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 دستمزد بستگی دارد به: حداقل تعیین سودمند بودن میزان

 

 

 

 

 

یک یا (، ILOکار )جهانی از دولتهای عضو سازمان  90%

اساس  بر حداقل دستمزد تعیین شدهیک بیشتر از 

 .دارند ی قانونیتوافق جمعی یا مداخله

ی حداقل دستمزدها باید بر اساس مشورت با همه

، مشارکت مستقیم اقتضاطرفین کاری باشد و در صورت 

 آنها بر پایه اصل برابری انجام گیرد.
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 مقدمه

به منظور مدیریت و نظارت بر پرداخت دستمزدهای بیش از حد پایین و  در سالهای اخیر، در بسیاری کشورها

از اوایل  تقویت شده است.پایه گذاری یا  ،دستمزد حداقلتعیین  سیستمهای ناروا، و کاهش نابرابری دستمزدی،

در کشورهای مختلفی با و  1اندکشور اروپایی حداقل دستمزدهای مصوب قانونی اعالم نموده 8میالدی،  90دهه 

گذاری یا حداقل دستمزد پایه ،از جمله برزیل، چین و آفریقای جنوبینیز،  و در حال پیشرفت اقتصادهای نو ظهور

 تقویت شده است.

از کشورهای عضو سازمان  90خواهد آمد، اکنون در بیش از % 4همانطور که در تعریف حداقل دستمزد در صفحه 

ی کشورهای اروپایی یا یک حداقل دستمزد مصوب همه شده است. و تصویب حداقل دستمزد تعیین، 2کار جهانی

 دهند.قسمتی از بخش خصوصی را پوشش می دست کمکه یک حداقل دستمزد با توافق جمعی، یا  دارند قانونی

اما در آسیا و آفریقا  بسیار کم است. باشندکه از این قانون مستثنی  کشورهاییتعداد کشورهای آمریکایی، میان در 

 کشورهای عربی استثناءهای بیشتری وجود دارد. بینو بخصوص در 

 ست.اداده شده  نشانکشورهایی که حداقل دستمزد در آنها وجود دارد ای منطقهتقسیم بندی در زیر، 

 

                                                           
 این کشورها عباتند از : جمهوری چک، لهستان، اسلواکی، استونی، اسلونی، ایرلند، بریتانیا، و اخیراً کشور آلمان.  1

2 ILO 
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 گی به عوامل متعددی از جمله موارد زیر دارد:بستحداقل دستمزدها اثربخشی ، در واقع

 

 ی کاری، شامل:ی کارگران حاضر در یک رابطهمیزان استطاعت کشورها در حمایت از همه

 ی صنایع و مشاغل در و کارگران مهاجر، صرفنظر از موارد قید شده در قرارداد آنها، و همچنین همه زنان، جوانان

 اقتصاد آن کشور؛

 های آنها و همچنین عوامل مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای کارگران و خانوادهسطحی ها در اینکه آیا این حداقل

 گردند؛می اصالحای طور منظم و دورههشوند یا خیر، و آیا باقتصادی تعیین می

 

ریزی شوند که توافق جمعی و نیز ای طراحی و برنامهگونهحداقل دستمزد باید به  سیستمهای تعیینهمچنین، 

 اجتماعی و اشتغال را تکمیل یا تحکیم نمایند. هایخط مشیدیگر 
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 حداقل دستمزد چیست؟

مقدار پولی که کارفرما موظف است بابت کار انجام شده در طول حداقل دستمزد عبارتست از حداقل 

تواند با توافق جمعی یا یک قرارداد فردی کاهش یک دوره معین به کارگر یا کارمند بپردازد، و نمی

 پیدا کند.

واند تداقل میح. این تأکید دارد روش تعیین آنصرفنظر از  بر ماهیت الزم االجرا بودن حداقل دستمزداین تعریف 

ط دادگاه توسط دولت، یک مقام دارای صالحیت، هیأت رسیدگی به دستمزد، شورای سیاستگذاری دستمزد، یا توس

نی به مفاد و شروط جنبه ( قانو -م د، و نیز با دادن قدرت )اهرتعیین شو کاری وهای دادرسی صنعتی ها یا دیوان

 تواند معین گردد.توافق جمعی نیز می

تعیین است که به وضوح مشخص شود کدام اجزای یک دستمزد باید در این مهم  دستمزددر تعریف حداقل 

دستمزد حداقل ، باشدمجاز مینوع پرداخت آن  تحت کدام شرایطو  میزانبه چه حداقل در نظر گرفته شوند، 

یا و نرخ ساعتی است بر اساس دستمزد شود و اینکه آیا حداقل محاسبه میچگونه  3مقاطعه کاربرای کارگران 

 ماهیانه.

کمتر از حداقل  یدنباکارگران مقاطعه کار  طور مثال دستمزدکند که بتعیین میدر کشورهای گوناگون قانون 

 باشد. برای سایر کارگران اعمال شدهدستمزد 

، موجبات تسهیل در کارگرانی کار نحوهبا در اختیار قرار دادن اطالعات بیشتر در مورد  ساعتی حداقل دستمزد

ساعتی بطور خاص  حداقل دستمزد .کندرا فراهم میتساوی رفتار کارفرمایان بین کارکنان تمام وقت و نیمه وقت 

ل دستمزد آنها تحت قانون حداق –قانون نیستند که تحت پوشش کامل از کارگرانی است  معینی دستهمربوط به 

 .یکار ساعتو مقررات بندها هستند ولی نه تحت 

را  جمعیت کسانیاز  56%کارگرانی که شود، می اعمالبرای کارگران مشاغل خانگی اغلب این موردی است که 

 4مستثنی هستند. از محدودیتهای ساعت کاری در سراسر جهان که دهندتشکیل می

هیچ آنها شود و یا نمیاز آنها هیچ حمایتی  تعیین شده، این بدان معناست که در مقابل ساعات کاری بیش از حد

ساعت کاری  و بیشتر از معمول و استانداردکه بیش از حد  کاری حقی در قبال گرفتن دستمزد به ازای ساعتهایی

 ندارند. ،اندکارگران تحت پوشش قانون کار انجام داده

                                                           
3Pieceworkersاستدستمزد آنها بدون در نظر گرفتن زمان و با توجه به نتیجه کار  ؛پیمانی ؛. 
4ILO:  (.2013ای و میزان حمایت قانونی )ژنو، مشاغل خانگی در سرتاسر دنیا: آمار جهانی و منطقهکارگران 
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در مورد  ارکسازمان جهانی های( مهم و اصلی معاهدات )کنوانسیون

 حداقل دستمزدها کدامند؟

است. حداقل دستمزدها از موضوعات مهم این سازمان بوده سازمان جهانی کاراز زمان تأسیس 

شود که بر پایه عدالت اجتماعی در صورتی ایجاد میصلح جهانی پایدار تنها "براساس این دیدگاه که 

ط شرو" اعم ازبهبود ضروری و فوری شرایط کاری  بهدر مقدمه خود  این سازماننامه  اساس، "بنا شود

 است.اذعان نموده  "و قوانین دستمزد قابل قبول برای زندگی

 ر جهتد تعیین سیاستهای دستمزدیاهمیت فیالدلفیا، بر بیانیه نشست در  سازمان جهانی کار، 1944درسال 

ای گذران زندگی و وجود یک حداقل دستمزد بر پیشرفت هایثمرهاز عموم ی منصفانه مندیبهرهاطمینان از "

 2008این موضوع در اعالمیه سال  .کردتأکید  "اینچنین حمایتی دارند  ی کارکنان و کسانی که نیاز بهبرای همه

 این سازمان با عنوان عدالت اجتماعی برای جهانی عادالنه مطرح شد.

املی و تاریخی حداقل دستمزدها سیر تک یدهندهبازتاب  سازمان جهانی کار هایپیشنهادنامهو  5هاکنوانسیون

از یک ابزار سیاسی که بطور منتخب در تعداد اندکی از بخشهایی که دستمزد  حداقل دستمزد چگونههستند، اینکه 

 گشت. مبدلتر شد به ابزاری برای پوششدهی بسیار گستردهکردند استفاده میپایین پرداخت می

  (. 26را تدوین نمود )شماره  6حداقل دستمزدتعیین کننده  سازمانکنوانسیون هانی کار ج سازمان، 1928در سال

این کنوانسیون هم دولتهای عضو را تشویق به اجرای سیاست حداقل دستمزد  همگام با فلسفه ی حاکم بر زمان،

در که )و علی الخصوص مشاغل خانگی( نمود ی مشاغل یا بخشی از مشاغل برای کارگران استخدام شده در همه"

وضع  یا دیگر توافقات که از طریق توافق جمعیی دستمزد یآیین نامه در ثمربخشیخوشایند و  بندها و مواردآنها 

کنوانسیون . شد از این قانون مستثنیحوزه کشاورزی  ."و دستمزدها بطور استثنائی پایین هستندوجود ندارد  شده

کنوانسیونهای به تصویب رسیده ترین یکی از گسترده( 2017)تا سال رأی موافق تا به امروز  105با  26شماره 

در این پیشنهادنامه است.  کامل شده 30شماره پیشنهادنامه  با الحاقاین کنوانسیون  سازمان جهانی کار است.

و اقدامات اجرایی قوی جهت حمایت از کارفرمایان  شوند دستمزدتعیین  مشمول قانونزنان خواست شده تا در

 انجام گیرد. در مقابل رقابت غیرمنصفانهپایبند به قانون 

                                                           
 معاهدات 5

6 The Minimum Wage Fixing Machinery  
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ز قانون حداقل از کارگرانی که پیش از این ا یام، سازمان جهانی کار در طرح توسعه حمایت 21در نیمه دوم قرن 

 دستمزد مستثنی بودند شرکت نمود.

  رزی( را در حوزه کشاو)  کنوانسیون سازمان تعیین کننده حداقل دستمزدکار، سازمان جهانی ، 1951در سال

یون شماره کنوانس درحوزه کشاورزی که مشاغل این کنوانسیون حداقل دستمزدها را به  .(99)شماره  تدوین کرد

این  رأی موافق داشت. 54 تعداد 99یون شماره ، کنوانس2017تا سال  مستثنی شده بودند تعمیم داد. 26

 کامل شده است. 89کنوانسیون با الحاق پیشنهادنامه شماره 

  حث و بررسی بمورد برای ملوانان حداقل دستمزد  تعیین یکدر سازمان جهانی کار برای اولین بار ، 1946در سال

قرر م 2006در سال ریایی کنوانسیون مشاغل د باشد.قانون می این ه تا به امروز نیز مشمولکشغلی  -قرار گرفت 

که در سازمان جهانی )ای توسط کمیته جوینت مارتیم که بطور دوره مبلغیاز آن  نباید که دستمزد ملوانان کرد

 .شود، کمتر باشد( تعیین میآیندکار گرد هم می

که در آن پیشنهاد حمایت را تدوین کرد  یکنوانسیون تعیین حداقل دستمزد سازمان جهانی کار، 1970در سال 

این هدف که  .7(131)شماره است پیش بینی کرده بود مطرح شده 26تری از آنچه که کنوانسیون شماره گسترده

 –ی کارگران تابد که همهتر بیایند این دیدگاه را برمیدستمزدها اجازه ندارند از یک حد قابل قبول و کلی پایین

 از حمایت برخوردار شوند. "دلیلو بی پایین ناروادستمزدهای "باید در مقابل  -به عنوان یک حق قانونی

 8یمزدسیستم حداقل دست کند تاتشویق میدولتهایی که رأی موافق به آن دادند را کنوانسیون این 

 وضع نمایند که: را

 .دهدکه حداقل محرومیتهای حمایتی در آن باشد را پیشنهاد می وسیعیاجرایی حوزه  (1

 کند.حداقل دستمزدها ایجاد می هر چند وقت یکبار ساختاری برای تعیین و تنظیم (2

و اجرای  طرحمشارکت مستقیم در  ،و هر جا و هر زمان که مناسب باشدبراساس اصل مشورت کامل،  (3

 صورتافرادی توسط و برابری قانون حداقل دستمزدهای طرفین کاری است. این طراحی و اجرا بر پایه 

 .دارند رامصالح عمومی کشور  مطرح نمودن صالحیتکه می گیرد 

و های آنها کند که نیازهای کارگران و خانوادهحداقل دستمزد تعیین میبرای  ی )ترازهایی(سطوح (4

 دهند.را مد نظر قرار میعوامل اقتصادی  همچنین

 شوند.میحداقل دستمزدها قانون  اجرای اثر بخششامل اقدامات به جا و مناسب برای تضمین  (5

                                                           
 .406در مورد سیستمهای حداقل دستمزد، پاراگراف  2014تحقیق عمومی سازمان جهانی کار در سال  7
، کنفرانس بین 1/12سازمان جهانی کار: نتایج کمیته مذاکرات متناوب در مورد حمایت اجتماعی )حمایت شغلی(، سند کوتاه مدت شماره  8

 . 2015ام، ژنو،  104المللی کار، جلسه 
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ال ، در حالیکه تا ساستتصویب رسیده به دولت عضو 53 توسط 131، کنوانسیون شماره 2017تا سال 

 کشور بود. 12این تعداد  2000

توصیه ی کشورها و ملل ملی منحصر برای همه، یک حداقل دستمزد 131کنوانسیون شماره  شود کهمتذکر می

 کند.نمی

کند ، این موضوع را روشن میضمیمه کنوانسیون(، 135پیشنهاد نامه اصالح حداقل دستمزد )شماره 1970در سال 

که برای حداقل دستمزدهایی عمومی یا یک سری  اجرای برایدستمزد منحصر  حداقل یک تعییناز طریق  "که 

کنوانسیون شماره  .حمایتی دست یافتپوشش گسترده  توان بهمی "شوداجرا میگروههای مشخصی از کارگران 

ی دولتهای عضو سازمان جهانی کار با این رویکرد که به دنبال تحمیل یک الگوی دستمزد منحصر به همه 131

متفاوت ی اقتصادی و اجتماعی و سطوح )ترازهای( توسعهمختلف  ملی شرایطدهد تا اجازه را به آنها می نیست، این

 9داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1/13وتاه مدت شماره برای اطالعات بیشتر به این منبع مراجعه کنید: سازمان جهانی کار: گزارش کمیته اجرای استانداردها، سند ک 9

 .2014ام، ژنو،  103کنفرانس بین المللی کار، جلسه 
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 ؟نرخ متفاوت برای حداقل دستمزد الزم است چندوجود 

پیچیده و الزم  تا حد"دستمزدها شود حداقل در شرایط و موضوعات سیاسی خاص هر کشور، توصیه می

که بر اساس دالیل  گروههای مختلف کارگریو از تفاوت دستمزد بین  بمانند "ممکن سادهی تا اندازه

همچنین  نیست، جلوگیری شود. کاری تجربهمهارتها یا  ،تحصیلی ویژگیهای معتبر و واقعی از جمله

برای تعیین دستمزدها از طریق توافقات جمعی ایجاد  ایزمینهسیستمهای حداقل دستمزد باید 

 نمایند.

 

 سیستمحفظ سادگی 

هستند  گوناگونمتنوع و سیستمهای حداقل دستمزد  انتخابهای مختص هر کشور،بسته به نیاز و در سرتاسر دنیا، 

بسته به بخش فعالیتی، وظیفه سیستمهای حداقل دستمزد  باشند.پذیر می امکانرویکردهای بسیار زیادی و 

از سیستمهای خیلی ساده که یک نرخ منحصر به ها، در کنار دیگر گزینه شغلی ی جغرافیاییشغلی، و یا منطقه

تا سیستمهای خیلی پیچیده که نرخهای بسیار  شوندشروع می کنندی کشور تعیین میاعمال در همهفرد برای 

 نمایند.مشخص میمتفاوت و گوناگونی 

عمل به در ذات خود خوب یا بد نیستند و بستگی به شرایط دارند.  ی حداقل دستمزدسیستمهای ساده و پیچیده

ی کوچکتری تر است اما محدودهآسانسیستمها و اجرا نمودن آنها  بین آنبرقرار کردن سیستمهای ساده، ارتباط 

توانند میتر سیستمهای پیچیده گیرند.در نظر میداخل یک کشور ی مناطق یا بخشهای مختلف شرایط ویژه برای

 ، اما نیاز به ظرفیت نهادی بیشتری دارند.مختلف به نحو بهتری سازگار باشندبخشها و مناطق با شرایط 

پیچیدگی با  مهارپذیریسطح )درجه( روی ی توجهات همهباید شود، صرفنظر از جایی که سیستم در آن اجرا می

سیستمهایی که  .باشدتمرکز م ، کیفیت آمار دستمزد، و ظرفیت اجرایی اداره کارتوجه به ظرفیت نهادی کشور

و در برخی موارد  را از دست بدهند،خود و اثربخشی خوب وری بهره داردپیچیده هستند، احتمال بیش از حد 

 د.نشوتوافقات جمعی بین کارگران و کارفرمایان  مانعممکن است 

 دستمزدهای زیر حداقل

، به عنوان مثال کنندتعیین میتری دستمزد پایینحداقل های نرخبرای بعضی از گروههای کارگری برخی کشورها 

بخش فعالیتی بر اساس حداقل دستمزدهای متفاوت  دارای معلولیت.برای کارگران جوان، کارگران مهاجر، یا افراد 

برای کارگران با ویژگیهای مختلف تر پایینمنجر به حداقل دستمزد بطور غیر مستقیم تواند می همیا وظیفه شغلی 

 باشند.میتر پاییننرخ ها در اکثریت هستند،  مهاجر کارگران یابخشهایی که زنان  و یا، به عنوان در شغل گردد
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، دستمزدهاشوند، اما منتقدان این های پایین برای تسهیل در ورود به بازار کار تعیین میگاهی اوقات این نرخاگرچه 

این  .تر نیستآنها پایینوری سیستمی که بهرهاند بودهتبعیض احتمالی بین گروههای افرادی اغلب مواقع نگران 

تر توجهی از کشورها اخیراً قراردادهای تعیین حداقل دستمزدهای پایین چرا تعداد قابلممکن است توضیح دهد که 

به جای آن،  اند.عمل آن را محدود نموده وزه و آزادیاند(، یا حاند )برداشتهبرای کارگران جوان را حذف کرده

به  اند.نمودهدوره آزمایشی بدو استخدام را وضع کارگران در برای حداقل دستمزد کاهش  قانون کشورهای مختلف

تواند جایگزین قانون میاین ، و تازه وارد در یک شغل تر کارگران جوانوری بالقوه پایینمنظور در نظر گرفتن بهره

 های نابرابر حداقل دستمزد برای آنها شود.نرخ

پوشش ، افرادی که تحت یطرحدر اینچنین  کنند.برای کارآموزان حداقل دستمزد تعیین می کشورهایک سری 

در طی آموزش عملی حین ساعتهای کاری، در یک نرخ باید  فقط گیرندقراردادهای کارآموزی یا کارورزی قرار می

های نرخبرای کارگران دارای معلولیت  توانمی، ی دیگردر بعضی از کشورهاحقوق دریافت نمایند. و مشخص متمایز

وری با چشم انداز افزایش اشتغال کارگرانی که بهره این دستورالعمل بطور کلی تعیین شوند.تر دستمزد پایین

یک کارگر در صورتی که این نقص او موجب کاهش معلولیت  به هر حال، حقیقت می شود. اجراپایین دارند 

به عنوان  .باشدپرداخت زیر حداقل دستمزد  است، نباید در ذات خود توجیه قانونی بودنوری نشدهظرفیت بهره

اگر کارگر و کارفرما هر دو موافقند که دلیل معتبری برای حقوق کمتر از حداقل کارگر وجود  نیوزیلنددر  مثال

بازرسان اداره کار تنها در صورتی که  تواند به بازرس اداره کار درخواست مجوز معافیت بدهد.دارد، کارفرما می

نع از دریافت حداقل دستمزد کارگر جا است و معلولیت حقیقتاً ماتشخیص دهند که انجام چنین کاری منطقی و به

توانند در فرانسه کارگران دارای معلولیت می از حداقل دستمزد را صادر خواهند نمود. شود، مجوز معافیتمی

 )کمک هزینهدستمزد یارانه دولت از  بتواندکارفرما  که زان و حد معلولیت آنها مستند شودمی تادرخواست کنند 

 .نمایددریافت ( دستمزد
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 چه کسی یا کسانی باید حداقل دستمزدها را تعیین کنند؟

ند، از جمله قانونی کردن مفاد توافقات معین شوهای مختلفی توانند به شیوهحداقل دستمزدها می

بطور انحصاری بر توافق که برای تنظیم حداقل دستمزد  هستندبه هر حال، تنها چند کشور جمعی. 

 .باشندمیجمعی متکی 

ای از کارمندان را تحت که در آنها توافقات جمعی بخش عمدهکشورهایی وجود دارند  معمولبطور 

 دهند.پوشش قرار می

 : حداقل دستمزد در کشورهای شمال اروپا1کادر شماره 

کنند، در یماز توافقات جمعی به عنوان تنها مکانیزم تنظیم حداقل دستمزدهای خود استفاده  سوئدو  دانمارک

ی کارگران صنعتی را نیز آغاز همه ی حمایتی ازهای توسعهاستفاده از مکانیزم نروژو  ایسلند ،فنالندحالی که 

اغلب بر طبق سن، مهارت  ،خشهر ب انحصاری برای حداقل دستمزدقراردادهای  ی این کشورهادر همه اند.نموده

کرات بیشتر کارخانجات و مؤسسات بازرگانی نیاز به مذادر سطح دستمزدهای باالتر  .استکارگر یا سابقه کار 

 آوراند الزامرا امضاء کرده آنتوافقات جمعی فقط برای آن دسته و صنفی که  سوئدو  دانمارکدر  خواهند داشت.

 شش قرار می دهند.کارمندان را تحت پو 84تقریباً % دانمارکو در  89حدود % سوئددر این سیستمها  .باشندمی

 یگستردههای نرخبا  اقداماتتا این سبب شد  2004فرآیند پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا در سال  نروژدر 

ضو جذب دی از کشورهای تازه عکارگران مهاجر زیا و منجر گشت تاتکمیل شوند مورد توافق صنایع  یدستمزد

از  90ود %ست و برای حدجمعی گسترده ا قراردادهایپوشش  ایسلندو  فنالنددر هر دو کشور  در آخر، .نمایند

درصد از  50بر % بالغ به نحوی که ،است توافقات را گسترش دادهاین همه  فنالند کشور شود.اعمال میکارگران 

دهند دستمزدهای جام میمشابه انبا نوع برای همه کارکنانی که کارهای  ایسلنددر  گیرد.را در بر می مشاغل صنعتی

 شود.مذاکره شده اعمال می

؛ 78تا  71از صفحات  اقتباس (،2012حداقل دستمزد اروپایی: چشم انداز شمال اروپا )فافو، نروژ، منبع: ال. الدرینگ و کی. آلسوس: 

ILO توافق جمعی )ژنو،  وروابط کاری  - 1خالصه موضوع شماره : تمایالت به پوشش توافقات جمعی: ثبات، فرسایش یا کاهش؟

2015.) 

پوشش قرارداد جمعی جهت حمایت از حداقل استانداردها برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران در بیشتر کشورها، 

که از طریق توافقات جمعی  حداقل دستمزدهاییعالوه بر  دولت ،بسیاری یکشورهادر بر این اساس  کافی است.
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توانند حداقل میتوافقات جمعی  10است.اتخاذ نمودهنیز را قانونی  حداقل دستمزدهای مصوب ،اندتنظیم شده

وقتی حداقل  ن معناست کهاین بدی نباشند.تر پایینکه از سطوح قانونی تعیین کنند  ایبه گونهدستمزدها را 

 شود.است، حداقل دستمزد مصوب اعمال میباالتر جمعی  توافقاتبعضی  قراردادحداقل مورد مصوب قانونی از 

 

 اصل مشورت کامل

تا جایی  ورا تضمین کنند و همه جانبه کامل  مشورتدر تعیین حداقل دستمزدهای مصوب قانونی، دولتها باید 

ای حداقل در ایجاد و اجرای سیستمهمشارکت مستقیم و برابر طرفین شغلی و کاری را موجبات که امکان دارد 

 فراهم نمایند.دستمزد 

بیشترین  مستقیماًکه  نهاییاولویتها و نگرانیهای آدهد تا می را اجازه این بطور کلی، همکاری طرفین شغلی و کاری

منجر به وبه خود احتماالً نمؤثر قرار داده شوند. این به ، مورد توجه گیرندمیتأثیر را از سیاستهای حداقل دستمزد 

در  تسهیل بهخواهد شد، و همچنین تمایل تعیین شده از حداقل دستمزد و حمایت بیشتر مشروعیت قانونی 

 .داجرای بهینه آن دار

عبارتست از قانون گذاری کاری  طرفین مشارکتترین روش تضمین مشورت و شایع ،در سیستمهای قانون گذاری

 سایر، یا آن، هیأتهای تعیین کننده زددستم کننده ی تعیینهای سه جانبهکمیسیونطریق مؤسساتی مانند از 

نیز ها اورهاشکال دیگر مشبه هر حال،  .اجتماعی و اقتصادی منافع تأمین برای عمومی صالحیت دارای نهادهای

های میسیونکبا هدف و منظور خاص. اگرچه بیشتر  دوجانبهممکن هستند، مانند ارتباطات نوشتاری یا مشورتهای 

گیری ی تصمیمای دارند، اما برخی کشورها )از جمله جمهوری کره( به آنها اجازهدستمزدی نقش مشورتی و مشاوره

 است.نیز داده

 نقش متخصصین مستقل

 ت ملی آمار هستنداادارکنند و نماینده کشور دفاع میهای فنی که از سرمایه عمومی کارشناسان مستقل با تخصص

آوری آمار دستمزدهای پرداختی جمع برایمنابع کافی باید  کنند.ایفا می در تعیین حداقل دستمزد نقش کلیدی

به عنوان گری دولتها، کارفرمایان، و سازمانهای کار همچنینمرتبط با آن اختصاص داده شوند، و دیگر اطالعات 

 باشند.داشته دسترسی گیری بر پایه شواهد باید پیش از همه به این اطالعات یک پایگاه داده برای تصمیم

                                                           
های ی مکانیزمبرای مشخص کردن همه "حداقل دستمزد مصوب قانونی"همانطور که در ادبیات اقتصاد معمول است، در اینجا اصطالح  10

تواند شامل حداقل دستمزدهایی شود که رود. این اصطالح میمیاند به کار حداقل دستمزد به جز آنهایی که از طربق توافقات جمعی مقرر شده

ی و کاری تنظیم با تصمیم یک مقام صالحیت دار؛ تصمیمات هیأت قانونی یا شورای دستمزد؛ یا دادگاهها و شوراهای حل اختالف صنعت

 .کند تفاوت داردی اشاره میگذارکه به فرآیند قانون "مصوب قانونی"تر شوند. این اصطالح با تعریف حقوقی و دقیقمی
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 چه کسانی باید حداقل دستمزدها را دریافت کنند؟

بیشترین  باید به منظورقانون حداقل دستمزد علیرغم توافقات قرارداد شده بین کارگر و کارفرما 

زنان، از جمله ی کارگران مایت یکسان و برابر از همهتوانایی حی کاری، وری و کارآیی در یک رابطهبهره

 جوانان و کارگران مهاجر را داشته باشد.

 ل باشند.پذیر کارگری باید حداقگروههای آسیب مورد بخصوص دراستثناءها 

 

شوند، کارگران مشاغل گروههایی که بیشتر از همه از سیستمهای حداقل دستمزد حذف می از جمله تا به امروز

کارگرانی شامل گیرند، قرار می گروههای دیگری که اغلب مورد استثنا ی کشاورزی هستند.خانگی و کارگران حوزه

ن و کارآموزان یا ورزاد، کارگران تشکلهای اقتصادی کوچک، کارکننکار میکه در شرکتهای خانوادگی  شوندمی

مشغول به اشتغال رد کارگرانی که در قالبهای )اشکال و انواع( غیراستانداتوجه به  اخیراً کارگران دارای معلولیت.

یت از حمای گسترش در راستا ،از طریق فرآیند رسمی سازی و تالشهایی نیز در حال افزایش است کار هستند

 است.صورت گرفته کنندرسمی کار میی که در اقتصاد غیرمورد کارگراناجرای آن در و  قانون حداقل دستمزد

 

 کارگران مشاغل خانگی 

ترین گیرند و اغلب در زمره غیررسمیترین دستمزد را میخانگی از جمله کسانی هستند که پایینکارگران مشاغل 

میلیون نفر از کارگران مشاغل  3/22بر طبق برآوردهای سازمان جهانی کار باشند. حقوق بگیر می کارکنانگروه 

از کل کارگران مشاغل خانگی( همچنان از هیچ حمایتی در برابر دستمزدهای پایین و غیرمنصفانه  5/42خانگی )% 

 11شود.اجرا نمیدر مورد آنها حداقل دستمزد قانون برخوردار نیستند و 

 مند گردند.بهره ،شودبرای کارگران دیگر مهیا می از همان امکاناتی که عموماً بایدنیز کارگران مشاغل خانگی 

هر "که: کند بیان می مشاغل خانگیکارگران سازمان جهانی کار در مورد  2011سال  189شماره کنوانسیون 

در جایی که قانون حداقل مشاغل خانگی عضو باید اقداماتی انجام دهد تا این اطمینان حاصل شود که کارگران 

بدون تبعیض جنسیتی مقرر شده است )مقاله  دستمزدهستند، و اینکه دستمزد وجود دارد تحت حمایت آن 

                                                           
11ILO  ،75-76( ، صفحات 2013: کارگران خانگی سرتاسر دنیا: آمار جهانی و محلی و گسترش حمایت قانونی )ژنو. 
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برای تضمین اصل و ابزاری کلیدی شناسد این کارگران را به رسمیت می اساسیحداقل دستمزد سهم (. 11شماره 

 کار برابر است. به ازایحقوق برابر 

رایط بسیار و یا ایاالت متحده آمریکا در ش کشورهای متعددی از جمله آفریقای جنوبی، برزیل، سوئیساخیراً 

 اند.داده متفاوت اقداماتی جهت گسترش پوشش حمایتی قانون حداقل دستمزد برای کارگران مشاغل خانگی انجام

ستثنی که پیش از این از چنین پوششی م به کارگران مشاغل خانگیحداقل دستمزد قانون ملی  در زمان بسط

 ی رفتار شود.تساو ی کارگران بهبا همهبه تدریج  انجام دادند تا اقداماتیبرخی کشورها  بودند،

زد از همان ابتدا حداقل دستمهمانند کشور شیلی شود که این رویکرد تدریجی و قدم به قدم، شامل مواردی می

افزایش آن با گذشت زمان تا سطح برابر با  وو به تدریج  شودمیتعیین  تر از حداقل دستمزد مصوب ملییینپا

 .یابدمی

در محل کار  تعداد آنهایی را که نیزیک حداقل دستمزد مؤثر و کارآ باید ساعت کاری کارگران مشاغل خانگی و 

غیر نقدی نیز باید  پرداختهای. همچنین در مورد را نیز در نظر بگیرد کنندو یا خارج از محل کار زندگی می خود

اند برای اطمینان از حمایت مؤثرتر از کارگران مشاغل خانگی، بعضی کشورها ترجیح داده محدودیتهایی اعمال شود.

یز حداقل )حداقل دستمزد ساعتی و ن را کنند و هم حداقل دستمزد ماهیانه را مشخصهم حداقل دستمزد ساعتی 

 کنند(. مشخصهر دو را  ،دستمزد ماهیانه

اغل کارگران مشیک فصل مجزا به حداقل دستمزدهای حداقل دستمزد،  تعیینراهنمای کامل دستورالعمل در 

 خانگی اختصاص داده شده است.

 

  اشتغال غیر استاندارد هایشکلکارگران در: 

 قراردادهای مربوط به انواعدیگر  و پیمانیقراردادهای گردند: این موارد میغیر استاندارد اشتغال شامل  هایقالب

، اشتغال مخفی روابط، 12جمله بخشهای چند جانبهاز دیگر قراردادی موقت، کار خدماتی موقت و توافقات  هایکار

 13.و کار پاره وقت غیر مستقلخود اشتغالی 

 بندیطبقهدر تنها چند گروه از آنها اند، استخدام شدهمختلف  توافقات قراردادی چنیناز میان کارگرانی که با این

بخصوص در مورد کارگران  ،موضوعاین  .گیرندقرار می، هستندسیستم حقوقی مناسب خود تحت کارمندانی که 

                                                           
12 multiple parties 

13  ILOژنو،  2015مارس  12-27امین جلسه، ژنو،  323ی حکومتی، : نتایج نشست متخصصین در مورد اشکال غیر استاندارد اشتغال، بدنه(

 (.2016اندازها )ژنو، ها، تعیین چشم: اشتغال غیر استاندارد در سراسر جهان: شناخت چالشILO(. همچنین 2015
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در اینکه  جدای از، وقت صحت داردو کارگران پاره مدت مشخص، کارگران موقت شرکتی با قراردادهای دارای

. به این دلیل، تحت تأثیر قرار دهند را کارگران طبقه ازممکن است این  ایمهم و عمدهاستثناءهای بعضی کشورها 

 ی اعمال شود.مگر اینکه استثناء صریح و روشنقوانین حداقل دستمزد قرار گیرند، پوشش آنها باید تحت 

قرار حقوق و مناسب سیستم قانونی در که را به کارگرانی خود حمایت کاری تا حدی همچنین برخی کشورها 

و شوند، شناخته می "وابسته خود اشتغالی"به عنوان  مشاغلی هستند کهیک دسته  اند.دادهگسترش اند، نگرفته

انون نامه )قآیینبه طور خودکار تحت پوشش  افراد در خود اشتغالی وابسته متفاوت است.کشور  آنها در هرتعریف 

برای  ."گسترش پیدا کرده باشد"این حمایت به آنها ممکن است حال با ایناما مقرر( حداقل دستمزد نیستند، 

ی انجام بطور خصوصی کار کسانی که"هم و  "استخدام شده کارمندان" همکه  "کارگران طبقه"مثال، در بریتانیا، 

است و حمایت شغلی تا حدودی تعریف شدهبه طور خاص ، گیردرا در بر می 14"کنندارائه مییا خدمتی دهند می

 است.به آنها گسترش پیدا کرده

 در حال رسمی شدن اقتصاد غیر رسمی 

 .استمزمان به طور ه آنهارسمی اشتغال رسمی و غیرمیزان کشورهای در حال توسعه های یکی از مشخصهاغلب 

اجرا  ر رسمیدر اشتغال غی کارگران برخی ازرای ب حداقل دستمزد وضع شده در موردمقررات  کشورهااز در بعضی 

قوانین مستثنی  این از استخدام کنند بگیرحقوقکمتر از ده نفر  کههای اقتصادی تشکل د، به عنوان مثال،نشونمی

های در شرکتتر است. برای مثال در کشور پاکستان گرچه کارگران در کشورهای دیگر، شرایط مبهم شوند.می

اما مستثنی نیستند، انین روابط صنعتی از قانون حداقل دستمزد یا قورسمی یا مشاغل رسمی صریحاً بخش غیر

 "خش رسمیر شرکتهای ببرای کارمندان شاغل د قابل اجرا فقط"به صورت از قدیم حمایتهای قانونی را داران سهام

 .اندتفسیر کرده

)شماره  2015در سال  انی کارسازمان جهرسمی به رسمی اقتصاد غیر از تحول پیشنهادنامهاقتباس اخیر از طبق بر 

کارگرانی حداقل دستمزد خود را از های حمایتسازی، از طریق فرآیند رسمیطور تدریجی باید بهکشورها ، (204

 .گسترش دهند در قانون و عمل ،کنندکار میکه در اشتغال غیررسمی 

به اقتصاد  غیر رسمی و تغییر از کارگران و واحدهای اقتصادیتحول در راهنمایی برای تسهیل پیشنهادنامه این 

این امر به  نماید.می مهیافرآیند  در حین ایندر ضمن اطمینان از حفظ و بهبود وضع موجود معیشتی رسمی 

بهبود  عبارتند از اقدامات اجراییاین  نیاز دارد، از جمله اقدامات اجرایی و تبعیت از قوانینها، ترکیبی از انگیزه

برای  قانونیهای کاهش هزینه تحول،این یا امور مالی به عنوان یکی از نتایج  دسترسی به خدمات بازرگانی

                                                           
 (.3)230، بخش 1996سند )اعالمیه( حقوق اشتغال  14
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های مشارکتی و همچنین بازرسی واحدهای اقتصادی خرد و کوچک از طریق ساده نمودن قوانین مالیاتی و نظام

 کاری در اقتصاد غیر رسمی. ترو گسترده ترشدید

  دولتیبخش 

حداقل بر اساس شامل قراردادهایی که  کارقوانین از حوزه  -بطور کامل یا تا حدودی –اغلبکارمندان بخش دولتی 

اجرا برای آنها حداقل دستمزد این دلیل بر این نیست که به هر حال،  مستثنی هستند. اندتنظیم شدهدستمزد 

 یدستمزد استانداردهایکه مشمول  قرار بگیرند و اداری اجراییتوانند تحت پوشش قوانین و مقررات نشود، زیرا می

تا  طور معمولی تعیین شوندتر باید بهپاییناستانداردهای دستمزدی مطالب، برای اطمینان از انسجام  شوند.می

 کمتر از حداقل دستمزد نباشند.
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 حداقل دستمزد باید در چه سطحی تعیین و تنظیم شوند؟

تر خیلی پاییندر سطح اگر تعیین و تنظیم سطح آن باشد.  تعیین حداقل دستمزد،بخش شاید چالش برانگیزترین 

 یا فقر کاری دستمزد پایین ناروا های آنها در مقابلتأثیر کمی در حمایت از کارگران و خانواده ،شود از حداقل وضع

اثرات  یا /وشود کمتر می تبعیت کارفرماها از آنهابیش از حد باال باشند، حداقل دستمزدها اگر  .خواهند داشت

 خواهند داشت.اشتغال  بر منفی شدید

 ،استتأکید شده (131)شماره  1970در سال  حداقل دستمزدعیین تدر کنوانسیون متعادل ویکرد از اینرو، یک ر

 :که کندبیان می 3شماره  بنددر 

 حداقل دستمزدهاسطح در تعیین  ملی شرایطو  اقدامات باید تا حد ممکن و به درستی متناسب باعناصری که 

 باشند:در نظر گرفته شوند شامل موارد زیر می

نه زندگی، مزایای تأمین ، هزیا، با در نظر گرفتن سطح عمومی دستمزدهاهای آنهکارگران و خانواده نیازهایالف( 

 .در کشور نسبی زندگی سایر گروههای اجتماعیاجتماعی و استانداردهای 

باال  حفظدستیابی و  مطلوبیتوری و درجه فاکتورهای اقتصادی، شامل ملزومات توسعه اقتصادی، سطح بهرهب( 

 سطح اشتغال.بودن 

فزایش حداقل ممکن است اکه فاکتورهای اقتصادی حالی. درکامل و جامع نیستندقابل درک است که این معیارها، 

فراتر از حداقل  یبرای باال رفتن حداقل دستمزد یفرصتتوانند میاما در دیگر موارد، د، ندستمزدها را تحمیل کن

 هایشان ایجاد نمایند.اولیه کارگران و خانوادهنیازهای 

 منظم انطباقو  اصالحاتنیاز به 

نیاز به  مدتهر چند ح حداقل دستمزد های زندگی و دیگر شرایط اقتصادی، سطبا توجه به تغییرات در هزینه

 منجر به فرسایشهای کاالها و خدمات در هنگام باال رفتن قیمتاین کار ممکن است عدم انجام  دارد. اصالح

 در زمان افزایش یدستمزدنابرابری بیشتر  منجر بهیا  ،گیرندحداقل دستمزد میکه  شودقدرت خرید کارگرانی 

 گردد.دستمزدها سطح عمومی 

توافق  به در مورد آن الزم بدانندتجدید نظر در حداقل دستمزد را هر زمان که توانند میطرفین کاری ها و دولت

بال تکلیفی و با  هم کارگران و هم کارفرمایان، ثابت ، در صورت فقدان یک دوره متناوببه هر حال .کلی برسند

 و منظم ثابت های تناوبیدر کشورهایی که این دورهاست مشاهده شده .خواهند شدمواجه  عدم اطمینان نسبی

طوالنی بسیار  مدتبرای  ، این حداقلحداقل دستمزد در گاهی اوقات به دنبال اصالحات ناگهانی بزرگوجود ندارد، 
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باعث کند، بلکه را تضعیف می حداقل دستمزدقانون  قابلیت اجرایینه تنها  کاراین  د.مانبدون تغییر باقی می

 مواجه گردند. بزرگتریچالش  باها افزایش هزینه برای کاهش هاشرکت شودمی

 6برخی کشورها هر  دهند.تغییر میحداقل دستمزدهای خود را  میزان ههر سال جهانی کشورها ،مواردبیشتر در 

 اعمالاین تغییر را ساله  2های زمانی در حالی که بقیه کشورها با فاصله دهند،میک بار این کار را انجام ماه ی

 که ترتیببدین باشد،  ترمناسب تغییرات ساالنه ،های تورم پایین یا متوسطدورهدر رسد نمایند. به نظر میمی

و کارگران به ی مطابق با شرایط در حال تحول اقتصادو اجازه اصالحات منظم  مقتضی و به جابینی قدرت پیش

 .دهدمی کارفرمایان

 کاری طرفینو  دولت 15مبتنی بر شواهدفرآیند مذاکره 

 پیرامون ها و گفتگوهابرای هدایت بحث ص و معینیمعیار مشخکه  کندایجاب میرویکرد مبتنی بر شواهد یک 

های شاخصثبات نظرات خود ا ها و طرفین کاری برایدولت همچنینوجود داشته باشد،  ح حداقل دستمزدسط

برای  دارند در نظره ک اصلیر معیاآن رفین کاری بر سر ها و طهنگامی که دولت ارائه دهند. و مؤثق آماری معتبر

د داخل یک چارچوب توانمی مذاکرات در آن حال، به توافق برسند نماینداستفاده از آن  تعیین حداقل دستمزد

 .صورت بگیردمشترک 

ها و طرفین کاری مورد استفاده قرار مشترک که در مذاکرات و گفتگوهای دولت های آماریشاخصبرخی 

 اند:مورد بحث و بررسی قرار گرفتهگیرند در ادامه می

 

  های آنهاکارگران و خانوادهبرآورد نیازهای 

اکتورهای فدر نظر گرفتن  عیندر که تعیین شوند باید در سطحی معنادار باشند حداقل دستمزدها اینکه برای 

 .دندهقرار پوشش تحت  نیازهای کارگران و خانواده های آنها را ،اقتصادی

کافی های آنها ادهانوکارگران و خمرتفع نمودن نیازهای موجود برای  میزان حداقل دستمزد کنونیآیا ارزیابی اینکه 

 باشد. یچالش برانگیز یمسألهتواند ، میاست یا خیر

؛ بطور جداگانه و منفک از دیگر عوامل در نظر گرفته شوندتوانند های آنها نمینیازهای کارگران و خانواده اینکه اول

طرفین کاری های دیدگاهبا در نظر گرفتن  کشور و اقتصادی و اجتماعی یبا سطح توسعه مرتبطباید  نیازهااین 

بستگی به اندازه کارگران  نیازهای خانوادهدهی برای پوششحداقل دستمزد  کافی بودن ،دوم .مشخص شوند

                                                           
 based-Evidenceشاهد محور؛  15
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حداقل دستمزد که خانواده  اعضایتعداد به  وابستههمچنین  کارگر متفاوت است،در مورد هر دارد که خانواده 

  .است به هزینه محل زندگی آنهانیز و  گیرندمی

ثال توسط مبرای های مختلفی انجام شود، به روشتواند میهای آنها خانوادهنیازهای کارگران و  حال، برآوردبا این

با تعداد نفرات  ی اواما رضایتبخش برای یک کارگر و خانواده ساده یک زندگیاولیه ی  یارزیابی میانگین هزینه

رزندان و مشارکت صیل فسالمت، تحمثل های ضروری ذا، مسکن و دیگر هزینههزینه غ نمودنسر جمع با استاندارد 

ه کار گرفته ب "دستمزد برای زندگی کردن"های در برآورد آستانهاین رویکردی است که معموالً  .در اجتماع

از متوسط درآمد  معینیک نسبت برابر با ند  توانیا خط فقرهای نسبی مینسبی نیازهای  به عبارت دیگرشود. می

 تعریف شوند. –درصد  60گاهی اوقات  – خانوار

 

 ها و هزینه زندگیافزایش قیمت 

مورد حداقل دستمزد در اصالحات  ی هستند کهموضوعات مهمتریناز ها و هزینه زندگی قیمت کلیافزایش سطح 

حداقل ارزش در نتیجه پول و ارزش واقعی با گذشت زمان  تورم کهو به این دلیل است  گیرندتوجه قرار می

گیرد، شاخص ها مورد استفاده قرار میتغییرات قیمت ثبتکه برای  هاییشاخص ی ازیک .دهدکاهش میرا دستمزد 

 توسط خریداری شده سبد کاال و خدماتهای سیر تحولی قیمتاین شاخص  .16باشدمیقیمت مصرف کننده 

نحو به شاخص قیمت مصرف کننده مفهوم در بیشتر کشورها . کندمی دنبال درطول زمانرا مصرف کنندگان 

 قابل دسترس هستند.دوره کوتاه زمانی هر از  پسمعموالً نمودارهای ماهیانه . استشده ریزیپایه مطلوبی

این  گیرند کهبتصمیم ممکن است بعضی از کشورها  کنند.منتشر میمتفاوتی  هایشاخصکشورها گاهی اوقات 

 شدن از رتأثمکسانی هستند که بیشترین احتمال از جمله زیرا  ،را برای فقیرترین خانوارها محاسبه کنند شاخص

های غذا که قیمتمواردی  درقیمت مصرف کننده شاخص ، خصوصبه  در مورد آنها وجود دارد.حداقل دستمزد 

 بخشزیرا خانوارهای فقیر معموالً  ،ای داردکاربرد ویژه استدا کردهافزایش پی هاقیمتکلی میانگین  تر ازسریع

 .کنندمی غذاصرف خرید بیشتری از درآمدشان را 

پیش  تورم ازاده استف ،یک پیشنهاد جایگزین، نخواهد شد تکراردوباره در آینده  حتماًگذشته به دلیل اینکه تورم 

با نرخ تورم مؤثر و معموالً  ها، برآوردهای تورم آیندهبینیپیشغلب همچون ا، به هر حال. استآینده  یبینی شده

 متفاوت خواهد بود.واقعی 

صورت به هاتخمینکه شوند  ارائه جاییتوانند در میهستند  که براساس نتایج گذشته "تغییرات اصالحی"بنابراین، 

 .تفاوت دارند واقعی های مؤثرنرخ با قابل توجهی

پرمخاطره دار در شرایط تورم شتابممکن است ، باالتر از یک سطح مشخص و خودکارگذاری شاخصبه هر حال، 

 .گردد "هزینه-دستمزدمارپیچ تورمی "باشد و منجر به 

                                                           
16 CPI 
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  وری نیروی کاربهرهرشد اقتصادی و 

نابراین آنها بدهند. نظر قرار مداقتصادی را  فاکتورهایباید  سطح حداقل دستمزد تعیین در هنگام سیاستگذاران

 کنند.یم مشخص وری نیروی کاربهرهبرای  مرجع و مأخذیطور مکرر به در این امر

در مورد اطالعات ضمنی و قرینی با توجه به شرایط موجود سرمایه و تکنولوژی در کشور  وری نیروی کاربهره

در نظر گرفتن همچنین  17.دهددر اختیار قرار میرا  متوسطتوسط یک کارگر  تولید شده محصولارزش بازار 

های میوهای از سهم عادالنهدهد که کارگران برا اطمینان این تواند میدر اصالحات منظم  وری نیروی کاربهره

 کنند.پیشرفت اقتصادی دریافت می

 GDPبه ازاری هر کارگر، یا  18تولید ناخالص داخلی در یک کشور معموالً به عنوان نیروی کاروری بهرهمیانگین 

که حداقل دستمزدها در سطوح همچنین هنگامیشود. می شناخته و سنجیدهانجام شده  کار-ساعتبه ازای 

 .هستند و مفید کاربردیبخش -سطحوری اطالعات بهرهشوند، مختلف و در صنایع گوناگون تعیین می

فزوده تعیین کمیت ارزش ا است. برای مثال دشوار وری نیروی کاربهرهسنجش  هابخش از ، در بعضیطریقهر  به

 19رود.به شمار می خاصیا در مشاغل خانگی یک چالش در بخش آموزش و 

های غیرمستقیم مانند شاخص رشد خود، از تعدادی شاخصای در تنظیمات دوره بسیاری از کشورهادر حقیقت، 

برای یل زل کشور بربه عنوان مثاکنند. به ازای رشد سرمایه استفاده مییا شاخص ناخالص داخلی ناخالص داخلی 

ا از جمله کاستاریکا د. دیگر کشورهبرمیکار به را تورم قیمتی و رشد ناخالص داخلیتنظیم حداقل دستمزد خود 

 دهند.رشد اقتصادی گذشته افزایش می دستمزد را با تورم همراه با سهمحداقل 

 

 های نیروی کار و اشتغالاثر احتمالی بر هزینه 

ن حداقل اجرای قانوتحت تأثیر احتماالً نسبت کارمندانی است که مورد توجه، آماری  هایشاخصیکی دیگر از 

 کلیساختار  برتمزد اثر احتمالی حداقل دس ،این شاخص گیرند.میزایش حداقل دستمزد کنونی قرار یا افدستمزد 

 نماید.ی قانونی آن را ثبت میدستمزد و الیحه

های همچنین برای گروهو ای یا صنعتی ی، منطقهتواند در سطح ملاند مینسبت کارگرانی که تحت تأثیر قرار گرفته

تری رک عمیقدو جداگانه منفک  این آنالیزهای محاسبه گردد.قومیت و ...( معینی از کارگران )براساس جنسیت، 

ر اقتصاد که به دنیز شناخت بهتری از افراد، مناطق یا صنایعی  و هر بخش یا گروه کارگران بیناز توزیع دستمزد 

 .گذارندمیاحتمال خیلی بیشتر یا بدون هیج منطقی متأثر از حداقل دستمزد قرار خواهند گرفت در اختیار 

                                                           
17OCED: دستورالعمل  –وری سنجش بهرهOECD(.2001وری صنعتی )پاریس، وری کل و رشد بهرهگیری رشد بهره. اندازه 

18 GDP, یا شاخص رشد ناخالص داخلی 
های ملی )نیویورک، پالگریو مک میالن، حساب وری دستگاه اجرایی وای. آتکینسون: مقاله آتکینسون: گزارش نهایی سنجش خروجی و بهره 19

2005.) 
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دی روی حداقل دستمزد خیلی باال یا خیلی پایین تعیین شود، ممکن است تأثیر غیرمنظره و بسیار زیااگر 

موجب تورم قیمت شود،  توانداین به نوبه خود مید. باید بپردازند داشته باشهای نیروی کاری که کارفرمایان هزینه

 به صادرات ضربه بزند و سطح اشتغال را کاهش دهد.

 گذارد ضروری است.نظارت بر اثراتی که حداقل دستمزد بر اشتغال میاز اینرو، 

اینکه آیا  بر سر یبسیار هایبحث قرار دارد وحداقل دستمزد  تحقیقات که در رأسمدتهاست  تأثیرات بر اشتغال

 .ود داردوج ،گذارد یا خیرحداقل دستمزد بر مشاغل، تعداد کارمندان و ساعتهای کاری اثر می

سانی زندگی کتأثیر آن در بهبود بر  حمایت از حداقل دستمزد اساس "اند بیان کرده لفسانوو  بلمنهمانطورکه 

خود را از کار شود افراد زیادی اگر حداقل دستمزد منجر  پذیری را در بازار کار دارند.بیشترین آسیبکه است 

 20."آیدپیش میهای مرتبط با آن به مزایا و هزینه در موردسؤاالت جدی  دست بدهند،

 

  دستمزد به دستمزد میانینسبت حداقل 

به دستمزد متوسط یا ای دارد، نسبت حداقل دستمزد ی گستردهدر آخر، یک شاخص آماری کاربردی که استفاده

بسیار زیادی قرار دارند، دستمزد دستمزدهای متوسط تحت تأثیر معیارهای همانطورکه  دستمزد میانی است.

 دستمزد در آنها بسیار زیاد است. در کشورهایی که نابرابریدهد، به خصوص معیار بهتری ارائه می21میانی

بین های حداقل دستمزد به طور معمول در اقتصادهایی که درآمد باال دارند محدودهدهد نشان می 1نمودار شماره 

 اغلب آنبه متوسط دستمزد نسبت حداقل در کشورهای در حال توسعه،  دستمزد میانی هستند.درصد  60تا  40

که دستمزد میانی  کسی خیلی اوقاتاین واقعیت باشد که در این کشورها  توانددلیل این موضوع می است. باالتر

ارگران و به نیازهای ک گاهی اوقات توجهاتکم درآمد است. بنابراین،  به نسبتگیرد می)متوسط دستمزد( را 

ورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته باالتر حداقل دستمزد در این کشهای آنها منجر به نسبتهای خانواده

 کارمندان رسمی شکافی بین دستمزد میانگین )باالتر( ممکن است در اقتصادهای در حال توسعههمچنین  شود.می

برند و کارمندانی که میانگین دستمزد زد هستند یا از آن سود میکه به احتمال زیاد تحت پوشش حداقل دستم

باید به این نکته توجه به این طریق، شته باشد. دا دوجوگیرند شامل کارمندان غیررسمی میتر( سراسری )پایین

 .توانند گمراه کننده باشندمیاللفظی تفسیر شوند هنگامیکه کامالً تحتاین نسبتها شود که 

 

                                                           
(، 2014دهد؟ )مؤسسه تحقیقات اشتغال دبلیو. ای. آپجان، کاالمازو، ام آی، دی.بلمن و پی. ولفسان: حداقل دستمزد چه کاری انجام می 20

 .21صفحه 
گیرند، دستمزد می 15و  9، 7، 6، 5ماهیانه به ترتیب  نفر دستمزد 15دستمزدهای میانیبربه دستمزد متوسط اشاره دارد. برای مثال، اگر  21

 خواهد بود. 7میانی 
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 وری در کشورهای منتخب. نسبت حداقل دستمزد به دستمزد میانی و بهره1شماره نمودار 

؛ یو.رانی، پی. بِسلِر، 2015)پایگاه آمار( ،  OECDاشتغال و بازار کار درآمدها: حداقل دستمزدهای متناسب با دستمزدهای میانی، : OECDمنبع: 

، 152، جلد 2013، در مجله بین المللی کار، "در حال توسعهل دستمزد در کشورهای پوششدهی و مطابقت با قانون حداق"ام. اولِز و اس. رنجبر: 

 .411-442، صفحات 3-4شماره 

 

که  توانند در ارزیابی سطوح حداقل دستمزد کاربردی باشندمیدر صورتی هایی اینچنین شاخصاز این جهت، 

ها یا مناطقی به منظور شناسایی گروه تکمیل گردند.مختص هر کشور  و ترهای اصالح شدهبا تجزیه و تحلیل لزوماً

باید در یک سطح نسبتهای سطح کشوری  ،که بیشترین احتمال را دارند تحت تأثیر حداقل دستمزد قرار بگیرند

 محاسبه شوند. نیز و براساس بخش، جنسیت و منطقهتفکیک شده 

 

 بندی()جمع آمار و ارقامکنار هم قرار دادن 

طرفین شغلی نیست،  ات بینهای آماری پیدا کردن جایگزین برای مذاکرات یا توافقهدف از شاخصمسلم است که 

برای تعیین سطح نهایی و ارقام این آمار توان از میچگونه  ی آنهاست.بلکه بیشتر بسترسازی برای مذاکرات آگاهانه

 ؟نمودحداقل دستمزد استفاده 

بندی شوند. برای مثال احتماالً رتبهدرجه تا باالترین  درجه اهمیت ترینیینتوانند از پاها میاین شاخصاول اینکه، 

که د داشت نبرای حداقل دستمزد وجود خواهچندین معیار بالقوه های آنها براساس نیازهای کارگران و خانواده

 شوند. ندیه برتبتوانند می
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به که ، بندی شوندعوامل اقتصادی رتبه یدر دستهتوانند میهای دیگر شاخصهرکدام از معیارهای همچنین 

را پوشش ها ی شاخصها همهوقتی که محدوده .شودمیایجاد ارها طیف وسیعی از معیبرای هر شاخص  موجب آن

دولتها و طرفین شغلی ممکن است که است ی کلی از نمودارهایی نتیجه محدوده، ()با هم ترکیب شده باشند دهند

 کنند.بر سر آن مذاکره بخواهند 

تواند تصمیم بگیرد که می هر دسته و حزب، و آزموده شوند نیز توانند به طور جداگانهها میبا اینحال، شاخص

برای حمایت بعضی کشورها ممکن است ، د. برای مثالاهمیت ده شاخص به چه میزان به هرمذاکره برای پیشرفت 

بدهند، درحالیکه کشورهای دیگر ممکن است به  نیازهای ضروریارزش بیشتری به از یک کارگر و خانواده او 

 دهند.ارزش بیشتر وری پیشرفت بهره

ها باید مورد د، این فرمولنشوهای ریاضی استفاده میاز فرمولهای حداقل دستمزد ای نرخبرای اصالح دورهاگر 

 .کار روندبهمذاکرات طرفین قرار بگیرند و به عنوان جایگزینی برای  فین شغلیبحث طر

 

 استراتژی میان مدتیک اتخاذ 

های کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد. یک اصالح عادی گرایشی به تمرکز بر شاخص ایدر اصالحات دوره

 طور طبیعی ارزش بیشتریبهتورم قیمتی یا رشد اقتصادی  از جملهعوامل  ی ازی محدودبه دسته حداقل دستمزد

انداز بلند طبیعی است، متصدیان تعیین حداقل دستمزد باید چشممعمول و  یدر حالیکه این رویکرد .خواهد داد

حداقل دستمزدها در کشور  در مورد وضعیت دقیقاه گزارش نها باید گاه به گاز اینرو آ .نظر بگیرنددر  مدت را نیز

 .منتشر کنندرا 

ازهای اولیه یک دهی نیپوششبرای کافی  رسیدن به سطح حداقل دستمزداهداف بلند مدت ممکن است رخی ب

کاهش یافته؛ تا حداقل  ی کهبا عدم انطباق اجرای کارآمد و مؤثر حداقل دستمزد؛ اطمینان از اوی کارگر یا خانواده

خط مشی حداقل زی قرار دادن سازمینه .باشد بگیرکارمندان حقوقبرای و فراهم نمودن یک پوشش جامع و فراگیر 

دارند تحت تأثیر تغییرات ساختاری قرار تر که در آن عوامل اقتصادی و دستمزدها عوسی یاندازچشم دردستمزد 

 باشد.نیز سودمند می

 اطمینان به ضرورتو های آنها نیازهای قانونی کارگران و خانوادهاند که شکافی میان بسیاری کشورها دریافته

حداقل دستمزد یک طور منحصر فقط حذف این شکاف در سیستمی که به پایداری شرکتهای تجاری وجود دارد.

و اشتغالی نامطلوب ممکن نیست. این مقاله این کار بدون اثرات اقتصادی احتمال ممکن نخواهد بود، حداقل  دارد

به عبارت دیگر،  -بلند مدت وجود داشته باشد  بهباید یک هدف میان مدت  سیاستدهد که برای این پیشنهاد می

 کار برده شود.به اصالحات پیوسته و تدریجی از بین بردن این شکافباید برای 

 

 



28 
 

 هانظارت بر اثرات حداقل دستمزد

یافته شده نتایج  .استشاهد محور سیستم یک کلیدی برای  ینظارت بر اثرات حداقل دستمزدها عنصر

ن ولتها و طرفیسمت دبه خود را بازگشت  مسیرباید حداقل دستمزد،  شدیداثرات ارزیابی تحقیقات از 

آگاه  آمدد خواهنبه وجود سیستم در  یا تغییر اصالح در پیکه  ی واراز گردشهای دایرهو  انندبگردشغلی 

 باشند.

در مورد اثر حداقل دستمزد بر متغیرهایی مانند دستمزدها،  یتحقیقاتهای گزارشباید به  کاریدولتها و طرفین 

درآمدی و فقر دسترسی ، نابرابری اشتغال، غیر رسمی بودن مشاغل، ساعات کاری، شکافهای جنسیتی پرداخت

ف خانوار، اجزای مختلف تقاضای جمعی شامل مصرو روی قیمتها همچنین تحقیقات باید بر اثرات  داشته باشند.

تا اطمینان  گردندمعتبری باید استفاده متفاوت و های روش .نظارت کند پذیری صادراتی یا رقابتگذارسرمایه

 22.ها نیستدر انتخاب روش تعصبنتایج ناشی از این که  حاصل شود

اثر  ارزیابیر به منظو اطالعات بکار برده شده برای این هدف باید به موقع، جامع و بدون تبعیض جنسیتی باشند.

زم است اطالعاتی روی اقتصاد داشته باشد، ال ممکن است اصالح آناتی که سازی اثرشبیهیا حداقل دستمزد، 

 و بررسی آوردبردر بسیاری از کشورها، یک  .نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور باشند که تا جای ممکنداشته باشیم 

داره آمار ملی، این با همکاری اتا حد زیادی این نیازها را برطرف خواهند نمود. در برخی موارد، کار  اجمالی نیروی

برداری در مقیاس باال از توانند اصالح شوند برای شامل شدن سؤاالت در مورد حقوق یا برای نمونهبرآوردها می

امیبیا انجام ل همانطورکه اخیراً در ن، مانند کارگران خانگی یا کارگران مهاجر، به عنوان مثایک جمعیت خاص

 است.شده

انتقاداتی در مورد گیری هستند، از آنجایی که برآوردهای خانوار و نیروی کار مستعد خطای اندازهطور یقین، به

 خوداظهاری درآمدی، حقوق و ساعات کاری. در موردخصوص د، بهآنها وجود دار

را  دست آمده از برآورد نیروی کارتوانند تجزیه و تحلیلهای بهمی ساختاری هایرسیبراز جمله  گردی هایرسیبر

مانند کارگران در مستثنی هستند  ختیاز برآوردهای زیرساهایی که اغلب توجه به گروههرحال، به. نمایندکامل 

 د.دارزیادی اهمیت  اقتصاد غیر رسمی، شرکتهای خود اشتغال یا شرکتهای با اندازه کوچک یا متوسط .

های اطالعاتی متعاقب که برای تعیین و اصالح آنها را از تجزیه و تحلیلبرآوردها، ها از نمودن این گروه استثناء

 کند.مستثنی می شوند نیزاستفاده میحداقل دستمزد 

                                                           
ها دهند؟ بررسی تحقیقات و روشدی. بلمن و پی. ولفاسان را ببینید: حداقل دستمزدها در کشورهای در حال توسعه چه کاری انجام می 22

 (. قابل دسترسی در این سایت:ILO ،2016)ژنو، 

en/index.html--/lang463192http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_ 

 

http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_463192/lang--en/index.html
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 و اشتغال دستمزداثرات 

تند، حداقل هس مفید اثرات آناگر حداقل دستمزد باشد. مثبت و منفی به دنبال کشف اثرات باید  سیستم نظارتی

ر میان کارگرانی که د وقتی. شودهای کارگری وهحقوق برخی از گرافزایش  منجر به باید تعیین شده دستمزد

جنسیتی پرداخت را شکاف باید ن شده تعییحداقل دستمزد  ،زیاد است گیرند تعداد زنان بسیاردستمزد پایین می

ی انطباق با آن، درجهدهی قانون ح حداقل دستمزد و پوششگی به سطاما اثر کلی دستمزد بست نیز کاهش دهد.

اثرات کاهش  گیرند دارد.حداقل میکارگرانی که باالتر از روی دستمزدهای  "کاهش نقدینگی"قانون و اثرات 

یا ماهرتر  تراسابقهحداقل دستمزد باالتر، کارگران بی به عنوان نتیجهشود که هنگامی بیشتر مینقدینگی 

 .کنندرا از طریق توافق جمعی یا فردی تقاضا می یدستمزدهای باالتر

 بسیار زیادیثیرات تأ ممکن استکه روی دهند نیز در حداقل دستمزدی به دلیل تغییرات توانند میاثرات فرعی 

 داشته باشند.بر پرداخت دستمزد در بخش دولتی 

مختلف و است که در کشورهای معلوم شده وبرانگیزتر است بحثاثرات حداقل دستمزد بر اشتغال مذاکره بر سر 

اگرچه "این نتیجه را حاصل نمود که بانک جهانی اخیر  بررسی .باشندمی متفاوت های گوناگون انجام شدهبررسی

های طبق تحقیقات گذشته طیف وسیعی از برآوردهای متفاوت وجود دارند، روند در حال پیدایش در بررسی

ین گونه است که اثر حداقل دستمزد روی اشتغال معموالً جزئی و غیرقابل توجه )و در برخی موارد پیشین بد

نظارتی های به اهمیت برنامه های مختلفبررسی از کشورها ودست آمده اما تفاوت در نتایج به 23مثبت( هستند.

 .شاره داردپذیر کارگران اآسیبخصوص روی قشر و بهاشتغال  رویمختص هر کشور بر اثرات حداقل دستمزد 

های عضو این سازمان برای ارزیابی اثر حداقل دستمزد در سالها اخیر، سازمان جهانی کار با تعدادی از دولت

یک حداقل دستمزد  2014ورد که برای اولین بار در سال است، کشورهایی شامل مکزیک و کیپهمکاری نموده

 ملی تعیین نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
از قراردادهای اشتغال تا بیمه بیکاری )واشنگتن، گروه بانک اِی. کودو، دی. روبالینو و ام. وِبِر: متعادل نمودن اصالحات برای پیشرفت مشاغل:  23

 (.2015جهانی، 
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 روی از قانون را ترویج دهیم؟چگونه پی

های آنها ده، نه تنها برای کارگران و خانواداشته باشدقانون وجود  ی ازعدم پیروباالی  یدرجههر جا که 

 بد و منفینیز عواقب بلکه برای کارفرمایان تابع قانون  تبعات منفی دارد، که حقوقشان نقض شده

ای غیر منفعت هزینه کنندشرکتهایی که غیر قانونی عمل میبه  عدم تبعیتاین  از این جهت کهدارد، 

 دهد.قانونی می

در میزان عدم تبعیت از قانون  تفاوتهای زیادی به طور معمولکشورهای دنیا های جمعیتی مختلف میان گروهدر 

ایسه با مقبه نسبت مناطق شهری و در اقتصاد غیر رسمی در در مناطق روستایی اغلب  موضوعوجود دارد. این 

های قومی و اجتماعی محرومی هستند، معموالً همچنین ازاینرو که زنان گروه تر است.دهراقتصاد رسمی گست

میان صنایع  این عدم پیروی از قانون در احتمال بیشتری وجود دارد که دستمزدی کمتر از مردان دریافت کنند.

 بیشترآن به تمایل های بزرگ تر به نسبت شرکتهای کوچکبدین صورت که در شرکتمختلف نیز متفاوت است، 

 است.

تجزیه اهمیت جرای آنها، او پیگیری درست راهبردها و اقدامات برای تطابق با قانون و  انجام، ریزیبرنامهبه منظور 

 است. بسیار زیاددهند که اطالعات موجود اجازه میتا حدی عدم پیروی و الگوهای  وسعتکامل و تحلیل 

 

 اجرایی اقدامات

 بهبود یابد:موارد زیر  از جملهاز طریق انجام تعدادی اقدامات تواند تبعیت از قانون می

 

 ی آگاهیدهندهرسانی و افزایشهای اطالعکمپین .1

احتمال که کارگرانی که از حقوق خود آگاه بودند  به دست آمدهمتحده تانزانیا این نتیجه برای مثال، در جمهوری 

در  2010در سال  24دستمزد دریافت کنند.آگاهی و طبق قانون همین اساس که بر بیشتری وجود داشت 

 فرآیندهایدر مورد طالعات آگاهی را با اافزایش که  راه اندازی شدحداقل دستمزد کاستاریکا، یک کمپین ملی 

بود که به و جدید یک خط تلفن مستقیم  راه اندازی یکی از ویژگیهای اصلی کمپین ترکیب نمود. پیروی از قانون

ی دهندهفعالیتهای افزایش گزارش دهند. صورت ناشناسو به راحتیهای حقوقی را بهتخلفداد اجازه میکارگران 

ی توانند با تکیه بر محدودهتوسط دولت و طرفین کاری انجام شده میکه انتشار اطالعات و راهبردهای آگاهی 

 های تلویزیونی و رادیویی باشند.کانالهای ارتباطی شامل اینترنت و شبکه وسیعی از

                                                           
، در اس. لی و دی. مکان "گیری کارآیی معیارهای قانونی در یک کشور در حال توسعهتأثیر مقررات کار: اندازه"اس. لی و دی. مکان:  24

 .291-312(، صفحات 2011انی کار، )وهمکاران(: تنظیم مقررات برای کار در خور و مناسب )ژنو، سازمان جه
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 :و کارفرمایان سازی برای نمایندگان کارگرانفعالیتهای ظرفیت .2

دهد حداقل دستمزد در سطح مورد توافق نمایندگان ازه میکه اج –تعیین حداقل دستمزد یک فرآیند مشارکتی 

ی آن و نیز در نتیجهبا طرفین شغلی  ترونینرخ قان موجباتتمایل دارد که  -شودو کارفرمایان تنظیم  کارگران

ریزی برنامهدر  مشارکتدر کنار توانند سازمانهای کارگری و کارفرمایی می تسهیل در تبعیت از قانون را فراهم نماید.

مهیا و مشاوره و پشتیبانی مرتبط با آن را منتشر کنند عضای خود ا برایها را اطالعات حداقل دستمزدها، نرخ

عدم  حاصل شود کهاطمینان  تا کمک کندتواند میبرای این نمایندگان آموزشی  هایها و دورهکالس نمایند.

 یا درک اشتباه نیست. دلیل آگاهی کمبه پیروی از قانون 

 

 :فعالیت جمعی وطریق شکایت فردی خود از ی حقوق برای مطالبهتوانمند ساختن کارگران  .3

مدافع منافع کارگران بقیه به نمایندگی از که نمایندگان اتحادیه یا کارگرانی که  گویدقانون مصوب میدر فیلیپین 

سازمانهای در کشورهای دیگر،  باشند.آنها همراه بازرسان اداره کار هستند باید همیشه در طول بازرسی و بازدید 

 به خاطر دستمزدهای پرداخت نشده به دادگاه شکایت ببرند.ذینفع  کارگران طرفاز توانند کارگری می

 

 :اقدامات برای رسمی سازی اقتصاد غیر رسمی .4

در مورد تغییر از اقتصاد غیر رسمی به  2015سازمان جهانی کار در سال  204شماره اخیر بر طبق پیشنهاد نامه 

تدریج و بیش از پیش حمایتهای قانونی و عملی خود به سازی، از طریق فرآیند رسمی، کشورهای عضو باید رسمی

به  تواندنشر اطالعات می. را از اجرای حداقل دستمزد در مورد کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی افزایش دهند

طور به دستمزدی که استاندارد در آنجا کهبهبود دهد،  نیز تبعیت از قانون را حتی در اقتصاد غیر رسمی خوبی

تواند نقش راهنمایی کننده برای تعیین دستمزد ایفا نماید و انتظارات و رفتار می استشناخته شدهگسترده 

 .یبه اصطالح اثر فانوس دریای –رگران و کارفرمایان را تغییر دهد کا

 

 :های هدفمند کاریبازرسی .5

به جای گیرد. قرار می بازرسان اداره کار کاری و مسئولیتیی معموالً در حوزهاجرای قانون حداقل دستمزد 

، مورد بازدید قرار بگیرند ها و استراتژیهای بازرسی کاریی برنامهدر حیطه ی که بایداهداف یگیرانهیششناسایی پ

 ممانعتبرای  ی شکایات هستند.در نتیجه کهوجود دارد یی در زمینه حقوق و دستمزدها بازرسیگرایش به سمت 
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توانند براساس تجزیه و تحلیل سطوح پیشگیرانه می راهبردهایشکایت،  واکنشی بر پایهی کامالً راهبردی برنامهاز 

 کار باشند.آمار ی ادارهو الگوهای شکایت از 

 

 :کنندون عمل میتبعیت نکردن از قان در مقابلهایی که به عنوان بازدارنده ریمتح .6

بگیرند و هند مورد بازرسی قرار دمی کارفرمایان احتمالکه  بایدانطباق با قانون و تبعیت از آن افزایش میوقتی 

ازاتهایی شامل مج باید بودنبه منظور بازدارنده تحریمی روش مدیریتی یک  .در معرض جریمه و مجازات باشند

 ییزان مجازاتهابر مفرآیند اِعمال تحریم  طول عنوان یک مانع عمل کنند. تا بهباشند  شدیدشود که به قدر کافی 

 اگرخصوص ، بههستند تربازدارنده طوالنی فرآیندهایاز فوری  هایتحریم .گذاردتا حدی اثر می نیز بازدارنده

از طریق  ا دارند کهرقدرت این کار قانون  های اجراییسازماننامعین باشد. در بعضی کشورها، آنها  بازدهی

 .جریمه کنند ل دستمزدتخلفات حداق خاطربهکارفرمایان را  سریع هستندپیگیری  الزم بهکه  اجراییهای پرونده

 

 :قربانی شدنو پشتیبانی در مقابل پرداخت حقوق بهبود  .7

بخش و ، حد قانونیتر از دستمزدهای پایینبابت خود  مطالباتتوانا ساختن کارگران برای احقاق حقوق معوقه و 

ها یا از دادگاه این حق را درتوانند میکارگران  در بسیاری از کشورها اجرای قانون حداقل دستمزد است.جزئی از 

مبالغ پرداخت وصول  قانونی جهت اموربه انجام کارگران  الزامهرحال، به .مطالبه کنند طریق مسئولین اجرایی

به همین دلیل است که  اشد.بر و پرهزینه باقدامات زمانشامل  ممکن استاست و  سنگین اغلب کارینشده، 

ی بعضی از دولتها به بازرسان اداره دهند.را در اختیار کارگران قرار میتری های اداری سادهروش تعدادی از کشورها

 دهند تا بطور مستقیم دستور پرداخت دستمزدهای معوقه را صادر نمایند.کار اجازه می

 

 :25جهانی زنجیره تأمین های خرید تعهدی )تضمینی( درروشاقدامات نظارتی و  .8

های جهانی تأمین گیر زنجیرهکه درگروه عظیم کارگرانی برای و کاری شرایط حقوقی گاهی اوقات درحالیکه 

خصوص در اقتصاد نمایند )بهکه بازار خانگی را تأمین می است شرکتهاییشاغل در  هستند بهتر از شرایط کارگران

                                                           
25 Global Supply chain: از  خدمات یا کاال انتقال یکها، اطالعات و منابعی است که در ها، فعالیتسازمان ،سیستمی متشکل از مردم

مواد خام و قطعات را به محصول نهایی برای عرضه به مشتری های زنجیره تأمین، منابع طبیعی، درگیر هستند. فعالیت مشتری کننده بهعرضه

 کند.این سیستم به صورت فرا مرزی عمل می .کنندتبدیل می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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پرداخت  هایهزینهافت  26اری باال همچنان منبع نگرانی است.ساعات کوجود دستمزدهای پایین و غیر رسمی(، 

پرداخت دستمزدهای ، و استکمک کرده به رکود یا در برخی موارد به کاهش دستمزدها هابه تأمین کنندهشده 

از  تبعیتدر نتیجه  27.استدشوار ساختهباالتر و گاهی اوقات حتی توانایی پرداخت حداقل دستمزد را برای آنها 

 شود.نیز تسهیل می خرید تضمینی روشهایاز طریق  قانون حداقل دستمزد

 

 :های دولتی اشتغالبرنامه .9

ترویج  ،کنندمصوب قانونی را پرداخت میکه حداقل دستمزدهای های اشتغال همگانی برنامهمثبت یکی از آثار 

که کارفرمایان خصوصی  که استاین اتفاق  دلیل ایندر بخش خصوصی است. حداقل دستمزد  اجرای قانون

 یکنند در معرض خطر از دست دادن آن دسته از کارگرانپرداخت می به کارگران خود تر از حداقل دستمزد راپایین

برنامه اشتغال  های تضمینی اشتغال کار کنند.ای کاری دولتی یا طرحهکه ترجیح خواهند داد در برنامه هستند

آگاهی کارگران افزایش تواند موجب می بخشد، به عالوهبهبود می دستمزد کارگری رابر سر ظرفیت مذاکره دولتی 

کارفرمایان تواند می 28"گشاگرهکارفرمای آخرین  "ی فعالیت به عنوان در نتیجهدولت  حقوق اولیه خود شود. از

 .نمایدتشویق خصوصی را به تابعیت از قانون 

 نیز ی آنهاداد نرخبسته به سیاستگذاریهای حداقل دستمزد و تعتواند میدر آخر، میزان عدم تبعیت از قانون 

 و یاستگذاریهای حداقل دستمزد،سریزی و اجرای فرآیند برنامه تمام کارآ بودنبه  امرسرانجام این ، و تغییر کند

 و کارگری کامل با سازمانهای کارفرمایی مشورت با آنتعیین سطح و ساختار نرخ مناسب و کافی در رأس امور 

 .بستگی دارد

                                                           
های خرید، های تأمین پوشاک: مبارزه با دستمزدهای پایین از طریق روشدی. میلر و کی. هوهِنگِر: توزیع دوباره ارزش افزوده کار در زنجیره 26

 (.2016)ژنو، سازمان جهانی کار،  INWORK، 83ل، سری شماره شرایط کار و اشتغا
های تأمین های خرید و دستمزدهای پایین در زنجیرههای تأمین جهانی چه ارزشی دارد؟ روشام. استارمَنز: به اشتراک گذاری با زنجیره 27

 )ژنو، سازمان جهانی کار، در دست چاپ(. INWORK، 86جهانی، شرایط کار و اشتغال، سری شماره 
ی مراجعه گشا عمل کند و همهدهد به عنوان آخرین کارفرمای گرهی تضمینی اشتغال رسمی دولتی که در آن دولت قول میبرنامه 28

 کنندگان را استخدام نماید. 
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ی پایدار ی زنان و مردان به عنوان اهداف اصلی سند توسعهنابرابری و ترویج کار مناسب و درخور برای همهکاهش 

 است.شده شناخته سازمان ملل متحد 2015، مصوب سال 2030

 .نمایند همکاری و کمک این اهداف در تحققتوانند خوب می و طراحی ریزیحداقل دستمزدهای مؤثر و با برنامه

، د رفاه کارگران را به خطر بیندازندنتوانمیدارند ضعیف  ریزی و طرحبرنامه یی کهحداقل دستمزدهادر مقابل 

برای اجرای حداقل دستمزد را اقتصاد غیر رسمی  هایشویقی تو همهد، نکن خراباز پایه اقدامات سودمند را 

 .فایده کنند و به مخاطره بیندازندبی

ی بر پایهرا  کلیدی تعیین حداقل دستمزداصول راهنمای خط مشی حداقل دستمزد سازمان جهانی کار برخی از 

های این راهنما گزینه دهد.مورد بررسی قرار می المللیهای بینروش تنوعسازمان و این استانداردهای موجود 

 سازد.برجسته می، توانند انتخاب شوندمیهای ملی و شرایط کشور بسته به اولویتکه را مختلفی 

 ببینید. www.ilo.org/minimumwageی کامل این راهنما را در سایت نسخه

http://www.ilo.org/minimumwage

