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الزامات ارتقای بخش تعاون در کشور

چه کسی مخاطب گزارش است؟
وزارت   تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ دولت جمهوری اسالمی ایران.

پیام های کلیدی
 اشتغال و تولید، به  مثابه اهم کارکردهای تعاونی  ها؛

 اهم چالش  های پیش   روی تعاونی  ها در کشور:
 عدم ذهنیت صحیح و مثبت از کارکرد تعاونی  ها در سطوح حاکمیتی و غیر حاکمیتی )مردم(؛

 عدم همکاری جدی دولت با بخش تعاونی؛
 فقدان هماهنگی و برنامه  ریزی  های کالن در عرصه تعاونی  ها بر اساس تعاونی  های خرد؛

 فقدان نیروي متخصص و خبره مکفی در بخش تعاون؛
 محدودیت در ابزارهاي نظارت بر عملکرد تعاونی  ها؛

 ضعف نظام حمایت مالی و اعتباري از تعاونی  ها به  ویژه از سوی بانک  ها.
 اهم اهداف استراتژیک پیشنهادی به  منظور ارتقای بخش تعاون کشور:

 تبیین عملیاتی سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد کشور؛
 تبیین عملیاتی چگونگی ارائه تسهیالت حمایتی به بخش تعاون؛

گزینه ها و توصیه های سیاستی
 به رسمیت شناختن جایگاه تعاون در عرصه اقتصاد ملی توسط حاکمیت و دولت؛

 لزوم رفع چالش  های پیش  روی تعاونی  ها در کشور؛
  تأمین الزامات واقعی بخش تعاون.
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خالصه اجرایی
ــاي  ــد و مزیت  ه ــش تولی ــام جه ــه  ن ــری ب ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــاری از س ــال ج ــذاری س ــه نام گ ــت ب ــا عنای ب
ــردم  ــاد م ــترش اقتص ــک، گس ــرمایه  هاي کوچ ــت س ــد، انباش ــتغال، تولی ــاد اش ــاون در ایج ــاد تع ــترده اقتص گس
ــر، شناســایی برخــی اهــداف اســتراتژیک در جهــت تحقــق  ــع فق ــروت و کاهــش و رف ــه ث ــع عادالن محــور، توزی

ــوارد مذکــور، امــری ضــروری و مهــم اســت. ــه م دســتیابی ب
ــا  ــر آن اســت ضمــن بررســی گــزارش تحلیلــِی مهنــدس بهــادر انصــاری ب از همیــن رو در ایــن نوشــتار قصــد ب
عنــوان بررســی چالش  هــا و راهبردهــاي مؤثــر در ایجــاد و اشــتغال و تولیــد در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
ابتــدا ضمــن اشــاره بــه برخــی اهــم کارکردهــای تعاونی  هــا )اشــتغال و تولیــد( و عمده  تریــن چالش  هــاي پیــش   
روي بخــش تعــاون کشــور، مهم  تریــن اهــداف اســتراتژیک و راهبردهــاي اساســی جهــت دســتیابی بــه آن هــا در 

راســتای احیــای هــر چــه بیشــتر تعاونی  هــا در کشــور تشــریح شــود:

برخی اهم کارکردهای تعاونی  ها
1. اشتغال

هرچنــد ســهم بنگاه  هــاي کوچــک و متوســط در تولیــد ناخالــص داخلــی بــه دلیــل انحصــارات پیــدا و پنهــان و 
بنــگاه  داري بخــش دولتــی و شــبه  دولتی در کشــور ناچیــز اســت لیکــن بخــش تعــاون بــا توجــه بــه برخــورداری از 
برخــی مزایــا، می  توانــد نقــش مهمــی در ایجــاد اشــتغال ارزان  قیمــت در قالــب بنگاه  هــاي کوچــک و در فرآینــد 
ــازار، پاییــن  ــه تحــرکات ب ــري بیشــتر، پاســخگویی ســریع  تر ب ــد؛ انعطاف  پذی ــا کن رشــد و توســعه اقتصــادي ایف
بــودن حجــم ســرمایه  گذاري موردنیــاز، تنــوع و گســتردگی فعالیت  هــا در گســتره ســطح کشــور در کنــار مالکیــت 

شــاغلین بــر کار و ســرمایه خــود ازجملــه ایــن مزایاســت.
2. تولید

تعاونی  هــاي تولیــدي ضمــن تجمیــع ســرمایه  هاي انــدك اعضــا، قادرنــد اعتبــار مالــی قابل توجهــی را در خدمــت 
تولیــد و اقتصــاد کشــور قــرار دهنــد کــه انجــام آن از عهــده تک  تــک افــراد جامعــه خــارج اســت؛ الزم بــه اشــاره 

اســت افزایــش تولیــد از ایــن طریــق، توجــه بــه بازاریابــی و فــروش محصــوالت را نیــز می  طلبــد.
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عمده  ترین چالش  های پیش   روی بخش تعاون کشور
عمده  ترین چالش  هاي پیش   روي بخش تعاون کشور را می  توان به صورت زیر فهرست نمود:

 عــدم ذهنیــت صحیــح و مثبــت از کارکــرد تعاونی  هــا در ســطوح حاکمیتــی و غیــر حاکمیتــی 
)مــردم(؛

 عدم همکاری جدی دولت با بخش تعاونی:
ــوزه  ــی الزم در ح ــاي عملیات ــا و زمینه  ه ــاختن ابزاره ــم س ــدون فراه ــی ب ــعارهاي آرمان ــر ش ــاً ب ــئوالن صرف مس

تعاونی  هــا تأکیــد می  کننــد؛
 فقدان هماهنگی و برنامه  ریزی  های کالن در عرصه تعاونی  ها بر اساس تعاونی  های خرد؛

 فقدان نیروي متخصص و خبره مکفی در بخش تعاون؛
 محدودیت در ابزارهاي نظارت بر عملکرد تعاونی  ها:

ــر عملکــرد تعاونی  هــا به  منظــور هدایــت دقیــق ســرمایه  ها و اعتبــارات آن هــا در مســیر اهــداف  نظــارت دقیــق ب
ــری ضــروری اســت؛ ــده ام ــاي تعیین ش و برنامه ه

 ضعف نظام حمایت مالی و اعتباري از تعاونی  ها به  ویژه از سوی بانک  ها:
عــدم تخصیــص وام موردنیــاز و تزریــق ســرمایه در گــردش بــه تعاونی  هــاي متقاضــی تســهیالت و نیــز مشــکل 

وثایــق و ترهینــات بانکــی ازجملــه مهم  تریــن مصادیــق ایــن چالــش اســت.

اهم اهداف استراتژیک و راهبردهای دستیابی به آن ها
ــا در  ــه آن ه ــاي دســتیابی ب ــن اهــداف اســتراتژیک و راهبرده ــه مهم  تری ــر آن اســت ک ــالش ب ــن بخــش ت در ای

جهــت ارتقــای بخــش تعــاون کشــور مــورد اشــاره قــرار گیــرد:
الــف. تبییــن عملیاتــی ســهم 25 درصــدي بخــش تعــاون در اقتصــاد کشــور؛ توجــه جــدی مســئوالن 

عرصــه تعــاون بــه راهبردهــای ذیــل، دســتیابی بــه هــدف مذکــور را تســریع می  بخشــد:
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 توسعه کیفی و کمی تعاونی  ها بر اساس مزیت  هاي نسبی منطقه  اي و آمایش سرزمین به  واسطه:
 پیگیري و حمایت از تأسیس و توسعه مراکز آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی در قالب تعاونی؛

 کمــک بــه ایجــاد واحــد کارآفرینــی تعاونــی در هــر یــک از مراکــز رشــد، پارك  هــاي علــم و فنــاوري و دانشــگاه  ها 
و مراکــز آمــوزش عالی؛

 پیگیري و کمک به ایجاد و گسترش فروشگاه  هاي بزرگ زنجیره  اي تعاونی در سطح کشور؛
 گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی؛

 حمایت از تقویت شبکه تعاونی  ها در مناطق مرزي کشور.
 افزایش بهره  وري تعاونی  ها به  واسطه:

 پیگیری عقد تفاهم میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی بهره  وري؛
 ایجــاد شــرکت  هاي تعاونــی مشــاوره در امــر کارایــی و بهــره  وري به  ویــژه در زمینــه اســتقرار مدیریــت کیفیــت 

ــی. و اخــذ اســتانداردهاي بین  الملل
 فراهم  سازی بسترهای الزم جهت صادرات محصوالت تعاونی  ها به  واسطه:

 برپایی نمایشگاه  هاي توانمندي  هاي بخش تعاون و ایجاد مراکز تجاري در کشورهاي هدف؛
 برقراري ارتباط و پیوند بخش تعاون کشور با فعاالن اقتصادي خارج از کشور.

ب. تبییــن عملیاتــی چگونگــی ارائــه تســهیالت حمایتــی بــه بخــش تعــاون؛ بدیــن منظــور راهبردهای 
زیــر می  بایســت از ســوی مســئوالن موردتوجــه قــرار گیــرد:

 پیگیــري و همــکاري بــا وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در راســتاي اجــراي جــزء 2 بنــد ج مــاده 9 قانــون 
سیاســت  هاي کلــی اصــل 44 قانــون اساســی مبنــی بــر تخفیــف حــق بیمــه مســلم کارفرمــا بــراي اعضــاي شــاغل 

در هــر تعاونــی بــه میــزان 20 درصــد؛
 پیگیــري و همــکاري بــا وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در راســتاي اجــراي دقیــق و کامــل مــاده 11 قانــون 
ــاي  ــاده 10 مالیات  ه ــوع م ــاي موض ــدي در نرخ  ه ــف 25 درص ــر تخفی ــی ب ــل 44 مبن ــی اص ــت  هاي کل سیاس

ــام؛ ــی ســهامی ع ــارف و شــرکت  هاي تعاون ــی متع ــاي تعاون ــراي شــرکت  ها و اتحادیه  ه مســتقیم ب
 پیگیــری اجــرای بنــد ب مــاده 9 قانــون سیاســت های کلــی اصــل 44 مبنــی بــر حــذف هرگونــه اضافــه دریافــت 

از تعاونی  هــا نســبت بــه بخــش غیرتعاونــی؛
ــن  ــاون و همچنی ــه بخــش تع ــري نحــوه تخصیــص کمک  هــاي بالعــوض درج در بودجه  هــاي ســنواتی ب  پیگی
اختصــاص تســهیالت قرض  الحســنه بانک  هــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاري بــه تعاونی  هــا در راســتاي اجــراي بنــد 

)2( اصــل 43 قانــون اساســی و همچنیــن بندهــا و مــواد 9 و 29 قانــون اجــراي اصــل 44 قانــون اساســی؛
ــاون از  ــرمایه  گذاري تع ــت س ــدوق ضمان ــاون و صن ــعه تع ــک توس ــرمایه بان ــش س ــه افزای ــري و کمــک ب  پیگی
ــش  ــعه بخ ــند توس ــی و س ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــون اجرای ــده در قان ــع پیش  بینی  ش ــص مناب ــق تخصی طری
تعــاون به منظــور ارائــه تســهیالت بــه بخــش تعــاون و نیــز تقویــت پوشــش ریســک و ضمانــت ســرمایه  گذاري و 

ــا. ــالت تعاونی  ه معام



تهیه شده در کارگروه اقتصادی/ بهار 1399شماره 17خالصه سیاستی 5

توصیه های سیاستی
باوجــود صراحــت و تأکیــدات قانــون اساســی و اســناد باالدســتی بــر اهمیــت بخــش تعاونــی، ایــن بخــش به  زعــم 
ــار  ــاي اقش ــا و توانمندي  ه ــت از ظرفیت  ه ــته اس ــف نتوانس ــل مختل ــه دالی ــان ب ــران و کارشناس ــب تحلیل  گ اغل
مختلــف مــردم در قالــب تشــکیل تعاونی  هــا در جهــت ریشــه  کنی فقــر، ایجــاد اشــتغال، بهبــود فضــاي کســب وکار 
و افزایــش رفــاه عمومــی گام  هــاي اساســی بــردارد؛ نــگاه محــدود بــه نقــش و کارایــی بخــش تعــاون در شــکوفایی 
و رونق  بخشــیدن اقتصــاد کشــور در طــول ســال  هاي متمــادي، شــاید به  منزلــه یکــی از مهم  تریــن دالیــل اصلــی 
ــا رفــع چالش  هــای پیــش   رو، اقــدام بــه تأمیــن  ایــن معضــل مــورد توجــه باشــد لــذا تــا زمانــی کــه دولت  هــا ب
الزامــات واقعــی ایــن بخــش نکننــد و جایــگاه تعــاون در عرصــه اقتصــاد ملــی را بــه رســمیت نشناســند، ایــن بخش 

و اقتصــاِد در تحقــق اهــداف توســعه  اي همچنــان بــا مشــکالت جــدي مواجــه خواهنــد بــود.

منبع
 ر.ك. بــه گــزارش  انصــاری، بهــادر؛ گــزارش تحلیلــِی بررســی چالش  هــا و راهبردهــاي مؤثــر در ایجــاد و اشــتغال 

و تولیــد در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی.
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