است اما کمترین مسئولیت را بر عهده میگیرد .با این رویکرد،
دولت با چنین شیوه ایفای نقشی ،به واسط ه قدرت البیگری ،به
سوی کارفرمایان گرایش مییابد و در عمل خواستههای آنان
را محقق میکند.
مطابق آخرین جدول داده  -ستانده کشور که توسط مرکز آمار
ایران تهیه شد ه است ،در سال  1390سهم پرداختی به نیروی
کار از کل عوامل تولید حدود  21درصد از کل هزینهها را دربر
میگرفتهاست (البته با تفاوتهایی در مشاغل و فعالیتهای
مختلف).
در سال  1391و  ،1392نرخهای تورم باال در سایر عوامل تولید
و عدم افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم ،طبیعتا به کاهش
این سهم انجامید ه است.
صرفا در خصوص حداقل دستمزد با توجه به ارقام اعالم شده در
خصوص تورم و رشد دستمزدها قدرت خرید حداقلبگیران تا
آغاز سال  1396فقط نزدیک به  13درصد کاهش داشتهاست.
ارقام مربوطه به قرار ذیل بودهاست( :جدول یک)
همانطور که مشاهده میشود ،سهم نیروی کار به نزدیک 18
درصد در عوامل تولید کاهش یافته در حالیکه نرخ رشد سایر
سطوح دستمزدی ،کمتر از ارقام مذکور بوده است.
به این واسطه ،با توجه به نرخهای در جریان بحث امسال برای
سایر سطوح دســتمزدی که به نصف رشد حداقل دستمزدی
نیز نمیرســد ،ســهم نیروی کار از عوامل تولید به حدود 15
درصد کاهش یافتهاست؛ موضوعی که متاسفانه نادیده گرفته
میشود.
این وضعیت را با عطف توجه به سهم حداقلبگیر در بین سطوح
دستمزدی میتوان بهتر درک کرد :مطابق آخرین آمار اعالمی
توسط سازمان تامیناجتماعی در سال  ،1395فقط  6درصد
بیمهپردازان در سطح حداقل دستمزد بیمه پرداخت میکنند.
با توجه به اینکه متوســط دســتمزد اعالمی حدود  1.5برابر
حداقل دستمزد است ،این سهم ،در پرداختیها به نیروی کار
به حدود  4میرسد.

بنابراین ،در واقع توافق کارفرمایان برای افزایش  19.8درصد
حداقل دستمزد فقط  6درصد تعداد و  4درصد کل پرداختی به
نیروی کار را شامل میشود .مطابق همان آمار ،نزدیک به 65
درصد بیمهپردازان بین حداقل دستمزد و  1.25برابر حداقل
دستمزد ،بیمهپرداخت میکنند.
به بیان دیگر ،با توجه به ســمت و ســوی مذاکرات در جریان
 65درصد نیروی کار ،با رشد دستمزدی کمتر از نصف حداقل
دستمزد خواهند داشت و این باز به معنای کاهش سهم نیروی
کار در عوامل تولید است.
این شیوه تعیین دســتمزد و نوع نگاه به نیروی کار ،با اهداف
ســالی که به نام «حمایت از کاالی داخلی» نامگذاری شــده
همخوانی ندارد؛ چراکه حمایت از کاالی ایرانی در درجه اول،
در گروی حمایت از نیروی کار ماهر ،نیمهماهر و در کنار نیروی
کار غیرماهر است.
وقتی سطح دســتمزد نیروی کار ماهر و نیمهماهر هر روز رو
به کاهش اســت نمیتوان انتظار بهبود در کاالهای داخلی را
داشت .به نظر میرسد در این بین الزم است وزارت کار ،تعاون
و رفاه اجتماعی ،گرچه دیرهنگام ،اما با اندکی کار کارشناسی
وارد گفتوگو شــود؛ کاری که معطوف به ایفای وظیف ه اصلی
آن یعنی حمایت از مناســبات کار و تولید در کشور است .به
جای مقهور شدن در مقابل استدالل طرف کارفرما و حامیان
بازار آزاد خودتنظیمگر ،دولت باید نقشی فراتر و ملی بر عهده
گیرد ،نه آنکه صرفا نقشــی منفعالنه به عنوان یک میانجیگر
صرف ایفا کند.
سال
90
91
92
93
94
95

نرخ تورم رسمی اعالمی
21.5
30.5
34.7
15.6
11.9
9

نرخ افزایش حداقل دستمزد (درصد)
9
17.9
25
25
17
14
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