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تــــعـ ــاون ـ ـیه ــایکـــارگـــری
این ایده که کارکنان میتوانند شــرکتهای خود را اداره کنند ،ممکن اســت برای بعضی از
افراد غیرواقعی به نظر برســد .این مطالعه به اطالعات بینالمللــی در مورد کارگران مالک و
ادارهکننده کســبوکار در اروپا ،ایاالت متحده آمریکا و آمریکای التیــن میپردازد و آنها را
با کســبوکارهای متعارف مقایســه میکند .همچنین مطالعات آماری بینالمللی در مورد
بهرهوری ،بقا ،سرمایهگذاری و پاسخگویی شــرکتها را نیز مرور میکند و برخی از باورهای
متعارف در مورد تعاونیهای کارگری را به چالش میکشد.
یافتهها نشان میدهند که تعاونیهای کارگری ،یک جایگزین
تجاری جــدی (برای شــرکتهای متعــارف) را نمایندگی
میکنند و مزایای مهمی را برای کارکنانشــان و اقتصاد به
ارمغان میآورند .هزاران کســبوکار تحــت اداره کارگری
در اروپا وجــود دارد که چندصدهزار نفر در حوزه وســیعی
از صنایع مختلف از تولید ســنتی گرفته تا صنایع خالق و با
تکنولوژی باال در آنها مشغول به کارند.
از آنجا که تعاونیهای کارگری متعلق به آنها بوده و توسط
آنها اداره میشوند ،کارکنان در شرکتهای تعاونی با مالکیت
کارگری از حق اظهار عقیده بســیار زیادی در امور شرکت از
مسائل روزمره گرفته تا مسائل مهم استراتژیک برخوردارند.
وســیعترین مطالعهای که بهرهوری تعاونیهای کارگری را
با شرکتهای متعارف مقایسه میکند ،مشخص میکند که
اگر در صنایع مختلف ،شرکتهای متعارف با کارکنان خود
مانند شرکتهای در مالکیت کارگران رفتار کنند ،میتوانند
با سطوح موجود کارکنان و ســرمایه خود ،به تولید بیشتری
دست یابند.
تعاونیهای کارگری در هنگام تغییر شــرایط بازار ،ابتدا در
دستمزدها تجدیدنظر کرده و اشتغال را پایدارتر میکنند و
در یک رکود اقتصادی به جای کاهش تعداد نیروی کار خود،
دستمزدها را کاهش میدهند .هنگامی که کسبوکار رونق
مییابد ،آنها آماده پاسخگویی بوده و میتوانند دستمزدهای
از دسترفته را جبران کنند ،زیرا کارکنان از سهمی از سود
شرکت بهرهمند میشوند.
یافتههــای اصلی حاصــل از این تجزیه و تحلیل و بررســی
عبارتند از:
 تعاونیهای کارگری بزرگتر از شرکتهای متعارف هستندو لزوما متمرکز بر سرمایه کمتری نیستند.
 تعاونیهای کارگری حداقل به اندازه ســایر شرکتها عمرمیکنند و دارای اشتغال پایدارتری هستند.
 -تعاونیهای کارگری از شرکتهای متعارف دارای بهرهوری

هستند و کارکنان آنها «بهتر و هوشمندانهتر» کار میکنند و
تولید در آنها از سازماندهی با کارایی بیشتری برخوردار است.
 تعاونیهای کارگری نســبت به سایر مدلهای کسبوکار،سهم بیشتری از سود خود را نگه میدارند.
 اختالف حقوق مدیران اجرایی و غیرمدیران در تعاونیهایکارگری بسیار محدودتر از سایر شرکتهاست.
این ایــده که کارکنــان میتوانند
شــرکتها را اداره کننــد بــرای
مقدمه
بســیاری از مردم غیرواقعی بهنظر
میرســد .حتی اگر آنهــا بپذیرند
شرکتهایی وجود دارند که توسط
کارکنانشان اداره میشوند ،بازهم
بیشتر مردم آنها را به عنوان شــرکتهای نامطلوب تصور
میکنند.
تعاونیهای کارگری به صورت سنتی به عنوان سازمانهای
کوچک ،تخصصی و با سرمای ه کم در نظرگرفت ه شدهاند .عموما
تصور میشود که آنها در شرایط غیرمعمول رشد میکنند و
احتماال نمیتوانند جایگزینی جدی برای شرکتهای متداول
باشند .مدتهاست که توسط بســیاری از اقتصاددانانی که
شرکتهای تحت مدیریت نیروی کار را مطالعه میکنند ،بر
مبنای تئوری اقتصادی و مشاهدات تجربی نسبتا محدود به
این دیدگاه پایان داده شده است.
در ده ه گذشته دادههای مربوط به نمونههای بزرگ و نمایشی
یــا کل جامعهآمــاری تعاونیهای کارگری و شــرکتهای
متداول به طور فزایندهای در دســترس قرار داشته است .در
نتیجه ،شــمار فزایندهای از مطالعات اقتصــادی بینالمللی
تجزیهو تحلیل مقایسهای درباره دو نوع شرکت را با اطالعات
گسترده پیرامون ویژگیها و رفتار شرکتها ارائه میدهند.
در این مقاله ،اطالعات ارائه شــده در این مطالعات و ســایر
دادههای جمعآوری شده برای بررسی صحتوسقم ایدههای
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

ویرجینیا پروتین

1

ترجمه :مسعود امیدی

1-Virginie Pérotin

«ویرجینیا پروتین» استاد
اقتصاد در دانشکده بازرگانی
دانشگاه لیدز و متخصص
در تاثیر مالکیت و مدیریت
شرکت بر عملکرد ،تعاونیهای
کارگری ،مالکیت کارکنان و
به اشتراکگذاری سود است.
نقشهای آکادمیک و پژوهشی
پیشین او شامل سمتهایی در
ادار ه بینالمللی کار ،مدرسه
اقتصاد لندن و مرکز مطالعات
درآمد و هزینه در دفتر
نخستوزیر فرانسه در پاریس
است .پروفسور پروتین همچنین
به عنوان مشاور کمیسیون اروپا،
بانک جهانی و سازمان همکاری
و توسع ه اقتصادی ( )OECDدر
مورد مسائل مربوط به اشتراک
سود ،طرحهای مالکیت کارکنان
و مشارکت کارکنان کار کرده
است.
 - 2یکی از اقالم دارایی
شرکتها که در ترازنامه بازتاب
مییابد ،بخشی از سو د سهام
سهامداران آنهاست که در
مجامع عمومی سالیانه تصویب
میشود تا تحت عنوان«سود
انباشته» یا «اندوخته سود»
یا «سود تقسیمنشده» برای
تقویت بنی ه مالی بنگاه در اختیار
مدیریت باقی بماند .نظر به
چیرگی سودجویی شخصی در
شرکتهای خصوصی متعارف،
اساسا سهامداران تمایل زیادی
ی ماندن سود متعلق به
به باق 
خود در اختیار مدیریت اجرایی
شرکت نشان نمیدهند و به
همین دلیل این رقم سود انباشته
تقسیم نشده در این شرکتها
نسبت به تعاونیهای کارگری
که در آنها این تمایل شدید
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