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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشکده تعاون و توسعه است
و استفاده از مطلب با ذکر منبع مجاز است.
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مقدمه:

امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
کشور به شمار می رود که می تواند در بهره وری بهینه از شرایط زندگی، کار و 
تولید،  توسعه زیرساخت های عمرانی، ایجاد فرصت های شغلی، ارتقای سطح 
درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته 
نشان می دهد که تعاونی ها بهترین و دموکراتیک ترین سازمان ها و تشکل هایی 
هستند که موفق شدند اسباب تجمیع سرمایه های خرد و نیروهای خالق و 
مستعد و با انگیزه را برای انجام کارهای گروهی و کارآفرینانه فراهم کنند. 
علیرغم آنکه توسعه تعاونی ها بر اشتغال زایی و افزایش درآمدهای سرانه کشور 
تاثیرگذار است و مزیت های نهفته در این بخش بر کسی پوشیده نیست اما 
متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است؛ به نحوی که 
آمارها گویای سهم 3.8 درصد تا 5 درصد و بعضا 8 درصدی بخش تعاون 
است که این تناقض آماری نیز خود از عدم احصاء و پایش و استخراج دقیق 

آمارهای بخش تعاون در محاسبات کالن اقتصاد کشور حکایت دارد.

وضعیت تعاونی ها در ایران بر اساس گزارش سامانه جامع تعاون

آمار تعاونی ها از حیث تقسیم بندی سه گانه تولیدی، توزیعی و خدماتی:

از میان 97هزار شرکت تعاونی فعال، 52 درصد در حوزه تولید، 32 
درصد در حوزه خدمات و 16 درصد در زمینه توزیع مشغول به فعالیت 
می باشند. مجموع این تعاونی ها بیش از 1/7 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده 

و حدود 10 میلیون نفر عضو دارند.

نمودار1: وضعیت تعاونی ها از حیث انواع سه گانه
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سهم تعاونی ها در بخش کشاورزی و دامپروری:

عمده فعالیت های تعاونی های تولیدی در ایران به امور صیدوصیادی 
و پرورش و تولید میگو مربوط می شود. جالب توجه است که فعالیت های 
زراعتی )از قبیل کشت برنج، گندم، پنبه و...( علیرغم سهم قابل توجه در 

اقتصاد کشور در میان تعاونی های کشاورزی دیده نمی شود.

سهم تعاونی ها در بخش صنعت و معدن، خدمات و توزیعی 
کشور:

تعاونی های توزیعی به تعاونی های خدماتی و تعاونی های تامین نیاز 
مشاغل تولیدی و تعاونی های تامین نیاز مصرف کننده تقسیم می شوند. عمده 
فعالیت تعاونی ها در بخش توزیع، به حمل و نقل و تولید خوراک دام و طیور 
مربوط می شود که دسته اول در حوزه خدماتی و دسته دوم در حوزه تأمین نیاز 
مشاغل تولیدی قرار می گیرند. با رشد فعالیت های اقتصادی خدماتی در بستر 
اینترنت و ترغیب تعاونی ها به استفاده از امکانات نوین می توان شاهد طیف 

گسترده تری از فعالیت تعاونی ها در بخش خدمات بود.
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وضعیت تعاونی ها در جهان

براساس گزارش آی سی ای )2020(1 مجموعا 3 میلیون تعاونی در جهان 
با 1 میلیارد نفر عضو-یعنی 12 درصد جمعیت جهان- وجود دارد . تعاونی ها 
در جهان مجموعا 280 میلیون شغل که چیزی حدود 10 درصد اشتغال جهان 
می باشد را در اختیار دارند. 300 تعاونی برتر جهان ساالنه حدود ½ تریلیون 

دالر گردش مالی دارند.

1. ICA (2021), Report 2020
Retrieved from https://monitor.coop/sites/default/files/11-2021/WCM_2020_
WEB20%FINAL.pdf 
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نگاهی به آمار تعاونی های برتر در جهان:

بنابرگزارش 2020 آی سی ای و براساس ضابطه گردش مالی به دالر، 
کشور ایاالت متحده با 74 تعاونی برتر، رتبه اول بیشترین تعداد تعاونی های 
موفق را در میان کشورهای جهان دارد. پس از آن در قاره اروپا کشورهای 

فرانسه و آلمان و در قاره آسیا ژاپن دارای بیشترین تعداد می باشند.

5 تعاونی برتر جهان از لحاظ گردش مالی

اما 5 تعاونی برتر بر اساس معیار گردش مالی سالیانه به دالر متعلق به چه 
کشورهایی هستند و در چه گرایشی فعالیت می کنند. براساس همین منبع،گروه 
تعاونی مالی اعتباری Group Crédit agricole در فرانسه با 89.10میلیارد 
دالر در رتبه اول، گروه تعاونی خرده فروشی و گردشگری REWE در آلمان 
با 63.07 میلیون دالر در رتبه دوم، گروه تعاونی بانکی BPCE در فرانسه با 
63.07 میلیارد دالر در رتبه سوم، فدراسیون ملی بیمه تعاونی های کشاورزی 



تی
یاس

ن س
ولت

ب
55

ره 
شما

 

8

در ژاپن با 58.14 میلیارد دالر در رتبه چهارم و فدراسیون ملی انجمن های 
تعاونی کشاورزی در ژاپن با 56.15 میلیارد دالر در رتبه پنجم قرار دارد.

تعاونی های برتر از حیث گرایش فعالیت

همچنین در این منبع گزارش شده است که از میان این 300 تعاونی 
برتر جهان به لحاظ گردش مالی، 104 تعاونی در گرایش کشاورزی و صنایع 
فعالیت های  تعاونی در گرایش  بیمه، 57  تعاونی در صنعت  غذایی، 101 
توزیعی و عمده فروشی، 21 تعاونی در حوزه مالی و بانکی، 7 تعاونی در 
زمینه خدمات رفاهی، 3 تعاونی در حوزه فعالیت های صنعتی، 2 تعاونی در 
زمینه صیادی،2 تعاونی در زمینه آموزش،سالمت، خدمات اجتماعی، 2 تعاونی 

در سایر خدمات و 1 تعاونی در زمینه مسکن قرار دارند.
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وضعیت تعاونی ها در جهان از حیث گرایش، سهم از اشتغال، تعداد 
امور  دپارتمان  اساسگزارش  بر  سالیانه  ناخالص  درامد  و  اعضا،دارایی ها 

اقتصادی اجتماعی سازمان ملل )2014(:1 

1. Department of Economic and Social Affairs of UN(2014), Measur-
ing the Size and Scope of the Cooperative Economy, Dave Grace and 
Associates.
Retrieved from: https://www.un.org/esa/socdev/documents/2014/
coopsegm/grace.pdf 
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رتبه بندی کشورها براساس تعداد تعاونی ها در سال 2017  بر اساس 
گزارش مجله تعاونی ها و اشتغال)2017(1:

1. Cooperatives and Employment(2017), Second Global Report, 
Hyungsik Eum.
Retrieved from: https://b2n.ir/b10269 

تعداد تعاونی های کشورهایی با باالترین سهم اقتصاد تعاونی از اقتصاد 
ملی بر اساس گزارش مجله تعاونی ها و اشتغال)2017( و گزارش دپارتمان 

امور اقتصادی اجتماعی سازمان ملل )2014(: 

تعداد تعاونیکشورردیف

1.008.226چین1

610.020هند2

181.279نیجریه3

150.223اندونزی4

126.215بنگالدش5

94.141ونزوئال6

74.938ایران7

67.209روسیه8

43.534اتیوپی9

40.529میانمار10

کشوررتبه
سهم تعاونی از 

GDP
تعداد تعاونی

2063نیوزلند1



11 * می توان از جدول فوق این نکته را دریافت که لزوماً بین سهم بخش 
تعاون از تولید ناخالص داخلی یک کشور و تعداد تعاونی ها فعال در آن کشور، 
رابطه علی برقرار نیست. عموم کشورهای موفق همچون نیوزلند، عمدتاً از 
طریق شبکه سازی در بخش کشاورزی و دامداری و ایجاد زنجیره ارزش در 
تعاونی های عمودی، و فرانسه، از طریق بسط تعاونی های فعال در حوزه مالی 

و بیمه، توانسته اند از سهم بخش تعاون را گسترش دهند. 

سهم اشتغال تعاونی ها در اروپا بر اساس گزارش مجله تعاونی های اروپا 
:)2015(

4.5 درصدایتالیا1

4 درصدفرانسه2

3.5 درصدفنالند3

2 درصدآلمان4

18617هلند2

1817897فرانسه3

142264فنالند4

56زیر 10 درصدلوکزامبورگ5

7615زیر 10 درصدآلمان6

575زیر 10 درصدایرلند7

39599زیر 10 درصدایتالیا8

523زیر 10 درصددانمارک9

9521زیر 10 درصدلهستان10
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گردش مالی تعاونی ها بر اساس گزارش مجله تعاونی های اروپا )2015(1:

1. Cooperatives europe(2016),The power of Cooperation - Coop-
eratives Europe key Figures 2015,Carmen Quintana Cocolina with 
Cooperatives Europe’s team.
retrieved from: https://b2n.ir/x14787 

307 میلیارد دالرفرانسه1

195 میلیارد دالرآلمان2

150 میلیارد دالرایتالیا3

81 میلیارد دالرهلند4

سهم عضویت در تعاونی ها از کل جمعیت کشورها در اروپا بر اساس 
گزارش مجله تعاونی های اروپا )2015(: 

* تعداد اعضای تعاونی در هلند بیشتر از جمعیت این کشور است. 
به طور میانگین هر هلندی حداقل عضو یک تعاونی است. عمده اعضای 
حاضر در تعاونی های فعال هلند مربوط به تعاونی های مصرف و بانک های 

تعاونی هستند. 

بیش از 100 درصدهلند1

87 درصدفنالند2

60 درصدقبرس3

45 درصدنروژ4

45 درصدسوئد5

40 درصدفرانسه6
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جمع بندی:

در بخش کشاورزی بیشترین سهم تعاونی ها مربوط به امور صید و 
صیادی است و در بین 9 گرایش مربوط به کشاورزی فعالیت های 

کشت و زرع )نظیر کشت برنج، گندم و...( مشاهده نمیشود.
در بخش صنعت و معدن و خدمات و توزیعی، عمده سهم تعاونی ها 
مربوط به حمل و نقل و تولید خوراک دام و طیور است در بین 9 
گرایش فوق تعاونی های خدماتی جدید و استارتاپی دیده نمیشود 
که البته انتظار می رود با توسعه فناوری ارتباطات و تحول در زمینه 
عرضه خدمات و تشویق کسب و کارهای نوپا برای تعاونی شدن، 

شاهد سهم بیشتری از تعاونی های خدماتی جدید باشیم.
اقتصادهای برتر دنیا یعنی ایاالت متحده آمریکا،چین، ژاپن، آلمان و 
فرانسه اقتصاد تعاونی قوی دارند. یعنی بیشترین تعداد تعاونی های 

موفق به لحاظ گردش مالی سالیانه در این کشورها وجود دارد.
بیش از نیمی از 300 تعاونی برتر دنیا در گرایش های کشاورزی و 
صنایع غذایی، صنعت بیمه و تعاونی های توزیعی و عمده فروشی 

میکنند. فعالیت 
لزومًا میان میان تعداد تعاونی و سهم این بخش از اقتصاد ملی در 
کشورهای مختلف ارتباط معنی داری وجود ندارد. این درحالی است 
که ایران به لحاظ تعداد تعاونی جزو ده کشور اول جهان محسوب 
می شود ولی سهم بخش از اقتصاد ملی کمتر از انتظار سیاستگذاران 

بوده است.
برای  مطلوب  و  محبوب  الگویی  اروپا،  در  مصرف  تعاونی ها 
بیشتر مردم در بخش تعاونی بوده اند به گونه ای که در  مشارکت 

هستند. عضو  تعاونی ها  این  در  جامعه  اکثریت  هلند،  و  فنالند 


