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چه کسی مخاطب گزارش است؟ 
معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی     

معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی     
سازمان برنامه و بودجه     

پیام های کلیدی گزارش
لزوم حمایت دولت از تعاونی ها در قالب تأمین زیرساخت های قانونی؛       

عدم مداخله دولت در مدیریت و مسائل داخلی تعاونی ها؛       

نقش مهم معافیت های مالیاتی در حمایت های مالی از تعاونی ها.       

گزینه های سیاستی موجود
افزایش نقش تعاونی ها در اقتصاد ملی از طریِق:       

بهره گیری از ظرفیت  تبلیغاتی بخش عمومی در راستای معرفی هر چه بیشتر   o  

نقش تعاونی ها در پیشبرد اهداف اقتصادی؛

برون سپاری پروژه های بخش عمو می  به بخش تعاونی؛  o  

حمایت از فعالیت تعاونی ها در عرصه اقتصاد با اعطای معافیت های مالیاتی گسترده.       
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       خالصه اجرایی   
جهان در حال توســعه طی چندین دهه شاهد کار و فعالیت تعاونی ها تحت نظارت و کنترل 
دولت ها بوده اســت. در عین حال از این تعاونی ها به عنوان ابزار توســعه –که در ابتدا توســط 
 از سوی حکومت کشورهای مستقل برای مقاصدی مشابه مورد 

ً
قدرت های استعماری و متعاقبا

.)1383 ،ILO استفاده قرار  می گرفتند- یاد  می شود )سازمان بین المللی کار
از اوایــل دهه 1980 تاکنون، با وجــود موانع داخلی فراروی بودجــه و بدهی های خارجی 
ناشــی از برنامه های تعدیل، به همراه پایان یافتن تقســیمات ایدئولوژیک در سطح جهان، این 
دیدگاه پیرامون نقش دولت مبنی بر تأمین و تدارک زنجیره وسیعی از نیازهای اقتصادی اجتماعی 
 کنار گذاشته شد. در روش جدید اعتماد به نفس و خودیاری بیشتر شهروندان 

ً
شهروندان، عمال

مورد توجه قرار گرفت. نقش دولت، ارائه خدمات به شهروندان در چهارچوبی تعریف  می شود که 
بر اساس آن مردم آن طور که مایلند زندگی نمایند و در عین حال اطمینان یابند که حقوق جامعه 
در کل محافظت  می شود. تحت این شرایط انتظار عاقالنه آن است که بپذیریم سازمان هایی که 
آزادانه تأسیس شده اند )از جمله تعاونی ها( قادر به تأمین آزادی های مشابه بوده و توسعه آن ها نیز 
 می بایست تسهیل شود. بنابراین تعاونی ها به عنوان گسترش تمایل و خواست مردم باید حمایت 

شوند اما نباید پیوستن به آن ها را موقعیتی برای دریافت مزایای خارق العاده محسوب کرد.
دولت و نهادهای وابســته به آن  می بایست نسبت به تعاونی ها همان دیدگاهی را داشته باشند 
 نسبت به بقیه شهروندان و ســازمان های ایجاد شده بر اساس همیاری دارند. به عبارت 

ً
که عینا

دیگر تعاونی ها هم بایســتی در انتظار برخوردی مشابه برخورد با دیگر بنگاه های اقتصادی یعنی 
حداقل مداخله در امور آن ها از ســوی دولت های محلی و ملی و همچنین نهادهای وابســته به 

آن ها باشند )سازمان بین المللی کار، 1383(.
 دولت ها در ســطوح محلی، ملی، منطقه ای و نیز در ســطح بین المللی،  می بایست 

ً
اصوال

 با هدف مراقبت از 
ً
تأمین چهارچوب حقوقی که در محدوده آن، دخالت در امور تعاونی ها صرفا

منافع اعضا آن ها صورت پذیرد را در دستور کار خود داشته باشند. چنین چهارچوب حقوقی باید 
تأمین منافع اشخاص ثالثی که با تعاونی ها همکاری دارند را نیز برعهده گیرد. تما می شهروندان 
و ســازمان های همکاری کننده با تعاونی ها نیز بایســتی به طور عاقالنه از دولت ها در ارتباط با 
تأمین خدمات خاصی از جمله دفاع از حقوق شــهروندی، آموزش و حدود معینی از خدمات 
اجتماعی و البته حمایت مالی در مقابل سیســتم مالیات ســتانی توقع داشــته باشند. بنابراین 
تعاونی ها و افراد عضو آن ها باید انتظار قرار گرفتن در محدوده سیستم مالیات ستانی را داشته اما 

سیستمی عادالنه، توأم با مساوات و درک ماهیت خاص تعاونی ها.
1 -  ILO
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بوروکرات های خارجی قوانین تعاون را در کشورهای استعماری آسیا تهیه  می کردند. کشورهایی
 از قبیل انگلیس، آلمان و ســایر کشــورهای اروپایی دســت به تصویب قوانین زدند و تعاونی ها و 
تعاون گران نیــز در این زمینه دخیل نبودند. در چنین فضایی انتظار  مــی رود آنچه از نظر قانون گذاران 
خوب تلقی  می شــود، از نظر اعضا یا مردم خوب نباشــد. در نتیجه این تعاونی ها برای انجام رویه های 
کاری به دنبال ادارات دولتی و نه اعضای خود بودند. به عنوان مثال در هند، شیوه ثبت نام پستی برگرفته 
از الگوی تعاون انگلیســی، اجرا شــد. با توجه به اینکه بیش از 90 درصد از جمعیت بی سواد بودند و 
بنابراین فرد مســئول ثبت نام باید کاری بیش از ثبت و تصحیح اطالعات انجام دهد. نهادهای ثبت نام 
کننده و کارکنان آن ها در آغاز، شــروع به آموزش، ســازماندهی و نظارت کردند و اینگونه بود که روح 

قانون تعاونی انگلیسی در هند تغییر کرد.
در نیمه اول قرن بیســتم، دولت های اســتعماری در بیشتر کشورهای آسیا ســعی در کنترل رهبری 
تعاونی هــای محلی و مردم داشــتند. در نیمه دوم قرن حاضر، وقتی اکثر کشــورها آزادی پیدا کردند و 
 در همه کشورها 

ً
دولت¬های ملی قدرت را به دست گرفتند، اوضاع به طرز چشمگیری تغییر کرد. عمال

تعاونی ها ابزاری برای توسعه اقتصادی - اجتماعی و به ویژه تولیدات کشاورزی و توسعه روستایی تلقی 
شدند. دولت ها کمک های مالی را به تعاونی ها ارائه کردند و آن ها را مورد حمایت قرار دادند. در حالی 
کــه تعداد تعاونی ها و نوآوری های مرتبط با آن چند برابر می شــد، جنبــش تعاونی از نظر کیفیت رنج 
می برد. در بســیاری از کشورها تعاونی ها شخصیت اصلی خود را از دست داده و بیشتر به یک سازمان 
دولتی تبدیل شــدند. در بســیاری از کشــورها قوانین تعاون به منظور افزایش قدرت در ادارات تعاونی 

اصالح شد. با افزایش استفاده از این قدرت به نفع سیاستمداران و بوروکرات ها، اوضاع بدتر شد.
برای دستیابی به راه حلی جهت مقابله با این مسیر تاسف بار در آسیا و به منظور توسعه تعاون و تهیه 
یک اســتراتژی مشترک برای رشد تعاونی ها در مسیر صحیح، دفتر منطقه ای ICA برای آسیا و اقیانوس 
آرام )ROAP1( تصمیــم به برگزاری همایش های دوره ای وزیران تعــاون، رهبران تعاون2  و آژانس های 
سازمان ملل که عالقمند به توسعه تعاونی ها هستند، گرفت. اولین کنفرانس در فوریه 1990 در سیدنی 
برگزار شد و این کنفرانس توصیه های جامع و مفصلی را ارائه کرد. موضوع نقش دولت در قبال تعاونی ها 
 در دومین کنفرانس وزرای تعاون که در فوریه 1992 در جاکارتا برگزار شــد مورد بررســی قرار 

ً
مجددا

گرفت. ســومین همایش وزیران تعاون در ژوئیه 1994 در کلمبو برگزار شد. بسیاری از توصیه های مهم 
.)1998 ،FAO( مربوط به قوانین تعاون در این سه کنفرانس ارائه شد

نمونههاییازقوانینحمایتیمربوطبهتعاونیهادرکشورهایمنتخبنمونههاییازقوانینحمایتیمربوطبهتعاونیهادرکشورهایمنتخب

1 - Regional Office for Asia and the Pacific 
2 - Cooperative Leaders
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نمونههاییازقوانینحمایتیمربوطبهتعاونیهادرکشورهایمنتخبنمونههاییازقوانینحمایتیمربوطبهتعاونیهادرکشورهایمنتخب

غالب تسهیالت حمایتی که از سوی دولت ها در کشورهای مختلف برای تعاونی ها در قانون 
پیش بینی شــده در چهارچوب قوانین مالیاتی  می گنجد. دولت ها عالوه بر تسهیالت مالیاتی از 
دو کانال دیگر نیــز تعاونی ها را مورد حمایت قرار می دهند که عبارتند از حمایت از طریق عقد 
قــرارداد با تعاونی ها جهت اجرای پروژه های بخش عمومی و حمایت از طریق تبلیغات پیرامون 
گاهی عمومی و ارتقای دانش اعضای تعاونی ها  کارکرد تعاونی ها در اقتصاد و افزایش ســطح آ
با ارائه آموزش های مرتبط با موضوع تعاون. در ادامه کانال های حمایتی یاد شــده مورد بررسی 

قرار می گیرند.

1- انعقاد قراردادهای دولتی
اولین کانــال حمایتی انعقاد قراردادهــای دولتی با تعاونی ها در راســتای اجرای پروژه های 
 مقامات محلی، منطقه ای و ملــی برخی وظایف خود را از طریق 

ً
بخش عمومی اســت. اصوال

انعقاد قرارداد با ســازمان های بیرونی )خارج از بخش عمومی(، برون سپاری  می کنند. در این 
بیــن تعاونی ها به عنوان »تأمین کنندگان خدمات« مد نظر قــرار  می گیرند. دولت ها  می توانند با 
عقد قرارداد با بخش تعاون، از توان این بخش در راســتای اجــرای پروژه های خود بهره گیرند. 
تجارب تاریخی نشان می دهد تعاونی ها به عنوان طرف قرارداد در پروژه ها کمتر مورد توجه قرار 
گرفته انــد و علت آن هم این بوده که تصمیم گیران در حوزه عقــد قراردادهای بیرونی و یا انتقال 
مســئولیت های مربوط به ارائه خدمات دولتی، چنین انتظاری را از تعاونی ها نداشته اند. در این 
بین موقعیت های قابــل توجهی در اختیار بنگاه های اقتصادی تحت مدیریت ســهامداران و نه 
ســرمایه گذاران صرف، قرار  می گیرد و بنابراین مالحظه  می شود که کم اطالعی مقامات تصمیم 
گیرنــده در مورد توانایی های تعاونی ها منجر به کنار گذاشــتن این بخــش از اجرای پروژه های 

بخش عمو می شده است )سازمان بین المللی کار، 1383(.
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2- تبلیغات و ارائه خدمات آموزشی
دومین کانال حمایتی شــامل فعالیت های تبلیغی توسط رســانه های دولتی است. تعاونی ها 
بیشــترین زیان را از این کانال متحمل  می شــوند زیرا محتوای برنامه های تبلیغی به طور معمول 
از چنان چشم اندازی برخوردار است که گویی تنها یک شکل از بنگاه های اقتصادی خصوصی 
یعنی همان شرکت های ســرمایه محور، بیشــتر وجود ندارد. تحت این شرایط الزم است دایره 
گاهی ها به حدی  می رسد که مدرسین  گاهی ها را شکست و از بین برد. میزان این ناآ وسیعی از ناآ
در مؤسســات آموزشی به سادگی و با اظهار بی اطالعی در خصوص تعاون و تعاونی ها، از کنار 

قضیه عبور  می کنند.
 مردم نیز از طریق آموزش و تعلیم و سیســتم های آموزشــی اطالعات بیشتری در ارتباط با 
الگــوی تعاون و تعاونی ها که  می توانند در ســاخت جوامع محلی، تولید ثروت ملی و توســعه 
ثبات بین المللی، نقشی فعال ایفا نمایند، دریافت نمی کنند )سازمان بین المللی کار، 1383(.

 بنابراین دولت ها با تبلیغ سازوکار تعاون و نظام مند کردن سیستم آموزشی مرتبط با آن  می توانند 
چهارچوب حمایتی مســتحکمی را برای این نهاد فراهم آورند. در ایــن زمینه برای حمایت از 
تعاونی ها و توسعه آن ها در کانادا با اولویت دادن به آموزش و تحقیقات اقداماتی توسط نهادهای 
کادمیک مرتبط با بخش  مرتبط صورت پذیرفته اســت. به عنوان مثال برنامه های آموزشی غیر آ
تعاون کانادا توسط نهادهای پشتیبان تعاونی ها پیشنهاد شده که مورد حمایت اتحادیه بین المللی 
تعاون نیز قرار گرفته است. مخاطب این برنامه جوانانی هستند که پیرامون کسب و کارها در قالب 
تعاونی آموزش می بینند. در این زمینه نهادهای تعاونی اســتانی مانند انجمن تعاونی انتاریو1  از 
برنامــه اهدای گواهینامه مدیریت تعاونی با همکاری دانشــگاه یورک حمایت می کند. به عنوان 
نمونه دیگر می توان به قوانین آموزشــی آلمان در زمینه تعاونی ها اشاره کرد. آژانس های حمایت 
و توســعه تعاونی ها در آلمان تعهد جدی به ایفای نقش آموزشی و تحقیقاتی در تقویت نهضت 
کادمی تعاونی های آلمان ارائه  کادمی تعاونی های آلمان دارند. آ تعاونی و همــکاری نزدیک با آ
کادمی منطقه ای محســوب می شــود و برنامه های  دهنده اصلی آموزش تعاونی در آلمان با 7 آ
بهبود کیفیت مدیریت، دوره های دانشــگاهی، ســمینارها، کارگاه های آموزشــی و انجمن ها را 

پیرامون موضوعات جاری برای بانک ها و کسب و کارهای تعاونی پیشنهاد می دهد.
1 - Ontario Co-operative Association
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 نهاد باالســری تعاونی ها در فنالند که با نام پلروو1  شناخته می شود، مسئول تأمین نیازهای 
آموزشی تعاونی هاست و از طریق برگزاری دوره های آموزشی وبینار به صورت رایگان با همکاری 
دانشگاه هلســینکی به آموزش تعاونی ها می پردازد. نهاد پلروو همچنین مؤظف به همکاری با 
محققین در ســطوح تحصیالت تکمیلی به منظور ارتقای یافته های علمی و به اشتراک گذاردن 
 2 میلیون یورو برای 

ً
دانش و ایده های جدید اســت. از سال 2005، شورای تعاون فنالند تقریبا

تحقیقات تعاونی و 255 هزار یورو برای آموزش تعاونی اعطا کرده است )راس2 ، 2016(.

3- تسهیالت مالیاتی
آخرین کانال حمایتی دولت از بخش تعاون، ارائه تســهیالت مالیاتی به این بخش را شامل 
 می شــود. اگر چه دولت ها در رویکرد خود به سیســتم های مالیاتی به طور وســیعی با یکدیگر 
 بر دو اصل کلی بنا 

ً
تفــاوت دارند با این حــال روش های وضع مالیات ویژه تعاونی ها معمــوال

گردیده اســت. این اصول را تحت عنوان »اصول متقابل«  می شناســند. اصول متقابل بر مبنای 
 همراه با هزینه بوده و لذا 

ً
این ایده شــکل گرفته که خدمات ارائه شده توســط تعاونی ها ضرورتا

وضع مالیات هم تنها بر اساس سود دریافتی ناشی از انجام معامله با غیر اعضا تنظیم و محاسبه 
خواهد شد. این در حالی است که یک شرکت خصوصی طبق سودی که دریافت  می کند مکلف 
به پرداخت مالیات  می شود. در برخی موارد هم سود دریافتی توسط تعاونی ممکن است مشمول 
مالیات نشود زیرا که این سود  می تواند به عنوان دارایی مشترک )متعلق به همه اعضا( تلقی شود 
و تنها در مواردی که بین اعضا تقسیم شود مشمول مالیات خواهد شد )سازمان بین المللی کار، 

1383(. نمونه ای از این قوانین مالیاتی در ادامه ارائه  می شود:
آرژانتین: تا 95 درصد کاهش در نرخ های مالیات بر دستمزد به مرور زمان. دریافتی کارگران 
اســتخدام شده به واسطه ضرورت های دوره بحران شــامل کاهش 95 درصدی در نرخ مالیاتی 

می شود )اوم3 ، 2017(.
برزیل: کاهش 50 درصدی در سهم پرداختی بابت بیمه تأمین اجتماعی توسط تعاونی )اوم، 

.)2017
1 -   Pellervo؛ نام اسطوره ای در فنالند است که به عنوان خدایی که بذر را در زمین کاشته شناخته می شود.
2 -  Ross
3 - Eum
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کانادا: مکانیســم هایی از قبیل کاهش مالیات بر پس اندازهای غیر قابل تقســیم بر موفقیت 
تعاونی های محلی مؤثر بوده است.

ایتالیا: کاهش مالیات بر پس اندازهای غیر قابل تقســیم تعاونی ها، نرخ های مالیاتی پایین تر 
مربــوط به تعاونی ها، دادن این امکان به شــرکت های تعاونی برای محاســبه نرخ صفر یا چهار 
درصد مالیات بر ارزش افزوده در قیاس با نرخ مالیات بر ارزش افزوده اســتاندارد 20 درصدی 
 هم قانون مالیاتی به تصویب رسیده که بر اساس آن 

ً
برای کســب و کارهای ســود محور. اخیرا

معافیت مالیاتی برای کمک های بخش خصوصی به سازمان های غیرانتفاعی و تعاونی ها، وضع 
شده است )راس، 2016(.

فیلیپین: تعاونی هایی که با افراد غیر عضو و عموم مردم معامله نمی کنند، مشــمول هیچ نوع 
مالیاتی نیســتند. فعالیت اقتصادی انجام شده با ذخایر مالی افراد غیر عضو تعاونی، و پس انداز 
تقســیم نشــده بیش از 10 میلیون پزو، از کلیه مالیات های شهری، اســتانی و روستایی به هر 
نام و ماهیتی معاف هســتند. ایــن تعاونی ها از هرگونه حقوق گمرکی یــا مالیات بابت واردات 

ماشین آالت ، تجهیزات و قطعات معاف می شوند. 
ســریالنکا: کسب و کار و دارایی های تعاونی ها و فدراســیون های مربوطه، از مالیات و سایر 
ارزیابی های عمو می دولت یا اشــخاص مستقل محلی مستثنی  می شــوند، مگر در مواردی که 
مالیات بر کاالی خاصی وضع شــده باشــد. همــه وزرای دولت باید به طور فعال از مشــاغل 
تعاونی ها حمایت کنند و تســهیالت ترجیحی دولت یا ارگان های عمو می را برای اســتفاده آنها 
فراهم نمایند. دولت  می تواند یارانه هــای الزم را برای فعالیت های تجاری تعاونی ها، در بودجه 
ساالنه پیش بینی و به تعاونی ها اعطا نماید. همچنین در ماده دیگری پرداخت اصل و سود اوراق 

قرضه مالي کشاورزی مرتبط با تعاونی ها توسط دولت تضمین مي شود.
نپال: دولت  می تواند بازپرداخت بدهی هــا و جرایم مربوطه را در موضوع تعاونی ها تضمین 
کند. هیچ هزینه تمبر و هزینه ثبت نام اعمال نمی شود. مالیات بر درآمد در مورد مبادالت انجام 
شده با اعضا وجود ندارد. دولت  می تواند معافیت کامل یا جزئی مالیات و عوارض گمرکی را بر 

روی کاالهایی که توسط یک تعاونی تولید یا صادر شده، اعطا کند.
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مشاهده  می شود که کشورها در اکثر موارد امتیازات، تسهیالت و معافیت مالیاتی و پشتیبانی 
مالی را بــه تعاونی ها ارائه می دهند. در بعضی موارد، این امکانــات بدون مداخله در مدیریت 
تعاونی ارائه می شود و در برخی دیگر قوانین به گونه ای وضع شده که دولت را قادر به مشارکت یا 
مداخله در مدیریت تعاونی ها می کند. رویکرد صحیح این اســت که قوانین تعاونی نباید شامل 
مقرراتی باشــد که به ادارات دولتی اجازه دهد در مدیریت تعاونــی دخالت کنند، زیرا این امر 
خالف اصول تعاون محسوب می شــود. صحیح آن است هر زمان که دولت کمك مالی داشته 
باشــد، شرایط وام را تعیین و پس از آن باید به تعاونی واگذار شــود که این کمك را بپذیرد یا از 

.)1998 ،FAO( دریافت آن امتناع ورزد
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از مرور تاریخچه تعامالت بخش تعاون و بخش عمو می و تجارب بین المللی تعامالت میان این دو 

بخش، چنین برمی آید که اگر قرار اســت نقش حمایتی دولت از تعاونی ها، نتایج مثبتی به همراه داشته 

باشد الزم است این حمایت ها در موارد زیر خالصه شود:

انعقــاد قراردادهای برون ســپاری با بخش تعــاون و بکارگیری ظرفیت هــای این بخش در   .1

پروژه های بخش عمومی.

استفاده دولت از رســانه های تبلیغاتی در جهت شناساندن دقیق خصوصیات و ظرفیت های   .2

بخش تعاون در بهبود اوضاع اقتصادی عموم جامعه.

ایجاد زیرســاخت های آموزشــی در نظام آموزش عالی جهت ارتقای ذخیره دانش در زمینه   .3

تعاون.

ارائه معافیت های مالیاتی گسترده به بخش تعاون علی الخصوص در مورد مالیات بر عایدی   .4

حاصل از اجرای پروژه های مشترک بخش تعاون و بخش خصوصی.

یافتهها،نتایجوتوصیههایسیاستییافتهها،نتایجوتوصیههایسیاستی
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