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   ٢يد صامتيمج

  ٣شيالهام بخشا

  

  24/7/1390: تاريخ پذيرش         4/8/1389 :تاريخ دريافت
  

  چكيده

در طول . ها به شهروندان، نيازمند تأمين اعتبارات و منابع مالي است وظايف و خدمت رساني مناسب شهرداريانجام 

يا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطاي مجوزهـاي رانتـي بـه     تراكم و  دو دهه اخير، درآمد حاصل از فروش مازاد 

  . كشور را تشكيل داده است يشهرهاهاي كالن هاي شهري، پايه اصلي درآمد شهرداري زمين

اين منبع درآمدي و عدم برخورداري از منابع مستمر درآمدي، حداقل براي  ها به وابستگي مالي شهرداري

هـا را مختـل    اي ميان مدت و بلند مدت شهرداريهاي دائمي، برنامه ريزي مالي و بودجه پاسخگويي به هزينه

كند تـا اهتمـام    ايجاب مي تراكم،  غيركارا و فروش غير منطقي هاي نه چندان منطقي و توجه به شيوه. كند مي

اين ساختار،   جويي در هاي رانت ها صورت گيرد و با بررسي زمينه بيشتري به مطالعه ساختار درآمدي شهرداري

  .شود  اين نهاد فراگير و مردمي كمك مؤثري به 

ي درآمدي از جمله فروش تراكم، در شود كه برخي از كدهايك فرضيه اساسي در اين تحقيق بررسي مي

هاي آماري موجود در شهرداري ها مؤثر است كه بدين منظور با استفاده از دادهشكل گيري رانت در شهرداري

بررسـي و فرضـيه    1384تـا   1362اصفهان، سهم انواع درآمدهاي شهرداري از درآمد كـل طـي سـال هـاي     

  . شودتحقيق، تجزيه و تحليل مي

ن است كه ساختار درآمدي شهرداري مبتني بر ظرفيت اقتصادي شهر نيسـت و در عـوض،   نتايج مبين آ

  .متكي به ساختارهاي درآمدي رانتي است

  

  تراكم جويي، شهرداري اصفهان، تخصيص بودجه، فروش رانت :واژگان كليدي

 JEL: C89 ،G38 ،D72بندي طبقه

                                                                                                                   
هزينه اي  –عنوان بررسي زمينه هاي رانت جويي در ساختار درآمد "با  الهام بخشايشبرگرفته از پايان نامه . 1

                                                                                      "شهرداري ها 

  m_sameti@ase.ui.ac.ir                                                                    استاديار دانشگاه اصفهان. 2

  bakhshayesh_e@yahoo.com                                    كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد زواره. 3
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  مقدمه -1

اي در ارائه خدمات شهري بـه شـهروندان   تأثير عمدهها از اموري است كه كسب درآمد در شهرداري

ها نتوانند درآمد كافي به دست آورند،  نخواهند توانسـت تأسيسـات ضـروري در    اگر شهرداري. دارد

هـا متكـي بـه عـوارض و بهـاي      در اكثر كشورهاي جهان، شـهرداري . ايجاد و آنها را اداره كنند شهر 

اري از امور همچون تصـويب بودجـه و عـوارض محلـي     بسي. كنندخدماتي هستند كه خود وضع مي

هـا  يك از شـهرداري  از طرفي هم، حساب درآمد و هزينه هر. ها بر عهده شوراي شهر استشهرداري

دار تعـداد زيـادي از   هـا عهـده  شود و همچنـين شـهرداري  جداگانه به وسيله خود آنها نگهداري مي

  ). 30: 1382دزاده، يشجم(ها هستند خدمات محلي مورد نياز ساكنان شهر

ها به شهروندان نيازمند تأمين اعتبارات و منابع يانجام وظايف و خدمت رساني مناسب شهردار

دهند، در دو قالب ماليات اين خدمات اختصاص مي ها برايوجوهي كه دولت و شهرداري. مالي است

از پول يـا مـال ديگـري    فرق عوارض با ماليات آن است كه ماليات عبارت . شودو عوارض وصول مي

است كه شهرداري بنا به اجازه قانون حق دارد از مردم دريافت كند، اما درآن، مجوز قانوني مصـرف  

در حـالي كـه   . رسـد شود بلكه به مصارف عمومي مـي خاصي براي وجوه يا مال دريافتي تعيين نمي

كه عوارض به نفع آن  شود، مشروط به انجام خدماتي استوجوهي كه به عنوان عوارض دريافت مي

شود، بايستي مشخص و مسلم نمايـد  وضع شده و دولت يا دستگاهي كه عوارض به نفع آن وضع مي

  ).122ص: 1345پيرنيا، (كه اين عوارض به مصرف آن خدمات رسيده است 

ها،  حركت به سوي استقالل هاي مالي خود نسبت به شهرداريدولت در سياست 1362از سال 

ها به رساني شهرداريبايست هزينه خدمتاين راه، مي  در. ها را آغاز كردايي شهرداريمالي و خودكف

هـاي زيربنـايي   ها و طرحشهروندان به وسيله خود شهروندان تأمين گردد،  تا منابع دولتي در برنامه

، موجـب  1370اجراي سياست تعديل اقتصادي و كوچك سازي دولت در اوايـل دهـه    .مصرف شود

ها به اين امر، روي آوري شهرداري پيامد . هاي دولت به شهرداري كالن شهرهاي كشور گرديدقطع كمك

كـه فـروش   دهـد  ايـن پديـده نشـان مـي     تحليل اقتصاد سياسي . تراكم شد درآمد حاصل از فروش مازاد

گاه تـراكم، دسـت   اسـتمرار فـروش  . توان به مثابه توزيع رانت اقتصادي در نظر گرفتتراكم را مي مازاد

يزداني،  (مديريت شهري را تبديل به الگويي ساخت كه در متون توسعه به دولت رانتير معروف است 

1382 :32-29.(  

ناپايداري درصد بااليي از درآمدهاي شهري، امكان برنامه ريـزي و عمـل بـه تعهـدات را بـراي       

ري و حفظ نيرو و تجهيـزات  يك شهر با درآمدهاي ناپايدار،  به كارگي در. كند ها فراهم نمي شهرداري

اين خدمات را با ابهـام رو   تخصصي،  هميشه با نوسان و افت و خيز مواجه است؛ به طوري كه تداوم 

ايـن    نخست،. اين موضوع از دو نظر اهميت دارد پرداختن به ). 41ص : 1384قادري، (كند  به رو مي
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ايـن موضـوع، از    كردن آن كمك كند كه  ايران و بومي جويي درتواند به بسط ادبيات رانتتحقيق مي

ايران  جويي، حضوري گسترده و فراگير در اقتصادرسد رانتمي اين نظر حائز اهميت است كه به نظر 

بنـدي،  دوم، شـفافيت نظـام بودجـه   . باشـد دارد و ريشه بسياري از مشكالت سياسي و اقتصادي مي

 كننـد، هزينـه مـي    توليد كاالها و خدمات عمومي پاسخگويي مديران شهرداري را كه منابع مالي را براي

ارتقا خواهد داد و نظارت مردم و نماينـدگان آنهـا، مصـرف منـابع شـهرداري توسـط واحـدهايي از        

شهرداري كه به نمايندگان مردم پاسخگو نيستند و براي اهدافي غيـر از اهـداف مصـوب در برنامـه     

  .سازدكنند، غيرممكن ميراهبردي شهرداري فعاليت مي

. پردازدبخش دوم اين مقاله به ادبيات موضوع و مرور مطالعات انجام شده در اين زمينه مي

گيري و ارائه نكات ها و نتايج حاصل از آن و بخش پاياني به نتيجهبخش سوم به بررسي داده

 .پيشنهادي اشاره دارد

  

  مروري بر ادبيات موضوع -2

  ي درآمدي بودجهگيري رانت در كدها هاي شكل زمينه -1-2

ايران طي دو دهه گذشته با افت شديد سهم دولت و به همين  روند تأمين مالي توسعه شهري در

اين روند در شهرهاي بزرگ تر و   .نسبت افزايش سهم بخش خصوصي و غير دولتي مواجه بوده است

  .بويژه در كالن شهرها شكلي بسيار گسترده داشته است

ها از بعـد بهـره وري و عايـدي     هاي درآمدي شهرداري د تا سيستمشو ساير عواملي كه باعث مي

 ):1379وزارت كشور، (مالياتي مشكل داشته باشد، به قرار زير است 

هاي جدي در وصـول   رييها و عدم پيگ وجود نيروهاي ناكارآمد و غير تخصصي در شهرداري -1

  و محلي؛ ل مالحظات بومي يدلها به  درآمد توسط مسئوالن واحدهاي درآمد در برخي از شهرداري

عدم وجود انگيزه براي وصول به موقع عوارض به دليل استفاده از نيروهاي كارگري و موقت  -2

  هاي وصول عوارض؛ در بخش

كسـب، نوسـازي،   (كـه از پرداخـت عـوارض    يعدم توجيه اقتصادي وصول بدهي اكثـر كسـان  -3

مسـتقر   77بت پس از صدور رأي كمسيون ماده اند، از طريق اجراي ثكرده يخوددار....) اتومبيل و 

  در شهرداري؛

افزايش تقاضاي مؤديان براي پرداخت بدهي به صورت اقساط به دليل عدم برقراري كـارمزد   -4

شود و در نتيجه، كاهش درآمد واقعي بـر   ها كه به اقساط پرداخت مي بانكي براي مطالبات شهرداري

  اثر روند افزايش تورم؛

ها در زماني كـه آراء   هاي ماده صد شهرداري مانت اجرايي براي آراي كميسيونعدم وجود ض -5
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  .شود صادره منجر به اخذ جريمه مي

هاي وصول و جمع آوري، يكي از پيامدهاي ناخواسته تنـوع در كـدهاي درآمـدي     افزايش هزينه

تالفـات  مأمورين وصول در محاسبه درآمدهاي حاصل از كدهاي درآمـدي و نيـز اخ   سردرگمي. است

هـاي مـالي در    سطوح اطالعاتي بين مردم و مأمورين وصول، بـه يـك منبـع رانـت و سـوء اسـتفاده      

شـود كـه برخـي از افـراد غيـر اداري آشـنا بـه امـور          گاهي مشاهده مي. شود ها تبديل مي شهرداري

ي ها شهرداري، از بي اطالعي مردم سوء استفاده كرده و تحت عنوان كمك به حل مشكل آنها، رشوه

هـايي چـون كسـب درآمـد،      صدور مجوزهاي موردي و مسأله دار به بهانه ١.كالني مطالبه نموده اند

. ها خدشه دار كرده است هاي اجتماعي، اعتماد مردم را نسبت به شهرداري سرمايه گذاري يا فعاليت

 هـا، حـداقل   و فراگيـر شـدن اعتـراض    هاي منفي مردم در حفظ و نگه داري امـوال عمـومي    واكنش

  .اين اقدامات نسنجيده است پيامد

عدم وجود ابزارهاي كافي براي وصول برخـي از درآمـدها و وابسـتگي بـه همكـاري بسـياري از       

ها را ناچار به پرداخـت درصـدي از درآمـدهاي وصـول      ها در وصول درآمدها، عمالً شهرداري دستگاه

وصـول شـده از اتبـاع خـارجي بـه      پرداخت درصدي از بهاي خدمات . كند ها مي اين دستگاه شده به

ي رانندگان ي درآمدهاي حاصل از جريمهيا بخش عمده هاي اداري، واگذاري تمامي برخي از دستگاه

هاي  هاي مربوط، نمونه به نيروي انتظامي، واگذاري بخشي از درآمدهاي وصولي از اصناف به اتحاديه

هـا   در وصـول درآمـدهاي شـهرداري   هـاي دولتـي    ايجـاد شـده بـراي دسـتگاه     هاي متعددي از رانت

 ).36-35.ص.، ص1384قادري، (هستند

  

  مجوزهاي رانتي در درآمد حاصل از فروش تراكم -2-2

شود كه كوچك سازي دولت تنهـا راه كـاهش توليـد رانـت در      در الگوي مرسوم اقتصادي، گفته مي

هـا بـه    عرصـه  بر همين اساس بود كه كاهش حجم بودجه دولت در همـه . گردد جامعه محسوب مي

هـا در   ايـن سياسـت   اعمـال  . رفـت  عنوان مهمترين ابزار سياستي كوچك سازي دولت به شمار مـي 

هاي اقتصادي با شكسـت رو بـه رو    شرايط الگوهاي توسعه غير مشاركتي، عمالً در بسياري از عرصه

  .شد

و  در شـرايطي كـه مـديريت شـهري بـا موانـع      . اين موارد، عرصه مديريت شـهري اسـت   يكي از

هاي مختلف رو به رو است، مديران شهري عمـالً   هاي ساختاري در وضع عوارض و ماليات محدوديت

                                                                                                                   
شي از آن يكي از مباحث مهم در اقتصاد اطالعات اصل عدم تقارن اطالعات خريدار و فروشنده و آثار و تبعات نا.  1

  .است
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ايـن رانـت را در دسـتور كـار قـرار       هـاي شـهري و بهـره منـدي از      اعطاي مجوزهاي رانتي به زمين

هايي است كه در آن، بر خالف نظـر بسـياري   بدين ترتيب، عرصه مديريت شهري از عرصه. دهند مي

تواند منجـر بـه كـاهش توليـد     اقتصاددانان نئوكالسيك، كاهش حجم دولت در هر شرايطي، نمي از

  .رانت و افزايش كارايي اقتصادي شود

سازي دولت در شـرايط حاكميـت   اين نكته تأكيد دارند كه كوچك  هاي جديد توسعه، برتئوري

زايش نهـادين ناكارآمـدي   الگوي توسعه غيرمشاركتي، در عمل منجـر بـه توليـد بيشـتر رانـت و افـ      

تـوان در عـواملي همچـون فقـدان      اين الگوي توسعه غير مشاركتي را مـي  شود و تبلور اقتصادي مي

آگاهي اجتماعي و طبقاتي، ضعف سازماندهي اقشار اجتمـاعي و فقـدان نهادهـاي مـدني قدرتمنـد      

  . دانست

موجـب قطـع    1370اجراي سياست تعديل اقتصادي و كوچـك سـازي دولـت در اوايـل دهـه      

ها به  اين امر، روي آوري شهرداري  پيامد. هاي دولت به شهرداري كالن شهرهاي كشور گرديد كمك

دهد كه فـروش   اين پديده، نشان مي اسي يتحليل اقتصاد س. درآمد حاصل از فروش مازاد تراكم شد

روش تـراكم، دسـتگاه   استمرار ف. توان به مثابه توزيع رانت اقتصادي در نظر گرفت مازاد تراكم را مي

  پايداري. مديريت شهري را تبديل به الگويي ساخت كه در متون توسعه به دولت رانتير معروف است

اين امر،  نتيجه . اين الگو در طول زمان موجب كاهش شديد قدرت مديريت شهري در اداره شهر شد

  .بيعي بوده استفقدان قدرت مديريت شهري در قطع فروش مجوز مازاد تراكم در فرايندي ط

در طول دهه اخير، درآمد حاصل از فروش مازاد تراكم و يا به عبـارت ديگـر، درآمـد حاصـل از     

هاي كالن شهرهاي كشور را  هاي شهري، پايه اصلي درآمد شهرداري اعطاي مجوزهاي رانتي به زمين

  ارائـه شـده كـه در   هاي متفاوتي  اين پديده، ديدگاه  در تحليل آثار مثبت و منفي. تشكيل داده است

  :اين ديدگاه، دو نكته مغفول مانده است

ايجاد انحرافـات سـاختاري در الگـوي تخصـيص       مديريت شهري با فروش تراكم، عمالً موجب -

  .منابع اقتصاد شهرها شده است

هـاي   اهرم و ابزار اصلي مؤثر در انحراف تخصيصي، همانا اعطـاي مجوزهـاي رانتـي بـه زمـين      -

  .اين پديده در ساختار شهري بوده است شدن  شهري و نهادينه

 

  ارائه الگو  -1-2-2

توان  با استفاده از الگوهاي توليد رانـت و بـا پيـروي از     رسد كه مي اين خصوصيات، به نظر مي با توجه به

 (Sach, 1991). ها تبيين كردمطالعه ساچ، علل پايداري و استمرار سياست توليد رانت از طرف شهرداري

  :توان به سه دسته تقسيم كرداين عرصه را مي  اندر كارانمنظور دستبدين 
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  ؛)دستگاه شهرداري(توليد كننده رانت مديريت نهاد بخش عمومي) الف

  .برندآناني كه از رانت بهره مي) ب

  .بينندآناني كه از رانت زيان مي) ج

كسب رانت بـه برخـي از   شود كه دستگاه مديريتي با اعطاي مجوزهاي اين شرايط، فرض مي در

اين حالـت، فـرض    در. دهداين رانت را به عنوان كسب درآمد به خود اختصاص مي افراد، درصدي از 

شود كه دستگاه مديريتي بين دو شق كسب درآمد از طريق رانت و كسب درآمد از سـاير منـابع   مي

را بدين صـورت بيـان    توان تابع مطلوبيت نهاد مديريت شهريبا فروض پيش گفته، مي. مخير است

 :كرد

)1                                                                      (YYRRuE ).().()( ββ ′′+′= 

  :شونداين صورت تعريف مي متغيرهاي معادله مذكور به   

)(UE :مطلوبيت نهاد مديريت شهري  

R : از توليد رانتدرآمد حاصل  

Y :ساير منابع درآمدي  

)(Yβ   از نهاد مديريتي، در صورت اتكا به ساير منابع درآمدي احتمال حمايت عمومي: ′′

)(Rβ   از نهاد مديريتي، در صورت اتكا به منابع رانتي احتمال حمايت عمومي: ′

معادله، مطلوبيت نهاد مديريتي، ميانگين وزني از مجموع درآمـدهاي رانتـي و غيـر    اين  بر اساس

هـاي مختلـف كسـب    از شـيوه   اين ميان اهميت دارد، مقدار حمايت عمومي آنچه كه در. رانتي است

  .دهدنشان مي βدرآمد است كه خود را در تابع 

كنش شديدتري را در مقابل توليد رانت نشان دهد، مقـدار  وا اين اساس، هر چه افكار عمومي،  بر

  .يابدتوليد رانت كاهش مي

در واقع در جوامعي كه شفافيت اطالعاتي كافي وجود دارد، روحيه رانت جـويي، روحيـه غالـب    

اجتماعي نيست و در مجموع عامه مـردم داراي آگـاهي، سـازماندهي و حساسـيت الزم نسـبت بـه       

لذا هرگونه سياسـت مبتنـي بـر افـزايش رانـت، نهـاد مـديريتي را بـا         . هستندايجاد شده،  هاي رانت

  .اين امر، كنترل و محدود شدن توليد رانت است  فشارهاي اجتماعي مواجه خواهد كرد و نتيجه

و خواسـت   درمقابل، در جوامعي كه رانت جويي توده وار حاكم است، آگاهي، حساسيت عمومي 

هاي سياسـي و اجتمـاعي توليـد     اين شرايط، هزينه در. رسد اقل ميبراي كاهش رانت به حد عمومي 

اين حالت، بديهي است كه انتخاب عقالنـي بـراي    در. رسد رانت براي نهاد مديريتي نيز به حداقل مي

  .نظام مديريتي، اتكا به منابع رانتي سهل الوصول است

توان بدين صـورت  را مي -از دستگاه مديريتي   مييعني حمايت افكار عمو -βبه زبان رياضي، 
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  :تعريف كرد

)2(                  

  ),( YSB=β   
هاي مختلـف كسـب درآمـد دسـتگاه مـديريتي       نسبت به شيوه  اين تابع، افكار عمومي بر اساس 

ايجـاد رانتـي بـه      شود كه دستگاه مديريت شهري بااين فرايند، فرض مي در. دهند واكنش نشان مي

توانـد بـا وضـع    همچنين دستگاه مـديريت شـهري مـي   . را كسب كند R، درآمدي برابر Sمقدار 

يـا عـدم حمايـت    اين اساس، حمايت و  بر. كسب كند Yماليات و عوارض، مقدار درآمدي به ميزان 

  . است Sو  Yمردم از دستگاه مديريت شهري، وابسته به دو عنصر 

باال باشد، دستگاه مديريتي با توليد رانت، خـود را   Sنسبت به  βاگر كشش و حساسيت تابع 

در مقابل، اگر جامعـه حساسـيت و تـوان كـافي را     . بيند در معرض فشارهاي اجتماعي و سياسي مي

و ) كم كشـش باشـد   Sنسبت به  βتابع (هاي مناسب نداشته باشد براي نشان دادن عكس العمل

باشـد،  ) Y(باالتر از ساير منـابع درآمـدي   - Rيعني  -نين مقدار درآمد رانتي نهاد مديريتي همچ

اين امر، موجبات تقويت  . دهد نهاد مديريت شهري توليد رانت را به صورتي مستمر و پايدار ادامه مي

جـه  يكنـد و در نت  اي منتفـع از رانـت را فـراهم مـي    ه هر چه بيشتر قدرت سياسي و اجتماعي گروه

افزايش هر چه بيشتر سهم رانت جويان و كاهش هر چه بيشتر سهم نهاد مديريت شـهري از رانـت   

  .توليد شده است

هاي شهري، هر روز موجب  اين حالت، دستگاه مديريت شهري با اعطاي مجوز رانتي به زمين در

شود كه نتيجـه آن، بـروز عـدم     در عرصه مستغالت شهري ميافزايش منافع اقشار رانت جوي فعال 

  .تعادل بخشي در كل اقتصاد است

بخصوص امالك  – يد در نظر داشت كه بازار كاال و خدمات شهرين مطلب، بايدرك بهتر ا يبرا

له يآن به وسـ  يداريمجوز و خر ين عرصه، حجم اعطايدر ا. است ييها يژگيو يدارا –و مستغالت 

ن، يدار مجوز رانت زمـ يدر واقع، خر. ت بازار مسكن دارديبه وضع يميمستق يمختلف، وابستگاقشار 

را بـه   يه ساخته شده، درآمـد رانتـ  يكند كه بتواند با فروش ابنيم يدارين مجوز را خريا يدر صورت

ان و يـ است كه هر روز بر شمار رانت جو يهين مجوز، بديمت ايحال در صورت كاهش ق. دست آورد

  . شوديله هر فرد، اضافه ميشده به وس يدارين حجم رانت خرينهمچ

  :ف كردين صورت تعريتوان سود منتفع شوندگان از رانت را بد يط مين شرايدر ا

)3(               [ ]
ihi

PchRhP )( −−=Π
 

i :ن معادلهيدر ا
Π ،سود منتفع شدگان از رانت

hPحاصـل از مجـوز    ير بنـا يـ مت فـروش ز يق

ب ينصـ  يبه صورت درآمد رانت(د اضافه تراكم ينه خريهز Rمساحت اضافه تراكم،  hاضافه تراكم، 
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نه ساخت بنا و يهز ch، )شود يم يشهردار
i

P د رانت بهره منـد شـود،   يتول نكه فرد ازياحتمال ا

  باشد يم

جـو  شـود، فـرد رانـت    يانجـام مـ   يك طرح شهريمجوز تراكم بر اساس  يكه اعطا يطيدر شرا

، يخود بـه خـود   يب، به شكلين ترتيبد. از رانت بهره مند گردد يست كه بتواند به صورتيمطمئن ن

 ين احتمال مسـاو ياما در صورت فروش تراكم بدون ضابطه، ا. شود يان كاسته مياز حجم رانت جو

  .ك خواهد شدي

مـت فـروش مسـكن در    ياز ق يمساحت فروش مازاد تراكم، ضربدر درصـد  يمساو Rحال اگر 

  :شود يم يسين صورت بازنويبد) 3(نظر گرفته شود، معادله 

)4  (            ChhP
hi

−−=Π )1(. α  

. سـاخته شـده اسـت    يربنـا يمـت فـروش ز  يمت فروش تراكم به قينسبت ق αن معادله، يدر ا

ن، يگـردد و بنـابرا   يران افزوده مي، بر حجم سود رانت گαشتر ياست كه با كاهش هر چه ب يهيبد

  .واهد شدز اضافه خيان در بازار نياست كه بر تعداد رانت جو يهيبد

شود كه با اعطاي مجوزهاي رانتي به مسـتغالت شـهري و در    ايجاد مي اين ترتيب، دور باطلي به 

ايـن چرخـه در    . يابـد  ان افزايش ميينتيجه، افزايش توليد رانت، قدرت سياسي و اقتصادي رانت جو

خريـد مجـوز   كـه در قالـب هزينـه    (اين گروه   طول زمان، مانع افزايش هزينه كسب رانت به وسيله

اين فرايند، آن است كه بـه مـرور زمـان بـر      نتيجه. خواهد شد) گردد تراكم به شهرداري پرداخت مي

اين روند، افزايش وابستگي و كـاهش قـدرت     پيامد. تعداد افراد گروه رانت جويان افزوده خواهد شد

بـا   1370دهـه   در آغـاز . مديريت شهري براي افزايش قيمت فروش تراكم و يا قطع آن خواهد بـود 

  :ها دو گزينه متفاوت را براي كسب درآمد پيش رو داشتند قطع كمك دولت، شهرداري

ها و عـوارض مختلـف، بـه هنگـام كـردن و متناسـب سـازي اقـالم درآمـدي           وضع ماليات -1 

  ؛)Yدرآمد(خود

صورت فروش مجوز تـراكم و  ايجاد يك دستگاه توليد و توزيع رانت و بهره مندي از آن، به  -2 

  ).R(ايجاد درآمد 

هاي مـديريتي و اجتمـاعي زيـادي را     بايست هزينه شهرداري در صورت انتخاب گزينه اول، مي 

هـاي اجتمـاعي بـه سـمت دسـتگاه كـالن        اينكه سياست معطوف شـدن هزينـه    تحمل كند؛ ضمن

در مقابـل، در گزينـه دوم، شـهرداري    . اين گزينه بود  سياستگذاري كشور، شرط گريز ناپذير انتخاب

اين رانـت را   هاي شهري، بخشي از  توانست با فروش مجوز تراكم و توليد رانت براي مالكان زمين مي

 ).R(تصاحب كند

  :اي از شرايط، انتخاب گزينه دوم را در آن زمان مناسب تر ساخت وجود مجموعه 
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همين امر، هزينـه انتخـاب   . سيت زيادي نسبت به افزايش ماليات و عوارض داشتجامعه حسا -

Yβ)(به زبان رياضي (برد گزينه اول را براي مديريت شهري به شدت باال مي   ).باال بود ′

هاي اجتماعي توليد رانـت از طريـق    گروه متضرر از رانت، اصوالً آگاهي كافي نسبت به هزينه - 

  .تراكم نداشت فروش

همچنين گروه متضرر، فاقد هر گونه سازماندهي و تشكل اجتماعي بـراي ابـزار مخالفـت خـود      

  .بود

 Sو حساسيت كم نسـبت بـه    Yدر بردارنده حساسيت باال نسبت به  βبه بيان ديگر، تابع  

ه در چنين شرايطي، عقالني ترين انتخاب براي مديران شهري، همان گزينه دوم بديهي است ك. بود

در شرايط پيش گفته، بديهي است كه وجود شرايط رانـت جـويي، انحرافـات سـاختاري     . بوده است

  .آورد عميقي را در فرايند رشد اقتصاد شهر به وجود مي

هـاي   مناسـب بـه سـمت فعاليـت     هاي توليـدي  اين شرايط، جريان سرمايه گذاري، از فعاليت در

  كند كه تخصيص غير بهينه منابع اقتصـادي، نتيجـه بـديهي    سوداگرانه و رانت جويانه سوق پيدا مي

  . اين فرايند است

  

  مطالعات انجام شده -3-2

  مطالعات خارجي -1-3-2

رانت جويي در «اي تحت عنوان در مقاله (Kats and Rosenberg, 1989)كتس و روزنبرگ 

كشور در حال توسعه و توسعه يافته  20ريزي دولتي را براي ، رانت جويي در بودجه»ريزيبودجه

محاسبه كردند و نشان دادند كه رانت جويي در كشورهاي توسعه يافته  1985تا  1970طي دوره 

آنان علت اين امر را به ضعف و شكنندگي حقوق . به مراتب كمتر از كشورهاي در حال توسعه است

  .يافته نسبت دادند در كشورهاي در حال توسعه و انعقاديافتگي آن در كشورهاي توسعهمالكيت 

- اي مطرح شده توسط كتس و روزنبرگ، يك برآورد غير مستقيم از رانتجويي بودجهرانت  

- هاي رانتهاي بودجه، از فعاليتجويي است؛ زيرا فرض كردند كه هر تغيير بين زماني در بخش 

تقسيم ) يا فصل(مقوله  9جويي، بودجه را به آنها در ارزيابي شان از رانت. ودشجويانه ناشي مي

اند؛ مانند دفاع، آموزش، بهداشت، تأمين اجتماعي، مسكن، خدمات همگاني و تغيير تناسبي در كرده

 جويي مدو نه اندازه كل فصل را به عنوان معياري از رانت) يا فصل(از هر مقوله ) يا برنامه(يك مورد 

جويانه براي تغيير ساختار اين توجه بر پايه اين ايده استوار است كه مبارزات رانت. اندنظر قرار داده

در اين فرض، افزايش مخارج دولت . حقوق مالكيت روي بودجه، در حاشيه هاي آن اتفاق مي افتد

ير خواهانه به به عنوان اقدامي توسعه طلبانه به وسيله دولت نگريسته شده است، و نه واكنشي خ
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  .نيازهاي عمومي

رقابت گروهي براي «در تحقيقي تحت عنوان  (Kats snd Tokatidu, 1996)كتس و توكاتيدو

ريزي كرده و نشان دادند كه اندازه ها طرحاي براي گروهجويانه دو مرحله، يك رقابت رانت»رانت

 .قابل تقسيم باشد و چه، نباشد شود؛ چه اين رانتجويي ميها منجر به كاهش رانتنامتقارن گروه

هاي نامتجانس جويي گروهرانت«اي با عنوان ، در مقاله (Cheikboossian, 2088)چيكبسين

- جويي گروهي را معرفي مي، مدلي از تهيه كاالي عمومي و تمايل به رانت»براي كاالهاي عمومي

هاي مختلف در انجام ازههاي متفاوت بر سياست عمومي و اندكند، بخصوص، دو گروه با رجحان

گيرد كه سياستگذاري را در مسير اصلي خود تحت جويانه يا البيگري در نظر ميهاي رانت فعاليت

  . دهندنفوذ قرار مي

دهد زماني كه در البيگري، همكاري درون گروهي وجود دارد، هر دو گروه اين مقاله نشان مي

دون همكاري درون گروهي، مسئله سواري مجاني كنند و بكديگر را در جريانات سياسي خنثي ميي

 . كنددر البيگري گروه كوچكتر را از نظر سياسي، با نفوذتر مي

 

  مطالعات داخلي - 2-3-2

اي در بررسي رانت جويي بودجه«نامه كارشناسي ارشد خود تحت عنوان ، در پايان)1381(كريمي 

هاي تجربي كه با استفاده از روش ، طي مطالعات»مطالعات مقطع عرضي و سري زماني: ايران

اي، اندازه دولت تعديل دهد، وجود رابطه بلندمدت بين رانت جويي بودجهاقتصادسنجي انجام مي

. دهدشده با استفاده از منابع مالي خارج از بودجه و درآمد سرانه حاصل از صادرات نفت را نشان مي

دهاي نفتي، همواره باعث افزايش رانت جويي به اين صورت كه افزايش اندازه واقعي دولت و درآم

جويي همچنين اين مطالعات، تأثير متغيرهاي غير اقتصادي بر رانت. اي در ايران شده استبودجه

  .دهداي را نيز به وضوح نشان ميبودجه

جويي براي ساير كشورها و مقايسه آن با ايران، از نامه، براي محاسبه شاخص رانتدر اين پايان

. شوند، استفاده شده استمنتشر مي» صندوق بين المللي پول«كه بوسيله » رهاي مالي دولتيآما«

هاي دولت در اي با استفاده از مقادير هزينهجويي بودجهتر، شاخص رانتهاي دقيقبراي بررسي

ز در همين راستا، با استفاده از منابع مالي خارج ا. گانه بودجه عمومي محاسبه شده است 36فصول 

بودجه حاصل نرخ ارز، بودجه عمومي دولت دوباره محاسبه شده و با استفاده از آن نيز شاخص 

اي به دست آمده جويي بودجهسري زماني رانت. اي دوباره محاسبه شده استجويي بودجهرانت

دهد كه از نظر زماني، با اي را نشان ميجويي بودجهبراي ايران، وجود چندين جهش در رانت

هاي موجود در جهش. ث به وقوع پيوسته در فاصله زماني مورد بررسي، دقيقاً تطابق دارندحواد
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هاي افزايش قيمت نفت و انقالب، جنگ، بازسازي و تعديل اقتصادي و اي با دورهجويي بودجهرانت

  .تثبيت اقتصادي و اصالحات مقارن هستند

بر دو » هاگرانيگاه نظام درآمدي شهرداري :توليد رانت« اي با عنوان ، در مطالعه)1382( يزداني

اول، مديريت شهري با فروش تراكم، عمالً موجب ايجاد . نكته مغفول مانده تأكيد كرده است

انحرافات ساختاري در الگوي تخصيص منابع اقتصاد شهرها شده، و دوم، اهرم و ابزار اصلي مؤثر در 

هاي شهري و نهادينه شدن اين پديده در مينانحراف تخصيصي، همانا اعطاي مجوزهاي رانتي به ز

جويي، رفتار هاي رانتساختار شهري بوده و بر اين اساس سعي كرده است كه بر مبناي تئوري

ها اين است كه نهادهاي بخش فرض اساسي اين تئوري. مديريت شهري را مورد موشكافي قرار دهد

  .اندهادهاي خصوصيعمومي و مديريت آنها داراي الگوي رفتاري مشابه با ن

هاي رانت جويي در نظام بررسي زمينه«نامه خود تحت عنوان ، در پايان)1384(خضري، 

هاي مربوط به رانت جويي و مالحظه ساختار گيري از پژوهشبا بهره» ريزي دولتي ايرانبودجه

ورد و با آنهادي كشور، در رهيافت نظريه انتخاب عمومي، چارچوبي تحليلي به دست مي _سياسي 

دهد كه گستردگي اندازه دولت در اقتصاد و وابستگي زياد مخارج دولت به استفاده از آن، نشان مي

  .آيندريزي دولتي به شمار ميدرآمدهاي نفتي، از عوامل اصلي رانت جويي در بودجه

جويي در بودجه در اين تحقيق، بر اساس چارچوب تحليلي مزبور، شاخصي براي ارزيابي رانت

به تفكيك قواي مقننه، مجريه،  1383تا  1375هاي ولتي ابران معرفي و مقدار آن براي سالد

 .استهاي خارج از سه قوه و نيز به طور سر جمع، محاسبه شدهقضائيه و دستگاه

  

  تجزيه و تحليل نتايج -3

ماني ، دوره ز1384تا  1342هاي  هاي مختلف درآمد شهرداري اصفهان طي سال براي بررسي رديف

تقسيم بندي مذكور به چهار دوره، . فوق جهت بررسي به چهار دوره زماني مختلف تقسيم شده است

: ايـن چهـار دوره عبارتنـد از    باشد كـه   مبتني بر تحوالت و يا تغييرات خاص در هر مقطع زماني مي

وره د( 1362-1377، دوره زمــاني )دوره شــانزده ســاله قبــل از انقــالب( 1342-1357دوره زمــاني 

، دوره زمـاني  )شـهرها  ها تا آغاز بـه كـار شـوراي اسـالمي     شانزده ساله از زمان خودكفايي شهرداري

  ).شهرها  دوره هفت ساله پس از آغاز فعاليت شوراي اسالمي( 1384-1378

هـا آغـاز    يعنـي شـروع خـود كفـايي مـالي شـهرداري       1362مطالعه را به طور جزئي تر از سال 

  :زماني، مهمترين كدهاي درآمدي عبارت بودند ازاين دوره  در . كنيم مي

  هاي بخش دولتي مجموع كمك) الف

  نوسازي) ب
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  ها و اراضي و ماده صد بخش ساختمان) ج

  بخش عوارض حمل و نقل) د

كند پس از اعمال سياست خود  پردازد و مشخص مي اين عوايد مي  جدول زير به بررسي همزمان

هـاي دولتـي، از چـه     اري اصفهان جهت جبران كاهش كمكها توسط دولت، شهرد كفايي شهرداري

  .هاي خود را تأمين نموده است طريقي هزينه

  

اصفهان طي  يارقام مطلق مهمترين كدهاي درآمدي و درآمد كل شهردار. 1جدول 

  1362-1377هاي سال
بخش عوارض حمل   درآمد كل

 ونقل

ها و  بخش ساختمان

 اراضي و ماده صد
 نوسازي

هاي  مجموع كمك

 بخش دولتي
 سال

2827000000  454581600 447796800 315775900 905205400 1362 

5607000000  773205300 1431467100 509676300 1672568100 1363 

6079000000  948931900 1335556300 533128300 1393914700 1364 

5770000000  1065719000 1069758000 692400000 1202468000 1365 

5788000000  978172000 1634531200 554490400 564330000 1366 

7831000000  1229467000 1888054100 947551000 618649000 1367 

9186000000  970960200 2962485000 973716000 210359400 1368 

19876000000  1119018800 9872409200 12518150800 202735200 1369 

37049000000  3167689500 19773051300 1663500100 0 1370 

51214000000  2755313200 31061291000 512140000 0 1371 

46396000000  3776634400 31628153200 2876552000 38508600 1372 

57606000000  3323866200 43561657200 1693616400 97930200 1373 

80537000000  3366446600 62617517500 2536915500 24161100 1374 

144959000000  3797925800 109183118800 2522286600 43487700 1375 

250050000000  9151830000 186812355000 3400680000 1350270000 1376 

300100000000  6392130000 216762230000 3811270000 9423140000 1377 

  1384شهرداري اصفهان، ريزي و پژوهش مديريت برنامه: مأخذ

  

دهـد مجمـوع    نشـان مـي   1362-77هـاي   هاي دولتـي طـي سـال    نگاهي كلي به مجموع كمك

اين روند،  . شود درصد از درآمدهاي كل شهرداري را شامل مي 32، 1362هاي دولتي در سال  كمك

. يابد يدرصد كاهش، به نزديك ده درصد از كل درآمدها تنزل م 70با  1366كاهش يافته و در سال 

سـهم  . باشـد  از كل درآمدها مـي  25/0كمتر از  اين عوارض، سهمي  ، ميزان1370-76هاي  طي سال

  .دهد ، سه درصد از كل درآمدها را تشكيل مي1377هاي دولت در سال  كمك
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هاي دولتي، نوسـازي   دهد، همراه با كاهش عوايد حاصل از كمك همان طور كه نمودار نشان مي

ها بـه شـدت افـزايش يافتـه و      هاي مذكور، درآمد ناشي از اراضي و ساختمان سالو حمل ونقل طي 

ها، اراضي و ماده صد كـه   عوارض بخش ساختمان. تفاوت بسيار زيادي با ديگر در آمدها داشته است

  .انددهند، از روندي رو به رشد و فزاينده برخوردار بوده درآمدهاي ناپايدار شهرداري را تشكيل مي

  

هاي  ها و اراضي و ماده صد و مجموع كمك روند سهم عوارض بر بخش ساختمان .1 نمودار

  1362-77هاي  بخش دولتي از درآمد كل طي سال

  

ايـن مقطـع    بررسـي خواهـد شـد كـه      1384تا  1378هاي  در ادامه، كدهاي درآمدي طي سال

  .باشد شهر مي زماني، مصادف با شروع اولين دوره شوراي اسالمي
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هاي  اصفهان طي سال يها و اراضي شهردار ارقام مطلق عوارض بر ساختمان. 2جدول 

1384-1378  

 عوارض بر بالكن حذف پاركينگ جمع
عوارض بر تراكم و 

 تفكيك

  عوارض بر

 هاي ساختماني پروانه
 سال

214767000000 469500000 2394000000 13895000000 68733000000 1378 

260913620000 4571000000 3470850000 183398000000 71430950000 1379 

250040266200 7012995600 4945061000 152577609400 85504600200 1380 

469017116000 13975796000 7352196000 348136416000 99552708000 1381 

976337648000 27397552000 9847968000 783797248000 155294880000 1382 

1113251048000 31608827200 9748516800 901442394000 170599044000 1383 

1217478600000 28961400000 10264800000 1025380200000 152688900000 1384 

  1384ريزي و پژوهش شهرداري اصفهان، مديريت برنامه: مأخذ

  

درآمد درصد از كل  44سهم درآمد حاصل از عوارض بر مازاد تراكم و تفكيك،  1378در سال 

به  1380اي كه در سال  نسبتاً از روندي نزولي برخوردار بوده، به گونه 1380سپس تا سال . باشد مي

درصد از كل درآمد را  53درصدي،  55با رشد  1381رسد و در سال  درصد از كل درآمدها مي 34

خود طي به باالترين سهم  1382عوايد حاصل از مازاد تراكم و تفكيك در سال . دهد تشكيل مي

سوم  -رسد، يعني حدود دو  درصد از كل درآمد مي 62يعني بيش از  1384تا  1351هاي  سال

 .اين سال، تنها به عوارض مازاد تراكم بوده است اتكاي درآمدي شهرداري اصفهان در

  

  
  84 - 1378هاي  روند سهم عوارض بر تراكم از درآمد كل طي سال. 2نمودار 

ها و اراضي به طور همزمـان مقايسـه    هاي دولتي و همچنين عوارض ساختمان اگر عوارض كمك

عوارض بر تراكم و تفكيك
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هاي بخـش دولتـي و بيشـترين     شود كه كمترين عايدي، مربوط به مجموع كمك گردد، مشاهده مي

دهـد كـه    ايـن نشـان مـي    باشـد و   ها و اراضي مي آن، مربوط به عوايد ناشي از محل بخش ساختمان

  .چهارم درآمدهاي شهرداري، وابسته به بخش مسكن است -نزديك به سه 

 -1378هـاي   در جدول زير، سهم عوارض مهمترين كدهاي درآمدي از درآمد كـل، طـي سـال   

هاي دولتـي بـه منزلـه خـود      دهد كه قطع كمك اين جدول، نشان مي . نشان داده شده است 1384

  .كفايي شهرداري تلقي نشده است

  

اصفهان طي  يترين كدهاي درآمدي و درآمدكل شهردارارقام مطلق مهم. 3جدول 

  1378-1384هاي  سال
بخش عوارض حمل   درآمد كل

 ونقل

ها و  بخش ساختمان

 اراضي و ماده صد
 نوسازي

هاي  مجموع كمك

 بخش دولتي
 سال

315000000000  5953500000 268065000000 3937500000 189000000 1378 

428500000000  6427500000 322360550000 5227700000 5142000000 1379 

449551000000  7192816000 2931072520000 4990016100 - 1380 

662360000000  7749612000 524787828000 3841688000 19075968000 1381 

1262560000000  28533856000 1084160272000 11741808000 252512000 1382 

1477048000000  19644738400 1239686386000 18019985600 147704800 1383 

1833000000000  33177300000 1368151200000 28228200000 4399200000 1384 

  1384ريزي و پژوهش شهرداري اصفهان، مديريت برنامه:  مأخذ
  

طـي   گانه اصـفهان  11هاي مناطق  شهرداري) درآمد(همچنين با استفاده از وضعيت امور مالي 

توان درصد جذب درآمد حاصل از عوارض ارزش افزوده بر تـراكم را پيـدا    ، مي1385تا  1382دوره 

  .آيداين درصد جذب، از نسبت درآمد وصولي به بودجه مصوب به دست مي . كرد
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هاي اصفهان  درصد جذب درآمد حاصل از عوارض بر مازاد تراكم براي شهرداري. 4جدول 

  1382-85هاي  طي سال
 ال                 س

 1385 1384 1383 1382 مناطق

 74 84 100 131 يك

 105 113 158 142 دو

 -  -  -  -  سه

 89 104 111 95 چهار

 111 99 109 114 پنج

 96 82 138 126 شش

 -  -  -  -  هفت

 72 86 121 108 هشت

 -  -  -  -  نه

 100 92 111 158 ده

 139 131 85 32 يازده

  هاي مناطق يازده گانه محقق بر اساس وضعيت مالي شهرداريمحاسبات : مأخذ

درصد بـراي منـاطق    100دهد، ميانگين درصد جذب، باالي  همان طور كه محاسبات نشان مي

  .باشد اين نوع درآمد مي ها به اين روند، نشان دهنده تمايل شديد شهرداري باشد كه  يازده گانه مي

  
هاي  ميانگين درصد جذب درآمد حاصل از فروش مازاد تراكم در شهرداري. 3نمودار 

  1382-85هاي  مناطق يازده گانه اصفهان براي سال
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ها  ها به دولت، افزايش تقاضا براي باال بردن بودجه شهرداري كاهش وابستگي درآمدي شهرداري

اقتصادي شهرها بويژه پس از اسـتقرار شـوراها، تشـديد مسـائل و     براي افزايش سطح رشد و توسعه 

هـا و   مشكالت شهرها در نتيجه رشد جمعيت و مهـاجرت بـه شـهرها، ناپايـداري درآمـد شـهرداري      

،  كه در بعضي از شـهرها (وابستگي زياد آنها به ناپايدار ترين منبع درآمدي يعني عوارض ساختماني 

ها دشوار كـرده   ، شرايط كار را براي متوليان امور در شهرداري)هدرصد بود 80اين وابستگي بيش از 

بازار و عدم برخورداري از منابع مستمر  ها به شرايط ركودي و تورمي  وابستگي مالي شهرداري. است

اي ميـان مـدت و    هاي دائمي، برنامه ريزي مالي و بودجه درآمدي، حداقل براي پاسخگويي به هزينه

  .كند را مختل مي ها بلند مدت شهرداري

ايجـاد   هـا را بـه فـروش بـي ضـابطه تـراكم يـا         عدم امكان تأمين درآمدهاي دائمي، شـهرداري 

ها منـوط بـه در    اكتساب درآمد سريع و كالن توسط شهرداري. كند هاي نامطلوب ترغيب مي كاربري

ل كوتـاه  اين امتيازات، اگر چـه مشـك   . نظر گرفتن امتياز در خور توجهي براي بخش خصوصي است

هـا در شهرهاسـت و    هـا و بـي عـدالتي    كند، ولي خـود منشـأ نـابرابري    ها را حل مي مدت شهرداري

استمرار فروش تراكم، دسـتگاه مـديريت شـهري را    . ايجاد خواهد كرد  مشكالت زيادي را براي شهر

  .تبديل به الگويي ساخت كه در متون توسعه به دولت رانتير معروف است

  

  گيري نتيجه - 4

گيري شده و  هر اصفهان بدون برنامه ريزي و تصميم قبلي و به تدريج در قالب كالن شهر شكلش

ها و مشكالت مواجه گرديده كه از جمله  ها و ابعاد مختلف با انواعي از محدوديت همزمان در زمينه

ريباً در شاخه درآمد، مهمترين مشكل مطرح، قطع تق. ها است ها، موضوع درآمد و هزينه اين زمينه 

برخي از درآمدها از نظر نوع، . دولت به كالن شهرهاست هاي بودجه عمومي كامل اعتبارات و كمك

نامناسب اند، مانند عوارض بر مازاد تراكم ساختماني كه آثار و تبعات محدود كننده شهري، 

ير ممكن آينده، بسيار مشكل و بلكه غ گذارد و رفع آنها در  بر جاي مي.... شهرسازي، اجتماعي و 

تراكم مازاد جمعيت در محالت و مناطق شهري، بروز مشكالت و معضالت : خواهد بود، مانند

اين   ميزان اتكاء بودجه شهرداري اصفهان به. ترافيكي و نياز به تأمين مازاد خدمات مختلف شهري

 35/50ادل ن معيانگيبه طور م 1384تا  1377باشد؛ به ترتيبي كه طي دوره  نوع از درآمد، زياد مي

  .اين منبع تأمين گرديده است  درصد درآمدها، از

با  يد رانت كاسته شده و در واقع شهردارياز كل تول ي، از سهم شهردار1370در طول دهه 

كرده  يشهر يهانيب مالكان زمين، نصيرا به صورت رانت زم يتراكم، درآمد يمجوز ها ياعطا

با گذشت . ستيان از بازار مسكن نينافع رانت جوش ميجز افزا يزين صدور مجوزها، چياست و ا
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به  يدهد كه شهردارين نشان ميافته است و ايفروش تراكم به شدت كاهش  يمت واقعيزمان، ق

كرده است سطح حداقل درآمد خود را  يفروش تراكم سع يمت واقعيناخودآگاه با كاهش ق يصورت

  .حفظ كند

ش يبا افزا يا حتيفروش تراكم و  يمت واقعيتوانست حداقل با حفظ ق يم يدر واقع، شهردار

خود را در سطح حداقل حفظ  يرا به فروش برساند و هم، منابع مال يآن، هم مقدار تراكم كمتر

ك طرف و قدرتمند شدن دست ياز  ياجتماع يا فشارهايز از مواجهه يل گرياما به دل. كند؛

مت فروش تراكم يتر، حداقل ق يعقالن ينتوانسته است در انتخاب يراندركاران بازار مستغالت، شهردا

  .ش دهديرا افزا

برخي از كدهاي درآمدي از جمله فروش تراكم در "ق كه يدر مجموع، بررسي فرضيه تحق

دهد كه فروش تراكم و نهادينه شدن آن در  نشان مي "ها مؤثر است گيري رانت در شهرداري شكل

ران، نتيجه اجراي سياست كوچك سازي دولت از طريق حداقل كردن نقش اي  ساختار ماليه شهري

جه، استفاده نهادهاي مديريت شهري از ابزار يهاي مديريت شهري و در نت آن در تأمين مالي هزينه

ترين منبع درآمدي بوده و پيامدهاي زيادي را به همراه داشته فروش تراكم به عنوان سهل الوصول

تزريق درآمد كالن به سازندگان : اين موارد اشاره كرد  توان به ن آنها مييراست كه از جمله مهمت

  .مسكن و انحراف جريان سرمايه گذاري از فرايندهاي توليدي به سمت مستغالت

شده در  يداريداران تراكم بر اساس مقدار تراكم خريع خرياز توز ياگر ارقام و آمار مستند

در هر صورت، . دين روند را سنجيا يعيق و آثار توزيشد ابعاد عم يم يبود، به سادگيدسترس م

د تراكم و انباشت آن در دست افراد معدود يع نابرابر خريبر توز ي، گواهينيمشاهدات روزمره و ع

ن يدر چن. ن امر استياز هم يدر طول دهه گذشته، نماد يبزرگ ساختمان يباشد و رشد برج هايم

و البته به تبع آن، منابع  –ع ناعادالنه درآمد يبر تراكم، توز يد مبتنت نظام درآمي، خصوصيحالت

 .است –قدرت 

در چنين . اين منبع شده است ايجاد چسبندگي ساختاري به   اين شرايط، موجب  مجموعه

ها و سپس تالش دولت در جهت نوسازي ساختار  شرايطي، برقراري كمك دولت به شهرداري

در سطح . رفع اين مشكل برشمرد  توان به عنوان دو اقدام ضروري براي ها را مي درآمدي شهرداري

ها به  اين نكته ضروري است كه در صورت تداوم رها سازي شهرداري  مديريت كالن كشور، توجه به

حال خود و اجبار آنها به خود كفايي مالي، بدون ارائه راهكارهاي مناسب به آنها، و همچنين الزام 

ها را به سمت استمرار فروش تراكم و توليد رانت  ها، در نهايت شهرداري اين شيوه  ازآنها به استفاده 

  .به نفع سوداگران خواهد كشاند

دولت : ها، مستلزم انجام دو حركت همزمان است اين مبنا، اصالح نظام درآمدي شهرداري بر
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متناسب با نوع آن به بايد با انجام اصالحات قانوني، بخشي از درآمدهاي مالياتي را  مركزي مي

تواند با تصويب لوايح قانوني، دست شوراهاي شهر و  در كنار آن، دولت مي. ها پرداخت كند شهرداري

ها در زير چتر  از طرف ديگر، شهرداري. ها باز بگذارند ها را در وضع عوارض و ماليات شهرداري

ه مبتني بر شفافيت، پاسخگويي بايد با پيش بردن الگوهاي حكمراني كارآمد، ك حمايت شوراها، مي

هاي واقعي  ها، عوارض و تعرفه پذيري است، زمينه حمايت اجتماعي را براي وضع مالياتو مسئوليت

  . خدمات شهري فراهم آورند

  

  هاپيشنهاد -1-4

هاي درآمدي نشان داد كه تنها بخشي از مشكالت مربوط به ضعف كاركردهاي سيستم  بررسي

بخش باقيمانده را . ها و بخش ديگر، مربوط  به ادارات و نهادهاي مرتبط است درآمدي شهرداري

اين  براي رفع بخشي از . هاي كالن در سطح ملي ارتباط داد توان به مشكالت و نارسايي مي

  : گردد نهادات زير ارائه ميمشكالت، پيش

  دريافت بهاي خدمات، متناسب با توليد كاالها و خدمات عمومي؛ -1

  ها؛ از كل درآمدهاي شهرداري افزايش سهم درآمدهاي دائمي -2

ها به منظور  ايجاد ارتباط بين درآمدها و هزينه بودن و  شفافيت، اطالع رساني، مردمي -3

هاي اداري و پذيرش اجتماعي و سياسي عوارض و بهاي  و دستگاه  افزايش همراهي شوراهاي اسالمي

  خدمات وضع شده توسط مردم؛

هاي برخي  تشخيص و تعريف انواع جديد درآمدها به ترتيبي كه مشكالت و محدوديت -4

  درآمدهاي فعلي را نداشته و به تأييد و تصويب مراجع مربوطه برسد؛

هاي درآمدهاي فعلي تا حداكثر ارقام  افزايش وصولي هاي ها و روش بررسي و دستيابي به راه -5

  قابل دريافت؛

كاهش سهم عوارض بر توليد مسكن و روي آوردن به سمت عوارض بر مصرف مسكن  -6

  ؛)عوارض نوسازي(

بازنگري در كدهاي مختلف  درآمدي براي اجتناب از تعدد كدها و پرهيز از  -7

  كاركنان و مراجعان؛ سردرگمي

هاي درآمدي و افزايش انگيزه آنان جهت وصول كدهاي  ح دانش كاركنان بخشافزايش سط -8

  .درآمدي
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