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آژانس های کاریابی خصوصی در هلند ،اسپانیا و سوئد

1

مزدک نصوری

۲

چکیده
این مقاله توسعه آژانس های کاریابی خصوصی (آژانس کار موقت) در هلند ،اسپانیا و سوئد را مورد
بحث و بررسی قرار می دهد و برخی از مهم ترین مسائل مربود به این صنعت را نمایان می سازد.
تمرکز آن بیشتر بر روی دوره ای پس از دهه  1990میالدی است ،زمانی که فعالیت های آن ها در
اسپانیا و سوئد قانونی شد و وضعیت اقتصاد ،بازار کار و چارچوب نظارتی تغییرات چشمگیری داشت.
در این مقاله نشان داده می شود که صنعت آژانس های کاریابی خصوصی در سه کشور مذکور به
طور کامأل متفاوتی توسعه پیدا کرده اند .در هلند ،این صنعت بخشی از بازار کار بوده است و اتحادیه
های تجاری آن را به عنوان یک با زیگر انعطاف پذیر بازار کار پذیرفته اند و به بررسی برخی از
معضالت بازار کار این کشور مانند آژانس های کاریابی متقلب پرداخته می شود .همچنین ،بازارهای
کار هر سه کشور عالوه بر تقاضای پایین ،با چالش های ساختاری مثل کار با جمعیت سالمند و
نیروی کار و شرایط سخت بو دجه ای مواجه هستند .به عالوه ،قوانین حاکم بر بازار کار و آژانس های
استخدامی خصوصی ،تغییرات قابل توجهی کرده اند .نتیجتأ به عنوان یک کسب و کار چرخه ای که
تحت تأثیر تغییرات ساختاری قرار دارد ،صنعت آژانس کار موقت در اروپا ،از رکود اقتصادی رنج می
برد اما با مطا لعه هزاران مؤسسه کاریابی خصوصی در این کشورها مشاهده گردید که روابط خوبی
بین ادارات کاریابی خصوصی و خدمات اشتغال عمومی برقرار شده است و این صنعت در بازار کار
اروپا به عنوان یک بازیگر مؤثر در عرصه مدیریت و اقتصاد جامعه ،پذیرفته شده است.
واژه های کلیدی :آژانس کاریابی خصوصی ،آژانس کار موقت ،اقتصاد و بازار کار ،خدمات اشتغال
عمومی ،کسب و کار چرخه ای.
Private employment agencies in the Netherlands, Spain and Sweden

 .1نوشتار حاضر ترجمه بخشی از مقاله ذیل می باشد:
Private employment agencies in the Netherlands, Spain and Sweden (available at
)www.ilo.org
 .۲دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حقوق عمومی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
)(m.nasouri@mail.sbu.ac.ir
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پیش گفتار
لیمت1

نوشته شده که توسعه آژانس های کاریابی خصوصی در هلند،
این مقاله به وسیله گیزبرت ون
هلند ،اس پانیا و سوئد را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و برخی از مهم ترین مسائل مربود به این
صنعت را آشکار می سازد .تمرکز آن بر دوره ای پس از دهه  1990است ،زمانی که فعالیت های آن
ها دراسپانیا و سوئد قانونی شد .در هلند اجازه داشتند که خیلی زودتر عمل کنند .این مقاله توسعه
صنعت را در قالب تغییرات در اقتصاد ،بازار کار و چارچوب نظارتی قرار می دهد .اخیرأ از طریق
قانون گذاری در سطح ملی و بین المللی و از طریق خودقانونگذاری ،تغییر چشم گیری داشته است.
در این دوره ،آژانس های هلندی و اسپانیایی با سرعت نسبتأ آهسته ای گسترش یافتند (اگرچه در
سطوح مختلف) .در دسترس بودن قالب های رقیب انعطاف پذیری بازار کار نیز در این امر نقش
داشته است .در سوئد ،این قالب ها تا حد زیادی غایب هستند و این کشور جایی است که صنعت
آژانس کاریابی خصوصی بیش از همه گسترش پیدا کرده است .مسئولیت عقاید بیان شده در این
مقاله بر عهده نویسنده است و انتشار آن به معنای انعکاس نظرات سازمان جهانی کار نیست.
این یکی از چندین مطالعه تحقیقاتی است که در سال  2013برای دپارتمان فعالیت های
بخشی ) (SECTORدر مورد تأثیر کنوانسیون آژانس های کاریابی خصوصی( 1997 ،شماره )181
تهیه شده است .چارچوبی برای عملکرد چنین ادارات و شرایط استخدامی ایجاد می شود و در
کشورهای منتخب با توجه به مواردی همچون پرداخت حقوق ،تأمین اجتماعی ،مرخصی و حقوق
بازنشستگی در کشورهای منتخب ،اطالعات بخشی به صورت مناسب تأمین می گردد .اولین مقاله،
در مراکش در سال  2011چاپ شد .تحقیقات سال  2013در مورد آرژانتین ،شیلی ،چین ،آفریقای
جنوبی و اروگوئه است که شامل تحقیق آماری و تجربی در مورد آژانس های استخدامی خصوصی و
کار آژانس و تحقیق حقوقی در مورد اینکه آیا مفاد کنوانسیون شماره  181توسط قوانین و مقررات
و عمل شدن در کشورهای منتخب منعکس می شوند.
پیشنهاد اولیه برای انجام این تحقیق در مورد تأثیر کنوانسیون آژانس های کاریابی خصوصی 1997
(شماره )181در اکتبر  2010در مجمع مشورتی بخشی برای بخش های خدمات خصوصی مطرح و
در ژانویه  2011به وسیله نشست شورای مشورتی بخشی پیشنهاد شد .این طرح در مارس 2011
توسط هیأت حاکمه سازمان بین المللی کار تصویب گردید .در مارس  2012از دفتر خواسته شد که
توسط شرکت کنندگان در بخش گفتگوی جهانی درباره نقش مؤسسات کاریابی خصوصی در ترویج
کار ایده آل (شایسته) و بهبود عملکرد بازارهای کار در بخش های خدمات خصوصی (اکتبر)2011
که در گزارش نهایی بحث خالصه شده است ،حضور داشته باشد .این مقاالت تحقیقاتی تهیه شدند
تا این دیدگاه ها را در نظر بگیرند و اسناد مقدماتی مانند مقاالت کاری پیرامون تحریک بحث و
1. Gijsbert van Liemt
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تفسیر انتقادی در نظر گرفته شوند و نباید به عنوان اسناد خط مشی سازمان بین المللی کار )(ILO

در نظر گرفته شوند .سازمان جهانی کار از واژه صنعت آژانس کاریابی خصوصی (نه بخش که یک
کلمه نامناسب جهت اشاره به چنین صنعت چند بخشی است) استفاده می کند .ما از اصطالح
بخش 1برای یک دسته متمایز و مشخص صنایع ،استفاده می کنیم که می تواند به روشنی از بخش
های دیگر اقتصاد ،متمایز باشد و دپارتمان ما در حال حاضر در  22بخش از آنها فعالیت می کند.
بخش با پرداختن به مسائل اجتماعی و کارگری در بخش های مختلف اقتصادی ،هم در سطوح ملی
و هم در سطوح بین المللی ،کار شایسته را ترویج می دهد .با رفع چالش های بخش های خاص،
سازمان جهانی ک ار به دولت ها ،کارفرمایان و کارگران کمک می کند تا سیاست ها و برنامه هایی را
توسعه دهند که کار مناسب ایجاد کرده و شرایط کاری در هر بخش را بهبود بخشد .رویکرد
یکپارچه بخش با تمام دستورالعمل کار شایسته ارتباد برقرار می کند و به سازمان بین المللی کار
اجازه می د هد تا به طور جامع به نیازهای خاص بخش های مرتبط با اشتغال ،تأمین اجتماعی،
حقوق کار و مسائل گفتگوی اجتماعی پاسخ دهد (جان مایرز ،2رئیس واحد خدمات عمومی و
خصوصی ،دپارتمان فعالیت های بخشی).
دیباچه
به عنوان یک کسب و کار چرخه ای ،صنعت آژانس کار موقت (TWA)3از رکود اقتصادی کنونی در
اروپا رنج می برد .این صنعت نیز تحت تأثیر تغییرات ساختاری قرار دارد .به نظر می رسد که دولت
ها برای مبارزه با افزایش بیکاری و بهبود عملکرد بازار کار ،دیدگاه مثبت تری نسبت به نقش و
مشارکت آژانس های کاریابی خصوصی) (PrEAداشته باشند .آزادسازی بازار کار نیز می تواند یک
تهدید محسوب شود ،با این حال ،به عنوان فرمول رقیب انعطاف پذیری بازار کار ،4آژانس کاریابی
خصوصی به عنوان یک مدل کسب و کار بکار می رود .در کل ،منصفانه است بگوییم که به طور کلی
آژانس های کاریابی خصوصی در بازار کار اروپا به عنوان یک بازیگر پذیرفته شده ،تبدیل شده است،
چرا که بسیاری از اتحادیه های تجاری مخالفت های قبلی را با عملیات آن ها کاهش داده اند
(اگرچه نشانه هایی از مخالفت مجدد اتحادیه تجاری در زمان های اخیر وجود داشته است) .در
عوم ،آژانس های کاریابی خصوصی تالش های قابل توجهی را برای نشان دادن چهره اجتماعی
خود از جمله کمک به اتخاذ مقررات اجتماعی حاکم بر فضای کسب و کار در سطح ملی ،اروپایی و
1. sector
2. John Myers
 .3واژه آژانس کاریابی خصوصی) (PrEAو آژانس کار موقت) (TWAاز این پس به جای یکدیگر مورد استفاده قرار

می گیرند.
 .4انعطاف پذیری بازار کار به معنای قابلیت تطابق بازار کار در مواجه با تغییرات مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
غیره می باشد.
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بین المللی انجام داده اند .خویش تنظیمی(خود قانونگذاری) برای ترسیم یک خط مشی بین آژانس
های قابل احترام در یک طرف و آن هایی که در حاشیه یا خارج از قانون ،کار می کنند مورد
استفاده قرار می گیرد.
هزاران مؤسسه کاریابی خصوصی در این سه کشور مورد بررسی قرار گرفته اند .الزامات سرمایه ای،
کوچک و موانع دیگر برای ورود نیز کم هستند .برخی از آن ها شرکت های بزرگ ،فعال و بین
المللی می باشند .بسیاری دیگر ،تنها چند کارمند دارند .همه آن ها در رابطه مثلثی بین آژانس،
کارگر و شرکت کاربر دخیل هستند .بسیاری تالش می کنند که راه های قابل توجهی برای متمایز
کردن محصول خود از رقبایشان پیدا کنند .به عنوان نماینده یک شرکت کارآفرینی چند ملیتی که
در سوئد کار می کند ،در مورد جدول پیشنهادی آن ها در مقایسه با رهبر بازار به نقل از (کوئی 1و
همکاران )77 :2007 ،آمده است...” :آن ها در مورد دوره های بسیار آموزش دیده خود صحبت می
کنند ،من در مورد دوره های بسیار آموزش دیده خود صحبت می کنم ،آن ها در مورد صد در صد
ضمانت ناشی از عدم رضایت مشتری صحبت می کنند ،من در مورد همین تضمین صحبت می
کنم ،آن ها در مورد زمان واکنش چهار ساعته صحبت می کنند ،ما در مورد همین موضوع صحبت
می کنیم...این دشوار است ،من اعتقاد ندارم که کارگران موقتی ما بسیار بهتر یا بدتر از رقبای ما
باشند”.
آژانس های بزرگ کاریابی خصوصی بر مزایای اندازه ،تجربه طوالنی ،شبکه بین المللی و استحکام
مالی خود تأکید می ورزند .شرکت های کوچکتر بر روی بخش های منطقه ای ،بخشی یا شغلی
تمرکز می کنند .دیگران به مدل کسب و کار شخصی یا ارزش های اخالقی اصلی خویش ضربه وارد
می آورند .به عالوه ،آژانس ها دامنه خدماتی را که ارائه می کنند ،گسترش می دهند :از جذب
کارکنان به خدمات حقوق و دستمزد ،دورکاری ،برون سپاری 2و تحقیق و انتخاب .رندستاد 3یکی از
پیشگامان بین الملی آژانس کاریابی خصوصی گزارش می دهد که تقاضای جهانی برای دو فعالیت
در حال رشد است .این ها عبارتند از:
 -1برون سپاری فرآیند کارمندیابی) (RPOکه در آن آژانس ها ،فرآیند کارمندیابی مشتریان خود
را در کل یا در بخش بر عهده می گیرند.
 -2برنامه های خدمات مدیریت شده) ،(MSPکه در آن آژانس مسئولیت کلیه سازماندهی و
مدیریت نیازهای موقت مشتریان را بر عهده دارد (رندستاد.)31 :2012 ،

1. Coe
 .۲برون سپاری عبارت است از واگذاری انجام فعالیت های داخلی یک کسب و کار به تأمین کننده خارجی تحت
قرارداد مشخص و ممکن است اختیارات تصمیم گیری نیز به این تأمین کننده داده شود.
3. Randstad
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چارچوب نهادی
آژانس های کاریابی خصوصی در خأل عمل نمی کنند .آن ها قوانین و مقرراتی را که توسط قانون
(تجارت ،کار و اداری) و توافقنامه های جمعی تنظیم شده است ،محدود می کنند .شعبه های کشور
جزی یاتی در مورد چارچوب نهادی ملی که آژانس های کاریابی خصوصی در آن کار می کنند ،ارائه
می دهند .سیاست های مقررات زدایی بازار کار در دو دهه گذشته برای آژانس های کاریابی
خصوصی خوب بوده است .با این حال ،مقررات زدایی ،عدم مشروعیت نیست و مخالفان تمایل دارند
آژانس های کاریابی خصوصی را برای شرایط مخاطره آمیزی که در آن تعداد رو به رشدی از مردم
قرار می گیرند ،سرزنش کنند .شرکت های بزرگ فعال بین المللی تمایل دارند که به شیوه ای
شفاف عمل کنند و مراقبت زیادی را به عنوان یک مسئول اخالقی اتخاذ نمایند .اما آژانس های
کوچکتر کاریابی خصوصی وجود دارند که در نواحی خاکستری (کمتر از آنچه قابل قبول یا حتی
قانونی است) فعالیت می کنند .دیگران فقط کارمندان خود را فریب می دهند و قانون را می شکنند.
آن ها رویه های ایمنی و بهداشت را نقض می نمایند ،دستمزد را جعل می کنند ،مالیات ها و حق
تأمین اجتماعی را نمی پردازند ،مبلغ زیادی را برای پرداخت مسکن و نقل و انتقال کاری و نه برای
سپردن بدهی ،درگیری ،تعرم و حتی خشونت جسمی کسر می کنند.
صدور مجوز به مدت طوالنی ،اجباری بود اما ملغی شد .با این حال ،یک نوستالژی برای مقررات
حتی در کشوری اروپایی با آزادی خواهانه ترین نظام سیاسی وجود دارد“ :از آنجایی که سیستم
صدور مجوز لغو شده است ،اتحادیه های کارگری بریتانیا برای بازگشت آن البی کرده اند ،بر این
اساس که طبیعت انحصاری کسب و کار سبب جلوگیری از سو استفاده بیشتر می شود .آژانس ها
نیز از دولت بریتانیا خواستند تا الزام مجوز به منظور حذف آژانس های پوشالی بازگردد” (واس 1و
همکاران.2)24 :2009 ،
خود تنظیمی می تواند قانون را تکمیل نماید .انجمن کارکنان سوئدی ) (SSAدر تالش برای
تعیین اعضای خود جدا از مؤسسات بی اعتبار و ارتقای مشخصات آنها در این فرآیند در سال 2007
تصمیم گرفت تا همه اعضایش که نیاز به کسب مجوز دارند بایستی به وسیله یک پیمان دسته
جمعی کار (CLA) 3محدود شوند و دوازده شرد صدور مجوز را برآورده سازند (به کادر  7نگاه
کنید) .در هلند بنیاد  SNCUبرای مطابقت با توافقنامه جمعی آژانس کار موقت و بنیاد

1. Vaes
 .2بریتانیا قانون(مجوز)  Gangmastersرا در سال  2004تصویب کرد اما این قانون تنها پیرامون منافع کارگران در
کشاورزی ،جنگلداری ،باغبانی ،بسته بندی مواد غذایی و فرآوری و پرورش صدف سخن گفته است.
 .3پیمان دسته جمعی کار یا توافقنامه جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار ،بین یک
یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری
از طرف دیگر منعقد می شود .در این موافقت نامه نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار مقرر است ،منظور نمود.
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استانداردهای کاری صنعت  SNAهمکاری نزدیکی با اداره مهاجرت ،شهرداری ها ،مقامات مالیاتی،
بازرسی نیروی کار و دیگران دارند تا آژانس های مرتبط با تقلب و سو استفاده حذف شوند .صندوق
اجتماعی صنعت ،بودجه آموزشی و توسعه و صندوقی را که در جهت بهبود شرایط کاری فعالیت می
کند را تأمین مالی می نماید .یک صندوق حقوق بازنشستگی صنعت آژانس کاریابی خصوصی و یک
گواهی مسکن رسمی جهت مسکن مناسب برای مهاجران کار وجود دارد (به بخش 4.2نگاه کنید).
سازمان های کارگری که هدفشان ارتقای قوانین و مقررات مربود به بازار کار است ،به طور قابل
درکی تالش برای تنظیم مقررات بازار را با شک و تردید می نگرند .به طور مثال ،بسیاری از اتحادیه
های تجاری سوئد معتقدند که آژانس های کاریابی خصوصی هیچ شغل جدیدی را ایجاد نمی کنند
اما مشاغل ما را از بین می برند :از این رو اولویت باالی این اتحادیه ها این است که برای حقوق برابر
و پرداخت های کارگران آژانس موقت ،چانه زنی کرده به طوری که از هزینه خنثی خود استفاده
کنند و از رقابت ناعادالنه جلوگیری نمایند .تحلیل اکالند 1از وضعیت سوئد روشنگر است :یک انگیزه
کلیدی در پشت حمایت سازمان کار (کنفدراسیون اتحادیه تجاری یقه آبی سوئد) جهت نتیجه
گیری از موافقت نامه های جمعی یا آژانس های کارمندی وجود داشت زیرا که کنفدراسیون می
خواست از وضعیتی جلوگیری کند که در آن برای شرکت کاربر ارزان تر بود تا کارگر به وسیله یک
آژانس کارمندی از همان کارمندانی که کار مشابه را انجام می دهند ،استخدام کنند .به عبارت دیگر،
انگیزه سازمان کار برای انعقاد یک توافقنامه ،جلوگیری از تخریب اجتماعی یا تحریف رقابت در بازار
کار بود .همچنین استدالل شده است که توافقنامه جمعی ،آژانس های کارمندی را در بازار کار سوئد
پذیرفتنی تر می کند .البته حزب کارفرما شدیدأ به چنین توافقی نیاز داشت(...اکالند.)153 :2009 ،
ادارات استخدامی عمومی و آژانس های کاریابی خصوصی
در س ال های اخیر ،روابط خوبی بین ادارات کاریابی خصوصی و خدمات اشتغال عمومی وجود داشته
است .ارتباطات اغلب در سطح محلی آغاز شده و یا بر روی گروه های هدف مانند جوانان ،افراد بیکار
دراز مدت ،مهاجران و کارگران مسن تر متمرکز شده است .البته تجربه کشورهای مختلف متفاوت
است .در سوئد هیچ گزارشی از تماس های سیستماتیک در سطح مرکزی وجود ندارد .دفتر اشتغال
عمومی در سوئد از سرکارگران گماشته شده توسط آژانس کاریابی خصوصی استفاده می کند .در
برخی از دفاتر دولتی ،آژانس های استخدامی خصوصی در فرآیند استخدامی شرکت می نمایند و
سخنرانی هایی را برای جویندگان کار درباره نحوه نوشتن سابقه و چگونگی عملکرد پیمان های
دسته جمعی کار ارائه می دهند .برخی از آن ها خدمات مربی گری شغل را ارائه می کنند
(سدرهولم .) 2010 ،2در اسپانیا برخی دفاتر استخدامی عمومی محلی ،موافقت نامه هایی با آژانس
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های استخدامی خص وصی امضا کرده اند .همچنین از کارگران آژانس کاریابی خصوصی برای پر
کردن برخی از مناصب خود استفاده می کنند .قانون  35/2010روش های همکاری بین آژانس های
استخدامی خصوصی و خدمات عمومی استخدام را تعریف کرد .با این حال ،به طور کلی منصفانه
است که بگوییم در اسپانیا و سوئد ،همکاری بین ادارات دولتی و خصوصی ،محافظه کارانه است.
از طرف دیگر ،در هلند تماس های بین خدمات اشتغال عمومی  UWVو  PrEAدر پنج سال
گذشته ،منقطع شده که بخشی از آن به دلیل کاهش بودجه عمومی است که منابع موجود برای
خدمات اشتغال عمومی را کاهش می دهد .با توجه به این کاهش بودجه ،به طور فزاینده ای دشوار
است که توجه بیشتری را معطوف جویندگان شغل نماید .بیشتر تماس ها با کاریابان به صورت
الکترونیکی صورت می گیرد.
همکاری بین آژانس های کاریابی خصوصی و خدمات اشتغال عمومی به دهه  1980باز می گردد .تا
سال  ،2008این همکاری عمدتأ محدود به گروه های هدف خاص و شرایط اخراج و یا تجدید
ساختار (ایجاد مراکز تحرک خصوصی) بود .با این حال ،امروزه همکاری بخش عمومی و خصوصی در
سیاست و مدیریت بازار کار هلند کامأل تثبیت شده است (ووس.)94 :2013 ،1
آژانس های کاریابی خصوصی در طبقه مرکزی میدان کار 2قرار دارند که در آنجا به مردم کمک می
کنند تا شغلی را بیابند .افرادی که بیکار می شوند دیگر نیازی به حضور خود در خدمات استخدام
عمومی ندارند اما باید نشان دهند که در آژانس های کاریابی خصوصی ثبت نام کرده اند .همان طور
که یک مصاحبه شونده به این موضوع اذعان کرده است...“ :مزیت داشتن آژانس های کار موقت
حال حاضر در طبقه مرکزی میدان کار این است که به کاریابان فرصتی می دهد تا یک فرد واقعی را
مالقات کنند (به عنوان مثال ،کارمند یک آژانس کاریابی خصوصی) . ”...از فوریه  2011خدمات
اشتغال عمومی  UWVافرادی را به دفتر خود جهت تاریخ گذاری سریع ،مصاحبه های کوتاه با
نمایندگان مختلف آژانس های کاریابی خصوصی دعوت می کند که بیکار شده اند ،با هدف تعیین
سریع جایی که آژانس کاریابی خصوصی ممکن است بتواند به آنها شغلی را پیشنهاد دهد.
یک فرد بیکار که خواستار یک منفعت بیکاری می باشد ،مجبور است که یک شغل جدید را نه
تنها از طریق  UWVبلکه از طریق آژانس کاریابی خصوصی بپذیرد .این نکته قابل توجه است که
دفاتر استخدام عمومی ملزم به یاری رساندن جهت پیدا کردن شغل هستند ،در حالی که آژانس
های کاریابی خصوصی به مردم کمک می کنند تا یک شغل موقت بیابند .این تمرین UWV
استاندارد برای بازگرداندن فرد بیکار به شغل در اسرع وقت است و اغلب اولین چیزی که UWV

1. Voss
 .2خدمات اجتماعی شهری و خدمات اشتغال عمومی در یک میدان کار) (workplazaهمراه با آژانس های کاریابی
خصوصی و سایر سازمان های درگیر در آموزش و ادغام مجدد حضور دارند.
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انجام می دهد این است که فرد بیکار را برای ثبت نام به طور مستقیم به یک آژانس کاریابی
خصوصی معرفی می کند (دکتر مارلوئس ،1اقتصاد دان 30 ،اکتبر .)2012
همکاری بین دو نوع از آژانس های کاریابی ،تقویت شده است .در نوامبر سال  2010انجمن های
کاریابی خصوصی هلند NBBU،ABU ،و  STOOFو خدمات اشتغال عمومی  ،UWVسرویس
نقطه انعطاف پذیری را تأسیس کردند .این یک تیم دو نفره با هزینه مشترک مالی (یکی با سرویس
استخدام عمومی و دیگری با پس زمینه آژانس استخدامی خصوصی) است که فقط فعالیتی برای
ایجاد پل های ارتباطی است و اطمینان از این که همکاری بین سازمان های خصوصی و دولتی در
تمام کشور در تمامی سطوح برقرار می باشد .این تیم با ارائه اطالعات در مورد یارانه های موجود،
سایر قوانین و مقررات مربوطه ،تاریخ گذاری سریع و سایر خدمات مرتبط با همکاری عمومی-
خصوصی این کار را انجام می دهد .این تیم همچنین موظف به شناسایی گرایش ها ،فرصت ها و
مشکالتی است که نیازمند اقدام یا بحث توسط شرکای خصوصی-دولتی هستند.
این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است .مقدمه ای کوتاه از این سه کشور در فصل 1و به دنبال
آن فصل های  2تا  4است که ابتدا بر روی پیشینه اقتصاد و بازار کار و چارچوب نهادی هر کشور
پیش از بحث در مورد توسعه صنعت آژانس های کاریابی خصوصی طی دو دهه گذشته ارائه شده
است .این مقاله به موقعیت هلند توجه خاصی خواهد کرد زیرا این کشور به طور گسترده به عنوان
یک پیشگام تنظیم آژانس کار موقت و نیز دیگر اشکال کار انعطاف پذیر است که درجه باالیی از
امنیت اجتماعی را ترکیب می کند (ووس و همکاران.)39 :2013 ،
یادداشتی بر منابع :این مقاله بر مبنای تعدادی از مصاحبه ها (ضمیمه به یک لیست با افراد مصاحبه
شده) و منابع منتشر شده می باشد که مهم ترین آن ها در پایان مقاله ،فهرست شده اند .رصدخانه
روابط صنعتی اروپایی یک منبع بسیار مفید بود .نویسنده با سپاسگزاری ،توضیحات ارائه شده توسط
کارین هاکانستا 2و جان مایرز را تصدیق می کند.
 .1مقدمه ای بر سه کشور
ا ین مقاله ،صنعت آژانس کاریابی خصوصی را در سه کشور هلند ،اسپانیا و سوئد مورد بررسی قرار
می دهد و این که چگونه این صنعت در طول دو دهه گذشته رشد کرده است ،یک دوره از آشفتگی
قابل توجه می باشد .به طور مثال ،هنوز مشخص نیست که آیا اقتصاد اروپا موفق شده است تا با
پیامدهای بلند مدت بحران اقتصادی و مالی سال  2008مواجه شود یا خیر .عالوه بر تقاضای پایین،
بازارهای کار با چالش های ساختاری مثل کار با جمعیت سالمند و نیروی کار و شرایط سخت
بودجه مواجه هستند .همچنین قوانین حاکم بر بازار کار و آژانس های کاریابی خصوصی ،تغییرات
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ق ابل توجهی کرده اند .هر سه کشور ،عضو بخشنامه کار آژانس اروپایی سال  2008هستند (به کادر
 1نگاه کنید).
کادر :1دستورالعمل کار آژانس موقت اروپا
در  20اکتبر  ، 2008پارلمان اروپا دستورالعمل کار موقت و آژانس را تصویب کرد که هدف آن
تضمین این است که با کارگران آژانس همان رفتار ،پرداخت و سایر شرایط اشتغال به عنوان
کارمندان دائمی در شرکت کاربر در موقعیت قابل قیاس اعمال شود.
“ شرایط بنیادین کاری و استخدامی کارگران آژانس موقت برای مدت مأموریت خود در یک
شرکت کاربر ،حدأقل بایستی در مورد کسانی اعمال شود که اگر آن ها به طور مستقیم برای
اشغال کردن همان شغل استخدام شده اند” (بند .))1(5
با این حال برای نشان دادن این واقعیت که کشورهای عضو قادر به توافق کامل با این
دستورالعمل نیستند ،اجازه می دهد تا چندین قالب و فضای کافی برای تفسیر به عنوان
مثال ،تعریف دقیق کار و شرایط استخدام و درک پرداخت وجود داشته باشد .یکی از معافیت
ها (معافیت نوردیک )1در بند  )3(5دستورالعمل است که به دولت های عضو اجازه می دهد
تا گزینه انعقاد توافقنامه های جمعی را به شرکای اجتماعی ارائه دهند و ترتیباتی را ایجاد می
کنند که از رفتار برابر ،متفاوت است در حالی که هنوز احترام به حمایت کلی از کارگران
آژانس وجود دارد (ووس و دیگران ; 2013 ،مالیار.)2010 ،2
به عالوه ،هلند و اسپانیا ،کنوانسیون شماره  181سازمان جهانی کار را تصویب کرده اند .سوئد آن را
تصویب نکرده است و به احتمال زیاد در آینده نزدیک این کار را نخواهد کرد.
پیش زمینه
اقتصاد اروپا سالهاست که در وضعیت بدی قرار دارد .رشد اقتصادی آن کند است .درآمدها در حال
سقود هستند .نرخ بیکاری رو به افزایش است .پیش بینی ها برای بازگشت به نرخ رشد اقتصادی
خوب در حال محو شدن هستند .اگر به خاطر عملکرد نسبتأ خوب آلمان نبود ،تمام قطار اقتصادی
اروپا ممکن بود که متوقف شود .دولت ها مشتاق هستند تا افزایش بیکاری را متوقف کنند و اقتصاد
خود را شکوفا سازند .برای مهار اثر بحران مالی سال  2008بر سطحی وسیع تر ،دولت های اروپایی
در تالش برای حفظ اشتغال در سطح خوب ،در عملیات نجاتگران بانک های داخلی خود شرکت
کرده اند .با این وجود ،این موضوع تا حدودی موفقیت آمیز بود ،همان طور که با رشد اقتصادی
آهسته و افزایش بیکاری نشان داده شده است.
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به عالوه ،دولت های اروپایی تحت فشار دو عامل ساختاری هستند :اول ،آن ها بایستی بدهی
عمومی و کسری بودجه را در یک سطح مشخصی نگه دارند .1دوم ،آن ها بایستی با پیامدهای مالی
جمعیت فرسوده و نیروی کار خود کنار بیایند .عوامل مذکور ،کشورهای اروپایی را در وضعیت
بغرنجی قرار داده است .در یک نمای کلی بودجه ای ،این دولت ها تحت فشار هستند تا همبستگی
خود را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مسائل مالی 2پیدا کنند و با هزینه های همبستگی بین
نسلی در خانه مقابله نمایند .الزم به یادآوری نیست که وضعیت اقتصادی هر سه کشور مورد بررسی،
تقریبأ یکسان است البته از بین آن ها ،در این میان اسپانیا بدون شک در بدترین وضعیت اقتصادی
قرار دارد .از سال  2008تاکنون هی چ رشد اقتصادی در این کشور دیده نشده است .در عرم چند
سال نرخ بیکاری از  8.3درصد در سال  2007به  27درصد در سال  2013رسیده است .این افزایش
چشمگیر پس از دوره ای رخ داد که در آن اقتصاد اسپانیا رشد زیادی نشان داده و میلیون ها شغل
ایجاد کرده بود .بیکاری در یک دوره زمانی که اقتصاد نیز باعث ایجاد اشتغال برای میلیون ها مهاجر
شد ،کاهش یافت .پس از سال  ،2008بانک ها اعطای وام به توسعه دهندگان امالک و بخش ساخت
و ساز را متوقف کردند که موتور رشد اقتصادی اسپانیا بودند.
هلند به خاطر داشتن پایین ترین نرخ بیکاری در اروپا (به طور متوسط کمتر از  4درصد دهه اول
 )2000شاهد تبدیل ناگهانی شدیدی به بدتر از سال  2012است .فروپاشی اعتماد مصرف کنندگان
که تا حدودی با عدم قطعیت مربود به تالش های دولت برای تنظیم مجدد بازار مسکن به وجود
آمده بود ،یک عامل کلیدی است .در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی ،اقتصاد سوئد در وضعیت
نسبتأ خوبی قرار دارد (اما نرخ بیکاری بین  7الی  8درصد است) .سوئد در اوایل دهه  1990دچار
بحران جدی شد .سوئد مانند دو کشور دیگر ،یکی از اعضای اتحادیه اروپا می باشد اما برخالف دیگر
کشورهای منطقه یورو ،عضوی از منطقه یورو نیست .بانک های سوئد تحت تأثیر بحران مالی
کشورهای حوزه بالتیک طی سال  2008قرار گرفت اما با اقدام به موقع مقامات سوئد ،آن ها
توانستند که سیاست پولی خود را به خوبی تنظیم و موفق به جبران این وضعیت شدند.
به درجه ای متفاوت ،هر یک از مقررات بازار کار سه کشور ،مورد بررسی دقیق قرار گرفته است .با
افزایش نرخ بیکاری ،دولت ها اقداماتی را برای اصالح بازار کار انجام داده اند .این مورد به ویژه در
اسپانیا صدق می کند که از سال  2008تقریبأ هر ساله یک طرح اصالحی جدید را مطرح کرده
است .مقررات کار در زمانی که اقتصاد اسپانیا میلیون ها فرصت شغلی را در دوران رشد سریع ایجاد

 .1بر طبق معیار ماستریخت ،نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی بیش از  3درصد و نسبت بدهی دولت
به تولید ناخالص داخلی بیش از  60درصد است.
 .2و پیامدهای غیر مستقیم این امر برای سیستم مالی خودشان.
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کرده بود ،تضعیف ،معلق یا منسوخ شدند .در کشورهای دیگر ،وضعیت به میزان کمتری دراماتیک
است اما روند ،واضح می باشد.
تشویق شرکت ها برای سرمایه گذاری و استخدام افراد بیشتر (یا اجتناب از آن ها) علی رغم بحران
ها ،در دستور کار همه دو لت ها قرار دارد .اغلب اقداماتی که برای بهبود فضای کسب و کار انجام می
شوند شامل تغییراتی در قانون کار و ایجاد بازارهای کاری انعطاف پذیرتر هستند .در برخی کشورها
این امر به گونه ای تدریجی انجام شده است ،در حالی که در دیگر کشورها این امر شامل بازنگری
گسترده از کل قانون کار و تغییرات بنیادین ساختارها و فرآیندهای روابط صنعتی است (کلووارت 1و
همکاران.)6-7 :2012 ،

نمودار :1آمار نفوذ آژانس(1996-2011 ،به ازای درصد)
آژانس های کاریابی خصوصی در هلند ،اسپانیا و سوئد
نرخ نفوذ آژانس های استخدامی خصوصی در اروپا عدد ثابتی را از  0.7درصد در سال  1996به 1.6
درصد در سال  2011نشان می دهد ( نمودار  1را ببینید) .با این حال ،این میانگین تفاوت های
قابل مالحظه ای را پنهان می کند .بر اساس همان منبع ،میزان نفوذ در اسپانیا از  0.5درصد در
سال  2011به همان اندازه سال  1996باال بود (در اواخر دهه  1990به سرعت افزایش یافت) .در
هلند این نرخ به طور پیوسته باالتر از  2درصد بوده ،اگرچه در تعادل ،تنها یک افزایش حاشیه ای
1. Clauwaert
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(از 2.1درصد در سال  1996به  2.6درصد در سال  )2011را نشان داد .کاهش از  1998تا 2004
بایستی در سایه مقررات زدایی از بازار کار دیده شود که در اواخر دهه  1990رخ داد .سوئد کشوری
است که نرخ نفوذ از اواسط دهه  1990از  0.2درصد در سال  1996به  1.4درصد در سال 2011
افزایش یافته است که هنوز پایین تر از حد متوسط اروپا می باشد.
این کشورها همچنین در میانگین سنی و سطح تحصیالت کارگران آژانس کار موقت و وظایف
متداول با یکدیگر متفاوت هستند .کارگران آژانس کاریابی موقت سوئد معموأل بیش از  26نفر
هستند و حدأقل تحصیالت متوسطه را تکمیل کرده اند و معموأل وظایف خود را طی  3ماه انجام
می دهند .کارگران آژانس موقت اسپانیا معموأل وظایفشان را کوتاه (کمتر از یک ماه) انجام می
دهند .آن ها عمدتأ بین  25الی  45سال سن دارند .اقلیت قابل توجهی تحصیالت متوسطه را
تکمیل نکرده اند .در هلند ،بیشتر کارگران حدأقل یک دیپلم دبیرستان دارند .کارگران آژانس کار
موقت هلندی جوان هستند .کمتر از نیمی از آن ها زیر  26سال هستند .تنها  20درصد در طول
مدت بیش از  3ماه در سال  2011مشغول به کار بودند.
آژانس کار موقت مدتی است که بخشی از بازار کار هلند می باشد .این موضوع به خوبی تثبیت و از
نظر اجتماعی پذیرفته شده است .با این حال ،نگرانی اصلی این است که چگونه با بسیاری از سازمان
های متقلبی که این صنعت را بدنام می کنند ،کنار بیایند .افزایش انواع دیگر قراردادهای انعطاف
پذیر ،چالش دیگری برای آژانس های کاریابی خصوصی هلندی است .در سوئد ،نگرش ها نسبت به
صنعت آژانس های کاریابی خصوصی با هم مختلط شده اند ،مانند پدیده ای که در مدت زمان نسبتأ
کوتاهی اهمیت پیدا کرده است .بسیاری آن را به عنوان یک بازار کار نامنظم ،شناسایی می کنند.
آژانس های متقلب به عنوان مسأله ای جدی در سوئد نگریسته نمی شوند .سوئد مشکالت مکرری
با عوامل ناعادالنه (موقت) دارد .جمع آوری انبوه مهاجران که البته تعداد آن ها در مقیاسی کوچک
است .ساختار اجتماع ی سوئد بسیار سازمان یافته می باشد .بازار کار اسپانیا با درصد باالیی از
کارگران قراردادهای کار موقت (حدود یک سوم کل دستمزد کارکنان در اوایل دهه  )2000و ورود
میلیون ها مهاجر (عمدتأ آمریکای التین) جویای کار ،شناسایی شده است .کارگران قراردادهای کار
موقت ،نخستی ن قربانیان بحران شغلی اسپانیا بوده اند .در نتیجه سهم آنان در سال  2011به 25
درصد کاهش یافته است.
بخش هایی به دنبال جزئیات بیشتر در مورد وضعیت این سه کشور هستند .برخی اطالعات زمینه
ای درباره اقتصاد و بازار کار به درک نقش و توسعه آژانس های کاریابی خصوصی در هر کشور کمک
خواهند کرد .همین امر برای قوانین چارچوب نهادی ،موافقت نامه های جمعی و مقرراتی که تا حد
زیادی مسئول چگونگی توسعه آژانس های کاریابی خصوصی در طول زمان می باشد ،صدق می
کند .ما تغییرات اصلی در قانون و طبقه بندی چند دهه گذشته را بررسی می کنیم اما چنین روشی

ماهنامه آفاق علوم انسانی ،شماره بیست و نهم ،شهریور ماه 63 ■ 1398
ذاتأ ناقص است .چارچوب نظارتی ،پیوسته در حال تغییر است .مقررات اغلب پیچیده هستند .ارزیابی
این که چگونه قوانین و توافق نامه های جمعی پیچیده تر و واضح تر است ،خارج از محدوده این
مقاله قرار می گیرد .عالوه بر این ،همان طور که رندستاد اشاره کرده ،آژانس های کاریابی خصوصی
ممکن است از نظر قانونی پذیرفته شوند اما این بدان معنا نیست که آنها از نظر اجتماعی هم
پذیرفته شده اند.
 .2هلند
 .1.2مقدمه
آژانس های کاریابی خصوصی بیش از 50سال است که در هلند فعال بوده اند .آن ها بخشی از بازار
کار هستند .در کل ،این بازار کار انعطاف پذیرتر شده است .ضخامت الیه انعطاف پذیر تا حدودی در
نتیجه قانون جدید گسترش یافته است .شرکت های بازرگانی سهم خود را در بازار تهدید شده به
وسیله فرمول های جدید و عقد قرارداد می بینند .آژانس های متقلب یک مشکل مداوم هستند که
به وسیله اجرای قانون بسیار جدی گرفته می شوند.
 .2.2اقتصاد و بازار کار
برای بیش از یک دهه ،هلند یکی از پایین ترین نرخ های بیکاری در اروپا بود .با این حال ،در سال
 2012اقتصاد شروع به افول کرد .این کشور در سال  2012رشد نکرد .این امر منجر به افزایش
سریع بیکاری و سازگاری رو به پایین استانداردهای زندگی مردم شده است .این کشور تحت تأثیر
هزینه های مرتبط با افزایش نیروی کار و جمعیت ،نرخ باروری پایین و نسبت باالتر وابستگی قرار
دارد .همان طور که در جلوه ای دیگر ،رکود اقتصادی بحث را بر روی انعطاف پذیری باالتر بازار کار
در قالب دستور کار سیاسی سوق دا ده است .با این حال در بسیاری از موارد ،هلند دارای یک بازار
کار انعطاف پذیر است .برای مثال نرخ نفوذ آژانس کاریابی خصوصی باالتر از میانگین اروپایی است
(نمودار  1را ببینید) .به عالوه ،هلند بیشترین سهم کارگران موقت ( و کمترین تعداد ساعات کار) را
در اروپا دارد .نیمی از تمام مشاغل در هلند ،پاره وقت هستند.1
در حقیقت ،هلند تعداد قابل توجهی از افراد را در قراردادهای انعطاف پذیر دارد .آژانس دولتی
هلندی  UWVکه از نزدیک شاخص های بازار کار هلند را دنبال می کند به افزایش بلند مدت
تعداد افراد در الیه انعطاف پذیر اشاره کرده است که شامل کارگران در قراردادهای کوتاه مدت،

 .1اکثر کارمندان پاره وقت ،زن هستند اما تعداد مردان شاغل در حال افزایش است .کار پاره وقت ،مردم را قادر می
سازد تا کار و مراقبت را با هم ترکیب کنند (برای کودکان و افراد مسن) .به طور مهمی ،سطح حمایت اجتماعی از
مشاغل پاره وقت اساسأ متفاوت از مشاغل تمام وقت نیست .به عنوان مثال ،قوانین حاکم بر تعطیالت ،مرخصی والدین،
حقوق بازنشستگی و حفاظت در برابر اخراج مربود به کارگران نیمه وقت است.
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کارگران آژانس و خویش فرمایی (خود اشتغالی) هستند .سهم آن از نیروی کار از  23درصد در سال
 1996به  34درصد در سال  2009افزایش یافته است (به کادر  2مراجعه کنید).
کادر -2هلند :اجزای اصلی الیه انعطاف پذیر
 قرارداد (تعداد افراد در هر روز سال :2011نامشخص) .یک پیمان کار ،کار خاصی را برای یکقیمت مشخص انجام می دهد ،با افراد و ابزار خودش کار می کند و سازمان دهی و نظارت می
نماید .این یک پدیده در حال رشد در کشاورزی و لجستیک (پشتیبانی) است .اغلب کارگران،
مهاجر لهستانی (موقت) هستند که بیش از نیمی از حدأقل حقوق ،دریافت نمی کنند.
 در مشاغل تلفنی (تعداد در سال  .)334000 :2011کارگر برای کار ،در دسترس قرار دارداما میزان ساعت کاری مشخص نیست و این می تواند منجر به نوسانات زیاد درآمد هفتگی یا
ماهانه شود .مشاغل تلفنی می توانند در موارد خاصی مفید باشند (به عنوان مثال ،پیمان کار
دفن و کفن) و بخش های دیگر که تقاضا برای کار ،نامنظم است و ممکن است ناگهان افزایش
یابد (مانند کافه ها ،رستوران ها و یا مراقبت های بهداشتی).
 برون سپاری پرداخت ( 144000 :2011نفر در هر روز) .شرکت کاربر ،نیروهای تازه انتخابکرده و بر کارگران نظارت می کند اما این ها به وسیله سازمان حقوق و دستمزد ،استخدام می
شوند .دیگری تعهدات اداری و سایر تعهدات را انجام می دهد و بنابراین شرکت های کاربر را
قادر می سازد تا از هزینه های مربود به مدیریت ،اخراج و بیماری اجتناب کنند 37 .درصد
کل کارگران بیش از  45سال دارند .آنها عمومأ در کافه ها و رستوران ها ،خرده فروشی و عمده
فروشی کار می کنند.
 قراردادهای بلند مدت (تعداد افراد در هر روز در سال  )614000 :2011برای کار بر مبنایپروژه و به عنوان جایگزینی در مورد بیماری یا حاملگی استفاده می شوند .همچنین به عنوان
دوره آزمایشی طوالنی مورد استفاده قرار می گیرند .بیش از  65درصد کمتر از  35سال سن
دارند .آن ها عمدتأ در تجارت ،مراقبت های بهداشتی و خدمات دیگر فعال هستند.
آژانس کار موقت (تعداد افراد در هر روز در سال .)172000 :2011کارگران خویش فرمای بدون رابطه استخدامی (ضریب  :ZZPتعداد افراد در هر روز در سال ) 728000 :2011بکار گرفته نمی شوند ،توسط یک توافقنامه جمعی کار پوشش داده نمی
شوند و به طور خودکار در برابر بیماری و بیکاری بیمه نمی گردند .یک سهم نامشخصی از
ضریب  ZZPاز کارمندان دفاکتو و دارای نام مستقل هستند (منبع اصلی.)ABU :
کارگران خویش فرما (ضریب) ZZP
آخرین گروه ،خویش فرمای بدون کارگران شخصی (ضریب  -ZZPبه معنای واقعی کلمه :خویش
فرما بدون کارمند) است ،به این دلیل که برخالف گروه های دیگر ،از کارکنانی که به طور خودکار
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تحت پوشش بیمه بیکاری (اجباری) و معلولیت قرار می گیرند ،متضرر نمی شوند .افزایش آن ها (از
 570000در سال  2001به  717000در سال  1)2010به عنوان یک توضیح برای سطح نسبتأ
پایین بیکاری در هلند ذکر شده است (دکر 2و همکاران ;2012 ،بوش 3و همکاران.)2012 :
بسیاری از ضرایب  ZZPکارگران خویش فرمای پاره وقت هستند .حدود  30الی  45درصد از
کسانی که شرکت خود را تأسیس می کنند (از ابتدا) کار را به عنوان یک کارمند پرداختی جهت از
بین بردن خطرات و مزایای هر نوع کار ادامه می دهند (دکر و همکاران .)2012 ،بسیاری از آن ها بر
روی درآمدهای کوچک ،جان خود را از دست می ده ند و زمانی که اقتصاد ،ضعیف عمل می کند،
نرخ ها را به سمت پایین تنظیم می نمایند.
این افزایش با اولویت های شخصی ،نبود شغل مناسب و تشویق دولت فعال توضیح داده می شود.
قوانین اجرایی ساده شده اند .قوانین مالی برای تأسیس شرکت خویش ،جذاب تر شده است .از سال
 2006و ت حت شرایط خاصی ،بیکاران می توانند یک شرکت را تأسیس و سود بیکاری خود را حفظ
نمایند (بوش و همکاران .)2012 ،عوامل سازمانی نیز نقش دارند .در طول سال ها ،سیستم امنیت
اجتماعی ،ضعیف تر شده است و کارمندان آسان تر بیکار می شوند .شکاف بین عدم قطعیت درآمد
کارمندان و ک ارگران خویش فرما کمتر از قبل است و آنرا برای کسانی که شغل معمولی دارند بیشتر
جذاب می سازد (بوش و همکاران.)7 :2012 ،
 .3.2چارچوب نهادی
در هلند هیچ چیز غیر معمولی در مورد شرکای اجتماعی که با هم در حوزه های منافع مشترک کار
می کنند ،وجود ندارد .مشارکت آن ها به طور گسترده به عنوان کمکی برای ثبات اقتصادی و
اجتماعی دیده می شود .روابط کار نسبتأ پایدار است (اما کشور ادامه مشارکت خود را در فعالیت
های صنعتی نظاره گر بوده است) .کارفرمایان و کارگران سازمان ها مرتبأ در سطح ملی و بخشی با
یکدیگر مالقات می کنند .آن ها با هم راهی یکدیگر با دولت مالقات می نمایند تا درباره بازار کار و
توسعه اقتصادی وسیع تر بحث و تبادل نظر کنند .4یک ویژگی معمول از الگوی مشورت و توافق
همگانی هلندی ،موافقت نامه جمعی کار ) (CAOمی باشد و گسترش اجباری آن فراتر از قدرت
احزاب اصلی جهت مذاکره است.

 .1از نظر درصد  ،هلند در گروه میانی اروپا ،جلوتر از سوئد اما در پشت اسپانیا و دیگر کشورهای اروپای جنوبی قرار
دارد.

2. Dekker
3. Bosch

.4تا سال  1995دولت قبل از معرفی قوانین جدید ملزم به مشورت با شورای سه گانه اقتصادی اجتماعی ( )SERبود.
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هلند ا غلب به عنوان نمونه ای از کشوری یاد می شود که موفق به ایجاد چارچوبی برای ترکیب
انعطاف پذیری و امنیت در بازار کار شده است .قانون انعطاف پذیری سال ( 1999قانون انعطاف
پذیری و امنیت) ،پس از سال ها بحث جدی در میان شرکای اجتماعی تصویب شد که هدف آن
فراهم کردن هر ن وع انعطاف پذیری است که برخی از کارگران و بسیاری از کارفرمایان به دنبال آن
هستند و همچنین امنیت اشتغال و درآمد به وسیله کارگران مد نظر می باشد .مسلمأ مهم ترین
نوآوری قانون انعطاف پذیری ،معرفی قانون  3x3x3بود که دوره را طوالنی تر می کرد تا قرارداد باز
خاتمه یافته ،دوباره آغاز شود .پس از سه سال یا سه قرارداد متوالی ،یک قرارداد باز خاتمه یافته
وجود دارد مگر این که وقفه ای سه ماهه یا بیشتر ادامه داشته باشد .یکی دیگر از مقررات مهم،
تعریف یک قرارداد کارگری با یک آژانس کاریابی خصوصی به عنوان یک قرارداد اشتغال منظم می
باشد .استثناء در مورد  26هفته اول است ،زمانی که به اصطالح شرد آژانس اعمال می شود (به
کادر  3نگاه کنید) (کایزر ;2011 ،1مالیار.)2010 ،
قانون انعطاف پذیری به وسیله ( WAADIقانون واسطه های بازار کار) تکمیل شده و از اول
جوالی  1998به اجرا گذاشته شده است WAADI .صنعت آژانس کاریابی خصوصی را با لغو
سیستم صدور مجوز ،ممنوعیت کار آژانس در صنعت ساخت و ساز و محدودیت های دیگر مربود به
جایابی ،حدأکثر مدت ،نقل و انتقال کارگر و توانایی آژانس کاریابی خصوصی برای جلوگیری از ورود
کارمندان آژانس به قراردادهای استخدامی مستقیم با شرکت های کاربر ،آزاد کرد .این ممنوعیت
استفاده از کارگران آژانس مربود به جایگزینی کارگران در اعتصاب و مسئولیت دوگانه شرکت های
کاربر و آژانس های کاریابی خصوصی جهت پرداخت حق بیمه اجتماعی و مالیات بود (کایزر2011 ،
; آرواسمیت ;2006 ،2مالیار.)2010 ،
قانون کل یدی قبلی در مورد آژانس های کاریابی خصوصی شامل قانون کاریابی  1930است (قانون
خدمات اشتغال) که خدمات اشتغال انتفاعی را ممنوع ساخت اما چندین جنبه غیر قانونی را کنار
گذاشته و بنابراین به آژانس های کاریابی خصوصی اجازه فعالیت می دهد .در سال های بعد،
مجموعه ای از قوانین حاکم بر این صنعت ضروری شد ،زمانی که تعدادی از آژانس ها قادر به
پرداخت مالیات ،احترام به ایمنی و مقررات بهداشتی و یا پرداخت دستمزد مناسب نبودند .این امر
در قانون کار موقت سال  1965انجام شد (قانون تأمین نیروی کار) .در سال  1970سیستم صدور
مجوز اجباری معرفی شد که در آن حدأکثر مدت در هر مأموریت و ممنوعیت کار آژانس در ساخت
و ساز را تعیین می کرد .قانون خدمات اشتغال سال  1991مقررات مربود به آژانس کاریابی
خصوصی را تثبیت نمود اما اجازه داد که پیمان های دسته جمعی کار از تقریبأ تمام مقررات ،معاف

1. Keizer
2. Arrowsmith
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شوند .سیستم مجو ز را نمی توان بالفاصله لغو کرد زیرا که هلند ،کنوانسیون شماره  96سازمان بین
المللی کار را تصویب کرده بود که سیستم مجوز را اجباری کرده است (مالیار.)2010 ،
 .4.2آژانس های کاریابی خصوصی
درست مانند سوئد (فصل 4مقاله) اولین آژانس های استخدامی خصوصی ،تایپیست های (حروف
گران) موقتی را استخدام کردند ،فعالیتی که با مخالفت قابل توجه مقامات و اتحادیه های صنفی
مواجه شد .طول وظایف محدود بود .نرخ ها کنترل شدند .در سال  ،1961شش آژانس تصمیم
گرفتند تا یک سازمان  ABUو فدراسیون آژانس های استخدام خصوصی را ایجاد کنند .در سال
 1965حدود  180آژانس کاریابی خصوصی در این عملیات شرکت داشتند ،اولین توافقنامه جمعی
کار برای کارگران در سال  1971به امضا رسید .در طول بحران اقتصادی اوایل دهه  1980نخست
وزیر لوبرس 1از نقش مثبت این نهادها تمجید کرد .در همه موارد می توان گفت که در هلند ،آژانس
های کا ر موقت با همان احزاب مخالف یا مشابه دیگر ،بلکه از طریق گفتگو و آمادگی مداوم برای
ارائه خود به عنوان یک بازیگر مسئول با یک چهره اجتماعی با یکدیگر روبرو شدند ،آن ها به طور
کلی بخشی از بازار کار بودند .آن ها در خود تنظیمی ،مشارکت و با اجرای قانون جهت حذف آژانس
های متقلب ،کمک می کنند .آن ها در سال  2003یک صندوق آموزشی و توسعه ) (STOOFو
 SNCUدر سال  2004تأسیس کردند (کادر  5را نگاه کنید) .یک طرح جدید دیگر ،ابتکار صندوق
انعطاف پذیری مسکن می باشد (2منبع.)ABU :
آژانس های کار موقت توسط قانون انعطاف پذیری ،محدود می شوند اما اغلب در هلند ،کارفرمایان و
کارگران اجازه دارند از قواعد قانونی از طریق توافقنامه جمعی کار) (CLAمنحرف شوند .در حقیقت،
نیروی کار آژانس موقت توسط دو توافقنامه جمعی کار پوشش داده می شود .آنچه که توسط
سازمان اصلی  ABUمنعقد شد ،به طور کلی الزام آور اعالم شده است ،مگر در جایی که توافقنامه
جمعی کار به وسیله سازمان رقیب ( NBBUانجمن کار موقت و آژانس های استخدام) به پایان
رسیده باشد NBBU .در سال  1994ایجاد شد ،اعضای بیشتری ( )895نسبت به )500( ABU
دارا بود ،اما سهم بازار کوچک تری ( 25درصد در مقابل  65درصد برای  )ABUداشت .اعضای
 NBBUکوچک و متوسط هستند .گروه های ( ABUو به عنوان دفاع از آن دیده می شود) باالتر از
همه بزرگان از جمله مهم ترین آژانس های بین المللی هستند.

1. Lubbers
 .2اعضای دو سازمان  ABUو NBBUکه کارگران مهاجر را استخدام می کنند و به آن ها مسکن می دهند بایستی
به معیارهای مسکن که توافق شده است ،احترام بگذارند .در توافقنامه جمعی کار یک آژانس نظارتی مستقل ،اطمینان
حاصل می کند که آن ها این کار را انجام می دهند.
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کادر -3هلند :امنیت اشتغال در فازها (دوره ها)
هر دوی  ABUو  NBBUدارای یک سیستم فازی مشترک هستند ،امنیت شغلی کارگر را به
یک فاز باالتر ارتقا می دهند .سه فاز ( Aتا  )Cدر توافقنامه جمعی کار ( 2009تا  )2014بین
 ABUو چهار اتحادیه وجود دارد (متحدان  ،FNVاتحادیه  ،Deانجمن خدمات  CNVو
انجمن منافع سراسری  .)LBVبه عنوان یک قاعده ،کارمندان در فاز  Aشروع و مراحل فراهم
شده را طی می کنند و در انتها به فاز  Cمی رسند .فاز  Aحداقل  78هفته طول می کشد ،در
این مرحله شرکت کاربر و کارگر ممکن است قرارداد را در هر زمانی خاتمه دهند (پایان
مأموریت پایان قرارداد است که به اصطالح ،شرد آژانس نامیده می شود) .این قرارداد همچنین
زمانی به پایان می رسد که کارگران ،بیمار شوند .هر مأموریت به مدت  78هفته طول می
کشد .وقفه های بین تکالیف در این مأموریت ،نقشی ندارند مگر این که وقفه بیش از  26هفته
طول بکشد و در این صورت بازده  78هفته ای به صفر میل می کند .زمانی که کارگر به کار
خود ادامه ندهد هیچ پرداختی را دریافت نمی کند .پس از  78هفته کار برای یک آژانس،
کارگر وارد مرحله  Bمی شود .ممکن است تا هشت قرارداد در مدت حدأکثر دو سال منعقد
گردد .این آژانس به پرداخت های کارگر حتی در صورت بیماری و یا جدایی بین تکالیف ادامه
می دهد .این برابر با  91درصد کل دستمزدی است که دریافت کرده اند ،اما در هیچ موردی
کمتر از حدأقل دستمزدها نمی باشد .پس از اتمام فاز ( Bیعنی پس از سه و نیم سال) کارگر
وارد فاز  Cمی شود و درون یک قرارداد بدون محدودیت زمانی قرار می گیرد که در طی آن،
حتی در صورت بیماری و یا وقفه بین تکالیف ،همچنان پرداخت توسط آژانس نسبت به او
انجام می گیرد.
از لحاظ پرداخت ،در طول  26هفته اول ،کارگر یا دستمزد تعیین شده در مقیاس  ABUو یا
همان که توسط شرکت کاربر تعیین شده است را دریافت می کند .از هفته  27در همان
شرکت ،مقیاس های پرداخت شرکت به طور خودکار اعمال می شود .در سال  7 ،2009درصد
کل کارگران آژانس در فاز  Bو یا فاز  Cبودند (کایزر .)2011 ،آخرین ( )2012توافقنامه جمعی
کار با یک دوره پنج ساله تصریح می کند که تا ژانویه  2015حقوق برابر با شروع هر قرارداد،
ارائه خواهد گشت .با این حال ،دوره مقدماتی  26هفته همچنان نسبت به گروه های هدف
خاص اعمال خواهد شد.
توافقنامه جمعی کار  NBBUحال حاضر ( 2009تا  )2013همچنین یک سیستم فازی ( 1تا
 ) 4همراه با افزایش امنیت شغلی را تصریح می کند .مانند توافقنامه جمعی کار  ABUبایستی
به کارگران در آخرین فاز (فاز  4پس از فاز  3حدود یک الی دو سال) یک قرارداد بدون
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محدودیت زمانی ارائه شود .فاز  1تا  26هفته ،فاز  2تا  104هفته و فاز  3تا  52هفته طول می
کشد .تفاوت اصلی بین  ABUو سیستم فازی  NBBUاین است که کارگران برای آژانس های
وابسته به  NBBUدر طول هر دو فاز 1و 2تحت شرد نمایندگی کار می کنند .این طوالنی تر
از توافقنامه جمعی کار  ABUاست .از طرف دیگر ،کارگرانی که توسط توافقنامه جمعی کار
 NBBUپوشش داده می شوند با توجه به مقیاس شرکت کاربر از روز اول پرداخت می گردد.
آژانس های متقلب (کاله بردار)
بخش آژانس کاریابی خصوصی مدت ها است که از آژانس های بی قید و بند مثل بخش باغبانی،
ساخت و ساز ،نظافت و فرآوری گوشت رنج می برد .مرزهای اروپا ،باز و جنبش آزاد کارگران تا حد
زیادی تعداد کارگران مهاجر را افزایش داده و همزمان ،با خطر سو استفاده و تقلب همراه بوده است.
مقامات ،این خطرات را جدی می گیرند .در حقیقت ،چالش آژانس های متقلب یا بی قید و بند
توسط یک رویکرد مشترک (عمومی -خصوصی) مرتفع می شود که به واسطه آن خود تنظیمی
صنعت ( از طریق مجوز  -SNAبحث شده در کادر  4و  -SNCUبحث شده در کادر  5و مقامات
اجرایی ،قصد دارند تا اثربخشی یکدیگر را تقویت کنند .در اوایل سال  ABU ،1976قوانین رفتاری
را برای اعضای خود ایجاد کرد ( .)2011 ،ABUدر سال  ABU ،1998بنیاد آزمون مالی ) (SFTرا
تأسیس کرد که تضمین می کند تا تمام اعضای ABUحق بیمه اجتماعی خویش را پرداخت نمایند
).(ibid
از اواخر جوالی سال  ،2012تمام کارفرمایانی که کارکنان را در برابر پرداخت و تحت نظارت و
مدیریت یک حزب دریافت کننده ،مستقر می کنند ،1بایستی در دفتر تجاری اتاق بازرگانی ،ثبت نام
نمایند . 2جریمه ها برای عدم ثبت نام یا ثبت نام ناقص ،اغراق آمیز هستند :از  12000یورو به ازای
هر کارمند برای اولین تخلف و تا  36000یورو به ازای هر کارمند برای جرم سوم .همچنین شرکت
های کاربر آژانس کاریابی خصوصی در خطر جریمه قرار دارند .در اکتبر  12000 ،2012آژانس
کاریابی خصوصی در دفتر تجاری ،ثبت شدند .از این تعداد  5000عدد عضو صندوق بازنشستگی
صنعت آژانس کاریابی خصوصی هستند 2600 .عدد توسط  SNAگواهی شده اند (به کادر  4نگاه
کنید) .از این تعداد 1400 ،عدد عضو  ABUیا  NBBUهستند .از میان  7000آژانس باقی مانده
 .1تعهد ثبت نام برای تمام شرکت هایی که کارمندان را تأمین می کنند ،اعمال می شود .به طور مثال ،شرکت هایی
که فعالیت اصلی آن ها تأمین کردن کارکنان است مانند آژانس های استخدامی و شرکت هایی که در آن ،تأمین کردن
کارکنان یک فعالیت اضافی است یا این که در دیگر فعالیت های تجاری جریان می یابد .این موضوع در مورد همه تأمین
کنندگان صرف نظر از شکل قانونی آن ها صدق می کند ،حتی اگر آن ها کارگران را تأمین نمایند و دفتری در هلند
نداشته باشند مانند شرکت های خارجی یا سرکارگرانی که کارگران را جذب می کنند.
 .2تعهد مجوز زودتر از موعد برای آژانس های کاریابی خصوصی در اواخر دهه  1990لغو شد ،زیرا این امری هزینه بر و
ناکارآمد به نظر می آمد.
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است که ما موارد تقلب ،پرداخت کمتر از دستمزدهای تعیین شده در توافقنامه جمعی کار ،عدم
پرداخت مستمری ،اضافه کاری پرداخت نشده ،اشتغال غیر قانونی و حتی قاچاق انسان را بر اساس
اظهارات آقای پیتر لوئف ،1مدیر  SNCUپیدا می کنیم (پلیس موافقت نامه جمعی کار) در28 :
اکتبر سال .2011
وزارت کار و امور اجتماعی یک تیم بازرسی برای مبارزه با ادارات کار موقت ایجاد کرده است .برای
شناسایی این آژانس های کاریابی خصوصی که کمتر از حدأقل دستمزد می پردازند ،مالیات و کمک
های تأمین اجتماعی را پرداخت نمی کنند و از کارگران خود برای همکاری با مقامات مالیاتی،
شهرداری ها ،قانون و اجرای حکم و  ،SNCUسوء استفاده می نمایند .همچنین با مقامات اروپای
شرقی و مرکزی جایی که بسیاری از کارگران مهاجر از آن می آیند ،همکاری می کند .به عالوه ،یک
خط ارتباطی ویژه را راه اندازی کرده است که در آن قربانیان سازمان های متقلب می توانند حتی به
صورت ناشناس شکایت نمایند (منبع .)www.rijksoverheid.nl :عالوه بر این ،مقامات به
شرکت های استفاده کننده توصیه می کنند که تنها با آژانس ها معامله داشته باشند (کادر  4را
ببینید) .به عنوان مثال ،توافقنامه جمعی کار برای کارگران ساخت و ساز بیان می کند که اعضا
ممکن است فقط کارگران را از آژانس های تأیید شده ،استخدام نمایند .زیرا تنها این امر تضمین می
کند که آن ها مالیات ها و مشارکت های تأمین اجتماعی را پرداخت می نمایند.

1. Peter Loef
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کادر :4بنیاد استانداردهای کار )(SNA
عالوه بر تعهد ثبت نام که در سال  2012برای مبارزه با فریب تقلب صورت گرفته بود ،آژانس
های کار موقت تشویق می شوند که با عالمت کیفیت  SNAبنیاد استاندارهای کار هلند،
تأیید گردند .شرکت های وابسته به  ABUبایستی تأییدیه  SNAرا داشته باشند .به محض
پیوستن به این سازمان ،آژانس های وابسته به  NBBUشش ماه برای کسب مجوز SNA
فرصت دارند .عالمت  SNAنشان می دهد که آژانس موقت ،مالیات و حدأقل دستمزد را
پرداخت می کند .عالمت کیفیت بر اساس استاندارد  NEN4400است و توسط صنعت آژانس
موقت و شرکای اجتماعی برای حفاظت از شرکت های کاربر و مقاطعه کاران فرعی در برابر
ادعاهای هزینه بر ،راه اندازی شد .کارگران آژانس موقت می توانند ادعا نمایند که حقوق و
مزایای مرخصی آن ها در صورتی که کارفرمایشان قادر به پرداخت آن نباشد و یا تمایلی به
پرداخت آن نداشته باشند ،از شرکت کاربر دریافت کنند .با این حال ،شرکت های کاربر که
تنها از آژانس های تأیید شده با عالمت کیفیت  SNAاستفاده می کنند ،از این که مسئول
پرداخت مالیات حقوق معوقه و مالیات بر ارزش افزوده شرکتی هستند که کارکنان را تأمین
می کند ،خودداری می نمایند .تعداد شرکت های تأیید شده در  1دسامبر  2012برابر با
 3050عدد می باشد 1092 .آژانس کاریابی خصوصی دیگر تقاضای مجوز کرده اند (منبع:
.)www.normeringarbeid.nl
با ارتقا دادن ویژگی های اعضای خود ،آژانس های واجد شرایط (با حسن نیت) به مبارزه با آژانس
های سرکش و متقلب کمک می کنند .آن ها این کار را با تأیید توافقنامه های جمعی کار و با
مشارکت اتحادیه های اصلی تجاری و به وسیله افزایش اثر بخشی  ،SNCUپلیس  CLAانجام می
دهند ( به کادر  5نگاه کنید).
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کادر :5صندوق اجتماعی بخش آژانس کار موقت )(SFU
 SFUدر سال  2007تأسیس شد .این سازمان برای سه صندوق است
( .)SNCU،STAF،STOOFامضاکنندگان پیمان های دسته جمعی کار ( ABUو )NBBU
این پیمان را امضا کرده اند .اعضای کارفرما در حدود  0.2درصد صورتحساب دستمزد خود را
به تأمین مالی  SFUاختصاص می دهند.
 صندوق آموزش و توسعه برای بخش کار موقت (بنیاد آموزش و توسعه انعطاف پذیری ) STOOFآموزش را ترویج می دهد تا کیفیت سازمان ها و کارکنان افزایش یابد ،فعالیت
اصلی شامل کمک به شرکت های مشاور به وسیله برنامه های کاربردی جهت برنامه های
آموزشی یارانه اتحادیه اروپا است.
 شرایط کاری در صندوق بخش کار موقت ) (STAFبا هدف بهبود شرایط کاری ،کاهشغفلت از بیماری و افزایش دوباره ادغام کارگران در صنعت آژانس کار موقت است .هدف آن
برجسته کردن بهترین شیوه ها و پیشنهادات در مورد نحوه مدیریت بهتر سالمت کارکنان و
تأکید بر پیشگیری می باشد.
 انطباق با موافقت نامه جمعی کار برای بنیاد بخش کارگران آژانس موقتی ) ،(SNCUپلیس CLAدر سال  2004ایجاد شد .این سیستم بر انطباق توافقنامه جمعی کار نظارت می کند و
کارفرمایان و کارکنان را با اطالعات مربود به قواعد  CLAجهت بهبود انطباق تأمین می
نماید .اپراتورهای  SNCUیک راه ارتباطی ویژ ه برای کسانی که خواهان گزارش سو رفتار
هستند ،ارائه می دهند .این سیستم می تواند جریمه ها و تقاضاهای بازپرداخت را نسبت به
شرکت هایی که  CLAرا نقض می کنند ،اعمال نماید .در سال  SNCU ،2013بودجه ای
معادل  2.7میلیون یورو داشت که تا حدودی توسط  SFUتأمین مالی و بخشی از آن به
واسطه جریمه پرداخت خواهد شد.
هدف از این ابتکارات ،این است که مقامات را قادر سازند تا منابع کمیاب خود را بر روی گروه های
با ریسک باال به عنوان اعضای غیر عضو  ABUو  NBBو آژانس های گواهی نشده  SNAمتمرکز
نمایند.
نتیجه گیری
اقتصاد اروپا در وضعیت بدی قرار دارد .نرخ بیکاری باال و باالتر می رود .آینده نامطمئن است زیرا
زمان بیشتری صرف غلبه بر بحران مالی سال  2008و پیامدهای آن خواهد شد .در این شرایط
نامشخص ،درخواست اصالحات بازار کار ،گسترده تر خواهد شد .آژانس های کاریابی خصوصی به
طور مثبتی نگریسته می شوند .هر چند در بسیاری از نقاد ،مخالفت با فعالیت های آن ها همچنان
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باقی است .بازیگران اصلی این صنعت تالش های قابل توجهی را برای نشان دادن چهره اجتماعی
خود انجام داده اند .آنها می خواهند به عنوان بازیگرانی مسئول دیده شوند و فاصله خود را از رقبای
بی پروا و غیر مسئول حفظ نمایند .آژانس های هلندی در این زمینه ،نقش مهمی را داشته اند.
صنعت آژانس کاریابی خصوصی در سه کشور (هلند ،اسپانیا و سوئد) به طور کامأل متفاوتی توسعه
پیدا کرده است .به عنوان یک صنعت سیکلی (چرخه ای) ،وضعیت اقتصادی بر توسعه آن تأثیر می
گذارد .با این حال ،نگرش ها و ادراکات ،تغییرات ساختاری در بازار کار و به ویژه تغییرات در
چارچوب نهادی به اندازه اقتصاد ،مهم هستند.
در هلند ،این صنعت از مدت ها پیش ،بخشی از بازار کار بوده است و در اواسط دهه  1990نرخ نفوذ
کارگران آژانس ه ای کاریابی خصوصی به عنوان بخشی از نیروی کار بیش از  2درصد بود .پانزده
سال بعد این نرخ نفوذ کمی باالتر رفت .آژانس های کاریابی خصوصی هلندی به دلیل سطوح پایین
تر حمایت اجتماعی در برابر کارفرمایان و هزینه های کمتر از انعطاف پذیری بازار کار ،در رقابت
شدیدی با ر قبا هستند .این صنعت از طریق قانونگذاری ،توافقات جمعی و خودتنظیمی بسیار سخت
کار کرده است تا استانداردهای اشتغال خوب را حفظ نماید ،با توجه به این نکته که اتحادیه های
تجاری اعالم کرده اند که کار آژانس موقت ،شکلی ترجیحی از انعطاف پذیری خارجی آن ها است.
در اسپا نیا ،تصویر آژانس کاریابی خصوصی به دلیل فقر اقتصادی دولت و بازار کار ،محو می شود .با
این وجود ،به نظر می رسد که در اسپانیا بتوان اثر جایگزینی را به کار گرفت .شرکت های اسپانیایی
دسترسی فراوانی به انواع مختلف قراردادهای کوتاه مدت و نیاز کمی به استخدام کارگران بخش
خصوصی دارند .نرخ نفوذ آژانس های کاریابی خصوصی در اسپانیا  0.5درصد است که طی پانزده
سال ،تغییر چندانی نکرده است.
سوئد دارای یک بازار کار منظم است .پیمان های دسته جمعی کار ،درصد باالیی از نیروی کار را
پوشش می دهند ،این نکته قابل توجه است که دولت سوئد (برخالف دولت های اسپانیا و هلند)
امکان ندارد که پیمان های جمعی کار را به طور الزام آوری ،اعالم کند .قراردادهای کاری باز خاتمه
یافته به عنوان یک استاندارد در سوئد ،برقرار هستند و قراردادهای استخدام خصوصی نیز از این
قاعده مستثنی نیستند .سوئد کشوری است که در آن نرخ نفوذ آژانس کاریابی خصوصی در طی
پانزده سال بسیار رشد کرده است (مسلمأ از یک مبنای پایین).
آزادسازی مقررات بازار کار یک پاسخ متداول به وضعیت استخدامی و اقتصادی ضعیف حال حاضر
است .با این حال ،این یک نکته قابل بحث است که چه اندازه(و کدام نوع) از مقررات زدایی به
افزایش سطح اشتغال و بهره وری کمک خواهد کرد .بسیاری از این مقررات در دوره های اولیه ،رشد
مداوم استخدام را حفظ نکرد .به طور قطع ،سوئد کشوری است که در بین سه کشور مورد مطالعه
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در اینجا ،دقیق ترین بازار کار را دارد و تنها درجه مختصری از مقررات زدایی از بازار کار را شاهد
است .همچنین این کشور در حال حاضر ،باالترین نرخ رشد اقتصادی را دارد.
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