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الف

پیشگفتار مؤسسه

و  تفریحات  تعامالت،  همچون  انسان ها،  ما  حیات  عرصه های  از  بسیاری  دیجیتال شدِن 
کسب و کارها، منجر به تغییرات شگرفی در زندگی روزمره نسبت به دهه ها و حتی سال های 
ابزارهای  اینترنت پرسرعت، تلفن های همراه و سایر  گذشته شده است. دسترسی آسان به 
الکترونیکی هوشمند سرعت شکل گیری و رشد چنین اتمسفری را تا حد غیرقابل تصوری 
باال برده است. چنین تحولی، بسیاری از مفاهیم متعارف زندگْی را مکان ُزدایی و زمان ُزادیی 
کرده، چراکه گشت وگذار شبانه روز بین طیف متنوعی از اپلیکیشن ها و سایت های اینترنتی که 
به ارائۀ انواع گوناگونی از خدمات تفریحی، سالمت، سرگرمی، پرورش ذهن و بدن و...، و یا 
مبادلۀ کاالها و خدمات می پردازند، عرصۀ جدیدی از حیات اجتماعی را برای ما رقم زده که 

در دنیایی کاماًل مجازی و فارغ از قیدوبندهای زمانی و مکانی شکل می گیرند. 
دامنۀ گسترش این پدیده به حدی است که منجر به طرح مفهومی جدید به نام »اقتصاد 
پلتفرم« شده و توصیفی است برای کسب وکارهایی که در بستر دیجیتال شکل گرفته و از این 
طریق کسب درآمد می کنند. هرچند ابعاد این فعالیت ها به لحاظ سهم از تولید ناخالص داخلی 
کشورها و تعداد افراد شاغل در آنها چندان قابل مقایسه با کسب وکارهای متعارف اقتصاد 
نیستند، اما روندهای فعلی نشان از گسترش روزافزون آن در آینده ای نزدیک و تاثیر آن بر 
تمامی حوزه های اقتصادی و اجتماعی جوامع دارند. یکی از مهم ترین این حوزه ها، نهادهای 
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تامین اجتماعی است که به شدت از تحوالت بازارهای کار رسمی و غیررسمی متاثر هستند. 
هرگونه تغییر در مفاهیم بازار کار، از جمله زمان کار، پایداری شغلی، تصور از محیط کار، نوع 
حقوق و دستمزد، روابط کارگری و کارفرمایی و منشاء درآمد اصلی یا فرعی و غیره، می تواند 
معادالت متعارف این نهادها را با چالش مواجه سازد. اتفاقی که می توان وقوع آن را با گسترش 

کسب وکارهای دیجیتال و در چارچوب اقتصاد پلتفرم، محتمل دانست.
براین اساس، محتوای دو مقاله ای که در نوشتار حاضر ارائه شده به بررسی ابعاد اقتصاد 
پلتفرم، تاثیر آن بر نهادهای تامین اجتماعی و پیشنهاد نحوۀ انطباق این نهادها با شرایط جدید 
می پردازد. مقالۀ اول با عنوان » کار پلتفرمی: پیوند آن با نظام های تأمین اجتماعی« پس 
از ارائۀ توضیحی مختصر از پلتفرم های دیجیتال و ارتباط آنها با نظام های تامین اجتماعی 
در  پلتفرمی  کارکنان  از  اجتماعی  حمایت  برای  نظارتی  تصمیمات  از  موردی  مثال هایی  به 
کشورهای پیشرفته صنعتی می پردازد و مقالۀ دوم با عنوان »رشد کسب وکار پلتفرمی: دامنه، 
روش های  اجتماعی«،  تأمین  بین المللی  اتحادیۀ  عضو  کشورهای  خوب  اقدامات  و  پوشش 
مناسبی را که این نهادها می توانند خود را با رشد کسب وکارهای پلتفرمی انطباق دهند -از 

طریق تجربۀ موردی 30 موسسه بیمۀ اجتماعی- بررسی می کند.



1. کار پلتفرمی
پیوند با نظام های تأمین اجتماعی

)Javier Aibar(  خاویر آیبر
خزانه داری عمومی تأمین اجتماعی اسپانیا
مادرید
کمیسیون فنی تجمیع مشارکت و انطباق
اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی )ایسا(
جنوآ
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1. جنبه های عمومی
1ـ1. اقتصاد مشارکتی: تعریف و قلمرو

در ژوئن 2016، کمیسیون اروپا به سایر مؤسسات اروپایی ابالغیه ای صادر کرد که در آن  
که  است  تعریف شده  از کسب وکار«  »مدل هایی  عنوان  به  مشارکتی«1  »اقتصاد  اصطالح 
در آن ها »پلتفرم های مشارکتی که بازاری موقتی برای استفاده از کاالها یا خدماِت بخش 

خصوصی اند، انجام کارها را تسهیل می کنند«.
اشاره  مشارکتی  اقتصاد  اصلی  ذی نفع  سه  به  اصطالح،  این  معرفی  بر  افزون  گزارش، 

می کند:
شرکت های خدماتی که دارایی ها، منابع، زمان و/ یا مهارت هایشان را به اشتراک  ●

ارائۀ خدمت  به  موقعیتی خاص  در  به  طور خصوصی  افرادی که  می گذارند؛ خواه 
می پردازند )همتایان(، خواه شرکت های خدماتی که در فضای حرفه ای مشغول به 

کارند )خدمت دهندگان حرفه ای(؛
استفاده کنندگان از این خدمات؛ ●
واسطه هایی که از طریق یک پلتفرم آنالین، خدمت دهندگان را به مشتریان ارتباط  ●

می دهند و معامالت بین آن ها را تسهیل می کنند )»پلتفرم های مشارکتی«(.

1. Coll aborative Economy
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گفته می شود این شکل از ارتباط درآمد هنگفتی عاید اتحادیۀ اروپا کرده است، به  طوری 
که در سال 2015، از محل انجام کار پلتفرم های مشارکتی و ارائه دهندگان خدمات، درآمدی 
بالغ بر 28.000.000.000 یورو نصیب این اتحادیه شده است. همچنین طبق پیش بینی ها، 
موجب پیش برد قابل توجه رشد اقتصادی خواهد شد؛ برآورد افزایشی بین 160.000.000.000 

تا 572.000.000.000 یورو.
دیگر سازمان ها، چه در بخش خصوصی و چه دولتی، با تولید طیفی از تحقیقات و اسناد 
تشریحی، همسو با خط مشی کمیسیون اروپا این پدیده را تکرار کردند. به اعتقاد آن ها، اقتصاد 
برای  هم  تازه ای  فرصت های  می شود،  گفته  نیز  اشتراکی«1  »اقتصاد  آن  به  که  مشارکتی 

1. Sharing Economy



کار پلتفرمی: پیوند با نظام های تأمین اجتماعی   / 5

مصرف کنندگان و هم کارآفرینان فراهم می کند و رشد چشمگیری را طی سال های آتی در 
اقتصاد کالن به دنبال خواهد داشت.

اقتصاد مشارکتی بر پایۀ عمل اجتماعی تسهیم، مشارکت و همکاری بنا شده است و نتایج 
تجاری، حقوقی و سازمانی دارد.

توسعۀ شتابنده و همواره رو به  رشد اقتصاد مشارکتی از طریق سه عامل نوآورانۀ کلیدی 
حمایت و تقویت شده است:

تمرکز بر کاربرد فناوری، به  طور عمده در نتیجۀ: ●
ــ اینترنت و دسترسی فزاینده به شبکه های پرسرعت؛

ــ ظهور گوشی های همراه هوشمند و افزونه های موبایلی؛
ــ محاسبات و پردازش داده ها.

پیدایش مدل های جدید کسب وکار که توانایی تولید سود از تعامل میان گروه های  ●
مختلف را دارند: بازارهای چندجانبه.

پلتفرم های مشارکتی: ترغیب کننده ای کلیدی برای توسعۀ این مدل تازۀ اقتصادی. ●

ترکیب این عوامل و نیاز به پاسخ عاجل در مواجهه با بحران های اقتصادی، منجر به 
شکل گیری مدل جدیدی از کسب وکار بر پایۀ پلتفرم های مشارکتی شده است که ارتباط میان 

مشتریان و ارائه دهندگان خدمات را به سود هر دو طرف تسهیل می کند.
گروه های  میان  پیوند  پرورش  برای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  سرانجام، 

مختلف افراد، سنگ بنای اقتصاد مشارکتی است. 
در این فضای کسب وکار جدید، شرکت های بزرگی سر برآورده اند؛ شرکت هایی که با استفادۀ 
متمرکز از اینترنت نوآورانه و فناوری ارتباطات، از پلتفرم ها برای ایجاد تطابق سریع و کارآمد میان 
عرضه و تقاضا بهره می برند. این شرکت ها اولین بار در شاخۀ حمل ونقل و اجارۀ ویال برای تعطیالت 
ظاهر شدند، اما خیلی زود در دیگر صنایع، همچون بخش خدمات مالی و سالمت، نیز گسترش یافتند. 



6 /    اقتصاد پلتفرمی و نظام های تأمین اجتماعی

و  نوین  اینترنت  فناوری  از  کامل  استفادۀ  برای  بزرگ  پلتفرم های  نخستین  تأسیس 
گوشی های همراه به سال های 2008 و 2009 بازمی گردد. اوبر1 و ایر بی ان بی2 دو نمونه از 
این شرکت ها هستند که در سان فرانسیسکو راه اندازی شدند، اما به سرعت در سراسر جهان 

گسترش یافتند.
در اروپا، می توانیم از شرکت بالبالکار3 نام ببریم که در سال 2009 در فرانسه آغاز به 

کار کرد.
این مدل کسب وکار اقتصادی با عنوان »اقتصاد پلتفرمی«4 یا »اقتصاد گیگ«5 شناخته 
شده است و نوظهور بودن، رشد سریع و تغییرات مداوم آن موجب شده است تا در اقتصاد 

جهانی امروز، هنوز معیار شاخصی برای سنجش دقیق آن وجود نداشته باشد.
می توان گفت مرکز عملیاتی آن، از نظر جغرافیایی، هم اکنون آسیا و امریکا و همچنین به 

میزان کمتری کشورهای اتحادیۀ اروپا6 است.

2. پلتفرم های دیجیتال

سرعت گسترش پلتفرم های دیجیتال یا آنالین و مدل واسطه ای آن، دغدغه های اقتصادی 
کردن  قانونمند  برای  پلتفرم ها  این  تا  است  شده  موجب  و  داشته  همراه  به  را  اجتماعی  و 

فعالیت هایشان از نهادهای عمومی کمک بگیرند.
تأثیر اقتصادی فعالیت های پلتفرمی در سال های اخیر از یک سو و ماهیت این پلتفرم ها و 
اثر آن ها بر کسانی که مستقیمًا از طریق این مدل از کسب وکار امرار معاش می کنند و همین 
طور استفاده کنندگان از این پلتفرم ها از سوی دیگر، بر وضعیت ناپایدار پلتفرم های دیجیتال 

دامن می زنند.

1. Uber
2. Airbnb
3. BlaBlaCar
4. Platform Economy
5. Gig Economy
6. EU= European Union 
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از منظر اقتصادی، ارائۀ توضیحی دربارۀ پلتفرم ها چندان آسان نیست. پلتفرم ها را با توجه 
به  شیوۀ کارشان، از آن نظر که در پی کسب سود هستند، می توان نوعی از شرکت قلمداد کرد؛ 
اما همچنین می توان آن ها را در نوع خود، شکلی از بازار دانست، چون در جهت تنظیم عرضه و 
تقاضا عمل می کنند و با به کار بستن ابتکارات کلیدی به دنبال تقویت فعالیت های اقتصادی اند.

به  عنوان  پلتفرم ها  اگر  نیست.  تازه ای  چیز  دیجیتال  پلتفرم های  پدیدۀ  حال،  هر  به 
شرکت هایی که مدیریت بازارهای چندجانبه را تسهیل می کنند در نظر گرفته شوند، می توان 

گفت آن ها حتی پیش از ظهور اقتصاد مشارکتی وجود داشته اند.
استفاده از اینترنت و توسعۀ افزونه های نوین گوشی های همراه، پلتفرم ها را قادر ساخته 
است تا به سوی بازارهای جهانی که در آن ها شمار زیادی از ارائه دهندگان خدمات و مشتریان 
با کمترین هزینه های معامالتی با هم تعامل کارآمد دارند پیشروی کنند. این همان چیزی 

است که با نام »اثر شبکه ای«1 شناخته می شود.
استفاده از این افزونه ها و توانایی ردیابی مشتریان از طریق گوشی های همراه موجب شده 
است تا به تقاضای مخاطب در لحظه پاسخ داده شود و ارائه دهندگان خدمات بتوانند بهترین 

راه حل های ممکن را پیشنهاد دهند.
آخرین گام پلتفرم ها برای حمایت از برقراری ارتباط بهنگام میان عرضه و تقاضا، تحلیل 
تعداد بی شماری معاملۀ جاری میان مشتریان و ارائه دهندگان خدمت با نظر به ایجاد پروندۀ 

مصرف مشتریان و پیش بینی نیاز آنان است.
اثرات بازاْر ناشی از کاهش بهای خدمات یا اجاره بهای مراکز اقامتی، پتانسیل افزایش 
درآمد برای ارائه دهندگان به لطف ارزانی معامالت و ایجاد یک جو اقتصادی جدید با کمک 

پلتفرم های واسطه ای است.
از این دست پیامدهای منفی هم می توانند داشته باشند، زیرا ممکن است  توسعه هایی 
تقاضای بازار را به سوی بازیگران دیگری سوق دهند و در نتیجه، گردانندگان سنتی را به 

1. network effect
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بیرون از بازار هدایت کنند و پلتفرم ها را در آن بخش اقتصادی در جایگاه برتر قرار دهند.
وقتی بحث ارائۀ خدمات مطرح باشد، از منظر قانونی، ارائۀ توصیفی از این مدل جدید 

کسب وکار با دشواری هایی همراه است و می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. 
کمیسیون اروپا در اتحادیۀ اروپا، در مستندات تهیه شده با عنوان »پلتفرم های آنالین«، 
پلتفرم ها را این گونه معرفی می کند: »بنگاه های اقتصادی که در بازارهای دو )یا چند(جانبه 
فعالیت می کنند و برای برقراری تعامل میان دو یا چند گروه از مشتریان که متفاوت از هم اما 
متکی به هم هستند، از اینترنت بهره می برند، با این هدف که دست کم برای یکی از طرفین 

ارزش ایجاد کنند«.
زمانی که جایگاه قانونی پلتفرم ها مورد توجه است، تمایزات زیر شکل می گیرند:

ساده ترین مدل های پلتفرم که ارتباطی میان عرضه و تقاضا ایجاد می کنند، صرفًا  ●
از طریق انتشار اطالعات بر روی پلتفرم ها، با عنوان »خدمات جامعۀ اطالعاتی«1 
جامعۀ  »خدمات  اروپا،  اتحادیۀ   1535/2015 بخشنامۀ  در  می شوند.  طبقه بندی 
از  دریافت دستمزد،  با هدف  معمواًل  اطالق می شود که  به هر خدمتی  اطالعاتی 
راه دور، از طریق ابزارهای الکترونیکی و بنا به درخواست شخصِی دریافت کنندگان 

خدمات انجام بگیرد«.
پلتفرم های پیشرفته تر بر اساس مدل های واسطه ای تسهیل کنندۀ خرید و فروش کاالها  ●

و خدمات و با عنوان »قراردادهای واسطه ای«2 کار می کنند. در این روش، ارائۀ خدمات 
واسطه ای در ازای دریافت حق کمیسیون انجام می پذیرد. در این مدل، امکان حضور 

پلتفرمی که صاحب اصلی خدمت ارائه شده به مشتریان است صراحتاً رد می شود.

در توضیح این تعریف، الزم به ذکر است هیچ مانع قانونی ای بر سر راه یک پلتفرم برای 
ارائۀ  بر عهده گرفتن مسئولیت مستقیم  و  ثابت  با مشتریان  روابط حقوقی  مالکیت  گرفتن 

خدمت به آنان وجود ندارد.
1. information society services
2. mediation contracts
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فعالیت اند  به  مشغول  آن ها  در  دیجیتال  پلتفرم های  که  کشورهایی  که  باال  طبقه بندی 
می کند  توصیه  بگیرند  عاریت  به  را  ایده اش  یا  کنند  استفاده  آن  از  مستقیمًا  است  ممکن 

مدیریت پلتفرم ها از سه منظر مختلف صورت گیرد:
و  ● امنیت  نیازمند یک محیط عملیاتی است که  پلتفرم  پلتفرم.  فعالیت خود  تنظیم 

کارآمدی فعالیت هایش را تضمین کند؛
تنظیم با هدف محافظت از مشتریان؛ ●
تنظیم رابطه بین ارائه دهندگان خدمت و پلتفرم. ●

آخرین مورد از این سه منظر، یعنی تنظیم رابطه بین ارائه دهندگان خدمت و پلتفرم ، به 
سبب تأثیر مستقیم آن بر نظام های تأمین اجتماعی، مهم ترین موضوع مورد اشاره در این 

نوشتار خواهد بود. 

3. نظام های تأمین اجتماعی و پلتفرم های دیجیتال

در اساس نامۀ اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی )ایسا(، تأمین اجتماعی به  عنوان »هر گونه 
برنامۀ حمایت اجتماعی که در قانون دیده شده باشد یا هر قاعدۀ اجباری دیگر برای حمایت 
از افراد با درجات مختلفی از امنیت درآمد که با پیامدهای احتمالی سالمندی، بیماری، ناتوانی، 
معلولیت، بیکاری یا مشکالت پرورش فرزندان روبه رو شوند تعریف شده است. این برنامه 

همچنین ممکن است دربردارندۀ مراقبت های پزشکِی درمانی یا پیشگیرانه باشد«.
ماهیت نوآورانۀ اقتصاد پلتفرمی طیف گسترده ای از روابط را میان افراد و سازمان هایی 
که با این مدل جدید کسب وکار درگیرند شکل می دهد. با توجه به هدف این نوشتار، در اینجا 
از طریق  افرادی که  بیانی دیگر، روابط مربوط به  ارائۀ خدمات فردی، به  روابط مربوط به 

پلتفرم های دیجیتال کار می کنند، مورد توجه خاص قرار می گیرد.
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3ـ1. انواع پلتفرم های دیجیتال بر حسب خدماتی که ارائه می کنند

به رغم انتشار مطالعات فراوان دربارۀ گونه شناسی پلتفرم های دیجیتال، اجماعی کلی دربارۀ 
طبقه بندی آن ها وجود ندارد، زیرا این مفهوم هنوز بسیار تازه است و در مسیری ثابت1 قرار 

دارد.
اولین دشواری این کار در دل تنوع فعالیت های اقتصادی و شیوه های انجام کار نهفته 
توسعۀ  و  همکاری  سازمان  و  کار3  جهانی  سازمان  یوروفاند2،  همچون  مؤسساتی  است. 
اقتصادی4 با هم متفق اند که باید میان پلتفرم ها بر اساس شیوۀ انجام کارشان تفاوت قائل شد:

»در محل«5: پلتفرم هایی که کار در آ ن ها لزومًا به  صورت شخصی و در محلی که  ●
به خدمت نیاز هست انجام می شود.

»برخط«6؛ یا بر اساس مجموعه اصطالحاِت سازمان جهانی کار، »مبتنی بر وب«7.  ●
پلتفرم هایی که کار در آن ها اختصاصًا از طریق یک ارتباط اینترنتی انجام و تحویل 

داده می شود.

که  است  گرفته  نظر  در  را  کلیدی  ویژگی  پنج  یوروفاند  بگوییم،  کامل تر  بخواهیم  اگر 
طور  همین  و  کاربرانشان  و  آن ها  میان  تعامالت  و  دیجیتال  پلتفرم های  آن ها  طریق  از 

ارائه دهندگان خدمات قابل طبقه بندی اند.
سه مورد از این ویژگی ها )سطح مهارت مورد نیاز، قالب ارائۀ خدمات و نسبت وظایف( 
شکل  و  شغل  انتخاب  )فرایند  دیگر  ویژگی  دو  و  می کنند  طبقه بندی  را  ارائه شده  خدمات 

هماهنگی(، خوِد پلتفرم را طبقه بندی می کنند.

1. constant flux
2. Eurofound
3. ILO= International Labor Organization
4. OECD= Organisation for Economic Co-operation and Development
5. on-location
6. online
7. web-based
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جدول 1. طبقه بندی پلتفرم ها طبق مدل پیشنهادی یوروفاند

ویژگی های پلتفرم 

چگونگی هماهنگیفراینِد انتخابنسبت وظایفتدارک خدماتسطح مهارت

باال
وظایف کوچکمحلی

پلتفرم
عرضه

مشتریمتوسط

آنالین
پروژه هایی با 
مقیاس بزرگ تر

رقابت
ارائه دهندۀ خدماتپایین

طبقه بندی پلتفرمطبقه بندی خدمات

جدول 2. مثال: پلتفرم اوبر
ویژگی های پلتفرم 

چگونگی هماهنگیفرایند انتخابنسبت وظایفتدارک خدماتسطح مهارت

باال
وظایف کوچکمحلی

پلتفرم
عرضه

مشتریمتوسط

آنالین
پروژه هایی با 
مقیاس بزرگ تر

رقابت
ارائه دهندۀ خدماتپایین

طبقه بندی پلتفرمطبقه بندی خدمات

3ـ2. ارائه دهندۀ خدمات در پلتفرم

دادۀ  هیچ  می پردازند،  خدمات  ارائۀ  به  دیجیتال  پلتفرم های  در  که  کارکنانی  تعداد  دربارۀ 
از مطالعات و پیمایش های  از شماری  اولیه  پایه ای  جهانی ای وجود ندارد، هرچند داده های 

کوچک مقیاس به  دست آمده است.
یکی از چنین پیمایش هایی بررسی کالیم1 است که کمیسیون اروپا در سال 2018 منتشر 

1. COLLEEM
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کرده و ضمن نشان دادن درصد کسانی که در سال 2017 نوعی از خدمت را در پلتفرم ها ارائه 
داده اند، آن را با کل کارگران در هر یک از 14 کشور اتحادیۀ اروپا مقایسه کرده است. در این 
مطالعه کاربران اینترنتِی 16 تا 74 ساله مورد بررسی قرار گرفتند تا معلوم شود که آیا تاکنون 
برای یک پلتفرم آنالین دیجیتال کار کرده اند یا نه. جدول 3 نتایج این تحقیق را نشان می دهد.

جدول 3. درصد کارکنانی که در سال 2017 در یک پلتفرم به ارائۀ خدمت پرداخته اند
تخمین به درصدکشور

12انگلستان

11.6اسپانیا

10.4آلمان

9.7هلند

10.6پرتغال

8.9ایتالیا

9.1لیتوانی

8.1رومانی

7فرانسه

8.1کرواسی

7.2سوئد

6.7مجارستان

6.9اسلواکی

6فنالند

9.7مجموع اتحادیۀ اروپا
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چنین عواملی به همراه ماهیت بین المللی بسیاری از ابتکارات، برخی از فرضیه ها را که 
بازار کار و قواعد نظام تأمین اجتماعی اساس کار قرار گرفته اند زیر سؤال می برند:  در آن 
زمان کار؛ پایداری شغلی؛ تصور از محیط کار؛ حقوق ثابت یا هر گونه دریافتی حاصل از ارائۀ 

خدمات؛ و شرایط کار.
قابل توجه ترین موضوع این است که وقتی بحث به پلتفرم های موسوم به »جمعی کاری«1 
می رسد، با مدلی از کسب وکار بر پایۀ تقسیم کار از طریق برون سپاری وظایف به گروهی 
مدل  به  متکی  پلتفرم های  نماند  ناگفته  می شویم.  روبه رو  پلتفرم  مدیریت  تحت  افراد  از 
»تقاضامحور«2، بیشتر در حمل ونقل و صنایع گردشگری دیده می شوند؛ جایی که سرعت و 
شرایط کار ناامنی شغلی بیشتری با خود به همراه دارد، به  ویژه در میان گروه های آسیب پذیری 

همچون افراد جوان. 
گزارش سازمان جهانی کار دربارۀ پلتفرم های دیجیتال کار و آیندۀ اشتغال: به سوی شغل 
آبرومند در دنیای آنالین )2018( تصدیق می کند که »یکی از بزرگ ترین تحوالت فضای 

کار طی دهۀ اخیر ظهور پلتفرم های کار آنالین بوده است«.
این منبع یکی از نخستین پژوهش های مقایسه ای دربارۀ شرایط کار است و با تکیه بر 
دو تحقیق قبلی نوشته شده است که در سال های 2015 و 2017، با مطالعه بر روی 3500 
نفر از 75 کشور در سراسر جهان در 5 پلتفرم اصلی با بستر تخصیص وظیفه انجام شده بود.

در این گزارش آمده است: »درآمد جمعی کاری اغلب پایین تر از حداقل حقوق است و افراِد 
حاضر در این مشاغل ناگزیرند روند دریافتی های غیرقابل پیش بینی شان را خودشان مدیریت 
کنند. آن ها همچنین بدون برخورداری از هر گونه حمایِت مربوط به استانداردهای شغلی و 

رابطۀ استخدامی، به انجام چنین شغلی تن می دهند«.

1. crowdworking 
2. on-demand model
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جدول 4. درصد پلتفرم های فعال در اروپا طبق مطالعۀ کالیم، همراه با تخمین های اضافی

کشور
درآمد )%(ساعت )%(

دست کم 50٪ کل درآمددست کم 25٪ کل درآمددست کم 10 ساعت در هفته

56.171.035.7انگلستان
56.752.117.6اسپانیا
63.162.823.9آلمان
55.066.829.8هلند
56.139.615.4پرتغال
61.061.020.4ایتالیا

61.360.917.7لیتوانی
55.847.79.7رومانی
59.769.125.8فرانسه
63.936.612.8کرواسی
49.264.123.0سوئد

62.052.719.2مجارستان
39.653.512.5اسلواکی
48.954.410.7فنالند
58.261.824.0جمع

همین تحقیق ایده ای هم دربارۀ زمان کار، تعداد ساعات کار در هفته و تناسب درآمد کلی 
کارکنان با کار پلتفرمی آنان به  دست می دهد.

باالخره کاستی هایی هم دربارۀ حمایت از کارکنانی که در یک محیط پلتفرمی به ارائۀ 
خدمات می پردازند وجود دارد. بنابراین فراهم کردن حداقلی از حمایت های اجتماعی برای 

کارکنان پلتفرمی اهمیت می یابد.
در اروپا برای رسیدگی به این موضوع معیارهایی در نظر گرفته شده است. یکی از این 
معیارها ایجاد سازوکاری برای رصد اقتصادهای پلتفرمی آنالین در کمیسیون اروپا در سال 
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2018 بوده است. این کار با هدف نظارت بر توسعۀ اقتصاد مشارکتی اروپا، گردآوری آمارها و 
دیگر داده ها از اعضا و دیگر عالقه مندان برای استفاده در هنگام تصمیم گیری ها انجام گرفت. 
بخش نامۀ  پیشنهاد  دربارۀ   2019 آوریل   16 قانونی  مصوبۀ  )در  اروپا  پارلمان  به تازگی 
P8_TA- اروپا  اتحادیۀ  در  کار  پیش بینی  قابل  و  شفاف  شرایط  شورای  و  اروپا  اتحادیۀ 

PROV)2019(0379( مجموعه ای از حداقل استانداردهای اجباری برای محافظت از کارکنان 
را تنظیم کرده است. هدف، ایجاد اطمینان قانونی و بهبود کیفیت کار بدون در نظر گرفتن جایگاه 

حقوقی ای است که به این خدمات داده شده است.
چه  امر  این  و  می شوند  چیزهایی  چه  شامل  خدمات  که  موضوع  این  حاضر،  حال  در 
جایگاهی در چارچوب قوانین کشورها دارد، بحث های زیادی به راه  انداخته است. این بحث ها 
اساسًا در این امر ریشه دارد که آیا این کارکنان می باید مشمول قانون کار باشند )به موجب 
یک رابطۀ شغلی با پلتفرمی که برایش خدمات آماده می کند( یا باید به  عنوان کارکنان آزاد و 

مشموالن شرایط خوداشتغالی در نظر گرفته شوند.
هر یک از این گزینه ها باعث ادغام این کارکنان در سازوکار متناسب نظام تأمین اجتماعی 
یک کشور خواهند شد و در نتیجه، همکاری های الزم برای پرداخت دستمزد و دیگر مزایای 

قابل ادعا را تضمین خواهند کرد.
چنین درخواست هایی همچنین از این لحاظ که بر بودجۀ نظام های تأمین اجتماعی، به 

 ویژه سیستم های مشارکتی، اثر می گذارند، اهمیت می یابند. 
با وجود این، پاسخ دادن به آن ها آسان نیست، زیرا نوع کاری که این افراد انجام می دهند، 
به  دلیل ماهیت منحصربه فردش، نمی تواند به  طور دقیق در چارچوب نظام های تأمین اجتماعی 
کنونی گنجانده شود. در واقع، برخی پیشنهاد داده اند تا گروه جدیدی از کارکنان در نظام های 
تأمین اجتماعی تعریف و گنجانده شوند و حتی برخی چنین دسته ای از کارکنان را جزء هیچ یک 
از گروه های تعریف شده برای کار نمی دانند و آشکارا، به این بهانه که در هیچ یک از گروه های 

قانونی موجود جای نمی گیرند، خواهان محرومیت چنین افرادی از قوانین کار هستند.
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4. تصمیمات نظارتی برای حمایت اجتماعی از کارکنان پلتفرمی

در این بخش، شمایی کلی از تصمیمات نظارتی مرتبط با روابط شغلی کارکنان پلتفرمی و 
حمایت اجتماعی از آنان ارائه می شود.

برای این منظور، از منابع متعدد رسمی و مراجعی از گزارش ها و مطالبی که سازمان های 
حاضر در این مطالعه منتشر کرده اند بهره برده ایم؛ از میان آن ها می توان به گزارش سازمان 
همکاری و توسعۀ اقتصادی با عنوان آیندۀ حمایت های اجتماعی: چه چیزی برای کارکناِن 
با  کار2  محیط  در  سالمت  و  ایمنی  اروپایی  آژانس  گزارش  و  است؟1  مفید  غیراستاندارد 
و  نظارت  در  تحول  بر  کلی  مروری  آنالین:  پلتفرمی  اقتصاد  در  کارکنان  از  عنوان حمایت 

سیاست گذاری در اتحادیۀ اروپا3 برای کشورهای اروپایی اشاره کرد.
ویکتوریا  پارلمانی  خدمات  بخش  گزارش  از  اروپا،  اتحادیۀ  از  خارج  کشورهای  برای 
)استرالیا( با عنوان حقوق کار در اقتصاد گیگ4 و گزارشی با عنوان سرنوشت کارکنان پلتفرمی 

در چین: کارمند، هیچ چیز یا گزینه ای سوم؟5 بهره گرفته شده است.

1. The future of social protection: What works for non-standard workers?
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-future-of-social-protec-
tion_9789264306943-en#page186
2. European Agency for Safety and Health at Work 
3. Protecting workers in the online platform economy: An overview of regulatory and 
policy developments in the EU 
4. Labour rights in the gig economy
5. The destiny of web platforms workers in China: Employees, nothing or a third option?
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4ـ1. آلمان

در آلمان، کارکنان پلتفرمی نه خوداشتغال در نظر گرفته می شوند، نه استخدام شده. در قانون 
کار در منزل1 درجاتی از حمایت از این کارکنان در شرایط مرخصی ناشی از بیماری، بهداشت 

و ایمنی، بچه دار شدن و... دیده شده است. 
در این قانون عنوان »افراد شبه کارمند«2، یعنی کارکنان وابسته از نظر اقتصادی، به این 
کارکنان داده می شود، زیرا حقوقی که آن ها می گیرند، اصواًل از یک منبع پرداخت به  دست 

می آید، هرچند ممکن است برای چند پلتفرم مختلف کار کنند.
به موازات آن، بحث های زیادی دربارۀ پتانسیل پنهان کاری های کالهبردارانه درگرفته 
خرید  قراردادهای  و  اشتغال  قراردادهای  میان  در  روشن  بند  یک  ایجاد  هدف  با  که  است 
خدمت، منجر به اصالح قانون مدنی آلمان )مادۀ 611 الف( شده است که دومین مورد آن 

)قراردادهای خرید خدمت( برای کارکنان پلتفرمی کاربرد دارد.
به عالوه، دادگستری فدرال آلمان دربارۀ ایجاد یک رابطۀ وابستگی شخصی با پلتفرم ها 
چنین تأیید می کند که با دادن امکان امتناع از کار به کارکنان و نبود یک سیستم مستقیم 

برای مجازات کارکنان، چنین وابستگی ای وجود نخواهد داشت.
امضا کردند و در  را  پلتفرم بنیاد مرام نامه3 ای  سرانجام در مارس 2017، هشت سازمان 
آن متعهد شدند تا در هنگام تعیین دستمزِد خدمات مبتنی بر پلتفرم ها، هنجارهای مربوط به  
دستمزد محلی را به رسمیت بشناسند. این مرام نامه همچنین در جهت متقاعد ساختن دولت 

به قانونمند کردن فعالیت پلتفرم ها کمک کننده بود.

4ـ2. دانمارک

و  سیاسی  فضای  اصلی  بازیگران  عالقه مندی  اشتراکی،  اقتصاد  به ویژه  پلتفرمی،  اقتصاد 
فضاهای  در  مشخصی  اقدام  هیچ  حال،  این  با  است.  برانگیخته  را  دانمارک  در  اجتماعی 
1. Homeworking Act
2. employee-like person
3. Code of Conduct
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دیجیتال  پلتفرم های  مورد  در  حقوق  دانش  یا  مقررات  اجتماعی،  گفتمان  سیاست گذاری، 
صورت نگرفته است.

مقررات قانون محیط کار دانمارک موارد زیر را برای افراد شاغل در نظر می گیرد:
آیا افراد مشمول دستورالعمل ها می شوند و در محیط کار کنترل می شوند یا نه؛ ●
آیا نیاز است تا فرد برای کار همواره در دسترس باشد؛ ●
آیا دسترسی فرد به محیط کار، دستگاه ها، ابزارها، مواد یا دیگر تجهیزات مورد نیاز  ●

برای انجام کار امکان پذیر است؛
آیا فرد با هیچ گونه خطر اخراج روبه روست؛ ●
در موارد خاص، دستمزد چگونه پرداخت می شود. ●

انواع  فعالیت های اقتصادی پلتفرمی که این معیارهای کلی را نداشته باشند، به  عنوان 
شغل های مبتنی بر خوداشتغالی در نظر گرفته می شوند.

دانمارک، همچون فنالند، ایسلند، سوئد و نروژ، عضو گروه آیندۀ شمال اروپا1 است. این 
گروه که مشخصًا برای حل مسئلۀ سالمت و ایمنی شغلی در اقتصاد دیجیتال ایجاد شده، در 

میان موضوعات مختلف، موارد زیر را نیز مورد توجه قرار داده است:
چگونگی اِعمال حقوق عمومی کارکنان در صورت وجود قراردادهایی که به سختی  ●

قابل تعریف باشند: حق دریافت دستمزد در ازای انجام کار محّوله، حق برخورداری 
از دریافتِی به موقع، برخورداری از آموزش کافی در زمینۀ بهداشت و ایمنی شغلی، 
خودارزیابی از خطراتی که در طی انجام کار با آن درگیر خواهند بود، ساعات کار، 
پوشش بیماری، مرخصی ساالنه، شرایط کاری سالم و ایمن، مراقبت های بهداشتی 
پیشگیرانه در محیط کار، برخورداری از حق اعتراض و حضور در اجتماعات، حق 
حضور به  عنوان نمایندۀ ایمنی کارکنان، گفتمان اجتماعی، استفاده از قوانین اروپایی 

و کشوری.

1. Nordic Future Group
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با توجه به اینکه این حقوق از تعریف روابط کاری قابل انفکاک نیستند، چگونگی  ●
تعریف رابطۀ کارمند کارگر/ تولیدکننده خریدار در صورت موافقت با ترتیب کار آینده 

و چگونگی اطمینان از شرایط مناسب کار در هنگام انعقاد قرارداد.
ایمنی و بهداشت شغلی خاص، نحوۀ تعیین محل  ● ارزیابی خطرهای  برای اهداف 

کار، چگونگی تضمین و ارزیابی ایمنی کارکنان در هنگام ایاب و ذهاب، چگونگی 
اطمینان از اینکه کارکنان از شایستگی های الزم، صالحیت و فرصتی برای آموزش 
کار  کنترل  و  مدیریت  توانایی  آیا  اینکه  و  برخوردارند،  کارشان  محیط  ترکیب  در 

خویش را دارند یا نه.

4ـ3. اسپانیا

اقتصاد پلتفرمی در اسپانیا، همچون کشورهای همسایه اش، همچنان با دو پرسش روبه روست 
که چگونگی پاسخ به آن هنوز مورد بحث است:

جایگاه حقوقی فعالیت های پلتفرمی؛ ●
جایگاه حقوقی خدماتی که ارائه می شود و ادغام کارکنان در نظام تأمین اجتماعی. ●

در مورد اول، شایان ذکر است که فعالیت پلتفرمی در اسپانیا در حدود سال 2010، دقیقًا 
در دل بحران اقتصادی آغاز شد و همانند مورد اوبر، اختالفات مهم قضایی را برانگیخت. 
جدال بر سر این درگرفت که آیا اوبر نوعی خدمت رسان جامعۀ اطالعاتی است یا فقط شرکتی 

برای ارائۀ خدمات حمل ونقل است.
تا آنجا که به جایگاه خدمات مربوط می شود، قانون اسپانیا سه امکان را فراهم می کند:

به  دست آوردن رابطۀ کاری که تحت پوشش اساس نامۀ کارگری اسپانیا )فرمان قانونی  ●
اینکه کارکنان مشمول قانون کار هستند یا نه، به این  رویال 2015/2( قرار گیرد. 
بستگی دارد که آیا آنان به ارادۀ خودشان مشغول به کار شده اند، آیا برای خودشان کار 
می کنند یا به وجود دیگری وابسته اند، و اینکه به چه شیوه ای دستمزد دریافت می کنند.
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در نظر گرفتن فرد به  مثابۀ کسی که از نظر کاری مستقل است یا کسی که به  شیوۀ  ●
خوداشتغالی مشغول به کار است، مطابق با اساس نامۀ کارگران مشمول خوداشتغالی 
)قانون 2007/20(. به بیان دیگر، رابطه ای تجاری که یک شخص حقیقی با هدف 

دریافت سود، به  طور منظم، مستقیم، و شخصًا به آن وارد شده است.
مشمول  ● کارکنان  )اساس نامۀ   2007/20 قانون  حقوقی  محدودۀ  در  همچنین 

نظر  از  که  خوداشتغالی  »کارگر  به  عنوان  فرد  گرفتن  نظر  در  با  خوداشتغالی(، 
اقتصادی وابسته است« )TRADE(. در این مورد، کار با هدف کسب سود، به  طور 
منظم، مستقیم و غالبًا به  صورت شخصی یا از طریق شرکتی که فرد دست کم 75 

درصد درآمدش را از آن دریافت می کند انجام می شود.

از تأمین  نیازمند این هستند که مشخصات فرد در نظام متناسبی  همۀ این سه امکان 
اجتماعی ثبت شده باشد: نظام عمومی کارگران شاغل یا نظام ویژۀ کارگران خوداشتغالی. 

نظام همچنین تعیین کنندۀ سطح مشارکت مورد نیاز است.
چه یک فرد شاغل، نیروی استخدامی در نظر گرفته شود و چه مشمول خوداشتغالی باشد، 
تحت پوشش سیستم های ارائه شده توسط تأمین اجتماعی که کارکنان در همۀ موارد دریافت 
می کنند قرار نمی گیرد. هرچند این امر بر همۀ سطوح پرداخت مشارکت های اجتماعی اثرگذار 
به  مربوط  پیامدهای  با  اجتماعی  مشارکت  به  پلتفرم  نیاز یک  دربارۀ  که  است، همان  طور 
هزینه های فعالیت کسب وکار مطرح است )البته در شرایطی که رابطۀ استخدامی وجود داشته 

باشد، بخشی از این هزینه را کارکنان می پردازند(.
این موضوع همچنین بر دو موضوع دیگر که تأمین بودجۀ سیستم را تحت تأثیر قرار 
می دهند، اثرگذار است: نخست، هر مزیتی که خود پلتفرم ارائه می کند؛ دوم، نسبت مشارکت 

مورد نیاز پلتفرم که ماهیِت خدماِت کارکنان تعیین می کند.
کارکنان  همچون  را  خدماتشان  ارائه دهندگان  گرفته اند  تصمیم  پلتفرم ها  کلی،  به  طور 
رسمیت  تجاری  قراردادهای  از طریق  را  رابطه  این  و  بگیرند  نظر  در  خوداشتغالی  مشمول 



کار پلتفرمی: پیوند با نظام های تأمین اجتماعی   / 21

تأمین اجتماعی، در سازوکار ویژۀ کارکنان  از طرف آن ها و طبق قوانین  داده اند. کارکنان، 
مشمول خوداشتغالی ثبت نام کرده اند.

بررسی هایی که از پیش در حوزۀ پلتفرم ها انجام شده است، ماهیت این رابطه را نوعی از 
استخدام در نظر می گیرد. همین طور، در واقع کارکنان باید به سازوکار عمومی نظام تأمین 

اجتماعی وابسته باشند.
چنین تعابیری که این رابطۀ حقوقی را نوعی از اشتغال تصور می کند، تا زمانی که مشمول 
احکام مغایر دادگاه نباشد و ماهیت قانونی این نوع از خدمات به  طور قطعی تعیین نشده باشد 

ادامه خواهد یافت.
در حال حاضر دعواهای حقوقی بین کارکنان پلتفرم های گلووو1 و دلیورو2 که شرکت هایی 

مختص تحویل کاال در خانه هستند، در جریان است

4ـ4. فرانسه

اخیراً مدیریت کار در پلتفرم ها جزو اولویت های دولت فرانسه قرار گرفته است. در 6 ژانویۀ 
2016، شورای ملی دیجیتال کشور3 گزارشی از آیندۀ مشاغل دیجیتال با عنوان کار، اشتغال، 
دیجیتال شدن: مسیرهای جدید4 منتشر کرد که برای نخستین بار در آن مسئلۀ کار پلتفرمی 

مورد بحث قرار گرفت.
این جستار به تشریح سؤاالت اولیه ای می پردازد که در مسیر تکامل این مدل کسب وکار 
ایجاد شده است و توصیه هایی برای قانونمندسازی آن ها پیش می نهد. در میان آن ها، پرسش 
به حل  نیاز  اقتصاد مشارکتی دیده می شود که  پلتفرم ها در  برای  ارائۀ چارچوبی  به  مربوط 

مسائل زیر در کوتاه مدت را مورد تأکید قرار می دهد:

1. Glovo
2. Deliveroo
3. National Digital Council (Conseil National du Numérique)
4. Work, employment, digitization: new trajectories (Travail, emploi, numerique: les nou-
velles trajectoires) 



22 /    اقتصاد پلتفرمی و نظام های تأمین اجتماعی

وضع قوانین مالیاتی خاص برای پلتفرم ها؛ ●
تعریف روابط بین کارگران اقتصاد مشارکتی و پلتفرم ها. ●

از نگاه کارکنان، این نوشتار آن ها را در موقعیت آسیب پذیری مضاعفی قرار می دهد: آنان 
کارکنان وابسته محسوب نمی شوند و بنابراین تحت پوشش قانون کار نیستند، همچنین در 

جایگاه خوداشتغالی هم قرار ندارند.
با استفاده از این سند و سایر ارزیابی های قبلی، در اوت 2016 برای اولین بار کار پلتفرمی 
در Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail تنظیم و بررسی شد؛ 

قانونی برای نوسازی گفتمان اجتماعی و حفاظت از مسیرهای شغلی.
طبق این قانون:

کارکنان پلتفرمی می توانند با مسئولیت پلتفرم از بیمۀ حوادث شغلی بهره مند شوند؛ ●
صنفی،  ● اتحادیه های  ایجاد  حق  برخوردارند:  اتحادیه  حقوق  از  پلتفرمی  کارکنان 

عضویت در آن ها و بر عهده گرفتن نمایندگی آن ها؛
کارکنان حق دارند برای دفاع از منافع خویش در اقدامات جمعی مشارکت کنند؛ ●
پلتفرم ها باید به کارکنانشان اجازه دهند تا در مسیر پیشرفت حرفه ای قرار گیرند؛ ●
کارکنان می توانند درخواست کنند که تجربۀ کاری پلتفرمی شان رسمًا تأیید شود. ●

 Loi n° 2018-771 du فراهم کردن حداقلی از شرایط باال، در سال 2018 )طی قانون
septembre 2018 5( رسماً تأیید و تقویت شد؛ قانونی دربارۀ آزادی انتخاب مسیر شغلی که 

قوانین پیشین را اصالح کرده، کارکنان پلتفرمی را به  عنوان کارکنان مشمول خوداشتغالی معرفی 
می کند و در عین حال، پلتفرم ها را موظف می سازد تا کارکنان را از مزایای حمایت های اجتماعی 

و معیارهای سالمت و ایمنی، فرصت های برابر و... برخوردار کنند.

4ـ5. سوئد

از  حمایت  و  مالیاتی  امور  به  بیشتر  پلتفرمی  اقتصاد  پیرامون  سیاست گذاری های  سوئد  در 
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مصرف کننده و همین طور به تازگی بر تأثیر آن ها بر بازار کار متمرکز شده است.
به  طور کلی، قانون کار مصوب 1974 شرایط کار را تعیین می کند. اینکه کسی به  عنوان 

مشمول قانون خوداشتغالی یا وابسته به کارفرما معّین شود، به چند عامل بستگی دارد:
میزان عالقۀ فرد به انجام کار مورد نظر؛ ●
در اختیار داشتن منابع تولید یا ابزارهای کار؛  ●
چگونگی پرداخت دستمزد. ●

در صورت عدم توافق طرفین، ادارۀ کار سوئد این اختیار را دارد که دربارۀ ماهیت این 
ارتباِط کاری تصمیم گیری کند.

سوئد همچنین عضو گروه آیندۀ شمال اروپاست که در باال از آن نام برده شد.

4ـ6. انگلستان

نظر گرفته شده است: خوداشتغالی،  اشتغال در  نوع اصلی وضعیت  انگلستان سه  قانون  در 
استخدامی و شکلی سومی موسوم به »کارگر«. در مواردی که ماهیت کار وضوح کمتری 
داشته باشد، یک ارزیابی )شامل آزمون های کنترل، ادغام، وضعیت اقتصادی و تعهد متقابل 

بین طرفین( صورت می گیرد.
در قانون حقوق اشتغال مصوب 1996، اصطالح »کارگر« به فردی اطالق می شود که در 
قراردادی از قبل تعیین شده گنجانده می شود یا به موجب قراردادی مجزا یا هر نوع دیگری از 
قرارداد، اعم از صریح یا ضمنی و )اگر صریح است( شفاهی یا کتبی، شخصاً به انجام یا اجرای هر 
کار یا خدمتی برای طرف مقابل متعهد می شود. این قرارداد با قراردادهای مربوط به مشتریان یا 

مصرف کنندگان هر کسب وکار یا حرفه متفاوت است که ممکن است به دست افراد تنظیم شود.
دربارۀ کاربرد این قوانین برای کارکنان پلتفرمی، با ایدۀ رویکرد اصالح قانون و تنظیم 
اندکی اختالف وجود دارد، در حالی  که در نظر گروهی دیگر، اگر کارکنان  مقررات جدید، 
مورد نظر در مجموعۀ »کارگران« قرار گیرند، همین چارچوب قانونی فعلی برای هدف مورد 
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نظر به  اندازۀ کافی انعطاف پذیر است.
در مه 2017، مجلس عوام انگلستان با انتشار گزارشی با عنوان خوداشتغالی و اقتصاد 
گیگ1، توصیفی از این نوع شغل به همراه ارزیابی انتقادی از پلتفرم ها و تأثیر آن ها بر شرایط 

کار به  دست داد.
به دنبال آن، در ژوئیۀ 2017، دولت انگلستان گزارشی با عنوان کار خوب: مطالعۀ تیلور بر 

روی شیوه های نوین کار2 را با هفت توصیه به  مثابۀ نتیجه گیری منتشر کرد:
پیش . 1 خوب«  »کار  به  همه  دسترسی  هدف  با  باید  انگلستان  کار  ملی  استراتژی 

برود. باید اذعان داشت که تحوالت فناورانه بر کار تأثیر می گذارد و سازگاری با آن 
اهمیت دارد. به عالوه، فناوری فرصت های جدیدی را برای برنامه ریزی دقیق تر، 

دربرگیری های منعطف تر و شیوه های جدید سازماندهی افراد در اختیار می نهد.
اختیار . 2 در  واقعی دوطرفه  انعطاف پذیری  برای  پلتفرم ها فرصت هایی  بر  مبتنی  کار 

مرسوم  شکل های  در  نتوانند  شاید  که  کسانی  برای  را  موقعیت هایی  و  می گذارد 
کار حضور یابند ایجاد می کند. باید در عین رعایت انصاف برای هر دوی کارکنان 
پلتفرمی و رقیبانشان، از این فرصت ها حمایت کرد. جایگاه »کارگران« یا »پیمانکاران 
وابسته«3 که پیشنهاد می شود نامشان تغییر یابد،  باید به روشنی توصیف شود تا این 

افراد از دیگر انواع کارگران متمایز شوند.
قانون باید به شرکت ها در انتخاب های درست و به افراد در آگاهی از حقوقشان و . 3

احقاق آن ها کمک کند. حمایت های اضافی برای پیمانکاران وابسته مورد نیاز است.
بهترین راه دسترسی به کار بهتر مقررات کشوری نیست، بلکه مسئولیت پذیری مدیران . 4

به  سازمان هاست؛  درون  در  قدرتمند  استخدامی  روابط  و  مدیریت خوب  شرکت ها، 
همین دلیل است که شرکت ها باید آن را جدی بگیرند تا صدای کارکنان شنیده شود.

1. Self-employment and the gig economy
2. Good Work: The Taylor review of modern working practices 
3. Dependent contractors
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بسیار مهم است که کارکنان از اهمیت تقویت آیندۀ کاری خود آگاه باشند و بتوانند . 5
توانایی های خود را از طریق آموزش رسمی و غیررسمی حفظ کنند و ارتقا دهند.

اتخاذ رویکردی فعاالنه تر در تأمین سالمت محیط کار مورد نیاز است.. 6
ابزار خوبی برای باال بردن پایۀ حقوق کارکنان در . 7 معیار تأمین زندگی انگلستان1 

کارکنان  کارفرمایان،  با  مرتبط  بخشی  استراتژی های  با  باید  که  می گذارد  اختیار 
و ذی نفعان همراه باشد تا اطمینان حاصل شود که افراد شاغل در بخش هایی با 

دریافتی پایین، موقعیت هایی از ناامنی را تجربه نمی کنند.

طبق توصیۀ ارائه شده در این گزارش، دولت تأیید کرد که قصد دارد اصطالح »کارگر« را 
با عنوانی که وضوح بیشتری داشته باشد جایگزین کند.

چند چالش حقوقی هم دربارۀ این موضوعات وجود داشته است: پروندۀ شرکت اوبر در 
سال 2016، موضوع پیملیکو پالمبرز2 در ژانویۀ 2017 و پروندۀ دلیورو که اتحادیۀ کارگران 

مستقل انگلستان3 در دسامبر 2018 به کمیتۀ مرکزی حقوق کار4 معرفی کرده است.

4ـ7. ایاالت متحده

رشد پلتفرم ها در ایاالت متحده موجب تجمع تعداد زیادی از آن ها با سطح دسترسی جهانی 
در ایالت های سان فرانسیسکو، نیویورک و آستن شده است، هرچند قانون کشوری این حوزه 

را تحت پوشش قرار نمی دهد. 
وزارت کار ایاالت متحده در روزهای آغازیِن فعالیت های پلتفرمی دستورالعمل هایی دربارۀ 
استخدام  در  افرادی  لیفت5  و  اوبر  کارکنان شرکت های  کرد  پیشنهاد  و  صادر  موضوع  این 

شرکت ها در نظر گرفته شوند.

1. The UK’s National Living Wage
2. Pimlico Plumbers
3. IWGB= Independent Worker’s Union of Great Britain
4. Central Arbitration Committee
5. Lift
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 Dynamex Operations West, Inc. v.( کالیفرنیا  عالی  دیوان  اصطالح حقوقی،  در 
Superior Court( قطع نامه ای در آوریل 2018 در ایالت کالیفرنیا صادر کرد که سه عامل را 

معرفی کرد که به موجب آن کارکنان به  عنوان پیمانکارانی مستقل معرفی می شدند، نه افرادی 
در استخدام:

کارکنان در مورد اجرای کار، تحت کنترل و مدیریت نهاد استخدامی نیستند؛ ●
نهادهای  ● کسب وکار  معمول  حیطۀ  از  خارج  که  می دهند  انجام  را  کاری  کارکنان 

استخدامی است؛
کارکنان معمواًل به تجارت، اشتغال یا کسب وکار مستقلی با ماهیتی مشابه آنچه در  ●

نهادهای استخدامی انجام می شود مشغول  هستند.

این تصمیم برخی کسب وکارهای اقتصاد مشارکتی را به طبقه بندی دوبارۀ کارکنانشان، 
به  عنوان نیروهای استخدامی و نه کسانی که مشمول خوداشتغالی هستند، واداشته است.

در اواخر آوریل 2019، وزارت کار ایاالت متحدۀ امریکا ایده ای حقوقی دربارۀ طبقه بندی 
با تفسیرهای قانونی  از کارکنان برای یک شرکت اقتصاد پلتفرمی منتشر کرد که  گروهی 
دولت فعلی از »قانون استانداردهای عادالنۀ کار«1 تثبیت شد. آنان برای پرسش هایی که به 

این وزارتخانه می رسید، پاسخ هایی با رویکرد شفاف سازی و تفسیر قانون آماده کردند. 
در مقام ایده پردازی اشاره شده در باال، چنین بیان می شود که ارائه دهندگان خدمات به 
شرکت مورد بحث پیمانکارانی مستقل هستند، هرچند به صراحت بیان می شود که این نتیجه 

تنها بر اساس حقایق موجود گرفته شده است.

4ـ8. استرالیا

با  ایده های ویکتوریا2،  در سال 2016، وزارت وقت توسعۀ اقتصادی، مشاغل، حمل ونقل و 
اشاره به 35 مورد توصیۀ پیشنهادی، گزارشی دربارۀ اشتغال و امنیت شغلی منتشر کرد.

1. FLSA= Fair Labour Standards Act
2. Victoria’s Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources



کار پلتفرمی: پیوند با نظام های تأمین اجتماعی   / 27

توصیه های مؤثر بر این حوزۀ خاص فعالیت، بر اهمیت ناامنی شغلی پیمانکاران مستقل 
همچنین  گزارش  این  کردند.  تأکید  دارد  عمومیت  مشارکتی  اقتصاد  فعاالن  میان  در  که 

ویکتوریا را ترغیب می کند تا بر شفاف سازی قانون فدرال همت گمارد.
در این گزارش تأکید شده است که تا آن زمان، رویکرد منعطف حقوقی در پیش گرفته 

شده بود؛ رویکردی که به عادی سازی فعالیت بنگاه های کاریابی اعتبار بخشیده بود.
در سال 2017، سنای استرالیا کمیتۀ منتخب در امور آیندۀ کار و کارکنان را تشکیل داد تا 

تأثیر فناوری بر آیندۀ شغلی و در عین حال، توجه به کارکنان پلتفرمی بررسی شود.
این کمیته در سپتامبر 2018 گزارشی شامل 24 توصیه منتشر کرد که برجسته ترین آن ها 

در زیر می آید:
و  ● کارگران  از  حمایت  تقویت  هدف  با  استرالیا  کار  قانون  می کند  توصیه  کمیته 

تغییرات  از  حاصل  اقتصادی  منافع  اینکه  از  اطمینان  با  و  کارگری  اتحادیه های 
فناورانه و غیرفناورانه به  طور برابری عاید همۀ استرالیایی ها می شود، اصالح شود. 
به عالوه، قوانین و قانون گذاران کار استرالیا در آینده نیازمند انطباق پذیری سریع تر 

و توانایی پیش بینی ماهیت دگرگون شوندۀ کار و روابط استخدامی هستند.
کمیته توصیه می کند که دولت استرالیا با هدف گسترده تر کردن تعریف کارمند و  ●

دربرگیری کارکنان موقتی، اصالحات قانونی انجام دهد و اطمینان یابد که آنان به 
حمایت مورد نیاز تحت نظام روابط کار استرالیا دسترسی کامل دارند.

در حالی  که در حال حاضر کارکنان پلتفرمی در استرالیا به  عنوان کارکنان استخدامی 
اقتصاد  فعاالن  متوجه  را  مالیاتی  مسئولیت های  استرالیا1  مالیات  ادارۀ  می شوند،  شناخته 

مشارکتی کرده است.

4ـ9. چین

در حالی  که در چین، از قبل چیزی دربارۀ روابط استخدامی در قانون نیامده است، در مورد 
1. ATO= Australian Taxation Office
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کارکنان طبق آیین نامۀ 2005، صادرشده از وزارت کار و تأمین اجتماعی کشور، عمل می شود. 
یک آزمون سه عاملی برای تعیین وجود رابطۀ کارفرما و کارگر وجود دارد که در صورت 

نبود قرارداد رسمی و امضاشدۀ استخدامی استفاده می شود:
هر دوی کارگر و کارفرما باید ضوابط قانونی مورد نیاز را رعایت کنند. ●
کارمند مشمول قوانین کار و قوانینی است که کارفرما وضع کرده است، خدمات را  ●

تحت مدیریت کارفرما ارائه می دهد و از کارفرما حقوق می گیرد.
خدماتی که کارمند ارائه می دهد بخشی جدایی ناپذیر از کسب وکار کارفرماست. ●

استفاده از این آزمون برای طبقه بندی روابط کار، مانِع شکایت های حقوقی که دادگاه ها به 
طرق مختلف حل وفصل کرده اند نشده است. یکی از این نمونه ها مورد مربوط به ای دایجیا1 
است )شرکتی که از طریق افزونۀ موبایلی در حمل ونقل مسافران خدمت رسانی می کند( که 
نتایج متفاوتی در پکن و شانگهای به  دست آورده است. کارکنان این شرکت در پکن جزو 
به  نتیجه ای درست متضاد آن در شانگهای  و  کارکنان مشمول خوداشتغالی شناخته شدند 

 دست آمد.
یکی از عواملی که در هنگام بررسی وابستگی یا استقالل کاری یک فرد اهمیت می یابد، 
امکان تنبیه فرد از سوی شرکت در صورت تخطی از استانداردهای تحمیلی آن شرکت است. 
در 25 اوت 2016، هفت اداره از ادارات دولت مرکزی چین، با در نظر گرفتن حقوق و وظایف 

هر دو طرف، سندی موقتی دربارۀ مقررات پلتفرم ها منتشر کردند.
خالصه اینکه پرسش از چگونگی تعیین ماهیت کار کارکنان پلتفرمی همچنان بی پاسخ 

باقی می ماند.

۴ـ۱۰. احکام دادگاه ها دربارۀ فعالیت های پلتفرمی
احکام قانونی مربوط به کار، تأثیر و اهمیت فراوانی دارند؛ به همین دلیل در ادامه به احکام قانونی ای 

که تا به امروز در زمینۀ کارهای پلتفرمی در سراسر جهان صادر شده است اشاره می شود:

1. E-Daijia
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رأی دیوان عدالت اروپا در 20 دسامبر 2017، هرچند مشخصًا به بحث جایگاه قانونی  ●
کارکنان مربوط نبود، بر این قرار گرفت که شرکت اوبر، با توجه به اینکه درجات 
از کنترل را بر رانندگان خود اعمال می کند، یک شرکت خدمت رسانی  مشخصی 
حمل ونقل است و نه شرکت خدماتی جامعۀ اطالعاتی. این به معنای آن است که 

رانندگان اوبر از جایگاه قانونِی کارمندان برخوردارند.
اوبر  ● رانندگان  نوامبر 2017،  اکتبر 2016 و 10  انگلستان در 28  احکام صادره در 

را به  عنوان کارمند معرفی می کنند )در واقع، »کارگر« یعنی یکی از انواع سه گانۀ 
اشتغال در انگلستان(.

طبق حکمی که کمیتۀ داوری انگلستان در 14 نوامبر 2017 دربارۀ کارگران دلیورو  ●
صادر کرده است، آنان جزو افراد مشمول قانون خوداشتغالی طبقه بندی می شوند. 

این حکم را دیوان عالی دادگستری این کشور در 5 دسامبر 2018 تأیید کرد.
ذیل  ● دلیورو  کارکنان   ،2017 نوامبر   9 در  پاریس  نظِر  تجدید  دادگاه  رأی  طبق 

خوداشتغالی طبقه بندی می شوند، نه کارمند.
مشموالن  ● به  عنوان  را  اوبر  رانندگان   ،2018 فوریۀ   1 در  پاریس  کار1  دادگاه 

خوداشتغالی معرفی کرد.
طبق رأی دادگاه ناحیۀ پنسیلوانیا در 11 آوریل 2018، رانندگان اوبربلک2 مشمول  ●

خوداشتغالی هستند.
دیوان عالی کالیفرنیا در 30 آوریل 2018، رانندگان شرکت داینامکس3 را به  عنوان  ●

نیروهای استخدامی پذیرفت.
طی اولین حکم دادگاه تورین در 10 آوریل 2018، دوچرخه سواران شرکت فودورا4  ●

مشمول خوداشتغالی شناخته شدند.
1. Conseil de Prud’Hommes
2. UberBlack 
3. Dynamex 
4. Foodora 
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شرکت  موتورسواران  موضوع  دربارۀ   ،2018 نوامبر   28 در  فرانسه  محاسبات  دیوان 
تیک ایت ایزی1 پس از اعالم ابطال حکم اولیه )که آنان را مشمول خوداشتغالی معرفی کرده 

بود(، آنان را کارکنان استخدامی اعالم کرد. 

5. نتایج

قدر  ● آن  پلتفرمی«  »اقتصاد  ظهور  به ویژه  و  مشارکتی  اقتصاد  تأثیر  و  نوآوری ها   
برای مؤسسات تأمین اجتماعی انگیزه ایجاد می کند که سازوکاری برای گردآوری 
وجه  بهترین  به  لزوم  مواقع  در  بتوانند  تا  کنند  راه اندازی  نیازشان  مورد  داده های 

ممکن سیستم ها را با اشکال متنوع و جدیِد کار سازگار کنند.
با توجه به اینکه وضعیت حقوقی خدمات یک کارگر تعیین کنندۀ موقعیت شغلی او و  ●

جایگاهی مناسب برای او در یک نظام تأمین اجتماعی است، تعیین روشن و قطعی 
امور بسیار اهمیت دارد. سیستمی که به درستی تعریف نشده باشد و شفافیت قانونی 
مشارکتی،  نظام های  دربارۀ  خصوصًا  نشود،  انجام  مقتضی  زمان  در  آن  نیاز  مورد 
بالقوه بین سازمان های  به کمبود بودجه دچار می شود. پیش بینی ناهماهنگی های 
حمایتگر و هر گونه کمبود مشارکت یا زیرساخت های مشارکتی2 که ممکن است 

ناشی از ابهام دربارۀ انتظار از پلتفرم ها و کارکنان باشد، نیز اهمیت زیادی دارد.
وظیفۀ  ● است:  مهم  اجتماعی  تأمین  نظام های  مقابل  در  پلتفرم ها  موقعیت  ارزیابی 

آن ها برای اطالع رسانی و همکاری با نهادهای مسئول مدیریت سیستم؛ تعهد آن ها 
به پرداخت کمک های مرتبط با کسب وکارشان؛ و مسئولیت شرکت آن ها در قبال 

ارائه دهندگان خدماتشان )تصادف های حین انجام کار(.
ارتباطات، شماری از خصوصیات قابل توجه را  ● اینترنت و  نوآوری های فناورانه در 

دربارۀ شیوۀ انجام کار معرفی کرده است که ترکیبشان با سیستم های موجود اشتغال 

1. Take Eat Easy 
2. infracontributions
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و تأمین اجتماعی آسان نیست. موارد مشخصی که تأثیر خاصی بر آیندۀ نظام های 
تأمین اجتماعی دارند باید تحلیل شوند. این موارد هرچند محدود به موضوعاتی که 
در پی می آید نمی شوند، شامل الزامات کمک، متأثر از ساعات کار و دستمزد کارگر؛ 
شرایط شغل دوم به  دلیل کار برای چندین پلتفرم؛ و تقسیم کار و مالیات و تعهدات 

شغلی ایجادشده به واسطۀ جمعی کاری یا کار پاره وقت است.
را  ● پلتفرم ها  کارکنان  از  حمایت  از  حداقلی  اجتماعی  تأمین  نظام های  است  الزم 

برای حمایت  مانعی  نباید  آنان  کار  ماهیت  قانونی  تعیین  کنند. مشکالت  تضمین 
اجتماعی آنان در تطابق با دیگر کارکنان باشد. الزم است نظام های تأمین اجتماعی 
برای  کار که  یا شرایط غیرمعمول  کار  نامتناسب  تنظیم  از  ناشی  ایجاد شکاف  از 

برخی از آن ها هنوز قانونی تصویب نشده است جلوگیری کنند. 

پلتفرم های دیجیتال با به نمایش گذاشتن آخرین تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات، 
مدل جدیدی از کسب وکار را ایجاد کرده اند که در حال تجربۀ رشد اقتصادی چشمگیری در 
سطح جهان است. نقش واسطه ای مؤثری که آن ها برای ارائه دهندگان خدمات و در عین 

حال برای کاربران بازی می کنند، به پرورش فرصت های جدیدی انجامیده است.
این نوشتار می تواند نقطۀ آغازی بر بهبود درک و ترویج بحث دربارۀ تأثیر این واقعیت 
جدید بر نظام های تأمین اجتماعی باشد. ناگفته نماند که چنین کارهایی در کنار فعالیت های 
مختلف، نیازمند تحلیل های عمیق تر بعدی و تدوین پیشنهادهایی برای اقدام است تا رابطۀ 
حقوقی میان کارکنان و پلتفرم ها روشن شود و همین طور چگونگی جذب آن ها به بهترین 
و  حقوق  تعیین کنندۀ  نهایت  در  که  چیزی  شود؛  معّین  اجتماعی  تأمین  نظام های  در  شیوه 

مسئولیت های همگان است.





2. رشد کسب وکار پلتفرمی
دامنه، پوشش و اقدامات خوب در بین کشورهای عضو 

اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی )ایسا(

)Christoph Freudenberg(  کریستوف فرویدنبرگ
بیمۀ بازنشستگی فدرال آلمان1
برلین
کمیسیون فنی بیمۀ سالمندی، ازکارافتادگی و بازماندگان
اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی
جنوآ

 ،)ISSA( اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی ،)TC Pension( 1. نویسنده از همکارانش در بیمۀ حمایت از بازماندگان
 IMF=( صندوق بین المللی پول ،)ESIP= Earth Science Information Partners( همکاران اطالعات علوم زمین
 BMAS= Federal Ministry of Labour and( وزارت کار و امور اجتماعی آلمان ،)International Monetary Fund
Social Affairs( و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی )OECD( بابت نظرات و مشارکت های ارزشمندشان در طول 
از 30 مؤسسۀ  از پاسخ های کامل نظرسنجی  این پروژه قدردانی می کند. همچنین مراتب سپاس گزاری خود را  انجام 

وابسته به ایسا در سراسر جهان اعالم می دارد.





35 

چکیده

تأمین  برای  جهانی  مهم  چالش  یک  اشتغال،  آیندۀ  برای  آن  پیامدهای  و  شدن  دیجیتال 
اجتماعی محسوب می شود )ایسا، 2016( و ظهور پلتفرم های کسب وکار دیجیتال )همچون 
اوبر و آپورک1( نگرانی هایی را بابت پایداری و کفایت حمایت های اجتماعی ایجاد کرده است؛ 
به همین دلیل، هدف این پروژۀ اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی ارزیابی دامنه و پوشش 
نظرسنجی  یک  اساس  بر  که  پروژه  این  این،  بر  افزون  است.  پلتفرمی  بیمه ای کسب وکار 
بین المللی بر روی 30 مؤسسۀ بیمۀ اجتماعی تهیه شده است، دربارۀ روش های خوب تأمین 

اجتماعی برای انطباق با رشد مورد انتظار کسب وکار پلتفرمی بحث می کند.
مشاغل  شامل  ناهمگون،  پدیده ای  پلتفرمی  کسب وکار  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
ساده و کم درآمد و همچنین وظایفی با دستمزد باال و بسیار تخصصی، است. تفاوت در محل 
انجام کار هم هست. بخشی از خدمات کاماًل آنالین ارائه می شوند )مثل آپورک(، در حالی 
 که برخی دیگر فقط به  صورت محلی ارائه می شوند )مثل اوبر(. مشارکت در کسب وکارهای 
اندازه کوچک  نظر  از  اما همچنان  یافته است،  افزایش  به شدت  اخیر  پلتفرمی در سال های 
محسوب می شود. اغلِب مطالعات موجود، عمدتًا از کشورهای در حال  توسعه، برآورد می کنند 
که حدود 1 درصد جمعیت بزرگسال در این شکل جدید کسب وکار مشغول اند. اگرچه شماری 

1. Upwork
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از عوامل هستند که رشد بیشتری را هم موجب می شوند، آنچه کارکنان پلتفرمی از این شکل 
جدید شغل به  دست می آورند، تنها نوعی درآمد جانبی محسوب می شود. تنها یک چهارم این 
افراد درآمد اصلی شان را از کسب وکار پلتفرمی به  دست می آورند و در کشورهای در حال 
 توسعه این میزان باالتر است. دربارۀ دریافتی های ساعتی باید گفت رقم این دریافتی ها در 
کشورهای مختلف متفاوت است، اما در کشورهای توسعه یافته چیزی نزدیک به حداقل حقوق 

یا پایین تر از آن است. 
اجتماعی  بیمۀ  اگر پوشش  اما  بسیار جدی است،  پلتفرمی بحثی  طبقه بندی کسب وکار 
ندارد که  اهمیت  قدر  آن  استخدامی هم تراز شود، دیگر  نیروهای  و  مشموالن خوداشتغالی 
بتوان از آن به مثابۀ یک »مسئله« یاد کرد. بررسی درآمد حاصل از کسب وکار پلتفرمی در 
بیشتر کشورها قانونًا تحت پوشش بیمه های مستمری بازنشستگی است. با این حال، این کار 
اغلب در موارد خاص، مانند حداقل درآمد، انجام می شود. در نتیجه، درآمد مشاغل جانبی، 
مورد  کشورهای  از  دوسوم  حدود  در  پلتفرمی،  کسب وکارهای  کارکنان  بیشتر  درآمد  یعنی 
بررسی بیمه نمی شود. به  نظر می رسد پوشش بیمه ای مؤثر حتی از حد پوشش قانونی هم 
کمتر است. این نشان می دهد که کارکنان کسب وکارهای پلتفرمی دارای اطالعات محدود و 
خالقیت پایین در طرح های حمایت اجتماعی هستند و/ یا تمایل اندکی به حضور در آن دارند.

این مطالعه شیوه های مفید گوناگون کشورهای عضو اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی 
برای افزایش پوشش بیمۀ اجتماعی مؤثر در کسب وکارهای پلتفرمی را به نمایش می گذارد 
که شامل گزارش درآمد و ابتکارات، جمع آوری مشارکت ها و همچنین کمپین های اطالعات 
با یک بخش غیررسمی  به ویژه در کشورهای در حال  توسعه  این مثال ها،  دیجیتال است. 
بزرگ از شاغالن این حوزه، نشان دهندۀ پتانسیل بسیار خوب اقتصاد پلتفرمی برای افزایش 
پوشش حمایت اجتماعی است. در عین حال، اقتصاد گیگ سؤاالت جدیدی را پیِش روی نظام 
را که کاماًل  پلتفرمی  اینکه چگونه می توان کسب وکار  از جمله  اجتماعی می گشاید،  تأمین 

آنالین ارائه می شود و مرزها را درمی نوردد تحت پوشش قرار داد.
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1. مقدمه

دیجیتال شدن و پیامدهای آن برای آیندۀ کسب وکار در صدر دستور کار سیاست گذاران قرار 
دارد )سازمان جهانی کار، 2018؛ ایسا، 2016؛ سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، 2016(. 
بازارهای دیجیتال جدید، یعنی پلتفرم هایی که به سرعت طی یک دهۀ گذشته رشد کرده اند، 
عنصر اصلی این بحث هستند. آن ها اغلب در چارچوبی کاماًل دیجیتال تبادل خدمات )مانند 
اوبر و آپورک( و کاالها )آمازون( را امکان پذیر می سازند. رشد اقتصاد پلتفرمی ممکن است 
چالشی برای طرح های تأمین اجتماعی باشد. اغلب به  نظر می رسد که درآمد حاصل از این 
فعالیت های اقتصادی جدید به  طور مؤثری تحت پوشش بیمه های اجتماعی نیست. از این  رو، 
رشد اقتصاد پلتفرمی ممکن است باعث فرسایش پایۀ مالی طرح های تأمین اجتماعی شود و 

در نهایت به حمایت ناکافی اجتماعی از کارکنان درگیر بینجامد.
اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی بازارهای کار و اقتصاد دیجیتال را چالشی جهانی و 
این چارچوب، هدف  انجمن قلمداد می کند. در  این  فعالیت دو سالۀ )2017-2019(  اولویت 
کمیسیون فنی ایسا برای بیمۀ سالمندی، ازکارافتادگی و بازماندگان، ارزیابی پیدایش اشکال 
جدیدی از کار دیجیتال و پیامدهای آن برای تأمین اجتماعی است. در نتیجه، تمرکز بر 1. کار 
پلتفرمی )مثل اوبر و دلیورو( و 2. پوشش آن ها در بیمه های اجتماعی )به ویژه در برنامه های 
بازنشستگی( خواهد بود. این پروژه بر پایۀ بررسی پیشینۀ تحقیقاتی این حوزه انجام شده و از 
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نظرات 30 مؤسسۀ بازنشستگی در سراسر جهان بهره برده است. تا جایی که نگارنده اطالع 
از کارکنان  دارد، این بزرگ ترین پیمایش در سطح بین المللی در موضوع حمایت اجتماعی 

پلتفرمی است که تاکنون انجام گرفته است.
هدف این گزارش اولیه پاسخگویی به پرسش های زیر است:

2. کار پلتفرمی چیست؟ )یک طبقه بندی(

به  آکادمیک  فضاهای  و  رسانه ها  در  دلیورو،  یا  اوبر  مثل  جدید،  پلتفرمی  کسب وکارهای 
می توان  جمله  آن  از  می گیرند؛  قرار  بحث  مورد  متفاوتی  بسیار  عناوین  با  و  گسترده   طور 
به اصطالحات اقتصاد اشتراکی، اقتصاد مشارکتی، اقتصاد گیگ یا جمعی کاری1 اشاره کرد. 
جوان بودِن پدیدۀ کسب وکار پلتفرمی موجب شده است تا جای خالی یک طبقه بندی مناسب 
همچنان محسوس باشد و اصطالحات کلیدی مرتبط با این حوزه به  شیوه های بسیار متفاوتی 
استفاده شده در  از عنوان های اصلی  این مقدمه، کادر 1 توصیف کوتاهی  با  توصیف شوند. 
بحث کسب وکارهای پلتفرمی و این مطالعه را نشان می دهد. الزم است توجه شود که تنها بر 
پلتفرم هایی تمرکز می کنیم که خدماتی ارائه می دهند؛ یعنی به پلتفرم هایی که به فروش کاال 
می پردازند یا پلتفرم هایی که دسترسی به پلتفرم های نام برده را فراهم می کنند پرداخته نشده 
است. این امر هم قابل بحث است که آیا باید پلتفرم های ارائه دهندۀ خدمات اسکان، همچون 
ایربی ان بی، به  عنوان کسب وکارهای پلتفرمی مورد توجه قرار گیرند یا نه. در مطالعه ای که 

در دست دارید، آن کسب وکارها مورد بررسی قرار نگرفته اند.
کسب وکار پلتفرمی انواع بسیار متنوعی را در بر می گیرد و همین تنوع است که اهمیت 
حمایت اجتماعی مناسب را برجسته می کند. اولین تفاوت مربوط به محل کار است. برخی 
هم  و  کار  هم  یعنی  می دهند؛  ارائه  غیریدی  و  آنالین  خدمات  پلتفرمی  کسب وکارهای 
سازمان بندی آن ها به  صورت دیجیتال انجام می شود )هیوز2، 2017(. بنابراین کار در هر جای 

1. Crowd Work
2. Huws
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جهان قابل انجام است و اغلب مشتریان و ارائه دهندگان خدمات با هم تعامل رودررو ندارند. 
دیگر پلتفرم ها خدمات محلی ارائه می دهند که عمومًا با کارهای فیزیکی، همچون تحویل 
غذا، خدمات خانگی یا خدمات حمل ونقل، درگیرند. در پلتفرم های اخیر فقط سازمان بندی کار 
دیجیتال شده است. آن ها همچنین اغلب به  عنوان کارهای فوری1 از طریق افزونه شناخته 
می شوند. تفاوت بعدی مربوط به توزیع کار است. سرویس های خدماتی معمواًل به  جای اینکه 
افراد منتخب سپرده می شوند. در مقابل، وظایف  به  انجام شوند،  افراد  از  به دست گروهی 

آنالین اغلب به گروه بزرگی از افراد سپرده می شوند، مانند مورد پلتفرم کرادسورس2.
تفاوت ها همچنین در پیچیدگی کار هم رخ می نمایند. کار پلتفرمی اغلب با وظایف ساده 
و مهارت کم، مانند برچسب زدن روی عکس یا تکمیل پرسش نامه )کارهای خرد(، در ارتباط 
است که معمواًل نیازمند نوعی درک فراتر از هوش مصنوعی هستند )ِداستفانو3، 2016: 2(. در 
مقابل، دربارۀ پلتفرم هایی که کارهای پیچیده تر و نیازمند مهارت بیشتر را به مشتریان تحویل 
می دهند، همچون آپورک و فریلنسر4، کمتر سخن گفته شده است. این ها پلتفرم هایی هستند 
که معمواًل کارهایی شامل پروژه های جامع و وقت گیر )کارهای کالن( را انجام می دهند و 
دستمزد باالتری دارند )نک: بخش 5(. این شامل پلتفرم هایی است که خدمات حقوقی ارائه 
می دهند یا مشاورۀ مدیریتی انجام می دهند )مانند یوکی آکسیوم5 یا مک کالوم6( که در رقابتی 
نفس گیر با مک کنزی7 یا دلویت8 قرار دارند. همان  طور که در بخش سوم اشاره خواهد شد، 
تعداد  نظر  از  پلتفرم ها  بزرگ ترین  تاکنون  می دهند،  انجام  کالن  کارهای  که  پلتفرم هایی 

کارکنان درگیر بوده اند )جدول 2(.

1. Works on demand
2. Crowdsource
3. De Stefano
4. freelancer 
5. UK Axiom
6. McCallum
7. McKinsey
8. Deloitte
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کادر 1. توضیح کلیدواژه ها

دو اصطالح اقتصاد اشتراکی و اقتصاد مشارکتی اغلب به معنای هم به کار می روند و 
رفتار اجتماعی گسترده تری را در بر می گیرند. توضیح روشن این بازارها این است که 
مشتریان آن ها کاالها و خدمات را با هم مبادله می کنند، از هم امانت می گیرند، اجاره 
می کنند یا می خرند و می فروشند )به  طور برابر(. به این ترتیب، شرکت ها ممکن است 
به  عنوان واسطه یا پلتفرم )مانند ای بی1( در این معامالت مشارکت داشته باشند.2 برخی 
دیگر )دگریز3، 2016: 27 به بعد( اقتصاد اشتراکی را به تعامل هایی که هیچ سودی برای 

میانجی هایشان )پلتفرم ها( نداشته باشند محدود می کنند.
اصطالح اقتصاد پلتفرمی اغلب بسیار شبیه به آنچه در باال گفته شد توصیف می شود. این 
اصطالح به آماده سازی خدمات )کار پلتفرمی( و/ یا دسترسی به کاالها از طریق پلتفرم های 

دیجیتال اشاره دارد. این تعامالت ممکن است با پرداخت قیمت یا دستمزد هم همراه باشند.
ایجاد هماهنگی میان ارائه کنندگان خدمات و مشتریان به واسطۀ الگوریتم ها و به کمک 
و  می رسانند  حداقل  به  را  معامالت  هزینه های  که  می گیرد  نوین صورت  فناوری های 
بنابراین انجام معامالت خرد را نیز امکان پذیر می کنند. اطالعات مربوط به ارائه کنندگان 
خدمات اغلب با رتبه بندی الکترونیکی و سیستم های پایش مدیریت می شود )دراهوکوپیل4 

و فابو5، 2016(.

1. Ebay

2. در یک تعریف گسترده تر، همچنین شرکت ها ممکن است در نقش مشتری و/ یا ارائه دهندۀ خدمات ظاهر شوند، نک: 
.)2014( )Rifkin( ؛ ریفکین)2014( )Sundararajan( ؛ ساندارارایان)2014( )Wosskow( ووسکو

3. Degryse
4. Drahokoupil
5. Fabo
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مشخصۀ کار پلتفرمی این است که به  جای یک رابطۀ شغلی طوالنی مدت، با وظایف 
به همین دلیل،  تعریف شده اند؛  به خوبی  به گیگ روبه روست که  پروژه هایی موسوم  و 
اصطالح اقتصاد گیگ هم به  عنوان مترادفی برای فعالیت های مرتبط با کار پلتفرمی به 

کار می رود )ِداستفانو، 2016: 1(. در این پژوهش، این تعریف را مد نظر داریم.
شناخته  جمعی کاری  عنوان  با  همچنین  می شود،  انجام  پلتفرم ها  واسطۀ  به  که  کاری 
می شود؛ زیرا انجام این کارها به تعداد زیادی از افراد پیشنهاد می شود )فلستینر1، 2011؛ 
سکستون2 و همکاران، 2013(. جمعی کاری جزئی از کار بزرگ تری با عنوان جمع سپاری3 
است )بارنز4 و همکاران، 2013( که به معنی »برون سپاری یک وظیفه به مجموعه ای از 

افراد به شکل یک فراخوان عمومی در درون یک مؤسسه« است )هاو5، 2006(.6

تأثیر طبقه بندی شان،  )تحت  متفاوت است  بسیار  اقتصادی  پلتفرم ها در معامالت  نقش 
نک: بخش 6(. برخی از پلتفرم ها تنها در نقش واسطه ای صرف عمل می کنند )مانند آپورک( 
که تسهیل کنندۀ هماهنگی میان عرضه و تقاضا هستند، دقیقًا مانند یک آگهی دست نویس 
با قدرت  بازیگران اصلی وارد عمل می شوند و  بقالی محلی. برخی دیگر در نقش  در یک 
در معامالت اقتصادی حضور دارند، برای مثال با هماهنگی، ارسال، پذیرش و پرداخت بابت 

کاری که انجام شده است )همانند اوبر و لوکس( )ساندارارایان، 2016: 77 به بعد(.

1. Felstiner
2. Saxton
3. Crowdsourcing
4. Barnes
5. Howe

6. دامنۀ جمعی کاری در پیشینۀ تحقیق به گونه ای دیگر تعریف شده است. در برخی منابع، جمعی کاری فقط به معنی 
 )Flecker( فلکر  )2016(؛  ِداستفانو  )2016(؛   )Berg( برگ  نک:  انجام می شوند،  آنالین  به  صورت  که  است  کارهایی 
و همکاران )2017(؛ الیمایستر )Leimeister( و همکاران )2016(، در حالی  که در برخی دیگر از منابع هم کارهای 
آنالین و هم فعالیت های محلی/ فیزیکی را در بر می گیرد، نک: هیوز و همکاران )2016(؛ اشمیت )Schmidt( )2016(؛ 

دراهوکوپیل و فابو )2016(؛ کدانیون )Codagnone( و همکاران )2016(. در این تحقیق، تعریف دوم مورد نظر است.
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3. جایگاه فعلی کار پلتفرمی در میان کشورهای عضو اتحادیۀ بین المللی تأمین 
اجتماعی چیست؟

اقتصاد مبتنی بر کسب وکار پلتفرمی چقدر بزرگ است؟ اغلب اعضای سازمان ایسا پاسخی 
برای این پرسش ندارند )80 درصد پاسخ دهندگان به پرسش  نامۀ ما، ارائه شده در بخش 7( 
و این امر چندان عجیب نیست؛ چون تخمین های تجربی اغلب محدود به ایاالت متحده و 
برخی کشورهای اتحادیۀ اروپا هستند )نک: جدول 1(. به  طور کلی می توان نتیجه گرفت که 
سهم جمعیت بزرگسال فعال در کسب وکارهای پلتفرمی همچنان ناچیز است. بیشتر تحقیقات 
انجام شده در این زمینه، تخمینی حدوداً 1 درصدی را به  دست می دهند. با این حال، جایگاه 
تجربی کسب وکارهای پلتفرمی همچنان قابل توجه است و شمار قطعی کارکنان پلتفرمی در 

برخی کشورها تا 1.000.000 نفر هم برآورد می شود )نک: جدول 1(. 
بزرگ ترین بررسی بین المللی بر روی میزان مشارکت در کار پلتفرمی را تاکنون کمیسیون 
اروپا، آن هم برای جامعۀ نمونۀ 14 کشور عضو اتحادیۀ اروپا، انجام داده است )پزول1 و همکاران، 
2018(. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه که اطالعات آن در جدول 1 نیامده است، به  نظر 
می رسد »کار پلتفرمی در اتحادیۀ اروپا رایج تر از ایاالت متحدۀ امریکاست«. به  طور میانگین 
حدود 2 درصد از جمعیت فعال بزرگسال درآمد اصلی شان را از کسب وکارهای پلتفرمی به  دست 
می آورند. بیشترین رواج این مدل کسب وکار در انگلستان دیده شده است و بعد از آن، هلند، 
آلمان و اسپانیا قرار دارند )نک: نمودار 1(. در این مطالعه تأکید می شود که برآوردها بسته به 
تعریف ارائه شده از این شغل بسیار متفاوت است. در حالی  که به  طور متوسط حدود 10 درصد 
افراد آزمودنی تا زمان انجام این پژوهش کار پلتفرمی انجام داده بودند، »تنها« حدود 6 درصد 
آنان اعالم کردند که درآمد قابل توجهی از این کسب وکار نوین به  دست می آورند )یعنی چیزی 

حدود دست کم 25 درصد از کل کسانی که به کار پلتفرمی می پردازند( )نک: نمودار 1(.
باید بر این نکته تأکید کرد که مطالعات صورت گرفته هرگز کاماًل با هم قابل مقایسه 

1. Pesole
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نیستند و اغلب محدودیت های قابل توجهی دارند. این مطالعات بر پایۀ منابع اطالعاتی بسیار 
از آن ها  مالیات و داده های پرسش نامه ای(. در برخی  )بانکداری،  آمده اند  به  دست  متفاوتی 
ممکن است اندازۀ اقتصاد مبتنی بر کسب وکار پلتفرمی بیش از حد کوچک برآورد شود، از 
جمله به این دلیل که شاید آن ها بر کسب وکار پلتفرمی فقط به  عنوان شغل اصلی تمرکز کرده 
باشند )کاتز1 و کروگر2، 2016( یا شاید فقط بر روی تعداد محدودی از پلتفرم ها مطالعه کرده 
باشند )فارل3 و گریگ2016b ،4؛ جکسن5 و همکاران، 2017(. در مقابل، تحقیقات دیگری 
هم وجود دارند که ممکن است دامنۀ فعالیت کسب وکارهای پلتفرمی را بیش از اندازۀ موجود 
ارزیابی کنند: پاسخ دهندگان به نظرسنجی ها در بیشتر مواقع به اشتباه خود را کارکنان پلتفرمی 
تعبیر می کنند، برای مثال به این دلیل که ارائۀ کاالها و خدمات را در صفحه های اینترنتی 
خانگی خودشان به  عنوان کسب وکار پلتفرمی انجام می دهند )بانین6 و رین7، 2017(. به  نظر 
می رسد که این جنبه ها در تحقیق پزول و همکاران )2018( بررسی نشده است. بنابراین نتایج 
تحقیق آنان که در نمودار 1 نشان داده شده است، ممکن است بیش از اندازه باال تخمین زده 
شده باشد. این فرض با این واقعیت که بیشتر پژوهش های در سطح ملی )نک: جدول 1( 
دامنۀ فعالیت کوچک تری از کسب وکار پلتفرمی را گزارش می کنند مورد تأیید قرار می گیرد.

جدول 1. برآوردهای تجربی منتخب از کسب وکار پلتفرمی

تحقیق
کشور 

مطالعه کننده

درصد بزرگساالِن 
فعالً فعال در 
کسب وکار 

پلتفرمی

درصد بزرگساالنی 
که دست کم یک بار 
در سال گذشته در 
کسب وکار پلتفرمی 

فعالیت کرده اند

تعداد افراد 
معادل

600.000ــ*0.5ایاالت متحدهکاتز و کروگر )2016(
)2016b( 1.200.000ــ0.5ایاالت متحدهفارل و گریگ

ناموجودــ*0.7ایاالت متحدهجکسن و همکاران )2017(

1. Katz   2. Krueger  3. Farrel
4. Graig   5. Jackson  6. Bonin
7. Rinne
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تحقیق
کشور 

مطالعه کننده

درصد بزرگساالِن 
فعالً فعال در 
کسب وکار 

پلتفرمی

درصد بزرگساالنی 
که دست کم یک بار 
در سال گذشته در 
کسب وکار پلتفرمی 

فعالیت کرده اند

تعداد افراد 
معادل

)2018b( 11.600.000ــ*1.0ایاالت متحدهادارۀ آمار کار امریکا
620.000ــ0.9آلمانبانین و رین )2017(
3.300.000ــ4.8آلمانسرفلینگ2 )2017(

1.070.000ــ1.9آلمانهیوز و همکاران )2017(**
110.000ــ1.9اتریشهیوز و همکاران )2017(**
110.000ــ1.8سوئیسهیوز و همکاران )2017(**
1.420.000ــ3.3ایتالیاهیوز و همکاران )2017(**
140.000ــ1.2هلندهیوز و همکاران )2017(**
80.000ــ1.3سوئدهیوز و همکاران )2017(**
720.000ــ1.5انگلستانهیوز و همکاران )2017(**
مؤسسۀ منشور کارکنان و 

توسعه3 )2017(***
4.01.300.000ــانگلستان

1.042.000ــدانمارکایلسوی4 و مدسن5 )2017(***

توضیح: در این بررسی، به کار هریس6 و کروگر )2015( که اغلب به آن ارجاع داده شده و بر تخمین های بسیار ساده ای مبتنی 
است، اشاره نشده است. همچنین از نمودارهای مک کنزی )2016( که جزئیاتی از روش محاسباتی خود به  دست نداده، استفاده 

نشده است. برای مرور دیگر مطالعات انجام شده بر روی دامنۀ کار کسب وکارهای پلتفرمی، نک: یوروفاند )2018: 10 به بعد(.
* نسبت کل کارکنان

** کسانی که درآمد اصلی شان از جمعی کاری به  دست می آید و به  طور هفتگی دست کم از یک افزونه استفاده می کنند.
*** نسبت افراد در سن کار

1. BLS= Bureau of Labor Statistics    2. Serfling
3. CIPD= Chartered Institute of Personnel and Development 4. Ilsøe
5. Madsen      6. Harris
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نمودار 1. رواج کسب وکار پلتفرمی در میان بزرگساالن بستگی به تعریف دارد

منبع: تصویر از نویسنده، بر پایۀ پزول و همکاران )2018(. 
تعاریف: شغل اصلی= دست کم 50 درصد درآمد اصلی از کسب وکار پلتفرمی به  دست می آید. 

درآمد اصلی= دست کم 25 درصد درآمد اصلی از کسب وکار پلتفرمی به  دست می آید.

کارکنان  به  نگاهی  است  پلتفرمی خوب  فعالیت کسب وکارهای  دامنۀ  بهتر  برای درک 
که  بدانیم  است  جالب   .)2 جدول  )نک:  بیندازیم  بزرگ  پلتفرمی  کسب وکارهای  ثبت شدۀ 
بزرگ ترین  کنیم،  فکر  باعث می شود  آکادمیک  یا فضای  رسانه ای  پوشش  آنچه  بر خالف 
پلتفرم ها اوبر یا آمازون مکانیکال تورک1 نیستند، بلکه بیشتر پلتفرم های شخصی، همچون 
ارائه  را  کسب وکار  و  آی تی  به  مربوط  خدمات  که  هستند  ویتمارت2،  یا  فریلنسر  آپورک، 
می دهند و تعداد کارکنان ثبت شدۀ هریک از آن ها به بیش از 10 میلیون نفر می رسد. این 
هم روشن است که بیشتر بازیگران بزرگ این حوزه از ایاالت متحدۀ امریکا و چین می آیند. 
نام  بزرگ تِر  پلتفرم های  در  می توانند  پلتفرم  حوزۀ  فعاالن  از  نفر  میلیون   80 حدود  چیزی 
 برده شده در جدول 2 ثبت شده باشند. البته چنین برآوردهایی این گزینه را نادیده می گیرند 

1. Amazon Mechanical Turk
2. Witmart
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که کارکنان پلتفرمی معمواًل در چند پلتفرم ثبت نام می کنند. شاید هم کسانی بگویند که همۀ 
آنان که در پلتفرم ها ثبت نام می کنند لزومًا در این حوزه فعالیت جدی ندارند. طبق نظر کیوک1 
تنها حدود 10 درصد کارکنان ثبت شده در یک دورۀ زمانی معین در  و همکاران )2015(، 
پلتفرم ها مشغول به کار بوده اند.2 در نتیجه ممکن است تصور شود که حدود 8.8 میلیون نفر 
در پلتفرم بزرگی که در جدول 2 نشان داده شده است مشغول به کارند. به احتمال زیاد، شمار 
کلی کارکنان پلتفرمی بیشتر از این هاست؛ زیرا جدول 2 داده های مربوط به سال 2016 و آن 
هم تنها پلتفرم های بزرگ را پوشش می دهد.3 جالب اینکه کسب وکار پلتفرمی هنوز موجب 

افزایش چشمگیری در تعداد مشموالن خوداشتغالی نشده است.4

آیا کار پلتفرمی فعالیتی جهانی است یا بیشتر در کشورهای خاص عضو ایسا مرسوم است؟ 

برای پاسخ به این پرسش مطالعات مختلفی صورت گرفته است. طبق داده های اخیِر شاخص 
آنالین بازار کار5، اکثریت کارکنان پلتفرمی از کشورهای با سطح درآمد پایین یا متوسط در آسیا با 

1. Kuek
Geor-( با 5 درصد و توسط گئورگه )2016( )Maselli( و ماسلی )De Groen( 2. برآوردهای مشابهی توسط دوگرون

ghe( )2015( با 15درصد ارائه شده است.
3. تنها در چین، طبق برآوردهای رسمی دولت، 60 میلیون ارائه دهندۀ خدمات در سال 2016 در اقتصاد اشتراکی فعال 
بوده اند، نک: شورای دولتی چین )China State Council( )2017(. دوگرون و همکاران )2017( بر اساس داده های 
جدید تخمین می زنند که تنها در اروپا 12.8 میلیون نفر در کسب وکار پلتفرمی مشغول به کارند که تقریبًا بیش از نیمی 

از آنان در بازارهای آزاد آنالین فعالیت می کنند.
آمار کلی اشتغال، در میان همۀ 28 کشور عضو  با  )Eurostat(، نرخ خوداشتغالی، در مقایسه  آمار یوروستات  4. طبق 
اتحادیۀ اروپا از سال 2007 )15.1 درصد( تا 2017 )14.6 درصد( با شیب مالیمی کاهش یافته است. نسبت خوداشتغالی 
با یک شغل جانبی نیز با نرخ 1.5 درصد همچنان ثابت باقی مانده بود. داده های ایاالت متحده مخلوط شده است: طبق 
آمار ادارۀ کار امریکا )2018a( شمار افراد مشمول خوداشتغالی اندکی کاهش یافته است، در حالی  که به گزارش ادارۀ آمار 
ایاالت متحده )2018a( از 21 میلیون نفر در سال 2008 به 25 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته است. داده های 
ادارۀ آمار امریکا بر اساس اطالعات مالیاتی افراد به  دست می آید و می تواند بیشتر قابل اعتماد باشد. ادارۀ کار امریکا از 
پژوهش هایی استفاده می کند که در آن افراد معمواًل تمایلی ندارند به شغل های جانبی خود، مثل شغل های پلتفرمی، 

اشاره کنند، نک: داناوان )Donovan( و همکاران )2016(.
5. Online Labour Market Index

شاخصی که مؤسسۀ اینترنتی آکسفورد برای اندازه گیری عرضه و تقاضای کسب وکارهای پلتفرمی آنالین در بین کشورها 
با ردیابی تعداد پروژه ها و وظایف انجام شده توسط آن ها در زمان واقعی ایجاد کرده است.
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تمرکز خاص بر هند، بنگالدش، پاکستان و فیلیپین می آیند )نک: جدول 3(. در مقابل، مشتریان 
کسب وکار پلتفرمی آنالین اغلب در کشورهای توسعه یافته حضور دارند )نک: جدول 3(.1 باید 
توجه شود که جدول 3 تنها دربردارندۀ داده هایی از چهار کسب وکار انگلیسی زباِن بزرگ است. 
بنابراین فقط تصویری ناکافی از الگوهای بین المللی کسب وکار پلتفرمی پیش رو می نهد. در مورد 
کسب وکارهای پلتفرمی محلی )مثل کسب وکارهای مربوط به همسفری( که در آن ها مشتریان 
و ارائه دهندگان خدمات، هر دو در یک کشور زندگی می کنند، فعالیت ها می توانند در مناطق بسیار 
متفاوت جهان مشاهده شوند؛ هرچند هنوز داده های بین المللی دربارۀ دامنۀ نسبی کسب وکارهای 

محلی کم اند.

جدول 2. شمار کارکنان ثبت شدۀ پلتفرم های بزرگ تر

حوزۀ فعالیتپلتفرم
تعداد کارکنان 

ثبت شده
خاستگاه/ منطقۀ 

خدمت رسانی

استرالیا/ بین المللی26.000.000وظایف کالن، آی تی و تجارتفریلنسر

چین/ بین المللی15.000.000آی تی، تجارت، طراحیژوباجیه2/ ویتمارت

ایاالت متحده/ بین المللی10.000.000وظایف کالن، آی تی و تجارتآپورک

ایاالت متحده/ بین المللی8.000.000وظایف خردکرادسورس
ایاالت متحده/ بین المللی6.600.000مراقبت، خدمات خانگیِکردات کام3

چین/ چین6.000.000آی تی، طراحیاپویک4
ایاالت متحده/ بین المللی5.000.000وظایف خردکرادفالور5

چین/ چین3.000.000آی تی، طراحیتسک سی ان6

چین، چین3.000.000آی تی، طراحی680

1. برآوردهای مشابه در آگراوال )Agrawal( و همکاران )2013( و لدون ویرتا )Lehdonvirta( و همکاران )2014(.
2. Zhubajie  3. Care.com
4. Epweike  5. Crowdflower
6. Taskcn 
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حوزۀ فعالیتپلتفرم
تعداد کارکنان 

ثبت شده
خاستگاه/ منطقۀ 

خدمت رسانی

ایاالت متحده/ بین المللی800.000تحقیقات بازارفیلد ایجنت1
ایاالت متحده/ بین المللی760.000وظایف خردمایکروورکرز2
آلمان/ بین المللی700.000وظایف خردکلیک ورکر3

ایاالت متحده/ بین المللی500.000وظایف خردآمازون مکانیکال تورک4
ایاالت متحده/ بین المللی400.000خدمات رانندگیاوبر

ایاالت متحده/ بین المللی365.000طراحیناینتی ناین دیزاینز5
انگلستان/ بین المللی250.000آی تی، تجارتپیپل پراور6

اسپانیا/ امریکای التین225.000وظایف خردتواگو7
دیگر مواردی که 

کدانیون و همکاران 
)2016( ثبت کرده اند

1.005.000

مجموع کارکنان 
88.205.000ثبت شده

تقریب کل کارکنان 
فعال )با فرض میزان 

فعالیت 10 درصد(
8.820.500

منبع: نگارنده، بر پایۀ داده های کدانیون و همکاران )2016(، تو8 و الیی9 )2015(، لی10 و همکاران )2017( و گزارش 
ساالنۀ شرکت ها.

1. Fieldagent   2. Microworkers
3. Clickworker   4. Amazon Mechanical Turk
5. 99designs   6. Peopleperhour
7. Twago    8. To
9. Lai    10. Li
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جدول 3. 10 کشور برتر از نظر تعداد مشتریان و کارکنان
10 کشور برتر از نظر 

تعداد کارکنان
نسبت کارکنان پلتفرمی 

آنالین*
10 کشور برتر از نظر 

تعداد مشتریان
نسبت جاهای خالی 

اعالم شده

49%1. ایاالت متحده26%1. هند
7%2. انگلستان21%2. بنگالدش
6%3. استرالیا13%3. پاکستان

6%4. کانادا7%4. ایاالت متحده
5%5. هند5%5. فیلیپین

2%6. آلمان 3%6. انگلستان
1%7. سنگاپور1%7. اوکراین
1%8. اسرائیل1%8. نیجریه
1%9. فرانسه1%9. مصر

1%10. امارات متحدۀ عربی1%10. رومانی
یادداشت: افراد به  عنوان کارکنان پلتفرمی شمارش شده اند، در صورتی که با هدف کسب درآمد برای دست کم یک ساعت 

در هفتۀ نظرسنجی به کار مشغول شده اند.
منبع: نگارنده، بر اساس پایگاه دادگان شاخص آنالین بازار کار.*

چگونه کسب وکار پلتفرمی در سال های گذشته رشد کرده است؟

کسب وکار پلتفرمی پدیده ای جوان و به سرعت در حال رشد است. این پدیده که اولین بار 
در سال 1999 و با اولین کسب وکار اینترنتی به نام ایلنس1 )که حاال خود بخشی از آپورک 
است( آغاز شد، تا 10 سال پیش رشد چندانی نداشت )فرای2، 2009: 4(. به ویژه بعد از 2013، 
کسب وکار پلتفرمی در ایاالت متحده با رشد 200 درصدی تعداد کارکنان پلتفرمی در سال 
کسب وکارهای  فعالیت  در  نسبی  رشد  اینکه  جالب   .)2016b گریگ،  و  )فارل  شد  رو به رو 
پلتفرمی )مانند آپورک( در مقایسه با کسب وکارهای سرمایه داری )مانند ای بی( بیشتر مورد 
توجه قرار می گرفت. به تازگی نشانه هایی از اوج گرفتن این کسب وکارها دیده شده )فارل و 

1. Elance
2. Frei
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گریگ، 2016b( و در سال های اخیر روند رشد آن کند شده است. در واقع، بر اساس شاخص 
آنالین بازار کار )شاخص متفاوتی برای اندازه گیری رشد شغل ها که با کسب وکارهای آنالین 
بزرگ مطابقت دارد(، کسب وکار پلتفرمی در طی دو سال گذشته )نیمۀ 2016 تا نیمۀ 2018( 
فقط در حدود 15 درصد در سال افزایش داشته است.1 اینکه تا چه میزان می توان نرخ رشد 

باالیی را انتظار داشت، چیزی است که در بخش بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.

4. آیا کسب وکار پلتفرمی رشدی بیش از این ها خواهد داشت؟ )محرک ها و 
موانع رشد آینده(

رشد بیشتر اقتصاد گیگ می تواند نظام های بیمۀ اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. از 
آنجا که اقتصاد پلتفرمی روندی غیرخطی را دنبال می کند، پیش بینی توسعۀ آیندۀ این نوع از 
اقتصاد کار آسانی نیست. بر این مبنا، اقتصاد پلتفرمی شباهت بسیاری به اقتصاد تحول آفرین2 
دارد. این اصطالح که به تازگی در توصیف بازارهای نوظهور که اساسًا با نوآوری های جدید 
و  می کند  دگرگون  را  موجود  بازارهای  نهایت  در  می رود،  کار  به  می شوند  ایجاد  فناورانه 
جایگزین آن ها می شود. از مشخصه های بارز این بازارهای دگرگون شده این است که وقتی 
بازۀ زمانی کوتاه،  با سرعتی زیاد، در یک  از توسعه می رسند، تمایل دارند  به نقطۀ خاصی 
جایگزین بازارهای سنتی شوند )مانند ویکی پدیا که طی چند سال جایگزین دایرۀ المعارف های 
سنتی شد( )آسینک3، 2006(. هنوز هم جای سؤال است که آیا کسب وکار پلتفرمی پتانسیل 
کسب وکار  اینکه  بر  مبنی  نشانه هایی  حال،  این  با  دارد.  را  سنتی  بازارهای  همۀ  جانشینی 
پلتفرمی ممکن است با نرخ رشد باال بیشتر از این ها اوج بگیرد وجود دارد. در بخش بعدی 
پیش رانه ها و موانع رشد آیندۀ کسب وکارهای پلتفرمی مورد بحث قرار می گیرد )ارائه شده در 

جدول 4(.

1. برای جزئیات بیشتر دربارۀ شاخص آنالین بازار کار، نک: کسی )Kässi( و لدون ویرتا )2018(.
2. disruption economy
3. Assink
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جدول 4. عوامل مؤثر بر رشد آیندۀ کسب وکارهای پلتفرمی
موانعپیش رانه ها

مقرراتگسترش دسترسی به اینترنت همراه
شغل هایی که با رایانه جایگزین می شوندفناوری بالک چین1

ترجیح کارکنان برای انجام شغل های دارای امنیتترجیح کارکنان برای انجام شغل های قابل انعطاف
ترجیحات اقتصادی برای برون سپاری کارهای بدون حقوق

صرفه جویی در هزینه های انجام کار
تراکم جمعیت

منبع: نگارنده

در سال های اخیر، فناوری های اطالعاتی جدید، همچون اینترنت همراه، رشد کسب وکارهای 
پلتفرمی را به شدت افزایش داده اند. به  طور مشابه، گسترش هر چه بیشتر دسترسی به اینترنت 
می تواند به رشد کسب وکارهای پلتفرمی در آینده کمک کند )کمیسیون اروپا، 2016: 11(. به ویژه 
چنین پتانسیلی برای افزایش نفوذ اینترنت در کشورهای در حال  توسعه دیده شده است.2 اما 
سایر تحوالت فناورانه، همچون فناوری های بالک چین3، می توانند بر رشد آینده اثرگذار باشند. 
حتی به باور برخی، با توجه به اینکه فناوری بالک چین پتانسیل جایگزینی همۀ انواع پلتفرم های 
فعلی را از طریق تعامل نظیربه نظیر دارد، به  نظر می رسد این فناوری »بزرگ ترین تأثیر را طی 
دهه های آینده« خواهد داشت )تاپسکات4، 2016؛ ساندارارایان، 2016(. چنین توسعه ای می تواند 
)با پرهیز از هزینه های پلتفرم ها( به کاهش بیشتر هزینه های معامالت کمک کند و بنابراین 
ممکن است به فرسایش بلندمدت و تدریجی روابط سنتی میان کافرمایان و کارکنان بینجامد. 
رشد افزونه های هوش مصنوعی5 هم می تواند بر سرعت رشد کسب وکارهای پلتفرمی بیفزاید. 

1. blockchain
2. میزان نفوذ اینترنت، برای مثال بالغ بر 35 درصد جمعیت افریقا از اینترنت استفاده می کنند، در حالی  که این رقم در 

امریکای شمالی به 95 درصد می رسد.
3. فناوری بالک چین داده های موجود را با رمزنگاری به هم متصل می کند. این موضوع اهمیت ویژه ای دارد که به  طور 

کلی، اصالح داده ها امکان پذیر نیست؛ از این  رو می توان به داده ها اعتماد کرد.
4. Topscott
5. AI= Artificial Intelligence
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در واقع، هنوز مقدار زیادی از هوش انسان برای آموزش و بررسی سیستم های هوش مصنوعی 
انجام می دهند )فوربس1، 2018؛  پلتفرمی  اکثر مواقع کارکنان  نیاز است؛ کاری که در  مورد 

کلیک ورکر، 2018(.
اینترنتی  است. کسب وکار  کار2 عامل مهم دیگری  نیروی  تأمین  به  مربوط  هزینه های 
را اغلب کسانی انجام می دهند که اقدام به خوداشتغالی می کنند و مسئولیت پرداخت سهم 
بیمه های اجتماعی شان با خودشان است. این شکل از برون سپاری پرداخت های اجتماعی و 
محدودیت های مربوط به حقوق بیشتر برای کارکنان )برای مثال تعطیالت یا پرداخت های 
شود  کار  هزینه های  نسبی  کاهش  موجب  می تواند  پلتفرمی  اقتصاد  در  بیماری(  به  مربوط 
ارائه  پلتفرمی  نتیجه ممکن است خدماتی که کارکنان  )فورد3 و همکاران، 2017: 40(. در 
می دهند، ارزان تر از همان خدمات که کارکنان استخدامی استاندارد ارائه می دهند تمام شود 
و همین موضوع در نهایت پیش رانه ای برای تقاضای بیشتر کسب وکارهای پلتفرمی خواهد 
بود.4 اینکه آیا برتری نسبی در هزینه های نیروی کار در آینده غالب خواهد شد یا نه، بسیار 

مبهم است و عمدتًا به مداخالت نظارتی آتی بستگی دارد )که در زیر بحث شده است(. 
از  نگهداری  به  ناگزیر  مادرانی که  و  معلولیت  دارای  افراد  به ویژه  افراد،  از  بسیاری  برای 
کودکانشان هستند، کسب وکار پلتفرمی شیوه هایی برای کارهای نسبتاً منعطف در زمان و مکان 
را فراهم کرده است. چنین ترجیحاتی/ نیازهایی برای ایجاد کار منعطف، می تواند انگیزه ای برای 
رشد بیشتر این نوع از کار در آینده باشد. توسعۀ کسب وکار پلتفرمی همچنین به فرصت های 
شغلی پیشنهادشده در بازار استاندارد کار که چرخه های اقتصادی معّین می کنند بستگی دارد. 
نمونه ای در اوکراین نشان می دهد که کسب وکارهای پلتفرمی در سال های اخیر که این کشور 

1. Forbes
2. labour costs
3. Forde

4. مطالعه دربارۀ کارفرمایان نشان می دهد که برای بیش از 50 درصد شرکت ها، هزینه های پایین اصلی ترین دلیل برای 
استفاده از کسب وکارهای پلتفرمی است. برای مشاهدۀ پیشینۀ این مطالعات نک: کدانیون و همکاران )2016: 42(.
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دچار بحران اقتصادی بوده است، به سرعت رشد کرده اند )آلکسینسکا1 و همکاران، 2018(.2
همین حاال کسب وکارهای پلتفرمی محلی هزینه های خدماتی خانوارها را باال برده اند و 
این ممکن است تا آینده ادامه یابد. برای نمونه اوبر فقط جایگزین تاکسی های سنتی نشد، 
بلکه همچنین افراد را به استفاده از این تاکسی ها، حتی برای سفرهایی که قباًل با خودروی 
شخصی شان می رفتند، ترغیب کرد )مک کنزی، 2016: 77(. برخی کسب وکارهای پلتفرمی 
خدماتی را ارائه می کنند که پیش از این در بازار در مقیاس بزرگ تر وجود نداشته است )مثل 
خدمات تحویل خواروبار( و پتانسیل برای برون سپاری کار خانگِی بدون مزد هنوز هم قابل 
توجه است )نک: نظرسنجی استفاده از زمان سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی3، 2018(. 

شماری از مشوق های اجتماعی، همچون تراکم جمعیت و اثرات گروه، هم وجود دارند 
اینترنتی اثرگذار باشند )کمیسیون اروپا، 2016: 11 به  که ممکن است بر آیندۀ کسب وکار 
بعد(. تا سال 2030 انتظار می رود که جمعیت شهری از 55 درصد فعلی، با افزایش قابل توجه 
در افریقا و آسیا، به 60 درصد برسد.4 تراکم باالی جمعیت باعث افزایش تعداد مشتریان و 
خدمت دهندگان بالقوه در خدمات پلتفرمی محلی )مثل خدمات تحویل کاال( می شود و بنیانی 
پلتفرمی در  پلتفرمی شکل می گیرد. به عالوه، کسب وکار  برای رشد سریع کسب وکارهای 
دیجیتال  فناوری های  با  که  است  جوان تر  گروه های  شغل  همچنین  و  تقاضا  اوقات  بیشتر 
که  جدیدی  نسل های  و  می شوند  پیر  امروزی  نسل های  آینده،  در  دارند.5  بیشتری  آشنایی 

اصطالحًا می توان گفت نسل بومی دیجیتال هستند سر برمی آورند.
افزون بر این عوامل پیش رانه، موانع مختلفی هم بر سر راه این کسب وکارها وجود دارند 

1. Aleksynska
2. اوکراین در رتبۀ چهارم مهم ترین کشورهای دارای درآمد آزاد در کسب وکار پلتفرمی جهانی ایلنس )و حاال آپورک( در 

بحران سال 2014 بود )نک: ایلنس، 2014(. 
3. OECD Time Use Survey

4. چشم اندازهای شهرنشینی جهان، نسخۀ سال 2018.
نک:  هستند،  جوان  پلتفرم ها  مشتریان  اینکه  دربارۀ  همچنین   .2 کادر  نک:  پلتفرمی،  کارکنان  سنی  ساختار  برای   .5

 .)2016( )Eurobarometer( یوروبارومتر
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پیشرفت های  با  می شود  پیش بینی  مثال  برای  است.  شده  پرداخته  آن ها  به  پیشینه  در  که 
فناورانه، هوش مصنوعی )دست کم طی 10 سال آینده( به بلوغ برسد و این امر می تواند در 
درازمدت بر رشد کسب وکارهای پلتفرمی تأثیر منفی بگذارد. بسیاری از شغل های پلتفرمی 
با  تا حدودی  آینده  در  اقتصادی،  دیگر بخش های  مانند  که  کرد  تصور  و می توان  ساده اند 
رایانه ها جایگزین شوند. رشد آینده همچنین در دستان سیاستمداران و حقوق دانان است. تغییر 
در مالیات، قوانین کار و بیمه های اجتماعی و دستورالعمل های آن ها و همچنین تصمیمات 
دادگاه ها می توانند تأثیر بسیار زیادی بر رشد و دگرگونی ماهیت کسب وکارهای پلتفرمی آینده 

بگذارند )نک: بخش 6(.
به  طور کلی، بیشتر عوامل مورد بحث و بیشتر عوامل و کارشناسان از رشد بیشتر کسب وکارهای 
پلتفرمی، همانند  آیندۀ کسب وکارهای  به میان می آورند. هرچند میزان رشد  پلتفرمی سخن 
اقتصاد تحول آفرین، با توجه به اینکه از ترندهای غیرخطی پیروی می کند، قطعی نیست. با 
این توصیف، بسیار توصیه می شود که در سال های پیِش رو، پیشرفت کسب وکارهای پلتفرمی 

از نزدیک رصد شود.

5. آیا درآمد حاصل از کسب وکارهای پلتفرمی می تواند درآمد اصلی محسوب 
شود یا فقط در نقش درآمد جانبی ظاهر می شود؟

به  صورت درآمدی جانبی  اگر  پلتفرمی،  از کسب وکار  از کشورها درآمد حاصل  در بسیاری 
باشد )نک: بخش 7(، تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار نمی گیرد. با این توصیف، برای 
سیاست گذاران مهم است که بدانند آیا کسب وکار اینترنتی معمواًل درآمد اصلی افراد را تأمین 
می کند یا در نقش درآمد جانبی ظاهر می شود. بر اساس پیشینۀ این مطالعات )نک: بررسی 
اجمالی پیشینه در جدول 5(، دامنۀ نسبی درآمد حاصل از کسب وکارهای پلتفرمی در میان 
انواع مختلف پلتفرم ها متفاوت است. در پلتفرم های فریلنسر با مهارت باال معمواًل بیش از 
نیمی از کارکنان درآمد اصلی شان را از آن پلتفرم به  دست می آورند، برای مثال 63 درصد از 
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کارکنان ایلنس و اُدسک1 )2014( و حاال آپورک یا 61 درصد کارکنان نوبلو2 )2014(، یک 
پلتفرم های جمعی کاری، تعداد کارکنان کمتری  پلتفرمی فریلنسر. بر عکس، در  کسب وکار 
درآمد اصلی شان را از کار پلتفرمی به  دست می آورند. به  طور کلی می توان گفت تنها چیزی 
حدود یک چهارم فعاالن این حوزه درآمد اصلی شان را از کار پلتفرمی به  دست می آورند. به 
بیان دیگر، برای شمار زیادی از کارکنان پلتفرمی، دست کم در اقتصاد های غربی، به درآمد 
حاصل از این اَشکال جدید شغل تنها به مثابۀ مبلغی اضافه بر دیگر منابع درآمدی نگریسته 
 .)2016a )فارل و گریگ،  باشد  نوسان  اگر رقم درآمدهای غیرآنالین در  ویژه  به   می شود، 
گرچه این یافته دربارۀ کشورهای در حال  توسعه صدق نمی کند، تحقیق جدید سازمان جهانی 
نشان می دهد که 68 درصد  فرر4، 2018(  و  )رانی3  این کشورها  بر روی جمعی کاران  کار 

کسب وکارهای پلتفرمی، شغل اصلی یا تنها شغل فعاالن این شاخه از کسب وکار است.
اقتصاد  از  بیرون  استخدامی  کار  طریق  از  را  خود  درآمد  پلتفرمی  کارکنان  از  بسیاری 
آنان که شغل دیگری هم دارند، در  از  نیمی  اینکه حدود  پلتفرمی تکمیل می کنند.5 جالب 
انجام می دهند  میان ساعات کارِی شغل اصلی خود، فعالیت های مربوط به جمعی کاری را 
)برگ، 2016؛ برگ و همکاران، 2018(. برآوردها بر اساس نوع پلتفرم ها و بسته به مطالعۀ 
صورت گرفته بسیار متفاوت اند )نک: جدول 9(. بر اساس رانی و فرر )2018(، هم زمانی انجام 
کار پلتفرمی و فعالیت شغلی به  شیوۀ سنتی در اقتصادهای در حال  توسعه کمتر معمول است.

1. oDesk
2. Nubello
3. Rani
4. Furrer

5. نک: هیوز و همکاران )2017(؛ پزول و همکاران )2017( چنین برآورد می کنند که تعداد کارکنان پلتفرمی که خود 
کارکنان  آنان  آیا  که  نیست  روشن  این حال،  با  افراد می رسد.  این  به دوسوم  به سختی  استخدامی می دانند،  را شاغِل 
استخدامی استاندارد یا کارکنان غیرپلتفرمی هستند یا اینکه خود را افراد شاغِل استخدام شده در پلتفرم ها می دانند. از این 
 رو، دو برآورد آخر باید با احتیاط پذیرفته شوند و به عنوان حداکثر سهم ممکن در به  استخدام درآمدن بیرون از اقتصاد 

پلتفرمی در نظر گرفته شوند.
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جدول 5. کارکنان پلتفرمی که درآمد اصلی شان را از این کار به  دست می آورند

مطالعه

درآمد اصلی فرد 
شاغل در پلتفرم

)دست کم 50 درصد 
درآمد کل(

درآمد قابل توجه 
فرد شاغل در پلتفرم 
)دست کم 25 درصد 

درآمد کل(

پلتفرم های تحت 
منطقهپوشش

اروپامتفاوتحدود 40%حدود 25%هیوز و همکاران )2017(
اروپامتفاوتحدوداً بین 60 تا 75%حدود 25%پزول و همکاران )2018(

آلمانمتفاوتــ33%سرفلینگ )2018(
اروپاجمعی کاری38%25%فورد و همکاران )2017(

جهانیجمعی کاریــ37%برگ )2016(
جهانیجمعی کاریــ58%برگ و همکاران )2016(

جمعی کاریــ68%رانی و فرر )2018(
اقتصادهای در 

حال توسعه
جهانیآزادکاران با مهارت باالــ63%ایلنس و اُدسک )2014(

جهانیآزادکاران با مهارت باالــ61%نوبلو )2014(
منبع: نگارنده

جدول 6. میزان کارکنان پلتفرمی که خود را به استخدام درآمده معرفی کرده اند )بیرون از اقتصاد پلتفرمی(

مطالعه
درصد کسانی که خود را 

به استخدام درآمده معرفی کرده اند
پلتفرم های تحت 

پوشش
منطقه

جهانیجمعی کاریحدود 50%برگ )2016(
اروپاجمعی کاری*41%فورد و همکاران )2017(

اقتصادهای در حال توسعهجمعی کاری24%رانی و فرر )2018(
جهانیجمعی کاری34%برگ و همکاران )2018(

آلمانمتفاوت31%سرفلینگ )2018(
اروپامتفاوت66%هیوز و همکاران )2017(
اروپامتفاوت68%پزول و همکاران )2018(

توضیح: * تنها استخدام شدگان تمام وقت. درصد استخدام شدگان کلی که به احتمال زیاد بیشتر از درصد استخدام شدگان 
پاره وقت است، محاسبه نشده است.

منبع: نگارنده
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در اقتصاد سنتی، درآمد پلتفرم های ساعتی اغلب پایین تر از سطح درآمد کار معادل است 
و تا حدی زیر حداقل دستمزد ساعتِی ثبت شده در کشورهای توسعه یافته. با این حال، تنوع 
گسترده ای بین انواع پلتفرم مشاهده شده است: جمعی کاری که به طور کلی درآمد بسیار کمی 
دارد؛ زیرا حداقل دستمزد در کشورهای غربی و بین 1 تا 6 دالر امریکاست )برگ، 2016؛ 
فورد و همکاران، 2017؛ رانی و فرر، 2018(. کیوک و همکاران )2015(، آگراوال و همکاران 
دستمزد  از سطح  باالتر  باز  است  ممکن  پایین  دستمزدهای  این  که  داده اند  نشان   )2013(
درآمدهایی  پلتفرم های محلی  باشد. معمواًل  در حال  توسعه  شغل های سنتی در کشورهای 
بیشتر و باالتر از حداقل دستمزد کشوری پیشنهاد می کنند )دوگرون و ماسلی، 2016؛  هال1 
و کروگر، 2015(. به  طور کلی، در پلتفرم های فریلنسر تفاوت زیادی در درآمد ساعتی وجود 
دارد؛ چیزی بین 5 تا 20 دالر امریکا در ساعت )نک: نمودار 2(.2 برای متخصصان برگزیده، 
دستمزدهای باالتری )بیش از 100 دالر امریکا در ساعت( هم گزارش شده است )مانی3، 

 .)2018
با این حال، برای بسیاری از کارکنان پلتفرمی، ممکن است درآمد مؤثر پایین تر از آن 
چیزی باشد که گزارش شده است. بنیان بیشتر مطالعات بر میانگین درآمد است، اما رقبایی 
نادرست اعالم کرده اند.  ارقامی  باال دارند معمواًل به طور جانبدارانه  که دریافتی های بسیار 
از آن  پایین تر  نیم دیگر  از آن و  باالتر  از کارکنان  نیمی  درآمد متوسط4 که نشان می دهد 
دریافت می کنند، ممکن است شاخص بهتری باشد که معمواًل به میزان قابل توجهی پایین تر 
از میانگین درآمد است.5 افزون بر این، درآمدهای گزارش شده زمان مربوط به کاری را که 

1. Hall 
 )Staff.com( دستمزدهای باالتر بین 10 تا 28 دالر امریکا توسط استف دات کام .)2. نک: کدانیون و همکاران )2016: 36
)2013( گزارش شده است. هرچند آن ها به وظایف نسبتاً متفاوتی ارجاع می دهند و فقط حقوِق پرسیده شده و نه حقوق نهایی 

را گزارش می کنند. جالب اینکه میزان پرداختی با توجه به کشور زادگاه کارکنان تفاوت چشمگیری دارد.
3. Money
4. median earning

5. نک: برگ )2016(. برای نمونه، مقایسۀ میانگین و متوسط درآمد ساعتی اختالف 16 تا 48 درصدی را نشان می دهد 
)برگ، 2016، جدول 2(.
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بابت آن پولی پرداخت نشده است پوشش نمی دهد. معمول است که کارکنان پلتفرمی، به ویژه 
در پلتفرم های آنالین و پلتفرم های مبتنی بر رقابت، زمان های طوالنی را صرف جست وجو 
پلتفرم های  مورد  در  که  می دهند  نشان   )7  :2016( ماسلی  و  دوگرون  می کنند.1  کار  برای 
مبتنی بر رقابت، حتی با در نظر گرفتن زمان کار پرداخت نشده هم، درآمدهای ساعتی مؤثر تا 
60 درصد کاهش می یابد. اینکه آیا این درآمِد کم به معنی سطح پایین درآمِد کلی کارکنان 
پلتفرمی )مربوط به کارهای خانگی( باشد، هنوز به روشنی در تحقیقات دیده نمی شود.2 سؤال 
مهم این است که آیا درآمد حاصل از کسب وکار پلتفرمی تکمیل کنندۀ درآمدهای سنتی یا 
جایگزین آن هاست. بسته به پاسخ، و پوشش مؤثر درآمد حاصل از کار پلتفرمی )نک: بخش 
7(، کمک های بیمۀ اجتماعی و حق الزحمۀ حاصل از آن ممکن است با اقتصاد گیگ افزایش 

یا کاهش یابد. 
کادر 2 حاوی اطالعات بیشتری دربارۀ پیشینۀ اقتصادی اجتماعی کارکنان پلتفرمی است. 
در نتیجه، برای مثال، این افسانه که اکثر کارکنان پلتفرمی دانشجو هستند زیر سؤال می رود.

1. بر طبق برگ )2016(، 60 درصد از جمعی کاران به روشنی اعالم می کنند که به  عنوان شاغل در جمعی کاری نمی توانند 
کار کافی پیدا کنند که نشان می دهد هزینۀ جست وجو هم ممکن است باال باشد.

2. نک: جکسن و همکاران )2017(؛ فورد و همکاران )2017( بیان می کنند که افراد فعال در شغل های موسوم به گیگ، 
سطح کلی درآمد پایین تری دارند. طبق نظر هیوز و همکاران )2016(؛ بانین و رین )2017(؛ کیوک و همکاران )2015: 

41( مطالعه ای بر روی کشوری در حال توسعه این موضوع را رد می کند.
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نمودار 2. درآمد ساعتی بر اساس نوع پلتفرم ها به دالر

فورد و همکاران )2017(،  و ماسلی )2016(، برگ )2016(، هال و کروگر )2016(،  اساس دوگرون  بر  نگارنده  منبع: 
کدانیون و همکاران )2016(. در صورت نیاز، در تبدیل دالر به یورو نرخ 1.15 محاسبه می شود.

کادر 2. پیشینۀ اقتصادی اجتماعی کارکنان پلتفرمی چیست؟

از  پلتفرمی  باره وجود دارد که کارکنان  این  انجام شده، اجماعی عمومی در  در تحقیقات 
به معنای آن  این  از منظر سیاست گذاری اجتماعی،  کلیت جمعیت بزرگسال جوان ترند.1 
است که فرم های جدید کسب وکار، عمدتًا در درازمدت، در صورت رسیدن کارکنان نسبتًا 
جوان پلتفرمی به بازنشستگی، بر سود و هزینه های نظام بازنشستگی تأثیر خواهند گذاشت. 
اجتماعی، در صورتی که چنین  بیمۀ  گرچه در سمت درآمد مستمری و دیگر طرح های 
جوان  کارکنان  نگیرند، جمعیت  قرار  اجتماعی  تأمین  پوشش  تحت  پلتفرمی  فعالیت های 

پلتفرمی ممکن است همین امروز تحت تأثیر قرار بگیرند )بحث شده در بخش 7(.

هم  و   )2014  ،)Nubelo( نوبلو  2014؛  اُدسک،  و  ایلنس  2016؛  )برگ،  آنالین  پلتفرم های  در  هم  مشاهده  این   .1
پلتفرم های محلی )هال و کروگر، 2015؛ کولن )Cullen( و فاروناتو )Farronato(، 2015( انجام شده است.
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)برگ،  است  بیشتر  تحصیل کرده  بزرگساالن  کلی  جمعیت  از  پلتفرمی  کارکنان  درصد 
و  بانین  2014؛  اُدسک،  ایلنس/  2016؛  همکاران،  و  برتشک2  2012؛  برابهام1،  2016؛ 
کارکنان  این  سنی  الگوی  با  حدی  تا  تحصیالت  سطح  بودن  باالتر  البته   .)2017 رین، 
قابل توضیح است )نک: باال(. شواهد تجربی، توزیع جنسیتِی آمیخته ای را نشان می دهند. 
برخی مطالعات نرخ مشارکت نسبتًا متعادل جنسیت را در کسب وکارهای پلتفرمی گزارش 
می کنند )هیوز و همکاران )2017( یا ام تورک تراکر3 )2018((. مطالعات دیگر، به ویژه در 
بیشتر  مشارکت  نرخ  از   ،)2016 )برگ،  توسعه  درحال  کشورهای  پلتفرمی  کارکنان  بین 

مردان خبر می دهند.
گفته می شود کارکنان پلتفرمی اغلب دانشجویانی هستند که برای دورۀ کوتاهی از زندگی 
باشد،  درست  فرض  این  اگر  می شوند.  کار  از  جدید  شکل های  این  وارد  بزرگسالی شان 
کسب وکار پلتفرمی برای سیاست گذاران اجتماعی اهمیت کمتری خواهد داشت. داده های 
می کنند  فعالیت  پلتفرمی  در کسب وکارهای  دانشجویان  بیشتر  که  افسانه  این  با  موجود 
مغایرت دارد. طبق نظر هیوز و همکاران )2017(، تنها حدود 10 درصد از پاسخ دهندگان در 
حال تحصیل هستند و این نسبت تفاوت چندانی با سهم دانشجویان در کل جمعیت بالغ 
ندارد. همچنین برگ )2016( و سرفلینگ )2018( به ترتیب از نرخ های 14 و 9 درصدی 

مشارکت دانشجویی در کسب وکارهای پلتفرمی خبر می دهند.

1. Brabham
2. Bertschek
3. Mturk-Tracker
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6. کارکنان پلتفرمی چگونه طبقه بندی می شوند یا باید طبقه بندی شوند؟

چه به  عنوان کارکنان مشمول خوداشتغالی، چه استخدامی و چه به هر عنوان دیگر، اینکه 
نظر سیاست گذاری  از  اساسی هم  را طبقه بندی کرد، سؤالی  پلتفرمی  کارکنان  باید  چگونه 
به  دسترسی  سطح  تعیین کنندۀ  نه تنها  امر  این  است.  فردی  دیدگاه  از  هم  و  اجتماعی 
گشودن  برای  »میان بری  همچنین  اغلب  بلکه   ،)7 بخش  )نک:  است  اجتماعی  بیمه های 
حداقل  پرداخت  جمله  از   ،)24  :2017 )هیکس1،  مناسب«  کاری  استانداردهای  از  بسیاری 
دستمزد، جاری سازی مقررات ضدتبعیض، حقوق تعطیالت و بیماری است. با این توصیف، 
در بخش هایی که در ادامه می آید، چگونگی طبقه بندی کارکنان پلتفرمی در کشورهای عضو 
اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی و اینکه چه مقررات جدیدی در حال حاضر در این بافت 

مورد بحث است، تشریح می شود.
استاندارد  از رسته های  به یکی  پلتفرمی  اینکه کارکنان  به  در مقررات کشوری  معمواًل 
شغلی تعلق دارند اشاره ای نمی شود )برگ، 2016: 18(. این امر، با توجه به ناهمگونی قابل 
میان  روابط  در  موجود  تنوع  و   )2 بخش  )نک:  پلتفرمی  کسب وکارهای  فعالیت های  توجه 
یک  موجب  خود  و   )2017 همکاران،  و  )لنارتس2  نیست  شگفت آور  پلتفرم ها،  و  کارکنان 
چالش عمومی برای طبقه بندی این کسب وکارهاست. در عمل، اغلب پلتفرم دربارۀ اهمیت 
)ِداستفانو،  می کند  تعریف  خود  خاص  شرایط  در  را  کار  طبقه بندی  و  می گیرد  تصمیم  کار 
در  مستقل  پیمانکاران  موارد  بیشتر  در  پلتفرمی  کارکنان  اینکه  نتیجه  بعد(.  به   12  :2016
لبراستاین6، 2015(. مواردی که  نظر گرفته می شوند )ریساک3 و وارتر4، 2015؛ اسمیت5 و 
کارکنان پلتفرمی، نیروهای استخدامی در نظر گرفته شوند، مثل کارکنان دلیورو )تا حدی( و 
اینستاکارت6، بیش از آنکه هنجار باشند استثنا هستند. معمواًل برای طبقه بندی کارکنان گیگ 
مقررات از  پیش  موجود به کار برده می شود که مشخص شده است در کشورهای مختلف 

1. Heeks    2. Lenaerts
3. Warter    4. Smith
5. Leberstein   6. Instacart
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تفاوت زیادی با هم دارند. در برخی از دولت ها )مثل اسلواکی و دانمارک( کارکنان پلتفرمی، 
افراد مشمول خوداشتغالی در نظر گرفته می شوند. دیگران طبقه بندی از پیش  تعیین شده ای را 
برای کسب وکارهای انتخاب شدۀ پلتفرمی در نظر می گیرند. برای مثال، در فرانسه و سوئیس، 
طبق قانون بیمۀ اجتماعی، رانندگان اوبر به  عنوان نیروهای استخدامی فعالیت می کنند، در 
حالی  که همین افراد در مجارستان به  عنوان افراد مشمول خوداشتغالی ثبت می شوند. با این 
حال، بیشتر کشورها رویکرد منعطفی را در پیش می گیرند؛ به این معنا که افراد با استفاده 
از چیزی شبیه به آزمون طبقه بندی، به  صورت مورد به مورد بررسی و طبقه بندی می شوند. 
اقتصاد  برای ماهیت نوع جدید کار  آزمون های طبقه بندی سنتی  این  به کارگیری و تطبیق 

گیگ چالش برانگیز است.
سال های  در  قانونی،  کاستی های  و  پلتفرمی  کسب وکار  جدید  ویژگی های  به  توجه  با 
اخیر پرونده های دادخواهی بی شماری در زمینۀ چگونگی طبقه بندی این کارکنان به جریان 
افتاده است. ظاهراً بیشتر این پرونده ها مربوط به پلتفرم های محلی، همچون تحویل کاال، 
خدمات خودرو، و پلتفرم های خدمات خانگی است )ِداستفانو، 2016(. یک نقطۀ عطف مهم 
برای طبقه بندی کارکنان گیگ، دست کم در اروپا، حکم اخیر دیوان عدالت اروپا1 است که 
در دسامبر 2017 تصویب شد. بر اساس این حکم، پلتفرم اوبر باید یک شرکت حمل ونقل در 
نظر گرفته شود، نه شغلی ارائه کنندۀ خدمات جامعۀ اطالعاتی. در حالی  که حکم دیوان عدالت 
اروپا )2017( مستقیمًا به موضوع طبقه بندی کارکنان پلتفرمی نمی پردازد، تأثیر تعیین کننده ای 
در این بحث دارد. در واقع، دیوان عدالت اروپا در حکم خود تأکید کرده است که اوبر نفوذ 
و کنترل قابل توجهی بر شرایطی که رانندگان در فضای فناوری های نوین به ارائۀ خدمت 
می پردازند اعمال می کند )مثل رتبه بندی عملکرد(.2 برای تأیید الزم به ذکر است که این 
امکانات فنی جدیِد کنترلی و اثر آن ها بر روابط کاری، تأثیر مهمی بر حکم صادرشده از سوی 

1. ECJ= European Court of Justice
2. همچنین در کشورهای مختلف، مثل انگلستان، برای طبقه بندی روابط کاری بر میزان کنترلی که پلتفرم ها اعمال 

.)2017( )Taylor( می کنند تمرکز شده است. نک: گزارش تیلور
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دیوان عدالت اروپا دارد که به احتمال زیاد بر آزمون های طبقه بندی کشوری اثرگذار خواهد 
بود و همچنین فراتر از پروندۀ شرکت اوبر عمل خواهد کرد.

6ـ1. معرفی دستۀ سوم کارکنان: کاری چالش برانگیز

با توجه به چالش طبقه بندی کارکنان پلتفرمی بر پایۀ طبقه بندی سنتی دوگانه )استخدامی 
در برابر مشمول خوداشتغالی(، در برخی کشورها این بحث مطرح است که دستۀ سومی از 
کارکنان، در میان دو گروه استخدامی و مشمول خوداشتغالی، تعریف شوند. در نتیجه، این 
پیشنهاد مطرح شده است که به این دسته از کارکنان، در مقایسه با گروه مشمول خوداشتغالی، 
دسترسی گسترده تری به بیمه های اجتماعی داده شود. برای مثال، در امریکا این بحث مطرح 
است که جایگاه یک نیروی مستقل تعیین شود )هریس و کروگر، 2015؛  هاگیو1، 2015(. این 
کارکنان باید )همچون پیمانکاران مستقل( قادر به انتخاب زمان، مکان و محتوای کارشان 
نیروهای  )همانند  گیرند  قرار  کنترل  از  باالتری  سطح  معرض  در  است  ممکن  اما  باشند، 
استخدامی سنتی(. بحث های مشابهی در عربستان و فیلیپین در جریان است. ذکر این نکته 
اهمیت دارد که همین حاال دسته بندی های حّدوسطی کارکنان در کشورهای مختلف عضو 
اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی اعمال می شود. نگاه دقیق تر به این موضوع در زیر نشان 
از تفاوت بسیار زیاد در تعریف این مقوله ها و اینکه این برنامه می تواند در عمل چقدر چالش 

برانگیز باشد دارد.
درآمد  از  مشخصی  درصد  کانادا(  یا  پرتغال  اسپانیا،  آلمان،  )مثل  دولت ها  از  برخی  در 
کسب وکارهای پیمانکاری )معمواًل 50 تا 80 درصد( باید از همان مشتری به  دست بیاید تا 
پیمانکاِر وابسته در نظر گرفته شود )ِداستفانو، 2016(. با این حال، ارزیابی می شود که شرایط 
و هزینه بر خواهد  افراد حقیقی چالش برانگیز  یا  برای مجموعه ها  اقتصاد گیگ  در  درآمدی 
پلتفرم ها  انجام شغل ها و وظایف متفاوتی برای  به  اقتصاد گیگ معمواًل  بود؛ زیرا کارکنان 

1. Hagiu
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و مشتریان متفاوت مبادرت می ورزند.1 ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که مشتریان 
نمی توانند بر اینکه چه درصدی از درآمد کارکنان پلتفرمی را می پردازند چندان کنترلی داشته 
باشند. در نتیجه، وجود طبقۀ سومی از کارکنان که به درآمد نسبی پیوند می خورد، ممکن 
است عدم اطمینان مشتریان را دربارۀ هزینه ها و تعهداتشان افزایش دهد )ِداستفانو، 2016( و 

در رشد اقتصاد دیجیتال اختالل ایجاد کند.
دیگر کشورها )مثل انگلستان، ایتالیا و اتریش( بر اساس شاخص کیفی نوعی طبقه بندی 
نیروهای  )همچون  »کارگر«  یک  انگلستان  در  مثال،  برای  می کنند.  اعمال  را  متوسط 
استخدامی معمولی( در انتخاب زمان و مکان کار خود محدودیت دارد، اما این حق را دارد 
که )مانند نیروهای مشمول خوداشتغالی( دربارۀ قبول یا رد هر پیشنهاد کاری تازه ای تصمیم 
بگیرد. »کارگران« ممکن است از حمایت های مختلف مربوط به اشتغال، مثل برخورداری از 
حداقل دریافتی یا تعطیالت ساالنه، بهره مند شوند، اما از زمینه های دیگر، مثل پرداخت های 
ناپیوسته  کار  الگوی  با  »کارگر«  طبقۀ  عمل،  در   .)2016 )ِداستفانو،  باشند  محروم  اضافی، 
با موانع بسیار زیادی روبه روست )آدامز2 و همکاران،  انگلستان،  از نظر وضعیت اشتغال در 
2015؛ ِداستفانو، 2016(. در نتیجه، این وضعیت بینابین ممکن است از شکل های استخدامی 
روابط  موقتی  دسته بندی  با  ایتالیا  در  مشابهی  تجربیات  شود.  دور  محافظت شده  استاندارد 
اقتصادی،  توسعۀ  و  )سازمان همکاری  دارد  فرعی«3 وجود  کاری  به »روابط  کاری موسوم 
2018الف(. در آغاز، مشاغلی که از این نوع از قراردادهای کاری استفاده می کردند، ملزم به 
پرداخت هزینه های مشارکت اجتماعی نبودند. این امر منجر به رشد قابل توجه این نوع از 
کار شد و طبق نظر کارشناسان، اغلب کارکنان جدید مشمول این نوع از دسته بندی شغلی 
کسانی هستند که پیش از این در دستۀ نیروهای استخدامی طبقه بندی شده بودند )ِداستفانو 

1. برای مثال، نک: سرفلینگ )2018( که نشان می دهد کار برای بیش از 4 پلتفرم )29 درصد پاسخ دهندگان( و انجام 
بیش از 30 وظیفه در طول هفته )28 درصد( غیرعادی نیست.

2. Adams
3. para-subordinate
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و آلویزی1، 2018(. با افزودن دسته های شغلی جدید شفافیت مقررات برای همۀ ذی نفعاِن 
درگیر کاهش می یابد و از این طریق، پتانسیل نبوِد اطمینان و طبقه بندی نامناسب را افزایش 
از  می دهد. به نظر پینگرا2 )2018(، این یکی از درس های معرفی یک دستۀ شغلی میانی 
دسته بندی های  است  به عالوه، ممکن  است.  اتریش  در  آزاد(3  )قرارداد  پیمانکاران مستقل 
کارکنان  صحیح  طبقه بندی  به  مربوط  شکایت  پرونده های  آمار  افزایش  به  شغلی  بعدی 
بینجامد. به  طور کلی، این تجربیات نشان می دهند که معرفی دستۀ سومی برای کارکنان در 

عمل چالش برانگیز است و باید به  طور کامل از قبل ارزیابی شود.
کشورهای مختلفی، آن هم فقط به  دلیل وجود نوع جدیدی از کارکنان که در پلتفرم ها 
مشغول به کارند، در پی تعریف جایگاه جدیدی برای کارکنان هستند. بلژیک از جملۀ معدود 
)نک: بخش 8(.  را طراحی کرده است  قبل چنین سازوکار خاصی  از  کشورهایی است که 
انگیزۀ اصلی پشت این تصمیم، به حرکت درآوردن این بخش جدید دیجیتال در اقتصاد و 
تضمین وجود استانداردهای مناسب کاری است )دکرو4، 2016(. در حالی  که این ها نکات 
درستی هستند، این پرسش مطرح است که چرا چنین رفتار ویژه ای مورد نیاز است، آن هم 
بیشتر برای کارکنان اقتصاد گیگ و نه برای افراد شاغل در دیگر انواع مشاغل غیراستاندارد، 
مثل بنگاه های کاریابی یا شغل هایی که شیفت های بدون برنامه ریزی دارند و کارکنان باید 
اغلب در داشتن شرایط  این ها مشاغلی هستند که  باشند.  همیشه منتظر تماس های کاری 
نامناسب، ویژگی هایی مشابه کسب وکارهای پلتفرمی دارند. به عالوه، باید این موضوع مورد 
آن ها،  با  مرتبط  نیاز  مورد  و خدمات  فناورانه  پیشرفت های  به  توجه  با  که  گیرد  قرار  توجه 
بنابراین هر طبقه بندی یا  چشم انداز کسب وکار پلتفرمی ممکن است به سرعت توسعه یابد. 

1. Aloisi
2. Pingerra
3. Freie Dienstnehmer

 از انواع استخدام قانونی در اتریش با لحاظ کردن برخی جنبه های مالیاتی مربوط به خوداشتغالی که از سال 2008 به  
مثابۀ یکی از اَشکال اشتغال کارمزدی استفاده می شود. م.

4. De Croo
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بر عکس، سایر کشورها  به زودی منسوخ شود.  پلتفرمی ممکن است  از کسب وکار  تعریفی 
تاکنون با معرفی اساس نامۀ ویژه ای برای کارکنان پلتفرمی مخالفت کرده اند )آژانس اروپایی 

ایمنی و سالمت در محیط کار1، 2017: 63(. 
سطح  در  طبقه بندی  هماهنگ  شیوه های  اتخاذ  دربارۀ  هم  بحث هایی  دیگر،  سوی  از 
پیشنهاد می کند که کارکنان  برای مثال، شوستر2 )2018( چنین  بین المللی در میان است. 
پلتفرمی همان نیروهای استخدامی در نظر گرفته شوند، مگر اینکه بر اساس آزمون جدیِد 
طبقه بندی، پلتفرم مورد نظر خالف آن را ثابت کند. در حال حاضر این بحث مطرح است 
که آیا این قانون قابل گنجانده شدن در بخش نامه های بعدی اتحادیۀ اروپا دربارۀ کسب وکار 
پلتفرمی هست یا نه، و به دنبال آن، قابلیت اعمال برای همۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا را 
دارد یا خیر؛ هرچند بعید به  نظر می رسد که چنین طبقه بندی هماهنگ بین المللی در موضوع 
کسب وکارهای پلتفرمی در آیندۀ نزدیک معرفی شود. مقایسه میان کشورها نشان می دهد که 
هنوز تفاوت های بسیار زیادی در قوانین کار و امور اجتماعی کشورهای مختلف وجود دارد 

)نک:  دسته بندی نوع سوم کارکنان در باال(.
در نتیجه الزم است مقررات و تعاریف سنتی با فرمت های جدیِد کار دیجیتال هماهنگ 
شود )هیوز و همکاران، 2017(. به  هر حال، اینکه آیا دسته بندی های جدیدی برای کار الزم 
است، هنوز مورد سؤال است. در پایان، اگر سیاست گذاران تصمیم بگیرند نیروهای استخدامی 
و افراد مشمول خوداشتغالی را در بیمه های اجتماعی در یک سطح قرار دهند، طبقه بندی کمتر 
مسئله ساز خواهد بود. با این روش می توان اطمینان داشت که فارغ از نوع شغل انتخاب شده، 

همۀ کارکنان از استانداردهای بیمه ای برخوردار خواهند بود.3

1. EU-OSHA= European Agency for Safety and Health at Work
2. Schuster

3. اما حتی در آن صورت هم سؤاالت متعددی به قوت خود باقی خواهند ماند که موجب می شوند تا باب بحث طبقه بندی 
همچنان باز بماند؛ برای مثال، اینکه آیا حداقل دستمزدها یا مشارکت کارفرمایان باید اعمال شود یا نه.
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7. کارکنان پلتفرمی تا چه حدی تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار می گیرند؟

به رغم محدودۀ همچنان کوچک کسب وکارهای پلتفرمی، برای سیاست گذاران مهم است که از 
قبل برای رشد محتمل و غیرقابل پیش بینی این شکل جدید از کار آمادگی داشته باشند. نگرانی 
اصلی در این زمینه، پوشش اندک بیمه های اجتماعی برای کارکنان پلتفرمی است. بنابراین هدف 
این بخش، ارزیابی این پوشش از دو منظر است: از منظر قانونی، ارزیابی اینکه آیا افراد )به اجبار یا 
داوطلبانه( به حمایت اجتماعی تصریح شده در قوانین و/ یا دستورالعمل های فعلی دسترسی دارند 
یا خیر؛ و از منظر تجربی، ارزیابی اینکه آیا افراد به  طور مؤثری تحت پوشش بیمه های اجتماعی 
قرار گرفته اند یا خیر. پوشش بیمه ای حقوقی، این امکان را برای کارکنان پلتفرمی فراهم می کند 
تا در برابر مخاطرات اصلی چرخۀ زندگی )مثل سالمندی، مرگ و معلولیت( بیمه باشند. این 
پیش نیازی مهم است، اما هیچ تضمینی برای پوشش بیمه ای مؤثر به دست نمی دهد. در واقع، 
در بیشتر مواقع، افراد برای مشارکت در یک طرح بیمۀ اجتماعی، دارای دانش، منابع و/ یا تمایل 
کافی نیستند، حتی اگر طبق قانون موظف به انجام این کار باشند. از این  رو، بسیار مهم است 

که پوشش بیمه ای از هر دو منظر حقوقی و تجربی مورد بررسی قرار گیرد.

7ـ1. پوشش بیمۀ حقوقی

اسپاسوا1 و همکاران )2017( برای 28 کشور عضو اتحادیۀ اروپا و 7 کشور اروپایی دیگر، 
مطالعه ای جامع دربارۀ پوشش حقوقی انجام داده اند. در این تحقیق، نویسندگان به این پرسش 
پاسخ می دهند که به  طور کلی افراد مشمول خوداشتغالی تا چه  اندازه به طرح های حمایت 
اجتماعی دسترسی دارند. از آنجا که بیشتر کارکنان پلتفرمی، کارکنان مشمول خوداشتغالی در 
نظر گرفته می شوند )نک: بخش 6(، این تحلیل می تواند داده های ارزشمندی برای مطالعه در 
اختیار بگذارد. به  طور کلی، مطالعۀ اسپاسوا و همکاران )2017( نشان می دهد که دسترسی 
به مراقبت های بهداشتی قانونی برای کارکنان مشمول خوداشتغالی در تقریبًا همۀ 28 کشور 
بازنشستگی  به طرح های  قانونی  است. همچنین دسترسی  در دسترس  اروپا  اتحادیۀ  عضو 

1. Spasova



68 /    اقتصاد پلتفرمی و نظام های تأمین اجتماعی

مصوب در بیشتر کشورها امکان پذیر است، حال آنکه دسترسی به خدمات مربوط به بیماری 
و مزایای مربوط به آسیب شغلی به  طور کلی در کشورهای اروپایی بسیار محدود است. با این 
حال، این نتایج فقط برای کسانی که فعالیت اصلی شان مشمول خوداشتغالی باشد انجام پذیر 
آنان  بیشتر  زیرا  نیست؛  برای کارکنان گیگ کاربردی  لزومًا  یافته ها  این  این  رو،  از  است.1 
کسب وکار پلتفرمی را به  مثابۀ یک شغل جانبی و در کنار یک شغل اصلی به  عنوان نیروی 
ادامه در تحلیل نگارنده آمده  استخدامی پیشه می کنند )نک: بخش 5(. همان  طور که در 

است، برای کارکنان پلتفرمی ممکن است پوشش حقوقی محدودتر باشد.
تحلیل نگارنده بر پایۀ پیمایشی بر روی 30 کشور عضو اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی 
در سراسر جهان انجام گرفته است )توضیح در کادر 3(. این پیمایش جهانی نشان می دهد 
که پوشش حقوقی طرح های بازنشستگی مصوب برای کارکنان پلتفرمِی مشمول خوداشتغالی 
از آنچه اسپاسوا و همکاران )2017( برای اروپا گزارش کرده اند کمتر است. تنها برای حدود 
نیمی )48 درصد( از کشورهای مورد مطالعه گزارش شده است که کارکنان پلتفرمِی مشمول 
خوداشتغالی به  طور کاماًل قانونی تحت پوشش طرح های بازنشستگی مصوب بوده اند. در 17 
درصد کشورها تنها بخشی از کارکنان پلتفرمِی مشمول خوداشتغالی تحت پوشش حقوقی 
طرح های بازنشستگی مصوب قرار می گیرند. 13 درصد کشورها در این باره پاسخی نداده اند. 
در 21 درصد باقی مانده هم اساسًا درآمد حاصل از کار پلتفرمِی مشمول خوداشتغالی تحت 
پوشش قرار نمی گیرد )نک: نمودار 3(. در نتیجه به  نظر می رسد که پوشش بیمه ای به ویژه در 
کشورهای با درآمد پایین و متوسط وجود ندارد؛ در این کشورها احتمااًل نظام های بیمه ای هم 
آن  قدر بالغ نشده اند. جالب اینکه برای این کشورها پتانسیل مهمی برای رشد آیندۀ پلتفرم ها 
پیش بینی شده است )کیوک و همکاران، 2015( و امروز بیشتر کارکنان پلتفرم های آنالین از 
کشورهای با درآمد پایین و متوسط می آیند )نک: جدول 3(. با این توصیف، خأل نسبتًا بزرِگ 

گزارش شده از پوشش بیمه ای در این کشورها نیازمند مطالعۀ جدی است.

1. اسپاسوا و همکاران )2017( بر خوداشتغالی فقط به  عنوان شغل اصلی تمرکز کرده اند.
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کادر 3. پیمایش بین کشوری بر روی کسب وکارهای پلتفرمی کشورهای عضو ایسا

بازنشستگی سراسر  برای مؤسسات  بوده که  بین کشوری  پرسش نامۀ  پیمایش حاضر یک 
پوشش  موضوع  در  پیمایش  بزرگ ترین  می دانیم،  که  آنجا  تا  و  است  شده  ارسال  جهان 
بیمه های اجتماعی برای کارکنان پلتفرمی است که تاکنون انجام شده است. پرسش نامه 
به 87 مؤسسۀ منتخب عضو شبکه اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی فرستاده شد. به  طور 
کلی، پژوهشگران پاسخ هایی از 30 کشور سراسر جهان در همۀ قاره ها و از کشورهایی با 
سطوح درآمد متفاوت دریافت کردند. در نتیجه، پاسخ های به دست آمده از کشورهای اروپایی و 
همچنین پاسخ های به دست آمده از کشورهایی با سطح درآمد متوسط و باال تا حدی بیش از 
اندازه برآورد شده اند )لیست شده در پانویس(.1 پرسش نامه شامل 20 سؤال عمدتاً چندگزینه ای 
در موضوع کسب وکار پلتفرمی2 بوده و قرار بوده است تا از منظر کشورهای مربوط پاسخ داده 
شود. به این ترتیب، موضوعات زیر مورد اشاره قرار گرفته است: 1. تناسب کسب وکار پلتفرمی؛ 
2. پوشش بیمۀ اجتماعی و حقوقی مؤثر برای کسب وکار پلتفرمی؛ 3. داده های آماری مربوط 

به کسب وکار پلتفرمی؛ 4. امور سیاست گذاری.

1. این کشورها در پیمایش مشارکت کرده اند: اتریش، آذربایجان، بلژیک، بلغارستان، کانادا، ساحل عاج )پ م(، استونی، 
فنالند، فرانسه، آلمان، گواتماال )پ م(، مجارستان، ایران، جامائیکا، قزاقستان، کوزوو، ماداگاسکار )پ م(، مراکش )پ م، 
مولداوی، هلند، عمان، فیلیپین )پ م(، پرتغال، روسیه، عربستان، سنگاپور، اسلواکی، سوئد، سوئیس و ژاپن. »پ م« به 

معنی کشورهایی است که طبق طبقه بندی بانک جهانی، درآمد پایین یا پایین تر از حد متوسط دارند.
]»پ م= پایین تر از متوسط« برابر فارسی »LI= Low Income« در نظر گرفته شده است. ـ م.[

2. PW=  Platform Work
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نمودار 3. پوشش حقوقی بازنشستگی مصوب برای کارکنان پلتفرمی مشمول خوداشتغالی در 
میان 30 کشور عضو اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی 

منبع: تحلیل نگارنده بر مبنای نتایج پیمایش بر روی 30 کشور عضو اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی 

در صورتی که کار پلتفرمی یک شغل جانبی باشد، تفاوت قابل توجهی در پوشش بیمه ای 
وجود دارد. همان  طور که در بخش 5 نشان داده شده است، در اقتصاد گیگ، بیشتر کارکنان 
پلتفرمی تنها به  اندازۀ درآمدی اضافه بر درآمد اصلِی خود به  عنوان نیروی استخدامی به  دست 
می آورند. این درآمد اضافِی پلتفرمی در دوسوم کشورهای مورد مطالعه به  طور قانونی تحت 
پوشش بیمه قرار نگرفته است )نک: نمودار 4(. سه دلیل اصلی برای این موضوع می توان 
برشمرد: نخست، یک سوم کشورها اساسًا درآمد اضافی حاصل از خوداشتغالی را تحت پوشش 
بیمه قرار نمی دهند )یا مانند عربستان فقط به  صورت داوطلبانه تحت پوشش قرار می دهند(؛ 
دوم، تقریبًا یک سوم دیگر این درآمد جانبی را تحت پوشش قرار می دهند، فقط در صورتی که 
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به حد خاصی از درآمد رسیده باشند. به  طور متوسط، کف این حد 26 درصد میانگین حقوق 
کشوری است.1 تفاوت قابل توجهی در این موضوع در بین کشورها وجود دارد. در حالی  که 
حد کف در سوئیس 4 درصد است، این عدد در پرتغال برابر با 133 درصد است. سوم، برخی 
کشورها )مثل استونی، پرتغال و فنالند( درآمد اضافی را هم تحت پوشش قرار می دهند، تنها 
در صورتی که شامل دریافتی منظمی باشد. نتیجۀ مهم این مطالعه این است که درآمد اغلب 
صاحبان مشاغل جانبی که نمایندۀ اکثریت کارکنان پلتفرمی هستند، تحت پوشش طرح های 
بیمه ای مصوب قرار نگرفته است که این امر پیامدهای منفی برای امور بازنشستگی به دنبال 

خواهد داشت.

1. کف متوسط 13درصد از درآمد متوسط در هر کشور است.
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نمودار 4. پوشش حقوقی بازنشستگی کارکنان پلتفرمی مشمول خوداشتغالی که تنها درآمدی 
اضافه بر حقوق اصلی حاصل از استخدام خود دریافت می کنند.

منبع: تحلیل نگارنده بر پایۀ پیمایش بر روی 30 کشور عضو اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی
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7ـ2. پوشش مؤثر بیمه ای

متأسفانه تحقیقات دربارۀ پوشش مؤثر بیمه های اجتماعی برای کارکنان پلتفرمی همچنان بسیار 
محدود است.1 همۀ مطالعات موجود از شکافی عمیق در پوشش های بیمه ای خبر می دهند که 
به ویژه اگر کار پلتفرمی در سال های پیِش رو به  رشد خود ادامه دهد،  باید یکی از دغدغه های مهم 
سیاست گذاران باشد. کارکنان پلتفرمی اغلب از برخورداری از پوشش بیمه ای مراقبتی و بهداشتی 
خبر داده اند، حال آنکه به  طور کلی پوشش دیگر شاخه های بیمۀ اجتماعی بسیار محدود است 
نظر،  این  از  فورد و همکاران، 2017؛ برگ و همکاران، 2018(.  )جکسن و همکاران، 2017؛ 
مطالعات تجربی با قوانین حقوقی هماهنگی دارد )قباًل توضیح داده شده است(. نتایج ناهمگونی 
دربارۀ پوشش بیمه ای مؤثر کارکنان پلتفرمی که شغل دیگری بیرون از اقتصاد پلتفرمی هم دارند 
موجود است. شاید بتوان چنین فرض کرد که افراِد دارای شغل جانبی از پوشش بیمه ای خوبی از 
طریق شغل غیرپلتفرمی شان برخوردارند )فورد و همکاران، 2017(، اگرچه پوشش بیمه ای چندان 
قابل توجهی برای این گروه گزارش نمی شود، با این حال برگ و همکاران )2018( و جکسن و 
همکاران )2017( از شکاف های اندک اما همچنان مهم در پوشش بیمه ای خبر می دهند. به  طور 
کلی، اختالف ها و شکاف های موجود در پوشش بیمه ای افراد و گروه های مختلف بسیار گسترده تر 
از آن چیزی است که در مطالعه بر روی چگونگی دسترسی های قانونی به حمایت های اجتماعی 
مورد اشاره قرار می گیرد. برای نمونه در تحقیق فورد و همکاران )2017: 57( بر روی کشورهای 
اروپایی تنها حدود یک سوم )35.5 درصد( جمعی کاراِن شرکت کننده در تحقیق در زمان انجام 
مطالعه از یکی از طرح های بازنشستگی استفاده می کردند. اکثر افراد مورد مطالعه اعالم کرده بودند 
که )چه به  صورت دولتی و چه شخصی( به بیمۀ عمر )56 درصد( یا بیمۀ حوادث ناشی از کار )61 
درصد( دسترسی ندارند.2 این نتیجه در تضاد کامل با مطالعۀ اسپاسوا و همکاران )2017( است که 

انتخاب شده  بر کشورهای  یا  انتخاب شده )مثل جمعی کاران(  پلتفرمی  بر کارکنان  اغلب فقط  1. مطالعات بررسی شده 
تمرکز کرده اند.

2. مهم است که نتایج فورد و همکاران )2017( به  عنوان گزارش های فردِی مربوط به  دسترسی به حمایت های اجتماعی 
تفسیر شود. به  طور بالقوه، این امکان وجود دارد که میزان دسترسی به حمایت های اجتماعی بسیار بیشتر از آن چیزی باشد 

که گزارش شده است.
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دسترسی کامل به بیمۀ عمر و حوادث ناشی از کار را در تقریباً همۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا 
برای افراد مشمول خوداشتغالی گزارش کرده اند. اختالف موجود بین پوشش حقوقی و پوشش مؤثر 
بیمه ای می تواند نشان دهندۀ این باشد که بخش قابل توجهی از کارکنان پلتفرمی از حقوق و وظایف 

اجتماعی خود در موضوع حمایت های اجتماعی بی اطالع اند.
حتی در صورت اطالع رسانی کافی، تعداد قابل توجهی از کارکنان پلتفرمی درآمد خود را به 
مؤسسات دولتی گزارش نمی دهند. برای مثال، اخیراً یک تحقیق فرانسوی نشان داده است که تنها 
15درصد پاسخ دهندگان رقم دقیق درآمد خود را از محل کسب وکارهای پلتفرمی به مقامات دولتی 
اعالم می کنند. اغلب )59 درصد( در پاسخ اعالم کرده بودند که رقم درآمد خود را نخواهند گفت یا 
نمی دانند )25 درصد( )لرنولد1، 2018(. این مثال نشان می دهد که کالهبرداری های اجتماعی و مالیاتی 
ممکن است به  طور قابل توجهی در میان کارکنان پلتفرمی وجود داشته باشد. ناشناس بودن اشکال 
مختلف این کار جدید می تواند در باال رفتن امکان کالهبرداری در این کار نقشی کلیدی بازی کند. 
بسیاری از کارکنان پلتفرمی تماس مستقیمی با مشتریانشان ندارند. اغلب یک نشانی پست الکترونیک، 
نام مستعار یا پروفایل فیس بوک برای ثبت نام و انجام کار پلتفرمی کافی است )لرنولد، 2018(. همچنین 
اگر پلتفرم ها خارج از کشور باشند، آمار تقلب می تواند قابل توجه باشد؛ چون در آن صورت ممکن است 
کارکنان پلتفرمی آن ها را به  شیوه ای متفاوت از آنچه پلتفرم های خارجی برای مقامات دولتی کشورشان 
گزارش می دهند توصیف کنند. هزینه های باالی اداری برای اعالم درآمد پلتفرم ها می تواند دلیل 
دیگری بر احتمال وجود کالهبرداری در اقتصاد گیگ باشد. این هزینه های اداری ممکن است با درآمد 
ناچیزی که اغلب به  واسطۀ کار پلتفرمی به  دست می آید تناسبی نداشته باشد )نک: بخش 5( و بنابراین 
می تواند مانع خوداظهاری درست افراد دربارۀ درآمدشان باشد.2 به رغم این موضوع، در بخش بعدی به 

ابتکارات مختلف کشورها برای افزایش پوشش مؤثر بیمه ای پرداخته می شود.

1. Lhernould
2. منابع مالی محدود همچنین می تواند به کاهش پوشش بیمۀ اجتماعی مؤثر بینجامد. هرچند با توجه به تفاوت زیاد بین حداقل 
و حداکثر درآمد در اقتصاد گیگ، این امر ممکن است تنها برای برخی از گروه های کارکنان پلتفرمی رخ دهد )نک: بخش 5(. 
شکاف های مالی همچنین ممکن است برای کارکنان پلتفرمی در کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط اهمیت کمتری داشته 
باشد؛ زیرا آنان معمواًل بیشتر از میانگین حقوق دریافتی معمول در کشورشان به  دست می آورند )نک: کیوک و همکاران، 2015(.
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8. شیوه های مناسب برای افزایش پوشش مؤثر بیمه ای کدام اند؟

پوشش حقوقی بیمه برای کارهای پلتفرمی اولین گام برای اطمینان از این است که این اشکال 
جدید شغل به  اندازۀ کافی در برابر مخاطرات اصلی چرخۀ زندگی )بیماری، معلولیت، سالمندی 
و...( ایمن هستند. گرچه همان  طور که پیش از این مطرح شد، تضمینی برای اینکه افراد به 
افزایش پوشش مؤثر  این  رو،  از  )نک: بخش 7(.  ندارد  باشند وجود  بیمه شده   شیوۀ مؤثری 
بیمه ای دومین گام حیاتی برای بیمۀ اجتماعی کارکنان پلتفرمی با محافظت کافی است. برای 
این هدف، در بخش زیر اقدامات خوب مختلف در کشورهای عضو اتحادیۀ بین المللی تأمین 
اجتماعی، بررسی و ارائه می شود. برای به  دست  آوردن اطالعات مربوط به فعالیت های پلتفرمی 
با ابتکارات و مدل هایی آغاز می کنیم که پلتفرم ها را در مجموعه های مشارکتی، کمپین های 
اطالعات دیجیتال و ابتکارات خصوصی درگیر می کنند. در پایان، شیوه هایی برای از بین  بردن 

شکاف پوششی خدمات بیمه ای در کارکنان پلتفرم های آنالین جهانی بررسی می شوند.

8ـ1. شیوه های خوب: کسب اطالعات دربارۀ فعالیت های پلتفرمی

به  طور معمول، تنها کارکنان پلتفرمی که به  صورت منفرد کار می کنند، باید میزان درآمد و 
پرداختِی نهایی مشارکت های اجتماعی را اعالم کنند. این مورد تقریبًا در همۀ کشورهای مورد 
مطالعه در این تحقیق مشاهده شده است. به بیان دیگر، این به کارکنان پلتفرمی بستگی دارد 
که آیا مؤسسات دولتی در جریان فعالیت های پلتفرمی قرار بگیرند یا نه. اما همان  طور که در 
بخش 7 بحث شد، بسیاری از فعاالن در اقتصاد گیگ، ممکن است تمایل یا دانش محدودی 
برای  توصیه می شود  بنابراین  باشند.  داشته  پلتفرمی خود  فعالیت های  درست  تشریح  برای 
کسب اطالع از فعالیت های پلتفرمی از منابع دیگری بهره گرفته شود. در حال حاضر، برای 
نیل به این هدف، مدل های مختلفی در کشورهای عضو اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی 

وجود دارد که در سطور آینده به آن ها پرداخته خواهد شد.
سازوکار  از یک  داوطلبانه  که  دارند  را  امکان  این  بلژیک،  در  پلتفرم ها  سال 2017،  از 
در  کارکنان  که  درآمدی  دربارۀ  موظف اند  مشارکت کننده  پلتفرم های  کنند.  استفاده  مالیاتی 
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پلتفرمشان به دست می آورند، مستقیمًا به کارگزاران مالیاتی1 اطالع دهند. اطالعاتی که دفاتر 
مالیاتی گردآوری می کنند، در اختیار آژانس های بیمۀ اجتماعی قرار می گیرند. پلتفرم ها باید 
مجوزهایشان را از مقامات دولتی دریافت کنند، به دست آنان سازماندهی شوند و خدمات 
بین فردی را بین دو مشترک هم رده ارائه کنند.2 افزون بر این ها، آنان باید هر گونه پرداخت 
نقدی را ممنوع کنند و پرداخت ها باید از طریق پلتفرم صورت گیرد، نه افراد. به این ترتیب، 
مسئوالن بهتر می توانند نقل وانتقاالت مالی را رصد کنند )آژانس اروپایی ایمنی و سالمت 
درمانی  مطلوب  خدمات  از  مجاز  پلتفرم های  کارکنان  عوض،  در   .)62  :2017 کار،  محیط 
برخوردار می شوند: تا سقف 6130 یورو در سال )در سال 2018(، برابر با 14 درصد درآمد 
متوسط تمام وقت کشوری. درآمد پلتفرم، درآمد حرفه ای در نظر گرفته نمی شود و از پرداخت 
مالیات و اجبار برای مشارکت های اجتماعی معاف است.3 افزون بر این، کسانی که از طریق 
می شوند.4  اداری  دوندگی های  درگیر  کمتر  می کنند،  کسب  اضافی  درآمد  پلتفرمی  اقتصاد 
هدف اصلی این رفتار متمایزکننده، تشویق اقتصاد پلتفرمی در بلژیک است.5 تا اینجا تنها 

پلتفرم های برگزیده )مانند لیست مینوت6( در این سازوکار جدید مشارکت کرده اند. 
شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه قوانین جدید، با افزایش فرصت های درآمد انعطاف پذیر 
برای بسیاری از افراد، موجب رشد فزایندۀ اقتصاد گیگ در بلژیک شده  است. هرچند موضوع 
مشارکت  هزینه های  از  پلتفرمی  درآمد  معافیت  مهمی هم هست.  جنبه های  بلژیک حاوی 
اجتماعی، پایه های تأمین مالی طرح های تأمین اجتماعی در بلژیک را که در حال حاضر با 
سالخوردگی جمعیت به چالش کشیده شده و ممکن است در نهایت به سود ناکافی منجر 

1. tax authority
2. به این ترتیب، خدمات ارائه شده به شرکت ها و پلتفرم هایی که به فروش کاال می پردازند )مانند ایربی ان بی(، مستثنا 

.)2018 ،)ListMinut( می شود )نک: لیست مینوت
3. مصاحبه با ارائه دهندگان پلتفرم های بلژیکی

4. آن ها از ثبت نام در سامانۀ ثبت شرکت های بلژیک و همچنین ثبت درخواست شمارۀ مالیات بر ارزش افزوده معاف اند.
5. نک: دوکرو )2016(. پیش از وجود چنین قانونی در بلژیک و پیش از آنکه کارکنان پلتفرم های حقوقی، به  عنوان کارآفرینان 

خرد )mini-entrepreneurs( با تعهدات گسترده روبه رو شوند، از تکالیف مالیاتی و بیمۀ اجتماعی محدود بهره مند بودند.
6. ListMinut 



رشد کسب وکار پلتفرمی   / 77

شغل های  بیشتِر  جایگزینی  به  است  ممکن  امر  این  این،  بر  افزون  می کند.  تضعیف  شود، 
استخدامی استاندارد با شکل های کمتر محافظت شده ای از خوداشتغالی منجر شود و باعث 
که  می کند  روشن  بلژیک  مثال  بنابراین  شود.  غیرپلتفرمی  کارکنان  با  رقابت  شکل  تغییر 
تشویق اقتصاد پلتفرمی می تواند به پیچیدگی در مبادالت تجاری منجر شود. افزون بر این، 
مورد بلژیک نشان می دهد که گزارش های درآمدی اغلب فقط از طریق پلتفرم های داخل یک 
کشور ارائه می شود. بر اساس اطالع نگارنده، پلتفرم های مستقر در خارج از کشورها تاکنون 
تمایلی برای ثبت شدن با قوانین جدید از خود نشان نداده اند )سنای فرانسه1، 2017(. این 

دغدغه ای است که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد. 
فرانسه برای به  دست  آوردن اطالعات درآمدی کارکنان پلتفرمی رویکرد دیگری را در پیش 
گرفت: سازمان گردآوری مشارکت ها )ACCOS(2 و کارگزاران مالیاتی مجازند تا از ارائه کنندگان 
پلتفرمی، اسامی کارکنانی را بپرسند که درآمدی باالتر از حدی مشخص و در بازۀ زمانی خاصی 
کسب کرده اند. این قانون اولین بار در سال 2014 در مجلس مطرح شد و برای پلتفرم های مختلف 
مستقر در فرانسه به  کار رفت. هرچند مانند مورد بلژیک، بیشتر پلتفرم های خارجی تاکنون از دادن 
اطالعات درخواستی طفره رفته اند؛ زیرا نمی خواهند خود را در چارچوب آیین نامه های فرانسوی 
محدود کنند.3 در اکتبر 2018، فرانسه قانون جدیدی به تصویب رساند که بر مبنای آن، از سال 
2019 به بعد، پلتفرم ها )پلتفرم هایی که از حد مشخصی بیشتر درآمد داشته باشند( موظف اند سالی 
یک  بار اطالعات کامل درآمد پلتفرمی همۀ کارکنان خود را به همراه جزئیات در اختیار ادارۀ مالیات 
بگذارند. این اطالعات به سازمان گردآوری مشارکت ها فرستاده می شود. عدم همکاری پلتفرم ها 

.)4EY، 2018( موجب جریمۀ 5 درصدی بابت درآمدهای اعالم نشده می شود

1. French Senat 
2. Aboriginal Community Controlled Organisations

3. این اغلب در صورتی که پلتفرم ها ساختمان دائمی در فرانسه داشته باشند هم اتفاق می افتد؛ زیرا قراردادهای کاری 
هممچنان با شرکت هایی در خارج از فرانسه منعقد می شوند )نک: سنای فرانسه، 2017: 48 به بعد(.

4. احتمااًل مخفف نام شرکت ارنست اند یانگ )Ernst & Young(، شرکت خدمات شغلی بریتانیایی، است که جزو چهار 
حسابرس بزرگ در سطح بین المللی شناخته می شوند و خدمات خدماتی، از جمله، حسابرسی، تضمین، مالیات، مشاوره، ریاضیات 
بیمه سنجی )اکچوئری(، تأمین مالی شرکتی و امور حقوقی، ارائه می دهند. این شرکت صدها دفتر در کشورهای مختلف دارد. م.
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در ایاالت متحده، مانند فرانسه، پلتفرم ها موظف اند اطالعات مربوط به درآمد به دست آمده شان 
را به ادارۀ مالیات و پرداخت کنندگان مالیات ارائه دهند. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، پلتفرم هایی 
که به  عنوان طرفی قابل اعتماد در یک معامله مشارکت می کنند، ملزم به پر کردن فرم های 
مالیاتی )K-1099( کارکنانشان با درآمد ناخالص به دست آمده در پلتفرمشان هستند. اگرچه این 
اجبار فقط در صورتی عملی می شود که ارزش معامالت ثبت شدۀ کارکنان پلتفرمی از 20.000 
دالر امریکا در سال باالتر باشد یا برای یک پلتفرم بیش از 200 معامله ثبت شده باشد. به  دلیل 
این اعداد و ارقاِم بسیار باال که برای حداقل درآمد پلتفرم ها در نظر گرفته شده است، عماًل بیشتر 
فعالیت های پلتفرمی در امریکا به آژانس های عمومی گزارش نمی شود. افزون بر این، گفته 

می شود پلتفرم های کوچک تر در انتقال داده ها همکاری نمی کنند. 
نگاهی به یک تجربۀ خوب در اروگوئه که در سال 2017 جایزۀ تأمین اجتماعی حوزۀ محلی 
ایسا را به  دست آورد، جالب می نماید )ایسا، 2017(. اروگوئه، مثل بسیاری از همسایگانش در 
امریکای التین، به  طور سنتی بازار کار غیررسمی بزرگی دارد. بسیاری از این نگران بودند که 
صعود ناگهانی اقتصاد پلتفرمی، با پیامدهای منفی برای پوشش حمایت اجتماعی، به بزرگ تر 
شدن این اقتصاد غیررسمی دامن خواهد زد )آدکو1، 2018(. به  هر حال، نمونۀ اروگوئه نشان 
می دهد که این سرنوشتی محتوم نیست: از سال 2017، رانندگان پلتفرم های حمل ونقل در 
اروگوئه )مانند اوبر و کبیفای2( موظف شدند تا در یک افزونۀ همگانی تلفن همراه، به  عنوان 
کسب وکاری کوچک، با حضور آژانس های بیمۀ اجتماعی )BPS(3 و همین طور کارگزاران 
مالیاتی، ثبت نام کنند. رانندگان تنها با داشتن مدارک مربوط به این ثبت نام مجاز به فعالیت 

در پلتفرم حمل ونقل هستند. 
مدل اروگوئه یک مدل موفق است؛ زیرا همۀ ذی نفعان درگیر، برای مشارکت در سیستم 
انگیزه دارند. از طریق این پلتفرم دیجیتال، رانندگان به آسانی به خیل عظیمی از مشتریان 

1. Adecco
2. Cabify
3. Business Process Services 
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بالقوه دسترسی خواهند داشت. به  نظر می رسد برای بسیاری از آنان مزایای این دسترسی 
فراتر از هزینه های مالیاتی و بیمه ای است که در پی می آید. در واقع، در سال نخست، 3600 
راننده که پیش از آن به  طور غیررسمی مشغول به کار بودند، در افزونۀ عمومی ثبت نام کردند 
)آدکو، 2018(. پلتفرم ها به دقت ثبت نام رانندگان را کنترل می کنند؛ زیرا در غیر این صورت 
ممکن است مجوز کاری شان برای حضور در بازار کار اروگوئه با خطر لغو شدن روبه رو شود. 
افزون بر این، دولت به پلتفرم های حمل ونقل اطمینان داده است که رانندگان آن ها مشموالن 
خوداشتغالی در نظر گرفته خواهند شد. به  هر حال، اینکه آیا این ضمانت را می توان شرط 
موفقیت مدل اروگوئه در نظر گرفت یا خیر، محل بحث است؛ اما باالخره باید گفت که این 
مدل برای دولت هم سودمند است. مؤسسات دولتی اطالعات مربوط به فعالیت های پلتفرمی 
را با هزینه نسبتًا اندک به  دست می آورند، مشارکت اجتماعی بیشتری نصیبشان می شود و 
به  طور کلی، مثال کشور  بیشتری دریافت می کنند.  مالیات  افزایش رسمیت کارها  به مدد 
اروگوئه نشان می دهد که اقتصاد دیجیتال فرصت های جدیدی را پیِش روی آژانس های بیمۀ 
اجتماعی می گذارد تا با بهره گیری از فناوری های مدرن و مشوق های هوشمندانه برای همۀ 
ذی نفعان درگیر، پوشش مؤثر بیمه ای را افزایش دهند. اما کاربرد این مدل هم محدود به کار 
پلتفرمی فیزیکی محلی است. پلتفرم های آنالین در سطح جهانی انگیزۀ کمی برای هماهنگی 
با چنین مقرراتی دارند. امتناع از دسترسی به بازار ملی برای آنان تهدید محسوب نمی شود؛ 

زیرا به راحتی می توانند نیروهایشان را از دیگر کشورها که کنترل کمتری دارند جذب کنند.1
دولت استونی رویکردی تدریجی تر را در پیش گرفته است. این کشور در سال 2016 یک 
قرارداد همکاری با پلتفرم اوبر )و بعد تاکسیفای2( مبنی بر گزارش خودکار درآمد رانندگان 
امضا کرد. شورای گمرک و مالیات استونی3 برای ایجاد امکان تبادل این داده ها، یک ماژول 
بودجه ای برای اوبر تعریف کرد و در اختیار آن گذاشت. بر این اساس، رانندگان اوبر می توانند 

1. اگر بازار ملی بسیار بزرگ باشد، این موقعیت می تواند متفاوت شود، برای مثال در مورد دو کشور هند و چین.
2. Taxifi
3. ETCB= Estonian Tax and Customs Board
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اختیار شورای  در  را  درآمدشان  به  داده های مربوط  تا  اجازه دهند  اوبر  به شرکت  داوطلبانه 
گمرک و مالیات کشور بگذارد؛ این بسیار شبیه همان روندی است که وقتی کارفرمایان یا 
بانک ها اطالعات درآمدی شغل های استاندارد را در اختیار کارگزاران مالیاتی می گذارند طی 
پیش فرض  مالیاتِی  اظهارنامه های  در  خودکار  طور  به   کارکنان  درآمدی  داده های  می شود. 
وارد می شود. سپس مالیات دهندگان می توانند برای تخمین سود مشمول مالیات، هزینه های 
برای  ابزار جدید  این  مالیاتی پیش فرض اضافه کنند.  اظهارنامۀ  به  را  پلتفرمی خود  فعالیت 
گزارش درآمد، به  عنوان یک سرویس خدماتی اضافی به کارکنان ارائه می شود. اما البته از 
نگاه دولت، هدف اصلی از به کارگیری این ابزار، باال بردن ضریب تمکین مالیاتی و دسترسی 
به اطالعات درآمدی و فعالیت های کارکنان پلتفرمی است )سنای فرانسه، 2017: 116 به 
مالیات  اظهارنامه های  تعداد  اجرا  اوِل  سال  در  پروژه  این  رسمی،  داده های  طبق  بر  بعد(. 
به  نظر  کوچک  اعداد  این  هرچند  داد.  افزایش  مورد   319 به   69 از  را  رانندگان  درآمد  بر 
می شوند  محسوب  مالحظه ای  قابل  افزایش  استونی  چون  کوچکی  کشور  برای  می رسند، 
)شورای گمرک و مالیات استونی، 2017(. باید افزود که موفقیت این پروژه به میزان مشارکت 

داوطلبانۀ رانندگان )و پلتفرم ها( بستگی دارد.
تاکنون سازوکار جدید گزارش گیری استونی تنها برای اهداف مالیاتی به  کار گرفته شده 
است. با این حال، این طرح را می توان برای طرح های بیمۀ اجتماعی هم به سادگی توسعه داد. 
یک ویژگی جالب مورد استونی رویکرد تدریجی آن است. آن ها به  جای معرفی یک قانون 
جدید، با یک پروژۀ آزمایشی بر روی انتقال داده با پلتفرم های برگزیده آغاز کردند. این شیوه 
کمک کرد تا افزونه و میزان امکان پذیری این ابزار جدید مورد آزمون قرار گیرد و می تواند 
الگویی برای دیگر کشورهای عضو اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی هم باشد. استونی در 

گام بعدی قصد دارد این سیستم اطالعاتی را به دیگر پلتفرم ها گسترش دهد.
برای  مختلفی  راه های  که  می کنند  تأکید  مختلف  کشورهای  مثال های  کلی،  طور  به  
گرفتن اطالعات درآمدی از پلتفرم ها وجود دارد. برخی از این شیوه ها )مانند استونی( بر مبنای 
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همکاری داوطلبانۀ پلتفرم ها برنامه ریزی شده اند و برخی دیگر به کمک قانون پلتفرم ها را 
به ارائۀ گزارش متعهد می کنند )مانند فرانسه(. انتقال منظم داده ها تنها در امریکا )آن هم 
فقط برای کارکنانی با درآمد بسیار باال و تعداد معامالت زیاد( و فرانسه )پس از سال 2019( 
امکان پذیر است. در بلژیک و استونی تنها پلتفرم های برگزیده در نظام جدید انتقال داده ها 
مشارکت می کنند و در اروگوئه فقط پلتفرم های فعال در بخش حمل ونقل وارد این سیستم 
می شوند. بنابراین حتی در این کشورهای پیشرو، هنوز فاصلۀ زیادی تا فرایند انتقال کامل 
داده ها در اقتصاد پلتفرمی وجود دارد. این موضوع، با توجه به نوظهور بودن اقتصاد پلتفرمی و 
مطالبۀ عمومی برای کمتر تحت فشار گذاشتن این بازارهای جوان دیجیتال با تعهدات دولتی، 
چندان عجیب نیست )نک: بخش 3(. به هر روی، دولت ها باید آمادگی رشد قابل توجه اقتصاد 
یا  پلتفرم های برگزیده  با  باشند. نظام های داوطلبانه، پروژه های آزمایشی  پلتفرمی را داشته 
آیین نامه هایی که پلتفرم های کوچک تر )استارت آپ ها( را نادیده می گیرند می توانند نقطۀ آغاز 

خوبی برای گردآوری داده از پلتفرم ها باشند.
پلتفرمی  اقتصاد  امتیاز  سه  از  شده اند،  ارائه  به خوبی  که  کارهایی  همۀ  رابطه  این  در 
و  و ذخیره شده اند  ثبت  دیجیتالی  به  صورت  اقتصادی  معامالت  برخوردارند: نخست، همۀ 
به آسانی از سوی مقامات دولتی قابل پیگیری هستند. دوم، پلتفرم ها معمواًل اطالعات درآمدِی 
مربوط به شمار بسیار باالیی از کارکنان مشمول خوداشتغالی را به  طور متمرکز در یک جا 
گردآوری می کنند. دسترسی به این داده های جامع، در مقایسه با شرایطی که اطالعات هر یک 
از کارکنان به  صورت جداگانه گردآوری شود، می تواند هزینه های مؤسسات دولتی را کاهش 
دهد. سوم، گزارش متمرکز درآمدی که پلتفرم ها ارائه می کنند باری از روی دوش کارکنان 
پلتفرمی برمی دارد. این امر به کاهش هزینه های اداری برای کارکنان می انجامد و ممکن 
است پوشش مؤثر بیمه های اجتماعی را افزایش دهد. به این ترتیب، اقتصاد پلتفرمی جدید 
برای افزایش بهره وری حمایت ها و پوشش اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال  توسعه که 
شمار زیادی از کارکنانشان در بخش غیررسمی مشغول به کارند، با شانس بزرگی روبه روست 
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)سازمان همکاری اقتصادی اروپا2018b ،1: 195(. اگرچه نمونۀ شیوه های خوب به اجرادرآمده 
عمدتًا  پلتفرم های  به  بحث  مورد  عملِی  راه حل های  همۀ  دارند:  هم  دیگری  مشترک  جنبۀ 
فیزیکی و محلی وابسته اند که درون مرزهای یک کشور فعالیت دارند. چگونگی گردآوری 

داده از پلتفرم های آنالین جهانی در زیر بحث شده است.

8ـ2. روش های خوب: مجموعه های مشارکتی در محل

بگذارند، چرا در  اختیار  را در  به درآمد کارکنانشان  پلتفرم ها می توانند اطالعات مربوط  اگر 
مجموعه های مشارکتی حضور نیابند؟ روشن است که این شیوۀ گردآوری متمرکز مشارکت ها 
باید به کاهش رفت وآمدهای اداری کارکنان پلتفرمی کمک کند )سازمان همکاری و توسعۀ 
اقتصادی، 2018a(. این موضوع، به ویژه اگر آنان تنها چند ساعت در ماه کار کنند، می تواند 
عدد قابل توجهی باشد. همچنین در صورتی که مسئولیت پرداخت عوارض بر عهدۀ کارکنان 
این  رو، در  از  نباشد، میزان کالهبرداری در میان کارکنان گیگ هم کاهش خواهد یافت. 
ادامه مثال هایی از شرایطی که تمرکز مجموعه های مشارکتی از طریق پلتفرم ها انجام گرفته 

است مورد بحث قرار می گیرند.
در فرانسه کارکنان پلتفرمی می توانند )با انتخاب خودشان( به پلتفرم هایشان اجازه دهند 
آنان )کارآفرینان خرد( را برای کارکنان و به  جای  تا خوداظهارِی درآمدی یا گردش مالی 
آنان تهیه کنند و کمک ها را از طرف کارکنان در اختیار آژانس های بیمۀ اجتماعی بگذارند. 
به  را  مالیات ها(  )و  اجتماعی  مشارکت های   ،gigme.ch مانند  در سوئیس،  پلتفرم ها  برخی 
انتقال می دهند.2 این خدمات برای همۀ کارکنان   طور خودکار به نهادهای عمومِی مربوط 
مشابه  سازوکار  اندونزی  در  می شود.  ارائه  روشن  انتخاِب  امکان  بدون  مرتبط،  پلتفرم های 
دیگری برای پلتفرم های تاکسی موتوری )همچون گوجک3( راه اندازی شده است؛ جایی که 

1. OECE: Organisation européenne de coopération économique
2. نک: گیگ می )Gigme( )2018(. این پلتفرم، در صورت آماده  بودِن خدمات برای ارائه به شرکت ها، سرویس های همتا را 
به هم وصل می کند و به  عنوان کارفرما )آژانس کار موقت( وارد عمل می شود. خارجی ها اجازۀ فعالیت در گیگ می را ندارند.
3. GoJek
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رقم بسیار کمی از کرایۀ تاکسی ها به  طور خودکار بابت بیمۀ تصادفات هزینه می شود )سازمان 
جهانی کار و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، 2018(. در سنگاپور هم برخی پلتفرم ها 
اجتماعی  بیمۀ  مؤسسات  به  را  اجتماعی شان  مشارکت های  هزینه های  داوطلبانه  به  طور 
اجتماعی کارکنان مشمول  پلتفرمی است که کمک های  منتقل می کنند و گرب1 نخستین 

خوداشتغالی اش را، همانند مشارکت های کارفرمایان، هماهنگ می کند )گرب، 2018(.
استونی نشان داده است که در کنار پلتفرم ها همچنین ممکن است مؤسسات دیگر هم 
در مجموعه های مشارکتی درگیر باشند. کارکنان مشمول خوداشتغالی در استونی که خدمات 
خود را به  صورت گاه به گاه ارائه می دهند، از سال 2018 می توانند از مؤسسات مالی بخواهند 
تا مشارکت ها و مالیات های آنان را جمع آوری کنند. سپس بانک سهم ثابتی از میزان دریافتی 
هدایت  مالیاتی  کانال های  به  را  آن  و  ذخیره  را  درآمد(  میزان  به  بسته  درصد   40 یا   20(
می کند. نرخ مقطوع مالیات2 بازتابی از هزینه های معقول امروزی دربارۀ ارائۀ خدمات است. 
اگر کارکنان مشمول خوداشتغالی این مدل ساده شده را انتخاب کنند، از ارائۀ اظهارنامه های 
مالیاتی3، ثبت نام به  عنوان کارآفرین4 و ثبت سوابق هزینه ها معاف می شوند )شورای گمرک و 
مالیات استونی، 2018(. این مدل همچنین از نظر تئوری می تواند برای گردآوری کمک های 

اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
مورد شیلی هم جالب توجه است. در آنجا دولت به  طور خودکار از هر فاکتور الکترونیکِی 
خوداشتغالی که از دریافت این سیستم خودداری نکرده باشد، 10 درصد کسر و آن را به سمت 
صندوق بازنشستگِی انتخابی فرد هدایت می کند. جمع آوری بیشتر یا کمتر از حد، در پایان سال و 
پس از آنکه فرِد مشموِل خوداشتغالی اظهارنامۀ مالیاتی خود را ثبت کرد محاسبه می شود. سهولت 
در رونِد گردآوری مشارکت ها در عمل توسط خریداران خدمات شرکتی و از طرف مشموالن 

1. Grab
2. flat-rate levy
3. tax declarations
4. entrepreneur
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خوداشتغالی انجام می گیرد )برنامۀ مدیکر مدیکد1، 2018(. به بیان دیگر، گردآوری مشارکت ها 
تقلیدی از یک طرح مالیات بر ارزش افزوده2 است. این موضوع اهمیت دارد که مدل شیلیایی فقط 
با توجه به ابالِغ اجباری  شدِن فاکتورهای الکترونیکی برای مشاغل مشمول مالیات امکان پذیر شده 
است.3 این مثال نشان می دهد که مالیات و طرح های گردآوری کمک های اجتماعی باید در کنار 
هم بررسی شوند و توسعه یابند. شیلی در نظر دارد که از سال 2019 به بعد، استفاده از این طرح ها 
را برای همۀ کارکنان مشمول خوداشتغالی اجباری اعالم کند )آدکو، 2018(. فاکتورهای الکترونیک 
در بسیاری از کشورهای مختلف، مثل مکزیک و اکوادور، برای دسترسی به اطالعات فعالیت های 

.)201 :2018b ،پلتفرمی به  کار برده می شوند )سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی
سؤال این است که آیا مشارکت های اجتماعی باید بر پایۀ دریافتی ناخالص یا درآمد محاسبه 
شود. بر اساس دانسته های ما، در فرانسه، سوئیس و سنگاپور از درآمد ناخالص برای کاستن 
هزینه های ادارِی کارکنان و ارائه دهندگان پلتفرمی استفاده می شود )یعنی هیچ هزینه ای در نظر 
گرفته نمی شود(. یک روش جایگزین، کاستن از ارزش نرخ مقطوع مالیات است )نک: استونی(. 
هرچند این رویکرد استانداردشده، با توجه به ناهمگونی فعالیت پلتفرم ها و هزینه های مربوط 
به آن ها )هزینه های رانندگان ممکن است بیشتر از مترجمان باشد(، می تواند مشکل ساز باشد. 
بنابراین توجه به جمع آوری بیش از اندازه )ناشی از استفاده از درآمد ناخالص( بعد از آنکه افراد 

صورت های مالی خود را ارسال کردند، می تواند گزینۀ امیدوارکننده ای باشد )نک: شیلی(.
مثال ها حاکی از آن است که کارگزاران مالیاتی اغلب در تشخیص و گردآوری داده های 
مربوط به درآمد و مالیات پلتفرم ها پیشرفته ترند. پیمایش ما روشن می کند که همین امروز 
در تقریبًا نیمی از کشورهای مورد مطالعه )48 درصد( کارگزاران مالیاتی، آژانس های بیمۀ 
تطبیق  تبادل/  این  پلتفرمی مطلع می کنند.  درآمد کسب وکارهای  از  را  قانونی  بازنشستگی 
داده ها )مثاًل در فنالند یا پرتغال( فرصت کشف کالهبرداری های اجتماعی را افزایش می دهد. 

1. MMP= Medicare-Medicaid Plan 
2. value-added-tax

.)2018( )Nasdaq( 3. شیلی یکی از نخستین کشورهایی بود که این روش را به کار برد؛ نک: نزدک
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بنابراین، این همکاری باید بیشتر تقویت شود و یک سیستم جمع آوری مالیات/ مشارکت در 
نظر گرفته شود تا از هزینه ها و رفت وآمدهای اداری برای همۀ ذی نفعان درگیر کاسته شود.

عمل  در  پلتفرم ها  سوی  از  مشارکت ها  گردآوری  که  است  شده  داده  نشان  کل  در 
افزونۀ موبایلی آن، احتمااًل بیشتر  امکان پذیر و در حال حاضر در حال انجام است. هرچند 
)اندونزی  پلتفرم های برگزیده  تنها  اداری، هنوز محدود است. در واقع،  به  دلیل هزینه های 
درخواست  صورت  در  فقط  خدمات  یا  می دهند  ارائه  را  گردآوری شده  خدمات  سوئیس(  و 
کارکنان ارائه می شود )فرانسه(. ترکیبی از مالیات و گردآوری مشارکت های اجتماعی در شیلی 
نشان دهندۀ راهی امیدوارکننده و مقرون به صرفه برای دستیابی به سازوکاِر »همان قدر که 

پول درمی آوری مشارکت کن«1 برای کارکنان پلتفرمِی مشمول خوداشتغالی است.

8ـ3. روش خوب: کمپین های آگاهی رسانی و اطالع بخشی

ناآگاهی از حمایت های اجتماعی موجود هم در کم بودن پوشش مؤثر بیمۀ اجتماعی نقش 
اطالعاتی،  این شکاف  بر  غلبه  برای  دیجیتال  اقتصاد   .)7 بخش  )نک:  می کند  ایفا  مهمی 
فرصت های تازه ای برای دسترسی به اطالعات هدفمند و راه اندازی کمپین های آگاهی بخشی 
از خود  پلتفرمی می توانند مستقیمًا  اجتماعی فراهم می کند. کارکنان  بیمۀ  دربارۀ مؤسسات 
پلتفرم دربارۀ وظایف و حقوقشان در موضوع بیمه های اجتماعی کسب اطالع کنند. از این  
رو، بر خالف نگاه کلی، در اقتصاد دیجیتال، کانال های سنتی اطالع رسانی، از طریق روزنامه 
در  امتیاز  این  کنند.  را هدف گذاری  اطالعات  ارائۀ  می توانند  بهتر  تلویزیونی،  آگهی های  یا 
فرانسه مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ جایی که از سال 2016 پلتفرم ها ملزم هستند تا به 
کارکنانشان دربارۀ مشارکت های اجتماعی و تعهدات )مالیاتی( قابل اجرا در حین معامالت 
اطالع دهند. این شامل تهیۀ یک لینک الکترونیکی برای وب سایت های ادارِی مربوط است.2

1. contribute-as-you-earn

2. نک: سنای فرانسه )2017: 50 به بعد(. قانون همچنین پلتفرم ها را موظف می کند تا خالصۀ درآمد ناخالص کسب شده 
از طریق سایتشان را برای کاربرانشان بفرستند. این کار می تواند مدیریت و انطباق کارکنان را هم تسهیل کند.
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بر این اساس، کارکنان ممکن است تنها با یک یا چند کلیک، اطالعات بیشتری دربارۀ 
مقررات اجتماعی به  دست بیاورند.

8ـ4. ابتکارات بخش خصوصی برای افزایش پوشش بیمه ای مؤثر

کارکنان  بیمه ای  شکاف های  از  کاستن  برای  خصوصی  بخش  در  زیادی  ابتکارات  اخیراً 
پلتفرمی شکل گرفته است. این طرح ها شامل برنامه های تعاونی های آزاد، سندیکاها و بخش 
بیمه ای است. اینکه آیا آن ها می توانند به  عنوان جایگزین یا تکمیل کنندۀ ابتکارات عمومی 

عمل کنند، در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
تعاونی های مختلفی از شاغالن در مشاغل آزاد درگیر بیمۀ مخاطرات اصلی چرخۀ زندگی 
هستند. افزون بر خوداشتغالی سنتی، آنان کارکنان پلتفرمی را هم تحت پوشش قرار می دهند. 
برای مثال، اتحادیۀ کارکنان آزاد بزرگ ترین تعاونی ایاالت متحدۀ امریکا از این نوع است که 
350.000 نفر عضو دارد و بیمۀ سالمت، عمر و حوادث ناشی از کار را با هزینه های نسبتًا کم 
برای کارکنان مشمول خوداشتغالی ارائه می کند )اتحادیۀ کارکنان آزاد1، 2018(. اسمارت2، 
تعاونی با 90.000 عضو در بین 9 کشور عضو اتحادیۀ اروپا، نیز به اعضا خدمات بیمه ای )از 
ازای  ارائه می کند )اسمارتو3، 2018(. به عالوه، اسمارت در  جمله بیمۀ تصادفات رانندگی( 
دریافت مبلغی، )بخشی از( شاغالن آزاد کشورهایی را که دسترسی شان به بیمه های اجتماعی 
محدود یا بسیار پرهزینه است )مثل آلمان(، با عنوان خوداشتغالی، استخدام می کند.4 هرچند 
به  نظر می رسد که تاکنون تنها بخش کوچکی از کارکنان آزاد مورد توجه این تعاونی ها قرار 

1. Freelancers Union 
2. SMart

SMarteu .3: یک شرکت تعاونی بلژیکی با 80,000 نفر عضو است که برای کاستن از رفت وآمدهای اداری کارکنان 
مشاغل آزاد راه اندازی شده است. در این تعاونی فعالیت هایی چون جمع آوری اقساط، بیمه و کسورپردازی تضمین شده 

برای بازنشستگی انجام می شود.
برای  از آن که  یعنی نسبتی  قرار می گیرد؛  اسمارت تحت پوشش  از طریق  افراد  فعالیت های  از  تنها بخشی  اغلب   .4
از بیمه های اجتماعی بهره مند شوند. بخش باقی مانده، درآمِد اضافی  افراد قادر باشند  تا  کف مشارکت کفایت می کند 
خوداشتغالی محسوب می شود که معمواًل تحت پوشش بیمۀ اجتماعی قرار نمی گیرد )نک: بخش 7(. این شیوه از نگاه 

سیاست گذاری اجتماعی قابل بحث است.
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گرفته اند. از این  رو، تا به امروز به  نظر نمی رسد که این ابتکارات توانسته باشند اثر چشمگیری 
در از بین  بردِن شکاف های پوشش بیمه ای بگذارند.

سندیکاها هم به  طور فعاالنه برای احقاق حقوق اجتماعی و کارگری کارکنان پلتفرمی 
 )F3( و سندیکایی در دانمارک )Hi1fr( مبارزه می کنند.1 اولین توافق جمعی بین یک پلتفرم
در سال 2018 به  دست آمده است. بر طبق این توافق، کارکنان پلتفرمی که 100 ساعت 
کار کرده باشند به  طور خودکار از کار آزاد به وضعیت استخدامی درمی آیند )در صورتی که 
خودشان از این امر امتناع نکرده باشند(. در نتیجه، آنان می توانند از مزایایی همچون بیمه با 
مشارکت کارفرما، حداقل دستمزد و حقوق دوران بیماری و تعطیالت بهره مند شوند. هرچند 
این شیوه می تواند الگویی جالب برای ترکیب مزایای دنیای آیندۀ کار به همراه حمایت کافی 
اجتماعی و شغلی باشد، هنوز موردی استثنایی محسوب می شود. به  نظر می رسد بسیاری از 
پلتفرم ها تمایلی برای رسیدن به توافق با سندیکاها نداشته باشند، از جمله به این دلیل که 
آن ها بیشتر خود را نوعی واسطه می دانند تا کارفرما )اتحادیۀ جهانی یونی2، 2018(. افزون بر 
این، ممکن است این مدل به فعالیت های پلتفرم های محلی محدود باشد؛ جایی که ساعت 
کاری افراد به سادگی از روی زمان حضور فیزیکی آنان اندازه گیری می شود. بدون این شرایط، 
بهره مندی از حداقل دستمزدها، یعنی حمایت استاندارد از کارکنان، ممکن است آسان نباشد. 
به عنوان آخرین موضوع، اما نه کم اهمیت ترین، باید گفت شرکت های بیمۀ خصوصی به  
طور فزاینده ای به دنبال پر کردن شکاف پوشش بیمه ای کارکنان پلتفرمی هستند. عالوه بر 
بازیگران بزرگ عرصۀ بیمه )مثل آلیانس3 و آکسا4(، استارت آپ های مختلفی )گیگ سوپر5، 

 the Fair Crowd( یا ابتکارات جمعی کاری عادالنه )2018( )ETUC( 1. نک: کنفدراسیون سندیکاهای کارگری اروپا
.)2018( )Work

2. UNI Global Union 
3. Allianz
4. AXA
5. GigSuper
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یوس1 و پاسارپولیس2( در این بازاِر رو به  رشد در حال رقابت اند. آنان برای کارکنان گیگ 
محصوالتی ویژه با سطح باالیی از انعطاف پذیری، دسترسی دیجیتال و کاربردی بودن ارائه 
می دهند. بیمه های خصوصی می توانند تکمیل کنندۀ بیمۀ اجتماعی و با توجه به نبود رابطۀ 
تعریف شدۀ کارفرمایان و کارکنان در اقتصاد پلتفرمی، پرکنندۀ شکاف حمایتی باشند )برنامۀ 
بازنشستگی شرکت های غایب(. برای این هدف پلتفرم ها ممکن است با نرخ های گروه های 
ارزان تر، با شرکت های بیمه ای به نفع کارکنانشان مذاکره کنند.3 هرچند بیمه های خصوصی 
همچنین می توانند به ویژه در کشورهایی که شکاف های پوششی قانونی دارند، کارکرد حمایت 
اجتماعی سنتی را هم بر عهده بگیرند )نک: بخش 7(.4 اینکه آیا چنین شکلی از جایگزینی 
بیمۀ اجتماعی مفید است یا نه، جای سؤال دارد. اول الزم است ارزیابی شود که آیا حمایت 
بیمه های خصوصی کافی به  نظر می رسد یا نه. اگر حمایت بیش از اندازه کم باشد، می تواند 
در آینده به هزینه های اجتماعی منجر شود. به  عالوه، باید این را در نظر داشت که معمواًل 
بیمه های خصوصی دربردارندۀ عناصر توزیع مجدد5 )مثل حق بیمۀ بدون ریسک یا حمایت 
خانواده( که ممکن است از دید اجتماعی مطلوب باشند نیستند. همچنین تأثیر مالی چنین 
جایگزینی باید در نظر گرفته شود. اگر این بازار کاِر رو به  رشد به  جای طرح های دولتی )که 
معمواًل بر اساس اصل »پرداخت به  اندازۀ مصرف« تأمین مالی می شود( از طریق طرح های 
خصوصی بیمه شود، هزینه های بیمه های اجتماعی ممکن است کاسته شود. با این توصیف، 
پوشش رو به  رشد بیمه های خصوصی برای کارکنان پلتفرمی باید با یک سیاست اجتماعی و 

با نگاه اقتصادی از نزدیک بازبینی شود. 

1. Yoss
2. Pasarpolis

3. اوبر و دلیورو، همانند گوجک، نمونه هایی از پلتفرم هایی هستند که در حال حاضر با بیمۀ خصوصی شرکت ها برای 
ECIP= Employer Con- کارفرما  کنترل  بیمه ای  برنامۀ  نک:  می کنند؛  همکاری  کارکنانشان  بیمه ای  )قراردادهای 

trolled Insurance Programme( )در دست تهیه( و بیمه )2018(.
بیمه های مصوب حوادث غیرمترقبۀ  در  از شکاف موجود  برای عبور  بیمه های خصوصی  از  فرانسه  در  مثال،  برای   .4

کارکنان پلتفرمی در سطحی وسیع استفاده می شود؛ نک: برنامۀ بیمه ای کنترل کارفرما )در دست تهیه(.
5. redistributional element
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8ـ5. نحوۀ پوشش کسب وکار پلتفرمی آنالین فرامرزی

همۀ روش های خوبی که در باال گفته شد، محدود به کار پلتفرمی محلی هستند. بنابراین، این 
پرسش هنوز مطرح است که چگونه می توان پوشش حمایت اجتماعی را برای کارکنانی که 
در پلتفرم های جهانی آنالین )مثل آپورک یا فریلنسر( فعالیت دارند و اغلب پتانسیل باالیی 
برای کالهبرداری اجتماعی در آن ها وجود دارد افزایش داد.1 این پلتفرم ها معمواًل انگیزۀ کمی 
برای مطابقت با آیین نامه های ملی دارند؛ زیرا اغلب نمی توان انتظار داشت که مجازاتی برای 
بنگاه های خارجی قانون شکن در نظر گرفته شود. به عالوه، این پلتفرم ها می توانند از تعداد 
زیادی از کارکنان بین المللی بهره مند شوند. بنابراین اگر در کشوری آیین نامه ها تغییر کنند، 
ممکن است پلتفرم های بین المللی کارکنان دیگر مناطق جهان را به کار گیرند. یک راه حل 
نظری برای پر کردن شکاف پوششی حاصل را انزو وبر2 )2018( با حساب های موسوم به 

»تأمین اجتماعی دیجیتال«3 ارائه کرده است.
طبق پیشنهاد وبر، برای هر یک از کارکنان پلتفرمی یک حساب تأمین اجتماعی دیجیتال 
بانک جهانی( ساخته می شود.  یا  کار  )مثل سازمان جهانی  بین المللی  نظر یک مؤسسۀ  زیر 
تأمین  به حساب  را  )برای مثال 10 درصد(  توافق شده  از دریافتی  پلتفرم ها درصد مشخصی 
اجتماعی دیجیتال کارکنان پلتفرمی شان واریز می کنند. رقم جمع آوری شده در این حساب به  طور 
ماهانه به حساب های تأمین اجتماعی کشورها )بسته به ملیت یا کشور محل سکونت کارکنان( 
واریز می شود. مسئوالن کشوری می توانند دربارۀ چگونگی تقسیم این رقم ها در میان شعبه های 
مختلف بیمۀ اجتماعی و اینکه تا چه میزان می توان مشارکت ها را به  عنوان حقوق و مطالبات 
بیمه ای در نظر گرفت تصمیم بگیرند. اگر مشارکت های حساب های تأمین اجتماعی دیجیتال از 
نرخ مشارکت های ملی هر کشور کمتر باشد، حقوق می تواند بر اساس آن کاهش یابد. در مقابل، 

اگر بیشتر باشد، هزینه های مشارکتِی اضافی  باید به کارکنان پلتفرمی برگردانده شود.
1. اگر پلتفرم ها در خارج از کشور مستقر باشند و اگر برای کارکنان پلتفرمی، اطالع مقامات کشور محل اقامتشان از 

فعالیت هایشان دور از ذهن باشد، ممکن است کالهبرداری های قابل توجهی رخ دهد.
2. Enzo Weber
3. DDS= Digital Social Security 
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این طرح سادگی، گردآوری مشارکت ها در محل و همین طور سازگاری  حسن اصلی 
متعدد  اجتماعِی  تأمین  مؤسسات  با  مستقیم  هماهنگی  جای  به   قوانین کشورهاست.  با  آن 
کشورها، پلتفرم ها فقط با یک مؤسسه هماهنگ می شوند. نرخ ثابت مشارکت هم مدیریت 
آن را تسهیل می کند. روی هم رفته این طرح ممکن است پوشش مؤثر بیمه ای را در اقتصاد 
گیگ افزایش دهد. با نگاهی به پیشنهاد وبر هنوز سؤال هایی باقی می ماند: چگونه می توان 
پلتفرم ها را به مشارکت در نظام تأمین اجتماعی دیجیتال ترغیب کرد؟ با توجه به ناهمگونی 
گستردۀ حمایت اجتماعی در سراسر جهان، چه نرخی از مشارکت باید به کار گرفته شود؟1 آیا 
در نظر گرفتن سازوکاری جداگانه برای کارکنان پلتفرمی مطلوب است؟ نرخ مشارکت بالقوه 
پایین تر برای کارکنان پلتفرمی در مقایسه با نیروهای استخدامی یا افراد مشمول خوداشتغالی 

ممکن است ناعادالنه یا نوعی رقابت غیرواقعی به  نظر بیاید.
کسب وکارهای  مالیاتی  فرار  با  مقابله  برای  ممکن  راه حل های  بین المللی  صحنۀ  در 
 .)2018b ،پلتفرمِی مرزی هم مورد بحث قرار گرفته اند )سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی
یک پیشنهاد این است که پلتفرم های جهانی به ارائۀ اطالعات مربوط به فعالیت هایشان در 
فرمت استاندارد حوزه های مالیاتی ملزم شوند. فراهم سازی داده ها می تواند مشابه استاندارد 
به  توجه  با  اطالعات  تبادل  برای   2017 سال  از  که  چندوجهی  توافقی  مشترک2  گزارش 
شود  انجام  می شود  استفاده  مالیاتی  کارگزاران  بین  جهانی  سطحی  در  بانکی  حساب های 
)سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، 2018a: 202(. داده های حاصل می تواند به مؤسسات 
بیمۀ اجتماعی ارسال شود و بنابراین برای مقابله با کالهبرداری در بیمه های اجتماعی هم 
مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، بحث سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی می بایست تحت 
اگر هدف  پایان،  در  باشد.3  اعضایش  و  اجتماعی  تأمین  بین المللی  اتحادیۀ  نظارت مستقیم 
کاستن از بار دولت در ارتباط با پلتفرم ها باشد، احتمااًل کارگزاران مالیاتی مجموعه ای متمرکز 

1. وبر برای شروع، نرخ مشارکت پاییِن حدود چنددرصدی پیشنهاد می کند.
2. Common Reporting Standard
3. کارگروه انجمن بین المللی تأمین اجتماعی برای اقتصاد دیجیتال گزارش بعدی خود را در سال 2020 منتشر خواهد کرد.
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از اطالعات را به طرح پیشنهادی وبر ترجیح می دهند. در غیر این صورت، پلتفرم ها با تعهدات 
مختلف گزارش دهی )مالیات+ بیمۀ اجتماعی( روبه رو می شوند. به هر روی، پرسش این است 
بین المللی  پلتفرم های  از  را  اجتماعی  مشارکت های  می توانند  مالیاتی هم  کارگزاران  آیا  که 
گردآوری کنند. اگر این امر امکان پذیر نباشد، طرح پیشنهادی وبر مبنی بر راه اندازی آژانسی 

برای گردآوری مشارکت ها به  صورت بین المللی می تواند مورد توجه قرار گیرد.

۹. نتیجه گیری

به  نظر می رسد کار پلتفرمی در سال های پیش رو هم رشدی چشمگیر داشته باشد. طرح های 
حمایت اجتماعی در سراسر جهان باید آمادگی روبه رو شدن با چنین رشدی را داشته باشند. 
نکتۀ مهم این است که باید هم از نظر حقوقی و هم از نظر پوشش مؤثر بیمۀ اجتماعی دربارۀ 
این شیوه های جدید کار دیجیتال اطمینان کسب کرد. این گزارش، شکاف های بیمه ای موجود 
در قانون و روش های مناسب برای باال بردن پوشش مؤثر را در میان کشورهای عضو اتحادیۀ 
بین المللی تأمین اجتماعی نشان داده و تأکید کرده است که اقتصاد پلتفرمی هم مزایا و هم 
مخاطراتی برای حمایت اجتماعی در پی دارد. اعضای اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی برای 
بهره مندی از این مزایا  باید از یکدیگر بیشتر بیاموزند و در زمان مناسب واکنش نشان دهند. 
انفعال در این زمینه می تواند موجب زیان مالی تأمین اجتماعی شود که همین حاال به  دلیل 
سالخوردگی جمعیت در خطر است، و در نهایت به مزایای ناکافی بینجامد. یک پیامد احتمالی 
ممکن است کاهش طرح های مشارکتی و انتقال به طرح های مربوط به بهره مندی های مالی 
از طریق مالیات باشد، اما به هیچ وجه قطعیت ندارد. سازگارسازی حمایت های اجتماعی با 

چالش های تازۀ اقتصاد دیجیتال موضوعی در کنترل ماست.
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نتایج اصلی

دیجیتال شدن و پیامدهای آن برای آیندۀ کسب وکار یکی از چالش های اصلی برای تأمین 
کار  پلتفرم های  ظهور  به ویژه   .)2016 اجتماعی،  تأمین  بین المللی  )اتحادیۀ  است  اجتماعی 
دیجیتال )همچون اوبر و آپورک( دغدغه هایی را دربارۀ پایداری و کافی بودن حمایت های 
اجتماعی  تأمین  بین المللی  اتحادیۀ  جدیِد  پروژۀ  بنابراین هدف  است.  کرده  ایجاد  اجتماعی 
این بود که دامنه و میزان پوشش بیمه ای کسب وکارهای پلتفرمی را بسنجد. افزون بر این، 
شیوه های خوب تأمین اجتماعی برای انطباق با افزایش مورد انتظار در کار پلتفرمی گردآوری 
شده است. بر اساس گزارش این پروژه، نتایج زیر برای توجه اعضای اتحادیۀ بین المللی تأمین 

اجتماعی ارائه می شود:
دامنه، ساختار و میزان توسعۀ اقتصاد پلتفرمی را رصد کنید ●

مشارکت در فعالیت های پلتفرمی در طی سال های اخیر به سرعت افزایش یافته است، اما 
همچنان از نظر مقیاس کوچک محسوب می شود. مطالعات موجود، به  ویژه بر روی کشورهای 
توسعه یافته، چنین تخمین می زنند که حدود 1 تا 2 درصد جمعیت بزرگسال در این فرم جدید 
از کار مشغول به فعالیت اند. با این حال، عوامل مختلفی از احتمال رشد بالقوۀ بسیار باالی 
اقتصاد پلتفرمی سخن می گویند. در نتیجه، اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی و اعضای آن 
باید دامنه و میزان توسعۀ کسب وکارهای پلتفرمی را از نزدیک رصد کنند. این هم مهم است 
آیا کارکنان درآمد اصلی شان را به واسطۀ  که ساختار کار پلتفرمی مورد تحلیل قرار گیرد: 
اشتغال به کسب وکار پلتفرمی به  دست می آورند یا این کار تنها برایشان نوعی درآمد جانبی 
به ارمغان می آورد؟ آیا کسب وکار پلتفرمی تنها یک »گیگ« کوچک در میان مشاغل متعدد 
است تا فاصلۀ بین مشاغل استاندارد را پر کند یا به بخشی غالب در دنیای اشتغال تبدیل 
شده است؟ پاسخ این پرسش ها می تواند حاوی مفاهیمی برای طراحی مناسب بیمۀ اجتماعی 

باشد )نک: مباحث زیر(.
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شکاف های حقوقی موجود در بیمه ها را پر کنید ●

مشموِل  پلتفرمِی  کار  جهان،  سراسر  در  مطالعه  مورد  کشور   30 از  یک سوم  حدود  در 
قرار  رسمی  بازنشستگی  بیمه های  پوشش  تحت  کامل  طور  به   قانونی  نظر  از  خوداشتغالی 
یا  بیمۀ سالمت  همچون  اجتماعی،  بیمۀ  شاخه های  دیگر  در  موجود  قانونی  شکاف  ندارد. 
بیمۀ تصادفات رانندگی، حتی ممکن است گسترده تر باشد. این شکاف های پوششی باید تا 
حد امکان برای تضمین بنیان مستحکم تأمین مالی و بهره مندی از مزایای مناسب حمایت 
اجتماعی در دنیای جدید کار حذف شوند. از بین بردن شکاف های پوشش حمایتی عرصۀ 
غیر  در  ایجاد می کند.  اشتغال سنتی  و  پلتفرمی  کار  بین  در حوزه ای  فعالیت  برای  مناسبی 
این صورت، ممکن است مشاغل استاندارِد دارای حمایت کافی به خطر بیفتند و با مشاغل 

پلتفرمی ارزان تر و محافظت نشده جایگزین شوند.
محدودیت معافیت درآمدهای کمتر ناشی از مشاغل جانبی ●

اکثریت کارکنان پلتفرمی تنها درآمدی جانبی از این شکل جدید از کار کسب می کنند. 
طبق مطالعۀ ما، در حدود دوسوم کشورهای مورد بررسی، این درآمد اضافی تحت پوشش 
بیمه های بازنشستگی قانونی قرار نمی گیرد. در دیگر شاخه های بیمۀ اجتماعی می توان نوعی 
شکاف پوششی مشابه را انتظار داشت. در نتیجه، سهم قابل توجه و به  صورت بالقوه در حال 
رشدی از درآمد اشتغال از بیمۀ اجتماعی خارج است که این امر برای امور مالی عمومی1 و 
کفایت حمایت اجتماعی در کشورها پیامدهای منفی دارد. بنابراین درآمد اضافی باید تا حد 
معافیت درآمد که هیچ  قرار گیرد. محدودیت های  اجتماعی  بیمه های  امکان تحت پوشش 
مشارکت اجتماعی ای به آن تعلق نمی گیرد هم باید با یک حساب سرانگشتی کم  و زیاد شود 

تا از 5 درصد میانگین درآمدهای تمام وقت باالتر نرود.
ابتکارات مربوط به گزارش های درآمدی و گردآوری مشارکت ها توسط پلتفرم ها  ●

را شروع کنید

به  دست  پلتفرمی  فعالیت های  اطالعات  به  دستیابی  برای  مختلف  کشورهای  تاکنون 
1. public finance
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مشارکت های  از  مجموعه ای  هم  کشورها  برخی  پروژه(.  گزارش  )نک:  زده اند  ابتکارهایی 
اجتماعی را برای پلتفرم ها تعریف کرده اند. چنین اقداماتی برای افزایش پوشش مؤثر بیمۀ 
اجتماعی به منظور مبارزه با کالهبرداری های اجتماعی موجود در اقتصاد پلتفرمی که اغلب 
بزرگ و قابل توجه اند اهمیت زیادی دارند. مجموعۀ متمرکزی از داده ها هزینه های اداری را 
هم برای کارکنان پلتفرمی و هم برای مؤسسات بیمۀ اجتماعی کاهش می دهد. به  هر حال، 
تعهدات ادارِی متوجه پلتفرم ها باید طوری متعادل شود که این اقتصاد دیجیتاِل نسبتًا جوان 
پلتفرم های  با  آزمایشی  این  رو، سازوکارهای داوطلبانه، پروژه های  از  را دچار مشکل نکند. 
برگزیده و آیین نامه هایی که پلتفرم های کوچک تر )استارت آپ ها( را نادیده می گیرند، می توانند 

نقطۀ شروع خوبی برای گردآوری داده ها و مشارکت های اجتماعی از پلتفرم ها باشند.
از نزدیک با کارگزاران مالیاتی همکاری کنید ●

عوارض  و  درآمدی  اطالعات  گردآوری  و  کشف  زمینۀ  در  معمواًل  مالیاتی  کارگزاران 
مالیاتی پلتفرم ها پیشرفته تر از آژانس های بیمۀ اجتماعی هستند )نک: گزارش(. همین امروز 
در نزدیک به نیمی از کشورهای مورد مطالعه، این کارگزاران مالیاتی هستند که بیمه ها را از 
درآمد کسب وکارهای پلتفرمی مطلع می کنند. این تبادل داده، شانس کشف کالهبرداری های 
اجتماعی را افزایش می دهد. بنابراین همکاری با کارگزاران مالیاتی  باید بیش از این ها تقویت 
شود. به عالوه، یک همکاری مشترک/ سیستم مشترک جمع آوری مالیات باید طراحی شود 

تا از دوبرابر شدن رفت وآمدهای اداری برای افراد مشمول خوداشتغالی کاسته شود.
پلتفرم ها را به ارائۀ اطالعات مربوط به حقوق و وظایف بیمه های اجتماعی ملزم کنید ●

نبود دانش کافی دربارۀ حمایت اجتماعی موجود، یکی از دالیل پایین بودن پوشش بیمه ای 
کمپین های  برای  جدیدی  فرصت های  دیجیتال  اقتصاد  اشکال،  این  رفع  برای  است.  مؤثر 
آگاهی بخشِی هدف گذاری شده فراهم می کند. کارکنان پلتفرمی می توانند مستقیمًا در درون 
پلتفرم ها از حقوق و وظایفشان در برابر بیمه های اجتماعی مطلع شوند. می توان در پلتفرم ها با 
قرار دادن پیوندهای الکترونیک در وب سایت های مقامات ادارِی مربوط، تنها با »یک کلیک« 
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این  گذاشت.  پلتفرمی  کارکنان  اختیار  در  اجتماعی  آیین نامه های  دربارۀ  بیشتری  اطالعات 
اطالعات باید از طریق پلتفرم ها و بر اساس نوعی الزام در اختیار کارکنان قرار گیرد.

وارد بحث چگونگی پوشش جهانی کسب وکار پلتفرمی شوید ●

همۀ روش های خوبی که اعضای اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی دربارۀ اقتصاد گیگ 
به کار گرفته اند، تاکنون محدود به کسب وکارهای پلتفرمی محلی )مثل اوبر( بوده اند. بنابراین 
را  اجتماعی کارکنانی  این است که چگونه می توان پوشش حمایت  پاسخ داده نشده  پرسش 
که فراتر از مرزهای کشورها مشغول به فعالیت در کسب وکارهای پلتفرمی آنالین اند )مثل 
آپورک و فریلنسر( افزایش داد. این پلتفرم ها معمواًل برای تطبیق با قوانین درون کشورها 
انگیزۀ چندانی ندارند و به این ترتیب، پتانسیل کالهبرداری اجتماعی اغلب اهمیت می یابد. از 
این  رو، اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی و اعضایش  باید بحث چگونگی تحت پوشش قرار 
دادن این کارهای پلتفرمی آنالین جهانی را تقویت کنند. توافق های چندجانبه، پیشنهادهای 
دانشگاهیان )وبر، 2018( و همچنین همکاری با سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی که در 
حال حاضر این پرسش را، از نظر مالیاتی، در درجۀ اول اهمیت می بیند، می توانند برجسته 

شوند.
تبادل روش های خوب در شبکۀ درونی اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی ●

پلتفرمی  اقتصاد  مقابِل  در  دارند،  قرار  توسعه  از  مختلفی  مراحل  در  که  کشورهایی 
واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. توصیه می شود برای یادگیری از تجارب دیگر 
کشورها و یافتن راه حل های مناسب در برابر چالش های مشترک اقتصاد دیجیتال، روش های 
اتحادیۀ  اعضای  میان  درونی  گیرند. شبکۀ  قرار  تبادل  مورد  نزدیک  از  نامناسب  یا  مناسب 

بین المللی تأمین اجتماعی بنیان بی نظیری برای این تبادل تجربه در اختیار می گذارد.
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