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درسی از اسکاتلند

الفبایاحترامبه
مستمریبگيرانيک
نظامتاميناجتماعی
در شــرایطی کــه در بســیاری از
کشورهایجهان،بهواسط هتسلطنظام
اقتصادی نئولیبــرال یا تجرب ه تعدیل
ساختاری ،شــاهد عدم برخورداری
بیشــتر مردم از حمایــت اجتماعی
هســتیم ،تصور آیندهای بهتر بسیار
خوشبینانه بهنظر میرسد .به همین
دلیل ،تجرب ه اســکاتلند در استفاده از
قدرت قانون برای ارائ ه مزایای مختلف
تامیناجتماعــی ،ارزشــمند به نظر
میرسد.
در ســال گذشــته ،الیح ه خدمات
تامیناجتماعی اســکاتلند با اتفاق
آرا ،تبدیل به قانون شــد و مهمترین
ویژگی آن ،برخورداری از رویکردی
«حقمحــور» بوده اســت .در قانون
جدید ،حق قرارگرفتن تحت شمول
حمایتهای نظام تامیناجتماعی از
جمل ه مصادیق حقوقبشــر شناخته
شــد ه اســت .در این قانــون ،حق
برخورداری از خدمات تامیناجتماعی
بهمثابه نوعی ابزار سرمایهگذاری روی
آیند ه مردم اسکاتلند و راهکاری برای
کاهش فقر دیده شــده اســت .یکی
از اصول قابلتوجــه در قانون جدید،
«لزوم برخــورد محترمانه ،بهمنظور
حفظ کرامت مســتمریبگیران»،
بهعنــوان کلیدیترین مســئله در
تامیناجتماعی اسکاتلند است .این
امر از آن جهت حائزاهمیت است که در
بسیاری از کشورهای جهان ،از جمله
در خود انگلستان ،مستمریبگیران
تامیناجتماعی ،تجرب ه خود از مواجهه
با قوانین و مسئوالن تامیناجتماعی را
ناراحتکننده و تحقیرآمیز خواندهاند.
مســتمریبگیران تامیناجتماعی،
بهویژه افراد معلــول و بیکار ،معموالً
از اینکه بهعنوان بخش مشکلآفرین
جمعیت برچســب خوردهانــد و با
آنها ،نــه بهعنوان فــردی با هویت
مستقل ،بلکه بیشــتر بهعنوان یک
«پرونده» برخورد میشــود ،ناراضی
هســتند .برای نمونه ،نتایج یکی از
تحقیقات انجامگرفته در انگلستان،
نشــان میدهد ،اگر کارمندان نظام
تامیناجتماعــی در ادبیات خود در
مواجهه با مستمریبگیران ،بهجای
اســتفاده از «جمالت امری» مانند
بایــد و نباید ،از «عبــارات اخباری»
اســتفاده کنند و لحــن مودبانهتر و
دوستانهتری داشته باشند ،رضایت
مستمریبگیران افزایش قابلتوجهی
خواهد یافت.
به نظر میرســد ،دولت اســکاتلند،
نارضایتیهــای موجــود را بهخوبی
شناســایی کرده است و ســعی دارد
شرایطی ایجاد کند که در آنها ،افراد در
پروسه دریافت مزایای تامیناجتماعی
نهتنها تحقیر نشــوند ،بلکــه یکی از
حقوق انسانی اساسی خود را مطالبه
کنند .برای مثال ،بازتعریف فرایندهای
شناســایی افراد شایســته دریافت
مزایای تامیناجتماعی ،آموزش دوباره
کارکنان برای برخوردهای محترمانهتر
و استفاده از مشارکتهای داوطلبانه در
اجرای قوانین جدید ،موردتوجه قرار
گرفته است.
منبع :سايت روزنامه گاردين

پرقو!
بيکارها،الی ِ

بیکاراندرکدامکشورهاراحتترزندگیمیکنند؟
استونی

زهرا طاهری

گردآوری و ترجمه

گزارش کشور استونی ،با داشتن تنها
1/5میلیون نفــر جمعیت،
بودجه زیــادی برای تامین مالی خدمات
رفاهــی در اختیار ندارد .بــا وجود این،
تمامی امور مربوط به ارائه خدمات رفاهی
در این کشور با اینترنت انجام میشود ،در
نتیجه در هزینهها صرفهجویی میشود.
شــهروندان این کشــور میتوانند برای
تمامی انــواع مزایــای تامیناجتماعی
در یک نوبت تقاضا دهنــد و همین امر،
باعث میشــود مجبور به پُرکردن تعداد
زیادی از فرمهای مشــابه نشوند .مزایای
بیمه بیکاری بــرای افرادی که بهصورت
غیرارادی شغل خود را از دست دادهاند،
برای مدت زمانی بین یک تا ســه ســال
ارائه میشود .این مزایا ،شامل  50درصد
حقوق کارگران برای 100روز اول بیکاری
و 40درصد حقوق در صورت ادامه بیکاری
است .این مزایا ،به افراد کمدرآمدی تعلق
ممیگیرد که سابقا شاغل ،خوداشتغال یا
مشغول به تحصیل برای مدت  180روز
در سال بودهاند.

فرانسه

در نروژ ،منابع
الزم برای
ارائه مزایای
بیمه بیکاری
از محل
مالیاتهای
عمومی تامین
میشود .در
دانمارک،
فنالند و سوئد،
بیمه بیکاری
اختیاری است

تعهدات بیمه بیکاری در فرانســه نسبت
بــه ســایر کشــورهای اروپایی بســیار
ســخاوتمندانه است و حتی برای افرادی
که ماهانه تــا  6959یورو حقوق دریافت
میکنند نیز قابلپرداخت است .در نگاه
اول ،اینطــور به نظر میرســد که این
موضوع بــ ه نفع گروههــای پردرآمد در
فرانســه باشــد ،بهخصوص که میانگین
حقوق در فرانسه ،معادل دو هزار یورو در
ماه است .با این حال ،آمارها حاکی از آن
اســت که کمتر از هزار نفر عمال حداکثر
مزایای بیمه بیکاری را دریافت میکنند.
افراد کمتــر از 50ســال میتوانند تا دو
ســال از مزایای بیمه بیکاری اســتفاده
کنند .بــرای افراد باالی 50ســال ،این
مدت میتواند تا ســه سال نیز ادامه یابد.
بهطور میانگین ،افراد تا میزان 65درصد
از حقوق خود را بهعنــوان مزایای بیمه
بیکاری دریافت میکنند .برای آن گروه
از افراد که ســابقه مکفــی کار را ندارند،
حداقل حقوق ارائه میشــود .برای افراد
مجرد و بدون فرزند 514 ،یورو در هر ماه
و برای زوجهایی با دو فرزند 1079 ،یورو
پرداخت میشود.

آلمان

مطابق قوانین بیمــه در آلمان ،حقبیمه
بیکاری شــامل ســه درصــد از حقوق
کارگران اســت که نیمی از آن ،توســط
کارفرمایان پرداخت میشود .افرادی که
حقبیمهشــان را پرداخت کرده باشند،
میتواننــد از یک تا دو ســال از مزایای
بیمه بیکاری برخوردار شوند .افراد دارای
فرزنــد ،میتوانند تــا  2/3میزان حقوق
قبلی خود را مطالبه کنند ،اما افراد بدون
فرزند ،امکان مطالبه تنهــا 60درصد از
ت زمان
حقــوق قبلی خود را دارنــد .مد 
پرداخت مقرری براساس میزان حقبیمه
پرداختی و سن ،متغیر خواهد بود .افراد
کمتر از 50ســال ،میتوانند تا یک سال
از خدمات بیمه بیکاری اســتفاده کنند.
ایــن مزایا ،برای افراد  50تا  54ســاله به
مدت 15ماه و برای افراد  55تا  58ســاله
تا  18ماه ارائه میشود .برای آن دسته از
افراد باالی 58ســال که دیگر شغلی پیدا
نمیکنند ،مســتمری بازنشستگی برابر
با حداقل دســتمزد پرداخت میشــود.
میزان مزایا در ژانویه هر ســال ،براساس
میزان حداقل هزینههای معیشتی ،مورد
بازنگری قــرار میگیــرد .والدین بیکار،
بهازای هر فرزند  7تا 14ساله 261 ،یورو و
برای هر فرزن ِد کمتر از  7سال 229 ،یورو
دریافت میکننــد .اگر دریافتکنندگان
بیمه بیــکاری از پذیرفتن شــغل جدید
امتناع کنند یا هیچ تالشــی برای یافتن
شــغل جدید نکنند ،مزایــا تا  30درصد
برای ســه ماه کاهش خواهــد یافت .در
صورت ادامه چنین وضعیتی ،کاهش مزایا
برای سه ماه دیگر نیز تمدید خواهد شد.
افراد بدون نگرانی از خطر از دست دادن
مزایای خود ،میتوانند کمتر از 15ساعت
در ماه کار کنند.

ایرلند

افراد کمتر از 66ســال که حداقل سه روز
هفته را بیکار هستند ،میتوانند از مزایای
بیکاری اســتفاده کنند .افــراد 188یورو
بــرای هر هفتــه دریافــت میکنند و در
صورت داشــتن فرزند ،این میزان افزایش
بیکاران
خواهد یافت .البته این مزایا برای
ِ
غیرارادی اســت و اگر تشخیص داده شود
که فرد عامدا ً از بازگشت به کار خودداری
میکند ،باید جریمه بپردازد.

ایتالیا

با وجود نرخ بیــکاری 12/9درصدی در
ایتالیــا ،ارائــه مزایای بیکاری بــه افراد،
کمی سخت به نظر میرسد .میزان مزایا
براساس درآمد خالص افراد در دو سال آخر
کارشان محاسبه میشود .افراد میتوانند
تا 75درصد از حقوق سابق خود را ،تا سقف
1180یورو ،بهعنوان مزایای بیکاری در هر
ماه دریافت کنند .برای افرا ِد با درآمد باال،
این میزان شامل 75درصد حقوق ماهانه و
25درصد از میزان فاصله درآمد سابقشان
با سقف مزایای بیمه بیکاری میشود.

نروژ

در نــروژ ،منابع الزم بــرای ارائه مزایای
بیمه بیکاری از محل مالیاتهای عمومی

تامین میشــود .در دانمــارک ،فنالند و
ســوئد ،بیمه بیکاری اختیاری است ،اما
افراد بیکاری که بیمه نیستند ،میتوانند از
کمکهزینههای نقدی بیکاری برخوردار
شوند ،هرچند میزان آن بسیار پایینتر از
مزایای بیمه بیکاری است.
در نروژ ،تور حمایتی بیکاری نســبت به
سایر خدمات رفاهی که در این کشور ارائه
میشود ،چندان ســخاوتمندانه نیست.
دولت این کشور به «پرداخت پول در ازای
کار» تأکید دارد .بــرای دریافت مزایای
بیمه بیکاری ،افراد باید حداقل یک سال
کار کرده باشند.
این مزایا ،ســه روز پس از بیــکاری ،به
میــزان  60درصد حقوق قبلــی کارگر،
قابلپرداخت اســت .همچنیــن مزایای

بیکاری افرادی که ســابقا درآمد بسیار
باالیی داشتند ،از میانگین درآمد جامعه
باالتــر نخواهد بــود .ماننــد دانمارک و
فنالند ،افراد در نــروژ نیز میتوانند تا دو
ســال از مزایای بیمه بیکاری برخوردار
شوند .اگر پس از دو سال ،افراد همچنان
امکان بازگشــت به بازار کار را نداشــته
باشند ،میتوانند از برنامههای «مساعدت
اجتماعی» اســتفاده کنند ،اما واقعیت
این است که کشــورهای اسکاندیناوی،
کمترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای
اروپایی دارند و مزایای بیمه بیکاری را تنها
برای بخش بسیار کوچکی از جمعیت خود
ارائه میکنند.
منبع :سايت روزنامه گاردين

خصوصیسازی خدمات بازنشستگی؛ روایت سه دهه شکست

خصوصیسازی
خدمات
بازنشستگی،
باعث
شکستهشدن
قراردادهای
اجتماعی
مورد وفاق و
احترام در نظام
تامیناجتماعی
شده است

در  30کشــور جهان در فاصل ه ســالهای
 1981تا  ،2014تمام یا بخشی از خدمات
ی بازنشســتگی
مربوط به ارائ ه مســتمر 
به بخش خصوصی واگذار شــده اســت.
از میان این30کشور14،کشور در آمریکای
التین14 ،کشــور در اروپایشــرقی و دو
کشور در آفریقا قرار دارند .با در نظر گرفتن
اینکه نظام تامیناجتماعی در بســیاری از
کشورهای جهان بهدلیل وجود مشکالتی
نظیر پیرشــدن جمعیت و کسری بودجه،
ارائ ه خدمات بازنشســتگی با چالشهای
جدی مواجه بوده است ،خصوصیسازی این
خدمت بهعنوان راهکاری برای ارائ ه بهتر این
خدمات در «کشورهای در حال توسعه» در
نظرگرفتهشدهاست.بهرغمآنکهکشورهای
توســعهیافته و صنعتی نیز با مسائل نسبتاً
مشابهی مواجه هســتند ،اما هیچکدام از
آنها سیاست «خصوصیسازی» خدمات
دوره بازنشســتگی را بهعنــوان راهحلی
برای مسائل پیش روی خود نپذیرفتهاند.
تا انتهای ســال  ،2018تعداد 18کشور از
اجرای سیاســت خصوصیسازی خدمات
بازنشستگی عقبنشینی کرده و اصالحاتی

را برای رفع مشکالت ناشــی از اجرای این
سیاستآغازکردهاند.باتوجهبهعقبنشینی
60درصد از کشورهایی که این سیاست را در
پیش گرفته بودند ،میتوان اینگونه نتیجه
گرفت که اجرای سیاست «خصوصیسازی
خدمات بازنشستگی» انتظارات را برآورده
نکرده اســت .میزان شــمول این خدمت
تغییــری نکرده و حتی کاهــش نیز یافته
اســت ،مقدار مزایای بازنشستگی کاهش
پیدا کرده و نابرابری جنســیتی و درآمدی
نیز تشدید شده اســت .از همه بدتر اینکه
ریسک نوســانات بازارهای مالی بر دوش
خود مستمریبگیران گذاشته شده است.
هزینههــای اجرایی افزایــش یافته و این
افزایش هزینهها ،نهتنها به بهبود ارائ ه این
خدمات منجر نشــده ،بلکه آن را تضعیف
هم کرده است« .سازمان بینالمللی کار»
( )ILOدر مقالــهای بــه مهمترین تبعات و
مشکالتناشیاز«خصوصیسازیخدمات
دوره بازنشستگی» پرداخته است .در ادامه
مهمترین این مــوارد را بــه اختصار مرور
میکنیم:
تعداد افراد تحتپوشــش ،تغییر نکرده

و در مواردی کاهش داشــته است .امروزه
بر سر گســترش دامن ه شــمول خدمات
تامیناجتماعــی به تمامی افــراد جامعه،
توافــق عمومــی وجــود دارد .طرفداران
خصوصیســازی خدمات بازنشســتگی
معتقدند که اجباریکــردن این خدمات
میتواندتعدادبیشتریازافرادرابهمشارکت
در این خدمت وادار کنــد .اما واقعیت این
است که تمرکززدایی از نهادهای ارائهکننده
این خدمت باعثشده بسیاری از کشورها با
کاهشیاعدمتغییردرتعدادافرادزیرپوشش
مواجهشوند.آمارهانشانمیدهدکهمزایای
بازنشستگی ارائهشــده در کشورهایی که
تجرب ه خصوصیســازی ایــن خدمات را
پشتسر گذاشتهاند ،در حد استانداردهای
سازمان بینالمللی کار نیست .بهطور مثال،
در مجارستان میزان مزایای ارائهشده برای
افرادی که20سال سابق ه پرداخت حقبیمه
داشتهاند ،بین  9/8تا 12/5درصد کمتر از
قبلازاجرایسیاستخصوصیسازیاست.
نابرابری جنســیتی و درآمــدی افزایش
داشته است.
خصوصیســازی خدمات بازنشســتگی،

باعث شکستهشدن قراردادهای اجتماعی
مورد وفاق و احترام در نظام تامیناجتماعی
شده است .درواقع ،نظام بیمههای اجتماعی
بهمنظور انتقال منابع مالــی به کارگران و
بازتوزیع درآمد به نفع گروههای کمدرآمد
به اجرا در میآینــد .نظام تامیناجتماعی
دولتی،بهطورسنتینابرابریهایجنسیتی
و درآمدی را از میان میبرند .اما در نظامهای
تامیناجتماعی خصوصی ،اگر افراد به علت
درآمد کم یا ناتوانی ،حتی بهصورت موقت
نتوانند حقبیمههای خود را پرداخت کنند،
سرمایهگذاری کمتری را در صندوق بیمه
خواهندداشتودرنهایت،مستمریکمتری
نیزدریافتخواهندکرد.درچنینشرایطی،
زنان و گروههای کمدرآمد و آســیبپذیر،
بیشترین صدمه را خواهند دید.
با توجه به فضای رقابتی که انتظار میرفت
خصوصیســازی بیمهها در میــان انواع
صندوقهای ارائهکننــده بیمه پدید آورد،
تصور میشــد که هزینههای اجرایی این
طرحها کاهش یابد و از ایــن رو ،این امر به
نفع متقاضیان تمام خواهد شد .در واقعیت
اما صندوقهای بیمه با هزینههای دیگری

ماننــد اجارهبهای محــل کار ،تبلیغات و
هزینههای اجرایی مواجه هستند .بهطور
مثال ،در آرژانتین هزینههای اجرایی ارائه
خدمات بازنشستگی از  6/6درصد در سال
 ،1990بــه 32/2درصد در ســال 2000
رسیده است .باال رفتن هزینههای اجرایی،
تأثیر قابلتوجهی بر کاهش میزان مزایای
شــرکتهای خصوصی دارد .دســت آخر
اینکه نظامهای تامیناجتماعی خصوصی
و دولتــی ،درآمدهــای صندوقهای خود
را در حوزههای متفاوتی ســرمایهگذاری
میکنند .بــرای نمونه ،فنالنــد در فاصله
ســالهای  1930تا  1940از این درآمدها
برای توسع ه زیرساختهای عمومی و بعد از
سال،1961درراستایتوسع هصنعتیوارائه
خدمات به مردم فنالند استفاده کرده است.
امادرنظامهایتامیناجتماعیخصوصی،به
منظور بازگشت سود سرمایه ،این درآمدها
در بازارهای مالی سرمایهگذاری میشوند
و اولویتهــای مللی دیگــر در نظر گرفته
نمیشوند.
منبع:سايتسازمانبينالمللیکار

