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میانگین و در  50درصد از آنها
بیشتر از میانگین است.
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2012
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1977
23 - Navarra 2013,
Alzola et al 2010
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 - 25عامل کلی بهرهوری،
سرمایه شرکت و همچنین
نیروی کار آن را مورد توجه قرار
میدهد .این مطالعات ،تفاوت
تولید در بین این دو نوع شرکت
را زمانی که میزان اشتغال
شرکتها ،میزان سرمای ه آنها،
صنایع و سایر عوامل مرتبط با آن
در نظر گرفته میشود ،برآورد
میکند.
 - 26دورههای رونق و رکود در
اقتصاد کالسیک سرمایهداری و
با تصویری که از بازار آزاد و دست
نامریی تنظیمکننده در این بازار
از آن ارائه میشود ،از شاکلههای
اساسی نظری ه اقتصادی
سرمایهداری است و بنیانهای
نظری آن اساسا متعلق به دوران
قبل از شکلگیری سرمایه
انحصاری است .با شکلگیری
سرمای ه انحصاری نه دست
نامریی تنظیمکنند ه بازار برای
به تعادل رساندن مجدد عرضه و
تقاضا به درستی عمل میکند و
نه دورههای متوالی رونق و رکود
به شکلی که در اقتصاد کالسیک
تدریس میشود ،اتفاق میافتد.
نگاهی به تداوم رکود در اقتصاد
جهانی بعد از بحران آغاز شده از
سالهای  ۲۰۰8-۲۰۰7گویای
این حقیقت است که انتظار
رونق بالفاصله پس از رکود نیز
چندان سازگار با واقعیت نیست.
به عالوه در این ارتباط باید حتما
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تعاونیهای کارگری بسیار کارآمدتر است .فخفخ و همکاران
( )2012نشان میدهند که شــرکتهای معمولی در صنایع
مختلف اگر خود را با شیوه ســازماندهی تولید شرکتهای
تحت مدیریت کارکنان سازگار کنند ،با سطح جاری اشتغال
و سرمایه خود میتوانند بیشتر تولید کنند .در مقابل ،آنها
دریافتند که تعاونیهای کارگری همواره با تکنولوژی موجود
خود ،حداقل همانند شرکتهای متعارف تولید میکنند.
اشتغال و تنظیمات پرداخت
چهار مطالعه ،واکنشهای شرکتهای تحت مالکیت کارگران
و سایر شرکتها را با تغییرات در شرایط بازار مقایسه میکند.
کریگ و پنکاول ( )199۲ ،199۳شرکتهای تخته سهالی
ایاالت متحــده آمریکا در شــمال غربی اقیانــوس آرام در
سالهای  1968 -۸۶را بررسی میکنند ،پنکاول و همکاران
( )2006یک نمونه بســیار بزرگ از شــرکتهای متعارف و
شــرکتهای تعاونی در ســالهای  1982 -94را در ایتالیا
بررســی میکنند .بوردین و دین ( )2009کل شــرکتها
(تعاونیهای کارگری و سایر شرکتها) را در سالهای 1996
تا  2005در اروگوئــه مطالعه میکننــد .بهرغم تفاوتهای
موجود در مقررات تشــکیل تعاونی در بین این کشــورها،
یافتههای آنها بهطور قابل مالحظهای از سازگاری برخوردار
است.
شرکتهای معمول اشــتغال را برای واکنش به تغییرات
قیمت محصوالت و شوکهای تقاضا تعدیل میکنند (در
مطالعه اروگوئه پرداخت حقوق و دســتمزد را نیز تعدیل
میکنند) .تعاونیهای کارگری پرداخت حقوق ودستمزد
را (نه اشــتغال را ) در واکنش به تغییر قیمت کاال تعدیل
میکنند( .در اروگوئه تنهــا حقوق پرداختی به اعضا تغییر
میکند و میزان این تغییر بسیار بیشتر از نرخهای پرداخت
در شــرکتهای متعارف اســت) .تعاونیها در واکنش به
شوکهای تقاضا ،حقوق پرداختی را بیش از اشتغال تعدیل
میکنند و تعدیل اشتغال در آنها کندتر و محدودتر از سایر
شرکتهاست .این یافتهها به این معنا است که شرکتهای
تحت مدیریت کارکنان ممکن است در دورههای رشد کمتر
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

از سایر بنگاهها استخدام کنند ،اما مهمتر آن است که آنها
در دوره رکود نیز میتوانند مشاغل را بهتر حفظ کند.
الزم به ذکر اســت که از این نتایج در مــورد میزان درآمد
نسبی و اشــتغال در تعاونیهای کارگری و سایر شرکتها
نمیتوان نتیجهای درباره نسبت سطوح پرداخت و اشتغال
در تعاونیهــای کارگری و ســایر شــرکتها گرفت ،زیرا
در تعاونیهای کارگری پرداخت شــامل سود تعاونی هم
میشــود .شــواهد فراوانی نیز حکایت از آن دارند که در
ایتالیا و فرانســه وقتی وضعیت کسبوکارها خراب است،
تعاونیهای کارگری اولین کاری که قبل از کاهش حقوق
و دستمزد انجام میدهند ،از سود انباشته و تقسیم نشده
خود برای این منظور و در جهت حفظ ســطوح اشتغال و
پرداختها اســتفاده میکنند .از این رو ،سطوح پرداخت
نســبی در دو بخش احتماال بســتگی بــه مرحله چرخه
کسبوکار (رونق  -رکود) دارد.
این تغییرات احتمالی ممکن اســت یافتههای متناقضی
از مطالعات بســیار محدودی را که برای مقایســه سطوح
پرداخت حقوق به کارگران در شرکتهای تعاونی کارگری
و شرکتهای متداول انجام شده است ،تصریح کند ،اینکه
برخی از مطالعات پرداختهای باالتر در تعاونیها را نشان
میدهند (بارتلت و همــکاران  ،۱۹۹۲بوردین  )۲۰۱۵و
دیگران دستمزد ســاعتی برابر در دو گروه از شرکتها را
نشــان میدهند (مگنه  ، )۲۰۱۴یا پرداختهای پایینتر
در تعاونیهــای کارگری را (پنکاول و همــکاران ،۲۰۰۶
کلمنته و همکاران  ،)۲۰۱۲بورنتین ( )2015در اروگوئه،
مگنه ( )2014در فرانسه و تا حدودی کلمنته و همکاران
( )2012در اسپانیا نیز مشــاهده میکنند که تعاونیهای
کارگری بیشتر از شــرکتهای متعارف برخوردار هستند.
مطالعات بوردین در اروگوئه ( ،)۲۰۱۵مگنه در فرانســه
( )۲۰۱۴و تا حدودی مطالعه کلمنته و همکاران ()۲۰۱۲
در اســپانیا نیز نشــان میدهند که تعاونیهای کارگری
از تساویگرایی بیشتری نسبت به شــرکتهای متعارف
برخوردارند.

