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جدول شماره 3

 :مبداء ایجاد شرکت ،فرانسه( 1997-2001 ،درصد از شرکتها)
تعاونیهای کارگری
ایجاد کل شرکتها

از مبداء
84
63.5

از دگرگونی شرکتهای متعارف سالم
9.4
16.1

از نجات دادن شرکتهای متعارف از شکست
۶/۶
20.4

مبداء :بهدستآمده از دادههای فدراسیون تعاونیهای مشترک کارگری فرانسه ()CG Scop
و اداره آمار فرانسه ()Insee
2009, Díaz-Foncea and
Marcuello 2015

«اودو استابر» (,Udo Staber
 )1989هیچ شواهدی از
عدم تقارن برای شکلگیری
تعاونیهای کارگری در کانادا
آتالنتیک پیدا نمیکند ،اما
روششناسی مورد استفاده در
مقاله استحکام چندانی ندارد.

13 - Pérotin 2006,
Arando et al 2009, DíazFoncea and Marcuello
2015
)14 -(Ben-Ner 1988
15 - Ben-Ner 1984,
Miyazaki 1984
16 - Furubotn and
Pejovich 1970, Vanek
1977

 - 17نمونههایی از مقررات
در برابر مشکالت انحطاط
عبارتند از :در تعاونیهای
کارگری )Mondragon( -
حداقل  75درصد از کارگران
باید عضو باشند؛ در فرانسه،
اعضای غیرعضو مانند اعضا
در سود شریکند و در ایتالیا،
انگیزههای مالیاتی بسیاری
از تعاونیهای کارگری را در
جهت توزیع ارزش اضافی در
قالب افزایش دستمزد -که
به نفع کارکنان غیرعضو نیز
هست – هدایت کرده و تمام سود
حاصل شده را در شرکت حفظ
میکند (.)2010 ,Alzola et al
تعاونیهای کارگری در فرانسه
مانند انگلستان ،ایتالیا و اسپانیا،
به طور سنتی یک«قفل دارایی»
( )asset lockنیز داشتهاند که
در صورت بسته شدن شرکت،
داراییهای خالص تعاونی به
یک تعاونی دیگر ،یک موسسه
تعاونی یا یک خیریه واگذار
میشود.
18 - Bartlett et al, 1992,
Pencavel et al, 2006,
Maietta and Sena, 2008

 - 19نویسنده در اینجا به جای
کلمه ( )averageبه معنای
میانگین از ( )medianکه به
معنای میانه است ،استفاده کرده
که نادرست به نظر میرسد و به
همین دلیل در ترجمه اصالح
شد (مترجم).
 - 20میزان سرمایه بهازای هر
یک از کارکنان در  50درصد
از شرکتهای تعاونی کمتر از

62

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

چرخه خلق شرکتهای معمول در ایاالت متحده ،اسراییل،
فرانسه و اسپانیا اســت .افزایش بیکاری ممکن است منبع
بزرگتری از کارآفرینان بالقوه را بنا بــه ضرورت ایجاد کند.
همچنین ممکن اســت فرصتهایی را ماننــد پرداختهای
اضافی ایجاد کند و گاهی وقتها در برخی کشورها همچون
فرانسه و اســپانیا در زمانهای مختلف در چند دهه گذشته
ممکن اســت مزایای بیکاری و برخی مزایــای مالیاتی برای
راهاندازی شرکتهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.
به نظر نمیرســد آنگونه که فرض شــده ،تعاونیهای جدید
به طور گســتردهای ناشــی از نجــات دادن شــرکتهای
شکستخورده از سوی کارگران است (بن نر  . )1988گرچه
تملک نجاتبخش شــرکتها از طریق خرید آنها از سوی
کارکنان اغلب در طول دوره رکود بهطور گستردهای تبلیغ
میشود .این روش تشــکیل یک تعاونی نســبتا نادر بهنظر
میرســد .حداقل در فرانســه که دادهها در دسترس است،
ایجاد تعاونیهــای کارگری در نتیجه تملک شــرکتهای
شکستخورده از سوی کارگران ،کمتر از به وجود آمدن سایر
شرکتهای متعارف است.
جدول  3نشــان میدهد کــه در طول ســالهای  1993تا
 2001اکثریت قریب به اتفــاق تعاونیهای کارگری که تازه
در آن کشور شــکل گرفتهاند ،از ابتدا ایجاد شدهاند .نسبت
تعاونیهایی که ناشــی از خرید یک شرکت (چه یک شرکت
شکست خورده یا ســالم) بودهاند ،بهطور کلی کمتر از نصف
شرکتهای فرانسوی ایجاد شــده با این مبداء بود .در حال
حاضر اداره آمار فرانســه از روش متفاوتی برای اندازهگیری
ایجاد شرکت از طریق تملک استفاده میکند که درصد قابل
توجه کمتری از کل شــرکتهای جدید را به خرید منتسب
میکند .در ســال  2014بهرغم رکــود اقتصادیای که پس
از بحران مالی ســال  2008اتفاق افتاد ،ایجــاد تعاونیهای
جدید کارگــری به عنــوان راه نجات یک شــرکت متعارف
شکســتخورده ،تنها  12درصد از کل تعاونیهای کارگری
جدید در فرانسه را تشکیل میدادند.
با اینکه تعاونیهــای کارگری آنگونه کــه «بننر» ()1988
فرض کرده بود ،بیشتر در خالف جهت چرخه به وجود آمدن
از سایر شرکتها ایجاد شدهاند .با این وجود ،آنها در ارتباط با
بسته شدن شرکتها و در جهت بهبود ایجاد نشدهاند .حداقل
در فرانســه ،اثر چرخه کسبوکار در بســته شدن شرکتها
بین تعاونیهای کارگری و ســایر شــرکتها مشــابه است
(پروتین  .)2006بهطور کلی ،همانگونه که مشاهده کردیم،
شواهد موجود نشان میدهند که شرکتهای تحت مدیریت
کارگران حداقل به اندازه شرکتهای معمولی عمر میکنند.
الزم به ذکر است بیشتر شواهد در مورد طول عمر شرکتها از
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

کشورهایی است که به هر حال در آنها تعاونیهای کارگری
با قوانینی راهاندازی شــدهاند که در مقابل دو نوع شکســت
شناسایی شده بهوسیل ه تئوری اقتصادی مانع ایجاد میکنند.
این دو نوع شکست عبارتند از :مرگ ناشی از انحطاط در قالب
سرمایهداری و سرمایهگذاری کم.
انحطاط (انقراض) شرکت زمانی رخ میدهد که نسبت اعضا
در میان کارکنان تعاونی کاهش مییابد تا آنجا که شرکت در
تمامی مقاصد و اهداف تبدیل به یک شرکت متعارف میشود.
اگر اعضایی که در شــرکت باقی میماننــد ،به منظور حفظ
سود بیشتر برای خود ،به جای هر عضوی که شرکت را ترک
میکند ،یک پرسنل غیرعضو جایگزین کنند ،این امر ممکن
اســت اتفاق بیفتد (بننر  .)1984بهویژه تعــدادی از موارد
انحطاط و خلع ید ،نهفقط در ایــاالت متحده نیز وجود دارد
(زمانی که تعاونی در بازار سهام به یک شرکت متعارف تغییر
جهت میدهد ،چنانکه در بازار سهام شــناور شده یا به یک
مالک متعارف فروخته شده باشد)( ،به عنوان مثال نگاه کنید
به پنکاول ۲۰۰۱ ،و  .)۲۰۱۳در نظامنامه بیشتر تعاونیهای
کارگری اروپایی ،مقرراتی در برابر این مشکالت وجود دارند
و اغلب به درخواست جنبش تعاونی در قانون تعاونی تعریف
شدهاند .تعجبآور نیست که «اســترین و جونز» ()1992
هیچ مدرکی از انحطاط شــرکتهای تعاونی در فرانسه پیدا
نمیکنند .شواهد در دسترس ،فرضیه دیگر شکست پیشنهاد
شده توسط نظری ه اقتصادی یعنی کمبود سرمایهگذاری را نیز
پشتیبانی نمیکنند.
مطالعات متعدد نشان میدهند که
میانگیــن ســرمایهبری (یعنــی
سرمایهبری و
داراییهای ثابت به ازای هر یک از
سرمایهگذاری
کارکنان) در تعاونیهای کارگری
پایینتــر از شــرکتهای متعارف
است (بارتلت و همکاران ،۱۹۹۲ -
پنکاول و همکاران ،۲۰۰۶ -ماییتا و ســنا .)۲۰۰۸ -با این
حال ،پنکاول و همــکاران ( )2006دریافتند کــه در ایتالیا
میانگین ســرمایه به ازای هر یک از کارکنان در تعاونیهای
کارگری باالتر است .عالوه بر این ،آنها درمییابند که مقادیر
این نسبت در تعاونیها از پراکندگی بیشتری برخوردار است
که نســبتهای باالتری از هر دو گروه شرکتهای با سطوح
بسیار کم و بسیار باالی سرمایهبری را در اختیار دارند.
تحقیقات «فخفخ» و همکاران ( )2012در یک گروه صنعتی
گسترده نشان میدهد که سرمایهبری شرکتهای معمولی
نســبت به تعاونیهای کارگری در ســه گروه صنعتی باالتر
است ،اما تفاوت معناداری در ارتباط با این شاخص بین دو نوع
شرکت در چهار گروه صنعتی دیگر وجود ندارد.
فرضیــه ســرمایهگذاری کــم ،پیشبینی میکنــد توان
ســرمایهگذاری تعاونیهای کارگری که بــه طور جمعی در
مالکیت کارکنان خود هســتند و بســته بــه وضعیت مالی
داخلی ،به دلیل کمبود حقوق مالکیت اعضا کاهش مییابد.
هنگامی که آنها شرکت را ترک میکنند ،ادعایی برای سود
آتی نمیکنند ،زیرا آنها از سهامی برخوردارند که احساس
میکنند ارزشــمند هســتند و چنانچه بازار سرمایه کارآمد
باشد ،ارزش فعلی سود آتی را بازتاب میدهند (رجوع شود به
فاروبوتن و پژوویچ  ۱۹۷۰و وانک .)۱۹۷۷

