معیشتیشان را نمیدهد گالیه دارند و نهادهای کارفرمایی از
رکود کسبوکار و مصائب بنگاهداری مینالند و مدعیاند که
پرداخت دســتمزدهای باال از توانشان خارج است .دولت نیز
عموما به نقــش میانجیگرانه خود رضایــت میدهد و نقش
فعاالنهتری نمیتواند ایفاکند .ب ه زعم برخی متخصصان ،دولت
ق کسبوکار) نداشته
استراتژی روشنی برای رشد اقتصادی (رون 
و برنام ه مدونی برای عدالت اجتماعی (توزیع متوازن درآمدها)
اتخاذ نکرده است .بیتردید همنشینی رشد اقتصادی و عدالت
اجتماعی حتی در آرمانیترین شــرایط هم به سادگی میسر
نیست ،چه رسد به وضعیت رکودزده آنومیک نظام سیاسی-
اقتصادی ایران .با این همه و تا جایی که به مسال ه تعیین حداقل
دستمزدها مربوط میشود ،ذکر چند نکته ضروری است:
اول .ساختار تعیین حداقل دستمزد میباید موضوع گفتوگوی
انتقادی قرار گیرد .به نظر میرسد الگوی حداقل دستمزد ملی
که نســبت به دو عامل تعیینکننده منطقه جغرافیایی و نوع
صنعت (سرمایهبر یا کاربر بودن) بیتفاوت است دیگر آنقدرها
جوابگو نیست .میتوان به الگوهای کارآمدتری اندیشید.
دوم .راه حمایت از تولید ملی و رونقبخشــی به کسبوکار از
«ســرکوب مزدها» نمیگذرد .سالهاســت که اولین و بعضا

تنها سیاستی که دولت برای تسهیل شرایط کسبوکار و رونق
فعالیتهای اقتصادی در پیش گرفتــه تضعیف نیروهای کار
است ،از دامنزدن به رویههای موقتیسازی و بیثباتسازی
گرفته تا سازوکارهای ارزانسازی و تشکلزدایی .تداوم چنین
سیاســتی به جامعهای گرفتار نابرابری و شکافهای فزاینده
طبقاتی خواهد انجامید که دیر یا زود به بحرانهای اجتماعی
بدل خواهد شد.
ســوم .تا جایی که به گروههــای پایین درآمــدی  -از جمله
حداقلبگیرها  -مربوط میشــود ،افزایش دســتمزد آنها به
حدی نیســت که منجر به پسانداز و نهایتا ســرمایهگذاری
شود .دستمزدهای افزایشیافت ه این گروهها اغلب صرف خرید
کاالها و خدمات داخلی میشود ( .)1996 ,Praschدر سالی
که شعار رســمیاش «حمایت از کاالی ایرانی» است احتماال
بهترین سیاستی که میتوان در پیش گرفت تحریک تقاضای
موثر شهروندان از راه تقویت قدرت خرید آنهاست که دستکم
یکی از روشهایش افزایش هم ه سطوح مزدی است .همچنین
میتوان از راهکارهایی نظیر اختصــاص کارتهای اعتباری
خرید کاالی ایرانی برای حداقــلمزدبگیران (عالوه بر حقوق
دریافتی) نیز سود جست.
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 . 4از کنار یک احتمال نباید به
سادگی گذشت و آن ،گرایش
برخی بنگاهها به بازار کار
غیررسمی در صورت افزایش
حداقل دستمزد است .به
سهولت میتوان حدس زد
بسیاری از بنگاههای اقتصادی
برای اینکه بتوانند از نیروی
کار ارزان بهره بگیرند به سراغ
کارگرانی خواهند رفت که
به دلیل بیکاری مزمن و فقر
معیشتی حاضرند کمتر از
دستمزد قانونی دریافت کنند
اما در نهایت شغلی داشته
باشند .به تعبیری ،شرایط
سختگیران ه حاکم بر مزدهای
قانونی تقالی بنگاهها برای
دورزدن قانون را تشدید میکند
و به بازار کار غیررسمی دامن
میزند .این واقعیت طبعاً
در شرایطی که نرخ بیکاری
باالست و عرض ه نیروی کار به
تقاضای آن میچربد و «ارتش
ذخیر ه نیروی کار» انتظار
میکشد که «در هر صورت»
شغلی به دست آورد – حتی
شغلی غیراستاندارد ،بیثبات و
کمدرآمد_ تشدید میشود.
 . 5چنانکه میدانیم رکود
اقتصادی سالهای اخیر ایران
بیش از هر چیز نتیج ه «بحران
تقاضا» است که ریشه در کاهش
قدرت خرید خانوار دارد .برای
همین است که دولت برای
خروج از رکود به سیاست
تحریک تقاضا  -از طریق اعطای
وام و کارتهای اعتباری برای
خرید محصوالت داخلی  -روی
آورده است .افزایش متناسب
دستمزدها نیز ،از منظر اقتصاد
کالن که بنگریم ،میتواند به
افزایش تقاضای کل و رونق
کسبوکار منجر شود.
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