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بحران کرونا و جهان کار )سازمان بین المللی کار- ویرایش سوم- 29 آوریل 2020(

ترجمه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی- 17 اردیبهشت 1399

مقدمه:
شیوع ویروس کرونا، به عنوان شدیدترین بحران فراگیر جهانی، اثرات مختلف و عمیقی را بر حوزه های مختلف اقتصادی و 
اجتماعی بر جای گذاشته است. سازمان بین المللی کار )ILO(، در سری گزارش هایی در حال بررسی و سنجش ابعاد و اثرات 
این رخداد فراگیر بر حوزه اشتغال و اقتصاد در کشورهای مختلف جهان است. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی پیش 
از این دومین گزارش از این مجموعه را با عنوان »کرونا و جهان کار« منتشــر کرده  بود. در سومین گزارش از این مجموعه، 
این سازمان بین المللی تبعات دیگر شیوع این بیماری بر حوزه اشتغال و اقتصاد جهانی را بررسی کرده است که تصویری از 
شدت اثرگذاری این رخداد بر نیروی کار، چه در بخش  اشتغال رسمی و چه غیررسمی و چه در حوزه کارفرمایی و کارگری به 
دست می دهد. پیامدهایی که با توجه به مضمون این گزارش، احتماالً به تعمیق شکاف فقیر و غنی در جهان منجر می شود و 
اثرات خود را بر افزایش نرخ فقر در کشورهای مختلف جهان نشان خواهد داد. مطالعۀ این گزارش پژوهشی در ادامۀ گزارش 
پیشین برای سیاستگذاران حوزه های اقتصادی و متخصصین حوزه رفاه و سیاستگذاری حائز نکات تازه و کاربردی خواهد بود. 

پیام های کلیدی

تعطیلی محل کار و مشاغل

  در طول دو هفته گذشته، نسبت کارگران ساکن در کشورهایی که تعطیلی محل کارشان توصیه شده یا ضروری بوده 
از 81 به 68 درصد کاهش یافته است که عمدتأ به دلیل  برداشته شدن قانون تعطیلی محل کار در چین است. اوضاع در 

جاهای دیگر نیز بدتر شده است.

  در حال حاضر )تا تاریخ 22 آوریل 2020(، 81 درصد کارفرمایان و 66 درصد کارگران خوداشــتغال در کشورهایی 
زندگی و کار می کنند که تعطیلی محل کارشان توصیه شده یا ضروری بوده است و تأثیرات شدیدی بر درآمد و مشاغل 

داشته است.
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افت ساعات کاری در نیمه اول سال 2020

  بر اساس مدل »کنون بینی« سازمان بین المللی کار، در مقایسه با وضعیت قبل از بحران )سه ماهه  انتهایی سال 2019(، 
ساعات کار جهانی در سه ماهه  ابتدایی سال 2020 تا 4.5 درصد کاهش یافته است )برابر با حدود 130 میلیون شغل تمام 

وقت، با فرض 48 ساعت کار در هفته(.

  انتظار می رود ساعات کار جهانی در سه ماهه  دوم امسال 10.5 درصد پایین تر از سه ماهه  آخر قبل از بحران باشد. 
این رقم برابر با 305 میلیون شغل تمام وقت است که بسیار وخیم تر از تخمین 195 میلیونی سازمان بین المللی کار برای سه 

ماهه  دوم است. این رقم باال، عمدتاً به دلیل تمدید اقدامات در جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا است.

  در حالی که شرایط در همه مناطق بدتر شده است، تخمین ها حاکی از آن است که قاره های آمریکای شمالی مرکزی و 
جنوبی)12.4 درصد(، و اروپا و آسیای میانه )11.8( بیشترین کاهش را در ساعات کار تجربه خواهند کرد. در خصوص 
گروهای مختلف از لحاظ درآمد، انتظار می رود کشــورهای با درآمد متوسط به پایین باالترین نرخ کاهش ساعات را به ثبت 

برسانند )12.5 درصد(، اما تأثیر آن در کشورهای با درآمدهای مختلف مشابه خواهد بود.

شرکت ها و مشاغل در معرض خطر

  با احتساب کارفرمایان و کارگران خوداشتغال، در مجموع 436 میلیون شغل در آسیب دیده ترین بخش ها در سراسر 
جهان با خطر جدی مواجه هستند.

  بیش از نیمی از این مشــاغل - در حدود 232 میلیون- در تجارت عمده  و خرده فروشی مشغول فعالیت اند که در 
حال حاضر از بخش هایی است که در سراسر جهان بیشترین تأثیر متوجه آن است. کارگران خوداشتغال 45 درصد این بخش 

را تشکیل می دهند.

  کارگران خوداشتغال و مشاغل کوچک، در مجموع بیش از 70 درصد اشتغال جهانی در بخش تجارت خرده فروشی 
و تقریباً 60 درصد بخش خدمات مسکن و غذا را تشکیل می دهند، که نشانه آسیب پذیری شدید این بخش ها در بحران 

کنونی است.

اقتصاد غیررسمی

  حدود 1.6 میلیارد کارگر در بخش اقتصاد غیررسمی در بین آسیب پذیرترین اقشار بازار کار قرار دارند که شدیداً 
تحت تأثیر تعطیلی ها و/یا کار در آسیب دیده ترین بخش ها هستند.

  انتظار می رود که ماه اول بحران، موجب کاهش 60 درصدی درآمد کارگران غیررســمی در دنیا شــده باشد. اگر 
مناطق مختلف به صورت جدا بررسی شوند، کاهش مورد انتظار در آفریقا و آمریکای جنوبی با 81 درصد از همه بیشتر است. 
در رابطه با گروهای مختلف درآمد، این میزان در کشــورهای با درآمد متوســط به پایین و پایین 82 درصد، در کشورهای 

متوسط به باال 28 درصد و در کشورهای با درآمد باال 76 درصد است.

  عالوه بر این، انتظار می رود نرخ فقر نســبی -که به صورت نســبت کارگران به درآمد ماهیانه کمتر از 50 درصِد درآمد 
متوسط افراد تعریف می شود- تا 34 درصد برای کارگران غیررسمی در سراسر جهان افزایش پیدا کند، که این رقم در 
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کشورهای با درآمد متوسط به باال 21 درصد و در کشورهای با درآمد متوسط به پایین 56 درصد تخمین زده می شود.

سازمان بین المللی کار واکنش های سیاســتی فوری و قابل مالحظه ای را برای محافظت از مشاغل، مخصوصا مشاغل 
کوچکتر، و کارگران، به ویژه کارگران اقتصاد غیررسمی، الزم می داند.

زمینه: ادامه تعطیلی ها و تأثیر شدید آن روی مشاغل و کارگران در سراسر دنیا

همه گیری بیماری کووید-19 که بدترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می شود همچنان به تأثیر مخّربش 
روی سالمت عمومی و اختالالت بی ســابقه در اقتصاد و بازارهای کار ادامه می دهد. از زمان انتشار ویرایش دوم رصد 
سازمان بین المللی کار در تاریخ 7 آوریل، تعداد افراد مبتال از 2 برابر هم بیشتر شده و به 2.6 میلیون نفر در تاریخ 22 آوریل 
2020 رسیده است، در حالی که تعداد افراد فوت شده از 3 برابر هم بیشتر شده است و به عدد 180000 نفر در سراسر دنیا 

نزدیک شده است.

همزمان با گســترش این بیماری، اقدامات دولت ها برای مقابله با آن نیز بیشتر شده است. بر اساس یافته های ویرایش 
دوم رصد ســازمان بین المللی کار، در تاریخ 1 آوریل 2020، 81 درصد کارگران در کشورهایی زندگی می کردند که در آنها 
تعطیلی ها توصیه شده یا ضروری بود. آخرین تخمین های سازمان بین المللی کار نشان می دهد که این میزان به 68 درصد )که 
البته هنوز هم رقم باالیی است( کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً به دلیل لغو تعطیلی ها در چین در اوایل آوریل است. با 
این وجود، شرایط در جاهای دیگر وخیم تر شده و 64 کشور دیگر نیز از 1 آوریل تعطیلی محل کار را توصیه یا ضروری اعالم 

کرده اند که اکثرشان در آفریقا، اروپا و آسیای میانه و قاره های آمریکای جنوبی، مرکزی و شمالی واقع هستند.

تقریبًا 68 درصد از نیروی کار در سراسر دنیا، شــامل 81 درصد کارفرمایان و 66 درصد از کارگران خوداشتغال در 
کشورهایی زندگی می کنند که تعطیلی ها در آنها توصیه یا ضروری اعالم شده است )شکل 1 و جدول 1(. تقریباً تمامی 
کارفرمایان و کارگران خوداشــتغال در کشــورهای با درآمد متوسط به پایین تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته اند، زیرا این 
مشاغل عمدتاً غیررسمی هستند و منابع مالی و فضای سیاستی محدودی برای پاسخگویی به نیازهای این مشاغل و کارگران 

خوداشتغال وجود دارد.

تعطیلی محل کار تأثیری ناگهانی و شــدید روی عملکرد فعلی مشاغل و کارگران خوداشتغال گذاشته است و آنها را 
در معرض ورشکستگی قرار داده است. حتی زمانی که اقدامات پیشگیرانه نیز برداشته شوند، مشاغل باقیمانده و کارگران 

خوداشتغال با چالش هایی روبرو خواهند بود، زیرا بهبودی شرایطشان احتماالً نامشخص و کند خواهد بود. 

آن دسته از افرادی که درگیر زنجیره تأمین جهانی هستند، قطع این زنجیره در حلقه های قبل و بعد این زنجیره محتمل است، 
زیرا کشورهای دیگر نیز با کاهش فعالیت  اقتصادی مواجه اند. شروع مجدد مشاغل مستلزم تغییرات مهم با هزینه های احتمالی، 
شامل ایمن سازی محیط کار می باشد. چنانچه سیاست های مؤثری برای این نیازها اندیشیده نشود، احتماأل محدودیت های 

شدیدی را بر مشاغل وارد خواهند کرد.
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شکل 1. اثرات تعطیلی توصیه شده و ضروری محل کار )22 آوریل  2020(

)الف( اشتغال در کشورهایی با تعطیلی توصیه شده و ضروری محل کار

     سهم شاغلین جهان، ساکن در کشورهایی که تعطیلی محل کار توصیه شده است.
     سهم شاغلین جهان، ساکن در کشورهایی که تعطیلی محل کار ضروری است.    

    سهم شاغلین جهان، ساکن در کشورهایی که تعطیلی محل کار توصیه شده یا ضروری است 
)به استثنای چین(

توجه: سهم شاغلین جهان در کشورهایی با تعطیلی توصیه شده محل کار روی سهم شاغلین جهان در کشورهایی 
با تعطیلی ضروری محل کار قرارگرفته است.

)ب( کارفرمایان در کشورهایی با تعطیلی توصیه شده و ضروری محل کار

 سهم کارفرمایان جهان، ساکن در کشورهایی که تعطیلی محل کار توصیه شده است.
 سهم کارفرمایان جهان، ساکن در کشورهایی که تعطیلی محل کار ضروری است.    

)به  است  ضروری  یا  توصیه شده  کار  محل  تعطیلی  که  کشورهایی  در  ساکن  جهان،  کارفرمایان  سهم   
استثنای چین(

توجه: سهم کارفرمایان جهان در کشورهایی با تعطیلی توصیه شده محل کار روی سهم کارفرمایان جهان در 
کشورهایی با تعطیلی ضروری محل کار قرارگرفته است.

منبع: آمار سازمان بین المللی کار، برآوردهای مدلسازی شده سازمان بین المللی کار، نوامبر 2019 و ردیاب 
واکنش دولتی در دانشگاه آکسفورد به کووید-19.
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)پ( کارگران خوداشتغال در کشورهایی که تعطیلی محل کار توصیه شده یا ضروری است 

  سهم کارگران خوداشتغال در جهان، ساکن در کشورهایی که تعطیلی محل کار توصیه شده است.
  سهم کارگران خوداشتغال در جهان، ساکن در کشورهایی که تعطیلی محل کار ضروری است.

  سهم کارگران خوداشتغال در جهان، ساکن در کشورهایی که تعطیلی محل کار توصیه شده یا ضروری است
)به استثنای چین(.

توجه: سهم کارگران خوداشتغال در جهان جهان در کشورهایی با تعطیلی توصیه شده محل کار روی سهم کارفرمایان 
جهان در کشورهایی با تعطیلی ضروری محل کار قرارگرفته است.

منبع: آمار سازمان بین المللی کار، برآوردهای مدلسازی شده سازمان بین المللی کار، نوامبر 2019 و ردیاب واکنش 
دولتی در دانشگاه آکسفورد به کووید-19.

کاهش بی سابقه ساعات کاری در نیمه اول سال 2020

این بحران کاهش بی سابقه ای را در فعالیت اقتصادی و ساعات کاری به وجود آورده است. تخمین های کاهش ساعات 
کاری در ســه ماهه ابتدایی 2020 در مقایســه با دوران قبل از بحران )سه ماهه آخر سال 2019( برابر با 4.5 درصد )معادل 
حدود 130 میلیون شــغل تمام وقت با فرض 48 ساعت کار در هفته( می باشد.  این تخمین ها کاماًل نامشخص هستند: در 
حالی که بررسی های نیروی کار در سه ماهه ابتدایی 2020 در برخی کشورها موجود است، داده های برخی کشورهای دیگر 

کامل نیست و در مورد خیلی از کشورها نیز هیچ اطالعاتی موجود نیست.

کاهش تخمین زده شده در فعالیت کار در سه ماهه ابتدایی سال 2020 در مناطق مختلف برابر نیست. در حالی که 
در مقایسه با سه ماهه آخر سال 2019، کاهش ساعات کاری در سه ماهه ابتدایی امسال در آسیا- اقیانوسیه به 6.5 درصد 
رسید )این میزان در آسیای شرقی به 11.6 درصد نیز رسید(، تمامی مناطق دیگر کاهشی کمتر از 2 درصد را تجربه کردند. 
این الگوی بازار کار با زمان شــیوع بیماری و اقدامات فاصله گذاری اجتماعی مرتبط با آن در مناطق مختلف جهان ارتباط 
مستقیمی دارد. الگوهای جهانی کاهش ساعات کار در سه ماهه ابتدایی سال 2020 عمدتاً تحت تأثیر وضعیت چین در آن 

دوره است.
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اکنون انتظار می رود کاهش ســاعات کاری در ســه ماه دوم امسال وخیم تر از آن چیزی باشد که در ابتدا پیش بینی می شد. 
بر اساس تخمین ها از 22 آوریل 2020، انتظار می رود ساعات کاری جهانی در سه ماهه دوم سال 10.5 درصد کمتر از سه 
ماهه قبل از بحران باشد. این میزان معادل 305 میلیون شغل تمام وقت می باشد، که بسیار بیشتر از پیش بینی 195 میلیونی 
ســازمان بین المللی کار )یا کاهش 6.7 درصدی ســاعات کار( است. عالوه بر موجود شدن داده های جدید سه هفته ابتدایی 
سه ماهه دوم سال 2020، دو عامل دیگر نیز باعث شدند ویرایش جدید منتشر شود. اول ادامه دار شدن اقدامات پیشگیرانه 
در بسیاری از کشورها که از قبل نیز این اقدامات روی فعالیت کاری شان تأثیر گذاشته بود. دوم اینکه کشورهای دیگری نیز 

اقدامات سختگیرانه تری را شامل تعطیلی ضروری محل کار اجرا کردند.

شکل 2. کاهش تخمینی در افزایش ساعات کار در جهان، ناحیه و گروه درآمدی
کاهش تخمینی در مجموع ساعات کاری در مقایسه با پایه قبل از بحران به صورت درصد

سه ماهه دوم 2020سه ماهه اول 2020
4.510.5جهان

سه ماهه دوم 2020سه ماهه اول 2020
1.6کشورهای کم درآمد  8.8

1.912.5کشورهای با درآمد متوسط به پایین
8.68.7کشورهای با درآمد متوسط به باال

1.611.6کشورهایی با درآمد باال

سه ماهه دوم 2020سه ماهه اول 2020
1.69.6آفریقا
1.312.4آمریکا

1.810.3کشورهای عربی
6.510.0آسیا و اقیانوسیه

1.911.8اروپا و آسیای میانه
منبع: مدل فعلی سازمان بین المللی کار

اگر منطقه ای به این موضوع نگاه شــود، با وجود اینکه وضعیت در تمامی مناطق بدتر شده است، تخمین های جدید 
حاکی از آن است که بیشترین کاهش در ســاعات کار در قاره های آمریکای شمالی، مرکزی، جنوبی، اروپا و آسیای 
میانه در حال رخ دادن اســت. در قاره های آمریکای شــمالی، مرکزی و جنوبی انتظار می رود کاهش ساعات کاری در سه 
ماهه دوم سال در مقایسه با میزان قبل از بحران به 12.4 درصد برسد. در اروپا و آسیای میانه، پیش بینی ها حاکی از آن است 
که این کاهش هم اکنون به 11.8 درصد رسیده است. تخمین ها در مورد سایر نواحی دنیا نیز بسیار نزدیک به هم هستند و 
همگی باالی 9.5 درصداند. در بین گروه های درآمد، کشــورهای با درآمد متوسط به پایین احتماال بیشترین کاهش ساعات 
کاری را با 12.5 درصد دارند، اما تأثیر این کاهش ها تقریبا در تمامی گروه ها یکسان است. همه گیری کاهش ساعات کاری در 
( کاهش ساعات کاری در آسیای  3

4
سه ماهه دوم کاماًل در تضاد با شرایط سه ماهه ابتدایی سال 2020 است، سه چهارم )
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شرقی اتفاق افتاد. در واقع آسیای شرقی تنها نقطه ای از جهان است که انتظار می رود ساعات کاری در سه ماهه دوم سال در 
آن رو به بهبود باشد. با این حال، تخمین زده می شود که ساعات کاری در این منطقه 7.2 درصد از سطح معادل آن در سه 

ماهه آخر سال 2019 پایین تر خواهد بود.

افزایش نهایی بیکاری جهانی در سال 2020 به این امر بستگی دارد که بعد از شروع روند بهبودی وضعیت، اقتصاد جهانی در 
نیمه دوم امسال تا چه اندازه موفق عمل خواهد کرد و اقدامات سیاستی تا چه اندازه در محافظت از مشاغل موجود و کمک 

به بهبود تقاضای کار مؤثر خواهد بود.

مشاغل در معرض خطر: شناسایی تأثیر کووید-19

رصد دوم ســازمان بین المللی کار تخمین »کارگران در معرض خطر« را براســاس شناسایی بخش های آسیب پذیر در برابر 
کاهش خروجی اقتصادی در نتیجه اقدامات اتخاذ شده برای جلوگیری از شیوع ویروس اعالم کرد. بر اساس داده های اقتصادی 
و مالی روز، آسیب پذیرترین حوزه های شناسایی شده بخش های مسکن و خدمات غذایی، تولید، عمده فروشی و خرده فروشی 
و فعالیت های امالک و تجارت بودند. ویرایش فعلی نیز روش مشابهی را برای شناسایی مشاغِل در معرض خطر اتخاذ کرده 
است که عالوه بر توزیع حوزه ای مشاغل، تحلیل حاضر وضعیت اشتغال )کارفرماها و کارگران خوداشتغال( و سهم های نسبی 

اشتغال در مشاغل کوچک را نیز در نظر می گیرد.

تقریبًا 47 میلیون کارفرما )54 درصد از کل کارفرمایان دنیا( در آســیب دیده ترین مشاغل شامل بخش های تولید، 
مسکن و خدمات غذایی، عمده فروشی و خرده فروشی و فعالیت های امالک و تجارت فعالیت می کنند )جدول 1(. عالوه 
بر این تعداد کارفرما، 389 میلیون کارگر خوداشتغال نیز در این چهار حوزه مشغول هستند و در مجموع 436 میلیون شغل 

در سراسر دنیا در آسیب دیده ترین مشاغل مشغول به کار هستند.

بیش از نیمی از آنان »حدود 232 میلیون« در تجارت عمده و خرده هســتند. کارگران خوداشتغال 45 درصد اشتغال 
را در این حوزه به خود اختصاص می دهند، در حالی که شرکت های کوچک )با داشتن 2 تا 9 کارمند( 25 درصد کارگران را 

تشکیل می دهند )جدول 1 را مشاهده نمایید(.

111 میلیون شغل دیگر در حوزه تولید، 51 میلیون در خدمات مسکن و غذا و 42 میلیون در امالک و تجارت های دیگر 
با توجه به تأثیرات این بحران بر فرصت های شغلی شان با مشکالت زیادی مواجه اند. این چهار بخش در مجموع بیش 

از 30 درصد از تولید ناخالص داخلی را بطور میانگین دربرمی گیرند.

کارگران خوداشــتغال و مشاغل خرد در مجموع حدود 70 درصد از اشــتغال دنیا در حوزه تجارت خرده فروشی و 
نزدیک به 60 درصد در حوزه خدمات مســکن و غذا را تشــکیل می دهند که نشان از آسیب پذیری این بخش ها در 
هنگام بحران اســت. در حالی که مشــاغل کوچک نقش مهمی را به عنوان ایجاد کننده فرصت های شغلی - مخصوصاً در 
کشــورهای با درآمد پایین و متوسط- در سراسر جهان ایفا می کنند، معموالً به اعتبار دسترسی ندارند، سرمایه ای ندارند و 
اکثراً از مزایای اقدامات مالی در حالت کلی و بسته های محرک مربوط به دوران بحران بی بهره هستند. همانطور که قباًل در 
پیامدهای بحران مالی جهانی مشاهده شده است، انتظار می رود تعداد مشاغل کوچک در اقتصادهای قوی و پیشرفته به دلیل 
ورشکستگی مشاغل به دلیل شــیوع بیماری همه گیر کووید-19 کاهش یابد. عالوه بر این، بازگرداندن سرمایه و مشاغل از 

دست رفته زمان بر خواهد بود زیرا احتماالً بهبود این وضعیت کند پیش خواهد رفت.
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جدول 1: اثرات این بحران بر روی شرکت ها )کارفرمایان و کارگران خوداشتغال( در بخش هایی که

بیشترین ضربه به آنها وارد شده است

وضعیت اشتغال پایه )برآورد جهانی سال 2020 قبل از کووید-19(

تاثیر بحران بخش اقتصادی
بر روی بازده 

اقتصادی

کارفرمایان 
)میلیون(

کارگران 
خوداشتغال 

)میلیون(

سهم کارگران 
خوداشتغال در 
کل اشتغال ها )%(

سهم شاغالن در 
شرکت ها با 2-9 

کارگر در کل 
اشتغال ها )%(

سهم شاغالن 
در شرکت ها با 
10 کارگر در کل 

اشتغال ها )%(

کسب وکار 
خرده فروشی و 

عمده فروشی؛ تعمیر 
وسایل نقلیه موتوری 

و موتورسیکلت ها

21211452530باال

1299191566باالتولید
خدمات اسکان 

و غذا
744292941باال

مستغالت؛ تجارت و 
امور اداری

735212356باال

هنر، سرگرمی، 
تفریح و سایر 

خدمات

457303139متوسط به باال

حمل و نقل، انبار و 
ارتباطات

476311950متوسط به باال

9103382636متوسطساخت و ساز
1361183متوسطخدمات مالی و بیمه

معدن و استخراج 
معادن

13281458متوسط

کشاورزی، 
جنگلداری و 

ماهیگیری

19470553015متوسط به پایین

بهداشت انسان و 
مددکاری اجتماعی

21171479پایین

1751481پایینآموزش
13101377پایینخدمات رفاهی

مدیریت عمومی 
و دفاع؛ تامین 

اجتماعی اجباری

102890پایین

توجه: ارزیابی سازمان جهانی کار از داده های زمان واقعی و مالی، پایه آمار سازمان بین المللی کار در توزیع اشتغال در بخش ها )آیسیک، مرور 4( و میکرو 
داده های هماهنگ سازمان بین المللی کار. آمار مربوط به کارفرمایان و کارگران خوداشتغال براساس داده های حاصل از نظرسنجی ملی از خانوارها در 114 
کشور 66 درصد از اشتغال در جهان را نشان می دهد. آمار مربوط به اندازه شرکت ها براساس داده های حاصل از نظرسنجی ملی از خانوارها در 134 کشور 78 
درصد از اشتغال در جهان را نشان می دهد. این ارقام برای اشتغال جهانی سال 2020 در بخشها استخراج شده اند. برای جزئیات بیشتر در مورد امتیازدهی 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/WCMS_740877/lang--it/index.htm ،به بخش ها به نظارت سازمان بین المللی کار مراجعه کنید
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کارگران و مشاغل اقتصاد غیررسمی از همه آسیب پذیرتر هستند

همانطور که در رصد دوم ســازمان بین المللی کار اشاره شد، بیش از 2 میلیارد نفر در سراسر جهان شغل  غیررسمی 
دارند، شغل هایی که از محافظت پایه ای شامل پوشش محافظت اجتماعی بی بهره هستند. این شغل ها اغلب دسترسی ضعیفی 
به خدمات بهداشتی- درمانی داشته و در صورت بیماری یا تعطیلی درآمد جایگزینی ندارند. بسیاری از این مشاغل امکان کار 

کردن از راه دور را ندارند و ماندن در خانه برای این افراد به منزله از دست دادن شغل، درآمد و خوراک است.

در 22 آوریل 2020 نزدیک به 1.1 میلیارد کارگر غیررسمی در کشورهایی زندگی و کار می کنند که در تعطیلی کامل به سر 
می برند و 304 میلیون نفر دیگر نیز در کشورهایی ساکن هستند که تعطیلی ها در آنها نسبی است )جدول 2(. این کارگران 
در مجموع 67 درصد از اشتغال غیررسمی را تشکیل می دهند. در نظر گرفتن تأثیرات دیگِر خطر بخشی )که در بخش قبل به 
آن اشاره شد( شرایط اشتغال، بزرگ یا کوچک بودن مشاغل و میزان مختلف اقدامات مربوط به تعطیلی )کامل، نسبی و اقدامات 
ضعیف(- حتی به تخمین های باالتری از تأثیر کووید-19 بر روی کارگران بخش اقتصاد غیررسمی منجر می شود. این تخمین 
حاکی از آن است که تقریباً 1.6 میلیارد کارگر بخش اقتصاد غیررسمی، 76 درصد از اشتغال غیررسمی در سراسر دنیا، بطور 
قابل مالحظه ای تحت تأثیر تعطیلی ها و یا کار در بخش های آسیب دیده قرار گرفته اند )شکل آ3(. تقریباً تمامی این کارگران 

)باالی 95 درصد( در واحدهایی کار می کنند که کمتر از 10 کارگر در آن مشغول هستند )جدول آ3(.

در بین کارگران بخش اقتصاد غیررســمی که به شــدت تحت تأثیر کووید19- قرارگرفته اند، زنان درصد باالیی از 
بخش های با ریسک باال را تشکیل می دهند: 42 درصد از زنان کارگر در این بخش ها کار می کنند در حالی که این درصد 

برای مردان 32 درصد است )شکل آ2(.

شکل 3. کارگران اقتصاد غیررسمی: چه تعداد از آنها بسیار تحت تاثیر قرارگرفته اند؟

  کل اشتغال
  اشتغال غیررسمی به صورت درصدی از کل اشتغال

  اشتغال غیررسمی که بسیار تحت تاثیر قرارگرفته اند به صورت درصدی از کل اشتغال
توجه: براساس تحلیل اطالعات نظرسنجی ملی از خانوارها در 129 کشور که نشان دهنده 90 درصد از اشتغال جهانی است که استخراج شده از اشتغال جهانی 
و بر اساس کل اشتغال )بنفش کم رنگ( به عنوان پایۀ ارجاع )100 درصد( برای هر گروه درآمدی در کشورها به کار می رود. کل اشتغال رسمی با بنفش کم 
رنگ نشان داده شده است )2 میلیارد کارگر اقتصاد غیررسمی(. کارگران اقتصاد غیررسمی که بسیار تحت تاثیر این بحران قرارگرفته اند با رنگ بنفش کمرنگ 
نشان داده شده اند )مجموع 1.56 میلیارد(. این دسته از کارگران در کشورهایی با تعطیلی محل کار و یا بخش های در معرض خطر کار می کنند. سهم کارگران 
اندازه  غیررسمی که بسیار تحت تاثیر قرارگرفته اند با مقایسه نواحی بنفش کمرنگ و پررنگ به دست آمده است. اطالعات بخش ها توسط سطح ریسک و 

شرکت های موجود در جدول الف3 طبقه بندی شده است.
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انتظار می رود کاهش درآمد در بین کارگران بخش اقتصاد غیررسمی بسیار باال باشد. تخمین های سازمان بین المللی کار 
نشان می دهد در ماه اول بحران درآمد کارگران غیررسمی در سراسر دنیا احتماالً تا 60 درصد کاهش می یابد، که این درصد 
در کشورهای با درآمد متوسط به باال 28 درصد، در کشورهای با درآمد متوسط به پایین و پایین 82 درصد و در کشورهای 
با درآمد باال 76 درصد اســت )جدول 2(. این رقم باال در کشــورهای با درآمد مناسب به این دلیل است که این گروه شامل 
اقتصادهای بزرگی است که کارگران غیررسمی زیادی دارند و رویه تعطیلی کامل را اتخاذ کرده اند. رقم پایین برای کشورهای 
با درآمد متوسط به باال نیز عمدتاً به این دلیل است که این گروه شامل کشورهای کمتری است که مشاغل شان بطور کامل 
یا نسبی تعطیل شده اند. اگر به مناطق مختلف نگاه کنیم، کاهش قابل انتظار در آفریقا و آمریکای جنوبی با 81 درصد از بقیه 
جاها بیشتر است. با افزایش نابرابری درآمدی در بین کارگران، حتی یک نسبت بزرگ تر از کارگران اقتصاد غیررسمی به جای 
خواهد ماند. با فرض کردن شرایطی که در آن هیچ منبع درآمد جایگزینی وجود ندارد، این کاهش درآمدها منجر به افزایش 
نرخ فقر نسبی )که به صورت نسبت کارگران با درآمد ماهیانه کمتر از 50 درصِد درآمد متوسط افراد تعریف می شود( در بین 
کارگران غیررسمی و خانواده هایشان تا  34 درصد در سراسر دنیا خواهد شد، که این رقم در کشورهای با درآمد متوسط به 
باال 21 درصد، در کشورهای با درآمد باال 52 درصد و در کشورهای با درآمد متوسط به پایین 56 درصد تخمین زده می شود.

شکل 4. اثرات احتمالی بیماری همه گیر بر روی درآمد کارگران غیررسمی

متوســط درآمد کارگران غیررســمی قبل از 
کووید-19 )2016 برحسب دالر(

متوسط درآمد مورد انتظار کارگران غیررسمی 
در ماه اول بحران )2016 برحسب دالر(

894جهان  359  

متوســط درآمد کارگران غیررســمی قبل از در گروه درآمدی
کووید-19 )2016 برحسب دالر(

متوسط درآمد مورد انتظار کارگران غیررسمی 
در ماه اول بحران )2016 برحسب دالر(

1834445 کشورهای پردرآمد  

497کشورهای با درآمد متوسط به باال  359  

479کشورهای متوسط به پایین و کم درآمد  88  

متوســط درآمد کارگران غیررســمی قبل از در ناحیه
کووید-19 )2016 برحسب دالر(

متوسط درآمد مورد انتظار کارگران غیررسمی 
در ماه اول بحران )2016 برحسب دالر(

518آفریقا  96  

1298آمریکا  244  

549آسیا و اقیانوسیه  430  

1253اروپا و آسیای میانه  387  

توجه: برآوردها براساس میانگین به دست آمده از 64 کشور با داده های جمع آوری شده در فاصله زمانی 2016 تا 2019 است. درآمدها شامل درآمد کارگران 
خوداشتغال، گزارش شخصی کارفرمایان از درآمد و دستمزد کارگران روزمزد هستند. کارگران خانوادۀ بدون حقوق که معموالً اعالم درآمد از آنها خواسته 
نمی شود در این برآورد قرارنمی گیرند. در هر جایی که امکان پذیر باشد، برآوردها شامل درآمدهایی غیر از درآمد شغل اصلی است. ارزش پول رایج محلی به 
دالرPPP سال 2016 تبدیل شده است. کشورهای پوشش داده شده 65 درصد از کارگران جهان را تشکیل می دهند و شامل بیشترین جمعیت در هر ناحیه 

هستند. در مورد اقتصاد کشورهای عربی هیچگونه داده ای موجود نیست.
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اثرات احتمالی بیماری همه گیر بر روی سطوح فقر در کارگران غیر رسمی
افزایش مورد نظر میزان فقر نسبی در کارگران غیر رسمی

واکنش های سیاستی: محافظت از مشاغل و اشتغال

حمایت فوری از مشاغل و کارگران سراسر دنیا در مقیاسی بی سابقه در همه ارکان چهارچوب سیاستی سازمان بین المللی کار 
الزم است )شکل 5 را مالحظه نمایید(.

ویرایش فعلی رصد سازمان بین المللی کار بر فوریت اقدامات سیاستی برای حفالظت از مشاغل، به ویژه مشاغل کوچک تر و 
کارگران، مخصوصاً آنانی که در بخش اقتصاد غیررسمی فعالیت می کنند، تأکید می کند. با تکیه بر راهنمایی های چهارچوب 
سیاستی سازمان بین المللی کار، الزم است تا اقدامات سیاستی مؤثری گسترش داده شود که در آن باید به مسائل زیر توجه 

زیادی شود.

حمایت از تجارت ها و شغل ها باید آسیب پذیرترین ها را هدف قرار دهد تا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دوره حبس 
را کاهش دهد. با توجه به آسیب پذیری مشاغل و کارگران در بخش اقتصاد غیررسمی،  دولت ها باید به بررسی تمامی موارد 
اقدامات مالی بپردازند که از شــرکت ها و کارگرانشان حمایت کرده و حفاظت اجتماعی کافی را ارائه  نماید. همانطور که در 
باال نشان داده شد، تعداد قابل توجهی از کارگران خوداشتغال، مشاغل خرد و کوچک و افراد شاغل در اقتصاد غیررسمی در 

کشورهای در حال توسعه در برابر تأثیر این بیماری همه گیر آسیب پذیر هستند.
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شکل 5. چهارچوب سیاستی: چهار رکن اصلی برای مبارزه با کووید-19 براساس استانداردهای بین المللی کار

همکاری بین المللی در مورد بسته های محرک برای بهبود مؤثرتر و ماندگارتر شرایط جهانی حیاتی است. همانطور که 
دبیر کل سازمان ملل بیان کرد، جامعه بین المللی می تواند با کاهش و به تعویق انداختن پرداخت ها و بدهی های بین المللی، 
ارائه نقدینگی و کمک مالی، نقشی تعیین کننده در حمایت از کشورهای دارای فضای مالی محدود ایفا کند. حمایت گروه 20 
اقتصاد بزرگ دنیا از تعلیق پرداخت بدهی های چندجانبه و دوجانبه برای کشورهای کم درآمد یک قدم مهم در مسیر درست 
است، همانطور که پیشنهاد تخفیف بالقوه در بدهی های کشورهای کم درآمد توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 

گامی مثبت تلقی می شود.

واکنش های مؤثر نیازمند سرعت و انعطاف پذیری است. اقدام سیاستی سریع، بر اساس بافت کشورهای خاص )ساختار 
مشاغل، میزان غیررسمی بودن مشاغل و ...( در هر مرحله از بحران کووید19- ضروری خواهد بود: اقدامات پیشگیرانه 
و کاهش فعالیت اقتصادی، فعال سازی مجدد پس از کنترل بیماری و بهبود. سیاست ها و برنامه ها بایستی انعطاف پذیر باقی 

بمانند و از مشورت با نهادهای اجتماعی و با نظارت به جا به منظور حفظ، تنظیم و حذف صحیح مداخالت حاصل شوند.

دولت ها بایســتی کمک به مشاغل و کارگران را سرعت بخشــند. دولت ها باید آسان سازی و تسریع روندهای کاری را 
به منظور دســتیابی به مزایای بیکاری، گسترش حمایت از کارگران خوداشتغال و تسهیل برخورداری شرکت ها و مخصوصاً 
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شــرکت های کوچک و غیررســمی از اعتبارات و وام های تضمینی )وام هایی که در صورت عدم توانایی وام گیرنده، دولت آن 
را پرداخت می کند( در اولویت قرار دهند. بایســتی کانال های اجرایی موجود و آســان مانند روابط بانکی و طرح های تأمین 

اجتماعی موجود مورد استفاده قرار گیرند تا دسترسی سریع و مؤثر به بودجه های حمایتی فراهم شود.

سیاســت ها با نگاه ویژه به مشاغِل در معرض خطر ورشکستگی و کارگراِن در معرض خطر بیکاری و کم کاری طوالنی 
مدت، باید روی ارائه حمایت درآمدی به مشاغل و کارگران تمرکز کنند تا فعالیت های اقتصادی حفظ شوند. چشم پوشی 
موقت یا تجدید نظر در مالیات ها برای حفظ نشاط و جلوگیری از ورشکستگی بایستی مد نظر قرار گرفته شود. الزم است تا 
یارانه های موقت به شرکت ها به منظور پوشش دادن هزینه کارگران و افزایش میزان برداشت و ضمانت های بانکی در مدت 
زمان اعطایی برای حمایت از  ابقای اشتغال مورد توجه قرار گیرد. آمادگی های کاری کوتاه مدت به اقتصادهای قوی تر کمک 
می کنند تا با کاهش تقاضای کار که تا اینجا رخ داده مقابله کنند، زیرا این کار به مشاغل اجازه می دهد تا ارتباط های اشتغال 

حفظ شده و از اخراج های انبوه جلوگیری شود.

واکنش های مناسب از طریق تدابیر تلفیقی حمایت مستقیم مالی و وام های تضمینی برای حمایت از مشاغل کوچک 
نیاز است تا از تحمیل بدهی های زیاد بر روی شرکت ها جلوگیری شود )به شرطی که هزینه صرف حفظ کارگران شود(. 
بنابراین آمادگی الزم برای شناسایی و گسترش منابع مالی برای مقابله با تقاضای زیاد برای برداشت مبالغ باال ضروری است. 
در مورد مشــاغل کوچک، مؤسسات اعطای وام های کمکی و مؤسسات مالی نیمه رسمی می توانند روش های مؤثری را برای 

کمک به مشاغل و کارگران غیررسمی ایجاد کنند.

حمایت مالی از کارگران و مشاغل بخش اقتصاد غیررسمی برای جلوگیری از فقیرتر شدن آنها ضروری است. به دلیل 
اینکه زمانی برای طرح ایده های جدید وجود ندارد، برنامه های موفق مانند انتقال هزینه، مستمری کودکان و برنامه های کاهش 
مشکالت پناهگاه و غذا باید در اولویت قرارگیرند. در بسیاری از موارد، ممکن است انتقال پول مشروط و بی قید و شرط برای 
مدتی الزم الشد. حمایت مالی از کارگران فقیر و افراد خانوار، برای شرکت ها مخصوصاً شرکت هایی که کاالهای مصرفی تولید 

می کنند ضروری است.

در مرحله فعال سازی مجدد، سیاست ها باید ارائه اطالعات به موقع درباره شرایط اقدامات پیشگیرانه و استراتژی های 
خروج را مد نظر قرار دهند. خروج از حبس خانگی باید توأم با دیالوگ های اجتماعی باشد تا مردم اطمینان حاصل کنند 
که بازگشایی محل کار همراه با ایمنی کارگران و مصرف کنندگان اتفاق می افتد. بسیاری از بخش ها به منظور هماهنگی توزیع 
ورودی  به شــرکت ها و فراهم نمودن حمایت برای تنظیم مجدد تولید برای بخش سالمت، محصوالت و خدمات ضروری به 

دولت نیاز دارند.

برای افزایش اشــتغال در سرمایه گذاری های خصوصی، ســرمایه گذاری های کالن و طوالنی مدت الزم است. دولت ها 
می توانند با تدابیری مانند ســرمایه گذاری عمومی و اشــتغال فشــرده، تدارکات دولتی با اولویت مشاغل کوچک و انگیزه 
مالیاتی به منظور ترغیب یافتن منابع محلی شــرکت های بزرگ تر، رشــد اقتصادی را سرعت ببخشند و اشتغال را افزایش 
دهند. سرمایه گذاری برای بهسازی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی می تواند دسترسی شرکت ها به ذخایر را بهبود دهد و 

فرصت های بازاری جدیدی از جمله فرصت هایی برای کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوا را عرضه کند.

بهبودی سرشار از شغل پایه های رشد فراگیر و مداوم را بنا خواهد کرد. همانطور که در باال نشان داده شد، احتماالً تأثیر 
این بیماری همه گیر بر روی همه یکسان نخواهد بود و به آسیب پذیری ها و نابرابری های موجود اضافه خواهد شد. در مرحله 
بهبود، باید توجه بیشــتری به تقویت سیاســت های اشتغال به منظور حمایت از مشاغل و کارگران شود و به مؤسسات قوی 
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بازار کار و سیستم های حفاظتی جامع و غنی اجتماعی شامل سیاست ها و زیرساخت های سیاستی که در هنگام وقوع بحران 
به صورت اتوماتیک شروع به کار می کنند بهای بیشتری داده شود.

اســتانداردهای بین المللی کار بایســتی در تمامی مراحل مبنای مداخالت تلقی شود. توصیه شماره 204 در مورد انتقال از 
اقتصاد غیررســمی به رسمی و توصیه شــماره 205 درباره اشتغال و کار شایسته برای صلح و بازگشت به شرایط طبیعی با 
مشــاغل کوچک و اقتصادهای غیررسمی مرتبط هستند. این اســتانداردها در حالت سه جانبه و در سطح جهانی پذیرفته 

شده اند، بنابراین راه حل هایی را ارائه می دهند که مورد پذیرش همگان است.

ضمیمه
جدول الف1. اشتغال در کشورهای با تعطیلی محل کار )22 آوریل 2020(

به کشورهای اعمال کننده تعطیلی ضروری و پیشنهادی محل کار اشاره می کند.

شاغل در 
کشورهایی با 

تعطیلی محل کار 
)برحسب میلیون(

سهم شاغل در 
کشورهایی با 
تعطیلی محل 

کار )%(

کارفرمایان در 
کشورهایی با 

تعطیلی محل کار 
)برحسب میلیون(

سهم کارفرمایان 
در کشورهایی 
با تعطیلی محل 

کار )%(

کارگران 
خوداشتغال در 
کشورهایی با 
تعطیلی محل 

کار )%(

سهم کارگران 
خوداشتغال در 

کشورهایی با تعطیلی 
محل کار )%(

2.25968718274066جهان

کشورهای کم 
درآمد

75252314027

کشورهای با 
درآمد متوسط 

به پایین

1.119983210054097

کشورهای با 
درآمد متوسط 

به باال

50239196211531

کشورهای 
پردرآمد

5639619964494

26556117711751آفریقا

4609817988795آمریکا

4989176469کشورهای عربی

1.09257297148665آسیا و اقیانوسیه

اروپا و آسیای 
میانه

3939513964594

جهان بدون 
چین

2.25988719374084

منبع: سازمان بین المللی کار، برآوردهای مدلسازی شده سازمان بین المللی کار، نوامبر 2019 و ردیاب واکنش دولتی در دانشگاه آکسفورد به کووید-19.
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جدول الف2. کارگران اقتصاد غیر رسمی که در کشورهایی با تعطیلی اجباری محل کار و/ یا دائم، اقدامات تعطیلی موقت یا 
ضعیف زندگی می کنند

تعطیلی موقتتعطیلی کامل1تعطیلی محل کار )ضروری(

کارگران غیر رسمی 
که در کشورهایی 

با تعطیلی محل کار 
زندگی می کنند 

)میلیون(

سهم کارگران 
غیر رسمی که در 

کشورهایی با تعطیلی 
محل کار زندگی 

می کنند )%(

سهم کارگران غیر رسمی )میلیون(غیر رسمی )میلیون(
غیر رسمی که 

در کشورهایی با 
تعطیلی کامل و 
موقت محل کار 

زندگی می کنند )%(

08230467 274641 1جهان

6927675046کشورهای کم درآمد

درآمد  با  کشــورهای 
متوسط به پایین

878908318594

درآمد  با  کشــورهای 
متوسط به باال

2503514312437

7665404572کشورهای پر درآمد

1804616410168آفریقا

177931226397آمریکا

165316053کشورهای عربی

827617527762آسیا و اقیانوسیه

7373286290اروپا و آسیای میانه

توجه: با توجه به تحلیل داده های نظرسنجی از خانوار در سطح ملی 129 کشور اشتغال جهانی 90 درصدی را نشان می دهند.

1. اقـدام بـه تعطیلـی استفاده شـده بـرای مجموعـه دوم شـاخص ها: شـمار و درصد کارگـران اقتصاد غیر رسـمی تحت تاثیـر قرارگرفته و دسـتمزد کار 
کاهـش یافتـه اسـت. طبقه بنـدی تعطیلـی کامـل، تعطیلـی موقـت و تعطیلی ضعیـف. تعطیلـی کامل: این ها کشـورهایی هسـتند که سـه اقـدام را در 
پیـش گرفته انـد؛ )الف(تعطیلـی اجبـاری محـل کار)پ(کنترل اجباری سـفر داخلـی )یعنی اعمـال محدودیت در رفـت و آمد شـهروندان(؛ و )ب(تعطیلی 
اجبـاری حمـل و نقـل عمومـی. تعطیلـی موقـت: حداقـل یکی از سـه اقدام بـه کار رفته بر یـک پایه اجبـاری. تعطیلی ضعیـف: دولت هیچکدام از سـه 

اقـدام انتخابـی را بر یـک پایه اجبـاری انجـام نمی دهد.
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جدول الف 3. شمار و درصد کارگران غیر رسمی، شامل افرادی که تحت تاثیر سطح ریسک همراه با
بخش ها و اندازه شرکت ها قرار گرفته اند.

تاثیر بحران بر روی بازده اقتصادی2

کلپایینمتوسط به پایینمتوسطمتوسط به باالباال

جهان

کل اشتغال 
324 2453843318804843 1)میلیون(

اشتغال غیر رسمی 
)میلیون(، که از 

میان آن:
7122132137951282 060

..کارگران 
434443571247خوداشتغال )%(

263128312228..2-9 کارگر )%(

106114117..10-49 کارگر )%(

22191885618بیش از 50 )%(

کارگران اقتصاد 
غیررسمی که 

بسیار تحت تاثیر 
قرار گرفته اند

626194176515541564

بسیار تحت تاثیر 
)%(889183654276

پر درآمد

کل اشتغال 
256877016159587)میلیون(

اشتغال غیر رسمی 
)میلیون(، که از 

میان آن:
541714824117

..کارگران 
313643531331خوداشتغال )%(

363129222531..9-2 کارگر )%(

9752108..10-49 کارگر )%(

242624245130.. بیش از 50 )%(
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کارگران اقتصاد 
غیر رسمی که 

بسیار تحت تاثیر 
قرار گرفته اند

44141251086

818286664373بسیار تحت تاثر )%(

متوسط به باال

298 5601511212652021کل )میلیون(

اشتغال غیر رسمی 
)میلیون(، که از 

میان آن:
303737820756716

..کارگران 
303416391130خوداشتغال )%(

262438341528..9-2 کارگر )%(

171325121016..49-10 کارگر )%(

272921156426.. بیش از 50 )%(

کارگران اقتصاد 
غیر رسمی که 

بسیار تحت تاثیر 
قرار گرفته اند

18249461099395

بسیار تحت تاثیر 
)%(606859531755

متوسط به پایین

کل اشتغال 
149 3691231254251071)میلیون(

اشتغال غیر رسمی 
)میلیون(، که از 

میان آن:
30610310841341971

..کارگران 
374162681449خوداشتغال )%(

422020262929..2-9 کارگر )%(

1920301111..49-10 کارگر )%(
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2201664610.. بیش از 50 )%(

کارگران اقتصاد 
غیر رسمی که 

بسیار تحت تاثیر 
قرار گرفته اند

30410210737922914

بسیار تحت تاثیر 
)%(999998925594

کم درآمد

کل اشتغال 
60241517517291)میلیون(

اشتغال غیر رسمی 
)میلیون(، که از 

میان آن:
4820121688256

..کارگران 
63384457952خوداشتغال )%(

224436371834.. 2-9 کارگر )%(

)%( 49-10 ..4482144

1113124609بیش از 50 )%(

کارگران اقتصاد 
غیر رسمی که 

بسیار تحت تاثیر 
قرار گرفته اند

4418101232197

بسیار تحت تاثیر 
)%(918885732477

توجه: با توجه به تحلیل داده های نظرسنجی از خانوار در سطح ملی 129 کشور اشتغال جهانی 90 درصدی را نشان می دهند. از اشتغال جهانی 2020 و 
بخش ها استخراج شده است.

2. گروه بخش ها براساس تاثیر بحران بر روی بازده اقتصادی به دنبال طبقه بندی جدول 1.



19SOCIAL SECURITY
RESEARCH INSTITUTE WWW.SSOR.IR

 گـزارش دوازدهـم

شکل الف 1. ترکیب کل اشتغال در بخش هایی که براساس سطح ریسک ، اشتغال رسمی و غیر رسمی و اندازه شرکت آن ها 
تعریف شده اند )جهان و گروه های درآمدی شرکت ها(

اشتغال رسمی
 رسمی / کمتر از 50

 رسمی / 50 نفر

کارگران غیر رسمی و صاحبان کسب وکار          
 غیر رسمی / خوداشتغال

 غیر رسمی / 2-9 نفر
 غیر رسمی +10

توجه: بر اساس تحلیل داده های نظرسنجی ملی از خانوار در 129 کشور که نشان  دهنده 90 درصد اشتغال جهانی است. گروه بخش ها بر اساس تأثیر بحران بر 
روی بازده اقتصادی طبقه بندی شده اند و از طبقه بندی موجود در جدول پیروی می کند.
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شکل الف 2. تفاوت های جنسیتی در تاثیر بحران در اقتصاد غیر رسمی:
زنان در بخش های پرخطر بیشتر از مردان حضور دارند.

 پرخطر                                    خطر متوسط به پایین
 خطر متوسط به باال                    کم خطر

 خطر متوسط
توجه: بر اساس تحلیل داده های نظرسنجی ملی از خانوار در 129 کشور که نشان  دهنده 90 درصد اشتغال جهانی است. گروه بخش ها بر اساس تأثیر بحران 

بر روی بازده اقتصادی طبقه بندی شده اند و از طبقه بندی موجود در جدول 1 پیروی می کند.
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9- بحرانی وخیم با اثرات خانمان سوز بر جهان کار8- بحران کرونا و حمایت های اجتماعی7- بدنامی )انگ( اجتماعی مرتبط با کووید 19

سایر عناوین سلسله گزارش های سیاستی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در خصوص کرونا ویروس که 
در سایت مؤسسه قابل دسترسی است
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توقف کرونا: سرکوب یا فرونشانی؟
COVID-19 تاثیر مداخالت غیر دارویی بر کاهش مرگ و میر ناشی از

بر اساس مطالعۀ گروه مقابله با COVID-19 از دانشگاه امپریال کالج لندن

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-28 اسفند 1398

مقدمه
شــــیوع Covid-19 بــه طــور چشــمگیری تمــام دنیا را تحــت تاثیر خــود قــرار داده و خطری که بــه موجب این 
ویروس ســالمت انســــان ها را تهدید می کند، بعد از ویروس آنفوالنزای ســــال ۱۹۱۸ میالدی، بی ســــابقه اســــت. 
 مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تداوم انتشــار گزارش های سیاســتی پیرامون بحران کرونــا مقاله ای با عنوان 
Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand  

را که نتایج مدل سازی اپیدمیولوژیکی است که در پژوهشی در امپریال کالج لندن انجام گردیده و به کشورهای مختلفی ارائه داده 
شده است را منتشر و در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران قرار داده است.  این مقاله در تاریخ ۱6 مارچ 2020  منتشر شده است. 

در این مطالعه، با توجه به نبود واکسن COVID-19، نقش برخی از اقدامات مرتبط با سالمت عمومی را ارزیابی می کنیم. این 
اقدامات بعنوان مداخالت غیر دارویی شناخته می شوند و هدف کاهش تماس مستقیم افراد باهم و در نتیجه کاهش انتقال 
ویروس را دنبال می کنند. به طور خالصه، این مطالعه به این جمع بندی می رسد که هرکدام از این مداخالت غیردارویی به 
تنهایی اثربخشی محدودی دارند، اما انجام همزمان چند راهکار می تواند تاثیر بسزایی در کاهش انتقال ویروس داشته باشد. 

با وجود پیشرفت فراوان علم و جوامع مدنی به نسبت سال ۱۹۱۸، اکثر کشورها همچنان با همان نوع مشکالت قدیمی در 
مواجهه با این ویروس جدید روبه رو هســتند. دو راهکار اساســی اصلی برای مقابله با بیماری های عفونی و غلبه بر مشکالت 

ناشی از آن عبارتند از:
1- سرکوب )suppression( – تالش برای توقف گسترش ویروس

ســرکوب به معنی جلوگیری از انتقال ویروس و کاهش رشد اپیدمی )کاهش شمار مبتالیان جدید( و حفظ این وضعیت تا 

504/3

2- بحران کرونا و مداخالت غیردارویی1- بحران کرونا و سیاست های اجتماعی
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 OECD ارزیابی اقتصادی کوتاه مدت- 2 مارچ 2020

ویروس کرونا:
اقتصاد جهان در معرض خطر

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-27 اسفند 1398

خالصه

شیوع انســانی ویروس کرونا)COVID-19( رنج فراوان و اخالل اقتصادی عمده ای را برای بشر به همراه داشته است. رکود 
تولید در چین در سراســــر جهان احســــاس می شود و نقش کلیدی و درحال رشد این کشور را در بازارهای کاال، سفر و 
گردشــگری و زنجیره های تأمین جهانی منعکس می کند. شــیوع متعاقب این بیماری در اقتصادهای دیگر نیز همین اثر را، 
هر چند در ابعادی کوچک تر، درپی دارد. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تداوم انتشار گزارش های سیاستی پیرامون 
بحران کرونا، گزارش منتشرشده توسط OECD در تاریخ 2 مارچ 2020 با عنوان »ویروس کرونا : اقتصاد جهان در معرض 

خطر« را ترجمه و در اختیار سیاست گذاران و پژوهشگران قرار داده است.

در چنین شرایطی، چشم انداز رشد اصاًل مشخص نیست. 

• با این فرض که اپیدمی بیماری در ســه ماهۀ اول ســال 2020 در چین اوج بگیرد و کشــورهای دیگر شیوع خفیف و 
درصد نسبت به آنچه در مجلۀ چشم انداز اقتصادی1 نوامبر  1

2
مهارشده ای را تجربه کنند، امسال رشد جهانی حدود 

2019 پیش بینی شده بود کاهش خواهد داشت.

• بر همین اساس، پیش بینی می شود در سال 2020 رشد ساالنۀ  GPD جهانی به طور کلی، از رشد پایین 2/9% در سال 
2019، به 2/4% کاهش یابد و حتی ممکن است در سه ماهۀ اول سال 2020 شاهد رشد منفی باشیم. 

1. Economic Outlook 

3- ویروس کرونا: اقتصاد جهـان در معرض خطر

4- توقف کرونا: سرکوب یا فرونشانی
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خالصه گزارش سیاستی
»اقتصاد در عصر ویروس کرونا1«

انتشارات مرکز پژوهش سیاستگذاری اروپا- مارس 2020 )ریچارد بالدوین و بیتریس دی مائورو(

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-29 اسفند 1398

1.  Richard Baldwin and Beatrice Weder di Mauro (Edited) (2020) Economics in
 the Time of COVID-19, CEPR Press & VoxEU.org, March 5.

مقدمه

گفته می شود »کسانی که پس از فروکش کردن وقایع و افتادن آب ها از آسیاب، به بررسی و تحلیل مسایل می پردازند شبیه 
کسی هستند که پس از پایان یافتن جنگ از پشت تپه ها پایین می آید و به سربازهای زخمی دشمن شلیک می کند.« منظور 
اینکه نویسندگانی که درباره رویدادهای مهم کتاب های تاریخی می نویسند، پیش از اینکه خود را متعهد به چاپ و انتشار آنها 

کنند معموال زمان و فاصله الزم را از آن رویدادها پیدا کردند.

اما ریچارد بالدوین و بیتریس دی مائورو این اعتبار را برای خود کسب کردند که در بحبوحۀ بحران ویروس کرونا جسورانه قدم 
به میدان بگذارند و پاسخ هایی سریع و مناسب به جامعۀ تشنۀ کسب دانش دربارۀ اثرات اقتصادی کرونا بدهند.

کتاب »اقتصاد در عصر کرونا« یک کار جمعی است که کامال قابل فهم و خواندنی از کار درآمده است. این کتاب واقعا طی 
یک هفته تهیه شده است و مشتمل بر »مقدمه« ای طوالنی و 14 جستار کوتاه است که بسیاری از آنها خالصه شده کارهای 

طوالنی و مفصل نویسندگان آن است.

در ادامه گزیده ای از نکات برجسته و مهم کتاب را آورده ایم:

6- سازمان تامین اجتماعی و بحران کرونا5- اقتصاد در عصر ویروس کرونا
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 سازمان تأمین اجتماعی و بحران کرونا
مروری بر 33 اقدام

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-5 فروردین 1399

مقدمه

پس از آنکه در 29 بهمن ماه 1398 رســماً ورود کروناویروس به ایران تأیید شــد، دســتگاه ها و نهادهای مختلف در 
کشــور مجموعه ای از اقدامات و سیاســت ها را برای مواجهه با این ویروس کشــنده تدوین، اعالم و اجرا نمودند. در 
همین چهارچوب، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان تأمین اجتماعی کشــور نیــز اقدامات متعددی را در 
راستای کنترل شــیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال، ارائۀ خدمت به مبتالیان کووید 19، اجرای سیاست های اجتماعی 
در حمایت از مشــاغل رسمی و غیررسمی، تدوین ســازوکارهای حمایتی از کارگران، کارفرمایان و بنگاه های تولیدی 
در دســتور کار قرار دادند. مؤسســۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ششــمین گزارش سیاستی خود درخصوص 
بحران کرونا، واکنش ســازمان تأمین اجتماعی به همه گیری کروناویروس در کشور را بررسی و مهم ترین سازوکارهای 
تدبیرشــده را منتشــر کرده و در اختیار افکار عمومی قرار داده  اســت. از کلیۀ پژوهشــگران، سیاســت گذاران، 
کنشگران مدنی و فعالین کارگری و کارفرمایی دعوت می شــود که نظرات و پیشنهادات خود در خصوص واکنش های 
سیاســتِی ســازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کرونا را از طریق آدرس ایمیــل info@ssor.ir با ما مطرح نمایند.

Covid-19 برنامۀ اقدام سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با

در دسامبر 2019 مواردی از بیماری مرتبط با التهاب ریه با علت نامشخص در چین گزارش شد. در 10 فوریۀ 2020، سازمان 
بهداشــت جهانی این بیمارِی ناشــی از کروناویروس جدید را Covid-19 نام نهاد. به دنبال شیوع و همه گیری جهانِی این 

ویروس، در تاریخ 29 بهمن ماه 1398، ایران نیز مواردی از ابتال به این ویروس را در کشور گزارش کرد. 
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46 کشور دنیا در مواجه با کرونا چه اقدامات حمایت اجتماعی
را انجام داده اند؟

ترجمه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-13 فرروردین 1399

مقدمه: 
پاندمــی جهانی کووید 19 زندگی مردم را به شــیوه های مختلف تحت تاثیر قرارداده اســت. در کنار بحران 
ایجاد شــده در حوزۀ سیاســت، کرونا در حوزۀ اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیرات شــدید و گسترده  ای را به 
دنبال داشته اســت. بیم آن می رود که کرونا فقر و ناعدالتی را تشــدید کند. در این میان دولت های مختلف 
طیف گســترده ای از سیاســت های حمایت اجتماعی را در مواجه بــا کووید 19 تدوین و اعــام کرده اند. 
دپارتمان حمایت اجتماعی ســازمان بین المللــی کار، اخیرا گزارش رصدی از 97 اقــدام حمایت اجتماعی در 
46 کشــور را منتشــر کرده اســت که مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ترجمه آن را در تداوم انتشار 
گزارش های سیاســتی خود پیرامون بحران کرونا،  با عنوان »بحران کرونا و حمایت های اجتماعی« منتشر نمود.

همه گیری کووید-19 که در ابتدا به شکل یک بحران در سالمت عمومی گسترش یافت، در بخش های دیگری نظیر اقتصاد 
جهانی با ایجاد تأثیرات بالقوه پایدار بر فعالیت های اقتصادی، اشتغال و تجارت نیز مخاطراتی ایجاد کرد.

ورای داستان تراژیک مرگ انسان ها، این بحران هزینه های زیادی بر ابعاد دیگِر زندگی انسان ها برجای گذاشته که در ادامه 
نیز باعث افزایش فقر و بی عدالتی می گردد. البته تأثیرات آن بســیار فراتر از چیزهایی است که اکنون دنیا را دچار آشفتگی 

کرده است. 

هم اکنون دولت ها با یک چالش دوگانه مواجه اند: از یک سو باید با بحرانی همه گیر در حوزه سالمت مقابله کنند و همزمان 
می بایست واکنش هایی به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن را نیز در دستور کار داشته باشند.

پاســخ قدرتمند و سیاست های هماهنگ از ضروریات مهم برای مقابله با این بحران است. اقدامات حمایت اجتماعی بخش 

10- بحران کرونا، افراد دارای معلولیت و اقدامات 
دولت ها

1SOCIAL SECURITY
RESEARCH INSTITUTE WWW.SSOR.IR

 گـــزارش دهـــم

مروری بر 40 اقدام سازمان بهزیستی کشور

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی -25 فروردین 1399

چکیده

پیامدهای همه گیری کروناویروس، گرچه کمابیش آحاد جامعه را متأثر می کند، برخی اقشار و گروه ها را، به دلیل سطح باالی 
آسیب  پذیری، بیشتر در معرض خطرات اجتماعی قرار می دهد. شناسایی این اقشار و ارائۀ حمایت های موردنیاز به آن ها 
در شرایط بحرانی از الزامات یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی کارآمد است. با درک این ضرورت، و در چهارچوب اقدامات 
هدفمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابله با کرونا، سازمان بهزیستی کشور اقدامات و برنامه هایی را برای حمایت 
از اقشار آســیب پذیر به اجرا درآورده است. مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در دهمین گزارش سیاستی خود در 

خصوص بحران کرونا، مهم ترین اقدامات این سازمان در واکنش به بحران کروناویروس را احصا و منتشر کرده است.

مقدمه

در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان با معلولیت زندگی می کنند  )PLWD(1. بالطبع همه گیری بیماری 
کرونا ویروس COVID-19( 2019( این افراد را هم تحت تأثیر قرار داده و خطر مرگ و میر آن ها را افزایش می دهد. از این رو 
بهبود خدمات درمانی این گروه و حفظ تعهد جهانی در جهت دستیابی آن ها به پوشش بهداشت جهانی )UHC( از اهمیت 

زیادی برخوردار است. 

افراد معلول )از جمله افرادی با ناتوانی های جســمی، روحی، روحی یا حســی( کمتر به خدمات بهداشتی دسترسی دارند و 
نیازهای بهداشتی بیشتر، پیامدهای بدتر و قوانین تبعیض آمیزتری را تجربه می کنند. این افراد ممکن است به دالیل زیر بیشتر 

در معرض خطر ابتال به  COVID-19 قرار بگیرند:

1. people living with disabilities
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