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ونـــــــــا ی کــــــــــــــار و کـر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

تجارب جهانی

کرونا در ایران و جهان شاغلین بخش غیررسمی و بحران 
در ایران چند میلیون شاغل بخش غیررسمی داریم؟

اتخاذ  که  می دهد  نشان  کار  بین المللی  سازمان  گزارش  آخرین 
کار  نیروی  به  خدمات  ارائه  راستای  در  حمایتی  سیاست های 
غیررسمی در بحران کرونا از اهمیت زیادی برخوردار است. اقتصاد 
غیررسمی با نیروی کاری معادل با 2 میلیارد نفر، بخش قابل توجهی 
از اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص 
می دهد. علی رغم اهمیت به سزای این بخش در اقتصاد جهانی، 
این افراد از بسیاری از حقوق نیروی کار رسمی محروم هستند و 
کرونا این محرومیت ها را بیش از پیش تأثیرگذار ساخته  بحران 
کارگران  دست فروش ها،  و  خرده فروش ها  چون  افرادی  است. 
کارکنان  ساختمانی و حمل و نقل، خدمت کاران خانگی، برخی از 
و  تفریح  هنر،  و  صنعتی  تولیدات  تغذیه،  و  اسکان  بخش های 
سرگرمی، در دوران بحران کرونا، بیش از پیش به حمایت اجتماعی 
کاهش درآمد و افزایش  گزارش، در ابتدا به میزان  نیاز دارند.  این 
فقر نسبی کارکنان بخش غیررسمی در جهان می پردازد. سپس، با 
استفاده از داده های مرکز آمار و اطالعات منتشر شده توسط هیأت 
امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه )گرجی پور و 
همکاران، 1398( به تخمین تعداد نیروی کار غیررسمی پرداخته 
و پراکندگی آن ها در دهک های مختلف درآمدی را نشان می دهد. 
که حدود 7 میلیون نفر  گزارش نشان می دهد  تخمین های این 
نتایج  کارند.  به  مشغول  غیررسمی  بخش  در  ایرانی  شاغلین  از 
کسانی  که زنان، روستاییان،  تحقیقات همچنین نشان می دهد 
که تحصیالت دانشگاهی ندارند و ساکنین مناطق محروم سهم 

بزرگ تری از اشتغال غیررسمی دارند. 

نرخ نیروی کار غیررسمی در ایران و جهان چقدر است و کدام بخش های اقتصادی آسیب 
بیشتری دیده اند؟ 
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میانه درآمد ماهانه بخش 
غیررسمی در قاره آمریکا در 
ماه اول بحران کرونا حدود 
۸۰٪ )از ۱۲۹۴دالر به ۲۴۴ 
دالر( کاهش پیدا کرده است. 
این در حالیست که این 
کاهش در آسیا و اقیانوسیه 
فقط حدود ۲۰٪ )از ۵۴۹ دالر 
به ۴۳۰ دالر( بوده است. 
کاهش درآمد این بخش در 
ایران حدودا چقدر است؟

بنا به تخمین یکی از 
پژوهش های انجام شده 
بر اساس اطالعات مرکز 
آمار و اطالعات مربوط به 
جمعیت تحت پوشش تأمین 
اجتماعی و سایر صندوق های 
بازنشستگی، حدودًا 7.6۴ 
میلیون نفر  )۳۰٪( از 
شاغلین کشور در بخش 
غیررسمی اشتغال دارند.

 جمعیــت  ۱۵ تــا ۶۴ ســاله غیر فعال 
 ۳۳.۹۴ میلیــون نفر 
کار( )۵۵٪ از نیــروی 

جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله شاغل یا در 
کار  ۲۷.۶۵ میلیون نفر  جست و جوی 

کار( )۴۵٪ از نیروی 

جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله شاغل معادل 
کار( ۲۴.۷۵ میلیون نفر )۴۰٪ از نیروی 

جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی 
یا سایر صندوق های بازنشستگی معادل 

17.11 میلیون نفر )حدود 70٪ از شاغلین( 

کشور معادل ۶۱.۵۸ میلیون نفر جمعیت  ۱۵ تا ۶۴ ساله  در 

کار   تخمین نیروی 
غیر رسمی معادل ۷.۶۴ 

 میلیون نفر  
)حدود ۳0% از شاغلین(
 )2۴.7۵-17.11 =7.6۴(
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

در شماره های پیشین اشاره کرده بودیم که بیش از 2 میلیارد 
دارند؛  اشتغال  غیررسمی  بخش  در  جهان  جمعیت  از  نفر 
آن،  از  ناشی  کنترلی  اقدامات  و  کووید-19  ویروس  شیوع 
اشتغال حدودًا 1.6 میلیارد نفر از این 2 میلیارد نفر نیروی کار 
بخش غیررسمی را در معرض تأثیرات جدی قرار داده است. 
خدمات  به  مناسبی  دسترسی  نه  بخش  این  نیروی کار 
بهداشتی دارند و نه در صورت بیماری یا قرنطینه قادر به 
یافتن منبع درآمد جایگزین هستند. به واقع، شرایط قرنطینه 
از دست دادن  آنان به معنای  لزوم ماندن در خانه برای  و 

دست مزدهای شان و از دست دادن امنیت غذایی است.
کاهش درآمد نیروی کار غیررسمی در برخی کشورها به  %82 

رسیده است
کاهش درآمد  در ماه اول همه گیری جهانی ویروس، میزان 
نیروی کار این بخش، به طور میانگین 60 درصد تخمین زده 
می شد. به لحاظ منطقه ای، نیروی کار بخش غیررسمی در 
کاهش درآمد )81  آفریقا و آمریکای التین، باالترین میزان 
درصد( را تجربه کرده اند. میزان کاهش درآمد این بخش در 
کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط روبه پایین 82 درصد، 
کشورهای با درآمد متوسط رو به باال 28 درصد و در کشورهای 

خ  پردرآمد 76 درصد بوده است. از طرفی انتظار می رود که نر
کم تر از 50 درصِد میانگین  که با درآمد ماهیانۀ  فقر نسبی، 
بخش  نیروی کار  میان  در  می شود،  تعریف  جمعیت  درآمد 
غیررسمی تا 34 درصد افزایش یابد: 21 درصد در کشورهای 
کشورهای با درآمد  با درآمد متوسط روبه باال و 56 درصد در 

متوسط روبه پایین.
واقع  در  پردرآمد  کشورهای  در  درآمد  درصدی   76 کاهش 
بازتابی از این واقعیت است که این کشورها دارای نظام های 
غیررسمی  اشتغال  که  هستند  بزرگ مقیاسی  اقتصادی 
که  نظام هایی  می دهد؛  تشکیل  را  آن  از  اساسی  بخشی 
کامل  قرنطینۀ  جهت  در  را  سیاست ها  سخت گیرانه ترین 
درآمد  با  کشورهای  که  حالی است  این در  کرده اند.  اتخاذ 
متوسط رو به باال شرایط قرنطینۀ سهل گیرانه تری داشته و از 
کاهش درآمد را در بخش غیررسمی  کم تری از  این رو میزان 
بخش  شاغالن  درآمد  کاهش  به هرروی  کرده اند.  تجربه 
نوع  گر هیچ   ا که  به چنان وسعتی رسیده است  غیررسمی 
با  نشود،  گرفته  نظر  در  آنان  درآمد  برای  جایگزینی  منبع 

خ فقر نسبی مواجه خواهیم بود. افزایشی شگرف در نر
کار غیررسمی آسیب دیده در واحدهای  تقریبا تمام نیروی 

اقتصادی با کمتر از 10 نفر اشتغال دارند
تا اواسط اردیبهشت امسال )اواخر آوریل 2020(، نزدیک به 
کشورهایی زندگی  1.1 میلیارد نفر از نیروی کار این بخش در 
کامل اعمال شده بود،  که در آن ها قرنطینۀ  کار می کردند  و 
کن  و 304 میلیون نفر در کشورهای تحت قرنطینۀ جزئی سا
بودند. این تعداد روی هم رفته حدود 70 درصد از شاغالن 

بخش غیررسمی را تشکیل می دهد. 
که 76 درصد از نیروی کار بخش غیررسمی  گفتیم  پیش تر 
شیوع  پیامدهای  تحت تأثر  جدی  به طور  جهان  سطح  در 
که  کرد  اشاره  بایستی  حال  گرفته اند.  قرار  کرونا  ویروس 
کمتر از 10  تقریبًا تمامی این افراد در واحدهای اقتصادی با 
نفر نیروی کار اشتغال دارند. همچنین، در میان نیروی کار 
غیررسمی آسیب دیده، زنان بیشترین سهم را از اشتغال در 
بخش های پرخطر دارند. میزان اشتغال زنان در بخش های 
میزان  این  درحالی که  است،  درصد   42 پرخطر  اقتصادی 

برای مردان 32 درصد است. 

کرونا و اقتصاد غیررسمی بحران 
اشتغال ۱.۶ میلیارد از ۲ میلیارد نفر نیروی کار غیررسمی در جهان به طور 

گرفته  است کرونا قرار  جدی تحت تأثیر بحران 
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کروناویروس بر درآمد نیروی کار غیررسمی تأثیرات احتمالی همه گیری 

آفریقا
آمریکا
آسیا و اقیانوسیه
اروپا و آسیای میانه

کشورهای پردرآمد
کشورهای با درآمد متوسط روبه باال
کم درآمد و با درآمد متوسط روبه پایین کشورهای 

جهان

گروه های درآمدی بر اساس 

بر اساس منطقه

کرونا )با  میانه درآمد نیروی کار غیررسمی پیش از شیوع ویروس 
شاخص برابری قدرت خرید 2۰16(

 میانه درآمد پیش بینی شده برای نیروی کار غیررسمی در ماه 
اول بحران )با شاخص برابری قدرت خرید 2۰16(

 میانه درآمد نیروی کار غیررسمی 
کرونا  پیش از شیوع ویروس 

 میانه درآمد پیش بینی شده برای نیروی کار غیررسمی 
در ماه اول بحران 

 میانه درآمد نیروی کار غیررسمی 
کرونا  پیش از شیوع ویروس 

 میانه درآمد پیش بینی شده برای نیروی کار غیررسمی 
در ماه اول بحران 

۵18
129۴

۵۴9
12۵3

96
2۴۴

۴3۰
387

۴۴۵
3۵9

88

183۴
۴97
۴79

89۴ 3۵9

گرد آوری شده از ۶4 کشور مختلف مابین سال های ۲0۱۶ تا ۲0۱9 ترسیم شده است، تغییرات درآمد ماهیانۀ نیروی کار غیررسمی را در ماه اول بروز  که با استفاده از داده های  این نمودار 
کار غیر رسمی در جهان بیش از حدود 900 دالر )با شاخص برابری قدرت خرید( بود، ولی این میزان در  کرونا، درآمد ماهانه نیمی از نیروی  کرونا نشان می دهد. تا پیش از بحران  بحران 

کرده است.  کاهش پیدا  کرونا تا حدود 350 دالر  پایان ماه اول بحران 

فقر نسبی در بخش غیررسمی کشورهای 
با درآمد متوسط رو به باال )مانند 
آذربایجان، اردن، برزیل، ترکیه و 
لبنان( به طور متوسط از ۲6٪ به ٪۴7 
افزایش یافته است. در حالی که این 
افزایش در کشورهای پردرآمد بسیار 
بیشتر بوده و اکنون به طور متوسط 
۸۰٪ نیروی کار غیررسمی در این 
کشورها در فقر نسبی به سر می  برند. 
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کرونا   آسیب پذیرترین بخش های اقتصادی در ایام 
کرونا بر  گزارش دربارۀ تأثیر بحران  کار در  سازمان بین المللی 
نیروی کار اطالعاتی را در مورد میزان آسیب پذیری نیروی کار 
کرده  کرونا ارائه  بخش های اقتصادی مختلف در اثر بحران 
است. جدول زیر، برگرفته از گزارش ILO، نشان می دهد که در 
بخش های عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیۀ 
ک  موتوری؛ تولید صنعتی؛ اسکان دهی و تغذیه؛ و بخش امال
بیش ترین  نیروی کار  تجاری،  فعالیت های  و  مستغالت  و 
در  است.  پذیرفته   آن  پیامدهای  و  کرونا  بحران  از  را  تأثیر 
و  اجتماعی  مددکاری  آموزش؛  بخش های  نیروی کاِر  مقابل 
فعالیت های بهداشتی؛ خدمات رفاهی؛ و امور دفاعی و ادارۀ 
امور عمومی و تأمین اجتماعی کمتر از نیروی کار سایر بخش ها 
که  آسیب دیده است. جدول زیر هم چنان نشان از آن دارد 
آسیب پذیرترین بخش های اقتصادی که در باال به آن ها اشاره 
کارفرما، و حدود 390 میلیون  کردیم، در مجموع 47 میلیون 

نیروی کار خویش فرما را در برمی گیرند. 
با مراجعه به گزارش شماره سه همچنین می توان دریافت که 
متوسط  از  کارکنانشان  مزد  که  بخش هایی  اقتصادی  بازده 
سایر  از  بیش  است  زیاد  بسیار  آنها  در  زنان  سهم  و  پایین تر 
بخش ها کاهش یافته است. در بخش اسکان و تغذیه، که 99 
خ جهانی مشارکت زنان  میلیون نیروی کار خویش  فرما دارد، نر

کووید-۱9( وضعیت اشتغال پایه )تخمین های جهانی برای سال ۲0۲0 پیش از شیوع 

بخش های اقتصادی
تأثیر بحران 

بر بازده 
اقتصادی

کارفرمایان 
)به میلیون(

نیروی کار 
خویش فرما )به 

میلیون(

سهم نیروی کار 
خویش فرما در 
اشتغال کل )%(

سهم نیروی کار شاغل در 
شرکت های 2-9 نفره در 

اشتغال کل )%(

سهم نیروی کار شاغل در 
شرکت های با بیش از 10 نفر 
نیروی کار در اشتغال کل )%(

۲۱۲۱۱45۲530زیادعمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری

۱۲99۱9۱5۶۶زیادتولید صنعتی

744۲9۲94۱زیاداسکان دهی و تغذیه

735۲۱۲35۶زیادامالک و مستغالت، فعالیت های تجاری

457303۱39متوسط-زیادهنر، تفریح و سرگرمی و سایر خدمات

47۶3۱۱950متوسط-زیادحمل ونقل و انبارداری

9۱0338۲۶3۶متوسطساختمان سازی

۱3۶۱۱83متوسطفعالیت های مالی و بیمه

3۲8۱458کمتر از ۱متوسطاستخراج معادن

۱94705530۱5کم-متوسطکشاورزی، جنگل بانی و ماهی گیری

۲۱۱7۱479کممددکاری اجتماعی و فعالیت های بهداشتی

۱75۱48۱کمآموزش

3۱0۱377کمتر از ۱کمخدمات رفاهی

0۲890کمتر از ۱کمامور دفاعی و ادارۀ امور عمومی؛ تأمین اجتماعی اجباری

نتایج بررسی های سازمان بین المللی کار نشان می دهد که نیروی کار فعال در بخش های عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری؛ 
تولید صنعتی؛ اسکان دهی و تغذیه؛ و بخش امالک و مستغالت و فعالیت های تجاری، بیش ترین تأثیر را از بحران کرونا و پیامدهای آن پذیرفته  است.

جهان کشورهای 
کم درآمد

کشورهای با 
درآمد متوسط 

روبه پایین

کشورهایی با 
درآمد متوسط 

روبه باال

کشورهای 
پردرآمد

کل اشتغال 
کل اشتغال غیررسمی به عنوان درصدی از اشتغال 
کل اشتغال غیررسمی آسیب دیده به عنوان درصدی از اشتغال 

کرونا در بخش اقتصادی غیررسمی درصد نیروی کار متأثرشده از بحران 
مقایسه کشورها بر اساس سطح درآمدشان

که با استفاده  این نمودار، 
گردآوری شده  از داده های 

کشور مختلف  از ۱۲9 
ترسیم شده است، نشان 
کشورهای  که در  می دهد 

کم درآمد و با درآمد متوسط 
روبه پایین بخش اقتصاد 

غیررسمی سهم بسیار 
کل را به  بزرگی از اقتصاد 

خود اختصاص داده است. 
کار  سازمان بین المللی 

کار غیر  که نیروی  می گوید 
کشورها به  رسمی در این 
کرونا متأثر  جد از بحران 

شده اند؛ ۶8 % از مشاغل 
کشورهای  غیررسمی 
کم درآمد و 80% از این 

کشورهای با  مشاغل در 
درآمد متوسط رو به پایین. 
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

حدود 55 درصد است. همچنین در جهان، در بخش های 
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری نیز 

کار را زنان تشکیل می دهند.  حدود 44% نیروی 
که درصورتی که دولت ایران درصدد  گفت  در نهایت می توان 
کرونا  از بخش های اقتصادی آسیب دیده در دوران  حمایت 
چون  بخش هایی  نسبت به  ویژه ای  توجه  بایستی  باشد، 
موتوری؛  نقلیۀ  وسایل  تعمیر  خرده فروشی؛  و  عمده فروشی 
و  ک  امال بخش  و  تغذیه؛  و  اسکان دهی  صنعتی؛  تولید 

مستغالت و فعالیت های تجاری مبذول بدارد.
 

 اشتغال غیررسمی در ایران
کشورهای جهان  مانند سایر  نیز  ایران  اقتصاد غیررسمی در 
اختصاص  خود  به  را  کشور  نیروی کار  از  قابل توجهی  بخش 
می دهد. افراد شاغل در بخش غیررسمی در ایران بدون داشتن 
قرارداد رسمی، با دستمزدی عمدتا کمتر از حداقل مزد قانونی و 
بدون برخورداری از حمایتهای اجتماعی )مانند بازنشستگی، 
از کارافتادگی و بیمه بیکاری( و چتر حمایتی قانون کار )مانند 
اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی ساالنه یا 
گرچه آمارهای دقیقی از تعداد  کارند. ا استعالجی( مشغول به 
شاغلین این بخش در ایران وجود ندارد، برخی از تحقیقات 
در  گمانه زنی  به  کوشیده اند  موضوع  این  حول  انجام شده 
این باره دست زنند. در یکی از این پژوهش ها محسن رنانی 
)1381( سهم اشتغال بخش غیررسمی را در اشتغال شهرِی 
کل کشور در سال 1375، 33.5 درصد برآورد می کند. رنانی در 
پژوهشی دیگر )1384(  از سهم 28 درصدی اشتغال غیررسمی 
در اشتغال کل کشور در سال 1382 سخن می گوید. در بررسی 
دیگری که به کوشش صادق بختیاری )1390( صورت گرفته 
کشور، در بازۀ  کل  است، سهم اشتغال غیررسمی در اشتغال 

زمانی 1369-1385، 21 درصد برآورد شده است. 
روستاییان  زنان،  ایران  در  پژوهش ها  نتایج  اساس  بر 
از  بزرگی  سهم  ندارند  دانشگاهی  تحصیالت  که  کسانی  و 
کار غیررسمی را به خود اختصاص داده اند. براساس  نیروی 
زنان  48درصد   ،1382 سال  در  رنانی،  محسن  برآوردهای 
شاغل، 45درصد از روستاییان شاغل و 35 درصد از شاغالن 
بوده اند.  فعال  در بخش غیررسمی  زیر دیپلم  با تحصیالت 
سهم  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  یافته های  همچنین 
اقتصادی  بخش های  در  اشتغال  از  غیررسمی  شاغالن 
کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات، به ترتیب 69، 12، 
8 و 10درصد بوده است.  برخی از پژوهشگران نشان داده اند 
کار غیررسمی در برخی از مناطق بسیار بیشتر  که توزیع نیروی 
در   )1397( کریمی  زهرا  مثال  برای  است.  کشور  متوسط  از 
پژوهشی دربارۀ ساختار اقتصاد غیررسمی در استان کردستان، 

میزان اشتغال غیررسمی در این استان را در سال های 1380، 
این  یافته های  می کند.  مقایسه  و  بررسی   1393 و   1387
که سهم اشتغال غیررسمی از اشتغال  تحقیق نشان می دهند 
به   ،1380 سال  در  درصد   67.1 از  کردستان،  استان  در  کل 
73.83 درصد در سال 1393 رسیده است. کریمی در پژوهشی 
جنسیت  حسب  بر  را  غیررسمی  اشتغال  که   )1393( دیگر  
شاغالن جوان )15 تا 20 ساله( این بخش در سال 1390 بررسی 
می کند، سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان در شهرها را حدودًا 
70 درصد و سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان روستایی را 84 
درصد برآورد می کند. هم چنین طبق برآوردهای او این میزان 
برای مردان جوان شاغل شهری 60 درصد و برای مردان جوان 

شاغل روستایی 71 درصد است.
در نهایت، در یک بررسی اخیر دربارۀ  نیروی کار غیررسمی، 
ح آمارگیری  که با ترکیب داده های مرکز آمار ایران )نتایج طر
توسط  شده  منتشر  اطالعات  و   )98 تابستان  کار  نیروی  
تابعه  تأمین اجتماعی و صندوق های  امنای سازمان  هیأت 
شاغالن  تعداد  شده ،  انجام   )1398 همکاران،  و  )گرجی پور 
این بخش حدود 7.64 میلیون نفر برآورد شده است. در این 
از شاغالنی  به آن دسته  تخمین، شاغالن بخش غیررسمی 
صندوق  یا  بیمه  نوع  هیچ  پوشش  تحت  که  دارد  اطالق 
 ،98 سال  آمارگیری  نتایج  با  مطابق  نیستند،  بازنشستگی 
جمعیت 15 تا 64 سالۀ کشور برابر با 61.58 میلیون نفر است: 
27.65 میلیون نفر از این جمعیت فعال اقتصادی )شاغل یا 
کار( محسوب می شوند، 33.94 میلیون نفر  در جست وجوی 
غیرفعال و 24.75 میلیون  نفر از این افراد نیز شاغل هستند. از 
طرفی، بنا به اطالعات موجود در بررسی هیأت امنای سازمان 
تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه در سال 98،  در مجموع 
کشور، تحت پوشش  17.11 میلیون نفر از افراد 15 تا 64 سالۀ 
هستند  بازنشستگی  صندوق های  سایر  یا   اجتماعی  تأمین 
)گرجي پور و همکاران، هیأت امناي سازمان تامین اجتماعي 
و صندوق هاي تابعه، سال ١٣٩٨(. در صورتی که جمعیت 15 
تا 64 سالۀ تحت پوشش تأمین اجتماعی یا  سایر صندوق های 
بازنشستگی از جمعیت 15 تا 64 سالۀ شاغل کشور کنار گذاشته 

شود، تعدادی معادل با حدودًا 7.64میلیون به دست می آید 
که  هستند  ساله ای   64 تا   15 افراد  تعداد  این  واقع  در  که 
به لحاظ اقتصادی فعال اند اما تحت پوشش هیچ نوع بیمه 

یا صندوق بازنشستگی نیستند. 
بخش  شاغالن  توزیع  خود  بعدی  گام  در  اخیر  بررسی  این 
غیررسمی را در میان دهک های درآمدی مختلف مورد تحلیل 
ترسیم  داده ها  این  اساس  بر  که  زیر  نمودار  است.  داده  قرار 
کی از آن است که سه دهک درآمدی اول )پایین ترین  شده، حا
دهک های درآمدی( روی هم رفته سه  میلیون نفر از شاغالن 
بخش غیررسمی یا به عبارتی حدودًا 40 درصد از این شاغلین 
را به خود اختصاص می دهند. از طرفی طبق نمودار می توان 
که بیشترین تعداد از شاغالن در دهک های میانی )3،  گفت 
4، 5 و 6( قرار دارند )در مجموع 4.30 میلیون نفر(. بنا به 
ایران  دولت  گر  ا که  گفت  می توان  بررسی  این  یافته های 
درصدد حمایت از همه شاغلین بخش غیررسمی باشد بایستی 
جمعیتی معادل با 7.64 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد. 
گر بخواهد از کم درآمدترین شاغالن بخش غیررسمی حمایت  ا
نفر  میلیون  حمایت ها 3  این  هدف  جمعیت  آورد،  عمل  به 

خواهد بود.
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کار غیر رسمی در هر دهک )به میلیون نفر( تخمین نیروی 
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تخمین های اعالم شده در این گزارش بیانگر نظرات معاونت رفاه نمی باشند. 

بنا به تخمین یکی از پژوهش های 
انجام شده بر اساس اطالعات مرکز آمار 
و داده های هیأت امناي سازمان تامین 
اجتماعي و صندوق هاي ، حدودًا 7.6۴ 
میلیون نفر )۳۰ ٪( از شاغلین کشور 
در بخش غیررسمی اشتغال دارند. با 
این فرض که ۴۰ درصد از نیروی کار 
غیررسمی در سه دهک پایین درآمدی 
هستند، طبق تخمین  یکی از پژوهش ها، 
۳ میلیون نفر شاغل بخش غیررسمی به 
شدت به حمایت اجتماعی نیاز دارند. 

پژوهش ها نشان می دهد که در ایران 
زنان، کسانی که تحصیالت دانشگاهی 
ندارند، روستاییان و ساکنین برخی 
از مناطق محروم کشور سهم بسیار 
بیشتری از نیروی کار غیررسمی دارند.  


