
1

:اظهارنظر كارشناسي درباره

»)همگاني(بيمه اجتماعي فراگير طرح«
 طرح مشخصات

 دومـ سال نهمدوره

:شماره ثبت

298 

: چاپ شماره

578 

:تاريخ چاپ

26/3/1392 

:ترانام دف

 اجتماعيمطالعات

 مطالعات حقوقي

 مطالعات اقتصادي

 مشخصات گزارش

:مسلسلشماره

1-21013130 

:تاريخ انتشار

16/2/1393 

نام خدابه

 مقدمه

، برخورداري از تأمين اجتماعي يك حق همگاني ايران نهم قانون اساسي جمهوري اسالميو اصل بيست براساس

حدود حدود دهد كه هنوزمي وجود ضرورت پوشش تأمين اجتماعي براي همه افراد جامعه، برآوردها نشانبا. است

و بيكاران جوياي كار((از فعاالن بازار كار از فعاالن بازار كار درصددرصد 4040 و بيكاران جوياي كارشاغالن بازنشستگي، بازنشستگي،((زير پوشش بيمه اجتماعي زير پوشش بيمه اجتماعي ) ) شاغالن

طر هرچند كه بخش عمده..نيستندنيستند) ) ازكارافتادگي، فوتازكارافتادگي، فوت ح بيمه سالمت ايرانيان، از پوشش اي از اين افراد از طريق

.اند، اما اين امكان براي پوشش بيمه اجتماعي آنها فراهم نشده است بيمه سالمت برخوردار شده

مي توجه به اينكه خأل پوشش بيمه با ها را در شرايط خطر مانند حوادث منجر تواند خانواده هاي اجتماعي

و نيز در دوران به فوت يا از هاي جدي روبرو سازد، در صورت ادامه روند سالمندي با بحرانكارافتادگي

و بيمه نشدن بخش قابل توجهي از جامعه همزمان با تغيير تركيب جمعيت كشور به سمت سالمندي،  موجود

و ناامني اجتماعي شود اين وضعيت مي برمبناي اين ضرورت، طرح بيمه اجتماعي. تواند موجب گسترش فقر

و خانوارهايي كه از اين پوشش برخوردار نيستند، ارائه شده استفراگير، با هدف پو .شش تمام افراد

 ارزيابي كارشناسي طرح

با بر واقعيت اين طرح مبتني و هاي علمي بيمه رعايت چارچوب هاي موجود نظام تأمين اجتماعي كشور

و در صورت تصويب، از تواند مشكالت بخش عمدهمي اجتماعي ارائه شده است جامعه را در قبال نظام اي

باوجود اين، براي افزايش. هر چند از جهت منابع آن با ايرادات جدي مواجه است. بيمه اجتماعي برطرف سازد

و ضعف آن اهميت دارد قابليت .هاي اجرايي طرح توجه به نقاط قوت

 نقاط قوتنقاط قوت

ـ مهمترين نقطه قوت طرح فراهم كردن امكان برخورداري از تأمين اجتماعي براي افرادي است كه تاكنون از

. اند آن برخوردار نبوده

هاي تشكيل يك صندوق مجزا براي اين بيمه يك نقطه قوت است چراكه سازوكارهاي اين نوع بيمه با بيمهـ

و صندوق اجتماعي اجباري تاكنون قادر به پوشش دادن جامعه هدف اين هاي بيمه اجباري كامالً تفاوت دارد

و نيستند . طرح نبوده

بهـ و عشاير و مأموريت قانوني صندوق بيمه اجتماعي روستاييان اش با صندوق موضوع اين لحاظ ماهيت

اعم از شهر بنابراين، ادغام اين دو صندوق با هدف اجراي بيمه فراگير در تمام نقاط كشور. طرح مشابه است

.طور يكسان جزء نقاط قوت طرح استو روستا به

و درصد70تعيين سطح درآمد مبناي حق بيمه معادلـ حداقل دستمزد قانون كار جزء نقاط قوت طرح است

و توسط بيمه شده قابل پرداخت شود كه حق بيمه اين صندوق نسبت به ساير صندوقمي موجب ها ارزانتر

و بار مالي سنگ .يني به دولت تحميل نشودباشد
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مي بيمهعيـ تجم شود هاي اجتماعي كه جنبه حمايتي دارند زيرمجموعه اين صندوق نقطه قوت ديگر طرح است كه موجب

.اي بهتر بتوانند انجام وظيفه كنند هاي ديگر بيمه صندوق

 نقاط ضعفنقاط ضعف

و ماهيت صندوق به آيين)1(ـ در ماده شد، تصويب مقررات مربوط به تعهدات، منابع كه.ه استنامه مصوب دولت موكول از آنجا

و بين نسلي و تكاليف متقابل بيمه بيمه اجتماعي جنبه بلندمدت و بيمه دارد، بهتر است تمام شرايط مربوط به حقوق در گر شونده،

و صرفاً نحوه اجراي آن به آيين .نامه محول گردد قانون مشخص شود

از محل درآمدهاي قانون) معادل پنجاه درصد حق بيمه(، مقرر شده كه سهم دولت از حق بيمه اين افراد)2(ماده»3«در تبصرهـ

و صندوق را از ابتدادر. ها تأمين شود هدفمندسازي يارانه حالي كه تحقق درآمدهاي موضوع اين قانون همواره با ابهام مواجه بوده

به.د ساختبا ناپايداري منابع مالي روبرو خواه علت ايجاد بار مالي براي دولت مغاير اصل هفتادوپنجم ازسوي ديگر اين موضوع

.قانون اساسي است

دردر. مقرر شده كه حق بيمه سهم بيمه شده از محل يارانه سهم خانوار تأمين شود)3(در مادهـ خصوص نرخ حالي كه اين طرح

و دولت صراحت الزم را و سهم بيمه شده .در نتيجه الزم است اين ماده از اين جهت رفع ابهام شود. ندارد حق بيمه

مي خصوص مواردي كه اعضاي اين صندوق مشمول بيمهدر)4(مادهـ و نحوه ادامه پوشش آنها، صراحت الزم هاي اجباري شوند

.تر اين تكليف آنها مشخص شود بهتر است با عباراتي شفاف. را ندارد

ميو هاي سنگين نقل شدگان به صندوق جديد هزينه نتقال سوابق بيمهاموضوع،)5(مادهدرـ كه انتقال سوابق را به آنها تحميل كند

و احتساب سوابق به صراحت بهتر است نحوه انتقال حق بيمه. عمالً قادر به پرداخت آن نخواهند بود و از تحميل بيان شده ها

. ها به بيمه شده جلوگيري شود هزينه

و پيشنهاد نتيجه  گيري

و تخصصي يك صندوق جدا مييك ضرورتيك ضرورتايجاد بيمه اجتماعي فراگير در قالب و اجراي آن تواند ضمن كاهش فشارهاي است

اوالً غيرمطمئن بودن منبع نقطه ضعف اصلي طرح.وارده بر نظام اقتصادي كشور، از وقوع مشكالت اجتماعي آتي نيز جلوگيري كند

و ثانياً لحاظ شده از قانون هدفمندسازي يارانه و مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي استها درصورت.داشتن بار مالي

.ولي در جزئيات نياز به اصالح داردبوده كليات طرح قابل پذيرشو پذيرش بار مالي از سوي دولت رفع اين مشكل 


