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خالصه مدیریتی
با توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام شده ،سرمایهگذاری و اشتغال ،و نهایتاً آثار مهم آن بمر بخشهمای اقتصمادی،
امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاستگذاران و کارفرمایان اقتصادی است .همواره همد الم ی سیممت های حقمو و
دستمزدی ،باید آن باشد ضمن تأمین متناسب درآمد نیرویکار ،نیروی انمانی را از مشاغل کاذب به سممت مشماغل مولمد حرکمت
دهد .اگر کارفرمایان نتوانند از اهرم سیمت حقو و دستمزد به نحو لحیح و منطقی استفاده کنند این امر موجب جابجایی نیروی
کار به خصوص نیروی کار متخصص و ماهر از بخشی به بخش دیگر میشود .همین موضوع زیان فراوانی را به سیمت اقتصادی وارد
مینماید .از اینرو ،نظام دستمزدى که به دقت طراحى شده و اجراى آن بر اساس سیاسمتهما و خ مشمىهماى لمحیح باشمد ،در
سالمت اقتصادى (عدالت و برابری) و ه چنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجود ،نقش مهمى خواهد داشت.
یکی از مشکالت موجود در بررسی و تح یل دستمزدها در اقتصاد ایران ،فقدان اطالعات کافی برای الالح و پیشنهاد دستمزدها
در مناطق و فعالیتهای مخت ف است .در حال حاضر شاخصهای دستمزدی نتوانمته اسمت کممک اساسمی بمه کماهش نمابرابری و
بهبود وضعیت رفاهی شاغالن مزد و حقو بگیر داشته باشد .حتی این محدودیت موجب گردید که بخشی از مواد قوانین و مقمررات
ناظر بر بازار کار به خوبی اجرایی نشود .در گزارش پیش رو تالش شده است برای نخستتین بتار در کشتور ایتران بتا استتفاده از

دادههای هزینه-درآمد خانوارهای ایران ،ساختار دستمزد (بخش خصوصی) به تفکیک بخشهای اقتصادی ،مناطق جغرافیتایی و

دهکهای درآمدی استخراج و تح یل شود و نکات ک یدی را جهت سیاستگذاری ارائه دهد .برخی از نکات محوری گزارش به شرح
ذیل است:


با بررسی سطوح دستمزد به تفکیک بخشهای اقتصادی ،مشاهده میشود بخش کشاورزی دارای پایینترین میمزان جبمران

خدمات پرداختی به نیروی کار است و این میزان در مقایمه با حداقل دستمزد پرداختی نیز طی سمالهای اخیمر در سمطح بممیار
کمتری معادل نصف حداقل دستمزد قرار دارد .دستمزد در بخش شیالت باالتر از متوس دستمزد کشوری است که ایمن نکتمه بمه
ساختار حقوقی و نهادی این زیربخش مربوط میباشد چراکه از قوانین کار و تأمین اجتماعی پیروی نمموده و کارفرمایمان م مزم بمه

پرداخت حداقل دستمزد به نیروی کار شاغل در این فعالیت میباشند .از دالیل پمایین بمودن جبمران خمدمات پرداختمی در بخمش

کشاورزی میتوان به مواردی از جم ه ساختار حقوقی و نهادی اشتغال بخش کشاورزی و همچنین پایینتر بمودن بهمرهوری نیمروی
کار ،حضور کشاورزان در دهک های پایین درآمدی ،سه باالی شاغ ین بخش کشاورزی در اشتغال غیررسمی ،وجمود انبموه نیمروی
کار جایگزین بخصوص اتباع خارجی اشاره کرد .الزم بهذکر است در این بخش سه کارکن ممتقل و کمارکن فمامی ی بمدون ممزد و
حقو باال است و رابطه کارفرما-کارگر ،در بمیاری از مشاغل کشاورزی مشهود نمیباشد .لذا بخمش کشماورزی در اقتصماد ایمران از
ظرفیت و زیرساختهای الزم به منظور جذب باالی نیروی کار برخوردار نمیباشد.

 در اقتصاد ایران همواره بخش لنعت (در مفهوم عام بهغیر از معدن) نمبت به بخش کشاورزی از دستمزد بماالتری برخموردار
میباشد اما در مجموع دستمزد شاغالن خصولی بخش لنعت بهطور متوس بیش از  2.4برابر متوس شاغالن خصولمی در کمل
بخشها است .جبران خدمات مزد و حقو بگیری باالتر در بخش لنعت (بهدلیل وجود زیربخشهای از جم مه نفمت و گماز) در آن
است که بهدلیل تکنولوژی سرمایهبر نمبت به سایر فعالیتهمای گمروه لمنعت و همچنمین قموانین و مقمررات خماص شمرکتهای
خصولی در این حوزه برای پرداخت دستمزد و شرای سخت کار در فعالیتهای نفت و گاز است .در فعالیت آب ،بر و گاز ،سمطح
جبران خدمات به نمبت باال است .از جم ه مه ترین دالیل تفاوت پرداختی بخش لنعت به ساختار مالکیت ،ساختار بمازار و امامال
آن باز میگردد .یکی دیگر از زمینهها و دالیل مه در تفاوت دستمزدها ،میتواند ناشی از تفاوت خصولیات نیروی کار و بهمرهوری
و سطح مهارت آنها باشد .با بررسی بازدهی دستمزد در بخش لنعت مشاهده میشود در دو دهه گذشته پرداختی به نیمروی کمار
نتوانمته منجر به ایجاد ارزش افزوده اضافی شود و از دالیل آن میتوان به ناکارا بودن نظام دستمزدی اشماره کمرد در زممان رکمود
دستمزدها حالت چمبندگی خود را حفظ نموده و از سویی تولید کاهش یافته و در مجموع منجربه پایین آممدن بمازدهی دسمتمزد
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در زمان رکود میشود .از سویی ،در کارگاههای بزرگتر ترجیح کارفرمایان تمرکز بر کاستن از سایر هزینمههمای تولیمد نظیمر ممواد
اولیه ،تجهیزات ،حمل و نقل ،بازاریابی و … به جای پایین آوردن هزینه جبران خدمت نیروی کار است .تح یمل دیگمر آن اسمت کمه
امکان دور زدن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و بیمه نکردن نیروی کار برای بنگاههای متوس و بزرگ ،مشکلتر می باشمد و در
نتیجه سه سایر پرداختیها در جبران خدمات آنها باال است.

 میزان دستمزد شاغالن بخش معدن بهطور متوس بیش از  2برابر متوس دستمزد شاغالن کل بخشهمای اقتصمادی اسمت.
بازدهی دستمزد در بخش معدن لعودی است .بدین معنا که با افزایش پرداختی به شاغ ین این بخش میزان ارزش افزوده بیشتری
تولید شده است .لذا می توان با افزایش پرداختی به شاغالن این بخش میزان ارزش افزوده باالتری را انتظمار داشمت .حمال آنکمه بما
بررسی سه حقو و دستمزد و سایر پرداختی ها در فعالیتهای معدنی مشخص میشود که در طی زمان سه سایر پرداختیها از
جبران خدمات باال رفته است افزایش سه سایر پرداختیها باعث میشود که سه حقو و دستمزد ک شود لذا کمارگران تممای ی
به افزایش سایر پرداختیها نشان نمیدهند و تمایل آنها افزایش حقو و دستمزد اسمت .تح یمل دیگمر آنکمه سمه دسمتمزد کمه
مرتب با بهره وری است بیشتر شده و این مه با افزایش نمبت ارزش افزوده به جبران خدمات پرداختی هماهنگی دارد .با مطالعمه
ساختار جبران خدمات شاغ ین بخش معدن مشاهده میشود بخش معدن به لحاظ دستمزدی با توجه بمه ماهیمت فعالیمت در ایمن
بخش که جز فعالیتهای سخت است از دستمزدهای باالیی برخوردار است.


در بخش خدمات ،باالترین سطح جبران خدمات (شاغالن بخش خصولی) به فعالیمت خمدمات ممالی تع مق دارد کمه عممدتاً

شامل بانکداری و بیمه است .گفتنی است در زمینه بانکداری ،قوانین و مقررات خاص برای پرداخت دستمزد وجمود دارد و بمهدلیل
برخورداری از درآمد اختصالی در بانکها و موسمات مالی ،امکان پرداخت دستمزدهای باالتر نمبت به خدمات عمومی وجود دارد.
مشاهده میشود که در اقتصاد ایران تعداد شاغالن با مهارت باال حدود  45درلد از کل شاغالن بخش ختدمات غیربتازاری (نظیمر
بهداشت ،آموزش و سایر خدمات عمومی) را به خود اختصاص میدهند (ساختار دولتی در این بخش حماک اسمت) .حمال آنکمه در

بخش خدمات بازاری (مانند خدمات بانکداری ،ارتباطات ،خدمات حرفه ای و تخصصی و )...این سه کمتر از  20درلد میباشد .از
طرفی تقاضا و عرضه خدماتی مانند خدمات غیربازاری و به تبع آن ،تقاضا و عرضه نیروی کار آنها ممکمن اسمت تما حمدی توسم
فرآیندهای سیاسی تعیین شود که لزوماً تحت تأثیر تحوالت چرخه ای در اقتصاد قرار ندارند.

 با بررسی ساختار دستمزد به تفکیک مناطق جغرافیایی مشاهده شد که مه ترین دالیل تفاوت دستمزد در منماطق مخت مف:
نخمت ،وجود ساختار متفاوت فعالیتهمای اقتصمادی در اسمتانهای مخت مف اسمت ،بهگونمهای کمه برخمی از اسمتانها متکمی بمه
فعالیتهای کشاورزی ،برخی دیگر متکی بر لنعت و دسته دیگر متکی به فعالیتهای خدماتی همتند و چون متوسم دسمتمزدها
در فعالیتهای اقتصادی متفاوت است ،نتیجتاً تفاوت دستمزدها بین استانها مطابق انتظار است .دومین عامل مربوط بمه تفماوت در
سطح سواد ،تخصص و مهارت نیروی کار است .در استانهای محروم و مرزی معموالً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایینتر است
و انتظار میرود از دستمزدهای پایینتری برخموردار باشمند .سمومین عاممل ،تفاوتهما در نمرب بیکماری اسمتانها اسمت بیشمترین
دستمزدها همواره مربوط به استان های یزد ،قزوین ،البرز ،تهران ،خوزستان ،هرمزگان ،بوشهر است که عمدتاً استان های لمنعتی و
نفتی و یا خدماتی(مدرن) تع ق دارد ،در حالیکمه کمتمرین دسمتمزدها بمهترتیب در اسمتانهای اردبیمل ،آذربایجمان غربمی ،ایمالم و
کرمانشاه تجربه شده است .متوس هزینه زندگی در تهران ،البرز ،مازندران و الفهان و هرمزگان در سطح باالیی قرار دارنمد کمه بما
مقایمه آن با جبران خدمات شاغ ین مشاهده میشود که در استانهایی که سطح هزینه زندگی باالتر است سمطح دسمتمزدها نیمز
باالتر میباشد .از سوی دیگر در استانهایی که سه شاغالن بخش لنعت باالتر است سطح دستمزدهای باالتری را تجربه میکننمد
این در حالیمت که استانهای کشاورزی محور دارای سطوح دستمزد پایینتری میباشند .بنابراین ،ساختار تولید و اقتصاد پایه همر
مناطق نقش ک یدی در افزایش و یا کاهش نابرابری ها دارد.
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بررسی ساختار دستمزد به تفکیک دهکهای درآمدی1حماکی از آن اسمت کمه بطمور متوسم دسمتمزد پرداختمی شماغالن

دهکهای پایین درآمدی تقریباً  0.7درلد متوس دستمزد پرداختی کل میباشد این در حالی است که متوس دستمزد پرداختی
شاغالن دهکهای میانی و باالیی به ترتیب  0.96و  1.3درلد متوس دستمزد پرداختی کل است .بنمابراین تفماوت دسمتمزدهای
دهکهای پایین و باالی درآمدی مشهود میباشد ضمن آنکه متوس رشد جبران خدمات شاغ ین در دهکهای پایین درآممدی بما
رشد منفی روبرو بوده حال آنکه در دهکهای میانی درآمدی و باالی درآمدی با رشد مابت همراه بودهاند.

 یکی از مه ترین دالیل پایین بودن جبران خدمات پرداختی در دهکهمای پمایین درآممدی بمه سماختار اشمتغال آن مربموط
میشود که در دهکهای پایین درآمدی سه گروه شغ ی با مهارت ک باال میباشد این درحالیمت که سمه ایمن گمروه در بخمش
غیررسمی کشور باال میباشد .اما در دهک باالی درآمدی گروه شغ ی ماهر از سه باالیی برخوردارند .درآمد خانوارهای با سرپرست
حقو بگیر خصولی طوری است که تمرکز بیشتر آنها در دهک های پایین و میانی درآمدی کشور است .بیشمترین توزیمع آنهما در
دهک دوم درآمدی است و هرچه به سمت دهکهای باالی درآمدی پیش میروی  ،سه حقو بگیران خصولی کمتمر و در مقابمل
سه خانوارهای با سرپرست حقو بگیر دولتی بیشتر میشود .بطوریکمه در دهمک همای بماالی درآممدی سمه خانوارهمای دارای
سرپرست شاغل بخش خصولی افت میکند.

 در دهکهای پایین درآمدی ،درلد خانوارهای بدون فرد شاغل در منماطق روسمتایی بیشمتر از منماطق شمهری اسمت ،ولمی
دهکهای باالتر ،وضعیت عکس می شود .از جانب دیگر ،وجود خانوارهای بدون فرد شاغل در مناطق شهری و روستایی بخصوص در
دهکهای پایین درآمدی موجب خواهد شمد کمه آسمیبپذیری دهکهمای پمایین بمهمراتب بممیار بیشمتر باشمد .لمذا اولویمت اول
سیاستگذاری ایجاد اشتغال و بهبود معیشت با وضع حداقل دستمزد در مناطق شهری و روستایی باید دهکهای متوس بمه پمایین
درآمدی باشد .نکته دیگر آنکه ،با حرکت از دهکهای اول هزینهای به سمت دهکهای باالی هزینه ،درلد خانوارهای بمدون فمرد
شاغل در یک سیر نزولی کاهش مییابد .بهعبارتی ،پدیده اشتغال داشتن و یا نداشتن در خانوارهای منماطق شمهری و روسمتایی در
جابجایی و تغییرات دهکها و فقر نقش اساسی دارد .با توجه به باال بودن سه خانوارهای بدون فرد شاغل در میان خانوارهمای کم
درآمد روستایی ،هر نوع شوک بخصوص شوکهای تورمی باعث تشدید فال ه طبقاتی در جامعه میشود و این فال ه چنان افمزایش
می یابد که از طریق تغییر در سه شاغ ین هر خانوار شهری و روستایی ،جبران پذیر نمیباشمد .لمذا جمذب کارآفرینمان در منماطق
روستایی و دادن امتیازهای ویژه به آنها از جم ه تفاوت در دستمزد در مناطق مخت ف میتواند در جذب بیکاران و بهبمود معیشمت
این گروه از جامعه کمک نماید.

 همچنین مقایمه درآمد کاری در مناطق شهری و روستایی ،نشان میدهد که در شمهرها درآممد افمراد بخصموص دهکهمای
باالی درآمدی لزوماً مبتنی بر کار نیمت و در روستا بالعکس درآمد خانوارها مبتنی بر کمار اسمت و خانوارهما بمرای تمأمین مخمارج
زندگی خود به کار وابمته همتند .لذا بهمنظور کاهش فقر و نابرابری ایجاد شغل در مناطق روستایی مناسب اسمت .چمرا کمه بطمور
خودکار ،کارکردن و درآمد غیرکاری منجر به افزایش نابرابری در بین شهر و روستا میگردد و از آنجایی که درآمد کماری منجمر بمه
افزایش رفاه روستاییان میشود می توان با افزایش اشتغال و بهبود شماغالن در همر خمانوار در منماطق روسمتایی منجمر بمه کماهش
نابرابری شد.

 رشد پایین دستمزد نسبت به تورم و هزینههای معیشت در دو دهه گذشته (به رغم بهبمود نممبی در دهمه اخیمر) یکمی از
چالشهای ال ی توزیع عادالنه ثروت در ایران عنوان میشود .در اقتصاد ایران اگر افراد خانوارهای پردرآمد همی فعالیمت اقتصمادی
انجام ندهد ،به دلیل مشکالت ساختاری در نوع سیاستهای اقتصادی که زاییده تورم میباشد بر حج درآمد و ثمروت آنهما افمزوده
میشود ،در واقع بخشی از نابرابریهای درآمدی نه به دلیل نابرابری دسمتمزدها ب کمه بمهدلیل درآممدهای متفرقمه (شمامل حقمو
بازنشمتگی و بازخرید خدمت و ،...درآمد حالل از اجاره محل کمب ،منزل ،ممتغالت و ،...درآمد حالل از حماب پسانداز سمررده
 1در گزارش منظور از دهکهای پایین درآمدی ( اول تا چهارم) ،دهکهای درآمدی متوس (دهک پنج تا هفت ) و دهکهای باال درآمدی (هشت تا ده ) میباشد.
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ثابت ،سهام ،بیمه و… ،کمک هزینه تحصی ی ،و سایر حمایتهای اجتماعی و… ،درآمد حالل از محل فروش مصنوعات ساخته شمده
توس خانوار و… ،دریافتیهای انتقالی از خانوارهای دیگر ،دریافتی یارانه نقدی) اتفا میافتد که بطور متوس سمه درآممد ممزد و
حقو بگیری از کل درآمدها حدود  52درلد است ،حال آنکه سه درآمدهای متفرقه تقریباً بهطور میانگین  48درلد است.
این نکته نشان میدهد زمانیکه اقتصاد بیثبات باشد و نوسانات تورم باال باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه هممتند (کمه عمومماً
در دهکهای باالی درآمدی قرار دارند) بدلیل آنکه این نوع درآمد جزو درآمدهای ثابت آنها است لذا بازدهی باالتری ایجاد میکند
و این مورد در شرای تورمی کافی است که ثروتمندان ثروتمندتر و شکا درآمدی غنی و فقیر بیشتر گردد.
بدینترتیب ،از دالیل عمده تفاوت دستمزد در بخشهای اقتصادی ،مناطق جغرافیایی و دهکهمای درآممدی میتموان بمه سماختار
متفاوت اشتغال و ماهیت حقوقی و نهادی جبران خدمات شاغ ین اشاره نمود .از سویی ،سماختار حقموقی فعالیتهمای اقتصمادی در
تعیین دستمزد نقش بمزایی دارد ،وجود سرمایه انمانی از جم ه نیروی کمار بما مهمارت و تحصمی کرده منجمر بمه تفماوت دسمتمزد
میشود لذا سرمایه انمانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارد .ضمن آنکه بررسی حاضر نشان میدهد که با توجه به سماختار
و ماهیت اشاره شده ،الزاماً الالح دستمزدها بهخصوص المالح حمداقل دسمتمزدها بهلمورت متعمار  ،نمیتوانمد منجربمه کماهش
نابرابریهای درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود .بهعبارتی ،ابزار حداقل دستمزد هرچند ضروری است امما کفایمت الزم را نمدارد و
نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است که بتواند منافع شاغ ین بخصوص شاغ ین مزد و حقو بگیمری را
لحاظ کند.
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طرح موضوع
امروزه دستمزد با توجه به نقش آن در تغییرات اشتغال ،قیمت تمام شده ،سرمایهگذاری ،و نهایتماً آثمار مهم آن بمر بخشهمای
اقتصادی ،امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه است .دستمزد برای نیروی کار و همچنین برای کارفرمتا از اهمیتت بتاییی
برخوردار است چراکه ،بمیاری از اعتصابها ،ک کاریها ،نارضایتیها و غیبتهای مکرر نتیجمه بیتموجهی بمه انگیزههمای ممادی و
نابرابریهای پرداخت نا شی از فقدان یک سیمت عادالنه و منطقی دستمزدها است .لذا هد ال ی سیمت حقو و دستمزد ضمن
پوشش نمبی درآمد فرد ،باید آن باشد که نیروی انمانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولمد حرکمت دهمد .اگمر کارفرمایمان
نتوانند از اهرم سیمت دستمزد به نحو لحیح و منطقی استفاده کنند این امر موجب جابجایی شاغالن بهخصوص متخصص و ماهر
از بخشی به بخش دیگر میشود همین موضوع زیان فراوانی را به سیمت اقتصادی وارد مینماید .از اینرو تعیین میزان دستمزد ،از
مه ترین جنبههاى مدیریت نیروی کار است .لذا نظام حقو و دستمزدى که به دقت طراحى شده و اجراى آن براساس سیاستهما
و خ مشىهاى لحیح باشد ،در سالمت اقتصادى (عدالت و برابری) و ه چنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجمود ،نقمش
مهمى خواهد داشت.
بررسیها نشان میدهد همواره رشد دستمزد در سطحی پایینتر از نرب تورم قرار گرفته است و این امر منجر بمه آن شمده کمه
همواره کارگران به میزان پایین سطح افزایش دستمزدها برای پوشش هزینهها معترض بوده و کارفرمایان با فشار هزینمهها و عمدم
توان پرداخت دستمزدهای بیشتر مواجه باشند و در مجموع کارگران فقیرتر و کارفرمایان ناتوانتر شمده و شمرای بمه زیمان بخمش
مولد ) تولیدکننده و نیروی کار) عمل کرده است .لذا ،باید توجه داشت که افزایش حقو و دستمزد بدون باالرفتن سطح بهمرهوری
تولید و ثابت ماندن قیمتها سبب می شود که واحدهای لنعتی از نیروی انمانی محدودتری استفاده نماینمد و در نتیجمه از میمزان
تولید کاسته شود .این امر خود دو نتیجه نامط وب بهجای خواهد گذاشت افزایش قیمتها در بازار مصر از یکسو و در بازار کار از
سوی دیگر .لذا الزم است همزمان با افزایش مزدها میزان تولید از طریق بهرهوری فزونی یابد و بنابراین افمزایش حقمو و دسمتمزد
مبتنی بر بهرهوری باشد .در اینلورت ،در عین حال که با افزایش میزان تولید در بخشهای اقتصادی ،نیروی کار دریافتی بیشتری
خواهند داشت ،کارفرما نیز از طریق افزایش محصول ،سود بیشتری دریافت است .البته ممکن است ایمن موضموع بمرای بخشهما و
مناطق در جهان متفاوت باشد .حال پرسش ک یدی گزارش آن است که آیا ساختار دستمزد در بمین بخشهمای اقتصمادی ،منماطق
جغرافیایی و دهکهای درآمدی متفاوت است؟ ساختار دستمزد در هرکدام به چمه لمورت میباشمد؟ و بمرای بهبمود وضمع رفماهی
شاغالن و خانوار آنها آیا ساختار دستمزدی حاک بر کشور کفایت الزم را خواهد داشت یا خیر؟ با توجمه بمه اهمیمت ایمن موضموع
هد گزارش پیشر و تح یل و بررسی دستمزدهای شاغالن مزد و حقو بگیری خصولمی در کشمور ایمران طمی دو دهمه گذشمته
میباشد .البته نگاه ضمنی به ساختار دستمزدها در بخشهای اقتصادی ،اسمتانها و دهکهمای درآممدی از اهمدا فرعمی گمزارش
حاضر میباشد.
یکی از مشکالت موجود در تح یل دستمزدها در ایران ،فقدان اطالعات کافی برای تح یل دقیقتر دستمزدها مبتنمی بمر کمار و
تالش نیروی کار در مناطق و فعالیتهای مخت ف است به طوریکه شاخصهای دستمزدی نتوانمته است کمک اساسی بمه کماهش
نابرابری داشته باشد .بهعنوان ماال با نگاهی به آمار و ارقام مشاهده میشود تفماوت فاحشمی بمین دسمتمزد گروههمای مخت مف در
اقتصاد ایران وجود دارد و این تفاوت به گونه ای است که روز به روز شکا بین دستمزد پرداختی گروههای مخت ف بیشتر میشمود
که این موضوع با بحث عدالت و برابری تا حدودی تعارض دارد .لذا آنچه که پرواضح است شکا روزافزون درآمد گروههای مخت مف
در کشور میباشد .از سویی ،بمیاری از خانوارهایی که در دهکهای باالی درآمدی قرار دارنمد درآممد خمود را از محمل درآممدهای
متفرقه کمب میکنند بیشک زمانیکه افزایش ناگهانی ثروت برخی از خانوارها هی ارتبماطی بما تمالش و فعالیمت اقتصمادی آنهما
نداشته باشد میتواند کارایی اقتصادی را کاهش دهد.
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در این گزارش ،سعی گردیده در پنج بخش ساختار دستمزد مورد مطالعه قرار گیرد ،نخمت به ارائمه مبمانی دسمتمزد پرداختمه
شده و سرس به ترتیب ساختار دستمزد به تفکیک بخشهای اقتصادی ،دهکهای درآمدی و مناطق جغرافیایی ،در کشور استخراج
و در نهایت به جمعبندی مطالب پرداخته شده است.
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 -1-1مقدمه
در رابطه با سه کار و سرمایه و ارتباط آن با مماله دستمزد اقتصاددانان فراوانی نظرات خود را ابراز داشتهاند از جم مه اسممیت در
کتاب ثروت م ل در خصوص دستمزد بیان میکند که دستمزدهای عمومی کارگران در هر جامعمه بمه قمراردادی بممتگی دارد کمه
معموالً بین دو دسته که دارای منافع یکمانی نیمتند منعقد میشود ،اما درک این نکته کمه کمدام یمک از ایمن دو طبقمه در ک یمه
شرای عادی باید دارای مزیت و برتری باشند و دسته دیگر را به قبول شرای خود مجبور سازند مشکل نیممت .امما نمرب دسمتمزد
بین دو حد برقرار میشود :یکی حد باالی که بهرهوری نهایی کمار بمر اسماس ارزیمابی کارفرمما تعیمین میشمود و همی کارفرممایی
نمیتواند به یک کارگر بیشتر از بازده آن دستمزد پرداخت نماید .دیگر ،حد پایین که یا به لحاظ نهادی (حداقل دستمزد قمانونی) و
یا از حیث اجتماعی (به استناد عمل برخی از بنگاهها) به میزانی تنزل خواهد کمرد کمه تولیمد ممورد نظمر کارآفرینمان را غیرعم می
میگرداند .بین این دو حد وجود منحنی های عرضه و تقاضا امکان تعیین چند نرب ممکن را برای دسمتمزد ارائمه میدهمد .عموام ی
چون استنباط کارگر که مزدها نمی توانند از حد معینی کمتر باشد ،جانشینی ممکن میان کمار و فراغمت بمه ازای سمطوح مخت مف
دستمزد ،حالت چمبندگی عامل کار (که به خص ت انمانی مربوط میشود) و سیاست سندیکایی بر طر عرضه کار از یک سمو و از
سوی دیگر ،پیشبینیهای رئیس بنگاه در برابر رفتار بازار و اوضاع عمومی اقتصادی ،امکان فنی جانشینی میان کار و سرمایه و نمرب
بهره بر طر تقاضای کار در نوسان نرب دستمزد در یک منطقه موثر خواهد بود .از نظر اسمیت در بازار کمار رقمابتی دسمتمزدها در
کوتاهمدت با عرضه و تقاضا و در ب ندمدت با حداقل معیشت تعیین میشود .به عقیده اسمیت رقابت کامل در بازار کمار دارای چنمد
شرط اساسی خواهد بود :تعداد کارگران و کارفرمایان آنقدر زیاد باشد که در نرب دسمتمزد واقعمی در ب ندممدت هم قابمل انعطما
نباشد ،مهارت کارگران مشابه باشد ،در بازار کار اطالعات کافی درباره شرای اشتغال برای همگان وجود داشمته و بمازار از شمفافیت
الزم برخوردار باشد ،زمینه الزم برای ترک نیروی کار وجود داشته و ورود و خروج آنها از بازار امکانرذیر باشد.
ریکاردو معتقد است در ب ندمدت و با افزایش جمعیت ،میزان دستمرد به سطح حمداقل معیشمت کمه توسم عمر جامعمه تعیمین
میشود کاهش خواهد یافت .او معتقد است افزایش دستمزدها منجر به باال رفتن سطح عممومی قیمتهما نمیشموند ب کمه موجمب
کاهش سود میگردد.
مارکس معتقد است از هر کس به اندازه تواناییش و به هرکس به اندازه نیازش و مرکزیت نیاز در توزیع عادالنه مارکس قابمل انکمار
نیمت .همچنین معتقد است هرگاه انباشت سرمایه بر عرضه توان کار پیشی بگیرد مزدها افزایش مییابمد در ایمن فصمل مکانیمم
تعیین دستمزد براساس عرضه و تقاضای کار ارائه ،و سرس در فضای چانهزنی کارگر و کارفرما نقطه بهینه دستمزد تعیمین گردیمده
است.
-1-2تعیین نرخ دستمزد و عرضه و تقاضا برای کار

یک الل اساسی اقتصاد این تصور است که قیمت یا ارزش هر چیزی ،اع از کاالیی ،دارایی مانند مانده پول یا منابعی مانند نیمروی
کار ،با منحنیهای عرضه و تقاضا برای آن تعیین میشود .عرضه و تقاضا برای نیروی کار در تولید یمک کماالی خماص در تصمویر 1
مدل سازی شده است.
منحنی عرضه توس  SSو منحنی تقاضا توس  DDآورده شده است .محور افقی با فرض ثابت بودن سطح عممومی قیممت ،مقمدار
نیروی کار شاغل و محور عمودی دستمزد اسمی هر واحد کار را نشان میدهد
به دو دلیل تقاضا برای نیروی کار در انواع تولید شیب منفی دارد .نخمت ،افزایش نرب دستمزد باعث افزایش هزینمههای بنگاههمای
تولیدکننده کاال میشود و آنها را مجبور به افزایش قیمت فروش میکند .با افزایش قیمت محصول ،مصر کنندگان کمتمر از آن را
خریداری میکنند و لذا منجر به کاهش تولید میشود .این بدان معنی است که استخدام نیروی کار با کماهش روبمرو خواهمد شمد.
دوم ،از آنجا که افزایش دستمزد ،کار را نمبت به سرمایه گران میکند ،بنگاهها سرمایه را جایگزین نیروی کار میکننمد .ایمن بمدان
معنی است که برای تولید ،نیروی کار کمتری الزم میشود .اگر دستمزد در پاسخگویی به نیروهای بمازار آزادانمه تنظمی شمود  ،بمه

12

تحلیل دستمزد شاغالن بخش خصوصی

سمت  Weخواهد رفت ،جایی که تقاضا برای نیروی کار با عرضه برابر است .وقتی دستمزد باالتر از  Weباشد ،نیروی کمار بیشمتری
برای اشتغال ارائه می شود اما بنگاهها به دلیل باال بودن دستمزد ممکن است از استخدام نیروی کار اجتناب نمایند .وقتی دسمتمزد
پایین  Weباشد ،بنگاه ها استخدام نیروی کار بیشتری را در دستور کار قرار میدهند اما نکته قابل توجه آن است که در هر لمورت
فشار عرضه و تقاضای نیروی کار منجر به تعیین دستمزد در سطح  Weمیگردد.
بیکاری تنها درلورتی میتواند شکل بگیرد که دستمزد باالتر از تعادل بازار باشمد و برخمی از نیروهمای نهمادی اجمازه کماهش آنرا
ندهند .به عنوان ماال ،توافق نامه لنفی و لنعت ممکن است دستمزد را در  Wuتعیین کند ،در تصویر  1کارگرانی کمه مایمل بمه
کار در لنعت با مزدی باالتر از  ،Weاما زیر  Wuهمتند ،در آنجا شغ ی پیدا نخواهند کرد .این بدان معنا نیمت که بیکاری در کمل
اقتصاد وجود خواهد داشت زیرا کارگرانی که از این لنعت خارج شدهاند دستمزد خود را پایین آورده و در بخش غیراتحادیه شمغل
پیدا میکنند.
تصویر ( -)1تعیین دستمزد در بازار رقابتی

نمودار ذیل به وضوح تأثیر حداقل دستمزد ثابت نهادی ،اع از دولت یا قدرت اتحادیه را بر اشتغال کل در اقتصاد نشان میدهد کمه
در سطح دستمزدهای باالتر از دستمزد تمویهکننده بازار کار مقداری بیکاری در اقتصاد مشاهده میشود .امما توجمه بمه دو نکتمه از
اهمیت باالیی برخوردار است .نخمت ،باید تشخیص دهی که حتی در بهترین شرای نیز همیشه مقداری بیکاری وجود دارد .برخی
از افراد در حال جابجایی بین مشاغل خواهند بود.
تغییر فنآوری ناگزیر منجر به از دست دادن شغل در برخی از مناطق اقتصاد و مشاغل جدید در مناطق دیگمر ممی شمود .بنمابراین
درجاتی از بیکاری در اقتصاد اجتناب ناپذیر است و نشانه این نیمت که افرادی که میخواهند شغل با دستمزد فع ی را پیمدا کننمد،
نمی توانند به آن دست یابند .سطح طبیعی این بیکاری الطکاکی را نرب طبیعی بیکاری مینامند .بیکاری المطکاکی در تصمویر 2
نشان داده نشده است .منحنی عرضه  SSتنها کار ارائه شده با دستمزد مخت ف توس آن دسته از کارگرانی اسمت کمه شمغل ممورد
نظر خود را پیدا کردهاند .این واقعیت که بیکاری الطکاکی در تصویر  2وجود ندارد و در تعیین نرب تعادل دستمزد در اقتصاد نقش
دارد ،ممئ ه دوم را برجمته میکند که باید به آن برردازی  .نمودارهای عرضه و تقاضا  ،بر اساس ساخت ،فرض ممی کننمد کمه همر
خریدار تصمی میگیرد که چه چیزی و چه زمانی را با قیمتهایی موجود خریداری کند و هر فروشنده تصمی می گیمرد کمه چمه
چیزی چه مقدار و چه زمانی را با قیمت هایی که داده می شود بفروشد .به عبارت دیگر ،خریداران و فروشمندگان بمه تنهمایی همی
تاثیری در قیمت بازار ندارند .قیمتهای بازار توس همه خریداران و فروشندگان با ه تعیین می شود .اما این یک سوال اساسی را
ایجاد می کند .روند تغییر قیمت ها چگونه است؟ اگر هر خریدار و فروشنده که در اینجا کارگر و کارفرما است ،قیمت را طبق آنچه
در نظر گرفته شده بگیرد ،هی کس در بازار عمل تغییر واقعی قیمت را انجام نمی دهد! نمودار عرضه و تقاضا فمرض ممی کنمد کمه
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قیمت ها باال و پایین می شوند و به نظر میرسد در پس زمینه یک حراجگذار وجود دارد که قیمت هایی را کمه عرضمه کننمدگان و
متقاضیان به آنها پاسخ می دهند  ،فرا می خواند .در واقع می توان از چنین سازوکاری حراج استفاده کرد تا مبنای دقیق تح یمل را
فراه کند.
اما بازارهای واقعی بمیار کمی وجود دارد که مکانیم حراج برای تعیین قیمت در آنها وجود دارد .اینهما بمازار کاالهمایی اسمت کمه
مقادیر آنها را می توان به طور دقیق تعریف و اندازه گیری کرد .کار چنین کاالیی نیمت .برای اکار تجزیه و تح یل عرضه و تقاضما ،
از جم ه تجزیه و تح یل بازار کار  ،سازوکار دقیقی که از طریق آن تغییرات قیمت رب می دهد مهم نیممت .آنچمه الزم اسمت ایمن
است که قیمت ها به نوعی تنظی می شوند تا تقاضا و عرضه را یکمان کنند .با این حال ،وقتی نوبت به درک روشی ممی رسمد کمه
کارگران در آن شغل پیدا می کنند یا موفق به یافتن آن نمی شوند  ،جزئیات نهادی تنظی دستمزد مه ممی شموند .اساسماً  ،ایمن
فرض که کار کاالیی همگن است که قیمت بازار منحصر به فردی برای آن وجود دارد  ،باید کنار گذاشته شود و باید به کارگران بمه
عنوان رقبای ناقص نگاه شود ،هر کدام یک محصول منحصر به فرد را به بنگاه هایی می فروشمند کمه در بازارهمای کمار نیمز رقبمای
ناقصی همتند و هرکدام انواع مخت فی را ارائه می دهند.

تصویر ( -)2تعیین حداقل دستمزد

 -1-3تعیین حداقل دستمزد بهینه
هد ال ی قانون حداقل دستمزد حفظ استاندارد زندگی کارگران ک درآمد است .شواهد تجربی (حداقل دستمزدها سالهاست که
در بیشتر کشورهای جهان اجرا میشود) نشان میدهد که هنگام تنظی سیمت حداقل دستمزد اهدا دیگری عالوه بر حمایمت از
سطح معیشت کارگران دنبال میگردد .دولتها ،کارفرمایان ،کمارگران و اتحادیمههای لمنفی ضممن حمایمت از حمداقل دسمتمزد،
میتوانند اهدا متفاوتی را دنبال کنند.
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برای کارگران ،حداقل دستمزد بیانگر یک نیاز اساسی و یک راه خوب برای بهبمود یما حفمظ سمطح زنمدگی افمراد کم درآممد و
خانوادههای آنها است .همچنین ابزاری برای توزیع مجدد درآمد از سرمایه به نیروی کمار اسمت .سمرانجام ،ممذاکرات در خصموص
حداقل دستمزد ،گفتگوی اجتماعی را ارتقا میبخشد .در نگاه نخمت ،ممکن است عجیب به نظر برسد که کارفرمایانی که دستمزد،
عمده هزینه تولیدشان را تشکیل میدهند ،عالقهای به معرفی یا افزایش حداقل دستمزد داشته باشند .با اینحمال ،از نظمر کارفرمما،
پرداخت حداقل دستمزد ممکن است بهرهوری را از چند طریق ال ی افزایش دهد:

 به حداقل رساندن طفرهروی از کار

 کاهش گردش نیروی کار بهمنظور پیدا کردن شغل مناسب
 کمک به ل ح اجتماعی

 کمک به ارتقاء سطح سالمتی نیروی کار و کاهش غیبت از کار به لحاظ بیماری و ارتقای توانمندی جممانی نیروی کار.

 کمک به آرامش روانی نیروی کار و تمرکز بیشتر و دقیق بر کار
اوالً ،حداقل دستمزد راهی برای افزایش بهرهوری با ایجاد انگیزه در کارگران است .ثانیاً ،دستمزد یکنواخت ،مانند حمداقل دسمتمزد،
در کاهش گردش نیرویکار کمک میکند ،که میتواند برای بنگاهها بمیار پرهزینه باشد.
ثالااً ،حداقل دستمزد انمجام اجتماعی را تقویت میکند و راهی برای کارفرمایان است که از ل ح اجتماعی اطمینان حالمل کننمد.
کارکرد دیگر حداقل دستمزد ،تضمین تطابق بهتر بین مهارت کارگران و شرای شغ ی است .حمداقل دسمتمزد ،بما افمزایش درآممد
مورد انتظار از شغل آینده ،احماس امنیت را برای کارگران ایجاد میکند .ارتقاء تطمابق بهتمر بمین مهارتهمای کمارگران و الزاممات
شغ ی ،نقش مه حداقل دستمزد است .این امر بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،جاییکه هی سیممت مزایمای بیکماری بمرای
ایفای چنین نقشی وجود ندارد ،کاربرد دارد.
مشارکت شرکای اجتماعی در راهاندازی سیمت حداقل دستمزد یک روش مناسب برای اطمینمان از رعایمت مقمررات دسمتمزد در
کشورهای در حال توسعه است .ضرورت دستیابی به سازش بین منافع کمارگران ،کارفرمایمان و کشمور میتوانمد تضممین کنمد کمه
حداقل دستمزد "حداقل دستمزد مناسب" باشد.
روشهای تعیین حداقل مزد در بین کشورهای جهان ،دارای تنوع فراوانی است و در نگاه اول برقمراری ارتبماط منطقمی بمین آنهما
مشکل بهنظر میرسد .با اینحال دو عامل وابمته به ه که نقش اساسی در تکامل این رویهها دارند ،عبارتند از  :وضعیت چانهزنمی
گروهی و همچنین استفاده دولتها از حداقل مزد بهعنوان ابزار سیاست اقتصادی .هنگامیکه وضعیت چانهزنی گروهی ضعیف باشد،
نقش سیمت دولتی در تعیین حداقل مزد چش گیرتر خواهد شد (ایراود ،ترجمه .)1386
بهمنظور تعیین دستمزد و ایجاد هممان سازی بین دستمزدهای مخت ف باید به عرضه و تقاضای نیروی کمار توجمه ویمژهای داشمت
بدین معنا که اگر کارگران کمیاب باشند و تقاضای کارفرمایان برای کارگر زیاد باشد ،دستمزدها باال میروند و ب عکس ،اگر کمارگران
فراوان باشند و تقاضای کارفرمایان ک باشد ،دستمزدها کاهش مییابد .از سویی ذکر این نکتمه ضمروری اسمت کمارگران تما زممانی
حاضر به عرضه نیروی کار خود همتند که هزینهها و مخارج پایینتر از دسمتمزد باشمد و همچنمین کارفرمایمان تما زمانیکمه سمود
حاشیهای آنها یعنی بهرهوری کارکنان از دستمزدشان بیشتر باشد کارگران را استخدام میکننمد .در جاییکمه سمود حاشمیه برابمر
است با هزینه حاشیهای ،تعادل بازار شکل میگیرد – بهنظر میرسد تعادل ایدهآل دسمتمزد و مقمدار نیرویکمار  -در نقطمهای کمه
منحنیهای عرضه و تقاضا همدیگر را قطع میکنند و هی گونه زیان رفاهی وجود نمدارد شمکل میگیمرد بمه ایمن معنمی کمه همی
کارجویی وجود ندارد که سود نهایی آنها از هزینه حاشیه آنها فراتر رود و هی کارفرمایی قادر بمه یمافتن نیمروی کماری نیممت کمه
میزان سود حاشیهای بنگاه را کاهش دهد (بدین معنا که بهرهوری نهایی آنها از دستمزدشان کمتر باشد) .بهعبارت دیگر هر ساعت
کاری که یک کارگر مایل به کار کردن است با ساعتی که یک کارفرما درخواست میکند مطابقت دارد .نظریه اقتصادی بیان میکند
که برخی از کارگران مایل به کار در قیمت پایینتر از سطح دستمزد تعادلی همتند و طبعاً برخی کارفرمایمان مایمل بمه اسمتفاده از
آنها با همان قیمت پایین همتند .شکلگیری حداقل دستمزد یعنی دستمزدی که از دستمزد تعادلی بمازار بیشمتر باشمد میتوانمد
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کارگران و کارفرمایان را در تعیین دستمزدی که نفع دو جانبه را در نظر بگیمرد مناسمب باشمد کمه در نممودار ذیمل خم حمداقل
دستمزد باالتر از دستمزد تعادلی بازار کار است از سویی تعیین حداقل دستمزد اجباری منجر میگردید که یک زیان رفاهی معمادل
قممت خاکمتری رنگ شکل به جامعه تحمیل شود .لذا هرچقدر حداقل دستمزد افزایش یابد بدون توجه به عرضه و تقاضای کار و
درلورت ثبات منحنیهای عرضه و تقاضا و افزایش حداقل دستمزد رفاه از دست رفته ناشی از افزایش آن بیشتر میشود.
تصویر( :)3تعیین حداقل دستمزد -بهینه

در ادامه مطابق تصویر ( )4مشاهده میشود که کارگر و کارفرما هر یمک بمهدنبال حمداکار رسماندن منفعمت خمود میباشمند اگمر
منحنی داخل جعبه را منحنی قرارداد بین کارگر و کارفرما بنامی تمامی نقاط روی منحنی مذکور قابل دسمترس اسمت .در نممودار
سمت راست کارفرما دستمزد را بهگونهای انتخاب نموده که لرفاً دنبالهرو اهدا خود و کاهش هزینه تولید میباشمد و پمایینترین
میزان دستمزد برای کارگر است و در نمودار سمت چپ کارگر دستمزد را بهگونهای انتخاب نموده که باالترین مط وبیت و مقمدار را
به دست آورده حال آنکه کارفرما قادر به پرداخت چنین دستمزدی نخواهد بود لذا در نمودار سوم مشاهده میشود که طی یک بازی
همکارانه و با مداخ ه دولت سطحی از دستمزد تعیین میشود که در میانه منحنی قرارداد است و هر دو گروه کارگری و کارفرممایی
از آن منفعت کمب نموده و به توافق می رسند .در واقع اگر هی قرارداد الزام آوری نتواند لورت پذیرد کارفرما و کارگر بما پمذیرش
راهبردهای همکاری مشروط میتوانند به نقطهای دست یابند که هر دو طر درآن نقطه توافق کنند.
تصویر ( :)4فرآیند چانهزنی کارگر و کافرما بهمنظور تعیین دستمزد بهینه
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بیان دیگر نمودارهای فو در تصویر ( )5ارائه گردیده اسمت .اگمر منحنمی مشماهده شمده در نممودار ذیمل را منحنمی امکانمات
مط وبیت بین کارگر و کارفرما بنامی در حقیقت بیانگر ترکیباتی از مط وبیت مصر کنندگان اسمت کمه در هممه نقماط روی ایمن
منحنی شرط برابری نرب نهایی جایگزینی میان دو کاال برای مصر کنندگان برقمرار اسمت .بنمابراین ،در هممه نقماط روی منحنمی
امکانات مط وبیت شیب منحنیهای بیتفاوتی با یکدیگر برابر بوده و شرط کارایی پاره تو برقمرار اسمت در حقیقمت ،میتموان گفمت
منحنی امکانات مط وبیت در برگیرنده نقاطی است که در همه آنها شرط بهینه پرهتو برقرار اسمت .همر نقطمه از منحنمی امکانمات
مط وبیت ،مط وبیت ممکن برای کارگر و کارفرما است که شرط بهینه پارتو در مورد تمام نقاط آن برقمرار اسمت نقماط پمایین تمر از
منحنی امکانات مط وبیت نقاط غیر بهینه همتند .نقاط باالی منحنی امکانات مط وبیت غیرقابل دسترسمی باشمند .نقطمه  x2و x1
نشان میدهد که این نقاط در دسترس همتند اما نقاط بهینه نیمتند چراکه می توان وضع یک نفر را بهبمود بخشمید بمدون اینکمه
وضع دیگری تغییر کند لذا به منظور رسیدن به نقطه که مط وبیت کارفرما کارفرما تمای ی به پرداخت دسمتمزد بماالتر بمه کمارگر را
ندارد و بدنبال حداکارسازی منفعت خود میباشد .لذا کارگر و کارفرما وارد فرآیند چانهزنی میشوند و شخص ثالای بمه نمام دولمت
حمایتهایی انجام میدهد از جم ه تنظی قوانین و مقرارات و  ...منجر به آن میشود که در نقطهای به توافق برسمند کمه بمر خم
بودجه و منحنی امکانات انتخابیشان بره مماس شود .در این نقطه اهدا کارگر و کارفرما همردو تمأمین میشمود و ایمن درواقمع
نقطهای است که حداقل دستمزد در آن به حداکار مقدار خود رسیده است.
تصویر (:)5حداکثر سازی حداقل دستمزد

 -1-4منشأ اختالف دستمزد





اختالفات دستمزد نشانگر تفاوت در تواناییهای جممی و روحی کمارگران ،تفماوت در بهمرهوری ،در کمارآیی ممدیریت و ترجیحمات
مصر کننده است و بهعنوان عالمت برای تحرک نیروی کار عمل میکند .در شرای رقابتی ،دستمزدها با توجه بمه شمرای تقاضما
(که منعکسکننده بازده کارگران است) و شرای عرضه (که نشاندهنده جذابیت شغلها) تعیین میشوند .سطح دستمزد به کمبود
نمبی عرضه در رابطه با تقاضا بمتگی دارد .تفاوتهای کمیابی ( ممکن است به دلیل مهارتهای خاص و تواناییهای ذهنمی باشمد)
باعث ایجاد تفاوت در دستمزد می شوند.
بهطور ک ی اختال مزد بهدالیل زیر بوجود میآید:
تفاوت در کارآیی کار ،که ممکن است به دلیل کیفیت ذاتی ،تحصیالت و شرایطی باشد که تحت آن کار انجام شود.

وجود گروههای غیررقیب به دلیل مشکل در نحوه تحرک کار از مشاغل ک درآمد تا پردرآمد.
تفاوت در ماهیت اشتغال و مشاغل.
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سیاست شخصی کارفرما برای حفظ تمایزات.



سیمت تنظیمی اشتغال.



درجه مهارت و آموزش برای انجام کار.
سیمت های حداقل دستمزد از سیمت های بمیار سادهای ،که نرب منحصر به فرد اعمال شده در کل کشور را تعیین میکنند ،تما
سیمت های بمیار پیچیدهای که بمته به بخش فعالیت ،شغل ،سن و جنس ،منطقه جغرافیایی و یا اندازه بنگاه و  ،...نربهای متفاوتی
را تعیین میکننمد را در برمیگیمرد کمه همر رویکمرد ،منطقمی خماص در پشمت آن دارد ،و ممنعکس کننمده نگرانیهمایی اسمت کمه
سیاستگذاران هنگام طراحی سیاست با آنها مواجه همتند .در ذیل ضرورت تفاوت در حداقل دستمزد در بین چنمد گزینمه مطمرح
میشود که سعی بر آن است برای هر کدام از موارد گزارشی جداگانه تهیه گردد.



قدرت چانه زنی نمبی کارمندان و کارفرمایان.

 -1-4-1حداقل دستمزد منطقهای
حداقل دستمزد م ی که فق یک نرب برای همه کارگران یک کشور دارد  -براساس این عقیده است که هر کارگر از حقو برابر بما
همان حقو دستمزد برخوردار باشند .حداقل دستمزد یکتا نیز با ایده تأمین نیازهای کارگران و خانوادههای آنهما در ارتبماط اسمت،
که بدون در نظر گرفتن بخش فعالیت یا اندازه بنگاه اقتصادی که در آن کار میکنند  ،یکمان خواهد بود.
با اینحال ،هزینه کاالها و خدمات میتواند تفاوت قابل مالحظهای بین مناطق ایجاد کند از سویی ،نمرب بیکماری نیمز در منماطق
مخت ف متفاوت است .و تفاوتهای زیادی بین مناطق مخت ف به لحاظ لنعتی شدن و سطح توسعه یافتگی وجود دارد .به بیان دیگمر
اختالفات قابل توجهی در هزینه زندگی ،توسعه اقتصادی و وضعیت بازار کار در مناطق مخت ف یک کشمور وجمود دارد .لمذا ضمروری
است که حداقل دستمزد در مناطق مخت ف متفاوت باشد .برخی از کشورهای بزرگ مانند برزیل ،روسمیه یما ایماالت متحمده حمداقل
سطح دستمزد م ی را با امکان تعیین نرب باالتر منطقهای ترکیب میکنند.
 -2-4-1حداقل دستمزد به تفکیک فعالیتهای اقتصادی و گروههای عمده شغلی
برخی از سیمت های حداقل دستمزد با هد حمایت از کارگران از طریق ترکیبی از توافقنامههای جمعی و حداقل دسمتمزدهای
قانونی در بخشهای یا فعالیتهایی ک درآمد ساخته شدهاند .این مورد معموالً با در نظر گرفتن عواممل اقتصمادی خماص بخمش ،بمه
سیمت حداقل دستمزد توس بخش فعالیت و برخی اوقات در مشاغل ،با بمیاری از نربهای خاص منجر میشود .این مورد به عنوان
ماال در هند و همچنین در آفریقای جنوبی با تعداد زیادی نرب متفاوت برای مشماغل "برناممهریزی شمده" منجمر گردیمده اسمت .از
سویی ،برخی از بخشهای فعالیت از متوس بهرهوری باالتر و "ظرفیت پرداخت" باالتر نمبت به سمایر بخشهما برخموردار هممتند و
میتوانند حداقل دستمزد باالتری را نیز داشته باشند.
برخی مشاغل ممکن است مهارت بیشتری نمبت به سایر افراد در مشاغل متفاوت داشته باشند و کارگران در این مشاغل از سطح
بهره وری باالتری برخوردار همتند لذا الزم است که از سطح دستمزد متفاوتتری برخوردار باشند و یک کف دستمزدی متفاوت برای
مشاغل مخت ف در نظر گرفته شود.
یک چالش در مورد سیمت های پیچیده تعیین حداقل دستمزد این است که باید الل حقو برابر ،برای کار با ارزش برابر رعایت
شود بهعنوان ماال ،در مواردیکه حداقل دستمزد شاخهای و  /یا شغ ی پایینتر از حداقل دستمزد م می باشمد ،ایمن میتوانمد نماق
الول اساسی کنوانمیون تبعی (اشتغال و شغل) ( 1958 ،شماره  )111باشد.
تفاوتهای دیگر برخی سیمت ها همچنین حداقل دستمزدها را برای گروههای مخت ف جمعیت و یا بمته به اندازه بنگاههای اقتصادی
متفاوت میکنند.
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 -3-4-1تفاوت حداقل دستمزد به دلیل اندازه بنگاه ،سن و جنس
بنگاههای کوچکتر ممکن است بهرهوری کمتر و متعاقباً ظرفیت متوس کمتری برای پرداخت داشته باشند .همچنین حداقل حقمو
در کارگران جوان میتواند پایینتر از افراد با سن باالتر و با تجربه کاری بیشتر باشند ،که هد آن تممهیل ورود آنهما بمه بمازار کمار
است .حداقل دستمزدها در بخشهای تحت س طه زنان بهطور سیمتماتیک میتواند پایینتر باشد بهدلیل آنکه زنان ،ممئولیت تأمین
معاش خانواده را برعهده ندارند و سه باالیی از مشاغل پاره وقمت را بمه دلیمل سمایر مممئولیتهای شخصمی و خمانوادگی بمه خمود
اختصاص دادهاند.
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بخ
ش دوم



ساختار دستمزد به تفکیک
بخشهای اقتصادی
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 -2-1سیر تحول تاریخی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی

گروههای عمده فعالیت را میتوان بهطور ک ی در ذیل سه زیر بخش کشاورزی ،لمنعت و خمدمات خاللمه کمرد .مممأله اشمتغال و
بهطورک ی نیروی انمانی در ممائل اقتصمادی جایگماه ویمژهای دارد در اقتصماد ایمران اشمتغال از دغدغمههای الم ی سیاسمتگذاران
اقتصادی است .اطالعات بخشهای اقتصادی در تعیین جابهجایی گمترده در اشتغال و مراحل توسعه ،مفید است .در ممیر توسمعه
به تدریج از سه جمعیت شاغل در بخش کشاورزی کاسته و ابتدا به سه جمعیت در بخش لنعت افزوده میشود و زمانیکه بخش
لنعت اشباع میشود ،سه شاغ ین در بخش خدمات سیر فزاینده پیدا میکند .اطالعاتی که یک کشور از شاخص اشتغال برحمب
بخشهای اقتصادی فراه میکند با توجه به اینکه آیا نیروهای خوداشتغاالن و اعضای فامی ی موثر در برآوردها وجود داشته باشند،
مخت ف خواهد بود .نمودار شماره ( )1سه شاغالن طی دوره  1368-1398در بخشهای مخت ف اقتصمادی (لمنعت ،کشماورزی و
خدمات که هرکدام زیر بخشهای خاص خود را دارند) به تفکیک برنامههای توسعه در اقتصاد ایران را نشان میدهد شمواهد حماکی
از آن است که در کلیه برنامههای توسعه سهم شاغالن بخش خدمات بایتر از سایر بخشها بوده است این در حالی است کته در
ابتدای برنامه اول توسعه سهم اشتغال بخش کشاورزی و صنعت تقریباً نزدیک به هم بوده ،اما به مرور زمان این دو بخش از هتم

واگرا شدهاند به طوریکه در سال  1398سهم شاغالن بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات به ترتیب  32 ،17.7و  50.3میباشد.

بررسیها نشان میدهد یکی از اهدا برنامه اول توسعه اتخاذ سیاستهای مربوط به گمترش فرلتهای شغ ی و اولویت دادن بمه
طرح های آب و کشاورزی بوده که به تبع آن منجر به رشد اشتغال بخش کشاورزی گردد اما عم کرد برنامه نشان میدهد کمه طمی
سالهای  1372-1368ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی نمبت به سایر بخشها پایینتر بموده لمذا برناممه ممذکور عمدم تموازن در
ایجاد فرلتهای شغ ی در هریک از بخشها را نشان میدهد که بیانگر تفاوت عم کرد ایجاد اشتغال با اهدا آن برنامه میباشد.
یکی از اهدا مه برنامه دوم توسعه در کشور کاهش عدم تعادلهای بازار کار در کل اقتصاد ،گروههمای سمنی و منماطق شمهری و
روستایی و همچنین تأمین مشاغل مولد برای نیروی کار ممازاد عشمایر و ایجماد زمینمههای مناسمب جهمت اسمتمرار فعالیمت همای
غیرکشاورزی در محی روستایی بوده که عم کرد برنامه فو در سطح بخشها نشان میدهد که سه اشمتغال بخمش کشماورزی و
خدمات طی برنامه نمبت به برنامه قبل تقریباً تغییری نکرده این در حالیمت که سه اشتغال بخش لمنعت بمهطور میمانگین 2.7
درلد افزایش یافته است.
در برنامه سوم توسعه توجه ویژهای به مقوله اشتغال گردید و از مه ترین سیاسمتهای ایمن برناممه پرداخمت تممهیالت بمانکی بمه
طرحهای اشتغالزا و بنگاههای کوچک بهمنظور گمترش طرحهای کوچمک و توسمعه خوداشمتغالی و حمایمت از سمرمایهگذاریهای
خصولی در مناطق روستایی بوده عم کرد برنامه فو در اشتغال بخشهای اقتصادی حاکی از آن است که ایجاد فرلتهای شمغ ی
در کشور عمدتاً مربوط به بخش خدمات بوده که تمرکز اشتغال در این بخش بواسطه عدم ارتباط پمین و پیشین قوی این بخش با
سایر بخشهای اقتصادی بویژه بخشهای تولیدی لنعت جای تامل داشته اما به طور ک ی عم کرد اشتغالزایی در این برنامه نممبت
به دو برنامه پیشین چشمگیر بوده است.
برنامه چهارم توسعه از مه ترین سیاستهای آن تشویق سیمت بانکی برای اعطمای تممهیالت بمه بخشهمای اقتصمادی و منماطق
مخت ف کشور به منظور سرمایهگذاری و اشتغال بوده که نتایج حاکی از آن است که سه اشتغال بخش کشاورزی طی دوره ممذکور
کاهش یافته اما سه اشتغال بخش خدمات روندی فزاینده داشته است (ازوجی.)1386،
برنامه پنج توسعه دولت در راستای ایجاد اشتغال پایدار ،توسعهی کارآفرینی ،کاهش عدم تعادل منطقهای و توسمعهی مشماغل نمو
حمایت مالی و تشویق توسعهی شبکهها ،خوشهها و زنجیرههای تولیدی ،ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک ،متوس  ،بمزرگ
(اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات الزم برای تقویت توان فنمی_ مهندسمی -تخصصمی ،تحقیمق و توسمعه و بازاریمابی در
بنگاههای کوچک و همچنین رفع مشکالت و موانع رشد و توسعهی بنگاههای کوچک و متوس و کمک به ب مو و تبمدیل آنهما بمه
بنگاههای بزرگ و رقابتپذی بوده که در پی آن سه اشتغال بخش لنعت افزایش پیدا کرده همچنین از دیگر سیاسمتهای برناممه
مذکور گمترش کمب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصولی و تعاونی بهویژه در منماطق بما نمرب
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بیکاری باالتر از متوس نرب بیکاری کشور شده که در پی آن سه اشتغال بخش خدمات در پایان برنامه افزایش یافتمه اسمت و در
این برنامه همانطور که در نمودار ذیل مشاهده میشود واگرایی بخش کشاورزی از لنعت و خدمات بخوبی قابل رویت میباشد.
برنامه شش توسعه دولت با پرداخت تمهیالت بخصوص با اجرای قانون اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری سعی در ایجاد
اشتغال در مناطق روستایی و حومه شهرها نموده است که در پی آن اشمتغال بخمش کشماورزی در منماطق روسمتایی افمزایش و از
سویی اشتغال بخش خدمات نیز روندی لعودی داشته این در حالیممت کمه بمه طمور ک می در سمالهای  97و  98سمه اشمتغال
بخشها تقریباً ثابت بوده است و افزایش یا کاهش محموسی نداشته است البته در برنامه مذکور کشور با تحمری هما و شموک همای
مخت فی از جم ه سیل و کرونا و  ...روبرو بوده است.
نمودار ( -)1سهم بخشهای اقتصادی از اشتغال در سال  1398و 1390
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بهطور کلی در شش برنامه توسعه بعد از انقالب مشاهده میشود که بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات به مرور از هم فاصتله
گرفته و سهم اشتغال بخش کشاورزی علیرغم برنامههای اجرا شده ،در سال  1398درپایینترین سطح در طتول شتش برنامته

توسعه قرار گرفته است در واقع میتوان بیان کرد که تمرکز اصلی برنامههای توسعه مبتنی بر تولید و در پی اشتغال پایدار نبوده
اند.

در ادامه ساختار اشتغال بخشهای اقتصادی برحمب وضع شغ ی در جدول ( )1ارائه گردیده ،دادهها بیانگر آن است که سهم باییی

از جمعیت شاغل بخشهای کشاورزی و خدمات در گروه کارکن مستقل قرار دارند بطور ماال شاغالن فعالیت حمل و نقل عمدت ًا
فاقد بیمه همتند (غیررسمی) و سه مزد و حقو بگیری آنها تقریباً  25درلد ،حال آنکه سه کارکن ممتقل حدود  69درلد
میباشد که میتواند بیانگر این نکته باشد که ایجاد اشتغال توس افراد بهطور ممتقل و در اندازههای بمیار خرد منجربه افزایش
اشتغال در بخشهای خدماتی و در نتیجه رشد ک اقتصاد رسمی میشود .ضمن آنکه افزایش بخش غیررسمی تبعات مربوط به
بحث پوشش بیمه ای و امنیت شغ ی و کاهش کیفیت مشاغل را در بر میگیرد .از سویی ،بای بودن سهم کارکنان فامیلی بدون مزد
در بخش کشاورزی حاکی از آن است که با افزایش تولیدات کشاورزی وابستگی خانوارهای بهرهبردار کشاورزی تحت تأثیر

ساختار سنتی ،تعداد کارکنان فامیلی بدون مزد را افزایش داده است .در بخشهای معدن و صنعت بایترین میزان سهم اشتغال

مربوط به مزد و حقوق بگیری بخش خصوصی و بخش عمومی میباشد .که این نکته بیانگر آن است که شاغلین در این بخشها
عموماً در بخش رسمی فعالیت میکنند و از قوانین کار تبعیت میکنند .در بخش ساختمان نیز بیشترین جمعیت شاغل در گروه
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مزد و حقوق بگیری خصوصی فعالیت دارند که عمدتاً روزمزد هستند و فاقد بیمه میباشند و همچنین تعداد کارکن مستقل در

این بخش از سهم باییی برخوردار میباشد.

جدول ( -)1ساختار اشتغال بخشهای عمده اقتصادی برحسب وضع شغلی -سال های  1365و  - 1398درصد
مستقل

مزد و حقوق بگیر بخش
خصوصی و تعاونی

کارکن فامیلی

مزد و حقوق بگیری

4

54

20.8

21.4

0.5

100

4.0

25.7

59.6

2.1

8.7

100

6

28

64.0

0.4

0.8

100

2.9

37.3

32.7

1.4

25.6

100

4

37

39.8

4.9

14.8

100

3

39.7

17

4.4

35.9

100

کارفرما
کشاورزی
صنعت

ساختمان
خدمات

کل اقتصاد (سال )1398
کل اقتصاد سال ()1365

1
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کارکن

بدون مزد

بخش عمومی

کل

با نگاهی به آمار کل اقتصاد در سال  1398در مقایسه با سال  1365مشاهده میشود که طی دوره مذکور سهم شاغلین دارای مزد

و حقوق بگیر خصوصی و تعاونی دو برابر گردیده و از سویی سهم مزد و حقوق بگیری بخش عمومی تقریباً نصف شده است.

آمارها نشان میدهد بهرغ نقش اشتغالی پررنگتر بخش خصولی ،وضعیت درآمدی به شکل دیگری است .آمار و اطالعمات سمال
 1398نشان میدهد که درآمد خانوارهای با سرپرست حقو بگیر خصولی بهگونهای است کمه تمرکمز بیشمتر آنهما در دهکهمای
پایین و میانی درآمدی کشور است 2.بیشترین توزیع آنها در دهک سوم و چهارم درآمدی است .هرچمه بمه سممت دهکهمای بماالی
درآمدی پیش میروی  ،سه حقو بگیران خصولی کمتر و در مقابل سه خانوارهای بما سرپرسمت حقمو بگیمر عممومی بیشمتر
میشود .در پایینترین دهک درآمدی (دهک اول) سه حقو بگیر بخش عمومی در کمترین سطح قرار دارد؛ اما در باالترین دهمک
درآمدی (دهک ده ) میزان حضور این خانوارهای با حقو بگیر بخش عمومی در باالترین سطح قرار دارد .بمه بیمان دیگمر ،حقمو
دریافتی کارکنان بخش عمومی طوری است که شانس خانوارهای آنها برای قرار گرفتن در دهکهای باال را افمزایش داده و احتممال
فقیر بودن آنها را به حداقل رسانده است .از سویی با توجه به اینکه طی دوره  1365تا  1398سه حقو بگیمر بخمش عممومی بما
کاهش روبرو شده بنابراین ،وضعیت درآمدی خانوارها نیز از این حیث تحت تاثیر منفی قرار گرفته اسمت .لمذا یکمی از عواممل مهم
چنین تغییری به ساختار دستمزدی برمیگردد بدین منظور در ادامه به بررسی سماختار دسمتمزد در فعالیتهمای عممده اقتصمادی
پرداخته میشود.
 -2-2دستمزد شاغالن بر حسب فعالیتهای عمده اقتصادی

در این بخش سعی بر آن است که نگاهی ک ی به وضعیت درآمد ناشی از کار مزد و حقو بگیران برحمب بخشهای عمده اقتصادی
کشاورزی ،لنعت و خدمات و فعالیتهای مرتب با آنها لورت پذیرد .آمارهای درآمد پولی و غیرپولی به تفکیک بخشهای عممده
اقتصادی از نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران استخراج شده اسمت و در جمدول ( )2ارائمه گردیمده
است .همانطورکه در جدول مشاهده میشود ،نمبت مزد و حقو پرداختی بخمش کشماورزی بجمز شمیالت بمه کمل ممزد و حقمو
کشوری بهطور میانگین  66درلد میباشد بدین معنا که میانگین جبران خدمات در بخش کشاورزی پایینتر از جبتران ختدمات
 1شاغ ین  15ساله و بیشتر
 2در بخش سوم این گزارش به لورت مفصل بیان شده است.
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پرداختی کل میباشد .حال آنکه در زیر بخش شیالت بطور متوس مزد و حقو به میمزان  1.28درلمد بماالتر از متوسم ممزد و
حقو کشوری است.
به عبارت دیگر شاغلین در بخش شیالت حدود  28درصد بایتر از متوسط مزد و حقوق بگیری کشوری دریافت میکنند .که این

نکته به ساختار حقوقی این زیربخش مربوط میباشد چراکه از قوانین کار پیروی نموده و کارفرمایان ملزم بته پرداختت حتداقل

دستمزد به نیروی کار شاغل در این بخش میباشند .شاغلین در بخش صنعت و معدن بایترین میزان و بطور میانگین بیش از دو

برابر متوسط دستمزد کل کشور دریافت میکنند.
همچنین با بررسی رشد میزان جبران خدمات شاغ ین طی دورههای مخت ف ،نتایج حاکی از آن است کمه در طمی دوره 1383-97
میزان رشد جبران خدمات شاغ ین بهطور میانگین  22درلد بوده و همچنین بماالترین میمزان رشمد در ایمن دوره بمرای دوره -90
 1383بوده اما در دوره  1390-97میزان افزایش کمتر بوده است .از سویی ،طی دوره مورد شاخص قیممت مصمر کننمده نیمز بما
روندی لعودی همراه بوده لذا در مجموع با افزایش شاخص  CPIنمیتوان انتظار داشت که افمزایش جبمران خمدمات پرداختمی بمه
شاغالن آنها را در وضعیت مناسبی قرار بدهد.
جدول ( -)2نسبت متوسط دستمزد شاغلین مزد و حقوق بگیران خصوصی به متوسط کل به تفکیک فعالیتهای اقتصادی -درصد
کشاورزی

بجز شیالت

شیالت

صنعت و معدن

ساختمان

خدمات

غیربازاری

1

خدمات بازاری

2

میانگین

1383

0.43

0.85

1.2

1.53

0.52

0.81

0.9

1386

0.67

1.56

1.9

1.74

0.77

1.05

1.3

1390

0.68

1.64

2.0

1.77

1.02

1.66

1.5

1395

0.79

1.63

2.1

1.7

0.87

1.55

1.4

1396

0.72

1.29

2.2

1.61

0.84

1.65

1.4

0.69

0.75

2.5

1.52

0.98

1.55

1.3

1397

متوسط کل

0.66

2

1.3

0.83

1.6

1.3

1.4

جدول ( -)3متوسط رشد دستمزد سرانه شاغلین بخش خصوصی به تفکیک فعالیتهای اقتصادی در مقایسه با رشد - CPIدرصد
کل

متوسط رشد جبران خدمات پرداختی دوره -97
1383

متوسط رشد جبران خدمات پرداختی دوره -90
1383

متوسط رشد جبران خدمات پرداختی دوره -97
1390

کشاورزی

20.8

22.1

18.7

25.2

19.7

23.6

23.6

16.8

24.6

28.5

27.7

19.3

28.9

29.5

21.01

22.8

23.2

9.7

26.8

20.2

22.1

21.6

16.7
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 1اداره امور عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری ،آموزش و هدایت و مددکاری اجتماعی
 2حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات ،واسطه گری مالی ،ممتغالت ،اجاره و فعالیتهای کمب و کار
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17.3

ساختمان

غیر

بجز شیالت

شیالت

صنعت و

خدمات

خدمات

رشد
CPI

معدن

بازاری

بازاری
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 -2-3تحلیل دستمزد شاغلین بخش کشاورزی
مطابق قانونکار جمهوری اسالمی ایران ،کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کمی است کمه در مقابمل دریافمت ممزد یما حقمو بمه
موجب قرارداد کار با کارفرمای کشاورزی یا نماینده او در یک یا چند شمغل از مشماغل کشماورزی در واحمدهای کشمت و لمنعت و
مزارع دولتی یا مزارع کشاورزی مکانیزه به کار اشتغال داشته باشد .همچنین قرارداد کار کشاورزی کمه در ایمن قمانون قمرارداد کمار
نامیده میشود عبار ت است از توافق کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهمد میشمود در قبمال دریافمت حقمو یما ممزد از
کارفرما یک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی را در مدت معین یا مدت نامحدود برای کارفرما یا نماینده او انجام دهد.
دستمزد کارگران کشاورزی شامل وجه نقد بوده و در مواردی که به جای تمام یا قممتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده شده
باشد ،ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت ،برآورد و به وجه نقد اضافه میگردد .با توجه به مقدمه بیان شده سوال اساسی اینمت
که آیا بخش کشاورزی در ایران از جذابیت نمبی باالیی بهمنظور جذب نیروی کار و رشد و توسعه برخوردار اسمت یما خیمر؟ بمدین
منظور برای تأیید و یا رد موضوع گفته شده به بررسی وضعیت دستمزدها (بهعنوان شاخص جذب نیروی کار) در بخمش کشماورزی
پرداخته شده است .مطابق با آمار و اطالعات استخراج شده از طرح هزینه درآمد خانوار ،دستمزد بخش کشاورزی بهطور متوس در
سال  1397حدود  585هزار تومان بوده است که این میزان حدود نصف حتداقل دستتمزد در کشتور میباشمد .بمهمنظور تببمین

دقیقتر ،رشد دستمزد کارگران مشاغل کشاورزی در  5شغل منتخب ارائه گردیده است .با توجه به درلد تغییرات متوس جبمران
خدمات پرداختی ماهانه کارگران در جدول ( )4مشاهده میگردد که رشد متوس جبران خدمات پرداختی ماهانه کارگر" نشاکار "
بیشترین میزان افزایش را داشته حال آنکه رشد متوس دستمزد ماهانه کارگر دروگر غالت کمتمرین افمزایش را داشمته اسمت و از
سویی ،متوس رشد در مشاغل منتخب  21.3درلد میباشد که این موضوع رشد جبران خدمات بخمش کشماورزی کمه در جمدول
( )2ارائه گردید را تأیید مینماید.

جدول ( -)4متوسط رشد جبران خدمات پرداختی ماهانه کارگران در مشاغل منتخب بخش کشاورزی -درصد

متوسط دوره 1390-96

دروگر غالت

میوه چین

کارگر نشاکار

15.27

19.1

25.8

مأخذ :مرکز آمار و اطالعات راهبردی

کارگر نهرکش

کارگر وجین کار و

22.8

23.9

و مرزبند

تنک کار

متوسط کل
21.3

مطابق با جدول ( )5مالحظه میشود که بخش کشاورزی دارای پایینترین میزان جبران خدمات پرداختی به کارگر استت و ایتن

میزان در مقایسه با حداقل دستمزد پرداختی نیز در سطح بسیار کمتری قترار دارد .از سمویی ،مطمابق بما جمدول ذیمل مشماهده
می شود که رشد متوس جبران خدمات واقعی بخش کشاورزی باالتر از رشد حداقل دستمزد واقعمی کشمور میباشمد امما متوسم
جبران خدمات واقعی شاغ ین1در بخش کشاورزی پایینتر از متوس حداقل دستمزد واقعی در کشور میباشد .ایمن نکتمه میتوانمد
بیانگر توان کمتر کارگر کشاورز را برای تأمین مایحتاج زندگی نشان دهد .حال با توجه به حداقل دستمزد دالیل پایین بودن جبران
خدمات پرداختی در بخش کشاورزی چیمت؟

1

توس شاخص قیمت مصر کننده تعدیل گردیده است.
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جدول ( -)5مقایسه دستمزد بخش کشاورزی با حداقل دستمزد ماهانه –ریال/درصد

متوسط جبران خدمات اسمی

متوسط جبران خدمات واقعی

1383

414.8

1149

1066

1386

1122

2129

1833

3719

1390

2241

2241

3303

3303

1395

7073

2852

8122

3604

1396

6860

2540

9300

3788

1397

5854

1991

11113

3567

متوسط رشد دوره

19.3

4

16.9

1.1
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شاغلین بخش کشاورزی

حداقل دستمزد -اسمی

حداقل دستمزد واقعی
3019

از دییل پایین بودن جبران خدمات پرداختی در بخش کشاورزی میتوان به مواردی از جمله ساختار اشتغال بخش کشتاورزی و

همچنین پایینتر بودن بهرهوری نیروی کار که به دلیل پایین بودن سطح سواد شاغالن آن و سطح فناوری پتایین رخ میدهتد،
حضور کشاورزان در دهک های پایین درآمدی ،سهم بایی شاغلین بخش کشاورزی در اشتغال غیررسمی اشاره کرد.

 با نگاهی به ماتریس دادههای مربوط به جمعیت شاغ ین برحمب گروههای عمده فعالیت اقتصادی و گروه های عمده شغ ی منتشمر
شده توس مرکز آمار در سال  1397این نکته قابل استخراج است که حدود  97درلد شاغالن بخش کشماورزی را کمارگران مماهر
کشاورزی و کارگران ساده که عموماً از مهارت و تحصیالت باالیی برخوردار نمیباشند ،تشکیل میدهند .این دسته از افمراد توانمایی
ایجاد ارزش افزوده باال ،خالقیت و نوآوری ندارند لذا موارد گفته شده میتواند از دالیل ک بودن دستمزدها در بخش مذکور باشد.

نمودار( -)2ساختار اشتغال بخش کشاورزی برحسب گروههای عمده شغلی -سال -1397درصد

مأخذ :محاسبه بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ،مرکز آمار ایران ،سالهای مربوطه

 از سویی با مقایمه نمبت دستمزد هرگروه شغ ی به دستمزد کشوری مشاهده میشود کارگران مماهر کشماورزی و جنگ مداری کمه
حدود  78درلد از شاغ ین آن در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هممتند از پمایینترین سمطح دسمتمزد برخموردار میباشمند
بنابراین یکی از دالیل عمده پایین بودن جبران خدمات پرداختی بخش کشاورزی نیز همین نکته میباشد که عممده شماغ ین ایمن
بخش در گروه شغ ی قرار دارند که پایین ترین سطح دستمزد را دریافت میکنند.
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جدول( -)6نسبت متوسط دستمزد هر گروه شغلی به میانگین دستمزد کل مزد و حقوق بگیر – درصد
تکنسین ها

کارکنان

سال

مدیران

متخصصان

و کمک

متخصصان

دفتری

کارکنان ارائه

پشتیبانی

خدمات و

کارکنان فروش

کارکنان ماهر
کشاورزی،

صنعتگران و
کارکنان

جنگل داری و

حرفه ای

ماهیگیری

مرتبط

متصدیان

ماشین آیت و
دستگاهها

کارکنان
مشاغل
ساده

کل

1383

2.29

1.68

1.59

1.35

1.05

0.68

0.85

1.22

0.54

1

1386

2.35

1.81

1.50

1.41

0.92

0.80

0.82

1.13

0.58

1

1390

2.15

1.62

1.39

1.34

0.93

0.77

0.89

1.11

0.62

1

1395

2.04

1.71

1.28

1.40

1.00

0.65

0.87

1.07

0.62

1

1396

2.20

1.67

1.26

1.38

0.90

0.52

0.86

1.07

0.58

1

مأخذ :استخراج شده از نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

همانطورکه در جدول فو مشاهده میشود دستمزد کارگران ماهر کشاورزی به طور متوس نصف دستمزد کل مزد و حقو بگیری
کشور است که نمبت فو برای فردی که سرپرست خانوار و شاغل در بخش کشاورزی است بمیار پایین میباشد.

یکی از دییل پایین بودن دستمزد این گروه شغلی میتوان به بحث نیروی کار جایگزین اشاره کرد کته بستیاری از کارفرمایتان
مخصوصاً مشاغل خصوصی ترجیح میدهند که از کارگران جایگزین خارجی به دلیل ارزان قیمت بودن ،نداشتن بیمه ،بهترهوری

بای در مشاغل کم مهارت ،به جای کارگران داخلی که حاضر به کار با درآمدهای پایین نیستند اشاره کرد .یزم بهذکر است که در
بخش کشاورزی سهم کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد و حقوق بای است و رابطه کارفرما-کارگر ،در بسیاری از مشتاغل

کشاورزی مشهود نمیباشد.

 دلیل دیگری که برای پایین بودن جبران خدمات در بخش کشاورزی مطرح شد پایین بودن بهرهوری نیروی کمار در بخمش ممذکور
است .در نمودار ( )3روند بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی با بهره وری نیروی کمار در کمل اقتصماد مقایممه گردیمده اسمت،
مشاهده میشود که سطح بهرهوری نیرویکار در بخش کشاورزی در سطح بمیار کمتری از سطح بهرهوری در کل اقتصاد قرار دارد
و شکا بین این دو بمیار زیاد است .از آنجایی که بخش کشاورزی از بهرهوری پایینی برخوردار است دسمتمزد در ایمن بخمش نیمز
کمتر از سایر بخش ها است.
نمودار( -)3روند سطح بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی در مقایسه با بهر وری کل اقتصاد -1384-97درصد

مأخذ :مرکز آمار ایران



دلیل دیگر برای پایین بودن دستمزد بخش کشاورزی میتوان با تقمی دهکهای درآمدی سال  1397به سه گروه دهمک بما
درآمد پایین (دهک  1تا  )4متوس (دهکهای درآمدی  5تا  )7و باال (دهکهای درآمدی  8تا  ،)10مشاهده شمود در بخمش
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کشاورزی درلد خانوارهایی که در دهکهای درآمدی پایین و متوس قمرار دارنمد دو برابمر تعمداد خانوارهمایی اسمت کمه در
دهکهای پردرآمد میباشند .این بدین معناست که درآمد بخش کشاورزی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
نمودار ( -)4درصد خانوارهای روستایی برحسب فعالیتهای اصلی در هریک از دهکهای درآمدی - 1397-درصد

مأخذ :طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران ،سالهای مربوطه

 باید دقت شود بافت تولیدی در بخش کشاورزی با سایر بخشها متفاوت است .اشتغال بخش کشاورزی از نوع غیررسممی بموده و از
سیمت تأمین اجتماعی برخوردار نمیباشد .با بررسی سه اشتغال بخش کشاورزی با سه افراد بیمه نشده مالحظمه میشمود ایمن
دو دارای رابطه مابت با ضریب تشخیص باال میباشند.
لذا دلیل اصلی پایین بودن جبران خدمات بخش کشاورزی همین نکته است که شاغلین این بخش در بخش غیررسمی فعالیتت

میکنند و دستمزد در این بخش از سازوکار حقوقی برخوردار نمیباشد.

نمودار ( -)5رابطه سهم اشتغال بخش کشاورزی و سهم شاغلین بیمه نشده

در نهایت ،با توجه به موارد از پیش گفته شده بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از ظرفیت و زیر ساختهای یزم به منظتور جتذب

بایی نیروی کار برخوردار نمیباشد و عمدهترین دلیل آن می توان به بای بودن سهم اشتغال غیررستمی و عتدم برختورداری از

ساختار حقوقی مشاغل آن اشاره کرد.
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 -2-4تحلیل دستمزد شاغلین بخش صنعت
با مالحظه جبران خدمات مزد و حقو بگیری بخش لنعت مشاهده میشود که سطح جبران خدمات پرداختمی شماغالن در گمروه
لنعت نمبت به سایر بخشها باالتر است .در جدول ( )7آمار متوس نمبت جبران خدمات شاغ ین مزد و حقو بگیران ماهانه بمه
کل دستمزد در فعالیتهای بخش لنعت نشان داده شده اسمت .جبران خدمات مزد و حقوق بگیری بایتر در بخش صنعت بهدلیل
وجود زیربخش نفت و گاز در آن است که بهدلیل تکنولوژی سرمایهبر نسبت به سایر فعالیتهای گروه صنعت و همچنین قوانین و

مقررات خاص شرکت نفت برای پرداخت دستمزد و شرایط سخت کار در فعالیتهای نفت و گاز است .در فعالیت آب ،بمر و گماز،
سطح جبران خدمات به نمبت باال است .حال همانطور که بیان شد مطابق با آمار و اطالعات مربوط به زیربخشهای گمروه لمنعت
مشاهده می شود که جبران خدمات بخش لنعت ساخت باالتر است اما طی دوره  1383-97متوس رشد در فعالیت آب بر و گاز
باالتر بوده و از سویی ،فعالیت ساختمان با متوس رشد منفی روبرو بوده است .پمایینتر بمودن سمطح جبمران خمدمات در فعالیمت
ساختمان عمدتاً بهدلیل سطح پایین بهرهوری نیروی کار بهواسطه ک سوادی اکار شاغالن این فعالیت و حضمور نیرویکمار خمارجی
غیرمجاز و همچنین ریشه در کمبود سرمایهگذاری در فعالیتهای ساختمانسمازی و طرحهمای عمرانمی دولمت دارد .همچنمین بما
بررسی بهرهوری زیر بخشهای لنعت مشاهده میشود که بهرهوری زیر بخش ساختمان نمبت بمه سمایر پمایینتر اسمت .بمهمنظور
تبیین دقیق تر ساختار پرداخت جبران خدمات در بخش لنعت ابتدا به بررسی شماخص بهمای خمدمات سماختمانی در مقایممه بما
شاخص قیمت مصر کننده پرداخته شده است .گزارش تحوالت اقتصادی کشور در سال  1396نشان میدهد که شاخص خدمات
ساختمانی در سال مذکور نمبت به سال قبل آن  7.8درلد افزایش یافته است .همچنین شاخص مزد یک روز بنای سفت کار 5.8
درلد ،شاخص مزد یک روز کارگر ساده ساختمانی  4.7درلد ،در سال  96نمبت به سال قبل از آن افمزایش یافتمه اسمت .ایمن در
حالی است که شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی نمبت به دوره قبل  9.6درلد رشد داشته اسمت بما مقایممه دو شماخص فمو
واضح است که جبران خدمات پرداختی در بخش ساختمان به میزانی کمتر از رشد شاخص قیمتها رشد داشته است لمذا وضمعیت
درآمدی کارگران در این گروه متناسب با تورم جبران نشدهاند.

جدول ( -)7متوسط نسبت دستمزد شاغلین مزد و حقوق بگیران فعالیتهای بخش صنعت به کل اقتصاد  -درصد
صنعت

تامین آب برق و گاز

ساختمان

1383

1.82

0.67

1.53

1397

2.43

2.25

1.52

متوسط رشد دوره

1.95

9.85

-0.04

مأخذ :طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران ،سالهای مربوطه

جدول ( :)8شاخص بهای خدمات ساختمان در مقایسه با شاخص قیمت مصرف کننده -سال پایه  -1395درصد
شاخص بهای

خدمات ساختمانی

شاخص مزد یک

شاخص اجرت

متوسط شاخص اجرت

ساختمانی

ساختمانی

ساختمانی

روز کارگر ساده

کارگر ماهر

یک روز سایر خدمات

شاخص بهای کای و
خدمات مصرفی

1384

12.7

13.2

12

13.1

16.04

1396

107.8

104.7

110.6

107.5

109.6

متوسط دوره

51.4

53.7

50.45

51.8

53.2

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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حال به منظور بررسی تفاوت میزان جبران خدمات پرداختی کارکنان بخش لنعت ابتدا دالی ی برای تفاوت مزبور بیمان میشمود :از

جمله مهمترین دییل تفاوت پرداختی بخش صنعت به ساختار مالکیت ،ساختار بازار و امثال آن باز میگتردد .بختش خصوصتی
معمویً از دستمزدها به عنوان ابزاری برای ارتقای بهرهوری و کارایی استفاده میکند ،در حالیکه بخش دولتتی توجته و تمایتل

کمتری به استفاده از این ابزار دارد در بخش خصوصی بهدلیل وجود اشتغال غیررسمی ،دستمزدها میتواننتد پتایینتتر باشتند

(کارکنان بخش ساختمان) .یکی دیگر از زمینهها و دییل مهم در تفاوت دستمزدها ،میتواند ناشی از تفاوت خصوصیات نیتروی

کار و بهرهوری و سطح مهارت آنها باشد که در ادامه به واکاوی آن پرداخته شده است.

 بهمنظور بررسی بهرهوری نیروی کار و رابطه آن با جبران خدمات پرداختی شاغ ین بخش لمنعت در نممودار ذیمل رونمد بهمرهوری
شاغالن بخش لنعت با کل اقتصاد به نمایش گذاشته شده است .مشاهده میشود که بهرهوری نیروی کار در بخش لنعت بماالتر از
کل اقتصاد است .از سویی ،شکا بین این دو متغیر طی دوره زمان تقریباً ثابت بوده است .لذا یکی از دالی ی که سمطح دسمتمزدها
در بخش لنعت باالتر از سایر بخشها میباشد بهرهوری باالی نیروی کار در این بخش نمبت به سایر بخشها است.
نمودار( -)6روند سطح بهرهوری فعالیتهای بخش صنعت در مقایسه با بهره وری کل اقتصاد -درصد

مأخذ :مرکز آمار ایران

در بخش لنعت میزان پرداختی به نیروی کار رابطه مابت و بمیار قوی با میزان بهرهوری نیروی کار دارد بدین معنا که با افمزایش
بهرهوری نیروی کار انتظار افزایش جبران خدمات پرداختی به نیروی کار بیشتر میشود.
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نمودار ( -)7رابطه بهرهوری نیروی کار در بنگاههای  10نفر کارکن و بیشتر با جبران خدمات پرداختی

 بایتر بودن جبران خدمات در بخش صنعت نسبت به سایر بخشها میتواند دییل مختلفی داشته باشد بهمنظور واکاوی موضموع
فو با استفاده از آمار و اطالعات بنگاههای لنعتی  10نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران بمه ارائمه  3شماخص1پرداختمه و ارتبماط
آنها با افزایش و کاهش جبران خدمات پرداخته شده است.
 شاخص ( )1شاخص مهارت که بیانگر نمبت کارگران ساده به کل شاغ ین تولیدی میباشد .واضمح اسمت کمه هرچمه ایمن شماخص
بزرگ تر باشد ،به این ع ت است که نمبت کارگران ساده به شاغ ین تولیدی بیشتر بوده ،در نتیجه به طور متوس دسمتمزد کمتمری
پرداخت میشود .در مقابل آن شاخص مهارت وجود دارد که نمبت کارگران ماهر ،تکنمینها و مهندسین به کل شماغالن تولیمدی
میباشد .مطابق با نمودار زیر مشاهده می شود سه کارگرانی که دارای مهارت باالتری همتند نممبت بمه سمایرین بماالتر میباشمد
بنابراین ،انتظار میرود از دستمزد باالتری برخوردار باشند.

1

از آمار و اطالعات کارگاههای لنعتی  10نفر کارکن و بیشتر سال  1396استفاده شده است.
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نمودار ( -)8شاخص مهارت در بنگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر -درصد

مأخذ :مرکز آمار ایران

 شاخص ( )2تحصیالت که برای نشان دادن تعداد افراد تحصی کرده در بنگاه بهکار میرود و معادل نممبت افمراد شماغ ی کمه دارای
آموزش عالی میباشند ،به کل شاغ ین تعریف شده است .هرچه این شاخص باالتر باشد ،بهدلیل اینکه تعداد نیروهای تحصیل کرده
دانشگاهی نمبت به دیگر شاغالن دستمزد بیشتر دریافت میکنند لذا انتظار میرود متوس دستمزدها باالتر باشد .مطابق آخمرین
آمار و اطالعات دریافتی از بنگاههای ده نفر کارکن و بیشتر شاخص مذکور حدود  30درلد میباشد که این شاخص نشان میدهمد
که بخش لنعت پتانمیل خوبی برای جذب نیروی کار را دارد.
 شاخص ( )3شاخص جنسیت نیز معر درلد سه مردان از کل نیروی کمار اسمت کمه از نممبت شماغ ین ممرد بمه کمل شماغ ین
کارگاههای لنعتی  10نفر کارکن و بیشتر بهدست آمده است .واضح است که هرچه این شاخص بزرگتر باشد نشمان دهنمده سمه
بیشتر مردان از کل اشتغال خواهد بود .با توجه به اینکه مردان معموالً دستمزد باالتری دریافت میکنند ،لذا انتظار ممیرود هرچمه
شاخص جنمیت بزرگتر باشد دستمزد بیشتری دریافت شود و این شاخص برای سال  1396حدود  88.4درلد میباشد.
عالوه بر موارد فو الزم به ذکر است کمه در بخش صنعت برخی از بنگاهها بویژه واحدهای صنفی غیررستمی هستتند و ستطوح
دستمزد در آنها پایین است و برخی دیگر بنگاههای رسمی هستند که عمدتاً متوسط و بزرگ میباشتند و دستتمزد در آنهتا
بایست لذا در مجموع همانطور که در  3شاخص فوق بیان شد بخش صنعت دارای پتانستیل پرداختت جبتران ختدمات بتاییی

میباشد.

حال با توجه به مقدمها ی که در خصوص ساختار جبران خدمات بخش لمنعت بیمان گردیمد الزم اسمت رونمد دسمتمزد واقعمی از
دیدگاه تولیدکنند گان و نیروی کار نیز مورد واکاوی قرار گیرد .بر این اساس مطابق بما جمدول شمماره ( )9میمزان جبمران خمدمات
شاغالن در کارگاههای لنعتی براساس شاخص  CPIو  PPIو به قیمت ثابت سال  1390تعدیل و محاسبه گردید .رونمدها حماکی از
آن است طی دوره  1390تا  ،1395بطور میانگین ،قدرت خرید شاغالن ساینه  1.7درصد افتزایش داشتته کته نشتان از بهبتود

وضعیت رفاهی نیروی کار میباشد ،حال آنکه هزینه واقعی استفاده از نیروی کار برای بنگاه ساینه با رشدی معادل  3.1درصتد

روبرو بوده است که رشد بیان شده از دو جنبه حائز اهمیت است .از یک طر در لورت افزایش هزینههای بنگاه ،کارفرما اقدام بمه
تعدیل نیرو مینماید و از سویی ،در لورت رشد ارزشافزوده بنگاه این هزینهها پوشش داده میشود و مانع از تعدیل نیرویکار می-
شو د که در دوره مورد بررسی ارزش افزوده به قیمت ثابت با رشد روبرو بوده است .ضمن آنکه میزان شماغ ین بنگماههما بما انمدکی
افزایش تقریباً ثابت بوده است .ذکر این نکته ضروری است که دادهها مربوط به بنگاههای لنعتی  10نفر کارکن و بیشتر ممیباشمد.
همچنین شاخص مزیت جذب نیر وی کار که از تقمی دستمزد واقعی به هزینه واقعی استفاده از نیمروی کمار بدسمت آممده ،نشمان
میدهد در سالهایی که شاخص فو باالتر از  100میباشد جذب نیروی کار با محدودیت کمتری روبرو بموده و هزینمه اسمتفاده از
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نیروی کار برای بنگاه باال نمیباشد اما مطابق جدول ذیل در سال 1395نمبت به سال  1390میزان هزینه اسمتفاده از نیمروی کمار
برای بنگاه روند لعودی داشته و از سویی دستمزد واقعی نیروی کار با همان شدت رشد نکرده ،لذا جذب نیروی کار بما محمدودیت
روبرو گردیده و جذب نیرو برای بنگاه مزیت خالی ندارد.
جدول ( -)9مقایسه قدرت خرید نیروی کار و هزینه استفاده از نیروی کار توسط بنگاه طی دوره -1390-1395میلیون ریال/د رصد

1390

1395

متوسط رشد ساینه

هزینه واقعی استفاده از نیروی کار برای

دستمزد واقعی نیروی کار(قدرت خرید نیروی

115355

115355.3

بنگاه (میلیون ریال)
134378
3.1

کار) (میلیون ریال)
125486.6
1.7

شاخص مزیت جذب نیروی کار
100
93
-

مأخذ :محاسبه براساس نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر ،مرکز آمار ایران

به منظور تبیین دقیقتر موضوع فو ابتدا با بررسی متوس جبران خمدمات سمرانه کارگاههمای لمنعتی  10نفمر کمارکن و بیشمتر
پرداخته ،مشاهده میشود که طی دوره  1383تا  1396متوس جبران خدمات سمرانه رونمدی لمعودی داشمته اسمت و همچنمین
مطابق با جدول فو میزان پرداختی واقعی به نیروی کار نیز طی دوره مذکور لعودی بوده است حال سوال اساسی اینمت که چمرا
شاخص مزیت جذب نیرو از سال  1393با کاهش روبرو بوده است؟
به منظور پاسخ به سوال فو به بررسی بازدهی دستمزد پرداخته شده اسمت ،بمازدهی دسمتمزد عبارتممت از نممبت ارزش افمزوده
کارگاههای لنعتی به جبران خدمات ،ارزش افزوده نیز از مابهالتفاوت ارزش ستانده و ارزش داده فعالیت لنعتی بدست آمده اسمت.
مطابق نمودار ذیل مشاهده میشود که بازدهی دستمزد در سالهای  1387و  1388کشور با مشکالت اقتصادی روبرو بموده نزولمی
گشته پس از آن روند لعودی به خود گرفته و در سال  93نیز مجدد نزولی گشته ،بدین معنا که پرداختی به نیروی کار نتوانستته
منجر به ایجاد ارزش افزوده اضافی شود و از دییل آن میتوان به کارایی پایین نظام دستمزدی اشاره کترد همچنتین زمانیکته
اقتصاد با رکود مواجه میشود بنگاهها از آنجا که قدرت پیشبینی پایان زمان رکود را ندارند سریعاً نیروی کتار ختود را اختراج

نمیکنند چراکه بنگاهها با پایان یافتن رکود مجدداً نیاز به استخدام نیروی کار جدید دارند و به ناچار بتا هزینتههای آمتوزش و

پرداخت دستمزد بایترو  ...مواجه میشوند لذا در زمان رکود دستمزدها حالت چسبندگی خود را حفظ نموده و از ستویی تولیتد

کاهش یافته و در مجموع منجر به پایین آمدن بازدهی دستمزد در زمان رکود میشود .همانطورکمه از پمیش گفتمه شمد در ایمن

سالها جذب نیرو نیز با محدودیت روبرو گشته است .لذا سیاست مناسب باید به دنبال افزایش بازدهی دستمزد باشد که این امر بما
افزایش هرچه بیشتر بهرهوری نیروی کار تمهیل میگردد.
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نمودار ( :)9بازدهی دستمزد کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر-درصد

مأخذ :مرکز آمار و اطالعات راهبردی

موضوع دیگری که میبایمت مورد توجه سیاست گذاران عرله بازار کار قرار بگیرد ،سه هزینه کل جبران خمدمت نیمروی انممانی
نمبت به ارزش کل ستانده در انواع بنگاهها از نظر نوع کاالی تولیدی است که مبین سه هزینمه نیمروی کمار در تولیمد همر واحمد
محصول است .بررسی سه جبران خدمات از کل ستانده کارگاههای لنعتی بزرگ ( 10نفر و بیشتر کارکن) در آخرین آمار منتشمر
شده مرکز آمار ایران (سال  )1396نشان میدهد که بهطور متوس سه جبران خمدمات نیمروی کمار در کمل لمنعت  8.2درلمد
میباشد .ضمن اینکه سه هر یک از اجزای جبران خدمات شامل الف -حقو و دسمتمزد ب -سمایر پرداختمیهما از کمل سمتانده
کارگاههای لنعتی بهطور متوس نیز  5.5و  2.7درلد میباشد.
یادآور میشود سه جبران خدمات (الف -حقو و دستمزد و ب -سایر پرداختیها) از کل ستانده کارگاههمای لمنعتی بمزرگ
برای لنایع مصرفی ،واسطهای و سرمایهای متفاوت بوده بهطوریکه هزینه کل جبران خدمت نیروی کار نمبت به کل ارزش تولیمد
بنگاه در لنایع مصرفی  10.5درلد (شامل  7.3درلد مزد و حقو و  3.2درلد سایر پرداختیها)؛ لنایع واسطهای  6.3درلد که
(شامل  4.4درلد مزد و حقو و 1.9درلد سایر پرداختیها) و در لنایع سمرمایهای  11.8درلمد (بما ترکیمب  7.4درلمد ممزد و
حقو و  4.4درلد سایر پرداختیها) در سال مورد بررسی بوده است.
بنابراین میتوان بیان نمود که سه هزینه نیرویکار در لنایع واسطهای نمبت به سایر لنایع در پایینترین سطح قمرار دارد.
باالتر بودن هزینه استفاده از نیروی کار در تولید هر واحد محصول به کیفیت نیروی کار و تکنیک تولید از نظر کاربر یا سمرمایه بمر
بودن بمتگی دارد.
نمودار( -)10سهم جبران خدمات (کل پرداختی نیروی انسانی) از کل ارزش ستانده های فعالیت صنعتی
سال  ،1396درصد

مآخذ :محاسبه بر اساس نتایج آمارگیری کارگاههای صنعتی مرکز آمار ایران
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نمودار( -)11سهم مزد و حقوق و سایر پرداختی ها از کل ارزش ستانده های فعالیت صنعتی
– سال  ،1396درصد

7.4

7.3
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5.5
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مآخذ :همان

بررسی سه حقو و دستمزد و سایر پرداختیها از کل هزینه نیروی انمانی در کارگاههای لنعتی  10نفر کارکن و بیشتر در
آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران (سال  )1396نشان میدهد که سه حقو و دستمزد و سمایر پرداختمیهما درکارگاههمای
لنعتی به ترتیب  67.3و  32.6درلد میباشد .ضمن آنکه سه حقو و دستمزد و سایر پرداختیها در لنایع مصرفی بمهترتیمب
 69.4درلد و  30.6درلد ،در لنایع واسطهای بهترتیب  69.9درلد و  30.1و در لنایع سرمایهای ایمن ترکیمب بمهلمورت 62.4
درلد مزد و حقو و  37.6درلد سایر پرداختیها بوده است .نکته قابل ذکر آنکه ترکیب حقو و دستمزد از کمل هزینمه نیمروی
کار در سال  1396برای کارگاههای  49-10نفر کارکن و  50نفر کارکن و بیشتر ،بهترتیب  75و  66درلد و سه سایر پرداختیهما
از کل هزینههای نیروی انمانی به ترتیب  25و  34درلد میباشد .نمبتهای فو مؤید آن است که اگر تعداد کارکنمان بمه عنموان
شاخصی برای سایز بنگاه باشد ،با کوچکتر شدن سایز کارگاه ،کارفرمایان تمایل دارند بما کماهش دادن سمه سمایر پرداختمیهما از
هزینههای تحمی ی غیرممتقی به بنگاه بکاهند .بهعبارت دیگر ،این در حالی است که در کارگاههای بزرگتر تترجیح کارفرمایتان
تمرکز بر کاستن از سایر هزینههای تولید نظیر مواد اولیه ،تجهیزات ،حمل و نقل ،بازاریابی و … بهجای پایین آوردن هزینه جبران
خدمت نیروی کار است و لذا حساسیت چندانی برای کاستن از هزینه جبران خدمت نیروی کتار در قالتب کتاهش ستهم ستایر

پرداختیها وجود ندارد .تحلیل دیگر آن است که بنگاههای متوسط و بزرگ امکان دور زدن قانون کار و بیمه نکردن نیروی کار را
ندارند و در نتیجه سهم سایر پرداختیها در جبران خدمات آنها بای است.

نمودار ( -)12سهم مزد و حقوق و سایر پرداختی ها از کل جبران خدمات در فعالیت صنعتی– سال  ،1396درصد

مآخذ :همان
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-2-5تحلیل دستمزد شاغلین بخش معدن
بخش معدن از عمدهترین بخشهای تأمینکننده مواد اولیه بخش لنعت و مصالح مورد نیاز برای ایجاد سماختمان ،بنمادر ،سمدها،
فرودگاهها و ...محموب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه میتواند نقش اساسی را در توسعه لنعتی کشور
ایفا نموده و راهگشای بمیاری از معضالت خودکفایی لنعتی کشور باشد .بخش معدن و لنایع معدنی یکمی از حوزههمای مهم و
اثرگذار در تولید و تجارت کشور محموب میشود .عوام ی ماننمد تحری همای ایماالت متحمده آمریکما ،نوسمانات شمدید نمرب ارز و
مجموعه سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت در سال  1397منجر به افزایش هزینههای تولید ،تالطم بمازار ،افمت لمادرات و از
دست رفتن بخشی از بازارهای لادراتی ،ایجاد رانت ،رونق واسطهگری و بروز مشکالت متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سمرمایه
در گردش واحدهای معدن و لنایع معدنی کشور شد (مرکز پژوهشهای مج س).
بهمنظور بررسی وضعیت پرداخت به شاغ ین بخش معدن مطابق جدول ( )10مشاهده میشود کمه جبتران ختدمات شتاغلین در
بخش معدن طی دوره  1390-97با رشد همراه بوده و سرانه جبران خدمات این بخش نیز فزاینده بوده است.
جدول ( -)10سرانه جبران خدمات بخش معدن -میلیون ریال
متوسط تعداد

جمع جبران خدمات ماهانه

سرانه جبران خدمت ماهانه

1390

64250

482819

7.5

1391

64441

583156

9.0

1392

70041

771208

11.0

1395

62967

1245057

19.8

1396

65120

1477990

22.7

1397

66590

1815896

27.2

متوسط رشد دوره

0.5

23.1

20.2

شاغالن

مأخذ :مرکز آمار و اطالعات راهبردی

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

بخش معدن بعد از بخش صنعت ساخت دارای بایترین میزان پرداختی شاغالن را دارا میباشتد و مطمابق نممودار زیمر مشماهده
میشود از سال  1383روند پرداختی به شاغالن این بخش لعودی بوده است.
از سویی ،بازدهی دستمزد در بخش معدن صعودی بوده بدین معنا که با افزایش پرداختی به شتاغلین ایتن بختش میتزان ارزش
افزوده بیشتری تولید شده است .لذا می توان با افزایش پرداختی به شاغالن این بخش میتزان ارزش افتزوده بتایتری را انتظتار

داشت.
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نمودار ( -)13بازدهی دستمزد در معادن فعال در حال بهره برداری -درصد

مأخذ :مرکز آمار ایران

آمار شاغالن بخش معدن از سه باالتر متخصصان خبر میدهد و سه متخصصان ماشینآالت و مونتاژکاران باالترین سه در بمین
شاغالن بخش معدن میباشد لذا سه متخصصان در گروه معدن باالتر از سایر فعالیتهای اقتصادی است و دلیل آنکه سه بماالیی
از شاغالن بخش معدن در دهکهای درآمدی باال میباشند سطح باالی تخصص میباشد.
نمودار ( -)14ساختار شاغالن بخش معدن به تفکیک گروههای شغلی و دهکهای درآمدی -درصد

مأخذ :محاسبه بر اساس نتایج هزینه درآمد خانوار ،طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران ،سالهای مربوطه

نمودار ( -)15خانوارهای شهری برحسب فعالیتهای اصلی (معدن) در هریک از دهکهای درآمدی -1397-درصد

مأخذ :محاسبه بر اساس نتایج هزینه درآمد خانوار ،طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران ،سالهای مربوطه

به منظور تأیید موضوع فو به تعریف دو شاخص پرداخته شده است :
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 شاخص اول ،شاخص تحصیالت (سه افراد شاغل دارای تحصیالت عالی) در بخش معادن فعال در حال بهرهبرداری اسمت مشماهده
میشود که طی دوره  1390-97روند شاخص فو لعودی بموده و اگمر تحصمیالت را بمهعنوان شاخصمی از بهمرهوری بنمامی لمذا
بهرهوری کارکنان در این بخش طی دوره مذکور لعودی بوده لذا انتظار رشد جبران خدمات کارکنان نیز میرود.
نمودار( -)16شاخص تحصیالت در معادن فعال در حال بهره برداری -درصد

مأخذ :همان

 شاخص دوم :شاخص مهارت و عدم مهارت است که بهترتیب سه کارگران ساده و کارگران ماهر از کمل را نشمان میدهمد .مطمابق
نمودار ( )17مشاهده می شود سه کارگران ماهر در بین کارگران بخش معدن در سطح باالتری قرار دارد .همچنین اگر این مورد را
نیز بهعنوان شاخص معر بهرهوری بنامی مشاهده میشود مطابق شاخص مذکور نیز انتظار باال بمودن بهمرهوری در بخمش معمدن
می رود .لذا با مشاهده دو مورد فو و ساختار ک ی بخش معدن افزایش جبران خدمات پرداختی در این بخش دور از انتظار نیمت.

نمودار ( -)17شاخص مهارت در معادن فعال در حال بهره برداری -درصد

مأخذ :همان

 حال آنکه با بررسی سه حقو و دستمزد و سایر پرداختی ها در فعالیتهای معدنی مشخص میشود که در طی زمان سمه سمایر
پرداختیها از جبران خدمات باال رفته بدین معنا که از  32درلد سال  91به  43درلد در سال  94رسیده و مجدداً در سال  95بما
کاهش روبرو شده است افزایش سه سایر پرداختیها باعث میشود که سه حقو و دستمزد کم شمود لمذا کمارگران تممای ی بمه
افزایش سایر پرداختیها نشان نمیدهند و تمایل آنها افزایش حقو و دستمزد است.
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 تح یل دیگر آنکه سه دستمزد که مرتب با بهرهوری است بیشتر شده و این مه با افزایش نمبت ارزش افزوده به جبران خمدمات
پرداختی هماهنگی دارد.

 سه سایر پرداختیها در کل هزینه نیروی انمانی معدن بیشتر از کارگاههای لنعتی  10نفر کارکن و بیشتر است و ایمن میتوانمد
نقطه قوت آن از منظر استقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهرهوری باشد.
نمودار ( -)18سهم مزد و حقوق و متوسط جبران خدمات در معادن در حال بهره برداری کشور -درصد

مأخذ :مرکز آمار ایران

لذا با مطالعه ساختار جبران خدمات شاغلین بخش معدن مشاهده میشود بخش معدن به لحاظ دستمزدی با توجته بته ماهیتت

فعالیت در این بخش که جز فعالیتهای سخت است انتظار میرود که از دستمزدهای باییی برخوردار باشند.

 -2-6تحلیل دستمزد شاغلین بخش خدمات
در ادامه به بررسی وضعیت جبران خدمات مزد وحقو بگیران در بخش خدمات پرداخته شده است .با توجمه بمه وزن قابمل توجمه
خدمات در کل فعالیت های اقتصادی درک روشنی از تحوالت جبران خدمات حقو بگیری در بخش خدمات بممیار مهم اسمت در

بخش خدمات ،بایترین سطح جبران خدمات به فعالیت خدمات مالی تعلق دارد که عمدتاً شامل بانکداری و بیمه استت .گفتنتی
است در زمینه بانکداری ،قوانین و مقررات خاص برای پرداخت دستمزد وجود دارد و بهدلیل برخورداری از درآمد اختصاصتی در

بانکها و موسسات مالی ،امکان پرداخت دستمزدهای بایتر نسبت به خدمات عمومی وجود دارد .بته منظتور تحلیتل دقیتقتر
جبران خدمات شاغلین بخش خدمات ،به دو گروه خدمات بازار محور ،غیر بازاری تقسیم شده است.

شاغالن خدمات بازار محور شامل حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطمات ،واسمطهگریهای ممالی ،مممتغالت ،اجماره و فعالیتهمای
کمب و کار ،از دستمزدهای باالیی برخوردارند ،در فعالیت حمل و نقل و انبارداری دستمزدها نمبت به سایر فعالیتهای بازار محور
کمتر است ،که از دالیل آن ازدحام نیروی کار بهدلیل مشکالت بیکاری در این فعالیتهما اسمت .رشمد بیرویمه تعمداد راننمدگان در
زمینه حمل و نقل درون شهری و جادهای موجب شده اس ت متوس درآمد در فعالیت حمل و نقل و انبارداری رشمد کممی داشمته
باشد .گفتنی است ،شاغالن خدمات غیربازاری شامل اداره امور عمومی ،دفاع و تأمین اجتمتاعی اجبتاری ،آمتوزش و هتدایت و
مددکاری اجتماعی ،عمدتاً ماهیت دولتی دارند و در دستگاههای دولتی ،ارتباط مستقیم و کامالً مشخصی بین مدرک تحصیلی و

حقوق و دستمزد وجود دارد .به طورک ی تفاوت قابل توجهی بین خدمات بازار محور و غیربمازار محمور بمه لحماظ دسمتمزدی دیمده

می شود .در خدمات بازار محور سطح دستمزدها بیشتر از خدمات غیربازاری همتند .مطابق نمودار ذیل مشاهده میشود پراکنمدگی
شاغ ین در فعالیتهای غیربازاری کمتر از بازاری است شاغالن در فعالیتهای بازاری بخش قابمل توجمه آن در گمروه تکنممنها و
کارکنان امور دفتری تمرکز دارند اما در خدمات غیربازاری پراکندگی بیشتری مشاهده میشود .یافتههای مقاالت مخت مف حماکی از
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آن است کمه در اکثر کشورهای توسعه یافته حدود یک سوم نیروی کار شتاغل در ختدمات غیربتازاری در گتروه مهتارت بتای

طبقهبندی میشوند حال آنکه افراد دارای مهارت بای فقط  20درصد از کل شاغلین خدمات بازاری را به خود اختصاص می دهند.

در اقتصاد ایران مطابق با نمودارهای زیر مشهود است که تعداد شاغالن با مهارت بای حدود  45درصتد از کتل شتاغالن بختش

خدمات غیربازاری را به خود اختصاص میدهند ( ساختار دولتی در این بخش حاکم است) .حال آنکه در بخش خدمات بازاری این
سهم کمتر از  20درصد میباشد .از طرفی تقاضا و عرضه خدماتی مانند بهداشت ،آمتوزش و ستایر ختدمات عمتومی (ختدمات

غیربازاری) و از اینرو تقاضا و عرضه نیروی کار آنها ممکن است تا حدی توسط فرآیندهای سیاسی تعیین شود که لزوماً تحتت

تأثیر تحویت چرخه ای در اقتصاد قرار ندارند.

نمودار ( -)19ساختار شاغالن بخش خدمات به تفکیک گروههای شغلی و دهکهای درآمدی -درصد

مأخذ :محاسبه بر اساس نتایج هزینه درآمد خانوار ،طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران ،سالهای مربوط

نمودار ( -)20خانوارهای شهری برحسب فعالیتهای اصلی (خدمات) در هریک از دهکهای درآمدی -1397-درصد

مأخذ :محاسبه بر اساس نتایج هزینه درآمد خانوار ،طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران ،سالهای مربوط

-2-7جمعبندی
بطور ک ی مطابق با جمیع موارد بیان شده ،مشاهده میشود که بخش کشاورزی دارای پایینترین سطح از میمزان جبمران خمدمات
پرداختی به کارگران است و این میزان در مقایمه با حداقل دستمزد پرداختی نیز در سطح بمیار کمتری قرار دارد از دالیمل پمایین
بودن دستمزد در بخش کشاورزی میتوان به ساختار اشتغال این بخش اشاره کرد که به دلیل باال بمودن سمه کارکنمان مممتقل و
فامی ی بدون مزد و حقو و عدم وجود رابطه کارگر و کارفرما دستمزدها در سطح پایینی شکل گرفته و از سویی بمه دلیمل پمایین
بودن مهارت بحث جایگزینی نیروی کار در این بخش مشهود است بخش لنعت از دستمزد باالتری نممبت بمه میمانگین دسمتمزد
کشور برخوردار است که بهدلیل ووجود فعالیتهای سرمایهبر و همچنین قوانین و مقررات خاص شرکت نفت برای پرداخت دستمزد
و شرای سخت کار در فعالیتهای نفت و گاز است .دالیل تفاوت پرداختی بخش لنعت به ساختار مالکیت ،ساختار بازار و سماختار
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اشتغال و باال بودن بهره وری نیروی کار و اماال آن باز میگردد .بخش معدن به لحاظ دستمزدی با توجه به ماهیت فعالیت در ایمن
بخش که جز فعالیتهای سخت است از دستمزدهای باالیی برخوردار است .در بخش خدمات بماالترین سمطح جبمران خمدمات بمه
فعالیت خدمات مالی تع ق دارد که عمدتاً شامل بانکداری و بیمه است گفتنی است ،در زمینه بانکمداری ،قموانین و مقمررات خماص
برای پرداخت دستمزد وجود دارد و بهدلیل برخورداری از درآمد اختصالی در بانکهای دولتی ،امکان پرداخت دسمتمزدهای بماالتر
نمبت به خدمات عمومی وجود دارد .بطورک ی:
تفاوت دستمزد در بخشهای مخت ف بهدلیل ساختار اشتغال متفاوت بخشها است مطابق با تح یلهای ارائمه شمده وجمود حمداقل
دستمزد و در نظر گرفتن دستمزد یکمان برای تمامی فعالیتهای اقتصادی اگرچه ممکن است کاربرد داشته باشد اما الزامماً منجمر
به کاهش نابرابری و فقر نمیگردد.
ساختار حقوقی فعالیتهای اقتصادی در تعیین دستمزد نقش بمزایی دارد بگونهای که فعالیت هایی که در بخمش رسممی هممتند
دستمزد باالتری دریافت میکنند اما بخش غیررسمی به دلیل طفمرهروی از قموانین و مقمرارات کمار دسمتمزد پمایینتری پرداخمت
میکنند لذا فعالیتهایی که در بخش غیررسمی همتند از دستمزد پایینتری برخوردار میباشند.
وجود سرمایه انمانی از جم ه نیروی کار با مهارت و تحصی کرده منجر به تفاوت دستمزد میشود لذا سرمایه انمانی نقش مهمی در
تعیین دستمزدها دارد.
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ساختار دستمزد به تفکیک
مناطق جغرافیایی
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 -3-1بررسی متوسط دستمزد به تفکیک استانها
در اقتصاد ایران برای تمامی مناطق و لنایع کشور حداقل دستمزد م ی اعالم میشود که این امر ،انعطا ناپذیری در رابطه کارگر و
کارفرما را تشدید مینماید لذا یکی از موانع در ایجاد اشتغال و گمترش اشتغال غیررسمی همین امر میباشد ،در این بخمش سمعی
گردیده با نگاهی به جبران خدمات پرداختی برحمب مناطق جغرافیایی در ایران استخراج شده از طرح هزینه درآممد خمانوار مرکمز
آمار عوامل موثر بر تفاوت دستمزد استانی را تح یل و بررسی نماید.
با بررسی متوس دستمزد ماهانه در استانها مشاهده میشود ،دستمزدها در سطح استانها میتواند تفاوتهای قابل مالحظهای بما
یکدیگر داشته باشند،

 نخست ساختار فعالیتهای اقتصادی در استانها متفاوت است ،به گونهای که برخی از استانها متکی به فعالیتهای کشتاورزی،
برخی دیگر متکی بر صنعت و دسته دیگر متکی به فعالیتهای خدماتی هستتند و چتون متوستط دستتمزدها در فعالیتهتای

اقتصادی متفاوت است ،نتیجتاً تفاوت دستمزدها بین استانها مطابق انتظار است.

 دومین عامل موثر بر تفاوتهای دستمزدی بین استانها مربوط به تفاوت در سطح سواد ،تخصص و مهارت نیروی کتار استت .در
استانهای محروم و مرزی معموالً سطح سواد و تخصمص نیمروی کمار پمایینتر اسمت و انتظمار ممیرود از دسمتمزدهای پمایینتری
برخوردار باشند.

 سومین عامل موثر بر تفاوت دستمزدها ،تفاوتها در نرخ بیکاری استان ها است و نرب بیکاری مبین مازاد عرضه در بازار کار است.
در نمودار ( )21متوس دستمزد ناخالص ماهانه شاغالن بر حممب اسمتانهای کشمور طمی دوره  1397-1390ارایمه شمده اسمت.
همانطوری که از نمودار ( )21مشخص است ،بیشترین دستمزدها در سال  1390بترتیب به استانهای یزد ،قزوین ،البمرز ،تهمران،
خوزستان ،هرمزگان ،بوشهر تع ق دارد ،در حالی که کمترین دسمتمزدها بترتیمب در اسمتانهای اردبیمل ،آذربایجمان غربمی ،ایمالم و
کرمانشاه تجربه شده است .باال بودن دستمزدها در استانهای خوزستان ،هرمزگان و بوشهر به دلیل نقش غالب بخمش نفمت اسمت
که دستمزدهای باالتری نمبت به سایر فعالیتها دارد .باال بودن دستمزدها در استان تهران عمدتاً به دلیل اتکاء به بخش خدمات و
بویژه خدمات عمومی است که دستمزدها در آن باالتر است .دستمزدهای پایین در استان اردبیل عممدتاً بمه دلیمل اتکمای زیماد بمه
بخش کشاورزی و در استان کرمانشاه به دلیل نرب بیکاری باال و در آذربایجان غربی احتماالً به دلیل بمازدهی پمایینتر فعالیتهمای
اقتصادی است.
در سال  ،1397باالترین دستمزدها بترتیب به استانهای البرز ،تهمران ،هرمزگمان ،یمزد ،قمزوین تع مق دارد و کمتمرین دسمتمزدها
بترتیب به استانهای اردبیل ،لرستان ،خراسان جنوبی ،گیالن و گ متان تع ق دارد .همانطوری که مشاهده میشود ،در استان های
محروم و متکی به فعالیتهای کشاورزی ،دستمزدها پایین است و این ممئ ه تعیین منطقهای حداقل دستمزد را گوشزد میکند .به
عبارت دیگر ،به دلیل پایین بودن بازدهی فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و محروم ،یزم است حداقل دستتمزد در ستطح

پایینتری نسبت به سایر استان ها تعیین شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند که البته این مورد دارای مالحظات فراوانی است و یزم

است بطور دقیق ابعاد مساله را درنظر گرفت و به پیشنهاد سیاستی مناسب در این حوزه دست یافت.
انتخاب سال  1390به عنوان ابتدای دوره به این دلیل است که از این سال به بعد تعداد استانهای کشور به  31استان تغییر کمرده
و پس از آن بدون تغییر باقی مانده است .سوال اساسی آن است که دلیل تفاوت جبران خدمات پرداختی به شاغ ین در اسمتانهای
مخت ف از چه منبعی نشأت میگیرد؟
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نمودار ( -)21متوسط دستمزد سرانه شاغالن به تفکیک استانهای کشورطی سالهای  1390و ( 1397هزارریال)

در نمودار ( )22دامنه تغییرات و انحرا معیار دستمزدهای استانی برای دوره  1396-1390نمایش داده شمده اسمت .هممانطوری
که از نمودار مذکور مالحظه میشود ،نابرابری دستمزدها در طول دوره ممورد بررسمی افمزایش یافتمه اسمت و تمایمل بمه همگرایمی
مشاهده نمیش ود .یافته دیگر آن که ،در طول دوره مورد بررسی ،بطور متوس دستمزد ماهانه در استان با باالترین دستمزد حمدود
 2برابر بیشتر از استان دارای کمترین دستمزد است که بوضوح توزیع نابرابر دستمزدها بین استانها را نشان میدهمد .بنمابراین ،در
راستای کاهش نابرابری دستمزدها بین استانها ،اجرای برنامههای ارتقای مهارتهای نیروی کار و توسعه فعالیتهمای بما بهمرهوری
باال در استانهای محروم و مرزی ضروری است (سازمان برنامه و بودجه کشور).
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نمودار ( -)22روند دامنه تغییرات و انحراف معیار دستمزدهای استانی

مطابق آمارهای رسمی شاخص  CPIدر همه مناطق کشور یکسان نبوده و آثار آن بر بخش های مختلف کشور متفاوت بوده است.
حال اگر نرب تورم در مناطقی از کشور که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند و براساس شاخصهای توسعه جزو محرومترین و
یا ک توسعهیافتهترین نقاط کشور به شمار آیند ،باال باشد بدون شک فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل خواهمد کمرد .در واقمع ،تمورم
شدید می تواند در این مناطق توزیع درآمدها را در سطح م ی نامتعادلتر نماید .از سمویی بما مقایممه نممبت دسمتمزد بمه کمل در
استانها با شاخص  CPIهر استان مشاهده میشود1در استانهایی که سطح دستمزد پایینی دارند شماخص  CPIدر سمطح بماالتری
قرار دارد لذا برقراری دستمزدهای پرداختی نتوانمته منجر به کاهش نابرابری در بین استانهای مخت ف شود.
نمودار ( -)23مقایسه متوسط دستمزد استانها با شاخص  CPIاستانها -درصد

به منظور بررسی عوام ی که منجر به تفاوت دستمزد در استانهای مخت ف میشود چهار شاخص مورد بررسی قرار گرفته است کمه
نتایج به شرح ذیل میباشد.

 1نمودار بر اساس نمبت دستمزد به کل مرتب گردیده است.

45

تحلیل دستمزد شاغالن بخش خصوصی

 یکی دیگر از دالیل تفاوت جبران خدمات پرداختی در استانهای مخت ف به تفاوت هزینههای زنمدگی در آنهما برمیگمردد مطمابق
نمودار ذیل مشاهده میشود که استانهای تهران ،البرز ،مازندران و الفهان باالترین میزان هزینههای زندگی را در بر دارند بنابراین
دور از انتظار نیمت که سطح دستمزد باالتری نیز دریافت کنند.
نمودار ( -)24متوسط هزینه زندگی در مناطق شهری -1397 -درصد

به منظور تببین دقیقتر موضوع میتوان به میزان پوشش هزینههای زندگی اشماره کمرد کمه شماخص ممذکور از تقممی متوسم
دستمزد به هزینههای زندگی در هر استان بدست آمده است .مشاهده میشمود بماالترین میمزان پوشمشدهی هزینمهها مربموط بمه
استانهای هرمزگان ،البرز ،قزوین ،بوشهر و یزد میباشد اما استانهای کرمانشاه ،همدان ،اردبیل و خراسان شممالی دارای کمتمرین
پوشش دهی هزینههای زندگی همتند.
نمودار( -)25متوسط هزینه زندگی در مناطق شهری -1397 -درصد

 مطابق با نمودار ( )26مشاهده میشود در استانهایی که سه شاغالن بخش لمنعت بماالتر اسمت سمطح دسمتمزدهای بماالتری را
تجربه میکنند و از سویی مطابق با نمودار ( )27مشاهده میشود که متوس دستمزد با سه شاغالن بخش لنعت رابطمه مابمت و
معنا دارای دارد بدین معنا با افزایش شاغالن بخش لنعت متوس دستمزد نیز باال خواهد رفت.
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نمودار ( -)26سهم شاغالن بخش صنعت به تفکیک استان -1397-درصد

نمودار ( -)27رابطه سهم اشتغال بخش صنعت با متوسط دستمزد استانی

 مطابق نمودار ( )28مشاهده میشود که با افزایش سه شاغالن بخش کشاورزی دستمزد کاهش مییابد چمرا کمه بخمش بزرگمی از
شاغالن بخش کشاورزی در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند در نتیجه دستمزدی پایینتر از متوس دستمزد دریافت مینماینمد.
لذا سه اشتغال غیررسمی در تعیین متوس دستمزد پرداختی تاثیرگذار است.
نمودار( -)28رابطه متوسط دستمزد استانی با متوسط سهم شاغالن بخش کشاورزی
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 یکی از دالیل احتمالی تفاوت جبران خدمات در استانهای مخت ف میتواند سطح سواد شاغ ین آنهما باشمد بمدین منظمور کمه بما
افزایش سطح سواد به عنوان شاخصی از مهارت انتظار میرود جبران خدمات پرداختی شاغ ین افمزایش یابمد .مطمابق نممودار ()29
مشاهده می شود بین سه شاغالن دارای آموزش عالی و متوس دستمزد رابطه مابت و معناداری وجود دارد و لذا میتوان یکمی از
دالیل باال بودن دستمزد در استانهای مخت ف را به باال بودن سه شاغالن دارار آموزش عالی اشاره نمود .اما ضریب همبمتگی این
رابطه پایین است بدین معنا که عوامل موثرتر دیگری در تعیین دستمزد در سطوح استانها تاثیرگذارتر همتند.
نمودار ( -)29رابطه سهم شاغالن دارای آموزش عالی و متوسط دستمزد استانی

شاخص دیگر که میتواند یکی از دالیل باال بودن دستمزد استانها را نشان دهد سایز بنگاهها است بطوریکه هرچه سه بنگاههمای
بزرگ در یک استان باالتر باشد متوس دستمزد آن استان بیشتر میشود و از سویی در اسمتانهایی کمه سمه بنگاههمای کوچمک
باالتر است دستمزد کمتری دریافت میکنند .برخی از کارفرمایانی که در شهرهای کوچک و در قالتب بنگاههتای خترد فعالیتت
میکنند ،برای آنکه بتوانند هزینههای اضافی مثل حداقل دستمزد را به ناچار حذف کنند ،بتهجای تعطیلتی واحتد صتنعتی یتا

خدماتی خود ،آنرا بهصورت غیررسمی و زیرزمینی در میآورند تا هم بتوانند مزدی کمتر از مزد مصوب کل کشور بته کتارگران

بپردازند و هم به حیات خود ادامه دهند .کارگران شاغل در این مناطق ه به ع ت زیاد بودن نیروی کار و تامین شدن معیشتشمان
با دستمزدی کمتر از دستمزد مصوب ،مجبور به پذیرش این مشاغل غیررسمی با دستمزدی کمتر از حداقل مزد مصموب میشموند.
نتیجه این امر محروم شدن این کارگران از بیمه و مزایای تامیناجتماعی خواهد بود.

نمودار( -)30رابطه سهم بنگاههای بزرگ و متوسط دستمزد استانی
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نمودار ( -)31رابطه سهم بنگاههای کوچک و متوسط دستمزد استانی

-2-3جمعبندی
در کشورهای کمتر توسعه یافته به ع ت نبود نهادهای کارآمد و کامل ،عدم وجود اتحادیه های کارگری قوی دولت به منظور حمایت
از نیروی کار (کارگر و کارفرما) ممتقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع مینمایند .یکی از این موارد تعیین حداقل حقمو و
دستمزد نیروی کار است و هد از آن عمدتاً حمایت از نیرو کار شاغل و افزایش قدرت خرید ،توان چانه زنی و شرای رفاهی است.
این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته ،دولت هی مداخ ه ای در این خصوص نداشته و به کمارگران و کارفرمایمان
اجازه داده میشود با یکدیگر مذاکره کنند و به لورت دوجانبه به توافق برسند.
در اقتصاد ایران نیز حداقل دستمزد سالیانه تنها یک نوع حقوق و دستمزد برای تمامی مناطق و صنایع کشور اعتالم میشتود و

همین امر انعطافناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید میکند لذا این مورد از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گستترش
اشتغال غیررسمی است این بدان دلیل است که بنگاههای خرد و بزرگ و کارفرمایان شهری و روستایی از توان اقتصادی یکسانی

برخوردار نمیباشند.
لذا بهنظر میرسد حداقل دستمزد در کشور نیازمند برخورداری از درجه انعطا بیشتری اسمت .یکمی از مشمکالت عممده حمداقل
دستمزد م ی آن است که در بمیاری از مناطق حداقل دستمزد اعمال نمیشود و لذا انگیزه ایجاد اشتغال غیررسمی باال رفته است.

با مطالعهای که لورت پذیرفت مشخص گردید که دستمزد در استانهای مختلف متفاوت است که از مهمترین دییل آن میتوان

به ساختار فعالیتهای اقتصادی در استانهای مختلف ،تفاوت در سطح سواد ،تخصص و مهارت نیتروی کتار ،تفاوتهتا در نترخ
بیکاری استان ها و تفاوت در نرخ تورم اشاره کرد.

از سویی ،از آنجا که یکی از اهدا حداقل دستمزد ایجاد برابری است اما به وضوح مشاهده میشود که هد سیاستگذار در حمایت
از مناطق محروم به دلیل پیاده سازی سیمتمی یکرارچه و م ی محقق نگردیده است و منابع در مناطق برخموردار تمرکمز یافتهانمد.
لذا با توجه به اینکه دستمزدها مه ترین سازوکارهای ایجاد تعادل در بازار کار و نیز تعیین کننده وضمعیت اقتصمادی قشمر وسمیع
جامعه به شمار میآیند و مشاهده می شود که قانون حداقل دستمزد در برخی از استانها رعایت نمیشمود لمذا نیازمنمد بمازنگری در
قانون حداقل دستمزد است.
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بخ
ش چهارم






ساختار دستمزد به تفکیک
دهک های درآمدی
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-1-4ساختار اشتغال به تفکیک دهکها
بررسیها نشان میدهد که گروه کایری از افراد جامعه ،زندگی خود را از طریق فروش منابع کاری خمود تمأمین ممینماینمد و عمدم
وجود فرلتهای مناسب برای عرضه این عامل میتواند تأثیر عمدهای در وضعیت زندگی آنمان و کشماندن آنهما بمه ورطمه فقمر و
محرومیت داشته باشد .با توجه به محدودیت اطالعات موجود ،سنجش مولفههای نظیر فقر کار بهسادگی امکانپمذیر نممیباشمد .بما
استفاده از آمار و اطالعات نتایج هزینه_درآمد خانوار در سال  1397بهطور خالله به وضعیت خانوارهما از نظمر تعمداد شماغ ین بمه
تفکیک شهری و روستایی پرداخته میشود.
نمودار( -)32متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای شهری و روستایی
در هریک از دهکهای هزینه1سال -1397نفر /درصد

2.00

1.49

1.50

1.14

1.00

0.55
0.28

0.50

0.00

نگاهی به آممار متوسط تعداد افراد شاغل در دهکهای مختلف هزینهای در مناطق شهری و روستایی (نمودار شماره) حاکی

از کمتر بو دن متوسط تعداد شاغالن در خانوارهای کم درآمد روستایی نسبت به شهری است ،ولتی در طبقتات متوستط و بتای

متوسط تعداد شاغالن در مناطق روستایی بیشتر از شهری است .بهعنوان ماال ،تعداد افراد شاغل در دهمکهمای اول تما سموم در
سال  ،1397مناطق شهری  0.55نفر و در مناطق روستایی  0.28بوده است ،حال آنکه در دهک ده این رق بهترتیب بمه  1.14و
 1.49نفر میباشد .یافته بدست آمده حاکی از آن است که در مناطق روستایی ،بخش عمده درآمد ناشی از کار است و افراد به این
دلیل در طبقات باالی درآمدی قرار دارند که درآمد حالل از کار آنها بیشتر است .بنابراین هر نوع شوک منفی بر بازار کار و کمب
و کار کشور ،وضعیت درآمدی روستائیان را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد .از اینرو ،با توجمه بمه افمزایش جمعیمت متقاضمی کمار و
شرای خاص اقتصاد ایران (تنگناهای بازارکار از یکسو و تورم باال از سوی دیگر) احتمال میرود بمر تعمداد خانوارهماییکمه از ایمن
منظر دچار مشکل خواهند شد ،افزوده شود و همچنین احتمال اینکه رفاه اغ ب آنها کاهش یابد نیز بمیار باال خواهد بود ،لتذا در

سیاستگذاریهای ایجاد اشتغال ،میبایست به طبقات درآمدی پایین (بهویژه در روستاها) ،اولویت بیشتری داده شود.

از منظر دیگر ،ازآنجاییکه ممکن است در میان خانوارها ،خانوارهایی نیز وجود داشمته باشمند کمه همی فمرد شماغ ی نداشمته
باشند ،آمارها نشان میدهد تا دهک سوم درآمدی ،درلد خانوارهای بدون فرد شاغل در مناطق روستایی بیشمتر از منماطق شمهری
است ،ولی بعد از آن وضعیت برعکس میشود .در مجموع ،ساختار اشمتغال در دهکهمای مخت مف خانوارهمای شمهری و روسمتایی
گویای این واقعیت است که ظرفیت ایجاد اشتغال در دهکهای متوسط به پایین بیش از متوسط به بای میباشد که در حال حاضر

بخشی از این خانوارها با تعداد افراد شاغل بسیار کم مواجه میباشند و از جانب دیگر ،وجود خانوارهای بتدون فترد شتاغل در

 1از آنجا که خانوارها ممکن است درآمدهای خود را پنهان کنند از هزینهها به عنوان معیاری از درآمد افراد استفاده شده است.
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مناطق شهری و روستایی بخصوص در دهکهای پایین درآمدی موجب خواهد شد که آسیبپذیری دهکهای پتایین بتهمراتب

بسیار بیشتر باشد.

بنابراین ،اولویت اول سیاستگذاری ایجاد اشتغال و بهبود معیشت با وضع حداقل دستمزد در مناطق شتهری و روستتایی بایتد

دهکهای متوسط به پایین درآمدی باشد .یافته دیگر آنکه ،با حرکت از دهکهای اول هزینهای به سمت دهکهای باالی هزینمه،
درلد خانوارهای بدون فرد شاغل در یک سیر نزولی کاهش مییابد .ذکر این نکته ضروری است که ماهیت فقر روستایی متفاوت از
فقر شهری است .فقرای روستایی به دلیل ویژگیهای خاص مناطق روسمتایی ،توانمایی انمدکی بمرای گریمز از فقمر دارنمد و هممواره
آسیبپذیری بیشتری در قبال تحوالت اقتصادی و سیاستهای اقتصادی دولتها داشتهاند .به بیان دیگر ،با توجه به باال بودن سمه
خانوارهای بدون فرد شاغل در میان خانوارهای ک درآمد روستایی ،هر نوع شوک بخصوص شوکهای تورمی باعمث تشمدید فالم ه
طبقاتی در جامعه میشود و این فال ه چنان افزایش مییابد که از طریق تغییر در سمه شماغ ین همر خمانوار شمهری و روسمتایی،
جبران پذیر نمیباشد .لذا جذب کارآفرینان در مناطق روستایی و دادن امتیازهای ویژه به آنها از جم ه تفاوت حمداقل دسمتمزد در
مناطق مخت ف میتواند در جذب بیکاران و بهبود معیشت این گروه از جامعه کمک نماید.

به منظور تولیف جزئیتر موضوع در نمودار شماره ( )32به تح یل سه درآمد کاری از کل درآمد خانوار شهری و روستایی در دهه
اخیر پرداخته شده است بررسیها نشان میدهد سه درآمد کاری از کل درآمد خانوارهای شهری و روستایی طمی  10سمال اخیمر
کاهش یافته است .سه درآمد کاری خانوارهای روستایی در مقایمه با خانوارهای شمهری بیشمتر اسمت بعبمارت دیگمر در منماطق
روستایی ،بخش عمده درآمد ،ناشی از کار است.
نمودار شماره ( -)32روند سهم درآمد کاری از کل درآمد خانوارهای شهری و روستایی طی  10سال اخیر

بطورکلی در شهرها درآمد افراد لزوماً مبتنی بر کار نیست و در روستا بالعکس درآمد خانوارها مبتنی بر کار است و خانوارها برای
تأمین مخارج زندگی خود به کار وابسته هستند .لذا بهمنظور کاهش فقر و نابرابری ایجاد شغل در مناطق روستایی مناسب است.

چرا که بطور خودکار ،کارکردن و درآمد غیرکاری منجر به افزایش نابرابری در بین شهر و روستا میگردد و از آنجاییکته درآمتد

کاری منجر به افزایش رفاه روستاییان میشود میتوان با افزایش دستمزد در مناطق روستایی منجر به کاهش نابرابری شد.

مقایمه روند سه درآمد غیرکاری از کل درآمد خانوار در دهکهای ک درآمد ،متوسم و پردرآممد خانوارهمای شمهری و روسمتایی
حاکی از آن است که اختال اساسی در روند سه درآمد غیرکاری (متفرقه) از کل درآمد خانوار شهری و روستایی در دهه اخیر در
میان دهکهای باالیی و پایینی وجود دارد.
 با حرکت از سمت دهکهای ک درآمد به سمت دهکهای متوس و پردرآمد ،سه درآمد غیرکاری در خانوارهای شهری نممبتبه خانوارهای روستایی افزایش می یابد .بخش اندکی از ایمن موضموع حالمل شموک ناشمی از تمورم در برخمی از اقمالم ،دارایمیهما
( ممتغالت ،خودرو ،زمین و ارز و طال) در خانوارهای شهری و روستایی بوده است که این موضوع در خانوارهای شهری محموستمر
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میباشد و باعث افزایش موقتی درآمدها برای دهکهای باالیی شده است و این شوک خود منجر بمه افمزایش نمابرابری درآممدی در
خانوارهای شهری و روستایی میگردد.
نمودار( -)33روند سهم درآمد غیرکاری از کل درآمد خانوار( 3دهک اول) در دهکهای کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی

نمودار ( -)34روند سهم درآمد غیرکاری از کل درآمد خانوار ( 3دهک آخر) در دهکهای پردرآمد خانوارهای شهری و روستایی

 -2-4بررسی جبران خدمات شاغلین در دهکهای درآمدی
مطابق با آمار و اطالعات استخراج شده از طرح هزینمه درآممد خانوارهمای شمهری مالحظمه میشمود کمه طمی دوره 1397-1383

متوسط رشد نسبت جبران خدمات شاغلین به کل در دهکهای پایین درآمدی با رشد منفی روبرو بوده حال آنکه در دهکهای

میانی درآمدی و بایی درآمدی با رشد مثبت همراه بودهاند .از اینرو طی دوره زمانی یاد شده نسبت جبران ختدمات پرداختتی

کارکنان در دهکهای پایین درآمدی کاهش چشمگیری داشته است .یکی از مه ترین دالیل پایین بودن جبران خدمات پرداختی

در دهکهای پایین درآمدی به ساختار اشتغال آن مربوط میشود که در ادامه به بررسی آن پرداخته میشود.

جدول ( -)11نسبت جبران خدمات شاغلین کارکنان به متوسط کل به تفکیک دهک های درآمدی -درصد
سال

دهک پایین درآمدی

دهک میانه درآمدی

دهک بای درآمدی

متوسط

1383

0.87

0.89

1.4

1

1397

متوسط رشد دوره

0.7

-1.55

0.96
0.5

1.3
0.9

1
1
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 پیش از بررسی گروههای عمده شغ ی در دهکهای درآمدی در این گزارش سه گروه شغ ی قانونگذاران مقامات عالی رتبه ممدیران،
متخصصان و تکنمین ها و دستیارن در گروه شغ ی دارای مهارت باال ،کارمندان امور دفتر ،کارکنان خدماتی و فروشمندگان،کارکنان
ماهر کشاورزی در گ روه شغ ی با مهارت متوس و لنعتگران و کارکنان مشماغل مربوطمه و متصمدیان مونتاژکماران ماشمین آالت و
کارگران ساده در گروه شغ ی ک مهارت طبقه بندی گردیده است .مطابق جدول ( )12مشاهده میشود کمه در دهکهتای پتایین
درآمدی سهم گروه شغلی با کم مهارت میباشد این درحالیست که سهم این گروه در بخش غیررسمی کشور بای میباشد .اما در

دهک بایی درآمدی گروه شغلی ماهر از سهم باییی برخوردارند ،با نگاهی اجمالی به جدول ذیمل مشماهده میشمود شماغ ین در
دهک های پایین درآمدی از مهارت باالیی برخوردار نبوده و از سویی هرچه به سمت دهکهای باالتر ممیروی شماغالن در مشماغل
تخصصیتر به کار گمارده شده اند.
جدول (-)12درصد خانوارهای شهری برحسب گروههای عمده شغلی
به تفکیک دهکهای درآمدی –  -1397درصد

گروه شغلی با مهارت بای

گروه شغلی با مهارت متوسط

گروه شغلی کم مهارت

دهک پایین درآمدی

1.14

4.47

13.90

دهک میانه درآمدی

3.18

5.90

12.93

دهک بای درآمدی

8.53

5.37

6.53

ماخذ :هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران

 بیشتر خانوارهای کشور در سال  97دارای سرپرست حقوقبگیر خصوصی هستند و سهم خانوارهای با سرپرستت حقتوق بگیتر

دولتی نسبت به حقوق بگیر خصوصی ،کمتر است .اما به رغ نقش اشتغالی پررنگ تر بخش خصولی ،وضعیت درآمدی بمه شمکل
دیگری است .درآمد خانوارهای با سرپرست حقوق بگیر خصوصی طوری است که تمرکز بیشتر آنها در دهک های پایین و میتانی
درآمدی کشور است .بیشترین توزیع آنها در دهک دوم درآمدی است که نزدیک به  39درلد از خانوارهای این دهک را شکل ممی
دهند .هرچه به سمت دهک های بایی درآمدی پیش می رویم ،سهم حقوق بگیران خصوصی کمتر و در مقابل سهم خانوارهای با
سرپرست حقوق بگیر دولتی بیشتر می شتود .در پمایین تمرین دهمک درآممدی (دهمک اول) کمتمر از دو درلمد خانوارهما دارای

سرپرست حقو بگیر بخش عمومی همتند؛ اما در باالترین دهک درآمدی (دهک ده ) میزان حضور این خانوارهما بمه بمیش از 19
درلد می رسد .به بیان دیگر ،حقو دریافتی کارکنان بخش عمومی طوری است که شانس خانوارهای آنهما بمرای قمرار گمرفتن در
دهک های باال را افزایش داده و احتمال فقیر بودن آنها را به حداقل رسمانده اسمت .مطمابق آمارهما ،کمارگران حقمو بگیمر بخمش
خصولی با اینکه سه باالیی از اشتغال کشور را پوشش دادهاند اما نمبت به حقو بگیران بخمش عممومی ،وزن درآممدی کمتمری
دارند 29.9 .درلد از سرپرستان خانوارهای شهری کشور در سال  97حقو بگیر بخمش خصولمی و  10درلمد نیمز حقمو بگیمر
بخش عمومی بوده اند .اما بیشتر تمرکز درآمدی حقو بگیران بخش خصولی در دهک همای دوم ،سموم و چهمارم درآممدی بموده
است و در دهک های باالی درآمدی سه خانوارهای دارای سرپرست کارگر بخش خصولمی افمت ممی کنمد .امما در مقابمل ،سمه
خانوارهای دارای سرپرست حقو بگیر بخش عمومی در دهک های باالی درآمدی بیشتر از دهک های پایین است .بهطوریکمه در

دهک دهم درآمدی(بیشترین درآمد) 21.5 ،درصد از خانوارهای شهری دارای سرپرست حقوق بگیر دولتی و نهادهتای عمتومی

هستند و این سهم برای کارگران بخش خصوصی زیر  17درصد است.

نکته قابل توجه در ا ین آمار اینکه بیش از یک سوم از خانوارهای شهری ،دارای سرپرست غیرشاغل همتند .هر چند بخشمی از ایمن
سرپرستان غیرشاغل ،بازنشمته محموب می شوند ،اما در دهکهای پایین درآمدی حدود  42درلمد از خانوارهما ،دارای سرپرسمت
غیرشاغل همتند که نمی تواند تنها به بازنشمتگان منموب باشد .عالوه بر این در هی دهک درآمدی ،سه سرپرسمت غیرشماغل
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کمتر از 30درلد نبوده است .ارقام نشان می دهد که در بین افراد شاغل تنها  3 /2درلمد از خانوارهمای شمهری دارای سرپرسمت
کارفرما همتند و در کل کشور بیشترین فراوانی کارفرمایان در دهک برخوردار جامعه ،یعنی دهک ده درآمدی رویت می شود.
جدول ( -)13متوسط خانوارهای شهری برحسب وضع شغلی سر پرست خانوار در هریک از دهک های درآمدی -1397 -درصد
دهک پایین درآمدی

دهکهای با درآمد میانه

دهک بای درآمدی

کارفرما

1.05

2.76

6.13

کارکن مستقل

21.78

23.81

17.87

مزد و حقوقبگیر عمومی و تعاونی
مزد و حقوقبگیر خصوصی

1.45

8.62

19.24

34.3

32.51

19.95

غیر شاغل

41.3

32.75

32.36

کل

100

100

100

 یکی دیگر از دالیل پایین بودن جبران خدمات شاغ ین در دهکهای پایین درآمدی آن است که سمه افمراد بیکمار در بمین آنهما
باالتر از سایر دهکها میباشد.
جدول ( -)14خانوار شهری برحسب فعالیت سرپرست خانوار-1397 -درصد
دهکهای پایین درآمدی

دهکهای با درآمد میانه

دهکهای بای درآمدی

شاغل

58.9

67

67.7

بيکار (جوياي کار)

3.6

1.8

1.4

 -4-3بررسی وضعیت رفاه خانوارها
بهطورک ی ،عموم مردم ایران از ممیر دریافت دستمزد درآمد تحصمیل میکننمد؛ از ایمنرو اگمر قمرار اسمت شمکا درآممدی بمین
گروههای مخت ف ترمی شود یکی از کانالهای مه آن باید از ممیر دستمزدها لورت پذیرد .رشد پایین دستمزد نسبت به تورم
و هزینههای معیشت یکی از چالشهای اصلی توزیع عادینه ثروت در ایران عنوان میشود .طبقه ثروتمند ایران اگر هیچ فعالیت

اقتصادی انجام ندهد ،چون مجموع سیاستهای اقتصادی دولتها در ایران پیوسته منجر به تولید تورم میشود ،بر حجم ثتروت

آنها افزوده میشود ،در فضای فع ی ،اکاریت خانوارها به خصوص خانوارهایی که لاحب دارایی و ثروت از قبل بودند بدنبال حفمظ
ق درت خرید نقدینگی خود همتند و بدین منظور اقدام به خرید کاالهای مصرفی با دوام مانند اتومبیمل ،مممکن ،طمال ،ارز و سمهام
میکنند .در شش ماهه اول سال جاری ،شاخص قیمت کل بورس حدود  214درلد ،قیمت طال حدود  98درلد ،یمورو حمدود 85
درلد ،دالر حدود  81درلد و قیمت پراید تیبا  116درلد افزایش یافته است که همگی آنهتا بیشتتر از نترخ تتورم (حتدود 26
درصد) بوده است که بهوضوح حفظ قدرت خرید از طر مذکور را نشان میدهد و از طر دیگر بیمانگر اقبمال ممردم بمرای خریمد
داراییهای ذکر شده است .افزون بر موارد مذکور ،قیمت هر متر مربع فضای ممکونی در شمهر تهمران در فصمل بهمار سمال جماری
نمبت به فصل بهار سال گذشته حدود  44درلد افزایش یافته است.
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تصویر ( -)6مقایسه بازدهی بازارهای مختلف

*آمارهای فوق مربوط به  6ماهه اول سال  1399میباشد.

بنابراین ،فضای اقتصاد کالن به گونهای است که نقدینگی کشور به سمت بازار کایهای مصرفی بادوام مانند خودرو ،بورس ،طتال،

ارز و مسکن هدایت میشود و تنها جایی که جذاب نیست سرمایهگذاری در بخش حقیقی اقتصاد و یا حفظ و مدیریت سترمایه-

گذاریهای موجود در بخش واقعی اقتصاد ملی است .البته بخشی از نقدینگی منتقل شده به بازار بورس در اختیار بنگاههای بزرگ
بورسی برای سرمایهگذاری قرار میگیرد .مط ب در خور تامل دیگر آن که ،در شرایط بازدهیهای بسیار بای در بازارهتای دارایتی،
انگیزه کار کردن کمتر میشود و افراد کمتر به درآمد ناشی از کار اتکاء میکنند و اثر آن تضعیف فرهنگ کتار و کتاهش تولیتد

است .بنابراین ،بنگاهها در اعمال مدیریت بر نیروی کار خود دچار مشکل میشوند و برخمی از نیروهمای متخصمص و خمال بجمای

تولید در ممیر معامالت در بازارهای دارایی قرار میگیرند و در نتیجه آن نوآوری در تولید کاهش و هزینههای تولیمد افمزایش ممی-
یابد .از سویی ،افر ادی که در جامعه از دارایی برخوردار نیمتند افزایش تورم ه دستیابی آنها به انواع داراییها را سختتر میکند و
ه اینکه اگر تنها درآمد آنها یارانه نقدی یا حقو و دستمزد اندک باشد؛ پس تولید تورم برای طبقاتی که در جامعه لماحب انمواع
اموال و دارایی همتند ،میتواند بمیار سودآور و پولماز باشد و رفاه سایر افراد را بمیار متماثر نمایمد .لمذا ،بخشتی از نابرابریهتای
دستمزدی بهدلیل درآمدهای متفرقه اتفاق میافتد در نمودار ذیل مشاهده میشود که بطور متوسط سهم درآمد متزد و حقتوق

بگیری کاری و درآمدهای کشاورزی و غیره از کل درآمدها حدود  52درصد است ،حال آنکه سهم درآمتدهای متفرقته ( شمامل

حقو بازنشمتگی و بازخرید خدمت و ،...درآمد حالل از اجاره محل کمب ،منزل ،ممتغالت و ،...درآمد حالل از حماب پسانمداز
سررده ثابت ،سهام ،بیمه و… ،کمکهزینه تحصی ی ،و سایر حمایتهای اجتماعی و… ،درآمد حالمل از محمل فمروش مصمنوعات
ساخته شده توس خانوار و… ،دریافتیهای انتقالی از خانوارهای دیگر ،دریافتی یارانه نقدی) تقریباً بتهطور میتانگین  48درصتد

است .این نکته نشان میدهد زمانیکه اقتصاد بیثبات باشد و نوسانات تورم بای باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه هستند (که

عموماً در دهک های بایی درآمدی قرار دارند) بدلیل آنکه این نوع درآمد جزو درآمدهای ثابت آنها است لذا بتازدهی بتایتری

ایجاد میکند و این مورد در شرایط تورمی کافی است که ثروتمندان ثروتمندتر و شکاف درآمدی غنی و فقیر بیشتر گردد.
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نمودار ( -)35بررسی سهم درآمد حقوق بگیری و متفرقه از کل درآمد
49.7 50.3

49.5 50.5
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51.4 48.6
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مأخذ :طرح هزینه درآمد مرکز آمار ایران

روند لعودی ضریب جینی و نمبت ده درلد ثروتمندترین به ده درلد فقیرترین جمعیت از سال  1392نشاندهنده افزایش قابمل

توجه نابرابری و شکا اجتماعی طی این سالها بوده است ،که عوامل متعددی در وقوع این ممأله نقش داشته اند که عبارتند از :
متوس نرب تورم دو رقمی و باال ،رشد کند اشتغالزایی ،توزیع ناعادالنه فرلتهای شغ ی ،ناکارآمد بودن سیاستهای توزیع درآممد،
نرب رشد اقتصادی پایین
نمودار ( -)36مقایسه روند ضریبجینی و سهم ده درصد ثروتمند به ده درصد فقیر جمعیت

مأخذ :مرکز آمار ایران

 -4-4جمعبندی

در این بخش مالحظه گردید که دهکهای پایین درآمدی از وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشند و دلیل عمده آن ساختار اشمتغال
در این گروههای درآمدی میباشد که در دهکهای پایین درآمدی سه گروه شغ ی با ک مهارت میباشد این درحالیمت که سه
این گروه در بخش غیررسمی کشور باال میباشد .اما در دهک باالی درآمدی گروه شغ ی ماهر از سه باالیی برخوردارند ،و از سوی
دیگر با بررسی خانوارهای با سرپرست حقو بگیر خصولی و دولتی مشاهده میشود هرچه به سمت دهمک همای بماالی درآممدی
پیش می روی  ،سه حقو بگیران خصولی کمتر و در مقابل سه خانوارهای با سرپرست حقو بگیر دولتی بیشتر ممی شمود .در
پایین ترین دهک درآمدی (دهک اول) کمتر از دو درلد خانوارهما دارای سرپرسمت حقمو بگیمر بخمش عممومی هممتند؛ امما در
باالترین دهک درآمدی (دهک ده ) میزان حضور این خانوارها به بیش از  19درلمد ممی رسمد .بمه بیمان دیگمر ،حقمو دریمافتی
کارکنان بخش عمومی طوری است که شانس خانوارهای آنها برای قرار گرفتن در دهک های بماال را افمزایش داده و احتممال فقیمر
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بودن آنها را به حداقل رسانده است وجود درآمد غیر کاری در دست دهکهمای بماالی درآممدی شمکا درآممدی بمین دهکهمای
مخت ف را باال برده است بدین منظور برای پرکردن شکا درآمدی دهکهای مخت ف رویکرد سیاستی یزم کمک به ایجاد دارایی
برای طبقات کم درآمد شبیه سهام عدالت ولی با مکانیزم صحیح و کارآمد ،بدون صرف منابع جدید و به کمک یک نظام بازتوزیع

کارآمد ،جریان یارانهها را به سمت دهکهای پایین درآمدی تغییر داد و گروههای پایین درآمدی را شناسایی و یارانه دستتمزد

خالص به آنها پرداخت شود.

نکته دیگر جذب کارآفرینان در مناطق روستایی و دادن امتیازهای ویژه به آنها از جمله تفتاوت حتداقل دستتمزد در منتاطق

مختلف میتواند در جذب بیکاران و بهبود معیشت این گروه از جامعه کمک مینماید.
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جمع بندی و توصیه سیاستی
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جمعبندی
همواره هد ال ی سیمت حقو و دستمزد ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار ،نیروی انمانی را از مشاغل کاذب به
سمت مشاغل مولد حرکت دهد .از اینرو تعیین میزان دستمزد ،از مه ترین جنبههاى مدیریت نیروی کار است .لذا نظام
دستمزدى که به دقت طراحى شده و اجراى آن بر اساس سیاستها و خ مشىهاى لحیح باشد ،در سالمت اقتصادى (عدالت و
برابری) و ه چنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجود ،نقش مهمى خواهد داشت.
یکی از مشکالت موجود در تح یل دستمزدها در ایران ،فقدان اطالعات کافی برای تح یل دقیقتر دستمزدها مبتنی بر کار و
تالش نیروی کار در مناطق و فعالیتهای مخت ف است به طوریکه شاخصهای دستمزدی نتوانمته است کمک اساسی به کاهش
نابرابری داشته باشد .گزارش پیش رو برای نخمتین بار بررسیها و تح یلها در سطح م ی با استفاده از دادههای هزینه-درآمد
خانوارهای ایران ،ساختار دستمزد به تفکیک بخشهای اقتصادی ،متاطق جغرافیایی و دهکهای درآمدی لورت گرفته است،
برخی از نکات محوری گزارش به شرح ذیل است:
 -1-5ساختار دستمزد به تفکیک بخشهای اقتصادی
نگاهی ک ی به وضعیت درآمد ناشی از کار مزد و حقو بگیران برحمب بخشهای عمده اقتصادی کشاورزی ،لنعت و خدمات و
فعالیتهای مرتب با آنها لورت پذیرفت .در ذیل مه ترین نتایج ارائه گردیده است:

الف) بخش کشاورزی

 همواره بخش کشاورزی در اقتصاد ایران دارای پایینترین میزان جبران خدمات پرداختی به نیروی کار است و این میزان در مقایمه
با حداقل دستمزد پرداختی نیز در سطح بمیار کمتری قرار دارد بگونهای که دستمزد بخش کشاورزی (زراعی و باغی) حدود نصف
حداقل دستمزد در ایران میباشد.

 شاغ ین در بخش شیالت حدود  28درلد باالتر از متوس مزد و حقو بگیری کشوری دریافت میکنند که این نکته به ساختار
حقوقی و نهادی این زیربخش مربوط میباشد چراکه از قوانین ناظر بر بازارکار پیروی نموده و کارفرمایان م زم به پرداخت دستمزد
قانونی به نیروی کار شاغل در این بخش میباشند.

 پایین بودن جبران خدمات پرداختی در بخش کشاورزی (زراعی و باغی) میتوان به مواردی از جم ه ساختار اشتغال بخش
کشاورزی و همچنین پایینتر بودن بهرهوری نیروی کار ،حضور کشاورزان در دهکهای پایین درآمدی ،سه باالی شاغ ین بخش
کشاورزی در اشتغال غیررسمی و همچنین وفور نیروی کار خارجی با مهارت پایینتر در استانها و فقدان چارچوبهای بیمه و
دستمزد قانونی برای آنها اشاره کرد.
 حدود  97درلد شاغالن بخش کشاورزی را کارگران ماهر کشاورزی و کارگران ساده که عموماً از مهارت و تحصیالت باالیی
برخوردار نمیباشند ،تشکیل می دهند .این دسته از افراد توانایی ایجاد ارزش افزوده باال ،خالقیت و نوآوری ندارند .لذا سطح
بهرهوری نیرویکار در بخش کشاورزی در سطح بمیار کمتری از سطح بهرهوری در کل اقتصاد قرار دارد و شکا بین این دو بمیار
زیاد است.
 در بخش کشاورزی درلد خانوارهایی که در دهک های درآمدی پایین و متوس قرار دارند دو برابر تعداد خانوارهایی است که در
دهکهای پردرآمد می باشند .این بدین معناست که درآمد بخش کشاورزی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
ب) بخش صنعت

 طی دو دهه گذشته دستمزد شاغالن بخش خصولی بخش لنعت از جبران خدمات باالتری نمبت به سایر بخشها برخوردار است
که معادل حدود  2.4برابر کل متوس جبران خدمات کشور میباشد.
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 جبران خدمات مزد و حقو بگیری باالتر در بخش لنعت بهدلیل وجود زیربخش نفت و گاز در آن است که بهدلیل تکنولوژی
سرمایهبر نمبت به سایر فعالیتهای گروه لنعت و همچنین قوانین و مقررات خاص شرکت نفت برای پرداخت دستمزد و شرای
سخت کار در فعالیتهای نفت و گاز است .در فعالیت آب ،بر و گاز ،سطح جبران خدمات به نمبت باال است.

 از جم ه مه ترین دالیل تفاوت پرداختی بخش لنعت به ساختار مالکیت ،ساختار بازار و اماال آن باز میگردد .یکی دیگر از
زمینهها و دالیل مه در تفاوت دستمزدها ،میتواند ناشی از تفاوت خصولیات نیروی کار و بهرهوری و سطح مهارت آنها باشد .با
بررسی بازدهی دستمزد در بخش لنعت مشاهده می شود در دو دهه گذشته پرداختی به نیروی کار نتوانمته منجر به ایجاد ارزش
افزوده اضافی شود و از دالیل آن می توان به ناکارا بودن نظام دستمزدی اشاره کرد در زمان رکود دستمزدها حالت چمبندگی خود
را حفظ نموده و از سویی تولید کاهش یافته و در مجموع منجر به پایین آمدن بازدهی دستمزد در زمان رکود میشود.

 بهرهوری نیروی کار در بخش لنعت باالتر از کل اقتصاد است .از سویی ،شکا بین این دو متغیر طی دوره زمان تقریباً ثابت بوده
است .لذا یکی از دالی ی که سطح دستمزدها در بخش لنعت باالتر از سایر بخشها میباشد بهرهوری باالی نیروی کار در این
بخش نمبت به سایر بخشها است.
 شاخص مهارت و تحصیالت در بخش لنعت مؤید باال بودن دستمزد در این بخش است.

 در کارگاههای بزرگتر ترجیح کارفرمایان تمرکز بر کاستن از سایر هزینههای تولید نظیر مواد اولیه ،تجهیزات ،حمل و نقل،
بازاریابی و … به جای پایین آوردن هزینه جبران خدمت نیروی کار است تح یل دیگر آن است که بنگاههای متوس و بزرگ امکان
دور زدنقوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و بیمه نکردن نیروی کار را ندارند و در نتیجه سه سایر پرداختیها در جبران خدمات
آنها باال است.
ج) معدن

 طی دو دهه گذشته دستمزد شاغالن بخش معدن بعد از بخش لنعت ساخت دارای باالترین میزان پرداختی شاغالن را دارا
میباشد.
 بازدهی دستمزد در بخش معدن لعودی بوده بدین معنا که با افزایش پرداختی به شاغ ین این بخش میزان ارزش افزوده بیشتری
تولید شده است .لذا میتوان با افزایش پرداختی به شاغالن این بخش میزان ارزش افزوده باالتری را انتظار داشت.

 آمار شاغالن بخش معدن از سه باالتر متخصصان خبر میدهد و سه متخصصان ماشینآالت و مونتاژکاران باالترین سه در بین
شاغالن بخش معدن میباشد لذا سه متخصصان در گروه معدن باالتر از سایر فعالیتهای اقتصادی است و دلیل آنکه سه باالیی
از شاغالن بخش معدن در دهکهای درآمدی باال میباشند سطح باالی تخصص میباشد.
 بخش معدن به لحاظ دستمزدی با توجه به ماهیت فعالیت در این بخش که جز فعالیتهای سخت است انتظار میرود که از
دستمزدهای باالیی برخوردار باشند.
د) خدمات

 در بخش خدمات ،باالترین سطح جبران خدمات به شاغالن خصولی فعالیت خدمات مالی تع ق دارد که عمدت ًا شامل بانکداری و
بیمه است .گفتنی است در زمینه بانکداری ،قوانین و مقررات خاص برای پرداخت دستمزد وجود دارد و بهدلیل برخورداری از
درآمد اختصالی در بانکها و موسمات مالی ،امکان پرداخت دستمزدهای باالتر نمبت به خدمات عمومی وجود دارد.
 شاغالن خدمات غیربازاری شامل اداره امور عمومی ،دفاع و تأمین اجتماعی اجباری ،آموزش و هدایت و مددکاری اجتماعی ،عمدتاً
ماهیت نزدیک به بخش عمومی را دارند و در دستگاه های دولتی ،ارتباط ممتقی و کامالً مشخصی بین مدرک تحصی ی و حقو و
دستمزد وجود دارد.
 در اکار کشورهای توسعه یافته حدود یکسوم نیرویکار شاغل در خدمات غیربازاری در گروه مهارت باال طبقهبندی میشوند حال
آنکه افراد دارای مهارت باال فق  20درلد از کل شاغ ین خدمات بازاری را به خود اختصاص میدهند .در اقتصاد ایران تعداد
شاغالن با مهارت باال حدود  45درلد از کل شاغالن بخش خدمات غیربازاری را به خود اختصاص میدهند .حال آنکه در بخش
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خدمات بازاری این سه کمتر از  20درلد میباشد .از طرفی تقاضا و عرضه خدماتی مانند بهداشت ،آموزش و سایر خدمات
عمومی (خدمات غیربازاری) و از اینرو تقاضا و عرضه نیروی کار آنها ممکن است تا حدی توس فرآیندهای سیاسی تعیین شود
که لزوماً تحت تأثیر تحوالت چرخه ای در اقتصاد قرار ندارند.
 -2-5ساختار دستمزد به تفکیک مناطق جغرافیایی
 نخمت ،ساختار تولید و فعالیتهای اقتصادی در استانها متفاوت است ،به گونهای که برخی از استانها متکی به فعالیتهای
کشاورزی ،برخی دیگر متکی بر لنعت و دسته دیگر متکی به فعالیتهای خدماتی همتند و چون متوس دستمزدها در
فعالیتهای اقتصادی متفاوت است ،نتیجتاً تفاوت دستمزدها بین استانها مطابق انتظار است.

 دومین عامل موثر بر تفاوتهای دستمزدی بین استانها مربوط به تفاوت در سطح سواد ،تخصص و مهارت نیروی کار است .در
استانهای محروم و مرزی معموالً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایینتر است و انتظار میرود از دستمزدهای پایینتری
برخوردار باشند.
 سومین عامل موثر بر تفاوت دستمزدها ،تفاوت ها در نرب بیکاری استان ها است و نرب بیکاری مبین مازاد عرضه در بازار کار است.

 عمدتاً بیشترین دستمزدها برای شاغالن بخش خصولی به استانهای یزد ،قزوین ،البرز ،تهران ،خوزستان ،هرمزگان ،بوشهر تع ق
دارد ،در حالی که کمترین دستمزدها بترتیب در استانهای اردبیل ،آذربایجان غربی ،ایالم و کرمانشاه تجربه شده است.

 باال بودن دستمزدها در استان های خوزستان ،هرمزگان و بوشهر به دلیل نقش غالب بخش نفت است که دستمزدهای باالتری
نمبت به سایر فعالیت ها دارد .باال بودن دستمزدها در استان تهران عمدت ًا به دلیل اتکاء به بخش خدمات و بویژه خدمات عمومی
است که دستمزدها در آن باالتر است.
 دستمزدهای پایین در استان اردبیل عمدتاً به دلیل اتکای زیاد به بخش کشاورزی و در استان کرمانشاه به دلیل نرب بیکاری باال و
در آذربایجان غربی احتماالً به دلیل بازدهی پایینتر فعالیتهای اقتصادی است.

 در استان های محروم و متکی به فعالیتهای کشاورزی ،همواره دستمزدها پایین است و استانهای لنعت محور از سطح
دستمزدهایی باالتری برخوردارند.
 شاخص قیمت مصر کننده ( )CPIدر همه مناطق کشور یکمان نبوده و آثار آن بر بخش های مخت ف کشور متفاوت بوده است.

 یکی دیگر از دالیل تفاوت جبران خدمات پرداختی در استانهای مخت ف به تفاوت هزینههای زندگی در آنها برمیگردد استانهای
تهران ،البرز ،مازندران و الفهان باالترین میزان هزینه های زندگی را در بر دارند بنابراین دور از انتظار نیمت که سطح دستمزد
باالتری نیز دریافت کنند.
 باالترین میزان پوششدهی هزینهها مربوط به استانهای هرمزگان ،البرز ،قزوین ،بوشهر و یزد میباشد اما استانهای کرمانشاه،
همدان ،اردبیل و خراسان شمالی دارای کمترین پوشش دهی هزینههای زندگی همتند.

 شاخص دیگر که می تواند یکی از دالیل باال بودن دستمزد استانها را نشان دهد سایز و اندازه بنگاهها است بطوریکه هرچه سه
بنگاههای بزرگ در یک استان باالتر باشد متوس دستمزد آن استان بیشتر میشود و از سویی در استانهایی که سه بنگاههای
کوچک باالتر است دستمزد کمتری دریافت میکنند .برخی از کارفرمایانی که در شهرهای کوچک و در قالب بنگاههای خرد
فعالیت میکنند ،برای آنکه بتوانند هزینههای اضافی مال حداقل دستمزد را به ناچار حذ کنند ،بهجای تعطی ی واحد لنعتی یا
خدماتی خود ،آنرا بهلورت غیررسمی و زیرزمینی در می آورند تا ه بتوانند مزدی کمتر از مزد مصوب کل کشور به کارگران
برردازند و ه به حیات خود ادامه دهند .کارگران شاغل در این مناطق ه به ع ت زیاد بودن نیروی کار و تامین شدن معیشتشان
با دستمزدی کمتر از دستمزد مصوب ،مجبور به پذیرش این مشاغل غیررسمی با دستمزدی کمتر از حداقل مزد مصوب میشوند.
نتیجه این امر محروم شدن این کارگران از بیمه و مزایای تامیناجتماعی خواهد بود.
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 -3-5ساختار دستمزد به تفکیک دهکهای درآمدی

 بررسی ساختار دستمزد به تفکیک دهکهای درآمدی حاکی از آن است که بطور متوس دستمزد پرداختی شاغالن دهکهای
پایین درآمدی تقریب ًا  0.7درلد متوس دستمزد پرداختی کل میباشد این در حالی است که متوس دستمزد پرداختی شاغالن
دهکهای میانی و باالیی به ترتیب  0.96و  1.3درلد متوس دستمزد پرداختی کل است .بنابراین تفاوت دستمزدهای دهکهای
پایین و باالی درآمدی مشهود میباشد ضمن آنکه متوس رشد جبران خدمات شاغ ین در دهکهای پایین درآمدی با رشد منفی
روبرو بوده حال آنکه در دهکهای میانی درآمدی و باالی درآمدی با رشد مابت همراه بودهاند.

 یکی از مه ترین دالیل پایین بودن جبران خدمات پرداختی در دهکهای پایین درآمدی به ساختار اشتغال آن مربوط میشود که
در دهکهای پایین درآمدی سه گروه شغ ی با مهارت ک باال میباشد این درحالیمت که سه این گروه در بخش غیررسمی
کشور باال می باشد .اما در دهک باالی درآمدی گروه شغ ی ماهر از سه باالیی برخوردارند .درآمد خانوارهای با سرپرست حقو
بگیر خصولی طوری است که تمرکز بیشتر آنها در دهک های پایین و میانی درآمدی کشور است .بیشترین توزیع آنها در دهک
دوم درآمدی است و هرچه به سمت دهکهای باالی درآمدی پیش میروی  ،سه حقو بگیران خصولی کمتر و در مقابل سه
خانوارهای با سرپرست حقو بگیر دولتی بیشتر میشود .بطوریکه در دهک های باالی درآمدی سه خانوارهای دارای سرپرست
شاغل بخش خصولی افت میکند.
 متوس تعداد افراد شاغل در دهکهای مخت ف هزینهای در مناطق شهری و روستایی حاکی از کمتر بودن متوس تعداد شاغالن
در خانوارهای ک درآمد روستایی نمبت به شهری است ،ولی در طبقات متوس و باال متوس تعداد شاغالن در مناطق روستایی
بیشتر از شهری است.
 ساختار اشتغال در دهکهای مخت ف خانوارهای شهری و روستایی گویای این واقعیت است که ظرفیت ایجاد اشتغال در دهکهای
متوس به پایین بیش از متوس به باال می باشد که در حال حاضر بخشی از این خانوارها با تعداد افراد شاغل بمیار ک مواجه
می باشند و از جانب دیگر ،وجود خانوارهای بدون فرد شاغل در مناطق شهری و روستایی بخصوص در دهکهای پایین درآمدی
موجب خواهد شد که آسیبپذیری دهکهای پایین بهمراتب بمیار بیشتر باشد.

 با حرکت از دهکهای اول هزینهای به سمت دهکهای باالی هزینه ،درلد خانوارهای بدون فرد شاغل در یک سیر نزولی کاهش
مییابد .ماهیت فقر روستایی متفاوت از فقر شهری است .فقرای روستایی به دلیل ویژگیهای خاص مناطق روستایی ،توانایی اندکی
برای گریز از فقر دارند و همواره آسیبپذیری بیشتری در قبال تحوالت اقتصادی و سیاستهای اقتصادی دولتها داشتهاند .به بیان
دیگر ،با توجه به باال بودن سه خانوارهای بدون فرد شاغل در میان خانوارهای ک درآمد روستایی ،هر نوع شوک بخصوص شوک-
های تورمی باعث تشدید فال ه طبقاتی در جامعه میشود و این فال ه چنان افزایش مییابد که از طریق تغییر در سه شاغ ین
هر خانوار شهری و روستایی ،جبران پذیر نمیباشد.
 سه درآمد کاری از کل درآمد خانوار شهری و روستایی طی  10سال اخیر کاهش یافته است .سه درآمد کاری خانوارهای
روستایی در مقایمه با خانوارهای شهری بیشتر است بعبارت دیگر در مناطق روستایی ،بخش عمده درآمد ،ناشی از کار است .بدین
معنا که در شهرها درآمد افراد لزوم ًا مبتنی بر کار نیمت و در روستا بالعکس درآمد خانوارها مبتنی بر کار است و خانوارها برای
تأمین مخارج زندگی خود به کار وابمته همتند .لذا بهمنظور کاهش فقر و نابرابری ایجاد شغل در مناطق روستایی مناسب است.
چرا که بطور خودکار ،کارکردن و درآمد غیرکاری منجر به افزایش نابرابری در بین شهر و روستا میگردد و از آنجاییکه درآمد
کاری منجر به افزایش رفاه روستاییان میشود میتوان با افزایش دستمزد در مناطق روستایی منجر به کاهش نابرابری شد.
 به رغ نقش اشتغالی پررنگ تر بخش خصولی ،وضعیت درآمدی به شک ی است که تمرکز بیشتر درآمد خانوارهای با سرپرست
حقو بگیر خصولی در دهک های پایین و میانی درآمدی کشور است .هرچه به سمت دهکهای باالی درآمدی پیش میروی ،
سه حقو بگیران خصولی کمتر و در مقابل سه خانوارهای با سرپرست حقو بگیر دولتی بیشتر می شود.
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 بخشی از نابرابریهای دستمزدی بهدلیل درآمدهای متفرقه (درآمد ناشی از ثروت و  )...اتفا میافتد بطور متوس سه درآمد مزد
و حقو بگیری کاری و درآمدهای کشاورزی و غیره از کل درآمدها حدود  52درلد است ،حال آنکه سه درآمدهای متفرقه (
شامل حقو بازنشمتگی و بازخرید خدمت و ،...درآمد حالل از اجاره محل کمب ،منزل ،ممتغالت و ،...درآمد حالل از حماب
پسانداز سررده ثابت ،سهام ،بیمه و… ،کمکهزینه تحصی ی ،و سایر حمایتهای اجتماعی و… ،درآمد حالل از محل فروش
مصنوعات ساخته شده توس خانوار و… ،دریافتی های انتقالی از خانوارهای دیگر ،دریافتی یارانه نقدی) تقریباً بهطور میانگین 48
درلد است .این نکته نشان میدهد زمانیکه اقتصاد بی ثبات باشد و نوسانات تورم باال باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه همتند
(که عموماً در دهک های باالی درآمدی قرار دارند) بدلیل آنکه این نوع درآمد جزو درآمدهای ثابت آنها است لذا بازدهی باالتری
ایجاد میکند و این مورد در شرای تورمی کافی است که ثروتمندان ثروتمندتر و شکا درآمدی غنی و فقیر بیشتر گردد.
بدینترتیب ،از دالیل عمده تفاوت دستمزد در بخشهای اقتصادی ،مناطق جغرافیایی و دهکهای درآمدی میتوان به ساختار
متفاوت اشتغال و ماهیت حقوقی و نهادی جبران خدمات شاغ ین اشاره نمود .از سویی ،ساختار حقوقی فعالیتهای اقتصادی در
تعیین دستمزد نقش بمزایی دارد ،وجود سرمایه انمانی از جم ه نیروی کار با مهارت و تحصی کرده منجر به تفاوت دستمزد
می شود لذا سرمایه انمانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارد .ضمن آنکه بررسی حاضر نشان میدهد که با توجه به ساختار
و ماهیت اشاره شده ،الزام ًا الالح دستمزدها بهخصوص الالح حداقل دستمزدها بهلورت متعار نمیتواند منجربه کاهش
نابرابریهای درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود .به عبارتی ،ابزار حداقل دستمزد کفایت الزم را ندارد و نیازمند بازمهندسی و
بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است که بتواند منافع شاغ ین بخصوص شاغ ین مزد و حقو بگیری را لحاظ کند.
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پیوست ها

شاخص/منبع

ساختار اشتغال بخشهای

وضع شغلی

عمده اقتصادی برحستب

(نتایج طترح آمتارگیری

نیروی کار)1397-

نستبت متوستط جبتران

خدمات شتاغلین متزد و

ماهانه به متوسط کل

حقوقبگیران خصوصی

(طرح آمارگیری هزینه و

درآمتتد ختتانوار-1383

)1397

کشاورزی

خدمات

سه باالیی از جمعیت شاغل بخش خدمات در گتروه کتارکن
مستقل قرار دارند.

شاغ ین در این بخش عموماً در بخش رسمی فعالیت میکننمد.

بجز فعالیتهایی مانند حممل و نقمل زمینمی و خمرده فروشمی و
دستفروشی

جبران خدمات پرداختی کل میباشد 1.4( .درلد)

میانگین جبران خدمات در بخمش ختدمات بتازاری بماالتر از

میانگین جبران خدمات در بخش خدمات غیربازاری کمتمر از

صنعت و معدن

 .3باال بودن سه شاغ ین مرد نمبت به کل ( 88.4درلد)

 .2پتانمیل خوب بخش لنعت در جذب نیروی کار تحصی کرده ( 30درلد)

 .1باال بودن سه کارگران دارای مهارت

علت بای بودن میزان جبران خدمات شاغلین این بخش

شاغ ین در بخش لنعت و معدن باالترین میزان و بطور میمانگین بمیش از دو برابمر
متوس دستمزد کل کشور دریافت میکنند 2( .درلد)

تبعیت میکنند.

شاغ ین در این بخش عموماً در بخمش رستمی فعالیمت میکننمد و از قموانین کمار

کارکن مستقل در این بخش از سه باالیی برخوردار میباشد.

شاغل در گروه مزد و حقوق بگیری خصوصتی فعالیمت دارنمد و همچنمین تعمداد

بگیری بخش خصوصی و عمومی میباشد .در بخش ساختمان بیشترین جمعیت

در بخش لنعت و معدن باالترین میزان سه اشمتغال مربموط بمه متزد و حقتوق

الف) نتایج بررسی و تحلیل ساختار دستمزد در بخشهای مختلف اقتصادی -در یک نگاه

سه باالیی از جمعیت شاغل بخمش کشماورزی و جنگ مداری

در گروه کارکن مستقل و کارکنان فامی ی قرار دارند.

شاغ ین در این بخش عموماً در بخمش غیر رستمی فعالیمت

میکنند.

میانگین جبران خدمات در بخش کشاورزی پایینتر از جبران
خدمات پرداختی کل میباشد 0.66( .درلد)
شاغ ین در بخش شیالت حدود  28درلمد بماالتر از متوسم
مزد و حقو بگیری کشوری دریافت میکنند1.28( .درلمد)
به دلیل برخورداری از ساختار حقوقی مشخص
جبران خدمات پرداختی کل میباشد ( 0.83درلد)

 .4در بخش ساختمان کارگران عموما به لورت روز مزد فعالیت و نمبت بمه سمایر
فعالیتها دستمزد پایین تری دریافت میکنند.
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شاخص/منبع

مقایسه جبتران ختدمات

پرداختی ماهانته بختش

حداقل دستمزد ماهانه

مختلتتف اقتصتتادی بتتا

(طرح آمارگیری هزینه و

)1397

درآمتتد ختتانوار-1383

گروههای عمتده فعالیتت

جمعیت شاغلین برحسب

عمده شغلی

اقتصتتادی و گتتروه هتتای

نیروی کار)1397-

(نتایج طترح آمتارگیری

کشاورزی

خدمات

تعداد شاغالن با مهارت بماال حمدود  45درلمد از کمل شماغالن
بخش خدمات غیربازاری را به خود اختصاص میدهند.
در بخش خدمات بازاری این سه کمتر از  20درلد میباشد.

صنعت و معدن

 .2بخش خصولی معموالً از دستمزدها به عنوان ابمزاری بمرای ارتقمای بهمرهوری و
کارایی استفاده میکند ،بخش دولتی توجه و تمایل کمتری به استفاده از این ابزار
دارد .بخش دولتی بنا به اهدا خود که حتی میتواند به موجب قانون باشمد ،بمه
پرداخت دستمزدهای باالتر اقدام میکند.

 4تفاوت خصولیات نیروی کار و بهرهوری و سطح مهارت آنها

 .3در بخش خصولی بهدلیل وجود اشتغال غیررسمی ،دستمزدها میتوانند پایین-
تر باشند (کارکنان بخش ساختمان).

 .1ساختار مالکیت ،بازار و  ...بخش لنعت

دییل تفاوت میزان جبران خدمات پرداختی کارکنان بخش صنعت

جبران خدمات پرداختی شاغالن در گروه لنعت نمبت بمه سمایر بخشهما بمهدلیل
وجود زیربخش نفت و گاز باالتر است.
طی دوره  1383-97متوس رشد دستمزد در بخش آب بر و گاز باالتر بموده و از
سویی ،بخش ساختمان با متوس رشد منفی روبرو بوده است.

الف) نتایج بررسی و تحلیل ساختار دستمزد در بخشهای مختلف اقتصادی -در یک نگاه

بخمش کشمماورزی دارای پممایینترین میمزان جبممران خممدمات
پرداختی ماهانه به کارگر است

دییل پایین بودن جبران خدمات پرداختتی در بختش

کشاورزی

 .1ساختار اشتغال بخش کشاورزی و اتکا به خود اشمتغالی و
کارکنان فامی ی

 .2پایین بودن بهرهوری نیروی کمار بمه دلیمل پمایین بمودن
سطح سواد شاغالن آن و سطح فناوری پایین

 .3بمماال بممودن سممه شمماغ ین بخممش کشمماورزی در اشممتغال
غیررسمی

حدود  97درلد شاغالن بخش کشماورزی را کمارگران مماهر
کشاورزی و کارگران ساده که عمومماً از مهمارت و تحصمیالت
باالیی برخوردار نمیباشند ،تشکیل میدهند.
این دسته از افراد توانایی ایجاد ارزش افزوده بماال ،خالقیمت و
نوآوری ندارند.

حدود  57درلد شاغالن بخش لنعت را لنعتگران و کمارگران مشماغل مربموط25
درلد دیگر را کارگران ساده که عموماً از مهارت باالیی برخوردار نمیباشند ،تشکیل
میدهند( .مجموعاً  82درلد)
سه متخصصان  6درلد میباشد.
در بخش معدن نیز سه متخصصان و تکنمتینها باال میباشد.
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شاخص/منبع

نسبت متوسط دستتمزد

هتتر گتتروه شتتغلی بتته

میانگین دستمزد کل مزد

و حقوق بگیر

(طرح آمارگیری هزینه و

)1396

درآمتتد ختتانوار-1383

رشد بهرهوری نیروی کار

بهره وری کل

بخش ها در مقایسته بتا

نیروی کار )1384-96

(نتایج طترح آمتارگیری

درصد خانوارهای شهری

برحستتب فعالیتهتتتای

دهکهای درآمدی

اصتتتلی در هریتتتک از

درآمد خانوار)1397

(طرح آمارگیری هزینه و

نتیجه و توصیه سیاستی

کشاورزی

خدمات

شاغالن خدمات بازار محور شامل حممل و نقمل ،انبمارداری و
ارتباطات ،واسطهگریهای مالی ،ممتغالت ،اجاره و فعالیتهمای
کمب و کار ،از دستمزدهای باالیی برخوردارند.

شاغالن خدمات غیربازاری شامل اداره امور عممومی ،دفماع و

تأمین اجتماعی اجباری ،آموزش و هدایت و مددکاری اجتماعی،
عمدتاً ماهیمت دولتمی دارنمد و در دسمتگاههای دولتمی ،ارتبماط
ممتقی و کمامالً مشخصمی بمین ممدرک تحصمی ی و حقمو و
دستمزد وجود دارد.
در خدمات بازار محور سطح دستمزدها بیشتر از ختدمات

غیربازاری هستند

حدود  60درصد از افراد شاغل در بخش خدمات در گتروه
دهکهای درآمدی متوسط و بای طبقمهبنمدی شمدهاند کمه

عمدتاً از درآمد خوبی برخوردارند.

صنعت و معدن

دهک درآمدی پایین حدود  40درلد از شاغالن را به خود اختصاص داده است کمه
عمدتاً گروه کارگران ساده ساختمانی در ذیل آن قرار گرفتهاند.

 60درلد از شاغالن بخش لنعت در دهکهای درآمدی متوس و باال قرار دارند

بهرهوری نیروی کار در بخش لنعت باالتر از کل اقتصاد است .از سویی ،شکا بمین
این دو متغیر طی دوره زمان تقریباً ثابت بوده است .لذا یکمی از دالی می کمه سمطح
دستمزدها در بخش لنعت باالتر از سایر بخشها میباشد بهرهوری باالی نیروی کار
در این بخش نمبت به سایر بخشها است.

الف) نتایج بررسی و تحلیل ساختار دستمزد در بخشهای مختلف اقتصادی -در یک نگاه

دستمزد کارگران ماهر کشاورزی بمه طمور متوسم یمک دوم
دستمزد کل مزد و حقو بگیری کشور میباشد .کمه نممبت
فو بمرای فمردی کمه سرپرسمت خمانوار و شماغل در بخمش
کشاورزی است بمیار پایین میباشد .الزم بهذکر است کمه در
بخش کشاورزی سه کارکن ممتقل و کارکن فمامی ی بمدون
مزد و حقو باال است و رابطه کارفرما-کمارگر ،در بممیاری از
مشاغل کشاورزی مشهود نمیباشد.

رشد بهرهوری نیرویکار در بخش کشاورزی در سمطح بممیار
کمتری از رشد بهره وری کل اقتصاد قرار دارد و شمکا بمین
این دو بمیار زیاد است.
از آنجایی که بخش کشاورزی از بهرهوری پمایینی برخموردار
است دستمزد در این بخش نیز کمتر از سایر بخش ها است.

در بخش کشاورزی درصد خشاغالنی که در دهکهتای

تعداد خانوارهایی است که در دهکهای پردرآمتد (22

درآمدی پایین قرار دارند ( 47درصد) تقریبتاً دوبرابتر

درصد) میباشند .ایمن بمدین معناسمت کمه درآممد بخمش

کشاورزی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

بافت تولیدی در بخش کشاورزی بما سمایر بخشهما متفماوت
است .اشتغال بخش کشاورزی عمدتاً از نوع غیررسمی بوده و
از سیمت تأمین اجتماعی برخوردار نمیباشد.
بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از ظرفیت و زیر ساختهمای
الزم به منظور جذب باالی نیروی کار برخوردار نمیباشد

اشتغال بخش خدمات عمدتاً از نوع غیررسمی بوده و از سیمت
تأمین اجتماعی برخوردار نمیباشد.
بخش خدمات در اقتصاد ایران از ظرفیت و زیمر سماختهای الزم
به منظور جذب باالی نیروی کار برخوردار میباشد.

بدنه ال ی اشتغالزایی در بخش لنعت ،بنگاههای خرد و متوسم اسمت کمه هزینمه
نیروی کار آنها (در قیاس با بنگاه های بزرگ) بخش مهمتری از هزینه تولید اسمت و
افزایش نامتناسب هزینه ها موجب کاهش نیروی رسمی ایمن بنگماه هما (اخمراج یما
استخدام غیر رسمی) میشود.
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شاخص/منبع

نستتبت متوستتط جبتتران ختتدمات

خصوصی ( ماهانه) به متوسط کل

شتتاغلین متتزد و حقتتوق بگیتتران

خانوار شهری 1390و)1397

(طرح آمتارگیری هزینته و درآمتد

نتیجه

ب) نتایج بررسی و تحلیل ساختار دستمزد در مناطق مختلف جغرافیایی -در یک نگاه

جبران خدمات پرداختی به شاغالن در استانهای مخت ف متفاوت میباشد.
باالترین نمبتهای متوس جبران خدمات شاغ ین مزدو حقو بگیری بخش خصولی در سال  90مربوط به استانهای یزد ،قزوین و البرز است حال آنکه در سال  1397این نمبت مربوط به استانهای
البرز ،تهران و هرمزگان است.

تفاوتها در نرخ بیکاری استان ها (مبین مازاد عرضه نیروی کار است)

تفاوت در سطح سواد ،تخصص و مهارت نیروی کار

تفاوت ساختار فعالیتهای اقتصادی در استانها

متوسط هزینه زندگی در استانها متفاوت است

دییل تفاوت جبران خدمات پرداختی به شاغلین در استانهای مختلف

.1

.2

.3

.4

.5

(هزینه بایی استخدام رسمی به نسبت میزان درآمد بنگاهها) باعث شده است کارفرمایان به جای تعطی ی واحد لنعتی یا خدماتی خود ،بهلورت غیررسمی به فعالیت خود ادامه دهند

تا بدین طریق مزد کمتری پرداخت نمایند .کارگران شاغل به ع ت زیاد بودن نیروی کار و تامین شدن معیشتشان با دستمزدی کمتر از دستم زد مصوب ،مجبور به پذیرش مشاغل غیررسمی
میشوند.

دستمزدها در سطح استانها تفاوتهای قابل مالحظهای با یکدیگر دارند.

بطور ک ی هزینهی خانوارها برای دستیابی به استاندارد حداقل زندگی در استانهای کشور متفاوت است و نبود اشتغال رسمی در استانهای محروم بیشتر به دلیل هزینه باالی استخدام رسمی به نمبت
میزان درآمد بنگاهها است.
بنابراین به منظور افزایش انگیزه سرمایهگذاری در استانهای محروم و رشد بیشتر آن مناطق و کاهش نابرابری جغرافیایی شایمته است سیاست انعطا پذیری حداقل دستمزد در مناطق مخت ف که
کارکرد یک سیاست مهاجرتی را خواهد داشت و باعث کاهش انگیزه برای مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به حاشیهی شهرهای بزرگ شود را مورد توجه قرار داد و متناسب با دالیل مطرح شده در

قو نمبت به اتخاذ سیاست حداقل دستمزد متفاوت برای مناطق مختلف (تقسیم کشور به سه قطب اقتصادی) اقدام نمود.
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شاخص/منبع

شاغلین به کل

متوسط رشد نسبت جبران خدمات

خانوار)1397-1383

(طرح آمارگیری هزینه و درآمد

وضعیت رفاه خانوارها

(طرح آمارگیری هزینه و درآمد

خانوار)1397-1390

نتیجه و توصیه سیاستی

ج) نتایج بررسی و تحلیل ساختار دستمزد به تفکیک دهک های درآمدی -در یک نگاه

الف) از مهمترین دییل پایین بودن شاخص در دهکهای پایین درآمدی به ساختار اشتغال مربوط میشود.

نسبت جبران خدمات پرداختی کارکنان به کل در دهکهای پایین درآمدی کاهش چشمگیری داشته است.

.1در دهکهای پایین درآمدی سهم کارگران ساده و کارکنان خدماتی و فروشندگان بای میباشد .سهم این دو گروه در بخش غیررسمی کشور باال میباشد.

.3در دهک باالی درآمدی متخصصان (علمی و فنی) از سهم باییی برخوردارند

.2در دهکهای میانی درآمدی ،سهم صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه و همچنین متصدیان مونتاژکاران ماشینآیت و دستگاهها و رانندگان وسایل نقلیه بای میباشد.

.4شاغالن حقوق بگیر بخش خصوصی سهم باییی از اشتغال کشور را دارا هستند و نسبت به حقوق بگیران بخش عمومی ،وزن درآمدی کمتری دارند.

.5بیشتر خانوارهای کشور در سال  97دارای سرپرست حقوق بگیر خصوصی همتند.

 .6بیشترین تمرکز خانوارهای با سرپرست حقو بگیر خصولی در دهک های پایین و میانی درآمدی کشور است(.بیشترین توزیع  -دهک دوم درآمدی  39 -درلد -سال ) 1397

 .1در دهکهای پایین درآمدی حدود  42درلد از خانوارها ،دارای سرپرست غیرشاغل همتند.

ب) از دیگر دالیل پایین بودن جبران خدمات شاغ ین در دهکهای پایین درآمدی افزایش سهم افراد بیکار در بین آنها نسبت به سایر دهکها میباشد.

میانگین سه درآمد مزد و حقو بگیری کاری و درآمدهای کشاورزی و غیره از کل درآمدها حدود  52درلد
میزان سه درآمدهای متفرقه تقریباً بهطور میانگین  48درلد

در شرایط تورمی  -ثروتمندان ثروتمندتر و شکاف درآمدی غنی و فقیر بیشتر میگردد.

بطور ک ی دهکهای پایین درآمدی از وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشند و دلیل عمده آن س اختار اشتغال در این گروههای درآمدی و سه افراد بیکاری در بین این گروه درآمدی میباشد.
افزایش درآمد غیر کاری در میان دهکهای باالی درآمدی شکا درآمدی بین دهکهای مخت ف را باال برده است
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