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چکیده
نظام رفاه و تامین اجتماعی یکی از اساسیترین پیشنیازهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و دو
رکن اصلی یعنی راهبرد بیمههای اجتماعی و راهبرد حمایتهای اجتماعی تشکیل شده که بخش نخست متکی بر اشتغال،
درآمد و وصول حق بیمه از افراد شاغل است ،در حالیکه در بخش حمایتی تنها کمک و مساعدت دولت (جامعه) به اقشار
آسیبپذیر اجتماعی ،بدون توجه به مناسبات شغلی یا دالیل بروز نیازها و مخاطرات فرد حمایت شونده مطرح بوده و کمکهای
مذکور غالبا از محل مالیات و عوارض دولتی (منابع بودجه) تامین اعتبار میشود .براین اساس هدف ما از انجام این پژوهش
بررسی امنیت شغلی کارگران در پرتو بیمه بیکاری و مقررات تامین اجتماعی با نگاهی به حقوق فرانسه می باشد .لذا با استفاده
از روش توصیفی تحلیل به تحلیل محتوای گردآوری شده در راستای موضوع پرداخته ایم .نتایج بدست آمده حاکی از این امر
است که نظام تامین اجتماعی در حکم حمایتی است که جامعه را در مقابل آسیبهای اجتماعی و اقتصادی متعهد مینماید تا
در صورت قطع یا کاهش شدید درآمد اشخاص به علت بیماری ،بارداری ،حوادث و بیماریهای ناشی از کار ،بیکاری ،از کار
افتادگی ،سالمندی و فوت و همچنین افزایش هزینههای درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد .مسئلۀ اصلی که سبب
این پژوهش شده است ،چالشهای طرح بیمۀ بیکاری در ایران و فرانسه ،همچون مشکالت مالی این طرح ،طوالنیشدن دریافت
مقرری برای برخی از بیمهشدگان ،خروج کند بیکاران از صندوق بیمۀ بیکاری و دیگر مسائل بوده است که نیاز به ارزیابی این
طرح را ضروری ساخته بود.در بررسی حاضر اساس براین بوده که طی یک مطالعه تطبیقی و با نگاهی به مقررات ملی برخی از
کشورهای دارای طرح مشابه وخاصه کشور فرانسه و همچنین مواردی که در توافق نامه های بین المللی کار منعکس شده
است؛ و تطبیق ان ها با قانون بیمه بیکاری در ایران که در سال  1366به طور ازمایشی و بعد از ان در سال  1369دائمی
گردیده است ،چالشهای قانون بیمه بیکاری ایران مورد کنکاش واقع شده و نهایتا پیشنهادهایی ارائه می گردد.
واژههای كلیدی :بیکاری ،بیمه اجتماعی ،تامین اجتماعی ،قانون بیمه بیکاری.حقوق ایران ،حقوق فرانسه
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 .1مقدمه
بیمه بیکاری عبارت است از عدم اشتغال فرد که خود دخیل در بیکاری خود نیست ،ماده  2بیمه بیکاری مصوب  1369بیان
می دارد بیکار از نظر این قانون بیمه شده ایی است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده بکار می باشد تشخیص این موضوع
با سازمان تامین اجتماعی است .بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف بیمه گر عواقب خطر را بر عهده می گیرد خطری
که از طرف دیگر عقد (بیمه گذار) را تهدید می کند در برابر تعهد بیمه گذار مبلغی به بیمه گر می دهد نام آن وجه بیمه است.
بیمه بیکاری از جمل ه حمایت های اجتماعی است که از اوایل قرن گذشته مورد توجه اروپائیان قرار گرفت و به تدریج در قاره
اروپا گسترش یافت و امروزه در  65کشور الزم االجرا شده که اکثر این کشورها پیشرفته هستند و پوشش کامل آن نشانه ی
توسعه یافتگی کشورهاست هرکشوری باید با طرح های خاص و برنامه ریزی درست دامنه ی پوشش خود را گسترش
دهد.الیحه بیمه بیکاری در ایران پس از طرح و بررسی طبق شرایط خاصی از  1366به مرحله اجرا درآمد و پس از  3سال
اجرای آزمایشی به لحاظ اهمیت موضوع و افزایش دامنه گستردگی آن در سطح جامعه در سال  1369این قانون دائمی شد و با
 14ماده تصویب شده و اجرایی گردید بیمه بیکاری صرفا حمایت مالی نیست بلکه بیش تر حمایت اجتماعی است .چالش های
طرح بیمه بیکاری در ایران ،همچون مشکالت مالی این طرح ،طوالنی شدن دریافت مقرری برای برخی از بیمه شدگان ،خروج
کند بیکاران از صندوق بیمه بیکاری و دیگر مسائل بوده است که نیاز به ارزیابی این طرح را ضروری ساخته بود .در این پژوهش
از سه نوع ارزیابی نیازمحور ،فرایندمحور و پیامدمحور استفاده شده است  .در این راستا با استفاده از روش تحقیق کیفی و
تکنیک مصاحبه با مقرری بگیران و نیز کارشناسان بیمه بیکاری در دو مجموعه وزارت کار سابق و سازمان تامین اجتماعی در
کنار مطالعه اسناد و مدارک ،به جمع آوری داده ها و اطالعات الزم برای پژوهش پرداخته شد .سپس داده های جمع آوری
شده به روش تحلیل تماتیک مورد تحلیل قرار گرفتند .در خالل تحلیل داده ها 9 ،مضمون (تم ) اصلی شناسایی شدند که
ترسیم کننده مهم ترین چالش های پیش روی برنامه بیمه بیکاری در کشور هستند که عبارت اند از :فرآیند اداری زمانبر،
پوشش ندادن جامع همه واجدین شرایط  ،سوءاستفاده از بیمه بیکاری ،تحمیل خواسته ها و سوءاستفادة کارفرمایان ،نبود
تعادل بین ورودی و خروجی صندوق بیمه بیکاری ،ضعف اشتغال مجدد ،عدم یکسانی در آمار ،وابستگی رفاهی و پوشش ندادن
همه نیازها .مضامین استخراج شده در قالب جدول حاوی چالش های برنامه رفاهی بیمه بیکاری در ایران با عنوان چالش های
نیازمحور ،فرآیندمحور و پیامدمحورمورد پژوهش و بررسی قرار گرفتند .
مسئله کار و ب ه تبع آن حمایت هایی که در برابر از دست دادن شغل اعمال می شود به دلیل آثار سوء و زیانباری که بیکاری
می تواند در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی و  ...در جامعه بر جای بگذارد همواره مورد توجه دولت ها بوده
است از این رو تالش دولت ها و تشکل های کار گری و کارفرمایی همواره براین بوده که نیروی کار خود را در برابر خطرات
ناشی ازبیکاری مورد حمایت قرار دهند.بیمه بیکاری از انواع بیمه تامین اجتماعی است که برای رفع مخاطرات بیکاری در
بسیاری از کشورها برقرار می شود هرچند استفاده از روش های تامین اجتماعی برای حمایت در مقابل بیکاری نسبت به سایر
مخاطرات ،توسعه کمتری یافته است با این حال به طور معمول بیکاری را در میان بالیای اجتماعی مهم که باید از طریق تامین
اجتماعی بدان توجه نمود مورد نظر قرار داده اند .نظام رفاه و تامین اجتماعی یکی از اساسیترین پیشنیازهای توسعه
ا قتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و دو رکن اصلی یعنی راهبرد بیمههای اجتماعی و راهبرد حمایتهای
اجتماعی تشکیل شده که بخش نخست متکی بر اشتغال ،درآمد و وصول حق بیمه از افراد شاغل است ،در حالیکه در بخش
حمایتی تنها کمک و مساعدت دولت (جامعه) به اقشار آسیبپذیر اجتماعی ،بدون توجه به مناسبات شغلی یا دالیل بروز نیازها
و مخاطرات فرد حمایت شونده مطرح بوده و کمکهای مذکور غالبا از محل مالیات و عوارض دولتی (منابع بودجه) تامین اعتبار
می شود .الزمست است که قبل از شکل گیری بحران با شناسایی مشکالت بیمه بیکاری ،انجام محاسبات و بررسیهای مستمر،
موضوع مورد واکاوی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته و راهکارهای اصالحی برای آن مد نظر قرار گیرد .از طرفی منابع و مصارف
صندوق بیمه بیکاری مستقل از دولت بوده و لذا پایداری و تعادل آن باید حفظ گردد در غیر اینصورت میتواند منجر به مسائل
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و بحرانهای پیشگفت گردد ،بنابراین نیاز است عملکرد صندوق به صورت مستمر رصد و پیگیری گردد .سازمان تأمین اجتماعی
بعنوان تنها متولی بیمه بیکاری در کشور ما می باشد.
بیمه بیکاری در فرانسه نسبت به سایر کشورها اروپایی در بیشترین درجه حمایتی قرار دارد بیکاران فرانسه تقریبا  67.3درصد
دستمزد به عنوان حق بیمه بیکاری دریافت کرده و بیمه بیکاری در فرانسه طوری است که فرانسه نسبت به همسایگان خود
مدت زمان بیشتری بیمه بیکاری پرداخت می کند بیکاران در این کشور  24ماه بیمه دریافت می کنند طوری که پاریس به
دلیل کمک زیاد به بیکاران خود دچار بحران اقتصادی شده است اما در ایران بیکاران حدود  55درصد دستمزد را به عنوان حق
بیمه بیکاری و حداکثر به مدت  50ماه دریافت می کنند.
-1مفهوم شناسی
 1-1مفهوم بیمه
بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است ،و به نظر می رسد از واژة " بیم " مشتق شده باشد .اما
قانون بیمۀ ایران مصوب اردیبهشت ماه سال  1316ه .ش ،بیمه را چنین تعریف می کند:
" بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر ،در صورت وقوع
ویا بروز حادثه ،خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که
بیمه گذار به بیمه گر می پردازد ،حق بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند ( .زاهدی)43:1390 ،
بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه ،زیان یا حادثه ناخواسته شده اند ،را قادر می سازد که
پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند .خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تأمین می شود
که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن ،در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند .به بیان دیگر
هم ه آن ها که بیمه می شوند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همۀ خریداران بیمه است ،در جبران خسارت و زیان های
هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.
یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه،
وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد ،انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را
تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد .مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه
عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم ( .امانی ظفرقندی.)76:1392 ،
2-1بیمه بیکاری
بیمه بیکاری یکی از طرحهای حمایت از بیکاران است که با پیشرفت صنعت و به منظور تکمیل حمایتهای تأمین اجتماعی
برای اولین بار دهه اول قرن بیستم در کشورهای اروپایی آغاز شد و سپس در استرالیا و امریکا اجرا گردید(. .پناهی ،بهرام،
.)45:1391
 1-2-1ابعاد بیکاری
بیکار از لحاظ اقتصادی به افرادی اطالق می شود که با دستمزدهای جاری تمایل به کارکردن دارند ولی شغلی را نمییابند در
جوامعی که تنها طریق امرار معاش اکثریت افراد کارکردن برای دیگران است .بیکاری جدیترین معضل آن اجتماع است (طرح
بررسی وضعیت صندوق بیمه بیکاری( )1386 ،ابراهیم خانی )86:1394 ،
یکی از ویژگیهای جوامع توسعه یافته حمایت مؤثر از نیروی کار است زیرا نیروی کار به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای
جوامع به سبب سهم و نقشی که در فرایندتوسعه دارند ،میباید در برابر حوادث و رویدادهایی که منجر به قطع و کاهش درآمد
آنان میشود مورد حمایت قرار گیرند و برقراری چنین حمایتهایی یکی از کارکردهای اصلی نظامهای بیمه و تأمین اجتماعی
است.
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ناکامی و سرخوردگی و شکست بنیان شخصیتی نشان میدهد مقوله بیکاری به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای اندازهگیری
رفاه اجتماعی کارگران به کار می رود .همچنین به دلیل اینکه میزان بیکاری به کل جمعیت فعال نشانگر چگونگی استفاده
منابع انسانی در اقتصاد است این مفهوم برای اندازهگیری کارآیی و قدرت اجرایی اقتصادی به کار میرود( .ارگاس.)43:1392،
با این وجود با موضوع بیکاری در مقایسه با سایر موضوعاتی که تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی قرار دارند بطور ضعیفتر و
ناکافی تری برخورد شده است .معموالً تعداد کمی از مردم در مقابل این خطر تحت پوشش قرار میگیرند .شرایط الزم برای
دریافت مستمری دوران بیکاری سخت میباشد و به میزان کمتر و مدت پرداخت کوتاهتر گرایش دارند و کنترلها و مجوزهای
پرداخت به شدت اعمال می گردند .در حالیکه به طور کلی مردم وقتی که درآمدشان را به علت اخراج از کار از دست میدهند
در وضعیت بدتری نسبت به وقتی که دچار بیماری یا حوادث میگردند قرار میگیرند.
یکی از شاخههای اصلی جبران بیکاری ،بیمه بیکاری است .هدف اصلی از این برنامه حمایت مالی از کسانی است که به نحوی
کار خود را از دست دادهاند .از دست دادن کار بنا به دالیل مختلف می باشد برای نمونه ممکن است به دلیل صدمات آسیب
دیدگی های حین کار بیکاری پدید آید در گذشته در چنین حالتی کارگر با شکایت از کارفرما نسبت به استیفای حقوق خود
اقدام می کرد ،اما در حال حاضر کارفرما ،با پرداخت حق بیمه از پوشش بیمههای تحت عنوان بیمه جبران کارگر استفاده کرده
و از فرآیند طوالنی بررسی شکایت اجتناب میکند .حال اگر کارگر براثر اشتباه خود یا صدمات فوقالذکر بیکار نشده باشد،
آنگاه از منافع بیمه بیکاری استفاده خواهد کرد( .موالبیگی.)123:1386 ،
هدف این نوع بیمه کاهش فشارهای مادی و روحی برافراد بیکار تا یافتن کار بعدی از طریق تدارک مالی موقت است .به طور
کلی این نوع بیمه منافعی را برای بیکارانی که ناشی از اشتباه خود بیکار نشدهاند فراهم میآورد و در ایاالت متحده امریکا این
نوع بیمه حداکثر تا  26هفته پرداخت میشود اما این مدت قابل تمدید نیز است( .مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،
)86:1395
 2-2-1مبانی نظری
 1-2-2-1مبانی رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت پذیری افراد
جامعه ،در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی ها ،از اهداف آن است.
واژه " ،"Welfareاشاره به حالتی از سالمت ،شادی ،سعادت ،خوب بودن و مساعدتی به ویژه به صورت پول ،غذا و دیگر
مایحتاج ضروری که به نیازمندان ارائه می شود دارد .این کلمه ابتدا به صورت مصدر " "To well fareبه کار می رفته؛ که به
معنای خوب بودن و خوش گذرانیدن بوده است .کلمه " "Socialنیز متضمن ارتباط رفاه با جامعه و مقابله با خطراتی است
که در زندگی جمعی با آن روبرو هستیم .در مجموع این مفهوم به معنای حالتی از مناسب بودن است( .کریمی .)87 ،1392 ،
مفهوم و محتوای رفاه اجتماعی در طول چند دهه اخیر ،بسیار دگرگون گشته است ،در دهه  ،1970گفته می شد که «رفاه
اجتماعی ،مجموعه قوانین ،برنامه ها و خدمات سازمان یافته ای است که هدف آن تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیت
کشور می باشد»( .زاهدی اصل ،،1378 ،ص )100همانطور که مالحظه می شود ،گفتمان مسلط رفاه اجتماعی تا دهه های
اخیر و تا قبل از "چرخش فرهنگی" در نظریه اجتماعی در دهه " ،1970گفتمان مادی" بوده و تنها آن دسته مقوالت مادی،
کمی ،عینی ،سنجش پذیر و اقتصادی به مثابه عوامل مولد یا مانع رفاه اجتماعی جامعه یا گروه های اجتماعی خاص محسوب
می شده است .تحول اساسی در گفتمان رفاه اجتماعی ابتدا از دهه  1970به بعد آغاز شد که نظریه های توسعه اقتصاد محور با
چالش های اجتماعی و فرهنگی مواجعه شد و به خصوص رویکردهای "نظریه نوسازی" نتوانست به توسعه در کشورهای جهان
سوم یاری رساند و "نظریه های وابستگی" که شارح اصلی آن آندره گوندر فرانک بود و "نظریه نظام جهانی" که شعار حاصلی
آن والرشتاین بود و "نظریه های انتقادی فمنیستی" و "نظریه های نئومارکسیستی" مکتب فرانکفورت و مکتب مطالعات
فرهنگی بیرمنگام  ،به شدت اعتبار نظریه نوسازی و رویکردهای اقتصاد محور را به چالش کشید( .موسوی ،و محمدی،1388 ،
)290-270
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 1-2-2-2تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی یک سیستم همگانی از بیمههای اجباری است .بیمه اجتماعی از بیمههای بازنشستگی ،بیمههای دولتی
درمانی ،بیمههای بیکاری و بیمه حوادث و تصادفها تشکیل میشود.
دولتها تأمین اجتماعی را به این دلیل فراهم میکنند که بازارها در بیمه کردن بسیاری از ریسکهای مهم پیش روی افراد،
شکست خوردهاند .بازارهای بیمه خصوصی با مشکالت کژگزینی ،کژمنشی ،هزینههای معامالتی باال و تأمین در برابر ریسکهای
اجتماعی روبرو هستند.
خدمات عمومی تأثیر قابل توجهی بر سطح زندگی شهروندان دارد .هزینههای مربوط به تأمین اجتماعی ،حمایت دولت از امور
بهداشتی و آموزشی شهروندان ،ترکیب عمده هزینههای دولت رفاه در کشورهای پیشرفته را تشکیل میدهند( .زاهدی اصل،
) 34:1381
 -2مبانی نظری بیمه در حقوق ایران و فرانسه
 2-1ماهیت اجرایی بیمه
از عمراولین قانون بیمه مصوب سال  1316سال ها می گذرد در این سال ها در بیمه صرفنظر از قانون گذاری های بعدی شاهد
تالش نسل های بعد از تصویب آن قانون بودیم کتابهای سودمندی در این باب تهیه و عرضه شده است.
اما در مورد بیمه دو مسأله جدای از یکدیگر دار یم که در سایر رشته ها هم وجود دارد یکی علم و دیگری فن .یابه زبان شیرین
فارسی  :یکی دانش و دیگری هنر  .فن بیمه گری با توسعه روز افزون خود در ایران همه تالش های پژوهندگان را بخود
اختصاص داده است .اما در مورد علم بیمه و یا بحث حقوقی در بیمه از دید یک حقوق دان حقوق خصوصی انتظار همچنان
باقی است  .در کشورهای پیشرفته این کار انجام شده است و حتی در ردیف مباحث کتب درسی در آمده است  .اینگونه قوانین
که از اکثر مباحث قانون مدنی پربار تر و از نظر فروع و مسائل گسترده تر است تا در لباس شرحی جامع در نیاید همچنان
متروک می ماند و مبانی و معانی مواد آن فقط تحت الفاظ فهمیده میشود وای بسا که درست از کار در نمی آید  .مدتها است
که قانون بیمه ژوئیه  1930فرانسه دستخوش اصالحات شده و قانون بیمه اصلی  1316ما که در همان زمان هم اقتباس
قسمتی از قانون فرانسه بوده است در حال حاضر بطریق اولی نیاز به اصالح دارد .لکن فعال" نه به اصالح قانون بیمه دسترسی
هست و نه به نوشتن شرحی بی نیاز کننده و کافی  .امید آنکه این مختصر که فراهم آورده شد مطلعی سازنده باشد .
2-2تحول تأمین اجتماعی فرانسه از 1۹4۶-1۹4۵به بعد
از زمـان ایـجاد رژیم عمومی در  1964-1945گسترش خدمات تأمین اجتماعی فرانسه به کل جمعیت بتدریج صورت گرفته
اسـت.از اول ژانـویه  1947کارکنان دولت و کارکنان صنعت برق و گـاز فـرانسه از جـهت مدد معاش خـانوادگی و بـیمههای
درمانی و بارداری به رژیـم عـمومی پیوستند ولی منافع یک رژیم خاص برای مستمری بازنشستگی و برای انواع
کمکهزینههای نقدی را کماکان حـفظ کـردند.کارگران دولتی در جریان سال  1947به رژیـم عـمومی تأمین اجـتماعی
پیـوستند.مـزایای کمکهای غیرنقدی بیمهء درمـان و بارداری(از اول ژانویهء )1994به دانشجویان( ،از اول نوامبر )1950به
معلوالن کلی و به زنان و به اطفال بیسرپرست(،از اوایل آوریـل )1951بـه کارکنان رسمی مؤسسات زیر پوشش
شـهرداریها(،بـه مـوجب قـانون  22دسـامبر )1961به هنرمندان هـنرهای نـمایشی(،به موجب قانون  6اوت )1963به
روزنامهنگاران بر مبنای حقوق و مزایای ساالنه(،به موجب قانون  22دسامبر )1964به هـنرمندان هـنرهای تـجسمی و
گرافیک(،به موجب قانون  13دسامبر )1957و بهطور وسـیع بـه عـموم هـنرمندان خـالق آثـار
ادبی،نمایشی،موسیقی،رقص،دیداری و شنیداری و سینمایی تعمیم مییابد ،منتها کمکهای غیرنقدی از محل صندوقی مستقل
پرداخت میشود.قانون  2ژوئیهء  ،1957زندانیان و قانون  4ژوئیهء ،1957جوانان جویای کار و جوانان زیـر پرچم و ترخیص
شدهای را که در مورد بیمه شدهء فوت شدهای ذیحق باشند،تحت پوشش مزایای کمکهای غیرنقدی بیمهء درمانی قرار میدهد.
در مورد غیرحقوقبگیران،قانون  17ژانویه  1982رژیم کمکمعاش سالمندی را تأسیس میکند و اداره آن را بـه چهار سازمان
صنفی مشاغل پیشهوری،مشاغل صنعتی و بازرگانی ،مشاغل آزاد و مشاغل کشاورزی میسپارد.قانون  12ژانویهء  1961برای
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بهرهبرداران کشاورزی بیمهء درمانی و خدمات پزشکی بارداری ایجاد میکند.قانون  16ژانویه  1970همان مزایای بـیمهء
درمـانی را به کارگران غیرحقوقبگیر مشاغل کشاورزی(پیشهوری،بازرگانی و صنعتی و مشاغل آزاد)تعمیم میدهد.قانون مورخ
 2ژانویه  1987کارکنان کلیسا و مشاغل دینی را تحت پوشش خدمات بـیمهء درمـانی قرار میدهد و باالخره قانون ژانـویه
 1987رژیـم بیمه شخصی همه افرادی را پیشبینی میکند که از مزایای تأمین اجتماعی اجباری برخوردار نیستند.آییننامهء
اجرایی آن در  11ژوئیه  1980به تصویب هیئت وزیران میرسد( سلیمی فر.) 89:1395،
 2-3سازمان تأمین اجتماعی فرانسه
سازمان تأمین اجتماعی فرانسه به شکل امروزی آن در سال  1954به فرمان ژنـرال دوگـل تشکیل شد ولی از لحاظ اداری
اصول حاکم بر نظام«کمکهای اجتماعی»را که به صورت خـصوصی (غـیردولتی)اداره مـیشد و از قبل وجود داشت تغییر
نداد.فرمان  4اکتبر اشعار میدارد« :صندوقهای اولیهء(محلی)تأمین اجتماعی»بـه موجب مجوّزهای قانون  17آوریل 1889
ناظر به ادارهء«انجمنهای همیاری کمک»تشکیل میشود و عـمل میکند.منتها چون سـازمان تـأمین اجتماعی خدمتی
عمومی را مدیریت میکند،زیر نظر وزیر تأمین اجتماعی فرانسه کار خواهد کرد که مسئولیت پاسخگویی امور آن را در برابر
مجلس ملی برعهده دارد.
وظایف وزارت تأمین اجتماعی عبارت است از:تهیهء لوایح قانونی و آیـیننامههای اجرایی که شهروندان را در برابر بیمه بیکاری
حمایت کند،مراقبت بر حسن اجرای قوانین و اطمینان یافتن از عملکرد مطلوب خدمات اجتماعی،به موجب قانون اساسی،اصول
و موازین تأمین اجتماعی را قانون تعیین میکند.
 4-2زمینه های حقوقی بیمه بیکاری در فرانسه
با وقوع انقالب صنعتی و فزونییافتن خطرات متعددی که حیات اقشار مختلف ،به ویژه کارگران را تهدید می کرد ،نیاز به
تأمین ،بیش از پیش احساس می شد .در راه زدودن آثار خطراتی که آرامش خاطر را از اقشار مختلف اجتماع سلب می کرد،
اندیشه ایجاد بیمه های خصوصی در ذهن بشر رخنه کرد .نخستین گام برای جمعیکردن خطرات ،انعقاد قراردادی بود که
منوط به پرداخت وجوهی از سوی بیمه شدگان بود؛ حال آنکه اقشار آسیب پذیر جامعه ازجمله کارگران که بیش از هر قشری
نیاز به تأمین را ضروری یافته بودند ،توان پرداخت حق بیمه های سنگین را نداشتند.
همه این مسائل ،زمینۀ تغییر افکار حاکم بر دولت ها جهت جواز مداخله دولت در امور اقتصادی را فراهم کرد و با پیشبینی
بیمه های اجتماعی در کشور آلمان ،گامی اساسی بهمنظور ایجاد و تکامل نظام تأمین اجتماعی برداشته شد (اصالنی :1390 ،
 .)29سوسیالیست ها نه تنها دخالت دولت در اعمال تصدی را ضروری می دانستند ،بلکه مهم ترین وظیفۀ دولت را تأمین رفاه
مردم و گسترش عدالت اجتماعی تلقی می کردند.
از همین روست که باید برای افراد ،حقی را خارج از روابط قراردادی و حوزة مسئولیت مدنی به رسمیت شناخت .الزم است از
تعهد به عدم آسیبزدن به دیگری ،یعنی تعهدی سلبی که در عرصۀ مسئولیت مدنی مطرح است ،گذر کرد و به تعهد هریک از
افراد جامعه جهت سهیم شدن در قبال هزینه های هستی و وجود انسان ،یعنی تعهدی ایجابی دست یافت .دیگر سبب ایجاد
تعهدات و تکالیف متقابل ،عمل اشخاص نیست بلکه زنده بودن آن ها و نیاز به داشتن تأمین است .از اینجاست که بُعد جدیدی
از حقوق و تکالیف شهروندی مطرح می شود .جهت قائلشدن جایگاهی برای این مقوله در دانش حقوق ،واردشدن به حوزة
جدیدی از این علم ،الزم می آید که «هدف آن ،انتقال و توزیع هزینه هاست» .این حوزة جدید ،همان «حقوق اجتماعی»است
(Ewald, 1986: 324 et 326).
 ۵-2نسبت سنجی حقوق بیمه و تأمین اجتماعی
واژة ریسک که از دیرباز در زبان حقوقی و غیرحقوقی وجود داشته ،از واژة التین  Risicumیا واژه یونانی  Rhizaاخذ شده
است (گجراتی  .)24 :1392،تولد اصطالح خطر به نیمه قرن  15میالدی برمی گردد؛ آن هنگام که در عرصۀ تجاری ،نظریه
بهکارگیری بیمه در مقابل حوادث دریایی و رویدادهای مطلوب یا ناگوار برآمده از فعالیتهای تجاری رواج پیدا کرد (اکبری
پور .)170 :1392،
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در زبان روزمره ،خطر ،واقعه ای ناگوار است که با تهدید تمامیت جسمانی یا دارایی فرد ،خارج از حیطۀ اقتدار و پیش بینی او
رخ می دهد (قسمتی تبریزی )66 :1389،و در اصطالح حقوقی ،به عنوان رویدادی مستعدّ ایراد خسارت تلقی می شود که از
دو منظر ،مجهول است :یا وقوع آن غیرمسلم است یا در صورت مسلم بودن وقوع ،زمان حدوث آن نامعلوم است (Cornu,
2005: 819).نتیجۀ واقعه ،خواه اندوهبار باشد ،خواه شادیبخش ،تغییراتی در زندگی شخص پدید می آورد که نیازمند
تضمین است.
خطر در بیمه های تجاری ،اصلی ترین رکن قرارداد محسوب می شود و در نظام بیمه ای ،تالش عمدة بیمه گر در راستای
مدیریت مخاطرات تحت پوشش است .مفهوم خطر و تکنیکهای توزیع آن در عرصۀ حقوق تأمین اجتماعی ،همانند حقوق
بیمه است .عالوه بر این ،خطر در حوزة تأمین اجتماعی با تکیه بر دستاوردهای علم آمار ،مفهومی نزدیک به خطر در حقوق
بیمه به خود می گیرد (قسمتی تبریزی .)64 :1389،اما این مفهوم در این دو عرصه ی مجزا تفاوتهایی دارد که سبب می
شود «خطر» در حوزة تأمین اجتماعی ،وصف اجتماعی پیدا کند.
 -3بیمه بیکاری در فرانسه
در فرانسه بیمهء بـیکاری در شـمول تعهدات نظام تأمین اجتماعی فرانسه نیست.خاستگاه بیمه بیکاری در فرانسه پیمانی است
که در  13دسامبر 1958میان«سندیکای ملی کارفرمایان فرانسه»و سازمانهای بزرگ سندیکای کارگران حقوقبگیر به امضا
رسیده است.این رژیـم قـراردادی کـه در آغاز تنها شرکتهای عضو سـندیکاها را مـتعهد مـیساخت،بعدها به موجب بخشنامهء
وزارت کار اجباری شده است.پس از تعمیمهای پیدرپی،در حال حاضر رژیم بیکاری همهء کارکنان بخش خصوصی را در
برمیگیرد.قـبل از تـأسیس رژیـم بیمهء بیکاری،تنها یک نظام مدد معاش مـحدود و جـزئی برای کارگرانی که بیکار میشدند
دایر بود.از اول آوریل  1948در فرانسه دو رژیم بیمهء بیکاری فعال است:یکی رژیمی که منابع مـالی آن از مـحل وصـول حق
بیمهء بیکاری از کارفرمایان و از کارگزاران حقوقبگیر تأمین میشود،دیگری«رژیـم همبستگی ملی»که منابع مالی آن را دولت
تأمین میکند.
در حال حاضر،رژیم بیمهء بیکاری با مشارکت از یک طرف«سـندیکای مـلی کـارفرمایان فرانسه»و از طرف دیگر پنج سازمان
بزرگ سندیکای به نمایندگی از کارگران حـقوقبگیر ادارهـ میشود.تشکیالت اداری آن شامل تعدادی«انجمنهای مشاغل
صنعتی و بازرگانی»،1و «اتحادیهء ملی مشاغل صنعتی و بازرگانی»2است.سازمان فـعلی آن نـتیجهء مـوافقتنامهای است که در
 30دسامبر  1987میان«شرکای اجتماعی»یعنی سندیکاهای کارفرمایی و کارگری امضا شـده اسـت.
«انـجمنهای مشاغل صنعتی و بازرگانی»وظایف ساماندهی به عضویت کارفرمایان،وصول حق بیمهها و پرداخت مدد مـعاش
بـیمهء بـیکاری را برعهده دارند.دولت نیز وظایف پرداخت مدد معاش بیمهء بیکاری از محل اعتبارات رژیم همبستگی مـلی را
بـه«انجمنهای مشاغل»واگذار کرده است.بنابراین«انجمنهای مشاغل صنعتی و بازرگانی» تنها «گیشهای» اسـت کـه
کـارگرانی که شغل خود را از دست دادهاند ،برای درخواست«درآمد جبرانی»میتوانند به آن مراجعه کنند .حـق بـیمهء بیکاری
بر مبنای سقف دستمزد ناخالص محاسبه میشود.سقف آن مساوی است با چـهار بـرابر حـق بیمهء بازنشستگی رژیم عمومی
تأمین اجتماعی.از اول اوت  1993حق بیمهء بیکاری به میزان  6/6درصد تعیین شده اسـت(کـه  81/4درصد آن به عهدهء
کارفرما و  24/2درصد آن به عهدهء حقوقبگیر است)(.توسلی.)38:1395 ،
-4قانون بیمه بیکاری در ایران
متأسفانه در متن قانون بیمه بیکاری ،اهداف آن شفاف بیان نشده است و لذا امکان ارزیابی اهداف و مقاصد میسر نیست .از
همین رو چاره ای جز استنباط اهداف قانون از البه الی مواد قانونی نیست .از جمله اهداف این قانون «پرداخت مقرری مقطعی
از بیمه شده ای که بدون میل و اراده بیکار شده است»« ،آموزش مهارت به فرد بیکار شده در جهت اشتغال مجدد و کاهش
مدت پرداخت» « ،آموزش سواد به بیکاران بی سواد برای دسترسی سریع تر به فرصت های شغلی» است.براساس قانون بیمه
بیکاری ،تأمین منابع صندوق از محل حق بیمه بیکاری به میزان  3%مزد بیمه شده مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی است
که توسط کارفرما تأمین و پرداخت می شود.
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به طور کلی از موارد هزینه ای صندوق بیمه بیکاری می توان به «پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیکاران و پرداخت مابه
التفاوت دریافتی بیمه شدگانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی مشغولند که میزان حقوق و مزایای
آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد»« ،پرداخت حق بیمه فرد مقرری بگیر در دوران بیکاری» و « درمان بیمه شده
بیکار و خانواده وی در دوران بیکاری» اشاره کرد.
مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است .همچنین کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار و
کار کشاورزی هستند به استثنا « صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری»« ،بازنشستگان و از کار افتادگان کلی» و «اتباع
خارجی» مشمول مقررات این قانون می باشند .میزان مقرری معادل  %55متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه بیمه شده می
باشد و برای مجردین حداکثر  36ماه و برای افراد متأهل حداکثر  50ماه و بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه است .همچنین
در این قانون شرایطی برای احراز ،قطع و توقف پرداخت مقرری بیان شده است .ضمنا در این قانون مسوولیت هایی به وزارت
رفاه ،کار و تامین اجتماعی وقت و سازمان تامین اجتماعی سپرده شده و فرد مقرری بگیر هم وظایفی در قبال دریافت بیمه
بیکاری دارد.
به منظور شناخت هر چه بیشتر وضعیت نظام بیمه بیکاری در کشور ،بررسی آماری صندوق بیمه بیکاری و همچنین داده های
مربوط به مستمری بگیران امری ضروری است .تعداد کلی مستمری بگیران در نزدیک به  20سال اخیر تقریباً  2برابر شده
ال صعودی داشته و این در حالی است که تعداد بیکاران در کشور در این مدت %1/2
است و از سال  1392به بعد روندی کام ً
رشد داشته است .بر اس اس گزارش های آماری تأمین اجتماعی ،این صندوق از سال  1381تا  1392با کسری مواجه بوده است
و ازسال  1392به بعد این روند معکوس شده است .در سال  1396بسیاری از مقرری بگیران بیمه بیکاری در سه ماه آخر خود
دستمزدی بیشتر از نرخ مصوب حداقل دستمزد وزارت کار گرفته اند .موضوعی که نشان می دهد بیمه بیکاری در حقیقت
نقش تأمین حداقل معیشت را برای افراد نداشته و بسیاری از افراد می توانند با همین میزان دریافتی زندگی خود را بگردانند.
در سال  1397نیز نسبت مقرری بگیرانی که مقرری ای بزرگتر یا مساوی حداقل دستمزد ماهانه گرفته اند به کل بیمه
شوندگان بالغ بر  %95بوده است.
با توجه به آمار ،تعداد موارد بیمه بیکاری خاتمه یافته در هر سال 60 ،الی  80درصد مستمری بگیران همان سال بوده است.
طبق این آمار ،پایان استحقاق بیمه شده و پس از آن اشتغال مجدد %90 ،دلیل اصلی قطع مستمری بوده است.
 4-1ارزیابی قانون بیمه بیکاری
با توجه به مطالب بیان شده ،قانون بیمه بیکاری در وجوه اهداف ،مدیریت ،نظارت منابع مالی ،مدت و مبلغ مقرری با چالش
های اساسی زیر روبه رو است که اصالح قانون در مورد آنها ضرورت دارد.
هدف :هدف بیمه بیکاری حمایت از نیروی کار در مورد تالطم های ب یکاری ناخواسته در بازار کار است .ولی این قانون علیرغم
منابع ثابت نه تنها هدف تأمین مشکالت اقتصادی ،درمانی ،آموزش و اشتغال مجدد را بر عهده دارد بلکه متعهد به مساعدت با
کارفرمایان ناتوان از پرداخت حقوق در قالب تغییر ساختار نیز می باشد .این قانون نه تنها بیکاران ناشی از وضعیت اقتصادی
بازار و جا به جایی نیروی کار در آن ،بلکه بیکاران ناشی از بحران های بزرگ همچون زلزله و سیل و جنگ و یا بیکاران مشغول
به کار کشاورزی را نیز وارد شمول قانون نموده است .بنابراین الزم است که با تفکیک عناصر رفاهی و حمایتی از بیمه بیکاری
موارد شمول و هدف قانون را مختص به حمایت از نیروی کار در مورد تالطم ناخواسته بازار کار نمود.
مدیریت :طبق ماده  11قانون بیمه بیکاری ،وزارت کار و امور اجتماعی وقت و سازمان تأمین اجتماعی را مجری قانون مذکور
دانسته است .ساختار دوگانه مدیریتی بیمه بیکاری از مواردی است که تقریباً نظیری بر آن در دنیا نیست و بنا به ماهیت خود
مشکل زا است .از این قانون این برداشت می شود که مسئولیت حمایت از نیروی کار و بیمه شدگان با وزارت کار و امور
اجتماعی است در حالی که مسئول تأمین درآمد صندوق و انجام تعهدات آن بر عهده تأمین اجتماعی است .بنابراین به نوعی
مدیریت در جایی و مسئولیت تأمین هزینه از جایی دیگر است .بهتر آنکه بیمه بیکاری و صندوق تحت مدیریت و مسئولیت
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واحد جمع شود .زیرا مدیریت بدون مسئولیت تأمین منابع موجب بلندپروازی است و مسئولیت تأمین منابع بدون مدیریت
موجب بی رغبتی است(ارگاس.)62:1392،
نظارت :وزارت کار و امور اجتماعی وقت مدیریت صندوق را بر عهده دارد بدون آنکه در تأمین منابع آن سهمی داشته باشند؛
تأمین اجتماعی مسئولیت تأمین صندوق را بر عهده دارد بی آنکه در مدیریت مصارف آن نقشی داشته باشد و کارفرما تأمین
کننده اصلی صندوق است بی آنکه نظارتی بر آن داشته باشد! از همین رو مدیریت بیمه بیکاری در عمل با مسئولیت ناپذیری،
اکراه و تقلب پیش می رود .از همین رو الزم است صندوق تحت نظارت هیأتی متشکل از نماینده دولت و کارفرمایان و کارگران
درآید .با توضیح فوق مشخص است که بدون مشارکت کارگر ،کارفرما و دولت بر هر دو وجه تأمین هزینه و نظارت نمی توان به
همکاری و همدلی اجتماعی برای خلق یک مزیت اجتماعی و توزیع عادالنه آن دل بست.
تامین منابع مالی :منابع مالی صندوق بیمه بیکاری منحصر در  %3حقوق و مزایای بیمه شده است که از سوی کارفرما تأمین
می شود .در زمینه تأمین و افزایش منابع مالی صندوق الزم است تا هر دو طرف کارفرما و دولت در تأمین هزینه صندوق
مشارکت داشته باشند تا درآمد صندوق بیمه بیکاری به متوسط جهانی برسد.
مدت پرداخت :مهلت پرداخت مقرری در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بی نظیر است .بازه طوالنی پرداخت حتی از میزان
زیاد پرداخت تأثیر بیشتری در سوءاستفاده از مزایای بیمه بیکاری دارد .مهلت طوالنی سبب می شود که حتی در صورت
کمبود مقرری فرد اشتغال مجدد خود را پنهان نماید (سام آرام)165:1392 ،
 4-2بایسته های سیاستی
هرگونه سیاست ممانعت از سوءاستفاده از یک مزیت اجتماعی می بایست بر سه حوزه کاهش انگیزه سوءاستفاده ،تقویت روند
کشف سوءاستفاده و جریمه تخلفات به سبب بازدارندگی چنان تمرکز کند که روند خدمت رسانی و بهره مندی همگانی از
مزیت اجتماعی مختل نشود.
کاهش انگیزه سوءاستفاده
بنابر ارزیابی قانونی و فرآیندی بیمه بیکاری موارد ذیر عوامل اصلی کاهش انگیزه سوءاستفاده می باشند:
 مشارکت کارفرما و کارگر در بُعد نظارتی صندوق:
می توان برای نمایندگان کارفرمایان و کارگران کرسی های نظارتی بر صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفت تا روحیه مشارکت در
توزیع مزیت اجتماعی بیمه بیکاری تقویت گرد د .شفافیت این نهاد ،هر میزان سوءاستفاده و بحث در مورد علل آن توسط این
نهاد مشارکتی سوءاستفاده را کاهش می دهد.
 مشارکت دولت و کارگر در منابع مالی صندوق:
عدم مشارکت دولت در منابع مالی صندوق و تأمین هزینه اجرایی آن از سوی دیگران نه تنها انگیزه بهره وری در اجرای قانون
را از بین می برد بلکه موجب بی انگیزگی دولت در تحقق اهداف بیمه بیکاری و بازتنظیم مجدد بازار کار می شود .بنابراین می
بایست با سهیم نمودن کارگر و دولت در تأمین منابع به سمت مبنای هزینه مشترک -منفعت حرکت نمود.
 کاهش مبلغ و مدت مقرری:
کاهش مقرری به حداقل دستمزد می تواند جذابیت سوءاستفاده از بیمه بیکاری را از بین ببرد و ضمن افت ناگهانی دستمزد و
افتادن در ورطه فقر بر سطح پوشش بیمه بیکاری نیز بیفزاید .از آنجا که اشتغال مجدد پنهان فرد اصلی ترین شیوه تقلب در
بیمه بیکاری است لذا زمینه ساز اصلی تقلب را می توان مدت طوالنی بهره مندی از بیمه بیکاری دانست .لذا کاهش مدت
زمان مقرری به متوسط منطقه ای و اروپایی حداکثبر  12ماه می تواند زمینه سوءاستفاده را از بین ببرد.
کاهش زمان فرایند بیمه بیکاری:
مدت طوالنی برقراری مقرری نه تنها کیفیت خدمت بیمه بیکاری را به شدت کاهش می دهد بلکه با فلسفه صیانت از فرد در
برابر تالطم طبیعی بازار کار نیز در تضاد است .همچنین طوالنی شدن این مدت زمینه ساز سوءاستفاده از بیمه بیکاری است.
زیرا احتمال اشتغال مجدد فرد را افزایش می دهد و انگیزه فرد را به سبب هزینه پیگیری که برای برقراری مقرری نموده است
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برای اعالم اشتغال مجدد کاهش می دهد .لذا می بایست با مکانیزه نمودن فرآیند و اصالح گلوگاه های آن ،مدت زمان فرآیند
را کاهش داده و زمینه سوءاستفاده را از بین می برد(بابایی.) 39:1390 ،
 -۵چالشهای پیش روی سازمان تامین اجتماعی در حوزه بیمه بیکاری
چالش ها و م شکالتی که سازمان تامین اجتماعی در طول این سالیان با آن مواجه بوده  ،خود به دو بخش چالشهای بنیادین و
تشدید کننده افراز میشود:
 ۵-1چالشها و مشکالت بنیادین
مبدا و منشا این مشکالت عمدتا برخاسته از ساختارهای حاکم بر نهاد تامین اجتماعی است و یا بهدلیل تاثیر پذیری از عوامل
بیرونی همچون شرایط اقتصاد کالن است .این دسته از عوامل جز از طریق اصالحات ساختاری مرتفع نخواهند شد.
الف -دولتی بودن تصمیمگیران سازمان :در دهه  80در دو نوبت اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفت.
در اساسنامه مصوب سال  ،83شورای عالی تامین اجتماعی از  8عضو دولتی 4 ،عضو کارفرمایی و  3نفر از نمایندگان
بیمهشدگان تشکیل میشد که اعضای هیات مدیره را انتخاب میکردند .اما در سال  89دولت دهم با همراهی مجلس،
اساسنامه را دوباره تغییر داد و سازمان را به صندوق فروکاست و هیات امنا را به جای شورای عالی تامین اجتماعی نشاند .بر
این اساس ،هیات امنا از  6عضو دولتی 2 ،عضو کارگری و  1عضو کارفرمایی تشکیل شد که عدم توازن در آن مشهود است .
اساسنامه مصوب سال  1383نسبت به اساسنامه فعلی سازمان تامین اجتماعی  ،همخوانی بیشتری با منطق سهجانبه گرایی
داشت.
ب -کاهش نسبت پشتیبانی :شاخص «نسبت پشتیبانی» برابر است با نسبت تعداد بیمهشدگان به تعداد مستمری بگیران.
کاهش این نسبت خود برخاسته از عواملی همچون کاهش میانگین سن بازنشستگی  ،گسترش پوشش بازنشستگی ،اشکاالت
در تعاریف و مصادیق مشاغل سخت  ،اعطای بازنشستگی زودهنگام و افزایش امید به زندگی است .براساس آمارهای سازمان
تامین اجتماعی ،این نسبت در  20سال اخیر  45درصد کاهش داشته وبه  4به  6در سال  98رسیده است.
ج -تاثیرپذیری از اقتصاد کالن :در دورههای رکود شاهد کاهش چشمگیر در کیفیت خدمات دهی این سازمان هستیم.
د -تعارض منافع کارفرما و سازمان  :تعارض منافع یکی دیگر از مشکالت کنونی مابین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان و
پیمانکاران است که برخوردهای سلیقه ای  ،عدم اجرای برخی قوانین و حتی تمرکز ماموران مالیاتی بر حسابرسی به جای
بازرسی ،از این چالش ناشی میشود .مشکالتی مانند حسابر سی دفاتر در بازه زمانی بیش از یک سال ،دریافت حق بیمه قرارداد
از پیمانهای خرید و فروش و عدم اجرای ماده  11قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و ماده  40قانون
رفع موانع تولید و رقابت پذیری نیز زیل این چالش محسوب میشوند(عزیزی.) 49:1392 ،
 2-۵مصادیق غیر ارادی و اثرات طول بیمه بیکاری در فرانسه
خطر در صورتی اجتماعی است که در وهلۀ اول ،بر زندگی اقتصادی بخش اعظم افراد اجتماع ،تأثیر عمیقی بگذارد و این
تأثیرگذاری چنان باشد که ضرورت تقبل جمعی جهت پوششدادن آن احساس شود:
 1-2-۵تأثیر اقتصادی
الزم است حوادثی که بیمه بیکاری خوانده می شود ،اثری مشترک بر وضعیت اقتصادی افراد بگذارد (Dupeyroux, 1993 :
n: 6).منظور از تأثیر بیمه بیکاری بر وضعیت اقتصادی آن است که بیمه بیکاری توانایی بهدستآوردن درآمد را کم کند یا
این توانایی را بهطور کلی از فرد بگیرد یا آنکه با تحمیل هزینه بر فرد ،امرار معاش را برای او دشوار سازد .درصورتیکه کاهش
درآمد شخص با افزایش هزینه ها همراه شود ،مشکالت اقتصادی فرد ،دوچندان می شود(Chauchard,2000 :5).
این معیار آنچنان با اهمیت است که یکی از نویسندگان،معتقد به پیوند بیمه بیکاری به خسارت اقتصادی حاصلشده است ،به
گونه ای که می توان آن را «خطر اقتصادی» تلقی کرد (Alfandari, 1997 :9).این در حالی است که نویسنده ای
دیگرمعتقد است امکان ابراز بیمه بیکاری به صورت واحد پولی ،به این معنا پنداشته شده که بیمه بیکاری ،خاص خطرهای
اقتصادی هستند  (Chauchard, 2001 :2به نقل از اکبری پور.)172 :1392،
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می توان بیمه بیکاری را بر اساس نتایج آن ،در دو دسته قرار داد :دسته ای که مربوط به کسب درآمد می شود؛ این خطرات یا
توانایی کارکردن افراد را کاهش می دهد مانند بیماری ،پیری ،ازکارافتادگی ،یا بدون آسیبزدن به توانایی انجام کار ،مانعی بر
سر اعمال این توانایی ایجاد می کند مانند بیکاری .دسته دیگر از بیمه بیکاری ،با بهکارگیری درآمدها ارتباط دارد؛ به این
صورت که تحمیل هزینه می کند و سطح زندگی افراد را پایین می آورد ،مانند بیماری متضمن هزینه های پزشکی و
پیراپزشکی یا مشکل مسکن و هزینه های مربوط به خانواده.
ال هرچند ازکارافتادگی منجر به پایینآمدن
اگرچه نمی توان به طور مطلق ،قائل به وجود مرزی میان موارد مذکور شد ،مث ً
توانایی کسب درآمد می شود ،ممکن است هزینه هایی نیز بر فرد تحمیل کند.
در حقوق فرانسه ،بیمه بیکاری به واسطۀ آثارش بر دارایی اشخاص بیمهشده تعریف شده است .به همین دلیل است که برای
شناسایی بیمه بیکاری ،بند  2ماده  111-1قانون تأمین اجتماعی فرانسه ،مصوب سال  1945بر عنصر نتیجه تأکید میورزد.
طبق این بند ،تأمین اجتماعی« ،کارگران و خانواده های آن ها را در برابر خطراتی که مستعد کاهش یا ازبین بردن توانایی
کسب درآمد باشد ،تضمین می کند و هم زمان هزینه های مربوط به پدرشدن ،مادرشدن و هزینه های خانواده را پوشش می
دهد».
در نظام تأمین اجتماعی ایران نیز بهمنظور ارائه حمایتهای اجتماعی ،همواره پیامدهای اقتصادی لحاظ شده است .در ماده 1
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ایران ،مصوب سال  ،1383حمایت از همۀ افراد کشور در برابر رویدادهای
اقتصادی ،ازجمله اهداف برقراری تأمین اجتماعی خوانده شده است .در قانون تأمین اجتماعی نیز هرچند بهطور مستقیم به
مسئلۀ آثار اقتصادی اشاره نشده ،کلیۀ تمهیدات بهمنظور رفع آثار منفی اقتصادی پیش بینی شده است.
 2-2-۵تقبل جمعی
عالوه بر عنصر پیامد که در شناسایی بیمه بیکاری نقش مهمی دارد ،شیوة مدیریت خطر نیز ضابطه ای از ویژگی اجتماعی آن
را نشان می دهد .مفهوم بیمه بیکاری که بهواسطۀ حقوق تأمین اجتماعی از مفهوم خطر در عرصۀ بیمه متمایز شده است،
ویژگی جمعی تقبل را بیان می کند  (: (Alfandari, 1997 :14بیمه بیکاری ،خطری است که نهادی جمعی با نظر به عدم
توانایی فرد در مواجهه مستقل با واقعه ،آن را متقبل می شود(Millet, 1998: 354).
مدیریت بیمه بیکاری از طریق سازمان های تأمین اجتماعی و بر پایۀ نظریۀ همبستگی است که در آن برخالف مدیریت
خطرات توسط بیمه های خصوصی ،مسئلۀ سود دهی و منفعت مطرح نیست .خطری که اجتماعی شده ،با اتکا به توزیع آثارش
مطابق با «اصل همبستگی»،آرمان عدالت توزیعی را محقق می کند و مهار نتایج حوادث را بنابر اصل انصاف ،مدنظر قرار می
دهد  (Ewald, 1986: 356).در عرصۀ تأمین اجتماعی ،فن بیمه که از جمعیکردن برخی حوادث ،نشأت گرفته است ،به
قشر وسیعی از جامعه منتقل می شود و از طریق نظریۀ همبستگی،تبدیل به «شیوه ای سودمند برای جمعیکردن مضرات» می
شود  (Ewald, 1986: 371).بنابراین خطری که توسط شرکت بیمۀ خصوصی تقبل می یابد و روش بیمه ای جهت مدیریت
آن به گرفته می شود ،اجتماعی نیست ،بلکه خطر در صورتی اجتماعی است که خارج از «بازار رقابتی»قرار گیرد (Millet,
1998: 355).
دولت ها به عنوان نمایندة افراد اجتماع ،در جهت تقبل جمعی آثار بیمه بیکاری عمل می کنند .مسئله مدیریت بیمه بیکاری
توسط دولت ها ،لزوماً به معنای نقش این نهاد در تأمین منابع مالی حمایت های اجتماعی و پرداخت حق بیمه نیست ،بلکه
صرف قراردادن تکلیف نظارت و مدیریت بر دوش نهادهای دولتی ،جهت تحقق این شرط کافی است .
 -۶رویکرد تطبیقی خألهای قانونی جهت تعریف بیمه بیکاری و تالش آموزه ها در این عرصه
هرچند بیمه بیکاری ،عنصر اصلی در طراحی نظام حمایت های اجتماعی است و موجودیت تأمین اجتماعی ،برخاسته از بیمه
بیکاری است ،در قوانین ایران و فرانسه ،خألهایی برای تعریف این اصطالح به چشم می خورد .وجود خأل در قوانین و مقررات
مربوط به تأمین اجتماعی فرانسه ،نظریه پردازان این کشور را بر آن داشته است که در صدد ارائۀ تعریفی جامع در این خصوص
برآیند .
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با بررسی قوانین داخلی و بین المللی معلوم می شود قانونگذار ،تالشی جهت تعریف مفهوم بیمه بیکاری به عمل نیاورده و تنها
به ذکر مواردی اکتفا کرده است .در عرصۀ حقوق اجتماعی و با کاوش در متون قانونی متعدد ،تمایلی یکسان جهت شناساندن
مفهوم بیمه بیکاری ،صرفاً با نامبردن حوادث دیده می شود .بنابراین مفهوم مزبور علیرغم اهمیت و غنای خود ،همچنان در
متون قانونی مبهم مانده است.
در توافق نامه شماره  102سازمان بینالمللی کار ،مصوب سال  1952میالدی که راجع به حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی
است ،همچون بسیاری از متون دیگر ،خطر به صورت مجموعه ای از حوادث بیان شده که در برابر آن ،تضمینی از سوی دولت
برای همۀ مردم یا بخش هایی از جمعیت تقاضا شده است .در حقوق فرانسه نیز می توان به ماده  1قانون  30آوریل  1930که
بیمه های اجتماعی را برقرار ساخته ،اشاره کرد .این ماده ،خطرات بیماری ،ازکارافتادگی پیش از موعد ،سالخوردگی و مرگ را
برشمرده است (اکبری پور.)169 :1392،
در قانون تأمین اجتماعی  1945نیز سیاهه ای از بیمه بیکاری ایجادشده در ارتباط با مشکالت اجتماعی پس از جنگ ،ارائه
شده است )Riot, 2005: 3(.با بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی در ایران نیز این مسئله روشن میشود که
هرچند در برخی بندهای ماده  1قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بندهای ششگانۀ ماده  3قانون تأمین
اجتماعی ،مصوب سال  ،1354بیمه بیکاری برشمرده شده است و در قانون تأمین اجتماعی شیوه های تحت پوشش قرارگرفتن
آن ذکر شده است اما قانونگذار نهتنها تعریفی از بیمه بیکاری بیمه بیکاری به دست نداده است بلکه حتی در هیچ جای قانون
به اصطالح مزبور اشاره ای نکرده است(موالبیگی.)131:1386 ،

نتیجه گیری
بیمۀ بیکاری به عنوان یکی از سازوکارهایی است که به منظور حمایت از کارگران هنگام از دست دادن شـغل تـا زمـانیکه شغل
متناسبی به دست آورند ،تدارک دیده شده اسـت و در کـوتاه مدت میتواند از آثار منفی بیکاری غیرارادی بکاهد .همانطورکه
یافته ها حکایت میکند ،این برنامه دچار چالش هایی است که ادامۀ این وضـعیت بـرنامه را دچـار تبعات منفی میکند .پس
الزم است که مسئوالن اجرای این طرح ،نقاط قـوت و ضعف و چالش های اجرایی و قانونی این قانون را مورد تجزیه و تحلیل
قرار داده و با تشکیل جلسات مشترک ،این قانون را مورد ارزیابـی قـرار دادهـ و با نگاهی نقادانه ابعاد این طرح را بررسی و
راهکارهای برونرفت از این چالش ها را نـیز ارائه کـنند.
دولت فرانسه با هدف کاهش هزینهها و سازماندهی بازار اشتغال ،از مدتها پیش در پی اصالح نظام بیمه بیکاری این کشور
است .با این حال ،رونمایی از این اصالحات به علت بحران ناشی از جنبش جلیقه زردها و به تبع آن برگزاری مباحثه بزرگ ملی
و همچنین انتخابات پارلمان اروپا به تاخیر افتاد .فرانسه یکی از پرمزیت ترین کشورهای اروپایی در زمینه پرداخت بیمه بیکاری
است و این امر در بسیاری از موارد باعث شده است بیکاران و بویژه مدیران بیکار به علت دریافتی نسبتاً باال در دوران بیکاری
تالش چندانی برای ورود مجدد به بازار کار نداشته باشند .میزان کسری نظام بیمه بیکاری فرانسه نیز به  35میلیارد یورو
رسیده است  .عامل بیکاری یکی از معضالت بزرگی ست که هر دولت و کشوری با آن روبروست و برای اینکه بتوانند متناسب با
آن برخورد کند نیازمند تداعی و تدوین یک سری آیین نامه و پیش شرط هایی ست جهت بسترسازی مناسب و مقابله با
بیکاری ،همچنین برای اینکه بتوان ن رخ بیکاری و تورم را کنترل نمود نیازمند پرداخت حق بیمه ای با نام بیمه بیکاری خواهیم
بود که این قانون و آیین نامه ها متناسب با هر کشور متفاوت خواهد بود.
از آنجایی که کشور فرانسه یکی از کشورهای پیش گام در صنعت بیمه بوده و متعاقب آن بهره گیری بسیاری از قوانین کشور
ایران از قانون های فرانسه این امر در اذهان عمومی شکل می گیرد که قانون بیمه بیکاری در ایران نیز باید بمانند قانون بیمه
بیکاری و یا نزدیک به آن تداعی شده باشد که این امر خالف واقع می باشد .یکی از دالیل اصلی که باعث می شود این امر
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شکل نگیرد میزان درآمد و وضعیت اقتصادی بسیار متفاوت دو کشور می باشد از اینرو کشورها برای خود یک سوپاپ و به
نوعی یک تنظیم کننده شریان پرداختی در نظر می گیرند که در بدترین شرایط نیز بتوانند متناسب با آن قوانین و بندها
اقدامات الزم در جهت پرداخت را داشته باشند.
دولت فرانسه با تدابیری به دنبال محدود کردن آسیب پذیری اشتغال و صرفه جویی در هزینههای دولت است.
پس در نهایت باید گفت قانون بیمه بیکاری در هر سطح و وضعی قرار گیرد نیازمند مقداری سکوت خواهد بود که بتواند راه
هایی برای اعمال تکدی دولتی وجود داشته باشد و همچنین هر ساله نیازمند یک سری اصالحات جزئی و هر  5سال نیازمند
یک سری اصالحات کلی باتوجه به شرایط مقتضی می باشد و باید گفت که برخی قوانین نیازمند اقتباس گیری می باشند ولی
باید خود محور و استقالل مند باشند که امر بیمه بیکاری نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.
در کشور ما بهترین ها برای بیکاران قبال شاغل در قانون بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است .
مشکالت ناشی از ابهامات قانونی در بیمه بیکاری در ایران را می توان به شرح ذیل نام برد:
قانون بیمه بیکاری فاقد صراحت و شفافیت الزم است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم :
الف ) مشمولیت کارگران فصلی و مغایرت آن با ماده  2قانون ( آماده به کار بودن ) زیرا در فصـل غیرکار آماده به کار نیست .
ب ) قانون بیمه بیکاری ناظر به بخشی از بازار کار ایران است که قانونا از انعطاف پذیری الزم برخوردار نیست.
ج ) حوادث قهریه و حوادث غیر مترقبه حوادثی اسـت که از ید قدرت کـارفـرمـا خـارج اسـت و نباید بیکاری کارگران در اثر
این حوادث را به کارفرما ارتبـاط دهیم و فقـط از صـندوق بیـمه بیکـاری جبران خسـارت نماییم و نقش دولت را در این موارد
صفر نشان دهیم .
د ) افراد دارای  55سال و بیشتر از مقرری بیمه بیکاری بهره مند می شـوند به طـوری کـه این بهره مندی تا  9/5سال
افزایش می یابد .
هـ ) قانون بیمه بیکاری در حمایت از شاغلین که بیکار می شوند و بیکـاری آنـان خـارج از میل و اراده است ،
ال شاغل نادیده گرفته شده
 درآمدهای غیر ناشی از کار مثل واسطه گری و  ...استثناء نشده است .پس حمایت از افراد قب ًاست .
 نادیده شدن تشویق به اشتغال در قانون بیمه بیکاری و ایجاد امکان سوء استفاده مدت دریافت بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشـستگی و از کـارافتادگی و ..محسـوب خواهد شد که دراینجا تفاوتی بین فرد شـاغل و فرد بیـکار قـائل نیسـت و ضـمن ًا بار مـالی اضافه ای برای تامین اجتمـاعی دارد  .این موضـوع
موجـب می شـود که فـرد با تبـانی با کـارفـرمـا از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شود .
 مدت استحقاق بیمه بیکاری برای افراد شاغل وسوسه برانگیز است . کمتر نبودن مقرری بیمه بیکاری از حداقل دستمزد نیز وسوسه برانگیز است . پرداخت مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری مشوقی دیگر است . در صورت کشف اشتغال پنهان استرداد وجوه دریافتی مجازات مناسب و عامل بازدارنده ای نیست . آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در برخی موارد تکرار قانون است و بر ابهـامات قـانون افـزوده اسـت به طوری که از 24ماده و  12تبصره آن فقط  14ماده و تبصره جنبه اجرایی دارند  ،بقیه تکرار قانون هستند.
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