سـوم ،هزینـه زندگـی و تغییـرات آن (توجـه بـه شـاخص
قیمتهـا)؛ چهـارم ،مزایـای تامیناجتماعـی (بـرای حداقل
کـردن فرار بیمـهای)؛ پنجـم ،اسـتانداردهای نسـبی زندگی
سـایر گروههـای اجتماعـی (توجـه بـه کاهـش فقر نسـبی)
و ششـم ،عوامـل اقتصـادی و ضروریـات توسـعه اقتصـادی
(یزدانـی .)1389 ،همچنیـن ،به موجـب توصیهنامه شـماره
 ۳۰مصـوب سـال  1928و مقاولهنامـه شـماره  ۱۳۱مصـوب
سـال  ،1970ایـن کار باید مبتنـی بـر مذاکرات سـهجانبه و
مشارکت سـازمانهای کارفرمایی و کارگری باشـد .بنابراین،
بـر اسـاس دسـتورالعمل سـازمان بینالمللـی کار ،تعییـن
حداقل مزد باید مبتنی بر شـواهد آماری و در مشـورت کامل
با شـرکای اجتماعـی انجام شـود.
بررسـی تجارب کشـورها نشـان میدهـد نیازهـای کارگران
و خانواد هها یشـان (اسـتفاده از شـاخصهای تـورم و
هزینههـای زندگـی) و همچنین ظرفیـت پرداخـت بنگاهها
مهمتریـن معیارهـا در تعییـن حداقـل مـزد اسـت .در واقع،
ایـن دو معیـار ماموریت اصلـی حداقل مـزد شـامل تضمین
اسـتاندارد زندگـی بـرای نیـروی کار و اثربخشـی را تامیـن
میکننـد .در جـدول ( )1معیارهـای مـورد اسـتفاده بـرای
تعییـن و تعدیل حداقل مزد بـه همـراه دوره تعدیل در برخی
از کشـورهای منتخـب ارائه شـده اسـت.
بـا توجهبـه قوانین ذکرشـده ،هـر سـاله حداقل مـزد قانونی
کشـور اعالم میشـود .بررسـی رونـد تغییـرات حداقـل مزد
ماهانه طی یـک دهـه اخیر نشـان میدهـد ،بهرغـم افزایش
پیوسـته و مسـتمر میزان اسـمی حداقل مزد طی دوره مورد
بررسـی ،حداقـل مـزد واقعـی بـا کاهش مواجه شـده اسـت
(نمـودار  .)1این امر بـه معنای کاهـش قدرت خریـد حداقل
مـزد طـی یـک دهـه اخیـر اسـت ،بـهعبـارت دیگـر ،ارزش
حداقـل مـزد در مقابـل تـورم حفـظ نشـده اسـت .بـه طـور
مشـخص ،حداقل مزد واقعـی از  859هـزار و  155تومان در
سـال  1386به  687هزار و  59تومان در سـال  1392کاهش
یافت .ایـن تنزل قـدرت خرید عمدتـا به دلیل سـطوح باالی
تـورم در سـالهای  1390تـا  1392بـوده اسـت .البته ،پس
از آن ،حداقـل مزد واقعـی در مسـیر افزایش قـرار گرفت و به
 848هزار و  540تومان در سـال  1396رسـید (نمـودار .)1
تذکر :حداقـل مـزد ماهانـه واقعـی از تقسـیم حداقـل مزد
ماهانـه اسـمی بـه شـاخص قیمتهـای سـال پایـه 1395
که توسـط بانک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران گزارش
میشـود ،بـه دسـت آمـده اسـت.
همانگونه کـه در نمودار ( )2نشـان داده شـده ،کاهش قدرت
خرید دسـتمزدها طـی ایـن دوره بـه ایـن دلیل ایجاد شـده
که در برخی سـالها (بـه طور مشـخص ،سـالهای  1391و
 )1390، 1387 ،1392نـرخ رشـد حداقـل مزد از نـرخ تورم
کمتـر بـوده اسـت .بـا ایـنحـال ،از سـال  1393نرخ رشـد
حداقـل مـزد از نرخ تـورم بیشـتر بـوده و بـا ادامه ایـن روند،
قـدرت خریـد حداقـل مـزد از سـال  1386پیشـی خواهـد
گرفت(نمـودار .)2
بـرای ارزیابـی سـطح حداقـل مـزد نسـبت بـه وضعیـت
اقتصـادی و اجتماعـی کشـورها معمـوال از شـاخص نسـبت
حداقل مزد به مـزد میانه یا متوسـط مزد کشـورها اسـتفاده
میشـود .نظر به اینکه دسترسـی بـه اطالعات مـزد میانه در
کشـور وجـود نداشـته ،نسـبت حداقل مـزد به متوسـط مزد

کشـور در این نوشـتار مورد بحث قـرار میگیرد .در راسـتای
دسترسـی بـه سـطح دسـتمزد متوسـط کشـور میتـوان
متوسـط هزینـه خانوارهـای بـا یک نفـر شـاغل کـه در آمار
هزینـه و درآمـد خانوارهای مرکز آمـار ایران قابل دسترسـی
اسـت را بـا تقریبـی نمایانگر متوسـط درآمـد نیـروی کار در
نظـر گرفـت .بـا ایـن فـرض ،متوسـط درآمـد نیـروی کار در
سـال  1394معادل  2میلیون و  344هزار و  425تومان بوده
اسـت .با در نظـر گرفتـن حداقـل مـزد ماهانـه در این سـال
( 712هـزار و  425تومـان) ،نسـبت حداقل مزد به متوسـط
مزد کشـور حـدود  30درصد خواهـد بـود .داده دیگـری که
میتواند تقریبی از متوسـط مزد کشـور باشـد سـرانه جبران
خدمات شـاغالن کارگاههای صنعتی کشـور اسـت .بر اساس
آخریـن اطالعـات منتشـر شـده از سـوی مرکـز آمـار ایران،
سـرانه جبران خدمات شـاغالن در سـال  2 ،1394میلیون و
 207هـزار و  502تومان بوده اسـت .بـا اسـتفاده از این رقم،
نسـبت حداقـل مزد بـه متوسـط مـزد کشـور در حـدود 32
درصـد بـرآورد میشـود.
بررسـی نسـبت حداقل مزد به متوسـط مـزد در کشـورهای
توسـعهیافته اروپایی نشـان میدهد نسـبت یاد شـده عموما
کشور

استرالیا

آمریکا

اندونزی

چین

ژاپن

فرانسه

فیلیپین

ونزوئال

ایران

نرخ تورم رسمی اعالمی
استانداردهای عمومی زندگی کارگران
عوامل اقتصادی از قبیل سطح بهرهوری ،تورم و اشتغال
نیازهای کارگران کمدرآمد
هزینه زندگی
تورم
درآمد مورد نیاز برای حفظ استانداردهای زندگی در سطحی
باالتر از خط فقر
سطح عمومی دستمزدها
بهرهوری نیروی کار و سود کارفرمایان
حداقل نیازهای معیشتی
هزینه زندگی
ظرفیت بنگاهها
دستمزد رایج بازار
شرایط بازار کار ،رشد اقتصادی و درآمد سرانه
کارایی نیروی کار
حداقل هزینه زندگی برای برآورد ه کردن نیازهای اساسی
کارگران و خانوادههایشان
میانگین سطح دستمزد کل جامعه
بهرهوری
شرایط اشتغال در کشور
تفاوت میان مناطق در زمینه توسعه اقتصادی
مزایای تامیناجتماعی
هزینه امرار معاش کارگران
دستمزد کارگران در شرایط مشابه
ظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل مزد
نیاز کارگران و خانواده آنها
متوسط دستمزد کارگران ساده
تورم
عوامل اقتصادی نظیر وضعیت اقتصادی ،بهرهوری و اشتغال
تغییرات هزینه زندگی در مناطق مختلف
نوسان قیمتها
بهرهوری نیروی کار
سطح توسعه منطقه
شرایط کسبوکار
هزینه زندگی خانوار
مقیاس بنگاه
عوامل اقتصادی نظیر وضعیت اقتصادی
تورم
متوسط هزینه زندگی خانوار کارگران
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جدول شماره ()۱

معیارهای مورد استفاده برای
تعیین و تعدیل حداقل مزد و
دوره زمانی تعدیل در کشورهای
منتخب

نرخ افزایش حداقل دستمزد (درصد)
طول دوره تعدیل
ساالنه

نامنظم

حداقل یکبار در هر دو سال
به صورت منطقهای و به تفکیک بخشها

ساالنه -به صورت منطقهای

ساالنه -به صورت منطقهای و به تفکیک بخشها

ساالنه و در برخی موارد بیش از یکبار در سال

ساالنه -به صورت منطقهای

حداقل یکبار در سال -به صورت منطقهای

ساالنه
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