متعارف را در سال  2007بر اساس دادههای ارائه شده توسط
کلمنته و همکاران در ســال  ۲۰۱۲نشان میدهد .این نمودار
مستقیما قابل مقایسه با نمودارهای اروگوئه و فرانسه نیست که
در آنها به جای اشتغال ،از سهم شرکتها استفاده شده است،
زیرا شــاخص میانگین در بخشهای مختلف تغییر میکند .با
این حال ،این نشان میدهد که دو گروه از شرکتها در اسپانیا
در بخشهای مختلف ،توزیعهای کامال مشابهی دارند.
پراکندگــی صنعتی شــرکتهایی که در یــک زمان معین
مشاهده میشوند ،ناشی از چگونگی توزیع به وجود آمدن این
شرکتها در صنایع و میزان موفقیت آنها در هر صنعت است.
آراندو و همــکاران ( )2009اطالعات مربــوط به پراکندگی
صنعتی شرکتهای تازه ایجاد شده در باسک اسپانیا را ارائه
میدهند که برخی از تفاوتهای بین تعاونیهای کارگری و
سایر شرکتها در تولید (سهم بیشتر تعاونیها نسبت به سایر
بنگاهها) و برخی خدمات را نشان میدهد ،اما هیچ تفاوتی در
نسبت شــرکتهای جدید در ساختوساز و یا خدمات مالی
یافت نمیشود و یا تفاوت بسیار ناچیز اســت (نگاه کنید به
شکل .)۸
دادههای ارائه شده توسط «پودیوینسکی» و «استوارت» در
سال  2007درباره انگلستان در دوره  1976تا  1985نشان
میدهد که یک الگوی متفاوت دیگر با ســهم نســبتا باالتر
شرکتهای تحت مدیریت نیروی کار در تولید ایجاد شد ،اما با
توساز نسبت به سهمهای مربوط به ایجاد
سهم کمتر در ساخ 
شرکت متعارف (نگاه کنید به شکل .)۹
اگر تعاونیهای کارگری فقط برای گــروه کوچکی از صنایع
خاص مناســب بودند ،انتظار میرفت که یک الگوی واضح
برای کشــورهای مختلف در پراکندگی تعاونیهای کارگری
نسبت به سایر شرکتها در همه صنایع معمول باشند .فقدان
چنین الگویی نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه پیچیدهتر
از این است .یکی از راههای بررســي نقش عوامل مختلف در
ایجاد این الگوها ،بررسی تاثیر ویژگیهای صنعت بر ایجاد و
بقای شرکت برای تعاونیهای کارگری و سایر شرکتهاست.
پادیوینسکی و استوارت ( )2009با
استفاده از داد ههای تولید بریتانیا
ایجاد و بقای
در اوایــل دهــه  ،1980عواملی را
شرکت
بررســی میکنند که نسبت ایجاد
شــرکتهای جدید تحت مدیریت
کارگران را در هــر صنعت توضیح
میدهند .همانگونه که توســط تئوری پیشبینی میشد،
آنها دریافتند که سهم کمتر شــرکتهای تازه ایجاد شده،
مربوط بــه تعاونیهای کارگــری در صنایعی اســت که با
سرمایهبری باال و ریســک باال همراهند( .اندازهگیری شده
توسط واریانس سود در صنعت).
بوردین ( )2014با بررسی تاثیر ویژگیهای انفرادی شرکت
بر بقای شــرکتهای تحت مدیریت کارگری در اروگوئه به
مساله سرمایه مورد نیاز اشاره میکند و این واقعیت که مزیت
بقای تعاونیها نسبت به شــرکتهای متعارف ،در خدمات
بیش از تولید و حملونقل است .با این حال ،او درنمییابد که
تعاونیها در این بخشها چنــدان خوب کار نمیکنند .خطر
بستهشــدن در تولید و حملونقل در دو گروه (تعاونیهای
کارگری و سایر شرکتها) مشابه اســت .زمانی که صنعت و

دستمزد زمان شروع ،اندازه و سال بهوجود آمدن شرکت مورد
توجه قرار میگیرد ،تعاونیهای کارگری نسبت به شرکتهای
دیگر بیشــتر عمر میکنند و این به دلیل ریسک (مخاطره)
بسیار پایینتر بسته شدن آنهاســت .موارد دیگر نسبت به
شرکتهای معمول در خدمات برابر است (بوردین .)2014
یافتههای بوردین ( )2014با شواهد کمتری با سایر کشورها
مطابقت دارد که نشان میدهد شــرکتهای تحت مدیریت
کارگری حداقل به اندازه ســایر شــرکتها زنــده میمانند
(برای مرور مراجعه کنید به (داو .)۲۰۰۳ ،برای تعاونیهای
کارگری زنده ماندن برای بیش از یک قرن غیرمتعارف نیست.
دادههای جمعآوری شــده برای فرانسه (جدول  )۲نرخهای
شکست یکسانی را برای دو گروه از شرکتها در طوالنیمدت
و نرخهای ظهور و خلق بیشــتری را برای شرکتهای تحت
مدیریت نیروی کار نشان میدهد.
برخی از تفاوتهای بین پراکندگیهای صنعتی شرکتهای
تحت مدیریت کارگران و ســایر بنگاهها نیز ممکن است به
دلیل عوامل تاریخیای باشــد که به راهانــدازی گروههای
تعاونی در صنایع خاص منجر شده است.
پادیوینسکی و اســتوارت ( )2009متوجه شدند که در اوایل
دهه 1980تمرکز بیشتری بر ایجاد شرکتهای تحت مدیریت
کارگران نسبت به ایجاد شرکتهای متعارف در انگلیس وجود
داشت .نسبت بیشتری از تعاونیها در صنعت کفش و پوشاک
و در زمینه کاغذ ،چاپ و نشر ،دو صنعت برجسته شده توسط
اســترین و همکاران ( )1987به عنوان صنعت ســنتی برای
شــرکتهای تحت مدیریت کارگران در انگلستان ایجاد شد.
فرانسه نیز پیرو سنت تاریخی تعاونیهای آنارشیستی بهطور
ســنتی بر تعاونیهای کارگری در چاپ و نشــر تمرکز داشته
است و در بخش ساختوســاز به عنوان تعاونیهای کارگری
از تسهیالت ترجیحی قراردادهای دولتی بهرهمند شدهاند.
آراندو و همکاران ( )2012با دادههای مربوط به ســرزمین
باسک (اسپانیا) نشــان میدهند تعاونیهای کارگری بیشتر
در صنایعی شکل گرفتهاند که در آنها تعاونیهای بیشتری
وجود دارد .پروتین ( )2006الگوی مشابهی را در فرانسه پیدا
میکند :چون تعداد بیشتر تعاونیهای کارگری منجر به ایجاد
تعداد بیشتر آنها میشود .کمبود اطالعات موجود در اکثر
کشــورها در مورد تعاونیهای کارگری موانعی را برای ورود
به موضوع ایجاد میکند ،زیرا کارآفرینان اغلب تصور اندکی
از چیســتی یک تعاونی و چگونگی ایجاد یک تعاونی دارند.
تعاونیهای کارگری موجود ،نمونهای برای نشــان دادن این
امر هستند که چگونه کارآفرینان با شرکتهای تحت مدیریت
کارگران میتوانند کســبوکارهای ماندنی و بادوامی ایجاد
کنند .آشنایی با شرکتهای تحت مدیریت کارگران که بیشتر
آنها در تولید فعالیت میکنند نیز به برخی از پراکندگیهای
جغرافیایی تعاونیهای کارگری مربوط میشود .در جایی که
شــرکتهای تحت مدیریت کارگران وجود دارند ،بانکهای
محلی با احتمال بیشــتری با فرم کسبوکار و خود تعاونیها
آشنا شده و ممکن اســت نمایندگیهای پشتیبانیکننده را
تشکیل دهند .در ایاالت متحده ،اســراییل و اسپانیا ،ایجاد
تعاونیهای جدید کارگری با تعداد شــرکتهای موجود در
همان نوع (تعاونی یا شرکتهای متعارف) در منطقه ارتباط
مثبتی دارد.
خلق تعاونیهای کارگری نیز به صورت بسیار واضح در مقابل
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

سازماندهی تقسیم قدرت بین
مدیران ارشد و سایر کارکنان
است (مراجعه شود به مشارکت
جان لوئیس.)2015 ،
 - 7به جز سایر موارد مشخص
شده ،آمار کلی در این بخش
برگرفته از محاسبات نویسنده از
دادههای ارائ ه شده به ترتیب از
منابع زیر است:
برای انگلستان از سال 2015
( )ONSبرای سال  2014و
برای شرکتهای بزرگ از سال
 )BIS( 2012برای سال ،2012
برای ایاالت متحده از اداره
آمار ایاالت متحده سال 2015
برای سال  ،2012برای فرانسه
از سال  )Insee( 2015برای
سال  2013به استثنای سهم
شرکتهای دارای کمتر از 20
کارمند که مربوط به سال 2007
است و برای اسپانیا از سال
 )INE( 2015برای سال 2014
 - 8این میانگینها برای
شرکتهای ثبت شده
توسط سیستم وزارت کار و
تامیناجتماعی سال 2014
است .تنها حدود نیمی از
تعاونیهای کارگری متعلق به
این سیستم هستند ،و بقی ه آنها
تحت پوشش سازمان دیگری
عمل میکنند .بااینحال ،به
نظ ر میرسد که رقم ارائه شده
برای کل اشتغال در تعاونیهای
کارگری از سوی کنفدراسیون
تعاونیهای کارگری اسپانیا
( ،)n.d COCETA.از تعداد
متوسط ارائه شده توسط
تعاونیهای کارگری سیستم
تامیناجتماعی استفاده میکند.
9 - Burdín and Dean
)(2009

 - 10ارقام از دادههای ارائه شده
توسط موسس ه ملی آمار ()INE
در سال  ۲۰۱۵و وزارت کار و امور
اجتماعی ( )۲۰۱۴محاسبه شده
است .دادههایی از همان منبع
نشان میدهد که میانگین تعداد
اولیه اعضای جوامع کارگری
جدید ایجاد شده همانند
تعاونیهای کارگری است .با
این حال ،تعداد میانگین اعضای
جوامع کارگری ( 6نفر) کمتر
از تعاونیهای کارگری هستند،
شاید به این دلیل که میانگین
عمر تعاونیها بیشتر است.
جوامع کارگری یک فرم جدید
شرکتی است که تنها در اواخر
دهه  1990آغاز شد.
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