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تعاونی ها بسترساز
توسعه اقتصادی کشور

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

پیام های کلیدی:
 توسعه بخش تعاون یکی از پایه  های اصلی توسعه اقتصادی کشور؛

 توجه به تمایز مفاهیم توسعه و رشد؛ کیفی بودن و عدم محدود بودن توسعه؛
 گسترش رویکرد مردم  ساالری در پی توسعه تعاونی  ها؛

 ایجاد فرصت برای طیف وسیعی از افراد با درآمد کم و متوسط توسط تعاونی  ها؛
 افزایش سهم افراد مذکور در تولید ملی، کارکرد مهم تعاونی  ها؛

 ظرفیت باالی تعاونی  ها در زمینه ایجاد فرصت های شغلی در جهان.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
 لزوم توجه و بررسی دقیق الزامات توسعه تعاونی  ها در کشور بر اساس تجربیات جهانی؛

 استفاده از این پژوهش در تدوین الگوی اثربخش توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد ملی.
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خالصه اجرایی
ازآنجاکــه بخــش عمــده  ای از توســعه یــک ســرزمین منــوط بــه شــرایط اقتصــادی درون آن منطقــه اســت، بخــش 
تعــاون به عنــوان یکــی از اجــزای ســه  گانه نظــام اقتصــادی کشــور، بــا توجــه بــه ظرفیت  هــای بــاالی آن می  توانــد 

ســهمی مهــم در دســتیابی بــه ایــن مســئله داشــته باشــد.
بــر ایــن اســاس در ایــن نوشــتار ســعی شــده ضمــن بررســی بخش  هایــی از گــزارش دکتــر حمیــد آمــاده در ســال 
1395، بــا موضــوع طراحــي مــدل توســعه بخــش تعاونــي بــا اســتفاده از تجــارب کشــورهاي منتخــب )هنــد، مالــزي، 
انگلســتان و آمریــکا)، نقــش تعاونی  هــا در توســعه اقتصــادی مــورد بررســی دقیق  تــر واقــع شــود. در همیــن راســتا ابتدا 
ظهــور تعاونی  هــا، ســپس مفهــوم توســعه اقتصــادی اشــاره و در ادامــه کارکردهــای تعاونی  هــا در توســعه اقتصــادی و 

توصیه  هــای سیاســتی در قالــب الزامــات الزم جهــت توســعه تعاونی  هــا مطــرح خواهــد شــد.

ظهور تعاونی  ها
تاریخچــه تعــاون به صــورت منســجم و علمــی بــه بعــد از انقــاب صنعتــی در برخــی کشــورهای اروپایــی نظیــر 
ــی  ــای اجتماع ــروز حرکت  ه ــران و ب ــی کارگ ــی زندگ ــای اساس ــول و تهدیده ــی تح ــه در پ ــتان و فرانس انگلس
برمی  گــردد هرچنــد کــه ســوابق تاریخــی تعاونی  هــا و مفهــوم تعــاون در برخــی کشــورها نظیــر ایــران در عمــل 

ــر دارد. ــیار طوالنی  ت ــابقه  ای بس س

توسعه اقتصادی
ــا تغییــرات بنیادیــن در اقتصــاد و افزایــش  مفهــوم توســعه اقتصــادی عبــارت اســت از رشــد اقتصــادی همــراه ب
ظرفیت  هــای تولیــدی اعــم از ظرفیت  هــای فیزیکــی، انســانی و اجتماعــی. توســعه اقتصــادی، رشــد کمــی تولیــد، 
ــورت  ــود به  ص ــع موج ــرداری از مناب ــوان بهره  ب ــش ت ــا و افزای ــر نگرش  ه ــی، تغیی ــای اجتماع ــول در نهاده تح
مســتمر و پویــا را بــه دنبــال دارد. ازایــن روی توســعه برخــاف رشــد کــه کامــًا کمــی اســت، بــه دلیــل وابســتگی 

آن بــه انســان، پدیــده  ای کیفــی اســت و محدودیتــی نــدارد.
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کارکردهای تعاونی  ها در توسعه اقتصادی
ارتقــا و توجــه بــه تعاونی  هــا ضمــن گســترش رویکــرد مردم  ســاالری   یکــی از پایه  هــای اصلــی توســعه اقتصــادی 
کشــور به  ویــژه در شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه تشــدید مشــکات اقتصــادی در کشــور و آســیب  پذیری بیشــتر 
اقشــار کم  درآمــد در جامعــه محســوب می  شــوند؛ در ادامــه کارکردهــا یــا چگونگــی اثرگــذاری آن هــا در توســعه 

اقتصــادی مورداشــاره قــرار خواهــد گرفــت:

1. تولید کاالهای عمومی و تأمین زیرساخت  ها
برخــاف تصــور عمــوم کــه تأمیــن و صیانــت از تأسیســات زیربنایــی و کاالهــای عمومــی نظیــر آب، بــرق و خدمات 
ــایی  های  ــش از نارس ــن بخ ــن ای ــد در تأمی ــا قادرن ــد، تعاونی  ه ــت می  دان ــده دول ــر عه ــتی را ب ــی و بهداش آموزش
نظــام بــازار کــه بــه دلیــل ســرمایه بر بــودن و پاییــن بــودن بــازده اقتصــادی مــورد اقبــال بخــش خصوصــی قــرار 

ــد، ایفــای نقــش  کننــد. نمی  گیرن

2. گسترش تأمین اجتماعی
ــازار و جوهــر اصلــی آن یعنــی اصــل رقابــت،  امــروزه تقریبــاً قریــب به اتفــاق اقتصاددانــان معتقدنــد کــه نظــام ب
ــای  ــای دنی ــر واقعیت  ه ــوی دیگ ــد. از س ــل کن ــق عم ــی موف ــد به تنهای ــادی نمی  توان ــعه اقتص ــد توس در فرآین
ــعه  ــر راه توس ــر س ــی ب ــل بزرگ ــروت، معض ــد و ث ــع درآم ــری در توزی ــه نابراب ــد ک ــان می  ده ــعه  نیافته نش توس
اقتصــادی اســت و ناکارآمــدی نظــام بــازار در بهره  منــد کــردن همــه اقشــار اجتماعــی از مزایــای توســعه، حضــور 

ــت. ــاخته اس ــر س ــت را اجتناب  ناپذی دول
سیاســت  های آزادســازی اقتصــادی و ترویــج نظــام بــازار نیازمنــد یــک نظــام جامــع حمایتــی و تأمیــن اجتماعــی کارآمــد 
اســت تــا پوشــش الزم را بــرای اقشــار آســیب  پذیر فراهــم آورد. بنــا بــر اعتقــاد ســازمان بین  المللــی کار، توســعه تعاونی  هــا 
می  توانــد به عنــوان رویکــردی نویــن در تئوری  هــای توســعه مدنظــر قــرار گیــرد؛ رویکــردی کــه طــی آن می  تــوان در یــک 
نظــام بــازار آزاد و رقابتــی بــه فعالیــت پرداخــت و درعین حــال بــا توزیــع عادالنه  تــر درآمــد و ثــروت نیــاز بــه نظام  هــای 

تأمیــن اجتماعــی گســترده را کــه هزینه  هــای هنگفتــی بــر بودجــه دولت  هــا تحمیــل می  کنــد، مرتفــع ســاخت.

3. کاهش فقر و توسعه عدالت اجتماعی
رویکــرد تعــاون، کاربردی تریــن اســتراتژی توانمندســازی اســت کــه فرصت  هــای جدیــدی را فــراروی افــراد قــرار 
ــا  ــارزه  ای ریشــه  ای ب ــا، مب ــردن فرصت  ه ــر ک ــوزی و برابرت ــع خــرد، مهارت  آم ــق بســیج مناب ــا از طری ــد ت می  ده

ــد. ــری را در پیــش می  گیرن ــر و نابراب فق
تعاونی هــا به طــور مســتقیم از طریــق پیشــرفت اقتصــادی و اجتماعــی اعضــا و کارکنــان و به طــور غیرمســتقیم، از 
طریــق تحــرک اقتصــادی و توســعه پایه  هــای اجتماعــِی جوامعــی کــه در آن بــه فعالیــت می  پردازنــد، در کاهــش 
فقــر اثرگذارنــد و بــا افزایــش ســهم اقشــار کم  درآمــد در تولیــد جامعــه، توزیــع مناســب درآمــد را پدیــد آورده و 

نابرابــری اجتماعــی کاهــش می  دهنــد.



تهیه شده در کارگروه اقتصادی/ بهار1399 شماره 12خالصه سیاستی 4

4. توسعه کارآفرینی و ایجاد شغل
ــد و  ــه کنن ــد غلب ــوآوری تولی ــراروی ن ــع ف ــر موان ــد ب ــا می  توانن ــد اســت تعاونی  ه ــی کار معتق ــازمان بین  الملل س
ــه  ــه ارائ ــن زمین ــد در ای ــا می  توانن ــه آن ه ــی اســت ک ــن کمک ــی مهم  تری ــای حقوق ــدازی نهاده تأســیس و راه  ان
ــع  ــن مناب ــه تأمی ــادر ب ــا همراهــی سیاســت گذاران ق ــی و ب ــن ســاختارهای حقوق ــق ای ــا از طری ــد. تعاونی  ه کنن
کارآفرینــان و کارگــران وابســته بــه خــود خواهنــد بــود و به این ترتیــب شــرایط حقوقــی و تجــاری مناســب بــرای 

ــم می  شــود. ــای کوچــک و متوســط اقتصــادی فراه ــر توســط بنگاه  ه ــای بهت ــه بازاره ورود ب
بــر اســاس آمارهــای جهانــی، تعاونی  هــای جهــان از طریــق خودیاری و تعهد ســازمانی نســبت بــه اعضا و جوامــع خود، 

میلیون  هــا نفــر بیشــتر از افــرادی کــه از طریــق شــرکت های تجــاری، استخدام شــده اند، شــغل ایجــاد کرده  انــد.

5. توسعه روستایی و کشاورزی
یکــی از اشــکال متــداول تعاونی  هــا در جهــان را تعاونی  هــای کشــاورزان تشــکیل می  دهنــد؛ ایــن تعاونی  هــا جــزء 
الینفــک بافــت اجتماعــی جوامــع محلــی و روســتایی به حســاب می  آینــد و نقــش مهمــی در توســعه کشــاورزی 

و توســعه جوامــع روســتایی کشــورهای توســعه  یافته و درحال توســعه ایفــا می  کننــد.

توصیه های سیاستی
توســعه اقتصــادی در دنیــا همــواره موردتوجــه برنامه  ریــزان و سیاســت  گذاران بــوده اســت؛ لــذا بــا توجــه بــه اهمیت 
تعاونی  هــا در توســعه اقتصــادی کشــور کــه در ســایه بخــش عظیــم اقتصــاد دولتــی مــورد غفلــت واقع شــده اســت، 
توجــه جــدی و توســعه بخــش تعــاون امــری ضــروری اســت. ازایــن روی توصیــه می  گــردد الزامــات ذیــل جهــت 

تحقــق توســعه بخــش تعــاون و افزایــش ســهم آن در اقتصــاد ملــی موردتوجــه قــرار گیرد:
ــت،  ــاس می  بایس ــن اس ــر ای ــا؛ ب ــازی تعاونی  ه ــعه و نوین  س ــرای توس ــاخت  های الزم ب ــاد زیرس  ایج
ــرای توســعه تعــاون، ضمــن بررســی تعاونی  هــای موفــق در  زیرســاخت  های فیزیکــی و علمــی و نهادهــای الزم ب

دنیــا، موردبررســی قــرار   گیرنــد.
ــن منظــور بایســتی در ســطح خــرد،  ــه ای ــی؛ ب ــرد و میان ــطوح خ ــا در س ــت از تعاونی  ه ــه حمای  برنام
برنامه  هایــی بــرای آغــاز حرکــت تعاونی  هــا و حمایــت اولیــه از آن هــا ایجــاد شــود. در ســطح میانــه نیــز بایســتی 
نهادهــای رابــط و واســط بیــن تعاونی  هــا جهــت ایجــاد رابطــه بیــن تعاونی  هــای مختلــف و نیــز مجموعــه تعاونی  هــا 

ــا ســازمان  های اقتصــادی، سیاســی و قانون  گــذار ایجــاد شــوند. ب
ــی  ــف؛ تخصصــی  شــدن فعالیت  هــای بخــش تعاون ــای مختل ــی در بخش  ه ــای تخصص ــاد تعاونی  ه  ایج
در بخش  هــای مختلــف اقتصــادی در وهلــه اول، ایــن بخــش را قــادر می  ســازد تــا نیازهــای خــود را از درون بخــش 
تعــاون رفــع کنــد کــه ایــن مســئله به نوبــه خــود منجــر بــه رشــد زیــر بخش هــای مختلــف بخــش تعــاون شــده 

ــی افزایــش می  دهــد. ــی و دولت ــازار رقابت ــر بنگاه  هــای ب ــا را در براب ــن بخش  ه ــی بنگاه  هــای ای ــدرت چانه  زن و ق
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 تحقیــق، توســعه و ارتقــای دانــش تعاونــی؛ ایجــاد ســازمان  های تحقیــق و توســعه در راســتای ارتقــای ســهم 
تعــاون از اقتصــاد و بهبــود عملکــرد تعاونی  هــا امــری ضــروری بــه شــمار مــی  رود. در ایــن راســتا وجــود یــک ســازمان 

مشــترک بــرای ارتقــا ســطح دانــش تعاونی  هــا و ارائــه آموزش  هــای همه  جانبــه ضــروری بــه نظــر می  رســد.
 ایجــاد پایگاه  هــای اطالعاتــی و آمــاری؛ ایــن مســئله بــدون در اختیــار داشــتن اطاعــات سیاســت  گذاری، 
ــود. در همیــن راســتا می  بایســت  ارزیابــی سیاســت ها و انجــام تحقیقــات علمــی و دانشــگاهی مقــدور نخواهــد ب
تعاونی  هــا برحســب فعالیــت دســته  بندی شــوند و تمــام اطاعــات اقتصــادی مربــوط بــه آن هــا بــا جزئیــات ثبــت 
و در اختیــار تحلیل  گــران قــرا بگیــرد؛ ایــن اطاعــات در تعییــن ســهم دقیــق بخــش تعــاون نقــش بــه ســزایی 

خواهنــد داشــت.
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