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 اجتماعی:هایتعاونی

 تالشیمستمربرایادغاماجتماعی

 مقدمه

مییییدی   06و  06های  پیرو تحوالت اقتصادی دهه
بسیاری از کشورهای توسعه یافته شاهد کاهش تدریجی  
پوشش خدمات اجتماع  با تولیت دولت مرکزی بودند. در 
این برهه زمان   دولت رفاه  پیرو روندهای  چون جهانی  

سیازی خیود  شدن و محدودیت بودجه  درصدد کیوچی 
هیا و  سبب اقدام به تفویض مسیویولیییت برآمده و بدین

وظایف خود به ویژه در زمینه خدمات اجتماع  نمود. پس 
از دولت  عملکرد بخش خصوص  هم رضیاییتیمینیدی 
شهروندان را به دنبال نداشت  چرا که هدف اصل  آن  بنا 

 به ماهیت  به حداکثر رساندن سود بود. 

شود  تا ضمین  در این شرایط  بخش سوم  وارد عمل م 
لحاظ نمودن منافع عموم   کارای  اقتصادی نیز داشیتیه 

های کار داوطیلیبیانیه و  باشد. در این بستر انواع سازمان
اعم از بنیادهیا (  Social enterprise)های اجتماع   بنگاه

ها به ویژه در نوع مراکز خدمات میتیبیابیل بیه  و انجمن
 منظور پاسخ به نیازهای مردم شکل گرفتند.

های اجتماع   به دلیل اعتماد بیشتیری کیه در  در بنگاه
سطح خرد برای اختصاص منابع میان افراد وجیود دارد  
نظام گردش کار و تنظیم عرضه و تبیاضیا بیه صیورت 

گیییرد. چیرا کیه در  تری شکل می  خودکار و منطب 
هیا  اعایا   نهاد به ویژه در تیعیاونی  ساختارهای مردم

یابد.  محوریت دارند و منافع جمع  آنها بر سود اولویت م 

های اجتماع  بیش از همه در  بر این اساس  مزیت بنگاه
های تولید  روش میتیفیاوت  توانای  آنها در کاهش هزینه

 بازپرداخت و توانای  انطباق آنها با تباضا نهفته است.

 Social) هیای اجیتیمیاعی   گسترش روزافزون تعاون 

Cooperative  )-هیای  به عنوان مصداقی  از بینیگیاه
هیای  های اقتصادی دهه به ویژه پس از بحران -اجتماع 

های اجتماعی   سرعت چشمگیری یافت. تعاون  06و  06
با هدف برقراری عدالت اجتماع   با ارائه برخ  خیدمیات 
از قبیل کاریاب  تاسیس شده و گسترش یافیتینید. اییده 

ها در اروپا و به ویژه در کشور  تشکیل و توسعه این تعاون 
ایتالیا  آن هم در هنگامه بحران  نشان از موفبیت اجیرای 

های اجتماع  در کینیار  الگوی تعاون  در تحبق دغدغه
 اهداف اقتصادی دارد.  

طور که گفته شد  ریشه تاریخ  و جیریرافیییایی   همان
گیردد  امیا  های اجتماع  به کشور ایتالیا بیازمی  تعاون 

ای و میلی  میتیفیاوت  ماهیت آن بنا به بسترهای منطبه
خواهد بود. در این نوشتار برآنیم تا پس از تعاریف نظیری 
به بررس  تجربه این کشور در خصیوص تیاسیییس و 

 ها بپردازیم.  عملکرد تعاون 

 های اجتماعی های تعاونی ویژگی

 . پیگیری منافع عمومی9

های راچدیل  پیگیری منافع  با ارجاع به اصل هفتم تعاون 
ها است. بدین سبیب  عموم  ی  اصل مهم برای تعاون 

های اجتماع  جهت مدیریت عموم  در شرایطی   تعاون 
های دولت  و خصوص  قیادر بیه  شکل گرفتند که بخش

ها  مسیویولیییت  تامین نیازهای مردم نبودند. این تعاون 
های خیودگیردان  تامین نیازهای اعاا  در ارتباط با چرخه

 سازند. اقتصادی همچون تولید میسر م 

 عضویت چند ذینفعی. 2

های اجتماع  مستلزم  پیگیری منافع عموم  در تعاون 
ایجاد ساختاری چندذینفع  است. این ساختار با ماهیت  

تواند دربرگیرنده کارگر )هر نوع فردی که در  تکثرگرا م 
های خود را  قرارداد کار خدمات  دانش و مهارت

های  فروشد(  کاربر  مبامات محل  و انواع شخصیت م 
باشد. این فاای مشارکت  در بستر  حبوق  و حبیب  م 

تواند عرصه را برای  ی  مدیریت دموکراتی  م 
 توانمندسازی افراد فراهم کند.
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 . ماهیت غیردولتی9
ها  موجودیت   های اجتماع  مانند دیگر تعاون  تعاون 

مبتن  بر چرخه اقتصاد خودگردان داشته و عمی غیردولت  
های  نیاز از یارانه ای ب  شوند. اما در هیچ برهه محسوب م 

اند. لذا جهت  دولت  و حمایت مال  بخش خصوص  نبوده
جلوگیری از وابستگ  به این نهادها و وفاداری به ماهیت 
اصل  آن یعن  ارائه خدمات اجتماع  مستبل  نمایندگان  

ها عاو  های حام  و بخشنده در این تعاون  از سازمان
شده و به عنوان ی  ذینفع حق رای برابر خواهند داشت. 
هر چند که همواره سع  بر این است که تعداد اعاا  
حبیب  و نهادهای حبوق  مستبل از دولت و دیگر 

 های حام  بیشتر باشد. سازمان

 نمایندگی اعضاء کارگر.  4
های  با وجود اینکه ساختار چندذینفع  عاویت در تعاون 
شود  اما  اجتماع  متعدد است و به اقتاا  شرایط تعیین م 

اعاا  کارگر باید در مرکز توجه قرار بگیرند. چرا که 
ها چه در جایگاه ذینفع و چه به عنوان  کارگران در تعاون 

رسان نبش مهم  دارند. بدین ترتیب کارگران در  خدمات
های اجتماع   طراح  و تولید کاالها و خدمات تعاون 

شوند و با مشاهده اثرگزاری خود انگیزه بیشتری  شری  م 
 06تا  06کنند. بطوریکه  برای ادامه مشارکت پیدا م 

  درصد از اعاا  را کارگران کمتر برخوردار تشکیل دهند.

 . عدم توزیع یا محدود مازاد5

های اجتماع  مازاد تولید یا سودی که به دست  در تعاون 
گذاری  آید  یا میان اعاا  توزیع نشده و برای سرمایه م 

شوند و یا به تناسب دادوستد ی   مجدد بکار گرفته م 
شود. بدین ترتیب  عاو با ساختار تعاون  به او پرداخت م 
های اجتماع  توزیع  ی  نظام مدیریت سرمایه در تعاون 

 کند.  مازاد را کنترل م 

 های اجتماعی: های تعاونی ها و چالش فرصت

های اجتماع  حاصل اجرای مدل تعاون   تعاون 

چندذینفع  هستند که در سراسر دنیا  شکل  منحصر به 

شوند.   گذاری پویا و دموکراتی  محسوب م  فرد از سرمایه

ها  ترین مسائل این نوع از تعاون  در اینجا به برخ  از مهم

 شود: پرداخته م 

 درگیر شدن ذینفعان متعدد 

در اینجا برقراری تعادل میان منافع ذینفعان و ذینفوذان 

های  مختلف که گاه  هم در تعارض هستند  چالش

کند. در  مدیریت  و اجرای  فراوان  را برای تعاون  ایجاد م 

توان از تجارب مدیریت  ایتالیا و ژاپن با  این زمینه م 

 50ای بیش از  سال و کانادا با تجربه 06ای حدود  ساببه

 سال بهره برد.

 ها تجربه همکاری مشترک برای تعاونی 

همکاری با دولت محل  و سایر نهادهای متول   همچنین 

گذار از  ارتباط قوی میان ی  تعاون  با شرکای سرمایه

ترین  های اجتماع  تا نهادهای توسعه محل  از مهم بان 

ها است. در صورت تحبق ارتباط میان این  مسائل تعاون 

 افزای  قابل توجه  را مشاهده نمود. توان هم ها م  بخش

 کاربرد خالقانه فناوری دیجیتال 

استفاده از تکنولوژی برای جلب مشارکت داوطلبان و ایجاد 

ای معامیت در  ارزهای اجتماع  در جهت کاهش هزینه

های  در  کند. تعاون  رسان  را تبویت م  فرآیند خدمات

ها  توان به عنوان نمونه و ایاالت متحده آمریکا را م   ژاپن

 موفق نام برد. 

 ها تشکیل ائتالف برای تعاونی 

توانند  های اجتماع  همچون دیگر همتایان خود م  تعاون 

با ایجاد هر نوع تشکل که بتواند به اقدامات جمع  

های  ها ساختار بدهد  موجبات همکاری تعاون 

 سازمان  را فراهم نمایند. برون

 های اجتماعی: انواع تعاونی

 های کارمحور تعاونی 

(labour-oriented social cooperatives)  

های  هستند که منافع اقتصادی و شرل  اعاا   سازمان
تا  50دهند. در این ساختار بین  خود را در اولویت قرار م 

های جدی در دسترس  به  درصد از اعاا  از نابرابری 45
برند. این نوع  درمان  و آموزش  رنج م -خدمات بهداشت 

های اجتماع  به دنبال تامین نیازهای اجتماع   از تعاون 
کارگران عاو است و برای پاسخگوی  به این تباضای 

کند.  روزافزون مانند هر شرکت دیگری در بازار فعالیت م 
های تعاون  با استفاده از سود حاصل از  در واقع این شرکت

درصد  06های خود خدمات مورد نیاز اعاا  را با  فعالیت
 کند.  تخفیف عرضه م 

های کارآفرین و  های کارمحور  در مبام شرکت تعاون 
تولیدکننده اغلب باید ریس  فعالیت خود را به دقت 
ارزیاب  کنند  چرا که میزان پاسخگوی  به تباضای اعاا  

ها باید بیش از  تابع  از سود حاصله خواهد بود. این تعاون 
هر چیز  انتظارات اعاا  خود را از طریق پرداخت پاداش و 

های  اشترال با ثبات تامین کنند. بنابراین انتخاب
 استراتژی  و تولیدی آنها اهمیت بسزای  دارد. 

شوند.  ها به دو گروه تبسیم م  به طور کل  این تعاون 
های  هستند که با هدف ایجاد اشترال  دسته اول تعاون 

های   اند و گروه دیگر سازمان برای اعاا  خود تشکیل شده
ایجاد شدند. در این  5006و  5006های  هستند که در دهه

ها ط  ی  فرآیند طوالن  مدت  فعالیت کارگران  سازمان
داوطلب به تدریج جای خود را به متخصصان  دادند که 

 شدند. برای ارائه خدمات خاص استخدام م 

های سنت   ها در طیف  از انواع مراقبت خدمات این تعاون 
همچون نگهداری از معلولین  سالمندان و بیماران روان  در 

ها  ها و درمانگاه تر درمان  در بیمارستان منزل تا انواع مدرن
 شود.  و انواع خدمات پرستاری را شامل م 
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 های نمایندگی تعاونی 

(Delegatory social cooperatives)  

های  هستند که مسوولیت مال  تامین خدمات مورد  سازمان
دهند. تعدادی از اولین  نیاز اعاا  را به دولت م 

های  از والدین  های نمایندگ   به ابتکار گروه تعاون 
کودکان دارای معلولیت و مشکیت روانپزشک  تاسیس 

ها از  درصد از اعاا  این تعاون  04تا  50شدند. اکنون نیز 
نابرابری شدید و مشکیت جدی دسترس  به خدمات 

 برند.  عموم  رنج م 

توان با  ها همواره بر این باور هستند که م  این تعاون 
ترین اقشار  های دولت  به محروم دریافت و توزیع کم 

جامعه کم  کرد. بر این اساس خود را مسوول سامانده  
دانند  نه اینکه دغدغه  و واسطه بین دولت و مردم م 

تامین بودجه و تولید را داشته باشند. به همین سبب  بیش 
درصد از آنها معتبدند که بودجه عموم  باید  06از 

پاسخگوی نیازهای محرومین باشد. در این شرایط و با 
توجه به بزرگ  و عدم توجه دولت  مشکل عدم 
پاسخگوی  مستمر از سوی نهادهای مسوول ایجاد 

 شود.  م 

ها را متهم به ممانعت از  منتبدان همواره این نوع تعاون 
کنند. همچنین مدیریت غیر کارشناس   عملکرد بهینه م 

ها است  چرا که  یک  دیگر از مشکیت این دسته از تعاون 
شوند و تنها  اغلب مدیران از بدنه اعاا  باساببه انتخاب م 

های دیگر را  درصد از آنها تجربه مدیریت در سازمان 54
 اند. داشته

 پذیر های مسئولیت تعاونی 

(Responsible social cooperatives)  

ها مساله عدالت اجتماع  را با معیار قرار دادن  این تعاون 
میزان شمول یا عدم شمول افراد در اولویت خدمات 

دهند. اینها با تاکید بر  اجتماع  مورد توجه قرار م 
مسوولیت اجتماع   نسبت به افزایش روزافزون نیازهای 

رسان  به کاربران خود ابراز  رفع نشده و دشواری خدمت
کنند. اما در هر شرایط  معتبدند که باید  نگران  م 
های محروم از محل منابع عموم  رفع شده  نیازهای گروه

و تمایل  به منابع خصوص  ندارند  تا جاییکه برای تامین 
ها از  درصد به دولت وابسته هستند. این تعاون  06منابع تا 

جوی  در  ها  صرفه های  چون: سازمانده  مجدد فعالیت راه
تر  ای از کاربران محروم منابع و یا تمرکز بر گروه ویژه
 آیند. درصدد رفع کسری بودجه برم 

 گر های مداخله تعاونی 

(Interventionist social cooperatives) 
ها به عنوان پیشگامان ارائه خدمات جدید به  ین تعاون ا

ای شده در جامعه شناخته  های حاشیه محرومین و گروه
های اجتماع  ساختاری منعطف داشته  شوند. این تعاون  م 

و به تناسب شرایط و مطالبات اعاا  خود باید به اجرای 
اقدامات جایگزین در جهت پوشش حداکثر نیازهای اعاا  

 خود عمل کنند. 

ها همواره درصدد توسعه عاویت خود نیز  این تعاون 
هستند  بطوریکه نه تنها به کاربران سنت  خود الزام 

رسان  دارند  بلکه با بکارگیری نوآوری درصدد  خدمات
پوشش نیازهای جدیدتری نیز هستند. تا جاییکه در 

ها )باالترین  درصد از این تعاون  56های اخیر حدود  سال
های اجتماع ( از نوآوری در  سطح در میان تعاون 

های دندانپزشک  بهره  ها به ویژه در حیطه جراح  درمانگاه
 اند.  برده

 های اجتماعی ایتالیا: سرزمین تعاونی

های  های اجتماع  در قوانین ایتالیا  انجمن تعاون 
به رسمیت شناخته  5045غیرانتفاع  هستند که از سال 

شوند و بر اساس نوع فعالیت شامل: مصرف  تولید و  م 
ساز   و های  چون: کشاورزی  ساخت اشترال  در زمینه

کنند.  نبل  ماهیگیری  مخلوط و خدمات فعالیت م  و حمل
های خود باید چندین شرط  ها در جریان فعالیت این تعاون 

از جمله: تعداد اعاا   میزان سرمایه تعیین شده  اختصاص 
درصد سود خالص ساالنه به صندوق را رعایت کنند. آنها  0

همچنین در عملکرد نیز نباید پیگیر ی  هدف یا کاالی 
های چندگانه  آنها را از دیگر  مشخص باشند  بلکه فعالیت

 کند.  همتایان خود متمایز م 

های اجتماعی در ایتالیا توسعه  چرا تعاونی

 اند؟ یافته

های اجتماع   وجود عناصر  نخستین دلیل توسعه تعاون 
ویژه فرهنگ  چون اهمیت کم  به نیازمندان است که 
مبتن  بر اصول اخیق مسیح   در فرهنگ ایتالیا مسبوق 

های متمادی   های جمع  سال به ساببه است. این ارزش
های متعدد داوطلبانه برای رفع نیازهای  در قالب انجمن

آمد  اما به تدریج  این داوطلبان  محرومان به اجرا در م 
های خود را در زمینه همبستگ  اجتماع  و ایجاد  ارزش

ی  جامعه منسجم را در قالب اقدامات  جدید و نوآورانه 
 هدایت کردند. 

عیوه بر این  سنت قدیم  دیگری که به توسعه بخش 
تعاون در ایتالیا کم  کرده است  ساببه درخورد توجه 

ها و اجتماعات صنف   های مدن  در قالب اتحادیه فعالیت

باشد. و در  یاب  افراد م  بخش تشکل است که همواره الهام
به عنوان  5006نهایت  تحوالت قانون  نیز در دهه 

ها  آفرین  بیشتر تعاون  تسهیلگری برای ظهور و نبش
 سازی نمود.  زمینه

های اجتماع  بر خیف دیگر همتایان خود  از  تعاون 
کنند که  های خصوص  پیروی م  الگوی مدیریت  شرکت

کنند. اما باید توجه  حداقل در بخش  از بازار آزاد رقابت م 
داشت که در مواردی از جمله هدف ناظر بر فراتر رفتن از 
سودآوری و برنامه عملکرد شامل تمرکز بر تامین گسترده 
خدمات اجتماع  تفاوت بارزی با بخش خصوص  و 

 های دولت  دارد.  بدنه

های اجتماع  که بر مبنای سرمایه و اعتماد  تعاون 
گیرند  عیوه بر حراست از این ثروت  اجتماع  شکل م 

های  اولیه  اغلب بدنه چابک  دارند که از عیوب بروکراس 
کاری و  بزرگتر همچون تاخیرهای اداری  موازی

 های سازمان  در امان مانده است.  ناهماهنگ 

. 5های اجتماع  سه گروه عاو اصل  دارند:  تعاون 
درصدی در این  00داران: این گروه که سهم   سهام
ها دارند  در برابر حمایت مال  خود در قالب وام و   تعاون 

. ذینفعان / 5کنند.  دیگر تسهییت مال  سود دریافت م 
کاربران:  افرادی که گروه هدف ی  تعاون  اجتماع  برای 

ها هستند. ذینفعان  دریافت خدمات مال  و دیگر حمایت
. 0دهند.  درصد از اعاا  را به خود اختصاص م  0حدود 

اعاا  داوطلب: افرادی که به طور آزادانه  تنها با اهداف 
دوستانه و بدون دریافت هیچ دستمزدی به ارائه  انسان

پردازند. جمعیت داوطلب  خدمات به گروه های هدف م 
 دهند. درصد از اعاا  را تشکیل م  56نیز 

های اجتماعی در  پراکنش جغرافیایی تعاونی

 ایتالیا چگونه است؟

های اجتماع  در شمال ایتالیا قرار دارند و  ترین تعاون  قوی
است  جای  که به ازا  (   (Bresciaمرکز آنها استان برشیا

هزار نفر ی  تعاون  اجتماع  وجود دارد. شمال  0هر 
ایتالیا  سرزمین  سرسبز و حاصلخیز است و زمینه مناسب  

های کشاورزی و نهادینگ  تدریج   را ایجاد انواع تعاون 
 کند.  فرهنگ تعاون فراهم م 

 

 

 با موضوع تعاون اجتماعی 999119قانون 

تعاون  اجتماع  را به عنوان ساختاری منحصر به فرد با 
کند. در این قانون از سوی  به  های  دوگانه تعریف م  ویژگ 
گیری عموم  با تاکید بر تامین کاالها و خدمات ضروری  جهت

توجه شده و از سوی دیگر  از نظر ملزومات سازمان  و ضرورت 
های  حسابرس  در بودجه گرایش خصوص  برای تعاون 

 اجتماع  قائل است.

ها در ایتالیا، از نوع اجتماعی  درصد از تعاونی 06

 هستند.
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های اجتماع  در  درصد تعاون  00تا  06  5000در سال 
مناطق شمال  شناسای  شدند و این در درجه اول به 

زای  کم  شایان توجه  کرده بود. دیگر نباط از  اشترال
درصد  46تا  00جمله مناطق مرکزی و جنوب  دربرگیرنده 

های اجتماع  بودند. بر این اساس کاربرد مدل  تعاون 
های هدف و با تاکید بر نیازهای   تعاون  با تمرکز بر گروه

چون اشترال کارای  قابل توجه  برای شهروندان ایتالیا 
 داشته است. 

 گذرد؟ های اجتماعی در ایتالیا چه می در تعاونی

ها  با وجود اینکه هدف اصل  و اولیه از تاسیس این تعاون 
ایجاد فرصت اشترال نیست و افراد برای دریافت خدمات 

شوند.  های بهداشت  و آموزش  عاو م  اجتماع   مراقبت
دشواری این کار با توجه به میحظات قانون  و بسترهای 

افزای  برای معلولین  زنان و  فرهنگ  آموزش و مهارت
شود. در این شرایط  با  پذیر دوچندان م  دیگر اقشار آسیب

توجه به ضرورت ایجاد اشترال و نیاز افراد به درآمدزای   
های ایتالیا تمرکز خود را بر  کمتر از ی  سوم تعاون 

هزار نفر شرل  55کاریاب  گذاشتند و توانستند برای حدود 
 ایجاد کنند. 

زای  در این  های هدف برای کاریاب  و اشترال یک  از گروه
های  که در  کشور معلولین هستند. آنها به سبب تفاوت

های خود دارند  تجربه زیسته روزمره  ها و توانای  محدودیت
کنند. معلولین  دشواری را با وابستگ  به دیگران تجربه م 

نفر از آن را افراد  466هزار و  0در ایتالیا جمعیت  بیش از 
های  دهند. پس از گشایش دارای معلولیت تشکیل م 

درصدی  06بین     با وجود پیش5006قانون  و مال  دهه 
درصد از معلولین در  40.0ها برای  دولت  با همیاری تعاون 

ها و یا به واسطه آنها مشرول به کار شدند. نیروی  تعاون 
ها و  ها  باغ ها اغلب در نگهبان  پارک کار این تعاون 

شوند. بخش  ها و صنایع دست  مشرول به کار م  ساختمان
دولت  نیز تامین سه چهارم تباضای جستجوی کار را به 

 ها واگذار نموده است.  این تعاون 

 05های خدمات اجتماع  به ترتیب    تعاون 5000در سال 
% 0درصد خدمات بهداشت  و  50درصد امور اجتماع   

اند. گروه هدف این خدمات نیز  خدمات آموزش  ارائه داده
سال و معلولین بودند که به  50سالمندان  کودکان زیر 

 گیرند. ها قرار م  ترتیب اهمیت مورد توجه تعاون 

 ها در ایتالیا چه خواهد بود؟ آینده تعاونی

های اجتماع  در ایتالیا همچون دیگر  آینده تعاون 
رویدادهای جمع  بدون مشکل نخواهد بود  چرا که 

ای از ابهام فرو  مسائل  وجود دارد که افق آینده را در هاله
برد. نخستین مساله این است که سرمایه تعاون  از  م 

شود  اما بودجه و درآمد بسیاری از  طریق اعاا تأمین م 
این واحدها بستگ  زیادی به قرارداد با نهادهای دولت  یا 

بنابراین فعالیت آنها باید متمرکز بر  .ای دارد منطبه
های  باشد که مبامات دولت  آن را به رسمیت شناخته  حوزه

 دهند.  و در اولویت قرار م 

مساله دیگر آن است که غیبت یا نبش کمرنگ داوطلبان 
های متعددی از آن وجود  خورد و ارزیاب  بیشتر به چشم م 

دانند و آن را ناش  از اولویت  دارد. برخ  ی  پیشرفت م 
کنند. اما  ها ارزیاب  م  اقتصاد و اقتاائات مال  تعاون 

برای دیگران این تحول نشان دهنده تاعیف انگیزه 
ای همچون کم  به  اجتماع  و دور شدن از اهداف اولیه

همنوع است. در واقع کاهش داوطلبان منجر به تبلیل 
رویکرد چند ذی نفع  است و منافع اجتماع  مفروض را 

 قربان  مصالح اقتصادی خواهد کرد.

های اجتماع  ایتالیا شایسته شناخته  به هر روی  تعاون 
دهند  شدن و مطالعه هستند. آنها شواهد روشن  ارائه م 

که ارائه خدمات رفاه اجتماع  در ی  برنامه غیر انتفاع  با 
تواند از نظر اقتصادی مبرون به صرفه  حمایت دولت م 

دهند که ی  تعاون  با تمرکز  باشد. بعیوه  آنها نشان م 
تواند از افرادی با عییق  منابع   بر نفع جمع  م 

ها و نیازهای متنوع تشکیل شده باشد. به  ها  توانای  مهارت
عبارت دیگر  این تعاون  ی  سازمان تکثرگراست که با 

 شود. ساختار عاویت چند ذینفع  اداره م 

 

 

 

 

های صنعتی، خدمات و اجتماعی در ایتالیا تعاونی  

858هزار و  23 های تعاون  شرکت   

نفر 663هزار و  17میلیون و  1  اعاا  

نفر 589هزار و  826  شاغلین 

میلیارد دالر 41بیش از   گردش مال  ساالنه 

 های ایتالیا:آمارهایی از تعاونی

  شرکت تعاون  بیشترین تعداد تعاون  را  066هزار و  00با
 در اروپا دارد.

  هزار نفر عاو  پس از فرانسه  آلمان 056میلیون و  55با  
 پنجمین کشور در اروپا است.انگلستان هلند و 

  عاو  پیس از فیرانسیه   566هزار و  506میلیون و  5با
 دومین کشور در اروپا است.

  میلیارد یورو  پس از فرانسه و آلمان  سومین کشور  506با
 در اروپا است.ها در گردش مال  تعاون 

 0  066ها زن هستند و هزار عاو این تعاون  566میلیون و 
 باشند. هزار زن نیز شاغل م 

 5  هیا سال عاو تیعیاونی  00هزار فرد زیر  066میلیون و
 هستند.
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