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  پرکت.  ال. جی
  منتقمی ترجمه فروغ مصطفی

  ) کارشناس ارشد و پژوهشگر موسسه مطاالعات و پژوهشهاي بازرگانی(
Fmontaghami@ya hoo.com 

  رفاه فردي/ تامین اجتماعی/ رفاه  هزینه/ دولت رفاه
  
  

  ده یچک
تـوان از   لزوم تامین رفـاه شـهروندان از سـوي دولـت را مـی     

  فرهنگـی و حقـوقی مـورد مطالعـه      اقتصـادي، اجتمـاعی،  زوایاي 
اهمیت وجود سطح قابل قبولی از رفاه در اجتماع موجب . قرار داد

شده است در جهان معاصر مفهوم دولت رفاه در برخی از کشورها 
هـایی از دولـت رفـاه و صـرف      پس از فعالیـت گونـه  . عینیت یابد

هـا و   در این دولتهاي سنگین ناشی از تامین رفاه عمومی  هزینه
هـا   آن هاي رفاه، انتقادهایی به عملکرد بروز بحران در اداره دولت

در آغاز مطالب ارائه شـده راجـع بـه دولـت رفـاه      . وارد شده است
برخی از مفـاهیم و اصـطالحات مربـوط بـه موضـوع و اقـدامات       

هاي رفاه براي تامین رفاه همگانی مورد مطالعه قرار گرفتـه   دولت
هاي رفـاه و اصـالحات    نتقادهاي وارد شده به دولتسپس ا. است

ها  هاي این دولت انجام شده براي رفع بحران ناشی افزایش هزینه
بررسی شده است و در پایان نتیجه مباحث مزبـور ارائـه گردیـده    

  .  است

    )2(دولت رفاه 
سهم مخارج دولت  ،  در کشورهاي مبتنی بر اقتصاد بازار  

مـیالدي بـه شـدت     1990و  1890ي اهـ  سـال بین  GDP )3(از  
ــت ــزایش یاف ــال . اف ــذکور در   1990در س ــزایش م ــانگین اف می

ــادي   ــعه اقتص ــاري و توس ــازمان همک ــورهاي  عضــو س ) 4(کش
علت اساسی رشـد  . درصد بود49  درصد و در جامعه اروپا تقریبا43ً

مخارج دولت، توسعه رفاه مبتنی بر تامین مـالی از طریـق وضـع    
ویژه پس از پایان جنگ جهـانی دوم روي   ه بهمالیات بوده است ک

   .داده است

  )                       5(رفاه فردي. 1
یی را کـه فـرد   هـا  هـا و خواسـته   رفاه فردي حدود نیازمنـدي  
 آوردن را ارضا کند و سطحی را که در آن توانایی برها  آن تواند می
یی چون غذا، ها ها و خواسته نیازمندي. دهد میرا دارد، نشان ها  آن

پوشاك، مأمن، سـالمت، اسـتراحت، خـواب، فعالیـت، ارتباطـات      
، محبــت، عشــق، قــدردانی، احتــرام بــه )6(شخصــی و اجتمــاعی

ارضـاي  . دیگران، عزت نفس و خودباوري به هم وابسـته هسـتند  
مانند سالمت جسمی و روانی، دانـایی،  (نیازها هم به منابع فردي 
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بـه کوشـش و نیـز بـه محـیط       و هم) ها و پول ، داراییها مهارت
اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی کـه فـرد در آن زنـدگی     

  . کند، بستگی دارد می
از آنجا که ارضاي نیازها و احتیاجات مادي و غیرمادي فرد به 

کنـد،   منابع و کوشش وي و به محیطـی کـه در آن زنـدگی مـی    
گرچه در  ها، یکی از آن. بستگی دارد، رفاه فردي منابع متعدد دارد

دیگـر  . بسیاري از اوقات مورد توجه قرار نمی گیرد، خود فرد است
هــاي  ، شــبکه)خــانوار( خــانواده : منــابع رفــاه شــخص عبارتنــد از

ــازار، )بســتگان، دوســتان، همســایگان، همکــاران (غیررســمی ، ب
از ایـن  ). دولت(ي داوطلب و حکومت مرکزي و محلی ها سازمان

) 8(و نـه توحیـد رفـاه    ) 7(رفـاه  گرایـی  رو، رفاه فرد حاصل کثرت
  ]1. [است
صورت تاریخی، منبع اولیه رفاه فرد، خانواده بـوده اسـت، و    به

عالوه بر آن، انـدازه  . امروزه نیز اقتصاد خانوار اهمیت بنیادي دارد
السـاندرو  ] نظر[مطابق . هاي آن اثر دارد خانوار بر کارایی عملکرد
نفـره   ون در یک خـانوار دو دو فرد ناهمگ«سیگنو، به عنوان مثال، 

 تواننـد بـیش از آنچـه    مشترك، به واسطه تقسیم کـار مـی   طور به
بدون استفاده از تقسـیم  [مجزا طور بهدر دو خانوار یک نفره ها  آن
زمـانِ  .... توانستند کاال تولیـد نماینـد، کـاال تولیـد کننـد      می] کار

ـ   ] اختصاص داده شده به اقتصاد[ ی خانه، ترکیبـی از وظـایف داخل
، ممکـن اسـت بـه واسـطه     )خرید، آشپزي، نظافت و غیـره (مجزا 

تعمیم اصل تقسیم کار به تخصیص این وظایف مشخص، بهبـود  
عامل بالقوه براي بهبـود کـارایی بـه    ... شود کاراییِ بیشتر حاصل 

  ] 2[» .یابد واسطه تقسیم کار با اندازة خانوار افزایش می
ـ   به] 3[دولت  امین دفـاع ملـی و   طور غیرمستقیم به واسـطۀ ت

حفظ قانون و نظم، همچنین با اقدام کردن در زمـانی کـه ابتکـار    
عمل خصوصی وجود ندارد، بهبود رقابت و ارتباط با عوامل برونی 

افزون بر آن، دولت مستقیماً به . کند در تامین رفاه فرد شرکت می
وسیله مقررات رفـاهی گونـاگون در رفـاه فـرد از جملـه خـدمات       

هاي بهداشتی و خـدمات اجتمـاعی    د آموزش، مراقبتمانن(رفاهی 
مســتمري، (هــاي انتقــالی تــامین اجتمــاعی  ، پرداخــت)شخصــی

ماننـد  (هـا   ، یارانـه )هاي بیکاري، کمک به کودکان و غیـره  کمک
هاي  ها و معافیت و تخفیف) هاي اشتغال هاي مسکن و یارانه یارانه

  .مالیاتی مشارکت دارد
تا پایان قرن نوزدهم، منابع رفـاه  پیش از پیدایش دولت رفاه، 

هاي غیررسمی محـدود   فرد به شغل، اشتغال آزاد، خانواده و شبکه
تشکیل شده از اواخـر  (هاي دوستانه  منابع مذکور انجمن. شد نمی

، موسسات دارویی دوستانه، رفاه شـغلی، نهادهـاي   )قرن هجدهم
هـاي داوطلبانـه،    کلیسا، موسسات خیریـه خصوصـی، بیمارسـتان   

هاي رایگان، خدمات اجتماعی بالعوض، دولت محلـی و   روخانهدا
مـیالدي، بیمـه    1880در دهـه  . را نیز شامل می شدها  آن نظایر

اجتماعی مبتنی بر حمایت دولت در آلمان بیسمارکی، عمدتاً براي 
هاي اجتمـاعی میـان کـارگران و روي آوردن بـه      کاهش ناآرامی

طـی پـنج دهـه بعـد     بیمـه اجتمـاعی   . سوسیالیسم پذیرفتـه شـد  
طوري که تـا آغـاز جنـگ دوم     گسترش نسبتاً زیادي یافته بود، به

هاي اجتماعی تحت حمایـت دولـت، یـا ایجـاد      تعدادي از حمایت
اگر . شده از سوي دولت، در اغلب کشورهاي اروپایی وجود داشت

چه، پس از پایان جنگ جهانی دوم توسـعه سـریع و قابـل توجـه     
میالدي ادامـه   1970توسعه تا نیمه دهه  این. دولت رفاه روي داد

داشت و با اعتقاد راسخ گسترده که تـامین رفـاه یکـی از اهـداف     
 طـور  بـه . هاي دولت بود، ارتباط داشـت  شایسته ناشی از مسئولیت

پنداشـت کـه دولـت منبـع      گـرا مـی   صوري، یک دیدگاه مداخلـه 
ن رفـاه  انحصاري رفاه بود، اقتصاد خانواده نامناسب و بازار از تامی

مع ذلک کثرت گرایی رفاه محو نشده است و رفاه فرد . ناتوان بود
  .براي داشتن منابع متعدد ادامه دارد

  انواع دولت رفاه . 2
، از کنـد  مـی نقشی که دولت رفاه در تامین رفاه عمومی ایفـا  
ي زمانی ها کشوري به کشور دیگر و حتی در یک کشور، در دوره

رغم این اختالف، نقش رفـاهی   علی گرچه،. کند مختلف، تغییر می
اساسی دولت، به دو صورت، یعنی نقش تامین کننده حداقلِ رفـاه  

نقـش  ] 4. [شـود  و نقش تامین کننـدة جـامع از هـم متمـایز مـی     
نخست در اقتصاد مبتنـی بـر فردگرایـی و نقـش دوم در اقتصـاد      

  . گرا متجلی شده است جمع
قشی محـدود اگـر   دولت به عنوان تامین کننده حداقل رفاه، ن

کند، زیرا در این نوع از دولت رفاه،  چه مهم، در تامین رفاه ایفا می
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رود افـراد سـالم و    مثالً انتظـار مـی  . شود بر خود اتکایی تاکید می
عالوه بر آن، . هایشان بپردازند توانمند به تامین رفاه خود و خانواده

خصوصـی  گذاري و بیمـه   انداز، سرمایه ترتیبات دیگري مانند پس
،  هایشـان در هنگـام بـروز بیمـاري     توانند از افراد و خانواده نیز می

از آنجـا  . بیکاري آشکار، ناتوانی یا سالمندي و غیره حمایت کننـد  
هایشان مسئول هستند،  که افراد سالم در قبال رفاه خود و خانواده

عنوان تامین کننده رفاه در آخرین وهله مورد توجه قـرار   دولت به
نماید که دیگر منابع رفـاه فـردي    رد، که در زمانی اقدام میگی می

کنند و تهیه خدمات رفاهی اساسی و مزایـاي نقـدي،    کفایت نمی
صالحیت قـانونی بـراي واجـدین    . در سطح امرار معاش قرار دارد

هـاي   شرایط در قبـال ایـن خـدمات و مزایـا، بـر اسـاس آزمـون       
  .است) 9(توانمندي

ــ  ــوان ت ــه عن ــت ب ــالعکس، دول ــت ب ــامع، دول ــده ج امین کنن
مسئولیت دولت در . شود کننده رفاه در ردیف اول قلمداد می فراهم

از گهـواره  «قبال رفاه عمومی، براي تامین رفاه همه مردم کشور، 
پوشش رفاهی عمومی است و محدودة مزایاي . است) 10(»تا گور

خدمات رفاهی فراهم شده . ارائه شده از سوي دولت، فراگیر است
هاي نقدي دولتی به  کمک. ور، در مرحلۀ شروع، رایگان استمذک

هاي توانمنـدي   هاي پیشین مرتبط نیست و دیگر آزمون  مشارکت
در نتیجـه،  . گیران از رفاه مورد قبول نیستند براي تمایز میان بهره

شـود و   نقش سایرمنابع رفاه فرد به صورت وسیع کاهش داده می
  .یر هستندناپذ هاي بازتوزیع اجتناب سیاست

هاي رفاه ایجاد شده در کشورهاي مبتنی براقتصاد  البته، دولت
هایی از دو نوع ناب دولـت رفـاه کـامالً مشـخص      بازار فقط گونه

هاي رفاه تاسیس شده در کشـورهاي اسـکاندیناوي    دولت. هستند
مـیالدي، نزدیکتـرین شـکل بـه نـوع جـامع        1980تا پایان دهه 

  ]5.[بودند
ویـژه بـا    اي از جهـات بـه   سیس شده در پارههاي رفاه تا دولت

توجه به محدوده، قلمـرو و سـخاوت مقـررات رفـاهی، همچنـین      
حـدود مقـررات رفـاهی    ] 6. [دربارة تامین مالی خود، تفاوت دارند

از یک سو، ممکن است . تر باشد ممکن است محدودتر یا گسترده
دولت فقط یک شبکه تأمین اجتماعیِ حـداقل را ازطریـق انجـام    

هاي توانمندي، منحصراً نسبت به اشخاصـی کـه از امـرار     آزمون

معاش براساس منابع خصوصی از طریق معـامالت بـازار و سـایر    
از سـوي دیگـر،   . انتقاالت خصوصی ناتوان هستند، فراهم نمایـد 

ممکن است دولت حمایت اجتماعی در برابر هر احتمال ممکن در 
خی، محـدوده مقـررات   به صورت تـاری . زندگی افراد را تامین کند

چـون اشـخاص در قبـال    . رفاهی در حال گسـترش بـوده اسـت   
بـا ایـن حـال، گرچـه در     ] 7.[اند هخطرهاي روز افزون حمایت شد

کشورهاي مبتنی بر اقتصاد بـازار کـه محـدوده مقـررات رفـاهی      
هاي توانمندي کمک اجتماعی براي  گسترده است، معموالً آزمون
  . در دسترس بودن ادامه دارد

هایی در میان حـدود مقـررات رفـاهی وجـود      چنان که تفاوت
مانند اشـخاص  .(نیز موجود استها  آن هایی در قلمرو دارد، تفاوت

پوشش ممکن است حداقل، مربوط بـه شـغل، یـا    ). تحت پوشش
هـاي توانمنـدي کمـک     در مـورد نخسـت، آزمـون   . دباشـ  میعمو

یله شود که فاقد هـر گونـه وسـ    اجتماعی به اشخاصی محدود می
هـا بـر اسـاس     در مـورد دوم، کمـک  . خصوصی حمایـت هسـتند  

در مـورد سـوم،   . گـردد  وضعیت شغلی دریافـت کننـده اعطـا مـی    
ها به عنـوان حقـوق شـهروندي در دسـترس بـراي همـۀ        کمک

  ] 8.[شود اعضاي جامعه طبق شرایط یکسان تعیین می
در حالی : بدیهی است که این امر بر شیوة تامین مالی اثر دارد

در موارد اول و سوم تامین مالی از طریق وضع مالیات عمومی که 
صورت مـی گیـرد، در مـورد دوم تـامین مـالی اصـوالً از طریـق        

در زمینه حقـوق  (شود  هاي کارفرما و مستخدم انجام می  مشارکت
و فقط در مرحلـۀ بعـدي از طریـق    ) هاي مشارکتی بیمه یا مالیات

ر روشن اسـت، ایـن   ي که کمتطور به. وضع مالیات عمومی است
در : هاي نقدي متفاوت هستند یا خیر، اثـر دارد  امر بر اینکه کمک

حالی که در موارد اول و سوم به نرخ مشـخص تمایـل دارنـد، در    
ها یا درآمـدهاي سـابق     مورد دوم، به صورت متناسب با مشارکت

هـاي متغیـر    طبعاً، در عمل، نرخ مشخص و کمـک . گرایش دارند
  .جود داردنقدي با یکدیگر و

هاي موجود در حدود قلمرو مقـررات رفـاهی،    عالوه بر تفاوت
مـثالً در  . هـایی وجـود دارد   نیـز تفـاوت  هـا   آن در میان سـخاوت 

هاي نقـدي   سطح کمک. کنند استاندارد زندگی که امکان پذیر می
در یـک حـد، کمـک بـیش از     : ممکن است بین دو حد قرار گیرد
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ر حد دیگر، کمک به عنوان شود، د سطح امرار معاش تضمین نمی
چنـان  . شود نتیجه یک احتمال، جایگزین درآمد از دست رفته می

شـود، دربـارة پوشـش حـداقل و      که از مورد مذکور اسـتنباط مـی  
ها در سطح یا کمی باالي سطح امـرار   عمومی احتمال دارد کمک

در صورتی که در مورد پوشش مربوط به شـغل،  . معاش قرار گیرد
  .ها یا درآمدهاي قبلی باشد  ه نسبت مشارکتاحتمال دارد ب

بـه ویـژه   (هاي نقـدي   ها، کمک قطع نظر از سطح ابتدایی آن
در یک ردیـف  ها  آن مشکل فهرست کردن) هاي بلندمدت کمک

. کنـد  مـی با تورم آشکار یا درآمدهاي در حـال افـزایش را ایجـاد    
ا آیا این امر ب: ایجاد می گرددها  آن همچنین مشکل سطح حداقل
 دهـد  مـی شود یا اینکه به فرد اجازه  سطح امرار معاش یکسان می

کـه بـه آن تعلـق دارد، سـوق داده شـود؟      اي  هبه زندگی در جامع
گرچه، شایان ذکر است با اینکه تصور شـرافتمندانه بـودن ذهنـی    
است، این امر به تغییر استانداردها و انتظـارات اجتمـاعی بسـتگی    

  .دارد
. ر تامین مالی مقررات رفاهی وجـود دارد هایی د نهایتاً، تفاوت

هاي نقدي از طریق وضع مالیات تـامین مـالی    کلی، کمک طور به
هـاي نقـدي    تر بیان گردد، ممکن است کمک اگر دقیق. شوند می

منحصراً به وسیله وضع مالیات عمومی، یا به واسـطۀ ترکیبـی از   
 مشارکت کارفرما و مستخدم و وضع مالیات عمومی تـامین مـالی  

هنگامی که شکل اخیر تامین مالی مورد استفاده قرار گیرد، . شوند
ممکن است از یک اقتصاد بازار سرمایه داري به دیگري، با مقدار 

ها، با اشکال دیگر تفـاوت وجـود داشـته     اتکاي کمتر به مشارکت
  ] 9.[باشد

هاي رفاه تاسیس شـده در کشـورهاي مبتنـی بـر      البته دولت
داختهـاي انتقـالی تـامین اجتمـاعی هماننـد      اقتصاد بـازار تنهـا پر  

هـاي   بازنشستگی، مستمري زنـان بیـوه، هزینـه بیمـاري، کمـک     
هاي مربوط به کودکـان و مسـاعدت اجتمـاعی را     بیکاري، کمک
ــامین نمــی ــد ت ــاهی  . کنن ــر آن، خــدمات رف ــوزش، (عــالوه ب آم

 هـا  ، یارانـه )هاي بهداشتی، خدمات رفاهی شخصی و غیره مراقبت
هـاي   ، و تخفیـف )هـاي شـغل   هاي مسـکن و یارانـه   نهمانند یارا(

از این مقررات . دارند هاي مالیاتی را نیز مقرر می مالیاتی و معافیت
  .بهداشتی مستلزم آن است که صریحاً ذکر شود  رفاهی، مراقبت

هـاي   بر اساس فرض علمی، ممکن است دو نوع ناب مراقبت
مفهـوم دولـت    یک نوع کـه در : بهداشتی از یکدیگر متمایز شوند

رفاه حداقل به صورت تلویحی بیان شده، بـه صـورت خصوصـی    
هاي بهداشتی ارائـه شـده از    شود، همراه با مراقبت تامین مالی می

هاي خصوصی که بر اساس خدمت در  سوي پزشکان و بیمارستان
شود؛ نوع دیگـر در مفهـوم دولـت     پرداخت می) 11(برابر دستمزد

از طریق وضع مالیـات عمـومی،   جامع به صورت ضمنی آمده، که 
هاي بهداشتی ارائه شده از سوي پزشکان استخدام شده  با مراقبت

هـاي متعلـق بـه بخـش عمـومی       به صورت عمومی و بیمارستان
هـاي   ي مراقبـت هـا  سیستمگرچه در عمل، . شوند تامین مالی می

هـاي   مرکب از نسـبت ) پیوندي(ي ترکیبی ها سیستمبهداشتی به 
ــاوت عمــومی و  ــتمتف هــاي بهداشــتی منجــر  خصوصــی مراقب

  ] 10.[شوند می
ي بهداشـتی  هـا  میالدي، سیستم مراقبت 1980تا پایان دهه 

که نزدیکترین شکل به سیستم خصوصـی نـاب بـود، در امریکـا     
ي بهداشـتی عمـدتاً بـه وسـیله پزشـکان      هـا  مراقبـت . برقرار شد

هـاي خصوصـی و بیمـه     خصوصی ارائـه مـی شـد و بیمارسـتان    
خصوصی بود و معموالً ها  آن اي کارگران و وابستگانبهداشتی بر

با این حال، عالوه بـر بیمـه   . از سوي کارفرمایان پرداخت می شد
ي فدرال پوشش دهنـده سـالمندان،   ها بهداشتی خصوصی، برنامه

هاي  برعکس، سیستم مراقبت. افراد ناتوان و فقرا نیز وجود داشت
ـ  ) خـدمات بهداشـت ملـی   ( بهداشتی وع بـه سیسـتم   نزدیکتـرین ن

سیستم مذکور به صورت غالب از طریـق وضـع   . عمومی ناب بود
مالیات عمومی تامین مـالی مـی شـد و همـه جمعیـت را تحـت       

ي بهداشتی از سوي پزشـکانی کـه   ها مراقبت. پوشش می گرفت
هـاي متعلـق بـه بخـش      حقوقشان پرداخت می شد و بیمارسـتان 

بـرخالف  . گـان بـود  شد و با برخی استثنائات، رای عمومی ارائه می
  .آن، مراقبت بهداشتی خصوصی هم در دسترس بود

ي ایجاد شده در کانادا و آلمـان غربـی نیـز    ها سیستم مراقبت
ي هـا  ، کانـادا سیسـتم مراقبـت   هـا  سـال طـی  . قابل توجه هستند

 1971با این حـال، در سـال   . بهداشتی شبیه نوع امریکایی داشت
ت ملـی کـه عمـوم    میالدي این سیستم به سیستم بیمـه بهداشـ  

جمعیت را پوشش می داد، تغییر یافت و از طریـق وضـع مالیـات    
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تامین مالی می شد و تقریباٌ کل بیمه بهداشت خصوصـی ممنـوع   
آلمـان  . هـا خصوصـی بودنـد    ولی اغلب پزشکان و بیمارستان. شد

غربی به اتکاي به سیستم بیمه بیماري سنتی خود ادامه داد، کـه  
وابســته بــه شــغل بــود و از طریــق  در آن پوشــش بیمــه اساســاً

  .هاي بیماري با عضویت اجباري عمل می کرد صندوق
ي بهداشتی برقـرار  ها ي مراقبتها سیستم 1980تا پایان دهه 

هاي دیگر سیسـتم    معموالً گونه OECDشده در کشورهاي عضو 
، یا سیستم بیمـه بهداشـت   )انگلستان(ي بهداشت ملی ها مراقبت

. بودنـد ) آلمـان غربـی  (بیمه بیماري سـنتی  یا سیستم ) کانادایی(
هـاي بهداشـتی خصوصـی نـادر      هاي دیگر سیستم مراقبـت   گونه
  . بودند

سهم هزینه بهداشت خصوصی از کـل هزینـه    1990در سال 
درصـد، در انگلسـتان   10درصد، در سوئد2بهداشت در نروژ حدود 

درصــد، در فرانســه 22درصــد، در آلمــان 21درصــد، در ایتالیــا 15
ــادا درصــ25 درصــد، در اســپانیا 30درصــد، در ژاپــن 28د، در کان
  ]11.[درصد بود60درصد و در امریکا 35درصد، در اتریش 31

  ) 12(هزینه رفاه. 3
دولت رفاه تامین مالی شده از طریق مالیات طی زمان ظهـور  

ایـن  . توسـعه یافـت   1970آن در پایان قرن نوزدهم و نیمه سال 
پایـان جنـگ جهـانی دوم     توسعه به ویژه طی سـه دهـه پـس از   

صورت گرفت؛ هنگامی که، همان طوري که میلتون فریـدمن در  
رفاه بیش از آزادي در کشورهاي دمکراتیک «: نوشت 1962سال 

در  GDPبه عنوان نتیجه، سهم هزینـه دولـت از   ] 12[»غالب شد
رفاه تامین شده از سـوي دولـت در همـه کشـورهاي مبتنـی بـر       

  .ش یافتاقتصاد بازار بسیار افزای
در انگلستان، سهم درآمد ملی که از مالیات تامین گردید   مثالً

یا براي تامین مالی آمـوزش، مسـکن، بهداشـت، حفـظ درآمـد و      
درصـد  6/2ي اجتماعی استقراض شد، از حـدود  ها خدمات مراقبت

گسـترده شـامل    طـور  بـه هنگامی که تـامین رفـاه   (در آغاز قرن 
درصـد در  7از حـدود  ) یی بـود مقررات قانون فقرا و آموزش ابتـدا 

، و 1950درصد در سال 14، 1930درصد در سال 11، 1920سال 
 1970درصد در نیمـه سـال   25به حدود  1970درصد در سال 20

ارقام ارائه شده به وسیله ریچارد رز و تا حدي ] 13.[افزایش یافت
نمایش داده شده در جدول زیر نیز در اینجا مناسب هستند، گرچه  

از این ارقـام اسـتنباط   . کنند به منابع درآمد فرد اشاره میمنحصراً 
نقش دولت به عنـوان   1981و  1851ي ها سالشوند که بین  می

در حالی که در سال قبل . منبع درآمد فرد شدیداً افزایش یافته بود
از جمعیت انگلستان از دولت عایدي دریافـت مـی    درصد2/1تنها 
هـاي مربـوط بـه     ق پرداختدرصد از طری5/38در سال آخر . کرد

  .کرد حفظ درآمد یا از طریق شغل عمومی دریافت می

 

   1851- 1981ي ها سالمنابع درآمد فرد در انگلستان طی  -1جدول   
  )درصد(

  1981  1951  1938  1911  1851  :تامین شده تا سال
  9/29  5/34  1/39  8/40  1/49  )شغل خصوصی(بازار 

            دولت
  7/13  5/12  7/4  0/3  2/1  شغل عمومی
  8/24  5/12  9/8  5/2  0  حفظ درآمد
  5/38  0/25  6/13  5/5  2/1  مجموع دولت

  6/31  5/40  3/47  8/54  7/49  انتقاالت خانوارها
  8/55  2/50  5/47  1/42  8/20  )به میلیون نفر(کل جمعیت 

  : ماخذ            

Richard Rose, "The Dynamics Of The Welfare Mix in  Britain", In Richard Rose and Rei Shiratori 
(eds), The  Welfare State East and West, Oxford, Oxford   University Press, 1986, P.83, Table 
4.1.
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ــه ــارة ب ــگ، در کشــورهاي عضــو   درب ویــژه دورة پــس از جن
OECDماننـد آمـوزش،   (هـاي اجتمـاعی عمـومی     ، هزینه برنامه
اي انتقـالی و خـدمات اجتمـاعی    ه هاي بهداشتی، پرداخت مراقبت

درصـد از  1/13متوسـط تـا    طـور  به) شخصی، به استثناي مسکن
GDP  و تـا حـدود    1981درصد در سـال  6/25، تا 1960در سال

بـدیهی  . محاسبه شده است 1990و  1985ي ها سالدرصد در 27
در  GDPتفاوت زیاد سهم هزینـه دولـت در    ها است این میانگین

، از کشـوري بـه کشـور     از سوي دولـت خصوص رفاه تامین شده 
از  1960در حالی که این هزینـه در سـال   : کند دیگر را پنهان می

تغییـر  ) در آلمـان غربـی  (درصـد  5/20تا ) در سوئیس(درصد  7/7
تـا  ) در یونـان (درصـد  4/13میـان حـدود    1981کرد، در سال  می

  ]14.[قرار داشت) در بلژیک(درصد 6/37
و آغاز  1970که طی پایان دهه  بنابراین، شگفت انگیز نیست

هایی براي مهار کردن  در تعدادي از کشورها کوشش   ،1980دهه
هـاي مزبـور    با این حال، کوشش. هزینه رفاه صورت گرفته است

براي کنترل رشد هزینه رفاه یا کاهش آن به وسیله عـواملی کـه   
عوامل مذکور عبارتند . که بر سطح آن اثر دارند، خنثی شده است

محدوده، قلمرو و سخاوت مقررات رفاه، ترکیب سنی جمعیـت   :از
از این عوامل، صرفاً ترکیب سنی جمعیت و تاثیر . و چرخه تجاري

  .شود آن بر هزینه رفاه براي توضیح مختصر برگزیده می
هاي مستمري دولتـی اولیـه بـه پیگیـري اجـراي بیمـه        طرح

ي اهـ  خصوصی انباشت سرمایه که براي مواجه شـدن بـا هزینـه   
سـپس گرچـه، در   . مستمري آینده کافی بود، کمـک مـی کردنـد   

هـاي مسـتمري بـر اسـاس      طـرح  OECDاغلب کشورهاي عضو 
قـرار داشـت کـه بـه ایـن معنـا اسـت کـه         ) 13(پرداخت از قبل 

هـاي کارفرمـا و مسـتخدم      هایی که خـارج از مشـارکت   مستمري
. بـوده اسـت   )14(شوند، نتیجه انتقـاالت بـینِ نسـلی    پرداخت می

هاي مستمري دولت به صورت پرداخت از قبل ممکن اسـت   طرح
هـایی کـه کمـی در     یا بـه نسـل  ها  آن ها را فوراً در آغاز مستمري
شـرکت ندارنـد،   هـا   آن شـرکت دارنـد یـا در   ها  آن گذاري سرمایه
مـثالً  (عالوه، به میزانی که نسبت وابستگی سالخورده  هب. بپردازند

پایین است، بار مالیات ) کار نسبت بازنشستگان به جمعیت در سن
از سـوي  . کننـد  میسنگین را بر کارفرماها و مستخدمان تحمیل ن

هاي تولد و افزایش امید زنـدگی،   دیگر، اگر در نتیجه کاهش نرخ
جمعیت در حال پیر شدن باشد، ناگزیر تحت فشـار فزاینـده قـرار    

  .گیرند می
ــار  ــیانتظ ــیاري از   م ــت در بس ــریع جمیع ــدن س ــر ش رود پی

زیرا افراد . روي دهد 21ورهاي صنعتی طی نیمه نخست قرن کش
تولـد تعـداد زیـادي کـودك در دوره زمـانی      [ baby boomمتولد 
شروع بـه بازنشسـتگی    2010پس از جنگ تا حدود سال ] خاص
که کانـادا،   1995طبق مطالعه منتشر شده در سال ] 15.[کنند می

الت متحـده را در بـر   فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایـا 
در همه این هفت کشور مهم به استثناي انگلسـتان،  «گرفت،  می

نسبت سالخورده بـه جمعیـت در   (هاي وابستگی سالخورده  نسبت
قبل  2040تا  2030يها سالاغلب تا حدود ) سن کار تعدیل شده

ــراي مضــاعف شــدن    ــب ب ــدك، اغل ــاهش ان ــا ک ــراري ی از برق
وابستگی سالخورده براي به اوج  يها نسبت. شوند میریزي  برنامه

درصـد و در ایتالیـا در   6رسیدن در ژاپن، آلمان و فرانسه از حدود 
در حالی که اوج این نسـبت بـراي   . شوند میریزي  برنامهدرصد 7

درصد 5درصد تا 4ایاالت متحده، انگلستان و کانادا احتماالً حدود 
  ] 16[».خواهد بود

تـی پرداخـت از قبـل    هـاي مسـتمري دول   در نتیجه، اگر طرح
سرمایه گذاري نشده موجـود، بـی تغییـر بماننـد، سـطوح بـدهی       

بـه  . شـوند  عمومی الزاماً برخی از اوقات به شدت افزایش داده می
هاي عمـومی،   منظور جلوگیري از تحت کنترل قرار نداشتن بدهی

هـاي دیگـر افـزایش مشـارکت      ها باید اصالح شوند، شـکل  طرح
هـاي   دارد تـا ارزش واقعـی مسـتمري   کارفرما و مستخدم وجـود  

بـا ایـن حـال، هنـوز     . دولت، یا سن بازنشستگی کاهش داده شود
ي تامین شده از سوي ها شکل دیگر، یعنی تغییر دادن از مستمري

ي هـا  شوند، به مسـتمري  ها پرداخت می دولت، که خارج از مالیات
سرمایه گذاري شده خصوصی که خارج از پس اندازهاي شخصی 

این شکل قبالً از سوي تعـدادي از  . گردند، وجود دارد میپرداخت 
هنگـامی  ] 17[حمایت شده بـود،  1990اقتصاددانان، از نیمه دهه 

ها سرانجام نیـاز بـه تقویـت ایجـاد      که حداقل تعدادي از حکومت
ذاري شده خصوصی بـراي تکمیـل   هاي مستمري سرمایه گ طرح
  .ه بودندتحت اداره دولت را آغاز کرد هاي ع مستمريانوا
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هاي دولتی پرداخـت از   عالوه بر تحت فشار قرار داشتن طرح
ي هـا  سیسـتم قبل سـرمایه گـذاري نشـده، پیـر شـدن جمعیـت       

. دهـد  ي بهداشتی ایجاد شده را تحـت فشـار قـرار مـی    ها مراقبت
شایان ذکر است که، گرچه عوامل دیگر هم براي صرف هزینه در 

، ویــژه بــهظــارات، هــاي بهداشــتی، از جملــه افــزایش انت مراقبــت
 هـم بـر  ) نوعـاً گـزاف  (هایی در فناوري پزشکی و دارویی پیشرفت

  .سازند فشارهایی وارد میها  آن
. مسلماً، پیر شدن جمعیت فقط بر هزینه رفاه تاثیر شدید ندارد

این پدیده همچنین عـالوه بـر سـایر امـور، بـر رشـد اقتصـادي،        
کار، توزیـع   مشارکت نیروي کار، توانایی پذیرش و تحرك نیروي

درآمد، الگوهاي مصرف، میل به پس انداز، سرمایه گذاري و رفتار 
  .رأي دهنده اثر شدید دارد

در سـال   OECDاي منتشر شـده از سـوي    طبق مفاد  نشریه
شاید مهمتـر  (، باید اضافه شود آثار پیر شدن سریع جمعیت 1996

از و اند بر مصرف، پس) از همه در ژاپن و برخی از کشورهاي اروپا
گذاري از عوامل موثر بر امکان کاهش سرمایه جهانی طی  سرمایه
کاهش بلنـد مـدت   : عوامل دیگر عبارتند از. ي آتی هستندها سال

کلـی،   طـور  بـه هاي پس انداز در کشورهاي صنعتی  عموماً در نرخ
ویـژه   ، بـه OECDدرصد کسـري بودجـه در تعـدادي از اعضـاي     

سرمایه جهت مواجه شدن با  ایاالت متحده و تقاضاي بالقوه براي
گذاري اقتصادهاي در حال گذار اروپایی و روسیه،  نیازهاي سرمایه

همچنین کشورهایی با اقتصادهاي در حال ظهور پویا در غـرب و  
ها  کلی، پیوستگی طور به«. آسیاي جنوب شرقی و امریکاي التین

توانستند به تقاضاهاي جهـانی   نشان داده بودند که این عوامل می
هـاي   افتاده سـرمایه و افـزایش بعـدي در نـرخ     براي عرضه پیش

  ]18[».بلندمدت منجر شوند
  انتقاد از دولت رفاه  . ٤

گرچه در بسیاري از موارد دولت رفاه تقویت شد، توسعه دولت 
رفاه تامین مالی شده از طریق وضع مالیات به انتقاد از دولت رفاه 

امـا  ] 19[بروز کرد، 1960 این انتقاد قبالٌ در دهه. منجر شده است
هنگامی که افزایش صرف هزینه رفـاه بـار بسـیار     1970در دهه 

بزرگی را بر اقتصادهاي ضـعیف قـرار داد، بـه شـکلی کـه دیگـر       

  .توانستند آن را تحمل کنند، تشدید شد نمی
متمرکز بـودن،  : از جمله. دولت رفاه به عللی متهم شده است

ایی؛ ایجـاد خـدمات رفـاهی    سـاالرانه بـودن و فقـدان کـار     دیوان
انحصاري و ایجاد فشارهاي تورمی؛ تقدم قائل شدن براي مصرف 
و باز توزیع درآمد و ایجاد ثروت روي ثروت؛ اهمال در تعهدات به 
نفع موسسات مستقل؛ عدم تشویق نسبت به کار شـدید و منجـر   
شدن به سوء استفاده از آن از سوي افراد متوقع و امتناع کنندگان 

اتکـایی، انتخـاب    ر موظف و داشـتن اثـر نـامطلوب بـر خـود     از کا
انـداز، تـامین خـدمات رفـاهی داراي      کننده و میل به پس مصرف

دولت رفاه به علل زیر به وابسته . کیفیت پایین و محو نکردن فقر
کردن اشخاص از لحاظ اقتصادي به دولت نیز متهم شـده اسـت؛   

ذهنی یـا  ) ر رایگانناها(کمک کردن به بارور شدن رفاه اجتماعی 
از طرف دریافت کنندگان رفاه و ) مانند فرهنگ وابستگی(اخالقی 

کننـدگان رفـاه و تولیـد     کننده رفاه از طـرف تـامین    ذهنیت ایجاد
  .وقفه آن مزایاي اعطا شده در حفظ و توسعه بی

در نتیجه، گسترش دولت رفاه تامین مالی شده از طریق وضع 
ش چنـد بعـدي میـان فردگرایـی     مالیات به منزله شـرکت در تـن  

اقتصادي و جمع گرایی اقتصادي ذاتی اقتصـادهاي مـدرن و بـه    
ویژه  به. عنوان از بین برنده موازنه در مسیر اخیر قلمداد شده است

و ) کـارایی (دربارة یک بعد این تنش، یعنی میان معیار اقتصـادي  
اه و میان معیارهاي رف« اظهار داشت که   معیار رفاه، تئودور گیگر

جایگزینی رفاه به جاي کـارایی  . کارایی تضاد ضروري وجود ندارد
بـه عبـارت   . دهـد  میممکن است و اغلب رفاه و کارایی را بهبود 

به صورت دو جانبـه   تواند میدیگر، دو دسته از معیارهاي تصمیم 
... بیشـتر هـردو    در اثر ایجاد یک نتیجه حاصل جمع مثبـت مـثالً  

ل، جایگزینی معیار رفـاه بـه جـاي معیـار     با این حا. تقویت گردند
یعنـی   ،  ...یک بازي با حاصل جمع منفی نیز باشد تواند میکارایی 

شکلی که در آن نه تنها کارایی، بلکه به زودي یا بعداً، رفـاه هـم   
بنابراین، رفاه بیش از حد یا انواع نادرسـت رفـاه بـا    ... کاهش یابد

زمان به کـاهش رفـاه   تحلیل بردن کارایی ممکن است  به مرور 
  ]20[».هم منجر شود

در حـالی کـه   : به شرح زیر تنظـیم شـود   تواند میجمله گیگر 
تولیـد ثـروت و    فراینـد دولت رفاه حداقل به مشارکت در کـارایی  
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شود، دولت رفاه فراگیر بـه بازداشـتن از    می بنابراین به رفاه منجر
شـوند، از   یتولید ثروت سوق داده م فرایندکارایی و مانع شدن در 

دارد  مـی این جمله اظهار . نامطلوب بر رفاه اثر دارد طور بهاین رو، 
  .که شکل قبلی دولت رفاه بر شکل اخیر قابل ترجیح است

  اصالحات جزئی و اصالح عمیق. 5
گرچه دولت رفاه تامین مـالی شـده از طریـق وضـع مالیـات      

به این ا ه آن ]21.[ی است، حامیان وفاداري نیز داردنداراي منتقدا
فرض مغالطه آمیز اعتقاد دارند که افـزایش رفـاه تـامین شـده از     

اجتناب ناپذیر به معناي افزایش رفاه در جامعه  طور بهسوي دولت 
است و اینکه کاهش در رفاه تامین شده به وسیله دولـت، نـاگزیر   

بنـابراین، تـامین رفـاه بـه     . به معناي کاهش رفاه در جامعه است
پذیرنـد و در مـوارد    ي داوطلـب را نمـی  هـا  زمانسـا وسیله بازار و 

گسترده نیز به عنـوان نامناسـب بـودن، تـامین رفـاه بـه وسـیله        
  .کنند خانوارها را رد می

حامیان دولت رفاه تامین مالی شده از طریق وضـع مالیـات از   
ایجاد کننـدگان  ) فعلی، بالقوه و آینده(میان دریافت کنندگان رفاه 

ساالران رفاه بـه   و دیوان) د یا غیرحرفه ايباشناي  هچه حرف(رفاه 
) البته نه به صورت یکسـان (ها  آن از آنجا که. شوند کار گرفته می

اند، به شدت  در حفظ و گسترش دولت رفاه به منافعی دست یافته
کننـد،   با اصالحات جزئی و اصالح عمیق دولت رفاه مخالفت مـی 

نماینـد، بـا صـداي     میعامداً اهمیت مشکالت رفاه را اغراق آمیز 
بلند از کسري سرمایه گذاري شکایت دارند و به صورت بی وقفه 

  .کنند منابع اضافی را مطالبه می
ي هـا  ي سیاسی دمکراتیک، دولت با گروهها نظامبنابراین، در 

بـا ایـن حـال، در    . فشار متقاضی هزینه رفاه بیشتر مواجـه اسـت  
تواننـد   نیـز مـی   براي آرا، دولت و جناح مخـالف ها  آن هاي رقابت

دولت به وسـیله  : براي هزینه رفاه باالتر با یکدیگر همکاري کنند
هاي متقاضـی و جنـاح مخـالف بـراي      تسلیم شدن به فشار گروه

. مواجه شدن با تقاضاهاي گروه فشار در صورتی که انتخاب شـود 
هاي آینده را به صـرف   توانند دولت هاي پیشین می بنابراین، دولت
هاي بـاالي دولـت    هم سازند که یکی از علل هزینههزینه رفاه مت

وضع مالیات سنگین، کسري بودجه و بـدهکاري دولـت اسـت و    

  . اینکه پایین آوردن آن دشوار است
با این حال، براي هزینه رفاه نسبت به گسترش دولـت رفـاه    

ایـن  . تامین مالی شده از طریق وضع مالیات حـدودي وجـود دارد  
ه دولت رفاه بر سرمایه گذاري، کـارایی  حدود ناشی از آن است ک

بدین معنـا کـه اگـر    . تخصصی و کارایی انسانی آثار متفاوتی دارد
تجارت آزاد باشد و بازارها بسیار مغایر باشند، این امر، از جمله بـه  

دستمزد و غیر (هاي نیروي انسانی باال  علت منجر شدن به هزینه
  ]22.[رساند یالمللی کشور آسیب م به رقابت بین) دستمزد

هـاي   تحت تاثیر عواملی مانند رکود فعالیـت اقتصـادي، نـرخ   
المللی و تغییرات جمعیت،  پایین رشد اقتصادي، کاهش رقابت بین

رسد که در آن، دیگر اقتصاد قادر نیست هزینه رفـاه   اي می مرحله
در نتیجـه، بـا مشـکل    . تامین شده از سوي دولت را تحمـل کنـد  

ها ممکن اسـت بـا اصـالحات     کاهش. دشو کاهش رفاه مواجه می
  .جزئی هزینه رفاه یا اصالح عمیق دولت رفاه حاصل شود

در مورد قبلی، مثالً دربارة اصالحات جزئی رفاه، دولـت رفـاه   
ذلک معیارهایی براي مهـار کـردن    مع. ماند میتاسیس شده باقی 

کنند مانند سخت کردن معیارهاي اسـتحقاق    هزینه رفاه اتخاذ می
ب، ثابت کردن در یک سطح معین یا کاهش مزایاي نقـدي  انتخا

ي مسکن، تحت کنترل در آوردن مزایاي نقـدي بـراي   ها و یارانه
ماننـد ملـزم   (هاي استفاده کنندگان  وضع مالیات و تحمیل هزینه

هـاي بهداشـتی کـه     کردن بیماران به پرداخت سهمی از مراقبـت 
معیارهایی براي  عالوه بر آن، ممکن است) کنند عمالً دریافت می

بهبود کارایی خدمات رفاهی تامین شـده از سـوي دولـت اتخـاذ     
یک امکان این است که به جاي تامین خدمات رفـاهی بـه   . شود

را از طرف استفاده کننـدگان از  ها  آن وسیله بخش عمومی، دولت
امکـان دیگـر ایـن    . تامین کنندگان مستقل رقیب خریداري کنـد 

هاي بهداشتی را ارائه  موزش و مراقبتهاي آ است که اسناد هزینه
کنندگان بدیل به انتخـاب   کنندگان، از میان تأمین دهند تا استفاده

ــد ــی   ] 23.[بپردازن ــاد م ــت ایج ــن رو، رقاب ــود از ای ــان . ش جری
  :ها به صورت متفاوت به شکل زیر است گذاري سرمایه
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گـذار قـرار دارد،    به جاي دولـت بـه عنـوان سـرمایه     Gکه 
MP  ،به جاي انحصار تامین کنندگان رفاه بخش عمومیCP 

بـــه جـــاي  Uبـــه جـــاي ایجادکننـــدگان رفـــاهی رقیـــب و
  . کنندگان قرار دارد استفاده

در حالی که براي اصالحات جزئی، دولـت رفـاه ایجـاد شـده     
دولت رفاه به صورت اساسی   اند، در مورد اصالح عمیق،م باقی می

یعنی تامین خصوصـی از  . رود یابد یا از بین می کاهش مقیاس می
انـدازهاي فـردي جـایگزین تـامین      فرما و پس طریق بیمه خویش

سیسـتم  . هـا شـده اسـت    عمومی پرداخت شـده خـارج از مالیـات   
ایجاد ) يهاي مدت زندگی فرد از حساب(هاي رفاه فردي  صندوق

پردازند و خارج از  شود، که در آن، مردم حقوق بیمه خود را می می
ــاتوانی،    ــاري، ن ــکار، بیم ــاري آش ــایی را در صــورت بیک آن مزای

  . کنند بازنشستگی و غیره دریافت می
تواند اختیاري یا اجباري باشد، عدم  فرما می گرچه بیمه خویش

ردن بیمه به افـراد  فرما واگذار ک مزیت اختیاري بودن بیمه خویش
برخی از اشخاص ممکـن اسـت در بیمـه کـردن خـود بـه       . است

صورت مناسب قصور کنند یـا اصـالً خـود را در برابـر احتمـاالت      
گرچه ممکن است سیستم به صورت خصوصی . آینده بیمه نکنند

هـاي   یا به وسـیله دولـت اداره شـود، سـه اعتـراض علیـه طـرح       
هـا   این طرح: ح شده استگذاري شده از سوي دولت مطر سرمایه

ممکـن  هـا   آن گـذاري  شوند، کارایی سـرمایه  به انحصار منجر می
اســت از فقــدان رقابــت میــان مــدیران ســرمایه آســیب بینــد، و 

هایی که به  توانند بسیار آسان، از طریق دولت میهاي مذکور  طرح
هدایت سرمایه یا اجراي ملی کردن غیرقـانونی متمایـل هسـتند،    

رسـد تـامین    از ایـن رو، بـه نظـر مـی    . ر گیرنـد مورد یـورش قـرا  
خصوصی از طریق بیمه خویش فرمـا بـه وسـیله سیسـتمی کـه      

گـردد و   مـی شوند، به صـورت خصوصـی اداره    سرمایه گذاري می
چنانکه نسبت به بیمه اساسی اجباري است، به بهترین شـکل بـه   

ها و مزایـا    این اقدام ارتباط میان مشارکت. شوند خدمت گرفته می
، منـابع مـالی را   دهـد  میکند، وضع مالیات را کاهش  میرا ترمیم 

کند و فرهنگ وابسـتگی را تضـعیف    گذاري آزاد می براي  سرمایه
  .نماید می

بـه جـاي تـامین عمـومی      مسلماً، جایگزینی تامین خصوصی

. دهـد  می بسیار کاهش  نقش دولت رفاه و همچنین هزینه رفاه را
نقـش  . کشـد  ل بـودن دسـت مـی   دولت از تامین کننده ردیـف او 

رفاهی آن به نظارت بر سیستم اداره شونده به صورت خصوصـی،  
تر باشد، تشویق کار  حفظ درآمد حداقل که نباید کسی از آن پایین

ي داوطلب و اقدام کردن در کاري کـه نادرسـت پـیش    ها سازمان
  .شود رود، محدود می می

ایگزینی در صورتی که نقش دولت رفاه بسیار کاهش یابد، جـ 
هـاي   تامین خصوصی به جاي تامین عمومی متضمن پایان طـرح 

هـایی   با این حال، زیان چنـین طـرح  . نیست ها شرکتتحت اداره 
کننـد،   مـی هایشان را عوض  این است که مستخدمانی را که شغل

نمایند، بنابراین، از تحرك نیـروي انسـانی کـه     میبه دفعات بیمه 
  .کنند میاقتصادي شود، جلوگیري  به نوبه خود مانع رشد تواند می

ها براي کاهش هزینه رفاه  در عمل، چنان که ذکر شد، تالش
 1980و آغاز دهه  1970در تعدادي از کشورها قبالً در پایان دهه 

ي اصالحات جزئی رفـاه در یکـی از   ها برخی از نمونه.  شروع شد
براسـاس مفـاد   . ارائه شده اسـت  1990در سال  OECDنشریات 

، یـا محـدود   )در ایتالیـا (تعدیل مزایـا انجـام نشـده    «شریه، این ن
، در حالی که ترتیبات راجـع بـه تـامین    )کانادا و هلند(گردیده بود 

در (هاي توانمندیی در حال افزایش شده بود رفاه به صورت آزمون
تـري میـان    ي انتقال درآمد، پیوندهاي تنـگ ها ؛ در برنامه)استرالیا

در فرانسه، آلمـان، هلنـد، اسـپانیا،    (است درآمد و کار برقرار شده 
؛ در بخش بهداشتی  براي مطرح کردن نیروهاي بـازار،  )انگلستان

به منظور تحریـک  ) ها در بیمارستان(همچنین ظرفیت اضطراري 
آلمان، ایتالیا، هلنـد، پرتغـال، انگلسـتان،    (تر استفاده از منابع موثر

  ] 24[».هایی صورت گرفته بود کوشش) ایاالت متحده
ادامـه   1990گرچه اصالحات جزئی رفاه طی نیمه اول دهـه  

ها مایل نبودند اصـالح اساسـی دربـاره تأسـیس      دولت] 25[یافت،
اغلـب حمایـت    دولت رفاه را آغاز کنند، عمدتاً به ایـن علـت کـه   

بــا ایــن حــال، برخــی از . عمــومی نســبت بــه آن وجــود نداشــت
کردنـد کـه دولـت رفـاه      مـی اقتصاددانان و سیاستمداران تصدیق 

توانست دیگر از عهده مخارج برآیـد و اصـالحات    میایجاد شده ن
و ] 26[توانست مشکالت ایجاد شـده را رفـع کنـد    میجزئی رفاه ن

ین خصوصـی در قبـال تـامین    اینکه حداقل، جایگزینی جزئی تام
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  .عمومی اجتناب ناپذیر بود

  بندي و مالحظات  جمع
دو نوع ناب دولت رفاه ممکن است از هم متمایز شوند، یعنی 

و ) که در فردگرایی اقتصادي بیان شـده اسـت  (دولت رفاه حداقل 
). که در جمع گرایی اقتصادي بیان شـده اسـت  (دولت رفاه جامع 

آخرین وهله است که فقـط هنگـامی    شکل قبلی تامین کننده در
کند که تامین خصوصی از طریق معامالت بازار و دیگـر   میاقدام 

شکل اخیر تـامین کننـده ردیـف    . انتقاالت خصوصی کافی نباشد
اول است که همـه جمعیـت را در برابـر هـر احتمـال ممکـن، از       

  .نماید گهواره تا گور حمایت می
ي معـین  ها ارزشساس هر یک از دو نوع ناب دولت رفاه بر ا

ي جامعه و اوضـاع و رفتـار   ها ارزششوند و هر یک بر  استوار می
در حالی که . اقتصادي، سیاسی و عوامل دیگر تاثیري متمایز دارد

اتکــایی اســت، ارزش  ارزش محــوري دولــت رفــاه حــداقل، خــود
حق فرد به عنوان شهروند نسـبت بـه    ،محوري دولت رفاه فراگیر

با تاکید بر خود اتکایی، نـوع  . سوي دولت استرفاه تامین شده از 
قبلی به تالش فردي، ابتکـار عمـل، پـذیرش خطـر و مسـئولیت      

برعکس، نوع اخیر بـا تاکیـد بـر حقـوق رفـاهی،      . کند ترغیب می
تالش فردي، ابتکار عمل و پذیرش خطر و مسئولیت را تضـعیف  

بـه  کند و افراد را  نماید و به ایجاد فرهنگ وابستگی کمک می می
  .سازد صورت اقتصادي به دولت وابسته می

ویژه دربارة دولت رفاه جامع، از آنجا که از همه جمعیـت در   به
نمایـد، در   قبال هر احتمال ممکن، از گهواره تا گـور حمایـت مـی   

حفظ و گسـترش از جانـب دریافـت کننـدگان رفـاه و نیـز ارائـه        
ه ایجـاد  ساالران رفـاه، مزایـاي مقـرر شـد     دهندگان رفاه و دیوان

رسد دولت در قبـال رفـاه افـراد مسـئول      چون به نظر می. کند می
شـوند،   تامین نمـی ها  آن است، مردم هنگامی که انتظارات رفاهی

از آنجا که دولت از طریق وضع . دهند میآن را مورد مالمت قرار 
شوند، به صورتی نامطلوب بر میل به پـس   مالیات تامین مالی می

گـذاري خصوصـی و رشـد اقتصـادي اثـر       مایهانداز و بنابراین سر
. هاي فعلی و آینده است گذارد، نتیجه نهایی، کاهش رفاه نسل می

بدین معنا که براي مخارج رفاهی نسبت به گسترش رفـاه تـامین   

  .شده از سوي دولت، حدودي وجود دارد
ي سیاسـی دمکراتیـک دولـت    ها نظامرغم این حدود، در  علی

اهایی از ســوي جنــاح مخــالف، رفــاه جــامع باعــث طــرح تقاضــ
. شـوند  هاي فشار و انتخاب در قبال مخارج رفـاه بـاالتر مـی    گروه

و به صورت مشابه، روي دادن تقلب ( طرز بیان چنین تقاضاهایی 
حاکی از آن است که در فعالیت دولت رفاه جامع، این ) در استفاده

است که بر اسـاس  » گوید میقانون «دولت موضوع جمله مشهور 
  .کند عرضه تقاضاي خود را ایجاد میآن 

هاي دولت رفاه جامع به عنوان نـوع نـاب     در عمل، فقط گونه
هاي ایجاد  گونه. اند در اقتصادهاي بازار سرمایه داري تشکیل شده

از یک سـو،  : شده ممکن است از دو طریق مورد انتقاد قرار گیرند
، به سبب شکست در رفع فقر، رهـا کـردن طبقـه پـایین اجتمـاع     

بهبود خدمات رفاهی و غیره؛ از سوي دیگر به سبب آثار اقتصادي 
و غیراقتصادي متفاوت مانند تضعیف اخـالق کـار، توقـف تولیـد     
ثروت، کشاندن مردم تحـت تولیـت دولـت و تشـویق بـه از هـم       

  .ها پاشیدن خانواده
رسـد   اي مـی  یابد، مرحله چنانکه گسترش دولت رفاه ادامه می

تواند هزینه رفاه ایجاد شده از سـوي   گر نمیکه در آن، اقتصاد دی
. شوند بنابراین، مسئله کاهش رفاه مطرح می. دولت را تحمل کند

کاهش هزینه ممکن است با اصالح جزئی دولت رفاه حاصل شود 
شـوند، یـا بـا اصـالح      در حالی که دولت رفاه ایجاد شده حفظ می

ن خصوصـی  عمیق دولت رفاه ایجاد شده، مثالً با جایگزینی تـامی 
  .به جاي تامین عمومی صورت گیرد

جایگزینی تامین خصوصی بـه جـاي تـامین عمـومی نقـش      
و وضـع   GDPرفاهی دولت و همچنـین سـهم مخـارج دولـت در    

یی را بـراي  هـا  ، همچنین سـرمایه دهد میمالیات را بسیار کاهش 
و مزایـا را   هـا  کند، پیونـد میـان مشـارکت    میسرمایه گذاري آزاد 

نهایتاً ایـن   .کند مید و فرهنگ وابستگی را تضعیف نمای ترمیم می
بـا ایـن حـال، هنگـامی کـه      . دهـد  امر رفاه جامعه را افزایش می

هـا بـراي    شـود، کوشـش   اي  از دولت رفاه جامع ایجـاد مـی   گونه
جایگزینی تامین خصوصی در برابر تامین عمومی، احتمـاالً فاقـد   

ن مـالی شـده از   حمایت عمومی خواهند بود، زیرا دولت رفاه تـامی 
آنکه مسئولیت افراد را ایجاب نمایـد، بـه عنـوان     سوي دولت، بی
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ایـن اجتنـاب از مسـئولیت از    . شـود  تامین کننده رفاه، قلمداد مـی 
گیرد که به نوبـه   از مسئولیت ریشه میها  آن سوي افراد، از ترس

  .خود، به معناي ترس از آزادي است
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مشکالت جاري دولت رفاه نباید به عنوان  «کهنظر او اين است 
نتیجـه   ]ایـن مشـکالت  [(بحران مالی مورد توجه قرار گیرند 

نیاز جوامع غربی بـه رقابـت کـردن شـدید بـیش از قبـل در       
، امـا یکـی از پیامـدهاي مـدیریت     )نیسـتند بازارهاي جهـانی  

  ».باشند ریسک می

 هاي مترجم پی نوشت 

از منبع زیر ترجمه شده  »دولت رفاه«مطالب مربوط به ). 1( 
  :است

'The Welfare State' in, Modern Economic 
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First Published, New York: St. Martins Press, 
Inc. 1998, pp 107-120 and274-277. 

(2).The Welfare State 
(3). Gross Domestic Product   )تولید ناخالص داخلی(

(4) .(OECD) Organization for Economic Co-

operation and Development 
با شرکت برخی از کشورهاي توسعه یافته  نی است کهسازما  

عنوان سازمان  با 1948سال  دروم د پس از جنگ جهانی صنعتی
 اجراي طرح براي نظارت بر (OEEC) همکاري اقتصادي اروپا

 سپس برخی از. تاسیس شدبازسازي اروپا جهت  مارشال
در سازمان مزبور نام . نیز به آن پیوستند ییراروپایغ کشورهاي

 .افتیر ییاقتصادي تغ به سازمان توسعه و همکاري 1960سال 
 .هاي اقتصادي کشورها نظارت دارد شایگراین سازمان بر 

و  کند می نییب شیل و پیتوسعه اقتصادي را تحل هاي استیس
ات یکشاورزي، فناوري، مال جی در الگوهاي تجاري،یرات تدرییتغ
  .دده میقرار بررسی مورد را  ...و
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