ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای ﭘﯿﺶ روی اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

آزادﮐﺎری؛ آﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﺒﺶ ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ؟

اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  97ﺧﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو در ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و
ﺑﻪﺗﺒﻊ آن اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻓﺮاد اﺧﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎرغ از دﻻﯾﻞ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن آزاد ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده و در
ﯾﮏﮐﻼم ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ راه رﻓﺘﻦ روی
ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮری ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﮑﺎر ﻋﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺑﻮده و از اﯾﻦ راه اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺴﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ آزادﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﻓﺮادی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ را ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺎنآور
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﯾﮏ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﯽ از ﺗﺨﺼﺺ و ﺣﺮﻓﻪ آنﻫﺎ آورده ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ
از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻨﯽ ﮐﻪ روی ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ در اﺧﺘﯿﺎر
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،اﯾﺪهﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار داده ،روی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﮔﯿﺖﻫﺎب ،ﺑﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻧﻮاﻗﺺ ﭘﺮوژهﻫﺎ را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ارزﺷﻤﻨﺪ در رزوﻣﻪ
ﺧﻮد وارد ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺐ و ﺳﯿﺮیﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﻬﺎی ﺳﯿﺮیﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ
رﺷﺘﻪای ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ) .ﺷﮑﻞ (1ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ را اﻓﺮاد در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ دارﻧﺪ.
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ﺗﻨﻮع اﯾﺪهﻫﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ﻧﻮﻇﻬﻮر در اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ،ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺮادی ﺻﺪﻣﻪ
وارد ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪراﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﻣﮑﻨﺰی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﻧﮋادی دارﻧﺪ  35درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻ و  9درﺻﺪ ﺳﻮدآورﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وارد اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺮاد ﻣﺘﺒﺤﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای
آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻓﺮدی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻓﺮاﻧﺖاﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﮏاﻧﺪ ﺑﻮده و آزادﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ.

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ در ﺳﺎل  2019ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺖوﺳﻮﯾﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه دﻓﺘﺮ آﻣﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ 16.5 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه در اﻗﺘﺼﺎد
ﮔﯿﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ  Upworkﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  59درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﮐﺎر و دورﮐﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره دارد :اول آنﮐﻪ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﮐﺎر ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ؛ دوم آنﮐﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ اﺟﺎزه داده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺟﻮان ﻫﻤﻮاره ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ
دارﻧﺪ در ﺑﺎزار ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﺎﻏﻞ در اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
روﺑﻪرو ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ» .اوﺑﺮ« و راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻠﻤﻮس
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻨﺞ روﻧﺪ ﻧﻮﻇﻬﻮری ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن و ﺧﻮداﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
آﯾﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪهام؟

 .1ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ» :ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎری را راهاﻧﺪازی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
رﺷﺪ ﮐﺮده ،اﻓﺮادی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺟﺬب آن ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد« .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻗﯿﻖﺗﺮ ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﻄﺢ درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ،اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﻮد .رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻧﺴﻞ ﻫﺰاره و ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﻧﺴﻞ زد/ﺳﻠﻔﻮرﻧﻮرﻫﺎ ) (Gen Zاز آنﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد ،در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻗﺮار داده و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد را
در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﮐﺎرﺑﺮدی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﺻﻞ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺧﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎموﻗﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﺮدن اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

 .2ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﯾﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ )اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺸﺮو( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ
در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎوری دو ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد آزادﮐﺎر و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﭼﻬﺮهﺑﻪﭼﻬﺮه و ﺑﺮﮔﺰاری وﯾﺪﯾﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ
در اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﺗﺎ اﻓﺮاد آزادﮐﺎر در ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﭼﻬﺮهﺑﻪﭼﻬﺮه ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ و آزادﮐﺎرﻫﺎ
دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ در ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺧﻼﺻﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ،ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از
ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺸﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ
ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺘﺎن در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در دﻧﯿﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺼﺪاق
ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ از ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﺎده ﺟﺬب اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻐﻞ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ،در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪاﻧﺪازهای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دﻗﯿﻖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ،ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه در دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﻧﺰد آزادﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ
ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای آنﮐﻪ از ﮔﺮدوﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎی ﺗﻤﺎموﻗﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﻣﻌﺎدل  140ﻫﺰار دﻻر
ﺑﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻢ
دادهﻫﺎی آزادﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

 .3ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﻣﺸﺘﺮک
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﺬب اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﻣﻨﺰوی ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺰان از ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺳﻨﭗ و ﺗﭙﺴﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دارﯾﺪ ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ (.در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ اﻓﺮادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ آزادﮐﺎر و ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺳﻌﯽ دارد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک اﻣﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار دﻫﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد آزادﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ
داﺷﺘﻪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺟﺰﯾﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 .4اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﯿﮓ
در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺘﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻗﺮارداد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد وﮐﯿﻠﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺣﻖوﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻋﻬﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ وﮐﺎﻟﺖ
ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »آزادﮐﺎری راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ« ،در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن آزادﮐﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋهای روی درﯾﺎﻓﺖ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪه در ﻗﺮارداد
را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .روی ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و واﻫﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ
دﺳﺘﻤﺰد ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺿﻄﺮابﻫﺎی ﺟﺴﺖﺟﻮی ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

 .5اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ و اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻬﺎت آزادﮐﺎران و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ،آزادﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ،از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻓﺮم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  1099را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده و آزادﮐﺎری را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺎﻟﯿﺎت دﺳﺘﻤﺰد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد
را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد آزادﮐﺎر از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪﺷﺪت
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺴﺮ درآﻣﺪ آزادﮐﺎرﻫﺎ )ﻣﺎﻟﯿﺎت( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ وﮐﯿﻠﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده و ﭘﻮلﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در درازﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را
ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ وﯾﮋه آزادﮐﺎران رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از
آزادﮐﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﭘﻨﺞ ﮔﺮاﯾﺸﯽ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﺮﻗﻪﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ آنﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی در دﻧﯿﺎی ﮔﯿﮓ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺘﺎب روزاﻓﺰون ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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