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پرونده اصلی

چرا دولت باید از افزایش حداقل دستمزد حمایتکند؟

فرشید یزدانی
گروه نظرسنجی
و افکارسنجی
موسسه عالی پژوهش
تامیناجتماعی

ابهام باقی

گرچه طرفین با تصویب رشــد
 19.8درصدی نســبت به سال
گذشــته ،در خصوص حداقل
دستمزدها به توافق رسیدهاند،
اما در خصوص ســایر ســطوح
دستمزدی هنوز ابهامات زیادی
وجود دارد.
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موضوع تعیین حداقل دستمزد سال  ،97در آخرین روزهای سال گذشته از مهمترین موضوعات
حوزه تامیناجتماعی ،رفاه و سیاستگذاری کشور به شــمار میرفت .موضوع در حوزه «حداقل
دستمزد» همان روزهای پایان سال با توافقی مبنی بر افزایش  19.8درصدی نسبت به سال  95به
پایان رسید اما پرونده سایر سطوح دستمزدی همچنان باز است و کارفرمایان بر  5درصد افزایش
و کارگران بر  8درصد افزایش تاکید دارند که از منظر کارشناسی با توجه به وضعیت عمومی کشور
و حوزه اشتغال ،هر دو پیشنهاد افزایشی ناکافی به شمار میرود .از سوی دیگر ،از منظر تخصصی،
ابهامات و خالءهای این فرایند تعیین حداقل دستمزد همچنان پابرجاست و رفع آنها نیازمند مداخله
جدیتر بازیگران اصلی این حوزه یعنی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامیناجتماعی
است .این گزارش ،بر همین موضوعات و ضرورت ایفای نقش جدیتر دولت و وزارت متبوع در این
فرایند  -بخصوص در سالی که عنوان «حمایت از تولید داخلی» را یافته  -تمرکز دارد.
امسال نیز مانند سالهای گذشته،
تعیین میزان رشــد دستمزدها در
دولت فعالتر برای
یک فرایند چانهزنی بین کارفرمایان،
تعیین دستمزدها
کارگران و دولــت در جریان بود و
هنوز پرونده این موضوع باز اســت.
گرچه طرفین با تصویب رشد 19.8
درصدی نسبت به سال گذشته ،در خصوص حداقل دستمزدها
به توافق رسیدهاند ،اما در خصوص ســایر سطوح دستمزدی
هنوز ابهامات زیادی وجود دارد.
به نظر میرسد نفس طرح بحث «ســایر سطوح دستمزدی»
موضوعی فریبنده از ســوی کارفرمایان باشد تا در عین اینکه
نشان دهند کارفرمایان حداقل نیاز کارگران را میپذیرند اما
سطوح باالتر را با رشد خیلی کمتری قبول کنند و در عین حال
سهم کل پرداختی به نیروی کار را از این طریق کاهش دهند.
این مسالهای اســت که هم دولت هم نیروی کار را به واسطه
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جنبههای عوامانــه و ابعاد غیرکارشناســی موضوع با چالش
مواجه کردهاست.
این روش باعث کاهش انتظارات نیروی کار در افزایش ســهم
خود میشود و سایر ســطوح درآمدی را نیز به سطح حداقل
دستمزد نزدیک میکند؛ گرچه امسال به واسطه تالش طرف
نیروی کار موضوع «ســبد کاال» مورد پذیــرش طرفین قرار
گرفت.
متاســفانه دولت به عنوان مهمترین عامــل تاثیرگذار در این
مساله ،نقش خود را از سطح یک عامل و طرف گفتوگو به سطح
نوعی میانجی و ریشسفید تقلیل داده و تالشی نیز برای ایفای
نقش موثرتر از خود نشان نمیدهد.
این در حالی اســت که دولت از توان باالی ناشی از مطالعات
کارشناســی و بهرهمندی از رویکردی کالن در مقایسه با دو
طرف دیگر این چانهزنی برخوردار است اما دچار نوعی موقعیت
متناقض شده است .دولت به نوعی مهمترین عامل تاثیرگذار

