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Workers saving their factories and saving their jobs: 
Ажилчид өөрсдийн үйлдвэр, ажлаа хамгаалах нь: Өмч хөрөнгийг 
албадан хураах хуулийг хэрэглэн эдийн засгийн эрхээ хамгаалах 
 

Бизнесийн үйл ажиллагаа хаагдаж, ажлын байр үгүй болоход хувь хүмүүс, айл 

өрх ядууралд шилжих эрсдэлд ордог.  

Аргентины эдийн засгийн өнөөгийн уналтын улмаас олон бизнес хаагдаж, 

дампуурсан юм. Ажил олгогч нь дампуурлаа зарлах үед Аргентины ажилчид 

ажлаа зогсоохоос татгалзаж, ажилгүйдлээс сэргийлэхээр хичээж байна. 

Ойролцоогоор 200 орчим дахин сэргэсэн үйлдвэрийн ажилчид  хүмүүсийн 

төдийлэн сайн мэддэггүй “Өмч хөрөнгийг албадан хураах тухай” хуулийг 

хэрэглэснээр ажлын байраа хамгаалан үлдээж чаджээ. Энэхүү хуулинд зээл 

олгогчид үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг нүүлгэн шилжүүлж, үйлдвэрийг 

шинээр хүлээн авах авах эзэмшигчийг хайх үйл ажиллагаанаас хэрхэн 

урьдчилан сэргийлэх тухай заасан байдаг аж. Зайрмаг, металын үйлдвэрээс 

эхлэн дөрвөн одтой зочид буудал, хөлөг онгоцны үйлдвэр хүртэл бүх 

зэрэглэлийн бизнес үүнд хамрагдсан юм.  

 “Эдийн засгийн гайхамшиг” гэж нэгэнтээ нэрлэгдэж байсан Аргентин 1990-ээд 

оны эцсээр уналтанд орж, олон Аргентинчуудыг ядуурлын зам руу хөтөлсөн 

билээ. Эдийн засгийн доройтлын хариуд үйлдвэрүүдийг булаан эзлэх 

хөдөлгөөнүүд аяндаа өрнөв.  Энэ арга тэмцлийн үндсэн загвар болсон юм.  

Эхлээд бизнес эрхлэгчид дампуурдаг эсвэл хаяад алга болж байв. Тэгээд 

ажилчид нь цалингүй байсан өнгөрсөн хугацааныхаа нөхөн төлбөрт уг 

бизнесийг цаашид үргэлжлүүлэн эрхлэх эрхийг шүүхийн шийдвэрээр авах олж 

авах хүртэл нь зээлдүүлэгчид машин техникийг нь нүүлгэн авч явахаас 

сэргийлж бизнесийг гартаа авч, хамтдаа удирддаг байна. Олон нийтийн ажлын 

байрны  төслүүдийн төлөө өмч хөрөнгийг хураан авахыг орон нутгийн засаг 

захиргаадад зөвшөөрсөн хуулийн дагуу ийм шийдвэр гардаг байна. Үндсэн 

хөрөнгийг эзэмшигч этгээдэд хөрөнгийн үнэ хөлсийг байгуулагдсан цаг үеийнх 

нь жинхэнэ өртөгөөр төлөхийг ажилчид зөвшөөрөх ёстой бөгөөд гэхдээ зөвхөн 

ашигтай ажиллаж эхэлсэн үеэсээ төлж болдог байна.  
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Энэ тактикийн үр дүнд 10,000 гаруй ажлын байр хадгалагдаж чадсан бөгөөд 

дахин сэргэсэн хэд хэдэн үйлдвэрийн ажилчид өөрсдийн эзлэн авсан 

бизнесийн өмч хөрөнгийг өөрсдөө эзэмшиж байна.   

Булаан эзлэлтээ зөвтгөхийн тулд өмч хөрөнгийг албадан хураах хуулийг 

хэрэглэсэн явдал нь үнэхээр аргагүй байдлын дүнд үүссэн хэдий ч бизнесийн 

үйл ажиллагааг хаалгахгүй гэхээсээ илүүтэйгээр ихийг хийх боломжийг бас 

агуулж байгаа билээ. Энэ бол эмзэг бүлгийнхэн нэмэгдэхээс сэргийлэх, 

амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэсэн алхам юм. Энэ тэмцэл бол 

Хүний Эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын дөрөвдүгээр зүйлд тусгагдсан 

хөдөлмөрлөх, амьжиргаагаа хамгаалах эрхийн илэрхийлэл юм.  

 


