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پرونده اصلی

هدف از تعیین حداقل مزد ،حمایت از نیروی کار در مقابل دریافت مزد کم و ناشایست است .با این کار سهم منصفانهای
از کیک رشد اقتصادی عاید همهشده و حمایت حداقلی برای تضمین معیشت نیروی کار تضمین میشود .اما بررسی
های دقیق روند افزایش دستمزد نشان می دهد به رغم روند رو به رشد دستمزد اسمی ،دستمزد واقعی و قدرت خرید
کارگران طی دهه های اخیر کاهش یافته است.
نرگس اکبرپور روشن
گروه بیمههای
اجتماعی و محاسبات
موسسه عالی پژوهش
تامیناجتماعی
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تعییـن حداقل مـزد ،اقدامـی بـرای کاهـش نابرابـری مزد و
فقر نیروی کار در بسـیاری از کشورهاسـت .مطابـق با تعریف
سـازمان بینالمللـی کار (« ،)ILOحداقـل مزد مبلغی اسـت
کـه کارفرمـا بایـد در ازای کار انجـامشـده طـی یـک مـدت
معیـن بـه کارگـر پرداخـت کنـد .ایـن مقـدار نمیتوانـد بـا
توافـق جمعـی یـا قـرارداد فـردی کاهـش یابـد ».در واقـع،
منظـور از حداقـل مـزد مبلغـی اسـت کـه بـدون توجـه بـه
عرضـه و تقاضای بـازار و میزان بهـرهوری نیـروی کار ،عمدتا
مبتنی بـر مالحظات معیشـتی نیـروی کار ،تعیین میشـود
(جعفـری.)1393 ،
حداقـل مـزد میتوانـد مولفـهای از سیاسـت غلبـه بـر فقر و
کاهـش نابرابری ،مثلا بین زنان و مردان ،باشـد .شـایان ذکر
اسـت کـه نظامهـای حداقل مـزد بایـد بـه گونـهای طراحی
و تعریـف شـوند کـه مکمـل و ضمانـت سـایر سیاسـتهای
اجتماعی و اشـتغال باشـند.
در این بیـن ،طی ادوار گذشـته تعییـن حداقل مـزد در طول
زمـان از یـک ابـزار سیاسـتی بـرای اسـتفاده در تعـدادی از
بخشهـای منتخب بـا دسـتمزد پایین بـه ابزاری با پوشـش
گسـترد هتر در سـطح کشـورها تکامـل یافتـه اسـت .ایـن
تکامـل در مقاولهنامههـای سـازمان بینالمللـی کار بـه
خوبـی مشـخص اسـت .مقاولهنامه شـماره  26تحـت عنوان
«مقاولهنامـه نظـام برقـراری حداقـل مـزد» ،1کـه در سـال
 1928تصویـب شـد ،کشـورها را بـه تعییـن حداقـل مـزد
در بخشهایـی کـه «ترتیباتـی بـرای تنظیمگـری موثـر
دسـتمزدها بهوسـیله توافق جمعی یا سـایر روشهـا ندارند
و سـطح دسـتمزد در آنهـا به طـور غیرعـادی پایین اسـت»،
تشـویق کـرد .سـپس ،در سـال  1970در مقاولهنامـه 131
شمار ه  38خرداد ماه 1397

تحت عنـوان «مقاولهنامه تثبیـت حداقل مزد» 2کشـورهای
عضـو را بـه پوشـش «تمـام گرو ههـای حقو قبگیـری کـه
شـرایط اسـتخدام آنها به گونهای اسـت که پوشششان الزم
اسـت» ملزم کـرد .ایـن مقاولهنامـه با تمرکـز بر کشـورهای
در حـالتوسـعه مـورد تصویـب قـرار گرفت .علاوهبـر این،
مقاولهنامههـا و توصیهنامههـای متعـدد دیگـری هـم در این
زمینـه در سـازمان بینالمللـی بـه تصویـب رسـیده کـه این
امر ناشـی از اهمیـت تامین حداقـل زندگی برای نیـروی کار
اسـت 3.امروزه ،حداقل مزد در بیش از  90درصد کشـورهای
عضـو سـازمان بینالمللـی کار وجـود دارد.
در شـرایطی کـه نابرابری دسـتمزد در بسـیاری از کشـورها،
اعـم از توسـعهیافته و در حـال توسـعه ،رو بـه فزونـی اسـت،
بسـیاری از کشـورها بـه مکانیسـمهای جدیـد یـا قویتـری
برای تعییـن حداقل مـزد روی آوردهاند (سـازمان بینالمللی
کار .)2016 ،بحـران اخیـر و رونـد طوالنیمـدت افزایـش
نابرابریهـا سـبب شـده مباحـث مربوط بـه حداقل مـزد در
جهان مجـددا قـوت گیـرد (سـازمان همـکاری اقتصـادی و
توسـعه .)2015 ،بـهعنـوانمثـال ،بریتانیـا که حداقـل مزد
قانونـی با پوشـش ملـی را در سـال  1999معرفی کـرده بود،
مـزد معیشـتی ملـی را در سـال  2016در سـطح باالتـری
تعییـن کرد.
تعییـن حداقل مـزد باید بـه شـکل متوازنی صورت گیـرد .بر
مبنـای توصیهنامه شـماره  ۱۳۵سـازمان بینالمللـی کار که
در سـال  1970تصویب شـد ،توجه بـه  6مولفه بـرای تعیین
حداقـل دسـتمزد ضـروری اسـت .اول ،نیازهـای کارگـران
و خانـواده آنهـا؛ دوم ،سـطح عمومـی مـزد در کشـور (نـگاه
مقایسـهای بین حداقل دستمزد و سایر سـطوح دستمزدی)؛

