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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 
 143 -146، صفحات 1390 ، بهمن 11  شماره

  
  

  گزارش
  

   در کشور قانون کارنگاهی به
  های تولیدی دفتر تحقیقات و سیاست

  1عالم زهره مدرسی
  

عنوان ه اعی و بیمه بیکاری باجتم کار، تأمین  قانوننظیرمطالعه و بازنگری قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار 
 در راستای اجرای ماده به ویژه( ره مدنظر مسئولین کشور بوده استکار همواهای تنظیم بازار بخشی از سیاست

 اخیر روزهایو  ها که طی سال طوریه  ب) قانون برنامه پنجم توسعه73 و ماده  قانون برنامه چهارم توسعه41
  مطرح شده است،ربطبار از سوی نهادهای مختلف ذیچندین  ین حوزهتبط با ااصالح و بازنگری قوانین مر

که رونق بخشیدن به فضای ر وضعیت فعلی کشور  د. استنشدهای حاصل  نتیجه قابل مالحظه تاکنون اما
از اهمیت اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری   گذاری سال جهاد  نامعنایت بهویژه با ه کار بکسب و
هایی است که دارای  شامل بنگاه و با عنایت به اینکه حوزه نفوذی قانون کارده  گردی برخوردارمضاعف

 لزوم این بازنگری باشد، ثیرگذار میخصوصی بسیار تأ های بخش فعالیتبر لذا  و قوانین استخدامی نیستند
  .شود احساس میبیش از پیش 

شورهای مختلف را با کار در ک کسب ومحیط جهانی که هر ساله وضعیت بانکنگاهی به گزارشات 
 که کشور هنوز در استنماید حاکی از آن  ارزیابی می کارسنجش فضای کسب و های استفاده از شاخص

شامل شاخص اشتغال است که  گانه فضای کسب وکار دههای  یکی از شاخص. جایگاه مناسبی قرار ندارد
 ختی شاخص س.باشد میخراج  سختی اشتغال، هزینه غیردستمزدی کارکنان و هزینه ای چونهای مؤلفه

 دشواری اخراج  وپذیری ساعات کار   دشواری استخدام، انعطافه زیرشاخسه دارایاشتغال نیز خود 
ه رقم باالتر معرف مقررات کگذاری شده   ارزش100 تا 0 بین  سختی اشتغالامتیاز این شاخص( باشد می

 11 در ایرانی، امتیاز شاخص دشواری استخدام بانک جهان 2009سال راساس گزارش  ب).پذیرتر استنا  انعطاف
در و  برآورد شده 100 از 60 ،دشواری اخراجامتیاز و  100 از 50 معادل ت کارا ساعپذیری ، امتیاز انعطاف100از 

                                                 
 zmodaresi@yahoo.com                                                         .المللی های اقتصادی بین رئیس گروه مطالعات و سازمان. 1
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144 11   شمارهمسال یازدهمجله اقتصادی           

جایگاه  شاخص در ارتباط با این. را کسب کرده است 100 از 40 امتیازی معادل ،ی اشتغالختمجموع شاخص س
که از  گونه همان. استبوده  18 ،2009فریقا در سال آمنطقه خاورمیانه و شمال شور  ک19بین ایران در 
 در زمره کشورهای دارای  از لحاظ نحوه استخدام کارگر، ایرانآید  برمیاطالعات موجودبررسی 
 .باشد ترین شرایط می های مربوط به آن دارای سخت ترین شرایط و از لحاظ اخراج کارگر و هزینه سهل

 زیرا ،داند ای گرانبهاتر می  واضح است که کارفرما، کارگر خوب را از هر سرمایه،وی دیگراز س
بنابراین . افزوده بوجود آید آمیزد تا ارزش اوست که نهایتاً دیگر عوامل تولید را با کار خود در هم می

اد مهارت و هایی را برای آموزش و ایج  کرده و هزینهکارگری را که استخدام کارفرما حاضر نیست
ای اخراج   به هر بهانههارت و تخصص الزم را بدست آوردهتخصص او پرداخت نموده است، اکنون که م

 مدیر باید حق داشته باشد کارمند اما ،ها را متحمل گردد  و دوباره با استخدام کارگر جدید همین هزینهردهک
سه را در معرض تهدید، ورشکستگی و یا سؤیا کارگری را که بدون هیچ دلیل موجه، کار را فلج کرده و م

 الزمه مدیریت موفق، آزادی عمل کار فرماست تا در صورت تشخیص .دنامی قرار داده است، اخراج کندب
 بنگاه و یا در شرایط رکود اقتصادی امکان ءاقئولیت در حفظ و ارتانگاری، عدم مس  به عدم مهارت، سهل

های   گاه بحران اقتصادی ناخواسته، رشته یا تمام رشته،بعالوه.داخراج دائم یا موقت کارگر را داشته باش
های اجتماعی است که به حمایت کارگران و  در این موارد، وظیفه بیمه. گیرد  تولیدی جامعه را فرا می

کارگران اضافی موقتاً از بایست  در این شرایط می .کارمندان و در عین حال به حمایت کارفرمایان بشتابند
اف شوند تا صنعت مربوطه بتواند نیروی انسانی خود را با حجم تولید قابل جذب در بازار تنظیم نماید کار مع

  .و پس از بازگشتن رونق اقتصادی، کارگران دوباره به سرکار خود برگردند
  

  نون کار کلی قاهای  ضعفبررسی
و   موضوع، صراحت و شفافیت آن، با ماهیتتناسب آنکلی از لحاظ  ابعادچنانچه بخواهیم قانون کار را از 
  :ها حاکی از آن است که  بررسی مورد بازنگری قرار دهیم...و رعایت حقوق طرفین قرارداد

 اشتغالاز لحاظ تناسب داشتن آن با ماهیت موضوع، این قانون نه تنها موجب پایداری و تحکیم  −
نماید سبب  نهان زیادی که ایجاد میآشکار و پهای  گردد، بلکه از طریق هزینه وامنیت شغلی کارگران نمی

کار موجود رها نموده و  شود که کارفرمایان در اولین فرصت ممکن خود را از دست نیروی می
هایی  گذاری االمکان به سمت سرمایه ستند، حتیگذاری جدید ه گذارانی نیز که متمایل به سرمایه سرمایه

  . شدمتمایل شوند که به حداقل نیروی کار نیاز داشته با
های اقتصادی از نظر نوع فعالیت،  پوشش بودن انواع مختلف بنگاه علت تحته  ب،از سوی دیگر −

مستقیم، این قانون دارای ترین امور مستقیم و غیر اده از تکنولوژی و دخالت در جزئیاندازه و نوع استف
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ه کارایی الزم را در لذا فاقد شفافیت و صراحت الزم بوده و در نتیج. ابهامات و تناقضات متعددی است
  . روابط کار ندارد

  :گردد  چنانچه مالحظه میوق طرفیندر ارتباط با رعایت حق −
المللی کار، نهادهای کارگری و کارفرمایی فاقد   سازمان بین98 و 87های  نامه ولهخالف مقابر •
 . باشند  با ویژگی مورد نظر آن سازمان میهای صنفی تشکل

رسد که تعادل منطقی بین حقوق  از مقایسه حقوق کارگر و کارفرما در قبال یکدیگر بنظر می •
 .باشد میو نگرش قانون در این خصوص به زیان کارفرمایان طرفین وجود ندارد 

وری به عنوان  کار است و بهره توجهی به رابطه دستمزد که همان قیمت نیروی در این قانون هیچ −
کار نشده است و تنها عاملی که در خصوص افزایش دستمزدها لحاظ شده  یی نیروثر بر تقاضاؤعامل م

 قانون مدیریت خدمات کشوری) 74(ه قانون کار و ماد) 41(مرتبط با نرخ تورم در اقتصاد است و طبق ماده 
  مقرر شده استر و یا قانون مدیریت خدمات کشوریبه منظور ارتقاء قدرت خرید کارکنان تابع قانون کا

  . که حقوق و دستمزد شاغلین، ساالنه متناسب با نرخ تورم افزایش یابد
 با اهداف ، نظامی حتیرسد که در زمان تدوین قانون کار، اهداف سیاسی، اجتماعی و بنظر می −

اجتماعی،  نظیر تأمین( و در واقع بخشی از وظایف دولت و سایر نهادها آمیختاقتصادی کارگاه در هم 
. گذاشته شدعهده کارفرمایان به ...) و مصرف، سوادآموزی و آموزش فنون نظامی و های مسکن  تعاونی

های   ماده قانون کار شامل تعهدات و مسئولیت203 ماده از جمع 103 قریب این درحالی است که
  .باشد میکارفرمایان 

تر باشد، انگیزه کار بیش گذار و کارفرما در برابر نیروی چقدر تکالیف قانونی سرمایهبدیهی است که هر
 مواردی همچون تنادات قانونی اگر قرار باشد به دالیل مختلف و با اسبه ویژه یابد گذاری کاهش می سرمایه

کار، خارج از کنترل  گزینش نیرو، چگونگی افزایش حقوق، تغییر شرایط کار و کارگاه و ترخیص نیروی
ل بدل گشته و کارفرما را به سمت استفاده از لذا این قانون در عمل به قانونی ضد اشتغا. کارفرما باشد

گواه این مدعا، سرعت جذب مهاجرین خارجی به بازار کار و باال بودن . دهد تکنولوژی سرمایه بر سوق می
های قانونی که سد  باشد چرا که شرایط و محدودیت تقاضا برای این نیروها از سوی کارفرمایان ایرانی می

. کار از سوی کارفرمایان است، در مورد مهاجرین خارجی وجود ندارد اشتغال جامعه و جذب نیروی
به (رسمی اقتصاد ای از نیروی کار در بخش غیر حظهمال توان ادعا نمود که وجود بخش قابل همچنین می

و نیز گسترش حجم قراردادهای سفید امضاء، از دیگر پیامدهای ) های قانون کار جهت فرار از محدودیت
  .باشد آن می
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146 11   شمارهمسال یازدهمجله اقتصادی           

   های سیاستی  و توصیهگیری نتیجه
کار تکالیف قانونی سنگینی دارد  گذار و کارفرما در برابر نیروی بررسی قانون کار گواه بر آن بود که سرمایه

هایی که در زمینه اخراج نیروی کار برای کار فرما به همراه دارد، مانع  گیری و قانون کار به دلیل سخت
کار در کشور  بنابراین اجرای قانون ،سازد دار می فق در امر تولید را خدشهآزادی عمل او شده و مدیریت مو

 گذاری گذاران به امر سرمایه عالقگی سرمایه  بی، ناپایداری مشاغل موجود، مبادلههای  افزایش هزینهعمل موجبدر
   .کار در کشور شده است توجه تقاضای و کاهش قابلزا  های اقتصادی کاربر و اشتغال در فعالیت

به جای ایفای نقش کار، قانونگذار   گردد در راستای اصالح و بازنگری قانون  پیشنهاد می،از این رو
 در چارچوب منطق اقتصادی و رعایت اصول  را ایفا نماید وکننده و بسترساز نقشی تسهیلنه، راپدرساال

سازی   با زمینه، عالوه بر آن.آن را مورد بازنگری قرار دهدالمللی  های بین نامه قانون اساسی و مقاوله
 طرفین رانقش   کارفرماییهای کارگری و  نحوه تعامل تشکل گیری، ایجاد و تقویت و درخصوص شکل

االمکان از حجم   حتیرسد در مسیر اصالح قانون حالی است که بنظر میاین در. نهادینه سازددر روابط کار 
ر پرداخته، کاسته و در واقع در قانون کار مادر فقط به آن بخش از قوانین و مقررات کار که به جزئیات امو

 ایت آنها الزامی استالمللی رع های بین نامه اصول کلی و رعایت مواردی که به لحاظ قانون اساسی و مقاوله
های قانونی و صنفی کارگری و   متناسب با هر صنف از طریق تشکل و جزئیات امور مربوطتوجه گردد

  .گرددتدوین و تنظیم ت دولت کارفرمایی و با نظار
گذاران و تولید است و لحاظ  نیروی کار ابزار کار و تولید نیست بلکه به عنوان مکملی در کنار سرمایه

همواره بین روابط کارگر و کارفرما . کردن چنین نگاهی در اصالح قانون کار بسیار حائز اهمیت است
باعث به وجود آمدن ناامنیتی در شغل است و اگر در مشکالتی وجود داشته است، وجود این قبیل مشکالت 

اصالح قوانین و لوایح با . شود  موانع کنونی بر طرف نمیرنگ شود گرایی کم جانبه اصالح قانون کار بحث سه
  .پذیر است در نظر گرفتن نظر همه طرفین و نماینده سه جانبه امکان

وری در واحدهای تولیدی باشد  تولید و بهرهیکی از اهداف قانون کار باید در جهت افزایش همچنین 
 توانمند توان به  در قانون میتراز بودن آن با تورم واقعی  افزایش واقعی دستمزدها و هم با لحاظ نمودنکه

 ایمنی و نشان دادن  آموزش، حفاظت،  عالوه بر این. های مختلف اقتصادی کشورکمک نمود بخشساختن 
  .نویس اصالح قانون کار رعایت شود  پیش رین مواردی است که باید در تهیهت جایگاه واقعی تشکالت از مهم
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