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بودجهریزیاجتماعی1

ترجمهوتلخیص:رضاامیدی

مقدمه
حمایــت اجتماعــی2 بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای اساســی در مخــارج عمومــی کل3 به شــمار می آیــد و 
حجــم بــاالی آن از کل مخــارج، بــا چالش هــای مــداوم سیاســی روبــه رو اســت. در اغلــب جریان هــای فکــری 
ــر  ــد در نظ ــرای تولی ــه ا ی ب ــی هزین ــری و عامل ــرای انعطاف پذی ــی ب ــوان مانع ــوع به عن ــن موض ــی، ای جهان
گرفتــه می شــود کــه موجــب کنــدی رشــد درآمــد می شــود. از ایــن رو، در بســیاری از کشــورهای جهــان 
ــاظ  ــاد آن، به لح ــای زی ــل هزینه ه ــی به دلی ــت اجتماع ــای حمای ــه برنامه ه ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ای
اقتصــادی قابــل تــداوم نیســت و در عیــن حــال فشــارهای اجتماعــی بــرای افزایــش آن نیــز وجــود دارد کــه 

ــد. ــش می افزای ــر شــدت چال ب
ــال  ــده را اعم ــازوکارهای محدودکنن ــت ها و س ــی از سیاس ــف انواع ــورهای مختل ــاس، کش ــن اس ــر ای ب
می کننــد و از ســطح فراگیــری جمعیتــی و جامعیــت خدمــات بــه  ســمت سیاســت های هدفمنــد متمرکــز 

ــد.  ــش رفته ان ــات پی ــطح بندی خدم ــی و س ــاص اجتماع ــای خ ــر گروه ه ب
بــا ایــن وجــود، بررســی رونــد تحــوالت در بســیاری از کشــورها نشــان می دهــد کــه رونــق اقتصــادی اگــر 
از طریــق نظــام حمایــت اجتماعــی کارا و قابــل اعتمــاد پشــتیبانی نشــود، نمی توانــد در دوره هــای بلندمــدت 
ــاز توزیــع  زمانــی تــداوم یابــد. نظــام حمایتــی میــزان قابــل توجهــی از درآمــد حاصــل از تولیــد ملــی را ب

می کنــد. 
شکســت ســرمایه داری بــازار )ســال های دور در آفریقــا، اواخــر دهــه 90 در آســیای جنوبــی، به صــورت 
مکــرر در آمریــکای التیــن و در ســال های اخیــر در روســیه فــدرال( بــا فقــدان یــا تضعیــف نظــام حمایــت 
اجتماعــی، ارتبــاط معنــاداری داشــته اســت. در گذشــته، حمایــت اجتماعــی به عنــوان مانعــی در برابــر رشــد 
اقتصــادی مدنظــر بــوده و از ایــن رو بســیاری از دولت هــا به صــورت جــدی بــه تأمیــن مالــی نظــام حمایــت 

ــد.  اجتماعــی توجــه نکرده ان
دولت هــا به طــور مســتمر بایــد نظــام حمایــت اجتماعــی را بــا تغییــرات محیــط اقتصــادی، جمعیتــی و 

1. این متن برگرفته از فصل های 1و 2 کتاب 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 جهانی شــدن و تغییــرات جمعیتــی 
ــکای التیــن و کشــورهای در حــال  ــای شــرقی و مرکــزی، کشــورهای آســیایی و آمری و در کشــورهای اروپ

توســعه آســیا، اقیانوســیه و آفریقــا بــا فرایندهــای تعدیــل ســاختاری مرتبــط اســت. 
ــرل  ــت کنت ــای تح ــا و آژانس ه ــش دولت ه ــت، نق ــازی دول ــاختاری و کوچک س ــل س ــتای تعدی در راس
ــق  ــورد بررســی های دقی ــی م ــی در حــوزه حمایت ــش جــدی مواجــه شــده و مخــارج عموم ــا چال ــت ب دول
ــد  ــی1 از تولی ــای انتقال ــه ســهم پرداخت ه ــن در کشــورهایی ک ــر ای ــاوه ب ــه اســت. ع ــرار گرفت ــادی ق انتق
ناخالــص داخلــی رو بــه افزایــش بــوده اســت و بخــش قابــل توجهــی از بودجــه عمومــی دولــت بــه هزینه هــای 
ــز توســعه  ــی نی ــای اجتماع ــر حوزه ه ــه اســت، ســازوکارهای نظــارت ب ــی و رفاهــی اختصــاص یافت اجتماع
یافتــه اســت. پیش شــرط اساســی بــرای توســعه سیســتم نظارتــی در حــوزه اجتماعــی توجــه بــه ایــن نکتــه 
ــای  ــوند؟ نیازه ــه می ش ــا هزین ــی در کج ــع مال ــت؟، مناب ــدر اس ــا چق ــش هزینه ه ــطح پوش ــه س ــت ک اس
اساســی کدامنــد؟ و هزینــه اجتماعــی چگونــه ممکــن اســت تحــت ســناریوهای مختلــف اقتصــادی و اقدامات 

اصاحــی توســعه یابــد؟ 
بدیــن منظــور، بودجه ریــزی اجتماعــی کــه متشــکل از حســابداری شــفاف اجتماعــی و سیســتم دقیــق 
بــرآوردی اســت بایــد به عنــوان یکــی از پایه هــای اساســی در سیاســتگذاری اجتماعــی مدنظــر قــرار گیــرد. 

1-1.دوپرسش 
در ابتدا باید به دو پرسش اساس پاسخ داد: 

 بودجه ریزی اجتماعی چیست؟ 
 چرا کشورها نیاز به بودجه ریزی اجتماعی دارند؟ 

2-1.بودجهریزیاجتماعیچیست؟ 
ــزی اجتماعــی از دو عنصــر اساســی تشــکیل می شــود: اولیــن عنصــر، ماهیتــی آمــاری دارد و  بودجه ری
عبــارت اســت از گــردآوری روشــمند درآمدهــا و هزینه هــای نظــام حمایــت اجتماعــی کشــور. ایــن عنصــر 

ســازنده سیســتم حســابداری اجتماعــی2 نامیــده می شــود. 
عنصــر دوم عبــارت اســت از پیش بینــی درآمــد و هزینــه )بــرآورد بودجــه( بــرای یــک دوره زمانی متوســط 
ــدرت  ــگاری و ق ــن، جمعیت ن ــاد جایگزی ــاس اقتص ــی براس ــای اجتماع ــا و درآمده ــازی هزینه ه و شبیه س
قانونــی کــه ایــن عنصــر بودجــه اجتماعــی3 نامیــده می شــود. مــا ایــن مفهــوم را در چارچوبــی گســترده بــکار 

1. Transfers 
2. Social Accunting System )سیستم حسابداری اجتماعی( 
3. Social Budget 
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می بریــم کــه تمــام کارهــای تحلیلــی و تفســیری متمرکــز بــر سیســتم حســابداری اجتماعــی و تبدیــل آن 
بــه یــک مــدل عینــی ریاضــی کاربــردی را در بــر می گیــرد . 

ــزی  ــد برنامه ری ــک فراین ــت و ی ــر دول ــزی فراگی ــادی از بودجه ری ــه ای انتق ــی جنب ــزی اجتماع بودجه ری
ــه اوالً سیســتم حســابداری  ــل می شــود ک ــی کام ــزی اجتماعــی هنگام ــد بودجه ری ــدت اســت. فراین میان م

احتماعــی پایه ریــزی شــده و ثانیــاً برآوردهــا اجــرا و تفســیر شــده باشــند. 
بــا ایــن ســاختار، بودجــه اجتماعــی یــک بودجــه نهــادی کاســیک نیســت. بخــش سیســتم حســابداری 
اجتماعــی کــه ســاختارهایی پایــه ای را بــرای ارائــه آمــار و نتایــج بــرآوردی تعریــف می کنــد، فعالیت هایــی 
ــزی  ــان چی ــن هم ــود، ای ــامل می ش ــی را ش ــای اجتماع ــه کل برنامه ه ــردآوری بودج ــرای گ ــابداری ب حس
اســت کــه در کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا صــورت می گیــرد؛ گــردآوری مجمــوع هزینه هــا و درآمدهــای 

اجتماعــی ملــی در فواصــل زمانــی منظــم. 
بنابرایــن بودجــه اجتماعــی درآمــد و هزینــه اجتماعــی را نه تنهــا در نهادهــای مســتقل اجتماعــی، بلکــه 
در تمــام ســطوح دولــت نیــز در برمی گیــرد. همچنیــن تحــت شــرایط معینــی پرداخت هــای انتقالــی بخــش 

خصوصــی بــه خانوارهــا نیــز در بودجــه اجتماعــی لحــاظ می شــود. 
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 هســته ای 
به طــور مشــترک در همــه بودجه هــای اجتماعــی ملــی وجــود دارنــد. ایــن عناصــر در بعــد هزینــه ا ی عبارتنــد از: 

 هزینه تأمین اجتماعی بر مبنای اشتغال )اشتغال محور( 

- مستمری بازنشستگی1 )از طریق نهادهای مختلف و یا دولت( 
- مراقبت بهداشتی 

- مقرری های بیکاری2 
 هزینه حمایت اجتماعی که عمدتاً شامل موارد زیر است: 

- مزایای خانواده3 
- مراقبت بهداشتی 

- مساعدت اجتماعی 
مزایای مالیاتی4 )به عنوان 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 هزینه هــا محاســبه می شــوند کــه مهم تریــن 
آن هــا عبارت نــد از: حق بیمه هــای تأمین اجتماعــی، مالیات هــا )عمومــی یــا اختصاصــی؛ وضع شــده از 

ســوی دولــت مرکــزی یــا منطقــه ای یــا محلــی( و درآمــد حاصــل از ســرمایه گذاری. 
ــی  ــای مال ــرده از وضعیت ه ــابداری فش ــک حس ــت از ی ــارت اس ــی عب ــه اجتماع ــاس بودج ــن اس ــر ای ب

ــر.  ــی فراگی ــای اجتماع ــع مزای ــک سیســتم توزی ــورد انتظــار از ی گذشــته و م

3-1.چراکشورهابهبودجهاجتماعینیازدارند؟ 
ــی خــود را از  ــص داخل ــد ناخال ــا 30 درصــد تولی ــن 5 ت ــه ســطح توســعه یافتگی، کشــورها بی بســته ب
ــا  ــت مالیات ه ــق دریاف ــا از طری ــن نظام ه ــد. ای ــع می کنن ــی بازتوزی ــی مل ــت اجتماع ــام حمای ــق نظ طری
ــام  ــوق ای ــی، حق ــاعدت اجتماع ــب مس ــه را در قال ــع حاصل ــوند و مناب ــی می ش ــن مال ــا تأمی ــا حق بیمه ه ی
بیمــاری، مســتمری بازنشســتگی، خدمــات بهداشــتی یــا اجتماعــی و... بــه ذینفعــان انتقــال می دهنــد. ایــن 
بازتوزیــع تأثیــری اساســی بــر توزیــع درآمــد، ســطح، ســاختار و هزینه هــای تولیــد، بودجــه دولــت، میــزان 
ــر  ــن ب ــان و همچنی ــرمایه گذاران و ذینفع ــادی س ــار اقتص ــی در رفت ــور کل ــای کل و به ط ــص تقاض و تخصی

توســعه اقتصــادی و اجتماعــی دارد. 
نظــام حمایــت اجتماعــی می توانــد مــردم را از دایــره فقــر بیــرون بکشــد و یــا از افتــادن افــراد در دام فقــر 
ــد  ــا ناخواســته فاقــد شــغل و درآمدن ــرای افــرادی کــه به صــورت موقــت ی جلوگیــری کنــد و درآمــدی را ب
فراهــم مــی آورد و ممکــن اســت حتــی حمایت هــای درآمــدی )مثــًا پرداخت هــای تکمیلــی( را بــرای افــراد 
ــه دهــد. در همــه ایــن حالت هــا، حمایــت اجتماعــی تســکین رنج هــا و ســختی ها  نیازمنــد و کم درآمــد ارائ
را موجــب می شــود و یــا فــرد را حتــی اگــر در فراینــد درآمدزایــی کشــور مشــارکت طوالنــی مدتــی نکــرده 

باشــد، در درآمدهــا ســهیم می کنــد. 
نظــام حمایــت اجتماعــی همچنیــن رشــد اقتصــادی را از طریــق تأثیــر مثبــت بر عوامــل تولید پشــتیبانی 
ــای  ــان، طرح ه ــامت کارکن ــر س ــت ب ــر مثب ــی، تأثی ــش اجتماع ــظ آرام ــق حف ــًا از طری ــد؛ مث می کن
ــم  ــدگاه ه ــن دی ــه ای ــر. البت ــن فراگی ــات تأمی ــرات بهینه ســازی اقدام ــا اث ــد و ی ــش از موع بازنشســتگی پی
وجــود دارد کــه هزینه هــای بــاالی نیــروی کار اگــر بــا بهــره وری بــاالی نیــروی کار جبــران نشــود چه بســا 
موجــب کاهــش تقاضــا بــرای نیــروی کار می شــود. اتخــاذ تدابیــر ناهماهنــگ در خصــوص نرخ هــای مالیاتــی 
ــی و در نتیجــه باعــث خصوصی ســازی  ــف قیمت هــای نهای ــد موجــب تحری ــی می توان و حق بیمه هــای قانون

ــا بخشــی از نیــروی کار شــود.  و کاالیی شــدن تمــام ی
ــای  ــه بحث ه ــن زمین ــاوت اســت و در ای ــف، متف ــرات در اقتصادهــای مختل ــن اث ــدام از ای ــر ک ــر ه تأثی
نظــری گســترده ای صــورت گرفتــه اســت. امــا ممکــن اســت در شــرایط خــاص ایــن تردیــد وجــود داشــته 
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باشــد کــه نظــام حمایــت اجتماعــی به عنــوان یــک مجموعــه، اثــری عمیــق بــر ســاختار اجتماعــی یــا برنامــه 
ــی و اقتصــادی و  ــت اجتماع ــرات مثب ــردن اث ــد حداکثرک ــن سیاســت ها بای ــه ای ــدف هم اقتصــادی دارد. ه
حداقل کــردن اثــرات منفــی نظــام حمایــت اجتماعــی باشــد. دســتیابی بــه یــک تعــادل مناســب بیــن اثــرات 
ــن  ــاوت اســت. ممک ــی، متف ــرات اقتصــادی و فرهنگ ــا و اث ــا و اولویت ه ــه ارزش ه ــی بســته ب ــت و منف مثب
اســت قاعــده ای عمومــی در مــورد چگونگــی طراحــی یــک سیســتم وجــود نداشــته باشــد. جــدای از طراحــی 
سیســتم و ســطح حمایــت، بــه هــر حــال سیســتم های اداری تأثیرگــذار بــر توســعه اقتصــادی و اجتماعــی 

نیازمنــد آننــد کــه به صــورت دوراندیشــانه طراحــی و اجــرا شــده باشــند. 
یکــی از ابــزار قدرتمنــد بــرای مدیریــت کمــی نظــام حمایــت اجتماعــی ملــی، بودجه ریــزی اجتماعــی 
اســت. بودجه ریــزی اجتماعــی دارای دو کارکــرد اساســی اســت: 1. بــه  عنــوان بخشــی از فراینــد برنامه ریــزی 

سیاســت اجتماعــی عمومــی، و 2. بــه  عنــوان بخشــی از فراینــد برنامه ریــزی میان مــدت مالــی هدفمنــد. 
برنامه ریــزی مالــی ملــی کوششــی اســت بــرای ســازگارکردن هزینــه عمومــی و نیمه عمومــی بــا مالیــات 
و درآمدهــای مســاعدتی کــه بخشــی ضــروری از حکمرانــی مســئوالنه و پاســخگو در هــر جامعــه ای و تحــت 
ــه  ــی در نقط ــری سیاس ــد تصمیم گی ــی فراین ــزی اجتماع ــد. بودجه ری ــمار می آی ــادی به ش ــام اقتص ــر نظ ه
ــتیبانی و  ــی را پش ــطح مل ــی در س ــزی مال ــی و برنامه ری ــتگذاری اجتماع ــان سیاس ــاس می ــترک و حس مش

امــکان تحقــق اهــداف ذیــل را فراهــم می کنــد: 
 ارزیابــی اینکــه نظــام حمایــت اجتماعــی در گذشــته و در شــرایط مختلــف مالــی در جهــت تطبیــق 

اقتصــاد کان و بودجــه توســعه ای عمومــی دولــت عمــل کــرده اســت. 
 توصیــف اینکــه نظــام فعلــی حمایــت اجتماعــی در شــرایط مالــی آینــده )به عنــوان مثــال در شــرایطی 
کــه امکانــات مالــی دولــت و مزایــا تغییــر کنــد( چگونــه عمــل می کنــد. ایــن امــر ممکــن اســت تصمیم گیران 
را بــه تعییــن ســطحی از هزینه هــا و حمایت هــای اجتماعــی وادار کنــد. همچنیــن ممکن اســت شــاخص هایی 

را بــرای چگونگــی ارزیابــی توانایــی نظــام حمایتــی در پشــتیبانی از توســعه اقتصــادی فراهــم کند. 
- اگــر چنیــن اســت، کــدام وجــوه )اندوخته هــا(، در چــه زمانــی و از ســوی کــدام ســرمایه گذاران بایــد 

تأمیــن شــوند. و
- اگــر چنیــن نیســت، بــرای تعییــن زیرنظام هــای اجتماعــی جهــت اجتنــاب از مســائل اجتماعــی و مالــی 

بالقــوه بــه چــه اصاحاتــی نیاز اســت. 
ــن  ــود ممک ــرمایه گذاری موج ــا و س ــن مزای ــات در تأمی ــدام اصاح ــازی ها؛ ک ــش از راه شبیه س  پژوه
اســت بــه بهبــود عملکــرد ســرمایه یــا اصــاح اثــر اقتصــادی و اجتماعــی نظــام حمایــت اجتماعی کمــک کند؟ 
ــد در  ــات نمی توان ــر اصاح ــارت دیگ ــه عب ــدی در سیاســت گذاری ها هســتند؛ ب ــزار قدرتمن ــازی ها اب شبیه س

جهــان واقعــی و به صــورت عمومــی بــدون داشــتن مخاطره هــای اجتماعــی و مالــی آزمــون و اجــرا شــود. 
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یــادآوری می شــود کــه نظــام حمایــت اجتماعــی به عنــوان یــک سیســتم بازتوزیعــی، پــول را از برخــی 
ــراد، مؤسســات و  ــان، ســایر مالیات هــا و پرداخت هــای توزیعــی اف بازیگــران اقتصــادی )کارمنــدان، کارفرمای
یــا بنگاه هــا( گــردآوری و در قالــب مزایــای عمومــاً پیچیــده و چندوجهــی )به صــورت نقــدی یــا غیرنقــدی( 

ــد.  ــایی می کن ــا را شناس ــده مزای ــی دریافت کنن ــای جمعیت ــع، زیرگروه ه ــد. سیســتم توزی ــع می کن توزی
ــع در حالت هــای سیســتماتیک و  ــن بازتوزی ــزی اجتماعــی ویژگی هــای کمــی ای ــک الگــوی بودجه ری ی
منظــم را ترســیم و اثــرات آن را در قالــب حســاب هایی تثبیــت می کنــد. نقشــه برداری از روابــط بیــن اجــزاء 
مختلــف مالــی الگویــی کــه بــر ایــن اســاس نظــام یافتــه، کار پیچیــده ای اســت. بــدون چنیــن نظم بخشــی و 
تثبیتــی، طراحــی حمایــت اجتماعــی و مالــی ملــی به صــورت بالقــوه در معــرض اشــتباهات و آشــفتگی هایی 
ــدام  ــرای کاهــش هزینــه مســتمری های ســالمندی اق ــال اگــر دولتــی ب ــرار خواهــد داشــت. به عنــوان مث ق
ــه تغییــر ســن بازنشســتگی جمعیــت شــاغل کنــد، ممکــن اســت اثــر چندانــی به دنبــال نداشــته باشــد.  ب
اگــر چــه تاکنــون در خصــوص آثــار محتمــل چنیــن اقداماتــی بــر بــازار کار بحــث زیــادی صــورت گرفتــه 
ــد. تغییــر در یــک شــاخص  ــرار نگرفته ان ــی ق ــه حــال به صــورت کمــی مــورد ارزیاب ــا ب ــه ت ــرات ثانوی ــا اث ام
ــه  اندازه گیــری تک بعــدی ماننــد »افزایــش ســن بازنشســتگی«، زنجیــره ای از اثــرات مســتقیم و ثانویــه را ب
همــراه دارد؛ به عنــوان مثــال اشــتغال کل ممکــن اســت نســبت بــه تغییــر در ســن بازنشســتگی واکنش نشــان 
دهــد کــه در ایــن صــورت هزینــه مقرری هــای بیــکاری نیــز همچــون میــزان مســاعدت اجتماعــی، مزایــای 

مســکن و مالیــات افزایــش خواهــد یافــت. 
ــی  ــق جایگزین ــکاری )از طری ــه بی ــی و بیم ــه درمان ــاعدت های بیم ــت مس ــن اس ــر، ممک ــوی دیگ از س
پرداخت کننــدگان جــوان بــا نــان آوران ســالمند( اثــرات مثبتــی داشــته باشــد. اگــر تعــداد مســتمری بگیران 
ــش  ــا افزای ــی ب ــک حــوزه تأمین اجتماع ــا در ی ــد، ممکــن اســت کاهــش هزینه ه ــش یاب ازکارافتادگــی افزای
ــا اثــرات وابســته دیگــر حوزه هــا تقویــت شــود. ایــن امــر ممکــن  ــا ب هزینه هــا در حــوزه دیگــر جبــران و ی
اســت دولــت را ناگزیــر بــه افزایــش ســهم منابــع مالــی حمایــت اجتماعــی کنــد؛ یعنــی ممکــن اســت بــه 
همــان انــدازه کــه مقرری هایــی کــه از محــل مالیــات تأمیــن مالــی می شــوند )مســکن، مســاعدت اجتماعــی 
و...( افزایــش یابنــد، مقرری هایــی کــه از طریــق کســورات حق بیمــه تأمیــن مالــی می شــوند، کاهــش یابنــد. 
در حالــی کــه مدل ســازی در جســتجوی فهــم جامعــی از عملیــات به هم پیوســته یــک سیســتم اســت، 
مــدل بودجــه اجتماعــی بــا طراحــی مناســب می توانــد 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 اطالعات ملي 

  تعيين ساختار درآمدها  -
ها  تعيين ساختار هزينه -
تعيين ساختار سازماني-

هاي حسابداري  ايجاد جداول و ماتريس
هاو گردآوري داده

  ريزي  حركت از حسابداري به بودجه
  ) ها سازي ها و شبيه نقشه(

سازيگيري براساس يك رهيافت مدلتصميم

اگر ساختار واحي (تعيين ساختار مدل اصلي 
  ) الملل كار انتخاب شده باشد سازمان بين

تعيين عناصر مدل  -
اي سيستم  هاي پايه تعيين داده -

  حسابداري اجتماعي 

  ساختار اجزاء مدل 
  شناختي  زيرمدل جمعيت -
زير مدل اقتصادي  -
 زير مدل حمايت اجتماعي-

 ايجاد بودجة اجتماعي
  هاي فشرده حساب-
هاي دولتي حساب-
هاي سازماني حساب-

ها با ساير  تضمين تناسب داده
المللي هاي ملي و بين منابع داده

تعيين روابط متقابل با محيط 
شناختي  اقتصادي و جمعيت

مطالعه تجربه ساير كشورها

براي مشاوره به سياستگذاران  آمادگي
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2.طراحیسیستمحسابداریاجتماعی
ــی کــه براســاس آن طراحــی  ــه اهداف شــکل و ســاختار سیســتم حســابداری اجتماعــی و بودجــه اجتماعــی ب
می شــوند بســتگی دارد. سیســتم حســابداری اجتماعــی یــک ابــزار حکمرانــی بــرای طرح ریــزی، کنتــرل و تحلیــل 
ــارت اســت از حســاب جامعــی از  تصمیمــات سیاســتگذاری اجتماعــی در ســطوح کالن اســت. ایــن سیســتم عب
درآمدهــا و هزینه هــای نظــام حمایــت اجتماعــی در یــک کشــور. سیســتم حســابداری اجتماعــی اطالعــات پایــه ای 
را بــرای دولــت، بخــش عمومــی، سیاســتمداران، کنشــگران اقتصــادی )کارکنــان و کارفرمایــان(، ذینفعــان نظــام 
ــی در  ــابداری اجتماع ــتم حس ــد. سیس ــم می کن ــی فراه ــات علم ــدگان، و مؤسس ــی، مالیات دهن ــت اجتماع حمای
ــائل  ــا مس ــد، ام ــت می ده ــی را به دس ــت اجتماع ــام حمای ــی از نظ ــی، جزییات ــادی و مال ــت کالن اقتص ــک باف ی
ــردی،  ــای ف ــطح مزای ــودن س ــر کافی ب ــی نظی ــش های مهم ــد. پرس ــان نمی ده ــادی را نش ــی و اقتص ــرد اجتماع ُخ
ــا  ــر هزینه ه ــان، تأثی ــای دریافتی ش ــراد و مزای ــی اف ــای پرداخت ــان حق بیمه ه ــرازی می ــا، همت ــرایط مزای ــری ش براب
ــا  ــع درآمــد خانوارهــا و ســئواالت بســیار دیگــری کــه ممکــن اســت ب ــر توزی و ســرمایه گذاری های اجتماعــی ب
ــرای اقدامــات  ــه ب ــع به منظــور هدف گــذاری خردمندان ــی بررســی شــوند. در واق ــع اطالعات اســتفاده از ســایر مناب
ــر پایــه سیســتم حســابداری اجتماعــی، اطالعــات فراوانــی در خصــوص مســائل ُخــرد مــورد  بودجــه اجتماعــی ب

نیــاز اســت. 

1-2.اصولطرحریزییکسیستمحسابداریاجتماعی 
ــایر  ــا س ــنجیده ب ــور س ــه به ط ــود ک ــی ش ــه ای طراح ــد به گون ــی بای ــابداری اجتماع ــتم حس 1. سیس
ــه ای  ــوان پای ــی1 کــه در ســطح جهــان به عن ــا سیســتم حســاب های مل ــژه ب ــی و به وی سیســتم های اطاعات

ــد. ــط باش ــرد ، مرتب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــاب های مل ــردآوری حس ــمند در گ روش
2. محــدوده آمــاری سیســتم حســابداری اجتماعــی بایــد نظــام حمایــت اجتماعــی را بــه شــیوه ای معنادار 

و جامــع پوشــش دهد؛ 
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــان( را ب ــای مرتبط ش ــا )و درآمده ــه هزینه ه ــد هم ــت: بای ــت جامعی ــا رعای  ب

منابــع مالــی آن هــا در بــر گیــرد. 
 بــا رعایــت معنــاداری: بایــد فقــط هزینه هــای 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 )حســاب های پس انــداز شــخصی، بیمــه عمــر(.
 3. سیســتم حســابداری اجتماعــی بایــد دانــش پیشــینی احتمــاالت را دربــاره چگونگــی نظــم دادن بــه 
بودجــه حمایــت اجتماعــی منعکــس کنــد؛ بــر ایــن اســاس »درآمدهــا« بایــد یــا پرداخت هــای بــه نهادهــای 

1. System of national accounts (SNA)
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سیســتم را بــا دســته بندی های قانونــی )کارکنــان، کارفرمایــان، دولــت و ســایر( بازتــاب دهــد و یــا درآمدهــا 
را براســاس منابــع اقتصادی شــان )بنگاه هــا، بخــش عمومــی، کارهــای خانگــی و ســایر( دســته بندی کنــد یــا 
هــر دو و »هزینه هــا« بایــد براســاس نهادهــای اداری سیســتم یــا براســاس عملکردهــای اجتماعــی اقدامــات 

خیریــه یــا هــر دو ارائــه شــده باشــد. 
4. طــرح سیســتم حســابداری اجتماعــی بایــد ســنجش  های بین المللــی را در نظــر بگیــرد. )واقعگرایــی 

روشــمند بــرای تضمیــن آن ضــروری اســت(. 
ــت.  ــی« اس ــای احتیاط ــورد »پیش بینی ه ــن م ــود. اولی ــادآوری ش ــا ی ــد در اینج ــم بای ــه مه دو نکت
ــی را  ــی نگاشــته شــود، تنگنای ــژه اگــر در یــک چشــم انداز بین الملل تعریف هــا و تبیین هــای روشــمند، به وی
به وجــود مــی آورد کــه یــا بســیار انتزاعــی اســت و یــا بســیار عینــی و ملمــوس. مزیــت انتزاعــی بــودن ایــن 
ــب  ــد، از معای ــر کشــورها پوشــش دهن ــا را در اکث ــد واقعیت ه ــا بتوان ــف و تبیین ه اســت کــه چه بســا تعاری
آن نیــز ایــن اســت کــه بعضــی مخاطبــان ممکــن اســت بــه کار بســتن ایــن تعاریــف و تبیین هــا را در کشــور 
ــاختار  ــردن س ــا عینی ک ــوان ب ــکل را می ت ــن مش ــد. ای ــکل بیابن ــاداری مش ــدان معن ــل فق ــان به دلی خودش

تعریــف برطــرف کــرد. 
امــا اشــکال دیگــری کــه می توانــد وجــود داشــته باشــد اینکــه ممکــن اســت مخاطبــان درک درســتی از 
مســائل مربــوط بــه خودشــان نداشــته باشــند. همچنیــن بــه کار 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 
ــف سیســتم حســابداری  ــا و تعاری ــا روش ه ــه ب ــی ک ــه دوم اینکــه مخاطبان ــم. نکت ــاش می کنی هســتند، ت
ملــی آشــنایی دارنــد، بســیاری از تعاریــف و تبیین هــای روشــمند آتــی را بــا توجــه بــه جنبه هــای معــادل 
حســابداری ملــی بــه  اســتثنای ســاختار کارکــردی پیشــنهادی سیســتم حســابداری اجتماعــی درک خواهنــد 

کــرد. 
ــتم  ــک سیس ــاد ی ــرای ایج ــاز ب ــورد نی ــاری م ــراوان آم ــات ف ــت اطاع ــن اس ــه ممک ــود آنک ــا وج ب
ــی  ــای مل ــدی آماره ــاً طبقه بن ــا غالب ــد، ام ــته باش ــی وجــود داش ــی در حســاب های مل حســابداری اجتماع
ماهیــت کارکــردی نــدارد. در واقــع تجربــه بین المللــی در کشــورهایی کــه از سیســتم حســابداری اجتماعــی 
پیشــرفته ای برخوردارنــد )به ویــژه اتحادیــه اروپــا( نشــان می دهــد کــه طبقه بنــدی حســاب های متعلــق بــه 
آنهــا برمبنــای کارکــرد، یــک »ویژگــی« اســت کــه محتویــات اطاعــات سیســتم حســابداری اجتماعــی را از 

ــد.  ــز می کن ــی متمای ــاب های مل ــود در حس ــات موج اطاع
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3.روششناسیوپایگاهدادهها
1-3.طبقهبندیاستاندارددرآمدوهزینه

ایجــاد »پایــگاه داده هــا« بــرای بودجــه اجتماعــی، کار ســاده ای نیســت. مســئله اصلــی، تعییــن و تدویــن 
یــک طبقه بنــدی معنــادار از درآمدهــا و هزینه هایــی اســت کــه تحــت ســرفصل هایی، تفــاوت اقــام درآمدهــا 
ــی و  ــکان تفســیر منطق ــن ســرفصل های یکســان ام ــد. ای ــف را نشــان می ده ــای نهادهــای مختل و هزینه ه
عمیــق نتایــج سیســتم حســابداری اجتماعــی )و بودجــه اجتماعــی( را فراهــم می آورنــد، امــا در عیــن حــال 
بایــد توجــه داشــت کــه بــرای حفــظ ســطح معینــی از تــوان تبیینــی، نبایــد خیلــی جزیــی باشــند. در اصــل 
دامنــه فراینــد طبقه بنــدی  دامنــه گســترده ای از اطاعــات را دربرمی گیــرد؛ از اطاعــات بســیار جزیــی مثــل 
ردیف هــای مجــزای بودجــه دولــت یــا حســاب های تأمین اجتماعــی تــا اطاعــات بســیار کلــی کــه ممکــن 
ــای  ــداری داده ه ــرای نگه ــن رو ب ــد. از ای ــاد باش ــای آن نه ــا کل درآمده ــی ی ــای اجتماع اســت کل هزینه ه
اصلــی بودجــه اجتماعــی بــا قابلیــت مدیریــت بــاال، بایــد نوعــی طبقه بنــدی را بــه کار گرفــت کــه بیــن دو 

حــد باشــد. 
ــا چالش هــا و نارســایی هایی مواجــه اســت. به عنــوان  ــد پایه ریــزی سیســتم حســابداری اجتماعــی ب رون

 : ل مثا
ــای  ــور تفاوت ه ــک کش ــه ای ی ــای بیم ــازمان ها و صندوق ه ــه ای س ــای بودج ــت ردیف ه ــن اس  ممک
قابل توجهــی داشــته باشــند، یــا ردیف هــای درآمــدی و هزینــه ا ی بــا جزییــات کامــًا متفاوتــی تعییــن شــده باشــند. 

 ممکن است سطح و نوع منابع و مصارف سازمان ها و صندوق های بیمه ای بسیار متفاوت باشد. 
 ممکــن اســت مزایــای پرداختــی صندوق هــا باتوجــه بــه اهــداف سیاســتگذاری اجتماعــی کــه دنبــال 

ــب  ــدوق، ترکی ــر صن ــت تحــت پوشــش ه ــداد جمعی ــر تع ــی نظی ــاوت باشــد. عوامل ــد، بســیار متف می کنن
درآمــدی و ســنی افــراد تحــت پوشــش هــر صنــدوق، و... در تفــاوت در منابــع و مصــارف تعیین کننــده اســت. 
ــدی  ــه ا ی و درآم ــاختارهای هزین ــت س ــن اس ــف ممک ــای مختل ــی صندوق ه ــوالت تاریخ ــا و تح رونده
ــه ا ی  ــدی و هزین ــازوکارهای درآم ــد و س ــان کردن قواع ــر یکس ــن ام ــد و ای ــود آورده باش ــی را به وج متفاوت

ــد.  ــوار کن ــا را دش صندوق ه
ــک چارچــوب  ــداع ی ــای اب ــی تحــت به معن ــک سیســتم حســابداری اجتماع ــن شــرایط، ایجــاد ی در ای
ــعه  ــاختار و توس ــی را از س ــادی و اجتماع ــادار اقتص ــیر معن ــک تفس ــه ی ــت ک ــانه اس ــدار روش شناس پای
ــا مجــزا، در لحظــه معینــی از زمــان )ایســتا(  ــا هــم ی ســرمایه گذاری های صندوق هــای بیمــه ای بصــورت ب
یــا در دوره هــای بلندمــدت زمانــی )مثــل ســری های زمانــی(، در گذشــته یــا معطــوف بــه آینــده، امکان پذیــر 
ــد  ــه بای ــاوت بودج ــای متف ــرای ردیف ه ــان ب ــدی یکس ــوع طبقه بن ــد ن ــر، چن ــارت دیگ ــد. به عب می کن
شناســایی شــود کــه نه تنهــا متضمــن مقایســه منطقــی نهادهــای متفــاوت باشــد بلکــه ثبــات روش منــدی 
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را نیــز در طــول زمــان به همــراه داشــته باشــد. ثبــات تعاریــف از نظــر زمانــی بــرای پایه ریــزی موفــق یــک 
سیســتم حســابداری مثــل سیســتم حســابداری اجتماعــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ایجــاد یــک 
چارچــوب روشــمند سیســتم حســابداری اجتماعــی پایــدار و و مســتقل از تغییــرات، بســیار دشــوار اســت امــا 
ایــن موضــوع بــرای اقتصادهــای درحال گــذار بســیار ضــروری اســت. البتــه ممکــن اســت در نتیجــه تغییــر و 
اصــاح در قوانیــن حمایتــی و بیمــه ای، ســرفصل ها و ردیف هــای بودجــه ای جدیــدی بــه نظــام بودجــه ای و 

سیســتم حســابداری اجتماعــی اضافــه شــود.
بــرای امــکان پاســخگویی بــه چنیــن مســائلی و به منظــور ایجــاد داده هایــی پایــه ای بــرای ایجــاد سیســتم 
حســابداری اجتماعــی بهتــر اســت کــه یــک کار آمــاری بــرای تعریــف انــواع درآمدهــا و هزینه هــا از منظــری 

متفــاوت صــورت پذیــرد. ایــن انــواع عبارتنــد از: 
درآمدبراساس:

- مقوله قانونی 
- منابع 

 هزینهبراساس: 

- مقوله اقتصادی 
- کارکرد 

همچنین طبقه بندی داده ها برای »نهادینه کردن« سیستم حسابداری اجتماعی مورد نیاز است. 
بدیهــی اســت فهــم کامــل تمــام جنبه هــای 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 نه تنهــا دســتیابی بــه برداشــتی از شــباهت های روشــمند یک سیســتم حســابداری 
اجتماعــی مرتبــط بــا سیســتم حســابداری ملــی را آســان می کنــد، بلکــه بــه درک جنبه هایــی از سیســتم 
حســابداری اجتماعــی کــه ممکــن اســت آن را از اطاعــات آماده شــده بوســیله سیســتم حســابداری ملــی 
ــتم  ــوژی سیس ــل متدل ــم کام ــه فه ــت ک ــه داش ــر توج ــن ام ــه ای ــد ب ــد. بای ــک کن ــد، کم ــز می کن متمای
ــن  ــه ضم ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی ــه آنچ ــت، بلک ــم نیس ــود مه ــی به خودی خ ــابداری اجتماع حس
کمک کــردن بــه فهــم کامــل نتایــج آمــاری و برنامه ریزی شــده بودجــه اجتماعــی، از ســوء تعبیــر اطاعــات 

ــد.  ــری می کن جلوگی
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فهرست1.

1-1-3.انواعدرآمدها
یک فهرست احتمالی از انواع درآمدها می تواند شامل طبقات زیر باشد: 

 سهم های حق بیمه1

- حق بیمه کارمندان 
- حق بیمه واقعی کارفرمایان 
- حق بیمه نسبی کارفرمایان 

- حق بیمه های ذینفعان 
- حق بیمه خویش فرمایان )افراد دارای شغل آزاد( 

- حق بیمه دولت )شامل کارگزاری های دولتی( به جای ذینفعان 
 یارانه ها2 

- یارانه های دولتی به مؤسسات تأمین اجتماعی برای جبران کسری درآمد 
- پرداخت های انتقالی ثابت دولتی به مؤسسات تأمین اجتماعی 

- پرداخت های انتقالی از سوی هیأت های بین المللی عمومی
- تخفیف های مالیاتی در قالب هزینه های غیرمستقیم اجتماعی )مزایای مالیاتی( 

- سایر کمک های مالی ازمحل منابع عمومی 
 سایر درآمدها 

- پرداخت های ویژه 
- سایر کمک های مالی 

- سودهای سرمایه گذاری 
- سایر درآمدها 

- پرداخت های جبرانی3 
- وجوه جبرانی دریافت شده )بازپرداخت ها( از سایر مؤسسات بابت پرداخت های نقدی.

ــارات  ــا و اعتب ــی، وام ه ــوژی سیســتم حســابداری مل ــا متدل ــق ب ــی و منطب براســاس عملکــرد بین الملل
ــوند.  ــه نمی ش ــر گرفت ــبه در نظ ــی در محاس بانک

بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد »خاصه کــردن ســرفصل ها« در بــاالی گروه هــای انــواع درآمــد صرفــاً 

1. Contributions 
2. Subsidies 
3. Offsets 
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ــه عنــوان یــک راهنمــای اولیــه  ــن ســر فصل هــا می تواننــد ب ــه فهــم خواننــدگان اســت. ای ــرای کمــک ب ب
بــرای نام گــذاری زیرمجموعه هــای درآمدهــای بودجــه اجتماعــی عمــل کننــد؛ امــا ایــن ســاختار بایــد بــرای 
هــر کشــوری براســاس ویژگی هــای خــاص آن طراحــی شــود. ایــن نکتــه نیــز بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد 
کــه فهرســت پیشــنهادی تنهــا یــک احتمــال از میــان احتمــاالت فــراوان را ارائــه می کنــد. در یــک کشــور 
خــاص، فهرســت واقعــی انــواع درآمدهــا ممکــن اســت شــامل مــوارد بیشــتر یــا کمتــری باشــد. ایــن امــر 
ــه قوانیــن حمایــت اجتماعــی بســتگی دارد. به عنــوان مثــال برخــی کشــورها حــق بیمه هــای اجبــاری را  ب
بــرای مزایــای قانونــی مقــرر می کننــد )بازنشســتگان حــق بیمه هایــی را بــرای بیمــه خدمــات درمانی شــان 
ــان  ــی و بازنشستگی ش ــات درمان ــه خدم ــرای بیم ــوراتی را ب ــکار کس ــخاص بی ــا اش ــد و ی ــت می کنن پرداخ
می پردازنــد( و دیگــر کشــورها فاقــد چنیــن مقرراتــی هســتند. بعضــی کشــورها ممکــن اســت پرداخت هــای 
ــت اجتماعــی داشــته باشــند؛ برخــی دیگــر  ــه سیســتم حمای ــی ب ــی را از محــل بودجــه دولت ــی ثابت انتقال
نداشــته باشــند. همچنیــن ایــن فهرســت بایــد براســاس شــرایط واقعــی هــر کشــور تنظیــم شــود. بنابرایــن 
فهرســت بــه اصاحــات سیســتم حمایــت اجتماعــی کشــور نیــز بســتگی دارد. در یــک زمــان معین، کشــورها 
ممکــن اســت فاقــد برخــی ردیف هــای 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. به طــور کلــی اینکــه تهیــه یــا اصــاح هــر فهرســتی بــرای یــک کشــور خــاص، وابســته و در 

ــی اســت.  معــرض شــرایط و دگرگونی هــای زمان
ــد  ــرد ، بای ــت می گی ــی یکنواخ ــزی اجتماع ــک بودجه ری ــاد ی ــه ایج ــم ب ــوری تصمی ــه کش ــی ک هنگام

ــد.  ــا شــرایط خــاص خــود را بیاب راه حــل آمــاری و متدلوژیــک متناســب ب

فهرست2.

2-1-3.انواعهزینهها
یک فهرست احتمالی از انواع هزینه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد: 

 مستمریها1
- مستمری های بازنشستگی 

- مستمری های ازکار افتادگی 
- مستمری های زنان و مردان بیوه 

- مستمری های یتیمان 

1. Pensions 
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- سایر مستمری ها 
- »پرداخت های مقطوع«1 )یکجا( در هنگام بازنشستگی 

- پرداخت های مقطوع به دالیل دیگر 
- مستمری های پرداخت شده از خارج 

- »مخارج کفن و دفن«2 / »مستمری بازماندگی«3 
اشتغال

- پرداخت های نقدی در حین آموزش شغلی 
- پرداخت های نقدی در سایر اشکال حمایتی تحرک بازار کار 

- مقرری ایام بیکاری4 
- سایر کمک های درآمدی در هنگام بیکاری 

- سایر هزینه های مرتبط با بازار کار 
 هزینههایتوانبخشی5

- پرداخت های نقدی در قالب خدمات توانبخشی 
سایر هزینه های مرتبط با خدمات توانبخشی 

مزایامربوطبهخانواده
- مزایای عائله مندی )حق اوالد( 

- هزینه های مربوط به جوانان 
- پرداخت اضافه حقوق به خانواده 

- کمک هزینه ایام بارداری 
- سایر پرداخت های مربوط به خانواده 

 بهداشتودرمان 
- هزینه های مستقیم درمان سرپایی 

- هزینه های مستقیم درمان بستری )بیمارستانی( 
- هزینه های مستقیم درمان دندانپزشکی 

- هزینه های مستقیم دندان های مصنوعی 
- هزینه های مستقیم مواد دارویی 

1. Iump – Sum Payments 
2. Faneral Benefits 
3. Death Benefits 
4. Unemployment Benefits 
5. Rehabilitation Expenses 
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- باز پرداخت هزینه های درمانی خانوار 
- باز پرداخت هزینه های درمانی متحمل شده در خارج 
- هزینه های مستقیم خدمات بهداشت و درمان عمومی 

- هزینه های مستقیم سایر مخارج مربوط به بهداشت و درمان 
- استمرار پرداخت حقوق در دوران بیماری 

- کمک هزینه های نقدی ایام بیماری 
- سایر پرداخت های نقدی مربوط به بهداشت و درمان 

 مسکن
- کمک هزینه اجاره 

- کمک هزینه های کاهش سود و پرداخت های سالیانه 
- تخفیف های مالیاتی برای مسکن هایی که خود مالک در آن ساکن است. 

- سایر کمک های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با مسکن 
 دستگاهاجرایی 

- حقوق و دستمزدهای پرداختی به پرسنل اداری سیستم حمایت اجتماعی 
- مخارج هیأتهای خودگران سیستم حمایت اجتماعی 

- سایر هزینه های مستقیم مرتبط با اداره کردن سیستم حمایت اجتماعی 

 سایرانواعهزینه
- سایر مزایای جایگزینی درآمد 

- سایر مخارج کمک درآمد 
- هزینه های خدمات حمایتی خاص اجتماعی 

- کمک های باعوض 
- سایر مخارج حمایت اجتماعی در خارج 

پرداختهایجبرانی
- پرداخت های جبرانی نهادهایی که مستمری پرداخت می کنند.

در اینجــا نیــز برحســب تجربــه بین المللــی و ســازگاری بــا متدلــوژی سیســتم حســابداری ملــی، وام هــا و 
اعتبــارات بانکــی در محاســبات در نظــر گرفتــه نمی شــوند. 

ــه  ــا، کمــک ب ــواع هزینه ه ــای ان ــاالی گروه ه ــردن ســرفصل ها« در ب ــدف از »خاصه ک ــز ه ــا نی در اینج
ــک راهنمــای  ــد ی ــن ســرفصل ها ممکــن اســت مانن ــا اســت. ای ــی آن ه ــای عموم ــدگان از معن ــم خوانن فه
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ــایر  ــد. س ــل نماین ــی عم ــابداری اجتماع ــتم حس ــردی سیس ــه کارک ــام هزین ــه اق ــرای تجزی ــی ب مقدمات
ــر اســت.  ــز معتب ــا نی ــواع هزینه ه ــرای ان ــه شــده اســت، ب ــا ارائ ــواع درآمده ــاره ان ــه درب ــی ک توضیحات

2-3.ساختاردرآمدیسیستمحسابداریاجتماعی
ــف  ــای مختل ــه داده ه ــد ک ــان می ده ــل نش ــش قب ــده در بخ ــای فهرست ش ــواع درآمده ــی ان بررس
ــه شــد کــه شــیوه های  ــه  اختصــار گفت ــر، ب ــه شــیوه های متعــددی دســته بندی شــوند. پیش ت ــد ب می توانن
مشــخصی بــرای انباشــت ایــن داده هــا وجــود دارد. در ایــن بخــش دو شــیوه ای کــه در اکثــر کشــورها اجــرا 

می شــود توضیــح داده می شــود. 
ــای  ــد فراینده ــر اســت و نیازمن ــت دوم پیچیده ت ــی اســت. حال ــا تجمع ــت روش انباشــتی ی ــن حال اولی
گزارشــگیری آمــاری رســمی و تثبیت شــده ای اســت و معمــوالً بایــد براســاس تکنیک هــای بــرآوردی ترســیم 

شــود. 

1-2-3.درآمدهابراساسمقولهقانونی
یک دسته بندی رایج براساس روش انباشتی به شرح زیر است:

فهرست3.
سهمحقبیمههایاجتماعی
- حق بیمه های جمعیت بیمه شده 

- حق بیمه کارمندان 
- حق بیمه خویش فرمایان 

حق بیمه ذینفعان 
- حق بیمه سایر اشخاص 

- حق بیمه پرداخت شده توسط مؤسسات عمومی به جای ذینفعان 
- حق بیمه های کارفرمایان 

- حق بیمه های واقعی 
- حق بیمه های نسبی 

 یارانهها
- یارانه های پرداختی توسط دولت 

- یارانه های پرداختی از محل دیگر منابع 
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 سایردرآمدها
 پرداختهایانتقالیازسایرمؤسسات

بــرای تبعیــت از ایــن عنوان بنــدی، هــر کــدام از انــواع درآمدهــا بــرای ماحظــه اینکــه کدامــی ک از ایــن 
طبقه هــا )فهرســت 3( متناســب تر اســت، بایــد بازبینــی شــود )براســاس فهرســت 1(. در بســیاری حــاالت 
ایــن امــر آشــکار خواهــد بــود، امــا در مواقعــی جایابــی صحیــح ممکــن اســت چنــدان روشــن نباشــد. بــر ایــن 
ــه یافتــن یــک راه حــل مناســب  اســاس یــک بررســی دقیــق از قوانیــن مربوطــه کــه به صورتــی طبیعــی ب
ــژه به صــورت  ــه شــرایط وی ــد پذیرفتــه شــود. گاهــی الزم اســت طبقه بنــدی باتوجــه ب کمــک می کنــد، بای

موقتــی تعییــن شــود. 
ایــن ســاختار براســاس مقــوالت قانونــی بــرای هــر کــدام از مؤسســات سیســتم حســابداری اجتماعــی 
بــه کار گرفتــه می شــود. مفهــوم ســهم حــق بیمــه اجتماعــی بــه پرداخــت اجبــاری یــا داوطلبانــه هــر فــرد 
ــد  ــی از درآم ــزان آن به صــورت درصــدی قطع ــه می ــی اطــاق می شــود ک ــک مؤسســه تأمین اجتماع ــه ی ب
فــرد و یــا به صــورت یــک میــزان یــا ســرانه ثابــت اســت. ایــن ســهم براســاس درآمــد کل فــرد و یــا تنهــا 
ــردی ارتبــاط  ــای ف ــا مزای براســاس یــک طبقه بنــدی درآمــدی محاســبه شــده اســت و به طــور مســتقیم ب
دارد. در ادبیــات اقتصــادی گاهــی حــق بیمــه متــرادف بــا مالیــات در نظــر گرفتــه می شــود، امــا ســهم های 
حــق بیمــه حتــی اگــر در صندوق هــای مشــترک عمومــی ذخیــره شــوند، مالیــات به شــمار نمی آینــد، زیــرا 
ایــن پرداخــت حقــی فــردی را بــرای دریافــت مقــرری در هنــگام پیشــامدهای احتمالــی بیمه شــده ایجــاد 
می کنــد. در اینجــا مالیــات تنهــا به عنــوان پرداختــی اجبــاری و قانونــی بــه دولــت در نظــر گرفتــه می شــود، 

ــا.  ــت مزای ــتحقاق دریاف ــده اس ــوان تعیین کنن ــه به عن و ن
ــود و  ــن می ش ــن تعیی ــای قوانی ــان برمبن ــدان و کارفرمای ــه کارمن ــق بیم ــهم های ح ــان س ــاوت می تف
بازتاب دهنــده تعهــد در پرداخــت اســت. حــق بیمــه در صورتــی »حــق بیمــه کارمنــدی« نامیــده می شــود 
کــه هــم قوانیــن و هــم ترتیبــات فنــی )قانونــی یــا عملــی( تصریــح کننــد کــه کارفرمــا باید بــه ســود کارمند، 

ــال دهــد.  ــه مؤسســه تأمین اجتماعــی انتق ــا را ب حــق بیمه ه
ــع  ــم توزی ــگام تنظی ــروی کار هن ــای کل نی ــرای نشــان دادن هزینه ه ــا ب ــای نســبی کارفرم حــق بیمه ه
ــا خــارج از گــردش کار  ــا فــرض اینکــه یــک کارفرم ــی تعریــف شــده اســت. ب اولیــه تولیــد ناخالــص داخل
تجــاری رایــج )خــارج از درآمــد مالیاتــی رایــج در صورتــی کــه کارفرمــا دولــت باشــد( مزایــای اجتماعــی را 
به طــور مســتقیم بــه کارمنــدان پرداخــت می کنــد، پــس هیــچ کســر حــق بیمــه ای بــر درآمــد افــراد تحمیــل 
نشــده اســت. هرگونــه مزایایــی کــه به عنــوان بخشــی از هزینــه کل نیــروی کار بــرای کارفرمــا ارزیابــی شــده 
اســت، نبایــد نادیــده گرفتــه شــود. البتــه حــق بیمه هــای نســبی بــرآوردی هســتند. بــرآورد میــزان حــق بیمه 
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 نســبی بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه مزایــای خــاص به صــورت کامــل از طریــق حــق بیمه هــای جــاری1
 تخمینی پوشش داده می شود. 

ــای  ــی - پرداخت ه ــات تأمین اجتماع ــوی مؤسس ــی از س ــای انتقال ــام دریافت ه ــد از تم ــا عبارتن یارانه ه
انتقالــی بــرای جبــران کســری درآمــدی یــا به عنــوان جزیــی از حــق بیمــه- کــه به صــورت مؤثــری نرخ هــای 
حــق بیمــه انفــرادی را کاهــش می دهنــد. ایــن پرداخت هــا ممکــن اســت از محــل بودجــه دولــت و یا از ســوی 
ــه« در اینجــا وســیع تر از آنچــه در سیســتم حســابداری  ــرد. مفهــوم »یاران بنگاه هــای عمومــی صــورت پذی
ــه مســتمری اســت  ــای یک طرف ــا پرداخت ه ــه یارانه ه ــه و آن اینک ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــی اســت، م مل
کــه واحدهــای دولتــی بــرای بنگاه هــا و شــرکت های عمومــی به منظــور کاهــش قیمت هــا وضــع می کننــد. 
ــایر  ــوی س ــی از س ــای انتقال ــره و پرداخت ه ــا و غی ــرمایه، جریمه ه ــد س ــد از درآم ــا عبارتن ــایر درآمده س

مؤسسات. 
ــتم  ــوه سیس ــتفاده کنندگان بالق ــرای اس ــم آن ب ــه فه ــت ک ــن اس ــدی ای ــن طبقه بن ــده ای ــت عم مزی
ــت اجتماعــی بســیاری از کشــورها، آســان اســت.  ــه  دلیــل نشــان دادن عناصــر باف حســابداری اجتماعــی ب
حقوقدانــان، روزنامه نــگاران، سیاســتمداران، اقتصاددانــان و ســایر عاقمنــدان می تواننــد فهــم مســتقیمی از 
ســطح و ســاختار درآمدهــای سیســتم حســابداری اجتماعــی و بودجــه اجتماعی داشــته باشــند. ایــن اطاعات 
در مباحــث اقتصــاد ُخــرد بــرای تحلیــل اثــرات ســاختار مالــی اجتماعــی یــک کشــور بــر هزینه هــای نیــروی 
کار و درآمــد قابــل تصــرف خانوارهــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. باتوجــه بــه مقبولیــت ایــن ســاختار 
ــی سیســتم های  ــگام اســتفاده در مقایســه های بین الملل ــاالً در هن ــدی احتم ــوع طبقه بن ــن ن ــی، ای بین الملل

حمایــت اجتماعــی، مناقشــات کمتــری را به همــراه خواهــد داشــت. 
ــا سیســتم حســابداری ملــی مرتبــط شــده اند؛ به عنــوان مثــال  تعاریــف ســرفصل ها به طــور روشــمند ب
در آلمــان یــک برنامــه کاربــردی دربــاره بــرآورد درآمــدی سیســتم حســابداری اجتماعــی براســاس مقوله های 
ــابهی از  ــاختار مش ــه( س ــدود 30 مؤسس ــی )ح ــابداری اجتماع ــات حس ــام مؤسس ــود دارد و تم ــی وج قانون
اطاعــات را بــرای دوره ای بیــش از 40 ســال بــه کار می گیرنــد و ازایــن رو مبنــای اســتواری را ایجــاد کرده انــد 
بــرای: 1. تحلیــل تجربــی بــازار کار و اثــرات اقتصــادی بــر بخــش درآمــدی سیســتم در گذشــته، 2. واکنــش 
ــی،  ــازار کار فرض ــوب ب ــده در چارچ ــوالت آین ــاس تح ــا براس ــن فرضیه ه ــن، 3. تدوی ــرات در قوانی ــه تغیی ب
ــدت  ــن ســری های بلندم ــرد در مدلســازی، ای ــر از کارب ــه غی ــی )مدل ســازی(. ب تحــوالت اقتصــادی و قانون
زمانــی، اطاعــات دقیــق آمــاری را براســاس تاریــخ سیاســت های اجتماعــی پــس از جنــگ در آلمــان ارائــه 

می دهنــد. 

1. Pay – as – you – go
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2-2-3.درآمدهابراساسبخشاقتصاد
ــرای فهــم  ــدی براســاس بخــش اقتصــاد اســت. ب ــا؛ طبقه بن ــدی درآمده ــرای طبقه بن ــت ب ــن حال دومی
ــی ســاخته شــوند کــه در اصــل  ــد مجــدداً در سیســتم حســابداری مل ــع بای ــن طبقه بنــدی، برخــی مناب ای
ــان اقتصادهــا پایه گــذاری  ــک اقتصــاد و می ــوری چرخــه ای جریان هــای ســرمایه گذاری درون ی براســاس تئ
ــر  ــای زی ــب بخش ه ــن اســت در قال ــی ممک ــک اقتصــاد مل ــی، ی شــده اســت. در سیســتم حســابداری مل

ــود. ــدی ش طبقه بن

فهرست4.
 بنگاهها

- بنگاه های بخش 1 
- بنگاه های بخش 2 
 n بنگاه های بخش -
 بخشدولتی

- دولت مرکزی 
- دولت های استانی 

- دولت های محلی )شهرداری ها( 
- مؤسسات تأمین اجتماعی 

 خانوارها
- خانوارهای نوع 1 
- خانوارهای نوع 2 

 m خانوارهای نوع -
 سازمانهایخصوصی 

- سازمان خصوصی 1 
- سازمان خصوصی 2 
 k سازمان خصوصی -

 سایربنگاهها
ــور )و  ــک کش ــی ی ــت اجتماع ــام حمای ــا نظ ــادی ب ــای اقتص ــق فعالیت ه ــا از طری ــن بخش ه ــه ای هم

ــده اند.  ــط ش ــارج( مرتب ــی در خ ــت اجتماع ــای حمای ــا نظام ه ــوه ب ــورت بالق به ص
یــک مشــکل آمــاری عمــده در ایــن دســته بندی ایــن اســت کــه معمــوالً نیازمنــد اطاعــات عــددی قابــل 
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ــرای تخصیــص حــق بیمه هــای کارفرمایــان  توجــه و تخمین هــای فــراوان آمــاری اســت. به عنــوان مثــال، ب
بــه بخش هــای مختلــف اقتصــادی، دانســتن ســهم های مطلــق یــا نســبی حــق بیمــه پرداختــی کارفرمایــان 
در بخش هــای مختلــف ضــروری اســت. ایــن اطاعــات معمــوالً تنهــا هنگامــی قابــل دسترســی اســت کــه 

سیســتم گزارشــگیری پیشــرفته آمــاری در ســطح ملــی وجــود داشــته باشــد. 
ــوق  ــوع حق ــورد مجم ــاری در م ــاخص های آم ــرد ش ــق کارب ــوان از طری ــی را می ت ــای اطاعات کمبوده
ــع بخشــی حــق  مشــمول کســورات حــق بیمــه در بخش هــای مختلــف اقتصــادی برطــرف، و ســپس توزی
بیمه هــا را براســاس آن بــرآورد کــرد. امــا اگــر اطاعــات دربــاره ســاختار بخشــی اقتصــاد کــم باشــد، بیشــتر 
برآوردهایــی کــه در مرحلــه مشــخصی از کار اســتفاده شــده ممکــن اســت نتایــج نامعتبــری را به دســت دهــد.

ــای  ــک مبن ــوان ی ــتفاده از آن به عن ــی، اس ــاد سیســتم حســابداری اجتماع ــی ایج ــداف اصل ــی از اه یک
بــرآوردی اســت. بــرای چنیــن کارکــردی، بایــد متغیرهــای دیگــری در بخش هــای مختلــف اقتصــادی )میــزان 
اســتخدام نیــروی کار بخــش، حقــوق متوســط بخــش، بهــره وری بخــش، نرخ هــای حــق بیمــه بخــش ]اگــر 
قابــل اجــرا باشــد[ و....( طراحــی شــود. برنامه ریــزی بخشــی اقتصادهــا معمــوالً نیازمنــد زیربنــای پرهزینــه و 
پیچیــده ای بــرای پشــتیبانی اســت کــه کار اقتصادســنجی زیــادی را می طلبــد و ممکــن اســت روزآمــد کــردن 
ــابداری  ــتم حس ــای سیس ــی درآمده ــدی بخش ــی طبقه بن ــل از معرف ــن قب ــد. بنابرای ــه باش ــز پرهزین آن نی
اجتماعــی، بایــد ایــن موضــوع بــه دقــت مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد کــه آیــا اطاعــات ضــروری بــرای انجــام 
چنیــن کاری و ابــزار تحلیلــی اســتفاده مؤثــر از ایــن اطاعــات در یــک دوره بلندمــدت زمانــی، در دســترس 

اســت یــا نــه.
3-3.ترکیبهزینههایسیستمحسابداریاجتماعی

ــای سیســتم  ــردآوری هزینه ه ــرای گ ــی ب ــده در بخــش 2-1-3 پایه های ــای طبقه بندی ش ــواع هزینه ه ان
حســابداری اجتماعــی هســتند. از لحــاظ نظــری تمــام داده هــا می تواننــد به صــورت مجــزا و غیرتجمعــی در 
حــد نیــاز و در چارچــوب فهرســتی از انــواع هزینه هــا باقــی بماننــد. غالبــاً در عمــل دو شــیوه متفــاوت بــرای 
دقــت در هزینه هــای اجتماعــی وجــود دارد. 1. دســته بنــدی هزینه هــا براســاس مقولــه اقتصــادی کــه بــه 
ــوژی و تعاریــف سیســتم  ــه شــیوه ای اســت کــه متدل ــردازش داده هــای اساســی ب لحــاظ فنــی به معنــای پ

حســابداری ملــی را تأمیــن می کنــد. 2. دســته بندی داده هــای آمــاری از طریــق »کارکــرد اجتماعــی«. 

1-3-3.هزینههابرمبنایمقولهاقتصادی
ــه  ــر مبنــای مقول ــرای دســته بندی هزینه هــای سیســتم حســابداری اجتماعــی ب یــک حالــت موجــود ب

ــر اســت:  اقتصــادی به صــورت زی
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فهرست5.
 جایگزینهایدرآمد)مزایاینقدی(

 بازپرداختها)نقدی(
 کاالهاوخدمات)مزایایغیرنقدی( 

 خدماتعمومی 
- دستگاه اجرایی )غیرنقدی( 

- خدمات حمایتی )غیرنقدی( 
- کمک های باعوض )نقدی / غیرنقدی( 

 پرداخت های انتقالی به سایر مؤسسات )نقدی( 
این طبقه بندی به صورت های زیر با سیستم حسابداری ملی مرتبط می شود : 

 جایگزینــه ای درآمــدی و بازپرداخت هــا بــه ذینفعــان در سیســتم حمایــت اجتماعــی بخشــی از درآمــد 
ــات حمایتــی خــاص بخشــی از  ــات اداری و خدم ــات، خدم ــا و خدم ــا اســت و کااله ــل تصــرف خانواره قاب
مصــرف دولتــی هســتند؛ کمک هــای باعــوض ممکــن اســت بخشــی از درآمــد قابــل تصــرف خانــوار )اگــر 

به صــورت نقــدی باشــد( و یــا بخشــی از مصــرف دولتــی باشــد )اگــر به صــورت غیــر نقــدی باشــد(. 
ــای  ــی از هزینه ه ــرای به دســت آوردن حســاب کامل ــه ســایر مؤسســات« ب ــی ب ــای انتقال  »پرداخت ه
نهــادی منظــور شــده اســت )در ســطح سیســتم حســابداری اجتماعــی کل پرداخت هــای انتقالــی بــه دیگــر 
ــر  ــذا مجموع شــان براب ــا یکدیگــر ادغــام شــده اند، ل ــی از دیگــر مؤسســات ب مؤسســات و دریافت هــای انتقال

صفــر اســت(. 

2-3-3.هزینههابرمبنایکارکرداجتماعی
هزینــه بــر مبنــای کارکــرد بــر توصیــف ســاختار سیســتم حســابداری اجتماعــی براســاس پیشــامدها و 
مخاطره هــای عمــده تحــت پوشــش اجتماعــی، تأکیــد دارد. فهرســت کارکردهــای زیــر یــک طــرح احتمالــی 

ــد:  ــت را توصیــف می کن ــن حال از ای

فهرست6.
- سالمندیوبازماندگان 

- سالمندی 
- بازماندگان
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 بهداشتودرمان 
- پیشگیری و توانبخشی 

- بیماری 
- آسیب ناشی از کار و بیماری های شغلی 

- از کار افتادگی 
 خانواده 

- کودکان و جوانان 
- بارداری 

- سایر کارکردهای خانواده 
 اشتغال

- آموزش شغلی 
- تحرک شغلی 

- بیکاری 
 مسکن 

 نیازمندی عمومی )فقر( 
سایر کارکردها 

ــام  ــرای تم ــردی را ب ــدی کارک ــی طبقه بن ــابداری اجتماع ــتم حس ــه سیس ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
ــر اشــاره شــد،  ــه کــه پیش ت ــرار می دهــد. همان گون ــه هزینه هــای اداری مــورد اســتفاده ق هزینه هــا از جمل
هزینه هــای جــاری، خریــد دارایی هــای ســرمایه ای ثابــت یــا معامــات در دارایی هــای مالــی ماننــد تأمیــن 
وام هــا را شــامل نمی شــود و در اصــل بــه ادارات غیرمســتقل کــه در آن هزینه هــا نمی توانــد جــدای از ســایر 
مخــارج باشــد و بــه واحدهایــی کــه قــادر بــه تفکیــک هزینه هــای اداری شــان بــر مبنــای کارکــرد نیســتند، 

اشــاره دارد. 
طراحــی ســاختار هزینــه ا ی سیســتم حســابداری اجتماعــی کارکــردی چنــدان هم آســان نیســت. به عنوان 
ــر در  ــگیری فق ــا پیش ــش ی ــذاری در کاه ــوان هدف گ ــد به عن ــی می توانن ــای اجتماع ــام هزینه ه ــال تم مث
نظــر گرفتــه شــوند از ایــن رو ممکــن اســت ثبــت تمــام هزینه هــای اجتماعــی تحــت عنــوان »نیازمندی هــای 
ــت به صــورت  ــی در نهای ــای اجتماع ــام هزینه ه ــه تم ــا اینک ــده اســت. ی ــر(« جــذاب و اغواکنن ــی )فق عموم
ــرد  ــن اســت تحــت کارک ــد و در نتیجــه ممک ــان می یاب ــا جری ــا غیرمســتقیم به ســوی خانواره مســتقیم ی

»خانــواده« فهرســت شــوند. 
برای یافتن راه حلی عملی برای این مسئله روش شناختی، 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 تصمیم  گیری در مورد ثبت 
مزایای خاص آسان نباشد. مجدداً یک حالت حمایت اجتماعی را مثال می زنیم. قوانین تحت شرایط مشخصی، 
مزایایی را در نظر می گیرند. به عنوان مثال یک قانون می تواند 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 پرداخت های 
خاصی را برای افراد بسیار مسن )مثًا باالی 70 سال( جهت پیشگیری از فقر پیش بینی نماید. در این وضعیت 
سیستم حسابداری اجتماعیی که توسط متخصص آمار راه اندازی می شود ممکن است همچنان با مسئله ای جدی 
در امر تصمیم گیری 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 می تواند به امر تصمیم گیری کمک کند. اگر خطوط راهنمای 
مذکور مبهم یا غیرمعتبر باشند، ممکن است تاش برای یافتن اینکه قانونگذار در هنگام وضع یک قانون خاص 
چه چیزی را در ذهن داشته است، صورت گیرد. با توجه به این مثال ها، هدف چه بوده است؛ ارتقاء خانواده ها یا 
پیشگیری از فقر؟ اگر این اطاعات به صورتی مبهم باقی بمانند، تعیین جای هزینه ها در این دسته بندی ماهیت 

موقتی می یابد.
گاهی هم ممکن است اطاعات آماری الزم برای تعیین اینکه کدام کارکرد برای مشخص کردن جای یک 
آیتم هزینه ا ی خاص در دسته بندی 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 نسبت های معینی از این آیتم ها به کارکردهای 

متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. 
اگر سیستم حسابداری اجتماعی صرفاً برای فراهم کردن یک ابزار اطاعات ملی طراحی شده باشد، آنگاه 
عمل جایابی می تواند یا براساس مقررات ملی فراگیر و یا براساس تصمیمات غیررسمی خردمندانه مبتنی باشد. 
اما یک سیستم حسابداری اجتماعی )بودجه اجتماعی( معموالً دارای جنبه هایی بین المللی نیز هست، زیرا باید 
مقایسه های بین المللی سطوح هزینه ا ی اجتماعی را برمبنای کارکردهای متفاوت مدنظر داشته باشد. بدین منظور 
متناسب کردن عمل جایابی سیستم حسابداری اجتماعی )متدلوژی( به صورت بین المللی حداقل در محدوده ای 

فراتر از یک کشور و یا با طرف های عمده تجاری اش ضروری است. 
تولد  تعداد  شدید  کاهش  اصلی  دلیل  پیش،  سال  تا حدود 40  خانواده  سیاست های  تضعیف  آلمان،  در 
به دلیل اعمال موفقیت آمیز سیاست های درآمدی، تغییر  سالیانه کودکان بوده است. بهداشت و درمان عمدتاً 
ساختار تقاضای جمعیت برای اقدامات بهینه مراقبت های بهداشتی )و کاهش تقاضاهای القایی(، و پیشرفت های 
تکنولوژیک اهمیت قابل توجهی یافته است. این تغییرات سیاستی و صرفه جویی های ناشی از آن موجب شد تا 
دولت امکان یابد سهم هزینه های سیاستگذاری اشتغال و مقرری های بیکاری را به میزان قابل توجهی افزایش دهد 

که نتیجه توجه حمایت اجتماعی به مسائل ساختاری و ادواری رو به افزایش بازار کار بود. 
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4-3.طبقهبندینهادی
رویکــرد نهــادی، منطبق کــردن هزینه هــا 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 اطاعــات مــورد نیــاز بــرای ایجاد 
سیســتم حســابداری اجتماعــی در حســاب های ایــن مؤسســات وجــود دارد، امــا ممکــن اســت در جزییــات 

وضعیــت مخدوشــی وجــود داشــته باشــد.
ــور  ــه به ط ــد ک ــود دارن ــی ای وج ــای اجتماع ــی، هزینه ه ــات تأمین اجتماع ــر مؤسس ــاوه ب ــوالً ع معم
مســتقیم در چارچــوب بودجه هــای عمومــی دولــت یــا از ســوی کارفرمایــان از طریــق کانال هایــی همچــون 
ــه  ــد ب ــه همیشــه نمی توانن ــد ک ــود دارن ــی وج ــع مزایای ــوند. در واق ــهرداری پرداخــت می ش ــای ش بودجه ه
ــوع مســاعدت ها عبارتنــد  ــن ن ــی از ای ــا مؤسســات اجتماعــی معیــن ارتبــاط داده شــوند. مثال های آســانی ب
از: مزایــای کارفرمایــان یــا مســتمری های بازنشســتگی و ســایر مزایــای کارمنــدان دولتــی و نیروهــای مســلح 
)ایــن مزایــا مســتقیماً در بودجه هــای ســطوح مختلــف دولــت و به صــورت معــاف از مالیــات تأمیــن می شــود(. 
در تمــام ایــن حالت هــا بــرای ایجــاد مؤسســات سیســتم حســابداری اجتماعــی، بایــد نهادهــای »مفهومــی« 
یــا »مجــازی« ســاخته شــوند. معیــار انجــام چنیــن کاری )وجــود یــک قانــون خــاص و یــا توافقــات الــزام آور 
میــان کارفرمایــان و کارمنــدان براســاس پرداخــت مزایــای معیــن اســت؛ مزایایــی کــه به صــورت داوطلبانــه 
ــد پرداخــت می شــود،  ــه هــر کارمن ــی ب ــق تصمیمــات قضای ــا از طری ــا براســاس قوانیــن ی از ســوی کارفرم
منجــر بــه ایجــاد یــک نهــاد مجــزا می شــود. در بخــش درآمــدی، نهادهــای مجــازی تمــام درآمدهــای مــورد 
ــن مؤسســات تمامــی  ــه ا ی ای ــد؛ در بخــش هزین ــر می گیرن ــی هزینه هایشــان را در ب ــن مال ــرای تأمی ــاز ب نی
ــی  ــای عملیات ــظ پایه ه ــه حف ــه ب ــی ک ــای واقع ــرمایه گذاری در دارایی ه ــاوه س ــی، به ع ــای پرداخت هزینه ه
ــن  ــی ازای ــود. در بعض ــامل می ش ــاص اداری را ش ــای خ ــد و هزینه ه ــاز دارن ــا نی ــن مزای ــت ای ــرای پرداخ ب
حالت هــا ممکــن اســت اطاعــات مــورد نیــاز بــر مبنــای ســرمایه گذاری ها و هزینه هــای اداری در دســترس 

نباشــد، از ایــن رو بــرای پــر کــردن خأل هــای آمــاری بایــد ارقــام تخمینــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. 

1-4-3.نهادها
فهرســت نهادهــای ذیــل سیســتم حســابداری اجتماعــی بــه قانــون و موقعیــت اجرایــی آن در یک کشــور 
بســتگی دارد. در اینجــا عمدتــاً سیســتم حســابداری اجتماعــی آلمــان به عنــوان یکــی از نمونه هــای پیشــرفته 
بررســی می شــود. سیســتم حســابداری اجتماعــی آلمــان در دو رویکــردی نهــادی متفــاوت طراحــی شــده 

اســت؛ مــدل ملــی آلمــان و مــدل اتحادیــه اروپــا. مــدل ملــی آلمــان در فهرســت )7( آمــده اســت: 
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فهرست7.
 نظامهایهمگانی 

- بیمه بازنشستگی
- بیمه بازنشستگی دستمزدبگیران 

- بیمه بازنشستگی کارمندان حقوق بگیر 
- بیمه بازنشستگی کارگران معدن 

- بیمه درمان 
- بیمه حوادث و بیماری های شغلی 

- بیمه و مساعدت بیکاری 
- مزایای عائله مندی 

- کمک هزینه های پرورش کودک 
 نظامهایویژه 

- مساعدت سالمندی برای کشاورزان 
- بیمه سالمندی برای مشاغل آزاد 
 نظامهایقانونی)اجباری(

- حقوق بازنشستگی کارمندان دولت 
- فوق العاده حقوق و دستمزد خانوار کارکنان دولت 

- حمایت درمانی کارمندان دولت 
 مزایایکارفرمایان 

- پرداخت مستمر حقوق در حالت بیماری 
- مستمری بازنشستگی تکمیلی کارفرمایان خصوصی 

- مستمری بازنشستگی تکمیلی کارفرمایان عمومی 
- مزایای داوطلبانه و قراردادی 

 نظامهایجبرانی
- مستمری های مصدومان جنگی و مزایای مرتبط 

- غرامت ها و پرداخت های مرتبط 
- سایر پرداخت های جبرانی
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 خدماتومساعدتهایاجتماعی 
- مساعدت اجتماعی عمومی دولت 

- مساعدت جوانان 
- ارتقاء آموزشی 

- فوق العاده مسکن )کمک هزینه مسکن( 
- خدمات بهداشت و درمان ملی 

 مزایای)مالی(غیرمستقیم 
تخفیف های مالیات بر درآمد برای اهداف اجتماعی 
یارانه های غیرمستقیم برای ترویج مالکیت خانه ها 

 دومیــن مدل سیســتم حســابداری اجتماعی آلمان، ســاختار نهادی را کــه در میان دولت های عضــو اتحادیه اروپا
 بر آن توافق شده است، نشان می دهد:

فهرست8.
نهادهای بودجه اجتماعی آلمان براساس طبقه بندی اتحادیه اروپا: 

 نظام های پایه
-نظامهایملی

 مزایای عائله مندی 
 کمک هزینه های پرورش کودک 

نظامهایعمومی
 بیمه های درمانی 

 بیمه های بازنشستگی 
 بیمه های بیماری ها و حوادث شغلی 

 بیمه بیکاری 
 پرداخت مستمر حقوق در حالت بیماری 

-نظامهایویژه 
نظاماجباری

 حقوق بازنشستگی کارمندان دولت 
 فوق العاده حقوق و دستمزد خانوار کارکنان دولت 

 حمایت درمانی کارمندان دولت 
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-سایرنظامهایاشتغالمحور
 مساعدت سالمندی برای کشاورزان 

 بیمه سالمندی برای مشاغل آزاد 
-نظامهایمرتبطباقربانیانجنگودیگران

 مستمری های مصدومان جنگی و مزایای مرتبط 
 غرامت ها و پرداخت های مرتبط 

 سایر پرداخت های جبرانی 
نظام های تکمیلی 

نظام های ملی 
مساعدت جوانان 

خدمات بهداشت و درمان ملی 
نظام های عمومی 

مستمری های تکمیلی بازنشستگی کارفرمایان خصوصی 
نظام های ویژه 

مستمری های تکمیلی بازنشستگی کارفرمایان عمومی 
نظام های داوطلبانه 

مزایای داوطلبانه و قراردادی کارفرمایان 
 سایرنظامهایحمایتاجتماعی 

مساعدت اجتماعی عمومی دولت 
- ارتقاء آموزشی 

- کمک هزینه مسکن 
- مساعدت بیکاری 

تفاوت این دو نوع طبقه بندی در نظام بودجه ریزی آلمان بدین شرح است که طبقه بندی ملی آلمان کم وبیش 
تکامل ساختار نهادی نظام را به صورت تاریخی نشان می دهد، اما طبقه بندی اتحادیه اروپا به عنوان یک طرح کلی 
برای فراهم کردن امکان مقایسه های کمی و ساختاری میان دولت های عضو شناخته می شود. در اینجا نیز ایجاد 
یک سیستم حسابداری اجتماعی متناسب با نظام های مشابه حسابداری بین المللی باید از ابتدا مد نظر قرار گیرد. 
هنگامی که ساختار سیستم حسابداری اجتماعی نهادی )در طبقه بندی ملی یا بین المللی و یا هر دو( وجود 
داشته باشد، امکان ارائه هزینه ها و درآمدهای سیستم از طریق نهادها و براساس طبقه بندی های متفاوت درآمد 

و هزینه، آنگونه که در بخش های 2-3 و 3-3 توصیف شد، وجود دارد. 
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2-4-3.درآمدهابرمبنایمقوله
طبقه بندی هــای محتمــل درآمدهــا در بخش هــای 1-2-3 و 2-2-3 در انــواع »درآمدهــا براســاس 
مقولــه قانونــی« و »درآمدهــا براســاس بخــش اقتصــاد« توضیــح داده شــد. بــر ایــن اســاس بــرای مؤسســات 

ــر، ســاخت یافتــه باشــد: یــک کشــور، درآمدهــا ممکــن اســت به صــورت زی

فهرست9.
درآمدها براساس مقوله قانونی 
 حقبیمههایاجتماعی

- حق بیمه های جمعیت بیمه شده 
 حق بیمه های کارمندان 

 حق بیمه های اشخاص خویش فرما 
 حق بیمه های ذینفعان 

 حق بیمه های سایر اشخاص 
 حق بیمه های پرداخت شده توسط مؤسسات دولتی به جای ذینفعان 

- حق بیمه های کارفرمایان 
 حق بیمه های واقعی 
 حق بیمه های نسبی 

 یارانهها
- یارانه های پرداخت شده از سوی دولت 

- یارانه های پرداخت شده از محل سایر منابع 
 سایردرآمدها

 پرداخت های انتقالی از سایر مؤسسات 
و بصورت جایگزین یا همزمان به شکل زیر 

درآمدها براساس بخش اقتصاد 
 بنگاهها 

- بنگاه های بخش 1 
- بنگاه های بخش 2 
 n بنگاه های بخش -

 بخش دولتی 
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- دولت مرکزی 
- دولت های استانی 

- دولت های محلی )شهرداری ها( 
- مؤسسات تأمین اجتماعی 

 خانوارها 
- خانوارهای نوع 1 
- خانوارهای نوع 2 

 m خانوارهای نوع -
 سازمانهایخصوصی

سازمان خصوصی 1 
سازمان خصوصی 2 
 k سازمان خصوصی

 سایر
در صــورت وجــود پرداخت هــای انتقالــی بیــن مؤسســه ای و در ســطح مؤسســات منفــرد، ممکــن اســت 
مقادیــر کل درآمدهــا براســاس مقولــه قانونــی و برمبنــای بخــش اقتصــادی بــا یکدیگــر برابــر نباشــند، زیــرا 
ــی را  ــت اجتماع ــرون از سیســتم حمای ــای بی ــای اقتصــادی، دریافت ه ــی از بخش ه ــی ناش ــای مال جریان ه
نشــان می دهــد در حالــی کــه پرداخت هــای انتقالــی جریان هــای مالــی درون سیســتم را. در ایــن حالت هــا 
ــا و  ــان دریافت ه ــص پرداخت هــای دریافت شــده )تفاضــل می ــان دو مجمــوع ممکــن اســت خال تفاضــل می

پرداخت هــای انتقالــی یــک مؤسســه( باشــد. 
بنابرایــن در یــک ســطح تجمعــی ثابــت، سیســتم حســابداری اجتماعــی )کل درآمدهــای دریافت شــده 
حمایــت اجتماعــی ملــی( ممکــن اســت تفاوتــی وجــود نداشــته باشــد، ضمــن اینکــه ایــن مقــدار، درآمــد 
ــی بیــن  ــدون در نظــر گرفتــن جریان هــای مال کل دریافت شــده از بیــرون سیســتم حمایــت اجتماعــی را ب

ــد.  ــان می ده ــه ای آن نش مؤسس

3-4-3.هزینههابراساسمقوله
طبقه بندی هــای محتمــل هزینه هــا در بخش هــای 1-3-3 و 2-3-3 در انــواع حالت هــای »هزینــه 
بــر مبنــای مقولــه اقتصــادی« و »هزینــه بــر مبنــای کارکــرد اجتماعــی« توصیــف شــدند. بــر ایــن اســاس 

ــه شــود:  ــر ارائ ــک کشــور ممکــن اســت به صــورت زی ــرای هــر کــدام از مؤسســات ی ــا ب هزینه ه
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فهرست10.
هزینه ها بر مبنای مقوله اقتصادی 

 جایگزینهایدرآمدی)مزایاینقدی(
 بازپرداختها)نقدی(

 کاالهاوخدمات)غیرنقدی(
 خدماتعمومی 

- اداری 
- حمایت های خاص 

- کمک های مالی باعوض 
 پرداخت های انتقالی به سایر مؤسسات

و به صورت جایگزین یا همزمان به شکل زیر: 
 سالمندیوبازماندگان 

- سالمندی 
- بازماندگان 

 بهداشتودرمان 
- 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( 
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 سایرکارکردها
ــرد،  ــن مؤسســه ای و در ســطح مؤسســه منف ــی بی ــای انتقال ــت وجــود پرداخت ه ــز در حال در اینجــا نی
ــای  ــرا جریان ه ــر نباشــند، زی ــر براب ــا یکدیگ ــدی ب ــوع طبقه بن ــا در دو ن ــر کل هزینه ه ممکــن اســت مقادی
کارکــردی مالــی مقادیــر مســتقیم یــا غیرمســتقیم موجــود بــرای خانوارهــا را نشــان می دهــد، در حالی کــه 
پرداخت هــای انتقالــی جریــان مالــی درون سیســتم حمایــت اجتماعــی را. در ایــن حالــت تفاضــل میــان دو 
حاصــل جمــع، خالــص پرداخت هــای انتقالــی یــک مؤسســه را نشــان می دهــد )تفاضــل میــان دریافت هــا و 
پرداخت هــای 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 بین المللی کار1 که مورد تأکید کتاب است، مدل بودجه اجتماعی دارای زیرمدل های 
مختلفی است که می توانند به صورت همزمان و یا به طور مستقل برای اهداف جداگانه به کار گرفته شوند. این 
برنامه ریزی برای جمعیت و  از: مدل جمعیت شناختی و مدل عرضه نیروی کار که به ترتیب  مدل ها عبارتند 
نیروی کار را برعهده دارند؛ کارکرد مدل اقتصادی برنامه ریزی تولید ناخالص داخلی، قیمت ها، حقوق و دستمزد، 
بهره وری نیروی کار، تقاضای کار، بیکاری و... است که تأثیر مستقیمی بر سیستم حمایت اجتماعی دارند؛ مدل 
بودجه دولتی، درآمدها و هزینه های سطوح متفاوت اداری دولت را نشان می دهد و مدل حمایت اجتماعی شامل 

زیرمدل های بازنشستگی، بهداشت و درمان، بودجه اجتماعی و سایر زیرمدل ها است. 
مدل حمایت اجتماعی اساس مدل سازی بودجه اجتماعی است که هزینه ها و درآمدهای شاخه های اصلی 
نظام حمایت اجتماعی را نشان می دهد. هدف مدل بودجه اجتماعی تأکید بر بخش اجتماعی کشورهاست نه 
تأکید بر حوزه سیاست های مالیاتی و یا انواع هزینه های دولت. اما بخش قابل توجهی از هزینه های اجتماعی 
مستقیماً در قالب بودجه دولت تأمین می شود؛ نظیر مراقبت های بهداشتی، مساعدت اجتماعی، مزایای مسکن، 

مزایای خانواده و... 
تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری نظـام حمایت اجتماعی هر کشـور از برنامه ریزی جمعیتی، اقتصادی و سیسـتم پولی 
و مالـی اسـت، لـذا توجـه بـه ایـن رابطـه در طراحـی هـر مدلی بـرای تأمیـن هزینه هـای اجتماعـی ضـروری به نظر 
می رسـد. نویسـندگان تـاش کرده انـد تـا در حـد امـکان دیدگاهشـان را در ارائه روشـی متدولوژیک بـرای گردآوری 
و تحلیـل داده هـا و همچنیـن کمـک بـه ارتقـای قابلیـت سـنجش و ارزیابـی نظام هـای حمایـت اجتماعـی در میان 

کشـورها، بـه شـکلی روشـن و قابل فهـم صورت بنـدی کنند.

1. ILO
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