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 مقدمه

 ویژهبه -در این کتاب ضمممن درداختن به دغدغه ارتباع علا اصتصمماد با سممیاسممت اجتماعی  ارتباع تصریه اصتصممادی

د بر شود. در تأکیطور مسائل سیاستی بررسی میبا مفاهیا مختلف مربوع به عدالت اجتماعی و همین -اصتصاد رفاه

صل می صاد دو تتیجه حا سوب اهمیت داتش اصت صاد مح ضوعی مجزا و منفک از اصت ست آتکه دولت رفاه مو شود: تخ

های تصری  موجودیت گیرد. دوم آتکه بحثمی های اصتصادی جایطور طبیعی در چارچوب تحلیل؛ بلکه بهشودیتم

 تأیید میمشهور عدالت بلکه از تقطه لیدل دولت رفاه را ته تنها از منصر 
 
 کند.تصر کارایی تیز صویا

دولت رفاه محصممون تیروهای متنوعی در طون چهار صرا از توسممعه سممیاسممت اجتماعی اسممت. دو بعد به طور خا  

لوژی )شمممامل بازتوزیو  و تقش دولت رفاه در تقویت کارایی اصتصمممادی. اهداف برجسمممته هسمممتند: بحث حون ایدئو

 کنند:ایدئولوژیک به میزاا زیادی با توجه به مکاتب فکری تغییر می

  شود. به همین دلیل از شود. به همین دلیل از . آزادی فردی  که با بازار آزاد محدودتشده به بهترین شکل حاصل می. آزادی فردی  که با بازار آزاد محدودتشده به بهترین شکل حاصل میهاهاییآزادآزاداصالت اصالت

ی حمایت کرده 
ّ
ی حمایت کرده مداخالت حداصل
ّ
شکان دولت رفاه به استثنای موضوع فقرزدایی مخالفت دارتد. مداخالت حداصل

َ
شکان دولت رفاه به استثنای موضوع فقرزدایی مخالفت دارتد. و با همه ا
َ
 و با همه ا

 ست سی ستمارک سی صلیمارک سازگار با هدف ا صلیها. تصام بازار را بنا به ماهیت  تا سازگار با هدف ا ن آا ن آا داتند. بنابرایداتند. بنابرایشاا )برآوردا تیازها  میشاا )برآوردا تیازها  میها. تصام بازار را بنا به ماهیت  تا

صلی را میرا رد و به دولت در تولید و تخصممین تقش اصمملی را می صین تقش ا ستدهند. مارکسممیسممترا رد و به دولت در تولید و تخ سی سها یک احسمماد دوگاته تسممدهند. مارک ساد دوگاته ت ه ه بت ببت بها یک اح

ست و به همین دلیل باید آا را دولت رفاه دارتد. دولت رفاه تا حدی با اهداف آتها در برآوردا تیازها همسمممو اسمممت و به همین دلیل باید آا را  سو ا دولت رفاه دارتد. دولت رفاه تا حدی با اهداف آتها در برآوردا تیازها هم

 غیرعادلته میتحسین کرد اما در عین حان در خدمت تصام سرمایهتحسین کرد اما در عین حان در خدمت تصام سرمایه
ً
 غیرعادلته میداری است که آتها این تصام را ذاتا
ً
 د.د.اتگارتاتگارتداری است که آتها این تصام را ذاتا

 سیولیبرانلیبران ضعی و سیوها. مو ضعی و شینهگر گر تر دارتد. هدف مطلوبیتتر دارتد. هدف مطلوبیتها. مو شینهایاا بی سوان را که آیا به ایاا بی ست و این  سوان را که آیا به سازی کل رفاه ا ست و این  سازی کل رفاه ا

صی میاین هدف از طریق بازار خصمموصممی می صو صین دولتی و یا ترکیبی از آتها  باز تواا رسممید یا از طریق تولید و تخصممین دولتی و یا ترکیبی از آتها  باز این هدف از طریق بازار خ سید یا از طریق تولید و تخ تواا ر

ستدلن میگذارتد. راولز اسمممتدلن میمیمی صتفرصمممتکند که کالها  آزادی و کند که کالها  آزادی و گذارتد. راولز ا شوتد مگر آتکه هر ترتیب باید برابر توزیو شممموتد مگر آتکه هر ترتیب   هاهافر باید برابر توزیو 

رسید رسید   به این مقصودبه این مقصود  توااتوااییممه تفو محرومترین بخش جامعه باشد. یک بار دیگر موضوع اینکه چگوته ه تفو محرومترین بخش جامعه باشد. یک بار دیگر موضوع اینکه چگوته دیگری بدیگری ب

کند کند تصریه لیبران را متمایز میتصریه لیبران را متمایز می  هاهابحثبحثشود. برای هدف این کتاب  تنها ویژگی که در کنار همه شود. برای هدف این کتاب  تنها ویژگی که در کنار همه باز گذاشته میباز گذاشته می

شروع صلمداد می ست که آا را امر م صی ا صو شروع صلمداد میبرخورد آتها با مالکیت خ ست که آا را امر م صی ا صو شکلی دگماتیک یعنی آتها کنند تکنند تبرخورد آتها با مالکیت خ شکلی دگماتیک یعنی آتها ه به  ه به 

 داتند. داتند. شده میشده میداتند بلکه ابزاری جهت تحقق اهداف گفتهداتند بلکه ابزاری جهت تحقق اهداف گفتههدف تمیهدف تمی  تفسهتفسهییففمالکیت خصوصی را مالکیت خصوصی را 

جامعه در کنار اهداف ایدئولوژیک  اهداف کارکردی تیز دارد که مهمترین آتها دسمممتیابی به کارایی اصتصمممادی اسمممت. 

و  هابرانیل  هایآزاداعی برصرار اسمممت  وزا تسمممبی آتها بین اصمممالت بسمممتاا بین کارایی و عدالت اجتموصتی یک بده

ها تفاوت خواهد کرد. اما افزایش در کارایی به تحوی که به عدالت اجتماعی آسیبی تزتد در هر کدام از این مارکسیست

 شائبه است.های جامعه یک منفعت بیتصریه
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 ایی و/یا عدالت اجتماعینظریه اقتصادی مداخله دولت با تأکید بر افزایش کار 

 هدف کارایی

ستفاده از منابو محدود با توجه به  صلی زیربنایی در  یهاقهیسلکارایی  بهترین ا ست. مفهوم ا افراد و فناوری موجود ا

به عبارتی  درصممورت اسممتفاده از منابو )تیروی کار  سممرمایه  مواد خام  زمین  برای  -اسممت کمیابی منابعاین معنا  

ستیابی به اهداف دیگر بهره برد. با لحاظ محدودیت منابو   تواایتمف  دیگر تحقق یک هد  هادهستاتاز آتها جهت د

ضاهای همگاا تیز محدود می ست باید  طوربهشوتد. بنابراین  امکاا برآوردا تقا سیا ست:  سر تی  یاگوتهبهکامل می

ه تعبیر دیگر باید درصدد استفاده کارا از منابو محدود ب -مردم را تا حد امکاا برآورده سازد یهاخواستهتعیین شود که 

 به همین معنا اسممتنباع 
 
ته شممود که هرگوافزایش در کارایی زماتی محقق می .شممودیمباشممد. کارایی اصتصممادی دصیقا

 اشد.بتغییری در تولید یا توزیو باعث بهبود زتدگی یک فرد شود بدوا اینکه تأثیری منفی در وضعیت افراد دیگر داشته 

شترک مطابق همه تصریه ست. بنابراین بهبود کارایی همچناا هدف م های اجتماعی  افزایش در کارایی ضامن بهبود رفاه ا

 منتسب به کارایی هنگام تعارض آا با اهداف توزیعی. ]اهمیت[به رغا تفاوت وزا  دیآیم شماربه هایدئولوژیاتمامی 

 مداخله به دالیل کارایی

 بازار به چهار شیوه ممکن است: مداخله دولت در

 با کیفیت عرضمممه )هماتند صواتین بهداشمممتی مرتبو با مواد غذایی  حداصل گری و مقرراتتنصیا 
 
گذاری عمدتا

اجباری  یهامهیبحق  و کمیت تیاز فردی )همچوا الزام صاتوتی حضور در مدرسه  یسازساختماااستاتداردهای 

 عرضه اجتماعی  در ارتباع است.  

 تاثیر صرار  هااتیمالیا  یااراتهی یهادرداختامین مالی از طریق ت  دهدیمکه صیمت کالهای خاصمممی را تحت 

جزئی )هماتند یاراته اجاره در بخش مسکن عمومی  یا کلی )همچوا داروهای  تواتندیم هااراتهیگیرد. صورت می

 رایگاا  باشند.

   دهدیممراصبت سالمت را دوشش تولید دولتی مقوله آموزش و در برخی کشورها. 

 سه شیوه مداخله برشمرده، همگی دخالت مستقیم در سازوکار بازار را در بر دارد.

 ه خرید را ب کنندگااافتیدرلیکن  رودیتم شماربه  مداخله مستقیا در سازوکار بازار های انتقالی درآمدیپرداخت

به عنواا مثان  سالمنداا از محل مستمری بازتشستگی  -ندکیمبازار صادر  یهامتیصکالهای مورد تصر خود به 

 .کنندیمدریافتی به خرید مواد غذایی خود مبادرت 

ضات )اطالعات کامل  رصابت کامل   صورت برصراری تمامی مفرو صعودی به مقیاد  صطعیت و کالهای  یهابازدهدر 

که دیگر ضممرورتی به مداخله بر مبنای  کارایی  ردیدذیمعمومی   تخصممین کارای منابو توسممو بازار به تحوی صممورت 

له )تنصیا مداخ ند فرض  ضمممرورت دارد در هر مورد توع  یا چ یک  عدم برصراری  تدارد. در صمممورت  گری و  وجود 

 گذاری  تامین مالی  یا تولید دولتی  مورد تیاز جهت بهبود محتمل کارایی در تصر گرفته شود. مقررات



 

 

 

 

 

 

 

 13-رفاه و سیاست اجتماعی 5

 ماعیمداخله به دالیل عدالت اجت

صدرت  طه  به واسممم لت آزادی  فقرا  یاا اصممما حام یدگاه  یل  یرأاز د ند تحم بازتوزیو را بر افراد ثروتم ندیمخود  .  کن

ستتوع یهازهیاتگ  اایگراتیمطلوب سی  یدو سیا که با  مارتدشیبرمثروتمنداا را دلیلی بر رأی مثبت آتاا به احزابی 

 .ندیتمایمبازتوزیعی را عرضه  یهااستیسنابو مالی لزم برای تحقق بر ثروتمنداا  م ترنیسنگدیشنهاد وضو مالیات 

های اتتقالی مستقیا غیرتقدی )هماتند آموزش  روبرو اصتصاد سیاسی در درداخت یهااستدلندر شرایطی خا  با 

 هستیا.   

 خصوصی سازی

صطالح  ص»ا صو ستفاده تردهیچید« یسازیخ شتر ا ست که بی ان  فهمند به عنواا مثواژه میکنندگاا این از چیزی ا

 یهاآموزش  حان آتکه عمده شممموتدیمکالهایی هماتند مواد غذایی توسمممو بخش خصممموصمممی تولید و تامین مالی 

. لیکن موارد بینابینی تیز وجود شممموتدیمای در بخش دولتی تولید و از محل درآمدهای مالیاتی تامین مالی مدرسمممه

چوا )هم کنندیمهزینه آتها را درداخت  کنندگاامصممرفلیکن  شمموتدیمتی تولید دارتد. برخی کالها به صممورت دول

صی تولید حمل صو وتقل عمومی ؛ برخی دیگر از کالها تیز به رغا تامین مالی از محل درآمدهای مالیاتی در بخش خ

 )هماتند داروهای درماتی در خدمات ملی سالمت . شوتدیم

راین ته ؛ بنابشودیمدیچیده  یامالحصهآید  موضوعات به تحو صابل ری به میاا میگذاگری و مقرراتوصتی دای تنصیا

گیرتده در را مشممخن کرد بلکه باید معلوم کرد تصمممیا شمموتدیمتنها باید بخشممی که در آا کالها  تولید و تامین مالی 

 کنندهمصمممرفزاا دریافت هر یا خیر  و می شمممودیمموضممموع میزاا کل تولید هر کال )حاکمیت تولیدکننده اعمان 

 شود یا خیر  چه کسی است. اعمان می کنندهمصرف)حاکمیت 

 تحصیل اهداف سیاستی

موجود برای تیل به آتها شممامل  یهاوهیشمم؛ شممودیماهداف سممیاسممتی شممامل عدالت اجتماعی و کارایی اصتصممادی 

گذاری  تامین مالی یا تولید گری و مقرراتهای اتتقالی درآمدی و مداخله مسمممتقیا در بازار از طریق تنصیادرداخت

یی بستاا آا با کارادر تعریف عدالت اجتماعی و بده ژهیوبهدولتی است. جایگاه مناسب ایدئولوژی در اتتخاب اهداف 

اصتصممادی اسممت؛  لیکن به محو حصممون اجماع در اهداف  اتتخاب شممیوه تحقق آتها به عنواا موضمموعی فنی )و ته 

. اتخاذ تصمممیا در موضمموع تولید دولتی یا خصمموصممی کالیی هماتند مراصبت سممالمت شممودیمرح ایدئولوژیکی  مط

 مستلزم تعیین بهترین شیوه کسب اهداف مورد توافق است.

عداد بیشمممتری از فرضکارایی یا ت یک  عدم برصراری  لب . در موارد  صا لت در  له دو مداخ نه اون   تاظر بر بهی های 

کارایی اصتصممادی را افزایش دهد. لیکن در صممورت عدم شممکسممت  تواتدیمتولید دولتی  گذاری  تامین مالی یامقررات

 .شودیمفرضیات مزبور  هدف کارایی توسو بازار و بدوا مداخله دولت به بهترین تحو تحصیل 
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 عدالت اجتماعی
 
صرفا ستثنای بازتوزیو تقدی   سطهبه. مداخالت )به ا ستدلن وا س ریدذهیتوجکارایی  یهاا د. در تنه

شکل از طریق درداخت های اتتقالی درآمدی صورت عدم وجود توجیه برای کارایی  منافو عدالت اجتماعی به بهترین 

از افزایش کارایی به وسممیله تولید و تخصممین دولتی کلیه کالها یا خدمات  هالیتحللیکن  چناتچه . شمموتدیمعرضممه 

های اتتقالی غیرتقدی ارتقا داد )به عنواا از طریق درداخت وااتیمصمممورت عدالت اجتماعی را حکایت دارتد  در این

 مثان  بازتوزیو در صالب آموزش یا مراصبت سالمت رایگاا .

 حمایت درآمدی
 ها مواجه هستیا:در این بحث با چهار مجموعه بنیادی از محدودیت

 ه برای بیمه و تواتد ترتیبات خصممموصمممی و داوطلباتمشمممکل فنی که عمده آا مشمممکل اطالعات اسمممت می

حل خصمموصممی و هموارسممازی مصممرف را تاکارا یا غیرممکن سممازد. ایده محوری این اسممت که اتتخاب بین راه

 دولتی بیشتر یک مساله فنی است تا یک مساله ایدئولوژیک.

 سن  گزینه سها رو به افزایش افراد م سنی:  شکل میتوزیو  ستگی را  ش صالحات بازت ک دهد. یهایی برای ا

 ری اصلی این است که تغییرات جمعیتی یک مشکل است ته یک بحراا. گیتتیجه

  توزیو درآمد: این واصعیت که توزیو درآمد به سممممت درآمدهای کمتر چوله اسمممت تواتایی یک کشمممور برای

 کند. یک تتیجه این است که تله فقر به اشکان مختلف گریزتادذیر است.فقرزدایی را محدود می

 ساعت کار کنند عرضه منابو تولید  درو ستند که چند  ست: افراد در جوامو آزاد دارای این حق اتتخاب ه تزا ا

 ها اهمیت دارتد.و در چه کشوری زتدگی کنند. این اتگیزه

ها تیازمند یک یاری برای کسمماتی که در کل عمر دشممتیباا خویش هسممتند ضممروری اسممت اما برای حذف اتقطاع-خود

تواتند از خود در کل دوره عمرشاا دشتیباتی ست. فقرزدایی برای کساتی که تمیای و هموارسازی مصرف اتصام بیمه

های هودی. شمممیوهاتداز دارد و ها کارکرد رابینکنند ضمممروری اسمممت. بنابراین  دولت رفاه ها یک کارکرد صلک د 

صی  د  صو شامل بیمه خ شکل بیماتداز داوطلباته و فعالیت دولتی میخودیاری  ا از ه اجتماعی یشود که آخری به 

ست. فقرزدایی میطریق درداخت صی تواتد از طریق خیریههای اتتقالی از محل درآمدهای مالیاتی امروز ا صو های خ

 هاروشیافته توسو دولت از محل درآمدهای مالیاتی صورت گیرد. ارزش این های اتتقالی  سازماایا از طریق درداخت

 تواا به صورت زیر خالصه کرد.را می

تواتد در مقابل همه عوامل کاهش درآمد همواره مقدار و بازار خصمموصممی تمی بیمه اکچوئری در مقابل بیمه اجتماعی.

 عرضه کند.  ییکاراتوع بیمه 

ستدلنتواتد اثرات بیروتی )منفی  ایجاد کند  بیمه میاز آتجا که عدم .1 اد تاظر بر ارتقای کارایی برای ایج یهاا

 ی وجود دارد. برخی اصسام بیمه اجبار
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شود خوبی دوشش داده تمیهای مها  بیمه اکچوئری یا تاکاراست و یا اصال  وجود تدارد: بیکاری بهدر عرصه .2

ن کردا اسممت. ایبیمهکه عمده دلیل آا کژمنشممی اسممت و در بسممتر بازتشممسممتگی  تورم یک ریسممک غیرصابل

شکالت فنی یک توجیه تاظر بر کارایی برای عرضه دولتی بیمه  ستم ستگیبیکاری و د ش مبتنی  کا ارائه بازت

 کند. فراها می  PAYG)بر تصام درداخت از محل دریافت امروز 

وئری های اکچتواتد داسممخی برای مسممشله شممکسممت بازاری باشممد که ماتو ارائه دوشممش توسممو بیمهبیمه اجتماعی می

خی واسممطه برخود را تطبیق دهند. این کار به تواتند با شممرایو اجتماعی و اصتصممادی  متغیر ها می. این بیمهشممودیم

ماعیریسمممک بازتشمممسمممتگی  در سممماختار اجت کاری   یافته-ها )بی ماهیت آا در طون زماا تغییر  از اهمیت  -که 

ست. بیمهالعادهفوق شرفتای برخوردار ا یک های فنی تصیر آزمایش ژتتهای اجتماعی ظهور یافتند به این دلیل که دی

 کردا ایجاد کردتد.هشرایو غیرصابل بیم

ی های خصوصدذیر است که تهادهایی مشابه بیمهآیا ممکن  ضروری یا مطلوب است؟ برای دولت امکاا بیمه. اصول

دی کردا )بیکاری  تورم  این تهادها تنها تقلیهای غیرصابل بیمهمبتنی بر محاسبات اکچوئری ایجاد کند. برای ریسک

ستند اما بیمه صی ه صو صولی که رعایت آا برای تهادهای مبتنی بر اکچوئری  از تهادهای خ ستند. آتها از ا واصعی تی

ا تواا بدوکنند. اگر عضممویت اجباری باشممد  میهای مرتبو با ریسممک  ضممروری اسممت تبعیت تمیبیمه)یعنی حق

 راد تباشد. ها مبتنی بر ریسک افحل تجمیعی تحمیل کرد که در آا حق بیمهاحتمان وصوع تاکارایی زیاد  یک راه

ست یا نه شارکت در یک برنامه دولتی مطلوب ا صول م ضدت اجتماعی این مزیت را دارد که منعطف آیا التزام به ا . معا

بیمه درداختی بستگی تدارد. عیب آا این است که مزایای مشروع شده است زیرا استحقاق دریافت مزایا به سابقه حق

مشمممارکتی در  یهاطرحتواتد موجب تله فقر شمممود. شمممود و می ندگااکنافتیدربه درآمد ممکن اسمممت موجب تحقیر 

ن کنند چرا که افراد ممکداشته باشند زیرا از تله فقر اجتناب می ییهاتیمزحان که منعطف هستند ممکن است عین

ست حق بیمه ست وا شت کنند با وجودی که اثرات عرضه تیروی کارشاا متفاوت ا دلیل به ها را متفاوت از مالیات بردا

ست از دریافت مزایایی که به حق بیمهاینکه دریافت شده بهکنندگاا ممکن ا شروع  شته م ه آزموا جای آتکه بهای گذ

 درآمد مشروع شده باشد کمتر احساد تحقیر کنند. 

شارکتی به صول م ست. آیا ا ست بیش از حد مانده ا  برای اهداف فقرزدایی ا
 
شان در مزایا که عمدتا امروزه لحاظ کاربرد

وصت و بلندمدت دیگر مثل گذشته خا   اشتغان تمام طوربهتر از گذشته است. تر و متنوعرابطه افراد با بازار کار سیان

غالب تیسممت. بنابراین مسممشله دوشممش برای مزایای مشممارکتی که به اشممتغان مقیدشممده وجود دارد. همچنین سمماختار 

 بیمه درداختی شوهراتشاا اشکالتی وجود دارد. ا مزایای زتاا به حقکردتر شده بنابراین در مبتنیخاتواده سیان

های مرتبو با اشمممتغان برای بازار کار امروز و سممماختار خاتوار امروز چنداا خوب تیسمممت. به همین بیمهبه عبارتی حق

نسیتی تقویت ن جدلیل  مزایای غیرمشارکتی تصیر حقوق بازتشستگی دایه  فقرزدایی را از حیث دوشش  کفایت و تعاد

 هدفگیری خوبی تیز هست.می
 
 کند و همچنین چوا سن تماگر خوبی برای فقر است  عموما
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های بازتشستگی مبتنی بر درداخت از محل دریافت امروز که مالکیت دولتی تبدیل صندوق  تامین مالی بازنشستگی.

صندوق شکالتتمی یااتدوختههای با مبنای دارتد به  سخگوی م شد که بهتواتد دا سطه تغییرات جمعیتی ایجاد ی با وا

ست سیا ست.  سرمایهشده ا ست که از خالن  های جدید و بهبود کیفیت گذاری در تکنولوژیهای مها آا  مواردی ا

بخشمممد  و از طریق افزایش مشمممارکت تیروی کار که شمممامل وری هر کارگر را بهبود میتیروی کار )که هر دو آتها بهره

 افزایش می-حلود و بخش کاتوتی راهشبیکاری کمتر می
 
 دهد.تعویق بازتشستگی  تولید ملی را مستقیما

صندوق سمت  شود که این  یگذاراتدوختههای مبتنی بر همچنین حرکت به  شود یا ت ست موجب ارتقای رفاه  ممکن ا

 امر به اهداف و صیدهای خا  هر کشور دارد.

صیبازتوزیو از طریق خیریه فقرزدایی. صو سواری مجاتیتا حدودی به-های خ شکل  سطه م صالت  -وا حتی از منصر ا

شی از بازتوزیو دولتی که از طریق مالیات اتجام می اتد ذیل توشود میآزادی غیربهینه خواهد بود. بنابراین حداصل بخ

توزیعی با توزیو توافق وسمممیعی در مورد میزاا آا وجود دارد. هر بارغا اینکه عدمای از جامعه توجیه شمممود بههر تصریه

 شود. در تتیجه:درآمد محدود می

سرعت متوصف میبه محو آتکه درآمد دریافت .1 شود کنندگاا افزایش یابد  فقرزدایی مبتنی بر آزموا درآمد به 

  شمممود. صیمت این امتیازاتها کنترن و مزایا به سممممت فقیرترین خاتوارها هدفگیری میو به این ترتیب هزینه

کند و بنابراین مشکل ضداتگیزشی عرضه تیروی افزایش سطح زتدگی خاتوارها را دشوار میتله فقر است که 

 آورد. کار را به وجود می

تواتد بدترین اثرات ضمممداتگیزشمممی را از بین ببرد. اعتبار مالیاتی کار تیز اعطای مزایا برای یک دوره ثابت می .2

 تواتد به همین شکل مزایا را به کارکردا منوع سازد.می

 .اصالحات
های بالی مالیات برای تامین مالی اسممت و این امر به هزینه جدی به درآمد تیازمند ترخ شممدهمشممروعمزایای  .1

 کند. کارایی و عدالت  تله فقر ایجاد می

تنهایی حل کند. هزینه آا  تتیجه تواتد فقر را بهبه این دلیل  یک مالیات بر درآمد منفی در مقیاد وسیو تمی .2

شممده  و زوکار مالیات بر درآمد منفی تیسممت بلکه دیامد تاشممی از توزیو کنوتی درآمد  خو فقر اتتخابخود  سمما

 شواهد تجربی مبنی بر اینکه عرضه تیروی کار دروتزا است.

اتد در مواردی که آا معیارها تسمممبت به گیرتده بروتزا مزایایی که به تماگرهایی غیر از درآمد مشمممروع شمممده .3

ستگی ستند و همب شکالت را دور بزتند. این هدفبالیی با فقر دارتد می ه مبتنی  گیریتواتند برخی از این م

ترین مسمممیر اصمممالحات  ترکیب دصیق این دو کند. امیدبخشبر تماگر برخی امیدها برای بهبود را عرضمممه می

 رویکرد است. 
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ه های داوطلباته کاوطلباته و خیریههای این مباحث کامال فنی چیسمممت؟ روش اصمممالت آزادی مبتنی بر بیمه ددللت

کنندگاا گاه های خصمموصممی به این دلیل که مصممرفبسممیار مقبون اسممت از جهات متعدد دچار اشممکان اسممت. بیمه

دلیل مسممائل فنی مطرح در سمممت عرضممه  آگاهی درسممتی تدارتد  واسممطه صراردادهای بلندمدت و دیچیده و گاه بهبه

واسممطه اثرات بیروتی ایجادشممده توسممو ل شمماید طرفداراا مکتب اصممالت آزادی بهاغلب تاکارا هسممتند. به همین دلی

شدهبیمه شود های اتتقالی که از محل مالیات تامین میدهند و تقش محدودی برای درداختها به برخی اجبارها تنت

ماتد به حداصل یمهای خصمموصممی کماکاا درآمدشمماا دایینرغا وجود خیریهرا مجازشمممارتد تا وضممعیت کسمماتی که به

سکسطح معاش )زتده صا در مورد ری صو ست. طرفداراا های غیرصابل بیمهماتی  ارتقا یابد. این امر خ صادق ا کردا 

صالت آزادی بیمه اجتماعی را به ستن از آزادی مالیاتا دهندگاا دلیل تجاوز از دامنه لزم برای این اهداف محدود و کا

 دهند.قد صرار میبرای اتخاذ تصمیمات خود  مورد ت

های تصاعدی تامین مالی شود. مزایا ها طرفدار درداخت تقدی از جاتب دولت هستند که از محل مالیاتسوسیالیست

بالتر از حد زتده ید  با یاز درداخت شمممود و  ید بر مبنای ت با با تابرابری را کاهش دهد. اینکه مواجهه  تا  باشمممد  ماتی 

سک صورت گیرد یا با بیمهکردا از طریق های صابل بیمهری ضوعی محلدرآمدهای مالیاتی  شه های اجتماعی  مو مناص

ها از آزموا استطاعت بیزارتد که حداصل دلیل آا  تله فقر است. این امر در حان  بسیاری از سوسیالیستاست. با این

مد تضممممین قداا درآ باز میشمممرایو ف مه  به بی ما را  گاتی   که در آا همپوشمممماشممممده  هم تد  یدگاه گردا یاا د تی م

 وجود دارد.  هابرانیلها و سوسیالیست

 مراقبت سالمت
شمممود که شمممامل درآمد  رژیا غذایی  سمممبک زتدگی و دیگر عناصمممر های گوتاگوا حاصمممل میسمممالمت از خاسمممتگاه

صادی ساد چهار معیار -اصت ست و ارزیابی آا بر ا سی ا ست انتظار و انتخاسیا سترسی برابر، مهار هزینه، نبود لی  بد

شممود. بنابراین  بهبود سممالمت تا حدودی به توسممعه عواملی بسممتگی دارد که خاره از حوزه اتجام میکننده مصرررف

سالمت  ست. اما مراصبت  سهیفسالمت ا ست تف سفاته تا کنوا هیچ تصامی کامل تبوده ا ض -اهمیت دارد و متأ وع مو

ان داشته عدالتی را به دتبین تاکارایی و کمترین بیدهی را اتتخاب کنیا که کمتردرست این است که شکلی از سازماا

شد. خصوصی سشله تخواهد بود. این تتیجه حلراهوجه سازی رادیکان به هیچبا ستاین م ه گیری به هیچ ایدئولوژی واب

 گردد.تیست بلکه به ماهیت فنی مراصبت سالمت و بیمه درماتی و تا حدودی به مسشله اطالعات بر می

مراصبت سممالمت تطابق حداصلی با مفروضممات بهینه اون دارد. اطالعات تاصن  عقالتیت  اگیر اسررت.شررتسررت بازار فر 

تاکامل در سمممت تقاضممای یک  مهیبکنندگاا  به همراه محدود  صراردادهای تاکامل و صدرت تابرابر در سمممت مصممرف

د و را در سمت عرضه ایجاد کن تواتد مشکالتیکنند. رفتار دزشکاا میبازار خصوصی فرضی مشکالت جدی ایجاد می

های رو به شممود. دیشممادیش گمااهایی را در سمممت عرضممه و تقاضمما موجب میدرداخت توسممو شممخن ثالث تاکارایی

تزایدی وجود دارد مبنی بر اینکه یک بازار خصمموصممی تامقید به شممدت تاکارا خواهد بود و به شممدت با درک عمومی از 
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این تگاه با مشمماهدات آماری تیز تایید شممده اسممت . کشممورهایی با مداخله عدالت اجتماعی تعارض خواهد داشممت )

سالمت یا با تصام شیدهدولتی اتدک در مراصبت  ستی و اتدی سرد شکل  صی اتدک تغییریافته آتها به  صو شده  های خ ت

به  داخله دولتشوتد. کارایی مستلزم آتست که حداصل متشده مخاره مواجه میریزیمعمول با افزایش شدید و برتامه

 توجه و تامین مالی دولتی صورت گیرد.گری صابلشکل تنصیا

مسمممشله مها این اسمممت که هر تصام مراصبت سمممالمت باید یک راهبرد اصمممیل داشمممته باشمممد. ها تصریه و ها تجارب 

 المللی به دو راهبرد اثربخش اشاره دارتد. بین

 عی  به همراه تولید دولتی بندی یا بیمه اجتماتامین مالی عمدتا دولتی )مالیات 

 صی یا تولید ترکیبی دولتی صو صی به همراه تص-تامین مالی عمدتا دولتی به همراه تولید بخش خ صو ارت خ

 برای مهار هزینه 

های فراواتی در دو عرصممه راهبردی وجود دارد: فراگیری بررسممی عرصممه جهاتی موید آتسممت که مشممابهت مهار هزینه.

 کنند.گری و ها از تصام اتگیزشی استفاده میزینه. این دو رویکرد ها از تنصیاگری و مشکل مهار هتنصیا

د تعداد. بنابراین تحمیل یک صی×اسمممت: هزینهی صیمت یاسمممادهفراگیر و گریزتادذیر بوده و دارای منطق  گریتنظیم

تاکید  ید از کنترل تیمت برایکل مخارج را به طور مسرررتقیم کنترل کند، تیمت و تعداد را کنترل کند، یا بابودجه باید 

استفاده کرد. به واصو  کنترن کارمزد )یعنی کنترن صیمت  به تنهایی کافی تیست اگر کنترن  بر محدودیت بودجه کلی

 تعداد تیز به هماا صورت اتجام تشود. 

ه تحمیل یک محدوده اش دربردارندآمیز محدودکردن تولید به میزان بهینههای موفقیتاین نظام هرچه باشد، همه شیوه

شود. این یک نتیجه مهم است زیرا تقاضا برای مراتبت سالمت با پیشرفت در بودجه بر مخارج عمومی یا جبران بیمه می

 شود.فناوریهای درمانی و همچنین پیرشدن جامعه در بسیاری از کشورها بیشتر می

کل درداخت توسو شخن ثالث ظاهر خواهد های مختلف  ممکن است. مشکردا به شکلاتگیزه برای اصتصادی عمل

راا شمممود  جبمراصبت سمممالمت بعدا بر مبنای آتچه که در عمل هزینه به عالوه سمممود گفته می دکنندگاایتولشمممد زیرا 

به شکل روزافزوا در حان گسترش است. یک توع آا  هر بیمارستاا هر سان یک  تگرندهیآخواهند شد. ایده درداخت 

 های حفظ سممالمتهای وابسممته تشممخیصممی و سممازمااکند. دیگر سممازوکارها شممامل گروهفت میبودجه ثابت کلی دریا

 شود.می
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 یامدرسهآموزش 
شمممود که درآمد خاتوار  تواتایی ددر و مادرها و تواتایی طبیعی را در بر تتایج آموزشمممی از منابو مختلفی حاصمممل می

 بر متغیرهای وسیعتری وابسته است. مسائل مفهومی و سنجش گیرد و ته تنها به فعالیت کالسی بستگی دارد بلکهمی

 شود.ها حون معنای آموزش خوب تشدید میکند و این مناصشات با تفاوتاتگیز میاین عرصه را به شدت مناصشه

سه سشله آموزش مدر ضات بهینه اون تقو میای مربوع میتا جایی که به م سیاری از مفرو شود که مهمترین شود  ب

مسممشله اطالعات تاصن  بازار سممرمایه تاکامل و اثرات بیروتی اسممت. از منصر عدالت  مهمترین مشممکل  آگاهی در آتها 

ست که به تصر میمورد گزینه صادیها و ارزش آموزش ا ستگی دارد. بنابراین -رسد با موصعیت اصت اجتماعی افراد همب

د دلیل تصری به تفو عرضمممه دولتی در مقابل هایی در مور توجهی ضمممروری اسمممت گرچه بحثمداخالت دولتی صابل

 گری و تامین مالی دولت وجود دارد.تنصیا

شکل دولتی تنصیا و تامین مالی می شکل تصام مدارد دولتی در همه جا به  شورها آموزش به  سیاری از ک شود. در ب

تامین مالی دولتی آموزش با شممود. تا جایی که این راهبرد بر اسمماد دلیل کارایی معتبر اسممت  دولتی تیز عرضممه می

 اهداف توزیعی مشروع همسو است.

یوسته به یکی د طوربهکشورها دیوسته در تالش هستند تا تتایج آموزشی را به دو دلیل بهبود بخشند: سرمایه اتساتی 

 یهاکننده عملکرد اصتصممماد ملی تبدیل شمممده اسمممت و اطالعات بهتر در مورد عملکرد تسمممبی تصاماز عوامل تعیین

اتد. اصالحات در جهت واردکردا رصابت در سمت عرضه است که آموزشی در کشورهای مختلف در دسترد صرار گرفته

 شود.  گاه با افزایش حق اتتخاب ددر و مادرها همراه می

تشده و چندوجهی باصی ماتده است. هیچ بخشد حلاین سوان محوری که کدام سیاستها عملکرد مدارد را بهبود می

آسا شود به سادگی و به شکلی معجزههایی که ادعا میای وجود تدارد: در مورد دلیلی که به تفو سیاستساده داسخ

 موثر هستند باید بدبین بود. 

 دهد به وزا تسممبی اعطایی مشممکل تعریف وجود دارد. مثال  اینکه چه چیزی یک آموزش خوب را تشممکیل می

به ابعاد مختلف آموزش یعنی گاهی  مهارت  تگرش و  سمممیاسمممتگذاراا    و اهداف عدالت و حق هاارزشآ

 اتتخاب ددر و مادرها بستگی دارد. 

  روی تمرات آزموا متمرکز هسممتند در 
 
مشممکل جدی جهت سممنجش وجود دارد. جداون لیا مدارد معمول

افزوده مدرسممه اسممت و در هر حالت تمرات آزموا آتچه برای اهداف مختلف خیلی مها اسممت ارزش کهیحال

 تنها بخشی از داستاا هستند.

ای هسممتند و خاتواده و دیگر عوامل موثر بر اوایل های مدرسممهتر از فعالیتکننده تتایج آموزشممی  وسممیوعوامل تعیین

سیو یاهیتابرابرخا  اهمیت زیادی دارتد. تا جایی که تابرابری در آموزش تتیجه  طوربهکودکی  شو ست  دی رفت تر ا

تر بسممتگی دارد. بنابراین  سممیاسممت آموزشممی وسممیو یهایتابرابردر کاهش تابرابری آموزشممی تا حدودی به بهبود در 

 تر ریشه داشته باشد.های اجتماعی وسیوتیازمند آتست که به شکل صریح در سیاست
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 آموزش عالی
 یروبهاتشجویی با طراحی مناسب است درهای بازار سرمایه را های داصالحات تامین مالی آموزش عالی که شامل وام

سایش کیفیت را ممکن میسرمایه ساتی باز و جبراا فر سرمایه ات سیاری از گذاری در  سازد. البتهراهبرد تاریخی در ب

 لریزی مرکزی بوده اسممت. این شممیوه وصتی که سممیسممتا کوچک اسممت صابکشممورها تامین مالی دولتی به همراه برتامه

ست اما امروزه که آموزش عالی توده ستمرار ا ضروری از رصابتا ست )یک جزء  شده ا ستا با ای  سی دذیری ملی   این 

یت شمموتد که این امر به کیفها کمتر از حد تیاز تامین مالی میبینی مواجه اسممت: داتشممگاهدیشمشممکالت کامال  صابل

سیب می ست که آ شجویاا تاکافی ا ساتد. حمایت از دات سیب میر سی آ ستر ساتد و چوا آموزش عالی این امر به د ر

 یک فعالیت طبقه متوسمو اسمت  تامین مالی این سمیسمتا تنازلی اسمت. وام
 
بودا تواتند با کاهش تنازلیها میعمدتا

 ها  وام تنحاننیاتامین مالی آموزش عالی و با آزادکردا منابو برای ارتقای دسمممترسمممی  عدالت را بهبود بخشمممند. با 

ها دو ریشممه دارد: مقدار تامین مالی از محل مالیات  و این بودا تامین مالی داتشممگاهبخشممی از داسممخ اسممت. تنازلی

دردازتد اما برای حل مشکل ها به مشکل اون میروتد. وامهای فقیر به داتشگاه میواصعیت که کودکاا کمی از خاتواده

شرکت در داتدوم کار چنداتی تمی سو افرادی از خاتوادهشگاهکنند. افزایش  های فقیر تیازمند طیف بزرگتری از ها تو

 اصدامات است.

شامل می شهریه و وام منوع به درآمد را  ساا»شد به موارد بنابراین  راهبردی که تصام دریافت  شجویاتی ب« آ ا یعنی دات

مشمممارکت داتشمممجویاا با دایگاه  گرفت کهدرداخت و اصدامات خاصمممی را در بر میاجتماعی بال می-دایگاه اصتصمممادی

سترش دهد که این امر اغلب از طریق اصدامات مربوع به  صورت صبل یهادوراااجتماعی فقیر را گ تر در تصام آموزش 

 گیرد. می

شگاه تواایم لکنواها سه جزء را مورد توجه صرار داد: دات شهریهراهبردی با  شهریه متغیر دریافت کنند  همه  ا و هها 

بیناته زتدگی با وام داتشممجویی منوع به درآمد دوشممش داده شممود تا تیاز داتشممجویاا به تامین مالی جواب واصوهزینه 

ست سیا شود و طیفی از  سی را تقویت میهایی که بهداده  ستر ان د  از طریق اصداماتی که به شکل فع 
 
صا صو کنند خ

های امروز )که بخشمی از و منابو را از برخوردارترین گردد. چنین راهبردی تصماعدی بودهدوراا صبل از داتشمگاه بر می

و  کنند هزینه تحصممیلی دریافت می کمکهای امروز )که دهند  به تابرخوردارترینشمماا را از دسممت مییاراته شممهریه

 های فردا )که اصساع منوع به درآمد آتها کل وام را بازدرداخت تخواهد کرد  جابجا خواهد تمود. تابرخوردارترین

تجربه کمونیسم این است که یارانه دادن به همه برای حمایت از فقرا، یعنی یارانه تیمتی به منظور دنبال  یهاآموزهیتی از 

 غیرموثر است.
 
 کردن اهداف عدالت، عموما

هایی برای گسترش مشارکت دهی و سیاستیعنی شهریه متغیر  تصام خوب وام هانهیگزسه جزء راهبردی در ارزیابی 

تواتند تصام خود را ارزیابی کنند. در بسیاری کنند که بر اساد آتها کشورها میای ایجاد میداتشگاه  معیار مقایسه در

 آموزش داتشگاهی با مشکالت سیاسی تاشی از طرح
 
 کردا اصالحات همراه است. از کشورها  آموزش عالی  خصوصا
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 دلیل وجودی دولت رفاه 
های عمده بازار را مورد توجه داده تفو دولت رفاه عرضه کرده است: این کتاب  شکست این کتاب استدللتی صوی به

 مورد حمایت اسمممت را دتبان میو اهداف عدالت
 
کند و در تحقق اهداف بزرگتری ماتند اتسمممجام گرایاته که وسمممیعا

شارکت می  همه اجزای دولت رفاه همه این جنبه را مورد توجه اجتماعی م
 
سهصرار دادهورزد. تقریبا ای اتد. آموزش مدر

شا سرمایهاز یک چ ست و به رایگاا عرضه میاتداز کارکردی  توعی  شهروتداا ا سل بعد کارگراا و  و  شودگذاری در ت

تواا در مورد مراصبت کند. مشمممابه همین اسمممتدلن را میاین امر به فقرا کمک کرده و اتسمممجام اجتماعی را تقویت می

د خود تواتنتواتد بیمه )در برابر بیکاری  را حتی به افرادی که میجایی که بازار خصمموصممی تمی درماتی مطرح کرد. در

ین شممود به همهای اتتقالی دولی که توسممو دولت اتجام میرا در طون عمرشمماا دشممتیباتی کنند عرضممه کند  درداخت

 شکل تقشی کارا دارتد. 

حضررور و انتخاب اهداف توزیعی اسررت که محل مجادله  انگیز اسررت بلته شررتلنفس حضررور دولت نیسررت که مناتشرره

 است.

 دولت رفاهشود که آتها برای توده مردم و ته فقو فقرا مها شوتد. تقش عمده موسسات اجتماعی در کارایی موجب می

اسممت. دولت رفاه تنها بر حسممب اهداف بازتوزیعی که ممکن اسممت داشممته باشممد )یا  چیزی بیش از یک چتر حمایتی

ازار تواتد اتجام دهد که بشممود که دولت رفاه کارهایی میشممود بلکه به این دلیل توجیه میباشممد  توجیه تمی تداشممته

صال  تمی صی به دلیل فنی یا ا صو شکل کارا اتجام دهد. ما به دلیل کارایی به توعی تواتد اتجام دهد یا تمیخ تواتد به 

 ی همه حل شوتد بازها به آا تیاز خواهیا داشت.به دولت رفاه تیازمندیا و حتی اگر مشکالت توزیع

ست که دولت رفاه ساد -این به آا معنا ست. دولت رفاه می -حتی در ا سخ کامل تی دذیر تواتد بیکاری را تحملیک دا

شود یا افراد زیادی شاغل بهتر  شرایو کاری برای افراد  شند یا  ا  مثال  زتا-گرداتد اما برای اینکه افراد کمی بدوا کار با

 .تواتد بکندکشند  کار چنداتی تمیدلیلی که ربو مستقیمی به فقر تدارد محرومیت میبه -های صومیاصلیت

 آیا دولت رفاه مطلوب است؟

کنند و تاکید دولت رفاه بر عدالت و امنیت اتتخاب دشتیباتی میطرفداراا اصالت آزادی از آزادی و حق اهداف اشتباه.

ل د. از آتجا که مسشله توعی ارزشدهنرا موردتقد صرار می داوری اساسی است  دیدگاه مخالف تیز به هماا اتدازه محتم 

کنند که دولت رفاه تهدیدی برای آزادی فردی تیز هست. اعتبار این است. طرفداراا مکتب اصالت آزادی استدلن می

شممود و اینکه چطور آزادی تعریف ف داده میتگاه به دو عامل بسممتگی دارد: وزتی که به آزادی در مقایسممه با دیگر اهدا

 شود.می

 اشرررتباه.
 
و  کنندطرفداراا مکتب اصمممالت آزادی بر اسممماد یک مبنای تصری به دولت رفاه حمله می یک بنگاه ذاتا

دذیر تیسممت. از جهات مختلف این تصر دارد به مشممکل گویند که داشممتن یک بنگاه جمعی بزرو و هدفمند  امکاامی

 حان باید توجه داشممتشممود. با اینریزی مرکزی مطرح بود متوسممل مییند اطالعاتی که در کاتوا برتامههماهنگی/فرآ
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تر متعددی دارد. دوم آتکه بسیاری از این اجزا به شکل دولتی ای تیست بلکه اجزای کوچککه دولت رفاه امر یکپارچه

ه وصتی . سوم آتکرفاه لزومی ندارد که دولتی باشد -اتداتد اما به شکل خصوصی و رصابتی تولید شدهتامین مالی شده

 شکست بازار شدید است  اصدام دولت گرچه تاکامل است لیکن ممکن است به تتایجی با کمترین بدی منجر شود. 

کند حمله طرفداراا اصمممالت آزادی به این اصدامات  تحت عنواا تاکارا و غیراثربخش از حیث خدماتی که عرضمممه می

ست مدرا  کنند. اصمی سیا صلی  شراا ا شد. عالوه بر آا  دی ست راهی با حداصل بدی با دامات تاکامل دولت ممکن ا

 . دهدیمهای دروتی برای کارایی را ارتقا ایجاد رصابت در سمت عرضه است که با توجه به حق اتتخاب و رصابت  اتگیزه

زتد زیرا مخاره دولت رفاه خیلی زیاد است ب میاستدلن این است که دولت رفاه به رشد آسی آسیب به رشد اتتصادی.

ری  رشد گییا به خاطر اینکه ترخ رشد مخاره دولت رفاه خیلی سریو است. در تتیجه میزاا بال و رو به افزایش مالیات

 آورد.اصتصادی را دایین می

مر زتد اه رشممد آسممیب میگیری از یک حدی بیشممتر باینکه گفته شممود مالیات دهد.آیا دولت رفاه رشررد را کاهش می

شود تا آا حد کجاست و دصیقا سازوکاری که موجب می»اتگیز است این است که اتگیزی تیست. آتچه مناصشهمناصشه

 ؟ این موضوع کماکاا محل بحث و گفتگوست.«است کداممخاره دولت رفاه موجب کاهش رشد شود 

 ای.سی.دی دارد و شواهدی وجود تدارد مبنی مخاره دولت رفاه توساتات زیادی حون میاتگین کشورهای او.

شورهایی با مخاره کا  شد در ک شد و ترخ ر شورهایی با مخاره بالی دولت رفاه  کا با شد در ک بر اینکه ترخ ر

 رفاهی  بال باشد.

 یابد یا زا باشمممد. آیا کشمممورهایی که مخاره بالتری دارتد ترخ رشمممدشممماا کاهش میتواتد مشمممکلعلیت می

 کرد درصد بالتری از تولید تاخالن ملی برای فقرزداییه رشد کمتر و فقر بیشتری دارتد به هزینهکشورهایی ک

 تیاز دارتد.

 اثرات تگاه به متغیرهای کالا می 
 
ساختار مزایا و طبیعتا  جزئیات 

 
صا صو تواتد دیگر عوامل تاثیرگذار بر رشد خ

شمممود ممکن اسمممت هزینه آزموا درآمد درداخت میاتگیزشمممی آا را دنهاا تگه دارد. مثال  مزایایی که بدوا 

 بیشتری ایجاد کند اما اثرات اتگیزشی مخرب کمتری دارد.  

 ییهااستدلناز میاا همه مردم  اصتصادداتاا به یادآوری خطاها در  آیا ارزیابی دولت رفاه به خوبی تصریح شده است.

منافو تدارد  تیاز تدارتد. اتتخاب چنین مدلی به معنای آا گیرد اما کاری به ها را در تصر میاز این دسمممت که هزینه

ها متمرکز است و به شکل ضمنی برخی از مهمترین مزایای دولت به طور گریزتادذیر تنها روی هزینه هالیتحلاست که 

 خص مالی تادیده گرفته شود  یهاتیمحدودکند. البته تباید رفاه از صبیل بیمه و هموارسازی مصرف را حذف می
 
وصا

 صیدهای مالی  شکست بازار و شکست بازار هر کدام اهمیت خاصی دارتد.
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 یک معضل است
 
. حتی اگر دولت رفاه موجب کاهش رشد تشود  این دایاا بحث تیست. موضوع آیا کاهش رشد لزوما

امنیت  ری خالن داها تعادلی برصرار شود. فرض کنید در وضعیت سرمایهگذاراا آتست که بین منافو و هزینهسیاست

ه یک که ب -دهندگاا بخواهند در ازای امنیت بیشتر  کمی رشد را فدا کنند کا اما رشد بالیی وجود دارد. چناتچه رای

گر ترین معنا  این وضممعیت تمایشسممازوکار افزایش امنیت ارتقای رفاه اسممت. در وسممیو -بیمه اسممتعنواا شممبیه حق

سعه دولت رفاه در واکنش به افزای ضعیت تو ست. در مقابل در و ستا ا شارهای اتتخاباتی در صرا بی ش درآمد واصعی و ف

سا  امنیت مادی صابل سازوکار بازار کموتی ست. بنابراین افراد تمایل به دذیرش  توجهی وجود دارد اما ترخ رشد دایین ا

صممه  طور خالکند. بهایجاد میبرای سممطح بالتر زتدگی  ییهالیدتاتسممآزاد دارتد که این امر به هزینه کاهش امنیت  

 دهد کما اینکه امنیت  خیلی زیاد  همین اثر را دارد.امنیت خیلی کا  بهزیستی  را کاهش می

اجتماعی  یهایماریبکنند که مزایای اجتماعی ته تنها درماتی برای . برخی اسمممتدلن میاثرات مخرب انگیزشررری

دلن  معاضممدت اجتماعی  زیادی سممخاوتمنداته اسممت و به تیسممت بلکه بخشممی از علت آا اسممت. بر اسمماد این اسممت

تر از والدگری دیچیدهکند. تگاه مقابل این اسمممت که رفتار بازار کار  جرم و تکایجاد می« فرهنا فقر»همین دلیل 

 –آتست که بتواا تنها 
 
 های ایجادشده توسو مزایای اجتماعی آتها را توضیح داد. با اتگیزه -یا عمدتا

تر  وجود مزایای اجتماعی  هنجارهای اجتماعی را تر این اسمممت که در یک دوره طولتین  کمی دیچیدهیک اسمممتدل

میالدی با دریافت مزایا احسممماد تنا  33گوید توعا" فردی که در دهه دهد. به بیاا دیگر این اسمممتدلن میتغییر می

ست یهاسانکرد  در می سیا سی  هایاون د  از جنا جهاتی دوم به دلیل  سا عمدی در مورد تنا کمتر چنین اح

و ته امری که باید تا جای ممکن از آا درهیز کرد بلکه امری  -میالدی این مزایا توعی حق تلقی شد 03داشت و در دهه 

 شد. ردیف دستمزد و تصام مالیاتی بخشی از صید بودجه فردی صلمداد میها

 آیا دولت رفاه پایدار است؟
شمممدا  تغییرات جمعیتی  تغییر در سممماختار خاتواده  افزایش مخاره روی جهاتی»غییر یعنی با لحاظ دنج دیشمممراا ت

 گیرد؟تاثیر صرار میکه آیا بقای دولت رفاه تحت شودیماین سؤان مطرح « دولت رفاه و بحراا اصتصادی

صاد جهانی. ستدلن جهاتی سازگاری با اتت سته ا ست که بهه شتر فعالی دلیل تغییرات فناوری شدا این ا های تبی

شده از کامپیوتر در خواهد آمد. در تتیجه  مرزهای ملی سست خواهد شد  رصابت اصتصادی به شکل اطالعات منتقل

 جهاتیابد. بیشمتر فعالیتجهاتی شمده و آزادی هر کشمور برای اتخاذ مسمتقل  سمیاسمت اصتصمادی کاهش می
 
ی ها ذاتا

 آخرالزماتی تخواهد بود.شوتد اما دللت آا برای دولت رفاه لز می
 
 وما

به این صوت بر تمیاگرچه رصابت جهاتی صوی اسمممت  اما همه .جهان کامال  جهانی نیسرررت گردد. همه کالها چیز 

های تولید  متحرک تیسمممتند. جابجایی تیروی کار  ها به اتتخاب خود افراد و ها به دذیر تیسمممتند. همه تهادهتجارت

 مهاجرت ایجاد شده  کاهش یافته است. دلیل صیدهایی که برای کنترن

 ضروری است که دو موضوع را به شکل منطقی از ها تفکیک تمود.؟ کدام نوع تغییرات: مقایس در برابر ساختار
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 باشمممد ید  با قدر  لت چ خت -مقیاد فعالیت دو لت در امر دردا خاره دو قالی  مراصبت یعنی میزاا م های اتت

 سالمت و موارد مشابه

 ها کدام است یعنی ترکیب دولتی/خصوصی؟عالیتساختار مناسب ف 

تواتند می -مثال  در آسمممیای جنوب شمممرصی -سمممازی به معنای آتسمممت که کشمممورهایی با مخاره اجتماعی کاجهاتی

حان که این اسممتدللی برای برچیدا دولت رفاه فشممارهای رصابتی روی کشممورهای او.ای.سممی.دی وارد کنند. در عین

سازی ها تیست. بلکه استدللی در جهت کاهش غییرات ساختاری اساسی هماتند خصوصیتیست  استدللی برای ت

های دولت رفاه اسممت. به این دلیل و همچنین دلیل تاظر بر جمعیت  دولت در همه کشممورهای مقیاد برخی فعالیت

 او.ای.سی.دی تالش کرده تا مخاره دولت رفاه را محدود کند.

صنعتی شورهای تازه  شک سازگار شده تیز  شنده. در مورد اینکه چرا جهاتیکننداید خود را   ای برای دولتشدا زهرک

رفاه تیست دلیل سومی هست و آا این است که در همه کشورهای صنعتی مخاره اجتماعی  یک کالی برتر محسوب 

لن داخلی رای دهندگاا به افزایش سمممها چنین مخارجی در تولید تاخایابد  رای: وصتی درآمد افزایش میشمممودیم

ست که اصل آا غلو باشد. داده شد اما این به معنای آا تی شاید زیادی جلو رفته با شورها  این فرآیند  اتد. در برخی ک

به تقاضممما برای مخاره فزاینده اجتماعی می اتجامد مگر آتکه افزایش درآمد و تضمممعیف تعلقات خاتواده گسمممترده 

 کشورهای آسیای شرصی خیلی متفاوت باشند.

به همین دلیل یک تتیجه محتمل رصابت جهاتی توعی همگرایی بین کشممورهای او.ای.سممی.دی و کشممورهای آسممیایی 

سی.دی وارد می شورهای او.ای. شار رو به دایینی بر میزاا مزایای اجتماعی در ک ست. رصابت کماکاا ف  کند و در طیا

 شود.شده منتهی میصنعتیزماا  افزایش درآمد به افزایش مخاره اجتماعی در کشورهای تازه 

سالخورده منجر پایدار به لحاظ جمعیتی.  شورها به جمعیت  سیاری از ک افزایش امید به زتدگی و کاهش ترخ تولد در ب

شده است. تقاضا را با افزایش حق بیمه )و کاهش مصرف کارگراا به تبو آا  یا کاهش مزایای ماهاته )و کاهش مصرف 

 های زیر افزایش داد:تواا به شیوهواا کاهش داد. عرضه را میتبازتشستگاا به تبو آا  می

 تک کارگراا از طریق:وری تکافزایش بهره 

 افزایش کمیت و کیفیت سرمایه فیزیکی  -

 بهبود تخصین آا   -

 گذاری در سرمایه اتساتی  بهبود کیفیت تیروی کار از طریق سرمایه -

 به شکل مولدتری تخصین یابد.  افزایش جابجایی تیروی کار به تحوی که تیروی کار -

 :افزایش کمیت تیروی کار با 

 افزایش مشارکت تیروی کار   -
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 بالبردا سن بازتشستگی -

واردکردا تیروی کار یا به شکل مستقیا )مهاجرت  یا غیرمستقیا )صادرات سرمایه به کشورهایی با  -

 تیروی کار جواا .

ستتر و ترخ زادوولد  کمتر به اگر ترکیب عمر  طولتی سیا ست که  ستند  معنی آت سخ کامل تی سمت عرضه یک دا های 

یاد حل باشد. بنابراین  مقهای سمت تقاضا ماتند حقوق بازتشستگی ماهاته کمتر  ممکن است بخشی از راهسیاست

 حقوق بازتشستگی شاید تیازمند صدری کاهش باشد اما این استدللی به تفو تغییرات رادیکان در ساختار تیست.

ستیسگیری تعدادی از جهت ار با تغییرات اجتماعی.سازگ ستقیا تغییرات اجتماعی را مورد توجه صرار به هاا شکل م

شده های بازتشستگی غیرمشارکتی  مزایای حق اولد و مراصبت سالمت تامین مالیدهند که از جمله آتها صندوقمی

 ای است.از مالیات و آموزش مدرسه

 عیدو راهبرد تغییرات اجتما

 تری از روابو بازار کار ماهیت در حان تغییر کار  به طور خا  طیف وسیو 

 تر و با تنوع بیشتر در ترتیبات زتدگی افراد. ساختار خاتوادگی سیان 

ست تصامی که حق شد برای جهاا امروز کمتر از حالت صبلی این تغییرات موید آت شتغان مربوع با بیمه آا به موصعیت ا

 های بازتشستگی است.مشارکتی مناسب است. دلیل آا تیز عنصر فقرزدایی در صندوقیعنی ترتیبات غیر

 که تسممبت به افراد  بروتزا و همبسممته با فقر  کنندیمتأکید  ییتماگرهاگیری بر اسممتفاده از های هدفشممیوه

ایای مز  های غیرمشارکتی واست. سن )دیر و جواا  تماگر خوبی است ولی کامل تیست که این امر به صندوق

 حق اولد اشاره دارد. 

 و ته به  -سنجی تا حدودیبازارهای تاکامل برای بیمه در مراصبت سالمت  بیمه درماا مبتنی بر محاسبات بیا

روی با دو توع مسمممشله شمممکاف در دوشمممش و تاکارایی مواجه اسمممت زیرا مشمممکالت اطالعاتی دیش -طور کلی

مراه مشمممکالتی که در صمممورت بالبودا هزینه معامله ایجاد گراا اسمممت. اولین دسمممته از مشمممکالت به هبیمه

شممود. درداخت توسممو شممخن ثالث موجب مصممرف موجب مصممرف کمتر از مقدار بهینه می هایروشممود می

 شود.بیش از حد بهینه می

 گذاری در سرمایه اتساتی که به تامین مالی دولتی اشاره دارد.بازارهای تاکامل برای تامین مالی سرمایه 

شماید فشمارهای مالی برای کاهش )مقیاد   2330د  از  یهاسمانبحراا اصتصمادی در  سرازگار با بحران اتتصرادی.

برد. این اسممتدلن که بحراا  دلیل مخاره دولت رفاه ایجاد کند اما تف  این موسممسممات )سمماختار  را زیر سمموان تمی

ست. بلکه بحراا 103دهد دولت رفاه را کاهش می شتباه ا   تقش محوری دولت رفاه به عنواا ابزاری در جهت درجه ا

سیو کلمه را مورد تاکید صرار می سک در معنای و شریک ری سو با ت شند هم شده با ساتی که خوب طراحی  س دهد. مو
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شی از منابو دولت رفاه از مالیات میدیگر اهداف  فقرزدایی و بیمه فراها می آید  به کنند و این واصعیت که حداصل بخ

گرفتن تامین مالی کرد و به این ترتیب تشریک ریسک ته تنها در دروا تواا آا را تا حدودی با صرضتست که میمعنی آ

 سازد. را ممکن می هاتسلیک تسل بلکه میاا 

کند که موسسات سیاسی و غیره برای مدیریت تعارضات اتدرسن استدلن می-. اسپیناتر دولت رفاهبحران بلندمدت

  و در برخی 03و  03دهد که در طی دهه ای دارتد. او ادامه میالعادهایی و اهداف توزیعی اهمیت فوقبالقوه بین کار 

تر  این امکاا وجود داشمممت که اهداف توزیعی را دتبان کرد بدوا آتکه هزینه کارایی زیادی کشمممورها به مدت طولتی

تواا اسممتدلن کرد که این اع وجود داشممت. میمتحمل شممد زیرا در مورد کنترن دسممتمزد در ازای اشممتغان کامل  اجم

ستاجماع عامل کلیدی موفقیت سیا صلهای کینزی بود و یک راههای اولیه  ستاا بجمو مثبت برای بدهحل حا ین ب

به دلیل تغییرات در  03تر شمممدتد. در دهه بخشکرد. بر اسممماد این تگاه  موسمممسمممات بخشرشمممد و عدالت ارائه می

بسممتاا بین رشممد و عدالت کمتر از صبل مطلوب شممد. آتچه که ظاهر تضممعیف برخی تهادها  بدههنجارهای اجتماعی و 

 بستاا حاصل جمو صفر بود.شد یک بده

کند. جای بحث تیسمممت که بخشمممی از این تصام  اگرچه این موضممموع اهمیت حیاتی دارد  اما تاامیدی را تجویز تمی

ست ستگاا کمتر-تیازمند تغییر ا ش سخاوتو امید به زتدگی دایین هرچه تعداد بازت ستگی  ش شد  حقوق بازت منداته تر با

ا گر دذیرتر اسممت. آموزش عالی رایگاا که از محل مالیات تامین شممود با یک تصام تخبهسممان امکاا 00یا  03در سممن 

هماتند  هاکنند. دولت رفاه در این عرصمممهمدرا آا را طلب می یهایفناورای که سمممازگار اسمممت ته با یک تصام توده

 است. سازگارشداهای دیگر  در حان عرصه

 .در بسیاری از کشورها تاکید خاصی روی بهبود سیستا اتگیزشی تصام مزایا وجود دارد 

  کاهش یافته  -در برخی کشممور-سممخاوتمندی برخی از مزایا ها به دلیل اصتصممادی و ها به دلیل سممیاسممی

 است.

 ها هستند.  بخشی از لیست گزینهدیگر اصالحات تصیر بالبردا سن بازتشستگی 

 بینی کرد.تواا دیشها را میدولت رفاه کماکاا سازگار خواهد شد. برخی از این تعدیل

 شمممناختی و جهاتی کماکاا فشمممارهایی برای مهار مخاره ایجاد خواهند کرد. به تبو آا  تغییرات جمعیت

سالمت کماکاا با محدودیت منصندوق ستگی و مراصبت  ش شارهای رو به های بازت شد و ف ابو مواجه خواهند 

 بالی مضاعفی بر سن بازتشستگی وارد خواهند کرد.

 خاطر برخی روتدهای بازار کار  تابرابری کماکاا معضممملی خواهد بود. یک دیامد آا  فشمممارهایی حداصل به

شتری بین کارکرد بیمه و هموارسازی مصرف مزایای تقدی و کارکرد  کیک فقرزدایی تفخواهد بود تا با دصت بی

به طور کلی  صائل شمممد. این امر می تا بیمه اجتماعی بیشمممتر ماهیت اکچوئری بیابد.  تواتد موجب شمممود 
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ستگی تا یک تقطه فردیتصام ش شود  میهای بازت ست طراحی  شد. چنین تغییراتی اگر در تواتد تر خواهند 

تر خاتواده  حقوق اجهه با سممماختار سمممیاناتعطاف بازار کار را تسمممهیل کند  و زتاا را صادر سمممازد تا در مو

 بازتشستگی خود را داشته باشند.

 شی برای ابزارهای جدید بیمه شارهای رو به افزای صی یا ترکیبی  تا ف صو شت )دولتی  خ ای وجود خواهد دا

 مدت را تحت دوشش صرار دهد. اصتضائاتی چوا مراصبت طولتی

 نهیهزهای منوع به درآمد به شمممکل روزافزوتی بخشمممی از دهی ظاهر خواهد شمممد. وامابزارهای جدید وام 

 کاهش امنیت شممغلی و رواه 
 
تحصممیالت عالی را تامین خواهد کرد. در مواجهه با توسممعه بازار کار خصمموصمما

 تر برای خرید خاته وجود خواهد داشت.دهی منعطفوصت  فشارهایی برای صرضروزافزوا مشاغل داره

سی. سیا ستگی دارد. طرفداراا مکتب بقای دولت رف پایداری  صادی ب سی و همچنین دایداری اصت سیا اه به دایداری 

کست تادذیر است. این شکنند که دولت وظایفی )ماتند رفو فقر  را بر عهده گرفته که امکاااصالت آزادی استدلن می

 عک  دولت را زیرورو خواهد کرد و به هماا میزاا دولت رفاه بذر فروداشممی سممیاسممی خود را با 
 
خود همراه دارد. دصیقا

صادی  به لحاظ  یدارهیسرماگوته که دولت رفاه تواا زد؛ هماااین حرف را تیز می را با همه مزایایش از صبیل رشد اصت

بار کننده و به همین دلیل به لحاظ سممیاسممی زیااثباتتواتد بیدذیر کرده اسممت  تپرداختن به فقر میسممیاسممی امکاا

 باشد. 

ود. شممهای ذینفو صوی منجر میگیری گروهکنند که دولت رفاه به شممکلمکتب اصممالت آزادی اسممتدلن میطرفداراا 

ست که دیگر گروه ست ا ست. این در ست ا سازماا کارفرمایاا  اتاقها  گروهاین در ای ههای ذینفو صدرتمندی ماتند 

ست  ایجاد می سیابازرگاتی و اموری از این د شارها را مهار و کنند. این یکی از وظایف  ست که این ف ست دمکراتیک ا

 آتها را خنثی کند. 

تواتند ای در مورد اینکه آیا کشورها میهای سیاسی گستردهآور تیست که بحثاتگیز  تعجبدر صبان این امور مناصشه

د اینکه آیا در اون افزایش مخاره اجتماعی با بحث در مور  یهاسمماندولت رفاه داشممته باشممند یا ته وجود دارد. شممادی 

شد که آیا دولت  ست که بحث تباید این با ستدلن این کتاب این ا ست. ا شده ا رفاه بحراتی وجود دارد یا ته جایگزین 

 رفاه باشد یا تباشد  بلکه در مورد شکل دصیق آا و اهداف توزیعی آا باید باشد.

به آنچه که مردم از خالل فرآیندهای سررریاسررری  پذیری اتتصرررادی بلته تا حد زیادیآینده دولت رفاه نه تنها به امتان

 خواهند بستگی دارد.گیرند که میمی میتصم

یک دفاع در برابر این اتهام که دولت رفاه به لحاظ سمممیاسمممی و  توانیم بدون دولت رفاه، جامعه را مدیریت کنیم.آیا می

 گیرد.را دست کا میهای مثبت دولت رفاه اصتصادی ضعف دارد ولی در عین حان دایدار است جنبه
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  دولت رفاه وجود دارد ته تنها برای اینکه فقرزدایی کند بلکه برای عرضمممه بیمه و هموارسمممازی مصمممرف در

های مفروضممات بهینه اون به شممکل تاکامل هایی که موسممسممات خصمموصممی به دلیل مجموعه تقوعرصممه

ش مهمی در تقویت کنند اگر اصممال دوشممشممی عرضممه بکنند. دولت رفاه کماکاا تقدوشممش عرضممه می

 همبستگی اجتماعی دارد.

  گردد و این امر بر تیاز به اولیه کودکی بر می یهاسممانشممواهد روزافزوتی وجود دارد مبنی بر اینکه اتزوا به

ستیس ستدر جهت حمایت و تقویت خاتواده ییهاا سیا ست ها تاکید دارد. چنین  سیا هایی یعنی مزه 

ها تری از سیاستمراصبت سالمت و آموزش و همچنین طیف وسیو اصتصادی و اجتماعی  مزایای تقدی 

گسمممترده در جهت بهبود  یهاتالششمممود. آتها بازتوزیو وسمممیو  در جهت تقویت والدگری را شمممامل می

شممکان مختلف فعالیت را شممامل میاطالعات و هماهنگی صابل
 
 هاتیفعالشمموتد. یک بار دیگر  این توجه ا

 ستند. تیازمند اصدامات دولت ه

 تشدید مییابد. ریسک و عدمعنصر بیمه به شکل روزافزوتی اهمیت می 
 
ته شود. این هساطمیناا احتمال

سته از عدم ست که روی دنج د سی.دی ا ستدلن او.ای. ست: اطمیناامرکزی ا فجایو »ها تمرکز کرده ا

تواتد اکچوئری تمی مهیب«. مسمممری  امنیت غذایی و تروریسممما یهایماریبطبیعی  حوادث فناوراته  

 داسخگوی مشکالتی از این دست و در این مقیاد باشد. 

  اهمیت دولت رفاه به عنواا ابزاری برای تشریک ریسک. ریسک خیلی کا  از مقدار بهینه دور خواهد بود

سک بیش از حد تیز از مقدار بهینه دور خواهد زیرا اتگیزه سک ایجاد تخواهد کرد. ری شتن ری ای برای بردا

وکار کند: وصتی چتر حمایتی وجود تدارد  یک کسبهایی برای ریسک برداشتن ایجاد مید زیرا اتگیزهبو

تواتد یک خاتواده را بدبخت کند. بنابراین یکی از اهداف دولت رفاه آتسممت که خورده میتودای شممکسممت

ار باز یک ضممرورت تاسممفاتداز  دولت رفاه ته تنها افراد با مقدار ریسممک بهینه مواجه شمموتد. از این چشمما

 کند.بسیار متفاوت است بلکه به تحقق رشد اصتصادی کمک می

های این کتاب به این صصد که تسخه عمل باشد توشته تشده است بلکه به عنواا تشریح رویکردی که کدام از ایدههیچ

شی در مورد کند توشمته شمده و در عین حان از جزمخواهاته را تا حدودی برآورده میاهداف عدالت درهیز  هاروشاتدی

موسممسمماتی را در دولت رفاه و ها فراتر از آا ایجاد کرد که به  تواایمدهد که چگوته با احتیاع دارد. تتیجه تشمماا می

 جامعه به طور همزماا ها از جهت کارایی اصتصادی و ها عدالت اجتماعی کمک کند.
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