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تعاونی ها عاملی مهم در جهت
توسعه کارآفرینی در کشور

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

پیام های کلیدی:
 لــزوم تکیــه کشــور بــر ظرفیــت هــای اقتصــاد ملــی در پــی تجربــه جدیــد شکســت غــرب در آزمــون جهانــی ناشــی 

ازکرونا؛
 کارآفرینی:

 عامل مؤثر ایجاد اشتغال مولد در کشور؛
  موتور تحول و عامل پویایی اقتصاد کشور؛

 پیش شرط الزِم موفقیت تعاونی  ها؛
 بهبوددهنده کیفیت زندگی ها؛

 زمینه ساز توزیع عادالنه درآمد در اقصی نقاط کشور؛
 عاملی مؤثر به منظور بهره برداري از منابع در جهت بهره وري ملي.

 دستاوردهاي توسعه اقتصادي غرب مرهون توسعه کارآفریني به ویژه از طریق تعاونی ها؛
 اهم کارکردهای تعاونی ها در جهت توسعه کارآفرینی:

 حمایت و تقویت کسب وکارهای کوچک و متوسط؛
  فراهم نمودن امکانات زیر بنایي براي کارآفرینان؛

 افزایش قدرت رقابت براي حضور در بازارهاي محلي، ملي و منطقه ای؛
 فراهم کردن حمایت هاي فني و خدمات مشاوره اي در زمینه کارآفریني.

 اهم ابزارهای دولت در جهت توسعه کارآفرینی:
 سیستم آموزشي؛

 برخورداری از منابع بسیار جهت انواع حمایت ها و ارائه تسهیالت و خدمات؛
 اشاعه فرهنگ  و ترویج روحیه کارآفریني.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
 توجه به توانمندی دولت ها در جهت توسعه کارآفرینی؛

 به کارگیری راهکارهای ذیل در جهت توسعه کارآفرینی از سوی تعاونی ها:
 تعبیه برنامه های آموزشی عملیاتی منسجم و منظم در زمینه کارآفرینی؛

 شکل گیری گروه ها و واحدهاي مختص نوآوري و خالقیت؛
 تعبیه سیستم تشویق و پاداش مناسب و مبتني بر نوآوري؛

 فراهم سازی بسترهای الزم به منظور امکان بروز بیشتر خالقیت و کارآفرینی اعضا.
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خالصه اجرایی
یکــي از مهــم تریــن دغدغــه هــاي دولــت هــا در تحقــق اهــداف برنامه هــاي توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگی، 
ایجــاد فرصــت هــاي شــغلي و کاهــش نــرخ بیــکاري اســت؛ بــر اســاس آمــار رســمی مرکــز آمــار ایــران، نــرخ بیــکاری 
در کشــور در زمســتان ســال 1398، حــدود 11 درصــد اعــالم شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بخــش تعاونــی 
بــه مثابــه راهــکاری مناســب و پایــدار جهــت ایجــاد اشــتغال بــرای کلیــه اقشــار جامعــه بــه ویــژه کارآفرینــان ضمــن 
تجمیــع ســرمایه هــاي انــدک افــراد در کنــار تســهیالت مالــي و فنــي بــا توجــه بــه تأکیــدات اســناد باالدســتی بــر 
کاهــش تصــدي گــري بخــش دولتــي و لــزوم برخــورداری از ســرمایه و امکانــات مالي بســیار جهــت فعالیــت در بخش 

خصوصــي، مــورد پیشــنهاد بســیاری صاحب-نظــران و دغدغــه منــدان بــوده اســت.
در همیــن راســتا و در شــرایط کنونــي بــا توجــه بــه لــزوم تکیــه کشــور بــر ظرفیــت هــای اقتصــاد ملــی در پــی تجربه 
شکســت غــرب در آزمــون جهانــی ناشــی از کرونــا، نوشــتار حاضــر درصــدد اســت بــا توجــه بــه قابلیــت ها و پتانســیل 
ــان مفهــوم و ضــرورت  ــن بخــش را ضمــن بی ــه ای ــان کشــور ب ــي هــا، ضــرورت توجــه کارآفرین ــاالی تعاون هــاي ب
کارآفرینــی، تعاونــی هــا و کارآفرینــی، نقــش دولــت در توســعه کارآفرینــی و در انتهــا توصیــه هــای سیاســتی مــورد 

توجــه قــرار دهــد.

مفهوم و ضرورت کارآفرینی
کارآفرینــي بــه منزلــه یکــی از محورهــای اصلــی رشــد و توســعه بــه معنــاي فرآیند ارزشــي اســت کــه منجر بــه تولید 
کاالهــا یــا خدمــات جدیــد مــي شــود و موجــب می شــود ســرمایه هــا و اســتعدادهاي افــراد در مســیر اشــتغال زایــي، 
خدمــات رســاني، افزایــش ســطح رفــاه عمومــي جامعــه و پویایــي اقتصــاد کشــور بــکار گرفته شــده و دســتیابي بــه 
توســعه پایــدار تســهیل شــود؛ همچنیــن بــا اســتفاده از تقویــت و تکامــل صنایع داخلــي، زمینــه رقابت صنایــع داخلی 
را فراهــم، افزایــش و بهبــود کیفیــت کاالهــای داخلــی، افزایــش صــادرات و کاهــش واردات را ســبب می شــود. در ادامــه 

برخــی اثــرات برجســته کارآفرینــی بــه تفصیــل مورداشــاره قــرار گرفته اســت:
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1. بهبود کیفیت زندگی؛
ــد  ــر، تولی ــی باالت ــا کارای ــد و ب ــوالت جدی ــداع محص ــعه و اب ــتای توس ــان در راس ــه کارآفرین ــالش لحظه به لحظ ت
ماشــین آالت بهتــر، سیســتم هــاي تولیــد مؤثرتــر، بهبــود دائمــي اســتانداردهاي زندگــي و درنهایــت راحتــي زندگــي و 
آســایش بیشــتر را موجــب می شــود. امــروزه شــاهد ایــن هســتیم کــه تولیــدات کشــاورزي کامــالً مکانیــزه شــده و بــه 

منظــور کاشــت، برداشــت، آســیاب و خشــک کــردن محصــول از ماشــین آالت مختلــف اســتفاده مــي شــود.
2. توزیع عادالنه درآمد؛

کارآفرینــان جهــت دســتیابي بــه عوامــل تولیــد از قبیــل مــواد خــام ناگزیــر هســتند بــه مناطــق بکــر رفتــه و بــا ایجاد 
مؤسســات و شــرکت هــای مختلــف موجبــات توســعه و بهبــود اقتصــادي مناطــق محــروم را باعث  شــوند؛ همیــن امر 
ایجــاد اشــتغال و توزیــع درآمــد در مناطــق مختلــف و محــروم را بــه دنبــال دارد و از مهاجــرت هــای معکــوس، ازدحــام 

بیش ازحــد صرفــاً در مراکــز اســتان هــا و کالن شــهرها جلوگیــري می کنــد.
3. بهره برداري از منابع در جهت بهره وري ملي؛

خالقیــت و نــوآوری کارآفرینــان بــا توجــه بــه برخــورداری بســیار کشــور از منابــع طبیعــی و غنــی فــراوان، موجبــات 
درآمدزایــي افــراد، صرفــه جویــي منابــع و عــدم نیــاز بــه واردات را فراهــم مــی آورد.

تعاونی ها و کارآفرینی
در این قسمت اهم کارکردهای تعاونی ها برای کارآفرینان مورداشاره قرار خواهد گرفت:

1. تعاونــی هــا ایــن امــکان را بــرای کارآفرینــان فراهــم مــی آورنــد کــه منابــع انســانی و مالــی خــود را یکجــا جمــع 
کننــد و بــه تشــکیل ســرمایه بیشــتر بپردازنــد؛ کارآفرینانــي کــه شــاید به تنهایــی قادر به شــروع یــک فعالیــت تجاری 
نیســتند بــا اســتفاده از رویکــرد تعاونــی بهتــر مــي تواننــد بــه ایجــاد و توســعه کســب وکارهای جدیــد اقــدام نماینــد.

2. از ســوی دیگــر کارآفرینــي به منزلــه  یکــي از پیــش شــرط هــاي موفقیــت تعاونــي هــا، کارایــي در اقتصــاد را ارتقــا 
بخشــیده و امــکان اســتفاده بهتــر و ســریع تــر از فرصــت هــاي جدیــد در بــازار را بــرای آن هــا موجــب می شــود؛ همین 
امــر به نوبــه خــود فرصــت بیشــتری را بــرای فعالیــت کارآفرینــان فراهــم مــی ســازد. ازایــن رو شناســایي منابــع فرصت 
به عنــوان یکــي از اجــزاي الینفــک کارآفرینــي و بهــره گیــری از آن در نظــام تعــاون، مــی توانــد موفقیــت در عرصــه 

اقتصــاد را بــراي تعاونــی هــا بــه ارمغــان آورد.
3. تعاونــي هــا همچنیــن قادرنــد بــا اســتفاده از فراهــم کــردن امــکان فعالیــت هــای پژوهشــی نظیــر مطالعاتــي در 
زمینــه بــازار، شــناخت تجــارب ســایر کشــورها، موانــع کارآفرینــي، فعالیــت هــای آموزشــی نظیــر تقویت مهــارت هاي 
خالقیــت، نــوآوری، رهبــري، یادگیــري، ریســک پذیــري، خودبــاوري و تصمیــم گیــري و شــیوه هــاي حــل مشــکل، 
فعالیــت هــای مشــاوره ای نظیــر چگونگــي شــکل گیــري یــک کســب وکار، شــناخت قوانیــن و راه هــای ارتباطــي، 

شــیوه هــاي جــذب ســرمایه، فرصتــی ویــژه را در اختیــار کارآفرینــان بگذارنــد.
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نقش دولت  در توسعه کارآفرینی
نتایــج بررســی هــای صــورت گرفتــه نشــان از آن نــدارد کــه دولــت در راســتای توســعه کارآفرینــی در تعاونــی هــای 
کشــور از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت و عواملــی همچــون بوروکراســي هــای ناکارآمــد اداري، وجــود نقصــان در 
قوانیــن مالیــات هــا و عــوارض و عــدم حمایــت مالــي الزم از تعاونــي هــاي نوپــا توســط دولــت بــه ترتیــب بــه عنــوان 
باالتریــن موانــع توســعه کارآفرینــی در تعاونــی هــا، مــورد توجــه بــوده انــد؛ دولــت هــا در کشــور بــه دلیــل داشــتن 
بهتریــن موقعیــت هــا بــه لحــاظ تعییــن سیاســت هــا و طراحــي برنامــه هــا بــا هــدف تشــویق کارآفرینــي در ســطوح 

خــرد و کالن، از امتیــازات و امکانــات ویــژه ای همچــون مــوارد ذیــل برخــوردار هســتند:
1. سیستم آموزشي؛

دولــت هــا از طریــق وزارت آموزش وپــرورش و مؤسســات آموزشــی وابســته بــه آن در ارتقــا و بیــان مفاهیــم کارآفرینــی 
نقــش بســزایی دارند.

2. برخورداری از منابع بسیار جهت انواع حمایت ها و ارائه تسهیالت و خدمات؛
 ارائــه تســهیالت و خدمــات مناســب توســط دولــت هــا و وجــود مراکــزی جهــت ارائــه مشــاوره هــای تخصصــی مالی، 
فنــی و مهندســی در ایــن امــر، موجــب رجحــان و ترغیــب کارآفرینــان جهــت فعالیت در مشــاغل می شــود؛ همچنین 
حــذف بروکراســی هــای اداری پیچیــده، وقــت گیــر و زمــان بــر یکــی از اقدامــات مهــم و اساســی اســت کــه مــی 

بایســت در جهــت توســعه و حمایــت کارآفرینــی توســط دولــت هــای مختلــف، در دســتور کار واقــع شــود.
3. فرهنگ سازي و ترویج روحیه کارآفریني؛

فضــای رســانه ای و مجــازی فرصتــی ویــژه را در ایــن خصــوص بــرای دولــت هــا فراهــم مــی ســازد. اســتفاده از رهبران 
محلــي و تشــویق و معرفــي کارآفرینــان موفــق نیــز در راســتای ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی امری ضروری اســت.
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توصیه های سیاستی
پیشــرفت هــای اقتصــادی بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه مرهــون توســعه کارآفرینــي بــه ویــژه از طریــق ایجــاد 
کســب وکارهای بــا ماهیــت گروهــي و تعاونــي بــوده اســت؛ جایــگاه قانونــي تأمیــن اشــتغال در قالــب تشــکل هــاي تعاوني 
در کشــور ازیک طــرف و پتانســیل هــا و توانمنــدي هــای حاصــل از انجــام فعالیــت هــا در قالــب تعاونــی هــا و نیــز ســابقه 
دیرینــه و تأکیــدات مکــرر متــون اســالمی بــر فعالیــت هــای جمعــی نســبت بــه انفــرادی، فضــاي مســاعدي را بــراي حــل 
مشــکل اشــتغال و جلوگیــري از تبعــات بســیار اقتصــادي و اجتماعــي و حتــی امنیتی ناشــي از بیــکاري در کشــور به وجود 
مــي آورد؛ بــر ایــن اســاس و بــا در نظــر گرفتــن جایــگاه ویــژه دولــت در توســعه و ترویــج کارآفرینــی کــه در بنــد پیــش 

مــورد اشــاره قــرار گرفــت، بکارگیــری توصیــه هــای زیــر از ســوی تعاونــی هــای کشــور مــي توانــد راهگشــا باشــد:
 تعبیه برنامه های آموزشی عملیاتی منسجم و منظم در زمینه کارآفرینی؛

 توصیــه مــی شــود همــان گونــه کــه در اصــول اصلــي تعــاون بــر آمــوزش اعضــا تأکیــد شــده اســت، تعاونی هــا برنامه 
هــاي آموزشــي عملیاتــی و کاربــردی منســجمي را در زمینــه هــای مختلــف آمــوزش کارآفرینــي بــراي اعضا بــا در نظر 

گرفتــن مشــوق هایــی جهــت شــرکت ایشــان همچــون ارائــه وام خــارج از نوبت فراهــم کنند.
 شکل گیری گروه ها و واحدهاي مختص نوآوري و خالقیت؛

ــا  ــراي تولیــد خدمــات ی ــو ب ــده هــاي ن ــه ای  ایــن گــروه هــا مــی بایســت تمــام تــالش خــود را صــرف یافتــن و ارائ
محصــوالت جدیــد، شــیوه هــای نویــن در ارائــه خدمــات، راهکارهــاي مناســب تر مدیریتــي و نظایــری ازاین دســت کنند.

 تعبیه سیستم تشویق و پاداش مناسب و مبتني بر نوآوري؛
مدیــران تعاونــي هــا بــا ارزش قائــل شــدن بــراي فعالیــت هــاي نوآورانــه و اســتفاده از انــواع روش هــاي تشــویقي و 
حمایتــي، زمینــه تقویــت و تثبیــت ایــن گونــه فعالیــت هــا را در تعاونــی هــا فراهــم مــی آورنــد. بهــا دادن مــادی و 
معنــوی بــه خالقیــت اعضــا توســط مدیــران تعاونــی، نه تنهــا در درازمــدت رشــد و توســعه تعاونــی هــا را موجــب مــي 

شــود، بلکــه زمینــه مناســبي بــراي رشــد و شــکوفایي اســتعدادها و ظرفیــت هــاي انســاني نیــز فراهــم مــي کنــد.
 فراهم سازی بسترهای الزم به منظور امکان بروز بیشتر خالقیت و کارآفرینی اعضا؛

بســتري کــه مــي توانــد در صــورت لــزوم، رهیافــت هــا و عملکردهــاي ســنتي و قدیمــي را کنــار بگــذارد و رهیافت هاي 
نوینــي را برگزینــد. بــه منظــور ایجــاد فرهنــگ کارآفرینــی در تعاونــی هــا اســتفاده از پــاداش هــاي درونــي و معنــوي، 
تقویــت روحیــه جمــع گرایــی و اســتفاده از نظــرات اعضــا بــه صــورت مســتمر در تصمیم-گیــری هــا و برنامه ریــزی ها، 
ایجــاد فضــای دوســتانه، تفویــض اختیــار و مســئولیت و اجتنــاب از کنتــرل هــاي سفت وســخت امــري ضــروري اســت.
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