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شکاف دستمزد :

نســبت حداقل مزد به متوســط
مزد کشــور در حــدود  30تا 32
درصد برآورد شــده ،در حالیکه
نســبت یاد شــده در کشورهای
توســعهیافته اروپایی عموما بین
 40تا  55درصد است
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کشورهاسـت؛ اینکه بـا حداقل مـزد ماهانه در هر کشـور چه
سـبدی میتوان خریداری کرد .بـرای این منظـور میتوان از
حداقل مـزد ماهانه تعدیلشـده با نـرخ برابری قـدرت خرید
( 11)PPPاسـتفاده کـرد .از آنجایـی که دادههـای حداقل مزد
ماهانه کشـورها به واحد پـول داخلی هم در پایـگاه داده ILO
موجود اسـت ،میتـوان بـا اسـتفاده از عامل تبدیـل  PPPکه
توسـط بانـک جهانـی گـزارش میشـود ،بـه مقادیـر حداقل
مـزد ماهانـه کشـورها بر اسـاس شـاخص  PPPدسـت یافت.
عامـل تبدیـل  PPPتعـداد واحدهایـی از پـول یک کشـور را
نشـان میدهـد کـه بـرای خریـد مقادیـر مشـابهی از کاالها
و خدماتـی کـه بـا دالر آمریـکا در ایاالتمتحـده میتـوان
خریداری کـرد در بازار داخلی الزم اسـت 12.مقـدار این عامل
بـرای ایـران در مقایسـه بـا کشـورهای دیگـر قابـلمالحظه
اسـت 13 .این مقدار بـا رشـد زیـادی از  1780/666در سـال
 2004به  8212/146در سـال  2016رسـیده است .کاهش
ارزش ریال در مقابل دالر طی سـالهای اخیـر یکی از دالیل
افزایـش سـریع این عامـل بوده اسـت.
در نمودار ( )5حداقل مـزد ماهانه برخی کشـورهای منتخب
در سـال  2016بـر اسـاس برابـری قـدرت خریـد مقایسـه
شـد هاند .همانگونـه کـه قبلا ذکـر شـد ،اسـاس انتخـاب
کشـورها ،موجود بودن اطالعات در سـال  2016بوده اسـت.
مطابق با نمـودار یاد شـده ،لوکزامبورگ همچنان بیشـترین
حداقـل مـزد را در بیـن کشـورهای منتخـب ارائـه میدهد،
امـا رتبهبنـدی بسـیاری از کشـورها نسـبت بـه نمـودار ()4
تغییـر یافته اسـت .به طور مشـخص ،بلژیـک ،ایرلنـد ،هلند،
آلمان ،فرانسـه ،بریتانیا ،اسـلوونی ،ژاپن و ترکیـه مقام دوم تا
دهم را بـه خود اختصـاص میدهنـد و ایاالتمتحـده ،مالت،
اسـپانیا ،یونان ،پرتغال و لهسـتان پساز آنهـا در رده یازدهم
تـا شـانزدهم جـای میگیرنـد .ایران بـا حداقـل مـزد ماهانه
 988/98دالر بر اسـاس برابری قدرت خریـد در رده هفدهم
قرار دارد .بدیهی اسـت با در نظـر گرفتن حداقل مـزد ماهانه
بـر اسـاس برابـری قـدرت خرید کـه شـاخص مناسـبتری
برای مقایسـه سـطح حداقـل مـزد در کشورهاسـت ،جایگاه
ایـران در بین کشـورها بهبـود یافته اسـت .با این وجـود ،این
مقدار هنوز هم از متوسـط حداقـل مزد ماهانه در  36کشـور
(حـدود  )1016/41کمتر اسـت.
با حـذف چهار کشـور آذربایجـان ،روسـیه ،مالـی و مولداوی
از نمـودار ( )5میتـوان مقایسـه دقیقتـری را با نمـودار ()4
انجـام داد .در ایـن صـورت ،متوسـط حداقـل مـزد ماهانه بر
اسـاس برابری قدرت خرید بین  32کشـور حدود 1114/27
خواهد بـود و بـا توجـهبـه اینکـه تمامـی کشـورهای حذف
شمار ه  38خرداد ماه 1397

شـده حداقل مـزد ماهانـهای کمتـر از ایـران ارائـه میدهند،
ایـران همچنـان در جایـگاه هفدهـم باقـی میماند .ایـن امر
نشـان میدهـد گرچـه مقـدار دالری حداقـل مـزد ماهانـه
کشـور در بیـن  32کشـور از  28کشـور کمتـر اسـت ،امـا
قـدرت خریـد آن تنهـا از  16کشـور مـورد بررسـی کمتـر
اسـت .بـا اینحـال ،ایـن مقـدار هـم از متوسـط کشـورهای
مـورد بررسـی کمتـر اسـت .همچنیـن ،بررسـی و مقایسـه
مقادیـر حداقل مزد ماهانه کشـورها بر اسـاس  PPPدر سـال
 2013نشـان میدهد کـه ایران از بین  97کشـور با متوسـط
 643/79دالر حداقـل مـزد در مقـام  32قـرار میگیـرد.
خاطر نشـان میشـود کـه ایـن مقـدار از متوسـط کشـورها
( 585/41دالر) بیشـتر بـوده اسـت .اگـر ایـن آمـار بـه
سـالهای بعد نیـز تعمیـم داده شـود ،با فـرض اینکـه توالی
کشـورها در سـالهای بعـد هـم ماننـد سـال  2013باشـد،
حداقـل مـزد ماهانـه ایـران بـر اسـاس  PPPاز متوسـط 97
کشـور جهـان بیشـتر اسـت.
به طورکلی ،نتیجـه حاصـل از ارزیابی حداقل مزد در کشـور
را میتـوان در چنـد نکته زیر خالصـه کرد:
گرچـه دسـتمزد ماهانـه اسـمی در طـول یـک دهـه اخیـر
همواره روند رو بهرشـدی داشـته ،امـا حداقل حقـوق واقعی
(حداقـل مزد تقسـیم بر شـاخص قیمتها) با کاهـش مواجه
شـده اسـت .این امر به معنـای کاهـش قدرت خریـد حداقل
مزد در طـول دوره مورد بررسـی اسـت.
بر اسـاس دادههای موجـود ،نسـبت حداقل مزد به متوسـط
مـزد کشـور در حـدود  30تـا  32درصـد بـرآورد شـده ،در
حالیکه نسـبت یاد شـده در کشورهای توسـعهیافته اروپایی
عموما بیـن  40تـا  55درصد اسـت.
در یـک دهـه اخیـر معـادل دالری حداقـل مـزد بهشـدت
کاهـش یافتـه که تـا حـدود زیـادی مرتبط بـا جهـش ارزی
 73درصدی و نـرخ تورم  34/8درصد در سـال  1392اسـت.
در مقایسـه معـادل دالری حداقل مـزد ماهانه در  32کشـور
در سـال  ،2016ایران با حداقل مزد ماهانه حـدود  259دالر
در رتبـه  29و در زمـره کشـورهای پایینتـر از حد متوسـط
(در حـدود  794/77دالر) قرار دارد.
مقایسـه حداقـل مـزد ماهانـه  32کشـور بـر اسـاس قـدرت
برابری خرید ( )PPPدر سـال  2016نشـان میدهـد ایران با
حداقـل مـزد ماهانـه  988/98دالر بر اسـاس برابـری قدرت
خریـد در رده هفدهـم قـرار دارد .ایـن مقـدار هنـوز هـم از
متوسـط حداقل مزد ماهانه در  32کشـور ( )1114/27کمتر
است .خاطرنشـان میشـود این شـاخص مالک مناسبتری
برای مقایسـه بین کشـوری اسـت.

