
 اتحادیه های تعاونی؛ به کدام سو
 عبور از دوران افول؛ چرا و چگونه؟

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه

 ۱۳۹۷بهمن  ۲۹
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 %  16 :ها جهان عضو تعاونی جمعیت 

 :تعاونیجمعیت عضو نرخ 

 %45: اروپادر   

 %39:آمریکای شمالی  

 X<10: التین و آفریقاآمریکای  

 

میلیون شغل در سراسر جهان توسط   250به نزدیک 

 .تعاونی ها ایجاد شده اند
   جمعیت آینه در ها تعاونی

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه



 .دارایی فعالیت دارندمیلیارد دالر هزار  ۲0با تعاونی میلیون  2.5کشور  145در 
 
 

25 %GDP آلمان بخش تعاونی است . 
 

 %  4.3کشورها ( GDP)سهم تعاونی ها در تولید ناخالص ملی  متوسط 
 
 
 

 مللگزارش دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان : منبع  

   اقتصاد آینه در ها تعاونی
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   اقتصاد آینه در ها تعاونی

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه

 :بیشترین میزان گردش مالی تعاونی ها در جهان
 (میلیارد دالر)

   200: فرانسه1.

 150: ژاپن2.

 150: ایاالت متحده آمریکا3.

   150: آلمان 4.

   70: هلند5.



   زیرساخت آینه در ها تعاونی
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 :ایاالت متحده آمریکا 

 :تعاونی در تاسیسات عمومی فعالیت دارند 5220 •

 نگهدارتعاونی در بخش توزیع مالکیت و  864•

 .آنهاستاز شبکه توزیع برق کشور آمریکا بر عهده % 42•

 2.8به تنهایی برق باسین، تعاونی تولید و انتقال برق : نمونه 

 .میلیون مشتری را تامین می کند



  عدالت آینه در ها تعاونی
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میلیون  ۲00 اعتباری  را برای  -خدمات مالیکشور هند تعاونی های روستایی در •

 .کشاورز فراهم کرده اند

میلیون شغل برای خانوارهای روستایی ایجاد   ۱۲.4های لبنی هند حدود تعاونی •

 .کرده است

 ۳400کشاورزی و دامی ایاالت متحده آمریکا توسط محصوالت % ۳0بازاریابی 

 روستاییتعاونی 

 ۱4توسط تعاونی های روستایی که اروپا  کشاورزی محصوالت % 55بازاریابی  •

 .میلیون عضو دارند

 .دامداران ژاپن عضو تعاونی های کشاورزی هستندکشاورزان و   %۹0•



   بهداشت آینه در ها تعاونی

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه

 (  پزشکانجامعه % ۳0)پزشک هستندتعاونی که اعضا آنها  ۳04در برزیل

 .میلیون بیمار خدمات ارائه می دهند 8به 

 نفر خدمات بهداشتی ارائه می  میلیون  5.4تعاونی بهداشتی به  ۱۱8در ژاپن

 .دهند
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 در کسب و کارهای مختلفی فعالیت دارند: تنوع. 

 سهم باالی در : سهم در اقتصادGDP (.میلیارد دالر ۱000)دارند 

 (.  یک میلیارد)سهم باالیی در عضویت دارند 

 در کشورهای سرمایه داری بیشتر توسعه پیدا کرده اند! 
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 تعاونی در ایران
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 ایران در ها تعاونی

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه

۹۱  تولیدهزار تعاونی در بخش 

4۳  کشاورزیهزار واحد بخش 

۳4  صنعتیهزار واحد 

۲5۹0  معدنیواحد 

4۲00  عمرانیواحد تعاونی 

۳۲00  دستبافتعاونی فرش 

 56 هزار تعاونی های توزیعی: 

 ۲6000  مسکنواحد 

۷600  مهرواحد مسکن 

۱۱000  مصرفواحد تعاونی 

۲000  اعتباریواحد تعاونی 



 ایران در ها تعاونی

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه

 تعاونی های کشور غیرفعال هستند% 40بر بالغ. 

  



 ایران در ها تعاونی

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه

 ۱۲:  میزان عضویت تعاونی های ایران% 

 بدون احتساب سهام عدالت



 ایران در ها تعاونی

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه

 از تولید عسل کشور را بر عهده دارند% 9.5های پرورش زنبور عسل تعاونی. 

 از امور صید و صیادی کشور را در اختیار دارند% 90تعاونی های پرورش ماهی بیش از. 

 از خوراک دام و طیور کشور را تامین می کنند% 44تعاونی های خوراک دام و طیور. 

 از کل تولیدات معدنی کشور را بر عهده دارند% 8تعاونی های معدنی  . 

 هزار نفر است 347سهم اشتغال تعاونی های خدمات ایران. 
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   بخش عمده ای غیرفعال شده اند. 

 در کسب و کارهای محدودی فعال هستند: تنوع. 

 رو به کاهش گذاشته است: سهم در اقتصاد. 

 (!  آمریکا% ۲5)سهم کمی در عضویت دارند 

 تعاونی ها تحت تاثیر سیاست های لیبرالی بوده اند! 

  

 تعاونی در ایران
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 چرا تعاونی ها در ایران دچار افول شده اند؟
 ...لطفا در جمالت کوتاه بیان نمایید

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه



 چرا برخی تعاونی ها از حرکت ایستاده اند؟
 ...لطفا در جمالت کوتاه بیان نمایید

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه



 چرا فعالیت تعاونی ها دچار غروب شده است؟
 ...لطفا در جمالت کوتاه بیان نمایید

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه



مهمترین مسائل مشترک در اداره ی 
 اتحادیه های تعاونی چیست؟



هیچ الگوی فرآیندی ویژه ای برای برنامه ریزی راهبردی و 
 .مدیریت در اتحادیه های تعاونی وجود ندارد

Governance Issues in Cooperatives. M.Santiagual, Emmanual 



درک روشنی از شرح وظایف، مسئولیت ها و نقش های کلیدی  
 .هیئت مدیره وجود ندارد

Governance Issues in Cooperatives. M.Santiagual, Emmanual 



 :ناهمگونی تخصص  و تجارب اعضای هیئت مدیره
 .دانش مدیران، ارتباطی به مهارت های مدیریت کسب و کار ندارد

Governance Issues in Cooperatives. M.Santiagual, Emmanual 



 نبود مکانیزم تعریف شده برای تبادل نظر و ارتباط مستمر
Governance Issues in Cooperatives. M.Santiagual, Emmanual 



جلسات متعدد میان اعضا،  
 !بدون حصول نتیجه ی مشخص

Governance Issues in Cooperatives. M.Santiagual, Emmanual 



 چه پیشنهادی برای حل این مسائل دارید؟



، کمیته ها و کارشناسان با درک ضرورت طراحی   اعضای هیئت مدیره
 .الگوی حکمرانی مناسب، می توانند به کارآمدی اتحادیه ها کمک کنند



 همگرایی اعضا

برندسازی و  
 جایگاه یابی

مشارکت اعضا و   رقابت پذیری
 استقالل هیئت مدیره

تخصص و شایستگی های 
 مدیران

سایر ویژگی های  
 ایجاد یک تعادل پیچیده رهبران و مدیران

 
 

 سودآوری فعالیت تعاونی ها  

  و                                             
 تشکلی ساختار حکمرانی                           

  

ارکان الگوی مدیریت 
 موقق در بخش تعاونی

مؤلفه های یک ساختار 
 حکمرانی چابک

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه



 منطق عضویت ویژگی های اعضاء

 حکومتینهادهای 

 جنبش

 شرکت دولتی

ارائه خدمات به 
 اعضاء

 بازتوزیع

تمهید مشارکت 
اعضاء   

 نمایندگی اعضاء

 منطق  
 صورت بندی اهداف

 عقالنیت نمایندگی

 منطق
 اجرای اثربخش 

 عقالنیت اداری

 بازار



 تأیید/ رسمیت1.

 امکان گفتگو و مذاکره2.

 دسترسی به دولت3.

 تأمین منافع4.

 جمع آوری، تحلیل و انتشار اطالعات محیطی5.

29 

1. Recognition 

2. Medium for Discussion 

3. Access to Government 

4. Benefits 

5. Information 
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 تأمین منابع مالی1.

 قواعد سازمان2.

 اطالعات3.

 زمان4.

1. Finance 

2. Discipline 

3. Information 

4. Time 

 



31 

 تأیید/ رسمیت 1.

 . . .(بودجه، پروژه و )منابع مالی2.

 امکان دسترسی3.

 امتیاز انحصاری4.

 قدرت کنترل5.

 .....تنظیم کسب و کار و 6.

1. Recognition 

2. Finance 

3. Access 

4. Concession 

5. Power to Control 

6. Regulate Industry 
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 کنترل و انتظام واقعی صنعت  1.

 پشتیبانی سیاسی و فنی2.

 رفع نواقص دولت3.

 رفع نواقص بازار4.

 

1. Actual Industry Control &/or Regulation 

2. Political & Technical Support 

3. State/Market failed 

4. Market malfunction 



 نتیجه/درخواست                                             خروجی        

 بی اعتمادی فقدان نتیجه انباشت مطالبات
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  مشروعیت 

اعتبار 

قابلیت حرفه ای 
 چه بکنیم؟

 اتاق تعاون ایران 34

 انجمن ها؛ کارگزاران توسعه
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 سپاس از توجه شما
 پویشگران عرصه سوم

0۹۳۳۲6۳68۳۱ 
pouyeshgaran.ins@gmail.com 

www.pouyeshgaran.org 

 (تمام حقوق معنوی و فکری این اثر متعلق به مؤسسه پویشگران عرصه سوم هست) انجمن ها؛ کارگزاران توسعه 35

mailto:pouyeshgaran.ins@gmail.com
http://www.pouyeshgaran.org



