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چکیده
نظامهــای گوناگــون حمایتهــای اجتماعــی در سراســر جهــان بــا چالشهایــی بــرای

فراهــم کــردن پوششــی کامــل و مؤثــر بــرای کارگــران در انــواع مختلــف اشــتغال ازجملــه
اشــکال «جدیــد» اشــتغال مواجــه هســتند .برخــی ترتیبــات نوظهــور کار و اشــتغال ممکــن

اســت انعطافپذیــری بیشــتری بــرای کارگــران و کارفرمایــان فراهــم ســازند ،امــا همیــن

ترتیبــات ممکــن اســت بــه ایجــاد شــکافهای چشــمگیری در پوشــش حمایتهــای

اجتماعــی منجــر شــوند .آنهــم درزمانــی کــه انتظــارات (تقاضاهــا) از نظامهــای
حمایــت اجتماعــی در حــال افزایــش هســتند .،بنابرایــن الزم اســت کــه نظامهــای
حمایتهــای اجتماعــی تقویتشــده بــا شــرایط وفــق پیــدا کننــد تــا همچنــان بتواننــد

نقــش کلیــدی خــود را در پیشــگیری از بــروز و کاهــش فقــر ،تقویــت امینــت درآمــد و

کاهــش نابرابــری ایفــا کننــد .ایــن مقالــه مــروری از رویکردهــای نوآورانــه ارائــه میکنــد.
چنیــن رویکردهایــی توســط کشــورهای مختلــف بــرای ترمیــم شــکافهای مربــوط بــه
پوشــش و کفایــت و همچنیــن ســازگاری نظامهــای حمایــت اجتماعــی بــا شــرایط و
تقاضاهــای در حــال تغییــر از طریــق ترکیبــی از ســازوکارهای مشــارکتی و غیــر مشــارکتی

مورداســتفاده قرارگرفتهانــد .تمرکــز ایــن مقالــه بیشــتر روی دســتهبندیهای مختلفــی
از کارگرانــی اســت کــه اغلــب بــا شــکافهای حمایــت اجتماعــی مواجــه هســتند ،بــرای
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مثــال کارگــران پارهوقــت ،کارگرانــی کــه بــا قراردادهــای موقــت کار میکننــد ،کارگــران

خویشفرمــا و کســانی کــه روابــط اســتخدامی روشــنی ندارنــد و کارگــران مشــغول بــه

کار در پلتفرمهــای دیجیتــال.

1

 .1مقدمه
ازآنجاییکــه دنیــای کار در حــال تکامــل و شــکلگیری توســط روندهــای جهانــی از

قبیـ�ل دیجیتـ�ال شـ�دن ،اتوماسـ�یون و جهانیشـ�دن و همچنیـ�ن تغییـ�رات اجتماعـ�ی-

جمعیتــی اســت .نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی هــم بایــد بــا تقاضاهــا و شــرایط در
حــال تغییــر انطبــاق یابنــد (2018a ،2017a ،ILO؛ اتحادیــه بینالمللــی تأمیــن اجتماعــی

– .)2006 ،1ISSAبهطــور خــاص ،رونــد فزاینــده تنــوع ترتیبــات کاری در کشــورهای

درحالتوســعه و همچنیــن در کشــورهای توســعهیافته بــه یــک ویژگــی متمایــز بازارهــای
کار امــروزی تبدیــل شــده اســت .درحالیکــه بــا ظهــور اتوماســیون و دیجیتالــی شــدن،
برخــی از آَشــکال ســنتیتر اشــتغال در حــال محــو شــدن یــا دچــار تحــول هســتند،
اَشــکال جدیــدی از اشــتغال هــم وجــود دارنــد کــه همــراه بــا مشــاغل و بخشهــای
جدیـ�دی مثـ�ل اقتصـ�اد پلتفـ�رم رشـ�د کـ�رده انـ�د (سـ�ازمان همـ�کاری و توسـ�عه اقتصـ�ادی –

2016 ،2OECD؛ .)2017c ،2017b ،ILO
اَشــکال متعــددی از اشــتغال جدیــد در اشــتغال غیراســتاندارد ( 3)NSEیافــت میشــوند

کــه گســترهای از توافقــات قــراردادی را توصیــف میکننــد .ایــن شِ ــکل از اشــتغال از
1. International Social Security Association
2. Organization for Economic Co-operation and Development
3. non-standard employment
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روابــط اســتخدامی اســتاندارد وابســته ،تماموقــت بــا انتهــای بــاز (بــدون قــرارداد ثابــت)

کــه نقطــه مرجــع کلیــدی بــرای اغلــب چارچوبهــای سیاســتی و قوانیــن مختــص تأمیــن
اجتماعــی و کار اســت تبعیــت نمیکنــد ( ،2016a ،ILOدِگریــس .)2016 ،1اَشــکال جدیــد
اشــتغال فرصتهــا و درعینحــال چالشهایــی پیــشروی بازارهــای کار و حمایتهــای

اجتماعــی قــرار میدهنــد ( .)2017d ،ILOکارهــای پارهوق��ت و موقت��ی اغل��ب بهعنــوان

ســازوکارهایی بــرای افزایــش انعطافپذیــری بــازار کار تلقــی میشــوند .چنیــن ترتیبــات
اســتخدامی باعــث میشــوند تــا برخــی مــردم پیونــد بهتــری بیــن زندگــی و کار خــود
ایجــاد کننــد و توازنــی بیــن کار و زندگــی آنهــا برقــرار شــود ،امــا بایســتی خاطرنشــان

کــرد کــه اینچنیــن ترتیباتــی باعــث ایجــاد ریســک باالتــر فقــر در میــان کارگــران

در اشــتغال غیراســتاندارد میشــوند و اغلــب موجــب میشــوند کــه آنهــا در برابــر
پیامدهــای مالــی و ریســکهای اجتماعــی آســیبپذیر شــوند ،بنابرایــن تقاضــا بــرای
حمایتهــای اجتماعــی کافــی و جامــع را افزایــش میدهــد ( ،2016a ،ILOا ِسپاســوا 2و
دیگــران .)2017 ،کار پلتفرمــی و دیگــر اَشــکال کار از راه دور میتواننــد فرصتهایــی
بــرای کســب درآمــد اضافــی بــه شــیوهای انعطافپذیرتــر فراهــم ســازند ،بهعنوانمثــال

بــرای افــرادی کــه امــکان جابهجایــی بــرای آنهــا مشــکل اســت یــا افــرادی کــه
ت مراقبــت از دیگــران بــر عهده آنهــا اســت ( .)2016b ،ILOاســتخدام اســتاندارد
مســئولی 

در کشــورهای درحالتوســعه هیـچگاه رایــج نبــوده اســت ،بــه همیــن خاطــر کارفرمایــان به
اســتفاده هرچــه بیشــتر از ایــن نــوع از اشــتغال (غیررســمی و پارهوقــت) در بخشهــای

مختلــف اقتصــاد ازجملــه بخشهایــی همچــون ساختوســاز روی آوردهانــد .درنتیجــه،
ایــن مســئله بهطــور بالقــوه میتوانــد مشــکالت مــداوم کشــورهای درحالتوســعه در

مــورد ســطوح بــاالی غیررســمی بــودن را تشــدید کنــد (بِــرگ .)2017 ،3کارکنــان در

اشــکال غیراســتاندارد در مقایســه بــا کارکنــان اشــکال اســتاندارد.

1. Degryse
2. Spasova
3. Berg
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در بســیاری از مــوارد ،اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال میتوانــد باعــث ایجــاد کار
غیررســمی و نامطمئــن شــود ،چــه بــرای کســانی کــه در اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال

ســنتی کار میکننــد و چــه بــرای کســانی کــه در اشــکال جدیــد اشــتغال مثــل

پلتفرمهــای دیجیتــال مشــغول بــه کار هســتند ( 1.)2016a ،ILOبســیاری از کارکنــان در
چنیــن اشــکالی از اشــتغال غیررســمی نســبت بــه کارکنــان در اَشــکال اســتاندارد اشــتغال
مثــل مشــاغل تماموقــت ،امنیــت درآمــد و شــغلی پایینتــر ،شــرایط کاری بدتــر و ســطح

پوشــش حمایتهــای اجتماعــی پایینتــری دارنــد .حضــور زنــان ،جوانــان و مهاجــران
در چنیــن اَشــکال کار ،پررنگتــر از بقیــه گروههــا اســت .)2016 a،ILO( .اَشــکال
اینچنینــی اشــتغال تنهــا محــدود بــه کشــورهای توســعهیافته مشــاهده نمیشــوند

بلکــه در کشــورهای درحالتوســعه و اقتصادهــای نوظهــور نیــز وجــود دارنــد .در
کشــورهای درحالتوســعه و اقتصادهــای نوظهــور بخــش بزرگــی از کارگــران در اَشــکال
غیراســتاندار ِد اشــتغال ،هــم در بخشهــای ســنتی همچــون ساختوســاز و کشــاورزی

و بهطــور فزاینــدهای در بخشهــای نوظهــور کــه شــامل اقتصــاد دیجیتــال میشــود
مشــغول بــه کار هســتند .فقــدان حمایتهــای اجتماعــی بســیاری از کارگــران را بهســوی
اقتصــاد غیررســمی هدایــت میکنــد (.)2018b ،2017a ، 2016a ،ILO

عــاوه بــر ایــن ،تغییــرات جمعیتــی هــم ممکــن اســت بــر نظامهــای حمایــت

اجتماعــی و بازارهــای کار تأثیــر بگذارنــد (کمیســیون و اجتماعــی و اقتصــادی آســیا و
اقیانوســیه ســازمان ملــل –2017،2ESCAP؛  .)2013 ،ILOانتظــار م ـیرود کــه جمعیــت

جهــان در ســالهای پیــش رو افزایــش بیشــتری نســبت بــه قبــل داشــته باشــد و همچنین

پیشبینــی میشــود کــه پیــر شــدن جمعیــت بــه خاطــر نرخهــای مرگومیــر و بــاروری
 .1امــا یــک رابطــه مســتقیم یــک بــه یــک بیــن فرمهــای غیراســتاندارد اشــتغال و تزلــزل کاری وجــود نــدارد.
فرمهــای غیراســتاندارد کار شــامل فرمهــای مطمئــن و بــا پرداخــت بــاالی کار پارهوقــت میشــود ،در حالــی کــه
فرمهــای اســتاندارد اشــتغال میتوانــد شــامل وضعیتهــای بــا پرداخــت کــم و (برغــم وجــود قراردادهــای رســمی
دائــم) عــدم وجــود امنیــت کاری نیــز شــود.
2. The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
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کمتــر و امیــد بــه زندگــی بیشــتر بــا ســرعت بیشــتری روی دهــد .ایــن در حالــی اســت
کــه رشــد جمعیــت نیــروی بالقــوه کار در جهــان درحالتوســعه فرصتــی بــرای توســعه و

تأمیــن مالــی حمایتهــای اجتماعــی فراهــم میســازد ،عکــس ایــن رونــد در کشــورهای
پردرآمــد باعــث افزایــش دغدغههــای مربــوط بــه فرسودهشــدن پایــه و اســاس حــق

بیمــه بــرای بیمــه اجتماعــی میشــود .در همیــن حــال ،ســرمایهگذاری بــرای کــودکان
و جوانــان کــه بخــش اعظــم جمعیــت را در بســیاری از کشــورها تشــکیل میدهنــد ،بایــد
افزایــش یابــد (.)2017a ،ILO

شــکافها در تــدارک حمایتهــای اجتماعــی همــراه بــا ســطوح رو بــه رشــد اشــتغال

غیررســمی  ،ناامنــی و نابرابــری و نهادهــای کارگــری ضعیــف ایــن ریســک را بــه وجــود
میآورنــد کــه نظامهــای حمایــت اجتماعــی فعلــی و همچنیــن قــرارداد اجتماعــی ضمنــی

تحتفشــار بیشــتری قــرار گیرنــد (2016b ،ILO؛ بِــرگ .)2015 ،بیشــتر شــدن ناامنــی
درآمــدی و شــغلی و دســتمزد کــم باعــث افزایــش تقاضــا بــرای حمایتهــای اجتماعــی

میشــود و فشــارهای بیشــتری بــر طرحهــای بیمــه اجتماعــی و همچنیــن مســاعدت

اجتماعــی وارد میکنــد .ایــن روندهــا بهطــور همزمــان بــا توجــه بــه حــق بیمههــای
اجتماعــی و پرداخــت مالیــات باعــث فرســایش اســاس تأمیــن مالــی آنهــا میشــوند .در
مالــی حمایتهــای اجتماعــی مشــارکتی هــم باعــث
ایــن میــان ،شــکافهای تأمیــن
ِ
تضعیــف کفایــت نظامهــای حمایــت اجتماعــی میشــوند (ا ِسپاســوا و دیگــران.)2017 ،

ظرفیتهــای مالــی محــدود در بســیاری از کشــورها و وجــود رقابــت مالیاتــی باعــث
ایجــاد محدودیتهایــی بــرای دولتهــا شــده اســت ،ایــن کار باعــث ایجــاد اختــال

در توانایــی آنهــا در پاســخگویی بــه میــزان بــاالی تقاضــا بــرای ســرمایهگذاریهای
اجتماعــی موردنیــاز جهــت آمــاده ســاختن جوامــع و اقتصادهــا بــرای آینــده کار شــده
اســت .در حقیقــت ،دولتهــای زیــادی در سراســر جهــان نســبت بــه ایــن موضــوع

واکنــش منفــی نشــان میدهــد .در پــی احیــای اقدامهــای مربــوط بــه تثبیــت مالــی
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و سیاســتهای ریاضتــی اخیــر ،بســیاری از دولتهــا در کشــورهای درحالتوســعه

و کشــورهای توســعهیافته هزینههــای حمایــت اجتماعــی خــود را کاهــش دادهانــد و
سیاســتگذاری عمومــی خــود را محــدود ســاختهاند تــا فقــط افــراد نیازمنــد رســیدگی
کننــد ( .)2016b ،2017a ،ILOامــا بــدون شــک دولتهــا بایــد مســیر خــود را تغییــر
داده و خــود را بــرای آینــده پیــش روی کار آمــاده کننــد و در ســامت مــردم ،آمــوزش

و حمایتهــای اجتماعــی ســرمایهگذاری کننــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد نابرابــری را
کاهــش دهنــد .آنهــا در ایــن راســتا بایســتی پشــتیبانی الزم را از برابــری جنســیتی،
آمــوزش و حمایتهــای اجتماعــی بــه عمــلآورده و تحــول ســاختاری بازارهــای کار و
اقتصــاد را تقویــت کننــد و بــه مــردم در ســازگاری بــا چالشهــای آینــده کمــک کننــد

(.)2018c، 2017a ،ILO

در حقیقــت بســیاری از کشــورها ،ازجملــه کشــورهای بــا درآمــد کــم و متوســط

طرحهــای مربــوط بــه حمایتهــای اجتماعــی خــود را معرفــی کــرده و یــا آنهــا را

توســعه دادهانــد و کمکــم در حــال بنــا نهــادن نظامهــای خــود هســتند و بــا ایــن
کار سیاســتهای مرتبــط بــا حمایتهــای اجتماعــی را بهعنــوان اجــزای کلیــدی

راهبردهــای توســعه ملــی بــه رســمیت شــناختهاند ( .)2017c ،ILOدر کشــورهایی مثــل
آرژانتیــن ،کِیــپ ِورد و چیــن طرحهــای بازنشســتگی همگانــی یــا تقریبــ ًا همگانــی
ایجادشــدهاند؛ در همیــن زمــان اروگوئــه و اوکرایــن بــه پوشــش همگانــی دوره بــارداری

دســتیافتهاند ( .)2017a ،ILOکشــورهای دیگــر برنامههــای حمایتهــای اجتماعــی
خــود را بهگونـهای تغییــر دادهانــد کــه گروههایــی کــه قبـ ً
ا حــذف شــده بودنــد ازجملــه
کارگــران خویشفرمــا ،کارگــران پارهوقــت و کارگــران گوشبهزنــگ 1را دربرگیرنــده

(هیــل2015 ،2؛ مِسِ ــنجر 3و والــوت.)2015 ،4

1. on-call workers
2. Hill
3. Messenger
4. Wallot
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بااینوجــود ،همچنــان شــکافهای چشــمگیری در پوشــش بیمــهای وجــود دارنــد.

 ۷۱درصــد از جمعیــت جهــان ( 5.2میلیــارد نفــر) تنهــا از بخشــی از حمایتهــای اجتماعــی
بهرهمنــد هســتند ،آنهــم بهشــرط در دســترس بــودن آنهــا .تنهــا  ۴۵درصــد از جمعیــت

جهــان در عمــل تحــت پوشــش حداقــل یــک نــوع از مزایــای حمایتهــای اجتماعــی قــرار
دارنــد ( .)2017a ،ILOوجــود شــکافها در پوشــش حمایتهــای اجتماعــی و مزایــای
ناکافــی نهتنهــا نابرابــری و ناامنــی اقتصــادی (شــامل نابرابــری جنســیتی) را تشــدید

میکنــد بلکــه ممکــن اســت باعــث تضعیــف پایــداری مالــی نظامهــای حمایتهــای
اجتماعــی شــده و ریســک بــزرگ تضعیــف انســجام اجتماعــی را در پــی داشــته باشــد
(کمیســیون اروپــا2017 ،؛ 2017a ،ILO؛ ا ِسپاســوا و دیگــران .)2017 ،بنابرایــن ،کشــورها

نیــاز دارنــد اقداماتــی را در ایــن خصــوص انجــام دهنــد تــا میــزان پوشــش را بــا ایجــاد

کــف حمایتهــای اجتماعــی اســتوار گســترش دهنــد بهگونــهای کــه تمامــی جمعیــت
تحــت پوشــش قــرار گیرنــد و اســاس ســازوکارهای مالــی پایــدار و منصفانــ ه و نظــام

تأمیــن اجتماعــی فراگیــر رعایــت شــده و ســطوح باالتــری از حمایــت تضمیــن شــوند.

هــدف اصلــی ایــن مقالــه مــرور واکنشهــای سیاســتی نوآورانــهای اســت کــه

کشــورهای مختلــف بهکاربردهانــد تــا نظامهــای حمایــت اجتماعــی خــود را بــا تقاضاهــای

در حــال تحــول ،بهتــر منطبــق ســازند .ایــن مقالــه بهطــور خــاص اقداماتــی را در جهــت
گســترش پوشــش بیم ـهای کارگرانــی کــه قب ـ ً
ا تحــت پوشــش نبودهانــد را بــا توجــه بــه
شــرایط و نیازهــای خــاص آنهــا میآزمایــد تــا «هیچکــس از قلــم نیفتــد» .بــا ایــن هــدف،
ایــن مقالــه بــه دنبــال تشــخیص و بررســی راهحلهــای سیاســتی در سراســر جهــان اســت

کــه میتواننــد بــه تضمیــن حمایتهــای اجتماعــی همگانــی در جهــان کا ِر در حــال تغییــر
کمــک کننــد .تمرکــز اصلــی ایــن مقالــه روی اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال اســت ،امــا بــا

چشــماندازی گســتردهتر ،مطالعــه روی گروههــای دیگــری از کارگــران (نــه منحصــراً

ـران پلتفرمهــای دیجیتــال) را نیــز دربرمــی گیــرد .در اینجــا
کارگــران خویشفرمــا و کارگـ ِ
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هــدف ارائــه یــک مــرور کامــل از ایــن نوآوریهــای سیاســتی نیســت بلکــه هــدف برجســته

ســاختن رویکردهایــی منتخــب و گزینههــای سیاســتی بهمنظــور مشــارکت در ایــن
بحثهــای گوناگونــی از قبیــل :وضعیــت کلــی نظامهــای حمایــت اجتماعــی چگونــه بــوده

اســت؛ وضعیــت کلــی نظامهــای حمایــت اجتماعــی چگونــه میتوانــد باشــد و چگونــه در
ـال تغییــر خــود را انطبــاق دادهانــد.
واکنــش بــه موقعیتهــای در حـ ِ

ســاختار ایــن مقالــه بــه ترتیــب پیـشرو اســت .فصــل  ۲برخــی از مســائل کلیــدی مربوط
بــه پوشــش تأمیــن اجتماعــی کارگــران در اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال را بــا روشــن ســاختن
روابــط بیــن اشــتغال و حمایــت اجتماعــی (بخــش  )۲.۱مــرور میکنــد و بحــث جــاری در

مــورد جــدا ســاختن حمایتهــای اجتماعــی از اشــتغال را مطــرح میســازد (بخــش  )۲.۲و
جهــان در حــال تغییــ ِر کار
رویکــردی جامــع بــرای تقویــت حمایتهــای اجتماعــی بــرای
ِ

شــامل ســازوکارهای مشــارکتی و غیــر مشــارکتی را بررســی میکنــد (بخــش  .)۲.۳فصــل

 ۳بــر بیمــه اجتماعــی و ســازوکارهای دیگــر مشــارکتی تمرکــز دارد و نوآوریهــای سیاســتی
مربوطــه بــرای ســه گــروه مختلــف از کارگــران ،ازجملــه کارگــران پارهوقــت (بخــش ،)۳.۱

کارگــران موقــت (بخــش  ،)۳.۲کارگــران خویشفرمــا و افــراد بــا روابــط اســتخدامی نامعلــوم

(بخــش  )۳.۳و بهطــور خاصتــر کارگــران در پلتفرمهــای دیجیتــال (بخــش  )۳.۴را مطــرح

میســازد .ســپس بخــش  ۴تقویــت ســازوکارهای غیــر مشــارکتی بیمــه را بــرای تضمیــن

حداقلــی از حمایتهــای اجتماعــی بــرای همــه (بخــش  ،)۴.۱رویکردهــای مربــوط بــه درآمــد

پایــه همگانــی (بخــش  )۴.۲و پیامدهــای تأمیــن مالــی حمایتهــای اجتماعــی از طریــق وضع
مالیــات عمومــی (بخــش  )۴.۳بــه بحــث میگــذارد .فصــل  ۵مالحظاتــی در مــورد تضمیــن
حمایــت اجتماعــی همگانــی بــرای آینــده کار را مطــرح میســازد.
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 .۲تقویت حمایتهای اجتماعی برای آینده کار :مسائل کلیدی
 2.1پوشش حمایتهای اجتماعی برای کارگران در اَشکال غیراستاندارد اشتغال

تعــداد فزاینــده کارگــران در اشــتغال غیراســتاندارد کــه اغلــب بــا شــکافهایی در پوشــش
حمایتهــای اجتماعــی همــراه هســتند ،مخصوص ـ ًا زنــان ،بهعنــوان یکــی از چالشهــای
اصلــی آینــده نظامهــای حمایــت اجتماعــی شــناخته شــده اســت .کارگــران در اَشــکال
غیراســتاندارد اشــتغال اغلــب تحــت پوشــش قــرار ندارنــد و یــا تــا حــدودی تحــت پوشــش

نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی ،بهویــژه در طرحهــای مبتنــی بــر اشــتغال قــرار
دارنــد ( ILOقــرار دارنــد2016a ،2017d ،؛ ا ِسپاســوا و دیگــران.)2017 ،
در اقتصادهــای پیشــرفته اگرچــه اَشــکال اســتاندارد اشــتغال غالــب هســتند ،افزایــش

تعــداد کارگــران در  NSEباعــث ایجــاد هشــدار شــده اســت .در کشــورهایی کــه دارای
بخــش غیررســمی بــزرگ هســتند ،کار در اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال تــا حــدودی

بــا چالــش بزرگتــر غیررســمی بــودن همپوشــانی دارد کــه باعــث میشــود خیلــی از
کارگــران تحــت هیچگونــه حمایتــی نباشــند (.)2016a ،ILO
درحالیکــه برخــی کارگــران در اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال ممکــن اســت از

پوشــش محــروم باشــند ،دیگــر کارگــران ممکــن اســت از مزایــای کمتــری برخــوردار

باشــند ،چــه ازلحــاظ ســطح و چــه ازلحــاظ مدتزمــان و دلیــل آن ممکــن اســت درآمــد

کمتــر ،ســاعات کاری کمتــر و دورههــای کاری منقطــع باشــد( .ماتســاگانیس 1و دیگــران،
 .)2016در مــوارد دیگــر اگــر آنهــا شــرایط مربــوط بــه حداقــل دوره اشــتغال ،ســاعات
کاری و یــا دســتمزد را نداشــته باشــند ،ممکــن اســت نتواننــد بــرای دریافــت مزایــا دعــوی

مطــرح کننــد .اگــر ســازوکارهایی بــرای تضمیــن پایینتریــن ســطح حمایــت برقــرار
نباشــند ،ایــن کارگرهــا در برابــر ریســکهای مختلــف در طــول زندگیشــان ،بهویــژه

در رابطــه بــا عــدم وجــود تأمیــن درآمــد و دسترســی بــه خدمــات بهداشــت و ســامت
1. Matsaganis
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آســیبپذیر خواهنــد بــود ( .)2017 a،ILOشــرایط مختلــف ممکــن اســت بهطــور خــاص

بــر زنــان تأثیــر بگذارنــد ،بهعنوانمثــال در رابطــه بــا مقــرری اســتحقاقی (برخــورداری از
مســتمری و مزایــا) 1دوران بــارداری (ا ِسپاســوا و دیگــران.)2017 ،
الزم بــه ذکــر اســت کــه اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال بهطــور خــودکار منجــر بــه

محرومیــت از حمایتهــای اجتماعــی (مثــل بیمــه اجتماعــی) نمیشــوند .در حقیقــت،
بســیاری از کارگــران در  NSEبــه شــیوهای مشــابه بــا کارگــران در اَشــکال اســتاندارد
اشــتغال تحــت پوشــش حمایتهــای اجتماعــی هســتند .امــا ممکــن اســت برخــی

دیگــر از کارگــران نتواننــد بــه آســتانه حداقلــی مشخصشــده در قوانیــن در مــورد
معیارهایــی همچــون طــول دوره اســتخدام ،ســاعات کاری یــا دســتمزد برســند .عــاوه

بــر ایــن ،دســتهبندیهای خاصــی از کارگــران همچــون کارگــران فصلــی و کارگــران
غیررســمی کارگــران گوشبهزنــگ و کســانی کــه بــا قراردادهــای «صفــر ســاعت» 2کار
میکننــد ممکــن اســت کام ـ ً
ا از پوشــش قانونــی محــروم بماننــد .جــدول  ۱برخــی از
عوامــل کلیــدی کــه پوشــش تأمیــن اجتماعــی یــا محرومیــت از آن را بــرای کارگــران

در گونههــای مختلــف  NSEرا مشــخص میکنــد و برخــی از اقدامهــای سیاســتی
کــه میتواننــد پوشــش مؤثــر تأمیــن اجتماعــی بــرای ایــن گــروه از کارگــران را بهبــود
بخشــند ،برجســته میســازد ( .)2016 a ،ILOایــن اقدامهــای سیاســتی در فصــل  ۳بــا

جزئیــات بیشــتری موردبحــث قــرار میگیرنــد.

1. Entitlement

بــه هــر نــوع مقــرری یــا اســتحقاق قانونــی اطــاق مــی گــردد کــه شــخص متقاضــی بــر اســاس ضوابــط و مقــرراتِ
مربــوط احــراز نمایــد ،ماننــد اســتحقاق دریافــت مســتمری ،بازنشســتگی یــا مقــرری بیــکاری و نظایــر آن.

2. zero-hour contracts

طبــق ایــن نــوع قــرارداد ،پرســنل فقــط در زمانــی کــه بــه آنهــا نیــاز باشــد در محــل کار خــود حاضــر میشــوند
و بــه میــزان تعــداد ســاعت کاریشــان حقــوق میگیرنــد .ایــن نــوع قــرارداد کاری در بخشهــای مختلــف ازجملــه
خدمــات فــروش ،هتلــداری ،رســتورانها ،بخشهــای درمانــی و آموزشــی نیــز بســته میشــود.
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جدول  :۱پوشش بیمه اجتماعی دستهبندیهای مختلف کارگران در اَشکال غیراستاندارد اشتغال
عواملی که پوشش یا محرومیت را برای تضمین پوشش مؤثر برای این گروه چه میتوان
کرد؟
مشخص میکنند

اگر آستانههای حداقل روز/ساعت یا
دستمزد برآورده شود ،تحت پوشش
قرار میگیرد.
در موارد داشتن کارفرمایان متعدد،
اشتغال پارهوقت مقررات خاص ممکن است به کار
گرفته شود.
کار پارهوقت حاشیهای اغلب حذف
میشود یا از طریق مقررات خاص
تحت پوشش قرار میگیرد.

اشتغال موقت

اگر آستانههای حداقل طول دوره
اشتغال برآورده شوند ،تحت پوشش
قرار میگیرد.
کارگران غیررسمی اغلب محروم
میشوند.

آستانههای پایینتر مربوط به ساعات کاری یا
دستمزدها.
امکانپذیر ساختن راهحلهای عملی برای کارگران با
کارفرمایان متعدد و کسانی که کار وابسته پارهوقت و
خویشفرمایی را باهم ترکیب میکنند.
تسهیل پوشش کارکنان پارهوقت حاشیهای از طریق
راهحلهای بیمه اجتماعی سازگار شده یا ترکیبی از
بیمه اجتماعی و سازوکارهایی که تأمین مالی آنها از
طریق مالیات صورت میگیرد (سازوکارهای مبتنی بر
مالیات).1
آستانههای پایینتر مربوط به حداقل دوره اشتغال برای
گسترش پوشش قانونی.
امکانپذیر ساختن انعطافپذیری بیشتر در رابطه با
تعداد پرداختهای حق بیمه الزم برای حق برخورداری
از مزایا؛
امکانپذیر ساختن دورههای منقطع پرداخت حق بیمه
(بهعنوانمثال پرداخت حق بیمه به تعداد الف در طول
ب ماه).
بهبود قابلیت انتقال استحقاق بیمهای بین طرحهای
تأمین اجتماعی مختلف برای تسهیل جابهجایی بین
مشاغل.
سادهسازی رویههای اجرایی برای ثبتنام و
پرداختهای حق بیمه.

1. tax-financed mechanisms
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عواملی که پوشش یا محرومیت را برای تضمین پوشش مؤثر برای این گروه چه میتوان
کرد؟
مشخص میکنند

اشتغال موقت از طریق آژانس استخدامی تحت
از طریق
پوشش قرار میگیرند (آستانهها با
آژانس (بنگاه)
ِ
استخدامی (کار توجه به طول دوره اشتغال و ساعت
1
کار هستند).
پیمانکاری)
اگر کارگران خویشفرما تحت
خویشفرمایی پوشش قرار گیرند یا اگر اقدامهایی
وابسته و روابط برای جلوگیری از دستهبندی غلط
اشتغال پنهان انجام گیرد و حمایت کافی تضمین
شود ،تحت پوشش قرار میگیرند.
منبع :بر اساس .۲۰۱۶ ،ILO

تضمین سازگاری با قانونگذاری؛ معرفی مسئولیت

مشترک.
ت انجامشده برای تسهیل پوشش کارگران موقتی
اقداما 
و پارهوقت ممکن است کارگران بنگاه موقت را نیز
منتفع سازند.
جلوگیری از دستهبندی غلط کارگران و تضمین حمایت
کافی برای کسانی که خویشفرمایی وابسته دارند.
سادهسازی رویههای اجرایی برای ثبتنام و
ق بیمه.
پرداختهای ح 
تضمین عدم وجود تبعیض و برخورد عادالنه.
تطبیق سازوکارهای تأمین اجتماعی با نیازها و شرایط
کارگران خویشفرمای مستقل.2

 ۲.۲یک شفافسازی ضروری در مورد جدا ساختن حمایتهای اجتماعی از اشتغال

در بحثهــای مربــوط بــه  ،NSEغیررســمی بــودن و آینــده کار ،برخــی از ناظــران
اســتدالل میکننــد کــه حمایتهــای اجتماعــی بایــد از اشــتغال «جــدا» شــوند و بــه

«شــبکههای ایمنــی» بــرای افــراد نیازمنــد محــدود شــود یــا بــا یــک درآمــد پایــه

همگانــی (بــه بخــش  ۴.۲مراجعــه کنیــد) یــا بــا ترتیباتــی شخصیسازیشــده همچــون
برنامههــای بازنشســتگی و بهداشــت و ســامت جایگزیــن شــوند.

امــا بخــش زیــادی از بحــث در مــورد جــدا ســاختن حمایتهــای اجتماعــی از اشــتغال
نمیتوانــد بیــن اَشــکال مختلــف حمایــت اجتماعــی و رابطــه (یــا عــدم وجــود رابطــه)
1. Temporary agency employment
2. own-account workers

کارگــران مســتقل کارگرانــی هســتند کــه یــا بــه تنهایــی کار میکننــد یــا یــک یــا چنــد شــریک دارنــد و شــغلی
دارنــد کــه بهعنــوان خویشفرمــای تعریــف میشــود و در طــول دوره مرجــع بهصــورت پیوســته بــا هیــچ
کارفرمایــی همــکاری نمیکننــد.
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آن بــا اشــتغال تمایــز قائــل شــود .در ایــن زمینــه ،چهــار شــکل مختلــف از حمایتهــای

اجتماعــی میتوانــد مشــاهده شــود کــه هرکــدام از آنهــا پیامدهــای متمایــزی بــرای

کارگــران دارنــد ( ،201۶b ،ILOمراجعــه کنیــد بــه شــکل :)۱

اجتماعی مرتبط با قرارداد با یک کارفرمای خاص
 )۱حمایتهای
ِ

از قبیــل حــق ســنوات خدمــت ،مســئولیت کارفرمــا در خصــوص مرخصــی دوان بــارداری
بــا دریافــت حقــوق ،مرخصــی اســتعالجی ،بیمــه جبــران خســارت ،بیمــه بازنشســتگی
یــا خدمــات درمانــی (خصوصــی) بــا حمایــت مالــی کارفرمــا .مزایــای ایــن ســازوکارها

ممکــن اســت توســط قانــون تأمیــن اجتماعــی یــا توســط قانــون کار الــزام داشــته باشــند

یــا بهصــورت داوطلبانــه توســط کارفرمــا ارائــه شــوند .ازآنجاییکــه ایــن مزایــا اغلــب در
پایــان قــرارداد بــا یــک کارفرمــای خــاص حــذف میشــوند ،کارگــران شــاغل در اَشــکال
غیراســتاندارد در ایــن مــوارد بیشــترین ریســک محرومیــت را دارنــد.
 )۲حمایتهای اجتماعی مرتبط با اشتغال با حقوق ثابت

کــه معمــو ًال شــامل طرحهــای بیمــه اجتماعــی میشــوند ،کــه عبارتانــد از

بیمــه خدمــات درمانــی ،بیمــه حمایتــی دوران بــارداری ،بیمــه جراحــت ناشــی از کار،
مســتمریهای بازمانــدگان ،ازکارافتادگــی و ســالمندی یــا بیمــه بیــکاری .ازآنجاییکــه

حقــوق و مزایــای تحــت ایــن ســازوکارها بــه قــراردادی بــا کارفرمایــی خــاص مرتبــط
نیســتند ،بــا جابهجایــی کارگــران از شــغلی بــه شــغل دیگــر پوشــش آنهــا معمــو ًال ادامــه
مییابــد .ایــن رونــد شــامل بســیاری از مــوارد در طــول ادوار بیــکاری هــم میشــود.

درحالیکــه در عمــل بیشــتر کارگــران بــا حقــوق ثابــت (شــامل کارگــران پارهوقــت و
موقتــی) شــامل ایــن اصــل هســتند ،برخــی هــم ممکــن اســت بهطــور قانونــی یــا در

عمــل محــروم شــوند (مراجــع کنیــد بــه جــدول .)۱
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 )۳حمایتهای اجتماعی مرتبط با مشارکت در اشتغال سودآور (شامل اشتغال غیرثابت)

کــه ممکــن اســت از طریــق بیمــه اجتماعــی فراهــم شــود (البتــه اگــر در مــورد

ذیــل مــورد شــماره ( )۲یــا برنامههــای
کارگــران غیرثابــت صــدق کنــد) .ایــن مــورد
ِ
مبتنــی بــر مالیــات ذکرشــده اســت ،بــرای مثــال میتــوان بــه مزایــای حیــن کار

بــرای افــراد کمدرآمــد اشــاره کــرد .ایــن دســتهبندی از طرحهــا ممکــن اســت در اصــل

بیشــتر دربرگیرنــده کارگــران  NSEباشــد تــا دســتهبندی ( ، )۲بهویــژه در جایــی کــه

افــراد کمدرآمــد از پوشــش یاران ـهای یــا مزایــای مبتنــی بــر مالیــات بهرهمنــد میشــوند.
بســیاری از ایــن طرحهــا خانوارمحــور هســتند (و تنهــا بــه فــرد مزدبگیــر اصلــی پرداخــت
میشــوند) ،بــه همیــن خاطــر معمــو ًال شــامل حــال زنــان و جوانــان نمیشــوند.
 )۴حمایتهای اجتماعی مرتبط با وضعیت اقامتی فرد

کــه اغلــب از طریــق طرحهــای مبتنــی بــر مالیــات فراهــم میشــوند ،چــه آزمــون

وســع صــورت بگیــرد و چــه نگیــرد .بــرای مثــال میتــوان بــه مســاعدتهای اجتماعــی،
مســتمریهای اجتماعــی ،مزایــای کودک/خانــواده ،مزایــای ازکارافتادگــی و همچنیــن

خدمــات درمانــی ملــی یــا بیمــه خدمــات درمانــی مبتنــی بــر وضعیــت اقامــت فــرد
اشــاره کــرد .ایــن دســتهبندی آشــکارا بــه وضعیــت اشــتغال ارتباطــی نــدارد ،یــا در مــورد

طرحهایــی کــه افــراد بیــکار را هــدف قــرار میدهنــد ،حتــی آشــکارا بــه عــدم اشــتغال/
بیــکاری هــم ارتباطــی نــدارد.
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شکل .۱اشتغال و حمایتهای اجتماعی :پوشش حمایتهای اجتماعی چه ارتباطی (بهطور بالقوه)
با اشتغال دارد؟
( )3اشــتغال بیمــه اجتماعــی
(اگــر تطبیــق یابــد) ،اَشــکال

( )4اقامــت طرحهــای مبتنــی بــر
مالیــات (با/بــدون آزمــون وســع)

دیگــر از بیمــه یــا برنامههــای
مبتنــی بــر مالیــات

مثالهــا :مســاعدتهای اجتماعــی،
مســتمریهای اجتماعــی ،مزایــای
کودک/خانــواده ،مزایــای ازکارافتادگــی،
خدمــات درمانــی ملــی یــا بیمــه خدمات
درمانــی مبتنــی بــر وضعیــت اقامــت
فــرد.

مثالهــا :بیمــه خدمــات درمانــی،
مســتمریها ،حمایتهــای
دوران بــارداری ،مزایــای حیــن
کار بــرای افــراد کمدرآمــد.
اقامت
اشتغال

( )1قــرارداد بــا کارفرمــای
خــاص مســئولیت کارفرمــا
توســط قانــون تأمیــن اجتماعــی
یــا توســط قانــون کار التــزام
داشــته باشــد یــا بهصــورت
داوطلبانــه توســط کارفرمــا
ارائــه شــود

مثالهــا :مســئولیت کارفرمــا در
مــورد پرداخــت حقــوق در دوران
بــارداری ،مرخصــی اســتعالجی،
بیمــه جبــران خســارت،
حــق ســنوات خدمــت ،بیمــه
بازنشســتگی یــا خدمــات درمانــی
فراهمشــده توســط کارفرمــا

اشــتغال
بــا حقــوق ثابــت
قرارداد
با کارفرمای
خاص

( )2اشــتغال بــا حقــوق ثابــت
بیمــه عمدتــاً اجتماعــی (آســتانهها
ممکــن اســت صــدق کنــد)

مثالهــا :بیمــه خدمــات درمانــی،
بیمــه حمایتــی دوران بــارداری ،بیمــه
جراحــت ناشــی از کار ،مســتمریهای
بازمانــدگان ،ازکارافتادگی و ســالمندی
یــا بیمــه بیــکاری

منبع.2016a ،ILO :

در دســترس بــودن و شــرایط ارائــه مزایــای حمایتهــای اجتماعــی بــر اســاس قانــون
و اصــول بهکارگیــری آن ،بــه اولویتهــای ملــی بســتگی دارنــد .حرکــت از اَشــکال

حمایتهــای مربــوط بــه قــرارداد بــا یــک کارفرمــای خــاص بهســوی بیمــه اجتماعــی
معمــو ًال باعــث بهبــود ســطح حمایــت ،تقســیم ریســک بیــن کارگــران و کارفرمایــان و
اجتنــاب از تأثیــرات نامطلــوب میشــود .ایــن حرکــت میتوانــد شــامل مــوارد زیــر شــود:
1. employer-provided health or pension insurance
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جایگزینی حق سنوات خدمت با بیمه بیکاری؛

مرخصــی بــا حقــوق دوران بــارداری (فراهمشــده توســط کارفرمــا) بــا بیمــه درمانــی دوران

بــارداری و برنامههــای بهداشــت و ســامت (فراهمشــده توســط کارفرمــا) بــا طــرح بیمــه
ـامت اجتماعــی یــا خدمــات درمانــی ملــی .
بهداشــت و سـ ِ

بــه همیــن شــکل ،طراحــی برنامههــای بیمــه اجتماعــی از طریــق ســازوکارهای

منطبــق شــده (باهــدف تضمیــن پوشــش گروههــای بزرگــی از کارگــران ،شــامل کارگــران
خویشفرمــا تحــت یــک طــرح واحــد) میتوانــد باعــث حمایــت هــر چــه بیشــتر از ایــن

دســته از کارگــران شــود و ارائــه زمینــهای عادالنــه و برابــر بــرای فعالیــت کارگــران و
کارفرمایــان را تضمیــن میکنــد.

طرحهــای حمایتهــای اجتماعــی مربــوط بــه اقامــت کــه اغلــب از طریــق اخــذ

مالیــات تأمیــن مالــی میشــوند ،درواقــع ابــزاری کلیــدی بــرای بــرآورده شــدن حــق

حمایــت اجتماعــی بــرای همــگان اســت ،ازجملــه بــرای کســانی کــه تحــت پوشــش

ـی مبتنــی بــر اشــتغال نیســتند .بنابرایــن ایــن طرحهــا بــرای
طرحهــای امنیــت اجتماعـ ِ

تضمیــن حداقلــی از کــف حمایتهــای اجتماعــی ضــروری هســتند .امــا در بســیاری
از مــوارد ،ســطح مزایــای فراهمشــده پاییــن اســت و بــه کارگــران اجــازه نمیدهــد

تــا اســتاندارد زندگــی و ســطوح ثابــت مصــرف خــود را در طــول زمــان حفــظ کننــد.
بــه همیــن دلیــل طرحهــای حمایتهــای اجتماعــی کــه صرفــ ًا بــه اقامــت مربــوط
میشــوند بــرای دســتیابی بــه ســطوح رضایتبخشــی از مزایــا کــه زیربنــای اهــداف

سیاســتگذاری نظامهــای حمایــت اجتماعــی را تشــکیل میدهنــد ،کافــی نیســتند،
مخصوصــ ًا بــرای طبقــه متوســط ،بنابرایــن چنیــن طرحهایــی بایــد بــا برنامههــای
حمایــت اجتماعــی مبتنــی بــر اشــتغال ترکیــب شــوند (.)2017a ،ILO

بهطورکلــی میتــوان گفــت کــه هیــچ راهحــل واحــدی وجــود نــدارد کــه بــرای همــه

شــرایط مناســب باشــد :کشــورها انــواع مختلــف حمایتهــا را بــه شــیوههای مختلــف بــا
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یکدیگــر ترکیــب میکننــد .در حقیقــت در بســیاری از مــوارد ،ترکیــب انــواع مختلــف،
ســطح بهتــری از حمایتهــا را فراهــم میســازد ،مخصوص ـ ًا وقتیکــه طرحهــای مبتنــی
بــر اشــتغال ســودآور بــا تــدارکات مبتنــی بــر اقامــت ترکیــب میشــوند .حمایتهــای

اجتماعــی ازایندســت میتواننــد در فراهمســازی ســطوح باالتــری از شــمول
جامــع
ِ

اجتماعــی – اقتصــادی مفیــد واقــع شــوند2016a ،ILO( .؛ اسپاســوا و دیگــران.)2016 ،
ـی
بنابرایــن جــدا ســاختن حمایتهــای اجتماعــی از اشــتغال و تضعیــف اَشــکال فعلـ ِ

پوشــش ،موجــب فراهــم شــدن ســطوح کافــی حمایتهــا نخواهــد شــد؛ بلکــه ایــن
کار باعــث فرســایش ســطوح مزایــا و پوشــش خواهــد شــد و موجــب انحــراف توجــ ِه

عمــوم نســبت بــه مســئله مســئولیت کارفرمایــان در پرداخــت ســهم عادالنــه خــود بــه

نظامهــای تأمیــن اجتماعــی میشــود .تضعیــف ســازوکارهای بیمــه اجتماعــی فعلــی بــه

نفــع ترتیبــاتِ پساندازهــا و بیمــه خصوصــی بــا ظرفیــت محــدود آنهــا بــرای بازتوزیــع
و تقســیم ریســک ،ممکــن اســت باعــث بیشــتر شــدن نابرابــری ازجملــه بیشــتر شــدن
شــکافهای جنســیتی شــود ( .)2018a ،ILOبهطــور خــاص ،گروههــای آســیبپذیر

کارگــران بــه دلیــل الگوهــای کار و درآمــدی خــود قــادر نخواهنــد بــود تــا تحــت ایــن

ترتیبــات ســابقه بیمــه کافــی بــرای برخــورداری از مزایــا را بیندوزنــد (بِــرگ .)2016 ،بــه
ایــن نکتــه هــم بایســتی توجــه داشــت کــه ترتیبــات پسانــداز و بیمــه خصوصــی نیــز

مســتلزم ســطح و نظــم خاصــی از درآمــد هســتند ،بنابرایــن در عمــل میتــوان گفــت

رابط ـهای نزدیــک بــا اشــتغال و تولیــد درآمــد دارنــد.

بــه همیــن دلیــل اســت کــه بحــث در مــورد جــدا ســاختن اشــتغال و حمایتهــای

اجتماعــی نیازمنــد توجــه ویــژهای اســت .حفاظــت از فضــای کافــی بــرای بازتوزیــع و

تقســیم ریســک بــر اســاس ســازوکارهای تأمیــن مالــی مختلــف ،امــری ضــروری اســت
کــه شــامل عناصــر مشــارکتی غیــر مشــارکتی میشــود.

کش�وـرها بــرای فراهمســازی حمایتــی جامعتــر از ایــن کارگــران اقدامــات مختلفــی
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انجــام دادهانــد .اصالحــات اخیــر شــامل گســترش پوشــش بیمــه اجتماعــی قانونــی بــرای
گروههــای ســابق ًا محــروم کارگــران بــا هــدف تضمیــن برخــورد برابــر بــا ترتیبــات

قــراردادی مختلــف میشــود .بســیاری از کشــورها قانــون حمایتهــای اجتماعــی خــود

و همچنیــن شــرایط تأمیــن مالــی و مدیریــت خــود را تطبیــق دادهانــد تــا پوشــش مؤثــر
گروههــای مختلــف کارگــران ازجملــه کارگــران خویشفرمــا و کارگــران خویشفرمــای
موقــت آژانسهــای
وابســته ،کارگــران پارهوقــت و کارگــران گوشبهزنــگ ،کارگــران
ِ

اســتخدامی و دیگــر کارگــران در ترتیبــات چندجانبــه و همچنیــن کارگــران خویشفرمــای

پنهــان را تضمیــن کننــد .اقدامــات بــرای تضمیــن پوشــش جامعتــر میتوانــد شــامل
مــوارد زیــر باشــد:

پاییــن آوردن آســتانههای حداقــل ســاعات کاری ،حداقــل دســتمزد یــا دیگــر معیارهــا؛

رســیدگی بــه درآمدهــای متغیــر و ظرفیــت محــدود پرداخــت حــق بیمــه؛ ســازگار ســاختن
رویههــای اجرایــی بــرای ثبتنــام ،پرداخــت و وصــول حــق بیمــه؛ بهبــود قابلیــت

جابهجایــی ســوابق بیم ـهای و انطبــاق طرحهایــی بــرای کارگــران بــا چنــد کارفرمــا.

در اینجــا نیــز رویکــرد واحــدی وجــود نــدارد کــه بــرای تمامــی شــرایط مناســب

باشــد ،بلکــه فعالیتهــای موفقیتآمیــز در سراســر جهــان ،ســازوکارها و رویکردهــای

مختلفــی را بــه کار بســتهاند و متفــاوت بــودن روابــط اشــتغال را نیــز در نظــر گرفتهانــد؛

عــاوه بــر ایــن ،آنهــا ســازوکارهای مشــارکتی را بــا ســازوکارهای غیــر مشــارکتی

ترکیــب کردهانــد تــا نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی جامعــی ایجــاد کننــد و کــف
حمایتهــای اجتماعــی منســجم را تضمیــن کننــد.

 2.3تقویت حمایتهای اجتماعی برای جهان در حال تغییر کار :برخی اصول اساسی

بســیاری از ناظــران توافــق دارنــد کــه راه پیــشرو بهســوی حمایتهــای اجتماعــی

همگانــی نیازمنــد ترکیبــی از ســازوکارهای مشــارکتی و غیــر مشــارکتی اســت .طرحهــای
ـی حمایتهــا بــرای همــه هســتند،
غیــر مشــارکتی عنصــر کلیــدی تضمیــن ســطح اساسـ ِ
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بهویــژه بــرای گروههایــی کــه بــه هیچگونــه از ســازوکارهای حمایتهــای اجتماعــی

دیگــری دسترســی ندارنــد .امــا طرحهــای مشــارکتی نقــش حیاتــی خــود در فراهمســازی
مزایــای مقتضــی را حفــظ خواهنــد کــرد زیــرا مقیــاس وســیعتر و ســطوح باالتــری از

حمایــت را فراهــم خواهنــد کــرد .جــدا ســاختن حمایتهــای اجتماعــی از اشــتغال بهطــور
تلویحــی بــه معنــای واگــذاری نقشــی بزرگتــر بــه ترتیبــات خصوصــی خواهــد بــود

کــه بدینوســیله شــکافهای مربــوط بــه تــدارک حمایتهــای اجتماعــی کــه شــامل
شــکافهای جنســیتی هســتند وخیمتــر میشــوند و مســئولیت کارفرمایــان در برابــر

کارگــران نیــز تضعیــف میشــود (آل ِفــرس 1و دیگــران2017 ،؛  .)2016a ،ILOعــاوه بــر
ـی مشــارکتی شــامل ســازوکارهای پسانــداز
ایــن ،تمامــی اَشــکال حمایتهــای اجتماعـ ِ

و بیمــه خصوصــی بهطــور اجتنابناپذیــری بــه توانایــی فــرد در کار کــردن و بــه دســت
آوردن میــزان معینــی از درآمــد مرتبــط هســتند ( .)2016a ،ILOچالشهــای فعلــی نیازمنــد
ـی منصفانــه ،جامــع و پایــدار هســتند کــه کــف
توســعه نظامهــای حمایتهــای اجتماعـ ِ

حمایتهــای اجتماعــی را دربــر میگیرنــد و از ایــن طریــق حقــوق همگانــی بازتوزیــع و
حمایــت مناســب از همــه بجــا آورده میشــوند.)2017a ،ILO( .

بهرغــم وجــود نظــرات متفــاوت در مــورد آینــدهی حمایتهــای اجتماعــی ،بــدون شــک

در جهــان کار در حــال تغییــر ،تقاضــا بــرای حمایتهــای اجتماعــی افزایــش خواهــد یافــت بــه
خاطــر اینکــه ایــن امــر موجــب تضمیــن تقســیم عادالنهتــر دســتاوردهای اقتصــادی میشــود

(2018a ،ILO؛  .)2016bسیاس ـتهای حمایتهــای اجتماعــی عنصــری کلیــدی در قــرارداد

اجتماعــی ضمنــی و تعریــف کا ِر مناســب محســوب میشــود و در دســتیابی بــه پوشــش
بهداشــت و ســامت همگانــی ،کاهــش و جلوگیــری از بــروز فقــر و نیــز در محــدود ســاختن

نابرابــری نقــش مهمــی ایفــا میکننــد .ایــن امــر توســط اهــداف توســعه پایــدار ( )2SDGsنیــز

بــه رســمیت شناختهشــده اســت( .اهــداف توســعه پایــدار 8.5 ،5.4 ،3.8 ،1.3 ،و .)10.4

1. Alfers
2. Sustainable Development Goals
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ارتبــاط فزاینــده  NSEو خویشفرمایــی در بازارهــای کار امــروزی بــر اهمیــت یــک

موضــوع میافزایــد :تضمیــن اینکــه کســانی کــه در چنیــن مشــاغلی فعــال هســتند
بهطــور مقتضــی تحــت پوشــش نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی قــرار میگیرنــد.
بســط حمایتهــای اجتماعــی اشــتغال تنهــا بــه تضمیــن عدالــت و حمایــت بهتــر از

کارگــران و خانوادههایشــان محــدود نمیشــود ،بلکــه در جهــت ایجــاد زمین ـهای مســاعد
بــرای اَشــکال مختلــف اشــتغال و همچنیــن تســهیل انتقــال بــازا ِر کار و جابهجایــی
کارگــران نیــز از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .بــا ایجــاد فرصتهــای مختلــف بــرای
مشــغول شــدن افــراد در اَشــکال مختلــف کار در بازارهــای کار بــا آهنــگ ســریع ،چنیــن
اقداماتــی میتواننــد ریســک مربــوط بــه انجــام کار غیراســتاندارد یــا خویشفرمایــی
را کاهــش دهنــد و درعینحــال انگیزههــای کارفرمایــان بــرای ترجیــح دادن اَ
شــکال
ِ

ـکال بــا حمایــت را از بیــنبرنــد.
ـتغال بــدون حمایــت نســبت بــه اَشـ ِ
ـطح پاییــن »1اشـ ِ
«سـ ِ
انتقــال بــازار کار و کاهــش تجزیــه آن خواهــد شــد .تضمیــن
ایــن کار باعــث تســهیل
ِ

حمایتهــای اجتماعــی کافــی بــرای تمامــی کارگــران یکــی از عناصــری اســت کــه
ـی اتحادیــه اروپــا اعــام شــده و بهعنــوان هــدف سیاســتی
اخیــراً بهعنــوان ارکان اجتماعـ ِ
کشــورهای گــروه  )G20( 20بیانشــدهاند (کمیســیون اروپــا2017 ،؛ .)2017 ،G20

رویکــرد دوگانــه بســط حمایتهــای اجتماعــی بــه شــیوهای کــه در توصیهنامــه

شــماره  ۲۰۲کــف حمایتهــای اجتماعــی  ILO2ترســیم شــده اســت ،اهمیــت طرحهایــی

کــه بــه شــکل مؤثــری هماهنــگ شــدهاند را نشــان میدهــد .ایــن طرحهــا اهمیــت
ســازوکارهای مشــارکتی و غیــر مشــارکتی را در کوچکتــر کــردن شــکافهای مربــوط
بــه پوشــش را نشــان میدهنــد و از ایــن طریــق کــف حمایتهــای اجتماعــی و

حمایتهــای اجتماعــی جامعتــر و بهتــر را تضمیــن میکننــد .ایــن رویکــرد بــر اهمیــت

ترکیــب ســازوکارهای مختلفــی کــه بــه شــیوهای بهینــه بــه اشــتغال و اقامــت مربــوط
1. cheap
2. ILO Social Protection Floors Recommendation No. 202
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هســتند تأکیــد میکنــد و تأمیــن مالــی آن بهصــورت پایــدار و عادالنــه از طریــق
مالیاتهــا و حــق بیمههــا تأمیــن میشــود (.)2017d ،ILO

اجتماعــی آینــده نیــاز خواهنــد داشــت تــا بــر اســاس
نظامهــای حمایتهــای
ِ

مجموع ـهای از اصــول گســترده سیاســتی ایجــاد شــوند کــه پوشــش کافــی و همگانــی

بــه همــراه انعطافپذیــری کافــی بــرای شــرایط جدیــد را تضمیــن کننــد .اصــول گســترده

پیــشرو میتواننــد بــه راهنمایــی سیاســتگذاران در تقویــت نظامهــای حمایتهــای
اجتماعــی کــه شــامل کــف حمایتهــای اجتماعــی نیــز میشــوند کمــک کننــد

(کمیســیون اروپــا2018 ،؛  ILOو :)2018 ،OECD

همگانــی بــودن حمایتهــا و در دســترس بــودن آنهــا :تضمیــن دسترســی مؤثــر
بــرای کارگــران در انــواع مختلــف اشــتغال و حصــول اطمینــان از ســازگاری دسترســی بــا

وضعیــت و نیازهــای آنهــا.

کافــی بــودن :تضمیــن اینکــه نظامهــای تأمیــن اجتماعــی نهتنهــا بهطــور مؤثــری

از فقــر پیشــگیری میکننــد ،بلکــه بــه شــیوهای عادالنــه و پایــدار جایگزینــی درآمــدی
متناســبی فراهــم میکننــد.

قابلیــت انتقــال :تضمیــن اینکــه نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی بهطــور مثبــت از
قابلیــت تحــرک در بــازار کار حمایــت میکننــد و پاســخگوی تحــول ســاختاری بــازار کار

و اقتصــاد هســتند.

شــفافیت :تضمیــن اینکــه تمامــی نقشآفرینــان از حقــوق و مســئولیتهای خــود
کام ـ ً
ا آگاه هســتند؛ چارچوبهــای قانونــی حقوقــی قابــل پیشبینــی و روشــن را فراهــم
میســازند؛ و رویههــای اجرایــی تــا جــای ممکــن ســاده و روشــن هســتند ،درحالیکــه

از اطالعــات شــخصی حمایــت میکننــد و بــه حریــم شــخصی احتــرام میگذارنــد

ظرفیــت ف ّناوریهــای دیجیتــال را بهطــور کامــل مدیریــت کننــد.

برابــری جنســیتی :تضمیــن اینکــه نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی نســبت بــه
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واقعیتهایــی کــه مــردان و زنــان در بــازار کار ،اشــتغال و جامعــه بــا آنهــا مواجــه

هســتند ،حســاس باشــند و برابــری جنســیتی را ترویــج دهنــد.

حکمرانــی خــوب :تضمیــن اینکــه نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی بــه شــیوهای
پایــدار و عادالنــه تأمیــن مالــی میشــوند و همچنیــن حصــول اطمینــان از مدیریــت و

اجــرای کارآمــد.

دو فصــل پیــشرو در مــورد برخــی نوآوریهــای سیاســتی کــه میتواننــد در

آمادهســازی نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی بــرای آینــده کار کمــک کننــد بحــث

خواهنــد کــرد :بحــث در خصــوص قابلیــت ســازگاری بهت ـ ِر ســازوکارهای مشــارکتی بــا
اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال (فصــل  )۳ســپس بحــث در مــورد تقویــت ســازوکارهای غیر
مشــارکتی بــرای تضمیــن کــف حمایتهــای اجتماعــی منســجم (فصــل .)۴

 .۳تطبیق بیمه اجتماعی و دیگر سازوکارهای مشارکتی :نوآوریهای سیاستی
نوآوریهــای سیاســتی بــرای بهبــود پوشــش مؤثــر بیمــه اجتماعــی و همچنیــن
شــکلهای دیگــر حمایتهــای مشــارکتی بــرای کارگــران در َاشــکال غیراســتاندارد

اشــتغال و خویشفرمایــی ازجملــه عواملــی هســتند کــه در آمادهســازی نظامهــای

حمایتهــای اجتماعــی در آینــده کار نقشــی کلیــدی ایفــا میکننــد.

تقویــت و تطبیــق طرحهــای بیمــه اجتماعــی در حمایــت از کارگــران در  NSEو

خویشفرمایــی نقــش مهمــی دارنــد زیــرا ســطوح حمایتــی کــه ایــن طرحهــا فراهــم

میکننــد بهمراتــب باالتــر از طرحهــای غیــر مشــارکتی و مبتنــی بــر مالیــات هســتند.

ترکیــب طرحهــای مرتبــط بــا حمایتهــای اجتماعــی مشــارکتی و غیــر مشــارکتی
نقشــی اساســی در دســتیابی بــه محــدودهای وســیعتر و ســطوحی باالتــر از حمایتهــای

هماهنــگ بــا معاهــده (اســتانداردهای حداقلــی) تأمیــن اجتماعــی( ۱۹۵۲ ،1شــماره  )۱۰۲و
دیگــر اســتانداردهای تأمیــن اجتماعــی  ILOدارنــد.

1. the Social Security (Minimum Standards) Convention
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بســط پوشــش بیمــه اجتماعــی بــه کارگــران در اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال و

کارگــران خویشفرمــا میتوانــد بــه دســتیابی بــه ترکیبــی بهتــر از تأمیــن مالــی در
نظامهــای تأمیــن اجتماعــی نیــز کمــک کنــد .طرحهــای غیــر مشــارکتی توســط
شــکافهای موجــود در پوشــش بیمــه اجتماعــی تحتفشــار بیشــتری قــرار خواهنــد

گرفــت اگــر تعــداد زیــادی از ایــن کارگــران مجبــور باشــند کــه بــرای رســیدن بــه
ســطحی از حمایتهــای اجتماعــی صرف ـ ًا بــر طرحهــای غیــر مشــارکتی تکیــه داشــته
باشــند (هرچنــد گاهــی ایــن حمایتهــا بســیار ســطحی و ابتدایــی هســتند).

اگــر مــردم بیشــتری تحــت شــمول طرحهــای بیمــه اجتماعــی قــرار گیرنــد ،ایــن

امــکان وجــود دارد کــه فشــار بــر طرحهــای حمایتهــای مبتنــی بــر مالیــات کاهــش
یابــد (کمیســیون اروپــا .)2017 ،بنابرایــن عناصــر مشــارکتی در حصــول اطمینــان از عدالت

و انصــاف در تأمیــن مالــی و مزایــا نقشــی اساســی دارنــد .چنیــن عناصــری در بلندمــدت
بــه تضمیــن پایــداری و کفایــت نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی کمــک میکننــد

(.)2017a ،2014a ،ILO

پوشــش مؤثــر کارگــران تــا حــدود زیــادی بــه قوانیــن مربــوط بــه شایســتگی کــه در

قانونگــذاری ملــی مشــخص میشــود بســتگی دارد .بســیاری از کشــورها آســتانههای

حداقلــی در مــورد طــول دوره اشــتغال ،دورههــای پرداخــت حــق بیمه ،دســتمزد یا ســاعات
کاری تعییــن کردهانــد کــه برخــی کارگــران اجــازه پرداخــت حــق بیمــه و دریافــت مزایــا
را ندارنــد .درنتیجــه ،اکثــر ایــن کارگــران فاقــد صالحیــت دریافــت مزایــا بــوده و در رابطــه

بــا ریســکهای اجتماعــی مرتبــط بــا امنیــت درآمــد و دسترســی مؤثــر بــه خدمــات

بهداشــت و درمــان آســیبپذیرتر میشــوند (.)2017d ،2016a ،ILO
بســط پوشــش قانونــی قطع ـ ًا گامــی مهــم اســت امــا همیشــه بهطــور خــودکار بــه

معنــای پوشــش مؤثــر نیســت .بهرغــم پیشــرفتهای مهــم در بســط پوشــش قانونــی،
بهطــور خــاص در مــورد کارگــران خویشفرمــا ،کارگــران حاشــیهای پارهوقــت و کارگــران
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غیررســمی شــکافهای پوششــی اساســی وجــود دارد .ظرفیتهــای محــدود مشــارکتی،
رویههــای اجرایــی پیچیــده و ســازگاری ضعیــف و ســازوکارهای اجرایــی ممکــن اســت

در بهکارگیــری و کفایــت مزایــا بــرای برخــی کارگــران موانعــی ایجــاد کننــد ،حتــی
زمانــی کــه آنــان بهطــور قانونــی تحــت پوشــش هســتند .بــرای کوچکتــر کــردن ایــن

شــکافها ،اقدامــات دقیقــی بــرای رســیدگی بــه ضعفهــای خــاص سیســتمیک و از

میــان برداشــتن موانعــی کــه در بخشهــای قبلــی بــه آنهــا اشــاره شــد صــورت بگیرنــد.

در بســیاری از کشــورها نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی چندتکــه هســتند و ایــن

امــر منجــر بــه ایجــاد شــکافهای حمایتــی بــرای برخــی کارگــران و بهتبــع آن باعــث

ایجــاد موانــع بــرای قابلیــت تحــرک بــازار کار میشــود .برخــی کشــورها دامنــه پوشــش
کارگــری بــدون پوشــش را تحــت
طرحهــای فعلــی را گســترش دادهانــد و گروههــای
ِ

ـش خــود قــرار دادهانــد ،ایــن دامنــه پوشــش حتــی برخــی زمینههــای سیاســتی را
پوشـ ِ

نیــز بهطــور کامــل و یــا تــا حــدودی در برگرفتــه اســت .اگــر تمامــی کارگــران بــدون

توجــه بــه وضعیــت اشتغالشــان تحــت یــک طــرح یکســان گیرنــد ،آنهــا میتواننــد
بهطــور ســادهتری بیــن اَشــکال مختلــف اشــتغال کــه شــامل خویشفرمایــی هــم
میشــود ،جابهجــا شــوند و اشــتغال بــا حقــوق ثابــت را بــا خویشفرمایــی ترکیــب

کننــد یــا حتــی بهصــورت مکــرر وضعیــت اشــتغال خــود را تغییــر دهنــد تــا درنهایــت

بتواننــد تحــت پوشــش قــرار گیرنــد .در کشــورهایی کــه در آنهــا طرحهــای مختلفــی
ـی مؤثــر بــرای اجتنــاب
بهطــور همزمــان فعالیــت دارنــد ،وجــود ســازوکارهای هماهنگـ ِ

از ناکارآمدیهــا و نابرابریهــا در پوشــش حمایتهــای اجتماعــی ضــروری هســتند؛

چنیــن ســازوکارهایی قابلیــت انتقــال حقــوق و مزایــا را نیــز تضمیــن میکننــد ( ،ILOدر

دســت انتشــار).

بخشهــای پیــشرو برخــی از اقدامــات خــاص را مــرور میکننــد کــه میتواننــد

بــرای آن دســته از کارگرانــی کــه اغلــب در برابــر شــکافهای حمایتــی آســیبپذیر
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هســتند بــه کار گرفتــه شــوند ازجملــه کارگــران پارهوقــت (بخــش  ،)۳.۱کارگــران بــا
قراردادهــای موقتــی (بخــش  ،)۳.۲کارگــران خویشفرمــا و کارگــران بــا روابــط اســتخدامی
نامعلــوم (بخــش  )۳.۳تــا وضعیــت آنهــا بهبــود یابــد :عــاوه بــر ایــن ،مــور ِد ویــژه

کارگــران پلتفرمهــای دیجیتــال کــه اغلــب ویژگیهــای مشــترکی بــا دســتهبندیهای
ِ
بــاال دارنــد نیــز موردبررســی قــرار میگیــرد (بخــش .)۳.۴

 3.1کارگران پارهوقت

در بســیاری از کشــورها ،کارگــران پارهوقــت عــادی بــر اســاس معادلــهای یکســان بــا
کارگــران تماموقــت تحــت پوشــش قــرار میگیرنــد .امــا برخــی کارگــران پارهوقــت اگــر

حائ��ز شــرایط قانونــی الزم ،مثــل حداقــل ســاعات کاری ،روزهــای کاری و دســتمزد بــرای
ـی محــدودی بــه مزایــای حمایتهــای
پوشــش بیمــه اجتماعــی نباشــند ،آنهــا دسترسـ ِ

اجتماعــی خواهنــد داشــت ( .)2016a ،ILOبهعنوانمثــال ،کارگــران پارهوقــت در ژاپــن،

جمهــوری کــره و آفریقــای جنوبــی اگــر بهانــدازه حداقــل ســاعات مقــرر در روز کار نکننــد،
ممکــن اســت در صــورت بیــکار شــدن حمایتــی از آنهــا صــورت نگیــرد (فــاگان 1و
دیگــران .)2014 ،اگــر کارگــران نتواننــد شــرایط الزم بــرای مزایــا را بــرآورده ســازند

(بهعنوانمثــال اگــر دوره پرداخــت حــق بیمــه آنهــا بیشازحــد کوتــاه باشــد) ممکــن
اســت پوشــش آنهــا بــه حالــت تعلیــق 2درآیــد ،باوجوداینکــه آنهــا مطابــق قانــون تحــت

پوشــش هســتند.

بــا شــناخت ایــن چالــش ،برخــی کشــورها ایــن آســتانههای حداقلــی را پاییــن آوردنــد

تــا بــه مشــکالت مربــوط بــه شــکافها در پوشــش مؤثــر کارگــران پارهوقــت رســیدگی

کننــد .برخــی کشــورها (آلمــان و اتریــش) 3بــا بســط پوشــش بیمــه اجتماعــی قانونــی بــه
1. Fagan
2. exclusion of coverage
 .3در آلمــان ایــن مســئله فقــط در مــورد افــراد بــا مشــاغل کوچــک ( )mini-jobbersصــدق میکنــد کــه حقــوق

ماهانــه آنهــا از  ۴۵۰یــورو بیشــتر نیســت ،امــا بــرای کســانی کــه طــول دوره استخدامیشــان کمتــر از دو مــاه یــا ۵۰
روز کاری در ســال اســت ایــن مســئله صــادق نیســت(بیمه بازنشســتگی آلمــان.)2018 ،.
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گروههایــی کــه قب ـ ً
ا تحــت پوشــش نبودنــد (از قبیــل کارگــران پارهوقــت حاشــیهای)
موجــب تضمیــن برابــری بیشــتر بیــن کارگــران شــدهاند (دیــوران والــ ِورد1و دیگــران،
2013؛ 2012 ،ISSA؛ ا ِسپاســوا و دیگــران.)2017 ،

ازآنجاییکــه اشــتغال پارهوقــت ازلحــاظ حــق بیمــه ،برخــورداری از مســتمری و

مزایــا و دســتمزد در مقایســه بــا اشــتغال تماموقــت اغلــب شــرایطی متفــاوت دارنــد،

ایــن امــر ممکــن اســت موجــب ترغیــب کارفرمایــان شــوند تــا کارگــران تماموقــت

اســتخدام نکننــد و بهصــورت پارهوقــت آنــان را بهکارگیرنــد تــا هزینههــای کارگــری را

کاهــش دهنــد .در برخــی مــوارد ایــن کار ممکــن اســت حتــی کارفرمــا را از پرداخــت حــق

بیمــه بــه بیمههــای اجتماعــی معــاف کنــد ( .)2016a ،ILOبهعنوانمثــال در انگلســتان
کارفرمایــان از پرداخــت حــق بیمــه اجتماعــی بــرای کارکنانــی کــه درآمــد آنهــا کمتــر از
حداقــل میــزان درآمــد باشــد ،معــاف هســتند .در مقابــل ،در آلمــان افــرادی کــه مشــاغلی

کوچــک بــا دســتمزد حداکثــر  ۴۵۰یــورو دارنــد ،کارفرمایــان بایــد  31.2درصــد از درآمــد
خــود را بــه بیمــه اجتماعــی بپــردازد ،درحالیکــه ســهم بیمــه بازنشســتگی کارکنــان 2.3

درصــدی میپردازنــد (بیمــه بازنشســتگی آلمــان .)2018 ،2در برخــی کشــورها ســاعات
کاری تبییــن شــده توســط قــرارداد بهدقــت تحــت نظــارت قــرار دارنــد تــا هرگونــه
انگیــزه بــرای اســتفاده از اســتخدام پارهوقــت بهعنــوان روشــی بــرای فــرار از پرداخــت

حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی و مالیــات شناســایی شــده و حــذف میشــوند.
پایین آوردن آستانههای حداقلی قانونی کار یا درآمد حاصل از کار

بــرای تضمیــن پوشــش تأمیــن اجتماعــی بــرای کارگــران پارهوقــت ،کشــورها آســتانههای

حداقلــی مربــوط بــه ســاعات کاری یــا حقــوق را کاهــش داده و یــا ایــن آســتانهها را

حــذف کردنــد ( .)2016a ،ILOبهعنوانمثــال ،در هلنــد هــر ســاعتی کــه کارگــری کار
1. Durán Valverde
2. Deutsche Rentenversicherung
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میکنــد در محاســبه ســابقه بیمــه تأمیــن اجتماعــی او در نظــر گرفتــه میشــود .میــزان

دســتمزد و مزایــای کارگــران پارهوقــت بهطــور قانونــی بــه انــدازه کارگــران تماموقــت
اســت (ازجملــه بیمــه بیــکاری ،بیمــه خدمــات درمانــی ،تعطیــات بــا حقــوق ،حقــوق
مربــوط بــه بازنشســتگی و حمایــت در برابــر اخــراج ناعادالنــه از کار) و فرصتهــای
آموزشــی کارکنــان پارهوقــت و تماموقــت یکســان اســت (یوروفانــد2015 ،1؛ گیجبِــرت

2

و جانسِ ــن2017 ،3؛ مســنجر و ولــوت .)2015 ،ایــن امــر نهتنهــا تضمیــن میکنــد کــه
کارگــران پارهوقــت از شــرایط کارکنــان تماموقــت ،طبــق معاهــده کار پارهوقــت ،ILO

( ۱۹۹۴شــماره  )۱۷۵بهرهمنــد میشــوند بلکــه در فراهــم کــردن شــرایطی برابــر و
عادالنــه بــرای کارفرمایــان و کارگــران نیــز کمــک میکنــد (فــاگان و دیگــران.)2014 ،
نکت��ه حائـ�ز اهمی��ت دیگـ�ر ای��ن اس�تـ ک��ه تضمیــن پوشــش تأمیــن اجتماعــی بــرای
کارگــران در اَشــکال بیثبــات کار پارهوقــت ،از قبیــل کار گوشبهزنــگ و شــامل

قراردادهــای صفــر ســاعت بایســتی موردتوجــه خاصــی قــرار گیرنــد ( .)2016a ،ILOدر
مــواردی ازایندســت ،اقدامــات بیشــتری در خصــوص تضمیــن پوشــش تأمیــن اجتماعــی
بایســتی انجــام گیــرد.

تسهیل پوشش برای کارگران با کارفرمایان متعدد

درحالیکــه در برخــی کشــورها هــر ســاعت کاری در پوشــش تأمیــن اجتماعــی به حســاب

میآیــد ،در برخــی کشــورهای دیگــر ،گروههــای خاصــی از کارگــران ممکــن اســت بــه

دلیــل آســتانههای حداقلــی مربــوط بــه ســاعات کاری و درآمــد تحــت پوشــش قــرار
نگیرنــد .در ایــن کشــورها ،همانطــور کــه در پاییــن بحــث شــده اســت ،راهحلهــای

تطبیقــی بــرای ترکیــب حــق بیمــه پرداختشــده توســط کارفرمایــان متعــدد شــوند و

تضمیــن حمایــت کافــی از کارگــران بــه کار گرفتــه میشــوند ( .)2012 ،ISSAپوشــش
1. Eurofound
2. Gijsbert
3. Jansen
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کارگــران بــا کارفرمایــان متعــدد میتوانــد بــا اســتفاده از رویههــای اجرایــی کارآمــد

تســهیل شــود ،ازجملــه سادهســازی و تســهیل دسترســی الکترونیکــی بــه ســازوکارهای
مشــاوره ،ثبتنــام و پرداخــت حــق بیمــه و همچنیــن بهکارگیــری شــمارههای یکپارچــه

تأمیــن اجتماعــی (.)2016a ،ILO

بــرای برخــی از ایــن گروههــا ،نهادهــای میانجــی میتواننــد نقــش تســهیلگر مفیــدی

بــرای بهبــود قابلیــت انتقــال مزایــای خــاص فراهمشــده توســط کارفرمایــان ایفــا کننــد،

بــرای مثــال مرخصــی بــا حقــوق در ایاالتمتحــده (هیــل.)2016 ،
تضمین عدالت در تعیین حقوق و مزایا

زمــان محاســبه مزایــا ،چالشهــای دیگــری ممکــن اســت پیــش بیاینــد زیــرا برخــی

شــیوههای محاســبه برخــورداری از مزایــا ممکــن اســت بــه ضــرر کارگــران پارهوقــت

باشــند .بــرای رســیدگی بــه ایــن چالــش ،اســپانیا روش ارزیابــی دورههــای پرداخــت حــق

بیمــه بــرای مزایــای مشــارکتی تأمیــن اجتماعــی (بهجــز مزایــای بیــکاری) کارگــران

پارهوقــت را اصــاح کــرده اســت .پیشازایــن اصالحــات ،کارگــران پارهوقــت
میبایســتی  ۳۰ســال حــق بیمــه پرداخــت میکردنــد تــا بــه حقوقــی برابــر بــا ۱۵

ســال کارگــران تماموقــت برســند .پسازایــن اصالحــات ،اگــر نــرخ کار پارهوقــت یــک
کارگــر  ۷۰درصــد باشــد (بــه ایــن معنــی کــه ســاعت کاری او  ۷۰درصــد ســاعت کاری

یــک کارگــر تماموقــت باشــد) دوره پرداخــت بیمــه حداقلــی او  10.5ســال خواهــد بــود

(رودریگوئ ِــز کابــ ِررو 1و دیگــران.)2017 ،

بســیاری از کشــورها ســطوح حداقلــی از مزایــا را در برنامههــای تأمیــن اجتماعــی خــود

تضمیــن میکننــد ،بهعنوانمثــال بــرای مســتمری یــا مزایــای بیــکاری .حتــی کســانی
هــم کــه درآمدشــان آنقــدر پاییــن اســت کــه نمیتواننــد حداقــل امنیــت درآمــدی را فراهــم
ســازند ،از اســتاندارد مطلوبــی از زندگــی بهرهمنــد هســتند .در بیشــتر مــوارد ،فــرد بیمهشــده
1. Rodriguez Cabrero
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بایــد بــرای مدتزمــان معینــی حــق بیمــه پرداخــت کنــد تــا واجــد ایــن شــرایط شــود .امــا

اگــر ایــن دوره بیشازحــد طوالنــی باشــد ،آن دســته از کارگــران بــا دوره اســتخدام کوتاهتــر
در بــازار کار ممکــن اســت از تضمیــن مزایــای حداقلــی بهرهمنــد نشــوند.

رسیدگی به چالشهای وسیعتر در مورد اشتغال پارهوقت حاشیهای

کارگــران گوشبهزنــگ و کارگــران بــا قراردادهــای صفــر ســاعتی ممکــن اســت ســاعات

کاری بســیار کوتــاه و درآمدهــای کمتــری داشــته باشــند ،بهویــژه اگــر بــه لحــاظ پرداخــت

بــا آنهــا بــه شــکلی برابــر بــا کارکنــان تماموقــت همتــراز خــود برخــورد نشــود ،بنابرایــن

حمایتهــای اجتماعــی کافــی دریافــت نخواهنــد کــرد .مســائل دیگــری نیــز ممکــن اســت
پیــش بیایــد زیــرا آنهــا اغلــب ملــزم هســتند کــه در هرزمانی بــرای کار در دســترس باشــند،
بــدون اینکــه ســاعات کاری حداقلــی بــرای آنــان ضمانــت شــود.ممکن اســت بــا آنهــا

تمــاس گرفتــه شــود تــا در محــل کار خــود حاضــر شــوند ،امــا در محــل کار متوجــه شــوند
کــه نوبــت کاری آنهــا کنســل شــده یــا مدتزمــان آن کوتــاه شــده اســت .ترتیبــات

اینچنینــی ســاعات کاری نهتنهــا پیامدهایــی منفــی بــرای تــوازن بیــن کار و زندگــی ممکــن
اســت بــه دنبــال داشــته باشــند بلکــه ناامنــی شــغلی و درآمــدی را نیــز بهنوعــی افزایــش

میدهنــد و بهطــور بالقــوه دسترســی آنــان را بــه مزایــای حمایتهــای اجتماعــی محــدود
میســازد (د اســتفانو2016 ،1؛  ،2016a ،ILOمســنجر و والــوت.)2015 ،

توجــه بــه ایــن مســئله حائــز اهمیــت اســت کــه بعضــی کشــورها نهتنهــا پوشــش

قانونــی را بســط دادنــد بلکــه واکنشهایــی از خــود در حــوزه قوانیــن نشــان دادهانــد تــا
تســاوی بیشــتری بیــن انــواع مختلفــی از کارگــران برقــرار ســازند و شــکافهای قانونــی را

تــا حــد ممکــن از میــان بردارنــد ( .)2016a ،ILOاقدامــات آنــان شــامل حفاظــت از کارگــران
گوشبهزنــگ ،کارگــران غیررســمی و کارگــران صفــر ســاعت میشــود ازجملــه ایجــاد
حداقــل ســاعات کاری (بــه ازای هــر شــیفت یــا هــر هفتــه) و برقــراری حداقلــی ثابــت از
1. De Stefano
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پرداخــت جبــران بــرای زمانهایــی از آنهــا خواســته شــده تــا بــرای انجــام کار آمــاده شــوند

امــا کار انجــام نگرفتــه یــا قانــون مربــوط بــه «پرداخــت در قبــال مدتزمــان حضــور »1کــه
کارفرمایــان را ملــزم میســازد تــا حتــی اگــر شــیفت کاری کنســل شــود یــا کوتــاه شــود،

حقــوق کارگــران را بپردازنــد (مســنجر و والــوت .)2015 ،در کشــورهایی از قبیــل فرانســه،

دســتیابی بــه توافقــات جمعــی در هــر بخــش در مــورد آســتانههای حداقلــی ســاعات کاری

نشــاندهنده اهمیــت ســازوکارهای گفتمــان اجتماعــی در رســیدگی بــه چالشهــا اســت
( .)2015a ،ILOاقداماتــی ازایندســت ،نهتنهــا پوشــش بیمــه اجتماعــی را تســهیل میکنــد

بلکــه همچنیــن عادالنهتــر و برابرتــر شــدن شــرایط را تســهیل میکنــد تــا کارفرمایــان
دیگــر بــه ســمت اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال نرونــد و از مســئولیتهای خــود در برابــر
افــراد شــانه خالــی کننــد (2016a ،ILO؛ اسپاســوا و دیگــران.)2017 ،

 3.2کارگران با قراردادهای موقت

یکــی از چالشهــای اصلــی در برابــر پوشــش تأمیــن اجتماعــی کارگــران در قراردادهــای
حداقلــی معیــن از
موقت��ی ارتبــاط قانونــی پوشــش تأمیــن اجتماعــی بــا مدتزمــان
ِ
قــرارداد اشــتغال اســت .چنیــن آســتانههای حداقلــی عــاوه بــر تعلیــق برخــی از کارگــران،

ممکــن اســت انگیزههایــی بــرای کارفرمایــان فراهــم ســازد کــه اســتفاده از قراردادهــای

کوتاهمــدت را بــه قراردادهــای بلندمــدت ترجیــح دهنــد .در بیشــتر کشــورها کارگــران
بــا قراردادهــای زمانــی مشــخص بــه مــدت چنــد هفتــه یــا مــاه معمــو ًال تحــت پوشــش
هســتند امــا کارگــران غیررســمی شــامل کارگــران روزمــزد 2بهنــدرت تحــت پوشــش

قــرار میگیرنــد (.)2016a ،ILO

1. reporting-time pay
2. day labourers
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حداقلی قانونی در رابطه با طول دوره اشتغال
پایین آوردن یا حذف آستانههای
ِ

بــرای رســیدگی بــه مســئله تعلیــق کارگــران بــا قراردادهــای موقتــی ،برخــی کشــورها
آســتانههای قانونــی مربــوط بــه طــول دوره اشــتغال را کــم کردهانــد یــا آنهــا را ک ً
ال کنــار

گذاشــتهاند .بهعنوانمثــال ویتنــام دوره الزم جهــت کســب صالحیــت بــرای پوشــش
بیمــه اجتماعــی را از ســه مــاه بــه یــک مــاه کاهــش داده اســت ( .)2017 ،ISSAژاپــن
برنامهریــزی کــرده اســت تــا پوشــش را بــه کارگــران پارهوقتــی کــه بیــش از  ۲۰ســاعت

در هفتــه و  ۳۱روز کار میکننــد بســط دهــد (.)2015b ،ILO
انعطافپذیری بیشتر در رابطه با وقفههای بیشتر در اشتغال

اگــر کارگــران بــا قراردادهــای مــدت ثابــت 1بالفاصلــه از یــک دوره اســتخدامی تحــت

پوشــش بــه دوره بعــدی برونــد ،پوشــش بیمــه اجتماعــی آنهــا اغلــب برابــر بــا پوشــش

کارگــران بــا قراردادهــای دائــم اســت 2.امــا اگــر کارگــران بــا وقفههایــی در اســتخدام

خــود مواجــه شــوند ،ممکــن اســت مشــکالتی پیــش بیایــد .بــرای رســیدگی بــه ایــن
چالشهــا ،تغییراتــی ممکــن اســت روی قوانیــن مربــوط بــه محاســبه دورههــای پرداخــت

حــق بیمــه کــه بــرای واجــد شــرایط بــودن مزایــا ضــروری تلقــی میشــوند ،انجــام
شــود تــا بــا مشــاغل دارای وقفــه 3منطبــق شود/ســازگاری پیــدا کنــد .بهعنوانمثــال در

دانمــارک احــراز شــرایط بــرای مزایــای بیــکاری مســتلزم ایــن اســت کــه فــرد بــه مــدت
 ۱۲مـ�اه عض��و صن��دوق بیم��ه بیــکاری باش��د ،امـ�ا دورههایــی از اشــتغال شــامل ایــن مزایــا

1. fixed-term contracts

 .2در ایــن رابطــه ،بیمــه اجتماعــی بهروشــنی بــر حمایــت فراهــم شــده توســط کارفرمــا ارجحیــت دارد کــه اغلــب
زمانــی کــه کارفرمــا تغییــر میکنــد ،معلــق میشــود.
3. interrupted careers
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میشــوند کــه بــا دســتمزد 1بــوده و حداقــل مدتزمــان اشــتغال  ۵۲هفتــ ه و در بــازه
زمانــی  ۳۶مــا ِه گذشــته باشــند ( .)2016a ،ILOایــن شــیوه نســبت بــه برخــی کشــورها

کــه اشــتغال مــداوم در طــول دوره زمانــی خاصــی را الزامــی میداننــد منعطفتــر اســت.
شناخت بهتر مسئولیتهای مراقبتی در نظامهای حمایتهای اجتماعی

چنیــن اقداماتــی بــرای انطبــاق بــا اشــتغال دارای وقفــه بیشــتر زنــان را دربــر میگیــرد،
چــرا ه آنهــا بــه خاطــر مســئولیتهای مراقبتــی کــه دارنــد گاهــی مجبورنــد تــا کار
کــردن را متوقــف کننــد و یــا ســاعات کاری خــود را کاهــشدهنــد (، 2017a ،ILO

 .)2016c ،2016aدر ایــن رابطــه ،اقدامــات ویــژهای بایســتی انجــام شــوند تــا بــه افــرادی
کــه از دیگــران (ســالمندان یــا افــراد کمتــوان) مراقبــت میکننــد نوعــی بخشــودگی یــا

ارفــاق بــرای مدتزمــان معیــن (زمــان مراقبــت از دیگــران) در نظــر گرفتــه شــود ،بــه

عبارتــی مدتزمــان مراقبــت بهعنــوان مدتزمــان پرداخــت حــق بیمــه در نظــر گرفتــه

شــود .انجــام ایــن کار موجــب میشــود تــا وضعیــت ســطوح پوشــش کارگرانــی کــه

در کار خــود وقفــه انداختهانــد و یــا تعــداد ســاعات کاری خــود را بــه خاطــر مســئولیت
مراقبتــی کاهــش دادهانــد بهتــر شــود( .فالتــز2011 ،2؛  ،2016a ،ILOا ِسپاســوا و دیگــران،

 .)2017چندیــن کشــور ،ازجملــه شــیلی ،آلمــان و ژاپــن دورههــای مراقبــت (کــه اغلــب
توســط زنــان صــورت میگیــرد) از دیگــران را در محاســبه مســتمری بازنشســتگی در نظــر

میگیرنــد و بــا ایــن کار بــه کاســتن از نابرابریهــای جنســیتی در پوشــش بازنشســتگی
کمــک کردهانــد (فالتــز.)2011 ،

1. Paid employment jobs

مشــاغلی کــه در آن متصدیــان بــا قراردادهــای واضــح یــا ضمنــی کار میکننــد و در قبــال آن دســتمزد پایــه
دریافــت میکننــد ،ایــن دســتمزد بهطــور مســتقیم وابســته بــه درآمــد بخشــی (بخــش دولتــی ،تعاونــی) کــه در آن
کار میکننــد نیســت .دســتمزد آنهــا معمــوال بهصــورت روزانــه یــا ماهیانــه پرداخــت میشــود و گاه ـ ًا بهصــورت
حــق کمســیون فــروش ،پــاداش و یــا بهصــورت غیــر نقــدی پرداخــت میشــود.
2. Fultz
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تضمین تنظیم گری مناسب برای قراردادهای موقتی

کارگــران بــا قراردادهــای موقتــی اغلــب در مقایســه بــا کارگــران دائمــی بــا شــرایط
مســاعدتری مواجــه نیســتند و اغلــب دســتمزدهای پایینتــری دریافــت میکننــد

و هــدف اصلــی از بهکارگیــری آنهــا اغلــب کاهــش هزینههــای کارگــری اســت.
(اَل ِکسینســکا 1و بِــرگ2016 ،؛  .)2015b ،ILOبــرای رســیدگی بیشــتر بــه چالشهــای
کیفیــت اســتخدام کارگــران موقــت و بــرای اجتنــاب از سوءاســتفاده از قراردادهــای موقــت،
کشــورها ممکــن اســت کــه در نظــر داشــته باشــند تــا بهعنوانمثــال پــس از چنــد بــار
تمدیــد متوالــی قراردادهــا بــا دورههــای مشــخص بــه ســمت اشــتغال دائــم کارگــران

پیــش رونــد (اسپاســوا و دیگــران .)2017 ،بهعنوانمثــال در هلنــد محدودیتــی بــر تعــداد

دفعــات تمدیــد قراردادهــای موقــت متوالــی قائــل شــدند بهطوریکــه پــس از چهــار
بــار تمدیــد یــک قــرارداد موقــت (بــا مدتزمــان بیــش از دو ســال) بهطــور خــودکار بــه
قــرارداد دائــم تبدیــل میشــود و ایــن کار بــا اســتلزامات مربــوط بــه حــق برخــورداری از

مســتمری و مزایــای حمایتهــای اجتماعــی همــراه اســت (مِویسِ ــن 2و دیگــران.)2017 ،
تضمین حمایتهای کافی از کارگران پیمانی (کارگران موقت بنگاه)

در بســیاری از کشــورها کارگــران پیمانــی بهطــور خــاص (نســبت بــه کارگــران رســمی)

آســیبپذیر هســتند .کارگــران پیمانــی در ترتیبــات چندجانبــه در اصــل تحــت پوشــش بنــگاه

اســتخدامی خــود هســتند ،امــا درصورتیکــه بنگاه ورشکســته شــود حــق بیمه تأمیــن اجتماعی
و دستمزدهایشــان ممکــن اســت پرداخــت نشــود .در چنین مــواردی عــدم وجود قوانیــن مربوط

ـن درگیر
بــه مســئولیت مشــترک و تقســیم مبهــم و نامشــخص حقــوق و مســئولیتهای طرفیـ ِ
ممکــن اســت منجــر بــه محدودیتهایــی در رابطــه بــا حمایتهــای اجتماعــی شــود (،ILO

 .)2016aقوانیــن حاکــم بــر مســئولیت مشــترک یــا تضامنــی بیــن شــرکت و بنــگاه تضمیــن
1. Aleksynska
2. Mevissen
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میکنــد کــه شــرکتها (شــرکتهایی کــه نیروهــا بــه کار میگیرنــد) مســئولیت پرداخــت

دســتمزدها و حــق بیمــه تأمین اجتماعــی را بر عهــده دارنــد (2016a ،ILO؛ ا ِســپاتینی.)2012 ،1
چنیــن قوانینــی در کشــورهایی مثــل فرانســه ،آلمــان ،هلنــد و پــرو برقرارشــدهاند .عــاوه بــر

ایــن ،بهبــود دسترســی بــه اطالعــات و شــفافیت ،کلیــد افزایــش آگاهــی کارگــران در رابطــه

بــا حقــوق و مزایــای قانونیشــان اســت .در چیــن ،بنــگاه اســتخدامی ملــزم اســت کــه کارگــر
بنــگاه را در مــورد محتــوای توافــق خــود بــا شــرکت ازجملــه مدتزمــان قــرارداد ،دســتمزد و

حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی آگاه ســازد (.)2016a ،ILO

در برخــی مــوارد دیگــر ،قوانیــن تعلیقــی یــا مقرراتــی خــاص میتواننــد کارگــران را از

حمایــت محــروم ســازند .در هلنــد« ،مقــررات بنــگاه» بــه بنــگاه اســتخدامی اجــازه میدهــد
بهمحــض اینکــه کارگــر بنــگاه بیمــار میشــود ،قــرارداد او را فســخ کنــد .کارگــران پــس

از روز ســوم بیمــاری خــود هیچگونــه حقــی در رابطــه بــا دریافــت دســتمزد خــود نخواهنــد
داشــت (خایزبــرت 2و جانســن .)2017 ،3بنابرایــن طراحــی ســازوکارهای مناســب بــرای

تضمیــن حمایتهــای کافــی بــرای کارگــران بنــگاه موقــت امــری ضــروری تلقــی میشــود.
تضمین سازوکارهای تطبیقی برای حمایت از کارگران غیررسمی

تضمیــن پوشــش تأمیــن اجتماعــی بــرای کارگــران غیررســمی یــک چالــش خــاص
محســوب میشــود .برخــی کشــورها ســازوکارهایی بــرای رســیدگی بــه ایــن مشــکل

کارگــران بــه روشــی مبتکرانــه ایجــاد کردهانــد.

رویکردهــای مبتکرانــهای بــرای پوشــش کارگــران در بخــش ساختوســاز

ایجادشــدهاند کــه بــه دلیــل روابــط پیچیــده اســتخدامی ایــن کارگــران بــا قراردادهــای

مــوردی کارشــان،
مختلــف و قــرارداد فرعــی بــا شــرکتها و ماهیــت کوتاهمــدت و
ِ
عمومــ ًا تحــت پوشــش برنامههــای تأمیــن اجتماعــی نیســتند.
1. Spattini
2. Gijsbert
3. Jansen
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رویکــردی جالــب در هنــد بــرای پوشــش کارگــران در بخشهایــی کــه کار غیررســمی

و قــرارداد فرعــی رواج فــراوان دارنــد یافــت میشــود .صندوقهــای رفــاه کارگــران

بــا مدیریــت هیئتمدیــره ســهجانبه رفــاه کارگــران ایجــاد شــده کــه مســئولیت آن

فراهمســازی مســتمری ســالمندی ،حمایــت در برابــر آســیب در حیــن اشــتغال ،بیمــه
خدمــات درمانــی و مزایــای نقــدی دوران بــارداری بــرای زنــان اســت .آنهــا اغلــب از طریق

نــرخ ثابــت حــق بیمــه کارگــران و مالیــات یکدرصــدی از کل ارزش پــروژه ساختوســاز

کــه توســط پیمانــکار اصلــی پرداخــت میشــود ،تأمیــن مالــی میشــوند (ن ِویــت 1و دیگــران،

 .)2014نتایــج ایــن رویکــرد در بیــن ایــاالت فــدرال بــا یکدیگــر فــرق میکننــد ،امــا بایــد
توجــه داشــت کــه ایــن امــر نبایــد موجــب بیاعتبــار شــدن ابتــکار جالــب ایــن رویکــرد در

خصــوص پوشــش کارگــران غیررســمی در بخشــی چالشبرانگیــز از اقتصــاد شــود.

در آلمــان ،هنرمنــدان نمایشــی و روزنامهنــگاران بــا قراردادهــای کوتاهمــدت از

طریــق یــک بیمــه اجتماعــی خــاص (بیمــه اجتماعــی هنرمنــدان )2تحــت پوشــش قــرار

میگیرنــد کــه تأمیــن مالــی آن از طریــق حــق بیمــه فراگیــری (غیرانفــردی) کــه بــر
اســاس ارزش کلــی قــرارداد توســط «کارفرمــای» قــرارداد پرداخــت میشــود صــورت

میگیــرد .نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه اگــر دســتمزد کارگــران از ســطحی خــاص و

همچنیــن از ســطح یــک یارانــه دولتــی باالتــر باشــد ،آنهــا نیــز در تأمیــن مالــی ســهیم
هســتند .بهطــور مشــابهی ،در فرانســه طــرح خاصــی بــرای هنرمنــدان و نویســندگان
(نظــام تأمیــن اجتماعــی هنرمنــدان و نویســندگان )3وجــود دارد کــه پوشــش خدمــات
درمانــی ،بازنشســتگی و مزایــای خانــواده را از طریــق ســازوکاری مناســب و منعطــف بــا در

نظــر گرفتــن ویژگیهــای خــاص ایــن بخــش تضمیــن میکنــد.

ایــن مثالهــا نشــان میدهنــد کــه بــا اســتفاده از راهحلهــای مناســب و منعطــف
1. Newitt
2. Künstlersozialversicherung
3. le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs
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میتــوان همــه کارگــران را تحــت پوشــش قــرار داد ،حتــی آنهایــی کــه پوشــش آنهــا
عمومـ ًا «دشــوار» اســت.
 ۳.۳کارگران خویشفرما و افراد با روابط استخدامی نامعلوم

در بســیاری از بخشهــای جهــان ،کارگــران خویشفرمــا گروهــی هســتند کــه پوشــش آنهــا
همچنــان دشــوار بــوده اســت (ا ِسپاســوا و دیگــران2017 ،؛ دیــوران والـ ِورد و دیگــران)2013 ،

کارگــران خویشفرمــا در برخــی کشــورها از برنامههــای بیمــه اجتماعــی اجبــاری محــروم
ماندهانــد ،امــا کشــورهای دیگــر پوشــش اجبــاری (اگرچــه ایــن پوشــش لزومـ ًا فراگیر نیســت)

را بــرای برخــی یــا تمامــی کارگــران خویشفرمــا تضمیــن میکننــد .امــا حتــی درجاهایــی
کــه پوشــش قانونــی فراهــم میشــود ،اگــر اقدامــات خاصــی بــرای غلبــه بــر موانــع مدیریتــی

و مالــی صــورت نگیرنــد ،پوشــش مؤثــر آنگونــه کــه بایــد اجــرا نخواهــد شــد.

ازجملــه دالیــل عــدم پوشــش کارگــران خویشفرمــا عبارتانــد از نامتجانــس بــودن

نیازهــا ،ظرفیتهــای پرداخــت حــق بیمــه و اولویتهــای آنهــا ،بیثباتــی درآمــد،

ناکارآمــدی طرحهــای داوطلبانــه ،فقــدان انطبــاق و اجــرا و عــدم وجــود یــک کارفرمــا
بــرای تقســیم بــار پرداخــت حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی (چالــش «پرداخــت دوگانــه حــق

بیمــه») و همچنیــن رســیدگی بــه تعامــل بــا مدیریــت بیمــه اجتماعــی اســت.

حتــی اگــر کارگــران خویشفرمــا بــه برخــی طرحهــای مشــابه بــا دیگــر کارگــران

دسترســی داشــته باشــند ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا شــرایط متفــاوت و اغلــب
نامطلوبتــری نســبت بــه کارکنانــی کــه حقــوق ثابــت دارنــد مواجــه شــوند .شــرایط

ســختگیرتر پرداخــت حــق بیمــه ،آســتانههای حداقــل درآمــد و حداقــل دورههــای

پرداخــت حــق بیمــه و نیــاز بــه پرداخــت منظــم و پیشــاپیش حــق بیمههــا ممکــن اســت
موانعــی بــرای کفایــت مزایــا بــرای ایــن کارگــران ایجــاد کنــد ،علیرغــم اینکــه آنهــا
بهطــور قانونــی تحــت پوشــش هســتند .اگــر اقدامــات ویــژهای در خصــوص تســهیل

پوشــش آنهــا انجــام نشــود ،کارگرانــی کــه دســتمزد پاییــن و نامنظــم دریافــت میکننــد
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ممکــن اســت بــا بارهــای مالــی و اجرایــی زیــادی مواجــه میشــوند و درنتیجــه امــکان

دارد کــه آنهــا از حمایتهــای اجتماعــی بهرهمنــد نشــوند .بهعنوانمثــال نرخهــای
حــق بیمــه یــا روشهــای پرداخــت ممکــن اســت بــا وضعیــت خــاص و ظرفیتهــای
پرداخــت حــق بیمــه آنهــا ســازگار نباشــد یــا رویههــای اجرایــی بــرای ثبتنــام ،وصــول

حــق بیمــه یــا پرداخــت ممکــن اســت بیشازحــد دشــوار باشــند (.)2012 ،ISSA

ســطح و گســتره پوشــش در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت (بــه جــدول  2در

مــورد کشــورهای اروپایــی مراجعــه کنیــد) .برخــی کشــورها پوشــش اجبــاری کارگــران

خویشفرمــا بــا شــرایطی مشــابه بــا شــرایطِ کارگــران بــا دســتمزد ثابــت فراهــم میکننــد،

درحالیکــه کشــورهای دیگــر تنهــا پوششــی جزئــی فراهــم میســازند .در برخــی کشــورها،
بیشــتر کارگــران خویشفرمــا تــا حــد زیــادی از پوشــش اجبــاری محــروم هســتند.

جدول :۲پوشش بیمه اجتماعی کارگران خویشفرما در اروپا :دستهبندیهای وسیع کشوری
سطح پوشش

توصیف

کشورهای نمونه

دسترسی کامل کارگران خویشفرما ملزم به بیمه شدن تحت تمامی طرحهای کرواسی ،مجارستان ،ایسلند،
لوکزامبورگ ،اسلوونی
مبتنی بر بیم ه بحث شده در این گزارش هستند
تا باال
کارگران خویشفرما مجبور نیستند تا تحت یک یا چند طرح
جمهوری چک ،اتریش،
دسترسی باال تا مبتنی بر بیمه که برای کارکنان با حقوق ثابت اجباری هستند،
دانمارک ،فنالند ،لهستان،
بیمه شوند .بااینحال ،آنها در این کشورها میتوانند بهطور
متوسط
رومانی ،اسپانیا ،سوئد
داوطلبانه تحت یک یا چند طرح خود را بیمه کنند.

الزامی وجود ندارد که افراد خویشفرما تحت یک یا چند برنامه
دسترسی متوسط بیمهمحور که برای کارکنان با حقوق ثابت اجباری هستند،
بیمه شوند .آنها میتوانند برخی برنامهها را انتخاب کنند ولی
تا کم
از باقی برنامهها محروم هستند.
دسترسی کم تا
بدون دسترسی

بلغارستان ،آلمان ،استونی،
ایرلند ،هلند ،پرتقال،
انگلستان

بلژیک ،سوئیس ،یونان،
کارگران خویشفرما ملزم نیستند تحت یک یا چند طرح بیمه
فرانسه ،ایتالیا ،لتونی ،لیتوانی،
که برای کارکنان با حقوق ثابت اجباری هستند ،بیمه شوند و
قبرس،لیختناشتاین،
آنان نمیتوانند هیچکدام از این طرحها را انتخاب کنند (بیش از
مالت ،نروژ ،اسلواکی ،ترکیه،
همه بیمه بیکاری و طرحهای جراحت حین کار).
جمهوری مقدونیه شمالی

نکتــه :در برخــی کشــورها ،پوشــش کارگــران خویشفرمــا بــه شــعبههای منتخبــی از تأمیــن اجتماعــی محــدود
میشــود و تــا حــدودی از طریــق طرحهــای مختــص مشــاغل ارائــه میشــود (ا ِسپاســوا و دیگــران.)2017 ،
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کشــورهای دیگــری کــه پوشــش بیمــه اجتماعــی را در یــک یــا چنــد شــاخه بــه

کارگــران خویشفرمــا بســط دادهانــد شــامل برزیــل ،کِیــپورد ،کاســتاریکا ،غنــا ،اردن،

کنیــا ،مکزیــک ،مراکــش و تانزانیــا میشــوند .بهعنوانمثــال ،در آمریــکای التیــن
مجموع ـهای از اصالحــات در سیاس ـتگذاری بــرای بســط پوشــش منجــر بــه افزایــش

چشــمگیری در نســبتهای پوشــش بــرای دســتهبندیهای مختلــف کارگــران
خویشفرمــا (کارفرمایــان ،کارگــران مســتقل) و همچنیــن در کس ـبوکارهای خردشــده

1

اســت (بــه شــکل  ۲مراجعــه کنیــد).

کشــورها گزینههــای سیاســتی مختلفــی را انتخــاب کردهانــد تــا بــا ادغــام کارگــران

خویشفرمــا در برنامههــای تأمیــن اجتماعــی فعلــی یــا بــا ایجــاد برنامههــای جدیــد

جداگانــه بــرای ایــن کارگــران پوشــش قانونــی را گســترش دهنــد .درحالیکــه ایجــاد
برنامههــای جداگانــه بــرای کارگــران خویشفرمــا و غیراســتاندارد ممکــن اســت

توضیحــی بــرای عــدم تجانــس ویژگیهــای کارگــران را فراهــم کنــد (ازجملــه آلمــان و
لهســتان بــرای برخــی گروههــای کارگــران خویشفرمــا یــا اســترالیا و ایتالیــا و آلمــان

بــرای کارگــران خویشفرمــای وابســته) ،ایــن کار همچنیــن ریســک تجزیــه و جــدا
شــدن طرحهــای مختلــف را نیــز بــه وجــود مـیآورد و قابلیــت تحــرک بــازار کار را ُکنــد
میکنــد و مانــع ُگــذار 2بیــن وضعیتهــای اســتخدامی مختلــف میشــود .یــک مســئله

خــاص قابلیــت انتقــال حقــوق (حــق برخــورداری از مســتمری و مزایــا) اســت ،بهویــژه در
مــورد مزایــای بلندمدتــی از قبیــل مســتمری (بِرترانــو.)2007 ،3

بهعنوانمثــال ،بلژیــک فرآینــد بلنــدی از هماهنگســازی را آغــاز کــرده اســت تــا

ـی اجبــاری بــرای بیشــتر ریس ـکهای اجتماعــی
کارگــران خویشفرمــا را در بیمــه اجتماعـ ِ
ازجملــه مزایــای مربــوط بــه بیمــاری و خدمــات بهداشــت و درمــان ،مراقبتهــای
1. microenterprises
2. transition
3. Bertranou
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طوالنیمــدت ،مزایــای ازکارافتادگــی ،مزایــای دوران بــارداری ،مزایــای خانــواده ،مســتمری
ســالمندان و مســتمری بازمانــدگان ادغــام کنــد ( ِد ویســپالر 1و پاکولِــت .)2017 ،2اتریــش

ـی انــواع اشــتغال ســودآور در نظــام تأمیــن اجتماعــی،
اقدامهــای خــود بــرای ادغــام تمامـ ِ
بســط حمایتهــای مربــوط بــه بهداشــت و ســامت ،حمایتهــای مختلــف از ســالمندان و

حمایتهــای مربــوط بــه بیــکاری بــرای افــراد خویشفرمــای جدیــد ،کارگــران پارهوقــت

حاشــیهای و فریلنســر هــا 3را تقویــت کــرده اســت (ا ِسپاســوا و دیگــران.)2017 ،

شکل  .۲پوشش بازنشستگی و بهداشت و سالمت بر اساس وضعیت اشتغال در آمریکای التین

توجــه :ایــن نمــودار بازتابدهنــده یــک تخمیــن منطقـهای بــرای آمریــکای التیــن بــر اســاس دادههــای پیمایشــی
در دســترس اســت.
منبع :بر اساس ۲۰۱۵ ،ILO
1. De Wispelaere
2. Pacolet

 .3نوعــی قــرارداد کاری اســت کــه بــر پایــه آن فــرد یــا شــرکتی قــول انجــام کاری را بــرای یــک کارفرمــا در ازای
دسـتمزدی مشــخص را میدهــد .فریلنســر کســی اســت کــه ســرویسها یــا خدمــات خــود را بــدون تعهــد درازمــدت
بــه کارفرمــا ارائــه میکنــد.
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برخــی کشــورها از ســازوکارهای داوطلبانــه اســتفاده میکننــد تــا از ایــن طریــق

بــه کســانی کــه ظرفیــت پرداخــت حــق بیمــه دارنــد اجــازه دهنــد تــا از حمایتهــای
اجتماعــی بهرهمنــد شــوند .امــا ایــن کار بهنــدرت موجــب دســتیابی افــراد بــه ســطوح

قابلتوجهــی از پوشــش مؤثــر میشــود .طرحهــای داوطلبانــه ممکــن اســت درگیــر
اثــرات جانبــی انتخــاب شــده و اغلــب منجــر بــه فقــدان حمایــت بــرای تعــداد کثیــری
از کارگــران آســیبپذیر منجــر میشــود ( ،ILOدر دســت انتشــار ،مســا-الگو.) 2008 ،1
ایــن امــر ثابــت شــده اســت کــه بســط پوشــش از طریــق طرحهــای اجبــاری ازلحــاظ

پوشــش وســیع و کفایــت مؤثرتــر بــوده اســت ،البتــه بهشــرط اینکــه تالشهــای
متناســبی در ایــن زمینــه صــورت گیرنــد تــا افــرادی هــم کــه ظرفیــت پرداخــت حــق

بیمــه کمتــری دارنــد ،مشــمول ایــن طرحهــا شــوند .ایــن کار میتوانــد بــه روشهایــی

ـارکتی
از قبیــل تخصیــص یارانــه بــه حــق بیمــه آنهــا یــا ایجــاد دســتهبندیهای مشـ
ِ
متمایــز انجــام شــود .طرحهــای اجبــاری همچنیــن میتواننــد تقســیم ریســک 2بهتــر را
امکانپذیــر کننــد و بدینوســیله بــه پایــداری نظامهــای تأمیــن اجتماعــی بــه لحــاظ
مالــی کمــک میکننــد ،ILO( .در دســت انتشــار).

ارزیابی درآمدهای کسبشده ،تعیین سطوح عادالنه حق بیمه و رسیدگی به چالش حق
بیمه دوگانه درآمدهای کم و یا دارای نوسان

یکــی از چالشهــای مهــم در بســط پوشــش بــرای بســیاری از کارگــران خویشفرمــا

و همچنیــن برخــی کارگــران بــا اشــتغال غیراســتاندارد از قبیــل کارگــران پارهوقــت و
موقتــی بــه حســاب میآیــد .بهعنوانمثــال ،کارگــران خویشفرمایــی کــه پوشــش
بیمــه اجتماعــی داوطلبانــه یــا اجبــاری دارنــد ممکــن اســت نتواننــد میــزان کل حــق
بیمــه خــود را بپردازنــد (کــه در مــورد کارکنــان حقوقبگیــر اغلــب بــا کارفرمــا تقســیم
میشــود) و بنابرایــن پوشــش بیمــهای خــود را از دســت میدهنــد .کارگــران دیگــر
1. Mesa-Lago
2. risk pooling
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ازجملــه کارگــران پارهوقــت و کارگــران موقــت ممکــن اســت بــا چالشهــای مشــابهی

بــه لحــاظ ظرفیتهــای محــدود مالــی مواجــه شــوند ،بهویــژه زمانــی کــه آنهــا مشــاغل
ثابتــی نداشــته و در معــرض بیــکار شــدن قــرار داشــته باشــند ( ،ILOدر دســت انتشــار؛
ا ِسپاســوا و دیگــران .)2017 ،اغلــب ،آســتانههایی کــه در قانــون ملــی تأمیــن اجتماعــی

معیــن میشــوند ،موجــب میشــود تــا کارگرانــی کــه درآمــد آنهــا از حداقــل مشــخصی

کمتــر اســت دسترســی محدودتــری بــه حمایتهــای اجتماعــی داشــته باشــند.

عــاوه بــر درآمدهــای انــدک ،میــزان درآمــد بســیاری از کارگــران خویشفرمــا

یــا کارگرانــی کــه روابــط کاری نامعلومــی دارنــد متغیــر اســت ،لــذا طرحهــای بیمــه

اجتماعــی کــه بــرای کارکنــان اســتخدامی بــا دســتمزدهای ثابــت طراحیشــدهاند نیــاز

دارنــد تــا از انعطــاف کافــی برخــوردار باشــند تــا ایــن دســته از کارگــران را نیــز دربــر

بگیرنــد.

نوآوریهای سیاستی شامل موارد زیر میشوند:

حداقلــی درآمــد در پرداخــت
● ●ا ِعمــال انعطافپذیــری در تعییــن آســتانههای
ِ
حــق بیمــه تــا تحــت پوشــش قــرار گرفتــن برخــی کارگــران موقتــی ،کارگــران
غیررســمی و کارگــران در دســترس /تقاضامحــور 1تســهیل شــود و همچنیــن

اســتفاده از نرخهــای حــق بیمــه مختلــف بــرای کارگــران خویشفرمــا (بــرای
نمونــه اســپانیا) (ا ِسپاســوا و دیگــران.)2017 ،

● ●اصــاح برنامــه وصول حــق بیمــه بــرای در برگرفتن الگوهــای درآمــدی کارگران
خویشفرمــا از قبیــل درآمــد ســاالنه بهجــای ماهانــه (هماننــد ســوئد) ،درآمــد
فصلــی بــرای تولیدکننــدگان روســتایی (هماننــد برزیــل) یــا امکانپذیــر ســاختن
1. on-demand workers

کارگرانــی کــه در شــرکتهای برپایــه تکنولوژیهــای نوظهــور از قبیــل اوبــر یــا لیفــت کار میکننــد .ایــن
شــرکتها بــا هــدف رســیدگی فــوری بــه تقاضــای مصرفکننــدگان در جهــت فراهمســازی کاالهــا و خدمــات
ســاخته شــدهاند.
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وصــول یکجــای حــق بیمــه یــا وصــول هــر چهــار مــاه یکبــار آن (هماننــد

چیــن) مکانپذیــر ســاختن تعویــق پرداخــت حــق بیمــه در طــول بحرانهــای
اقتصــادی (هماننــد بلژیــک) یــا ارفــاق در صــورت بــروز وقفههایــی در دورههــای

پرداخــت حــق بیمــه (هماننــد کِیــپ ورد) (.)2012 ،ISSA

● ●اســتفاده از دســتههای درآمــدی گســترده بــرای تعییــن ســطوح حــق بیمــه
(هماننــد کاســتاریکا ،جمهــوری کــره) و یــا اجــازه دادن بــه ارائــه طبقهبنــدی
درآمــدی توســط خــود افــراد (هماننــد کِیــپ ورد) (دیــوران وال ـ ِورد و دیگــران،

2013؛ .)2012 ،ISSA

● ●اختصــاص یارانههــای حکومتــی بــرای حــق بیمــه افــراد خویشفرمــا بــا
توانایــی پاییــن پرداخــت حــق بیمــه (هماننــد کاســتاریکا) (دیــوران والــ ِورد و

دیگــران2013 ،؛ .)2012 ،ISSA

● ●تعییــن ردههــای حــق بیمــه بــر اســاس معیارهــای کمکی/غیرمســتقیم 1یــا درآمد
(هماننــد کِیــپ ورد ،کاســتاریکا و کــره) میتوانــد بــه کارگــران بــا درآمدهــای
نامنظــم و کســانی کــه بیــن تکمیــل کار و دریافــت دستمزدشــان یــک فاصلــه
زمان��ی وج��ود دارد ،کم��ک کن��د ( ،ILOدر دســت انتشــار) (دیــوران والــ ِورد و

دیگــران2013 ،؛ 2012 ،ISSA؛  ،ILOدر دســت انتشــار).

در برخــی کشــورها یارانههــای مربــوط بــه پرداخــت حــق بیمــه در بســط مســتمری

ســامت کارگــران خویشفرمــا نقشــی مهــم داشــتهاند .کشــور
و پوشــش بهداشــت و
ِ
کاســتاریکا مثــال خوبــی در ایــن خصــوص اســت کــه در آن عــاوه بــر اســتفاده از
ردهبنــدی حــق بیمــه ،دولــت بخشــی از حــق بیمــه کارگــران خویشفرمــای کمدرآمــد
را بــه شــکل یارانــه پرداخــت میکنــد (متناســب بــا ســطح درآمــد آنهــا) و بــا ایــن کار

میــزان توانایــی افــراد در پرداخــت حــق بیمــه موردتوجــه قــرار میگیــرد (دیــوران والـ ِورد

و دیگــران .)2013 ،ایــن کار در بهبــود نرخهــای پوشــش بیمــه بهداشــت و ســامت و
1. proxy measures

 / 42موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

بیمــه بازنشســتگی ضــروری بــوده اســت (دیــوران والــ ِورد و دیگــران .)2013 ،کــره و
تونــس نیــز در بســط پوشــش کارگــران خویشفرمــا پیشــرفت داشــتهاند کــه عمدتــ ًا
از طریــق برنامههــای اجبــاری مشــارکتی بــوده اســت و ســهم کارفرمــا از حــق بیمــه
مشــمول یارانــه میشــود (فــن گینکــن.)2009 ،1

امــا طراحــی دقیــق ســازوکارهایی بــرای ایجــاد تــوازن در پایــداری مالــی نظامهــای

مربــوط بــه حمایتهــای اجتماعــی و همچنیــن برخــورد عادالنــه بــا انــواع مختلــف
کارگــران مهــم اســت .در ایــن خصــوص ،کشــورها میتواننــد ســازوکارهای مختلفــی
از تأمیــن مالــی را بــا ترکیــب حــق بیمههــا بــا وصــول مالیــات در نظــر داشــته باشــند.

ت و وصول حق بیمه
راهحلهای منعطف و سازگار یافته برای ثب 

کشــورهایی کــه در آنهــا پوشــش بیمــه اجتماعــی بهطــور موفقیتآمیــزی بســط یافتــه

تــا کارگــران خویشفرمــا را تحــت پوشــش قــرار دهــد ،نهتنهــا بــه موانــع قانونــی

ـی آنهــا نیــز پرداختهانــد (ا ِسپاســوا و
رســیدگی کردهانــد بلکــه بــه موانــع اجرایــی و مالـ ِ
دیگــران2017 ،؛ .)2012 ،ISSA

یــک راه دیگــر بــرای تســهیل پوشــش کارگــران خویشفرمــا انعطافپذیــری بیشــتر در

خصــوص وقفههــای پیشآمــده در پرداخــت حــق بیمــه و حداقــل مدتزمــان پرداخــت حــق

بیمــه الزم بــرای کســب صالحیــت پوشــش بیمــه اجتماعــی اســت .بهعنوانمثــال ،لوکزامبورگ
ـی پرداخــت
بــه کارگــران خویشفرمــا اجــازه میدهــد تــا بــدون نیــاز بــه مدتزمــان حداقلـ ِ

حــق بیمــه بهطــور داوطلبانــه بــه صنــدوق بیمــه مشــترک کارفرمایــان 2بپیوندنــد (ا ِسپاســوا و
دیگــران .)2017 ،امــا اگــر بخواهیــم کــه پوشــش کافــی باشــد ،ایــن تالشهــا بایــد بــا اقداماتــی

بــرای فراهمســازی ســطوح حداقلــی تضمینــی مزایــا تکمیــل شــوند.

کشــورهای دیگــر تــاش کردهانــد تــا نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی خــود را
1. van Ginneken
2. Mutual Employers’ Insurance Fund
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سادهســازی کننــد تــا از ایــن طریــق موجــب تســهیل پوشــش آن دســته از کارگــران
خویشفرمایــی شــوند کــه رویههــای اداری بــرای آنهــا ازلحــاظ ثبتنــام ،اظهــار

درآمــد ،ثبــت ســوابق ،وصــول حــق بیمــه و پرداخــت مزایــا دشــوارتر اســت (،ISSA
 .)2012یـکراه بــرای کاهــش بــار اداری بــرای کارگــران خویشفرمــا تســهیل دسترســی
ثبتنــام آنهــا اســت کــه بــا گشــودن مراکــز ارائــه خدمــات در مناطــق روســتایی بــا
تعــداد بــاالی کارگــران خویشفرمــا (هماننــد کِیــپ ورد و روانــدا) ،تســهیل شــرایط تائیــد
مــدارک (هماننــد برزیــل) یــا معرفــی ســازوکار ثبتنــام خــودکار (هماننــد کانــادا ،شــیلی،

ایتالیــا و نیوزیلنــد) اســت ( ،ILOدر دســت انتشــار) .بهعنوانمثــال ،اداره مالیــات کانــادا

1

( )CRAکــه مســئول اداره مزایــای خانــواده اســت ،ســازوکار درخواســت مزایــای خــودکار

2

بــرای ذینفعــان ایجــاد کــرده اســت .ایــن اداره بــا اداره آمــار و ثبــت کانــادا)VSA( 3

همــکاری میکنــد VSA ،پــس از فرآینــد ثبــت تولــد ،بهطــور محرمانــه اطالعــات ثبــت
را بــه  CRAمیفرســتد .واجــد شــرایط بــودن بــرای دریافــت مزایــا بهطــور خــودکار

توســط  CRAتعییــن میشــود و بدینوســیله نیــاز بــه ارائــه نســخهی چاپــی مــدارک
توســط کارگــران کاهــش میابــد (.)2017 ،CRA

هماهنگــی باالتــر و درنتیجــه آن همــکاری بهتــر در ارائــه اطالعــات بیــن نهادهــای

تأمیــن اجتماعــی بــا اســتفاده از ســازوکار واحــد یــا نظامهــای اطالعــات الکترونیکــی
متمرکــز میتوانــد بــار اداری را از دوش کارگــران بــردارد و کارآمــدی و همــکاری نظــام

حمایتهــای اجتماعــی را افزایــش دهــد ،البتــه بهشــرط حفاظــت از اطالعــات فــردی و
)1. Canada Revenue Agency (CRA

در کانــادا اداره مالیــات مســئول جمــع آوری مالیــات بــر درآمــد مــی باشــد .هــر ســاله اشــخاصی کــه مقیــم کانــادا
هســتند بایســتی اظهارنامــه مالیاتــی را تکمیــل نماینــد .در ایــن اظهارنامــه اشــخاص درآمــد مشــمول مالیــات،
کســورات مالیاتــی و بخشــش هــای مالیاتــی را منظــور میکننــد تــا رقــم مالیــات آنهــا مشــخص گــردد.

2. Automated Benefits Application
3. It is the provincial government agency legislatively mandated to register events, provide
certification and identity information management services for all vital events occurring in
Canada.
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محرمانــه و رعایــت حریــم خصوصــی افــراد (دیــوران والـ ِورد و دیگــران2013 ،؛ سِ ــپول ِودا

1

ـکل یکپارچــه توافــق در خصــوص حــق
و نیســت .)2012 ،2بهعنوانمثــال در کلمبیــا شـ ِ

بیمــه ( )PIlAبــه همــراه ســازوکار واحــد بیمــه پــرداز ( )RUCروشــی مؤثــر بــرای تســهیل

دسترســی کاربــران بــه نظــام تأمیــن اجتماعــی اســت PIlA .کــه بــه بانکهــا و خزانــه
مرکــزی نظــام تأمیــن اجتماعــی متصــل اســت ،پلتفرمــی الکترونیــک بــرای پرداخــت

حــق بیمــه بــه نظــام عمومــی تأمیــن اجتماعــی 3بــرای کارکنــان و همچنیــن کارگــران
خویشفرمــا اســت RUC .ارجــاع بــه اطالعــات مربــوط بــه حــق بیمــه ثبتنــام کــه

در زیرمجموعههــای نظــام تأمیــن اجتماعــی ذخیــره شــدهاند را امکانپذیــر میکنــد.
 RUCبــا عمــل کــردن بــه شــکل یــک نظــام متمرکــز باعــث بهبــود دیدبانــی و نظــارت
مؤثــر بــر عملکــرد بیمــه پــردازان میشــود و تشــخیص مــوارد خــارج از قاعــده از قبیــل

فــرار از پرداخــت حــق بیمــه و ثبتنــام چندگانــه را امکانپذیــر میســازد (دیــوران

وال ـ ِورد و دیگــران.)2013 ،

اقدامــات نوآورانــه بــرای سادهســازی رویههــای پرداخــت و وصــول حــق بیمــه

بهویــژه بــرای کارگــران خویشفرمــا شــامل سادهســازی ســازوکارهای پرداخــت حــق

ق بیمههــا و مالیاتهــای مختلــف تأمیــن
بیمــه و مالیــات میشــود کــه در آن حــ 
اجتماعــی یکجــا پرداخــت میشــوند( .هماننــد آرژانتیــن ،برزیــل ،فرانســه ،اروگوئــه).
بهعنوانمثــال ســازوکار واحــد مالیاتــی (مونوتِریبیوتــو) 4اروگوئــه یــک ســازوکار

پرداخــت حــق بیمــه و مالیــات سادهســازی شــده اســت کــه ثبتنــام و پوشــش را
بــرای کســبوکارهای خُ ــرد و کارگــران خویشفرمــا تســهیل میکنــد (.)2014b ،ILO

کارگرانــی کــه تحــت پوشــش ایــن نظــام هســتند از مزایایــی مشــابه بــا کارکنانــی کــه

حقــوق ثابــت دریافــت میکننــد بهرهمنــد میشــوند (بهاســتثنای حمایــت در هنــگام
1. Sepúlveda
2. Nyst
3. General System of Social Security
4. monotributo
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بیــکاری) .ســطح حقبیمههــا بــه رده درآمــدی کارگــران بســتگی دارد .علیرغــم اجبــاری

بــودن مشــارکت در طــرح بازنشســتگی ،ایــن نظــام عضویــت داوطلبانــه در طــرح بیمــه

خدمــات بهداشــتی و درمانــی را امکانپذیــر میســازد .بــا اســتفاده از ردههــای مختلــف
حــق بیمــه و امکانپذیــر ســاختن پرداختهــای حــق بیمــه تدریجــی و فزاینــده ،ایــن

رویکــرد نهتنهــا بــه دنبــال سادهســازی رویههــای اداری اســت بلکــه در پــی از میــان
برداشــتن پاییــن بــودن ظرفیــت پرداخــت حــق بیمــه نیــز اســت .درســت اســت کــه ایــن

نظــام نیــاز بــه درجــه باالیــی از هماهنگــی بیــن نهادهــای مختلــف تأمیــن اجتماعــی و
مقامــات وصــول مالیــات دارد ،امــا همیــن نظــام ســهمی بســزایی در حمایــت از کارگــران

خویشفرمــا و کس ـبوکارهای خــرد ،بهویــژه زنــان ،داشــته اســت و منجــر بــه افزایشــی
چشــمگیر در پوشــش تأمیــن اجتماعــی شــده اســت ( .)2014b ،ILOعــاوه بــر ایــن،
ت وصــول و توافقــات بیم ـهای کــه اغلــب از طریــق واســطههایی تســهیل میشــوند
ثب ـ 
ـش
میتواننــد بهعنــوان روشــی مؤثــر بــرای غلبــه بــر برخــی از موانــع بــر ســر راه پوشـ ِ
کارگــران خویشفرمــا باشــند (لطفــ ًا بــه بخشهــای پاییــن مراجعــه کنیــد).

کارگــران
درحالیکــه اقدامهــای سیاســتی بــرای بســطِ حمایتهــای گوناگــون از
ِ
خویشفرمــا در کشــورهای درحالتوســعه عمدت ـ ًا بــر ســازگاری معیارهــا بــرای کاهــش
اداری مربــوط بــه ثبــت و وصــول حــق بیمــه تمرکــز دارنــد ،برخــی
بارهــای مالــی و
ِ
کشــورهای توســعهیافته اقدامهایــی انجــام دادهانــد تــا کفایــت مزایــا بــرای کارگــران

خویشفرمــا را تضمیــن کننــد .بهعنوانمثــال ،بلژیــک میــزان مســتمری حداقلــی بــرای
افــراد خویشفرمــا را مســاوی بــا بازنشســتگی حداقلــی کارکنانــی کــه درآمــد ثابــت دارنــد

قــرار داده اســت (کمیســیون اروپــا.)2017 ،

بهرهبرداری از ظرفیت نهادهای واسطه برای تحقق برخی کارکردهای کارفرما

راهحلهــای نوآورانــه درجایــی پدیــدار شــدهاند کــه نهادهــای واســطه از قبیــل

تعاونیهــا ،اتحادیههــای تجــاری یــا انجمنهــا نهتنهــا کارگــران بــا منافــع مشــترک را
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قــادر میســازند تــا ســازمان یابنــد بلکــه برخــی از تعهــدات کارفرمایــان را نیــز بــر عهــده
میگیرنــد ،بهویــژه در رابطــه بــا جمــعآوری اطالعــات و حــق بیمــه در میــان چندیــن

کارفرمــا و کاهــش بــار اداری بــرای کارگــران بــا تبــادل اطالعــات بــا نهادهــای بیمــه

اجتماعــی (دگریــس2016،؛ هیــل2015 ،؛ شــولز.)2016 ،1

بهعنوانمثــال تعاونــی اســمارت 2کــه در بلژیــک تأســیس شــده اســت ولــی در

سراســر اتحادیــه اروپــا فعــال اســت ،خدمــات غیرمســتقیم بــرای کارگــران خویشفرمــا
ارائــه میکنــد و بخشــی از مســئولیتهای یــک کارفرمــا را بــر عهــده میگیــرد ،ازجملــه

پوشــش تأمیــن اجتماعــی (جانســتون 3و لند-کازالســکاس .)2018 ،4در کلمبیا و کاســتاریکا
انجمنهــای تولیدکننــدگان یــا تعاونیهــا در خصــوص بیمــه جمعــی بــا طرحهــای

بیمــه اجتماعــی توافــق میکننــد و بــر اســاس ظرفیــت پرداخــت حــق بیمــه گروههــای

مختلــف بیمهشــونده و بهوســیله مرجعهــای درآمــدی خــاص بــا مدیریــت تأمیــن

اجتماعــی بــر ســر نرخهــای حــق بیمــه مذاکــره میکننــد و از طــرف کارگــران حــق
بیمههــا را جم ـعآوری و آنهــا را بــه مؤسســه تأمیــن اجتماعــی منتقــل میکننــد .ایــن

رویکــرد نهتنهــا هزینههــای مبادلــه را بــرای کارگــران بلکــه هزینههــای وصــول حــق

بیمــه را بــرای مســئوالن تأمیــن اجتماعــی کاهــش میدهــد (دیــوران والـ ِورد و دیگــران،
 .)2013اگرچــه ایــن الگــو در درجــه نخســت بــرای کارگــران خویشفرمــا مورداســتفاده
قرارگرفتـ ه اســت ،میتوانــد بــه بهبــود دسترســی بــه مزایــای کارگرانــی کــه چنــد کارفرمــا

دارنــد کمــک کنــد .بهعنوانمثــال شــهر ســن فرانسیســکو در ایاالتمتحــده طرحهــای

ســامت قابــل انتقالــی را اجــرا میکنــد کــه در آن چنــد کارفرمــا میتواننــد از طــرف
تمامــی کارگرانــی کــه بیــش از هشــت ســاعت کار میکننــد حــق بیمــه پرداخــت کننــد.
عــاوه بــر ایــن ،برخــی از شــرکتهای خصوصــی در ایاالتمتحــده بــرای کارگرانــی
Scholz
SMart
Johnston
Land-Kazlauskas

1.
2.
3.
4.
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کــه بــه مزایــای مبتنــی بــر کارفرمــا دسترســی ندارنــد در قالــب «ایمپلویــر ریکــورد»

1

عمــل میکننــد (اســتورم و اســمیت.)2016 ،

خویشفرمایی وابسته و روابط استخدامی پنهان

درحالیکــه بســط پوشــش بــه شــکلهای خویشفرمــای حقیقی،همچنــان چالشــی
بــزرگ باقیمانــده اســت ،پدیــداری خویشفرمــای وابســته بهاحتمالقــوی یــک چالــش

متمایــز دیگــر ایجــاد میکنــد کــه مرزهــای بیــن اشــتغال وابســته و خویشفرمایــی

را کمرنــگ میکنــد .چنیــن کارگرانــی بــا قــراردادی متفــاوت از قــرارداد اشــتغال کار

میکننــد ولــی بــه لحــاظ مالــی بــه یــک یــا چنــد مشــتری وابســته هســتند و یــا در مــورد
ســاعت کاری ،مــکان و محتــوای کار دســتورالعملهایی دریافــت میکننــد (آیشهورســت

2

و دیگــران2013 ،؛ ویلیامــز 3و الپیــره .)2017 ،4بــه دلیــل بالتکلیفــی قانونــی در مــورد
وضعیــت اشــتغال ،ممکــن اســت مســئولیتها و حقــوق مربوطــه روشــن نباشــند و
حوزههایــی خاکســتری (بیــن قانونــی و غیرقانونــی بــودن) در قانــون ایجــاد کننــد (،ILO

ـون کار و التزامــات حمایتهــای اجتماعــی،
 .)2016aدر برخــی مــوارد ،بــرای دور زدن قانـ ِ

روابــط اشــتغال پنهــان میشــوند ،هماننــد زمانــی کــه کارگــران از روی عمــد بهاشــتباه
بهعنــوان خویشفرمــا یــا بهعنــوان کارگرانــی دســتهبندی میشــوند کــه در یــک
توافــق چندجانبــه توســط شــخص ثالــث اســتخدام شــدهاند (کمیســیون اروپــا.)2017 ،

در واکنــش بــه دســتهبندی غلــط کارگــران بهعنــوان کارگــران خویشفرمــا یــا

کارگــران استخدامشــده توســط یــک شــخص ثالــث کــه باهــدف اجتنــاب از پرداخــت
مالیــات و حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی صــورت میگیــرد ،برخــی کشــورها تــاش
1. employer of record

اداره یــا آژانســی در ایاالتمتحــده کــه بهعنــوان کارفرمــا در زمینــه اخــذ مالیــات و وصــول حــق بیمــه بــرای
کارگرانــی کــه در شــرکتهای مختلــف مشــغول بــه کارنــد فعالیــت میکنــد.
2. Eichhorst
3. Williams
4. Lapeyre
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کردهانــد تــا تضمیــن کننــد کــه بــا کارگــران خویشفرمــای وابســته و دیگــر کارگــران بــه
یــک صــورت برخــورد شــده و اســتخدام پنهــان کنتــرل شــود (هماننــد اتریــش ،اســتونی،

ایتالیــا ،آلمــان ،هلنــد ،پرتقــال ،رومانــی ،اســپانیا و اســلواکی) (ا ِسپاســوا و دیگــران2017 ،؛
 .)2017d ،ILOتالشهــا شــامل ایجــاد معیارهایــی روشــن بــرای تبییــن خویشفرمایــی

وابســته و در برخــی مــوارد ایجــاد دســتهبندیهای دوگانــه بــا قواعــدی حاکــم بــر
حمایتهــای اجتماعــی از ایــن کارگــران میشــود .کشــورهایی از قبیــل اتریــش ،آلمــان،

ایتالیــا ،اســپانیا و رومانــی اقدامهایــی بــرای کوچکتــر کــردن شــکافهای حمایتــی
بــرای کارگــران خویشفرمــای وابســته انجــام دادهانــد (آیشهورســت و دیگــران2017 ،؛
ا ِسپاســوا و دیگــران  .)2017در اســپانیا کارگــران خویشفرمــای وابســته بــه آن دســته از
کارگــران اشــاره میکنــد کــه عمدت ـ ًا بــرای یــک نفر(مشــتری) کار میکننــد و حداقــل

 ۷۵درصــد درآمدشــان بــه ایــن نفــر وابســته اســت و بهطــور اجبــاری تحــت پوشــش

ـی
بیمــه جراحــت ناشــی از کار قــرار میگیرنــد .در ایتالیــا یــک صنــدوق تأمیــن اجتماعـ ِ
جــدا و خــاص بــرای کارگرانــی ایجــاد شــده اســت کــه بــه لحــاظ اقتصــادی وابســته

هســتند تــا از ایــن طریــق از اســتفاده صِ ــرف از چنیــن روابــط اســتخدامی بهعنــوان
روشــی بــرای کاهــش هزینههــای کارگــری جلوگیــری شــود .ایجــاد یــک دســتهبندی
دوگانــه ممکــن اســت تمامــی اَشــکال کارگــران وابســته را تحــت پوشــش قــرار ندهــد
(آیشهورســت و دیگــران )2013 ،بنابرایــن ادغــام کارگــران خویشفرمــا در طرحهــای

ـی عمومــی ممکــن اســت نیــاز بــه تــاش بیشــتر و جامعتــر داشــته باشــد.
تأمیــن اجتماعـ ِ
در هلنــد ،دولــت تــاش کــرده اســت تــا بــا بهبــود اقدامــات قانونــی ،پدیــده

فرمایــی پنهــان را کنتــرل کنــد .امــروزه کارگــران خویشفرمــا ملــزم هســتند
خویش
ِ
کــه در اداره گمــرک و مالیــات 5ثبتنــام کننــد .ایــن کار یــک ســازوکار قانونــی در اختیــار
مســئولین میگــذارد تــا بــا آن مجادلــه بــر ســر وضعیــت اســتخدامی کارگــران را حــل
کننــد .یــک اقــدام جالــب دیگــر در هلنــد ،دســتهبندی کارگــران خویشفرمــا بــا دســتمز ِد
5. Tax and Customs Administration
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پاییــن بهعنــوان کارمنــد اســت و هــدف از ایــن کار توســعه حمایتهــای اجتماعــی
ـی همگانــی حــذف شــده اســت
بــرای آنهــا بــوده اســت .امــا در مقابــل طــرح ازکارافتادگـ ِ

(گیجبــرت و جنســن .)2017 ،اجــازه دادن بــه اســتفاده از کار موقــت تنهــا بــرای وظایفــی
کــه ذاتـ ًا موقتــی هســتند عمومـ ًا موجــب محــدود شــدن ایــن نــوع از کار شــده و بهطــور
خــاص باعــث جلوگیــری از سوءاســتفاده از قراردادهــای موقــت میشــود و درعینحــال
بــه کاهــش هزینههــای کارگــری کمــک میکنــد (.)2016a ،ILO

تسهیل انتقال از اشتغال با حقوق ثابت به خویشفرمایی و بالعکس و ترکیب این دو

روندهــای جهانــی ازجملــه ترقــی اقتصــاد پلتفــرم ،تمایــل بیشــتر کارگــران بــه
انعطافپذیــری کار و نیــاز بیشــتر کارفرمایــان بــه انعطافپذیــری عملیاتــی بــرای تطبیــق

بــا بازارهــای کســبوکار در حــال تغییــر در بســیاری از کشــورها منجــر بــه افزایشــی

در تحــرک نیــروی انســانی 1میشــود .ایــن مســئله بدیــن معنــی اســت کــه کارگــران
بهتنــاوب بیشــتری ترتیبــات اشــتغال خــود را تغییــر میدهنــد ،اشــتغال بــا حقــوق ثابــت

را بــا خویشفرمایــی ترکیــب میکننــد یــا در برخــی مواقــع کارفرمایــان و مشــاغل
متعــددی دارنــد .درحالیکــه تحــرک بیشــتر نیــروی انســانی ممکــن اســت فرصتهــای

جدیــدی بــه لحــاظ درآمــ ِد بیشــتر یــا رشــد حرفــهای فراهــم ســازد ،از ســوی دیگــر

میتوانــد کارگــران را از دســتیابی بــه مزایــای حمایتهــای اجتماعــی مؤثــر بــازدارد،
بهویــژه کارگرانــی کــه بــه یــک قــرارداد بــا کارفرمایــی خــاص یــا بــه اشــتغالی بــا حقــوق

ثابــت مرتبــط هســتند ،اگــر اقداماتــی بــرای تضمیــن پوشــش در وضعیتهــای اشــتغال
مختلــف صــورت نگیــرد ،نظامهــای تأمیــن اجتماعــی و کارفرمایــان مکلــف بــه انجــام

ایــن کار هســتند (2016a ،ILO؛ والــدورف.)2016 ،

بــرای فراهمســازی حمایــت مؤثــر در طــول زندگــی کارگــران ،نظامهــای

حمایتهــای اجتماعــی بایســتی تضمیــن کننــد کــه امــکان انتقــال حقــوق و برخــورداری
1. labour mobility
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ـتغال مختلــف بهطــور کامــل
از مســتمری و مزایــا در میــان مشــاغل و وضعیتهــای اشـ ِ

وجــود دارد و بــه کارگــران اجــازه دهنــد کــه بــا صرفنظــر از جزئیــات قــرارداد خــود حــق
بیمــه پرداخــت کننــد و از همــان روز اول کــه شــروع بــه کار میکننــد از حمایتهــای

اجتماعــی بهرهمنــد شــوند و بــا تعویــض کارفرمــا و قــرارداد از خویشفرمایــی بــه کار
ـوق ثابــت ،ســوابق بیم ـهای خــود را حفــظ کننــد (کمیســیون اروپــا .)2017 ،ایــن
بــا حقـ ِ
مســئله نهتنهــا بــه لحــاظ بهبــود قابلیــت جابهجایــی مزایــا مهــم اســت بلکــه در

پشــتیبانی از افــراد در سراســر مســیر کاریشــان اهمیــت دارد ،بنابرایــن موجــب تســهیل

تحــرک نیــروی انســانی بیــن مشــاغل و پویایــی بیشــتر بازارهــای کار میشــود ( ،ILOدر

دســت انتشــار؛ کمیســیون اروپــا2017 ،؛  ILOو .)2018 ،OECD

ـی واحــد کل کارگــران را در مقابــل ریســک یــا حــوادث
اگــر یــک طــرح تأمیــن اجتماعـ ِ
خــاص پوشــش دهــد ،دســتیابی بــه ایــن هــدف نســبت ًا آســان خواهــد بــود ،بــه ایــن شــرط
ـران خویشفرمــا انجــام شــود.
کــه اقدامــات متناســب بــرای تطبیــق بــا شــرایطِ خــاص کارگـ ِ
اجتماعــی عمومــی هــم کارگــران خویشفرمــا
بهعنوانمثــال ،در اروگوئــه طــرح تأمیــن
ِ
و هــم کارکنــان ارســمی را در تمامــی بخشهــای اقتصــاد تحــت پوشــش قــرار میدهــد.

درجایــی کــه طرحهــای متعــددی بــرای کارگــران در بخشهــای مختلــف اقتصــادی،

حرفههــای مختلــف یــا انــواع اشــتغال وجــود داشــته باشــد ،ســازوکارهای کارآمــد هماهنگــی
بــرای تضمیــن پوشــش مادامالعمــر ضــروری هســتند و بهوســیله آنهــا تحــرک نیــروی

انســانی بــا حقــوق و مزایــای قابلانتقــال مــورد پشــتیبانی کامــل میگیرنــد.

نظامهای یکپارچه کدهای تأمین اجتماعی یا کارتهای هوشمندی که اطالعاتِ مربوط

سوابق بیمه اجتماعی و برخورداری از مستمری و مزایای کارگران را جمعآوری میکنند
به
ِ

و شناسایی کارگران را تسهیل میکنند این قابلیت را دارند تا به تضمین انتقال و جابهجایی
مزایا کمک کنند ( ،ILOدر دست انتشار).

قابلیــت انتقــال حقــوق و مزایــا بــرای ارائــه حمایتهــای اجتماعــی بــه کارگــران
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مهاجــر ضــروری اســت .ایــن کارگــران اغلــب در اَشــکال آســیبپذیر مشــغول بــه کار

میشــوند و اغلــب از مزایــای نظامهــای تأمیــن اجتماعــی کشــورهای میزبــان محــروم

ـی مؤثــر و مناســب در ایــن خصــوص
هســتند ،بهویــژه زمانــی کــه ســازوکارهای هماهنگـ ِ

وجــود نداشــته باشــند (طاهــا 1و دیگــران .)2015 ،ایــن مقالــه بیــش از ایــن بــه ایــن
موضــوع نخواهــد پرداخــت ،امــا روی نقــش مهــم توافقهــای دوجانبــه و چندجانبــه
ـران مهاجــر از مزایــای بازنشســتگی،
بایســتی مــورد تأکیــد شــود تــا حــق برخــورداری کارگـ ِ

جبــران خســارت واردشــده بــه آنهــا و مزایــای بیــکاری آنهــا تضمیــن شــود (فــن

پنهویــس 2و دیگــران.)2017 ،

بــرای تســهیل انتقــال بیــن خویشفرمایــی و اشــتغال بــا حقــوق ثابــت بــرای

کارگــران خویشفرمــا در بلژیــک ،دانمــارک ،فرانســه ،کرواســی ،لوکزامبــورگ ،هلنــد و

ســوئد ،دورههــای پرداخــت حــق بیمــه از اشــتغال قبلــی بهعنــوان مزایــای بیــکاری بــه

حســاب میآینــد ،یــا ایــن امــکان بــرای چنیــن کارگرانــی وجــود دارد تــا ســابقه مســتمری
خ��ود را ب��ه مح��ل اسـ�تخدام ی��ا اقام��ت جدی��د خ�وـد منتق��ل کنن��د (ا ِسپاســوا و دیگــران،

 .)2017بهعنوانمثــال در طــرح بیمــه بیــکاری در لوکزامبــورگ ،کارگــران خویشفرمــا
بایــد حداقــل دو ســال حــق بیمــه بــه بیمــه بازنشســتگی اجبــاری بپردازنــد (در مقایســه بــا

 ۲۶هفتــه بــرای  sحقــوق ثابــت) امــا دورههــای بیم ـهای تکمیلشــده بهعنــوان کارمنــد
رســمی میتوانــد بــه ایــن دوره دوســاله اضافــه شــود ،بهشــرط اینکــه ایــن کارگــران
حداقــل شــش مــاه قبــل از تقاضــای مزایــا ،بهعنــوان خویشفرمــا دســتهبندی شــوند
(پاکولِــت 3و اُپ دِی بیــک.)2017 ،4
در برخــی کشــورها ایــن امــکان بــرای کارگــران خویشفرمــا وجــود دارد تــا مقــرری

اســتحقاقی خــود را در حســابی انفــرادی را جمــع کننــد .در ل ِتونــی حــق بیمههــای اجتماعــی
Taha
Van Panhuys
Pacolet
Op de Beeck

1.
2.
3.
4.
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کارگــران در یــک حســاب انفــرادی جمــعآوری میشــوند تــا بــه ایــنوســیله مقــرری

اســتحقاقی آنهــا حفــظشــوند ،حتــی درزمانــی کــه کارگــران وضعیــت اشــتغال خــود را تغییــر

ـتحقاقی تأمین
دهنــد .ایــن نظــام خصوصــی ممکن اســت قابلیــت حفــظ و انتقــال مقــرری اسـ
ِ
اجتماعــی را تضمیــن کنــد ،امــا ســطح بازتوزیــع آن نســبت ًا کــم اســت و ایــن نگرانــی را بــه
وجــود م ـیآورد کــه بــا ِر بیشازحــدی بــر دوش کارگــران نهــاده شــود (رجاوســکا.)2017 ،1

عــاوه بــر ایــن ،ازآنجاییکــه حســابهای انفــرادی یــا مزایــای قابلانتقــال بــه

درآمــد یــا ســاعات کاری مرتبــط هســتند ،ایــن حســابها ممکــن اســت بــه میــزان کافــی
از کارگــران پشــتیبانی نکننــد ،مگــر اینکــه اقدامــات دیگــر حداقــل حمایتهــا را بــرای

همــه فراهــم ســازند .دلیــل ایــن مســئله ایــن اســت کــه کارگــران باید درآمــدی را انباشــت
کــرده باشــند کــه بهانــدازه کافــی بــاال باشــد تــا بتواننــد از حمایتهــای کافــی برخــوردار

شــوند.این کار بــرای کســانی کــه بــه خاطــر الگوهــای کاریشــان ،توانایــی پرداخــت حــق

بیمــه کمتــری دارنــد ،دشــواری خــاص خــود را دارد .بهعنوانمثــال ایــن مســئله در
مــورد بســیاری از کارگــران در فعالیتهــای جمعــی صــدق میکنــد کــه مانــع اصلــی در

برابــر پوشــش حمایتهــای اجتماعــی آنهــا عــدم وجــود ثبــات کاری و درآمــدی اســت

تــا وجــود قابلیــت انتقــال مزایــا (بِــرگ .)2016 ،پیشــنهاد ایجــاد حســابهای انفــرادی
یــا مزایــای قابلانتقــال بایــد بــا دقــت مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد زیــرا چنیــن ترتیباتــی
ریســک انتقــال مســئولیت حمایتهــای اجتماعــی بــر دوش افــراد را ایجــاد میکنــد و در

غیــاب ســازوکارهای تقســیم ریســک و بازتوزیــع ،ممکــن اســت اهمیــت انســجام و عدالــت
را در تأمیــن مالــی بهعنــوان بنیــان نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی تضعیــف کنــد.

عــاوه بــر ایــن ،خطــر ایــن بحــث ایــن اســت کــه توجــه را از مســئولیتهای اصلــی

کارفرمایــان ازجملــه شــرایط کاری مناســب و پرداخــت حداقــل حقــوق و اضافــهکاری،

بهســوی نیــروی کار معطــوف میســازد (بِــرگ.)2016 ،

1. Rajevska
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 3.4کارگران در پلتفرمهای دیجیتال

اَشــکال جدیــد ترتیبــات کاری در پلتفرمهــای دیجیتــال ویژگیهــای مشــترکی بــا

دسـ�تهبندیهای کارگ��ران کهــ در ب��اال م��ورد بح��ث قــرار گرفتن��د دارنــد .ایــن ترتیبــات
کاری شــامل کار در اپلیکیش ـنهایی کــه بهصــورت محلــی (از قبیــل خدمــات رانندگــی
2
1
ِــرب )3فراهمشــدهاند میشــوند .ایــن
فراهمشــده از طریــق اوبــر  ،دیــدی یــا گ َ

ترتیبــات کارهــای جمعــی کــه در زمینــهای جهانــی (فراهمکننــدگان معــروف شــامل
کــراود فــاور 4یــا آمــازون مکانیــکال تــرک )5ارائــه میشــوند را نیــز دربــر میگیرنــد و
ویژگیهــای کارهــای ارائهشــده دارای پیامدهــای مهمــی بــرای راهحلهــای محتمــل

سیاســتی بــرای پوشــش حمایتهــای اجتماعــی هســتند.

بخــش اعظمــی از کار درزمینــه پلتفرمهــای دیجیتــال پارهوقــت ،موقتــی و اغلــب

غیررســمی اســت و در ایــن نــوع کار مرزهــای بیــن روابــط بیــن اشــتغال پنهــان و

خویشفرمایــی ممکــن اســت خیلــی شــفاف نباشــد .پلتفرمهــای دیجیتــال بــرای ایــن
پدیــدار شــدهاند کــه کســبوکارها از طریــق آنهــا بتواننــد کارهایــی (کــه در گذشــته

ممکــن بــود بــه یــک کارمنــد واگــذار شــوند) را بــه مجموع ـهای از کارگــران مجــازی
در کشــورهای مختلــف برونســپاری کننــد .ایــن امــر شناســایی طــرف مســئول بــرای

پرداخــت حــق بیمــه اجتماعــی را دشــوارتر میســازد (پارلمــان اروپــا .)2016 ،درحالیکــه
بیشــتر ســازگاریهای اداری و قانونــی کــه در بــاال مــورد بحــث قــرار گرفتنــد ممکــن
اســت بــرای کارگــران پلتفرمهــای دیجیتــال نیــز بــه کار رونــد و آنهــا را منتفــع ســازند،

برخــی مســائل دیگــر وجــود دارنــد کــه بــر گروههــای خاصــی از کارگــران در پلتفرمهــای
دیجیتــال تأثیــر میگذارنــد کــه در ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.

1. Uber
2. Didi
3. Grab
4. Crowdflower
5. Amazon Mechanical Turk

 / 54موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

رواج فزاینــده انجــام کار توســط پلتفرمهــای دیجیتــال ،چالشهایــی شــبیه بــه

چالشهــای کار غیررســمی در دســتیابی بــه کار مطلــوب ایجــاد کــرده اســت (یوروفانــد،

 .)2017رشــد اقتصــاد پلتفــرم شــفافیت خطــوط بیــن خویشفرمایــی و اشــتغال وابســته
را کمتــر کــرده و باعــث رشــد روابــط اســتخدامی پنهــان و خویشفرمایــی وابســته شــده
اســت 1.کارگــران پلتفــرم تقریبــ ًا در تمامــی مــوارد بهعنــوان کارگــران خویشفرمــا

دســتهبندی میشــوند ،علیرغــم ایــن حقیقــت کــه کار آنهــا ممکــن اســت بهدقــت
مــورد نظــارت قــرار گیــرد و دارای ویژگــی بــارز وابســتگی در مقابــل مشــتری یــا
ـداران»
مشــتریانش باشــد ( ِد اســتفانو .)2016 ،معمــو ًال ایــن امــکان وجــود دارد کــه «خریـ ِ

خدمــات (کســانی کــه تقاضــای خدمــات دارنــد) و «ســازمان دهنــدگان» (پلتفرمهــا) بــا
روابــط اســتخدامی پشــت ایــن فراینــد آشــنا نباشــند و نداننــد کــه ایــن فراینــد شــامل
مســئولیتهایی در رابطــه بــا تأمیــن اجتماعــی میشــود (یوروفانــد2017 ،؛ فــورد و

دیگــران.)2017 ،

در بســیاری از مــوارد ،کارگــران پلتفــرم در اَشــکال دیگــری از اشــتغال مشــغول بــه کار

هســتند کــه از همــان طریــق آنهــا ممکــن اســت مشــمول بیمــه تأمیــن اجتماعــی شــوند
(بــرگ2016 ،؛ د اســتفانو2016 ،؛ هــوس 2و دیگــران2017 ،؛ والنــداک 3و وندرامیــن،4

 .)2016درحالیکــه ایــن مســئله در مــورد بســیاری از کارگــران در اقتصــاد گیــگ 5صــدق
میکنــد ،بخشــی از کارگــران هــم بهعنــوان منبــع اصلــی درآمــدی خــود بــه لحــاظ

جمعــی خــود وابســته هســتند (بِــرگ2016 ،؛ فــورد و دیگــران.)2017 ،
مالــی بــه کار
ِ

 .1درحالیکــه اســتخدام پنهــان رابطــهای را توصیــف میکنــد کــه در آن کارفرمــا بــا یــک فــرد بــه شــکلی
متفــاوت بــا کارکنــان برخــورد میکنــد تــا وضعیــت حقیقــی او را پنهــان کنــد ،خویشفرمــای وابســته بــه روابــط
کاری اشــاره دارد کــه در آن کارگــران تحــت قــراردادی متفــاوت بــا قرارداداشــتغتل خدماتــی بــه یــک کس ـبوکار
ارائــه میدهنــد ولــی بــرای درآمــد خــود بــه یــک یــا چنــد مشــتری انــدک وابســته هســتند و در کار خــود مســتقیم ًا

توســط آنهــا هدایــت میشــوند(.)2016 c ،ILO

Huws
Valenduc
Vendramin
gig economy

2.
3.
4.
5.
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بهعنوانمثــال پیمایــش بــرگ ( )۲۰۱۶در مــورد کارگــران جمعــی نشــان داد کــه 90.6

جمعــی ایاالتمتحــده کــه ایــن کار شــغل اصلــی آنــان بــود ،بــه
درصــد از کارگــران
ِ
تأمیــن اجتماعــی حــق بیمــه پرداخــت نمیکردنــد .بنابرایــن بســیار محتمــل اســت کــه
بیشــتر کارگــران پلتفــرم (بهویــژه کســانی کــه درآمدهــای کــم دارنــد و بیشــتر بــه کار

جمعــی وابســته هســتند) فاقــد پوشــش حمایتهــای اجتماعــی باشــند (فــورد و دیگــران،

 .)2017اگــر واکنشهــای سیاســتی مناســب بــرای کاهــش ایــن آســیبپذیریها
صــورت نگیرنــد ،رشــد اقتصــا ِد گیــک ممکــن اســت شــکافهای فعلــی در پوشــش

حمایــت اجتماعــی را بزرگتــر کــرده و باعــث بیثباتــی بیشــتر شــود (فــورد و دیگــران،
2017؛ ا ِسپاســوا و دیگــران .)2017 ،عــاوه بــر ایــن ،ازآنجاییکــه پوشــش تأمیــن
اصلــی آنهــا
اجتماعــی کارگــران در کار دیجیتــال از طریــق پوشــش آنهــا در شــغل
ِ
ِ
در اقتصــاد «ســنتی» تأمیــن مالــی میشــود ،ایــن مســئله باعــث ایجــاد نگرانیهایــی
در مــورد رقابــت عادالنــه و برابــر در رابطــه بــا تأمیــن مالــی نظامهــای حمایتهــای

اجتماعــی میشــود (رانــی 1و دیگــران.)2018 ،

تطبیق چارچوبهای قانونی و تضمین پیروی از آنها

قوانیــن فعلــی کار و تأمیــن اجتماعــی اغلــب در رابطــه بــا پوشــش کارگــران در پلتفرمهای

دیجیتــال بــه انــدازه کافــی دقیــق نیســتند و اغلــب بــه میــزان کافــی اجــرا نمیشــوند تــا
موجــب تضمیــن پیــروی از قانــون شــوند .بهطــور خــاص در بســیاری از مــوارد ،حقــوق و
مســئولیتهای غیرواضــح میتواننــد بــر پوشــش کارگــران بــا کارفرمایــان متعــدد و یــا

کارگــران چندشــغله تأثیــر بگذارنــد.

بهعنوانمثــال در پلتفرمهــای جمعــی کــه در آنهــا وظایــف کاری بــه

میکروگیگهــا تقســیم میشــوند و بــه مجموع ـهی بزرگــی از کارگــران مجــازی ســپرده

میشــوند ،کارگــران ممکــن اســت در یــک روز چنــد کار را بــرای جنــد «کارفرمــا»
1. Rani
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انجــام دهنــد (بِــرگ2016 ،؛ فــورد و دیگــران2017 ،؛ رانــی و دیگــران .)2018 ،در برخــی

مــوارد کارگــران ایــن کار را بــا اشــتغال بــا حقــوق ثابــت ترکیــب میکننــد ،ایــن یعنــی
آنهــا ممکــن اســت از پوشــش تأمیــن اجتماعــی ،هرچنــد بهصــورت ناقــص ،برخــوردار

شــوند .ایــن مســئله همچنیــن نگرانیهایــی را در مــورد ســواری گرفتــن رایــگان اقتصــاد
«جدیــد» از اقتصــاد «ســنتی» در رابطــه بــا تأمیــن مالــی تأمیــن اجتماعــی بــه وجــود
مــیآورد کــه پیامدهایــی بــرای رقابــت عادالنــه و همچنیــن تأمیــن مالــی عادالنــه و
پایــدار نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی بــه دنبــال دارد (رانــی و دیگــران.)2018 ،

بنابرایــن تضمیــن بهکارگیــری چارچوبهــای قانونــی بــرای پوشــش کارگــران

جمعــی امــری ضــروری اســت ،بهویــژه در رابطــه بــا روشــن ســاختن ماهیــت روابــط
اشــتغال در راســتای توصیهنامــه روابــط شــغلی ( ۲۰۰۶ ،ILOشــماره  1)۱۹۸و بدینوســیله

حقــوق و مســئولیتهای پلتفرمهــا ،متقاضیــان و کارگــران مشــخص شــوند.
رسیدگی به خویشفرمایی وابسته در اقتصا ِد گیگ

مســئله دســتهبندی اشــتغال در اقتصــاد گیــگ از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .در
اقتصــاد گیــگ کارگــران تقریبـ ًا در تمامــی مــوارد بهعنــوان پیمانــکار مســتقل دســتهبندی
میشــوند کــه پیامدهــای بالقــوهای بــرای پوشــش حمایتهــای اجتماعــی آنــان دربــر دارد
زیــرا آنــان خــارج از شــرایط و اســتلزامات قانونــی قــرار میگیرنــد کــه بــه رابطــه اشــتغال

اســتاندارد مربــوط اســت (فــورد و دیگــران .)2017 ،درحالیکــه در برخــی مــوارد ایــن
مســئله ممکــن اســت ریشــه در ماهیــت مســتقل کار داشــته باشــد .در مــوارد دیگــر ،قانــون
ممکــن اســت بــرای ایــن اَشــکال در حــال تحــول اشــتغال توضیحــی نداشــته باشــد یــا

روابــط اشــتغال ممکــن اســت پنهــان شــوند تــا کارفرمــا از مســئولیتهای خــود شــانه

خالــی کنــد (بِــرگ2016 ،؛ ِد اســتفانو2016 ،؛ فــورد و دیگــران .)2017 ،اگــر کارگــران
جمعــی بــه شــکل کارکنــان رســمی دســتهبندی شــوند ،پلتفرمهــا ممکــن اســت ملــزم
)1. ILO Employment Relationship Recommendation, 2006 (No. 198
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شــوند تــا حداقــل دســتمزد را بپردازنــد و پوشــش حمایتهــای اجتماعــی را تضمیــن کننــد

(بــرگ2016 ،؛ کداگنــون 1و دیگــران.)2016 ،

در واکنــش بــه شــیوع فزاینــده دســتهبندی کارگــران جمعــی بهعنــوان کارگــران

خویشفرمــا ،برخــی کشــورها اقداماتــی انجــام دادهانــد تــا حداقــل پایینتریــن ســطح
از پوشــش در برخــی حوزههــا را تضمیــن کننــد .بهعنوانمثــال فرانســه اخیــراً قانــون

جدیــدی وضــع کــرده اســت کــه پلتفرمهــای دیجیتــال را ملــزم میســازد تــا زمانــی
کــه کارگــران خویشفرمــای آنهــا بهطــور داوطلبانــه یــا اجبــاری چنیــن سیاس ـتهای
بیم ـهای را تقاضــا میکننــد ،حــق بیمــه 2حــوادث شــغلی آنــان را پرداخــت کننــد ،مگــر
اینکــه ایــن پلتفــرم یــک قــرارداد جمعــی داشــته باشــد (هوتــو و بونانــد.)2016 ،

مسئولیتها و حقوقی که بهروشنی تبیین شدهاند ،بهویژه در خصوص با رابطه اشتغال

مبهــم بــودن حقــوق و مســئولیتها میتوانــد بــر پوشــش کارگــران بــا کارفرمایــان

و مشــاغل متعــدد نیــز تأثیــر بگــذارد .در اقتصــاد پلتفــرم ،یعنــی جایــی کــه وظایــف

بــه شــکل میکروگیگهــا تقســی م شــده و بــه مجموع ـهی بزرگــی از کارگــران مجــازی
ســپرده میشــوند ،همانطــور کــه باالتــر ذکــر شــد ،کارگــران ممکــن اســت در یــک

روز چنــد کار را بــرای «کارفرمایــان» متعــدد انجــام دهنــد (فــورد و دیگــران.)2017 ،
ازآنجاییکــه چنیــن کارگرانــی ایــن کار را بــا یــک اشــتغال اصلــی بــا حقــوق ثابــت

ترکیــب میکننــد ،آنهــا ممکــن اســت از طریــق کارفرمــای اصلــی خــود تحــت پوشــش
قــرار گیرنــد امــا دســتمزدهای آنــان ممکــن اســت کمتــر از حــد واقعــی خــود گــزارش داده

شــوند و درنتیجــه مزایــای اســتحقاقی خــود را دریافــت نکننــد ( ،ILOدر دســت انتشــار).
تضمین پوشش همگانی تمامی کارگران از طریق سازوکارهای منطبق

همانطــور کــه پیشازایــن ذکــر شــد ،برخــی اقدامــات بــرای تضمیــن پوشــش
1. Codagnone
2. premium
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حمایتهــای اجتماعــی بــرای تمامــی کارگــران بــرای حصــول اطمینــان از حمایتهــای
کافــی بــرای کارگــران و فراهمســازی فضــای فعالیــت عادالنــه بــرای کارفرمایــان

ضــروری اســت .بــه همیــن دلیــل ،اقداماتــی موردنیــاز اســت تــا بــرای تمامــی کارگــران،

ازجملــه کارگــران خویشفرمــا (یوروفانــد2017،؛ ا ِسپاســوا و دیگــران2017 ،؛ ،OECD
 ،)2016کــه ازنظــر اقتصــادی وابســته هســتند (آیشهورســت و دیگــران )2013 ،و کارگــران
بــا کارفرمایــان متعــدد ،پوشــش تأمیــن اجتماعــی از طریــق ســازوکارهای منطبــق توســعه
یابــد .ایــن مســئله بایســتی شــامل پاییــن آوردن یــا حــذف آســتانههای حداقلــی بــرای

حــق بیمــه بــا توجــه بــه حجــم کســبوکار ،ســاعات کاری یــا درآمــد باشــد (،ILO
 .)2016bایــن اقدامــات بایــد انســجام نهــادی را تضمیــن کنــد ،از تجزیــه جلوگیــری کنــد،
ـش کارگــران بــا کارفرمایــان متعــدد
بــا اســتفاده از ســازوکارهایی موجــب تســهیل پوشـ ِ

شــود و قابلیــت انتقــال مقــرری اســتحقاقی و حقــوق را تضمیــن کنــد.

سادهسازی رویههای اداری و تضمین توافقات مالی منطبق ،مهار و استفاده از فنّاوری
دیجیتال

پوشــش کارگــران در پلتفرمهــای دیجیتــال نیازمنــد سادهســازی رویههــا و اســتلزامات

و شــرایط مالــی و اداری و همچنیــن مهــار و اســتفاده از ظرفیــت بالقــوه نوآوریهــای
دیجیتــال بــرای توســعه ســازوکارهای مالــی و مدیریــت تطبیــق یافتــه اســت .ایــن امــر

میتوانــد شــامل مــواردی باشــد کــه در بــاال موردبحــث قــرار گرفتنــد :ســازوکارهای
ســاده پرداخــت حــق بیمــه و مالیــات ،تســهیل دسترســی الکترونیکــی بــه رویههــای اداری

و اطالعــات ،زمانبنــدی منعطفتــر وصــول حــق بیمــه ،اســتفاده از حــق بیمــه ثابــت
یــا دســتهبندیهای گســترده حــق بیمــه و توســعه ســازوکارهایی بــرای رســیدگی بــه

وضعیتهــای پیچیــده یــا غیــر شــفاف روابــط اســتخدامی ،بهعنوانمثــال اســتفاده از
توافقــات تأمیــن مالــی جایگزیــن.

فرآینــد پرداخــت و ثبتنــام نیــز میتوانــد بــا ایجــاد رویههــای الکترونیکــی
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سادهســازی شــود .بهعنوانمثــال راننــدگان اوبِــر در اروگوئــه میتواننــد یــک اپلیکیشــن
تلفــن همــراه دانلــود کننــد کــه بهطــور خــودکار حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی آنهــا را
کســر میکنــد ( BPSاروگوئــه2017 ،؛  ILOو  .)2018 ،OECDبهطــور مشــابهی در
ـرب 1میتواننــد بهصــورت آنالیــن در
مالــزی و اندونــزی ،راننــدگان تاکســی و اوبــر یــا ِگـ َ

طرحهــای جراحــت ناشــی از کار ثبتنــام کننــد و پیشپرداخــت ســاالنه خــود را انجــام

دهنــد (اســماعیل2017 ،2؛ سوســانتو .)2017 ،3در اســتونی ،لیتوانــی و ســوئد ،راننــدگان اوبر
میتواننــد از اوبــر بخواهنــد کــه از طــرف آنــان کرایــه و دیگــر اطالعــات آنــان را مســتقیم ًا
در اختیــار مســئولین مالیاتــی بگذارنــد .ایــن کار پرداخــت مالیــات بــرای راننــدگان و وصول

مالیــات را بــرای مســئولین مالیاتــی تســهیل میکنــد (اوبِــر .)2018 ،ســازوکارهای پرداخــت
سادهســازی شــده ازایندســت را میتــوان بــرای تأمیــن اجتماعــی اســتفاده کــرد و از
ایــن طریــق پوشــش تأمیــن اجتماعــی کارگــران را هــم تضمیــن کــرد.

عــاوه بــر ایــن ،واســطههایی از قبیــل تعاونیهــای کارگــری میتواننــد نقــش

کارگــران فعــال در پلتفرمهــای
مهمــی در تســهیل پوشــش تأمیــن اجتماعــی بــرای
ِ

دیجیتــال ایفــا کننــد ،بهویــژه در رابطــه بــا «تعاونــی گرایــی پلتفــرم »4کــه در آن

تعاونیهــای کارگــران کــه در پلتفرمهــای دیجیتــال فعالیــت میکننــد ،الگویــی بــرای

تقویــت حقــوق کارگــران فراهــمســازند و دسترســی بــه حمایتهــای اجتماعــی را
تســهیلکننــد (شــولتز.)2016 ،

ایجاد سازوکارهای هماهنگی برای تضمین پوشش کافی در خصوص ترتیبات بینمرزی

بخــش اعظمــی از کار فراهمشــده در پلتفرمهــای دیجیتــال شــامل نقشآفرینانــی
میشــود کــه ســاکن کشــورها و مناطــق مختلفــی هســتند .بــرای فراهمســازی پوشــش
1. Grab
2. Ismail
3. Susanto
4. platform cooperatism
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تأمیــن اجتماعــی کافــی بــرای کارگــران در پلتفرمهــای دیجیتــال ،روشــن ســاختن

ترتیبــات نهــادی و قوانیــن قابلاجــرا ،امــری ضــروری بــرای تضمیــن حمایتهــا در

خصــوص قراردادهــای بیــن مــرزی تلقــی میشــود.

در مــورد خدماتــی کــه بهصــورت محلــی ارائــه میشــوند (از قبیــل تاکســی یــا

خدمــات رانندگــی کــه از طریــق پلتفرمهــای دیجیتــال) دولــت و دیگــر مقامــات دولتــی
مســئولیت دارنــد تــا تضمیــن کننــد کــه قوانیــن کار و تأمیــن اجتماعــی مربوطــه بهطــور

مناســب بــه کار گرفتهشــده و اجــرا میشــوند .بهعنوانمثــال در اروگوئــه دولــت بــه

اوبِــر و شــرکتهای مشــابه تنهــا بــا ایــن شــرط اجــازه فعالیــت داده اســت کــه پوشــش
اجبــاری تأمیــن اجتماعــی را بــرای همــه راننــدگان (شــامل کســانی کــه از طریــق اوبــر

و دیگــر پلتفرمهــا فعالیــت میکننــد) تضمیــن کننــد و پوشــش را از طریــق یــک
اپلیکیشــن الکترونیــک مرســوم تســهیل کنــد .ایــن اپلیکیشــن بایســتی بــر اســاس تجربـه

ســازوکارهای سادهســازی شــده وصــول حــق بیمــه و مالیــات بــرای کســبوکارهای
خــرد و افــراد خویشفرمــا طراحــی شــده باشــد (همــان مونوتریبوتــو کــه در بــاال بــه آن
اشــاره شــد) (.)2017 ،BPS

در مــورد پلتفرمهــای جمعــی وضعیــت ممکــن اســت پیچیدهتــر باشــد زیــرا متقاضیــان

پلتفرمهــا و کارگــران ممکــن اســت در کشــورهای مختلف ســاکن باشــند (رانــی و دیگران،

 .)2018ســازوکارهای مناســب بــرای هماهنگــی در جهــت تعییــن قوانیــن کار و تأمیــن
اجتماعــی قابلاجــرا و حصــول اطمینــان از اجــرای مؤثــر ســازوکارهایی بــرای تضمیــن

حمایتهــای اجتماعــی از کارگــران و ایجــاد شــرایطی عادالنــه بــرای انــواع مختلــف
اشــتغال در اقتصــاد «جدیــد» و «قدیــم» الزم هســتند .عــاوه بــر ایــن ،تالشهــای
بیشــتری بایــد در ایجــاد نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی مؤثــر در کشــورهایی کــه

ایــن مــوارد هنــوز در مراحــل اولیــه خــود هســتند صــورت گیــرد تــا پوشــش توســعه پیــدا
کنــد و مزایــای کافــی نیــز تضمیــن شــود.
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 .4تقویت سازوکارهای مبتنی بر مالیات برای تضمین کف حمایتهای
اجتماعی برای همه
تقویــت نظامهــای حمایــت اجتماعــی بــرای پاســخ بهتــر بــه چالشهــای آینــده
نیازمنــد ترکیــب ســازوکارهای حمایتهــای اجتماعــی مختلفــی اســت کــه بــه شــیوهای

بهینــه بــه اشــتغال یــا اقامــت مربــوط میشــوند ،البتــه دســتیابی بــه ایــن مهــم بــا
بهکارگیــری ســازوکارهای مناســب بــرای تأمیــن مالــی کــه از طریــق مالیــات یــا حــق

بیمــه در دســترس هســتند امکانپذیــر اســت .طرحهــای حمایتهــای اجتماعــی غیــر
مشــارکتی کــه بــا مالیــات عمومــی تأمیــن مالــی میشــوند ،مطابــق بــا توصیهنامــه

کــف حمایتهــای اجتماعــی ( ۲۰۱۲1شــماره  )۲۰۲کلیــدی بــرای کاهــش شــکافها در
ـل ســطح پایـهای از حمایتهــا را بــرای همــه تضمیــن میکننــد.
پوشــش هســتند و حداقـ ِ

 4.1برقراری کف حمایتهای اجتماعی در نظامهای حمایت اجتماعی

طرحهــای حمایتهــای اجتماعــی غیــر مشــارکتی کلیــدی بــرای پوشــش کســانی
هســتند کــه تحــت پوشــش نیســتند یــا پوشــش کافــی توســط طرحهــای مشــارکتی

ـات مشــارکتی ممکــن اســت
دریافــت نمیکننــد .بهعنوانمثــال مزایــای مبتنــی بــر مالیـ ِ
شــکافهای موجــود در پوشــش حمایتهــای اجتماعــی را بــرای کارگــران در اَشــکال
غیراســتاندارد اشــتغال و کارگــران خویشفرمــا در حــوزه مزایــای کــودک و خانــواده

(هماننــد اســترالیا ،بوتســوانا و مغولســتان) ،مزایــای نقــدی دوره بــارداری (هماننــد اســترالیا،
مغولســتان و نیوزیلنــد) و مزایــای ازکارافتادگــی (هماننــد بولیــوی ،ایســلند و نامیبیــا) را از

میــان بردارنــد .عــاوه بــر ایــن برقــراری طرحهــای همگانــی بازنشســتگی اجتماعــی

غیــر مشــارکتی بــرای ســالمندان میتوانــد روشــی باشــد بــرای تضمیــن حداقــل
ســطحی پایــهای از حمایتهــا در ســن پیــری بــرای کارگــران (ســابق) در اَشــکال
غیراســتاندارد اشــتغال و خویشفرمایــی .برخــی کشــورها همچــون بولیــوی ،بوتســوانا،
)1. Social Protection Floors Recommendation (No. 202
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دانمــارک ،لســوتو ،نامیبیــا ،ســوئد ،تیمــور شــرقی و زنگبــار مســتمریهای همگانــی بــرای
ســالمندان بهعنــوان ســطحی پایــهای از حمایتهــا را فراهــم میســازند کــه میتواننــد
بــا طرحهــای بازنشســتگی مشــارکتی تکمیــل شــوند .کشــورهای دیگــر بــرای کســانی
کــه بــه حداقلــی از درآمــد دســت نیافتهانــد (هماننــد الجزیــره ،شــیلی ،آفریقــای جنوبــی

و ویتنــام) یــا بــرای کســانی کــه در طــرح بیمــه اجتماعــی مقــرری اســتحقاقی کافــی
جمــع نکردهانــد (هماننــد ارمنســتان ،مصــر ،نــروژ و تایلنــد) طرحهــای بازنشســتگی غیــر
مشــارکتی فراهــم میســازند ( .)2017a ،ILOدر حــوزه حمایتهــای بهداشــت و ســامت،

منابــع حاصــل از مالیاتهــای عمومــی در تأمیــن مالــی خدمــات بهداشــت و ســامت ملــی

(هماننــد کانــادا یــا انگلســتان) یــا اختصــاص یارانــه بــه حــق بیمههــا ،بهویــژه بــرای

طرحهــای بیمــه اجتماعــی بــرای افــراد کمدرآمــد (هماننــد اتریــش یــا آلمــان) یــا افــراد
خــارج از اقتصــاد رســمی (غنــا) عناصــری ضــروری هســتند (.)2014a ،ILO

کشــورهای زیــادی ازجملــه برزیــل ،کِیــپ ورد ،چیــن و تایلنــد از طریــق ترکیبــی از
برنامههــای مشــارکتی و غیــر مشــارکتی ،گروههایــی از جمعیــت خــود را کــه قبــ ً
ا از
حمایتــی برخــوردار نبودنــد تحــت پوشــش قــرار دادهانــد ( ،ILOدر دســت انتشــار) .ترکیبــی
از عناصــر مختلــف و منابــع تأمیــن مالــی ،کلیــدی بــرای برقــراری کــف حمایتهــای

اجتماعــی مســتحکم و تضمیــن هرچــه بیشــتر ســطوح باالتــری از حمایــت اســت کــه

پایــداری اقتصــادی و مالــی را بــا توجــه کافــی بــه برابــری و عدالــت اجتماعــی تضمیــن

میکنــد .چنیــن رویکــردی پتانســیل تقویــت یــک قــرارداد اجتماعــی را دارد کــه تقســیم
ریســک و بازتوزیــع میــان گروههــای مختلــف جمعیتــی را امکانپذیــر میســازد (،ILO

.)2016 b

برقــراری کــف حمایتهــای اجتماعــی از اهمیــت ویــژهای بــرای زنــان برخــوردار
اســت .زنــان اغلــب در خویشفرمایــی و برخــی از اَشــکال اشــتغال غیراســتاندارد اشــتغال

ازجملــه کار پارهوقــت و موقتــی بــه نســبت زیــادی حضــور دارنــد و احتمــال کمتــری
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وجــود دارد کــه تحــت پوشــش بیمــه اجتماعــی باشــند و ســوابق بیمــه تأمیــن اجتماعــی
بــرای خــود جمـعآوری کــرده باشــند (2018c ،ILO؛ تســیر و دیگــران .)2013 ،برنامههــای

حمایتهــای اجتماعــی غیــر مشــارکتی (از قبیــل برنامههــای بازنشســتگی اجتماعــی
همگانــی در بولیــوی ،جمهــوری موریــس ،نامیبیــا ،نپــال و تیمــور شــرقی) دسترســی زنــان
بــه برخــی حمایتهــای اجتماعــی را تضمیــن کردهانــد  ،اگرچــه ســطوح مزایــا اغلــب
پاییــن اســت و تمامــی ریســکهای اجتماعــی را پوشــش نمیدهــد .عــاوه بــر ایــن،
مزایــای غیــر مشــارکتی کــه بهصــورت خانوارمحــور فراهــم میشــوند (مثــل بســیاری از

طرحهــای فقــر محــور) ممکــن اســت فایــدهای بــرای زنــان دربــر نداشــته باشــند .بنابرایــن

دالیــل ،ازآنجاییکــه ایــن دســته از مزایــای غیــر مشــارکتی فقــط ســطوح پایــهای از
حمایتهــا (کــه در برخــی مــوارد بســیار ناچیــز هســتند) را فراهــم میکننــد ،تقویــت

ســازوکارهای بیمــه اجتماعــی بــرای تضمیــن ســطوح کافــی حمایتهــا ضــروری اســت
( .)2016c ،2017 a ،ILOبــرای دســتیابی بــه ســطوحی کافــی از حمایتهــای اجتماعــی

بــرای زنــان ،هــر دو نــوع ســازوکار (غیــر مشــارکتی و مشــارکتی) بایــد بهطــور دقیــق بــا

توجــه بــه جنســیت تقویــت شــوند .ازای ـنرو اقدامــات توصیفشــده در بــاال بــرای بهبــود
پوشــش حمایتهــای اجتماعــی بــرای دســتهبندیهای مختلــف کارگــران ضــروری

هســتند.

 4.2درآمد پایه همگانی – راهحلی مناسب؟

ـب احیــای بحثــی دیگــر در خصــوص درآمــد پایــه همگانی
بحــث در مــورد آینــده کار ،موجـ ِ

( )UBIبهعنــوان راهحلــی محتمــل بــرای جلوگیــری از افزایــش ناامنــی درآمــدی و شــغلی
تحــول کار و اشــتغال شــده اســت َ(اتکینســون2015 ،1؛
و همچنیــن ترتیبــاتِ در حــال
ِ

1. Atkinson
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اســتندینگ2017 ، 1؛ ا ِســترن 2و کِراویتــز2016 ،3؛ فــن پاریــس 4و َوندِربــورت.)2017 ،5

برخــی ناظــران عقیــده دارنــد کــه  UBIبهعنــوان یــک مقــرری اســتحقاقی منظــم،

بــدون پیششــرط و همگانــی مانعــی در برابــر آینــد ه بــدون شــغل خواهــد بــود و بهطــور

همزمــان بــا ایجــاد اوقاتــی بــرای افــراد جهــت مشــارکت در کارهــای معنـیدار و بــدون
چشمداشــت مالــی موجــب میشــود تــا کرامــت آنــان را حفــظ شــود امــا از طرفــی هــم
باعــث افزایــش قــدرت چانهزنــی آنــان در مذاکــرات مربــوط بــه دســتمزد میشــود

(هیلــی 6و دیگــران2013 ،؛ رایــت.)2002 ،7

بااینوجــود اینکــه گســتره وســیعی از تنــوع در طرحهــای پیشــنهادی  UBIوجــود

دارد کــه در حــال حاضــر موردبحــث هســتند ،درکهــای بســیار گوناگونــی در مــورد اهداف
و طراحــی یــک  UBIمحتمــل وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه در ســطوح مزایای پیشــنهادی
شــامل دریافتکننــدگان بالقــوه ،هزینههــا و ســازوکارهای تأمیــن مالــی ،ترتیبــات اداری،
مزایــا و خدماتــی کــه چنیــن درآمــدی ( )UBIجایگزیــن آنهــا خواهــد شــد و همچنیــن

تأثیــرات تخمینــی اقتصــادی و اجتماعــی میشــود .طیــف حامیــان  UBIنیــز هماننــد
گســتره طرحهــای پیشــنهادی آن گوناگــون اســت و کســانی را دربــر میگیــرد کــه بــه

دنبــال توانمندســازی افــراد بــرای زندگــی آزادانــه هســتند و یــا آنهایــی کــه بــه دنبــال
جایگزینــی نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی بــا یــک شــبکه حمایتــی حداقلــی هســتند.

منتقــدان ،امــکان اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی عملــی شــدن  UBIو ظرفیــت

آن بــرای کاهــش فقــر و نابرابــری را زیــر ســؤال میبرنــد ،بهویــژه در کشــورهای

درحالتوســعه کــه در آنهــا معیشــت اکثــر مــردم بــه کار کــردن وابســته بشــده و ایــن
Standing
Stern
Kravitz
Van Parijs
Vanderborght
Healy
Wright

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

رویکردهای مبتکرانه برای تضمین حمایتهای اجتماعی همگانی برای آینده کار 65 /

وضعیــت ادامــه خواهــد داشــت (2017f ،ILO؛ 2017 ،OECD؛ ســازمان ملــل،2017 ،
پیاچــاد .)2016 ،1نگرانیهایــی بیــان شــده اســت کــه تــدارک یــک  UBIممکــن اســت
کارفرمایــان از مســئولیت اصلــی خــود کــه فراهــم کــردن دســتمزدهای مطلــوب و

الزامــات آنهــا در رابطــه بــا دســتمزد حداقلــی و همچنیــن داشــتن انعطــاف عمــل دور

کنــد (راونتــوس .)2007 ،2عــاوه بــر ایــن ،ایــن نگرانــی نیــز وجــود دارد کــه جدایــی
امنیــت درآمــدی از اشــتغال بــه چنیــن شــیوه رادیکالــی ممکــن اســت انگیزههــای کار
ک�رـدن را از بی��ن ببـ�رد (بِرگمــن )2004 ،و ســطوح مزایــا ممکــن اســت بــرای تضمیــن
اســتاندارد مطلوبــی از زندگــی کافــی نباشــند .برخــی منتقــدان بیــان میکننــد کــه هزینــه

بــاالی  UBIممکــن اســت جایگزیــن دیگــر اولویتهــای مخــارج دولتــی شــامل خدمــات
عمومــی شــود (2017 ،OECD؛ بــراون 3و ای ِمــرول2018 ،4؛ صنــدوق جهانــی پــول.)2017 ،
طرحهایــی کــه ســطح بســیار نازلــی از  UBIرا پیشــنهاد میکننــد ،هیــچ اســاس

پایــداری بــرای یــک قــرارداد اجتماعــی در آینــده ارائــه نمیکننــد .بنابرایــن ،انجــام

تحلیــل دقیــق طرحهــای پیشــنهادی سیاســتی نیــاز اســت تــا ارزیابــی ظرفیــت UBI

تضمیــن ســطح پایــهای از امنیــت درآمــدی بــرای همــه و بررســی پیامدهــای
بــرای
ِ

وســیعتر آن بــرای جامعــه انجــام شــود.

 4.3تضمین تأمین مالی پایدار و عادالنه از طریق اخذ مالیاتهای عمومی و دیگر منابع تأمین مالی

بســیاری از ناظــران توافــق دارنــد کــه در پرتــو تقاضاهــای بیشــتر از نظــام حمایتهــای

ـالمندی جمعیــت
اجتماعــی کــه نشــات گرفتــه از ســطوح محتمــل باالتــر بیــکاری و سـ
ِ
ـن پرداخــت حــق بیمــه بــرای بیمــه اجتماعــی ،تأکیــد بیشــتری
بــه همــراه فرســایش ممکـ ِ
بایســتی بــر تأمیــن مالــی نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی صــورت گیــرد.

Piachaud
Raventós
Browne
Immervoll

1.
2.
3.
4.
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امــا در خصــوص نحــوه دســتیابی بــه ایــن هــدف توافــق اندکــی بیــن صاحبنظــران

ـی نظامهــای
وجــود دارد .برخــی ناظــران امیدوارنــد کــه منابــع مــازاد بــرای تأمیــن مالـ ِ
حمایتهــای اجتماعــی میتوانــد از طریــق اخــذ مالیــات از (کاربــران) رباتهــا و دیگــر
ف ّناوریهــا 1یــا بهطورکلــی از ســرمایه انجــام شــود .ایــن رونــد میتوانــد بــه تقســیم

گســتردهتر مزایــای بهــرهوری در میــان جمعیــت کمــک کنــد ( .)2018 a ،ILOبرخــی

دیگــر از صاحبنظــران معتقدنــد فرایندهایــی کــه موجــب انتشــار کربــن میشــوند
بایســتی مشــمول مالیــات شــوند چراکــه وضــ ِع اینگونــه از مالیــات و یــا انــواع دیگــر
ـای حامــی محیطزیســت میتواننــد باعــث ایجــاد منابــع مــازاد درآمــد را شــوند.
مالیاتهـ ِ

امــا مســئلهای کــه از شــفافیت کافــی در ایــن خصــوص برخــورد نیســت ایــن اســت

کــه آیــا دولتهــا میتواننــد رونــد اخــذ مالیــات از صاحبــان رباتهــا و صاحبــان ســرمایه

را بهبــود ببخشــند و اگــر پاســخ مثبــت اســت ،چگونــه میتواننــد از عهــده ایــن کار
برآینــد ،تــا از منابــع بهدسـتآمده از ایــن طریــق ،بــرای حمایتهــای اجتماعــی در بســتر

اقتصــاد جهانــی و رقابــت مالیاتــی اســتفاده کننــد .دولتهــا در حــال حاضــر نیــز در رابطــه

بــا اخــذ مالیــات از شــرکتها (بهویــژه از شــرکتهای فعــال در اقتصــاد دیجیتــال)
پایــداری
تضمیــن
بــا چالشهــای بزرگــی مواجــه هســتند و عــاوه بــر اینهــا ،بــرای
ِ
ِ

یــک پایــگاه اندوختــه گــذاری منســجم بــرای نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی و دیگــر

اولویتهــای هزینــه ،تالشهــا و هماهنگیهــای بینالمللــی بایســتی صــورت گیــرد.
طرحهای پیشنهادی دیگر برای توسعه فضای مالی شامل موارد زیر است:

اولویتبنــدی مجــدد هزینههــای عمومــی ،گســترش پایــه مالیاتــی ،افزایــش مالیــات

بــر دارایــی ،افزایــش مالیــات بــر مصــرف بــه شــیوهای غیــر نزولــی از قبیــل مالیــات بــر
تنباکــو ،الــکل و کاالهــای لوکــس ،کاهــش یارانههــای ســوخت ،ایجــاد محدودیــت بــرای
جریانهــای مالــی غیرقانونــی و سیاســتهای اقتصــاد کالن مســاعدتر (2017a ،ILO؛

 .1بــا پیشــرفت علــم و تکنولــوژی تعــداد زیــادی از ماشــینها و رباتهــا جــای کارگــران را گرقتــه انــد ،مســئله
اینجاســت کــه آیــا از یــن مشــاینها یــا رباتهــا مثــل انســاتها مالیــات اخــذ میشــد یــا خیــر!
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اُریتــز 1و دیگــران .)2017 ،درحالیکــه نظامهــای مالیاتــی مؤثرتــر بایســتی قــادر باشــند

تــا تأمیــن مالــی کافــی و پایــدار بــرای مزایــای مبتنــی بــر مالیــات را تضمیــن کننــد ،ایــن
احتمــال هــم وجــود دارد کــه حــق بیمههــای اجتماعــی همچنــان نقــش مهــم خــود را
بهعنــوان منبــع تأمیــن مالــی نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی حفــظ کننــد.

ارائــه خدمــات خصوصــی 2میتوانــد نقــش خــاص خــود را بهعنــوان مکملــی بــرای

نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی عمومــی همچنــان حفــظ کنــد .نکتــه حائــز اهمیــت
در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه تجربــه خصوصیســازی طرحهــای بازنشســتگی در

دهههــای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰انتظاراتــی کــه از آن ازلحــاظ کاهــش هزینههــای مالــی،
توســعه پوشــش و افزایــش کارایــی میرفــت را بــرآورده نکــرد ،بنابرایــن شُ ــبهههایی

جــدی در مــورد نقــش گســتردهت ِر ارائــه خدمــات خصوصــی بــه وجــود آمــد،ILO( .
2017a؛  .)2018aبنابرایــن دلیــل ،نقــش مؤثــر ارائــه خدمــات عمومــی کــه از طریــق

ترکیبــی از مالیاتهــا و حــق بیمــه تأمیــن مالــی میشــود ،ظرفیــت بیشــتری در تضمیــن
حمایتهــای اجتماعــی کافــی بــا پایــداری اجتماعــی و اقتصــادی بــرای همــگان بــر
اســاس اصــول تقســیم ریســک ،برابــری و انســجام دارد و باعــث تقویــت قــرارداد اجتماعی

تقویــت میشــود (2016b ،ILO؛ .)2018a

1. Ortiz
2. Private provision
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 .۵نتیجهگیری :تضمین حمایتهای اجتماعی همگانی برای آینده کار :راه
پیشرو کدام است؟
تضمیــن حمایتهــای اجتماعــی بــرای آینــده کار مســتلزم کوچکتــر کــردن شــکافهای
مربــوط بــه پوشــش و تطبیــق بــا زمینههــای جدیــد مربــوط بــه ظهــور اَشــکال جدیــد
اشــتغال ،ازجملــه کار در پلتفرمهــای دیجیتــال و همچنیــن واکنــش بــه وضعیتهــای

خــاص و نیازهــای چنیــن کارگرانــی اســت تــا از ایــن طریــق حــق دسترســی بــه تأمیــن
اجتماعــی بــرای همــگان تحقــق یابــد .بســیاری از کشــورها هماکنــون راهحلهــای

نوآورانــه سیاســتی بــرای رســیدگی بــه ایــن چالشهــا بــه کار گرفتهانــد .بااینوجــود،

هنــوز هــم کارهــای بیشــتری میتــوان انجــام داد ،درواقــع بایســتی انجــام داد تــا تناســب
نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی بــا اهــداف خــود تضمیــن شــود.

در حقیقــت ،نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی ظرفیــت چشــمگیری در انطبــاق

بــا چالشهــای جدیــد از خــود نشــان دادهانــد و برخــی نوآوریهــای سیاســتی هــم در
کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه میتواننــد درسهایــی ارائــه دهنــد کــه ممکــن

اســت بــه انگیــزش چنیــن انطباقهایــی کمــک کننــد ( .)2017 ،2016 ،ILOف ّنــاوری

جدیــد شــامل پلتفرمهــای دیجیتــال و خدمــات تلفــن همــراه میتواننــد بــرای تســهیل

دسترســی بــه گروههــای مختلفــی از کارگــران و کارفرمایــان حتــی در نواحــی روســتایی
بــه کار گرفتــه شــوند و باعــث بهبــود حمایــت از آنهــا در اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال
ازجملــه در پلتفرمهــای دیجیتــال شــوند.

حمایتهــای اجتماعــی ازجملــه برنامههــا و طرحهــای مشــارکتی و غیــر مشــارکتی

جزئــی مهــم از کار مناســب و آبرومنــد را تشــکیل میدهــد ،زیــرا ای دســته از حمایتهــا
بــه کاهــش فقــر و بــروز نابرابــری ،ازجملــه نابرابــری جنســیتی کمــک میکننــد .امــا

نســبت چشــمگیری از جمعیــت جهــان هنــوز تحــت پوشــش حمایتهــای اجتماعــی
کافــی نیســتند یــا اص ـ ً
ا تحــت پوشــش ایــن حمایــت قــرار ندارنــد .ایــن مســئله باعــث
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شــده تــا آنهــا در برابــر ریســکهای اجتماعــی در سراســر زندگیشــان آســیبپذیر

شــوند ،بهویــژه در رابطــه بــا امنیــت درآمــدی و دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی و

درمانــی .ایــن رونــد بیثباتــی فزاینــده در میــان بخــش بزرگــی از جمعیــت در کنــار
ـری فزاینــده بــه بحثهــای مرتبــط
دغدغههــای مربــوط بــه مشــاغل غیررســمی و نابرابـ ِ
بــا آینــده حمایتهــای اجتماعــی دامــن زده اســت .درحالیکــه چالشهــای جدیــد
در ســالهای پیــشرو ممکــن اســت بــر کل دنیــای کار ،مخصوصــ ًا نظامهــای ملــی

حمایتهــای اجتماعــی تأثیــر بگذارنــد ،بــدون شــک ،مســئله کار بــرای معیشــت و رفــاه
فــردی افــراد همچنــان ازجملــه مســائل مهــم خواهــد بــود.

بــا شناســایی چالشهــای پی ـشروی کارگــران در اشــتغال غیراســتاندارد و کارگــران

خویشفرمــا در تــاش بــرای دسترســی بــه حمایتهــای اجتماعــی ،کشــورها اقدامــات

مختلفــی بــرای توســعه ایــن حمایتهــا انجــام دادهانــد .دســته اول اقدامــات سیاســتی
شــامل تطبیــق نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی میشــود ،بهویــژه بــا حــذف یــا
پاییــن آوردن آســتانههای حداقلــی مرتبــط بــا حداقــل درآمــد ،ســاعات کاری یــا طــول

دوره اشــتغال؛ منعطــف کــردن نظامهــای تأمیــن اجتماعــی بــا توجــه بــه دورههــای

منقطــع پرداخــت حــق بیمه؛بهبــود قابلیــت انتقــال مقــرری اســتحقاقی و تضمیــن ســطوح
مزایــای حداقلــی مؤثــر بــرای بهتــر شــدن پوشــش کارگــران غیراســتاندارد و خویشفرمــا.

هــدف دســته دوم از سیاس ـتها تضمیــن ســطح پای ـهای از حمایتهــا بــرای همــه افــراد
جامعــه اســت کــه از طریــق ترکیــب اجــزای حمایتهــای اجتماعــی مشــارکتی بــا غیــر
مشــارکتی بــرای تضمیــن کــف حمایتهــای اجتماعــی صــورت میگیــرد.
اگرچــه طرحهــای پیشــنهادی بــرای

UBI

و ترتیبــات شخصیسازیشــده

اشــتغال در
میتواننــد تــا حــدودی اختاللهــای ممکــن در مشــاغل و ترتیبــات کار و
ِ
حــال تغییــر را برطــرف ســازند ،ایــن طرحهــا پرســشهایی اساســی در مــورد تــوازن

بیــن نیازهــای اجتماعــی و آزادیهــای فــردی ،معنــای کار در زندگــی افــراد و همچنیــن
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تقســیم عادالنــه مســئولیتها بیــن کارفرمایــان و کارگــران در رابطــه بــا پرداخــت حــق

بیمــه تأمیــن اجتماعــی بــه وجــود میآورنــد.

بااینوجــود ،روشــن اســت کــه نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی فعلــی بایــد

تقویــت شــوند و تطبیــق داده شــوند تــا بــر اســاس اصــول تقســیم ریســک و برابــری در
تأمیــن مالــی و مزایــا بــه نحــو مقتضــی بــه چالشهــای جهــان کار رســیدگی کننــد تــا

حمایتهــای اجتماعــی بهعنــوان ابــزاری بــرای انســجام و عدالــت اجتماعــی همچنــان
ارائــه شــوند .اصولــی کــه در بــاال ترســیم شــدند (همگانــی بــودن حمایتهــا و در دســترس

بــودن آنهــا ،کافــی بــودن ،قابلانتقــال بــودن ،حکمرانــی مطلــوب و برابــری جنســیتی)

میتواننــد راه را بــرای اقداماتــی در جهــت تطبیــق و تقویــت نظامهــای حمایتهــای
اجتماعــی نشــان دهنــد.

ایجــاد نظامهــای حمایتهــای اجتماعــی کــه شــامل کــف حمایتهــای اجتماعــی

مســتحکم و متناســب بــا ســطح ملــی بــرای همــگان میشــوند در جهــت ترویــج

نظامهــای اجتماعــی پایدارتــر و عادالنهتــر امــری اساســی تاقــی میشــود.در ایــن
خصــوص ،توصیهنامــه شــماره  ILO ۲۰۲بــر پتانســیل ترکیــب ســازوکارهای مختلــف

حمایتهــای اجتماعــی مرتبــط بــا اشــتغال یــا اقامــت بــا تأمیــن مالــی مناســب از طریــق
مالیــات یــا حــق بیمــه تأکیــد دارد .گفتمــان اجتماعــی مؤثــر اســاس هرگونــه از اصالحــات

اســت و ایــن گفتمــان دربرگیرنــده شــرکای اجتماعــی و نماینــدگان آنــان میشــود کــه در
اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال و اقتصــاد غیررســمی مشــغول بــه کار هســتند.
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واژگان و عبارات تخصصی

سازوکاردرخواست مزایای خودکار

اعضای مشاغل خانوادگی
کارگران روزمزد

خویشفرمایی وابسته

اداره یا آژانسی در ایاالتمتحده که بهعنوان کارفرما در
زمینه اخذ مالیات و وصول حق بیمه برای کارگرانی که
در شرکتهای مختلف مشغول به کارند فعالیت میکند
بیمه بازنشستگی یا خدمات درمانی فراهم شده توسط
کارفرما

مقرری استحقاقی .به هر نوع مقرری یا استحقاق قانونی
اطالق می گردد که شخص متقاضی بر اساس ضوابط
و مقرراتِ مربوط احراز نماید ،مانند استحقاق دریافت
مستمری ،بازنشستگی یا مقرری بیکاری و نظایر آن
تعلیق پوشش

قراردادهای دائم

نوعی قرارداد کاری است که بر پایه آن فرد یا
شرکتی قول انجام کاری را برای یک کارفرما در ازای
دستمزدی مشخص را میدهد .فریلنسر کسی است
که سرویسها یا خدمات خود را بدون تعهد درازمدت به
کارفرما ارائه میکند
نظام عمومی تأمین اجتماعی

توصیهنامه روابط شغلی ILO

مشاغل دارای وقفه
مزایای حین کار

تحرک نیروی انسانی

Automated Benefits Application:
Contributing family worker:
Day labourers:
Dependent self-employment:
Employer of record:

Employer-provided health or
pension insurance:
Entitlement:

Exclusion of coverage:
Fixed-term contracts:
Freelancers:

General System of Social Security:
ILO Employment Relationship
Recommendation:
Interrupted careers:
In-work benefits:
Labour mobility:
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نویسندگان فرانسه
نظام تأمین اجتماعی هنرمندان و
ِ
کسبوکارهای خرد

صندوق بیمه مشترک کارفرمایان

اشتغالی که در آن پرداخت دستمزد کارکنان بهصورت
ساعتی و بر اساس مبالغ از پیش تعیین شده صورت
میگیرد
اشتغال غیراستاندارد

کارگران گوشبهزنگ

کارگرانی که در شرکتهای برپایه تکنولوژیهای
نوظهور از قبیل اوبر یا لیفت کار میکنند .این شرکتها
با هدف رسیدگی فوری به تقاضای مصرفکنندگان در
جهت فراهمسازی کاالها و خدمات ساخته شدهاند
کارگران خویشفرمای مستقل

مشاغلی که در آن متصدیان با قراردادهای واضح یا
ضمنی کار میکنند و در قبال آن دستمزد پایه دریافت
میکنند ،این دستمزد بهطور مستقیم وابسته به درآمد
بخشی (بخش دولتی ،تعاونی) که در آن کار میکنند
نیست .دستمزد آنها معموال بهصورت روزانه یا ماهیانه
پرداخت میشود و گاه ًا بهصورت حق کمسیون فروش،
پاداش و یا بهصورت غیر نقدی پرداخت میشود.
تعاونیگرایی پلتفرم

حق بیمه.
وجهی که باید پیشاپیش پرداخت شود تا خدمات و
غرامتهای آینده مورد تعهد بیمۀ درمانی ،شامل فرد
بیمهشده و افراد تحت تکفل او گردد
ارائه خدمات خصوصی

معیارهای کمکی/غیرمستقیم

le régime de sécurité sociale des
artistes-auteurs:
Microenterprises:
Mutual Employers’ Insurance
Fund:
Non-salaried employment:

Non-standard employment:
On-call workers:
On-demand workers:

Own-account workers:
Paid employment jobs:

Platform cooperatism:
Premium:

Private provision:
Proxy measures:
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پرداخت در قبال مدتزمان حضور
تقسیم ریسک

اشتغالی که در آن کارکنان حقوق/دستمزد ثابتی را
دریافت میکنند.

کف حمایتهای اجتماعی

Reporting-time pay:
Risk pooling:
Salaried employment:
Social Protection Floors:

معاهده (استانداردهای حداقلی) تأمین اجتماعی

Social Security (Minimum Standards) Convention:

اداره گمرک و مالیات

Tax and Customs Administration:

سازوکارهای مبتنی بر مالیات

آژانس (بنگاه) استخدامی (کار
اشتغال موقت از طریق
ِ
پیمانکاری)
انتقال

قراردادهای صفر ساعت .طبق این نوع قرارداد ،پرسنل
فقط در زمانی که به آنها نیاز باشد در محل کار خود
حاضر میشوند و به میزان تعداد ساعت کاریشان حقوق
میگیرند .این نوع قرارداد کاری در بخشهای مختلف
ازجمله خدمات فروش ،هتلداری ،رستورانها ،بخشهای
درمانی و آموزشی نیز بسته میشود.

Tax-financed mechanisms:
Temporary agency employment:
Transition:
zero-hour contracts:

