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 الف

خالصه مدیریتی
حمایت هــای اجتماعــی یــا تأمیــن اجتماعــی یــک جــزء کلیــدی بــرای راهبردهــای ملــی 
به شــمار مــی رود و ایــن حمایت هــا بــرای ارتقــاء پیشــرفت افــراد در جامعــه، ثبــات سیاســی 
ــده  و توســعه جامــع ضــروری هســتند. سیســتم حمایت هــای اجتماعــی معمــواًل دربرگیرن
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــاعدت اجتماع ــای مس ــی و برنامه ه ــای اجتماع ــی از بیمه ه ترکیب
ــر ایــن، حمایت هــای  کاهــش فقــر یــا جلوگیــری از بــروز آن طراحــی شــده اند. عــالوه ب
اجتماعــی نقــش مهمــی در بــاال بــردن تقاضــای داخلــی، حمایــت از ایجــاد تغییر ســاختاری 
گونه هــای مختلــف اقتصــاد ملــی، ارتقــاء شــغلی مناســب و توســعه پایــدار1 و جامــع ایفــا 
ــورها  ــدار ، کش ــعه پای ــداف توس ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــتا، ب ــن راس ــد. در ای می کنن
ــف  ــامل ک ــه ش ــی مناســب ک ــی مل ــای اجتماع ــا از سیســتم حمایت ه ــد شــده اند ت متعه

ــد. ــه اســتفاده کنن ــرد جامع ــرای همــه اف ــز می شــوند ب حمایت هــای اجتماعــی نی
 تضمیــن پایــداری و کفایــت حمایت هــای اجتماعــی در پاســخگویی بــه پویایــی نویــن 
در بــازار اجتماعــی و بــازار کار و همچنیــن آینــده کار امــری مهــم تلقــی می شــود. اَشــکال 
ــر و  ــکاری و فق ــر بی ــزان باالت ــازار کار، می ــر کار و اشــتغال، مداخــالت در ب در حــال تغیی
همچنیــن تغییــرات جمعیتــی از جملــه عواملــی هســتند کــه موجــب افزایــش تقاضــا بــرای 
حمایت هــای اجتماعــی می شــوند. سیســتم حمایت هــای اجتماعــی کارآمــد موجــب 
ــه  ــوند و ب ــاد می ش ــر اقتص ــال تغیی ــت درح ــا ماهی ــاق ب ــر انطب ــت باالت ــن ظرفی تضمی
همیــن دلیــل اســت کــه نقــش آنهــا در کاهــش فقــر پررنگ تــر اســت و به عنــوان یــک 

ــد. ــمار می رون ــی به ش ــادی و اجتماع ــده اقتص ــل تثبیت کنن عام
 علیرغــم پیشــرفت های چشــمگیر در توســعه پوشــش حمایت هــای اجتماعــی، 
ــع  ــت مناب ــًا از محدودی ــه عمدت ــد ک ــان شــکاف های چشــمگیری هــم وجــود دارن همچن
ــای  ــی از مزای ــچ نوع ــه هی ــان ب ــت جه ــد از جمعی ــروزه 55 درص ــوند. ام ــی می ش ناش

1. Sustainable Development Goals (SDGs)
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ــد و بیشــترین میــزان شــکاف در دو قــاره آفریقــا  حمایت هــای اجتماعــی دسترســی ندارن
و آســیا متمرکــز شــده اســت. همان طورکــه ذکــر شــد، شــکاف های موجــود در پوشــش 
حمایت هــای اجتماعــی از محدودیــت منابــع نشــأت می گیرنــد و بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه تعییــن گزینه هــای مناســب بــرای ایجــاد فضــای مالــی جهــت توســعه حمایت هــای 

اجتماعــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
ــر  ــا در نظ ــی. ب ــای اجتماع ــی حمایت ه ــن مال ــرای تأمی ــود ب ــای موج گزینه ه

ــن  ــر، بدی ــعه فراگی ــد و توس ــرای رش ــی ب ــای اجتماع ــاالی حمایت ه ــت ب ــن اهمی گرفت
ــی امــری  ــرای تأمیــن مال ــوان اشــاره کــرد کــه یافتــن گزینه هــای ممکــن ب ــه می ت نکت

ــت: ــر اس ــوارد زی ــده م ــود و آن دربرگیرن ــی می ش ــم تلق مه
1. توســعه پوشــش بیمــه اجتماعــی و درآمدهــای مشــارکتی )مبتنــی بــر وصــول حــق 

بیمــه(. حــق بیمه هایــی کــه کارکنــان و کارفرمایــان پرداخــت می کننــد نقــش مهمــی در 

تأمیــن مالــی حمایت هــای اجتماعــی ایفــا می کننــد. اقتصادهــای بــازار نوظهــور1 به طــور 
موفقیت آمیــزی درحال توســعه پوشــش تأمیــن اجتماعــی از طریــق اقتبــاس ســازوکارهای 
مشــارکتی هســتند تــا از ایــن طریــق موجــب تســهیل تحــت پوشــش درآوردن کارکنانــی 
ــش  ــب افزای ــر موج ــن ام ــق ای ــوند. تحق ــد ش ــتغال دارن ــمی اش ــکال غیررس ــه در اَش ک
درآمدهــای مشــارکتی شــده و مقدمــات پیشــرفت رســمی کــردن کســانی کــه در اقتصــاد 

غیررســمی )پنهــان( مشــغول بــه کار هســتند را فراهــم مــی آورد.
 2. افزایــش درآمدهــای مالیاتــی. مالیاتهــا منبــع اصلــی ســرمایه گذاری در زمینــه توســعه 
برنامه هــای مســاعدت اجتماعــی بــرای کســانی کــه قــادر بــه پرداخــت حــق بیمــه نیســتند 
ــه درآمدهــای  ــوان ب ــات می ت ــف نرخ هــای مالی ــواع مختل ــر ان ــا تغیی ــد. ب به شــمار می رون
مالیاتــی دســت یافــت؛ تغییــر مالیات هــای وضــع شــده بــر روی درآمــد، مصــرف، ســودهای 
شــرکتهای ســهامی، فعالیت هــای اقتصــادی، دارایی هــا، واردات و صــادرات، منابــع طبیعــی 

1. Emerging Market Economies (EMEs)
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ــه  ــن ب ــای ممک ــه گزینه ه ــات از جمل ــع آوری مالی ــد جم ــای کارآم ــت روش ه ــا تقوی و ی
حســاب می آینــد. بایســتی خاطرنشــان کــرد کــه از به کارگیــری اقدامــات مالیاتــی 
ناکارآمــد کــه موجــب بــه مخاطــره انداختــن رونــد توســعه جامــع می شــوند بایســتی بــه 

جــد پرهیــز کــرد.
ــای  ــداف حمایت ه ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــارج عموم ــدد مخ ــص مج  3. تخصی

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

ســرمایه گذاری های  به جــای  کالن  اقتصــاد  ســطح  در  مؤثرتــر  ســرمایه گذاری های 
ــیاری  ــال بس ــرای مث ــود. ب ــا می ش ــردن ناکارآمدی ه ــان ب ــر و از می ــر و کم تأثی هزینه ب
ــا را  ــه کل آنه ــا ب ــش داده ی ــوخت را کاه ــای س ــور، یارانه ه ــازار نوظه ــای ب از اقتصاده
ــی  ــای اجتماع ــای حمایت ه ــعه برنامه ه ــمت توس ــه س ــای آن ب ــد و به ج ــذف کرده ان ح

ــد. روی آورده ان
ــای  ــدد بدهی ه ــاختار مج ــر س ــا تغیی ــذ وام و ی ــق اخ ــی از طری ــت بده 4. مدیری

موجــود. ایــن فراینــد شــامل بررســی پویــای گزینه هــای اخــذ وامهــای داخلــی و خارجــی 

ــر اســاس تحلیــل دقیــق پایــداری بدهــی  ــا بازپرداخــت بلنــد مــدت ب ــا بهــره کم تــر، ب ب
اســت. در کشــورهایی کــه میــزان بدهــی باالیــی دارنــد، در صــورت بــاال بــودن هزینــه 
ــر ســاختار مجــدد  ــم قشــر آســیب پذیر، تغیی ــای وخی ــه محرومیت ه ــه ب ــا توج فرصــت ب
بدهــی در آنهــا امــری ضــروری و موجــه تلقــی می شــود. بیــش از 60 کشــور کــه شــامل 
اقتصادهــای پیشــرفته1 و اقتصادهــای بــازار نوظهــور می شــوند توانســته اند مســئله 
بدهــی را مــورد مذاکــره مجــدد قــرار داده و برخــی هــم توانســته اند پس انــداز حاصــل از 

ــد. ــی بگنجانن ــای اجتماع ــب برنامه ه ــی را در قال ــت بده بازپرداخ
منابع تأمین مالی ذکر شده با موارد زیر تکمیل می شوند:

ــه شــامل  ــن برنام ــزی. ای ــک مرک ــی و ارزی بان ــپرده های مال ــردن از س ــتفاده ک 5. اس

1. Advanced Economies (AEs)
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ــده در  ــره ش ــی ذخی ــای دولت ــر درآمده ــده و دیگ ــداز ش ــغ پس ان ــرداری از مبال بهره ب
ــرمایه  ــای س ــتفاده از صندوق ه ــال اس ــرای مث ــود، ب ــره می ش ــژه ذخی ــای وی صندوق ه

ــی. ــعه داخل ــرای توس ــزی ب ــک مرک ــپرده های ارزی در بان ــازاد س ــغ م ــا مبال ــی و ی مل
6. از میــان برداشــتن گردش هــای مالــی غیرقانونــی. ایــن فراینــد شــامل از بیــن بــردن 

ــت  ــذاری نادرس ــات، قیمت گ ــرار از مالی ــوه خواری، ف ــویی، رش ــل پول ش ــی مث معضالت
اقــالم تجــاری و دیگــر جرایــم مالــی می شــوند کــه درآمدهــای مــورد نیــاز دولــت بــرای 

ــد. ــدار را محــدود می کنن ــه حمایت هــای اجتماعــی و اهــداف توســعه پای دســتیابی ب
7. پذیــرش یــک چارچــوب کالن اقتصــادی مناســب. ایــن مــورد مســتلزم مجاز دانســتن 

روش هــای اســتفاده از سیاســت کســری بودجــه در ســطوح باالتــر یــا ســطوح باالتــر تــورم 
بــدون بــه مخاطــره انداختــن ثبــات اقتصــاد کالن اســت.

ــورد  ــت م ــه دق ــده بایســتی ب ــر ش ــای ذک ــه گزینه ه ــرد ک ــر نشــان ک بایســتی خاط
بررســی قــرار گیرنــد کــه ایــن امــر شــامل در نظــر گرفتــن ریســک های بالقــوه و ارزیابــی 
ــه کار  ــده را ب ــر ش ــر سیاســتی ذک ــی از تدابی ــا ترکیب ــر دولت ه ــود. اکث ــا می ش ــق آنه دقی
می گیرنــد. گفتمــان اجتماعــی در ســطح ملــی را می تــوان به عنــوان بهتریــن روش بــرای 
ایجــاد تمایــل سیاســی و بیــان راه حل هــای بهینــه ملــی در اقتصــاد کالن و سیاســت های 

مالــی و حمایت هــای اجتماعــی در نظــر گرفــت.
مــوارد مهــم دیگــر مرتبــط بــا سیاســت گذاری در زمینــه تأمیــن مالــی 

حمایت هــای اجتماعــی: حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی منبــع مهــم تأمیــن مالــی محســوب 

ــن  ــش تأمی ــعه پوش ــی؛ توس ــات عموم ــل مالی ــت از تکمی ــکل اس ــود و آن متش می ش
ــراد  ــش درآوردن اف ــت پوش ــرای تح ــاص ب ــای خ ــری راهبرده ــا به کارگی ــی ب اجتماع
مشــغول بــه کار در اقتصــاد غیررســمی؛ تقویــت سیســتم های مبتنــی بــر انســجام و تأمیــن 
مالــی جمعــی بــرای پایــداری و برابــری؛ طراحــی سیســتم های مالــی و اقتصــادی پایــدار 
بــرای دولت هــا به عنــوان ضامــن مالــی در آخریــن وهلــه؛ مقابلــه بــا نابرابــری جنســیتی، 



 ث

اهمیــت دادن بــه گفتمــان اجتماعــی؛ شــفافیت در حــدود و چگونگــی حکومــت و مدیریــت 
ــی و اداری. ــح مال صحی

ــی  ــر و دوام مال ــا گــروه 201 از تأثی ــگ ب گســترش حمایت هــای اجتماعــی هماهن

ــج  ــود. نتای ــد ب ــاه برخــوردار خواه ــتغال و رف ــادی، اش ــد اقتص ــاظ رش ــزایی از لح بس

ــی  ــای اجتماع ــترش حمایت ه ــت گس ــزارش اهمی ــن گ ــده در ای ــازی ش ــت شبیه س فعالی
ــای  ــل ترازه ــواردی مث ــت در م ــرات مثب ــد. تأثی ــد می کن ــروه 20 را تأیی ــا گ ــگ ب هماهن
مالــی، درآمدهــای مالیاتــی، رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی (GDP)، ســرمایه گذاری 
شــخصی، اشــتغال و ســهم درآمــد ناشــی از کار دیــده می شــوند و ایــن امــر بــه اهمیــت 
ــرای  ــا ب ــن گزینه ه ــوان یکــی از ارزنده تری ــای اجتماعــی به عن نقــش گســترش حمایت ه
مقابلــه بــا روندهــای زیــان آور بالقــوه بیــکاری در انقــالب صنعتــی چهــارم اشــاره می کنــد.

1. G20





1 

مقدمه
ــا میزبانــی آرژانتیــن برگــزار  پیشــینه: در مــاه مــارس 2018 در اولیــن جلســه ای کــه ب
ــر روی  ــروه 20 ب ــورهای گ ــزی کش ــای مرک ــئوالن بانک ه ــاد و مس ــد، وزرای اقتص ش
ــرای  ــد کــه شــامل همــکاری بین المللــی ب ضــرورت عملکردهــای سیاســتی تأکیــد کردن
ــرای  ــه، ب ــد. درنتیج ــا می ش ــراد از مزای ــه اف ــتفاده هم ــن اس ــا و تضمی ــرل فرصت ه کنت
ــا  ــط ب ــی( مرتب ــف سیاس ــای مختل ــی )در حوزه ه ــای سیاس ــه لیســتی از گزینه ه تهی
رهگیــری مالــی جهــت پاســخ گویی بــه تأثیــرات تحــوالت فــن آوری، یــک گــروه کاری 
ــی  ــف سیاس ــای مختل ــد. حوزه ه ــه ش ــروه 20 ارائ ــو گ ــورهای عض ــرای کش )FWG(1 ب
شــامل مالیــات و انتقــال، مخــارج عمومــی، رقابــت و داده هــا می شــدند. در پایــان جلســه، 
ــود را در  ــده خ ــه روز ش ــث ب ــج مباح ــروه 20، نتای ــورهای گ ــه FWG کش ــای جلس روس
ــرای  ــروه 20 ب ــوب گ ــت چارچ ــی تح ــایل موضوع ــا و مس ــبرد اولویت ه ــوص پیش خص
 ،IMF ــروه 20، 2009؛ ــد )گ ــه کردن ــع ارائ ــوازن و جام ــدار، مت ــتحکم، پای ــرفت مس پیش

.)b2017

1. Framework Working Group
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 بــا در نظــر گرفتــن نقــش حســاس و کار گســترده ای کــه ســازمان بین المللــی کار )ILO( در 
حــوزه حمایت هــای اجتماعــی ایفــا می کنــد، FWG از ILO درخواســت کــرده تــا در گــردآوری 
پیشــینه ایــن گــزارش کمــک کنــد1. ایــن گــزارش حــاوی یــک مــرور کلــی در مــورد جوانــب 
مالــی مهــم حمایت هــای اجتماعــی در کشــورهای عضــو گــروه 20 )از هــر دو گــروه اقتصادهای 
بــازار نوظهــور و اقتصادهــای پیشــرفته( اســت و لیســتی از گزینه هــای سیاســتی بــرای بررســی 

گزینه هــای تأمیــن مالــی پایــدار جهــت توســعه حمایت هــای اجتماعــی ارائــه می دهــد.

1. گــزارش دیگــری هــم توســط )ILO( بــه اولیــن جلســه گــروه کاری اشــتغال گــروه 20 در اوایــل ســال 2018 ارائــه 
ــتغال.  ــتاندارد اش ــکال غیراس ــی در اَش ــان حت ــی کارکن ــن اجتماع ــه تأمی ــد ب ــوط می ش ــزارش مرب ــت. آن گ ــده اس ش

.2018 ،OECD و ILO :ــه ــد ب ــه کنی مراجع
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حمایت های اجتماعی و نقش آنها در کاهش فقر و پیشرفت جامع
حمایت هــای اجتماعــی یــا تأمیــن اجتماعــی شــامل سیاســت ها و برنامه هایــی می شــوند 

کــه بــرای کاهــش و جلوگیــری از فقــر و آســیب پذیری در طــول زندگــی طراحــی شــده اند. 

حمایت هــای اجتماعــی 9 حــوزه سیاســتی را دربــر می گیرنــد: مزایــای کــودک و خانــواده، 
کمــک هزینــه دوران بــارداری، مقــرری بیــکاری، مزایــای )کمــک هزینــه( آســیب دیدگی 
در حیــن اشــتغال، کمــک هزینــه ایــام بیــکاری، مزایــای )کمــک هزینــه( بیمــاری، خدمات 
ــای  ــای )مقــرری( ازکارافتادگــی و مزای بهداشــت و درمــان، مســتمری بازنشســتگی، مزای
ــر  ــای ذک ــی حوزه ه ــه تمام ــی ب ــای اجتماع ــتم حمایت ه ــدگان(. سیس ــرری بازمان )مق
ــای  ــارکتی )مزای ــارکتی و غیرمش ــم های مش ــی از مکانیس ــه ترکیب ــن ب ــده و همچنی ش

ــه همــراه مســاعدت اجتماعــی( می پــردازد. ــر مالیــات ب مبتنــی ب
سیســتم حمایت هــای اجتماعــی به عنــوان یــک جــزء کلیــدی از راهبردهــای ملــی بــرای 

ارتقــاء پیشــرفت جامــع و ســرمایه گذاری بــر نیــروی انســانی تلقــی می شــود و ایــن سیســتم 

ــم  ــاًل ه ــه قب ــرد. همان طورک ــر می گی ــز درب ــغلی را نی ــده ش ــای آین ــه چالش ه ــیدگی ب رس

اشــاره شــد، اَشــکال در حــال تغییــر کار و اشــتغال، مداخــالت در بــازار کار، میــزان باالتــر 
ــب  ــه موج ــتند ک ــی هس ــه عوامل ــی از جمل ــرات جمعیت ــراه تغیی ــه هم ــر ب ــکاری و فق بی
ــی  ــی دیگــر نگرانی های ــرای حمایت هــای اجتماعــی می شــوند؛ از طرف ــش تقاضــا ب افزای
ــی  ــای اجتماع ــی حمایت ه ــه و اســاس سیســتم های مال هــم در خصــوص فرســایش پای
وجــود دارنــد؛ بنابرایــن اقدامــات سیاســتی مناســبی بایــد انجــام گیرنــد تــا بتواننــد انطبــاق 
ــده  ــان حاضــر و آین ــر اقتصــاد در زم ــت در حــال تغیی ــا ماهی سیســتم های اجتماعــی را ب
ــای  ــه سیســتم حمایت ه ــرد ک ــد صــورت بگی ــه ای بای ــر به گون ــن ام ــد و ای ــن کنن تضمی
ــادی  ــده اقتص ــل تثبیت کنن ــوان عام ــود را به عن ــده خ ــش تعیین کنن ــد نق ــی بتوان اجتماع
و اجتماعــی ایفــا کنــد. چنیــن سیســتم هایی موجــب ایجــاد امنیــت درآمــد در بیــن افــراد 
ــه بهداشــت و درمــان و دیگــر خدمــات اجتماعــی را  جامعــه شــده و دسترســی آنهــا را ب
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فراهــم می کننــد. بــا افزایــش درآمدهــای خانــوار، ایــن سیاســتها نقــش مهمــی در افزایــش 
ــی ســاختاری  ــت از دگرگون ــن کار باعــث حمای ــا ای ــد و ب ــازی می کنن ــی ب تقاضــای داخل
اقتصــاد ملــی شــده و موجــب بهتــر شــدن وضعیــت اشــتغال و ارتقــاء پیشــرفت جامــع و 
ــت  ــن دس ــت هایی از ای ــی، 2017(. سیاس ــک جهان ــوند )ILO، b2018؛ بان ــدار می ش پای
همچنیــن موجــب ایجــاد محیطــی مســاعد بــرای رقابــت ســالم و توســعه کســب وکارهای 

ــوند. ــدار می ش پای
پیشــرفت حاصــل شــده در توســعه پوشــش اجتماعــی. الزم بــه ذکــر اســت کــه اکثــر 

مــردم جهــان بــه تأمیــن اجتماعــی آنگونــه کــه بایــد دسترســی ندارنــد؛ 55 درصــد از جمعیــت 
جهــان تحــت هیچ گونــه پوششــی قــرار ندارنــد و در حــال حاضــر فقــط 45 درصــد هســتند 
ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــت اجتماع ــای حمای ــا تحــت پوشــش یکــی از حوزه ه ــم تنه ــا ه و آنه
در ایــن میــان 29 درصــد از جمعیــت جهــان، آن هــم بــه ســختی، بــه سیســتم های جامــع 
ــک دســته از چالش هــای اساســی  ــا ی ــروزه جهــان ب ــد. ام ــن اجتماعــی دسترســی دارن تأمی
روبــرو اســت کــه بــه تغییــرات جمعیتــی، پیشــرفت اقتصــادی پاییــن، مهاجــرت، کشــمکش ها 
ــر  ــد و تغیی ــال رش ــه ســرعت در ح ــتغال ب ــای اش ــوند. الگوه ــوط می ش و محیط زیســت مرب
ــاوت،  ــغلی متف ــای ش ــود فرصت ه ــا خ ــتغال ب ــد اش ــکال جدی ــد اَش ــد روبه رش ــتند، رون هس
ــد. ــراه دارن ــی را به هم ــای اجتماع ــورداری از حمایت ه ــدان برخ ــد محــدود و فق ــت درآم امنی
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شکل1- پوشش مؤثر حمایت های اجتماعی – افرادی که حداقل تحت پوشش یک نوع از مزایا 
می باشند )به درصد(، 2015 یا آخرین سال موجود.

ILO منبع: پایگاه اطالعاتی حمایت اجتماعی جهانی

ــه چالش هــای مطــرح  ــرای پرداختــن ب اهــداف توســعه پایــدار در ســال 2015 ب

ــای  ــا حمایت ه ــط ب ــات مرتب ــتم ها و اقدام ــعه سیس ــیدند. توس ــب رس ــه تصوی ــده ب ش

اجتماعــی بــرای تمامــی افــراد جامعــه به عنــوان بخــش مرکــزی دســتور جلســه توســعه 
ــماره  ــدف SDG ش ــل متحــد، a2015(. ه ــازمان مل ــود )س ــدار 2030 محســوب می ش پای
ــی و  ــه اســتفاده از سیســتم حمایت هــای اجتماعــی مناســب مل ــزم ب 3-1 کشــورها را مل
کــف حمایت هــای اجتماعــی بــرای همــه اقشــار جامعــه کــرده اســت تــا از ایــن طریــق 
ــر نشــانگر تعهــد  ــن ام ــد. ای ــری کن ــروز آن جلوگی ــا از ب ــر را کاهــش داده و ی ــد فق بتوان
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ــای اجتماعــی اســت و در  ــن اجتماعــی و کــف حمایت ه ــرای ایجــاد سیســتم های تأمی ب
توصیهنامــه شــماره ILO 202 )2012( بــر آن تأکیــد شــده و توســط نماینــدگان کارکنــان، 

ــب رســیده اســت. ــه تصوی ــان و دولتهــای تمــام کشــورهای عضــو ILO ب کارفرمای

هدف SDG شماره 1.3 و شاخص شماره 1.3.1

ــای  ــه حمایت ه ــوط ب ــات مرب ــری سیســتم ها و اقدام ــتای به کارگی ــماره 1.3: در راس ــدف ش ه
اجتماعــی ملــی مناســب بــرای همــه افــراد جامعه اســت که شــامل کــف حمایت هــای اجتماعی 

و همچنیــن دســتیابی بــه پوشــش پایــدار افــراد فقیــر و آســیب پذیر تــا ســال 2030 اســت.
ــتم  ــه سیس ــه ب ــا توج ــش ب ــت پوش ــت تح ــبت جمعی ــه نس ــماره 1.3.1: ب ــاخص ش ش
ــراد  ــراد ســالمند، اف ــکار، اف ــراد بی حمایت هــای اجتماعــی، جنســیت، کــودکان خــاص، اف
ــر و  ــراد فقی ــی از کار، اف ــوادث ناش ــان ح ــوزادان، قربانی ــاردار، ن ــان ب ــاده، زن از کار افت

می کنــد. اشــاره  آســیب پذیر 
ــع مناســب دارد.  ــوآوری و مناب ــه ن ــاز ب ــود سیســتم حمایت هــای اجتماعــی نی بهب

کشــورهای مختلــف در جســتجوی گزینه هــای سیاســتی مناســب و رویکردهــای نوآورانــه 
ــه  ــژه در زمین ــتند، به وی ــر هس ــی مؤث ــای اجتماع ــتم حمایت ه ــه سیس ــتیابی ب ــرای دس ب
ــاد  ــه در اقتص ــی ک ــتغال و آنهای ــتاندارد اش ــکال غیراس ــان در اَش ــش کارکن ــود پوش بهب
ــران  ــکاران( و کارگ ــران خانگــی )خدمت ــد کارگ ــه کار هســتند مانن غیررســمی مشــغول ب
روســتایی. بــرای مثــال، در اقتصادهــای بــازار نوظهــور، پوشــش همگانــی بــرای ســالمندان 
بــا مســتمری غیرمشــارکتی روســتاییان عملــی شــده اســت )به عنــوان مثــال در کشــورهای 
ــی(. به طــور کل، در کشــورهای درحال توســعه  ــای جنوب ــن و آفریق ــل، چی ــن، برزی آرژانتی
ــا،  ــژه در آفریق ــد، بهوی ــش یاب ــتی افزای ــی بایس ــای اجتماع ــی حمایت ه ــارج عموم مخ
ــی. تجربیــات بین المللــی و شــواهد عملــی نشــان می دهنــد کــه  آســیا و کشــورهای عرب
ــی  ــای اجتماع ــی حمایت ه ــن مال ــت تأمی ــع جه ــرای ایجــاد مناب ــددی ب ــای متع گزینه ه

ــد. ــن گــزارش آمده ان ــد و تمامــی آنهــا در ای وجــود دارن
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تأمین مالی حمایت های اجتماعی: نکات مهم و حساس
ــود  ــی وج ــای اجتماع ــی حمایت ه ــن مال ــی درتأمی ــل توجه ــر قاب ــکاف های فراگی ش

ــئلهای  ــی مس ــای اجتماع ــی حمایت ه ــن مال ــه تأمی ــت ک ــوان گف ــد. درکل میت دارن

ــای  ــارج حمایت ه ــه مخ ــوط ب ــام مرب ــهای و ارق ــای منطق ــز اســت. میانگین ه چالشانگی
ــروه  ــو گ ــورهای عض ــت ودرمان( در کش ــارج بهداش ــر از مخ ــه غی ــی )ب ــی عموم اجتماع
ــود در شــکل 2  ــال موج ــن س ــا آخری ــال 2015 و ی ــا احتســاب درصــد GDP در س 20 ب
آمــده اســت. تفاوتهــای چشــمگیری درنســبت منابــع تخصیــص یافتــه بــه حمایت هــای 
ــاد  ــانی ابع ــای انس ــه نیازه ــی ک ــورهای عرب ــا و کش ــد. در آفریق ــود دارن ــی وج اجتماع
ــاص  ــی اختص ــای اجتماع ــه حمایت ه ــه ب ــن هزین ــد، کم تری ــا دارن ــتردهتری در آنه گس
ــروه  ــورهای گ ــارج کش ــطوح مخ ــم در س ــمگیری ه ــای چش ــت. تفاوته ــده اس داده ش
ــا و فرانســه  ــان، ایتالی ــن، آلم ــل ژاپ ــک طــرف، در کشــورهایی مث ــد. از ی 20 وجــود دارن
ســطوح هزینــه باالتــر از 15 درصــد GDP اســت و از طرفــی دیگــر در کشــورهایی ماننــد 
ــر از 6 درصــد GDP اســت.  ــه کم ت ــی ســطوح هزین ــای جنوب ــره و آفریق ــن، ک ــد، چی هن
کمبــود ســرمایه گذاری در زمینــه حمایت هــای اجتماعــی تاحــدی شــکاف های ذکــر شــده 
ــی  ــًا تمام ــد. تقریب ــه می کن ــا توجی ــطوح مزای ــش و س ــت پوش ــت تح ــاظ جمعی را از لح
ــده اند،  ــکیل ش ــف تش ــع مختل ــی مناب ــان از ترکیب ــی درجه ــن اجتماع ــتم های تأمی سیس
امــا ایــن حــق بیمــه )کســورات( اســت کــه در تأمیــن مالــی نقــش کلیــدی ایفــا می کنــد.

ــت. در  ــاز اس ــورد نی ــی م ــای اجتماع ــعه حمایت ه ــرای توس ــتری ب ــع بیش مناب

ــی  ــی کاف ــن مال ــی، تأمی ــداف بین الملل ــر اه ــدار و دیگ ــعه پای ــداف توس ــه اه ــتیابی ب دس
ــک  ــال 2015 ی ــود. در س ــی می ش ــی تلق ــری اساس ــی ام ــای اجتماع ــتم حمایت ه سیس
ــرای  ــی ب ــن مال ــا تأمی ــه ب ــل در رابط ــازمان مل ــازمانی در س ــان س ــی می ــروه عملیات گ
ــارت  ــی نظ ــدات بین الملل ــه تعه ــا ب ــد ت ــیس ش ــی تأس ــای اجتماع ــرفت حمایت ه پیش
.)b2015 ،UN( بــوده اســت ILO کنــد و وظیفــه هدایــت ایــن گــروه عملیاتــی بــر عهــده
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شکل 2-  مخارج حمایت های اجتماعی عمومی )به غیر از مخارج بهداشت و درمان( به صورت منطقهای به 
)GDP همراه برخی از کشورهای عضو گروه 20 در سال 2015 و یا آخرین سال موجود )با احتساب درصد

ــا اســتفاده از GDP کشــورهایی محاســبه شــده کــه داده هــای آنهــا در دســترس  ــه: میانگین هــای منطقــه ای ب نکت
بــوده. میانگیــن کشــورهای گــروه 20 بــر اســاس کشــورهای منتخبــی اســت کــه در شــکل 2 آورده شــده اســت.

منبــع: برآوردهــای ILO بــر اســاس داده هــای گرفتــه شــده از بخــش تأمیــن اجتماعــی ILO، بانــک توســعه آســیایی، 
کمســیون اقتصــادی آمریــکای التیــن و منطقــه کارائیــب، اداره آمــار اروپــا )EUROSTAT(، دیدبــان هزینــه دولــت، 

صنــدوق بین المللــی 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 

ــش  ــان نق ــه، همچن ــق بیم ــر ح ــی ب ــی مبتن ــن اجتماع ــای تأمی ــد. طرح ه ــا می کنن ایف

ــد.  ــا می کنن ــی ایف ــی مل ــای اجتماع ــع حمایت ه ــتم های جام ــعه سیس ــی درتوس مهم
ســهم قابــل توجــه حــق بیمــه نســبت بــه مخــارج کلــی حمایــت اجتماعــی نشــانگر نقــش 

ــن اجتماعــی را نشــان می دهــد )شــکل 3(. ــی تأمی ــن مال حســاس آن در تأمی

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

ILO منبع: پایگاه داده های حمایت های اجتماعی جهانی

ــن، کاســتاریکا،  ــل چی ــد، در کشــورهایی مث ــوان دی همان طــور کــه در شــکل 3 میت
آلمــان، کــره جنوبــی، ترکیــه، پاراگوئــه و تونــس، حــق بیمــه بــاالی 60 درصــد بــوده و 
در برخــی مــوارد 100 درصــد از منابــع تخصیصیافتــه بــه حمایت هــای اجتماعــی را بــه 
ــل  ــن کشــورهایی مث ــی و همچنی ــر کشــورهای اروپای ــد. در اکث خــود اختصــاص می دهن
ــن  ــای تأمی ــق طرح ه ــه تطبی ــه پیشــرفت چشــمگیری در زمین ــل، اروگوئ ــن، برزی آرژانتی
ــق تســهیل روندهــا و آســان کــردن  ــن کار از طری ــه اســت و ای اجتماعــی صــورت گرفت
دسترســی و کمــک کامــل و نســبی بــه اقشــار کــم درآمــد در پرداخــت حــق بیمــه صــورت 
ــعه  ــه توس ــوط ب ــردن سیاســتهای مرب ــی ک ــژه در عمل ــد، به وی ــن رون ــه اســت. ای گرفت
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ــوده اســت. ــز ب ــرای کارگــران اقتصــاد غیررســمی موفقیت آمی تأمیــن اجتماعــی ب
غیررســمیت عمومــاً توســط حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی بــاال ایجــاد نمی شــود. بــا 

وجــود مباحــث مطــرح شــده در مــدل اقتصــاد خــرد نئوکالســیک، شــواهد عینــی موجــود 
ــود  ــه وج ــق بیم ــمیت و ح ــن غیررس ــببی بی ــه س ــه رابط ــه هیچگون ــد ک ــان می دهن نش
نــدارد. همان طــور کــه در تصویــر 4 دیــده می شــود، کشــورهایی کــه ســطوح پاییــن حــق 
ــمی  ــتغال غیررس ــی از اش ــطوح باالی ــود س ــه خ ــه بهنوب ــتند ک ــی هس ــد آنهای ــه دارن بیم
ــادی  ــادی، اقتص ــده نه ــل پیچی ــری از عوام ــک س ــل ی ــه تعام ــمیت نتیج ــد. غیررس دارن
و اجتماعــی اســت و حــق بیمــه تنهــا یکــی از ایــن چندیــن عامــل محســوب می شــود.

شکل 4- حق بیمه اجتماعی با احتساب درصد GDP در مقایسه با سهم اشتغال غیررسمی در 
اشتغال کلی )براساس آخرین سال موجود(

 

.)ILOSTST( ILO و اداره آمار ILO منبع: پایگاه داده های حمایت های اجتماعی جهانی
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ترکیــب ابــزار )اســناد( مختلــف بــا منابــع تأمیــن وجــوه. همان طورکــه ثابــت شــده، 

ــزان  ــرای توســعه می ــن روش ب ــب مکانیســم های مشــارکتی و غیرمشــارکتی مؤثرتری ترکی
پوشــش اســت. به عنــوان نمونــه، ترکیــب حــق بیمــه اجتماعــی بــا مالیــات بنــدی کلــی برای 
مزایــای همگانــی )بــرای مثــال مزایــای کــودکان یــا مزایــای ازکارافتادگــی( یــا مســاعدت 
ــل  ــردن حداق ــورد مطــرح شــده فراهــم ک ــون وســع. هــدف دو م ــه آزم ــر پای اجتماعــی ب
ــه از عهــده بیمــه مشــارکتی  ــرای اقشــار آســیب پذیری اســت ک حمایت هــای اجتماعــی ب
برنمــی آینــد. در اقتصادهــای پیشــرفته، بیمه هــای اجتماعــی معمــواًل اکثــر افــراد جامعــه را 
ــی  ــد برنامه هــای همگان ــا طرح هــای غیرمشــارکتی مانن ــرار می دهــد و ب تحــت پوشــش ق
)مزایــای کــودکان یــا مزایــای ازکارافتادگــی( و مزایــای آزمــون وســع بــرای افــراد مســتمند 
تکمیــل می شــوند. در اقتصادهــای بــازار نوظهــور، برنامه هــای مســاعدت اجتماعــی مختــص 
افــراد فقیــر نقــش نســبتاً پررنگتــری را دارنــد، ایــن مزایــا در ایــن برنامه هــا پاییــن اســت، 

امــا بــا ارائــه بیمــه اجتماعــی، ســعی می شــود تــا مزایــای کافــی فراهــم شــود.
در اکثــر کشــورها طــرح سیســتم های تأمیــن مالــی منســجم و جمعــی بــه تصویــب 

ــورهای  ــور و کش ــازار نوظه ــای ب ــرفته، اقتصاده ــای پیش ــر اقتصاده ــت. اکث ــیده اس رس

ــل  ــی و قاب ــای کاف ــن مزای ــرای تضمی ــن )DB( ب ــای معی ــای مزای ــعه از طرح ه درحال توس
پیش بینــی )از لحــاظ زمانــی و پولــی( اســتفاده می کننــد؛ بنابرایــن، هــدف در اینجــا ایجــاد 
تأثیــرات مثبــت توزیــع مجــدد، بــدون انتقــال ریســک بــازار مالــی و کار بــه افــراد اســت، این 
ــن  ــت. تأمی ــادق اس ــرادی ص ــای انف ــداز و بیمه ه ــم های پس ان ــورد مکانیس ــواًل در م معم
مالــی جمعــی و تقســیم ریســک به طــور گســترده بــه همــراه مدیریــت شــفاف، مســئوالنه و 
مشــارکتی طرح هــای تأمیــن اجتماعــی تعییــن شــده در قوانیــن ملــی، همخوانــی بــا اقتصــاد 
ــه  ــت از جمل ــا مســئولیت و نظــارت مســتقیم دول ــی و اجتماعــی ب کالن، سیاســتهای مال
ــدار سیســتم حمایت هــای اجتماعــی را  ــی و توســعه پای ــه دوام مال ــی هســتند ک راهکارهای
ــی از طریــق طرح هــای بیمــه عمومــی کمــک  تضمیــن می کننــد. ادغــام ریســکهای مال
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بســزایی در ایجــاد انســجام اجتماعــی و جوامــع پایــدار می کنــد.
ــد. موضوعــی کــه از بیشــترین  ــه آخریــن راه چــاره را تضمیــن می کن دولت هــا ارائ

اهمیــت برخــوردار اســت ایــن اســت کــه دولت هــا بایســتی ضامــن نهائــی اجرایــی شــدن 
حمایت هــای اجتماعــی در زمــان بحران هــا بــرای افــراد جامعــه باشــند و از ایــن طریــق 
ــده و  ــی نش ــای اجتماع ــف تضمین ه ــب تضعی ــه موج ــود بودج ــه کمب ــد ک ــت کنن ضمان

مزایــای کافــی به صــورت مؤثــر بــه دســت افــراد جامعــه خواهــد رســید.
سیســتم هایی توســعه یابنــد کــه از نظــر مالــی، اقتصــادی و اجتماعــی از پایــداری 

الزم برخــوردار باشــند. پایــداری بــه قابلیــت کنونــی و آینــده اقتصــاد در بــرآورده کــردن 

هزینه هــای تأمیــن اجتماعــی در طوالنــی مــدت اشــاره می کنــد. تضمیــن پایــداری سیســتم 
حمایت هــای اجتماعــی یــک چالــش دائمــی بــوده و هســت. در کشــورهایی کــه سیســتم 
ــه  ــوان نمون ــت، به عن ــده اس ــی ش ــر عمل ــال های اخی ــا در س ــتمری در آنه ــت مس پرداخ
ــرده  ــدا ک ــش پی ــا افزای ــیدن( طرح ه ــوغ رس ــه بل ــی )ب ــد بالیدگ ــر فراین ــه خاط ــا ب هزینه ه
ــداری سیســتم  ــرای تضمیــن پای اســت. بایســتی توجــه داشــت کــه تطبیــق پارامتریــک ب
ــی  ــه طرح هــای عموم ــه ک ــن نکت ــن ای ــا در نظــر گرفت ــع اِعمــال شــود. ب بایســتی به موق
ــاظ  ــات از لح ــوده و اصالح ــوردار ب ــی برخ ــل پیش بین ــوی قاب ــتمری از الگ ــت مس پرداخ
سیاســی آنگونــه کــه بایــد مــورد حمایــت قــرار نمی گیرنــد، دولت هــا - از طریــق گفتمــان 
اجتماعــی - مســئولیت ایــن را دارنــد کــه روندهــای مناســب را پیش بینــی کــرده و اصالحات 
پارامتریــک الزم را اِعمــال کننــد تــا از ایــن طریــق باعــث ایجــاد به موقــع تعــادل در سیســتم 
شــوند و کفایــت مزایــا و پایــداری سیســتم را در زمــان حــال و آینــده تضمیــن کننــد. انجــام 

ــد. ــن می کن ــده را از لحــاظ اقتصــادی هــم تضمی ــن هزینه هــای آین ــن کار تأمی ای
اصالحــات ســاختاری کــه موافــق بــا خصوصی ســازی هســتند در حمایــت از افــراد 

ــه  ــده اند. تجرب ــادی ش ــی زی ــای مال ــاد هزینه ه ــث ایج ــوده و باع ــق نب ــه موف جامع

ــه  ــتمری ک ــت مس ــتم پرداخ ــازی سیس ــت های خصوصی س ــه سیاس ــد ک ــان می ده نش
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ــر نداشــته اند  ــی درب ــج مثبت ــه شــده اند نتای ــه کار گرفت در گذشــته در برخــی از کشــورها ب
ــراد  ــه اف ــته، ریســک های سیســتمیک ب ــا افزایشــی نداش ــه پوشــش و مزای ــل اینک به دلی
ــر شــده اســت. درنتیجــه،  ــی هــم بدت جامعــه منتقــل شــده و وضعیــت موقعیت هــای مال
ــد و  ــار بگذارن ــت را کن ــن دس ــات از ای ــا اقدام ــد ت ــم گرفته ان ــورها تصمی ــی کش بعض
ــش  ــل ش ــد. حداق ــی روی بیاورن ــجام عموم ــاس انس ــا اس ــتم هایی ب ــه سیس ــاره ب دوب
کشــور آرژانتیــن )2008(، بولیــوی )2011(، جمهــوری چــک )2014(، مجارســتان )2011(، 
قزاقســتان )2013( و لهســتان )2011 تــا 2014( اصالحــات بیشــتری را انجــام داده انــد و 
ــه مســتمری خــود  ــا آنهــا طرح هــای عمومــی و انســجامی ارائ ــر باعــث شــده ت ــن ام ای
ــی )2009( و اســلواکی  ــل اســتونی )2009(، لتون ــر مث ــد. کشــورهای دیگی ــت کنن را تقوی
ــن  ــق پایی ــای شــخصی را از طری ــدازه طرح ه ــابقهای توانســته اند ان )2012( به طــور بی س
آوردن نــرخ حــق بیمــه و تغییــر سیســتم تأمیــن مالــی خــود بــه سیســتم ارائــه مزایــای 

.)2017 ،ILO ــد )کای1، 2014؛ ــی کاهــش دهن ــن عموم معی
ــک. توســعه  ــات پارامتری ــق اصالح ــی از طری ــن اجتماع ــتم های تأمی ــق سیس تطبی

ــرد و  ــورت می گی ــر ص ــال تغیی ــط درح ــک محی ــی در ی ــای اجتماع ــتم حمایت ه سیس
ــی سیســتم را تحــت  ــاز دارد کــه عملکــرد کل ــن کار به نوعــی از تطبیــق همیشــگی نی ای
ــف کار و  ــکال مختل ــی و اَش ــت شناس ــر جمعی ــال تغیی ــت درح ــد. ماهی ــرار نده ــر ق تأثی
ــال  ــرون اقتصــاد دیجیت اشــتغال کــه شــامل اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال در درون و بی
می شــود، نیــاز بــه بهبــود همیشــگی سیســتم حمایت هــای اجتماعــی دارنــد. کشــورهای 
ــای  ــتم حمایت ه ــق دادن سیس ــال تطبی ــعه، در ح ــورهای درحال توس ــه کش ــف، ب مختل
اجتماعــی خــود هســتند تــا از ایــن طریــق بتواننــد افــرادی کــه شــغل آزاد دارنــد و اقشــار 
ــه  ــا را، چ ــای آنه ــران خارجــی و خانواده ه ــران خانگــی و کارگ ــل کارگ آســیب پذیری مث
درمناطــق شــهری و چــه در مناطــق روســتایی، به طــور مؤثــر تحــت پوشــش قــرار دهنــد.

1. Kay
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بــرای تطبیــق سیســتم حمایت هــای اجتماعــی بــا شــرایط در حــال تغییــر در سرتاســر 
ــر  ــرای دیگ ــد ب ــه می توانن ــده اند ک ــه ش ــی ارائ ــه مختلف ــای نوآوران ــان، راه حل ه جه

ــده باشــند. کشــورها آموزن
بســیاری از کشــورها به طــور موفقیت آمیــزی طرح هــای نوآورانــه ای بــرای 

ــادی از کشــورهای عضــو  ــد. تعــداد زی ــه کرده ان توســعه پوشــش بیمــه اجتماعــی ارائ

ــن،  ــل، چی ــن، برزی ــل آرژانتی ــور مث ــازار نوظه ــای ب ــرفته و اقتصاده ــای پیش اقتصاده
ــود  ــش خ ــزی پوش ــورت موفقیت آمی ــام به ص ــه و ویتن ــد، اروگوئ ــی، تایلن ــای جنوب آفریق
ــرد  ــی و کارب ــا طراح ــب سیاســت ها ب ــد )ILO، 2017؛ ILO، 2014(. اغل ــعه داده ان را توس
ــه  ــوآوری در زمین ــف ن ــای مختل ــی گونه ه ــن معرف ــازی و همچنی ــت های رسمی س سیاس
تأمیــن مالــی سیســتم های تأمیــن اجتماعــی همــراه بوده انــد. نــوآوری دربردارنــده معرفــی 
ــات و حــق  ــه ای، مکانیســم های ســاده شــده جمــع آوری مالی ــه اجتماعــی یاران حــق بیم
ــای  ــد، بنگاه ه ــران کم درآم ــاز کارگ ــه نی ــه ب ــا توج ــا ب ــی برنامه ه ــق طراح ــه و تطبی بیم
ــش  ــران بخ ــی و کارگ ــران خانگ ــل کارگ ــاص مث ــران خ ــک و کارگ ــادی کوچ اقتص
ــن دســت به طــور چشــمگیری در کاهــش ســطوح  کشــاورزی اســت. سیاســت هایی از ای

ــته اند. ــش داش ــری نق ــاالی نابراب ب
ــی  ــان طرح های ــی. از می ــای اجتماع ــق حمایت ه ــیتی از طری ــری جنس ــاء براب ارتق

ــی،  ــای اجتماع ــد، سیســتم حمایت ه ــرد پرداخته ان ــن زن و م ــری بی ــه مســئله براب ــه ب ک
از جملــه مکانیســم های مؤثــر بــرای بهبــود برابــری جنســیتی بــوده اســت. دســتیابی بــه 
ایــن امــر از طریــق تصویــب مکانیســم هایی تأمیــن مالــی می شــود کــه از لحــاظ ســطح 
حــق بیمــه اجتماعــی و همچنیــن برخــورداری از مزایــا، نابرابــری جنســیتی ایجــاد نکننــد. 
ــور  ــه به ط ــواده1 ک ــوان خان ــن و اعضــای نات ــودکان، والدی ــتمزد از ک ــدون دس ــت ب مراقب
ــه را  ــئولیت جامع ــار مس ــی ب ــت به نوع ــان اس ــر دوش زن ــع ب ــی جوام ــب در برخ نامتناس
کــم می کنــد. بنابرایــن، آن دســته از زنانــی کــه در طــول زندگــی کاری خــود مســئولیت 
1. Unpaid care
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ــدی  ــل بع ــتی در مراح ــواًل نبایس ــته اند، اص ــده داش ــر عه ــز ب ــران را نی ــت از دیگ مراقب
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 
ــوان  ــی، به عن ــن اجتماع ــای تأمی ــا از مزای ــورداری آنه ــی در برخ ــه نوع ــد ب ــود می کنن خ
ــن کار باعــث کاهــش نابرابری هــای  ــا انجــام ای ــه شــود و ب ــت در نظــر گرفت کار پاره وق

.)ILO، 2017 ــز1، 2011؛ ــوند )فالت ــی ش ــه اجتماع ــیتی در سیســتم های بیم جنس
 در توســعه سیاســت های تأمیــن اجتماعــی که شــامل کارکنــان در اَشــکال غیراســتاندارد 
اشــتغال هــم می شــود، رســیدگی بــه بُعــد جنســیت در اشــتغال غیررســمی امــری 
ــه اشــتغال غیررســمی  ــوط ب ــار مرب ضــروری تلقــی می شــود. در کشــورهای گــروه 20، آم
ــان  ــر از زن ــردان در اقتصــاد غیررســمی باالت درحال حاضــر نشــان می دهــد کــه اشــتغال م
ــان  ــادی از زن ــداد زی ــن، تع ــود ای ــا وج ــب 9.58 درصــد و 4.50 درصــد(. ب ــه ترتی اســت )ب
ــتند؛  ــه کار هس ــغول ب ــمی مش ــاد غیررس ــیب پذیر اقتص ــای آس ــه در موقعیت ه ــتند ک هس
ــران و پرســتاران  ــران خانوادگــی غیراســتحقاقی2، کارگ ــد کارگ ــال مشــاغلی مانن ــرای مث ب
ــوان  ــان در مشــاغل غیررســمی به عن خانگــی. در کشــورهای گــروه 20، 6.26 درصــد از زن
کارگــران خانگــی مشــغول بــه کار هســتند، ایــن در حالیســت کــه فقــط 9.6 درصــد از مردان 
ــد  ــزان درآم ــد. در آن دســته ازکشــورهای گــروه 20 کــه می ــن کاری اشــتغال دارن ــه چنی ب
ــه کار هســتند شــاغل  ــی کــه در مشــاغل غیررســمی مشــغول ب ــر زنان ــد، اکث ــی دارن باالی
محســوب می شــوند. بــا ایــن وجــود، حــدود نیمــی از آنهــا )8.47 درصــد( مشــاغل موقــت 
یــا پاره وقــت دارنــد کــه ایــن میــزان بــرای مــردان در مقایســه بــا زنــان 28 درصــد اســت 

ــد( )شــکل 5(. ــه کنی ــز مراجع ــه ILO و OECD، 2018 نی )a 2018 ،ILO؛ ب

1. Fultz
Unpaid workers .2: افــرادی کــه بــدون دریافــت دســتمزد بــه مــدت 15 ســاعت یــا بیشــتر در مزرعــه یــا کســب 

و کارهایــی کار می کننــد کــه بــا صاحبــان آنهــا رابطــه خانوادگــی بــا آنهــا دارنــد.
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شکل 5- بُعد غیررسمیت جنسیت )طبق آخرین سال موجود(.

منبع: محاسبات ILO بر اساس بررسی نیروی کار و داده های مربوط به بررسی ملی خانوارها

ــی.  ــن اجتماع ــتم های تأمی ــب سیس ــرای اداره مناس ــدی ب ــی کلی ــان اجتماع گفتم

ــر  ــان و دیگ ــان و کارکن ــازمان های کارفرمای ــت، س ــکاری دول ــا هم ــی ب ــان اجتماع گفتم
ذی نفعــان مثــل افــرادی کــه در زمینــه تأمیــن مالــی تأمیــن اجتماعــی فعالیــت دارنــد از 
ــی در  ــن اجتماع ــتم های تأمی ــح سیس ــه اداره صحی ــتند ک ــری هس ــات مؤث ــه اقدام جمل
ــق گفتمــان اجتماعــی، همــکاری دولت هــا،  ــد. از طری ــن می کنن سراســر جهــان را تضمی
ســازمان های کارفرمایــان و کارکنــان می تــوان بــه یــک توافــق اجتماعــی و اراده 
سیاســی بــرای انجــام اقدامــات مؤثــر دســت یافــت، مخصوصــًا هنگامی کــه کشــورها در 
حــال انجــام اصالحــات ملــی بــرای مقابــه بــا چالش هــای مالــی و رســیدن بــه پایــداری 

هســتند.
ــن  ــای تأمی ــیاری از طرح ه ــی و اداری. بس ــح مال ــت صحی ــب و مدیری اداره مناس

اجتماعــی، به طــور عمــده در کشــوهای درحال توســعه، بــه خاطــر اداره نامناســب و 
مدیریــت نادرســت در معــرض آســیب بوده انــد و ایــن امــر منجــر بــه کاهــش اطمینــان 
ــی و  ــن اعضــا شــده اســت. سیســتم های اداره کــردن، مخصوصــًا سیســتم های مال در بی
ــرای  ــزء ضــروری ب ــک ج ــه جانبه گرایی1 ی ــتند. س ــد پیشــرفتی اساســی هس اداری نیازمن
1. Tripartism
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اداره مناســب و کارآمــد تلقــی می شــود. وقتــی کــه بخــش خصوصــی درگیــر تأمیــن مالــی 
و اداره سیســتم تأمیــن اجتماعــی می شــود، مقــررات مناســب و نظــارت دولتــی بــه نحــوه 

عملکــرد سیســتم بایســتی در اولویــت قــرار گیرنــد.

گزینه های سیاستی برای توسعه مالی حمایت های اجتماعی
ــرای ارتقــاء  ــی امــری مهــم ب ــرای توســعه فضــای مال ــات ممکــن ب بررســی تمــام امکان
ــود.  ــوب می ش ــع محس ــعه جام ــدار و توس ــعه پای ــداف توس ــی، اه ــای اجتماع حمایت ه
گزینه هــای متنــوع زیــادی، حتــی در فقیرتریــن کشــورها بــرای توســعه فضــای مالــی و 
ــرای توســعه تأمیــن  ــه ب ــد. هفــت گزین ــع حمایت هــای اجتماعــی وجــود دارن ایجــاد مناب
ــتی  ــکام سیاس ــط اح ــا توس ــی آنه ــده اند و همگ ــخص ش ــوص مش ــن خص ــی در ای مال
ــا در سرتاســر  ــل پشــتیبانی می شــوند. دولت ه ــازمان مل ــی و س ــی بین الملل ــای مال نهاده
ــه کار گرفته انــد )IMF، 2016؛ روی1  جهــان بــرای دهه هــای متمــادی ایــن گزینه هــا را ب

ــد از: ــه عبارتن ــن هفــت گزین ــر، 2005(. ای و دیگــران، 2007؛ ِهلِ
1. افزایــش پوشــش بیمــه و درآمدهــای مشــارکتی. گــردش حــق بیمــه تأمیــن اجتماعی 

ــی محســوب می شــود. سیســتم  ــرای توســعه فضــای مال ــه ب به طورکلــی مهم تریــن گزین
ــر حــق بیمــه هســتند و حــق  ــه مبتنــی ب ــر کشــورهای جهــان ب بیمــه اجتماعــی در اکث
بیمــه دامنــه گســترده ای از حوزه هــای سیاســتی را در بــر می گیــرد ماننــد حمایــت مبتنــی 
ــی از کار(،  ــوادث ناش ــکاری و ح ــگام بی ــت در هن ــر حمای ــارت دیگ ــه عب ــتغال )ب ــر اش ب
ــودکان، مســتمری بازنشســتگی و ازکارافتادگــی، بیمــه ســالمت  ــواده و ک ــت از خان حمای
ــه  ــه در شــکل 6 نشــان داده شــده، ســهم حــق بیم ــوارد مشــابه دیگــر. همان طورک و م
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 تقریبــًا 
تأمیــن مالــی کلیــه مخــارج حمایــت اجتماعــی بــا اســتفاده از حــق بیمــه انجــام می شــود.

1. Heller
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شکل 6- نسبت حق بیمه تأمین اجتماعی به مخارج حمایت های اجتماعی عمومی 
)2015 یا آخرین سال موجود(

ILO منبع: پایگاه داده های حمایت اجتماعی جهانی 

ــزان پوشــش تأمیــن اجتماعــی و دریافــت حــق بیمــه اجتماعــی روشــی  افزایــش می
مطمئــن بــرای تأمیــن مالــی حمایت هــای اجتماعــی اســت و موجــب آزاد شــدن قســمتی از 
فضــای مالــی بــرای دیگــر مخــارج اجتماعــی می شــود. آن دســته از مزایــای حمایت هــای 
اجتماعــی کــه بــا حــق بیمــه مبتنــی بــر اشــتغال پیونــد دارد موجــب تقویــت رسمی ســازی 
ــارز از  ــه ب ــک نمون ــل ی اقتصــاد غیررســمی می شــود: طــرح مونوتکــس1 در کشــور برزی
ایــن نــوع مزایــا اســت )کادر شــماره 1(. آرژانتیــن، برزیــل، تونــس و تعــداد زیــادی از دیگــر 

کشــورها میــزان پوشــش و حــق بیمــه را طــور موفقیت آمیــزی توســعه داده انــد.

1. Monotax
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کادر شماره 1- طرح مونوتکس در برزیل

توسعه تأمین اجتماعی برای بنگاه های کوچک و مشاغل آزاد

ســیمپِلز ناسیونال/ســوپر ســیمپلز1 یــک طــرح ســاده شــده بــرای جمــع آوری و پرداخــت 
ــن  ــه چندی ــل اســت ک ــاس در کشــور برزی ــردازان کوچــک مقی ــه پ ــرای بیم ــات ب مالی
طــرح مربــوط بــه مالیــات و حــق بیمــه را در به صــورت یک جــا در قالــب طــرح ویــژه 
پرداخــت مالیــات گــردآوری کــرده اســت )مونوتکــس(. بنگاه هــای کوچــک بــا پیوســتن 
بــه ایــن طــرح به طــور خــودکار مشــمول مزایــای سیســتم مشــارکتی تأمیــن اجتماعــی 
می شــوند. حــق بیمــه توســط اداره مالــی مرکــزی جمــع آوری شــده و ســهم معــادل حــق 
ــا از ایــن طریــق تأمیــن  ــد ت ــه موسســه تأمیــن اجتماعــی ملــی2 انتقــال می یاب بیمــه ب
مالــی مزایــای تأمیــن اجتماعــی بــرای تمامــی اعضــای تحــت پوشــش و خانــواده آنهــا 
ــرای  ــر ب ــه ای مؤث ــد گزین ــه می توان ــرده ک ــت ک ــیمپلس ثاب ــرح س ــرد. ط ــورت گی ص
ــث  ــن باع ــد و همچنی ــاب آی ــک به حس ــرد و کوچ ــگاه ُخ ــا بن ــردن میلیونه ــمی ک رس
تحــت پوشــش قــرار گرفتــن میلیون هــا نفــر بــا شــغل آزاد شــود. اروگوئــه، آرژانتیــن و 

ــد. ــدازی کرده ان ــیمپِلز را راه ان ــه س ــبیه ب ــی ش ــم طرح های ــوادور ه اک

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

http://datasebrae.com.br/simples-nacional/ :منبع 

ــع  ــرای ایجــاد مناب ــی ب ــال اصل ــن طــرح یــک کان ــی. ای ــای مالیات ــش درآمده 2. افزای

تأمیــن مالــی بــرای مســاعدت اجتماعــی و سیاســت حمایت هــای غیرمشــارکتی محســوب 
می شــود. دســتیابی بــه ایــن امــر بــا تغییــر دادن انــواع مختلــف نــرخ مالیــاتـ  بــرای مثــال 
تغییــر مالیــات بــر درآمــد، مصــرف، امــالک و ســاختمان، ســود شــرکت ســهامی، نهادهــای 
مالــی، واردات و صــادرات، منابــع طبیعــی ـ و یــا تقویــت کارآمــدی روش هــای جمــع آوری 
ــر  ــران، 2017(. دراکث ــز1 و دیگ ــرد )اُرتی ــورت می گی ــا ص ــی آنه ــق کل ــات و تطبی مالی
ــع مســاعدت اجتماعــی غیرمشــارکتی از  کشــورهای اقتصادهــا پیشــرفته، تخصیــص مناب
ــددی  ــعه متع ــورهای درحال توس ــود. کش ــام می ش ــی انج ــی کل ــای مالیات ــق درآمده طری
ــرای  ــد: ب ــتفاده می کنن ــی اس ــای اجتماع ــی حمایت ه ــن مال ــرای تأمی ــات ب ــم از مالی ه
مثــال، در کشــورهای بولیــوی، مغولســتان و زامبیــا تأمیــن مالــی مســتمری های همگانــی، 
ــده از  ــت آم ــی به دس ــای مالیات ــق درآمده ــا از طری ــر طرح ه ــودکان و دیگ ــای ک مزای
بنزیــن و معــدن کاری صــورت می گیــرد )a2016 ،ILO(. کشــورهای غنــا، لیبریــا و 

1. Ortiz
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ــد از برنامه هــای  ــا بتوانن ــد ت ــات وضــع کرده ان ــت گردشــگری مالی ــر روی صنع ــو ب مالدی
حمایتــی خــود پشــتیبانی الزم را بــه عمــل آورنــد. کشــور گابــن از درآمدهــای مالیــات بــر 
ــالمت  ــتم س ــی سیس ــن مال ــرای تأمی ــراه ب ــن هم ــات تلف ــزوده )VAT( و مکالم ارزش اف

ــد. ــتفاده می کن ــی اس همگان
کشــورهای الجزایــر، موریــس و پانامــا درآمدهــای تأمیــن اجتماعــی خــود را از 
ــل  ــور برزی ــد؛ و در کش ــت می آورن ــو به دس ــر روی تنباک ــاد ب ــات زی ــع مالی ــق وض طری
ــق پوشــش  ــن طری ــت از ای ــوند و دول ــت می ش ــات موق ــات تجــاری مشــمول مالی معام
ــم  ــورها ه ــی از کش ــد )a2016 ،ILO(. برخ ــعه می ده ــی را توس ــای اجتماع حمایت ه
طرح هــای قرعه کشــی یــا بخت آزمایــی تــدارک دیده انــد تــا اعتبــار الزم را بــرای 
ــاه در  ــی رف ــرح بخت آزمای ــال، ط ــوان مث ــد. به عن ــن کنن ــی تأمی ــای اجتماع حمایت ه
چیــن و ســازمان نابینیــان در اســپانیا )ONCE(. کشــور چیــن مالیات بنــدی روی مســکن 
ــع  ــورد قاط ــن کار برخ ــدف از ای ــرد. ه ــی ک ــال 2011 معرف ــی( را در س ــوان دارای )به عن
ــا حــدودی باعــث کاهــش  ــود و ت ــا زمین خــواری و افزایــش بی رویــه قیمــت مســکن ب ب
ــور  ــد. کش ــی ش ــای محل ــد دولت ه ــع درآم ــمگیر مناب ــش چش ــی و افزای ــه طبقات فاصل
ــن  ــداران ای ــت طرف ــا حمای ــش داد و ب ــو را افزای ــات تنباک ــال 2010 مالی ــک در س مکزی
طــرح بــه موفقیــت قابل توجهــی دســت یافــت. بــا در نظــر گرفتــن مطالــب مطــرح شــده 
بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت تــا حــد ممکــن از اقدامــات مالیاتــی کــه باعــث بــه 

ــرد. ــز ک ــتی پرهی ــوند بایس ــع می ش ــعه جام ــادن توس ــره افت مخاط
3. تخصیــص مجــدد مخــارج عمومی. ایــن گزینــه ارزیابی مــداوم بودجــه از طریــق بازبینی 

مخــارج عمومــی و دیگــر روش هــای تحلیــل بودجــه را دربــر می گیــرد و ســرمایه گذاری هایی 
کــه تأثیــرات اجتماعــی بیشــتری دارنــد را جایگزیــن ســرمایه گذاری های هزینه بــر و 
ــاد  ــردن فس ــه کن ک ــا و ریش ــذف ناکارآمدی ه ــب ح ــیله موج ــد و بدین وس ــر می کن کم تأثی
می شــود. بــرای مثــال کشــورهای کاســتاریکا و تایلنــد هزینه هــای نظامــی را کاهــش داده 
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ــو1،  ــوران و پاِچک ــد )دی ــز کرده ان ــی تمرک ــه ســالمت عموم ــن هزین ــر تأمی ــای آن ب و به ج
ــا،  ــورهای غن ــی، 2016(. کش ــی همگان ــت اجتماع ــرای حمای ــر ب ــارکت فراگی 2012؛ مش
ــای ســوخت  ــر یارانه ه ــادی از کشــورهای درحال توســعه دیگ ــداد زی ــران و تع ــزی، ای اندون
را کاهــش داده یــا بــه کل آنهــا را حــذف کــرده و عوایــد آن را صــرف توســعه برنامه هــای 
ــوخت را  ــه س ــج یاران ــزی به تدری ــال 2005، کشــور اندون ــدای س ــد. از ابت ــی کرده ان اجتماع
ــه نقــدی( می شــد را  حــذف و خدمــات اجتماعــی خــود کــه شــامل انتقــاالت نقــدی )حوال
ــرژی را در ســال  ــه ان ــران طــرح اصــالح یاران توســعه داده اســت. به همین نحــو، کشــور ای
2010 اجرایــی کــرده و بــه تخصیــص مجــدد منابــع از طریــق ارائــه یارانــه نقــدی همگانــی 
و توســعه طــرح ســالمت عمومــی پرداختــه اســت )IMF، 2010؛ گیالئــوم و دیگــران، 2011؛ 
d2016 ،ILO( و بــا ایــن کار باعــث کاهــش فقــر )تــا 50 درصــد( و نابرابــری شــده اســت 

)شــاخص یــا ضریــب جینــی از 0.41 بــه 0.37 درصــد تقلیــل یافتــه(.
4. مدیریــت بدهــی: گرفتــن وام یــا تجدیــد ســاختار بدهــی. ایــن گزینــه دربرگیرنــده 

ــارج  ــی و خ ــع داخل ــر از مناب ــه کم ت ــا هزین ــن وام ب ــرای گرفت ــا ب ــق پوی کاوش و تحقی
می شــود و در صــورت امــکان گرفتــن وام هــای آســان )وام هایــی بــا بهــره بســیار پاییــن 
و یــا اصــواًل بــدون بهــره( کــه بعــد از انجــام ارزیابی هــای دقیــق بــرای کشــورهایی کــه 
ــه را هــم بایســتی در نظــر داشــت کــه  ــن نکت ــد انجــام می شــود. ای ــی دارن بدهــی باالی
ــزان هزینــه فرصــت از لحــاظ  ــا می ــوده ی ــی پرســش برانگیز ب اگــر بدهــی از لحــاظ قانون
ــای  ــاد تغییره ــد، ایج ــاال باش ــاس ب ــای حس ــای گروه ه ــدن محرومیت ه ــر ش وخیم ت
ســاختاری در خصــوص بدهی هــا امــری الزم و توجیه پذیــر محســوب می شــود. در 
ــا موفقیــت مــورد  ســال های اخیــر، بیــش از 60 کشــور توانســته اند بدهی هــای خــود را ب
مذاکــره قــرار دهنــد و بیــش از 20 کشــور )بــرای مثــال اکــوادور و ایســلند( کــه قــادر بــه 
ــد، بازپرداخــت بدهــی را مــورد مذاکــره قــرار  پرداخــت بدهی هــای عمومــی خــود نبوده ان

1. Duran and Pacheco
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ــد  ــای اجتماعــی کنن ــن کار را صــرف حمایت ه ــداز حاصــل از ای داده و توانســته اند پس ان
.)c2016 ،ILO(

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

کــردن از پس اندازهــای مالــی و دیگــر درآمدهــای دولتــی ذخیــره شــده در صندوق هــای 
ــر ارزی  ــا ذخای ــی و ی ــرمایه های دولت ــدوق س ــتفاده از صن ــل اس ــود، مث ــاص می ش خ
مــازاد بانــک مرکــزی بــرای توســعه داخلــی و مرکــزی. کشــورهای شــیلی، نــروژ و تیمــور 
ــرای اهــداف ســرمایه گذاری  ــی ب ــر مال ــه کشــورهای هســتند کــه از ذخای شــرقی از جمل
ــی از  ــوان یک ــم به عن ــروژ ه ــور ن ــتگی کش ــدوق بازنشس ــه صن ــد. ب ــتفاده می کنن اس

ــرد. ــاره ک ــوان اش ــا می ت ــن نمونه ه بارزتری
6. حــذف گردش هــای مالــی غیرقانونــی. بــر اســاس برآوردهــای صــورت گرفتــه، بیــش 

ــه  ــه در زمین ــام گرفت ــاعدت های انج ــر روی مس ــده ب ــرف ش ــای ص ــر هزینه ه از ده براب
ــرفت  ــروز، پیش ــه ام ــا ب ــوند. ت ــارج می ش ــورها خ ــی از کش ــورت غیرقانون ــعه به ص توس
بســیار کمــی در مقابلــه بــا ایــن معضــل صــورت گرفتــه اســت، امــا می تــوان گفــت کــه 
ــویی،  ــا پول ش ــارزه ب ــر مب ــی نظی ــه معضالت ــتری ب ــه بیش ــتی توج ــت گذاران بایس سیاس
رشــوه خواری، فــرار مالیاتــی، قیمت گــذاری اشــتباه اقــالم تجــاری و دیگــر جرایــم مالــی 
غیرقانونــی کــه موجــب محــروم شــدن دولت هــا از درآمدهــای مــورد نیــاز بــرای توســعه 

ــند. ــته باش ــوند داش ــدار می ش ــعه پای ــداف توس ــی و اه ــای اجتماع حمایت ه
7. اقتبــاس چارچــوب انعطالف پذیــر اقتصــاد کالن. ایــن گزینــه نیازمنــد روش هــای درســت 

بــرای مقابلــه بــا کســری بودجــه و یــا ســطوح بــاالی تــورم بــدون بــه خطــر انداختــن ثبــات 
ــری  ــت کس ــعه از سیاس ــورهای درحال توس ــی از کش ــداد قابل توجه ــت. تع ــاد کالن اس اقتص
بودجــه )خــرج بــا کســری( و چارچــوب انعطالف پذیــر 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 به عمــل عمــل آورنــد.
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 هــر کشــوری به نوعــی شــرایط و ویژگی هــای خــاص خــود را دارد و تمامــی 
گزینه هــای مطــرح شــده در بــاال کــه دربرگیرنــده ریســک های بالقــوه و شــرایط 
ــه و در  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــت م ــه دق خــاص می شــوند بایســتی توســط کشــورها ب
ــی از  ــا ترکیب ــر دولت ه ــود. اکث ــه ش ــا پرداخت ــن گزینه ه ــه ای ــی ب ــی مل ــان اجتماع گفتم
ــی  ــطح مل ــی در س ــان اجتماع ــد. گفتم ــه کار می گیرن ــت ها را ب ــا و سیاس ــن گزینه ه ای
ــراد  ــی، اف ــه مدن ــا جامع ــن ب ــان و همچنی ــان و کارکن ــازمان های کارفرمای ــت، س ــا دول ب
آکادمیــک، آژانس هــای ســازمان ملــل و دیگــر نهادهــا، امــری بنیــادی در ایجــاد تمایــل 
ــوب  ــور محس ــک کش ــن در ی ــی ممک ــای مال ــرداری از گزینه ه ــرای بهره ب ــی ب اجتماع
ــرای توســعه  ــی( ب ــی )دولت ــه ای از سیاســت های عموم ــب بهین ــب ترکی می شــود و تصوی
فراگیــر بــا حمایت هــای اجتماعــی هــم امــری مهــم تلقــی می شــود. گفتمــان اجتماعــی 
در ســطح ملــی روشــی مناســب بــرای ارائــه راه حــل بهینــه در سیاســت های اقتصــاد کالن 

ــد. ــاب می آی ــی به حس ــی و اجتماع ــت مال و حمای
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توسعه حمایت های اجتماعی هماهنگ با کشورهای گروه 20
ــی دو موضــوع  ــار تجرب ــزان اعتب ــه می ــک شبیه ســازی ب ــج ی ــه نتای ــا ارائ ــن بخــش ب ای
می پــردازد: الــف( تأثیرعملکــرد سیاســی هماهنــگ کشــورهای عضــو گــروه 20 در 
ــاه؛ ب(  ــتغال و رف ــادی، اش ــعه اقتص ــاظ توس ــی از لح ــای اجتماع ــتیبانی از حمایت ه پش

.)c2018 ،ILO( ــی ــر مال ــورها از نظ ــن کش ــی ای ــرد سیاس ــودن عملک ــرا ب ــل اج قاب
ــام  ــل انج ــازمان مل ــی س ــتی همگان ــدل سیاس ــتفاده از م ــا اس ــازی ب ــن شبیه س  ای
می شــود کــه به وســیله ILO و UNCTAD1 بــه اشــتراک گذاشــته می شــود. بــرای 
ــدل  ــن م ــا در ای ــوند، ام ــه می ش ــروه 20 ارائ ــه کشــورهای گ ــوط ب ــج مرب ــهولت، نتای س
نتایــج مربــوط بــه هــر عضــو به طــور جداگانــه ای بــا توجــه بــه موقعیــت مالــی و ســاختار 

اقتصــادی آورده شــده اســت.
ــده  ــخصه عم ــازار کار، مش ــاف ب ــی و انعط ــم مال ــت تحکی ــتمر در جه ــالش مس  ت
ــود و ایــن امــر باعــث تضعیــف  ــه بعــد، ب دوره پــس از بحــران، به ویــژه از ســال 2010 ب
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــد. ب ــران ش ــی کارگ ــای اجتماع ــای حمایت ه ــد و مزای ســهام درآم
معضــالت، 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 
ــد متوســط اســت و مخــارج  ــده در ح ــه در شــکل 7 نشــان داده ش ــره( همان طورک و غی
ــد  ــریع درآم ــد س ــر رش ــه خاط ــن ب ــد و ای ــش نمی ده ــه GDP افزای ــبت ب ــت را نس دول
کلــی اســت. عــالوه بــر ایــن، شــکل 8 افزایــش مخــارج حمایت هــای اجتماعــی را نشــان 
می دهــد )دامنــه آن از انــواع مســتمری تــا مزایــای مراقبــت از کــودک و مزایــای بیــکاری 

1. بهسایتهای زیرمراجعهکنید:
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.aspx و
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و نظیــر اینهــا اســت(. از ســوی دیگــر، همان طورکــه در شــکل 9 نشــان داده شــده، درآمــد 
مالیاتــی و حمایت هــای اجتماعــی دولتــی هــم افزایــش می یابنــد، ایــن افزایــش تــا حــدی 
ــه خاطــر وجــود عوامــل بیرونــی روی می دهــد چــون شبیه ســازی افزایــش مســتمر در  ب
ــش  ــن افزای ــی در ای ــل درون ــا حــدودی هــم عوام ــد و ت ــدی را نشــان می ده ــات بن مالی
دخیــل هســتند و دلیــل آن می توانــد وجــود مکانیســم های شــناخته شــده باشــد. از یــک 
طــرف، توســعه پوشــش حمایت هــای اجتماعــی دولتــی، افزایــش درآمدهــای مشــارکتی را 
القــاء می کنــد و از طــرف دیگــر، فعالیــت اقتصــادی حاصــل شــده درآمــد مالیاتــی دولــت 
ــت  ــن اس ــد ای ــوان دی ــکل 10 می ت ــه در ش ــه ای ک ــن نتیج ــد. اولی ــش می ده را افزای
ــن  ــاال و همچنی ــی ذکــر شــده در ب ــات ترکیب ــه خاطــر اقدام ــی ب ــادل( مال ــراز )تع ــه ت ک
ــراه  ــرف به هم ــده مص ــب فزاین ــر 11(. ضری ــد )تصوی ــود می یاب ــاطی GDP بهب ــر انبس اث
ــی  ــش خصوص ــرمایه گذاری در بخ ــه در س ــش یافت ــت افزای ــا و فعالی ــت تقاض ــر مثب تأثی
ــی  ــر ترکیبــی هســتند )شــکل 12( کــه بعــد از بحــران مال ــه عوامــل توســعه تأثی از جمل
بــه حالــت رکــود رســیدند . )البتــه ایــن موضــوع در مــورد کشــور چیــن صــدق نمی کنــد، 
ــروه  ــا شــرایط ســرمایه گذاری در کشــورهای گ ــن کشــور موجــب شــده ت ــی ای به طورکل

20 جلــوه مثبتــی داشــته باشــد(.
ــت توســعه حمایت هــای  ــرات مثب ــل توجــه شبیه ســازی، تأثی ــه یافته هــای قاب از جمل
اجتماعــی بــر روی اشــتغال )شــکل 13( و ســهم درآمــد بــازار کار )شــکل 14( اســت. برخی 
ــورد  ــوح م ــی به وض ــای اجتماع ــعه حمایت ه ــی از توس ــوان بخش ــرات به عن ــن تأثی از ای
ــرورش،  ــالمندان، آموزش وپ ــودکان و س ــت از ک ــال، مراقب ــرای مث ــد )ب ــی می گیرن بررس
ــره نیازمنــد سیاســت های اشــتغال فعــال اســت  ــی و غی ــه خدمــات بهداشــتی و درمان ارائ
و همچنیــن کمــک بــه حمایت هــای اجتماعــی بــا افزایــش مــزد ناخالــص بــاال مــی رود( 
. بــا ایــن وجــود، از جملــه مزایــای قابــل توجــه یــک ســناریو کــه بــه فعالیــت اقصــادی 
ــود  ــه موجــب می ش ــن اســت ک ــوند ای ــم می ش ــر خت ــی بهت ــای رفاه بیشــتر و حمایت ه
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تــا میــزان مزدهــا بــا بهــره وری در بــازار کار هماهنــگ شــوند.
 ایــن ســناریو نشــان می دهــد کــه به طــور کلــی توجــه بیشــتر بــه سیاســت 
حمایت هــای اجتماعــی را می تــوان به عنــوان مؤثرتریــن گزینــه بــرای مقابلــه بــا 
معضالتــی ازقبیــل بیــکاری در انقــالب صنعتــی چهــارم در نظــر گرفــت. عــالوه بــر ایــن، 
به ویــژه اگــر پیشــرفت فــن آوری باعــث افزایــش کلــی بهــره وری شــود ایــن گزینه هــای 
سیاســتی بیــش از پیــش قابــل تأمیــن و از لحــاظ مالــی مقاوم تــر )مناســب تر و ســالم تر( 

ــود. خواهنــد ب

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

شبیه سازی با توسعه حمایت های اجتماعی و بدون توسعه حمایت های اجتماعی

ــاس  ــر اس ــد از 2018 ب ــالهای بع ــه س ــوط ب ــای مرب ــد. داده ه ــل متح ــازمان مل ــر س ــتی فراگی ــدل سیاس ــع: ُم منب
هســتند. آمــده  به عمــل  پیش بینی هــای 
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شکل 8- مخارج دولت برای انتقال مالی، یارانه و بهره در کشورهای گروه 20، از سال 2000 تا 2030
شبیه سازی با توسعه حمایت های اجتماعی و بدون توسعه حمایت های اجتماعی

ــر اســاس  ــد از 2018 ب ــال های بع ــه س ــوط ب ــای مرب ــل متحــد. داده ه ــازمان مل ــر س ــتی فراگی ــدل سیاس ــع: ُم منب
آمــده هســتند. به عمــل  پیش بینی هــای 

شکل 9- درآمد مالیاتی در کشورهای گروه 20، از سال 2000 تا 2030
شبیه سازی با توسعه حمایت های اجتماعی و بدون توسعه حمایت های اجتماعی

ــر اســاس  ــد از 2018 ب ــال های بع ــه س ــوط ب ــای مرب ــل متحــد. داده ه ــازمان مل ــر س ــتی فراگی ــدل سیاس ــع: ُم منب
آمــده هســتند. به عمــل  پیش بینی هــای 
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شکل 10- تراز مالی در کشورهای گروه 20، )با احتساب درصد GDP( از سال 2000 تا 2030
شبیه سازی با توسعه حمایت های اجتماعی و بدون توسعه حمایت های اجتماعی

ــر اســاس  ــد از 2018 ب ــال های بع ــه س ــوط ب ــای مرب ــل متحــد. داده ه ــازمان مل ــر س ــتی فراگی ــدل سیاس ــع: ُم منب
آمــده هســتند. به عمــل  پیش بینی هــای 

شکل 11- رشد GDP )با احتساب درصد تغییر ساالنه( در کشورهای گروه 20، از سال 2000 تا 2030
شبیه سازی با توسعه حمایت های اجتماعی و بدون توسعه حمایت های اجتماعی

ــاس  ــر اس ــد از 2018 ب ــالهای بع ــه س ــوط ب ــای مرب ــد. داده ه ــل متح ــازمان مل ــر س ــتی فراگی ــدل سیاس ــع: ُم منب
پیش بینی هــای بعمــل آمــده هســتند.
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شکل 12- سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای گروه 20، از سال 2000 تا 2030
شبیه سازی با توسعه حمایت های اجتماعی و بدون توسعه حمایت های اجتماعی

ــاس  ــر اس ــد از 2018 ب ــالهای بع ــه س ــوط ب ــای مرب ــد. داده ه ــل متح ــازمان مل ــر س ــتی فراگی ــدل سیاس ــع: ُم منب
پیش بینی هــای بعمــل آمــده هســتند.

شکل 13- اشتغال در کشورهای گروه 20، از سال 2000 تا 2030
شبیه سازی با توسعه حمایت های اجتماعی و بدون توسعه حمایت های اجتماعی

ــر اســاس  ــد از 2018 ب ــال های بع ــه س ــوط ب ــای مرب ــل متحــد. داده ه ــازمان مل ــر س ــتی فراگی ــدل سیاس ــع: ُم منب
آمــده هســتند. به عمــل  پیش بینی هــای 
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شکل 14- سهم درآمد بازار کار )با احتساب درصد GDP( در کشورهای گروه 20، از سال 2000 تا 2030
شبیه سازی با توسعه حمایت های اجتماعی و بدون توسعه حمایت های اجتماعی

ــر اســاس  ــد از 2018 ب ــال های بع ــه س ــوط ب ــای مرب ــل متحــد. داده ه ــازمان مل ــر س ــتی فراگی ــدل سیاس ــع: ُم منب
آمــده هســتند. به عمــل  پیش بینی هــای 
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