نهایت طرف کارگری مذاکرات «شــرکای اجتماعی» 2بر سر
حداقل دستمزد را به گونهای سیستماتیک از پیگیری جدی و
موثر منافع نیروهای کار ناتوان ساخته است.
چنانکه باید تا اینجا روشن شده باشد،
قانون حداقل دســتمزد ســازوکار
اقتصاد سیاسی
مداخلهگرانهای است جهت تنظیم
حداقل دستمزد
قیمت نیروی کار در بازارهای کار .اما
به راستی آیا این سیاست حمایتی از
حیث اقتصادی موجه است؟ اجماع
فراگیری بر سر پاسخ چنین پرسشی وجود ندارد ،با این همه
تمایل اغلــب نظریههــای اقتصادی رایــج کــه از پارادایم
نئوکالسیک تغذیه میکنند این است که به این پرسش پاسخ
منفی دهند 3.در واقع آنچه در نهایت تکلیف چنین پرسشی را
مشــخص میکند آن اســت که بــازار را نهاد خودبســنده
خودانگیختهای فرض بگیریم که به اتکای «دست نامریی»اش
همیشه و تحت هر شرایطی بهترین تصمیمها را میگیرد و یا آن
را همچون نهادی بفهمیم که دستکم در مواردی ،نباید به حال
خود رها شود و در عوض میبایست الاقل تا حدی آن را به اتکای
دولت یا نهادهای عمومی یا تشــکلهای مدنی ،تنظیم کرد و
سامان داد .طبعا بازارگرایان ،کمتر یا بیشتر ،با تعیین حداقل
دستمزد به مثاب ه رویهای تنظیمی مخالفاند و بر این نظرند که
قیمت نیروی کار میبایســت در بازار مشخص شود .در سوی
دیگر اما ،مداخلهگرایان معتقدند اعتماد نامشــروط به بازارها
وجهی ندارد و لزوما اینگونه نیست که بازارها همواره «درست»
عمل کنند .مثال در بــازاری چون بــازار کار ،اگر هیچ ضابطه
الزماالجرایی در کار نباشــد دســت کارفرمایان در تحمیل
شرایطشان به نیروی کار تماما باز خواهد بود و این به سهولت
میتواند به بهرهکشــی فزاینده از کارگــران بینجامد .دوگانه
متخاصم بازارگرایی و مداخلهگرایی ،از طیفبندی درونی خود
این دو رویکرد که بگذریم ،به طــرح دعاوی معارضی در قبال
حداقل دستمزد انجامیده و به مناقشات پایانناپذیری دامن زده
که تا همین امروز نیز ادامه داشت ه است( .)Herr, 2009در ادامه،
ابتدا دعاوی بازارگرایان مخالف قانون حداقل دستمزد یا مخالف
حداقل دســتمزد باال را به بحث خواهیم گذاشت .سپس ،اهم
دعاوی مدافعان قانون حداقل دستمزد یا حداقل دستمزد باال
را ارزیابی خواهیم کرد.
مخالفان حداقل دســتمزد دالیل
متنوعی برای مخالفتشــان اقامه
اول:
میکنند .دو دلیل عمده آنها از این
بازارگرایان مخالف
قرار است:
الف .یک اصل ساده اقتصادی وجود
دارد که میگویــد زمانی که قیمت
یک کاال افزایش پیدا کند تقاضــای آن کاهش خواهد یافت.
نیروی کار نیز یک کاالست و به همین دلیل ساده ،اگر قیمت
آن  -همان دســتمزد  -باال برود تقاضا برای آن کم میشــود
و این پیامدی جز افزایش بیکاری نخواهد داشــت .مطالعات
تجربی اخیر اما این دعوی را تا حد زیــادی رد میکنند .این
مطالعات نشان دادهاند در صورتی که حداقل دستمزد و دیگر
سطوح دســتمزدی به گونهای متعادل افزایش یابند عمال اثر
چشــمگیری بر کاهش اشتغال نخواهد داشــت (Schmitt,

 .)2013مخالفان حداقل دستمزد باال فرض میگیرند که اولین
واکنش کارفرمایان در قبال افزایش دســتمزدها آن است که
شماری از نیروی کار خود را اخراج کنند یا از استخدام نیروی
کار جدید اجتناب ورزنــد .در عمل اما تنوعــی از واکنشها
وجود دارد :از کاهش دیگــر هزینهها و صرفهجویی در مخارج
تا بازآرایــی فرایند تولید جهت افزایش بهــرهوری ،از کاهش
ساعات کار (یا لغو اضافهکار) تا افزایش نسبی قیمت کاالها یا
خدمات 4.مخالفان حداقل دستمزد باال بر این باورند که ارزان
بودن نیروی کار سبب میشود که کارگران کممهارت جذب
بازار شوند ،نرخ اشــتغال باال برود و از این راه ،رونق اقتصادی
حاصل شود .در اینجا نیز شواهد تجربی موید درستی این دعوی
نیست( .)Prasch, 1996پایینبودن دستمزدها بیش از هر چیز
به شکاف درآمدی دامن میزند ،غیر از اینکه ارزانسازی نیروی
کار ،خود ،دستکم تا حدی ،مشروط به نرخ باالی بیکاری است،
یعنی به مازاد عرضه نیروی کار به تقاضای آن :در شرایطی که
«ارتش ذخیره»ای وجود دارد که برای یافتن کاردســتوپا
میزند کارفرما میتواند شــرایطاش از جمله «کار ارزان» را
جویندگان کار تحمیل کند.
ب .افزایش دستمزد نیروی کار یک بنگاه اقتصادی هزین ه تولید
را افزایش میدهد و این ،الــف) به قیمت کاالها یا خدماتی که
بنگاه تولید میکند سرایت خواهد کرد ،به این دلیل ساده که
بنگاه میکوشــد افزایش هزین ه تولید را از راه باال بردن قیمت
محصوالتش جبران کند .ب) افزایش قیمت کاالها و خدمات
بیش از همه به زیان خود حداقلبگیرهــا خواهد بود؛ چراکه
باالرفتن قیمتهــا در نهایت افزایش دســتمزد آنها را خنثی
میکند .در یک کالم ،افزایش دســتمزدها (از جمله حداقل
دستمزد) به تورم دامن میزند .برای ارزیابی صحت و سقم این
ادعا باید سهم دســتمزد در هزینههای تولید را بررسی کنیم.
طبق اطالعات مرکز آمار ایران در ســالهای  1386 ،1373و
 1392سهم هزین ه نیروی انسانی (به تعبیر مرکز آمار« :جبران
خدمات مــزد و حقوقبگیران») از کل هزینههــای تولید در
«کارگاههای صنعتی  60نفر کارکن و بیشتر» به ترتیب ،14/6
 8/8و  4/6درصد بوده اســت (به نقل از ریاضی.)1396:99 ،
چنانکه پیداست در  20سال اخیر از سهم دستمزدها در هزینه
تولید صنایع گوناگون پیوســته کاسته شــده است .این روند
نزولی دستکم دو دلیل عمده دارد .دلیل اول به افزایش سهم
سرمایه (مشخصا «سرمای ه ثابت» :ماشینآالت و تکنولوژی) در
کارگاههای صنعتی مربوط میشود و دلیل دوم به رشد کمتر
سطح دستمزدها در قیاس با دیگر هزینههای تولید .البته باید
توجه داشــت که آمارهای مذکور گویای میانگین یا متوسط
سهم دستمزدها در هزینههای تولید کارگاههای صنعتی است.
این نسبت در هر کارگاه صنعتی از حیث اینکه سرمایهبر باشد
یا کاربر تفاوت میکند .دامنه نوســان سهم نیروی انسانی در
هزینههای تولید در سال  92بین  0/6تا  28/9درصد بوده است.
طبعا هرچه یک کارگاه صنعتی کاربرتر باشــد سهم افزایش
دســتمزدها در هزینههای تولید آن بیشتر است .در سال 92
صنایع «تولید پوشاک» (با  28/9درصد)« ،بازیافت» (با 28/6
درصد)« ،تولید سایر وســایل حملونقل [غیرموتوری]» (با
 24/1درصد) و «تولید مبلمان» (با  19/6درصد) کاربرترین و
صنایع «پتروشیمی» (با  0/6درصد)« ،تولید مواد و محصوالت
شیمیایی» (با  4/1درصد)« ،تولید رادیو و تلویزیون» (با 4/8
درصد) و «تولید مــواد غذایی و آشــامیدنی» (با  6/6درصد)
شمار ه  38خرداد ماه 1397

 . 1ژوزف استیگلیتز همین
واقعیت را به زبان دیگری بیان
میکند« :عالوه بر افرادی که
حداقل دستمزد را دریافت
میکنند ،ساختار مزد دیگر
کارگران گروههای پایین
درآمدی نیز بر مبنای حداقل
دستمزد تعیین میشود .شواهد
اقتصادسنجی در تغییرات
حداقل دستمزد نشان میدهد
درآمد کارگرانی که کمی
بیشتر از حداقل دستمزد
دریافت میکنند ،به ویژه مزد
کارگرانی را که در  10درصد
پایین مزدبگیران قرار دارند،
ت تاثیر قرار میدهد».
تح 
(استیگلیتز)63 :1395 ،
 . 2در ادبیاتی که سالهای اخیر
پیرامون سهجانبهگرایی شورای
عالی کار شکل گرفته است،
از گروههای ذینفع درگیر
در مذاکرات تعیین حداقل
دستمزد به «شرکای اجتماعی»
تعبیر میشود .تو گویی
دولت ،نهادهای کارفرمایی و
تشکلهای کارگری به قیاس
شرکای یک بنگاه اقتصادی
در نهایت مشترکالمنافعاند
و سود و زیان یکی ،سود و
زیان همه است .این تعبیر اما
بیش از هر چیز قسمی تلطیف
خشونت عینی واقعیت به مدد
ظاهرسازی زبانی است.
 . 3در اکثر قریب به اتفاق
کتابهای درسی رشته اقتصاد
که از منظر پارادایم اقتصادی
نئوکالسیک نوشته شدهاند با
قانون حداقل دستمزد به مثابه
سازوکاری که به چسبندگی
(انعطافناپذیری) دستمزدها
منجر میشود و از این راه به
بیکاری دامن میزند ،مخالفت
شده است .فرض پایهای اقتصاد
نئوکالسیک آن است که
دستمزدها میباید متناسب با
عرضه و تقاضای بازارهای کار
انعطافپذیر باشند .از این رو ،هر
آنچه در برابر کاهش دستمزدها
مانعتراشی کند درخور نکوهش
است؛ از قانون حداقل دستمزد
گرفته تا اتحادیههای کارگری.
محض نمونه نگاه کنید به
(منکیو.)1391 ،
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