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میزان سودمند بودن تعیین حداقل دستمزد بستگی دارد به:

 90%از دولتهای عضو سازمان جهانی کار ( ،)ILOیک یا
بیشتر از یک حداقل دستمزد تعیین شده بر اساس
توافق جمعی یا مداخلهی قانونی دارند.

90 %

حداقل دستمزدها باید بر اساس مشورت با همهی
طرفین کاری باشد و در صورت اقتضا ،مشارکت مستقیم
آنها بر پایه اصل برابری انجام گیرد.
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معیارها

نیازهای کارگران و خانوادههای آنها

عوامل اقتصادی

آمار کلیدی

هزینه نیازهای اولیه و اساسی

اشتغال

بهرهوری کاری

تورم قیمت

میانگین دستمزدها
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مقدمه
در سالهای اخیر ،در بسیاری کشورها به منظور مدیریت و نظارت بر پرداخت دستمزدهای بیش از حد پایین و
ناروا ،و کاهش نابرابری دستمزدی ،سیستمهای تعیین حداقل دستمزد ،پایه گذاری یا تقویت شده است .از اوایل
دهه  90میالدی 8 ،کشور اروپایی حداقل دستمزدهای مصوب قانونی اعالم نمودهاند1و در کشورهای مختلفی با
اقتصادهای نو ظهور و در حال پیشرفت نیز ،از جمله برزیل ،چین و آفریقای جنوبی ،حداقل دستمزد پایهگذاری یا
تقویت شده است.
همانطور که در تعریف حداقل دستمزد در صفحه  4خواهد آمد ،اکنون در بیش از  90%از کشورهای عضو سازمان
جهانی کار 2،حداقل دستمزد تعیین و تصویب شده است .همهی کشورهای اروپایی یا یک حداقل دستمزد مصوب
قانونی دارند یا یک حداقل دستمزد با توافق جمعی ،که دست کم قسمتی از بخش خصوصی را پوشش میدهند.
در میان کشورهای آمریکایی ،تعداد کشورهایی که از این قانون مستثنی باشند بسیار کم است .اما در آسیا و آفریقا
و بخصوص در بین کشورهای عربی استثناءهای بیشتری وجود دارد.
در زیر ،تقسیم بندی منطقهای کشورهایی که حداقل دستمزد در آنها وجود دارد نشان داده شده است.
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این کشورها عباتند از  :جمهوری چک ،لهستان ،اسلواکی ،استونی ،اسلونی ،ایرلند ،بریتانیا ،و اخیراً کشور آلمان.
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در واقع ،اثربخشی حداقل دستمزدها بستگی به عوامل متعددی از جمله موارد زیر دارد:

میزان استطاعت کشورها در حمایت از همهی کارگران حاضر در یک رابطهی کاری ،شامل:
 زنان ،جوانان و کارگران مهاجر ،صرفنظر از موارد قید شده در قرارداد آنها ،و همچنین همهی صنایع و مشاغل در
اقتصاد آن کشور؛
 اینکه آیا این حداقلها در سطحی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای کارگران و خانوادههای آنها و همچنین عوامل
اقتصادی تعیین میشوند یا خیر ،و آیا بهطور منظم و دورهای اصالح میگردند؛

همچنین ،سیستمهای تعیین حداقل دستمزد باید به گونهای طراحی و برنامهریزی شوند که توافق جمعی و نیز
دیگر خط مشیهای اجتماعی و اشتغال را تکمیل یا تحکیم نمایند.
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حداقل دستمزد چیست؟
حداقل دستمزد عبارتست از حداقل مقدار پولی که کارفرما موظف است بابت کار انجام شده در طول
یک دوره معین به کارگر یا کارمند بپردازد ،و نمیتواند با توافق جمعی یا یک قرارداد فردی کاهش
پیدا کند.
این تعریف بر ماهیت الزم االجرا بودن حداقل دستمزد صرفنظر از روش تعیین آن تأکید دارد .این حداقل میتواند
توسط دولت ،یک مقام دارای صالحیت ،هیأت رسیدگی به دستمزد ،شورای سیاستگذاری دستمزد ،یا توسط دادگاه
ها یا دیوانهای دادرسی صنعتی و کاری تعیین شود ،و نیز با دادن قدرت (اهرم  -جنبه ) قانونی به مفاد و شروط
توافق جمعی نیز میتواند معین گردد.
در تعریف حداقل دستمزد مهم این است که به وضوح مشخص شود کدام اجزای یک دستمزد باید در تعیین
حداقل در نظر گرفته شوند ،به چه میزان و تحت کدام شرایط آن نوع پرداخت مجاز میباشد ،حداقل دستمزد
برای کارگران مقاطعه کار3چگونه محاسبه میشود و اینکه آیا حداقل دستمزد بر اساس نرخ ساعتی است و یا
ماهیانه.
در کشورهای گوناگون قانون تعیین میکند که بطور مثال دستمزد کارگران مقاطعه کار نباید کمتر از حداقل
دستمزد اعمال شده برای سایر کارگران باشد.
حداقل دستمزد ساعتی با در اختیار قرار دادن اطالعات بیشتر در مورد نحوهی کار کارگران ،موجبات تسهیل در
تساوی رفتار کارفرمایان بین کارکنان تمام وقت و نیمه وقت را فراهم میکند .حداقل دستمزد ساعتی بطور خاص
مربوط به دسته معینی از کارگرانی است که تحت پوشش کامل قانون نیستند – آنها تحت قانون حداقل دستمزد
هستند ولی نه تحت بندها و مقررات ساعت کاری.
این موردی است که اغلب برای کارگران مشاغل خانگی اعمال میشود ،کارگرانی که  56%از جمعیت کسانی را
تشکیل میدهند که در سراسر جهان از محدودیتهای ساعت کاری مستثنی هستند.
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این بدان معناست که در مقابل ساعات کاری بیش از حد تعیین شده ،هیچ حمایتی از آنها نمیشود و یا آنها هیچ
حقی در قبال گرفتن دستمزد به ازای ساعتهایی کاری که بیش از حد معمول و استاندارد و بیشتر از ساعت کاری
کارگران تحت پوشش قانون کار انجام دادهاند ،ندارند.
Pieceworkers3؛ پیمانی؛ دستمزد آنها بدون در نظر گرفتن زمان و با توجه به نتیجه کار است.
 :ILO4کارگران مشاغل خانگی در سرتاسر دنیا :آمار جهانی و منطقهای و میزان حمایت قانونی (ژنو.)2013 ،
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معاهدات (کنوانسیونهای) مهم و اصلی سازمان جهانی کار در مورد
حداقل دستمزدها کدامند؟
از زمان تأسیس سازمان جهانی کار حداقل دستمزدها از موضوعات مهم این سازمان بودهاست.
براساس این دیدگاه که "صلح جهانی پایدار تنها در صورتی ایجاد میشود که بر پایه عدالت اجتماعی
بنا شود" ،اساس نامه این سازمان در مقدمه خود به بهبود ضروری و فوری شرایط کاری اعم از "شروط
و قوانین دستمزد قابل قبول برای زندگی" اذعان نمودهاست.
درسال  ،1944سازمان جهانی کار در بیانیه نشست فیالدلفیا ،بر اهمیت تعیین سیاستهای دستمزدی در جهت
"اطمینان از بهرهمندی منصفانهی عموم از ثمرههای پیشرفت و وجود یک حداقل دستمزد برای گذران زندگی
برای همهی کارکنان و کسانی که نیاز به اینچنین حمایتی دارند " تأکید کرد .این موضوع در اعالمیه سال 2008
این سازمان با عنوان عدالت اجتماعی برای جهانی عادالنه مطرح شد.
کنوانسیونها 5و پیشنهادنامههای سازمان جهانی کار بازتاب دهندهی سیر تکاملی و تاریخی حداقل دستمزدها
هستند ،اینکه چگونه حداقل دستمزد از یک ابزار سیاسی که بطور منتخب در تعداد اندکی از بخشهایی که دستمزد
پایین پرداخت میکردند استفاده میشد به ابزاری برای پوششدهی بسیار گستردهتر مبدل گشت.
 در سال  ،1928سازمان جهانی کار کنوانسیون سازمان تعیین کننده حداقل دستمزد6را تدوین نمود (شماره .)26
همگام با فلسفه ی حاکم بر زمان ،این کنوانسیون هم دولتهای عضو را تشویق به اجرای سیاست حداقل دستمزد
"برای کارگران استخدام شده در همهی مشاغل یا بخشی از مشاغل (و علی الخصوص مشاغل خانگی) نمود که در
آنها بندها و موارد خوشایند و ثمربخشی در آیین نامهی دستمزدی که از طریق توافق جمعی یا دیگر توافقات وضع
شده وجود ندارد و دستمزدها بطور استثنائی پایین هستند" .حوزه کشاورزی از این قانون مستثنی شد .کنوانسیون
شماره  26با  105رأی موافق تا به امروز (تا سال  )2017یکی از گستردهترین کنوانسیونهای به تصویب رسیده
سازمان جهانی کار است .این کنوانسیون با الحاق پیشنهادنامه شماره  30کامل شده است .در این پیشنهادنامه
درخواست شده تا زنان مشمول قانون تعیین دستمزد شوند و اقدامات اجرایی قوی جهت حمایت از کارفرمایان
پایبند به قانون در مقابل رقابت غیرمنصفانه انجام گیرد.

 5معاهدات

6

The Minimum Wage Fixing Machinery
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در نیمه دوم قرن  21ام ،سازمان جهانی کار در طرح توسعه حمایتی از کارگرانی که پیش از این از قانون حداقل
دستمزد مستثنی بودند شرکت نمود.
 در سال  ،1951سازمان جهانی کار ،کنوانسیون سازمان تعیین کننده حداقل دستمزد (در حوزه کشاورزی) را
تدوین کرد (شماره  .)99این کنوانسیون حداقل دستمزدها را به مشاغل حوزه کشاورزی که در کنوانسیون شماره
 26مستثنی شده بودند تعمیم داد .تا سال  ،2017کنوانسیون شماره  99تعداد  54رأی موافق داشت .این
کنوانسیون با الحاق پیشنهادنامه شماره  89کامل شده است.
 در سال  ،1946برای اولین بار در سازمان جهانی کار تعیین یک حداقل دستمزد برای ملوانان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت  -شغلی که تا به امروز نیز مشمول این قانون میباشد .کنوانسیون مشاغل دریایی در سال  2006مقرر
کرد که دستمزد ملوانان نباید از آن مبلغی که بطور دورهای توسط کمیته جوینت مارتیم (که در سازمان جهانی
کار گرد هم میآیند) تعیین میشود ،کمتر باشد.
در سال  ،1970سازمان جهانی کار کنوانسیون تعیین حداقل دستمزدی را تدوین کرد که در آن پیشنهاد حمایت
گستردهتری از آنچه که کنوانسیون شماره  26پیش بینی کرده بود مطرح شدهاست (شماره  7.)131این هدف که
دستمزدها اجازه ندارند از یک حد قابل قبول و کلی پایینتر بیایند این دیدگاه را برمیتابد که همهی کارگران –
به عنوان یک حق قانونی -باید در مقابل "دستمزدهای پایین ناروا و بیدلیل" از حمایت برخوردار شوند.
این کنوانسیون دولتهایی که رأی موافق به آن دادند را تشویق میکند تا سیستم حداقل دستمزدی
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را وضع نمایند که:
 )1حوزه اجرایی وسیعی که حداقل محرومیتهای حمایتی در آن باشد را پیشنهاد میدهد.
 )2ساختاری برای تعیین و تنظیم هر چند وقت یکبار حداقل دستمزدها ایجاد میکند.
 )3براساس اصل مشورت کامل ،و هر جا و هر زمان که مناسب باشد ،مشارکت مستقیم در طرح و اجرای
قانون حداقل دستمزدهای طرفین کاری است .این طراحی و اجرا بر پایه برابری و توسط افرادی صورت
می گیرد که صالحیت مطرح نمودن مصالح عمومی کشور را دارند.
 )4سطوحی (ترازهایی) برای حداقل دستمزد تعیین میکند که نیازهای کارگران و خانوادههای آنها و
همچنین عوامل اقتصادی را مد نظر قرار میدهند.
 )5شامل اقدامات به جا و مناسب برای تضمین اجرای اثر بخش قانون حداقل دستمزدها میشوند.
 7تحقیق عمومی سازمان جهانی کار در سال  2014در مورد سیستمهای حداقل دستمزد ،پاراگراف .406
 8سازمان جهانی کار :نتایج کمیته مذاکرات متناوب در مورد حمایت اجتماعی (حمایت شغلی) ،سند کوتاه مدت شماره  ،12/1کنفرانس بین
المللی کار ،جلسه  104ام ،ژنو.2015 ،
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تا سال  ،2017کنوانسیون شماره  131توسط  53دولت عضو به تصویب رسیدهاست ،در حالیکه تا سال
 2000این تعداد  12کشور بود.
متذکر میشود که کنوانسیون شماره  ،131یک حداقل دستمزد ملی منحصر برای همهی کشورها و ملل توصیه
نمیکند.
در سال 1970پیشنهاد نامه اصالح حداقل دستمزد (شماره  ،)135ضمیمه کنوانسیون ،این موضوع را روشن میکند
که " از طریق تعیین یک حداقل دستمزد منحصر برای اجرای عمومی یا یک سری حداقل دستمزدهایی که برای
گروههای مشخصی از کارگران اجرا میشود" میتوان به پوشش گسترده حمایتی دست یافت .کنوانسیون شماره
 131با این رویکرد که به دنبال تحمیل یک الگوی دستمزد منحصر به همهی دولتهای عضو سازمان جهانی کار
نیست ،این اجازه را به آنها میدهد تا شرایط ملی مختلف و سطوح (ترازهای) توسعهی اقتصادی و اجتماعی متفاوت
داشته باشند.
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 9برای اطالعات بیشتر به این منبع مراجعه کنید :سازمان جهانی کار :گزارش کمیته اجرای استانداردها ،سند کوتاه مدت شماره ،13/1
کنفرانس بین المللی کار ،جلسه  103ام ،ژنو.2014 ،
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وجود چند نرخ متفاوت برای حداقل دستمزد الزم است؟
در شرایط و موضوعات سیاسی خاص هر کشور ،توصیه میشود حداقل دستمزدها "تا حد الزم پیچیده و
تا اندازهی ممکن ساده" بمانند و از تفاوت دستمزد بین گروههای مختلف کارگری که بر اساس دالیل
معتبر و واقعی از جمله ویژگیهای تحصیلی ،مهارتها یا تجربه کاری نیست ،جلوگیری شود .همچنین
سیستمهای حداقل دستمزد باید زمینهای برای تعیین دستمزدها از طریق توافقات جمعی ایجاد
نمایند.

حفظ سادگی سیستم
در سرتاسر دنیا ،بسته به نیاز و انتخابهای مختص هر کشور ،سیستمهای حداقل دستمزد متنوع و گوناگون هستند
و رویکردهای بسیار زیادی امکان پذیر میباشند .سیستمهای حداقل دستمزد بسته به بخش فعالیتی ،وظیفه
شغلی ،و یا منطقهی جغرافیایی شغلی در کنار دیگر گزینهها ،از سیستمهای خیلی ساده که یک نرخ منحصر به
فرد برای اعمال در همهی کشور تعیین میکنند شروع میشوند تا سیستمهای خیلی پیچیده که نرخهای بسیار
متفاوت و گوناگونی مشخص مینمایند.
سیستمهای ساده و پیچیدهی حداقل دستمزد در ذات خود خوب یا بد نیستند و بستگی به شرایط دارند .عمل به
سیستمهای ساده ،ارتباط برقرار کردن بین آن سیستمها و اجرا نمودن آنها آسانتر است اما محدودهی کوچکتری
برای شرایط ویژهی مناطق یا بخشهای مختلف داخل یک کشور در نظر میگیرند .سیستمهای پیچیدهتر میتوانند
با شرایط بخشها و مناطق مختلف به نحو بهتری سازگار باشند ،اما نیاز به ظرفیت نهادی بیشتری دارند.
صرفنظر از جایی که سیستم در آن اجرا میشود ،باید همهی توجهات روی سطح (درجه) مهارپذیری پیچیدگی با
توجه به ظرفیت نهادی کشور ،کیفیت آمار دستمزد ،و ظرفیت اجرایی اداره کار متمرکز باشد .سیستمهایی که
بیش از حد پیچیده هستند ،احتمال دارد بهرهوری و اثربخشی خوب خود را از دست بدهند ،و در برخی موارد
ممکن است مانع توافقات جمعی بین کارگران و کارفرمایان شوند.
دستمزدهای زیر حداقل
برخی کشورها برای بعضی از گروههای کارگری نرخهای حداقل دستمزد پایینتری تعیین میکنند ،به عنوان مثال
برای کارگران جوان ،کارگران مهاجر ،یا افراد دارای معلولیت .حداقل دستمزدهای متفاوت بر اساس بخش فعالیتی
یا وظیفه شغلی هم میتواند بطور غیر مستقیم منجر به حداقل دستمزد پایینتر برای کارگران با ویژگیهای مختلف
گردد ،به عنوان در شغل و یا بخشهایی که زنان یا کارگران مهاجر در اکثریت هستند ،نرخ ها پایینتر میباشند.
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اگرچه گاهی اوقات این نرخهای پایین برای تسهیل در ورود به بازار کار تعیین میشوند ،اما منتقدان این دستمزدها،
اغلب مواقع نگران تبعیض احتمالی بین گروههای افرادی بودهاند که بهرهوری سیستمی آنها پایینتر نیست .این
ممکن است توضیح دهد که چرا تعداد قابل توجهی از کشورها اخیراً قراردادهای تعیین حداقل دستمزدهای پایینتر
برای کارگران جوان را حذف کردهاند (برداشتهاند) ،یا حوزه و آزادی عمل آن را محدود نمودهاند .به جای آن،
کشورهای مختلف قانون کاهش حداقل دستمزد برای کارگران در دوره آزمایشی بدو استخدام را وضع نمودهاند .به
منظور در نظر گرفتن بهرهوری بالقوه پایینتر کارگران جوان و تازه وارد در یک شغل ،این قانون میتواند جایگزین
نرخهای نابرابر حداقل دستمزد برای آنها شود.
یک سری کشورها برای کارآموزان حداقل دستمزد تعیین میکنند .در اینچنین طرحی ،افرادی که تحت پوشش
قراردادهای کارآموزی یا کارورزی قرار میگیرند فقط باید در طی آموزش عملی حین ساعتهای کاری ،در یک نرخ
متمایز و مشخص حقوق دریافت نمایند.در بعضی از کشورهای دیگر ،میتوان برای کارگران دارای معلولیت نرخهای
پایینتر دستمزد تعیین شوند .این دستورالعمل بطور کلی با چشم انداز افزایش اشتغال کارگرانی که بهرهوری
پایین دارند اجرا می شود .به هر حال ،حقیقت معلولیت یک کارگر در صورتی که این نقص او موجب کاهش
ظرفیت بهرهوری نشدهاست ،نباید در ذات خود توجیه قانونی بودن پرداخت زیر حداقل دستمزد باشد .به عنوان
مثال در نیوزیلند اگر کارگر و کارفرما هر دو موافقند که دلیل معتبری برای حقوق کمتر از حداقل کارگر وجود
دارد ،کارفرما میتواند به بازرس اداره کار درخواست مجوز معافیت بدهد .بازرسان اداره کار تنها در صورتی که
تشخیص دهند که انجام چنین کاری منطقی و بهجا است و معلولیت حقیقتاً مانع از دریافت حداقل دستمزد کارگر
میشود ،مجوز معافیت از حداقل دستمزد را صادر خواهند نمود .در فرانسه کارگران دارای معلولیت میتوانند
درخواست کنند تا میزان و حد معلولیت آنها مستند شود که کارفرما بتواند از دولت یارانه دستمزد (کمک هزینه
دستمزد) دریافت نماید.
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چه کسی یا کسانی باید حداقل دستمزدها را تعیین کنند؟
حداقل دستمزدها میتوانند به شیوههای مختلفی معین شوند ،از جمله قانونی کردن مفاد توافقات
جمعی .به هر حال ،تنها چند کشور هستند که برای تنظیم حداقل دستمزد بطور انحصاری بر توافق
جمعی متکی میباشند.
بطور معمول کشورهایی وجود دارند که در آنها توافقات جمعی بخش عمدهای از کارمندان را تحت
پوشش قرار میدهند.
کادر شماره  :1حداقل دستمزد در کشورهای شمال اروپا
دانمارک و سوئد از توافقات جمعی به عنوان تنها مکانیزم تنظیم حداقل دستمزدهای خود استفاده میکنند ،در
حالی که فنالند ،ایسلند و نروژ استفاده از مکانیزمهای توسعهی حمایتی از همهی کارگران صنعتی را نیز آغاز
نمودهاند .در همهی این کشورها قراردادهای حداقل دستمزد انحصاری برای هر بخش ،اغلب بر طبق سن ،مهارت
یا سابقه کار کارگر است .دستمزدهای باالتر در سطح کارخانجات و مؤسسات بازرگانی نیاز به مذاکرات بیشتر
خواهند داشت .در دانمارک و سوئد توافقات جمعی فقط برای آن دسته و صنفی که آن را امضاء کردهاند الزامآور
میباشند .این سیستمها در سوئد حدود  89%و در دانمارک تقریباً  84%کارمندان را تحت پوشش قرار می دهند.
در نروژ فرآیند پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا در سال  2004سبب شد تا این اقدامات با نرخهای گستردهی
دستمزدی مورد توافق صنایع تکمیل شوند و منجر گشت تا کارگران مهاجر زیادی از کشورهای تازه عضو جذب
نمایند .در آخر ،در هر دو کشور فنالند و ایسلند پوشش قراردادهای جمعی گسترده است و برای حدود  90%از
کارگران اعمال میشود .کشور فنالند همه این توافقات را گسترش داده است ،به نحوی که بالغ بر  50%درصد از
مشاغل صنعتی را در بر میگیرد .در ایسلند برای همه کارکنانی که کارهای با نوع مشابه انجام میدهند دستمزدهای
مذاکره شده اعمال میشود.
منبع :ال .الدرینگ و کی .آلسوس :حداقل دستمزد اروپایی :چشم انداز شمال اروپا (فافو ،نروژ ،)2012 ،اقتباس از صفحات  71تا 78؛
 :ILOتمایالت به پوشش توافقات جمعی :ثبات ،فرسایش یا کاهش؟ خالصه موضوع شماره  - 1روابط کاری و توافق جمعی (ژنو،
.)2015

در بیشتر کشورها ،پوشش قرارداد جمعی جهت حمایت از حداقل استانداردها برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران
کافی است .بر این اساس در کشورهای بسیاری ،دولت عالوه بر حداقل دستمزدهایی که از طریق توافقات جمعی
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تنظیم شدهاند ،حداقل دستمزدهای مصوب قانونی را نیز اتخاذ نمودهاست10.توافقات جمعی میتوانند حداقل
دستمزدها را به گونهای تعیین کنند که از سطوح قانونی پایینتر نباشند .این بدین معناست که وقتی حداقل
مصوب قانونی از حداقل مورد قرارداد بعضی توافقات جمعی باالتر است ،حداقل دستمزد مصوب اعمال میشود.

اصل مشورت کامل
دولتها باید در تعیین حداقل دستمزدهای مصوب قانونی ،مشورت کامل و همه جانبه را تضمین کنند و تا جایی
که امکان دارد موجبات مشارکت مستقیم و برابر طرفین شغلی و کاری را در ایجاد و اجرای سیستمهای حداقل
دستمزد فراهم نمایند.
بطور کلی ،همکاری طرفین شغلی و کاری این اجازه را میدهد تا اولویتها و نگرانیهای آنهایی که مستقیماً بیشترین
تأثیر را از سیاستهای حداقل دستمزد میگیرند ،مورد توجه مؤثر قرار داده شوند .این به نوبه خود احتماالً منجر به
مشروعیت قانونی و حمایت بیشتر از حداقل دستمزد تعیین شده خواهد شد ،و همچنین تمایل به تسهیل در
اجرای بهینه آن دارد.
در سیستمهای قانون گذاری ،شایعترین روش تضمین مشورت و مشارکت طرفین کاری عبارتست از قانون گذاری
از طریق مؤسساتی مانند کمیسیونهای سه جانبهی تعیین کننده دستمزد ،هیأتهای تعیین کننده آن ،یا سایر
نهادهای دارای صالحیت عمومی برای تأمین منافع اقتصادی و اجتماعی .به هر حال ،اشکال دیگر مشاورهها نیز
ممکن هستند ،مانند ارتباطات نوشتاری یا مشورتهای دوجانبه با هدف و منظور خاص .اگرچه بیشتر کمیسیونهای
دستمزدی نقش مشورتی و مشاورهای دارند ،اما برخی کشورها (از جمله جمهوری کره) به آنها اجازهی تصمیمگیری
نیز دادهاست.
نقش متخصصین مستقل
کارشناسان مستقل با تخصصهای فنی که از سرمایه عمومی کشور دفاع میکنند و نماینده ادارات ملی آمار هستند
نقش کلیدی در تعیین حداقل دستمزد ایفا میکنند .باید منابع کافی برای جمعآوری آمار دستمزدهای پرداختی
و دیگر اطالعات مرتبط با آن اختصاص داده شوند ،همچنین دولتها ،کارفرمایان ،و سازمانهای کارگری به عنوان
یک پایگاه داده برای تصمیمگیری بر پایه شواهد باید پیش از همه به این اطالعات دسترسی داشته باشند.
 10همانطور که در ادبیات اقتصاد معمول است ،در اینجا اصطالح "حداقل دستمزد مصوب قانونی" برای مشخص کردن همهی مکانیزمهای
حداقل دستمزد به جز آنهایی که از طربق توافقات جمعی مقرر شدهاند به کار میرود .این اصطالح میتواند شامل حداقل دستمزدهایی شود که
با تصمیم یک مقام صالحیت دار؛ تصمیمات هیأت قانونی یا شورای دستمزد؛ یا دادگاهها و شوراهای حل اختالف صنعتی و کاری تنظیم
میشوند .این اصطالح با تعریف حقوقی و دقیقتر "مصوب قانونی" که به فرآیند قانونگذاری اشاره میکند تفاوت دارد.
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چه کسانی باید حداقل دستمزدها را دریافت کنند؟
قانون حداقل دستمزد علیرغم توافقات قرارداد شده بین کارگر و کارفرما باید به منظور بیشترین
بهرهوری و کارآیی در یک رابطهی کاری ،توانایی حمایت یکسان و برابر از همهی کارگران از جمله زنان،
جوانان و کارگران مهاجر را داشته باشد.
استثناءها بخصوص در مورد گروههای آسیبپذیر کارگری باید حداقل باشند.

تا به امروز از جمله گروههایی که بیشتر از همه از سیستمهای حداقل دستمزد حذف میشوند ،کارگران مشاغل
خانگی و کارگران حوزهی کشاورزی هستند .گروههای دیگری که اغلب مورد استثنا قرار میگیرند ،شامل کارگرانی
میشوند که در شرکتهای خانوادگی کار میکنند ،کارگران تشکلهای اقتصادی کوچک ،کارورزان و کارآموزان یا
کارگران دارای معلولیت .اخیراً توجه به کارگرانی که در قالبهای (اشکال و انواع) غیراستاندارد اشتغال مشغول به
کار هستند در حال افزایش است و تالشهایی نیز از طریق فرآیند رسمی سازی ،در راستای گسترش حمایت از
قانون حداقل دستمزد و اجرای آن در مورد کارگرانی که در اقتصاد غیررسمی کار میکنند صورت گرفتهاست.

 کارگران مشاغل خانگی
کارگران مشاغل خانگی از جمله کسانی هستند که پایینترین دستمزد را میگیرند و اغلب در زمره غیررسمیترین
گروه کارکنان حقوق بگیر میباشند .بر طبق برآوردهای سازمان جهانی کار  22/3میلیون نفر از کارگران مشاغل
خانگی ( 42/5 %از کل کارگران مشاغل خانگی) همچنان از هیچ حمایتی در برابر دستمزدهای پایین و غیرمنصفانه
برخوردار نیستند و قانون حداقل دستمزد در مورد آنها اجرا نمیشود.
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کارگران مشاغل خانگی نیز باید از همان امکاناتی که عموماً برای کارگران دیگر مهیا میشود ،بهرهمند گردند.
کنوانسیون شماره  189سال  2011سازمان جهانی کار در مورد کارگران مشاغل خانگی بیان میکند که" :هر
عضو باید اقداماتی انجام دهد تا این اطمینان حاصل شود که کارگران مشاغل خانگی در جایی که قانون حداقل
دستمزد وجود دارد تحت حمایت آن هستند ،و اینکه دستمزد بدون تبعیض جنسیتی مقرر شده است (مقاله

 : ILO11کارگران خانگی سرتاسر دنیا :آمار جهانی و محلی و گسترش حمایت قانونی (ژنو ، )2013 ،صفحات .75-76
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شماره  .)11حداقل دستمزد سهم اساسی این کارگران را به رسمیت میشناسد و ابزاری کلیدی برای تضمین اصل
حقوق برابر به ازای کار برابر است.
اخیراً کشورهای متعددی از جمله آفریقای جنوبی ،برزیل ،سوئیس و یا ایاالت متحده آمریکا در شرایط بسیار
متفاوت اقداماتی جهت گسترش پوشش حمایتی قانون حداقل دستمزد برای کارگران مشاغل خانگی انجام دادهاند.
در زمان بسط قانون ملی حداقل دستمزد به کارگران مشاغل خانگی که پیش از این از چنین پوششی مستثنی
بودند ،برخی کشورها اقداماتی انجام دادند تا به تدریج با همهی کارگران به تساوی رفتار شود.
این رویکرد تدریجی و قدم به قدم ،شامل مواردی میشود که همانند کشور شیلی حداقل دستمزد از همان ابتدا
پایینتر از حداقل دستمزد مصوب ملی تعیین میشود و به تدریج و با گذشت زمان تا سطح برابر با آن افزایش
مییابد.
یک حداقل دستمزد مؤثر و کارآ باید ساعت کاری کارگران مشاغل خانگی و نیز تعداد آنهایی را که در محل کار
خود و یا خارج از محل کار زندگی میکنند را نیز در نظر بگیرد .همچنین در مورد پرداختهای غیر نقدی نیز باید
محدودیتهایی اعمال شود .بعضی کشورها ترجیح دادهاند برای اطمینان از حمایت مؤثرتر از کارگران مشاغل خانگی،
هم حداقل دستمزد ساعتی را مشخص کنند و هم حداقل دستمزد ماهیانه را (حداقل دستمزد ساعتی و نیز حداقل
دستمزد ماهیانه ،هر دو را مشخص کنند).
در دستورالعمل کامل راهنمای تعیین حداقل دستمزد ،یک فصل مجزا به حداقل دستمزدهای کارگران مشاغل
خانگی اختصاص داده شده است.

 کارگران در شکلهای غیر استاندارد اشتغال:
قالبهای غیر استاندارد اشتغال شامل این موارد میگردند :قراردادهای پیمانی و دیگر انواع قراردادهای مربوط به
کارهای موقت ،کار خدماتی موقت و توافقات قراردادی دیگر از جمله بخشهای چند جانبه12،روابط مخفی اشتغال،
خود اشتغالی غیر مستقل و کار پاره وقت.
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از میان کارگرانی که با اینچنین توافقات قراردادی مختلف استخدام شدهاند ،تنها چند گروه از آنها در طبقهبندی
کارمندانی که تحت سیستم حقوقی مناسب خود هستند ،قرار میگیرند .این موضوع ،بخصوص در مورد کارگران
12

multiple parties
 :ILO 13نتایج نشست متخصصین در مورد اشکال غیر استاندارد اشتغال ،بدنهی حکومتی 323 ،امین جلسه ،ژنو 12-27 ،مارس ( 2015ژنو،
 .)2015همچنین  : ILOاشتغال غیر استاندارد در سراسر جهان :شناخت چالشها ،تعیین چشماندازها (ژنو.)2016 ،
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دارای قراردادهای با مدت مشخص ،کارگران موقت شرکتی و کارگران پارهوقت صحت دارد ،جدای از اینکه در
بعضی کشورها استثناءهای مهم و عمدهای ممکن است این طبقه از کارگران را تحت تأثیر قرار دهند .به این دلیل،
آنها باید تحت پوشش قوانین حداقل دستمزد قرار گیرند ،مگر اینکه استثناء صریح و روشنی اعمال شود.
همچنین برخی کشورها تا حدی حمایت کاری خود را به کارگرانی که در سیستم قانونی و مناسب حقوق قرار
نگرفتهاند ،گسترش دادهاند .یک دسته مشاغلی هستند که به عنوان "خود اشتغالی وابسته" شناخته میشوند ،و
تعریف آنها در هر کشور متفاوت است .افراد در خود اشتغالی وابسته به طور خودکار تحت پوشش آییننامه (قانون
مقرر) حداقل دستمزد نیستند ،اما با اینحال ممکن است این حمایت به آنها "گسترش پیدا کرده باشد" .برای
مثال ،در بریتانیا" ،طبقه کارگران" که هم "کارمندان استخدام شده" و هم "کسانی که بطور خصوصی کاری انجام
میدهند یا خدمتی ارائه میکنند"14را در بر میگیرد ،به طور خاص تعریف شدهاست و حمایت شغلی تا حدودی
به آنها گسترش پیدا کردهاست.
 اقتصاد غیر رسمی در حال رسمی شدن
اغلب یکی از مشخصههای کشورهای در حال توسعه میزان اشتغال رسمی و غیررسمی آنها به طور همزمان است.
در بعضی از کشورها مقررات وضع شده در مورد حداقل دستمزد برای برخی از کارگران در اشتغال غیر رسمی اجرا
نمیشوند ،به عنوان مثال ،تشکلهای اقتصادی که کمتر از ده نفر حقوقبگیر استخدام کنند از این قوانین مستثنی
میشوند .در کشورهای دیگر ،شرایط مبهمتر است .برای مثال در کشور پاکستان گرچه کارگران در شرکتهای
بخش غیررسمی یا مشاغل رسمی صریحاً از قانون حداقل دستمزد یا قوانین روابط صنعتی مستثنی نیستند ،اما
سهامداران از قدیم حمایتهای قانونی را به صورت "قابل اجرا فقط برای کارمندان شاغل در شرکتهای بخش رسمی"
تفسیر کردهاند.
بر طبق اقتباس اخیر از پیشنهادنامه تحول از اقتصاد غیررسمی به رسمی سازمان جهانی کار در سال ( 2015شماره
 ،)204کشورها باید بهطور تدریجی از طریق فرآیند رسمیسازی ،حمایتهای خود را از حداقل دستمزد کارگرانی
که در اشتغال غیررسمی کار میکنند ،در قانون و عمل گسترش دهند.
این پیشنهادنامه راهنمایی برای تسهیل در تحول و تغییر از کارگران و واحدهای اقتصادی غیر رسمی به اقتصاد
رسمی در ضمن اطمینان از حفظ و بهبود وضع موجود معیشتی در حین این فرآیند مهیا مینماید .این امر به
ترکیبی از انگیزهها ،اقدامات اجرایی و تبعیت از قوانین نیاز دارد ،از جمله این اقدامات اجرایی عبارتند از بهبود
دسترسی به خدمات بازرگانی یا امور مالی به عنوان یکی از نتایج این تحول ،کاهش هزینههای قانونی برای

 14سند (اعالمیه) حقوق اشتغال  ،1996بخش .)3(230
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واحدهای اقتصادی خرد و کوچک از طریق ساده نمودن قوانین مالیاتی و نظامهای مشارکتی و همچنین بازرسی
شدیدتر و گستردهتر کاری در اقتصاد غیر رسمی.
 بخش دولتی
کارمندان بخش دولتی اغلب– بطور کامل یا تا حدودی -از حوزه قوانین کار شامل قراردادهایی که بر اساس حداقل
دستمزد تنظیم شدهاند مستثنی هستند .به هر حال ،این دلیل بر این نیست که حداقل دستمزد برای آنها اجرا
نشود ،زیرا میتوانند تحت پوشش قوانین و مقررات اجرایی و اداری قرار بگیرند که مشمول استانداردهای دستمزدی
میشوند .برای اطمینان از انسجام مطالب ،استانداردهای دستمزدی پایینتر باید بهطور معمولی تعیین شوند تا
کمتر از حداقل دستمزد نباشند.
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حداقل دستمزد باید در چه سطحی تعیین و تنظیم شوند؟
شاید چالش برانگیزترین بخش تعیین حداقل دستمزد ،تعیین و تنظیم سطح آن باشد .اگر در سطح خیلی پایینتر
از حداقل وضع شود ،تأثیر کمی در حمایت از کارگران و خانوادههای آنها در مقابل دستمزد پایین ناروا یا فقر کاری
خواهند داشت .اگر حداقل دستمزدها بیش از حد باال باشند ،تبعیت کارفرماها از آنها کمتر میشود و /یا اثرات
منفی شدید بر اشتغال خواهند داشت.
از اینرو ،یک رویکرد متعادل در کنوانسیون تعیین حداقل دستمزد در سال ( 1970شماره  )131تأکید شدهاست،
در بند شماره  3بیان میکند که:
عناصری که باید تا حد ممکن و به درستی متناسب با اقدامات و شرایط ملی در تعیین سطح حداقل دستمزدها
در نظر گرفته شوند شامل موارد زیر میباشند:
الف) نیازهای کارگران و خانوادههای آنها ،با در نظر گرفتن سطح عمومی دستمزدها ،هزینه زندگی ،مزایای تأمین
اجتماعی و استانداردهای نسبی زندگی سایر گروههای اجتماعی در کشور.
ب) فاکتورهای اقتصادی ،شامل ملزومات توسعه اقتصادی ،سطح بهرهوری و درجه مطلوبیت دستیابی و حفظ باال
بودن سطح اشتغال.
قابل درک است که این معیارها ،کامل و جامع نیستند .درحالیکه فاکتورهای اقتصادی ممکن است افزایش حداقل
دستمزدها را تحمیل کنند ،اما در دیگر موارد ،میتوانند فرصتی برای باال رفتن حداقل دستمزدی فراتر از حداقل
نیازهای اولیه کارگران و خانوادههایشان ایجاد نمایند.
نیاز به اصالحات و انطباق منظم
با توجه به تغییرات در هزینههای زندگی و دیگر شرایط اقتصادی ،سطح حداقل دستمزد هر چند مدت نیاز به
اصالح دارد .عدم انجام این کار ممکن است در هنگام باال رفتن قیمتهای کاالها و خدمات منجر به فرسایش
قدرت خرید کارگرانی شود که حداقل دستمزد میگیرند ،یا منجر به نابرابری بیشتر دستمزدی در زمان افزایش
سطح عمومی دستمزدها گردد.
دولتها و طرفین کاری میتوانند هر زمان که تجدید نظر در حداقل دستمزد را الزم بدانند در مورد آن به توافق
کلی برسند .به هر حال ،در صورت فقدان یک دوره متناوب ثابت ،هم کارگران و هم کارفرمایان با بال تکلیفی و
عدم اطمینان نسبی مواجه خواهند شد .مشاهده شدهاست در کشورهایی که این دورههای تناوبی ثابت و منظم
وجود ندارد ،گاهی اوقات به دنبال اصالحات ناگهانی بزرگ در حداقل دستمزد ،این حداقل برای مدت بسیار طوالنی
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بدون تغییر باقی میماند .این کار نه تنها قابلیت اجرایی قانون حداقل دستمزد را تضعیف میکند ،بلکه باعث
میشود شرکتها برای کاهش افزایش هزینهها با چالش بزرگتری مواجه گردند.
در بیشتر موارد ،کشورهای جهان هر ساله میزان حداقل دستمزدهای خود را تغییر میدهند .برخی کشورها هر 6
ماه یک بار این کار را انجام میدهند ،در حالی که بقیه کشورها با فاصلههای زمانی  2ساله این تغییر را اعمال
مینمایند .به نظر میرسد در دورههای تورم پایین یا متوسط ،تغییرات ساالنه مناسبتر باشد ،بدین ترتیب که
قدرت پیشبینی مقتضی و به جا و اجازه اصالحات منظم مطابق با شرایط در حال تحول اقتصادی به کارگران و
کارفرمایان میدهد.
فرآیند مذاکره مبتنی بر شواهد15دولت و طرفین کاری
یک رویکرد مبتنی بر شواهد ایجاب میکند که معیار مشخص و معینی برای هدایت بحثها و گفتگوها پیرامون
سطح حداقل دستمزد وجود داشته باشد ،همچنین دولتها و طرفین کاری برای اثبات نظرات خود شاخصهای
آماری معتبر و مؤثق ارائه دهند .هنگامی که دولتها و طرفین کاری بر سر آن معیار اصلی که در نظر دارند برای
تعیین حداقل دستمزد از آن استفاده نمایند به توافق برسند ،در آن حال مذاکرات میتواند داخل یک چارچوب
مشترک صورت بگیرد.
برخی شاخصهای آماری مشترک که در مذاکرات و گفتگوهای دولتها و طرفین کاری مورد استفاده قرار
میگیرند در ادامه مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند:

 برآورد نیازهای کارگران و خانوادههای آنها
برای اینکه حداقل دستمزدها معنادار باشند باید در سطحی تعیین شوند که در عین در نظر گرفتن فاکتورهای
اقتصادی ،نیازهای کارگران و خانواده های آنها را تحت پوشش قرار دهند.
ارزیابی اینکه آیا میزان حداقل دستمزد کنونی موجود برای مرتفع نمودن نیازهای کارگران و خانوادههای آنها کافی
است یا خیر ،میتواند مسألهی چالش برانگیزی باشد.
اول اینکه نیازهای کارگران و خانوادههای آنها نمیتوانند بطور جداگانه و منفک از دیگر عوامل در نظر گرفته شوند؛
این نیازها باید مرتبط با سطح توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشور و با در نظر گرفتن دیدگاههای طرفین کاری
مشخص شوند .دوم ،کافی بودن حداقل دستمزد برای پوششدهی نیازهای خانواده کارگران بستگی به اندازه

 15شاهد محور؛ Evidence-based
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خانواده دارد که در مورد هر کارگر متفاوت است ،همچنین وابسته به تعداد اعضای خانواده که حداقل دستمزد
میگیرند و نیز به هزینه محل زندگی آنها است.
با اینحال ،برآورد نیازهای کارگران و خانوادههای آنها میتواند به روشهای مختلفی انجام شود ،برای مثال توسط
ارزیابی میانگین هزینهی اولیه ی یک زندگی ساده اما رضایتبخش برای یک کارگر و خانوادهی او با تعداد نفرات
استاندارد با سر جمع نمودن هزینه غذا ،مسکن و دیگر هزینههای ضروری مثل سالمت ،تحصیل فرزندان و مشارکت
در اجتماع .این رویکردی است که معموالً در برآورد آستانههای "دستمزد برای زندگی کردن" به کار گرفته
میشود .به عبارت دیگر نیازهای نسبی یا خط فقرهای نسبی میتوانند برابر با یک نسبت معین از متوسط درآمد
خانوار – گاهی اوقات  60درصد – تعریف شوند.
 افزایش قیمتها و هزینه زندگی
افزایش سطح کلی قیمتها و هزینه زندگی از مهمترین موضوعاتی هستند که در اصالحات حداقل دستمزد مورد
توجه قرار میگیرند و به این دلیل است که تورم با گذشت زمان ارزش واقعی پول و در نتیجه ارزش حداقل
دستمزد را کاهش میدهد .یکی از شاخصهایی که برای ثبت تغییرات قیمتها مورد استفاده قرار میگیرد ،شاخص
قیمت مصرف کننده میباشد16.این شاخص سیر تحولی قیمتهای سبد کاال و خدمات خریداری شده توسط
مصرف کنندگان را درطول زمان دنبال میکند .در بیشتر کشورها مفهوم شاخص قیمت مصرف کننده به نحو
مطلوبی پایهریزی شدهاست .نمودارهای ماهیانه معموالً پس از هر دوره کوتاه زمانی قابل دسترس هستند.
گاهی اوقات کشورها شاخصهای متفاوتی منتشر میکنند .بعضی از کشورها ممکن است تصمیم بگیرند که این
شاخص را برای فقیرترین خانوارها محاسبه کنند ،زیرا از جمله کسانی هستند که بیشترین احتمال متأثر شدن از
حداقل دستمزد در مورد آنها وجود دارد .به خصوص ،شاخص قیمت مصرف کننده در مواردی که قیمتهای غذا
سریعتر از میانگین کلی قیمتها افزایش پیدا کردهاست کاربرد ویژهای دارد ،زیرا خانوارهای فقیر معموالً بخش
بیشتری از درآمدشان را صرف خرید غذا میکنند.
به دلیل اینکه تورم گذشته حتماً دوباره در آینده تکرار نخواهد شد ،یک پیشنهاد جایگزین ،استفاده از تورم پیش
بینی شدهی آینده است .به هر حال ،همچون اغلب پیشبینیها ،برآوردهای تورم آینده معموالً با نرخ تورم مؤثر و
واقعی متفاوت خواهد بود.
بنابراین" ،تغییرات اصالحی" که براساس نتایج گذشته هستند میتوانند در جایی ارائه شوند که تخمینها بهصورت
قابل توجهی با نرخهای مؤثر واقعی تفاوت دارند.
به هر حال ،شاخصگذاری خودکار و باالتر از یک سطح مشخص ،ممکن است در شرایط تورم شتابدار پرمخاطره
باشد و منجر به "مارپیچ تورمی دستمزد-هزینه" گردد.
16
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 رشد اقتصادی و بهرهوری نیروی کار
سیاستگذاران در هنگام تعیین سطح حداقل دستمزد باید فاکتورهای اقتصادی را مدنظر قرار دهند .بنابراین آنها
در این امر بهطور مکرر مرجع و مأخذی برای بهرهوری نیروی کار مشخص میکنند.
بهرهوری نیروی کار با توجه به شرایط موجود سرمایه و تکنولوژی در کشور اطالعات ضمنی و قرینی در مورد
ارزش بازار محصول تولید شده توسط یک کارگر متوسط را در اختیار قرار میدهد17.همچنین در نظر گرفتن
بهرهوری نیروی کار در اصالحات منظم میتواند این اطمینان را بدهد که کارگران سهم عادالنهای از میوههای
پیشرفت اقتصادی دریافت میکنند.
میانگین بهرهوری نیروی کار در یک کشور معموالً به عنوان تولید ناخالص داخلی18به ازاری هر کارگر ،یا GDP
به ازای ساعت-کار انجام شده شناخته و سنجیده میشود .همچنین هنگامیکه حداقل دستمزدها در سطوح
مختلف و در صنایع گوناگون تعیین میشوند ،اطالعات بهرهوری سطح-بخش کاربردی و مفید هستند.
به هر طریق ،در بعضی از بخشها سنجش بهرهوری نیروی کار دشوار است .برای مثال تعیین کمیت ارزش افزوده
در بخش آموزش و یا در مشاغل خانگی یک چالش خاص به شمار میرود.
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در حقیقت ،بسیاری از کشورها در تنظیمات دورهای خود ،از تعدادی شاخصهای غیرمستقیم مانند شاخص رشد
ناخالص داخلی یا شاخص ناخالص داخلی به ازای رشد سرمایه استفاده میکنند .به عنوان مثال کشور برزیل برای
تنظیم حداقل دستمزد خود تورم قیمتی و رشد ناخالص داخلی را بهکار میبرد .دیگر کشورها از جمله کاستاریکا
حداقل دستمزد را با تورم همراه با سهم رشد اقتصادی گذشته افزایش میدهند.
 اثر احتمالی بر هزینههای نیروی کار و اشتغال
یکی دیگر از شاخصهای آماری مورد توجه ،نسبت کارمندانی است که احتماالً تحت تأثیر اجرای قانون حداقل
دستمزد یا افزایش حداقل دستمزد کنونی قرار میگیرند .این شاخص ،اثر احتمالی حداقل دستمزد بر ساختار کلی
دستمزد و الیحهی قانونی آن را ثبت مینماید.
نسبت کارگرانی که تحت تأثیر قرار گرفتهاند میتواند در سطح ملی ،منطقهای یا صنعتی و همچنین برای گروههای
معینی از کارگران (براساس جنسیت ،قومیت و  )...محاسبه گردد .این آنالیزهای منفک و جداگانه درک عمیقتری
از توزیع دستمزد بین هر بخش یا گروه کارگران و نیز شناخت بهتری از افراد ،مناطق یا صنایعی در اقتصاد که به
احتمال خیلی بیشتر یا بدون هیج منطقی متأثر از حداقل دستمزد قرار خواهند گرفت در اختیار میگذارند.

 :OCED17سنجش بهرهوری – دستورالعمل  .OECDاندازهگیری رشد بهرهوری کل و رشد بهرهوری صنعتی (پاریس.)2001 ،
18
یا شاخص رشد ناخالص داخلی GDP,
 19ای .آتکینسون :مقاله آتکینسون :گزارش نهایی سنجش خروجی و بهرهوری دستگاه اجرایی و حسابهای ملی (نیویورک ،پالگریو مک میالن،
.)2005
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اگر حداقل دستمزد خیلی باال یا خیلی پایین تعیین شود ،ممکن است تأثیر غیرمنظره و بسیار زیادی روی
هزینههای نیروی کاری که کارفرمایان باید بپردازند داشته باشد .این به نوبه خود میتواند موجب تورم قیمت شود،
به صادرات ضربه بزند و سطح اشتغال را کاهش دهد.
از اینرو ،نظارت بر اثراتی که حداقل دستمزد بر اشتغال میگذارد ضروری است.
تأثیرات بر اشتغال مدتهاست که در رأس تحقیقات حداقل دستمزد قرار دارد و بحثهای بسیاری بر سر اینکه آیا
حداقل دستمزد بر مشاغل ،تعداد کارمندان و ساعتهای کاری اثر میگذارد یا خیر ،وجود دارد.
همانطورکه بلمن و ولفسان بیان کردهاند " اساس حمایت از حداقل دستمزد بر تأثیر آن در بهبود زندگی کسانی
است که بیشترین آسیبپذیری را در بازار کار دارند .اگر حداقل دستمزد منجر شود افراد زیادی کار خود را از
دست بدهند ،سؤاالت جدی در مورد به مزایا و هزینههای مرتبط با آن پیش میآید".
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 نسبت حداقل دستمزد به دستمزد میانی
در آخر ،یک شاخص آماری کاربردی که استفادهی گستردهای دارد ،نسبت حداقل دستمزد به دستمزد متوسط یا
دستمزد میانی است .همانطورکه دستمزدهای متوسط تحت تأثیر معیارهای بسیار زیادی قرار دارند ،دستمزد
21
معیار بهتری ارائه میدهد ،به خصوص در کشورهایی که نابرابری دستمزد در آنها بسیار زیاد است.
میانی

نمودار شماره  1نشان میدهد در اقتصادهایی که درآمد باال دارند محدودههای حداقل دستمزد به طور معمول بین
 40تا  60درصد دستمزد میانی هستند .در کشورهای در حال توسعه ،نسبت حداقل دستمزد به متوسط آن اغلب
باالتر است .دلیل این موضوع میتواند این واقعیت باشد که در این کشورها خیلی اوقات کسی که دستمزد میانی
(متوسط دستمزد) را میگیرد به نسبت کم درآمد است .بنابراین ،گاهی اوقات توجهات به نیازهای کارگران و
خانوادههای آنها منجر به نسبتهای باالتر حداقل دستمزد در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته
میشود .همچنین ممکن است در اقتصادهای در حال توسعه شکافی بین دستمزد میانگین (باالتر) کارمندان رسمی
که به احتمال زیاد تحت پوشش حداقل دستمزد هستند یا از آن سود میبرند و کارمندانی که میانگین دستمزد
سراسری (پایینتر) میگیرند شامل کارمندان غیررسمی وجود داشته باشد .به این طریق ،باید به این نکته توجه
شود که این نسبتها هنگامیکه کامالً تحتاللفظی تفسیر شوند میتوانند گمراه کننده باشند.

 20دی.بلمن و پی .ولفسان :حداقل دستمزد چه کاری انجام میدهد؟ (مؤسسه تحقیقات اشتغال دبلیو .ای .آپجان ،کاالمازو ،ام آی،)2014 ،
صفحه .21
 21دستمزدهای میانیبربه دستمزد متوسط اشاره دارد .برای مثال ،اگر  15نفر دستمزد ماهیانه به ترتیب  9 ،7 ،6 ،5و  15میگیرند ،دستمزد
میانی  7خواهد بود.
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نمودار شماره  .1نسبت حداقل دستمزد به دستمزد میانی و بهرهوری در کشورهای منتخب
منبع :OECD :درآمدها :حداقل دستمزدهای متناسب با دستمزدهای میانی ،اشتغال و بازار کار ( OECDپایگاه آمار) 2015 ،؛ یو.رانی ،پی .بِسلِر،
ام .اولِز و اس .رنجبر" :پوششدهی و مطابقت با قانون حداقل دستمزد در کشورهای در حال توسعه" ،در مجله بین المللی کار ،2013 ،جلد ،152
شماره  ،3-4صفحات .411-442

از این جهت ،اینچنین شاخصهایی در صورتی میتوانند در ارزیابی سطوح حداقل دستمزد کاربردی باشند که
لزوماً با تجزیه و تحلیلهای اصالح شدهتر و مختص هر کشور تکمیل گردند .به منظور شناسایی گروهها یا مناطقی
که بیشترین احتمال را دارند تحت تأثیر حداقل دستمزد قرار بگیرند ،نسبتهای سطح کشوری باید در یک سطح
تفکیک شده و براساس بخش ،جنسیت و منطقه نیز محاسبه شوند.
کنار هم قرار دادن آمار و ارقام (جمعبندی)
مسلم است که هدف از شاخصهای آماری پیدا کردن جایگزین برای مذاکرات یا توافقات بین طرفین شغلی نیست،
بلکه بیشتر بسترسازی برای مذاکرات آگاهانهی آنهاست .چگونه میتوان از این آمار و ارقام برای تعیین سطح نهایی
حداقل دستمزد استفاده نمود؟
اول اینکه ،این شاخصها میتوانند از پایینترین درجه اهمیت تا باالترین درجه رتبهبندی شوند .برای مثال احتماالً
براساس نیازهای کارگران و خانوادههای آنها چندین معیار بالقوه برای حداقل دستمزد وجود خواهند داشت که
میتوانند رتبه بندی شوند.
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همچنین هرکدام از معیارهای شاخصهای دیگر میتوانند در دستهی عوامل اقتصادی رتبهبندی شوند ،که به
موجب آن برای هر شاخص طیف وسیعی از معیارها ایجاد میشود .وقتی که محدودهها همهی شاخصها را پوشش
دهند (با هم ترکیب شده باشند) ،نتیجه محدودهی کلی از نمودارهایی است که ممکن است دولتها و طرفین شغلی
بخواهند بر سر آن مذاکره کنند.
با اینحال ،شاخصها میتوانند به طور جداگانه نیز آزموده شوند ،و هر دسته و حزب میتواند تصمیم بگیرد که
برای پیشرفت مذاکره به چه میزان به هر شاخص اهمیت دهد .برای مثال ،بعضی کشورها ممکن است برای حمایت
از یک کارگر و خانواده او ارزش بیشتری به نیازهای ضروری بدهند ،درحالیکه کشورهای دیگر ممکن است به
پیشرفت بهرهوری بیشتر ارزش دهند.
اگر برای اصالح دورهای نرخهای حداقل دستمزد از فرمولهای ریاضی استفاده میشوند ،این فرمولها باید مورد
بحث طرفین شغلی قرار بگیرند و به عنوان جایگزینی برای مذاکرات طرفین بهکار روند.
اتخاذ یک استراتژی میان مدت
در اصالحات دورهای گرایشی به تمرکز بر شاخصهای کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد .یک اصالح عادی
حداقل دستمزد به دستهی محدودی از عوامل از جمله تورم قیمتی یا رشد اقتصادی بهطور طبیعی ارزش بیشتری
خواهد داد .در حالیکه این رویکردی معمول و طبیعی است ،متصدیان تعیین حداقل دستمزد باید چشمانداز بلند
مدت را نیز در نظر بگیرند .از اینرو آنها باید گاه به گاه گزارش دقیق در مورد وضعیت حداقل دستمزدها در کشور
را منتشر کنند.
برخی اهداف بلند مدت ممکن است رسیدن به سطح حداقل دستمزد کافی برای پوششدهی نیازهای اولیه یک
کارگر یا خانوادهی او؛ اطمینان از اجرای کارآمد و مؤثر حداقل دستمزد با عدم انطباقی که تا حداقل کاهش یافته؛
و فراهم نمودن یک پوشش جامع و فراگیر برای کارمندان حقوقبگیر باشد .زمینهسازی قرار دادن خط مشی حداقل
دستمزد در چشماندازی وسیعتر که در آن عوامل اقتصادی و دستمزدها تحت تأثیر تغییرات ساختاری قرار دارند
نیز سودمند میباشد.
بسیاری کشورها دریافتهاند که شکافی میان نیازهای قانونی کارگران و خانوادههای آنها و ضرورت اطمینان به
پایداری شرکتهای تجاری وجود دارد .حذف این شکاف در سیستمی که بهطور منحصر فقط یک حداقل دستمزد
دارد ممکن نخواهد بود ،حداقل احتمال این کار بدون اثرات اقتصادی و اشتغالی نامطلوب ممکن نیست .این مقاله
پیشنهاد میدهد که برای این سیاست باید یک هدف میان مدت به بلند مدت وجود داشته باشد  -به عبارت دیگر،
باید برای از بین بردن این شکاف اصالحات پیوسته و تدریجی بهکار برده شود.
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نظارت بر اثرات حداقل دستمزدها
نظارت بر اثرات حداقل دستمزدها عنصری کلیدی برای یک سیستم شاهد محور است .نتایج یافته شده
از تحقیقات ارزیابی اثرات شدید حداقل دستمزد ،باید مسیر بازگشت خود را به سمت دولتها و طرفین
شغلی بگردانند و از گردشهای دایرهواری که در پی اصالح یا تغییر در سیستم به وجود خواهند آمد آگاه
باشند.
دولتها و طرفین کاری باید به گزارشهای تحقیقاتی در مورد اثر حداقل دستمزد بر متغیرهایی مانند دستمزدها،
اشتغال ،غیر رسمی بودن مشاغل ،ساعات کاری ،شکافهای جنسیتی پرداخت ،نابرابری درآمدی و فقر دسترسی
داشته باشند .همچنین تحقیقات باید بر اثرات روی قیمتها و اجزای مختلف تقاضای جمعی شامل مصرف خانوار،
سرمایهگذاری یا رقابتپذیری صادرات نظارت کند .روشهای متفاوت و معتبری باید استفاده گردند تا اطمینان
حاصل شود که این نتایج ناشی از تعصب در انتخاب روشها نیست.
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اطالعات بکار برده شده برای این هدف باید به موقع ،جامع و بدون تبعیض جنسیتی باشند .به منظور ارزیابی اثر
حداقل دستمزد ،یا شبیهسازی اثراتی که ممکن است اصالح آن روی اقتصاد داشته باشد ،الزم است اطالعاتی
داشته باشیم که تا جای ممکن نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور باشند .در بسیاری از کشورها ،یک برآورد و بررسی
اجمالی نیروی کار تا حد زیادی این نیازها را برطرف خواهند نمود .در برخی موارد ،با همکاری اداره آمار ملی ،این
برآوردها میتوانند اصالح شوند برای شامل شدن سؤاالت در مورد حقوق یا برای نمونهبرداری در مقیاس باال از
یک جمعیت خاص ،مانند کارگران خانگی یا کارگران مهاجر ،به عنوان مثال همانطورکه اخیراً در نامیبیا انجام
شدهاست.
بهطور یقین ،از آنجایی که برآوردهای خانوار و نیروی کار مستعد خطای اندازهگیری هستند ،انتقاداتی در مورد
آنها وجود دارد ،بهخصوص در مورد خوداظهاری درآمدی ،حقوق و ساعات کاری.
بررسیهای دیگر از جمله بررسیهای ساختاری میتوانند تجزیه و تحلیلهای بهدست آمده از برآورد نیروی کار را
کامل نمایند .بههرحال ،توجه به گروههایی که اغلب از برآوردهای زیرساختی مستثنی هستند مانند کارگران در
اقتصاد غیر رسمی ،شرکتهای خود اشتغال یا شرکتهای با اندازه کوچک یا متوسط  .اهمیت زیادی دارد.
استثناء نمودن این گروهها از برآوردها ،آنها را از تجزیه و تحلیلهای اطالعاتی متعاقب که برای تعیین و اصالح
حداقل دستمزد استفاده میشوند نیز مستثنی میکند.

 22دی .بلمن و پی .ولفاسان را ببینید :حداقل دستمزدها در کشورهای در حال توسعه چه کاری انجام میدهند؟ بررسی تحقیقات و روشها
(ژنو .)2016 ،ILO ،قابل دسترسی در این سایت:
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_463192/lang--en/index.html
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اثرات دستمزد و اشتغال
سیستم نظارتی باید به دنبال کشف اثرات مثبت و منفی حداقل دستمزد باشد .اگر آن اثرات مفید هستند ،حداقل
دستمزد تعیین شده باید منجر به افزایش حقوق برخی از گروههای کارگری شود .وقتی در میان کارگرانی که
دستمزد پایین میگیرند تعداد زنان بسیار زیاد است ،حداقل دستمزد تعیین شده باید شکاف جنسیتی پرداخت را
نیز کاهش دهد .اما اثر کلی دستمزد بستگی به سطح حداقل دستمزد و پوششدهی قانون آن ،درجهی انطباق با
قانون و اثرات "کاهش نقدینگی" روی دستمزدهای کارگرانی که باالتر از حداقل میگیرند دارد .اثرات کاهش
نقدینگی هنگامی بیشتر میشود که به عنوان نتیجهی حداقل دستمزد باالتر ،کارگران باسابقهتر یا ماهرتر
دستمزدهای باالتری را از طریق توافق جمعی یا فردی تقاضا میکنند.
اثرات فرعی میتوانند به دلیل تغییرات در حداقل دستمزدی نیز روی دهند که ممکن است تأثیرات بسیار زیادی
بر پرداخت دستمزد در بخش دولتی داشته باشند.
مذاکره بر سر اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال بحثبرانگیزتر است و معلوم شدهاست که در کشورهای مختلف و
بررسیهای گوناگون انجام شده متفاوت میباشند .بررسی اخیر بانک جهانی این نتیجه را حاصل نمود که "اگرچه
طبق تحقیقات گذشته طیف وسیعی از برآوردهای متفاوت وجود دارند ،روند در حال پیدایش در بررسیهای
پیشین بدین گونه است که اثر حداقل دستمزد روی اشتغال معموالً جزئی و غیرقابل توجه (و در برخی موارد
مثبت) هستند23.اما تفاوت در نتایج بهدست آمده از کشورها و بررسیهای مختلف به اهمیت برنامههای نظارتی
مختص هر کشور بر اثرات حداقل دستمزد روی اشتغال و بهخصوص روی قشر آسیبپذیر کارگران اشاره دارد.
در سالها اخیر ،سازمان جهانی کار با تعدادی از دولتهای عضو این سازمان برای ارزیابی اثر حداقل دستمزد
همکاری نمودهاست ،کشورهایی شامل مکزیک و کیپورد که برای اولین بار در سال  2014یک حداقل دستمزد
ملی تعیین نمودند.

 23اِی .کودو ،دی .روبالینو و ام .وِبِر :متعادل نمودن اصالحات برای پیشرفت مشاغل :از قراردادهای اشتغال تا بیمه بیکاری (واشنگتن ،گروه بانک
جهانی.)2015 ،
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چگونه پیروی از قانون را ترویج دهیم؟
هر جا که درجهی باالی عدم پیروی از قانون وجود داشته باشد ،نه تنها برای کارگران و خانوادههای آنها
که حقوقشان نقض شده تبعات منفی دارد ،بلکه برای کارفرمایان تابع قانون نیز عواقب بد و منفی
دارد ،از این جهت که این عدم تبعیت به شرکتهایی که غیر قانونی عمل میکنند منفعت هزینهای غیر
قانونی میدهد.
در میان گروههای جمعیتی مختلف کشورهای دنیا به طور معمول تفاوتهای زیادی در میزان عدم تبعیت از قانون
وجود دارد .این موضوع اغلب در مناطق روستایی به نسبت مناطق شهری و در اقتصاد غیر رسمی در مقایسه با
اقتصاد رسمی گستردهتر است .همچنین ازاینرو که زنان گروههای قومی و اجتماعی محرومی هستند ،معموالً
احتمال بیشتری وجود دارد که دستمزدی کمتر از مردان دریافت کنند .این عدم پیروی از قانون در میان صنایع
مختلف نیز متفاوت است ،بدین صورت که در شرکتهای کوچکتر به نسبت شرکتهای بزرگ تمایل به آن بیشتر
است.
به منظور برنامهریزی ،انجام و پیگیری درست راهبردها و اقدامات برای تطابق با قانون و اجرای آنها ،اهمیت تجزیه
و تحلیل کامل وسعت و الگوهای عدم پیروی تا حدی که اطالعات موجود اجازه میدهند بسیار زیاد است.
اقدامات اجرایی
تبعیت از قانون میتواند از طریق انجام تعدادی اقدامات از جمله موارد زیر بهبود یابد:
 .1کمپینهای اطالعرسانی و افزایشدهندهی آگاهی
برای مثال ،در جمهوری متحده تانزانیا این نتیجه به دست آمده که کارگرانی که از حقوق خود آگاه بودند احتمال
بیشتری وجود داشت که بر اساس همین آگاهی و طبق قانون دستمزد دریافت کنند24.در سال  2010در
کاستاریکا ،یک کمپین ملی حداقل دستمزد راه اندازی شد که افزایش آگاهی را با اطالعات در مورد فرآیندهای
پیروی از قانون ترکیب نمود .یکی از ویژگیهای اصلی کمپین راه اندازی یک خط تلفن مستقیم و جدید بود که به
کارگران اجازه میداد تخلفهای حقوقی را بهراحتی و بهصورت ناشناس گزارش دهند .فعالیتهای افزایشدهندهی
آگاهی و راهبردهای انتشار اطالعات که توسط دولت و طرفین کاری انجام شده میتوانند با تکیه بر محدودهی
وسیعی از کانالهای ارتباطی شامل اینترنت و شبکههای تلویزیونی و رادیویی باشند.

 24اس .لی و دی .مکان" :تأثیر مقررات کار :اندازهگیری کارآیی معیارهای قانونی در یک کشور در حال توسعه" ،در اس .لی و دی .مکان
(وهمکاران) :تنظیم مقررات برای کار در خور و مناسب (ژنو ،سازمان جهانی کار ،)2011 ،صفحات .291-312
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 .2فعالیتهای ظرفیتسازی برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان:
یک فرآیند مشارکتی تعیین حداقل دستمزد – که اجازه میدهد حداقل دستمزد در سطح مورد توافق نمایندگان
کارگران و کارفرمایان تنظیم شود -تمایل دارد که موجبات نرخ قانونیتر با طرفین شغلی و نیز در نتیجهی آن
تسهیل در تبعیت از قانون را فراهم نماید .سازمانهای کارگری و کارفرمایی میتوانند در کنار مشارکت در برنامهریزی
نرخها ،اطالعات حداقل دستمزدها را برای اعضای خود منتشر کنند و مشاوره و پشتیبانی مرتبط با آن را مهیا
نمایند .کالسها و دورههای آموزشی برای این نمایندگان میتواند کمک کند تا اطمینان حاصل شود که عدم
پیروی از قانون به دلیل آگاهی کم یا درک اشتباه نیست.

 .3توانمند ساختن کارگران برای مطالبهی حقوق خود از طریق شکایت فردی و فعالیت جمعی:
در فیلیپین قانون مصوب میگوید که نمایندگان اتحادیه یا کارگرانی که به نمایندگی از بقیه مدافع منافع کارگران
هستند باید همیشه در طول بازرسی و بازدید بازرسان اداره کار همراه آنها باشند .در کشورهای دیگر ،سازمانهای
کارگری میتوانند از طرف کارگران ذینفع به خاطر دستمزدهای پرداخت نشده به دادگاه شکایت ببرند.

 .4اقدامات برای رسمی سازی اقتصاد غیر رسمی:
بر طبق پیشنهاد نامه اخیر شماره  204سازمان جهانی کار در سال  2015در مورد تغییر از اقتصاد غیر رسمی به
رسمی ،کشورهای عضو باید از طریق فرآیند رسمیسازی ،به تدریج و بیش از پیش حمایتهای قانونی و عملی خود
را از اجرای حداقل دستمزد در مورد کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی افزایش دهند .نشر اطالعات میتواند به
خوبی تبعیت از قانون را حتی در اقتصاد غیر رسمی نیز بهبود دهد ،در آنجا که استاندارد دستمزدی که بهطور
گسترده شناخته شدهاست میتواند نقش راهنمایی کننده برای تعیین دستمزد ایفا نماید و انتظارات و رفتار
کارگران و کارفرمایان را تغییر دهد – به اصطالح اثر فانوس دریایی.

 .5بازرسیهای هدفمند کاری:
اجرای قانون حداقل دستمزد معموالً در حوزهی کاری و مسئولیتی بازرسان اداره کار قرار میگیرد .به جای
شناسایی پیشگیرانهی اهدافی که باید در حیطهی برنامهها و استراتژیهای بازرسی کاری مورد بازدید قرار بگیرند،
گرایش به سمت بازرسی در زمینه حقوق و دستمزدهایی وجود دارد که در نتیجهی شکایات هستند .برای ممانعت
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از برنامهی راهبردی کامالً واکنشی بر پایه شکایت ،راهبردهای پیشگیرانه میتوانند براساس تجزیه و تحلیل سطوح
و الگوهای شکایت از ادارهی آمار کار باشند.

 .6تحریمهایی که به عنوان بازدارنده در مقابل تبعیت نکردن از قانون عمل میکنند:
وقتی انطباق با قانون و تبعیت از آن افزایش میباید که کارفرمایان احتمال میدهند مورد بازرسی قرار بگیرند و
در معرض جریمه و مجازات باشند .یک روش مدیریتی تحریمی به منظور بازدارنده بودن باید شامل مجازاتهایی
شود که به قدر کافی شدید باشند تا به عنوان یک مانع عمل کنند .طول فرآیند اِعمال تحریم بر میزان مجازاتهای
بازدارنده نیز تا حدی اثر میگذارد .تحریمهای فوری از فرآیندهای طوالنی بازدارندهتر هستند ،بهخصوص اگر
بازدهی آنها نامعین باشد .در بعضی کشورها ،سازمانهای اجرایی قانون کار قدرت این را دارند که از طریق
پروندههای اجرایی که الزم به پیگیری سریع هستند کارفرمایان را بهخاطر تخلفات حداقل دستمزد جریمه کنند.

 .7بهبود پرداخت حقوق و پشتیبانی در مقابل قربانی شدن:
توانا ساختن کارگران برای احقاق حقوق معوقه و مطالبات خود بابت دستمزدهای پایینتر از حد قانونی ،بخش و
جزئی از اجرای قانون حداقل دستمزد است .در بسیاری از کشورها کارگران میتوانند این حق را در دادگاهها یا از
طریق مسئولین اجرایی مطالبه کنند .بههرحال ،الزام کارگران به انجام امور قانونی جهت وصول مبالغ پرداخت
نشده ،اغلب کاری سنگین است و ممکن است شامل اقدامات زمانبر و پرهزینه باشد .به همین دلیل است که
تعدادی از کشورها روشهای اداری سادهتری را در اختیار کارگران قرار میدهند .بعضی از دولتها به بازرسان ادارهی
کار اجازه میدهند تا بطور مستقیم دستور پرداخت دستمزدهای معوقه را صادر نمایند.

 .8اقدامات نظارتی و روشهای خرید تعهدی (تضمینی) در زنجیره تأمین جهانی:

25

درحالیکه گاهی اوقات شرایط حقوقی و کاری برای گروه عظیم کارگرانی که درگیر زنجیرههای جهانی تأمین
هستند بهتر از شرایط کارگران شاغل در شرکتهایی است که بازار خانگی را تأمین مینمایند (بهخصوص در اقتصاد

 :Global Supply chain 25سیستمی متشکل از مردم ،سازمانها ،فعالیتها ،اطالعات و منابعی است که در انتقال یک کاال یا خدمات از
عرضهکننده به مشتری درگیر هستند .فعالیتهای زنجیره تأمین ،منابع طبیعی ،مواد خام و قطعات را به محصول نهایی برای عرضه به مشتری
تبدیل میکنند .این سیستم به صورت فرا مرزی عمل میکند.
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غیر رسمی) ،وجود دستمزدهای پایین و ساعات کاری باال همچنان منبع نگرانی است26.افت هزینههای پرداخت
شده به تأمین کنندهها به رکود یا در برخی موارد به کاهش دستمزدها کمک کردهاست ،و پرداخت دستمزدهای
باالتر و گاهی اوقات حتی توانایی پرداخت حداقل دستمزد را برای آنها دشوار ساختهاست27.در نتیجه تبعیت از
قانون حداقل دستمزد از طریق روشهای خرید تضمینی نیز تسهیل میشود.

 .9برنامههای دولتی اشتغال:
یکی از آثار مثبت برنامههای اشتغال همگانی که حداقل دستمزدهای مصوب قانونی را پرداخت میکنند ،ترویج
اجرای قانون حداقل دستمزد در بخش خصوصی است .دلیل این اتفاق این است که کارفرمایان خصوصی که
پایینتر از حداقل دستمزد را به کارگران خود پرداخت میکنند در معرض خطر از دست دادن آن دسته از کارگرانی
هستند که ترجیح خواهند داد در برنامههای کاری دولتی یا طرحهای تضمینی اشتغال کار کنند .برنامه اشتغال
دولتی ظرفیت مذاکره بر سر دستمزد کارگری را بهبود میبخشد ،به عالوه میتواند موجب افزایش آگاهی کارگران
از حقوق اولیه خود شود .دولت در نتیجهی فعالیت به عنوان " آخرین کارفرمای گرهگشا"28میتواند کارفرمایان
خصوصی را به تابعیت از قانون تشویق نماید.
در آخر ،میزان عدم تبعیت از قانون میتواند بسته به سیاستگذاریهای حداقل دستمزد و تعداد نرخهای آن نیز
تغییر کند ،و سرانجام این امر به کارآ بودن تمام فرآیند برنامهریزی و اجرای سیاستگذاریهای حداقل دستمزد ،و
در رأس امور تعیین سطح و ساختار نرخ مناسب و کافی آن با مشورت کامل با سازمانهای کارفرمایی و کارگری
بستگی دارد.

 26دی .میلر و کی .هوهِنگِر :توزیع دوباره ارزش افزوده کار در زنجیرههای تأمین پوشاک :مبارزه با دستمزدهای پایین از طریق روشهای خرید،
شرایط کار و اشتغال ،سری شماره ( INWORK ،83ژنو ،سازمان جهانی کار.)2016 ،
 27ام .استارمَنز :به اشتراک گذاری با زنجیرههای تأمین جهانی چه ارزشی دارد؟ روشهای خرید و دستمزدهای پایین در زنجیرههای تأمین
جهانی ،شرایط کار و اشتغال ،سری شماره ( INWORK ،86ژنو ،سازمان جهانی کار ،در دست چاپ).
 28برنامهی تضمینی اشتغال رسمی دولتی که در آن دولت قول میدهد به عنوان آخرین کارفرمای گرهگشا عمل کند و همهی مراجعه
کنندگان را استخدام نماید.
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کاهش نابرابری و ترویج کار مناسب و درخور برای همهی زنان و مردان به عنوان اهداف اصلی سند توسعهی پایدار
 ،2030مصوب سال  2015سازمان ملل متحد شناخته شدهاست.
حداقل دستمزدهای مؤثر و با برنامهریزی و طراحی خوب میتوانند در تحقق این اهداف همکاری و کمک نمایند.
در مقابل حداقل دستمزدهایی که برنامهریزی و طرح ضعیف دارند میتوانند رفاه کارگران را به خطر بیندازند،
اقدامات سودمند را از پایه خراب کنند ،و همهی تشویقهای اقتصاد غیر رسمی برای اجرای حداقل دستمزد را
بیفایده کنند و به مخاطره بیندازند.
راهنمای خط مشی حداقل دستمزد سازمان جهانی کار برخی از اصول کلیدی تعیین حداقل دستمزد را بر پایهی
استانداردهای موجود این سازمان و تنوع روشهای بینالمللی مورد بررسی قرار میدهد .این راهنما گزینههای
مختلفی را که بسته به اولویتهای ملی و شرایط کشور میتوانند انتخاب شوند ،برجسته میسازد.
نسخهی کامل این راهنما را در سایت  www.ilo.org/minimumwageببینید.
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