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ترجمه و تلخیص :رضا امیدی

مقدمه
حمایــت اجتماعــی 2بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای اساســی در مخــارج عمومــی کل 3بهشــمار میآیــد و
حجــم بــاالی آن از کل مخــارج ،بــا چالشهــای مــداوم سیاســی روبـهرو اســت .در اغلــب جریانهــای فکــری
جهانــی ،ایــن موضــوع بهعنــوان مانعــی بــرای انعطافپذیــری و عاملــی هزینــ های بــرای تولیــد در نظــر
گرفتــه میشــود کــه موجــب کنــدی رشــد درآمــد میشــود .از ایــن رو ،در بســیاری از کشــورهای جهــان
ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه برنامههــای حمایــت اجتماعــی بهدلیــل هزینههــای زیــاد آن ،بهلحــاظ
اقتصــادی قابــل تــداوم نیســت و در عیــن حــال فشــارهای اجتماعــی بــرای افزایــش آن نیــز وجــود دارد کــه
بــر شــدت چالــش میافزایــد.
بــر ایــن اســاس ،کشــورهای مختلــف انواعــی از سیاســتها و ســازوکارهای محدودکننــده را اعمــال
میکننــد و از ســطح فراگیــری جمعیتــی و جامعیــت خدمــات بــهســمت سیاس ـتهای هدفمنــد متمرکــز
بــر گروههــای خــاص اجتماعــی و ســطحبندی خدمــات پیــش رفتهانــد.
بــا ایــن وجــود ،بررســی رونــد تحــوالت در بســیاری از کشــورها نشــان میدهــد کــه رونــق اقتصــادی اگــر
از طریــق نظــام حمایــت اجتماعــی کارا و قابــل اعتمــاد پشــتیبانی نشــود ،نمیتوانــد در دورههــای بلندمــدت
زمانــی تــداوم یابــد .نظــام حمایتــی میــزان قابــل توجهــی از درآمــد حاصــل از تولیــد ملــی را بــاز توزیــع
میکنــد.
شکســت ســرمایهداری بــازار (ســالهای دور در آفریقــا ،اواخــر دهــه  90در آســیای جنوبــی ،بهصــورت
مکــرر در آمریــکای التیــن و در ســالهای اخیــر در روســیه فــدرال) بــا فقــدان یــا تضعیــف نظــام حمایــت
اجتماعــی ،ارتبــاط معنــاداری داشــته اســت .در گذشــته ،حمایــت اجتماعــی بهعنــوان مانعــی در برابــر رشــد
اقتصــادی مدنظــر بــوده و از ایــن رو بســیاری از دولتهــا بهصــورت جــدی بــه تأمیــن مالــی نظــام حمایــت
اجتماعــی توجــه نکردهانــد.
دولتهــا بهطــور مســتمر بایــد نظــام حمایــت اجتماعــی را بــا تغییــرات محیــط اقتصــادی ،جمعیتــی و
 .1این متن برگرفته از فصلهای 1و  2کتاب زیر است:
Schutz, Wolfgang & Michael Cichon & Krzysztof Hagemejer (2000) social budgeting, Geneve, ILO.
2. Social Protection
3. Total Publics Spending
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اجتماعــی تطبیــق دهنــد .ایــن نیــاز در اقتصادهــای صنعتــی بــه تقابــل بــا جهانیشــدن و تغییــرات جمعیتــی
و در کشــورهای اروپــای شــرقی و مرکــزی ،کشــورهای آســیایی و آمریــکای التیــن و کشــورهای در حــال
توســعه آســیا ،اقیانوســیه و آفریقــا بــا فرایندهــای تعدیــل ســاختاری مرتبــط اســت.
در راســتای تعدیــل ســاختاری و کوچکســازی دولــت ،نقــش دولتهــا و آژانسهــای تحــت کنتــرل

دولــت بــا چالــش جــدی مواجــه شــده و مخــارج عمومــی در حــوزه حمایتــی مــورد بررســیهای دقیــق
انتقــادی قــرار گرفتــه اســت .عــاوه بــر ایــن در کشــورهایی کــه ســهم پرداختهــای انتقالــی 1از تولیــد
ناخالــص داخلــی رو بــه افزایــش بــوده اســت و بخــش قابــل توجهــی از بودجــه عمومــی دولــت بــه هزینههــای
اجتماعــی و رفاهــی اختصــاص یافتــه اســت ،ســازوکارهای نظــارت بــر حوزههــای اجتماعــی نیــز توســعه
یافتــه اســت .پیششــرط اساســی بــرای توســعه سیســتم نظارتــی در حــوزه اجتماعــی توجــه بــه ایــن نکتــه
اســت کــه ســطح پوشــش هزینههــا چقــدر اســت؟ ،منابــع مالــی در کجــا هزینــه میشــوند؟ نیازهــای
اساســی کدامنــد؟ و هزینــه اجتماعــی چگونــه ممکــن اســت تحــت ســناریوهای مختلــف اقتصــادی و اقدامات
اصالحــی توســعه یابــد؟
بدیــن منظــور ،بودجهریــزی اجتماعــی کــه متشــکل از حســابداری شــفاف اجتماعــی و سیســتم دقیــق
بــرآوردی اســت بایــد بهعنــوان یکــی از پایههــای اساســی در سیاســتگذاری اجتماعــی مدنظــر قــرار گیــرد.
 .1-1دو پرسش
در ابتدا باید به دو پرسش اساس پاسخ داد:
 بودجهریزی اجتماعی چیست؟
 چرا کشورها نیاز به بودجهریزی اجتماعی دارند؟
 .1-2بودجهریزی اجتماعی چیست؟
بودجهریــزی اجتماعــی از دو عنصــر اساســی تشــکیل میشــود :اولیــن عنصــر ،ماهیتــی آمــاری دارد و
عبــارت اســت از گــردآوری روشــمند درآمدهــا و هزینههــای نظــام حمایــت اجتماعــی کشــور .ایــن عنصــر
ســازنده سیســتم حســابداری اجتماعــی 2نامیــده میشــود.
عنصــر دوم عبــارت اســت از پیشبینــی درآمــد و هزینــه (بــرآورد بودجــه) بــرای یــک دوره زمانی متوســط
و شبیهســازی هزینههــا و درآمدهــای اجتماعــی براســاس اقتصــاد جایگزیــن ،جمعیتنــگاری و قــدرت
قانونــی کــه ایــن عنصــر بودجــه اجتماعــی 3نامیــده میشــود .مــا ایــن مفهــوم را در چارچوبــی گســترده بــکار
1. Transfers
)سیستم حسابداری اجتماعی( 2. Social Accunting System
3. Social Budget
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میبریــم کــه تمــام کارهــای تحلیلــی و تفســیری متمرکــز بــر سیســتم حســابداری اجتماعــی و تبدیــل آن
بــه یــک مــدل عینــی ریاضــی کاربــردی را در بــر میگیــرد .
بودجهریــزی اجتماعــی جنبــهای انتقــادی از بودجهریــزی فراگیــر دولــت و یــک فراینــد برنامهریــزی
میانمــدت اســت .فراینــد بودجهریــزی اجتماعــی هنگامــی کامــل میشــود کــه اوالً سیســتم حســابداری
احتماعــی پایهریــزی شــده و ثانی ـاً برآوردهــا اجــرا و تفســیر شــده باشــند.
بــا ایــن ســاختار ،بودجــه اجتماعــی یــک بودجــه نهــادی کالســیک نیســت .بخــش سیســتم حســابداری
اجتماعــی کــه ســاختارهایی پای ـهای را بــرای ارائــه آمــار و نتایــج بــرآوردی تعریــف میکنــد ،فعالیتهایــی
حســابداری بــرای گــردآوری بودجــه کل برنامههــای اجتماعــی را شــامل میشــود ،ایــن همــان چیــزی
اســت کــه در کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا صــورت میگیــرد؛ گــردآوری مجمــوع هزینههــا و درآمدهــای
اجتماعــی ملــی در فواصــل زمانــی منظــم.
بنابرایــن بودجــه اجتماعــی درآمــد و هزینــه اجتماعــی را نهتنهــا در نهادهــای مســتقل اجتماعــی ،بلکــه
در تمــام ســطوح دولــت نیــز در برمیگیــرد .همچنیــن تحــت شــرایط معینــی پرداختهــای انتقالــی بخــش
خصوصــی بــه خانوارهــا نیــز در بودجــه اجتماعــی لحــاظ میشــود.
محتــوای واقعــی بودجــه اجتماعــی ملــی ممکــن اســت بســته بــه میــزان عرضــه مزایــا توســط ســاختار
ســنتی نظــام حمایــت اجتماعــی ملــی ،از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت باشــد ،امــا عناصــری هســتهای
بهطــور مشــترک در همــه بودجههــای اجتماعــی ملــی وجــود دارنــد .ایــن عناصــر در بعــد هزینـ های عبارتنــد از:
 هزینه تأمیناجتماعی بر مبنای اشتغال (اشتغالمحور)
 مستمری بازنشستگی( 1از طریق نهادهای مختلف و یا دولت) مراقبت بهداشتی2
 مقرریهای بیکاری هزینه حمایت اجتماعی که عمدتاً شامل موارد زیر است:
3
 مزایای خانواده مراقبت بهداشتی مساعدت اجتماعیمزایای مالیاتی( 4بهعنوان مثال کاهش نرخ مالیات با توجه به تعداد فرزندان)

1. Pensions
2. unemployment Benefits
3. Family Benefits
4. Tax Benefits
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در بُعــد درآمدهــا تمــام منابــع مــورد اســتفاده بــرای تأمیــن هزینههــا محاســبه میشــوند کــه مهمتریــن
آنهــا عبارتنــد از :حقبیمههــای تأمیناجتماعــی ،مالیاتهــا (عمومــی یــا اختصاصــی؛ وضعشــده از
ســوی دولــت مرکــزی یــا منطقـهای یــا محلــی) و درآمــد حاصــل از ســرمایهگذاری.
بــر ایــن اســاس بودجــه اجتماعــی عبــارت اســت از یــک حســابداری فشــرده از وضعیتهــای مالــی
گذشــته و مــورد انتظــار از یــک سیســتم توزیــع مزایــای اجتماعــی فراگیــر.

 .1-3چرا کشورها به بودجه اجتماعی نیاز دارند؟
بســته بــه ســطح توســعهیافتگی ،کشــورها بیــن  5تــا  30درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی خــود را از
طریــق نظــام حمایــت اجتماعــی ملــی بازتوزیــع میکننــد .ایــن نظامهــا از طریــق دریافــت مالیاتهــا
یــا حقبیمههــا تأمیــن مالــی میشــوند و منابــع حاصلــه را در قالــب مســاعدت اجتماعــی ،حقــوق ایــام
بیمــاری ،مســتمری بازنشســتگی ،خدمــات بهداشــتی یــا اجتماعــی و ...بــه ذینفعــان انتقــال میدهنــد .ایــن
بازتوزیــع تأثیــری اساســی بــر توزیــع درآمــد ،ســطح ،ســاختار و هزینههــای تولیــد ،بودجــه دولــت ،میــزان
و تخصیــص تقاضــای کل و بهطــور کلــی در رفتــار اقتصــادی ســرمایهگذاران و ذینفعــان و همچنیــن بــر
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی دارد.
نظــام حمایــت اجتماعــی میتوانــد مــردم را از دایــره فقــر بیــرون بکشــد و یــا از افتــادن افــراد در دام فقــر
جلوگیــری کنــد و درآمــدی را بــرای افــرادی کــه بهصــورت موقــت یــا ناخواســته فاقــد شــغل و درآمدنــد
فراهــم مـیآورد و ممکــن اســت حتــی حمایتهــای درآمــدی (مثـ ً
ا پرداختهــای تکمیلــی) را بــرای افــراد
نیازمنــد و کمدرآمــد ارائــه دهــد .در همــه ایــن حالتهــا ،حمایــت اجتماعــی تســکین رنجهــا و ســختیها
را موجــب میشــود و یــا فــرد را حتــی اگــر در فراینــد درآمدزایــی کشــور مشــارکت طوالنــی مدتــی نکــرده
باشــد ،در درآمدهــا ســهیم میکنــد.
نظــام حمایــت اجتماعــی همچنیــن رشــد اقتصــادی را از طریــق تأثیــر مثبــت بر عوامــل تولید پشــتیبانی
میکنــد؛ مثــ ً
ا از طریــق حفــظ آرامــش اجتماعــی ،تأثیــر مثبــت بــر ســامت کارکنــان ،طرحهــای
بازنشســتگی پیــش از موعــد و یــا اثــرات بهینهســازی اقدامــات تأمیــن فراگیــر .البتــه ایــن دیــدگاه هــم
وجــود دارد کــه هزینههــای بــاالی نیــروی کار اگــر بــا بهــرهوری بــاالی نیــروی کار جبــران نشــود چهبســا
موجــب کاهــش تقاضــا بــرای نیــروی کار میشــود .اتخــاذ تدابیــر ناهماهنــگ در خصــوص نرخهــای مالیاتــی
و حقبیمههــای قانونــی میتوانــد موجــب تحریــف قیمتهــای نهایــی و در نتیجــه باعــث خصوصیســازی
و کاالییشــدن تمــام یــا بخشــی از نیــروی کار شــود.
تأثیــر هــر کــدام از ایــن اثــرات در اقتصادهــای مختلــف ،متفــاوت اســت و در ایــن زمینــه بحثهــای
نظــری گســتردهای صــورت گرفتــه اســت .امــا ممکــن اســت در شــرایط خــاص ایــن تردیــد وجــود داشــته
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باشــد کــه نظــام حمایــت اجتماعــی بهعنــوان یــک مجموعــه ،اثــری عمیــق بــر ســاختار اجتماعــی یــا برنامــه
اقتصــادی دارد .هــدف همــه ایــن سیاســتها بایــد حداکثرکــردن اثــرات مثبــت اجتماعــی و اقتصــادی و
حداقلکــردن اثــرات منفــی نظــام حمایــت اجتماعــی باشــد .دســتیابی بــه یــک تعــادل مناســب بیــن اثــرات
مثبــت و منفــی بســته بــه ارزشهــا و اولویتهــا و اثــرات اقتصــادی و فرهنگــی ،متفــاوت اســت .ممکــن
اســت قاعــدهای عمومــی در مــورد چگونگــی طراحــی یــک سیســتم وجــود نداشــته باشــد .جــدای از طراحــی
سیســتم و ســطح حمایــت ،بــه هــر حــال سیســتمهای اداری تأثیرگــذار بــر توســعه اقتصــادی و اجتماعــی
نیازمنــد آننــد کــه بهصــورت دوراندیشــانه طراحــی و اجــرا شــده باشــند.
یکــی از ابــزار قدرتمنــد بــرای مدیریــت کمــی نظــام حمایــت اجتماعــی ملــی ،بودجهریــزی اجتماعــی
اســت .بودجهریــزی اجتماعــی دارای دو کارکــرد اساســی اســت .1 :بــهعنــوان بخشــی از فراینــد برنامهریــزی
سیاســت اجتماعــی عمومــی ،و  .2ب ـ ه عنــوان بخشــی از فراینــد برنامهریــزی میانمــدت مالــی هدفمنــد.
برنامهریــزی مالــی ملــی کوششــی اســت بــرای ســازگارکردن هزینــه عمومــی و نیمهعمومــی بــا مالیــات
و درآمدهــای مســاعدتی کــه بخشــی ضــروری از حکمرانــی مســئوالنه و پاســخگو در هــر جامعـهای و تحــت
هــر نظــام اقتصــادی بهشــمار میآیــد .بودجهریــزی اجتماعــی فراینــد تصمیمگیــری سیاســی در نقطــه
مشــترک و حســاس میــان سیاســتگذاری اجتماعــی و برنامهریــزی مالــی در ســطح ملــی را پشــتیبانی و
امــکان تحقــق اهــداف ذیــل را فراهــم میکنــد:
 ارزیابــی اینکــه نظــام حمایــت اجتماعــی در گذشــته و در شــرایط مختلــف مالــی در جهــت تطبیــق
اقتصــاد کالن و بودجــه توســعهای عمومــی دولــت عمــل کــرده اســت.
 توصیــف اینکــه نظــام فعلــی حمایــت اجتماعــی در شــرایط مالــی آینــده (بهعنــوان مثــال در شــرایطی
کــه امکانــات مالــی دولــت و مزایــا تغییــر کنــد) چگونــه عمــل میکنــد .ایــن امــر ممکــن اســت تصمیمگیران
را بــه تعییــن ســطحی از هزینههــا و حمایتهــای اجتماعــی وادار کنــد .همچنیــن ممکن اســت شــاخصهایی
را بــرای چگونگــی ارزیابــی توانایــی نظــام حمایتــی در پشــتیبانی از توســعه اقتصــادی فراهــم کند.
 اگــر چنیــن اســت ،کــدام وجــوه (اندوختههــا) ،در چــه زمانــی و از ســوی کــدام ســرمایهگذاران بایــدتأمیــن شــوند .و
 اگــر چنیــن نیســت ،بــرای تعییــن زیرنظامهــای اجتماعــی جهــت اجتنــاب از مســائل اجتماعــی و مالــیبالقــوه بــه چــه اصالحاتــی نیاز اســت.

 پژوهــش از راه شبیهســازیها؛ کــدام اصالحــات در تأمیــن مزایــا و ســرمایهگذاری موجــود ممکــن
اســت بــه بهبــود عملکــرد ســرمایه یــا اصــاح اثــر اقتصــادی و اجتماعــی نظــام حمایــت اجتماعی کمــک کند؟
شبیهســازیها ابــزار قدرتمنــدی در سیاســتگذاریها هســتند؛ بــه عبــارت دیگــر اصالحــات نمیتوانــد در
جهــان واقعــی و بهصــورت عمومــی بــدون داشــتن مخاطرههــای اجتماعــی و مالــی آزمــون و اجــرا شــود.
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یــادآوری میشــود کــه نظــام حمایــت اجتماعــی بهعنــوان یــک سیســتم بازتوزیعــی ،پــول را از برخــی
بازیگــران اقتصــادی (کارمنــدان ،کارفرمایــان ،ســایر مالیاتهــا و پرداختهــای توزیعــی افــراد ،مؤسســات و
یــا بنگاههــا) گــردآوری و در قالــب مزایــای عموم ـاً پیچیــده و چندوجهــی (بهصــورت نقــدی یــا غیرنقــدی)
توزیــع میکنــد .سیســتم توزیــع ،زیرگروههــای جمعیتــی دریافتکننــده مزایــا را شناســایی میکنــد.

یــک الگــوی بودجهریــزی اجتماعــی ویژگیهــای کمــی ایــن بازتوزیــع در حالتهــای سیســتماتیک و
منظــم را ترســیم و اثــرات آن را در قالــب حســابهایی تثبیــت میکنــد .نقشـهبرداری از روابــط بیــن اجــزاء
مختلــف مالــی الگویــی کــه بــر ایــن اســاس نظــام یافتــه ،کار پیچیــدهای اســت .بــدون چنیــن نظمبخشــی و
تثبیتــی ،طراحــی حمایــت اجتماعــی و مالــی ملــی بهصــورت بالقــوه در معــرض اشــتباهات و آشــفتگیهایی
قــرار خواهــد داشــت .بهعنــوان مثــال اگــر دولتــی بــرای کاهــش هزینــه مســتمریهای ســالمندی اقــدام
بــه تغییــر ســن بازنشســتگی جمعیــت شــاغل کنــد ،ممکــن اســت اثــر چندانــی بهدنبــال نداشــته باشــد.
اگــر چــه تاکنــون در خصــوص آثــار محتمــل چنیــن اقداماتــی بــر بــازار کار بحــث زیــادی صــورت گرفتــه
امــا اثــرات ثانویــه تــا بــه حــال بهصــورت کمــی مــورد ارزیابــی قــرار نگرفتهانــد .تغییــر در یــک شــاخص
اندازهگیــری تکبعــدی ماننــد «افزایــش ســن بازنشســتگی» ،زنجیــرهای از اثــرات مســتقیم و ثانویــه را بــه
همــراه دارد؛ بهعنــوان مثــال اشــتغال کل ممکــن اســت نســبت بــه تغییــر در ســن بازنشســتگی واکنش نشــان
دهــد کــه در ایــن صــورت هزینــه مقرریهــای بیــکاری نیــز همچــون میــزان مســاعدت اجتماعــی ،مزایــای
مســکن و مالیــات افزایــش خواهــد یافــت.
از ســوی دیگــر ،ممکــن اســت مســاعدتهای بیمــه درمانــی و بیمــه بیــکاری (از طریــق جایگزینــی
پرداختکننــدگان جــوان بــا نــانآوران ســالمند) اثــرات مثبتــی داشــته باشــد .اگــر تعــداد مســتمریبگیران
ازکارافتادگــی افزایــش یابــد ،ممکــن اســت کاهــش هزینههــا در یــک حــوزه تأمیناجتماعــی بــا افزایــش
هزینههــا در حــوزه دیگــر جبــران و یــا بــا اثــرات وابســته دیگــر حوزههــا تقویــت شــود .ایــن امــر ممکــن
اســت دولــت را ناگزیــر بــه افزایــش ســهم منابــع مالــی حمایــت اجتماعــی کنــد؛ یعنــی ممکــن اســت بــه
همــان انــدازه کــه مقرریهایــی کــه از محــل مالیــات تأمیــن مالــی میشــوند (مســکن ،مســاعدت اجتماعــی
و )...افزایــش یابنــد ،مقرریهایــی کــه از طریــق کســورات حقبیمــه تأمیــن مالــی میشــوند ،کاهــش یابنــد.
در حالــی کــه مدلســازی در جســتجوی فهــم جامعــی از عملیــات بههمپیوســته یــک سیســتم اســت،
مــدل بودجــه اجتماعــی بــا طراحــی مناســب میتوانــد در خصــوص اینکــه در صــورت تغییــرات قانونــی ،چــه
پیامدهایــی ممکــن اســت بــروز کنــد ،هشــدار بدهــد.
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ﻧﻘﺸﺔ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻠﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﻲ

 -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر درآﻣﺪﻫﺎ

 -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ

 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲاﻳﺠﺎد ﺟﺪاول و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
و ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ

ﺣﺮﻛﺖ از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي
)ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزيﻫﺎ(
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻣﺪلﺳﺎزي
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل اﺻﻠﻲ )اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر واﺣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(
 -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪل

 -ﺗﻌﻴﻴﻦ دادهﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪاي ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺰاء ﻣﺪل

 -زﻳﺮﻣﺪل ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ

 -زﻳﺮ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدي

 زﻳﺮ ﻣﺪل ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻳﺠﺎد ﺑﻮدﺟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﻓﺸﺮده -ﺣﺴﺎبﻫﺎي دوﻟﺘﻲ

 -ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻛﻤﻲ
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 .2طراحی سیستم حسابداری اجتماعی
شــکل و ســاختار سیســتم حســابداری اجتماعــی و بودجــه اجتماعــی بــه اهدافــی کــه براســاس آن طراحــی
میشــوند بســتگی دارد .سیســتم حســابداری اجتماعــی یــک ابــزار حکمرانــی بــرای طرحریــزی ،کنتــرل و تحلیــل
تصمیمــات سیاســتگذاری اجتماعــی در ســطوح کالن اســت .ایــن سیســتم عبــارت اســت از حســاب جامعــی از
درآمدهــا و هزینههــای نظــام حمایــت اجتماعــی در یــک کشــور .سیســتم حســابداری اجتماعــی اطالعــات پایـهای
را بــرای دولــت ،بخــش عمومــی ،سیاســتمداران ،کنشــگران اقتصــادی (کارکنــان و کارفرمایــان) ،ذینفعــان نظــام
حمایــت اجتماعــی ،مالیاتدهنــدگان ،و مؤسســات علمــی فراهــم میکنــد .سیســتم حســابداری اجتماعــی در
یــک بافــت کالن اقتصــادی و مالــی ،جزییاتــی از نظــام حمایــت اجتماعــی را بهدســت میدهــد ،امــا مســائل
خُ ــرد اجتماعــی و اقتصــادی را نشــان نمیدهــد .پرســشهای مهمــی نظیــر کافیبــودن ســطح مزایــای فــردی،
برابــری شــرایط مزایــا ،همتــرازی میــان حقبیمههــای پرداختــی افــراد و مزایــای دریافتیشــان ،تأثیــر هزینههــا
و ســرمایهگذاریهای اجتماعــی بــر توزیــع درآمــد خانوارهــا و ســئواالت بســیار دیگــری کــه ممکــن اســت بــا
اســتفاده از ســایر منابــع اطالعاتــی بررســی شــوند .در واقــع بهمنظــور هدفگــذاری خردمندانــه بــرای اقدامــات
بودجــه اجتماعــی بــر پایــه سیســتم حســابداری اجتماعــی ،اطالعــات فراوانــی در خصــوص مســائل خُ ــرد مــورد
نیــاز اســت.
 .2-1اصول طرحریزی یک سیستم حسابداری اجتماعی
 .1سیســتم حســابداری اجتماعــی بایــد بهگونــهای طراحــی شــود کــه بهطــور ســنجیده بــا ســایر
سیســتمهای اطالعاتــی و بهویــژه بــا سیســتم حســابهای ملــی 1کــه در ســطح جهــان بهعنــوان پای ـهای

روشــمند در گــردآوری حســابهای ملــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد  ،مرتبــط باشــد.
 .2محــدوده آمــاری سیســتم حســابداری اجتماعــی بایــد نظــام حمایــت اجتماعــی را بــه شــیوهای معنادار
و جامــع پوشــش دهد؛
 بــا رعایــت جامعیــت :بایــد همــه هزینههــا (و درآمدهــای مرتبطشــان) را بــدون در نظــر گرفتــن
منابــع مالــی آنهــا در بــر گیــرد.
 بــا رعایــت معنــاداری :بایــد فقــط هزینههــای اجتماعــی را پوشــش دهــد؛ اندوختــه شــخصی داوطلبانــه
نبایــد بــر یــک اصــل اجبــاری هزینــه شــود ،زیــرا پذیــرش ایــن امــر انتخابــی اســت فــردی کــه نباید مشــمول
ایــن بحــث شــود (حســابهای پسانــداز شــخصی ،بیمــه عمــر).
 .3سیســتم حســابداری اجتماعــی بایــد دانــش پیشــینی احتمــاالت را دربــاره چگونگــی نظ ـمدادن بــه
بودجــه حمایــت اجتماعــی منعکــس کنــد؛ بــر ایــن اســاس «درآمدهــا» بایــد یــا پرداختهــای بــه نهادهــای
)1. System of national accounts (SNA

بودجهریزی اجتامعی
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سیســتم را بــا دســتهبندیهای قانونــی (کارکنــان ،کارفرمایــان ،دولــت و ســایر) بازتــاب دهــد و یــا درآمدهــا
را براســاس منابــع اقتصادیشــان (بنگاههــا ،بخــش عمومــی ،کارهــای خانگــی و ســایر) دســتهبندی کنــد یــا
هــر دو و «هزینههــا» بایــد براســاس نهادهــای اداری سیســتم یــا براســاس عملکردهــای اجتماعــی اقدامــات
خیریــه یــا هــر دو ارائــه شــده باشــد.
 .4طــرح سیســتم حســابداری اجتماعــی بایــد ســنجشهای بینالمللــی را در نظــر بگیــرد( .واقعگرایــی
روشــمند بــرای تضمیــن آن ضــروری اســت).
دو نکتــه مهــم بایــد در اینجــا یــادآوری شــود .اولیــن مــورد «پیشبینیهــای احتیاطــی» اســت.
تعریفهــا و تبیینهــای روشــمند ،بهویــژه اگــر در یــک چش ـمانداز بینالمللــی نگاشــته شــود ،تنگنایــی را
بهوجــود مـیآورد کــه یــا بســیار انتزاعــی اســت و یــا بســیار عینــی و ملمــوس .مزیــت انتزاعــی بــودن ایــن
اســت کــه چهبســا تعاریــف و تبیینهــا بتوانــد واقعیتهــا را در اکثــر کشــورها پوشــش دهنــد ،از معایــب
آن نیــز ایــن اســت کــه بعضــی مخاطبــان ممکــن اســت بـهکار بســتن ایــن تعاریــف و تبیینهــا را در کشــور
خودشــان بهدلیــل فقــدان معنــاداری مشــکل بیابنــد .ایــن مشــکل را میتــوان بــا عینیکــردن ســاختار
تعریــف برطــرف کــرد.
امــا اشــکال دیگــری کــه میتوانــد وجــود داشــته باشــد اینکــه ممکــن اســت مخاطبــان درک درســتی از
مســائل مربــوط بــه خودشــان نداشــته باشــند .همچنیــن بـهکار بســتن تعاریــف در زمینــه یــک کشــور خــاص
ممکــن اســت دشــوار باشــد.
در ادامــه ،بــرای یافتــن راهــی میانــه بــرای اجتنــاب از تعاریفــی کــه بســیار انتزاعــی یــا بســیار عینــی
هســتند ،تــاش میکنیــم .نکتــه دوم اینکــه مخاطبانــی کــه بــا روشهــا و تعاریــف سیســتم حســابداری
ملــی آشــنایی دارنــد ،بســیاری از تعاریــف و تبیینهــای روشــمند آتــی را بــا توجــه بــه جنبههــای معــادل
حســابداری ملــی بــهاســتثنای ســاختار کارکــردی پیشــنهادی سیســتم حســابداری اجتماعــی درک خواهنــد
کــرد.
بــا وجــود آنکــه ممکــن اســت اطالعــات فــراوان آمــاری مــورد نیــاز بــرای ایجــاد یــک سیســتم
حســابداری اجتماعــی در حســابهای ملــی وجــود داشــته باشــد ،امــا غالبــاً طبقهبنــدی آمارهــای ملــی
ماهیــت کارکــردی نــدارد .در واقــع تجربــه بینالمللــی در کشــورهایی کــه از سیســتم حســابداری اجتماعــی
پیشــرفتهای برخوردارنــد (بهویــژه اتحادیــه اروپــا) نشــان میدهــد کــه طبقهبنــدی حســابهای متعلــق بــه
آنهــا برمبنــای کارکــرد ،یــک «ویژگــی» اســت کــه محتویــات اطالعــات سیســتم حســابداری اجتماعــی را از
اطالعــات موجــود در حســابهای ملــی متمایــز میکنــد.
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 .3روششناسی و پایگاه دادهها
 .3-1طبقهبندی استاندارد درآمد و هزینه
ایجــاد «پایــگاه دادههــا» بــرای بودجــه اجتماعــی ،کار ســادهای نیســت .مســئله اصلــی ،تعییــن و تدویــن
یــک طبقهبنــدی معنــادار از درآمدهــا و هزینههایــی اســت کــه تحــت ســرفصلهایی ،تفــاوت اقــام درآمدهــا
و هزینههــای نهادهــای مختلــف را نشــان میدهــد .ایــن ســرفصلهای یکســان امــکان تفســیر منطقــی و
عمیــق نتایــج سیســتم حســابداری اجتماعــی (و بودجــه اجتماعــی) را فراهــم میآورنــد ،امــا در عیــن حــال

بایــد توجــه داشــت کــه بــرای حفــظ ســطح معینــی از تــوان تبیینــی ،نبایــد خیلــی جزیــی باشــند .در اصــل
ی دامنــه گســتردهای از اطالعــات را دربرمیگیــرد؛ از اطالعــات بســیار جزیــی مثــل
دامنــه فراینــد طبقهبنــد 
ردیفهــای مجــزای بودجــه دولــت یــا حســابهای تأمیناجتماعــی تــا اطالعــات بســیار کلــی کــه ممکــن
اســت کل هزینههــای اجتماعــی یــا کل درآمدهــای آن نهــاد باشــد .از ایــنرو بــرای نگهــداری دادههــای
اصلــی بودجــه اجتماعــی بــا قابلیــت مدیریــت بــاال ،بایــد نوعــی طبقهبنــدی را ب ـهکار گرفــت کــه بیــن دو
حــد باشــد.
رونــد پایهریــزی سیســتم حســابداری اجتماعــی بــا چالشهــا و نارســاییهایی مواجــه اســت .بهعنــوان
مثا ل :
 ممکــن اســت ردیفهــای بودجــهای ســازمانها و صندوقهــای بیمــهای یــک کشــور تفاوتهــای
قابلتوجهــی داشــته باشــند ،یــا ردیفهــای درآمــدی و هزینـ های بــا جزییــات کامـ ً
ا متفاوتــی تعییــن شــده باشــند.
 ممکن است سطح و نوع منابع و مصارف سازمانها و صندوقهای بیمهای بسیار متفاوت باشد.
 ممکــن اســت مزایــای پرداختــی صندوقهــا باتوجــه بــه اهــداف سیاســتگذاری اجتماعــی کــه دنبــال
میکننــد ،بســیار متفــاوت باشــد .عواملــی نظیــر تعــداد جمعیــت تحــت پوشــش هــر صنــدوق ،ترکیــب
درآمــدی و ســنی افــراد تحــت پوشــش هــر صنــدوق ،و ...در تفــاوت در منابــع و مصــارف تعیینکننــده اســت.
روندهــا و تحــوالت تاریخــی صندوقهــای مختلــف ممکــن اســت ســاختارهای هزینــ های و درآمــدی
متفاوتــی را بهوجــود آورده باشــد و ایــن امــر یکســانکردن قواعــد و ســازوکارهای درآمــدی و هزینــ های
صندوقهــا را دشــوار کنــد.
در ایــن شــرایط ،ایجــاد یــک سیســتم حســابداری اجتماعــی تحــت بهمعنــای ابــداع یــک چارچــوب
پایــدار روششناســانه اســت کــه یــک تفســیر معنــادار اقتصــادی و اجتماعــی را از ســاختار و توســعه
ســرمایهگذاریهای صندوقهــای بیم ـهای بصــورت بــا هــم یــا مجــزا ،در لحظــه معینــی از زمــان (ایســتا)
یــا در دورههــای بلندمــدت زمانــی (مثــل ســریهای زمانــی) ،در گذشــته یــا معطــوف بــه آینــده ،امکانپذیــر
میکنــد .بهعبــارت دیگــر ،چنــد نــوع طبقهبنــدی یکســان بــرای ردیفهــای متفــاوت بودجــه بایــد
شناســایی شــود کــه نهتنهــا متضمــن مقایســه منطقــی نهادهــای متفــاوت باشــد بلکــه ثبــات روشمنــدی
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را نیــز در طــول زمــان بههمــراه داشــته باشــد .ثبــات تعاریــف از نظــر زمانــی بــرای پایهریــزی موفــق یــک
سیســتم حســابداری مثــل سیســتم حســابداری اجتماعــی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .ایجــاد یــک
چارچــوب روشــمند سیســتم حســابداری اجتماعــی پایــدار و و مســتقل از تغییــرات ،بســیار دشــوار اســت امــا
ایــن موضــوع بــرای اقتصادهــای درحالگــذار بســیار ضــروری اســت .البتــه ممکــن اســت در نتیجــه تغییــر و
اصــاح در قوانیــن حمایتــی و بیمـهای ،ســرفصلها و ردیفهــای بودجـهای جدیــدی بــه نظــام بودجـهای و
سیســتم حســابداری اجتماعــی اضافــه شــود.
بــرای امــکان پاســخگویی بــه چنیــن مســائلی و بهمنظــور ایجــاد دادههایــی پایـهای بــرای ایجــاد سیســتم
حســابداری اجتماعــی بهتــر اســت کــه یــک کار آمــاری بــرای تعریــف انــواع درآمدهــا و هزینههــا از منظــری
متفــاوت صــورت پذیــرد .ایــن انــواع عبارتنــد از:
 درآمد براساس:

 مقوله قانونی منابع هزینه براساس:
 مقوله اقتصادی کارکردهمچنین طبقهبندی دادهها برای «نهادینهکردن» سیستم حسابداری اجتماعی مورد نیاز است.
بدیهــی اســت فهــم کامــل تمــام جنبههــای آمــاری و متدلوژیــک یــک سیســتم حســابداری اجتماعــی
تنهــا در صورتــی میســر اســت کــه بــا فهــم همزمــان سیســتم حســابداری ملــی همــراه باشــد .درک متدلوژی
سیســتم حســابداری ملــی نهتنهــا دســتیابی بــه برداشــتی از شــباهتهای روشــمند یک سیســتم حســابداری
اجتماعــی مرتبــط بــا سیســتم حســابداری ملــی را آســان میکنــد ،بلکــه بــه درک جنبههایــی از سیســتم
حســابداری اجتماعــی کــه ممکــن اســت آن را از اطالعــات آمادهشــده بوســیله سیســتم حســابداری ملــی
متمایــز میکنــد ،کمــک کنــد .بایــد بــه ایــن امــر توجــه داشــت کــه فهــم کامــل متدلــوژی سیســتم
حســابداری اجتماعــی بهخودیخــود مهــم نیســت ،بلکــه آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه ضمــن
کمککــردن بــه فهــم کامــل نتایــج آمــاری و برنامهریزیشــده بودجــه اجتماعــی ،از ســوء تعبیــر اطالعــات
جلوگیــری میکنــد.
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فهرست .1
 .3-1-1انواع درآمدها
یک فهرست احتمالی از انواع درآمدها میتواند شامل طبقات زیر باشد:

 سهمهای حق بیمه
 حق بیمه کارمندان حق بیمه واقعی کارفرمایان حق بیمه نسبی کارفرمایان حق بیمههای ذینفعان حق بیمه خویشفرمایان (افراد دارای شغل آزاد) حق بیمه دولت (شامل کارگزاریهای دولتی) به جای ذینفعان2
 یارانهها
 یارانههای دولتی به مؤسسات تأمیناجتماعی برای جبران کسری درآمد پرداختهای انتقالی ثابت دولتی به مؤسسات تأمیناجتماعی پرداختهای انتقالی از سوی هیأتهای بینالمللی عمومی تخفیفهای مالیاتی در قالب هزینههای غیرمستقیم اجتماعی (مزایای مالیاتی) سایر کمکهای مالی ازمحل منابع عمومی سایر درآمدها
 پرداختهای ویژه سایر کمکهای مالی سودهای سرمایهگذاری سایر درآمدها3
 پرداختهای جبرانی وجوه جبرانی دریافتشده (بازپرداختها) از سایر مؤسسات بابت پرداختهای نقدی.براســاس عملکــرد بینالمللــی و منطبــق بــا متدلــوژی سیســتم حســابداری ملــی ،وامهــا و اعتبــارات
بانکــی در محاســبه در نظــر گرفتــه نمیشــوند.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد «خالصهکــردن ســرفصلها» در بــاالی گروههــای انــواع درآمــد صرف ـاً
1

1. Contributions
2. Subsidies
3. Offsets
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بــرای کمــک بــه فهــم خواننــدگان اســت .ایــن ســر فصلهــا میتواننــد بــه عنــوان یــک راهنمــای اولیــه
بــرای نامگــذاری زیرمجموعههــای درآمدهــای بودجــه اجتماعــی عمــل کننــد؛ امــا ایــن ســاختار بایــد بــرای
هــر کشــوری براســاس ویژگیهــای خــاص آن طراحــی شــود .ایــن نکتــه نیــز بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد
کــه فهرســت پیشــنهادی تنهــا یــک احتمــال از میــان احتمــاالت فــراوان را ارائــه میکنــد .در یــک کشــور
خــاص ،فهرســت واقعــی انــواع درآمدهــا ممکــن اســت شــامل مــوارد بیشــتر یــا کمتــری باشــد .ایــن امــر
بــه قوانیــن حمایــت اجتماعــی بســتگی دارد .بهعنــوان مثــال برخــی کشــورها حــق بیمههــای اجبــاری را
بــرای مزایــای قانونــی مقــرر میکننــد (بازنشســتگان حــق بیمههایــی را بــرای بیمــه خدمــات درمانیشــان
پرداخــت میکننــد و یــا اشــخاص بیــکار کســوراتی را بــرای بیمــه خدمــات درمانــی و بازنشستگیشــان
میپردازنــد) و دیگــر کشــورها فاقــد چنیــن مقرراتــی هســتند .بعضــی کشــورها ممکــن اســت پرداختهــای
انتقالــی ثابتــی را از محــل بودجــه دولتــی بــه سیســتم حمایــت اجتماعــی داشــته باشــند؛ برخــی دیگــر
نداشــته باشــند .همچنیــن ایــن فهرســت بایــد براســاس شــرایط واقعــی هــر کشــور تنظیــم شــود .بنابرایــن
فهرســت بــه اصالحــات سیســتم حمایــت اجتماعــی کشــور نیــز بســتگی دارد .در یــک زمــان معین ،کشــورها
ممکــن اســت فاقــد برخــی ردیفهــای مشــخص درآمــدی باشــند ،امــا در زمــان دیگــر آن را طــرح کننــد؛
همچنیــن در هنــگام طراحــی و ایجــاد متدلــوژی سیســتم حســابداری اجتماعــی ،مقــررات بایــد براســاس آن
تدویــن شــوند .بهطــور کلــی اینکــه تهیــه یــا اصــاح هــر فهرســتی بــرای یــک کشــور خــاص ،وابســته و در
معــرض شــرایط و دگرگونیهــای زمانــی اســت.
هنگامــی کــه کشــوری تصمیــم بــه ایجــاد یــک بودجهریــزی اجتماعــی یکنواخــت میگیــرد  ،بایــد
راهحــل آمــاری و متدلوژیــک متناســب بــا شــرایط خــاص خــود را بیابــد.
فهرست .2
 .3-1-2انواع هزینهها
یک فهرست احتمالی از انواع هزینهها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
1
 مستمریها
 مستمریهای بازنشستگی مستمریهای ازکار افتادگی مستمریهای زنان و مردان بیوه مستمریهای یتیمان1. Pensions
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 سایر مستمریها «پرداختهای مقطوع»( 1یکجا) در هنگام بازنشستگی پرداختهای مقطوع به دالیل دیگر -مستمریهای پرداخت شده از خارج

 «مخارج کفن و دفن»« / 2مستمری بازماندگی» اشتغال
 پرداختهای نقدی در حین آموزش شغلی پرداختهای نقدی در سایر اشکال حمایتی تحرک بازار کار4
 مقرری ایام بیکاری سایر کمکهای درآمدی در هنگام بیکاری سایر هزینههای مرتبط با بازار کار5
 هزینههای توانبخشی
 پرداختهای نقدی در قالب خدمات توانبخشیسایر هزینههای مرتبط با خدمات توانبخشی
 مزایا مربوط به خانواده
 مزایای عائلهمندی (حق اوالد) هزینههای مربوط به جوانان پرداخت اضافه حقوق به خانواده کمک هزینه ایام بارداری سایر پرداختهای مربوط به خانواده بهداشت و درمان
 هزینههای مستقیم درمان سرپایی هزینههای مستقیم درمان بستری (بیمارستانی) هزینههای مستقیم درمان دندانپزشکی هزینههای مستقیم دندانهای مصنوعی هزینههای مستقیم مواد دارویی3

1. Iump – Sum Payments
2. Faneral Benefits
3. Death Benefits
4. Unemployment Benefits
5. Rehabilitation Expenses
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 باز پرداخت هزینههای درمانی خانوار باز پرداخت هزینههای درمانی متحمل شده در خارج هزینههای مستقیم خدمات بهداشت و درمان عمومی هزینههای مستقیم سایر مخارج مربوط به بهداشت و درمان استمرار پرداخت حقوق در دوران بیماری کمک هزینههای نقدی ایام بیماری سایر پرداختهای نقدی مربوط به بهداشت و درمان مسکن
 کمک هزینه اجاره کمک هزینههای کاهش سود و پرداختهای سالیانه تخفیفهای مالیاتی برای مسکنهایی که خود مالک در آن ساکن است. سایر کمکهای مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با مسکن دستگاه اجرایی
 حقوق و دستمزدهای پرداختی به پرسنل اداری سیستم حمایت اجتماعی مخارج هیأتهای خودگران سیستم حمایت اجتماعی سایر هزینههای مستقیم مرتبط با اداره کردن سیستم حمایت اجتماعی سایر انواع هزینه
 سایر مزایای جایگزینی درآمد سایر مخارج کمک درآمد هزینههای خدمات حمایتی خاص اجتماعی کمکهای بالعوض سایر مخارج حمایت اجتماعی در خارجپرداختهای جبرانی
 پرداخت های جبرانی نهادهایی که مستمری پرداخت می کنند.در اینجــا نیــز برحســب تجربــه بینالمللــی و ســازگاری بــا متدلــوژی سیســتم حســابداری ملــی ،وامهــا و
اعتبــارات بانکــی در محاســبات در نظــر گرفتــه نمیشــوند.
در اینجــا نیــز هــدف از «خالصهکــردن ســرفصلها» در بــاالی گروههــای انــواع هزینههــا ،کمــک بــه
فهــم خواننــدگان از معنــای عمومــی آنهــا اســت .ایــن ســرفصلها ممکــن اســت ماننــد یــک راهنمــای
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مقدماتــی بــرای تجزیــه اقــام هزینــه کارکــردی سیســتم حســابداری اجتماعــی عمــل نماینــد .ســایر
توضیحاتــی کــه دربــاره انــواع درآمدهــا ارائــه شــده اســت ،بــرای انــواع هزینههــا نیــز معتبــر اســت.
 .3-2ساختار درآمدی سیستم حسابداری اجتماعی

بررســی انــواع درآمدهــای فهرستشــده در بخــش قبــل نشــان میدهــد کــه دادههــای مختلــف
میتواننــد بــه شــیوههای متعــددی دســتهبندی شــوند .پیشتــر ،بــهاختصــار گفتــه شــد کــه شــیوههای
مشــخصی بــرای انباشــت ایــن دادههــا وجــود دارد .در ایــن بخــش دو شــیوهای کــه در اکثــر کشــورها اجــرا
میشــود توضیــح داده میشــود.
اولیــن حالــت روش انباشــتی یــا تجمعــی اســت .حالــت دوم پیچیدهتــر اســت و نیازمنــد فرایندهــای
گزارشــگیری آمــاری رســمی و تثبیتشــدهای اســت و معمــوالً بایــد براســاس تکنیکهــای بــرآوردی ترســیم
شــود.
 .3-2-1درآمدها براساس مقوله قانونی
یک دستهبندی رایج براساس روش انباشتی به شرح زیر است:
فهرست .3
 سهم حق بیمههای اجتماعی
 حق بیمههای جمعیت بیمهشده حق بیمه کارمندان حق بیمه خویشفرمایانحق بیمه ذینفعان
 حق بیمه سایر اشخاص حق بیمه پرداختشده توسط مؤسسات عمومی به جای ذینفعان حق بیمههای کارفرمایان حق بیمههای واقعی حق بیمههای نسبی یارانهها
 یارانههای پرداختی توسط دولت -یارانههای پرداختی از محل دیگر منابع
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 سایر درآمدها
 پرداختهای انتقالی از سایر مؤسسات
بــرای تبعیــت از ایــن عنوانبنــدی ،هــر کــدام از انــواع درآمدهــا بــرای مالحظــه اینکــه کدامـیک از ایــن
طبقههــا (فهرســت  )3متناس ـبتر اســت ،بایــد بازبینــی شــود (براســاس فهرســت  .)1در بســیاری حــاالت

ایــن امــر آشــکار خواهــد بــود ،امــا در مواقعــی جایابــی صحیــح ممکــن اســت چنــدان روشــن نباشــد .بــر ایــن
اســاس یــک بررســی دقیــق از قوانیــن مربوطــه کــه بهصورتــی طبیعــی بــه یافتــن یــک راهحــل مناســب
کمــک میکنــد ،بایــد پذیرفتــه شــود .گاهــی الزم اســت طبقهبنــدی باتوجــه بــه شــرایط ویــژه بهصــورت
موقتــی تعییــن شــود.
ایــن ســاختار براســاس مقــوالت قانونــی بــرای هــر کــدام از مؤسســات سیســتم حســابداری اجتماعــی
ب ـهکار گرفتــه میشــود .مفهــوم ســهم حــق بیمــه اجتماعــی بــه پرداخــت اجبــاری یــا داوطلبانــه هــر فــرد
بــه یــک مؤسســه تأمیناجتماعــی اطــاق میشــود کــه میــزان آن بهصــورت درصــدی قطعــی از درآمــد
فــرد و یــا بهصــورت یــک میــزان یــا ســرانه ثابــت اســت .ایــن ســهم براســاس درآمــد کل فــرد و یــا تنهــا
براســاس یــک طبقهبنــدی درآمــدی محاســبه شــده اســت و بهطــور مســتقیم بــا مزایــای فــردی ارتبــاط
دارد .در ادبیــات اقتصــادی گاهــی حــق بیمــه متــرادف بــا مالیــات در نظــر گرفتــه میشــود ،امــا ســهمهای
حــق بیمــه حتــی اگــر در صندوقهــای مشــترک عمومــی ذخیــره شــوند ،مالیــات بهشــمار نمیآینــد ،زیــرا
ایــن پرداخــت حقــی فــردی را بــرای دریافــت مقــرری در هنــگام پیشــامدهای احتمالــی بیمهشــده ایجــاد
میکنــد .در اینجــا مالیــات تنهــا بهعنــوان پرداختــی اجبــاری و قانونــی بــه دولــت در نظــر گرفتــه میشــود،
و نــه بهعنــوان تعیینکننــده اســتحقاق دریافــت مزایــا.
تفــاوت میــان ســهمهای حــق بیمــه کارمنــدان و کارفرمایــان برمبنــای قوانیــن تعییــن میشــود و
بازتابدهنــده تعهــد در پرداخــت اســت .حــق بیمــه در صورتــی «حــق بیمــه کارمنــدی» نامیــده میشــود
کــه هــم قوانیــن و هــم ترتیبــات فنــی (قانونــی یــا عملــی) تصریــح کننــد کــه کارفرمــا باید بــه ســود کارمند،
حــق بیمههــا را بــه مؤسســه تأمیناجتماعــی انتقــال دهــد.
حــق بیمههــای نســبی کارفرمــا بــرای نشــاندادن هزینههــای کل نیــروی کار هنــگام تنظیــم توزیــع
اولیــه تولیــد ناخالــص داخلــی تعریــف شــده اســت .بــا فــرض اینکــه یــک کارفرمــا خــارج از گــردش کار
تجــاری رایــج (خــارج از درآمــد مالیاتــی رایــج در صورتــی کــه کارفرمــا دولــت باشــد) مزایــای اجتماعــی را
بهطــور مســتقیم بــه کارمنــدان پرداخــت میکنــد ،پــس هیــچ کســر حــق بیمـهای بــر درآمــد افــراد تحمیــل
نشــده اســت .هرگونــه مزایایــی کــه بهعنــوان بخشــی از هزینــه کل نیــروی کار بــرای کارفرمــا ارزیابــی شــده
اســت ،نبایــد نادیــده گرفتــه شــود .البتــه حــق بیمههــای نســبی بــرآوردی هســتند .بــرآورد میــزان حــق بیمه
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نســبی بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه مزایــای خــاص بهصــورت کامــل از طریــق حــق بیمههــای جــاری
تخمینی پوشش داده میشود.
یارانههــا عبارتنــد از تمــام دریافتهــای انتقالــی از ســوی مؤسســات تأمیناجتماعــی  -پرداختهــای
انتقالــی بــرای جبــران کســری درآمــدی یــا بهعنــوان جزیــی از حــق بیمــه -کــه بهصــورت مؤثــری نرخهــای
حــق بیمــه انفــرادی را کاهــش میدهنــد .ایــن پرداختهــا ممکــن اســت از محــل بودجــه دولــت و یا از ســوی
بنگاههــای عمومــی صــورت پذیــرد .مفهــوم «یارانــه» در اینجــا وســیعتر از آنچــه در سیســتم حســابداری
ملــی اســت ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و آن اینکــه یارانههــا پرداختهــای یکطرفــه مســتمری اســت
کــه واحدهــای دولتــی بــرای بنگاههــا و شــرکتهای عمومــی بهمنظــور کاهــش قیمتهــا وضــع میکننــد.
ســایر درآمدهــا عبارتنــد از درآمــد ســرمایه ،جریمههــا و غیــره و پرداختهــای انتقالــی از ســوی ســایر
مؤسسات.
مزیــت عمــده ایــن طبقهبنــدی ایــن اســت کــه فهــم آن بــرای اســتفادهکنندگان بالقــوه سیســتم
حســابداری اجتماعــی بــهدلیــل نشــاندادن عناصــر بافــت اجتماعــی بســیاری از کشــورها ،آســان اســت.
حقوقدانــان ،روزنامهنــگاران ،سیاســتمداران ،اقتصاددانــان و ســایر عالقمنــدان میتواننــد فهــم مســتقیمی از
ســطح و ســاختار درآمدهــای سیســتم حســابداری اجتماعــی و بودجــه اجتماعی داشــته باشــند .ایــن اطالعات
در مباحــث اقتصــاد ُخــرد بــرای تحلیــل اثــرات ســاختار مالــی اجتماعــی یــک کشــور بــر هزینههــای نیــروی
کار و درآمــد قابــل تصــرف خانوارهــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .باتوجــه بــه مقبولیــت ایــن ســاختار
بینالمللــی ،ایــن نــوع طبقهبنــدی احتمــاالً در هنــگام اســتفاده در مقایســههای بینالمللــی سیســتمهای
حمایــت اجتماعــی ،مناقشــات کمتــری را بههمــراه خواهــد داشــت.
تعاریــف ســرفصلها بهطــور روشــمند بــا سیســتم حســابداری ملــی مرتبــط شــدهاند؛ بهعنــوان مثــال
در آلمــان یــک برنامــه کاربــردی دربــاره بــرآورد درآمــدی سیســتم حســابداری اجتماعــی براســاس مقولههای
قانونــی وجــود دارد و تمــام مؤسســات حســابداری اجتماعــی (حــدود  30مؤسســه) ســاختار مشــابهی از
اطالعــات را بــرای دورهای بیــش از  40ســال بـهکار میگیرنــد و ازایـنرو مبنــای اســتواری را ایجــاد کردهانــد
بــرای .1 :تحلیــل تجربــی بــازار کار و اثــرات اقتصــادی بــر بخــش درآمــدی سیســتم در گذشــته .2 ،واکنــش
بــه تغییــرات در قوانیــن .3 ،تدویــن فرضیههــا براســاس تحــوالت آینــده در چارچــوب بــازار کار فرضــی،
تحــوالت اقتصــادی و قانونــی (مدلســازی) .بــه غیــر از کاربــرد در مدلســازی ،ایــن ســریهای بلندمــدت
زمانــی ،اطالعــات دقیــق آمــاری را براســاس تاریــخ سیاس ـتهای اجتماعــی پــس از جنــگ در آلمــان ارائــه
میدهنــد.
1
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 .3-2-2درآمدها براساس بخش اقتصاد
دومیــن حالــت بــرای طبقهبنــدی درآمدهــا؛ طبقهبنــدی براســاس بخــش اقتصــاد اســت .بــرای فهــم
ایــن طبقهبنــدی ،برخــی منابــع بایــد مجــددا ً در سیســتم حســابداری ملــی ســاخته شــوند کــه در اصــل
براســاس تئــوری چرخ ـهای جریانهــای ســرمایهگذاری درون یــک اقتصــاد و میــان اقتصادهــا پایهگــذاری
شــده اســت .در سیســتم حســابداری ملــی ،یــک اقتصــاد ملــی ممکــن اســت در قالــب بخشهــای زیــر
طبقهبنــدی شــود.
فهرست .4
 بنگاهها

 بنگاههای بخش 1 بنگاههای بخش 2 بنگاههای بخش n بخش دولتی
 دولت مرکزی دولتهای استانی دولتهای محلی (شهرداریها) مؤسسات تأمیناجتماعی خانوارها
 خانوارهای نوع 1 خانوارهای نوع 2 خانوارهای نوع m سازمانهای خصوصی
 سازمان خصوصی 1 سازمان خصوصی 2 سازمان خصوصی k سایر بنگاهها
همــه ایــن بخشهــا از طریــق فعالیتهــای اقتصــادی بــا نظــام حمایــت اجتماعــی یــک کشــور (و
بهصــورت بالقــوه بــا نظامهــای حمایــت اجتماعــی در خــارج) مرتبــط شــدهاند.
یــک مشــکل آمــاری عمــده در ایــن دســتهبندی ایــن اســت کــه معمــوالً نیازمنــد اطالعــات عــددی قابــل
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توجــه و تخمینهــای فــراوان آمــاری اســت .بهعنــوان مثــال ،بــرای تخصیــص حــق بیمههــای کارفرمایــان
بــه بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،دانســتن ســهمهای مطلــق یــا نســبی حــق بیمــه پرداختــی کارفرمایــان
در بخشهــای مختلــف ضــروری اســت .ایــن اطالعــات معمــوالً تنهــا هنگامــی قابــل دسترســی اســت کــه
سیســتم گزارشــگیری پیشــرفته آمــاری در ســطح ملــی وجــود داشــته باشــد.

کمبودهــای اطالعاتــی را میتــوان از طریــق کاربــرد شــاخصهای آمــاری در مــورد مجمــوع حقــوق
مشــمول کســورات حــق بیمــه در بخشهــای مختلــف اقتصــادی برطــرف ،و ســپس توزیــع بخشــی حــق
بیمههــا را براســاس آن بــرآورد کــرد .امــا اگــر اطالعــات دربــاره ســاختار بخشــی اقتصــاد کــم باشــد ،بیشــتر
برآوردهایــی کــه در مرحلــه مشــخصی از کار اســتفاده شــده ممکــن اســت نتایــج نامعتبــری را بهدســت دهــد.
یکــی از اهــداف اصلــی ایجــاد سیســتم حســابداری اجتماعــی ،اســتفاده از آن بهعنــوان یــک مبنــای
بــرآوردی اســت .بــرای چنیــن کارکــردی ،بایــد متغیرهــای دیگــری در بخشهــای مختلــف اقتصــادی (میــزان
اســتخدام نیــروی کار بخــش ،حقــوق متوســط بخــش ،بهــرهوری بخــش ،نرخهــای حــق بیمــه بخــش [اگــر
قابــل اجــرا باشــد] و )....طراحــی شــود .برنامهریــزی بخشــی اقتصادهــا معمــوالً نیازمنــد زیربنــای پرهزینــه و
پیچیــدهای بــرای پشــتیبانی اســت کــه کار اقتصادســنجی زیــادی را میطلبــد و ممکــن اســت روزآمــد کــردن
آن نیــز پرهزینــه باشــد .بنابرایــن قبــل از معرفــی طبقهبنــدی بخشــی درآمدهــای سیســتم حســابداری
اجتماعــی ،بایــد ایــن موضــوع بــه دقــت مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد کــه آیــا اطالعــات ضــروری بــرای انجــام
چنیــن کاری و ابــزار تحلیلــی اســتفاده مؤثــر از ایــن اطالعــات در یــک دوره بلندمــدت زمانــی ،در دســترس
اســت یــا نــه.
 .3-3ترکیب هزینههای سیستم حسابداری اجتماعی
انــواع هزینههــای طبقهبندیشــده در بخــش  3-1-2پایههایــی بــرای گــردآوری هزینههــای سیســتم
حســابداری اجتماعــی هســتند .از لحــاظ نظــری تمــام دادههــا میتواننــد بهصــورت مجــزا و غیرتجمعــی در
حــد نیــاز و در چارچــوب فهرســتی از انــواع هزینههــا باقــی بماننــد .غالبـاً در عمــل دو شــیوه متفــاوت بــرای
دقــت در هزینههــای اجتماعــی وجــود دارد .1 .دســته بنــدی هزینههــا براســاس مقولــه اقتصــادی کــه بــه
لحــاظ فنــی بهمعنــای پــردازش دادههــای اساســی بــه شــیوهای اســت کــه متدلــوژی و تعاریــف سیســتم
حســابداری ملــی را تأمیــن میکنــد .2 .دســتهبندی دادههــای آمــاری از طریــق «کارکــرد اجتماعــی».
 .3-3-1هزینهها بر مبنای مقوله اقتصادی
یــک حالــت موجــود بــرای دســتهبندی هزینههــای سیســتم حســابداری اجتماعــی بــر مبنــای مقولــه
اقتصــادی بهصــورت زیــر اســت:
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فهرست .5
 جایگزینهای درآمد (مزایای نقدی)
 بازپرداختها (نقدی)
 کاالها و خدمات (مزایای غیرنقدی)

 خدمات عمومی
 دستگاه اجرایی (غیرنقدی) خدمات حمایتی (غیرنقدی) کمکهای بالعوض (نقدی  /غیرنقدی) پرداختهای انتقالی به سایر مؤسسات (نقدی)
این طبقهبندی بهصورتهای زیر با سیستم حسابداری ملی مرتبط میشود:
 جایگزینـهای درآمــدی و بازپرداختهــا بــه ذینفعــان در سیســتم حمایــت اجتماعــی بخشــی از درآمــد
قابــل تصــرف خانوارهــا اســت و کاالهــا و خدمــات ،خدمــات اداری و خدمــات حمایتــی خــاص بخشــی از
مصــرف دولتــی هســتند؛ کمکهــای بالعــوض ممکــن اســت بخشــی از درآمــد قابــل تصــرف خانــوار (اگــر
بهصــورت نقــدی باشــد) و یــا بخشــی از مصــرف دولتــی باشــد (اگــر بهصــورت غیــر نقــدی باشــد).
« پرداختهــای انتقالــی بــه ســایر مؤسســات» بــرای بهدس ـتآوردن حســاب کاملــی از هزینههــای
نهــادی منظــور شــده اســت (در ســطح سیســتم حســابداری اجتماعــی کل پرداختهــای انتقالــی بــه دیگــر
مؤسســات و دریافتهــای انتقالــی از دیگــر مؤسســات بــا یکدیگــر ادغــام شــدهاند ،لــذا مجموعشــان برابــر
صفــر اســت).

 .3-3-2هزینهها بر مبنای کارکرد اجتماعی
هزینــه بــر مبنــای کارکــرد بــر توصیــف ســاختار سیســتم حســابداری اجتماعــی براســاس پیشــامدها و
مخاطرههــای عمــده تحــت پوشــش اجتماعــی ،تأکیــد دارد .فهرســت کارکردهــای زیــر یــک طــرح احتمالــی
از ایــن حالــت را توصیــف میکنــد:
فهرست .6
 سالمندی و بازماندگان سالمندی -بازماندگان
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بهداشت و درمان

 پیشگیری و توانبخشی بیماری آسیب ناشی از کار و بیماریهای شغلی از کار افتادگی خانواده
 کودکان و جوانان بارداری سایر کارکردهای خانواده اشتغال
 آموزش شغلی تحرک شغلی بیکاری مسکن
 نیازمندی عمومی (فقر)
سایر کارکردها
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه سیســتم حســابداری اجتماعــی طبقهبنــدی کارکــردی را بــرای تمــام
هزینههــا از جملــه هزینههــای اداری مــورد اســتفاده قــرار میدهــد .همانگونــه کــه پیشتــر اشــاره شــد،
هزینههــای جــاری ،خریــد داراییهــای ســرمایهای ثابــت یــا معامــات در داراییهــای مالــی ماننــد تأمیــن
وامهــا را شــامل نمیشــود و در اصــل بــه ادارات غیرمســتقل کــه در آن هزینههــا نمیتوانــد جــدای از ســایر
مخــارج باشــد و بــه واحدهایــی کــه قــادر بــه تفکیــک هزینههــای اداریشــان بــر مبنــای کارکــرد نیســتند،
اشــاره دارد.
طراحــی ســاختار هزینـ های سیســتم حســابداری اجتماعــی کارکــردی چنــدان هم آســان نیســت .بهعنوان
مثــال تمــام هزینههــای اجتماعــی میتواننــد بهعنــوان هدفگــذاری در کاهــش یــا پیشــگیری فقــر در
نظــر گرفتــه شــوند از ایـنرو ممکــن اســت ثبــت تمــام هزینههــای اجتماعــی تحــت عنــوان «نیازمندیهــای
عمومــی (فقــر)» جــذاب و اغواکننــده اســت .یــا اینکــه تمــام هزینههــای اجتماعــی در نهایــت بهصــورت
مســتقیم یــا غیرمســتقیم بهســوی خانوارهــا جریــان مییابــد و در نتیجــه ممکــن اســت تحــت کارکــرد
«خانــواده» فهرســت شــوند.
برای یافتن راهحلی عملی برای این مسئله روششناختی ،ضروری است فهم روشنی از قوانین یک کشور و
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همچنین اهداف قانونی مورد نظر داشته باشیم .هرچند در آن صورت هم ممکن است تصمیمگیری در مورد ثبت
مزایای خاص آسان نباشد .مجددا ً یک حالت حمایت اجتماعی را مثال میزنیم .قوانین تحت شرایط مشخصی،
مزایایی را در نظر میگیرند .بهعنوان مثال یک قانون میتواند تصریح کند که «مزایای نقدی برای پیشگیری از
فقر به خانوارها و کودکان پرداخت شود» .بخش دیگری از این قانون ممکن است در شرایط معینی پرداختهای
خاصی را برای افراد بسیار مسن (مث ً
ال باالی  70سال) جهت پیشگیری از فقر پیشبینی نماید .در این وضعیت
سیستم حسابداری اجتماعیی که توسط متخصص آمار راهاندازی میشود ممکن است همچنان با مسئلهای جدی
در امر تصمیمگیری مواجه باشد .آیا باید تمام این مزایا تحت کارکرد «فقر» قرار گیرند؟ یا اینکه در مثال اول
باید تحت کارکرد «خانواده» باشند و یا براساس مثال دوم تحت کارکرد «سالمندی»؟ بعضی اوقات تجربه آماری
رایج و یا مباحثه عمومی فراگیر در یک کشور میتواند به امر تصمیمگیری کمک کند .اگر خطوط راهنمای
مذکور مبهم یا غیرمعتبر باشند ،ممکن است تالش برای یافتن اینکه قانونگذار در هنگام وضع یک قانون خاص
چه چیزی را در ذهن داشته است ،صورت گیرد .با توجه به این مثالها ،هدف چه بوده است؛ ارتقاء خانوادهها یا
پیشگیری از فقر؟ اگر این اطالعات بهصورتی مبهم باقی بمانند ،تعیین جای هزینهها در این دستهبندی ماهیت
موقتی مییابد.
گاهی هم ممکن است اطالعات آماری الزم برای تعیین اینکه کدام کارکرد برای مشخصکردن جای یک
آیتم هزین های خاص در دستهبندی مناسب است ،معتبر و دقیق نباشد ،و این احتمال وجود دارد که یا میزان کل
تحت یک کارکرد نشان داده شود و یا برآوردها برای اختصاص نسبتهای معینی از این آیتمها به کارکردهای
متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.
اگر سیستم حسابداری اجتماعی صرفاً برای فراهمکردن یک ابزار اطالعات ملی طراحی شده باشد ،آنگاه
عمل جایابی میتواند یا براساس مقررات ملی فراگیر و یا براساس تصمیمات غیررسمی خردمندانه مبتنی باشد.
اما یک سیستم حسابداری اجتماعی (بودجه اجتماعی) معموالً دارای جنبههایی بینالمللی نیز هست ،زیرا باید
مقایسههای بینالمللی سطوح هزین های اجتماعی را برمبنای کارکردهای متفاوت مدنظر داشته باشد .بدینمنظور
متناسبکردن عمل جایابی سیستم حسابداری اجتماعی (متدلوژی) بهصورت بینالمللی حداقل در محدودهای
فراتر از یک کشور و یا با طرفهای عمده تجاریاش ضروری است.
در آلمان ،تضعیف سیاستهای خانواده تا حدود  40سال پیش ،دلیل اصلی کاهش شدید تعداد تولد
سالیانه کودکان بوده است .بهداشت و درمان عمدتاً بهدلیل اعمال موفقیتآمیز سیاستهای درآمدی ،تغییر
ساختار تقاضای جمعیت برای اقدامات بهینه مراقبتهای بهداشتی (و کاهش تقاضاهای القایی) ،و پیشرفتهای
تکنولوژیک اهمیت قابل توجهی یافته است .این تغییرات سیاستی و صرفهجوییهای ناشی از آن موجب شد تا
دولت امکان یابد سهم هزینههای سیاستگذاری اشتغال و مقرریهای بیکاری را بهمیزان قابل توجهی افزایش دهد
که نتیجه توجه حمایت اجتماعی به مسائل ساختاری و ادواری رو به افزایش بازار کار بود.
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 .3-4طبقهبندی نهادی
رویکــرد نهــادی ،منطبقکــردن هزینههــا و درآمدهــای حمایــت اجتماعــی را بــر اســاس ســاختار نهــادی
موجــود یــک سیســتم حمایــت اجتماعــی مدنظــر دارد .در کشــورهایی کــه سیســتم حمایــت اجتماعــی از
ســوی مؤسســاتی جــدای از بودجــه عمومــی دولــت اداره شــده اســت ،تمــام اطالعــات مــورد نیــاز بــرای ایجاد
سیســتم حســابداری اجتماعــی در حســابهای ایــن مؤسســات وجــود دارد ،امــا ممکــن اســت در جزییــات
وضعیــت مخدوشــی وجــود داشــته باشــد.
معمــوالً عــاوه بــر مؤسســات تأمیناجتماعــی ،هزینههــای اجتماعــیای وجــود دارنــد کــه بهطــور
مســتقیم در چارچــوب بودجههــای عمومــی دولــت یــا از ســوی کارفرمایــان از طریــق کانالهایــی همچــون
بودجههــای شــهرداری پرداخــت میشــوند .در واقــع مزایایــی وجــود دارنــد کــه همیشــه نمیتواننــد بــه
آســانی بــا مؤسســات اجتماعــی معیــن ارتبــاط داده شــوند .مثالهایــی از ایــن نــوع مســاعدتها عبارتنــد
از :مزایــای کارفرمایــان یــا مســتمریهای بازنشســتگی و ســایر مزایــای کارمنــدان دولتــی و نیروهــای مســلح
(ایــن مزایــا مســتقیماً در بودجههــای ســطوح مختلــف دولــت و بهصــورت معــاف از مالیــات تأمیــن میشــود).
در تمــام ایــن حالتهــا بــرای ایجــاد مؤسســات سیســتم حســابداری اجتماعــی ،بایــد نهادهــای «مفهومــی»

یــا «مجــازی» ســاخته شــوند .معیــار انجــام چنیــن کاری (وجــود یــک قانــون خــاص و یــا توافقــات الــزامآور
میــان کارفرمایــان و کارمنــدان براســاس پرداخــت مزایــای معیــن اســت؛ مزایایــی کــه بهصــورت داوطلبانــه
از ســوی کارفرمــا براســاس قوانیــن یــا از طریــق تصمیمــات قضایــی بــه هــر کارمنــد پرداخــت میشــود،
منجــر بــه ایجــاد یــک نهــاد مجــزا میشــود .در بخــش درآمــدی ،نهادهــای مجــازی تمــام درآمدهــای مــورد
نیــاز بــرای تأمیــن مالــی هزینههایشــان را در بــر میگیرنــد؛ در بخــش هزین ـ های ایــن مؤسســات تمامــی
هزینههــای پرداختــی ،بهعــاوه ســرمایهگذاری در داراییهــای واقعــی کــه بــه حفــظ پایههــای عملیاتــی
بــرای پرداخــت ایــن مزایــا نیــاز دارنــد و هزینههــای خــاص اداری را شــامل میشــود .در بعضــی ازایــن
حالتهــا ممکــن اســت اطالعــات مــورد نیــاز بــر مبنــای ســرمایهگذاریها و هزینههــای اداری در دســترس
نباشــد ،از ای ـنرو بــرای پــر کــردن خألهــای آمــاری بایــد ارقــام تخمینــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
 .3-4-1نهادها
فهرســت نهادهــای ذیــل سیســتم حســابداری اجتماعــی بــه قانــون و موقعیــت اجرایــی آن در یک کشــور
بســتگی دارد .در اینجــا عمدتـاً سیســتم حســابداری اجتماعــی آلمــان بهعنــوان یکــی از نمونههــای پیشــرفته
بررســی میشــود .سیســتم حســابداری اجتماعــی آلمــان در دو رویکــردی نهــادی متفــاوت طراحــی شــده
اســت؛ مــدل ملــی آلمــان و مــدل اتحادیــه اروپــا .مــدل ملــی آلمــان در فهرســت ( )7آمــده اســت:

بودجهریزی اجتامعی
فهرست .7
 نظامهای همگانی
 بیمه بازنشستگی بیمه بازنشستگی دستمزدبگیران بیمه بازنشستگی کارمندان حقوقبگیر بیمه بازنشستگی کارگران معدن بیمه درمان بیمه حوادث و بیماریهای شغلی بیمه و مساعدت بیکاری مزایای عائلهمندی کمکهزینههای پرورش کودک نظامهای ویژه

 مساعدت سالمندی برای کشاورزان بیمه سالمندی برای مشاغل آزاد نظامهای قانونی (اجباری)
 حقوق بازنشستگی کارمندان دولت فوقالعاده حقوق و دستمزد خانوار کارکنان دولت حمایت درمانی کارمندان دولت مزایای کارفرمایان
 پرداخت مستمر حقوق در حالت بیماری مستمری بازنشستگی تکمیلی کارفرمایان خصوصی مستمری بازنشستگی تکمیلی کارفرمایان عمومی مزایای داوطلبانه و قراردادی نظامهای جبرانی
 مستمریهای مصدومان جنگی و مزایای مرتبط غرامتها و پرداختهای مرتبط -سایر پرداختهای جبرانی
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 خدمات و مساعدتهای اجتماعی
 مساعدت اجتماعی عمومی دولت مساعدت جوانان ارتقاء آموزشی فوقالعاده مسکن (کمکهزینه مسکن) خدمات بهداشت و درمان ملی مزایای (مالی) غیرمستقیم

تخفیفهای مالیات بر درآمد برای اهداف اجتماعی
یارانههای غیرمستقیم برای ترویج مالکیت خانهها
دومیــن مدل سیســتم حســابداری اجتماعی آلمان ،ســاختار نهادی را کــه در میان دولتهای عضــو اتحادیه اروپا
بر آن توافق شده است ،نشان میدهد:
فهرست .8
نهادهای بودجه اجتماعی آلمان براساس طبقهبندی اتحادیه اروپا:
 نظامهای پایه
 نظامهای ملی مزایای عائلهمندی
 کمکهزینههای پرورش کودک
نظامهای عمومی
 بیمه های درمانی
 بیمههای بازنشستگی
 بیمههای بیماریها و حوادث شغلی
 بیمه بیکاری
 پرداخت مستمر حقوق در حالت بیماری
 نظامهای ویژهنظا م اجباری
 حقوق بازنشستگی کارمندان دولت
 فوقالعاده حقوق و دستمزد خانوار کارکنان دولت
 حمایت درمانی کارمندان دولت

بودجهریزی اجتامعی
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 سایر نظامهای اشتغال محور مساعدت سالمندی برای کشاورزان
 بیمه سالمندی برای مشاغل آزاد
 نظامهای مرتبط با قربانیان جنگ و دیگران مستمریهای مصدومان جنگی و مزایای مرتبط
 غرامتها و پرداختهای مرتبط
 سایر پرداختهای جبرانی
نظامهای تکمیلی
نظامهای ملی
مساعدت جوانان
خدمات بهداشت و درمان ملی
نظامهای عمومی
مستمریهای تکمیلی بازنشستگی کارفرمایان خصوصی
نظامهای ویژه
مستمریهای تکمیلی بازنشستگی کارفرمایان عمومی
نظامهای داوطلبانه
مزایای داوطلبانه و قراردادی کارفرمایان
 سایر نظامهای حمایت اجتماعی
مساعدت اجتماعی عمومی دولت
 ارتقاء آموزشی کمکهزینه مسکن مساعدت بیکاریتفاوت این دو نوع طبقهبندی در نظام بودجهریزی آلمان بدین شرح است که طبقهبندی ملی آلمان کموبیش
تکامل ساختار نهادی نظام را بهصورت تاریخی نشان میدهد ،اما طبقهبندی اتحادیه اروپا بهعنوان یک طرح کلی
برای فراهمکردن امکان مقایسههای کمی و ساختاری میان دولتهای عضو شناخته میشود .در اینجا نیز ایجاد
یک سیستم حسابداری اجتماعی متناسب با نظامهای مشابه حسابداری بینالمللی باید از ابتدا مد نظر قرار گیرد.
هنگامی که ساختار سیستم حسابداری اجتماعی نهادی (در طبقهبندی ملی یا بینالمللی و یا هر دو) وجود
داشته باشد ،امکان ارائه هزینهها و درآمدهای سیستم از طریق نهادها و براساس طبقهبندیهای متفاوت درآمد
و هزینه ،آنگونه که در بخشهای  3-2و  3-3توصیف شد ،وجود دارد.
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 .3-4-2درآمدها بر مبنای مقوله
طبقهبندیهــای محتمــل درآمدهــا در بخشهــای  3-2-1و  3-2-2در انــواع «درآمدهــا براســاس
مقولــه قانونــی» و «درآمدهــا براســاس بخــش اقتصــاد» توضیــح داده شــد .بــر ایــن اســاس بــرای مؤسســات
یــک کشــور ،درآمدهــا ممکــن اســت بهصــورت زیــر ،ســاخت یافتــه باشــد:
فهرست .9
درآمدها براساس مقوله قانونی
 حق بیمههای اجتماعی

 حق بیمههای جمعیت بیمهشده حق بیمههای کارمندان
 حق بیمههای اشخاص خویشفرما
 حق بیمههای ذینفعان
 حق بیمههای سایر اشخاص
 حق بیمههای پرداخت شده توسط مؤسسات دولتی بهجای ذینفعان
 حق بیمههای کارفرمایان حق بیمههای واقعی
 حق بیمههای نسبی
 یارانهها
 یارانههای پرداختشده از سوی دولت یارانههای پرداختشده از محل سایر منابع سایر درآمدها
 پرداختهای انتقالی از سایر مؤسسات
و بصورت جایگزین یا همزمان به شکل زیر
درآمدها براساس بخش اقتصاد
 بنگاهها
 بنگاههای بخش 1 بنگاههای بخش 2 بنگاههای بخش n بخش دولتی

بودجهریزی اجتامعی
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 دولت مرکزی دولتهای استانی دولتهای محلی (شهرداریها) مؤسسات تأمیناجتماعی خانوارها

 خانوارهای نوع 1 خانوارهای نوع 2 خانوارهای نوع m سازمانهای خصوصی
سازمان خصوصی 1
سازمان خصوصی 2
سازمان خصوصی k
 سایر
در صــورت وجــود پرداختهــای انتقالــی بیــن مؤسسـهای و در ســطح مؤسســات منفــرد ،ممکــن اســت
مقادیــر کل درآمدهــا براســاس مقولــه قانونــی و برمبنــای بخــش اقتصــادی بــا یکدیگــر برابــر نباشــند ،زیــرا
جریانهــای مالــی ناشــی از بخشهــای اقتصــادی ،دریافتهــای بیــرون از سیســتم حمایــت اجتماعــی را
نشــان میدهــد در حالــی کــه پرداختهــای انتقالــی جریانهــای مالــی درون سیســتم را .در ایــن حالتهــا
تفاضــل میــان دو مجمــوع ممکــن اســت خالــص پرداختهــای دریافتشــده (تفاضــل میــان دریافتهــا و
پرداختهــای انتقالــی یــک مؤسســه) باشــد.
بنابرایــن در یــک ســطح تجمعــی ثابــت ،سیســتم حســابداری اجتماعــی (کل درآمدهــای دریافتشــده
حمایــت اجتماعــی ملــی) ممکــن اســت تفاوتــی وجــود نداشــته باشــد ،ضمــن اینکــه ایــن مقــدار ،درآمــد
کل دریافتشــده از بیــرون سیســتم حمایــت اجتماعــی را بــدون در نظــر گرفتــن جریانهــای مالــی بیــن
مؤسســهای آن نشــان میدهــد.
 .3-4-3هزینهها براساس مقوله
طبقهبندیهــای محتمــل هزینههــا در بخشهــای  3-3-1و  3-3-2در انــواع حالتهــای «هزینــه
بــر مبنــای مقولــه اقتصــادی» و «هزینــه بــر مبنــای کارکــرد اجتماعــی» توصیــف شــدند .بــر ایــن اســاس
هزینههــا بــرای هــر کــدام از مؤسســات یــک کشــور ممکــن اســت بهصــورت زیــر ارائــه شــود:
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فهرست .10
هزینهها بر مبنای مقوله اقتصادی
 جایگزینهای درآمدی (مزایای نقدی)


بازپرداختها (نقدی)

 کاالها و خدمات (غیر نقدی)
 خدمات عمومی
 اداری حمایتهای خاص کمکهای مالی بالعوض پرداختهای انتقالی به سایر مؤسسات
و بهصورت جایگزین یا همزمان به شکل زیر:
 سالمندی و بازماندگان
 سالمندی بازماندگان بهداشت و درمان
 پیشگیری و توانبخشی بیماری آسیب ناشی از کار و بیماری شغلی ازکارافتادگی خانواده
 کودکان و جوانان بارداری سایر کارکردهای خانواده اشتغال
 آموزش شغلی تحرک شغلی بیکاری مسکن
 نیازمندی عمومی (فقر)

فقر درآمدی ،فقر قابلیتی و طرد اجتماعی :روندشناسی تحول مفاهیم در بررسی فقر و محرومیت
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 سایر کارکردها
در اینجــا نیــز در حالــت وجــود پرداختهــای انتقالــی بیــن مؤسس ـهای و در ســطح مؤسســه منفــرد،
ممکــن اســت مقادیــر کل هزینههــا در دو نــوع طبقهبنــدی بــا یکدیگــر برابــر نباشــند ،زیــرا جریانهــای
کارکــردی مالــی مقادیــر مســتقیم یــا غیرمســتقیم موجــود بــرای خانوارهــا را نشــان میدهــد ،در حالیکــه
پرداختهــای انتقالــی جریــان مالــی درون سیســتم حمایــت اجتماعــی را .در ایــن حالــت تفاضــل میــان دو
حاصــل جمــع ،خالــص پرداختهــای انتقالــی یــک مؤسســه را نشــان میدهــد (تفاضــل میــان دریافتهــا و
پرداختهــای انتقالــی مؤسســه) .بنابرایــن در ســطح تجمعــی ثابــت ،سیســتم حســابداری اجتماعــی ممکــن
اســت تفاوتــی وجــود نداشــته باشــد (همانگونــه کــه در بخــش درآمــدی سیســتم حســابداری اجتماعــی نیــز
وجــود نداشــت).
جمعبندی

بر اساس رویکرد سازمان بینالمللی کار که مورد تأکید کتاب است ،مدل بودجه اجتماعی دارای زیرمدلهای
مختلفی است که میتوانند بهصورت همزمان و یا بهطور مستقل برای اهداف جداگانه بهکار گرفته شوند .این
مدلها عبارتند از :مدل جمعیتشناختی و مدل عرضه نیروی کار که بهترتیب برنامهریزی برای جمعیت و
نیروی کار را برعهده دارند؛ کارکرد مدل اقتصادی برنامهریزی تولید ناخالص داخلی ،قیمتها ،حقوق و دستمزد،
بهرهوری نیروی کار ،تقاضای کار ،بیکاری و ...است که تأثیر مستقیمی بر سیستم حمایت اجتماعی دارند؛ مدل
بودجه دولتی ،درآمدها و هزینههای سطوح متفاوت اداری دولت را نشان میدهد و مدل حمایت اجتماعی شامل
زیرمدلهای بازنشستگی ،بهداشت و درمان ،بودجه اجتماعی و سایر زیرمدلها است.
مدل حمایت اجتماعی اساس مدلسازی بودجه اجتماعی است که هزینهها و درآمدهای شاخههای اصلی
نظام حمایت اجتماعی را نشان میدهد .هدف مدل بودجه اجتماعی تأکید بر بخش اجتماعی کشورهاست نه
تأکید بر حوزه سیاستهای مالیاتی و یا انواع هزینههای دولت .اما بخش قابل توجهی از هزینههای اجتماعی
مستقیماً در قالب بودجه دولت تأمین میشود؛ نظیر مراقبتهای بهداشتی ،مساعدت اجتماعی ،مزایای مسکن،
مزایای خانواده و...
تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری نظـام حمایت اجتماعی هر کشـور از برنامهریزی جمعیتی ،اقتصادی و سیسـتم پولی
و مالـی اسـت ،لـذا توجـه بـه ایـن رابطـه در طراحـی هـر مدلی بـرای تأمیـن هزینههـای اجتماعـی ضـروری به نظر
میرسـد .نویسـندگان تلاش کردهانـد تـا در حـد امـکان دیدگاهشـان را در ارائه روشـی متدولوژیک بـرای گردآوری
و تحلیـل دادههـا و همچنیـن کمـک بـه ارتقـای قابلیـت سـنجش و ارزیابـی نظامهـای حمایـت اجتماعـی در میان
کشـورها ،بـه شـکلی روشـن و قابل فهـم صورتبنـدی کنند.
1
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