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الف

خالصه مدیریتی

حمایتهــای اجتماعــی یــا تأمیــن اجتماعــی یــک جــزء کلیــدی بــرای راهبردهــای ملــی
بهشــمار مـیرود و ایــن حمایتهــا بــرای ارتقــاء پیشــرفت افــراد در جامعــه ،ثبــات سیاســی
و توســعه جامــع ضــروری هســتند .سیســتم حمایتهــای اجتماعــی معمــو ًال دربرگیرنــده

ترکیبــی از بیمههــای اجتماعــی و برنامههــای مســاعدت اجتماعــی اســت کــه بــرای
کاهــش فقــر یــا جلوگیــری از بــروز آن طراحــی شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،حمایتهــای

اجتماعــی نقــش مهمــی در بــاال بــردن تقاضــای داخلــی ،حمایــت از ایجــاد تغییر ســاختاری
گونههــای مختلــف اقتصــاد ملــی ،ارتقــاء شــغلی مناســب و توســعه پایــدار 1و جامــع ایفــا

میکننــد .در ایــن راســتا ،بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار  ،کشــورها

متعهــد شــدهاند تــا از سیســتم حمایتهــای اجتماعــی ملــی مناســب کــه شــامل کــف
حمایتهــای اجتماعــی نیــز میشــوند بــرای همــه افــرد جامعــه اســتفاده کننــد.

تضمیــن پایــداری و کفایــت حمایتهــای اجتماعــی در پاســخگویی بــه پویایــی نویــن
در بــازار اجتماعــی و بــازار کار و همچنیــن آینــده کار امــری مهــم تلقــی میشــود .اَشــکال

در حــال تغییــر کار و اشــتغال ،مداخــات در بــازار کار ،میــزان باالتــر بیــکاری و فقــر و
همچنیــن تغییــرات جمعیتــی از جملــه عواملــی هســتند کــه موجــب افزایــش تقاضــا بــرای
حمایتهــای اجتماعــی میشــوند .سیســتم حمایتهــای اجتماعــی کارآمــد موجــب

تضمیــن ظرفیــت باالتــر انطبــاق بــا ماهیــت درحــال تغییــر اقتصــاد میشــوند و بــه

همیــن دلیــل اســت کــه نقــش آنهــا در کاهــش فقــر پررنگتــر اســت و بهعنــوان یــک
عامــل تثبیتکننــده اقتصــادی و اجتماعــی بهشــمار میرونــد.

علیرغــم پیشــرفتهای چشــمگیر در توســعه پوشــش حمایتهــای اجتماعــی،
همچنــان شــکافهای چشــمگیری هــم وجــود دارنــد کــه عمدت ـ ًا از محدودیــت منابــع
ناشــی میشــوند .امــروزه  55درصــد از جمعیــت جهــان بــه هیــچ نوعــی از مزایــای
)1. Sustainable Development Goals (SDGs
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حمایتهــای اجتماعــی دسترســی ندارنــد و بیشــترین میــزان شــکاف در دو قــاره آفریقــا

و آســیا متمرکــز شــده اســت .همانطورکــه ذکــر شــد ،شــکافهای موجــود در پوشــش
حمایتهــای اجتماعــی از محدودیــت منابــع نشــأت میگیرنــد و بــه همیــن دلیــل اســت
کــه تعییــن گزینههــای مناســب بــرای ایجــاد فضــای مالــی جهــت توســعه حمایتهــای
اجتماعــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.

گزینههــای موجــود بــرای تأمیــن مالــی حمایتهــای اجتماعــی .بــا در نظــر

گرفتــن اهمیــت بــاالی حمایتهــای اجتماعــی بــرای رشــد و توســعه فراگیــر ،بدیــن

نکتــه میتــوان اشــاره کــرد کــه یافتــن گزینههــای ممکــن بــرای تأمیــن مالــی امــری

مهــم تلقــی میشــود و آن دربرگیرنــده مــوارد زیــر اســت:

 .1توســعه پوشــش بیمــه اجتماعــی و درآمدهــای مشــارکتی (مبتنــی بــر وصــول حــق

بیمــه) .حــق بیمههایــی کــه کارکنــان و کارفرمایــان پرداخــت میکننــد نقــش مهمــی در
تأمیــن مالــی حمایتهــای اجتماعــی ایفــا میکننــد .اقتصادهــای بــازار نوظهــور 1بهطــور

موفقیتآمیــزی درحالتوســعه پوشــش تأمیــن اجتماعــی از طریــق اقتبــاس ســازوکارهای
مشــارکتی هســتند تــا از ایــن طریــق موجــب تســهیل تحــت پوشــش درآوردن کارکنانــی
کــه در اَشــکال غیررســمی اشــتغال دارنــد شــوند .تحقــق ایــن امــر موجــب افزایــش
درآمدهــای مشــارکتی شــده و مقدمــات پیشــرفت رســمی کــردن کســانی کــه در اقتصــاد
غیررســمی (پنهــان) مشــغول بــه کار هســتند را فراهــم مـیآورد.

 .2افزایــش درآمدهــای مالیاتــی .مالیاتهــا منبــع اصلــی ســرمایهگذاری در زمینــه توســعه

برنامههــای مســاعدت اجتماعــی بــرای کســانی کــه قــادر بــه پرداخــت حــق بیمــه نیســتند
بهشــمار میرونــد .بــا تغییــر انــواع مختلــف نرخهــای مالیــات میتــوان بــه درآمدهــای

مالیاتــی دســت یافــت؛ تغییــر مالیاتهــای وضــع شــده بــر روی درآمــد ،مصــرف ،ســودهای
شــرکتهای ســهامی ،فعالیتهــای اقتصــادی ،داراییهــا ،واردات و صــادرات ،منابــع طبیعــی
)1. Emerging Market Economies (EMEs

پ

و یــا تقویــت روشهــای کارآمــد جمــعآوری مالیــات از جملــه گزینههــای ممکــن بــه
حســاب میآینــد .بایســتی خاطرنشــان کــرد کــه از بهکارگیــری اقدامــات مالیاتــی
ناکارآمــد کــه موجــب بــه مخاطــره انداختــن رونــد توســعه جامــع میشــوند بایســتی بــه

جــد پرهیــز کــرد.

 .3تخصیــص مجــدد مخــارج عمومــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف حمایتهــای

اجتماعــی .ایــن فراینــد شــامل ارزیابــی تخصیــص بودجــه موجــود ،اســتفاده از

ســرمایهگذاریهای مؤثرتــر در ســطح اقتصــاد کالن بهجــای ســرمایهگذاریهای

هزینهبــر و کمتأثیــر و از میــان بــردن ناکارآمدیهــا میشــود .بــرای مثــال بســیاری
از اقتصادهــای بــازار نوظهــور ،یارانههــای ســوخت را کاهــش داده یــا بــه کل آنهــا را

حــذف کردهانــد و بهجــای آن بــه ســمت توســعه برنامههــای حمایتهــای اجتماعــی
روی آوردهانــد.

 .4مدیریــت بدهــی از طریــق اخــذ وام و یــا تغییــر ســاختار مجــدد بدهیهــای

موجــود .ایــن فراینــد شــامل بررســی پویــای گزینههــای اخــذ وامهــای داخلــی و خارجــی
بــا بهــره کمتــر ،بــا بازپرداخــت بلنــد مــدت بــر اســاس تحلیــل دقیــق پایــداری بدهــی
اســت .در کشــورهایی کــه میــزان بدهــی باالیــی دارنــد ،در صــورت بــاال بــودن هزینــه
فرصــت بــا توجــه بــه محرومیتهــای وخیــم قشــر آســیبپذیر ،تغییــر ســاختار مجــدد

بدهــی در آنهــا امــری ضــروری و موجــه تلقــی میشــود .بیــش از  60کشــور کــه شــامل

اقتصادهــای پیشــرفته 1و اقتصادهــای بــازار نوظهــور میشــوند توانســتهاند مســئله

بدهــی را مــورد مذاکــره مجــدد قــرار داده و برخــی هــم توانســتهاند پسانــداز حاصــل از
بازپرداخــت بدهــی را در قالــب برنامههــای اجتماعــی بگنجاننــد.
منابع تأمین مالی ذکر شده با موارد زیر تکمیل میشوند:

 .5اســتفاده کــردن از ســپردههای مالــی و ارزی بانــک مرکــزی .ایــن برنامــه شــامل
)1. Advanced Economies (AEs
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بهرهبــرداری از مبالــغ پسانــداز شــده و دیگــر درآمدهــای دولتــی ذخیــره شــده در

صندوقهــای ویــژه ذخیــره میشــود ،بــرای مثــال اســتفاده از صندوقهــای ســرمایه
ملــی و یــا مبالــغ مــازاد ســپردههای ارزی در بانــک مرکــزی بــرای توســعه داخلــی.

 .6از میــان برداشــتن گردشهــای مالــی غیرقانونــی .ایــن فراینــد شــامل از بیــن بــردن

معضالتــی مثــل پولشــویی ،رشــوهخواری ،فــرار از مالیــات ،قیمتگــذاری نادرســت
اقــام تجــاری و دیگــر جرایــم مالــی میشــوند کــه درآمدهــای مــورد نیــاز دولــت بــرای

دســتیابی بــه حمایتهــای اجتماعــی و اهــداف توســعه پایــدار را محــدود میکننــد.

 .7پذیــرش یــک چارچــوب کالن اقتصــادی مناســب .ایــن مــورد مســتلزم مجاز دانســتن

روشهــای اســتفاده از سیاســت کســری بودجــه در ســطوح باالتــر یــا ســطوح باالتــر تــورم

بــدون بــه مخاطــره انداختــن ثبــات اقتصــاد کالن اســت.

بایســتی خاطــر نشــان کــرد کــه گزینههــای ذکــر شــده بایســتی بــه دقــت مــورد

بررســی قــرار گیرنــد کــه ایــن امــر شــامل در نظــر گرفتــن ریسـکهای بالقــوه و ارزیابــی
دقیــق آنهــا میشــود .اکثــر دولتهــا ترکیبــی از تدابیــر سیاســتی ذکــر شــده را بــهکار
میگیرنــد .گفتمــان اجتماعــی در ســطح ملــی را میتــوان بهعنــوان بهتریــن روش بــرای

ایجــاد تمایــل سیاســی و بیــان راهحلهــای بهینــه ملــی در اقتصــاد کالن و سیاسـتهای

مالــی و حمایتهــای اجتماعــی در نظــر گرفــت.

مــوارد مهــم دیگــر مرتبــط بــا سیاســتگذاری در زمینــه تأمیــن مالــی

حمایتهــای اجتماعــی :حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی منبــع مهــم تأمیــن مالــی محســوب

میشــود و آن متشــکل اســت از تکمیــل مالیــات عمومــی؛ توســعه پوشــش تأمیــن
اجتماعــی بــا بهکارگیــری راهبردهــای خــاص بــرای تحــت پوشــش درآوردن افــراد
مشــغول بـهکار در اقتصــاد غیررســمی؛ تقویــت سیســتمهای مبتنــی بــر انســجام و تأمیــن

مالــی جمعــی بــرای پایــداری و برابــری؛ طراحــی سیســتمهای مالــی و اقتصــادی پایــدار

بــرای دولتهــا بهعنــوان ضامــن مالــی در آخریــن وهلــه؛ مقابلــه بــا نابرابــری جنســیتی،

ث

اهمیــت دادن بــه گفتمــان اجتماعــی؛ شــفافیت در حــدود و چگونگــی حکومــت و مدیریــت
صحیــح مالــی و اداری.

گســترش حمایتهــای اجتماعــی هماهنــگ بــا گــروه  201از تأثیــر و دوام مالــی

بســزایی از لحــاظ رشــد اقتصــادی ،اشــتغال و رفــاه برخــوردار خواهــد بــود .نتایــج
فعالیــت شبیهســازی شــده در ایــن گــزارش اهمیــت گســترش حمایتهــای اجتماعــی

هماهنــگ بــا گــروه  20را تأییــد میکنــد .تأثیــرات مثبــت در مــواردی مثــل ترازهــای
مالــی ،درآمدهــای مالیاتــی ،رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ( ،)GDPســرمایهگذاری

شــخصی ،اشــتغال و ســهم درآمــد ناشــی از کار دیــده میشــوند و ایــن امــر بــه اهمیــت

نقــش گســترش حمایتهــای اجتماعــی بهعنــوان یکــی از ارزندهتریــن گزینههــا بــرای
مقابلــه بــا روندهــای زیــانآور بالقــوه بیــکاری در انقــاب صنعتــی چهــارم اشــاره میکنــد.

1. G20

1

مقدمه

پیشــینه :در مــاه مــارس  2018در اولیــن جلس ـهای کــه بــا میزبانــی آرژانتیــن برگــزار
شــد ،وزرای اقتصــاد و مســئوالن بانکهــای مرکــزی کشــورهای گــروه  20بــر روی

ض��رورت عملکرده�اـی سیاس��تی تأکیــد کردن��د کــه شــامل همــکاری بینالمللــی بــرای
کنتــرل فرصتهــا و تضمیــن اســتفاده همــه افــراد از مزایــا میشــد .درنتیجــه ،بــرای

تهیــه لیســتی از گزینههــای سیاســی (در حوزههــای مختلــف سیاســی) مرتبــط بــا
رهگیــری مالــی جهــت پاس ـخگویی بــه تأثیــرات تحــوالت ف ـنآوری ،یــک گــروه کاری
( 1)FWGبــرای کشــورهای عضــو گــروه  20ارائــه شــد .حوزههــای مختلــف سیاســی

شــامل مالیــات و انتقــال ،مخــارج عمومــی ،رقابــت و دادههــا میشــدند .در پایــان جلســه،
روســای جلســه  FWGکشــورهای گــروه  ،20نتایــج مباحــث بــهروز شــده خــود را در

خصــوص پیشــبرد اولویتهــا و مســایل موضوعــی تحــت چارچــوب گــروه  20بــرای
پیشــرفت مســتحکم ،پایــدار ،متــوازن و جامــع ارائــه کردنــد (گــروه 2009 ،20؛ ،IMF
.)b2017

1. Framework Working Group
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بــا در نظــر گرفتــن نقــش حســاس و کار گســتردهای کــه ســازمان بینالمللــی کار ( )ILOدر

حــوزه حمایتهــای اجتماعــی ایفــا میکنــد FWG ،از  ILOدرخواســت کــرده تــا در گــردآوری
پیشــینه ایــن گــزارش کمــک کنــد .1ایــن گــزارش حــاوی یــک مــرور کلــی در مــورد جوانــب
مالــی مهــم حمایتهــای اجتماعــی در کشــورهای عضــو گــروه ( 20از هــر دو گــروه اقتصادهای
بــازار نوظهــور و اقتصادهــای پیشــرفته) اســت و لیســتی از گزینههــای سیاســتی بــرای بررســی
گزینههــای تأمیــن مالــی پایــدار جهــت توســعه حمایتهــای اجتماعــی ارائــه میدهــد.

 .1گــزارش دیگــری هــم توســط ( )ILOبــه اولیــن جلســه گــروه کاری اشــتغال گــروه  20در اوایــل ســال  2018ارائــه
شــده اســت .آن گــزارش مربــوط میشــد بــه تأمیــن اجتماعــی کارکنــان حتــی در اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال.
مراجعــه کنیــد بــه ILO :و .2018 ،OECD
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حمایتهای اجتماعی و نقش آنها در کاهش فقر و پیشرفت جامع
حمایتهــای اجتماعــی یــا تأمیــن اجتماعــی شــامل سیاس ـتها و برنامههایــی میشــوند
کــه بــرای کاهــش و جلوگیــری از فقــر و آســیبپذیری در طــول زندگــی طراحــی شــدهاند.

حمایتهــای اجتماعــی  9حــوزه سیاســتی را دربــر میگیرنــد :مزایــای کــودک و خانــواده،

کمــک هزینــه دوران بــارداری ،مقــرری بیــکاری ،مزایــای (کمــک هزینــه) آســیبدیدگی
در حیــن اشــتغال ،کمــک هزینــه ایــام بیــکاری ،مزایــای (کمــک هزینــه) بیمــاری ،خدمات
بهداشــت و درمــان ،مســتمری بازنشســتگی ،مزایــای (مقــرری) ازکارافتادگــی و مزایــای

(مقــرری بازمانــدگان) .سیســتم حمایتهــای اجتماعــی بــه تمامــی حوزههــای ذکــر
شــده و همچنیــن بــه ترکیبــی از مکانیســمهای مشــارکتی و غیرمشــارکتی (مزایــای

مبتنــی بــر مالیــات بــه همــراه مســاعدت اجتماعــی) میپــردازد.

سیســتم حمایتهــای اجتماعــی بهعنــوان یــک جــزء کلیــدی از راهبردهــای ملــی بــرای
ارتقــاء پیشــرفت جامــع و ســرمایهگذاری بــر نیــروی انســانی تلقــی میشــود و ایــن سیســتم

رســیدگی بــه چالشهــای آینــده شــغلی را نیــز دربــر میگیــرد .همانطورکــه قبــ ً
ا هــم
اشــاره شــد ،اَشــکال در حــال تغییــر کار و اشــتغال ،مداخــات در بــازار کار ،میــزان باالتــر

بیــکاری و فقــر بــه همــراه تغییــرات جمعیتــی از جملــه عواملــی هســتند کــه موجــب
افزایــش تقاضــا بــرای حمایتهــای اجتماعــی میشــوند؛ از طرفــی دیگــر نگرانیهایــی

هــم در خصــوص فرســایش پایــه و اســاس سیســتمهای مالــی حمایتهــای اجتماعــی
وجــود دارنــد؛ بنابرایــن اقدامــات سیاســتی مناســبی بایــد انجــام گیرنــد تــا بتواننــد انطبــاق
سیســتمهای اجتماعــی را بــا ماهیــت در حــال تغییــر اقتصــاد در زمــان حاضــر و آینــده

تضمیــن کننــد و ایــن امــر بهگونــهای بایــد صــورت بگیــرد کــه سیســتم حمایتهــای
اجتماعــی بتوانــد نقــش تعیینکننــده خــود را بهعنــوان عامــل تثبیتکننــده اقتصــادی

و اجتماعــی ایفــا کنــد .چنیــن سیســتمهایی موجــب ایجــاد امنیــت درآمــد در بیــن افــراد
جامعــه شــده و دسترســی آنهــا را بــه بهداشــت و درمــان و دیگــر خدمــات اجتماعــی را
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فراهــم میکننــد .بــا افزایــش درآمدهــای خانــوار ،ایــن سیاســتها نقــش مهمــی در افزایــش

تقاضــای داخلــی بــازی میکننــد و بــا ایــن کار باعــث حمایــت از دگرگونــی ســاختاری
اقتصــاد ملــی شــده و موجــب بهتــر شــدن وضعیــت اشــتغال و ارتقــاء پیشــرفت جامــع و

پایــدار میشــوند (ILO، b2018؛ بانــک جهانــی .)2017 ،سیاســتهایی از ایــن دســت

همچنیــن موجــب ایجــاد محیطــی مســاعد بــرای رقابــت ســالم و توســعه کسـبوکارهای
پایــدار میشــوند.

پیشــرفت حاصــل شــده در توســعه پوشــش اجتماعــی .الزم بــه ذکــر اســت کــه اکثــر

مــردم جهــان بــه تأمیــن اجتماعــی آنگونــه کــه بایــد دسترســی ندارنــد؛  55درصــد از جمعیــت

جهــان تحــت هیچگونــه پوششــی قــرار ندارنــد و در حــال حاضــر فقــط  45درصــد هســتند

و آنهــا هــم تنهــا تحــت پوشــش یکــی از حوزههــای حمایــت اجتماعــی قــرار میگیرنــد.
در ایــن میــان  29درصــد از جمعیــت جهــان ،آن هــم بــه ســختی ،بــه سیســتمهای جامــع
تأمیــن اجتماعــی دسترســی دارنــد .امــروزه جهــان بــا یــک دســته از چالشهــای اساســی

روبــرو اســت کــه بــه تغییــرات جمعیتــی ،پیشــرفت اقتصــادی پاییــن ،مهاجــرت ،کشــمکشها

و محیطزیســت مربــوط میشــوند .الگوهــای اشــتغال بــه ســرعت در حــال رشــد و تغییــر
هســتند ،رونــد روبهرشــد اَشــکال جدیــد اشــتغال بــا خــود فرصتهــای شــغلی متفــاوت،
امنیــت درآمــد محــدود و فقــدان برخــورداری از حمایتهــای اجتماعــی را بههمــراه دارنــد.
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شکل -1پوشش مؤثر حمایتهای اجتماعی – افرادی که حداقل تحت پوشش یک نوع از مزایا
میباشند (به درصد) 2015 ،یا آخرین سال موجود.

منبع :پایگاه اطالعاتی حمایت اجتماعی جهانی ILO

اهــداف توســعه پایــدار در ســال  2015بــرای پرداختــن بــه چالشهــای مطــرح

شــده بــه تصویــب رســیدند .توســعه سیســتمها و اقدامــات مرتبــط بــا حمایتهــای
اجتماعــی بــرای تمامــی افــراد جامعــه بهعنــوان بخــش مرکــزی دســتور جلســه توســعه
پایــدار  2030محســوب میش��ود (ساــزمان مل��ل متحــد .)a2015 ،هــدف  SDGشــماره

 1-3کشــورها را ملــزم بــه اســتفاده از سیســتم حمایتهــای اجتماعــی مناســب ملــی و
کــف حمایتهــای اجتماعــی بــرای همــه اقشــار جامعــه کــرده اســت تــا از ایــن طریــق

بتوانــد فقــر را کاهــش داده و یــا از بــروز آن جلوگیــری کنــد .ایــن امــر نشــانگر تعهــد
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بــرای ایجــاد سیســتمهای تأمیــن اجتماعــی و کــف حمایتهــای اجتماعــی اســت و در

توصیهنامــه شــماره  )2012( ILO 202بــر آن تأکیــد شــده و توســط نماینــدگان کارکنــان،
کارفرمایــان و دولتهــای تمــام کشــورهای عضــو  ILOبــه تصویــب رســیده اســت.

هدف  SDGشماره  1.3و شاخص شماره 1.3.1

هــدف شــماره  :1.3در راســتای بهکارگیــری سیســتمها و اقدامــات مربــوط بــه حمایتهــای
اجتماعــی ملــی مناســب بــرای همــه افــراد جامعه اســت که شــامل کــف حمایتهــای اجتماعی

و همچنیــن دســتیابی بــه پوشــش پایــدار افــراد فقیــر و آســیبپذیر تــا ســال  2030اســت.

شــاخص شــماره  :1.3.1بــه نســبت جمعیــت تحــت پوشــش بــا توجــه بــه سیســتم

حمایتهــای اجتماعــی ،جنســیت ،کــودکان خــاص ،افــراد بیــکار ،افــراد ســالمند ،افــراد
از کار افتــاده ،زنــان بــاردار ،نــوزادان ،قربانیــان حــوادث ناشــی از کار ،افــراد فقیــر و

آســیبپذیر اشــاره میکنــد.

بهبــود سیســتم حمایتهــای اجتماعــی نیــاز بــه نــوآوری و منابــع مناســب دارد.

کشــورهای مختلــف در جســتجوی گزینههــای سیاســتی مناســب و رویکردهــای نوآورانــه

بــرای دســتیابی بــه سیســتم حمایتهــای اجتماعــی مؤثــر هســتند ،بهویــژه در زمینــه
بهبــود پوشــش کارکنــان در اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال و آنهایــی کــه در اقتصــاد
غیررســمی مشــغول بــه کار هســتند ماننــد کارگــران خانگــی (خدمتــکاران) و کارگــران

روســتایی .بــرای مثــال ،در اقتصادهــای بــازار نوظهــور ،پوشــش همگانــی بــرای ســالمندان
بــا مســتمری غیرمشــارکتی روســتاییان عملــی شــده اســت (بهعنــوان مثــال در کشــورهای
آرژانتیــن ،برزیــل ،چیــن و آفریقــای جنوبــی) .بهطــور کل ،در کشــورهای درحالتوســعه

مخــارج عمومــی حمایتهــای اجتماعــی بایســتی افزایــش یابــد ،بهویــژه در آفریقــا،

آســیا و کشــورهای عربــی .تجربیــات بینالمللــی و شــواهد عملــی نشــان میدهنــد کــه
گزینههــای متعــددی بــرای ایجــاد منابــع جهــت تأمیــن مالــی حمایتهــای اجتماعــی

وجــود دارنــد و تمامــی آنهــا در ایــن گــزارش آمدهانــد.
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تأمین مالی حمایتهای اجتماعی :نکات مهم و حساس
شــکافهای فراگیــر قابــل توجهــی درتأمیــن مالــی حمایتهــای اجتماعــی وجــود

دارنــد .درکل میتــوان گفــت کــه تأمیــن مالــی حمایتهــای اجتماعــی مســئلهای
چالشانگیــز اســت .میانگینهــای منطقــهای و ارقــام مربــوط بــه مخــارج حمایتهــای

اجتماعــی عمومــی (بــه غیــر از مخــارج بهداشــتودرمان) در کشــورهای عضــو گــروه
 20بــا احتســاب درصــد  GDPدر ســال  2015و یــا آخریــن ســال موجــود در شــکل 2

آمــده اســت .تفاوتهــای چشــمگیری درنســبت منابــع تخصیــص یافتــه بــه حمایتهــای

اجتماعــی وجــود دارنــد .در آفریقــا و کشــورهای عربــی کــه نیازهــای انســانی ابعــاد
گســتردهتری در آنهــا دارنــد ،کمتریــن هزینــه بــه حمایتهــای اجتماعــی اختصــاص

داده شــده اســت .تفاوتهــای چشــمگیری هــم در ســطوح مخــارج کشــورهای گــروه
 20وجــود دارنــد .از یــک طــرف ،در کشــورهایی مثــل ژاپــن ،آلمــان ،ایتالیــا و فرانســه
ســطوح هزینــه باالتــر از  15درصــد  GDPاســت و از طرفــی دیگــر در کشــورهایی ماننــد

هنــد ،چیــن ،کــره و آفریقــای جنوبــی ســطوح هزینــه کمتــر از  6درصــد  GDPاســت.
کمبــود ســرمایهگذاری در زمینــه حمایتهــای اجتماعــی تاحــدی شــکافهای ذکــر شــده
را از لحــاظ جمعیــت تحــت پوشــش و ســطوح مزایــا توجیــه میکنــد .تقریبــ ًا تمامــی

سیســتمهای تأمیــن اجتماعــی درجهــان از ترکیبــی منابــع مختلــف تشــکیل شــدهاند،
امــا ایــن حــق بیمــه (کســورات) اســت کــه در تأمیــن مالــی نقــش کلیــدی ایفــا میکنــد.

منابــع بیشــتری بــرای توســعه حمایتهــای اجتماعــی مــورد نیــاز اســت .در

دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار و دیگــر اهــداف بینالمللــی ،تأمیــن مالــی کافــی
سیســتم حمایتهــای اجتماعــی امــری اساســی تلقــی میشــود .در ســال  2015یــک

گــروه عملیاتــی میــان ســازمانی در ســازمان ملــل در رابطــه بــا تأمیــن مالــی بــرای
پیشــرفت حمایتهــای اجتماعــی تأســیس شــد تــا بــه تعهــدات بینالمللــی نظــارت
کنــد و وظیفــه هدایــت ایــن گــروه عملیاتــی بــر عهــده  ILOبــوده اســت (.)b2015 ،UN
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شکل -2مخارج حمایتهای اجتماعی عمومی (به غیر از مخارج بهداشت و درمان) بهصورت منطقهای به
همراه برخی از کشورهای عضو گروه  20در سال  2015و یا آخرین سال موجود (با احتساب درصد )GDP

نکتــه :میانگینهــای منطق ـهای بــا اســتفاده از  GDPکشــورهایی محاســبه شــده کــه دادههــای آنهــا در دســترس
بــوده .میانگیــن کشــورهای گــروه  20بــر اســاس کشــورهای منتخبــی اســت کــه در شــکل  2آورده شــده اســت.
منبــع :برآوردهــای  ILOبــر اســاس دادههــای گرفتــه شــده از بخــش تأمیــن اجتماعــی  ،ILOبانــک توســعه آســیایی،
کمســیون اقتصــادی آمریــکای التیــن و منطقــه کارائیــب ،اداره آمــار اروپــا ( ،)EUROSTATدیدبــان هزینــه دولــت،
صنــدوق بینالمللــی پــول ،ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی و بانــک جهانــی.
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حــق بیمــه کارفرمایــان و کارکنــان نقــش مهمــی در تأمیــن مالــی تأمیــن اجتماعــی

ایفــا میکننــد .طرحهــای تأمیــن اجتماعــی مبتنــی بــر حــق بیمــه ،همچنــان نقــش

مهمــی درتوســعه سیســتمهای جامــع حمایتهــای اجتماعــی ملــی ایفــا میکننــد.
ســهم قابــل توجــه حــق بیمــه نســبت بــه مخــارج کلــی حمایــت اجتماعــی نشــانگر نقــش

حســاس آن در تأمیــن مالــی تأمیــن اجتماعــی را نشــان میدهــد (شــکل .)3

شکل  -3سهم حق بیمه نسبت به مخارج کلی حمایت اجتماعی برای کشورهای منتخب و
کشورهای گروه ( 20آخرین سال موجود).

منبع :پایگاه دادههای حمایتهای اجتماعی جهانی ILO

همانطــور کــه در شــکل  3میتــوان دیــد ،در کشــورهایی مثــل چیــن ،کاســتاریکا،

آلمــان ،کــره جنوبــی ،ترکیــه ،پاراگوئــه و تونــس ،حــق بیمــه بــاالی  60درصــد بــوده و

در برخــی مــوارد  100درصــد از منابــع تخصیصیافتــه بــه حمایتهــای اجتماعــی را بــه
خــود اختصــاص میدهنــد .در اکثــر کشــورهای اروپایــی و همچنیــن کشــورهایی مثــل
آرژانتینــ ،برزیـ�ل ،اروگوئ��ه پیش��رفت چش��مگیری در زمین��ه تطبیـ�ق طرحهــای تأمیــن

اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت و ایــن کار از طریــق تســهیل روندهــا و آســان کــردن

دسترســی و کمــک کامــل و نســبی بــه اقشــار کــم درآمــد در پرداخــت حــق بیمــه صــورت
گرفت��ه اس��ت .اینــ رون��د ،بهویــژه در عملــی کــردن سیاســتهای مربــوط بــه توســعه
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تأمیــن اجتماعــی بــرای کارگــران اقتصــاد غیررســمی موفقیتآمیــز بــوده اســت.

غیررســمیت عمومـاً توســط حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی بــاال ایجــاد نمیشــود .بــا

وجــود مباحــث مطــرح شــده در مــدل اقتصــاد خــرد نئوکالســیک ،شــواهد عینــی موجــود
نشــان میدهنــد کــه هیچگونــه رابطــه ســببی بیــن غیررســمیت و حــق بیمــه وجــود

نــدارد .همانطــور کــه در تصویــر  4دیــده میشــود ،کشــورهایی کــه ســطوح پاییــن حــق
بیمــه دارنــد آنهایــی هســتند کــه بهنوبــه خــود ســطوح باالیــی از اشــتغال غیررســمی
دارنــد .غیررســمیت نتیجــه تعامــل یــک ســری از عوامــل پیچیــده نهــادی ،اقتصــادی

و اجتماعــی اســت و حــق بیمــه تنهــا یکــی از ایــن چندیــن عامــل محســوب میشــود.
شکل  -4حق بیمه اجتماعی با احتساب درصد  GDPدر مقایسه با سهم اشتغال غیررسمی در
اشتغال کلی (براساس آخرین سال موجود)

منبع :پایگاه دادههای حمایتهای اجتماعی جهانی  ILOو اداره آمار .)ILOSTST( ILO
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ترکیــب ابــزار (اســناد) مختلــف بــا منابــع تأمیــن وجــوه .همانطورکــه ثابــت شــده،

ترکیــب مکانیس ـمهای مشــارکتی و غیرمشــارکتی مؤثرتریــن روش بــرای توســعه میــزان

پوشــش اســت .بهعنــوان نمونــه ،ترکیــب حــق بیمــه اجتماعــی بــا مالیــات بنــدی کلــی برای
مزایــای همگانــی (بــرای مثــال مزایــای کــودکان یــا مزایــای ازکارافتادگــی) یــا مســاعدت

اجتماعــی بــر پایــه آزمــون وســع .هــدف دو مــورد مطــرح شــده فراهــم کــردن حداقــل

حمایتهــای اجتماعــی بــرای اقشــار آســیبپذیری اســت کــه از عهــده بیمــه مشــارکتی
برنمــی آینــد .در اقتصادهــای پیشــرفته ،بیمههــای اجتماعــی معمــو ًال اکثــر افــراد جامعــه را
تحــت پوشــش قــرار میدهــد و بــا طرحهــای غیرمشــارکتی ماننــد برنامههــای همگانــی
(مزایــای کــودکان یــا مزایــای ازکارافتادگــی) و مزایــای آزمــون وســع بــرای افــراد مســتمند

تکمیــل میشــوند .در اقتصادهــای بــازار نوظهــور ،برنامههــای مســاعدت اجتماعــی مختــص
افــراد فقیــر نقــش نســبت ًا پررنگتــری را دارنــد ،ایــن مزایــا در ایــن برنامههــا پاییــن اســت،
امــا بــا ارائــه بیمــه اجتماعــی ،ســعی میشــود تــا مزایــای کافــی فراهــم شــود.

در اکثــر کشــورها طــرح سیســتمهای تأمیــن مالــی منســجم و جمعــی بــه تصویــب

رســیده اســت .اکثــر اقتصادهــای پیشــرفته ،اقتصادهــای بــازار نوظهــور و کشــورهای

درحالتوســعه از طرحهــای مزایــای معیــن ( )DBبــرای تضمیــن مزایــای کافــی و قابــل
پیشبینــی (از لحــاظ زمانــی و پولــی) اســتفاده میکننــد؛ بنابرایــن ،هــدف در اینجــا ایجــاد
تأثیــرات مثبــت توزیــع مجــدد ،بــدون انتقــال ریســک بــازار مالــی و کار بــه افــراد اســت ،این
معمــو ًال در مــورد مکانیســمهای پسانــداز و بیمههــای انفــرادی صــادق اســت .تأمیــن

مالــی جمعــی و تقســیم ریســک بهطــور گســترده بــه همــراه مدیریــت شــفاف ،مســئوالنه و

مشــارکتی طرحهــای تأمیــن اجتماعــی تعییــن شــده در قوانیــن ملــی ،همخوانــی بــا اقتصــاد
کالن ،سیاس ـتهای مالــی و اجتماعــی بــا مســئولیت و نظــارت مســتقیم دولــت از جملــه
راهکارهایــی هســتند کــه دوام مالــی و توســعه پایــدار سیســتم حمایتهــای اجتماعــی را

تضمیــن میکننــد .ادغــام ریس ـکهای مالــی از طریــق طرحهــای بیمــه عمومــی کمــک
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بســزایی در ایجــاد انســجام اجتماعــی و جوامــع پایــدار میکنــد.

دولتهــا ارائــه آخریــن راه چــاره را تضمیــن میکنــد .موضوعــی کــه از بیشــترین

اهمیــت برخــوردار اســت ایــن اســت کــه دولتهــا بایســتی ضامــن نهائــی اجرایــی شــدن

حمایتهــای اجتماعــی در زمــان بحرانهــا بــرای افــراد جامعــه باشــند و از ایــن طریــق

ضمانــت کننــد کــه کمبــود بودجــه موجــب تضعیــف تضمینهــای اجتماعــی نشــده و
مزایــای کافــی بهصــورت مؤثــر بــه دســت افــراد جامعــه خواهــد رســید.

سیســتمهایی توســعه یابنــد کــه از نظــر مالــی ،اقتصــادی و اجتماعــی از پایــداری

الزم برخــوردار باشــند .پایــداری بــه قابلیــت کنونــی و آینــده اقتصــاد در بــرآورده کــردن
هزینههــای تأمیــن اجتماعــی در طوالنــی مــدت اشــاره میکنــد .تضمیــن پایــداری سیســتم

حمایتهــای اجتماعــی یــک چالــش دائمــی بــوده و هســت .در کشــورهایی کــه سیســتم
پرداخــت مســتمری در آنهــا در ســالهای اخیــر عملــی شــده اســت ،بهعنــوان نمونــه

هزینههــا بــه خاطــر فراینــد بالیدگــی (بــه بلــوغ رســیدن) طرحهــا افزایــش پیــدا کــرده
اســت .بایســتی توجــه داشــت کــه تطبیــق پارامتریــک بــرای تضمیــن پایــداری سیســتم
بایســتی بهموقــع ا ِعمــال شــود .بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه طرحهــای عمومــی
پرداخــت مســتمری از الگــوی قابــل پیشبینــی برخــوردار بــوده و اصالحــات از لحــاظ

سیاســی آنگونــه کــه بایــد مــورد حمایــت قــرار نمیگیرنــد ،دولتهــا  -از طریــق گفتمــان
اجتماعــی  -مســئولیت ایــن را دارنــد کــه روندهــای مناســب را پیشبینــی کــرده و اصالحات
پارامتریــک الزم را ا ِعمــال کننــد تــا از ایــن طریــق باعــث ایجــاد بهموقــع تعــادل در سیســتم

شــوند و کفایــت مزایــا و پایــداری سیســتم را در زمــان حــال و آینــده تضمیــن کننــد .انجــام
ایــن کار تأمیــن هزینههــای آینــده را از لحــاظ اقتصــادی هــم تضمیــن میکنــد.

اصالحــات ســاختاری کــه موافــق بــا خصوصیســازی هســتند در حمایــت از افــراد

جامعــه موفــق نبــوده و باعــث ایجــاد هزینههــای مالــی زیــادی شــدهاند .تجربــه
نشــان میدهــد کــه سیاســتهای خصوصیســازی سیســتم پرداخــت مســتمری کــه
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در گذشــته در برخــی از کشــورها ب ـهکار گرفتــه شــدهاند نتایــج مثبتــی دربــر نداشــتهاند
بهدلیــل اینکــه پوشــش و مزایــا افزایشــی نداشــته ،ریســکهای سیســتمیک بــه افــراد

جامعــه منتقــل شــده و وضعیــت موقعیتهــای مالــی هــم بدتــر شــده اســت .درنتیجــه،
بعضــی کشــورها تصمیــم گرفتهانــد تــا اقدامــات از ایــن دســت را کنــار بگذارنــد و

دوبــاره بــه سیســتمهایی بــا اســاس انســجام عمومــی روی بیاورنــد .حداقــل شــش
کشــور آرژانتیــن ( ،)2008بولیــوی ( ،)2011جمهــوری چــک ( ،)2014مجارســتان (،)2011
قزاقســتان ( )2013و لهســتان ( 2011تــا  )2014اصالحــات بیشــتری را انجــام دادهانــد و

ایــن امــر باعــث شــده تــا آنهــا طرحهــای عمومــی و انســجامی ارائــه مســتمری خــود
را تقویــت کننــد .کشــورهای دیگیــر مثــل اســتونی ( ،)2009لتونــی ( )2009و اســلواکی

( )2012بهطــور بیســابقهای توانســتهاند انــدازه طرحهــای شــخصی را از طریــق پاییــن
آوردن نــرخ حــق بیمــه و تغییــر سیســتم تأمیــن مالــی خــود بــه سیســتم ارائــه مزایــای
معیــن عمومــی کاهــش دهنــد (کای2014 ،1؛ .)2017 ،ILO

تطبیــق سیســتمهای تأمیــن اجتماعــی از طریــق اصالحــات پارامتریــک .توســعه

سیســتم حمایتهــای اجتماعــی در یــک محیــط درحــال تغییــر صــورت میگیــرد و

ایــن کار بهنوعــی از تطبیــق همیشــگی نیــاز دارد کــه عملکــرد کلــی سیســتم را تحــت
تأثیــر قــرار ندهــد .ماهیــت درحــال تغییــر جمعیــت شناســی و اَشــکال مختلــف کار و
اشــتغال کــه شــامل اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال در درون و بیــرون اقتصــاد دیجیتــال

میشــود ،نیــاز بــه بهبــود همیشــگی سیســتم حمایتهــای اجتماعــی دارنــد .کشــورهای
مختلــف ،بــه کشــورهای درحالتوســعه ،در حــال تطبیــق دادن سیســتم حمایتهــای

اجتماعــی خــود هســتند تــا از ایــن طریــق بتواننــد افــرادی کــه شــغل آزاد دارنــد و اقشــار
آســیبپذیری مثــل کارگــران خانگــی و کارگــران خارجــی و خانوادههــای آنهــا را ،چــه

درمناطــق شــهری و چــه در مناطــق روســتایی ،بهطــور مؤثــر تحــت پوشــش قــرار دهنــد.
1. Kay
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بــرای تطبیــق سیســتم حمایتهــای اجتماعــی بــا شــرایط در حــال تغییــر در سرتاســر

جهــان ،راهحلهــای نوآورانــه مختلفــی ارائــه شــدهاند کــه میتواننــد بــرای دیگــر
کشــورها آموزنــده باشــند.

بســیاری از کشــورها بهطــور موفقیتآمیــزی طرحهــای نوآورانــهای بــرای

توســعه پوشــش بیمــه اجتماعــی ارائــه کردهانــد .تعــداد زیــادی از کشــورهای عضــو
اقتصادهــای پیشــرفته و اقتصادهــای بــازار نوظهــور مثــل آرژانتیــن ،برزیــل ،چیــن،
آفریقــای جنوبــی ،تایلنــد ،اروگوئــه و ویتنــام بهصــورت موفقیتآمیــزی پوشــش خــود

را توســعه دادهانــد (2017 ،ILO؛  .)2014 ،ILOاغلــب سیاســتها بــا طراحــی و کاربــرد
سیاســتهای رسمیســازی و همچنیــن معرفــی گونههــای مختلــف نــوآوری در زمینــه
تأمیــن مالــی سیســتمهای تأمیــن اجتماعــی همــراه بودهانــد .نــوآوری دربردارنــده معرفــی

حــق بیمــه اجتماعــی یاران ـهای ،مکانیس ـمهای ســاده شــده جم ـعآوری مالیــات و حــق
بیمــه و تطبیــق طراحــی برنامههــا بــا توجــه بــه نیــاز کارگــران کمدرآمــد ،بنگاههــای
اقتصــادی کوچــک و کارگــران خــاص مثــل کارگــران خانگــی و کارگــران بخــش

کشــاورزی اســت .سیاس ـتهایی از ایــن دســت بهطــور چشــمگیری در کاهــش ســطوح
بــاالی نابرابــری نقــش داشــتهاند.

ارتقــاء برابــری جنســیتی از طریــق حمایتهــای اجتماعــی .از میــان طرحهایــی

کــه بــه مســئله برابــری بیــن زن و مــرد پرداختهانــد ،سیســتم حمایتهــای اجتماعــی،

از جملــه مکانیس ـمهای مؤثــر بــرای بهبــود برابــری جنســیتی بــوده اســت .دســتیابی بــه
ایــن امــر از طریــق تصویــب مکانیس ـمهایی تأمیــن مالــی میشــود کــه از لحــاظ ســطح

حــق بیمــه اجتماعــی و همچنیــن برخــورداری از مزایــا ،نابرابــری جنســیتی ایجــاد نکننــد.
مراقبــت بــدون دســتمزد از کــودکان ،والدیــن و اعضــای ناتــوان خانــواده 1کــه بهطــور

نامتناســب در برخــی جوامــع بــر دوش زنــان اســت بهنوعــی بــار مســئولیت جامعــه را
کــم میکنــد .بنابرایــن ،آن دســته از زنانــی کــه در طــول زندگــی کاری خــود مســئولیت
1. Unpaid care
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مراقبــت از دیگــران را نیــز بــر عهــده داشــتهاند ،اصــو ًال نبایســتی در مراحــل بعــدی

زندگــی از برخــی مزایــای خــاص محــروم شــوند .در کشــورهای آلمــان ،ژاپــن و بریتانیــا
اقداماتــی صــورت گرفتــه تــا مــدت زمانــی کــه زنــان صــرف مراقبــت از اعضــای خانــواده

خــود میکننــد بــه نوعــی در برخــورداری آنهــا از مزایــای تأمیــن اجتماعــی ،بهعنــوان
کار پارهوقــت در نظــر گرفتــه شــود و بــا انجــام ایــن کار باعــث کاهــش نابرابریهــای

جنســیتی در سیســتمهای بیمــه اجتماعــی شــوند (فالتــز2011 ،1؛ .)ILO، 2017
در توســعه سیاسـتهای تأمیــن اجتماعــی که شــامل کارکنــان در اَشــکال غیراســتاندارد
اشــتغال هــم میشــود ،رســیدگی بــه بُعــد جنســیت در اشــتغال غیررســمی امــری

ضــروری تلقــی میشــود .در کشــورهای گــروه  ،20آمــار مربــوط بــه اشــتغال غیررســمی

درحالحاضــر نشــان میدهــد کــه اشــتغال مــردان در اقتصــاد غیررســمی باالتــر از زنــان
اســت (بــه ترتیــب  9.58درصــد و  4.50درصــد) .بــا وجــود ایــن ،تعــداد زیــادی از زنــان

هســتند کــه در موقعیتهــای آســیبپذیر اقتصــاد غیررســمی مشــغول بــه کار هســتند؛
بــرای مثــال مشــاغلی ماننــد کارگــران خانوادگــی غیراســتحقاقی ،2کارگــران و پرســتاران

خانگــی .در کشــورهای گــروه  6.26 ،20درصــد از زنــان در مشــاغل غیررســمی بهعنــوان
کارگــران خانگــی مشــغول بــه کار هســتند ،ایــن در حالیســت کــه فقــط  9.6درصــد از مردان
بــه چنیــن کاری اشــتغال دارنــد .در آن دســته ازکشــورهای گــروه  20کــه میــزان درآمــد
باالیــی دارنــد ،اکثــر زنانــی کــه در مشــاغل غیررســمی مشــغول بــه کار هســتند شــاغل

محســوب میشــوند .بــا ایــن وجــود ،حــدود نیمــی از آنهــا ( 8.47درصــد) مشــاغل موقــت
یــا پارهوقــت دارنــد کــه ایــن میــزان بــرای مــردان در مقایســه بــا زنــان  28درصــد اســت

(a2018 ،ILO؛ بــه  ILOو  2018 ،OECDنیــز مراجعــه کنیــد) (شــکل .)5

1. Fultz

 :Unpaid workers .2افــرادی کــه بــدون دریافــت دســتمزد بــه مــدت  15ســاعت یــا بیشــتر در مزرعــه یــا کســب
و کارهایــی کار میکننــد کــه بــا صاحبــان آنهــا رابطــه خانوادگــی بــا آنهــا دارنــد.
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شکل  -5بُعد غیررسمیت جنسیت (طبق آخرین سال موجود).

منبع :محاسبات  ILOبر اساس بررسی نیروی کار و دادههای مربوط به بررسی ملی خانوارها

گفتمــان اجتماعــی کلیــدی بــرای اداره مناســب سیســتمهای تأمیــن اجتماعــی.

گفتمــان اجتماعــی بــا همــکاری دولــت ،ســازمانهای کارفرمایــان و کارکنــان و دیگــر

ذینفعــان مثــل افــرادی کــه در زمینــه تأمیــن مالــی تأمیــن اجتماعــی فعالیــت دارنــد از

جمل��ه اقدام��ات مؤثــری هس��تند ک��ه اداره صحیــح سیســتمهای تأمیــن اجتماعــی در
سراســر جهــان را تضمیــن میکننــد .از طریــق گفتمــان اجتماعــی ،همــکاری دولتهــا،
ســازمانهای کارفرمایــان و کارکنــان میتــوان بــه یــک توافــق اجتماعــی و اراده
سیاســی بــرای انجــام اقدامــات مؤثــر دســت یافــت ،مخصوص ـ ًا هنگامیکــه کشــورها در

حــال انجــام اصالحــات ملــی بــرای مقابــه بــا چالشهــای مالــی و رســیدن بــه پایــداری
هســتند.

اداره مناســب و مدیریــت صحیــح مالــی و اداری .بســیاری از طرحهــای تأمیــن

اجتماعــی ،بهطــور عمــده در کشــوهای درحالتوســعه ،بــه خاطــر اداره نامناســب و

مدیریــت نادرســت در معــرض آســیب بودهانــد و ایــن امــر منجــر بــه کاهــش اطمینــان
در بیــن اعضــا شــده اســت .سیســتمهای اداره کــردن ،مخصوص ـ ًا سیســتمهای مالــی و
اداری نیازمنــد پیشــرفتی اساســی هســتند .ســهجانبهگرایی 1یـ�ک جـ�زء ضـ�روری بـ�رای
1. Tripartism
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اداره مناســب و کارآمــد تلقــی میشــود .وقتــی کــه بخــش خصوصــی درگیــر تأمیــن مالــی

و اداره سیســتم تأمیــن اجتماعــی میشــود ،مقــررات مناســب و نظــارت دولتــی بــه نحــوه

عملکــرد سیســتم بایســتی در اولویــت قــرار گیرنــد.

گزینههای سیاستی برای توسعه مالی حمایتهای اجتماعی

بررســی تمــام امکانــات ممکــن بــرای توســعه فضــای مالــی امــری مهــم بــرای ارتقــاء

حمایتهــای اجتماعــی ،اهــداف توســعه پایــدار و توســعه جامــع محســوب میشــود.
گزینههــای متنــوع زیــادی ،حتــی در فقیرتریــن کشــورها بــرای توســعه فضــای مالــی و
ایجــاد منابــع حمایتهــای اجتماعــی وجــود دارنــد .هفــت گزینــه بــرای توســعه تأمیــن
مالــی در ایــن خصــوص مشــخص شــدهاند و همگــی آنهــا توســط احــکام سیاســتی

نهادهــای مالــی بینالمللــی و ســازمان ملــل پشــتیبانی میشــوند .دولتهــا در سرتاســر
جهــان بــرای دهههــای متمــادی ایــن گزینههــا را ب ـهکار گرفتهانــد (IMF، 2016؛ روی

1

و دیگــران2007 ،؛ ِهلِــر .)2005 ،ایــن هفــت گزینــه عبارتنــد از:

 .1افزایــش پوشــش بیمــه و درآمدهــای مشــارکتی .گــردش حــق بیمــه تأمیــن اجتماعی
بهطورکلــی مهمتریــن گزینــه بــرای توســعه فضــای مالــی محســوب میشــود .سیســتم

بیمــه اجتماعــی در اکثــر کشــورهای جهــان بــه مبتنــی بــر حــق بیمــه هســتند و حــق

بیمــه دامنــه گســتردهای از حوزههــای سیاســتی را در بــر میگیــرد ماننــد حمایــت مبتنــی
بــر اشــتغال (بــه عبــارت دیگــر حمایــت در هنــگام بیــکاری و حــوادث ناشــی از کار)،
حمایــت از خانــواده و کــودکان ،مســتمری بازنشســتگی و ازکارافتادگــی ،بیمــه ســامت
و مــوارد مشــابه دیگــر .همانطورکــه در شــکل  6نشــان داده شــده ،ســهم حــق بیمــه

کارفرمایــان و کارکنــان کــه بــرای تأمیــن مالــی سیســتم تأمیــن اجتماعــی اســتفاده شــده
مقــدار قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت و حتــی در برخــی کشــورها تقریبـ ًا

تأمیــن مالــی کلیــه مخــارج حمایــت اجتماعــی بــا اســتفاده از حــق بیمــه انجــام میشــود.
1. Heller
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شکل  -6نسبت حق بیمه تأمین اجتماعی به مخارج حمایتهای اجتماعی عمومی
( 2015یا آخرین سال موجود)

منبع :پایگاه دادههای حمایت اجتماعی جهانی ILO

افزایــش میــزان پوشــش تأمیــن اجتماعــی و دریافــت حــق بیمــه اجتماعــی روشــی

مطمئــن بــرای تأمیــن مالــی حمایتهــای اجتماعــی اســت و موجــب آزاد شــدن قســمتی از

فضــای مالــی بــرای دیگــر مخــارج اجتماعــی میشــود .آن دســته از مزایــای حمایتهــای
اجتماعــی کــه بــا حــق بیمــه مبتنــی بــر اشــتغال پیونــد دارد موجــب تقویــت رسمیســازی

اقتصــاد غیررســمی میشــود :طــرح مونوتکــس 1در کشــور برزیــل یــک نمونــه بــارز از
ایــن نــوع مزایــا اســت (کادر شــماره  .)1آرژانتیــن ،برزیــل ،تونــس و تعــداد زیــادی از دیگــر

کشــورها میــزان پوشــش و حــق بیمــه را طــور موفقیتآمیــزی توســعه دادهانــد.

1. Monotax
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کادر شماره  -1طرح مونوتکس در برزیل
توسعه تأمین اجتماعی برای بنگاههای کوچک و مشاغل آزاد

ســیمپِلز ناسیونال/ســوپر ســیمپلز 1یــک طــرح ســاده شــده بــرای جمـعآوری و پرداخــت
مالیــات بــرای بیمــه پــردازان کوچــک مقیــاس در کشــور برزیــل اســت کــه چندیــن

طــرح مربــوط بــه مالیــات و حــق بیمــه را در بهصــورت یکجــا در قالــب طــرح ویــژه

پرداخــت مالیــات گــردآوری کــرده اســت (مونوتکــس) .بنگاههــای کوچــک بــا پیوســتن
بــه ایــن طــرح بهطــور خــودکار مشــمول مزایــای سیســتم مشــارکتی تأمیــن اجتماعــی
میشــوند .حــق بیمــه توســط اداره مالــی مرکــزی جمـعآوری شــده و ســهم معــادل حــق

بیمــه بــه موسســه تأمیــن اجتماعــی ملــی 2انتقــال مییابــد تــا از ایــن طریــق تأمیــن
مالــی مزایــای تأمیــن اجتماعــی بــرای تمامــی اعضــای تحــت پوشــش و خانــواده آنهــا

صــورت گیــرد .طــرح ســیمپلس ثابــت کــرده کــه میتوانــد گزینــهای مؤثــر بــرای
رســمی کــردن میلیونهــا بنــگاه خُ ــرد و کوچــک بهحســاب آیــد و همچنیــن باعــث

تحــت پوشــش قــرار گرفتــن میلیونهــا نفــر بــا شــغل آزاد شــود .اروگوئــه ،آرژانتیــن و
اکــوادور هــم طرحهایــی شــبیه بــه ســیمپِلز را راهانــدازی کردهانــد.

1. Simples Nacional/Supersimples
)2. National Social Security Institute (INSS
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بنگاههای کوچک و دیگر بنگاههای ثبت شده در طرح سیمپِلز (مونوتَکس) در کشور برزیل (به میلیون)

منبعhttp://datasebrae.com.br/simples-nacional/ :

 .2افزایــش درآمدهــای مالیاتــی .ایــن طــرح یــک کانــال اصلــی بــرای ایجــاد منابــع

تأمیــن مالــی بــرای مســاعدت اجتماعــی و سیاســت حمایتهــای غیرمشــارکتی محســوب
میشــود .دس��تیابی بــه ای�نـ ام��ر ب�اـ تغیی��ر دادن ان��واع مختل�فـ نــرخ مالیـ�ات ـ بــرای مثــال

تغییــر مالیــات بــر درآمــد ،مصــرف ،امــاک و ســاختمان ،ســود شــرکت ســهامی ،نهادهــای
مال��ی ،واردات و ص��ادرات ،مناب�عـ طبیع��ی ـ و یــا تقویــت کارآمــدی روشهــای جمـعآوری
مالیــات و تطبیــق کلــی آنهــا صــورت میگیــرد (اُرتیــز 1و دیگــران .)2017 ،دراکثــر

کشــورهای اقتصادهــا پیشــرفته ،تخصیــص منابــع مســاعدت اجتماعــی غیرمشــارکتی از
طریــق درآمدهــای مالیاتــی کلــی انجــام میشــود .کشــورهای درحالتوســعه متعــددی

هــم از مالیــات بــرای تأمیــن مالــی حمایتهــای اجتماعــی اســتفاده میکننــد :بــرای
مثــال ،در کشــورهای بولیــوی ،مغولســتان و زامبیــا تأمیــن مالــی مســتمریهای همگانــی،
مزایــای کــودکان و دیگــر طرحهــا از طریــق درآمدهــای مالیاتــی بهدســت آمــده از

بنزیــن و معــدن کاری صــورت میگیــرد ( .)a2016 ،ILOکشــورهای غنــا ،لیبریــا و
1. Ortiz
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مالدیــو بــر روی صنعــت گردشــگری مالیــات وضــع کردهانــد تــا بتواننــد از برنامههــای

حمایتــی خــود پشــتیبانی الزم را بــه عمــل آورنــد .کشــور گابــن از درآمدهــای مالیــات بــر
ارزش افــزوده ( )VATو مکالمــات تلفــن همــراه بــرای تأمیــن مالــی سیســتم ســامت

همگانــی اســتفاده میکنــد.

کشــورهای الجزایــر ،موریــس و پانامــا درآمدهــای تأمیــن اجتماعــی خــود را از

طری��ق وض��ع مالی��ات زی��اد ب��ر روی تنباک��و بهدس��ت میآورن��د؛ و در کشــور برزیــل
معامــات تجــاری مشــمول مالیــات موقــت میشــوند و دولــت از ایــن طریــق پوشــش

حمایتهــای اجتماعــی را توســعه میدهــد ( .)a2016 ،ILOبرخــی از کشــورها هــم

طرحه��ای قرعهکش��ی یاــ بختآزمایــی تــدارک دیدهانــد تــا اعتبــار الزم را بــرای

حمایتهـ�ای اجتماع��ی تأمی��ن کنن��د .بهعن��وان مثاــل ،طــرح بختآزمایــی رفــاه در

چیــن و ســازمان نابینیــان در اســپانیا ( .)ONCEکشوــر چی��ن مالیاتبنــدی روی مســکن
(بهعنــوان دارایــی) را در ســال  2011معرفــی کــرد .هــدف از ایــن کار برخــورد قاطــع

ب��ا زمینخـ�واری و افزای�شـ بیرویــه قیمــت مســکن بــود و تــا حــدودی باعــث کاهــش
فاصلـ�ه طبقاتیــ و افزای��ش چش�مـگیر منابـ�ع درآم��د دولتهــای محلــی شــد .کشــور

مکزیـ�ک در ســال  2010مالیــات تنباکــو را افزایــش داد و بــا حمایــت طرفــداران ایــن

ط��رح بــه موفقی��ت قابلتوجهــی دســت یافــت .بــا در نظــر گرفتــن مطالــب مطــرح شــده
بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت تــا حــد ممکــن از اقدامــات مالیاتــی کــه باعــث بــه

مخاطــره افتــادن توســعه جامــع میشــوند بایســتی پرهیــز کــرد.

 .3تخصیــص مجــدد مخــارج عمومی .ایــن گزینــه ارزیابی مــداوم بودجــه از طریــق بازبینی
مخــارج عمومــی و دیگــر روشهــای تحلیــل بودجــه را دربــر میگیــرد و ســرمایهگذاریهایی

کــه تأثیــرات اجتماعــی بیشــتری دارنــد را جایگزیــن ســرمایهگذاریهای هزینهبــر و

کمتأثیــر میکنــد و بدینوســیله موجــب حــذف ناکارآمدیهــا و ریشــهکن کــردن فســاد
میشــود .بــرای مثــال کشــورهای کاســتاریکا و تایلنــد هزینههــای نظامــی را کاهــش داده
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و بهجــای آن بــر تأمیــن هزینــه ســامت عمومــی تمرکــز کردهانــد (دیــوران و پا ِچکــو،1
2012؛ مشــارکت فراگیــر بــرای حمایــت اجتماعــی همگانــی .)2016 ،کشــورهای غنــا،
اندونــزی ،ایــران و تعــداد زیــادی از کشــورهای درحالتوســعه دیگــر یارانههــای ســوخت
را کاهــش داده یــا بــه کل آنهــا را حــذف کــرده و عوایــد آن را صــرف توســعه برنامههــای

اجتماعــی کردهانــد .از ابتــدای ســال  ،2005کشــور اندونــزی بهتدریــج یارانــه ســوخت را

حــذف و خدمــات اجتماعــی خــود کــه شــامل انتقــاالت نقــدی (حوالــه نقــدی) میشــد را
توســعه داده اســت .بههمیننحــو ،کشــور ایــران طــرح اصــاح یارانــه انــرژی را در ســال

 2010اجرایــی کــرده و بــه تخصیــص مجــدد منابــع از طریــق ارائــه یارانــه نقــدی همگانــی

و توســعه طــرح ســامت عمومــی پرداختــه اســت (2010 ،IMF؛ گیالئــوم و دیگــران2011 ،؛
 )d2016 ،ILOو بــا ایــن کار باعــث کاهــش فقــر (تــا  50درصــد) و نابرابــری شــده اســت
(شــاخص یــا ضریــب جینــی از  0.41بــه  0.37درصــد تقلیــل یافتــه).

 .4مدیریــت بدهــی :گرفتــن وام یــا تجدیــد ســاختار بدهــی .ایـ�ن گزینـ�ه دربرگیرنـ�ده

کاوش و تحقی��ق پوی��ا بـ�رای گرفت��ن وام ب��ا هزین��ه کمت��ر از مناب��ع داخل��ی و خـ�ارج

میشــود و در صوــرت امکــان گرفتـ�ن وامهــای آســان (وامهایـ�ی بـ�ا بهــره بسیــار پاییـ�ن
و یـ�ا اصوــ ًال بدــون بهــره) کـ�ه بع��د از انج��ام ارزیابیه��ای دقی��ق برــای کش��ورهایی کـ�ه

بدهـ�ی باالیـ�ی دارنــد انجــام میشــود .ایــن نکتــه را هــم بایســتی در نظــر داشــت کــه
اگـ�ر بده��ی از لحـ�اظ قانون��ی پرس��شبرانگیز بــوده یــا میــزان هزینــه فرصــت از لحــاظ

وخیمترــ ش��دن محرومیته��ای گروههاــی حس�اـس ب��اال باش��د ،ایجـ�اد تغییرهـ�ای

سـ�اختاری در خص��وص بدهیه��ا امرــی الزم و توجیهپذی��ر محســوب میشــود .در
ســالهای اخیــر ،بیــش از  60کشــور توانســتهاند بدهیهــای خــود را بــا موفقیــت مــورد
مذاکــره قــرار دهنــد و بیــش از  20کش��ور (ب��رای مث�اـل اک��وادور و ایس�لـند) کــه قــادر بــه
پرداخــت بدهیهــای عمومــی خــود نبودهانــد ،بازپرداخــت بدهــی را مــورد مذاکــره قــرار
1. Duran and Pacheco

تأمین مالی حمایتهای اجتماعی مرتبط با آینده کار 23 /

داده و توانســتهاند پسانــداز حاصــل از ایــن کار را صــرف حمایتهــای اجتماعــی کننــد
(.)c2016 ،ILO

 .5اســتفاده از منابــع مالــی بانــک مرکــزی و ذخایــر ارزی .ایــن گزینــه شــامل اســتفاده

کــردن از پساندازهــای مالــی و دیگــر درآمدهــای دولتــی ذخیــره شــده در صندوقهــای
خــاص میشــود ،مثــل اســتفاده از صنــدوق ســرمایههای دولتــی و یــا ذخایــر ارزی
مــازاد بانــک مرکــزی بــرای توســعه داخلــی و مرکــزی .کشــورهای شــیلی ،نــروژ و تیمــور

شــرقی از جملــه کشــورهای هســتند کــه از ذخایــر مالــی بــرای اهــداف ســرمایهگذاری
اســتفاده میکننــد .بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــور نــروژ هــم بهعنــوان یکــی از

بارزتریــن نمونههــا میتــوان اشــاره کــرد.

 .6حــذف گردشهــای مالــی غیرقانونــی .بــر اســاس برآوردهــای صــورت گرفتــه ،بیــش
از ده برابــر هزینههــای صــرف شــده بــر روی مســاعدتهای انجــام گرفتــه در زمینــه

توســعه بهصــورت غیرقانونــی از کشــورها خــارج میشــوند .تــا بــه امــروز ،پیشــرفت
بســیار کمــی در مقابلــه بــا ایــن معضــل صــورت گرفتــه اســت ،امــا میتــوان گفــت کــه

سیاســتگذاران بایســتی توجــه بیشــتری بــه معضالتــی نظیــر مبــارزه بــا پولشــویی،
رشــوهخواری ،فــرار مالیاتــی ،قیمتگــذاری اشــتباه اقــام تجــاری و دیگــر جرایــم مالــی

غیرقانونــی کــه موجــب محــروم شــدن دولتهــا از درآمدهــای مــورد نیــاز بــرای توســعه

حمایتهــای اجتماعــی و اهــداف توســعه پایــدار میشــوند داشــته باشــند.

 .7اقتبــاس چارچــوب انعطالفپذیــر اقتصــاد کالن .ایــن گزینــه نیازمنــد روشهــای درســت
بــرای مقابلــه بــا کســری بودجــه و یــا ســطوح بــاالی تــورم بــدون بــه خطــر انداختــن ثبــات
اقتصــاد کالن اســت .تعــداد قابلتوجهــی از کشــورهای درحالتوســعه از سیاســت کســری

بودجــه (خــرج بــا کســری) و چارچــوب انعطالفپذیــر اقتصــاد کالن در طــول رکــود بــزرگ
مالــی اســتفاده کردنــد تــا بتواننــد بــا فشــارهای ناشــی از رشــد ُکنــد اقتصــادی کنــار آمــده و از
بهبــود وضعیــت اقتصــادی اجتماعــی حمایــت الزم را بهعمــل عمــل آورنــد.
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هــر کشــوری بهنوعــی شــرایط و ویژگیهــای خــاص خــود را دارد و تمامــی

گزینههــای مطــرح شــده در بــاال کــه دربرگیرنــده ریســکهای بالقــوه و شــرایط

خــاص میشــوند بایســتی توســط کشــورها بــه دقــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در
گفتمــان اجتماعــی ملــی بــه ایــن گزینههــا پرداختــه شــود .اکثــر دولتهــا ترکیبــی از

ایــن گزینههــا و سیاســتها را بــهکار میگیرنــد .گفتمــان اجتماعــی در ســطح ملــی

بــا دولــت ،ســازمانهای کارفرمایــان و کارکنــان و همچنیــن بــا جامعــه مدنــی ،افــراد
آکادمیــک ،آژانسهــای ســازمان ملــل و دیگــر نهادهــا ،امــری بنیــادی در ایجــاد تمایــل

اجتماعــی بــرای بهرهبــرداری از گزینههــای مالــی ممکــن در یــک کشــور محســوب

میشــود و تصویــب ترکیــب بهین ـهای از سیاس ـتهای عمومــی (دولتــی) بــرای توســعه
فراگیــر بــا حمایتهــای اجتماعــی هــم امــری مهــم تلقــی میشــود .گفتمــان اجتماعــی

در ســطح ملــی روشــی مناســب بــرای ارائــه راهحــل بهینــه در سیاسـتهای اقتصــاد کالن
و حمایــت مالــی و اجتماعــی بهحســاب میآیــد.
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توسعه حمایتهای اجتماعی هماهنگ با کشورهای گروه 20

ایــن بخــش ب��ا ارائ��ه نتای��ج ی��ک شبیهســازی بــه میــزان اعتبــار تجربــی دو موضــوع

میپــردازد :الــف) تأثیرعملکــرد سیاســی هماهنــگ کشــورهای عضــو گــروه  20در
پشــتیبانی از حمایتهــای اجتماعــی از لحــاظ توســعه اقتصــادی ،اشــتغال و رفــاه؛ ب)
قابــل اجــرا بــودن عملکــرد سیاســی ایــن کشــورها از نظــر مالــی (.)c2018 ،ILO

ای��ن شبیهســازی بــا اســتفاده از مــدل سیاســتی همگانــی ســازمان ملــل انجــام

میش��ود کــه بهوســیله  ILOو  UNCTAD1بــه اشــتراک گذاشــته میشــود .بــرای

ســهولت ،نتایــج مربــوط بــه کشــورهای گــروه  20ارائــه میشــوند ،امــا در ایــن مــدل
نتایــج مربــوط بــه هــر عضــو بهطــور جداگانـهای بــا توجــه بــه موقعیــت مالــی و ســاختار

اقتصــادی آورده شــده اســت.

تــاش مســتمر در جهــت تحکیــم مالــی و انعطــاف بــازار کار ،مشــخصه عمــده

دوره پــس از بحــران ،بهویــژه از ســال  2010بــه بعــد ،بــود و ایــن امــر باعــث تضعیــف

ســهام درآمــد و مزایــای حمایتهــای اجتماعــی کارگــران شــد .بــرای مقابلــه بــا ایــن
معضــات ،ســناریوی سیاســتی ذکــر شــده بــه دنبــال ایجــاد تأثیــرات مثبــت توســعه مالــی

و ارتقــاء مخــارج بخــش خصوصــی بــوده اســت .میــزان تزریــق مخــارج دولــت بــه کاالهــا

و خدمــات (شــامل خدمــات بهداشــت و درمــان ،آمــوزش و پــرورش ،خدمــات اجتماعــی
و غیــره) همانطورکــه در شــکل  7نشــان داده شــده در حــد متوســط اســت و مخــارج

دولــت را نســبت بــه  GDPافزایــش نمیدهــد و ایــن بــه خاطــر رشــد ســریع درآمــد

کلــی اســت .عــاوه بــر ایــن ،شــکل  8افزایــش مخــارج حمایتهــای اجتماعــی را نشــان
میدهــد (دامنــه آن از انــواع مســتمری تــا مزایــای مراقبــت از کــودک و مزایــای بیــکاری
 .1به سایتهایزیر مراجعه کنید:

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/
WCMS_444510/lang--en/index.htm
 http://debt-and-finance.unctad.org/Pages/GPM.aspxو
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و نظیــر اینهــا اســت) .از ســوی دیگــر ،همانطورکــه در شــکل  9نشــان داده شــده ،درآمــد
مالیاتــی و حمایتهــای اجتماعــی دولتــی هــم افزایــش مییابنــد ،ایــن افزایــش تــا حــدی

بــه خاطــر وجــود عوامــل بیرونــی روی میدهــد چــون شبیهســازی افزایــش مســتمر در
مالیــات بنــدی را نشــان میدهــد و تــا حــدودی هــم عوامــل درونــی در ایــن افزایــش

دخیــل هســتند و دلیــل آن میتوانــد وجــود مکانیس ـمهای شــناخته شــده باشــد .از یــک
طــرف ،توســعه پوشــش حمایتهــای اجتماعــی دولتــی ،افزایــش درآمدهــای مشــارکتی را
القــاء میکنــد و از طــرف دیگــر ،فعالیــت اقتصــادی حاصــل شــده درآمــد مالیاتــی دولــت
را افزایــش میدهــد .اولیــن نتیجــهای کــه در شــکل  10میتــوان دیــد ایــن اســت

کــه تــراز (تعــادل) مالــی بــه خاطــر اقدامــات ترکیبــی ذکــر شــده در بــاال و همچنیــن

اثــر انبســاطی  GDPبهبــود مییابــد (تصویــر  .)11ضریــب فزاینــده مصــرف بههمــراه

تأثیــر مثبــت تقاضــا و فعالیــت افزایــش یافتــه در ســرمایهگذاری در بخــش خصوصــی
از جملــه عوامــل توســعه تأثیــر ترکیبــی هســتند (شــکل  )12کــه بعــد از بحــران مالــی

بــه حالــت رکــود رســیدند ( .البتــه ایــن موضــوع در مــورد کشــور چیــن صــدق نمیکنــد،
بهطورکلــی ایــن کشــور موجــب شــده تــا شــرایط ســرمایهگذاری در کشــورهای گــروه

 20جلــوه مثبتــی داشــته باشــد).

از جملــه یافتههــای قابــل توجــه شبیهســازی ،تأثیــرات مثبــت توســعه حمایتهــای

اجتماعــی بــر روی اشــتغال (شــکل  )13و ســهم درآمــد بــازار کار (شــکل  )14اســت .برخی
از ایــن تأثیــرات بهعنــوان بخشــی از توســعه حمایتهــای اجتماعــی بهوضــوح مــورد

بررســی میگیرنــد (بــرای مثــال ،مراقبــت از کــودکان و ســالمندان ،آموزشوپــرورش،
ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و غیــره نیازمنــد سیاس ـتهای اشــتغال فعــال اســت

و همچنیــن کمــک بــه حمایتهــای اجتماعــی بــا افزایــش مــزد ناخالــص بــاال م ـیرود)
 .بــا ایــن وجــود ،از جملــه مزایــای قابــل توجــه یــک ســناریو کــه بــه فعالیــت اقصــادی
بیشــتر و حمایتهــای رفاهــی بهتــر ختــم میشــوند ایــن اســت کــه موجــب میشــود
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تــا میــزان مزدهــا بــا بهــرهوری در بــازار کار هماهنــگ شــوند.

ایــن ســناریو نشــان میدهــد کــه بهطــور کلــی توجــه بیشــتر بــه سیاســت

حمایتهــای اجتماعــی را میتــوان بهعنــوان مؤثرتریــن گزینــه بــرای مقابلــه بــا
معضالتــی ازقبیــل بیــکاری در انقــاب صنعتــی چهــارم در نظــر گرفــت .عــاوه بــر ایــن،

بهویــژه اگــر پیشــرفت ف ـنآوری باعــث افزایــش کلــی بهــرهوری شــود ایــن گزینههــای
سیاســتی بیــش از پیــش قابــل تأمیــن و از لحــاظ مالــی مقاومتــر (مناس ـبتر و ســالمتر)

خواهنــد بــود.

شکل  -7مخارج دولت در کشورهای گروه  ،20از سال  2000تا 2030

شبیهسازی با توسعه حمایتهای اجتماعی و بدون توسعه حمایتهای اجتماعی

منبــعُ :مــدل سیاســتی فراگیــر ســازمان ملــل متحــد .دادههــای مربــوط بــه ســالهای بعــد از  2018بــر اســاس
پیشبینیهــای بهعمــل آمــده هســتند.
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شکل  -8مخارج دولت برای انتقال مالی ،یارانه و بهره در کشورهای گروه  ،20از سال  2000تا 2030

شبیهسازی با توسعه حمایتهای اجتماعی و بدون توسعه حمایتهای اجتماعی

منبــعُ :مــدل سیاســتی فراگیــر ســازمان ملــل متحــد .دادههــای مربــوط بــه ســالهای بعــد از  2018بــر اســاس
پیشبینیهــای بهعمــل آمــده هســتند.
شکل  -9درآمد مالیاتی در کشورهای گروه  ،20از سال  2000تا 2030

شبیه سازی با توسعه حمایتهای اجتماعی و بدون توسعه حمایتهای اجتماعی

منبــعُ :مــدل سیاســتی فراگیــر ســازمان ملــل متحــد .دادههــای مربــوط بــه ســالهای بعــد از  2018بــر اســاس
پیشبینیهــای بهعمــل آمــده هســتند.
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شکل  -10تراز مالی در کشورهای گروه ( ،20با احتساب درصد  )GDPاز سال  2000تا 2030

شبیهسازی با توسعه حمایتهای اجتماعی و بدون توسعه حمایتهای اجتماعی

منبــعُ :مــدل سیاســتی فراگیــر ســازمان ملــل متحــد .دادههــای مربــوط بــه ســالهای بعــد از  2018بــر اســاس
پیشبینیهــای بهعمــل آمــده هســتند.
شکل  -11رشد ( GDPبا احتساب درصد تغییر ساالنه) در کشورهای گروه  ،20از سال  2000تا 2030

شبیهسازی با توسعه حمایتهای اجتماعی و بدون توسعه حمایتهای اجتماعی

منبــعُ :مــدل سیاســتی فراگیــر ســازمان ملــل متحــد .دادههــای مربــوط بــه ســالهای بعــد از  2018بــر اســاس
پیشبینیهــای بعمــل آمــده هســتند.
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شکل  -12سرمایهگذاری خصوصی در کشورهای گروه  ،20از سال  2000تا 2030

شبیهسازی با توسعه حمایتهای اجتماعی و بدون توسعه حمایتهای اجتماعی

منبــعُ :مــدل سیاســتی فراگیــر ســازمان ملــل متحــد .دادههــای مربــوط بــه ســالهای بعــد از  2018بــر اســاس
پیشبینیهــای بعمــل آمــده هســتند.
شکل  -13اشتغال در کشورهای گروه  ،20از سال  2000تا 2030

شبیهسازی با توسعه حمایتهای اجتماعی و بدون توسعه حمایتهای اجتماعی

منبــعُ :مــدل سیاســتی فراگیــر ســازمان ملــل متحــد .دادههــای مربــوط بــه ســالهای بعــد از  2018بــر اســاس
پیشبینیهــای بهعمــل آمــده هســتند.

تأمین مالی حمایتهای اجتماعی مرتبط با آینده کار 31 /

شکل  -14سهم درآمد بازار کار (با احتساب درصد  )GDPدر کشورهای گروه  ،20از سال  2000تا 2030

شبیهسازی با توسعه حمایتهای اجتماعی و بدون توسعه حمایتهای اجتماعی

منبــعُ :مــدل سیاســتی فراگیــر ســازمان ملــل متحــد .دادههــای مربــوط بــه ســالهای بعــد از  2018بــر اســاس
پیشبینیهــای بهعمــل آمــده هســتند.
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