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پیشگفتار مؤسسه
حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح 
جهانی است. یکی از اهداف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها، حمایت 
و پیشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه 
زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی، حداقل 
کاهش  جهت  بنگاه ها  العمل  عکس  همچنین  می باشد.  دستمزد 
اشتغال و کنترل اثرات تورمی آن در اقتصادها از دیگر دالیل اهمیت 

این متغیر در اقتصاد است.

با توجه به آثار مختلف و بعضاً متفاوت تعیین حداقل دستمزد باید برای 
محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد و کاهش اثرات منفی آن 
هم زمان با تعیین حداقل دستمزد، سیاست های مکمل دیگری هماهنگ 
و همگام با دیگر سیاست های اجتماعی و بازار کار در جامعه به اجرا درآید 
تا سطح زندگی کارگران کم درآمد و خانواده های آنان بهبود یابد. برای 
تعیین هرچه بهتر این سیاست ها شناخت کارکردهای حداقل دستمزد، 
سیستم های مختلف تعیین آن و تجارب سایر کشورها و تاثیرات آن 

می تواند بسیار راهگشا  باشد. 

فارغ از استدالل های موجود موافقان و مخالفان با تعیین حداقل دستمزد 
و بایدها و نبایدهای وضع آن در اقتصاد کشورها، نظام  های موجود حداقل 
دستمزد در جهان داراي پوشش هاي متنوعي هستند به این صورت که 
معموالً یک حداقل دستمزد با نرخ ملي، داراي پوشش عمومي است. 
همچنین سیستم هایي وجود دارد که داراي کاربرد ملي هستند، اما در 
شرایط ویژه شامل استثنائاتي مي شوند که در طبقاتي خاص از کارگران 

»پيشنهاد الگو و روش تعيين حداقل دستمزد با رويکرد منطقه اي در ايران«
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در بنگاه ها یا موقعیت هاي ویژه اعمال مي شوند. همچنین سیستم هاي پ
به بخش هاي ویژه محدود مي شوند  حداقل دستمزدي وجود دارد که 
آسیب پذیرند  بیشتر  که  کارگراني  از  حمایت  منظور  به  کار  این  که 
صورت مي گیرد. این سیستم ها مي توانند با پوشش مشروط، معطوف 
یا چانه زني  نیستند  اتحادیه کارگري  داراي  فعالیت هایي شوند که  به 
جمعي در آنها توسعه یافته نیست. تعیین حداقل دستمزد منطقه ای با 
چنین رویکردی مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همان گونه 
که برابر بودن حداقل دستمزد برای کارگران در دو کشور متفاوت سیاست 
معقولی به نظر نمی رسد، همسان بودن حداقل دستمزد برای کارگران 
مناطق محروم و مناطق برخوردار یا برابر دانستن شرایط زندگی در مناطق 

روستایی با کالن شهرها و شهرهای کوچک نیز صحیح نیست.

از آنجا که عملکرد نهاد های بیمـه ای چـون سازمـان تأمین اجتماعی 
همواره در یک ارتبـاط متقابـل و تنگاتنـگ با  بازار کــار قرار داشتـه و 
در پی واکنش مناسب نسبت به تغییرات این بــازار و حداکثر اثرگذاری 
مثبت بر نظام برنامه ریزی کشور بوده است؛ مؤسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی با درک اهمیت موضوع و کمک به ایفای نقش مؤثر سازمان در 
سیاستگذاری های کالن کشور در بخش اشتغال و بازار کار، بررسی امکان 
پذیری و چگونگی تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای در کشور 
را مورد توجه قرار داده است. روش های مختلف تعیین دستمزد )اعم از 
یک نرخی، چند نرخی بر اساس منطقه، چند نرخی بر اساس بخش های 
صنعت و ...( و تجارب سایر کشورها را، معایب و مزایای هریک و تاثیرات 
آن بر عوامل مختلف با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران و 
در نهایت پیشنهاد بهترین رهیافت، موضوع مطالعه حاضر را تشکیل 
می دهد. امید است نتایج حاصل از این مطالعــه گامی هرچند کوچک 
در راستای تصمیم گیری هرچه بهتر سیاستگذاران اشتغال و بازارکار در 

خصوص تعیین حداقل دستمزد در کشور باشد.
دکتر شهرام غفاری

رئیس مؤسسه 
زمستان 97
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1- مقدمه ای بر مبانی نظری اقتصاد حداقل دستمزد

»پيشنهاد الگو و روش تعيين حداقل دستمزد با رويکرد منطقه اي در ايران«

موافقان با اعمال قانون حداقل دستمزد بر اين عقيده اند 
كه دستمزد را نبايد فقط از طريق مکانيسم عرضه و تقاضا 
حداقل  بايد  بلکه  كرد  تعيين  كار  بازار  سيگنال های  و 
دستمزدي را كه براي حداقل استانداردهاي زندگي كافي 
باشد، بدون توجه به ميزان كارايي و مهارت، در نظر گرفت 
حداقل  تعيين  طرفداران  اساس،  اين  بر   .)2009 )كافمن، 
دستمزد به شکست بازار در تنظيم عادالنه رابطه كارگر و 
كارفرما باور دارند. اما طرفداران اقتصاد آزاد استدالل هايی 
ارائه می كنند تا نشان دهند عدم توجه به سيگنال های 
بازار و اعمال قانون حداقل دستمزد ممکن است ما را در 

مسير پيچيده تری گرفتار كند. 

تعیین حداقل دستمزد چالشی  مکانیسم  و  اصل  اینکه  از  گذشته 
جدی در میان اقتصاددانان است بحث مهم دیگر این است که چه 
مرجعی به عنوان تعیین کننده ارقام حداقل دستمزد )چه در سطح 
ملی و چه منطقه ای یا سایر سطوح( تعیین شود. با این مقدمه چهار 
برای  مناسب  فضایی  تا  شود  تحلیل  ابتدا  در  باید  کلیدی  موضوع 

پرداختن به چالش تعیین حداقل دستمزد طراحی شود:

1- آیا اصوالً سیاست تعیین حداقل دستمزد، صحیح است؟

2- چه مرجعی می تواند مرجع مناسبی برای تعیین حداقل دستمزد باشد؟
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3- چه مکانیسمی برای تعیین حداقل دستمزد کارآمد است؟

4- قانون حداقل دستمزد در سطح ملی کارآمدتر است یا در سطح منطقه ای؟

در بخش های بعدی تالش شده به پرسش های باال پاسخ داده شود.

1-1 مطالعات مبانی نظری و سوابق تجربی حداقل دستمزد

گزارش کمیته کارشناسان ILO در سال 1967 حداقل دستمزد را به صورت ذیل 
تعریف می کند: )حداقل دستمزد( نشان دهنده پایین ترین سطح حق الزحمه ای است 
که در قانون مجاز شمرده می شود. به عبارت دیگر، دستمزدی است که صرف نظر 
از شیوه محاسبه یا صالحیت کارگر در هر کشور اعتبار قانونی داشته و با تصدی 
شغل تعیین می شود یا با ضمانت های کیفری )یا ضمانت های متناسب دیگر( به 
اجرا درمی آید. قبل از اینکه قوانین حداقل دستمزد در توصیه نامه های بین المللی 
جریان پیدا کند تاریخی طوالنی را طی کرده است. بر اساس آنچه در آثار تاریخی 
بدست آمده حمورابی ها در سال های 1700 تا 2000 قبل از میالد پرداخت حداقل 
هشت گوس )Gus( دستمزد ساالنه به کارگران کشاورزی را مورد تاکید قرار داده اند. 
از این نمونه مقررات در تاریخ سایر کشورها نیز دیده می شود. در دوران مدرنیته، 
نیوزلند در 1984 و استرالیا در 1902 اولین کشورهایی بوده اند که تالش هایی جدی 
برای تعیین حداقل دستمزد داشته اند. بعد از آن، انگلستان سال 1909، فرانسه سال 
1915، اتریش سال 1918، آلمان 1923، اسپانیا سال 1926 و بلژیک سال 1934 به 
کشورهایی پیوستند که از طریق قوانین حداقل دستمزد از کارگران حمایت کرده اند. 
این حمایت ها الزاماً همه کارگران را پوشش نمی داده اما به مرور به گروه های بیشتری 
از کارگران تعمیم یافته است. به عنوان مثال، در کانادا و آمریکا قانون حداقل دستمزد 

تا مدتی در مورد کودکان و زنان و کارگران معدن اجرا می شد.
1-1-1 موافقان و مخالفان تعيين حداقل دستمزد

متوسل می شوند. دالیل  از دالیل  دو گروه  به  به صورت کلی  و مخالفان  موافقان 
اخالقی و دالیل اقتصادی. هر چند که دالیل اخالقی و معرفت شناسانه، جایگاهی 
در خور توجه در ادبیات مربوطه و شکل دهی فضای مورد نیاز برای بحث بر سر این 
موضوع دارد اما شاید در این نوشتار بیشترین توجه معطوف به دالیل و آثار اقتصادی 
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حداقل حقوق باشد. در هر حال، در این مطالعه مروری کوتاه نیز بر دیدگاه های 
اخالقی در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد داریم.1

1-1-1-1 داليل اخالقی در موافقت و مخالفت با حداقل دستمزد2
رويکرد اخالقی موافقان

مهمترین بحث اخالقی که از قدیم به صورت سنتی طرح شده، موضوع “دستمزد 
عادالنه”3 است که در قرن سیزده میالدی توسط قدیس توماس آکویناس4 )1225-
ادعا کرد در هزار سال گذشته “دستمزد  بتوان  پیگیری شده است. شاید   )1274
عادالنه” مهمترین جنبه ای است که با دیدگاه اخالقی یا فلسفی پیگیری شده است. 
دومین موضوعی که با رویکرد اخالقی که چه در رویکردهای دین بنیان و چه در 
رویکردهای سکوالر مورد توجه قرار گرفته موضوع فقر است. به صورت سنتی، ریشه 
فقر در ظلم و زیاده خواهی کارفرمایان و ثروتمندان جستجو شده و در غالب ادیان، 
مبارزه با فقر یکی از وظایف مهم دینی و مذهبی محسوب شده است. در مکاتب و 
آیین های غیر دینی نیز موضوع مبارزه با فقر یکی از محوری ترین انگیزه ها شمرده 
شده است. با چنین وصفی، تعیین حداقل دستمزد به منظور کاهش فقر و نابرابری 

انگیزه ای اخالقی و فلسفی داشته است. 

یکی دیگر از استدالل هایی که در حمایت از حداقل دستمزد مطرح شده است دفاع 
از توسعه دموکراسی است. بدین ترتیب که استدالل می شود فقرا نمی توانند حقوق 
سیاسی خود را پیگیری کنند مگر اینکه حداقل نیازهای مالی خود را برطرف کرده 
باشند. بر این اساس از حداقل دستمزد دفاع شده است به این امید که افراد بیشتری 
در جامعه استقالل سیاسی داشته باشند و بتوانند در توسعه دموکراسی اثرگذار باشند. 
در قسمت بعدی توضیح داده می شود که مخالفین در نقد چنین رویکردهایی نیز 

به دیدگاه های اخالقی و معرفت شناسانه توجه داشته اند.

1- Lee, Dwight R. “The Two Moralities of the Minimum Wage.” The 
Independent Review 19.1 (2014): 37-46.
2- Waltman, Jerold L. Minimum wage policy in Great Britain and the United 
States. Algora Publishing, 2008.
3- Just wage
4- Thomas Aquinas
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رويکرد اخالقی مخالفان

دیدگاه هایی که با رویکردی اخالقی یا معرفتی با موضوع حداقل دستمزد مخالفت 
می کنند به طرفداری از اقتصاد آزاد )بازار( شهره هستند. اینجا آزادی در انتخاب های 
اقتصادی، مهمترین محور در این بحث است و ماحصل این انتخاب های آزادانه هر چه 
باشد جوهره ای از جنس اخالق و آزادی دارد. بر این اساس، تعیین حداقل دستمزد 
و مجبور کردن کارفرما به پرداخت های اجباری گناهی است که مانع از رسیدن به 
فضیلت آزادی اقتصادی می شود. میلتون فریدمن )برنده جایزه نوبل اقتصاد( به عنوان 
یکی از مطرح ترین سخنگویان این مکتب برای لغو کردن قانون حداقل دستمزد 
در آمریکا تالش می کرد. او از اضافه شدن بخشی در قانون اساسی آمریکا حمایت 
می کرد که تاکید شود “ کنگره مجاز نیست قانونی تصویب کند که منجر به محدود 
ساختن آزادی قیمت گذاری برای فروشندگان کاال، خدمات و همچنین نیروی کار 
باشد”.1 در اینجا خرید و فروش نیروی کار به قیمت تعادلی، از حقوق انسان ها2 در 
نظر گرفته شده و با این دیدگاه، وضعیتی که انسان ها آزادانه و در شرایط تعادلی 

قیمت ها را تعیین کنند به عدالت نزدیک تر دانسته شده است.
1-1-1-2 داليل اقتصادی در موافقت و مخالفت با حداقل دستمزد

گذشته از دالیل اخالقی و فلسفی، موافقان با تعیین حداقل دستمزد حداقل سه 
دلیل اقتصادی برای آن مطرح می کنند:

- قانون حداقل دستمزد، قدرت خرید را افزایش می دهد.
- قانون حداقل دستمزد، بهره وری را افزایش می دهد.

- قانون حداقل دستمزد، فقر و نابرابری را کاهش می دهد.
در مقابل، مخالفان نیز دالیل اقتصادی ذیل را در مخالفت با آن مطرح می کنند. 

- قانون حداقل دستمزد باعث افزایش بیکاری است.
تورم  افزایش  باعث  بنگاه ها  هزینه های  افزایش  طریق  از  دستمزد  حداقل  قانون   -

منطقه ای می شود.

1- Milton and Rose Friedman, Free to Choose: A Personal Statement (New 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980), 305.
2- Human Rights
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1-1-1-3 اثر حداقل دستمزد بر اشتغال
اثر منفی بر اشتغال

حداقل  »قانون  است:  معتقد  پرینستون  دانشگاه  در  اقتصاد  استاد  بردفور1  دیوید 
باشد  بالقوه می تواند صاحب یک شغل  به کسی که  دستمزد مثل آن است که 
باشد  دستمزد  با کف  برابر  دستمزدش حداقل  که  شغلی  نتوانی  اگر  شود  گفته 
پیدا کنی، حق نداری هیچ شغل دیگری را بپذیری«. در مفهوم حداقل دستمزد 
تعادل در  از طریق  این است که آنچه  نکته ای که به صورت ضمنی پنهان شده 
بازار نیروی کار برای نرخ دستمزد بدست می آید پایین تر از رقم مطلوب است لذا 
قانونگذار با اعمال قانون، رقم باالتری را به عنوان حداقل دستمزد، اجباری می کند. 
در کتاب های اقتصادی این قانون به نقد کشیده شده و این نظریه مطرح شده است 
و  مکانیسم عرضه  از  تعادلی که حاصل  نرخ  از  باالتر  وقتی حداقل دستمزد،  که 
تقاضا در بازار است تعیین منطقه ای تقاضای نیروی کار کاهش پیدا خواهد کرد و 
در نتیجه اشتغال کاهش مي یابد. بنابراین نقض غرض شده و بسیاري از کارگراني 
که با دلسوزی های سیاستگزاران، حداقل دستمزد براي کمک به آنها تعیین شده 
شاید کار خود را از دست بدهند. این دیدگاهی است که در نظریات و مدل های 
کالسیک و نئوکالسیک مطرح شده است. براساس مقاله ای که در سال 1978 در 
مجله Americam Economic Review به چاپ رسید، 90درصد از اقتصاددانانی 
که از آنها نظرسنجی شده بود، موافق این نکته بودند که حداقل دستمزد به افزایش 

بیکاری در کارگراِن دارای مهارت های اندک می انجامد.

مدل كينز و قانون حداقل دستمزد

اما در مدل کینزي، این تغییر در تقاضا براي کاالها و خدمات است که عامل اصلي 
در نوسانات اشتغال است. بر این اساس افزایش و کاهش دستمزد اثري بر سطح 
اشتغال ندارد. بنابراین تأثیر قانون حداقل دستمزد بر اشتغال، برمبناي دیدگاه هاي 
مختلف، یکسان نیست. مطالعات تجربی که از داده های واقعی بهره برده اند نیز 
به دیدگاه مشترکی در تایید یا رد نظریه های باال نرسیده اند. هر چند که مطالعات 
بسیار زیادی در تایید نظریه های کالسیک مبنی بر اثر منفی حداقل دستمزد بر 

1- David F. Bradford
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اشتغال وجود دارد اما مطالعاتی ارایه شده که این اثر را در بخش های مختلف و 
مناطق مختلف متفاوت می دانند. یکی از این مطالعات توسط کارد و کروگر )2000 ( 
انجام شده است. در سال های ابتدایی دهه 1990 این دو اقتصاددان پس از انجام یک 
نظرسنجی تلفنی از 410رستوران در نیوجرسی و پنسیلوانیا، نشان دادند که افزایش 
حداقل دستمزدها به اشتغال بیشتر و بیکاری کمتر منجر می شود. شاید در توجیه 
آن بتوان گفت با افزایش کف دستمزدها تعدادی از کارگران تمایل پیدا می کنند 
از فراغت کاسته و خود را برای کارکردن آماده کنند. با چنین وصفی، افزایش کف 

دستمزدها در شرایطی می تواند منجر به افزایش اشتغال شود.

سطح مهارت كارگران و قانون حداقل دستمزد

نکته دیگری که در این موضوع بسیار حائز اهمیت است توجه به سطح مهارت 
در  غیرماهر  کارگران  قیمت  شاید  دستمزد،  افزایش حداقل  اثر  در  است.  کارگران 
مقایسه با نیروی کار ماهر گرانتر شود. در چنین شرایطی بنگاه ها تمایل کمتری 
برای استخدام کارگران فاقد مهارت دارند و به استخدام کارگران ماهر بیشتر متمایل 
می شوند. با این وصف، کارگران ماهر که معموالً دریافتی بیشتری از کف دستمزدها 
دارند منفعت بیشتری از قانون حداقل دستمزد می برند. با این تحلیل، اثر قوانین 
حداقل دستمزد بر اشتغال کارگرانی که فاقد مهارت هستند منفی است و می توان 

گفت قانون حداقل دستمزد بعضاً باعث بیکار شدن افراد غیرماهر می شود.

رقابت انسان- ماشين و قانون حداقل دستمزد
نکته دیگر، رقابت نیروی کار و ماشین است. کارفرماها در صورت عدم استقبال از 
قانون حداقل دستمزد و مجبور شدن به پرداخت های اضافی، با استفاده از ماشین آالت 
به جای انسان، باعث کاهش اشتغال نیروی کار خواهند شد. عالوه بر این بنگاه ها 
می توانند از طریق انتقال تولید به خارج از کشور و تعطیل کردن کسب و کارهای 
نیازمند به نیروی کار1 به قوانین حداقل دستمزد واکنش نشان دهند در واقع این 

قوانین غالباً باعث می شوند کارگران غیر ماهر از بازار کار خارج شوند.2 

1- labor-intensive
2- Gorman, Linda. “Minimum wages.” The Concise Encyclopedia of 
Economics, 2nd Ed. Library of Economics and Liberty. Retrieved September 10 
(2008): 2012.
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1-1-1-4 اثر حداقل دستمزد بر فقرزدايی
معموالً  فقرا  است.  فقرا  از  حمایت  دستمزد،  حداقل  قانون  اعمال  از  اصلی  هدف 
توان سرمایه گذاری ندارند و از آموزش های عمومی و تخصصی کم بهره هستند. در 
نتیجه این افراد معموالً فاقد مهارت هستند و حاضرند با دستمزد کمتر مشغول 
به کار شوند. در واقع مشکل اصلی مهارت و آموزش است. بهترین راه برای افزایش 
حقوق و کاهش نابرابری حقوق در درازمدت سرمایه گذاری بر روی مهارت ها و آموزش 
است. در درازمدت، حداقل دستمزدها و طرح های دستمزد نمی توانند دستمزدها را 
5 یا 10 برابر کنند: برای رسیدن به چنین سطحی از پیشرفت، نیازمند نیروهای 
سرنوشت ساز و تعیین کننده ای چون آموزش و تکنولوژی هستیم. بااین حال، قوانین 
به وسیلۀ  ایفا می کنند که  دورانی  تعیین دستمزدها در  در  نقشی مهم  کار  بازار 
پیشرفت نسبی آموزش و تکنولوژی تعیین می شود. در واقع، این دوره ها، تا حدودی 
به خاطر دشوار بودن محاسبه دقیق بهره وری های حاشیه ای مربوط به فرد، و تا 
حدودی نیز به خاطر مساله سرمایه گذاری های خاص و رقابت های ناقص، می توانند 

نسبتاً طوالنی باشند.

ماری و مکنزی1 معتقدند سیاست حداقل دستمزد وقتی به باالترین اثر بخشی 
قابل  سهم  می شوند  بهره مند  سیاست  این  از  که  کارگرانی  سهم  که  می رسد 
توجهی باشد. در همین راستا، ریچارد و جوزف2 )2008( با مطالعه ای که در مورد 
استرالیا انجام دادند اعالم کردند بیشترین افرادی که از قانون حداقل دستمزد سود 
می برند افرادی به جز فقرا هستند3. درواقع، کارفرمایان پس از اِعمال قانون حداقل 
دستمزد می توانند با عدم استخدام کارگران چنین واقعه ای را بر جویندگان کار 

تحمیل کنند. 

نکته دیگری که در این رابطه ذکر شده است این است که بسیاری از مشمولیِن 
حداقل دستمزد، کارگران جوانی هستند که به تازگی وارد بازار کار شده اند. این جوانان 
شاید در خانواده های برخوردار یا معمولی و نه الزاماً از قشر فقیر زندگی می کنند 

1- Murray & Mackenzie, 2007
2- Richard and Joseph
3- عیسی زاده, سعید, عدنان محمدی. "مطالعه ی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در ایران." فصلنامه مطالعات 

اقتصادی کاربردی ایران 2/5 )2013(: 1433-121. 
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که در جستجوی کار هستند. با این وصف، قانون حداقل دستمزد نمی تواند نقشی 
حمایتی در کاهش فقر برای این دسته از کارگران داشته باشد.1 

1-1-1-5 اثر متقابل حداقل دستمزد و تورم
دربارة علت های تورم چندین نظریه مطرح شده است: نظریۀ مقداري پول، نظریه فشار 
تقاضا و نظریه فشار هزینه چند نظریه مشهوری است که اقتصاددانان در این زمینه 
ارائه کرده اند. اثر قوانین حداقل دستمزد بر تورم را شاید بتوان با نظریۀ فشار هزینه 
توضیح داد، بدین ترتیب که زماني که اتحادیه هاي کارگري یا دولتمردان، خواستار 
با  دستمزدها  این  که  زمانی  مخصوصاً  مي شوند  کارگران  براي  باالتر  دستمزدهاي 
هزینه هاي  افزایش  موجب  دستمزد  افزایش  نیست  هماهنگ  کار  نیروی  بهره وري 

تولید شده و این افزایش هزینه به مصرف کنندگان منتقل مي شود. 

از طرفی، طرفداران قوانین حداقل دستمزد معتقدند به منظور حفظ قدرت خرید 
با حفظ  باید  تورم،  از  حاصل  منفي  اثرات  از  آنها  محافظت  و  و حمایت  کارگران 
دستمزد نسبت به وضع و افزایش مستمر حداقل دستمزد اقدام کرد. به همین دلیل 
اتحادیه های کارگری به نرخ تورم به عنوان یکي از معیارهاي اصلی در تعیین حداقل 
مکانیسم  به  قوانین حداقل دستمزد  واقع طرفداران  اشاره می کنند. در  دستمزد، 
طبیعی بازار در تنظیم قیمت ها بی توجه بوده و خواستار دخالت های دستوری به 

منظور حفظ قدرت خرید می باشند.
1-1-1-6 سياستمداران و اقتصاددانان 

برعکس،  نیستند.  موافق  دستمزد  حداقل  تعیین  سیاست  با  معموالً  اقتصاددانان 
سیاستمداران معموالً بنیانگذار و عالقه مند به این نوع سیاستگذاری هستند. یکی از 
انتقاداتی که به سیاستمداران می شود این است که در کشورهای در حال توسعه وقتی 
سیاستمداران نسبت به هموارسازی در مسیر رشد و توسعه دچار ابهام و سردرگمی 
می شوند یا وقتی نتوانند کاهش فقر و نابرابری را محقق کنند هزینه کاهش فقر و 

نابرابری را به بنگاه های اقتصادی و افراد موفق در جامعه منتقل می کنند.

از  گذاشته اند  عرصه سیاست  به  پا  که  اقتصاددانانی  رفتار  مطالعه  با  بتوان  شاید 

1- Waltman, Jerold L. Minimum wage policy in Great Britain and the United 
States. Algora Publishing, 2008.
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اختالف نظرهای سیاستمداران و اقتصاددانان در موضوع حداقل دستمزد رمزگشایی 
کرد. یکی از این نمونه ها استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 است 
1993به  سال  از  استیگلیز  بود.  مشغول  تدریس  و  تحقیق  به   1993 سال  تا  که 
مشاوران  شورای  عضو  سال 1997  تا  و  کرد  پیدا  ورود  نیز  اجرایی  مسوولیت های 
اقتصادی رییس جمهوری آمریکا )دوره کلینتون( و مدتی رییس این شورا و همچنین 
در سال های 1997 تا 2000 اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود. به نظر می رسد این 
تجربیات اثراتی مهم بر آموزه های علمی استیگلیز داشته است. استیگلیتز در سال 
1996 در نشریه وال استریت ژورنال اعالم کرد دیدگاهش در ارتباط با قانون حداقل 
دستمزد تغییر کرده است. او که قباًل در کتاب هایش نظری مخالف با قانون حداقل 
دستمزد مطرح می کرد به مرور به نتیجه رسید قانون حداقل دستمزد می تواند مفید 
باشد. این نمونه یکی از شواهدی است که نشان می دهد موضوع پیچیده و چالش 
قانون حداقل دستمزد دارای دو فضای متفاوت در عرصه علم  برانگیزی همچون 

اقتصاد و عرصه های سیاسی دارد.

شاخص های  و  دستمزد  بين  جغرافيايی  ارتباط  تحليل   2-1
هزينه زندگی

سیستان  روستاهای  در  زندگی  هزینه های  حداقل  آیا  است:  ساده  بسیار  پرسش 
و بلوچستان با حداقل هزینه های زندگی در تهران برابر است؟ پاسخ منفی است 
این  برطرف کردن  برای  راهکاری  ارایه  نرخ دستمزد،  تعیین حداقل  در چالش  اما 
چالش چندان ساده نیست. طرفداران اقتصاد آزاد از همین نکته ای که در ابتدای این 
پاراگراف پرسیده شده بهره مند می شوند تا نشان دهند عدم توجه به سیگنال های 

بازار ممکن است ما را در مسیر پیچیده تری گرفتار کند. 

پیش فرض این است که سیاستگذاران به این نتیجه رسیده اند به جز اجبار کارفرمایان 
به پرداخت حداقل دستمزد چاره ای وجود ندارد با این حال همچنان موضوعات و 
و  بسیار ساده  این موضوعات که  از  یکی  چالش های مهمتری مطرح شده است. 
فهمیدنی است عبارت است از اینکه: همان گونه که برابر بودن حداقل دستمزد برای 
کارگران در دو کشور سنگاپور و بحرین سیاست معقولی به نظر نمی رسد، همسان 
بودن حداقل دستمزد برای کارگران مناطق محروم و مناطق برخوردار یا برابر دانستن 
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شرایط زندگی در مناطق روستایی با کالن شهرها و شهرهای کوچک نیز صحیح 
نیست. سوال این است چگونه باید سیاست عادالنه تری در پیش گرفت؟

تعیین ارقام مختلف به عنوان حداقل دستمزد در مناطق مختلف نیز خالی از ایراد و 
اشکال نیست اما نکته مهم تر اینجاست که تعیین رقم برای مناطق مختلف نیازمند 
مکانیسمی کارآمد است. فقدان این مکانیسم منتج به وضعیت فعلی یعنی پذیرفتن 
همین روش ) قانون حداقل دستمزد در سطح ملی( می شود. البته الزم به ذکر است 
در کشورهایی که مکانسیم حداقل دستمزد در سطح ملی مورد پذیرش قرار نگرفته به 
روش های مختلفی متوسل شده اند. هر چند که در بعضی از کشورها به تقسیم بندی های 
منطقه ای و جغرافیایی توجه داشته اند اما در بعضی از کشورها به معیارهای دیگری به 
به  توجه  بر  عالوه  هند  مانند  در کشوری  کرده اند.  توجه  منطقه ای  تقسیم بندی  جز 
معیارهای ملی و منطقه ای به سطوح مهارتی و حرفه ای1 و تقسیم بندی ها در بخش های 
اقتصادی2 نیز توجه شده است. بر این اساس در کشور هند به چندین رقم برای افزایش 
رفاه نسبی کارگران از طریق قوانین حداقل دستمزد متوسل شده اند به نحوی که در این 

کشور حدود 1200 قانون برای حداقل دستمزد تنظیم شده است.3

نمودار ذیل نقشه کشورهای جهان را از نظر وضعیت حداقل دستمزد ترسیم می کند.

1- Occupational or skill level.
2- Sectoral level
3- “Minimum Wage in India 2013”. PayCheck.in. Retrieved 2014-01-08.



17

هر چند که در غالب کشورها قوانین حداقل دستمزد حاکم هستند اما در مقابل در 
کشورهای اتریش، قبرس، دانمارک، فنالند، ایتالیا و سوئد هیچ رقمی از سوی دولت 

برای تعیین رقم حداقل دستمزد در نظر گرفته نشده است.

در برخی از کشورها همچون هند، چین، آمریکا و مالزی قوانین حداقل دستمزد 
اقتصادی و قوانین حداقل دستمزد در این  ادامه شرایط  منطقه ای1جریان دارد. در 

کشورها بررسی می شود.

ایاالت متحده آمریکا

در سال 1912 بعد از اینکه ایالت ماچوست قانونی غیراجباری در ارتباط با حداقل 
دستمزد برای کودکان و زنان پیشنهاد کرد طی هشت سال حداقل 13 ایالت نسبت 
به تنظیم قوانین حداقل دستمزد اقدام کردند. در سال 1933 در دولت رزوولت، دولت 
فدرال اولین های تالش هایش برای تدوین قانون حداقل دستمزد در سطح ملی را 
پیگیری کرد. از آن موقع که مبلغ 0/25 دالر برای هر ساعت به عنوان حقوق حداقل 
پیشنهاد شد تا ماه جوالی 2016 که مبلغ 7/25 دالر برای هر ساعت در نظر گرفته 
شده قوانین حقوق دستمزد مسیری طوالنی را طی کرده است. این روزها معترضین 

برای عدد 15 دالر در هر ساعت مبارزه می کنند.2

در آمریکا عالوه بر اینکه دولت مرکزی نسبت به اعالم حداقل دستمزد اقدام می کند 

1- Regional Variation Minimum Wage
2- "2016 Minimum Wage by State". ncsl.org. NCSL. Retrieved October 23, 2016.
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ایالت های مختلف ارقام متفاوتی را تایید و اعالم می کنند. همانگونه که در نقشه 
ذیل نشان داده شده عالوه بر ایالت های آلباما و کارولینای جنوبی که قانون حداقل 
دستمزد ندارند حداقل 14 ایالت رقمی مشابه با آنچه دولت فدرال اعالم کرده در 
نظر گرفتند اما سایر ایالت ها رقم هایی باالتر )29 ایالت( یا پایین تر از رقم تایید شده 

توسط دولت فدرال را اعالم کرده اند. 

 منبع: سایت اداره نیروی کار آمریکا

مالزی

کشور مالزی با جمعیت حدود 31 میلیون از لحاظ جغرافیائی از دو قسمت کاماًل 
جدا شامل 13 ایالت و 3 ناحیه تشکیل شده است. همانگونه که در نقشه ذیل 
مشاهده می شود مالزی شرقی دربردارنده ایاالت صباح و ساراواک و حوزه فدرال البوآن 
است. بر این اساس در مالزی دو قانون حداقل دستمزد مستقل جاری است. در سال 
2017 حداقل دستمزد تعیین شده ماهیانه برای 13 ایالت هزار رینگت و برای سه 

ناحیه دیگر 920 رینگت می باشد.
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هند

در هند عالوه بر توجه به معیارهای ملی و منطقه ای به سطوح مهارتی و حرفه ای1 
به تقسیم بندی ها در بخش های اقتصادی2 نیز توجه شده است. بر این اساس در 
کشور هند برای افزایش رفاه نسبی کارگران به قوانین متعدد حداقل دستمزد متوسل 
شده اند به نحویکه در این کشور حدود 1200 قانون برای حداقل دستمزد تنظیم 

شده است.3

با این حال، عمده کارگران در بازار غیر رسمی با کارفرمایان به توافق می رسند و 
بخش اندکی از کارگران در بازار رسمی کار فعالیت می کنند.

1-3 تحليل تغييرات ساختار هزينه توليد و سطح دستمزد

1-3-1 حداقل دستمزد چگونه توليد را تحت تأثير قرار می دهد؟
حداقل دستمزد طرفداران و مخالفان زیادی دارد. یک حداقل دستمزد تثبیت شده 
و معین به کارفرمایان و صاحبان کسب وکار سود می رساند به این دلیل که آنها 
امر  همین  که  کنند  استخدام  را  و مشخص  پایین  هزینۀ  با  کارکنانی  می توانند 
هزینه های تولیدشان را پایین نگه می دارد و سودشان را حداکثر می کند. حداقل 

1-Occupational or skill level.
2- Sectoral level
3- "Minimum Wage in India 2013". PayCheck.in. Retrieved 2014-01-08
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هم  چندانی  آموزش  که  کم مهارت  یا  بی تجربه  کارکنان  به  همچنین  دستمزد 
ندیده اند نفع می رساند زیرا آنها می دانند وقتی وارد بازار کار می شوند، به آسانی 
این دستمزد حداقلی را دریافت می کنند. مسائل مربوط به حداقل دستمزد وقتی 
یا در سطح  این دستمزد حداقلی، خواه در سطح کشوری  جدی تر می شوند که 
منطقه ای و ایالتی )مانند ایاالت متحده( زیاد می شود که ممکن است از طریق اجبار 
دولتی یا تقاضای کارکنان برای یک حداقل دستمزد باالتر )فشار اتحادیه های کارگری 
یا شوراهای کارگری( باشد که همین امر سبب کاهش سود شرکت ها و صاحبان 
کسب وکار می شود. هزینۀ این دستمزد تثبیت شده بر هزینۀ تولید اثر می گذارد که 
موضوعی است که در این بخش به بررسی آن می پردازیم. این موضوع را می توان از 
چند منظر از جمله تأثیر حداقل دستمزد بر جابجایی کارکنان و اثر آن بر بهره وری 
نیروی کار و کارایی تولید مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر، رابطۀ میان دستمزد 
به مثابه قیمت یک نهادة تولید و تأثیر متقابل تغییر آن بر سازوکار تولید با توجه به 
تکنولوژی تولید و تأثیر آن بر درآمد و تقاضای مصرف کنندگان نیز باید مورد بررسی 

قرار گیرد. 

حداقل دستمزد و جابجايی كاركنان

پرداخت حداقل دستمزد به کارکنان می تواند نرخ های جابجایی باالیی را در بین آنها 
ایجاد کند. به عبارت دیگر، کارکنانی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند بیشتر 
جابجا می شوند و نرخ باالی جابجایی کارکنان، هزینه های تولید را افزایش می دهد 
یافتن،  و همچنین  کنند  تولید  را  کاال  دارند که یک  کارکنان کمتری وجود  زیرا 
استخدام و آموزش یک کارکن جدید هزینه بر است. همین طور، کارکنانی که حداقل 
دستمزد را می گیرند انگیزة چندانی برای ماندن به مدت طوالنی در مشاغل شان را 
ندارند. این کمبود یا فقدان انگیزه در این قبیل از کارکنان گیرندة حداقل دستمزد، 
هیأت  می دهد.  افزایش  را  کارفرمایان  برای  تولید  هزینه های  و  کاهش  را  بهره وری 
قانون گذاری حداقل دستمزد ایالت نیویورک دریافت که بیشتر کارفرمایان در سطح 
ملی خواهان یک حداقل دستمزد باال هستند زیرا این حداقل دستمزد باالتر باعث 

می شود بهره وری کارکنان شرکت ها افزایش و جابجایی کارکنان کاهش یابد. 

حداقل دستمزد و كارايی نيروی كار

زیان کارایی در محل کار باعث ازدست رفتن زمان تولید می شود که این امر منجر 
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حداقل  کارکنان شان  به  که  کارفرمایانی  شد.  خواهد  تولید  باالتر  هزینه های  به 
با بهره وری و کارایی کاهش یافته طی ساعات  دستمزد را می پردازند ممکن است 
می پردازند.  را  باالتری  دستمزد  که  شوند  مواجه  کارفرمایانی  با  مقایسه  در  کاری 
کارکنان و کارگرانی که دستمزد باالتری را می گیرند به خواسته های کارفرما به شکل 
مطلوب تری پاسخ می دهند؛ آنها ساعات طوالنی تری کار می کنند زیرا حس می کنند 
ارزش بیشتری برای کارفرمای شان دارند. جان اشمیت در مطالعه ای دریافت که 90 
درصد از کارفرمایان رستوران غذای سریع )فست فود( در جورجیا و آالباما برنامه دارند 
تا حداقل دستمزد را متناسب با افزایش استانداردهای عملکرد شغلی افزایش دهند 

زیرا بر کارایی عملیاتی کارکنان شان تأثیر مثبتی دارد. 

حداقل دستمزد و هزينه توليد

حقوق و دستمزدهای باالتر کارکنان به معنای هزینه های اولیه باالتر برای کارفرمایان 
با کاهش ساعات کار، استخدام کارگران  را  این هزینه  است. یک کارفرما می تواند 
کمتر و افزایش قیمت های خرید محصوالتش افزایش دهد. یک کارفرما همین طور 
می تواند این هزینه را با برآورد این رقم جبران کند که هزینۀ آن با جایگزینی کارکنان 
حداقل دستمزد چقدر خواهد بود. دیگر روش برآورد هزینه عبارت است برآورد هزینه 
تصحیح اشتباهاتی در تولید که کارکنان ناماهر انجام می دهند که شامل از دست 
رفتن زمان تولید است. یک روشی که کارفرمایان می توانند هزینه های تولید باالتر را 
با کارکنان با دستمزد حداقلی نقض کنند عبارت است از اینکه کار را با کارکنان در 
حداقل دستمزد شروع کنند و بعد از آن، افزایش دستمزد مبتنی بر عملکرد دوره ای را 
پیشنهاد دهند. هزینۀ تولید کارفرما تابعی است از نیروی کار، سرمایه و زمین. نیروی 
کار هم معموالً شامل کارکنان ماهر و ناماهر یا دائمی و فصلی است. معموالً کارکنان 
ناماهر یا فصلی گیرندگان حداقل دستمزد هستند که اگر دستمزد آنها افزایش یابد، 

هزینۀ تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. 

یک افزایش در حداقل دستمزد کشوری یا منطقه ای شمشیر دوبله ای است برای 
در  و  می کند  بررسی  را  دستمزدها  دوره ای  به صورت  دولت  کارکنان.  و  کارفرمایان 
مواقعی آنها را افزایش می دهد، گرچه شاید همیشه آنها را افزایش ندهد. اگر دولتی 
حداقل دستمزد را افزایش دهد، کارفرمایان از نظر قانونی ملزم به پرداخت آن هستند. 
این امر هزینه های تولید را افزایش می دهد و رقابت شغلی را بین کارکنان ناماهر و 
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بی تجربه فاقد آموزش افزایش می دهد. کارفرمایان شاید این افزایش را با کاهش منافع 
کارکنان یا کاهش تعداد ساعات کار جبران کنند، گرچه این امر مستلزم این است که 

کارکنان، نرخ باالی تولید را حفظ کنند. 
1-3-2 افزايش هزينه های نيروی كار چقدر هزينۀ توليد را تحت تأثير 

قرار می دهند؟
افزایش هزینه نیروی کار تنها منبعی نیست که بر تولیدکنندگان فشار می آورد و آنها 
را مجبور به بررسی گزینه های بدیل می کند. درعوض، این افزایش می تواند به سان 
ترکیبی از افزایش های کلی در هزینه های عوامل تولید )مثاًل در بخش کشاورزی( 
مانند، نیروی کار، کود، سوخت و برق و بذر و مواردی از این دست محسوب شود. 
این افزایش هزینه برای تولیدکننده مهم است نه تنها از نظر تولید محصول بلکه از 
نظر عوامل تولید که هر دو در رقابت پذیری تولیدکننده و ارزش افزودة او در جریان 

چرخۀ زنجیرة ارزش اثرگذار هستند. 

تغییراتی  باید  تولیدکنندگان  تولید،  افزایش های معنادار در کل هزینۀ  نتیجۀ  در 
ساختاری برای سودآور ماندن انجام دهند. اگر، به دالیلی، انجام این تغییرات ساختاری 
قابل اجرا نباشند، باید مالحظات دیگری در سایر فعالیت های تولیدی انجام شود، 
مانند: خروج از یک کسب و کار )مثاًل کشاورزی( و رفتن به سراغ اشتغالی دیگر و 

متنوع سازی بازارهای محصوالت یا فروش محصول در سایر کشورها. 

افزايش در حداقل دستمزد و تأثير آن بر هزينۀ توليد: افريقای جنوبی در بخش كشاورزی

برای بررسی اینکه آیا افزایش در هزینه های نیروی کار واقعاً بر تصمیمات تولیدی 
تولیدکنندگان کشاورزی، و بنابراین، سودآوری آنها در آفریقای جنوبی اثرگذار است 
یا خیر، مطالعات زیاد و مهمی انجام شد. البته، بازارهای مختلف بسته به کشش 
نیروی کار در آن بازار خاص به شکلی متفاوت به افزایش هزینۀ نیروی کار واکنش 

نشان خواهند داد. 

حداقل دستمزدها نخستین بار در سال 2002 در آفریقای جنوبی اجرا شد. دالیل مهم 
اجرای قانون حداقل دستمزد عبارت بودند از محافظت از کارگران کشاورزی و کاهش 
فقر. برخی تحقیقات نشان می داد که اغلب کارگران کشاورزی در فقر مطلق به سر 
می برند و بنابراین، مداخلۀ دولت به منظور تنظیم شرایط زندگی و کار این کارگران 



23

ضروری بود. کشاورزی هنوز هم بخشی مهم از اقتصاد این کشور است که پایین ترین 
دستمزدهای پرداختی را دارد. اِعمال دستمزدهای باالتر به منظور بهبود فقر، به ویژه 
فقرا در  اجتماعی  راستای دگرگونی وضعیت  امری عادی در  در مناطق روستایی، 
از چشم انداز اجتماعی می تواند به سان  کشورهای درحال توسعه به شمار می رود و 
گامی در مسیر درست تلقی شود. به ویژه از آنجا که هدف اصلی دولت محافظت 
از کارگران و کاهش فقر در میان آنها است، اعمال این حداقل دستمزد ضروری به 

نظر می رسید. 

همچنین دستمزدهای باالتر برای همه ممکن است اثر مثبتی داشته باشد، که 
به طور غیرمستقیم منجر به نرخ های جرم و جنایت کمتر در میان فقرا شود. این 
نظریه می تواند فقط در صورتی درست باشد که هیچ مشکل اجتماعی در کشور 
وجود نداشته باشد. واقعیت این است که آفریقای جنوبی کشوری است با مسائل 
و موضوعات اجتماعی که باید قبل از افزایش های معنادار در حداقل های دستمزد 
احتمالی  مثبت  اثرات  کارگران  عموم  برای  که  تا مشخص شود  شوند،  شناسایی 
خواهد داشت. در آفریقای جنوبی، افزیش معنادار در حداقل دستمزد کشاورزی در 
حدود 51% از جانب وزیر کشاورزی در فوریه 2013 اعالم شد. محاسبات و برآوردهای 
انجام شده نشان می داد که بعد از این افزایش، بیش از 120 هزار شغل درمعرض 
بیکار  و  درآمدند  بدون  حاال  بیشتری  افراد  اصل  در  بنابراین،  است.  ازدست رفتن 
هستند، که حتی مشکالت اجتماعی بیشتری ایجاد می کند و علیه برنامۀ دولت 
کار می کند که هدفش این است که تا 2030 فقر را کاهش دهد و اشتغال در بخش 

کشاورزی را افزایش دهد. 

در  دستمزد  حداقل  در  افزایش  جنوبی  آفریقای  در  که  می دهند  نشان  مطالعات 
بخش کشاورزی اثر مالی معناداری بر هزینۀ تولید تولیدکنندگان نداشت. همچنین 
جنوبی  آفریقای  در  کشاورزان  تولید  هزینۀ  افزایش  اصلی  علت  که  شد  مشخص 

افزایش در هزینۀ سایر عوامل تولید مانند کود و ماشین آالت بود. 
1-3-3 اثر تغييرات حداقل دستمزد و كشش جانشينی عوامل توليد

معموالً یک رویکرد تعادل جزئی برای تحلیل اثرات حداقل دستمزد در بازار کار مورد 
استفاده  این موضوع  برای تشریح  تقاضا  و  نمودارهای عرضه  قرار می گیرد.  استفاده 
می شوند که چطور تعادل اشتغال کامل یا تعادل دستمزد در یک بازار حاصل می شود. 
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همان طور که نمودار 1، نشان می دهد، معرفی یک حداقل دستمزد باالتر از دستمزد 
بازار منجر به کاهش اشتغال می شود زیرا عرضۀ نیروی کار از تقاضای آن در این سطح 
از دستمزد پیشی می گیرد. این تحلیل را یک تحلیل جزئی می نامند زیرا فقط یک 

عامل منفرد تولید را در نمودار 1-1 و در اینجا نیروی کار را در نظر می گیرد. 

 نمودار 1-1 - عرضه و تقاضای نیروی کار و اثر حداقل دستمزد

به منظور مطالعه و بررسی اثرات حداقل دستمزد الزم است پیش بینی شود که 
اثر بیکاری ناشی از اِعمال حداقل دستمزد چقدر بزرگ خواهد بود. کشش دستمزد 
دستمزد  در  تغییر  درصد  ازای  به   (% )DL اشتغال  در  تغییر  درصد  به مثابه 
%) تعریف می شود. کشش دستمزد را می توان با فرمول ذیل محاسبه کرد: )DW

µL
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معادله 1 

تغییر  یک  با  مرتبط  بیکاری  اثر  محاسبۀ  شود  محاسبه  دستمزد  کشش  وقتی 
مشخص در دستمزد با تغییری در این معادله به صورت زیر امکان پذیر می شود. 
% L∆ ∆= %µl W  

L
W
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تحلیل تعادل جزئی فقط بر یک بازار منفرد و مشخص متمرکز می شود و به اثراتی 
که تغییرات در یک بازار می تواند بر سایر بازارها بگذارد، نمی پردازد. در واقعیت، 
سرمایه،  شامل  می گیرند،  به کار  را  تولید  عوامل  مختلف  انواع  از  طیفی  بنگاه ها 
زمین و انواع مختلفی از نیروی کار. کاهش در اشتغال در واکنش به دستمزدهای 
باالتر از این واقعیت نشأت می گیرد که بنگاه ها قادر به انتخاب بین تکنولوژی های 
متفاوت تولید هستند. تکنولوژی تولید رابطۀ فنی بین عوامل تولید و محصول 
را تعریف می کند. بنابراین، برای مثال، در بخش کشاورزی، بنگاه ها محصول را با 
به کارگیری ترکیب متفاوتی از سرمایه )ماشین آالت و تجهیزات( و نیروی کار )کارگران 
ماهر کشاورزی و کارگران ناماهر( تولید می کنند. از آنجا که این عوامل ارزشی را به 
عوامل واسط می افزایند، این نقش ترکیبی عوامل تولید را ارزش افزوده می نامند. 
عوامل تولید واسط شامل کاالها و خدماتی مانند بذر، کود، ماشین آالت، الستیک و 
غیره هستند که به مثابه بخشی از فرایند تولید خریداری می شوند. با ترکیب عوامل 
تولید، محصول نهایی تولید می شود. این رابطۀ عوامل تولید-محصول در نمودار 

1-2 نشان داده شده است. 

 نمودار 1-2- مثالی از یک تکنولوژی تولید ساده و رابطۀ عوامل تولید و محصول در بخش کشاورزی
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فرض بنیادی در نظریه تولید اقتصاد خرد این است که تولیدکنندگان می توانند بین 
ترکیبات مختلف عوامل تولید به منظور تولید یک واحد از محصول انتخاب کنند. 
این اصل مشخصاً در جزء ارزش افزوده یک تابع تولید در نمودار 1-2 نشان داده 
می شود. برای مثال، تولیدکنندگان کشاورزی می توانند تصمیم به تولید یک واحد از 
محصول با استفاده از یک تکنیک سرمایه برتر بگیرند، بنابراین ماشین آالت بیشتری 
را نسبت به نیروی کار مورد استفاده قرار خواهند داد. همچنین شاید پیگیری یک 
استراتژی تولید مبتنی بر مهارت نیروی کار امکان پذیر باشد؛ مثاًل با استخدام کارگران 
کشاورزی ماهرتر و کارگران ناماهر کمتر اقدام به تولید محصول کنند. انتخاب انجام 
هدایت  و  تعیین  عوامل  نسبی  هزینه های  با  نهایت  در  کارفرمایان  از سوی  شده 
می شود که هزینه های عوامل به دستمزدهای نیروی کار و سود پرداختی یا اجاره 

برای موجودی سرمایه اشاره دارد. 

تولید  عوامل  مختلف  انواع  بین  جایگزینی  شاید  تولیدی،  بخش های  بعضی  در 
نظر  در  را  آسمان خراش  مثال ساخت یک  برای  باشد.  از سایر بخش ها  سخت تر 
بگیرید. از لحاظ فنی جایگزینی یک جرثقیل 100 متری با تعدادی کارگر ناممکن 
است )اینجا بحث کارایی قویاً مطرح می شود(. در مدل های اقتصادی، اینکه در چه 
موردی، تولیدکنندگان می توانند بین عوامل مختلف تولید جایگزینی انجام دهند 
با کشش جانشینی عوامل تولید تعیین می شود. کشش جانشینی پایین، درجۀ 

پایینی از قابلیت جانشینی بین عوامل اولیه تولید را نشان می دهد و برعکس. 

ساختار تابع تولید فرضی در بخش کشاورزی در نمودار 1-2 را در نظر بگیرید و فرض 
کنید حداقل دستمزد باعث می شود دستمزد کارگران ناماهر نسبت به کارگران ماهر و 
هزینۀ سرمایه افزایش یابد. با توجه به انتخاب های تولید دردسترس تولیدکننده، حاال 
محتمل است که تولیدکننده کارگران ناماهر کمتر )با فرض اینکه سطوح بهره وری آنها 
بدون تغییر باقی می ماند( و کارگران ماهر بیشتر و/یا موجودی سرمایه بیشتری را به 
ازای هر واحد تولید به کار بگیرد. اندازۀ اثر جایگزینی به کشش جانشینی بین عوامل 
تولید بستگی دارد و بنابراین اندازۀ اثر بیکاری کارگران ناماهر که تحت تأثیر افزایش 
بسط یافته  این مدل  وابسته است.  پارامتر  این  به  نیز  دارند،  قرار  حداقل دستمزد 
همچنین تشریح می کند که چگونه یک حداقل دستمزد برای کارگران ناماهر ممکن 
است سایر عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. مدل های تعادل عمومی تمایل به 
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پذیرش این رویکرد برای تحلیل اثر شوک های اقتصادی دارند. 

اثر اشتغال يک سياست حداقل دستمزد در يک مدل تعادل جزئی به كشش 
دستمزد بستگی دارد، درحالی كه در يک مدل تعادل عمومی به كشش جانشينی 
اثر  به طریقی روی هم  باید  پارامتر  این دو  زیرا  بين عوامل توليد بستگی دارد 
 σ بگذارند. در معادلۀ 2 این کشش جانشینی محاسبه شده است. در این معادله، 
µL نشان داده  کشش جانشینی بین عوامل تولید است و کشش دستمزد هم با 

شده است. 

µL = −( ) <1 0π σ π که  =W L
C
. معادله 2 

p سهم کار از ارزش محصول یا تولید یا هزینه های تولید را  در این معادله، عالمت 
نشان می دهد. این سهم به سان نسبتی از صورت حساب دستمزد )L.W( به هزینۀ 
کل )C( محاسبه می شود که p همان قیمت کاالهای اساسی تولیدی بنگاه مورد 
p، کشش دستمزد و کشش جانشینی  نظر است. همراه با خیلی کوچکتر شدن 
عوامل تولید خیلی به هم نزدیک خواهند بود. در مدل هایی که حساب های عوامل 

p به طور خودکار کوچک می شود.  تولید کاماًل مجزا هستند )مانند نمودار 2-1(،

بازار عامل تولید به مثابه یک کل هنوز فقط بیانگر بخشی از اقتصاد است. به منظور 
بیان کامل و سازگاری از کل اقتصاد، تحلیل های تعادل عمومی باید بُعد مهمتر 
ثانوی خانوارها  تقاضای  واکنش  از  بگیرند که عبارت است  نظر  نیز در  را  دیگری 
وقتی  درآمد.  و/یا سطوح  قیمت ها  در  تغییرات  به  واکنش  در  مصرف کنندگان  یا 
دستمزدها باال می روند، هزینه های تولید احتماالً باال می روند. بنگاه ها تاحدی چنین 
افزایش های هزینه ای را با کاهش سطوح اشتغال عامل تولید نسبتاً گرانتر تولید 
تقلیل می دهند. بااین حال، اندازه ای که تا آن، بنگاه ها می توانند بین عوامل بدیل 
تولید دست به جانشینی بزنند به درجۀ قابلیت جانشینی بستگی دارد که ممکن 

است در بعضی صنایع پایین و در بعضی باالتر باشد. 

در مواردی که کشش جانشینی پایین است، بنگاه ها مجبور به انتقال هزینه های 
باالتر خود به مصرف کنندگان در قالب قیمت های کاالها و خدمات باالتر هستند. 
در  افزایش  درصد   1 رقابتی،  بازار  یک  در  که  می دهد  نشان   )1993( هامرماش 
درآمد  از  کار  نیروی  افزیش سهم  با  قیمت های مصرفی  افزایش  باعث  دستمزدها 
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می شود. در یک بازار رقابتی که همۀ بنگاه ها با افزایش دستمزد یکسانی مواجه 
هستند، افزایش قیمت همه را متأثر می سازد، و بنابراین، با توجه به شیب نزولی 
تابع تقاضا در بازار محصول، تقاضا کاهش و بنابراین محصول کاهش خواهد یافت. 

این اثر ناشی از این واقعیت است که سطوح تولید در یک محیط کاماًل رقابتی با 
سطوح تقاضا هدایت می شوند؛ بنابراین تقاضا برای کار همچنین تقاضای مشتقه 
µL′ در معادلۀ 3 نشان داده می شود(  نامیده می شود. کشش کل دستمزد )که با

که همچنین قیمت روبه پایین کاال و اثرات تقاضا را نیز لحاظ می کند، به شکل زیر 
µP عبارت است از کشش تقاضا برای محصول(: تعریف می شود )یادآوری می شود

′ = − −( ) −µ π σ πµL P1 معادله 3 

pµP بیانگر قانون دوم مارشال درخصوص تقاضای مشتقه است و نشان می دهد  عبارت
که تقاضای کار کم کشش تر است وقتی تقاضا برای محصول کم کشش تر است.

بنابراین، دیگر  اثر می گذارد.  بر ظرفیت مخارج خانوار  حداقل دستمزد همچنین 
تعادل عمومی مد نظر  افزایش حداقل دستمزد که در یک چارچوب  اثربازخوردی 
قرار می گیرد عبارت است از تغییر در مصرف خانوار در نتیجۀ تغییرات در درآمد 
قابل تصرف. در تحلیل های تعادل جزئی اثرات بازار کاال بر تقاضای مشتقه معموالً 
اثرات  این  تعادل عمومی،  در یک چارچوب  بااین حال،  واقع می شود.  غفلت  مورد 
در یک محیط  آن  بررسی  اگرچه  قرار می گیرند،  توجه  مورد  به روشنی  بازخوردی 

چندکاالیی پیچیده تر از حالت یک کاالیی خواهد بود.

1-4 بررسی و تحليل اثر تفاوت های منطقه ای دستمزد بر الگوی 
فضايی فعاليت های اقتصادی و تعيين اثر سياست های منطقه ای 

بازار كار بر سطح رفاه و توسعه

یا  را کاهش می دهد  اقتصادی(  )افزایش فعالیت های  آیا حداقل دستمزد، اشتغال 
افزایش؟ پاسخ بستگی به این دارد که آیا کارفرمایان به صورت رقابتی رفتار می کنند 
یا خیر )بدین معنی که آیا آنها می توانند دستمزد جاری را به سود خودشان تحت 
تأثیر قرار دهند یا خیر(. برای تحلیل این منظور که سیاست حداقل دستمزد و 
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افزایش آن چگونه بر اشتغال در سطح ملی یا منطقه ای اثر می گذارد باید دید شرایط 
بازار مورد نظر چگونه است. در ادامه این موضوع در حالت پوشش کامل )وقتی قانون 
حداقل دستمزد از جانب کارفرمایان اِعمال می شود که معموالً شامل بخش رسمی 
اقتصاد است( و حالت پوشش ناقص )که معموالً شامل بخش غیررسمی اقتصاد 

است و حداقل دستمزد اِعمال نمی شود( بررسی می شود. 
1-4-1- پوشش كامل سياست حداقل دستمزد

الف- مدل رقابت استاندارد

مدل سادة اقتصادی به روشنی با تقاطع مارشالی در نمودار 1-3 ارائه می شوند. این 
مدل فرض می کند که یک بازار کار رقابتی با کارگران همگن وجود دارد که دستمزد
W0را به دست می آورند قبل از اینکه حداقل دستمزد تعیین شود و بعد از تعیین 
WM را دریافت می کنند. در این بازار کار، همۀ کارگران، مهارت های  حداقل دستمزد،
یکسان و سطوح تالش برابری دارند )در نتیجه جانشین های کامل هم محسوب 
و  است(  کامل  )پوشش  را می پردازند  کارفرمایان حداقل دستمزد  می شوند(، همۀ 
اشتغال به راحتی با عرضه و تقاضا تعیین می شود. در ابتدا، سطح تعادلی اشتغال 
EM بیانگر  EM کاهش می یابد؛  E0 است که بعد از اعمال حداقل دستمزد به در
( برابر  E EM − 0 WM است. کاهش متناسب در اشتغال ) تقاضا برای نیروی کار در

W( ضرب در کشش تقاضا. WM − 0 است با افزایش متناسب در دستمزد )

از نمودار 1-3 روشن است که مازاد عرضۀ نیروی کار با اِعمال حداقل دستمزد ایجاد 
S(. بااین حال، این عرضۀ مازاد نباید به مثابه افزایش در بیکاری  EM M− می شود )
تفسیر شود که در نتیجۀ قانون گذاری حداقل دستمزد ایجاد می شود. معموالً، معیار 
بیکاری رسمی تعداد کارگرانی است که اشتغال مزدی ندارند اما در جست و جوی 
شغل هستند. مگر اینکه همۀ کارگرانی که عرضۀ مازاد نیروی کار ایجاد می کند 
واقعاً باور داشته باشند که آنها شانس خوبی برای به دست آوردن یک شغل داشته 
باشند، اما بعضی کارگران اقدام به جست وجو برای هر شغلی نمی کنند. این بدین 
 .)S SM E- معناست که تعداد بیکاران نسبتی کمتر از تعداد کل کارگران است )
نسبت کارگرانی که بیکار می شوند فقط می توانند با مدل های احتمالی برآورد شوند 
که عوامل مختلفی را در نظر می گیرند که شانس یک کارگر برای کسب شغل را 
تعیین می کنند. درحالی که چنین مدلی فراسوی قلمرو این مطالعه است، باید بر 
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این نکته تأکید شود که مدل سادة فعلی نکاتی را درخصوص اثرات حداقل دستمزد 
بر اشتغال بیان می کند. آنچه این مدل به ما می گوید این است که سطح اشتغال در 
نتیجۀ معرفی حداقلی باالتر از دستمزد تعادلی کاهش می یابد؛ اما این مدل چیزی 

درخصوص تعداد کارگرانی که بیکار می شوند به ما نمی گوید.

نمودار 1-3- اثرات یک حداقل دستمزد در یک بازار کار رقابتی

ب- انحصار خريد توليدكننده
را  اشتغال  سطح  دستمزد  حداقل  می كند  پيش بينی  كه  رقابتی  مدل  برخالف 
براساس  كاهش می دهد، مدل انحصار خريد اثر متضادی را پيش بينی می كند. 
مدل مورد نظر استیگلر )1946(، هزینۀ نهایی نیروی کار برای بنگاه های دارای قدرت 
انحصار خرید همیشه از قیمت عرضۀ نیروی کار پیشی می گیرد )نمودار 4-1(. 
فرض می شود بنگاه های دارای قدرت انحصار خرید دنبال حداقل کردن هزینه ها با 
استخدام کارگران در باالی نقطه ای هستند که در آن هزینۀ نهایی کارگر برابر است 

دستمزد مطرح می شود، انحصارگران خرید به گیر
W1 تبدیل می شوند. در نتیجه، حداقل دستمزدی که درW1 تعیین می شود،  رقابتی،
E1 می شود. اگر حداقل دستمزد در سطحی  E0 به منجر به افزایشی در اشتغال از

باالتر ازW1 تنظیم شود، اشتغال به زیر سطح رقابتی آنE0 کاهش می یابد.

با تقاضای آنها بر
ندة قیمتی باالتر از نرخ دستمزد 
E0 است. وقتی حداقل  ای نیروی کار. این نقطه در نمودار 1-4 در
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 نمودار1-4- اثرات اشتغال یک حداقل دستمزد در یک بازار کار با وجود انحصار خرید

تا مدت ها، مدل انحصار خرید صرفاً به سان یک مدل تحلیلی خوب محسوب می شد 
که کاربرد چندانی در جهان واقعی نداشت. بااین حال، در سال های اخیر، تعدادی از 
مطالعات تجربی شواهدی را پیدا کرده اند که یک حداقل دستمزد باالتر با یک افزایش 
در اشتغال مرتبط می شود. برای مثال، کارد و کروگر )1994( سطح اشتغال را در 
رستوران های فست فود قبل و بعد از افزایش در حداقل دستمزد در ایالت نیوجرسی 
با رشد اشتغال در  آنها رشد اشتغال را در رستوران های نیوجرسی  بررسی کردند. 
رستوران های فست فود مشابه در پنسیلوانیا مقایسه کردند )ایالتی با شرایط تقاضای 
مشابه که حداقل دستمزد ثابت نگه داشته شده بود(. این نویسندگان دریافتند که 
اشتغال در نیوجرسی نسبت به پنسیلوانیا افزایش یافت، به رغم این واقعیت که 
از معرفی حداقل دستمزد وارد یک کسادی شده بود. عالوه براین،  نیوجرسی بعد 
یافت درحالی که  پایین گسترش  نیوجرسی در رستوران های دستمزد  اشتغال در 
در رستوران های با دستمزد باال اشتغال کم شد. سایر مطالعات نیز شواهدی را پیدا 
کرده اند که حداقل دستمزد هیچ اثری یا اثر ناچیزی بر اشتغال دارند )کار، 1992؛ 
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کارد و کروگر، 1994؛ ماچین و مانینگ، 1994 و مانینگ، 1996(. چنین نتایجی در 
محافل اقتصادی به سان شواهد تجربی حامی حالت انحصار خرید تفسیر شده اند. 

1-4-2 پوشش ناقص در اِعمال سياست حداقل دستمزد
الف- مدل رقابتی استاندارد

همان طور که در باال بحث شد، این فرض که همۀ کارگران تحت پوشش قانون حداقل 
دستمزد قرار می گیرند به وضوح غیرواقعی است. در کل کشور، نسبت قابل توجهی 
از نیروی کار زندگی شان را از طریق فعالیت های غیرمزدی مانند خویش فرمایی و 
کار در بخش غیررسمی می گذرانند. بنابراین، به کار بردن مدلی که در آن پوشش 
ناقص است برای بررسی اثرات مداخالت دولت در بازار کار مناسب تر به نظر می رسد. 
پوشش حداقل  تحت  کارگران  آن  در  که  بخشی  دربرگرفتن  برای  مدل  نخستین 
دستمزد قرار نمی گرفتند را ولچ )1974( مطرح کرد. مفهوم اصلی فراسوی مدل ولچ 

سرراست است و می تواند به آسانی توسعه یابد. 

ابتدا بگذارید فرض کنیم که جابجایی کامل نیروی کار در میان بخش ها وجود دارد 
W0 می گیرند. از آنجا که هیچ تفاوت  و کل کارگران یکسان اند و دستمزد برابری
دستمزدی بین بخش ها وجود ندارد، کارگران بین کار در بخش رسمی و غیررسمی 
بی تفاوت هستند. درنتیجه، سطح اشتغال در هر دو بخش یکی است زیرا تقاضای 
یکسانی برای نیروی کار در هر دو بخش وجود دارد )نمودار 5(. با اعمال یک حداقلی 
باالتر از نرخ دستمزد تعادلی، مشاغل در بخش رسمی سهمیه بندی می شوند )نمودار 
WF، بعضی کارگران که تمایل دارند در این حداقل  6(. در نتیجۀ یک دستمزد باالتر
 ) SC CE− کار کنند قادر به یافتن شغل نخواهند بود. حاال یک مازاد نیروی کار )
از کارگرانی وجود دارد که تمایل دارند در بخش رسمی بیکار بمانند. اگر همۀ این 
 E OC کارگران به سراغ کار در بخش غیررسمی بروند، اشتغال در بخش رسمی به1
W0 بهW1 کاهش می یابد. بنابراین، اعالم یک  افزایش خواهد یافت و دستمزد از
W1-WF( و یک کاهش در اشتغال  حداقل منجر به ایجاد یک تفاوت دستمزد )

E می شود.  EC − 0 بخش رسمی به مقدار 
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 نمودار 1-5- اشتغال در یک بازار کار دوگانه با دستمزدهای انعطاف پذیر و جابجایی کامل

 نمودار 1-6- اثرات حداقل دستمزد در یک بازار کار دوگانه با دستمزدهای انعطاف پذیرو جابجایی کامل نیروی کار

بین  کار  نیروی  جابجایی  وقتی  است  متفاوت  تاحدی  حداقلی  دستمزد  یک  اثر 
بخش ها امکان پذیر نباشد )نمودار 1-5(. یک بار دیگر، اعالم یک حداقل، دستمزد 
WF افزایش می دهد و یک مازاد عرضه نیروی کار را  W0 به را در بخش رسمی از
SC( ایجاد می کند. به دلیل اینکه عرضۀ نیروی کار کاماًل  CE− در بخش رسمی )
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بی کشش است، هیچ کارگری به اشتغال در بخش غیررسمی منتقل نمی شود و 
بیکاری در میان کارگران بخش رسمی ظهور می کند. دالیل زیادی وجود دارد که چرا 
عرضۀ کار ممکن است با دستمزدی تثبیت شده باالتر از نرخ دستمزد بازار بی کشش 
باشد. برای مثال، قدرت اتحادیه کارگری، کارایی دستمزدها و تقسیم رانت، همگی 
شاید منجر به موقعیت هایی شوند که به نفع کارفرما باشند که دستمزدش را باالتر از 
دستمزد تعادلی نگه دارد. همین موضوع در بخش غیررسمی درست نیست که فرض 
می شود دستمزد خیلی کشش پذیر است. به عالوه، عرضۀ کارگران بخش غیررسمی 
قبل و بعد از اعمال حداقل دستمزد یکسان باقی می ماند. سرانجام، حداقل دستمزد 
اثر کمی بر کارگران در بخش غیررسمی دارد. برخالف مورد جابجایی کامل نیروی 
کار، فشار کامل قانون گذاری حداقل دستمزد بر کارگران بخش رسمی خواهد بود که 

افزایش در بیکاری را تجربه می کنند.

 نمودار 1-7- اثرات دستمزد در یک بازار کار دوگانه با دستمزدهای انعطاف پذیر و بدون جابجایی

ب- مدل انحصار خريد
مدل انحصار خرید درخصوص یک بازار دوگانه تاحدی پییچیده است. به منظور 
ساده کردن این تحلیل، فرض می شود که فقط بنگاه ها در بخش »پوشش یافته« 
اِعمال کنند. این فرض شاید غیرواقعی به نظر  می توانند قدرت انحصار خرید را 
برسد اما حداقل برای تصور موقعیتی خوب است که در آن کارفرمایان در بخش 
»پوشش یافته« می توانند قدرت انحصار خرید داشته باشند، درحالی که کارفرمایان در 
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بخش »پوشش نیافته« در موقعیت رقابتی باقی می مانند. چنین موقعیتی ممکن 
است بروز پیدا کند اگر کارگران روی مهارت هایی سرمایه گذاری کرده باشند که به 
آسانی بین بنگاه ها قابل انتقال نباشند. برای مثال، فرض کنید که نسبت کوچکی از 
کارگران در بعضی جاها آموزش دیده اند تا برنامه نویس کامپیوتری شوند زیرا حقوق 
و مزایای چنین افرادی پنج برابر متوسط حقوق و مزایای عادی است. این کارگران با 
یک مشکل مواجه می شوند: فقط تعدادی از شرکت های بزرگ این برنامه نویسان را 
استخدام می کنند و همۀ این بنگاه ها در مرکز استان یا پایتخت قرار دارند. اگر هیچ 
کمبودی برای چنین برنامه نویسانی وجود نداشته باشد، این موضوع قابل درک است 
که بنگاه هایی که متقاضی این برنامه نویسان هستند، ممکن است قدرت انحصار 
خرید خود را اِعمال کنند. این بدین دلیل است که همۀ کارگرانی که در این حوزة 
برنامه نویسی تبحر دارند ترجیح می دهند در بنگاه هایی کار کنند که خودشان مالک 
نرم افزار خاصی باشند تا اینکه در نوع دیگری از بنگاه ها کار کنند. این واقعیت که این 
کارگران به اندازة تولید نهایی شان دستمزد نمی گیرند مهم نیست: آنها هنوز درآمدی 
بیش از آن چیزی به دست می آورند که می توانستند در هر بنگاه دیگری به دست 
بیاورند. البته، این موقعیت فقط وقتی واقعی است که هیچ کمبودی در خصوص 
این نوع از برنامه نویسان وجود نداشته باشد. اگر کمبودی وجود داشته باشد، هر بنگاه 

می تواند برنامه نویسان رقبایش را با پیشنهاد دستمزدی باالتر جذب کند. 

وقتی بعضی بنگاه ها قدرت انحصار خرید دارند، طرح کردن حداقل دستمزد سطح 
از حداقل  قبل  )نمودار 8-1(.  داد  افزایش خواهد  غیررقابتی  را در بخش  اشتغال 
نقطه ای  باالی  تا  را  کارگرانشان  خرید  انحصار  قدرت  دارای  بنگاه های  دستمزد، 
استخدام می کنند که در آن هزینۀ نهایی نیروی کار برابر است با تقاضا برای نیروی 
کار. کارگران در بخش رسمی، اشتغال در این بخش را بر بخش غیررسمی ترجیح 
W0 باالتر از دستمزد در بخش غیررسمیW1 است. هر  می دهند زیرا دستمزدشان
W1است، اثر  W0 قرار می گیرد و کمتر از یا مساوی با حداقل دستمزدی که باالی
مطلوب افزایش اشتغال در بخش رسمی را به همراه خواهد داشت. برای مثال، اگر 
بسط خواهد  E O1 1 حداقل دستمزد درW1 تعیین شود، اشتغال بخش رسمی به

یافت. 
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 نمودار 1-8- اثرات حداقل دستمزد در یک بازار کار دوگانه با دستمزدهای انعطاف پذیر و جابجایی نسبی 
نیروی کار )انحصار خرید(

به گفته توماس پیکتی در مجموع، مادامی که کارفرمایان از قدرت چانه زنی بیشتری 
ساده ترین  در  که  کامل«  و  ناب  »رقابت  شرایط  و  برخوردارند  کارگران  به  نسبت 
مدل های اقتصادی یافت می شود تحقق یافتنی نیست، منطقی است که قدرت 
کارفرمایان را با اعمال قوانین سفت و سخت بر روی دستمزدها محدود سازیم. مثاًل 
اگر گروه کوچکی از کارفرمایان یک موقعیت انحصار خرید1 را در یک بازار کار محلی 
دراختیار داشته باشند )یعنی آنها تنها منبع اشتغال هستند، شاید به خاطر تحرک 
محدود نیروی کار محلی(، احتماالً سعی خواهند کرد تا با پایین آوردن دستمزدها 
حتی زیر بهره وری حاشیه ای کارگران، تا حد امکان بهره یا ]سوء استفاده[ الزم را ببرند. 
تحت چنین شرایطی، تحمیل حداقل دستمزد نه تنها می تواند عادالنه باشد بلکه 
کارآمد نیز هست، بدین اعتبار که افزایش دستمزدها ممکن است اقتصاد را به سمت 
تعادل رقابتی سوق دهد و سطح اشتغال را افزایش دهد. این مدل تئوریک که مبتنی 
بر رقابت ناقص است، شفاف ترین توجیه و تبیین برای حداقل دستمزد به شمار 
می رود: هدف نیز اطمینان از این است که هیچ کارفرمایی نتواند از مزیت رقابتی اش 

فراتر از حد معینی سود ببرد.

1- monopsony position
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1-4-3 نابرابری به مثابه شاخص فاصلۀ طبقاتی

گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که درآمدهای ناشی از کار نه تنها منعکس کنندة 
نابرابری های دستمزد دائمی میان گروه های مختلف کارگران )برمبنای سطح مهارت 
و موقعیت سلسله مراتبی هر گروه از کارگران در رده های شغلی( بلکه شوک های 
کوتاه مدت )برای نمونه: دستمزدها و ساعت های کار در بخش های مختلف ممکن 
است به شکلی قابل توجه از یک سال به سال دیگر یا طی دورة مسیر کاری فرد 
نوسان کند( هستند. بنابراین، درآمدهای ناشی از کار شدیداً در کوتاه مدت نابرابر 
خواهند بود و همین توزیع نابرابر ناشی از دستمزد می تواند سبب افزایش فاصلۀ 
طبقاتی میان افراد شود. برای این منظور پیشنهادی که وجود دارد این است که 
افراد را براساس درآمد ناشی از کارشان به سه گروه تقسیم کنیم: 10% افراد دارای 
درآمدهای باالی ناشی از کار؛ 40% دارای درآمد متوسط ناشی از کار که از آنها با عنوان 
طبقۀ متوسط یاد می شود و 50% گیرندگان درآمد پایین ناشی از کار که به نوعی 

همان گیرندگان حداقل دستمزد یا رقمی حول و حوش آن هستند. 

داده های جهانی نشان می دهند که در کشورهای اسکاندیناوی که برابرترین جوامع 
از نظر میزان شاخص ضریب جینی محسوب می شوند، 10% دریافت کنندة  دنیا 
باالترین درآمدهای حاصل از کار کمی بیشتر از 20 درصد درآمد کل حاصل از کار 
را به خود اختصاص می دهند )که البته، در عمل این به معنای دریافت دستمزدهای 
قابل توجهی است(؛ 50 درصد دریافت کننده کمترین دستمزد )حداقل دستمزد( 
حدود 35 درصد از کل درآمد حاصل از کار را دریافت می کنند و 40 درصد طبقۀ 
متوسط تقریباً 45 درصد کل درآمد حاصل از کار را دریافت می کنند )نگاه کنید به 

جدول 1-1(. 

این برابری کامل نیست، زیرا در آن صورت، هر گروه باید معادل سهمش از جمعیت 
را دریافت کند )10 درصد دارای بهترین پرداختی باید دقیقاً 10 درصد از درآمد کل 
حاصل از کار را دریافت کند و 50 درصد دارای پایین ترین پرداختی باید 50 درصد 

درآمد را بگیرد(. 

اما در آمریکا که امروزه جامعه ای به مراتب نابرابرتر از حوزة اسکاندیناوی محسوب 
می شود سهم گیرندگان حداقل دستمزد یا کمترین دریافتی از کل درآمد ناشی از 
کار در سال 2010 برابر با 25% است که پیش بینی می شود این رقم به 20% در سال 
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2030 کاهش یابد؛ درمقابل، سهم طبقۀ متوسط از درآمد ناشی از کار در همین دوره 
در آمریکا 40% است که تقریباً برابر با همین رقم در 100 سال گذشته در اروپا است. 

سهم گروه های مختلف در کل 
درآمد حاصل از کار

نابرابری پایین 
)اسکاندیناوی، 

 دهه های
1980-1970 

 نابرابری متوسط
 )اروپا 2010(

نابرابری باال 
)آمریکا 2010، 

اروپا 1910(

نابرابری خیلی 
 باال 

)آمریکا 2030؟(

45%35%25%20%باال 10% )طبقه باالتر(

17%12%7%5%شامل 1% باال )طبقۀ مسلط(

28%23%18%15%شامل 9% بعدی )طبقۀ مرفه(

35%40%45%45%میانه 40% )طبقۀ متوسط(

20%25%30%35%پایین 50% )طبقۀ پایین(

ضریب جینی متناظر )شاخص 
0/190/260/360/46ترکیبی نابرابری(

 جدول 1-1- نابرابری درآمد حاصل از کار در زمان و فضا
منبع: توماس پیکتی، کتاب سرمایه. 

افزایش  نابرابری درآمد ناشی از کار در کل جهان مرتبا درحال  آنچه مسلم است 
است و سهم 10% باال از این درآمد مرتباً درحال افزایش است و سهم 50% پایین یا 
گیرندگان حداقل دستمزد از درآمد ناشی از کار در حال کاهش است که این امر یکی 
از شاخص های اصلی افزایش نابرابری در جامعه و افزایش فاصلۀ طبقاتی است. هرچه 
نابرابری در یک جامعه افزایش یابد به نحوی که سهم 50% پایین جامعه از درآمد 
ناشی از کار و درنتیجه از کل درآمد کاهش یابد، رفاه این گروه از افراد کاهش خواهد 
یافت و حداقل دستمزد یکی از روش های ساده ای است که سیاست گذاران به کار 
می گیرند تا جلوی کاهش درآمد و در نتیجه رفاه این گروه از افراد را بگیرند. البته، 
اینکه آیا اعمال سیاست حداقل دستمزد روش مناسبی برای کاهش این نابرابری 

است یا خیر، سوال بسیار مهمی است که پاسخ به آن آسان نیست. 
1-4-4 حداقل دستمزد و فقر به مثابه شاخص رفاه و توسعه

آیا  این است که  دارد  قرار  کار  بازار  پرسش مهمی که پیش روی سیاست گذاران 
حداقل دستمزد رفاه طبقات درآمدی پایین را بهبود می بخشد یا خیر؟ آیا حداقل 
دستمزد می تواند باعث کاهش فقر شود یا خیر؟ فقر به سان دور باطل توسعه اگر 
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کاسته یا ریشه کن شود، زمینۀ رفاه فقرا فراهم می شود و یکی از استدالل ها در دفاع 
از سیاست حداقل دستمزد همین کاهش فقر است. 

سیاست حداقل دستمزد و افزایش آن هم در کشورهای توسعه یافته اهمیت دارد 
به  ابتدا  ادامه  در  فقیر.  و  کمتر توسعه یافته  و  درحال توسعه  کشورهای  در  هم  و 
اهمیت این موضوع در یک کشور توسعه یافته و سپس به درس هایی از کشورهای 

درحال توسعه اشاره خواهد شد. 

حداقل دستمزد و خط فقر: اياالت متحده آمريکا

در ایاالت متحده، کنگره حداقل دستمزد را تعیین می کند- که در سال 2013، 7/25 
دالر در یک ساعت یا چهارده هزار و 500 دالر برای یک سال دو هزار  ساعته بود؛ برخی 
ایالت ها حداقل دستمزد خودشان را دارند که در هجده ایالت، این رقم از رقم حداقل 
دستمزد دولت فدرال باالتر است. نکتۀ اصلی این است که حداقل دستمزد فدرال 

به صورت خودکار متناسب با تورم یا رشد در دستمزدهای بازار تعدیل نمی شود. 

در این کشور تغییر حداقل دستمزد تقریباً همیشه بحث انگیز است؛ حداقل دستمزد 
از اول ژانویه 1981 تا اول آوریل 1990 برابر با 3/35 دالر بود؛ از اول سپتامبر 1997 تا 24 
جوالی 2007 برابر با 5/15 دالر بود و نرخ فعلی آن، یعنی 7/25 دالر از 24 جوالی 2009 تا 
همین اواخر )2015( تعیین و تثبیت شده بود. حتی وقتی تغییرات صورت می گرفتند، 
اغلب اوقات، به حد کافی برای جبران افزایش قیمت ها )تورم( بزرگ و کافی نبودند؛ 
حداقل دستمزد 2/10 دالر در سال 1975، قدرت خریدی داشت که سه برابر بیشتر از 
حداقل دستمزد 7/25 دالری سال 2011 بود. کسی که حداقل دستمزد را در سال 1975 
دریافت می کرد، ساالنه چهار هزار و 200 دالر به دست می آورد که خط فقر رسمی برای 
یک خانوادة سه نفره بود. در سال 2010، درآمد ناشی از حداقل دستمزد 14500 دالر 
بود، درحالی که خط فقر خانوادة سه نفره به 17374 دالر افزایش یافته بود. این فرسایش 
بلندمدت – که با ترمیم های گه گاهی و فقط جزئی سرعتش گرفته شده بود- معیاری 
از قدرت سیاسی روبه کاهش آن کارگرانی است که درآمدهای شان در حداقل دستمزد یا 

نزدیک به حداقل دستمزد است و مرتباً درحال فقیرترشدن هستند.

حداقل  سیاست گذاری  در  این شکاف  رفع  و  فقر  با خط  دستمزد  حداقل  فاصلۀ 
دستمزد بسیار مهم است و گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که سیاست حداقل 
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دستمزد اگر به رفع فقر کمک نکند و خط فقر را پوشش ندهد، عماًل کارایی چندانی 
نخواهد داشت. در اقتصاد ایران هم بحث تفاضل بین حداقل دستمزد و خط فقر 
مدتی است که به جد مطرح شده است. در مواردی ادعا می شود که خط فقر یک 
خانوار چهارنفره در اقتصاد ایران سه برابر حداقل دستمزد است و همین امر حکایت 
از ناکارآمدی سیاست حداقل دستمزد در اقتصاد ایران دارد. در بخش های بعدی این 

مطالعه مقایسه ای میان این دو رقم در اقتصاد ایران انجام خواهد شد. 
1-4-5 حداقل دستمزد و فقر: درس هايی از كشورهای درحال توسعه

مطالعات نشان می دهند که افزایش حداقل دستمزد در کشورهای درحال توسعه می تواند 
فقر را بسته به ویژگی های بازار کار افزایش یا کاهش دهد. سیاست حداقل دستمزد، 
از کشورهای  این گروه در بخشی  را هدف گذاری می کند- که  بخِش رسمی  کارگراِن 
درحال توسعه مانند آمریکای جنوبی کمتر و در بخشی از کشورها بیشتر هستند- که 
بسیاری از آنها در خانوارهای نه چندان فقیر زندگی می کنند. اینکه آیا حداقل دستمزد 
فقر را کاهش می دهد، نه تنها به اینکه کارگران بخش رسمی شغل شان را در نتیجۀ این 
سیاست از دست می دهند بستگی دارد، بلکه به این نیز بستگی دارد که که آیا کارگران 
با دستمزد پایین )کمتر از حداقل دستمزد( در خانوارهای فقیر زندگی می کنند یا خیر؛ 
چقدر سیاست حداقل دستمزد به طور گسترده اعمال می شود؛ چگونه سیاست حداقل 
دستمزد بر کارگران غیررسمی اثر می گذارد؛ و آیا تورهای ایمنی اجتماعی دیگری هم به 

جز حداقل دستمزد وجود دارند یا خیر؟

طرفداران كاهش فقر از رهگذر سياست حداقل دستمزد و افزايش آن

اگر مشاغل کمی در بخش رسمی بازار کار از دست بروند، افزایش حداقل 
دستمزد احتماالً فقر را کاهش می دهد؛

اگر دستمزد بخش غیررسمی همراه با افزایش حداقل دستمزد افزایش یابد، 
حداقل دستمزد باالتر احتماالً فقر را کاهش می دهد؛

اگر افرادی که حداقل دستمزد را می گیرند سرپرست خانوارهای کم درآمد 
باشند، حداقل دستمزد باالتر احتماالً فقر را کاهش می دهد؛

اگر کارگران کم درآمد شغل شان را از دست بدهند و به دلیل حداقل دستمزد 
باالتر نتوانند شغل پیدا کنند، تورهای ایمنی اجتماعی برای خانوارهای فقیر 

می توانند از آنها در برابر فقر محافظت کنند. 

مخالفان كاهش فقر از رهگذر سياست حداقل دستمزد و افزايش آن
اگر حداقل دستمزد باالتر سبب شود کارگران بخش رسمی شغلشان را از 

دست بدهند، احتماالً فقر را کاهش نمی دهد. 
اگر قانون حداقل دستمزد تعداد زیادی از کارگران بخش غیررسمی را پوشش 

ندهد، حداقل دستمزد باالتر احتماالً فقر را کاهش نمی دهد. 
دوم  کارگران  آن  افزایش های  و  دستمزد  حداقل  از  بهره مند  افراد  اگر 
خانواده های فقیر هستند، حداقل دستمزد باالتر، فقر را کاهش نخواهد داد. 

اگر کارگران کم درآمد شغلشان را از دست بدهند و نتوانند به دلیل حداقل 
دستمزد باالتر شغل پیدا کنند و تورهای ایمنی اجتماعی هم وجود نداشته 

باشند، حداقل دستمزد باالتر فقر را افزایش خواهد داد. 

اثر حداقل دستمزد بر دستمزدها و اشتغال و فقر همچنین بر آنچه در بخش غیررسمی 
اتفاق می افتد اثر می گذارد. براساس مطالعات بیش از نیمی از کارگران در کشورهای کم درآمد 
و با درآمد متوسط در این بخش کار می کنند که تحت پوشش قانون حداقل دستمزد قرار 
نمی گیرند و این یعنی یک بخش غیررسمی بزرگ می تواند اثر یک حداقل دستمزد باالتر 
بر فقر را از بین ببرد. اگر کارگرانی که شغلشان را در نتیجۀ سیاست حداقل دستمزد باالتر 
از دست می دهند نتوانند دوباره در بخش رسمی شغل پیدا کنند، به سراغ بخش غیررسمی 
خواهند رفت، زیرا دستمزدهای کمتر باز هم بهتر از نداشتن دستمزد است. حداقل دستمزد 
باالتر شاید کارگران بیشتری را به خروج از بخش رسمی و ورود به بخش غیررسمی وادار کند 

و دستمزدهای کمتر می تواند خانوادة این کارگران را به زیر خط فقر سوق دهد. 
در بعضی کشورها، حداقل دستمزد باالتر منجر به دستمزدهای باالتر برای کارگران در 
دو بخش رسمی و غیررسمی شده است. در بعضی کشورها، حداقل دستمزد باالتر ظاهراً 
نتیجه  این  به  اما مطالعه ای  نداشته است.  بر دستمزدهای در بخش غیررسمی  اثری 
نرسیده که حداقل دستمزد باالتر منجر به کاهش دستمزد برای کارگران بخش غیررسمی 
شده باشد. در کل، شواهد مربوط به کشورهای درحال توسعه نشان می دهند که حداقل 
دستمزد باالتر معموالً منجر به افزایش در درآمدهای کلی کارگران می شود. بااین حال، این 
شواهد همچنین نشان می دهد که یک حداقل دستمزد باالتر برندگان و بازندگانی دارد. 
بعضی کارگران شاهد افزایش درآمدشان خواهند بود، درحالی که گروهی هم شاهد کاهش 
درآمدشان خواهند بود زیرا بیکار شده و مجبور به ترک کارشان می شوند، یا مجبور 
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مخالفان كاهش فقر از رهگذر سياست حداقل دستمزد و افزايش آن
اگر حداقل دستمزد باالتر سبب شود کارگران بخش رسمی شغلشان را از 

دست بدهند، احتماالً فقر را کاهش نمی دهد. 
اگر قانون حداقل دستمزد تعداد زیادی از کارگران بخش غیررسمی را پوشش 

ندهد، حداقل دستمزد باالتر احتماالً فقر را کاهش نمی دهد. 
دوم  کارگران  آن  افزایش های  و  دستمزد  حداقل  از  بهره مند  افراد  اگر 
خانواده های فقیر هستند، حداقل دستمزد باالتر، فقر را کاهش نخواهد داد. 

اگر کارگران کم درآمد شغلشان را از دست بدهند و نتوانند به دلیل حداقل 
دستمزد باالتر شغل پیدا کنند و تورهای ایمنی اجتماعی هم وجود نداشته 

باشند، حداقل دستمزد باالتر فقر را افزایش خواهد داد. 

اثر حداقل دستمزد بر دستمزدها و اشتغال و فقر همچنین بر آنچه در بخش غیررسمی 
اتفاق می افتد اثر می گذارد. براساس مطالعات بیش از نیمی از کارگران در کشورهای کم درآمد 
و با درآمد متوسط در این بخش کار می کنند که تحت پوشش قانون حداقل دستمزد قرار 
نمی گیرند و این یعنی یک بخش غیررسمی بزرگ می تواند اثر یک حداقل دستمزد باالتر 
بر فقر را از بین ببرد. اگر کارگرانی که شغلشان را در نتیجۀ سیاست حداقل دستمزد باالتر 
از دست می دهند نتوانند دوباره در بخش رسمی شغل پیدا کنند، به سراغ بخش غیررسمی 
خواهند رفت، زیرا دستمزدهای کمتر باز هم بهتر از نداشتن دستمزد است. حداقل دستمزد 
باالتر شاید کارگران بیشتری را به خروج از بخش رسمی و ورود به بخش غیررسمی وادار کند 

و دستمزدهای کمتر می تواند خانوادة این کارگران را به زیر خط فقر سوق دهد. 
در بعضی کشورها، حداقل دستمزد باالتر منجر به دستمزدهای باالتر برای کارگران در 
دو بخش رسمی و غیررسمی شده است. در بعضی کشورها، حداقل دستمزد باالتر ظاهراً 
نتیجه  این  به  اما مطالعه ای  نداشته است.  بر دستمزدهای در بخش غیررسمی  اثری 
نرسیده که حداقل دستمزد باالتر منجر به کاهش دستمزد برای کارگران بخش غیررسمی 
شده باشد. در کل، شواهد مربوط به کشورهای درحال توسعه نشان می دهند که حداقل 
دستمزد باالتر معموالً منجر به افزایش در درآمدهای کلی کارگران می شود. بااین حال، این 
شواهد همچنین نشان می دهد که یک حداقل دستمزد باالتر برندگان و بازندگانی دارد. 
بعضی کارگران شاهد افزایش درآمدشان خواهند بود، درحالی که گروهی هم شاهد کاهش 
درآمدشان خواهند بود زیرا بیکار شده و مجبور به ترک کارشان می شوند، یا مجبور 
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می شوند به سراغ مشاغل با درآمد کمتر در بخش غیررسمی بروند. یک نکتۀ مهم دیگر 
هم این است که حتی اگر افزایش حداقل دستمزد درآمد کلی کارگران را افزایش دهد، 
حداقل دستمزد باالتر باز هم می تواند فقر را افزایش دهد اگر مزایای آن به کارگرانی برسد 

که فقیر نیستند و هزینه های آن بر کارگرانی تحمیل شود که فقیر هستند.
1-4-6 آيا كارگرانی كه تحت تأثير حداقل دستمزد قرار می گيرند در 

خانوارهای فقير زندگی می كنند؟
فقر برمبنای درآمد خانوار تعریف می شود و نه برمبنای درآمد فرد. برای مثال، یک کارگر در 
نیمۀ باالتر توزیع دستمزد ممکن است در یک خانوار فقیر زندگی کند، بنابراین یک حداقل 
دستمزد باالتر می تواند به فرار خانوادة این کارگر از فقر کمک کند. یا کارگری که در پایین 
توزیع دستمزد کار می کند ممکن است درآمدبگیر دوم یک خانوادة غیرفقیر باشد، بنابراین 
یک حداقل دستمزد باالتر وضعیت این خانوار را بهتر می سازد اما در کاهش فقر تأثیری 
ندارد. اثر حداقل دستمزد باالتر بر فقر همچنین به این بستگی دارد که مشخصاً چند 
خانوار در زیر خط فقر )شاخص فقر( قرار دارند یا اینکه شکاف فقر خانوارهای فقیر چقدر 
است. در خصوص معیار دوم یعنی شکاف فقر نکتۀ مهم این است که کدام خانوارهای 
فقیر از حداقل دستمزد بهره مند می شوند و کدام خانوارها از آن بهره مند نمی شوند. افزایش 
حداقل دستمزد می تواند بعضی خانوارهای فقیر با درآمد نزدیک به خط فقر را از فقر نجات 

دهد، درحالی که درآمدهای فقیرترین خانوارها در پایین توزیع درآمد را کاهش می دهد. 
مطالعات صورت گرفته با استفاده از داده های کشوری، به بررسی همبستگی بین حداقل دستمزد 
و فقر پرداخته و به طور کلی دریافته اند که در کشورهای درحال توسعه، حداقل دستمزدهای 
باالتر با نرخ های کمتر فقر همبستگی دارند. بااین همه، این تحقیقات همچنین نشان می دهند 
که حداقل دستمزد باالتر سهم فقیرترین ها از جمعیت را تحت تأثیر قرار نمی دهند، بلکه 

سطوح باالتر جمعیت کم درآمد را متأثر می سازند که نزدیک به خط فقر هستند. برای مثال:
در مکزیک، کارگران در فقیرترین خانوارها بیشترین سود را از افزایش در 
حداقل دستمزد بردند )کاهش شکاف فقر(، اما این سود دستمزد به اندازة 

کافی برای بیرون بردن بیشتر خانوارها از زیر خط فقر کافی نبود. 
در کلمبیا، کارگران با حداقل دستمزد اغلب در خانوارهایی در میانۀ توزیع 
درآمد قرار داشتند و فقیرترین خانوارها از حداقل دستمزد باالتر منتفع نشدند. 
به همین ترتیب در برزیل، یک حداقِل دستمزِد باالتر درآمدهای خانوارهای 

سه دهک واقع در پایین توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار نداد. 
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2-1 تاريخچه حداقل دستمزد

حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر 
قدرت  کار،  تقاضای  و  عرضه  نظیر  مزدها  بر  حاکم  قوانین  و  روابط 
چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنا بر مالحظات زیستی و 
معیشتی کارگر و خانواده او تعیین شود. زالندنو و استرالیا سال 1902 
از جمله اولین کشورهایی بودند که در این مورد اقدام جدی به عمل 
آوردند. سپس در برخی از کشورهای اروپایی برای حمایت از کارگران 
به تدریج قوانینی به مورد اجرا گذارده شد. البته در آغاز حداقل مزد 
مطرح شده دامنه محدودی داشت و گروه های معینی از کارگران را 
تحت پوشش قرار می داد. به عنوان مثال در کانادا و آمریکا حداقل مزد 

فقط در مورد کودکان و زنان و کارگران معدن اجرا می شد.

از جمله کشورهای دیگری که در این مورد قوانینی را تصویب و به 
مورد اجرا گذاشتند، انگلستان سال 1909، فرانسه سال 1915، اتریش 
سال 1918، آلمان 1923، اسپانیا سال 1926 و بلژیک سال 1934 را 

می توان نام برد. 

آنان  از  تعداد کمی  در مورد کشورهای درحال توسعه می توان گفت 
موفق شده بودند مقرراتی را آن هم برای گروه خاصی از کارگران که به 
آنان »کارگران بی پناه« می گفتند، اجرا کنند. در کشورهای آسیایی، 
به  در  سابقه طوالنی  دارای  که  است  تنها کشوری  فیلیپین  کشور 

2- بررسی تحوالت تاریخی چگونگی تعیین 
حداقل دستمزد در اقتصاد ایران

»پيشنهاد الگو و روش تعيين حداقل دستمزد با رويکرد منطقه اي در ايران«
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کار بردن قانون حداقل دستمزد است. همچنین کشورهای غرب آسیا )ایران، لبنان، 
سوریه، افغانستان، ترکیه و عراق( نسبت به سایر کشورهای آسیایی مقررات مربوط 

به حداقل مزد با پوشش وسیع تری تصویب و اجرا کردند. 

2-2 تاريخچه حداقل دستمزد در ايران

ایران نیز در سال 1325 اولین قانون »حداقل مزد« را تصویب کرد. »برای اولین بار 
با تصویب نامۀ قانونی 28 اردیبهشت ماه 1325 توصیه شد و انجام آن را به هیأت 
اختالف واگذار کرد که با رعایت هزینۀ زندگی و عائله کارگر در نقاط مختلف کشور 
برای مدت یکسال تعیین و به تصویب شورای عالی کار برسد.«1 پس از آن نیز 
این موضوع پرداخته و در اجرای مواد آن  به  قوانین کار سال های 1328 و 1337 
آیین نامه های مختلفی به تصویب رسیده است. براساس این قوانین حداقل دستمزد 
باید به گونه ای تعیین می شد که هزینۀ زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند او را فراهم 
کند. البته، در این زمان، به منطقه بندی کشور و صنایع مختلف نیز توجه شده بود. 
از آن براساس قانون سال 1337 و به استناد تصویب نامۀ مورخ 1339/11/18  بعد 
شورای عالی قرار شد اوالً تعیین حداقل مزد به جای ساالنه هر دو سال یک بار 
انجام شود و ثانیا به صورت منطقه ای یا استانی باشد و در هر استانی، هیأت تعیین 
حداقل دستمزد )مرکب از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده 
دولت( تشکیل و نسبت به تعیین آن اقدام کنند. بعد از آن باید به سراغ وزارت کار 
می رفتند تا موارد فوق تأیید شود. به عبارت دیگر، از سال 1328-1337، یک دورة 
تمرکززدایی در این خصوص اتفاق افتاد. در آیین نامه حداقل دستمزد نیز برای تعیین 
حداقل دستمزد »آمار و اطالعات وزارت کار، سطح زندگی متداول کارگران منطقه، 
شرایط اقلیمی، عادات محلی، بدی و سختی آب و هوا مورد توجه واقع شده است.«2 

البته، در بعضی از این سال ها افزایشی در حداقل دستمزد اتفاق نیفتاد. 

با اصالحاتی در 1350/8/17  و  بازبینی شد  آیین نامۀ حداقل مزد  در سال 1347، 
به تصویب شورای عالی کار رسید. در این آیین نامه برای اولین بار اقدام به تعریف 

1- محسن آشتی، حقوق کار، انتشارات مدرسۀ عالی بیمه ایران، 1355. 
2- محسن آشتی، حقوق کار، انتشارات مدرسۀ عالی بیمه ایران، 1355. 
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کارگر عادی و مقرر شد که هر دو سال یک بار حتماً باید نسبت به تعدیل حداقل 
دستمزد اقدام کرد. برای این منظور، انتخاب شش نماینده اصلی و علی البدل از 
کارگران از بین سندیکاهای مربوطه و شش نماینده کارفرمایان از سندیکاهای مربوط 
یا کارفرمایانی که حداقل 500 کارگر در استخدام دارند در کنار نمایندگان دولت 
)به جای نماینده شورای اقتصادی که قباًل حضور داشت نیز نماینده بانک مرکزی 
حضور خواهد داشت( نیز از جمله مفاد آیین نامه جدید بود. این آیین نامه کشور را به 
سه منطقه تقسیم کرده بود استان ها و شهرهای عمدتاً صنعتی )مانند تهران، کرج، 
رشت، پهلوی، ساری، تبریز، اهواز، شیراز و بندرعباس( در منقطۀ یک قرار داشتند. 
در منطقۀ دوم اراک، کاشان، زنجان، آستارا، چالوس، رضاییه، بروجرد، دزفول، مشهد 
و اصفهان قرار داشتند. منطقۀ سوم هم شامل تمام شهرهایی بود که جزء مناطق 
یک و دو نبودند. حداقل دستمزد روزانه در مناطق اول و دوم و سوم به ترتیب عبارت 

بودند از 60، 55 و 50 ریال. 

در این تقسیم بندی اساساً به میزان صنعتی بودن و هزینه های زندگی توجه شده بود 
ولی نه به تقسیم بندی بین صنایع توجه شده بود و نه به تقسیمات کشوری. در 
سال 1350 این تقسیم بندی مورد بازنگری قرار گرفت و سه منطقه به دو منطقه 
تبدیل شد. حداقل دستمزد برای صنایع مختلف نیز در این سال به تصویب رسید. 
البته، باالترین دستمزد را کارگران نفت مناطق جنوب می گرفتند )140 ریال در روز(، 
بعد از آن صنایع خوراکی )قند و روغن( و بعد صنایع سیمان. در سال 1352، حداقل 
دستمزد برای دو منطقه به طور کلی تعیین و وزارت کار موظف می شد که به جای 

تعدیل دو ساالنه، هرساله مزد کارگران را در تطابق با هزینه زندگی تعدیل کند. 

برای سومین بار در 1353/3/19، آیین نامه حداقل دستمزد بازبینی شد و در 14 
ماده و چهار تبصره به تصویب شورای عالی کار رسید. در این مرحله، عالوه بر تأکید 
بر تعیین ساالنۀ حداقل دستمزد مطابق نیازهای ضروری و هزینه زندگی کارگر و 
یک زن و دو فرزند 12 ساله، برای اولین بار بر تأثیر حداقل دستمزد مطابق با فرمول 
ارائه شده بر دیگر سطوح دستمزدی نیز تأکید شده بود. متولی امور هم وزارت کار 
بود. در این مقطع، حداقل دستمزد برای منطقۀ 1 و 2 به ترتیب 105 و 95 ریال 

تعیین شد. 

مصوبه دیگری که در 1356/1/27 انجام شد سیستم منطقه بندی را حذف کرد و 
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برای بعضی صنایع رقم حداقل دستمزد تعیین شد )رقم کلی برابر با 210 ریال و 
برای صنایع مختلف به صورت متفاوت تعیین شد(. بعد از آن در سال 1358 یک 
دگرگونی اتفاق افتاد: تقسیم بندی برحسب صنایع نیز حذف شد و مقرر شد یک رقم 

کلی حداقل دستمزد برای کل کشور اعالم شود. 

پس از آن در آبان سال 1358 بود که هیأت وزیران سبد هزینه کارگر را که باید 
مبنای حداقل مزد می شد چنین تعریف کرد: »خوراک شامل نان و شکر و گوشت 
و مرغ و برنج و چای و پنیر و نخود و لوبیا و ماست؛ سوخت و روشنایی شامل ذغال 
و کبریت و برق؛ مسکن شامل یک اتاق 12 متری؛ پوشاک شامل دو دست لباس و 
دو پیراهن و چهار جفت جوراب و یک جفت کفش و یک جفت گیوه و یک کاله و 
عالوه بر آن75 درصد از بهای مواد پوشاک برای زن و فرزندان کارگر و 10 درصد برای 

لوازم متفرقه.«1 

بعد از آن تا سال 1368، قوانین حداقل دستمزد تغییری نکردند و در مهر ماه 1368 
بود که قانون کار، تعیین حداقل دستمزد را تحت تأثیر قرار بود. در مادة 325 این 
قانون، مزد تعریف شد: »مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع 
آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.« در مادة 42 همین قانون 
آمده است که »حداقل مزد موضوع مادة 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی 

پرداخت شود.« 

مادة 41 قانون کار به مثابه معیار و مبنای تعیین حداقل دستمزد به قرار ذیل 
است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای 
نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید: 1( 
حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری 
مشخصات  آنکه  بدون  مزد  حداقل   )2 شود؛  تعیین  می شود،  اعالم  ایران  اسالمی 
جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید 
به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی 

اعالم می شود، تأمین نماید.« 

1- نگاه کنید به: موسسه کار و تأمین اجتماعی، »بررسی ساختار مزد و حداقل مزد،« 1373. 
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2-3 چگونگی تعيين و برآورد حداقل مزد در ايران

از مسیر تعیین سبد هزینۀ  برای تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد ایران عمدتاً 
زندگی نیروی کار استفاده شده است. در ادامه ضمن تشریح این روش، به تحلیل 
روش های مختلف آن می پردازیم. توضیحات ذیل گرچه  در مواردی تکراری به نظر 

می رسد اما هدف از ارائه آنها بیان سیر تاریخی - تحلیلی تغییر این روش است.
2-3-1 تعريف سبد هزينه

سبد هزینه زندگی یا جدول نیازهای زیستی خانوار، جدولی است که اقالم عمده 
کاالها و خدمات مورد نیاز یک خانوار را نشان می دهد. این جدول از طریق آمارگیری 
نمونه و تخمین نیازهای زیستی، بهداشتی و اجتماعی به دست می آید و سپس 

هزینه های آن برآورد و توسط شاخص قیمت ها تعدیل می شود. 
2-3-2 عوامل موثر بر سبد هزينه

در تعیین سبد هزینه زندگی کارگر و خانواده اش باید چند عامل مدنظر قرار گیرد:

وضعيت منطقه ای: برحسب اینکه کارگر در کدام منطقه کشور زندگی کند، کاالها و 
خدمات مورد نیاز خانواده های کارگری متفاوت خواهد بود.

وضعيت كشور: مقدار و کیفیت لوازم و وسائل مورد نیاز خانواده بستگی به وجود امکانات 
الزم برای تهیه آنها و نیز بستگی به درجه توسعه یافتگی کشور دارد. هر چه کشوری 

پیشرفته و غنی تر باشد، امکانات تهیه و تدارک نیازهای خانواده ها بیشتر خواهد بود.

تنوع طلبی: تنوع طلبی افراد و خانواده ها نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار است. در 
کشورهای توسعه یافته به علت فراوانی کاالها و خدمات و تبلیغات پیرامون آنها نوعی 
فرهنگ مصرف برای گسترش نیازها شکل گرفته و در واقع تبلیغ بر میزان مصرف افراد 
تاثیر می گذارد. با افزایش رفاه جامعه، نیازها افزایش یافته و سبد مصرف نیز گسترده و 

متنوع می شود. لذا نیازها نسبی بوده و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

زمان: گذر زمان نیز بر سبد هزینه زندگی خانوار کارگری موثر است که در تغییر 
اقالم آن می توان مشاهده کرد. بدین ترتیب که ممکن است در دوره ای از زمان مواد 
و لوازمی ضروری شمرده نشود و کاالها و خدمات لوکس محسوب شود و بعد از 
مدتی تبدیل به اقالم ضروری و مورد نیاز شود. به عنوان مثال زمانی تلویزیون و 
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یخچال اقالم لوکس بوده ولی اکنون تبدیل به اقالم ضروری شده است. معموال سبد 
هزینه زندگی خانوار کارگری شامل اقالم خوراکی، پوشاک، مسکن، سوخت، روشنایی، 

وسایل آموزشی، بهداشت، تفریح و آسایش می شود.

سطح درآمدها: مقایسه سطوح مزد کارگران و سایر گروه های اجتماعی و نسبت 
مزدها و درآمد از تولید ناخالص ملی )سهم نیروی کار از درآمد ملی( تاثیر زیادی بر 

سبد هزینه زندگی دارد.

ضرورت های توسعه اقتصادی: ضرورت های توسعه اقتصادی موجب آن می شود که 
در تعیین سبد هزینه زندگی در مورد حجم بیکاری، حجم نیروی کار و اشتغال، 
نسبت نیروی کار در شهر و روستا، سطح مزدها، تحرک نیروی کار و مهاجرت، توان 
پرداخت صنایع، جایگزینی کار و سرمایه، رقابت خارجی و وضعیت بازرگانی خارجی 
در نظر گرفته شود تا تعیین سبد هزینه زندگی به نحو صحیح و منطقی صورت 

گیرد و روند توسعه اقتصادی را تسریع کند.

2-4 روش های تعيين سبد هزينۀ زندگی

کارگران  زندگی  نیازهای ضروری  باید  ابتدا  مزد  برآورد حداقل  و  تعیین  منظور  به 
شناسایی شده و برآوردی از هزینه زندگی آنان صورت پذیرد تا مبنایی برای تعیین 
میزان حداقل دستمزد به دست آید. بدین منظور ابتدا بایستی سبد هزینه زندگی یا 
جدول نیازهای زیستی خانوار تعیین شود. همان گونه که پیشتر نیز بیان شد سبد 
هزینه زندگی، جدولی است که اقالم عمده کاالها و خدمات مورد نیاز یک خانوار را 
نشان می دهد. بر این سبد عواملی نظیر وضعیت منطقه ای، وضعیت کشور، تنوع 
طلبی، زمان، توان پرداخت جامعه، سطح درآمدها و ضرورت های توسعه اقتصادی 
تاثیرگذار می باشد. برای تعیین حداقل دستمزد از چهار روش زیر استفاده می شود:

2-4-1 برآورد اقالم سبد هزينه زندگی
نیازهای یک خانوار نوعی کارگری تعیین شده و سپس براساس قیمت و مقدار آنها 
برمبنای  اساسی خانوار  نیازهای  این روش  مزد مشخص می شود. مطابق  حداقل 
تعداد واحدهای کالری یا انرژی الزم برای ادامه حیات بزرگساالن و خردساالن برآورد 
می شود. مثاًل کارهای سنگین 3000 کالری در روز و کارهای سبک 2500 کالری در 

روز الزم دارند. از این مسیر، می توان نیازهای غذایی خانوار را برآورد کرد که در این 
خصوص باید عادات غذایی خانوار را در نظر گرفت. همین طور نیازهای ضروری دیگر 
مثل مسکن، پوشاک، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان و سایر اقالم ضروری 
خانوار کارگری در سبد هزینه برآورد می شود. براساس این روش اقالم اولین سبد 
هزینۀ کارگری که در ایران مطابق آیین نامۀ مورخ 1325/8/1 هیأت وزیران تهیه شد 

به شرح زیر است:
و  لوبیا  نخود،  پنیر،  چای،  برنج،  روغن،  گوشت،  شکر،  نان،  شامل  خوراک 

ماست.
سوخت و روشنایی شامل ذغال، کبریت و برق.

مسکن شامل یک اتاق 12 متری.
پوشاک شامل دو دست لباس، دو پیراهن، چهار جفت جوراب، یک جفت 
کفش، یک جفت گیوه و یک کاله و عالوه بر آن 75 درصد بهای مواد پوشاک 

برای زن و فرزندان کارگر و 10 درصد آن برای سایر لوازم متفرقه. 

الزم به ذکر است که اقالم سبد هزینه در همه مناطق کشور یکسان نیست. به عنوان 
مثال یخ و خرما جزء اقالم سبد هزینه زندگی مناطق گرمسیر آورده شده ولی در 
مناطق سردسیر این اقالم به حساب نیامده است. عالوه بر آن حداقل هزینه ضروری 
زندگی در نقاط عادی و معتدل جداگانه و برای نقاط گرمسیر و بنادر جنوبی و 
کویری نیز جداگانه با رعایت 25 تا 33 درصد نسبت به نقاط عادی و معتدل از طرف 

شورای عالی کار تعیین شده بود.
2-4-2 آمارگيری از بودجه خانوار نوعی

از مهمترین مطالعات آماری در اغلب کشورهای جهان به منظور دستیابی  یکی 
به اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی، بررسی بودجه خانوار است که با این روش 
چگونگی هزینه ها و درآمدهای خانوار و روند تغییرات آن مشخص می شود. در ایران 
بررسی بودجه خانوار اولین بار در سال 1314 توسط بانک ملی ایران در 28 شهر 
صورت گرفت. در سال 1338 بانک مذکور به منظور تجدید نظر در ضرایب اهمیت 
کاالها و خدمات برای محاسبه شاخص هزینه زندگی، بررسی بودجه خانوار را در 32 
شهر کشور انجام داد. با تاسیس بانک مرکزی و انتقال وظایف مربوط به گردآوری 
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روز الزم دارند. از این مسیر، می توان نیازهای غذایی خانوار را برآورد کرد که در این 
خصوص باید عادات غذایی خانوار را در نظر گرفت. همین طور نیازهای ضروری دیگر 
مثل مسکن، پوشاک، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان و سایر اقالم ضروری 
خانوار کارگری در سبد هزینه برآورد می شود. براساس این روش اقالم اولین سبد 
هزینۀ کارگری که در ایران مطابق آیین نامۀ مورخ 1325/8/1 هیأت وزیران تهیه شد 

به شرح زیر است:
و  لوبیا  نخود،  پنیر،  چای،  برنج،  روغن،  گوشت،  شکر،  نان،  شامل  خوراک 

ماست.
سوخت و روشنایی شامل ذغال، کبریت و برق.

مسکن شامل یک اتاق 12 متری.
پوشاک شامل دو دست لباس، دو پیراهن، چهار جفت جوراب، یک جفت 
کفش، یک جفت گیوه و یک کاله و عالوه بر آن 75 درصد بهای مواد پوشاک 

برای زن و فرزندان کارگر و 10 درصد آن برای سایر لوازم متفرقه. 

الزم به ذکر است که اقالم سبد هزینه در همه مناطق کشور یکسان نیست. به عنوان 
مثال یخ و خرما جزء اقالم سبد هزینه زندگی مناطق گرمسیر آورده شده ولی در 
مناطق سردسیر این اقالم به حساب نیامده است. عالوه بر آن حداقل هزینه ضروری 
زندگی در نقاط عادی و معتدل جداگانه و برای نقاط گرمسیر و بنادر جنوبی و 
کویری نیز جداگانه با رعایت 25 تا 33 درصد نسبت به نقاط عادی و معتدل از طرف 

شورای عالی کار تعیین شده بود.
2-4-2 آمارگيری از بودجه خانوار نوعی

از مهمترین مطالعات آماری در اغلب کشورهای جهان به منظور دستیابی  یکی 
به اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی، بررسی بودجه خانوار است که با این روش 
چگونگی هزینه ها و درآمدهای خانوار و روند تغییرات آن مشخص می شود. در ایران 
بررسی بودجه خانوار اولین بار در سال 1314 توسط بانک ملی ایران در 28 شهر 
صورت گرفت. در سال 1338 بانک مذکور به منظور تجدید نظر در ضرایب اهمیت 
کاالها و خدمات برای محاسبه شاخص هزینه زندگی، بررسی بودجه خانوار را در 32 
شهر کشور انجام داد. با تاسیس بانک مرکزی و انتقال وظایف مربوط به گردآوری 
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بانک، جمع  آوری آمار، اطالعات و  این  و تجزیه و تحلیل های آمارهای گوناگون به 
محاسبات مربوط به بررسی بودجه خانوار طی سال های 1344 تا 1352 در سطح 32 

شهر کشور در بانک مرکزی انجام شد.

از مهمترین اهداف این بررسی می توان شناسایی عادات و الگوی مصرفی خانوارها 
و تعیین ضرایب اهمیت نسبی کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارها به منظور 
محاسبه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی اشاره کرد. در این روش بودجه خانوار 
از طریق روش نمونه گیری انجام می گیرد و بدین ترتیب اقالم سبد هزینه زندگی 
خانوار تعیین می شود. در این روش با در اختیار داشتن روند تغییرات هزینه زندگی، 
تصویر مشخص تری از سبد هزینه خانوار کارگری حاصل می شود و هر سال براساس 
تغییرات سبد هزینه زندگی خانوار نوعی، سبد هزینه زندگی خانوار کارگری را تعدیل 

و سپس حداقل مزد براساس آن برآورد می شود.
2-4-3 براساس شاخص كلی بهای كاالها و خدمات مصرفی

شاخص کلی قیمت کاالها و خدمات مصرفی در سطح شهرهای بزرگ و در سطح 
روستاها هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می شود. این 
شاخص بیانگر تورم قیمت ها در سطح شهر و روستا می باشد. از آن جایی که این 
شاخص تغییرات متوسط قیمت تمامی اقالم هزینه زندگی را در بر می گیرد می توان 
و  کرده  تعدیل  آن  براساس  را  کارگری  خانوار  زندگی  هزینه  یکجا سبد  به صورت 
برآوردی از سبد هزینه زندگی به دست آورد. بر اساس همین روش می توان حداقل 
مزدها را با فرض ثابت بودن نسبت حداقل مزدها به هزینه زندگی و یا از طریق تعدیل 

حداقل مزدها بر اساس شاخص کلی تورم محاسبه کرد.
2-4-4 براساس هزينه خانوار شهری

یکی از روش های برآورد سبد هزینه خانوار کارگری استفاده از هزینه متوسط خانوار 
شهری است. از آنجا که جامعه کارگری بخشی از جامعه شهری است با فرض ثابت 
بودن توزیع درآمدها و فرض تبعیت سطح رفاه خانوار کارگری از سطح رفاه متوسط 
خانوارهای شهری می توان با استفاده از آمار هزینه متوسط خانوار شهری برآوردی از 

سبد هزینه زندگی خانوار کارگری به دست آورد.
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3-1 تورم و حداقل دستمزد اسمی
طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار وظیفه1 دارد با توجه به نرخ 
تورم و تامین حداقل معیشت یک خانواده که توسط بانک مرکزی و 
مراجع ذی صالح قانونی اعالم می شود، میزان حداقل مزد کارگران و 
سایر سطوح دستمزدی را تعیین کند. به عبارت دیگر، تورم شاخص 
اصلی و کلیدی اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد به شمار می رود. 

- حداقل دستمزد در سال 1368 برابر با 2490 تومان و در سال 1369 
برابر با 3000 تومان بود که در سال 1370 به 5000 هزار تومان افزایش 
یافت. در سال 1370 تورم 20/7 درصد بود و نرخ رشد دستمزد اسمی 

66/7 درصد و نرخ رشد دستمزد حقیقی 37/9 درصد. 
- در سال 1374، تورم بعد از اجرای سیاست های اقتصادی تعدیل به 
49/4 درصد افزایش یافت که در این سال نرخ رشد دستمزد اسمی 
36/9 درصد بود، اما نرخ رشد دستمزد حقیقی منفی 8/3 درصد بود. 

درواقع، تورم اثر افزایش نرخ رشد دستمزد اسمی را خنثی کرده بود. 

- در سال های 1374، 1378 و 1392 که تورم در بیشترین ارقام ممکن 
و به ترتیب برابر با 49/4، 25/4 و 34/7 درصد بوده اند، نرخ رشد دستمزد 
نرخ رشد دستمزد  بقیه سال ها  بوده است. در  تورم کمتر  از  اسمی 

اسمی از رشد تورم بیشتر بوده است. 

1- کلیه آمار و اطالعات استفاده شده در این گزارش از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی 
استخراج شده است.

3- بررسی و تحلیل آماری ارتباط حداقل دستمزد 
تعیینی با شاخص های کلیدی اقتصاد ایران1

»پيشنهاد الگو و روش تعيين حداقل دستمزد با رويکرد منطقه اي در ايران«
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 نمودار3- 1- مقایسه تورم و رشد حداقل دستمزد اسمی، 1396-1368

3-2 تورم و حداقل دستمزد حقيقی

- نرخ رشد دستمزد حقیقی به مراتب مهمتر از نرخ رشد دستمزد اسمی است چراکه 
اثر تورم را لحاظ می کند و اثر واقعی افزایش دستمزد را نشان می دهد. 

- تورم در سال 1392 برابر با 34/7 درصد بود و نرخ رشد دستمزد حقیقی منفی 7/3 
درصد بود. 

- تورم و نرخ رشد دستمزد حقیقی در سال های 1379 و 1380 با هم برابر هستند 
که نشان می دهد اقتصاد در شرایط مناسبی بوده است. 

- در سال 1380، نرخ رشد دستمزد اسمی برابر با 26/6 درصد و نرخ رشد دستمزد 
حقیقی و تورم به ترتیب 12/6 و 12/4 درصد بوده است. 

 نمودار 3- 2- مقایسه تورم و رشد حداقل دستمزد حقیقی، 1396-1368
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که  است  دستمزد  حداقل  تعیین  بر  اثرگذار  کالن  اقتصاد  اصلی  متغیر  تورم،   -
سازمان های ذیربط در تعیین حداقل دستمزد براساس قانون باید به آن توجه کنند. 
اما هر زمان که در کشور تورم کنترل شده و نزدیک به 10 درصد یا کمتر از آن قرار 
گرفته، اثر افزاش حداقل دستمزد اسمی به خوبی در دستمزد حقیقی خانوار نمایان 

می شود که بی شک هدف سیاست گذار را بهتر محقق می سازد. 

- به طور معمول در ابتدای دولت های بعد از جنگ، رشد دستمزد حقیقی اتفاق افتاده 
است، اما بعد از آن با افزایش تورم، ارزش واقعی دستمزد حقیقی کاهش یافته است. 
این امر در دولت های پنجم و ششم و در دولت های نهم و دهم کاماًل مشهود است. 

- برخی استدالل می کنند که افزایش حداقل دستمزدها آثار تورمي به دنبال دارد 
با  افزایش دستمزدها  بنابراین  توزیع درآمد می شود،  بروز تورم موجب بدترشدن  و 
توجه به آثار تورمي آن الزاماً منجر به بهبود توزیع درآمد نشده و سبب تعدیل آثار 
مستقیم افزایش حداقل دستمزدها بر توزیع درآمد می شود. در این مورد باید اشاره 
کرد که ممکن است با افزایش دستمزد حقیقی و در نتیجه افزایش انگیزة نیروي کار، 
موجب افزایش بهره وری نیروی کار شده و از طریق آن سبب کاهش سطح قیمت ها 
شود و این امر در آخر موجب بهبود توزیع درآمد شود. در مطالعۀ انجام شده در این 
زمینه به منظور بررسی این موضوع حاصل ضرب تورم در حداقل دستمزد حقیقی را 
به عنوان متغیر در مدل وارد کرده اند و نتیجه نشان می دهد که ضریب این متغیر 
منفی بوده است. به عبارت دیگر، افزایش حداقل دستمزدها از طریق تورم تأثیر منفی 

و معناداری بر توزیع درآمد در کشور دارد.1 

- یعنی با افزایش حداقل دستمزدها نه تنها آثار تورمی ایجاد نمی شود، بلکه کاهش 
نرخ تورم سبب کاهش نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران می شود. 

- با افزایش تورم اثرات حداقل دستمزد حقیقی بر زندگی کارگران اثرات خودش را 
از دست می دهد و باعث می شود هدف سیاست گذار از پرداخت حداقل دستمزد و 

افزایش آن برآورده نشود. 

- در اقتصاد ایران و در سال های مختلف بعد از 1368 تا کنون به دلیل اینکه رشد 

1- برای این منظور همچنین نگاه کنید به مقالۀ: نادر مهرگان، حسین اصغرپور، رویا صمدی، محسن پورعبادالهان، 
»رابطۀ حداقل دستمزد با توزیع درآمد در ایران،« فصلنامه رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 23.
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تورم بیش از افزایش حداقل دستمزد اسمی بوده، قدرت خرید طبقۀ کارگر تضعیف 
شده است. 

3-3 حداقل دستمزد و رفاه خانوار 

نسبت هزینه های خوراکی به کل هزینه های خانوار یکی از شاخص های رفاه است که 
کاهش آن در طول دورة زمانی مورد نظر بیانگر بهبود رفاه خانوار است. نمودار این 

شاخص رفاه در ذیل ارائه شده است. 

- این نسبت از سال 1368 مدام در حال کاهش بوده و در سال 1386 به کمترین 
میزان خود یعنی 22/4 درصد رسیده است که به معنای افزایش رفاه خانوار است. 

- در سال های 1387 تا 1390، رفاه خانوار کاهش یافته است و بعد از سال 1391، 
دوباره رفاه خانوار روبه بهبود رفته است. 

- فقط در در دولت دهم، رفاه خانوار در انتهای دوره چهارساله ریاست جمهوری، در 
وضعیتی بدتر از ابتدای دوره قرار داشته است. 

 نمودار 3- 3- رفاه خانوار ایرانی )نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار( 1394-1368

- مقایسه رشد حداقل دستمزد و رفاه خانوار در دوره های چهار سالۀ ریاست جمهوری 
بعد از جنگ نشان می دهد که رفاه خانوار، متأثر از ارزش واقعی حداقل دستمزد 
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است، اما رابطۀ یک به یکی میان این دو متغیر وجود ندارد. در دورة دولت دهم که 
حداقل دستمزد 17 درصد کاهش یافته است، رفاه خانوار نیز بعد از یک دورة طوالنی 

افزایش، کاهش یافته است. 

 نمودار3- 4-مقایسه رشد حداقل دستمزد حقیقی و رفاه خانوار در دولت های مختلف، 1395-1368

 نمودار3-5- مقایسه رفاه خانوار، حداقل دستمزد و تورم، 1395-1368

حداقل دستمزد رفاه خانوارهای کم درآمد را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین بهتر 
است که رفاه خانوارهای فقیر در مقایسه با حداقل دستمزد هم در دهک های اول، 
دوم و سوم مقایسه شود. در اینجا برای رفاه خانوار از شاخص هزینۀ خانوار استفاده 
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می شود، بدین نحو که با افزایش هزینۀ کل خانوارهای دهک اول تا سوم رفاه خانوار 
هزینه  به کل  نسبت  هزینۀ خوراکی  کاهش  به  مربوط  استدالل  می یابد.  افزایش 
در مورد خانوارهای فقیر ضعیف است چراکه در خانوارهای فقیر با افزایش درآمد 
هزینه های خوراکی نیز افزایش می یابد. بنابراین در این مورد از شاخص کل هزینۀ 

خانوار به مثابه پراکسی رفاه استفاده می شود. 

نمودار 3-6 به خوبی نشان می دهد که در گذر زمان هزینۀ خانوارهای دهک اول تا 
سوم به طور متوسط افزایش یافته است. 

اما نمودار بعد رابطۀ میان رشد هزینه های خانوارهای دهک اول، دوم و سوم با رشد 
حداقل دستمزد اسمی و واقعی را نشان می دهد. 

- در سال 1390 که رشد حداقل دستمزد 8/9 درصد بیشتر نبوده، رفاه خانوارهای 
فقیر افزایش یافته است که این امر می تواند ناشی از پرداخت یارانه های نقدی باشد. 

- از سال 1388 که پرداخت یارانه های نقدی شروع شد، رفاه خانوارهای سه دهک 
اول بیشتر شده، به رغم اینکه رشد حداقل دستمزد کاهشی بوده است. به عبارت 
دیگر، شاید بتوان گفت رابطۀ مثبت یک به یکی بین رفاه خانوارهای فقیر و حداقل 

دستمزد وجود ندارد.

 نمودار 3-6 - مقایسه حداقل دستمزد اسمی و هزینه )رفاه( دهک های اول تا سوم
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 نمودار 3- 7- مقایسه رشد هزینه )رفاه( دهک های اول تا سوم و رشد حداقل دستمزد اسمی و حقیقی

نمودار زیر هزینۀ خانوار را با یک دوره تأخیر نسبت به حداقل دستمزد نشان می دهد 
که خانوارهای دهک اول، دوم و سوم افزایش حداقل دستمزد )درآمد( خود را در ابتدا 
دائمی در نظر نمی گیرد و بعد از یک سال آن را دائمی فرض می کند. به این اعتبار، 

رفاه خانوار فقیر از حداقل دستمزد تأثیر قابل توجهی می پذیرد.

 نمودار 3-8 هزینه دهک های اول، دوم و سوم و حداقل دستمزد با یک دورۀ تأخیر

3-4 حداقل دستمزد و رشد توليد ناخالص داخلی 

است  این  با حداقل دستمزد  مخالفت  در  و جدی  اصلی  استدالل های  از  یکی   -
که افزایش حداقل دستمزد باعث بیکاری می شود. اما مخالفان این ایده، استدالل 
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می کنند که با افزایش حداقل دستمزد، قدرت مخارج و هزینه کرد کارگران کم درآمد 
افزایش می یابد در نتیجه اقتصاد از رهگذر این افزایش در مخارج تحریک می شود و 

کاهش مشاغل )افزایش بیکاری( را جبران می کند.1 

- رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال های زیادی رابطۀ همسویی با 
رشد دستمزد حقیقی دارد که نشان می دهد دستمزد حقیقی عمیقاً متأثر از رشد 

تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار است. 

- اقتصاد ایران از سال 1380 تا 1386 باالترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه 
کرده است و از سال 1386 به بعد، روند نزولی رشد اقتصادی در ایران شروع شده 
است. تا سال 1394، تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران همچنان به این رقم در 

سال 1386 نرسیده است. 

- رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1391 برابر با منفی 5/2 درصد، تورم 3/05 درصد 
و رشد دستمزد حقیقی منفی 9/5 درصد بوده است که نشان می دهد وقتی رشد 
اقتصاد منفی است، حداقل دستمزد به مثابه جزء اصلی درآمد خانوارهای کم درآمد 

تحت تأثیر منفی قرار می گیرد. 

- رکود تورمی به شدت رشد حداقل دستمزد حقیقی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
به عبارت دیگر، تورم از ارزش دستمزد اسمی افزایش یافته می کاهد و قدرت خرید 
کارگران گیرندة حداقل دستمزد را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. از سوی دیگر، رکود 
هم سبب از کار بیکار شدن کارگران کم درآمد می شود. به عبارت دیگر، در شرایط 

رکود تورمی اثر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال تشدید می شود.

1- برای این منظور مراجعه کنید به:
https://www.groundedreason.com/raising-minimum-wage/
مطالعۀ دیگری که در این زمینه انجام شده نشان می دهد که در بلندمدت رابطۀ معناداری بین افزایش حداقل 

دستمزد و تغییرات محصول ناخالص داخلی در ایاالت متحدة آمریکا وجود ندارد. 
برآوردهای تفاضل سوم این مقاله نشان می دهند که 10 درصد افزایش در حداقل دستمزد با کاهش کوتاه مدت 
1 تا 2 درصدی در تولید ناخالص داخلی حاصل از کار کارگران در صنایع با مهارت کم نسبت به صنایع با 

مهارت بیشتر مرتبط است. 
Sabia, J. J. “Minimum wages and gross domestic product.” Contemporary 
Economic Policy 33:4 (2015): 587−605.
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 نمودار 3- 9- مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی و رشد دستمزد حقیقی، 1395-1368

 نمودار 3- 10- مقایسه میانگین نرخ رشد اقتصادی، تورم و رشد حداقل دستمزد حقیقی، 1395-1368

3-5 حداقل دستمزد حقيقی و نرخ مشاركت 

نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت( عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شاغل و 
بیکار( 10 ساله و بیش تر به جمعیت در سن کار، 10 ساله و بیش تر ضرب در 100.

- با افزایش حداقل دستمزد حقیقی انتظار می رود که انگیزة مشارکت نیروی کار در 
بازار کار بیشتر شود که نمودار زیر هم بر این فرضیه صحه می گذارد. 

- به طور متوسط در تمامی سال های بعد از 1376 با افزایش حداقل دستمزد حقیقی، 
نرخ مشارکت نیروی کار افزایش یافته است. 
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- در دولت دهم نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد با اُفت شدید حداقل دستمزد 
کاهش یافته است. 

- در دولت یازدهم با افزایش دوبارة حداقل دستمزد حقیقی، نرخ مشارکت اقتصادی 
افزایش یافته است. 

 نمودار 3- 11- مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی و حداقل دستمزد حقیقی، 1395-1376

3-6 حداقل دستمزد و نرخ بيکاری

براساس نظریه اقتصادی متعارف انتظار می رود با افزایش حداقل دستمزد بیکاری 
افزایش یابد. افزایش حداقل دستمزد به معنای افزایش هزینۀ نیروی کار و در نتیجه 

کاهش تقاضای نیروی کار از سوی کارفرمایان است. 

- مقایسه آمار نرخ بیکاری و حداقل دستمزد حقیقی و اسمی نشان می دهد با 
افزایش حداقل دستمزد نرخ بیکاری خیلی کم افزایش می یابد. 

- همبستگی آماری ساده میان نرخ بیکاری و حداقل دستمزد حقیقی، منفی 0/2 
درصد است )فارغ از معناداری آن( بیانگر وجود رابطۀ منفی منطبق با نظریه اقتصادی 

متعارف است. 

انجام شده، حداقل دستمزد رسمی بر اشتغال گروه 14-10  - براساس مطالعات 



61

ساله ها و اشتغال در گروه سنی 15-24 ساله ها اثر مثبت معناداری داشته است. در 
اقتصاد ایران طی سال های 1348- 1395، سهم این دو رده سنی در جمعیت فعال 
کشور کم شده است که مهمترین عامل آن کاهش تعداد فزندان خانوارهای فقیر و 
کم درآمد، افزایش سال های تحصیل و در نتیجه، خروج بخش بزرگی از کودکان از 

بازار کار بوده است.1

 نمودار 3- 12- مقایسه حداقل دستمزد حقیقی و نرخ بیکاری، 1395-1376

3-7 حداقل دستمزد و ضريب جينی

یکی از ایده های بنیادی دفاع از اِعمال و افزایش حداقل دستمزد عبارت است از 
بهبود وضعیت فقرا و طبقۀ ضعیف نیروی کار. در اقتصاد ایران نیز یکی از دالیل 
اصلی افزایش حداقل دستمزد همین ایده کمک به فقرا و کاهش نابرابری درآمد 
ناشی از نیروی کار است. درواقع، تحقق عدالت اجتماعی از رهگذر افزایش حداقل 

دستمزد مدنظر سیاست گذاران است. 

براساس نظریه اقتصادی متعارف فرض بر این است که با افزایش حداقل دستمزد، 

1- نگاه کنید به مقاله زهرا کریمی و رامتین بیدار، »بررسی رفتار حداقل دستمزد و اثر آن بر اشتغال جوانان در 
بازار کار ایران،«، پژوهشنامه اقتصاد کالن، سال دهم، شماره 19، نیمۀ اول 1394. 

براساس یافته های این مقاله: »به رغم افزایش حداقل مزد رسمی، اشتغال در کشور ساالنه به طور متوسط حدود 
2/6 درصد رشد یافته است. شواهد تجربی نشان می دهد که افزایش حداقل مزد رسمی به گسترش اشتغال در 

بخش غیررسمی منجر شده است.« 
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نابرابری درآمدی )اندازه گیری شده با ضریب جینی( کاهش می یابد. 

نابرابری درآمد ناشی از کار منجر به بهره وری پایین نیروی کار و در نتیجه اُفت رشد 
اقتصادی خواهد شد. بدین منظور سیاست گذار اقتصادی با مداخله در بازار کار و با 
رویکردی حمایت گرا سعی می کند از نابرابری درآمد بکاهد و مسیر رشد اقتصادی 
را هموارتر کند که سیاست اِعمال حداقل دستمزد یکی از مهمترین ابزارهای این 
حوزه به شمار می رود و به نظر گروهی از اقتصاددانان، این سیاست بیش از آنکه یک 
سیاست مزدی باشد، سیاستی است برای تحقق هدف بهبود توزیع درآمد و کاهش 

نابرابری. 

- ضریب جینی در اقتصاد ایران تحت تأثیر حداقل دستمزد و به عبارت دیگر افزایش 
حداقل دستمزد موجب کاهش نابرابری می شود.1

محسن  صمدی،  رویا  اصغرپور،  حسین  مهرگان،  نادر  مقالۀ:  به  کنید  نگاه  همچنین  منظور  این  برای   -1
پورعبادالهان، »رابطۀ حداقل دستمزد با توزیع درآمد در ایران،« فصلنامه رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 23. 

 )rama ,1996( در مکزیک و کلمبیا و همچنین مطالعه راما )bell, 1997( براساس این مقاله، مطالعات بل
در مورد اندونزی نشان دادند که افزایش حداقل دستمزد، با فرض ثابت نگه داشتن سایر متغیرهای اثرگذار بر 

نابرابری، تأثیر مثبت و معناداری در کاهش فقر و نابرابری درآمدی این کشورها داشته است. 
لیت )leigh, 2000( معتقد است تأثیر سیاست حداقل دستمزد بر رفاه اجتماعی خانوارهای کم درآمد، تحت 
تأثیر سه عامل اصلی تعیین می شود: )1( توزیع دریافت کنندگان حداقل دستمزد بین خانوارهای با توانایی 
کمتر و بیشتر، )2( حساسیت تقاضای نیروی کار در پاسخ به حداقل دستمزد )درجه کاهش اشتغال در برابر 
افزایش حداقل دستمزد( و )3( کشش دستمزدها در پاسخ به حداقل دستمزد. با توجه به متفاوت بودن عوامل 
فوق در کشورهای مختلف، تأثیر این سیاست بر رفاه اجتماعی بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، 
مثبت، منفی یا مبهم خواهد بود. واسیلیس )2005( نشان می دهد تأثیرات انحرافی و احتمالی حداقل دستمزد 
بر توزیع درآمد )از طریق افزایش بیکاری و تورم( الزاماً به معنای محدود کردن کاربرد این ابزار حمایتی در 

کاهش نابرابری نمی باشد. 
براساس مدل برآورد شده در این مقاله، استدالل می شود که متغیر حداقل دستمزد توانسته است به طور معنادار 
موجب کاهش نابرابری درآمد شود. دامنۀ تأثیرگذاری حداقل دستمزد بر ضریب جینی بین 0/017 و 0/018 
بوده است. به عبارت دیگر متغیر حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از متغیرهای کلیدی و اصلی تأثیرگذار بر 
توزیع درآمد بوده است. ازاین رو، سیاست افزایش حداقل دستمزدها می تواند موجب کاهش معنادار نابرابری 

درآمد در کشور شود. 
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 نمودار 3- 13- مقایسه ضریب جینی و حداقل دستمزد حقیقی

3-8 برآورد مدل اقتصادی سنجی درخصوص تأثير حداقل 
دستمزد بر ضريب جينی

به منظور آزمون تجربی تاثیر حداقل دستمزد بر نابرابری، مدلی به شکل زیر برای 
سال های 1340 تا 1395 در ایران معرفی شده است. با توجه به اینکه در این مطالعه 
اقتصاد  مدل  می توان  می شود،  استفاده  زمانی  سری های  سنجی  اقتصاد  روش  از 

سنجی را به صورت زیر تصریح نمود. 

Gini C GDPP GDPP Inf MWt t t t t t= + + + + +β β β β1 1
2

2 3 e  

متغیرهای مورد استفاده در مدل اقتصاد سنجی شامل موارد زیر خواهند بود :

Ginit: ضریب جینی
GDPPt: لگاریتم تولید ناخالص  داخلی سرانه

GDPP : مجذور لگاریتم تولید ناخالص  داخلی سرانه

: لگاریتم نرخ تورم Inft
MWt: حداقل دستمزد حقیقی
: باقیمانده یا جزء اخالل مدل et

2
t
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از سویی دیگر از آنجا که متغیرهای مورد استفاده در مدل دارای سطوح ایستایی 
متفاوتی هستند، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی )ARDL( برای تخمین 
از  با استفاده  از متغیرها  برای هریک   ARDLمدل استفاده شده است1. در روش
معیارهایی مانند شوارتز- بیزین، آکائیک و حنان کوئین، وقفه هاي بهینه انتخاب 
می شود و سپس روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهاي 
توضیحي الگو تخمین زده می شود. در جدول شماره )3-1( نتایج آزمون ایستایی 
دیکی فولر تعمیم یافته منعکس شده که موید لزوم استفاده از مدل ARDL است2. 

مقدار احتمالآماره tمتغير
MW-1/7923900/3796
INF-5/5542280/0000

Gini-1/9915960/2894
GDP-2/0222790/2766

 جدول 3- 1- آزمون ایستایی متغیرهای مدل براساس آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته

از طرفی باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا رابطه بلندمدت میان متغیرهای مدل 
وجود دارد یا خیر؟ برای آزمون آن نیز باید فرضیه زیر را به آزمون گذاشت. 
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برای اجرا کردن آزمون فوق باید مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته را بر مجموع 
 t انحراف معیارهای شان تقسیم نمود. نتیجه حاصل یک آماره آزمون از نوع آماره
می باشد که می توان آن را با کمیت های بحرانی ارائه شده توسط بنرجیف، دوالدو و 
مستر برای انجام آزمون مورد نظر مقایسه کرد. از آنجا که مقدار آماره محاسبه شده 

1- در استفاده از این رهیافت به یکسان بودن درجه هم جمعي متغیرها- که در روش انگل- گرنجر ضروري 
است- نیازي نیست.

2- متغیرهای حداقل دستمزد، نرخ رشد اقتصاد و ضریب جینی در سطح پایا نبوده و تنها متغیر نرخ تورم در 
سطح پایا می باشد.
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از مقدار بحرانی بنرجیف، دوالدو و مستر بیشتر است، بنابراین فرضیه صفر مبنی بر 
عدم وجود رابطه بلندمدت به نفع فرضیه مقابل )وجود رابطه بلندمدت( رد می شود 
)پیوست 2(. با این وصف نتایج مدل بلندمدت در جدول شماره )3-2( منعکس 
شده است. براساس این جدول فرضیه کوزنتس یعنی وجود یک رابطه درجه دو به 
شکل U برعکس میان تولیدناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی وجود دارد. از 
این روی با افزایش تولیدناخالص داخلی سرانه ابتدا ضریب جینی )نابرابری( افزایش 
می یابد اما با عبور از یک آستانه، اثرات این متغیر منفی می شوند. به بیانی دیگر در 
سطوح پایین تر تولیدناخالص داخلی سرانه با افزایش آن، نابرابری افزایش می یابد اما 
در سطوح باالتر، افزایش تولیدناخالص داخلی سرانه موجب کاهش نابرابری می شود.

از سویی دیگر نتایج تخمین مدل نشان از آن دارد که در بلندمدت افزایش دستمزد 
حقیقی تاثیر منفی بر ضریب جینی دارد)ضریب متغیر حداقل دستمزد برابر با 
0/098- است(. به بیانی دیگر در بلندمدت با افزایش دستمزد حقیقی نابرابری کاهش 
یافته است. با این وصف می توان استدالل کرد که احتماال اثر توزیعی و رفاهی افزایش 
حداقل دستمزد در ایران برای دوره مورد بررسی تایید می شود. در این اثر استدالل 
می شود که با افزایش حداقل دستمزد حقیقی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، 
درآمد قابل تصرف کارگران افزایش می یابد که نتیجه آن می تواند کاهش نابرابری 

باشد.

مقدار احتمالآماره tانحراف معيارضريبمتغير
GDP3/1564660/8471953/7257830/0009

GDP22-0/2551480/068692-3/7143630/0009
INF-0/1261760/031870-3/9590900/0005
MW-0/0986630/053359-1/8490400/0750

C-9/0615762/577911-3/5150850/0015
 جدول 3-2- نتایج تخمین مدل بلندمدت
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4-1 رشد دستمزد حقيقی و اسمی در دولت های مختلف

- در دوران قبل از انقالب اسالمی، حداقل دستمزد اسمی نرخ رشد نسبتاً 
پایان جنگ  تا  انقالب و  از  اما پس  خوبی در حدود 16 درصد داشت، 
تحمیلی، نرخ رشد دستمزد اسمی کم و در دورة 1358-1368 برابر با 3/9 
درصد بود. این افزایش نامحسوس حداقل دستمزد تحت تأثیر تصمیم 
شورای عالی کار بود که به موجب آن حداقل دستمزد قانونی برای مدت 

پنج سال از 1359-1363 در نرخ 1905 تومان تثبیت شد. 

از  - بعد از جنگ دستمزد اسمی روندی صعودی به خود گرفت و 
30000 تومان در سال 1369 به 150000 تومان در سال 1385 رسید. 
این افزایش چشمگیر در دستمزد اسمی متأثر از قانون کار مصوب 
سال 1369 بود که در آن بر توجه بیشتر به نیازهای معیشتی کارگران 

و همخوانی حداقل دستمزد قانونی با تورم تأکید ویژه شده بود.

قانون کار مصوب سال 1369،  اولین سال اجرای  - در سال 1370، 
حداقل دستمزد اسمی تقریباً 67 درصد رشد کرد. 

به طور  واقعی  دستمزد  حداقل  رشد  سال های 1358-1357،  طی   -
قابل توجهی )141 درصد( رشد کرد. 

- حداقل دستمزد واقعی طی سال های 1358-1368 به دلیل اتخاذ 
سیاست تثبیت دستمزد و وجود تورم در اقتصاد، نرخ رشد منفی 13 

درصدی را تجربه کرد. 

4-تحلیل استدالل های رویکردهای مختلف اقتصاد 
سیاسی تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد ایران

»پيشنهاد الگو و روش تعيين حداقل دستمزد با رويکرد منطقه اي در ايران«
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- در سال 1370 حداقل دستمزد واقعی رشدی 38/06 درصدی داشت. دلیل این رشد 
هم اجرای قانون کار مصوب آبان ماه 1369 بود. 

- نرخ رشد حداقل دستمزد اسمی در سال های 1368-1396 محسوس و قابل توجه 
بوده است، اما رشد حداقل دستمزد واقعی ساالنه چندان قابل توجه نبوده است. 

- در کل می توان گفت، اگرچه رشد حداقل دستمزد اسمی رشدی به ظاهر خوب 
داشته، اما سطح زندگی کارگران و به ویژه کارگران با مهارت کم که حداقل دستمزد را 

دریافت می کنند، چندان تغییری نکرده است. 
- محاسبات نشان می دهد که اگر حداقل دستمزد واقعی را براساس رقم سال 1358 
تا همین سال 1395، رقم حداقل دستمزد  محاسبه کنیم، مشاهده می شود که 

واقعی تفاوت چندانی با آن سال نکرده است. 
- رشد دستمزد حقیقی در دورة دولت دوم احمدی نژاد منفی 17 درصد بوده است. 
اجرای  با  و  بود  اجتماعی  عدالت  تحقق  اصلیش  سیاست  که  دولتی  در  درواقع، 
سیاست اعطای یارانه های نقدی و هدفمندسازی یارانه ها در این مسیر گام برداشت، 
دستمزد حقیقی به شدت آسیب دیده است که این امر به معنای آسیب دیدگی 

اقشار ضعیف جامعه است که حداقل دستمزد را دریافت می کنند. 
- در دولت ششم یعنی دولت دوم آقای هاشمی نیز رشد حداقل دستمزد حقیقی 
منفی 7/4 درصد بوده است. در این دوره زمانی و بعد از اجرای سیاست های تعدیل 
اقتصادی، طبقۀ کارگر گیرندة حداقل دستمزد بیشترین آسیب را در نتیجۀ کاهش 

ارزش واقعی دستمزدشان دیدند. 

دوره زمانی

دولت 
پنجم- 
هاشمی 

)1368-1371(

دولت 
ششم- 
هاشمی 

)1372-1375(

دولت 
هفتم- 
خاتمی 

)1376-1379(

دولت 
هشتم- 
خاتمی 

)1380-1383(

دولت نهم- 
احمدی نژاد 
)1384-1387(

دولت دهم- 
احمدی نژاد 
)1388-1391(

دولت 
يازدهم- 
روحانی 

)1392-1395(

رشد دوره ای حداقل 
17/018/2-7/411/821/72/5-65/2دستمزد حقیقی

رشد دوره ای حداقل 
30/832/1222319/815/520/2دستمزد اسمی

 جدول4-1- رشد دوره ای دستمزد حقیقی در دولت های مختلف، 1395-1368
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بیشترین رشد دستمزد حقیقی در دولت پنجم و کمترین آن در دولت دهم رخ 
داده است. 

- در دولت دهم بیشتر کاهش در رشد دستمزد حقیقی مشاهده می شود. 

- سال 1389 و در سالی که به دلیل توزیع یارانه های نقدی، توزیع درآمد بهبود 
قابل توجهی پیدا می کند، نقطۀ شروع کاهش شدید دستمزد حقیقی است که تورم 

هم بعد از این سال روند افزایشی خود را از سر می گیرد. 

- دستمزد حقیقی در دولت های هفتم و هشتم به طور متوالی رشد مثبت داشته اند. 

 نمودار 4- 1- حداقل دستمزد حقیقی )به قیمت ثابت سال 1390(

4-2 اقتصادسياسی دانان موافق و مخالف دستمزد در اقتصاد ايران

4-2-1 مخالفان
اصلی ترین مخالفان حداقل دستمزد در فضای اقتصاد سیاسی ایران، اقتصاددانان 
بتوان موسی غنی نژاد  را شاید  آنان  نئوکالسیک-نئولیبرال هستند که سخنگوی 
دانست. او بارها و در مقاالت و یادداشت های مختلف بر شکست سیاست حداقل 
دستمزد در اقتصاد ایران تأکید کرده و استدالل های خودش را در این خصوص بیان 

کرده است. خالصه ای از نظرات این گروه را در ادامه ارائه می کنیم:

- مخالفان حداقل دستمزد ایرانی

منطق بازار طوری است که از دستورات اداری اطاعت نمی کند. اما این سخن به این 
معنی نیست که مقررات گذاری هیچ تاثیری بر عملکرد بازار ندارد، بلکه منظور این 
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است که نتایج مورد انتظار را به بار نمی آورد. اقدام به کار ناممکن امکان پذیر است، 
اینکه ممکن است کامال بر عکس نتیجه دهد.  ولی نتیجه بخش نیست و بدتر 
هدف اصلی از تعیین حداقل دستمزد حمایت از نیروی کار و تامین منافع آنها 
است. حال پرسش این است: در جامعه ای که نرخ بیکاری باال است مانند جامعه ما، 
تعیین حداقل دستمزد چه گرهی از معضل بیکاری می تواند باز کند و آیا موجب 
تشدید این معضل نمی شود؟ نرخ باالی بیکاری از لحاظ تحلیل اقتصادی معنایی 
جز این ندارد که بنگاه ها توان یا تمایلی به استخدام نیروی کار با دستمزدهای جاری 
ندارند. در چنین شرایطی تعیین حداقل دستمزد در سطحی باال تر از قیمت تعادلی 
بازار، منجر به افزایش مازاد نیروی کار و فزونی گرفتن نرخ بیکاری می شود و البته 
تعیین این حداقل در سطحی پایین تر از قیمت تعادلی هم اقدامی لغو و بی معنی 
است و هیچ نتیجه عملی بر آن مترتب نخواهد بود. به سخن دیگر تعیین حداقل 
دستمزد زمانی اثر بخش است که اثر مخرب دارد و موجب افزایش بیکاری در بازار 
رسمی نیروی کار می شود. اما این اقدام در عین حال باعث شکل گرفتن بازار های 
غیررسمی نیروی کار می شود که در آنها ممکن است به دلیل ماهیت غیرقانونی 
بازار، آسیب های جدی به منافع کارگران وارد شود. نتیجه اینکه مداخله در تعیین 
حداقل دستمزد تنها ممکن است به نفع بخشی از نیروی کار شاغل در بازارهای 
رسمی آن هم به طور موقتی تمام شود اما قطعا به زیان بیکاران و کسانی می انجامد 
که ناگزیر می شوند به بازار های غیر رسمی رجوع کنند. گذشته از این بحث نظری و 
تحلیل اقتصادی، نگاهی تجربی و تاریخی به موضوع هم روشنگر بسیاری از مسائل 

است.

در نمونه ای دیگر آنها با توسل به گفته های اقتصاددانان مشهوری همانند میلتون 
فریدمن به سان اندیشمندان شهیر نئولیبرالیسم بر ایدة خود در مخالفت با حداقل 

دستمزد تأکید می کنند:

- میلتون فریدمن می گوید: »هیچ چیز به قدر نیت خیر، ضرر نمی رساند.« و »جادة 
جهنم را با نیات خیر فرش کرده اند.« جراحان قرن هجدهم هم نیت خیر داشتند، 
از نفوذ  از پیش در شراب خوابانده اند،  ابزاری که  با  فکر می کردند که قطع عضو 
عفونت به درون خون بیمارانشان جلوگیری می کند. آنها با نیت خیر پدر بیمار را در 
می آوردند. آنهایی که امروز طرفدار و پیگیر افزایش دستمزد هستند هم نیت خیر 
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دارند. در عمل، اما معاش ضعیف ترین اقشار جامعه را به خطر انداخته، نرخ بیکاری را 
افزایش داده، به برپایی بازار سیاه کمک کرده و حق معاش بسیاری را در این مسیر 

پایمال می کنند. 
4-2-2 موافقان 

پروپاقرص  طرفداران  باید  را  داخلی  نئومارکسیست  و  سوسیالیست  اقتصاددانان 
سیاست حداقل دستمزد دانست که فریبرز رئیس دانا چهرة شاخص این گروه است. 

در ادامه به یک نمونه از استدالل های این گروه از اقتصاددانان اشاره می کنیم:

- اگر بخواهیم فقط برابر قانون صحبت کنیم، حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ 
تورم باال برود. اما این قانون در شرایط جامعه ما عادالنه نیست. اگر حداقل دستمزد 
از ابتدا نامناسب و نارسا باشد و با توجه به نرخ تورم افزایش یابد، نوعی محرومیت و 
عقب ماندگی بر زندگی طبقه کارگر سایه می افکند. اگر فقط بر اساس قانون عمل 
باید به یک میلیون و 961  می کردیم همان 918 هزار تومان محاسبات احتمالی 
هزار تومان می رسید. در این فاصله، نهاد دولت که باید طرفدار و مجری قانون باشد، 
قانون را رعایت نکرده است. نرخ تورم هر چقدر هم که باشد، برای زحمتکشان و 
طبقه کارگر بیشتر است. پنج، شش دهک پایینی جامعه با نرخ تورم بیشتری روبه رو 
هستند؛ چراکه کاالهایی که آنها مصرف می کنند، تورم خیز است. این که خودروهای 
گران قیمت ممکن است در طول یک سال 500 میلیون تومان افزایش قیمت داشته 
باشند درست است؛ اما این خود زندگی نیست. شیر و نان و گوشت و هزینه مسکن، 
خود زندگی هستند. بدین ترتیب با محاسبه کارشناسی که بر پایه حداقل های خانوار 
در نظر گرفته شده است، حداقل دستمزد می باید یک میلیون و 440 هزار تومان 
باشد. پس 280 هزار تومان از کمترین ارقام برای حداقل دستمزد است. یک میلیون 
و 961 هزار تومان بر اساس قانونی که رعایت نشده است به دست می آید و یک 
میلیون و 440 هزار تومان بر اساس محاسبه کارشناسی با توجه به بودجه و هزینه 
خانوار. اما بر اساس فقر مطلق، حداقل دستمزد باید یک میلیون و 330 هزار تومان 
باشد. برای خانوار کارگری 5/3 نفره و بر حسب نیازهای غذایی حداقلی که انستیتو 
تغذیه در نظرگرفته است و کمتر از آن فرد را در شرایط بسیار سخت و طاقت شکن 
قرار می دهد، حداقل دستمزد باید به یک میلیون و 820 هزار تومان برسد. همه 
محاسبات پیشین با پذیرفتن وضعیت توزیع درآمد فعلی است. اما اگر بخواهیم در 
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وضعیت توزیع درآمد بهبود حاصل کنیم و کمی به خواسته های انسانی طبقه کارگر 
و به قانون اساسی توجه کنیم، میزان حداقل دستمزد به 1میلیون و 620 هزار تومن 

می رسد. متوسط محاسباتی که ارائه شده، می شود یک و نیم میلیون تومان. 

با  به مقایسه هزینۀ دهک های درآمدی  این گروه  استدالل ها،  از  نمونۀ دیگری  - در 
حداقل دستمزد می پردازند. آنها به این موضوع اشاره می کنند که »حداقل دستمزد در 
سال های مختلف حدود 15 درصد از هزینه های دهک اول درآمدی )پایین ترین دهک 
درآمدی( بیشتر بوده است. این نسبت طی سال های مختلف به طور متوسط برابر با 67 
درصد هزینه های دهک دوم بوده است. درواقع، این رقم نشان دهندة پایین  بودن سطح 
حداقل دستمزد برای جبران هزینه های اولیه حفظ و صیانت از نیروی کار است زیرا اگر 
متوسط هزینه های دهک های درآمدی را شاخصی برای متوسط هزینه بازتولید نیروی 

کار در نظر بگیریم، حداقل دستمزد فقط 24 درصد این هزینه را پوشش می دهد.«1 

حداقل  موافقان  و  مخالفان  ایده های  نظری  بنیان های  مشخص شدن  منظور  به 
دستمزد در ایران و جهان، پشتوانه های فکری و ایدئولوژیک به همراه رهبران سیاسی 

و فکری هر یک در جدول ذیل آورده شده است.

جنبش های جريان ايدئولوژيک
اجماع واشنگتنیاجماع پساواشنگتنیعدالت خواه

سوسیال دمکراسی سوسیالپشتوانۀ سنتی
معتدل

نئولیبرالیسم

اقتصاددانان مارکسیست نمایندگان داخلی
و سوسیالیست داخلی

اقتصاددانان نئوکینزی 
وطنی

اقتصاددانان نئوکالسیک 
و نئولیبرال وطنی

نمایندگان سیاسی 
جهانی

فیدل کاسترو، چاوز، 
مورالس، برنی سندرز، 

جرمی کوربین

کوفی عنان، باراک اوباما، 
بیل کلینتون

تونی بلر، آنجال مرکل، 
هیالری کلینتون

سمیر امین، نوام فعاالن فکری جهانی
چامسکی، مجید رهنما، 

امانوئل والرشتاین

پل کروگمن، جوزف 
استیگلیتز، آمارتیاسن، 

داگالس نورث

محمد یونس، آنا کروگر، 
میلتون فریدمن

1- نگاه کنید به مقالۀ: فرشید یزدانی، »حداقل دستمزد در ایران،« فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو، شمارة 55، 
فروردین 1389. 

 جدول 4- 2- جریان های ایدئولویک مخالف و موافق حداقل دستمزد جهانی و ایرانی
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جنبش های جريان ايدئولوژيک
اجماع واشنگتنیاجماع پساواشنگتنیعدالت خواه

فریبرز رئیس دانا، محمد فعاالن فکری وطنی
مالجو، پرویز صداقت، 

فرشید یزدانی

فرشاد مومنی، محمد 
ستاریفر، زهرا کریمی

موسی غنی نژاد، محمد 
ماشین چیان

ایجاد همبستگی در برنامه های اصلی
طبقات فرودست از 

رهگذر تأکید بر حداقل 
دستمزد

حمایت از طبقۀ کارگر 
از رهگذر کینزگرایی و 
تحقق برنامه حکمرانی 

خوب

مخالفت با تعیین حداقل 
دستمزد و تأکید بر 

شکست سیاست حداقل 
دستمزد

سایت البرز، سایت خانۀ رسانه ها
کارگر

سایت بورژوا، روزنامۀ موسسه دین و اقتصاد
دنیای اقتصاد

افزایش حداقل دستمزد ایدة حداقل دستمزد
گاهی تا دو برابر رقم 

فعلی و پوشش خط فقر 
خانوار

افزایش حداقل دستمزد 
متناسب با تورم و 
اعمال سیاست های 

ملی و منطقه ای حداقل 
دستمزد

واگذاری تعیین دستمزد 
به نیروهای عرضه و 

تقاضا و شرایط کارفرما و 
کارگر و عدم مداخله در 

بازار کار
 ادامۀ جدول 4- 2.
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5-1 سازوكارهای نهادی تعيين حداقل دستمزد

سازوکارهای تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف برمبنای 
دو عامل عمده به چهار گروه دسته بندی می شوند که این دو عامل 
عبارتند از: میزان دخالت دولت و نقش چانه زنی گروهی از یک سو 
و تعداد نرخ های حداقل دستمزد از سوی دیگر. جدول زیر این چهار 

روش تعیین حداقل دستمزد را نشان می دهد. 

ميزان مداخلۀ 
دولت/ حداقل 

دستمزد
نرخ های چندگانه برای هر یک نرخ پایه برای کشور یا منطقه

بخش و شغل

دولت به عنوان 
تصميم گيرندۀ 

اصلی

حداقل دستمزد را نهادهای دولتی 
بدون مشورت با شرکای اجتماعی 

تعیین می کنند

حداقل دستمزد به صورت 
سه جانبه تعیین می شود

تعيين حداقل 
دستمزد با 

چانه زنی گروهی

حداقل دستمزد را نهادهای دولتی 
با مشاوره و مشورت شرکای 

اجتماعی تعیین می کنند

حداقل دستمزد با چانه زنی 
گروهی تعیین می شود

 جدول 5-1- سازوکار نهادی تعیین حداقل دستمزد

نهادهای دولتینهادهای كارفرمايینهادهای كارگری

گستردگی پوشش توافق های گروهی بر سر حداقل دستمزد
تمرکز و هماهنگی در چانه زنی بر سر دستمزد

تعدادی از ویژگی های قانون 
کار بر قدرت بازاری بازیگران 

بازار کار اثر می گذارد

همبستگی کارفرمایانتعداد اتحادیه های کارگری

 جدول 5-2- ویژگی های نهادهای تنظیم کنندۀ حداقل دستمزد

5- تحلیل ساختار سازمانی و نهادی فرآیند تعیین و اجرای 
حداقل دستمزد در اقتصاد ایران و کشورهای منتخب

»پيشنهاد الگو و روش تعيين حداقل دستمزد با رويکرد منطقه اي در ايران«
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وحدت و كثرت حداقل دستمزدسه جانبه گرايی و مشورتی

نمایندگان دولتکشور
کارگران

نمایندگان 
کارفرمایان

سایر 
شغلصنعتمنطقه ایملیکارشناسان

-**-****چین

--*****مالزی

---*****فرانسه

*-***ایران
 جدول5-3- نهادها و جغرافیای تعیین حداقل دستمزد در چند کشور منتخب

در یکی از گزارشات سازمان بین المللی کار تفاوت در سازوکار نهادی تعیین حداقل 
دستمزد با نمودار زیر نشان داده شده است. 

 نمودار5- 1-کشورهای مختلف و سازوکار تعیین حداقل دستمزد

5-2 تجارب جهانی سازوكار نهادی-سازمانی تعيين حداقل دستمزد

5-2-1 فرانسه
می شود.  مصوب  سال  هر  ژانویه   1 در  اسمی1  دستمزد  حداقل  رشد  فرانسه  در 

1- SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance)
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تعدیل های متوالی باید با هدف حذف اختالل های بین افزایش های حداقل دستمزد و 
افزایش های در سطح عمومی دستمزدها انجام شود. حداقل دستمزد بعد از پیشنهاد 
کمیسیون ملی چانه زنی گروهی با حکم شورای وزیران تعدیل می شود که در این 
کمیته 18 نماینده از جانب کارگران و 18 نماینده از جانب کارفرمایان حضور دارند. 

کارشناسی  گروه  مشاورة یک  از  ملی چانه زنی گروهی  از سال 2008، کمیسیون 
استفاده می کند که پنج تن از اعضای آن را نخست وزیر به مدت 4 سال منصوب 
می کند. نقش این گروه مالقات با شرکای اجتماعی و تجیمع نظرات آنها و پیشنهاد 
حداقل دستمزد؛ تجمیع مطالعات انجام شده روی اثرات حداقل دستمزد؛ کسب 
درک عمیق تری از آنچه دربارة حداقل دستمزد به طور کلی در فرانسه و مشخصاً در 
ارتباط با اثرات اشتغالی آن دانسته می شود و پیشنهاد مطالعات جدید در خصوص 

جوانبی از پیامدهای حداقل دستمزد که کمتر شناخته شده است.

این کمیسیون همچنین می تواند یک افزایش اضافی در حداقل دستمزد را براساس 
تحلیل آن و جوانب اقتصادی مختلف پیشنهاد کند. 

5-2-2 پرو
با  باید دولت  را  اساسی مشخص می کند که حداقل های دستمزد  قانون  پرو،  در 
مشارکت سازمان های نماینده کارگران و کارفرمایان تنظیم کند. در عمل، حداقل 
دستمزد را دولت بعد از پیشنهاد شورای ملی سه جانبه توسعۀ کار و اشتغال1 تعیین 
می کند. از سال 2007، این شورا تحت حمایت یک »کمیسیون فنی در باب بهره وری 
و حداقل دستمزد« قرار گرفته است که شاخص های آماری و معیاری را برای تعدیل 
حداقل دستمزد شناسایی می کند. این معیار از جانب شورای ملی سه جانبه ارتقای 
را شامل  بهره وری عوامل مختلف  و  انتظاری  تورم  و  قبول می شود  اشتغال  و  کار 
مکانیسم  اجرای  تسهیل  برای  کار  وزارت  از سوی  نیز  فنی  گزارش های  می شود. 

تعدیل حداقل دستمزد تهیه می شود. 

معیار پیشنهادی برای افزایش حداقل دستمزد مورد توافق همۀ بخش های دارای 
قرار  از قدرت خرید کارگران گیرندة حداقل دستمزد  بینش درخصوص محافظت 
فزاینده  از کارایی  ناشی  باالتر  می گیرد و تضمین می کند که درآمدهای شرکتی 

1- tripartite National Council for Labour and Employment Promotion (CNTPE)
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نیروی کار به دستمزدهای باالتر برای کارگرانی تبدیل می شود که در فرایند تولید 
مشارکت دارند. 

5-2-3 مالزی
دولت مالزی تصمیم گیر نهایی درخصوص سطوح حداقل دستمزد به دنبال توصیه ها 
و پیشنهاد شورای ملی مشاوره ای دستمزد1 و مشورت با سایر ذی نفعان در سراسر 
کشور است. دولت ممکن است با توصیه های این شورا موافق باشد یا در امور آن برای 
ارائه پیشنهادات بهتر دخالت کند. این شورا یک مجموعه معیار و یک فرمول برای 

نرخ های تعدیل حداقل دستمزد ارائه کرده است. 

شورای ملی مشاوره ای دستمزد یک هیأت سه جانبه است که همچنین کارشناسان 
فنی را نیز شامل می شود و براساس قانون مشاوره ای دستمزدهای ملی 2011 تأسیس 
شده است. این شورا باید حداقل سالی چهار جلسه برگزار کند. شورا باید قبل از 
ارائه توصیه ها و پیشنهادات خود دربارة حداقل دستمزد: )الف( مشورت هایی با دولت 
و  این حوزه جمع آوری  را در  داده هایی  انجام دهد؛ )ب(  و پوشش  نرخ  درخصوص 
تحلیل کند و تحقیقاتی را دربارة حداقل دستمزد و عوامل اقتصادی-اجتماعی انجام 
دهد و منتشر کند. این شورا همچنین می تواند پیشنهاداتی دربارة پوشش حداقل 
دستمزد، کاربرد و عدم کاربرد آن برای بخش ها یا مناطق مختلف یا اجرای آن بدهد. 

این شورا عالوه بر یک رئیس و معاون مستقل و یک کارمند دولت، حداقل پنج عضو 
از دولت، پنج عضو از کارفرمایان و پنج عضو از جانب کارکنان و حداقل پنج عضو 

دیگر دارد.2

5-3 نهاد تعيين حداقل دستمزد در اقتصاد ايران

در این بخش ابتدا تصویری کلی از ساختار سازمانی و نهادی تعیین حداقل دستمزد 
در اقتصاد ایران ارائه می شود. 

در آخرین ماه هر سال، شورای عالی کار اقدام به تعیین حداقل دستمزد می کند. 

1- The National Wages Consultative Council
2- http://minimumwages.mohr.gov.my/
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براساس ماده 167 قانون کار در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی 
کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون 

و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: 

 الف- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت. 

 ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای 

شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

 ج - سه نفر از نمایندگان کارفرمایان )یک نفر از بخش کشاورزی( به انتخاب کارفرمایان.

 د - سه نفر از نمایندگان کارگران ) یک نفر از بخش کشاورزی( به انتخاب کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار. 

شورای عالی کار، از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان 

بالمانع است.

 تبصره - هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.

این شورا یک نهاد سه جانبه است، چرا که کارفرمایان سه رأي، کارگران سه رأي و 
دولت نیز سه رأی دارد. در این شورا نمایندة وزیر صنایع و معادن، نمایندة وزیر امور 
اقتصادي و دارایي و نمایندة وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي از سوي دولت حضور 
مي یابند. درواقع، مي توان گفت که این شورا تنظیم کنندة تمام قوانین و مقررات 
به  مربوط  منشورهاي  و  دستورالعمل ها  آئین نامه ها،  و  است  کار  روابط  به  مربوط 
قوانین را نیز تدوین مي کند. به عالوه، تعیین حداقل سطح دستمزد کارگران نیز یکي 

از مهم ترین وظایف شوراي عالي کار محسوب مي شود. 

5-4 نهاد سه جانبه گرايی تعيين حداقل دستمزد در اقتصاد ايران

آنچه از ترکیب شورای عالی کار مشخص است این است که فرایند تعیین حداقل 
دستمزد از سه جانبه گرایی پیروی می کند. سه جانبه گرایی یکی از شکل های اصلی 
بنیادین سازمان  ارزشِی  بنیادین و  گفتگوی اجتماعی است. سه جانبه گرایی اصل 
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دولت،  بین  »تعامل  به  مثابه  می توان  را  سه جانبه گرایی  است.  کار  بین المللی 
کارفرمایان و کارگران )از طریق نمایندگان شان(« به عنوان شرکای مستقلی دانست 
این  اصلی ترین  از  یکی  هستند.  مشترک  دغدغه های  برای  راه حلی  دنبال  به  که 

دغدغه های مشترک در جهان امروز تعیین حداقل دستمزد است. 

به عبارت دیگر، سه جانبه گرایی به مشارکت سازمان های کارفرمایی و کارگری، همراه 
با دولت، در شرایط برابر، در تصمیم گیری ها اشاره دارد. 

که  نیست  معنا  بدان  »سه جانبه گرایی  کار  بین المللی  سازمان  نظر  براساس 
سازمان های کارفرمایی و کارگری و دولت باید به شکلی سیستماتیک تعداد افراد 
مساوی از نمایندگان  شان را داشته باشند، بلکه حاکی از آن است که ضرورت دارد 
دیدگاه های هر یک از سه طرف به یک میزان مورد مالحظه قرار گیرد. هر یک از سه 

طرف نقش و کارکردی مشخص دارد که باید به آن عمل کند.« 

نمودار5-2-سهجانبهگرایی

5-5 تضاد سازمـانی- نهادی سه جانبـه گرایی تعیین حداقـل 
دستمزد در اقتصاد ایران: دولت به سان کارفرما

مادۀ 41 قانون کار، شوراي عالي کار را موظف ساخته که همه ساله میزان حداقل 
دستمزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار 
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تعیین کند. معیار اول: حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورمي که از سوي بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي اعالم مي شود تعیین کنند. معیار دوم: حداقل دستمزد، 
بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ویژگي هاي کار محول شده را مورد 
توجه قرار دهد باید به اندازه اي باشد که زندگي یک خانواده  را تأمین کند. در بخش 
پایاني این ماده خاطر نشان شده که تعداد متوسط افراد خانوار از سوي مراجع رسمي 

تعیین مي شود.

مادة 42 قانون کار نیز تصریح کرده است که »حداقل دستمزد موضوع ماده 41 این 
به هر  پرداخت هاي غیرنقدي  پرداخت شود.  نقدي  به صورت  باید  قانون منحصراً 
صورت که در قراردادها پیش بیني مي شود، به عنوان پرداختي تلقي مي شود که 

اضافه بر حداقل دستمزد است.«

تضاد کارفرمایان و کارگران همیشه در آستانۀ زمان تعیین حداقل دستمزد وجود دارد 
و تقریباً همه ساله مطرح می شود. 

در اقتصاد دولتی ایران، دولت که در سه جانبه گرایی نقش مهمی ایفا می کند، از 
آنجا که بزرگترین کارفرمای اقتصاد هم هست، عماًل در نقش کارفرما ظاهر می شود. 
دولت نگران افزایش هزینه های خرد است و حداقل دستمزد باال به معنای هزینه های 
جاری باالتر برای تولید است. به همین منظور گویی تضادی بین دولت و کارفرمایان 
از یک سو و کارگران از سوی دیگر وجود دارد. شاید بتوان گفت سه جانبه گرایی در 

ایران بیشتر به دوجانبه گرایی کارفرمایان-کارگران تبدیل شده است. 

کمیسیون اجتماعی مجلس هم در زمان بررسی کلیات الیحه اصالح قانون کار اعالم 
کرد که تصمیمات شورای عالی کار به دلیل ترکیب نامناسب آن و حضور تعداد کمی 

از نمایندگان کارگری هیچگاه به نفع کارگران نیست. 

تضادهای  دستمزد:  حداقل  تعيين  تاريخی  بزنگاه های   6-5
قانون گذاری و مصوبات و اجرا

در مصوبۀ شورای عالی کار در سال 1382 آمده است که: با توجه به افت 39 درصدي 
شاخص حداقل دستمزد واقعي در سال 1382 به نسبت سال 1358، ضرورت انطباق 
حداقل مزد اسمي و حداقل مزد واقعي و جبران کاهش مزبور مورد توجه و تأکید 
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اعضاء شورا قرار گرفت، اما از آنجا که جبران این عقب ماندگي به یکباره موجب رشد 
شتابناک حداقل دستمزد و سایر سطوح پرداخت و فشار اقتصادي به جامعه تولیدي 
است، طرفین مذاکره با قبول و درک ضروریات و مقتضیات، موافقت کردند که این 
فاصله طي یک برنامه چهار ساله جبران شود و طي چهار سال آینده، هر بار و به 
نیز به  هنگام تعیین حداقل دستمزد، عالوه بر نرخ تورم ساالنه، معادل ده درصد 
عنوان سهم عقب ماندگي به حداقل دستمزد سال قبل اضافه شود و این تصمیم به 
عنوان سیاست کلي تعیین حداقل مزد تا رسیدن به حداقل دستمزد واقعي سال 

1358 تلقي شود.

در این راستا شوراي عالي کار حداقل دستمزد را با توجه به تورم اعالم شده از سوي 
بانک مرکزي که معادل 1/16 درصد در سال 1382 مي باشد، به اضافه ده درصد براي 
سال 1382 تعیین و تصویب نمود، که البته با تخصیص بخشي از این افزایش روي 
حق مسکن و بن کارگري حداقل مزد سال 1383 در اجراي ماده 41 قانون کار را 
معادل روزانه 35534 ریال تعیین کردند که بیانگر افزایشی 25 درصدی در این سال 

بود. 

با آغاز به کار مجلس هفتم و تصویب طرح تثبیت قیمت ها شوراي عالي کار در 
سال  در  مواجه شد.  ویژه اي  مشکالت  با  سال 1383  در  خود  پایاني  نشست هاي 
1383، ابتدا نمایندگان دولت میزان تورم را 8 درصد و بعداً 13 درصد اعالم کردند. 
همین امر باعث شد کارفرمایان هم نظرات متضادی با دولت پیدا کنند. نمایندگان 
مجلس تصمیم گرفتند که طرح تثبیت قیمت ها را اجرا کنند. بنابراین بنگاهی که 
نمی توانست قیمت محصوالت تولیدی خودش را افزایش دهد، به راحتی با افزایش 
حداقل دستمزد )قیمت نیروی کار( کنار نمی آمد. نمایندگان کارگران هم به دنبال 
اجرای مصوبه سال 1382 و جبران اُفت حداقل دستمزد بودند. اما مصوبه تثبیت 
نه  بروند و  این مصوبه  به دنبال اجرای  قیمت های مجلس سبب شد کارفرمایان 

مصوبۀ سال 1382 شورای عالی کار. 

بعد از آن تصمیم گیری دربارة حداقل دستمزد سال 1384 به هفتۀ پایانی سال 1383 
موکول شد و در نهایت هم حداقل دستمزد با 15 درصد افزایش نسبت به سال 1383 
برای سال 1384 تصویب شد. قرار شد جبران دستمزد نسبت به سال 1358 نیز طی 

5 سال انجام شود. 
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اتفاق جالب این بود که در فروردین سال 1384 و بعد از انتشار بخشنامۀ وزیر تعاون، 
در  آن مصوبه  اعتراض کردند که کل  کارفرمایان  نمایندگان  اجتماعی،  رفاه  و  کار 

شورای عالی کار مصوب نشده است. 

هدف ما از روایت مربوط به سازوکار تعیین حداقل دستمزد در سال 1383 و 1384 
این بود که دولت و کارفرمایان و کارگران که خودشان به این سادگی به نتیجه ای 
دربارة حداقل دستمزد نمی رسند، گاهی تحت تأثیر قوانینی قرار می گیرند که خارج 

از اختیارشان است. 

5-7 تغيير تركيب شورای عالی كار يا تعهد به سه جانبه گرايی

اقتصاد دولتی ایران و بار سنگین بودجۀ جاری دولت این ایده را به ذهن بسیاری از 
کارگران متبادر کرده که نمایندگان دولت در شورای عالی کار نقش نهاد ثالث و ناظر 
و بخش عمومی را کمتر ایفا می کنند و بیشتر در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر 
می شوند و عماًل مصوبات را به نفع کارفرمایان سوق می دهند و حداقل دستمزد را 

در این مسیر هدایت و تعیین می کنند. 

پیش از این هم مصوبه ای در دولت تصویب شد که بر مبنای آن قرار شد تعداد 
اعضای شورای عالی کار به 11 نفر افزایش یابد و دو نماینده از جانب دولت به این 
شورا اضافه شود. این امر متضاد با روح سه جانبه گرایی است و بی شک موجب تقویت 

ایدة فوق می شود. 
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6-1-تاثيرات تعيين حداقل دستمزد به صورت ملی 
بر شکاف منطقه ای از نظر رفاه خانوار

تا  اول  در دهک های  تأثیر حداقل دستمزد عمدتاً  خانوارهای تحت 
به حداقل دستمزد  درآمدشان محدود  و عمدة  درآمد هستند  سوم 
است. به منظور بررسی رفاه این قبیل از افراد جامعه از شاخص هزینۀ 
خانوار دهک های اول تا سوم و به منظور آسان تر شدن محاسبات از 
متوسط این سه رقم در استان های مختلف استفاده می شود )کاهش 
نسبت هزینه های خوراکی به هزینۀ کل برای این خانوارها نمی تواند 
چندان صادق باشد، زیرا این قبیل خانوارها با افزایش درآمد هزینه های 

خوراکی را نیز افزایش می دهند(. 

همان طور که از نمودارهای 3-3 تا 6-3 مشخص است رفاه خانوارها 
عمدتاً تحت تأثیر حداقل دستمزد در فاصلۀ سال های 1394-1384 

به طور مرتب افزایش یافته است. 

تنها منبعی که مصرف و به عبارت بهتر هزینۀ خانوارهای کم درآمد 
)دهک های اول تا سوم( را تحت تأثیر قرار می دهد درآمد ناشی از کار 
آنها است. این گروه از خانوارها ثروت چندانی ندارند و درآمد ناشی 
از سرمایه هم ندارند. یگانه منبع درآمدی آن درآمد ناشی از نیروی 
کارشان است که در قالب دستمزد و در این مورد حداقل دستمزد به 
آنها پرداخت می شود. برای این منظور هزینۀ این خانوارها در یک رابطۀ 
رگرسیونی ساده با حداقل دستمزد در استان های مختلف با استفاده 

6-تحلیل تاثیرات وضع کنونی تعیین حداقل 
دستمزد بر شکاف های منطقه ای از نظر رفاهی

»پيشنهاد الگو و روش تعيين حداقل دستمزد با رويکرد منطقه اي در ايران«
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از داده های سال های 1384-1394 قرار گرفته و ضرایب برآورده شده است که جدول 
زیر نتایج را نشان می دهد. 

در این معادله EX متوسط هزینۀ خانوارهای دهک اول تا سوم در استان های مختلف 
در سال های 1384-1394 و WI حداقل دستمزد ملی در این سال ها بوده است. 
همان طور که مشخص است ضرایب مربوطه در استان های مختلف متفاوت )مثبت 
و معنادار، منفی و معنادار و مثبت یا منفی غیرمعنادار( است که به شرایط بازار کار 
و سایر متغیرهایی اقتصادی بستگی دارد. اما همان طور که انتظار می رود تفاوت در 
ضرایب تأثیر دستمزد بر رفاه خانوارهای کم درآمد نشان می دهد که کشش پذیری 

تعیین و تغییر حداقل دستمزد در استان های مختلف متفاوت است. 

- برای نمونه در بعضی استان های محروم ضریب حداقل دستمزد منفی است. به 
عبارت دیگر، با افزایش حداقل دستمزد در این استان ها هزینۀ خانوار کاهش و در 
نتیجه رفاه آن کاهش یافته است. این بدان معناست که با افزایش حداقل دستمزد 
یا بیکاری افزایش یافته یا گیرندة حداقل دستمزد مجبور به ترک کار و رفتن به 
سراغ درآمدی کمتر شده است. در سیستان و بلوچستان هم ضریب منفی است، 

اما معنادار نیست. 

- در لرستان ضریب مورد نظر مثبت است بدین معنا که با افزایش حداقل دستمزد 
رفاه خانوار افزایش یافته است. به عبارت دیگر، کسب وکارهای استان حداقل دستمزد 

را پذیرفته و در نتیجۀ پرداخت آن رفاه خانوار افزایش یافته است. 

- تحلیل ضریب هر استان باید در چارچوب مدل های مبسوط تر مورد بحث قرار 
گیرد که در این مطالعه نمی گنجد. اما آنچه مسلم است اینکه، تأثیر حداقل دستمزد 
بر رفاه خانوارهای تحت تأثیر حداقل دستمزد در استان های مختلف متفاوت است 
که نشان از شرایط اقتصادی-اجتماعی متمایز و بازارهای کار گوناگون دارد. ازاین رو، 
سیاست گذار می تواند از این تفاوت به منظور سیاست گذار منطقه ای روی حداقل 

دستمزد استفاده کند. 
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Dependent Variable: EXP?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 08/01/17 Time: 13:45
Sample (adjusted): 2 11
Included observations: 10 after adjustments
Cross-sections included: 30
Total pool (balanced) observations: 300
Simultaneous weighting matrix & coefficient iteration
Convergence achieved after 14 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.

C 15/86934 0/927024 17/11858 0/0000

WAGE 0/144995 0/073031 1/985396 0/0481

AR(1) 0/327611 0/058547 5/595684 0/0000

Fixed Effects (Cross)

_1--C -0/059742

_2--C 0/111197

_3--C 0/095923

_4--C -0/082607

_5--C 0/147591

_6--C 0/076253

_7--C 0/184704

_8--C 0/130679

_9--C -0/236869

_10--C -0/104265

_11--C 0/089729

_12--C -0/489686

_13--C -0/044684

_14--C -0/146997

_15--C 0/176002

 جدول6-1- نتایج برآورد مدل تأثیر حداقل دستمزد بر رفاه خانوار در استان های مختلف
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.

_16--C 0/055788

_17--C 0/112888

_18--C 0/108166

_19--C 0/102959

_20--C 0/033061

_21--C -0/079646

_22--C -0/162978

_23--C 0/152674

_24--C 0/371343

_25--C 0/054762

_26--C -0/126370

_27--C 0/134862

_28--C -0/213423

_29--C -0/215879

_30--C -0/175438
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0/804693     Mean dependent var 25/10150

Adjusted R-squared 0/782101     S.D. dependent var 10/04384

S.E. of regression 0/133655     Akaike info criterion -1/603092

Sum squared resid 4/787490     Schwarz criterion -1/208021

Log likelihood 272/4637     Hannan-Quinn criter. -1/444984

F-statistic 35/61928     Durbin-Watson stat 1/932149

Prob(F-statistic) 0/000000

 ادامۀ جدول1-6.



86

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.

Unweighted Statistics

R-squared 0/657298     Mean dependent var 17/71736

Sum squared resid 4/787497     Durbin-Watson stat 2/197918

 ادامۀ جدول1-6.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 14/43153 2/582708 5/587752 0/0000

مرکزی 0/319220 0/481850 0/662489 0/5082

گیالن 0/357559 0/284364 1/257402 0/2097

مازندران 0/380728 0/303011 1/256485 0/2100

آذربایجان شرقی 0/039262 0/379403 0/103483 0/9177

آذربایجان غربی 2/358874 1/181321 1/996811 0/0468

کرمانشاه 0/003483 0/413476 0/008423 0/9933

خوزستان -0/263449 0/315467 -0/835106 0/4044

فارس 0/923088 0/389863 2/367724 0/0186

کرمان 0/539068 0/611027 0/882233 0/3784

خراسان رضوی -0/356219 0/221608 -1/607423 0/1091

اصفهان 0/290112 0/190552 1/522481 0/1291

سیستان و بلوچستان -0/678710 0/586079 -1/158054 0/2479

کردستان 0/585827 0/204831 2/860049 0/0046

همدان 0/255042 0/261107 0/976770 0/3296

چهارمحال بختیاری -0/595617 0/309919 -1/921849 0/0557

لرستان 1/065556 0/438327 2/430960 0/0157

ایالم 1/301483 0/778016 1/672822 0/0955

کهکیلویه و بویراحمد -1/215969 0/724787 -1/677691 0/0946

 جدول6-2- برآورد ضرایب تأثیر حداقل دستمزد بر رفاه خانوار در استان های مختلف
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

بوشهر 0/574711 0/431884 1/330708 0/1844

زنجان 0/174557 0/596458 0/292657 0/7700

سمنان 0/302700 0/251318 1/204448 0/2295

یزد -0/070693 0/262510 -0/269296 0/7879

هرمزگان -0/097813 0/501867 -0/194899 0/8456

تهران 0/073410 0/238344 0/308002 0/7583

اردبیل 0/585125 0/355776 1/644644 0/1012

قم 0/724307 0/280777 2/579651 0/0104

قزوین 0/861393 0/489785 1/758717 0/0798

گلستان 0/842894 0/667256 1/263224 0/2076

خراسان شمالی -0/083763 0/315024 -0/265894 0/7905

خراسان جنوبی -1/416469 0/315234 -4/493385 0/0000

 ادامۀ جدول2-6.

6-2-تاثيرات تعيين حداقل دستمزد به صورت ملی در پراكنش 
جغرافيايی رشد اقتصادی و ساختار هزينه توليد 

بر مبنای نظریات اقتصادی، آثار کالن اقتصادی افزایش در حداقل دستمزد بر تولید 
ناخالص داخلی نامشخص است. افزایش در حداقل دستمزد، هزینه نیروی کار و لذا 
اثرات  افزایش می دهد، سود بنگاه ها را کاهش می دهد و می تواند  هزینه تولید را 
نوبه خود  به  یک  هر  که  باشد  داشته  کار  ساعات  میزان  و  اشتغال  بر  معکوسی 
می توانند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شوند. با این حال چنانچه افزایش 
به  نهایی  افزایش دهد- که میل  را  در حداقل دستمزد، درآمد کارگران کم مهارت 
مصرف باالتری دارند- سبب افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. عالوه بر این، 
اگر کارکنانی که در نتیجه افزایش حداقل دستمزد شغل خود را از دست می دهند 
به فراگیری مهارت و تحصیالت روی آورند یا اگر بنگاه ها کارکنان بامهارت تری را 
جایگزین نمایند، اثرات معکوس بر اشتغال می تواند پیامدهایی نظیر افزایش رشد 
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اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. اثرات سرریز1 افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد 
غیررسمی نیز می تواند موجب افزایش در تقاضای کل شود. افزایش قابل توجه در 
میانگین درآمدهای حقیقی در اقتصاد غیررسمی مربوط به کشورهایی است که در 
تعیین سطح حداقل دستمزد سطح باالیی از انطباق با شرایط منطقه ای را رعایت 
نموده اند )گزارش جهان کار2، 2013(. این امر می تواند منعکس کننده اثرات سرریز 
ناشی از تعیین حداقل دستمزد مناسب یا بهبود شرایط کالن اقتصادی باشد. از این 
منظر به لحاظ نظری می توان انتظار داشت افزایش حداقل دستمزدها در استان ها 
و مناطقی که از سطوح باالتری از اقتصادغیررسمی برخوردار هستند، در مقایسه با 
دیگر مناطق، تقاضای کل را بیشتر تهییج کند. البته اطالعات دقیقی در سطوح 
آزمون  مورد  فرضیه  این  تا  نیست  در دسترس  اقتصادغیررسمی  پیرامون  استانی 

تجربی قرار گیرد.

را در  افزایش در حداقل دستمزد می تواند میزان تالش کارکنان  نیز،  از دیگر سو 
چارچوب دستمزد کارایی )که در آن به منظور تشویق تولید بیشتر و رعایت اخالق 
کار، دستمزد باالتری به کارکنان پرداخت می شود( را افزایش دهد یا به افرادی که بر 
سر شغل خود باقی می مانند انگیزه کافی برای رقابت با کارکنانی که کنار گذاشته 
بر  باالتر  اثرات حداقل دستمزدهای  برآیند  بدهد. در مجموع، محاسبه  می شوند، 
تولید ناخالص داخلی یک پرسش تجربی است و بستگی به آن دارد که حداقل 

دستمزد چگونه موارد زیر را تحت تأثیر قرار می دهد: 

1- تقاضا برای کارگران کم مهارت؛

2- دستمزدهای کارگران کم مهارت؛

3- دسترسی به جایگزین ها برای کاالهای تولیدی توسط کارگران کم مهارت؛

4- میزان تالش کارگران؛

5- آموزش شغلی.

واضح است که این موارد برای مناطق مختلف، متفاوت است. در واقع به منظور بررسی 

1- Spillover effects
2- World of work report
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اثر حداقل دستمزد در مناطق مختلف، باید تفاوت ها در سیاست های بازار کار، نهادها 
و روندهای اقتصادی را لحاظ نمود. در صورتی که افزایش در حداقل دستمزد موجب 
جایگزینی نیروی کار با مهارت بیشتر شود، بهره وری افزایش خواهد یافت که به نوبه 
خود رشد اقتصادی را افزایش می دهد. با این حال اگر افزایش در حداقل دستمزد، 
کارگران کم مهارت را تشویق به آموزش دیدن و انباشت سرمایه انسانی نماید، اثرات 
توزیعی مطلوبی در پی خواهد داشت. در هر دو حالت، بسته به میزان دسترسی 
به نیروی کار ماهر و عواملی نظیر نهادهای آموزشی و امکان ایجاد سرمایه انسانی، 
مناطق مختلف به گونه ای متفاوت تحت تأثیر سیاست حداقل دستمزد ملی قرار 
می گیرند. نتایج مطالعات در این زمینه بیانگر آن هستند که افزایش در حداقل 
با  بهره وری در میان صنایع استخدام کننده کارکنان  بازتوزیع  دستمزد ملی سبب 
سطوح متفاوت مهارتی شود. بر این اساس، افزایش در حداقل دستمزد ملی منجر 
به کاهش نسبی بهره وری در صنایعی که سهم نسبتاً بیشتری از کارگران کم مهارت 
را استخدام می کنند )همچون تولید، خرده فروشی، رستوران داری و عمده فروشی( 
در مقایسه با صنایعی که سهم نسبتاً بیشتری از کارکنان دارای مهارت باال را در 
استخدام دارند )نظیر خدمات مالی، بیمه، حرفه ای/ علمی( می شود. بنابراین تمرکز 
صنایع از هر یک از دو گروه مذکور در مناطق مختلف سبب می شود که اعمال 
سیاست حداقل دستمزد ملی پیامدهای متفاوتی در پی داشته باشد. از سویی دیگر 
ساختار تولید در رشته فعالیت های مختلف در مناطق مختلف نیز در ایجاد تاثیرات 
مختلف، اثرگذار است. در مورد ساختار تولید باید اشاره کرد که تمرکز فعالیت های 
سرمایه بر یا کاربر در مناطق مختلف می تواند زمینه های ایجاد اثرات متفاوت تغییر 
حداقل دستمزد ملی در مناطق مختلف را مهیا سازد. به طور کلی استدالل می شود 
در مناطقی که صنایع کاربرتر هستند، افزایش حداقل دستمزد می تواند هزینه های 
تولید را افزایش دهد که با افزایش هزینه تولید تاثیر منفی بر رشد اقتصادی بگذارد. 
جدول شماره 6-3 سهم اشتغال هر یک از رشته فعالیت های اقتصادی در استان های 
صنایع  تمرکز  کننده  منعکس  واقع  در  که  داده  نشان  سال 1390  در  را  مختلف 
مختلف در استان های مختلف است. تفاوت در سطح مهارت نیروی کار در هر رشته 
فعالیت و میزان کاربر بودن هر یک، منشاء ای برای تفاوت تاثیر حداقل دستمزد بر 

رشد اقتصادی این استان ها می باشد.

از سویی دیگر وجود کارکنان حقوق بگیر نیز می تواند بر میزان تاثیر تعیین حداقل 
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دستمزد موثر باشد. به طور کلی در مناطقی که سهم حقوق بگیران از کل شاغالن 
باالتر باشد، با افزایش حداقل دستمزد انتظار بر آن است هر دو اثر، یعنی افزایش 
هزینه های تولید و تهییج بهره وری نیروی کار فعالتر باشد، اما در مناطقی که این 
این سهم  دیگر هرچه  بیانی  به  بود.  ناچیز خواهد  اثر  دو  هر  است،  پایین  سهم 
باالتر باشد، تاثیرگذاری تغییرات حداقل دستمزد، خواه مثبت و خواه منفی می تواند 
قوی تر باشد. در واقع وقتی شاغالن حقوق بگیر نباشند)به عنوان مثال کارفرما یا 
خویش فرمای و ... باشند(، تعیین حداقل دستمزد به طور مستقیم نمی تواند بر 
سطوح دستمزد آنها تاثیر بگذارد و لذا هزینه های تولید و بهره وری آنها به طور نسبی 
باثبات تر خواهد بود. جدول شماره 6-4 سهم کارکنان مزد و حقوق بگیر از شاغالن 
براین اساس در استان هایی که  بخش خصوصی و کل شاغالن را نشان می دهد. 
از سطوح باالتری از این شاخص برخوردار هستند، اثرات اقتصادی افزایش حداقل 

دستمزد، از شدت بیشتری برخوردار است.
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 جدول 6-3- سهم مزد و حقوق بگیران از شاغالن بخش خصوصی و کل شاغالن
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هن

يح
فر

ت

ير 
سا

ي 
ها

ليت
فعا

تي
دما

خ

ها 
وار

خان
ن 

نوا
ه ع

ب
ا، 

رم
ارف

ك
ود 

خ
في

صر
م

ص
شخ

نام

شور
ل ک

ک
%1

/6
%0

/5
%1

/3
%0

/6
%8

/2
%6

/0
%2

/7
%0

/4
%1

/7
%0

/2
%5

/9

قي
شر

ن 
جا

ربای
آذ

%1
/1

%0
/4

%0
/9

%0
/3

%6
/5

%4
/9

%2
/2

%0
/3

%1
/4

%0
/1

%6
/6

بي
 غر

ان
یج

ذربا
آ

%1
/1

%0
/6

%0
/8

%0
/3

%7
/5

%4
/6

%2
/0

%0
/3

%1
/7

%0
/1

%7
/3

یل
ردب

ا
%1

/3
%0

/3
%1

/1
%0

/4
%6

/9
%5

/9
%2

/3
%0

/3
%1

/5
%0

/0
%4

/5

ان
فه

اص
%1

/5
%0

/4
%1

/1
%0

/5
%7

/2
%6

/0
%2

/8
%0

/4
%1

/6
%0

/1
%5

/2

برز
ال

%1
/8

%1
/1

%2
/3

%0
/9

%8
/6

%5
/5

%2
/8

%0
/7

%2
/0

%0
/2

%5
/7

الم
ای

%1
/7

%0
/2

%0
/8

%0
/2

%1
1 /8

%8
/2

%2
/8

%0
/3

%1
/0

%0
/0

%6
/7

هر
وش

ب
%1

/3
%0

/2
%2

/9
%2

/0
%1

1 /2
%5

/1
%2

/2
%0

/3
%1

/2
%0

/1
%1

0 /3

ران
ته

%2
/7

%0
/9

%2
/7

%1
/1

%1
0 /5

%5
/5

%3
/4

%0
/8

%2
/2

%0
/4

%4
/5

 و 
ال

مح
هار

چ
ري

تیا
بخ

%1
/4

%0
/1

%0
/7

%0
/2

%6
/1

%7
/2

%2
/8

%0
/2

%1
/0

%0
/1

%5
/4

بي
جنو

ن 
سا

خرا
%1

/4
%0

/1
%0

/6
%0

/2
%1

0 /7
%7

/2
%2

/3
%0

/2
%1

/1
%0

/1
%7

/0

.4-
ل 6

دو
 ج

مۀ
 ادا
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ان
ست

م ا
نا

مه
و بي

ی 
مال

 و 
ک

مال
ا

ت
غال

ست
م

ي، 
فه ا

حر
 و 

مي
عل

ني
ف

 و 
ري

ادا
ت 

دما
خ

ني
يبا

شت
پ

ور 
ام

ي 
وم

عم
ع؛ 

دفا
و 

ن 
امي

ت
عي

ما
جت

ا

ش
وز

آم
 و 

ت
الم

س
ري

دكا
مد

 و 
مي

گر
سر

ر، 
هن

يح
فر

ت

ير 
سا

ي 
ها

ليت
فعا

تي
دما

خ

ها 
وار

خان
ن 

نوا
ه ع

ب
ا، 

رم
ارف

ك
ود 

خ
في

صر
م

ص
شخ

نام

وي
رض

ن 
سا

خرا
%1

/3
%0

/6
%1

/1
%0

/7
%6

/0
%5

/9
%2

/3
%0

/4
%2

/1
%0

/1
%5

/5

لي
شما

ن 
سا

خرا
%1

/1
%0

/2
%0

/6
%0

/3
%7

/2
%5

/9
%2

/0
%0

/2
%1

/3
%0

/1
%5

/8

ان
ست

خوز
%1

/3
%0

/3
%1

/5
%0

/5
%1

0 /2
%6

/8
%3

/0
%0

/4
%1

/2
%0

/1
%6

/4

ان
زنج

%1
/3

%0
/3

%0
/7

%0
/2

%6
/9

%5
/7

%2
/4

%0
/3

%1
/3

%0
/1

%7
/3

ان
من

س
%2

/3
%0

/3
%1

/2
%0

/3
%1

2 /2
%7

/1
%3

/0
%0

/3
%1

/3
%0

/1
%7

/0

 و 
ان

ست
سی

ان
ست

وچ
بل

%1
/2

%0
/2

%0
/7

%0
/2

%1
2 /5

%8
/3

%2
/9

%0
/3

%1
/0

%0
/1

%5
/8

س
فار

%1
/3

%0
/3

%1
/0

%0
/4

%7
/8

%6
/5

%2
/9

%0
/3

%1
/4

%0
/1

%6
/5

ین
قزو

%1
/2

%0
/4

%0
/9

%0
/4

%6
/3

%5
/6

%2
/2

%0
/3

%1
/4

%0
/1

%7
/6

قم
%1

/4
%0

/4
%1

/4
%0

/5
%7

/4
%8

/6
%2

/5
%0

/6
%2

/7
%0

/1
%6

/0

ان
ست

رد
ک

%1
/0

%0
/4

%0
/7

%0
/2

%7
/3

%5
/7

%2
/0

%0
/2

%1
/6

%0
/1

%8
/3

ان
کرم

%1
/3

%0
/2

%0
/7

%0
/3

%7
/0

%6
/6

%2
/5

%0
/3

%1
/1

%0
/1

%6
/7

.4-
ل 6

دو
 ج

مۀ
 ادا
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ان
ست

م ا
نا

مه
و بي

ی 
مال

 و 
ک

مال
ا

ت
غال

ست
م

ي، 
فه ا

حر
 و 

مي
عل

ني
ف

 و 
ري

ادا
ت 

دما
خ

ني
يبا

شت
پ

ور 
ام

ي 
وم

عم
ع؛ 

دفا
و 

ن 
امي

ت
عي

ما
جت

ا

ش
وز

آم
 و 

ت
الم

س
ري

دكا
مد

 و 
مي

گر
سر

ر، 
هن

يح
فر

ت

ير 
سا

ي 
ها

ليت
فعا

تي
دما

خ

ها 
وار

خان
ن 

نوا
ه ع

ب
ا، 

رم
ارف

ك
ود 

خ
في

صر
م

ص
شخ

نام

شاه
رمان

ک
%1

/3
%0

/2
%0

/8
%0

/2
%1

2 /9
%5

/7
%2

/6
%0

/3
%1

/2
%0

/0
%6

/7

 و 
ویه

گیل
که

مد
راح

بوی
%1

/3
%0

/2
%0

/8
%0

/2
%9

/3
%9

/7
%3

/2
%0

/2
%0

/7
%0

/0
%5

/9

ان
ست

گل
%1

/4
%0

/3
%0

/9
%0

/4
%6

/0
%5

/8
%2

/7
%0

/3
%1

/6
%0

/1
%4

/4

الن
گی

%1
/3

%0
/5

%1
/0

%0
/4

%6
/1

%5
/5

%2
/9

%0
/4

%2
/1

%0
/1

%4
/3

ان
ست

لر
%1

/1
%0

/2
%0

/7
%0

/2
%8

/3
%6

/4
%2

/2
%0

/2
%1

/0
%0

/0
%7

/3

ران
زند

ما
%1

/6
%0

/6
%1

/2
%0

/5
%6

/0
%6

/1
%2

/8
%0

/4
%2

/1
%0

/2
%6

/0

زي
رک

م
%1

/4
%0

/3
%0

/7
%0

/3
%6

/2
%5

/4
%2

/4
%0

/3
%1

/4
%0

/2
%7

/5

ان
زگ

هرم
%1

/4
%0

/2
%1

/0
%0

/6
%1

2 /4
%6

/0
%2

/5
%1

/1
%1

/2
%0

/1
%5

/0

دان
هم

%1
/1

%0
/3

%0
/6

%0
/3

%6
/8

%5
/8

%2
/3

%0
/3

%1
/4

%0
/1

%5
/3

زد
ی

%2
/0

%0
/3

%1
/0

%0
/4

%7
/7

%6
/5

%3
/1

%0
/4

%1
/5

%0
/1

%4
/9

.4-
ل 6

دو
 ج

مۀ
 ادا
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رشد  بر  ملی  صورت  به  دستمزد  حداقل  تعیین  چندگانه  اثرات  چنین  وجود  با 
اقتصادی و بهره وری به نظر می رسد از حیث نظری نتوان حکم دقیق و یکه ای صادر 
نمود. با این وصف الزم است رابطه میان تعیین حداقل دستمزد و رشد اقتصادی مورد 
آزمون تجری قرار بگیرد. برای این منظور نیز از داده های طرح آمارگیری کارگاه های 
صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر استفاده شده است. گرچه با استفاده از این داده ها، 
فعالیت های کشاورزی و خدماتی از تحلیل خارج می شوند اما باید توجه کرد که 
شناخت تاثیر نهایی حداقل حقوق بر ساختار هزینه تولید و رشد اقتصادی در صنایع 
به عنوان رشته فعالیت های اقتصادی که بیشترین نرخ کارکنان حقوق بگیر را در 
اختیار دارد، بی اهمیت نمی باشد. برای آزمون تجربی رابطه دستمزد و رشد اقتصادی 
در استان های کشور ابتدا به آزمون علیت میان دستمزد و بهره وری پرداخته شد. 
برای این منظور از نسبت هزینه جبران خدمات مزد و حقوق بگیران1 به کل شاغالن 
)سرانه هزینه جبران خدمات( به عنوان شاخص حقوق )PPW( و نیز نسبت ارزش 
افزوده کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر به تعداد شاغالن )PRV( به عنوان 
شاخص بهره وری استفاده شد. براساس نتیجه آزمون علّیت گرنجری، میان سرانه 
هزینه جبران خدمات و بهره وری رابطه علّیت دو طرفه وجود دارد. به بیانی دیگر در 
کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر استان های کشور در سال های 1383 تا 
1392 یک رابطه علّی دو طرفه وجود دارد. از این منظر، افزایش سرانه هزینه جبران 
خدمات کارکنان )افزایش حقوق و دستمزد پولی و غیرپولی( موجب افزایش بهره وری 
و برعکس، افزایش بهره وری نیز موجب افزایش حقوق و دستمزد کارکنان شده است. 
این نتایج، اثر تهییج کننده رشد اقتصادی از طریق بهره وری کارکنان را تأیید می کند.

Obs F-Statistic Prob. 

 PPW does not Granger Cause PRV  240  7/12171 0/0010
 PRV does not Granger Cause PPW  2/76898 0/0648

 جدول 6-5- آزمون علیت گرنجری میان حقوق و پاداش سرانه و بهره وری

1- براساس تعریف جبران خدمات مزد و حقوق بگیران عبارت است از مزد و حقوق و سایر پرداختي ها )پول، 
کاال و ...( به مزد و حقوق بگیران.
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رابطه  به منظور  نیز  تابلویی  پایه  داده های  بر  اقتصادسنجی  از سویی دیگر مدل 
حقوق و رشد اقتصادی به صورت زیر تصریح شده است.

VA C K WAGEit it it it= + + +β β1 1 e  

متغیرهای مورد استفاده در مدل اقتصاد سنجی شامل موارد زیر خواهند بود:

VA: ارزش افزوده کارگاه های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر

: تشکیل سرمایه خالص کارگاه های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر K

WAGEt: هزینه جبران خدمات مزد و حقوق بگیران
نتایج تخمین مدل به روش اثرات ثابت نشان می دهد که اوالً میان افزایش هزینه 
دستمزد کارکنان یک رابطه مثبت وجود دارد و ثانیاً این رابطه از نظر آماری معنادار 
است. با توجه به این نتایج )جدول شماره 6-6( افزایش دستمزدها توانسته است اثر 
مثبتی بر رشد ارزش افزوده این صنایع بگذارد. پس می توان استدالل کرد که اثرات 
تهییج کننده رشد اقتصادی )افزایش بهره وری( در مقایسه با اثرات کاهنده )هزینه 

تولید( از شدت باالتری برخوردار بوده است.

مقدار احتمالآماره tانحراف معيارضريبمتغير
C4002926928050/34/3132640/0000
K0/2478870/0747683/3154240/0011

WAGE6/8813290/27416625/099150/0000

AR )1(0/6859560/06176811/105380/0000

 جدول 6-6- نتایج تخمین مدل تاثیر حقوق بر رشد ارزش افزوده صنعتی

به رغم نتایج به دست آمده، تفکیک تاثیر هزینه جبران خدمات کارکنان در استان های 
مختلف نیز حایز اهمیت است چرا که گرچه اثر کلی )سرتاسری( این متغیر بر رشد 
ارزش افزوده صنعتی مثبت بوده، اما ممکن است این اثر در تمامی استان ها یکسان 
هزینه جبران  تاثیر  نتایج  منظر جدول شماره 7-6  این  از  نباشد.  یا هم عالمت 
خدمات بر رشد ارزش افزوده صنعتی به تفکیک استان های کشور با روش اثرات ثابت 

را نشان می دهد. 

براساس نتایج این مدل، در استان های اصفهان، تهران، سیستان و بلوچستان، فارس، 
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قم، گیالن و مرکزی تاثیر هزینه جبران خدمات بر ارزش افزوده صنعتی کارگاه های 
صنعتی منفی بوده است. یعنی با افزایش هزینه حقوق و مزایا، احتماال از کانال 
مابقی  مقابل،  در  است.  یافته  کاهش  افزوده صنعتی  ارزش  تولید،  هزینه  افزایش 
تقریباً ضریب  تاثیری مثبت هستند. شایان توجه است که  استان ها نشان دهنده 

مذکور برای 10 استان کشور از نظر آماری بی معنا است.

مقدار احتمالآماره tانحراف معيارضريبمتغير
C7/2869151/2479665/8390310/0000

K10/0122340/0039693/0821330/0023

تاثیر متغیر دستمزد 
بر رشد ارزش 

افزوده صنعتی در 
استان های مختلف

0/1372770/3325630/4127840/6801آذربایجان شرقي

0/1600710/3985680/4016150/6883آذربایجان غربي

0/2574020/2065481/2462050/2139اردبیل

1/7765710/0769-0/4676680/263242-اصفهان

0/1183230/6079140/1946380/8458ایالم

1/0780160/1973095/4635960/0000بوشهر

0/7008070/4841-0/1445460/206257-تهران

چهارمحال و 
بختیاري

0/5377340/2251922/3878940/0177

0/3753560/1790892/0959230/0371خراسان جنوبی

0/7833500/1848324/2381700/0000خراسان رضوی

0/6100030/0792737/6949230/0000خراسان شمالی

0/9627090/3782182/5453820/0115خوزستان

0/7202320/6051531/1901650/2352زنجان

0/8189480/2914452/8099590/0054سمنان

سیستان و 
بلوچستان

-0/7922570/256069-3/0939230/0022

2/2857290/0231-0/6755780/295563-فارس

 جدول 6-7 - نتایج تخمین مدل تاثیر حقوق بر رشد ارزش افزوده صنعتی به تفکیک استان های کشور
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مقدار احتمالآماره tانحراف معيارضريبمتغير

تاثیر متغیر دستمزد 
بر رشد ارزش 

افزوده صنعتی در 
استان های مختلف

0/4747920/3517191/3499190/1783قزوین

1/9392820/0536-0/9155890/472128-قم

0/4860860/1959442/4807360/0138کردستان

0/3211690/3957560/8115320/4179کرمان

1/1620390/5148872/2568810/0249کرمانشاه

کهگیلویه و 
بویراحمد

0/7677570/4623571/6605270/0981

1/1674340/2589824/5077850/0000گلستان

1/0435630/2977-0/5780970/553965-گیالن

0/2435080/1241831/9608850/0511لرستان

0/9469090/3574062/6493960/0086مازندران

2/6839920/0078-0/0579880/021605-مرکزي

1/0326160/8703411/1864490/2366هرمزگان

1/2494320/1534758/1409280/0000همدان

2/0462340/5506783/7158450/0003یزد
 ادامۀ جدول 7-6.

اقتصادی کارگاه های صنعتی  بر رشد  افزایش دستمزدها  نهایی  اثر  اینکه  با وجود 
استان های کشور مثبت ارزیابی شده است اما همچنان بار مالی افزایش این هزینه ها 
برای بنگاه های تولیدی از اهمیت برخوردار است. این بار مالی همچنانکه که قبال 
نیز گفته شد در مناطق مختلف با توجه به ویژگی های ساختاری بازار کار از جمله 
درجه انحصاری بودن، ویژگی های ساختاری صنعت از جمله کاربر یا سرمایه بر بودن 
متفاوت است. برای درک بهتر سهم نیروی کار و هزینه حقوق از هزینه تولید جدول 
شماره )6-8( حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان در کارگاه های صنعتی دارای 
10 نفر کارکن و بیشتر در استان های کشور را نشان می دهد. براساس این جدول از 
سال 1383 تا 1392به طور متوسط ساالنه تقریباً 21/5 درصد هزینه حقوق دستمزد 
افزایش یافته است. از سویی دیگر متوسط سهم حقوق و دستمزد از کل پرداختی 
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به کارکنان تقریباً برابر با 58 درصد بوده است. بررسی استانی این متغیرها نیز نشان 
می دهد که استان های تهران و اصفهان باالترین میزان پرداختی حقوق را به خود 
اختصاص داده اند و استان های ایالم، خراسان جنوبی و شمالی، سیستان و بلوچستان، 
کهکیلویه و بویراحمد و کردستان نیز کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند. 
ضمناً براساس نمودار شماره )6-1( متوسط نرخ رشد حقوق و دستمزد پرداختی به 
کارکنان کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در استان های خوزستان، بوشهر 
و یزد بیشترین و در خراسان جنوبی، کرمان و خراسان جنوبی کمترین میزان است. 
شایان توجه است در این نمودار خط قرمز نشان دهنده نرخ رشد این شاخص در 
سطح ملی است که از این روی استان های باالی این خط دارای نرخ رشدی باالتر 
از سطح ملی و استان های پایین خط قرمز نیز دارای نرخ رشدی پایین تر از سطح 

ملی هستند.

 نمودار 6-1- متوسط نرخ رشد حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و 
بیشتر در استان های کشور )درصد( 

تولید، از شاخص نسبت هزینه جبران خدمات به کل ارزش داده فعالیت صنعتی 
استفاده شده است)جدول شماره 6-9(. شایان توجه است که ارزش داده فعالیت 
صنعتی عبارت است از مجموع ارزش مواد خام و اولیه، ابزار و لوازم و ملزومات کم 
دوام مصرف شده، ارزش سوخت مصرف شده، ارزش برق و آب خریداري شده، ارزش 
مواد و قطعات مصرف شده جهت ساخت یا ایجاد اموال سرمایه اي توسط کارگاه و 
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پرداختي بابت خدمات صنعتي. براساس این جدول در طول سال های1383 تا 1392 
در کشور  فعالیت صنعتی  داده  ارزش  از کل  همواره سهم هزینه جبران خدمات 
روندی نزولی را تجربه کرده و از 13 درصد به 5/5 درصد نزول کرده است. این روند در 
تمامی استان های کشور به جز تهران نیز مشاهده می شود. این در حالی است که 
سهم هزینه جبران خدمات کارکنان از کل ارزش داده فعالیت صنعتی در استان هایی 
که متوسط حقوق پرداختی آنها و البته ارزش افزوده فعالیت های صنعتی آنها کمتر 
است، بیشتر است. به بیانی دیگر این سهم در استان های با اقتصاد ضعیف تر، بیشتر 
است. به عنوان مثال در استان های ایالم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و 

کهگیلویه و بویراحمد این سهم بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.1 

138313911392نام استان
 متوسط 

سهم حقوق از 
كل پرداختی

 متوسط 
 نرخ رشد 

)1383 تا 1392(

21/5%57/9%22,389,37797,184,691129,349,196کل کشور

22/0%56/5%1,046,1854,018,6656,262,217آذربایجان شرقي

19/8%64/9%289,3281,069,7051,471,729آذربایجان غربي

21/1%66/4%125,468514,200703,681اردبیل

23/4%57/3%2,622,12713,131,42617,347,123اصفهان
29/0%68/7%4,634,4606,255,960-البرز1

20/6%69/9%28,151116,039152,174ایالم

33/5%62/3%151,3091,647,8352,044,547بوشهر

16/6%52/0%7,677,99023,794,59830,694,490تهران

چهارمحال و 
بختیاري

100,944541,562818,706%69/2%26/2

18/4%63/4%91,814426,009421,218خراسان جنوبی

18/0%63/5%1,440,5594,883,3206,409,292خراسان رضوی

25/4%54/7%97,724598,156750,313خراسان شمالی

1- متوسط نرخ رشد برای این استان از سال 1389 محاسبه شده است.

 جدول 6-8- حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان در کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در 
استان های کشور 
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138313911392نام استان
 متوسط 

سهم حقوق از 
کل پرداختی

 متوسط 
 نرخ رشد 

)1383 تا 1392(

29/7%41/2%987,4648,950,08310,258,184خوزستان

21/3%60/6%388,0951,765,6022,205,143زنجان

22/5%79/1%393,1551,731,3782,449,303سمنان

سيستان و 
15/3%66/4%97,310280,666351,499بلوچستان

18/9%63/5%833,8723,241,1173,946,373فارس

21/1%60/6%1,047,2444,925,3165,871,819قزوین

19/1%71/9%337,0361,191,0801,624,209قم

22/5%69/8%62,209298,973386,659كردستان

24/4%53/0%513,7372,149,2333,669,150كرمان

25/9%64/0%214,178967,3301,707,434كرمانشاه

كهگيلویه و 
29/9%72/4%31,319138,333329,578بویراحمد

23/6%64/9%144,099731,067972,248گلستان

18/6%61/8%554,4401,988,3322,582,766گيالن

17/3%63/8%185,661528,861779,139لرستان

23/0%57/4%527,1442,636,8493,400,113مازندران

20/5%54/8%1,384,2975,165,9497,430,852مركزي

28/1%50/4%229,3661,317,1572,126,320هرمزگان

22/2%65/1%187,180974,0771,134,059همدان

26/0%70/4%599,9692,827,3134,792,897یزد

 ادامة جدول 8-6.
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 متوسط سهم1383139013911392نام استان
)1383 تا 1392(

9/9%5/5%6/5%7/4%13/1%کل کشور

10/9%4/9%5/6%6/5%18/4%آذربایجان شرقي

15/3%11/2%11/5%13/4%16/5%آذربایجان غربي

16/7%10/1%8/4%14/9%20/8%اردبیل

9/1%4/9%5/9%5/9%13/6%اصفهان
14/5%14/5%15/5%14/8%-البرز2

23/4%11/2%12/5%13/3%33/6%ایالم

6/6%1/5%1/3%2/8%12/6%بوشهر

14/2%42/5%9/7%9/6%10/5%تهران

14/5%7/1%8/2%39/8%13/8%چهارمحال و بختیاري

15/6%10/9%14/5%12/7%19/0%خراسان جنوبی

14/7%13/3%16/1%13/5%17/9%خراسان رضوی

28/3%22/0%26/0%27/0%28/2%خراسان شمالی

6/1%3/3%4/6%4/9%11/1%خوزستان

14/8%10/9%14/4%17/4%17/2%زنجان

12/9%13/0%10/6%11/7%16/4%سمنان

24/7%13/0%18/6%23/4%23/5%سیستان و بلوچستان

13/5%6/0%7/9%8/7%18/1%فارس

14/2%10/0%11/3%12/2%16/2%قزوین

12/5%7/8%9/0%10/4%12/2%قم

15/7%8/1%9/3%12/0%27/5%کردستان

10/8%6/9%5/3%14/1%18/1%کرمان

10/0%6/6%6/4%6/9%12/8%کرمانشاه

23/9%28/9%21/3%17/5%30/8%کهگیلویه و بویراحمد
 جدول 6-9- سهم هزینه جبران خدمات از کل ارزش داده فعالیت صنعتی در استان های کشور
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 متوسط سهم1383139013911392نام استان
)1383 تا 1392(

9/5%6/1%6/5%7/9%11/6%گلستان

15/6%9/1%10/3%8/7%25/0%گیالن

17/6%8/1%10/1%15/2%20/5%لرستان

12/0%9/7%10/3%12/6%13/9%مازندران

10/9%3/6%4/5%19/1%14/1%مرکزي

5/6%0/8%0/9%1/1%8/4%هرمزگان

14/1%8/2%8/5%12/5%20/2%همدان

13/1%11/0%8/7%12/7%17/1%یزد
 ادامۀ جدول 9-6.
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پيوست ها

الف( نتايج آزمون عّليت گرنجری
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 07/29/17 Time: 08:48
Sample: 1383 1392
Lags: 2

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 PPW does not Granger Cause PRV  240  7/12171 0/0010

 PRV does not Granger Cause PPW  2/76898 0/0648

ب( نتايج تخمين مدل تاثير حقوق بر ارزش افزوده كارگاه های صنعتی
Dependent Variable: VA
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 07/29/17 Time: 08:51
Sample (adjusted): 1384 1392
Periods included: 9
Cross-sections included: 30
Total panel (unbalanced) observations: 268
Simultaneous weighting matrix & coefficient iteration
Convergence achieved after 45 iterations

Variable Coefficient Std/ Error t-Statistic Prob.  

C 4002926 928050/3 4/313264 0/0000

K 0/247887 0/074768 3/315424 0/0011

WAGE 6/881329 0/274166 25/09915 0/0000

AR(1) 0/685956 0/061768 11/10538 0/0000
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0/972810     Mean dependent var 37547491

Adjusted R-squared 0/969108     S/D/ dependent var 28148074

S/E/ of regression 6759716/
    Akaike info criterion 31/38909

Sum squared resid 1/07E+16     Schwarz criterion 31/83127

Log likelihood -4173/138     Hannan-Quinn criter/ 31/56669
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Variable Coefficient Std/ Error t-Statistic Prob.  

F-statistic 262/7500     Durbin-Watson stat 1/808888

Prob(F-statistic) 0/000000

Unweighted Statistics

R-squared 0/952837     Mean dependent var 17382077

Sum squared resid 1/07E+16     Durbin-Watson stat 1/378375

Inverted AR Roots 0/69

Dependent Variable: VA?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 07/30/17 Time: 13:09
Sample: 1 10
Included observations: 10
Cross-sections included: 30
Total pool (balanced) observations: 300
Iterate weights to convergence
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
Convergence achieved after 6 weight iterations
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable Coefficient Std/ Error t-Statistic Prob.

C 7/286915 1/247966 5/839031 0/0000

K1? 0/012234 0/003969 3/082133 0/0023

_1--WAGE_1 0/137277 0/332563 0/412784 0/6801

_2--WAGE_2 0/160071 0/398568 0/401615 0/6883

_3--WAGE_3 0/257402 0/206548 1/246205 0/2139

_4--WAGE_4 -0/467668 0/263242 -1/776571 0/0769

_5--WAGE_5 0/118323 0/607914 0/194638 0/8458

_6--WAGE_6 1/078016 0/197309 5/463596 0/0000

_7--WAGE_7 -0/144546 0/206257 -0/700807 0/4841

_8--WAGE_8 0/537734 0/225192 2/387894 0/0177

_9--WAGE_9 0/375356 0/179089 2/095923 0/0371
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Variable Coefficient Std/ Error t-Statistic Prob.

_10--WAGE_10 0/783350 0/184832 4/238170 0/0000

_11--WAGE_11 0/610003 0/079273 7/694923 0/0000

_12--WAGE_12 0/962709 0/378218 2/545382 0/0115

_13--WAGE_13 0/720232 0/605153 1/190165 0/2352

_14--WAGE_14 0/818948 0/291445 2/809959 0/0054

_15--WAGE_15 -0/792257 0/256069 -3/093923 0/0022

_16--WAGE_16 -0/675578 0/295563 -2/285729 0/0231

_17--WAGE_17 0/474792 0/351719 1/349919 0/1783

_18--WAGE_18 -0/915589 0/472128 -1/939282 0/0536

_19--WAGE_19 0/486086 0/195944 2/480736 0/0138

_20--WAGE_20 0/321169 0/395756 0/811532 0/4179

_21--WAGE_21 1/162039 0/514887 2/256881 0/0249

_22--WAGE_22 0/767757 0/462357 1/660527 0/0981

_23--WAGE_23 1/167434 0/258982 4/507785 0/0000

_24--WAGE_24 -0/578097 0/553965 -1/043563 0/2977

_25--WAGE_25 0/243508 0/124183 1/960885 0/0511

_26--WAGE_26 0/946909 0/357406 2/649396 0/0086

_27--WAGE_27 -0/057988 0/021605 -2/683992 0/0078

_28--WAGE_28 1/032616 0/870341 1/186449 0/2366

_29--WAGE_29 1/249432 0/153475 8/140928 0/0000

_30--WAGE_30 2/046234 0/550678 3/715845 0/0003

Fixed Effects (Cross)

_1--C 3/791831

_2--C 2/177664

_3--C 0/564421

_4--C 12/14515
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Variable Coefficient Std/ Error t-Statistic Prob.

_5--C 0/817080

_6--C -5/050043

_7--C 8/878401

_8--C -1/876883

_9--C -0/657783

_10--C -3/579839

_11--C -2/146452

_12--C -4/846666

_13--C -2/994558

_14--C -3/813704

_15--C 8/880098

_16--C 12/09505

_17--C -0/062338

_18--C 12/42281

_19--C -1/630760

_20--C 1/649720

_21--C -7/001246

_22--C -4/297266

_23--C -7/460229

_24--C 10/01513

_25--C 1/057816

_26--C -5/382598

_27--C 6/272244

_28--C -5/418936

_29--C -8/135373
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Variable Coefficient Std/ Error t-Statistic Prob.

_30--C -16/41274
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0/989469     Mean dependent var 16/60592

Adjusted R-squared 0/986825     S.D. dependent var 7/589079

S.E. of regression 0/219551     Akaike info criterion -0/561937

Sum squared resid 11/52041     Schwarz criterion 0/191165

Log likelihood 145/2906     Hannan-Quinn criter. -0/260544

F-statistic 374/2609     Durbin-Watson stat 1/439721

Prob(F-statistic) 0/000000
Unweighted Statistics

R-squared 0/980203     Mean dependent var 11/27429

Sum squared resid 11/52041     Durbin-Watson stat 1/152727
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7-1 تورم كشوری و حداقل دستمزد

مقایسه میان تورم استانی و تورم کشور و افزایش حداقل دستمزد 
اسمی و واقعی در سال های 1390 تا 1394، تصویری کاملی از رفتار 

این چهار متغیر در طول 50 سال اخیر ارائه می دهد. 

- باالترین رقم افزایش حداقل دستمزد مربوط به سال 1393 و معادل 
25 درصد و بعد از آن سال 1392 و معادل 24/2 درصد است. البته، 
تورم سال  با  توجه  با  دستمزد  که حداقل  است  آن  امر  این  علت 

گذشته محاسبه می شود. 

- در سال های 1391 و 1392که تورم باالتر از 30 درصد بوده، افزایش 
حداقل  رشد  درواقع،  و  بوده،  ارقام  این  از  کمتر  دستمزد  حداقل 

دستمزد واقعی به ترتیب منفی 9/5 و 7/3 درصد بوده است. 

- از سوی دیگر، در سال 1390 هم که تورم 21/5 درصد بوده، رشد 
واقعی  و رشد حداقل دستمزد  اسمی 8/9 درصد  حداقل دستمزد 

منفی 10/5 درصد بوده است. 

- اما در سال های 1394 و 1395 که تورم به ترتیب 11/9 و 9 درصد 
بوده است، رشد حداقل دستمزد اسمی به ترتیب 17 و 14 درصد 

بوده است. 

7- سناریوسازی فرضی برای منطقه ای سازی حداقل 
دستمزد با توجه به تورم و هزینه های منطقه ای 

تولید و بودجه خانوار

»پيشنهاد الگو و روش تعيين حداقل دستمزد با رويکرد منطقه اي در ايران«
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 نمودار1-7- مقایسه افزایش حداقل دستمزد اسمی و تورم در کشور، 1394-1390

13901391139213931394استان

24/131/334/714/912/4تورم آذربایجان شرقی

24/632/436/915/812/4آذربایجان غربی

22/433/738/114/610/5اردبیل

21/531/834/916/312/5اصفهان 

26/832/614/713/0-البرز

24/134/438/315/911/3ایالم

19/833/434/114/411/1بوشهر

19/926/532/215/611/4تهران

21/931/735/916/112/1چهارمحال و بختیاری

28/032/835/913/810/0خراسان جنوبی

25/233/037/615/410/7خراسان رضوی

25/534/936/215/310/6خراسان شمالی

19/333/036/815/512/2خوزستان

23/933/134/814/110/7زنجان 

23/132/435/616/713/8سمنان

 جدول7-1- مقایسه تورم کشور، استانی و رشد حداقل دستمزد واقعی و استانی
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13901391139213931394استان

24/533/435/714/310/9سیستان و بلوچستان

20/032/136/616/213/2فارس 

22/534/339/214/110/6قزوین

23/532/135/716/912/6قم

23/333/735/115/112/3کردستان

23/232/636/314/712/0کرمان

23/432/335/816/010/6کرمانشاه

19/531/137/816/612/8کهگیلویه و بویراحمد

21/232/732/615/110/8گلستان

19/230/536/416/513/5گیالن

20/730/436/716/812/5لرستان

21/231/834/516/612/7مازندران

21/634/235/514/211/0مرکزی

23/830/532/316/012/9هرمزگان

23/034/638/015/712/4همدان

22/734/833/515/812/6یزد

21/530/534/715/611/9تورم کشور

8/918/224/925/017/0رشد حداقل دستمزد اسمی

7/38/24/5-9/5-10/4-رشد حداقل دستمزد واقعی

 ادامۀ جدول1-7.

7-2 سناريو اول: افزايش حداقل دستمزد با تورم كشوری

- اگر مبنای افزایش حداقل دستمزد تورم کشوری بود، در سال های 1390 تا 1392 
افزایش حداقل دستمزد بیشتر از رقم مصوب دولت و در سال های 1393 تا 1395 

کمتر از رقم مصوب دولت بود. 
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- اگر رقم حداقل دستمزد سال 1390 براساس تورم سال 1389 محاسبه می شد و 
این محاسبات به همین ترتیب تا سال 1395 ادامه می یافت، رقم حداقل دستمزد 

در سال 1395 با رقم مصوب دولت، نزدیک به 129 هزار تومان اختالف می داشت. 

139013911392139313941395سال

12/421/530/534/715/611/9تورم سال قبل

8/918/224/9251714رشد حداقل دستمزد اسمی مصوب

330,000390,000487,125608,900712,425812,166رقم حدقل دستمزد مصوب

سناريو اول: تعیین حداقل دستمزد کشوری و استانی براساس تورم کشوری و اختالف آن با رقم مصوب کشور

 رقم حداقل دستمزد 
340,572413,795540,001727,381840,852940,913براساس تورم کشوری

10,57223,79552,876118,481128,427128,747تفاوت دستمزد مصوب و با سناریو

 جدول7-2- مقایسه تورم و رشد حداقل دستمزد اسمی و تورم پیشنهادی براساس تورم کشور

7-3 سناريو دوم: افزايش حداقل دستمزد با تورم استانی

اگر افزایش حداقل دستمزد براساس تورم استانی و در هر استان انجام شود، رقم 
حداقل دستمزد در برخی استان ها باالتر از رقم تورم کشوری و در برخی استان ها 
پایین تر از آن خواهد بود. برای این منظور این دو حالت را در دو سال 1392 و 1395 

مقایسه می کنیم. 

رشد حداقل دستمزد اسمی در سال 1392 از تورم در تمام استان های کشور در سال 
1391 کمتر بوده است و بنابراین، افزایش حداقل دستمزد اگر برمبنای تورم استانی 

انجام می شد بسیار بیشتر می بود. 

کشور  استان های  تمام  در  تورم  از   1395 سال  در  اسمی  دستمزد  حداقل  رشد 
کمتر بوده و اگر بر این اساس تورم محاسبه می شد، رقم حداقل دستمزد در تمام 

استان های کشور کمتر از رقم مصوب می شد. 
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استان
تورم 
 1391
)درصد(

اختالف تورم با 
افزايش حداقل 

دستمزد 
مصوب

استان
تورم 
 1394
)درصد(

اختالف تورم با 
افزايش حداقل 
دستمزد مصوب

34/910خراسان شمالی
رشد حداقل 

دستمزد اسمی 
1395

14

0/2-13/8سمنان34/89/9یزد

0/5-13/5گیالن34/69/7همدان

0/8-13/2فارس34/49/5ایالم

1/0-13/0البرز34/39/4قزوین

1/1-12/9هرمزگان34/29/3مرکزی

33/78/8اردبیل
کهگیلویه و 

1/2-12/8بویراحمد

1/3-12/7مازندران33/78/8کردستان

1/4-12/6قم33/48/5بوشهر

1/4-12/6یزد33/48/5سیستان و بلوچستان

1/5-12/5اصفهان33/18/2زنجان

1/5-12/5لرستان33/08/1خراسان رضوی

1/6-12/4همدان33/08/1خوزستان

1/6-12/4آذربایجان غربی32/87/9خراسان جنوبی

32/77/8گلستان
تورم آذربایجان 

1/6-12/4شرقی

1/7-12/3کردستان32/67/7کرمان

1/8-12/2خوزستان32/47/5آذربایجان غربی

32/47/5سمنان
چهارمحال و 

1/9-12/1بختیاری

2/0-12/0کرمان32/37/4کرمانشاه

 جدول 7-3- مقایسه تورم استانی و کشور و رشد حداقل دستمزد در سال های 1391 و 1394
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استان
تورم 
 1391
)درصد(

اختالف تورم با 
افزايش حداقل 

دستمزد 
مصوب

استان
تورم 
 1394
)درصد(

اختالف تورم با 
افزايش حداقل 
دستمزد مصوب

2/1-11/9تورم کشور32/17/2فارس

2/6-11/4تهران32/17/2قم

2/7-11/3ایالم31/86/9اصفهان

2/9-11/1بوشهر31/86/9مازندران

3/0-11/0مرکزی31/76/8چهارمحال و بختیاری

31/36/4تورم آذربایجان شرقی
سیستان و 
3/1-10/9بلوچستان

3/2-10/8گلستان31/16/2کهگیلویه و بویراحمد

3/3-10/7زنجان30/55/6گیالن

3/3-10/7خراسان رضوی30/55/6هرمزگان

3/4-10/6قزوین30/55/6تورم کشور

3/4-10/6خراسان شمالی30/45/5لرستان

3/4-10/6کرمانشاه26/81/9البرز

3/5-10/5اردبیل26/51/6تهران

رشد حداقل دستمزد 
4/0-10/0خراسان جنوبی24/90/0اسمی 1392

 ادامۀ جدول 3-7.

استان

سناريو 
حداقل 

دستمزد 
1392

استان

سناريو 
حداقل 

دستمزد 
1394

استان

سناريو 
حداقل 

دستمزد 
1395

حداقل دستمزد 527,459 خراسان شمالی
کشوری

رشد حداقل 712,425 
دستمزد اسمی

 812,166

810,409 سمنان711,856 قم527,068 یزد

808,309 گیالن711,408 لرستان526,286 همدان
 جدول7-4- پیش بینی حداقل دستمزد در سال های 1392 و 1395
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استان

سناريو 
حداقل 

دستمزد 
1392

استان

سناريو 
حداقل 

دستمزد 
1394

استان

سناريو 
حداقل 

دستمزد 
1395

806,147 فارس 710,327 سمنان525,504 ایالم

کهگیلویه و 525,113 قزوین
بویراحمد

804,804 البرز710,046 

804,236 هرمزگان709,868 مازندران524,722 مرکزی

کهگیلویه و 709,129 گیالن522,767 اردبیل
بویراحمد

 803,762

803,072 مازندران707,872 اصفهان 522,767 کردستان

802,541 قم707,741 فارس 521,594 بوشهر

سیستان و 
بلوچستان

چهارمحال و 521,594 
بختیاری

802,333 یزد706,868 

801,694 اصفهان 706,268 هرمزگان520,421 زنجان 

801,393 لرستان706,148 کرمانشاه520,030 خراسان رضوی

800,939 همدان705,525 ایالم520,030 خوزستان

800,672 آذربایجان غربی705,343 آذربایجان غربی519,248 خراسان جنوبی

تورم آذربایجان 704,971 یزد518,857 گلستان
شرقی

 800,426

799,808 کردستان704,266 همدان518,466 کرمان

799,232 خوزستان703,585 تهران517,684 آذربایجان غربی

چهارمحال و 703,298 خوزستان517,684 سمنان
بختیاری

 798,478

797,614 کرمان702,398 خراسان رضوی517,293 کرمانشاه

797,204 تورم کشور701,991 خراسان شمالی516,511 فارس 

793,919 تهران700,943 کردستان516,511 قم

792,796 ایالم700,581 گلستان515,338 اصفهان 

791,467 بوشهر699,426 آذربایجان شرقی515,338 مازندران
 ادامۀ جدول4-7.
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استان

سناريو 
حداقل 

دستمزد 
1392

استان

سناريو 
حداقل 

دستمزد 
1394

استان

سناريو 
حداقل 

دستمزد 
1395

چهارمحال و 
بختیاری

790,631 مرکزی698,484 کرمان514,947 

تورم آذربایجان 
شرقی

سیستان و 698,370 البرز513,383 
بلوچستان

 790,244

کهگیلویه و 
بویراحمد

789,121 گلستان697,959 اردبیل512,601 

788,644 زنجان 696,372 بوشهر510,255 گیالن

سیستان و 510,255 هرمزگان
بلوچستان

788,359 خراسان رضوی696,030 

788,208 قزوین695,646 مرکزی510,255 تورم کشور

788,072 خراسان شمالی694,862 قزوین509,864 لرستان

787,975 کرمانشاه694,771 زنجان 495,788 البرز

787,169 اردبیل692,898 خراسان جنوبی494,615 تهران

رشد حداقل 
دستمزد اسمی

حداقل دستمزد 487,125 
کشوری

783,529 خراسان جنوبی712,425 

 ادامۀ جدول4-7.

7-4 سناريو سوم: افزايش حداقل دستمزد براساس كل هزينه 
خانوار دهک سوم

الف( نرخ رشد حداقل دستمزد متناسب با نرخ رشد هزينه كل خانوار دهک سوم
در این سناریو فرض می شود که نرخ رشد حداقل دستمزد در هر سال برابر با نرخ 
رشد کل هزینه های خانوارهای دهک سوم است. به عنوان مثال نرخ رشد هزینه های 
خانوار دهک سوم استان مرکزی در سال 1391 نسبت به سال 1390 برابر با 19 درصد 
بوده است که بنابراین نرخ رشد حداقل دستمزد در سال 1392 برابر با این نرخ در نظر 
گرفته می شود. شایان ذکر است که ضمن اینکه جدول شماره )7-5( رشد هزینه های 
شماره  جدول  می دهد،  نشان  را  کشور  استان های  در  سوم  دهک  خانوارهای  کل 
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)7 -6( تفاضل این نرخ با نرخ افزایش حداقل دستمزد را نیز منعکس کرده است. 
براین اساس به عنوان مثال در سال 1391، نرخ رشد هزینه های خانوارهای دهک سوم 
1 درصد بیش از نرخ رشد حداقل دستمزد بوده است. در ادامه نیز با اعمال کردن نرخ 
رشد هزینه های کل خانوارهای دهک سوم هر سال به عنوان مبنای افزایش حداقل 
دستمزد سال آتی، حداقل دستمزد در این سناریو محاسبه شده و در جدول شماره 
)7-7( منعکس شده است. براساس این جدول در سال 1395 استان های یزد، البرز، 
مازندران و گیالن دارای بیشترین مقدار حداقل دستمزد و استان های ایالم، لرستان، 
کرمان و مرکزی کمترین حداقل دستمزد را در اختیار خواهند داشت. نکته مهم این 
سناریو این است که در صورت اعمال چنین سناریویی، حداقل دستمزد در سال 
1395 در استان های گیالن، مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، سیستان و 
بلوچستان، همدان، یزد و البرز از حداقل دستمزد تعیین شده در آن سال بیشتر 
بوده و در مابقی استان ها کمتر خواهد بود. به بیانی دیگر در این استان ها در صورت 
اعمال این سناریو، حداقل دستمزدی بیش از آنچه که در سال 1395 تعیین شده 

بود، می بایستی تعیین شود.

1391139213931394شرح

18/8%14/8%1/5-%19/0%مرکزی

5/5%25/5%31/9%27/9%گیالن

19/8%7/3%53/3%19/4%مازندران

0/9%5/0%35/0%46/8%آذربایجان شرقی

12/7%14/7%18/3%26/5%آذربایجان غربی

10/5%7/0%20/7%34/0%کرمانشاه

13/2%2/2-%33/9%39/1%خوزستان

16/6%5/1%16/4%24/6%فارس

9/6%13/2-%36/0%23/0%کرمان

7/4%3/5%34/4%39/5%خراسان رضوی

15/2%16/9%24/7%18/0%اصفهان

 جدول 7-5- نرخ رشد هزینه های کل خانوارهای دهک سوم در استان های کشور
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1391139213931394شرح

9/4%5/9%23/9%52/7%سیستان و بلوچستان

15/5%12/6%30/4%20/1%کردستان

13/9%32/2%9/1%28/3%همدان

0/2-%17/8%33/4%16/5%چهارمحال بختیاری

10/1%19/6%13/4%4/5-%لرستان

4/5-%4/5-%50/4%17/6-%ایالم

10/7-%11/2%58/1%16/0%کهکیلویه و بویراحمد

2/0-%26/0%45/2%11/1%بوشهر

2/0%3/3%0/9%39/8%زنجان

11/6%0/6%42/9%16/5%سمنان

33/3%13/3%26/0%36/3%یزد

8/0-%17/3%33/4%7/0%هرمزگان

9/1%16/9%30/7%23/8%تهران

9/7%11/8%8/8%24/8%اردبیل

35/7%17/4%15/6%11/6%قم

12/6%13/8%16/0%24/1%قزوین

2/3%13/3%21/4%24/6%گلستان

10/6%5/3%25/7%33/8%خراسان شمالی

13/0-%5/0-%59/2%42/1%خراسان جنوبی

8/2%33/5%57/7%9/8%البرز

 ادامۀ جدول 5-7.
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1391139213931394شرح

0/100/02-0/26-0/01مرکزی

0/11-0/100/070/00گیالن

0/180/03-0/010/28مازندران

0/16-0/20-0/290/10آذربایجان شرقی

0/04-0/10-0/07-0/08آذربایجان غربی

0/07-0/18-0/04-0/16کرمانشاه

0/04-0/27-0/210/09خوزستان

0/200/00-0/08-0/06فارس

0/07-0/38-0/050/11کرمان

0/10-0/22-0/210/10خراسان رضوی

0/02-0/08-0/000/00اصفهان

0/08-0/19-0/01-0/35سیستان و بلوچستان

0/01-0/12-0/020/05کردستان

0/03-0/160/07-0/10همدان

0/17-0/07-0/020/08-چهارمحال بختیاری

0/07-0/05-0/12-0/23-لرستان

0/22-0/29-0/360/25-ایالم

0/28-0/14-0/020/33-کهکیلویه و بویراحمد

0/19-0/070/200/01-بوشهر

0/15-0/22-0/24-0/22زنجان

0/05-0/24-0/020/18-سمنان

0/120/16-0/180/01یزد

0/25-0/08-0/110/09-هرمزگان

0/08-0/08-0/060/06تهران
 جدول 7-6- تفاضل نرخ رشد هزینه های کل خانوارهای دهک سوم با نرخ افزایش حداقل دستمزد
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1391139213931394شرح

0/07-0/13-0/16-0/07اردبیل

0/080/19-0/09-0/07-قم

0/04-0/11-0/09-0/06قزوین

0/15-0/12-0/04-0/06گلستان

0/06-0/20-0/160/01خراسان شمالی

0/30-0/30-0/240/34خراسان جنوبی

0/09-0/080/330/09-البرز

 ادامة جدول 6-7.

1392139313941395شرح

464,212457,198524,695623,162مرکزی

498,680657,657825,075870,558گیالن

465,757713,935766,144917,592مازندران

572,702773,107812,104819,010آذربایجان شرقی

493,434583,629669,527754,531آذربایجان غربی

522,435630,380674,597745,126کرمانشاه

542,572726,389710,410804,146خوزستان

485,862565,624594,359693,315فارس

479,566652,267566,219620,674کرمان

544,177731,465756,893812,548خراسان رضوی

460,060573,699670,416772,604اصفهان

595,590737,641780,824853,861سیستان و بلوچستان

468,270610,476687,380794,172کردستان

500,187545,937721,980822,336همدان

454,186605,900713,630712,053چهارمحال بختیاری

 جدول 7-7 - حداقل دستمزد در استان های کشور براساس سناریو نرخ رشد هزینه های کل خانوارهای دهک سوم)تومان(
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1392139313941395شرح

372,294422,027504,603555,742لرستان

321,531483,542461,839440,903ایالم

452,344715,136795,406710,031کهکیلویه و بویراحمد

433,281629,182793,009777,149بوشهر

545,245550,203568,238579,326زنجان

454,513649,578653,176729,207سمنان

531,573669,695758,5161,010,726یزد

417,380556,881653,285601,223هرمزگان

482,849631,299737,764804,533تهران

486,646529,376591,911649,034اردبیل

435,393503,335591,018801,850قم

483,974561,575639,175719,607قزوین

485,968589,977668,337683,447گلستان

521,753655,602690,591763,768خراسان شمالی

554,137882,317838,622729,998خراسان جنوبی

428,270675,264901,606975,703البرز
 ادامۀ جدول 7-7.

ب( افزايش حداقل دستمزد برای جبران هزينه خانوار دهک سوم
در این سناریو فرض شده است که میزان افزایش حداقل دستمزد به گونه ای است که 
بتواند کل هزینه خانوارهای دهک سوم را در هر استان پوشش دهد. یعنی در صورتی 
که حداقل دستمزد در سال 1390 برابر با 330 هزار تومان باشد و هزینه کل خانوار 
دهک سوم استان البرز در سال 1391 برابر با 614 هزار تومان باشد، حداقل دستمزد 
در سال 1391 می بایستی با نرخ تقریباً 100 درصد رشد کند تا بتواند هزینه های 
یک خانوار دهک سومی در استان البرز را پوشش دهد. براین اساس نرخ رشد حداقل 
دستمزد برابر با نرخی خواهد بود که هزینه های خانوار دهک سوم پوشش دهد. نتایج 
محاسبات برای برآورد نرخ رشد حداقل دستمزد براساس این سناریو در جدول شماره 
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)7-10( منعکس شده است. براساس اطالعات این جدول بیشترین نرخ رشد حداقل 
دستمزد متعلق به استان های تهران، البرز و چهارمحال بختیاری و کمترین نرخ رشد 
نیز اختصاص به استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، گلستان و خراسان جنوبی 

خواهد داشت.

13901391139213931394شرح

332,226398,239289,204282,040345,714مرکزی

240,963340,071475,691599,017562,080گیالن

238,625289,080553,800508,147625,435مازندران

138,354297,763441,306366,363271,131آذربایجان شرقی

256,660352,252390,803398,240422,583آذربایجان غربی

294,721446,862522,648471,703481,154کرمانشاه

300,363486,967686,948539,346587,328خوزستان

368,469480,154525,877455,566529,265فارس

135,048181,849290,65966,27827,686کرمان

162,626297,373436,819347,164313,939خراسان رضوی

329,603388,095483,167524,968594,272اصفهان

18,123141,637171,31088,08249,751سیستان و بلوچستان

199,025245,195340,970323,513364,849کردستان

161,613240,509201,053301,189324,167همدان

416,970479,907673,360757,922651,375چهارمحال بختیاری

415,474321,630319,568355,635349,860لرستان

469,292268,967503,877337,622191,191ایالم

365,019416,122787,318808,593552,921کهکیلویه و بویراحمد

245,217249,052440,865560,720433,804بوشهر

325,059525,814437,016345,534260,633زنجان

175,330198,922354,546237,432232,422سمنان
 جدول 7-8- تفاضل هزینه کل خانوار دهک سوم از حداقل دستمزد )تومان(
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13901391139213931394شرح

122,250226,420289,464270,687459,629یزد

442,736436,986616,263685,501478,823هرمزگان

458,847586,652789,794883,363914,891تهران

320,345421,508395,637378,141369,873اردبیل

190,829191,449185,058180,380358,413قم

310,100404,338434,578440,167468,654قزوین

130,158183,390208,985179,66593,969گلستان

147,391248,667315,383236,438222,487خراسان شمالی

144,807284,636587,055412,083176,314خراسان جنوبی

284,352284,636576,592811,364824,561البرز

 ادامۀ جدول 8-7.

1391139213931394شرح

74%83%99%139%مرکزی

109%148%147%121%گیالن

120%129%167%106%مازندران

62%100%138%108%آذربایجان شرقی

86%107%125%125%آذربایجان غربی

96%122%159%154%کرمانشاه

113%136%201%166%خوزستان

104%119%160%164%فارس

22%39%99%73%کرمان

69%96%137%108%خراسان رضوی

115%133%149%136%اصفهان

25%43%69%61%سیستان و بلوچستان
 جدول 7-9- نرخ افزایش حداقل دستمزد در هر سال براساس سناریو سوم
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1391139213931394شرح

77%91%112%92%کردستان

70%87%76%91%همدان

124%181%198%164%چهارمحال بختیاری

74%98%107%116%لرستان

48%94%154%100%ایالم

108%191%227%144%کهکیلویه و بویراحمد

88%140%138%94%بوشهر

60%96%137%178%زنجان

55%74%116%78%سمنان

92%81%99%87%یزد

96%166%183%151%هرمزگان

167%206%227%196%تهران

78%103%126%146%اردبیل

76%62%72%76%قم

94%115%136%141%قزوین

32%62%78%74%گلستان

54%74%106%94%خراسان شمالی

46%110%175%104%خراسان جنوبی

152%192%173%104%البرز

 ادامۀ جدول 9-7.

13901391139213931394شرح
662,226788,239776,329890,9401,058,139مرکزی
570,963730,071962,8161,207,9171,274,505گیالن

568,625679,0801,040,9251,117,0471,337,860مازندران
468,354687,763928,431975,263983,556آذربایجان شرقی

 جدول 7-10- حداقل دستمزد در استان های مختلف کشور براساس سناریو برابری با هزینه کل خانوارهای دهک سوم
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13901391139213931394شرح

586,660742,252877,9281,007,1401,135,008آذربایجان غربی
624,721836,8621,009,7731,080,6031,193,579کرمانشاه
630,363876,9671,174,0731,148,2461,299,753خوزستان

698,469870,1541,013,0021,064,4661,241,690فارس
465,048571,849777,784675,178740,111کرمان

492,626687,373923,944956,0641,026,364خراسان رضوی
659,603778,095970,2921,133,8681,306,697اصفهان

348,123531,637658,435696,982762,176سیستان و بلوچستان
529,025635,195828,095932,4131,077,274کردستان
491,613630,509688,178910,0891,036,592همدان

746,970869,9071,160,4851,366,8221,363,800چهارمحال بختیاری
745,474711,630806,693964,5351,062,285لرستان
799,292658,967991,002946,522903,616ایالم

695,019806,1221,274,4431,417,4931,265,346کهکیلویه و بویراحمد
575,217639,052927,9901,169,6201,146,229بوشهر
655,059915,814924,141954,434973,058زنجان
505,330588,922841,671846,332944,847سمنان

452,250616,420776,589879,5871,172,054یزد
772,736826,9861,103,3881,294,4011,191,248هرمزگان
788,847976,6521,276,9191,492,2631,627,316تهران
650,345811,508882,762987,0411,082,298اردبیل

520,829581,449672,183789,2801,070,838قم
640,100794,338921,7031,049,0671,181,079قزوین
460,158573,390696,110788,565806,394گلستان

477,391638,667802,508845,338934,912خراسان شمالی
474,807674,6361,074,1801,020,983888,739خراسان جنوبی

614,352674,6361,063,7171,420,2641,536,986البرز
330,000390,000487,125608,900712,425کشور

 ادامۀ جدول 10-7.
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8-1 دو سناريو تعيين حداقل دستمزد استانی 

درحال حاضر حداقل دستمزد در کشور به صورت ملی و در شورای 
بین  این  در  می شود.  تعیین  سه جانبه گرایی  مبتنی بر  کار  عالی 
نهادهایی که به صورت رسمی در این کارزار دخالت دارند عبارتند از 
سه نفر نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت. 

سایر نهادها باید به صورت غیررسمی در این فرایند چانه زنی کنند. 
8-1-1 سناريو اول، تعيين حداقل دستمزد استانی در سطح ملی

تعیین شود، یک  استانی  به صورت  باشد حداقل دستمزد  قرار  اگر 
راه حل ساده این است که شورای عالی کار حداقل دستمزد را به صورت 
استانی تعیین کند. به عبارت دیگر، همین نهاد ملی، حداقل دستمزد 
را به صورت استانی تعیین کند، و بنابراین، از تشکیل نهادهای استانی 
خودداری کند. البته، این امر مستلزم داشتن اطالعات جامع در این 

خصوص است. 

مشکل این سناریو چیزی شبیه به مشکل تخصیص بودجه خواهد 
بود. هم اکنون که بودجه در سطح ملی به استان ها تخصیص می یابد 
و  دولتی  اجتماعی  سیاسی-اقتصادی-  نهادهای  چانه زنی  قدرت 
خصوصی هر استان شامل نمایندگان مجلس، استانداران و سایر نهادها 
تعیین می کند که سهم هر استان و حتی شهرستان مستقل از استان 
از بودجه چقدر است. برای مثال، اگر یک نمایندة مجلس از توانایی 
چانه زنی کافی برای جذب منابع برای استان خودش برخوردار باشد، 

8- امکان سنجی تعیین حداقل دستمزد به صورت 
منطقه ای از منظر ساختار نهادی و ذینفعان

»پيشنهاد الگو و روش تعيين حداقل دستمزد با رويکرد منطقه اي در ايران«
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می تواند بدون توجه به استان، بودجۀ مناسبی برای شهرستان و حوزة رأی گیری 
خودش بگیرد. همین مشکل می تواند در خصوص تعیین ملی دستمزدهای استانی 
اتفاق بیافتد. به عبارت دیگر، قدرت چانه زنی هر استان با شورای عالی کار می تواند 
تعیین کنندة سطح حداقل دستمزد استانی باشد. البته، در این خصوص، نهادهای 
کارشناسی نیز نقش مهمی خواهند داشت. مثالً، نهاد تعیین کنندة تورم در استان 
نقش بسیار پررنگی خواهد داشت چراکه تورم برحسب قانون مهمترین شاخص در 

تعیین حداقل دستمزد خواهد بود. 
8-2-2 سناريو دوم، تعيين حداقل دستمزد استانی در سطح استانی

سه جانبه گرایی که متشکل از نهادهای کارگری و کارفرمایی و دولتی است اگر بخواهد 
در سطح استانی اجرا شود، مستلزم شناخت بهتر نهادهای استانی است و مسأله 

تضاد منافع در میان این نهادها است. نهادهای اثرگذار در سطح استانی عبارتند از:
سیاسی  )نمایندة  استاندار  مجلس،  نمایندگان  سياسی:  دولتی-  نهادهای 
دولت(، مدیران دستگاه های اجرایی و معاونین استاندار و سازمان برنامه و 

بودجه، سازمان تأمین اجتماعی؛ نهاد متولی تورم استانی؛
اصناف،  اتاق  تعاون،  اتاق  بازرگانی،  اتاق  غيردولتی-كارفرمايی:  نهادهای 

انجمن های کارفرمایی )که تعداد زیادی هستند(؛ 
کارگری  اتحادیه های  و  کارگر  و  کار  خانه  كارگری:  غيردولتی-  نهادهای 

)رسمی و غیررسمی(.

شورای عالی كار )نهاد سه جانبه(

نهادهای دولتینهادهای کارفرمایینهادهای کارگری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه نفر نماینده کارفرمایانسه نفر نماینده کارگری
دو نفر مورد تأیید وزیر کار

نهادهای دخیل احتمالی در تعیین حداقل دستمزد استانی

خانه کار و کارگر
اتحادیه های کارگری )رسمی یا 

غیررسمی(

انجمن های کارفرمایی، اتاق 
اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون

نمایندگان مجلس؛ استاندار؛ 
مدیران دستگاه های دولتی؛ 

معاونین استاندار؛ سازمان برنامه و 
بودجه؛ سازمان تأمین اجتماعی؛ 

نهاد متولی تورم استانی
 جدول 8-1- نهادهای تنظیم کنندۀ حداقل دستمزد
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8-2 مسائل و موضوعات مرتبط با تعيين حداقل دستمزد در 
سطح استانی 

الف- دولت ملی يا منطقه ای
دولت های  می شود  اجرا  منطقه ای  دستمزد  حداقل  که  کشورهایی  در  معموالً 
منطقه ای )ایالتی یا استانی( در برابر دولت مرکزی )فدرال( از دانش اقتصادی الزم و 
نهادهای مستقل تصمیم گیری برخوردارند. به عبارت دیگر، نهادهای استانی یا ایالتی 
دانش اقتصادی-اجتماعی و توانایی کارشناسی الزم برای اعمال سیاست های بهتر 
درخصوص استان خود را دارند و شرایط اقتصادی و اجتماعی هم اجازة اجرای چنین 

سیاستی را به آنها می دهد. 
ب: حداقل دستمزد باالتر يا پايين تر از سطح ملی

تا به امروز، حداقل دستمزد در سطح ملی تعیین شده و برای تمامی استان های 
کشور به صورت یکسان اِعمال شده است. ازاین رو، نوعی عدالت توزیعی در دستور 
کار دولت بوده و بدون توجه به شرایط بازار کار استانی، میزان بهره وری، نوع شغل، 
شرایط صنایع مختلف، همه کارگران و کارکنان از این عدالت افقی برخوردار بوده اند.

استان  به شرایط خاص هر  با توجه  و  استانی  به صورت  تعیین حداقل دستمزد 
باعث می شود این رقم در بعضی استان ها پایین تر از حداقل دستمزد ملی و در 
بعضی استان ها باالتر از حداقل دستمزد ملی باشد. در جاهایی که سطح حداقل 
چالش های  کار  ابتدای  در  شود،  تعیین  ملی  سطح  از  پایین تر  استانی  دستمزد 
سیاسی - اجتماعی در بخش کارگری بروز پیدا خواهد کرد. در این موارد نمایندگان 
مجلس هم ممکن است این موضوع را به صورت سیاسی درآورده و وعده هایی برای 

افزایش آن بدهند. از سوی دیگر، بحث مهاجرت نیروی کار نیز مهم است. 

ج- تعداد انجمن های كارفرمايی و اتحاديه های كارگری و تمركز و همبستگی آنها

و  یک سو  از  کارگر  و  کار  خانه  کارگری،  اتحادیه های  میان  همبستگی  و  تمرکز 
انجمن های کارفرمایی از سوی دیگر، یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر امکان پذیری 

تعیین حداقل دستمزد به صورت استانی است. 

تعداد زیاد انجمن های کارفرمایی تعیین نمایندگانی از جانب آنها برای حضور در 
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شورای حداقل دستمزد استانی را دشوار می سازد. تعداد این انجمن ها و تمرکز و 
همبستگی آنها در میان استان های مختلف متفاوت است و ممکن است مشکالت 

استانی خاصی را ایجاد کند. 

د- تضاد منافع كارفرمايی- دولتی

از اشتغال  از استان ها دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی بخشی  در بسیاری 
را ایجاد می کنند و دستمزد جزء اصلی هزینه های جاری آنان را تشکیل می دهد. 
بنابراین، نمانیدگان نهاد دولت در نقش کارفرما هم ظاهر خواهند شد و همین امر 

موجب ایجاد تضاد منافع در شورای حداقل دستمزد استانی خواهد شد. 

8-3 بستر قانونی تعيين حداقل دستمزد به صورت استانی

به نام  اجتماعی شورایی  رفاه  و  تعاون، کار  قانون کار در وزارت  ماده 167  براساس 
به  است که  تکالیفی  کلیه  انجام  کار تشکیل می شود. وظیفه شورا  شورای عالی 
موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اما مادة 41 
قانون کار، شوراي عالي کار را موظف ساخته که همه ساله میزان حداقل دستمزد 
کارگران را براي نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین 
کند. به عبارت دیگر، مادة 41 قانون کار اجازة تعیین حداقل دستمزد در سطح 
استانی را می دهد. به این اعتبار گرچه مادة 167 قانون کار درخصوص تشکیل شورای 
عالی کار استانی صحبتی نکرده، اما براساس مادة 41 می توان این شورا را به سطح 

استانی تعمیم داد. 
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حق  محل  از  اجتماعی  تأمين  سازمان  منابع  از  بخشی 
بيمه های دريافتی از بيمه شدگان با حداقل دستمزد به دست 
می آيد. آمار مربوط به اين بيمه شدگان نشان می دهد كه اين 
بيمه شدگان سهم قابل توجهی از تعداد بيمه شدگان را به 
خود اختصاص می دهند، اما سهم اين بيمه شدگان از مبلغ 
البته، از  با حداقل دستمزد است كه  حق بيمه متناسب 
چگالی پرداخت حق بيمه )تعداد ماه های پرداخت حق بيمه 

از جانب بيمه شده در يک سال( تأثير می پذيرد. 

در این گزارش ابتدا سهم مبلغ حق بیمه بیمه شدگان گیرندگان حداقل 
سپس  و  شده  محاسبه  اجتماعی  تأمین  سازمان  منابع  از  دستمزد 
براساس این رابطه که این مبلغ برابر است با 30 درصد حداقل دستمزد 
با  بیمه شدگان  تعداد  در  ضرب  بیمه  حق  پرداخت  چگالی  در  ضرب 
حداقل دستمزد؛ این ارقام به طور تصادفی برای سازمان تأمین اجتماعی 
در سال های 1392 و 1394 و 1395 محاسبه و تفاوت میان آنها با آنچه 
در واقعیت اتفاق افتاده مقایسه شده است. البته، این محاسبات براساس 

سناریوهایی که در بند باال در نظر گرفته شده، انجام شده است. 

به عبارت دیگر، فرض شده که با حداقل دستمزد رسمی مصوب اعالم 
شده از سوی دولت، سهم مبلغ حق بیمه گیرندگان حداقل دستمزد از 
منابع سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با حداقل دستمزد محاسبه 
شده براساس اعمال تورم استانی و حداقل دستمزد محاسبه شده برای 

9- تأثیر منطقه ای سازی حداقل دستمزد بر منابع 
تأمین اجتامعی به صورت فرضی

»پيشنهاد الگو و روش تعيين حداقل دستمزد با رويکرد منطقه اي در ايران«
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پوشش هزینه های خانوار در دهک سوم درآمدی )سناریوهای 2 و 3( در باال چقدر است. 
- در سناریو اول یعنی سناریو افزایش حداقل دستمزد براساس تورم در استان ها 
از حداقل دستمزد  نشان می دهد که در سال 1394 که حداقل دستمزد مصوب 
مبتنی بر سناریو بیشتر است، با حداقل دستمزد سناریویی کمتر، منابع سازمان 
افزایش می یابد.  اجتماعی کاهش می یابد و در سال 1392 منابع سازمان  تأمین 

درواقع، حداقل دستمزد باالتر منابع سازمان تأمين اجتماعی را افزايش می دهد. 

- در سناریو سوم و چهارم، نتایج تعیین حداقل دستمزد فرضی بر منابع سازمان 
تأمین اجتماعی در استان های مختلف متفاوت است. 

استان

حق بيمه دريافتی 
از گيرندگان حداقل 

دستمزد با سناريو
تورم

حق بيمه واقعی دريافتی از 
گيرندگان حداقل دستمزد

تفاضل
)واقعيت -سناريو(

4,582,7374,667,90785,170آذربایجان شرقی

2,161,8392,183,54621,707آذربایجان غربی

985,7441,006,17520,431اردبیل

6,069,0436,108,07939,036اصفهان

2,188,8822,232,93544,054البرز

375,374379,0453,671ایالم

510,067521,82511,758بوشهر

چهارمحال و 
811,072817,4486,376بختیاری

463,083476,13413,051خراسان جنوبی

3,520,2313,570,48450,254خراسان رضوی

465,728472,6506,922خراسان شمالی

2,163,3352,191,41028,075خوزستان

1,044,5021,071,04326,541زنجان

633,306635,1771,871سمنان

 جدول 9-1- مقایسه حق بیمه دریافتی از گیرندگان حداقل دستمزد در واقعیت و سناریو تورم در سال 1394 )تومان(
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استان

حق بيمه دريافتی 
از گيرندگان حداقل 

دستمزد با سناريو
تورم

حق بيمه واقعی دريافتی از 
گيرندگان حداقل دستمزد

تفاضل
)واقعيت -سناريو(

سیستان و 
754,140771,90417,764بلوچستان

4,862,9424,924,03961,096تهران

2,611,9992,644,81632,816تهران

3,979,7804,029,78150,001تهران

3,741,8513,766,61724,765فارس

1,013,4941,039,11025,616قزوین

1,848,3891,849,8681,478قم

1,314,7661,336,30321,537کردستان

1,775,6591,811,10035,441کرمان

1,286,4511,297,88611,436کرمانشاه

کهگیلویه و 
199,724200,394669بویراحمد

1,195,5471,215,75920,212گلستان

2,820,9282,834,03913,111گیالن

1,074,4981,076,0331,535لرستان

4,029,8574,044,37214,515مازندران

1,405,3361,439,23233,896مرکزی

553,756558,5844,828هرمزگان

1,570,5261,588,72118,195همدان

1,104,5891,116,26811,680یزد

اداره کل امور 
-357,827,840357,827,840مالی بیمه

420,947,014421,706,521759,507جمع

 ادامۀ جدول 1-9.
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استان

حق بيمه دريافتی 
از گيرندگان حداقل 

دستمزد با سناريو
تورم

حق بيمه واقعی 
دريافتی از گيرندگان 

حداقل دستمزد

تفاضل
)واقعيت -سناريو(

)249,064(4,869,5824,620,517آذربایجان شرقی

)140,753(2,384,4222,243,669آذربایجان غربی

)65,068(954,363889,295اردبیل

)350,799(6,407,6926,056,892اصفهان

)42,871(2,453,5342,410,663البرز

)39,446(540,112500,666ایالم

)95,697(1,448,1191,352,422بوشهر

)50,764(939,563888,800چهارمحال و بختیاری

)40,240(650,446610,207خراسان جنوبی

)308,458(4,874,8704,566,412خراسان رضوی

)52,267(683,508631,242خراسان شمالی

)264,493(4,180,0423,915,549خوزستان

)75,403(1,178,5581,103,155زنجان

)38,524(652,620614,096سمنان

)57,635(872,151814,515سیستان و بلوچستان

)72,274(4,772,7654,700,491تهران

)45,720(3,019,2092,973,489تهران

)66,569(4,396,0264,329,457تهران

)248,621(4,369,9524,121,331فارس

)77,375(1,069,569992,194قزوین

)100,923(1,773,8921,672,969قم

)102,169(1,498,5311,396,362کردستان

)150,989(2,497,7792,346,789کرمان
 جدول 9-2 - مقایسه حق بیمه دریافتی از گیرندگان حداقل دستمزد حالت واقعی و سناریو تورم در سال 1392
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استان

حق بيمه دريافتی 
از گيرندگان حداقل 

دستمزد با سناريو
تورم

حق بيمه واقعی 
دريافتی از گيرندگان 

حداقل دستمزد

تفاضل
)واقعيت -سناريو(

)91,953(1,576,7211,484,768کرمانشاه

)16,043(322,808306,764کهگیلویه و بویراحمد

)103,740(1,696,2841,592,543گلستان

)122,253(2,696,9402,574,687گیالن

)61,262(1,373,6401,312,378لرستان

)258,364(4,719,2774,460,912مازندران

)104,925(1,464,3881,359,463مرکزی

)78,637(1,734,7491,656,112هرمزگان

)128,140(1,722,0831,593,942همدان

)98,062(1,293,9801,195,918یزد

-169,988,350169,988,350اداره کل امور مالی بیمه

)3,799,504(245,076,522241,277,018جمع

 ادامۀ جدول 2-9.

سناريواستان
تفاضلحق بيمه واقعی)رشد هزينه(

)واقعيت -سناريو(

)653,111(4,667,907 5,321,018 آذربایجان شرقی

131,480 2,183,546 2,052,066 آذربایجان غربی

170,205 1,006,175 835,969 اردبیل

360,171 6,108,079 5,747,909 اصفهان 

)592,945(2,232,935 2,825,880 البرز

133,324 379,045 245,721 ایالم

)59,024(521,825 580,850 بوشهر

)1,383(817,448 818,830 چهارمحال و بختیاری

)84,341(476,134 560,475 خراسان جنوبی
 جدول9-3 مقایسه وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی در سال 1394 با سناریو دو
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سناريواستان
تفاضلحق بيمه واقعی)رشد هزينه(

)واقعيت -سناريو(

)222,861(3,570,484 3,793,345 خراسان رضوی
14,485 472,650 458,165 خراسان شمالی

6,198 2,191,410 2,185,211 خوزستان
216,767 1,071,043 854,276 زنجان 
52,825 635,177 582,352 سمنان

)74,110(771,904 846,014 سیستان و بلوچستان
)175,131(4,924,039 5,099,170 تهران )شرق(
)94,071(2,644,816 2,738,886 تهران )مرکز(
)143,337(4,029,781 4,173,118 تهران )غرب(

624,218 3,766,617 3,142,399 فارس 
106,838 1,039,110 932,271 قزوین

315,244 1,849,868 1,534,623 قم
46,977 1,336,303 1,289,326 کردستان
371,679 1,811,100 1,439,421 کرمان

68,914 1,297,886 1,228,972 کرمانشاه
)23,341(200,394 223,735 کهگیلویه و بویراحمد

75,237 1,215,759 1,140,522 گلستان
)448,124(2,834,039 3,282,163 گیالن
313,890 1,076,033 762,143 لرستان
)304,957(4,044,372 4,349,329 مازندران
379,250 1,439,232 1,059,981 مرکزی

46,369 558,584 512,214 هرمزگان
)21,308(1,588,721 1,610,029 همدان

)72,217(1,116,268 1,188,485 یزد
- 357,827,840 357,827,840 اداره کل امور مالی بیمه

463,812 421,706,521 421,242,709 جمع
 ادامۀ جدول3-9.
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سناريواستان
تفاضلحق بيمه واقعی)پوشش هزينه(

)واقعيت -سناريو(

)1,776,489(4,667,907 6,444,396 آذربایجان شرقی

)1,295,195(2,183,546 3,478,741 آذربایجان غربی

)522,381(1,006,175 1,528,555 اردبیل

)5,095,075(6,108,079 11,203,154 اصفهان 

)2,584,399(2,232,935 4,817,335 البرز

)101,723(379,045 480,768 ایالم

)317,746(521,825 839,571 بوشهر

)747,398(817,448 1,564,846 چهارمحال و بختیاری

)117,835(476,134 593,969 خراسان جنوبی

)1,573,378(3,570,484 5,143,862 خراسان رضوی

)147,607(472,650 620,257 خراسان شمالی

)1,806,614(2,191,410 3,998,024 خوزستان

)391,830(1,071,043 1,462,873 زنجان 

)207,221(635,177 842,397 سمنان

)53,905(771,904 825,808 سیستان و بلوچستان

)6,323,417(4,924,039 11,247,455 تهران

)3,396,454(2,644,816 6,041,270 تهران

)5,175,017(4,029,781 9,204,798 تهران

)2,798,243(3,766,617 6,564,860 فارس 

)683,556(1,039,110 1,722,666 قزوین

)930,647(1,849,868 2,780,514 قم

)684,351(1,336,303 2,020,654 کردستان

)70,383(1,811,100 1,881,483 کرمان

)876,561(1,297,886 2,174,447 کرمانشاه
 جدول 9-4- مقایسه وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی در سال 1394 با سناریو سه
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سناريواستان
تفاضلحق بيمه واقعی)پوشش هزينه(

)واقعيت -سناريو(

)155,528(200,394 355,921 کهگیلویه و بویراحمد

)160,359(1,215,759 1,376,118 گلستان

)2,235,962(2,834,039 5,070,001 گیالن

)528,422(1,076,033 1,604,455 لرستان

)3,550,538(4,044,372 7,594,910 مازندران

)698,407(1,439,232 2,137,639 مرکزی

)375,426(558,584 934,010 هرمزگان

)722,899(1,588,721 2,311,619 همدان

)720,174(1,116,268 1,836,442 یزد

- 357,827,840 357,827,840 اداره کل امور مالی بیمه

)46,825,138(421,706,521 468,531,660 جمع

 ادامۀ جدول 4-9.



141

در این بخش تالش شده است ماحصل مطالعات و تحلیل های صورت 
گرفته در قالب موارد ذیل ارائه شود:

- قانون کار اجازة تعیین حداقل دستمزد به صورت کشوری و منطقه ای 
و استانی را می دهد و از این بابت محدودیتی وجود ندارد. 

- عوامل اقتصادی موثر بر تعیین سطح حداقل دستمزد در سطح 
کشوری و استانی که عبارت است از تورم، نرخ بیکاری و هزینه های 

خانوار، مشابه هستند.

- عامالن اثرگذار بر تعیین سطح حداقل دستمزد در سطح کشوری 
و منطقه ای و استانی که عبارت است از نهادهای کارگری، نهادهای 

کارفرمایی و دولت یکسان هستند؛

و  کارفرمایی  و  نهادهای کارگری  انسجام  میزان  و  - قدرت چانه زنی 
تعیین سطح حداقل دستمزد در سطح کشوری و  اقتدار دولت در 

منطقه ای و استانی متفاوت هستند؛

- عدم وجود تجربۀ منطقه ای و استانی برای تعیین حداقل دستمزد 
هزینه های مبادلۀ انجام این کار در دوره های اولیه را باال می برد. 

استانی جدی در حداقل دستمزد،  یا  تفاوت های منطقه ای  - وجود 
احتمال جابجایی و مهاجرت نیروی کار را باال می برد.

- سیاست گذاری مالی بهینه برای دولت به دلیل تفاوت سطح حداقل 
دستمزد در نقاط مختلف کشور دشوار می شود.

10- تحلیل مناسبات نهادی و قانونی منطقه ای سازی 
حداقل دستمزد برای الگوی پیشنهادی

»پيشنهاد الگو و روش تعيين حداقل دستمزد با رويکرد منطقه اي در ايران«
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- نهادهای ذینفع جدید مانند نمایندگان مجلس در چارچوب تعیین حداقل دستمزد 
به صورت منطقه ای و استانی ایجاد خواهد شد.

- با توجه به اهمیت حداقل دستمزد که در سطح ملی نیز مشهود است، انتقال این 
فرایند به سطح منطقه ای یا استانی، وسوسۀ ایفای نقش جدی در این سیاست گذاری 
اقتصادی( زیاد می شود و ممکن است  )بازیگران  اقتصادی ها  از سوی سیاسیون و 

اختالالتی را در این خصوص ایجاد کند. 

حداقل  تعیین  جدی  خطر  یک  کارفرمایی  نهادهای  و  دولت  فیمابین  تبانی   -
دستمزد به صورت ملی است که در سطح استانی هم می تواند به شکلی جدی تر 

خودنمایی کند. 

سال ها  از  بعد  ملی  سطح  در  کارگران  و  کارفرماییان  و  دولت  منافع  تعارض   -
در صورت  که  شده،  کنترل  تاحدی  دستمزد  حداقل  تعیین  برای  سیاست گذاری 
منطقه ای یا استانی شدن تعیین حداقل دستمزد ممکن است دوباره نمایان شود. 

با توجه به تعارض منافع در سطح منطقه ای،  ایران و  اقتصاد  - در شرایط فعلی 
تعیین حداقل دستمزد در سطح ملی شیوه ای مناسب است. البته، مهم است که 
در سطح ملِی تعییِن حداقل دستمزد، ساختار نهادی تغییر کند و قدرت چانه زنی 

گروه های ذینفع دچار تحول شود. 

درواقع، نتیجه مطالعه حاضر این است که بنابر شرایط فعلی و با در نظر گرفتن 
متغیر مهمی به نام تورم در تعیین حداقل دستمزد که براساس قانون هم باید مورد 
توجه قرار گیرد، نیاز نیست الگوی منطقه ای جدید که هزینه های مبادله زیادی به 
دولت و جامعه کارگری و کارفرمایی تحمیل خواهد کرد، در دستور کار قرار گیرد. 
البته، میزانی از انعطاف پذیری در سطح استانی با توجه به شرایط خاص هر منطقه 
الزم است. اقتصاد ایران با توجه به نهادهای جاافتاده و با هزینه مبادله کم باید به 
تعیین حداقل دستمزد ادامه بدهد. به عبارت دیگر، نتیجه بررسی حاضر این است 
که رفتن به سمت تعیین منطقه ای حداقل دستمزد با چه چالش هایی روبه رو است 
و ساخت نهادی این الگو چگونه خواهد بود که ماحصل آن در جدول ذیل نیز آورده 

شده است.
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عوامل اقتصادی موثر بر تعيين 
سطح حداقل دستمزد )كشوری 

و استانی(

تورم

نرخ بیکاری

هزینه های خانوار

عامالن )كنشگران( موثر بر 
تعيين سطح حداقل دستمزد 

)كشوری و استانی(

نهادهای کارگری

نهادهای کارفرمایی

نهاد دولت

نمایندگان مجلس، گروه های ذینفع

تعيين سطح حداقل دستمزد در 
مقياس كشوری

نقاط 
قوت

وجود تجربه قبلی و در نتیجه آسان تر بودن ایجاد کنش 
جمعی علی رغم تضاد منافع

تعیین سطح حداقل دستمزد واحد، متناسب با 
سیاستگزاری مالی دولت

عدم جابجایی بین استانی نیروی کار به سبب همسان 
بودن سطح حداقل دستمزد

نقاط 
ضعف

تبانی فیمابین نهاد دولت و کارفرما )ایجاد گروه ذینفع جدید(

عدم توجه به وضعیت متفاوت شاخص های اقتصادی 
استان ها و متعاقبا ضرورت سطوح متفاوت حداقل دستمزد 

در استان ها

کاهش انگیزه و بهره وری کارگران و افزایش هزینه های 
کارفرمایان در برخی از استان ها

تعيين سطح حداقل دستمزد در 
مقياس استانی

نقاط 
قوت

تعیین سطح حداقل دستمزد متناسب با وضعیت 
شاخص های اقتصادی استان ها

ایجاد اثرات مثبت بر انگیزه و بهره وری کارگران و افزایش 
منطقی هزینه های کارفرمایان در استان ها

نقاط 
ضعف

تبانی فیمابین نهاد دولت و کارفرما )ایجاد گروه ذینفع جدید(

دشوار بودن حصول کنش جمعی در دفعات ابتدایی 
واگذاری به سبب تضاد منافع و فقدان تجربه قبلی

امکان جابجایی بین استانی نیروی کار ناشی از تفاوت در سطوح 
حداقل دستمزد و ایجاد تبعات اقتصادی-اجتماعی مرتبط

دشوار بودن سیاستگزاری بهینه مالی دولت به سبب عدم 
وجود سطح واحد حداقل دستمزد

 جدول 10-1- محورهای کلیدی الگوی پیشنهادی مرتبط با تعیین سطح حداقل دستمزد
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