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چالش های حوزه بخش تعاونی. 2
ــادآور شــده است  ــ کــه اصــل 44 ی هــمــان طــور 
بــخــش خــصــوصــی مــکــمــل بــخــش هــای دولـــتـــی و 
تعاونی است و این، خود حکایت از جایگاه واالی 
دارد.  خصوصی  بخش  بــه  نسبت  تعاونی  بخش 
سیاست های  در  که  است  علت  همین  به  نظر  به 
گانه به تعاونی و سیاست های  کلی یک بخش جدا
گذاری بنگاه های دولتی به این بخش اختصاص  وا
صــورت  نیز  مشخصی  ــذاری  ــدف گ ه و  شــده  داده 
برنامه  پــایــان  تــا  کــه  ترتیب  ــن  ای بــه  اســـت.  گرفته 
 ۲5 سهم  تعاونی  بخش   ،)1393( پنجم  توسعه 
با  امــا  کند؛  کسب  را  اقتصادی  نظام  از  درصــدی 
کامی در  پایان یافتن دوره برنامه پنجم توسعه و نا
تحقق این هدف، دوباره در ماده ۲4 قانون برنامه 
ششم توسعه هدف گذاری ۲5 درصدی برای سهم 
بخش تعاونی پیش بینی شد. در زمان نگارش این 
ششم  قانون  ــرای  اج پایانی  ســال هــای  که  ــزارش  گ
اینکه هنوز  از  در حال سپری شدن است، جدای 
اهداف یادشده محقق نشده، فاصله بسیار زیادی 
مختلفی  آمــارهــای  اســت.  مانده  باقی  مطلوب  تا 
اما  اســت،  ــه شــده  ارائ تعاونی  دربـــاره سهم بخش 
مطابق اطاعات مرکز آمار در سال 1395، تعاونی ها 

کشور را دارا هستند1  سهم 8٫3 درصدی از اقتصاد 
بخش  ایــن  به  آشکار  بی توجهی  معنای  به  ایــن  و 

بسیار مهم و تأثیرگذار است.
از جمله علل این موضوع را می توان این گونه 

برشمرد:
این  مفهوم  با  رابطه  در  که  است  ابهامی  اواًل 
در  کــه  توضیحاتی  عــلــی رغــم  دارد.  وجـــود  بخش 
ارائه  بهشتی  شهید  جانب  از  اصل  بررسی  جلسه 
گی های  ویژ اســت.  باقی  ابهام  هنوز  اما  می شود، 

تعاونی را می توان این گونه برشمرد:
جایگزینی همکاری به جای رقابت؛	 
از بین رفتن واسطه های غیرضروری؛	 
از 	  غ  فار اعضا،  همه  برای  برابر  رأی  حق  وجود 

میزان سهم؛
تعلق  بــرای  تعاونی  واحــد  در  اشتغال  شــرط 

سهام به افراد.۲

چالش های حوزه واگذاری . 3
تــحــقــق  ابــــــزارهــــــای  اصـــلـــی تـــریـــن  از  ــکـــی  یـ
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چون  ســازوکــارهــایــی  کنار  در  کلی،  سیاست های 
جدید  فعالیت های  به  ورود  از  دولــت  ممنوعیت 
ــتــی در  گـــذاری هـــاســـت. بــخــش دول اقــتــصــادی، وا
سیاست ها،  و  اســت  غالب  بخش  ایـــران،  اقتصاد 
افزایش  و  عموم  سطح  در  مالکیت  گسترش  بــرای 
ــگــر، یــکــی از راهــبــردهــای  ــداف دی ــ بـــهـــره وری و اه
گذاری بنگاه های دولتی به بخش های  اساسی را وا

دیگر اقتصاد می داند.
ــم عــــدم تــحــقــق اهـــــداف مـــربـــوط به  ــی رغ ــل ع
تعاونی،  بخش  بــه  ــتــی  دول بــنــگــاه هــای  گــــذاری  وا
نبوده  بااشکال  نیز  خصوصی  بخش  به  گــذاری  وا
مطلوب  نحو  به  را  سیاست ها  اهــداف  نتوانسته  و 
ــذاری  گ وا ــداف  اه تحقق  ارزیــابــی  در  کند.  محقق 
عمومًا میان دو بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی 
گذاری های نوع اول را در  تفکیک می شود و تنها وا
ج می کنند. بر این  سیاهه اهداف محقق شده، در
گذشت قریب به 15 سال، سهم  کنون و با  اساس، ا
اقتصاد  از  درصــد   18 تنها  واقعی  خصوصی  بخش 

کشور است3.
فرایند  در  ــگــری  دی مــشــکــات  ایـــن،  از  غ  فـــار
نوع  اشکاالت  این  از  یکی  دارد.  وجود  گذاری ها  وا
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