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مقدمه

انجمن هــای صنفــی1 بــه دنبــال هدفــی مشــخص؛ یعنــی، حفــظ دســتاوردهای مشــترک اعضــا یــا احیــای منافــع از دســت رفتــه آن هــا هســتند. 
اصنــاف نمونــه ای کالســیک از مؤسســات خــاص هســتند کــه نه تنهــا بــه منافــع اعضــای خــود، کــه بــه منافــع عمومــی نیــز خدمــت می کننــد. اصنــاف 
بیــن قــرون یازدهــم و شــانزدهم در اروپــا شــکوفا شــدند. در آن دوران، اصنــاف بخــش مهمــی از ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی اروپــا را تشــکیل 
کــه بــه تجــارت کاالی خاصــی می پرداختنــد؛ و 2.  ع صنــف شــکل گرفــت: 1. صنــف بازرگانــان،2 بــرای آنانــی  می دادنــد. به طورکلــی در ابتــدا دو نــو
صنــف صنایــع،3 بــرای صنعتگــران ماهــر ماننــد بافنــدگان، کفاشــان و نانوایــان. صنــف بازرگانــان پیــش از صنــف صنایــع پدیــد آمــد، امــا هــر دو در 
قــرن دوازدهــم در اروپــا به شــدت گســترش یافتنــد. بــرای مثــال، در آن دوران در انگلســتان، بیــش از یکصــد صنــف وجــود داشــت. در شــهر فلورانــس 
کارگــر نظــارت داشــت  کــه تنهــا صنــف قمــاش در ایــن شــهر بــر حــدود 30 هــزار  ایتالیــا، در اواســط قــرن چهاردهــم میــالدی، 21 صنــف وجــود داشــت 

ــان،4 2018(. ــخ جه ــارف تاری )دائره المع
اصنــاف بازرگانــی از زمان هــای قدیــم گســترش یافته انــد. آن هــا نه تنهــا در اروپــا، بلکــه در شــمال آفریقــا، خــاور نزدیــک، امریــکای مرکــزی و جنوبــی، 
هنــد و چیــن نیــز وجــود داشــتند. انجمن هــای تجــاری در مصــر باســتان، یونــان و روم فعــال بودنــد و حتــی توانســتند پنــج قــرن پــس از ســقوط روم 
گرچــه اصنــاف بــازرگان در برخــی از جوامــع از قــرن شــانزدهم-به ویژه در کشــورهای کم درآمــد و انگلیــس- رو بــه  بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد. ا
افــول نهادنــد، امــا تــا قــرن هجدهــم یــا اوایــل قــرن نوزدهــم، ایــن اصنــاف در بســیاری از مناطــق جنــوب، مرکــز، شــمال و شــرق اروپــا فعــال ماندنــد 
کــه چــرا ایــن نهادهــا بــه وجــود آمدنــد  )Ogilvie, 2011(. فعالیــت طوالنی مــدت و گســترده ایــن اتحادیه هــا ایــن ســؤال را بــه ذهــن متبــادر می کنــد 

و تأثیــر طوالنی مــدت آن هــا چــه بــود؟
ع توجــه کرده انــد و نظریــات مختلفــی دربــارۀ نقــش اصنــاف حرفــه ای و اتحادیه هــا در اقتصــاد  در دهه هــای اخیــر پژوهشــگران بــه ایــن موضــو
ــی  ــاد را زمان ــک نه ــد. ی ــد باش کارآم ــه  ک ــد  ــال می مان ــد و فع ــود می آی ــه وج ــی ب ــاد زمان ــک نه ــد ی ــگران معتقدن ــده ای از پژوهش ــت. ع ــده اس ــه ش ارائ
کنــد )ســود آن هــا بیشــتر از هزینــۀ آن هــا باشــد(. به طورکلــی اصنــاف ترتیبــات نهــادی  کــه بتوانــد مشــکالت اقتصــادی را حــل  کارآمــد می داننــد 
ــدگان  ــن تولیدکنن ــات بی ــارن اطالع ــدم تق ــاف ع ــود اصن ــت، وج ــد: نخس ــل می کنن ــادی عم ــاالن اقتص ــاد و فع ــع اقتص ــه نف ــه ب ک ــتند  ــدی هس کارآم
کاهــش عــدم تقــارن اطالعــات، مبــادالت افزایــش می یابــد  کاهــش می دهنــد. در نتیجــۀ  کیفیــت محصــول را  و مصرف کننــدگان در خصــوص 
ــازار نیــروی  و صنایــع قــادر خواهنــد شــد تولیــدات خــود را در مناطــق وســیع تری گســترش دهنــد؛ دوم، انتظــار مــی رود اصنــاف بــر مشــکل نقــص ب
ــرای حــل  ــدۀ صنعتــی غلبــه کننــد و بدیــن ترتیــب عملکــرد بخــش صنعتــی را بهبــود بخشــند؛ ســوم، اصنــاف به عنــوان راهــکاری ب کار آموزش دی
ــبکه های  ــاف ش ــارم، اصن ــد؛ چه ــک می کنن ــادی کم ــد اقتص ــه رش ــق ب ــن طری ــه از ای ک ــوند  ــه می ش ــر گرفت ــاوری در نظ ــداع فّن ــای اب ــص بازاره نواق
ــز اقدامــات جمعــی  ــر اطالعــات و انجــام موفقیت آمی ــا حفــظ هنجارهــای مشــترک، مجــازات هنجارشــکن ها، انتقــال مؤث ــه ب ک اجتماعــی هســتند 
کارگــران هســتند. اتحادیه هــا اطالعــات  ســرمایۀ اجتماعــی مفیــدی را ایجــاد می کننــد )Ibid, 2000(؛ و در نهایــت، اتحادیه هــا صــدای جمعــی 
مربــوط بــه ترجیحــات همــۀ کارگــران را جمــع آوری می کنــد؛ بنابرایــن بنــگاه می توانــد ترکیبــی بهتــر )کارآمدتــر( از مــزد و سیاســت های اســتخدامی را 
کــرات جمعــی ارتبــاط بیــن کارگــر و کارفرمــا را بهبــود می بخشــند و روحیــۀ همــکاری بیــن کارگــران را افزایــش  انتخــاب کنــد. اتحادیه هــا از طریــق مذا
کــه ادعــا می کنــد وجــود اصنــاف تنهــا بــه ایجــاد انحصــار بــرای افــراد ثروتمنــد  می دهنــد، امــا دیــدگاه دیگــری نیــز برخــالف ایــن دیــدگاه وجــود دارد 
ج از صنــف و کل اقتصــاد کمــک می کنــد. دلیــل پایــداری آنــان نیــز  و قدرتمنــد و افزایــش ســهم آنــان از کیــک اقتصــاد بــا هزینــۀ مشــتریان، افــراد خــار
کارآمدی شــان نیســت، بلکــه تأمیــن منافــع صاحبــان قــدرت اســت. آن هــا ســرمایۀ اجتماعــی خــود را بــرای جســت وجوی رانــت )منابــع انحصــاری( 
کارآمــد نیســت، زیــرا  و تحریــف بازارهــا بــه نفــع اعضــای خــود اســتفاده می کننــد. انحصــارات، تحریــف بــازار و رانت خــواری از منظــر اقتصــادی 
ــع  ــف بازتوزی ــل صن ــه داخ ج ب ــار ــع را از خ ــا مناب ــرا آن ه ــت، زی ــه نیس ــز عادالن ــی نی ــر اجتماع ــد و از منظ ــش می ده ــادی را کاه ــد اقتص ــاه کل و رش رف

کار رفته اند. گزارش به جای یکدیگر به  کل  گرفته شده اند؛ بنابراین در  گزارش انجمن های صنفی و اتحادیه های صنفی به یک مفهوم در نظر  1. در این 
2.  Merchant guild
3.  Craft guild
4.  World History Encyclopedia
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کارآمــدی، تســهیل کنندگی توســعه  ــا نا ــارۀ کارآمــدی ی کلــی درب ــه یــک نتیجه گیــری  می کننــد )Ibid, 2011(؛ بنابرایــن، پیــش از آنکــه بخواهیــم ب
یــا مانــع توســعه بــودن اصنــاف در اقتصــاد بپردازیــم، بایــد هــم جنبــۀ تاریــک وجــودی آنــان و هــم جنبــۀ روشــن آن را به تفصیــل بررســی کنیــم. در 
کلــی اتحادیه هــا  گــزارش فــوق بــه تعریــف  کاوی نقــش و کارکــرد اصنــاف در ســاختار اقتصــاد اســت. بخــش اول  همیــن راســتا هــدف مقالــه فــوق وا
کارکــرد اتحادیه هــا  گــزارش بــه بررســی نقــش و  و انجمن هــا می پــردازد و تاریخچــۀ کوتاهــی از شــکل گیری آن هــا ارائــه می شــود؛ در بخــش دوم 
کــه شــامل کارکــرد اتحادیه هــای صنفــی کارگــران، کارکــرد اتحادیه هــای  در اقتصــاد می پردازیــم. بخــش فــوق بــه ســه زیــر بخــش تقســیم می شــود 
صنفــی کارفرمایــان و نیــز نقــش اتحادیه هــا در بــازار مصــرف اســت؛ در بخــش ســوم و چهــارم بــه ترتیــب بــه نقــش اتحادیه هــا در تغییــرات بهــره وری 
ــادی را بررســی می کنیــم؛ و در نهایــت، جمع بنــدی  ــا در رشــد اقتص ــش اتحادیه ه ــش پنجــم نق ــم؛ در بخ ــرات جمعــی می پردازی ک و مکانیســم مذا

گــزارش فــوق را تشــکیل می دهــد. مطالــب نیــز بخــش آخــر 
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1- اتحادیه ها: تعاریف، مفاهیم و تاریخچه

اتحادیــه بــه دســته ای از مــردم می گوینــد کــه در جایــی گردهــم آمــده باشــند. مهم تریــن ویژگــی اتحادیه هــا کــه آن هــا را از گــروه یــا دســته ای از مــردم متمایــز 
ــرای بهبــود وضــع رفاهــی و حقوقــی  ح هایــی را تســهیل می کننــد کــه ب می کنــد داشــتن هــدف مشــترک اســت. اتحادیه هــا توســعۀ برنامه هــا و تــداوم طر
اعضایشــان طراحــی شــده اســت. اتحادیه هــا بــرای اعضــای خــود مقــررات و آیین نامــۀ رفتــاری وضــع می کننــد و تــداوم رشــد حرفــۀ خــود را از طریــق آمــوزش 
ــا انجمــن صنفــی از افــرادی تشــکیل شــده کــه طبیعــت  ــه ی ــد. اتحادی ــد تضمیــن می کنــد کــه از مهــارت باالیــی برخوردارن منظــم و جــذب اعضــای جدی

فعالیــت آن هــا از یــک نــوع اســت. صنــوف بــا توجــه بــه نــوع فعالیتشــان بــه چهــار گــروه تقســیم می شــوند: تولیــدی؛ خدمــات فنــی؛ توزیعــی؛ و خدماتــی.
 بــر اســاس تعریــف فــوق، اعضــای اتحادیــۀ صنفــی بــه دو گــروه تقســیم می شــوند: اتحادیــۀ صنفــی کارفرمایــان؛ و اتحادیــۀ صنفــی کارگــران. اتحادیۀ 
صنفــی کارفرمایــان را پیمانــکاران یــا صاحبــان کســب وکار خاصــی تشــکیل می دهنــد. اصنافــی همچــون نجــاران، آهن فروشــان، طالفروشــان، 
آرایشــگران و تعمیــرکاران لــوازم برقــی در ایــن گــروه قــرار می گیرنــد. اتحادیــۀ صنفــی کارگــری تشــکلی اســت داوطلبانــه و مســتقل، متشــکل از کارگــران 
ــع  ــت از مناف ــن و حمای ــور تأمی ــه به منظ ک ــژادی  ــیتی و ن ــی، جنس ــی، مذهب ــی، سیاس ــای عقیدت ــر از تفاوت ه ــت صرف نظ ــک صنع ــا ی ــه ی ــک حرف ی

گروهــی و اعتــالی موقعیــت فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی آنــان ایجــاد می شــود )زاهــدی، 1377(.
به طورکلــی هــدف هــر دو گــروه از اتحادیه هــا حمایــت از منافــع گروه هــای عضــو اســت. از نظــر سیاســی، انقــالب کبیــر فرانســه )1789( در سرنوشــت 
کارگــران تأثیــر فراوانــی بــر جــای گذاشــت. بــا بــروز انقــالب صنعتــی در اواخــر قــرن هجدهــم، گروه هــای کارگری بــرای نیل بــه اهداف و مقاصــد محدودی 
تشــکیل شــد کــه اغلــب محلــی و موقتــی بودنــد و بــه خاطــر قــدرت و نفــوذ کارفرمایــان و خصومــت دولــت در تحقــق آرمان هــای خــود توفیقــی نیافتنــد. 
بــدون شــک طــی قــرن هجدهــم، مهم تریــن ســازمان و تشــکیالت طبقــۀ کارگــر، همــان باشــگاه های حرفــه ای بــوده کــه ضمــن ادغــام در یکدیگــر، 
ــب یــک جنبــش ســازمان یافته از قــرن نوزدهــم در انگلیــس،  ــد آورد )حافظیــان، 1380(. اتحادیه هــای کارگــری در قال اتحادیه هــای کارگــری را پدی
قــارۀ اروپــا و ایاالت متحــده آغــاز شــد. در بســیاری از کشــورها، اتحادیــۀ صنفــی بــا جنبــش کارگــران متــرادف اســت. در آن زمــان، اتحادیه هــا مرتبــًا بــر 
پایــۀ مقــررات مختلــف منــع تجــارت و توطئــه در انگلســتان و ایاالت متحــده مــورد پیگــرد قانونــی قــرار می گرفتنــد. نتیجــۀ ایــن موانــع، امــا در دو کشــور 
متفــاوت بــود. جنبــش کارگــران در انگلســتان طرفــدار فعالیــت سیاســی بــود کــه نهایتــًا ایــن جنبــش بــه تشــکیل حــزب کارگــر در ســال 1906 منجــر شــد، 

کــرات جمعــی بــرای دســت یابی بــه دســتاوردهای اقتصــادی بــرای کارگرانــش بــود. درحالی کــه همیــن جنبــش در امریــکا بــه دنبــال مذا
کــرات یــا ایجــاد توافقنامه هــای معاملــۀ جمعــی، راه بــرای  پــس از تشــکیل اتحادیه هــای صنفــی کارگــری و تــالش آن هــا بــرای به دســت آوردن قــدرت در مذا
تشــکیل اتحادیه هــای کارفرمایــی نیــز بــاز شــد. نخســتین اتحادیه هــای کارفرمایــی در نیمــۀ اول قــرن نوزدهــم در شــهرهای بــزرگ صنعتــی بــه وجــود آمــد. 
از نظــر تاریخــی اتحادیه هــای کارفرمایــی بــه دو نــوع کلــی دســته بندی می شــوند: 1. اتحادیه هایــی کــه فقــط متشــکل از کارفرمایــان در یــک تجــارت یــا 

صنعــت واحــد بوده انــد؛ و 2. اتحادیه هایــی کــه کارفرمایــان طیــف وســیعی از صنایــع را بــه شــکل محلــی، منطقــه ای یــا ملــی گردهــم آورده انــد.
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، طبــق قانــون کار جمهــوری اســالمی ایــران، حــق تشــکل بــرای کارگــران و کارفرمایــان بــه رســمیت شــناخته شــد. 
کار بــرای کارگــران مجــاز دانســته شــده اســت، انجمــن صنفــی اســت. بــر اســاس مــادۀ 131 قانــون کار »در اجــرای اصــل 26  کــه در قانــون  تشــکلی 
کــه  قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، به منظــور حفــظ حقــوق و منافــع مشــروع و قانونــی و بهبــود وضــع اقتصــادی کارگــران و کارفرمایــان 
ــه تشــکیل  ــا صنعــت می تواننــد مبــادرت ب ــان یــک حرفــه ی کار و کارفرمای ــون  ــران مشــمول قان خــود متضمــن حفــظ منافــع جامعــه می باشــد، کارگ

کانــون انجمن هــای صنفــی نماینــد )قانــون کار جمهــوری اســالمی ایــران، مــادۀ 130 و 131(.
کــه در قالــب انجمن هــا طبقه بنــدی می شــوند.  کارفرمایــی(، تشــکل های دیگــری نیــز وجــود دارنــد  عــالوه بــر انجمن هــای صنفــی )کارگــری و 
ک گذاری اندیشــه ها هســتند، بــه بحــث دربــارۀ  بــرای نمونــه، انجمن هــای دانشــجویی و انجمن هــای علمــی عــالوه بــر آنکــه محفلــی بــرای اشــترا
ع از انجمن هــا به طــور مســتقیم  سیاســت گذاری های اقتصــادی و تدویــن یــا اجــرای سیاســت های عمومــی نیــز می پردازنــد؛ بنابرایــن ایــن نــو
ــی ایــن انجمن هــا  ــرد. هــدف اصل ــام ب ــوان از انجمن هــای محیط زیســتی ن ــا در مثــال دیگــر، می ت ــر شــرایط اقتصــادی کشــور تأثیرگــذار نیســتند ی ب
گــزارش انجمن هــای صنفــی  ــا خطــرات طبیعــی اســت. منظــور مــا در ایــن  حفاظــت از محیــط  زیســت در قبــال سیاســت های نادرســت دولت هــا ی
ــذار اســت. ــت به طــور مســتقیم تأثیرگ ــط اقتصــادی و سیاســت های اقتصــادی دول ــر رواب ــه اقدام هــا و تصمیم هــای ایــن انجمن هــا ب ک اســت؛ چرا
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2- کارکرد اتحادیه های صنفی در اقتصاد

اتحادیه هــا نه تنهــا بــر کارایی-انــدازۀ کیــک اقتصــاد، بلکــه بــر توزیــع و نحــوۀ تقســیم کیــک نیــز اثرگذارنــد؛ بنابرایــن، اتحادیه هــای صنفــی ظهــور 
کــه از منافــع گروه هــای  کــه منافــع کل اقتصــاد را تأمیــن می کننــد، بلکــه بــه ایــن دلیــل  می کننــد و فعالیتشــان را ادامــه می دهنــد، نــه بــه ایــن دلیــل 
قدرتمنــد حفاظــت می کننــد و همــواره تــالش می کننــد منافــع را نســبت بــه اعضــای خــود بازتوزیــع کننــد؛ البتــه بایــد در نظــر گرفــت ایــن تأثیــرات بــه 
شــرایط اقتصــادی جامعــه و شــرکای آن هــا1 نیــز وابســته اســت. دیدگاه هــای مثبتــی نیــز دربــارۀ ظهــور اتحادیه هــا وجــود دارد. مثــاًل اتحادیه هــای 
کارگــران هســتند بــر تصمیمــات سیاســی و اقتصــادی تأثیــر  کار را افزایــش می دهنــد و از آنجــا  کــه صــدای مشــترک  کارگــری بهــره وری نیــروی 

می گذارنــد.
ــه ســه  ــرای ایــن منظــور بخــش فــوق را ب ــرد. ب ک ــرد اتحادیه هــا در اقتصــاد را بیــان خواهیــم  ــارۀ کارک ــات مختلــف درب در ادامــۀ ایــن بخــش، نظری
زیربخــش کارکــرد اتحادیه هــای صنفــی کارگــری، اتحادیه هــای صنفــی کارفرمایــی و نیــز کارکــرد آن هــا در بــازار مصــرف تقســیم کرده ایــم تــا از ایــن 

طریــق نقــش هریــک را به عنــوان دو بــازو از ســه بــازوی بــازار )کارگــر، کارفرمــا و دولــت( بــه تفکیــک بررســی کنیــم.

اتحادیه های صنفی کارگری

ــود می بخشــند. دانشــمندان  کارایــی را بهب ــد اتحادیه هــا در اقتصــاد  ــم، عــده ای معتقدن ــدان اشــاره کردی ــز ب ــزارش نی گ ــه در مقدمــۀ  ک همان طــور 
علــوم اجتماعــی، به ویــژه، معتقدنــد اتحادیــۀ صنفــی نمونــه بــارز و برجســته ای از تشــکیل »ســرمایۀ اجتماعــی« اســت، امــا نظریــات عــده ای دیگــر 
خــالف آن اســت. آن هــا معتقدنــد اصنــاف بــا محــدود کــردن رقابــت، چگونگــی فعالیــت اعضــای خــود را تنظیــم می کننــد. در ایــن صــورت مشــتریان 
کمــان رشــوه می دهنــد. درواقــع آن هــا از ســرمایۀ  ــرای اجــرای قانــون بــه مقامــات و حا مجبورنــد قیمت هــای بیشــتری پرداخــت کننــد. اصنــاف ب
اجتماعــی خــود بــرای جســت وجوی رانــت یــا »ســود انحصــاری« و تحریــف بازارهــا بــه نفــع اعضــای خــود اســتفاده می کننــد. انحصــارات، تحریفــات 
کارآمــد نیســت و از رشــد اقتصــادی و رفــاه می کاهــد. همچنیــن از منظــر اجتماعــی نیــز عادالنــه نیســت؛ زیــرا  بــازار و رانت جویــی از منظــر اقتصــادی 
کلــی، دیــدگاه صاحب نظــران دربــارۀ کارکــرد اتحادیه هــا در  آن هــا منابــع را بــه ســمت خــود مجــددًا توزیــع می کننــد )Blyton et.al, 2008(. در حالــت 

کــرد: اقتصــاد را می تــوان بــه ســه دســته اصلــی تقســیم 
کــه بــر هزینــۀ اجتماعــی اتحادیه ســازی ناشــی از تحریــف متمرکــز اســت. اتحادیه هــا دســتمزد مطلوب تــر2 و شــرایط  اول: دیــدگاه ســنتی »انحصــار« 
ــی  ــد. وقت ــاد می کنن ــازار کار( ایج ــط ب ــی )نه فق ــاد رقابت ــک اقتص ــه ای در ی ــران غیراتحادی ــه کارگ ــبت ب ــود نس ــای خ ــرای اعض ــر را ب کار بهت ــی  عموم
کــه بــه آن  کــه در حالــت رقابتــی امکان پذیــر نیســت، هزینــه ای را بــه جامعــه تحمیــل می کننــد  اتحادیه هــا موفــق می شــوند منابعــی را تأمیــن کننــد 

.)Rees, 1963( هزینــۀ انحصــار اتحادیه هــا« می گوینــد«
ــد. اتحادیه هــا به عنــوان نماینــدگان منافــع اعضــای  ــرای اقتصــاد مضرن ــه دلیــل ایجــاد »هزینه هــای رانــت« ب ــدگاه اتحادیه هــا ب دوم: در ایــن دی
کــه رقابــت را در بــازار کار و محصــول افزایــش می دهــد.  کــرات جمعــی و رونــد سیاســی می تواننــد مانــع اجــرای سیاســت هایی شــوند  خــود در مذا
بــرای مثــال حمایــت اتحادیه هــا از قانــون حداقــل دســتمزد یــا حمایــت از تجــارت را می تــوان در ایــن دیــدگاه قــرار داد. اتحادیه هــا در ازای افزایــش 
ــت  ــه )رقاب ــی اتحادی ــدرت چانه زن ــش ق ــول( و افزای ــازار محص ــت در ب ــش رقاب ــر کاه ــگاه3 )اث ــا بن ک گذاری ب ــترا ــرای اش ــود ب ــروی کار موج ــازاد نی م
کمتــر نســبت بــه بــازار کار غیراتحادیــه ای( از چنیــن سیاســت هایی حمایــت می کننــد )Pencavel, 1999(. ضمــن اینکــه اتحادیه هــا می تواننــد بــه 
ع هزینــه )ایســتا( داشــته باشــند: اول، هرچقــدر اتحادیــه موفــق شــود در مقــررات دولتــی دخالــت  فعالیــت سیاســی نیــز بپردازنــد و به طورکلــی ســه نــو
کارآمــدی حاصــل از آن هزینه هــای از دســت رفتــه بــرای اقتصــاد ایجــاد می کنــد؛ دوم، منابــع واقعــی از  کنــد، انحــراف اقتصــادی ایجــاد می کنــد و نا

کار خــود را  کــه نیــروی  کــه رابطــۀ متقابلــی بــا صنــف مربوطــه دارنــد، ماننــد تأمین کننــدگان مــواد اولیــه یــا مــواد واســطه ای و نیــز خانوارهــا  1.  منظــور از شــرکا در اینجــا، ســایر مشــاغلی اســت 
در اختیــار اصنــاف قــرار می دهنــد.

2.  دربارۀ نحوۀ تأثیرگذاری اتحادیه ها بر تعیین دستمزد در بخش اتحادیه ها و بهره وری، بیشتر توضیح داده خواهد شد.
ــد و  کاهــش می یاب کار مــورد نیــاز نیــز  ــی نیــروی  کثــر اســت؛ بنابرایــن تعــداد تعادل کامــل حدا کــه در حالــت رقابــت  کاهــش خواهنــد داد  ــی را  ــا ایجــاد انحصــار، تولیــد تعادل 3.  اتحادیه هــا ب

ــازار باقــی می ماننــد. کار مــازاد در ب تعــدادی نیــروی 
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کــه قیمــت ســایه ای ایــن منابــع مثبــت باشــد بــرای جامعــه هزینــه ایجــاد می شــود؛  ج می شــوند تــا در رانــت اســتفاده شــوند، به انــدازه ای  تولیــد خــار
کارگــران و مصرف کننــدگان غیراتحادیــه ای اســت، فعالیت هــای  کــه موفقیت هــای توزیعــی اتحادیــه به طــور معمــول بــه ضــرر  و ســوم، از آنجــا 
سیاســی اتحادیــه احتمــااًل بــا هزینه هــای توزیــع بــاال همــراه اســت. عــالوه بــر هزینه هــای ایســتا، رانت خــواری بــه هزینه هــای پویــا نیــز منجــر 

.)Murphy et.al, 1993( می شــود. رانت خــواری می توانــد بــرای نوآوری هــا مضــر باشــد و رشــد اقتصــادی را مختــل ســازد
ــع  ــد مناف ــا می توانن ــد اتحادیه ه ــد می کن کی ــت و تأ ــی اس ــر قبل ــا دو نظ ــف ب ــود، مخال ــده می ش ــز نامی ــازمانی« نی ــدگاه س ــه »دی ک ــر  ــدگاه آخ ســوم: دی
اقتصــادی داشــته باشــند. بــرای نمونــه اتحادیه هــا می تواننــد مشــارکت و همــکاری کارگــران و مدیــر را در محــل کار تســهیل کننــد. افزایــش مشــارکت 
کــه از آن به عنــوان »منافــع مشــارکتی اتحادیه هــا« نیــز یــاد  کارگــر و مدیــر اســت  گــروه  کارایــی را افزایــش می دهــد و بــه نفــع هــر دو  و همــکاری، 

.)Freeman & Medoff, 1979( می شــود
کــه می تواننــد ترجیحــات کارگــران را بــه مدیریــت  ایــن مزایــا بــه چنــد دلیــل ایجــاد می شــوند: اواًل، اتحادیه هــا مؤسســاتی بــا صــدای جمعــی هســتند 
ــی  کانال ــازار کار مشــارکت کننــد. ایــن تغییــرات  کار و مقــررات داخلــی بنــگاه در ب منتقــل کننــد. همچنیــن اتحادیه هــا می تواننــد در ایجــاد قوانیــن 
ایجــاد می کنــد کــه از طریــق آن نارضایتــی یــا صــدای کارگــران بــدون نیــاز بــه تــرک بنــگاه ابــراز شــود. درواقــع کانــال فــوق روابــط طوالنی مدتــی را بیــن 

.)Faith & Reid, 1987( کــه بــه نفــع همــۀ طرف هاســت کارگــر و کارفرمــا ایجــاد می کنــد 
کار و افزایــش  ع تقســیم  کــه موضــو کــه بــه منافــع حاصــل از ایجــاد اتحادیه هــا اشــاره دارد، دیــدگاه دیگــری نیــز وجــود دارد  عــالوه بــر دیــدگاه ســوم 
بهــره وری را از مزایــای تشــکیل اتحادیه هــا می دانــد. اصنــاف اغلــب بــا ســرمایه گذاری در ســرمایۀ انســانی شــناخته می شــوند. در درون صنــف، 
کاال تولیــد شــود. بســیاری از اصنــاف از  کار صــورت می گیــرد تــا  کارگــران در یــک شــغل خــاص تخصــص می یابنــد، در داخــل آن شــغل، تقســیم 
کارگــران منجــر  کار بــه افزایــش بهــره وری  کارگــران را افزایــش دهنــد. تخصــص و تقســیم  سیســتم های آموزشــی اســتفاده می کننــد تــا مهــارت 

کارگــران افزایــش می یابــد. می شــود و بــا ایجــاد ســرمایۀ انســانی، بهــره وری 
بســیاری از مطالعــات از تأثیــر مثبــت اتحادیه هــای کارگــری بــر بهــره وری پشــتیبانی می کننــد. بــوک و دانلــوپ1 )1970(، ادعــا می کننــد اثــر خالــص 
چانه زنــی جمعــی ســبب افزایــش بهــره وری از طریــق کیفیــت بهتــر نیــروی کار می شــود. بــا افزایــش دســتمزد از طریــق چانه زنــی جمعــی، اســتخدام 
نیــروی کار تقریبــًا پرهزینــه خواهــد شــد. در مقابــل در پاســخ بــه افزایــش دســتمزد نســبی، بنــگاه اقتصــادی تــالش می کنــد بــا افزایــش نســبت نیــروی 

کار ماهــر، تولیــد نهایــی نیــروی کار را افزایــش دهــد. نتیجــۀ آن افزایــش در انــدازۀ بهــره وری نیــروی کار بنــگاه اســت.
ــدوف2 )1979،  ــن و م ــن )1976( و فریم ــدگاه را فریم ــن دی ــد. ای ــتیبانی می کن ــره وری پش ــه و به ــن اتحادی ــت بی ــۀ مثب ــز از رابط ــری نی ــدگاه دیگ دی
کار تغییــرات اساســی  کرده انــد. طبــق ایــن دیــدگاه، ورود اتحادیه هــا و چانه زنی هــای جمعــی در ســازمان، محصــوالت و بــازار  ح  1984( مطــر
ــا  ــه دلیــل افزایــش دســتمزد ی ــه ب ک ــد داشــت  ــران هزینه هایــی را خواهن ــود بهــره وری، اتحادیه هــا پتانســیل جب ــه دلیــل بهب ــرده اســت. ب ک ایجــاد 
کــه اشــاره کردیــم  کارآمدی هــای اقتصــادی غیردســتمزدی )ماننــد قوانیــن محدودکننــده کار( مرتبــط بــا اتحادیه هــا بــه وجــود آمــده. همان طــور  نا
ــرای  ــرای مکانیســم »صــدای جمعــی«3 عنــوان شــده اســت، ب ــای بســیاری ب اتحادیه هــای کارگــری صــدای کارگــران در محیــط کار هســتند. مزای
ــا سیاســت های  ــه بنــگاه ایــن امــکان را می دهــد ت ــه ترجیحــات کارگــران را جمــع آوری می کنــد؛ بنابرایــن ب ــه، اتحادیه هــا اطالعــات مربــوط ب نمون
ــر از دســتمزد و کارکنــان را انتخــاب کننــد، اتحادیه هــا روحیــۀ همــکاری بیــن کارگــران را افزایــش می دهنــد و نهایتــًا روابــط  ترکیبــی بهتــر و کارآمدت
کارآمدتــر  کارفرمــا را بــه اتخــاذ سیاســت های  کارگــران و مدیریــت بنــگاه را بهبــود می بخشــند، بــه تصمیم گیــری بهتــر منجــر می شــوند و  میــان 

.)Rajmas, 1989( ترغیــب می کنــد
گاه اســت. از ایــن رو بــرای رفــع ایــن چالــش بــه مداخلــۀ  فعــال هــر دو طــرف، کارفرمــا و  تغییــرات و نوســانات بازار مســتلزم داشــتن نیــروی کار ماهــر و آ
نیــروی کار نیــاز اســت. نهادها و اتحادیه هــای کارگــری یکــی از  منابــع مهمــی هســتند کــه می توانند مورد اســتفاده قــرار گیرنــد. اتحادیه های کارگری 

می تواننــد به عنــوان پلــی ارتباطــی بیــن کارکنــان و مدیریــت ســازمان ها عمــل کننــد. 

1.  Bok & Dunlop (1970)
2.  Freeman & Medoff (1979, 1984)
3.  Collective Voice
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اتحادیه های صنفی کارفرمایی

کــه در یــک صنعــت یــا رســتۀ شــغلی یکســان فعالیــت می کننــد. هــر بنــگاه  اتحادیــۀ کارفرمایــان را عمومــًا بنگاه هــای فــردی تشــکیل می دهنــد 
ــه  ــان ب ــای پیوســتن کارفرمای ــا خیــر. یکــی از اصلی تریــن مزای کــه عضــو اتحادیــۀ صنفــی حرفــه خــود باشــد ی کنــد  ــۀ خــود انتخــاب  ــد به نوب می توان
کــه موقعیــت چانه زنــی آن هــا بــا کارگــران بهبــود خواهــد یافــت. از منظــر کارفرمایــان هزینــۀ تعــارض میــان کارفرمــا  اتحادیه هــای صنفــی آن اســت 
گــر بنگاهــی دچــار اعتصــاب یــا تعطیلــی شــود، بی شــک ســهم خــود را از بــازار محصــول از دســت  کارگــر بزرگ تــر از هزینــۀ کل صنعــت اســت. ا و 
کــه محصــوالت آن هــا جانشــین نزدیکــی بــرای کاالی بنــگاه مــورد نظــر هســتند، جــای وی را در بــازار خواهنــد گرفــت.  خواهــد داد و ســایر بنگاه هــا 
کار کننــد یــا کارگــران ماهــر را  خ دســتمزد خــود را افزایــش دهنــد تــا کارگــران را مجبــور کننــد بیشــتر  گاهــی نیــز ممکــن اســت بنگاه هــای اقتصــادی نــر
کــه دســتمزد نســبی ثابــت بمانــد،  گــر تمامــی بنگاه هــا ایــن رفتــار را انجــام دهنــد، نتیجــۀ نهایــی آن خواهــد بــود  از بنگاه هــای دیگــر جــذب کننــد. ا
درحالی کــه ســطح دســتمزد نســبت بــه قبــل افزایــش چشــمگیری یافتــه اســت. یــک اتحادیــۀ کارفرمایــی قــوی رفتــار بنگاه هــای فــردی را تعدیــل 
.)Berg et.al, 2008( می کنــد، به طوری کــه اثــرات خارجــی افزایــش دســتمزد درونی ســازی شــده   و از افزایــش تجمعــی دســتمزد جلوگیــری می شــود

کــه آمــوزش کاالیــی عمومــی اســت، بعیــد اســت بنگاه هــا در  عــالوه بــر ایــن، اتحادیه هــای کارفرمایــی در ارائــۀ آمــوزش نقــش مهمــی دارنــد. از آنجــا 
ایــن بــاره خدمــات زیــادی را ارائــه دهنــد، مگــر آنکــه تحــت فشــار خارجــی قــرار گیرنــد. یــک اتحادیــۀ کارفرمایــی قــوی می توانــد امکانــات آموزشــی را 
بــرای بنگاه هــا فراهــم کنــد و از طریــق اهــرم محروم ســازی بنگاه هــا از خدمــات یــا تحریــم آن هــا، موجبــات پرداخــت ســهم هــر بنــگاه از هزینه هــای 
کار را افزایــش خواهــد  کــه در بخــش پیــش بــدان اشــاره کردیــم، آمــوزش، بهــره وری نیــروی  آمــوزش را فراهــم کنــد )Soskice, 1990(. همان طــور 

داد.
کیــد دارنــد. ایــن فعالیت هــا لزومــًا  دیدگاه هــای منفــی بــر نقــش اتحادیه هــای کارفرمایــی در ایجــاد کارتل هــا، رانت خواری هــا و ایجــاد انحصــار تأ
ک گذاری در میــان اعضــای اتحادیــه می شــود؛  کار تأثیــر مســتقیمی ندارنــد، امــا به طــور قطــع ســبب گســترش منابــع موجــود بــرای اشــترا بــر روابــط 
کــه ایــن انحصــار و رانت جویــی همــواره نتیجــۀ عملکــرد انحصارطلبانــۀ کارفرمایــان خصوصــی نیســت،  البتــه ایــن را هــم بایــد در اینجــا متذکــر شــد 
ع بیشــتر در ارائــۀ کاالهــای عمومــی ماننــد آمــوزش  ع چنیــن پدیــده ای شــود. ایــن موضــو بلکــه دولــت نیــز می توانــد به عنــوان یــک کارفرمــا ســبب وقــو
کــه در اختیــار دولــت اســت. این گونــه شــیوه های انحصارطلبــی از  خ می دهــد  ــرات ر ــا مخاب ــا بخش هــای تولیــدی ماننــد آب، بــرق ی و بهداشــت ی

عدالــت و کارایــی خواهــد کاســت.
اتحادیه هــا می تواننــد در بــازار محصــوالت ارائه شــدۀ اعضــای خــود دخالــت  کننــد و قیمت هــا را بــاال نگــه دارنــد، تولیــد را محــدود کننــد، رقابــت را 
ــازار نهاده هــا نیــز دخالــت می کننــد. دسترســی بــه مــواد  ــازار اختــالل ایجــاد کننــد. اتحادیه هــا در ب ُکنــد کننــد و درنتیجــه در ب ســرکوب و نــوآوری را 
ــا از تحــرک  ــرای اســتخدام کارگــران ماهــر ممانعــت می کننــد ت ــان ب اولیــه را کنتــرل می کننــد، دســتمزد را پاییــن نگــه می دارنــد و از رقابــت کارفرمای

کارگــران بیــن صنایــع بــرای دســت یابی بــه شــرایط بهتــر جلوگیــری کننــد.
کــه بــه اعضــای خــود حــق انحصــاری بــرای انجــام فعالیت هــای  اتحادیه هــا رقابــت در بــازار را تنظیــم می کننــد. هــر اتحادیــه امتیــازات قانونــی دارد 
اقتصــادی خــاص در یــک منطقــۀ مشــخص را می دهــد. ایــن امتیــازات معمــواًل شــامل انحصــار تولیــد کاالهــا و خدمــات خــاص همــراه بــا انحصــار 
خریــد محصــوالت خــاص اســت. اتحادیه هــا بــرای ایجــاد و حمایــت از انحصــار خریدوفــروش، مانــع ورود آزاد بنگاه هــا بــه بــازار می شــوند و بــا 
ــر از ســطح رقابتــی تعییــن می کننــد و هزینــۀ ثابــت نهاده هــا را زیــر ســطح رقابتــی تعییــن  کــردن حجــم تجــارت قیمت هــای تولیــد را باالت محــدود 

.)Boldorf, 2009( ــت ــایر رقباس ــده و س ــه مصرف کنن ــنگین ب ــای س ــل هزینه ه ــۀ آن تحمی ــه نتیج ک ــد  می کنن
از انحصــارات اتحادیه هــای صنفــی بــه طــرق مختلفــی حمایــت می شــود. برخــی از ایــن انحصــارات از عوامــل جغرافیایــی ماننــد هزینه هــای 
کــم اقتصــادی در شــهرها یــا محدودیــت مهاجــرت ناشــی می شــود، درحالی کــه برخــی دیگــر بــه  بــاالی حمل ونقــل، موهبــت مــواد اولیــه )خــام(، ترا
کار زنــان در دهــۀ 1660-1670  گــره خــورده اســت. بــرای نمونــه می تــوان بــه ممنوعیــت اســتفاده از نیــروی  حمایت هــای طبقــۀ سیاســی از اصنــاف 
کــرد. در ســال 1669 وقتــی هانــس شــروتر بافنــده بــا اســتخدام یــک نیــروی کار زن بــرای بافندگــی قوانیــن صنــف خــود را زیــر پــا گذاشــت،  اشــاره 
دادگاه شــهر وی را معــادل متوســط دســتمزد ســاالنۀ همــان نیــروی کار جریمــه کــرد )Ogilvie, 2004(. مقــررات صنفــی قطعــًا، هــم از طریــق ســواری 
مجانــی خودی هــا و هــم کارتل شــکنی خارجی هــا نقــض می شــود. نتیجــۀ نقــض ایــن انحصــارات ایجــاد یــک بخــش غیررســمی یــا بــازار ســیاه در 
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اقتصــاد اســت.
کــه در یــک منطقــۀ خــاص ادعــای حقــوق انحصــاری دارنــد. یــک صنــف امتیــازات قانونــی خــود را از مقامــات  اصنــاف انجمن هایــی هســتند 
سیاســی دریافــت می کنــد. تقریبــًا امــروزه تمــام اصنــاف از چنیــن امتیازاتــی برخوردارنــد و ایــن امتیــازات در اساســنامۀ آن هــا بــه ثبــت رســیده اســت، 
ــه دیگــری متفــاوت  ــد وجــود داشــته باشــد. البتــه جزئیــات ایــن انحصــارات از هــر صنــف ب ــازات دولتــی نمی توان ــدون امتی درواقــع هیــچ صنفــی ب

ــه اعضــای خــود می دهنــد: ــی را ب ــاز اصل ــی اصنــاف ســه امتی کل اســت. در یــک طبقه بنــدی 
ع خاصی از مبادله )تجارت(؛  ● حق انحصاری انجام نو
حق تصمیم گیری دربارۀ عضویت اعضای صنف؛  ●
حق تنظیم فعالیت های تجاری اعضا.  ●

ایــن ســه امتیــاز بــه اصنــاف امــکان عمــل بــه شــکل انحصارطلــب و بــه اعضــای صنــف، حــق عمــل به عنــوان یــک کارتــل را می دهــد. اثــرات کارتــل را 
ج از صنــف بــه اعضــای  کــرد. برابــری بــه معنــای توزیــع درآمــد از طریــق انتقــال درآمــد از اعضــای خــار می تــوان از دو جنبــۀ برابــری و کارایــی بررســی 
کارتــل اســت. یــک کارتــل موفــق می توانــد ســود باالیــی را بــا تعییــن قیمــت باالتــر از ســطح رقابتــی کســب کنــد. ایــن یعنــی مصرف کننــدگان بیشــتر 
می پردازنــد و اعضــای کارتــل ســود باالتــری بــه دســت می آورنــد. کارتل هــا نه تنهــا انحصارگــر فــروش هســتند، بلکــه انحصارگــر خریــد نیــز هســتند. 
ــر از ســطح رقابتــی پرداخــت کننــد در ایــن حالــت،  ــا دســتمزدی کمت ــه عرضه کننــدگان نیــروی کار )شــامل کارمنــدان( قیمــت ی آن هــا می تواننــد ب
کار بــه اعضــای کارتــل منتقــل می شــود. کارتــل همچنیــن افــراد غیرعضــو را از تجــارت محــروم می کنــد و بــه انجــام  درآمــد از عرضه کننــدگان نیــروی 
کاری بــا ســود کمتــر مجبــور می کنــد. بــا ایــن توضیحــات اصنــاف می تواننــد در بــازار رفتــاری کارتل ماننــد در برابــر نهــاده و ســتانده خــود داشــته 

باشــند؛ بنابرایــن، درآمــد مصرف کننــدگان، عرضه کننــدگان، کارمنــدان و رقبــای بالقــوه را بــه ســمت اعضــای خــود منتقــل کننــد.
نظریــۀ ســازمان های صنعتــی1 پیش بینــی می کنــد اصنــاف به عنــوان انحصارگــر شــش رفتــار خــاص را در پیــش خواهــد گرفــت: 1. انحصارگــر تــالش 
کــردن  کــه فعالیت هــای خــاص )در حــوزۀ مربوطــه( را انجــام می دهــد؛ 2. یــک انحصارگــر بــه دنبــال محــروم  کــرد تنهــا نهــادی باشــد  خواهــد 
کــردن حجــم تولیــد  کــرد؛ 4. انحصارگــر ســعی در محــدود  تــازه واردان اســت؛ 3. یــک انحصارگــر قیمت هــا را باالتــر از ســطح رقابتــی تعییــن خواهــد 
و مبــادالت دارد؛ 5. انحصارگــر تــالش می کنــد هزینــۀ نهادهــای خــود را پایین تــر از ســطح رقابتــی نگــه دارد؛ 6. انحصارگــر ســعی در افزایــش هزینــۀ 
رقبــای خــود دارد. همــۀ ایــن فعالیت هــا )به ویــژه افزایــش قیمت هــا باالتــر از ســطح رقابتــی و محــدود کــردن حجــم تجــارت( از منظــر تحلیلــی بســیار 

بــه یکدیگــر نزدیک انــد.

کار  از  اســت. نظریــۀ ســازمان صنعتــی منبعــث  اقتصــاد  بــه ســازمان صنعتــی (Industrial organization theory) در  اســتراتژی، نظریــۀ موســوم  بحــث  زیربنایــی  از مباحــث  یکــی    .1
اقتصاددانانــی نظیــر ادوارد چمبرلیــن، ادوارد. س.میســن و چــو س. بیــن بــوده اســت. ســازمان صنعتــی یــا اقتصــاد صنعتــی بــه مطالعــۀ ســاختار و عملکــرد بازارهــا و رفتــار شــرکت ها در ایــن 

کــه بــه شــکل رقابــت یــا انحصــار درمی آیــد تحلیــل می کنــد. بازارهــا می پــردازد. ایــن نظریــه عوامــل تعیین کننــدۀ رفتــار شــرکت ها و ســازمان دهی بازارهــا را 
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3- اتحادیه ها در بازار مصرف

دربــارۀ نقــش اتحادیه هــا در بــازار مصــرف دو دیــدگاه بررســی شــده اســت: 1. نقــش اتحادیه هــا در تثبیــت قیمت هــا؛ و 2. نقــش اتحادیه هــا در حــل 
مشــکل عــدم تقــارن اطالعــات در بــازار.

بــرای شــروع در ابتــدا بایــد دو مفهــوم اقتصــادی »اطالعــات ناقــص« و »شکســت بــازار« را توضیــح دهیــم. ســپس بــا ترکیــب ایــن دو مفهــوم 
ــه شــرایطی  ــازار جلوگیــری کننــد. اطالعــات کامــل در اقتصــاد ب ــد از شکســت ب ــا تکمیــل اطالعــات می توانن ــه اتحادیه هــا ب نشــان می دهیــم چگون
کــه در بــازار هســتند، دربــارۀ وضعیــت حــال و آینــدۀ قیمت هــا، هزینه هــا و  کــه مصرف کننــدگان، صاحبــان منابــع و بنگاه هایــی  گفتــه می شــود 
کــه یکــی از طرفیــن بــازار  فرصت هــای اقتصــادی بــازار اطالعــات کامــل دارنــد؛ بنابرایــن اطالعــات ناقــص دقیقــًا خــالف مفهــوم باالســت؛ بدیــن معنــا 
یــا هــر دو اطالعــات کمتــری دربــارۀ شــرایط بــازار و قیمت هــا داشــته باشــد. هــر بــازاری، چــه در اقتصادهــای ثروتمنــد و چــه فقــر، از شکســت بــازار رنــج 
می بــرد. شکســت بــازار شــرایطی اســت کــه یــک بــازار بــه دلیــل عرضــۀ کاالهــای عمومــی، عــدم تقــارن اطالعــات، صرفه هــای خارجــی یــا عــدم رقابــت 
قــادر بــه تخصیــص کارآمــد منابــع نیســت. از آنجــا کــه بازارهــا بــرای رشــد اقتصــادی ضــروری هســتند و اتحادیه هــا نیــز از جهــات مختلفــی بــر بــازار اثــر 

.)Ogilvie, 2019( می گذارنــد؛ لــذا مطالعــۀ رفتــار اصنــاف در بهبــود یــا تشــدید شکســت بــازار ضــروری اســت
گاهــی کامــل و صحیــح ندارنــد، در  عــدم تقــارن اطالعــات نوعــی شکســت بــازار اســت، زیــرا مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان دربــارۀ شــرایط بــازار آ
کــرد. ایــن مشــکل می توانــد در هــر دو بخــش خصوصــی و دولتــی اتفــاق بیفتــد. شــرایط کارایــی بــازار آن  ایــن حالــت هــر دو ســمت بــازار ضــرر خواهنــد 
کــه افــراد بتواننــد بــه اطالعــات موجــود دسترســی کامــل داشــته باشــند. بــا ایــن حــال، تولیدکننــدگان می تواننــد اطالعــات مربــوط بــه کاالیــی  اســت 
کــه قیمــت  کــه ارائــه می دهنــد، پنهــان کننــد. به عنــوان مثــال، فــرض کنیــد در بــازار مخابــرات بنگاهــی وجــود دارد  کــه می فروشــند یــا خدماتــی را 
خدماتــش از ســایرین کمتــر اســت، امــا تشعشــعات آن بســیار باالســت. در ایــن وضعیــت بنــگاه می توانــد مصرف کننــدگان را بــا قیمــت پایین تــر خــود 

.)Mihalache & Bodislav, 2019( گاه نیســتند وسوســه بــه خریــد کنــد، درحالی کــه آن هــا از تأثیــرات خریــد خــود آ
ــود،  ــر می ش ــازار منج ــت ب ــه شکس ــه ب ک ــات را  ــای اطالع ــد هزینه ه ــده می توان ــده و تولیدکنن ــان مصرف کنن ــت می ــی کیفی ــص و ارزیاب ــات ناق اطالع
افزایــش دهــد. ایــن مشــکل از طریــق اســتانداردهای معیــن یــک ســازمان تولیدکننــده ماننــد اتحادیــه حــل می شــود. اقتصاددانــان و مورخــان 
اقتصــادی اعتقــاد دارنــد اصنــاف به عنــوان رابــط میــان تولیدکننــده و مصرف کننــده نظارت هــای اولیــه را بــا مجازات هــای ثانویــه ترکیــب می کننــد 
کــه اصنــاف چگونــه از کیفیــت یــک محصــول پیــش  و حداقــل کیفیــت محصــوالت را تضمیــن می کننــد )de munck, 2011(، امــا ســؤال ایــن اســت 

ــازار حفاظــت می کننــد؟ از عرضــه بــه ب
ل می کننــد اصنــاف مجموعــه ای از مکانیســم های نظــارت پیشــین را بــرای جلوگیــری از انتخــاب نامطلــوب بیــن مصرف کننــده  مطالعــات اســتدال
کار و مقــررات تولیــد اســت.  و تولیدکننــده ایجــاد می کننــد. ایــن مکانیســم ها شــامل مقــررات دقیــق دربــارۀ دانــش فنــی، مــواد اولیــه )خــام(، ابــزار 
ــازار نظــارت می کننــد. انجــام بازرســی های کارگاهــی در طــول فراینــد  ــه ب ــر کیفیــت کاال پیــش از ورود آن ب ضمــن آنکــه اصنــاف به طــور گســترده ب
تولیــد توســط اصنــاف راهــکاری اســت تــا از کیفیــت کاالی نهایــی اطمینــان حاصــل شــود )Caracausi,2017(. اصنــاف بــر کیفیــت کاال پــس از عرضــه 
آن بــه بــازار نیــز بــا مکانیســم هایی همچــون ایجــاد عالئــم تجــاری مشــترک، مجازات هــای مالــی ناشــی از نقــض مقــررات کیفــی و در شــدیدترین 

حالــت، محرومیــت از عضویــت در صنــف نظــارت می کننــد.
ل می کننــد  اتحادیه هــای صنفــی اغلــب مــواد اولیــه، فرایندهــای تولیــد، آمــوزش و کیفیــت تولیــد را تنظیــم می کننــد. بــه همیــن دلیــل برخــی اســتدال
کارا بــرای حــذف شکســت بــازار در شــرایط اطالعــات نامتقــارن دربــارۀ کیفیــت محصــوالت هســتند. درواقــع یــک ســازمان  وجــود اصنــاف راهــکاری 
انحصــاری ماننــد صنــف، بهتــر از طیفــی از تولیدکننــدگان رقیــب می توانــد کیفیــت واحــد و اســتانداردی را تضمیــن کنــد )Richardson,2004(. در 
اینکــه اصنــاف راهــکاری بــرای تنظیــم و کنتــرل کیفیــت کاالهــا هســتند، به طوری کــه حداقــل کیفیــت مــورد انتظــار بــه دســت مصرف کننــده برســد 
کارآمــد بــرای حــل مشــکل عــدم تقــارن اطالعاتــی بیــن  کــه اصنــاف مؤسســاتی  بحثــی وجــود نــدارد، امــا پشــتیبانی تجربــی از ایــن ایــده وجــود نــدارد 
مصرف کننــده و تولیدکننــده هســتند. از ســوی دیگــر اتحادیه هــا می تواننــد به طــور مســتقیم از طریــق اعمــال مقــررات قیمتــی و به طــور غیرمســتقیم 
کــردن عرضــه، قیمت هــا در بــازار را تثبیــت یــا کنتــرل کننــد؛ ماننــد هــر انحصارگــر، اصنــاف انگیــزه دارنــد قیمت هــا یــا آشــوب های قیمتــی  بــا محــدود 
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را پنهــان کننــد تــا بتواننــد اعتراض هــای عمومــی و فشــارهای سیاســی را منحــرف کننــد. بســیاری از اصنــاف به وضــوح حــق قانونــی تعییــن قیمت هــا 
و منــع رقابــت قیمتــی را در دســت دارنــد. ایــن رفتــار اصنــاف از قرون وســطی تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت. بــرای مثــال اســمیت1 )1940(، بیــان 
کاتالونیــا به طــور قانونــی حــق تثبیــت قیمــت باربــری را داشــتند و بنابرایــن به طــور غیرمســتقیم قیمــت کاالهــای بــاری  می کنــد اصنــاف بــازرگان در 
ــارۀ چگونگــی انحصــار  ــا اتحادیه هــای اولیــه صنعتــی نیــز از نظــر قانونــی حــق تثبیــت قیمــت داشــتند. فیلیــپ2 )1983( درب را تعییــن می کردنــد ی
قانونــی صنــف بــازرگان بــر تجــارت خارجــی از ســواحل کانتابریــا و حــق تعییــن هزینه هــای حمل ونقــل در بنــادر صحبــت می کنــد. بــا ایــن توصیــف، 

قیمت هــا نــه در بــازار تعییــن می  شــوند و نــه دولــت، بلکــه از طریــق چانه زنــی جمعــی درون و بیــن اصنــاف تعییــن می شــوند.
هرچنــد تعییــن قیمت هــای بــاال بــرای اعضــای صنــف مطلــوب اســت و ســود آن هــا را افزایــش می دهــد، امــا بــرای مشــتریان -تولیدکننــدگان 
کــه مجبورنــد قیمــت باالتــری را پرداخــت کننــد و بنابرایــن درآمــد واقعــی کمتــری بــه دســت می آوردنــد نامطلــوب  پایین دســت و مصرف کننــدگان- 
ــه را  ــه را کاهــش می دهــد و درنتیجــه منفعــت حاصــل از مبادل ــغ حجــم مبادل ــرا مبل ــز اســت، زی ــه ضــرر کل اقتصــاد نی اســت. ایــن تعییــن قیمــت ب

ــد کاهــش می دهــد. ــه قیمت هــا ثابــت نبودن ک ــی  ــه زمان نســبت ب
کــه منحنــی  کــردن عرضــه نیــز بــاال نگــه دارد. از آنجــا  کــه گفتیــم انحصارگــر می توانــد قیمت هــا را از طریــق غیرمســتقیم؛ یعنــی محــدود  همان طــور 
تقاضــا نزولــی اســت؛ بنابرایــن انحصارگــر بــه دنبــال آن اســت تــا مقــدار عرضه شــده بــرای فــروش را کاهــش دهــد تــا قیمــت باالتــری از مصرف کننــده 
کنــد. در صــورت محــدود شــدن عرضــه، مصرف کننــده یــا بایــد قیمــت باالتــری بپــردازد یــا اصــاًل از آن کاال یــا خدمــت خریــداری نکنــد.  دریافــت 
محدودیــت عرضــه و قیمــت باالتــر مصرف کننــده را تشــویق می کنــد از بــازار ســیاه خریــد کنــد. در ایــن حالــت، مصرف کننــده چــه از ســهمیه محــدود 
ــازار ســیاه )کــه خریدوفــروش در آن غیرقانونــی اســت(، قیمت هــای باالتــری را نســبت بــه  کاالهــای عرضه شــدۀ اصنــاف خریــداری کنــد و چــه در ب
ع نه تنهــا بــه مصرف کننــدگان و فروشــندگان قانونــی آســیب می زنــد، بلکــه  کــه صنــف عرضــه را محــدود نکــرده بــود می پــردازد. ایــن موضــو زمانــی 

.)Ogilvie,2011( منفعــت حاصــل از مبادلــه و تجــارت را بــرای کل اقتصــاد کاهــش می دهــد

1.  Smith
2.  Phillips
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4- اتحادیه ها و بهره وری

آیــا اتحادیه هــا مانــع رشــد بهــره وری می شــوند یــا آن را تقویــت می کننــد؟ از نظــر تئــوری هــر دو نظریــه قابــل دفــاع اســت. در بســیاری از مطالعــات بــر 
گــر ســطح تشــکل یابی  خ تغییــر بهــره وری تأثیرگذارنــد. واضــح اســت ا کیــد شــده کــه اتحادیه هــا، هــم بــر ســطح بهــره وری و هــم بــر نــر ع تأ ایــن موضــو
 Ignance & MacCallum,( 1 بــر رشــد بهــره وری تأثیرگــذار اســت، می توانــد تفــاوت رشــد اقتصــادی بین کشــورها را نیز توضیــح دهــد)اتحادیه ســازی(
کــرد؛ البتــه مــوارد  کــرات جمعــی« و »اثــر دســتمزدی« طبقه بنــدی  ع »مذا کلــی ذیــل دو موضــو 1989(. به طورکلــی نظریــات را می تــوان در دو دســته 
ــران افزایــش می دهنــد و درنتیجــه  دیگــری نیــز در ادبیــات وجــود دارد شــامل مــواردی همچــون اینکــه اتحادیه هــا روحیــۀ همــکاری را بیــن کارگ
کار بهــره وری را افزایــش خواهــد داد )Freeman & Medoff, 1979(؛ البتــه در بخش هــای پیشــین به اختصــار  مشــارکت بیشــتر کارگــران در تقســیم 
ع دســتمزدها و در  ــر موضــو گــزارش، ب تعــدادی از ایــن مــوارد را توضیــح دادیــم؛ بنابرایــن از توضیــح بیشــتر صرف نظــر می کنیــم. در ایــن بخــش از 

کــرد. کــرات جمعــی تمرکــز خواهیــم  ع مذا بخــش بعــدی، بــر موضــو
کار اثرگذارنــد و ایــن تأثیــرات می توانــد هــم مثبــت باشــد و هــم منفــی. بــرای واضــح شــدن  اتحادیه هــا از کانال هــای مختلفــی بــر بهــره وری نیــروی 
ع بایــد تفــاوت در بهــره وری نیــروی کار اتحادیــه ای و غیراتحادیــه ای را توضیــح دهیــم. تفــاوت میــان تولیــد نهایــی و تولیــد متوســط نیــروی  موضــو

کــرد: کار را می تــوان ذیــل دو عنــوان دســته بندی 
آن هایی که مربوط به تفاوت در دستمزد یا قیمت نسبی است؛  ●
آن هایی که به دلیل تفاوت در فرم یا پارامترهای تابع تولید، ایجاد می شوند.  ●

دســتۀ دوم تفــاوت نیــروی کار در تولیــد نهایــی را نشــان می دهــد. به طورکلــی اتحادیه ســازی، هــم بــر دســتمزد و هــم بــر توابــع تولیــد اثرگــذار اســت. 
ــا فــرض ثبــات ســایر  ــه ای خــود حقــوق باالتــری دریافــت می کننــد. ب ــان غیراتحادی شــواهد نشــان می دهــد اعضــای اتحادیه هــا نســبت بــه همتای
شــرایط، حقــوق باالتــر در بنگاه هــای اتحادیــه ای باعــث کاهــش تقاضــای نیــروی کار خواهــد شــد. ایــن کاهــش تقاضــا دو دلیــل عمــده دارد: اول، 
کثــر ســود کاهــش می یابــد؛ و دوم، دســتمزد  دســتمزدهای باالتــر هزینه هــای تولیــد را افزایــش می دهــد و بنابرایــن مقــدار تولیــد تعادلــی مرتبــط بــا حدا
ــا کاهــش تعــداد اســتخدام ها تولیــد نهایــی نیــروی کار  کار کننــد. در ایــن صــورت ب ــر مدیــران را تشــویق می کنــد ســرمایه را جایگزیــن نیــروی  باالت
کاهــش می یابــد، ســپس تولیــد متوســط و نهایــی بــا افزایــش دســتمزد افزایــش خواهــد یافــت؛ البتــه ایــن افزایــش تولیــد نهایــی بــه دلیــل بهره ورتــر 

.)Barth et.al, 2020( کــه ســهم نیــروی کار نســبت بــه ســرمایه در تولیــد کاهــش یافتــه اســت شــدن نیــروی کار نیســت، بلکــه بــه دلیــل آن اســت 
کار بــا کیفیــت باالتــر )کارگــران بــا ســرمایۀ انســانی بیشــتر(  عــالوه بــر ایــن ممکــن اســت دســتمزدهای باالتــر کارفرمایــان را بــه اســتخدام نیــروی 
ترغیــب کنــد. اســتخدام کارگــران بــا توانایــی بیشــتر، تولیــد را افزایــش خواهــد داد. هماننــد ســایر اثــرات دســتمزدی ایــن افزایــش بــدان معنــا نیســت 
کــه عضــو اتحادیــه هســتند بهــره وری بیشــتری دارنــد. آن هــا بهره ورتــر هســتند؛ زیــرا دســتمزد باالتــر بــرای کارگــران  کــه کارگــران اتحادیــه ای از آنجــا 
ج اتحادیــه بــه داخــل اتحادیــه می شــود. عــالوه بــر آن، ممکــن اســت کارگــران  اتحادیــه ای ســبب تخصیــص مجــدد کارگــران بــا کیفیــت بهتــر از خــار
کــه دستمزدشــان باالتــر از ســطح بــازار اســت. در ایــن حالــت اثــر »انتخــاب نیــروی کار« می توانــد  توانمندتــر بــرای مشــاغل اتحادیــه ای صــف ببندنــد 
گــر یــک کارفرمــا بــرای فرصــت شــغلی خــود کارگــری از میــان اعضــای عضــو اتحادیــه انتخــاب  بهــره وری نیــروی کار عضــو اتحادیــه را افزایــش دهــد. ا
کنــد، بــا توجــه بــه اینکــه دســتمزد پرداختــی بــه وی باالتــر اســت، پــس احتمــال اســتعفا یــا تــرک کار کمتــر اســت؛ بنابرایــن کارفرمــا نیــز بــرای آمــوزش 

.)Addison and Barnett, 1982( کارگــر یــا به عبارتــی ســرمایه گذاری بــر ســرمایۀ انســانی خــود، تمایــل بیشــتری دارد ایــن 
نتیجــۀ آمــوزش کارمنــدان آن اســت کــه اتحادیه هــای کارگــری می تواننــد بــه افزایــش بهــره وری نیــروی کار و ســطح باالتــر تولیــد منجــر شــوند. حــال 
کــه  گــر تعــداد اعضــای اتحادیــه زیــاد باشــد، در ایــن صــورت بــه  احتمــال زیــاد کارگــران بــا بهــره وری کمتــر بــرای مشــاغل صنفــی صــف می بندنــد، چرا ا
ــرای آن  کــه عرضــۀ مشــاغل صنفــی از تقاضــا ب ــا از آنجــا  ــد، ام ــه جهــت استانداردســازی حقــوق ســود می برن ــران از اقدامــات اتحادی ع کارگ ــو ایــن ن

.)Abowd & Farber, 1982( مشــاغل کمتــر اســت کارفرمایــان می تواننــد بهتریــن کارگــران را از درون صــف انتخــاب کننــد

1.  Unionization
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ع »صــدای  مطالعــات دانشــگاه هــاروارد نیــز ایــن نتایــج را تأییــد می کنــد )Clark, 1980 و Freeman, 1980(. وجــه دیگــر مطالعــات هــاروارد بــه موضــو
کارگــران« بازمی گــردد. اتحادیه هــای کارگــری از طریــق صــدای جمعــی بــه افزایــش بهــره وری و تولیــد منجــر می شــوند. بهبــود جریــان اطالعــات، 
افزایــش اشــتغال، افزایــش بــازده ســرمایه گذاری های عظیــم در ســرمایۀ انســانی و چانه زنی هــای اتحادیه هــای محلــی، همگــی از مزایــای 

ــان اســت. ــا کارفرمای کــرات جمعــی اتحادیه هــا ب مذا
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5- اتحادیه ها و مذاکرات جمعی

کارگــری اســت. از ایــن رو آن هــا فعاالنــه در طــول تاریــخ درگیــر اســتراتژی های فقرزدایــی  مبــارزه بــا فقــر از مأموریت هــای اصلــی اتحادیه هــای 
کــره بیــن نماینــدگان  کــره جمعــی رونــد مــداوم مذا کــرات جمعــی1 اســت. مذا هســتند. یکــی از ابزارهــای اصلــی و مهــم اتحادیه هــا در ایــن مســیر مذا
کــه به طــور جمعــی تعییــن می شــود نه تنهــا دســتمزد، بلکــه مشــمول  کارفرمایــان بــرای شــرایط اســتخدام اســت. ایــن توافق نامــه  کارگــران و 
کــره  ــا توجــه بــه ســاختار اقتصــادی یــک کشــور، مذا ــا می شــود. ب کار و مزای روش هــای اســتخدام، اخــراج، ارتقــا، وظایــف شــغل، شــرایط، ســاعات 
کــه بیشــتر در  دربــارۀ قراردادهــای جمعــی متفــاوت بــوده و ممکــن اســت در ســطح ملــی، منطقــه ای یــا محلــی انجــام شــود. موافقت نامه هــای ملــی 
کلــی را حل وفصــل می کننــد و مســائل بــا جزئیــات بیشــتر بــه ســطح محلــی ســپرده می شــود.  کشــورهای کوچک تــر دیــده می شــود معمــواًل مســائل 

ــل دســتمزد را تعییــن کنــد. خ حداق ــر ــا ن خ واقعــی دســتمزد ی ــر ــد ن ــه یــک توافق نامــه می توان ــوان نمون به عن
کــه  کــه در حالــت چانه زنــی فــردی بــرای کارگــران ایجــاد می شــود کاهــش می دهــد: ریســک اول، زمانــی اســت  ع ریســک را  چانه زنــی جمعــی دو نــو
گــر  تعــداد زیــادی متقاضــی بــرای یــک فرصــت شــغلی وجــود داشــته باشــد؛ بنابرایــن رقابــت بیــن متقاضیــان ســبب کاهــش دســتمزد می شــود، حتــی ا
کارگــر و کارفرمــا دربــارۀ شــرایط شــغلی بــه توافــق  گــر  کارگــر تنهــا متقاضــی فرصــت شــغلی مربوطــه باشــد، بــاز ریســک دومــی وجــود دارد و آن اینکــه ا
کارگــر از ضــرر خالــی مانــدن فرصــت شــغلی بــرای کارفرمــا بیشــتر اســت. چانه زنــی از طریــق اتحادیه هــا  نرســند، ضــرر حاصــل از بیــکار مانــدن بــرای 
خ توافقــی اتحادیــه و کارفرمــا بــه نیــروی کار پرداخــت کنــد  ریســک اول را بــا اطمینــان از اینکــه هیــچ کارفرمایــی نمی توانــد دســتمزدی کمتــر از نــر
کاهــش می دهــد. از ایــن نظــر اتحادیــه قــدرت انحصــاری دارد. از ســوی دیگــر عضویــت در اتحادیــه ریســک دوم را بــا افزایــش نســبی قــدرت کارگــران 
بــرای تغییــر شــرایط پیشــنهادی از طریــق عــدم توافــق کاهــش می دهــد. از ایــن نظــر اتحادیــه قــدرت چانه زنــی بــه دســت مــی آورد؛2 بنابرایــن در یــک 
ــان و ســازمان ها و اتحادیه هــای صنفــی می تواننــد دســتمزد و  ــه از طریــق آن کارفرمای ک ــی جمعــی وســیله ای اســت  ــوان گفــت چانه زن ــه می ت جمل

کار فراهــم آورنــد. شــرایط کار عادالنــه را بــرای نیــروی 
ــران  ــراد در پایین تریــن قشــر حقوق بگی ــش دســتمزد اف ــرای افزای ــزاری ب ــای جمعــی تعییــن می شــود، اب ــه از طریــق چانه زنی ه ک ــل دســتمزد  حداق
عمــل می کنــد و وســیله ای بــرای مبــارزه بــا فقــر اســت. خانوارهــا، ذی نفعــان اصلــی حداقــل دســتمزد هســتند؛ بنابرایــن، حداقــل دســتمزد بــه نفــع 
ــه؛  ــرار گرفت ــمی ق ــتمزدهای غیررس ــن دس ــرای تعیی ــاری ب ــتمزد معی ــل دس ــن حداق ــد. همچنی ــی می کنن ــدید زندگ ــر ش ــه در فق ک ــت  ــی اس خانوارهای
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــکاری ب ــد راه ــود، می توان ــتفاده ش ــتی اس ــوق به درس ــار ف ــر از معی گ ــوند. ا ــر ش ــان و براب ــا یکس ــا پرداخت ه ــود ت ــبب می ش ــن س بنابرای
کــرات جمعــی اتحادیه هــای کارگــری ســبب ایجــاد حلقــه ای از دســتمزدهای بهتــر، تقاضــای  ع مذا نابرابری هــای درآمــدی باشــد؛ بنابرایــن درمجمــو

.)ILO, 2005( ــود ــردم می ش ــرای م ــتر ب ــغلی بیش ــای ش ــرمایه گذاری و فرصت ه ــر، س ــی باالت داخل
ــان  ــا کارفرمای ــره ب ک ــال گفتیــم اتحادیه هــای کارگــری از طریــق مذا ــرای مث ــاال بیــان شــد نســبی اســت. ب ــه در ب ک ــرات جمعــی  ک ویژگــی مثبــت مذا
کــه تأثیــرات مثبــت دارد  حداقــل دســتمزد را باالتــر از ســطح رقابتــی تعییــن می کننــد، امــا افزایــش دســتمزد یــک تیــغ دولبــه اســت؛ همان طــور 
تأثیــرات منفــی نیــز دارد. هنگامی کــه اتحادیه هــای کارگــری تــالش می کننــد دســتمزد باالتــری را بــرای اعضــای خــود درخواســت کننــد، کارفرمایــان 
کــه در شــرایط رقابــت نیــاز اســت پاســخ خواهنــد داد؛ بنابرایــن  ایــن درخواســت را بــا افزایــش نســبت ســرمایه بــه نیــروی کار، بیشــتر از ســطحی 
منابــع کمیــاب به درســتی تخصیــص نمی یابــد و نتیجــۀ آن کاهــش تولیــد و رشــد از میــزان قابــل حصــول اســت، امــا از ســوی دیگــر قــدرت چانه زنــی 
اتحادیه هــا نیــز در دهه هــای اخیــر به شــدت کاهــش یافتــه اســت. از دهــۀ 1970 میــالدی در کشــورهای توســعه یافته تغییــر چشــمگیری در توزیــع 
درآمــد ملــی میــان عوامــل تولیــد دیــده می شــود، به طوری کــه درآمــد ملــی دریافت شــدۀ نیــروی کار )ســهم دســتمزد( کاهــش یافتــه و ســهم ســرمایه 

بــه شــکل ســود صاحبــان مشــاغل خصوصــی، ســهامداران و ســرمایه گذاران مالــی افزایــش یافتــه اســت.
کــه بــا 8/9 درصــد کاهــش در ســال 2014 بــه 67/3 درصــد  کثــر ســهم دســتمزد در انگلســتان در ســال 1975 میــالدی، 76/2 درصــد بــوده  حدا
رســید. ایــن رونــد در کشــورهای پیشــرفته ای ماننــد آلمــان و ســوئد و در کشــورهای درحال توســعه ماننــد هنــد، آفریقــای جنوبــی و بلژیــک نیــز دیــده 

1.  Collective Bargaining
2.  Brown and Brown (invalid date)
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می شــود )Onaran et.al, 2015(. طــی ســال های 2000 تــا 2008، ســهم دســتمزد در 58 درصــد کشــورهایی کــه ســازمان جهانــی کار1 آن هــا را در گــروه 
کشــورهایی بــا اقتصــاد در حــال گــذار قــرار می دهــد2 کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن ایــن ســهم در کشــورهایی بــا درآمــد پاییــن و متوســط و کشــورهای 
کمترتوســعه یافته بــه ترتیــب 35 و 60 درصــد کاهــش را تجربــه کــرده اســت. ایــن ســهم نزولــی ســبب افزایــش آشــکار نابرابــری در ثــروت و درآمــد شــده 

اســت. درواقــع علــت اصلــی ســقوط ســهم دســتمزد، تضعیــف نقــش اتحادیه هــا در چانه زنــی جمعــی اســت.
گــر بهــره وری  یــک رویکــرد متعــارف بــرای توزیــع درآمــد )تقســیم تولیــد اقتصــاد بیــن نیــروی کار و ســرمایه(، بهــره وری اســت؛ یعنــی بــرای مثــال ا
ــن  ــه ای ــا آنچ ــود، ام ــه می ش ــیکی گفت ــت نئوکالس ــرد رهیاف ــن رویک ــه ای ــت. ب ــد یاف ــش خواه ــع آن کاه ــز به تب ــتمزد نی ــد، دس ــش یاب ــروی کار کاه نی
گرچــه عواملی ماننــد بهره وری  رهیافــت در نظــر نگرفتــه اســت، آن اســت کــه چگونــه ســطح دســتمزد از رابطــۀ میــان کارگــر و کارفرمــا تأثیــر می پذیــرد. ا
کارگــر و کارفرمــا تعییــن می کنــد. قــدرت چانه زنــی نیــروی کار در  در تعییــن حقــوق و دســتمزد تأثیــر دارنــد، امــا اساســًا دســتمزدها را چانه زنــی نســبی 
ســطح ملــی بــه عواملــی همچــون قــدرت صــدای جمعــی و ســاختار چانه زنــی وابســته اســت. محدودیــت حــق چانه زنــی و مقررات زدایــی از بــازار کار 
کــرد: ح زیــر خالصــه  کار اثــر می گــذارد. تغییــرات ســاختاری مســتقیم را می تــوان بــه شــر به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــر قــدرت چانه زنــی نیــروی 

کاهش یا حذف اختیارات اتحادیه ها از طریق تغییر در قانون گذاری؛  ●
کاهش نقش دولت در تسهیل ساختارهای چانه زنی؛  ●
کاهش تعداد اعضای اتحادیه که قدرت چانه زنی باالیی برای بخش خود داشتند؛  ●
تناسب کمتر توافق نامه های چانه زنی جمعی با شرایط اقتصادی.  ●

عواملــی کــه به طــور غیرمســتقیم قــدرت چانه زنــی کارگــران را کاهــش داده اســت شــامل بیــکاری بــاال، مقررات زدایــی از بــازار کار، کاهــش هزینه هــای 
عمومــی دولــت بــرای بهداشــت و آمــوزش، جهانی ســازی، تأمیــن مالــی و قــدرت ســهامداران و نهایتــًا تأثیــر فّنــاوری اســت. )همان(

کار، ایــن امــکان بــرای  بیــکاری بــاال، فشــار رو بــه پاییــن بــه دســتمزدها وارد می کنــد. در ایــن حالــت بــا افزایــش تعــداد افــراد در جســت وجوی 
کاهــش دهنــد.  کارگــران فعلــی بــه بیــکاری حقوق هــا را  کارفرمایــان ایجــاد می شــود تــا دســتمزد پایین تــری را پیشــنهاد دهنــد یــا بــا تهدیــد 
مقررات زدایــی از بــازار کار شــامل تغییــر در مزایــای بیمــۀ بیــکاری، سیاســت های حمایــت از اشــتغال، اختیــارات اتحادیه هــای صنفــی، مالیــات 
کاهــش می دهــد )Barker, 2004(. بســیاری از اقتصاددانــان  کارگــران را  کار قــدرت چانه زنــی  بــر حقــوق و دســتمزد و سیاســت های فعــال بــازار 
خاطرنشــان می کننــد جهانی ســازی بــا ادغــام بازارهــای جهانــی کاالهــا، خدمــات، ســرمایه و نیــروی کار قــدرت چانه زنــی کارگــران داخلــی را از طریــق 
کــه کارهــا را بــا دســتمزد کمتــر انجــام می دهنــد فرصت هــای شــغلی  رقابــت مســتقیم بــا کارگــران سراســر جهــان کاهــش می دهــد. کارگــران مهاجــری 
کارهــای معمــول بــا  کارگــران بومــی می گیرنــد )Dustmann et.al, 2007(. همچنیــن پیشــرفت فّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و جایگزینــی  را از 
گــر  ماشــین آالت باعــث افزایــش تقاضــا بــرای نیــروی متخصــص می شــود، درحالی کــه تقاضــا بــرای کارگــران غیرماهــر کاهــش می یابــد؛ بنابرایــن، ا

ــد. ــش ده ــا را کاه ــی آن ه ــدرت چانه زن ــد ق ــی می توان ــت به راحت ــن دس ــی از ای ــد، تحوالت ــب بمانن ــت عق ــران در رقاب کارگ

1.  ILO
کشورهایی مانند برزیل، اندونزی، آفریقای جنوبی و ترکیه.   .2
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6- اتحادیه ها و رشد اقتصادی

ع  کــه در اقتصــاد بررســی می شــود. ایــن موضــو بررســی تأثیــر اتحادیه هــا بــر بــازده اقتصــادی یکــی از قدیمی تریــن و گســترده ترین موضوعاتــی اســت 
ــه  ــردد. بخــش عمــده ای از ایــن ادبیــات، اتحادیه هــا را ب ــه در ســال 1776 منتشــر شــد، بازمی گ ک ــل او،  ــروت مل ــه زمــان آدام اســمیت و کتــاب ث ب
گــر کارفرمایــان بــه افزایــش تقاضــای  کــه هــدف آن افزایــش قــدرت چانه زنــی اعضــای خــود اســت. ا شــکل کارتل هــای کارگــری در نظــر می گیرنــد 
ــا  ــد ت ــل دارن ــل تمای ــه تشــکیل کارت ــز ب ــان نی ــه همیــن ترتیــب، کارفرمای ــد. ب ــد می کنن ــروی کار تهدی ــا عرضــۀ نی ــا را ب ــد، آن ه ــل ندارن دســتمزد تمای
 ,Barth et.al( کننــد کارگــری جبــران  کننــد، بلکــه بتواننــد قــدرت چانه زنــی خــود را در مقابــل اتحادیه هــای  نه تنهــا رقابــت قیمتــی را محــدود 
گــر ریشه شناســی اتحادیه هــا و نحــوۀ چانه زنــی آن هــا روشــن باشــد، شــاخص های بســیاری بــرای مقایســۀ عملکــرد اقتصــادی آن هــا وجــود  2020(. ا
ــد  ــام دادن ــا 1979 انج ــال های 1960 ت ــن س ــوOECD 2 بی ــور عض ــده کش ــرای هف ــم1 )1989( ب ــگ و مک کال ــه ن ک ــه ای  ــال در مطالع ــرای مث دارد. ب
نشــان داد ماهیــت رابطــه میــان اتحادیه هــا و رشــد اقتصــادی بــه ایدئولــوژی دولــت در قــدرت وابســته اســت. در دولت هــای »غیرسوسیالیســت« 
کــم اتحادیه هــا رشــد اقتصــادی را کاهــش می دهــد، درحالی کــه در دولت هــای سوسیالیســت ســطح بــاالی اتحادیه هــا رشــد اقتصــادی  افزایــش ترا
کــرد  را افزایــش می دهــد )Tzannatos, 2008(؛ بنابرایــن دولت هــا در تأثیــر اتحادیه هــا بــر رشــد اقتصــادی مؤثرنــد. همچنیــن می تــوان ادعــا 
کــه ایــن مــورد نیــز  اتحادیه هــای کارگــری از طریــق البــی سیاســی مقامــات مربوطــه را مجبــور می کننــد بودجــۀ آمــوزش و بهداشــت را افزایــش دهنــد 

ــه افزایــش بهــره وری و به تبــع آن رشــد اقتصــادی کمــک می کنــد. ــۀ خــود ب به نوب
ــد  ــر رش ــا ب ــر اتحادیه ه ــت فــوق اث ــاس رهیاف ــر اس ــد. ب ــد می کن کی ع تأ ــو ــن موض ــر ای ــوف )1984( ب ــن و مدی ــنهادی فریم ــی« پیش ــت »دووجه رهیاف
را می تــوان بــا اســتفاده از وجــه انحصــاری3 )از تئــوری اقتصــاد خــرد( و نیــز رویکــرد صــدای جمعــی4 از نظریــۀ ســازمان صنعتــی توضیــح داد. وجــه 
کیــد بیشــتری  کنــش نهــادی« بــر جنبه هــای مثبــت اتحادیه هــا و نقــش بالقــوه آن هــا در تقویــت روابــط کار در داخــل بنگاه هــا تأ »صــدای جمعــی/ وا
دارد. اتحادیه هــای قانونــی می تواننــد به راحتــی ترجیحــات اعضــای خــود را در محــل کار بیــان کننــد، ارتبــاط بیــن کارگــر و کارفرمــا را بهبــود بخشــند 
کارآمــد ترغیــب کننــد. عــالوه بــر آن، ممکــن اســت اتحادیه هــا  و مدیــر را بــه اســتفاده از روش هــای جایگزیــن تولیــد و اتخــاذ سیاســت های پرســنلی 
ــا شــوک های  کــه درنتیجــۀ آن هزینــۀ مقابلــه ب کارآمــد را بــه نیــروی کار تحمیــل کننــد و انحرافــات مدیریتــی ایجــاد کننــد  پذیــرش قراردادهــای نا
ــر آن، رفتــار »رانت خــواری« اتحادیه هــا می توانــد بهــره وری را  ــا افزایــش یابــد )Hirsch, 2008(. عــالوه ب اقتصــادی در محیط هــای اقتصــادی پوی
کــردن اتخــاذ تکنولــوژی جدیــد و ســرمایه گذاری بیشــتر کاهــش دهــد. از ســوی  در بلندمــدت بــا تحمیــل مالیــات کاذب بــر بــازده ســرمایه، محــدود 
کــرد. بــر اســاس مدل هــای اقتصــادی رشــد عملکــرد اقتصــادی رابطــۀ  دیگــر، بایــد بــه ارتبــاط میــان عامــل توزیــع درآمــد و پس انــداز کل اشــاره 
گــر تمایــل بــه پس انــداز درآمــد و  تنگاتنگــی بــا پس انــداز کل به عنــوان بخشــی از تولیــد کل مــورد اســتفاده بــرای تشــکیل ســرمایه دارد. در مقابــل، ا
ســرمایه در اقتصــاد بــا یکدیگــر هم زمــان نباشــند، پس انــداز کل بــه عامــل توزیــع درآمــد وابســته خواهــد شــد؛ بنابرایــن مؤسســات یــا سیاســت هایی 
گــر تمایــل اقتصــاد بــه پس انــداز درآمــد حاصــل  کــرد. درواقــع ا کــه بــر عامــل توزیــع درآمــد اثــر می گذارنــد احتمــااًل رشــد اقتصــادی را نیــز متأثــر خواهنــد 
کــه بتوانــد درآمــد را از صاحبــان ســرمایه بــه کارگــران منتقــل  از دســتمزد بیشــتر از تمایــل بــه پس انــداز درآمــد حاصــل از ســرمایه باشــد، اتحادیــه ای 

.)Irmen et.al, 2002( کنــد ممکــن اســت موجبــات رشــد اقتصــادی را فراهــم نمایــد
کارگــری تــالش می کننــد بــرای اعضــای خــود دســتمزد بیشــتری  کارگــری تأثیــرات منفــی نیــز دارنــد. هنگامی کــه اتحادیه هــای  اتحادیه هــای 
کار بــه نفــع به کارگیــری ســرمایه بیشــتر نســبت بــه شــرایط رقابتــی پاســخ خواهنــد داد. از ایــن رو، بــه  بگیرنــد، کارفرمایــان بــا تغییــر نســبت ســرمایه و 
دلیــل چانه زنــی اتحادیه هــا، منابــع کمیــاب به درســتی تخصیــص نمی یابــد و تولیــد و رشــد کمتــر از حــد ممکــن خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، عــده ای 

1.  Ng & MacCallum
2.  Organisation for Economic Co-operation and Development
کیــد می کننــد.  کامــل تأ گرفته انــد و بــر جنبه هــای منفــی آن هــا در تحریــف اقتصــاد از حالــت رقابــت  3.  در رویکــرد فریمــن و مدیــوف (1984) اتحادیه هــا را عامــل ایجادکننــدۀ انحصــار در نظــر 
کارفرمایــان می گیرنــد. ایــن بــه جبرانــی باالتــر از ســطح رقابتــی بــرای اعضــای آن هــا تبدیــل می شــود،  کار، ســود انحصــاری را از  کــردن عرضــۀ نیــروی  در ایــن رویکــرد، اتحادیه هــا بــا محــدود 

درحالی کــه به طــور بالقــوه شــوک های منفــی موقتــی ایجــاد می کننــد.
4.  Collective Voice

بررسی انتقادی نقش انجمن ها و اتحادیه های صنفی در اقتصاد 18



ــا  ــان انعطاف پذیــری کمتــری در ســازگاری ب ــره میــان اتحادیه هــا و کارفرمای ک ــه دلیــل وجــود قوانیــن مختلــف کار، مذا ــد ب از پژوهشــگران معتقدن
شــرایط متغیــر ماننــد نوآوری هــای فّنــاوری و افزایــش رقابــت خارجــی دارنــد. در ایــن حالــت، فرصت هــای رشــد از دســت می رونــد و بنگاه هــای 

داخلــی قــادر نیســتند بــا بنگاه هــای خارجــی رقابــت کننــد.
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7- خالصه و جمع بندی

کــه آن هــا در آن فعالیــت می کننــد یــا کل اقتصــاد بــه مــوارد متفاوتــی وابســته اســت. بــا توجــه بــه اینکــه  اثــر اتحادیه هــای کارگــری بــر بخــش خاصــی 
ــت  ــارت آزاد اس ــی و تج ــاد رقابت ــا اقتص ــه آی ــا اینک ــد ی ــام دهن ــد انج ــا می خواهن ــد ی ــام داده ان ــه انج ــت چ ــی و دول ــری، کارفرمای ــای کارگ اتحادیه ه
ــه کارکردهــای متفــاوت  ــد ب ــرد متفــاوت اســت. ترکیبــات مختلــف اتحادیه هــا، بنگاه هــا، دولت هــا و شــرایط اقتصــادی می توان ــر، ایــن کارک ــا خی ی
اقتصــادی منجــر شــود. بــرای اقتصادهــا و اتحادیه هایــی بــا ویژگی هــای یکســان تأثیــرات متفــاوت اســت، ایــن تأثیــرات حتــی در نقــاط مختلــف 

.)Tzannatos, 2008( تاریــخ یــک کشــور نیــز متفــاوت اســت
انجمن هــا و اتحادیه هــای صنفــی هــدف مشــترکی دارنــد و آن حفــظ دســتاوردها و منافــع اعضــای خــود اســت. عــده ای از پژوهشــگران معتقدنــد 
گــر همچنــان از قــرن یازدهــم میــالدی تــا بــه امــروز  کارآمــد باشــد؛ بنابرایــن ا کــه  هــر نهــاد زمانــی بــه وجــود می آیــد و بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد 
گــروه بــرای ادعــای خــود  اتحادیه هــا بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهنــد، پــس ســود آن هــا بــرای فعــاالن اقتصــادی بیشــتر از هزینــۀ آن هاســت. ایــن 
کار از طریــق اصنــاف صــورت می گیــرد؛ ســوم،  چنــد دلیــل می آورنــد: اول، آنکــه اصنــاف ســرمایه اجتماعــی ایجــاد می کننــد؛ دوم، آمــوزش نیــروی 

اصنــاف صــدای مشــترک کارگــران هســتند؛ و نهایتــًا، چهــارم، اصنــاف قیمت هــا را تثبیــت می کننــد.
عــده ای دیگــر معتقدنــد اتحادیه هــا از منافــع گروه هــای قدرتمنــد حفاظــت می کننــد و همــواره تــالش می کننــد منافــع را نســبت بــه اعضــای خــود 
بازتوزیــع کننــد؛ بنابرایــن باعــث ایجــاد انحصــار و تحریــف بــازار می شــوند. اصنــاف بــا محــدود کــردن رقابــت، دسترســی بــه مــواد اولیــه و کنتــرل ورود 
و خــروج بــه بــازار، هزینــۀ انحصــار ایجــاد می کننــد. اتحادیه هــا نه تنهــا انحصارگــر فــروش، بلکــه انحصارگــر خریــد نیــز هســتند. انحصــار، بــازار را بــه 
کــرات جمعــی و رونــد سیاســی  انحــراف می کشــاند و درنتیجــه از رشــد اقتصــادی می کاهــد. اتحادیه هــا به عنــوان حافــظ منافــع اعضــای خــود در مذا

کــه بــه گســترش رقابــت در بــازار کاال و محصــول، منجــر می شــوند. شــرکت می کننــد و مانــع از اجــرای سیاســت هایی می شــوند 
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