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مقدمه
تعاون یهای مسکن که عموم ًا در قابل تعاون یهای مصرف و تعاون یهای خدمات متقابل
یا همان سازمانهای همیاری فعالیت م یکنند ،نوعی تعاون یها خدمترسان به اعضای خود
جهت تأمین مسکن بوده که نباید با تعاون یهایی که در حوزه ساخت مسکن فعالیت م یکنند
اشتباه گرفته شود .از این جهت تعاون یهای مسکن الگویی شبیه به تعاون یهای مصرفی
دارند و اتحادیه بی نالمللی تعاونی موسوم به  ICAنیز تعاون یهای مسکن را جزو تعاون یهای
مصرفی و بعض ًا جزو تعاون یها خدمات متقابل یا همان سازمانهای همیاری به حساب
م یآورد .در این جستار تالش خ واهد شد تا ب رت رین تعاون یهای مسکن جهت طبق گزارش
سالیانه اتحادیه جهانی تعاون یها معرفی شده و شیوه تأمین مالی آنان مختص را ً توضیح داده
شود .قبل از هر چیزی الزم به ذکر است که سهم تعاون یها مسکن در جهت رو به کاهش
بوده و از میان سیصد تعاونی ب رتر جهان ،سه دهم ( )0.3درصد گردش مالی به این نوع تعاونی
اختصاص یافته است .همچنین در رصد سالیانه اتحادیه بین المللی تعاون یها ،تنها نام دو

تعاونی مسکن (یکی جزو سیصد تعاونی اول و دیگری جزو ده تعاونیِ گروه ِ سایر خدمات)
به چشم م یخورد که همان  0.3درصد گردش مالی کل ،یعنی سه درصد از  2هزار میلیارد دالر
را به خود اختصاص م یدهند که یکی در نروژ و دیگری در سوئد ق رار دارد و هر دو اتحادیه
تعاون یهای مسکن و صندوقهای اعتباری حمایت از مسکن در این دو کشور محسوب
م یشوند .با این وجود سنت تأمین مسکن به کمک تعاونی در جزیره ب ریتانیا ،اعم از پادشاهی
متحد ب ریتانیا (انگلستان ،اسکاتلند ،ای رلند شمالی و ولز) و جمهوری ای رلند (موسوم به ای رلند
جنوبی) در قالب یک نوع سازمان همیاری 1سنتی به نام جامعه مسکن 2فعالیت م یکند که در
بین تعاونگ ران بسیار مطرح هستند .لذا در این نوشتار ،عالوه بر معرفی دو تعاونی مسکن ب رتر
1. Mutual
2. Building Society
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جهانی ،به معرفی این سنت در جزیره ب ریتانیا نیز پرداخته خ واهد شد .الزم به ذکر است که
تعاون یها مسکن در ایاالت متحده آم ریکا نیز متداول و شایع بوده است .در این کشور ،ساخت
برخی ساختمانهای مجلل نی ویورک ه مچون:
 The Dakota ،The Langhamو The San Remoتوسط تعاون یها انجام گرفته است؛ ا ّما

تهیه مسکن توسط تعاون یها ب رای اعضایشان بیشتر در بخشهای کمتر برخوردار و گروههای
هدفی همچون دانشج ویان رواج دارد .همچنین در برخی ایاالت همچون ویسکانسین ،نهضت
تعاون در امر مسکن پ ویاتر از سایر نواحی جلوه م یکند .با این وجود ،بررسی نهضت تعاون در
امر مسکن ایاالت متحده آم ریکا ،جستار و نوشتار دیگری را م یطلبد و در متن حاضر بدین
موضوع پرداخته نشده است.
توسعه آمار تعاون یها به واسطه سازمانهای مختلف با هدف مقایسه آنها در سطح
بی نالملل ،نخستین بار در نوزدهمین کنف رانس بی نالمللی آماردانان نیروی کار در اکتبر سال
 2013در ژنو و آخ رین بار در بیستمین کنف رانس بی نالمللی آماردانان نیروی کار (سازمان بین
المللی کار )2018 ،مورد تأکید ق رار گرفته است ( .)ICA, 2020در همین راستا اتحادیه بی نالمللی
تعاون ( )1ICAکه یکی از قدیم یت رین سازمانهای غیردولتی و یکی از بزرگت رین سازمانها به
لحاظ تعداد اعضای عضو ( 1میلیارد نفر عضو تعاونی در کره زمین) است و سبقه تأسیس
آن به سال  1895برم یگردد ( )ICA, 2021ذیل بخش آمار و ارقام ،2بانک اطالعات آماری تعاون

3

خود گزارشاتی را هر ساله با عنوان رصد جهانی تعاون و با هدف کالن و مهم برجستهسازی
اهمیت نقش اقتصادی تعاون یها در اقتصاد منتشر م یکند؛ این گزارشات با توجه به محدودیت
آمار منتشره از تعاون یهای در سطح بی نالملل از اهمیت فوقالعادهای برخوردارند و به صورت
دقی قتر اهداف زیر را دنبال م یکنند:

1. International Co-operative Alliance
2. Facts and figures
3. Database of Cooperative Statistics
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*فراهمنمودن امکان مشاهده جنبش تعاونی از طریق رصد و نشاندادن تأتیر
تعاونیهای بزرگ از منظرهای اقتصادی و اجتماعی؛

*حفظ یک پایگاه داده بهروز مربوط به تعاونیهای بزرگ مشتمل بر اقتصاد ،کارمند
و داده اعضا؛
*پاسخ به نیازهای دانش تعاونیهای بزرگ بهواسطه فراهمنمودن انجام تحقیق کمی
و کیفی بر روی عالقمندیهای آنها.
کاوش اقتصاد تعاونی  2020آخ رین نسخه تهی هشده از سلسله گزارشات رصد جهانی تعاون
است که به معرفی 300تعاونی ب رتر بی نالمللی بر اساس دو شاخص اقتصادی:
 .1گردش مالی(درآمد حاصل از فعالی تهای تجاری هدایتشده توسط یک شرکت از ق ِبَ ل

فروش کاالها و خدمات).

 .2نسبت گردش مالی به س رانه تولید ناخالص داخلی بر اساس دادههای سال  2018و بر
اساس دالر ام ریکا م یپردازد.
ی ب رتر از حیث نوع (نظیر تولیدکننده ،کارگری و
به عالوه اینکه در این گزارش 300تعاون 
مصرفکننده-کاربر) و فعالیت اقتصادی (نظیر بیمه ،خدمات مالی ،صنعت و مسکن) نیز بر
اساس طبقهبندی صنعتی استاندارد بی نالمللی 1که در سال  2018توسط سازمان بی نالمللی کار
صورت گرفته ،طبقهبندی شدهاند .خاط رنشان م یسازد بر اساس این گزارش ،گردش مالی۳۰۰
تعاونی ب رتر دنیا ،بیش از  ۲۱46میلیارد دالر بوده است.
همانطورکه گفته شد از بین 300تعاونی ب رتر آن هم تنها بر اساس شاخص گردش مالی،
صرف ًا 0.3درصد مشخص ًا در حوزه مسکن ( )Housingفعالیت اقتصادی داشتهاند .در این بین
 OBOSواقع در نروژ در رتب هبندی سیصد تعاونی اول (با رتبه  )245ق رار گرفته است ا ّما تعاونی
1. https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf
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 Riksbyggenسوئد با وجود اینکه هشتمین تعاونی در بین تعاون یهایی است که در رتب هبندی
فعالی تهای اقتصادی ،جزو گروه «سایر خدمات» ق رار م یگیرد و در رتبه بندی  300تعاونی اول
ق رار ندارد .با این حال نام این تعاونی در گزارش سیصد تعاونی ب رتر تنها یکبار ذکر شده است.
در ادامه این تعاونی با نام اُب ُس با هدف الگوبخشی در جهت اخذ سیاستگذاریهای

ب در کشور معرفی خ واهد گردید:
مناس 
ویژگ یهای تعاونی ُابُ س

1

این تعاونی که در سال  1308( 1929هجری شمس) در شهر اسلو ( )Osloپایتخت نروژ به
منزله راهحلی ب رای حل مشکالت مسکن ،تأسیس شد و بزرگت رین توسعهدهنده مسکن در
این کشور و جزو بزرگت رین توسعهدهندگان مسکن در منطقه اسکاندیناوی به شمار م یآید؛
در سال  2017و  2018به ت رتیب از بین  300تعاونی ب رتر بر اساس شاخص گردش مالی ،رتبه
 245و  230را داشته است .گردش مالی این تعاونی در سال  ،2018مبلغی معادل  1.62میلیارد
دالر و تعداد شاغلین در این تعاونی در همان سال  2614نفر بوده است .خاط رنشان م یسازد
می زان شاغلین کنونی این تعاونی در وبسایت این تعاونی 2500و تعداد اعضای آن  502،527نفر
عنوان شده است .این تعاونی از حیث نوع و طبقهبندی چهارگانه انواع تعاونی توسط سازمان
بی نالمللی کار در سال  2018جزو تعاون یهای مصرفکننده-کاربر برشمرده م یشود بدین معنا
که اعضای تعاونی ،مصرفکنندگان یا کارب ران کاالها یا خدماتی هستند که به واسطه تعاونی
گرد هم آمدهاند.
کسب رضایت اعضا و مشت ریان ،پذیرش مخاط رات زیس تمحیطی ،مدی ریت مؤثر دارای یها
و توسعه شهرها و ج وامع از جمله اهم اولویتهای این تعاونی عنوان شده است؛ به عالوه اینکه
این تعاونی که ه ماکنون در کشورهای نروژ و سوئد فعال است در امر فروش و مدی ریت خانه و
1. OBOS
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امالک و سایر اشکال تولید خدمات در بخش مسکن نیز فعالیت دارد و فعالی تهای توسعه و
فروش در هر یک از کشورها توسط سازمانها و شرکتهای مشخص زیرمجموعه اُبس انجام
م یگیرد و دفتر مرکزی آن در شهر اسلو واقع است .الزم به ذکر است تمامی سود حاصله
پس از کسر مالیات با هدف ساخت خانه ب رای اعضا سرمایهگذاری م یشود .حصول رضایت
مشت ریان و برآوردهساختن انتظارات ایشان هدف اصلی این تعاونی است به گونهای که یکی از
ویژگ یهای قابل توجه این تعاونی آمادگی شبانهروزی و  24ساعته آن در ارائه خدمات است.
در ادامه اهم فعالی تهای این تعاونی ضمن ارائه شرح مختصری از آنها فهرست شده
است:
 .1توسعه مسکن
توسعه مسکن مه مت رین فعالیت انجامشده توسط گروه اُبس است که ترکیبی از ساخت و
ساز مسکونی در کشورهای نروژ ،سوئد و دانمارک در بخش توسعه مسکن محسوب م یشود.
 .2خدمات مشاوره و مدیریت کسب و کار

مدی ریت کسب و کار و خدمات مشاوره فنی از فعالی تهای اصلی گروه اُبس است؛
مدی ریت کسب و کار ،خدمات مشاورهای اداری و مالی ،خدمات جمعآوری و دفترداری
تعاون یهای مسکن و امالک دارای چند مالک را دربرم یگیرد در حالی که خدمات مشاوره فنی
شامل کمک مهندسی ب رای مالکین ساختمانهای مسکونی و تجاری است.
 .3ملک تجاری

فعالی تهای م رتبط با امالک تجاری نیز توسط یک شرکت مشخص ذیل تعاونی اُبس انجام
و ساماندهی م یشود؛ این سازمان در ادارات ،م راکز خ رید ،اماکن تجاری ،هتلها ،بیمارستانها و
مدارس سرمایهگذاری م یکند و به همین خاطر نقش مهمی در پروژههای توسعه شهری ایفا
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م یکند .نکته قابل توجه اینکه م راکز خ رید تنها م راکز خ رید صرف نیستند بلکه آنها از ابتدا با
رویکرد مکانهای مالقات با رفاه باال ب رای مردم آن منطقه نیز احداث شدهاند.
 .4کارگزاری بانک و امالک

اُبس بانک ،یک بانک ارائهدهنده کامل خدمات با تمرکز بر مسکن و امالک است و به
عنوان واسطه جهت بهرهمندی متقاضیان از خدمات مسکن و امالک نظیر خ رید و فروش و
اجاره عمل م یکند؛ این بانک در س راسر کشور نروژ ویژه در مناطق اسلو و آکرشوس()Akershus
فعالیتم یکند.
 .4.1روش تأمین مالی تعاونی اُبس
عضویت در تعاونی اُبس مزایایی همچون ق رارگرفتن در اولویت بهرهمندی از مسکن و
برخوردارشدن از تخفیفات در زمینههایی چون محصوالت و خدمات م ربوط به مسکن ،بانک،
بیمه ،امور فرهنگی را به دنبال دارد؛ اف راد جهت عضویت در تعاونی در واقع در اُبس بانک افتتاح
حسابم ینمایند؛
هزینه عضویت یکساله  2021در اُبس از  1سپتامبر تا سال نو تنها  300کرون با احتساب
پرداخت  200کرون آن از سوی تعاونی بوده است؛ اعضا بایستی  200کرون را ساالنه از سال 2022
به تعاونی بازپرداخت نمایند .خاط رنشان م یسازد کلیه امورات اُبس بانک به صورت آ نالین و
به سادگی با گوش یهای هوشمند قابل انجام است ضمن اینکه این بانک در قیاس با سایر
بانکها ،نرخ بازپرداخت ک متری دارد و سعی دارد اسباب اطمینان سپردهگذاران را با متدهایی
رقابت ج ویانه ب رای ارائه خدمات و مزایایش به مشت ریان ،تضمین و ف راهم نماید.
 .5توسعه سهام و کسب و کار
ی در استارتاپها،
بخش توسعه سهام و کسب و کار بر توسعه کسب و کار ،سرمایهگذار 
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کمک به تثبیت نقش سرمایهگذاری پیشرو اُبس در صنعت ساخت و ساز منطقه اسکاندیناوی
متمرکز است.
 .6خدمات دیجیتال
اُبس به شدت به توسعه دیجیتال احساس نیاز م یکند و تالشهای دیجیتالی خود را در
بخش جداگانهای که مسئول کلیه ارتباطات دیجیتال ،توسعه کسب و کار دیجیتال و بازاریابی
ب رند اُبس است ،متمرکز کرده است.
 .7سود اجتماعی
طی  90سال گذشته ،اُبس شهرت بسیار خ وبی بدست آورده و مورد توجه منطقه اسکاندیناوی
بوده است .است راتژی اُبس تا سال  2026این است که حداکثر تا ده درصد از کل درآمدهای پس
از کسر مالیات خود را به توسعه در زمینههایی همچون تحقیق و توسعه و اقدامات متمرکز بر
مسائلی نظیر آب و ه وا و محیط زیست اختصاص دهد .خاط رنشان م یسازد در سال ،2020
اُبس  125میلیون کرون 1به ابتکارات فرهنگی ،ورزشی و محیط زیستی بخشید.
دو تعاونی بزرگ مسکن در سوئد
انجمن پ سانداز و ساخت و ساز مستأجرین سوئد موسوم به HSB2

این تعاونی در مالکیت حدود  670هزار عضو آن ق رار دارد .از این تعاونی به عنوان یکی از
دو بازیگر اصلی بخش مسکن در سوئد یاد م یشود که تالش م یکند ساخت مسکن را ب رای
اعضای فعلی و آیندهاش بهبود بخشد .تعاونی  HSBاین هدف را با ساخت مسکن جدید
و آپارتمانهای اجارهای ،توسعه و مدی ریت مسکن موجود و پیشنهاد پس انداز مسکن که در
 1 .1دالر امریکا معادل  8.65کرون است.

2. In Swedish: Hyresgästernas sparkasse - och byggnadsförening
In English: the Savings and Construction Association of the Tenants
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نهایت م یتواند فرد را صاحب خانه کند ،دنبال م ینماید .از سوی این تعاونی مطرح شده که به
دنبال منافع ک وتاهمدت نیستند بلکه تأمین نیاز اعضا را دنبال م یکنند و منافع آنها در اولویت
است .پیگیری این هدف فرصتهای خارق العادهای ب رای توسعه ساخت مسکن در سطح
کشور و حتی در مکانهایی که شاید عده کمی حاضر به ساخت مسکن باشند ،پدید آورده
است .اف راد در این تعاونی مبلغ اختیاری از درآمدشان را به طور ماهیانه نزد  HSBپس انداز
م یکنند و بر این اساس هم شانس در اولیت ق رار گرفتن ب رای خانه های اجارهای را خ واهند
داشت و هم آپارتمانهای جدید االحداث تعاونی در مالکیت مستأج ر .الزم به توضیح است
که این تعاونی بر اساس گزارش ICA1در سال  2017در جایگاه دوم و در سال  2018در جایگاه
ششم میان  10تعاونی با بیشت رین گردش مالی در فعالی تهای اقتصادی م ربوط به بخش «سایر
خدمات» ق رار گرفته است .گردش مالی این تعاونی در سال  940 2018میلیون دالر گزارش
شده است.
این تعاونی در سال  1302( 1923هجری شمسی) تأسیس شد و تا کنون یک میلیون نفر با
این تعاونی در تعامل بودهاند .فعالیت پایدار  HSBدر سطوح مختلف ب رای به حداقل رساندن
تأثی رات زیست محیطی ساخت و ساز و مسکن و به حداکثر رساندن مسئ ولیت اجتماعی
انجام می شود .همچنین  HSBیک نهاد فعال در نقشه راه ترسیم شده م ربوط به ساخت و
ساز بدون آسیب های زیست محیطی محسوب م یشود که با همکاری دیگر نهادهای م رتبط،
تأثی رات آب و ه وایی صنعت ساختمان را تا حد زیادی کاهش م یدهد .به طور همزمان،
آزمایشگاههایی نیز در این تعاونی وجود دارد که پژوهشگ ران ایده هایشان را در محیط زندگی
واقعی ،پی رامون روند ساخت و ساز پایدار در آینده مورد تجزیه و تحلیل ق رار م یدهند.

1. https://monitor.coop/en/media/library/research-and-reviews/world-cooperative-monitor-2020
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آمار تعاونی  HSBدر سال :2020
*حدود  670هزار نفر عضو دارد.
* 345185واحد مسکونی ویالیی در شرکتهای مؤجر-مستأجر ساماندهی میشود.
* 25584ملک استیجاری
* 4100شرکت مؤجر-مستأجر که به عضویت  HSBدرآمده اند
* 136هزار مالک
* 961مسکن ساخته شده در HSB

* 4.2میلیارد کرون مجموع سرمایه حاصل از پس انداز ساخت مسکن.
* 3218کارمند در سال  2018داشته است.
چشم انداز:
وقتی بحث بر سر ساخت و ساز مسکن م یشود HSB ،به عنوان مشهورت رین بازیگر مطرح
شود.
ارزش های اصلی:
تعهد ،امنیت ،پایداری ،اهمیت دادن به یکدیگر و همکاری.
مأموریت:
مأموریت این تعاونی ساخت مسکن مناسب با همکاری اعضا تع ریف شده است.
ساختار سازمانی این تعاونی:
تعاونی  HSBیک نهاد دموک راتیک و در مالکیت اعضا است .این تعاونی مشتمل بر 26
شرکت منطقهای  HSB، 4100شرکت مؤجر-مستأجر و نزدیک به  670هزار عضو ،نهادی قوی
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به منظور مشارکت در توسعه پایدار جامعه سوئد را شکل داده است .هر عضو می تواند با پس
انداز خود نزد بانک ،فرصتی ب رای اولویت دادن به محل سکونت آینده اش را ف راهم نماید .اعضا
در فرآیند تصمی مگیری پی رامون نحوه صرف شدن پس اندازشان در شرکت موجر-مستأج ر،
دخالت دارند .در اغلب م وارد هر فرد هم عضو شرکت موجر-مستأجر است و هم عضوی از
شرکت  HSBمنطقهای ،که نهایت ًا منجر به تشکیل سازمانی بزرگ و قویتر می شود.
حقوق و تعهدات میان مالکین و مستأج رین ،اعضا ،هیئت مدیره و شرکت مسکن به طور
شفاف تع ریف شده است .تعداد زیادی واحد مسکونی ویالیی در سوئد به مستأجر تعلق دارد.
مالکیت ناشی از این تعلق هم راه با حقوق و تعهدات مشخصی است .داشتن این حقوق بدان
معناست که اعضای شرکت موجر-مستاج ر ،مالک ساختمان و زمین متعلق به شرکت شده
و مدی ریت آن را بر عهده دارند .زمانی که ساختمان نیاز به نوسازی داشته باشد ،اعضا در کنار
یکدیگر تصمیم می گی رند .همه اعضا می توانند بر امور مالی و مدی ریت دارایی ،چه از ط ریق
هیئت مدیره و چه از ط ریق اقدامات خود ،تأثیر بگذارند .الزم به ذکر است که شرکت مؤجر-
مستأجر هیچ هدف کسب سودی را دنبال نمی کند مگر به جهت انتفاع اعضایش.
شرکتهایمؤجر-مستأجر
شرکت های مؤجر-مستأجر در  HSBاعضایی از شرکت  HSBمنطقه ای محسوب می
شوند .در آنجا طیف گسترده ای از مزایا و خدمات ،امنیت الزم را ب رای نمایندگان منتخب در
شرکت موجر-مستأجر ف راهم می کند تا بتوانند وظایف هیئت مدیره را به خ وبی انجام دهند.
نمایندگان شرکت های موجر-مستأجر و اعضای منفرد فرآیند تصمیم گیری در شرکت HSB

منطقه ای را تشکیل می دهند.

14

گزارش شماره 3

شرکتهای منطقهای
 26شرکت  HSBمنطقه ای در سوئد وجود دارد .این ها شرکت های مستقلی هستند که در
فدراسیون تعاون همکاری می کنند .شرکت  HSBدر تمامی زمینه ها ،از محصول جدید گرفته
تا مدی ریت ،آموزش و مشاوره مداوم فعالیت دارند .شرکت های  HSBمنطقه ای ستون فق رات
فعالیت های سازمانی محسوب شده و پشتوانه بزرگی ب رای فعالیت های روزمره شرکت های
موجر-مستأجری به حساب می آیند .نمایندگان شرکت های  HSBمنطقه ای بدنه تصمیم
سازی در  HSBمرکزی را شکل می دهند.
فعالیتهای ملی
نهاد اصلی  HSBیک سازمان ملی مشترک 1متشکل از شرکت های  HSBمنطقه ای
به عنوان اعضای آن است .مأموریت نهاد اصلی  HSBخلق ارزش ب رای شرکت های HSB
و اعضای آن ها از منظر کالن ،توسعه ب رند  ،HSBتق ویت نقش  HSBدر جامعه و حصول
اطمینان از کارایی و رشد پایدار  HSBاست .شرکت های  HSBمنطقه ای اعضای نهاد اصلی
 HSBهستند و این نهاد خودش در شرکت های  HSBمنطقه ای نیز عضویت دارد.
خدمات ارائه شده توسط تعاونی
خدمات ارائه شده در این تعاونی اینگونه تع ریف شده که شما چه عضو  HSBباشید چه
نباشید ،این تعاونی مدی ریت امالک در محدوده شما را تقبل می کند .تخصص این تعاونی
طیف وسیعی از خدمات شامل مدی ریت مالی و فنی مثل باغبانی و نگهداری تأسیسات
ساختمانی را پوشش می دهد .این تعاونی اعتقاد دارد که اف راد با انتخاب مدی ریت امالک ،HSB
سرمایه گذاری خ وبی در امنیت ،آسایش و ارزش آتی امالک انجام خ واهند داد .در ادامه خدمات
ارائه شده توسط این تعاونی شرح داده می شود:

1. joint national organization
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*خدمات برای تعاونی شرکت مسکن در مالکیت مستأجر
شما به عنوان عضو هیئت مدیره تعاونی شرکت مسکن در مالکیت مستاج ر ،مسئ ولیت
یکسانی را با سایر مالکان خ واهید داشت .با مدی ریت امالک ، HSBمی توانید از نگهداری و
حفظ ایمن و مطمئن ام وال خود اطمینان داشته باشید.
*خدمات برای مالکین
تعاونی  HSBمدی ریت هرگونه ملکی شامل واحد مسکونی ویالیی ،واحد تجاری یا واحدهای
اداری را طی ق راردادهایی که جنبه های زیادی را تحت پوشش ق رار می دهد ،بر عهده می گیرد.
اف راد به عنوان مالکین خصوصی ،می توانند از خدمات مدی ریتی این تعاونی بهره مند شوند.
*خدمات تعمیر و نگهداری منزل
حتی اگر در ملک  HSBزندگی نمی کنید ،این تعاونی خدمات تعمیر و نگهداری را ب رای
خانه شما ارائه می دهد .این خدمات می تواند نوسازی گسترده آشپزخانه باشد یا تعمیر جزئ ی.
*خدمات داخلی
این تعاونی در بخش هایی از سوئد ،خدمات داخلی را به اف راد ارائه می کند .تعاونی HSB
در انجام تمامی امور ،از جابجایی منزل و کارهای نظافتی گسترده گرفته تا خ رید و خدمات
مشاوره ای ملک به اف راد یاری می رساند.
تعاونی اتحادیه مسکن سوئد ()Riksbyggen
این تعاونی یک شرکت ساخت مسکن در سوئد است که در مالکیت اتحادیه های ساختمان،
شرکت های مسکن (شرکت های مسکن منطقه ای) و دیگر شرکت های تعاونی ملی ق رار دارد.
فرم ساختاری این نهاد («شرکت اقتصادی تعاونی» بر اساس ق وانین سوئد) با تعاریف بین المللی
پذیرفته شده ب رای شرکت های تعاونی سازگار است .اتحادیه های تجاری و سازمانهای مردمی
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و شرکتهای مسکن م رتبط با فعالیت های  Riksbyggenمی توانند با به دست آوردن سهام در
 Riksbyggenبه عضویت آن درآیند .این نهاد مستقل از دولت و دیگر سازمان ها به جز سازمان
های عضو است .الزم به ذکر است که این تعاونی جایگاه چهارم در سال  2017و جایگاه هشتم
در سال  2018را در بین  10تعاونی با بیشت رین گردش مالی داشته است .گردش مالی تعاونی
 Riksbyggenدر سال  ،2018بر اساس گزارش  1ICAب رابر با  890میلیون دالر بوده است.
نحوه شروع به فعالیت این تعاونی
کمبود مسکن مزمنی در دهه  1940همزمان با بیکار شدن تعداد زیادی از کارگ ران ساختمانی
شکل گرفت .هیچ کس ج رأت سرمایه گذاری در حوزه مسکن نداشت و ابزارهای اج رای
یک سیاست مسکن عمومی توسعه پی دا نکرده بود .در چنین ش رایطی الزمه ساخته شدن
مسکن ،عهده دار شدن مسئ ولیت آغاز کار از سوی اف رادی بود و بناب راین اتحادیه های کارگ ران
ساختمانی خود ابتکار عمل را به عهده گرفتند و  Riksbyggenرا تأسیس کردند .اولین شرکت
ساخت مسکن ذیل این تعاونی در سال  1941و در گوتنبرگ -ساحل غ ربی سوئد -به ثبت
رسید .امروزه حدود  2650شرکت ساخت مسکن در این کشور وجود دارد که مسئ ولیت
مدی ریت  176هزار آپارتمان را بر عهده دارند .همچنین این تعاونی  300دفتر در سطح کشور
دارد و در  400منطقه مشغول به فعالیت است.
این تعاونی تا سال  200 ،1974هزار واحد مسکونی در اختیار داشت که  55درصد واحد های
مسکونی تحت تعاونی در کشور را تشکیل می داد و بر این اساس نهاد فوق به هم راه HSB

بیش از دو سوم از نیم میلیون واحد مسکونی تعاونی در کشور سوئد را تحت اداره خود دارند.
از زمان تأسیس  Riksbyggenروند فعالیت این نهاد تغیی راتی داشته و از تمرکز منحصر به
فرد در ساخت و ساز به یک شرکت خدماتی همه جانبه در موضوع ساختمان ،مدی ریت امالک
1. https://monitor.coop/en/media/library/research-and-reviews/world-cooperative-monitor-2020
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و خدمات مسکونی نبدیل شده است .در طول این سال ها تعاونی  Riksbyggenمسئول حدود
یک دهم ساخت مسکن در سوئد بوده است .بیش از نیم میلیون نفر سوئدی در خانه-هایی
زندگی می کنند که توسط  Riksbyggenاداره م یشود .بسیاری از اف راد در شرکت سپرده گذاری
 Riksbyggenپس انداز م یکنند و سپس در اولویت مسکن ساخته شده توسط این نهاد ق رار
می گی رند.
سازمان عضویت
حدو د  20هزار نفر در س راسر کشور سوئد مسئ ولیت هایی را در سازمان های عض ویت �Riks

 byggenبر عهده دارند:
 1707شرکت ساخت مسکن 35 ،نهاد نمایندگی ،با نقش هماهنگ کننده ب رای شرکت های
ساخت مسکن 30 ،شرکت محلی -سازمان هایی با عضویت داوطلبانه ،متشکل از سازمان های
صنفی محلی و سازمان های مردمی ،ساختارهای دموک راتیک  -Riksbyggenشورا و هیئت
مدیره .اعضا در درجه اول در امور سازمانی و فعالیت در کمیسیون ها ،ب رنامه های مطالعاتی،
جلسات ،فعالیت های تف ریحی و تصمیم سازی به کار گرفته می شوند.
سازمان کسب و کار
 Riksbyggenحدود  3هزار کامند دارد .هر دفتر منطقه ای مدی ریت ساختمان و امالک را به
صورت محلی در اختیار دارد .تعدادی دفاتر خدماتی در مناطق مسکونی تحت مدی ریت این
تعاونی فعال هستند که ارتباط کاری نزدیکی با این نهاد دارند.
مدی ریتساختمان
 Riksbyggenب رای انجام کلیه خدمات مورد نیاز یک سازنده ب رای انجام کارهای جدید،
بازسازی یا تعمی رات ساختمان به متخصصین دسترسی دارد .تکنسین ها ،مدی ران و حسابداران،
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مدی ریت پروژه را انجام می دهند و بر کارهای ساختمان ،امور امالک ،وام ها ،کمک های مالی و
محاسبات ،خ رید ،مدی ریت ساختمان و بازرسی نظارت دارند .نهاد  Riksbyggenمعموالً به عنوان

نمایندهای ب رای سازنده و مشتری واقعی مانند شرکت ساخت مسکن یا یک شرکت مسکن
متعلق به شهرداری عمل می کند.
مدیریت امالک
هشتاد درصد کارمندان  Riksbyggenبه طور مستقیم یا غیر مستقیم با مدی ریت امالک
مدی ریت مالی و فنی ،خدمات ب رنامه ریزی تعمی رات و نگهداری امالک سروکار دارند .خدماتمالی در دسترس شامل سه موضوع اصلی می شود :حسابداری ،مسائل حقوقی و ارتباط با
مقامات دولت ی.
خدمات اداری فنی موجود شامل ارتباط با هیئت مدیره شرکت های ساخت مسکن و
ساکنین ،مدی ریت و نظارت پرسنل ،بیمه ،نگهداری منظم ،خ رید و غیره است .وظایف س رپرستان
در این نهاد م راقبت از فضای سب ز ،نظافت ،تعمی رات جزئی ،نگهداری از امکانات گرمایش و
تهویه و  ....است .همچنین  Riksbyggenصرفه ج ویی انرژی را در تمامی م راحل ساخت و
ساز رعایت می کند.
شرکت ساخت مسکن

1

شرکت ساخت مسکن یک شرکت تعاونی است که به طور معمول از  20تا  100آپارتمان
(چه در اختیار مالک و چه در اختیار مستأجر) که یا به صورت واحدهای یک مجتمع و یا به
صورت واحدهای پ راکنده در یک منطقه جغ رافیایی تشکیل شده است.
اعضا (ساکنین در ساختمان های اجاره ای) تعدادی سهام از شرکت ساخت مسکن را دارا
1. Housing association
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هستند که این شرکت به نوبه خود مالک مسکن محسوب می شود .اعضا در فروش سهم
خود و در نتیجه حقوق استیجاری خود در بازار آزاد مختار هستند .هنگامی که Riksbyggen

یک شرکت ساخت مسکن ایجاد و تأسیس م یکند ،ابتدا سهام به اعضای طرح پس-انداز
مسکن این نهاد پیشنهاد می شود ،که می توانند به این ت رتیب مکانی ب رای سکونت پی دا کنند.
وقتی همه سهام تخصیص داده شد ،شرکت ساخت مسکن به طور کامل استقالل می یابد،
اما معموالً با خ رید یک یا چند سهم از  ،Riksbyggenپی وند خود را با این نهاد حفظ می کند.

مدل مالی دو تعاونی مسکن سوئد
هر دو تعاونی مورد بررسی دارای ساختار تق ریب ًا مشابهی با یکدیگر هستند .هر دو با کنار
هم ق رار گرفتن تعاونی های مسکن محلی و منطقه ای شکل گرفته اند و نحوه تأمین مالی
مشابهی را ب رای اج رای پروژه های خود پی می گی رند .اف راد ب رای تهیه مسکن ،مبلغی دلخ واه را
به صورت ماهیانه نزد نهاد مالی همکار با تعاونی سپرده گذاری می کنند .این نهاد مالی ضمن
تضمین وجه سپرده گذاری شده اعضا ،آن را به اج رای پروژه های مورد نظر تعاونی اختصاص
می دهد و تخصیص مسکن به اعضا نیز با اولویت سپرده گذاران صورت می گیرد .نکته
جالب توجه آن که تعاونی های مسکن در این کشور صرف ًا به دنبال تأمین مسکن ب رای اعضا
نیستند بلکه تمامی خدمات م رتبط با حوزه مسکن از نظافت ،تعمیر و نگهداری گرفته تا
ساخت واحد های مسکونی و مدی ریت آن ها را بر عهده می گی رند و غیر اعضا نیز می توانند
به خ رید خدمات از این تعاونی اقدام نمایند.
جوامع مسکن :در کشور بریتانیا
نخستین جامعه مسکن در قرن  19میالدی ،توسط گروهی از تعاون یهای پ سانداز 1که در
بازار خ رید و فروش مسکن فعال بودند ،تأسیس گردید .ج وامع مسکن نوعی سازمان مالی-
1. Co-op Savers
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اعتباری هستند که با ف راهم نمودن دو امکان پ سانداز و اعطاء وام به طور همزمان ،گردش
سرمایه در بازار مسکن را ف راهم م یکنند .این ج وامع با پرداخت سود حسابهای پ سانداز به
اعضاء خود ،به جذب سرمایه و جلب اعتماد اجتماعی م یپردازند و پیرو آن با توانمندسازی
اقتصادی در درازمدت ،امکان دریافت خدمات مالی همچون وام را ب رای آنها میسر م یکنند.1
آنچه که در تع ریف این ج وامع اهمیت بس زایی دارد ،تفاوت عملکرد آنها با بانکها است.
در اینجا باید توجه داشت که این ج وامع نسبت به بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری،
عملکرد محافظهکارانهتری دارند .به طور مشخص در ب ریتانیا ،ج وامع مسکن اجازه دارند که
تنها  50درصد سرمایه خود را از بازار عمومی سرمایه جمعآوری نمایند .این در حالیست که
بانکها دارای طیف بزرگ و متنوعی از ساختارهای تامین مالی از بازارهای آزاد تا انتشار اوراق
بهادار و انواع سرمایهگذاری را در بازارهای تجاری م یباشند .جالب توجه است که تعداد ج وامع
ساختمانی در ب ریتانیا از  55عدد در سال  2008به  43مورد در سال  2021کاهش یافته است.
وجه تفاوت مهم دیگر در تع ریف رابطه اینگونه نهادها با م راجعین است .به طوریکه ج وامع
مسکن کام ً
ال متعلق به اعضاء خود هستند و هر عضو نیز صاحب یک حق رأی م یباشد .اما
بانکها عموم ًا در بازار بورس اوراق بهاءدار فهرست شده و می-بایست به سهامداران پاسخگو
باشند .اعضاء ج وامع مسکن نیز معموال کسانی هستند که در بازار ساختوساز ،دفتر معامالت
مسکن و یا تعاون یهای مسکن فعال هستند .البته باید توجه داشت که با گسترش کاربرد این
مدل ،متقاضیان روزافزون مسکن جهت خ رید یا ارتقاء محل سکونت و صاحبان امالک ب رای
توسعه و تضمین امالک خود نیز ب رای عضویت و سرمایهگذاری اقدام نمودهاند.
شایان توجه است که اقبال عمومی روزافزون ،این مدل را از انحصار به انگلستان خارج کرده
 .1جوامــع ســاختمانی تمرکــز ویــژهای بــر وام مســکن و پسانــداز دارنــد .در اینجــا وام مســکن عبارتســت از وام دادن بــه عنــوان یــک ابــزار
رهنــی اســت کــه امــاک مشــخص در قالــب وثیقــه تضمیــن میشــوند .وامگیرنــده موظــف اســت کــه ایــن وثیقــه را بــا مجموع ـهای از
پرداختهــای از پیشتعیینشــده بازگردانــد .وام مســکن میتوانــد بــه افــراد کمــک میکنــد کــه بــدون پرداخــت کل قیمــت آن مســکن،
صاحــب آن شــوند (.)Kagan, 2021
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و به دیگر کشورهای جهان از جمله :ایاالت متحده آم ریکا ،است رالیا ،آلمان ،ای رلند و جامائیکا
تسری داده است (.)Kagan, 2021
نمون ههایی از جوامع ساختمانی در بریتانیا
با وجود تفاوت در رتب هبندیها و امکان تغییر در جایگاههای ج وامع مسکن ،بزرگت رین
جامعه ساختمانی در ب ریتانیا در سال  2021بر حسب تعداد دارای یهای متعلق به خود ،ج وامع
مسکن کاونتری ،یورکشای ر ،اسکیپتون و لیدز هستند؛ مشخص ًا در منطاطق شهری کوچکتر
ب ریتانیا ،که در ادامه به دو مورد از آنها اشاره خ واهد شد.
یورکشایر

1

در سال  ،۱۸۶۴انجمن ساختمانسازی هاردسفیلد 2تاسیس شد .در ادامه فعالیت این انجمن
در ادغام با انجمن دائمی مسکن بردفورد در سال  ۱۹۷۵با عنوان جدید جامعه ملی مسکن
توساز یورکشای ر ،با عنوان جدید
شناخته شدند .همچنین در سال  ۱۹۸۲در ادغام با انجمن ساخ 
جامعه مسکن یورکشایر شناخته شدند.
جامعه مسکن یورکشایر یکی از  ۱۰جامعه مسکن در ب ریتانیا است ،که مقر آن در ب رادفورد
ق رار دارد .این جامع ُه ،در واقع مجموعهای از ج وامع مسکن دیگر شامل :چلسی ،3نورویچ

4

و پت ربروو 5م یباشد که در مجموع از آن با عنوان جامعه مسکن یورکشایر نامبرده م یشود.
این مجموعه اکنون خدمات مالی را به صورت مستقیم و از ط ریق یک شعبه با  ۱۳۲پرسنل
م یپردازد و دارای  ۹۹نمایندگی در س راسر انگلستان است .این مجموعه در س راسر انگلستان ۳
هزار و  ۳۰۰نیروی انسانی شاغل و  ۳میلیون عضو دارد.

1. Yorkshire
2. Huddersfield Equitable Permanent Benefit Building Society
3. Chelsea Building Society
4. Norwich Building Society
5. Peterborough Building Society
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اسکیپتون

1

این نهاد در سال  1232( ۱۸۵۳هجری شمسی) تاسیس شد .امروزه با حدود یک میلیون
عضو از سرمایه اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است .خدماتی که در این مرکز
ارائه م یشود عبارتند از:
پسانداز

2

*دسترسی آسان :3امکان سرمایهگذاری و بهرهمندی از سود قابل توجه و در عین حال
اختیار انصراف از سرمایهگذاری.
*سپردهگذاران معمولی :4پساندازهایی برای مدت  ۱۲ماه با نرخ سود ماهانه
*حسابهای شعبه :5برای مشتریانی که ترجیح میدهند حسابهای خود را از طریق
تلفن یا پست کنترل کنند.
*حساب کودک :6پسانداز و سرمایهگذاری برای آینده کودکان.
وام مسکن

7

*خانه اولیها :8پیشنهاد مسکن ،یافتن وام متناسب و محاسبه بازپرداخت وام بر
حسب توان مالی؛
*تملیک مجدد :9این امکان را به مالک مقروض میدهد که تا وام مسکن خود
را با شرایط جدیدتر پرداخت کند .در واقع زمانیکه صاحب ملکی به دالیلی
1. Skipton
2. Savings
3. Easy Accounts
4. Regular Accounts
5. Branch Accounts
6. Children Accounts
7. Mortgage Loan
8. First Home Buyers
9. Remortgage
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همچون ناتوانی در پرداخت اقساط وام خود تمایل به تغییر شرایط بازپرداخت از
جملهافزایش مدت پرداخت و کاهش اقساط دارد میتواند با تنظیم قراردادی جدید
اقدام به تغییر وضعیت خود کند؛
*وام جابجایی خانه :1در صورتی که مالک خانه تصمیم به جابجایی ملک خود داشته
باشد ،میتواند از وام ویژهای برای انتقال ملک خود استفاده کند؛
*وام خرید برای اجاره :2این امکان برای کسانی است که صاحب خانه هستند ،اما
نیاز به حمایت مالی برای خرید ملک جدیدی جهت اجاره دارند .در اینجا شروطی
وجود دارد:
*اجاره ماهانه ملک باید با میزان بازپرداخت وام تناسب داشته باشد.
*حداکثر وام حدود یک میلیون پوند است.
مشاوره مالی:3
*سرمایهگذاری برای آینده
*حفاظت از امالک برای مصونیت از مالیات بر ارث
*به حداکثر رساندن حقوق بازنشستگی
*دریافت حقوق بازنشستگی مطلوب
ارائه خدمات بیمه:4
*بیمه مسکن
*بیمه سالمت
*بیمه عمر
1. Moving House
2. Buy to Let
3. Financial Advice
4. Insurance
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*بیمه مالکیت (صاحب خانه)
اتحادیه تعاونی مسکن ایرلند
شکلگیری شرکتهای تعاونی مسکن ای رلند به دهه  1950بازم یگردد .اینها ،تعاون یهای
مسکن محلی خودیار در زمینه انتقال مالکیت خانه بودند که خانههای قابل خ ریدی را ب رای
اعضا تهیه م یکردند .در دهه  1960و اوایل  ،1970شمار زیادی از زوجهای ج وان به دنبال
صاحبخانه شدن در شهرهای روستایی درحال توسعه و مناطق حومهای جدید بودند که این
اتفاق منجر به ایجاد تعاون یهای بیشتری از این نوع گشت .ق ریب به  3000خانه در دهه  1970و
 1980توسط این نوع از تعاون یها در بخشهای مختلف این کشور ساخته شد .هر کدام از این
پروژهها به طور کلی شامل  10الی  60خانه م یشدند .اتحادیه تعاونی مسکن ای رلند (با نام قبلی
 )1NABCOدر سال  1973توسط نمایندگان تعاون یهای مسکن محلی به عنوان نماینده ملی یا
همان یک اتحادیه ملی و در قالب یک فدراسیون ترویج و توسعه ب رای جنبش تعاونی مسکن
در ای رلند تشکیل شد .تخصیص یک کمک مالی ملی در سال  1979انجمن را قادرساخت تا
دفتری بازکند و خدمات ترویجی ،اطالعاتی و حمایت یاش را ب رای تعاون یهای مسکن گسترش
دهد .سیاستهای تعدیل اقتصادی در دهه  1980میالدی سبب شد تا این نوع از تعاون یها
از رونق بیفتند .در اوایل دهه  ،1990وام سرمایهای و ب رنامه یارانه ب رای این تعاون یها 2موسوم به
 CLSSو بخشهای مسکن داوطلبانه ،به آنها اجازه داد تا خدماتشان را گسترش دهند .در
نتیجه رکود اقتصاد جهانی ،یارانه دولتی ب رای ایجاد خانههای جدید بهطور چشمگیری کاهش
یافت به شکلی که ،در سال  2012ب رنامه  CLSSمتوقف شد .به هرحال ،یک ب رنامه تأمین سرمایه
جدید ،یعنی پیش پرداخت سرمایه که بهنوعی تسهیالت را اجاره م یدهد 3موسوم به CALF

در سال  2011معرفی شد .ب رنامه  CALFتسهیالتی است که منحص را ً ب رای سازمانهای مسکن
1. National Association of Building Cooperatives
)2. Capital Loan and Subsidy Scheme (CLSS
)3. Capital Advance Leasing Facility (CALF
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مورد تأیید در دسترس است تا به آنها به منظور دسترسی ب رای خ رید ،ساخت ،یا بازسازی
واحدهای مسکن اجتماعی-که از آن پس تحت ب رنامه هزینه جاری مسکن اجتماعی 1یا همان
 SHCEPدر دسترس ق رارم یگی رند -به صورت اختصاصی یا توسط آژان سهای مالی مسکن

2

کمک کند .اساسا ،این تسهیالت از ط ریق ارائه سرمایه اولیه به سازمانهای مسکن مورد تأیید
(تا سقف سی درصد) در قالب وام ،عمل م یکند که توسط دپارتمان مسکن ،ب رنام هریزی و اداره
محلی توسط مقامات محلی ب رای سازمانهای مسکن مورد تأیید ،در دسترس ق رارگرفتهاست.
از سال  ،1973اتحادیه تعاونی مسکن ای رلند بیش از  5700خانه از راه انتقال مالکیت خانه،
مالکیت اشت راکی و تعاون یهای اجارهای اجتماعی تهیه کردهاست و هم اکنون بیش از 2400
واحد مسکن اجتماعی را تحت اختیار و اداره دارد .اعضای اتحادی ه تعاونی نماینده هیات مدیره
تعاون یهای مناطق محلی هستند و این فرصت را دارند که (جزو) اعضای هیات مدیره ملی
بشوند.
گزارش عملکرد اتحادیه تعاونی مسکن ایرلند در سال  2020به شرح ذیل است:

)1. Social Housing Current Expenditure Program (SHCEP
)2. Housing Finance Agency (HFA
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