به نام خدا

سياستگذاریبهينهزمين

برای ارائه در دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکدة مدیریت و
اقتصاد ،کالس درس امالک و مستغالت

حسين عبده تبريزي
فخرالدين زاوه

چشمانداز :کشوری که در آن هر فردی دسترسی به مسکن کافی ،ایمن و در استطاعت در

سکونتگاههای برنامهریزی شده داشته باشد.
هدف :تحقق حق دسترسی به مسکن کافی برای همه؛ مسکن به مثابة حق اولیة انسانی؛ کاالیی
اجتماعی؛ سرمایهگذاریی اقتصادی؛ و راهبردی برای کاهش فقر و آفرینش شغل

داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانوادة ایرانی است .دولت موظف است با
رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند ،به خصوص روستانشینان و کارگران ،زمینة
اجرایی این اصل را فراهم کند.
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ریشههاینابسامانیدرحوزۀمسکن
•
•
•
•
•
•

اصطکاکها
غیرقابلتجارت
گران
ناهمگن
کندیواکنشعرضهبهتحوالتتقاضا
....

• موضوعاینارائه
3

ویژگیهایبخشمسکن
(مشکالتناشیازاینویژگیها
کموبیشدرهمۀاقتصادهایافت
میشود)

امابرخیمشکالتازساختارهاو
روابطداخلیاقتصادایران
سرچشمهمیگیرد...

معيارهاییبرایارزیابی
کارنامة بخش مکش ر رم متاش ما بشا مةا کشة «سشو ت اانامردش ا» دشوونن ما
کش رها مرز ابت کوا .معیارهای مستطاع ماتت اان مرها ،مبزمرهای مناسش ت بشومی

مةا کة «سو ت اانامرد ا» مس  ،چومکش م شر معیارهشا بشه ر هنزمشاا ینش
مک ر ن «ارآم ار استوس اان مرها» رم تحاظ متکنن  .م ر معیارها ع اران مز:

• شاخص «استطاعت خرید خانه» ( Housing Affordability Indexا )HAI
• نسبت «قیمت خانه به درآمد» ()house price to income ratio
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مقایسهبا 95کشورجهاندرنيمةاولسال2017

ین اان ب ارآم  :نک ین ک اانة
میاا ین ب ارآم اراستوس ک اان ماة
میااارآم

رتبة ایران67 :
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مستطاع او اان :میزما مستطاع ماتت
ک اان ماة نم ع ار اهکهای میانت
ارآم بومی بازپواما نمم رهنت ک اانة
میاا ین

رتبة ایران90 :

http://www.numbeo.com/property-investment/rankings_by_country.jsp

نحوه تصرف خانوارها(درصد)
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 .1ارتقای موضوع مسکن به اولویتی ملی

 .2افزایش مستقیم و غیرمستقیم عرضة مسکن
 .3ارتقای برنامهریزی و مدیریت کاربرد زمین
 .4ارتقای زیرساختها در سکونتگاههای غیررسمی

 .5به رسمیت شناختن بخش مسکن غیررسمی
 .6تشویق و حصول اطمینان از تولید مصالح ساختمانی مناسب
 .7گسترش دسترسی به تأمین مالی مالکیت مسکن در استطاعت

 .8بهبود چارچوبهای نهادی و مقرراتی بخش مسکن
 .9ارتقای مشارکت بخش خصوصی در ارائة مسکن در استطاعت
 .10حذف ناعدالتیهای موجود در رعایت حقوق مالکیت و سایر حقوق مرتبط با زمین و مسکن
7

ضرورت درک مناسب از روابط اقتصادی حاکم بر بخش برای
سياستگذاری کارآمد
• اقتصادنفتیایرانوعوارضبیماریهلندی
• مسکنجزئیازاقتصادکالنکشورودنبالهرویآناست
• نقدینگیباال،تورمپرنوسانونرخبهرهباال(دربههمریختنقیمتهای

اسمیوبازارمسکن،درجلوگیریازمعرفیوگسترشنهادهایمالی
جدید)
• اهمیت درآمد
• اهمیت بهبود فضای کسبوکار (برای تقویت هر دو سمت عرضه و تقاضا)
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مشکالتچارچوبفعلیسياستگذاری
• سیاستهای نامنسجم ،متعدد ،اغلب روزمره و گاه غیرعلمی (روند تاریخی
سیاستگذاری مسکن در کشور نشاندهندة روندی منسجم نیست)
• بهویژه در حوزة مسکن اقشار کمدرآمد که وظیفۀ دولتها است ،برنامۀ
بلندمدت مدون و جامعی وجود ندارد( .شامل :شناسایی اقشار کمدرآمد،
تأمین مالی پایدار و بلندمدت ،و تسلط دیدگاههای مبتنی بر مالکیت برای
حل مسأله مسکن (در برابر دیدگاههای بر بازار اجاره)
• تأمین مالی نامناسب ناشی از برنامهریزی ایدهآلگرایانه و بلندپروازانه و
نامطبق بر واقعیات اقتصاد کشور (نیازمند بودجههای کالن و تعیین اهداف
دستنیافتنی) یا ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی مختلف (مثال :عدم
تأمین مالی طرح مسکن اجتماعی)
9



ااات



نة

بومی مراةای کارم ت ب اتیل فوضیات بازمر ر اب

انت

مت ت ب نظو ة کالسیک د ک

 س منشاء مصلت د ک

کامل

بازمر

بازمر:

منحصار ه یعت ،بونار زها  externalitiesن کاالهای عن مت
 ار م را مک ر بونار زها بیشتو مطوح مس

(مثالً ار منطةبن ی)

 ا مرک ز وساا های دووی ن مز جنل ز وساا های م امتت (کاالی عن مت با

ن ژگتهای مز منحصار ه یعت)
 ااات های کماو مز هو ق ا ز ع ارآم ب اتیل هز نة مجتناعت باالی ککب ک
ر ال ارآم مضافت (هز نة نوا ت نج ه عن مت) ار مةا ک با فا ة آا Laffer curve
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 .1قیمت زمین و سوداگری در این بخش
 .2ضعف قوانین
 .3ضعف بازار رهن
 .4حجم باالی مسکن نامناسب
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نهادههایتوليد:قيمتزمين()I

باالبودن سهم زمین
ار کش رماا مت سط «سوم زمیر مز ین مک ر» ار مةا ک با ا گو کش رها بکیار
باالس  .سوم زمیر مز ین مک ر ار نةاط متومکم دووی چیزی ار ح نا  60ارص
مس  ،ن ار م را مک ر ت کس م ر سوم حتت ب  90ارص هم مترس  .ار انیا انوا ار
بوات دووها ن مومکز ماتت ن اجاری بکیار ن ژه مانن هنگکنگ ن نیز ار کش های
ک چک ن پوجنعیتت مانن ژمپر ک بعل کن ا زمیر سعت امرن بکتو ار ا رم ب زمیر
ابلس ن ا لکنن « ،سوم زمیر مز ین نمح مک نت» اا م ر ح باالس .
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قيمتزمين
 .1گرانی زمين به لحاظ عدمسرمایهگذاری در زیرساختها و عدم حضور توسعهگران زمين
 .2نبود طرح آمایش سرزمين (پخشایش مناسب فعاليت اقتصادی در جغرافيای ایران) و
شهرسازی غلط
 .3عدماجرای طرح تفصيلی شهرها و تصميمات شهرداریها (منطقة  22تهران و تراکم 750
درصد)
 .4نبود نظام مالياتی مناسب برای مبارزه با سوداگری در شهرها (در کنار سياستهای پولی و
مالی نامناسب که باعث میشود مستغالت به عنوان سپر تورمی کارایی الزم را نداشته باشد)

 .5موجودی بزرگ اراضی دولتی و اراضی خصولتیها
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نهادههایتوليد:قيمتزمين()II
چراسهمزمينتااینحدباالست؟
• ع محض ر ا سعگوما ار کش رماا باعث د ه عوضة زمیر دووی بهیچ عن ما پاسخگ ی
اةاضای فزم ن ه آا ن اد  .دوونن ما بومی بوا رامری مز ح م ل سطح ا مات دووی ناچارن ب
کالادووها مواجوت کنن  .اةاضای مازما ،ین های زمیر دووی رم ب س ی نةاط اعااتت باال ن
باالاو ه م کواه مس  ،ن ب هنیر اتیل ار کالادووها« ،سوم زمیر مز ین نمح مک نت»
بهوز غیوعاای باال رفت مس .
• کن ا عوضة زمیر دووی با بت ار اومکم بکیار باالی کالادووهای کش ر ن علتمتخص ص
اووما ننا اا مس  .ار حال حاضو ار میاا  100دوو منل پوجنعی انیا ،اووما انمزاهنیر دوو
متومکم مس ک عن ااً پس مز دووهای کش رهای پوجنعیتت نظیو هن  ،بنگالاش ،پاککتاا ،ن
فیلیپیر ومر امرا (من عhttp://www.demographia.com/db-worldua.pdf :ک مت ت
دوو کوج ج م مز اووما تحاظ د ه مس ).
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نقش توسعهگران زمین ()I
پيامدهایعدمحضورشرکتهایتوسعهگری
• ب اتیل فة ما م ر دوک هاس ک داه م انوا ار کالا دووها ا مات دشووی ار اسشتوس دشوونن ما
مس  ،ن هوچ مز کالا دووها ن حتت مز مومکز دووها انراو متد م ،استوست ب ح م ل مم انات دووی
کم ن کماو متد ا.
• باتیل ن ا چنیر دوک ها ت مسش کش ار بکشیاری مز دشووها ن دشووکهای اشازه ااسشیس ماننش پونش ،
پوا س ،ص رم ن بوارستاا ن نیز ار بکیاری مز نمح های مکش ر موشو بشاتیل ع ممحش مر ز وسشاا های
الزم ،بووهبوامری مز نمح های مک نت سااتد ه اا زماا مستةومر ااسیکات ز وبنا ت ن رنبنا ت ب اع شق
مفتااه مس .
• ن ار نوا باز هم ب هنیر اتیل مس ک ار بوات مز محلهای کالا دووها ت مانن اووما ،مشو ن  ...با
نجش ا سشطح بشاالی آتش اگت هش م ،ن منش مگ آت اگتهشای صش ات ن همچنشیر بشا نجش ا اومفیشک سششنگیر
د انرنزی ین زمیر ن نیز «سوم زمیر مز ین مک ر» سو ب فلک متکش .
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نقشتوسعهگرانزمين()II

پيامدهایعدمحضورشرکتهایتوسعهگری
• در غیاب عرضهکنندگان عمدهی زمین شهری ،قیمت زمین طی ساالها در شاهرهای کشاورمان باهطرز
افسارگسیختهای افزایش یافته است .همین تورم قیمات زماین در شهرهاسات کاه یکای از بزرگتارین
مشوقهای حضور سازندگان کوچک و غیرحرفهای در بخش مساکن اسات .ایان ساازندگان بیتجرباه
بدون اینکه نیاز به هنر خاصی داشته باشند ،با بهرهوری بسیارپایین خانههایی غیراساتاندارد میساازند و
به مردم میفروشند ،و تمام هزینههای ناکارایی خاود را خصوصااا از محال افازایش قیمات زماین و در
نهایت از جیب مردم جبران میکنند.
• به مدد تورم قیمت زمین است که این ساازندگان غیرحرفاهای مجاال مییابناد خاناههایی بیکیفیات
بسازند و برخالف تعهدات خود زمان تحویل واحدها را بهتعویق بیندازند .همین است که آنهاا امکاان
مییابند بهجای خلق ارزش ،ارزشهای موجود را نابود کنند و همچنان زنده بمانند.
• و باز هم به دلیل همین تورم است که تخریب خانههای کمتر از  10سال برای اخذ تراکم از شاهرداری
و ساخت یکی دو طبقه بیشتر صرفهی اقتصادی داشته است؛ تخریبی که معاادل اتاالف منااب محادود
اقتصادی کشور است.
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سوداگریزمين
 بیثباتکننده و مان توسعه
 انتقال سود به صاحبان زمین
 از نظر بودجه

عدم دریافت رانت زمین توسط دولت

 تخصیص اعتبار مازاد به بخش
 تزریق سرمایهگذاری مازاد در مستغالت

 سفتهبازی ابزار چرخههای رونق و رکود مستغالت
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مشکالت بازار زمین
عدمسياستگذاری صحيح در بازار زمين ،به افزایش قيمت آن منجر میشود .کاهش تقاضای سوداگرانه
در بازار زمين شهری هدف اصلی سياستگذار است .افزایش قيمت زمين به تناسب در گروههای
سهگانهی مسکن ،کاال و خدمات اثر گذاشته و به افزایش شاخص قيمت در آن گروهها منجر میشود.
افزایش قيمت زمين به افزایش قيمت امالک با کاربری تجاری و خدماتی نيز منجر میشود .این افزایش
به نوبة خود به افزایش هزینههای خدمات ،بهداشت و مانند آن در سبد هزینة خانوار منجر میشود.
برای مثال ،سهم هزینة ساختمان (و طبعاً زمين آن) در هزینههای بهداشت و درمان در بخش خصوصی
باالست.
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مشکالت بازار زمين
• هجوم سرمایه به سمت بازار زمين ،توازن بازارها را به نفع زمين تغيير داده و سرمایه را در
زمين انباشت و بلوکه میکنند .این پدیده باعث از دسترفتن فرصتهای سرمایهگذاری در
بخشهای مولد و اشتغالزای اقتصاد کشور میشود و سرعت گردش پول در اقتصاد کشور را

کاهش میدهد .رانت موجود در زمين شهری نيز یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد شهری
است.
• بنگاههای اقتصادی به جای اینکه با افزایش بهرهوری و بهبود فرایند توليد به دنبال توليد
بيشتر و سود باالتر بروند ،به سوداگرانی تبدیل میشوند که میخواهند با تملک زمين و
بهرهمندی از افزایش قيمت آن ،هزینههای عدم افزایش بهرهوری را جبران کنند.
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توسعة پایدار با سیاست زمین مناسب شروع میشود

شهرها و مناطق را میتوان به شیوههایی توسعه داد که به اقتصاد و کیفیت زندگی بهتر بینجامد،
و یا تسلیم گستردگی نامنظم ،بنبست ترافیکی و آلودگی شوند.
وقتی توسعة شهری و سرمایهگذاری عمومی (دولتی) ارزش زمین را ارتقاء میدهد ،شهرها
ممکن است این منابع را برای زیرساختهای عمومی یا مسکن اقشار ضعیف به کار بگیرند ،یا
اجازه دهند این ارزشها ثروت بادآوردهای برای مالکان خصوصی شود ،و اوضاع نابرابری را

وخیمتر کند.
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شهرهای بزرگ و کوچک موتور رشد و توسعة اقتصادی و
اجتماعی تعریف شدهاند.

متأسفانه ،آنها در عين حال موتور گسترش محالت پست

و کثيف و بافتهای حاشيهای و افزایش فقراند.
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سياستگذاری در زمين شهری
سیاستگذاری «زمین شهری» مجموعهی سیاستهایی است که دولتهای مرکزی و
محلی در سه بُعد «مالکیت»« ،ارزش» و «کاربری» زمین اتخاذ میکنند تا بهرهبرداری
بهینه از این منب کمیاب اجتماعی محقق شود .تعیین انواع مالکیت زمین اعم از ملکی و
استیجاری ،جلوگیری از افزایش ارزش زمین ،جلوگیری از بروز سوداگری در زمین و
حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا از طریق ابزارهای مختلفِ مداخلة دولت مانند وض انواع
مالیاتها بر زمین ،تعیین نوع و میزان کاربریها و مانند آنها ،همگی مسائلی است که در
حیطة سیاست زمین قرار میگیرد.
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اهداف سياستهای زمين شهری
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منشاء «ارزش اضافی» زمين:
 پروژههای زیرساختی بخش عمومی.
 رشد عمومی نواحی شهری و نیز ایجاد زمینه برای درآمدهای شهری جدید.
 کمبودهای مصنوعی زمین حاصل اعمال شیوههای انحصاری و عدمپاسخگویی
به تقاضا.
 سرمایهگذاری خصوصی روی اراضی مجاور.
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جذب ارزش اضافی

Value Capture

 برای تعیین «ارزش اضافی» زمین ناشی از دخالت عمومی در اراضی شهری از قبیل سرمایهگذاری و
تغییر در مقررات ،مدیر زمین نیاز به ابزار دارد .این «ارزش اضافی» در زیرساختها ،مسکن در
استطاعت ( )affordableو موارد دیگر با هدف ارتقاء و بهبود توزی مناف توسعة شهری سرمایهگذاری
میشود.
 برای تسهیل جذب «ارزش اضافی» ،نقش زمین در توسعة شهری ،تأمین مالی زیرساختها ،و کیفیت
خدمات شهرها به شهروندان به طور دقیق میباید برای شهروندان تعریف شود.
 جذب «ارزش اضافی» زمین چالشهای مداوم فنی و سیاسی دارد .برای برخورد با این چالشها
مدلها و ابزارهای تحلیلی باید طراحی شود.
 برای قان کردن مردم ،الگوهای توسعة پایدار شهری باید طراحی و به طور عمومی منتشر شود.

26

سه روش برای کسب «ارزش اضافی»

دقت در اینکه پیشدستی دولت برای اخذ «ارزش اضافی» به ضدانگیزة بخش خصوصی بدل
نشود هر یك از روشها جزئیات خود را دارد؛ مثالً در مورد مالیات روشها متفاوت است.
دشواری اخذ ارزش اضافی اراضی مجاور
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 م تصااامناا با ماتیات بو زمیر بکیار م مفقمن  ،چ ا باعشث عش مکارم ت م تصشاای ننتدش ا ،بش ا تیش صش م
ننتزا ،ن بازمر رم بو هم ننتزن .
 چ ا عوضة زمیر مح نا مس
رمن

ن مرزش م عی

آا با هز نهای عن مت ن مجتناگ انرمانر آا موا ط مس ،

م تصاای حاصل ن ا ب ماتک اعلق گیوا.

 ار ماذ ماتیات مز زمیر منالً نوخ ماتیات متناسب با مرزش زمیر با پلشمی بشاال رناث نانیشاً ار ماشذ ماتیشات بش

جو اا نة ی م ض گ ا ج د ا .بکیاری مز زمیرها نة د ن گت باال ن مرن .
 ماتیات متبا ب گ نمی هومحت د ا ک ماتک ب ساا

زمیر ا نمگذمری آا اش ق دش ه (بیششتو موبش ط

ب  )LVTن نگاه مری س امگومنة زمیر منصوف د ا.
 ماتیات کاه

مرمضت رهاد ة ارنادووی منتوت د ا.

 بومی حفظ محیطز ک

ن هوز نوفتر مناهق بواو دووی ک غیو ابل جا گز نت هکتن  ،با ن عت ماتیات ماشذ

د ا ک بت ما مز آا الةت «ماتیات س ز» امد .
28

انواعمالياتبرزمين

29

مالیات بر عایدات سرمایهای

CGT

مالياتبرارزشزمين
(زمينساختهنشده)

LVT

Land Value Tax
یا
Location Value Tax

مالياتبرمستغالت

-

Property Tax

مالياتبرزميندارایارزشباال
(باالترازسقفمشخص)

SDLT

Stamp Duty Land
Tax

Capital Gain Tax

منطق دخالت دولت در بازار زمينشهری
* نظام بازار نمیتواند به طور کارآمدی کاربریهای زمين را تخصيص دهد (دالیل شکست بازار).

* توزیع زمين بين افراد بسيار غيرهمگن و نامناسب است.
* مالکيت عمومی بخش قابلمالحظهای از اراضی در همة کشورها به چشم میخورد (حتی در امریکا ،دولت
فدرال  ٪29/6و دولتهای محلی و ایالتی  ٪9مالکيت دارند).

*توليد کاالهای عمومی توسط دولت در موارد زیادی به زمين نياز دارد.
* دخالت اگر عدم کاراییها را کاهش دهد و منافع حاصله را عادالنه توزیع کند ،قابلتوجيه میشود.
* برونریزهای قابلمالحظهی (خوب یا بد) در موقعيت محلی وجود دارد.

* اطالعات نامتقارن وجود دارد.
* قدرت بازار بين بازیگران اقتصادی مختلف ناعادالنه توزیع شده و امکان عرضة انحصاری وجود دارد.
* افراد و اجتماع محلی در ارزیابی منافع جاری و آتی دیدگاههای متفاوتی با هم دارند.
30

اشکال

دخالت:

 وضع مقررات،
 اخذ مالیات،

 اعطای یارانه به بعضی فعالیتها،
 مالکیت مستقیم،
مشارکت در سرمایهگذاری شهری و ارائة خدمات.
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ضعفبازاررهن
 .1ضعف قدرت خرید؛ دشواری تعریف اقساط در استطاعت
 .2نرخهای باالی تورم (سیاستهای پولی و مالی نامناسب که باعث
میشود مستغالت به عنوان سپر تورمی کارایی الزم را نداشته باشد)
 .3محدودیتهای قانونی و مقرراتی
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 .1قوانین انعکاس خواستهای آرمانگرایه است :عدمتوجه به امکانات و مناب
 .2دولت در نقش اجرایی و نه نقش سیاستگذار
نمونة تاریخی :احداث  400واحد مسکونی در تهران -قانون 1326؛ قوانین مصوب
شورای انقالب و این اواخر بحث مسکن امید در مقابل مسکن مهر
 .3دخالت دولت در نظام قیمتها در هر چهار بازار و مخدوشکردن تخصیص مناب
قیمت مسکن و زمین
قیمت مصالح
نرخ اجاره
نرخ بهره
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 .4تضیی حقوق مالکیت و ایجاد تزلزل در قراردادها؛ از جمله مسئلة وقف
 .5تأکید بر نوع خاص سازماندهی (تعاونیها)
 .6یارانههای غیرمؤثر
 .7مصوبات واگذاری زمین که ضوابط شهرسازی و آمادهسازی کارآمد زمین را مختل کرده
است
 .8ناروشنبودن متن قوانین و امکان تفسیر چندگانه؛ بروز فساد گسترده؛ قوانین نیم جان
(مثال «کلیة قوانین مغایر ملغی میشود») و افزایش هزینة مبادله (افزایش بیاطمینانی،
بازگذاشتن دست بوروکراسی بر زندگی مردم و مخدوشکردن حقوق مالکیت و
افزایش دعاوی و اختالفها)
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مادة  .2به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف ،تقسیط یا واگذاری
حق بهرهبرداری بهصورت اجارههای ارزانقیمت در قالب برنامههای زیر اقدام نماید:
 .1حمایت از تولید و عرضة مسکن اجارهای توسط بخش غیردولتی متناسب با ...
 .2حمایت از تولید و عرضة مسکن برای گروههای کم درآمد ،اعضای تعاونیهای مسکن ،یا تحت پوشش
نهادهای متولی این گروهها یا خیرین مسکنساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.
 .3حمایت از تولید و عرضة مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی ،دستگاههای

متولی گروههای کم درآمد و خیرین و واقفین مسکنساز.
 .4حمایت از تولید و عرضة مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فنآوریهای نوین و رعایت الگوی
مصرف مسکن
 .5حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در اجرای طرحهای تولید مسکن.
 .6حمایت از احداث مجموعههای مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقالب
اسالمی و خیرین مسکنساز.
 .7حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضة مسکن در بافتهای فرسودة شهری و سکونتگاههای
غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
 .8حمایت از کیفیت ساختوساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینههای بیمة
کیفیت.
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قوانينمسکندرکشورهایدرحالتوسعه
گرایش جدی به وض مقررات اضافی ()overregulation

وجه مثبت


کنترل بخش غیررسمی مسکن (اعمال استانداردهای حداقل کیفیت ساخت برای مثال)



دریافت مالیات و عوارض بیشتر (که مشکل  Laffer curveرا دارد)

وجه بدبینانه


هزینة وجوه عمومی باالست (مالیاتها دشوار اخذ میشود)؛ حرکت به سمت سایر مناب درآمدی (منشاء فساد)



اطالعات کارکنان دولت که باعث تبعیض مالیات و عوارض میشود (فساد گسترده)

نتایج :بخش بزرگتر اقتصاد غیررسمی
کاهش قدرت اعمال سیاستهای مسکن توسط دولت

سرمایهگذاری خارجی کمتر
سرکوب کارآفرینی
مقررات اضافی در بخش مسکن باعث میشود مسکن رسمی در استطاعت نباشد ،بهویژه برای فقرا و حتی بیشتر
افراد طبقات متوسط جامعه
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وجود بخش بزرگ اقتصاد غیررسمی نسبت به کل اقتصاد در ایران سکونتگاههای

غیررسمی را به همراه دارد.


پدیدة شهریشدن فقر



سکونتگاههایی که با مقررات مالکیت زمین ،کاربرد زمین ،منطقهبندی و مقررات ساخت
نامنطبق است.



به دلیل سکونتگاهها و اقتصاد غیررسمی ،سیاستگذاری در مقایسه با کشورهای در حال
توسعه متفاوت است.



توسعة مسکن غیررسمی بدون دسترسی به بازار اعتبارات ،استفاده از خدمات عمومی و
افزایش عدم اطمینانها



ویژگی مسکن غیررسمی :مغایرت با قوانین مالکیت زمین
مغایرت با مقررات منطقهبندی zoning
مغایرات با استاندارهای ساخت
ناقض مالیاتهای مرتبط با زمین
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نبود اطالعات برای هدفگذاری و اشتغال غیررسمی



عمده یارانهها به سمت بخش رسمی مسکن میرود



تالش دولت به باالبردن نسبت مسکن رسمی به کل مسکن متمایل است



ضرورت قانونیکردن سکونتگاههای غیررسمی در کوتاهمدت برای گردآوری مالیات بهتر ،کنترل بهتر روی
ساخت ،دادن خدمات بهتر به طبقات ضعیف باعث افزایش سکونتگاه غیررسمی میشود (با هدف افزایش
بخش رسمی اقتصاد در تضاد است)



در کشورهای توسعه یافته :اعمال سیاست بازتوزی درآمد

در کشورهای در حال توسعه :پرداخت یارانهها؛ مساعدههای مسکن


سیاستهای بازتوزی درآمد در مقابل بازتوزی غیرپولی و نظام یارانهها



دخالت در بخش مسکن برای مقابل با شکست بازار و افزایش کارایی از طریق بازتوزی درآمد در کشورهای



در حال توسعه دشواری است
نظریهپردازان انتخاب عمومی ( :)Public choiceاحتمال باالی شکست دولت دیگر دخالت دولت برای
شکست بازار را توجیه نمیکند.



منفعت اجتماعی
سیستم مالیات بر درآمد بهینه در مرتبة دوم قرار میگیرد
یک دالر گردآوریشده در مقابل هزینة اجتماعی نهایی (زیان کارایی حاصل از انتقال درآمد) Laffer
curve
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رعا

آنار فضا ت سیاس های مک ر ار کش رهای ار حال ا سع (رمبطة محل م ام

با محل

کار ن محل آم زش ن  .)...آنار بلن م ت سیاس های مک ر ناکارآم بو سااتار فضا ت دووها ن
بو اوکیب مجتناعت هنکا گت ار دووها.


مش الت اعنیم ز وساا ها ب مناهق س ن غیورسنت ک آا س ن گاهها رم ان نت متکن
حق مات ی [انگانة سیاس ] .مز  :ان نتد ا باعث
(م عی د  ان نت) با اة
سوما گذمری ار آا مناهق متد ا.



سیاس

مک ر ار کش رهای ا سع افت ،اة

هوف اةاضا مس  .بونامهای پواما

ارمن

موا ط با ارآم  ،هوف اةاضا ار ا تی ن مرمئة مک ر ار مستطاع ن ابل ل بومی نیازمن ما رم
متکن  .ار کش رهای ار حال ا سع ،ب اتیل غیورسنتب اا بخ بزرگ م تصاا ،مم اا
اة
معنال بونامهای هوف اةاضا اد مر مس  ،ن بونامهای هوف عوض چ ا مرمئة مک ر مجتناعت
رم جاو مس  .پواما

افانت س ا بان ت بومی گکتوش بازمر رهر مز مع نا بونامهای م فق هوف

اةاضا ار کش رهای ار حال ا سع مس .
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در این طراحی

جذاب میکند.

در کشورهای در حال توسعه ،انتخاب زمین برای پروژهها از داراییهای دولتی اولویت دارد.
ارزشیابی سودوزیانی زمین برای اجرای پروژهها

41
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در دیدگاه مدرن

 .1ظرفیتهای فیزیکی و بیولوژیکی.
 .2امکانسنجی فنآوری و اقتصادی.

 .3پذیرش نهادی شامل قانون ،مقررات ،و پذیرش عامه (چارچوبهای فرهنگی و .)...
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اقتصاد مدرن
زمین ارزش توسعهای دارد ،اگر در موقعیت طبیعی خود بماند
در این دیدگاه ،زمین ( ،)Landطبیعت ( )Natureو محیطزیست ()Environment
مفاهیم بسیار وابسته و گاه مترادفاند.
در این دیدگاه ،مسؤولیت حفظ توانهای محیطزیست برای خلق جریان دائمی
بیننسلی برای همة آحاد جامعه مدنظر است.
حرکت به سمت چارچوب سیستماتیک خلق ارزش

مکانسازی ( )Placemakingبه مثابة ابزار توسعة اقتصادی
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مکانسازی ()Placemaking
 رویکرد چندوجهی برنامهریزی ،طراحی و مدیریت فضاهای عمومی.
 آیا فضاهای عمومی که ساخته میشود ،مورد استفادة مردم قرار میگیرد؟ آیا فضاها قابلیت تبدیلشدن به مکان
( )Placeabilityرا دارد؟

 آیا فضاهای عمومی توانایی ارائة خدمات به همة ملیتها و فرهنگها را دارد؟
 مکانسازی روی داراییهای محلی ،آرزوها و قابلیتها سرمایهگذاری میکند تا مکانهای عمومیای بسازد که
سالمت مردم ،خوشبختی و رفاه آنان را ارتقاء دهد.
 خلق ارزش از طریق ایجاد مکان و تبدیل هزینههای حفاظت از آنها به داراییهای ملموس.

 بدینترتیب مسؤولیت مدیر زمین در سطح ملی شامل تعیین چارچوبها و مقررات درونشهرها (حوزة عمل
شوراهای شهر) نیز میشود و به عالوه سیاست زمین در نواحی کشاورزی و روستایی در ارتباط نزدیک با سیاست
نواحی شهری قرار میگیرد (دیدگاه بین رشتهای و کلینگر .)holistic
 در دیدگاه کلینگر هماهنگی بزرگی در سیاست زمین (اعم از زمین کشاورزی ،جنگلی ،چراگاهی ،مسکن
روستایی ،زمین صنعتی و شهرکهای صنعتی ،شهرهای جدید ،زمین شهری ،زمین خدماتی )... ،ضرورت دارد.
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در سياستگذاری زمين

 .1هدفگذاری برای مردم :رفاه اجتماعی و فیزیکی عامه
 .2هدفگذاری برای کره زمین :نظامهای طبیعی و محیط زیستی
 .3مالحظات اقتصادی

45

سود

پایة اقتصاد تاریخی مدیریت منابع طبيعی
 نیروی انسانی و دیگر سرمایهها آزادانه به محلهایی مهاجرت میکنند که منابع طبیعی فراوان است.

صرفة اقتصادی مناطق.
 شکست بازار از قبیل برقراری انحصار؛ وجود کاالهای عمومی و برونریزها.
 محیطزیست و منابع طبیعی جایی است که در آن مدیریت متمرکز تولید اقتصادی کار نمیکند.

 در دو قرن  19و  20جامعه صنعتی به دنبال حداکثرکردن رفاه اقتصادی مردم بود ،و روی عناصر موفقیت
و کیفیت زندگی کمتر تأکید داشت.
 تحلیل منابع طبیعی در جامعة صنعتی مورد توجه نبود؛ روی توزیع منابع هم توجه کافی صورت نگرفت.

 الزامات زیستمحیطی و اخالقی رشد عوامل کماهمیت تلقی شود.
 با رشد بخش خدمات ،پاردایم بنیادین موفقیت اقتصادی با سرعت در حال تغییر است.
 بدینترتیب ،محلهای بسیار تولیدی گذشته دیگر آن اهمیتهای دیروز را ندارد.
46

دیدگاه جدید اقتصادی پيچيدهتر از جهان:
تغيير دیدگاه برای مدیریت منابع طبيعی
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مفهوم ارزش
 ارزش در مفهوم نظریة اقتصادی گذشته مفهوم باالترین کاربری را تعریف میکند.

 مفهوم تاریخی بهترین و باالترین کاربری ارزش خدمات زیستبوم (اکوسیستم) را نادیده میگیرد ،و برای
محاسبة ارزش به قیمت هکتار بسنده میکند.
 فشارهای جمعیتی و تجاری باعث شده تا کاربریها به سمت ارزشهای باالتر بازار حرکت کند (مشکالت و
اشتباهات).

 نیاز به سیاستگذاری عمومی (از طرف مدیر زمین ملی) وجود دارد تا ارزشهای اجتماعی مرتبط با این
کاربریها حفظ شود ،و در دیدگاه مردم در مورد ارزشهای نسبی تغییر ایجاد کند.

تعادل بین ذهنیت عامالن به دنبال پول و منافع شخصی با
عامالن به دنبال منافع اجتماعی
حداکثرسازی منافع اجتماعی ،به رسمیتشناختن ضرورتهای اکوسیستم ،حفظ تداوم جریان منافع در طول
نسل و بیننسلی ،برخورد با محدودیتهای رشد اقتصادی ،و حصول اطمینان از باالترین و بهترین
کاربردهای اجتماعی منابع محیطزیستی (زمین)
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مفهوم ارزش (ادامه)
 مسائل محیطی چون گرمشدن زمین؛ حفظ الیة اوزن؛ کنترل هوا؛ کنترل ضایعات و زباله؛ پسآب؛ آلودگی هوا ،آب و
خاك.
 محدودیت استفاده از منابع فسیلی و غیرتجدیدپذیر از قبیل زغال ،گاز طبیعی ،انرژی هستهای و استفادهی بیشتر از
تجدیدپذیرها مثل سوختهای زیستی ،خورشیدی ،بادی ،آبی و زمینگرمایی.

 چارچوب نهادی کاربرد زمین و سیاستهای زمین شامل برنامهریزی ،حقوق امالك ،ساختار مالکیت و تعریف دقیق نقش
دولت در هر سطح.
 بدینترتیب بین «اقتصاد« »،محیطزیست» و «اخالق» (یعنی آن دیدگاه فلسفی که فعالیت افراد باید به رفاه عمومی
بینجامد و نهادهای اجتماعی ،قوانین و مقررات رسمی ،ارزشهای فرهنگی  ...آنها) باید تعادلها را پیدا کرد.
 تبدیل «محیطزیست» به مفهومی اقتصادی.
 کاربردهای جدید زمین در اقتصاد چون اقتصاد سبز ،علم مکان ،اقتصاد کاربردهای مکان. ... ،
 در واقع مدیریت زمین به یك مرحله باالتر یعنی «مدیریت منابع طبیعی ،بدوین تغییر یا مصرف» ارتقاء مییابد که
عوامل اصلی رشد اقتصادی معاصراند.
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مصارف تجاری یا صنعتی

مصارف جنگلی یا چراگاهی
مصارف کشاورزی یا علفزار

اراضی لم یزرع و ضایعاتی
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مفهوم اقتصادی گرانترین و بهترین کاربرد

ظرفیت کاهشی کاربرد زمین

ظرفیت ارزش زمین و اجارهی دریافتی

مصارف مسکونی

اثر اجرای پروژه بر ارزشهای زمين و تخصيص ارزش افزوده
 در محاسبة منافع اقتصادی پروژة توسعة زمین ،هم تغییر ارزش ساختگاه پروژه و هم تغییر ارزش زمینهای
اطراف و مرتبط با آن لحاظ میشود .این تغییر ارزش میتواند در جهت عکس هم باشد.
 محاسبة ارزش از روی تولیدات نهایی هم حاصل میشود.
 نحوة برخورد با ارزش اضافی حاصله و شیوة تخصیص آن بر عرضة زمین شهری تأثیر میگذارد.
 چارچوب کلی مالیات و عوارض زمین و امالك.
 منشاء «ارزش اضافی»:
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-

پروژههای زیرساختی بخش عمومی.

-

رشد عمومی نواحی شهری و نیز درآمدهای شهری.

-

کمبودهای مصنوعی زمین حاصل اعمال شیوههای انحصاری و عدم پاسخگویی به تقاضا.

-

سرمایهگذاری خصوصی روی اراضی مجاور.

دسترسی به زمين از طریق بازار
 هدف سیاستهای ملی زمین دسترسی عادالنه به زمین است؛ این سیاستها غالباً بر تشکیل
رسمی بازارهای زمین به مثابة ابزار تحویل و عرضة زمین تأکید دارند .آیا فقرا در این بازار
میتوانند رقابت کنند؟

 احتیاط :بازار آزاد نمیتواند ابزار عادالنة دسترسی به زمین باشد.
احتکار زمین و بیزمینی
دسترسی به زمین در مناطق شهری برای گروههای آسیبپذیر میباید پیشبینی شود
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دو گروه کلی کنترل در کاربری زمين
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اصول توسعة زمين توسط دولت
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خالصة سياستها
 .1سادهسازی چارچوب برنامهریزی و کنترلهای نظارتی؛ در هنگام انجام سرمایهگذاریهای بزرگ این امر ممکنتر
است.
 .2اعمال عوارض مرغوبیت روی زمینهای شهری به طور کلی یا زمینهای پروژهای خاص به منظور حفظ حقوق و
مناف اجتماعی محلی.
 .3اخذ وجه بابت خدمات شهری متناسب با هزینههای آنها و نیز متناسب با مناف آنها برای مصرفکنندگان به منظور

ایجاد انگیزه در استفادة درست از این خدمات و نیز تأمین مالی توسعة این خدمات.
 .4تحقق اهداف عدالت و کارایی در خرید عمومی زمین شهری برای اجرای پروژههای سرمایهگذاری و کسب ارزش
مازاد برای اجتماع محلی.
 .5مشارکت دولت (نهادهای عمومی) و زمینداران خصوصی برای پروژههای تنظیم مجدد زمین.
 .6اصالح قوانین و ابزارهای مقررات حاکم بر خرید زمین توسط نهادهای عمومی و مبلغ و زمان پرداخت مابهازای آن.
 .7تخصیص بهینة زمین شهری با اخذ مالیات بر ارزش زمین.
 .8حفظ مالکیت زمینهای دولتی و محلی و عرضة آنها به هزینههای مناسب (و گاهی صفر).
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ضرورت کنترل
 کنترل در کاربریهای زمین شهری حصول اطمینان از اینکه زمین شهری در راستای مناف محلی مورد استفاده قرار
میگیرد.
 همة جوام

کنترل بر کاربری زمین دارند ،بهویژه چون فضاهای عمومی (مثالا جاده) هم موردنیاز است( .قوانین و

مقررات مربوطه)
 بدون تعیین ضوابط ساخت و توسعة زمین ،هزینههای خدمات عمومی افزایش مییابد.
 بدون کنترل ،بروز الگوهای شهری انحصاری و افزودن بر هزینههایی چون هزینههای ازدحام و ترافیک و . ...
 بدین دالیل توجه به «برونریزها» .externalities
 بنابراین ،عرضة زمین به باالترین قیمت مزایده کمتر معیار بوده است.

 رابطة متقابل بین نیروهای بازار و مقررات دولتی.
 دشواری دیگر به دلیل تکهتکهبودن بازار .بازار زمین بهطور کلی نداریم .اراضی مسکونی ،تجاری ،صنعتی هر کدام
ویژگیهای خود را دارند.
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ضرورت نظام اطالعاتی
ایجاد نظامات ثبت و کنترل اراضی شهری برای روشنبودن مالکیت و جلوگیری از
سوءاستفاده و ایجاد پایگاه اطالعاتی برای اخذ مالیات ضروری است .مهمترین بستر
تحقق اهداف و سیاستهای کالن اقتصادی مسکن ،وجود نظام اطالعاتی جام

برای

ثبت زمین و مسکن در سطح ملی و صدور سند الکترونیک است .این سیستم ثبت،
مجموعة اسناد بایگانی زمین و مسکن را شامل میشود و به طور مرتب با توجه به تغییرات
در مالکیت و ارزش و کاربری زمین و مسکن بهروز میشود.
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تأمين مالی شهرداریها پایة اساسی رشد پایدار شهرهاست
تحلیلی از مصرف زمین شهری در ایران نشان میدهد که کاربرد زمین شهری در ایران به نرخی افزایشی
و در عین حال ناپایدار رخ داده است .گسترش نواحی حاشیهای شهرهای با توسعة بیقواره ،بدون
فضاهای باز ،با مسیرهای کوتاه نامناسب برای راه رفتن و با دسترسی ناگهانی به راههای شریانی به منظور
رفتن به سرکار ویژگی شهرهاست .سطح باالتری از خدمات و تأسیسات زیربنایی در شهرها موردنیاز است.
شهرها میباید مناب درآمدی محلی مناسبی تعریف کنند ،و درآمدهای مبتنی بر زمین بخشی از این مناب
است؛ زمینههای مناسبی برای بازارهای بدهی قدرتمند شهرداریهای فراهم آورند ،و مقررات و
همکاری بین دولت و شوراهای شهر را تقویت کنند.
استراتژیهای جذب ارزش مازاد میباید با اهداف کاربرد زمین و ساختار حکمرانی (ادارة) مناطق
مختلف منطبق شود .این مسئله آن قدر که موضوعی فنی است ،در عین حال موضوعی سیاسی است .در
تأمین مالی شهرها مالیات بر سوخت و مالیات بر امالک میتواند منب درآمدی پایدار برای تأمین مالی
خدمات شهری باشد ،و بازار بدهی شهرداریها هم میباید روی همین مناب تکیه کند.
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وجوه تأمين مالی اجرای طرحهای توسعة شهری
 چگونه شهرداریها میباید مناب مالی و بودجهای خود را مدیریت کنند تا طرحهای شهری را به اجرا

درآورند؟ چگونه به این مناب دست یابند؟ و از چه اهرم مالی استفاده کنند؟
 شناسایی چالشهای اصلی طرحهای توسعهای شهرداریها با توجه به سطح دستیابی آنها به مناب مالی
و توان اخذ تسهیالت آنها.
 درآمدهای خودشهرداریها
 انتقالهای بودجهای
 استفاده از سرمایهی بخش خصوصی
 بدهی (تبدیل درآمدهای آتی به حال)
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دستور کار جدید شهرها با سيستمهای شهری مالی پایدار
 دستور کار :میباید سیستم تلفیق مالی شهرداریها ،چارچوب حقوقی ،و برنامهریزی و طراحی فضایی مناسب باشد تا
توسعة شهری در حوزة حکمرانی ،منابع درونزا ،مدیریت مالی ،نظامهای زیرساختی ،و منابع مالی خارجی ارتقا یابد.
 اصالحات حکمرانی :فرایندی ملی که مسؤولیتها را روشن میکند و نهادهایی در عرصة زیرساختها و خدمات شهری
میسازد که در سطوح مختلف دولت کارآمد ،شفاف و مسؤول کار کنند.
 بسط منابع مالی درونزا :فرایندهای اصالحات ملی یا محلی برای ارائة فرصتها و انگیزهها برای افزایش منابع محلی
محور و کارایی در استفاده از این منابع و داراییهای دولتی از جمله توانمندسازی دولتهای محلی برای دستیابی به

بازارهای سرمایه و برای اخذ تسهیالت از بخش خصوصی.
 تقویت مدیریت مالی و داراییها :تقویت نهادهای ملی و محلی برای مدیریت کاراتر مخارج و درآمدهای محلی و
داراییهای آنها.
 بهبود نظامهای تأمین مالی شهری :فرایندی تسهیلشده در سطح ملی که برای گسترش منابع و ابزار تأمین مالی
طرحهای سرمایهای و بازیافت هزینهها از عواید آن سرمایهگذاریها الزم است.
 توسعة نظامهای کار بست مؤثر منابع تأمین مالی درونزا :دولتهای ملی از یك طرف فرصتها و انگیزههای الزم برای
استفادة مؤثر از منابع تأمین مالی درونزا را فراهم میآورند؛ و از طرف دیگر شرایط الزم را برای عرضة محتاطانة
چنین منابعی ایجاد میکنند.
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عوامل سالمت بودجهای شهرداریها
 مدیریت مالی شفاف.
 نظام قیمتی شفاف.
 نظام تعرفهای و مالیاتی شفاف.
 سیستمهای کارآمد توزیع کمكهای دولتی بین شهرداریها.
 هماهنگی مناسب در کاربرد زمین.
 برنامهریزی صحیح مالی.
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با تشکر

