
La globalització, que no és altra cosa
que el vigent capitalisme neoliberal,
es troba sens dubte a l’origen de les
notables desigualtats entre els països
del Nord i del Sud i també és en gran
manera responsable de les importants
bosses de pobresa que hi ha al món
desenvolupat. La principal raó d’a-
quest procés rau en la clara separació
entre les rendes provinents del tre-
ball, sovint ben precàries, i les del
capital, que s’engrandeixen dia a dia
sobretot amb la seva dimensió inter-
nacional.

Quan es constaten aquestes situa-
cions alguns es lamenten de l’absència
d’un sistema econòmic alternatiu. És

possible que no n’hi hagi cap com a
model sencer, però és evident que
tenim eines bàsiques per edificar-lo, i
les cooperatives en són una de fona-
mental. Efectivament, les cooperati-
ves, en unir treball i capital, aporten
una visió social de l’economia que l’a-
llunya del lucre com a objectiu princi-
pal i la fa centrar en les persones. 

La identificació del capital i del tre-
ball en una mateixa persona evita
d’entrada una de les temptacions més
freqüents en el món industrialitzat,
com és la de la deslocalització, ja que
resulta ben difícil que desenes o cen-
tenars de treballadors es desplacin
cap a una nova ubicació del seu esta-

3 -

Arcadi Oliveres i Boadella,
professor del Departament
d’Economia Aplicada de la UAB

La globalització econòmica i 
el el paper de les cooperatives

…les
cooperatives, 

en unir treball i
capital, aporten
una visió social

de l’economia
que l’allunya del

lucre com a
objectiu

principal i la fa
centrar en les

persones



bliment en països llunyans. Amb això
s’eviten lògicament situacions d’atur
que sovint provenen de desplaça-
ments d’empreses deguts no tant a la
manca de feina sinó més aviat a la
recerca de la maximització del be-
nefici.

Un altre element favorable que cal
trobar en les cooperatives és que, en
tractar-se de l’agrupació de diferents
socis en condicions d’igualtat, resulta
molt difícil trobar grans disparitats
salarials com les que es donen sobre-
tot a la gran banca i a les empreses
transnacionals. Recentment, per
exemple, s’ha pogut constatar a la
premsa com, en el cas espanyol, les
remuneracions dels executius de les
empreses que configuren l’Ibex 35
borsari representen, de mitjana, uns
ingressos seixanta vegades més grans
que la mitjana dels treballadors de
l’Estat.

Les cooperatives solen aportar, d’altra
banda, un element que no resulta
fàcil de trobar en la vida empresarial,
com és el de la democràcia. La presa
de decisions col·lectiva dins d’un sis-
tema que acostuma a destacar per la
seva verticalitat és quelcom que val la
pena tenir present i que pot donar
lloc a respostes sovint no plantejades
per les empreses convencionals.
Recordem, si més no, el cas produït
l’any 1983 a la cooperativa més
important de l’Estat espanyol com és
el Complejo Cooperativo de Mon-
dragón (CCM). En aquell moment
el complex donava feina a uns 35.000
treballadors, però la crisi industrial
generalitzada semblava obligar a
reduir en un 15% la plantilla, rebai-

xar-la fins a unes 30.000 persones. La
proposta democràtica dels que hi tre-
ballaven fou, però, la de no acomia-
dar a ningú i repartir entre tots el
problema reduint a tothom el salari
en un 15%. És convenient saber, a
més a més, que posteriorment els

vents es giraren d’una manera més
favorable i que a hores d’ara el CCM
ja ocupa gairebé 80.000 persones, la
qual cosa demostra que també les
cooperatives poden tenir dimensions
força considerables.

D’una manera col·lateral val també la
pena destacar que les cooperatives en
la majoria de vegades solen oferir una
bona transparència informativa,
mantenen codis de conducta regula-
dors de la seva activitat, potencien i
respecten el paper de la dona i es tro-
ben properes a iniciatives que dignifi-
quen l’economia, com poden ésser el

comerç just, les finances ètiques i les
empreses de reinserció social. Tam-
poc no s’ha d’oblidar, malgrat que no
sovintegi tant, la possible integració
vertical de diferents sectors d’activitat
en els quals es mouen les cooperati-
ves, com el comerç i el consum, la
indústria, les finances, els transports,
les mútues de salut, els habitatges i
l’ensenyament. 

A escala mundial no podem pas ésser
pessimistes sobre el futur de les coo-
peratives. Es calcula que en les coope-
ratives hi treballen uns 400.000.000
de persones arreu del món. Si hi afe-
gim per cada una d’elles 1,5 persones
que en depenen, ens trobarem amb
1.000.000.000 de persones, és a dir
gairebé la sisena part de la humanitat,
embrancades en aquesta opció d’acti-
vitat econòmica. 

Als Països Catalans, les cooperatives
són fruit d’una llarga tradició que
prové del segle XIX i que troba la
seva màxima expressió durant la
Segona República i les col·lectivitza-
cions que se’n derivaren en els darrers
mesos anteriors a la Guerra Civil.
Pensem que fins i tot l’antic president
Tito de Iugoslàvia basaria el seu siste-
ma d’autogestió en l’aprenentatge fet
a Catalunya quan pertanyia a les Bri-
gades Internacionals. Més tard, ara fa
justos 40 anys, va néixer la Coopera-
tiva Abacus, de referència en el món
de l’ensenyament i de la cultura. A
hores d’ara, i a les Balears, les coope-
ratives d’ensenyament han fet de la
solidaritat, el desenvolupament i la
justícia elements de referència del seu
treball. No ens ha de faltar, doncs,
l’esperança.
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