در دو دهه گذشــته ،دسترسی به
دادههای بزرگ و مقایسهای ،امکان
نتیجه
مقایســه سیســتماتیک میــان
تعاونیهــای کارگــری و ســایر
شــرکتها را فراهم کرده است .در
این مقاله این دادهها مورد استفاده
قرار گرفته تا آنچه که تا به حال به عنوان «واقعیات کلی» در
مورد تعاونیهای کارگری تصور میشد ،دوباره مورد بررسی
قرار گیرد .شواهد ارائه شده در این مقاله تصویر نسبتا متفاوتی
از دیدگاه رایج پذیرفتهشــده درباره تعاونیهای کارگری به
عنوان کسبوکارهای کوچک ،تخصصی ،کمسرمایه و نسبتا
غیرجذاب ترســیم میکند .ما باید در دیــدگاه خود درباره
تعاونیهای کارگری تجدیدنظر کنیم .تعاونیهای کارگری از
سایر شرکتها بزرگتر هستند و لزوما سرمایه کمتری ندارند،
هرچند ممکن است بیش از ســایر شرکتها اغلب در صنایع
کمتر سرمایهبر ایجاد شده باشند ،اما در موارد چیزهای دیگر
برابر هستند .آنها در بیشتر صنایع وجود دارند و تفاوت آنها
با شرکتهای متعارف در پراکندگیهای صنعتی از یک کشور
به کشور دیگر متفاوت است.
شواهد بینالمللی نشــان میدهند تعاونیهای کارگری حتی
در صنایع ســرمایهبر نیز حداقل به اندازه سایر شرکتها عمر
میکنند .شرکتهای تحت مدیریت نیروی کار احتماال مولدتر
هستند و ممکن اســت در دورههای رکود اقتصادی مشاغل را
بهتر از شــرکتهای متعارف حفظ کرده و مشاغل پایدارتری
ایجاد کنند .بنابراین ترویج تعاونیهــای کارگری میتواند به
بهبود اشتغال محلی و به دنبال آن مصارف بهداشتی و اجتماعی
و درآمد مالیاتی منجر شود (پروتین .)2014
کنترل کارگری به عنوان غیرمعمولترین ویژگی تعاونیهای
کارگری میتواند در توضیح یافتههایی که در باره بهرهوری،
سرمایهگذاری ،سطوح اشتغال و پرداختها در اینجا مطرح
شد ،امری کلیدی باشد .تصور بر این است که اعمال کنترل
کارکنان برای افزایش بهرهوری ،در یک شرکت تحت مدیریت
نیروی کار و شــرکتهایی که کارکنانش مالک آن هستند،

عالوه بر تعدیل حقــوق جهت حفظ مشــاغل ،قابل درک و
مناسب است .کارکنان عضو شرکت تصمیم میگیرند که به
امید دستیابی به ســود آتی ،درآمد خود را تعدیل کنند (در
حالی که برای یک شــرکت متعارف ،جلب موافقت کارکنان
برای کاهش حقوق در ازای حفظ شغل دشوار است ،زیرا در
بوکار ،صاحبان شرکت هیچ انگیزهای
زمان بهبود شرایط کس 
برای افزایش حقوق آنها ندارند).
یک شغل بخصوص در یک تعاونی کارگری احتماال ارزشمند
است ،زیرا این شغلی است که کارکنان در تصمیمگیریهایی
که به خطر انداختن اشــتغال را تحت تاثیــر قرار میدهند،
حرفی برای گفتن دارند .تمرکز کارکنان بر امنیت شغلی در
تعاونیهای کارگری میتواند انباشت سرمایه متعلق به جمع
را با بازگشت سود بسیار خوبی که باالتر از حداقل مورد نیاز
قانونی در ایتالیا و فرانسه است و یا در نظامنامه تعاونیها در
موندراگون مشخص شده است ،توضیح دهد .این اندوختهها را
میتوان برای حفظ حقوق و مشاغل مورد استفاده قرار داد .در
بوکارهای متعارف،
نتیجه ،تعاونیهای کارگری نسبت به کس 
سود بیشتری را در شرکت نگه میدارند (زوی .)2005
برخی از شواهد ارائه شده در این مقاله مربوط به تعداد کمی از
کشورها یا مراحل خاصی در چرخه کسبوکار است و نیاز به
تکرار بیشتر دارند .با این حال با اطمینان میتوان به این نکته
اشاره کرد که جدا از بودن در هر شــکل خاص از کسبوکار
که تنها متناسب با شرایط خاص است ،تعاونیهای کارگری با
نوعی شرکت با کارایی باال جایگزینی جدی برای همه یا طیف
گستردهای از صنایع و به صورت بالقوه پایدارتر از شرکتهای
متعارف را تشکیل میدهند .با این حال ،تعاونیهای کارگری
بوکار را نمایندگی میکنند،
یک قسمت بسیار کوچک از کس 
زیرا تعــداد کمی از آنها ایجاد شــدهاند .بــه منظور طراحی
استراتژیهایی برای غلبه بر این مانع ،باید تجارب موفق ایتالیا
و اسپانیا را عمیقتر بررسی کنیم ،جاهایی که بخش تعاونی
کارگری در مقیاسی متفاوت نســبت به مجموع بخشهای
تعاونیهای کارگری انگلیس و فرانســه رسیده و صدها هزار
نفر را در استخدام دارد.
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

نقش تاتیرات رشد فناوری و
تحوالت گسترد ه تکنولوژی در
کسبوکار
عرصههای تولید و 
را هم مدنظر قرار داد که نوعی
بیکاری ساختاری را در اقتصاد
سرمایهداری ایجاد کرده و چرخه
کالسیک رونق  -رکود در اقتصاد
سرمایهداری را با چالش مواجه
کرده است ،به گونهای که در
موارد متعدد در دوران رونق
نیز نهتنها شاهد افزایش سطح
اشتغال نیستیم ،بلکه شواهد
مختلف نشان از کاهش سطح
اشتغال دارند .با توجه به اینکه
فناوری میتواند سه تاثیر اساسی
و مهم بر بهبود کیفیت محصول،
سرعت تولید آن و کاهش بهای
تمامشد ه آن برای شرکتهای
متعارف (سرمایهداری) داشته
ی را که
باشد ،شرکتهای تعاون 
به حفظ سطح اشتغال پایبند
هستند ،برای رقابت با آنها در
شرایط دشواری قرار میدهد
و این یکی از دالیل عینی و
مهمی است که گویای آن
است امید به غلبه بر اقتصاد
سرمایهداری از طریق توسعه
تعاونیها در ساختار مناسبات
سرمایهداری که ریشهای
تاریخی دارد ،تصوری غیرواقعی
و غیرعلمی است .میتوان و
باید از توسع ه تعاونیها برای
استفاده از مزیتهای آنها در
جامع ه سرمایهداری دفاع کرد،
اما نباید به این توهم دامن زد
که گویا میتوان از این طریق بر
ساختار مناسبات سرمایهداری
و شرکتهای بخش خصوصی
و قدرت سیاسی ،حقوقی و
اقتصادی آنها غلبه و موفق
به بنای جامعهای انسانی شد
(مترجم).
27 -Magne 2014
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