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تجربه

تعاونیهایکارگری

وقـتـیهـدفشـرکـتهـا فـقـطکـسـب بـیـشـتـری
یک واحد اقتصادی بدون رییس را تصور کنید .چنین چیزی دیدگاهی اتوپیایی نیست بلکه واقعیت
روزمره و هردمفزاینده بسیاری از شرکتهاست .تحلیل دقیق شرکتهای تعاونی که مالکان آن
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اصطالح تعاونی تصویر زراعت جمعی یا کار سخت و طاقتفرسا
را در ذهن متبــادر میکند .اما «ویرجینی پروتین» از مدرســه
تجارت دانشگاه لیدز تحقیقی درباره «شرکتهای خودگردان»
در اروپــای غربی ،ایاالت متحــده و آمریکای التیــن انجام داده
و آنها را با هم مقایســه کرده اســت .او به این نتیجه رسیده که
صرفنظر از منافع اجتماعی خودمختاری کارگری در کلیت آن،
سپردن مدیریت تولید به دست کارگران میتواند به عملکرد بهتر
بینجامد .در مجموع پروتین چنین نتیجه میگیرد« :تعاونیهای
کارگری مولدتر از کسبوکارهای متعارفند و کارکنان آن بهتر و
هوشمندانهتر کار میکنند و تولید کارآمدتر است».
تعاونیهایی که ساختار آنها تحت اداره کارگران است از اختالفات
بین روسا و کارکنان به دورند؛ روسایی که از باال دستور میدهند و
کارکنانی که این دستورها را درست متوجه نمیشوند یا قبولشان
ندارند یا مخالف کارهای غیرمنصفانهای هستند که بر عهدهشان
است .وقتی کار و مدیریت با هم انجام میشود ،کارایی باال میرود
و انرژی آدمهایی که در غیر اینصورت مشــغول آموزشدادن و
نظارت بر محل کار بودند ،هدر نمیرود.
پروتین بر تحقیقاتی درباره تعاونیهای فرانسه انگشت میگذارد
که نشان میدهند «اگر شــرکتهای متعارف نحوه سازماندهی
شرکتهایی را اتخاذ کنند که مالک آنها کارکنانشانهستند ،در
برخی صنایع تولید بیشتر میشود ،البته به شرطی که تغییری در
سطح اشتغال و سرمایهشان ندهند».
بخش تعاونی در اروپا ،برخالف کلیشههای رایج ،در کل همانقدر
متنوع است که هر ساختار مالکیت دیگر این طور است ،از جمله
کارخانههایی مانند «موندراگون» .اغلب تغییر ساختار شرکتها به
تعاونی هنگامی اتفاق میافتد که شرکتها در حال فروپاشیاند و
برای نجاتشان آنها را تعاونی میکنند ،اما تحقیق پروتین نشان
میدهد در فرانسه از ســالهای  1997تا  2001از هر  10تعاونی
کارگری بیــش از  8مــورد از همان ابتدا در قالب تعاونی شــکل
نه اینکه مالکیت آنها به خاطر مشکالت به تعاونی تغییر
گرفتهاند ،
یافته باشد (تعاونیها در مقایسه با سایر ساختارهای کسبوکار در
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

استارتاپها بیشتر به چشم میخورند).
اگر خودمختــاری کارگری اصل باشــد ،تعاونیهــای کارگری
موقعیتهای بیشــتری برای اشــتغال بلندمدت و پایدار عرضه
میکنند امــا نه صرفا به ایــن دلیل که کارگر-مالــکان درصدد
حفاظت از معیشت خود هستند .به گفته پروتین ،اگر یک شرکت
به مشکل اقتصادی بر بخورد ،تعاونیها عموما با مهارت بیشتری
قادرند موقعیتهای شــغلی را حفظ کنند و در ضمن دســت به
اصالحــات بلندمدت در نحوه کار شــرکت بزننــد .مانند توقف
گسترش فعالیتهای شرکت و حفظ داراییهای فعلی آن ،حال
آنکه شــرکتهای متعارف احتماال کمتر بــه برنامهریزیهای
راهبردی توجه میکنند و صرفا از موقعیتهای شــغلی و بودجه
ساالنه میکاهند.
گرچه تعاونیها اشــکال متنوعی دارند ،اما فلســفه اساسی آنها،
بخصوص در اروپا ،این اســت که هم یک شــرکت دموکراتیک
هستند و هم یک تراســت عمومی .غالبا شرکتهایی که مالکان
آنها کارگران هســتند ،وظیفه دارند  -به موجب قانون یا مقررات
شرکتها  -بخشــی از دارایی شــرکت را کنار بگذارند تا انسجام
بلندمدت الگوی تعاونی حفظ شــود .حتی اگر مالکان شرکت را
ببندند یا آن را ترک کنند ،داراییهای الینفک شرکت به نسلهای
آتی تعاونی یا سازمانهای حامی تعاونیها انتقال مییابد .این کار در
میان تعاونیهای آمریکا کمتر رواج دارد اما در فرهنگ تعاونی اروپا،
به گفته پروتین« ،گروهها به نحواحسن شکل میگیرند .نهادی
شکل میگیرد برای نسلهای آینده».
تعاونیهای ایاالت متحده به مراتب کمتــر از بخشهای تعاونی
فرانسه و اسپانیا هستند .بنا بر آمار فدراسیون تعاونیهای کارگری
ایاالت متحده ،در آمریکا فقط  300تا  400تعاونی کارگری وجود
دارد که در آنها «حدود  7هزار نفر کار میکنند و عایدی ساالنهشان
بالغ بر  400میلیون دالر اســت» .اما در اقتصادی که روز به روز
بیثباتتر میشود ،مدافعان تعاونیها مالکیت کارگری را مسیری
میدانند به سوی احیای مساوات و نظارت بر کار .تعاونیها میتوانند
تحرک شغلی را بیشتر کنند و موقعیتهای شغلی محلی را افزایش

