در ســاحت نظری نیز اوضاع و احوال کموبیش از همین قرار
است :میان پارادایمهای اقتصادی از حیث اینکه وجود چیزی
چون حداقل دستمزد را اساســا ضروری ارزیابی میکنند یا
آن را برای نظــام اقتصادی در کل و برای فضای کســبوکار
به طور مشــخص بیثمر یا حتی مخل میداننــد ،اختالفات
آشتیناپذیری وجود دارد .عالوه بر این ،بر سر حداقل دستمزد
باال یا پایین هم دعوای نظری پرحاشیهای در جریان است .این
امر ،دستکم تا حدی ،ریشــه در این حقیقت دارد که تعارض
منافع طرفهای یک رابطه اقتصادی در «لحظه دستمزد» به
مستقیمترین و بیواسطهترین سطح خود میرسد.
قانون حداقل دستمزد قرار اســت این تعارض را به نفع طرف
ضعیفتر این رابطه که نیروی کار باشــد تعدیل کند .به این
اعتبار ،قانون حداقل دستمزد اساســا قسمی سیاستگذاری
حمایتی اســت .اما این قانون مشخصا بناســت از چه کسانی
حمایت کند؟ به بیان ســادهتر ،این قانون دقیقا چه گروهی را
هدف گرفته است؟ چنانکه میدانیم نیروی کار آموزشدیده
و تحصیلکردهای که ماهر و مجرب است و تقاضای فزایندهای
نیز برای کارش وجود دارد ،دستمزد باالیی میگیرد یا دستکم
اینکه دستش در چانهزنی برای مزد باال یا افزایش دستمزد باز
اســت .اما نیروی کار غیرماهر تازهکاری که تجرب ه چندانی در
بازار کار ندارد چطور؟ قیمــت چنین نیرویی که منطقا ناگزیر
است فرودستترین و بیارجترین کارها را انجام دهد ،بهویژه
در شرایطی که جامعه گرفتار رکود مزمن یا بیکاری فزاینده یا
در بدترین حالت ،هر دوی اینها باشد ،بسیار ارزان است ،اغلب
اوقات ارزانتر از حدی که قادر باشــد به اتکای آن حداقلهای
ش روزمرهاش را تامین کند .قانون حداقل دستمزد در مقام
معا 
یک سیاستگذاری حمایتی قرار است از همین کارگر تازهکار
غیرماهر که در بازار کار موقعیت شکنندهای دارد ،پشتیبانی و
حمایت کند .مفروض بنیادین این قانون آن است که دستمزد
هر کارگر ،فارغ از اینکه چه کاری انجام میدهد و کارش چقدر
ارزش تولید میکند یــا بهرهوری کارش چقدر اســت و نوع
قراردادش چیست ،حداقل میبایســت به اندازهای باشد که
بتواند از طریق آن از پس تامین هزینههای زندگی برآید .به بیان
دیگر ،هر کس که کار میکند باید قادر باشد به واسطه مزدی
که از قِبَل کارکردنش دریافت میکند از استانداردهای حداقلی
یک زندگی آبرومندانه بهرهمند باشــد .حداقل دستمزد اما،
عالوه بر این ،به مثاب ه یک «پای ه مزد» نیز عمل میکند .طبیعی
است که هر چقدر این پایه باالتر باشد دیگر مزدها نیز – یعنی
مزدهای غیرحداقلی – باالتر خواهند بود .به بیان روشنتر ،نرخ
حداقل دستمزد فقط حداقلبگیرها را متاثر نمیکند بلکه بر
کلی ه سطوح دســتمزدی نیروهای کار اثر میگذارد و افزایش

آن به دیگر دستمزدها نیز تسری مییابد 1.تا جایی که به کشور
ما مربوط میشود« ،شورای عالی کار» حین تعیین نرخ ساالنه
حداقل دســتمزد عمال «پایه مزد» هر سال را تعیین میکند
که دیگر سطوح دستمزدی نیز یا متناســب با درصد افزایش
ساالنه حداقل دســتمزد و یا کمتر از آن افزایش مییابند .به
عنوان نمونه ،در ســال  95حداقل دســتمزد و دیگر سطوح
دستمزدی جملگی  14درصد افزایش یافتند .در سال  96اما
به حداقل دستمزد  14/5درصد و به دیگر سطوح دستمزدی
 12درصد اضافه شد .چنانکه از شواهد و قرائن پیداست در سال
 97اختالف نسبتا چشمگیری میان افزایش حداقل دستمزد و
افزایش دیگر سطوح دستمزدی در کار خواهد بود .در حالیکه
شورای عالی کار بر افزایش  19/8درصدی حداقل دستمزد به
توافق رسیده ،مذاکره بر سر افزایش دیگر سطوح دستمزدی
همچنان ادامه داد .نهادهای کارفرمایی افزایش  8/5درصدی –
متناسب با نرخ تورم – را پیشنهاد دادهاند ،دولت به افزایش 12
درصدی نظر دارد و تشکلهای کارگری از افزایش  14درصدی
دفاع میکنند .به نظر میرســد در نهایت بر پیشنهاد دولت
اجماع حاصل شود.

حسام سالمت
دانشجوی
دکترای جامعهشناسی
اقتصادی دانشگاه تهران
گروه نظرسنجی و
افکارسنجی موسسه عالی
پژوهش تامیناجتماعی

تا جایی کــه به قانــون کار مربوط
شورای عالی کار
میشــود ،مــاده  41آن تکلیــف
دستمزد:
و حداقل
سازوکار تعیین حداقل مزد را بدون
نرخ تورم و سبد
هیچ ابهامی روشن کرده است:
معیشتی
«شــورای عالی کار هرساله موظف
اســت میزان حداقل مزد کارگران
را برای نقاط مختلف کشــور و یا صنایع مختلــف با توجه به
معیارهای ذیل تعیین نماید )1 :حداقل مزد کارگران با توجه به
درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی اعالم
میشود )2 .حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی
کارگران و ویژگیهای کار محولشده را مورد توجه قرار دهد
باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط
آن توسط مراجع رسمی اعالم میشود تامین نماید».
چنانکه پیداست حداقل دستمزد به واسطه تناسباش با نرخ
تورم با حفظ «قدرت خرید» و به واســطه تناسباش با سبد
خانوار با تامین «حداقل معاش» پیوند دارد .به تعبیر روشنتر،
حداقل دســتمزد میبایســت هم قدرت خرید نیروی کار را
همساز با نرخ ســاالنه تورم حفظ نماید و هم شرایط حداقلی
معاش خانوار را هماهنگ با قیمت کاالهای اساســی یا همان
سبد معیشتی تامین کند .بنابراین تا جایی که پای قانون کار
در میان است تعیین حداقل دســتمزد فرمول مشخصی دارد
که شرایط حادث و تاریخی ،از وضعیت عرضه و تقاضای نیروی
شمار ه  38خرداد ماه 1397
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