Ekonomi och marknad

Från styrhytten

Kooperation på kinesiska

D

et finns lantbrukskooperation i alla länder med
marknadsekonomi. De kooperativa företagens uppgift
är ju att se till så att marknader fungerar bättre än vad
de skulle ha gjort utan kooperation.
Under många år har USA varit landet med mest omfattande
lantbrukskooperation. Nu har Kina gått förbi och det med råge.
Statistik säger att det år 2012 fanns 689 000 föreningar med
43 miljoner bönder som medlemmar dock endast är en femtedel
av landets alla bönder.
En förklaring är att Kina år 2007 antog sin första föreningslag.
Regeringen fick en del hjälp av utländska experter och det blev
en lagstiftning som rimmar väl med vad man internationellt
sett anser vara kooperation. Således kräver lagen att föreningar
ska tjäna medlemmarnas ekonomiska intressen, vara styrda av
medlemmarna samt vara ägda av medlemmarna.

BRISTANDE RESPEKT

En annan sak är om lagreglerna följs. Denna fråga har undersökts
i en artikel i Agribusiness nr 2, 2015, sidorna 198-214. Författarna
är tre kinesiska forskare och en holländare. Resultaten visar att det
är si och så med föreningarnas respekt för lagen.
Författarna samlade in data från föreningar, som verkar i
Kinas mest utvecklade provins. Där fokuserade forskarna på
slumpmässigt utvalda frukt- och grönsaksföreningar. Efter
diverse bortfall kom det upplysningar från 37 föreningar.
I var och en av dessa i ntervjuades två personer, samtidigt
som f orskarna också granskade stadgarna och annat skriftligt
material.
Enligt den kinesiska lagen kan det finnas en stadgeparagraf
om att medlemmar med en stor leveransvolym får ha fler röster
än medlemmar med liten volym, men inte ens den störste får
ha mer än tjugo procent av samtliga röster. Lika rösträtt gäller
alltså inte utan principen är att kontrollen av föreningen ska
ligga endast hos medlemmar. En tredjedel av de undersökta
föreningarna har d ifferentierad rösträtt, samtidigt som det finns
en tendens att d ifferentiera mer än vad både lagen och stadgarna
tillåter.
NYCKELMEDLEMMAR

I de studerade föreningarna har man i genomsnitt tre föreningsstämmor om året, men dessa behandlar främst produktions
planering och teknik. De strategiska besluten om investeringar
med mera fattas vid styrelsemötena, som hålls fem till sex
gånger om året. Alla styrelseledamöter tillhör kategorin ”nyckel
medlemmar”, samtidigt som hela företagsledningen också består
av ”nyckelmedlemmar”.
I kinesiska kooperativa föreningar skiljer man mellan
nyckelmedlemmar och vanliga medlemmar. Nyckelmedlemmar
är de stora leverantörerna, som också har investerat mycket
pengar. I genomsnitt har de studerade föreningarna sex nyckel
medlemmar och 165 vanliga medlemmar.
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Traggligt men väldigt bra

T

OLAGLIGA INSATSRÄNTOR

iden går väldigt fort, framförallt när man har roligt!
Samma sak upplever jag när jag har mycket att göra,
det är som om tiden inte räcker till. Nästa år är det
25 år sedan jag startade mitt företag, men det känns inte som
det var så länge sedan. Det som dock har vuxit med åren är
erfarenheten och yrkesskickligheten, det som förr var svårt,
går på räls idag.
När jag tog steget och lämnade min anställning för att bli
min egen, var det inte för att jag hade kommit på en fantastisk
affärsidé eller för att jag hade en bra produkt att sälja. Nej, jag
var trött på dåliga chefer och jag ville arbeta efter eget huvud.
Det som jag var duktig på fick ligga till grund för företaget,
nämligen det skrivna ordet och förmågan att sälja. Det blev ett
säljbolag som sedan utvecklades till ett tidningsförlag. Resten är
ju som bekant historia.
Jag lärde mig tidigt i livet att kommunikation är svårt!
Framför allt den dagliga kommunikationen oss människor
emellan. Vid oräkneliga tillfällen har jag fått förklaringar
till missförstånd där personen sagt: ”Jag tänkte att... jag
trodde att...” Ja, tänka och tro går bra, men det tänkta måste
kommuniceras så att de som berörs hör och förstår. I dagens
samhälle är både mobilen och e-posten synnerligen bra verktyg,
eftersom det fortfarande inte fungerar med tankeläsning.
Det finns otaliga exempel på när bristande information har
orsakat problem. Tänk vad enkelt det hade varit om alla fakta
alltid fanns på plats och alla involverade alltid förstår. Om det

I Kina ska minst 60 procent av föreningens årsvinst gå till
medlemmarna i form av efterlikvid och återbäring, medan alltså
högst 40 procent kan vara insatsränta. Här är det upplagt för
konflikter, eftersom medlemmarnas insatsskyldighet inte är
proportionell mot deras leveransvolymer. Alla medlemmar måste
skjuta till kapital, men de mindre har ofta knappast råd, samtidigt som föreningarna är i behov av mycket pengar. Resultatet
blir att det lilla antalet nyckelmedlemmar äger nästan hälften av
föreningarnas egenkapital, och styrelseordförandena äger i genomsnitt en sjundedel av föreningen.
Det krävs inte mycket fantasi för att klura ut hur de studerade
föreningarna fördelar sina vinster. Eftersom nyckelmedlemmarna
har störst inflytande och mest insatskapital, ser de till att insats
räntan överstiger lagregeln om maximalt 40 procent som kapital
avkastning, även om det bara är med några procentenheter.

”Det krävs inte mycket
fantasi för att klura ut hur
de studerade föreningarna
fördelar sina vinster”

finns en oro för framtiden, kan den i kombination med otydlighet vara förödande, medarbetarnas effektivitet och produktivitet
minskar i takt med att motivationen sjunker. Vid dessa tillfällen
är det extra viktigt med information till alla, de behöver få veta
vad som gäller annars skapas lätt spekulationer och rykten som
tar både tid och kraft.
Sedan den dagen då min första anställde gjorde entré har
jag haft måndagsmöten med personalen, en knapp timme
varje vecka där alla samlas för en gemensam genomgång. Vi
går igenom säljstatistiken, det vill säga resultatet från veckan
som gick, vi går igenom veckan som kommer, vi noterar vilka
tidningar som ska gå in i produktion, vilka som ska gå till tryck
och vilka avvikelser som finns i tidsplanerna. Vi går igenom
kalendern så att alla vet var medarbetarna finns och vilka
gäster som kommer på besök. Därtill kommer diskussioner om
aktuella frågor som påverkar både personalen och arbetsplatsen.
Måndagsmötet känns ibland traggligt, men det är heligt!
Alla måste göra allt för att kunna delta. Det är här som informationen om vår verksamhet ges, vilken
underlättar arbetet för alla. Vi har
undvikit många missförstånd och alla
känner sig involverade. Det kan varmt
rekommenderas!
Agneta Lilliehöök, Lantmästare
och tidningsproducent

VILDA ÖSTERN

Att föreningarna inte följer lagen kan tolkas såsom Vilda
Östern-fasoner, men egentligen är situationen inte märklig. Också
hos oss har de större leverantörerna större reellt inflytande och
företagsledningarna måste ha betydande handlingsfrihet om
föreningarna ska gå bra. Våra föreningar har möjligheter att skaffa
kapital från olika håll, också från externa källor. I Sverige finns
föreningar, som ibland kan betala ut mycket kapital som insatsränta.
Det som händer i Kina är att det inom lantbrukskretsar finns
entreprenörer, som måste ha ett tryggt inflöde av råvaror till
någon förädlingsverksamhet. Därför upprättar de en förening,
vars medlemmar står för råvaruförsörjningen. Bönderna får en
avsättningskanal, som de annars inte skulle ha. Entreprenören
skapar en fungerande råvarumarknad.
Kanske är det bästa att anpassa lagstiftningen till verkligheten.

Jerker Nilsson, Institutionen
för ekonomi, SLU Uppsala
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