حداکثر ســود هر عضو هســتند ،در کوتاهمدت باید کوچکتر از
شرکتهای متعارف باشند (اگرچه در بلندمدت اینطور نباشد).
در این دیدگاه ،شــرکتهای تحت مدیریــت کارگری به اندازه
شرکتهای معمولی از انگیزه کافی برای رشد نامحدود برخوردار
نیستند ،زیرا حداکثر سود هر عضو ممکن است مستقل از اندازه
شرکت باشد (.)Schweickart 1996, Vanek 1970
مردم نیز معموال به این نکته اشــاره میکنند که تعاونیهای
کارگری بسیار نادر هســتند .گروه تعاونی کارگری شرکت
«موندراگون» در اسپانیا ،حدود  80هزار نفر در سراسر جهان
را در استخدام خود دارد .مشارکت «جان لوئیس» در بریتانیا
(که اندکی متفــاوت عمل میکند) بیــش از  93هزار نفر از
کارکنان  -شرکا را دربر میگیرد ،اما این دو مورد ممکن است
صرفا بیانگر استثنا باشند.
آنچه بهطور گسترده درک نشده ،این است که بیشتر بنگاهها
واقعا کوچک هســتند .در انگلیس در کنار شرکتهایی که
حداقل دارای تنهــا یک کارمند هســتند ،حدود  90درصد
شــرکتها کمتر از  20کارمند دارند .این نســبت در ایاالت
متحده  93.7درصد ،در فرانســه  89.6درصد و در اســپانیا
 90.4درصد برای شــرکتهای کمتر از  10کارمند اســت.
شرکتهای بزرگ بســیار نادر هســتند .فقط  0.3درصد از
شرکتها در انگلستان و آمریکا دارای  500کارمند یا بیشتر
هستند .این نسبت در فرانســه  0.2درصد و در اسپانیا 0.1
درصد است.
در جاهایی که دادههایی بــرای تعاونیهای کارگری داریم،
مشاهده میکنیم تعاونیها در واقع بزرگتر از سایر شرکتها
هســتند .پنــکاول و همــکاران ( )2006در پژوهش خود
دادههای مربوط به  2هزار تعاونی کارگری و  150هزار شرکت
دیگر در ایتالیا را برای بیش از  13ســال مورد بررســی قرار
دادهاند .آنها دریافتند که میانگین و میانه تعداد کارمندان
برای شــرکتهای تعاونی بیش از سایر شرکتهاست (برای
مثال ،در ســال  ،1994سال گذشــته برای نمونه ،میانگین
اشتغال برای تعاونیها  284نفر و برای سایر شرکتها 228
نفر و میانه تعداد شــاغالن در دو گروه شــامل شرکتهای
تعاونی و سایر شرکتها به ترتیب  153و  72بوده است).
به همین صورت ،اطالعات ارائهشــده توســط «کریگ» و
پنکاول ( )1992در صنعت «تختهســهال» در ایاالت متحده
آمریکا و شــمال غربــی اقیانــوس آرام نشــان میدهد که
تعاونیهای کارگری بزرگتر از دیگر شرکتها هستند .بهطور
متوسط در طول سالهای مورد بررسی در نمونه آماری آنها،
 233نفر در هر شرکت در صنعت مشغول به کار بودند ،اما این
رقم در شرکتهای تعاونی بهطور متوسط  257نفر بودهاست.
تعداد متوسط کارکنان شــرکتها در اسپانیا در سال 2014
بهطور متوســط  9.2نفر بود ،اما تعداد کارکنان تعاونیهای
کارگری بهطور متوسط  12.6نفر بوده است.
برای فرانســه و اروگوئه میتوانیم میزان توزیع تعاونیهای
کارگری و شرکتها را بهطورکلی مقایسه کنیم .در این رابطه
از دادههای مربوط به کل شــرکتهای اروگوئه ارائه شده در
«بوردین و دین» ( )2009همراه با دادههای موجود از اداره
آمار فرانسه در مورد شــرکتهای با حداقل یک کارمند و از
فدراســیون تعاونیهای مشــترک کارگری فرانسه استفاده
شده است .این اطالعات در جدول ( 1فرانسه در سال )2007
و جدول ( ۲اروگوئه در سال  )2005ارائه شده است .در هر دو

جدول شماره یک

مقایسه تعداد کارکنان شرکتهای کارگری (فدراسیون تعاونیهای مشترک کارگری
فرانسه)و سایر شرکتها دارای پرسنل ،فرانسه سال ( ،۲۰۱۳ارقام به درصد)
فدراسیون تعاونیهای مشترک کارگری فرانسه
کل شرکتهای دارای پرسنل

 ۹-۱نفر
۶۴.۱
۸۲.۹

 ۴۹-۱۰نفر
۲۷.۶
۱۴.۲

 ۲۴۹-۵۰نفر
۷.۲
2.4

جدول شماره ۲

نرخ ایجاد و شکست شرکتها در فرانسه
1979-1998
نرخ ایجاد
تعاونیهای کارگری
0.16
همهشرکتهای دارای پرسنل
0.12
2009-1993
نرخ ایجاد
شرکتهای فدراسیون تعاونیهای مشترک کارگری فرانسه
0.1
هم ه شرکتهای فرانسوی
0.1

*

نرخ نابودی
0.11
0.11
نرخ نابودی
در دسترس نیست
در دسترس نیست
**

* نسبت تعداد شرکتهای جدید ایجاد شده در یک سال به
تعداد شرکتهای موجود در ابتدای سال.
** نسبت تعداد شرکتهایی که در یک سال ناپدید میشوند
به تعداد شرکتهای موجود در ابتدای سال.
منبع :مشــتق از دادههای فدراســیون تعاونیهای مشترک
کارگری فرانسه ( )CG Scopو اداره آمار فرانسه ()Insee
مورد ،واضح است که بخش کمتری از تعاونیهای کارگری،
شــرکتهای کوچک هستند .شــرکتهای تعاونی اغلب در
گروههای با اندازه بزرگتر یافت میشوند.
تفکیک جزییتر جمعیت شــرکتهای فرانســوی بر اساس
تعداد کارکنان هــر گروه از آنهــا که اطالعــات آن برای
سال  2006در دسترس است ،نشــان میدهد که اگر نقاط
دســتهبندی تفکیکی باالتری را برای اندازه شرکت انتخاب
کنیم ،این تفاوت شــدیدتر میشــود .در آن ســال در کنار
شرکتهای فرانســوی که دارای حداقل یک کارمند بودند،
 0.04درصد از آنها نیز  2هزار کارمند یا بیشــتر داشــتند.
این نســبت در میان شــرکتهای تعاونی فرانسوی 0.05
درصد بود (نگاه کنید به جدول  .)3بــا توجه به تعداد اندک
تعاونیهای کارگری ،چنین درصدی ،معرف تعداد بسیار کمی
از شرکتهاست ،به همین دلیل است که مشاهده یک شرکت
تعاونی کارگری بزرگ بسیار نادر است.
به همین دلیل هر ســال ،درصد شرکتهای تعاونی کارگری
بزرگ ممکن اســت به طور کلی بیش از شرکتهای بزرگ
تغییر کند و اگر اطالعاتی از سالهای دیگر داشتیم ،احتماال
میتوانستیم تشــخیص دهیم که درصد شرکتهای بزرگ
در میان شــرکتهای متعارف گاهی باالتر از شــرکتهای
تعاونی است .با این حال ،آشکارا به نظر میرسد به طور کلی
شــرکتهای تعاونی کارگری بزرگتر از شرکتهای معمولی
هستند ،زیرا به طور عمده در میان شرکتهای تعاونی ،خرده
شرکتهای نسبتا کمتری وجود دارد.
جدیدترین اطالعات برای فرانســه (برای سال  2013که در
جدول  1نشان داده شده) نشان میدهد که این الگو با نسبت
قابلتوجه بیشتری از شرکتهای تعاونی کارگری نسبت به
شــرکتها بهطور کلی در گروههای بزرگتر یکنواخت باقی
میماند .درصد کارگران شرکتهای تعاونی کارگری با 250
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

به سودجویی شخصی وجود
ندارد ،کمتر است .این واقعیت
مزیتی بزرگ برای مدیریت مالی
در شرکتهای تعاونی نسبت
به شرکتهای متعارف است
(مترجم).
 - 3با این تعریف ،برای مثال
یک تعاونی کارگری قانونی
نیست حتی اگر تمام سهامداران
آن وکیل باشند ،مگر اینکه
سایر گروههای کارکنان چون
منشیها ،نظافتچیها و غیره
نیز بتوانند عضو آن باشند .این
بر اساس نظر مطرح شده توسط
هانسمن ( )1990یک تفاوت
مهم است.
 - 4برآورد تعداد تعاونیهای
کارگری در ایتالیا توسط
آلبرتو زوی ()Alberto Zevi
در سال  2012به نویسنده
اعالم شد .برآورد اسپانیا شامل
تعاونیهای کارگری مختلف
برابر تعداد  16،664در سال
 2012توسط کنفدراسیون
تعاونیهای کارگری اسپانیایی
( )nd COCETAداده شده که
شامل جوامع کارگریای که در
آن کارکنان حداقل 51.01درصد
از سرمایه را دارند ،اما رایدهی
متناسب با سرمایه است،
نمیشود .در سال  2013تعداد
 11هزار و  322جامع ه کارگری
وجود داشت (بر اساس آمارهای
وزارت کار و امور اجتماعی در
سال  .)۲۰۱۴رقم مربوط به
فرانسه برای سال  ۲۰۱۳است
و شامل  2،040مورد جوامع
تعاونی یا مشارکتی ( )SCOPsو
 212جامع ه تعاونیهای منافع
اجتماعی ()2014 CG Scop
است .برآورد بریتانیا شامل
شرکتهایی میشود که خود را
ب ه عنوان تعاونیهای کارگری
و سایر شرکتهای متعلق به
کارکنان تعریف میکنند که
مطابق تعریف ارائه شده در این
مقاله هستند.
 -5 5تنها  40.3درصد از
کارکنان ( )Mondragonدر آن
شریک هستند ،هرچند که این
درصد در محل تولد گروه در
سرزمین باسک کشور اسپانیا
بسیار باالتر است رشد سریع
( )Mondragonدر دو دهه
گذشته منجر به ساختار کنونی
آن شده که شامل  289شرکت
تابع ه غیرتعاونی و  110شرکت
تعاونی است .این گروه مشغول
فرایند «تعاونیسازی» برای
بعضی از بخشهای غیرتعاونی
گروه مشغول به کار بوده است
(مراجعه شود به اطالعات شرکت
()Mondragon Corporation
در سال .)۲۰۱۵
 - 6مشارکت «جان لوئیس»
بیش از  93هزار کارمند دائمی
یا «شریک» دارد ،اما دارای یک
اساسنامه منحصربهفرد برای
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