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کارکردهای تعاونی  ها دراشتغال
تولید و کارآفرینی درکشور

چه کسی مخاطب گزارش است؟
وزارت   تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی.

پیام های کلیدی
 تشدید تحریم  ها و تضییقات بین  المللی غرب به  ویژه امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران؛

ــراي نظــام جمهــوری اســالمی  ــه پاشــنه آشــیلی اساســي ب  تبدیــل عرصه  هــای مختلــف اقتصــاد و معیشــت ب
ــر؛ ــال های اخی ــی س ــران ط ای

 لــزوم توجــه بــه اقتصادهــای مــردم محــور ازجملــه تعاونی هــا در ایــن شــرایط بــر اســاس نظــرات صاحب  نظــران 
و تأکیــدات مقــام معظــم رهبری؛

ــدار در کشــور و بســط  ــدام در جهــت ایجــاد فرصت  هــای شــغلی پای ــن اق  تعاونی  هــا اساســی  ترین و بنیادی  تری
و توســعه عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی؛

 عدم کارآمدی و بازدهی تعاونی  ها بر اساس نتایج مورد انتظار و از پیش تعیین  شده؛
 سهم کنونی تعاونی  ها یک پنجم جایگاه و سهم مطلوِب بخش تعاون در اقتصاد ملی.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
ــه  ــا ب ــه تعاونی  ه ــترش همه  جانب ــوی گس ــادی و معن ــع م ــی مناف ــور درک عمل ــوس به منظ ــازی ملم  تصویرس

ــر ظرفیت  هــای فضــای مجــازی و وســایل الکترونیــک؛ ــف نظی کمــک ابزارهــای مختل
 فراهم  ســازی بســترهای الزم جهــت توســعه کمــی و کیفــی تعاونی  هــا نظیــر الــزام دارا بــودن مهــارت یــا دانشــی 

مرتبــط بــا تعاونی  هــا بــرای مدیــران و اعضــای فعــال تعاونی  هــا؛
ــا در  ــوق آن ه ــاط مع ــت اقس ــوص بازپرداخ ــا در خص ــور از تعاوني  ه ــي کش ــتم بانک ــه سیس ــت بهین  حمای

لــي؛ ن  هاي ما بحرا
 کمــک بــه حــذف واســطه  هاي غیرضــروري در فرآینــد تولیــد تــا مصــرف و حمایــت دولــت از دســتیابي تعاوني  هــا 

بــه بــازار نهایي.
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خالصه اجرایی
رشــد و توســعه اقتصــادی، یکــی از ارکان مهــم ارزیابــی رشــد و توســعه کشــورها برشــمرده می شــود به  گونــه  ای 
کــه در بســیاری از مواقــع، رشــد اقتصــادی خــود به  تنهایــی معــادل رشــد کشــورها قلمــداد می  شــود؛ به  منظــور 
ارزیابــی رشــد اقتصــادی کشــورها توجــه بــه مؤلفه  هایــی همچــون اشــتغال، تولیــد و کارآفرینــی در قیــاس با ســایر 

مؤلفه  هــای اقتصــادی از اهمیــت و جایگاهــی ویــژه برخــوردار اســت.
ــل آن هــا در ارتقــای مؤلفه هــا  ی  ــه نقــش و اثرگــذاری بی  بدی ــا توجــه ب ــه تعاونی  هــا ب در همیــن راســتا توجــه ب
مذکــور و در پــی آن توســعه و تحقــق رشــد و حماســه اقتصــادی به  ویــژه طــی ســال  های اخیــر بــا توجــه به شــدت 
گرفتــن تحریم  هــای خصمانــه غــرب علی  الخصــوص آمریــکا علیــه نظــام و ملــت جمهــوری اســالمی ایــران، امــری 
مهــم و حیاتــی اســت؛ بــر ایــن اســاس در ایــن نوشــتار ســعی شــده کــه گزارش هــای اقتصــادی واقــع در ســامانه 

گفتمــان تعــاون به  ویــژه بــا موضــوع اشــتغال، تولیــد ملــی و کارآفرینــی، مــورد رصــد تحلیلــی واقــع شــوند.

رصد کلی گزارش  های اقتصادی سامانه گفتمان تعاون
گزارش  هــای اقتصــادی ســامانه گفتمــان تعــاون درمجمــوع هفــده مــورد بــوده که هشــت مــورد از آن هــا موضوعات 
ــه و در  ــد. در ادام ــرار داده ان ــی و کارآفرینــی را اختصاصــاً به واســطه تعاونی  هــا موردبررســی ق ــد مل اشــتغال، تولی

جــدول 1 تصویــر کلــی از موضوعــاِت 17 گــزارش   مورداشــاره بــه نمایــش درآمــده اســت:

جدول 1- تصویر کلی گزارش  های اقتصادی سامانه گفتمان تعاون

ــر ســهم موضوعــات مختلــف گزارش  هــای اقتصــادی مذکــور، نمــودار دایــره  ای آن هــا  به  منظــور مشــاهده دقیق  ت
نیــز در ادامــه بــه تصویــر کشــیده شــده اســت:

مجموعصادرات و وارداتروستاییزنانبرخی صنایع اشتغال، تولید ملی و کارآفرینیموضوع گزارش  

8521117فراوانی

47.129.411.85.95.9100درصد فراوانی
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نمودار 1- سهم موضوعات مختلِف گزارش های اقتصادی

 
بر اساس یافته  های جدول و نمودار 1 می  توان این گونه بیان داشت که:

ــی، 2.  ــی و کارآفرین ــد مل ــتغال، تولی ــج موضــوِع 1. اش ــاون در پن ــان تع ــامانه گفتم ــای اقتصــادی س  گزارش  ه
ــت. ــده اس ــادرات و واردات، خالصه ش ــتایی 5. ص ــان، 4. روس ــع، 3. زن ــی صنای برخ

 گزارش  هــای اقتصــادی بــا موضــوع اشــتغال، تولیــد ملــی و کارآفرینــی )بــا فراوانــی 8( از باالتریــن فراوانــی در 
قیــاس بــا ســایر موضوعــات برخــوردار بوده  انــد؛ به عبارت دیگــر گزارشــات اقتصــادی بــا موضــوع اشــتغال، تولیــد 

ملــی و کارآفرینــی بالغ بــر 47 درصــد کل گزارشــات اقتصــادی را بــه خــود اختصــاص داده  انــد.
 از میــان 5 گزارشــی کــه فعالیــت برخــی صنایــع در قالــب تعاونی  هــا را به  طــور اخــص موردتوجــه قــرار داده  انــد، 
ــدی از  ــت ج ــان و صیان ــه پیام  رس ــع، به  مثاب ــایر صنای ــا س ــاس ب ــتباف در قی ــرش دس ــژه ف ــتی به وی صنایع  دس

فرهنــگ و تمــدن اســالمي ـ ایرانــي در ســطح بین  الملــل، بیشــتر مرکــز اهمیــت بــوده اســت.
ــت در  ــروع فعالی ــراي ش ــاز ب ــدی موردنی ــرمایه نق ــزان س ــش، می ــن بخ ــات ای ــاس گزارش ــر اس ــن ب  همچنی
صنایع دســتی، بــه دلیــل اتــکا بــه ذوق، ســلیقه و نیــروي انســاني در قیــاس بــا ســایر بخش  هــا نظیــر صنعــت و 

ــوده اســت. ــر ب کشــاورزی، بســیار کمت
 ایــن در حالــی اســت کــه ضعــف در تبلیغــات، ضعــف در فنــون نویــن بازاریابــي و نیــز تکیــه بــر تفکــر ســنتي 

ــد. ــد بوده  ان ــورد تأکی ــا م ــت در گزارش  ه ــن صنع ــالت ای ــده معض ــوان عم به  عن
ــا را  ــب تعاونی  ه ــان در قال ــت زن ــاون، فعالی ــان تع ــامانه گفتم ــادی س ــای اقتص ــد گزارش  ه ــدود 12 درص  ح

ــد. ــرار داده  ان ــر ق ــی دقیق  ت موردبررس
 ایــن گزارشــات بــا تأکیــد بــر باالتــر بــودِن میــزان رشــد نــرخ مشــارکت اقتصــادِی زنــان نســبت بــه مــردان از 
ســال 1393 بــه بعــد تاکنــون بــر اســاس مســتندات، توجــه بــه مدل  هــای اقتصــادی خــرد زنــان یــا شــرکت  هاي 
تعاونــي زنــان  را به  منزلــه عامــل بسترســاز خــروج از برخــی چالش  هــای مهــم اقتصــادی نظیــر بیــکاری، ضــروری 
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دانســته  اند.
 گزارشــات بــا موضوعــاِت روســتایی و صــادرات و واردات کم  تریــن میــزان فراوانــی1 را بــه خــود اختصــاص داده  انــد 

به  گونــه  ای کــه هــر یــک به تنهایــی، قریــب بــه 6 درصــد حجــم کل گزارشــات را بــه خــود اختصــاص داده  انــد.
 بهره  گیــری بیشــتر از ذخایــر اســتراتژیک در قالــب طــرح توســعه فعالیــت تعاونی  هــا در مناطــق روســتایی، مــورد 

تأکیــد گزارشــات بــا موضــوع روســتایی در جهــت توســعه پایــدار مناطــق روســتایي بــوده اســت.
 بــا توجــه بــه اثرگــذاری و نقــش بــاالی صــادرات بــر توســعه اقتصــادی کشــورها توجــه بــه میــزان ســهم بخــش 
تعــاون از صــادرات غیرنفتــی کشــور، امــری مهــم و ضــروری بــوده کــه در گزارشــات بــا موضــوع صــادرات و واردات 

مورداشــاره قرارگرفتــه اســت.

رصد گزارشات اقتصادی سامانه گفتمان تعاون با موضوع اشتغال، تولید ملی و کارآفرینی
ــی و کارآفرینــی  ــا موضــوع اشــتغال، تولیــد مل ــز اشــاره شــد، گزارشــات اقتصــادی ب ــر نی همان  طــور کــه پیش  ت
ــه  ای کــه قریــب  ــی برخــوردار هســتند به  گون ــا ســایر گزارشــات اقتصــادی، از باالتریــن میــزان فراوان در قیــاس ب
بــه نیمــی از گزارشــات اقتصــادی بــه ایــن موضوعــات اختصــاص داشــته  اند. افزایــش و تشــدید تخاصــم اقتصــادی 
غــرب به  ویــژه آمریــکا علیــه نظــام و ملــت جمهــوری اســالمی ایــران و نام  گــذاری شــعارهای ســال طــی ســال  های 
اخیــر توســط مقــام معظــم رهبــری بــا همیــن مضامیــن، اهمیــت و جایــگاه ویــژه مؤلفه هــا  ی اشــتغال، تولیــد ملــی 
ــق و ایجــاد اشــتغال  ــا در تحق ــای تعاونی  ه ــز کارکرده ــی در رشــد و توســعه اقتصــادی کشــورها و نی و کارآفرین

پایــدار، افزایــش تولیــد ملــی و کارآفرینــی را می  تــوان از اهــم علــل ایــن امــر برشــمرد.

ــی و  ــد مل ــتغال، تولی ــوع اش ــِل موض ــات ذی ــر گزارش ــی دقیق  ت ــل از بررس ــای حاص ــم یافته  ه اه
ــرد: ــان ک ــر بی ــورت زی ــوان به ص ــی را می  ت کارآفرین

1. جهشــی جــدی در میــزان ســهم تعاونی  هــا در اقتصــاد ملــی، به  عنــوان یکــی از ارکان اصلــی نظــام اقتصــادی 
ایــران بــر اســاس اصــل 44 قانــون اساســی و نیــز بــا توجــه بــه اتمــام برنامــه پنج  ســاله پنجــم توســعه )برخــورداری 
ســهم 25 درصــدی بخــش تعــاون در اقتصــاد ملــی( می  بایســت در اولویــت توجــه دســتگاه  های مربوطــه به  ویــژه 

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی قــرار گیــرد.
2. کیفــی ســازی و افزایــش رقابت  پذیــری فرآینــدی در تولیــد محصــوالت داخلــی، جلوگیــری از هدر رفــت منابــع 
و هدایــت ســرمایه  ها بــه ســمت اشــتغال مولــد، ایجــاد الگوهــای فرهنگــی و اجرایــی در عرصــه اقتصــاد مقاومتــی، 
افزایــش رفــاه عمومــی و درنهایــت بســط و توســعه عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی از دیگــر کارکردهــای بخــش 

تعــاون در امــر اشــتغال، تولیــد ملــی و کارآفرینــی موردتوجــه بوده  انــد.
ــکیل  ــب تش ــردم در قال ــف م ــار مختل ــای اقش ــا و توانمندی  ه ــز ظرفیت  ه ــور و نی ــای مذک ــم بنده 3. علی رغ

ــت. ــوده اس ــد ب ــا 5 درص ــون تنه ــی تاکن ــاد مل ــا در اقتص ــهم تعاونی  ه ــا، س تعاونی  ه
4. عــدم فرهنگ  ســازی مناســب در جهــت تثبیــت اندیشــه تعاونی  هــا در اذهــان مردمــی در ســطوح حاکمیتــی 

1. به شرکت  هایي گفته مي شود که بر اساس قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ایران، تشکیل و ثبت مي  شوند و حداقل 70 درصد اعضاي آن را بانوان تشکیل می  دهند.
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ــرد  ــر عملک ــی ب ــارت عملیات ــتی نظ ــال کاس ــا و درعین ح ــر تعاونی  ه ــم ب ــن حاک ــدد قوانی ــی، تع ــر حاکمیت و غی
ــراي  ــي ب ــتگاه  هاي اجرای ــف دس ــفافیت وظای ــدم ش ــا، ع ــب آن ه ــنتی اغل ــرد س ــه رویک ــه ب ــا توج ــا ب تعاونی  ه
ــت  گذاري  ــری و سیاس ــز تصمیم  گی ــدد مراک ــی، تع ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــا وزارت تع ــي ب ــکاري و هماهنگ هم
ــوان تخصصــي و فنــي در ســاختار ســازماني و مدیریتــي و  ــراي تعاوني  هــا، عــدم نقدینگــی مکفــی و کمبــود ت ب
ــای  ــودن هزینه  ه ــاال ب ــت و ب ــودن کیفی ــوب ب ــدي، نامرغ ــاي تولی ــري تعاوني  ه ــن رقابت  پذی ــوان پایی ــا ت در انته
ــا کاالهــای وارداتــی به  عنــوان اهــم دالیــل فوق  الذکــر قابــل اشــاره اســت. تمام  شــده تولیــدات ملــی در قیــاس ب

ــي  ــوان رقابت ــش ت ــي و افزای ــاد هم  افزای ــت ایج ــا در جه ــت تعاوني  ه ــتفاده از ظرفی ــتا اس ــن راس 5. در همی
ــا  ــال و ی ــهیل انتق ــت تس ــي در جه ــتگاه  های اجرای ــا دس ــل ب ــی، تعام ــي و بین  الملل ــاد داخل ــه اقتص درصحن
ــه سیســتم بانکــي کشــور از  ــت بهین ــا، حمای ــه تعاوني  ه ــد کشــور ب ــي بخــش تولی واگــذاري فعالیت  هــاي دولت
ــاي  ــت تعاوني  ه ــعه فعالی ــي، توس ــاي مال ــا در بحران  ه ــوق آن ه ــاط مع ــت اقس ــوص بازپرداخ ــا در خص تعاوني  ه
ــت از  ــت دول ــرف و حمای ــا مص ــد ت ــد تولی ــروري در فرآین ــطه  هاي غیرض ــذف واس ــه ح ــک ب ــان، کم دانش  بنی
ــش و تســهیل ورود  ــور افزای ــه به  منظ ــی اســت ک ــم راهکارهای ــه اه ــي نمون ــازار نهای ــه ب ــا ب ــتیابي تعاوني  ه دس
ــزرگ تولیــدی کشــور در گزارش  هــای مذکــور  ــه عرصــه مشــارکت و ســرمایه  گذاری در طرح  هــای ب تعاونی  هــا ب

ــت. ــه بوده اس ــور توج درخ
6. همچنیــن ایجــاد بســترهای گوناگــون ضمــن بهره  گیــری از ظرفیت  هــای گســترده فضــای مجــازی و رســانه 
ــی و  ــری عین ــه تصوی ــت ارائ ــه در جه ــف جامع ــار مختل ــراي اقش ــي ب ــي و فرهنگ ــازی ذهن ــور زمینه  س به  منظ
ملمــوس از منافــع مــادی و معنــوی حاصــل در ابعــاد فــردی و اجتماعــی از افزایــش فعالیت  هــای مردمــی در قالــب 

ــر اســاس گزارشــات امــری ضــروری اســت. تعاونی  هــا، ب
 

 توصیه های سیاستی
هفــده گــزارش اقتصــادی ســامانه گفتمــان تعــاون بــا تأکیــد بــر موضوعــات اشــتغال، تولیــد ملــی و کارآفرینــی در 
ایــن نوشــتار موردبررســی قــرار گرفــت؛ بــر ایــن اســاس پیشــنهاد می شــود اقدامــات ذیــل در اولویــت توجــه وزارت 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی قــرار گیــرد:
 ضرورت توجه به تعاونی ها و فرهنگ تعاونی به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها؛

 تسهیل شرایط شکل  گیری، گسترش، توسعه کمی و کیفی تعاوني  ها و تولیدات آن ها ضمن بهره  گیری از:
 ایجاد بسترهای الزم به  منظور تغییر رویکرد سنتی به مدرن تعاونی ها؛

 افزایش سطح دانش و مهارت تعاونی  ها؛
 بومی  سازی و استفاده از الگوهای حمایتی موفق در دیگر کشورها.

منابع
/http://coop.mcls.gov.ir :ر.ک. به گزارش های حوزۀ تعاون در سامانه گفتمان تعاون به آدرس 
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