبگان  به  رانت  پرداخت  طریق  از  اقتدارگرا  دولت های   .)2004
کسب می کنند ولی دولت هایی که به صورت دموکراتیک انتخاب می شوند، برای جلب 

حمایت مردم کاالهای عمومی عرضه می کنند.

مخارج  انتخابی  دولت های  می دهند  نشان   )2001( سگورا-اوبیرگو17  و  کافمن 
بررسی  در  بنابراین،  می کنند؛  حفظ  را  آموزش  و  بهداشت  مورد  در  اجتماعی 

15. Hicks and Zorn
16. Hausken
17. Kaufman and Segura-Ubiergo
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انتقالی اجتماعی، دموکراسی تأثیر شدیدی بر مخارج اجتماعی ندارد.  پرداخت های 
و  سیاسی  احزاب  سیاسی،  نهادهای  می دهند  نشان   )2005( همکاران  و  اوبینگر 
میراث های سیاسی، الگوها، مسیرها و میزان تغییر شکل دولت رفاه را شکل می دهند. 
دیدگاه های  راست  و  جناح های چپ  به  وابسته  دولت های  که  می دهند  نشان  آن ها 
جدید در مورد سیاست اجتماعی اتخاذ کرده اند؛ بدین معنی که سیاستمداران وابسته 
به احزاب سیاسی سنتی دیگر تأثیری قوی بر مخارج اجتماعی ندارند. کیتل و وینر 
)2005( نیز نشان می دهند ترکیب حزبی دولت ها میزان مخارج اجتماعی را تعیین 

نمی کند.

کاهش اثرگذاری احزاب سیاسی ممکن است باعث عدم تغییر در مخارج رفاهی و 
سیاست های حمایتی شود؛ حتی زمانی که این سیاست ها از دور خارج شده اند. برای 
مثال سوانک18 )2005( نشان می دهد مخارج رفاهی در برابر فشارهای بین المللی و 
تغییرات داخلی مانند بین المللی شدن، صنعتی زدایی و )ageing( مقاومت می کند. 

کاهش مخارج با هدف بهبود ساختارها برای دولت ها بسیار مشکل است.

»گسترش  و  شدن«  »صنعتی  اقتصاد«،  بودن  باز  »شاخص  تأثیر  مورد  در 
شهرنشینی« بر مخارج تأمین اجتماعی بحث های متناقض مطرح است.

این بحث ها بیشتر حول اقتصادهای باز مطرح هستند:

باید  دولت  اندازه  بنابراین  و  هستند  بیشتری  ریسک  معرض  در  اقتصادها  -این 
افزایش پیدا کند تا از این طریق ریسک ها را کاهش دهد؛ )+(

-تمرکز صنعتی باالتر منتج به افزایش قدرت نیروی کار و مؤسسات چانه زنی انبوه 
در بنگاه های بزرگ می شود و به بزرگ شدن اندازٔه دولت می انجامد؛ )+(

18. Swank
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-نیاز به کسب مهارت های جدید و آموزش و پویایی در اشتغال، منجر به افزایش 
اندازه دولت رفاه می شود؛ )+(

کاهش  به  منجر  دولت ها  با  چانه زنی  برای  تجاری  اتحادیه های  به  دادن  -اجازه 
مخارج تأمین اجتماعی از طریق فرار سرمایه می شود؛ )+(

-ویژگی های جمعیتی )سن، بیکاری( با گسترش اندازه دولت مرتبط است. )+(

 باز بودن تجارت و تجارت آزاد دولت ها را با خطر نابسامانی های اقتصادی و ضرورت 
تعدیل در برابر شوک های خارجی قرار می دهد و بخش بزرگی از کارگران را نیز با خطر 
از دست رفتن شغل مواجه می کند. انتظاری که مردم از دولت هایشان در کشورهای 
صنعتی دارند این است که هزینه های جهانی شدن را محدود کنند و منافع حاصل از باز 
بودن تجاری را به خوبی توزیع کنند. به منظور اطمینان از ادامه حمایت های عمومی برای 
باز بودن تجارت، دولت ها باید سیاست هایی اعمال کنند تا از شهروندان در مقابل آثار 

منفی تجارت بین المللی حمایت کند )هایس19 و همکاران 2005(.

بیست سال بعد رودریک20 )2008( به این نتیجه رسیده است که اقتصادهای باز 
اندازه  اثر باز شدن اقتصاد،  در معرض ریسک بیشتری هستند و به همین علت در 
دولت افزایش پیدا می کند تا چنین ریسک هایی را کاهش دهد. همسو با نظر رودریک، 
کامرون21 )1978( معتقد است که اقتصادهای باز تمرکز صنعتی باالتری دارند )به این 
معنا که بخش بزرگی از تولیدات و نیروی کار در چند بنگاه بزرگ متمرکز هستند(. 
این باعث می شود که تشکیل اتحادیه های کارگری با هدف افزایش قدرت چانه زنی 
ترویج شود که درنتیجه آن تقاضای بیشتر برای مخارج دولتی در بخش هایی همچون 

19. Hays
20. Rodrik
21. Cameron.
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تأمین اجتماعی، مستمری ها و بیمه بیکاری به وجود می آید.

اینورسن و کوساک22 )2000( در مطالعات خود تأثیر آزادسازی بر مخارج رفاهی را 
به چالش کشیده اند. آن ها نشان می دهند آنچه باعث افزایش مخارج رفاهی شده است، 
صنعتی زدایی است و نه جهانی شدن. کارگرانی که از بخش کارخانه ای و کشاورزی به 
بخش خدمات می آیند به مهارت هایی نیاز دارند که این موضوع، انتقال را سخت می کند. 
دولت مخارج خود را افزایش می دهد تا این شرایط را برای این گروه از افراد مهیا کند.

سوانک )2005( با به چالش کشیدن ایده لیبرالیسم، بحث می کند بین المللی سازی 
از طریق اثرگذاری روی سیاست های مرسوم داخلی، باعث کاهش مخارج اجتماعی 
با تهدید  می شود. اتحادیه های تجاری این قدرت را دارند که با دولت البی کنند و 
خروج سرمایه از کشور دولت را به کاهش مخارج اجتماعی وادار کنند. به طور مشابه 
کافمن و سگورا-آبیرگو23 دریافتند که ادغام تجاری باعث کاهش مستمری بازنشستگی 
و پرداخت های انتقالی می شود. آن ها نان می دهند مباحث مربوط به کارایی مغلوب 
در  نابرابری  نااطمینانی،  اجتماعی،  )تغییرات  تجاری  آزادسازی  از  ناشی  ریسک های 
اثرات توزیعی( و نیاز به افزایش مهارت و بهره وری می شود. )کافمن و سگورا –آبیرگو، 
2001؛ 557( شایان ذکر است بر طبق پژوهش آن ها، تمام مخارج اجتماعی به یک 
اندازه از جهانی سازی اثر نمی بینند. برآوردها نشان می دهند مخارج تأمین اجتماعی 

نسبت به مخارج آموزشی و بهداشتی بیشتر محدود می شود.

و  هابر  و   )2005( زورن25  و  هیکز   ،)2004( کستلز24  همچون  دیگری  مطالعات 

22. Iversen and Cusak
23. Kaufman and Segura-Ubiergo
24. Castles
25. Hicks and Zorn
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دولت  اندازۀ  و  خارجی  تجارت  بین  ارتباطی  هیچ  که  دریافته اند  استفنز26 )2001( 
رفاه وجود ندارد. گرت و میتشل27 )2001( بیان می کنند که بین باز بودن اقتصاد 
و مخارج دولت رفاه رابطه ای منفی وجود دارد. گروهی دیگر از پژوهشگران رابطه ای 

بسیار ضعیف یا بی معنی بین تجارت خارجی و مخارج دولت رفاه را نشان داده اند.

به  را  تغییراتی  می توانند  اقتصادی  و  مالی  اجتماعی،  بحران های  اینکه  سرانجام 
سیستم تأمین اجتماعی القا کنند. در دو بخش بعد ما تاریخچه سیاست های تأمین 
اجتماعی در طول بحران ها را بررسی می کنیم و مطالعات اقتصادی درباره سیاست های 

مالی در دوره بعد از بحران ها را مرور می کینم.

5. تأمین اجتماعی زاده بحران

در  مهمی  نقش  اقتصادی  بحران های  که  می دهد  نشان  تاریخی  بررسی های 
سیاست های تأمین اجتماعی در حال رشد و توسعه بازی کرده است. به عنوان مثال 
رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم دوره هایی تاریخی در برنامه های تأمین اجتماعی بوده 
است. زمانی که مردم نیاز به حمایت و بیمه همگانی در برابر ریسک ها در طول دوره 
سال 1930 تا 1940 داشته اند، برنامه های تأمین اجتماعی و پرداخت های اجتماعی 

در حال قوی تر شدن بوده اند.

رکود بزرگ )1929-1933( در امریکا به شکل گیری نهادهای نوین یاری رساند و 
قوانین و مقررات و نگرش نسبت به اقتصاد را تغییر داد )بوردو28 و همکاران 1998(. 
بهترین  از  یکی  که  بود  امریکا  اجتماعی  تأمین  قانون  تصویب  عامل  بزرگ  رکود 
)اسکوپول29 2002، ص 221-2(. در  اجتماعی مولود آن دوره است  سیاست های 
26. Huber and Stephens
27. Garrett and Mitchell
28. Bordo
29. Skocpol
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این دوره مخارج دولت به نحو قابل توجهی افزایش یافت. بخش اعظم این هزینه ها 
بیمه  بازنشستگی دوران سالخوردگی، حمایت های رفاهی و  افزایش حقوق  از  ناشی 
بیکاری بود که در پی تصویب قانون تأمین اجتماعی به هزینه برنامه اشتغال عمومی 

افزوده شد.

سیاسی  رهبران  داشت؛  وجود  دهه 1940  اوایل  بریتانیا  در  وضعیت  این  مشابه 
درباره پیامدهای بازگشت سربازان و پیدا کردن شغل برای آن ها بعد از جنگ جهانی 
و سایر شرایط  تربیت  و  آموزش  نبود  فقر،  نگران  آن ها همچنین  بودند.  نگران  دوم 
ناسازگار اجتماعی بودند. در این شرایط وینستون چرچیل از ویلیام بوریج برای بررسی 
نیازهای اجتماعی جمعیت دعوت کرد. او توصیه کرد که تأمین اجتماعی و برنامه های 
حفاظت از سالمت باید برای همگان فراهم شود. قرار بر این شد که این توصیه ها بعد 
از جنگ جهانی دوم اجرایی شود. گزارش بوریج مدلی شد برای بسیاری از کشورها 
برنامه های اجتماعی مختلفی را برای رفاه عموم معرفی کردند. سایر کشورهای  که 
توسعه یافته نیز از انگلستان )بیمه همگانی( و آلمان )بیمه اجتماعی( که مثال هایی 
از سیستم تأمین اجتماعی هستند تبعیت کردند و در دهه 1950، بیشتر کشورهای 
آوردند. کشورهای  فراهم  برای عموم جمعیت  را  اجتماعی وسیعی  صنعتی خدمات 
فراگیر  اجتماعی  زمینه سیاست های  در  را  ترقی  و  پیشرفت  بیشترین  اسکاندیناوی 
طریق  از  کامل  اشتغال  به  دستیابی  و  اقتصادی  رشد  تقویت  آن ها  هدف  داشته اند. 

سیاست های بازار کار بود.

ادغام کنند،  را  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  داشتند  زمانی که سایر کشورها تالش 
به  اقتصادی  توسعه  تا  می کردند  استفاده  اجتماعی  توسعه  از  اسکاندیناوی  کشورهای 

دست آید. )میدگلی30، 1995: 63(

30. Midgley
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این گسترش در سیاست های تأمین اجتماعی نشان دهنده ظهور دولت های رفاه 
صنعتی است. شایان ذکر است برزیل، آرژانتی، شیلی و اروگوئه کشورهای پیشرو در 
راه اندازی سیستم های بازنشستگی در دهه های 1920. و 1930 بودند. این در حالی 
پیروی کردند.  این سیستم  از  و 1950  است که سایر کشورها در دهه های 1940 

)هاگارد31 و کافمن، 2008(

اقتصادی برای گسترش پوشش طرح های اجتماعی  از بحران های  اخیراً کشورها 
صندوق های  تغییر  مانند  مواردی  به  می توان  جمله  این  از  کرده اند.  استفاده  خود 
کمک های  قالب  در  آموزشی  کمک های  و  اجتماعی  تأمین  کمک های  به  اجتماعی 

نقدی مشروط، برنامه های غذایی مدارس، کمک هزینه تحصیلی اشاره کرد.

به  دیده می شود.  از کشورها  بسیاری  در  هنوز  بحران  میراث  آمریکای التین  در 
طور مثال بحران اخیر سال 1994 باعث به وجود آمدن یک تور امنیتی برای فقرا در 
کشور مکزیک شد )برنامه معروف PROGRESA( )راوالیون32، 2008(. به طور مشابه 
آرژانتین نیز از بحران سال 2001 استفاده کرد و سیستم بازنشستگی خود را ارتقا 
داد به طوری که افرادی که پیش از آن خارج از این طرح بودندف این ابر تحت پوشش 
قرار گرفتند. همچنین مقررات کار بهبود یافت و از آن پس اشتغال غیررسمی کاهش 

پیدا کرد.

با نگاهی به بحران شرق آسیا، دریافت خواهیم کرد که کره جنوبی در مواجه با 
بحران، تثبیت کننده های خودکار را افزایش داد، سیستم مستمری های خود را توسعه 
بخشید، کمک های اجتماعی را افزایش داد و پوشش بیمه سالمت همگانی را اجرا 
کرد. هزینه های عمومی در این کشور از زمان ایجاد بحران به سرعت افزایش پیدا کرد 

31. Haggard
32. Ravallion
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و سیستم رفاهی کره تا اندازه ای در ارتباط با بحران گسترش یافت. )پارک33 2008( 
برای مثال از زمان ایجاد بحران، پوشش بیمه بیکاری از 12.3 درصد بیکاران در سال 
1999 به %50 جمعیت در سال 2004 افزایش پیدا کرد. )کیوم34 و همکاران 2006(

6. سیاست مالی و مخارج تأمین اجتماعی در طول چرخه های اقتصادی

دو نظریه قوی وجود دارد درباره اینکه دولت ها چگونه باید هزینه کنند )یا مالیات 
بگیرند و دیگر سیاست های مالی( تا بتوانند چرخه های اقتصادی را تثبیت کنند. این 
نئوکالسیکی(  مالیات  هموارسازی  )مدل   )1979( بارو35  و  کینز  به وسیله  نظریه  دو 

ارائه شده است.

را  مالیات  و  دهند  افزایش  را  مخارج  که  می کنند  توصیه  دولت ها  به  کینزین ها 
به صورت سیاست ضد ادوار تجاری به کار گیرند. به این صورت که وقتی اقتصاد در 
بحران به سر می برد، طرف تقاضا را تحریک کنند تا مخارج و کسری بودجه افزایش 
شود.  عمل  رویه  این  خالف  اقتصادی  رونق  دوره  در  و  کند  پیدا  کاهش  مالیات ها  و 
بر  اقتصادی  بحران  اثر  از  و  تثبیت می بخشد  را  اقتصاد  مالی وضعیت  این گونه سیاست 

زندگی مردم می کاهد.

توصیه  را  طبیعی  یا  ادواری  غیر  مالی  سیاست  یک  بارو  مالیات  هموارسازی  مدل 
می کند که مخارج و نرخ مالیات را، صرف نظر از رونق یا رکود در تولید داخلی، ثابت 
نگه می دارد. با بسط این نظریه به این نتیجه می رسیم که در صورت اعمال چنین سیاستی، 
درآمد مالیاتی و مازاد بودجه در دوره رونق افزایش پیدا می کند و در طول دوره بحران 

کاهش می یابد.

33. Park
34. Keum
35. Barro
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به وضوح درمی یابیم که در هیچ یک از این دیدگاه ها به کاهش مخارج در طول دوره 
بحران توصیه نمی شود؛ چنین سیاستی بی ثباتی را به جای اینکه کاهش دهد، تقویت 
به ویژه  کشورها،  از  بسیاری  است  داده  نشان  تجربی  مطالعات  بااین وجود،  می کند. 
کشورهای درحال توسعه، سیاست مالی موافق ادوار تجاری اعمال می کنند. البته کمی 
از کشورهای پیشرفته نیز سیاست های موافق ادوار تجاری را به کار می بندند اما عموماً 
این کشورها سیاست غیر ادواری یا ضد ادواری به کار می بندند. )گلی36 و همکاران 
سونگ39  و  لی  2004؛  همکاران  و  کمینسکی38  2008؛  وگ37  و  ایلزتزکی  2003؛ 
2007؛ تالوی و وف40 2005( از طرفی دیگر، در کشورهای درحال توسعه، یک اجماع 

کلی درباره اجرای سیاست مالی هم جهت با ادوار تجاری وجود دارد. 

اکثر مشاهدات تجربی نشان می دهند که سیاست های مخالف ادوار تجاری بیشتر در 
طول دورۀ بحران اعمال می شود نه دوران رونق اقتصادی. این موضوع ممکن است به این علت 
باشد که تثبیت کننده های خودکار به تغییرات منفی نسبت به تغییرات مثبت حساس تر 
هستند و این که دوره بحران به لحاظ اقتصادی و سیاسی اهمیت بیشتری نسبت به دوران 
رونق دارد. )گاوین و پروتی41 1997، ایلزتزکی و وگ 2008؛ کامینسکی و همکاران 2004؛ 
لی و سونگ 2007؛ تالوی و وگ 2005، لین2003a 42، تورنتون43 2008(44. مشاهات 

36. Galí
37. Ilzetzki and Végh
38. Kaminsky
39. Lee and Sung
40. Talvi and Végh
41. Gavin and Perotti
42. Lane
43. Thornton

44. این زمینه چند استثنا وجود دارد، مطالعات آدام و بوان )3002( سیاست های نسبتاً ضد دوره  ای را در 
کشورهای با درآمد پایین مشاهده کرده اند. این در حالی است که آفونسو و همکاران )8002( سیاست های 

غیر دوره ای را در 231 کشور تشخیص دادند. )شامل کشورهایی با درآمد متوسط و درآمد پایین(
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مقدماتی نشان می دهد در همه کشورها سیاست های ضدادواری در دوره رکود بیشتر از دوره 
رونق به کار گرفته شده اند. )آدام و بوان45 2003؛ لی و سونگ 2007(46

مالی  سیاست های  آن که  وجود  با  چرا  دریابند  که  داشته اند  تالش  پژوهشگران 
این گونه  از کشورها  بسیاری  دارند،  تئوریک ضعیفی  اساس  ادوار تجاری  با  هم جهت 

سیاست ها را اعمال می کنند.

اولین سری از توضیحات برای سیاست های هم جهت با ادوار تجاری به »دسترسی 
دسترسی  دارد.  تأکید  پس انداز(  و  قرض  )کمک،  خارجی  سرمایه  به ویژه  سرمایه«، 
در  مثال،  برای  است.  خورده  گره  تجاری  چرخه  به  بین المللی  سرمایه  بازارهای  به 
طول دوره های رونق سطوح باالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( بروز می کند 

)دیالو472009، گاوین و پروتی 1997، کامینسکی و همکاران 2004(.

 از آنجایی که کشورهای درحال توسعه از کاهش دسترسی به سرمایه خارجی در 
طول بحران رنج می برند، مخارجشان را کاهش می دهند؛ چراکه، برخالف کشورهای 

OECD، آن ها نمی توانند استقراض کنند تا روی برنامه هایشان سرمایه گذاری کنند48.

مشکل  هستند،  خارجی  ارز  به صورت  که  بدهی هایی  تورمی،  دوره های  طول  در 
دسترسی به سرمایۀ خارجی را، با باال بردن نسبت بدهی- به تولید، شدیدتر می کنند 
نقشی  بدهی  پایداری  که  دریافته اند   )2007( مونترو49  و  آلبروال   .)2003a )لین، 

45. Adamand and Bevan
46. در میان مطالعات دو استثنا وجود دارد، ایلزتزکی )8002( یک ارتباط متقارن بین سیاست های 
ضددوره ای در دوره رونق یا رکود معرفی می کند و گوین و پروتی )7991( دریافته اند که در کشورهای 

آمریکای التین سیاست های ضددوره ای در دوره رونق قوی تر از دوره رکود بوده است.
47. Diallo

48. از سوی دیگر شواهد مربوط به سیاست موافق ادوار تجاری در کشورهای DCEO نشان می دهد 
عوامل دیگری در این امر مداخله داشته اند.

49. Alberola and Montero
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تعیین کننده ای در اعمال سیاست های هم جهت با ادوار تجاری آمریکای التین بازی 
می کند و درواقع عامل اصلی اعمال سیاست های هم جهت با ادوار اقتصادی است. به 
همین ترتیب، کشورهای وابسته به کمک های خارجی، هماهنگی ضعیفی بین ادوار 
تجاری و سیاست های مالی دارند چراکه کمک های خارجی اغلب غیرقابل پیش بینی 
و عموماً هم جهت با ادوار تجاری کشورهای گیرندۀ کمک هستند )نه لزوماً هم جهت با 
ادوار تجاری کشورهای اعطاکنندۀ کمک( )بولیر و هامان50، 2007؛ پاالگاند و روب51، 
2001؛ تورنتون، 2008(. داده های پنل کشورهای آفریقایی نشان می دهد )تورنتون 

2008( که این کشورها عموماً سیاست های هم جهت با ادوار تجاری دارند.

 مشکل دسترسی به سرمایه در این کشورها، با تغییرات هم جهت با ادوار اقتصادی 
و  است  ناپایدار  درحال توسعه  کشورهای  در  تولید  می شود.  بدتر  داخلی  درآمد  در 
این ناپایداری هم جهت با ادوار تجاری افزایش می یابد. )لین، 2003b؛ تالوی و وف، 
مبنای  درآمد  که  می کنند  استدالل   )2005( وف  و  تالوی  این،  بر  عالوه   .)2005
مالیات در کشورهای درحال توسعه، در مقایسه با کشورهای ثروتمند عضو گروه هفت، 
دو تا چهار برابر متغیرتر است. این تغییر در پایۀ مالیاتی، مخارج دولت را متغیرتر 
از پژوهشگران نشان می دهند که  ادوار تجاری می کند. گروهی دیگر  با  و هم جهت 
تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بیشتر مربوط به طرف هزینه است 
تا درآمد یا نسبت مالیاتی )که به صورت مشروح در مبحث رقابت در زیر خواهد آمد( 

)گاوین و پروتی، 1997؛ لین، 2003 الف(.

حتی در کشورهای توسعه یافته، نگرانی های کنونی درباره بودجه دولت و افزایش کسر 
بودجه سازوکار مشابهی دارد. درحالی که کشورهای پیشرفته، در »امکان« تأمین مالی 

50. Bulir andHamann
51. Pallage and Robe
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هزینه های خود از طریق کسری بودجه محدودیت هایی دارند، سایر کشورها »گرایش 
کمتری« نسبت به تأمین مالی هزینه ها از طریق کسری بودجه دارند؛ دلیل آن برخورد 

منفی نسبت به افزایش حجم کسری بودجه و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی است.

پژوهش های انجام شده در کشورهای اروپایی درباره تأثیر مقررات کسری بودجه 
نشان می دهد که هزینۀ بهرۀ بدهی های دولت، سبب کاهش مخارج دولت ازجمله 
کشورهای  و  است  مهم  ابتدایی  موقعیت های  بااین حال  می شود؛  اجتماعی  مخارج 
با کسری بودجه زیاد تمایل دارند مخارج اجتماعی را  یا کشورهایی  بدهکار  شدیداً 
تغییر ندهند و از بار سایر هزینه ها بکاهند. در مقابل، کشورهایی که بار بدهی شان 
را کاهش می دهند یا حتی مازاد بودجه به وجود می آورند، به مخارج دیگر بیشتر از 

مخارج اجتماعی تمایل دارند )هاگفورس و ساری52، 2006(.

دستۀ دوم استدالل های مربوط به فرایند هم جهت بودن مخارج اجتماعی با ادوار 
فساد،  و  منابع  به  برای دسترسی  رقابت  یعنی  داخلی«،  »عوامل سیاسی  بر  تجاری 
متمرکز است. تورنل و لین )1999( نشان می دهند که گروه های رانت خوار قوی برای 
تمام گروه ها در  انتظارات  رقابت می کنند.53  به شدت  یکدیگر  با  منابع دولتی  کسب 
طول دوره های رونق و رکود افزایش و کاهش می یابد؛ ترکیبی از این عوامل منجر به 
کاهش و افزایش نامتناسب فشار سیاسی برای افزایش هزینه های عمومی می شود. بر 
اساس این دیدگاه در جوامع غیرمنسجم )به لحاظ اجتماعی یا سیاسی( سیاست مالی 
بیشتر هم جهت با ادوار تجاری است. به همین ترتیب، آلسینا و تابلینی54 )2005( 
معتقدند که در کشورهایی که با سطوح باالی فساد مواجه اند تقاضا برای سیاست های 
منابع  دولت  که  نگران اند  رأی دهندگان  چراکه  است؛  باال  تجاری  ادوار  با  هم جهت 

52. Hagfors and Saari
53. تورنتون و ایلزتسکی نیز چنین برآوردهایی داشته اند.

54. Alesina and Tabellini
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حاصله در دوران رونق اقتصادی را به درستی تخصیص ندهد. مردم به دولت هایی که 
مشروع تر و پاسخگوتر به حساب می آیند اجازه می دهند که در دوران رونق اقتصادی 
مازاد بودجه داشته باشند و درعین حال، این دولت ها به احتمال بیشتر سیاست های 

ضد ادوار تجاری اعمال می کنند )آلسینا و تابلینی، 2005؛ دیالو، 2009(.

ادوار  با  هم جهت  سیاست های  اجرای  علل  به  مربوط  استدالل های  سوم  دستۀ 
ارتباط می یابد.  دولت«  و ظرفیت  »اندازه  به  نیست،  برجسته  اگرچه خیلی  تجاری، 
اقتصادی کشور  آکیتوبی و همکاران )2006( معتقدند مشکل در شناخت موقعیت 
به  )و  باشد  همراه  تأخیرهایی  با  سیاست گذاری  عکس العمل های  که  می شود  باعث 

شکلی صحیح با چرخه های تجاری انطباق نمی یابد(.

7. تجارب گذشته از سیاست های مالی و مخارج تأمین اجتماعی پس از بروز بحران

سرمایه گذاری های  تحوالت  که  می شود  مشخص  مالی  سیاست های  بررسی  با 
دولتی هم جهت با ادوار تجاری است )لین 2003b(. پرداخت بدهی های دولت نیز در 
برخی از کشورهای ثروتمند درمجموع غیر ادواری است. )ایلزتسکی و وگ 2008؛ 

لِین 2003(

در ارتباط با مصرف دولت شواهد متفاوتی وجود دارد. مطالعۀ سیاست های 
مالیاتی دشوار است زیرا سطح درآمد دولت به ادوار تجاری وابسته است 
و اطالعات در مورد نرخ مالیات به سادگی در دسترس نیست. )آریزا55 و 

همکاران 1999؛ داربی و ملیتز56 2008؛ ایلزتسکی و وگ 2008(

مخارج دولت در ارتباط با پرداخت های اجتماعی به عنوان »تثبیت کنندۀ 

55. Arreaza
56. Darby and Melitz
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خودکار« عمل می کند و مانع از کاهش تولید و تقاضا است. این ویژگی 
از  انتقالی دولت نشئت می گیرد.  اغلب پرداخت های  قانونمند  از ماهیت 
یک سو تغییرات هزینه ها بر اساس صالحدید دولت انعکاسی از انتخاب های 
سیاستی مانند پرداخت بیمۀ بیکاری است که در کشور کرۀ جنوبی اعمال 
شد. از سوی دیگر تغییر در پرداخت های غیر اختیاری انعکاسی از تغییر 
در وضعیت اقتصادی است. به طور مثال، از دست رفتن شمار کثیری از 
فرصت های شغلی در دوران بحران های اقتصادی زمینه ساز افزایش شمار 
افرادی است که مشمول بیمۀ بیکاری می شوند و سبب افزایش هزینه های 

دولت می شوند.

بسیاری از پژوهش ها دربارۀ کشورهای عضو OECD دریافته اند که مخارج 
مرتبط با پرداخت های اجتماعی مخالف ادوار تجاری هستند؛ جای تعجب 
است که این عرصه، همانند سایر بخش های سیاست مالی به صورت عمیق 
و گسترده موردبررسی قرار نگرفته است. بوجت57 )2003( نشان می دهد 
که مخارج اجتماعی )به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی( با بروز 
بحران ابتدا بیشتر می شود و در میان مدت به دلیل افزایش فشار بر دولت 
و   2001( کاسلز58  مقابل  در  می یابد.  کاهش  هزینه ها،  از  کاستن  برای 
کاهش  حوزۀ  از  خارج  اجتماعی  پرداخت های  که  است  معتقد   )2006
مخارج معمول دولتی قرار دارند.59 پرداخت های انتقالی در مقایسه با سایر 

57. Bouget
58. Castles

59. مطالعات ساری و هاگفورز )iraaS dna srofgaH )6002 نیز این موضوع را تأیید می کند. بر طبق 
مطالعات آن ها در کشورهایی که بدهی باال دارند یا با کسری بود باال مواجه هستند، مخارج تأمین اجتماعی دیگر 
مخارج دولت را از گود خارج می کند. در مقابل تحقیقات کرپی و پالم )emlaP dna iproK )3002 نشان 
می دهد تمایل باالیی به توقف طرح های بیمه ای دولت در شرایطی که تراز تجاری از بین رفته است، وجود دارد.
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مخارج دولت بیشتر حالت ضد ادواری دارند. برخی از مشاهدات تجربی 
نشان می دهند که خصلت کلی ضدادواری سیاست های مالی نیز ناشی از 

پرداخت های اجتماعی است.

نشان   OECD اجتماعی در کشورهای  انتقالی  پرداخت های  متفاوت  انواع  تجزیه 
می دهد، بیشترین توجه به بیمه بیکاری معطوف است؛ بااین حال، به نظر می رسد سایر 
 .)2008 ملیتز،  و  )داربی  هستند  خودکار  تثبیت کننده های  نیز  انتقالی  پرداختهای 
انتقاالت، داربی و ملیتز نشان  می دهند بازنشستگی بیشترین  از  با نگاهی به طیفی 
دارند.  قرار  بیکاری  بیمه  و  مخارج حوزه سالمت  دارد، سپس  را  تثبیت کننده  تأثیر 
انتقاالت  اینکه  دلیل  به  دارند.  را  تأثیر  کمترین  ناتوانی  و  بیماری  کمک هزینه های 
هزینه در کشورهای درحال توسعه سهم کمی دارند، تأثیرشان بر سیاست های مالی 
ضد ادواری محدود است. در مقایسه ارقام تعدیل شده و تعدیل نشده برای سال های 
مالی  سیاست  که  می شوند  متوجه   )2003( همکاران  و  گالی60   ،2002  -1980
غیراحتیاطی به صورت مشخص برای کشورهای اتحادیه اروپا ضد دوره ای است. آن ها 
دریافتند که در نروژ سیاست مالی غیر احتیاطی موافق ادواری است، درحالی که در 
ویبلز61  است.  بوده  OECD، کمی ضد دوره ای  اروپای  اتحادیه  غیر  تمام کشورهای 

)2006( مخارج تأمین اجتماعی را در OECD غیر ادواری می بیند.

تجزیه انواع پرداخت های در جهان درحال توسعه در طول بحران به شکل گسترده 
مطالعه نشده است. مطالعات ابتدایی موجود معموالً بر آمریکای التین تمرکز دارند. با 
تجزیه انواع متفاوت انتقاالت، ویبلز )2006( متوجه می شود مخارج تأمین اجتماعی 
در آمریکای التین غیر ادواری است. او این روندها را به قدرت سیاسی مرتبط می کند؛ 

60. Galí
61. Wibbels
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و  رسمی  بخش  کارگران  شامل  که  اجتماعی  تأمین  دریافت کنندگان  قدرت  یعنی، 
در  را  اجتماعی  تأمین  مخارج   ،)2008( ایلزنتزکی  دیگر،  از سوی  می شوند.  غنی تر 

آمریکای التین موافق ادواری می داند.

باهم  را  اجتماعی  مخارج  نوع  هر  درحال توسعه  کشورهای  در  مطالعات  برخی 
معموالً  که  می کنند  ترکیب  را  اجتماعی  مخارج  آن ها  یعنی،  می کنند؛  گروه بندی 
و  براون  می شود.  گرفته  نظر  در  انتقالی  پرداخت های  با  دولت  مصرفی  هزینه های 
دی گرسیا62 )2003( و لی و سانگ )2007( مخارچ اجتماعی را در میان کشورهای 
آمریکای التین و غیر OECD موافق ادواری و در میان کشورهای OECD مخالف 
ادواری می داند. بااین حال، بر طبق یافته های آن ها در هر دو منطقه، مخارج اجتماعی 
نسبت به کل مخارج کمتر در جهت ادوار اقتصادی است )که نشان می دهد مخارج 
اجتماعی در طول بحران ها محافظت شده است(. در مقابل، مطالعه هیکس و وودون63 
درباره کشورهای درحال توسعه نشان می دهد مخارج اجتماعی بیشتر از کل مخارج 
مخارج  یعنی،  می دهد-  نشان  را  موضوع  )که عکس  است  اقتصادی  ادوار  در جهت 

اجتماعی به شکلی نامتناسب در طول بحران ها کاهش یافته است(.

با نگاهی به آمریکای التین و کارائیب، هیکس و ودون )2001( مخارج 
اجتماعی  دور  جهت  در  کاماًل  را  شده  هدف گذاری  مخارج  و  اجتماعی 
قرار  فقر  داده اند )حتی در میان کشورهایی که در گروه حامی  گزارش 
اجتماعی  داده اند مخارج  نشان  با جامعیت کمتر  مطالعاتی  گرفته اند(64. 
هدفمند در آرژانتین و مکزیک کاماًل در جهت دور اجتماعی بوده اند و 

62. Braun and di Gresia
63. Hicks and Wodon

64. در این کشورها در دوره های رونق مخارج اجتماعی و مخارج هدفگذاری شده بیشتر از سایر مخارج 
افزایش می یابد.
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در ازای هر یک درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی، 3 درصد کاهش 
می یابند. )لوستیگ65 و همکاران 2000(.

8. مخارج تأمین اجتماعی پس از بحران -روند افزایشی

در شناخت بحران ها، ما از اطالعاتی استفاده می کنیم که پژوهشگران IMF فراهم 
تاریخ شروع 394 بحران مالی را در طول  می آورند. )الون و والنسیا 2008(. آن ها 
سال های 2007-1970 شناسایی کرده اند. )124 بحران سیستم بانکی، 207 بحران 

پول ملی و 63 بحران بدهی(66

که  گرفتیم  نظر  در  کشور  هر  در  را  بحران  آخرین  روندها،  کردن  خالصه  برای 
اطالعات مخارج اجتماعی آن ها در دسترس بود. )62 مورد از بحران ها از سال 1970(. 
ما میانگین مخارج تأمین اجتماعی را در سه سال قبل و )3-، 2-، 1-(، سه سال بعد 

از بحران )3+، 2+، 1+( بررسی کرده ایم.

تأمین  مخارج جهانی  وزنی  میانگین  بحران،  یک  در طول  می دهد  نشان  داده ها 
اجتماعی افزایش می یابد. از 6/3 درصد GDP کشورها برای سه سال قبل از بحران، 
به 6/7 درصد در طول بحران و نهایتاً 6/8 درصد برای سه سال پس از بحران می رسد. 
همچنین سهم نسبی مخارج تأمین اجتماعی افزایش می یابد؛ میانگین ساده مخارج 
تأمین اجتماعی از 20/8 درصد از کل مخارج قبل از بحران به 21/6 درصد در طول 

بحران و نهایتاً 22/3 درصد برای سه سال پس از بحران می رسد.

با نگاه منطقه ای دامنه متنوعی از روندها را در مخارج تأمین اجتماعی می بینیم. در 
9 کشور OECD که اطالعات آن ها را داریم متوسط غیر وزنی مخارج تأمین اجتماعی 

65. Lustig
http://www.luclaeven.com : 66. داده ها در این آدرس موجود است
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در دوران بحران یکباره افزایش پیدا کرد؛ از 11/4 درصد GDP قبل از سال بحران 
به 13/1 درصد در سال بحران و سپس به 12/2 درصد پس از سال بحران رسید. 
همچنین سهم آن از کل مخارج نیز افزایش پیدا کرد؛ از 33/2 درصد به 34/3 درصد 

و درنهایت به 32/2 درصد پس از سال بحران.

این موضوع احتماالً واکنشی به نقش قوی تثبیت کننده های خودکار در این کشورها 
 GDP است. در دوران پس از بحران سهم مخارج تأمین اجتماعی به درصد باالتری از

افزایش می یابد، درصورتی که به درصد پایین تری از مخارج کل کاهش می یابد.

در  کاهش  معنی  به  تغییرات  این  که  می دهد  نشان  اطالعات  به  دقیق تر  نگاهی 
واقعیت نسبی  این  این کشورها  بلکه در همه  نیست،  واقعی مخارج حمایتی  میزان 

وجود دارد که رشد سایر مخارج از رشد مخارج تأمین اجتماعی پیشی گرفته است.

با نگاهی به سطح ملی، الگوی مشابهی از افزایش و کاهش را در فنالند، پرتقال، 
از  اجتماعی  تأمین  مخارج  میانگین سطح  به طور  می بینیم.  آمریکا  و  سوئد  اسپانیا، 
سطح کل مخارج در دوران پس از بحران کمتر از دوران پیش از بحران است. )برای 
آگاهی از اطالعات جزئی کشورها به ضمیمه1 مراجعه شود( در ایسلند، ایتالیا، کره 
و نروژ سهم مخارج تأمین اجتماعی از GDP و از کل مخارج مرتباً در عبور از سه 
افزایش پیدا کرده است. بیشترین کاهش در سهم مخارج اجتماعی از بودجه  دوره 
برای دوره پس از بحران مربوط به اسپانیا با 27,9 درصد و بیشترین افزایش در این 
سهم برای ایسلند با رشد 24,7 درصدی و کره جنوبی با رشد 60,5 درصدی است. 
همان طور که انتظار می رفت در کشورهای OECD مخارج تأمین اجتماعی برخالف 

چرخه های اقتصادی و به عنوان تثبیت کننده های خودکار در اقتصاد عمل می کند.

نمودار 4 و 5 روند مخارج تأمین اجتماعی را به صورت درصدی از GDP و مخارج 
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کل قبل، در طول بحران و پس از آن در مناطق مختلف جهان نشان می دهد.

نمودار 4: مخارج تأمین اجتماعی به صورت درصدی از GDP با تفکیک منطقه ای

نمودار 5: مخارج تأمین اجتماعی به صورت درصدی از هزینه های کل با تفکیک منطقه ای
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در کشورهای کمونیستی سابق )آسیای مرکزی و اروپای شرقی( مخارج حمایتی 
به صورت مطلق در دوره پس از بحران رشد کرد. البته جمهوری مولداوی و گرجستان 
از این روند مستثنا بودند و مخارج آن ها به قیمت جاری کاهش یافته است. برای این 
کشورها سهم مخارج تأمین اجتماعی از GDP تقریباً ثابت ماند. )برای دوره های پیش 
از بحران، طول بحران و پس از بحران به ترتیب 9,5 درصد، 9.4 درصد و 10 درصد 

از GDP و 30.6 درصد، 31,1 درصد و 32.8 درصد از مخارج دولت(.

با این همه، وقتی داده ها را برای هر کشور بررسی می کنیم، تفاوت های بسیاری 
دیده می شود. مخارج تأمین اجتماعی در کرواسی، لتونی و مغولستان به طور پیوسته 
در دو شاخص سهم از مخارج دولت و سهم از تولید ناخالص داخلی افزایش داشته 
بودجه که  از  و رومانی سهمی  بلغارستان، گرجستان، مولداوی  است. در کشورهای 
به مخارج تأمین اجتماعی اختصاص پیدا می کند، افزایش داشت. این افزایش برای 
 33,7 چک  جمهوری  درصد،   26,3 بالروس  است:  بوده  توجه  قابل  زیر  کشورهای 
برخی  برای  سهم  این  درصد.   87,1 تاجیکستان  و  درصد   28,9 مجارستان  درصد، 
از: آلبانی 17,3 درصد، استونی  کشورها منقبض شده که مهم ترین آن ها عبارت اند 
29,1 درصد و قزاقستان 17.7 درصد؛ لتونی و اسلواکی نیز با شدت کمتر همین روند 
را داشته اند. سهم مخارج تأمین اجتماعی از تولید ناخالص داخلی نیز به همین منوال 

از الگوهای متفاوتی پیروی کرده است.

برای 11 کشور آفریقایی که داده های آن ها در دسترس بود، متوسط سهم مخارج 
از  تأمین اجتماعی در طول بحران کاهش یافته اما پس از بحران به سطحی باالتر 
دوران قبل از بحران رسیده است. این الگو در هر دو شاخص سهم از تولید ناخالص 
داخلی )1 درصد، 0,9 درصد و 1.4 درصد( و سهم از مخارج دولت )3,4 درصد، 3,2 
بحران  از  دوره پس  در  اجتماعی  تأمین  مخارج  است.  یکسان  و 4.4 درصد(  درصد 
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نسبت به دوره قبل از بحران )در دو نسبت سهم از تولید ناخالص داخلی و سهم از 
افزایش  زیمباوه  و  توگو  ماداگاسکار،  لیبریا،  بروندی،  برای کشورهای  مخارج دولت( 
داشته است. سهمی از بودجه که به مخارج تأمین اجتماعی اختصاص پیدا می کند 
برای دو کشور توگو )155 درصد رشد( و زیمباوه )116 درصد رشد( بیش از دو برابر 
شده است. مخارج تأمین اجتماعی در دوره پس از بحران نسبت به دوره قبل از بحران 
برای کشورهای مالی، زئیر و زیمباوه کاهش یافته است. سهم مخارج از بودجه برای 

مالی 42,5 درصد و برای زئیر 98 درصد کاهش پیدا کرد.

برای 4 کشور آسیایی درحال توسعه که داده های آن ها در دسترس بود، میانگین 
غیروزنی مخارج اجتماعی در سال های بحران افزایش داشته است و از 2.2 درصد تولد 
ناخالص داخلی در دوره قبل از بحران به 2,9 درصد در سال های بحران و 2.3 درصد 
در سال های پس از بحران رسید. سهم مخارج تأمین اجتماعی از مخارج دولت از 9,2 
درصد به 9 درصد و درنهایت به 8,3 درصد در طول سه دوره زمانی مشابه رسیده 
است. البته اختالف بسیاری بین کشورها در سهم اختصاص یافته به مخارج تأمین 

اجتماعی از بودجه وجود دارد.

برای سایر کشورهای درحال توسعه در دیگر نقاط جهان، مخارج تأمین اجتماعی 
به طور مداوم در سه دوره پیش از بحران، بحران و پس از بحران افزایش داشته است. 
به 5,47 درصد  )از 4,96 درصد  ناخالص داخلی  تولید  از  افزایش هم در سهم  این 
به  درصد  از 4.16  و  کارائیب  و کشورهای حوزه  التین  آمریکای  در  درصد  و 5.67 
مخارج  از  سهم  در  هم  آفریقا(  شمال  و  خاورمیانه  در  درصد   4,59 و  درصد   4,44
)از 23 درصد به 24,2 درصد و 25.9 درصد در آمریکای التین و حوزه کارائیب و 
آفریقا( دیده  به 11,9 درصد و 12.5 درصد در خاورمیانه و شمال  از 10,1 درصد 
می شود. در بررسی کشور به کشور مشاهده می شود که سهم مخارج در دوره پس از 
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بحران نسبت به دوران قبل از بحران برای حدود نیمی از کشورها افزایش پیدا کرده 
است: بولیوی، برزیل، شیلی، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، پاناما و مجارستان در 
کشورهای آمریکای التین و ایران کویت و تانزانیا در کشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا. در نیمی دیگر از کشورها سهم مخارج تأمین اجتماعی )درصد از GDP و کل 
آرژانتین،  است:  بوده  بحران  از  پیش  دوره  از  بحران کمتر  از  دوره پس  در  مخارج( 
کلمبیا، جامائیکا، مکزیک، پاراگوئه و ونزوئال در کشورهای آمریکای التین و مصر و 
سوریه در خاورمیانه و شمال آفریقا. بیشترین رشد در سهم مخارج تأمین اجتماعی 
از بودجه برای کشورهای برزیل )46,6 درصد(، کاستاریکا )74.8 درصد(، جمهوری 
دومینیکن )98.7 درصد( ایران )56,8 درصد(، کویت )44,1 درصد( و پاناما )67.2 
درصد( بوده است. بیشترین کاهش برای سوریه )51.6 درصد( و ونزوئال )33.9 درصد( 

رقم خورده است.

 OECD اکنون می توان این نتایج را با آنچه از بررسی های قبلی درباره کشورهای
اروپایی و آمریکای التین )اگرچه درباره آخری هنوز تحقیقات پیشرفت زیادی نداشته 
در کشورهای  انتظار می رفت،  که  مقایسه کرد. همان طور  بود،  آمده  به دست  است( 
خودکار  طور  به  و  هستند  اقتصادی  ادوار  خالف  اجتماعی  تأمین  مخارج   ،OECD

اقتصاد را تثبیت می کنند. در اروپای شرقی و مرکزی تنها اسلواکی و آلبانی از این الگو 
تبعیت می کنند. در کشورهای دیگر این منطقه سهم تأمین اجتماعی از کل مخارج 
دولت و GDP غیر ادواری و در مواردی موافق ادوار اقتصادی است )شامل: بلغارستان، 

جمهوری چک و رومانی(.

زمانی  مخارج  تمامی  می دهد  نشان  پژوهش ها  التین  آمریکای  کشورهای  برای 
که بیشترین نیاز به آن ها وجود دارد، کاهش می یابد که این باعث می شود مخارج 
درباره  آشکاری  نتایج  پژوهش ها  این  اگرچه  باشد.  داشته  منفی  شیب  یک  عمومی 
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اینکه مخارج تأمین اجتماعی چگونه در طول بحران تغییر می کنند، ارائه نمی دهد: 
تحقیقات ویبلز )2006( آن را غیر ادواری می داند درحالی که پژوهش های ایلزتزکی 
اقتصادی هستند. داده های سه سال  ادوار  این مخارج موافق  )2008( نشان می دهد 
قبل و سه سال بعد از بحران نشان می دهد برای کشورهای این منطقه مخارج تأمین 
اجتماعی افزایش یافته است اگرچه ارتباط قوی با ادوار اقتصادی ندارد )غیرادواری(. 
به طور مثال در  این پیش بینی عمل کرده اند  این منطقه مخالف  برخی کشورها در 
شیلی مخارج تأمین اجتماعی ضد ادواری بوده اند و از GDP 11,4 به 13,6 درصد 
و درنهایت به 12,1 درصد می رسد )سهم از مخارج دولت، از 36,9 درصد به 42,7 

درصد و 39.6 درصد رسیده است(.

کشورهای  مشابه  آن ها  روند  می بینیم  درحال توسعه  کشورهای  سایر  بررسی  در 
آمریکای التین است. روند رشد کلی حمایت های اجتماعی تا حدودی تأثیر بحران را 
کم رنگ کرده است. این در حالی است که در برخی دیگر از کشورهای منطقه بحران 
به وضوح تأثیر خود را گذاشته است. به طور مثال در کویت، بعد از بحران 1982 این 
کشور، تمامی مخارج به طور واضحی کاهش یافت اما سطح مخارج حمایت اجتماعی 

حفظ شد و یک رشد آرام و باثبات را تجربه کرد.

در ارتباط با پیش بینی سیاست های مالی موافق ادواری، در آفریقا مخارج تأمین 
اجتماعی در دوره بحران کاهش یافت و در دوره پس از بحران این مخارج افزایش 
از  اجتماعی  تأمین  پیدا کرد. در سمت دیگر در آسیا در طول بحران سهم مخارج 
کل مخارج دولتی کاهش یافته است، علی رغم اینکه یک روند ضد ادواری در نسبت 

مخارج تأمین اجتماعی به GDP دیده می شود.

این تفاوت ها می تواند به وسیله دو عامل توضیح داده شود؛ بحرانی که بررسی شده 



صبا
ی 

تگ
س

ش
ازن

ی ب
دها

بر
راه

سه 
وس

م

46

است و عدم تقارن در سیاست های مالی. همان طور که قباًل گفته شد، در این مطالعه 
مطالعات  بیشتر  درحالی که  بررسی شده اند،  هر کشور  در  بحران ها  متأخرترین  تنها 
دیگر روی بحران های قبل از آن متمرکز شده اند؛ بحران هایی که در دهه 1980 شکل 
گرفتند و در برابر آن سیاست های مالی موافق ادواری پیش گرفته شد67. عالوه بر این 
همان طور که قباًل اشاره شد، بسیاری از مقاالت یک رابطه متقارن را بین دوره های 
رونق و رکود با سیاست های مالی خالف ادواری در دوره های رکود بیان می کند. در 
حقیقت این امکان وجود دارد که تمامی سیاست های مالی موافق ادواری در واکنش 
به مخارج دوره های رونق بوده اند )به جای آنکه بگوییم این ها سیاست های ریاضتی 
در دوران رکود بوده اند؛ این تحلیل می تواند به سایر مشاهدات مبنی بر مخارج غیر 

ادواری در دوره رکود هم تسری یابد.(

نتیجه گیری:

تأمین  برای  اتفاقی  بررسی کردیم که چه  مقاله  این  همان طور که گفته شد در 
اجتماعی پس از بحران می افتد. به طورکلی داده های مقاله نشان می دهد که مخارج 
همچنین  می یابد.  افزایش  آن  از  پس  یا  و  بحران  دوران  طول  در  اجتماعی  تأمین 
از قبیل توسعه  تأمین اجتماعی  از عوامل معمول مخارج  این مقاله در مورد بعضی 
اقتصادی، دموکراسی، نهادهای سیاسی و جمعیتی، صنعتی سازی و آزادسازی تجاری 

بحث می کند.

دسترسی  رقابت،  و  فساد  سیاسی،  جناح بندی های  مانند  عواملی  دیگر  طرفی  از 
به سرمایه، تمایل به افزایش بدهی و اندازه دولت تیز در این زمینه اثرگذار هستند.

67. برای مثال بسیاری از نتایج لوستیگ )0002( روی کشورهای آمریکای التین در دوره بحران دهه 0891 
تمرکز دارد. گوین و پروتی )7991( و برون و گرسیا )3002( بحران های ایجاد شده در دوره 5991- 7991 

را بررسی کرده اند در صورتی که پژوهش ما تنها 6 بحران را در این دوره بررسی کرده است.
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در نگاه به دو ادبیات مطرح شده در کنار همدیگر، یکی از این دیدگاه ها دید بهتری 
درباره عوامل متفاوت تأثیرگذار بر مخارج تأمین اجتماعی بعد از بحران های اقتصادی 

می دهد.

دل  از  اغلب  اجتماعی  تأمین  نظام های  که  است  شده  داده  نشان  مقاله  این  در 
بحران ها زاده شده اند. برای مثال مدل بیمه اجتماعی آلمان پاسخی به یک بحران 
بحران  به  پاسخی  انگلستان68  بوریج  است. همچنین مدل  بوده  اجتماعی  رفتار  یا  و 
اجتماعی در حال ظهور بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. سیستم تأمین اجتماعی 

امریکا پاسخی به بحران اجتماعی ناشی از رکود بزرگ 1929 بوده است.

بحران های  به  پاسخی  التین  امریکای  نقدی  پرداخت های  سیستم  همچنین 
اجتماعی و اقتصادی متفاوت بوده و درنهایت سیستم بیمه اجتماعی آسیا نیز واکنشی 

به بحران مالی آسیا بوده است.

تجربیات قبلی و مبانی نظری نشان می دهد آنچه در طول این بحران ها نیاز است 
سیاست های مالی انبساطی و انقباضی کینز می باشد. سیاست های مالی انبساطی و 
انقباضی کینز، با تأکید ویژه بر مخارج اجتماعی و با معرفی تثبیت کننده های خودکار، 
از قبیل بیمه بیکاری و کمک های اجتماعی، به کشورها برای کاهش اثرات بد بحران ها 

در کوتاه مدت و افزایش آمادگی در مقابل بحران ها در بلندمدت کمک خواهد کرد.

تأکید اصلی باید بر هزینه هایی باشد که اقتصاد را حرکت می دهند و قشرهای فقیر 
و آسیب پذیر )بیکار( را از فرورفتن بیشتر در فقر حفاظت می کنند. سیاست گذاران باید 
مطمئن شوند که درآمدهای مستمری بگیران از بین نرود یا کاهش پیدا نکند. همچنین 

بیمه بیکاری، پرداخت های اجتماعی و مخارج سرمایه انسانی باید محافظت شود.

68. British Beveridge
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 برای 50 – 40 درصد کشورهای درحال توسعه که ب هیچ برنامه تأمین اجتماعی 
ندارند، بحران ها فرصتی را برای توسعه و گسترش این سیستم فراهم می کنند. در 
کشورهایی که برنامه تأمین اجتماعی وجود دارد، گام اول باید گسترش و یا افزایش 

برنامه های قابل اجرای جاری باشد.

سایر سیاست ها مانند ترویج برنامه های عام المنفعه نشان داده می تواند یک ابزار 
مؤثر برای محافظت های اجتماعی باشد؛ اگر به طور درست و به دقت مدیریت شود.

در مورد انضباط مالی باید گفت کشورهایی که انعطاف مالی بیشتری را در طول 
بحران های گذشته خود داشته اند، به طورمعمول موفق تر بوده اند. بعضی کشورها که 
فضای مالی کافی برای افزایش مناسب هزینه ها را ندارند ممکن است نگران اثرات 
بلندمدت گسترش سیستم تأمین اجتماعی برای موقعیت های مالی دولت و سالمت 
با هزینه های  زمان هایی که  در  باشند، مخصوصاً  اجتماعی  تأمین  مالی صندوق های 

استقراض پس از بحران مواجه می شوند.

سخت گیری های مالی نباید به کار گرفته شوند، چون می تواند آسیب بیشتری به 
اقتصاد بزند و فقر را افزایش دهد. درنتیجه بر اساس مفاهیم رایج و تجربیات گذشته 

کشورها باید به اتخاذ سیاست های انبساطی در طول دوره بحران تشویق بشوند.
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ضمیمه 1

ور
کش

کد 
کشور

سال 
آخرین 
بحران*

حمایت های اجتماعی 
%GDP((

حمایت های اجتماعی 
)مخارج کل %(

قبل از 
بحران

طول 
بحران

بعد از 
بحران

قبل از 
بحران

طول 
بحران

بعد از 
بحران

ALB19976.937.376.6824.2824.3520.07آلبانی
ARG20028.217.517.4048.2437.9438.32آرژانتین
BDI19941.761.822.055.576.416.90بروندی

BGR 199612.578.9210.2229.0218.7131.27بلغارستان
BLR199910.9810.2912.3434.3233.3443.34بالروس

BOL19943.093.384.5615.3814.6220.62بولیوی
BRA19949.1010.2710.2030.5930.4244.86برزیل
CHL198311.3713.6412.0836.9142.7339.60شیلی
COL19852.902.732.4218.7719.4317.78کلمبیا

CRI19942.394.274.8712.2717.7021.45کاستاریکا
CZE199610.138.2811.9827.7525.0737.10چک

DOM20031.482.993.078.7919.5117.47دومنیکن
EGY19904.123.583.7012.0112.8910.41مصر
ESP198317.8320.6714.9160.6963.5243.75اسپانیا
EST19929.947.748.9241.9333.5129.74استونی
FIN199318.0623.7120.0341.9245.5041.12فنالند

GEO19994.544.413.727.9929.4731.16گرجستان
HRV199814.6116.5218.9432.8836.0440.31کرواسی
HUN199115.2820.3620.4428.1937.7536.33مجارستان
IDN19991.051.091.516.285.327.56اندونزی
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IRN20004.095.066.5816.9123.4026.52ایران
ISL19895.136.786.9317.0320.4121.24ایسلند
ISR198511.3511.0410.3113.5615.8518.59اسرائیل
ITA198110.5812.2613.5228.9331.3832.42ایتالیا

JAM19960.610.520.511.881.271.44جامائیکا
KAZ1998.086.98542.0746.2834.63قزاقستان

KOR19981.532.342.979.5712.5615.35کره جنوبی
KWT19821.954.024.406.298.269.06کویت
LBR19800.400.400.521.371.351.45 لیبریا

LKA19785.799.085.2423.3223.2914.39سریالنکا
---LSO19850.440.410.85لسوتو
LTU19958.488.158.9336.3434.833.80 لتونی
LVA199510.1412.1112.6236.6941.342.46التویا

MAR19831.771.961.754.866.065.90مراکش
MDA199913.4510.5110.2737.535.3939.94مولداوا

MDG19940.110.180.151.241.91.71ماداگاسکار
MEX19953.263.182.9722.2220.0119.30مکزیک

MLI19871.460.790.955.482.913.15مالی
MNG19973.935.056.3320.9723.8524.96مغولستان

MYS19981.390.801.003.504.004.40مالزی
NOR199114.0114.9515.3335.4836.2036.85نروژ
PAN19883.955.405.4413.6421.2922.81پاناما

PRT19838.028.218.1125.1324.2623.02پرتقال
PRY19843.043.282.3927.6830.3927.47پروگوئه
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ROM19969.299.0510.2229.2628.9530.70رومانی
SEN19811.2018 .11.276.055.935.30سنگال

SVK199811.7911.8111.7029.2130.7028.97اسلوواکی
SWE199320.9022.7921.9351.5347.4849.55سوئد

SYR19881.420.780.524.503.462.18عربستان
TGO19791.491.652.853.574.588.92توگو
THA19980.630.761.393.613.356.91تایلند

TJK19991.352.322.2610.5718.7319.78تاجیکستان
TUN19914.434.644.8512.6513.6414.95تونس
TZA1984---0.610.290.54تانزانیا

URG199012.3211.7215.5850.5450.1857.20اروگوئه
USA19886.576.105.9728.5227.5926.10آمریکا
VEN20022.762.242.1612.198.578.05ونزوئال
ZAR19940.190.000.001.060.020.02کنگو
ZMB19830.780.740.572.062.291.72 زامبیا

ZWE19951.832.155.086.656.0214.37زیمباوه
پراساد و گریک: مخارج تأمین اجتماعی در زمان بحران

*برای مواردی که داده های آن در دسترس بود
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ضمیمه 2
شاخص های بررسی شده در برخی مطالعات منتخب
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 Gavin and
Perotti, 1997

XX******XXX

Ilzetzki, 2008XX******XX
 Ilzetzki and
Végh, 2008

XX******X

 Kaminsky,
 Reinhart and
Végh, 2004

Xindirectly

Lane, 2003aX
Lane, 2003bXXXXindirectly

 Lee and Sung,
2007

X******XXX

 Talvi and Végh,
2004

XXXX

Thornton, 2008X
Wibbels, 2006XXX*******X

    *مخارج اجتماعی و مخارج هدفمند اجتماعی؛
مولفه های  اجتماعی؛  تأمین  مخارج  مجموع   )2( درمان؛  و  بهداشت  مخارج   )1(  **
کلیدی مخارج تأمین اجتماعی: )2 الف( حقوق بازنشستگی در قالب مزایای نقدی؛ )2 ب( 
بیماری؛  بابت  پرداخت   )2D( بیکاری؛  )2C( جبران خسارت  نقدی؛  مزایای  نامناسب بودن 

)3( یارانه؛
*** ,وقفه ها و میانه )پرداخت های بهره ای کسر شده است(؛

**** بهداشت عمومی و مخارج آموزش؛
***** به عنوان سیاست های مالی اختیاری و غیر اختیاری تعریف شده است؛

****** هزینه های سرمایه؛
******* همه مخارج اجتماعی و مخارج مربوط به سرمایه انسانی 






