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  :چکیده

ي اخیر به عنوان موضوعی مهم و ها و درآمدها طی چند دههریزي کالن شهرها، موضوع هزینهدر سیستم بودجه

هاي اعمال مدیریت هدفمند و تأمین پذیريها، مشکالت و آسیباي از محدودیتچالشی مطرح گردیده است که سهم عمده

هاي مربوط هاي عمرانی و هم چنین هزینهگذاريخدمات متنوع و کیفی شهري را به خود اختصاص داده است و انجام سرمایه

اقتصادي و بدون توجیه اجتماعی، تدارك گذاري غیرهاي سرمایههاجراي پروژ. پذیر نموده استا آسیببه خدمات شهري ر

ها و بهره برداري از پروژهشدن مدت زمان بهرهتمام، طوالنیهاي نیمهگذاري با کیفیت پایین، گسترش پروژههاي سرمایهپروژه

گذاري شفافیت تخصیص اعتبار به طرحهاي سرمایهال دارد که به خاطر عدمهایی به دنبها، هزینهبرداري زیر ظرفیت از پروژه

. ها به شهروندان نیازمند تأمین اعتبارات و منابع مالی است رسانی مناسب شهردارياز طرف دیگر انجام وظایف و خدمت. است

مد حاصل از اعطاي مجوزهاي رانتی به یا به عبارت بهتر، درآ تراکم و  ي اخیر، درآمد حاصل از فروش مازاد در طول دو دهه

این منبع  ها به  وابستگی مالی شهرداري. هاي کشور را تشکیل داده است اصلی درآمد شهرداري يهاي شهري پایه زمین

اي ریزي مالی و بودجههاي دائمی، برنامه گویی به هزینهدرآمدي و عدم برخورداري از منابع مستمر درآمدي، حداقل براي پاسخ

هاي نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیر منطقی  توجه به شیوه. کند ها را مختل می میان مدت و بلند مدت شهرداري

هاي  ها صورت گیرد و با بررسی زمینه ي ساختار درآمدي شهرداريکند تا اهتمام بیشتري به مطالعه ایجاب می تراکم،  

حل، در همین زمینه و در راستاي دستیابی به راه .شود ن نهاد فراگیر و مردمی ای این ساختار، کمک مؤثري به    جویی در رانت

هدف اصلی . ها به عنوان یک ایده مطرح گردیده استهاي شکل گیري رانت در ساختار بودجه شهرداريموضوع بررسی زمینه

است، که  ي شهرداري هااي بودجههزینه - چارچوبی تحلیلی براي تبیین و درك رانت جویی در ساختار درآمداین مقاله، ارایه  

اي آیا ساختار هزینه -2 شواهد و دالیل آن چیست؟ جویانه است؟ها رانتآیا ساختار درآمدي شهرداري - 1ی همچون سواالت

ي جویی در بودجههاي اصلی که در تحلیل رانتمؤلفه -3 جویانه است؟ شواهد و دالیل آن چیست؟ها رانتشهرداري

و سرانجام چه ارتباطی مابین کارایی شهرداریها و رانت می توان  اند کدامند؟ نقش آنها چیست؟ها مؤثر و قابل توجهشهرداري

  در نظر گرفت؟

و  1386ي ها ها ارایه و مقدار آن براي سال ي شهرداريجویی در بودجه ي رانتبدین منظور شاخصی براي محاسبه

روش تحقیق این پژوهش . شودمحاسبه میبزرگ کشور شهرداریهاي برخی از براي هاي آماري و  با استفاده از داده 1387

فروش تراکم به عنوان دهد که نتایج نشان می. اي و میدانی خواهد بودش جمع آوري داده ها نیز کتابخانهتوصیفی تحلیلی و رو

درصد بودجه را  12 نه ها نیز در حدود کد درآمدي معیاري به عنوان رانت قلمداد شده و سهم رانت در بخش هزی اصلی ترین

شهرداري تنها چهار شهرداري ایالم، اهواز، تهران و قزوین کارایی کامل داشته  30همچنین با برآورد کارایی . کیل داده استشت

  . همچنین ارتباط کارایی با فروش تراکم به صورت منفی به دست آمد. اند
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 مقدمه

چرا شکوفایی اقتصادي و رفاه ساکنان دو طرف یک مرز جغرافیایی سیاسی «اقتصاددانان در پاسخ به این سؤال که 

دو نخست، این که سطوح منابع موجود در : کنندمعموالً دو دلیل عمده ذکر می» توانند با یکدیگر کامالً متفاوت باشندمی

مدیریت آن منابع ممکن است در دو طرف مرز با  دوم، این که تخصیص و. طرف مرز جغرافیایی ممکن است متفاوت باشد

دهد که میزان منابع در دسترس یک کشور محدودیتی اساسی روي بررسی تاریخ اقتصادي کشورها نشان می. یکدیگر فرق کند

این نحوه مدیریت منابع در دسترس یک ملت است که رفاه و بهزیستی را به  در واقع ،. کندشکوفایی و آبادانی آن ایجاد نمی

تصمیم یک ملت به نحوه تخصیص منابع در اختیارش و کیفیت فرآیندهایی که این . بخشدارمغان آورده و استمرار می

ها را  آثار توزیعی آن شود، مقدار منابعی که باید تخصیص یابند و نیزگیرد و هدایت میها صورت میتخصیص از طریق آن

   ).15. ، ص1384خضري، (کندتعیین می

رغم حجم وسیع استفاده روزمره، همچنان نزد افکار عمومی  رسد علی اي است که به نظر می جویی پدیده رانت و رانت

واژه را بدون هاي سیاسی و اقتصادي در سطوح مختلف مدیریت کشور، کاربرد این  بهره است و بحث از وضوح و تعریف جامع بی

در این میان آنچه که فارغ از مصادیق رانت مغفول مانده و چه بسا . دغدغه علمی و درك صحیح از آن گسترش داده است

در واقع هم اکنون در کل فضاي . مهمترین وجه آن نیز باشد، عدم توجه به دالیل شکل گیري و ریشه هاي وجودي رانت است

خورد و به عبارتی کم اهمیت ترین ابعاد این پدیده  از حد به بار ارزشی مذموم آن به چشم می بیش توجهکاربرد این واژه، صرفاً 

این در حالی است که باید توجه داشت، بررسی این موضوع و اثرات آن در . گرفته است آن هم به شکل عوامانه مورد توجه قرار

جویی به صورت یک معضل  پذیرد و به رانت و رانت ورت مینگرش مدرن اقتصاد سیاسی، به دور از این گونه تفکرات هنجاري ص

شود که اثرات منفی آن تنها در سایه نگرش و استفاده علمی از ابزارها  اقتصادي صرف مانند تورم و بیکاري نگریسته می

. ، ص1382ساعدي، (ونهادها، قابل اصالح است و نه تحت نصیحت و موعظه به رانت جویان و توصیه مسئوالن به نیکوکاري 

1.(  

 ها از اعتباراتهاي مختلف شهرداري و سهم آنزینهبا توجه به مطالب باال، سعی این پژوهش بر آن است که با ذکر ه

ها که به اي رایج در بودجه شهرداريهاي هزینهها، برخی از سازوکارها و حرکتیا به عبارتی با بررسی ساختار هزینه شهرداري

همچنین استدالل خواهد شد که ساختار درآمدي بودجه . ها قوي باشد تحلیل شود جویی در آن رانتي رسد زمینهنظر می

بنابراین الگویی جهت . سازدجویی را فراهم میهاي ایجاد رانتمتکی به درآمدهاي ناپایدار بوده و این درآمدهاي ناپایدار زمینه

ارائه و بر اساس چارچوب تحلیلی مزبور، شاخصی براي ارزیابی  هاریزي شهرداريگیري رانت در بودجهبررسی فرآیند شکل

ورد کاراي شهرداریهاي مختلف سعی خواهد سپس با برآ. شوددار آن محاسبه میمعرفی و مق جویی در درآمد شهرداريرانت

  .ردیشد ارتباط رانت جویی با کارایی مورد بررسی قرار گ

 تعاریف 

 رانت

این سود   .شودیا ساختگی فراهم می هاي طبیعیایجاد کمیابی  تولیدي است که به دنبال یا سود غیر  نوعی مازاد

این مقدار مازاد نیز از   اي که اگریک عامل تولیدي الزم است، به گونه  کارگیري غیرتولیدي بیش از مقداري است که براي به

ن سود غیر تولیدي خارج از فرآیند تولید ای .داشته باشد عامل تولید گرفته شود ممکن است هنوز انگیزه فعالیت و تولید وجود

یعنی در نتیجه بهبود فرآیند   آید؛اقتصادي، که مستلزم به مخاطره گذاشتن سرمایه و کوشش فردي است، به دست می

  ).70، ص1384خضري، ( استوري و کارایی سازمانی حاصل نشدهمدیریت، خالقیت و نوآوري، افزایش بهره
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 ویی ج رانت

یا انتقال سیاسی حقوق اقتصادیی   حفظ وایجاد،   ف منابع و تالش به منظورجویی به بیانی ساده، به فرآیند صر رانت

مانند (هاي قانونی جویی را تالش رانت، )1974(2و کروگر) 1967 1(توالك . انجامدشود که به رانت می گفته می

دانند که به منظور تحصیل  خصوصی می هاي همسود بخش گروه و افراد) دهی مانند رشوه(قانونی و غیر) البیگري

، 1384خضري، (گیرند  شوند صورت می ایجاد می هاي ساختگی به وسیله دولت ایجاد کمیابی هایی که به دنبال رانت

  ).89ص 

 تخصیص بودجه

-توانایان(گویندبودجه  میاي،  تخصیص ي جاري و سرمایهها را به انواع مختلف هزینه ها و دریافت ها اختصاص درآمد

  ).136،  ص 1385فرد،  

  ریزي جویی در بودجه رانت

 ریزي دولتی کنندگان در فرآیند بودجه بودجه است که مشارکت  از منابع عمومی منظور از رانت در بودجه، سهمی

یا   ها هاي بودجه،  بوروکرات زینهدهندگان ه یا شکل بودجه،  سیاستمداران   کنندگان منابع عمومی یا تأمین  یعنی رأي دهندگان 

در فرآیندي (توافقی سرانه و غیر بودجه به طور خود  دهندگان منابع عمومی یا جهت  هاي فشار عمومی،گروه کنندگان منابع هزینه

یک از  هر شود که به گفته می) قانونی و غیر قانونی(جویی  نیز به اقداماتی رانت. کنند آن را برداشت و تصاحب می) غیر بازاري

،  ص 1384خضري، (بودجه را خود سرانه به سوي خود انتقال دهند  از منابع عمومی دهد تا سهمی هاي مذکور امکان می گروه

127.(  

  شهرداري 

است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران،  آبادي،  بهداشت شهر و  شهرداري مؤسسه مستقل و عمومی

این امور  است و مردم در ادارهشهر و به عنوان زیستگاهی مطلوب براي شهروندان تأسیس شدهتأمین رفاه و آسایش اهالی 

  ).29، ص 1382جمشیدزاده، (مستقیماً شرکت و دخالت دارند

 عوارض

عبارت از پول یا مال دیگري است که براي انجام خدمت معینی عوارض هاي مالی و شهرداري، در اصطالح دستگاه 

کنند و به نام عوارض شهرداري هی که دریافت میها وجوکنند، در مورد شهرداريا ادارات محلی پرداخت میبه دستگاه دولت ی

هاي شهر و توسعه معابر و رسد از قبیل تنظیف و تأمین آب و برق و ساختن خیابانشود و به مصارف امور شهري میخوانده می

  ).120، ص1345پیرنیا، (امثال آن

 تراکم فروش

این است که سقف مقرر در طرح جامع و طرح تفضیلی براي ساخت و سازها برداشته شود و   تراکم فروشی  ازمنظور 

کنند، اجازه ساخت و ساز فراتر از آنچه در طرح جامع و طرح تفضیلی شهر مقرر شده است، داده  به افرادي که پول پرداخت می

  ).1385بهشتی، ( شود

  پیشینه تحقیق

  رانت مروري بر پیشینه. 1

آدام اسمیت درآمد . ي مفهوم رانت به اقتصاددانان کالسیک، به ویژه آدام اسمیت و دیوید ریکاردو برمی گرددگذشته

سود به صاحبان سرمایه، به پاس به مخاطره گذاشتن سرمایه . سود، دستمزد و رانت: کردحاصل از هر فعالیت را سه قسمت می

، به پاس تالشی که در تولید کاال یا عرضه خدمتی داشته اند، تعلق می گیرد؛ آنچه که شان می رسد؛ دستمزد نیز به نیروي کار

                                                        
1  -Tullock (1967) 
2 -Krueger(1974) 
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در واقع از نظر اسمیت، رانت مازادي است که بعد از ).  Ross,1999(بعد از پرداخت سود و دستمزد می ماند رانت خواهد بود 

  .ماند باقی می –یعنی سرمایه و کار  –پرداخت سهم عوامل تولید 

داند که بیش از مقداري است که براي به  گیرد و آن را مازادي می ریکاردو نیز رانت را به همین مفهوم به کار می

وي این مفهوم را با مثال معروفش در مورد زمین به خوبی تبیین می ). Pearce, 1989(کارگیري یک عامل تولید الزم است 

. رفت یابد زمین هاي بیشتري زیر کشت خواهندبراي مواد غذایی افزایش میکند، موقعی که تقاضا ریکاردو استدالل می. کند

هاي جدیدي که زیر کشت می ها حاصلخیزي زمیناز آنجا که مقدار ثابتی زمین وجود دارد، قاعدتاً با زیر کشت رفتن زمین

اي نیز سود آور باشد، در این حاشیه هايکشت رفتن زمیناگر قیمت مواد غذایی آن قدر باال باشد که زیر. یابدروند کاهش می

شان اي قرار خواهند گرفت؛ یعنی قیمتی که آنها براي محصوالت غذاییهاي حاصلخیز در مزیت هزینهصورت صاحبان زمین

ي ریکاردو این مازاد درآمدي را که به دلیل کمبود زمین ها. کنند به مراتب باالتر از هزینه نهایی تولید خواهد بوددریافت می

در واقع، در اینجا نوعی کمیابی طبیعی به رانت دامن زده است، ). Walker, 1996(نامند حاصلخیز حاصل شده است، رانت می

 .داشتبه گونه اي که اگر کیفیت کلیه زمین ها یکسان می بود این مازادها نیز وجود نمی

آالت، استهالك ماشین(مستقیم تولید هاي دانست که بعد از پرداخت هزینهمارکس نیز رانت را مازادي می

ي خود را بر این اساس استوار کرد و این وي نظریه. گیردبه صاحبان سرمایه تعلق می) اولیهدستمزدهاي نیروي کار و مواد

  .داري برشمردمازاد را ویژگی اساسی نظام سرمایه

دانستند، یا ناشی از جوهره نظام سرمایه طبیعی میهاي ها را یا ناشی از کمیابیبنابراین، اقتصاددانان کالسیک رانت

  .رفتدرنگ از طریق سازوکار بازار از بین میشد بیاگر مازاد دیگري حاصل می. داري

شود که  ته میفاي گدر رویکرد نظریه انتخاب عمومی، رانت به درآمد حاصل از هر نوع امتیاز یا حقوق اقتصادي ویژه

دادن سیاستمداران، قانونگذاران یا مجریان  تأثیر قرار نفوذ به صورت قانونی از طریق تحت هاي همسود ذي افراد و گروه

اما از آنجا که . گیرند ها در دستور کار تحلیلی رویکرد مذکور قرار می آورند؛ یعنی بیشتر این نوع رانت به دست می) ها بوروکرات(

اخالقی براي  قانونی و حتی غیر ، فرا)ستانی، تهدید و نظایر آنها رشوهدهی و  رشوه(قانونی  هاي غیر توسل به ابزارها و کاربست

خواهد داشت  بر هاي خاص همان نتایجی را در گیري نوعی انتقال درآمدي به وسیله افراد و گروه کسب امتیازي  ویژه یا شکل

ند، پس آنچه که در این فرآیند کسب می آور به بار می) البیگري، تبلیغات سیاسی و مانند اینها(که توسل به ابزارهاي قانونی 

توانند به وسیله افراد و گروه هاي همسود خصوصی و نیز خود تنظیم کنندگان اقتصاد و  این رانت ها می. شود رانت خواهد بود

  .سیاستگذاران تحصیل شوند

  

  رانتانواع .2

شود می توان دامنه وسیعی از درآمدها را یافت که  بر اساس تعریف متعارفی که در متون درسی از رانت ارائه می

به طور خالصه اشاره شده ) 1(که در جدول می داند  زیرخان مشخص ترین آنها را شامل موارد . ویژگی رانت را داشته باشند

   :است
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  مروري بر انواع رانت - 1جدول 

  تعریف  نوع رانت

رانت 

  اقتصادي

هاي مواد اولیه، و  دستمزدها، هزینه(هاي مستقیم تولید  اضافه درآمدي است که بعد از پرداخت هزینه ،کیسیمازاد اقتصادي کال

آید که تولید کننده  بدین علت به وجود می) یا رانت اقتصادي(این مازاد تولیدي . گیرد به صاحبان دارایی تعلق می) استهالك ماشین آالت

  .اي متفاوت مطالبه کنده کنندگان مختلف قیمت قادر نیست از مصرف

رانت 

  انحصاري

هاي  انحصارات یا به صورت طبیعی و ناشی از صرفه. رانت انحصاري، همان سود انحصاري متعارف در اقتصاد مرسوم است

تر  پایینهاي  کننده اي را به خاطر هزینه سازد و تولید که این امر امکان ورود به یک صنعت را مشکل می –هاي تولیدند  مقیاس تکنولوژي

گان اقتصاد ایجاد می کنند هاي مصنوعی به وسیله تنظیم یا به صورت ساختگی و به دنبال ایجاد کمیابی - کند بر صنعت یا بازار مسلط می

دهد، یا با ایجاد محدودیت  ي مشخصی میکند و حق تعیین سطح تولید را به تولید کننده به عنوان مثال دولت در بازار مداخله می.شوند

  .کند از آنها حمایت می) محدودیت هاي وارداتی(هایی برسر ورود آزاد کاالها 

منبع رانت 

  طبیعی

هاي ماهیگیري، مراتع،  رانت هاي منبع طبیعی از یک طرف اشاره به این دارند که دسترسی آزاد به منابع طبیعی چون دریاچه

ي قرار خواهد  ها کلیت جامعه را در وضعیت بدتر ي اشتراکیژدبا ایجاد ترامعادن و نظایر اینها باعث تخصیص ناکاراي منابع خواهد شد و 

بنابراین حفظ یا . رویه را بگیرد ها و استفاده بی اشتراکی ژدينظر گرفتن حقوق مالکیت خصوصی جلوي ترا با در تواند لذا دولت می.داد

شود، بلکه پیش شرط سرمایه  ن نه تنها منجر به کارایی تخصیص میتر کردن آ یافته ها از طریق ایجاد حقوق مالکیت یا انعقاد ایجاد رانت

  .گذاري در بخش منابع طبیعی و نیز عامل رشد آن به شمار می آید

رانت 

  شومپیتري

این کار نیز به نوبه خود توانایی یافتن و استفاده . کنند هاي شومپیتري انگیزه استفاده کارآمد از منبعی کمیاب را ایجاد می رانت

، به این نام 1994این رانت ها متعاقب تحلیل شومپیتر از نوآوري در . کند اطالعات موجود یا ایجاد اطالعات کامالً جدید را فراهم می از

  .خوانده شده اند

رانت 

  فراگیري

یز بین نوآوري در واقع تما. توسعه معموالً نه به واسطه نوآوري بلکه به واسطه فراگیري است وري در کشورهاي در حال رشد بهره

هاي موجود است، بلکه مستلزم تطبیق آنها با شرایط  برداري از تکنولوژي فراگیري نه تنها مستلزم کپی. و فراگیري اغلب مشکل است

ري تواند در بردارنده مقادی به عبارت دیگر، فراگیري می. محلی و نیز داشتن مقادیر سرشاري از ذخیره سرمایه، نهادها و سایر امکانات است

 توسعه، بازارهاي در کشورهاي در حال. آمیز باشد تواند مخاطره فراگیري نیز همانند نوآوري مستلزم تالش است و می. زیادي نوآوري باشد

گذاري در  توسعه به حال خود گذاشته شوند، ممکن است سرمایه لذا اگر کارآفرینان کشورهاي در حال. بیمه و سرمایه معموالً ضعیف اند

برداري باال اما مخاطر  هاي جدید با بهره گذاري در تکنولوژي تر را بر سرمایه وري پایین اما امن هاي محلی شناخته شده با بهره تکنولوژي

  .)Ibid, p. 48. (آمیز ترجیح دهند

رانت نظارتی 

  و مدیریتی

از پرداخت سهم کارگران و عوامل هاي مدیریتی و نظارتی بر این ایده استوارند که سود، صرفاً پسماندي نیست که بعد  رانت

  .ماند، بلکه به میزان زیادي به کفایت مدیران و انضباط کارگران بستگی دارد تولید باقی می

رانت 

  اطالعاتی

دنیاي واقعی دنیاي اطالعات ناقص و نامتقارن . اصوالً بازارها زمانی خوب کار می کنند که اطالعات کامل وجود داشته باشند

هاي  رانت. گونه تالشی براي تعدیل یا حذف این نارسایی باید از نظر اجتماعی سودمند باشد و پاداش داده شود هر قاعدتاًپس . است

اگر کسب اطالعات بازدهی اضافی در بر . توانند انگیزه الزم را براي ایجاد و استفاده از کلیه اشکال اطالعات فراهم آورند اطالعاتی می

  .انگیزه الزم براي صرف وقت و تالش جهت کسب آنها نخواهد داشت نداشته باشد هیچ فردي

انتقاالت 

  سیاسی

  انتقاالت سیاسی) ح

توسعه بسیار رایج است، انتقاالتی است که از طریق سازوکار  هاي رانت، که به ویژه در کشورهاي در حال یکی دیگر از گونه

افتند، و بخشی نیز براي  شوند که در مسیر رشد و توسعه کارگر می یز توجیه میبخشی از این انتقاالت با این دستاو. گیرد سیاسی شکل می

انتظار بر . اینها همچنین می توانند به منظور حفظ مشروعیت تیم سیاسی شکل بگیرند. شوند حفظ ثبات و تعادل سیاسی سازماندهی می

بیشترین توانایی را در ایجاد مشکالت براي تیم سیاسی دارند، هایی که   این است که این انتقاالت بیشتر در جهت انتفاع افراد و گروه

  .سامان گیرند و هدایت شوند

 .)(Khan, 2000a, pp. 25-55 :مأخذ

 

  



٦ 
 

                تحقیق بانی نظريم

  نظام مدیریت شهري در کالن شهرها- 1

موضوعی مهم و  ها طی چند دهه اخیر به عنوان ریزي کالن شهرها، موضوع درآمدها و هزینه در سیستم بودجه

هاي اعمال مدیریت هدفمند  اي از محدودیت ها، مشکالت و آسیب پذیري این موضوع سهم عمده. چالشی مطرح گردیده است

الذکر، مواردي است که از ناحیه  ها و مشکالت فوقاز جمله محدودیت. و تأمین خدمات کیفی شهري را به وجود آورده است

گذاري  این امر به نوبه خود انجام سرمایه. نابع درآمدي کالن شهرها را ایجاد نموده استهاي م قوانین و مقررات، محدودیت

  .هاي مربوط به خدمات شهري را آسیب پذیر نموده است هاي عمرانی و هم چنین هزینه

ل اصوالً امر مدیریت و سازماندهی امور شهري به ویژه براي کالن شهرها به موضوع پیچیده و چند جانبه اي تبدی

سهم عمده این وضعیت مربوط به تغییر و تحوالتی است که در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر شهرداري، انواع و . شده است

ها و تغییرات مربوط به منابع  گیري هاي سطح ملی و محلی، جهت ها و ارگان اقسام وظائف و فعالیتها، نوع روابط با دیگر سازمان

  .صورت پذیرفته است... .هاو هزینه درآمدي و ترتیب و روال انجام

در حال حاضر مجموعه شرایط محیطی، اقتصادي و اجتماعی حاکم بر شهرها به ویژه کالن شهرها، تحوالت اساسی 

به عنوان مثال پهنه . ها را اجتناب پذیر نموده است یافته و به نوبه خود نیاز جدي به ایجاد تغییرات و اصالحات در شهرداري

تقاضا و انتظار براي توسعه کمی و ارتقاء  ؛ جمعیت آنها رشد فزاینده دارد؛تر شده است ن شهرها مستمراً گستردهشهرها و کال

اي بر عهده کالن شهرها  ملی و منطقه ،المللی ها و وظایف جدید بین مأموریت طرف شهروندان باالتر می رود؛کیفی خدمات از 

اي  هاي رونق و رکود دوره گردد و نهایتاً چالش ها منظور می  پرداخت به شهرداري ها براي ها و تخفیف معافیت گردد؛ واگذار می

نماید و نیز سهمی نه چندان کم از  ها و به ویزه کالن شهرها را تأمین می بخش ساختمان که سهم عمده درآمدهاي شهرداري

  .دارد هاي ذهنی مدیران را به خود مشغول می نگرانی

  ها و مشکالت مربوط به آن مدیریتی شهرداري جایگاه بودجه در نظام - 2

ها،  با گذشت نزدیک به یک قرن از وضع قوانین مربوط به بلدیه و با وجود گستردگی وظایف و عملیات شهرداري

شود، امور مالی  توان بسیاري از مسائل را بر شمرد که حتی در میان متخصصان امور شهري به آن کم توجهی می هنوز هم می

  .ها مثال بارز چنین سخنی است شهرداري

ها  ها، همواره پاشنه آشیل شهرداري ها و مسائل مربوط به حسابداري و حسابرسی آن مدیریت امور مالی شهرداري

ها بنگاهی با گردش مالی زیاد و حتی حیف و  که شهرداري این تصور در اذهان عمومی به نحوي که هم اکنون به. بوده است

ها نیز به دلیل توان محدود کارشناس کمتر به فکر نظم و نسق  شهرداري. ادي است دامن زده استحساب اقتص هاي بی میل

ها بوده است، وجود  هاي شهري و منابع محدودي که در دسترس آن نیازهاي نامحدود سازمان. اند دادن امور مالی خود بوده

  .کند بودجه را اجتناب پذیر می

بندي نیازها و  لویتوریزي در ا ها عدم قابلیت روش موجود بودجه ر شهرداريریزي د مشکل اساسی دیگر در بودجه 

ها کمتر  شود لیکن تنظیم بودجه در شهرداري اي خوانده می ها برنامه ریزي در شهرداري گر چه بودجه. هاي شهر است ضرورت

شود و بدتر آن که  بندي نمی لویتوه اها به هیچ وجه در بودج ریزي شده است، یعنی مسائل و نیازهاي شهر و شهرداري برنامه

بندي نیازها بر اساس آمار و اطالعات دقیق، علت  لویتوشود نه ا هاي شهرداران در بودجه مراعات می در اکثر موارد گرایش

اي که در اکثر شهرداري پیشنهاد  در واقع بودجه. هاست چنین نقصی در عدم تخصص در امور مالی و حسابداري در شهرداري

اي تنظیم شده و مصوبه هم گرفته است اما چند ماه  شود بودجه این رو گاه مشاهده می شود حکم رفع تکلیف را دارد و از می

شود و گاه هنوز چند ماهی از سال نگذشته است که  بینی نشده است اجرا می پس از تصویب پروژه جدیدي که در بودجه پیش

ریزي دقیقی بر اساس مطالعات و  دهد که برنامه ها همه نشان می این .گردد جه میهاي بودجه با کسري اعتبار موا برخی ردیف

  ).3، ص 1385ابریشم، (گیرد ها صورت نمی لویتوتشخیص ا
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اي را در عهده سازمانی  در بودجه وجود داشته باشد یا بتوان هر وظیفه  در واقع، جایی که امکان گنجاندن هر اقدامی

ها و وظایفی جدید در حیطه  هاي خاص نیز وجود دارد که از طریق گنجاندن برنامه براي افراد و گروه این امکان  درآورد، همواره

هاي مورد نظر خود انتقال دهند، یعنی در واقع  هایی از بودجه را به طور خودسرانه و توافق نشده به سوي گزینه سهم ،وظایف

، 1384خضري، (هاي خاص به سهولت وجود دارد براي افراد و گروه بودجه هایی از منابع عمومی امکان به تصرف درآوردن سهم

وظیفه دیگر از وظایف دولتی را به عهده گرفته و به  23نمایند تا  ها خود را آماده می پس در حالی که شهرداري). 233ص 

اي  ی همراه است به گونههاي فراوان ها با چالش نویسی در شهرداري مجموعه گسترده عملکردي خود بیافزایند بودجه و بودجه

ریزي در کشورها  که نهادهاي بین المللی همچون صندوق بین المللی پول متولی یکسان سازي و کارآمد نمودن شیوه بودجه

  ). 8، ص1385ابریشم، (گردیده اند 

کاالها و ) اي یا قیمت سایه( ها بر اساس هزینه اجتماعی تمام شده ریزي مطلوب، تخصیص اعتبار به سازمان بودجه در

به عالوه، تخصیص اعتبارات نیز به . گیرد صورت می) یا قرار است عرضه شود( شود ها عرضه می خدماتی که به وسیله دستگاه

ها حاکی  اما بررسی. یابد ها اختصاص می ها به آن هاي پیشرفت کار به وسیله دستگاه صورت تدریجی و بر اساس ارائه گزارش

هاي جاري و  هاي عمرانی، در اغلب موارد تخصیص اعتبارات به فعالیت جز در مورد برخی طرح این اند که در کشور به از

شود و انطباق  هاي راجع به پیشرفت کار و صرفاً بر پایه اعالم نیازهاي مدیریتی انجام می هاي عمرانی فارغ از گزارش طرح

  ). 232، ص 1384خضري، (ن استي اجرایی ناممکها ها و زمان بندي ولویتها با ا هاي پرداخت جریان

دهند پس نقش  ها وظایف مجلس در قبال دولت را انجام می شهر براي شهرداري آن جایی که شوراهاي اسالمی از

دهد که در دوره اول شوراها که مشارکت  مطالعات انجام شده نشان می. باشد ها یک مسئله حیاتی می ها براي شهرداري آن

صورت گرفته بود، عمده اعضاي شورا بر لزوم همکاري و حضور مردم در شورا در قالب  تري براي انتخاب اعضا بیش

هاي شورا اجماع داشتند، اما در دوره دوم که کاهش مشارکت صورت گرفته بود، اعضاي منتخب بر خالف دوره اول،  کمسیون

آن چه براي اعضاي شورا اهمیت بیشتري در دوره دوم . دیدند براي حضور مردم در جلسات شورا و همکاري با آن نمی لزومی

شود تا مردم عادي از جریان تصمیم  این راه کارها موجب می  داشت، استفاده از راه کارهاي بوروکراتیک براي تحقق اهداف بود،

و تفاوتی مردم موجب کاهش نظارت بر شورا شده و در انحراف شورا از وظایف قانونی خود  بی. ها حذف شوند گیري در شورا

و انتخابات شهرداران  بررسی طرح اصالح قانون انتخابات شوراهاي اسالمی. باشد جویی فردي مؤثر می افزایش انگیزه براي رانت

شهردار در  -بین شورا  ما  ي آن است که مشکل انتخاب شهردار توسط شورا و روابط فیدهنده در مجلس شوراي اسالمی، نشان

ها و نهادهاي دیگر در انتخاب شهردار، اختالفات داخلی  کم تجربگی شوراها، دخالت سازمان .سایر شهرها نیز وجود داشته است

ي اعضاي شوراها و ارجح دانستن منافع فردي بر منافع جمعی از دیگر موارد قابل مبتنی بر قومیت گرایی، نگرش فردگرایانه

  ).58-57، صص 1384ازکیا، (این مورد است ذکر در

رویکرد  مصوب گردیده از یکسو، و 1343ها که در سال  اساسی در قوانین و مقررات شهرداريعدم انجام اصالحات 

ها که زمانی براي اجتناب از کار عظیم بودجه نویسی ابداع گردید  ریزي افزایشی در شهرداري عملگرایانه به روش بودجه

  .ابداري آن پدید آورده استها و همچنین ساختار حس مشکالت فراوانی را در نظام مدیریت مالی شهرداري

ریزي، عدم گزارش  ي خود، نفوذ در فرآیند بودجههاي مناطق مختلف براي افزایش بودجه تالش و البیگري شهرداري

هاي خاص، عدم شفافیت تخصیص اعتبارات به  هایی از منابع بودجه توسط افراد و گروه کار پیشرفت کار، تصرف سهم

  . ها رانت جویانه باشد شود مدیریت امور مالی در شهرداري هاي جاري همگی عواملی هستند که باعث می فعالیت

  گیري رانت  هاي شکل زمینه - 3

  در کدهاي درآمدي بودجهگیري رانت  اي شکله زمینه - 1- 3

ي گذشته با افت شدید سهم دولت و به همین نسبت افزایش ایران طی دو دهه ي شهري درروند تأمین مالی توسعه

تر و به ویژه در کالن شهرها شکلی بسیار  این روند در شهرهاي بزرگ .دولتی مواجه بوده است سهم بخش خصوصی و غیر
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وري و عایدي مالیاتی ها از بعد بهره هاي درآمدي شهرداري شود تا سیستم سایر عواملی که باعث می .استگسترده داشته 

  .)1379وزارت کشور، ( مشکل داشته باشد، به قرار زیر است

هاي جدي در وصول درآمد توسط مسئوالن  ها و عدم پیگري وجود نیروهاي ناکارآمد و غیر تخصصی در شهرداري -1

  .و محلی ها به خاطر مالحظات بومی درآمد در برخی از شهرداريواحدهاي 

هاي وصول  عدم وجود انگیزه براي وصول به موقع عوارض به دلیل استفاده از نیروهاي کارگري و موقت در بخش -2

  .عوارض

یق از طر...) .کسب، نوسازي، اتومبیل و(عدم توجیه اقتصادي وصول بدهی اکثر مستکفین از پرداخت عوارض-3

  .مستقر در شهرداري 77ي اجراي ثبت پس از صدور رأي کمسیون ماده

افزایش تقاضاي مؤدیان براي پرداخت بدهی به صورت اقساط به دلیل عدم برقراري کارمزد بانکی براي مطالبات  -4

  .شود و در نتیجه کاهش درآمد واقعی بر اثر روند افزایش تورم ها که به اقساط پرداخت می شهرداري

ها در زمانی که آراء صادره منجر به  ي صد شهرداريهاي ماده عدم وجود ضمانت اجرایی براي آراي کمیسیون -5

  .شود اخذ جریمه می

ها در وصول  ي از دستگاهوجود ابزارهاي کافی براي وصول برخی از درآمدها و وابستگی به همکاري بسیار عدم - 6

  ). 36-35، ص ص1384قادري، (درآمدها 

شود که کوچک سازي دولت تنها راه کاهش تولید رانت در جامعه محسوب  ي مرسوم اقتصادي، گفته میالگو در

ترین ابزار سیاستی کوچک سازي  ها به عنوان مهم بر همین اساس بود که کاهش حجم بودجه دولت در همه عرصه. گردد می

هاي اقتصادي با  یر مشارکتی عمالً در بسیاري از عرصهها در شرایط الگوهاي توسعه غ این سیاست اعمال. رفت دولت به شمار می

  .شکست روبه رو شد

هاي مختلف روبه رو  هاي ساختاري در وضع عوارض و مالیات در شرایطی که مدیریت شهري با موانع و محدودیت

. دهند ور کار قرار میاین رانت را در دست هاي شهري و بهره مندي از است، مدیران شهري عمالً اعطاي مجوزهاي رانتی به زمین

هایی است که در آن بر خالف نظر بسیاري از اقتصاددانان نئوکالسیک، کاهش بدین ترتیب، عرصه مدیریت شهري از عرصه

هاي جدید توسعه تئوري. تواند منجر به کاهش تولید رانت و افزایش کارائی اقتصادي شودحجم دولت در هر شرایطی، نمی

حاکمیت الگوي توسعه غیرمشارکتی در عمل منجر به تولید بیشتر   سازي دولت در شرایطکه کوچک این نکته تأکید دارند بر

توان در عواملی همچون  ي غیر مشارکتی را می این الگوي توسعه  شود تبلوررانت و افزایش نهادین ناکارآمدي اقتصادي می

  .فقدان نهادهاي مدنی قدرتمند دانست فقدان آگاهی اجتماعی و طبقاتی، ضعف سازماندهی اقشار اجتماعی و

  در بخش درآمدي ارایه الگو - 1- 1- 3

هاي دولت به  موجب قطع کمک 1370سازي دولت در اوایل دهه ي  اجراي سیاست تعدیل اقتصادي و کوچک

تحلیل . شدها به درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم  آوري شهرداري پیامد این امر روي. شهرداري کالن شهرهاي کشور گردید

استمرار . دهد که فروش مازاد تراکم را می توان به مثابه توزیع رانت اقتصادي در نظر گرفت اقتصاد ساسی این پدیده نشان می

پایداري این . فروش تراکم دستگاه مدیریت شهري را تبدیل به الگویی ساخت که در متون توسعه به دولت رانتیر معروف است

نتیجه این امر فقدان قدرت مدیریت شهري . اهش شدید قدرت مدیریت شهري در اداره شهر شدالگو در طول زمان موجب ک

  .در قطع فروش مجوز مازاد تراکم در فرآیندي طبیعی بوده است

علل پایداري و استمرار سیاست   )sach,1991( می توان با استفاده از الگوهاي تولید رانت و با پیروي از مطالعه

  :توان به سه دسته تقسیم کردکاران این عرصه را می  اندربدین منظور دست. ها تبیین کردشهرداري تولید رانت از طرف

) سهو  برندآنانی که از رانت بهره می) ؛ دو)دستگاه شهرداري(کننده رانت  مدیریت نهاد بخش عمومی تولید) یک

  .بینندآنانی که از رانت زیان می
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دستگاه مدیریتی با اعطاي مجوزهاي کسب رانت به برخی از افراد، درصدي از این شود که در این شرایط فرض می

شود که دستگاه مدیریتی بین دو شق کسب در این حالت فرض می. دهدرانت را به عنوان کسب درآمد به خود اختصاص می

تابع مطلوبیت نهاد مدیریت شهري  توانبا فروض پیش گفته، می. درآمد از طریق رانت و کسب درآمد از سایر منابع مخیر است

  :را بدین صورت بیان کرد

)3-1                                              (  YYRRuE ).().()(    

  :شوندمتغیرهاي معادله مذکور به این صورت تعریف می

)(UE :مطلوبیت نهاد مدیریت شهري  

R :حاصل از تولید رانت درآمد  

Y :سایر منابع درآمدي  

)(Y  :احتمال حمایت عمومی از نهاد مدیریتی، در صورت اتکا به سایر منابع درآمدي  

)(R  :احتمال حمایت عمومی از نهاد مدیریتی، در صورت اتکا به منابع رانتی  

آنچه که . معادله، مطلوبیت نهاد مدیریتی، میانگین وزنی از مجموع درآمدهاي رانتی و غیر رانتی استبر اساس این 

  .دهدنشان می هاي مختلف کسب درآمد است که خود را در تابع در این میان اهمیت دارد، مقدار حمایت عمومی از شیوه

نش شدیدتري را در مقابل مسئله تولید رانت نشان دهد، مقدار تولید رانت بر این اساس، هر چقدر افکار عمومی واک

  .یابدکاهش می

ي غالب اجتماعی نیست و ي رانت جویی روحیهدر واقع در جوامعی که شفافیت اطالعاتی کافی وجود دارد، روحیه

لذا هر گونه . یجاد شده، هستندي مردم داراي آگاهی، سازماندهی و حساسیت الزم نسبت به رانت هاي ادر مجموع عامه

ي این امر کنترل و محدود سیاست مبتنی بر افزایش رانت، نهاد مدیریتی را با فشارهاي اجتماعی مواجه خواهد کرد و نتیجه

  .شدن تولید رانت است

در واقع، در جوامعی که رانت جویی توده وار حاکم است، آگاهی، حساسیت عمومی و خواست عمومی براي کاهش 

. رسند در این شرایط، هزینه هاي سیاسی و اجتماعی تولید رانت براي نهاد مدیریتی نیز به حداقل می. رسد انت به حداقل میر

  .الوصول است در این حالت بدیهی است که انتخاب عقالنی براي نظام مدیریتی، اتکا به منابع رانتی سهل

  :توان بدین صورت تعریف کردرا می –یعنی حمایت افکار عمومی از دستگاه مدیریتی  - به زبان ریاضی ، 

  

                      )3-2     (                                                            ),( YSB                                                                

 .هاي مختلف کسب درآمد دستگاه مدیریتی واکنش نشان می دهند بر اساس این تابع، افکار عمومی نسبت به شیوه

همچنین  .را کسب کند R، درآمدي برابر Sشود که دستگاه مدیریت شهري با ایجاد رانتی به مقدار در این فرآیند فرض می

بر این اساس، حمایت و یا . کسب کند Yتواند با وضع مالیات و عوارض مقدار درآمدي به میزان دستگاه مدیریت شهري می

 Sنسبت به  اگر کشش و حساسیت تابع . است Sو  Yعدم حمایت مردم از دستگاه مدیریت شهري وابسته به دو عنصر 

در مقابل، اگر جامعه . بیند باال باشد، دستگاه مدیریتی با تولید رانت، خود را در معرض فشارهاي اجتماعی و سیاسی می

و ) کم کشش باشد Sنسبت به  تابع ( مناسب نداشته باشد هاي حساسیت و توان کافی را براي نشان دادن عکس العمل

باشد، نهاد مدیریت شهري تولید ) Y(باالتر از سایر منابع درآمدي  - Rیعنی  –همچنین مقدار درآمد رانتی نهاد مدیریتی 

هاي  این امر موجبات تقویت هر چه بیشتر قدرت سیاسی و اجتماعی گروه. دهد صورتی مستمر و پایدار ادامه می رانت را به

جویان و کاهش هر چه بیشتر سهم نهاد  نتیجه این مسئله، افزایش هر چه بیشتر سهم رانت. کند منتفع از رانت را فراهم می

هاي شهري هر  دستگاه مدیریت شهري با اعطاي مجوز رانتی به زمیندر این حالت . مدیریت شهري از رانت تولید شده است

شود، که نتیجه آن بروز عدم تعادل بخشی در  روز موجب افزایش منافع اقشار رانت جویی فعال در عرصه مستغالت شهري می

  .کل اقتصاد است
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در . یی استها راراي ویژگید –به خصوص امالك و مستغالت  –باید در نظر داشت که بازار کاالها و خدمات شهري 

در واقع . این عرصه حجم اعطاي مجوز و خریداري آن به وسیله اقشار مختلف، وابستگی مستقیمی به وضعیت بازار مسکن دارد

کند که بتواند با فروش ابنیه ساخته شده، درآمد رانتی را به خریدار مجوز رانت زمین در صورتی این مجوز را خریداري می

جویان و همچنین حجم رانت حال در صورت کاهش قیمت این مجوز، بدیهی است که هر روز بر شمار رانت. دست آورد

توان سود منتفع شوندگان از رانت را بدین صورت تعریف در چنین شرایطی می. شودخریداري شده به وسیله هر فرد، اضافه می

  :کرد

)3(  

  

: h؛ قیمت فروش زیر بناي حاصل از مجوزاضافه تراکم: hP؛ سود منتفع شوندگان از رانت: i :در این معادله

  و  هزینه ساخت بنا: ch؛ )شودرانتی نصیب شهرداري میبه صورت درآمد ( هزینه خرید اضافه تراکم: R؛ مساحت اضافه تراکم

iP :مند شوداحتمال اینکه فرد از تولید رانت بهره  

مساوي مساحت فروش مازاد تراکم ، ضربدر درصدي از قیمت فروش مسکن در نظر گرفته شود، معادله  Rحال اگر 

  :شودبدین صورت بازنویسی می) 3(

)4                    (  chhPi h  )1(.   

بدیهی است که با کاهش . نسبت قیمت فروش تراکم به قیمت فروش زیر بناي ساخته شده است در این معادله 

جویان در بازار نیز اضافه گردد و بنابراین بدیهی است که بر تعداد رانتمی گیران افزوده بر حجم سود رانت هر چه بیشتر 

شود که با اعطاي مجوزهاي رانتی به مستغالت شهري و در نتیجه افزایش تولید  به این ترتیب دور باطلی ایجاد می. خواهد شد

خه در طول زمان مانع افزایش هزینه کسب این چر. یابد شدگان از رانت افزایش می مند رانت، قدرت سیاسی و اقتصادي بهره

نتیجه این فرایند، . خواهد شد) که در قالب هزینه خرید مجوز تراکم به شهرداري پرداخت می گردد(رانت به وسیله این گروه 

. ه خواهد شددافزو –جویان  و یا به عبارت بهتر، رانت –مند شوندگان از رانت  آن است که به مرور زمان بر تعداد افراد گروه بهره

  .پیامد این روند افزایش وابستگی و کاهش قدرت مدیریت شهري براي افزایش قیمت فروش تراکم و یا قطع آن خواهد بود

  ايهزینه گیري رانت در کدهاي  هاي شکل زمینه - 2- 3

بیشتر در سطح  هاي ایجاد تقاضاي جدید براي هزینه  ها، خود موجب اتکاء درآمدهاي ناپایدار فوق براي انجام هزینه

فیزیکی شهر به  –ین ترتیب است که فروش مازاد تراکم ساختمانی یعنی فروش فضاي کالبدي دمکانیزم عمل ب. شود شهر می

افزایش  ،هاي تفضیلی و تجدید نظر باشد تخصصی و طبقات و ارتفاعات مجاز طرح – ترتیبی که مازاد بر استانداردهاي علمی

این امر به نوبه خود تقاضا براي افزایش    .ارد را در محالت و نواحی شهري همراه خواهد داشتتراکم جمعیت مازاد بر استاند

 این ترتیب فرآیند  با. ایجاب خواهد کرد  هاي باز هم بیشتر را به صورت چرخه تکراري خدمات مختلف شهري و انجام هزینه

ها و  شکل زیر چرخه تکراري رابطه علت و معلولی هزینه. یابد ایجاد نقاط ضعف جدید و انتقال به شاخه هزینه جریان می 

  .دهد درآمدهاي ناپایدار و افزایش نقاط ضعف در شاخه هزینه را نشان می

ih PchRhPi  )]([
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این سؤال . ها بر مدیریت و سازماندهی امور شهري اثر گذاري قابل توجه دارند هر دو شاخه درآمد و هزینه شهرداري

آیا سطح تقاضاي باال و روز افزون درآمدها تا چه میزان ناشی از فشار تقاضاي هزینه و "اساسی مدیریتی قابل بررسی است که 

به عبارت دیگر تا چه میزان امکان کاهش و یا سازماندهی سطح تقاضا در شاخه "یا به طور کلی عملکرد شاخه هزینه است؟ 

ها همراه با  روال و عملکرد هزینه در شهرداريدرآمد، با کمک مدیریت شاخه هزینه وجود دارد؟ بدون تردید هر گاه سیستم، 

هاي عمرانی و ارائه خدمات شهري و اداري با قیمت تمام شده  از جمله این که اجراي طرح( وري مناسب باشد کارائی و بهره

  . ، فشار مازاد تقاضا بر شاخه درآمد محدود خواهد شد)قابل صورت پذیرد

هاي  هاي حاکم بر نحوه حسابداري و ثبت هزینه ز قوانین و دستور العملهاي ناشی ا با توجه به شرایط و محدودیت

هاي ثابت و جاري و  هاي مرتبط با دارایی شود که جمع اقالم در هر سر فصل هزینه و حتی حساب شهرداري، مالحظه می

  ). 22-21، ص ص 1383محمودزاده، .(مدت در حد زیادي از واقعیت دور است مدت و بلند هاي کوتاه بدهی

هاست  ایجاد تأخیر در اتمام به موقع آن  ها، هاي عمرانی شهرداري گذار بر کارائی هزینه طرح هاي اثر از مهمترین مؤلفه

ها و هم چنین کمیت عملیات و  ها و پروژه یکی از مهمترین دالئل، موضوع زیاد بودن طرح. که دالئل مختلف و متنوع دارد

تمام  سال بعد طرح و پروژه نیمه 8- 7ترتیبی که معموالً شهرداري هر سال حداقل تا  هاست، به مشخصات مازاد بر نیاز آن

به عبارت دیگر صورت مسئله مطرح، . گردد ایجاد محدودیت شدید در تأمین منابع مالی کافی می این امر باعث  .خواهد داشت

  .هاست ها و پروژه دالئل تأخیر در اتمام طرحها بوده که از مهمترین  ها و پروژه مالی طرح –عدم تعادل در تراز فیزیکی 

هاي سرمایه گذاري با کیفیت  هاي سرمایه گذاري غیر اقتصادي و بدون توجیه اجتماعی، تدارك پروژه اجراي پروژه

ها،  پروژهبرداري زیر ظرفیت از  ها و بهره برداري از پروژه شدن مدت زمان بهره تمام، طوالنی هاي نیمه پایین، گسترش پروژه

، ص ص 1384خضري، (باشد گذار می هاي سرمایه هایی به دنبال دارد که به خاطر عدم شفافیت تخصیص اعتبار به طرح هزینه

انرژي و اي و تراکم و تمرکز بخش عمده  هاي پروژه عدم رعایت اصول منطقی حاکم بر فرآیند طراحی ساخت ).233-234

هاي بالقوه موجود شده  برداري از امکانات و توان رفتن و عدم بهره خاص، باعث هدر در یک فعالیت امکانات سازمان و صرف آن

سازمانی به دقت  سازمانی و برون ها به لحاظ تشکیالتی و مالی مشخص نیست و ارتباطات درون است، همچنین جایگاه مدیریت

  ).70، ص 1380رهنما، (تعریف نشده اند 

ها از کارایی الزم  اي طرح مالحظات خاص سیاسی در هدفگذاري اعتبارات سرمایهجویی و  در  واقع به واسطه رانت

ها  گذاري این گونه سرمایه جویی همراه با طلبی و رانت برخوردار نیست و بخشی از اعتبارات عمرانی به خاطر فرصت

  ).234، ص 1384خضري، (است

گیران سیاسی  شود و بالطبع تصمیم اي خلق می گیري اجرایی، اطالعات تازه از طرف دیگر به دنبال هر تصمیم 

این اطالعات دسترسی دارند و در نتیجه در تصمیمات اجرایی از یک نوع عدم تقارن اطالعات نسبت به   سریعتر از افراد دیگر به

صمیمات داراي هر تصمیم اجرایی پیامدهاي اقتصادي به دنبال دارد که دسترسی و اطالع سریعتر از آن ت. برند سایرین بهره می

                 

فروش مازاد 

تراکم ساختمانی

                      

تراکم بیشتر 

جمعیت شهري

                 

افزایش تقاضاي 

خدمات شهري

لزوم                   

سرمایه گذاري 

افزون تر

                     

نیاز به انجام 

هزینه بیشتر

           
           

نیاز به درآمد 

زیادتر
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احداث کند کسانی .. .اي از شهر پل، پارك، بزرگراه و گیرد در منطقه زمانی که شهرداري تصمیم می. ارزش اقتصادي خواهد بود

و به  هاي اطراف آن راخریداري کرده و سپس به چند برابر قیمت بفروشند توانند زمین این تصمیم مطلع شوند می که زودتر از

ان سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریعتر به تصمیمات اجرایی از اطالعاتی برخوردارند که عموم مردم عبارت دیگر کارگزار

  .)55، ص 1373میدري،(باشند و همین امر به منزله رانتی براي کارگزاران سیاسی است و کارگزاران اقتصادي فاقد آن می

یت خاص خودشان امتیاز و مطلوبیتی را براي صاحبان هاي عمرانی به خاطر موقع براي مثال، اراضی در اطراف پروژه

کنند و مثالً ضرورتی ندارد که  ایشان در کاربرد سرمایه اضافی ثابت صرفه جویی می  آورند که به موجب آن، خود فراهم می

ایجاد  یژه خود را نیزاین موقعیت اجتماعی البته رانت و  .ایجاد کنند تا جذب مشتري کنند  هاي باالتر موقعیت خاصی را با هزینه

، هاي خود دارد گذاري باالتر از قیمت متوسط را براي زمین این خاطر که مالک زمین قدرت قیمت تواند به این رانت می  کند، می

  اینکه( اي از نحوه واگذاري آن به پیمانکاران همچنین فرآیند اجراي یک طرح سرمایه).  367، ص 1373رئیس دانا، (ایجاد شود 

، بررسی وضعیت پیمانکاران، فرآیند )طرح به پیمانکار خاصی واگذار شود یا پیمانکار آن در فرآیند مناقصه آزاد گزینش شودآیا 

) هاي پورسانت( تصویب مناقصه و عقد قرارداد گرفته تا تأیید مراحل انجام طرح و انطباق آن با مفاد قرارداد در بردارنده منافع

نهادي که تصمیمات مربوط به هدفگذاري اعتبارات  –این امر در ترکیب با محیط سیاسی   .زیادي براي متولیان آن است

ها را در معرض  یابند، آن ها تخصیص می این اعتبارات از طریق آن شوند و نیز فرایندهایی که اي در داخل آن گرفته می سرمایه

  ).237- 236ص ، ص 1384خضري، (دهد هاي زیادي قرار می ها و فرصت طلبی استفادهءسو

  در بخش هزینه اي ارائه الگو- 1- 2- 3

اداره و عملکرد آن ) خود کفا(به صورت خودگردان اي غیر دولتی اما عمومی از آنجایی که شهرداري به عنوان مؤسسه

بخش . شود، بودجه و تخصیص اعتبارات آن از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد توسط دولت کنترل می

ایجاد  هاي مصوب و اصالحی در هر سال ایجاد و بخشی از آن نیز در قالب بودجه هاي قبل ها در سال از اموال شهرداري اي عمده

  . شده و دائماً رو به افزایش است

ها با  ي هر سازمانی یا مؤسسه عمدتاً بر اساس مقایسه عملکرد نهائی درآمدها و هزینهاصوالً سنجش و ارزیابی بودجه

تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و انطباق  نتایج مقایسات ارقام مصوب و عملکرد می. پذیرد مربوط صورت می ارقام مصوب

ي بنابراین در رابطه باال به جاي تفاوت در بودجه.ها مورد ارزیابی و علت یابی قرار گیرد ارقام عملکرد با مصوب و یا اختالف آن

شود زیرا تفریغ بودجه، آخرین مرحله بودجه  ي مصوب و تفریغ بودجه استفاده میبودجهمصوب هر سال با سال قبل از تفاوت 

یابد، تفربغ بودجه شهرداري با نحوه تنظیم صورت جامعی از  شهرداري است که پس از خاتمه کار اجراي بودجه ضرورت  می

  .)25، ص 1383محمودزاده،(دارد ها و گزارش مالی مورد نیاز شوراي شهر ارتباط مستقیم درآمد و هزینه شهرداري

معیار زیر براي ارزیابی میزان رانت  ،ها و با الهام از معیار معرفی شده بنابراین با توجه به ساختار درونی شهرداري

شود ها در نظر گرفته می ي شهرداريجویی در بودجه:  

  

)3-2(  

  

                                                                                                                                                                                           

itB iاي ي مصوب براي کد هزینهبودجه: )( itS؛ tدر سال  براي کد ) عملکرد بودجه( بودجه گزارش تفریغ:  )(

  تعداد کدهاي هزینه اي: nو  tکننده در سال  شاخص قیمت مصرف:  tCPI؛  tدر سال  iاي  هزینه

اند صورت رابطه بر عدد  به کار گرفته) 1989(و کتس و روزنبرگ) 1384(این رابطه نیز مانند معیاري که خضري  در

همچنین خضري در کتاب خود . ي شودتقسیم شده است تا از احتساب مضاعف ناشی از کاربرد عالمت قدر مطلق جلوگیر 2

دهد که از هر یک ریالی که از طریق  یعنی نشان می ؛گیرد کشور در نظر می جویی را به صورت درصدي از بودجه عمومی رانت

هاي رانت جویانه بوده  تواند ناشی از فعالیت ریزي دولتی در اقتصاد تزریق شده است، چه مقدارش بالقوه می فرآیند بودجه

t
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،RRاز طرف دیگر خضري از دو معیار .باشد   استفاده کرده است کهR این فرض محاسبه شده است که افزایش ده  با

هاي  هاي رانت جویانه دستگاه گیرد در نتیجه فعالیت هاي دولتی که در هر سال صورت می درصدي در سهم بودجه دستگاه

این   .این فرض در نظر گرفته نشده است  Rدر محاسبه ). یعنی با حذف نسبی تورم محاسبه گردیده است(اجرایی نبوده است

واقع تا چه میزان مناسب و کافی ه ها ب و افزایش مستمر قیمت  هاي شهرداري تحت شرایط تورمی موضوع که روند انجام هزینه

هاي جاري مربوط به  بایست عامل تورم را از قیمت سازي موضوع می براي شفاف. ستقابل بررسی و تجزیه و تحلیل ا ؛است

ا اینج  در معیاري که. هاي ثابت مورد بررسی قرار داد ها را به قیمت به عبارت دیگر الزم است ارقام هزینه .ها حذف نمود هزینه

 CPIکاري، رابطه بر  باره رم و همچنین  پرهیز از دوگرفتن عامل تو جویی در صورت در نظر ي رانتبراي محاسبه شود ارائه می

جویی به صورت  همچنین رانت. بودجه حذف شود غها بر تفاوت بودجه مصوب و تفری شود تا اثر افزایش قیمت تقسیم می

  .شود ي مصوب در نظر گرفته میدرصدي از بودجه

  :و رانت 3کاراییارتباط  - 4

یا گیري کارایی واحدهاي تولیدي شود اندازهاي به آن میمهمی که در ادبیات اقتصادي توجه ویژهیکی از مسائل 

در مفهوم جدید کارایی به مفهوم تلف نکردن منابع،  .کندکارایی در کاهش اتالف منابع موجود، اهمیت پیدا می .خدماتی است

فارل، ( باشدبرداري صحیح از منابع میرهو مرتبط با به معطوف به حداکثر ساختن نتیجه توسط سازمان یا نهاد اقتصادي

                       :مشخص شده است) 2(انواع کارایی در جدول  .)1957

  انواع کارایی - 2جدول

  تعریف  نام کارایی

کارایی 

  )تکنیکی(4فنی

 باشدکار گرفته شده میهاي بهدست آوردن حداکثر خروجی، از یک مجموعه وروديمنعکس کننده توانایی یک بنگاه در به

  .)1379امامی میبدي، (

  .  ها در نسبت بهینه با توجه به قیمت و تکنولوژي تولید استمنعکس کننده توانایی یک بنگاه براي استفاده از ورودي  5کارایی تخصیصی

کارایی 

  )هزینه(6اقتصادي

یعنی اگر بنگاهی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تخصیصی کامالً کارا . باشدترکیبی از کارایی فنی و کارایی تخصیصی می

  . باشد، داراي کارایی اقتصادي است

توان کارایی صنایع با استفاده از معیار کارایی ساختاري می. آیددست میهاي آن صنعت بهاز متوسط وزنی کارایی بنگاه  7کارایی ساختاري

  . مقایسه کردمختلف با محصوالت متفاوت را 

اگر میزان . پذیر استامکان 9و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس 8ها در حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاسگیري کاراییندازها  کارایی مقیاس

اه کارایی تکنیکی با اطالعات یکسان از دو روش بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس متفاوت باشد حاکی از این است که بنگ

-به "کارایی درمقیاس بهینه"آن واحد به  "کارایی مشاهده شده"کارایی مقیاس یک واحد از نسبت . یا مؤسسه، ناکارایی مقیاس دارد

  .باشدهدف از این کارایی تولید در مقیاس بهینه می. آیددست می

 نگارنده: مأخذ

  

جهت بودن انجام اثربخشی میزان هم. شوداشتباه می "وريبهره"و  "اثربخشی"مفهوم کارایی معموالً با دو واژه 

هدف را بیان ) تکمیل( درجه دستیابی دهد به عبارت دیگرشده براي آن نشان می هاي یک سازمان را با اهداف تعیینفعالیت

. ابع در ارتباط استاز من زیرا اثربخشی با عملکرد و کارایی استفاده. وري ترکیبی از اثربخشی و کارایی استدارد، اما بهرهمی

  )Mali, 1978(.صورت زیر بیان گردیده استوري بهاین مفاهیم در تعریف بهره

                                                        
3 Efficiency 
4 Technical Efficiency 
5 Allocative Efficiency 
6 Economic Efficiency 
7 Structural Efficiency 
8 Constant Returnes to Scale 
9 Variable Return to Scale 
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هاي کارایی می  همچنین در تحلیل .امکان پذیر است 11محورستاندهو  10محورنهادهطریق گیري کارایی از دو اندازه

  :استفاده کرد) 1(توان همچون شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تجزیه و تحلیل داده هاي تحقیق

  )بخش درآمد( تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به رانت - 1

درآمدهاي  -2هاي ناشی از عوارض عمومی   درآمد -1مدي عبارتند از آکشور مهمترین کدهاي درهاي  در شهرداري

درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال  -4بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري  - 3ناشی از عوارض اختصاصی 

سایر منابع تامین اعتبار که در جدول  - 7ها  اعانات و هدایا و داریی -6کمکهاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتی- 5شهرداري 

  :سهم هر کدام در شهرداریهاي مراکز استانها مشخص شده است) 3(

  )درصد(کالن شهرهاسهم هر یک از کدهاي درآمدي از کل درامد در شهرداریهاي -3جدول

درآمد هاي ناشی 

  از عوارض عمومی

درآمدهاي ناشی از 

  صیعوارض اختصا

بها خدمات و درآمدهاي 

موسسات انتفاعی 

  شهرداري

درآمدهاي حاصله از 

وجوه و اموال 

  شهرداري

کمکهاي اعطایی دولت 

  و سازمانهاي دولتی

اعانات و هدایا و 

  یی هاادار

ایر منابع س

  تامین اعتبار

38  5  9  3  7  16  22  

 سازمان شهرداریها ودهیاریهاي کشور و محاسبات تحقیق: مأخذ

  

شود که درآمدهاي  مشخص است باالترین سهم درآمد را عوارض عمومی شامل می) 3(گونه که از جدول همان 

) الف شهرداریها را می توان شامل مواردي همچونمهمترین کدهاي درآمدي به گونه اي دیگر . در آن قرار دارد زساز نی و ساخت

دانست که  ونقل بخش عوارض حمل) و ماده صد د بخش ساختمان و اراضی) نوسازي ج) مجموع کمک هاي بخش دولتی ب

ها توسط  کفایی شهرداري کند پس از اعمال سیاست خود جدول مشخص میاعداد  .سهم آنها مشخص شده است) 4(جدول  در

  .ندا هاي خود را تأمین نموده هاي دولتی بیشتر از چه طریقی هزینه دولت، شهرداري کالن شهرها جهت جبران کاهش کمک

 
 
 
 
 

                                                        
10 Input - oriented 
11 Output - oriented 

 تحلیل هاي کارایی

کاراییمرز   
 نسبت ستانده به نهاده

  )DFA(تحلیل مرزي معین 

تکنیک برنامه ریزي  تکنیک اقتصاد سنجی

  )DEA(تحلیل پوششی داده ها   )SFA(تحلیل مرزي تصادفی
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و  1386سالهاي کالن شهرها براي سهم عوارض مهمترین کدهاي درآمدي از درآمد کل شهرداري هاي  -4جدول 

  )درصد(1387

 بخش حمل و نقل
بخش ساختمان، 

 اراضی و ماده صد
 نوسازي

مجموع کمک هاي 

 بخش دولتی
 کالن شهر  سال

  مشهد  1386 04/0 28/2 13/47 78/0
75/0 64/50 32/1 - 1387  

 اصفهان  1386 26/0 70/1 45/67 76/1

57/1 32/67 04/2 29/0 1387  

 تبریز  1386 58/0 50/1 77/39 76/0

54/0 99/41 24/1 33/0 1387  

 کرج  1386 - 84/2 83/15 23/1

36/1 76/22 58/1 - 1387  

 شیراز  1386 75/1 89/1 75/43 09/2

18/1 38/29 89/1 75/1 1387  

  قم  1386 - 94/2 37/24 70/0

76/0 18/59 31/2 - 1387  

  اهواز  1386 42/14 92/1 08/22 55/0

31/0 66/13 95/0 95/16 1387  

  و محاسبات تحقیق سازمان شهرداریها ودهیاریهاي کشور: مأخذ

  

نقل طی  و هاي دولتی، نوسازي و حمل دهد همراه با کاهش عواید حاصل از کمک نشان می) 4(همان طور که جدول 

دهند از  ها را تشکیل می مدهاي ناپایدار شهرداريآها و اراضی و ماده صد که در مذکور، درآمد ناشی از بخش ساختماندو سال 

ها و اراضی به طور همزمان مقایسه  هاي دولتی و همچنین عوارض ساختمان اگر عوارض کمک. روندي فزاینده برخوردار هستند

هاي بخش دولتی و بیشترین مربوط به عواید ناشی از محل  ه مجموع کمکشود که کمترین عایدي مربوط ب شود مشاهده می

دهد که نزدیک به سه چهارم درآمدهاي شهرداري وابسته به بخش مسکن  باشد و این نشان می ها و اراضی می بخش ساختمان

  .است

  :مشخص شده است 87و  86سهم انواع عوارض بر ساختمان ها و اراضی براي سالهاي ) 5(در جدول 
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  )ارقام به درصد( 1387و  1386هاي  اراضی از درآمد کل شهرداري ها براي سالسهم عوارض بر ساختمان ها و  - 5جدول 

جمع این 

 عوارض
 عوارض بر بالکن حذف پارکینگ

عوارض بر تراکم 

 و تفکیک

عوارض بر پروانه 

 هاي ساختمانی
 کالن شهر  سال

75/ 31/2 11/1 15/ 18/ 13
 مشهد

22.6 12/1 09/1 45/4 16 13

82/ 72/1 65/0 10/ 53/9 13
 اصفهان            

61.4 19/2 62/0 62/ 03/8 13

17/ 46/0 28/0 70/ 73/ 13
 تبریز

34/ 12/0 25/0 44/ 53/ 13

97/ 15/1 20/0 44/4 18/7 13
 کرج

25/ 30/0 18/0 26/ 51/9 13

25/ 09/3 21/0 04/ 91/ 13
 شیراز

72/ 27/1 09/0 26/ 10/8 13

08/ 69/0 26/0 76/5 37/ 13
  قم

36/ 66/1 27/0 02/ 41/ 13

91/ 36/3 014/ 57/ 97/6 13
  اهواز

49/ 47/0 0 78/6 24/4 13

 هاي کشور ودهیاري ها سازمان شهرداري: مأخذ

  

هاي کالن شهرها می توان درصد جذب درآمد حاصل از  شهرداري) درآمد(همچنین با استفاده از وضعیت امور مالی 

 .آید این درصد جذب از نسبت درآمد وصولی به بودجه مصوب به دست می .عوارض ارزش افزوده بر تراکم را پیدا کرد

  

  1387و  1386افزوده بر تراکم براي شهرداري هاي کالن شهرها در سال هاي درصد جذب درآمد حاصل ار ارزش -6جدول

درصد جذب عوارض بر 

 مازاد تراکم

ي  بودجه

مصوب عوارض بر مازاد 

 تراکم

درآمد وصولی عوارض بر 

 مازاد تراکم
 کالن شهر  سال

34 320386000 110379000 1386  
 مشهد

58 271980000 156691200 1387  

103 114262500 117224464 1386  
 اصفهان

108 158790000 170823255 1387  

115 342650000 395317048 1386  
 تبریز

123 343449996 423105008 1387  

216 63720708 137321108 1386  
 کرج

136 273000000 370839844 1387  

111 235583358 261722107 1386  
 شیراز

97 450000000 440003968 1387  

174 45833333 79645056 1386  
  قم

54 179952999 97261021 1387  

93 201666667 188105328 1386  
  اهواز

3 320000000 9374574 1387  
 هاي کشور ها ودهیاري سازمان شهرداري: مأخذ
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باشد  می درصد  براي شهرداري کالن شهرها 100دهد میانگین درصد جذب باالي  نشان می )6(طور که جدول همان

  .باشد ها به این نوع از درآمد می ي تمایل شدید شهرداريکه این نشان دهنده

مستمر در  دهد که دالیل زیر را می توان براي سهم باالي عوارض غیر به طور کلی اعداد چند جدول فوق نشان می

  :بودجه شهرداریها در نظر گرفت

 ن با شرایط کنونی قدیمی بودن قوانین مربوط به عوارض و عدم انطباق آ  

 نرخ مقطوع عوارض بر کاال و خدمات است.  

 معافیت عوارض ازدیگر معضالت قانونی بحث عوارض است.  

 ،اند و همواره نسبت به اداي  به طور عام، فاقد فرهنگ پرداخت عوارض بوده شهروندان کشورها

 .آن اکراه داشته اند

 گیرد به هیچ  عوارض نوسازي قرار میي محاسبه ارزش و تعیین  اي که پایه هاي منطقه قیمت

  .ها نیست نآارزش واقعی  وجه نشان دهنده

 سهل الوصول بودن این عوارض نسبت به سایر کدها  

 عدم وجود مطالعه جامع براي وصول سایر کدهاي درآمدي  

  نبود استراتژي مشخص براي وصول عوارض دیگر  

 یر عوارض شده استتوجه بیشتر به برخی کدهاي درآمدي موجب کم توجهی به سا.  

  در برخی کدها زمینه الزم براي وصول عوارض وجود ندارد که الزم است سازوکارهاي وصول آن

  .ها مورد مطالعه قرار گیرد

 تاثیرگذاري درآمدها از عوارض بیرونی 

  :این ترکیب درآمدي مشکالت زیر را به دنبال دارد  

 کند ریزي براي آینده را دچار مشکل می برنامه.  

 ساز هر ساله بیشتر شده و قیمت تمام شده ساخت واحدهاي  و فشار براي افزایش عوارض ساخت

  .کند ساز نوعی رانت اقتصادي ایجاد می وچدریافت مجوز براي ساخت. دهد جدید را افزایش می

 است هاي شهري باالرفته با افزایش قیمت زمین شهري قیمت تمام شده پروژه.  

 طی را افزایش خواهد دادتأثیر عوامل بیرونی و محی.  

 عوارض مستمري چون نوسازي و کسب و پیشه کمتر مورد توجه خواهد گرفت. 

  )بخش هزینه(تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به رانت  - 2

هاي اصلی شهرداري کالن  براي مقایسه هزینه. ترین کالن شهرهاي ایران می باشد مربوط به پر جمعیت) 7(جدول 

ن شهرداري، در بودجه قانو 67این ارقام بنا به مفاد ماده . شود استفاده می 1387و  1386مصوب دوره دو ساله شهرها از ارقام 

از اسفند بایست تا آخر دي ماه سال قبل به شوراي اسالمی شهر پیشنهاد گردد و از طرف آن شورا نیز تا قبل  یمپیشنهادي که 

ها از اعداد و ارقام قطعی و نهائی که  این گزارش براي بررسی عملکرد هزینه در. ماه بررسی و تصویب شود، منظور گردیده است

 .در گزارش تفریغ بودجه هر سال منظور گردیده، استفاده شده است
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ارقام به (هزینه شهرداري هاي کالن شهرهاي ایران بر طبق بودجه مصوب و گزارش تفریغ بودجه و درصد اختالف -7جدول

  )میلیون ریال

هزینه ها بر طبق تفریغ  درصد اختالف

 بودجه

هزینه ها بر طیق بودجه 

 مصوب

 کالن شهر سال

 تهران 1386 31747135 28311799 12
16 31218313 36294376 1387 

 مشهد 1386 3045191 2701668 13

30 3040762 3945961 1387 

 اصفهان 1386 2653260 2073415 28

23 2545310 3136855 1387 
 هاي کشور ها ودهیاري سازمان شهرداري: مأخذ

  

همچنین  .باشدي فاصله زیاد این دو میدهندهگیرد نشانهاي مصوب با آنچه که هر ساله صورت میمقایسه هزینه

 .هاي جاري و عمرانی نسبت به برآورد اعتبار در بودجه، قابل بررسی و مقایسه استها شامل هزینههاي شهرداريعملکرد هزینه

 .الذکر به وجود آمده استبررسی اولیه اقالم عملکرد هزینه حاکی از آن است که تغییرات عمده در اقالم فوق

  

  1386برآورد اعتبارات عمرانی و جاري و عمکلرد آن ها و سهم هر کدام از کل اعتبارات در سال  -8جدول 

درصد عملکرد 

 به برآورد اعتبار

سهم از 

 عملکرد هزینه
سهم از برآورد  عملکرد هزینه

 اعتبار
 کالن شهر عنوان اعتبار برآورد اعتبار

5/90  0/30  8481870 5/29  جاري 9367311 
 تهران

6/88  0/70  19829929 5/70  عمرانی 22379824 

2/89  جمع کل 31747135 100 28311799 100 

4/67  9/32  889384 3/43  جاري 1319063 
 مشهد

0/105  1/67  1812284 56/7  عمرانی 1726128 

7/88  جمع کل 3045191 100 2701668 100 

9/81  5/39  819457 7/37  جاري 1000060 
 اصفهان

9/75  5/60  1253958 3/62  عمرانی 1653200 

1/78  جمع کل 2653260 100 2073415 100 

 هاي کشور ها ودهیاري سازمان شهرداري: مأخذ

  

  1387برآورد اعتبارات عمرانی و جاري و عمکلرد آن ها و سهم هر کدام از کل اعتبارات در سال   - 9جدول

درصد عملکرد 

به برآورد 

سهم از 

 عملکرد هزینه

سهم از برآورد  عملکرد هزینه

 اعتبار

 کالن شهر عنوان اعتبار برآورد اعتبار

3/82  4/32  10123140 9/33  جاري 123304253 
 تهران

9/87  6/67  21095173 1/66  عمرانی 23990123 

0/86  جمع کل 36294376 100 31218313 100 

2/84  1/47  1432222 1/43  جاري 1700201 
 مشهد

6/71  9/52  1608540 9/56  عمرانی 2245760 

1/77  جمع کل 3945961 100 3040762 100 

1/81  6/38  983504 2/31  جاري 978025 
 اصفهان

3/72  4/61  1561806 8/68  عمرانی 2158830 

6/100  جمع کل 3136855 100 2545310 100 

 
 

  هاي کشور ها ودهیاري سازمان شهرداري: مأخذ
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توان از معیاري که در بخش پیشین ارائه شد براي  این قسمت ذکر گردید، می همچنین، بر اساس مطالبی که در

ها،  ي شهرداريجویی در بودجهدر واقع به دلیل مشکل بودن ارزیابی رانت. کردي عمرانی استفاده تبیین رانت جویی در بودجه

تواند  ناپذیري آن و نیز در دسترس نبودن اطالعات الزم در خصوص میزان انتقاالت است، معیار مذکور میکه ناشی از مشاهده

یعنی در . ها تلقی شود ر دسترس بودن دادهاین فصل و د هاي ارائه شده در فصل پیشین و  به مثابه نوعی مصالحه بین تحلیل

  .ي شهرداري نگریسته شودتواند بیشتر به مثابه رهیافتی براي تحلیل تجربی نسبی رانت جویی در بودجه این معیار می واقع

نتایج محاسبات در جدول زیر آورده . هاي عمرانی محاسبه شده است براي دو سال و بر حسب هزینه این معیار  مقدار

و دوم، به صورت درصدي ) جاري و عمرانی(ي مصوب کلیکی درصدي از بودجه ،جویی به دو صورتدر جدول رانت. است شده

شود تا  کننده تقسیم میمقدار نهائی براي هر سال بر شاخص قیمت مصرف. ي مصوب عمرانی نشان داده شده استاز بودجه

 .محاسبه شود 1383میزان رانت جویی به قیمت ثابت سال 

  

هاي عمرانی  شهرداري کالن شهرهابه قیمت ثابت و جاري  ي هزینهمیزان رانت جویی در بودجه - 10جدول  

 سال کالن شهر

رانت جویی به صورت درصدي از بودجه 

 مصوب عمرانی

-رانت جویی به صورت درصدي از بودجه

)جاري و عمرانی(ي مصوب کل  

 قیمت جاري قیمت ثابت قیمت جاري قیمت ثابت

06/0 1386 تهران  04/0  04/0  03/0  

1387 06/0  03/0  04/0  02/0  

22/0 1386 مشهد  15/0  13/0  09/0  

1387 14/0  08/0  08/0  04/0  

13/0 1386 اصفهان  09/0  08/0  05/0  

1387 14/0  08/0  10/0  05/0  

 سازمان شهرداریها ودهیاریهاي کشور: مأخذ

  

  کاراییتجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به  - 3

اي چند مرحله DEAوسیله روش ه ب 1387تا  1385هاي شهرداري مراکز استان کشور طی سال 30کارایی فنی 

نسبت به مقیاس و در ) BCC(و متغیر ) CCR(با هر دو مدل بازدهی ثابت   DEAروش ناپارامتریک . گیري شده استاندازه

و در واقع چهار نوع کارایی براي هر شهرداري در هر سال خواهیم  استکار رفته ه محور بمحور و ستاندههر دو حالت نهاده

  . باشدمی DEASOLVERگیري کارایی افزار مورد استفاده جهت اندازهنرم. داشت

  :ها عبارتند ازنهاده

مساحت و سال 3شهرداري براي  30تعداد پرسنل ، شهرداري مرکز استان کشور 30د کل درآم -

. است هاي وظیفه عمران شهريل هزینهک ستاندههمچنین   هااز شهرداريمحدوده خدماتی هر کدام 

  :نتایج مشخص شده است) 11(در جدول 
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  هامیزان و میانگین کارایی شهرداري -11جدول

 شهرداري

BCC-I BCC-O CCR-I CCR-O 

میانگین  (87) (86) (85)

 کارایی

میانگین  (87) (86) (85)

 کارایی

میانگین  (87) (86) (85)

 کارایی

میانگین  (87) (86) (85)

 کارایی

86/0 ارومیه  90/0  80/0  86/0  89/0  92/0  80/0  86/0  84/0  81/0  79/0  81/0  84/0  81/0  79/0  81/0  

86/0 اردبیل  74/0  85/0  81/0  86/0  77/0  85/0  83/0  83/0  73/0  83/0  80/0  83/0  73/0  83/0  80/0  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ایالم

96/0 بوشهر  96/0  96/0  96/0  67/0  73/0  77/0  73/0  67/0  58/0  63/0  63/0  67/0  58/0  63/0  63/0  

90/0 1 1 1 1 1 1 1 1 شهرکرد  79/0  78/0  82/0  90/0  79/0  78/0  82/0  

83/0 بیرجند  53/0  1 79/0  79/0  22/0  1 70/0  78/0  22/0  82/0  61/0  78/0  22/0  82/0  61/0  

71/0 بجنورد  83/0  67/0  74/  70/0  86/0  59/0  72/0  70/0  83/0  59/0  71/0  70/0  83/0  59/0  71/0  

81/0 زنجان  84/0  80/0  82/0  81/0  83/0  78/0  80/0  81/0  82/0  78/0  80/0  81/0  82/0  78/0  80/0  

99/0 1 1 1 1 سمنان  1 1 996/0  92/0  98/0  97/0  96/0  92/0  98/0  97/0  96/0  

91/0 زاهدان  80/0  76/0  82/0  91/0  78/0  76/0  82/0  91/0  78/0  76/0  82/0  91/0  78/0  76/0  82/0  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قزوین

74/0 سنندج  74/0  75/0  74/0  75/0  64/0  64/0  68/0  74/0  62/0  64/0  67/0  74/0  62/0  64/0  67/0  

66/0 کرمان  54/0  61/0  60/0  68/0  59/0  61/0  63/0  65/0  53/0  60/0  59/0  65/0  53/0  60/0  59/0  

91/0 1 کرمانشاه  61/0  84/0  1 91/0  61/0  84/0  99/0  91/0  60/0  84/0  99/0  91/0  60/0  84/0  

99/0 1 1 1 1 1 1 1 1 یاسوج  81/0  78/0  86/0  99/0  81/0  78/0  86/0  

64/0 گرگان  65/0  71/0  67/0  65/0  63/0  72/0  67/0  64/0  62/0  71/0  66/0  64/0  62/0  71/0  66/0  

86/0 رشت  76/0  74/0  79/0  87/0  74/0  73/0  78/0  84/0  73/0  72/0  76/0  84/0  73/0  72/0  76/0  

95/0 ساري  80/0  85/0  87/0  95/0  78/0  83/0  85/0  92/0  74/0  79/0  82/0  92/0  74/0  79/0  82/0  

83/0 اراك  73/0  76/0  77/0  83/0  70/0  75/0  76/0  83/0  69/0  74/0  75/0  83/0  69/0  74/0  75/0  

78/0 بندرعباس  61/0  75/0  71/0  78/0  63/0  75/0  72/0  76/0  60/0  74/0  70/0  76/0  60/0  74/0  70/0  

82/0 همدان  72/0  70/0  75/0  82/0  70/0  69/0  74/0  81/0  70/0  68/0  73/0  81/0  70/0  68/0  73/0  

98/0 یزد  1 86/0  95/0  98/0  1 86/0  95/0  97/0  1 85/0  94/0  97/0  1 85/0  94/0  

71/0 خرم آباد  75/0  68/0  71/0  72/0  79/0  69/0  73/0  70/0  72/0  68/0  70/0  70/0  72/0  68/0  70/0  

87/0 1 1 اصفهان  96/0  1 1 87/0  96/0  93/0  89/0  87/0  90/0  93/0  89/0  87/0  90/0  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اهواز
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محاسبات محقق: مأخذ  

 

  ارتباط کارایی و رانت - 4

را با درآمد حاصل از فروش تراکم در یک مدل اقتصاد سنجی ) 12(هاي به دست آمده از جدول اگر میانگین کارایی

و متغیر مستقل درامد حاصل از فروش تراکم باشد مدل زیر به اي که متغیر وابسته کارایی به دست آمده بررسی نماییم به گونه

  :دست می آید

EFFI=.0485-0.02345 Y+2.35DUMMY 
t          (1.85)      (2.22)        (1.87) 
R^2=0.48 

گردد که براي جلوگیري از مشکالت نقض فروض کالسیک و نیز تصریح مدل از مدل لوجیت استفاده یادآوري می

میزان کارایی به دست آمده با صفر و یک نشان داده شده است به گونه اي که میانگین باالي نیم به صورت یک و شده و 

دهد ارتباط منفی فروش تراکم و کارایی نیز به خوبی نشان می .میانگین پایین تر از نیم به صورت صفر نمایش داده شده است

   .یابدکاهش میکه در صورت افرایش فروش حاصل از تراکم کارایی 

متغیر مجازي مورد استفاده به دلیل ماهیت کالن شهرهایی همچون تهران، اصفهان، شیراز و تبریز است که سرمایه 

دهد که این شهرها دار شدن آن نشان میها را به صورت وسیعی تحت تاثیر قرار داده است که اتفاقا معنیسازوگذاریها و ساخت

توان را میکارایی تحت تاثیر قرار داده است و همچنین شکست ساختاري را که مدل داشته است  سایر شهرها را نیز از نظر

  .توسط این متغیر مجازي شناسایی کرد

  :پیشنهادهانتیجه گیري و 

 .گرددفروش تراکم معیاري به عنوان رانت قلمداد می -1

الزم است به . به رانت منجر شده استاي از درامدهاي شهرداریهاي کالن شهرها فروش تراکم است که سهم عمده -2

یعنی نوسازي، اي شود شود توجه ویژهمد نیز قلمداد میآمهمترین عوارض شهرداریها که به عنوان پایدارترین در

 کسب و پیشه و خودرو

هاي نههزیتغییر  برايها هاي ناکارا و مسئوالن اجرایی آنهاي الگو به هر یک از شهرداريتوان با معرفی شهرداريیم -3

ریزي نمود، بدین شکل که براي هر عمران شهري در جهت افزایش کارایی و عملکرد بهینه واحدهاي ناکارا برنامه

و در ) به پیوست موجود است(هاي عمران شهري دقیقاً مشخص شده است شهرداري ناکارا، مقادیر مطلوب هزینه

ي خود را دقیقاً به همان مقدار ها و ستاندهکه میزان نهادهتوانند به کارایی کامل دست یابند این واحدها می صورتی

 .تعیین شده تغییر دهند

  .به شهرداریها نیز انجام دادهاي وابسته رکدام از سازمانمی توان کارایی را ه - 4

 .در صورت کاهش درآمدهاي غیرمستمر و افزایش درآمدهاي مستمر می توان کارایی را افزایش داد -5

  

 
 

91/0 1 1 تبریز  97/0  1 1 91/0  97/0  1 1 91/0  97/0  1 1 91/0  97/0  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

92/0 شیراز  91/0  96/0  93/0  92/0  92/0  97/0  93/0  85/0  74/0  95/0  84/0  85/0  74/0  95/0  84/0  

81/0 قم  94/0  79/0  85/0  82/0  95/0  79/0  85/0  79/0  93/0  79/0  83/0  79/0  93/0  79/0  83/0  

69/0 مشهد  1 1 90/0  69/0  1 1 90/0  69/0  1 1 90/0  69/0  1 1 90/0  
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