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پرونده اصلی

بازار کار ایران با
معضلی دست
به گریبان است
که میتوان آن را
«دستمزدهای
فقیرانه» نامید.
این معضل مزمن
هم ریشههای
اقتصادی دارد
و هم خاستگاه
سیاسی-اجتماعی

جدول شماره ()۱

ما به التفاوت دستمزد و تورم در
سالهای مختلف

کار و نرخ بیکاری تا رکود یــا رونق اقتصادی و قدرت چانهزنی
جمعی ،منطقا نمیباید اثر مستقیمی بر آن بگذارد .کسبوکار
گرفتار رکود باشد یا نباشــد ،نیروهای کار صاحب اتحادیهها
و سندیکاهای کارگری باشــند یا نباشند ،عرض ه نیروی کار بر
تقاضای آن پیشی گرفته باشــد یا نه ،هیچیک از این شرایط
قانونا نمیبایســت معیارهای دوگانه تعیین حداقل دستمزد
را ملغی کند یا به حال تعلیق درآورد .فرمول حداقل دستمزد
صریح است :نرخ تورم و سبد معیشتی را در هر صورت میباید
لحاظ کرد .با این همه ،میدانیم که تعیین حداقل دستمزد در
عمل نه یک فرمول دو متغیره که فرمولی چندمتغیره اســت.
بسته به برهههای گوناگون تاریخی ،متغیرهایی چون مصالح
سیاسی ،شرایط کلی حاکم بر نظام اقتصادی یا قدرت چانهزنی
طرفهای ذینفع در اینکه حداقل دستمزد چه سرنوشتی پیدا
کند مستقیما اثرگذار بودهاند .در ادامه بررسی خواهیم کرد که
هر یک از معیارهای دوگان ه تعیین حداقل دستمزد به راستی تا
چه حد لحاظ شدهاند.
اینکه نرخ حداقل دستمزد ساالنه متناسب با نرخ تورم افزایش
یابد یا نه ،همــواره تابع موقعیت کلیتر فضای کســبوکار و
شــرایط عامتر نظام اقتصادی در ایران بوده اســت .به عنوان
نمونه ،در سالهای جنگ ،غیر از سال  ،64نرخ افزایش حداقل
دســتمزد کمتر از نرخ رشــد تورم بود تا جایی که در فاصله
سالهای  60تا  63حداقل دستمزد با وجود تورم باال عمال ثابت
ماند و کوچکترین تغییری نکرد .اما در دوران پس از جنگ ،در
بره ه دولتهای سازندگی و اصالحات ،حداقل دستمزد عموما،
غیر از چند استثنای انگشتشمار ،باالتر از نرخ تورم بوده است.
در اوایل دهه  90این روند به واسط ه رکود تورمی اقتصاد ایران
از یک طرف و تضعیف سیاســی قدرت چانهزنی تشکلهای
کارگری از طرف دیگر ،برای ســه ســال دچار وقفه شد و نرخ
تورم از درصد افزایش حداقل دســتمزد پیشی گرفت .همین
امر ،قدرت خرید نیروهای کار را به شــدت کاهش داد که به
فقیرانهسازی دستمزدها انجامید (جدول یک) .
به واسطه سیاســتهای ضدتورمی دولت اعتدال ،از سال 92
به بعد بار دیگر حداقل دســتمزد از نرخ تورم پیشی گرفت .به
این اعتبار ،ظاهرا قدرت خریــد کارگران در این برهه تا حدی
تقویت شده است .این نتیجهگیری اما شــتابزده است .برای
تعیین حداقل دستمزد ،چنانکه از نص صریح خود قانون کار نیز
پیداست ،عالوه بر نرخ تورم میباید به حداقل معاش هم نظر
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داشت .با این حال ،سالهاست که معیار تناسب حداقل دستمزد
با سبد معیشــتی خانوار نادیده گرفته میشود .اساسا در کل
سالهای پس از انقالب میان حداقل دستمزد و سبد معیشتی
فاصل ه فزایندهای در کار بوده است و این یعنی حداقلبگیرها از
تامین کمینههای یک معاش آبرومندانه همواره ناتوان بودهاند.
به تعبیر صریحتر ،سالهاســت که نرخ حداقــل مزد در ایران
نمیتواند نیروی کار حداقلبگیر را از زندگی فقیرانه نجات دهد.
در این حالت ،کار فقرزدا نیست ،حال آنکه کمترین انتظاری که
از کار کردن و شغلداشــتن میرود آن است که به فرد امکان
دهد خود را از تل ه فقر بیرون بکشد .در اینجا الزم نیست خودمان
را درگیر انواع و اقسام تعاریفی کنیم که از فقر وجود دارد .عجالتا
فقر را به معنای ساده و سرراست ناتوانی از تامین ابتداییترین
و حداقلیترین نیازهــای مادی یک زندگی انســانی تعریف
میکنیم .سبد معیشتی قرار است با مشخصکردن اساسیترین
کاالهایی که هر خانواری میباید از آنها برخوردار باشد مبنایی
برای فقیر نبودن به دســت دهد .هزینه پولی تامین این سبد
همان «خط فقر» است .حداقل دستمزد باید به میزانی باشد
که به اتکای آن بتوان کاالهای اساســی این سبد را تهیه کرد.
برآوردهای مختلفی از محاسب ه رقم این سبد در ایران وجود دارد
که بیش از هر چیز به ایــن برمیگردد که هر یک از طرفهای
ذینفع اساسا چه کاالهایی را در شمار کاالهای اساسی این سبد
لحاظ میکنند یا نمیکنند .روشن است که نهادهای کارفرمایی
میکوشند این سبد را هرچه کوچکتر و هرچه ارزانتر تعریف
کنند و در برابر گروههای کارگری جدوجهد میورزند که این
سبد را سنگینتر کنند و کاالهای بیشتری را در آن جا دهند.
بنابراین تعریف «عینی»ای از سبد معیشتی خانوار وجود ندارد
و تکلیف آن همواره از خالل ستیزها و چانهزنیهای ذینفعان
روشن میشود .به عنوان نمونه ،در مذاکرات مربوط به تعیین
حداقل دستمزد سال  96در نهایت بر هزینه  2میلیون و 480
هزار تومانی سبد معیشتی خانوار توافق شد .با این همه ،سبد
معیشتی هیچگاه مبنایی برای تصمیمگیری شورای عالی کار
برای تعیین حداقل دســتمزد قرار نگرفته ،کمااینکه حداقل
دستمزد سال  96با اختالفی چشمگیر از هزین ه سبد معیشتی،
 930هزار تومان تعیین شــد .همین رویه را برای سال  97نیز
شاهد بودیم .در حالیکه کمیت ه مزد شورای عالی کار خط فقر
یا همان سبد معیشتی سال  97را  2میلیون و  670هزار تومان
اعالم کرد اما حداقل دستمزد سال  97در نهایت از یک میلیون
و  116هزار تومــان تجاوز نکرد .چنانکه پیداســت در تعیین
حداقل دستمزد سالهاست که تنها معیار نرخ تورم مالک قرار
میگیرد و تناسب حداقل دستمزد با استانداردهای اولی ه زندگی
یا همان خط فقر ،پاک از نظر دور میماند .با این اوصاف ،بازار کار
ایران تا جایی که به حداقلبگیرها مربوط میشود ،با معضلی
دست به گریبان است که میتوان آن را «دستمزدهای فقیرانه»
نامید .بروز این معضل مزمن هم ریشههای اقتصادی دارد و هم
خاستگاههای سیاسی  -اجتماعی .وجه اقتصادی آن به انباشت
تاریخی عقبافتادگی حداقل دستمزد از نرخ تورم و هزین ه سبد
معیشتی مربوط میشود (و خود این را نیز باید در متن شرایط
حاکم بر بازار کار ،موقعیت کســبوکارهای کوچک و بزرگ،
سطح بهرهوری یا به تعبیر شاید دقیقتر ،ارزشآفرینی نیروی
کار و در یک کالم ،نظام اقتصادی ایران بررســی کرد) و وجه
سیاسی  -اجتماعی آن به اتحاد استراتژیک دولت و نهادهای
کارفرمایی در برابر تشکلهای کارگری ربط پیدا میکند که در

