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ونـــــــــا ی کــــــــــــــار و کـر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

تجارب جهانی

 بیمۀ بیکاری در ایران و جهان
پوشش بیمه بیکاری، بزرگ ترین ضعف نظام حمایتی

از  کشور   72 در  تنها  کار،  بین المللی  سازمان  گزارش  به 
دارد.  وجود  بیکاری  بیمۀ  ح های  طر  ،)%36( کشور   198
در سراسر جهان  فعال  کار  نیروی  از %70  بیش  هم چنین، 
به بیمۀ بیکاری، یا دیگر انواع حمایت در هنگام بیکاری، 
دسترسی قانونی ندارند. درصد بیکارانی که به چنین مزایایی 
دسترسی ندارند بیشتر نیز هست و تا 86% بیکاران جهان 
منطقه ای  تفاوت های  نسبت  این  البته  می گیرد.  بر  در  را 
مزایا  پوشش  تحت  که  بیکارانی  نسبت  دارد:  معناداری 
کل بیکاران در اروپا )غربی، مرکزی و  قرار دارند نسبت به 
که در  شرقی(  و آمریکای شمالی به 80% می رسد، در حالی 
کمتر از 40% و در خاورمیانه  آمریکای التین به طور متوسط 
کمتر از 20% است. تفاوت ها در درصد بیکاران تحت  و آسیا 
پوشش مزایای بیکاری بازتابی از سهم بازار کار غیررسمی در 

کشورهای مختلف نیز هست. 
در سطح جهان، جوانان از جمله گروه هایی هستند که بیش 
همگانی(  )یا  گسترده  پوشش  عدم  تأثیر  تحت  سایرین  از 
که به  بیمۀ بیکاری قرار می گیرند. بخشی از جوانان بیکار 
قرار  بیکاری  بیمۀ  پوشش  تحت  می توانستند  بالقوه  طور 
بگیرند، به دلیل این که به اندازۀ کافی در پرداخت حق بیمه 
کاری مربوط را پر نکرده اند،  مشارکت نکرده اند، یا ساعات 
نمی توانند از  مزایای بیمۀ بیکاری منتفع شوند. هم چنین، 
غیررسمی  بخش  با  را  کار  بازار  به  ورود  آن ها،  از  بسیاری 
کوتاه مدت و  شروع می کنند، یا قراردادهای شان غیردایمی، 
که در صورت بیکاری غیر ارادی  پاره وقت است، به نحوی 
تحت پوشش حمایت های درآمدی قرار نمی گیرند. تنها 16 
که برای  کارجویانی  کشور جهان از جوانان بیکار، به عنوان 

کار را دارند، پشتیبانی می کنند. اولین بار قصد ورود به بازار 
سابقه ای  ایران  در  بیکاران  از  حمایت  برای  برنامه ریزی 
کارگری در سال  طوالنی دارد. در حالی که قانون بیمه های 
کارگران در سال  1325، و الیحۀ قانونی بیمه های اجتماعی 
1331، در راستای حمایت از بیکاران تصویب شده بود، در 
قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1345 نامی از حمایت 
از بیکاران برده نشد. مجددًا، در سال 1366، قانون بیمۀ 
سال  در  و  آزمایشی  به طور  سال  سه  مدت  برای  بیکاری 
1369، با انجام اصالحاتی به طور دائمی، تصویب شد. اما 
صندوق بیمۀ بیکاری، در طول این سه دهه و باالخص در 
خصوص  در  ویژه  به  زیادی،  مشکالت  با  اخیر،  سال های 

کافی و کسری بودجه مواجه بوده است.  پوشش نا
سازمان  پیشنهادی  اولویت های  به  ابتدا،  گزارش،  این 
بیمۀ  به  مربوط  چالش های  حل  برای  کار  بین المللی 
بیکاری می پردازد. از نظر این سازمان، تمرکز سیاست گذار 
کفایت  گیر و  فرا بر )1( پوشش  باید  در حوزۀ بیمۀ بیکاری 
و  صندوق  منابع  پایداری  از  اطمینان   )2( مقرری،  میزان 
)3( جلوگیری از تقلب و سوء استفاده از بیمۀ بیکاری باشد. 
در  را  بیکاری  بیمۀ  فعلی  وضعیت  گزارش،  دوم  بخش  در 
کرده و با نگاهی  کشورمان، از منظر سه چالش باال، بررسی 
به سیاست های دولت برای حمایت از بیکارشدگان در دورۀ 

همه گیری جهانی کرونا گزارش را به پایان می رسانیم. 
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در میان 72 کشوری که طرح های بیمۀ بیکاری دارند، در کشورهایی مانند ایران، اسپانیا و 
ترکیه، با وجود درصد به نسبت باالی بیکاری، نسبت بیکارانی که تحت پوشش مزایا قرار 
دارند کمتر از 20 درصد است.

بیش از 70% نیروی کار فعال، و بیش از 85% از بیکاران جهان از حمایت های درآمدی 
مربوط به دوران بیکاری برخوردار نیستند. در این میان، سهم جواناِن بیکار و میزان 
آسیب پذیری آنان بسیار باالست. 

1 
 

ازد. از نظر این پردهای مربوط به بیمۀ بیکاری میالمللی کار برای حل چالشهای پیشنهادی سازمان بینبه اولویتاین گزارش، ابتدا، 
( اطمینان از پایداری منابع 2میزان مقرری، ) کفایت( پوشش فراگیر و 1گذار در حوزۀ بیمۀ بیکاری باید بر )سازمان، تمرکز سیاست

وضعیت فعلی بیمۀ بیکاری را در کشورمان،  ،استفاده از بیمۀ بیکاری باشد. در بخش دوم گزارش( جلوگیری از تقلب و سوء3صندوق و )
گیری جهانی کرونا های دولت برای حمایت از بیکارشدگان در دروۀ همهاز منظر سه چالش باال، بررسی کرده و با نگاهی به سیاست

 . رسانیمرا به پایان میگزارش 

 

با وجود  ه،یو ترک ایاسپان ران،یا انندم ییکشورها دارند، در یکاریب ۀمیب یهاکه طرح یکشور 72 انیکنار نمودار: در م تریسوت
 درصد است. 20قرار دارند کمتر از  ایکه تحت پوشش مزا یکارانینسبت ب ،یکاریب یدرصد به نسبت باال
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

گزارش سال 2014 خود، با عنوان  کار در  سازمان بین المللی 
توسعه«  حال  در  کشورهای  در  بیکاری  مزایای  »طراحی 
 Designing Unemployment Benefits in Developing(
Countries(، توضیح می دهد که در زمینۀ اصالح سیستم های 

بیمۀ بیکاری، مباحث زیر باید در مرکز توجه باشند:
که  نحوی  به  منابع  بازتوزیع  و  مقرری ها  میزان  تعیین   -1
از  یکی  بگیرند،  قرار  پوشش  تحت  فعال  نیروی کار  تمام 
حوزه  این  محققان  و  سیاست گذاران  چالش های  اولین 
که تعادل  است. طراحی مزایا باید به نحوی صورت بگیرد 
کار و اجتناب از ایجاد یک  بین حمایت اجتماعی از نیروی 
سیستم بسیار پرهزینه حفظ شود. برای تعیین حداقل میزان 
مقرری می توان به خط فقر، حداقل حقوق یا میانگین درآمد 

در سطح ملی مراجعه کرد.
بازتوزیع  این  که  مالیات هایی  درمورد  تصمیم گیری   -2
کفایت و پایداری منابع  از  منابع را تأمین می کنند و اطمینان 
است.  حوزه  این  مهم  مسائل  از  دیگر  یکی  ح )ها(  طر مالی 
بیشتر صندوق های بیمۀ بیکاری از طریق مشارکت مستقیم 
کارفرمایان در صندوق بیمۀ بیکاری، مالیات  بر  مزدبگیران و 
گر امکان استفاده  درآمد و یا درآمدهای عمومی تأمین می شوند. ا
از درآمدهای عمومی فراهم نیست، می توان به منابع دیگری 
مانند مالیات بر مصرف و مالیات بر دارایی نیز رجوع کرد، گرچه 
از این مالیات ها  که استفاده  تجربیات جهانی نشان می دهد 

کارایی چندانی برای تأمین هزینه های صندوق ندارد.
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در شیلی حساب های پس انداز بیکاری 
شخصی و حق بیمۀ تأمین اجتماعی 
اغلب توسط کارفرمایان، همراه با 
مشارکت ثابت دولت، تأمین مالی 
می شوند. از سال 2002 تا کنون حجم 
زیادی از منابع مالی برای حساب های 
پس انداز شخصی و صندوق تأمین 
اجتماعی انباشته شده است که در 
گسترش حمایت اجتماعی از بیکاران 
در زمان بحران کرونا می تواند مورد 
استفاده قرار بگیرد.

کفایت مقرری   اولویت سیاست گذار: پوشش همگانی، 
و تضمین ثبات مالی صندوق

روش های تأمین مالیکشور
خ بیکاری  نر

ثبات مالی)2011( )%(

بحرین
کدام 1% از  کارفرما، نیروی کار و دولت هر 
دستمزد را به عنوان حق بیمه پرداخت 

می کنند.
3.7

مشارکت ذی نفعان در پرداخت حق بیمۀ 
کفایت است و مازاد صندوق  بیکاری بیش از حد 
کشور به نسبت باال است،  بیمۀ بیکاری در این 

هرچند مقدار آن مشخص نیست. 

کانادا

کانادا(  کارگران1.20% )تا سقف 650 دالر   
کارفرمایان 1.68% )تا سقف 910 دالر  و 

کانادا( از دستمزد را به عنوان بیمۀ اشتغال 
)Employment  Insurance( پرداخت 

می کنند.

7.7

کارگران  تأمین مالی بیمۀ بیکاری از طریق مشارکت 
کارفرمایان انجام می شود، اما رکودهای اقتصادی  و 

اخیر باعث ایجاد کسری بودجه در صندوق 
شده است. با توجه به این که در سال های گذشته 

مازاد صندوق توسط دولت صرف بازپرداخت 
بدهی ها شده بود، کسری موجود باید با افزایش 

کارفرمایان جبران شود.  کارگران و  مشارکت 

شیلی

حساب های پس انداز شخصی و حق 
بیمۀ تأمین اجتماعی اغلب توسط 
کارفرمایان، همراه با مشارکت ثابت 

)fixed  contribution( دولت، تأمین مالی 
می شوند

7.1

کنون حجم زیادی از منابع مالی  از سال 2002 تا
برای حساب های پس انداز شخصی و صندوق 

تأمین اجتماعی انباشته شده است و انتظار 
که صندوق مازاد روبه رشدی داشته  می رود 

باشد، هرچند میزان این مازاد نامشخص است.

چین

کارگران 1% از دستمزد را به  کارفرمایان 2% و 
عنوان حق بیمه پرداخت می کنند. دولت های 
استانی می تواند با دریافت مجوز دولت مرکزی، 

خ مشارکت محلی را تنظیم کنند. منابع  نر
مالی بیمۀ بیکاری، در صورت لزوم، از طریق 

یارانه های دولت استانی تأمین می شود.

نامعلوم

تراز مالی بیمۀ بیکاری در سطح ملی مثبت 
است، هر چند این مازاد در مناطق توسعه یافته و 
شهرهای بزرگ و متوسط چین تمرکز یافته است. 
کل  مازاد صندوق، تا پایان سال 2007، 4.5 برابر 

هزینه های بیمۀ بیکاری در آن سال بود. 

تایلند

کارکنان %0.5  کارفرمایان و  خ مشارکت  نر
خ مشارکت دولت 0.25% از دستمزد  و نر

0.7ماهانه می باشد. 

مبلغ پرداختی برای بیمۀ بیکاری 50% از دستمزد 
کثر 7500 بات  افراد است، تا سقف ماهانه حدا

کثر  تایلند )حدود 240 دالر آمریکا(، و به مدت حدا
شش ماه. به دلیل سطح به نسبت پایین و مدت 

کوتاه مقرری، از سال 2004 سیستم  به نسبت 
بیمۀ بیکاری تایلند دارای مازاد مالی ساالنه بوده 

است؛ حتی در سال بحرانی 2008. 

ویتنام
کدام 1% از  کارفرما، نیروی کار و دولت هر 
دستمزد را به عنوان حق بیمه پرداخت 

می کنند.
)2009( 2.6

باوجود هدف گذاری ضعیف ویتنام در زمینۀ مزایای 
خ بیکاری در این کشور  که نر بیکاری، از آن جایی 
پایین است، سیستم بیمۀ بیکاری کشور از زمان 

تأسیسش در سال  2009 مازاد داشته است. البته، 
کثر مدت دریافت بیمۀ بیکاری  در سال 2012، حدا

از 3 ماه به 6 ماه افزایش یافته و ارزیابی تأثیرات این 
تحول بر منابع مالی صندوق هنوز به زمان نیاز دارد.

به دلیل گستردگی بازار کار غیر رسمی درکشورهای در حال توسعه، مشروط کردن پرداخت مزایا 
به عدم اشتغال فراتر از ظرفیت اداری و اجرایی اکثر این کشورهاست. دریافت مقرری در این 
کشورها می تواند مشروط به مشارکت فعال دریافت کنندگان مزایا در برنامه های آموزشی و 
افزایش مهارت  باشد.
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 حـســـــاب هــــــای پــــــس انــــــــــداز بــیــکـــــــــــــاری شــخــصـــــــــــــی 
)individual unemployment saving accounts(، طرحی 
که  از نظام های مشارکتی بیکاری است  به نسبت جدیدتر 
اجرا  به  اردن،  و  اتریش  کنار  در  التین،  آمریکای  در  بیشتر 
درآمده است. در بیشتر کشورهای آمریکای التین، مزدبگیران 
باید برای تأمین مالی یک ماه مزایا، 8% از حقوق خود را، با 
خ مشارکت  خ سود 3%، پس انداز کنند. در کشورهایی که نر نر
شیلی  و   )%1( اردن  مثل  دارند،  کار  نیروی  طرف  از  کمتری 
مانند  دیگری  منابع  از  بیکاری  بیمۀ  مالی  منابع   ،)%1.5(
سرمایه گذاری  صندوق های  و  بازنشستگی  صندوق های 
برخی  در  می شود.  تأمین  نیز   )solidarity fund( مشترک 
کشورها نیز دولت اجازه می دهد بخشی از مشارکتی که فرد با 
کسر از حقوقش در صندوق بیمۀ بیکاری داشته، در صورت 

استفاده نکردن، با شرایط خاصی برداشت شود. 
روش های  بیکاری،  خ  نر به  نگاهی  دو  صفحه  جدول  در 
این  مالی   ثبات  و  بیکاری  بیمۀ  صندوق های  مالی  تأمین 

صندوق ها در  شش کشور  منتخب می اندازیم.
از تصمیم گیری در مورد پوشش، میزان مقرری و  3- پس 
تعیین منابع پایدار، دولت باید ترتیبات اجرایی الزم برای به 
حداقل رساندن تقلب و سوءاستفاده از این مزایا را طراحی و 
اعمال کند. باید پذیرفت که تضمین این که دریافت کنندگان 
مزایای بیکاری همزمان در بخش غیررسمی کار نکنند، فراتر 
توسعه  حال  در  کشورهای  کثر  ا اجرایی  و  اداری  ظرفیت  از 
گستردگی اقتصاد غیررسمی، دولت های  است. با توجه به 
به  مزایا  پرداخت  کردن  مشروط  جای  به  توسعه،  حال  در 
وضعیت اشتغال، می توانند سیاست های خود را بر مشارکت 
فعال دریافت کنندگان مقرری بیمۀ بیکاری در برنامه های 
مهارت های  و  شخصی  مهارت های  افزایش  آموزشی، 

جست وجو در بازار کار متمرکز کنند. 
و  شکاف ها  به  نگاهی  فوق،  اولویت  سه  به  توجه  با 
در حوزۀ حمایت  اجرا  و  چالش های موجود سیاست گذاری 

اجتماعی از بیکاران در ایران می پردازیم. 

  سطح پوشش پایین و محرومیت مزدبگیراِن با 
قراردادهای موقت 

کشورهای منطقه، یکی  ایران، نسبت به  که  با وجود این 
پایینی  درصد  دارد،  را  رسمی  اشتغال  خ های  نر باالترین  از 
بیکاری  مزایای  از  برخورداری  به  فعال موفق  کار  نیروی  از 
می  شوند. یکی از مطالعات انجام شده در حوزۀ بیمۀ بیکاری 
در سال 1398 نشان می دهد که از حدود 3 میلیون نفر بیکار،  
که از میان آن ها 1.74 میلیون قباًل شاغل بودند، تنها 260 
آمار،  این  بیکاری دریافت می کردند. طبق  نفر مقرری  هزار 
کل بیکاران  نسبت مقرری بگیران بیمۀ بیکاری در ایران به 
کمتر از 15  کمتر از 10 درصد و نسبت به بیکاران قباًل شاغل 
اعالم  پژوهش گران  گزارش  همین  در  بوده است.  درصد 
که در مجموع حدود 8.8 میلیون نفر به صورت  که  کرده اند 

که این تعداد  کنند  بالقوه می توانند مقرری بیکاری دریافت 
کار رسمی می شود.  شامل 30% کل شاغالن بازار 

بسیاری از پژوهش ها و گزارش های منتشر شده در خصوص 
بیمۀ بیکاری در ایران، در توضیح چرایی پوشش محدود این 
مزایا، به ابهامات قانونی موجود در قانون بیمۀ بیکاری اشاره 
که این ابهامات سبب تفاسیر چندگانه و عدم  دارند و این 
 اجرای یکنواخت قانون می شود. با وجود این که در ابتدای 
پوشش  تحت  کار  نیروی  از  بزرگی  بخش  قانون  تصویب 
بیمۀ  بیکاری قرار می گرفتند، پوشش بیمۀ بیکاری، عمدتا 
به دلیل ابهامات قانونی، کاهش قابل مالحظه ای پیدا کرد. 
از اوایل دهۀ هفتاد شمسی و همراه با تحوالت اقتصادی، 
نوع  این  و  یافت  گسترش  کاری  موقت  قراردادهای  تعداد 
قراردادها به مرور از استثنا به قاعده تبدیل شد و برای این 
نوع قراردادها تفسیر مادۀ 2 قانون بیمۀ بیکاری، یعنی »غیر 
ارادی بودن« بیکاری، با مشکل مواجه شد. در همین زمان، 
برخی از کارگاه های خانوادگی و کوچک نیز از شمول قانون کار 
ج شدند. با وجود این که در دهه های 80 و 90 تالش هایی  خار
با مدت  که قراردادی  افزایش مشمولیت مزدبگیرانی  برای 
کار  گرفت، همچنان بسیاری از نیروی  معین دارند صورت 
با قرارداد موقت، در صورت اتمام قرارداد، مشمول دریافت 
که سالنامۀ  مستمری بیکاری نمی شوند. این در حالی است 
بیکار  علت  که  می دهد  نشان   1396 سال  بیکاری  بیمۀ 
شدن بیش از 60% شاغلین اتمام قرارداد بوده است. جدا از 
که قراردادهای موقت دارند، صاحبان حرف و  مزدبگیرانی 
مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی نیز مشمول 
گزارش  که این افراد، طبق  دریافت بیمۀ بیکاری نیستند، 
»کرونا و بیمۀ بیکاری« )در حال انتشار( 30% از بیمه شدگان 

اصلی سازمان را تشکیل می دهند.  

  سیاست های دولت برای گسترش پوشش مزایای 
بیکاری بدون اختصاص منابع مالی الزم

منابع صندوق بیمۀ بیکاری در ایران از محل 3 درصد حقوق 
اجتماعی  تأمین  و  کار  قانون  مشمول  بیمۀ  افراد  مزایای  و 
تأمین می شود که این مبالغ توسط کارفرما پرداخت می شود. 
از لحاظ قانونی نقشی برای دولت در تأمین مالی صندوق 
بیمۀ  بیکاری در نظر گرفته نشده و هرگونه پرداختی از سوی 

دولت، کمک تلقی می شود. 
مشارکت  عدم  و  صندوق  محدود  مالی  منابع  بنابراین، 
بیمۀ  صندوق  دوش  بر  را  زیادی  مالی  بار  دولت،  مستقیم 
بیکاری گذاشته است. به طور کلی هزینه های صندوق بیمۀ 
بیکاری در ایران شامل مقرری بیمه شدگان، حق بیمه فرد 
مقرری بگیر در دوران بیکاری، هزینۀ آموزش های حرفه ای 
پرسنلی  و  اداری  هزینه های  مقرری بگیر،  بیکاران  برای 
خانوادۀ  و  بیکار  بیمه شدگان  درمان  هزینه های  و  صندوق 
مانند  دیگری  هزینه های  درعین حال،  می شود.  آن ها 
مساعدت به کارفرمایان، کمک مالی به واحدهای ورشکسته 
و حمایت از بیکارشدگان در اثر حوادث غیرمترقبه، با وجود 
کسری بودجه در صندوق  کافی، منجر به ایجاد  پوشش نا
شده است. »درصد هزینه به درآمد صندوق بیمۀ بیکاری« 
برابر %96  در سال 1380  که  میزان  این  که  نشان می دهد 
رسیده   %118 به   1389 سال  در  افزایشی  روندی  با  بوده، 
اندک در سال 1392 به %107  روند نوسانی  با  آن  از  و پس 

کی  که اعداد بزرگ تر از 100 حا رسیده است. الزم به ذکر است 
کسری صندوق در آن سال هستند. در سال 1397، تعداد  از 
مقرری بگیران بیمۀ بیکاری معادل 240 هزار نفر بوده، که با 
اضافه شدن به مقرری بگیران قبلی،  به مجموع 465 هزار 
نفر رسید. منابع صندوق در این سال 49 هزار میلیارد ریال و 
مصارف آن 51 هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهندۀ کسری 

صندوق در این سال است. 
عالی  موسسۀ  توسط  اخیرًا  که  انتشاری  حال  در  پژوهش 
کبرپور، 1399(  پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده است )ا
عنوان می کند که دولت، بدون پیش بینی و اختصاص منابع 
برای تأمین هزینه های احتمالِی ناشی از سیاست گذاری هایش، 
صندوق را از لحاظ مالی با مشکل مواجه کرده است. به گزارش 
رفاه اجتماعی، به عنوان  و  کار  این پژوهش، وزارت  تعاون، 
همواره  سیاست گذاری هایش  در  دولت،  بدنۀ  از  بخشی 
نظر  در  را  کشور  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  مالحظات 
دارد. به عنوان مثال، در بسیاری از موارد، این وزارت خانه، 
کشاورزان( برای  کارگران فصلی )عمومًا صیادان و  با معرفی 
کار مانند  دریافت مقرری، اهدافی فراتر از پوشش ریسک بازار 
کاهش فقر، تأمین نیازهای معیشتی روستائیان و جلوگیری از 
مهاجرت آن ها به شهر را دنبال می کند. این گزارش به مواردی 
مانند خصوصی سازی و تاثیر آن بر روند تعدیل نیرو و تصویب 
قوانین اثرگذار بر صندوق بیمۀ بیکاری، ازجمله قانون حمایت 
از نوسازی و بازسازی صنایع نساجی، اشاره می کند و این که این 
تصمیمات، بدون ایفای تعهدات و جبران بار مالی آن برای 

صندوق، بر مشکالت نقدینگی آن افزوده است. 
کسری صندوق حمایت از بیمه  شدگانی  یکی دیگر از دالیل 
ا ست که به علت بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، 
جنگ و آتش سوزی بیکار شده اند. در شرایط بحران، بیکاری 
افزایش می یابد و بسته به اندازۀ بحران، ممکن است شمار 
کشورها  بیکاران بسیار زیاد باشد. به همین دلیل، در بیشتر 
بیکاری  بیمۀ  ح های  طر ادارۀ  در  بنیادین  نقشی  دولت ها 
بیکاری  بیمۀ  صندوق های  صرف  اتکای  دارند.  عهده  بر 

در سال 1398، نسبت مقرری بگیران 
بیمۀ بیکاری در ایران به کل بیکاران 
کمتر از 10 درصد و نسبت به بیکاراِن 
قباًل شاغل کمتر از 15 درصد بوده است.

ابهامات قانونی و عدم وحدت رویه 
باعث شده است که در بسیاری از موارد 
خروج کارگران فصلی و پروژه ای از کار، 
ارادی تلقی شده و بیمۀ بیکاری به این 
گروه از کارگران اختصاص نیابد. این 
در حالی است که، به طور مثال در سال 
1396، علت بیکار شدن بیش از %60 
شاغلین اتمام قرارداد بوده است.
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بحران های  شرایط  در  کارگران،  و  کارفرمایان  حق بیمۀ  بر 
اقتصادی، نمی تواند حمایت قابل قبولی از بیکارشدگان، چه 
کفایت  گستردگی جمعیت تحت پوشش و چه از نظر  از نظر 

مقرری ارائه شده به مشمولین، به همراه داشته باشد.

کارآمدی اجرایی و سوءاستفاده از مزایای بیمۀ    نا
بیکاری

ح بیمۀ بیکاری در ایران، خروج  یکی از مشکالت اجرایی طر
کند مقرری بگیران از صندوق است. در قانون بیمۀ بیکاری، 
مقدار مقرری  معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق روزانۀ 
که برای افراد متأهل  بیمه شده در 90 روز قبل از بیکاری است 
فرد،  هر  ازای  به  تکفل،  تحت  فرد   4 کثر  حدا تا  متکفل،  یا 
در عین  افزوده می شود.  مقدار  این  به  مزد  10 درصد حداقل 
دستمزد  حداقل  از  نباید  مقرری بگیر  دریافتی  مجموع  حال، 
کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوقش بیشتر باشد. مدت 
برخورداری از مقرری بیمۀ بیکاری نیز، بسته به سابقۀ شغلی 
بیمه شده و وضعیت تأهل، از 6 ماه )برای مجردین با سابقۀ 6 
تا 24 ماه( تا 50 ماه )برای متأهلین با سابقۀ 241 ماه به باال( 
متغیر است. در عین حال، به فردی که 55 سال سن دارد، یا در 
حال دریافت مقرری به این سن می رسد، تا زمان بازنشستگی 
مقرری پرداخت می شود. میانگین مقرری بیکاری پرداختی در 
سال 1398 تقریبًا 2.7 میلیون تومان )1.8 برابر حداقل مزد 
در این سال( بوده است و در مجموع، مبالغ پرداختی به طور 
متوسط 2.57 برابر حداقل دستمزد بوده است. البته، جدا از 
این میانگین، باید توجه داشت که مطابق برخی آمار غیررسمی 
حدود 90 درصد کارگران کشور حداقل حقوق را دریافت می کنند 
کارفرماها نیز لیست حق بیمه را بر اساس حقوق  و بسیاری از 
گزارش»بیمۀ  از  به نقل  حداقلی تنظیم می کنند. هم چنین، 
کل  از  درصد   4 تنها   ،)1398 قیصری،  و  )منوری  بیکاری« 
مقرری بگیران سقف قانونی بیمۀ  بیکاری را دریافت می کنند، و 
میانگین دورۀ پرداخت نیز به طور متوسط 19 ماه است. البته، 
که نظام رفاهی ایران  همین میزان نیز فراتر از ظرفیتی است 

برای مقابله با بحران های پیش رو تدارک دیده است. 
در بیشتر گزارش ها  و مقاالت پژوهشی منتشر شده در خصوص 
مزایای  از  بهره مندی  مدت  بودن  طوالنی  بیکاری،  بیمۀ 
بیکاری در مقایسه با سایر کشورها، یکی از دالیل انگیزۀ باالی 
دریافت کنندگان خدمات برای سوء استفاده عنوان شده است. 
در مجموع،  و به طور متوسط، بیش از 70 درصد مقرری بگیران 
ج و یا  تنها پس از اتمام دورۀ دریافت از جرگۀ مشمولین خار
مشمول استفاده از مستمری های تأمین اجتماعی می شوند. 
بیمه شدگان  تمامی  برای  صندوق  از  خروج  سرعت  البته، 
که زنان و افراد مجرد  یکسان نیست، و شواهد نشان می دهد 
ج شده و هر چه سطح  از بیمۀ بیکاری خار از سایرین  زودتر 
مقرری بیشتر باشد میزان ماندگاری افراد در بیمۀ بیکاری بیشتر 
است. بیمۀ بیکاری، با توجه به شرایط دریافت، می تواند در 

مواردی تاثیری منفی بر دستمزد افراد پس از خروج از بیمه 
داشته باشد. فرد دریافت کنندۀ بیمۀ بیکاری، ممکن است در 
عدم وجود یک سیستم کاریابی فعال، جست وجوی شغل را تا 
ماه های پایانی دریافت بیمۀ بیکاری به تعویق بیاندازد و دور 
ماندن از بازار کار احتمال پیدا کردن کار با دستمزد باال را کاهش 
می دهد  نشان  ایران  در  پژوهش ها  برخی  یافته های  دهد. 
بلندمدت فرصت های شغلی  بیکاری  به دلیل دورۀ  افرد  که 
که دست مزد  را از دست داده و به اجبار شغلی را برمی گزیند 

پیشنهادی آن کمتر از دست مزد دورۀ قبل می باشد.
و  کار، سوءاستفاده  یافتن  برای  کافی  انگیزۀ  بر عدم  عالوه 
کردن درآمدهای به دست آمده از  تقلب هایی مانند مخفی 
اشتغال غیررسمی در هنگام دریافت مقرری، عدم پذیرش 
پیشنهادات شغلی مناسب و ترک شغل به صورت ارادی با 
کارفرما  کار و تبانی با  استفاده از فرم های ساختگی قرارداد 

توسط برخی افراد تحت پوشش صورت می گیرد. 

کرونا   بیمۀ بیکاری و 
کووید-19  از شیوع  ناشی  بیکاری  بنا به تشخیص دولت، 
در قالب حوادث غیرمترقبه )موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 2 قانون 
بیمۀ بیکاری( قرار گرفت. با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا 
به عنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل 6 ماه 
کارگران رسمی و 1 سال برای  سابقۀ پرداخت حق بیمه برای 
میان  از  بیکاری  مقرری  استحقاق  برای  قراردادی  کارگران 
برداشته شد و پرداخت یک ماه حق بیمه )دی ماه 1398( 
برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری قرار 
که تحت وضعیت  کسانی  گرفت. به این ترتیب، بسیاری از 
مقرری  دریافت  شرایط  واجد  کرونا  از  ناشی  فوق العادۀ 
تشخیص داده شدند، در حالت عادی و در چهارچوب قانون 

بیمۀ بیکاری، امکان دریافت مقرری را نداشتند.
رسته   10 در  شاغل  مشموِل  بیمه شدگان  بود  قرار  ابتدا  در 
که  یافت(  افزایش   فعالیت )که بعدها به 14 رسته  فعالیت 
کرونا دیده اند، بدون بررسی، از مقرری  بیشترین آسیب را از 
بیکاری برخوردار شوند، و برای بقیۀ شاغلین، درخواست در 
کار و رفاه  کل وزارت تعاون،  کمیته هایی متشکل از مدیران 
اجتماعی و تأمین اجتماعی استان بررسی شود. اما درنهایت، 
برقراری مقرری  و  از رسیدگی معاف شدند  نیز  گروه ها  سایر 
برای آن ها بدون نیاز به بررسی انجام شد. به این ترتیب، در 
که  کرونا، مقرری بیکاری برای تمام افرادی  شرایط ناشی از 

مشمول قانون بیمۀ بیکاری بودند، به صورت غیرارادی در 
ماه های اسفند 1398 و فروردین و اردیبهشت 1399 بیکار 
شده  بودند، و حق بیمۀ دی ماه 1398 برای آن ها پرداخت 
شده بود، بدون بررسی، برقرار شد. دلیل بیکاری همۀ  این 
کرونا نیست و برخی ممکن است به  افراد لزوما همه گیری 

دلیل اتمام قراردادشان بیکار شده باشند. 
که  کرونا«  گزارش »صندوق بیمۀ بیکاری در بحران  بنا به 
توسط موسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی درحال انتشار 
در  نفر  هزار   800 از  بیش  کنون،  تا بحران  ابتدای  از  است، 
که  کردند  ثبت نام  بیکاری  بیمۀ  درخواست  ثبت  سامانۀ 
بیش از 700 هزار نفر آن ها در پاالیش اولیه مشمول شناخته 
پرداخت  نخست  مرحلۀ  1398، در  اسفندماه  در  شده اند. 
در  که  کردند  دریافت  را  خود  مزایای  نفر  هزار  مقرری، 103 

ادامه 46 هزار نفر به فهرست اولیه افزوده شدند. 
کافی، که مهمترین  به طور خالصه، به نظر می رسد پوشش نا
چالش بیمۀ بیکاری در ایران است، عمدتا به دلیل اعمال 
سلیقه در تفسیر قانون و وجود ابهامات قانونی، عدم وجود 
وحدت رویۀ اجرایی در بوروکراسی تشخیص نوع بیکاری، 
عدم توجه به مشاغل ناپایدار و جدی نگرفتن سه جانبه گرایی 
در  آمده است.  وجود  به  کار  نیروی  با  اجتماعی  گفتگوی  و 
توسط  بیکاری،  بیمۀ  مورد  در  شده  منتشر  گزارش  انتهای 
ح  نوح منوری و حمید قیصری )1398(، پرسش هایی مطر
پیشنهادی  راه حل های  تدقیق  برای  آن ها  پاسخ  که  شده 
برای رفع چالش های بیمۀ  بیکاری الزم است. در بسیاری از 
موارد پاسخ این سواالت با همکاری تمام نهادهای مسئول 
بیمۀ  بیکاری، و در رأس آن ها سازمان تأمین اجتماعی، به 
دست خواهد آمد. توسعۀ نظام حمایت اجتماعی از بیکاران 
چالش های  و  سیاست گذاری  شکاف های  رفع  و  ایران،  در 
ممکن  سواالت  این  به  پاسخ  بدون  نظام،  این  در  اجرایی 

نخواهد بود. 

  منابع:
-1392( دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  اقتصادی  امور  معاونت 
93(، بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و برخی کشورهای 
جهان و ارائه راهکارهایی برای آن با رویکردی تطبیقی، مسئول 

انجام مطالعه: زهره مدرس عالم.
معاونت رفاه اجتماعی )1398(، بیمۀ بیکاری، پژوهش گران: نوح منوری 

و حمید قیصری، طرح مطالعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
اجتماعی  بیمه های  گروه  مدیر  کبرپور،  ا دکتر  خانم  از  تشکر  با   
گزارش ما  که در تهیۀ این  موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 

را یاری کردند.

یافته های برخی پژوهش ها در ایران 
نشان می دهد که افرد تحت پوشش، 
به دلیل عدم وجود یک سیستم 
کاریابی فعال، جست وجو برای کار را تا 
ماه های آخر به تعویق می اندازند و به 
این ترتیب فرصت های شغلی را از دست 
داده و به اجبار شغلی را برمی گزیند 
که دست مزد پیشنهادی آن کمتر از 
دست مزد دورۀ قبل می باشد.

مقرری بیکاری پرداختی در سال 1398،  
مبلغ 2.7 میلیون تومان و 1.8 برابر 
حداقل مزد بوده است. 

از ابتدای همه گیری کرونا تاکنون، 
بیش از 800 هزار نفر در سامانۀ ثبت 
درخواست بیمۀ بیکاری ثبت نام کردند 
که بیش از 700 هزار نفر آن ها در پاالیش 
اولیه مشمول شناخته شده اند.


