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 : چکیده

ی و در کار سنتشده است در یکسو بازار کار دوقطبی و ماهیت کار به کلی تغییر کرده است  ،اینترنتگسترش فناوری و تغییرات با 

کارفرما و کارکنان   نیقرارداد ثابت ب کید که با گرداطالق می ییبه کارها یکار سنتسوی دیگر کار غیراستاندارد قرار گرفته است. 

و  کار موقتطور گسترده برای تعریف کار جایگزین، کار مشروط، ه باصطالحی که  - . در مقابل، کار غیراستانداردشودمشخص می

توانند و میدارند  خود و محل کار زمان ریزیدر برنامه یشتریافراد اغلب انعطاف بکار غیراستاندارد،  در .رودفرمایی بکار میخویش

ولی کار غیراستاندارد، ممکن است به سادگی جزء سوابق مستمری بازنشستگی عمومی  بیش از یک شغل داشته باشند.و مشاغل موقت 

به حساب نیاید، ممکن است تعهد پرداخت حق بیمه را از کارفرمایان به عهده کارگران بگذارد، یا عرصه برای درآمد کم یا درآمد 

دریافت مستمری بازنشستگی گردد. عدم ثبات درآمدی گزارش نشده را افزایش داده و با این کار در آینده موجب کاهش استحقاق 

تواند شرایط استحقاق دریافت تر، مینماید، کاهش دهد و از همه مهمبیشتر را موجب شده و دسترسی به مزایایی را که کارفرما ارائه می

 مزایای بیمه مستمری عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

با گذشت زمان سهم کارگران  کهنشان داد اند، این پژوهش که تغییرات مهم ماهیت کار هنوز از راه نرسیده جیتصور را این رغمیعل

 برکار غیراستاندارد  ریتأث گیچگوناین تحقیق به بررسی است.  کردهن چندانی رییکشور تغ سه نیدر ا راستانداردیکار غ به مشغول

درآمد  زانیو هم م مستمری بازنشستگی نیهم قوانپردازد. چرا که می ن و آلمانمتحده، انگلستا االتیا درپوشش مستمری عمومی 

از دیگر . اشدکار استاندارد ببه تواند متفاوت از کارگران مشغول که مشغول کار غیراستاندارد هستند می یشده کارگرانگزارش یواقع

دچار عدم  یاند، در بازنشستگگذرانده فرماییخویشاز کار خود را در  یاکه بخش عمده یکه کارگران های این تحقیق این استیافته

 انفرمایخویشو با توجه به اینکه  مستمری عمومی دارندنظام خارج از  یمال یهاییبه دارا اتکای بیشتری و شده ی بیشتریمال ثبات

که با کاهش پوشش  یکنند، رفتارمی انباشتشاغالن  در مقایسه با دیگرخود  یرا نسبت به درآمد فعل یشتریب یمال هایییدارا

 . استسازگار  گذاری آنانمهیخود ب افزایش و افراد نیا یمستمری عمومی برا
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 ماهیت متغیر کار و پوشش مستمری عمومی: شواهدی از ایاالت متحده و اروپا
 

 

 . پیشگفتار1

از  چک حقوق افتیدر یکه در ازا شامل کارکنانی است شود معموالبه اذهان تداعی می مفهوم کار یری که ازتصو

فرد استخدام شده د. نرویم یشرکت خرده فروش کی ای، کارخانه کاردفتر کیخود در فواصل روزمره به  یکارفرما

 ای اخراجخطر  شهیاگر هم ی، حتباقی بماندهمان شغل در  ینیبشیقابل پای ندهیآ یدارد که برا را انتظار احتماال این

کار  اتبی، ترتتیباشد. در واقع یبه دنبال شغل بهتر یشخص لیبه دال بنا بخواهدکه  این یاوجود داشته و  تعدیل

 کی عنوانبرای مثال به ، متنوعی قرار گیرندکار  ترتیباتدر  توانندمیثبات باشد. کارگران یتر و بمتنوع اریتواند بسمی

مشروط  تواندمی. کار یمانکاریشرکت پ یک ایآژانس کمک موقت  کیکارمند  او ی 1آماده به کار ارگرمستقل، ک مانکاریپ

ادامه  یغیررسمی برا ای یفاقد هرگونه قرارداد رسم ایقرارداد موقت دارند  کیفقط  یا کارگران در این صورت باشد، که

آنها را  یریزی زمان و منابع مالبرنامه که این موضوعنامنظم باشد،  ایکم و  کار آنهات اکار هستند. ممکن است ساع

 ییخود در شناسا ییبه توانا شاندرآمد انیحفظ جر یبرا و فرما باشندکنند. کارگران ممکن است خویشدشوار می

 باشند. یمتک یانمشتر

 

که مشغول  ییکای، سهم کارگران آمرنیتخم کیاست. با  فزونی بودهرو به  ریهای اخرد در سالغیراستاندارترتیبات کا

 یرویدرصد از ن 16 حدودو به  افتی شیدرصد افزا 5به میزان  2015تا  2005 هایسال نی، باندهبود نیگزیکار جا

که  "گیگ" نیکار آنال یروی. ن2باشد بودهکمتر  شیافزا نیا شاید دهد کهنشان می یبعد یهالی، اگرچه تحلدیکار رس

متحده  االتیکار ا یرودرصد نی 5/0، در حال حاضر فقط شودمی 4تسک ربیتو  3اوبرمانند  یهای مشهورشامل شرکت

که بطوریاست  شیموقت در اروپا رو به افزا یدهد اما به سرعت در حال رشد است. استفاده از قراردادهامی لیرا تشک

 دائم در مدت مشابه کارکنان یدرصد 7 شیبا افزا سهیدر مقا 2012تا  2001کارکنان موقت از سال  یدرصد 25 رشد

نشان  انجام شد، به سفارش دولت انگلستانکه " ورتیل ریاخ مطالعه" در انگلستان، (.EPSC,2016) قابل توجه بوده است

 نیب ماندهیباق و دهدمی لیرا تشک ایتانیدرصد از کل بازار کار بر 60تنها  ردر حال حاض کارکنان یکه اشتغال دائم داد

(. عوامل 2017، لوری)تشود تقسیم می و اقتصاد گیگ 5صفر ساعت ی، کار موقت، قراردادهانمایندگی، کار فرماییخویش

دخیل  هاهیاتحاد نقش و کاهش یتیجمع اتریی، تغفناوری اترییکار غیراستاندارد از جمله تغ شیدر افزا یاریبس

 (.2013و همکاران،  6دولی)ب اندبوده

 

                                                           
1 .On-call 

2. Katz and Krueger 

3. Uber 

4. Task Rabbit 

5. zero hours contracts 

6. Bidwell 



  

3 
 

 فیتعر ییفرمامشروط و خویش، کار نیگزیکار جا فیتعر یکه بطور گسترده برا یاصطالح - 1کارغیراستاندارد باتیترت

 ی کارازهاین تغییرپرسنل با  انطباق یی. داشتن تواناداردنسبت به اشتغال استاندارد  یمختلف بیو معا ایمزا -شود می

 ریزیدر برنامه یشتریانعطاف ب بدنبال نیز کارگرانشاید  اما از سوی دیگر، گردد انیکارفرما موجب منفعت ممکن است

را به  نوع کارها نیا ،نیگزیکه اکثر کارگران مشاغل جا دریافت( 2001) 3لینات ید .2باشند خود و محل کار زمان

وجود دارد  یقابل توجه یو حقوق یاتیمال یایکشورها از جمله انگلستان، مزا یدهند. در برخمی حیترج یمشاغل سنت

؛  2017و همکاران،  4گردند )آداممین یاشتغال سنت شاملی تعلق گرفته ولی فرمایخویش یاقتصاد یتهایفعال به که

ی برا استحقاق آنهاو بوده مواجه  یدرآمد یثباتیبا ب ادیحال، کارگران به احتمال ز نی(. با ا2018و همکاران،  5آدامز

 (.2016، 6سیوی)د کاهش خواهد یافتکارفرما  از سوی ایمزا دریافت

نوع روابط اشتغال باشد. در  ریتواند تحت تأثمی زیمستمری عمومی ن یایمزااستحقاق دریافت  طیاز همه مهمتر، شرا

ممکن است تعهد  مستمری عمومی لحاظ نشود، ی در سوابقبه سادگ ممکن است موارد، کار غیراستاندارد یبرخ

درآمد کم  یبرا ره تعریف شدهگست ای، گذاردکارگران  عهده خدمات به دارانیو خر انیاز کارفرما بیمه راحقپرداخت 

 با اینکه. شود ندهیآ ی دربازنشستگ مستمری استحقاق را افزایش داده و با این کار موجب کاهش درآمد گزارش نشده ای

انجام شده  های اندکی در این خصوصپژوهش، گذاردمی ریمستمری عمومی تأث یایبر مزابه وضوح کار  تیماه رییتغ

 .است

پوشش مستمری عمومی  برتواند کار غیراستاندارد چگونه می شیکه افزاپردازد مقاله حاضر به بررسی این موضوع می

و  سیمتحده، انگل االتیا افتهیاز سه اقتصاد توسعه  یخود را به عنوان مطالعه مورد لیو تحل هیبگذارد. ما تجز ریتأث

کار  نیتواند رابطه باستاندارد چگونه میریمؤثر بر کار غ یبازنشستگ نیقوان تفاوت در دریابیمتا  میدهیانجام م آلمان

 یاست که م معیارهاییکار غیراستاندارد و مشخص کردن  فیتعر، کار نیرا شکل دهد. اول یغیراستاندارد و بازنشستگ

 اتیجزئ باور که همانط ین کار،کرد. دوم یآورزمان جمع تگذش صرف نظر ازکشورها و  همهدر  تطبیقیتوان با روش 

انه یسال بطورکار که  یرویاستاندارد ن یهایبررس چراکه ،است زیچالش برانگ یکار ،میاداده حیتوض ادامهدر  یشتریب

کار  مطلوب معیارهای هیمحاسبه کل یبرا ازیاطالعات مورد ن یشوند لزوماً حاوانجام می با فواصل زمانی بیشتری ای

 این سه یرا برا یزمان یهای سرو داده میکنیم یکشور را بررس هرخاص مرتبط . ما مطالعات ستندیغیراستاندارد ن

که از سال  دریافتیم. ما دهیمارائه میساخته شود،  تطبیقی به روشتواند یکه م معیارهاییسته از دآن  یکشور برا

 االتی( در اشد یریگخانوار اندازه یهای نظرسنجفرمایی )همانطور که در دادهسهم کارگران مشغول در خویش ،2000

 باًیو در آلمان تقر افتهی شیدرصد افزا 5/2حدود  سیاست، در انگل افتهیدرصد کاهش  5/1در حدود  باًیمتحده تقر

 اندداشته یادیز شیدر آلمان افزا 7غیرمعمول یهاتغالاش 2007تا  1990های سال نیمانده است. ب یباق بدون تغییر

چند شغل  ایدو  بهمشغول  کارگران ای موقت هایرخ داده است. سهم کارگران کار یآورو به دنبال آن کاهش شگفت

 اند.کمتر شده زیمتحده ن االتیدر ا هاچند شغلهو  افتهیکاهش  سیدر انگل

                                                           
1. Non-standard work arrangements 
2. Hurst and Pugsley, Mas and Pallais, Spreitzer et al 

3. DiNatale 

4. Adam 

5. Adams 

6. Davis 

7. atypical employment 



  

4 
 

کار  به کارگران مشغول یپوشش بازنشستگ اکه ب پردازیممیمستمری عمومی  نیقوان یی ازهاجنبه یبررسبه ، ما دوم

 مشاغل کارگران مختص بیمهحق نرخ ای استحقاق طیهرگونه شرا شامل عتاًیموارد طب نی. اهستندط تبغیراستاندارد مر

اما انتظار  ،شودکارگران اعمال می هیکل یباشد که برا ینیممکن است شامل قوان و در عین حالشود، غیراستاندارد می

کار بر پوشش مستمری  تیماه رییتغ ریتأث یداشته باشد. ما چگونگ یاژهیو تیگروه از کارگران اهم نیا یرود برامی

 .گذاریمنیز به بحث می را عمومی

 انفرمایخویش آنان، در مقابل کارکنان استخدامی و یبازنشستگدوران در  یرفاه مال میانساده ای سهی، مقاسرانجام

متحده  االتیو ا سی، انگللیو اسرائ ییکشور اروپا 27 یبرا یمواز لیاز کارگران غیراستاندارد( در سه تحل ای)دسته

در معرض خطر فقر  شتریدارند و ب یشتریعدم ثبات مالی ب ییاروپا یانفرماکه خویش نتایج نشان داد. میانجام داد

 نیکه چن یاست، در حال شتریب زیدر انگلستان ن یانفرماخویش یهستند. عدم ثبات مالی برا یاز بازنشستگ یناش

اند، بوده فرماخویش ی کسانی که تمام عمردر زندگ یدرآمد ینابرابر همچنینمتحده وجود ندارد.  االتیدر ا یارابطه

در خود  یرا نسبت به درآمد فعل یشتریب یمال هایییدارا انفرمایکه خویش ادنتایج نشان داست. سرانجام،  شتریب

خود  افزایش و افراد نیا یکه با کاهش پوشش مستمری عمومی برا یکنند، رفتارمی انباشتشاغالن  مقایسه با دیگر

 دیفرمایی نبابودن خویش 2دنزادرو پتانسیل لیبه دل هاافتهی نیکه ا باید توجه داشت. استسازگار  آنان 1گذاریمهیب

 صورت می پذیرد.کار  تیماه رییتغ یامدهایپ از یینها بر اساس برداشت های مانتیجه گیریشوند.  ریتعب 3علّی

 

 تحقیق اتیو ادب نهیشی. پ2

 کار غیراستاندارد فی. تعر1-2

وجود  یاشده رفتهیکامالً پذ فیتعر چیاست، ه شیکار رو به افزا تیماه ریینسبت به تغ یکه عالقه عموم یحال در

د که در گرداطالق می ییبه کارها یسطح، کار سنت نیتررا مشخص کند. در گسترده یسنتریکار غ حدود ندارد که

کار غیرسنتی  مقابل،در . ابدیرود به طور نامحدود ادامهیم نتظارا صورت پذیرفته و اننکروابط کارفرما و کار نهیزم

فروشنده خدمات کار خود و  کیعملکرد کارگر را به عنوان  ای بودهمشروط  یا موقت یکار رتیباتتممکن است شامل 

 .دربرگیرد کارمند استاندارد کینه به عنوان 

همانطور  را بر عهده دارند.غیرسنتی  یاز کارها یانواع خاص یندگینما ر مشروط،و کا نیگزیاصطالحات کار جا در عمل،

 ریز یهاشامل گروه نیگزیجا یاستخدام باتیشده است، ترت فیتعر 2018در سال  4آمریکاکه توسط دفتر آمار کار 

شناخته  5مستقلکارگر  ایمستقل، مشاور مستقل  مانکاریعنوان پ بهکه  یمستقل )کارگران مانکارانی( پ1باشد: ) یم

 آماده به کار( کارگران 2) ،(ریخ ایهستند  بگیرکارگران حقوق ایفرما خویش آنها آیا نکهیشوند، صرف نظر از امی

ها هفته ایچند روز  یاآنها را برکار توان یکار کنند، اگرچه م تا شوندکه فقط در صورت لزوم فراخوانده می ی)کارگران

حقوق آژانس کمک موقت  از سویکه  ی( کارگران آژانس کمک موقت )کارگران3) ،کرد( ریزیبرنامهپشت سر هم 

 یشوند )کارگرانمی تامین یمانکاریهای پکه توسط شرکت ی( کارگران4و ) ،نه( ای، خواه شغل آنها موقت باشد گیرندمی

                                                           
1. self-insurance 

2. endogeneity 

3. causal 

4. U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) 

5 .freelance worker 
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دهند، معموالً فقط ارائه می نگرایخدماتشان را به د ایخود آنها  ،ادقرارد بر اساساند که استخدام شده یکه در شرکت

کارگران دفتر آمار کار آمریکا  کنند(.می تیفعال یشوند و معموالً در محل کار مشتراختصاص داده می یمشتر کیبه 

 لیالبه دبنا که  یکند. کسانمی فی، تعر"ادامه کار ندارند یبرا حیصر ای یکه قرارداد ضمن یکسان"مشروط را به عنوان 

. دفتر آمار کار گیرنددر این زمره قرار نمیکار خود را ترک کنند،  تحصیلبازگشت به  ای یمانند بازنشستگ یشخص

به عنوان مثال، انتظار  .دهدرا از کار مشروط ارائه می های متعددیارزیابیمتفاوت  یفیمتحده بر اساس تعار االتیا

 .باشد یمشخص یرود بدون بازه زمانیانتظار نم مقابلو در سال طول بکشد،  کیکمتر از  مورد نظر رود شغلیم

 -کنند ثبتخود را  وکارکسبتوانند فرما میخویش فرمایی است. افراد، خویشیکار خارج از اشتغال سنت گرید نوع

 یبرا هیسرما شیو فرصت افزا یاتیمحدود، مالحظات مال تیها، شامل مسئولساختار شرکت یسنت یایمزا"که  یگام

 فرماخویش(. افراد 2016، 1هیپل و هموند) یا غیرشرکتی باقی بمانند - شودرا شامل می "فروش سهام و اوراق قرضه

( مشخص وکارکسب بـصاح یا از مؤسس جــدای)کارکنان حقوق بگیـر با داشتن و یا نداشتناوقات  یگاه همچنین

 شوند.می

با یکدیگر در برخی  ی هستند کهفرمایی اصطالحات مشخصخویش، کار مشروط و نیگزیذکر است که کار جا انیشا

ساس) هانهیزم شاندفتر آمارکار آمریکا فیتعار بر ا ضوعدارند، ی ( همپو ضوحبه  ،1 شماره در نمودار و این مو شان  و ن

ست. به عنوان مثال، افراد مشغول به کار جا شده ا شدهکارگران شامل  نیگزیداده  ستخدام   یکسان )به عنوان مثال، ا

دهد ارائه می گرانیبه دیک قرارداد  بر اســاسکه خدمات خود را  یشــرکت یبرا ایســازمان کمک موقت  کی یکه برا

ـــتقل مانکارانی)به عنوان مثال، پ فرماییخویشکارگران و کنند(کار می می  (یندفرماخویش دارنداظهار میکه یمس

شــناخته  کارگران آماده به کار ایمســتقل  مانکاریکه به عنوان پ یافراد تنها، یانفرماخویش میان. برعکس، در باشــد

استخدام شده کارگران  تواندمی مشروطکار  یروی، نبیترت نیشوند. به همیقلمداد م نیگزیکار جازمره شوند، در می

ـــرا نیگزیجاریو غ نیگزیجا یکار کارگران ترتیبات زین و فرماو یا خویش کارگران در مورد مدت  نیبه آنچه ا ته، بس

 .شامل گردد از کار مشروط( دفتر کار آمریکاخاص  فیتعر یهاجنبه ری)و سا دهندمورد انتظار شغل خود گزارش می

، نیگزیغیرسنتی شامل کار جا یکار باتیتا انواع ترت میکنیاستفاده م "کار غیراستاندارد"ادامه مقاله، از اصطالح  در

سه نوع کار غیراستاندارد )کار  یکی از تمرکز بیشتری بر مواقع ی. در بعضردیفرمایی را در برگو خویش مشروط یکارها

 .خواهیم داشتفرمایی( خویش ای، کار مشروط نیگزیجا

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1. Hipple and Hammond  
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 فرمایی ، کار مشروط و خویشنیگزیجا یدر کارها یهمپوشان .1نمودار 
 

 

 غیراستاندارد یدر مورد کارها پیشینه تحقیقات. 2-2

در  ریافراد درگ یشناخت تیجمع هایویژگی نیکار غیراستاندارد و همچن رواجروند  دانش مرتبط با ،گذشته مطالعات

حال  نی. با ادهندرا به شکل واضح توضیح می یبازنشستگدوران  تیامن یکار غیراستاندارد برا یامدهایکار و پ نوع نیا

ها به موضوعات ارزیابی یاهرظ هایتیهای مربوطه و حساسداده یآوردر جمع خالئی کهکار با  نیمتحده، ا االتیدر ا

 است. زیچالش برانگ اری، بسسنجش ایجاد شده استمختلف 

آن  یکه ط یابود، دوره دارینسبتاً پا 2005و  1995های سال نیمتحده ب االتیو مشروط در ا نیگزیجا یکارها رواج

 10از  نیگزیجا یسهم کارگران در کارها شده اند. یآورجمع دفتر آمار کار آمریکابطور منظم توسط  مرتبطهای داده

کار مشروط  ازکه سهم کارگران  یال، در حافتی شیافزا یاندک 2005 درصد در سال 7/10به  1995سال  درصد در

 یگونه اطالعات چیدهه که ه کیپس از . افتیکاهش  یاندک درصد، 1/4به  9/4(، از فیتعر نیترعیوس بر اساس)

زدند که سهم کارگران مشغول به کار  نیانجام دادند و تخم ینظرسنج ( یک2016) 1کاتز و کروگرنشد،  یآورجمع

داشته  شیدرصد افزا 1/5 ،2005است که نسبت به سال  دهیرس 2015کار در سال  یرویدرصد از ن 8/15به  نیگزیجا

کار  دردرصد از کارگران  1/10که  افتیانجام داد و در 2017خود را دوباره در سال  یبررس آمریکااست.، دفتر آمار کار 

بود. کاتز و  شابهم 2005و  1995 هایسال مقادیری که بابودند، مشغول مشروط  یدرصد در کارها 8/3و  نیگزیجا

                                                           
1. Katz and Krueger 

نیگزیجا کار  

 کار مشروط خویش فرمایی
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بازار کار و  طیدر شرا تفاوتگیرند که می جهیکرده و نت بررسیرا  ریدو مجموعه برآورد اخ نیاختالف ب کروگر دلیل

زنند که سهم یم نیموارد، آنها تخم نیاند. با احتساب انقش داشته ی در این موضوعریگو نمونه ینظرسنج یهاروش

 داشته است. شیدرصد افزا 2تا  1حدود  2015تا  2005های سال نیب نیگزیمشغول کار جا ارگرانک

 روبرو شده ی بیشتریعموم با اقبال ریهای اخاست که در سال نیگزیجا یاز کارها یامجموعه ریز "گیگ" اقتصاد

 نیاما اکنون ا ی داردقیضبط موس ایپخش  یبرا هکباری یاشاره به فرصت یقیدر صنعت موس گیطالح گاست. اص

 وظیفه کیانجام  به ازایشود که در آن کارگر می ستفادها ایمرتبه کیاشاره به هر کار  یبرا یتراصطالح بطور گسترده

 مزد(. مدتهاست که کارگران روز2018و همکاران،  1ما)ابراه کننددستمزدی دریافت می یمدت مشخص یبرا ایخاص 

کارگران و ارتباط  2مکانیکال ترکو تسک رابیت ، اوبرمانند  نیآنال بسترهایرشد  اما دهند،نوع کارها را انجام می نیا

 است. را تسهیل کرده انیکارفرما

( 2018ش )و همکاران مااست. همانطور که ابراه زیچالش برانگ امریهای موجود با داده گیکار گ یروین یریگاندازه

تا کارگران گیگ را از درون  نبوده قیدق یاندازه کافبه احتماالخانوار  یهای بررس، سواالت مربوط به دادهاشاره کردند

 ی نیزاندازه کافممکن است به نیکند، و همچن ییشناسا (یان غیرشرکتیفرماهای بزرگتر )به عنوان مثال، خویشگروه

های د مشخص کند. دادهنشو ترکیب یشغل دوم ی بارا خصوصاً وقت بدون تناقض، کارهای گیگند ننباشد تا بتوا ژرف

 نیکنند. با انمی متمایزرا  گیکارگران گ ،فرد به( به طور منحصر MISC-1099 یهاپرونده )به عنوان مثال، یاتیمال

( گزارش 2018است. هال و کروگر ) گیکارگ یروینروزافزون رشد  حاکی ازوجود دارد که  یروشن یهاوجود، نشانه

 برابر شده است. ماه دو ششهر  اوبر، تعداد رانندگان 2015سال  انیتا پا 2012سال  میانهاند که از داده

 

 نیتخمرا آن  میزان رواجکه  یحال مطالعات قبل نیاست، با ا نیگزیکار جاانواع از  ترشناخته شده نوع فرماییخویش

کاتز و  ( و2018) هام و همکارانابرا هر دو پژوهشی که توسط .اندی روبرو بودهریگاندازه مشکالتی در با زین اندهزد

 کمتر ،خانوار یهایدر نظرسنج ی شدهریگفرمایی اندازهخویش زانیدهند که منشان می( صورت گرفته، 2016کروگر )

فرمایی خویش ینزول ای ثابتروند  خانوار یهایهای نظرسنجکه داده ی، در حالنیاست. عالوه بر ا یاتیهای مالاز داده

 .اندتی داشتهمد یرشد مداوم طوالن یاتیدهد، سوابق مالرا نشان می

 

در مطالعه قرار داده است.  یدرکار غیراستاندارد را مورد بررس ریافراد درگ یشناخت تیجمع یهایژگیموجود و اتیادب

در  درصد از کارگران 24وسیعی بودند به طوریکه  یسن دارای طیف نیگزیجا یکارها کاتز و کروگر افراد شاغل در

کارگران در درصد از  6و سال  54تا  25 در گروه سنی کارگران از درصد14، در مقابلسال بودند 75تا  55گروه سنی 

 ی. در حالدارند ینسبتاً اندکتفاوت  نیگزیجا یکه زن و مرد در کارها افتندیدرسال بودند. آنان  24تا  16گروه سنی

تر با واضح یاندک است، تفاوت ها یبه طور کل نیگزیجا یدر کارها التیو تحص تیقومیا  براساس نژاد هاتفاوتکه 

اند، ا، کسانی که از دبیرستان ترک تحصیل کردهههدانشگا النیبا فارغ التحص سهیدر مقا .کنندمی ظهور نیگزینوع کار جا

                                                           
1. Abraham 

2. Mechanical Turk 
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 یمانکاریهای پتوسط شرکتشان که خدمات ی باشندکارگران ای باشند مستقل یمانکاریپ وجود دارد که یاحتمال کمتر

در  نی. همچنباشندکمک موقت  هایو کارکنان  آژانس احتمال دارد که کارگران آماده به کار شتریو ب ؛شودارائه می

مستقل  مانکارانیدرصد از پ 84که  یوجود دارد، به طور هاییتفاوت نیز نیگزینوع کار جا میزان رضایتمندی برحسب

 بیترت نیا ،درصد کارگران آماده به کار 55که تنها  یخود کار کنند، در حال یدهند برامی حیکه ترج دارنداظهار می

کارگران آژانس کمک از درصد  23. فقط دهندترجیح می باشد، ریزی شدهکه به طور منظم برنامه یرا به داشتن ساعات

و  یاوساز و خدمات حرفهساخت عیدر صنا نیگزیدهند. احتمال کار جامی حیرا به اشتغال دائم ترجموقت شغل خود 

 است. ین سطح خودشتریب ی درتجار

بگذارد.  ریتأث نیگزیورود به کار جا یبرا یریگمیدر تصم توانندمی یاز آن است که عوامل اقتصاد یحاک یمطالعات قبل

کار  شیباعث افزا یفناور رییو تغ ینابرابر شیسکوالر مانند افزا یزنند که روندهایم نیتخم( 2017کاتز و کروگر )

 یی(. درآمد و دارا2019) 1کوستاس، برخوردار هستند یکمتر تیاز اهم یاکه عوامل چرخه یشود، در حالمی نیگزیجا

 یمال فشارهایدچار احتماال دهد نشان میشدیدی داشته که کاهش  یگخانوارها در دوره قبل از شروع اشتغال گ

  اند.شده

نوآورانه را  یهادهیا تجربه فرمایی امکان، خویشیبرخ ی. براهستندفرمایی احتماالً ناهمگن ورود به خویش یهازهیانگ

بازگشت به اشتغال  با تیدر صورت عدم موفق ای ابدیادامه  تیصورت موفق تواند درکه می ایتجربهکند، فراهم می

فرمایی ی خویشدرآمد ، ریسکدرآمد امکان کسب بیشترکارگران،  نیا یا(. بر2014و همکاران، 2)کر ابدی انیپا یسنت

فرمایی خویش بیشتر بهکه در بازار کار وجود دارد، به احتمال  یخاص یرونیعوامل ب لیبه دلنیز  گرانی. دکندرا تعدیل می

از  التیو ش یزمانند کشاور یعیکه در صنا هستند یاملوع ،بودن یفصل همچون 3یبخش یهایژگی. وآورندروی می

بازار کار است که ممکن  شتریب یریبا هدف انعطاف پذ یقانون ینوآور دیگر،. عامل باالیی برخوردارند اریبس اهمیت

 یفرمایی جعلخویش که شکلی از ردیکار مورد استفاده قرارگ نهیکردن هز یرونیب یبرا انیاست توسط کارفرما

 تیدر فناوری است که باعث تقو ینوآور ،سوم ال. مثکنندمی جادی( را اکیبه  کی یرابطه کار کیفرمایی با )خویش

، احتماالً فرمایندخویش لیدال این که به یشود. بر خالف کار گروه اول، کارگرانمی 4تقاضابنا به و مشاغل  گیگاقتصاد 

 کنند.تجربه می ارتقاء کمتری را لیپتانس و درآمد

و  فرمایان(افراد در مشاغل غیراستاندارد )عمدتاً خویش یمربوط به بازنشستگ ماتیوجود دارد که تصمزیادی تحقیقات

این موضوع مشخص کرده است.  یابیدوران را ارزاین در  رفاهو  یبازنشستگ مستمری برکار غیراستاندارد  ریتأث یچگونگ

راه  دیاش از این جهت که ،آورندروی میپاره وقت  کارهایبعداً به  ی خودکار یدر زندگ فرماخویش گرانکارشده که 

                                                           
1. Koustas 

2. Kerr 

3. sector characteristics 

4. on-demand jobs 
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مشخص شده است که به طور همینطور (، و 2007، 1زیسیموپولوس و کارولی)دارد  یبه دوران بازنشستگ هموارتری

که حدود  ندافتی( در2017) انو همکار 3(. رامنات1993، 2چرمنی)بارتل و س شوندمی بازنشستهبعداً  همه آنان متوسط

کاهش  منجر به که ،دهندیی تغییر میفرمابه خویش استخداماز  شغل خود را هر ساله تردرصد از کارگران مسن1

کامل  یبازنشستگ یبرا یفرمایی به عنوان پلاست که از خویش یمطابق با کارگرانگردد که می و درآمد کاری تاساع

 کنند.یاستفاده م

که  اندنگاشته شده تصور نیا باشده که  لیو تحل فیتوص یدر آلمان در سلسله مطالعات غیرمعمولاشتغال  شیافزا

در  ژهی)به و یساختار راتییکه تغ نشان داد( 2008) 4مطالعه ساچورشتاندیگنرات در حال کاهش است. یاشتغال عاد

( و شفر 2006) 6یو والو تزی(، د2002) 5یدهد. هافمن و والوینم حیرا توض شیافزا نیا قسمت عمده( یبخش بیترک

 نیقوان به ژهیبازار کار آلمان، به و یریپذنابه انعطاف  یپاسخ ،معمولغیرکنند که اشتغال می دی( تأک2008) 7دایو س

 2008سال  یمعمول پس از بحران مالغیرحال، با توجه به کاهش اشتغال  نیاز اشتغال است. با ا تیحما رانهیسختگ

 خام یتا حد یابیارز نیرسد ای(، به نظر مردیگیمورد بحث قرار م ادامهآلمان )که در  "یمعجزه شغل" آن و متعاقب

 بوده است.

قرارداد  کیموقت براساس  یکه توسط آژانس ها هستند ییهاشغل در آلمانمعمول  ریغ یهاطور مشخص شغل به

 دئی( تأ2006) 9و جان ی(. آنتون2005، 8بوردا و کواسنیکاشوند )ارائه می خدمات نیا داریبا خر و نهبا آن آژانس  یدائم

 التیتحص دارای اکثرا و میانگین سنی جمعیت، جوان تر از خارجی لبامعموالً مرد، غا یکارگران نیکنند که چنمی

های هزینه رایدهد زنمی حیرا توض سریع شیافزا ، ایندستمزد تفاوتمعتقد است که ( 2007) 10بوشرهستند.  پائین

پرداخت  کارگران کمتری که بههستند و عمدتاً دستمزد  زیادرود یبه کار م های موقتآژانسکه توسط  باالسری

 شرکتماه به کارگران درون  3کند پس از ها را ملزم میرا وضع کرد که شرکت یقانون آلمانکنند. را جبران می شودمی

 شرکتاین کارگران بعداً توسط  نیاز ا یاریبپردازند. بس یموقت حقوق مساو هایآژانس تامین شده توسطو کارگران 

 .((2007) 12( و بلمان و کوهل2006) 11و همکاران نویچیا) شونداستخدام می ها

و مطالعه قرار  بحثمورد  اریبس ریهای اخدر سال ،فرمایی( در انگلستانخویش ژهیمعمول )و به وغیراشتغال  شیافزا

، درآمد گزارش شده کارگران بیان داشته( 2018) 13کریبهمانطور که  رایز شده است. یخاص ینگران و باعثگرفته 

( 2015) 14ریاست. در واقع، تاتوم استخدام شدهکمتر از درآمد کارکنان  اربسی ،( به طور متوسطغیرشرکتی)فرما خویش

 بروز باعث امر نی. ارواج بیشتری یافته استکارگران کم درآمد  نیفرمایی در انگلستان در بخویش شیکه افزا دریافت

                                                           
1. Zissimopoulos and Karoly 

2. Bartel and Sicherman 

3. Ramnath 

4. Sachverständigenrat  

5. Hoffmann and Walwei 

6. Dietz and Walwer 

7. Schafer and Seyda 

8. Burda and Kvasnicka 

9. Antoni and Jahn 

10. Buscher 

11. Ichino et al 

12. Bellmann and Kühl 

13. Cribb 

14. Tatomir 
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 شودباشد )رجوع  "1نپنها یکاریب" ای "یکاریب" شیفرمایی بازتاب افزاخویش شیافزاشاید شده است که  هاییینگران

( 2015) ریحال، تاتوم نیبا ا در تضاد است. نییپا اریبس یکاریباعالم شده  نرخ که با( 2013، 2چفالوربه بل و بالن

از بحران  شیپ یساختار یاز روندها یناش 2014و  2008های سال نیفرمایی بخویش شیکه افزا دکناستدالل می

 به ،است شترینسبت به افراد بالغ ب سالمندفرمایی افراد خویشاحتمال که  تیواقع نیمثال، ا انبوده است. به عنو یمال

فرمایی در انگلستان مدت خویش یطوالن شیافزا یاصل لیاز دال یکی، به عنوان تیجمع سالمندی موضوعهمراه 

 .شده استشناخته 

وجود دارد.  یبازنشستگ برای سیفرمایی انگلکارگران خویش یدر مورد آمادگ یاندهیفزا یعالقه و نگران، نیبر ا عالوه

گروه نسبتاً ثروتمند  کی انفرماینشان داد که خویش 1990و اواسط دهه  1980های اواخر دهه که داده یدر حال

 های مستمریطرحفرمایی در مشاغل خویش زانیدهد که ممی اندولت انگلستان نش ی(، آمارها2003، 3اند )پارکربوده

، 4یکار و بازنشستگ دپارتمان)است  کاهش یافته 2016تا  2007درصد از سال  14درصد به  30از  یبازنشستگ ای

 انیبر الزام کارفرما یمبن سیدولت انگل یها استیس جهیاست، که در نت موجود برای کارکنانبرخالف روند  نی(. ا2018

 ی برایشانبازنشستگ مستمری در در محل کار، مشارکت یبازنشستگ طرح کیدر  کارکنان شتریکار ببه ثبت نام خود

 (.2016، 5کریب و امرسوناست ) افتهی شیافزا یقابل توجه زانیبه م

 یکار غیراستاندارد بر پوشش بازنشستگ ریتأث ی. چگونگ3

کنند، با یکار م یخود که بطور سنت انیفرما نسبت به همتااز کارگران خویش یاریکه بسروزافزونی وجود دارد  ینگران

 انیکارگران و کارفرما نیب یشغل یهااز توافق یناش یمنیا تورفاقد  تری روبرو هستند وشکننده اریبس یکار طیشرا

دیگر کارکنان نسبت به  یشتریب سکیدارند و ر یخود درآمد کمتر یکار یدر طول زندگ آناناز  یاریهستند. بس

از کشورها،  یاری(. در بس2002، 7ورگنسنی - نگیسیو و زی، ماسکوو2000 6لتونی)هم شوندمتحمل می استخدامی

بیمه و حقخود مانند  پرریسک یمال ماتیاند و غالباً تصمرا کاهش دادهمستمری عمومی به  یدسترس حتیآنها 

 مستمری تیکفا به همین دلیل،(. 2014، 8موهرینگکنند )می تیریمد شخصارا  یبازنشستگ هایطرح درمشارکت 

هر در موضوع  نیا در ادامه(. 2018اروپا،  هیاتحاد یبازنشستگ مستمریآنها نگران کننده است )گزارش  یبازنشستگ

 .گیردقرار میبحث مورد  یشتریب اتیسه کشور با جزئ این از کی

 

 متحده االتی. ا1-3

تر، قیدق ایدر دسترس است که ده سال ) یکسان یبرا یاجتماع نیکارگران بازنشسته تأم یایمتحده، مزا االتیا در

درآمد  دریافتی نیبر اساس باالتر ایمزااین . قرار گیردتحت پوشش  ی باشند کهشغلدارای ( فصل سه ماههچهل 

و  مزایامبلغ  محاسبه یبرا مبلغ دریافتی متوسط برکه  تصاعدی یو پنج سال است، با فرمول یسدر )دستمزد( فرد 

انه یماه مزایای نیانگیشود. مکامل اعمال می یبعد از سن بازنشستگ ایمطالبات قبل  یبرا بیمهمحاسباتی حق لیتعد

                                                           
1. disguised unemployment 

2. Bell and Blanchflower 

3. Parker 

4 .Department for Work and Pensions 

5. Cribb and Emmerson 

6. Hamilton 

7. Maskowitz and Vissing-Jorgensen 

8. Möhring 
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 نیزنان بود )اداره تأم یدالر برا 1217و  مردان یدالر برا 1592مبلغ  2016در سال  دیبازنشسته جد انکارگر یبرا

(. 2018، 1درصد است )خان و همکاران 44 ینیگزینرخ جا نیانگی، مریاخ نفعیذ یهاگروه ی(. برا2018، یاجتماع

 انیتوسط کارفرما که (2019دالر )در سال  132.900 سقف درآمد تای بر درصد 2/6 اتیبرنامه با مال نیاتامین مالی 

های پرداختی بیمهحق نیا .پذیردصورت مید گردیپرداخت م توسط کارکنان دیگر کهدرصد  2/6و  شودپرداخت می

همسران، فرزندان و بازماندگان  یبرا ییایازکارافتادگی و مزا مهیب یایکارگران، مزا گیبازنشست یایمزا تامین سرمایه

 یهاییدرآمد و دارا کهو باالتر  هسال 65 نفعانی. ذکنندپذیر میامکانرا  هبازنشستذینفعان کارگر و  شخص از کار افتاده

 تاماهانه را  مزایایکه  دباشن  2تکمیلیدرآمد تامین  یایمزا افتیدر طیشرا ینواجد توانند ازمی ی دارنداندک اریبس

 برند.یزن و شوهر باال م کی یدالر برا 1517 ایفرد  کی یدالر برا 771

تحت  انفرمای، خویش1935در سال  طرح نیا در ابتدایقرار دارند.  یاجتماع نیتحت پوشش تأم فرماخویش افراد

، یاجتماع نی)اداره تأم ندکارگران تحت پوشش اضافه شد ستیبه ل 1965و  1950های سال نیبپوشش نبودند و 

استخدام کنند. کارگران یخود را پرداخت م یبر خالص درآمدها اتیدرصد مال 4/12 تمامفرما کارگران خویش (.2018

 1360، هر2019)در سال  گردندواجد شرایط دریافت مزایا می روش نیبه هم ایمزا افتیدر یفرما براو خویش شده

 کیو  (گردد.محاسبـه می در سال بارحداکثر چهار  تا درآمد تحت پوشش، فصل از کیدالر از درآمد ساالنه به عنوان 

برسد.  بیمهپرداخت حقکند تا به حداقل دوره  بیترکرا فرمایی و خویش ی استخدامیکار یهادوره تواندمیکارگر 

بر حقوق و  اتیدالر داشته باشند، درآمد آنها مشمول مال 400 ریز انهیفرمایی درآمد خالص سالاگر کارگران خویش

 .شوددستمزد نمی

است،  کسانیغیراستاندارد هستند  یا که مشغول کار استاندارد و یکسان یاساساً برا یاجتماع نیمقررات تأم نیبنابرا

استاندارد ریغافـراد دخیل در کار  ریوجود ندارد )سا فرماخویش کارگران شاغل و برخورد بادر  یاتفاوت عمده رایز

کنند برخورد می ینیکنند با همان قوانکوتاه مدت کار می یقرارداد طبقا یآژانس موقت  کی یکه برا یافراد همچون

 بر متحده االتیدر ا راستانداردیکار غ اولین راهی که در آن بیترت نی(. بدبا آن سروکار دارندکه کارکنان استاندارد 

کار  ینسبت به درآمدها راستانداردیغ ی حاصل از کارهایاست که درآمدها نیا گذاردمی ریتأث یاجتماع نیتأم مزایای

 د.نباشمی کم اظهاری بیشتریدر معرض  ایتر و ثبات یتر، بنییاستاندارد پا

از  یاریو بس پردازدمیفرمایی در مقابل خویش استخدامدرآمد حاصل از این موضوع به بررسی  اتیادب بخش بزرگی از

که درآمد متوسط  دریافت( 2000) لتونی. به عنوان مثال، همحکایت دارندفرمایی مطالعات از کاهش درآمد خویش

کمتر است.  استخدام شده در همان سطحکارگر  کی مددرصد از درآ 35 ،ساله 10دوره  کی یط فرماخویش کارگران

 باالیی چارک یفرمایی برادرآمد خویش بر این اساس کهکند، می دایپ "3سوپر استار" هیفرض یبرا یشواهد نیاو همچن

کنند که می دی( تأک2011) یاست. هورست و پوگسل استخداماز درآمد حاصل از  شیفرمایی بخویش هایدرآمد عیتوز

که  یکند، در حالفرمایی جذب میاز افراد را به خویش یخبر فرماییخویش پولیریغ یایمزا ،رغم درآمد کمتر یعل

فرمایی و که ممکن است ورود به خویش یاز حد به عنوان عامل شیببه نفس  اعتماد ( به2014داوسون و همکاران )

 کنند.اشاره می ،دهد حیمتعاقب آن را توض نئیدرآمد پا

                                                           
1. Khan et al 

2. Supplemental Security Income 
3. superstar 
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کنند که ممکن اشاره می شرکتی و غیرشرکتی انفرمایخویش نیب یاساس یها( به تفاوت2017) 1نینشتایو روب نیلو

 نیروتریغ فکری یکارها با بیشتر( 1: )شرکتی انفرمایکمک کند. خویش ی ناشی از آنهاتفاوت درآمدها حیاست به توض

 تیبه فعال یبرخوردار بوده و در نوجوان ییهستند و احتماالً از عزت نفس باال باالتری التیتحص ی( دارا2. )سروکار دارند

و  ی دارندشتریدرآمد ب ردههمنسبت به کارگران  هنگامی که استخدام هستند (3و ) اند،بودهمشغول  یرقانونیغ های

 انفرمایکنند. در مقابل، خویشرا تجربه می بیشتری درآمد شیافزا ،فرماییکار به خویش رییدر هنگام تغ نیهمچن

فرمایی، افت درآمد کار به خویش رییدارند و در هنگام تغ یکمتر التیهستند، تحص یدیمشغول کار  بیشتر غیرشرکتی

تواند دلیل می ان شرکتیفرماینسبت به خویش غیرشرکتی فرمایانخویششتریتعداد نسبتاً ب نیکنند. بنابرارا تجربه می

تر نییرآمد پااست که د نیدوم ا هیدهد. نظر حیتوض را شدگاناستخداماز  فرمایانخویش درآمدمتوسط  تر بودنپایین

خانوار  یهایفرمایی در نظرسنجدرآمد خویشاظهاری کمده ـدهنانـنش تواندمی استخدامفرمایی نسبت به خویش

گزارش  کمتر درصد 25درآمد خود را حدود  انفرمایگیرند که خویشمی جهی( نت2014) 2باشد. هورست و همکاران

 یهاافتهی( 1989) 3و وبر دزایساری. پتوضیح دهدرا  یدر مطالعات قبل یتواند شکاف درآمدکه می یاافتهیکنند، می

 انگلستان دارند. در مورد یمشابه

فرمایی به باشد، گزارش نکردن درآمد خویش به هر میزان که استخدام شدگانو  یانفرماخویش نیب یشکاف درآمد

 نیدر مورد ا یادیگروه را کاهش دهد. مدارک و شواهد ز نیا یبرا یاجتماع نیتأم یایتواند مزامی یاتیسازمان مال

درآمد  یرا برا یاتیشکاف مالدرصد  43 ی. ونیز به آن پرداخته است( 2007) 4اسلمرادرفتار وجود دارد، همانطور که 

)پرداخت شده و  یاتیمال یکل بده بخشی ازن به عنواکه بیانگر تعهد مالیاتی پرداخت نشده دهد مشاغل گزارش می

 یها یدرصد از بده 72) 5کشاورزیدرآمد خالص مربوط به  کم اظهاری بیشترین ،گروه نی. در ااستپرداخت نشده( 

، شرکت هانیز مربوط به تعاونی کمترین( و نشدهدرصد پرداخت  57) مالکان غیرکشاورزی( و درآمد نشدهپرداخت 

 درصد پرداخت نشده( است. 18موارد مشابه ) ریو سا 6های کوچک

گزارش غیرواقعی مالیات فقط یک درصد تعهد مالیاتی نسبت به حقوق و دستمزد است. همانگونه که اسلمراد اظهار 

، کرده است. شواهد اساسی وجود دارد که فرار مالیاتی درآمد مالکان به میزان بسیار زیادی قابل مقایسه با منابع درآمدی

 دستمزدی، سود بانکی و سود سهام است.

کامالً  هنوز دارد. اگرچه ییامدهایکه مشغول کار غیراستاندارد هستند پ یکسان یپوشش بازنشستگ یبرا هاافتهی نیا

این موضوع روشن است د، ندار استخدام شدگاننسبت به  یکمتردرآمد متوسط  انفرمایخویش ایکه آ ستیمشخص ن

خواهد  یاجتماعنیتأم مزایای کمتری از افتیمنجر به در و شودمینگزارش  یاتیاز درآمد آنها به مقامات مال بخشیکه 

چه تعداد از که  شود مشخص ای کافی نیست تااندازهبهشواهد  نی(، ا2007اسلمراد )های اگرچه بر اساس داده. شد

 یباالتر ینیگزی، نرخ جایاجتماعنیتأم یایزاـرمول مـدی فـتصاع تیماه. دـکننگزارش میتر درآمد خود را کم افراد

تر خواهد نییمطلق پا طیدر شرا مزایاکند، اما مبلغ می نیتضم دارند ی)گزارش شده( کمتر که درآمد یافراد یرا برا

کار به مشغول  ی. اگر کارگرخواهد دادقرار  یدر دوران بازنشستگ یشتریب یمال تیبود و کارگر را در معرض عدم امن
                                                           
1. Levine and Rubinstein 

2. Hurst et al 

3. Pissarides and Weber 

4. Slemrod 

5. farm net income 

6. S corporation 
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کار کند(، در رسان  کمک آژانس کی یبرا ایقرارداد موقت  بر اساس یککارفرما باشد )مثالً  کی یغیراستاندارد برا

استاندارد  مشاغلاز کمتر  ییکارها نی. اگر درآمد چنخواهد شدگزارش  یبه درست یاتیدرآمد کارگر به مقامات مال جهینت

باشد،  های میان مشاغل مختلفشکاف متأثر ازکارگر  کی راستانداردیغکار درآمد  خط سیراگر  ای، باشد قیاسقابل 

 کارگر استاندارد خواهد بود. کیکمتر از  متعلقه مزایای

 

 . انگلستان2-3

پرداخت های بسته به تعداد سال است که 2ثابتی ینرخبا  1عمومی مستمری دارای نظام حال حاضر، انگلستان در

شرایط احراز مربوطه  کامالً مشابه ییبه روشها انفرمایو خویش . کارکنانها استپرداخت نیا زانیم فارغ ازو  بیمهحق

 جهتفرمایی خویش ایاز اشتغال  ی ناشیداشتن درآمد کاف قیاز طر این احراز شرایط ی. راه اصلکنندرا کسب می

 "4اتاعتبار" قیتوانند از طر، مردم مینیاست. عالوه بر ا 3یمل حق بیمه با عنوانحقوق و دستمزد  اتیپرداخت مال

 جهت حصول شرایط احراز سال 12 ریز انکودک یبرا عائله مندی نهیمانند کمک هز انتقالی خاص یپرداخت ها

 بسیاریمشابه است،  فرمایان تا حد بسیار زیادیخویشو  کارکنان یبرا موجود نیکه قوان رغم اینعلیاستفاده کنند. 

رود، ی باالتر نمیمل مهیبمشخص شده در حق از آستانه سالیانه آنها  درآمد فرمایان تنها به دلیل اینکهخویشاز 

 وطمرب نیتفاوت قوان حیتوضبه  لیبخش به تفصاین . کنندپیدا نمیرا  عمومی یبازنشستگ مستمری افتیدراستحقاق 

در  تغییرات نیایی و چرا یو چگونگ5تجمیع سوابق نیو تخمپرداخته مستمری عمومی براساس نوع کارگر  شیبه افزا

 دهد.دهه گذشته را ارائه می

ها تیفعال ریسا یکه برا "اتیاعتبار" ای ای که فرد پرداختهبیمهحقدر انگلستان با  مستمری عمومی افتیدر استحقاق

 اریمستمری عمومی بس نظام 2016 لیاز آور سی. انگلگرددیم نییکرده است تع افتیخود در یکار یدر طول زندگ

سال  35 دیبا 6الیهبه مستمری تکموسوم  عمومیکامل مستمری بازنشستگی افتیدر یرا. افراد بای را کلید زدساده

 دردالر 18/219یا پوند  60/168معادل  2019- 2020که در سال  داشته باشنداعتبار( را  ای) بیمهسابقه پرداحت حق

)به  خواهند داشت یکمتر دارند، دریافتی بیمهسابقه پرداخت حقسال  35تا  10 نیب که ی. کسانخواهد بودهفته 

بیمه سال  10که کمتر از  یکه کسان یدارد( در حال سابقهسال  20که  یکس یبرا بیست سی و پنجمعنوان مثال 

است که در آن  ییها. تمام آنچه مهم است تعداد سالستندیمستمری عمومی ن گونه چیل هدارند، مشمو پردازی

 ،کنندمی افتیرا در یکسانیهر دو مستمری بازنشستگی  سابقه دارند،سال  35است: دو نفر که  پرداخته شده بیمهحق

 متفاوت باشد. اریبسهای پرداختی آنها بیمهحق یاگر مبالغ واقع یحت

سال در سال  65کنند )که از  افتیدر "سن مستمری عمومی" رسیدن به ازپس را  عمومی یتوانند مستمرمی افراد

توانند وجود ندارد: افراد می یدرآمد ایکار  آزمون چیه نی(. همچنابدی یم شیافزا 2020در سال  سال 66به  2018

 خواهند بود.بر درآمد  اتیلمشمول ما ولیادامه دهند  کردنکار  به جربمه شدنمستمری عمومی بدون  افتیضمن در

                                                           
1 .state pension 

2. flat rate 

3. National Insurance Contributions (NIC ) 

4. credits 

5. estimates of accrual 

6. Single Tier Pension (STP) 
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از  یناش تنها کنند،کار میکه در مشاغل استاندارد و غیراستاندارد  یکسان نیب مستمری عمومی انباشت تفاوت در

 است. های پرداختیبیمهحقدر  تفاوت

 فرمایانخویشو  بر درآمد کارکنان اتیمالدر حقیقت وضع است که  NICاز طریق  بیمهپرداخت حقنوع  نیترمتداول

صورت  ست. در  شتن ا دالر در  7977 ایپوند   6136) 2020تا  2019 سالپوند در هفته در  118از  شیدرآمد بدا

)که توســط  "مالکرانیمد"در مورد  میرژ نی. ارا خواهند داشــت مســتمری عمومیدریافت  شــرایط ســال(، کارکنان

شدهشرکت  شده ثبت  ستخدام  صدق میاند( خود ا شاغل یک از هر برای NIC. کندنیز   نیشود، بنابرااعمال می م

 کنند پرداختشــغل همان درآمد را کســب می کی باکه  یمشــاغل متعدد هســتند نســبت به کســ یکه دارا یافراد

پوند درآمد کســـب نکنند،  118از  شـــتریبمشـــاغل  یکی از آناما اگر حداقل در  خواهند داشـــت. NIC کمتری به

 .مستمری عمومی به آنان تعلق نخواهد گرفت

 NICکسب کنند به پوند در سال   6365 در صورتی که درآمدی بیشتر از انفرمایخویش 2019-2020در سال 

 نیقوان نیکه ا یمعندین است، ب کارکنان یبرا تعریف شده به آستانه درآمد هیشب اریبس پرداخت خواهند داشت که

اندازه به NIC قیمستمری عمومی از طراستحقاق دریافت  یکه برا یاست. کارگران مشابه فرمایانکارکنان و خویش نیب

 ای یکاریب افتی، از جمله دری خاصیهاتیفعال یبرا "اعتبار" افتیدر قیتوانند از طرکنند میدرآمد کسب نمی یکاف

 انکودک یبرااوالد  مزایایکه  آنانیکارگران،  یکنند. از همه مهمتر برا دایرا پشرایط احراز مربوطه ، 1ناتوانی یایمزا

از  زیشود( نفرزند پرداخت می یدارا یهادرصد خانواده 80از  شیکه به ب یکنند )مبلغمی افتیسال در 12 ریز

 اند. همین روال برای کسانی کهبیمه شان را پرداختهحق NICبه  کنندگان اعتبار محسوب می شوند؛ گوییدریافت

کنند نیز ( را دریافت میمتحده االتیدر ا EITCمشابه  رآمدکم د یهاخانواده یبرا )مزایای کاری 2مالیات کاری اعتبار

 .تر خواهد کرددهاعتبارات را گستر نیپوشش ا ،در حال انجام استهم اکنون که  یاصالحاتکند. صدق می

به سطح  انفرمایو خویش کارکنان برایمستمری عمومی انباشت سابقه در  ی، تفاوت واقعمذکور نیقوان همهتوجه به  با

 سال 12 ریز انکودکبه اینکه مزایای اوالد برای ندارند،  یکاف یکه درآمد شغل یکسان یو برا ی آناندرآمد شغل عیو توز

 کنند درآمد کمترنمی افتیدر یکه اعتبار یکسان یبرا .دارد یبستگ کنند یا خیر،می افتیدرمالیات کاری را  اعتبار یا

 .باشد برای آنان ترنییپا مستمری عمومی معنای تواند بهمی اظهاری آنکم ای انفرمایخویش

مستمری عمومی  2016دهد که در سال مختلف را نشان می یاقتصاد یتهایفعال مشغول بهافراد  نسبت 1شماره  جدول

 همچنین و شوندحائز شرایط می، یداشتن درآمد کاف لیدهد که به دلرا نشان می افرادی جدول نی. اکننددریافت میرا 

شان برقرار مالیات کاری، مستمری اعتبار مزایای اوالد یا قی، اما از طرودهنب طیواجد شرا شاندرآمد از طریقکه افرادی

 هم و هستنداستخدام که هم  یو افرادند، فرمایهستند، فقط خویشاستخدام که فقط  ینگاه به افراد شده است. با

را  NICهای هزینه تا کننددرآمد کسب می یاندازه کافدرصد از کارکنان  به 93 بایتقر یابیم که، درمیفرماخویش

 یکار اتیاعتبار مال ایاوالد  یایمزا قیاز طر ندارند و یدرآمد کاف افراد درصد 2که کمتر از  ی، در حالکنند پرداخت

تعلق مستمری عمومی  2016در سال  درصد از کارکنان 5از  شیببه شود باعث می امر نی. اشوندمی طیواجد شرا

 .نگیرد

                                                           
1. incapacity 

2. Working Tax Credit 
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درصد از  75، فقط لیدل نیاست. به هماستخدام شده  کمتر از کارکنان اریبس انفرمایخویش درآمد ،طور متوسط به

 افتیدر قیگروه از طر نیا دیگردارند. شش درصد دریافت مستمری را  اسحقاق یبرا یفرما درآمد کافافراد خویش

مری عمومی مست هیچگونه افتیحق در رصدد 19 باًی. تقرشوندی مستمری بگیر میکار اتیاعتبار مال ایاوالد  یایمزا

 نی. همچناستخدامی است کارکنان نیمشاهده شده در ب عدم استحقاق نرخاز سه برابر  شیب ندارند کهرا در آن سال 

 طیواجد شرا 2016درصد در سال  14دارند ) میانگینمستمری بازنشستگی کمتر از دریافت  استحقاق ،مالک رانیمد

، فرماهستند و هم خویش استخدامکه هم  یکسان از درصد 9. ترشان استدرآمد کم وسهم باالتر  لیدلبه  که (،نبودند

 .کسب نکردندالزم را  هایتیصالح 2016در سال 

 رایز مستمری الیه اول تعلق نگرفته است،درصد از کارگران  1/7به ، 2016که در سال  دهدنشان می 1 شماره جدول

ی داده مل مهیبآنان اعتبار مشارکت در  ، بهمزایای استحقاقی افتیدر لیو به دل هبود پایین بسیار شغلی آنهادرآمد 

 یمال نبحرا ینیب شیبا توجه به پو ) نشان می دهد 2007سال  را برای ارقام معادل 2 شماره . جدولنشده است

 2/6 گیردتعلق نمیبه آنان در آن سال  دولتیکه مستمری بازنشستگی  یکه نسبت کارگران کندمشخص می( یجهان

حائز  2016و  2007های سال نیدر بآنانی که  نسبت یدرصد 9/0 نقطه به نقطه شی. افزاه استتر بود نییدرصد پا

که  فرمایانیخویشو  کارکنان تدر نسب ریی: تغکرد هیتجز شوند را می توان بدین صورتنمیمستمری عمومی  شرایط

کنندگان  افتیدر بهرا محدود  "اعتبار"که  2010سال  اصالحات ؛دارند یلم به بیمهپرداخت  یبرا یکم اریدرآمد بس

این  تیجهفرما. نکار خویش یرویسهم ن شیو افزا؛ سال( کرد 16 ریسال )و نه ز 12 ریز انکودک یبرا مزایای اوالد

ی کاریرویسهم ن رشدسوم  کی باًیکه تقر کندروشن می موضوع نینشان داده شده است. ا 2 شماره در جدول تحلیل

حق پرداخت  یبرا یاست که درآمد کافی کارکنان نسبت شیاز افزا یناش نیستمستمری بازنشستگی  حائز شرایط که

 یسوم باق کیاست و  مزایای اوالد داده شدهبه  ی است کهکمتر اراعتب لیبه دل دیگر سوم کیندارند. را  NIC بیمه

 .ندفرمای، خویشاستخدام بودن یاست که به جا یکار یرویسهم ن شیافزا لیبه دل نیز مانده

بیمه حق سال 35 دیفرد فقط با کیسال واحد است.  کیدر  بیمهانباشت حقمربوط به  2و  1 شماره در جداول ارقام

توجه به . با داشته باشدرا  از نظام مستمری کامل یبازنشستگدریافت  استحقاق( تا بتواند ردیاعتبار بگ ای) پرداخت کند

 یکدر  بیمهپرداخت حقاز افراد بدون  یاریباشد، بس نیتر از ایطوالن اریتواند بسمی یکامل کار یزندگطول  نکهیا

به  موضوع بیشتر مربوط نی. امشمول این نوع بازنشستگی شوندتوانند انتظار داشته باشند که می باز هم نیسال مع

محسوب  طیواجد شرا تر از آن مقداری بوده است که بتواننددشان پاییندرآم) اندفرما بودهخویشسالها کسانی که 

ساله  50کار افراد  خچهیتار بررسی. اینکه مدت زمان مدیدی به عنوان کارمند شاغل بوده اند، می شود( پس از شوند

فرما خویش ی رادرصد از زنان و مردان مدت 26 با اینکهدهد نشان می 2006-2007در سال  چهارمو باالتر در بخش 

 .اندفرمایی گذراندهدر خویشاز کار خود را  یمیاز ن شیب آنان درصد 6، تنها اندهبود
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 کنندمی را کسب مستمری عمومی استحقاق 2016که به طور بالقوه در سال  یدرصد کارگران .1جدول 

 

 درصد نیروی کار
استحقاق از طریق 

 درآمد

استحقاق از طریق دریافت 
اعتبار مزایای اوالد یا 

 یکار اتیمال

مجموع استحقاق 
 هانیافته

 4/5 7/1 %9/92 %8/86 )فقط( کارکنان استخدام شده

     از میان آنان:

 3/5 7/1 %93 %4/85 مدیران غیر مالک

 14 2 %84 %3/1 مدیران مالک

 9/18 9/5 %1/75 %8/11 فرما)فقط( خویش

 8/8 4/2 %8/88 %5/1 فرمایان و کارکنان استخدام شدهخویش

 1/7 2/2 %7/90 %100 مجموع نیروی کار

 .یسیانگل یهاخانواده های پیمایشدادهبا استفاده از  سندگانیمحاسبات نو منبع:

 مشمول مستمری عمومی نیستند2016تا  2007بررسی افزایش اخیر نسبت نیروی کار انگلستان که در فاصله  :2 جدول

 %2/6 مشمول مستمری عمومی نشدند 2007درصد کارگرانی که در سال 

 به دلیل: 2016و  2007های افزایش بین سال
 

 +%3/0 افزایش نسبت کارکنانی که درآمد کمی دارند

فرمایانی که درآمد کمی دارندافزایش نسبت خویش  
0/0-% 

 +%3/0 سال 16سال و نه زیر  12برای کودکان زیر اعتبار مزایای اوالد 

 +%3/0 فرماافزایش نسبت نیروی کار خویش

 %1/7 مشمول مستمری عمومی نشدند 2016درصد کارگرانی که در سال 

 .یسیانگل یهاخانواده های پیمایشدادهبا استفاده از  سندگانیمحاسبات نو منبع:

 

مستمری  نظاماز آن،  شیشد. پ یمعرف 2016-2017)انگلستان( در سال  ایتک الیه  یبازنشستگ نظام، سرانجام

( و 2015-2016پوند در هفته در  95/115ارزش فقط  دولتی با نرخ ثابت )به هیپا مستمریعمومی دو مؤلفه داشت: 

بیمه حق که یانیفرماو هم خویش ، هم کارکنانستمیس نی(. براساس اS2P) محور است درآمد ی کهدوم دولت مستمری

استفاده از حق  وهیش یکاند( به کرده افتیاعتبار دری صالحیت، ایمزا قیاز طر ایاند )را پرداخت کرده بازنشستگی

 یاوالد برا مزایای افتیدر ای بیمه بازنشستگیحق پرداخت قیاز طرتوانند میرا دارند. کارکنان دولتی  هیپا یبازنشستگ

درآمد  قیاز طر ندتوانستینم یانفرما. در مقابل، خویشی گردنددوم دولت یبازنشستگ مشمول سال 6 ریز انکودک

 گرانکار شتریبدان معناست که ب نی. ابود مالیات کاری اعتبار مزایای اوالد یا افتیدرباقیمانده  تنها راهو  مشمول گشته

 اند.آوردهرا به دست دولتی  هیپا یحق بازنشستگ تنهافرما خویش
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به سن  2016 لیقبل از آور  فرمایی گذرانده وخود را در خویش یکار یاز زندگ یادیکه بخش ز ی، کسانجهینت در

نسبت به آنانی که بیشتر دوران کاری خود را در استخدام  یترنییپا اریبس یبازنشستگمستمری ، انددهیرس یبازنشستگ

مستمری " شرایط که یاختالف قابل توجه است: کس نیموارد، ا یکنند. در بعضمی افتیدر اندبسر برده ستانداردا شغلی

ی خواهد از کس شتریبرابر ب 5/2حدود  دولتی مستمریکنند، می پیدا "دولتی پایه مستمری " عالوه بررا  "الیه دوم

 . بی بهره است "مستمری الیه دوم "دارد و ازرا  "مستمری پایه دولتی "که فقط  داشت

تر از سخاوتمندانه ولیاست ) سابق "مستمری پایه دولتی"از  شتریب اریبس "مستمری تک الیه" دیآنجا که مبلغ جد از

مستمری  شیباعث افزا سیدر انگل 2016(، اصالحات سال نیز نیست "مستمری الیه دوم "و  "مستمری پایه دولتی "

 .انددهیرس یبه سن بازنشستگ 2016 لیآور ماه از بعد شده است که یانیفرماخویش یعمومی برا

 

 . آلمان3-3

 قهی یکارگران سنت یدر جهان است و در اصل فقط برا یبازنشستگ یرسم نظام نیتریمیآلمان قد یبازنشستگ نظام

 غیرمعمولبر مشاغل  های گوناگونروشهنوز وجود دارند و از  یخیتار یهایژگیو نیاز ا یاریبود. بس ایجاد شده یآب

 1889 در سال 1گذاری شدهاندوخته ازکارافتادگی مهیبطرح  کیآلمان به عنوان  یبازنشستگ نظامگذارند. می ریتأث

آبی و یقه  قهیبا مستمری ازکارافتادگی و بازنشستگی کارگران  یاجتماع نیتأم نظام کی بهآغاز شد، اما به سرعت 

به  1957در سال  نظام نیبزرگ، ا رکود کیو  افسار گسیختهتورم ، ی. پس از فاجعه دو جنگ جهانافتی توسعه دیسف

طراحی شده بود تا استاندارد زندگی بازنشستگان  ایکه مزایای آن به گونه شد لیتبد 2نظام توازن درآمد با هزینه کی

 د.نظام نبودن این از یبخش یانفرمادولت و خویش . از ابتدا، کارکنانتفاوتی با دوره کاریشان نداشته باشد

 یرویدرصد از ن 85حدود  که کنند نویسینامآلمان  ینظام بازنشستگ یاصل الیهدر  دیبا یکارگران شاغل سنت هیکل

 از آن توسط کارکنان یمیناخالص است که ن یدرصد دستمزدها 19حدود  بیمهحق. در حال حاضر ردیگیکار را در بر م

 دوره کل در درآمد کار فردمیانگین فرد متناسب با  یازنشستگب یایشود. مزاتوسط کارفرما پرداخت می ی دیگرمیو ن

شود. عنصر حفظ می ی نیزدر دوران بازنشستگ یکار یفرد در طول زندگ کی ینسب درآمدکه  یبه گونه ا است کاری

 کی معادل میانگین درآمدها دارد درآمدی که یفرد، هاسالاز  یک هر یاست. برا "3درآمد ازیامت" سمیمکان نیا یاصل

 یدهنده دستمزد ساعت، نشاندیآیکه در هر سال به دست م یدرآمد اتکنند. تعداد امتیازمی افتیدرآمد را در ازیامت

امتیاز ، دو کنددریافت می ساعتیدستمزد  میانگین دو برابر است و تمام وقتی که استخدام و تعداد ساعات است. فرد

کند، پاره وقت کار می صورتکه به  ساعتی معادل میانگین دستمزدبا  ی. فرددهدبه خود اختصاص می درآمد در سال

 چیه یکند. در نظام بازنشستگمی افتیامتیاز درآمد در 33/0تمام وقت، فقط ساعات کاری سوم  کی بعنوان مثال

مشاغل  یبرا یزیناچ اریمنجر به مستمری بازنشستگی بس و اینوجود ندارد  نییدرآمد باال و پا نیب یمجدد عیتوز

ارائه  ی همچناناجتماع هایمساعدتوجود  نیا با. ای در آنها ایجاد شده استشود که وقفهی میمشاغل ایوقت و پاره

 نیز پیش بینی شده است یدرآمدی کنند. آستانه باالحداقل مستمری بازنشستگی عمل می یبه عنوان نوع می گردد و

 .کنندکه در نهایت، حداکثر مستمری را تعیین می گیرندها اعمال و درآمدها تحت پوشش قرار میبیمهحقکه در آن 

                                                           
1. funded 

2. pay-as-you-go (PAYG) 

3. earnings point (EP) 
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محاسبه  ازیارزش امت ضربدر یکار دورهدرآمد کسب شده در طول  اتتعداد امتیاز براساس یانهماه یواقع مزایای

مستمری  ط یکمتوس دریافتی است. وروی 32ال حاضر حدود ــو در ح هــافتیکاهش  راًیاخ ارزش نیشود. مقدار ایم

درآمد ناخالص  نیانگی. ماست وروی 1216ماهانه  یبازنشستگ یایمزا در ماه است که معادل امتیاز درآمد 38حدود  ریبگ

حق و  اتی. از آنجا که مالخواهد بوددرصد  40ناخالص حدود  ینیگزیرو نرخ جا نیاست، از ا وروی 3091 برابر انهیماه

 65در حدود و  شتریب اریخالص بس ینیگزیجا نرخ ،ترندنییپا یقابل مالحظه ا ی بطوردر دوران بازنشستگ هابیمه

 درصد است.

 1یعموم یاصل الیهتحت پوشش  یبه طور کل هستند وناهمگن  یگروه انفرمایخویش ،از نظر مستمری بازنشستگی

دست در  نیاز ا یهایخود هستند. نمونه یبازنشستگ یهاسیستم یها دارااز حرفه یاریبس وجود نیقرار ندارند. با ا

 یبرابازنشستگی  سیستم کی نی. همچنشودبه وفور یافت میپزشکان و حقوقدانان ی همچون پردرآمد یهاحرفه

گذاری اندوختهو  مستقــل هستنـدها سیستـم نیـ. ااستکه یارانه زیادی به آن تعلـق گرفتـه دان وجود داردـهنرمن

 یزیناچ اریبس یایمزا گیگهنرمندان و کارگران اقتصاد  یبازنشستگ یها، نظامیدولت یهاارانهی رغمی. علدارند یجزئ

 یعموم یاصل الیهداوطلبانه در  بصورت توانندمی زیفرمایان نخط فقر هستند. خویش پایین تر ازدهند که غالباً ارائه می

های بیمهحقبازده کم  لیعمدتاً به دل انفرمایخویش شتریمتداول بود اما ب اریبس 1990امر تا دهه  نیشرکت کنند. ا

، سهام و 2متقابل یدهند در صندوق هامی حیفرمایان ترجاز خویش یاریبس. ستندین یعموم الیهدر  گرید پرداختی،

 .نیستند مندیسال بیمهنوع  تحت پوشش هیچاز آنها  یکنند، اما برخ یگذارهیاوراق قرضه سرما

  

فاقد پوشش  همواره (وروی 450 کمتر ازانه یبا درآمد ماه یکار یقراردادها) "مشاغل کوچک"شاغل در  کارگران

 .بودندبازار کار آلمان  یکی از نکات برجسته ،مشاغل با سهم حدود هفت درصد نیا 2017. در سال اندهبود یبازنشستگ

 شودمی یبازنشستگان شامل گریشوند. گروه بزرگ دمی انجاماز مشاغل کوچک توسط زنان به صورت پاره وقت  یاریبس

درگیر کردن در یکی از  خود را با ایدهند و  شی( افزاکه اغلب بسیار کم است) ی خود راعموم یخواهند مستمریکه م

 نیکه ا یمعاف بودند. در حالی اجبار یعموم یاصل الیه، مشاغل کوچک از 2013. تا سال فعال نگه دارند مشاغل

چنین اقدامی  کدام چیه ابیتقر یانفرمانام کنند، مشابه با خویش تداوطلبانه ثب این امکان را داشتند که بطور کارکنان

نرخ  دیبا انیقرار گرفته است. کارفرما یعموم یاصل الیه، مشاغل کوچک تحت پوشش 2013. از سال را انجام ندادند

 کهاضافه کنند  به آن را خود درصد از درآمد ناخالص 6/3 کارکنان و انتظار میرود را پرداخت کنند یدرصد 15سهم 

خودشان  مشارکت رایز ،دهندکار را انجام می نیاکثر کارگران مشاغل کوچک ا قتیکنند. در حق امتناع توانند از آنمی

 مستمری بازنشستگی ماهانه آنها است. از وروی 450حدود  برابر باکنند که کسب می یدرآمد ازیامت 15/0ساالنه فقط 

و  سالمندان یبرا یاجتماع مساعدت" طرح ،دوره سالمندی در از فقر یریمنظور جلوگ بهآلمان  2001در سال 

ین اجرا معلول ایسال و باالتر  65افراد  یبرا است که حداقل مستمری بازنشستگی طرح، نیکرد. ا یمعرفرا  "3ینمعلول

صورت از مثال، مراقبت در  یاست )برا یشخص یواقع یازهایبر ن یکه مبتن ایدهیچیتوسط فرمول پ ایمزا گردد.می

 424هر فرد  یانه برایماه "استاندارد یایمزا". گردندمی لیمسکن تکم نهیکمک هز باشوند و ( محاسبه میکارافتادگی

                                                           
1. main public pillar 

2. mutual funds 

3. social assistance for older and disabled individuals 
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ای از مزایا بطور سختگیرانه نیاپرداخت . باشدمی در هر ماه وروی 786 میانگین مزایا برابر با یاست، اما مقدار واقع وروی

 صدیدر100معادل  1زپسگیریباپذیرد که نرخ صورت می یینظر درآمد و دارااز  استطاعت مالی قیدقطریق سنجش 

نوع  نیاز ا سال 65 باالی درصد از افراد 2/3. حدود ی پشتیبان آن استمنابع درآمد ریمستمری بازنشستگی و سا

استحقاق یافتن اطالعی از درصد  70تا  50 نیزده شده است که ب نیکنند. تخممی افتیدر یاجتماع یهامساعدت

 هاخانوار یمنابع درآمد ریها و ساییدارا در مورد کمبود اطالعات لی، اما به دلها ندارندخود برای دریافت این کمک

 .ستیدر دست ن معتبری در این زمینه درکم چیه

 معمولریمشاغل غصاحبان  یبرا 2یاارانهی یبازنشستگ ریمس بخواهدممکن است آلمان  نکهیبر ا یمبن یادیز یهابحث

. گیردی به آنان تعلق میاجتماع مساعدت یایمزا تقریبا برابر، که غالباً مستمری بازنشستگی ایجاد کند در گرفته است

متحده( گرفته  االتیا یاجتماع نینظام تأم یشنهادیتر )مانند برنامه پتوزیع باز ینظام بازنشستگ از یک اتشنهادیپ نیا

را  (های پائیندرآمد امتیازی به روزرسان قی)به عنوان مثال، از طر های پائیننی بر مالیات مستمریهای مبتافزودهتا 

در  یمنابع درآمد ریمستمری بازنشستگی و سا گیریسکاهش نرخ بازپ یبرا اتی نیزشنهادیپ نی. همچنشدشامل می

کار  یبرا انگیزشیضدکاهش عوامل  جهت توانکاری است که می نیکمتر وجود دارد که یاجتماع هایمساعدتنظام 

مستمری عمومی،  یفرمایی را به نظام اصلوجود دارد که خویش ییها. سرانجام، برنامهی انجام دادمحدوده درآمد نیدر ا

ها شرفتیپ نیرسد تمام ای. به نظر م، برگردانداروپا به جز آلمان وجود دارد هیاتحاد یهمانطور که در همه کشورها

 شود. 3وارد بوندستاگ 2019سال  زییشود در پامی ینیبشیباشد که پ یاز بسته اصالحات بازنشستگ یجزئ

 

 کار غیراستاندارد روندهای. 4

 متحده االتی. ا1-4

های عدم وجود دادهبدلیل  نیگزیگیری روند کار مشروط و جااندازه متحده االتیکه در باال ذکر شد، در ا همانطور

 یرویروند ن یریگاندازه یاست که برا منبع نظرسنجی ترینیاصل 4است. پیمایش جمعیت معاصر دشوار شده منظم

است )و در واقع  تانداردماده اس کی این پیمایشفرمایی در خویش تیکه وضع ی. در حالردیگیکار مورد استفاده قرار م

 نیگزیکار جا تیمحاسبه وضع یکه اطالعات الزم را برا یسؤاالت ی(، توالنیز چنین است کار یروین یها یدر اکثر بررس

، که در 5اطالعات در مکمل کارگر مشروط نی. در عوض، ای نشده استبررس یمنظمبطور کنند، و مشروط فراهم می

 نیشده است. فقدان داده ب یاجرا شده است جمع آور 2017، و 2005، 2001، 1999، 1997، 1995های سال

 .دکنرا دشوار می مشروط ای نیگزیکار جا یروندها یبررس 2017تا  2005 هایسال

که  میکنیتمرکز م یآن دسته از اقدامات ارزیابی یمعاصر براجمعیت  چالش، ما بر استفاده از پیمایش نیبا توجه به ا

 نکهی( و اثبتی شرکت تیو با وضع یفرمایی )کلخویش همانندد، نزده شو نیتخممرتبا زمان در طول ممکن است 

نشان را فرما کار خویش یروین سهم 2کنند. نمودار شغل هستند و به صورت پاره وقت کار می دچن یکارگران دارا

 2018درصد در سال  10به  1990درصد در اواسط دهه  13 اوج خود به میزان روند با گذشت زمان از نیدهد. امی

                                                           
1. claw-back rate 

2. subsidized pension pathway 

3 .Bundestag 

4. Current Population Survey (CPS) 

5. Contingent Worker Supplement (CWS) 
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فرمایی د خویشندهیکرد که نشان م ادیاز شواهد مورد بحث در باال  دیکاهش، با نیا ریرو به کاهش بوده است. در تفس

رگران درصد کا 12فرمایی با خویش ،تیاست. از نظر جنس بوده شیدوره رو به افزا نیدر ا یاتیهای مالداده بر اساس

 .دهدقابل مالحظه ای را نشان میتفاوت  2018زن در سال  اندرصد کارگر 8مرد و 

بر اساس شرکتی بودن را  یانفرمادهد و خویشکار نشان می یرویاز ن یفرمایی را به عنوان بخشخویش 3 شمارهنمودار

جمعیت  ی )همانطور که در پیمایشفرماینمودار مشهود است، کاهش خویش این کند. همانطور که درجدا می یا نبودن

غیرشرکتی فرمایی کاهش خویشمتاثر از  ،است نیز تائید شده 2 شماره در نمودارو ( شده است یریگمعاصر اندازه

اگرچه  ،است افتهی شیدرصد افزا کی باً یزنان و مردان تقر یفرمایی شرکتی در طول سه دهه گذشته برا. خویشاست

 است. روبرو بودهکاهش با فرمایی شرکتی مردان از زمان رکود بزرگ خویش زانیم

 

 1983-2018، تیجنس حسبمتحده بر االتیفرما در اکار خویش یروینسبت ن .2 نمودار

 
 سال( 25-64پیمایش جمعیت معاصر)فقط گروه سنی منبع:
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 1983-2018، تیجنس حسبمتحده بر االتیدر ا ی شرکتی و غیرشرکتیفرماکار خویش یروینسبت ن .3نمودار 

 
 سال( 25-64پیمایش جمعیت معاصر)فقط گروه سنی منبع:

 

با گذشت زمان  . چند شغله بودندهدرا نشان میمشغول هستند  شغل نیچند بهکار که  یرویننسبت  4 شماره نمودار

شغل مشغول چند  بیشتراز مردان، به درصد5/0تا زنان  2018سال  در بطوریکهاست  افتهیدرصد کاهش  2حدود 

است،  رتریچشمگ اریبس نجایدر ا یتیجنس یدهد. تفاوتهامی نشان راوقت کار پاره یرویسهم ن 5 شماره نمودار .اندبوده

درصد از زنان شاغل در  18وقت باشند )پارهزنان مشغول به کار  که داردوجود بیشتری برابر احتمال  3 باً یتقر بطوریکه

مردان و زنان  یبرا روند نیبزرگ، ا ودوقت هستند(. پس از رکدرصد مردان شاغل مشغول به کار پاره 6با تنها  سهیمقا

 یزنان، کاهش طوالن یمردان به سطح قبل از رکود بازنگشته است. برا یوقت براو هنوز نرخ کار پاره یافتههمچنان ادامه

 کار به مرور زمان است. یرویمشارکت زنان در ن شیافزا مربوط بهکه احتماالً  مشهود استوقت مهیمدت کار ن
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 .1994-2018، یتجنس بر حسبمتحده  االتیدر ا چند شغلهکار  یروینسبت ن .4نمودار 

 
 منبع پیشین مأخذ:
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 1994-2018متحده بر حسب جنسیت،  االتیکار پاره وقت در ا یروینسبت ن .5نمودار 

 منبع پیشین مأخذ:

 . انگلستان2-4

 نیتریفرمایی اصلدهد که خویشساله در انگلستان را نشان می 64تا  25فرمایان  خویش نسبت 6 شماره نمودار

درصد  ینباالترکه نزدیک به ، اندهفرما بوددرصد از کارگران خویش 2/15، 2017آنها است. در سال  یاقتصاد تیفعال

در اواخر دهه استخدام  عیسر شیافزا. با رخ داده است 2016در سال  است کهسال  20 درصد( در طول این 5/15)

اما از آن زمان به طور مداوم  کاهش یافت، 2000درصد در سال  8/12 تا فرما به سرعتکارگران خویش نسبت، 1990

 11درصد در مقابل  19 بی)به ترت دهدرخ می زناناز  شتریمردان ب در بینفرمایی خویشبا اینکه رشد کرده است. 

 .هستیمزنان  میان در رشد این پدیدهسرعت  شاهد ریهای اخسال در ما(، ا2017درصد در سال 
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 1995-2017در انگلستان بر حسب جنسیت،  فرماکار خویش یروینسبت ن .6 نمودار

 
 سال( 25-64کار انگلستان ) فقط گروه سنی محاسبات نویسندگان بر اساس داده های پژوهش نیروی منبع:

 

 ای( کنندگران تنها یا افرادی که بصورت شراکتی کار میمعامله) "غیرشرکتی"توانند در انگلستان می انفرمایخویش

 اریبسبا یکدیگر فرمایی خویش شکلدو  نیبا ا یو برخورد قانون اتی( باشند. مالرانیمدیا  شرکت ان)صاحب "شرکتی"

 شرکتی همچون درآمدشانریغ فرمایانخویش یتجار تیسود فعال هر ساله به است که نیا یتفاوت اصل بوده ومتفاوت 

از سوی کسب و کاری که خود صاحب آن  تواندیم ریمدیا  مالکفرمایان شرکتی، برای خویش. گیردتعلق می اتیمال

شود و ا میهشرکت اتیمشمول مال حاصله نیز ، سودنیعالوه بر ا که دبپرداز ی مشمول مالیاتحقوقبه خود  است

  وکار حفظ گردد.به صالحدید مالک، در کسب ای گرددتواند به عنوان سود سهام پرداخت می

 

بر حسب  1999ها در سال داده ابتدای جمع آوریاز  را فرمایی غیرشرکتی و شرکتیخویش رییتغ 7 شماره نمودار

 یط فرماییخویشرشد  شتریحال، ب نیبا ا ها هستند. از شرکتی شتریبه مراتب ب هادهد. غیرشرکتیجنسیت نشان می

مردان  فرماییخویشرشد  تمام - کنندفعالیت میخود  وکار شرکتیکسب یاست که برا یمربوط به افراد ریدو دهه اخ

 .وکارهای شرکتی استکسب ناشی ازتاکنون  1999ن از سال نافرمایی زسوم رشد خویش کیو 

. نداردغیراستاندارد  مشاغلمدت  یطوالن یها شیافزا گرید بازتابی درفرمایی در انگلستان خویش تدریجی شیافزا

اشتغال . احتمال دهدنشان می کنند( کار مییدائم )موقت ریغ هایقرارداد باکه را  ینسبت کارگران 8 شماره نمودار

فرمایی بر اساس جنسیت ی خویشوس الگومعک که، زنان با چنین قراردادهایی نسبت به مردان بسیار بیشتر است

 تا حد یدائمریغ یدهد که در چند سال گذشته، شاهد کاهش سهم قراردادهانشان می نیهمچن نمودار نی. ااست

است  دائمریغ یقراردادها میزانزنان  یبرا ژهیآورتر بو. شگفتایمبوده 2009تا  2008 یسطوح قبل از رکود اقتصاد
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درصد  2/4درصد به  3/6زنان از  یبرااین سطح ، 1995است. از سال  ترنییپا اریبس 1990نسبت به اواسط دهه  که

 است. افتهیدرصد کارگران کاهش  3درصد به  8/3مردان از  یکارگران و برا

 

 1999-2017در انگلستان بر حسب جنسیت،  فرمایی غیرشرکتی و شرکتیکار خویش یروینسبت ن .7 نمودار

 
 منبع پیشین مأخذ:
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 1995-2017دائم در انگلستان بر حسب جنسیت،  کار غیرکار مشغول به  یروینسبت ن .8نمودار 

 
 منبع پیشین مأخذ:

مورد  اما همچنان ما از کار غیراستاندارد گنجانده نشده است فیدر تعر یوقت به طور رسم پارهکه کار با وجود این 

احتمال با )که  کار یروین سهم زنان بعنوان بخشی از شیرغم افزا یدهد که علنشان می 9 شماره توجه است. نمودار

باقی  رییسال گذشته بدون تغ 20 یاساساً ط توقکار پاره یروی( نسبت نشوندمشغول میکار پاره وقت  به یشتریب

درصد(  34درصد به  41)از  هستندوقت پارهمشغول به کار که زنانی  سهم ادیز کاهش بسیاربا  موضوع نیاست. ا مانده

 .درصد( 6 بهدرصد  3دارد )از  یکمتر شیکنند، افزاکه به طور پاره وقت کار می یمرداننسبت اگرچه  .شودجبران می

مردان کم درآمد اتفاق  برای به کلیدر کار پاره وقت مردان  شیافزا نید که ادن( نشان دا2017) 1و همکاران لدیبلف

 وجود داشته است. شانکار پاره وقت نسبتدر  شیدرصد افزا 15افتاده است، که حدود 

  

                                                           
1. Belfield et al 



  

27 
 

 1995-2017کار بر حسب جنسیت،  یرویناز پاره وقت  کارکناننسبت  .9 نمودار

 
 منبع پیشین مأخذ:

 

. سطوح است مردان از شتریب اریبسهستند، چند شغله باشند  ی که مشغول به کار با مزدزنان احتمال اینکه در انگلستان

 شود. نموداریم دهیموقت د هایقرارداد یبرا نسبتی از کار است که مشابه آن باً یتقر معیار نیمربوط به ا یو روندها

چند شغل هستند از  ایکه مشغول دو  ی، نسبت زنان کارگر2017و  1995های سال نیدهد که بنشان می 10 شماره

درصد  9/2درصد به  8/3از  است که مردان یبرا این نسبتاز  بیشتر یکم که است افتهیدرصد کاهش  5/4به  5/6

 .پایین آمده بود

از آنجائیکه است.  "صفر ساعت یقراردادها" رواج، ردیگیکار غیراستاندارد که اغلب مورد بحث قرار م یهااز جنبه یکی

اصطالح قرارداد  کرد.ارائه  یهایقراردادها داده نیدر مورد ا توانینماست نوع کار دشوار  نیدر ا هاروند گیریاندازه

شود می یی نیز بیشترقراردادها نیچن گزارش شیاز افزا هایتر شده است و نگرانپررنگ ریخهای اصفر ساعت در سال

 آنها. رواج یواقع شیو نه افزا
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 1995-2017های در انگلستان بر حسب جنسیت، سال هچند شغل ایدو مزد بگیر کار  یروینسبت ن .10نمودار 

 
 محاسبات نویسندگان با استفاده از داده های پژوهش نیروی کار انگلستان منبع:

 سال لحاظ شده است. 25-64فقط گروه سنی در محاسبات  : نکته

 آلمان. 3-4

را به  ی( اشتغال عاد2006) 1یو والو تزی. ددکنرا از هم جدا می "معمولغیر"و "یعاد"آلمان اشتغال  ینظام آمار

 نیقرارداد ثابت ب کیو با  ی استاجتماع نیتأم بیمهحقمشمول  که کنندمی فیتمام وقت و دائم تعر یعنوان شغل

کردند اضافه بخشی را  فیتعر نیبه ا 2سندگانیاز نو ی(. برخ"وابسته اشتغال"شود )کارفرما و کارکنان  مشخص می

 شود.یم نییتع هدر شعبه مربوط یاجتماع یتوسط شرکا نیز که حقوق و دستمزدمبنی بر این 

 بندیدستهمعمول را غیرچهار نوع مشاغل آورد و  ینم در شمار مشاغل غیراستانداردفرمایی را آلمان خویش یآمار نظام

که در آن  "مشاغل کوچک"قرارداد موقت، )ب( مشاغل پاره وقت، )ج( به اصطالح  یکنند: )الف( مشاغل دارامی

 آنها انی)اما کارفرما نیستند یاجتماع نیتأم بیمهملزم به پرداخت حقدر ماه درآمد دارند و  وروی 450کمتر از  کنانکار

که )الف( و )ب( متقابالً  دیموقت. توجه داشته باش یها( و )د( مشاغل ارائه شده توسط آژانسچنین الزامی دارند

. اندیمستقل از ساعات کار شوند کهی در نظر گرفته میکه )ج( و )د( به عنوان مقوالت غالب ی، در حالستندین ناسازگار

 موقت هستند. یقراردادها یدارا شهیمشاغل کوچک هم

  

های سال نیب غیرمعمولتوسعه مشاغل  12و  11 ی شمارهنمودارها(، 2008) نگراتیساچرورشت هاییافته براساس

 شی( و افزا11 شماره سبز در نمودار یهالهیسهم مشاغل کوچک )م یشش برابر شیافزا ژهیبه وو  2007تا  1991

 ردهند. سهم مشاغل کوچک د( را نشان می12 شماره )نمودار موقت یهامشاغل ارائه شده توسط آژانس یهفت برابر

 فی. طبق تعره استافتی شیافزا 2007درصد در سال  12 باً یبه تقر 1991اشتغال وابسته از حدود دو درصد در سال 

                                                           
1. Dietz and Walwei 

2 .Schäfer und Seyda, Hoffmann und Walwei 
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 شیبا افزاکه  است یدائم قراردادهایوقت با معمول در آلمان مشاغل پارهغیراشتغال  دسته نیآلمان، بزرگتر ینظام آمار

مشاغل افزایش سهم کمتر از  اریبس این میزان اما .افتی شیافزا زی، سهم آنها نمعمولغیراشتغال  هایگروه گریسهم د

، دیرس 750.000به  2007در سال  موقت یآژانس هاسهم  بود. موقت یارائه شده توسط آژانس هاکوچک و مشاغل 

 که مربوط به حدود دو درصد از کل کارگران وابسته است.

 

 1991-2007معمول در آلمان )سهم کل اشتغال وابسته(، غیراشتغال  .11نمودار 

 
 2008، 433ساچروسیتنگرات، ص  منبع:
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 (هزار نفر)در ، 1991-2007 یموقت در آلمان، سال ها یکارکنان آژانس ها .12نمودار 

 
 443(،ص 2008ساچرورشیتنگرات،) منبع:

نشان داده شده  14و  13 ی شمارههمانطور که در نمودارهاو  1آمار آلمان ادارهارائه شده توسط  هایدادهبر اساس 

متوقف  2006ناگهان پس از سال  غیرمعمول مشاغل دیشد شیافزا ه است.نکرد دایادامه پقدرتمند روند  نیاست، ا

به جز مشاغل ارائه شده توسط  هاگروهزنان در همه  یاما براماند ثابت  باًیتقراز این نوع مشاغل شد. سهم مردان 

سابقه یرشد بکنار  در دیباموضوع  نیآور بود. اروند تعجب برگشت نیا نیز نیاز ا شی. پافتیموقت کاهش  یهاآژانس

اقتصاد آلمان پس از  رمنتظرهیو بهبود غ 2007تا  2002های سال نیاصالحات بازار کار ب یاز زمان اجرا مشاغل تمام

)محور  است صیقابل تشخ 15 شماره در نمودار یبه سخت 2008، اثرات بحران جهیشود. در نت یدهد 2008 یبحران مال

دائم تمام وقت تحت  یقراردادها یعن)ی شد فیهمانطور که در باال تعر یآلمان "یمعجزه شغل" نی(. اسمت راست

 )نمودار داد شیافزا ینسب ورتبه صهم مطلق و  ورتبه صهم را  "یعاد"اشتغال ( آلمان یاجتماع نیپوشش شعب تأم

به مشاغل  معمولریاز مشاغل غتمایل بیشتری به انتقال  ژهیزنان به و 2007، محور سمت چپ(. بعد از سال 15 شماره

 .نشان دادند معمول

برخوردار است. به طور خاص،  یقو یتیجنس یاز الگو معمولغیردهند که اشتغال نشان می 14و  13 ی شمارهنمودارها

مردان  یبرا یشتریب عادی مشاغل و در مقابلاز مردان است،  شتریب اریزنان بس یوقت و مشاغل کوچک برامشاغل پاره

است:  کاهش یافته 2000نسبت به سال  2017 سالاست که سهم مشاغل کوچک در  نی. نکته قابل توجه اوجود دارد

 .ی دارندشتریو حقوق ب کاری تاساع اند کهمشاغلی روی آوردهه ب 2005از زنان از سال  یاریبس
 

 

  

 

                                                           
1. Statistisches Jahrbuch 
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 2000-2017مردان،  برای معمول در آلمانغیراشتغال  .13نمودار 

 
 (2012-2016-2018محاسبات نویسندگان با استفاده از اداره آمار کشور آلمان ) منبع:

 

 2000-2017زنان،  برای معمول در آلمانغیراشتغال  .14نمودار 

 
 (2012-2016-2018محاسبات نویسندگان با استفاده از اداره آمار کشور آلمان ) منبع:
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 2000-2017در آلمان،  یکل اشتغال و سهم اشتغال عاد .15نمودار 

 
 

(. سهم زنان بدون 16 شماره )نمودار نمود بیشتری داردقرارداد موقت  یدر مشاغل دارا ژهیبه و یتیجنس یالگو نیا

نیز به  رمعمولیاشتغال غ هایگروه ریسا درروند  نیاست. ا شتریب مرداندرصد از  5/1تا  1در حدود  یقرارداد دائم

زنان  یو برا ثابت مانده مردان برای آنپس از  و ابدی یم شیبه شدت افزا ی: تا پس از بحران مالهمین ترتیب است

 .می یابد کاهش
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 1983-2017، یتدائم در آلمان براساس جنسریغ به صورت کار شاغلکار  یروینسبت ن .16نمودار 

 
 (. UROSTATهای پژوهش نیروی کار)محاسبات مولفان با استفاده از داده منبع:

 سال لحاظ شده است. 25-64در محاسبات فقط گروه سنی  نکته:

 1983-2017در آلمان، بر حسب جنسیت، ه چند شغل ایدو  مزدبگیر کاریروینسبت ن .17نمودار 

 
 منبع پیشین ماخذ:

از  یحاک تواندمیمعمول ریغ یشغل طینشان داده شده است. شرا 17 شماره در نمودار یتیجنس یالگو اینمعکوس 

 1990و 1980. در دهه از عهده مخارج زندگی برآیندشغل کار کنند تا  کیاز  شیب در دیباشد که کارگران با نیا

شد. از سال  کمتراختالف  نیا 2000پس از سال  که بود رایج از زنان شتریمردان به مراتب ب یامر برا نیامیالدی 

 است.بوده  شتریبچنین مشاغلی  یاز مردان دارا هچند شغل ای، تعداد زنان دو 2010
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 درفرمایی شود، خویشمشاهده می 18 شماره داند. همانطور که در نمودارینم یعادریغشغلی فرمایی را خویش آلمان

وکار را با کارمند و یا بدون کارمند فرمایان که یک کسبتشخیص بین خویشرسد. یبه نظر م دارینگاه اول نسبتاً پا

، هثابت ماند شیکم و ب نخست )با کارمند(دهد که گروه نشان می 19 شماره نمودارکنند حائز اهمیت است. اره میاد

 شیاست، که مربوط به افزا افتهی شیبه شدت افزا 2005تا  1991های سال نیب)بدون کارمند( دوم  گروهکه  یدر حال

کاهش  زانیبا همان مپس از آن نیز  این روندموقت است.  یهاو مشاغل ارائه شده توسط آژانس مشاغل کوچک دیشد

 1990که در دهه  رفتبه شمار می یکاریفرار از ب یفرمایی نوع، خویش2005تا  1991های سال نیشود. بدنبال می

 2008سال  یبحران مال متعاقب یشغلمعجزه  ازفرمایان پس خویش نیاز ا یاریبود. بس امری بسیار رایجدر آلمان 

 کار شدند. یموفق به عقد قرارداد عاد

 

 1983-2017در آلمان بر حسب جنسیت،  فرماخویشکار  یروینسبت ن .18نمودار 

 
 منبع پیشین ماخذ:
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 1983-2017حسب جنسیت،  بردر آلمان  فرما با و بدون کارکنان استخدام شدهخویشکار یروینسبت ن .19نمودار 

 
 منبع پیشین ماخذ:

 یدر دوران بازنشستگاولیه  یمال رفاهفرمایی و . خویش5

 سهیبا مقا این کار راکارگران غیراستاندارد است.  یبر رفاه مال یبازنشستگ نیقوان ریتأث یدرک چگونگ این بخش هدف

مشابه را  یهالیو تحل هیتجز جی. سپس نتامیکنیشروع م یکسان های( از منبع دادهلی)و اسرائ ییکشور اروپا 27 بین

 مشاغلبالقوه  ییزادرون لیما به دل یهالیو تحل هیتجزبا اینکه . خواهیم کردمتحده گزارش  االتیو ا سیانگل یبرا

 تیامن تواندمی مشاغلی نیدر چن مشارکتکه  دهدتوصیفی نشان می این تحلیلشوند، می یتلق یفیغیراستاندارد توص

 قرار دهد. ریرا تحت تأث یبازنشستگدوران 

 

 (لی. اروپا )و اسرائ5-1

کارگران و  ی بر رویمطالعه طول کی که 1در اروپا یو بازنشستگ سالمندیسالمت،  طرح پژوهشیهای از داده ما

 ،ماه 6از  شیب اشتغال خالءهای گذشته نگر در مورد . دادهمیکنیاستفاده م است، سال و باالتر 50 سنینبازنشستگان 

ها داده نیاند. اشده یدر امواج موقت جمع آور ،ریو اخ یهای مربوط به اشتغال فعلداده ی ونظرسنج 7و  3در امواج 

ته بازنشس پیشها مدتاز آنها  یاریکه بسافرادی ، را دارند مشاهده )گذشته نگر( افراد در طول کل حرفه خود تیمز

 اندهمشغول کار استاندارد و غیراستاندارد بود یزنشستگرا که قبل و بعد از با یافراد یمتوانیمبدین ترتیب  اند.شده

که تاکنون مورد بحث قرار  یخود را فراتر از سه کشور دگاهید قادریماست که  نیا گرید تی. مزمورد بررسی قراردهیم

 نیها اداده نیا اشکاالتاز  یکی. را در بر گیرد لیاروپا و اسرائ هیعضو اتحاد یتا همه کشورها میاند گسترش دهگرفته

 نی. بنابرامیندار به طور جداگانه راکار غیراستاندارد  یهاهمه دسته لیو تحل هیتجز یبرا ینمونه کاف حجماست که 

                                                           
1. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 
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بوده  فرماسابقاً خویش از پاسخگویی که. است یتکارگران شاغل سن در برابرفرمایی کارگران خویش یرو تمرکز ما بر

انتخاب  یارهایدر مورد مع شتریاطالعات ب، درصد از عمر خود را تاکنون کار کرده است 50حداقل  پرسیم که آیامی

 یکار زندگی مدت میانگین( در دسترس است. 2018) 1پتینیچی و بورش سوپان در لیو تحل هیتجز نیا ینمونه برا

 بازنشستگان است. یسال برا 41 و کارگران یسال برا 38در نمونه ما 

 نشاندر نمونه ما را ( b قسمت( و بازنشستگان )a قسمت) یکارگران فعل نیفرمایی در بخویش رواج 20 شماره نمودار

فرمایی خویش رواج یجنوب یاروپا ی. کشورهاکندرا منعکس میکار  یاختالف در بازارها ،کشورها نیدهد. اختالف بیم

ی بازارریغ یاقتصادهای نظام لیبه دل یشرق یاروپا یدر کشورها رواج کمترکه  یدهند در حالرا نشان می یشتریب

  است. 1990از سال  پیش آنان

 

 کشور ی برحسبو بازنشستگ سالمندیسالمت،  طرح پژوهش  در کارگران و بازنشستگان نیفرمایی در بخویش رواج .20نمودار 

 

 
  موج هفتم منبع:

 .6.1.0نسخه  6منبع: موج است.  SHAREخطوط عمودی میانگین وزنی پژوهش 

 )ب( به بازنشستگان اشاره دارد.  پنل( به کارگران و a) پنل

 

 و فقر  عدم ثبات مالی. 5-1-1

اظهار  خود ی. مشکالت مال2مبنا فقر درآمد اریو معاظهار شده  خود تنگدستی: میکنیاستفاده م یفقر پول اریاز دو مع ما

، خانواده شما دیکنیفکر م ،خانواده انهیکل درآمد ماهبا در نظر گرفتن "است  به دست آمدهسوال  نیا شده از طریق

عدم ثبات  یریگاندازه ی. به آسان4 یآسان به . نسبتا3ً سختی ی. با کم2 سختی زیاد. با 1 توانایی اداره زندگی را دارد؟

باالتر به  ریشود، که مقاد( محاسبه می"ادیز یبا سخت" 4تا  "آسانیبه " 1) کدبندی شده یهابر اساس پاسخ یمال
                                                           
1 .Pettinicchi and Boersch-Supan  

2. income-based poverty measure 
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کشور را بر حسب شده  وزنیمتوسط  ریمقاد 21 شماره است. نمودار اداره مالی زندگیدر  بیشتر ییعدم توانا یمعنا

، عدم معمولخود در مشاغل  انیفرما عموماً نسبت به همتاگذشته کارگران و بازنشستگان خویش دهد. درنشان می

 .ستندیدار نیمعن یاز نظر آمار شهی، اگرچه اختالفات همکردندیرا گزارش م بیشتریثبات مالی 

برابر با   معیار، نیشود. امحاسبه می 1همسان سازی شده بر درآمد با استفاده از درآمد قابل تصرف یفقر مبتن معیار

و بر تعداد  بودهپس انداز در دسترس  ای نهیهز یاست که برا گرید کسوراتو  اتیخانوار بعد از مال کیدرآمد کل 

و توسعه   یسازمان همکار یسازانهمس اسیشود. با استفاده از مقمی میتقس خانواده یاعضاسازی شده معادل

 درآمد قابل تصرف متوسط مقادیر 22 شماره شوند. نمودارمی سازیمعادل با سنشانخانواده مطابق  یاعضا 2یاقتصاد

 با اینکه .اندشده میتنظ دیقدرت خر یالمللنیب یتفاوتها در جهت ریمقاد نیدهد. امی شینما وزنی برای هر کشور را

 کارگرانو  انفرمایدرآمد خویش نیب یتفاوت قابل توجه ی، از نظر آمارمیابییم یکارگران فعل یبرا مختلفیشواهد 

 نمونه بازنشستگان وجود دارد.زیر سابق در یسنت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 .equivalised disposable income 

2 ..Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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 کشور و فرماییخویش تیوضع بر حسب در پژوهش سالمت، سالمندی و بازنشستگی کارگران و بازنشستگان عدم ثبات مالی نیانگیم .21نمودار 

a عدم ثبات مالی در کارگران بیش از پنجاه سال) 

 
bعدم ثبات مالی در میان بازنشستگان) 

 .7.0.0نسخه  7موج منبع: 

 N-SEاره دارد. ــ)ب( به بازنشستگان اش و گروهران ـ( به کارگa) گروه. 4حداکثر  و 1است. حداقل  یزندگ ترنییپا تیفینشانگر ک ترباال امتیاز :نکته

پژوهش ی هادر کشور وزنی متوسط یسابق اشاره دارد. خطوط افق خویش فرمایانبه  SEشود.  یاطالق م فرما نبوده اندخویشکه قبالً  یبه افراد
 .شوددر جدول آورده نمی آن باشد، مقدار مورد 25. اگر اندازه نمونه کمتر از دهندرا نشان می در اروپا یو بازنشستگ یسالمت، سالمند
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 در پژوهش سالمت، سالمندی و بازنشستگی بر حسبکارگران و بازنشستگان  یمتوسط( برا مقادیر) درآمد قابل تصرف وزنی .22نمودار 

 کشور و فرماییخویش تیوضع

 
 .7.0.0نسخه  7: موج منبع

 N-SEاره دارد. ـران و گروه )ب( به بازنشستگان اشـ( به کارگa. گروه )4و حداکثر  1است. حداقل  ـیزندگ ترنییپا تیفیباالتر نشانگر ک ازیامت نکته:

 پژوهش یدر کشورها یمتوسط وزن یسابق اشاره دارد. خطوط افق انیفرما شیبه خو SEشود.  ینبوده اند اطالق م فرماشیکه قبالً خو یبه افراد

 .شودیمورد باشد، مقدار آن در جدول آورده نم 25. اگر اندازه نمونه کمتر از دهندیدر اروپا را نشان م یو بازنشستگ یسالمت، سالمند
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 و فرماییخویش تیوضع در پژوهش سالمت، سالمندی و بازنشستگی بر حسبکارگران و بازنشستگان  بودن 1نرخ در معرض فقر .23نمودار 

 کشور

 
 .7.0.0نسخه  7: موج منبع

درآمد قابل تصرف  که ی استافراد که نسبت، میکن یم جادیامبنا برای سنجش فقر را  درآمد ی شاخصبعد گامدر 

 درصد از متوسط 60 باشد. این آستانه معادل 2در معرض خطر فقرآستانه  کمتر از آنها (ی)پس از انتقال اجتماع وزنی

، فقرنرخ در معرض خطر شده است. شاخص  در نظر گرفته( ی)پس از انتقال اجتماع درآمد قابل تصرف وزنی کشوری

بودن  نییاز پا یساکنان آن کشور )که لزوماً حاک گریبا د سهیدر مقا تربلکه درآمد کم ،سنجدیفقر را نم ایثروت الزاما 

دهد. کشور گزارش می بر حسبرا  فقر خطر معرض نرخ در 23 شماره . نموداردهدرا نشان می (ستین یسطح زندگ

، اندرض خطر فقر بودهبیشتر در مع داشتند یسنتی که در گذشته استخدامی سابق نسبت به کارکنان انفرمایخویش

 است. یدو برابر کارگران فعل باًیبازنشستگان تقر یشکاف برااین  .باشد شان در کل زندگیدرآمد کمتر ناشی از دیکه شا

 
                                                           
1. income-based poverty measure 
2 .at-risk-of-poverty threshold 
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 ی. درآمد و نابرابر5-1-2

کشور،  نیچند ی. برانگریممیکشور  در هر درآمد عیسابق، به توز انفرمایگروه خویش بیمنظور روشن ساختن ترک به

پرداخت بدان معناست که  نیاست. ا در معرض خطر فقرآستانه  بسیار نزدیک بهدرآمد کارگران سابق  عیتوز 1نمای

که ی درآمد افراد عیدهد. توزیکاهش م یوجهقابل ت زانیرا به م خطر فقر، نرخ شانیعالوه بر درآمد بازنشستگ یکجا

 ارینشان دهنده حضور بس نی. اداردسابق استخدام شدگانِ نسبت به  یرشتیب چولگی به راست، اندبوده فرماقبالً خویش

 فرمایان  است.موفق خویش

 /S20ت ـکرد )که آن را نسب فیـتوص یدرآمد مپنجیک با استفاده از نسبت سهم تنها توان  یرا م یدرآمد ینابرابر

S80 درصد از جمعیت است که  20درصد جمعیت پردرآمد بر  20این نسبت معادل نسبت کل در آمد  (.مینامیم زین

کشورها، کارگران  شتریدهد. در بکشور نشان می بر حسبنسبت را این  24شماره  . نمودارترین درآمد را دارندپایین

 یتفاوت برا نیدادند. ایم بروز پیشیناستخدام شده کارگران  نسبت ی را بهباالتر یدرآمد ینابرابر سابق فرمایخویش

 است. کمترنمونه کارگران بازنشسته زیر

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. mode 
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 کشور و فرماییخویش تیوضع برحسبو بازنشستگان  کارگران ی( برا20/80درآمد ) مپنجیک نسبت سهم  .24نمودار 

 a سال 50(کارگران بیش از 
(b بازنشستگان 

 
 .7.0.0نسخه  7: موج منبع

( به بازنشستگان اشاره دارد. b( به کارگران و گروه )a. گروه )4و حداکثر  1است. حداقل  یزندگ ترنییپا تیفیباالتر نشانگر ک ازیامت نکته:

N-SE شود.  ینبوده اند اطالق م فرماشیکه قبالً خو یبه افرادSE در  یمتوسط وزن یسابق اشاره دارد. خطوط افق انیفرما شیبه خو

مورد باشد، مقدار آن در جدول  25. اگر اندازه نمونه کمتر از دهندیدر اروپا را نشان م یو بازنشستگ یسالمت، سالمند پژوهش یکشورها

 .شودیآورده نم
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 یمال یها یی. دارا5-1-1

انباشته شده خارج از نظام  یمال یها ییدرباره دارا ی نیزاطالعات ،در اروپا یو بازنشستگ سالمندیسالمت،  پیمایش

به  یبده یمنها نقد یها یینسبت دارا یعنی 1خالصنقدی و درآمد  ییدهد. نسبت دارامستمری عمومی ارائه می

تواند فقط از یمصرف خانوار م زچند سال ا کهاست  نیا انگریب ابزار نی. اکنیمرا محاسبه می درآمد ساالنه خانوار

 .میکنیاده مـدر اروپا استف یو بازنشستگ سالمندیسالمت،  پیمایش 6های موج شود. ما از داده نیتأم ینقد یهاییدارا

کنند می انباشتهنظام مستمری عمومی  خارج ازرا  یشتریب یمال یهاییدارا شان،به نسبت درآمد سابق انفرمایخویش

کنند. خود استفاده می مهیبه عنوان ب یمال یهاییفرمایان از دارادهد که خویشنشان می جهینت نی(. ا25 شماره )نمودار

 از قدرت بیشتری برخوردارثروتمند  یکشورها یو براکند صدق میبازنشستگان  یکارگران و هم برا یهم برا افتهی نیا

 ورود لیممکن است به دلکه  ابدییگسترش م یهنگام بازنشستگ در دو گروه این نی، شکاف بنیاست. عالوه بر ا

 باشد. 2کارمختص  یهاییدارا

  

                                                           
1. net liquid assets-income ratio 

2. work–specific assets 
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 تیوضع بر حسب در پژوهش، سالمت، سالمندی و بازنشستگی به درآمد کارگران و بازنشستگان یمال یینسبت خالص دارا .25نمودار 

 کشور و فرماییخویش

 
 .6.1.0نسخه  6موج  منبع:

 ،ییفرماشیخو ریوکار غاز کسب یمشترک، اوراق قرضه، ثروت ناش یگذار هیسرما یهاها، صندوقبا مجموع ارزش سپرده یخالص مال یهایینکته: دارا

. دشویمحاسبه م یررهنیغ یهایبده ریو سا یکارت اعتبار یبدون محل، بده ی/ بده یشده، خالص خط اعتبار تیریمد یها( و حسابیسهام )عموم

-N( به کارگران و گروه )ب( به بازنشستگان اشاره دارد. aکنند. گروه )یمنسوب استفاده م ریاز مقاد اریدرآمد کل همان درآمد خانوار است. هر دو مع

SE شود.  ینبوده اند اطالق م فرماشیکه قبالً خو یبه افرادSE پژوهش  یشورهادر ک یمتوسط وزن یسابق اشاره دارد. خطوط افق انیفرما شیبه خو

 .شودیمورد باشد، مقدار آن در جدول آورده نم 25. اگر اندازه نمونه کمتر از دهندیدر اروپا را نشان م یو بازنشستگ یسالمت، سالمند
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 . انگلستان5-2

استفاده  1سیانگل در سالمندی یمطالعه طول 6200-7200موج  هایداده انگلستان از قیاسی لیو تحل هیتجز یبرا

 نیساله و باالتر در انگلستان باشد )ا 50 یخانوارها تیجمع ندهیشده است که نما یطراح یابه گونه که میکنیم

، حدود 2006-2007فرد مصاحبه شده در سال  7500 انیشود(. از منمی یشمال رلندیا وکشور شامل اسکاتلند، ولز 

 از از مصاحبه ی. به عنوان بخشستندهمشغول  بدون دستمزدکار  آنان بهو دو سوم با دستمزد کار  آنها بهسوم  کی

 یسال از زندگ 10از  شیکه ب یکسان نیدهد که در بنشان می نیشد. ا بهره گرفته یزندگ خچهیپرسشنامه تار کی

 4/26) چهارم کیاز  شی(، بشودرا شامل میزنان و مردان  تیاکثراند )که گذراندهبا دستمزد  یدر کارها راخود  یکار

فرما خویشخود را  یاز زندگ یمیاز ن شبی درصد( 9/5) تعداد بسیار کمتری نیز وفرمایی را در خویش یمدت ،درصد(

 .اندبوده

 

 عدم ثبات مالی. 5-2-1

 شانیمال وضعیت خود از فیتوص نیکه بهتر استشده  دهیپرس ستانانگل در سالمندی یپاسخ دهندگان مطالعه طول از

 31) "خوب تقریبا"سال(،  50 باالی افراد از درصد 36) "خوب یلیخ"های مختلف: ها در گروه کنند. پاسخ را ارائه

نتایج این مطالعه  دسته بندی شدند، (درصد 4)فقط  توصیف مثبتی ندارندکه  یانکس و درصد(29) "خوب"(، درصد

احتمال  با (شتریب ایدرصد  25اند )فرما بودهخود را خویش یکار یاز زندگ یادیبخش نسبتاً ز افرادیکهنشان داد 

 هب موضوع نینشان داده شده است، ا 26 شماره . همانطور که در نمودارآیندخود کنار نمی یمال مشکالت با یشتریب

درصد  7/4گروه  نیا انیصادق است. در م ،ستنددستمزد هبا کار  مشغول بهکه در حال حاضر  یدر مورد کسان ژهیو

از  یمین تاچهارم  کی نیکه ب یکسان انیدر م این نسبت .ندیآیکنار نم با وضعیت مالی خود به خوبیکه  اعالم کردند

بیش از نیمی از زندگی  که یکسان انیم درو  افزایش یافتهدرصد  5/7اند به گذرانده فرماییخویشخود را در  یزندگ

 .است دهیدرصد رس 9/5به  اندفرما بودهکاری خود خویش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) 
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 یفعل تیوضع برحسب وضعیت خوبی ندارند یحال حاضر از نظر مالکنند در اظهار میکه  یسیساله و باالتر انگل 50 تینسبت جمع .26نمودار 

 2006-2007 ،است گذشته فرماییخویشکه در  یکاری و نسبت زندگ با دستمزدکار 

 
 2006-2007محاسبات نویسندگان با استفاده از داده های مطالعه طولی سالمندی  منبع:

 ی. درآمد و نابرابر5-2-2

میان تمام است. در  باالتراند فرما بودهخود را خویش یکار یاز زندگ یادیکه بخش ز یکسان فعلی1درآمدمتوسط 

 دستمزدبا کار  به مشغولکه خانوارهایی متوسط درآمد  اند،بوده باالتر ه یاسال پنجاه 2006-2007در سال افرادی که 

فرما خود را خویش یکار یاز زندگ یمین تاچهارم  کی نیکه بافرادی در هفته، انگلیس پوند  185 نبودند به میزان

پوند  243اند گذرانده فرماییرا با خویشخود  یاز زندگ یمیاز ن شیکه بافرادی در هفته و انگلیس پوند  225اند بوده

 نیانگی: ممشاهده شد یکمتر هایتفاوت دستمزد داشتندبا  یحال حاضر کار رکه د یکسان انی. در مبوددر هفته 

 375 تا اندهبود فرماخویشخود را  یاز زندگ یمیاز ن شیکه ب یکسان که برایه بود پوند در هفت 357گروه  نیدرآمد ا

 .یافتمی شیپوند در هفته افزا

خود را در  یکار زندگیاز  یمیاز ن شیکه ب یدر کسان یکه نرخ فقر درآمد دهدها نشان مییافته، بیترت نیهم به

درآمد کمتر از  یدارا یهاربه نسبت افراد خانوا یاست. با نگاه دیگران بودهتر از نییپاکمی اند، فرمایی گذراندهخویش

 دستمزددرصد از افراد فاقد کار با 3/27در مورد  موضوع نیکه ا دریافتیم، آمارینمونه  ایندرصد درآمد متوسط  60

 صادق است.  نیز

نسبت به  اندبوده فرماخویشعمر خود را  گانی که تمامبازنشست نیدر ب یدرآمد یکه نابرابر دهدنشان میاین پژوهش 

که  دهد برای آنانیها نشان مییافته .است شتریب اریبس اندفرما نبودهتگانی که در تمام عمر خود خویشبازنشس دیگر

                                                           
1. average current incomes 
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 پایین، پنجم یکبه  یدرآمد باالی پنجم یک کل نبی در درآمد، نسبت متوسط ندارنددستمزد در حال حاضر شغل با 

 دیگرانی برای ،سهیدر مقا ، و7/7اند گذرانده فرماییرا در خویش یکار یاز زندگ اعظمیاست که بخش  یکسان برای

 بوده است. 3/5 اندنگذرانده فرماییخود را در خویش یکار یاز زندگ یکه بخش بزرگ

 

 یمال یها یی. دارا5-2-3

را در  است در نوساندرآمد آن گروه  زانیبا توجه به مکه  1مختلف یهاگروه یخالص مال یهاییدارا حدی از، سرانجام

و اینکه  کار با دستمزد اشتغال دارند یا خیر،شود: در حال حاضر در چهار گروه انجام می یکار برا نی. اگیریمنظر می

شده و دو گروه دیگر را تشکیل  میتقساند فرما بوده یا نبودهخود را خویش زندگی کاریاز  شتریب ایدرصد  50 آیا

انجام  روشدو  بهکار  نی(. انشدند لحاظ لیتحل نیا دراشتغال دارند  سابقه سال 10که کمتر از  آنهایی) دهدمی

 میو بر کل درآمد در همان گروه تقس درنظر گرفتهخالص را در هر چهار گروه خود  یمال داراییکل  ار. اول، مقدشودیم

هر )که  میکنیم متقسی گروه هماندرآمد میانگین  برو  در نظر گرفته را گروه هر  میانگین دارایی نکهی. دوم امیکنیم

 مختلف خواهند بود(. یهاراز خانواها دوی این میانگین

   

 یاشتغال فعل تیوضع حسبخالص به درآمد، بر یمال دارایینسبت  .3 جدول

 به درآمد یمال دارایینسبت 

 )میانگین ها( )جمع کل( 

   در حال حاضر به کار با دستمزد اشتغال دارد و:

 5/1 4/4 فرمایی بوده استدرصد دوران کاری در خویش 50کمتر از 

 1/4 3/18 فرمایی بوده استخویشدرصد دوران کاری در  50بیشتر یا مساوی 

   در حال حاضر به کار با دستمزد اشتغال ندارد و:

 2/2 8 یی بوده استفرمادر خویش یدرصد دوران کار 50از  کمتر

 4/4 9/13 یی بوده استفرمادر خویش یدرصد دوران کار 50 یمساو ای بیشتر

 منبع پیشین ماخذ:

 

فرمایی در کل زندگی بسیار باالتر از گذراندن کمتر هر دو نسبت برای خویش شده است. ارائه  3 شماره در جدول جینتا

که در حال حاضر مشغول به کار  یکسان یرود برای)همانطور که انتظار م فرمایی هستند.از نیمی از زندگی در خویش

 متوسط درآمد بهمتوسط  دارایی( نسبت .باالتر از آنانی است که در حال حاضر شغلی با دستمزد دارند زین ستندین

 است. صخال یمال دارایینابرابر بسیار  عیبه درآمد است، که نشان دهنده توز داراییتر از نسبت کل  نپایی

 متحده االتی. ا5-3

ام ـمتحده انج االتیا یفرمایی براخویش تیوضع بر حسبرفاه مالی  در مورد یمشابه لیو تحل هی، تجزدر پایان

تا  1992های که سال میکنیاستفاده م 2یبازنشستگ و سالمت عهموج اول مطال12هایاز داده بدین منظور. میدهیم

                                                           
  ثروتی بجز مسکن اولیه و سابقه بازنشستگی که بصورت خالص و بدون هر گونه بدهی نگهداری می شود.1
2. Health and Retirement Study (HRS) 
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های داده نیز ازو  است هاپسند از داده کاربر اینسخه که RAND HRSهای از داده همچنین دهد.را پوشش می 2014

 .بهره خواهیم برددر صورت لزوم  یاصل دیگری از مطالعه

 یقبلمشاغل و  ین شغل، آخریدر مورد مشاغل فعل یاطالعاتتحقیقات،  ریسا همچون یبازنشستگ و سالمت عهمطالدر 

فرمایی در خویشکه  یزندگگرددکه برای محاسبه نسبتی از می یآور( جمعاندطول کشیده شتریب ایپنج سال که )

 یبندطبقه قیچند طر بهفرمایان را تا خویش میکنیموجود استفاده م اطالعاتما از  نیبنابرا نیست.گذرانده شده کافی 

 ی. دوم، برامیکنیم میفرمایی تقسخویش یفعل تی، کارگران را براساس وضعیشاغالن فعل نی. ابتدا، در بمیکن

 "1فرماحداقل یکبار خویش" او را، باشدهفرما بوده ی شده خویشموج بررسیک از ادر هر یبازنشستگان، اگر کس

فرما اطالق شخصی خویشکه در آن  میبریبه کار م را نیگزیجا فیتعر کیبازنشستگان،  ی. سرانجام، براخوانیممی

که  یبه افراد نهو محدود کردن نمو یقبلهای شغلو  ین شغل، آخریهای مربوط به شغل فعلجمع داده باکه گردد می

 تعجب جایباشد.  بودهفرما ( سال خویش20 ای) 10حداقل  ،مشاغل اشتغال دارند نی( سال در ا20 ای) 10حداقل 

 .داشته باشد یبستگ فیتعراین به  دارد فرماشخص ما که برچسب خویش-سهم نمونه موج نیست که

در سنجیم که یم را یگزارش مشکالت مال آنان از سهم نیفقر و همچن از، سهم هر گروه پیشین یهالیتحل مشابه

 به سختی ای خیلی، یحدشود؛ تاچه حدی دشوار است مشخص میکه پرداخت صورتحساب ماهانه تا  با بیان این نجایا

 یاصالح شده سازمان همکار یارزهم اسیمق وزنی که بر اساس دشوار(. درآمد یلینه خ ایاست )بر خالف اصالً 

 ی)به استثنا یمال یهاییهای مربوط به داراداده از آن به همراهو  میکنیشده را محاسبه م فیو توسعه تعر یاقتصاد

نسبت را  نی، اایتانیبر لیتحل مانند. میکنیمحاسبه نسبت ثروت به درآمد استفاده م ی( برایمسکن و ثروت بازنشستگ

 میانگیندرآمد و دوم به عنوان نسبت دو  کلبه  ییدارا اول به عنوان نسبت کل - میکنیمختلف محاسبه م قیطر واز د

 شود(.ی)که از دو خانوار مختلف حاصل م

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
1. ever SE 
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 فرماییخویش تیوضع برحسب یو بازنشستگ سالمتکارگران و بازنشستگان در مطالعه  یرفاه مالی برا مقیاس .4جدول 

 گروه
 

 درآمد دارایی مالی/ درصد در درصد در درصد از

 (میانگین) (جمع) عدم ثبات مالی فقر نمونه  

%78 فرماغیر خویش کارگران  5%  34%  4/1  2/0  

%22 فرماخویش   6%  32%  2/2  5/0  

%72 فرماهیچگاه خویش بازنشستگان  12%  30%  8/2  4/0  

%28 فرماخویش   11%  28%  1/4  6/0  

%89 فرماسال خویش 10کمتر از  بازنشستگان  7%  24%  2/3  6/0  

%11 فرماسال خویش 10بیشتریا مساوی   8%  27%  6/3  1/1  

%91 فرماسال خویش 20کمتر از  بازنشستگان  6%  22%  6/3  8/0  

%9 فرماسال خویش 20بیشتریامساوی    7%  21%  2/6  6/1  

 .دیمتن مشاهده کنرا در  اتی. جزئیو بازنشستگ سالمتاز مطالعه با استفاده  سندهیت نوبامحاس نکته:

 

عدم  ایفقر اینکه نرخ بر  یمبن یلیمدرک و دل چیگزارش شده است. ه 4 شماره در جدول لیتحل نیحاصل از ا جینتا

به درآمد به  ییحال، نسبت دارا نیوجود ندارد. با ا خویش فرما بیشتر است بازنشستگان ای کارکنان یبرا ثبات مالی

فرمایی باالتر است. از خویش فیتعار هیکل همچنین فرمایان در هر دو روش محاسبه نسبت وخویش یطور مداوم برا

 است.باالتر فرمایان خویش یدرصد برا 100تا  50 نینسبت ب نیاز آن است که ا یبرآوردها حاک نیشتری، بینظر بزرگ

 

  یریگجهی. نت6

به سرعت در  نیگزیاشکال کار جا ریو سا ظهور اقتصاد گیگ لیکار به دل تیاست که ماه نیا جیکه تصور را یحال در

)همانطور که  فرماییخویش. است بوده مالیمکار غیراستاندارد در طول زمان  وعیش یواقع راتییحال تکامل است، تغ

و در  کاهش یافتهمتحده  االتی، در اافتهی شیافزا سیدر انگل 2000شد( از سال گیری اندازهاین مطالعههای در داده

در غیرمعمول اشتغال  گریانواع د دائم وریغ یکارها ازسهم کارگران ها کشور این است. در هر سه ثابت بودهآلمان 

 است. افتهیکاهش  ریهای اخسال

و به معمول غیربه سمت مشاغل بیشتر  شیدهد که گرادشوارتر است. تجربه آلمان نشان می ندهیآ یروندها صیتشخ

معمول که از دهه غیرسهم اشتغال  دیشد شیافزا باشد چرا کهامری حتمی نمی، های عادیمیزان کمتر به سمت شغل

در پیش معکوس  روندیزنان ی این امر برای و حت دیرس انیبه پا 2008سال  یداده بود قبل از بحران مال یرو 1980

. ستیخواهد کرد، هنوز مشخص ن رییشدن دوباره تغ یصنعتریشدن و غ یتالیجید انیامر در جر نیا ایآکه  نی. اگرفت

است و  را به خود اختصاص دادهکار  یرویاز ن یمتحده در حال رشد است، سهم کم االتیدر ا گیگاقتصاد  با اینکه

 .ابدییمشافزای توسطفقط در حد م در بهترین حالت نیگزیکارگران مشغول کار جا یسهم کل
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 نیا وجود دارد که کارگران ینگران نیا ی نیز نداشته باشند،ریچشمگ شیزمان افزا در گذر نیگزیجا یکارها اگر یحت

در  ینگران نیا گرفتقرار  یکه مورد بررس ییکشورها نیکنند. در ب دریافت یکمتر یبازنشستگمستمری  مشاغل

 یبه شرکت در نظام بازنشستگ الزامی یکوچک به طور سنت وکارهایکسب شاغلین درفرمایان و که خویش ییآلمان، جا

استخدام فرمایان و خویش یبرا یادیتا حد ز یبازنشستگ نی، قوانسیمتحده و انگل االتیاست. در ا شتریب ندارند،

 یایمزا به احتمال زیاد، ترنییگزارش شده پا ای یدرآمد واقع لیبه دل انفرمایحال خویش نیست، با امشابه ا شدگان

 کند.صدق می ایتانیدر بر مورد نیکه ا بررسی ما نشان داددر واقع،  ی خواهند داشت.کمتر یبازنشستگ

در معرض  شتریهستند ب نیگزیجا یرا که مشغول انجام کارها یمستمری بازنشستگی کساندریافت  استحقاق کاهش

که در اروپا و انگلستان  دریافتیم یفیتوص لیتحل کیدهد. در یقرار م یدر دوران بازنشستگ یمال عدم امنیتخطر 

 اند بر خالفکردهمیفعالیت  یمشاغل سنتدر که  ینسبت به بازنشستگان اندبوده فرماخویش اًسابق ی کهبازنشستگان

 ی بیشتریمال یهاییدارا انفرمایخویش ،. در هر سه کشوراندکردهرا گزارش  بیشتری عدم ثبات مالی، متحده االتیا

و  یدرآمد یهامقابله با شوکبرای  نکه آناگر این موضوع است نشان که، کنندشان انباشت میرا نسبت به درآمد

 1یدرآمد تجرب عیکنند. توزمی هیمستمری عمومی تک یهاخارج از نظام یمال یهاییدارا به یدوران بازنشستگ سالمت

 ان دراز آن یخبر با اینکه .کندیم معرفی یدرآمد از لحاظ و نابرابر متغیر اریبس ی، آنها را به عنوان گروهانفرمایخویش

استخدام  انینسبت به همتا بیشتری فرمایان در معرض خطر فقراز خویش یاریبس اما دارند، یادیز ی ثروتبازنشستگ

 .هستندخود  یسنت شده

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. empirical income distribution 
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