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• نوشته هاى علمى، پژوهشى،تحليلى در زمينه اقتصاد شهرى براى درج در نشريه پذيرفته شده و پس از داورى و تصويب هيئت 
تحريريه به چاپ مى رسند.

• مقاله ارسال شده نبايد در هيچ نشريه داخلى يا خارجى چاپ شده باشد و تا اعالم نظر اين نشريه،  نبايد به نشريه ديگري 
ارائه شود.

• مقاالت بهتر است به زبان فارسى روان و با رعايت كامل قواعد دستوري نوشته شوند.
• صفحه اول مقاله بايد شامل نام و نشانى كامل (كد پستى، تلفن، دورنگار و پست الكترونيكى) نويسنده (نويسندگان) و منابع 

مالى تحقيق (در صورت لزوم) باشد.
• مقاله بايد به ترتيب داراى بخش هاى چكيده، مقدمه، روش بررسى، نتيجه، پى نوشت و فهرست منابع باشد. اندازه اين نوشتارها 

بايد در حدود 5000 تا 6000 كلمه وبا فونت B 12 lotus (با احتساب تمام بخش هاى مقاله) باشد.
• كليه مقاالت پژوهشي و مرورى بايد داراى چكيده فارسي و انگليسى باشند. چكيده مقاله بايد شامل بيان مسئله، هدف، روش 

بررسي، يافته ها، نتيجه گيري باشد. اندازه چكيده فارسى 200 كلمه است. 
• پى نوشت ها بايد در متن به ترتيب شماره گذارى شده و در پايان مقاله و قبل از منابع، تحت عنوان پى نوشت آورده شوند.

• منابع و مآخذ بايد در متن و داخل پرانتز، شامل (نام خانوادگى مؤلف، سال انتشار و صفحه)، پس از نقل مطلب آورده شود.
• منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتيب الفبايى نام خانوادگى نويسنده در انتهاى مقاله مى آيد.
• اطالعات كتابشناسى در مورد مقاله ها، كتابها، گزارش ها و ساير مراجع به ترتيب زير آورده شود:

• كتاب: نام خانوادگى مؤلف، نام مؤلف و تكرار آن براى مؤلفان بعدى، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان كتاب (با قلم 
ايتاليك)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر

• مقاله: نام خانوادگى مؤلف، نام مؤلف و تكرار آن براى مؤلفان بعدى، سال چاپ (در داخل پرانتز)، عنوان مقاله (داخل گيومه)، 
عنوان مجله (با قلم ايتاليك)، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره صفحات مقاله.

• در نوشتن منابع ، ابتدا منابع فارسى و سپس منابع خارجى آورده شود.
• جداول،  نمودارها و تصاوير هر كدام در يك صفحه جداگانه با ذكر شماره،  عنوان و زير نويس ها، ضميمه مقاله باشد. در متن 

به شماره جداول،  نمودارها و تصاوير اشاره و محل قرار گرفتن آنها مشخص گردد.
• مقاالت بايد در سه نسخه در قطع A4 در محيط word تايپ شده و به همراه فايل مربوطه به دفتر فصلنامه ارسال شود.

• ارسال الكترونيكي از طريق پست الكترونيك مجله مقدور مي باشد.
• مقاالت دريافتى توسط هيئت تحريريه با همكارى متخصصان امر داورى مى گردد.

• مسئوليت صحت علمي مطالب هر مقاله،  به عهده نويسنده (نويسندگان) است.  

راهنماى نگارش و تدوين مقاالت
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تداوم و كيفيت خدمات رسانى  مالى شهردارى ها است. بدون شك  تأمين  اين شماره فصلنامه،  موضوع ويژه 
در شهر تهران نيازمند تأمين منابع مالى كافى و پايدار است؛ تا آنجا كه يكصد سال پس از تأسيس و راه اندازى 
شهردارى تهران، تأمين منابع مالى براى ارائه خدمات بهتر در شهر به موضوعى مهم و پيچيده تبديل شده است؛ 
به خصوص كه دولت در طول سه دهه گذشته با اجراى سياست خودكفايى و خوداتكايى شهردارى ها و بدون 
پيش بينى منابع درآمدى جايگزين، بخش درآمدى شهردارى تهران را در وضعيت ناپايدارى قرار داده است. محدود 
به  درآمدى شهردارى  وابستگى شديد بخش  به  منجر  درآمد شهردارى  معقول كسب  و  قانونى  شدن عرصه هاى 
ساخت وساز و فروش تراكم مازاد گرديد. اما روشن است كه اتكاء بيش از اندازه به اين منابع درآمدى در آينده 
و به خصوص در زمان ركود ساخت وساز، شهردارى تهران را در ارائه خدمات در موقعيت بحرانى قرار خواهد 

داد. 
بنابراين اساسى ترين و پايه اى ترين اقدام در راستاى اصالح نظام درآمدى شهردارى ها، تبيين و تفسير دقيق مبانى 
نظرى حاكم بر اين بخش براى متخصصين و سياست گذاران كالن كشورى است كه موضوع اين شماره را به خود  
اختصاص مى دهد. نبود مبانى نظرى، موجبات پيامدهاى منفى مانند بى ثباتى و ناپايدارى منابع مالى شهردارى، نبود 
شفافيت مالى، ناسازگارى عوارض و بهاى خدمات با عدالت افقى و عمودى و كاهش كارايى تخصيصى در اقتصاد 

شهرى شده است. 
عدم تمركز مالى، يكى از رويكردهاى اصلى و مورد توافق در تمام كشورها، اعم از كشورهاى با اقتصاد و بازار 
آزاد و سوسياليستى است. بحث و موضوع اصلى در عدم تمركز مالى اين است كه هر يك از سطوح حكومت (ملى 
و محلى) در ارائه خدمات خاص از كارايى بيشترى برخوردارند؛ در همين چهارچوب تقسيم وظايف و مسئوليت ها 
صورت مى پذيرد. از سوى ديگر، بايد همراه و هماهنگ با تقسيم وظايف و مسئوليت ها نيز درخصوص تقسيم منابع 

براى انجام وظايف تصميم گيرى شود. 
چالش اساسى درخصوص نظام تأمين مالى شهردارى ها در كشور ما در اين نكته نهفته كه هيچ گاه اين مالزمه 
و رابطه هماهنگ ميان تقسيم وظايف، مسئوليت ها و تقسيم منابع برقرار نشده است. هميشه تالش بر اين بوده تا 
موضوع تأمين مالى شهردارى ها در چهارچوبى خارج از چهارچوب اقتصاد بخش عمومى تعيين تكليف شود. اميد 
تبيين و تحليل چهارچوب هاى نظرى حاكم بر اين بخش را براى  است اين شماره از فصلنامه تا حدودى امكان 

خوانندگان گرامى فراهم كند. 
با عنوان «ديدگاه» به بخش هاى فصلنامه  الزم به يادآورى است كه در اين شماره از فصلنامه، بخش جديدى 
اضافه شده است. هدف از تعبيه اين بخش فراهم كردن زمينه گفتگو و تبادل نظر ميان متخصصين داخلى و خارجى 

و سياست گذاران كالن در موضوعات چالش برانگيز و جدى اقتصاد شهرى است. 
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مبانـى نظـرى 
نظام درآمدى 
شهــردارى ها
 بهروز هادى زنوز
دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايى

تأميـن مالـي
شهـرداري ها

چكيده
واقعيت اين است كه طراحي نظام درآمدي شهرداري ها در ايران بدون 
توجه به  مباني نظري ماليه محلي صورت گرفته است. حتي اغلب مطالعاتي 
كه به منظور اصالح اين نظام انجام گرفته  به مبانى نظرى موضوع بى توجه 
بوده اند. نبود مباني نظري، پيامدهايى منفي به بار آورده مانند: كاهش كارايي 
تخصيصي در اقتصاد شهري؛ ناسازگاري ماليات ها و بهاي خدمات شهري 
با اصل انصاف؛ بي ثباتي درآمد هاي شهرداري و عدم حسابدهي شهرداري، 

كه عرضه كننده خدمات شهري در برابر شهروندان است.
درآمدي  منابع  بر  تأكيد  با  محلي  ماليه  نظري  مباني  مقاله  اين  در 
نظام  براي طراحي  مناسبي  علمي  معيارهاي  تا  و تالش شده  بحث  آن 
مقاله  اين  مباحث  شود.  داده  دست  به  شهرداري ها  درآمدهاي  مطلوب 

چهار موضوع محوري زير را پوشش مي دهد.
ـ مباني نظري عدم تمركز مالي

به موجب نظريه  فدراليسم مالي، دولت هاي محلي در سطوح مختلف، 
ميزان كارآمدي از كاالهاي عمومي را عرضه مي دارند كه منافع آن نصيب 
كامل  انطباق  پيامد  اين  اين دولت ها مي شود.  قلمرو جغرافيايي  ساكنان 

جغرافيايي يا به گفته اولسون برابري مالي ناميده مي شد. 
ـ اقتصاد ماليات محلي 

ماليات محلي مالياتي است كه مقام محلي نرخ يا پايه آن را مشخص 
مي  سازد و عوايد حاصل از آن را براي مقاصد خاص خود نگه مي دارد. 
ماليات محلي كه در كشور ما عوارض شهرداري نام گرفته، براي تأمين 
مالي يارانه هايي به كار مي رود كه شهرداري ها در مورد خدمات عمومى، 

خدمات داراى پيامدهاى بيرونى مثبت و خدمات ارزشمند مي پردازند.
ـ اقتصاد بهاي خدمات شهرداري

  اخذ بهاي خدمات شهري مى تواند كاركردهاي بسيار متنوعي داشته 
باشد و تنها در خدمت كارايي تخصيصي نيست. اين كاركردها عبارتند 
از: افزايش درآمد؛ پوشش هزينه ها؛ برآورده ساختن اهداف مالي يا نرخ 
بازده مورد نياز براي دارايي ها؛ كنترل استفاده بي رويه از خدمات شهري 

و هدفمند كردن يارانه ها و تعقيب هدف عدالت توزيعى.
ـ اقتصاد كمك دولت مركزي به شهرداري ها

كمك دولت به شهرداري مي تواند به صورت كمك عمومي (غيرمشروط، 
غيرانتخابي) و يا به صورت كمك مشخص (مشروط يا انتخابي) صورت 
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گيرد. كمك بالعوض مشخص براي تأمين خدمات مشخص يا پروژه معين پرداخت مى شود. به همين دليل اين نوع 
كمك ها را مشروط، انتخابي يا تخصيص يافته نيز مي گويند. در جايي كه دولت بخواهد شهرداري را به ارائه  خدمات مورد 

نظر خود و يا انجام پروژه هايي كه از نظر او اولويت دارد، ترغيب كند به كمك هاي انتخابي دست مى زند.
 

كليدواژه: نظام درآمدي شهرداري ها، ماليه محلي، شهرداري ها، عدم تمركز، بهاي خدمات شهري

مقدمه
در اين مقاله درباره  پايه هاى نظري ماليه  محلي با تأكيد بر منابع درآمدي آن، بحث شده است. با اين بررسي 
تالش مي شود معيارهاي علمي مناسبي براي ارزيابي نظام موجود درآمد شهرداري ها ارائه شده و به كمك آن يك 

نظام درآمدي مطلوب و مبتني بر پشتوانه  علمي طراحي شود.
مباحث اين مقاله در چهار بخش اصلي به اين شرح تنظيم شده است: مباني نظري عدم تمركز مالي؛ اقتصاد ماليات 

محلي؛ اقتصاد بهاي خدمات شهرداري و اقتصاد كمك دولت مركزي به شهرداري.
هر چند در عمل، نظام درآمدي شهرداري ها، چه در كشورهاي پيشرفته صنعتي و چه در كشورهاي در حال 
توسعه، از وضعيت آرماني كه در نظريه هاي اقتصادي و ماليه عمومي مطرح مي شود فاصله دارد، اما بايد توجه داشت 
كه اين وضع به طور عمده، بدان سبب است كه تصميمات مربوط به درآمد و مخارج شهرداري ها در چهارچوب 
فرايندي سياسي ـ ادارى گرفته مي شود. اين وضع در هر حال نفى كننده  اعتبار نظريه هاي علمي نيست و اين نظريه ها 

مانند چراغ راهنمايي است كه به كمك آنها مي توان فاصله  وضع موجود را از وضع مطلوب سنجيد.
1ـ پايه هاى نظري عدم تمركز مالي

عدم تمركز مالي كه در آثار تخصصى، از آن به عنوان «فدراليسم مالي» ياد مي شود، مباحث كليدي در زمينه  
تخصيص وظايف و منابع درآمدي به سطوح مختلف دولت را در برمى گيرد. اين موضوع با تحقيِق در دست انجام 
ارتباطى دو سويه دارد: نخست آنكه، بدون مشخص بودن نوع، مقدار و كيفيت خدمات  قابل ارائه توسط شهرداري ها 
نمي توان برآوردي از نياز مالي آنها به دست آورد و دوم آنكه بدون دانستن شيوه علمي تخصيص ماليات ها به سطوح 

مختلف دولت، نمي توان چگونگى تأمين مالي مخارج شهرداري را مشخص كرد.
1ـ1ـ نسل اول نظريه هاي فدراليسم مالي:

ساموئلسن در سال هاي 1954 و 1955 دو مقاله در زمينه  كاالهاي عمومي نوشت. آرو نيز نقش دولت و بخش 
ماليه عمومي  تعيين كرد (Arrow,1959). ماسگريو در كتاب معروف خود در زمينه   از ديد مفهومي  را  خصوصي 
بازار، برقراري توزيع بهتر درآمد  انواع شكست هاي  (Musgrave,1951) نقش فعالي براي دولت در زمينه  اصالح 
و ايجاد ثبات اقتصادي و حفظ سطوح باالي اشتغال در كنار حفظ ثبات قيمت ها قائل شد. تصويري كه اين سه 
اقتصاددان به دست دادند اين بود: در جايي كه بازار به دليل وجود انواع كاالهاي عمومي با شكست روبه رو مي شود، 
بخش عمومي بايد وارد شده و با تدابير سياستي مناسب اين شكست ها را جبران كند. فرض ضمني اين مباحث نظري 
در آن زمان اين بود كه دولت، پاسدار منافع عمومي است و در پى بيشينه كردن رفاه اجتماعي. انگيزه  دولت از ايفاي 

چنين نقشي مي تواند ناشي از خيرخواهي و يا فشار رأي دهندگان در يك نظام مردم ساالر باشد.
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هر  كه  مي انجامد  فرض  اين  پذيرش  به  ساموئلسن  ماسگريو،  آرو،  ديدگاه  دولت،  مختلف  در حضور سطوح 
سطحي از دولت در راستاى بيشينه سازي، تابع رفاه اجتماعي قلمرو حكمراني خود اقدام خواهد كرد. براي نمونه، از 
يك دولت محلي انتظار مي رود رفاه اجتماعي قلمرو خود را بيشينه سازد. چنين پيامد و ثمره اي از محصوالت محلي 
كه در چهارچوب نيازهاي محلي و شرايط ويژه  ساكنان قلمرو مورد نظر تنظيم شده، در سنجش با محصول عمومي 
يكسان و واحدى كه حكومت مركزي براي تمامي قلمروها عرضه مي دارد، رفاه بيشتري پديد خواهد آورد. اوتس 

.(Oates ,1972) اين مسئله را در كتاب خود با عنوان «قضيه عدم تمركز» فرمول بندي كرده است
از  مالي، دولت هاي محلي در سطوح مختلف، ميزان كارآمدي  اول نظريه  فدراليسم  به موجب نسل  بدين سان 
كاالهاي عمومي را عرضه مي دارند كه منافع آن نصيب ساكنان قلمرو جغرافيايي اين دولت ها مي شود. اين پيامد، 
همخوانى كامل جغرافيايي1 يا به گفته اولسون (Mancur Olson ,1969) برابري مالي2 ناميده مي شد. اما از آن جا كه 
چندين كاالي عمومي با الگوي جغرافيايي متفاوت از ديد مصرف وجود دارد، به اين نكته توجه مي شد كه به سختي 
مي توان سطحي از دولت را شناسايي كرد كه قلمرو حكمراني آن به طور كامل با منافع جغرافيايي تمام  كاالهاي 
عمومي محلي همخوان باشد؛ به ويژه آن كه محصوالت برخي از كاالهاي عمومي از جمله راه ها و رودخانه هاي تميز 
مي تواند منافعي فراتر از قلمرو دولت محلي به دست دهد و آثار سرريز3 فراتري خواهد داشت. با اين حال استدالل 
مي شد كه عرضه  نامتمركز اين كاالها بهتر از عرضه  متمركز آنهاست. در نظريه  نسل اول درباره  فدراليسم مالي چنين 
مسائلى با كاربرد ساده  نظريه  يارانه هاي پيگوئي4 حل مي شد. بدين معنا كه در چهارچوب اين نظريه توصيه مي شود 
دولت مركزي يارانه هاي واحد (كمك هاي بدون عوض برابرساز) به دولت هاي نامتمركزي كه منافع را دروني مي كنند 
بپردازند. دولت هايي كه از اين نوع كمك ها دريافت مي دارند، تا جايي به عرضه  كاالهاي عمومي محلي ادامه خواهند 

داد كه منافع اجتماعي نهايي آنها در مجموع برابر هزينه  نهايي آنها شود. 
در آثار نظرى نسل اول، محدوديت هايي كه دولت هاي نامتمركز، از نظر اعمال سياست هاي تثبيت اقتصادي و 
توزيع مجدد درآمدها ايجاد مي كنند بازشناسي شده است. دولت هاي نامتمركز با توجه به باز بودن اقتصادهاي محلي 
و دسترسي نداشتن به ابزارهاي پولي، نمي توانند بر سطح اشتغال و قيمت ها در سطح محلي تأثير بگذارند. به همين 
ترتيب تحرك خانوارها و شركت ها، امكانات بالقوه  دولت هاي نامتمركز را از ديد باز توزيع درآمدها محدود مي كند. 

با توجه به اين مشكالت اين دو وظيفه بر عهده  دولت مركزي نهاده شده است.
همان طور كه ديده مي شود به موجب نظريه هاي نسل اول، دولت مركزي در زمينه  به كارگيرى سياست ثبات اقتصادى، 
توزيع مجدد درآمد و ارائه  كاالهاي عمومي در سطح ملي (مانند امنيت ملي)، نقش بنيادين دارد و در سطوح نامتمركز، 
دولت ها نقش اصلي خود را در ارائه  مقدار كارآمد از كاالهاي عمومي محلي پيدا مي كنند؛ يعني آن دسته از كاالهاي عمومي 
كه مصرف آن محدود به قلمرو حكمراني آنها مي شود. در جايي كه سرريز منافع از قلمرويى به قلمرو ديگر وجود داشته 

باشد، يارانه هاي مناسب، دولت هاي نامتمركز را به توليد سطح كارآمدي از كاالهاي عمومي وادار خواهد كرد.
به گونه اى كه ديده مي شود، اين تجزيه و تحليل بر تخصيص وظايف يا كاركردها5 به سطوح مختلف دولت 
متمركز بوده است. مؤسسات عمومي با توجه به انتصاب مناسب كاركردها به سطوح مختلف دولت و در اختيار 
داشتن ابزارهاي مالي الزم مي توانستند سياست هاي فراگير كننده  رفاه را دنبال كنند. نظريه هاي نسل اول به مسئله  
ماليات بندي در سامانه  مالي فدرال نيز توجه داشته اند. اين موضوع به مسئله ماليات مى پرداخت؛ يعني اين پرسش كه 
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چه مالياتي در سطوح مختلف دولت قابل وضع و وصول است. ماسگريو3 (1983) در مقاله اي با عنوان «چه كسي 
بايد در كجا و بر چه چيزي ماليات وضع كند» به اين مسئله پرداخته است (مجموعه مقاالت ماسكريو، 1983). 
موضوع اساسي مورد توجه در اين دست از آثار عبارت است از: انحرافاتي كه در قيمت ها، به دليل ماليات بندي نامتمركز 
بر پايه هاي مالياتي با توان تحرك، (به ويژه ماليات بر سرمايه) پديد مي آيد. نكته  محوري اين مباحث اين بود كه وضع 
ماليات، در سطح دولت هاي محلي بر عوامل متحرك توليد كه به بهره بردارى از كاالهاي عمومي ارتباطي ندارد، مي تواند 
 .(Gordon,1983, Inman and Rubinfeld, 1996) به انحراف در مكان گزيني و ميزان فعاليت هاي اقتصادي بينجامد
براى نمونه اگر در شهري ماليات محلي بر سرمايه گذاري در يك فعاليت اقتصادي بسته شود، اما در شهرهاي ديگر 
چنين مالياتي برقرار نگردد و همين فعاليت را بتوان در شهر ديگري شالوده ريخت، بى گمان اين فعاليت در شهري پا 
خواهد گرفت كه ماليات محلي در آن كمتر است. ديدگاهي كه از اين منظر پديد مى آيد اين است كه سطوح نامتمركز 
دولت (به ويژه دولت هاي محلي) بايد بيشتر به ماليات هايي اتكا كنند كه با سود حاصل از كاالهاي عمومي محلي 
پيوند دارد، از آن جمله ماليات بر مستغالت و دريافت بهاي خدمات شهري را مى توان نام برد. درواقع در مدل تيبو7، 

ماليات ها مانند قيمت هايي قلمداد مي شوند كه خانوارها در برابر مصرف كاالهاي عمومي محلي مي پردازند.
دولت مركزي و تا اندازه اى دولت هاي استاني و سطوح باالتر 
دولت، امكان بيشترى براي دريافت ماليات هاي تصاعدي بر درآمد 
دارند و از اين راه هدف هاى كلي تر بازتوزيع درآمد را مي توانند 
ماليات  بر  كه  است  بهتر  دولت  پايين تر  سطوح  اما  كنند،  دنبال 
مستغالت، كه با شرايط معيني مانند ماليات در برابر برخورداري 
 .(Fischel,  2001) باشند  متكي  دارد،  كاركرد  شهري  خدمات  از 
ماليات هايي كه برابر با هزينه  نهايي ارائه  خدمات محلي است براي 
واداشتن خانوارها و شركت ها، به انتخاب قلمروهاي سياسي كه 

سطح كارآمدي از اين خدمات را عرضه مي دارند، الزم است.
سرانجام، نظريه  نسل اول فدراليسم مالي، به مسئله   كمك هاي يك جاي برابرسازي كه از سوي دولت مركزي 
به دولت هاي منطقه اي يا محلي پرداخت مي شود توجه دارد (Broadway and Flatters, 1982). اين گونه كمك هاي 

بالعوض، هم از ديد كارايي و هم مساوات طلبي توجيه مي شد.
برخي از عناصر ديدگاه نظرى نسل اول درخور تأمل و بازانديشي است: 

• قضيه  عدم تمركز به طور ضمني بر اين فرض استوار است كه بديل عرضه  خدمات به دست مقامات محلي، 
عبارت است از محصول عمومي يكساني كه به دست دولت مركزي ارائه مي شود. اين فرض نيرومند است اما چندان 
روشن نيست. در صورتي كه اطالعات كامل در اختيار دولت مركزي باشد، مي تواند كاالهاي عمومي را بر حسب 
نياز مناطق گوناگون با كيفيت متفاوتي توليد كند. اما استدالل مي شود كه مقامات محلى اطالعات بيشتري درباره  

نيازهاي ساكنان قلمرو خود دارند.
• توضيح مدل تيبو (Tiebout , 1956)، در نظريه  تأمين مالي بخش عمومي محلي، نقش عمده اي داشته است. تيبو 
در مقاله  خود ادعاي پل ساموئلسن8 را به چالش كشيده و نشان داده كه نبود تمركز مالي بر خالف نظر ساموئلسن 

دولت مركزي و تا اندازه اى دولت هاي استاني و سطوح 
باالتر دولت، امكان بيشترى براي دريافت ماليات هاي 
تصاعدي بر درآمد دارند و از اين راه هدف هاى كلي تر 
سطوح  اما  كنند،  دنبال  مي توانند  را  درآمد  بازتوزيع 
پايين تر دولت بهتر است كه بر ماليات مستغالت، كه 
با شرايط معيني مانند ماليات در برابر برخورداري از 

خدمات شهري كاركرد دارد، متكي باشند
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مي تواند به نتايج كارآمد بينجامد. هر چند تيبو در مدل خود خانوارها و شركت ها را متحرك فرض مي كند، مي توان 
نشان داد كه در غياب جابجايي شركت ها و خانوارها نيز فدراليسم مالي مي تواند به نتايج بهينه منجر شود.

• نكته  آخر، مسئله  محدوديت بودجه است. پشت گرمى مقامات محلي به منابع درآمدي خود، آنها را به انضباط 
يا  به پرداخت هاي مالي دولت مركزي و  اندازه  از  بيشتر در هزينه كردن وامي دارد. در حالي كه پشت گرمى بيش 
استقراض، آنها را به گشاده  دستي در هزينه كردن سوق مى دهد؛ اين مطلب را وينگا (1995) و رونالد مك كينون9 

(1997) تأييد كرده اند.
در مباحث باال، سهمي كه نظريه  انتخاب عمومي10 بازى كرده، ناديده گرفته شد. نظريه  انتخاب عمومي (يا به قولي 
انتخاب ديواني) در واكنش به ديدگاه ساموئلسن، ماسگريو و آرو مطرح شد. برابر اين نظريه تصميم گيران بخش عمومي، 
بيشينه كننده  مطلوبيت با توجه به توابع هدف خود هستند. اين نظريه در مواردي به نتايج متفاوتي از آنچه كه هواداران 
نظريه  نسل اول فدراليسم مالي مطرح مي كنند، انجاميده است. يكي از موضوعات مهمي كه در اين چهارچوب مطرح 
شده ديدگاه نيسكانن11 است كه مي گويد مؤسسات بخش عمومي به دنبال بيشينه كردن بودجه  خود هستند. آنها با 

پيگيرى اين هدف به دنبال افزايش قدرت و نفوذ خود، استخدام افراد و حقوق هاي بيشتر و جز آن هستند.
هرنان12 و بوكانان13 (1980) ديدگاه باال را گسترش داده  و مي گويند: بخش عمومي مي تواند به دنبال بزرگ نمايي 
خود و گرايش درآمد بيشتر از اقتصاد باشد. اين دو نفر فدراليسم مالي را بسان ابزاري براي جلوگيري از اين گرايش 
دولت مركزي تلقي مي كنند. گفتني است كه امروزه مشخص شده كه رقابت مالي ميان مناطق مختلف خطرهايى نيز 

.(Oates, 1986, 1985) دربردارد و مي تواند به الگوها و سطوح فعاليت ناكارآمد بينجامد
1ـ2ـ نظريه هاي نوآمد نسل دوم درباره  فدراليسم مالي:

  آثار جديد در زمينه  فدراليسم مالي، منابع و جهت گيري هاي گونا گونى دارد. اين نظريه ها از آنجا كه حوزه هاي 
مختلف اقتصاد را دربرمي گيرد و افزون بر آن وارد حوزه  سياست و علوم اجتماعي ديگر مي شود به سادگي دسته بندي 

نمى شوند. اما به هر روى مي توان گفت بر دو منبع زير تأكيد دارند:
ـ كارهايي كه در زمينه  انتخاب ديواني و اقتصاد سياسي انجام شده و بر فرايندهاي سياسي و رفتار عامالن سياسي 
تأكيد دارد. بر خالف نظريه هاي نسل اول، نقطه  عزيمت اين آثار، آن است كه شركت كنندگان در فرايندهاي سياسي (اعم 
از رأي دهندگان و مقامات رسمي) تابع هاى هدف خود را دارند و مقامات رسمي تنها به دنبال رفاه ساكنان قلمرو زير نظر 
خويش نيستند. اين آثار به همين دليل به دنبال مدل كردن نهادهاي سياسي با فرض صريح انگيزه هاي بازيگران آن هستند.

ـ موضوع ديگري كه در نظريه هاي جديد به آن توجه مى شود، مسائل اطالعاتي است. نتايج حاصل از نهادهاي 
انتخاب گروهى به ميزان زيادي به اطالعاتي بستگي دارد كه كارگزاران گوناگون در اختيار دارند. اين نوشته ها به ما 
نشان مي دهند كه روال هاي بهينه يا نهادهاي بهينه، تحت فروض اطالعات كامل و اطالعات نامتقارن متفاوت خواهد 
بود. از اين رو نسل دوم نظريه هاي فدراليسم مالي بر روي سازمان صنعتي و نظريه  اقتصاد كالن كه بر اطالعات 

نامتقارن كار كرده اند، پافشارى مى كند.
در اين چهارچوب، اين مسئله اصلي كه فعاليت هاي بخش عمومي به صورت متمركز باشد يا نامتمركز تا اندازه اى 
متفاوت ارزيابي مي شود. در پرتو نظريه هاي نسل اول، تبادل ميان تمركز و عدم تمركز بر سر حسابدهي محلي يعني 
حساسيت نتايج و پيامدها به ترجيحات محلي در برابر هماهنگي سياست ها در وضعيت تمركز است كه موجب دروني 
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كردن وابستگي هاي دوسويه  قلمروهاي سياستي مختلف مي شود. بن الك ود (Ben Lockwood, 2002) و تيمتى بسلي 
و استيون كوت (Timothy Besley and Stephen Coate, 2003)، در مقاله هاى مهم خود چهارچوب هايي ارائه كرده اند 
كه در آن نتايج به صورت  بُرداري از محصوالتي است كه توسط قانون گذار مركزي، كه خود از نمايندگاني شكل گرفته 
كه به صورت محلي برگزيده شده اند، تصميم گيري مي شود. بدين سان اين مدل ها به روشنى از مفروضات پيشين قضيه 
عدم تمركز در زمينه  عرضه  سطوح يكنواختي از محصول زير رژيم متمركز، فاصله مي گيرند. نتايج تعيين شده به صورت 

متمركز بسته به چگونگى عملكرد قانون گذار مركزي، انواع مختلفي از تخصيص نادرست منابع را نشان خواهد داد.
 اين ناكارايي ها را بايد در برابر ناكارايي هاي تصميم گيري در نظام نامتمركز گذاشت كه موجب ناديده گرفتن 
اثرات سرريز تصميمات محلي مي شود و سپس با آن سنجيد. در نظريه  نسل دوم، ساختار عمودي بخش عمومي 
مانند يك بنگاه بررسي مى شود. در اين فرمول بندي دولت مركزي كه مانند كارفرمايى14 عمل مي كند، به دنبال چنان 
ساختاربندي از روابط مالي ميان سطوح مختلف دولت است كه در شرايط نبود تقارن اطالعات، دولت محلي (دراينجا 
كارگزار) در راستاى دستيابي به هدف هاى دولت مركزي عمل مي كند. روزاللواگي (Rosella Levaggi, 2002) از 
رويكرد كارفرما-كارگزار براي نشان دادن اين مطلب استفاده مي كند كه در شرايط خاصي، بهتر است دولت مركزي 
به جاي تأمين بودجه  يكجا براي دولت هاي محلي، نرمش پذيري عرضه  خدمات دولتي محلي را از راه بودجه15، 
محدود كند. منظور اين است كه دولت مركزي نه تنها سقف بودجه محلي را تعيين كند بلكه توزيع آن را ميان مخارج 

مختلف براي انجام وظايف متفاوت مشخص سازد.
1ـ3ـ روابط مالي ميان سطوح مختلف دولت

  مباحثي كه در بخش پيشين مطرح شد چنان تجريدي و تخصصي است كه فهم آن براي افراد غيرحرفه اي دشوار 
است. از اين رو در اين جا مى كوشيم به زبان ساده تر و كمتر نظرى يك بار ديگر موضوع را بررسى كنيم. 

مهم ترين مسائل مطرح شده در پيوند با روابط دولت مركزي و غيرمركزي به شرح است:
ـ در سمت هزينه، دولت محلي چگونه مي تواند كاالهاي عمومي را بر حسب ترجيحات محلي و با توجه به حفظ 

كارايي و رعايت اهداف توزيعي عرضه دارد؟
ـ در سمت درآمد، طرح هاي تأمين مالى محلي شهرداري چگونه بايد طراحي شود تا بتواند بدون آنكه دچار 

ناكارايي شود و يا اهداف پخش درآمد در سطح ملي را مخدوش كند به ترجيحات محلي پاسخ گويد؟
ـ از ديد اقتصاد كالن، چگونه مي توان (از راه كاربرد قواعد مالي، ترتيبات الزم براي همكاري با نيروهاي بازار) 

ميان سطوح مختلف دولت چنان هماهنگي برقرار كرد كه با هدف هاى مالي در سطح ملي سازگار باشد؟
چندين استدالل به سود عدم تمركز مالي در آثار نظري مطرح شده است. اين داليل را مي توان به شرح زير برشمرد:

الف- پاسخگويي به ترجيحات محلي: نظريه  سنتي فدراليسم مالي بيانگر آن است كه دولت مركزي بايد وظايف 
بنيادين الزم را براي ثبات اقتصاد كالن، كاالهاي عمومي در سطح ملي، شامل دفاع و پخش مجدد درآمد به شكل 
از  به سبدي  را  ما  نمي تواند  براي همه،  واحد  رويكرد  اين  اما   .(Oates, 1972) گيرد  برعهده  تهيدستان،  به  كمك 
كاالهاي عمومي برساند كه براي همه شهروندان بهينه است. دولت هاي ايالتي و محلي در مقايسه با دولت مركزي به 
دليل نزديك تر بودن به شهروندان، در موقعيت بهتري براي پاسخگويي به ترجيحات آنان در زمينه  عرضه  كاالهاي 
عمومي محلي قرار دارند. آنها بهتر مي توانند گرايش شهروندان به پرداخت هزينه  خدمات را ارزيابي كنند و خدمات 
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كارايي  مالي،  تمركز  راه عدم  از  مي توان  بدين ترتيب  آن هستند.  دريافت  كه شايسته   افرادي سازند  به  معطوف  را 
پارتو16 را افزايش داد. يعني مي توان در كاربرد منابع، صرفه جويي كرد به گونه اى كه وضع كسي بدتر نشود. حفظ 
انگيزش هاي مالي در سطح درست بدان معنا نيست كه مخارج و درآمدها در هر سطحي از دولت متوازن باشد.
كمك هاي مالي دولت مي تواند در تأمين مالي دولت هاي ايالتي و محلي نقش داشته باشد، بدون آن كه نظام  انگيزشي 
را مخدوش سازد. شرط مهم آن است كه كمك مالي دولت مركزي به افزايش مخارج دولت هاي ايالتي نينجامد؛ زيرا 

در اين صورت، هزينه تغييرات مخارج محلي بردوش مردم محلي خواهد افتاد.
براى  محلي  مقامات  شناسايي  كه  آنجا  از  شود:  كارايي  افزايش  موجب  مي تواند  پاسخگويي  افزايش  ب- 
پرداخت كنندگان ماليات و رأي دهندگان آسان تر است، انتظار مي رود آنان بيش از مقامات ملي پاسخگو باشند. به 
ويژه آنكه هزينه  خدمات عمومي از مردم محل گرفته مي شود. اما همان گونه كه تانزي گفته است، نزديكي به مردم 
محلي مي تواند به تصميماتي بينجامد كه به سود افراد يا گروه هاي خاص باشد و منافع عمومي ناديده گرفته شود 
(Tanzi,1995). اگر مردم شهر اين توانايي را نداشته باشند كه شهرداري را در برابر خود از راه نظارت و كنترل 

پاسخگو سازند، اين وضع مي تواند به كاركرد همراه با فساد بينجامد. 

ج- ايجاد رقابت ميان قلمروهاي قدرت: تنوع بسته  مالي كه قلمروهاي قدرت نامتمركز ارائه مى دهند (به حسب 
تعداد و كيفيت كاالهاي عمومي و بار مالياتي ناشي از آن)، مي تواند ميان اين قلمروها رقابتي را برانگيزد و بدين 
استوار است كه  اين فرض  بر  قلمروهاي قدرت،  ميان  رقابت  كارايي بخش عمومي شود.  افزايش  ترتيب موجب 

شهروندان از پويايى الزم برخوردارند. اما در عمل سازه هاى چندي، تكاپوى شهروندان را محدود مي كند. 
 (Oates,1999) د- كارايي سمت عرضه: نبود تمركز مي تواند به كسب تجربه در زمينه  مديريت مسئوليت هاي محلي
بينجامد. در برخي از كشورهايي كه در آنجا تمركززدايى صورت گرفته، حكومت هاي ايالتي و محلي، نوآورى هايى 
كرده و تدابيري براي افزايش اثربخشي مخارج همگانى به كار بسته اند. براي نمونه، در اسپانيا برخي از پروژه هاي 
آزمايشي در سطح منطقه در زمينه  كاهش هزينه هاي دارويي و كاهش فهرست انتظار بيمارستان هاي همگانى نتايج 
نويدبخشي به بار آورده است (OECD,2000). در سوئيس اصول نوين مديريت بخش عمومي در سطح كانتون ها و 
كمون ها معرفي شده و بعدها در سطح كنفدراسيون، آن را تكرار كرده اند. اما در بسياري از كشورها استفاده مشترك 

از اطالعات هنوز وجود ندارد و اين كار به كاهش منافع اين تجربه هاى ارزنده انجاميده است.
در تمركززدايى، آنچه كه به تازگى بيش از گذشته به آن توجه شده، تأمين انضباط مالي است و يكپارچه سازي 

چندين استدالل به سود عدم تمركز مالي در آثار نظري مطرح شده است. اين داليل را 
مي توان به شرح زير برشمرد:

- پاسخگويي به ترجيحات محلي
- افزايش پاسخگويي مي تواند موجب افزايش كارايي شود

- ايجاد رقابت ميان قلمروهاي قدرت
- كارايي سمت عرضه
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مالي بيش از گذشته ضرورت يافته است. 
در نهايت بايد گفت از آن جا كه در بسياري از موارد خط و مرز روشني ميان وظايف سطوح مختلف دولت وجود 

ندارد، منابع كافي براي انجام وظيفه  معين تخصيص نمي يابد. دوباره كاري نيز روي ديگر اين سكه است.
  در مواردي نيز ادغام سطوح كوچك دولت محلي در سطوح باالتر، مي تواند از نظر بهره گيري از صرفه هاي 
گويا  زمينه  اين  در  سوئد  و  هلند  ايسلند،  كانادا،  بلژيك،  تجربه   باشد.  مفيد  سرريز  اثرات  كردن  دروني  و  مقياس 

مى باشد.
در بسياري از كشورها دولت مركزي يا پارلمان به صورت روزافزوني، نسبت به وضع استاندارد ها، ميزان پوشش، 

كيفيت و قيمت خدمات همگانى، كه توسط سطوح پايين تر دولت ارائه مي شود، اقدام كرده است.

2ـ اقتصاد ماليات محلي
كه  مي رود  كار  به  يارانه هايي  مالي  تأمين  براي  گرفته،  نام  شهرداري  عوارض  ما  كشور  در  كه  محلي  ماليات 

شهرداري ها مي پردازند. با توجه به پرداخت يارانه، اين سؤاالت مطرح مى شود كه:
ـ براي تأمين مالي يارانه ها چه ماليات هايي بايد وضع شود (مستقيم يا غيرمستقيم)؛

ـ اين ماليات ها بايد بر چه چيزي تعلق گيرد و از چه كساني گرفته شود؟
ـ ماليات ها بايد در چه سطحي از دولت هاي محلي (مقامات استاني و يا شهرداري ها) جمع آوري شود؟

هنگام تصميم گيرى درباره  نوع ماليات هاي محلي، معيارهاي متعددي بايد در نظر گرفته شود. يكي از معيارها، 
كارايي تخصيصي است. با در نظر گرفتن اين معيار، به اثر ازدحام  ناشي از نرخ هاي نهايي باالي ماليات هاي محلي 
توجه مى شود. معيار مهم ديگر، برابرى18 است؛ كه به موجب اين معيار تصاعدي بودن آن ارزيابي مى شود. نكته  ديگر 
اين است كه آيا پايه  مالياتي نرمش  پذير است يا خير؟ در صورت نرمش پذيري پايه  مالياتي، به موازات رشد اقتصادي، 

افزايش درآمد مالياتي تضمين خواهد شد.
2ـ1ـ تعريف ماليات محلي

ماليات محلي، مالياتي است كه مقام محلي نرخ يا پايه  آن را مشخص مي  سازد و درآمدهاى حاصل از آن را 
براي مقاصد خاص خود نگه مي دارد. ماليات محلي تنها به دست مقام محلي جمع آوري نمي شود. شهرداري ها به 
دليل در اختيار داشتن اطالعات مميزي امالك، بهتر از دولت مركزي مي توانند ماليات امالك را گردآوري كنند و 
اين كار با صرفه اقتصادي همراه است. اما ماليات بر درآمد و فروش، اغلب به دست مقامات باالتر (دولت منطقه اي 
يا ملي) گرد آوري مي شود و سهم شهرداري ها از آن پرداخت مي گردد. در اين گونه موارد مقامات دولت مركزي و 
محلي، هر يك سهمي از ماليات بر درآمد و فروش را به خود اختصاص مي دهند. براي نمونه، در كشورهاي اروپايي 
دولت هاي مركزي و محلي در عوايد ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات هاي ديگر اغلب شريك  
هستند. ماليات هايي را كه نرخ ماليات و پايه  آن را دولت مركزي تعيين مي كند، نمي توان ماليات محلي تلقي كرد. در 
اين گونه موارد، دولت مركزي است كه سهم معيني از ماليات هاي ملي را به دولت هاي محلي اختصاص مي دهد؛ 

اين گونه درآمدها را مي توان درآمدهاي اختصاص يافته19 شمرد. 
در برخي از كشورهاي اروپايي غربي به ويژه در كشورهاي اسكانديناوي (Karan,1988) گونه اى ماليات محلي 
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بر درآمد گرفته مي شود. اما اين ماليات براي تأمين مالي در سطح منطقه اي به كار مي رود نه در سطح محلي. هم چنين، 
دولت مركزي سقف تغيير نرخ ماليات را به دست مقامات منطقه اي محدود ساخته است. اين روش با اصل فدراليسم 
مالي سازگاري دارد كه بيانگر دخالت نكردن مقامات محلي در سياست هايي است كه به تغيير مهم در توزيع مجدد 

ثروت و درآمد مي انجامد.
2ـ2ـ منافع تأمين مالي به دست دولت محلي20 

مدل منافع تأمين مالي به دست دولت محلي گوياي اين است كه افراد، در صورت بهره مندى از خدمات دولت 
محلي، بايد هزينه  توليد و تدارك اين خدمات را برعهده گيرند. پرداخت هاي مستقيم بهاي خدمات، در چهارچوب 
سازوكار بازار و به صورت مبادله  ميان خريدار و فروشنده انجام مي شود. اما درباره  خدماتي كه به صورت گروهي 
تأمين مالي مي شوند، الزم است ناحيه  بهينه اي تعريف شود كه در آن، حوزه  جغرافيايي پوشش خدمات با تعهدات 

مالياتي شهروندان هم پوشانى داشته باشند.
نكته درخور توجه اين است كه واگذاري كاركردهاي دولت مركزي به دولت هاي محلي، پيرو قواعد معين است. 
نتيجه گرفت كه  تبادل، مي توان چنين  اين  به  با توجه  تبادلي21 وجود دارد.  نبود تمركز و صرفه هاي مقياس،  ميان 
واگذاري هر يك از كاركردها يا نقش هاي دولت به سطوح پايين تر،  زماني موجه خواهد بود كه اين كار با دستيابي 
به كارايي در زمينه  عرضه  خدمات، سازگار باشد. بدين ترتيب تنها آن بخش از خدمات بخش عمومي بايد به دست 

دولت مركزي ارائه شود كه درباره  آنها تفاوت هاي محلي نماياني در زمينه  گرايش به پرداخت وجود ندارد.
در مواردي كه اثرات سرريز22 ميان سطوح مختلف دولت محلي، منطقه اي و ملي درخور توجه باشد و نتوان آن 
را از راه پرداخت كمك هاي بالعوض دولت يا تمهيدات ديگري، مانند بستن قرارداد با دولت هاي محلي براي ارائه  
خدمات اصالح كرد، جرح و تعديل قاعده اي كه در باال عنوان شد، ضرورت مي يابد. به گونه اى كه مالحظه مي شود 

بر پايه  استدالل باال تنها دفاع ملي و اعمال سياست خارجي در محدوده  وظايف دولت مركزي باقي مي ماند.
با وجود اين، انتقاداتي بر مدل منافع تأمين مالي، به دست دولت محلي وارد است؛ نخست آن كه با تأكيد بر 
كارآيي تخصيصي، ممكن است مالحظات مربوط به عدالت ناديده گرفته شود. بدين معنا كه افراد و دولت هاي محلي 
فقيرتر ممكن است توان تأمين مالي عرضه  خدماتي را نداشته باشند كه در اين صورت تمايلى به پرداخت بهاي آن ها 
وجود ندارد. اين مسئله، پيامدهايي بر ساختار ماليات بندي محلي به دنبال دارد. دوم آن  كه، با پذيرش اين مدل الزم 
است پوشش جغرافيايي هر يك از خدمات به تفكيك مشخص و در حوزه اي كه به اين ترتيب ترسيم شده چگونگى 
وصول بهاي خدمات جمعي، به صورت ماليات، مشخص شود. اين كار به ساختار پيچيده اي از دولت هاي محلي 
مي انجامد كه بسيار پرهزينه خواهد بود. در اين صورت به كار گرفتن سياست هاي راهبردى نيز دشوارتر خواهد 

شد.
2ـ3ـ اصول ماليات بندي محلي

اصول استاندارد  ماليات بندي در سطح ملي را مى توان در سطح محلي نيز تا حدودى به كار گرفت. چند اصل نيز 
وجود دارد كه تنها درباره  ماليات هاي محلي كاربرد دارند. كه به بيان اين اصول مى پردازيم:

ـ اصل عدالت: در اينجا مفاهيم متداول عدالت افقي و عمودي مطرح است. بدين معنا كه در حوزه  عمل مقام 
بر  بپردازند و سهم ماليات ها  بايد ماليات يكسان  محلي،  ماليات دهندگاني كه از وضع مالي همانندى برخوردارند، 
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درآمد افراد كم درآمد نبايد بيشتر از سهم ماليات ها از درآمد افراد پردرآمد باشد.
ـ اصل كارايي: ماليات محلي بايد بهبود كارايي را به دنبال داشته باشد. اين كار مستلزم آن است كه رأي دهندگان 
محلي به گونه اى ماليات محلي را بپردازند كه بهره مندى از خدمات ارائه شده، بيانگر گرايش به پرداخت در برابر 

آن باشد؛
كه  دارد  بستگي  اين  به  ماليات  پرداخت كنندگان  به  خدمات  ارائه كنندگان  حسابدهي  مشاهده:  قابليت  اصل  ـ 
رأي دهندگان به دقت بدانند چه مبلغي به صورت ماليات مي پردازند. بنابراين، مي توان گفت كه حسابدهي محلي از 

راه ماليات هاي مشهود بهبود مي يابد.
ـ اصل استقالل محلي: اگر قرار باشد منافع كارايي تخصيصي پيش گفته، در قضيه  عدم تمركز اوتس (Oates) به 
دست آيد، بايد دولت هاي محلي و رأي دهندگان آنها در تعيين نرخ هاي ماليات محلي آزاد باشند. كنترل نرخ هاي 

ماليات از سوي دولت مركزي به منزله  به كارگيرى نرخ يكسان ماليات در سطح ملي خواهد بود.
نبايد بخش  نبايد باال باشد؛ يعنى  ـ اصل صرفه جويي: از ديد مقام محلي،  هزينه جمع آوري ماليات هاي محلي 
بزرگى از درآمد حاصل از ماليات، صرف اداره  نظام مالياتي شود. از ديد جامعه، ماليات محلي نبايد چنان وضع شود 
كه عدم پرداخت آن گسترده باشد و هزينه هاي حقوقي در خور توجهي را براي وصول ماليات و تنبيه افرادي كه از 
پرداخت ماليات مى گريزند تحميل كند. ماليات محلى بايد چنان وضع شود كه درك آن ساده باشد و پرداخت آن بار 

سنگيني براي ماليات دهنده نباشد؛
ـ اصل كفايت درآمد: درآمد حاصل از ماليات، بايد براي تأمين مالي آن سطح از خدمات كه اهالي محل به آن 
رأي داده اند، كافي باشد. از اين رو نرخ ماليات بايد به آسانى قابل تعديل باشد و يا پايه مالياتي بايد نرمش پذير 
باشد. يعني پايه  مالياتي بايد در گذر زمان بزرگ شود و همراه با مخارج گسترش يابد تا از تنگنا ى مالي پرهيز 

شود؛
ـ اصل ثبات درآمد: يافتن مالياتي كه متأثر از روندهاي نامساعد درازمدت نباشد، دشوار است، اما مي توان مالياتي 
را يافت كه دست كم، در كوتاه مدت درآمد حاصل از آن بي ثبات نباشد. اين گونه بي ثباتي مي تواند موجب  استمرار 
نداشتن در دسترسي به خدمات دولت محلي شود. اين مسئله در مواردي كه دولت مركزي اجازه  وام به دولت محلي 
نمي دهد، مي تواند شديدتر شود. اگر خدماتي كه استمرار آنها به خطر مي افتد، جزء مهمي از برنامه  دولت رفاه باشد، 
اين وضع نامطلوب تر خواهد بود. در اين حالت، مناسب ترين ماليات محلي، مالياتي است كه درآمد حاصل از آن از 

تغييرات ادواري اقتصاد محلي تأثير نپذيرد؛
مالياتي شود، در  پايه   از ميان رفتن  نبايد موجب  ماليات محلي  باالي  مالياتي: نرخ  پايه   ـ اصل عدم جابجايي 
غير اين صورت قواعد كفايت درآمد مالياتي و ثبات آن نقض خواهد شد. از اين رو، ماليات هاي محلي نبايد بر 
پايه هاي مالياتي كه به شدت متحركند وضع شود. زيرا در آن صورت، مسئله  مهاجرت پايه  مالياتي مطرح خواهد 

شد.
اين هشت اصل روشن مي سازد كه ماليات محلي نبايد به صدور ماليات بينجامد؛ زيرا از اين راه اصابت اقتصادي 
ماليات از مرزهاي حوزه قانوني دولت محلي فراتر خواهد رفت. در مواردي كه ماليات بر ارزش توليد منابع طبيعي 
(مانند نفت خام)،  بر قيمت هاي عمده فروشي، امالك تجاري (حداقل سطوحي از ماليات محلي كه بيش از اندازه  
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مجاز از نظر برخورداري از منافع خدمات محلي است) و بر محل اقامت گردشگران وضع مي شود، احتمال رخداد 
.(Baily,1999) اين وضع زياد است

2ـ4ـ ارزيابي انواع ماليات هاي محلي
  هشت اصل باال را مي توان براي تعيين ماليات هاي محلي مناسب به كار برد. اين اصول، مسئله  تخصيص ماليات 

به سطوح مختلف دولت را حل مي كند.
الف ـ ماليات هاي محلي بر درآمد، سود و ثروت

 اين ماليات ها بيش از آن كه به بهره مندى از خدمات وابسته باشند به توان پرداخت مربوط  مى باشند. از اين رو، 
ماليات هاي پيش گفته، بيش از آنكه معيارهاي كارايي و حسابدهي را برآورده سازند، معيار عدالت را تأمين مي كنند. 
با جنبه  توزيعي قوي، در سطح محلي مناسب نيستند، زيرا گروه هاي مشمول اين گونه  افزون بر اين، ماليات هايي 
ماليات ها، از حوزه قانوني و اداري مورد نظر به مكان هايي كه در آنها نرخ ماليات كمتر است، نقل مكان خواهند كرد. 
هر اندازه مقياس دولت محلي كوچك تر باشد، توان نهفته  پرداخت كنندگان براي مهاجرت بيشتر خواهد بود. از اين 
رو مي توان نتيجه گرفت كه بهتر است توزيع مجدد افقي و عمودي از راه وضع ماليات، به دولت مركزي واگذار 
شود. به ويژه آنكه تحرك پايه  ماليات بر درآمد، سود و ثروت، بيشتر از آن است كه كفايت درآمد و ثبات آن را براي 

بلندپايگان محلي (و شايد مقامات منطقه اي) تأمين كند.
افزون بر اين، پايه  ماليات بر درآمد و سود، به شدت به وضعيت اقتصاد محلي وابسته است و به همين دليل 
ممكن است اصول كفايت و ثبات را برآورده نسازد. كنترل محلي اين سه گونه ماليات مي تواند مديريت تقاضاي كل 
به دست دولت مركزي را دشوار كرده، كاهش سطح كل ماليات هاي ملي را نيز در موارد ضروري با مشكل روبه رو 
سازد. در نهايت بايد توجه داشت كه گرد آوري ماليات در محل كار، الزم نيست با محل اقامت متناظر باشد و محل 

كار و اقامت مي تواند در حوزه  عمل دو دولت محلي متفاوت جاى گيرد.
ب ـ ماليات محلي بر فروش

نرخ هاي  اين،  بر  افزون  دارد،  را  ثروت  بر درآمد، سود و  ماليات  اداري  بر فروش همان مشكالت  ماليات    
به نسبت باالي ماليات كه از سوي يك مقام محلي و در يك منطقه  كالنشهري وضع مي شود، افراد را به خريد 
نيازمندى هاى خود از نواحي همسايه تشويق خواهد كرد. هر اندازه حوزه  جغرافيايي مقام محلي كه ماليات باال 
آنكه،  اثر دربردارد: نخست  اين مسئله دو  بيشتري خواهد داشت.  اهميت  اين عامل  باشد،  وضع كرده، كوچكتر 
ماليات  به مقامات محلي ديگر مي شود.  ماليات  مالياتي خواهد شد و دوم، موجب صدور  موجب كاهش درآمد 
بر فروش آنها را اكنون بيش از پيش، خريداران غيرمقيم مى پردازند. در تمام  موارد باال، ناكارايي تخصيصي بروز 
به سطوح  نمي پردازند،  را  كامل تصميمات خود  هزينه   اينكه  بر  آگاهى  با  رأي دهندگان محلي  زيرا  كرد.  خواهد 

باالتري از خدمات رأي خواهند داد.
از اين رو، ماليات بر فروش، براي مقامات استاني مناسب تر از مقامات محلي (شهرداري ها) است. با اين همه، 
ماليات محلي بر فروش، برخالف ماليات محلي بر درآمد، خيلي آشكار و قابل رديابي نيست و پرداخت ماليات در 
قيمت خرده فروشي پنهان است. حتي اگر مبلغ  پرداخت ماليات بر فروش، روي برگه هاى فروش ثبت شود، دور 
از ذهن است كه خريداران، كل مبلغ ماليات بر فروشي را كه در طي سال مي پرازند، محاسبه كنند. افزون بر اين، از 
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نظر اداري وضع ماليات پيچيده خواهد بود (يعني كنترل خريدها در تمام فروشگاه ها دشوار است)؛ مقدار ماليات به 
صورت يكنواخت به خانوارها تعلق نخواهد گرفت (خانوارهاي بزرگ مصرف باالتري دارند و خانوارهاي تك نفري 

مصرف كمتر) و برخي از كاالها از پرداخت ماليات معاف خواهند بود ولي كاالهاي ديگر نه.
ج ـ ماليات محلي بر امالك

محلي  ماليات  مشمول  مشترك  صورت  به  جا  همه  در  تقريبًا  مستغالت،  كلي  طور  به  و  ساختمان  و  زمين 
زمين  ماليات   .(Youngman and malme, 1994) ناميده مي شوند  امالك23  ماليات  اغلب  ماليات ها  اين  مى شوند. 
تأمين  به خوبي  را  ماليات هاي محلي  درباره   پيش گفته  ماليات هاي ديگر، هشت اصل  با  و مستغالت در سنجش 

مي كند.
سياستمداران محلي و ديوانساالران، اغلب افزايش نرخ ماليات بر مستغالت مسكوني را دشوار مى دانند. مقاومت 
كساني كه ماليات بر مستغالت را مي پردازند، نتيجه  اجتناب ناپذير قابليت رؤيت باالي اين گونه ماليات است كه بدون 
آن توان حسابدهي، تضمين نخواهد شد. در غير اين صورت ائتالف هاي توزيعي شكل مي گيرد و ديوانساالرانى كه 
در پى بيشينه كردن بودجه  مى باشند، به سادگي در راستاى منافع خود مخارج شهرداري را افزايش خواهند داد. ماليات 

بر مستغالت، بازدهي پايدار دارد و دليل آن اينست كه اغلب متأثر 
از افت وخيز كوتاه مدت در فعاليت اقتصادي نيست. پايه  مالياتي 
امالك مسكوني، در عمل جابجايي پذير نيست و نمي توان آن را 
از جايى كه نرخ ماليات باالست، به محلي كه در آن نرخ ماليات 

پايين است انتقال داد.
تنها اصلي كه ماليات مستغالت در برآورده كردن آن، با مشكل 
روبه روست، اصل عدالت، مبتني بر توانايي پرداخت است. سود 
شركت ها به صورت مستقيم به ارزش امالك مشمول ماليات آنها 

بستگي ندارد. درباره  امالك مسكوني نيز با آنكه رابطه  همبستگي نيرومندى ميان درآمد شخص (يا خانوار) و ارزش 
مسكن وى وجود دارد، اما موارد خالف آن بسيار است. مالكيت يك خانه گران قيمت مي تواند بيانگر درآمد گذشته 
باشد نه درآمد حال. اين مطلب درباره  بيشتر افراد بازنشسته صادق است. هم چنين ممكن است برخي از خانوارهاي 
برخوردار، مسكن ارزان قيمت ملكي يا اجاره اى را ترجيح دهند. از اين رو، برآورده كردن برابري افقي و عمودي، 
هر دو، دشوار است. در حالي كه تقريبًا در تمام  كشورها، ماليات بر امالك به دولت هاي محلي اختصاص يافته است، 

مالحظات مربوط به برابري، مانع از آن مي شود كه بار مالي زيادي از راه وصول اين نوع ماليات تحميل شود.
با وجود مشتركات بسيار، ماليات يكجا بر زمين و ساختمان، تفاوت هاي درخور توجهي ميان كشورها در شيوه  
(زمين،  ماليات  مشمول  اموال  دارد:  بستگى  عوامل  اين  به  عمده  طور  به  تفاوت ها  اين  دارد.  وجود  ماليات  وضع 
يا  (ارزش سرمايه اي  مالياتي  پايه   ارزيابي  آن)؛ چگونگى  كار و جز  و  دارايي هاي صاحبان كسب  ساختمان، ساير 
بنيادي  استيجاري مستغالت)؛ معافيت طبقات گوناگون مستغالت (كشاورزي،  ساختمان هاي دولتي، ساختمان هاي 
خيريه و جز آن) و فاصله زماني ارزيابي امالك؛ و اينكه در چه سطحي از دولت (دولت مركزي، منطقه اي يا محلي) 

پايه و نرخ ماليات تعيين مي شود. 

تقريبًا  مستغالت،  كلي  طور  به  و  ساختمان  و  زمين 
در همه جا به صورت مشترك مشمول ماليات محلي 
ناميده  امالك  ماليات  اغلب  ماليات ها  اين  مى شوند. 
با  سنجش  در  مستغالت  و  زمين  ماليات  مي شوند. 
درباره   پيش گفته  اصل  هشت  ديگر،  ماليات هاي 

ماليات هاي محلي را به خوبي تأمين مي كند
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3ـ اقتصاد بهاي خدمات شهرداري
  در چهارچوب تحليل اقتصادي، انتظار مي رود به ماليات هاي محلي و كمك هاي بالعوض دولت، براي تأمين 
از كساني  را  بهاي خدمات شهري  نتوان  بازار24  دليل شكست  به  كه  توجه شود  زمانى  هزينه هاي شهرداري  مالي 

دريافت كرد كه از اين خدمات برخوردار مي شوند.
هنگامى عرضه كنندگان خدمات، در برابر بهره وران آن، حساس خواهند بود كه درآمد عرضه كنندگان به صورت 
مستقيم وابسته باشد به حجم استفاده از خدماتي كه ارائه مي دهند. اين شيوه  تأمين مالي، انگيزه  كافي براي عرضه  

خدمات به ميزان مورد تقاضا و كيفيتي در حد انتظار به وجود مي آورد. 
3ـ1ـ ابعاد نظري موضوع

  رابطه  ميان پرداخت و خدمت ارائه شده، از ديد پوشش هزينه  تمام شده خدمت مي تواند بسيار متفاوت باشد. 
دست كم بخشي از اين تفاوت را از ديد نظري مي توان در جايي كه هدف بيشينه كردن كارايي تخصيصي است، 

توجيه كرد.
از  را  افراد  نمي توان  موارد  گونه  اين  در  كه  آن  دليل  به  شوند.  عرضه  رايگان  بايد  عمومي25  خالص  كاالهاي 
برخورداري از اين خدمات بازداشت و همواره كساني خواهند بود كه از مزاياى سواري مجاني26 بهره مند شوند. اما 
برخالف كاالهاي خالص عمومي، كاالهاي خالص خصوصي، هم در مصرف رقيبند27 و هم مي توان كسانى را كه 
هزينه آن را مي پردازند از افرادي كه آن را نمي پردازند جدا كرد. دراين باره اگر قرار باشد كارايي تخصيصي حفظ 
شود بهاي خدمات بايد دربردارنده  هزينه  آن باشد. شمار اندكى از خدمات شهرداري در زمره  كاالهاي خالص عمومي 
قرار مي گيرد، اغلب اين خدمات به صورت كاالهايي هستند كه آميزه اي از كاالي عمومي و خصوصي  مى باشند و 
خدمات پيش گفته داراي آثار خارجي28 مثبت  يا از خصلت كاالي ارزشمند29 برخوردارند. اين ويژگى ها تنها پرداخت 
يارانه براي بخشي از بهاي خدمات را توجيه مي كند. درباره  خدماتي كه موجب آثار خارجي يا سرريز30 مي شوند، 
مبلغ يارانه بايد به صورت مستقيم  به ارزش ريالي مربوط شود كه از مصرف خدمات به دست كسى نصيب ديگران 
مي شود. به همين ترتيب، درباره كاالهايي كه ارزشمند31 بشمار مي روند، ارزش يارانه بايد متناسب با تفاضل ارزش 

واقعى كاال و ارزش گذارى كاال توسط مصرف كننده نزديك بين باشد. 
خدمات  ارائه   از  حمايت  براى  كه  يارانه اي  مبلغ  براي  كه  مي سازد  روشن  را  نكته  اين  نظري  مالحظات  اين 
شهرداري پرداخت مي  شود بايد حدومرزى قائل شد. اين مالحظات نظري هم چنين پرداخت يارانه را از ديد تأمين 
تخصيص كارآمد منابع، جدا از مسائل برابري مبتني بر توانايي پرداخت، توجيه مي كند. تعيين مبلغ يارانه اي كه براي 
بيشينه كردن كارايي تخصيصى بايد پرداخت شود، مسئله اى  عملي است. اما در عمل محاسبه  ارزش پولي آثار خارجي 
مثبت و كاالهاي ارزشمند دشوار است. هرچند كه نسبت يارانه اي كه به هر خدمت بايد تعلق گيرد، جاى ترديد دارد، 

اما اين نكته روشن است كه تعرفه هايي را مي توان براي بيشتر خدمات شهرداري وضع كرد.
بدين ترتيب با بازگشت به نظريه  اقتصادي، مي توان نتيجه گرفت كه شهرداري ها بايد براي بيشتر خدمات خود 
تعرفه وضع كنند و اين تعرفه ها مبتني بر معيار هزينه  نهايي درازمدت باشد. با اين همه چنين به نظر مي رسد كه در 

.(Baily, 1999) كشورهاي پيشرفته،  نظريه  اقتصادي،  در شيوه  به كارگيرى تعرفه ها تأثير كمى داشته است
دو مفهوم مختلف در زمينه  وضع تعرفه  خدمات مطرح است. اين دو مفهوم در زير تشريح خواهد شد:
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3ـ2ـ وضع تعرفه در رابطه با هزينه ها
  نظريه  قيمت گذاري در بخش عمومي توصيه مي كند كه قيمت ها برابر با هزينه  نهايي درازمدت تعيين شود (يعني 
برپايه افزايش سرمايه  الزم در درازمدت به اضافه هزينه هاي كنونى)؛ تا كارايي تخصيصي به دست آيد. اين قاعده  
قيمت گذاري، محصول به دست آمده از منابع مولد  معين را بيشينه مي سازد و هم چنين با توزيع آن محصول (برپايه  
تمايل به پرداخت هزينه هاي اضافي توليد آن محصول) همخوان است. بنا به تعريف، اين قاعده رفاه اقتصادي را نيز 
بيشينه مى كند. فاصله گرفتن از اين قاعده، زماني مجاز است كه با ظرفيت اضافي روبه رو باشيم؛ يعني در جايي كه 
تقاضاي محصول كمتر از عرضه  آن است. در اين گونه موارد قيمت ها بايد با هزينه  نهايي كوتاه مدت (تنها هزينه هاي 
كنونى) برابر باشد. اما ايراد اين روش آنست كه اگر اضافه  ظرفيت دائمي باشد، نمي توان بعد از فرسودگى اقتصادي 

تأسيسات موجود، آن را با تأسيسات جديد جايگزين كرد.
تعرفه  بهينه  دو بخشي، هم جزء ثابت (براي جبران هزينه هاي سرمايه اي)  و هم جزء متغير (براي جبران هزينه هاي 
جاري)  دارد. اين شيوه براي قيمت گذاري خدمات عمومي32 در شهرها بسيار مناسب است و از آن راه مي توان ميان 
هزينه هاي تأمين تقاضاي خدمات در زمان بيشينه  مصرف33 و در دوره هايي كه مصرف بيشينه نيست، جدايى قائل 

شد.

با اين حال بايد توجه داشت كه قيمت گذاري برپايه  هزينه   نهايي، هم از ديد نظري و هم از ديد عملي ايراد 
تنها يكي  نبود اطالعات الزم،  به دليل  نهايي  برپايه  هزينه   اقتصاددانان دريافته اند كه قيمت گذاري  دارد. مدتهاست 
از اشكال ناقص قيمت گذاري است (Bird,1976). اطالعات هزينه اي شهرداري ها اغلب منابع و مصارف وجوه را 
نشان مي دهند و هزينه هاي كنونى و هزينه هاي جايگزيني يا هزينه هاي فرصت را منعكس نمى كنند. محاسبه  هزينه  
به قيمت دفتري دارايي ها در شرايط تورمي و هم چنين كاربرد روش خطي فرسودگى كه موجب كمتر  استهالك 
نشان دادن هزينه ها در سال هاي اوليه مي شود، بردامنه  مشكل مي افزايد. هزينه هاي باالسري، يك كاسه كردن هزينه  
وام ها، استفاده از روش هاي به اصطالح «حسابداري خالق» و ديگر كارهاى دلخواه موجب مي شود كه نتوان برپايه  

حساب هاي شهرداري به هزينه  اقتصادي خدمات پي برد.
گذشته از اين، اگر قرار باشد قيمت گذاري برپايه  هزينه  نهايي، تخصيص منابع را به شيوه  بهينه نخست تضمين 
نمايد، بايد روابط متقابل دوسويه  ميان كاالها و خدمات جانشين و مكمل (مانند مسكن عمومي و خصوصي درباره  
كاالهاي جانشين و راه ها و خودروها درباره  كاالهاي مكمل) و تأثير تغييرات قيمت ها بر درآمدهاي واقعي و از آن 
راه بر تقاضا براي كاالها و خدمات نيز در نظر گرفته شود (Feldstine, 1972 and Bradford, 1970). با توجه به 
نكات باال امروزه دريافته اند كه قيمت گذاري برپايه  هزينه ها قاعده  كارآمدي نيست، بلكه تنها روشي است براي جبران 

اد ا ل ع د د از ه ي نظ د د از ه ا ن نه ه ه ا ي تگذا ق كه داشت ه ت د ا ال ا ا

مي گيرد،  قرار  عمومي  خالص  كاالهاي  زمره   در  شهرداري  خدمات  از  اندكى  شمار 
و  عمومي  كاالي  از  آميزه اي  كه  هستند  كاالهايي  صورت  به  خدمات  اين  اغلب 
خصلت  از  يا  مثبت   خارجي   آثار  داراي  پيش گفته  خدمات  و  مى باشند  خصوصي  
كاالي ارزشمند  برخوردارند. اين ويژگى ها تنها پرداخت يارانه براي بخشي از بهاي 

خدمات را توجيه مي كند
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هزينه ها و اين شيوه يك مفهوم است نه يك سياست قيمت گذاري.
آرمان كارايي كه در قيمت گذاري برپايه  هزينه  نهايي دنبال مي شود، تنها در الگوهاي مكانيكي رياضي مي تواند به 
كار آيد. در اين الگوها عامالن اقتصادي به صورتي برنامه ريزي شده اند كه در درون اقتصاد رقابتي و در چهارچوب 
خدمات  درباره   وضعيت  اين  است  روشن  مي كنند.  كار  شده اند  تعريف  خوبي  به  كه  هزينه اي  و  مطلوبيت  توابع 

شهرداري كه در آن تعرفه  خدمات از راه فرايند سياسي ـ ديوانساالرى تعيين مي شوند، مصداق ندارد.
3ـ3ـ  ارتباط تعرفه ها با منافع

شناسايي و تخمين ارزش منافع به دست آمده از خدمات شهرداري، حتي از تعيين هزينه  واقعي اقتصادي اين 
خدمات دشوارتر است. شناسايي و اندازه گيري محصول، مصرف و منافع دريافت شده، بسيار دشوار است. محصول 
هميشه با مصرف يكسان نيست. براي نمونه، مي توان از اضافه ظرفيت مدارسي ياد كرد كه با كاهش شمار شاگردان 
خود روبه رو هستند. سياستمداران و ديوانساالران، ممكن است ارزش خدمات ارائه شده را بيش از واقع ارزيابي 
كنند. هم چنين پيش از مصرف برخي از خدمات به دست افراد، نمي توان سودهاى حاصل از آنها را برآورد كرد (براي 
نمونه، خدمات اطالعاتي كه در كتابخانه هاي همگانى ارائه مي شود). هم چنين منافع خالص با منافع ناخالص تفاوت 
دارد؛ به عنوان نمونه، در برآورد منافع خالص حاصل از بهره بردارى از تأسيسات ورزشي، بايد هزينه رفت وآمد به 
اضافه  هزينه  ساعات از دست رفته در رفت وآمد را از منافع ناخالص كسر كرد. درباره  كاالهاي همگانى مانند روشنايي 

گذرگاه ها، دفع پسماند و برقراري نظم و قانون با مسئله  سواري مجانى روبه رو مي شويم.
3ـ4ـ تعرفه ها و ارائه  جمعي خدمات 34

بسياري از هواداران كاربرد بيشتر بهاي خدمات، اين تعرفه ها را در عمل بديلي براي كار جمعي مي بينند. آنها 
تعرفه ها را بازتاب نيروهاي بازار آزاد مي دانند و آن را بخشي از راهبرد محدود كردن مرزهاي دولت مى پندارند 
(Harris and Seldon, 1978). اين سناريو، پيامد منطقي پافشارى فزاينده بر كارايي اقتصادي و پيشبرد آن تا مرز 
حذف كامل بسترهاي نهادي، قانوني و ليبرال دموكراتيِك (آزاديخواه ـ مردمى) حكومت محلي است. در اين معني، 
از  برآمده  به مسائل  تنظيم گر  از حكومت محلي است و آن را بسان واكنش يك  اين رويكردي بسيار تنگ نظرانه 
اين  است.  بازار  از شكست  مهمتر  احتماالً  دولت  رويكرد، شكست  اين  به موجب  مي دهد.  كاهش  بازار  شكست 
ديدگاه، بازار آزاد را با ارائه  خدمات به دست دولت به گونه اى مى سنجد كه از ديد روش شناسي معتبر نيست و خروج 
شركت هاي نوين بخش خصوصي را از تكاپوى اقتصادي به دليل ناكارايي هاي بازار كه برآمده از هزينه هاي مبادله35 
است، ناديده مي گيرد. سنجشى كه از ديد روش شناسي معتبر است، عبارتست از: سنجش ميان عرضه  خدمات توسط 
دولت با عرضه  همان خدمات به دست شركت هاي بخش خصوصي. با اين همه بايد اين نكته را پذيرفت كه شكست 

بازار، مسئله اي جدي است كه خود برآمده از شكست انتخاب جمعي36 است.
در سطح ملي، بخش بزرگي از توزيع مجدد درآمدها  از راه ارائه  خدمات صورت مي گيرد و نكته  ديگر اين است 
كه تعهد پرداخت ماليات به تناسب بهره مندى از خدمات شهري تغيير نمي كند؛ از اين رو چنين نتيجه گيري مي شود 
تا  پيدا مي كنند  انگيزه  اعم)  به طور  فعاليت شهرداري ها (و حكومت هاي محلي  از گروه ها در محدوده   برخي  كه 
مصرف خود را از خدماتي كه به سود آنهاست، افزايش دهند. اين گروه ها به خوبي مي دانند كه تأمين مالي عرضه  اين 
خدمات، از راه افزايش ماليات هايي انجام خواهد گرفت كه جامعه  شهري متكفل پرداخت آنهاست. بنابراين در شيوه  
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تأمين مالي جمعي خدمات از راه ماليات، انگيزه اي دروني براي گسترش خدمات و پخش مجدد آن نهفته است.
پيدا  نهفته اى  باشد) نقش  ناقص  از ديد نظرى  اگر  بهره مندان (حتي  از  اينجاست كه گرفتن تعرفه  خدمات  در 
مي كند. در هر حال بايد توجه داشت كه وضع تعرفه  خدمات روش مؤثري براي دستيابي به صرفه  جويي و دستيابى به 
كارايي نيست. تأثير فوري گرفتن بهاي خدمات، توزيع مجدد درآمد به صورت نقدي (اگر تقاضا بي تغيير باقي بماند) 
يا به شكل جنسي (اگر تقاضا كاهش يابد) يا آميزه اى از دو حالت خواهد بود. نمي توان كارايي را يكباره بهبود بخشيد. 
افزون بر اين، برقرار كردن تعرفه براي خدمات، مي تواند تنها به شكل گيري مجدد ائتالف هاي توزيعي37 بينجامد. اين 
ائتالف ها به طور عمده به همان صورتي رخ مي دهد كه تغيير در وضعيت بازار مي تواند به توزيع مجدد  قدرت و نفوذ 
شركت ها بينجامد، بدون آنكه آنها را از ميان بردارد. به زبان ساده تر، نظريه  انتخاب عمومي نتوانسته سياست و كار 
قيمت گذاري خدمات را در چهارچوب تحليل خود وارد سازد. اين نظريه تنها تا جايي پيش مي رود كه بگويد وضع 

تعرفه براي خدماتي كه پيشتر رايگان عرضه مي شد موجب خريد رأي يا تشويق گسترش خدمات نمي شود.
اين باور بسيار ساده انگارانه است كه بتوان تعرفه هايي را برقرار كرد كه از ديد كارايي تخصيصي اثر مثبت دارند 

و به بهبود در خور توجه كارايي مى انجامد.
مدل نيسكانن (Niskanen) درباره  آفرينش امپراتوري ديوانساالر، اين نكته را آشكار مي سازد كه اگر تعرفه اي كه 
از مصرف كننده  خدمات دريافت مي شود توانايي ديوانساالرى را در گرفتن بخشي از رانت اقتصادي كه محصول آن 

به وجود مي آورد، كاهش ندهد، نمي توان استدالل كرد كه تعرفه موجب افزايش كارايي مي شود.
اندازه  خدمات  از  بيش  توليد  براي  توانايي شهرداري،  بر  است،  مديران شهرداري  نظر  مورد  كه  آرمانى  تعرفه  
شهري به هزينه  گزاف، تأثيري نخواهد داشت. به ويژه آن كه وضع تعرفه موجب كاهش تقاضاي خدمات شهري 
نخواهد شد و به همين سبب درآمد اختصاصي اضافي (به ميزاني بيش از درآمد به دست آمده از ماليات) را براي 
شهرداري تأمين خواهد كرد و همين كار مي تواند انگيزه اي براي گسترش خدمات شود. وضع تعرفه هاي گران و 
زورگويانه از ديد عرضه كنندگان خدمات بيشتر پذيرفتني است، زيرا ديوانساالران مشاغل خود و يا چشم انداز باال 
كشيدن خود را به مخاطره نمي اندازند. شايد وضع تعرفه ها بر پايه  مالكيت مستغالت شهري به همين دليل باشد. از 
اين رو استفاده  گسترده تر از تعرفه هاي خدمات شهري، بايد از ديد ارتقاي منافع گروه هاي مسلط نيز ارزيابي شود 

.(Wanger, 1991)
نظريه   در چهارچوب  توزيعي39  ائتالف هاي  و  مبادله38  هزينه هاي  نظريه هاي  تلفيق  كه  مى رسد  نظر  به  چنين 
دهد.  دست  به  تقاضا  سمت  و  عرضه  سمت  تأثيرات  تلفيق  براي  جامعي  و  يكپارچه  ابزار  عمومي40  انتخاب 
تعرفه هايي كه به قصد افزايش كارايي تخصيصي وضع مي شوند ممكن است توسط كساني كه آن را اداره مي كنند، 
دست كاري شوند. از اين طريق، آنان مطلوبيت ديوانساالران را به حداكثر مي رسانند و منافع ائتالف هاي توزيعى 

را تضمين مي كنند.
3ـ5ـ كسب عدالت از راه معافيت ها و تخفيف ها

هر چند تعرفه براي كسب كارايي اقتصادي به كار مي رود، اما الزم است با مفهوم عدالت نيز سازگار باشد. به 
ويژه اين مسئله از ديد توانايي پرداخت اهميت دارد. به زبان ساده، تعرفه  خدمات شهرداري، مي تواند كسانى را كه 
درآمد پاييني دارند و از عهده  پرداخت تعرفه هاي وضع شده بر نمي آيند در وضعيت دشواري قرار دهد. از اين رو 
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دادن معافيت ها و تخفيف الزم به گروه هاي آسيب پذير، جزء جدايي ناپذير تعيين تعرفه هاست. از اين روش دو هدف 
ناسازگار كارايي و عدالت تا اندازه اى برآورده مي شود. دو شكل اصلي براي معافيت و تخفيف وجود دارد:

ـ معافيت ها و تخفيف هاي جمعي41 و 
ـ معافيت ها و تخفيف هاي موردي.

3ـ6ـ روش هاي ديگر وضع بهاي خدمات شهري
گرفتن بهاي خدمات شهري بايد كاركردهاي بسيار گونا گونى داشته باشد و تنها در خدمت كارايي تخصيصي 
نباشد. اين كاركردها عبارتند از: افزايش درآمد؛ پوشش هزينه ها؛ برآورده كردن نياز هدف هاى مالي يا نرخ بازده  مورد 

نياز براي دارايي ها؛ كنترل بهره مندى بي رويه از خدمات شهري و هدفمند كردن يارانه ها و تعقيب هدف عدالت.
تعرفه ها اغلب بر پايه  هزينه هاي حسابداري وضع مي شوند كه در گفتارهاى پيش، درباره  نارسايي هاي آن بحث 

شد. انتخاب هايي كه در اين زمينه وجود دارد به شرح زير است:
ـ وضع تعرفه برپايه  هزينه هاي متغير، كه تمام يا بخشي از هزينه هاي جاري خدمت معين را پوشش مي دهد؛

ـ وضع تعرفه بر پايه  پوشش بخشي از هزينه هاي باالسري كه تمام هزينه هاي جاري و نسبتي از هزينه هاي ثابت 
را پوشش مي دهد و

ـ وضع تعرفه با منظور كردن تمام هزينه هاي ثابت و متغير.
بايد توجه داشت كه اين معيارهاي حسابداري براي هزينه ها، معيارهاي هزينه  اقتصادي نيستند. ديگر قواعد وضع 

تعرفه براي خدمات شهري كه كم و بيش بر پايه  منافع حاصل از خدمات قرار دارند (نه هزينه آنها) عبارتند از:
ـ تعرفه هاي متداول در شهرهاي ديگر بدون در نظر گرفتن تفاوت در هزينه ها و گروه مشتريان و

ـ تعرفه هايي كه جهت  گيري آنها به سمت تقاضا است و با بازگشت به بديل هاي موجود در بخش خصوصي 
تعيين مي شود.

هريك از روش هاي باال را مي توان به تنهايي يا با هم براي تعيين تعرفه  خدمات شهري به كار برد. 
آثار  نتيجه  وجود  در  بازار  درجه  شكست  برحسب  را  اقتصادي، خدمات  نظريه   برپايه   منافع:  توزيع  رويكرد  ـ 
خارجي و اثرات سرريز در مصرف و توليد رده بندي مي كند. خدماتي كه منافع آن تنها نصيب جامعه  شهري مي شود 
(كاالي خالص عمومي)، به صورت مستقيم با يارانه تأمين مالي شده و خدماتي كه تنها منافع آن به بهره وران تعلق 
مي گيرد، به صورت مستقيم با تعرفه  دريافتي از مصرف كننده، تأمين مالي مي شود. نمونه  مورد نخست عبارتست از: 
كاالهاي عمومي كه بازشناسى بهره وران آن دشوار است و كاربرد آن به دست يك شخص با مصرف ديگران منافات 
ندارد، مانند: روشنايي گذرگاه ها، گرد آوري زباله و پسماندهاي شهري، و نمونه  مورد دوم، عبارتست از: كاالهاي 
خصوصي كه مصرف هم زمان آن به دست دو نفر ناممكن است و مصرف يكي با مصرف ديگري منافات دارد، مانند: 
با يك قاعده  از كتاب ها و اسناد كتابخانه براي مصرف شخصي.  از زمين ورزشي و رونوشت بردارى  بهره بردارى 
سرانگشتي مى توان گفت: خدماتي كه سود آنها به جامعه بيش از سود استفاده كنندگان آن است، يارانه اي معادل 75 
درصد دريافت خواهند كرد. به همين ترتيب، خدماتي كه سود آنها براي استفاده كننده بيشتر از جامعه است يارانه اي 
برابر 25 درصد دريافت خواهند كرد و به خدماتي كه يكسان به جامعه و استفاده كننده سود مي رسانند، يارانه اي به 

.(Smith, 1986) ميزان 50 درصد تعلق خواهد گرفت
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ـ رويكرد طبقه بندي خدمات: ازآن جا كه اين رويكرد از پايه مبتني بر تحليل سياست اجتماعي است و خدمات را 
به «نيازهاي اساسي»، «حمايتي» و «امكانات رفاهي» يا «تسهيالت» رده بندى مي كند، به روش اول شباهت دارد. تمام 
خدماتي كه در رده  نيازهاي اساسي قرار مي گيرند (مانند مراقبت هاي اجتماعي) از محل ماليات ها تأمين مالي مي شوند؛ 

از اين رو در نقطه  مصرف رايگان عرضه مي شوند. 
ـ ضابطه پرداخت يارانه بر پايه  تشخيص42: در اينجا قاعده اين است كه براي هر خدمتي، تعرفه  كامل وضع شود، 
مگر آن كه دليل خوبي براي عكس اين كار در دست باشد. اين رويكرد مبتني بر پيش فرضي به سود وضع تعرفه 

است؛ از اين رو پرداخت يارانه، تنها برپايه  تشخيص صورت مى گيرد.
ـ رويكرد استاندارد هاي حداقل: در اين رويكرد، ماليات بندي براي تأمين مالي حداقل سطح خدماتي كه به صورت 
جمعي تعيين شده به كار مي رود. بنابراين تعرفه ها بنا بر تشخيص براي تأمين مالي افزايش عرضه  خدمات به بيش از 

استاندارد هاي حداقل استفاده مى شود.
ـ رويكرد خدمات اساسي و غيربنيادين: خدمات مختلف و يا اجزاي آنها را مي توان به عنوان خدمات اساسي 
(رايگان عرضه مي شود) و غيربنيادين (همه  هزينه  آن دريافت مي شود) رده  بندي كرد. در اين رويكرد فرض مي شود 
كه اجزايي از خدمات هستند كه جزء ضروري آن خدمت به شمار مي روند و اجزاي ديگر ضروري نيستند. اين 
بريتانيا درباره  خدمات كتابخانه هاي همگانى، آن را توصيه كرده بود  اما دولت  ديدگاه هر چند جاى ترديد دارد، 

.(Baily,2000)
ـ رويكرد خدمات ارزش افزوده به سفارش مشتري43: در اينجا تعرفه تنها زماني گرفته مي شود كه استفاده كنندگان 
از خدمات شهري، با تشخيص خود، سطح و تركيب خدمات را سفارش دهند. به گونه اى ديگر مى توان گفت: يا 
شهرداري ها درباره  عرضه  خدمات قدرت انحصاري نداشته باشند يا از اين قدرت انحصاري براي محدودكردن عرضه  
خدمات استفاده نكنند. اين رويكرد از آن جهت با رويكردهاي ديگر تفاوت دارد كه در آن نه تعريف استانداردهاي 
بنيادين و نه ارزيابي هم ترازى منافعي كه نصيب فرد و جامعه  حداقل ضروري است نه تعيين خدمات اساسي و 

مي شود. 
پايه  يك فلسفه   بر  پيشتر بحث شدند،  پنجگانه اي كه  از رويكردهاي  باور دارد، هيچ يك   (Baily,1999) بيلي
منسجم، درباره  نقش تعرفه ها در ارائه خدمات حكومت هاي محلي، قرار ندارند. در رويكردهاي پيش گفته، تصميمات 
مربوط به عرضه و تأمين مالي به صورت مستقل از يكديگر ديده مي شوند، نه به صورت بخشي از فرايند يكپارچه  

تصميم گيري.
اقتصاددانان در توصيه هاي خود به دولت، بايد به شكست هاي بازار توجه كرده و هم چنين شكست هاي دولت را 
نيز در نظر آورند. اقتصاددانان تمايل دارند كه نقش حرفه اي خود را در فرايند حكومت، به صورت نقش كارشناساِن 
جدا از سياست، ارزش داوري ها، و ديگر عوامل ذهني و هنجاري قلمداد كنند. اما نلسن (Nelson, 1987)، استدالل 
مي كند كه با وجود ادعاي اقتصاددانان مبتني بر بي طرفي، آنان هواداران متعصب كارايي  هستند و بايد اين واقعيت 

را بپذيرند.
از اين رو، قاعده اي كه اقتصاددانان براي وضع تعرفه  خدمات پيشنهاد مي كنند و ناظر به بهبود كارايي است، بايد با 
فلسفه  گسترده تر ارائه  خدمت، چهارچوب هاي نهادي و هم چنين با ويژگى رفتاري خدمت دهندگان همخوانى داشته 
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باشد. بايد انحرافاتي را كه برآمده از شكست دولت است بازشناسند و ساختارهاي انگيزشي جبراني براي آن تعبيه 
كنند.

پرسش اساسي اين است كه كدام روش شناسى جدايى خدماتي (يا بخشي از خدمات) را كه بايد براي برآورده 
اين  تعيين مي كند.  افراد عرضه مي شود،  به سفارش  كه  را  اضافي  نيازهاي جمعي عرضه شود و خدمات  ساختن 
موضوع، از يك سو، يك مسئله  سياسي است و از ديگر سو يك مسئله  مديريتي. تصور اينكه مي توان به سادگي 
همه  خدمات را بررسي كرد و آنها را در دو دسته ارزش افزوده  سفارشي (تعرفه  قابل دريافت) و ساير خدمات (كه 
تعرفه از آنها گرفتنى نيست) قرارداد، نادرست است. مديران نقش اداره كننده و توسعه اي را ايفا مى كنند. نقش دوم، به 
مشخصات خدمات عرضه شده و هم چنين به مسئله  تأمين مالي آنها مربوط مي شود. به گونه اى ديگر مى توان گفت  
نامتمركز كردن مسئوليت بودجه اي، بايد با تفويض اختيار براي افزايش درآمد از راه ارائه  خدمات جديد همراه باشد. 

البته بايد مديران بتوانند ضرورت خدمات نوين را با توجه به هدف هاى هر يك توجيه كنند. اين تحوالت بايد:
ـ تحويل خدمات را بهبود دهد و استفاده از خدمات نوين را تشويق كند و آن را محدود نسازد؛

ـ از به كارگيرى تبعيض عليه گروه هاي اولويت دار پرهيز كند؛
ـ از كم رنگ كردن ويژگي هاي خدمات يا تغيير هدف هاى آنان دورى كند و

ـ همواره از اجبار براي پرداخت تعرفه و يا مستثني كردن كساني كه در گذشته از خدمات بهره مى برده اند، به 
دليل تغيير ترتيبات تأمين مالي، به دور باشد.

4ـ كمك دولت به شهرداري
كمك  به صورت  يا  و  غيرانتخابي)  (نامشروط،  عمومي  كمك  به صورت  مي تواند  شهرداري  به  دولت  كمك 
به  ارائه مي دهد  انواع خدماتي كه شهرداري  مالي  تأمين  براي  باشد. كمك عمومي  انتخابي)  يا  مشخص (مشروط 
تأمين خدمات  براي  بدون عوض مشخص،  ناميده مي شوند. كمك  نامشروط  اين كمك ها  اين رو  از  كار مى رود. 
مشخص يا پروژه  معين پرداخت مي شود و تنها در مورد همان خدمت يا پروژه هزينه كردنى است. به همين دليل 
اين نوع كمك ها را مشروط، انتخابي يا «تخصيص يافته» نيز مي گويند. در جايي كه دولت بخواهد شهرداري را به 
ارائه  خدمات مورد نظر خود و يا انجام پروژه هايي كه از ديد او اولويت دارد وادار كند به كمك هاي انتخابي متوسل 

مى شود. اين كمك ها براي دستيابي به يك يا چند هدف زير پرداخت مي شوند:
- براي تأمين مالي خدماتي كه شهرداري از سوى دولت تأمين مي كند؛

- به منظور تشويق تأمين خدماتي كه اثرات سرريز در خور توجهي دارند و
- براي تأمين مالي خدمات مورد نظر دولت مركزي، با رعايت استاندارد هاي الزم، (اين گونه يارى را «كمك 

حمايتي دولت به درآمد شهرداري» مي نامند).
اين گونه كمك ها براى دستيابى به عدالت افقي و عمودي، از راه طرح هاي برابرسازي مالي داده مي شود. عدالت 
با كسانى كه وضعيت يكساني دارند رفتارى همانند صورت گيرد. عدالت  بايد  استوار است كه  پايه  اين  بر  افقي 
عمودي نيز به اين معناست كه با كسانى كه در گروه هاي درآمدي متفاوتي جاى دارند، برپايه توان پرداخت آنها رفتار 

شود. به عبارت ديگر پس از ارائه  كمك دولت، وضعيت افراد فقيرتر بيش از افراد توانگر بهبود يابد.
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كمك مشخص را مي توان به صورت مبلغ مقطوع و يا درصدي از هزينه  شهرداري پرداخت كرد. در اين حالت 
كمك مالي مي تواند سقف معين و يا نامحدود داشته باشد.

به اين صورت كمك هاي همگانى مي تواند به صورت مقطوع يا وابسته به ميزان تالش مالياتي شهرداري باشد. در 
اين صورت،  هر چه درآمد مالياتي شهرداري بيشتر باشد، كمك بدون عوض بيشتري از دولت دريافت خواهد كرد. 

كمك بدون عوض همگانى نيز مانند كمك مشخص، مي تواند سقف معين و يا نامحدود داشته باشد.
كمك هاي بدون عوض همگانى را مي توان براي محدود كردن ماليات محلي، به ويژه در وضعيتي كه شهرداري 
متكي بر يك ماليات واحد غيرتصاعدي است، كه به بخش كمي از ساكنان شهر تعلق مي گيرد، به كار برد. پرداخت 
كمك به صورت همگانى اين امكان را به شهرداري مي دهد كه در تخصيص منابع خود ميان مصارف گوناگون آزادي 

عمل بيشتري داشته باشد.

 

4ـ1ـ اثرات كمك هاي بالعوض دولت
كمك هاي دولت، از راه افزايش درآمد واقعي شهروندان (اثر درآمدي) و يا از راه كاهش قيمت نسبي خدمات 
شهرداري (اثر جانشيني)، موجب افزايش خدمات شهرداري مى شود. در هر حالت شهروندان بر پايه  درآمد خود و 
كشش هاي قيمتي تقاضا رفتار خواهند كرد. زيرا با اعطاى كمك، درآمد واقعي افزايش مي يابد و تقاضاي بيشتري 
براي كاالها و خدمات بخش خصوصي پديد خواهد آمد. البته اين كار زماني رخ مى دهد كه اثر درآمدي بيشتر از اثر 
جانشيني باشد (زيرا در اينجا قيمت نسبي محصوالت بخش خصوصي افزايش مي يابد). بنابراين هنگامى كه كمك 
بدون عوض با هدف تشويق مخارج دولت محلي داده مي شود مي تواند موجب افزايش مخارج مردم بر روي كاالهاي 

بخش خصوصي و هم چنين كاهش ماليات شهرداري شود. در اينجا سه مفهوم كليدي وجود دارد:
ـ افزايش مستقيم خالص44: در جايي رخ مى دهد كه كمك (خواه همگانى يا مشخص) مخارج خدماتي را تأمين 

مالي كند كه در نبود آن كمك، آن خدمات عرضه نمي شد. اين اغلب هدف اصلي دادن كمك است؛

نمودار 1ـ گونه شناسي كمك بدون عوض دولت به مقامات محلي
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ـ افزايش غيرمستقيم خالص45: زماني رخ مي دهد كه كمك مشخص موجب افزايش مخارج شهرداري بر روي 
خدماتي به جز خدمت پشتيباني شده آن كمك بدون عوض شود. اين را مي توان پيامد ناخواسته كمك بدون عوض 

مشخص دانست و
ـ جابجايي46: در زماني رخ مي دهد كه به جاي آنكه كمك موجب كاهش ماليات شهرداري در زمان حال يا آينده 
شود، صرف هزينه بر روي خدمات اضافي شود. كمك هاي بدون عوض عمومي را مي توان براي محدود كردن ماليات 
محلي، به ويژه در جايي كه شهرداري متكي بر يك ماليات واحد است به كار برد؛ كه اثر آن غيرتصاعدي است و به 

گستردگى ميان ساكنان شهر پخش نشده است.
اگر اثر افزايش خالص مستقيم، كمتر از 100 درصد و بيش از صفر درصد باشد، آميزه اي از هر سه حالت باال 
امكان پذير خواهد بود. از اين رو روشن است كه اگر دولت مركزي به شهرداري ها كمك بدون عوض بدهد، نمي تواند 
مطمئن باشد كه اين كمك صرف خدمات شهري مورد نظر دولت خواهد شد. در پيش بيني اين الگوي نئوكالسيك، 
خواه يك كمك بدون عوض مقطوع به رأي دهنده مياني47 يا به شهرداري محل سكونت او پرداخت شود، تغييري به 
وجود نخواهد آمد. اين بدان سبب است كه فرض مي شود تصميمات شهرداري ترجيحات كامل رأي دهنده  منفرد را 
بازتاب مى كند. پرداخت كمك مقطوع به شهرداري بدان معناست كه به طور نامستقيم اين مبلغ به رأي دهنده  مياني 
پرداخت شده است. در هر دو حال اين رأي دهنده است كه درباره  تخصيص اين مبلغ ميان محصوالت بخش همگانى 

(خدمات شهري) و خصوصي تصميم خواهد گرفت.
گفتني است كه هرگاه كمك دولت وابسته به سطح تالش باشد (خواه اين كمك همگانى باشد يا مشخص)، 
پيش بيني اين مدل متفاوت خواهد بود. در اين حالت رأي دهنده  مياني هر چه بيشتر روي محصوالت شهرداري هزينه 

كند، كمك بدون عوض بيشتري به شهرداري تعلق خواهد گرفت. 
كمك مشخص و نامحدودي كه به صورت درصدي از هزينه  شهرداري پرداخت مي شود، بيش از كمك بدون 
از روش   پيروي  به  اين تحليل  افزايش هزينه  بر خدمات مشمول كمك مي شود.  عوض مشخص مقطوع، موجب 

Jackson and Brown (1990), King (1954) و Callisand Jones انجام مي گيرد.

به طور كلي انتظار مي رود كمك بدون عوض دولت به شهرداري موجب افزايش مخارج شهرداري بر خدمات 
شهري و يا موجب كاهش ماليات محلي شود. با فرض پايايى ديگر عوامل، چند برآيند از نظريه  كمك بدون عوض 

به دست مى آيد:
• نخست آن كه كمك عمومي مقطوع و كمك مشخص مقطوع اثر يكساني بر مخارج شهرداري خواهند داشت. 

به دليل آنكه اين دو، تنها اثر درآمدي دارند؛
دوم آنكه كمك هاي بدون عوض نامحدودي كه به صورت درصدي از هزينه  شهرداري پرداخت مي شوند،   •
در مقايسه با كمك هم ترازى كه به صورت مقطوع پرداخت مي شود، تأثير بيشتري بر مخارج شهرداري خواهند 

داشت. زيرا اين گونه كمك ها، هم اثر جانشيني دارند و هم اثر درآمدي و
• سوم آنكه اثر كمك هاي عمومي مقطوع بر مخارج شهرداري مانند اثر افزايش درآمد جامعه بر مخارج شهرداري 

است.
با اين همه بايد توجه داشت كه دستگاه پرداخت كمك، اغلب هدف هاى چندگانه و گاه ناسازگارى را دنبال مي كند 
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كه در ميان آنها، هدف افزايش مخارج شهرداري مي تواند كمترين اولويت را 
داشته باشد. با وجود ترجيح اقتصاددانان براي همخوانى تصميمات مربوط 
به مخارج شهرداري و سطوح ماليات محلي (براي بهبود كارايي تخصيصي)، 
احتمال ندارد كه تغييرات سطوح ماليات محلي از سالي به سال ديگر، تنها 
بازتابي از مخارج شهرداري باشد. اين مقصود، تنها زماني قابل دستيابى است 

كه كمك بدون عوض به صورت كامل از ميان رفته باشد.
اگر از هدف يكسان سازي مخارج سرانه  شهرداري ها در كل چشم 
بپوشيم (يا چنين كارى برحسب كل مخارج شهرداري ها ناچيز باشد)، 
پرداخت  عوض  بدون  كمك  بايد  چرا  كه  مي شود  مطرح  پرسش  اين 
شود. در اين صورت كمك هاي بدون عوض مشخص، همچنان كاركرد 
براى  معين،  خدمات  گسترش  موجب  كمك ها  اين  و  داشت  خواهد 
خنثي كردن شكست بازار خواهد شد. به جز اين مورد، تنها توجيه براي 
پرداخت كمك بدون عوض دولت آن است كه اين كمك ها در گذشته 
همواره پرداخت مي شده اند و ماليات محلي به عنوان تنها منبع تأمين مالي 
انواع خدمات شهرداري كافى نيست و اين خود، گوياى آنست كه راه 
حل حساب دهي محلي نه در شكل كمك بدون عوض بلكه در شكل 

ماليات بندي محلي نهفته است.
ماليات محلي موجب  از راه  تأمين مالي كامل هزينه هاي شهرداري 
برانگيختن حساب دهي محلي به خاطر خود آن خواهد بود، زيرا در اين 
صورت ضابطه شكست بازار و اثر سرريز ناديده گرفته مي شود. اين كار 
براي  اجتماعي  ديد  از  پذيرفتنى  استاندارد هاي  گرفتن  ناديده  قيمت  به 

خدمات همگانى در تمام  بخش هاى كشور نيز تمام خواهد شد.
گفتني است كه اگر نسبت كمك بدون عوض به ماليات هاي محلي 
به ميزان درخور توجهي باال باشد، مسئله  حساب دهي زير سئوال مي رود. 
هم چنين نبايد ميان اعطاي كمك بيشتر دولت با دستيابى به برابري بيشتر 
در مخارج سرانه  نيازها و منابع، آشفتگى پديد آيد. كمك بيشتر دولت 
در  شهرداري  كمتر  قدرت  و  محلي  كم  به حسابدهي  مي تواند  مركزي 

زمينه  به كارگيرى تشخيص هاي سياستي مستقل بينجامد.
سرانجام بايد توجه داشت كه اقتصاددانان نئوكالسيك چنين استدالل 
در  انتخاب  آزادي  راه  از  محلي  حسابدهي  حقيقي  آزمون  كه  مي كنند 
چهارچوب نظام بازار رقابتي صورت مي گيرد نه از راه مصرف اجباري 

خدمات شهرداري و پرداخت اجباري هزينه  آن.

پى نوشت ها:
1- Perfect Mapping

2- Fiscal Equivalence

3- Spillover

بازار  با شكست  دارد  بيروني وجود  پيامدهاي  4ـ در جايي كه 
مواجه خواهيم بود. براي رويارويى با اين وضع توصيه مي شود 
صورت  اين  به  پيگويي  بهينه  يارانه   شود.  پرداخت  يارانه هايي 
بايد  يا خدمت  برابر هر واحد كاال  يارانه در  تعيين مي شود كه 

سود نهايي پيامدهاي بيروني در سطح توليد كارآمد باشد.
5- Assignment of Functions

6- Richard Musgrave

7- Tiebout

8- Paul Samuelson

9- Ronald Mckinnon

10- Public Choice

11- Niskanen

12- Hernan Buchanan

13- James Mcgill Buchanan

14- Principal

15- Double Budget Constraint

بهبود  را  اجتماعي  رفاه  منابع،  كاربرد  تغيير  با  بتوان  اگر   -16
بخشيد، مي توان گفت از كارايي پارتو فاصله داشته ايم. زماني كه 
نتوان رفاه يك فرد را بدون كاهش رفاه فرد ديگري افزايش داد 
مي گوييم در وضعيت كارايي پارتو قرار داريم. پارتو اقتصاددان 

ايتاليايي اولين بار اين قضيه را مطرح كرد.  
17- Crowding-Out Effect

18- Equity

19- Assigned Revenues

20- Benefit Model of Local Government 

Finance

21- Trade- Off

22- Spillover

23- Property Tax

24- Market Failure

25- Pure Public Goods

26- Free Riders

27- Rival

28- Externalities

29- Merit Goods

30- Spillover
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31- Merit Goods

32- Public Utility

33- Peak

34- Collective Provision of Services

35- Transaction Costs

36- Public Choice

37- Distributional Coalitions

38- Transaction Costs

39- Distributional Coalitions

40- Public Choice

41- Categorical

42- Subsidy-By-Default

43- Customized Value-Added

44- Direct net Additionally

45- Indirect net Additionally

46- Displacement

47- Median
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تأميـن مالـي
شهـرداري ها

ضرورت كمك هاى 
بالعـوض دولــت 
بـه شـهــردارى ها 
سيسـتـم  (مطالعــه 
كنونى كشور فرانسه)
 نگار فتح اهللا زاده
دانشجوى دكترى حقوق مالى
دانشگاه سوربون ـ پاريس

چكيده
تدوين قوانين مربوط به تمركززدايى ادارى و مالى در كشور فرانسه، 
تأثيرات قابل توجهى بر توسعه زندگى شهرى و رشد اقتصادى حاكم بر 
آن داشته است. به ويژه در اواخر دهه 70 ميالدى كه به حكومت هاى 
محلى از جمله شهردارى ها، استقالل در تصميم گيرى با نظارت غيرمستقيم 

دولت اعطا شده. 
به  دولت  صالحيت هاى  از  وسيعى  بخش  انتقال  كه  قوانين  اين 
منابع  ايجاد  به  شدن  متوسل  داشت،  دنبال  به  را  محلى  حكومت هاى 
را مى طلبيد ولى روشن  ماليات هاى موجود  افزايش  درآمدى جديد و 
درصد  بودن  پايين تر  وجود  با  نيز،  زمانى  برهه  آن  در  حتى  كه  است 
مالياتى،  نرخ هاى  افزايش  كنونى،  وضع  به  نسبت  شهردارى ها  مخارج 
نياز  تنهايى  به  نمى توانست  استقراض،  يا  و  جديد  ماليات هاى  ايجاد 
تأمين  آنها  روزافزون  و  مختلف  تعهدات  اجراى  در  را  شهردارى ها 

كند.
اختصاص  در  نقش حمايتى دولت  پررنگ شدن  باعث  اين مسئله 
كمك هاى بالعوض و ايجاد موازنه و تعادل درآمد ميان انواع سه گانه 
كمك هاى  راستا  اين  در  شد.  فرانسه  حقوق  در  محلى  حكومت هاى 
گوناگونى با توجه به طبيعت نيازهاى شهردارى ها طراحى، طبقه بندى 
و تدوين گشت و يا برخى از كمك هايى كه پيش از آن وجود داشتند، 
دولتى  انتقاالت  چرخه  به  مكانى  و  زمانى  شرايط  با  انطباق  از  پس 

بازگشتند.
در اين تحقيق، تالش بر اين بوده تا با بازتاب تجربه عملى كشور 
فرانسه در زمينه استفاده از كمك هاى بالعوضـ  كه اهرمى مهم در گردش 
چرخه فعاليت هاى شهردارى به شمار مى رودـ به انواع مختلف كمك هاى 
موجود در اين سيستم، ضرورت وجود آن، هدف هاى دولت مركزى از 
انتقاالتى و هم چنين مراجع مختلف  اعطاى آن، معايب گسترش چنين 
ناظر ميان دولت و شهردارى ها، پرداخته شود تا از رهگذر داده هاى ارائه 
براى كاربرد موفقيت آميز آن در  شده شاخص هاى ويژه و شرايط الزم 

ايران به دست آيد. 

كليدواژه: تمركززدايى، تأمين مالى، حكومت هاى محلى، شهردارى ها، 
كمك هاى دولتى، قوانين و مقررات
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مقدمه
پس از سال هاى 1982 كه تمركززدايى ادارى و مالى به صورت بسيار جدى يكى از مشغله  هاى اساسى دولت 
و عامالن محلى قرار گرفت، حكومت هاى محلى، بازيگران اصلى توسعه اقتصادى كشور فرانسه به شمار رفته و در 
روند پيشرفت اقتصادى و مالى نقش مهمى را ايفا نمودند. چرخه تأمين منابع درآمد حكومت هاى محلى در كشور 
به هزينه هاى جارى و  ماليات هاى غيرمستقيم، كمك هاى بالعوض دولت  ماليات مستقيم محلى،  با چهار  فرانسه، 
سرمايه گذارى، استقراض و درآمدهاى برآمده از اموال و انجام دادن خدمات عمومى، به گردش در مى آيد و در اين 

ميان، تأثير كمك هاى بالعوض دولت براى حمايت از كاركرد حكومت هاى محلى انكارنشدنى بوده است. 
 قوانين مربوط به تمركززدايى، اختيارات وسيعى را كه بيش از آن، در محدوده اجرايى دولت قرار داشت، به 
حكومت هاى محلى واگذار كرد؛ البته در همين راستا، افزايش درآمدهاى آنها نيز الزم بود. در حالى كه مؤسسات 
عمومى محلى بيش از 70 درصد سرمايه گذارى هاى عمومى را اجرا مى كنند و مخارج كلى آنها رقمى بالغ بر 12 
اجتناب ناپذير  افزايش  تمركززدايى،  و سريع  پيش  از  بيش  مى دهد، رسوخ  نشان  را  ملى  ناخالص  توليد  از  درصد 
منابع درآمد را مى طلبد1؛ هم چنين، پيشرفت بسيار ماليه محلى نبايد به فراموش شدن كمك هاى بالعوض دولت به 
حكومت هاى محلى و نقش آنها در كمك به بودجه محلى منجر شود. در همين راستا و به منظور ايجاد تعادل ميان 
ميزان صالحيت هاى انتقال يافته و نيازهاى مالى وابسته به آن، دولت نه تنها بخشى از درآمدهاى مالى را در اختيار آنها 
قرار داد، بلكه از طريق اعطاى كمك هاى بالعوض به يارى واحدهاى محلى پرداخت و اين قانون در تاريخ 7 ژانويه 

1983، به صورت رسمى به شيوه عملكرد كمك هاى بالعوض و موارد وابسته به آن اشاره كرد.
با ورود قوانين تمركززدايى كه از سال هاى آغازين دهه 80 آغاز گشت، ماليه عمومى محلى دچار اصالحات فراوانى 
شد و در همين راستا انتقال صالحيت ها از دولت به حكومت هاى محلى به افزايش هزينه ها و ناسازگارى سيستم مالى آنها 
منجر شد. روند بيان شده، نقش كمك هاى مالى دولت را بيش از پيش برجسته و مسئولين محلى را براى تحليل استقالل 
مالى خود دچار دغدغه كرد2. نگرانى از اين جريان روبه رشد، حكومت هاى محلى را به تالش در نوگرايى فن هاى مالياتى 

و ايجاد سازگارى در كنترل وادار كرد (براى نمونه، اتاق استانى محاسبات با همين انگيزه شكل گرفت).3 
تحوالتى كه در گذر 20 سال اخير(به خصوص از سال 1990) در سير درآمد حكومت هاى محلى رخ داد، بسيار اهميت 
دارد. در گذشته اى نه چندان دور(20 سال پيش) كمك هاى بالعوض دولت، تنها 10 درصد ماليه محلى را پوشش مى داد 

ولى اكنون، يك سوم ماليه حكومت هاى محلى از طريق دولت مركزى و به وسيله كمك هاى بالعوض تأمين مى شود.
در بودجه محلى، بودجه شهردارى ها باالترين رقم را به خود اختصاص مى دهد و اين بدان دليل است كه صالحيت هاى 
بسيار گوناگونى از سوى حكومت مركزى به آنها اعطا شده است. براى نمونه، بنا بر آمار به دست آمده، در سال 2005، 
بودجه عمومى دولت، 270 ميليارد يورو بوده كه از اين مقدار 177 ميليارد يورو به بودجه حكومت هاى محلى انتقال يافته 
است و اين امر خود نشانگر ميزان اهميت تقسيمات محلى و توانايى مالى آنها در كشور فرانسه مى باشد. با اين حال، با 
توجه به آمارهاى اتحاديه اروپا، مخارج محلى در اين كشور   نسبت به كشورهاى ديگر عضو اتحاديه اروپا، پايين تر بوده 
و سهم كمترى از توليد ناخالص ملى را دربرمى گيرد. بنا بر آمار وزارت اقتصاد كشور فرانسه، در سال 2008، كمك هاى 
دولت مركزى به كمون ها و گروه هاى وابسته به آنها، 32 درصد، به دپاقتمان ها 22 درصد و به قژيون ها 37 درصد بوده 

است و 9 درصد باقيمانده نيز به كمك هاى ويژه سازمان هاى دولتى تعلق گرفته است.
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اين مقاله در پى كالبدشكافى گونه هاى مختلف كمك هاى بالعوض دولت  بيان شد،  باال  به آنچه در  با توجه 
به شهردارى ها در كشور فرانسه مى باشد؛ تا از اين ميان، با مطالعه نقاط قوت و ضعف آن در سيستمى تمركززدا، 

تجربه اى عملى و نوين را از چگونگى كاربرد آن به قانون گذاران و دست اندركاران اجرايى كشور ما معرفى كند.   
وظايف  به  مختصر  اشاره اى  ابتدا  فرانسه،  كشور  در  محلى  كنونى حكومت هاى  سيستم  با  بيشتر  آشنايى  براى 
كمون ها خواهد شد زيرا از بسيارى جهات، مى توان آنها را همانند شهردارى هاى ايران دانست. هم چنين از اين گذار، 
با شفافيت بيشترى به كمك هاى بالعوض دولت به كمون ها كه موضوع اصلى اين تحقيق مى باشد، پرداخته شده و با 

شناخت وظايف آنها، درك چگونگى استفاده كمك هاى بالعوض دولت مركزى، ساده تر خواهد شد.

1ـ وظايف كمون ها در كشور فرانسه
پس از آغاز جريان تمركززدايى حكومت هاى محلى در كشور فرانسه، وظايف كمون ها افزايش يافت؛ با اين حال، 
در مقايسه با حكومت هاى محلى ديگر، كمون ها كمتر دستخوش تغيير و تحول بوده اند. اين قانون 5 آوريل 1884، 
به تأسيس وتعريف وظايف عمومى شهردارى ها پرداخت. وظايف شهردارى ها را مى توان به وظايف سنتى و وظايف 

ناشى از تمركززدايى حكومت هاى محلى تقسيم كرد.

الف) وظايف سنتى كمون ها  
- امور مربوط به احوال شخصى مانند ثبت ازدواج، تولد يا فوت؛

- امور مربوط به سازماندهى يا اصالح فهرست هاى انتخاباتى؛
- مديريت مهد كودك ها و مراكز نگهدارى افراد سالمند؛

- مديريت امور آموزشى؛ براى نمونه از زمان تصويب قانون فرى در سال 1881، مدارس ابتدايى زير نظر كمون ها 
قرار گرفته و آنها مسئول ساخت، نگهدارى و تجهيز اين مدارس مى باشند؛

- حفاظت از جاده هاى در محدوده كمون و
- حمايت از نظم عمومى از طريق اختيارات پليس شهردارى.

ب) وظايف ناشى از تمركززدايى 
ـ شهرسازى و مديريت آن يكى از مهم ترين صالحيت هاى كمون ها به شمار مى رود. كمون ها، مسئول تدارك و تأييد 
طرح هاى محلى شهرسازى هستند و اين امر به شهردار اجازه مى دهد كه جواز ساخت را به اسم كمون صادر نمايد4؛   

نيز  و  آنها  گسترش  يا  نوسازى  ساخت،  و  بوده  خود  محدوده  در  دولتى  مدارس  مسئول  و  مالك  كمون ها  ـ 
مرمت هاى عمده، تجهيز و گسترش اين مدارس را تضمين مى نمايند؛

در سال 2005، بودجه عمومى دولت، 270 ميليارد يورو بوده كه از اين مقدار 177 ميليارد 
يورو به بودجه حكومت هاى محلى انتقال يافته است و اين امر خود نشانگر ميزان اهميت 

تقسيمات محلى و توانايى مالى آنها در كشور فرانسه مى باشد
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ـ كمون ها در امور اقتصادى نيز سهيم هستند. براساس قانون 27 فوريه 2002، كمون ها و گروه هاى وابسته به 
آنها  مى توانند مانند دپاقتمان ها، در تأمين بودجه كمك هاى مستقيم به شركت ها سهيم شده و حتى در تخصيص اين 
كمك ها، از رژيم ويژه اى مطابق با شرايط خود استفاده كنند. اين امر پس از موافقت استانى كه كمون در محدوده آن 
قرار دارد، ميسر خواهد شد. افزون بر اين، كمون ها مى توانند در محدوده خود، اداره گردشگرى نيز تأسيس نمايند؛

ـ از سال 2004، كمون ها مانند حكومت هاى محلى ديگر، براى ايجاد و بهره بردارى از بندرهاى تفريحى، تجارى، 
ماهيگيرى و هم چنين فرودگاه هاى شخصى كه در حوزه آنها قرار دارند، مناسب شناخته شدند؛ 

ـ از وظايف ديگر كمون ها كه در راستاى تمركززدايى حكومت هاى محلى به آنها واگذار شده است، تعريف يك برنامه 
محلى سكونت است كه حداقل براى شش سال، اهداف و اصول سياست هاى مرتبط با نيازهاى كمون در زمينه اسكان 
شهروندان را تعيين مى كند. افزون بر آن، اين برنامه، ايجاد اختالط اجتماعى در درون يك كمون را نيز دنبال مى كند تا از 
اين روش، فاصله طبقاتى و پيامدهاى آن را در سكونت شهروندان گروه هاى مختلف، در حد امكان كاهش دهد. هم چنين، 

براساس قانون 13 اوت 2004، صالحيت هايى در زمينه خوابگاه هاى دانشجويى نيز به آنها اعطا شده است؛

ـ وظايف مربوط به سالمتى شهروندان نيز از وظايف كمون هاست. كمون ها مى توانند مسئوليت اجراى سياست هايى 
كه براى از بين بردن آلودگى هاى زيستگاهى تبيين شده اند را به صورت آزمايشى براى يك دوره چهارساله به عهده 
گيرند. هم چنين آنها مى توانند مانند حكومت هاى محلى ديگر، پس از انعقاد كنوانسيونى با دولت مركزى فعاليت هايى 
مانند واكسيناسيون يا مبارزه با بيمارى هايى مانند سل، جذام، ايدز و بيمارى هاى عفونتى ديگرى را كه از راه ارتباط 

مقاربتى ايجاد مى شوند، برعهده گيرند؛
ـ كمون ها نسبت به دپاقتمان ها مسئوليت تكميلى تحليل نيازهاى اجتماعى جمعيت موجود در محدوده خود را 
به عهده دارند و در تصميم گيرى درخواست هايى كه از سوى شهروندان براى كمك هاى اجتماعى (مانند كمك هاى 

پزشكى) تسليم مى شود، مداخله مى نمايند و  
ـ كمون ها نقش مهمى را در اداره كتابخانه ها، موزه ها و هنرستانهاى وابسته به شهردارى برعهده دارند. براساس 
قانون 13 اوت 2004، كمون ها و گروه هاى وابسته به آنها مسئول سازماندهى و تأمين بودجه آموزش هاى هنرى مانند 

موزيك، رقص و هنرهاى نمايشى مى باشند. 

ا ا ا ا ل ا ا ك ا ك ظا ا ا ال ط ظا

دولت مركزي با اعطاي كمك هاي بالعوض اهداف زير را دنبال مي كند:
ـ كمك به ارتقاء كاركرد عمليات جارى حكومت هاى محلى؛

ـ مشاركت در بهبود روند سرمايه گذارى هاى  آنها؛
انتقال  از  برآمده  كه  هزينه هايى  رفتن  باال  برابر  در  محلى  حكومت هاى  از  حمايت  ـ 

مسئوليت  هاى جديد از سوى دولت به آنها است؛
ـ ايجاد موازنه و تعادل براى جبران بار منفى كه پس از تخفيف هاى مالياتى يا معافيت هاى 

مالياتِى تدوين شده در قانون بر بودجه حكومت هاى محلى وارد مى شود و
براى  اساسى  و  الزم  سرمايه گذارى هاى  اجراى  به  محلى  نمايندگان  تحريك  امكان  ـ 

ساكنان، كه توجه كمترى از سوى شهردارى ها به آنها شده است
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2ـ اعطاى كمك هاى بالعوض و اهداف دولت مركزى از آن
دولت مركزى با اعطاى كمك هاى بالعوض 5 هدف كلى را دنبال مى كند:

ـ كمك به ارتقاء كاركرد عمليات جارى حكومت هاى محلى؛
ـ مشاركت در بهبود روند سرمايه گذارى هاى  آنها؛

ـ حمايت از حكومت هاى محلى در برابر باال رفتن هزينه هايى كه برآمده از انتقال مسئوليت  هاى جديد از سوى 
دولت به آنها است؛ براى نمونه در سال 2008 رقمى برابر 8/27 ميليارد يورو را به خود اختصاص داده است؛

ـ ايجاد موازنه و تعادل براى جبران بار منفى كه پس از تخفيف هاى مالياتى يا معافيت هاى مالياتِى تدوين شده در 
قانون بر بودجه حكومت هاى محلى وارد مى شود. براى نمونه، وقتى دولت، قانونى را تصويب مى كند كه به موجب 
آن گروه خاصى مشمول تخفيف مالياتى محلى خواهند شد، آن كمبودى كه از طريق اين امر متوجه شهردارى ها 
مى شود، از سوى دولت حساب شده و مابه التفاوت به بودجه محلى واريز مى شود و معافيت هاى مالياتى نيز باعث 
ايجاد حق پرداخت غرامت به نفع تقسيمات محلى خواهد شد. افزون بر آن، در صورتى كه يك ماليات محلى از 
سوى دولت حذف شود، كمك بالعوض ديگرى معادل ميزان دريافتى آن ماليات به آنها تعلق خواهد گرفت. در 
كشور فرانسه، حكومت هاى محلى تقريبًا به راحتى مى توانند ماليات حوزه اجرايى خود را افزايش دهند؛ زيرا پس از 
افزايش ماليات، در صورتى كه دولت با تدوين قانونى، گروهى را مشمول تخفيف يا معافيت نمايد، بايد غرامت آن 

تخفيف يا معافيت را پرداخت كند، زيرا باعث پايين آمدن درآمد تخمينى حكومت محلى شده است و
ـ امكان تحريك نمايندگان محلى به اجراى سرمايه گذارى هاى الزم و اساسى براى ساكنان، كه توجه كمترى از 

سوى شهردارى ها به آنها شده است.
و  جارى  هزينه هاى  براى  بالعوض  كمك هاى  اعطاى  به  محلى  از حكومت هاى  براى حمايت  مركزى  دولت 

سرمايه گذارى آنها مبادرت مى ورزد كه در زير به تشريح آن مى پردازيم. 

2ـ1ـ كمك هاى بالعوض دولت به هزينه هاى جارى حكومت هاى محلى 
كمك هاى بالعوض دولت به هزينه هاى جارى حكومت هاى محلى مهم ترين كمك دولت فرانسه به اين حكومت ها است5. 
اين كمك ها به هر سه گروه شناخته شده در تقسيمات محلى تعلق گرفته6 و از جايگاه بسيار مهمى در برنامه ريزى مالى آنها 
برخوردار مى باشد. اهميت اين منبع مالى، به دليل اينكه بيش از يك سوم درآمدهاى مربوط به هزينه هاى جارى شهردارى ها از 
اين كمك تأمين مى شود، انكارنشدنى است. از اواخر دهه 70 ميالدى، دولت فرانسه، منبع درآمدى پايا (ثابت) را براى واحدهاى 
محلى درنظر گرفت كه با كمك هاى بالعوض پيشين متفاوت بوده و بر خالف كمك هاى پيشين، به آنها حق استفاده آزاد را 
تفويض مى نمود7.  اين كمك به موجب قانون 3 ژانويه 1979 ايجاد و براى تغذيه واحدهاى محلى در پرداخت هزينه هاى جارى 
آنها تعيين شد. كمك هاى بالعوض دولت به هزينه هاى جارى حكومت هاى محلى رقمى برابر با 30 درصد درآمدهاى آنها را 

دربرمى گيرد. اين كمك ها از طريق مجموعه قوانين حكومت هاى محلى مصوب 1996 تنظيم مى شوند.

2ـ1ـ1ـ محاسبه و شاخص گذارى 
اما اكنون، ميزان آن براساس يك شاخص  اين كمك از زمان پيدايش دستخوش تغييرات بسيارى بوده است. 
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براى سالى كه در آن كمك بالعوض صورت  از: نرخ تورم پيش بينى شده  به دست مى آيد كه عبارتست  تركيبى 
مى گيرد به اضافه نصف ميزان افزايش توليد ناخالص ملى سالى كه در آن قرار داريم. از آنجا كه اين روش محاسبه 
مبتنى بر عناصر فرضى است، در صورت نياز، در 31 ژانويه سال پرداخت كمك، بازبينى خواهد شد. (در صورتى  كه 
رقم به دست آمده باالتر از پيش بينى انجام شده باشد، مازاد ميان ذى نفعان از كمك، توزيع خواهد شد و اگر اين رقم 

پايين تر باشد، مابه التفاوت به كمك بالعوض آينده اضافه خواهد شد.) 
دولت براى روشن شدن روابط مالى دولت وحكومت هاى محلى و با مشاهده لزوم تسلط بيشتر بر ماليه عمومى 
در سال 1996، تصميم به انعقاد عهدنامه اى گرفت8 كه از طريق تعيين يك معيار متغير ساالنه9، چگونگى محاسبه 
كمك هاى دولتى و ايجاد ثبات مالى را با توجه به گذر زمان مشخص نموده و تغيير مى داد. گرچه پس از دو سال، 
پيمان ديگرى ميان دو طرف بسته شد ولى توجه به اين نكته ضرورى  است كه هدف اصلى از همه اين قولنامه ها، 
تضمين ثبات و انسجام رفتارهاى مالى حكومت هاى محلى بوده و مانند هميشه، نقش عامالن محلى و مسئولين كميته 
ماليه محلى براى اتخاذ تصميمات همگون و هماهنگ پررنگ بوده است.                                                                                                         
براى تشخيص ميزان كمك هاى مالى دولت به حكومت هاى محلى عنصر تورم در هر حالت در نظرگرفته مى شود، 
بدين معنا كه كمك هاى مالى دولت با توجه به نرخ تورم سنجيده مى شوند. براى نمونه، نرخ تورم در سال 2009، 2 
درصد شده و به همين جهت، به كمك هاى مالى دولت در اين سال، 1/1 ميليارد يورو اضافه شده است و بر اساس 
محاسبات صورت گرفته، در سال هاى بعدى، 2009 ـ 2011، به ازاى هر سال، كمك هاى مالى دولت به حكومت هاى 

محلى به افزايش يك ميلياردى دست خواهند يافت.

2ـ1ـ2ـ چگونگى توزيع كمك هاى بالعوض دولت به هزينه هاى جارى و معرفى كميته ماليه محلى
(كمون،  فرانسه  كشور  در  محلى  حكومت هاى  سه گانه  تقسيمات  ميان  بالعوض  كمك هاى  توزيع  مسئوليت 
دپاقتمان و قژيون) برعهده نهاد كميته ماليه محلى و با پيشنهاد دولت مى باشد. اين كميته كه در 3 ژانويه 1979 و 
مقارن با كمك هاى دولت به هزينه هاى جارى ايجاد شد، نماينده حكومت هاى محلى در برابر دولت براى تمام 
سؤاالت مربوط به ماليه محلى به شمار مى رود. هدف از تشكيل آن، حمايت از منافع مالى محلى و ايجاد اتحاد 
ميان منافع محلى و دولتى مى باشد و يكى از وظايف مهم آن، تعيين چگونگى تقسيم كمك هاى مالى مشخص و 
نامشخص دولت به حكومت هاى محلى به ويژه در رابطه با كمك هاى مالى دولت به هزينه هاى جارى  است كه 
در اين مورد، هم زمان از قدرت تصميم گيرى و كنترل برخوردار بوده و نقش قابل توجهى را در پيشرفت اصول 

مالى داشته است. 
ابتدا  به حكومت هاى محلى  پرداختى  مبلغ  ميزان  آوردن  به دست  براى  توزيع،  از  پيش  ماليه محلى  كميته   
نهاد اشاره نمود.  اين  به هزينه هاى جارى خود  از آن جمله مى توان  از آن كسر مى كند كه  مقادير مشخصى را 
منابع  مستمر  و  قطعى  تعيين  از  پس  مگر  يافت  نخواهد  حقيقى  وجود  مرجعى  هيچ  توسعه يافته  كشورهاى  در 
همه  با  رابطه  در  برده،  نام  كميته  با  هم چنين  شده.  پيش بينى  اختيارات  و  وظايف  اجراى  براى  الزم  درآمدى 
مالى مشورت صورت  مالى روز و گاهى اصالحات الزم سيستم  ماليه محلى و مسائل  به  قانونى مربوط  لوايح 

مى گيرد.
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 3ـ كمك هاى مالى دولت به هزينه هاى جارى شهردارى ها
قانون 31 دسامبر 1993 اصالح اساسى ساختار اين كمك را با دو هدف عمده به انجام رساند: 

ـ افزايش ثبات در منابع درآمد حكومت هاى محلى و
ـ ايجاد وحدت ملى براى حمايت از عمليات گروهى حكومت هاى محلى در قالب مؤسسات عمومى، شهردارى ها 

و بخشدارى هاى داراى مشكالت مالى. 
كه  دارد  اساسى  بخش  دو  از سال 1994  هزينه هاى جارى شهردارى ها،  به  دولت  راستا، كمك هاى  همين  در 
عبارتند از: بخشى با نرخ ثابت و بخشى تكميلى براى ايجاد نظم و تساوى ميان تقسيمات محلى. مقدار آن دسته 
از كمك هاى دولت به شهردارى ها كه نرخ ثابتى دارند، از طريق قانون بودجه ساالنه تعيين شده كه در محاسبه آن، 

عوامل خاصى مورد نظر قرار مى گيرد:
ـ قسمتى از آن، از طريق مبنايى محاسبه مى شود كه در قانون به ازاى هر يك از ساكنان شهر و با توجه به اهميت 
آن منطقه تعيين شده است. براى نمونه، ميان 36,783 كمونى كه در كشور فرانسه وجود دارد، براى هر كمون به ازاى 
120 يورو در نظر گرفته شده است كه براساس شرايط  هر يك از ساكنين آن و با توجه به مشخصه جمعيت، مبلغ 60ـ 

تعريف شده از سوى شوراى حكومتى اجرا خواهد شد10؛
برآورد  مساحت  گرفتن مشخصات  نظر  در  با  ديگر،  بخش  ـ 
مى شود. بدين معنا كه به ازاى هر هكتار از مساحت، 3 يورو در 
قالب كمك بالعوض دولت با نرخ ثابت، به هزينه هاى جارى آن 
شهردارى تعلق مى گيرد. در صورتى كه كمون در مناطق كوهستانى 
واقع شده باشد، اين مقدار به ازاى هر هكتار به 5 يورو افزايش 

خواهد يافت؛
ميزان  براى كمون هايى كه جمع  اشاره شد،  آنچه  بر  افزون  ـ 
دريافتى آنها از دو مورد بيان شده، كمتر از مبلغ به دست آمده در سال 2004 باشد، مكمل ديگرى براى تضمين 
مخارج در نظر گرفته شده است كه نرخ آن از طريق كميته ماليه محلى تعيين مى شود و نبايد از 25 درصد نرخ 

افزايش كمك هاى بالعوض دولت به هزينه هاى جارى بيشتر باشد و
ـ بخش جديدى نيز به سود پارك هاى ملى كه در قلمروى مناطق طبيعى ملى قرار دارند، براساس قانون 14 
آوريل 2006 ايجاد شده است و در صورتى  كه مساحت آن، بالغ بر 5000 كيلومتر مربع باشد، مقدار پرداختى دو 

برابر خواهد شد.

4ـ كمك هاى تكميلى دولت به هزينه هاى جارى شهردارى ها
ميزان اين كمك عبارتست از: تفاوت ميان مبلغ كلى كمك بالعوض دولت به هزينه هاى جارى كمون ها و ميزانى 
كه مربوط به آن بخش از كمك هاى دولتى با نرخ ثابت است. براى نمونه، شهر پاريس (كمون پاريس) در سال 1998 
تنها كمك هاى دولت با نرخ ثابت را دريافت كرده است و از بخش تكميلى آن به دليل نداشتن شرايط الزم بى بهره 
مى باشد. كمك هاى تكميلى دولت به هزينه هاى جارى شهردارى ها كه با هدف افزايش مساوات مالى ميان تقسيمات 

آ

جارى  هزينه هاى  به  دولت  مالى  كمك هاى  هدف 
شهردارى ها: 

ـ افزايش ثبات در منابع درآمد حكومت هاى محلى و
ـ ايجاد وحدت ملى براى حمايت از عمليات گروهى 
عمومى،  مؤسسات  قالب  در  محلى  حكومت هاى 
شهردارى ها و بخشدارى هاى داراى مشكالت مالى
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محلى ثروتمند و فقير ايجاد شده، چهار نوع كمك را پوشش مى دهد:

4ـ1ـ كمك هاى دولت براى افزايش انسجام شهرى
اين كمك در سال 1991 بنيان نهاده و در سال هاى 1993 و به ويژه 1996 اصالح شد. هدف از ايجاد آن بهبود 
شرايط زندگى در شهرهايى است كه با بى كفايتى درآمد و افزايش روز افزون هزينه هاى جارى مواجه هستند. اعطاى 
اين حمايت تكميلى دولت  به شهردارى ها به شاخصى بستگى خواهد داشت كه از تركيب عواملى مانند نسبت درآمد 
به هزينه، ميزان درآمد ساكنان، نسبت مسكن هاى دولتى و ميزان استفاده كنندگان از كمك هاى دولت در اين زمينه و 
به خصوص پتانسيل مالى آن شهر به دست مى آيد. به كمون هايى كه جمعيتى كمتر از پنج هزار نفر دارند، اين كمك 

تعلق نخواهد گرفت.
براى نمونه، در سال 1994، براى نخستين بار براى محاسبه و تقسيم اين كمك، از روشى مبتنى بر يك شاخص 
تركيبى براى كمون هايى استفاده شد كه جمعيتى بالغ بر ده هزار نفر دارند و با ارزيابى چهار عامل گوناگون كمون هاى 

داراى شرايط براى دريافت كمك پيش گفته مشخص مى شدند. اين عوامل عبارتند از:
- نسبت ميانگين پتانسيل مالى11 براى هر يك از سكنه كمون هاى داراى جمعيتى معادل يا بالغ بر ده هزار نفر با 

پتانسيل مالى هر يك از سكنه آن كمون؛
- نسبت ميان ميزان مسكن هاى دولتى در آن كمون با ميزان آنها در كل كمون هاى ده هزار نفرى؛

- برآورد ميزان درخواست كمك براى سكونت، براى خانواده ها يا افراد مسن يا از كارافتاده، جوانان شاغل و يا 
افراد بيكار در جستجوى كار در يك كمون و مقايسه نسبت آن با كمون هاى داراى ده هزار نفر جمعيت و 

- نسبت ميان درآمد مشمول ماليات به ازاى هر يك از سكنه در كمون هاى داراى ده هزار نفر جمعيت يا بيشتر 
با درآمد مشمول ماليات آن كمون به ازاى هر يك از سكنه.

در صورتى كه كمونى به هر دليل از محدوده شمول اين كمك خارج شود و ديگر شايسته دريافت اين كمك 
نباشد، سازوكارى به عنوان ضمانت و تعهد وجود دارد كه براى آن سال مبلغى معادل نصف ميزان دريافتى سال پيش 
را دريافت خواهد كرد. براى نمونه، در سال 2003، چهار كمون با جمعيتى بالغ بر ده هزار نفر و شش كمون كه 

جمعيتى ميان پنج هزار تا نه هزار و نهصد و نود و نه نفر داشتند، از اين قاعده بهره مند شدند. 

4ـ2ـ كمك هاى دولت به منظور افزايش انسجام ميان روستاها
اين كمك در سال 1993 ايجاد و به كمك كمون هايى با جمعيتى كمتر از ده هزار نفر با درآمد ناكافى مى شتابد 
و به دو طيف از كمون ها تعلق مى گيرد كه هم زمان شرايط زير را داشته باشند. طيف اول، كمون هايى را دربرمى گيرد 
كه جمعيتى كمتر از ده هزار نفر دارند، مركز آن بخش بوده و يا جمعيت آنان 15 درصد كل جمعيت آن بخش را 
دربرگرفته باشد و افزون برآن، پتانسيل مالى آنها به ازاى هر سكنه پايين تر از متوسط دو برابر پتانسيل مالى سكنه 

كمون هاى كمتر از ده هزار نفرجمعيت باشد.
دومين طيف شامل كمون هايى است كه جمعيت زياد داشته، پتانسيل مالى پايين، مسافت طوالنى جاده ها و ميزان 
باالى سكنه 3 - 16 سال مى باشند كه برآورد نسبت جمعيت و پتانسيل مالى با مساحت آن كمون به ازاى هر هكتار 
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نيز درصد مناسبى ندارد و مقدار كمك نيز با مطالعه و مالحظه شاخص هاى بيان شده سنجيده خواهد شد.   

4ـ3ـ كمك هاى دولت به سكونت مربيان آموزشى 
از  يكى  عنوان  به  مارس 1982   2 قانون  در  و  دارد  فرانسه  در حقوق  تاريخى طوالنى12  پيشينه  كه  اين كمك 
دوره  آموزگاران  دادن  سكنى  به  متعهد  را  كمون ها  شده،  معرفى  جارى  هزينه هاى  به  دولت  بالعوض  كمك هاى 
ابتدايى13 مى كند، كه در مدارس دولتى حوزه مربوط به آن مشغول به تدريس مى باشند و در صورت نبود محلى براى 

سكونت، مسئوليت پرداخت مبلغى كه جانشين اين تعهد باشد، از سوى آنها الزامى  است. 
كمك هاى دولت به آموزگاران به صورت مستقيم از درآمدهاى دولت برداشت و به دو بخش تقسيم مى گردد. 
بخش اول براى پرداخت هزينه هاى مربوط به سكنى گزيدن آموزگاران به حساب كمون ها واريز و ميزان آن نيز پيش 
از آن از سوى كميته ماليه محلى و با توافق خود معلمان مشخص مى گردد. پرداخت اين بخش از كمك هاى دولت تا 
پيش از پايان يافتن سال، صورت خواهد پذيرفت. بخش دوم، مربوط به مواردى است كه كمون آموزگاران را سكنى 
نمى دهد و در اين حالت، مبلغى جايگزين به آنها پرداخت خواهد شد. اين بخش از كمك ها به بودجه كمون واريز 
نشده و به صورت مستقيم، به مركز ملى خدمات عمومى محلى پرداخت مى شود كه از سوى اين مركز و به اسم 

كمون به آموزگاران انتقال مى يابد.

4ـ4ـ كمك هاى بالعوض دولت در راستاى تمركززدايى
از آنجا كه به دليل تمركززدايى، بسيارى از وظايف و صالحيت هاى دولت به حكومت هاى محلى واگذار شد، 
حكومت مركزى به جبران بار مالى تحميلى اجراى اين وظايف به آنها پرداخت و بر اساس ماده 102 قانون 2 مارس 
1982، افزايش مخارج حكومت هاى محلى كه ناشى از انتقال صالحيت هاى دولت به آنها است، از طريق انتقال درآمد 
جبران خواهد شد و در همين راستا، قانون 7 ژانويه 1983 تصريح نموده است كه اين انتقال، هم زمان از راه انتقال 
حداقل نصف ماليات هاى دولت جبران خواهد شد و باقيمانده آن نيز از محل كمك بالعوض دولت خواهد بود كه 

كمك نام برده، همان كمك بالعوض دولت به تمركززدايى مى باشد.  
كمك هايى نيز در زيرمجموعه كمك هاى دولت در حمايت از تمركززدايى وجود دارند كه تنها به كمون ها و 
مؤسسات عمومى آنها اختصاص دارد. از اين ميان، مى توان به كمك هاى مربوط به شهرسازى اشاره كرد كه انتقال 
صالحيت ها در اين حوزه به كمون ها در دو مرحله محقق شد. در مرحله اول كه از اكتبر1983 آغاز گشت، كمون ها 
و گروه هاى وابسته به آنها جهت آماده كردن مدارك و اسناد مربوط به شهرسازى مناسب شناخته شدند و در مرحله 
دوم كه از آوريل 1984 شروع شد، كمون ها و گروه هاى وابسته به آنها كه از شش ماه پيش اسناد شهرسازى مربوط به 
كمون خود را داشتند، مى توانستند در رابطه با درخواست هاى مربوط به اجازه استفاده از زمين حكم صادر نمايند و 
تمام مخارجى كه از انتقال اين صالحيت ها به كمون ها و گروه هاى وابسته به آنها تحميل مى شود، از طريق كمك هاى 
خاص دولت به تمركززدايى جبران خواهد شد (براى نمونه، ميزان اين كمك در سال 2008، 18/53 ميليون يورو 

بوده است).
ماده  مى گنجد.  زمره  اين  در  نيز  دانش آموزان  به حمل ونقل  دولت  بيان شد، كمك هاى  باال  در  آنچه  بر  افزون 
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29 قانون 22 ژوئيه 1983، درباره تقسيم وظايف و اختيارات ميان حكومت هاى محلى سه گانه و دولت در كشور 
فرانسه، مقرر مى دارد كه مسئوليت سازماندهى و چگونگى عملكرد حمل ونقل دانش آموزان با دپاقتمان ها مى باشد 
و در محدوده حمل ونقل شهرى اين مسئوليت با مقامات صالح خود كمون ها و گروه هاى وابسته به آنها خواهد بود 
(براى نمونه، در سال 2008، كمون ها براى خدمات وابسته به حمل ونقل دانش آموزان از مدرسه ها 87/88 ميليون 

يورو دريافت كرده اند).

4ـ4ـ1ـ خدمات مربوط به بهداشت و سالمت شهرى
ضرورت وجود خدمات شهرى مربوط به بهداشت و سالمت كه باعث ايجاد دفاتر شهرى بهداشت و واگذارى 
مسئوليت هاى نوين به آنها شد، براساس ماده 86-17، 6 ژانويه 1986 رنگ و بوى قانونى به خود گرفت. اين دفاتر 
كه تا پيش از تاريخ 1 ژانويه 1984 وظايف محدودى داشتند، پس از آغاز روند تمركززدايى مسئول انجام امورى 
شدند كه تا پيش از آن، برعهده دولت و تقسيمات محلى باالتر از آنها بود. براى نمونه، براساس قانون 22 ژوئيه 
به شمار مى رفت.  اختيارات دولت  نيز ازجمله  بهداشتى  از وظايف دپاقتمان و كنترل قوانين  1983، واكسيناسيون 
با اين وجود، براساس قانون 19 اوت 1986، شهردارى ها مجاز به ادامه اجراى اختيارات برشمرده با همان شرايط 
شناخته شده براى دپاقتمان و دولت مى باشند. در همين راستا، شهردارى هايى كه چنين دفاترى را در كمون خود 
زنده مى كنند، از كمك دولتى برخوردار خواهند شد (براى نمونه، در سال 2008، ميزان اين كمك به كمون ها 90/6 

ميليون يورو بوده است).  

4ـ4ـ2ـ كمك هاى دولت جهت تجهيز هرچه بيشتر كتابخانه هاى محلى
آن،  بر  افزون  مى دارد.  اعالم  را  شهرى  كتابخانه هاى  به  مخصوص  كمك  ايجاد   ،2006 مالى  قانون   141 ماده 
تاريخ، به صورت كمكى  اين  از  به كتابخانه هايى كه در محدوده دپاقتمان ها قرار دارند،  يافته  اعتبارات اختصاص 
خاص و جداگانه به حساب آنها واريز خواهد شد. هدف از اين اصالحات، بى شك، انتقال اعتبارات بيشتر براى 

سرمايه گذارى و تجهير كتابخانه هاى محلى  است.

4ـ4ـ3ـ كمك هاى دولت به منتخبين محلى
يكى ديگر از كمك هاى دولت به هزينه هاى جارى حكومت هاى محلى كمك هايى ا ست كه براساس قانون 3 
فوريه  1992 14 از سوى دولت و به منظور جبران هزينه هاى كمون هاى كوچك روستايى به آنها تعلق مى گيرد كه 
از اين ميان، مى توان به هزينه هاى آموزشى نمايندگان محلى و نيز پيامدهاى صدور اجازه غيبت به منتخبين محلى 
اشاره كرد. كمون هايى كه جمعيت آنها كمتر از 1000 نفر بوده و پتانسيل مالى آنها به ازاى هريك از سكنه، 1/25 بار 

پايين تر از متوسط پتانسيل مالى كمون هاى ديگرى است كه جمعيت همانند دارند15.
افزون بر تمام كمك هاى مالى بالعوض دولت كه در باال به آنها اشاره شد، هر ساله، كمك هاى مشخص ديگرى16  
نيز از سوى وزارتخانه هاى مختلف (مانند كشاورزى، حمل ونقل و فرهنگ) براى تأمين هزينه هاى جارى حكومت هاى 
محلى به آنها تعلق مى گيرد (براى نمونه، در سال 2000، وزارت راه و ترابرى، مبالغ كالنى را به دنبال اعطاى امور 
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حمل ونقل مربوط به خطوط راه آهن به قژيون ها از سال 1997، به عنوان كمك به آنها پرداخت نموده است).

4ـ4ـ4ـ كمك هاى دولت به شهردارى هاى محروم براى كاهش فاصله ميان ميزان درآمد آنها با شهردارى هاى ديگر
از وظايف  برخى  تضمين  به  كه  مؤسسات عمومى،  قالب  در  آنها  و همكارى  ميان شهرها  فعاليت ها  گسترش 
توسعه  به  مربوط  انجام طرح هاى  يا  و  و حمل ونقل شهرى  شهر  نظافت  پسماندها،  مانند جمع آورى  شهردارى ها 
از سال  برخوردارند.  فرانسه  قانون گذارى كشور  از قدمتى 119 ساله در حوزه  اقتصادى و شهرسازى مى پردازند، 
براساس اصل محدودسازى  بپيوندند.  از يك مؤسسه مشاركت ميان شهرها  به بيش  1999 شهردارى ها نمى توانند 
متفاوت  محلى  از حكومت هاى  را  آنها  امر  همين  كه  دارند  محدودى  نامبرده صالحيت هاى  مؤسسات  مسئوليت، 
مى سازد. اين مؤسسات به دوگونه تقسيم شده اند: مؤسساتى كه از بودجه خاص، قوانين مالى ويژه و صالحيت هاى 
اجبارى برخوردارند و گونه اى ديگر كه اين چنين نيستند. افزون برآنچه اشاره شد، نقش آنها در توسعه اقتصاد محلى 

و سرعت بخشى به حل وفصل خدمات الزم انكارناپذير بوده است.

5ـ كمك هاى بالعوض دولت به سرمايه گذارى كمون ها
براى  داده،  اختصاص  بالعوضى  كمك هاى  محلى  حكومت هاى  جارى  هزينه هاى  براى  دولت  كه  همان طور 
حمايت از سرمايه گذارى آنان نيز كمك هايى را در نظر گرفته است. در همين راستا، بر اساس ماده 103 قانون 2 
مارس 1982، اين كمك كه حكومت هاى محلى از حق تصميم گيرى در چگونگى كاربرد آن برخوردارند، جانشين 
كمك هاى مشخص دولت به سرمايه گذارى شده كه هر ساله از سوى دولت به كمون ها و دپاقتمان ها پرداخت و 

چگونگى محاسبه، توزيع و شرايط تغيير آن از روش قانونى ديگر مشخص مى شود.
 قوانين 7 ژانويه و 29 دسامبر 1983، براى نخستين بار به تعريف نظام حقوقى كمك هاى دولت به سرمايه گذارى 
حكومت هاى محلى مى پردازند و در همين راستا، از روند اعطاى حق تصميم گيرى در چگونگى كاربرد اين كمك ها، 
به عنوان گامى برجسته به سوى افزايش استقالل مالى تقسيمات محلى وتمركززدايى ياد مى شود. اما در بدو ايجاد 
اين كمك و تصويب قوانين وابسته به آن، موانع و انتقادات بسيارى نيز مطرح شدند كه از آن ميان مى توان به ضعف 

ميزان مبالغ پرداختى و نظام نامتناسب توزيع اشاره كرد.

الف) عدم كفايت مبالغ اختصاص يافته  
نرخ كمك در مقايسه با نرخ كمك هاى مشخصى كه پيش از تصويب اين قانون به حكومت هاى محلى تعلق 
مى گرفت، بسيار ناچيز بود. براى نمونه، اين نرخ براى كمون ها در سال 1983، به 2 درصد و در سال هاى 1984 و 
1985 به 2/2 درصد محدود مى شد؛ اين درحالى است كه در مقايسه با وضعيت كمون ها در نظام كمك هاى مشخص، 
كمون هاى كوچك، از نرخ 10 درصدى براى حمايت از سرمايه گذارى هاى  خود برخوردار بوده اند. در اين ميان، 
دپاقتمان ها نسبت به كمون ها وضعيت بهترى داشتند و ميزان كمك به آنها از 2 درصد در سال 1983 به 4/35 درصد 
در سال 1984 و 4/5 درصد در سال 1985 افزايش يافت. با اين حال، با مراجعه به آمار مربوط به وضعيت آنها 
درمى يابيم كه در سال 1983، كمك هاى دولت به سرمايه گذارى محلى در 52 دپاقتمان، پايين تر از متوسط كمك هاى 
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اعطايى دولت در طول سه سال پيش از آن بوده است.

ب) نظام مشكل ساز توزيع
به  به تعريف كاركردهاى كمك هاى دولت  بار،   براساس قوانين 7 ژانويه و 29 دسامبر 1983، براى نخستين 
حكومت هاى محلى پرداخته و با انتقادات بسيارى روبه رو شد؛ براساس اين قوانين نه تنها نرخ كمك هاى دولت به 
سرمايه گذارى حكومت هاى محلى پايين بود، بلكه چگونگى توزيع آن با توجه به مخارج واقعى ثبت شده در بودجه 
سال پيش تعيين مى شد. با اجراى اين قانون، تنها به آن دسته از حكومت هاى محلى كمك هاى بيشترى تعلق مى گرفت 
كه بر طبق آمار ثبت شده در بودجه پيشين، مبادرت به سرمايه گذارى كرده باشند. اين امر به صورت غيرمستقيم، 
مختص كمك بيشتر به حكومت هاى محلى ثروتمندتر بود كه از امكانات بيشترى برخوردارند و به صورت متناوب 
سرمايه گذارى مى كنند. سازوكار هاى پيشين اعطاى كمك هاى بالعوض به كمون هاى كوچك براى سرمايه گذارى با 
شرايط آنها سازگار نبود، زيرا اين كمون ها به ندرت و به صورت نامتناوب سرمايه گذارى كرده و افزون بر آن، نرخ 
پايين كمك هاى دولتى به اين كمون هاى كوچك نيز انگيزه سرمايه گذارى را در آنها كاهش مى دهد. براى نمونه، اين 
كمون ها كه براساس سيستم پيشين كمك هاى بالعوض از نرخ 10 درصدى براى سرمايه گذارى بهره مند بودند، با 

ورود قانون 1983 با نرخى 2 درصدى روبرو شدند.
 

5ـ1ـ اصالحات 1985 و تحول در كمك هاى بالعوض به سرمايه گذارى كمون ها
قانون 20 دسامبر 1985 و پس از آن، 5 ژانويه 1988، به منظور ايجاد اصالحاتى براى هماهنگى كمك هاى بالعوض 
دولت با ويژگى هاى حكومت هاى محلى، به جمع قوانين كشور فرانسه در عرصه محلى پيوستند. افزون بر اين، قانون 
بودجه سال 1996 تعداد كمون هايى را كه مى توانند از اين كمك بهره مند شوند، كاهش داده و حتى در مورد برخى از 

آنها به نظام پيشين كمك هاى بالعوض معين بازگشت، كه تا پيش از سال 1982 17 در فرانسه اجرا مى شد.

5ـ1ـ1ـ  ورود دوباره و جزئى كمك هاى مشخص به نظام كمك هاى بالعوض دولت         
با توجه به انتقاداتى كه پس از سال 1982 بر چگونگى توزيع كمك و نرخ آن در رابطه با كمون هاى گوناگون صورت 
گرفت، ايده نوينى مبنى بر برخورد متفاوت با كمون هاى كوچك مطرح گشت كه در دنباله آن، كمك هاى بالعوض 

دولت به سرمايه گذارى كمون ها به دو دسته تقسيم شدند: كمك بالعوض عمومى  و كمك هاى بالعوض مشخص18.
الف) كمك بالعوض عمومى

اين قسمت از كمك ها كه شامل 50 درصد از كل اعتبارات كمك هاى دولت به سرمايه گذارى كمون ها مى شد، 
به كمون هاى زير تعلق مى گرفت:

ـ كمون هايى كه جمعيتى بالغ بر ده  هزار نفر داشتند؛
ـ كمون هايى كه از جمعيتى ميان دو هزار و ده  هزار نفر برخوردار بودند (در صورتى كه كمك هاى مشخص را در 

نظام كمك هاى دولتى به سرمايه گذارى خود انتخاب نكرده باشند) و
ـ كمون هاى داراى جمعيتى پايين تر از دوهزار نفر كه در مناطق گردشگرى يا چشمه هاى آب گرم و معدنى قرار 
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گرفته بودند و اين سيستم را براى بهره مندى از كمك هاى دولتى برگزيده بودند.
منظور  به  سال  هر  ابتداى  در  كه  مى گرفت  درصدى صورت  اختصاص  طريق  از  كمك  اعطاى  ميان،  اين  در 
بود. كمك  امكان پذير  معيارها  برخى  به  توجه  با  آن  افزايش  و  مى شد  پيش بينى شده مشخص  سرمايه گذارى هاى 

نامبرده، از دو بخش تشكيل شده است: 
ـ قسمت اصلى كه 90 درصد كل ميزانى را كه بايد تقسيم شود دربرمى گرفت و براى انجام سرمايه گذارى كمون ها 

هر سه ماه به آنها پرداخت مى شد و
ـ قسمت دوم كه شامل 10 درصد باقيمانده مى شد و براى كمون هايى كه پتانسيل مالى آنها حداقل 20 درصد 
پايين تر از ميانگين پتانسيل مالى كمون هاى ديگرى بود كه در همان رده قرار مى گرفتند و ميزان كوشش مالى آنها 20 

درصد باالتر از ميانگين كمون هاى ديگر بوده است.  
همان طور كه مشخص شد، قانون گذار با اختصاص درصدى از كمك هاى عمومى به كمون هاى محروم كه با 
وجود مشكالت مالى تالش در پيشبرد شرايط محلى كمون خود دارند، دولت را به حمايت از سرمايه گذارى هاى 

خود وامى دارد.

ب) كمك هاى مالى مشخص دولت
به  مى شدند،  شامل  كمون ها  سرمايه گذارى  براى  را  دولت  اعتبارات  باقيمانده  درصد   50 كه  نيز  كمك ها  اين 

كمون هايى با شرايط زير تعلق مى گرفت:
ـ كمون هايى كه جمعيتى كمتراز 2000 نفر داشتند و

ـ كمون هايى كه جمعيتى ميان 2000 و10,000 نفر داشته و سيستم كمك هاى مالى مشخص دولت را براى كمون 
خود انتخاب كرده باشند.

براساس قانون، فرماندار، مبلغ معينى را كه با توجه به ميزان جمعيت و طول راه هاى ارتباطى حوزه محلى  آن معين 
شده بود، پس از نظر هيئتى متشكل از نمايندگان شوراهاى كمون هاى داراى شرايط، به عنوان كمك هاى بالعوض 
تعيين  نرخ كمك ها و مسئوليت  تعيين  پيش گفته،  تقسيم مى كرد19. كميسيون  آنها  ميان  براى سرمايه گذارى،  دولت 

عملياتى را برعهده داشت كه از اهميت و تقدم بيشترى براى سرمايه گذارى برخوردار بودند. 

5ـ1ـ2ـ اصالحات قانون 26 مارس 1996 و بازگشت به كمك هاى بالعوض مشخص
كشف  قانون جهت  عميق  كندوكاو  و  مطالعه  پيشرفته، ضرورت  كشورهاى  قانون گذارى  نظام  در  كه  آنجا  از 
نيز مسئله اى درخور توجه مى باشد، قانون گذاران كشور فرانسه پس  كاستى ها، حتى پس از تصويب و اجراى آن 
از مشاهده عيوب نظام تلفيقى 1985، مانند پيچيدگى آن با تولد قانونى ديگر در 26 مارس 1996 اسباب تدارك 
اصالحات مهمى را در چگونگى توزيع و اعطاى كمك هاى بالعوض دولت به سرمايه گذارى كمون ها فراهم كردند. 
همان طور كه در باال نيز اشاره شد، بخشى از كمون ها از كمك عمومى و گروهى ديگر، از كمك هاى مشخص دولت 
برخوردار بودند و در اين ميان، به تعدادى از كمون ها نيز حق انتخاب در برگزيدن هر يك از دو نوع نامبرده داده 

شده بود و اين روش به خودى خود، بر پيچيدگى مكانيسم اعطاى كمك مى افزود.
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از همين رو، نخست كمك هاى عمومى دولت كه شامل 50  درصد از اعتبارات كمك هاى بالعوض دولتى به 
مرحله،  دومين  در  آن،  از  تبديل شدند. پس  به كمك هاى مشخص عمومى  و  بود، حذف  سرمايه گذارى كمون ها 

كمون هايى كه مشخصات زير را داشته باشند، كمك هاى مشخص را دريافت مى كردند: 
ـ كمون هايى كه همچنان جمعيتشان از دو هزار نفر تجاوز نمى كند در شمار ذى نفعان اين كمك قرار دارند و

ـ كمون هايى كه جمعيت آنها ميان دوهزار و بيست هزار نفر بوده و پتانسيل مالى آنها به ازاى هر يك از ساكنين، 
پايين تر از يك سوم متوسط پتانسيل مالى كمون هايى است كه جمعيتى معادل يا بيشتر از بيست هزار نفر داشته باشند.

در همين راستا، سرمايه گذارى هاى پيش روى هركمون و گروه هاى وابسته به آن با كمك هاى بالعوض دولت، 
بايد شرايط برشمرده زير را داشته باشند:

ـ عمليات مورد نظر بايد جزء مخارج مستقيم (بدون واسطه) سرمايه گذارى كمون بوده كه در بخش سرمايه گذارى 
بودجه كمون اشاره شده باشد20؛ 

ـ مخارج سرمايه گذارى بايد جزء مواردى باشند كه در حيطه صالحيت حكومت هاى محلى قرار دارد و
ـ از اين گذشته، عمليات پيشنهاد شده از سوى كمون، پس از كسب شرايط بيان شده، بايد جزء فهرست اقداماتى 
قرار داشته باشند كه حق تقدم در سرمايه گذارى داشته و در هر دپاقتمان، به وسيله شوراى نمايندگان محلى مشخص 
با رعايت  به كمون ها در سال 2009،  براى اعطاى كمك هاى مشخص  براى نمونه، مالك هاى برشمرده  مى شوند. 

اولويت عبارتند از: 
مهدكودك ها،  و  مدرسه ها  آنها،  به  وابسته  مراكز  شهردارى ها،  بازسازى  و  ساخت وساز  به  مربوط  عمليات  ـ 

كالس ها، سالن هاى غذاخورى و تجهيزات ديگر وابسته به آنها؛
ـ سرمايه گذارى هاى مرتبط با نوسازى يا بازسازى خانه هايى كه براى سكونت افراد با درآمد پايين ايجاد شده اند؛

ـ عمليات مربوط به پااليش پسماندها، آب هاى استفاده شده و آب هاى به دست آمده از باران و نيز ساخت مراكز 
پااليش؛

انرژى ساختمان هاى شهردارى، سالن هاى  ايمنى و صرفه جويى در مصرف  به منظور  ـ سرمايه گذارى هايى كه 
جشن، مكان هاى فرهنگى، كليساها و قبرستان ها الزم شناخته شده اند؛

ـ تجهيز فضاهاى عمومى؛
ـ عمليات مربوط به ايجاد يا بازسازى تجهيزات ورزشى و گردشگرى و

ـ تجهيز مدارس به لوازم انفورماتيك به جز رايانه (مانند دستگاه نمايش فيلم). 
افزون بر آن، ميزان مشاركت دولت مركزى در سرمايه گذارى هاى كمون ها نبايد كمتر از20 درصد يا بيشتر از 60 درصد 

هزينه هاى پيش بينى شده بدون احتساب عوارض باشد. براساس آمار، اكنون اين نرخ 25ـ  40 درصد متغير است21.

6ـ تقاضاى كمك بالعوض ازسوى حكومت محلى و شرايط آن
تقاضاى كمك از سوى شهردار مطرح مى شود و در طى سه ماه از تاريخ دريافت پرونده كامل به آن پاسخ داده 
خواهد شد. در صورت كسب صالحيت كمون براى اجراى عمليات، شهردار بايد فرماندار را از شروع اقدامات آگاه 
سازد. پس از تخصيص كمك، درخواست كننده آن، از زمان ابالغ نظر موافق، به مدت دو سال جهت آغاز عمليات 
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مهلت خواهد داشت كه امكان تمديد اين محدوده زمانى در صورت ارائه داليل قابل قبول به مدت يك سال ديگر 
وجود دارد. از آنجا كه پايان اجراى عمليات نيز بايد اعالم گردد، در صورت انجام نيافتن اين امر، پس از گذشت 
چهار سال از زمان اعالم شروع پروژه، عمليات، پايان يافته فرض شده و هيچ گونه تقاضاى پرداختى پس از آن صورت 

نخواهد پذيرفت.  

6ـ1ـ پرداخت كمك
پرداخت كمك، پس از احراز و تطابق ويژگى هاى مورد توجه در هنگام شروع عمليات محقق خواهد شد. با 
وجود اين، در زمان آغاز اجراى عمليات، امكان پرداخت 30 درصد از مبلغ پيش بينى براى اعطاى كمك وجود دارد. 
حتى مى توان پيش پرداخت ها را به تناسب پيشرفت پروژه و به تدريج حساب كمون ها، واريز نمود اما در هر حال، 
ميزان آن نبايد از 80 درصد مبلغ در نظر گرفته شده، تجاوز كند. در صورتى كه موضوع كمك بدون مجوز تغيير كرده 

باشد و يا پروژه در مهلت تعيين شده، تحقق نيابد، برگرداندن كلى يا جزئى كمك دولت مركزى امكان پذير است. 

7ـ درآمد حاصل از جريمه هاى پليس تردد
درآمد به دست آمده از جريمه هاى پليس كه در سال 2008، رقمى معادل 680 ميليون يورو را به خود اختصاص 
داد، براساس تعداد تخلف هاى ثبت شده سال گذشته در قلمروى هريك از كمون ها تقسيم مى شود22 كه بايد در 
عمليات مربوط به بهينه سازى حمل ونقل عمومى (مانند آماده سازى وسايل حمل ونقل، تجهيز راه ها و ايمنى مسافران) 
و يا عمليات مربوط به تردد ميان شهرى (مانند تعبيه ايستگاه هايى براى پاركينگ، نصب عالئم و اقدامات مربوط 
تنها درآمد حاصل از جريمه هايى كه از سوى  اين نكته اهميت دارد كه  به  ايمنى جاده ها) استفاده شود. توجه  به 
متخلفين در محدوده زمانى 30 روز پرداخت مى شود23، مشمول كمك هاى دولت به سرمايه گذارى كمون ها مى گردد 
و درغيراين صورت، درآمد جريمه هايى كه به علت پرداخت نشدن در مهلت تعيين شده، به مبلغى اضافه جريمه 
مى شوند و نيز جريمه هايى كه از سوى قاضى دادگاه كيفرى صادر مى شود24، به بودجه عمومى دولت واريز مى شوند. 
بالغ بر 10,000 نفر دارند به صورت  بيان شده به كمون ها و گروه هاى وابسته به آنان كه جمعيتى معادل يا  مبلغ 
مستقيم پرداخت شده25 و براى كمون هايى كه جمعيتى كمتر از 10,000 نفر دارند، از طريق شوراهاى شهر كه مسئول 
اعالم فهرست كمون هاى ذى نفع و تثبيت ميزان اعطا با توجه به اولويت و ارزش عمليات الزم االجرا هستند، توزيع 

درآمد به دست آمده از جريمه هاى پليس كه در سال 2008، رقمى معادل 680 ميليون 
در  گذشته  سال  شده  ثبت  تخلف هاى  تعداد  براساس  داد،  اختصاص  خود  به  را  يورو 
بهينه سازى  به  مربوط  عمليات  در  بايد  كه  مى شود   تقسيم  كمون ها  از  هريك  قلمروى 
حمل ونقل عمومى (مانند آماده سازى وسايل حمل ونقل، تجهيز راه ها و ايمنى مسافران) 
و يا عمليات مربوط به تردد ميان شهرى (مانند تعبيه ايستگاه هايى براى پاركينگ، نصب 

عالئم و اقدامات مربوط به ايمنى جاده ها) استفاده شود
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مى شود. در اين ميان، قژيون ايل دو فقانس كه مركز آن، پايتخت كشور فرانسه (شهر پاريس) مى باشد، از اين قاعده 
كلى مستثنى است و با توجه به اهميت آن، تقسيم جريمه هاى پليس به روش خاصى صورت مى گيرد كه 25 درصد 
از سهم آن به كمون هاى واقع در اين قژيون تعلق مى گيرد، 25 درصد ديگر به حساب خود قژيون ايل دوفقانس واريز 

مى شود و 50 درصد نيز به سنديكاى حمل ونقل اين استان تعلق مى گيرد.

منبع: گزارش مركز اقتصادى و اجتماعى دولت فرانسه (مركز ماليه محلى)

جدول شماره 1ـ تقسيم درآمد بين حكومت هاى محلى در سال 2007

نمودار شماره 1ـ ميزان كمك هاى دولت مركزى به حكومت هاى محلى در سال 2008
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 نتيجه گيرى
در نهايت كالم مى توان يادآور شد كه هدف دولت مركزى از واگذارى اختيارات مختلف به كمون ها و حكومت هاى 
محلى ديگر، ريشه دار كردن و عمق بخشيدن به تمركززدايى  است. توجه به اين نكته الزم است كه حكومت فرانسه، 
بر  ندانسته و همچنان  دولتى  قطع كمك هاى  با  برابر  را  تقسيمات محلى  استقالل  افزايش  و  تمركززدايى  هيچ گاه، 
لزوم پرداخت متناسب آن تأكيد دارد. اين ديدگاه، بى شك در نقطه مقابل سياست هاى دولت ايران در گذر سال هاى 

نخستين دهه 60 در تعامل با شهردارى ها و به اصطالح، اعطاى استقالل به آنها قرار دارد. 
مشاهده تجربيات كشورهاى مختلف، از جمله كشور فرانسه، كه در اين تحقيق با توجه به موضوع چندين بار 
با ذكر ارقام و آمار وزارتخانه اقتصاد و سناى فرانسه به چالش كشيده شد، به روشنى نشان مى دهد كه از مهم ترين 
اهداف دولت در طرح استقالل شهردارى ها، باال بردن پتانسيل اجرايى آنها وسرعت بخشى در انجام عمليات عمرانى 
است كه در گذر زمان، به اين مهم نيز دست يافته اند. اين درحالى است كه متأسفانه، با مراجعه به روند خودكفايى 

شهردارى ها در كشور ايران با نتيجه اى معكوس مواجه مى شويم كه خبر از عقب ماندگى شهرها مى دهد. واگذارى 
اختيار، بدون تبيين منابع درآمد الزم براى اجراى آن، در كشور فرانسه، هيچ گونه مفهومى نداشته و اعتقاد به اين امر، 

تا آنجا پيش رفته كه يكى از اصول قانون اساسى پنجمين جمهورى را نيز به خود اختصاص داده است. 
در شق 2 اصل 72 قانون اساسى سال 1958 كشور فرانسه مقرر شده است كه هرگونه انتقال صالحيت از سوى 
آن،  بر  افزون  اختيارات مى باشد.  اجراى  براى  متناسب،  اختصاص درآمدى  به حكومت هاى محلى متضمن  دولت 
هرگونه ايجاد يا افزايش اختيارات حكومت هاى محلى كه باعث افزايش مخارج آنها شود، از طريق تعيين درآمدهاى 
مشخص در قانون، جبران مى شود. در همين راستا، براى نمونه، زمانى كه با توجه به نظر دو طرف،  سهم قژيون هاى 
كشور فرانسه از ماليات بر سكونت حذف شد و يا آن زمان كه به موجب قانون، سهم دپاقتمان ها از ماليات بر وسايل 

نقليه موتورى از بين رفت، بى درنگ، كمك هاى بالعوض دولت، جايگزين درآمدهاى مالياتى نامبرده گشتند.  
در دنياى امروز كه شهردارى ها نقش مهمى را در رشد اقتصادى كشور خود بازى مى كنند و انجام بسيارى از 

توجه به اين نكته الزم است كه حكومت فرانسه، هيچ گاه، تمركززدايى و افزايش استقالل 
تقسيمات محلى را برابر با قطع كمك هاى دولتى ندانسته و همچنان بر لزوم پرداخت متناسب 
آن تأكيد دارد. اين ديدگاه، بى شك در نقطه مقابل سياست هاى دولت ايران در گذر سال هاى 

نخستين دهه 60 در تعامل با شهردارى ها و به اصطالح، اعطاى استقالل به آنها قرار دارد
•••

مالياتى درآمدزا در اختيار دولت مركزى قرار دارد  پايه هاى  ايران كه اغلب  در كشور 
وسياست خودكفايى شهردارى ها، به صورت بى اساس و بدون مطالعه به قطع كمك هاى 
دولتى مى انجامد، بى شك، درآمدهاى ناپايدار كنونى شهردارى كه در طول ساليان دراز 
به فروش تراكم وابسته بوده است، هيچ گاه نخواهد توانست برنامه ريزى اصولى و متناسبى 

را در مديريت شهرى تضمين نمايد
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فعاليت هاى اجرايى دولت را برعهده دارند، دولت مركزى بايد درصدى 
از بار خدمات شهرى را كه شهردارى ها به تنهايى توانايى مديريت هزينه 
آن را ندارند، با پرداخت كمك هاى بالعوض، برعهده گيرد. در كشور 
ايران كه اغلب پايه هاى مالياتى درآمدزا در اختيار دولت مركزى قرار دارد 
بدون مطالعه  بى اساس و  به صورت  وسياست خودكفايى شهردارى ها، 
به قطع كمك هاى دولتى مى انجامد، بى شك، درآمدهاى ناپايدار كنونى 
به فروش تراكم وابسته بوده است،  شهردارى كه در طول ساليان دراز 
هيچ گاه نخواهد توانست برنامه ريزى اصولى و متناسبى را در مديريت 

شهرى تضمين نمايد. 
كه  مهمى  منابع  از  يكى  برمى آيد،  مطالعه  اين  از  كه  همان طور 
ايجاد و كسب  براى  در كشورهاى مختلف جهان  حكومت هاى محلى 
دولت  بالعوض  كمك هاى  به  تمسك  مى كنند،  استفاده  پايدار  درآمد 
مى باشد. از سوى ديگر با توجه به احتياجى كه واحدهاى محلى به تغذيه 
كمك هاى دولتى دارند، اين نگرانى در درون حكومت هاى محلى و به 
ويژه، نمايندگان محلى شكل گرفته است كه حتى با وجود تمركززدايى 
نيز، وابستگى واحدهاى محلى به دولت همچنان وجود خواهد داشت و 

حتى در گذر زمان، با افزايش خدمات شهرى بيشتر خواهد شد.
در اين تحقيق تالش بر اين بود تا با معرفى انواع گوناگون كمك هاى 
بالعوض دولت مركزى فرانسه به شهردارى ها به عنوان يكى از اقسام 
حكومت هاى محلى، دستاوردها، دغدغه ها و سير تغييرات اين كمك ها 
در  آن،  كاربردى  مطالعه  پى  در  تا  شود  برشمرده  تمركززدايى  از  پس 
نهادينه سازى و گسترش نظام كمك هاى بالعوض دولت در كشور ايران، 
برخورد  كشورها  ديگر  تجربه  به  نسبت  بيشترى  توجه  و  با حساسيت 

شود.       
در پايان گفتن اين نكته نيز ضرورى به نظر مى رسد كه دولت هاى 
گسترش  براى  ابزارى  بالعوض،  كمك هاى  اعطاى  با  همواره  مركزى، 
مداخله در امور محلى در دست دارند و حتى در سير اعطاى كمك هاى 
بالعوض نيز بايد رسم تعديل حفظ شود تا به مسئوليت گريزى شوراهاى 
شهر و شهردارى ها نينجامد و يا محدود شدن استقالل مالى آنها را به 
دنبال نداشته باشد. اين مهم، ميسر نخواهد شد مگر با ايجاد محدوده اى 
تبيين وظايف دولت و حكومت هاى محلى و روابط ميان  مشخص در 

آنها در قوانين كشور ما ايران.

پى نوشت ها:
1- اين رقم در اوايل دهه 1980 (نقطه شروع جدى تمركززدايى) 

تنها 8 درصد از توليد خالص ملى بوده است.
2- با وجود اهميت وجود كمك هاى بالعوض دولت مركزى، 
حفظ ميزان متناسبى از استقالل مالى و اجرايى نيز در حكومتى 
قانون  را در  اهميت  اين  پاى  اجتناب ناپذير است. رد  تمركززدا 
1999 كشور ايتاليا مى توان ديد كه براساس آن، تمام كمك هاى 
امر،  اين  اصلى  دليل  و  شده  قطع  استان ها  به  دولت  بالعوض 
باال بردن ضريب استقالل مالى اين نوع از حكومت هاى محلى 
مى باشد.جالب آن است كه در دهه 70 ميالدى، در اين كشور، 
موجى متضاد برقرار بود و اين تمام ماليات هاى محلى بودند كه 

حذف شدند.
حساب هاى  كنترل  و  مطالعه  مسئول  قضايى  مراجع  اين   -3

حكومت هاى محلى وهم چنين تناقضات مربوط به آن هستند.
صادر  دولت  اسم  به  ساخت  جواز  كه  گذشته  برخالف   -4

مى شد.
5- در سال 2008، 58 درصد از كمك هاى دولت به هزينه هاى 
جارى حكومت هاى محلى اختصاص داده شده است كه رقمى 
نظام  كه  آنجا  از  مى دهد.  نشان  را  يورو  ميليارد   40/91 بر  بالغ 
اهداف سرمايه گذارى  براى  تنها  استقراض حكومت هاى محلى 
هزينه هاى  براى  محلى  وحكومت هاى  است  امكان پذير  آنها 
جارى خود نمى توانند به استقراض متوسل شوند، به همين دليل، 
متوجه  مركزى  دولت  بالعوض  كمك هاى  از  عمده اى  بخش 

هزينه هاى جارى مى شود.
در 28  فرانسه  اساسى 1958 كشور  قانون  بازبينى  براساس   -6
مارس 2003، اصل 72 اين قانون، پنج نوع حكومت محلى را به 

رسميت شناخته است:
5 آوريل 1884 : پيدايش كمون ها

اينكه  با  محلى،  حكومت هاى  كوچكترين  عنوان  به  كمون ها   
 5 شهرى  قانون  اين  شدند.  ايجاد   1789 دسامبر   14 تاريخ  در 
آوريل 1884، به تعريف اصول عمومى تشكيل و صالحيت آنها 
پرداخت. اين قانون سيستم واحدى را براى شهرهاى بزرگ و 
كوچك در نظر گرفت كه عبارت بود از: يك شوراى شهر كه 
اجرايى  اختيارات  كه  شهردار  و  مى شود  انتخاب  سال   6 براى 
را  داشته و مسئوليت تدارك و اجراى تصميمات شوراى شهر 
مانند  امور  از  برخى  در  شهردار  گذشته،  اين  از  دارد.  برعهده 
احوال شخصيه، پليس و اجراى قوانين، نماينده دولت به شمار 
و  مارسى  (پاريس،  فرانسه  كشور  كمون هاى  از  برخى  مى رود. 
با ديگر كمون ها از جايگاه ويژه اى برخوردار  ليون) در مقايسه 

بوده و از قانون خاصى پيروى مى كنند.
45
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10 اوت 1871: پيدايش دپاقتمان ها، اولين حكومت محلى 
با اينكه دپاقتمان ها، در سال 1790 و شوراهاى عمومى و فرماندار در سال 1800 ايجاد شده اند، اين قانون 10 اوت 1871 بود كه به دپاقتمان، جايگاه حكومت 
محلى را واگذار كرد. قانون پيش گفته، چگونگى عملكرد را تعيين كرده و جايگزينى نيمى از اعضاى شوراى عمومى را هر سه سال و انتخاب رئيس آن 
را پس از هر جايگزينى، بنيان نهاد. هركدام از اعضاى شورا پس از رأى گيرى همگانى براى مدت شش سال انتخاب مى شوند. قانون 2 مارس 1982 در 
راستاى تمركززدايى حكومت هاى محلى، اختيارات جديدى را به اعضاى شوراهاى عمومى انتقال داد و صالحيت آمادگى و اجراى بودجه دپاقتمان ها را 
به رئيس شوراى عمومى واگذار كرد. شمار دپاقتمان كه از نظر وسعت، بزرگتر از كمون و كوچكتر از قژيون مى باشد، 96 عدد برآورد شده است كه بايد 

چهار دپاقتمان ماوراى دريايى را نيز به آن افزود.
اين چهار دپاقتمان كه عبارتند از، گوآدلوپ، گويان، جزاير مارتينيك و قئونيون،  براساس قانون 19 مارس 1946 ايجاد شده و اغلب از همان مقررات نود 
و شش دپاقتمان ديگر پيروى مى كنند. با اين حال، بر اساس اصل 73 قانون اساسى 1958، آنها به جهت موقعيت خاص آنها از امكان تطابق متون قانونى با 

شرايط موجود خود برخوردارند و در همين راستا، قوانين مختلفى از طريق ايجاد اصالحات، استقالل بيشترى را به آنها تفويض نموده اند. 
قژيون ها 2 مارس 1982

قانون تمركززدايى، مصوب 2 مارس 1982، براى نخستين بار، قژيون را در زمره حكومت هاى محلى گنجاند. با اين حال، اين قانون تا سال 1986 كه زمان 
اولين انتخابات اعضاى شوراى استانى بود، اجرا نگرديد. هر قژيون شامل يك شوراى استانى و يك كميته اقتصادى و اجتماعى مى باشد. اكنون، كشور 

فرانسه 22 قژيون دارد.
كرس :13 مى 1991

جزيره كرس كه در دورترين نقطه جنوب شرقى جمهورى فرانسه قرار دارد، به عنوان يكى از حكومت هاى محلى اين كشور مقررات خاص و اختيارات 
بيشترى دارد و تا پيش از قانون 13 مى 1991، جزء قژيون هاى اين كشور به شمار مى آمد. پس ازاصالحات فراوان در سال هاى 1982، 1991 و 2002، ، 
كرس داراى استقالل قابل مالحظه اى در اداره امور خود گرديد و حتى اختيار ايجاد انطباق ميان قوانين ملى، پس از اجازه قانون گذار براى اين حكومت 

محلى به رسميت شناخته شد. 
افزون بر آنچه در باال برشمرده شد، حكومت هاى محلى با قوانين خاص نيز از اين جمله  مى باشند كه عبارتند از: مايوت، سن پى يق و ميكلن، جزاير واليس 

و فوتونا، پلى نزى و هم چنين، سن مقتن و سن بارتلمى. 
7- كمكى كه متفاوت از كمك هاى مالى مشخصى بود كه تا پيش از اين به آنها تعلق مى گرفت؛ از اين طريق، تصميم زمينه كارايى و استفاده  از اين كمك ها 

از سوى خود حكومت هاى محلى اتخاذ مي گردد.
8- اين راه حل به خصوص از سوى كميسيون توسعه مسئوليت هاى محلى و به رياست اليويه گيشاق پشتيبانى شد و با تالش هاى وى به ثمر نشست 

.(Commission de développement des responsabilités locales)
9- اين معيار از طريق نرخ تورم پيش بينى شده (به جز دخانيات) مشخص مى گردد. براى نمونه، در سال 2001، 2/10+ درصد بوده است.

10- روش محاسبه آن بخش از كمك هاى دولتى با نرخ ثابت به هزينه هاى جارى عبارتست از: ميزان كمك مالى سال پيش × نرخ رشد سال محاسبه
با اين حال، در صورتى كه در طى سال، جمعيت كمون افزايش يافته باشد، طريقه محاسبه متفاوت خواهد بود و عامل ديگرى در روند برآورد دخيل خواهد 

شد: ميزان كمك مالى سال پيش ×  نرخ رشد سال محاسبه ×  50 درصد نرخ رشد جمعيت 
11- پيدايش معيار پتانسيل مالى، به زمان به ميدان آمدن كمك هاى بالعوض دولت به هزينه هاى جارى حكومت هاى محلى در سال 1979 برمى گردد. اين 

معيار، شاخصى است براى برآورد و مقايسه ميزان رفاه مالى بالقوه حكومت هاى محلى نسبت به يكديگر.
12- اين كمك به موجب قوانين 30 اكتبر 1886 و 19 ژوئيه 1989، قوانين كشور فرانسه وارد شد و درسال 1983  به صورت رسمى به جمع كمك هاى 

دولت به هزينه هاى جارى پيوست.
13- اين كمك تنها به آموزگاران دوره ابتدايى (يك دوره شش ساله) كه مشغول به تدريس مى باشند، تعلق مى گيرد. 

14- قانون شماره 108-92 از مجموعه قوانين حكومت هاى محلى
15- در سال 2007، كمون هايى كه از اين كمك بالعوض دولت بهره مند شدند 23,707 نفر بودند كه به هر كدام از آنها، رقمى معادل 2616 يورو تعلق 

گرفت.
16- به اين نوع از كمك هاى مالى بالعوض دولت در حقوق مالى فرانسه، سوبوانسيون (Les subventions) گفته مى شود كه به صورت اختيارى به 

انجام هدف خاصى اختصاص مى يابد.
در مقابل، دتاسيون ها (Les dotations globales) كه محور اصلى اين مقاله مى باشند و در طول اين تحقيق به كرات به آنها اشاره شده است، به نوعى 
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از درآمدهاى حكومت هاى محلى اطالق مى شوند كه آنها از حق انتخاب در كاربرد آن برخوردار بوده و چگونگى توزيع و تقسيم آنها نيز در قانون مشخص 
و تعريف شده است.

17- ماده 103 قانون 2 مارس 1982، درباره عمومى نمودن كمك هاى بالعوض به سرمايه گذارى حكومت هاى محلى است.
18- پس از اصالحات 1985، ايده پيشين قانون گذار مبنى بر حذف كلى كمك هاى مشخص كه تا پيش از قانون 2 مارس 1982 اجرا مى شد، تعديل گشت 
و از آن پس نظامى تلفيقى وجود داشت كه با توجه به مشكالت برشمرده، براى كمون هاى كوچك از كمك هاى بالعوض مشخص و براى كمون هاى ديگر 

از كمك هاى بالعوض عمومى استفاده مى شد.
19- نرخ اين كمك ها مى توانست 20 ـ 60 درصد ارزش سرمايه گذارى بدون به شمار آوردن عوارض باشد.  

20- براى نمونه در كشور فرانسه در بخش سرمايه گذارى بودجه كمون ها، در حساب هاى شماره 21 و 23 به اين مورد اشاره مى شود.
21- براى نمونه، نرخ مشاركت دولت مركزى در سرمايه گذارى هاى مربوط به ساخت وساز يا بازسازى مدارس 40 درصد و براى تصفيه آب هاى به دست 

آمده از باران، 30 درصد است.
22- براى هر يك از حكومت هاى محلى، درآمد ناشى از جريمه ها بدين شكل محاسبه مى شود: 

كل جريمه هاى صورت گرفته در قلمرو آن واحد محلى × ارزش واحد مكانى 
(N 1ـ) محاسبه ارزش واحد مكانى: مبلغ كل جريمه ها ÷ تعداد جريمه هاى صورت پذيرفته در كشور طى سال

23- به اين نوع از جريمه ها Les amendes forfaitaires de la circulation  اطالق مى شود.
24- تخلفاتى كه باعث حذف بيشتر ازچهار امتياز گواهينامه رانندگى متخلف مى شوند، از سوى قاضى كيفرى رسيدگى مى شود. (الزم به يادآورى است كه 
هر گواهينامه رانندگى هنگام صدور دوازده امتياز داشته كه در صورت تخلف هاى مهم، افزون بر پرداخت جريمه، از تعداد امتيازها نيز كاسته خواهد شد و 

در نهايت، با از دست دادن همه دوازده امتياز، گواهينامه فرد متخلف بى اعتبارخواهد شد.)
25- بخش بيشتر اين كمك به كمون هايى كه جمعيتى بالغ بر ده هزار نفر دارند، تعلق مى گيرد.
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تأميـن مالـي
شهـرداري ها

چهارچوب درآمدى 
نهـادهـاى محلــى 
(شـهـــردارى هـا) 

دركشــور چـيــن1
 ترجمه و تاليف: سيدمناف هاشمي

دانشجوي دكتري جغرافيا و 
برنامه ريزي شهري

چكيده
از زمان بنيانگذارى جمهورى خلق چين در سال 1949، اين كشور 
داراى نوعى نظام يكپارچه است. به موجب اين نظام اداره امور مالى نه 
تنها به صورت متمركز قدرت مالى را كنترل مى كند، بلكه نظام درآمد و 
هزينه هاى  مالى نيز به صورت متمركز و توسط دولت، برنامه ريزى، كنترل 
و تصويب مى شود. افزون بر اين قوانين و سياست هاى مالى ملى توسط 
دولت وضع مى شود. اين در حالى است كه دولت هاى محلى تنها مى توانند 

بعضى از قوانين و روش هاى متناسب با شرايط محلى را سازگار كنند. 
در چين، بيشتر مسئوليت هاى مربوط به ارائه خدمات به حكومت هاى 
محلى و منطقه اى واگذار شده و منابع درآمدى حكومت هاى محلى از 
اهميت ويژه اى برخوردار است. اصلى ترين منبع درآمدى حكومت هاى 
استانى و محلى، انتقاالت مالى مركزى ـ استانى و استانى ـ محلى است؛ 
هزينه هاى  از  درصد   67 انتقاالت  اين   ،2003 سال  در  كه  گونه اى  به 
هزينه هاى  از  و 66 درصد  فرماندارى  هزينه هاى  از  استانى، 57 درصد 

.(Qiao and Shah, 2006) بخشدارى چين را تأمين بودجه كرده اند
اين مقاله ضمن مرورى بر ساختار حكومت هاى محلى و منابع درآمدى 
آنها، به بررسى محرك هاى مربوط به طراحى انتقاالت مالى بين حكومتى و 
پيامدهاى آن بر كارايى و برابرى تأمين خدمات عمومى در چين مى پردازد. 

كليدواژه: چين، حكومت هاى محلى، منابع درآمدى، انتقاالت مالى

مقدمه
چين كشورى سوسياليستى است كه به وسيله طبقه كارگر و دموكراتيك 
خلق، مبتنى بر ائتالف كارگران و دهقانان، اداره مى شود. مراجع ذى صالح 
دولتى در چين عبارتند از: كنگره ملى خلق، رئيس جمهور، شوراى دولتى، 
كنگره هاى محلى خلق، دولت هاى محلى، ارگان هاى خودگردان در مناطق 

خودگردان مليتى، دادگاه عالى خلق و دادستان عالى خلق. 
از سال 1949 به بعد، دولت هاى محلى در زندگى سياسى، اقتصادى و 
اجتماعى نقش مهمى ايفا كرده  و بيشترين مسئوليت هاى مربوط به ارائه خدمات، 
به حكومت هاى محلى و منطقه اى واگذار شده است. در اين ميان انتقاالت بين 
حكومتى، عمده درآمد حكومت هاى محلى و منطقه اى چين به شمار مى رود. 
براى كارايى بيشتر و تأمين خدمات محلى و سالمت مالى حكومت هاى محلى 

و منطقه اى، طراحى اين انتقاالت از اهميت ويژه اى برخوردار است. 
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در انتقاالت مالى، پنج هدف عمده وجود دارد كه هر كدام از  آنها مى توانند با شدت و ضعف متفاوتى به كار رفته 
و به نوع خاصى از طراحى انتقاالت مالى نياز داشته باشند. اين اهداف عبارتند از: پركردن شكاف هاى مالى؛ كاهش 
نابرابرى هاى مالى منطقه اى؛ جبران اضافات سود؛ تنظيم استانداردهاى حداقل مالى؛ تأثير بر اولويت هاى محلى كه 

داراى اولويت هاى كشورى باال اما اولويت هاى محلى پايين هستند.
در ادامه، چهارچوب هاى درآمدى حكومت هاى محلى در چين و روش هايى كه براى رسيدن به اهداف بيان شده 

در انتقاالت مالى بين حكومتى چين طراحى شده اند، بررسى خواهد شد.

1ـ ساختار دولت هاى محلى در چين 
دولت هاى محلى در چين داراى ساختار سلسله مراتبى هستند كه در  آن در ميان طبقات مختلف حكومتى روابط 
براساس سلسله مراتب عمودى شكل مى گيرد. در اين كشور كنگره هاى خلق استان ها، شهرها و بخش ها به طور 
تعيين شده و دوره تصدى  انتخابات  قانون  به موجب  نمايندگان  تعداد  انتخاب مى شوند.  با رأى مردم  غيرمستقيم 

نمايندگان استان ها، شهرها، و بخش ها، پنج سال مى باشد. 
براساس قانون اساسى كشور چين و قوانين ديگر مربوط به آن، دولت هاى محلى در اين كشور به 3 نوع عمده 
تقسيم مى شوند: دولت هاى محلى در سطوح مختلف؛ دولت هاى مناطق ادارى ويژه و دولت هاى خودگردان مناطق 

مليتى كه در ادامه به شرح آنها خواهيم پرداخت. 
1ـ1ـ دولت هاى محلى در سطوح مختلف

از زمان تأسيس جمهورى خلق چين2 تاكنون، نظام سازمانى دولت هاى محلى، تغييراتى را پيش رو داشته است. 
بخشدارى5 و حكومت   فرماندارى4،  استانى3،  به چهار سطح حكومت هاى  نظام سازمانى دولت هاى محلى  اكنون، 

ناحيه اى6 تقسيم مى شوند. 
سطح حكومت هاى استانى، باالترين سطح دولت هاى محلى به شمار رفته و تا سال 2006 شامل 27  استان و 4 
منطقه كالن شهرى (پكن، شانگهاى، تيان جين و چانگ گينگ) و 5 شهر خودگردان (داليان، كينگ دائو، شن ژن، ژيا من 
پايين ترين سطح حكومت محلى چين بوده و در آن  اين ميان سطح حكومت ناحيه اى  نينگ بو) بوده است. در  و 

شهرك ها و روستاها قرار مى گيرند. 
1ـ2ـ منطقه ادارى ويژه 

دولت چين مطابق قانون اساسى سال 1982، در صورت ضرورت ملزم به تأسيس مناطق ادارى ويژه است. منطقه 
ادارى ويژه محصول مفهوم «يك كشور و دو نظام» مى باشد. به موجب اين مفهوم، در حالى كه سرزمين اصلى چين 
با نظام سوسياليستى اداره مى شود، مناطق ادارى ويژه از جمله هنگ كنگ و ماكائو، نظام سرمايه دارى داشته اما در امور 

بين المللى جمهورى خلق چين نمايندگى كشور چين را برعهده دارد. 
1ـ3ـ دولت خودگردان منطقه مليتى

سياست كشور چين در برخورد با مليت هاى مختلف خود، اجراى نظام خودگردان مليتى در هر منطقه است. در سال 
1954 قانون اساسى چين، مناطق مليتى خودگردان را براساس سطوح ادارى آنها به سه سطح مناطق خودگردان (سطح 
استان)، فرماندارى هاى خودگردان (سطح فرماندارى) و بخشدارى هاى خودگردان (سطح بخش)، تقسيم كرده است7.  
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2ـ ساختار منابع درآمدى 
از پلنوم سوم يازدهمين كميته مركزى حزب كمونيست چين به بعد، دولت مركزى سياست هايى را اتخاذ كرده 
بنابراين استان ها مى توانند برنامه  است كه به موجب آنها اختيارات مقامات محلى در امور مالى گسترش مى يابد. 
مستقلى داشته و در مديريت اقتصادى خودگردان باشند. در نتيجه اين امر، آنها مى توانند از منابع محلى به طور كامل 
بهره مند شوند. تأكيد بر توسعه اقتصادى پيوسته، هماهنگ و شتابان، باعث تقويت تشكيالت مالى محلى شده و به 

دنبال آن به افزايش درآمد و هزينه ملى و افزايش درآمد دولت مركزى منجر شده است. 

منبع: گزارش هاى كشورى درباره نظام هاى حكمرانى محلى، چين؛ شركت خدمات مديريت ايرانيان؛ 1383

منبع: گزارش هاى كشورى درباره نظام هاى حكمرانى محلى، چين؛ شركت خدمات مديريت ايرانيان؛ 1383

2ـ1ـ درآمدهاى مالى محلى 
اغلب درآمدهاى محلى در چين از سه منبع ماليات هاى محلى، ماليات هاى مشترك و درآمدهاى غيرمالياتى به 

دست مى آيد. در جدول شماره (3) درآمدهاى مالى محلى در كشور چين و منابع دريافت آنها آمده است. 

جدول شماره 1ـ عوايد و نسبت بودجه اى دولت مركزى و محلى

جدول شماره 2ـ هزينه و نسبت بودجه اى دولت مركزى و محلى

جدول شماره 3ـ درآمدهاى مالى محلى در چين
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3ـ ساختار انتقاالت مالى مركزى 
سيستم مالى در چين براساس مدل كيك اليه اى8 قرار گرفته است كه در آن در ميان طبقات مختلف حكومتى 
روابط براساس سلسله مراتب عمودى مى  باشد. بنابراين دولت مركزى تنها انتقاالت مالى مربوط به سطح حكومت هاى 
استانى  شامل 27  استان9، 4 منطقه كالن شهرى (پكن، شانگهاى، تيان جين، چانگ گينگ) و 5 شهر خودگردان (داليان، 
كينگ دائو، شن ژن، ژيا من، نينگ بو)را تعيين مى كند و كمك مستقيم مركزى به فرماندارى ها، بخش ها يا حكومت هاى 
ناحيه اى صورت نمى گيرد. الزم به ذكر است بخشدارى ها در 7 استان (آن هوئى، فوجيان، هيلونگ جيانگ، هاينان، 
هوبى، نينگ ژيا، ژجيانگ) و 4 منطقه كالن شهرى و 5 شهر خودگردان نام برده، انتقاالت مالى را به صورت مستقيم 

از حكومت هاى در سطح استانى دريافت مى كنند.
اين  تركيب  بنابراين  مى باشد،  استاندارى ها  به  مركزى  انتقاالت  همانند  نيز  استان  زير  اليه هاى  به  انتقال  طرح 

كمك ها در استان هاى مختلف به علت تنوع منابع مالى منطقه اى، به ميزان قابل مالحظه اى متغير است. 
انتقاالت مركزى در چين را مى توان به دو گروه عمده انتقاالت براى اهداف خاص و انتقاالت كلى تقسيم كرد. 

3ـ1ـ انتقاالت عمومى كلى10 
درآمد11،  تسهيم  به  مربوط  انتقاالت  شامل  انتقاالت  اين 
درآمد  از  كسرى  بازگشت  براى  شده  طراحى  مالياتى  تخفيفات 
به خاستگاه آن (استان مربوطه) و انتقال يكسان سازى12 مى باشد. 
اين سه انتقال 63/8 درصد از مجموع انتقاالت مركزى را در سال 

2004 دربرمى گيرد. 

3ـ1ـ1ـ انتقاالت مربوط به تسهيم درآمد (برنامه تسهيم مالياتى)
ماليات بر ارزش افزوده13، ماليات بر درآمد شخصى14 و ماليات بر درآمد بنگاه ها15 در سال هاى 1994 و 2000 زير نظر 
دولت مركزى قرار گرفتند و تا ارائه شدن سيستم تسهيم ماليات بر ماليات در سال 2002، 25 درصد درآمدهاى ماليات 
بر ارزش افزوده و 40 درصد درآمدهاى ماليات بر درآمد شخصى و درآمد بنگاه ها به مبدأ خود در هر استان بازمى گردند. 
مديريت و اداره مركزى اين ماليات ها پايه اى مشترك داشته و ماليات بندى يكسانى را در سطح كشور تضمين مى نمايد. 

3ـ1ـ2ـ برگشت مالياتى16  
در اصالحات سال 1994، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض، زير نظر مديريت مالياتى مركزى درآمدند و طرحى 
براى بازگشت مالياتى «ماليات بر ارزش افزوده» و عوارض ايجاد شد كه كسرى اين درآمدها را به استان مربوط به آن 
منطقه برمى گرداند. استان ها اطمينان داشتند كه با جمع آورى ماليات ها توسط دولت مركزى، هر استان حداقل درآمد 
حاصل از ماليات بر ارزش افزوده و عوارضى را كه در سال 1993 اندوخته، دريافت خواهد كرد. در مورد ماليات بر 
ارزش افزوده و عوارض، برگشت هاى مالياتى كنونى، مجموع برگشت مالياتى سال گذشته به عالوه 30 درصد از رشد 

.(Budget Committee, 2002) درآمد ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر مصرف است

سطح  به  مربوط  مالى  انتقاالت  تنها  مركزى  دولت 
منطقه   4 استان،    27 شامل  استانى   حكومت هاى 
كالن شهرى (پكن، شانگهاى، تيان جين، چانگ گينگ) 
شن ژن،  كينگ دائو،  (داليان،  خودگردان  شهر   5 و 
مستقيم  كمك  و  مى كند  تعيين  نينگ بو)را  ژيا من، 
حكومت هاى  يا  بخش ها  فرماندارى ها،  به  مركزى 

ناحيه اى صورت نمى گيرد
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تخصيص اين كمك ها را مى توان به صورت زير تشريح كرد: 
در سال 2002، ماليات بر درآمد شخصى و ماليات بر كسب و پيشه زير نظر اداره دولت مركزى درآمد و برنامه 
همانندى به بازگشت مالياتى ماليات بر ارزش افزوده براى بازگشت مالياتى اين ماليات ها ايجاد شد. از ژانويه سال 
2002، تمام ماليات هاى بردرآمد (ماليات بر درآمد بنگاه ها و ماليات بر درآمد شخصى) به نسبت مساوى ميان دولت 

مركزى و حكومت استانى تقسيم شد. 
از سال 2003، سهم دولت مركزى به 60 درصد افزايش پيدا كرد. براى اطمينان از ثبات درآمدهاى استانى، برنامه 
برگشت ماليات بر درآمد، براى تضمين دريافت درآمدهاى ماليات بر دارايى استان ها - حداقل برابر با آنچه كه در 

سال 2001 داشته اند- به وجود آمد. 
بنا بر باور برخى از متخصصين ايجاد محرك هاى دستيابى مالياتى به وسيله اين كمك، به نفع استان هاى ثروتمند 

 .(Tsui, 2005)بوده و شكاف مالى ميان مناطق را افزايش مى دهد

3ـ1ـ3ـ انتقاالت يكسان سازى
از  را  جامعى  عينى  يكسان سازى  برنامه  منطقه اى،  مالى  نابرابرى هاى  كاهش  هدف  با   ،1995 سال  در  چين 
روى الگوى استراليا اتخاذ كرد. ميزان انتقاالت يكسان سازى براى 
استان،  استاندارد  درآمد  تعيين مى شود:  عامل  توسط سه   i استان 
استان  استاندارد  مالى  و سهم شكاف  استان  استاندارد  هزينه هاى 
از شكاف مالى كل. تخصيص اين كمك ها را مى توان به صورت 

زير تشريح كرد: 

ETi: انتقاالت يكسان سازى استان i؛ 

TET: كمك يكسان سازى كل موجود در بودجه سال مربوطه؛ 

SEi: هزينه هاى استاندارد استان؛ 

SRi: درآمد استاندارد استان؛ 

SE: هزينه هاى استاندارد كل كشور و 

SR: درآمد استاندارد كل كشور. 

مبلغ انتقاالت يكسان سازى به وسيله دولت مركزى و برپايه اى ويژه تعيين مى شود كه به بودجه ساالنه موجود 
مبالغ حقيقى  مركزى  دولت  به  ارسال وجوه  و  مختلف  مالياتى، كمك هاى  برگشت  باال  فرمول  در  دارد17.  بستگى 

پرداخت شده توسط دولت مركزى هستند. 

  3ـ2ـ انتقاالت به منظور اهداف خاص
چين به منظور افزايش اولويت هاى كشورى و دادن توانايى اجرايى قوانين كشورى به استانها انتقاالت بسيارى 

براى اهداف خاص در نظر دارد. در مطالب زير چند نمونه از برنامه هاى شناخته شده تر بررسى مى شود. 

 40 و  ارزش افزوده  بر  ماليات  درآمدهاى  درصد   25
درصد درآمدهاى ماليات بر درآمد شخصى و درآمد 

بنگاه ها به مبدأ خود در هر استان بازمى گردند
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3ـ2ـ1ـ كمك به افزايش دستمزد كاركنان دولت 
اين كمك به حكومت هاى استانى محلى در اجراى قوانين سال هاى 1999 ـ 2001 دولت مركزى مبنى بر افزايش 
دستمزد كاركنان دولت اعطا شد. هدف اين كمك پر كردن شكاف مالى به وجود آمده توسط دولت مركزى بود.18 

تخصيص اين كمك ها را مى توان به صورت زير تشريح كرد: 
Wage Granti = Exp Increasei * Basic Expenditure Ratioi

Wage Granti: كمك براى افزايش دستمزدهايى كه استان i آن را دريافت مى كند؛ 

Exp Increasei: افزايش هزينه هاى بودجه اى استان به علت سياست دولت مركزى در افزايش دستمزدها و

.i نسبت هزينه هاى شخصى و ادارى به مجموع درآمد موجود استان :Basic Expenditure Ratioi

با توجه به فرمول باال حجم كمك هاى دريافتى استان i، به افزايش هزينه هاى استانى- به علت سياست گذارى درباره 
دستمزدها- و سهم هزينه هاى پايه (شامل هزينه هاى ادارى و كارمندان) به مجموع درآمد موجود استان، بستگى دارد. هزينه هاى 

افزايش يافته توسط تعدادى از كارمندان دولتى استان i و ميزان افزايش دستمزد توسط دولت مركزى تعيين مى شود. 
افزايش اين دستمزدها تأييد ضمنى اين مطلب است كه انتقاالت، با مسئوليت هاى مالى در سطح محلى و منطقه اى 

متناسب نيست. اما اين كمبود مالى از طريق تمركززدايى مالياتى يا برنامه تسهيم پايه مالى بهتر جبران مى شود. 

3ـ2ـ2ـ كمك به اصالح ماليات روستايى
اين گونه انتقاالت براى پركردن شكاف مالى مربوط به حذف ماليات ها و عوارض روستايى در سال 2000 و به منظور تسريع 
سياست گذارى دولت مركزى در لغو سه كسرى بخش روستايى و پنج هزينه بخش شهرى و لغو تدريجى ماليات بر كشاورزى 
به وجود آمد. سه كسرى كه در بخش روستايى جمع آورى مى شد عبارت بود از: سرمايه گذارى دسته جمعى؛ صندوق هاى 
بهداشت عمومى و پاداش كار. پنج هزينه بخش شهرى عبارتند از: آموزش روستايى؛ برنامه ريزى خانواده؛ آموزش نظامى؛ 

ساخت و نگهدارى جاده هاى روستايى و يارانه هاى گروه هاى خاص كه به وسيله بخش هاى شهرى وضع مى شوند. 
مسئوليت هاى  و  ماليات  مجدد  تخصيص  براى  موجود  گزينه هاى  بررسى  به  نياز  انتقال  اين  بلندمدت  استفاده 

هزينه بر و يا ايجاد انتقاالت بر مبناى خروجى19 دارد. 

3ـ2ـ3ـ كمك به مناطق اقليت
يكى از اهداف مهم دولت چين حفظ تنوع فرهنگى است. استان هايى كه اقليت هاى قومى در آنها ساكن هستند، كمك ويژه اى برابر 
با مبلغ پايه اى معادل يك ميليارد يوان در سال 2000 ـ كه نرخ رشد ساالنه درآمد ماليات بر ارزش افزوده مركزى را داشته و برگشتى برابر 

با 80 درصد مبلغ افزايش يافته ماليات بر ارزش افزوده مركزى جمع آورى شده در استان هاى اقليت را دارد ـ  دريافت مى كنند. 

3ـ2ـ4ـ يارانه هاى پيش از سال 1994
يارانه هاى پيش از سال 1994 كمك هاى ثابت و قراردادى زير نظر «سيستم مالى قراردادى» در سال هاى 1993ـ 
در سال 1993،  اجراى خود  قابل  مالى  قراردادهاى  به  توجه  با  محلى  از سال 1994 حكومت هاى  1998 هستند. 
ميزان  مى توان گفت  مى كنند.  دريافت  مركزى  دولت  از  را  انتقاالتى  يا  داده  برگشت  مركزى  دولت  به  را  درآمدها 
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انتقاالت برابر با كسرى پيش بينى شده در سال مبنا است (شكاف ميان درآمدها و هزينه ها).

3ـ2ـ5ـ انتقاالت ويژه 
انتقاالت ويژه از نظر وزارت دارايى در دسته «كمك هاى تخصيص يافته» قرار مى گيرند. تعداد و مبلغ اين كمك ها، 
كه برنامه هاى مختلف را تأمين مالى مى كنند، در طول زمان افزايش يافته است. اكنون 200 برنامه وجود دارد كه بيش 
از 20 درصد از كل انتقاالت دولت مركزى به آنها تعلق مى گيرد. اين انتقاالت براساس برنامه ها داده مى شوند و براى 
اهداف خاصى مانند دادن يارانه به توسعه كشاورزى، حمايت از ساخت زيرساخت ها، كمك  به مناطق عقب مانده و 

تهيه بودجه اضطرارى براى باليا و حوادث طبيعى تخصيص مى يابند. 

4ـ ساختار كنونى انتقاالت مالى استانى ـ محلى 
تمام انتقاالت مركزى چين كه به سطوح پايين تر از استان تعلق مى گيرند، بايد از طريق استاندارى ها به آنها اعطا 
اين روابط به دو  امروزه  پايين تر حكومتى بسيار اهميت است.  با سطوح  بنابراين چگونگى روابط استان ها  شوند. 

صورت هدايت مى شوند: 
ـ مدل بخشدارى زير نظر فرماندارى: اين مدل، مدلى قديمى است كه تا پايان سال 2005 در بيست استان استفاده 

مى شد. در اين مدل استاندارى ها در مسائل مالى تنها با فرماندارى ها و فرماندارى ها با بخشدارى ها سروكار داشتند و 
ـ مدل بخش زير نظر استان: برخى از استاندارى ها، در رابطه با مسائل مالى به صورت مستقيم با بخشدارى ها 

ارتباط برقرار مى كنند و رابطه مالى ميان فرماندارى و بخشدارى به طور كامل حذف مى شود.20  
امروزه از مدل بخش زير نظر استان در سراسر كشور بيشتر استفاده مى شود و پيش بينى مى شود كه در آينده نزديك، 
استاندارى ها بيشتر آن را استفاده كنند. در سطوح پايين تر ادارى نيز در اغلب موارد بخشدارى ها به حكومت هاى نواحى 
انتقاالت پرداخت مى كنند. درباره برخى حوزه هاى محروم، دولت مركزى مدل «بخشدارى به جاى حكومت هاى 
نواحى» را تشويق مى كند كه در آن حكومت ناحيه اى ديگر به عنوان واحد بودجه اى مستقل عمل نمى كند. متخصصين 

امور شهرى در چين اميدوارند كه كارايى حكومت با كاهش اليه هاى مديريتى بهبود يابد. 
انتقاالت در سطح زيراستانى را مى توان مانند انتقاالت مركزى به دو گروه عمده كمك هاى كلى و كمك هايى براى 
اهداف خاص و زيرشاخه هاى آنها تقسيم كرد. در انتقاالت در سطح زير استانى، انتقاالت يكسان سازى و بازگشت 
مالياتى توسط دولت مركزى تنظيم شده و توسط فرمول هاى يكسانى در سطوح محلى و منطقه اى محاسبه مى شود. 
انتقاالت بين حكومتى در سطوح استانى، فرماندارى و بخشدارى در نمودار شماره (1 ) نشان داده و در  تركيب 
جدول شماره (4)، تقسيم اين انتقاالت آورده شده است. از مجموع انتقاالتى كه از دولت مركزى دريافت مى شود، 
حكومت هاى استانى 29/20 درصد را نگه داشته و 70/8 درصد را به فرماندارى ها و فرماندارى ها نيز 75/4 درصد از 

ميزان دريافتى  خود را به بخشدارى ها انتقال مى دهند.
مركزى،  انتقاالت  مجموع  از   21 در سال 2004.  انتقالى  مختلف  بر طرح هاى  است  مرورى   (5) جدول شماره 
شانگهاى، ثروتمندترين استان، باالترين دريافت سرانه (5,079 يوان) و هاينان پايين ترين دريافت سرانه (646 يوان) 

را داشته است و ميانگين سرانه انتقاالت در سطح كشور برابر با 1,117 يوان مى باشد. 
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در مورد انتقاالت مربوط به تسهيم درآمد، شانگهاى بيشترين 
انتقاالت سرانه را در سطح كشور به ميزان 2,830 يوان؛ و هاينان 
به ميزان 646 يوان داشته؛  انتقاالت را در منطقه شرقى  كمترين 
شانژى و ژين جيانگ باالترين ميزان دريافت را در مناطق مركزى 
و غربى و تبت كمترين ميزان را در غرب چين و در كل كشور 
شانگهاى،  در  مالياتى  بازگشت  همين طور  است.  كرده  دريافت 

جيلين و يونان بيشترين مقدار را در شرق، مركز و غرب چين دارد. بنا به داليل روشن، شش استان ساحلى ـ پكن، 
انتقاالت يكسان سازى دريافت نكردند. تبت  تيان جين و ژجيانگ ـ هيچ گونه  گوانگ دونگ، جيانگ سو، شانگهاى، 

بيشترين ميزان سرانه انتقاالت يكسان سازى را به ميزان 705 يوان دريافت كرده است. 

ك ال

از مجموع انتقاالت مركزى، شانگهاى، ثروتمندترين 
استان، باالترين دريافت سرانه (5,079 يوان) و هنان 
پايين ترين دريافت سرانه (646 يوان) را داشته است 
با  برابر  كشور  سطح  در  انتقاالت  سرانه  ميانگين  و 

1,117 يوان مى باشد

جدول شماره 4ـ انتقاالت بين حكومتى چين

تذكرات:
1- از سال 2002، انتقاالت تسهيم درآمد شامل اين ماليات هاى مشترك مى شود: ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر درآمد شركت ها و ماليات بر درآمد شخصى. پيش 

از سال 2002 انتقاالت تسهيم درآمد ميزان درآمد محلى ماليات بر ارزش افزوده را نشان مى داد. 
2- انتقاالت يكسان سازى به كمك موقت ايجاد شده در سال 1995، مربوط مى شود. 

منبع:
Shah, Anwar & Shen, Chunli, (2006), The Reform of the Intergovernmental Transfer System to Achieve a Harmonious 

Society and a Level Playing Field for Regional Development in China, World Bank, Washington DC.
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جدول شماره 5 ـ انتقاالت مركزى چين در بعد منطقه اى (2004) 

ش افزوده و 40 درصد ماليات بر درآمد شخصى و بنگاهى در هر استان را در برمى گيرد. 
مجموع انتقاالت مركزى شامل انتقاالت تسهيم درآمدى نيز مى باشد كه 25 درصد ماليات بر ارز

منبع:
Shah, A
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نمودار1ـ مقايسه تركيب انتقاالت مالى در سطوح حكومتى چين (2003) 

منبع:
Shah, Anwar & Shen, Chunli, (2006), The Reform of the Intergovernmental Transfer System to Achieve a Harmonious 

Society and a Level Playing Field for Regional Development in China, World Bank, Washington DC.
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5ـ تأثير تجربى سيستم كنونى بر انتقاالت مالى
تأثير تجربى سيستم كنونى انتقاالت مى تواند دستيابى به اهداف اين انتقاالت را به صورت عملى مشخص سازد. 

در مطالب بعدى، ابتدا تأثير يكسان سازى طرح هاى انتقالى بررسى خواهد شد. 
5ـ1ـ انتقاالت يكسان سازى 

جدول شماره 6 رابطه ميان سرانه انتقاالت يكسان سازى و شاخص هاى در دسترس ظرفيت مالى و احتياجات استان ها را 
مشخص مى سازد. انتقاالت سرانه رابطه  منفى و معكوسى را با توليد ناخالص داخلى و درآمدهاى سرانه استانى و رابطه  مثبت و 
مستقيمى را با هزينه هاى سرانه استانى و نرخ بيكارى استان نشان مى دهد. اما همان طور كه ارزش پايين شاخص نشان مى دهد، 
اين رابطه، رابطه اى معتدل است. جدول هاى زير تصوير واضحى را از چگونگى ارتباط انتقاالت سرانه يكسان سازى با متغيرهاى 
اقتصادى برگزيده نشان مى دهد. ضرائب جيني (Gini) كه در جدول شماره 7 ديده مى شود، نشان مى دهد كه اين كمك تأثير 
يكسان سازى كمى بر درآمدهاى استانى دارد (Gini به تدريج از 0/365 به 0/351 كاهش يافته است). تأثير ضعيف يكسان سازى 
را مى توان به علت ميزان اندك كمك نيز نسبت داد. اين انتقاالت تنها 7/3 درصد از مجموع انتقاالت مركزى را در برمى گيرد و 

سرانه ملى دريافتى اين كمك حدود 3 يوان مى باشد. بنابراين، تأثير بازتوزيع كمك بسيار ناچيز است. 
5ـ2ـ انتقاالت به منظور اهداف خاص 

مناطق  به  كمك  اقليت،  مناطق  به  كمك  شامل  مى گيرد،  صورت  خاصى  اهداف  براى  كه  مختلفى  كمك هاى 
دورافتاده، كمك به افزايش دستمزدها، كمك به اصالح ماليات روستايى، يارانه هاى پيش از سال 1994 و كمك هاى 
ديگر مى شود. اين كمك ها با توليد ناخالص داخلى استان و درآمد سرانه استان نسبتى منفى و معكوس دارد (جدول 
شماره 6). با در نظر گرفتن اين نوع كمك، ضريب Gini درآمدهاى استانى از 0/365 به 0/295 كاهش مى يابد (جدول 

7 را مالحظه نماييد). بنابراين، اين كمك ها بر درآمدهاى استانى تأثير يكسان سازى دارند. 
5ـ3ـ كمك هاى ويژه ديگر 

با توجه به رابطه ميان كمك هاى ويژه و شاخص هاى اقتصادى برگزيده، اين نتيجه به دست مى آيد كه اين كمك ها 
رابطه اى معكوس با سرانه توليد ناخالص استان و درآمد سرانه استان دارد (جدول شماره 6). افزون بر اين، ضرائب 
جينى، نابرابرى كه در جدول شماره 7 مشاهده مى شود، نشان مى دهد كه اين كمك ها تأثير يكسان سازى را بردرآمدهاى 
استانى دارند. شاخص Gini پس از افزودن كمك ها به درآمد سرانه استان، از 0/365 به 0/283 كاهش يافت. در كمال 
شگفتى، تأثير يكسان سازى كمك هاى تخصيص يافته، از انتقاالت يكسان سازى نيز بيشتر است.  بخشى از اين مسئله 
ممكن است به علت اندك بودن سرانه انتقاالت يكسان سازى باشد (يعنى تنها حدود يك درصد از سرانه كمك هاى 
تخصيص يافته). هر چند به نظر مى رسد اين طرح برابرى استانى را به اندكى افزايش مى دهد، اما طرح اين كمك نتايج 

قابل قبولى را در اغلب زمينه ها مانند شفافيت، قابليت پيش بينى، سهولت و هدفمند بودن كسب نمى كند. 

6ـ نكاتى از روش هاى بين المللى در انتقاالت بين حكومتى
انوار شاه22 (2003)، نكات مهمى را از روش هاى ارائه شده در انتقاالت مالى بين حكومتى در سطح جهانى، ارائه 

مى دهد. اين روش ها براى نشان دادن بررسى سيستم مالى چين به صورت دقيق در اينجا آورده شده است. 
نكات منفى: روش هايى كه بايد از آنها اجتناب كرد:
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جدول شماره 6ـ انتقاالت مختلف مربوط به شاخص هاى اقتصادى چين (2004)

جدول شماره 7ـ تأثير يكسان سازى انتقاالت دولت مركزى در چين (2004)

منبع: جزئيات مربوط به توليد ناخالص استان، جمعيت استان، درآمدهاى استان، هزينه هاى استان و بيكارى استان از كتاب سال آمارى چين سال 2005 
استخراج شده است. 

ـ در رابطه با شكاف مالى عمودى بايد از برنامه هاى تسهيم درآمد كلى با عوامل چندگانه پرهيز كرد؛ زيرا اين 
برنامه ها مسئوليت پذيرى را تضعيف كرده و برابرى و كارايى مالى را افزايش نمى  دهد. از تسهيم درآمد ماليات 
به ماليات نيز بايد به علت ايجاد انحراف در مديريت مالى اعطا كننده اجتناب كرد. تمركززدايى مالياتى يا تسهيم 
پايه مالياتى گزينه هاى بهترى را براى برنامه ريزى تسهيم درآمد كلى فراهم مى كنند؛ زيرا آنها با وجود انحراف از 

استقالل حكومت هاى محلى و منطقه اى، مسئوليت پذيرى را افزايش مى دهند؛ 
ـ از كمك هايى كه به منظور جبران كسرى بودجه انجام مى شود نيز بايد اجتناب شود؛ زيرا آنها محركى براى 

كسرى هاى بيشتر بودجه درآينده خواهند شد؛
ـ بايد از شروط چالش برانگيز مالى در برنامه هاى كمك بدون قيد و شرط پرهيز شود. بهبود سرويس دهى و كم 
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كردن هزينه هاى مالياتى بايد از اهداف بخش دولتى باشد؛
ـ برنامه هاى كمك شرطى موردى يا براساس شيوه عمل يا داده ها، استقالل محلى، انعطاف پذيرى، كارايى مالى 

و اهداف برابرى مالى را تضعيف مى كنند؛ 
ـ از كمك هاى سرمايه اى بدون تضمين نگهدارى آتى بودجه ها بايد خوددارى شود؛ زيرا پتانسيل تبديل شدن به 

هزينه اى زياد و بى فايده را دارند؛
ـ از انتقاالتى كه اختيارى بوده و يا قابل بحث و بررسى است نيز بايد به طور كلى در سيستم هاى مالى نامتمركز 

خوددارى كرد؛ زيرا چنددستگى و تناقض به وجود مى آورد و
ـ از ايجاد بنگاه هاى كمك مستقل خارج از حكومت نيز بايد پرهيز كرد. اين بنگاه ها اغلب از راه حل هاى پيچيده 

استفاده مى كنند. 

نكات مثبت: روش هايى كه بايد در جهت دستيابى به آنان تالش كرد:
ـ حفظ سادگى: در طراحى انتقاالت مالى، بهتر است براى حفظ سادگى و شفافيت سيستم و در نتيجه دسترسى 

گسترده تر به آن از طرح هاى پيچيده دورى شود و از طرحى ساده استفاده شود؛ 
ـ توجه به يك هدف در هر برنامه كمك مالى و هماهنگ ساختن طرح برنامه با هدف مورد نظر: در نظر گرفتن 

اهداف چندگانه در يك برنامه كمك مالى احتمال دست نيافتن به تمامى اين اهداف را باال مى برد؛
ـ اعالم شروط مربوط به پايان كمك مالى: مطلوب است كه برنامه كمك مالى، براى نمونه هر پنج سال يك بار 
بررسى و احيا شود. نبايد ميان دو دوره تغييرى در برنامه به وجود آيد، تا تمامى سطوح حكومتى بتوانند با اطمينان 

به برنامه ريزى بودجه بپردازند؛ 
ـ بهترين روش دستيابى به يكسان سازى مالى از طريق برنامه كمكى است كه ظرفيت مالى سرانه را طبق استاندارد 
خاصى برابرسازى مى نمايد. محاسباتى كه براى يكسان سازى ظرفيت مالى و با استفاده از سيستم مالياتى نمونه 
انجام مى گيرد، به نسبت روشن بوده و به داده ها و محاسبات كمترى نياز دارد. هزينه ها نيز به يكسان سازى نياز 
دارند؛ اگرچه انجام اين امر مطلوب است، اما نياز به تجزيه و تحليلى مشكل و پيچيده و اغلب وابسته به نظر 
تجزيه و تحليگر دارد، زيرا مباحثات و مجادالت فراوان را برمى انگيزند. دستيابى يكسان سازى، نياز مالى را از 

تفويض مسئوليت هاى بيشتر همراه با منابع مالى به حكومت هاى محلى و شهردارى ها جزء 
سياست هاى اصلى حكومت چين است. اين موضوع، مؤيد اين است كه نهادهاى محلى در 

ارائه خدمات محلى كارايى بيشترى نسبت به سطح ملى از خود نشان داده اند
•••

نظام انتقاالت مالى دولت مركزى به حكومت هاى استانى و محلى به گونه اى است كه هدف 
نمونه  عنوان  به  نمى گيرد؛  قرار  شهرها  اين  اقتصادى  رونق  با  مغايرت  در  توزيعى  عدالت 
شانگهاى به عنوان بزرگ ترين اقتصاد شهرى چين از باالترين سهم در انتقاالت بين دولتى 

برخوردار است
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طريق كمك هاى استاندارد حداقل ملى سرانه بر پايه داده هاى خروجى23 بهتر ميسر مى كند؛ 
ـ در برنامه هاى كمك مالى كه براى اهداف خاصى انجام مى گيرد، بهتر است كه مشروط بودن برنامه مربوط به 
نتايج يا معيارهاى دستيابى و كيفيت خدمات باشد تا مربوط به نتايج و روش ها. اين مسئله دستيابى به اهداف 
مورد نظر كمك كننده را بدون آسيب رساندن به گزينه هاى محلى مربوط به چگونگى تحويل بهتر خدمات، آسان 
مى سازد. كمك هايى كه تنها براساس نتيجه انجام مى گيرد، مى تواند موجبات تسهيل دستيابى به استانداردهاى 

حداقل كشورى را فراهم آورد و
ـ هيچ كدام از مدل هاى قراردادهاى سازمانى نسبت به روش هاى ديگر برتر نيستند؛ اما مهم اين است كه تمامى 
صاحبان پول طرح خود را داده و حد وسط مناسب اين طرح ها با استفاده از معيار بى طرفانه اى انتخاب شده و 

مورد موافقت همه قرار بگيرد. 
براى حفظ و نگهدارى برنامه، اجماع ملى درباره معيار يكسان سازى از اهميت بسيارى برخوردار است. تبادل نظر 

بين سطوح مختلف حكومتى در كشورهايى مانند كانادا و آلمان نتيجه مثبتى داشته است. 

جمع بندى
مسئوليت پذيرى دولت مركزى در برابر تأمين مالى شهردارى ها در چين بسيار قابل توجه است. اين مسئله به حكومت هاى 

استانى ـ محلى كمك كرده تا با داشتن حداقل دغدغه مالى به ارائه خدمات عمومى به بهترين شيوه بپردازند. 
در سيستم انتقاالت مالى بين حكومتى چين چند نكته بسيار مهم وجود دارد: نخست اينكه در نظام ارتباطات 
مالى با دولت مركزى پايتخت و كالن شهرها از جايگاه متفاوتى نسبت به ساير شهرها قرار دارند، پكن و 3 منطقه 

كالن شهرى شانگهاى، تيان جين و جانگ كينگ در رده استانى از نظر انتقاالت مالى قرار مى گيرند. 
نكته دوم اينكه، تفويض مسئوليت هاى بيشتر همراه با منابع مالى به حكومت هاى محلى و شهردارى ها جزء سياست هاى 
اصلى حكومت چين است. اين موضوع، مؤيد اين است كه نهادهاى محلى در ارائه خدمات محلى كارايى بيشترى نسبت 
به سطح ملى از خود نشان داده اند. نكته سوم اينكه، نظام انتقاالت مالى دولت مركزى به حكومت هاى استانى و محلى به 
گونه اى است كه هدف عدالت توزيعى در مغايرت با رونق اقتصادى اين شهرها قرار نمى گيرد؛ به عنوان نمونه شانگهاى 

به عنوان بزرگ ترين اقتصاد شهرى چين از باالترين سهم در انتقاالت بين دولتى برخوردار است. 
نهايتًا تجربه كشورهاى با نظام اقتصادى بازار آزاد و تجربه مذكور (چين) با نظام سوسياليستى نشان مى دهد كه 
يك جمع بندى و توافق كلى بين نظام هاى مختلف اقتصادى در تفويض مسئوليت ها و منابع مالى بيشتر به نهادهاى 

محلى و شهردارى ها براى شكل دادن به توسعه شهرى پايدار و افزايش كارايى در ارائه خدمات مشاهده مى شود. 

نظام  با  (چين)  مذكور  تجربه  و  آزاد  بازار  اقتصادى  نظام  با  كشورهاى  تجربه  نهايتًا 
سوسياليستى نشان مى دهد كه يك جمع بندى و توافق كلى بين نظام هاى مختلف اقتصادى 
براى شكل  و شهردارى ها  محلى  نهادهاى  به  بيشتر  مالى  منابع  و  مسئوليت ها  تفويض  در 

دادن به توسعه شهرى پايدار و افزايش كارايى در ارائه خدمات مشاهده مى شود
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7ـ در پايان سال 2001، قلمرو اصلى چين داراى 5 منطقه خودگردان، 77 فرماندارى  در سطح فرماندارى خودگردان و 699 بخش خودگردان بوده است. 
8- Layer Cake Model

9 – استان هاى مذكور عبارتند از: آن هوئى، فوجيان، هيلونگ جيانگ، هاينان، هوبى، نينگ ژيا، ژجيانگ، هبل، شانژى، مغولستان داخلى، ليائونينگ، جيلين، 
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10- General Purpose Transfers

11- The Revenue Sharing Transfers

12- The Equalization Transfer

13- Value Added Tax (VAT)

14- Personal Income Taxes (PIT)

15- Enterprise Income Taxes (EIT)

16- Tax Rebate

17- با وجود رشد سريع كمك يكسان سازى (از 2/07 ميليارد ين در سال 1995 به 74/5 ميليارد ين در سال 2004)، رشد انتقاالت براى اهداف خاص از 
رشد انتقاالت يكسان سازى پيشى گرفته است. 

18- بيش از 700 بخش، شرايط دريافت اين كمك را داشتند. مسئله استان هايى كه در پرداخت دستمزد معلمين مدارس ابتدايى و متوسطه مناطق روستايى 
.(Zhang, 2003) با مشكل مواجه بودند نيز با اين انتقاالت حل شد

19- Output Based Transfers

20- اين مدل در پايان سال 2005 در يازده استاندارى (آن هوئى، فوجيان، هيلونگ جيانگ، هانيان، هوبى، نينگ  ژيا، ژجيانگ، و چهار منطقه كالن شهرى 
پكن، شانگهاى، تيان جين و چانگ كينگ) و 5 شهر خودگردان (داليان، نينگ بو، كينگ دائو، شن ژن و ژيامن) اجرا شده است. 

21- شرق چين شامل استان هاى پكن، فوجيان، كوانگ دونگ، هاينان، هبى، جيانگ سو، ليائونينگ، شاندانگ، شانگهاى، تيان جين و ژجيانگ؛ مركز چين 
شامل 8 استان: آن هوئى، هيلونگ جيانگ، هنان، هوبى، هونان، جيانگ ژى، جيلين و شانژى بوده و بقيه استان ها در غرب چين واقع شده اند. 

22- Anwar Shah

23- Per Service Population
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abroad (Zhongwai Zhuanjia Lun Caizhen Zhuanyizhifu).
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اقتصاد شهر / شماره دوم
اقتصاد شهري در جهان

64

مقدمه
زمينى كه آزادانه و بدون گرفتن هيچ گونه وجهى در اختيار همه افراد 
جامعه قرار مى گيرد، منابع عمومى3 خوانده مى شود. براى نمونه  كالسيك 
منابع عمومى، زمين مرتع يك روستا را مى توان نام برد كه به صورت 
رايگان در اختيار همه اهالى روستا قرار مى گيرد تا دام هاى خود را در 
آن جا بچرانند. اين شيوه برخورد با منابع عمومى تا زمانى كاربرد دارد 
كه جامعه كوچك بوده و علوفه فراوانى در مرتع وجود داشته باشد. اما 
زمانى كه جامعه رشد  كند و تعداد دام ها زياد  شود، به تدريج مراتع دچار 
چراى بى رويه دام ها شده و ديگر نمى توان همان ديدگاه پيشين را نسبت 

به منابع عمومى داشت. 
پاركينگ حاشيه خيابان نيز همانند چراگاه يك روستا، منبعى عمومى 
به شمار مى رود؛ همان گونه كه دام ها براى پيدا كردن علف كمياب در 
مرتع با هم رقابت مى كنند، رانندگان نيز در خيابان براى يافتن جاى پارك 
يافتن جاى  براى  با صرف زمان  به رقابت مى پردازند. رانندگان،  با هم 

عــوارض پــاركيـنــگ 
خـيــابــان،  حـاشيـــه 
منبـعـى بـــراى كسـب 
درآمـد عمومـى محلى1 

 نويسنده: دونالد سى شوپ2 
Donald C. Shoup
 ترجمه و تلخيص: هادى سعيدى رضوانى
دانشجوى دكتراى شهرسازى دانشگاه تهران

هدف اصلي اين بخش با عنوان «اقتصاد شهري در جهان»، طرح 
و بررسي تجربيات موفق كشورهاي جهان - چه شهرهاي جهان 
توسعه يافته و چه شهرهاي كشورهاي در حال توسعه - در برخورد 
با مسائل اقتصادي و مالي است كه با آنها مواجه مى شوند. اين 
بخش بر درس هاي قابل انتقال* از تجربيات كشورها ى ديگر، در 
برخورد با مسائل اقتصادي شهرهاي كشور متمركز خواهد بود و 
تالش خواهد كرد تا با طرح مسائل اقتصادي مختلف در زندگي 
برنامه ريزان  و  سياست گذاران  موفق  سياستي  پاسخ هاي  شهري، 
شهري و منطقه اي كشورهاى ديگر را در برابر آنها بررسي و نقد 
كند. اين مسائل حوزه هاي مختلفي مانند مسائل موجود در حوزه 
كاربري زمين و ترابرى شهري تا موضوع مسكن، فقر و توسعه  
شهري و هزينه و درآمد شهرداري را پوشش خواهد داد. در اين 
بخش موضوعات مشخصي مانند موارد زير مي تواند موضوع طرح 

در تجربيات موفق اقتصاد شهري جهان قرار گيرد:
1- تجربيات موفق در زمينه مكان يابى بهينه  تأسيسات و تجهيزات 

عمومى شهرى؛
2- مكان يابي فعاليت هاى اقتصادى و توليدى و نواحى مسكونى و 

تجارى در شهرها؛
3- تجربيات موفق در زمينه كاهش پيامدهاى اقتصادى ازدحام و 

ترافيك شهرى؛
4- تجربيات موفق اقتصادي در طراحي نظام بهينه  ترابرى عمومي؛

5- تجربيات موفق در زمينه فقر و نابرابرى هاى شهرى و روش هاى 
برخورد با آن؛

6- موفقيت در زمينه  اعمال روش هاى محرك توسعه  اقتصاد شهرى 
و منطقه اى؛

7- تجربيات موفق در زمينه  تأمين مسكن كم  درآمدها؛
8- تجربيات موفق در زمينه  روش هاى تأمين مالى مسكن شهرى 
(از ديد مسكن غيررسمى و رسمى، مسكن متعارف و مسكن ارزان 

قيمت)؛
9- تجربيات موفق در زمينه  شناسايي و تأمين منابع پايدار شهري؛

10- تجربيات موفق در زمينه تنظيم رابطه حكومت هاي مركزي و 
محلي؛

11- تعريف اصول و روش هاى كارآمد وضع ماليات بر امالك و 
زمين شهرى و

12- قيمت گذارى بهاى خدمات و مانند آن.
 فهرست خالصه ارائه شده، تنها يادآورى گذرايى برگستره  وسيع 
موضوعاتي است كه مي توان در اين بخش به آنها توجه كرد. اميد 
است تا با طرح تجربيات موفق سياست گذاري و برنامه ريزي در 
حوزه هاي اقتصاد شهري كشورهاي ديگر جهان، بتوان كمك هاي 
فكري مفيدي را براي سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادي و مالي 

شهرهاي كشور، در انجام وظايف و كاركردهاي خود، ارائه داد.
* Transferable Lessons

اقتصاد شهري در جهان
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پارك، وقت و سوخت خود را تلف، هوا را آلوده و ترافيك را بيشتر مى كنند و با يافتن جاى پارك، ديگر انگيزه اى 
براى كاهش مدت زمان پارك خودروى خود ندارند. 

وقتى افراد بسيارى بخواهند از يك منبع عمومى كمياب استفاده كنند، مالحظات شخصى در استفاده از اين منابع 
محدود، منافع ملموس بلندمدتى ايجاد نخواهد كرد. پاركينگ رايگان حاشيه خيابانى نمونه اى از مشكالت استفاده از 

منابع عمومى است؛ زيرا هيچ كس مالك آن نيست و همه مى توانند از آن استفاده كنند. 

گشتن به دنبال جاى پارك
مقررات  اين  مى كنند.  محدود  ضوابطى  اعمال  وسيله  به  گاهى  را  خيابان  كنار  پارك  جاى  از  استفاده  شهرها، 
اغلب شامل ايجاد محدوديت در ميزان استفاده از پاركينگ به يك يا دو ساعت است. اما گاهى بر اين محدوديت 
ساعت نمى توان نظارت داشت در نتيجه اغلب نقض مى شود. وقتى كه تمام مكان هاى قابل پارك كنار خيابان اشغال 
شده است، حجم گسترده تقاضا براى عرضه اندك جاى پارك شكل گرفته و رانندگان منتظر مى مانند كه يكى از 
خودروهاى پارك شده بخواهد از پارك خارج شود. به اين ترتيب هر چه تعداد خودروهايى كه خواهان جاى پارك 

هستند بيشتر باشد، زمان بيشترى براى يافتن آن نياز خواهند داشت. 
تالش براى يافتن جاى پارك، صفى متحرك از خودروهايى كه منتظر يافتن آن هستند ايجاد مى كند. اما يك فرد 
نمى تواند در نظر بگيرد كه چند خودرو در صف پارك هستند زيرا اين خودروها از خودروهاى ديگرى كه براى انجام 
كارى در حال گذر هستند قابل شناسايى نمى باشند. با اين حال برخى از محققان تالش كرده اند كه تعداد خودروهاى 
در حال گشت و زمان صرف شده آنها را براى يافتن جاى پارك تخمين بزنند. آن ها براى اين كار از تحليل ويدئوهاى 
ضبط شده از جريان ترافيك، مصاحبه با رانندگانى كه در كنار خيابان پارك كرده اند و تجربه شخصى گشتن دنبال 

جاى پارك استفاده كرده اند. 
جدول شماره (1) نشان گر نتايج 16 مطالعه درباره گشتن دنبال جاى پارك در 11 شهر مى باشد. تخمين ها به 
شدت به محلى وابسته است كه مطالعه انجام شده است، اما 8-74 درصد حجم ترافيك مربوط به رانندگانى بوده 
كه دنبال جاى پارك مى گشته اند. ميانگين زمان براى يافتن جاى پارك 3/5-13/9 دقيقه بوده است. اين مطالعات، از 
محدوده هايى انجام شده كه قيمت جاى پارك در آن پايين و حجم ترافيك باال بوده است و گمان مى رفته كه مشكل 

جاى پارك دارد. 
حتى صرف زمانى اندك براى يافتن جاى پارك نيز مى تواند به ترافيك پيش بينى نشده اى منجر شود. مركز شهر 
پرترافيكى را در نظر بگيريد كه براى يافتن يك جاى پارك به طور متوسط سه دقيقه وقت صرف شود. اگر از هر 
جاى پارك در روز به طور متوسط 10 خودرو استفاده كنند، هر جاى پارك در يك روز، 30 دقيقه زمان گشتن براى 
جاى پارك4 در بر خواهد داشت. اگر متوسط سرعت خودرو در اين مدت، 10 مايل در ساعت باشد، هر جاى پارك، 
يك سفر 5 مايلى در روز ايجاد مى كند. يك بلوك شهرى تجارى به طور ميانگين 33 جاى پارك در حاشيه خود 
ايجاد مى كند. پس هر بلوك تجارى 165 مايل در هر روز و 60 هزار مايل در هر سال (معادل بيش از دو دور سفر به 
دور كره زمين) سفر ايجاد خواهد كرد. به دليل اين كه به دنبال جاى پارك بودن، در محدوده هايى كه به طور معمول 

هم پرترافيك هستند، ترافيك را تشديد كرده، بنابراين شرايط بد موجود، بدتر مى شود. 
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شهرها با دريافت كرايه ارزان قيمت براى جاپارك هاى كنار خيابان، انگيزه اى براى گشتن به دنبال جاى پارك 
ايجاد مى كنند. براى درك ميزان تأثير ايجاد اين انگيزه، جدول شماره (2) قيمت جاى پارك كنار خيابان5 و خارج 
قيمت  نشان دهنده  دوم  ستون  مى دهد.  نشان  آمريكايى  20 شهر  در  تعطيل  روز  يك  ظهر  هنگام  در  را  خيابان6  از 
پاركينگ هاى خارج  در  توقف  اول  قيمت ساعت  نشان دهنده  و ستون سوم  كنار خيابانى  پارك  نزديك ترين جاى 
از خيابان (مانند پاركينگ هاى طبقاتى) است. جاى پارك كنار خيابانى در همه شهرها به جز سه شهر، ارزان تر از 
پاركينگ هاى خارج از خيابان است. به طور متوسط ساعت اول توقف در پاركينگ هاى خارج از خيابان معادل 5 

ساعت توقف در جا پارك هاى كنار خيابان است.
اگر توقف در كنار خيابان، ارزان تر از توقف در پاركينگ هاى خارج از خيابان باشد، گشتن دنبال جاى پارك از ديد فردى، 
انتخابى عقالنى است؛ اما از ديد جمعى، اين كار موجب افزايش ترافيك، اتالف سوخت، افزايش تصادفات و آلوده سازى هوا 
مى شود. اين مسائل وقتى ايجاد مى شود كه شهرها، كرايه ارزانى براى جاپارك هاى كنار خيابان وضع  كنند. اين امر نتيجه آشكار 

مديريت بد در استفاده از يك منبع شهرى كمياب، با پيامدهاى نامطلوب گسترده براى شهرها، اقتصاد و محيط زيست است. 

شماره هاى بعد از ديترويت، لندن و نيويورك به محدوده هاى مختلف در اين شهرها اشاره دارد.

جدول شماره 1ـ گشتن به دنبال جاى پارك در سده بيستم

اگر توقف در كنار خيابان، ارزان تر از توقف در پاركينگ هاى خارج از خيابان باشد، گشتن 
دنبال جاى پارك از ديد فردى، انتخابى عقالنى است؛ اما از ديد جمعى، اين كار موجب 
افزايش ترافيك، اتالف سوخت، افزايش تصادفات و آلوده سازى هوا مى شود. اين مسائل 

وقتى ايجاد مى شود كه شهرها، كرايه ارزانى براى جاپارك هاى كنار خيابان وضع  كنند



وم
ه د

مار
 ش

ر /
شه

اد 
تص

اق
ان

جه
در 

ي 
هر

 ش
صاد

اقت

67

كرايه واقعى براى جاپارك هاى حاشيه خيابان
به منظور حذف زمان براى يافتن جاى پارك، شهرها مى توانند كرايه اى واقعى براى جاى پارك وضع كنند. 
اگر  مى سازد.  متعادل  را  پاركينگ  تقاضاى  باشد-  متفاوت  روز،  مختلف  ساعات  در  مى تواند  كه   – واقعى  كرايه 
جاى  از  تعدادى  هميشه  كه  باشد  باال  اندازه اى  به  كه  كند  وضع  خيابانى  كنار  پاركينگ  براى  كرايه اى  شهرى، 
پارك هاى مجاور هر بلوك، خالى بماند، رانندگان هميشه جاى پارك خالى در نزديكى مقصدشان خواهند يافت. 
قيمت واقعى با وجود باال يا پايين بودن بايد به گونه اى وضع شود كه كمبود جاى پارك احساس نشود. دولت ها 
اما هدف گرفتن  تأمين كند؛  بازتوليد آن را  به گونه اى قيمت گذارى مى كنند كه هزينه  اغلب خدمات عمومى را 

كرايه واقعى از پاركينگ كنار خيابانى، مديريت يك منبع كمياب است نه تأمين مالى هزينه هاى عرضه آن. 
اگر هدف قيمت گذارى واقعى كرايه جاى پارك، رسيدن به شرايطى باشد كه رانندگان بدون گشتن بتوانند جاى 
پارك بيابند، ميزان مناسب جاى پارك خالى در كنار خيابان چقدر خواهد بود؟ مهندسان ترافيك اغلب توصيه مى كنند 
كه اين نرخ بايد حدود 15 درصد جاپارك ها باشد؛ به عبارت ديگر از هر هفت جاى پارك، يكى بايد خالى بماند 
تا ورود و خروج به پاركينگ آسان صورت گيرد. در صورت پذيرفتن اين نرخ قيمت واقعى براى جاى پارك كنار 

خيابانى در طول روز متفاوت است. 

پيش فرض: يك راننده به مدت يك ساعت در هنگام ظهر يك روز تعطيل پارك مى كند. داده ها بين سال هاى 2001 تا 2003 گردآورى شده است

جدول شماره 2ـ قيمت پاركينگ در محدوده شهردارى7
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زمانى كه نرخ اشغال پاركينگ كمتر از 85 درصد است، نبايد كرايه اى گرفته شود؛ زيرا در اين صورت منفعت 
عمومى را به دنبال خواهد داشت و هزينه حاشيه اى اضافه شدن يك استفاده  كننده ديگر صفر خواهد بود. اما زمانى 
كه تقاضا افزايش مى يابد، منفعت عمومى در تنگنا قرار مى گيرد، مدت زمانى طول مى كشد تا جاى پارك خالى پيدا 
شود و هزينه حاشيه اى اضافه شدن يك استفاده كننده ديگر افزايش مى يابد. به دليل اين كه عرضه جاى پارك كنار 
خيابانى ميزان ثابتى دارد، قيمت كرايه بايد افزايش يابد تا نرخ اشغال پاركينگ را به 85 درصد برساند. براى دانستن 
اينكه آيا قيمتى كه اكنون وضع شده، قيمت واقعى است يا نه، بايد نرخ اشغال پاركينگ را به دست آورد. اگر اين نرخ 

حدود 85 درصد بود، آن گاه قيمت كرايه واقعى است. 

درآمد حاصل از پاركينگ حاشيه خيابان به مانند اجاره زمين عمومى
جاپارك هاى حاشيه خيابان، زمين شهرى با ميزان عرضه ثابتى است كه درآمد ناشى از آن اجاره زمين به شمار 
مى رود. تقاضا، تعيين كننده ارزش اجاره اين جاى پارك هاست و سود ناشى از آن بايد صرف عرضه خدمات عمومى 

در شهر شود. اخذ كرايه از پاركينگ هاى حاشيه خيابان بسيار مؤثرتر از وضع ماليات بر اجاره زمين است.
جدول شماره (3) قيمت پاركينگ حاشيه خيابان و ماليات  بر ارزش زمين را به عنوان روش هايى براى جمع آورى 
اجاره زمين براى هدف هاى عمومى مقايسه مى كند. اين مقايسه دو نكته را روشن مى كند: نكته نخست ماهيت اين 
نوع درآمد است. قيمت پاركينگ حاشيه خيابان، هزينه اى است كه از استفاده كنندگان آن دريافت مى شود و ماليات 
به شمار نمي رود، يعني از مالكان وسايل نقليه دريافت مى شود نه از مالكان زمين. كرايه پارك حاشيه خيابان به نسبت 
اشغال كرده اند، دريافت مى شود. همان گونه كه هنرى  را  رانندگانى كه زمين عمومى كميابى  از  تنها  استفاده  زمان 
جورج مى گويد: درآمد عمومى «به وسيله جامعه، براى استفاده جامعه، به قيمت بازتوليد جامعه اخذ مى شود» و صرف 

هزينه هاى تأمين خدمات عمومى براى محله ها مى شود. 

جدول شماره 3ـ مقايسه قيمت پاركينگ حاشيه خيابان و ماليات بر ارزش زمين
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نكته دوم آن است كه اخذ عوارض از پاركينگ حاشيه خيابان آسان تر از جمع آورى ماليات بر ارزش افزوده 
و  زمين  ارزش  چگونه  اينكه  (مانند  زمين  ارزش  سنجش  دشوارى هاى  درباره  زيادى  كتاب هاى  است.  زمين 
ساختمان از هم جدا مى شود) و مشكالت اخذ ماليات از اين زمين ها (مانند اين كه آيا بايد از ارزش اجاره زمين 
پاركينگ هاى حاشيه خيابان، مكان هاى محدود  اين حال،  با  يا ارزش سرمايه) نگاشته شده است.  ماليات گرفت 
هستند  اجاره اى  مِلك  يك  مانند  آن ها  مى باشد.  آنها  قرارگيرى   محل  در  تفاوت شان  تنها  كه  هستند  هم شكلى  و 
انتقال آن از يك مستأجر به مستأجر بعدى پايين است.  كه تعداد فراوانى مستأجر براى آن وجود دارد و هزينه 
قيمت گذارى كرايه اين جاى پارك ها نيز ساده مى باشد. اگر قيمت كرايه، بسيار باال باشد، جاپارك هاى زيادى خالى 
مى ماند و اگر اين قيمت خيلى پايين باشد، جاپارك هاى زيادى پر مى شود. در هر دو حالت به راحتى مى توان با 
باالبردن يا پايين آوردن قيمت كرايه، آن را متناسب با تقاضا تنظيم نمود. پاركينگ هاى حاشيه خيابان را مى توان 

بازار زمين در هر شهر تلقى كرد. 

مالحظات مرتبط با مقوله برابرى
اخذ عوارض از پاركينگ هاى حاشيه خيابان، از نظر اقتصادى مؤثر است و ممكن است از نظر سياسى نيز تأثيراتى 
داشته باشد، اما آيا عادالنه نيز هست؟ براى قضاوت دراين باره بايد آن را با جايگزين خود (پاركينگ خارج از خيابان) 
مقايسه كرد. ملزومات پاركينگ خارج از خيابان14 موجب افزايش قيمت كاال و خدمات مى شود. اخذ عوارض از 
پاركينگ حاشيه خيابان در مقايسه با پاركينگ خارج از خيابان به يك دليل ساده، عادالنه تر است: همه افراد خودروى 
خيابان  پاركينگ  از  استفاده  دليل  به  كه  مى كنند  خريد  مغازه هايى  از  كه  خودرويى  بدون  افراد  و  ندارند  شخصى 
عوارض پرداخت مى كنند نيز به طور غيرمستقيم هزينه اين پاركينگ را به صورت افزايش قيمت بر روى كاالهايى كه 
مى خرند، پرداخت مى كنند. پيمايش ملى سفر خانوار15 در سال 2001 نشان داد كه خانوارهايى كه درآمدى كمتر از 
25 هزار دالر در سال دارند، 9 برابر بيشتر از خانوارهايى كه درآمد بيش از 25هزار دالر در سال دارند ممكن است كه 
خودرويى نداشته باشند. هم چنين احتمال صاحب خودرو نشدن خانوارهايى كه در خانه اجاره اى زندگى مى كنند16 
6 برابر افرادى است كه صاحب  خانه هستند. خودرو به صورت نامساوى ميان افراد جامعه تقسيم شده و اخذ كرايه 
از رانندگانى كه از پاركينگ حاشيه خيابان استفاده مى كنند خيلى عادالنه تر از اين است كه همه افراد (چه آن هايى كه 

خودرو دارند و چه آن هايى كه ندارند) را مجبور به پرداخت هزينه پاركينگ خارج از خيابان نماييم.

تعادلى  تقاضا  و  ميان عرضه  كه  گيرد  به گونه اى صورت  بايد  كرايه  قيمت  تعيين 
به  است.  درصد   85 پاركينگ،  اشغال  نرخ  براى  بهينه  نقطه  باشد.  داشته  وجود 
روز حدود  از  زمان  هر  در  كه  تعيين شود  كرايه طورى  قيمت  اگر  كه  معنى  اين 
15درصد از جاى پارك ها خالى باشد اين قيمت مناسب است و اگر كمتر از 85 
درصد خالى باشد، قيمت كرايه باالست و اگر بيش از 85 درصد پر باشد، قيمت 

پايين است كرايه 
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به  باشد آن است كه اخذ مستقيم كرايه ممكن است منجر  انتقادى ديگرى كه مى تواند وجود داشته  ديدگاه 
جداسازى رانندگان بر اساس درآمدشان گردد. به اين ترتيب كه رانندگان مرفه هميشه جاى پارك رزرو شده اى 
در اختيار دارند در حالى كه رانندگان كم درآمد، نمى توانند كرايه جاى پارك مناسب را بپردازند. بايد توجه داشت 
تعداد  توقف،  مدت  از:  باشد  عبارت  مى تواند  عوامل  اين  دارد.  تأثير  خودرو  پارك  مكان  بر  مختلفى  عوامل  كه 
به  قائل است. رانندگان بسته  براى صرفه جويى در زمان خود  راننده  ارزشى كه  افرادى كه در خودرو هستند و 
نوع سفر براى زمان خود ارزش متفاوتى قائل هستند و كرايه پاركينگ، رانندگان را توانمند مى كند تا بر اساس 
نوع سفر و انگيزه خود در آن لحظه، زمان خود را ارزش گذارى كنند. افراد كم درآمد ممكن است كه عجله داشته 
باشند و رانندگانى كه هميشه نمى توانند در بهترين جا پارك كنند مى توانند فقط در زمان هايى كه صرفه جويى در 
وقت برايشان بسيار مهم است در اين نقاط توقف كنند. در عوض همه مى توانند با صرفه جويى در هزينه كرايه 
پاركينگ از وسايل نقليه عمومى استفاده كرده يا به قدم زدن يا دوچرخه سوارى براى رسيدن به مقصد بپردازند. 

اخذ كرايه واقعى، پاركينگ هاى حاشيه خيابان را به محلى در دسترس براى همگان تبديل كرده و موجب مى شود 
با وجود  اين كه در مواقع اضطرارى، حتى  از  افراد  از  نمايند. بسيارى  انتخاب كنند كه كجا توقف  كه رانندگان 
پرداخت هزينه، نمى توانند جاى پارك مناسبى پيدا كنند، عصبانى شده بنابراين اغلب آن ها احساس مى كنند اگر 
به گونه اى برنامه ريزى شود كه وقتى نياز به توقف فورى دارند هميشه جايى براى پارك پيدا كنند، اخذ عوارض 

از پاركينگ حاشيه خيابان، عادالنه است.
اخذ ماليات از ارزش زمين بسيار بحث بر انگيزتر از اخذ عوارض از پاركينگ حاشيه خيابان است. كرايه واقعى 
معنى  به  پاركينگ حاشيه اى  عوارض  نيست.  زمين  ارزش  بر  ماليات  توجيهات  از  كدام  هيچ  نيازمند  پاركينگ  از 
مطالبه حقوق عمومى از زمين خصوصى نيست؛ بلكه به معنى مطالبه حقوق خصوصى از زمين عمومى است. به 
دليل اين كه جامعه به گونه اى آشكار، پاركينگ هاى حاشيه اى را در اختيار دارد پس حق دارد كه حق كرايه آن را 

نيز جمع آورى كند. 

حاشيه اى  پاركينگ  عوارض  مانند  عمومى  درآمد  ديگر  منابع  از  هيچ يك 
تا  مى شود  موجب  عوارض  نوع  اين  مزيت  اين  كنار  در  نيست.  سهل الوصول 
حمل ونقل عمومى تقويت شده و از طريق كاهش استفاده از خودروى شخصى، 

گردد محافظت  محيط زيست 

از استفاده كنندگان آن دريافت  قيمت پاركينگ حاشيه خيابان، هزينه اى است كه 
مى شود و ماليات به شمار نمي رود، يعني از مالكان وسايل نقليه دريافت مى شود 

مالكان زمين از  نه 
•••



وم
ه د

مار
 ش

ر /
شه

اد 
تص

اق
ان

جه
در 

ي 
هر

 ش
صاد

اقت

71

پى نوشت ها:
1ـ اين مقاله بر اساس منبع زيرتهيه شده است: 

Shoup, C. Donald, (2004), The Ideal Source of 

Local Public Revenue, Regional Science and 

Urban Economics, 34, 753 – 784

2ـ گروه برنامه ريزى شهرى، دانشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس.
3- Commons

4- Cruising Time Per Day

5- Curb Parking

6- Off-Street Parking

7- City Hall

8- Curb

9- Off-Street

10- Incidence

11- Assessment

12- Efficiency

13- Equity

14ـ اين جا منظور از پاركينگ خارج از خيابان، پاركينگ هايى 
است كه اغلب مغازه ها و واحدهاى تجارى در آمريكا موظفند 
تجارى  واحد  كنار  در  مشتريان  توقف خودروى  براى  را  آن ها 
اين  احداث  هزينه  چون  ترتيب  اين  به  بسازند.  خود  ادارى  يا 
يا  كاال  نرخ  بر  هزينه  اين  است،  مغازه دار  عهده  به  پاركينگ ها 

خدمتى كه وى عرضه مى كند مؤثر است.
15- National Household Travel Survey

16- Living in a Rented Residence

17- Curb Parking 
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نتيجه گيرى
و  مشترك  مشكل  يك  خيابانى  حاشيه  ارزان  يا  رايگان  پاركينگ 
قديمى شهرهاست. مطالعات نشان مى دهد كه 8-74 درصد خودروها 
كنار خيابانى17 هستند و  پاركينگ  دنبال  به  پرتراكم شهرها  ترافيك  در 
شهرها  است.  دقيقه   14-3 پارك  جاى  يك  يافتن  براى  ميانگين  زمان 
قيمت  اخذ  راه  از  را  خيابان  كنار  پاركينگ  اقتصادى  مزيت  مى توانند 
پاركينگ  واقعى  قيمت  كنند.  حذف  خيابانى  حاشيه  پاركينگ  واقعى 
حاشيه خيابان مى تواند سودى معادل 5-8 درصد كل اجاره زمين در 
يك شهر و در برخى محالت سودى بيش از ماليات بر امالك داشته 

باشد. 
پاركينگ رايگان حاشيه خيابان مى تواند مشكالت گوناگونى براى 
شهرها در پى داشته باشد. رانندگان با صرف وقت براى گشتن به دنبال 
آلوده شدن  بنزين و  جاى پارك، موجب متراكم شدن ترافيك، اتالف 
براى  بيشتر  تقاضاى  به  منجر  پاركينگ حاشيه اى  كمبود  مى شوند.  هوا 
قيمت  افزايش  به  منجر  نيز  خود  كه  شده  خيابان  از  خارج  پاركينگ 
كاالها و خدمات مى گردد. تعيين قيمت كرايه بايد به گونه اى صورت 
بهينه  نقطه  باشد.  داشته  وجود  تعادلى  تقاضا  و  عرضه  ميان  كه  گيرد 
براى نرخ اشغال پاركينگ، 85 درصد است. به اين معنى كه اگر قيمت 
كرايه طورى تعيين شود كه در هر زمان از روز حدود 15درصد از جاى 
پارك ها خالى باشد اين قيمت مناسب است و اگر كمتر از 85 درصد 
باشد،  پر  درصد   85 از  بيش  اگر  و  باالست  كرايه  قيمت  باشد،  خالى 

قيمت كرايه پايين است. 
هيچ يك از منابع ديگر درآمد عمومى مانند عوارض پاركينگ حاشيه اى 
سهل الوصول نيست. در كنار اين مزيت اين نوع عوارض موجب مى شود 
تا حمل ونقل عمومى تقويت شده و از طريق كاهش استفاده از خودروى 
شخصى، محيط  زيست محافظت گردد. با توجه به مجموعه نكته هاى بيان 
شده مى توان نتيجه گرفت كه اخذ كرايه واقعى از پاركينگ حاشيه خيابان 

يك منبع ايدئال درآمد عمومى محلى است. 
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نايجل هريس مشاور مستقل اقتصادى و استاد ممتاز بازنشسته اقتصاد شهر دانشگاه لندن 
است. او به مدت 28 سال از مدرسان تمام وقت واحد برنامه ريزى توسعه2 كالج دانشگاهى 

لندن3 بود و در سال هاى 1982-1989، سرپرستى اين واحد را برعهده داشت. 
نايجل هريس در اغلب كشورهاى در حال توسعه (به ويژه هند، آسياى شرقى و 
جنوب شرقى، مكزيك و كلمبيا) براى دولت ها، نمايندگى  هاى بين المللى و مشاوران 

خصوصى فعاليت كرده است.
زمينه هاى تخصصى ايشان عبارت است از:

- مهاجرت داخلى و بين المللى؛
- اقتصاد شهر و توسعه در كشورهاى در حال توسعه و

- اقتصاد صنعتى، توسعه و كار.
 Cities Alliance ـ 2000 مشاور بانك جهانى و در پى آن مشاور او در سال هاى 1999
براى پايه  گذارى و طراحى راهبردهاى توسعه شهرى(CDS)4 بوده است و اين استاد برجسته 

يكى از بانيان اصلى مبحث CDS، براى طراحى راهبردهاى توسعه شهرى است.
از فعاليت هاى ديگر وى مى توان به پژوهش مربوط به شهرنشينى و صنعت 
پوشاك (مصر، هند، بنگالدش و چين) و مسئوليت بخش اقتصادى راهبردهاى توسعه 

شهرى در هاى فونگ (ويتنام) و كالى (كلمبيا) اشاره كرد.
 وى هم چنين به عنوان مشاور ارشد بانك جهانى در تدوين شرح خدمات راهبرد توسعه 

شهرى، براى شهرهاى قزوين، انزلى و شاهرود در ايران نيز فعاليت كرده است (2006).
نايجل هريس در بسيارى از دوره هاى آموزشى بانك جهانى دخيل بوده (تورنتو، 
جى پور و برازيليا) و برنامه توسعه اقتصادى شهر يوگيو كارتا را با همكارى شركت پادكو5 
تدوين و در اين اواخر نيز چهارچوب مفهومى يك پروژه پژوهشى بانك جهانى را در 

زمينه توسعه اقتصاد شهر در چهار شهر آمريكاى التين تدوين كرده است (2007).
نايجل هريس مشاور ارشد سياست گذارى (در رابطه با مهاجرت) مركز سياستى اروپا6 
در بروكسل7 و رئيس كميسيون مهاجرت انجمن سلطنتى هنر، صنعت و موارد مرتبط ديگر 
 Cities Alliance نيز مى باشد8. او به همراه پروفسور پاتريك ويكلى9، سه سال نخستين كار
(واشنگتن 2003) و به همراه پروفسور پيتر تاون رو10 پروژه پژوهشى اصلى شوراى اقتصاد 
و تحقيقات اجتماعى انگلستان11(شهرها: رقابتى بودن و پيوستگى، 2003) را ارزيابى كرده و 
هم چنين استاد مهمان در دانشگاه هاى كاليفرنيا (لس آنجلس)، هنگ كنگ، كيو (توكيو) و دانشگاه 
آمريكايى قاهره بوده است. وى تأليفات بسيارى نيز شامل كتاب، مقاله، يادداشت  و گزارش دارد.

نايجـل هـريس1 
Nigel Harris

اين بخش به ارائه مقاالتى اختصاص دارد كه توسط استادان 
دستيابى  براى  سياست گذاران  و  متفكرين  دانشگاه ها،  مجرب 
به اهداف و حوزه كارى اين مجله نگاشته مى شود. از اهداف 
اين بخش فراهم كردن زمينه اى براى بيان و تبادل ديدگاه ها و 

نظرات ميان متخصصين اقتصاد شهرى را مى توان نام برد.
بررسى  را  كنونى  مسائل  بخش  اين  در  شده  ارائه  مقاالت 
با محرك ها، مؤلفه ها،  كرده و ديدگاه هاى نوينى را در رابطه 
ارائه  شهردارى  ماليه  و  شهر  اقتصاد   مشكالت  و  تجارب 
و  تئوريك  بحث  هاى  مى تواند  بخش  اين  هم چنين  مى نمايد. 
نظريه پردازى هاى صرف و بدون كاربرد عينى را ارائه داده و 
يا به مشكالت سياست گذارى هاى مشخص براى تأثيرگذارى 
آنى بپردازد. از سوى ديگر اين مقاالت ممكن است بدون كار 
و پژوهش ميدانى و بر مبناى بررسى هاى مرجع هاى موجود و 
يا آگاهى عميق از موضوعات خاص و تجربه هاى درازمدت 

سياست گذارى  و اجرا، ارائه گردد. 
پاسخ هاى  نظرات متخصصين،  نقد  و  بررسى  با  تا  اميد است 
مناسبى براى مشكالت اقتصاد شهرى يافته و بتوان كمك هاى 
فكرى مناسبى را براى سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادى 
و مالى شهرهاى كشور ارائه داد. در اين شماره از فصلنامه، 
نايجل هريس، اقتصاددان و متخصص در توسعه اقتصادى و 
«تهران، شهرهاى  با عنوان  ايشان  مقاله  شهرى معرفى شده و 

جهانى و بحران اقتصاد جهانى» ارائه مى شود. 

ديــدگــــاه
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تهران، شهرهاى جهانى 
و بحران اقتصاد جهانى
 نايجل هريس
استاد كالج دانشگاهى لندن

چكيده
هدف از ارائه اين مقاله بررسى و تجزيه و تحليل اين موارد خواهد بود: 

ـ موقعيت و جايگاه سند چشم انداز شهر تهران12 (به عنوان بخشى از راهبرد توسعه)؛
ـ تعريف «شهر جهانى» و الزامات مورد نياز براى تحقق اين وضعيت؛

ـ موارد تجديد ساختار اقتصادى شهرهاى بزرگ كه به منظور تأثيرات متقابل جهانى ايجاد شده است؛
ـ عملكردهاى شهر جديد جهانى؛

و  جهانى  اقتصادى  بحران  ماهيت  با وجود  جهانى شدن)،  (به سوى  شهرها  گذار  راه  در  موجود  مشكالت  ـ 
پيامدهاى آن براى شهرها و كشورهاى در حال توسعه؛

ـ فرصت هايى كه اين بحران براى تغيير جايگاه شهر به وجود آورده و وظايف مديران شهرها و
ـ جمع بندى در رابطه با آينده تهران.

مقدمه
چشم انداز شهر تهران، براى آينده پايتخت ايران چندين هدف را دربرمى گيرد13. اين اهداف به نظر بلندپروازانه هستند 
ولى بسيار جدى تلقى مى شوند؛ بنابراين جا دارد در مورد آنها بحث و بررسى وسيع ترى صورت گيرد. اين چشم انداز 
نمى تواند تخيل يا خيال پردازى، يعنى گمانه زنى نامحدود و بدون توجه به واقعيات موجود باشد و تنها در صورتى معنا 
مى يابد كه از مكانى كه شهر اكنون در آن قرار دارد آغاز شده و تحليل كاملى از فعاليت هاى شهر و شهروندان ارائه شود. 
اين چشم انداز مى تواند اين موارد را دربرگيرد: چگونگى كسب درآمد الزم براى زندگى و رفاه پايدار خانوار؛ تأثير آنها 

در ايران و جهان و خاستگاه شهر (روش هاى پيشين و كنونى ساختار فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى). 
با اين تجزيه و تحليل، شناسايى نقاط قوت و ضعف فعاليت شهر و پتانسيل آن در آينده امكان پذير مى شود. از 
اين طريق مى توان گام هاى عينى مورد نياز مراجع مسئول دولتى، جامعه مدنى و افراد را براى دسته بندى اين پتانسيل ها 

و ابزار الزم براى غلبه بر موانع موجود، به دست آورد. 
البته، پيش بينى حتمى اتفاقات آتى ناممكن است، زيرا پتانسيل ها و تهديدات جديد در فرايند توسعه شهر آشكار 
مى شوند. بنابراين چشم انداز آن بايد نرمش  پذير بوده و روش شناسى14 آن نيز با آشكار شدن شرايط آتى قابل بازنگرى 
باشد. عنصر اصلى خالقيت حكومت هاى محلى، تشكل هاى مربوط به بخش خصوصى يا NGO فعال در شهر مورد 

نظر، استفاده از فرصت هايى است كه هنگام شكل گيرى آغازين چشم انداز پيش بينى نشدنى بوده است. 
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اينك پرسش اين است كه چشم انداز تهران تا چه ميزان با اين 
و  تفصيل تجزيه  استحكام و  نظر مى رسد  به  دارد؟  مطابقت  الگو 
تحليل شهر كنونى و آنچه كه شهروندان انجام مى دهند كه خالف 
مشكالت كنونى است پيش بينى دقيقى از آينده به دست نمى دهد. 
افزون بر اين، اين اهداف آنقدر مشخص و روشن نيستند تا توانايى 
باشند  داشته  را  برنامه هايى  و  سياست ها  پروژه ها،  انواع  شناسايى 
كه براى تحقق آنها طراحى مى شوند؛ و يا دست كم معيارى براى 

اندازه گيرى موفقيت در اين راه باشند. 
از سوى ديگر بايد گفت بسيارى از اهداف تنها رفاه شهروندان 
را در نظر مى گيرند؛ گويى كه منظور از وجود شهر، برآورده ساختن 
نيازهاى افرادى است كه اتفاقى يا زيستگاهى، اكنون در آن زندگى 
مى كنند. چنين تصورى از سوى شهروندان درك شدنى است؛ اما 
كالن شهر تهران تنها متعلق به ساكنان آن نيست، بلكه به تمام مردم 

ايران و درنهايت جهان تعلق دارد. 
سه مورد از اين اهداف مربوط به تبديل تهران به يك «شهر جهانى»15 است. اين چشم انداز منظور از «شهر جهانى» 
را بيان نمى كند، و اينكه شهر تهران كنونى چه فاصله اى با «شهر جهانى» مورد نظر دارد؟ پتانسيل هاى آن براى تبديل 
به چنين وضعيتى چيست؟ مى توان گفت اهميت شهر جهانى در اين است كه مانند بخشى از يك شبكه جهانى عمل 
مى كند، يعنى كاالها و خدمات را نه تنها براى شهروندان محلى، بلكه براى بازارهاى جهانى فراهم مى كند (البته اين 

به معناى بى توجهى به نيازهاى ساكنين شهر نيست). 
داشتند،  را  پوشاك  منظور خريد  به  به شهر  توانايى سفر  كه  افرادى  ساير  و  هنگ كنگ  دهه80، شهروندان  در 
مى توانستند بهترين و ارزان ترين پوشاك جهان را در اين شهر تهيه كنند، زيرا كارخانجات پوشاك آنها در شرايط 
رقابتى بسيار شديد، كل جهان را پوشش داده و هدف آنها تنها شهروندان هنگ كنگى نبود. نمونه ديگر، شهر نيويورك 
است، نيويورك مركزى فرهنگى براى ساكنان آن و تمام جهان است. بنابراين افراد با استعداد از ساير نقاط جهان در 
آنجا براى اجرا يا آفرينش گردهم مى آيند. اين شهرها اگر تنها به شهروندان خود مى انديشيدند، هنگ كنگ لباس هايى 

با كيفيت پايين و بهاى گران، و نيويورك فرهنگ فقيرى داشت. 
افزون بر اين، هر «شهرجهانى» ماهيتى منحصر به فرد دارد. در كنار دارا بودن مشتركاتى با شهرهاى ديگر (كه به 
ويژه به شرايط ملى و محلى آن بستگى دارد)، سهم ويژه اى نيز در شبكه جهانى شهرها و كشورها دارد كه اغلب تنها 
با جداسازى داده ها مشخص مى شود؛ براى نمونه، دو شهر را در نظر بگيريد كه هر دو در «خدمات پزشكى» تخصص 
دارند، اما يكى در جراحى قلب و ديگرى در تحقيقات مربوط به سرطان شهرت دارد. بنابراين شهروندان هر دو شهر 

به مشاوره شاغلين شهر ديگر نياز دارند. 
اين مسئله اين حقيقت را روشن مى سازد كه بازارهاى محصوالت هر شهر اغلب شهرهاى ديگر هستند؛ رقابت 
شهرها يك بازى صفر و يك نيست (Harris, 2007). موفقيت يا نا موفقيت شهرها به يكديگر بستگى دارد؛ اين مطلب 

به  تهران  تبديل  به  مربوط  اهداف  اين  از  مورد  سه 
از  منظور  چشم انداز  اين  است.  جهانى»  «شهر  يك 
اينكه شهر تهران  بيان نمى كند، و  «شهر جهانى» را 
نظر  مورد  جهانى»  «شهر  با  فاصله اى  چه  كنونى 
دارد؟ پتانسيل هاى آن براى تبديل به چنين وضعيتى 
اين  چيست؟ مى توان گفت اهميت شهر جهانى در 
عمل  جهانى  شبكه  يك  از  بخشى  مانند  كه  است 
براى  تنها  نه  را  خدمات  و  كاالها  يعنى  مى كند، 
شهروندان محلى، بلكه براى بازارهاى جهانى فراهم 
نيازهاى  به  بى توجهى  معناى  به  اين  (البته  مى كند 

ساكنين شهر نيست)
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تا حدودى شبكه هاى متعدد شهرها را كه درصدد همكارى با يكديگر هستند و هم چنين روابط «خواهرخواندگى»16 
شهرها را با يكديگر توجيه مى كند.

حال بايد ديد كه سهم تهران در اين تبادل جهانى چيست؟ يا چه مى تواند باشد؟ هدف نهايى «تبديل تهران به يكى 
از سه شهر مهم و برتر در آسياى جنوب غربى» است. اكنون سهم جهانى يا منطقه اى17 اين گروه از شهرها مانند بيروت، 
استانبول، آنكارا، رياض، عمان، بغداد، قاهره، بندراسكندريه باكو، تاشكند، كراچى و بمبئى چيست؟ اين شهرها چه نقش 

تكميلى را نسبت به يكديگر در شبكه منطقه اى ايفا مى كنند و سهم ويژه تهران در اين زمينه چه مى تواند باشد؟
پرسش هاى اصلى در رابطه با چشم انداز را به اين شرح مى توان برشمرد: 

ـ در سال 2009، نقش تهران در ايران و در منطقه چيست؟ اين نقش چگونه ايجاد شده و گرايش هاى تاريخى 
و سمت و سوى آن چيست؟

ـ بر اين اساس، به طور واقع بينانه تهران چه نقشى را در  آينده مى تواند براى ايران و جهان ايفا نمايد؟ 
ـ گام هاى عملى مورد نياز براى رسيدن از شرايط كنونى به وضعيت مورد نظر آتى چيست؟

1ـ شهرهاى جهانى
در گذشته، شهرهاى بزرگ اصلى ترين تأمين كنندگان كاالهاى توليدى در خدمات براى اقتصاد ملى يا منطقه اى 

به شمار مى رفتند. 
با اين وجود، در نيمه دوم قرن بيستم، مجموعه اى از تغييرات تقويت كننده متقابل اتفاق افتاد كه اين تصوير را 

دگرگون ساخت كه به طور خالصه از آنها به عنوان جهانى سازى، تمركززدايى صنعتى و كالن شهرسازى ياد شد. 
جهانى سازى، بازارهاى جهانى (كه بازارهاى ملى را از دور خارج كرد) و زنجيره هاى عرضه جهانى را ايجاد كرد 
كه شركت كنندگان بسيارى ازكشورهاى مختلف را به يك محصول جهانى ارتباط مى داد و شناسايى مليت كاالها، 
شركت ها و سرمايه را به ميزان روزافزونى مشكل مى ساخت (شناسايى ناممكن بود، حتى با وجودى كه تجارت 
جهانى به گونه اى رفتار كند كه گويى هميشه آن محصوالت متعلق به يك كشور بودند؛ مانند «اتومبيل هاى آمريكايى» 
و «ابريشم چين»). كشورهايى كه در گذشته صنعتى قلمداد مى شدند، بيشتر ظرفيت هاى توليدى خود را به تازه واردان 
و اقتصادهاى در حال ظهور، واگذار كرده بودند و با پراكنده شدن توليد در جهان، توليد و جمعيت شهرى به طور كلى 
در مناطق نو شهرى18 بزرگ تر، شامل هسته شهرى قديمى، ساير شهرها و شهرستان هاى پيرامونى منطقه اى، پراكنده 

شد؛ مانند سنترال ولى19 در مكزيك20 يا دلتاى رودخانه پرل21 در چين جنوبى. 
اتصاالت در جريان هاى جهانى  تأمين كنندگان خدمات جهان و  به  تبديل شدن  براى  شهرهاى صنعتى قديمى 

(كاالها، تأمين مالى، افراد، ايده ها) به تجديد ساختاردهى مى پرداختند.
اين فرايندها يك انقالب فكرى را در پى داشت و با تأثير از چند عامل تسريع مى شد: با يأس مديران شهرهاى صنعتى 
قديمى در حال از دست دادن توليد؛ سطوح باالى متعاقب بيكارى؛ متروكه شدن رو به گسترش شهرها22 و سطوح رو به 
رشد فقر شهرى23. شهرها تالش روزافزون و شديدى را براى بازگشت به وضعيت پيشين انجام مى دادند. در كشورهاى 
صنعتى بوستون24، پيتسبورگ25، بيرمنگام26 (انگلستان)، گالسكو27، روتردام28 و ليل29 و در كشورهاى در حال توسعه بوگوتا30، 
مدلين31 و شانگهاى32 را مى توان نام برد كه نمونه اى از انقالب فكرى در حال وقوع و آژانس هاى دولتى و خصوصى پيشرو 
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در لندن مى باشند و پس از مشورت هاى گسترده با شهروندان، بازديدكنندگان شهر و افراد ساكن در شهرهاى رقيب، در سال 
 LPAC,) «1990 تشخيص و تجويد33 جديدى را براى شهر فراهم كردند، «لندن: جهان شهرى34 به سوى سده بيست و يكم

1990). اين برنامه از روش شناسى و اهداف راه و روش برنامه قديمى بسيار دور بود. 

به احتمال زياد يكى از شگرف ترين و پايدارترين تغييرات در بارسلونا، با بهره گيرى از فرصت بازى هاى المپيك 
سال 1992، براى تجديد ساختاردهى شهر توليدى قديمى زمان فرانكو به كانون حمل ونقل جهانى و مركز فرهنگى 

قرن  آينده ايجاد شد35.
براى پاسخ به اين پرسش كه: چه نوع «شهرى» از اين فرايندها بيرون آمد؟ بايد گفت در اصل، شهرها به گره هايى 
در شبكه جهانى تعامالت و مراكز مديريت و پشتيبانى اقتصاد جهانى جديد تبديل مى شدند. به ويژه اين مسئله اين 

موارد را دربرمى گرفت: 
ـ همان طور كه بيان شد، شهرهايى ايجاد شد كه به عنوان نقاط اتصال جريانات، پايانه هاى هوايى، دريايى، جاده اى 
و راه آهن را پوشش مى داد. اينكه شهر چه چيزى را در مكان خود توليد مى كند (اقتصاد توليدى قديم)، به اندازه 

ظرفيت شهر در عمل به عنوان مهره كليدى در نظام جهانى اهميت نداشت؛ 
ـ مراكزى براى مديريت جريان هاى تأمين مالى جهانى، گردآورى شده و توزيع سرمايه، خدمات بيمه و تجارى، 
در مكان هاى بخش تجارى مركزى36 متمركز و اغلب در مراكز شهر37 قديمى يا دگرگون شده، يا در مراكز جديد 
(مانند مانيل38) قرار دارد. توسعه گسترده «خدمات تجارى» با اين مسئله صورت مى گيرد، تجمع گروه هاى مشاوره اى 

مربوط به تمامى امور تجارى، از حسابدارى و معمارى تا تبليغات و بازاريابى؛
ـ بازارها؛ بازارهاى كاالها در پيرامون شهرى39 قرار دارند، اما با قسمتى از بخش تجارى مركزى جابه جا مى شوند. 
بازارها يعنى كسب و كارهاى كلى و خرده فروشى، هتل ها، رستوران ها، كلوپ  ها و امكانات  با  فعاليت هاى همراه 

گردشگرى در ناحيه قديمى «شهر قديمى» مستقر مى شوند؛
بايگانى؛ اخبار، امكانات خبرگيرى و جستجوى داده ها و دانشگاه ها،  ـ آموزش، پژوهش و فناورى اطالعات/ 

مدارس و خدمات آموزش؛
ـ سالمت؛ بيمارستان ها، درمانگاه هاى تخصصى، آزمايشگاه هاى پژوهشى؛

ـ فرهنگ ؛ تئاتر، سالن هاى كنسرت، اركسترهاى سمفونى، اوپرا، فيلم، پخش برنامه ، كتابخانه ها، موزه ها، مراكزى 
براى فستيوال ها (جشنواره ها)ـ موسيقى، فيلم، نمايش و جز آن در شهر قديمى استقرار مى يابند. 

ـ ورزش؛ مجتمع هاى ورزشى، ورزشگاه ها؛ مكان هاى مسكونى و جز آن؛ در پيرامون شهر مستقر مى گردند و
ـ درنهايت، مراكز آماده خدمت قديمى شهر مانند كارخانجات توليدى اكنون در مقياس كوچك و پژوهش محور 
با دانشگاه ها و  در شهرك هاى پيرامونى صنعتى (مانند شهرك هاى علمى- فنى) مستقر شده اند و در برخى موارد 

آزمايشگاه هاى تحقيقاتى فعاليت مى كنند. 
تركيب در حال تغيير ورودى ها و خروجى هاى شهر اين موارد را روشن مى سازد:

ـ تغيير ساختار اقتصاد شهر؛
ـ تغييرات تقاضا به مهارت هاى مختلف در نيروى كار (و بنابراين تغييرات در تداركات آموزشى عرضه شده در شهر)؛ 

ـ تغييرات در توزيع فعاليت ميان مكان هاى مختلف، و ظهور محالت ويژه كارى كه نياز به خدمات پشتيبانى دارند و
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ـ تغييرات در جريان هاى كاالها و افراد ميان مكان هاى مختلف شهر و فراتر از آن، كه بر طرح نظام ارتباطى تأثير 
مى گذارد. 

مجموع اين شرايط شهر را مانند يك موجود زنده در حال تغيير نشان مى دهد؛ در حال حركت مستمر كه توسط ساكنين 
ايجاد شده و دگرگون مى شود و تنها ساختار كالبدى متشكل از جاده و ساختمان (محصول خارجى) فعاليت ندارد. 

بنابراين، تهيه چشم انداز براى تهران نياز به شناسايى فعاليت هايى دارد كه شهر در آن تخصص داشته يا در نظر دارد به 
آن تخصص دست يابد. از اين رو بازنگرى شكل كالبدى شهر، الگوهاى تعامالت داخلى و خارجى آن ضرورت مى يابد 
و همان گونه كه پيش از اين گفته شد، از آنجايى كه اين كار قمارى بر آينده است، اين چشم انداز بايد نرمش  پذير و داراى 

ظرفيت تغيير و نوآورى باشد. بنابراين نبايد با نرمش ناپذيرى و با اولويت هايى فرمايشى و اجبارى همراه باشد. 
با اين وجود، اكنون زمان مناسبى براى تجديد ساختار شهر نيست، با وجود اينكه ايران، به دليل منابع نفتى خود، تاحدودى 
از ناپايدارى اقتصادى جهان محافظت مى شود، آينده همچنان به طور بالقوه اى پرخطر و بيش از پيش پيش بينى نشدنى است. 

2ـ بحران اقتصادى جهانى 
ركود اقتصادى جهانى كنونى از هم زمانى - و تقويت متقابل- سه بحران متفاوت در قلب اقتصاد جهانى، مناطق 

آتالنتيك و شرق آسيا، نشئت مى گيرد: 
الف) سرنگونى ناگهانى مراكز مالى جهانى (نيويورك، لندن، هنگ كنگ، سنگاپور و جز آنها)، پس از بحران در 
بازار مسكن اياالت متحده. بحران پس از شكوفايى اين بازارها به مدت بيش از يك دهه به وجود آمد. سرعت و 
شدت اين شكوفايى سبب شد نمايندگى هاى در حال رقابت، خطر كار را كم اهميت جلوه داده و در پنهان كردن 
خطر، مبتكرانه عمل نمايند. افزون بر اين، بازتاب جهانى اين روند يعنى رشد كسرى هاى خارجى اياالت متحده و 
مازاد آسياى شرقى ها، بحران را هر روز بيش از پيش حل نشدنى و در دام سياست هاى دولت هاى مختلف گرفتار 
كرد. شكوفايى ناگهانى مالى، كوه هايى از ديون ساختگى40 كنترل نشدنى ايجاد كرد؛ بنابراين گردانندگان، خطر بزرگ 
موجود را احساس كردند تا جايى كه بازارها برعكس شد و يكى بعد از ديگرى سرنگون شدندـ لمن برادرز41، آ.ا.گ، 
فانى مى42 و نورترن راك43 اين فرايند، نسخه بزرگ شده اى از رويداد سال 1997 در جنوب شرقى آسيا، سال 1994 

در مكزيك و فروپاشى اقتصادى «دات كام»44 در سال هاى 1990ـ1991 مى باشد.
ب) فشار مالى رو به رشد؛ به دليل نبود ناگهانى اعتبار در بخش مالى، ركود اقتصادى تقاضاى جهانى را تسريع كرد 
كه بازتاب آن در كاهش تجارت جهانى مشاهده شد و بنابراين ركود صنعتى «عادى»45 را به دنبال داشت (از سال 1900، 
آمريكا 22 بحران از اين دست را پشت سر گذاشته است). پاسخ معمول به اين بحران  يعنى كاهش عرضه تا احياى مجدد 
تقاضا، ناموفق بود زيرا خطوط اعتبارى براى تأمين مالى سرمايه گذارى و تجارت زنده شده با بحران در سيستم مالى 
فلج شده بود. صادركنندگان و قدرت هاى عمده توليدى جهانى، يعنى آلمان، ژاپن، كره، چين و صادركنندگان مواد خام 

صنعتى در كشورهاى زير صحراى آفريقا و آمريكاى التين بيشترين آسيب ها را به اين علت متحمل شدند. 
ج) از دست رفتن جهت گيرى سياسى اقتصادى جهان با دستورات سياسى از هم گسيخته. به زبان ساده، احياى از 
هم گسيختگى اقتصاد جهانى كه از قلمرو اياالت متحده جريان مى گيرد («اقتصاد» اياالت متحده)، به كمك واشنگتن به 
اقتصاد جهانى يا به بخش عمده اى از آن نياز دارد. اين امر در صورت همكارى بسيارى از كشورها و تالش جهانى آنان 
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با يكديگر انجام شدنى است كه در بهترين حالت و بهترين زمان هدفى آرمانى بود ولى اكنون هدفى دور از دسترس 
است؛ زيرا كشورها به شدت درگير رقابت هستند و نمى توانند از استقالل خود براى منفعت جمعى بگذرند. 

تأثيرات اين بحران بر كشورهاى در حال توسعه بسيار پيچيده است؛ زيرا هركدام از كشورهاى در حال توسعه 
رابطه اى متفاوت و منحصر به فرد با اقتصاد جهانى دارند. برخورد اين كشورها نسبت به ركود جهانى بسته به درجه 
باز بودن آنان در برابر تجارت جهانى و تحركات سرمايه، متفاوت است. بنابراين، محدوديت هاى موجود در ايران، 

تأثيرگيرى آن از بحران جهانى را كاهش داده، هر چند تأثير نوسانات قيمت هاى انرژى گريزناپذير است. 
اين بحران به شدت بر ورود جريان هاى سرمايه به كشورهاى در حال توسعه و هم چنين بر وجوه ارسالى كارگران 
شاغل در خارج از كشور و به پيرو آن بر تبادل ارز خارجى و مشكالت مالى تأثير داشته و بازارهاى صادرات كوچك تر 
شده اند (به خصوص در مورد مواد خام، مانند كشورهاى زير صحراى آفريقا). نوسانات شديد قيمت ، مانند آنچه در 
بازارهاى غذايى يا نفتى جهان ديده مى شود، خطر بيشترى را تحميل مى كنند (مانند تأثير كاهش قيمت نفت بر ايران). 

شمالى47)،  كره  ميانمار46،  (مانند،  نكرده اند  شركت  جهانى  بلندمدت  رونق  در  كه  هستند  نيز  كشورهايى  البته، 
اقتصادى  اين دلگرمى همچنان وجود دارد كه ركورد  اما  نااميدكننده اى گرفتار شدند.  آنها در فقر  بنابراين ساكنان 

كمترين تأثير را بر آنها مى گذارد. 
عكس العمل اجبارى كشورهاى پيشرو جهان، تالش در تأمين مالى بخش هاى مالى، افزايش ديون خود به ميزان قابل 

مالحظه و تالش براى قرار دادن جهت سياسى اقتصاد ملى از خطرناك ترين وضعيت به سمت حمايت گرايى است. 
با اين وجود، اكنون براى احياى اقتصاد در جهان پيشرفته، بدون وارد آمدن آسيب هاى جبران ناپذير به اقتصاد 
جهانى و پتانسيل خارق العاده، رشد آن بسيار دير است. هم اكنون سرمايه در جهان به گردش درآمده و نظامى براى 
برگرداندن آن به مكان اصلى وجود ندارد؛ البته، رابطه ميان كسب وكار خصوصى و دولت ها بسيار متفاوت و پيچيده 
بنابراين صدور يك حكم كلى، عملى شتابزده تلقى مى شود، بايد هميشه به خاطر داشته باشيم كه يكى از  است. 
بزرگ ترين مراكز جغرافيايى سرمايه در جهان، «مجتمع نظامى ـ صنعتى» اياالت متحده48، در شرايطى براى نجات نياز 
به وطن پرست دارد (هرچند در  آنجا نيز جهانى سازى بازارها و عرضه اتفاق مى افتد، حتى اگر توسط دولت اياالت 

متحده و با خاصه خرجى هاى محلى مربوط به منافع سياسى محدود شده باشد).
همان گونه كه پيش بينى مى شود، تأثيرات بحران بر شهرها بيشتر از كشورها است: 

ـ همان طور كه در مجتمع عظيم مؤسسات توليدى جنوب چين مشاهده مى شود، بخش هاى خاصى از فعاليت هاى صادراتى 
به شدت از اين بحران متأثر شده اند. افزايش بيكارى، بر اثر ركود، مصرف داخلى را كاهش داده و انقباض را دوبرابر مى كند؛ كم 
شدن گردشگرها بر هتل ها، رستوران ها، فرهنگ و ورزش تأثير داشته و تمامى اين موارد و بازتاب آن بر كاهش ساخت وساز، 

بيكارى را افزايش داده كه اغلب با تأثيرات نامتناسبى بر كارگران مهاجر، انقباض از شهر به اطراف شهرها گسترش مى يابد. 
ـ جريان هاى بين المللى سرمايه كه بر سرمايه گذارى زيرساخت هاى شهر بسيار تأثير مى گذارند، به شدت از اين ركود 
تأثير پذيرفته اند. از آنجايى كه بحران، ظرفيت شهر را براى گردآورى تأمين مالى به منظور سرمايه گذارى و هم چنين 

جريان هاى مالى دولت مركزى را به شهرها كاهش داده، تمامى نيروهاى نگهدارنده سرمايه گذارى شهر تهديد مى شوند. 
ـ بدترين مسئله، افزايش بيكارى است؛ زيرا تأثير آن بر كارگران جوان بيشتر است. همان طور كه در ركودهاى 
پيشين مشاهده شد (در ركود سال هاى 1929-1932، نرخ بيكارى در برخى مناطق به 25درصد نيروى كار رسيد)، 
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فقر خانوارها افزايش يافته، بازار مسكن خراب تر شده و در نتيجه شرايط ركود بدتر مى شود. در برخى موارد اين 
امر منجر به زوال شهرها49 و نابودى كل منطقه مى شود. كاهش وجوه ارسالى از سوى كارگران مهاجر در شهر، اين 

كسادى را به مناطق روستايى گسترش مى دهد. 
مجدد  شكل دهى  يعنى  است؛  شهر  اقتصاد  ساختاردهى  تجديد  در  ناراحت كننده  و  قدرتمند  اجبارى  ركود،  ـ 
ويژگى هاى مربوط به آمادگى براى از سرگيرى رشد؛ در ركود شديد سال هاى 1973ـ1975 و به دنبال آن 1979ـ1980 
بود كه كاهش شديد توليد در شهرهاى صنعتى قديمى تر اروپا و آمريكاى شمالى آغاز شد. نخست بر صنايع سنگين 
قديمى تأثير گذاشت (كاهش در رور50، پتيسبورگ51، گرى-اينديانا52 و گالسكو) و سپس بر شهرهاى توليدى با رشد 
باال (ديترويت53، كلن54، بيرمنگام55 و بريتيش وست ميدلندز56)؛ با اين وجود، در صورتى كه اقتصاد شهر به اندازه 
كافى «انعطاف پذير» باشد، مى تواند از چنين تجربيات تكان دهنده اى جان سالم به درببرد. هنگ كنگ صنعتى شدن و 

صنعت زدايى شدن طى نيمه سده گذشته را بدون بيكارى و متروك شدگى شهرى57  پشت سر گذاشت58.
اغلب شهرهايى كه از دهه 70 صنعت زدايى شده اند، اكنون موفق به تجديد ساختاردهى شده و بخش هاى جديدى 
را براى حفظ رونق و شكوفايى ايجاد كرده اند59؛ بنابراين براى جذب تأثيرات ركود كنونى در موقعيت بهترى قرار 
دارند. شهر ديترويت تجديد ساختاردهى نكرده  و يا تجديد ساختاردهى آن كافى نبوده  و اكنون با ركودى ويران كننده 

درهم كوبيده  آمريكا  خودرو  كننده  توليد  سه  زيرا  روبروست؛ 
به  كه  مدت هاست  خودرو  دورانديش  عرضه كنندگان  شده اند. 
ايالت هاى جنوبى آمريكا، آمريكاى التين و شرق يا جنوب شرق 
آسيا نقل مكان كرده اند. همان گونه كه مشاهده مى شود، اشتغال در 
صنعت خودروسازى در طى سه سال با 55 درصد كاهش مواجه 
شد، كه تأثيرات آن دامنگير اغلب فعاليت هاى ديگر مانند مسكن، 

خرده فروشى، تجارت، هتل ها و خدمات شد. گسترش زوال شهرها60 و مهاجرت به سمت بيرون به نظر اجتناب ناپذير 
است. ديترويت كه زمانى الگوى شهرى با رونق توليدى بود، اكنون دورنمايى غم انگيز دارد. 

ـ ممكن است كه ركود موجب تسريع در پراكنش جمعيت از مراكز شهرها61 به مناطق كالن شهرى بزرگ تر شود، 
زيرا قيمت در مراكز خريد و محل سكونت در آن مناطق كمتر است. اين مسئله هزينه تأمين خدمات شهرى و راه هاى 
مناطق بزرگ با تراكم جمعيت پايين را باال مى برد؛ اما مكان هاى درونى شهر را از ساخت وساز مجدد بى نياز مى كند 

تا شكلى كالبدى به شهر جديد بدهد كه به جاى مكان توليد تأمين كننده خدمات است62.
در طول تاريخ، شهرها بارها خود را احيا كرده  و برخى نيز در اين زمينه ناموفق بوده و نابود شده اند. تجديد 
ساختار، پيش شرط بقا و ايجاد بنيان اقتصادى رشد آينده است. سنگاپور در كمتر از نيم قرن از اقتصاد پيش پا افتاده 
كارگرى كه در دهه 60 به صادرات فراوان نيروى كار منجر شد، به مركز گردشگرى و تجارى خرده فروشى، تأمين 
مالى، توليد فناورى پيشرفته و پژوهش، مركز تحقيقات پزشكى و مركز دانشگاهى تبديل شده است. شهرهاى ديگرى 

نيز از اين الگوى امتحان شده پيروى كردند؛ مانند بارسلونا، هنگ كنگ، و تا ميزان كمترى، دوبى. 
در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه، حكومت مركزى تصميم گيرى ها و طرح هاى محلى را ناممكن مى سازد و يا ممكن 
است مانند عربستان سعودى مراجع مسئول محلى، مانند بازوى محلى حكومت مركزى عمل  كنند. در هندوستان (در تضاد جالب 

و  كرده   احيا  را  خود  بارها  شهرها  تاريخ،  طول  در 
برخى نيز در اين زمينه ناموفق بوده و نابود شده اند. 
تجديد ساختار، پيش شرط بقا و ايجاد بنيان اقتصادى 

رشد آينده است
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توجهى با چين)، حكومت محلى نااميدانه اسير سركوب سياست هاى محلى، تشريفات ادارى و فساد دولت مركزى است؛ بنابراين 
آرزوى مديران بمبئى63 براى سرمشق قرار دادن شانگهاى، بدون دگرگونى بنيادى حكومت محلى، از ابتدا محكوم به نابودى است. 
به نظر مى رسد چين  باشد.  نيز در حال رونق گيرى  اقتصاد جهان دوباره شكوفا خواهد شد و شايد هم اكنون 
و هند كه مانند نواحى مركزى آتالنتيك از بحران اقتصاد جهانى آسيب نديده اند، سردمداران اين بهبود هستند. در 
سرزمين هاى مركزى، منطقه آتالنتيك و شرق آسيا، زمان بيشترى را براى بهبود الزم خواهند داشت، البته شايد از 

ميزان بيكارى در اين مكان ها هنوز كاسته نشده باشد. 
ركود مى تواند در بهترين شرايط، فرصتى براى مديران شهر فراهم سازد تا نقشه شهر خود را تغيير داده و از 

فرصت هايى كه رشد آتى اقتصادى در اختيار آنان قرار مى دهد، به نفع شهروندان كنونى و آينده سود برند. 
اين مسئله نيازمند تحليل مناسب و صحيحي از موارد زير است: 

ـ آنچه كه شهر و جهان اكنون درگير آن مى باشند، روش هاى كنونى تجديد ساختار اقتصادى به منظور شناسايى 
فرصت ها و تهديدها است؛

ـ با توجه به مورد بيان شده، تخمينى از نقاط قوت و ضعف نسبى آنچه كه شهر هم اكنون با در نظر گرفتن 
گرايش هاى تقاضاى محلى و جهانى انجام مى دهد، الزم است؛ 

ـ ارزيابى سيستم آموزشى شهر (نياز كنونى و آتى به مهارت ها، اصلى ترين مبناى ظرفيت شهر براى گذراندن زندگى)؛
ـ موانع كنونى براى رشد سياست هاى محلى و ملى و چگونگى غلبه بر آنها؛

ـ كمبودهاى عرضه مؤثر و مفيد خدمات عمومى (آب، جمع آورى پسماند، برق و حمل ونقل) و ايجاد محيطى 
براى تسهيل فعاليت هاى شهروندان و پاسخ به اين پرسش كه چگونه مى توان آنها را با وجود محدوديت هاى بسيار 

كنونى در تأمين مالى سرمايه گذارى هاى زيرساختى برطرف ساخت و 
ـ درنهايت، پيامدهاى ضمنى اين برنامه براى تأمين مالى و اصالح شيوه مديريتى شهر، در سطح حكومت هاى محلى، 

استانى و ملى و هم چنين به دست دادن تصوير گسترده ترى از حكمروايى شهر و مشاركت شهروندان در مديريت شهر. 

جمع بندى 
تبديل تهران به شهرى جهانى همان گونه كه در سند چشم انداز توسعه شهر مدنظر است، نياز به تغييرات ساختارى 

قابل مالحظه اى دارد؛ يعنى تغييرات بايد با بافت كالبدى شهر بيشتر از خود شهر هماهنگ باشند: 

فتن گ نظ د ا ن اكن ه ش كه ه آن ن ف ض ت ق نقاط از ن تخ شد ان د ه ه ت ا

مسئوليت پايتخت كشور، يعنى شهرى كه راحت ترين مكان براى ايجاد شغل تلقى مى شود، سازماندهى 
شهر براى سريع ترين مرحله رشد اقتصادى به منظور به حداكثر رساندن اشتغال مى باشد

•••
تهران مى تواند و بايد به يك «شهر جهانى» تبديل شود؛ اما پرسش اين جاست كه آيا اين روند با 
فشار بازار جهانى انجام مى گيرد؟ يعنى روندى تصادفى كه انتخاب مى كند تهران بايد در چه زمينه اى 
تخصص داشته باشد؟ يا با اقدام و خواسته مديران شهر و شهروندان و طراحى روندى منسجم 

صورت مى گيرد كه صدمات تغيير ناگهانى را براى شهروندان و بافت شهرى به حداقل برساند
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12- Tehran City Vision Statement

اين  تهيه  هنگام  در  انگليسى)  (به  خالصه  نسخه اى  تنها   -13
عقالنى  مبانى  ارزيابى  امكان  بنابراين  بود،  دسترس  در  مطلب 
ماجدى  ترجمه  نسخه  از  اينجا  در  نداشت.  وجود  چشم انداز 

(2009) استفاده شده است.. 
14- Methodology

15- Global City

16- Twinning

17- آيا در حقيقت «منطقه» به جز معناى جغرافيايى آن وجود 
دارد؟ آيا اين شهرها در يك منطقه جغرافيايى از نظر اقتصادى 
و اجتماعى در تعامل بيشترى با يكديگرند يا با شهرهاى خارج 

از منطقه؟
18-Semi - Urbanized

19- Central Valley

20- Maxico

21- Pearl

22- Urban Dereliction

23- Urban Poverty

24- Boston

25- Pitlsburgh

26- Birmangham

27- Glasgow

28- Rotterdam

29- Lille

30- Bogota

31- Medellin

و  شود  تبديل  جهان  براى  ارزش  با  خدمات  توليدكننده  به  ـ 
زيرساخت هاى مناسب، پايدارى اين توليد را پشتيبانى كنند؛

ـ به اقتصاد باز رقابتى تبديل شود و
ـ به اقتصادى با مهارت هاى شغلى باال، بر مبناى پژوهش و نوآورى 

تبديل شود. 
مسئوليت بخش عمده برونداد ايران برعهده تهران است؛ بنابراين سهم آن در 
بهبود رفاه ايرانيان نبايد بيش از واقعيت برآورده شود64. تهران يكى از مهم ترين 

مراكز ملى آموزش پيشرفته و پژوهش (منبع شكوفايى آتى كشور) است. 
اين شهر، مانند تمامى شهرهاى بزرگ، موتور اصلى رشد اقتصادى است، 
ايجادكننده بزرگ اشتغال و درآمد در شرايطى كه ويژگى هاى آن درصد باالى 
بيكارى به ويژه بيكارى جوانان و قشر تحصيل كرده است. بيكارى بزرگ ترين 
منبع بدبختى قربانيان و عامل به هدر رفتن منابع عظيم ملى كل كشور مى باشد. 
مى توان گفت تا سال 2010، ساالنه 30,000 نفر جوياى كار تمايل ورود به بازار 
كار را دارند و براى نگهداشتن نرخ بيكارى در 16درصد، رشد اقتصادى بايد 
ساالنه 6/5 درصد باشد. مسئوليت پايتخت كشور، يعنى شهرى كه راحت ترين 
مكان براى ايجاد شغل تلقى مى شود، سازماندهى شهر براى سريع ترين مرحله 

رشد اقتصادى به منظور به حداكثر رساندن اشتغال مى باشد. 
افزون بر اين، ميزان دستيابى شهر به پتانسيل بالقوه آن بايد ارزيابى 
شده و درباره جنبه هاى مختلف بلندپروازى هاى آتى انديشيده شود. براى 
نمونه، با توجه به مهارت هاى قابل توجه كنونى شهروندان جوان، آيا تهران 
مى تواند به منبع عمده ارتباطات جهانى و نوآورى هاى نرم افزارى تبديل 
شود؟ آيا مى تواند به مركز جهانى يا منطقه اى تحقيقات پزشكى و درمانى 
طبيعى و  زيبايى هاى  نظر  از  ايران  فراوانى هاى  به  توجه  با  تبديل شود؟ 
و  باشد؟  پذيراى 20  ميليون گردشگر  آيا شهر مى تواند ساالنه  تاريخى، 
تمامى نوسازى هاى مربوط به اين امر را در شهر انجام داده، خرده فروشى، 
سرگرمى و محل سكونت را گسترش دهد؟ آيا مى تواند ميزبان بازى هاى 
المپيك يا ساير رويدادهاى ورزشى (جام جهانى) يا فرهنگى بزرگ باشد؟ 
تهران مى تواند و بايد به يك «شهر جهانى» تبديل شود؛ اما پرسش اين جاست 
كه آيا اين روند با فشار بازار جهانى انجام مى گيرد؟ يعنى روندى تصادفى كه 
انتخاب مى كند تهران بايد در چه زمينه اى تخصص داشته باشد؟ يا با اقدام و 
خواسته مديران شهر و شهروندان و طراحى روندى منسجم صورت مى گيرد كه 

صدمات تغيير ناگهانى را براى شهروندان و بافت شهرى65 به حداقل برساند. 
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32- Shanghai

33- Diagnosis and Prognasis

34- World City

35ـ سهم بارسلونا و مراجع مربوط را در اثر فابرسيوس (Fabricius) و هريس (Harris)، سال 1996 مالحظه نماييد.
36- Central Business District (CBD)

37- City Centers

38- Manila

39- Urban Periphery

40- Fictitious debt

41- Lehman Brothers

42- Fanny Mae

43- Northern Rock

44- The “Dot-Com” Crash

45- “Normal” Industrial Recession

46- Myanmar

47- North Korea

48- Us “Military- Industrial Complex”

49- Urban Dereliction

50- Ruhr

51- Pittsburg

52- Gary – Indiana

53-  Detroit

54- Cologn

55- Birmangham

56- British West Midlans

57- Urban Dereliction

58- به تغييرات شديد در هنگ كنگ در نتيجه صنعت زدايى توجه كنيد - اشتغال در توليد در سال هاى 1981-2000، از 39 درصد به 10 درصد نيروى كار 
تقليل يافت؛ در همان زمان اشتغال در بخش خدماتى از 52 درصد به 80 درصد افزايش داشت. 

59- اشتغال توليدى لندن از 1/5 ميليون نفر در سال 1951 (34 درصد مجموع اشتغال)، به 1/2 ميليون نفر در اوايل دهه 70 (24/8 درصد مجموع اشتغال) 
و 267000 نفر در سال 2003 (6 درصد) رسيد. در همان زمان «تأمين مالى و بانكدارى» از 480000 (11/2 درصد) در سال 1951، در سال 2003 به بخش 
جديد «تأمين مالى و خدمات تجارى» تبديل شده و اشتغال در آن به 1/4 ميليون نفر (31/5درصد) رسيد. در كنار آن، اشتغال در «صنايع هنرى» (از تبليغات 

و معمارى تا هنر و عتيقه جات، موزيك، راديو و تلويزيون و انتشارات) از نفراتى بسيار اندك به 640,000 رسيد. 
60- Urban Dereliction

61- City Centers

62ـ علت اين مسئله تنها كاهش توليد نيست. تحول سيستم حمل ونقل فرصت هاى جديدى را براى ساخت وساز مجدد در اختيار قرار مى دهد، بنابراين، 
كاهش امكانات بندرى گسترده قرن نوزده لندن باعث تجديد ساخت وساز عظيمى شد، يعنى لندن داكلندز (London Docklands)، به عنوان ادامة 
مالى شهر لندن. اتفاق مشابهى نيز در لور ايست سايد (Lower East Side) در نيويورك نيز اتفاق مشابهى افتاد، ساخت وساز مجدد لنگرگاه ها به منظور 
ايجاد مراكز جديد فعاليت هاى مربوط به سرگرمى و امور فرهنگى اكنون بسيار معمول است (دارلينگ بى (Darling Bay) در سيدنى (Sydney)، كيپ 
 (Mumbai) افول منطقه كارخانجات نساجى بخش قديمى داخلى بمبئى .((Baltimore) و بالتيمور (Yokohama) يوكوهاما ،(Cape town) تاون
 (London) فرصت هاى مشابهى را ارائه مى كند، اما در بند ناسازگارى هاى سياسى است (همان طور كه براى مدل هاى طوالنى در رابطه با لنگرگاه هاى لندن
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وجود داشت).
63- Mambai

64- Cannot be overestimated

65- Urban Fabric

منابع:
• Fabricius, Ida, and Nigel Harris, editors, (1996), Cities and Structural Adjustment, ODA-DPU, UCL Press, 

London.

• GLA Economics, (2004), Workforce estimates. GLA, London.

• Harris, N.,(2007), Measuring City Competitiveness. Paper: input to World Bank study of competitiveness in four 

Latin American cities, Posted on www.dpuassociates.com - Nigel Harris.

• LPAC (London Planning Advisory Committee), (1990), London: world city moving into the 21st century, a 

research project. LPAC, London.

• Majedi, H., (2009), Strategic structure plans: processes and approaches. Paper: seminar on urban development 

plans, IAARA, Tehran, 20-21st May.
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دانـشـنــامـــه اقـتـصــاد شـهـــر

هدف اين بخش تهيه و تدوين مجموعه واژگان تشريحى مرتبط با حوزه كالن اقتصاد شهر به زبان فارسى 
معرفى شده و  واژه تخصصى   4-3 از فصلنامه  براى هر شماره  منظور تالش خواهد شد  اين  براى  است. 
تعريفى به صورت تشريحى از آن ارائه شود؛ البته متكى بر منابعى كه واژه از آن اقتباس شده است. براى 
و  شهرى  ماليه  شهرى،  اقتصاد  و  اقتصاد  مانند  رشته هايى  تخصصى  واژگان  از  بخش،  اين  آوردن  فراهم 
برنامه ريزى و مديريت شهرى و مانند آن استفاده خواهد شد. دانشگاهيان، مديران امور شهرى،كارشناسان 
شهر  اقتصاد  دانشنامه   اصلى  مخاطبان  جمله  از  مى توانند  شهرى  ماليه  و  اقتصاد  با  مرتبط  حرفه مندان  و 
باشند. اين بخش با اين هدف به جستارگشايى مى پردازد كه بتواند در پيشبرد دانش مرتبط به ويژه در بدنه  
كارشناسى امور اقتصاد و ماليه شهرى مفيد واقع گردد؛ البته اين هدف از راه فراهم كردن عرصه اى براى 
بحث هاى علمى از اين نوع براى بدنه  علمى و دانشگاهى ممكن خواهد شد. در حال حاضر كمبود عمده اى 
است  اميد  رو،  اين  از  دارد.  وجود  فارسى  زبان  به  اين حوزه  با  مرتبط  تشريحى  و  تخصصى  واژگان  در 
با تداوم اين بخش از فصلنامه  بتواند به تدريج براى رفع آن گام هاى مفيدى بردارد. هم چنين  اين بخش 
و با گذر ساليانى چند بتوان مجموعه واژگان تشريحى منتشر شده در اين بخش را در مجلدى ويژه قابل 
استفاده همگان قرار داد. با وجود مشكالتى كه اغلب در دسترسى به منابع اصيل رشته هاى تخصصى وجود 
انتخاب چند  براى  از آن  اين زمينه فراهم گشته است كه مى توان  دارد، چندين دايرة المعارف برجسته در 
واژه در هر شماره از فصلنامه، با توجه به موضوع ويژه از آن استفاده كرد. از ميان اين منابع مى توان به 

آثار زير اشاره كرد: 

• Bevir, Mark, (2007), Encyclopedia of Governance, Sage Publications, Inc.

• Bishop, Matthew, (2004), Essential Economics, The Economics.

• Caves, W.Roger, (2005), Encyclopedia of the City, Rutledge.

• Darity, Jr. A. William, (2008), International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition, 

Macmillan Reference, USA, the Gale Group.

• Gerald, R. Pitzl, (2004), Encyclopedia of Human Geography, Greenwood Publishing.

• Gottdiener. M and Leslie. B, (2005), Key Concepts in Urban Studies, Sage Publication.

• Henderson, R. David, (2003), The Concise Encyclopedia of Economics, Liberty Fund, Inc.

• Lee, Cheng-Few and Lee, C.Alice, (2006), Encyclopedia of Finance, Springer Publication

• Mc Auliffe, Robert, (1999), The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Managerial Economics, 

Blackwell Publishing Ltd.

• O’Hara, A. Phillip, (1999), Encyclopedia of Political Economy, Routledge.

• Shumsky, L. Neil, (1998), Encyclopedia of Urban America :The Cities and Suburbs, Abc-Clio Inc.

• Warf, Barney, (2006), Encyclopedia of Human Geography, Sage publications, Inc.



وم
ه د

مار
 ش

ر /
شه

اد 
تص

اق
ـر

شه
اد 

صـ
 اقت

ـه
نام

نش
دا

89

• تحليل اثرات مالى1 

تحليل اثرات مالى، در پى سنجش چگونگى تأثيرگذارى پروژه ها و برنامه هاى خاص بر هزينه ها و درآمدهاى 
حكومت هاى محلى است. بسيارى از حكومت هاى محلى درآمدهاى خود را از منابعى مانند ماليات بر امالك و 
دارايى، ماليات بر فروش، ماليات بر هتل ها و متل ها، ماليات بر كسب وكار و صدور مجوزها به دست مى آورند. 
و  فاضالب  و  آب  تأمين  براى  خدمات  بهاى  دريافت  محلى،  حكومت هاى  درآمد  كسب  منابع  از  ديگر  يكى 
جمع آورى پسماند مى باشد. حكومت ها از اين درآمدها براى تأمين طيف وسيعى از خدمات، شامل نيروى پليس 
و حفاظت آتش نشانى، تأمين آب آشاميدنى و فاضالب، كتابخانه ها، پارك ها و فضاهاى تفريحى، اداره عمومى و 
گاهى خدمات اجتماعى استفاده مى كنند. در اياالت متحده امريكا، مدارس عمومى از سوى نهاد و سازمان خدماتى 
ويژه اى با عنوان سازمان خدماتى ويژه مدارس2 اداره شده و با درآمدهاى حاصل از ماليات بر دارايى و امالك 

محلى و نيز منابع ايالتى تأمين مالى مى شوند.
پروژه هاى توسعه و ساخت وساز مى توانند بر ميزان و تركيب درآمدهاى به دست آمده و نيز هزينه هاى الزم 
بر  ماليات  از  ناشى  به درآمدهاى  بگذارند. توسعه يك مجموعه مسكونى جديد،  تأثير  براى حكومت هاى محلى 
درآمدهاى  اين طريق  از  و  افزوده  فروش  ميزان  بر  مى تواند  مركز خريد جديد  ايجاد يك  افزود،  امالك خواهد 
اين، توسعه و  با وجود  افزايش دهد.  نيز  از ماليات بر فروش و در پى آن، هم زمان ماليات بر امالك را  حاصل 
ساخت وساز جديد مستلزم ارائه خدمات ديگر از سوى حكومت هاى محلى است. يك تفكيك مسكونى جديد، 
ساكنان جديدى را جذب خواهد كرد كه به آب آشاميدنى، فاضالب، كتابخانه و نيروى پليس نياز و يا ممكن است 
مدرسه اى داشته باشد كه به دنبال آن به معلمين و كالس هاى درس جديد نيز نياز دارند. يك مركز خريد جديد 
نيازمند نيروى پليس و آتش نشانى و خدمات آب و فاضالب است. تحليل اثرات مالى در پى تعريف درآمدهايى 
است كه در نتيجه يك پروژه جديد براى حكومت محلى حاصل خواهد شد و اينكه به چه ميزان منابع مالى براى 
تأمين خدمات الزم در اين ارتباط بايد هزينه گردد. بسيارى از تحليل هاى اثرات مالى تالش مى كنند تا درآمدها و 

هزينه هاى ناشى از پروژه ها را حداقل براى 10 سال آينده پيش بينى كنند. 
روشن  فعاليتى  پيشنهادى،  پروژه  تفصيلى  تشريح  شرط  به  پروژه  يك  از  انتظار  مورد  درآمدهاى  برآورد 
از  ناشى  درآمدهاى  براى محاسبه  مى تواند  بهاى خدمات  و  مالياتى  نرخ هاى  انواع  برآورد  اين  در  بود.  خواهد 
و  دقت  بايد  فروش  بر  ماليات  برآورد  در  اين،  با وجود  شود.  گرفته  نظر  در  پيشنهادى  توسعه  و  ساخت وساز 
توجه  تنها  در حاشيه شهرها  توسعه هاى جديد  كه  دريافته اند  از شهرها  بسيارى  گيرد.  بيشترى صورت  احتياط 
در  كل  فروش  بر  تأكيد  بايد  شهردارى،  ديدگاه  از  مى كند.  جلب  خود  به  را  موجود  شهرى  مراكز  خريداران 

باشد.  محدوده شهردارى 
با توجه به دشوارى برآورد هزينه ها، بهترين شيوه تحليل اثرات مالى، مبتنى بر محاسبه هزينه نهايى است. هر 
چند، اجراى اين گونه تحليل اثرات مالى نيز بسيار دشوار است. براى نمونه، اگر سيستم فاضالب موجود ظرفيت 
اضافى داشته باشد، هزينه نهايى ارائه خدمات فاضالب براى 100 واحد مسكونى جديد به نسبت اندك خواهد 
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جديد  ساخت وسازهاى  براى  فاضالب  خدمات  ارائه  باشد،  كامل  سيستم  همان  ظرفيت  اگر  اين،  وجود  با  بود. 
مستلزم گسترش شبكه موجود يا ايجاد سيستم و شبكه جديد است. در اين حالت، هزينه نهايى باال خواهد بود. 
ارائه  نهايى  ارائه خدمات بستگى خواهد داشت. سنجش هزينه  بنابراين، هزينه خدمات جديد به شرايط سيستم 
ميزان ظرفيت  ارائه شده،  از خدمات  از هر يك  تفصيلى  براى ساخت وسازهاى جديد مستلزم شناخت  خدمات 

موجود در سيستم خدمات رسانى و هزينه گسترش احتمالى سيستم در طرح هاى آينده است.
ميانگين  هزينه هاى  براساس  مالى  تحليل هاى  از  بسيارى  است،  دشوار  واقعى  نهايى  هزينه  تعيين  كه  آنجا  از 
صورت مى گيرد. در اين گونه تحليل، از هزينه ها به ازاى فرد، واحد مسكونى يا به ازاى متر مربع (براى كاربرى هاى 
با توسعه هاى پيشنهادى، استفاده مى شود. اين دسته از عوامل  تجارى و صنعتى)، براى برآورد هزينه هاى مرتبط 
سرانه اى مى تواند با لحاظ بودجه شهر يا شهرستان و نيز كاربرى تفصيلى زمين و داده هاى جمعيتى محاسبه گردد. 

اگرچه اين روش به دقت روش برآورد هزينه نهايى نيست، ولى اجرا و محاسبه آن آسان است.
نوعى  پيشنهادى،  توسعه  تصميمات  و  پروژه ها  درآمدهاى  و  هزينه ها  از  محلى  حكومت هاى  آگاهى  اگرچه 
دورانديشى است، اما بايد توجه داشت كه نبايد اجازه داد دغدغه هاى مالى به طور كامل بر تصميمات مرتبط با 
كاربرى زمين سنگينى كند. عوامل ديگرى نيز وجود دارند، مانند: برابرى، توسعه اقتصادى و كيفيت زندگى كه بايد 
به آنها در ايجاد يك اجتماع محلى مطلوب توجه كرد. حكومت هاى محلى بايد در ارزيابى توسعه هاى پيشنهادى 

به دغدغه هاى مالى به موازات ديگر اهداف اجتماع محلى نيز توجه ويژه اى داشته باشند. 

 Steven P.French :نويسنده

ترجمه: ايرج اسدى

منابع براى مطالعه بيشتر:
• Burchell, R.W., Listokin, D. and Dolphin, W.R. , (1985), The New Practitioner’s Guide to Fiscal Impact Analysis, 

New Brunswick, NJ: Center for Urban Policy Research.

• Robinson, S.G. (ed.), (1990), Financing Growth: Who Benefits?, Who Pays?, and How Much?, Chicago: 

Government Finance Research Center of the Government Finance Officers Association.

• تأمين مالى مبتنى بر افزايش تدريجى ماليات

تأمين مالى مبتنى بر افزايش تدريجى ماليات3 در حال تبديل به يك ابزار تأمين مالى مبتكرانه مى باشد. جذابيت 
روزافزون آن به اين دليل است كه بار مالياتى جديدى را بر مالكان خانه تحميل نمى كند. مقصود اصلى اين نوع ابزار 
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مالى تشويق سرمايه گذارى خصوصى در نواحى در حال نابودى است كه به آن در جلسات و شنود هاى عمومى4، 
نواحى نيازمند بهسازى اقتصادى، توجه ويژه اى شده است. برنامه هاى «تى آي اف» به طور معمول در تأمين مالى 
طيف وسيعى از زيرساخت ها و بهبودبخشى هاى مكانى كاربرد دارد، اقداماتى كه موجب جذب كسب و كار جديد 

شده و اميد مى رود در آينده به افزايش ارزش امالك تحت پوشش آن نيز بينجامد. 
نخستين اقدام اجرايى تعيين و تعريف ناحيه «تى آي اف» در شهر است، محدوده هايى كه انتظار مى رود در آن 
سرمايه گذارى رونق بيشترى بگيرد. دومين گام اين است كه شهر ممكن است از طريق انتشار اوراق قرضه بخشي5 
به استقراض بپردازد. اوراق قرضه صنعتى خطر اندكى را بر شهر تحميل مى كند؛ زيرا شهر تمام اعتبار و آبروى خود 
را در گرو آن نمى گذارد و هيچ تعهد اخالقى نيز در بازپرداخت آن متوجه مالكان خانه نيست. در اين حالت، شهر به 
تأسيس گونه اى از بنگاه نوسازى شهرى6 دست مى زند تا از اين طريق بر منابع مالى سرمايه گذارى ناحيه «تى آي اف» 
نظارت نمايد. هرگونه درآمد مالياتى فراتر از تراز پايه به عنوان افزايش ناشى از اين تغيير در درآمدهاى ماليات بر 
امالك، از تمام نواحى جمع آورى شده و در حساب سرمايه گذارى ناحيه «تى آي اف» ذخيره مى شود. چنين افزايش 
مالياتى براى بازپرداخت اوراق قرضه در چهارچوب زمانى خاص استفاده شده و براى بهبودبخشى در ناحيه تى آي اف 

هزينه خواهد شد.
اين نوع استراتژى باز حيات بخشى7 چندين مزاياى سياسى دارد. نخست اينكه، «تى آي اف» براى بهبود سرزندگى 
اقتصادى نواحى كه از نظر اقتصادى دچار انحطاط هستند به كار مى رود. دوم اينكه، بسيارى از اين نوع بهبودبخشى ها 
مشتمل بر ريزفعاليت هايى است كه اثرات بازتوزيعى به دنبال خواهد داشت. افزون بر اين، تأييد رأى دهندگان در 
تضمن اوراق قرضه نقشى ندارد؛ زيرا ماليات دهندگان شهرى از نظر قانونى تعهدى در برابر اين استقراض ندارند. 
منتقدين عنوان مى كنند كه پروژه هاى تى آي اف ممكن است باعث خارج شدن منابع درآمدهاى مالياتى كمياب 
از دسترس ديگر برنامه هاى اجتماعى هم تراز شود؛ شهرهاى كوچك از اين گونه مزاياى اقتصادى بهره مند شوند و 
هم چنين ممكن است افزايش در ارزش امالك بتواند پاسخگوى بازپرداخت اوراق قرضه استقراضى باشد. در نهايت 
بايد گفت سازمان هاى ويژه خدماتى مدارس و شهرستان8 از اين افزايش درآمد بهره اى نخواهند برد از اين رو اين 

ابزار مالياتى جذابيت كمى براى واحدها و نهادهاى حكومتى خواهد داشت.

Gary A. Mattson :نويسنده

ترجمه: ايرج اسدى

منابع براى مطالعه بيشتر:
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Projects’, Policy Studies Journal 17(3):656–71.

• Stinson, T.F. , (1992), ‘Subsidizing Local Economic Development Through Tax Increment Financing’, 

Policy Studies Journal 20(2):241–8.

• SEE ALSO: Community-Based Financing; Public-Private Partnerships; Urban Revitalization
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• فدراليسم مالى- پولى9

مطرح  فدرال  حكومتى  سيستم هاى  در  حكومتى  واحدهاى  ميان  مالى  روابط  در  مالى  فدراليسم  مفهوم 
مى شود. فدراليسم مالى بخشى از رشته وسيع و گسترده ماليه عمومى است. اين واژه در ابتدا توسط ريچارد 
ماسگريو10  در سال 1959 معرفى و به كار گرفته شد. فدراليسم مالى به تقسيم كاركردهاى وظايف حكومتى 
جغرافيايى،  جدايى  و  تفكيك  غلبه  نخست،  سال هاى  در  مى پردازد.  حكومت   سطوح  ميان  مالى  روابط  و 
تعامل  وجود  بدون  توانست  فدراليسم  آنها  كمك  به  كه  بودند  عواملى  روشن،  كار  تقسيم  و  ارتباطات  كندى 
بيشتر و  تعامل  به رواج  متعددى وجود داشت كه  بپردازد. داليل  كار  به  با سطوح ديگر حكومت  قابل توجه 
فناورى  بهبود  سرد؛  جنگ  و  جهانى  جنگ هاى  مانند  مى پرداخت؛  حكومت  ميان  سطوح  متمركز  برنامه ريزى 
و  حكومت  سطوح  ميان  تعامل  افزايش  به  منجر  تحوالتى  چنين  فقر.  برضد  مبارزه  و  ارتباطات  و  حمل ونقل 
مالى  اياالت شد. سياست هاى  اجراى سياست هاى محلى توسط  درنهايت گسترش سياست گذارى هاى ملى و 
ملى و تصميمات مالى آن، عامل محرك غالب براى شكل دهى و ضرورى ساختن روابط ميان حكومتى بوده 

است.
مانند  حكومتى،  مسائل  حل  در  مى تواند  فدرال  سيستم  كه  مى كند  فرض  چنين  مالى  فدراليسم  تئورى 
توزيع درآمد، تخصيص اثربخش و كارآمد منابع و ثبات اقتصادى، كارآمد و اثربخش باشد. ثبات اقتصادى و 
توزيع صحيح درآمد به واسطه انعطاف حكومت فدرال مى تواند از سوى اين سطح از حكومت صورت گيرد. 
اما به علت نابرابرى درآمد اياالت و حكومت هاى محلى، دخالت حكومت فدرال ضرورت مى يابد. تخصيص 
استدالل  ماسگريو  گيرد.  صورت  محلى  حكومت هاى  و  اياالت  توسط  اثربخش  گونه اى  به  مى تواند  منابع 
تخصيص  اما  باشد.  درآمد  بازتوزيع  يا  و  اقتصادى  تثبيت  مسئول  بايد  فدرال  يا  مركزى  حكومت  كه  مى كند 
از:  عبارتند  پولى  و  مالى  تمركززدايى  منافع  و  مزايا  باشد.  محلى  حكومت هاى  و  اياالت  برعهده  بايد  منابع 
سياسى  نوآورى هاى  رشد  مديريت؛  و  برنامه ريزى  هزينه هاى  كاهش  منطقه اى؛  و  محلى  تفاوت هاى  به  توجه 
دارند.  بيشترى  نفوذ  ميان حكومت هاى محلى و سياست كارآمدتر كه در آن شهروندان  و سازماندهى رقابت 
حكومت هاى  پاسخگويى  نبود  مانند  است؛  شده  بيان  مالى  و  پولى  فدراليسم  براى  نيز  معايبى  ديگر  سوى  از 
ايالتى و محلى به رأى دهندگان (شهروندان)؛ دسترسى نداشتن به كادر ماهر و متخصص؛ نبود امكان انتخاب 
حكومت  از  محلى  حكومت هاى  استقالل  از  مشخصى  ميزان  نبود  مردم؛  سوى  از  زندگى  براى  مناسب  مكان 

محلى. در سطح  عمومى  هزينه هاى  منشأ  با  زيرساخت هاى  به  اندك  دسترسى  قابليت  و  ملى 
و  مالى  سيستم  توسعه  از  نوعى  به  متحده  اياالت  مانند  جاافتاده اى  سيستم هاى  در  مالى  فدراليسم 
متحده،  اياالت  در  دارند.  حضور  سيستم  اعضاى  تمامى  آن  در  كه  مى شود  گفته  فدرال  متمركز  بودجه ريزى 
آنچه در  بر  افزون  ـ  فدرال  مالى  انتقاالت  و  ماليات ها، كمك هاى بالعوض  انواع  قلمرو  مالى  فدراليسم  دايره 
ارائه يارانه هاى  اياالت است ـ را پوشش مى دهد. حكومت فدرال به تنظيم و وضع ماليات و  سطح محلى و 
مى توان  اخير  سال هاى  در  مى پردازد.  درآمد  بازتوزيع  و  خدمات  و  كاال  توليد  به  و  پرداخته  آن  با  مرتبط 
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پي نوشت ها:
1-Fiscal Impact Analysis

2- School Districts 

3-Tax Increment Financing(TIF)

4-Public Hearings

5- اوراق قرضه درآمدى (Revenue bonds)، از سوى حكومت، 
مراجع شهرى يا شركت هاى عام المنفعه انتشار مى يابد كه اعتبار آن 
به واسطه جريان درآمد آن بنگاه تضمين مى شود. درآمد حاصل از 
اوراق قرضه اى كه از سوى شهردارى ها يا هيئت هاى توسعه صنعتى 
ايالتى و فدرال معاف است.  انتشار مى يابد، از ماليات هاى  محلى 
 (industrial revenue bonds) صنعتى  درآمد  قرضه  اوراق 
توسعه  هيئت هاى  سوى  از  كه  است  درآمدى  اوراق  از  نوعى 
نوع  اين  مى يابد.  انتشار  شهردارى)  به  (وابسته  محلى  صنعتى 
اوراق قرضه براى ايجاد تسهيالت و تجهيزات زيربنايى شهرى 
مانند سيستم فاضالب، راه و پل، بيمارستان ها و دانشگاه ها هزينه 

مى شود.
6-Redevelopment Agency

7- Revitalization Strategy

8- School and County Districts

9- Fiscal Federalism

10- Richard Musgrave

شاهد گذار از فدراليسم مالى به مقتدرسازى اياالت از طريق برخى 
بود. بازتنظيم ها  و  اصالحات 

Naim kapucn :نويسنده

ترجمه: ايرج اسدى

منبع:

Bevir, Mark, (2007), (Editor), Encyclopedia of Governance ,SAGE 

Publications, Inc

وم
ه د

مار
 ش

ر /
شه

اد 
تص

اق
ـر

شه
اد 

صـ
 اقت

ـه
نام

نش
دا

93



اقتصاد شهر / شماره دوم
بـررسـي كتـاب

94

بـررسـى كتـاب

موجود  موانع  مهم ترين  از  يكى  محلى1  مالى حكومت هاى  ساختار 
در  اين  است؛  محلى  سطح  در  زيرساخت ها  و  خدمات  تأمين  براى 
ديد  در معرض  به حكومت،  ديگر  مرتبط  مسائل  مانند  كه  است  حالى 
در سطح  مسئوليت  و  قدرت  توزيع  در  اخير  روندهاى  نيست.  همگان 
حكومت هاى محلى كه به منظور فقرزدايى انجام شده، موضوع مديريت 
مالى حكومت هاى محلى را در كانون توجه قرار داده است. تجربه نشان 
مى دهد كه منابع ناكافى و نظام هاى ضعيف مديريتى موانعى جدى براى 
از  بسيارى  ناتوانى  هستند.  فقيران  به  به ويژه  مناسب،  خدمات رسانى 
دولت هاى محلى در توزيع برابر منابع، دليل روشنى بر وجود برخى از 
اين موانع است. البته در كشورهاى در حال توسعه با وجود موانع بسيار، 
ممكن است برخى ابتكارات و اصالحات نيز صورت گيرد. در اين ميان 
برخى از شهردارى ها قابليت انطباقى خود را تقويت كرده  و بر كمبود 
قابل  نمونه هاى  برخى  غالب شده  اند.  مخارج  مديريت ضعيف  و  منابع 
توجه عبارتند از: استفاده از راه هاى درآمدزاى اضافى براى سرمايه گذارى 
نظام هاى  كارآمدى  از  يافتن  اطمينان  فقرا؛  به  خدمات رسانى  بخش  در 
كسب درآمد؛ جهت دهى منابع، از راه روش هاى بودجه ريزى مشاركتى، 
به جايى كه بيشترين نياز را بدان دارند و تقويت سازوكار ها براى باال 

بردن سطح پاسخگويى و شفافيت.
پايدارسازى شهرها، آموزش و  نخستين نقش دولت هاى محلى در 
ظرفيت سازى در زمينه تأمين بودجه شهردارى ها است. براى اين منظور، 
اسكان بشر سازمان ملل2، به منظور كمك به امر آموزش و ظرفيت سازى 
به تدوين اين ابزار آموزشى بين المللى، پرداخت. اين مجموعه بر اساس 
مفاهيم حكمرانى خوب3 به اصول مقدماتى و هم چنين به اصول پيشرفته 
و  سرمايه گذارى  بودجه،  مديريت  و  كارآمد  مالى4  چهارچوب  ساختن 

تأمين خدمات مى پردازد.
در  ابتدا  محلى،  دولت هاى  مالى  مديريت  مجموعه  تدوين  انديشه 
اسلواكى  شرق  در  واقع  لوسنك5،  شهر  در  ميالدى،   1990 دهه  اواسط 
با  قراردادى  متحده6، طى  اياالت  بين المللى  توسعه  مطرح شد. سازمان 
ظرفيت سازى  برنامه  منطقه اى7،  كشورى ـ  مديريت  بين المللى  مؤسسه 
دولت محلى را در اسلواكى آغاز كرد و مديريت مالى، يكى از اهداف 

مورد نظر اين برنامه بود.
زمانى كه توان و شايستگى شهر لوسنك براى دريافت  كمك هاى فنى 

محلى حكومت  مالى  مديريت 
Financial Management for 

Local Government

ناشر: اسكان بشر سازمان ملل

سال انتشار: 2007

تعداد صفحات: 454 و 391 و 322 و 495، 

چهار جلد وزيرى
خسرو آذربايجانى*

* مدير انتشارات يادآوران
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با هدف خاص توسعه اِى باال بردن بودجه سرمايه اى مشخص شد، مسئولين شهر لوسنك با بى تمايلى استقبال كردند. 
نياز دارد.  بيشترى  آن ها متوجه شدند كه مديريت مالى در دولت محلى و مكان هاى ديگر اسلواكى به كمك هاى 
مؤسسه بين المللى مديريت كشورى ـ منطقه اى با همكارى گروهى از مقامات عالقه مند در دولت محلى يك گروه 
كوچك از مشاوران مديريت بودجه منابع مالى تشكيل دادند. اين گروه با همكارى يكديگر چهارده كتاب راهنماى 
مقدماتى را از اين مجموعه فراهم كردند. با گذشت زمان، اين مجموعه به سرعت در ميان بخش هاى مركزى و شرقى 
اروپا و فراتر از آن نيز انتشار يافت و منابع گوناگونى از جمله بانك جهانى و بنيادهاى خصوصى براى تطبيق و 

ترجمه اين مجموعه سرمايه گذارى كردند.
گرچه اسكان بشر سازمان ملل تدوين اين مجموعه را آغاز كرده بود، اما در تكوين و توزيع آن تا رسيدن به 
وضعيت كنونى، نقش چندانى نداشته و با وجود اين، قابليت كاربرد جهانى اين مجموعه را تأييد كرده  است. از 
 آن جا كه اين مجموعه مرزها را درنورديده و به زبان هاى مختلف ترجمه مى شود، براى بازتاب نگرش هاى جديد 
در مديريت مالى در دولت محلى نيز بايد به روز شده و به منظور كاربرپسندتر شدن مجموعه بايد در آن بازنگرى 
صورت گيرد. از جمله، مبناى كار مجموعه اوليه، بر قوانين، مقررات و تجربه هاى اسلواكى بود كه تفاوت چشمگيرى 
با كشورهاى ديگر دارد. اسكان بشر سازمان ملل، پيمايشى توصيفى از كاربران8 را تصويب كرد و يك گروه كوچك 
از كارشناسان را براى تعيين بهترين شيوه بازنگرى تشكيل داد. اين گروه كارشناسى شامل آغازگران اين مجموعه در 

اسلواكى و كارشناسان ديگر مى باشند كه در كشورهاى مختلف، در سراسر جهان، با اين مجموعه كار كرده اند.
نخستين ويرايش اين مجموعه، با هدف كمك به مقامات مالى در دولت محلى در اسلواكى تهيه شده بود، ولى 
ويرايش جديد آن طيف گسترده ترى از مخاطبان را هدف قرار داده است. اين نسخه تنها براى مقامات محلى ويرايش 
نشده، بلكه براى تمام كاركنان مديريت مالى در دولت محلى و هم چنين مقامات اجرايى، رؤساى بخش ها، مقامات 
منتخبى كه خط مشى ها را تعيين مى كنند و تمام افرادى ويرايش شده كه در دولت هاى محلى سراسر دنيا مشغول 
براى بخش هاى  اين مجموعه  باشد. هم چنين  مفيد  آنان  براى  اين مجموعه  از  استفاده  بوده و ممكن است  به كار 
ديگرى نيز مفيد واقع مى شود؛ مانند: بخش هايى از دولت ملى كه در امور مالى مسئوليت دارند؛ مؤسسات آموزشى  
كه دانشجويان را براى كسب مقام در دولت محلى آماده مى كنند و مخاطبانى از زمره مربيان مديريت مالى و مديران 
آموزشى. به بيانى ديگر، هدف اين مجموعه را مى توان جلب آموزش دهندگان و كارآموزان گوناگونى از سراسر جهان 

دانست. 
براى كمك به كاربران گوناگون اين كتاب، تمام فصل هاى اين مجموعه (به جز فصل راهنماى مربيان) از دو 
بخش تشكيل شده است: بخش اول دربردارنده مفاهيم، اصول و راهبردهايى است كه به موضوع اصلى آن فصل 
مربوط مى شود. ابتدا داده هاى اصلى، فراهم شده و در فصل هاى تخصصى تر (حسابدارى، كارپردازى9، تأمين اعتبار 
بودجه  عملياتى10، بودجه  عملياتى و تأمين اعتبار طرح هاى سرمايه گذارى11)، بخش اول به دو قسمت مفاهيم اصلى 
و پيشرفته تقسيم مى شود تا خواننده يا مربى از هر جايى كه مناسب تر تشخيص داد، بحث را آغاز كند. مطالب بخش 
توسعه يافته،  توسعه،  كه در كشورهاى در حال  است  نيازهاى كسانى  تأمين  براى  يعنى  دارد؛  استفاده عمومى  اول 
متمركز و غيرمتمركز هستند. براى برطرف كردن اين نياز، بيشتر فصل هاى اين مجموعه به دو بخش اصلى و پيشرفته 
تقسيم شده است. اين بخش بيشتر براى كسانى تنظيم شد كه درباره موضوع فصل، اطالعاتى نداشته و يا اطالعات 
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شامل  بخش  اين  دارند.  موضوع  درباره  پيش زمينه هايى  كه  است  كسانى  براى  دوم  بخش  است.  ناچيز  بسيار  آنها 
ابزارهاى آموزشى و مديريتى، براى كمك به گروه هاى آموزشى در نظر گرفته شده است. در هر حال بسيارى از 
تمرين هاى بخش دوم را مى توان بدون نياز به مربى انجام داد و با كمى تطبيق، آن را به صورت ابزار مديريت مالى 
در عمل به كار برد. افزون بر اين «كاربردهاى آموزشى» بخش اول را به آسانى مى توان براى تمرين هاى گروهى 
تنظيم كرد. به بيان ديگر، اين مجموعه به گونه اى طراحى شده كه به روش هاى گوناگون، نيازهاى آموزشى مخاطبان 

گوناگون را در زمينه مديريت مالى دولت محلى، برطرف كند. 
اين مجموعه به بررسى تمام جنبه هاى مديريت مالى سالم در حكومت محلى در كشورهاى توسعه يافته و در 
اقتصادهاى در حال گذار مى پردازد. مفاهيم حكمرانى خوب، شفافيت12 و پاسخ گويى در متن هاى  حال توسعه و 
هر فصل ديده مى شود و نيازها و موانع بالقوه براى تمركززدايى13 و دموكراسى بيشتر برجسته شده است. يكى از 
نقايص ويرايش نخست  اين مجموعه اين بود كه بر اصول حكمرانى خوب، كه در دهه گذشته به معيارهاى جهانى 
سنجش حكومت هاى محلى تبديل شده است، تأكيد مستقيم نشده بود؛ گرچه در آن به توصيف بسيارى از مفاهيم 
و راهبردها در فصل هاى تخصصى پرداخته شده، اما در ويرايش جديد آن به صورت آشكارترى بر اين اصول تأكيد 

شده است.
 از آنجا كه اصول حكمرانى خوب در بيانيه هاى مختلف رسمى تغييرات جزئى مى كند، دو نسخه از اين بيانيه هاى 
رسمى را مبناى كار قرار داده تا در موضوع حكومت محلى چهارچوبى عملى براى اين اصول حاصل شود. در «كارزار 

جهانى اسكان بشر درباره حكمرانى شهرى14»، اين اصول تعريف شده اند:
ـ پايدارى15 در تمام ابعاد حكومت محلى؛

ـ توزيع16 قدرت و منابع به مناسب ترين سطح هماهنگ با تأمين خدمات، به صورت مؤثر و مقرون به صرفه؛
ـ برابرى17 دسترسى به فرايندهاى تصميم گيرى و نيازهاى اساسى جامعه؛

ـ كارآمدى18 در رساندن خدمات عمومى و ارتقاى رشد اقتصاد محلى؛
ـ شفافيت و پاسخگويى19 تصميم گيرندگان و تمام دست اندركاران؛

ـ مداخله مدنى و شهروندى20 و مشاركت تمام شهروندان و كمك آنان به منافع جامعه و
ـ امنيت21 براى اشخاص و محيط زندگى.

«كميسيون اقتصادى و اجتماعى آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل22» نگاهى متفاوت به حكمرانى دارد. تفسير آنان از 
حكمرانى هشت ويژگى را دربرمى گيرد:

1ـ ايجاد و ترويج مشاركت، از جمله براى كودكان؛
2ـ نياز به احترام به قانون و حفاظت كامل از حقوق بشر؛

3ـ شفافيت در تصميم گيرى، در اختيار قرار دادن اطالعات به صورت رايگان و قابل فهم بودن براى همه؛
4ـ مسئول اجراى تصميمات و رفع نيازها در چهارچوب زمانى معقول؛

5ـ گرايش به توافق جمعى و در نظر داشتن ميانگينى از منافع گوناگون در جامعه و توجه آن بر دخالت تمام 
بازيگران جامعه از جمله فقيرترين و حاشيه نشين ترين آنها؛

6ـ ترويج برابرى و فراگيرى، به گونه اى كه تمام اعضاى جامعه احساس كنند كه در جامعه سهيم مى باشند؛
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7ـ بدين معناست كه روندها و نهادها به نتايج كارآمدى مى رسند و به گونه اى نيازهاى جامعه را برطرف مى كنند 
كه هم از منابع بهترين استفاده شود و هم پايدارى را افزايش دهد و

8ـ بر مبناى پاسخگويى است و اين موضوع تنها به نهادهاى دولتى مربوط نمى شود بلكه بخش خصوصى و 
نهادهاى جامعه مدنى را نيز دربرمى گيرد.

همان طور كه مشاهده مى شود حتى درون سازمان ملل نيز توافق كاملى بر سر اصول حكمرانى خوب وجود ندارد. 
با وجود اين اغلب نهادهايى كه اين اصول را ترويج مى كنند، بر اين واقعيت توافق دارند كه حكمرانى چيزى فراتر 
از حكومت است. «كارزار جهانى» در اين زمينه مى گويد: حكمرانى شامل حكومت، بخش خصوصى و جامعه  مدنى 
است. تعريف «كميسيون اقتصادى و اجتماعى آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل»، هر نهاد سازمانى و هر شهروندى را 
در برمى گيرد. اين تعريف شامل دولت ها، سازمان هاى غيردولتى، بخش خصوصى، رسانه ها، سازمان هاى توده اى و 
نهادهاى بيشترى مى شود. براى برقرارى ارتباط ميان حكمرانى خوب و حكومت محلى تالش شد تا مهم ترين اصول 
در دو بيانيه مشخص و نمونه هاى عملى آن عرضه شود. حاكميت قانون، شفافيت، پاسخگويى، مشاركت و مداخله  
مدنى، برابرى و فراگير بودن23، توزيع قدرت، كارآمدى و بهينه بودن24 و پايدارى از اصول اساسى حكمرانى خوب 

هستند.
 هر جلد اين مجموعه مستقل بوده و راهنماى مربيان، همراه با تمرين ها و مراجع اينترنتى الزم مى باشد. فصل ها 
به مفاهيم پايه و پيشرفته تقسيم شده اند و ارتباط هر سرفصل با سرفصل هاى ديگر در اين مجموعه به درستى تشريح 

شده است. در زير به بيان محتويات هر جلد خواهيم پرداخت: 
مشاركت  مالى،  برنامه ريزى  مالى،  سياست گذارى  فصل هاى  شامل  مالى،  چهارچوب  كردن  فراهم  اول:  جلد 
شهروندى و ارزيابى وضعيت مالى است. فصل نخست شيوه هايى را بررسى كرده كه سياست هاى مالى مكتوب و 
رسمى را مى توان در سطح حكومت محلى ايجاد و اجرا كرد؛ تعريفى از سياست مالى به دست داد و هم چنين فوايد 
ارائه،  نيز برشمرد. گام هاى اساسى در شناسايى،  حاصل از سياست هاى درست مالى براى حكومت هاى محلى را 
تطبيق و اجراى سياست هاى مالى ترسيم شده است. مورد ديگرى كه در اين فصل بحث شده موانع گوناگون ايجاد 
سياست هاى مالى است. در فصل دوم شيوه هاى ايجاد و اجراى برنامه ريزى مالى در حكومت محلى بررسى شده 
و موضوع اصلى اين فصل پيش بينى هاى مالى ميان مدت درآمدها و هزينه ها است. هم چنين تعريفى از پيش بينى به 
دست داده شده و ارتباط آن با حكمرانى خوب، شهروندان، معيارهاى اجرايى و سياست هاى مالى مشخص و موانع، 
محدوديت ها و خطراتى كه در فرايند پيش بينى مالى وجود دارد نيز بيان شده است. در فصل سوم شيوه هاى ارتباط 
از  فوايد حاصل  بيان شده،  از مشاركت شهروندان  تعريفى  بررسى شده؛  با حكومت هاى محلى  متقابل شهروندان 
اين مشاركت براى حكومت هاى محلى شناسايى و درنهايت ده گام مرتبط با مشاركت شهروندان در حل مشكالت 
موجود عرضه شده است. اين فصل براى مقامات حكومت محلى، مديران و سياست مداران نوشته شده است. موضوع 
اصلى فصل چهارم نيز شناسايى، اندازه گيرى و تحليل عوامل گوناگون مالى و جمعيتى است كه بر وضعيت مالى 
حكومت محلى اثر مى گذارند. اطالعات الزم براى تحليل را از گزارش هاى مالى حكومت محلى مى توان به دست 
آورد. مديران بايد از اين اطالعات بدين منظورها استفاده كنند: درك بهتر وضعيت مالى حكومت محلى، نيروهاى 
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اثرگذار بر آن، موانع موجود اندازه گيرى آن، شناسايى مشكالت مالى موجود و برجسته و اقدام كردن براى رفع اين 
مشكالت. 

 
جلد دوم: مديريت بودجه عملياتى، شامل فصل پنجم و ششم يعنى فصل هاى بودجه عملياتى و تأمين اعتبار اين 
بودجه  مى باشد. فصل پنجم شامل دو بخش اصلى و پيشرفته است. در بخش مقدماتى چگونگى طراحى و اجراى 
نظام بودجه  ريزى عملياتى در حكومت محلى توصيف و اصطالحات مربوط به بودجه عملياتى و مفاهيم آن تعريف و 
فوايد و موانع احتمالى در ايجاد نظام هاى بودجه اى برشمرده شده است. فرايندى شامل دوازده گام براى آماده سازى، 
كنترل هزينه ها، روش هاى  درباره  پيشرفته  ترسيم شده و در بخش  بودجه اى  نظام  از يك  استفاده  و  تطبيق  مرور، 
گوناگون تحليل مديريت و اعطاى هدايا در درون اجتماعى كه حكومت محلى بر آن حكم مى راند، اطالعاتى ارائه 
شده است. در اين فصل به مسائل بودجه اى به صورتى بسيار كلى توجه شده و به قوانين و قواعد هيچ كشور خاصى 
با ساختار درآمدى، مديريت  اين نكته بررسى شده كه چگونه مى توان  توجه ويژه اى نشده است. در فصل ششم 
پول نقد، كنترل هاى درونى، نظام حسابدارى و مانند اينها اطمينان يافت كه هر زمان كه به سرمايه نياز است بودجه 

عملياتى نيز در دسترس مى باشد. 

جلد سوم: مديريت طرح سرمايه گذارى مالى، شامل فصل  هفتم و هشتم و درباره برنامه ريزى طرح سرمايه گذارى 
مقدماتى،  بخش  در  دارد.  پيشرفته  و  مقدماتى  بخش  دو  هفتم  فصل  است.  مالى  تأمين  برنامه ريزى طرح  و  مالى 
توصيفى از نظام برنامه ريزى سرمايه گذارى مالى و بودجه ريزى در حكومت محلى ارائه و اصطالحات مربوط به 
اين حوزه و مزايا و موانع موجود در سرمايه گذارى مالى بررسى شده و در بخش پيشرفته مقدمه اى بر مديريت 
ارزش و تحليل امالك ارائه شده است. در فصل هشتم به انواع روش هاى تأمين بودجه، شيوه هاى اعطاى وام و 
سازوكارهاى جلب سرمايه پرداخته شده، هم چنين به تحليل اعتبارات مالى، الزامات علنى كردن و مديريت بودجه 

نيز پرداخته شده است.

كارپردازى   و  دارايى ها  مديريت  اجرا،  معيارهاى  حسابدارى،  فصل هاى  شامل  اجرايى،  مديريت  چهارم:  جلد 
است. فصل نهم شامل دو بخش مقدماتى و پيشرفته است. در بخش مقدماتى اطالعات پيش زمينه اى براى مفاهيم 
و  حسابدارى  دايره  حسابدارى،  معيارهاى  خوب،  حكمرانى  و  حسابدارى  اهميت  حسابدارى،  اصلى  تعاريف  و 
انواع حسابدارى ارائه شده و در بخش پيشرفته اطالعاتى درباره استفاده از فناورى رايانه اى، به روز كردن نظام هاى 
حسابدارى، مراجع حسابدارى و حسابدارى سرمايه اطالعاتى ارائه شده است. در فصل دهم درباره ايجاد و اجراى 
شيوه ارزيابى اجرايى حكومت محلى بحث شده و گام هاى مرتبط با تنظيم نظام سنجش اجرايى و موانعى كه ممكن 
است ايجاد شود، ترسيم شده است. در فصل يازدهم شيوه مديريت دارايى هاـ ابزار مؤثر مديريتى بررسى شده و 
براى شروع يك طرح مديريت سرمايه بهتر است از اصول آغاز كرد. طبق نظر بانك جهانى اين اصول عبارتند از: 
فهرست بردارى از دارايى هاى اصلى، مستند كردن فرايندهاى عمليات و نگهدارى دارايى ها، ايجاد نظام هاى اطالعاتى 
براى دارايى هاى اصلى، آماده سازى طرح هاى مديريت دارايى هاى اصلى و افزايش مهارت كاركنان و آگاهى دادن 
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به كارمندان دولت. فصل دوازدهم شامل دو بخش مقدماتى و پيشرفته 
مى باشد. در بخش مقدماتى فرايند كارپردازى در حكومت محلى با تأكيد 
بر برنامه ريزى كارپردازى، روال هاى قانونى درخواست كاال، خدمات و 
تسهيالت عمومى و جزئيات مديريت كارپردازى بررسى شده، هم چنين 
شامل خط مشى ها، فوايد و موانع فرايند كارپردازى است. گام هاى فرايند 
جامع كارپردازى كاال، خدمات و كارهاى عمومى نيز تعيين شده است. در 
بخش پيشرفته نيز درباره مديريت بستن قراردادها، عمليات انبارگردانى، 
مسائل كارپردازى و دولت الكترونيكى و كارپردازى و توسعه اقتصادى 

بحث شده است. 

پى نوشت ها:
1- Local Government

2- UN-HABITAT

3- Good Governance

4- Financial Framework

5- Lucenec

6- The United States Agency for International 

Development (USAID)

7- International City/Country Management 

Association (ICMA)

8- Written User Survey

9- Procurement

10- Financing the Operating Budget

11- Financing the Capital Investment Plan

12- Transparency

13- Decentralization

14- UN-HABITAT’s Global Campaign on 

Urban Governance

15- Sustainability

16- Subsidiarity

17- Equity

18- Efficiency

19- Accountability

20- Civic Engagement and Citizenship

21- Security

22- The United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and Pacific (ESCAP)

23- Equity and Inclusiveness

24- Effectiveness and Efficiency
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بـررسـى كتـاب

در  مقاالت  از  مجموعه اى  شامل  شهرى»،  اقتصاد  با  «همگام  كتاب 
جي.  ريچارد.  و  شده  طراحي  دانشجويان  براي  شهري،  اقتصاد  حوزه 
آرنوت و دانيل پي. مك ميلن نيز ويراستاران اين كتاب هستند. ريچارد 
در  است  مدتى  ماساچوست،  بوستون،  كالج  اقتصاد  پروفسور  آرنوت، 
مى كند  فعاليت  اقتصاد حمل ونقل شهري  به  وابسته  تحقيقي  پروژه هاي 
و هم چنين ويراستاري آثار گوناگونى از جمله فصلنامه اقتصاد شهري و 
علوم منطقه اي، نشريه جغرافياي اقتصادي و اقتصاد عمومي را برعهده 
داشته است. دانيل مك ميلن نيز پروفسور اقتصاد دانشگاه ايلينويز شيكاگو 
در  ايشان  آثار  اغلب  است.  عمومي  امور  و  حكومت  انستيتو  عضو  و 
نشرياتي مانند نشريه آمار و اقتصاد، نشريه اقتصاد شهري، علوم منطقه اي 
به چاپ رسيده  مستغالت شهري  و  امالك  اقتصاد  و  اقتصاد شهري  و 

است.
ويراستاران در مقدمه كتاب به اين پرسش پاسخ جالبى داده اند كه: 
اقتصاد شهري علمى است كه  آنان  بنا به گفته  اقتصاد شهري چيست؟ 
مي دهند،  انجام  نيز  آنان  آنچه  و  مى پردازند  آن  به  شهري  اقتصاددانان 
بازتاب تحوالت فكري در اين رشته مى باشد. هسته مركزي اين گرايش 
به طور معمول دربرگيرنده مباحثي مانند كاربري زمين شهري- ساختار 
فضايي، حمل ونقل شهري، مسكن شهري و ماليه عمومي است. جايگاه 
اين دسته از مباحث در گذر زمان فراز و نشيب هايى داشته است كه از 

آن ميان مى توان به اين موارد اشاره كرد: 
ـ بحث ساختار فضايي شهر اهميت خود را حفظ كرده اما مشخصه ها 

و متغيرهاي آن تغيير يافته است؛ 
ـ حمل ونقل شهري همچنان نقش مهمي دارد، ولي برجستگي پيشين 

خود را از دست داده است؛ 
ـ با عقب نشيني دولت از بخش مسكن، بيشتر مباحث اقتصاد مسكن 
در اقتصاد امالك و مستغالت ادغام شده و در مكاتب سوداگري آموزش 

داده مى شود و 
ـ ماليه عمومي شهري كمتر از معمول مطالعه شده و از زمان به ميان 

آمدن بحث عدم تمركز مالي، بر يكپارچگي اروپا متمركز شده است. 
مطالعات  اصلي  به جريان  نوينى  بحث هاي  كه  است  در حالى  اين 
بازار كار شهري،  آلودگي شهري،  مانند:  افزوده شده اند؛  اقتصاد شهري 
جرايم شهري و اقتصاد كالن شهري. اين بحث ها در سه دهه اخير جايگاه 

همـگـام بـا اقـتـصـاد شهــري
A Companion to Urban Economics

ويراستاران: ريچارد. جي. آرنوت و دانيل 

پي. مك ميلن

 Richard, J. Arnott., and Daniel,

P.McMillen

 Blackwell :ناشر

چاپ اول: 2006 

تعداد صفحات:  25+574
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ضعيفي داشتند، اما اكنون در بيشتر موضوعات وارد شده اند و هم چنين بحث تجمع شهري1 و شهري شدن كه در 
گذشته پيش درآمد بحث ها بودند نيز اكنون وارد متن اصلي شده اند. 

ويراستاران كتاب معتقدند كه اقتصاد شهري كه رشته اى مستقل به شمار مى رود، به آمريكاي شمالي تعلق دارد. 
در قطب هاي علمي ديگر، اين گرايش در ساير حوزه هاى علمي ريشه دارد؛ مانند علوم ناحيه اي، اقتصاد مسكن، 

حمل ونقل و كاربري زمين و يا نظريه مكاني.
بنا بر نظر ويراستاران كتاب نامبرده، اين مجموعه مقاله، با نمونه هاي همانندى كه تاكنون در اين حوزه به چاپ 
رسيده تفاوت هايى دارد: تفاوت نخست درباره طيف مخاطبان كتاب است. روشن است كه گرايش ناشران تجاري، 
هر چند از روي بي رغبتي به انتشار اين گونه كتاب ها براي افراد در سطوح دانش پايين تر است. عالقه آنها به افزايش 
درسي  كتاب هاي  بپردازند.  كارشناسي  دوره  درسي  كتاب هاي  ساده سازي  به  تا  بوده  انگيزه اى  بازار،  از  سهم  خود 
شهري، استاندارد، اغلب جالب، برانگيزاننده و نگارشي خوب دارند و مباحث اين حوزه را به خوبى پوشش مي دهند 
و به گونه اى سامانمند براى افزودن مباحث جديد به روز مي شوند. اما اين كتاب ها براي دانشجويان سال دوم نوشته 
مي شوند كه مباني اقتصاد را مطالعه مي كنند و به نظريه هاي سطح متوسط و يا اقتصادسنجي نمى پردازند. هم چنين 
اين كتاب ها مناسب دانشجويان متوسط و داراي سطح علمي پايين تر از دانشجويان كارشناسي سطح باال، كارشناسي 
ارشد و دوره هاي تخصصي مى باشند. از سوى ديگر، تعدادي كتاب عالي و تخصصي نيز وجود دارد كه مي توانند در 
دوره هاي دكتري استفاده شوند. اين كتاب ها شامل دانش اقتصاد و رياضيات در سطح دكتري مى باشند. بنابراين در 
اين كتاب تالش بر پر كردن شكافي است كه ميان مطالب وابسته به اقتصاد شهري در سطح دانشجويان سال دوم و 

دوره دكتري وجود دارد. 
نكته ديگر، قالب كلي مقاله ها است، مقاله هاي مروري (كه مي تواند خالصه اي از يك فصل كتاب يا يك مقاله 
را دربرگيرد و در بيشتر مجموعه مقاالت نيز متداول است) براي متخصصان، بسيار مفيد مى باشند؛ اما ماهيت آنها 
به گونه اي است كه اغلب به مسائل سطحي  پرداخته و از يك مبحث علمي وسيع اشاره وار مي گذرند و يا اغلب آن 
را بي نتيجه رها مى كنند. طراحي اين كتاب ها به گونه اي نيست كه يك دانشجو را به گونه اى آموزش دهد كه مانند 
يك اقتصاددان بينديشد يا مانند اقتصاددانان شهري وارد كار عملي اقتصاد شهري شود و يا مهارت هاي فنى خود را 
تقويت كند. اما در اين مجموعه، قالب مقاله هاي انتخاب شده به گونه اي است كه هر يك مي تواند شكل دهنده مبنايي 

براي يك درس چالش برانگيز و محرك براي كالس كارشناسي سطح باال باشد.
نكته ديگري كه ويراستاران كتاب در گزينش مقاله ها به آن توجه داشته اند، تعادل ميان مباحث مفهومي و مباحث 
فنى است. در نظر آنان در برخي نظام هاي آموزشي مانند نظام آموزشى اياالت متحده، دانشجويان در سطوح باالي 
مقطع كارشناسي در زمينه اقتصادسنجي و مباحث رياضي و فنى به خوبى آموزش ديده اند. در برخي از كشورها 
دانشجويان در اين زمينه ضعيف بوده اما به جاى آن از نظر مباحث نظري قوي تر هستند؛ براى نمونه، آنان بر اين 
شناخته  را  آن  كاربرد  و  مفهوم سازي  مهارت هاي  مي كند؛  كار  جهاني  اقتصاد  نظام  كه چگونه  دارند  آگاهى  مسئله 
و در مسائل انتقادي پيشرو هستند. در اين كتاب نمونه مقاله هايي در نظر گرفته شده كه موضوعات محدودي را 
دربرمى گيرد؛ اما به خوبي مى تواند ابعاد مختلف هر موضوع را پوشش دهد. يك مقاله ممكن است در سطح مفاهيم 
پيچيده در يك موضوع خاص در سياست عمومي شهري وارد بحث شود؛ براى نمونه، تعيين كند كه چه مدل هايي 
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را مي توان براى انديشيدن درباره آن موضوع به كار برد؛ چه ادبيات تجربي درباره دامنه تأثيرات گوناگون آن سياست 
و درجه اعتماد به آن دامنه وجود دارد؛ چه گروه هايي با اين سياست زيان ديده و چه گروه هايى از اين سياست 
بهره مند شده و يا با آن همراهي يا مخالفت مي كنند، هم چنين از جنبه عدالت اجتماعي برداشت مناسب براي ارزيابي 
اين سياست چيست؟ اين در حالى است كه در يك مقاله نظري ممكن است بحث بر اين باشد كه چگونه يك 
نظريه پرداز اقتصاد شهري براي پرداختن به يك پديده خاص اقدام به ساخت مدل مي كند، چگونه براي اينكه يك 
واقعيت پيچيده را از نظر مفهومي رام كند، به كمك دانش خود از ادبيات تجربي، ميان مسائل اساسي و در خور 
تمركز و مسائل غيرضروري و شايسته به كنار نهادن، دست به انتخاب مي زند و سپس به چگونگي كارگذاشتن مدل 
در مسير درست آن اقدام مي كند. هم چنين يك مقاله تجربي ممكن است يك دانشجو را در فرايند برآورد عوامل 
تعيين كننده، تشريح چگونگي برخورد با كمبود داده ها، چگونگي تعيين پرسش تخميني و چگونگي پرهيز از موانع 

معمول در اقتصادسنجي، هدايت كند.
در انتخاب موضوعات مقاله ها، تالش بر ايجاد تعادل بود؛ بنابراين مقاله هايي جمع آورى شده كه منعكس كننده 
توزيع گرايش هاي كنوني در حوزه اقتصاد شهري باشد و مى توان گفت كه در سطح رويكرد فنى تركيب يكدستي از 

مقاله ها جمع آوري شده است. 
در اين حوزه در انتخاب نويسندگان مقاله ها به جاي افراد پيشرو به افراد سرآمد نوظهور تكيه شده است. هم چنين 

در اين كتاب به متخصصان خارج از اياالت متحده نيز توجه شده است.
دسته بندي مقاله ها در هفت بخش به اين شرح صورت گرفته است: 

بخش اول به موضوع شهرنشيني اختصاص دارد. مقاله هاي اين بخش عبارتند از: صرفه تجمع از ديد خرد -  تجربي2؛ 
اثرات خارجي سرمايه انساني در شهرها؛ نخست شهرها و مطالعه بين  كشوري الگوهاي توسعه شهري. 

بخش دوم، به كاربري زمين شهري پرداخته و دربرگيرنده اين مقاله ها است: الگوي فضايي كاربري زمين در 
اياالت متحده؛ شهرهاي تك مركزي؛ فضا در تعادل عمومي و آزمون تك مركزيت. 

بخش سوم با مقاله هاي زير به موضوع مسكن و امالك و مستغالت پرداخته است: نظريه اقتصادي انتخاب نوع 
تصرف مسكن؛ سياست مسكن: خانوارهاي كم درآمد در فرانسه؛ تقاضاي مسكن: يك ديدگاه بين المللي؛ تبعيض در 

عرضه وام رهني؛ امالك تجاري و شاخص هاي قيمت مسكن. 
بخش چهارم به حمل ونقل شهري پرداخته و اين مقاله ها را شامل مي شود: نظريه اقتصادي حمل ونقل شهري؛ 
تقاضاي سفر مسافران شهري؛ حمل ونقل شهري و كاربري زمين و سياست هاي حمل ونقل شهري: مبارزه هلند با 

قصور بازار و قصور سياست. 
بخش پنجم به اقتصاد عمومي شهري پرداخته و مقاله هاي آن عبارتند از : تأمين مالي شهرها؛ برهم كنش راهبردي 
ميان حكومت ها؛ ماليات بر دارايي و زمين و نظريه حكمروايي شركتي شهرداري با كاربست آن در تنظيم كاربري 

زمين3. 
بازار كار  اين مقاله ها را در برمى گيرد:  اقتصاد كالن پرداخته و  بازارهاي كارشهري و  به موضوع  بخش ششم 
شهري؛ درآمدي بر نبود  تطابق فضايي در بازارهاي كار شهري؛ نظريه اقتصاد كار شهري؛ تحليل هاي اقتصاد كالن با 

استفاده از داده هاي ناحيه اي: كاربست سياست پولي و سنجش و تحليل نوسانات اشتغال شهري. 
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موضوع بخش آخر نيز كيفيت زندگي است و شامل مقاله هاي زير 
آلودگي هوا در شهرها؛ جرايم شهري،  زندگي؛  كيفيت  ارزيابي  است: 
اياالت متحده و جدايي گزيني قومي و  نژاد و نظام عدالت جزايي در 

گتوها. 

پى نوشت ها:
1- Urban Agglomeration 

2- Micro – Empirics 

3- A Theory of Municipal Corporate Governance 

With an Application to Land-Use Regulation
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آمــــار شــهــــر 

تحليل اقتصادى شهر و مسائل آن مستلزم دسترسى به آمار تفصيلى اقتصادى و اجتماعى با تفكيك جزئى مكانى 
را در محيط  آمارهاى مكانى  نفوس و مسكن سال 1385،  ايران در سرشمارى  آمار  است. خوشبختانه مركز 
سيستم اطالعات جغرافيايى(GIS)، توليد و ارائه كرده است. بدين ترتيب، مى توان آمار مربوط به جمعيت، 
تعداد خانوارها، واحدهاى مسكونى و مانند آن را به تفكيك شهرها و در هر شهر به تفكيك بلوك هاى شهرى 

به دست آورد.
شهردارى تهران نيز اطالعات آمارى را به تفكيك مناطق و نواحى شهردارى تهيه و منتشر مى كند كه براى تحليل 
اقتصادى شهر اهميت دارد؛ از آن جمله آمار پروانه هاى ساختمانى و هزينه و درآمد شهردارى هاى مناطق را 

مى توان نام برد.
آمارگيرى نمونه اى قيمت زمين و مسكن كه به سفارش وزارت مسكن و شهرسازى و به وسيله مركز آمار ايران 
انجام و نتايج آن به طور منظم انتشار مى يابد و هم چنين آمارگيرى نمونه اى بانك مركزى از فعاليت هاى ساختمانى 
بخش خصوصى در تهران و شهرهاى بزرگ و كوچك، منبع اطالعات ارزشمندى در اختيار تحليل گران اقتصاد 

شهر قرار مى دهد.
با اين همه، اطالعات آمارى مهم ديگرى هستند كه هنوز در مقياس شهر توليد نشده، بلكه در سطح ملى يا 
استانى توليد مى شوند؛ از آن جمله، آمارگيرى نمونه اى بودجه خانوارهاى شهرى را مى توان نام برد كه حجم 
نمونه آن در سطح استان بهينه است و هم چنين آمار حساب هاى منطقه اى كه از سال 1376 به طور منظم به 

وسيله مركز آمار ايران توليد مى شود.
با وجود پيشرفت هايى كه در چند دهه اخير در كشور ما در زمينه جمع آورى و انتشار آمارهاى اقتصادى و 
اجتماعى صورت گرفته، به جرئت مى توان گفت، هنوز كمبودهاى آمارى بسيارى در سطح شهرها و كالنشهر 
تهران وجود دارد. همين مسئله ضرورت ايجاد سيستم اطالعات جغرافيايى در تهران را يك بار ديگر به ما نشان 
مى دهد. اما اين بار به شيوه اى نو و به گونه اى كه اين سامانه بتواند در خدمات تحليل گران اقتصاد شهرى، 

برنامه ريزان شهرى و برنامه ريزان ترابرى شهرى سودمند واقع شود.
با توجه به اهميت آمارهاى اقتصادى و اجتماعى در تحليل مسائل اقتصادى شهر، فصلنامه اقتصاد شهر تالش 
اختيار  در  هر شماره،  در  را  تهران  اجتماعى شهر  و  اقتصادى  آمارهاى  مهمترين  از  گزيده اى  تا  كرد  خواهد 
عالقمندان قرار دهد. به همين منظور، در اين شماره «روندهاي عمده در بودجه شهرداري تهران، دوره 1383-

1386» بررسي خواهد شد.
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مقدمه
در اين بررسي آماري تالش بر اين است تا با استفاده از داده هاي مربوط به گزارش هاي تفريغ بودجه شهرداري 
تهران در دوره چهار ساله 1383-1386، روند هاي كلي و قابل تأمل را در سه بخش برشمرده و به اختصار تشريح 
شود. اين سه بخش به ترتيب عبارتند از، ميزان اتكا اعتبارات (جاري و عمراني) به انواع منابع درآمدي، سهم انواع 

وظايف و برنامه ها از اعتبارات و مقايسه پيش بيني وصولي در بودجه با وصولي هاي قطعي. 

ميزان اتكاى اعتبارات (جاري و عمراني) به انواع منابع درآمدي
بررسي ستون چهارم از جدول شماره (1)، با عنوان ميزان اتكاى اعتبارات جاري به انواع منابع درآمدي، نشان 
مي دهد كه در تمام دوره چهارساله بررسي شده، ميزان اتكا اعتبارات جاري به عوارض ساختماني بيش از ساير 
انواع منابع درآمدي و تأمين اعتبار بوده و نقش اين منبع درآمدي نيز غالب بود، به گونه اي كه همواره بيش از 
80 درصد از اعتبارات جاري شهرداري تهران از اين منبع تأمين شده است. ميزان اتكا به اين منبع، با چشم پوشى 
اراضي،  بر ساختمان ها و  از عوارض  از كاهش ميان سال هاي 1383 و 1384، روندي فزاينده داشته است. پس 
بيشترين ميزان اتكاى اعتبارات جاري به عوارض بر پروانه هاي كسب ، فروش و تفريحات بوده، كه مقدار آن هرگز 
به بيش از 10 درصد نرسيد. روند ميزان تكيه بر اين منبع درآمدي، برخالف عوارض بر ساختمان ها و اراضي، 
همواره نزولي بوده است. هم چنين مشاهده سهم ساير منابع نه گانه از تأمين اعتبارات جاري، نشان دهنده آن است 

كه سهم ساير منابع در طول دوره تغييرات اندكي داشته است.

بـررسي رونـدهاي عمـده 
در بودجه شهرداري تهران 
دوره 1383- 1386 

 دانن جاللي
كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري  و منطقه اي
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ستون ششم جدول شماره (1) ميزان اتكاى اعتبارات عمراني به انواع منابع درآمدي را نشان مي دهد. در اين 
دسته از اعتبارات نيز بيشترين سهم تأمين اعتبارات متعلق به عوارض بر ساختمان ها و اراضي است. روند اين اتكا 
نيز نوسانات متعددي دارد كه در آن كمترين و بيشترين تكيه بر اين منبع درآمدي به ترتيب مربوط به سال هاي 
1384 (56/66 درصد) و 1385 (70/48 درصد) مي باشد. پس از اين منبع مي توان به كمك هاي بالعوض، هدايا، 
وام و استفاده از موجودي هاي دوره پيش ـ كه به جز سال 1383 در سال هاى ديگر سهمي بيش از 10 درصد را 
به خود اختصاص مي دهدـ به عنوان دومين منبع اتكاى درآمد و تأمين اعتبارات عمراني شهرداري تهران در طول 
اين چهار سال، اشاره نمود. هم چنين درآمد حاصل از فروش شهرداري و وصولي در مقابل خدمات، و عوارض بر 
پروانه هاي كسب، فروش و تفريحات را مي توان به ترتيب سومين و چهارمين منبع عمده اتكا براي تأمين اعتبارات 

عمراني شهرداري تهران دانست.
دارد.  اختصاص  عمراني)  و  (جاري  اعتبارات  كل  تأمين  براي  اتكا  مورد  منابع  به  جدول  اين  پاياني  ستون 
روندهاي تغيير اتكا به هر يك از منابع درآمدي در طى دوره چهار ساله 1383ـ 1386 همانند روند هاي مشاهده 
شده در بخش اعتبارات عمراني است. روشن است كه در اينجا نيز بيشترين ميزان اتكا بر عوارض ساختمان ها 
و اراضي است كه به طور ميانگين نزديك به 74 درصد از كل اعتبارات از اين منبع تأمين مي شود. پس از آن به 
ترتيب منابعي مانند، كمك هاي بالعوض، هدايا، وام و استفاده از موجودى  هاي دوره پيش (به طور ميانگين 8/4 
درصد در طول دوره چهارساله)، عوارض بر كسب، فروش و تفريحات (به طور ميانگين 6/4 درصد در طول دوره 
چهارساله) و درآمد حاصل از فروش شهرداري و وصولي در مقابل خدمات (به طور ميانگين 5/3 درصد در طول 
دوره چهارساله)، مهمترين منابع تأمين درآمدي بوده اند كه شهرداري تهران بر آنها تكيه كرده است. نمودارهاي 

شماره (1)، (2) و (3) روندهاي اشاره شده در اين بخش را نمايش مي دهند.

سهم انواع وظايف و برنامه ها از اعتبارات
جدول شماره (2) به سهم هر يك از وظايف و برنامه ها از كل هزينه هاي شهرداري تهران اختصاص دارد. 
بررسي سهم وظايف اصلي سه گانه شهرداري در طول چهار سال نشان دهنده آن است كه وظيفه عمران شهري 
باال ترين هزينه را دربرداشته و در طول دوره نيز به طور كلي (با در نظر گرفتن درصد هاي آغاز و پايان دوره) 
روندي فزاينده داشته است؛ به گونه اي كه از 57/31 درصد در 1383 به 60/63 درصد در سال 1384 افزايش يافته 
و پس از كاهشي در سال 1385 و رسيدن به ميزان 55/57 درصد، درنهايت در سال 1386 به باالترين ميزان خود 
يعني 70/04 درصد رسيده است. بدين ترتيب در اين دوره، همواره سهمي باالتر از 55 درصد از هزينه ها مربوط 
به فعاليت هاي عمراني بوده است. دوگونه وظيفه ديگر كه از محل اعتبارات جاري تأمين مي شوند نيز  بر همين 

مبنا در كل روندي كاهنده را طي كرده اند. 
بررسي سهم انواع برنامه هاي عمراني از كل هزينه عمراني شهرداري، در طي اين چهار سال روند هاي مختلفي 
را نشان مي دهد. اما به طور كلي مي توان گفت بر مبناي اين سهم ها، روند توجه شهرداري به هريك از برنامه ها، 
فزاينده و  آنها  به  مالي شهرداري  توجه  تقسيم  مي كند: دسته اي كه روند  به دو بخش  را  اين فهرست هشت گانه 
تأسيسات  ايجاد  برنامه هاي  است.  بوده  كاهنده  شهرداري  سوي  از  آنها  به  پرداختن  و  توجه  روند  كه  دسته اي 
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حفاظتي شهر (از 1/32 درصد در سال 1383 به 2/32 درصد در سال 1386)، ايجاد ساير تأسيسات و تسهيالت 
شهري (از 2/56 درصد در سال 1383 به 8/45 درصد در سال 1386)، ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، تفريحي، 
فرهنگي و هنري (از 2/68 درصد در سال 1383 به 4/54 درصد در سال 1386) و درنهايت هزينه هاي متفرقه و 
ديون عمراني (از 6/78 درصد در سال 1383 به 10/99 درصد در سال 1386)، مواردي بودند كه روندي افزايشي 
به صورت  بررسي روندها  اما  داشته اند.  اين دوره، كاهش سهم  پايان  در  برنامه ها  ديگر  موارد  و  تجربه كرده   را 
سال به سال نظم ساده اي را نشان نمي دهد؛ به طوري كه برنامه برنامه ريزي و توسعه شهري تا سال 1384 روندي 
صعودي را طي نموده، اما پس از آن به سرعت سهم آن از كل هزينه ها كاسته شده است. برنامه بهبود عبور و 
مرور شهر نيز تا سال 1385 روندى كاهشي داشته، اما در سال 1386 افزايشي در سهم هزينه هاي اختصاص يافته 

بدان رخ داده است. 
نگاهي به ميانگين سهم هر يك از برنامه ها در طول چهار سال 1383ـ1386 نشان  مى دهد كه بهبود عبور و 
مرور شهر و برنامه ريزي توسعه شهر به ترتيب با اختصاص ميانگين 18/3 درصد و 17/9 درصد از كل هزينه هاي 
اين  بر  ترتيب  همواره  دوره  طول  در  چند  هر  مي دهند.  تشكيل  را  شهرداري  غالب  برنامه هاي  به خود،  عمراني 
از نظر سهم  تهران را  برنامه اصلي شهرداري  برنامه ريزي توسعه شهر  تا سال 1384  به گونه اي كه  نبوده،  منوال 
به خود گرفته  پيش گفته حالت عكس  ترتيب  آن  از  اما پس  به خود تشكيل مي دهد؛  يافته  اختصاص  هزينه هاي 

است. نمودارهاي شماره (4) و (5) روندهاي اشاره شده در اين بخش را نشان مي دهند.

مقايسه پيش بيني وصولي در بودجه با وصولي هاي قطعي
در اين ارتباط نخستين شاخصي كه مي توان بدان توجه كرد، درصد كدهاي درآمدي داراي اضافه وصولي از 
كل كدهايي است كه داراي وصولي قطعي بوده اند. بررسي ميزان اين شاخص نشان مي دهد كه به طور ميانگين در 
طول چهار سال، 66/4 درصد از كل كدهاي درآمدي داراي وصولي قطعي در طبقه درآمدي عوارض بر ارتباطات 
و حمل و نقل، 64/7 درصد از كل كدهاي درآمدي داراي وصولي قطعي در طبقه درآمدي عوارض بر ساختمان ها 
پروانه هاي  بر  از كل كدهاي درآمدي داراي وصولي قطعي در طبقه درآمدي عوارض  اراضي و 63/4 درصد  و 
كسب، فروش و تفريحات داراي اضافه وصولي بوده اند و از اين رو توانسته اند بيش از ميزان پيش بيني ها در مورد 
خود، انتظارات را برآورده سازند. از سوي ديگر كدهاي تشكيل دهنده طبقات درآمدي  مانند سهميه شهرداري از 
پرداخت هاي وزارت كشور (بدون كدهايي داراي اضافه وصولي)، كمك هاي بالعوض، هدايا، وام  و استفاده از 
موجودي هاي دوره پيش (33/75 درصد از كل كدها) و عوارض توأم با ماليات وصولي در محل (37/5 درصد از 
كل كدها)، از جمله طبقات درآمدي بوده اند كه به طور ميانگين در طى چهار سال انتظارات را كمتر از پيش بيني ها 

برآورده ساخته اند. 
جدا از تعداد كدها، مقايسه ميزان وصولي قطعي در هر طبقه درآمدي و ميزان پيش بيني شده براي آن، ابعاد 
ديگري از وضعيت پيش بيني ها را آشكار مي سازد. ستون هفتم جدول شماره (3) نشان مي دهد كه به جز تعداد 
كمى از سال ها، آن هم در برخي طبقات درآمدي، در بيشتر موارد، ميزان وصولي قطعي كل در يك طبقه درآمدي، 
از پيش بيني هاي انجام شده كمتر بوده است. در اين جا تنها مورد استثنا، عوارض بر ساختمان ها و اراضي است 
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نمودار شماره 1ـ ميزان اتكاء اعتبارات جارى به هر يك از منابع درآمدى و تأمين اعتبار در چهارساله (1383ـ1386)

كه در تمامي دوره چهارساله، ميزان كل وصولي قطعي در آن از پيش بيني هاي صورت گرفته براي آن باالتر بوده 
است. با اين وجود موارد گفته شده را نبايد به دقت پيش بيني ها در اين طبقه درآمدي تعبير كرد. براي اين منظور 
مي توان از ميانگين درصد تغيير وصولي هاي قطعي در هر طبقه درآمدي نسبت به پيش بيني وصولي آن طبقه در 
بودجه، در طي چهار سال 1383ـ1386 بهره گرفت. بر اين اساس مشاهده مي شود كه طبقات درآمدي عوارض 
و  شهرداري  تأسيسات  درآمد  و  حمل ونقل  و  ارتباطات  بر  عوارض  تفريحات،  و  فروش  كسب،  پروانه هاي  بر 
جرائم و تخلفات، به ترتيب مواردي را تشكيل مي دهند كه وصولي ها در آنها به طور ميانگين انحراف كمتري از 
پيش بيني ها در بودجه داشته است. از سوي ديگر طبقات درآمدي عوارض توأم با ماليات وصولي در محل، سهميه 
شهرداري از پرداخت هاي وزارت كشور و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري، به ترتيب از مواردي هستند 
كه وصولي ها در آنها به طور ميانگين انحراف بيشتري از پيش بيني ها در بودجه داشته است. نمودارهاي شماره (6) 

و (7) روندهاي بحث شده در اين بخش را به نمايش مي گذارند.
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نمودار شماره 2ـ ميزان اتكا اعتبارات عمرانى به هر يك از منابع درآمدى و تأمين اعتبار در چهارساله (1383ـ1386)

نمودار شماره 3ـ ميزان اتكا كل اعتبارات به هر يك از منابع درآمدى و تأمين اعتبار در چهارساله (1383ـ1386)
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نمودار شماره 5ـ سهم هر يك از انواع هزينه ها از كل اعتبارات در چهارساله (1383ـ1386)

نمودار شماره 4ـ سهم هر يك از انواع برنامه هاى عمرانى در چهارساله (1383ـ1386)
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نمودار شماره 7ـ درصد تغيير وصولى هاى قطعى به پيش بينى ها در هر طبقه درآمدى (1383ـ1386)

نمودار شماره 6ـ درصد كدهاى داراى اضافه وصولى از كل كدهاى داراى وصولى قطعى در هر يك از منابع درآمد و 
تأمين اعتبار (1383ـ1386)
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جدول شماره 1ـ ميزان اتكا اعتبارات (جاري و عمراني) به انواع منابع درآمدي در دوره چهارساله 1383ـ1386

يال
ن ر

ليو
ه مي

غ: ب
مبال

منبع: تفريغ بودجه سال 1386-1383
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جدول شماره 2ـ سهم انواع وظايف و برنامه ها از اعتبارات
يال

ن ر
ليو

ه مي
غ: ب

مبال

منبع: تفريغ بودجه سال 1386-1383
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جدول شماره 3ـ مقايسه پيش بينى وصولى در بودجه با وصولى هاى قطعى

منبع: تفريغ بودجه سال 1386-1383
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مبالغ: به ميليون ريال
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 گـزارش تحليلـى دوميـن
همايش ماليـه شهـردارى

رويدادهاي علمي و اجرايي

در اين بخش از فصلنامه، دو دسته مطالب براي بهره مندي 
خوانندگان محترم ارائه مي شود:

برگزارشده  همايش هاى  مقاالت  و  نتايج  معرفى   -1
داخلى و خارجى، در حوزه مديريت شهرى و

و  تحوالت  آخرين  از  تحليلى  گزارش  ارائه   -2
رخدادهاى مهم در حوزه اقتصاد شهرى. 

شهرداري  ماليه  همايش  فصلنامه،  از  شماره  اين  در 
توسط  كه  مي شود  معرفي  راهكارها)  و  (مشكالت 
كل  (اداره  تهران  شهرداري  اداري  و  مالي  معاونت 
سالن  در   1388 تيرماه  درآمد)،  وصول  و  تشخيص 
همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شده است 
انجمن  توسط  شده  برگزار  كنفرانس هاي  هم چنين 

حكومت محلي انگلستان نيز ارائه مي شود.

ناكارآمدى  و  شهرى  مسائل  حل  براى  محدوديت  نخستين 
از جمله  توسعه  بيشتر شهرها و كشورهاى در حال  در  خدمات رسانى 
ناپايدارى درآمدها و عدم  ناكارآمد مديريت مالى،  ايران، ناشى از نظام 
هزينه ها  بودجه بندى  و  برنامه ريزى  به  بى توجهى  و  مالى  منابع  كفايت 
است. ماليه شهرى از ابتداى قانون گذارى در امور شهرى بى توجه مانده 
و حتى در قانون شهردارى مصوب 1334 نيز تصوير روشنى از درآمد 
شهردارى و تأمين مالى پروژه هاى شهرى ارائه نگرديده است. اين روند 
تاكنون ادامه يافته و به اين دليل شهردارى هاى كشور در شرايط نامناسب 

و آسيب پذيرى قرار گرفته اند. 
در  مهمى  بسيار  نقش  معاصر،  شده  جهانى  دنياى  در  كالن شهرها 
به  دارند.  برعهده  جهانى  عرصه  در  رقابت پذيرى  و  اقتصادى  توسعه 
همين دليل امروزه وظايف مديريت شهرى تنها به توسعه زيرساخت هاى 
موانع  برداشتن  بلكه  نمى شود،  محدود  شهرى  خدمات  ارائه  و  شهرى 
و  شهر  اقتصادى  مزيت هاى  و  فرصت ها  شناخت  و  اقتصادى  رشد 
دستيابى چشم اندازى روشن و مورد توافق درباره آينده اقتصادى آن از 
موضوعات بسيار با اهميت مى باشد. شهرهايى در عرصه جديد مى توانند 
اقتصادى  تغييرات  بشناسند؛  را  رقابتى خود  مزيت هاى  كه  باشند  موفق 
شهر را ارزيابى كنند و انعطاف الزم براى پاسخ دهى به تغييرات اقتصادى 
را داشته باشند. بنابراين به منظور بررسى و تحليل ابعاد اقتصادى توسعه 
شهرها و كالن شهرها و شناسايى مشكالت مالى و درآمدى شهر و توجه 
به يافته ها و دستاوردهاى علوم و فنون گوناگون درحوزه اقتصاد شهر و 
ماليه شهردارى، نخستين همايش ماليه شهردارى، مشكالت و راهكارها، 
در خرداد ماه 1387 برگزار شد و نتايج و دستاوردهاى به دست آمده از 
اين همايش علمى، تخصصى و تأثيرات آن در ميان نهادهاى اجرايى و 
تخصصى، انگيزه الزم را براى برگزارى دومين همايش ماليه شهردارى، 
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مشكالت و راهكارها ايجاد نمود. 
در اين راستا دومين همايش در تيرماه 1388 طراحى و برگزار شد. يكى از وجوه تمايز همايش دوم، تالش به 
منظور جلب مشاركت و همكارى نهادهاى اجرايى و تخصصى بود كه به گونه اى با ماليه شهردارى مرتبط مى باشند 
كشور»،  دهيارى هاى  و  شهردارى ها  «سازمان  آمد).  وجود  به  رضايت بخش  بسيار  هم گرايى  و  همراهى  اين  (البته 
ايران»، «مركز  بانك مركزى جمهورى اسالمى  بانكى  پولى و  «پژوهشكده  ادوارى كالن شهرها»،  «دبيرخانه نشست 
و  شريف»  صنعتى  دانشگاه  تكنولوژى  و  مطالعات  «مركز  نظام»،  مصلحت  تشخيص  مجمع  استراتژيك  تحقيقات 
«فراكسيون مديريت شهرى مجلس شوراى اسالمى» با همكارى و مشاركت خود شهردار و شوراى اسالمى شهرتهران 
را در برگزارى اين همايش يارى كردند. هم چنين مشاركت مالى «بانك اقتصاد نوين»، «مؤسسه مالى و اعتبارى شهر» 

و «بيمه شهر» نيز شهردارى را در برگزارى اين همايش همراهى كرد. 
بى شك مسائل ماليه شهردارى در صورت هم گرايى و تالش تمام سازمان ها و نهادهاى سياست گذار، برنامه ريز، 
تصميم گير و بهره بردار حل خواهد گرديد (كه به اين مهم در همايش مالى دوم توجه شد و تا حدودى نيز عينيت 

يافت). 
دبيرخانه همايش ماه ها پيش از برگزارى همايش براساس برنامه زمان بندى تدوين شده و در قالب كميته هاى 
مختلف، با همكارى كارگروه مطالعات درآمدى و زير نظر شوراى سياست گذارى كار خود را آغاز نموده و پيگيرى 
و اقدامات الزم را به منظور برگزارى همايش به انجام رسانيد. در اين مسير محورهاى همايش دوم به اين شرح 

مشخص شد: 
- اقتصاد شهرى؛

- تمركززدايى در مناسبات مالى (روابط مالى دولت و شهردارى)؛
- مديريت مالى (مديريت هزينه)؛
- نظام اخذ بهاى خدمات شهرى؛

- عوارض و ماليات هاى محلى؛
- نظام تشخيص و وصول ماليات  هاى محلى و

- دسترسى شهردارى ها به بازارهاى مالى (تأمين مالى شهردارى).
پس از تعيين محورها، فراخوان مقاالت در روزنامه هاى كثيراالنتشار و مراكز علمى و اجرايى در دى ماه 1387 
اعضاى  دانشگاه و  از هيئت علمى  اعالم گرديده، مقاالت رسيده در محورهاى مختلف، توسط كميته كه متشكل 
كميته راهبردى مديريت مالى و كارگروه مطالعات درآمدى بود بررسى و داورى شد. برنامه ريزى به منظور برگزارى 
مناسب و مطلوب اعم از تبليغات و اطالع رسانى، ثبت نام و دعوت مدعوين، آماده سازى فضا و آماده سازى لوح فشرده 
مقاالت همايش اول و چاپ چكيده مقاالت برگزيده همايش دوم از اقدامات ديگرى بود كه از طريق دبيرخانه انجام 
آن پيگيرى شد. برنامه همايش با توجه به هماهنگى هاى به عمل آمده، در دو روز چهارشنبه و پنجشنبه (25 و 26 
تيرماه) توسط دبيرخانه تدوين و توسط شوراى سياست گذارى و شوراى دبيرخانه تأييد شد و در روزهاى همايش 

نيز به اجرا درآمد. 
برنامه ها به اين شرح اجرا شد: 
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روز اول: 
- ارائه گزارش از روند برگزارى همايش توسط دبير اجرايى همايش، سيد مناف هاشمى؛

- سخنرانى رئيس شوراى شهر تهران، مهدى چمران؛
- سخنرانى معاون مالى و ادارى شهردارى تهران و رئيس همايش، حسين محمدپورزرندى؛

- سخنرانى نايب رئيس محترم شوراى شهر تهران، حسن بيادى؛
- ارائه دو مقاله برگزيده در محورهاى همايش:

 • قيمت گذارى بليت مترو در شهردارى تهران و 
• طراحى سيستم سنجش و ارزيابى بهره ورى شهردارى هاى كشور.

روز دوم: 
- سخنرانى رئيس كميسيون عمران و فراكسيون مديريت شهرى مجلس شوراى اسالمى، محمد حسين مقيمى؛

- ارائه سه مقاله برگزيده در محورهاى همايش:
مشاركت  اوراق  انتشار  بر  تأكيد  با  ايران،  در  شركت ها  مشاركت  اوراق  انتشار  آسيب شناسانه  بررسى   • 

شهردارى؛
 • مقاله مبانى نظرى حسابدارى تعهدى در شهردارى تهران و

 • قانون ماليات بر ارزش افزوده و اثرات درآمدى آن بر شهردارى ها.
- سخنرانى رئيس كميسيون برنامه و بودجه  شوراى شهر تهران، رسول خادم؛

- قرائت بيانيه پايانى همايش توسط دبير همايش.
همان گونه كه در برنامه همايش بيان شد، بعدازظهر روز اول به كارگروه ها و ارائه مقاالت برگزيده در كارگروه ها 
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اختصاص يافت. با توجه به محورهاى همايش و مقاالت ارسال شده، 6 كارگروه تخصصى به منظور ارائه مقاالت 
به اين شرح در نظر گرفته شد:

1ـ كارگروه اقتصاد شهرى
1ـ1ـ سياست هاى حمل ونقل شهرى و اقتصاد جامعه شهرى؛

و  تندرو  اتوبوس هاى  اجرايى  پيامدهاى  ارزيابى  اقتصادى،  مقياس  ابعاد  در  درون شهرى  1ـ2ـ حمل ونقل 
حمل ونقل سبز شهرى؛

1ـ3ـ تحليلى بر بازار مسكن و چشم انداز آتى آن؛
1ـ4ـ رقابت كالن شهرها در عرصه هاى فراملى با استفاده از ابزار استراتژى يابى و

موردى شهردارى هاى  اقتصادى شهر(مطالعه  با ظرفيت  درآمدهاى شهردارى ها  انطباق  ميزان  بررسى  1ـ5ـ 
كرج و تهران).

2ـ تمركززدايى در مناسبات مالى (روابط مالى دولت و شهردارى)
2ـ1ـ قانون ماليات بر ارزش افزوده و اثرات درآمدى آن بر شهردارى ها؛

2ـ2ـ منطقه گرايى مالى: راهبرد كاهش نابرابرى در بهره مندى از خدمات عمومى در مناطق كالن شهرى؛
2ـ3ـ روابط مالى دولت و شهردارى در بخش حمل ونقل عمومى؛

2ـ4ـ ضرورت كمك هاى بالعوض دولت به شهردارى ها (مطالعه سيستم كنونى كشور فرانسه) و
2ـ5ـ مناسبت مالى دولت و شهردارى ها: گذشته، حال، آينده.

3ـ مديريت مالى 
3ـ1ـ نقش بودجه بندى عملياتى در ارتقاى كارايى بودجه بندى شهردارى ها؛

3ـ2ـ آسيب شناسى نظام مالى شهردارى تهران؛
3ـ3ـ مديريت منابع با صرفه جويى در هزينه ها به عنوان منابع جديد؛

3ـ4ـ تجارب نوين كاهش هزينه شهردارى تهران با به كارگيرى راهبرد از دغدغه تا بهبود و
3ـ5ـ چالش هاى مديريتى براى پياده كردن استراتژى اصالح الگوى مصرف.

4ـ نظام اخذ بهاى خدمات شهرى و عوارض و ماليات هاى محلى 
4ـ1ـ بهاى خدمات پسماند، تنگناها و چالش ها؛

4ـ2ـ مبانى نظرى پرداخت يارانه در حمل ونقل عمومى شهرى؛
4ـ3ـ مبانى نظرى و روش هاى سنجش پيامدهاى بيرونى حمل ونقل با خودرو شخصى؛

4ـ4ـ چالش هاى مديريت اجرايى عوارض نوسازى در شهر تهران؛ 
4ـ5ـ بررسى تطبيقى وضعيت درآمد و ماليه شهردارى ها در شهرهاى برگزيده دنيا؛ 
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4ـ6ـ بررسى تجربيات جهانى درخصوص اخذ ماليات بر ارزش  افزوده امالك و مستغالت شهرى و
4ـ7ـ مدل برآورد قيمت امالك در شهر تهران.

5ـ نظام تشخيص و وصول ماليات هاى محلى 
5ـ1ـ بررسى عوامل اجتماعى و فرهنگى مؤثر بر بى تمايلى شهروندان به پرداخت عوارض شهرى؛

5ـ2ـ سرمايه اجتماعى؛ آموزش پرداخت عوارض نوسازى؛
5ـ3ـ تبيين رابطه افزايش سرمايه اجتماعى و كاهش هزينه هاى شهردارى؛

5ـ4ـ ارزيابى تبليغات تلويزيونى از منظر جلب مشاركت هاى مردمى در امور شهردارى؛
5ـ5ـ ارزيابى نظام تشخيص و وصول عوارض در شهر تهران و ارائه الگوى مناسب؛

5ـ6ـ بررسى محيط مالياتى و پرداخت عوارض و وجوه قانونى شهردارى (مطالعه موردى شهر كرج)

6ـ دسترسى شهردارى ها به بازارهاى مالى (تأمين مالى شهردارى)
6ـ1ـ تأمين مالى مجدد، راهكارى نو براى توانمندسازى مالى شهردارى ها؛

6ـ2ـ تأمين مالى طرح جامع شهر تهران (مشكالت و راهكارها)؛
6ـ3ـ اوراق قرضه، تأمين مالى با پشتوانه ضمانت ملكى؛

6ـ4ـ روش هاى تأمين مالى اسالمى پروژه هاى شهرى؛
6ـ5ـ ضرورت تشكيل يك نهاد مالى (بانك) در شهردارى هاى كشور و

6ـ6ـ مرورى بر روش هاى تأمين مالى مسكن در برنامه مسكن.

كارگروه ديگرى كه در همايش دوم برگزار شد، كارگروه تبادل تجربيات شهردارى ها در ارتباط با «چگونگى 
رودررويى با ركود مالى و اقتصادى جهانى و اقتصاد ايران و تأثيرات آن در منابع درآمدى شهردارى ها» بود. دو تن 
از صاحب نظران به بيان بحران اقتصادى پيش گفته و تأثير آن بر درآمد شهردارى ها پرداخته و راهكارهايى را در اين 
زمينه ارائه كردند. در ادامه شهردارى تهران و اصفهان به بيان تجربه خود پرداخته و بحث و گفتگوى مناسبى با حضور 

شهردارى هاى شركت كننده در كارگروه انجام شد. 
الزم به يادآورى است كه برخى از مقاالت برگزيده در صحن علنى همايش و مقاالت ديگر در كارگروه ها ارائه 

گرديد. 
نكته مهم ديگر، مطالب درخور توجه و كليدى بود كه در بيان برخى از سخنرانان در زمينه مسائل و مشكالت ماليه 
شهردارى مطرح شد. با توجه به اينكه سخنرانان، نمايندگان سازمان ها و نهادهاى مختلف اثرگذار در اين حوزه بودند، 

طبيعى است كه حركت به سوى حل مسائل ماليه شهردارى ها از دستاوردهايى است كه مى توان انتظار داشت. 
در پايان همايش روز دوم با توجه به جمع بندى ديدگاه هاى مطرح شده توسط سخنرانان و مقاالت ارائه شده در 
كارگروه ها، بيانيه همايش در 17 بند تدوين و قرائت شد كه در ادامه به دليل اهميت بندهاى بيانيه در اين گزارش 

آورده شده است:
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1ـ بحران جهانى و روندهاى داخلى اقتصاد ايران، شهردارى ها را با مسائل و چالش هاى جدى از جمله ركود 
هوشمندى  با  است  الزم  شهردارى ها  است.  كرده  مواجه  درآمدى  منابع  توجه  قابل  كاهش  و  ساخت وساز  بخش 
(جلوگيرى از تالى فاسد) و با اتخاذ تدابير و راهكارهاى مناسب شرايط گذار را طى نموده و دولت و مجلس محترم 

نيز كمك به برخى شهردارى ها را كه دچار آسيب جدى گرديده اند، در دستور كار قرار دهند. 
و  اقتصادى شهرها  فعاليت هاى  ميان  متناسب  و  منطقى  رابطه  برقرارى  و  اقتصادى شهرها  توسعه  به  توجه  2ـ 
ايجاد  بايد توسط شهردارى ها و ساير نهادها به منظور  ساختار منابع و درآمد شهردارى ها از ضرورياتى است كه 

بسترهاى قانونى برقرارى اين ارتباط مورد توجه ويژه قرار گيرد. 
به  متعدد  ارائه خدمات  و ضرورت  دولت  توسط  محلى  درآمدهاى  از  عمده اى  بخش  وصول  به  توجه  با  3ـ 
دستگاه هاى دولتى و هم چنين كاركرد فرامحلى برخى از پروژه هاى شهرى، ضرورت بازآرايى روابط مالى دولت و 

شهردارى ها به ويژه در كالن شهرها بيشتر احساس مى شود. در اين اقدام بايد به اين سرفصل  ها توجه كرد. 

3ـ1ـ طراحى نظام وجوه و ماليات هاى مشترك و ضوابط تسهيم آن در سطوح مختلف دولت كه در اين 
بخش رفع موانع و ابهامات قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكى از انواع كارساز ماليات هاى مشترك 

و ايجاد سازوكارهاى اجرايى مناسب و مطلوب آن مورد تأكيد و اهميت مى باشد. 
3ـ2ـ واگذارى وضع، وصول و اخذ ماليات ها، عوارض و جرايم داراى ماهيت محلى به شهردارى ها.
3ـ3ـ طراحى سازوكار قانونى به منظور پرداخت بدهى هاى معوق دستگاه هاى اجرايى به شهردارى ها.

تسهيم  زمينه  در  دولت  عملكرد  انتشار  و  شهردارى ها  و  دولت  مالى  روابط  شفاف سازى  ضرورت  اكنون  4ـ 
اعتبارات و وجوه متمركز و تدوين شاخص هاى دقيق توزيع و تسهيم براساس تجارب جهانى و تدوين و انتشار 

گزارش هاى دقيق و شفاف در اين زمينه از درخواست هاى جدى شهردارى هاست. 
5ـ با توجه به اينكه در سطح جهانى مناطق كالن شهرى به سوى هم گرايى پيش مى روند و مطالعات انجام شده در 
ايران در ارتباط با مجموعه هاى شهرى و مناطق كالن شهرى مؤيد اين موضوع مى باشد، ضرورت ايجاد هم گرايى مالى 
در اين مناطق نيز بسيار مورد توجه است. بنابراين تفكيك سرزمينى و ايجاد مناطق جديد در مجموعه كالن شهرى 

تهران رقابت براى عرضه فضاهاى حياتى منطقه كالن شهرى جهت كسب درآمد را تشديد مى نمايد. 
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6ـ شهردارى ها، وزارت مسكن و شهرسازى بايد در اين بخش به منظور اجرايى كردن طرح هاى توسعه شهرى، 
با گذر از روش هاى سنتى، ناكارآمد و ناكافى كه موجب عدم انجام طرح ها در دوره اجراى آن مى گردد، به سوى 
ايجاد و تعريف روش هاى نوين و ابتكارات تأمين مالى طرح ها حركت كنند و پروژه هاى موضوعى و موضعى قابل 

عرضه به بازار را در طرح ها پيش بينى نمايند. 
7ـ از مجلس و دولت محترم انتظار مى رود، با توجه به نقش كارآمد و مؤثر اوراق مشاركت در اجراى پروژه هاى 
شهرى و تنوع اين ابزار در كشورهاى ديگر، در زمينه دسترسى به بازارهاى مالى، بسترهاى قانونى الزم به منظور 

استفاده از اين ظرفيت را فراهم نمايند. 
8ـ به منظور ايجاد يك نهاد تخصصى مالى و پولى با مشاركت شهردارى هاى سراسر كشور پيشنهاد تبديل مؤسسه 

مالى و اعتبارى شهر به بانك تخصصى شهردارى ها به صورت جدى پيگيرى گردد. 
9ـ با توجه به نبود ادبيات علمى الزم و فعاليت هاى پژوهشى مطالعاتى كارآمد در زمينه مديريت مالى شهردارى ها 
در ايران، ضرورت دارد شهردارى ها به ويژه شهردارى تهران و سازمان شهردارى هاى كشور بسيار ويژه به اين موضوع 
پرداخته و دانشگاه ها و مراكز علمى با ورود جدى به اين بخش، شهردارى ها را در مسير رفع كمبودهاى موجود 

يارى رسانند. 
10ـ در سال اصالح الگوي مصرف، استقرار نظام مناسب به منظور كاهش هزينه انجام فعاليت ها در شهردارى 
منظور  به  بسترهاى الزم  و  زمينه ها  به  توجه  بر  بنابراين  نمايد.  قابل دسترس عمل  منابع جديد  عنوان  به  مى تواند 
تحقق آن بسيار تأكيد شده است؛ از جمله پياده سازى سيستم سنجش و ارزيابى بهره ورى خدمات شهرى؛ استفاده از 
شيوه هاى نوين كاهش هزينه هاى شهردارى؛ استقرار نظام بودجه عملياتى (بودجه بندى عملكرد) در حوزه هاى جارى؛ 
ارزيابى پروژه هاى سرمايه اى شهردارى از ديد فنى، مالى و اجتماعى و سيستم حسابدارى متناسب با آن، در كنار ارج 

نهادن به اقدامات مفيدى كه در اين راستا در شهردارى تهران صورت گرفته است. 
11ـ شهردارى ها به منظور ارتقاى شفافيت و پاسخگويى در ارتباط با شهروندان بايد انتشار گزارش هاى مالى و 
بهنگام قابل فهم توسط شهروندان را در دستور كار خود قرار داده و توجه خاصى را به استقرار نظام  مالى كارآمد به 

منظور تحقق امر فوق معطوف نمايند. 
12ـ در راستاى تحقق اصل استقالل مالى شهردارى ها به عنوان يك سازمان محلى، پرداخت عوارض به مثابه 
ماليات هاى محلى از تكاليف شهروندان به شمار مى رود و طبيعى است كه تأمين حقوق شهروندان نيز در مقابل آن 
بايد مورد توجه قرار گيرد. براى اين منظور شهردارى ها بايد به اصل شفافيت و پاسخگويى در برابر شهروندان متعهد 

باشند. 
13ـ استفاده از سرمايه اجتماعى ميان شهردارى به عنوان سازمان تأمين كننده خدمات شهرى و شهروندان يعنى 
بهره برداران از خدمات شهرى، از طريق فرايندهاى اعتمادسازى مبتنى بر شفاف سازى و پاسخگويى بايد مورد توجه 

قرار گيرد. 
14ـ توجه به امر فرهنگ سازى با استفاده از ظرفيت هاى رسانه اى مبتنى بر نتايج پژوهش ها و مطالعات علمى، 
تخصصى و فنى و بر اساس نوع مخاطب (اعم از شهروندان، مديران و كاركنان شهردارى) ضرورى مى نمايد و بايد 

به آن تأكيد شود. 
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15ـ بهاى خدمات شهرى، با هدف پوشش هزينه هاى مربوط به مديريت تقاضا بايد با توجه به توانايى اقشار 
آسيب پذير تعيين و اصل عدالت و انصاف رعايت شود. بديهى است در مواردى كه پرداخت يارانه به خدمات شهرى 

الزم باشد، بايد منابع مالى الزم از سوى دولت مشخص شود. 
واقعى خود  جايگاه  به  مى تواند  امالك  واقعى  ارزش گذارى  در صورت  شهرى  عمران  و  نوسازى  قانون  16ـ 
قابل  امالك، صرفه جويى  انبوه  ارزيابى  فنون  امالك و  اطالعات  بانك  از  استفاده  با  راستا مى توان  اين  در  برگردد. 
مالحظه اى در زمينه مميزى امالك و ارزش گذارى آن انجام داد. تجربه شهردارى تهران در اين رابطه قابل انتقال به 
شهردارى هاى ديگر كشور است. داشتن اين بانك اطالعاتى، ابزار نوينى براى مديريت امالك و مستغالت شهرى به 

شمار مى رود. 
17ـ افزايش ارزش مستغالت شهرى مى تواند ناشى از افزايش سطح عمومى قيمت ها و بهبود زيرساخت ها و 
خدمات شهرى باشد. شهردارى ها در بسيارى از نقاط دنيا به آن بخش از افزايش ارزش دارايى مستغالت كه مربوط 
به بهبود زيرساختها و خدمات شهرى است، عوارض وضع مى كنند. در ايران نيز مى توان با ايجاد بسترهاى قانونى و 
نهادى مناسب اين عوارض را وضع و وصول نمود. اين محور مى تواند منبع مهمى براى تأمين مالى طرح هاى توسعه 

شهرى باشد. 
در پايان اميد است اين همايش اقدامى در مسير تبادل تجربيات و دستاوردهاى جديد علمى و تجربى و مديريتى 
ميان شهردارى هاى كشور، ايجاد ارتباط ميان مراكز علمى و آموزشى داخلى و خارجى و شهردارى ها و هم چنين 
يافتن راهكار براى پايدارى در منابع درآمدى و بهره ورى و هدفمندى هزينه هاى شهردارى، ايجاد هم گرايى ميان 

سياست گذاران، برنامه ريزان، تصميم گيران و بهره برداران حوزه ماليه شهردارى ها باشد. 
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بـــه  نگــاهــى 
كنـفـرانـس هاى 
انجمـن حكومت 
انگلستان  محلـى1 
در زمينه اقتصـاد
و ماليـه شهــرى

رويدادهاي علمي و اجرايي

 زهرا ادهم
كارشناس شهرسازى و دانشجوى 
كارشناسى ارشد طراحى شهرى دانشگاه تهران

معرفى انجمن حكومت محلى انگلستان
انجمن حكومت محلى انگلستان، در سال 1997، با به هم پيوستن 
حكومت هاى محلى انگلستان به اين منظور شكل گرفت تا فضايى براى 
شنيده شدن صداى حكومت هاى محلى در سطح ملى فراهم كند. اين 
انجمن كه در وستمينستر2 و در نزديكى پارلمان و وايت هال3 واقع شده 
است، سازمانى داوطلبانه براى تاثيرگذارى و اعمال نفوذ4 در عرصه ملى 

به منظور حفظ و تأمين منافع حكومت هاى محلى به شمار مى رود. 
اين  پشتيبانى اعضاى خود، در  با  انگلستان  انجمن حكومت محلى 
زمينه ها به فعاليت مى پردازد: شكل دهى به گفتمان عمومى؛ تأثيرگذارى بر 
سياست گذارى و ارائه خدمات عمومى؛ پشتيبانى از ابداعات و برترى ها؛ 
كمك به اعضاى شوراها در زمينه عمل به مسئوليت و رهبرى دموكراتيك 
به شيوه اى مؤثر و اطمينان از جذب و حفظ توسعه نيروهاى متخصص 

مورد نياز حكومت هاى محلى.
انجمن  اين  انگلستان  و  ولز  بخش هاى  سراسر  از  محلى  نهاد   423
را شكل مى دهند كه در عرصه خدمات محلى در مجموع پنجاه ميليون 
نهادها  اين  دربرمى گيرد5.  را  هزينه  پوند  ميليارد   113 و  جمعيت  نفر 
مانند  انگلستان،  محلى  حكومت هاى  نظام  از  مختلفى  عناصر  شامل 
لندن8 و  شوراهاى كانتى6، شوراهاى بخش هاى كالن شهرى7، بوروهاى 
حتى نهادهاى مسئول در امور آتش نشانى، پليس، حفاظت از پارك ها و 
حمل ونقل مسافران9 است. انجمن حكومت هاى محلى ولز10، نيز جزئى 

از انجمن حكومت محلى به شمار مى روند.11 
اولويت هاى اين انجمن در سال كارى 2009ـ2010 اين موضوعات 
بحران  محلى؛  حكومت  شهرت  ارتقاي  و  بهسازى  دربرمى گرفت:  را 

جهانى اقتصاد و كارايى و ارزش منابع مالى.12 

تخصصى  و  علمى  همايش هاى  در  شهرى  ماليه  و  اقتصاد  جايگاه 
انجمن حكومت محلى

اقتصاد محلى (كه در  ماليه و  به موضوعات  انجمن  اين  توجه ويژه 
اولويت هاى فعاليت دوره 2009-2010 نيز مشاهده مى شود)، سبب شد تا 
در ميان فعاليت هاى علمى و تخصصى اين انجمن به موضوعات نام برده به 
دقت توجه شود. انتشارات گوناگون اين انجمن كه از طريق پايگاه اينترنتى 

ويژه آن13 قابل دسترسى است، يكى از اين فعاليت ها به شمار مى رود. 
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جدول 1- عنوان مهم ترين كنفرانس ها و كارگاه هاى برگزار شده توسط انجمن حكومت محلى انگلستان در زمينه اقتصاد 
و ماليه شهرى در فاصله سال هاى 2005ـ 2009
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فعاليت  مختلف  موضوعات  كه  مى شود  برگزار  انجمن  اين  توسط  متعددى  كنفرانس هاى  پيوسته  هم چنين 
حكومت هاى محلى را پيش رو قرار مى دهد. در ميان فهرست كنفرانس هاى برگزار شده توسط اين انجمن، در فاصله 
سال هاى 2005-2009، به كنفرانس هاى جدول زير مى توان به عنوان مهم ترين كنفرانس هاى برگزار شده در زمينه 

اقتصاد و ماليه شهرى توجه كرد.14 
براى نمونه، به دو مورد از مهم ترين كنفرانس هاى برگزار شده توسط اين انجمن در سال 2009 به اختصار 

اشاره مى شود:

• از بحران تا نجات اقتصادى: نقش شوراها
يكى از همايش هاى علمى تخصصى انجمن حكومت محلى انگلستان در جوالى سال 2009، به موضوع بحران 
اقتصاد جهانى اختصاص داشته است. در اين نشست، با عنوان «از بحران تا نجات اقتصادى: نقش شوراها» تالش 
بر اين بود تا با توجه به شرايط ويژه ناشى از بحران اقتصادى حاكم بر جهان، نقش شوراها در بازيابى و نجات 

اقتصادى بررسى شود15. مهم ترين مقاالت ارائه شده در اين همايش عبارت بودند از: 
ـ تأثير بحران اقتصادى بر شمال16 

ـ نقش شهر- منطقه ها17 
ـ برخورد با چالش هاى بيكارى، نبود اشتغال و مسكن18 

هم چنين دو كارگاه با عناوين «همكارى با بخش كسب وكار»19 و «حمايت از درآمدهاى خانوار از طريق شمول 
مالى»20 برگزار و در آنها مقاالتى از كريس فلچر21، كوين پاركز22 و ديو رابرتس23 ارائه شد. 

• كنفرانس تأمين مالى مسكن

مالى  تأمين  «كنفرانس  به  مى توان  انجمن،  اين  كنفرانس هاى  شده  برگزار  برنامه هاى  آخرين  و  مهم ترين  از 
مسكن24» اشاره كرد. اين كنفرانس در تاريخ 20 اكتبر 2009 در لندن برگزار و تالش شد تا افزون بر طرح برخى 
اجتماعى  حمايتى/  مسكن  خدمات  پايدارى  پيرامون  مشاوره  اسناد  از  يكى  ويژه  طور  به  عمومى،  موضوعات 
و  مركزى  دولت  مهم  بازيگران  و  سياستمداران  ميان  تبادل نظر  زمينه  كنفرانس  اين  كند.  بررسى  را  شوراها25 
حكومت هاى محلى را با متخصصان اين موضوع فراهم كرد. در اين كنفرانس مقاالتى با موضوعات شبكه كيفيت 
مسكن26، مالحظات قواعد مالى (در تأمين مسكن) و مقاالتى از تجربه هاى گوناگون حكومت هاى محلى (از جمله 
تقاضاى  با عنوان توسعه  ارائه شد28. هم چنين كارگاهى  باروى ويورلى27)  بيرمنگام و شوراى  شهرهاى شفيلد و 

حكومت محلى براى اصالحات در تأمين مالى مسكن29 نيز برگزار شد30.

جمع بندى 
برگزارى حدود 30 كنفرانس علمى- تخصصى با موضوع ماليه و اقتصاد شهرى توسط انجمن حكومت محلى 
انگلستان نشانگر اهميت اين موضوع در اداره امور حكومت هاى محلى است. در شرايط كنونى كه حكومت هاى 

ملى و محلى با بحران اقتصادى جهانى مواجه مى باشند، اهميت موضوع بيان شده بسيار بيشتر شده است. 
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پى نوشت ها:
1- Local Government Association، (LGA)

2- Westminster

3- Whitehall

4- Voluntary Lobbying Organization

انگلستان حدود3/3 ميليون نفر  5- امروزه حكومت هاي محلي 
كارمند و20 هزار عضو انتخابي شوراها دارند كه به ارائه خدمات 

به شهروندان مي پردازند.
6- County Councils

7- Metropolitan District Councils

اين بوروها بخش  لندن 32 بورو (Borough) دارد.  8- شهر 
مى دهند.  ارائه  را  لندن  شهر  نياز  مورد  روزمره  خدمات  اعظم 
نماينده   60 حدود  در  كه  دارند  شورايي  بوروها  از  يك  هر 
در  بوروها  دارند.  آن عضويت  در  توسط ساكنين  انتخاب شده 
اجتماعي،  خدمات  مسكن،  آموزش،  مانند  خدماتي  با  ارتباط 
راه ها  برنامه ريزي محلي،  پسماند،  نظافت خيابان ها، جمع آوري 
ايفاي نقش مي پردازند. بوروها  به  و خدمات هنري و تفريحي 
مسئوليتي در ارتباط با خدمات پليس يا سالمت ندارند. انتخابات 
بوروهاي لندن هر 4 سال يك بار برگزار مي شود. در مجموع در 

اين انتخابات 1861 نماينده انتخاب مي شوند.
(http://www.london.gov.uk)

9- Fire Authorities’ Police Authorities’ 

National Park Authorities and Passenger 

Transport Authorities

10- Welsh Local Government Association 

(WLGA)

11- به طور كلى امروزه در انگلستان دو نوع سيستم حكومت 
(در  سطحي  يك  محلي  حكومت  سيستم  دارد:  وجود  محلي 
بزرگ)  شهرهاي  از  ديگر  برخي  و  اصلي  شهري  مجموعه هاي 
كانتي و  از دو واحد  كه  و سيستم حكومت محلي دو سطحي 
بخش تشكيل مي شود. سيستم دو سطحي داراي شوراي كانتي 
 (District Council) و شوراي بخش (County Council)
است. شوراي كانتي، خدمات بزرگ مقياس را در سطح بخش 
مانند  راهبردي تر  ماهيت  با  فراهم مي كند و مسئول موضوعات 
مصرف كنندگان،  از  حمايت  آموزش،  بزرگراه ها،  حمل ونقل، 
دفن پسماندها، كتابخانه، خدمات اجتماعي و مانند اين ها است. 
شوراهاي بخش ماهيتي محلي تر دارند و مسئول تأمين خدمات 
محيطي،  مانند سالمت  مواردي  با  ارتباط  در  خود  محدوده  در 
مسكن، تصميم گيري در امور برنامه ريزي و جمع آوري پسماند 
به شمار مي آيند. هر دو سطح كانتي و بخش مي توانند تسهيالتي 
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تجربه ايجاد نهاد انجمن حكومت محلى به عنوان نهادى با ماهيت 
را  متعددى  درس هاى  مى تواند  انگلستان،  در  غيردولتى  و  داوطلبانه 
آنچه  اما  باشد.  داشته  ايران  شهرى  مديريت  نظام  در  كاربست  براى 
بيشتر مى تواند با توجه به موضوع نشريه و بخش حاضر اهميت داشته 
انگلستان  از سراسر بخش هاى ولز و  نهاد محلى  باشد، همكارى 423 
انگلستان، در برگزارى كنفرانس ها و  انجمن حكومت محلى  در قالب 
براى  درسى  مى تواند  خود  كه  است  تخصصى  و  علمى  همايش هاى 
نهادهاى مديريت شهرى و نهادهاى ملى مرتبط در ايران باشد. انتظار 
ارتقاي  اين دست، ضمن  از  فعاليت هايى  به  اقدام  در صورت  مى رود 
هزينه هاى  كاهش  هدف  همايش هايى،  چنين  كيفى  و  علمى  سطح 
مالى نيز به دست آيد. متأسفانه به اين موضوع در كشورهاى در حال 
توسعه و از جمله ايران، كمتر توجه شده است و برگزارى سمينارها و 
همايش هاى علمى به صورت پراكنده به وسيله مراجع مختلف صورت 

مى گيرد. 
هم چنين قرار گرفتن مستندات و نتايج كنفرانس ها و ديگر انتشارات 
آزاد  تبادل  رويكرد  به  اتكا  با  كه  انجمن  اين  سايت  وب  در  مرتبط 
اطالعات، امكان دسترسى را براى همگان در سراسر جهان (و به ويژه 
دست اندركاران حكومت محلى در انگلستان) فراهم مى سازد، مى تواند 

به عنوان آموزه اى مهم پيش رو قرار گيرد.
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مانند موزه ها، گالري هاي هنري و پارك ها را نيز فراهم كنند. انگلستان داراي 34 كانتي و 238 بخش است.
12- براى آشنايى بيشتر با اين انجمن نگاه كنيد به:

http://www.lga.gov.uk 

13- آدرس پايگاه اينترنتى نام برده:
 http://www.lga.gov.uk/lga/publications/publication-home.do

14- براى اطالع بيشتر در زمينه اين كنفرانس ها و نيز مدارك ارائه شده مراجعه كنيد به آدرس:
http://www.lga.gov.uk/lga/core 

15- تمام مستندات اين كنفرانس در آدرس زير قابل دسترسى است: 
http://www.lga.gov.uk/lga/core

16- The Impact of the Recession in the North

17- The Role of City Regions

18- Dealing With Unemployment, Workless ness and the Housing Challenges

19- Working With Business

20- Supporting Household Incomes Through Financial Inclusion

21- Chris Fletcher

22- Kevin Parkes

23- Dave Roberts

24- Housing Finance Conference، 20th October 2009

25- Consultation Paper on the Sustainability of Council Housing Services.

26- Housing Quality Network(HQN)

27- Waverley Borough Council

28- مستندات ارائه شده در اين كنفرانس در آدرس http://www.lga.gov.uk/lga/core قابل دسترسى است. 
29- Workshop Session: Developing the Local Government Ask for Housing Finance Reform 

30- نگاه كنيد به آدرس:
http://www.lga.gov.uk/lga/core 
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نمايندگى هاى فروش فصلنامه اقتصاد شهر
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4
Tehran, Global Cities and 

the World Economic Crisis

Abstract

This article seeks to set out briefly:

- reflections on Tehran City’s Vision Statement (as part of its Development Strategy);

- the definition of “global city” and the requirements to achieve this status; 

- the economic restructuring of big city economies that has earlier occurred in order to interact 

globally;

- What are the functions of the new global city?

- the difficulties in making the transition, given the nature of the global economic crisis and its 

implications for developing countries and for cities;

-  the opportunities the crisis brings to reposition the city, and the tasks of city managers;

- Conclusions bring the discussion back to the future of Tehran.  

Nigel Harris
University College London
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3
Revenue Framework of

Local Institutions (Municipalities) in China

Abstract

Since the foundation of People’s Republic of china in 1949. This country has kind of consolidated 

system, According to this system, not only the administration of financial affairs is centralized, but 

financial revenue and expenditure system is also planned, controlled and enacted by the central 

government. In addition, national financial rules and policies are legislated by the government, while 

local governments can only adjust some rules to local situation. 

In china, most responsibilities related to providing services are delegated, and revenue sources of 

local governments have vital importance. 

Central – provincial and provincial – local fiscal transfers are dominant sources of revenues of 

provincial and local governments. In 2003, they financed 67 percent of provincial, 57 percent of 

prefecture and 66 percent of county expenditures (Qiao and Shah, 2006). 

This article, reviews local government structures and their revenue sources, and considers incentives 

related to designing inter government fiscal transfers and it’s consequences on efficiency and equality 

of providing public services in china.

 Written and translated by:
Seyed Manaf Hashemi

PhD Student Geography and Urban planning
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The demand for 
Government Grants to Municipalities 

(The Study of the Current System in France)2
Abstract

Issuing rules and regulations concerning official and financial non-centralizing in France in late 70s 

has authorized the local governments, including municipalities, to make independent decisions under 

indirect supervision of the central government. This has had considerable impacts on the development 

of the urban life and the dominant economic growth.

These rules and regulations which transferred wide range of the governments’ qualifications to the 

local governments , firstly and by nature, consider the need for generation of new sources of revenue 

and income and tax increases however; as it is obvious even then-regardless of the lower percentage 

of the municipalities’ costs compared to the present – increase in tax rates, generating new taxes, or 

borrowing could not solely satisfy the needs of the municipalities in meeting their various and growing 

commitments. 

This has highlighted the supportive role of the government concerning offering grants and providing 

a balance among the three type of local governments in Law of France. In this regard, based on the 

demands of the municipalities, different supports were planned, classified and approved, or some of the 

already existing supports after adjustments and adaptations were returned to the governmental transfer 

system. 

This  study  attempts to reflect  on practical  experience of France in using grants as the central lever 

circulating the circle of  municipality’s affairs, the variety of the available supports in this system, the 

necessities of such supports, the aims of the central government to offer such grants, the disadvantages 

of such transfers and also different authorities who oversee between the state and the municipalities, in 

order to come up with particular indices, required conditions and successful application in Iran.

Negar Fathollah zadeh
 PhD candidate of financial Law in Sorbonne University, in France
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3. The economics of urban services user-charge:

User-charges for urban services, in addition to enhancing allocative efficiency, also perform other 

functions, including increasing revenues of local authority, covering the costs of services, ensuring a 

minimum level of financial return on investment, limiting the excess demand for urban services, being 

used for directing subsidies to the most deprived citizens, and finally, achieving a better equality.

4. The economics of government transfers to municipalities: 

Transfer payments of central government to the local authorities can take the form of general 

(non-conditional and non-selective) aid or specific (conditional or selective) aid.  The general transfer 

payments can be used for all kinds of services provided by municipalities.  The specific payments, 

however, should be used for specific projects or specific services.  When government intends to promote 

certain local priority services, it appeals to the selective transfer payments.    

       

1- bzhady@yahoo.com
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 The Theoretical Foundation of
Municipal Revenue System1

Abstract

It is a well-known fact that the municipal revenue system in Iran is designed without due consider-

ation of principles of public finance theory and practice.  Even most of the studies aimed at improving 

this system in recent years lack a theoretical foundation.  As a consequence, we have been witnessing 

increasing inefficiency in resource allocation in the urban economy, instability in municipal revenues, 

inconsistency between local taxes and user charges with the horizontal and vertical equity, and a lack of 

transparency and accountability in municipal financial system.

This paper explains the theoretical basis of local public finance with an emphasis on municipal 

revenue.  The main objective is to provide scientific criteria for designing an appropriate revenue system 

for municipalities in Iran.  For this purpose, I discuss four essential aspects of local public finance.

1. The theoretical basis of fiscal federalism:

 According to the theory of fiscal federalism, local governments provide an efficient level of public 

goods, the benefits of which accrue to residents of the geographical territories of these governments. 

Olson has called this correspondence the “perfect fiscal equivalence.” 

2. The economics of local tax system:

  Local tax has two attributes: first, the tax base and the tax rate are determined by local authority, 

and second, local authority directly allocates the tax to its own needs.  Local tax is used to finance the 

subsidies which municipalities provide in the following cases:

when the provision of urban services involves a considerable positive externalities;

when merit goods are provided by local authority and due to short-sightedness of citizens it is valued 

less than it ‘s cost and

When municipality provides an urban service which is a public good and it is impossible to collect 

the user-charge.

Dr. Behrooz Hady Zonooz1

Allameh Tabatabaee University
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City Economics

Special Section: Municipalities Finance
- The Theoretical Foundation of Municipal Revenue System / Behrooz Hady 
Zonooz
- The demand for Government Grants to municipalities (The study of the Current 
system in France) / Negar Fathollah zadeh
- Revenue Framework of Local Institutes (Municipalities) in China / Seyed 
Manaf Hashemi
City Economics Practice in the World
- The Ideal Source Of Local Public revenue/Donald C. Shoup/Hadi Saidi Rezvani
View Point
- Tehran, Global Cities and the World Economic Crisis/ Nigel Harris
Encyclopedia of City Economics / Iradj Asadie
Book to Review
- Financial Management for Local Government / khosro Azarbayjani
- A Companion to Urban Economics
Urban Statistics 
- A Review of Main Procedures in Tehran Municipality Budget (2004-2007) /
Danen Jalali
Events
- Analytical Report of The Second Municipality Finance Conference
- A view to Local Government Association Conferences In England in Terms of 
Urban Economics and Finance / Zahra Adham
Abstracts in English


