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گزارش تحلیلی

اقتصاد سیاسی تعاون

رویکــرد تعاونی در جهان که رویکرد ســوم )بعد از بخش دولتی 
و خصوصی( نامیده می شــود، توانســته نقش مهمی در ارتقای 
شــاخص های اقتصادی، اجتماعی و توســعه پایدار داشته باشد. 
در ادبیــات موضوع، کارِ گروهی، داوطلبانــه و نظام مند را تعاون 
می گویند. آزادی، نیکوکاری، دموکراســی و مشــارکت همگانی، 
اصول و ارزش های اساسی هســتند که در اداره امور تعاونی ها به 
کار برده می شوند. هدف تعاونی ها، برخالف سایر بنگاه های تجاری، 
دستیابی به منفعت و ثروت نیست؛ بلکه در تعاونی ها عالوه بر بهبود 
وضعیت زندگی و تامین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، 
مسوولیت پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می شود. تعاونی از 
زوایای مختلف تعریف شده اســت. در یک تعریف، تعاونی »یک 
انجمن از افراد، تولیدکنندگان کوچک یا مصرف کنندگان است که 
داوطلبانه برای دستیابی به برخی از اهداف مشترک، گرد هم آمده 
و از طریق تبادل متقابل خدمات در قالب یک شــرکت اقتصادی، 
با هم کار کــرده؛ به گونه ای که تمامی اعضا، در خطر و منابع این 
شرکت، با هم شریک هستند«. براساس تعریف اتحاد بین المللی 
تعاون )ICA(، یک تعاونی به عنوان »جنبشی است که اعضا به طور 
مشترک نیروهای خود را در قالب یک شرکت به منظور توسعه خود 
و ترویج و توســعه اقتصاد جامعه و استاندارد اجتماعی و فردی با 
هم ترکیب کرده«. تمرکز و قلب جنبش تعاونی، به طور عمده در 
 .)ICA,2015(  همکاری و به اشتراک گذاری ارزش ها استوار است
از دیدگاه سازمان بین المللی کار، یک شرکت تعاونی عبارت است 
از گروهی از مردم که برای پاســخگویی به نیازهای مشــترک و 
آرمان های اعضای آن، دور هم گرد آمده و بر اساس اشتراک گذاری 
مالکیت و تصمیم گیری دموکراتیک استوار است. تعاونی دارای سه 
ویژگی متمایز از ســایر شرکت هاست؛ تعاونی از طریق اعضا برای 
منافع اعضا، کنترل و مدیریت می شــود. آنها به دنبال ایجاد سود 
بزرگ برای سهامداران نبوده؛ اما برای اعضا ارزش ایجاد می کنند. 
در تعاونی، اعضا ســرمایه اولیه و افزایش ســرمایه را انجام داده و 

عالوه برایــن، هیات مدیره را انتخاب 
می کنند که مســوول اجرایی تعاونی 
است. اعضا درنهایت، سود سهام خود 
را در پایــان دوره دریافــت می کنند. 
اصول تعاونی بر چند شــرط استوار 
اســت: ۱- تعاونی سازمانی داوطلبانه 
است؛ هر فردی که با اصول آن موافق 
بوده و مسوولیت بپذیرد، می تواند عضو 
شود. ۲- تعاونی سازمانی دموکراتیک 
بــوده و از طریق اعضای خود کنترل 
می شود. اعضا درخصوص سیاست های 
تعاونــی تصمیم گیری می کنند و هر 
عضو، حقوق برابــر دارد؛ به ویژه حق 
رای در مجمع عمومی. ۳- اعضا به طور 
منصفانــه و با کنتــرل دموکراتیک، 
سرمایه تعاونی خود را تامین می کنند. 
هر عضوی شــانس برابر برای خرید 
سهام و سرمایه داشته و تساوی حقوق 
در تعاونی دارد. ۴- تعاونی ســازمانی 
مســتقل بوده که به وســیله کمک 
اعضا و از سوی آنان کنترل می شود. 
۵- تعاونی برای اعضای خود آموزش 
فراهم می کند؛ به طوری که آنها بتوانند 
به نحوی موثر به پیشرفت تعاونی خود 
کمک کنند. ۶- تعاونی ها با تصویب 
سیاست ها از سوی اعضا، برای توسعه 
پایدار جوامع خود فعالیت می کنند. 
اگر این اصول برقرار باشد، یک تعاونی 
می تواند سهمی در اقتصاد و اجتماع 

داشته باشــد. اصول تعاونی بیانگر یک رویکرد سالم، مشارکتی و 
جمعی و ملی در اقتصاد ملی و اقتصاد توسعه ای است. به گونه ای 
که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان بخش ســوم اقتصاد بحث 
می شود. در نظام حساب های ملی سازمان ملل، بخش اول دولت 
و بنگاه های خصوصی بخش دوم و همچنین بخشی به نام بخش 
ســوم وجود دارد که با عناوین دیگری همچون اقتصاد اجتماعی، 
بخش داوطلبانه، بخش خیریه، بخش غیررسمی و جامعه مدنی 
نیز شناســایی شده است که انجمن های داوطلبانه و سازمان های 
غیرانتفاعی و غیردولتی همگی در این بخش جای دارند. دو جزء 
اقتصاد اجتماعی و بخش غیرانتفاعی تعیین کننده بخش ســوم 
اقتصاد هســتند که نه متعلق به بخش سرمایه داری هستند و نه 
دولت. هســته مرکزی بخش سوم بنگاه های تعاونی، شرکت های 
بیمه اتکایی و انجمن هایی است که فعالیت اقتصادی انجام می دهند 
و در واقع همکاری های اقتصادی سازمان یافته بین شهروندان است. 
از ســوی دیگر معیارهای عمومی بخش سوم عبارت است از ارائه 
خدمات به اعضا بر مبنای منافع متقابل یا مشترک، تقدم افراد بر 
سرمایه ها، عملکرد دموکراتیک و نظام مدیریتی مستقل از دولت 

)صباغ کرمانی و عاقلی، ۱۳8۳(.
در ســال ۲۰۱۳، برآورد شده اســت که بیش از ۷۰۰  میلیون 
نفر در جهان، عضو بیش از ۵۰۰ هزار تعاونی در جهان هســتند 
 )ILo,2015(. همچنین بر اساس گزارش »بررسی اقتصاد تعاونی 
ســال ۲۰۱9« ۱۰۴9 تعاونی  بزرگ مورد بررسی در این گزارش 
بیش از ۱۰۰ میلیون دالر گردش مالی در ســال ۲۰۱۷ داشته اند 
)International Cooperative Alliance )ICA. فرانسه با داشتن 
۲۳ هزار تعاونی و ۱/۲ میلیون کارمند تعاونی و گردش مالی حاصل 
از فعالیت تعاونی به میزان ۳۶۶ میلیارد و ۲۴ میلیون دالر به عنوان 
یکی از کشــورهای تعاونی محورِ پیشرو در جهان به ویژه در زمینه 
کشاورزی، بازرگانی و بانکداری شناخته می شود. امروزه از هر شش 
نفر در جهان، یک نفر عضو تعاونی است و اتحادیه بین المللی تعاون، 
نماینده یک میلیارد عضو تعاونی از سه میلیون تعاونی در سراسر 
جهان است و بیش از ۳۰۰ فدراسیون و سازمان تعاونی را در ۱۱۰ 
کشور جهان نمایندگی می کند. اطالعات نشان می دهد تعاونی های 
توانمند توانسته اند در مبادالت اقتصادی جهان جایگاه و سهمی 
داشــته باشند. عالوه بر این جنبش تعاونی نقشی چندمنظوره را 
هم در مناطق شــهری و روســتایی در موضوعات مختلف، مانند 
یک سازمان ارائه دهنده خدمات، اجراکننده فعالیت های اقتصادی، 
کمک کننده به فقرا و اقشــار کم درآمد و ایجاد محیط مســاعد 

سرمایه گذاری در کسب وکار، برای اعضا فراهم می کند.
ایــن رویکرد جهانی و اهمیت به بخش تعاونــی در ایران هم 
بــه قوت دیده می شــود. به طوری که بر اســاس اصل ۴۴ قانون 
اساســی جمهوری اسالمی ایران، بخش تعاون یکی از بخش های 
اقتصادی کشــور قلمداد شده و به عنوان دومین بخش اقتصادی، 
در جایگاه مناســب تری از بخش خصوصی قرار گرفته اســت. در 
اصل ۴۳ قانون اساســی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تاکید 
دارد، بر انســان محوری اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی و 

همگرایی یا واگرایی
آیا تعاون بخش زائد اقتصاد ایران است؟

فاطمه پاسبان 
 تحلیلگر اقتصاد 

 نمودار1- تعداد تعاونی های ثبت شده در بخش تعاون به تفکیک گروه های عمده فعالیت اقتصادی: پایان 1397
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اقتصاد سیاسی تعاون

توسعه بخش تعاونی تاکید ویژه ای شده است. بنابر سیاست های 
ابالغی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی 
تا پایان برنامه پنجم توســعه باید به ۲۵ درصد برسد و همچنین 
ســرمایه گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیت هــای زیر بنایی از 
ســوی بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی 
و خصوصی مجاز اســت. با وجود قوانین و توجه به بخش تعاونی 
در برنامه های توسعه ای هنوز در ایران کمتر از ۰/۵ درصد اشتغال 
مربوط به بخش تعاونی اســت. به نقل از اتاق ایران ســهم بخش 
تعاونی در تولید ناخالص داخلی کشــور حدود هشت درصد است 
اما اطالعات آماری دقیق که بر اســاس سرشماری میزان و سهم 
بخش تعاونی در اقتصاد مشخص شده وجود ندارد. یکی از نیازهای 
اصلی نقد و تحلیل بخش تعاون و ارائه راهکارهایی برای توســعه 
آن داشــتن اطالعات سری زمانی در خصوص سهم بخش تعاون 
در تولید، تجارت و اشــتغال است که هنوز در این خصوص اقدام 

مناسبی صورت نگرفته است.
اینکه بخــش تعاون چقدر توانســته یا خواهد توانســت در 
برنامه های توسعه کشور به خصوص در شاخص های توسعه پایدار 
همچون کاهش فقر، کار گروهی و مشــارکت، عدالت محوری و ... 
سهم داشته باشد نیازمند اطالعات و آمار است. اطالعات اندکی در 
خصوص تعاونی ها منتشر می شود و این اطالعات هم روز آمد نیست. 
بر اساس همین اطالعات می توان به حضور گسترده تعاونی ها در 
فعالیت های مختلف اقتصادی واقف شد. بر اساس آمارنامه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد کل تعاونی های کشــور تا پایان 
سال ۱۳9۷ در حدود ۲۱۵۷89 واحد و تعداد ۱۲۱۴ اتحادیه بوده 
کــه از این تعداد 9۲۲۶9 )۴۳ درصد( تعاونی و ۵9۱ اتحادیه )۴9 
درصد( فعال و در دست اجرا هستند. در حدود ۲۵ درصد تعاونی ها 
در فعالیت های بخش کشــاورزی، ۲۳ درصد صنعت و ۱۶ درصد 
ساختمان و سایر فعالیت های اقتصادی ۳۶ درصد سهم دارند. آمار 
نشــان از آن دارد که گستردگی و تنوع فعالیت های اقتصادی در 
قالب تعاونی وجود دارد و ازطرف دیگر غیرفعال بودن بخشــی از 
تعاونی های تاسیس شــده را به تصویر می کشد. توسعه و ارتقای 
جایگاه تعاون در اقتصاد و توســعه پایدار نیازمند آسیب شناسی 
تعاونی های موجود در دو گروه فعال و غیرفعال و بر حسب فعالیت و 
منطقه است تا بتوان با استخراج و ترسیم »درخت مساله« چالش ها 
و موانع اصلی توسعه بخش تعاون را شناسایی و راهکارهای مناسب 
برای حل مساله ارائه کرد. تحقیق و توسعه یکی دیگر از نیازهای 
مهم توسعه و ارتقای جایگاه بخش تعاونی است که ضرورت دارد 

به آن توجه شود.
همچنین ارقام نشان می دهد از تعداد کل شاغالن بخش تعاون، 
۲۵ درصد در فعالیت ساختمان، ۱9 درصد در فعالیت صنعت، ۱۶ 
درصد در فعالیت های کشاورزی، شکار و جنگل داری و مابقی در 
سایر تعاونی ها مشغول به فعالیت هستند. متوسط تعداد شاغالن 
برای تعاونی های کل کشــور ۱۵ نفر اســت. این شــاخص برای 
تعاونی ها با فعالیت واسطه گری مالی ۴9 نفر، با فعالیت ساختمان 
۲۳ نفر و برای فعالیــت حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات ۱۶ نفر 
است. متوسط تعداد اعضا در تعاونی های ساختمان 8۶ نفر، متوسط 
سرمایه برای هر تعاونی ۳8۵ میلیون ریال و متوسط تعداد شاغالن 
۲۳ نفر است. در فعالیت صنعت متوسط تعداد اعضا در تعاونی های 
صنعتی ۱8 نفر، متوسط سرمایه برای هر تعاونی 8۶۵ میلیون ریال 
و متوسط تعداد کارکنان ۱۲ نفر است. در فعالیت های کشاورزی، 
شکار و جنگل داری، متوسط تعداد اعضا در فعالیت های کشاورزی، 
شکار و جنگل داری ۱۶ نفر، متوسط سرمایه برای هر تعاونی ۲۵۶ 

میلیون ریال و متوسط تعداد شاغالن 
9 نفر اســت. اطالعات آماری حاکی 
از آن اســت کــه تعاونی ها در جذب 
سرمایه و ســرمایه گذاری و اشتغال 
نقش و سهم دارند. اما اینکه بر اساس 
فعالیت و منطقه هــر تعاونی به چه 
میزان در اشــتغال زایی، درآمدزایی، 
تولید، صادرات، پس انداز، کاهش فقر 
و ... سهم دارد نیازمند حسابداری ملی 
و استانی است که سهم بخش تعاون 
در آن ثبت شــده باشــد. این سوال 
پیش می آید که بــا توجه به نقش و 
جایگاه تعاونی ها در اقتصاد جهانی و 
به خصوص کشــورهای پیشرفته و از 
طرفی تاکید و تکرار »توسعه و ارتقای 
جایگاه تعاونــی در اقتصاد ملی« در 
برنامه های توســعه چرا بخش تعاون 
هنوز نتوانسته است با مجهز بودن به 
آمار و اطالعــات و تحقیق و مطالعه 
جایگاه بایسته خود را در اقتصاد ملی و 
منطقه ای کسب کند؟ آیا بخش تعاونی 
در اقتصاد ایران بخش زائد و غیربهره ور 
است؟ آیا اندیشه حاکمیت با توسعه و 
ارتقای بخش تعاونی همخوانی ندارد؟ 
آیــا حکمرانی خوب میــان دولت و 
حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای 
مردمی و تعاونی ایجاد نشــده است؟ 
به نظر می رســد با توجه به اطالعات 
آماری تعاونی ها در کشور این بخش 
ســهم و جایگاهی در اقتصاد ملی و 
منطقــه ای دارد اما هنــوز الزامات و 
بسترهای مناسب برای ارتقا و توسعه 
جایگاه آن در کشور فراهم نشده است 
که بــه برخی از مهم ترین آنها در زیر 

اشاره می شود:
۱- ارتباط دولــت با بخش تعاون در 
قالب »حکمرانی خوب« تعریف نشده و 

»مسوولیت پذیری و پاسخگویی« بخش تعاون در رسیدن به اهداف 
توسعه پایدار کشور بر حسب تفویض اختیارات و حمایت های دولت 
تعریف و عملیاتی نشــده است. »بده« و »بستان« دولت و بخش 
تعاونی مشخص و شفاف نیســت اینکه در روی کاغذ آورده شود 
ســهم بخش تعاونی ۲۵ درصد شود بدون اینکه این ارتباط بده و 
بستان در قالب حکمرانی خوب با حضور همه ذی نفعان مشخص 

شود، اتفاق نخواهد افتاد.
۲- اصول هفت گانه بخش تعاونی قبل از ایجاد و تاســیس تبلور 
پیدا نمی کند. ایجاد تعاونی برای کسب امتیاز یا حمایت های دولتی 
است که مهم ترین مشــکل بخش تعاونی کشور است که پس از 
کسب آن امتیاز یا حمایت ممکن است تعاونی تعطیل یا غیرفعال 
شود. به عبارتی تعاونی ظرفی برای گرفتن امتیاز و حمایت از دولت 
است و اندیشه و تفکر و اصول تعاونی حاکم بر تعاونی نیست. دور 
شدن تعاونی از اصول خود معضل اصلی ارتقای بخش تعاونی در 

کشور است.
۳- حضور و دخالت دولت در اقتصاد مشخص و معلوم نیست. قرار 
اســت دولت در اقتصاد تا کجا و به چه میــزان دخالت کند و در 
»بخش تعاون« دخالت هــا و حضور دولت به چه میزان و چگونه 

خواهد بود که بخش تعاون بهره ور، کارآمد و پایدار باشد.
۴- به نظر می رسد اندیشه و تفکر »تعاونی« در رأس تصمیم سازی 
حاکمیت کشور )دولت و حکومت( نبوده و با توجه به انحصار، رانت، 
غیرشفاف بودن اطالعات، تسلط منفعت شخصی بر منفعت ملی و ... 
به سختی بتوان اندیشه تعاونی را در نبود اندیشه ای که جمع را بر 
فرد، منافع جمعی را بر منافع فردی، عدالت محوری را بر بی عدالتی 

و ... ترجیح می دهد، پیاده سازی کرد.
۵- توجه ناکافی به زنجیره ارزش و عرضه فعالیت های تعاونی که 

کارآمدی و بهره وری را برای کل زنجیره به ارمغان بیاورد.
۶- تصویر نادرســتی که از بخش تعاونی در اذهان عمومی شکل 
گرفته و شکست های تعاونی هایی که بر اساس اصول تعاونی شکل 
نگرفته یا برای دریافت مجوزی یا منفعتی یا حمایتی، خود مانعی 
برای ارتقای جایگاه تعاونی در کشور است. تغییر نوع نگاه و دیدگاه 
مــردم به تعاونی هم هزینه بر و هم زمان بر اســت و این اتفاق در 
قالب حکمرانی خوب و با رویکرد توجه به زنجیره ارزش فعالیت و 

محصول در بخش تعاون امکان تحقق دارد.
۷- نبود سیســتم حســابداری ملی و منطقه ای بــرای تعیین 

شاخص های اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون کشور
8- نبود پایگاه داده های روزآمد بخش تعاون. 
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ساختمان

صنعت

کشاورزی، شکار و جنگلداری

عمده فروشی و خرده فروشی 

مستغالت اجاره و فعالیت های کسب وکار

واسطه گری های مالی

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

سایر


