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RESUMEN ABSTRAn 

Como consecuencia del fuerte nivel 
de paro estructural y, por consiguiente, 
la falta de perspectivas de encontrar una 
nueva ocupación, ciertos colectivos de 
trabajadores con riesgo a engrosar las 
fdas del paro, han optado,'en el curso 
de estos últimos años, por la adquisi- 
ción de empresas en dificultades y su 
posterior organización en empresas de 
trabajo asociado (sociedad cooperativa 
de trabajo asociado y sociedad anónima 
laboral), con el objetivo de. mantener 
un lugar de trabajo. 

En este artículo se analizan y evaluan 
las distintas estrategias jurídicas utiliza- 
das por estos trabajadores en el momen- 
to formal de adquisición de una empresa 
en dificultades así como las estrategias 
empresariales que deben aceptar, al me- 
nos, en la primera fase de ensayo de 
"salvación" de la empresa bajo su res- 
ponsabiiidad. 

In the last few years, as a result of 
the high structural unemployment leve1 
and the subsequent lack of reemploy- 
ment prospects, some groups of workers 
who are at risk of being made redundant 
have chosen to take over businesses 
facing failure and later to run them 
a worker-associate firms (industrial 
co-operative and worker-run limited 
companies) with the aim of there 
by holding on to their jobs. 

This report studies ans assesses 
both the vanety of legal procedures 
adopted by such workers at the time 
of oficial take over and the business 
poiicies they should later undertake, 
at least in the early tnal phase of 
"salvaging" the firm under their con- 
trol. 



Análisi de les diferents estratkgies emprades 

pels treballadors que opten per la compra 

d'una empresa en dificuitats: 

L'impacte de la recessió internacional i la persistencia de desequi- 
libris econornics importants situen Espanya en una difícil posició, exis- 
tent des de mitjans dels anys setanta. La major taxa comparativa de 
creixement que, en termes generals, Espanya manifesti en epoques an- 
tenors en relació amb d'altres pafsos d'economia industrialitzada avan- 
cada no s'ha mantingut des d'aleshores. ContrAriament, des de 1974 a 
1982, el creixement del PIB real fou de promig, d'un 1 ,S per 100 anual, 
mentre que en la zona de I'OCDE va registrar-se un creixement del 2,2 i 
en els paisos membres europeos aquest fou del 1,8 per cent. 

Aquest feble creixement de la producció espanyola s'ha simulta- 
niejat amb una espectacular degradació del mercat de treball. L'atur ha 
pasat d'un 3'25 per cent de la població activa en 1975 a superar el 19 
per cent en 1984. Aquesta contracció dels llocs de treball s'ha reflectit, 
així mateix, en un augment de la duració de I'atur. La proporció de per- 
sones, el període d'atur de les quals és superior a I'any i mig, va arribar a 
ésser del 49 per cent del nombre total d'aturats a finals de 1982 contra 
un 17 per cent en 1975. 

Per tal d'enfrontar aquesta realitat laboral configurada per elevades 
taxes d'atur, el qual es caracteritza, alhora, de llarga durada, en aquests 
darrers anys han ressorgit o han pres més importancia tot un conjunt de 
mesures i d'organitzacions de treball que havien entrat dins d'una certa 
marginalitat. Concretament, ha comportat la dinamització de formes 
ju'rídiques corresponents a associacions de treball com són les societats 
anonimes laborals i les societats cooperatives de treball associat per 
part, entre d'altres, de certs col.lectius de treballadors en risc de trobar- 
se engreixan t les files d'aquest atur de llarga durada. 

* Aquest article recuU alguns dels aspectes tractats en la tesi doctoral de Vidal i Martínez, 
l. Oisi Economica i tmnsformaeions en el mercat de mball: L Ússociaeionisme de treballa a- 
talunya (mirneo). Universitat de Barcelona, Barcelona, 1984. 
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Es en funció d'aquesta realitat, doncs, que estructurem aquest arti- 
cle en dues parts pnncipals. En la primera, analitzem i avaluaem les es- 
trategies jurídiques emprades pels treballadors que opten per la compra 
d'una empresa en dificultats i que ho fan amb I'objectiu fonamental de 
perllongar el seu lloc de treball per tal de coneixer en una segona part, 
on I'objectiu d'aquests treballadors sera la recuperació de la viabilitat 
economica de I'empresa, I'estratkgia empresarial que han d'acceptar 
en la primera fase de funcionament de I'empresa sota la seva responsa- 
bilitat. 

Una de les reaccions a aquesta manca de perpectives laborals en 
aquests darrers anys és la compra d7empreses en dificultats per part dels 
seus propis treballadors amb I'objectiu d'evitar el tancament de la fabri- 
ca i d'assajar el mantenirnent d'uns llocs de treball. 

Tanmateix, aquest simple acte jurídic de compra d'una societat 
comporta una reestructuració de I'empresa a partir de dos mecanismes 
distints: 

- reducció de la plantilla de treballadors en el curs del procés de 
compra que permet una disminució de la importancia del cost 
de treball dins I'estructura de costos de producció; i 

- disminució o desapanció d'una part important del passiu de la 
socie tat. 

a)  Reducció de la plantilla de treballadors 

En I'actualitat, tota compra d'empresa per part dels propis tre- 
balladors va acompanyada d'una reestructuració de plantilla, en major o 
menor intensitat en funció de l'estratkgia jurídica emprada en el mo- 
ment de I'acte formal d'adquisició de l'anterior societat. El treball em- 
píric que conté la tesi doctoral1 ha permés concretar com, per t e m e  
mitja, la disminució de plantilia fou del 45 per cent amb un maxim del 
88 per cent i un mínim del 7 per cent; la moda va situar-se entre el 35 i 
el 45 per cent. 

1. Vegeu Vidal i Martínez, 1. op. cit. 
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b)  Disminució o desapmMciÓ d 'una part important del passiu 

Així mateix, i en funció també de I'estrategia jurídica, I'acte for- 
mal de compra perme t la disminució o desaparició de les obligacions de 
pagament de la societat anterior. En concret, en aquelles experiencies 
que optaren per la continuitat juridica de la societat s'hi registra una 
disminució del passiu; contrariament, en aquelles altres que escolliren la 
substitució jurídica de la societat no s'hi hagueren de respectar formal- 
ment les obligacions de pagament corresponents a la societat precedent. 

Per tant, el simple acte formal de comprar una societat no sols per- 
met ajornar I'acte de tancament d'una empresa sin6 que també faculta 
la recuperació d'una certa racionalització econbmica de la unitat pro- 
ductiva mitjanqant una reducció de la plantilla de treballadors i la dismi- 
nució o la desaparició d'una part important del passiu. Tanmateix, l'am- 
plitud d'aquesta racionalització econbmica depen de I'estrategia juridica 
emprada pel col.lectiu de treballadors en el moment que fan l'acte for- 
mal de compra. 

I .  Formes juridiques 

En general, les formes usuals de substitució solen emprar els se- 
güents mecanismes: 

1.1 manteniment de la mateixa persona jurídica mitjanqant la 
compra d'accions per part dels treballadors corresponent a un 
mínim del 50 per cent del total de les accions. Aquest meca- 
nisme obliga a escollir la fórmula jurídica de societat anbnima 
laboral entre aquells col.lectius de treballadors que han fet 
l'opció de manteniment del seu lloc de treball, mitjanqant la 
compra de l'empresa en dificultats. 

1.2 canvi de persona juridica mitjanqant el cessament d'activitats 
de l'anterior i el traspas d'aquesta titularitat a una altra socie- 
tat. Per aquest segon mecanisme, el col.lectiu de treballadors 
que ha fet aquesta opció de compra pot optar tant per la fór- 
mula de societat cooperativa com per la de societat anonima 
laboral en la seva organització posterior. 

l .  1 Continuitat jurídica de la societat 

En els primen moments de "redescuberta" d'aquestes fórmules de 
manteniment de llocs de treball, hom va creure suficient la participació 
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del treballador en el capital i la gestió de l'antiga societat per poder con- 
tinuar amb la porta oberta de la fabrica i, així, opta pel mecanisme ad- 
ministratiu més senzill, que significava respectar la mateixa persona ju- 
rídica. 

Ara bé, aquesta continultat jurídica de l'antiga societat comporta- 
va: 

- haver d'atendre totes les obligacions de pagament; 
- respectar tot el col.lectiu de treball. 
Tanmateix, ben aviat, el nou equip de gestió de l'empresa va ado- 

nar-se que no era suficient la participació del treballador en el capital i 
la gestió de l'empresa per mantenir els llocs de treball si no s'alleugerava 
la carrega que significaven aquestes dues herencies car es manifestaren 
com a esculls difícils de superar. 

Fou llavors quan aquest col.lectiu comprengué els avantatges d'em- 
prar el mecanisme jurídic de creació formal d'una' nova societat, car 
aquest mecanisme demostra ésser I'instrument que permetia aconseguir 
una certa racionalització econbmica de I'empresa mitjanqant el fet 

- que la nova societat s'alliberés de I'obligació de responsabilizar-se 
de l'encarament amb el passiu de la societat anterior; i que 

- tot  el col.1ectiu de treballadors accedís a les indemnitzacions la- 
bora l~  procedents del Fons de Garantía Salarial i al subsidi 
d'atur. 

Per tant, sembla com si els primers col.lectius de treballadors, que 
van optar per la compra d'empresa c m  a possible mitja per mantenir 
el seu lloc de treball, fossin més optirnistes del que permetia ailo que ad- 
quirien. Aquest fet va provocar que aquells primers assaigs, que van 
aconseguir mantenir les portes obertes de la fabrica, optessin gradual- 
ment pel tancament de l'antiga societat i per la creació formal d'una no- 
va societat amb l'objecte d'alliberar-se, com a mínim, d'una part del seu 
passiu. 

1.2 Substitució juridica de la societat 

La realitat posterior ha reflectit com, en general, les altres expe- 
riencies van optar, des de l'inici, per l'estrategia de tancament i creació 
formal d'una nova societat. No obstant aixo, aquesta opció pot desen- 
volupar-se per estrategies diferents, alhora que cadascuna d'elles condi- 
ciona el grau de racionalització economica de l'empresa. 

Fonamentalment, cal diferenciar entre; 
- la substitució jurídica sense interrupció del procés de producció, 

1 

- la substitució juridica amb interrupció del procés de producció. 
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treball distinta al retom a la fabrica. 
Per moltes de les experiencies, el primer dels avantatges assenyalats 

va desempenyar un paper cabdal com a font indirecta de financiació. El 
subsidi d'atur va permetre que els treballadors poguessin gaudir d'uns 
ingresos durant el període d'espera que va transcórrer des del moment 
de la posta en funcionament del procés productiu sota la responsabilitat 
dels propis treballadors fins a l'assoliment d'aquell nivell de producció 
que permetés la incorporació al treball de totes aquelles persones que, 
en el seu moment, havien fet l'opció de compra. Es a dir, per a la majo- 
ria d'aquestes experiencies, va haver de transcórrer un temps fins que, 
novament, la reconstrucció de la xarxa de clients va permetre de fruir 
d'un nivell de producció que fés possible l'utilització de tota la capaci- 
tat productiva de la qual disposava la nova societat. En aquest període 
d'espera, el subsidi d'atur fou un instrument fonamental d'ingrés pel 
treballador que, havent fet l'opció de compra, no tenia encara feina a 
I'interior de fabrica. 

1.2.2. Substitució jurídica i interrupció del procés de producció 

L'estrategia jurídica que permet desprendre's, amb major arnpli- 
tud, de les obligacions anteriors de pagament, així com d'un major 
nombre de la plantilla de treballadors, és aquella corresponent a la subs- 
titució jurídica de la societat anterior, acompanyada d'una interrupció 
del procés de producció durant el període de temps en que els treballa- 
dors poden gaudir del subsidi d'atur. 

Es aleshores, en el curs del període de subsidi d'atur, quan un gmp 
de treballadors comenca a plantejar-se la possibilitat de creació d'un 
lloc de trebail. 

Aquesta darrera estrategia és la que, de totes les assenyalades, faci- 
lita més la creació d'unes ocupacions als cost personal més baix per 
treballador i amb majors possibilitats de consolidació; contrariament, és 
la estrategia que neix amb el col.lectiu de socis-trebailadors més reduit 
en aquesta primera fase de creació d'una nova societat. 

111. SECON OBJECTIU: RECUPERACIÓ DE LA VIABILITAT DE LBMPRESA 

Un cop fet l'acte formal de compra, que permet recuperar una cer- 
ta racionalitat economica de la unitat productiva (la intensitat de la 
qual depen de l'estrategia escollida), l'objectiu fonamental continua és- 
sent el mantenirnent dels llocs de treball. Aleshores, la política de gestió 
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del nou equip de direcció anirii adrecada a l'assoliment d'aquesta volun- 
tat. Per aixb, disposa de dos avantatges respecte a l'equip anterior: 

- l'aportació dels treballadors, i 
- el proteccionisme de 1'Administració. 

l .  L 'aportació deis treballadors 

En esdevenir el treballador el seu propi empresari en una situació 
de grans dificultats econbmiques, apareix, quasi automAticarnent, una 
predisposició d'aquest treballador a acceptar qualsevol sacrifici arnb 
l'objectiu de mantenir una ocupació. 

Aquestes aportacions dels treballadors poden ésser classificades se- 
gons dos grans blocs: 

- aportació economica dels treballadors, i 
- management del factor treball. 

1.1 Aportació económica dels treballadors 

El treball empíric de la tesi doctoral2 ha reflectit el fet que les di- 
ferents aportacions econbmiques dels treballadors poden repartir-se en- 
tre els següents gmps: 

- les que procedeixen de la renuncia de certes pagues salarials, 
- les corresponents a les indemnitzacions del Fons de Garantia 

Salarial, 
- les obtingudes de crkdits personals. 
Aixi mateix, cal subratllar que totes aquestes expenencies van ha- 

ver de recórrer a l'ajut financer dels propis treballadors, per poder finan- 
qar la seva poste en marxa, i que aquest ajut pogué ésser qualificat de 
principal font de finanqació d'aquestes experiencies en els moments 
d'assaig de recuperar la competitivitat perduda. 

Cap de les experikncies analitzades, va manifestar haver rebut apor- 
tacions corresponents al capital privat3 . Aquest resultat es veu recolzat 
per la mateixa Federació de Societats Anonimes Laborals quan escnu 
que "una font de financiació, fins aleshores atípica, tot i que s'hagi do- 
nat en algun cas (no proporciona cap exemple ni xifra) és la del capital 
privat, és a dir, I'aportació financera des de I'extenor de la societat per 

2. Vegeu Vidal i Martínez, 1. op. cit. 
3. Aquesta font de financiació sols és factible per aqueu col.lectiu de treballadors que 

han optat per organitzar-se sota la fórmula de societat anonima laboral. 
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via de l'ampliació de capital i la participació en 17accionaritat de la socie- 
tat"4 . 

Tampoc fou registrat, en la mostra, I'ajut fmancer a mig i llarg ter- 
mini de les entitats financeres. Es cert que hom registra I'obtenció de 
credits personals als treballadors d'aquestes empreses -oscil.len entre 
un mínim de 100.000 ptes i un maxim de 250.000 ptes per persona-; 
ara bé, no es registra la concessió de credits bancaris a mig i a llarg ter- 
mini a la propia societat. Contrariament, si que fou registrada la conces- 
sió de credits bancaris a algunes d'aquestes societats abans de la seva 
transformació, credits que les noves direccions hagueren de respectar. 
Sols una d'aquestes experiencies va poder gaudir de I'ajut exterior no 
oficial mitjancant un credit que una institució privado no lucrativa 
va voler concedir. 

1.2. Management del factor treball 

En un mateix grau o més elevat d'irnportancia en relació a l'aporta- 
ció econbmica dels treballadors, s'hi troba el management del factor tre- 
ball. De 15 experiencies analitzades, 13 van assenyalar que un factor 
important pel manteniment de la porta oberta de la fabrica en aquest 
periode fou la identificació del treballador en el seu lloc de producció. 

Aquest management va reflectir-se de distintes maneres: 
a) a nivell de I'estructura tecnico-productiva: 
- I'acceptació d'un horari flexible a les necessitats, 
- perllongació de la jornada laboral, si aixb era necessari, 
- canvis de llocs de producció 
- major cura productiva tant per aconseguir un estalvi energe- 

tic com per evitar el nombre maxim de peces defectuoses i, 
en definitiva, el treballar amb la finalitat d'obtenir un produc- 
te de qualitat. 

Aixb va permetre al nou equip de gestió poder respectar la rees- 
tructuració de plantilla que s'havia produit aman de l'acte formal de 
compra de l'empresa, tant en els primers moments de funcionament 
com durant i'assoliment d'aquell nivell de producció que permeté que 
l'empresa utilitzés tota la seva capacitat productiva. 

b) en la predisposició del treballador a acceptar fluctuacions tant 
en el nivell com en el ritme de flux de remuneració. 

4. Federació de Societats Anonimes Laborals. E[ estrecho margen de las vías definan. 
ciación in Nova Gestió, juliol-agost 1984, no 3, pp. 1 1 - 1  3, pp. 12. 



2. El Proteccionisme de 1 Administmció 

Si, com hem posat de manifest en l'apartat anterior, la principal 
font de finanqament d'aquestes experiencies de "salvació d'empreses 
en dificultats" en els seus primers moments de posta en marxa foren 
els diners que els treballadors van renUnciar en concepte de salaris o 
avenqos, pagues extres, indemnitzacions corresponents al Fons de 
Garantia Salarial o préstecs que van demanar, a títol personal, a una 
entitat financera, la segona font de finanqació en importancia d'aques- 
tes experiencies fou el crkdit oficial corresponent a la Unitat Adminis- 
tradora del Fons Nacional de Protecció al Treballs . 

El treball empíric esmentat anteriorment ha posat de manifest 
que, de les 15 empreses analitzades, onze van poder gaudir d'aquest 
credit concedit a títol personal a cada un dels treballadors que confi- 
guren el col.lectiu que opta per participar en el capital social d'una an- 
tiga societat o que tria la creació formal d'una nova societat. 

El treball de camp també ha permes palesar que en els moments de 
posta en marxa d'aquestes experiencies, els diners procedent del credit, 
en proporció distinta per a cada un dels casos i segons les urgencies, 
foren destinats als següents conceptes: 

- en primer Iloc, aquest credit fou dipositat en una entitat banca- 
ria i aquesta va comencar a fer el servei del descompte comercial. 

- en totes aquelles expériencies pendents de la compra de l'edifi- 
ci, la primera inversió que feu aquest col.lectiu fou la de finalit- 
zar la compra de la seva propia fabrica. Els actius que havien a 
l'interior ja havien estat adquints mitjanqant la renúncia de les 
indemnitzacions laborals corresponents a les recessions de con- 
tractes laborals. 

- en aquelles experiencies que van haver de respectar el deute de 
la societat anterior, aquest credit serví per saldar deutes de pro- 
veidors i creditors en general. 

- un altre destí d'aquest crhdit oficial, en menor proporció pero, 
fou una o altra remuneració al factor treball. Aixb es va donar 
en totes aquelles experiencies on, en el moment de rebre credits, 
els sous encara no  s'havien "normalitzats". 

- la menor proporció d'aquests credits va anar destinat a la realit- 
zació de noves inversions en maquinaria. Nogensmenys,~cal dir 
que en aquests primers moments de posta en marxa, quan la ca- 
pacitat productiva encara no és empreda en la seva totalitat, la 

5. Vegeu Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Orden del 18de  mmzo de 1984, per 
la cual s'estableixen els Programes d'actuació de la Unitat Administradora del Fons Nacional de 
Protecció al Treball per I'exercici prcssupostari dc 1984. 
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necessitat d'invertir en nova maquiniria no Cs del mateix grau 
d'urghncia que el d'aquelles despeses que acabem de posar de 
manifest. Tanmateix, perb, si aquestes empreses primer han de 
conhixer un .procCs de transici6 de normalitzaci6 de la seva acti- 
vitat econbmica, tot  seguit, si han estat capaces de superar 
aquest primer periode, han d'iniciar-ne un segon, caracteritzat 
per la possible reconversio del seu aparell productiu. En l'actua- 
litat, totes les experihncies encara han de superar la primera fase 
de c'normalitzaci6" i no han tingut temps de plantejar-se un fu- 
tur arnb nova tecnologia. 

Un altre punt per plantejar envers l'ajut oficial Cs el que tracta del 
criteri de distribuci6 d'aquests credits per part de la prbpia Administra- 
ci6. 

L'estudi empiric ha palesat com aquelles experiencies configurades 
per un col.lectiu relativamente important de treballadors disposaven de 
mCs possibilitats de gaudir d'aquesta assistencia phblica. Aquesta cons- 
tatacio es troba en la linia de recolzament respecte a la interpretaci6 
que fa la prbpia Federaci6 de Societats Anbnimes Laborals envers 
aquest ajut oficial quan considera que "d'entrada, cal ressenyar l'exis- 
tencia d'un grau important de paternalisme i de tractament assistencial 
en la concessi6 de fons publics destinats a1 manteniment de llocs de tre- 
ball en les empreses societats anbnimes laborals. Tenen primacia les 
consideracions socials per damunt de les empresarial i, consegiientment, 
a l'empresa no se li d6na un tractament d'unitat econbmica, sin6 que 
nomCs s'avalua allb que es deixa de pagar mitjanqant subsidis de desocu- 
paci6 a canvi de prestecs de fons a un inter& baixM6 . 

Sembla que el criteri predominant en la distribuci6 de I'ajut ph- 
blic es trobi en una linia distinta a1 corresponent a la necessitat de dur a 
terme una radical racionalitzaci6 econbmica de l'empresa en dificultats, 
racionalitzaci6 econbmica que la prbpia experiencia dels treballadors ha 
palesat com a fonamental pel possible manteniment dels llocs de treball. 
Contririament, I'ajut public, en aquesta primera fase experimental de 
"salvaci6 d'empreses" per part dels treballadors podia haver esdevingut, 
com a resultat, un factor de fre a la necessiria reestructuraci6 de la uni- 
tat productiva en dificultats i, simplement, un instrument que permetCs 
allargar el moment de tancarnent de les portes de la fibrica, ara sota la 
resp onsabilitat dels propis treballadors. En aquesta linia d'in terpretaci6, 
la Federaci6 de Societats Anbnimes Laborals escriu "Si avaluem l'im- 
port dels crbdits que es concedeixen sense cap rigor empresarial, I'inevi- 
table subsidi de desocupaci6 que, desprks, es paga en no haver solucio- 
nat en primera instiincia el problema, (racionalitzaci6 econbmica de 

6. Federaci6 de Societats Anbnimes Laborals, op. cit., pp. 12. 



l'empresa en dificultats), a més d'allo que es deixa d'ingressar pels paga- 
ments a la Seguretat Social i Hisenda, ens trobem davant la situació de- 
cebent que "un programa d'assistencia de foment a l'ocupació i de man- 
teniment d'actius industrials" acabi esdevenint una sangria de milers de 
milions a carrec de I'administració i que, a més, no  s'aconsegueixi l'ob-. 
jectiu proposat. Per altra part, el tractament dels casos i la proporció 
dels fons concedits no  serveixin per reconvertir i reactivar empreses, 
sinó, sirnplement per endolcir el destí final del tancament"' . 

També, aquest comportament de 1'~dministració pot ésser expli- 
cat pel fet que, com també mostra el treball empíric, aquesta Adminis- 
tració va emprar i'ajut en pretendre resoldre, en un primer moment, uns 
conflictes socials molt concrets arran d'unes empreses en dificultats. Es 
a dir, va comenqar essent un pla d'urgencia i així s'ha mantingut: la seva 
finalitat és enfrontar, primordialrnent, aquells conflictes socials més evi- 
dents que la reacomodació de l'estructura productiva comporta. Aixo, 
a curt termini, a vegades, no  hi ha raó perque hagi de coincidir amb la 
necessitat d'endegar una ventable reestructuració de la unitat producti- 
va en dificultats amb l'objectiu de mantenir uns veritables llocs de tre- 
ball, car cal pensar amb la perdua de llocs de treball que tota racionalit- 
zació economica comporta a l'interior d'aquestes empreses. 

3. El resultat de combinar lirportació dels treballadors i l'assist&ncia de 
I Adrninistració 

El treball de carnp ha posat de manifest que I'increment de la pro- 
ductivitat mitjanqant la identificació del treballador en la gestió de l'em- 
presa ha de permetre, de fabricar un producte d'un preu i d'una qualitat 
que faciliti la reconstrucció de la xarxa comercial. Simultaniament, 
I'ajut públic ha de servia fonamentalmente per: a )  maximitzar el saneja- 
ment financer de la societat; b) facultar els treballadors a finalitzar la 
compra del patrimoni fabril; c) facilitar, a la nova gestió de l'empresa, la 
disposició dels serveis de descompte comercial. 

Aleshores, si la combinació de la maniobrabilitat del factor treball . 
i I'ajut oficial permet recobrar, en el curs d'un període que pot oscil.lar 
entre un i dos anys, la "normalitat" de I'empresa, aixo s'interpreta com 
a increment de llurs probabilitats de consolidació a l'interior de I'estruc- 
tura-productiva. Contrariament, si aquesta combinació no és suficient 
per assolir aquells ingressos que permetin de cobrir els costos corrents 
que genera el fet de tenir les portes obertes de la fabrica, els treballadors 

7 .  Federació de Societats Anonimes Laborals, op. cit., pp. 12. 
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es converteixen en responsables de I'acte formal de tancament de I'em- 
presa. 

IV. CONSIDERACIONS GENERALS 

Donat el moment que es va dur a terme aquest estudi, solament es 
va poder coneixer la manera segons la qual aquestes experiencies van en- 
frontar el seu període de posta en marxa. Nogensmenys, aquestes em- 
preses, adquirides i gestionades pels propis treballadors, dificilment es 
t r o h n  dins la nova estructura productiva naixent. 

Són empreses pertanyents al sector manufacturer tradicional que 
estaven patint problemes estructurals des de molt abans de la seva ad- 
quisició formal pels treballadors. Ja, precedentment, I'empresari assaja 
la reestructuració fa5ril pero, no  obstant aix6, després d'un període 
d'intent i un cop convencut de la manca de solucions facils, decideix 
dur a terme la liquidació de l'empresa. Es, aleshores, quan els treballa- 
d o n  reaccionen i opten per adquirir l'empresa. 

En general, són empreses que demanaven una reestructuració inter- 
na important. Si en els primen assaigs d'aquestes experiencies, I'objec- 
tiu social de la nova propietat fou maximitzar la conservació dels llocs 
de treball, I'objectiu de continultat de les portes obertes de la fabrica 
va comportar la necessitat de reestructuració de la unitat productiva 
mitjanqant la reducció d'un important nombre de treballadors de l'anti- 
ga plantilla. 

Ara bé, com també hem posat de manifest, I'assaig de recuperació 
de la viabilitat economica té un cost fortament elevat pel treballador 
que té I'oportunitat de perllongar el seu lloc de treball en aquest primer 
periode analitzat de posta en marxa d'aquestes experiencies de compra 
d'empreses en crisi. Així mateix, són llocs de treball caracteritzats per 
la seva elevada incertesa. 

Tanmateix, cal qüestionar un possible retorn a la plena ocupació 
com a conseqükncia de la modificació en I'actual dinamica del mercat 
de treball tradicional. Per tant, cal esperar un increment en el ritme de 
desenvolupament d'aquestes experiencies, corrent el risc que cadascuna 
d'elles pugui ésser considerada com a flux positiu d'aliment del dualis- 
me laboral. 

Aleshores, considerem que, per tal de minimitzar aquest risc i do- 
nat el desig de construcció d'un veritable sector d'associacionisme de 
treball a mig i llarg termini, cadascuna d'aquestes experiencies hauran 
de deixar de funcionar de manera aillada i independent, i hauran de de- 
mostrar que disposen de I'habilitat suficient per crear aquelles estruc- 
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tures de segon i ulterior grau que els facilitin les tasques de projecció, de 
recerca, de comercialització, de finanqació i d'assessorament. Pensem 
que I'associacionisme de treball és lluny d'haver ambat  al seu sostre de 
possibilitats; nogensmenys, les seves empreses requereixen d'aquells ser- 
veis tecnics que no  poden assumir per elles mateixes pero que els són fo- 
namentals per poder sortir de la marginalitat economica en la qual es 
troben en l'actualitat. Per tant, cal dissenyar aquelles estructures que fa- 
cilitin el desenvoluparnent de veritables empreses de treball associat que 
permetin la configuració d'un sistema d'empresa no  autosuficient ni 
afllada sinó compenetrada amb el sistema d'empresa privada tradicional 
i d'empresa pública queja existeix o que pot créixer en I'estructura pro- 
ductiva del país. 




