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  :چکیده

اي که  باشد و توسعه شهرها به عنوان مجموعههت بهبود سطح استاندارد زندگی میجتوسعه اقتصادي، هدف اصلی هر کشوردر

تواند در پایداري توسعه شهري نقش  نحوه مدیریت شهري، می. شودوب میمحسدهند، از منابع مهم توسعه  یک کشور را تشکیل می

. ها به عنوان رکن اصلی مدیریت شهري اشاره کرد شهرداري توان به چگونگی تأمین درآمد مهمی را ایفا کند که از عوامل مؤثر بر آن می

توانند  کنند که به اتکاي آن میا براي کسب درآمد انتخاب میهاي علمی، همواره منابعی ر در کشورهاي توسعه یافته، با استفاده از روش

در . باشند هاي مناسبی براي کسب درآمد می نههاي ایران فاقد چنین پشتوا متأسفانه شهرداري. در ارائه بهتر خدمات شهري اقدام نمایند

و همچنین با  به دنبال آن رونق بخش ساختمانو ایران بروز بیماري هلندي در اقتصاد هاي اخیر با افزایش درآمدهاي نفتی و  سال

سعی در تأمین  هاي ساختمانی صدور پروانهظهور شوراها و کاهش تصدي گري دولت در امور مدیریت شهري، شهرداري کالنشهرها با 

هاي ساخت و  یتهاي کشور ناپایدار بوده و مربوط به فعال درصد درآمدهاي شهرداري 70در حال حاضر بیش از . درآمدهاي خود دارند

بر حاضر تحقیق در . ساز ساختمانی می باشد که رونق و رکود این بخش نیز متأثر از شرایط اقتصاد وابسته به درآمدهاي نفتی است

و با  1385-1379طی دوره ایران ها و میزان درآمدهاي نفتی  هاي ساختمانی توسط شهرداري صدور پروانه تعداداطالعات آماري  اساس

تایج ن. شود پرداخته می هاي صادرشده بخش ساختمان تی بر تعداد پروانهر درآمدهاي نفیثبه چگونگی تأهاي تابلویی  وش دادهراستفاده 

هاي ساختمانی توسط  داري بر میزان صدور پروانه معنی اثر مثبت و دهد که درآمدهاي نفتی، حاصل از پژوهش حاضر نشان می

افزایش درآمدهاي نفتی و افزایش حجم نقدینگی حاصل از درآمدهاي صادرات نفت و گاز ایران، به به عبارت دیگر، با . ها دارد شهرداري

ها از طریق  و منجر به تأمین سهم باالیی از منابع مالی شهرداري گرفتهعلت بروز بیماري هلندي در اقتصاد، بخش ساختمان رونق 

 . شده استهاي ساختمانی  صدور پروانه
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 :مقدمه

اي که  باشد و توسعه شهرها به عنوان مجموعه هت بهبود سطح استاندارد زندگی میتوسعه اقتصادي، هدف اصلی هر کشور در ج

هرداري، یکی از نهادهاي مردمی است که وظیفه خدمت رسانی ش. شود ز منابع مهم توسعه محسوب میدهند، ا یک کشور را تشکیل می

به شهرنشینان براي تأمین خواسته هاي اولیه زندگی شهرنشینی و پس از آن تالش براي رسیدن به شهري توسعه یافته را به عهده 

ي شهري، ابعاد و حجم وظایف طی چند دهه اخیر، با توسعه سریع شهرها و رشد بی رویه جمعیت و بزرگ شدن محدوده ها. دارد

امروزه شهرداري ها در اکثر کشورهاي توسعه یافته به عنوان یکی از انواع دولت ها در واقع، . شهرداري ها، چندین برابر شده است

  . مهم و برجسته اي به عهده دارندمحلی، در اداره شهرها و عرضه کاالها و خدمات عمومی محلی، نقش 

توان به چگونگی  تواند در پایداري توسعه شهري نقش مهمی را ایفا کند که از عوامل مؤثر بر آن مینحوه مدیریت شهري، می 

زندگی شهرنشینی امروزي، هزینه هاي بسیار باالیی براي . ها به عنوان رکن اصلی مدیریت شهري اشاره کرد شهرداري تأمین درآمد

مطلوب شهرها و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و هدایت پروژه هاي عمرانی  اداره. شهرداري ها دارد و هر روز به آن افزوده می شود

آنچه که مشخص است، منظور از درآمدهاي پایدار، درآمدهایی است که تأثیرپذیري آنها از . مستلزم دستیابی به منابع درآمد پایدار است

به عبارتی، پیش بینی آنها به . حداقل ممکن است... عی وعوامل بیرونی همچون بحران هاي اقتصادي، تحوالت سیاسی، مشکالت اجتما

  . صورت مشخص و مستمر براي چندین سال آینده امکان پذیر باشد

در کشور ایران، شهرداري به عنوان نهاد محلی و برخاسته از متن مردم منطقه، متولی اصلی اداره خدماتی، عمرانی و نوسازي 

قانونی خود، به دلیل عدم وابستگی به دولت و بودجه عمومی، به طرق مختلف و بر پایه قانون،  شهري، ناچار است در قبال ایفاي وظایف

مندرج در قانون بودجه سال  -تا قبل از سیاست خودکفایی، شهردارها در ایران. عوایدي را کسب و به مصرف امور مورد نظر برساند

ولی در پی سیاستهاي تعدیل اقتصادي، سهم پرداختهاي مالی دولت به  بیشتر درآمد شهرداري ها مبتنی بر منابع دولتی بود، -1362

در این روند شهرداري ها براي تأمین منابع مالی مورد نیاز به دنبال یافتن منابع جدیدي بودند ولی . شهرداري ها کاهش جدي یافت

ها بازاري که شهرداري ها توانستند به آن ورود پیدا متأسفانه به علت اقتصاد وابسته به نقت ایران و بروز بیماري هلندي در اقتصاد، تن

ها به ویژه کالنشهرها ورود بدون برنامه و اجباري شهرداري ها به این بازار با کاهش کیفیت زندگی در شهر. کنند بازار مسکن شهري بود

عدم موفقیت در اجراي بهینه طرحهاي همراه بوده است و نوسانات آن نیز، منجر به نوسانات درآمدهاي شهرداري ها و به دنبال آن، 

  . عمرانی جهت بهبود کیفیت زندگی و توسعه شهري شده است

، به منظور بررسی اثر درآمدهاي نفتی بر تأمین درآمدهاي شهرداري هاي کالنشهرها، ابتدا به چالشهاي درآمدي مقاله حاضردر 

گی سهم غالب این درآمدها به بخش ساختمان و مسکن مطرح می شهرداري ها به علت سیاست خودکفایی آنها پرداخته و ریشه وابست

مطرح ، علت رونق بخش ساختمان و مسکن و بروز بیماري هلندي در اقتصاد کشور سپس با توجه به اقتصاد وابسته به نفت ایران. شود

روش اقتصاد سنجی داده هاي  با استفاده ازو در آخر . می شود شده و اثر نوسانات این بخش بر درآمدهاي شهرداري ها، بررسی

 یداري و نوسانات این درآمدها پرداختهبر بخش ساختمان و در نهایت، درآمدهاي شهرداري و ناپا به بررسی اثر درآمدهاي نفتی 1تابلویی

  . می شود

 
 

  

  

                                                             
١ Panel data 



  :مطالعات پیشین

، اجزاي زیرساخت 2سرمایه گذاري اروپا، تنها بانک 1988در مطالعه خود بیان کردند که قبل از سال ، )2003(1آالریو و دیگران 

معیارهاي  1988با این حال، در سال . هاي طرح هاي توسعه شهري در مناطق کمتر توسعه یافته اتحادیه ارویا را تأمین کرده است

سرمایه  ، بانک1977همچنین از سال / صالحیت بانک به تأمین مالی این نوع سرمایه گذاري در سراسر اتحادیه اروپا گسترش یافت

در طور دوره . گذاري اروپا تأمین مالی سرمایه گذاري مسکن که ادغامی از نوسازي شهري و برنامه هاي توسعه است را تأمین نمود

. بوده است) از کل وام% 10(میلیارد یورو  29.5، تأمین بودجه براي طرح هاي توسعه شهري در اتحادیه اروپا بالغ بر 2001- 1988

بوده است و مبالغ باقی مانده از طریق ) میلیارد یورو 22.5(الی بانک در پروژه هاي شهري از طریق وام هاي انفرادي بخش اعظم منابع م

در نیمه دوم دهه نود، وام در این بخش افزایش یافته و وام ساالنه به . تأمین شده است) میلیارد یورو 7(تخصیص هاي وام هاي جهانی 

  . ستمیلیارد بوده ا 2.5طور متوسط 

وي در این تحقیق، مالیات بر دارایی را منبع . وضع عوارض بر دارایی در بالتیک را بررسی کرده است، )2003( 3تراسبرگ

وي در ادامه به ویژگی هاي مناسب سیستم درآمدي اشاره . درمدي قدیمی می داند که به وسیله دولت هاي محلی جمع آوري می شود

همچنین اثر خنثی بر . داند که درآمد کافی و پایدار در طول زمان ایجاد کند را سیستمی می می کند و یک سیستم درآمدي مناسب

وي با توجه به این معیارها، مالیات بر دارایی را به عنوان منبع مناسب براي دولت هاي محلی . تصمیمات مؤدي مالیاتی داشته باشد

از نظر محقق، . براي استقالل اقتصاد محلی و تمرکز زدایی مالی است از دیدگاه وي، این منبع درآمدي مکانیزمی. مطرح کرده است

  . محدودیت هاي مالیات بر دارایی ناشی از کوچک بودن پایه مالیاتی و مشکل ارزیابی زمین است

در مطالعه اي نشان داد تأمین مالی بسیاري از پروژه هاي که توسط شهرداري ها انجام می شود، مشارکت ، )2005(4چن

دولت این موضوع از طریق معرفی یک تقارن اطالعاتی بین . کنندگان و مسئوالن پروژه نسبت به دولت به خوبی داراي اطالعات هستند

داند، در حالی که قرض  داند اما ارزش دقیق آن را نمی ولت توزیع ریسک را میمی شود که دفرض .شود و دیگر سهام داران منظور می

  . دهندگان و مسئوالن پروژه به طور کامل در مورد ریسک پروژه اطالعات دارند

نشان دادند  در هند، تالش هاي قبلی براي ارتقاء محالت پر جمعیت شهر به طور عمده توسط  ،)2007( 5مریلی و همکاران

در مورد پروژه هاي بازسازي محالت شهري که با حمایت اعتباري مؤسسات مالی اجرا شد، . هاي دولتی انجام می شده استسازمان 

در حالت کنونی . میزان بازیابی منابع از خانوارها بسیار کم بوده و این موضوع سازمان هاي دولتی را از پذیرش این منابع مالی بازداشت

ی فقیر نشین شهري، پایان یافتن یارانه هاي دولتی در برنامه هاي توسعه، نیاز شدیدي براي بسیج با وجود حجم وسیعی از نواح

عامالن اصلی بخش خصوصی که در تالش هاي . مشارکت کنندگان در بخش خصوصی در طرح هاي نوسازي شهري وجود دارد

  . و مستغالت و جامعه مدنی هستندبازسازي شهري نقش دارند؛ نهادهاي مالی، توسعه دهندگان خصوصی بخش امالك 

از . در پژوهشی به بررسی نحوه حمایت هاي مالی دولت در پروژه هاي سرمایه گذاري مالی پرداخته اند، )2008(6الي و سوماره 

نتایج مهم این پژوهش می توان به سرمایه گذاري مستقیم دولت و یا حمایت هاي یارانه اي دولت از شرکت هاي خصوصی و ایجاد 
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لتی اشاره کرد که منجر به ایجاد شرایط مناسب جهت حضور هر چه بیشتر شرکت هاي خصوصی و پرداخت دو-شرکت هاي خصوصی

  . شود ات به دولت میمالی

نتایج در این مقاله . دولت و نقش آن در اقتصاد شهري ایران و با تکیه بر استان ایالم را بررسی کرده است ،)1378(علی اکبري

ی از با ارائه مستندات "دولت شهر نشینی"و  "سرمایه بهره بري"که ضمن برقراري یک رویارویی علمی میان دو نظري گویاي آن است

دهد که اقتصاد شهري در این منطقه از منابع موجود در حوزه هاي روستایی، آن چنان که در نظریه  مورد پژوهشی ایالم، نشان می

نکرده است؛ بلکه دولت طی چهار دهه اخیر از طریق گسترش تشکیالت دیوان ساالري و  بیان شده، تغذیه "سرمایه داري بهره بري"

اي  نبعث از اقتصاد نفتی، نقش برجستهاشتغال سازي گسترده در بخش دولتی، اشاعه پدیده مستمري بگیري و تزریق منابع اغتباري م

  . در سازماندهی و تأمین اقتصاد شهري ایفا کرده است

روش مطالعه در این مقاله، . مقاله اي به بررسی پارادایم بهبود مدیریت شهري در شهر مشهد پرداخته است در ،)1381(رهنما

مقایسه نظري الگوي جدید مدیریت شهري در شرایط متحول محیطی و ناپایدار، با ساختار سنتی و غیر پویاي شهرداري است که در 

براي فعالیت هاي دائمی و روزمره، و ساختار ماتریسی پروژه اي موقت براي  نهایت منجر به طرح مدل دو گانه ساختار بوروکراتیک

همچنین جهت بهبود مدیریت شهري، پیشنهاد شده است فعالیت هاي شهرداري . فعالیت هاي میان مدت، موقت و ناپایدار شده است

تقویت نهاد قانون گذار و ناظر شهر یعنی  ها بایستی در دو سطح ملی و محلی در جهت یکپارچگی مدیریت شهري با محور قرار دادن

همچنین شوراي اسالمی شهر نیز با همکاري سایر نهادهاي دست اندرکار توسعه شهري در سطح . شوراي اسالمی شهر صورت گیرد

دن ملی، در راستاي یکپارچگی مدیریت شهري، ساده سازي و کوتاه کردن مراحل پاسخگویی به شهرواندان از طریق مبنا قرار دا

مده ترین سازمان ن معیارها و روز آمدکردن ساختار عمعیارهاي جامع براي کلیه سازمانها و لزوم پایبندي سازمان ها به رعایت آ

  .     مدیریت شهري، یعنی شهرداري گام بردارد

بررسی موضوع، ضمن گیري  در نتیجه. ي درایران پرداخته استاي به موضوع لزوم تحول مدیریت شهر در مقاله، )1382(شیعه

تأکید بر تخصصی کردن مدیریت شهري و تحوالتی که در این عرصه باید معمول گردد، به لزوم تحول در قوانین و تشکیالت مدیریت 

هاي مالی، اداري،  ه و ارتباط میان بخشی بین برنامهشهري به منظور بهبود ساختار کالبدي، اجتماعی و اقتصادي شهرها اشاره شد

هنري، عمرانی، شهرسازي، مسکن، حمل و نقل، خدمات عمومی و زیربنایی و طراحی شهري، بسیار ضروري دانسته شده فرهنگی و 

  . است

در این مقاله مطرح شده است که . به بررسی نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهري پرداخته است ،)1383(عزیزي

ي گیري سیاستها ه شهري معاصر در ایران، هنوز جهتشهرسازي و توسع گیري مباحث ی رغم گذشت حدود چهار دهه از شکلعل

تراکم ساحتمانی از . هاي فراوان رنج برده و اصول و معیارهاي آن مورد غفلت قرار گرفته است شهرسازي و توسعه شهري از کاستی

در . شدت تحت تأثیر قرار داده است جمله مباحث مهم شهرسازي و توسعه شهري است که جامعه شهري ایران را در سالهاي اخیر به

حالی که تراکم صرفاً به عنوان یک ابزار در سیاستهاي شهرسازي و طرحهاي توسعه شهري مطرح است، به عنوان یک هدف و موضوع 

زیست  صرفاً اقتصادي به آن نگریسته شده است و برخورد انتزاعی به این ابزار، تبعات منفی اقتصادي، احتماعی، فرهنگی، کالبدي،

  . مدیریتی را همراه داشته است -محیطی و حتی سیاسی

هاي  از آنها در ترکیب درآمدي شهرداريها و سهم هر یک  یی و تعیین منابع درآمدي شهرداريابتدا به شناسا ،)1384(قلعه دار 

پرداخته و سپس با نظر سنجی از  1380- 1375هاي کالن شهرهاي کشور طی دوره  و درآمد شهرداري 1366-1359دوره  کشور طی

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که . کارشناسان شهري ارتباط این منابع را با تحوالت کالبدي شهرها مورد مطالعه قرار داده است

  . تولید کنندگان دریافت شده است ساختار درآمدي کالن شهرهاي کشور بیشتر بر پایه عوارض ساختمانی بوده و از



بر اساس . در مقاله اي به بررسی تأثیر عوارض شهرداري ها بر قیمت مسکن شهر اصفهان پرداختند ،)1387(اکبري و توسلی

بر نتایج تحقیق، قیمت زمین هاي تجاري و عوارض بر پروانه هاي ساختمانی و عوارض بر مازاد تراکم، از نظر آماري تأثیر معنی داري 

  . هاي مسکونی داشته است بیشترین تأثیرات را بر قیمت زمینهاي تجاري  همچنین، قیمت زمین. ونی داـه استقیمت زمین هاي مسک

در راستاي این موضوع به مشکالت اعتباري شهرداري . بندي اعتباري شهرداري تهران پرداخته است به رتبه، )1388(پور زرندي

هم چنین به منظور  ي گذشته، انباشته شده در طول دهه ري تهران، براي مواجهه با مسائل و مشکالتشهردا. تهران پرداخته شده است

براي تأمین این منابع راهکاري جز استفاده از ظرفیت بخش . اي است عه شهري نیازمند اعتبارات گستردهتحقق چشم انداز طرح توس

  . المللی نیست خصوصی و بازارهاي مالی و سرمایه اي داخلی، خارجی و بین

هاي اقتصادي مبتنی بر درآمد نفت بر بازار مسکن در ایران را مورد بررسی قرار داده  تأثیر سیاست ،)1389(شمس و پالیزبان

توسعه، بازتاب بسط روابط  در این پژوهش عوان شده است شهرنشینی معاصر در ایران همانند بسیاري از کشورهاي در حال. اند

یه ماهیت نظام سرمایه داري که همواره در پی انباشت سرمایه است، از صدور کاال به صدور سرما. نی در ایران استداري پیرامو سرمایه

گذاري در صنایع معدنی و پایه در برخی از کشورهاي جهان سوم گرایش پیدا می کند که نمونه آن  تغییر ماهیت داده و به سرمایه

در . بعد نفت به مهمترین درآمد دولت ها به عنوان موتور توسعه اقتصادي به شمار می آیداز این زمان به . صنعت نفت در ایران است

چند سال اخیر بر اثر تقاضاي جهانی، قیمت نفت به طور سرسام آوري افزایش پیدا نمود که پیامد آن افزایش نقدینگی و افزایش 

نظر کمی و کیفی در دهه اخیر رشد چشمگیري داشته است به نظر می رسد اگر چه مسکن از . ري زمین و مسکن بوداتقاضاي احتک

لیکن توزیع جغرافیایی مسکن بر حسب گروههاي درآمدي از توزیع مناسبی برخوردار نبوده است و ارزش سرمایه اي مسکن بیش از 

  . ارزش مصرفی آن مورد توجه سازندگان بوده است

  :ها شهرداري بررسی چالش هاي درآمدي

در سالهاي اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت . ها با بحران شدید مالی مواجه انددر حال حاضر، شهرداري 

در حالی . خدمات رسانی، بخش عمده درآمد شهرداري از طریق فروش تراکم بوده است که از زمره درآمدهاي ناپایدار به شمار می آید

چوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید به درآمدهاي پایدار متکی باشد که از جمله مهمترین که اگر مدیریت شهري بخواهد در چار

اما تکیه بیش از حد شهرداران کشور ما به درآمد عوارض پروانه ساختمانی، به عمیق ترین . آن، عوارض نوسازي و عمران شهري است

و ساز، یکی از مهم ترین محل هاي درآمد کالن شهرها از بین رفته و  چرا که به هنگام رکود ساخت. بحران شهرداري ها بدل شده است

  . گرداب نابرابري درآمد و هزینه، گریبانگیر شهرهاي بزرگ و گردشگري و زائر پذیر می شود



  
  

 70، عوارض بر صدور پروانه هاي ساختمانی، سهمی 1383در سال شاهد آن هستیم که  1بر اساس اطالعات آماري جدول 

از درآمدهاي شهرداري تهران را به خود اختصاص داده است و این نشان از وابستگی درآمدهاي شهرداري ها به بخش  درصدي

  . ساختمان و مسکن می باشد

  :نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهري

سالهاي اخیر به شدت تحت تراکم ساختمانی از جمله مباحث مهم شهرسازي و توسعه شهري است که مسائل شهري ایران را در 

تراکم ساختمانی می تواند صرفاً به عنوان یک ابزار در تهیه، اجرا و کنترل طرحهاي توسعه شهري تلقی شود، . تأثیر خود قرار داده است

ائل و اي تبدیل شد که مس تصادي تعیین کنندهاما در سیاستها و برنامه هاي شهري ایران و به ویژه در سالهاي اخیر، به عامل اق

در تهران، و به تبع آن در ایران را شاید بتوان  "فروش تراکم "ریشه اصلی در  پیدایش پدیده . چالشهاي فراوانی را به دنبال داشته است

در واقع این سیاست بدون بررسی علمی و . آغاز شد 1364در ابالغ و اجراي سیاست خودکفایی شهرداریها جستجو  کرد که از سال 

در حالیکه شهرداریهاي ایران، در طول تاریخ از بودجه و . ر خصوص ابعاد و نیز بدون ارزیابی اثرات آن اتخاذ گردیدتحقیق جامع د

اعتبارات دولتی به روشهاي مختلف بهره مند بودند، سیاست فوق بدون ارائه طرح جایگزین پایدار براي تأمین درآمد شهرداریها، 

سیاست فوق، . شت نزدیک به دو دهه از آن، تبعات و آثار آن قابل بررسی و تجزیه و تحلیل استچالشهایی را ایجاد کرد که اینک با گذ

ابزار تغییر کاربري، فروش اراضی و مشارکت با بخش . شهرداریها را وادار به خلق ابتکارات در جهت کسب درآمد براي اداره شهرها نمود

را می توان به عنوان یک  "فروش تراکم "اما ابزار . ه شهرها دچار توقف نشودخصوصی و تمهیدات دیگر بکار گرفته شد تا اداره روزمر

استفاده از این منبع از یک سو راحت ترین روش در راه . کشف نام برد که منبع به ظاهر الیزالی را در اختیار مدیران شهري قرار داد



به عبارتی، . آن با هیچ یک از تجربیات دیگر قابل مقایسه نبودکسب درآمد تلقی شد و از سوي دیگر میزان بسیار باالي درآمد حاصل از 

  .سهل ترین و پردرآمدترین راه کسب درآمد شهرداري بکار گرفته شد

ري هاي در شرایط موجود، درآمد شهرداري ها با نوسان هاي خاصی همراه است و بخش قابل مالحظه اي از منبع درآمدي شهردا

اتکاي بیش از حد بسیاري از شهرداري . ي، متکی بر عوارض و تراکم هاي ساختمانی و اراضی استهاي شهر کشور براي تأمین هزینه

هاي کشور، به ویژه در شهرهاي بزرگ، به عواید نشی از بخش مسکن و همچنین وجود نرخ هاي نامتناسب تراکم و عوارض شهرداري 

ها می شود و تقاضاي ساخت و ساز و خرید و فروش را با رکود در بخش مسکن، باعث تشدید قیمت ها و تسري آن به قیمت سایر کاال

  . مواجه می کند

فروش تراکم، به صورت قانونی متوقف شده است اما در حال حاضر، شاهد ساخته شدن برج  1380قابل ذکر است که از سال 

کرده است اما همچنان شهردار تهران  شوراي شهر تهران نیز، این مسئله را بررسی. در برخی مناطق کالنشهرها هستیم يهاي بسیار

به همین دلیل، آماري جهت بررسی میزان فروش تراکم، در دست نمی باشد . نپذیرفته است 1380اقدام به فروش تراکم را بعد از سال 

  .  و در تحقیق حاضر، میزان صدور پروانه هاي ساختمانی، جایگزین آمارهاي فروش تراکم شده است

  :ختمان و مسکن بر درآمد شهرداري هااثر نوسانات بخش سا

کند و تغییرات آن  حرکه رشد و توسعه اقتصادي عمل میهاي پیشرو در اقتصاد است به عنوان موتور م بخش مسکن که از بخش

هاي   رونق یا رکود در فعالیت .نه تنها نشان دهنده وضعیت عمومی اقتصاد بلکه نمایانگر تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است

رکود در فعالیت هاي . سازد و بحران هاي مالی قطعی مواجه می بخش مسکن نیز شهردارها را در مقاطع زمانی مختلف با مشکالت

با مشکالت مالی  شود، ا فقط از این نوع عوارض تأمین میساختمانی و خرید و فروش مسکن، شهرداري ها را که بخش عمده درآمد آنه

  . ایی که امکان تأمین درآمد یا جبران کاهش درآمد از سایر منابع در کوتاه مدت امکان پذیر نیستکند تا ج فراوان روبرو می

این مدل در سه دهه گذشته که . کند تصادي کشور از مدل خاصی پیروي مینوسانات بازار مسکن تحت تاثیر ساختار کالن اق

ساختار سکونتی از قالب روستایی به شهري تبدیل شده است، به  الگوي اقتصاد کشور برمبناي درآمد نفت شکل گرفته و از طرف دیگر

مطابق این الگو قیمت  .طور نسبی روند ثابت و معینی بر تحوالت قیمت، تولید و سرمایه گذاري در بخش مسکن حاکم کرده است

معامالت و  یابد و بر بازار وق میمسکن در یک دوره سه الی چهارساله از ثبات نسبی برخوردار می شود و تا حدودي عرضه بر تقاضا تف

و به دنبال آن در سایر شهرهاي بزرگ ) به عنوان شهر پیشتاز(بعد از طی این دوره ابتدا در شهر تهران . شود سرمایه گذاري حاکم می

 ، قیمتتواند پاسخگوي این تقاضا باشد چون عرضه مسکن در کوتاه مدت نمی .تقاضاي توده وار و غیرطبیعی، وارد بخش می شود

به دنبال آن افزایش دفعی در تولید و . یابد تا در آن قیمت مازاد تقاضا بر عرضه از بین برود مسکن به صورت جهش وار افزایش می

  . این حالت همزمان با فروکش کردن تقاضا و ثبات قیمت ها به علت چسبندگی آن به سمت پایین است. سرمایه گذاري اتفاق می افتد

ها ي متعددي در بخش مسکن به وجود آمده و هر دوره  تا اکنون سیکل 1350هد که از سال د یشین نشان مینتایج مطالعات پ

که بازار مسکن رونق گرفت، درآمد شهرداري ها نیز افزایش  1374مثالً در سال . زیادي داشته است "انحراف معیار"درآمد شهرداري ها 

با رکود بخش مسکن، درآمد شهرداري ها نیز به یک باره  1376ر شدند، ولی در سال یافت و پروژه هاي عمرانی به خوبی تأمین اعتبا

نیز، نوسانات درآمدي شهرداري ها به ویژه با افت  1379از سال . کاهش یافت و حتی براي تأمین بودجه جاري با مشکل مواجه شدند

از این زمان شهرداري ها با کمبود منابع مالی . وداین افت درآمدي بیشتر در کالنشهرها محسوس ب. ساخت و ساز شهري شروع شد

از آنجا که ساختار درآمدي . مواجد شدند، به عالوه آنکه منابع درآمدي شهرداري ها در ایران قابل مدیریت و پیش بینی نیست

سانات بازار مسکن شهرداري ها مبتنی بر یک بخش از اقتصاد شهري  و آن هم بخش ساختمان است، اتکا به این بخش سبب شد تا نو

ها با این بخش از بازار توافقی بوده و هیچ برنامه و سیاست  دي بگذارد؛ همچنین رابطه شهرداريبر منابع درآمدي شهرداري ها تأثیر ج



ي ها، مقوله پایداري منابع درآمد ه اندیشی واداشت و از بین راه حلهاي تصمیم را به چار چنین شرایطی سازمان. نداشته است روشنی

 .  شهرداري ها مطرح شد

بحران مسکن در ایران چه در زمانی که دچار افزایش قیمت حبابی بوده و چه در شرایطی که امروزه با رکود مواجه شده، عمدتاً 

افزایش . در حوزه مجازي اقتصاد یعنی بخش پولی و مالی اتفاق افتاده تا در بخش مسکن که مربوط به بخش واقعی اقتصاد است

مزیت نسبی در بخشهاي دیگر اقتصاد نظیر انواع تولیدات در صنعت و کشاورزي و ناکارآمدي بازار  نقدینگی طی سالهاي اخیر و نداشتن

سرمایه و بورس کشور، عمده سرمایه هاي در گردش و پس انداز ملی را به سمت تولید مسکن سوق داد تا حدي که دستگاههاي 

از طرفی بحران اقتصاد جهانی و سقوط قیمت نفت . خش روي آوردندعمومی غیر دولتی و بانکها نیز به منظور سودآوري بیشتر به این ب

و کاهش درآمدهاي دولت نیز موجب از بین رفتن مزیت هاي نسبی تولید در بیشتر بخشهاي اقتصادي شد و رکود را در اقتصاد ملی 

  . پدیدار ساخت

دارد سازي و ارتقاي کیفیت زندگی در تعارض بنابراین ساختار درآمدي شهرداري ها و مدیریت شهري در شرایط کنونی با استان

در صورت جلوگیري از ساخت و ساز بیشتر و جایگزین نکردن منابع درآمدي پایدار جدید در یک سال، شهرداري هاي کالنشهرها . است

ي ها نمی تواند بر با توجه به آنچه گفته شد، سامان دادن به نظام درآمدي شهردار. از جمله تهران، با مشکل جدي مواجه خواهند شد

عهده خود شهرداري ها باشد و دولت بایستی با بستر سازي و تصویب قوانین مناسب در بازارهاي شهري، راههاي جدیدي براي کسب 

لی شهرداري ها پیش رو لوبی براي توسعه شهري و منابع مامنابع درآمدي شهرداري ها تعریف کند و در غیر این صورت، چشم انداز مط

  . ودنخواهد ب

  :گیري بحران مسکنبیماري هلندي و شکل

اثر نوسانات درآمدهاي نفتی بر  بخش ساختمان، از در این بخش، ریشه رونق بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد نفتی ایران و  

  . طریق میزان وجوه نقدینگی بررسی می شود

بر  و به ویژه 1950و  1940هاي توسعه اي دهه هاي هاي مربوط به توضیح تأثیر شومی منابع بر اساس تحلیل  بعضی از نظریه

بر این پایه، بیماري هلندي حالتی از عملکرد ناصحیح اقتصادي است که در . هاي بیماري هلندي، کامالً اقتصادي هستند اساس مدل

صادرات این منابع طبیعی، کاهد و با  اقتصاد مانند صنعت و کشاورزي می هاي تولیدي استخراج منابع طبیعی از توان بخشآن، کشف و 

علت . شود د، ولی واردات به آن، ارزانتر میشو به پول کشورهاي دیگر گران تر می رود و در نتیجه، صادارت میارزش پول ملی باال 

دن گردد که با بیشتر ش بر می 1960تصاد هلند در سال هاي گذاشتن چنین نامی بر روي این پدیده نامطلوب آن است که اصل آن به اق

درآمد هلند از محل صادرات گاز طبیعی و نفت دریاي شمال، ارزش پول ملی آن کشور در بازارهاي بین المللی افزایش یافت و در 

  . نتیجه صادرات غیر نفتی آن کمتر شد

ت قرار داشتن در معرض رقاب. شوند ادله و غیر قابل مبادله تقسیم میبندي کلی به کاالي قابل مب فعالیتهاي اقتصادي در یک طبقه

به علت افزایش ناگهانی نقدینگی و نیاز دولت به (واردات بی رویه کاالهاي قابله مبادله . باشد بل مبادله، نقطه تمایز این دو میکاالهاي قا

و همچنین پاسخگویی به نیازهاي کاالهاي مصرفی مردم و ضعف بخش هاي صنعت و کشاورزي،  - به طور مثال ریال - پول جاري کشور

بر سایر این یک فشار انقباضی را . کشاند غیر قابل مبادله از جمله مسکن میمایه هاي ناشی از درآمدهاي نفت را بسوي کاالهاي سر

مسکن همانند هر کاالي دیگر داراي جنبه . شود شدن هر چه بیشتر فعالیت آنها می کند و موجب محدود بخش هاي اقتصادي وارد می

لذا در شرایط تورمی . کاالیی است که جانشین ندارد، بادوام است، غیر منقول و وابسته به مکان است از سویی، مسکن. اقتصادي است

 که اطمینان سرمایه گذاري در دیگر بخش هاي اقتصادي پایین است، خرید و احداث مسکن نوعی سرمایه گذاري مطمئن به حساب

. ، بیماري هلندي شرایط فوق را تشدید می نماید)1388نصراللهی، (دآید و مسکن به عنوان یک کاالي سرمایه اي به حساب می آی می

توزیع آن بین سیاستهاي تشویقی دولتها، بانکها و شهرداریها در هدایت و تزریق نقدینگی به بخش مسکن، بدون توجه به چگونگی 



عت تأمین نماید و از سوي دیگر قدرت و تواند منافع دهکهاي درآمدي باال و سوداگران زمین و مسکن را به سر گروههاي درآمدي، می

لذا افزایش قیمت مسکن به بیشتر شدن شکاف طبقاتی و . توان خرید مسکن گروههاي کم درآمد و جوانان را به شدت کاهش دهد

  . کند یت توزیع ناعادالنه درآمد کمک میوضع

  ایران ساختمان شهر تهران و شهرهاي بزرگ مایه گذاري بخش خصوصی  در بخشصادرات نفت و گاز ایران و سر: 1 - 4نمودار

  
 

گذاري هاي بخش خصوصی در بخش ساختمان شهر تهران و شهرهاي بزرگ، روندي  شاهد آن هستیم که سرمایه 1مودار طبق ن

- 1375(کاهنده بوده ثابت و یاصادرات نفت ایران میزان در سالهایی که . هم جهت با میزان صادرات نفت و گاز ایران داشته است

 1380نکته قابل توجه این است که بعد از سال . باشد ت و بعضاً داراي روندي کاهنده میگذاري در این بخش نیز، با ثبا ، سرمایه)1377

گذاري بخش ساختمان و مسکن به علت بروز  ز ایران، اوج گرفت، میزان سرمایهکه میزان درآمدهاي نفتی حاصل از صادرات نفت و گا

اما بعد از آن با ادامه . صاد و همزمان با آن، توقف فروش تراکم در کالنشهر تهران، کاهش یافت و دچار رکود شدتورم شدید در اقت

افزایش درآمدهاي نفتی و افزایش وجوه نقدینگی در اقتصاد، کمک هاي مالی دولت براي خرید مسکن و تسهیالت دولتی و بانکی 

 .  گذاري در بخش ساختمان و مسکن شد هاً باعث رونق گرفتن سرمایافزایش یافت و مجدد

  :شهرهاي ایراندرآمدهاي نفتی و تعداد صدور پروانه هاي ساختمانی در کالن روندبررسی 

شهرها، به بررسی و مقایسه روند تعداد صدور پروانه در این بخش جهت بررسی اثر درآمدهاي نفتی بر درآمدهاي شهرداري کالن

  . شود درات نفت و گاز ایران پرداخته میصاهاي ساختمانی با روند میزان 
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  صادرات نفت و گاز ایران و تعداد صدور پروانه هاي ساختمانی در شهر تهران و شهرهاي بزرگ ایران: 2- 4نمودار 

  
 

-1375، گویاي آن است که طی سالهاي 1387-1374طی سالهاي  2بررسی روند میزان صادرات نفت و گاز ایران در نمودار 

به بعد میزان صادرات  1380با افزایش همراه بوده و از سال  1379میزان صادرات نفتی ایران کاهش یافته اما بعد از آن تا سال  1377

 1387البته شاهد آن هستیم که در سال . یمت نفت، به طور چشمگیري، با افزایش همراه بوده استنفت و گاز ایران به علت افزایش ق

همراه با رکود و بحران اقتصادي در کشورها، قیمت نفت کاهش یافته و به دنبال آن، میزان ارزش صادرات نفت و گاز ایران نیز  ثابت 

  . مانده است

هاي صادر شده از سوي شهرداري در شهرهاي بزرگ ایران از سال  عداد پروانهشاهد آن هستیم که ت 2همچنین، در نمودار 

ساله بوده و دوره هاي رکود بین  2دهد که دوره هاي رونق  بررسی نوسانات نشان می. روند کاهشی مالیمی داشته است 1377- 1374

دهه اخیر در  3طوالنی ترین دوره رونق تولید مسکن طی  1381تا  1378سه تا شش فصل طوالنی می کشد؛ به طوري که سال هاي 

ن رکود به صورت عمده ای. شروع شد 1381رکود بخش مسکن در کشور، از تهران و با رکود معامالت مسکن در سال . کشور بوده است

و به علت افزایش قابل چشمگیر وجوه نقدینگی حاصل از افزایش درآمدهاي صادرات نفت  1380در اثر افزایش شدید قیمت ها در سال 

روي داد که بر اثر آن تقاضاي مصرفی براي مسکن، به علت کاهش توان مالی خانوارها کاهش یافت؛ به طوري  1381ادامه آن در سال 

 .بود 1380درصد کمتر از سال  24تعداد معامالت مسکن در تهران  1381سال  که در

فقره  21234 تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شده در تهران از 1382 تا 1379براساس نماگرهاى بانک مرکزى، در سال هاى 

در شهر هاى . از شهر تهران استساخت و س درصد و رکود در 7/19رسیده که موید کاهش متوسط سالیانه  10988به  1379در 

در . درصد بوده است 1/5درصد و در سایر مناطق شهرى حدود  5/8ساختمانى  بزرگ کشور در همین دوره رشد تعداد پروانه هاى

درصد کاهش یافت و در  4/15 1379هاى ساختمانى صادره در آن نسبت به ، وش تراکم در تهران، تعداد پروانهفر با توقف 1381

کاهش یافت که مبین تعمیق  1381درصد نسبت به  3/46ساختمانى  این کاهش تعمیق یافت و تعداد پروانه هاى صادر شده 1382

در شهر هاى بزرگ  آمارها نشان مى دهد که. اما در سایر مناطق این رکود با وقفه اتفاق افتاده است. است رکود در ساخت و ساز تهران

 . ماهه چهارم سال مذکور تشدید یافته است شروع شده و در سه 1382ماهه سوم  جز تهران رکود ساخت و ساز از سه
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تراکم در سطح شهر تهران شروع شد و منجر به سرازیر شدن  به دلیل قطع فروش 1381در مجموع اگرچه رکود ساخت و ساز ،

کلیه  رونق تبدیل نمود اما آمار هاى مناطق شهرى شد و رکود حاکم بر سایر مناطق شهرى را به منابع به دیگر شهر هاى بزرگ و

  .در کلیه مناطق شهرى کشور است مبین ایجاد دوره رکود حاکم بر ساخت و ساز 1382مناطق شهرى کشور از سه ماهه دوم 

شود و بازار سرمایه کاملی نیز  یاست افزایش حجم نقدینگی اجرا میدر شرایطی که در سطح اقتصاد کالن کشور، س به طور کلی

به عبارت دیگر بخش . ي بکاهدا یژگی هاي خود تا حد قابل مالحظهجذب آن وجود ندارد، بخش مسکن توانسته است به لحاظ وبراي 

ن بخشی، همواره با یک معضل فرابخشی مواجه بوده است و آن آثار ناشی از سانات و تغییرات در متغیرهاي درومسکن در کنار نو

. کند شود و آثار تورمی ایجاد می اي سرمایه یی وارد بازار مسکن میآن به صورت تقاضافزایش حجم نقدینگی است که بخش عمده 

عواملی است تحوالت نرخ ارز و سهام از دیگر . انتظارات و قیمت هاي انتظاري در بازار مسکن و تعیین سطح قیمت ها بسیار موثر است

هاي فعال در  مت ارز یا سهام موجب خروج سرمایهز کاهش قیبه طور مثال انتظارات ناشی ا. شود ثر میأکه بخش مسکن از آن مت

نظام بانکی در جذب  فقدان کارآمدي .شود آن به سمت بخش مسکن و بالعکس می هاي مربوط به معامالت ارز و سهام و حرکت فعالیت

  .شود قیمت این بازار می سپرده هاي بلندمدت موجب حرکت این سپرده ها به سمت بازار زمین و مسکن و افزایش

  :روش برآورد مدل

هدف از انتخاب روش تحقیق، آن است تا محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر و 

ر آن است در تحقیق حاضر، سعی ب. سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی که براي پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاري کند

دلیل انتخاب . جهت تأمین درآمدهاي شهرداري ها بررسی شود در کالنشهرها اثر درآمدهاي نفتی بر میزان تعداد پروانه هاي صادر شده

متغیر تعداد پروانه هاي ساختمانی صادر شده شهرداري کالنشهرها جهت بررسی اثر درآمدهاي نفتی بر میزان درآمد شهرداري ها بدین 

شود که درآمدي ناپایدار و  نه هاي ساختمانی صادر شده اخذ میدرصد از درآمد شهرداري ها از عوارض پروا 70ه میزان دلیل است ک

با توجه به بروز بیماري هلندي در اقتصاد ایران و روند میزان صادرات نفت و گاز ایران و تعداد . وابسته به بخش ساختمان می باشد

بر تعداد پروانه هاي  همسو و هم جهتیرود، درآمدهاي نفتی، اثر  از سوي شهرداري ها، انتظار میده پروانه هاي ساختمانی صادر ش

نجی داده هاي تابلویی استفاده به منظور بررسی این فرضیه، از روش اقتصاد س. ساختمانی صادر شده از سوي شهرداري ها داشته باشد

  . شود می

در برخی از آنها براي برآورد . شوند ده هاي آماري به سه بخش تقسیم میاستفاده از داهاي اقتصادي از نظر استفاده از نظر مدل

روش سوم برآورد . شوندبرآورد می 1ها بر اساس داده هاي مقطعیبعضی دیگر از مدل. شودمدل، از اطالعات سري زمانی استفاده می

در این روش، یک سري  .است 2هاي پانلد مدل بر اساس دادههاي اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، برآورمدل که در سال

زاده و اشرف(هاي پانل نسبت به بقیه داراي مزایایی است استفاده از داده. گیرندواحدهاي مقطعی چند سال مورد برازش قرار می

  ):1387مهرگان، 

اعث اعتماد بیشتر به برآوردها و در نتیجه ب هاي دیگر بیشتر استها در حالت پانل نسبت به حالتتعداد مشاهدات و داده) 1

  .شود می

  .اي را تبیین و آزمون کنددهد مدلهاي پیشرفتهبه محقق اجازه می) 2

  .بردزیاد بودن تعداد مشاهدات، مساله همخطی در اقتصاد سنجی را تا حدود زیادي از بین می) 3

  .رودبا استفاده از داده هاي پانل، تورش برآوردها از بین می) 4

  :شودهاي پانلی به صورت زیر تعریف مییک فرم کلی از تصریح الگوي اقتصادسنجی مبتنی بر داده

                                                             
1 . Cross Section  
2  .  Panel data 
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ها نیز که بیان کننده اثرات �μ. است ��Xها مستقل از tها و iداراي توزیع نرمال است و به ازاي آن تمام  ��vکه جزء اخالل 

 .شوند ظاهر می 2یا اثرات ثابت 1ها هستند، در قالب اثرات تصادفیفردي یا ناهمگنی ها در مقطع

  :آزمون انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی

 3مناسب است، از آزمون هاسمن) اثرات ثابت و اثرات تصادفی(براي تشخیص این که در برآورد مدلهاي پانل دیتا کدام روش  

  :شود یه مقابل آن به صورت زیر بیان میدر آزمون هاسمن، فرضیه صفر و فرض. استفده می شود) 1980(

H�: E(U�, X�) = 0 
H�: E(U�, X�) ≠ 0 

و متغیرهاي توضیحی، هیچ ارتباطی ) که در بر گیرنده اثرات فردي است(فرضیه صفر به معناي این است که بین جمالت خطا 

این در حالی است که فرضیه مقابل به این است که بین جزء اخالل و متغیرهاي . کدیگر هستندوجود ندارد و در واقع مستقل از ی

در صورت رد فرضیه صفر بهتر است که از روش اثرات ثابت استفاده ). 1387اشرف زاده و مهرگان، (توضیحی، همبستگی وجود دارد 

  .شود

  :تخمین زن روش تصادفی باشد، آن گاه میتوان نوشت �βتخمین زننده روش اثرات ثابت، و  bاگر 

Var�b − β�� = Var(b) − Var�β�� 

�χهاسمن ثابت نمود که عبارت مذکور داراي توزیع 
  .است �

W = �b − β��
′
(Var�b − β��)���b − β��~χ

�
� 

�χاگر آماره محاسبه شده این آزمون از 
 .شود د شده و فرض اثر ثابت پذیرفته میبزرگتر باشد، فرضیه صفر مبنی بر اثر تصادفی ر �

  :معرفی مدل و متغیرهاي تحقیق

همانطور که در . شود داخته میدر این بخش، به معرفی متغیرهاي تحقیق و مدل بکارگیري شده جهت آزمون فرضیه پر

هاي قبلی تحقیق عنوان شد، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر درآمدهاي نفتی بر تعداد پروانه هاي ساختمانی صادر شده از  بخش

هاي صادر شده  نفت و گاز ایران و تعداد پروانه بدین منظور، از متغیرهاي میزان صادرات. باشد اري کالنشهرهاي ایران میسوي شهرد

همچنین از . تهران، اصفهان، خراسان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی استفاده شده استبزرگ ایران شامل؛ ساختمانی شهرهاي 

ر شهرهاي بزرگ و میزان جمعیت هر شهر جهت بررسی هر چه دقیقتر فرضیه پژوهش متغیرهایی نظیر شاخص قیمت مسکن د

  . استفاده شده است

  :مدل مورد استفاده در این مطالعه بر طبق آنچه گفته شد به صورت زیر است

ln CS�� = α + β
�
lnoilr� + β

�
lnhpi� + β

�
lnpop�� + U�� 

شاخص قیمت  �hpiدرآمدهاي نفتی بر حسب میلیون دالر،  �oilrتعداد پروانه هاي ساخت هاي هر شهر،  ��CSدر رابطه فوق، 

و جمعیت براي  مانی صادر شده هاي ساخت اطالعات تعداد پروانه. دهدان میجمعیت شهرها را نش  ��popو  1376مسکن بر پایه سال 

درآمدهاي ، از پایگاه مرکز آمر ایران، 1386-1379براي دوره  خراسان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقیشهرهاي تهران، اصفهان، 

  .اطالعات سري زمانی بانک مرکزي ایران اخذ شده استاز پایگاه  1386- 1379کالنشهرها نیز براي دوره  نفتی و شاخص قیمت مسکن

                                                             
1  .  Random Effect 
2  .  Fixed Effect 
3  .  Hausman 



  :آزمون انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی

آماره محاسبه شده از این آزمون برابر . شودادفی از آماره هاسمن استفاده میهمانگونه که گفته شد براي انتخاب اثرات ثابت یا تص

دو در جدول است لذا مقدار محاسبه شده از مقدار چی 13برابر  5دو با درجه آزادي که مقدار آماره چیبا توجه به این. صفر است

د و الزم است که جهت برآورد از روش اثرات تصادفی شو بنی بر وجود اثرات تصادفی رد نمیبنابراین فرضیه صفر م. کوچکتر است

  .استفاده شود

  :برآورد مدل

گونه که در جدول نیز مشخص است درآمدهاي نفتی در دو دوره اثر مستقیم و همان. دهدنتایج برآورد مدل را نشان می 1جدول 

هاي ساخت  درصد بر پروانه 5/5در دوره دوم  درصد و 48/14هاي ساختمانی دارد؛ بصورتی که در همان دوره پروانهتعداد داري بر معنی

جمعیت هم اثر منفی و معنی . گذاردهاي ساختمانی اثر میداري بر پروانهشاخص قیمت مسکن نیز در دو دوره بطور معنی. اثر دارد

  .داري بر پروانه ساخت دارد

  ادفینتایج برآورد مدل براي شهرهاي مختلف به روش اثرات تص. 1- 5جدول 

 احتمال ضریب متغیرها

Loilr 48/14  00/0  

loilr(-1) 50/5  05/0  

Lhpi 18/9  05/0  

lhpi(-1) 25/23  00/0  

Lpop 19/0-  03/0  

C 12/10  00/0  

R2= 93./  
=تعداد مشاهدات  48  

 6 = تعداد شهرها

F-statistic= 72/29  

( 00/0 )* 

  .دهدداري را نشان میعدد داخل پرانتز سطح معنی                                *

  محاسبات تحقیق: منبع                               

شود، افزایش درآمدهاي نفتی، به علت بروز بیماري هلندي در  مشاهده می 1- 5رد مدل که در جدول طبق نتایج حاصل از برآو

در واقع با افزایش درآمدهاي نفتی و افزایش حجم نقدینگی حاصل . گذارد ساختمان میبل توجهی بر رونق بخش اقتصاد ایران، تأثیر قا

داري ها نیز از از آنجا که سهم غالب درآمد شهر. گذاري در بخش ساختمان هستیم د، شاهد افزایش قابل توجه سرمایهاز آن در اقتصا

ر مستقیم، باعث افزایش درآمدهاي شهرداري کالنشهرها شده شود، بنابراین افزایش درآمدهاي نفتی، به طور غی این بخش تأمین می

باشد و این امر مانع بزرگی در توسعه یافتگی  ابسته به رونق و رکود بخش نفت میاین امر بدین علت می باشد که اقتصاد ایران و. است

 . شهرها و بالتبع، توسعه یافتگی اقتصاد ایران شده است

توسط شهرداري ها اخذ می  هاي شهرداري ها و میزان عوارض ساختمانی و مالیاتهایی که یاستنکته نیز قابل ذکر است که س این

ایط اقتصادي ایران اتخاذ شود، تواند تأثیر زیادي بر بخش ساختمان بگذارد و اگر این سیاست ها بدون در نظر گرفتن شر شود، می

نی نسبت به گذاري و همچنین نااطمینا انی مردم در امر سرمایهث نااطمینتواند لطمه شدیدي به بخش ساختمان وارد کند و باع می

 . شود اعث تزلزل در اداره کالنشهرها میها شود که این امر در نهایت ب شفافیت سیاست شهرداري

  :گیرينتیجه

بهینه از سوي یریت توسعه شهري، نیازمند مد. باشد ز اهداف توسعه اقتصادي کشورها میتوسعه شهري و بهبود کیفیت زندگی، ا

باشد و این امر با همکاري دولت ها و نهادهاي اجتماعی محقق می  ه آن نیز کسب درآمدهاي پایدار میباشد که الزم شهرداري ها می



منابع درآمدي خود را تعریف کرده اند و  و اصوالً شهرداري هاي کشورهاي پیشرفته با توجه به اینکه به صورت علمی منابع علمی. شود

ضمن اینکه به دلیل . شوند، به ندرت با معضل و مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند صورت مدیریت واحد شهري اداره می به

عالوه بر آن، انتخاب . باشد پرداخت عوارض هاي قانونی باال میعملکرد شفاف شهرداري ها در مدیریت هزینه، مشارکت شهروندان در 

هرداران منتخب را صرفاً وامدار مردم کرده و از تأثیر پذیري سایر عوامل تا حدود زیادي مصون می شهرداران با رأي مستقیم مردم، ش

هاي کشور ما  اي که متأسفانه در شهرداري شد، حلقهترین عامل در این مسیر می با اي و پایه ترین ثبات مدیریت شاید ابتدایی. باشند

از رونق قابل توجهی نسبت تگی اقتصاد به درآمدهاي نفتی، بخش ساختمان و مسکن در کشور ایران، به دلیل وابس. شود کمتر دیده می

شهرداري . شود با رکود مواجه می باشد که البته با رکود و کاهش درآمدهاي نفتی، این بخش نیز سایر بازارهاي ایران برخوردار میبه 

مین کنند اما به دلیل ضعف قوانین مالیاتی و اینکه تنها بازار هاي ایران به دلیل اتخاذ سیاست خودکفایی، باید درآمدهاي خود را تأ

هاي  انهباشد، اغلب درآمدهاي شهرداري ها به بخش ساختمان و مسکن و عوارض پرو النشهرها، بخش ساختمان و مسکن میفعال در ک

هاي اتخاذي درباره فروش تراکم  سیاستبخش ساختمان به دلیل . شوندباشد که درآمدهاي ناپایدار محسوب می  ساختمانی وابسته می

و همچنین رونق و رکود صادرات نفت و گاز ایران، همواره با نوسانات بعضاً شدیدي همراه بوده است و این امر بحرانهاي شدید مالی را 

  . براي شهرداري کالنشهرها به همراه داشته است

اي نفتی و ار براي شهرداري ها، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهقابل ذکر است که از دالیل اصلی عدم تأمین منابع مالی پاید

تواند تا حدودي به این امر کمک کند، اما باز هم  جهت تأمین منابع مالی پایدار می گر چه سیاست هایی. باشد ضعف قوانین مالیاتی می

  . تبا وجود وظایف متعدد شهرداري ها سهم ناچیزي در درآمدهاي شهرداري ها خواهد داش

  :پیشنهادات

پیشنهاد می شود شهرداري ها اطالعات . از ملزومات مهم براي بهبود مدیریت هر نهاد و ارگان در جامعه، شفاف سازي می باشد -

مسؤالن شهرداري جهت جلب اعتماد براي کسب عوارض و و کنند شفاف سازي آماري و نحوه دقیق تأمین درآمدهاي شهرداري ها را 

  . الزم را داشته باشندپاسخگویی مالیاتها، 

توان با تشکیل مؤسسه  براي رسیدن به این اهداف می. سازتعریف اهداف راهبردي به منظور کاهش وابستگی به درآمدهاي ساخت و  -

  . اي از نخبگان کالنشهرها به بررسی و تعریف منابع جدید اقدام کرد

انجام دوباره کاریها، کارهاي . شود هاي غلط بر شهروندان تحمیل میتصمیم گیري  مدیریت هزینه؛ متأسفانه هزینه هاي زیادي بر اثر -

... بخشی تصمیم گرفتن عدول از تصمیمات گذشته و رکت کردن، سلیقه اي تصمیم گرفتن،کارشناسی نشده، بدون برنامه مدون ح

  .باعث می شود که بخش زیادي از منابع اتالف گردد

  پلکانی بر حسب مناطق شهريشهرداري به صورت کسب عوارض  -

  تغییر سیستم مالی شهرداري ها از نقدي به تعهدي -

  نهادینه کردن استخدام نیروها و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در شهرداري ها و افزایش بهره وري کارکنان -

، با اعتماد بیشتري به شهروندانها به عمل آورند تا شهرداري ها همچنین نظارت کامل را بر کیفیت امکانات شهري در سطح کالنشهر -

   . پرداخت عوارض شهرداري اقدام نمایند

همراه با شفاف سازي حدود ، براي شهروندان از طریق فروش اوراق مشارکت طرحهاي خدمات شهريایجاد فرصتهاي مشارکتی  -

  خدماتی و رفاهی شهرداري هامشارکت و تخفیف درصدي از سهم مالیات مشارکت کنندگان در طرحهاي 

  عوارض دریافتی براي هر منطقه بر اساس میزان ایجاد امکانات شهري -

  مالیات و عوارضاجرایی شدن هر چه بهتر قوانین حمایتی همکاري دولت جهت تأمین درآمد پایدار شهرداري ها از طریق  -
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