قلمرورفاه

پرونده اصلی

د ستمزد به مثابه اخالق

حداقل دستمزد با قسمی «اقتصاد
اخالقی» پیوند دارد ،به این معنا
که اشتغال را به کرامت انسانی و
عدالت اجتماعی گره میزند :هر
فردی که کار میکنــد میباید از
حداقلهای معاش بهرهمند باشد.
قانون حداقل دســتمزد سیاستی
است علیه مزدهای فقیرانه.
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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

سرمایهبرترین کارگاههای صنعتی بودهاند (به نقل از همان) .با
این اوصاف ،اثر تورمی افزایش سهم دستمزدها در هزین ه تولید
در صنایع مختلف یکسان نیست .با این همه ،اگر متوسط سهم
دستمزدها در کل صنایع را لحاظ کنیم ( 4/6درصد) اثر تورمی
آن عمال بسیار ناچیز است .مطالعات تجربی اخیر نیز بالاثر بودن
نسبی افزایش حداقل دستمزد بر تورم را نشان دادهاند (ن.ک به
کردبچه و دیگران.)1395 ،
موافقان حداقل دســتمزد در میان
اقتصاددانان و نظریههای اقتصادی
دوم:
در اقلیتانــد .با این همــه دالیل
مداخلهگرایان
موافق
موافقت آنها همچنان دالیل موجهی
باقی مانده است .در ادامه به اختصار
به اهم این دالیل اشاره خواهیم کرد:
الف .حداقل دستمزد با قسمی «اقتصاد اخالقی» پیوند دارد،
به این معنا که اشتغال را به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی
گره میزند :هر فردی که کار میکنــد میباید از حداقلهای
معاش بهرهمند باشــد .قانون حداقل دستمزد سیاستی است
علیه مزدهای فقیرانه.
شمار ه  38خرداد ماه 1397

ب .افزایش حداقل دســتمزد و متناســب با آن ،افزایش دیگر
سطوح دستمزدی ،بنگاه اقتصادی را وامیدارد تا بهرهوری کل
مجموعه را افزایشدهد .این امر میتواند از راه کاهش هزینههای
جانبی ،دگرگونسازی مبدعان ه فرایند تولید ،ابتکارات سازمانی،
بهرهگیری از تکنولوژیهای روزآمد ،آمــوزش نیروی کار و یا
ترکیبی از همه یا برخی از این رویهها حاصل شود.
ج .حداقل دستمزد باال از راه افزایش قدرت خرید مزدبگیران به
تحریک تقاضای موثر برای کاالها و خدمات منجر میشود و این
به کسبوکارها رونق میدهد و به نوبه خود به رشد اقتصادی
میانجامد .در مقابل ،فقیرانهســازی دستمزدها و تهیدستی
بخش بزرگی از جمعیت با کسادی کسبوکار و رکود اقتصادی
5
نسبت مستقیمی دارد.

جمعبندی

به نظر میرسد روند مذاکرات ساالنه
«شــرکای اجتماعی» بر سر تعیین
حداقل دســتمزد همواره با چالش
جدی روبهرو اســت .تشــکلهای
کارگری از دستمزدهای فقیرانهای
کــه کفــاف تامیــن حداقلهای

