بهنامخدا

سياستهايبهينهيعرضهيزمينبراي

مقابلهباسوداگري
حسين عبده تبريزي

معنای سفتهبازی در زمین
اگر من زمین بخرم ،سرمایهگذاری است و اگر تو بخری سفتهبازی است
پساگر

بیشتر به افق زمانی مربوط است .غیر از بحث خرید و نگاهداری ،سفتهبازی بحث مالکیت کوتاهمدت هم
هست .این مالکیتی است که طی آن مالک ملک را نمیسازد و از آن استفادهای نمیکند .بلکه مالک

مستغالت را خالی نگاه میدارد تا قیمت باال رود و فروش سودآور شود .سوداگر یا سفتهباز تالش میکند
ارزشهایی را از زمین بدست آورد که خود خلق نکرده است؛ یا دولت از منابع عمومی هزینه کرده و ارزش
زمین باال رفته ،یا محیط پیرامونی ارزشهایی را خلق کرده ،یا چانهزنی با شهرداری و تغییر کاربری این

ارزشها را خلق کرده .همهی این ارزشهای افزوده میباید با ابزارهای در اختیار دولت (از قبیل مالیات)
کنترل شده و به مالک زمین تعلق نگیرد .طبعا سود عادالنهی منابع سرمایهای مالک و سود اسمی حاصل از
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تورم به مالک متعلق است.

سوداگريزمين
 بیثباتکننده و مانع 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

3

مشکالت بازار زمین
عدمسیاستگذاری صحیح در بازار زمین ،به افزایش قیمت آن منجر میشود .کاهش تقاضای سوداگرانه در
بازار زمین شهری هدف اصلی سیاستگذار است .افزایش قیمت زمین به تناسب در گروههای سهگانهی

مسکن ،کاال و خدمات اثر گذاشته و به افزایش شاخص قیمت در آن گروهها منجر میشود .افزایش قیمت
زمین به افزایش قیمت امالک با کاربری تجاری و خدماتی نیز منجر میشود .این افزایش به نوبهی خود به
افزایش هزینههای خدمات ،بهداشت و مانند آن در سبد هزینهی خانوار منجر میشود .برای مثال ،سهم
هزینهی ساختمان (و طبعاً زمین آن) در هزینههای بهداشت و درمان در بخش خصوصی باالست.
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مشکالت بازار زمين
• هجوم سرمایه به سمت بازار زمین ،توازن بازارها را به نفع زمین تغییر داده و سرمایه را در زمین
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 زمین شهری نیز یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد شهری است.
• بنگاههای اقتصادی به جای اینکه با افزایش بهرهوری و بهبود فرایند تولید به دنبال تولید بیشتر

و سود باالتر بروند ،به سوداگرانی تبدیل میشوند که میخواهند با تملک زمین و بهرهمندی از
افزایش قیمت آن ،هزینههای عدم افزایش بهرهوری را جبران کنند.

• سیاستهای ملی زمین اگر خوب تدوین شده باشند ،زمینهی تسکین و درمان این مشکالت است.
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توسعهی 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 توسعهی 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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شهرهاي بزرگ و کوچک موتور رشد و توسعهي اقتصادي و
اجتماعی تعریف شدهاند.

متأسفانه ،آنها در عين حال موتور گسترش محالت پست و

کثيف و بافتهاي حاشيهاي و افزایش فقراند.
طبعا وظيفه دارند که شهرها را به

مسئوالن «زمين» و «شهرسازي» کشور
کانون توسعه بدل کنند.
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سياستگذاري در زمين شهري
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 منبع
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 مداخلهی دولت مانند وضع انواع مالیاتها بر زمین ،تعیین نوع و
میزان کاربریها و مانند آنها ،همگی مسائلی است که در حیطهی سیاست زمین قرار
میگیرد.
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اهداف سياستهاي زمين شهري

سازمان ملی زمین و مسکن میباید تجدیدساختار داده و برای انجام
فعالیتهای باال خود را تجهیز کند.
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 با شکلگيري «سازمان ملی زمين »،چه تغييراتی در
مدیریت زمين در ایران باید داده شود.
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مدیر زمين جمهوري اسالمی ایران باید بداند که
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سیاستهای ملی زمین در کشورهای جهانسوم
مثال :تانزانیا
 برنامهی ملی زمین را به دو جزء تقسیم میکند:
-

شهری

-

روستایی

 برنامهی ملی زمین شهری را به دو جزء تقسیم میکند:
زمین شهری – عمومی

زمین شهری – اقشار آسیبپذیر
 تهیهی دو نوع کد ساختمانی:
یکی برای نواحی عمومی و دیگری برای زمین در استطاعت اقشار ضعیف
 کنترل بازارهای زمین در مناطقی که برای اقشار ضعیف کنار گذاشته شده.
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سیاستهای ملی زمین در کشورهای در حال توسعه
مثال :تانزانیا
 صدور مجوز و تنظیم مقررات برای فعالیتهای شهری خالف عرف با هدف توانمندسازی کسب
ال صدور مجوز کشاورزی به آنان در
درآمد و سطح زندگی مناسب توسط اقشار ضعیف .مث ً
شهرهای کوچک.
 جلوگیری از گسترش بیرویهی شهرها که در شهرهای کوچک باعث تجاوز به حریم اراضی

روستایی میشود و زارعان فقیر روستایی را از حقوقشان بر زمین محروم میکند.
 جلوگیری از تشکیل مناطق پست و کثیف (حاشیهنشینی) جدید از طریق عرضهی به موقع،
کافی ،در استطاعت ،برنامهریزیشدهِ قطعات اراضی و اعمال کنترلهای الزم برای توسعه.
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سیاستهای ملی زمین در کشورهای در حال توسعه
مثال :تانزانیا -ادامه
 استقرار نهادهای مدیریت زمین کارآمد برای حمایت و تقویت حقوق مالکیت بر زمین ،بهویژه
برای اقشار ضعیف.

 ارائهی برنامههای آموزشی برای تسهیل مشارکت شهروندان در طرحهای ارتقای کیفیت
محالت شلوغ و کثیف و شهرکهای حاشیهای.
 اتخاذ تدابیر الزم برای امنیت قراردادهای زمین به نفع طبقات فرودست (سیستم انعطافپذیر

اجارهداری زمین).
 قانونیکردن زیستگاههای غیررسمی از طریق نظامهای ساده و سریع تعریف محدودهی
اراضی ،صدور رأی ،نقشهبرداری ،ثبت و ضبط منافع مالکیت روی اراضی در زیستگاههای
غیررسمی به منظور حفظ منافع مالکان و دولت.
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سیاستهای ملی زمین در کشورهای در حال توسعه
مثال :تانزانیا -ادامه

 عدم تمرکز و تفویض وظایف سازمان ملی زمین به سطوح پایین به منظور ارتقای حکمرانی خوب.

 ارجحیتبخشیدن به ظرفیتسازی انسانی به مثابهی استراتژی دستیابی به افراد با دانش و
کاردانی که سیاستهای به نفع اقشار ضعیف را توسعه داده و به اجرا درآورند.
 استفادهی گسترده از فناوری جدید برای تسریع در تحویل زمین و خدمات مربوط به زمین.
 تزریق تدریجی و آرام معیارهای اخالقی مثالَ از طریق جوامع حرفهای به منظور تالش برای
ریشهکنی عملکردهای غلط و سوءمدیریت در ادارهی زمین.
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زمين از دیدگاه نظریهي سنتی (قرن )18
زمین از نهادههای تولید است ،مثل کار و سرمایه

چارچوب تولیدمحور برای کارکرد اقتصاد.

در این مفهوم ،زمین مفهوم اقتصادی محدودی دارد.
اینجا ،رشد دائمی اقتصاد به معنای استهالک تا حد ممکن زمین است و زمین هنوز فاقد محدودیتهای

زیستبومی ( )ecosystemتلقی میشود.
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روندهاي گذشته براساس نظریهي سنتی
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نقد نظریهی سنتی)1949( Aldo Leopold -
ما از زمین سوءاستفاده میکنیم ،چون آن را کاالیی متعلق به خود میدانیم .اگر به زمین به مثابهی
کاالیی بنگریم که ما به آن تعلق داریم ،آنگاه احتماال با عشق و احترام از آن استفاده میکنیم. ...
اینکه زمین کاال است برداشتی ساده از زیستبوم است ،اما اینکه باید زمین را دوست داشت و بدآن
احترام کرد از اخالق سرچشمه میگیرد. ...
برداشت اخالقی از زمین صرفاً مرزهای زمین کاالیی را گسترش میدهد تا شامل خاک ،آب ،گیاهان و

جانوران شود؛ زمین نقش انسان را از فاتح اجتماعی زمین تغییر میدهد و در جای عضو سادهی
شهروند زمین مینشاند.
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اهداف سياستگذاري مدرن زمين

 .1هدفگذاری برای مردم :رفاه اجتماعی و فیزیکی عامه
 .2هدفگذاری برای کره زمین :نظامهای طبیعی و زیستمحیطی

 .3مالحظات اقتصادی :سود
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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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از دیدگاه اقتصاد مدرن

21

دیدگاه مدرن نسبت به مدیریت منابع طبيعی
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مکانسازي ()Placemaking
 رویکرد چندوجهی برنامهریزی ،طراحی و مدیریت فضاهای عمومی است.
 آیا فضاهای عمومی که ساخته میشود ،مورد استفادهی مردم قرار میگیرد؟ آیا فضاها قابلیت
تبدیلشدن به مکان ( )Placeabilityرا دارد؟
 آیا فضاهای عمومی توانایی ارائهی خدمات به همهی 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.
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تغيير مفهوم ارزش
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تغيير مفهوم ارزش :تعادل بين «اقتصاد« »،محيطزیست »،و اخالق

 مسائل محیطی چون گرمشدن زمین؛ حفظ الیهی اوزن؛ کنترل هوا؛ کنترل ضایعات و زباله؛ پسآب؛
آلودگی هوا ،آب و خاک.
 محدودیتهای استفاده از منابع فسیلی و تجدیدناپذیر از قبیل زغال ،گاز طبیعی ،انرژی هستهای و

استفادهی بیشتر از تجدیدپذیرها مثل سوختهای زیستی ،خورشیدی ،بادی ،آبی و زمینگرمایی.
 رعایت چارچوب نهادی کاربرد زمین و سیاستهای آن شامل برنامهریزی ،حقوق امالک ،ساختار
مالکیت و تعریف دقیق نقش دولت در هر سطح.

 تبدیل «محیطزیست» به مفهومی اقتصادی.
 کاربردهای جدید زمین در اقتصاد چون اقتصاد سبز ،و اقتصاد کاربردهای مکان.
 بدینترتیب مدیریت زمین به مرحلهای باالتر یعنی «مدیریت منابع طبیعی ،بدون تغییر یا مصرف
زمین» ارتقاء مییابد.
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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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اثر ارزشهاي زمين و تخصيص ارزش اضافی آن
 در محاسبهی منافع اقتصادی هر پروژهی توسعهی 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.
 محاسبهی ارزش از روی تولیدات نهایی هم حاصل میشود.
 نحوهی برخورد با ارزش اضافی حاصله و شیوهی تخصیص آن ،بر عرضهی زمین شهری تأثیر میگذارد.

 چارچوب کلی مالیات و عوارض زمین و امالک متناسب با نحوهی تخصیص ارزش افزوده اعمال میشود.
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Value Capture

جذب ارزش اضافی
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روشهاي کسب «ارزش اضافی»
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نکات مورد توجه در کسب «ارزش اضافی»
 دولت برای اخذ «ارزش اضافی» نباید پیشدستی کند و ضدانگیزه
برای بخش خصوصی شود.
 هر یک از روشها جزئیات خود را دارد؛ مثالً در مورد مالیات
روشها بسیار متفاوت است.

 اخذ ارزش اضافی اراضی مجاور دشوار است.
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 اقتصاددانان با مالیات بر زمین بسیار موافقاند ،چون باعث عدمکارایی اقتصااد نییواود ،باه تولیاد دادمه
نییزد ،و بازار را بر هم نییزند.
 چون عرضه زمین محدود است و ارزش موقعیت آن با هزیناهها عیاومی و امتیااو دورادور آن مارت

است ،رانت اقتصاد حادل ن اید به مالک تعلق گیرد.
 در اخذ مالیات از زمین اوالً نرخ مالیات متناسب با ارزش زمین باید پلها باال رود؛ ثانیااً در اخاذ مالیاات باه
مریان نقد موضوو تومه وود .بسیار از زمینها نقدووندگی باال ندارند.

 مالیات میباید به گونها طراحی وود که مالک به ساخت زمین یا واگذار آن تشویق وده (بیشتر مرباو
به  )LVTو نگاهدار سوداگرانه زمین منصرف وود.
 مالیات کاهش اراضی رهاوده درونوهر منتهی وود.
 برا حفظ محی زیست و هرز نرفتن مناطق برتر وهر که غیرقابل ماایگزینی هساتند ،بایاد ناوعی مالیاات
اخذ وود که بتوان از آن تلقی «مالیات س ز» داوت.
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انواعمالياتبرزمين
مالیات بر عایدات سرمایهای

CGT

مالياتبرارزشزمين
(زمينساختهنشده)

LVT

Land Value Tax
یا
Location Value Tax

مالياتبرمستغالت

-

Property Tax

مالياتبرزميندارايارزشباال
SDLT
(باالترازسقفمشخص)
32

Capital Gain Tax

Stamp Duty Land
Tax

منطق دخالت دولت در بازار زمينشهري
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اشکال
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دخالت:

دسترسی به زمين از طریق بازار
 طبعاً هدف سیاستهای ملی زمین دسترسی عادالنه به زمین از طریق سازوکار بازار
رقابتی است .آیا طبقات با درآمد پایین در این بازار میتوانند رقابت کنند؟ پاسخ در

موارد زیادی منفی است.
 احتکار زمین و بیزمینی دسترسی به زمین در مناطق شهری را برای گروههای
آسیبپذیر دشوار میکند .تخصیص رایگان و یا ارزان زمین شهری از طریق نهادهای
مربوطه برای دهکهای بادرآمد بسیار پایین ضرورت دارد.
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اصول توسعهي زمين توسط دولت
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برخی سياستهاي پایيندستی
 .1تخصیص بهینهی زمین شهری با اخذ مالیات بر «ارزش اضافی» میباید همراه باشد.

 .2سادهسازی چارچوب برنامهریزی و کنترلهای نظارتی باید ساده باشد؛ در هنگام انجام سرمایهگذاریهای بزرگ این
امر ممکنتر است.
 .3عوارض مرغوبیت روی کل زمینهای شهری یا زمین پروژههای خاص با هدف حفظ حقوق و منافع اجتماع محلی باید
اعمال شود.
 .4اخذ وجه بابت خدمات شهری میباید هم متناسب با هزینهها و هم متناسب با منافع آنها برای مصرفکنندگان باشد.
بدینترتیب برای استفادهی درست از این خدمات انگیزه ایجاد میشود و تأمین مالی ارائهی این خدمات سادهتر صورت
میگیرد.
 .5اهداف عدالت و کارایی در خرید عمومی زمین شهری برای اجرای پروژههای سرمایهگذاری باید مدنظر باشد؛ و
«ارزش اضافی» زمین برای اجتماع محلی کسب شود.
 .6مشارکت دولت (نهادهای عمومی) و زمینداران خصوصی برای پروژههای تنظیم مجدد زمین قابلتوصیه است.
 .7قوانین و ابزارهای مقرراتی حاکم بر خرید زمین توسط نهادهای عمومی باید اصالح شود.

 .8مالکیت زمینهای دولتی و محلی میباید حفظ شده و عرضهی آنها به هزینههای مناسب (و گاهی صفر به نهادهای
مسئول مسکن اجتماعی) انجام شود.
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ضرورت کنترل فرایند
 کنترل کاربریهای زمین شهری و حصول اطمینان از اینکه زمین شهری در راستای منافع محلی مورد استفاده
قرار میگیرد ،ضروری است.
 مالکان لزوماً بر کاربری زمین کنترل ندارند ،بهویژه چون فضاهای عمومی (مثالً جاده) هم مورد نیاز است.
قوانین و مقررات مربوطه میباید تنظیم و اعمال شود.

 بدون تعیین ضوابط ساخت و توسعهی زمین ،هزینههای خدمات عمومی افزایش مییابد.
 بدون کنترل ،بروز الگوهای شهری انحصاری و افزودن بر هزینههایی چون هزینههای ازدحام و ترافیک و ...
محتملتر است.

 توجه به «برونریزها»  externalitiesضروری است.
 عرضهی زمین توسط دولت به باالترین قیمت مزایده کمتر در جهان معمول است.
 بین نیروهای بازار و مقررات دولتی رابطهی متقابل وجود دارد.
 بازار کلی زمین نداریم؛ بازار تکه تکه است .اراضی مسکونی ،تجاری ،صنعتی و  ...هر کدام ویژگیهای خود را
دارند .از اینرو ،کنترل غیرقابل اجتناب است.
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ضرورت نظام اطالعاتی
ایجاد نظامات ثبت و کنترل اراضی شهری برای روشنبودن مالکیت ،جلوگیری از
سوءاستفاده ،برنامهریزی و ایجاد پایگاه اطالعاتی برای اخذ مالیات ضروری است.
مهمترین بستر تحقق اهداف و سیاستهای کالن اقتصادی مسکن ،وجود نظام اطالعاتی
جامع برای ثبت زمین و مسکن در سطح ملی و صدور سند الکترونیک است .این سیستم
ثبت ،مجموعهی 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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با تشکر

