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  سخن نخست

ي ها دارائيد كه شامل هاي خود دارنرا در ترازنامه ها دارائيدامنه وسيعي از  معموالً ها شهرداري

ي شهري ها زميني شهرداري و ها شركت ،ي عموميها ساختمان ،يزيرساختي ها شبكهمتنوعي چون 

است و همين امر  ها دارائييكي از موضوعات مهم در مديريت  ها دارائينحوه استفاده از اين . باشد مي

بايد نگهداري و استفاده  ها يدارائباعث طرح سواالت متعددي در اين خصوص همچون اينكه آيا اين 

از آن بهاي واقعي خدمات را پرداخت كنند  كنندگان شوند تا استفاده گذاري شوند؟ آيا بايستي مجدداّ قيمت

هاي زيرساختفروش رسانده و عوايد آن را در ه ي مازاد خود را بها دارائي ها شهرداريو يا اينكه بايستي 

اين سواالت تجارب متفاوتي در جهان وجود دارد كه مرور پيشينه  در پاسخ به. كنند گذاري اصلي سرمايه

تواند در عرصه مديريت شهري كشور مورد استفاده قرار گيرد و از  ميو عملكرد آن در ساير نقاط جهان 

  .بروز مديريت آزمون و خطا در اين عرصه جلوگيري نمايد

قلم جورج پيترسون ه ب ها زيرساختالي هاي تامين ميكي از گزينه ؛فروش زمين/ مقاله ليزينگ زمين

كنگ، بانك جهاني بررسي نقش اين مولفه در كشورهاي چين، هنگ گذاري  سياستاز بخش تحقيقات 

ترجمه و در  گذاري اتيوپي، هندوستان و تحليل آن است كه به همت كميته پژوهشي مالي و سرمايه

، اميد است كه كاران در اين كميته پژوهشيضمن تشكر از زحمات هم. گيرداختيار عالقمندان قرار مي

  .مطالب مندرج در اين مقاله مورد استفاده عالقمندان و ذينفعان موضوع قرار گيرد
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  مقدمه

توانند عالوه بر بودجه، نگاهي به اي براي تامين مالي، ميگزينه يي محلي در جستجوها دولت

ي خود دارند ها ترازنامهرا در  ها داراييدامنه وسيعي از  معموالً ها شهرداري. ترازنامه خود نيز داشته باشند

ي شهرداري و ها شركتي عمومي، ها ساختماني زيرساختي، ها شبكهي متنوعي چون ها راييداكه شامل 

آيا . گردد تعيين مي ها داراييدر بحث مديريت  ها دارايينحوه استفاده از اين . باشدي شهري ميها زمين

شوند  گذاري قيمت مجدداً ها داراييبايد در شرايط حاضر نگهداري و استفاده شوند؟ آيا بايد  ها دارايياين 

ي مازاد ها داراييبايد  ها شهردارياز آنها بهاي واقعي خدمات را پرداخت كنند؟ يا اينكه  كنندگان تا استفاده

  كنند؟ گذاري ي اصلي شهر مجددا سرمايهها زيرساختبر نياز خود را فروخته و عوايد آن را در 

در . ي خاص خود را داردها جذابيت، گذاري به عنوان روشي براي تجهيز منابع سرمايه ها داراييفروش 

اين در . ي خود دارندها دارايياختيار عمل بيشتري در مديريت  غالباًي محلي ها دولتسطح محلي، 

ي مالياتي، وضع ها نرخگيري و اعمال نظر در رابطه با مسائلي از قبيل تنظيم حاليست كه قدرت تصميم

باشد و ممكن  ميكمتر  گذاري ارض يا استقراض جهت سرمايهها و عوي جديد، افزايش تعرفهها ماليات

مالي،  كالناز نگاه مديريت . هايي حاكم باشددر اختيار سطوح باالتر دولتي بوده و يا محدوديت كالًاست 

بدون  ها زيرساختي غيراصلي خود را واگذار كرده و عوايد حاصل از آنرا در ها داراييي محلي ها دولتاگر 

  . كنند، بيشتر در جهت اهداف دولت بوده و قابل تقدير است گذاري سرمايهايجاد تعهد 

 گذاري را جهت تامين مالي سرمايه ها داراييي محلي امكان استفاده از عوايد حاصل از فروش ها دولت

ميالدي در يكي از شهرهاي  90اي در اواسط دهه  براي مثال در دوره. اندتجربه كرده ها زيرساختدر 

تامين مالي  سازي اي ساالنه از عوايد حاصل از خصوصيدرصد از بودجه سرمايه 15شور اسلواكي اصلي ك

واسطه ه يي از اين قبيل كه بها داراييليكن، به عنوان يك قاعده كلي، عوايد حاصل از فروش . شد

ي براي آيد، ماهيتي موقت دست ميه ب ها فعاليتتصميمات دولتي در رابطه با خروج از حيطه خاصي از 

ي اقتصادي ها فعاليتتوان به خروج از تهيه مسكن عمومي يا  مي ها فعاليتاز جمله اين . تامين مالي دارد

اند تا با كارشناسان مالي به شهرها هشدار داده. باشد، اشاره كردكه در رقابت با بخش خصوصي مي

  .متكي نباشند اي مايهبه عنوان منبع مهم يا مستمري جهت تامين نيازهاي سر ها داراييفروش 

تواند منجر به استمرار تامين مالي  ميكه  آنجايي زي متعلق به شهرداري، اها زمينالبته فروش 

در كشورهايي كه تمام . باشد ميتري شود، تا حدي از اين موضوع مستثنا  براي مدت طوالني ها زيرساخت
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ي، باالترين ارزش نسبت به ساير ي شهري به بخش عمومي تعلق دارد، زمين با فاصله زيادها زمين

ي متفاوت مالكيت، اغلب زمين ها سيستميي با حتي در كشورها. ها دارد شهرداريرا در ترازنامه  ها دارايي

بخش عمومي ايجاد  گذاري ي شهري تا حد زيادي توسط سرمايهها زمينارزش . بيشترين ارزش را دارد

سترسي به از جمله، د ها زيرساختي صورت گرفته در ها گذاري سرمايهاين ارزش نشانگر ارزش . گرددمي

صورت  ها شهرداري گذاري كشي، مدارس و ساير خدماتي است كه توسط سرمايه شبكه راهها، سيستم لوله

آنها بوجود آمده را  گذاري سرمايه به واسطهسهم ارزش افزوده زمين را كه  ها شهردارياينكه . گرفته است

وجود دارد، ليكن  ها افزودهي مختلفي براي دريافت اين ارزش ها روش. استدريافت كنند قابل توجيه 

برداري از آن اين مزيت را داراست كه درآمد حاصل از آن سريعتر حاصل فروش زمين يا فروش حق بهره

، تنظيم مجدد ارزش زمين يا ها مالياتيي چون بهبود ها روششود و مديريت اين درآمدها در مقايسه با  مي

  .تر است م ماليات بر ملك عمومي آسانسيست

 ها دارايياين . نيستند) در مقابل دارايي پويا(ي ايستايي ها داراييي تمليكي شهرداري، ها زمين

يك مدير دارايي فعال، كه اختيارات كافي قانوني نيز در . هاي شهري ايجاد گردند توانند با توسعه ناحيه مي

فعلي خريداري كرده  كنندگان ي موجود در حاشيه شهرها را از استفادهها زمينتواند  مياختيار داشته باشد، 

تواند  ميمدير دارايي سپس . ي توسعه شهري يا ساخت بزرگراه و فرودگاه اختصاص دهدها فعاليتو به 

حتي بدون . عمومي، بخشي از آن را به فروش برساند گذاري پس از افزايش ارزش زمين ناشي از سرمايه

نشيني و رشد اقتصادي با گسترش شهر ها شهرداريي موجود در ترازنامه ها زميننيز ارزش  ريگذا سرمايه

در صورت  ها شهرداريي ها داراييگردد كه آيا اين مساله منجر به طرح اين ايده مي. يابدافزايش مي

  ، قابليت استفاده بهتر براي آن متصور نيست؟ها زيرساختبه  ها زمينتبديل قسمتي از 

بخش اول . گيرد ميمورد بررسي قرار  ها زيرساختادامه پتاسيل استفاده از زمين جهت تامين مالي در 

پردازد، كه منجر به بيشترين ميزان تبديل  ميبه فرآيند ليزينگ زمين و نحوه اجراي آن در چين 

ز بسياري از شهرها در چين حدود نصف يا بيشتر ا. شده است ها زيرساختي ملكي به ها دارايي

از طريق ليزينگ زمين تامين كرده و همزمان مابقي  مستقيماًرا  ها زيرساختي خود در ها گذاري سرمايه

ي ملكي مندرج در ترازنامه خود ها داراييمورد نياز را از طريق استقراض با پشتوانه ارزش  گذاري سرمايه

است،  ين در اين زمينه بودهدر بخش دوم با مرور كوتاهي بر هنگ كنگ، كه الگوي چ. اند كردهدريافت 

باشد و به تازگي ليزينگ زمين را به عنوان  مياتيوپي، كشوري كه در سمت ديگر طيف ثروتمندي مطرح 
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ملك در هند به . گيردراهي براي تامين مالي معرفي كرده است و نيز كشور هند مورد بررسي قرار مي

در  گذاري ئول توسعه شهري كه مسول سرمايهي مسها سازماني بخش عمومي تعلق ندارد، اما ها سازمان

 ها سازماناين . ي زيادي هستندها زميني دولتي، مالك ها سازمانباشند، همانند ساير  مي ها زيرساخت

ي تامين مالي ها استراتژيشروع به استفاده از توسعه زمين و فروش آن به عنوان يكي از  اخيراً

عنوان بخش بزرگي از منابع تامين مالي ه ها، زمين بدر تمام اين كشور. اندنموده ها زيرساخت

  .ي زيرساختي بوده و يا پتانسيل تامين مالي در اين زمينه را داردها گذاري سرمايه

ي مرتبط با فروش زمين مورد بررسي قرار ها ريسكو  گذاري در بخش نهايي، مسائل مربوط به سرمايه 

ي محلي ها دولتي براي مدتي منابع درآمدي زيادي براي ي عمومي به منابع مالها زمينتبديل . گيرد مي

تواند مديريت مالي را عميقا تحت كند كه ميي متعددي را ايجاد ميها ريسككند، اما اجراي آن ايجاد مي

برداري از رشد ارزش زمين جهت  كشورهاي بيشتري جهت بهره كه دائماً در واقع، از آنجايي. تاثير قرار دهند

اي كه به عنوان بخشي از قوانين  كارانه هاي محافظه شوند، محدوديت ميورد نياز خود ترغيب تامين مالي م

  . ي بيشتري مواجه شوندها ريسكبايد كمتر شوند تا بتوان با  ،گردند ميمالي تعيين 

  

 چينموردي مطالعه : ي شهريها زيرساختليزينگ زمين و تامين مالي  -1

اين سيستم براي . شود مياجاره بلندمدت و حق توسعه  ،ليزينگ زمين در چين  شامل پيش فروش

در شنزن و چند شهر ساحلي ديگر در راستاي تمركززدايي در سيستم مالي چين  1987اولين بار در سال 

دادند و  را به صورت مديريتي تخصيص مي ها زمينتا قبل از آن زمان، نهادهاي مسئول . معرفي شد

ير ساختار در ليزينگ زمين تا حدي نيز به منظور تحريك توسعه اقتصادي تغي. استفاده از زمين مجاني بود

گذاران خارجي از طريق فراهم در سطح محلي بوده است كه با استفاده از آن جذابيت الزم براي سرمايه

از همان ابتدا، . آمد ميوجود ه اي ب گذار در تامين زمين اجاره كردن حقي مطمئن و پايدار براي سرمايه

كرد  ميليزينگ زمين منابع درآمدي عظيمي ايجاد . وصل شده بود ها زيرساختنگ زمين به توسعه ليزي

شد كه منجر به  مي گذاري  اي زيرساختي سرمايه ي پايهها سيستمدر  صرفاًكه منابع حاصل از آنها 

  .پيشرفت موقعيت رقابتي شهرها براي رشد اقتصادي گردد

 ،اساسي چين كه هرگونه نقل و انتقال زمين در آن ممنوع بود، با تغييراتي در قانون 1988در سال 

ليزينگ زمين را به  رسماً ها ايالتمجمع  1990در سال . ليزينگ زمين با حفظ مالكيت عمومي مجاز شد
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، شانگهاي و پكن ليزينگ زمين را در سطح محلي 1992تا سال . عنوان سياست عمومي خود تاييد كرد

همانند ساير اصالحات . س از آن اين شيوه شروع به گسترش در ساير نقاط چين كردبه اجرا درآوردند، و پ

مالي و اقتصادي چين، موج ليزينگ زمين نيز از آزمايش در شهرهاي ساحلي شروع، سپس به شانگهاي و 

  .پايتخت رسيد و بعد از آن نيز به سمت غرب چين توسعه پيدا كرد

در چين، دولت مركزي تمامي . الي در چين بوده استليزينگ زمين عنصر كليدي تمركززدايي م

 ها شهرداري. ي محلي در اين زمينه اختياري ندارندها دولتاختيارات مالياتي را در دست خود دارد و 

ي ناكارآمد محلي را ها مالياتي جديدي وضع نمايند و يا ها مالياترا تغيير دهند،  ها مالياتتوانند نرخ  نمي

شروع ليزينگ زمين در . وه براي تغيير در عوارض نيز نياز به تاييد دولت مركزي دارندعاله ب. ملغي كنند

در  ها شهرداري. ها بود شنزن و ساير شهرها تالشي جهت دسترسي به منابع مالي جديد توسط شهرداري

در رابطه با  آزاد بوده و تنها محدوديت كامالًي در اختيار ها زمينزمان انتشار اين مقاله در تجهيز و فروش 

  .ي جامع شهري همخواني داشته باشدها طرحبايست با  ميگسترش مرزهاي شهري بودكه 

، به علت افزايش 1994ي مالي چين در سال ها چارچوبدر حاليكه بسياري كارشناسان از اصالحات 

سيم كنند، ليكن تق ميي مشترك، به عنوان تمركز مجدد مالي ياد ها مالياتدر سهم دولت مركزي از 

سهم دولت مركزي از . درآمد حاصل از ليزينگ زمين در اين اصالحات در جهت متفاوتي حركت كرد

و در  5، 32، 40اين سهم در مراحل بعدي و با اصالحات به . درصد بود 60درآمد ليزينگ زمين در ابتدا 

وب فدراليسم بيشترين تاكيدي كه شهرها در چارچ. به صفر درصد رسيد 1994نهايت با اصالحات سال 

دهد تا  ميچيني بر ليزينگ زمين دارند، نشات گرفته از اين واقعيت است كه قوانين مالي به آنها اجازه 

آمده از ليزينگ زمين را نزد خود نگهداري كنند و آزادي زيادي در عملكردشان در بازار  به دستمنابع 

  .ملك محلي داشته باشند

 70تا  40كنند در واقع حقوق استفاده از زمين را براي مدت  مياشخاصي كه اقدام به ليزينگ زمين  

زميني كه توسط دولت جهت فعاليت خاصي واگذار . گيرندسال كه بستگي به نوع پروژه دارد در اختيار مي

در اوايل . گيري دارد شده، در صورت عدم آغاز فعاليت و يا ساخت و ساز طي مدت معيني قابليت بازپس

  .كردند ميكنندگان واگذار  را پس از مذاكرات دو طرفه به استفاده ها زمين ها شهرداري اجراي اين قانون،

ها به همين شيوه  گذاري درصد از وا 95حدود  1990طبق تحقيقات وزارت زمين و منابع در سال 

ي را ، شرايط الزم براي ايجاد فساد مالي و اداركنندگان روش مذاكرات دو طرفه با استفاده. شد انجام مي



 11                                                                                 ليزينگ زمين و مسكن                                                        

  

اي را به  دولت مركزي مصوبه 2002در سال . شد ميباعث كاهش درآمد دولت  مهيا كرده و متعاقباً

. آن ليزينگ زمين بايد با استفاده از فرآيند مزايده عمومي انجام شود براساسابالغ كرد كه  ها شهرداري

سال بعد يعني در سال  وشهرداري پكن د مثالً(تعلل زيادي در پذيرش اين مصوبه داشتند  ها شهرداري

با اين وجود، براساس اطالعات مركز آمار، درصد ليزينگ زمين توسط ). اين مصوبه را پذيرفت 2004

افزايش يافت و  2003درصد در سال  33به  2002درصد در سال  15به شيوه مزايده عمومي از  ها شهرداري

  .در شهرهاي پيشرفته اقتصادي شده استاكنون نيز در حال افزايش بوده و روش اصلي انتقال مالكيت 

  

  درآمد حاصل از فروش زمين -2

شود، جز در موارد مربوط به مطالعات موردي،  ميكه بودجه جامع شهرداري به عموم عرضه ن از آنجايي

 1جدول شماره . اطالعات كامل و قابل اتكايي براي تحليل سهم ليزينگ زمين در بودجه وجود ندارد

ند مطالعه موردي را در رابطه با درآمد حاصل از ليزينگ زمين و ميزان اين درآمد به اطالعات مربوط به چ

اگرچه درآمد حاصل از ليرينگ زمين . دهد مياي محلي نشان  نسبت كل مخارج محلي يا بودجه سرمايه

وني ي چين مطرح است، ليكن هيچ الزام قانها شهرداريدر  ها زيرساختبه عنوان ابزاري براي تامين مالي 

  .اي وجود ندارد براي تخصيص اين درآمد به بودجه سرمايه

  

  درآمد حاصل از ليزينگ زمين در شهرهاي منتخب: 1جدول شماره 

  درآمد كسب شده  دوره  1شهر

  ميليارد يوآن 100بيشتر از   2004-1992  2شانگهاي

  از كل درآمد دولت محلي% 80حدود   1990دهه   3شنزن

  )محلي اي سرمايهاز كل بودجه % 60حدود (د يوآن ميليار 9/6  1996-1995  4پكن

  )محلي اي سرمايهاز كل بودجه % 45حدود (ميليارد يوآن  7/4  2003-2002  5چنگدو 

  )از كل درآمد دولت محلي% 20حدود (ميليارد يوآن  6  2002  6هانگزو

  )ها هرداريشاز كل درآمد دولت استاني و % 45حدود (ميليارد يوآن 4/9  1992  7استان گوآنگدنگ
 دالر آمريكا 1يوآن برابر  8/6 - 1

2 - Gou (chapter x, this volume) 

3 - Chan (1997) 

4 - Deng (2003) 

 .ن استامصاحبه نويسنده، چنگدو مركز استان سيچو - 5

6 - Ding (2005) 

7 - Sun (1995)  
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دهد، بيانگر اين موضوع است كه مطالعاتي كه پايه اطالعات ارائه شده در جدول فوق را تشكيل مي

 10اي براي يك دوره  اي از بودجه سرمايهتواند بخش عمدهاي مستقيم حاصل از ليزينگ زمين ميدرآمده

. بسيار باال است ها گذاري سرمايهساله را تامين كند؛ حتي در كشوري مثل چين كه سطح اينگونه از  15تا 

دو مورد زير . ي شهري با سرعت زيادي در چين افزايش يافته استها زميناخير ارزش  هاي سالطي 

ها در اواخر  يكي از اين مزايده. دهنده پتانسيل ايجاد درآمد از محل ليزينگ زمين در شانگهاي است نشان

واگذاري دو قطعه زمين در منطقه مركزي شهر . به وقوع پيوسته است 2006و ديگري در ژانويه  2005سال 

جهت ايجاد تصويري از حجم . يجاد نمودميليارد يوآن درآمد ا 6.5شانگهاي از طريق ليزينگ بيشتر از 

هكتار  805حدود  2003ليزينگ زمين در شانگهاي، ذكر اين نكته الزم است كه در فصل سوم از سال 

افزايش . زمين، كه اكثر آنها در منطقه جديد پودونگ قرار داشت به صورت مزايده و ليزينگ واگذار گرديد

چنگدو، مركز استان سيچوان، تنها يك قطعه . يدا كردقيمت امالك به منطقه غرب چين نيز گسترش پ

شهرداري اين منطقه به . واگذار كرد مترمربعدالر در  1350مسكوني را با قيمت  - ليزينگ زمين تجاري

كند و  ي زمين را در مناطق توسعه يافته جديد به صورت ليزينگ واگذار ميها بلوكفعاالنه  كامالًطرزي 

  .كند پروازانه زيرساختي استفاده ميي بلندها طرحي تامين مالي عوايد حاصل از آن را برا

ي شهري بسيار فراتر از عوايد مستقيم حاصل از ها زيرساختي عمومي در تامين مالي ها زميننقش 

اي بيشترين نقش را در  ي دولتي، تجاري و توسعهها بانكاستقراض از . باشد فروش ليزينگ زمين مي

بر پايه اخذ وثايق ملكي  ًاين استقراض عمدتا. داشته است ها زيرساختن مالي باقيمانده احتياجات تامي

بازپرداخت تسهيالت نيز بر پايه عوايد حاصل از ليزينگ زمين . صورت گرفته است ها شهرداريمتعلق به 

  .گرفت افزايش يافته بود، صورت مي ها زيرساختكه ارزش آنها با توسعه 

زيرساختي در رابطه با ساخت اتوبان كمربندي  گذاري اض و سرمايهتعامل بين ليزينگ زمين، استقر

اي در اين زمينه بيشتر تشريح  عنوان نمونهه پيرامون شهر چانگشا، مركز استان هونان در چين مركزي، ب

ي اطراف اين بزرگراه را به عرض ها زمينبه منظور تامين مالي پروژه، شهرداري حقوق ليزينگ . گرددمي

زمين با دسترسي  مترمربعكيلو 12نهايت  و در مترمربعكيلو 33 كالًهر دو طرف بزرگراه كه  متر از 200

. اده كمربندي منتقل كردج گذاري  شد، به شركت سرمايه و مجوزهاي ساخت مي ها زيرساختبه 

اين  با. حالت اوليه خود و بدون ايجاد راه و زيرساخت، ارزش بسيار كمي داشتند ي منتقل شده، درها زمين

هزينه كل ساخت فاز دوم اين بزرگراه . پس از ايجاد بزرگراه بود ها زمينوجود برنامه اصلي، فروش اين 
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از طريق فروش حقوق ليزينگ زمين كه در  مستقيماًنصف اين مقدار  تقريباً. ميليارد يوآن بود 6حدود 

شركت . تامين شد نصف ديگر نيز از طريق استقراض. مرحله اول ايجاد شده بود تامين گرديد

ي اطرف بزرگراه از بانك ها زمينجاده كمربندي توانست بر پايه ارزش افزوده مورد انتظار  گذاري سرمايه

توسعه چين و چند بانك تجاري، با وثيقه قرار دادن عوايد حاصل از فروش حقوق ليزينگ زمين كه پس 

  .شد، اقدام به استقراض كند مياز تكميل بزرگراه حاصل 

  

  ا به عنوان كارآفرينان زمينشهره -3

ي زيرساختي، ها گذاري سرمايهاهميت درآمد حاصل از ليزينگ زمين براي سيستم مالي شهرها و 

كنند تا حد ممكن و  سعي مي ها شهرداري. را به كارآفرينان حوزه بازار زمين تبديل كرده است ها شهرداري

را به قيمت روز در بازار ملك به  ها زمينس اين ي زيادي را خريداري كنند و سپها زمينبا حداقل قيمت، 

ي پايين به ها قيمتفروش رسانده و يا از آنها به عنوان وثيقه براي استقراض استفاده كنند و يا با 

  .به منظور توسعه صنعتي واگذار كنند) گذاران خارجي اغلب سرمايه(اران استراتژيك گذ سرمايه

ي متعلق به ها شركتتوانند  آنها مي. آورند مي ه دستببه طرق مختلفي زمين را  ها شهرداري

شهرداري را از مناطق مركزي به حواشي شهر منتقل كنند و سپس مناطق مركزي تخليه شده را به 

اوليه ليزينگ زمين، قبل از تدوين  هاي سالدر . سازندگان اماكن مسكوني، تجاري يا اداري منتقل كنند

كردند تا با استفاده از مراوده مستقيم با  به شهرداري سعي ميي متعلق ها شركتچارچوب قانوني، 

در تالشي موفق سعي  ها شهرداريلذا . خريداران، تمامي منافع حاصل از اين فروش را عايد خود كنند

در حال حاضر چنين . كردند كنترل عرضه حقوق ليزينگ زمين و درآمد حاصل از آن را به عهده گيرند

گيري در شهرداري همخواني  ز امالك شهرداري ثبت شوند و با ضوابط تصميممعامالتي بايد در مرك

  .شود مي ها شهرداريدرعين حال درصد قابل توجهي از عوايد حاصل ازاين معامالت نصيب . داشته باشند

هاي  شهري و تبديل آن براي استفادهغيراي و  توانند با خريد زمين از مناطق حاشيه مي ها شهرداري

براي استفاده  ها شهردارينرخ فروش حقوق ليزينگ زمين توسط . يه شهري را گسترش دهندشهري، ناح

برابر  100از كشاورزان اختالف چشمگيري دارد، كه اين اختالف تا  ها زمينشهري نسبت به نرخ خريد اين 

شده  باعث - نسخه چيني كوچ اجباري - براي خريد زمين براي شهرسازي ها شهرداريتالش . رسد نيز مي

ي جامع شهري براي خود ها طرحاستفاده و ناديده گرفتن ءي جديد را با سوها زمينانبوهي از  ها شهرداريتا 
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ي خريداري شده براي توسعه مناطق ويژه ها زمينيك استثناءكه در اين بين وجود دارد . ذخيره كنند

طرح توسعه  6015تعداد  2004طبق آمار وزارت زمين و منابع در سال . ي صنعتي استها پاركاقتصادي و 

مورد موفق به اخذ تاييديه از دولت استاني  1251آغاز شده و از بين آنها تنها  ها شهرداريمناطق ويژه توسط 

ي توسعه ها طرحرا به عنوان  مترمربعهزار كيلو 35مساحتي حدود  ها شهرداريدر كل، اين . يا ايالتي شدند

به عنوان زمين ذخيره براي  ها زمينه بودند، كه اغلب اين ي صنعتي اعالم كردها پاركاقتصادي و 

  .مورد استفاده قرار گرفتند ها شهردارياي آتي و ليزينگ زمين توسط  ي توسعهها فعاليت

اي وابسته به آن همچنين ميتواند يك ناحيه در مركز شهر كه جزء  يك شهرداري يا موسسه توسعه

اين . باشند را براي توسعه مجدد در نظر بگيرد چك اقتصادي ميي بسيار كوها بنگاهي فرسوده يا ها بافت

شهرداري . شود سنتي و اسكان اجباري در مكاني ديگر مي كنندگان برنامه شامل خريد زمين از استفاده

  .كند را ارتقا داده و حقوق ليزينگ را جهت توسعه مجدد واگذار مي ها زيرساخت

براي فروش مجدد شامل جابجايي ساختمان مركزي  يكي از جديدترين راههاي آزادسازي زمين

مناطق تخليه  گذاري اي جديد در بيرون شهر و وا هاي اداري مربوطه به ناحيه و كليه قسمت ها شهرداري

اين فرآيند به عنوان يك استراتژي براي ايجاد درآمد از طريق ليزينگ زمين و . باشد شده به سازندگان مي

يكي اينكه اين رويكرد با جابجايي دفاتر شهرداري مركز . ، دو مزيت دارددر زيرساخت گذاري  سرمايه

آينده به  شود كه در ي اطراف آن ميها زمينكند كه منجر به باال رفتن ارزش  شهري جديدي ايجاد مي

ي ها زمينمنظور ليزينگ زمين توسط شهرداري قابليت استفاده خواهد داشت؛ در عين حال اين رويكرد 

تمام شش شهر مورد . كند ي تجاري و اداري آزاد ميها فعاليترزشي در مركز شهر را براي بسيار با ا

ي مركزي شهرداري را جابجا كرده و يا در ها ساختماني توسعه شهر بانك جهاني، ها استراتژيمطالعه در 

 .(Chreod 2005)اند  حال طي كردن اين فرآيند بوده

، به صورت فعاالنه، و به عنوان يك انحصارگر تك ها شهرداريدر اين نوع از فعاليت در بازار زمين، 

يي هدايتي براي تعيين شيوه ها استراتژيمقامات محلي . كنند قطبي جهت حداكثر كردن سود فعاليت مي

كه با استفاده از آن محل و ميزان  اند نمودهتدوين  ها شهرداريآوردن كنترل بر زمين براي  به دست

ملزم هستند كه با  ها شهرداري. شود حداكثر مي ها شهرداريو درآمدهاي عرضه زمين كنترل شده 

كنندگان پيشين از زمين را فراهم  ي نقدي و ايجاد مسكن جايگزين امكانات الزم براي استفادهها پرداخت

دهد كه مناطقي كه جهت توسعه تجاري به  تحليل الگوي ليزينگ زمين در شانگهاي نشان مي. كنند
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درآمد خالص حاصل از ليزينگ را براي شهرداري داشتند  بيشترين واگذار شده بودند،صورت ليزينگ 

(Fu, Somerville, Gu and Huang, 1999).  

گذر (ي جديد شهري، ليزينگ زمين يك استراتژي گذرا ها زميندر ايجاد  ها شهرداريبا وجود توانايي 

موجودي زمين براي ليزينگ در . باشد مي ها زيرساختبراي تامين مالي ) از يك مرحله به مرحله ديگر

اي محدوده شهري  شهر شنزن، پيشروي ليزينگ زمين، به صورت فعاالنه. نهايت به پايان خواهد رسيد

از  تقريباًي جديد ها زميندر حال حاضر، پتانسيل توسعه يا ليزينگ . سال گسترش داد 15خود را براي 

مشغول به خريد و فروش حقوق  صرفاًزن، در حال حاضر ي شنها داراييشركت مديريت . بين رفته است

هاي خود در ايجاد درآمد از  باشد تا بدينوسيله بتواند از مهارت ليزينگ زمين در ساير نقاط چين مي

از سوي ديگر، استفاده از ليزينگ زمين به عنوان ابزاري براي توسعه . معامالت زمين سود ببرد

، )مانند مناطق غربي يا شمال شرقي چين(اند  خود را ديرتر آغاز كردهدر مناطقي كه توسعه  ها زيرساخت

  .باشد به سرعت در حال گسترش مي

در  گذاري  در مجموع، چين از ليزينگ زمين به عنوان بخشي از استراتژي ايجاد جهش سرمايه

ين هيچ گونه اين سيستم، در واقع زميني را كه تحت سيستم قديمي مالكيت زم. استفاده كرد ها زيرساخت

كرد كه اين به نوبه خود  ي شهري تبديل ميها زيرساختكرد به  ميارزش اقتصادي يا مالي ايجاد ن

اند كه ليزينگ زمين منبع محدودي  مقامات چيني متوجه شده. آمد زيربناي رشد اقتصاد ملي به حساب مي

شهرهايي كه در . داشته باشد ها زيرساختتواند براي هميشه نقشي مهم در تامين مالي  باشد و نمي مي

هاي  اند در حال حاضر استراتژي خود را تغيير داده و بيشتر به جريان اي پيشتاز ليزينگ زمين بوده دوره

  .كنند اي استفاده مي ي سرمايهها داراييي زيرساختي، براي نگهداري و ايجاد ها داراييدرآمدي حاصل از 

  

 چينتجربه ليزينگ و فروش زمين در خارج از -4

اين كشور رشد اقتصادي استثنايي را به واسطه رشد . باشد چين در اين مطالعه يك مورد خاص مي

ي ملكي زيادي را در اختيار ها داراييسيستم ليزينگ زمين در اين كشور . مناطق شهري تجربه كرده است

و آزمايش نشده قرار داده و اين سيستم تاكنون با كاهش و بازگشت رشد اقتصادي مواجه  ها شهرداري

باشد يا اينكه آثار درآمدي مشابهي در  آيا ظرفيت مالي ليزينگ و فروش زمين مختص چين مي. است

  ساير جاهاي دنيا نيز وجود دارد؟
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  هنگ كنگ

باشد؛ جايي كه اين مدل  مدل ليزينگ زمين در چين تصويري از اجراي اين تجربه در هنگ كنگ مي

. ي زيرساختي در اين منطقه بوده استها گذاري سرمايهده بوده و پايه سال مورد استفا 100در آن بيش از 

. رساند تجربه هنگ كنگ توانايي ليزينگ زمين در ايجاد درآمد زياد طي زماني طوالني را به اثبات مي

ميليارد دالر آمريكا از پيش فروش حقوق  71درآمدي حدود  2000تا  1970 هاي سالهنگ كنگ بين 

شد كه دوره  اين درآمد شامل مذاكره مجدد با اشخاصي مي. (Hong, 2003) آورد دستبه ليزينگ زمين 

 8/6 ت كل آن حدودياي اتفاق افتاده بود كه جمع ليزينگ آنها به اتمام رسيده بود و در مجموع در ناحيه

ساير و  ها زيرساختدر  گذاري قسمت عمده اين درآمد، به رسم سنت، براي سرمايه. باشد ميليون نفر مي

  .كارهاي مربوط به عموم هزينه شده بود، در حاليكه اجبار قانوني در اين زمينه وجود نداشت

درآمد حاصل از ليزينگ زمين و رابطه آن با كل مخارج عمومي و  مخارج صورت  2جدول شماره 

در طي اين دوره درآمد حاصل از ليزينگ زمين . دهد را نشان مي 2000تا  1996 هاي سالگرفته بين 

با اين وجود . ي عمومي در اين منطقه فراتر رفتها فعاليتهنگ كنگ از كل مخارج زيرساختي و ساير 

بوده است كه خود نشانگر ناپايداري در بازار زمين و ملك  غيردرآمد حاصل از ليزينگ زمين بسيار مت

صورت گرفته با  هاي ، ارزش متوسط هر مترمربع زمين در حراج1995و  1990 هاي سالبين . باشد مي 

با ظهور بحران مالي آسيا و ترديدهاي . برابر افزايش پيدا كرد 4فرض دالر ثابت هنگ كنگ بيش از 

درصد  50حدود  2002و  1998 هاي سالبين  ها زمينموجود در نقش آتي اقتصادي هنگ كنگ، قيمت 

ي فروش زمين را ها اليتفعتقاضا در بازار ملك به قدري كاهش پيدا كرد كه هنگ كنگ تمام . افت كرد

، درآمد حاصل از فروش 2003تا  2001 هاي سالبين . سال متوقف كرد 3براي توسعه تجاري بيش از 

هاي شديد بودجه گرديد كه در اوج خود اين كسري به  به صفر گراييد و منجر به كسري تقريباًزمين 

  .رسيد% 30حدود 

  

  هنگ كنگدرآمد حاصل از ليزينگ زمين در : 2جدول شماره 

  متوسط  2000  1999  1998  1997  1996  ليزينگ زمين به صورت درصدي

  %130  %105  %133  %82  %229  %101  مخارج زيرساخت و كارهاي عمومي

  %18  %14  %18  %11  %34  %16  مخارج كل

 Hong (2003) : منبع
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ن نقش با شروع رونق مجدد در بازار امالك، هنگ كنگ ليزينگ زمين را مجددا از سر گرفت؛ ليك

فعال زمين در مناطقي كه براي توسعه در نظر گرفته شده بود، به يك بازيگر  كننده خود را از يك تامين

شهرداري سيستم درخواستي را . منفعل كه قصد داشت با نيروهاي بازار آزاد هماهنگ باشد تبديل كرد

ي ها قيمت براساسدگان و طراحي كرد كه با استفاده از آن دولت زمين را فقط در ازاي درخواست سازن

هاي بزرگ در درآمدها را  رفت كه اين سيستم مشكل تالطم انتظار مي. كرد قابل قبول در بازار واگذار مي

مدت  بيني ميان هنگ كنگ در پيش. نيز تعديل كند، ليكن اين كاركرد تا به امروز به وقوع نپيوسته است

تا  12پايدار و حدود  نسبتاًحاصل از ليزينگ زمين را  تهيه شده بود، درآمدهاي آتي 2003خود كه در سال 

و  2004ساله، سال  5ي ريز برنامهدر سال اول از دوره . كرده بود بيني پيشدرصد از كل درآمد دولت  13

ميليارد دالر  34فراتر رفت و به  بيني پيش، درآمد واقعي از ليزينگ زمين به ميزان قابل توجهي از 2005

  .ميليارد دالر هنگ كنگ بوده است 4ما در سال مالي بعدي اين درآمد تنها هنگ كنگ رسيد، ا

دولت در حال حاضر مجمع مشاوره عمومي تشكيل داده تا مقدمات معرفي ماليات بر خدمات و كاالها 

هاي موجود در درآمد  انگيزه اين فرآيند كاهش ميزان اثرپذيري بودجه عمومي از تالطم. را آماده كنند

دهد تا همچنان به عنوان  اين اصالحات به ليزينگ زمين اجازه مي. باشد ليزينگ زمين ميحاصل از 

ترين منبع بودجه عمومي نقش داشته باشد و در عين حال بودجه عملياتي را از تالطمات درآمدي  اصلي

  .كند جدا مي

  

  اتيوپي

اين كشور يكي از . ستاتيوپي در مقايسه با چين در سمت ديگر طيف توسعه اقتصادي قرار گرفته ا

ترين سطوح سرانه درآمد در دنيا را دارد، درصد شهرنشيني بسيار پايين است و عملكرد اقتصادي با  پايين

اتيوپي نيز، همانند ساير كشورهاي آفريقايي، به تازگي ليزينگ زمين در . كند ميزان ريزش باران تغيير مي

  .مناطق شهري را آغاز نموده است

. باشد هاي اتيوپي براي تمركززدايي در سطوح محلي مي ناپذير از تالش جزء جدايي ليزينگ زمين يك

هاي مربوط به از تعرفهغيربه . اختصاص داده شد ها شهرداريحقوق اقتصادي حاصل از ليزينگ زمين به 

بهاي تمام شده  براساساجازه داده شده تا آن را  ها شهرداريدر بعضي از مناطق به  اخيراًآب، كه 

توانند  مي ها شهرداريمحاسبه و دريافت كنند، ليزينگ زمين تنها منبع درآمدي ديگري است كه 
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هاي  در ابالغيه ها شهرداريساير منابع درآمدي . ي كنترلي خود را در رابطه با آن اعمال كنندها سياست

ها ميزان دقيق  اين ابالغيه. است رسد، درج شده يمحلي، كه تاريخ تهيه آنها به بيش از يك دهه پيش م

 كند باشند، مشخص مي ي اشخاص را كه توسط شهرداري قابل اعمال ميها مالياتتعرفه خدمات و 

(Peterson 2005). 

يك بخش از اين هزينه . در اتيوپي نيازي به پرداخت كل هزينه ليزينگ زمين به صورت يكجا نيست

توان طي دوره عمر قرارداد ليزينگ  باقيمانده مبلغ را ميشود و  در زمان امضاي قرارداد دريافت مي

فدرالي كه   ، بستگي به نوع ملك و ناحيهها پرداختدريافت يا عدم دريافت بهره در اين . پرداخت كرد

اتيوپي در حال تغيير سيستم مالكيت زمين از رژيم قبلي كه در آن . قرارداد در آن منعقد شده است، دارد

به صورت ساالنه اجاره كرده و هيچ اطمينان قانوني از تمديد اجاره  ها شهردارياز  مستاجران زمين را

مدت و بدون از ن به صورت ليزينگ و به صورت بلندبراي سال بعد نداشتند، به سيستمي كه طبق آن زمي

اوليه اجراي سيستم جديد، بيشترين  هاي سالطي . شود، هستند دست دادن مالكيت عمومي  واگذار مي

ي تجاري متمركز شد و يا مورد استقبال مالكاني ها زميني خالي و ها زمينسمت از فعاليت ليزينگ بر ق

  .قرار گرفت كه عالقه داشتند متراژ ملك خود را بزرگتر از متراژ مجاز بكنند

ي ها گذاري سرمايهبه  مستقيماًسياست اتيوپي در اين جهت بود كه درآمد حاصل از ليزينگ زمين را 

 ها شهرداريابالغيه ايالتي در رابطه با ليزينگ زمين در اتيوپي، . اختصاص دهد ها زيرساختري در شهردا

 ها زيرساختدر  گذاري  از درآمد حاصل از ليزينگ زمين را به سرمايه% 90كند تا حداقل  را ملزم مي

اند كه اينگونه  ردهصادقانه اعالم ك ها شهرداريلبته ا. (Federal Negrit Gazeta, 2002) اختصاص دهند

كنار گذاشتن نوعي از عوايد در بودجه براي منظورهاي خاص با توجه به سيستم فعلي حسابداري 

ي داراي اختيار در زمينه ليزينگ زمين در ها شهرداريبا اين وجود در بعضي از . ميسر نيست ها شهرداري

درآمدهاي شهرداري و افزايش سهم  ي آمهارا و تيگراي، افزايش در درآمدهاي ليزينگ با رشدها ايالت

  .هاي شهرداري همزمان بوده است در هزينه اي سرمايههاي  پروژه

ي آمهارا و تيگراي در جدول ها ايالتاثرات درآمدي ليزينگ زمين براي دو شهر بزرگ در هر كدام از 

هزار نفر 325تا  75اين شهرها، در زمان تهيه اين اطالعات، جمعيتي بين . نشان داده شده است 3شماره 

تبديل شده و از منايع درآمدي سنتي، مثل  ها شهرداريليزينگ زمين به بزرگترين منبع درآمدي . داشتند

البته درآمد حاصل از ليزينگ زمين در اتيوپي در مقايسه . هاي محلي، پيشي گرفته است تاعوارض و مالي
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وط به شهر بقيمت ليزينگ زمين در اتيوپي مربيشترين . ناچيز است تقريباً المللي بينبا استانداردهاي 

لذا . دالر آمريكا در مترمربع واگذار گرديد 1.6 تقريباًمكله، مركز ناحيه تيگراي، بود كه از طريق مزايده 

اين . ي زيرساختي صورت گرفته نيز، متناسب با اين درآمد، بسيار ابتدايي هستندها گذاري سرمايه

  .شود ها و كارهاي مشابه مي جزئي در سيستم توزيع آب، تعمير سطوح جادهشامل ارتقاء  ها گذاري سرمايه

  

  هاي آمهارا و تيگراي درآمد حاصل از ليزينگ زمين در اتيوپي شهرداري: 3جدول شماره 

2003-2004    

  شهرداري
ليزينگ زمين  به كل 

  درآمد

ليزينگ زمين به مخارج 

  اي سرمايه

افزايش در درآمد 

 ليزينگ زمين نسبت به

  سال قبل

  -  %140  %3/45  )آمهارا(باهيردار 

  %8/35  %105  %3/42  )آمهارا(گندار 

  %7/144  %77  %5/21  )تيگراي(آديگرات 

  %1/8  %81  %2/24  )تيگراي( مكله

  Peterson (2005): منبع

  

در شهرهايي كه جمعيت آنها در حال رشد بوده و مديريت شهرداري ذهنيت كارآفريني را دنبال 

براي مثال، يك تيم جديد اجرايي در . اسيل ايجاد درآمد بيشتر از ليزينگ زمين وجود داردكند، پت مي

را به بيشتر  2005-2004يي توانست درآمد حاصل از ليزينگ در سال ها سياستشهرداري مكله با اجراي 

از  اه زمينطبق اين سياست قسمت عمده . از دو برابر ارقام استفاده شده در جدول فوق افزايش دهد

ي مناسب را بسيار ها زمينشد؛ در عين حال شهرداري جستجو براي  طريق مزايده عمومي واگذار مي

اگر اتيوپي تبديل سيستم ليزينگ زمين را از سنتي يك ساله به سيستم جديد با . داد تر انجام مي فعاالنه

  .شود تسريع مي) افتگياز نظر توسعه ي(موفقيت انجام دهد، ايجاد درآمد براي گذار از مرحله فعلي 

در عين حال، ليزينگ زمين منجر به ايجاد نوع جديدي از تالطم در منابع درآمدي داخلي 

با توجه به . الخصوص در شهرهاي كوچك و متوسط با بازار ملك ضعيف، شده است، عليها شهرداري
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د همراه با ريسك ليزينگ زمين درآم ها شهرداريتمام  تقريباًناتواني در ايجاد رشد در ساير منابع درآمدي، 

  .اند هاي آتي خود قرار دادهرا در بودجه

  

  هندوستان

با وجود . مواجه بوده است ها زيرساختدر  گذاري كشور هند براي مدت مديدي با مشكل كمبود سرمايه

تغييرات صورت گرفته در هفتاد و چهارمين اصالحات قانون اساسي، در رابطه با به رسميت شناختن 

و با  ها ايالتبه عنوان يكي از زيردستان  ها شهرداريبه عنوان اليه سوم دولت، همچنان  ها رداريشه

ي ها مالياتهمچنين اختياري براي تعريف  ها شهرداري. شوند ظرفيت بسيار پايين ايجاد درآمد شناخته مي

ي شهري ها زيرساختدر  گذاري يهمسئوليت سرما. جز در موارد بسيار نادر را ندارند ها مالياتجديد و يا تغيير 

مهمترين اين موسسات، موسسه توسعه . بين موسسات مختلفي، از جمله شهرداري، تقسيم شده است

هاي سياسي بين قسمتهاي شهري و روستايي  وجود تنش. باشد كه جزو موسسات دولتي است مي 1شهري

 .شود مي ها زيرساختدر  گذاري  رمايهدر سطوح ايالتي مانع از رسيدن بودجه كافي به اين موسسه جهت س

اند كه وابستگي به افزايش  در چنين شرايطي اين موسسات به دنبال منابع مالي جايگزيني بوده

منابع ملكي همواره قسمتي از بودجه شهري در هند بوده . يا تخصيص بودجه ايالتي نداشته باشد ها ماليات

  .به تازگي درك شده است ها زيرساختي تامين مالي ها ژياستراتاست، ليكن ميزان اهميت اين منابع در 

ي توسعه يا ها طرحمقدار قابل توجهي زمين شهري دارند كه از طريق  معموالًموسسات توسعه شهري 

موسسات توسعه شهري، در مناطقي كه براي توسعه در نظر گرفته . نوسازي شهري به دست آمده است

اين موسسات سپس با نصب . كنند مي قوانين مالكيت با اهداف عامهاند، اقدام به خريد زمين، تحت  شده

ي زيرساختي اقدام به توسعه زمين كرده و آن را به انبوه سازان يا سازندگان شخصي اجاره داده و ها شبكه

 ها شهرداريبه  ها زيرساختبرداري و نگهداري از  در مرحله بعدي مسئوليت بهره. رسانند يا به فروش مي

ارزش افزوده باالي . كنند در نوسازي شهري نيز اين موسسات فرآيند مشابهي را دنبال مي. شود ياعطاء م

                                                
1- Urban Development Authority 
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 ها زميندهد تا عوايد حاصل از فروش يا اجاره  زمين در مناطق نوسازي شده به اين موسسات امكان مي

  .دهند نيز اختصاص ها زيرساختي همان منطقه براي تامين مالي عمومي ها زيرساخترا عالوه بر 

تجربه موسسه توسعه شهري بمبئي اين فرآيند و پتانسيل ايجاد درآمد از آن براي تامين مالي 

هكتار  553اين موسسه يك زمين باتالقي به مساحت  1990در اوايل دهه . دهد را نشان مي ها زيرساخت

عه، كه به صورت عوايد حاصل از اين طرح توس. كرال تبديل كرد-را به يك مركز تجاري به نام باندرا

باشد، منجر به ايجاد صندوقي شد كه عالوه بر استفاده در پشتيباني  اجاره و عوارض ساليانه مي

اين موارد شامل . گرفت ي خود مجتمع در بسياري از موارد ديگر مورد استفاده قرار ميها زيرساخت

ي ها شهرداريي ساير ها پروژههاي منطقه بمبئي، تامين مالي ارزان قيمت  مشترك در جاده گذاري سرمايه

  .  شد هاي ايالتي نيز مي ايالت و همچنين كمكهايي به پروژه

در برنامه استراتژيكي كه براي شهر بمبئي تدوين شده است، بر اين نكته تاكيد شده كه پتانسيل 

ين حقوق زم گذاري در صورت وا ها زمينايجاد درآمد توسط موسسه توسعه شهري بمبئي و ساير مالكان 

عوايد حاصل از فروش . به صورت ليزينگ يا فروش به جاي اجاره ساالنه آن بسيار بيشتر خواهد بود

كارگرفته شده و شهر بمبئي را به شهري با ه ي شهري بها زيرساختتواند در توسعه  حقوق مالكيت مي

ر اصلي در سهم اين استراتژي فروش زمين را به عنوان يكي از عناص. استانداردهاي جهاني تبديل كند

  .داند مي ها زيرساختبخش عمومي در تامين مالي 

پتانسيل ايجاد درآمد از طريق فروش زمين در هند با رونق در بخش امالك افزايش چشمگيري 

و در دو مزايده جداگانه موسسه توسعه شهري بمبئي قطعات زمين را در  2006در ژانويه سال .داشته است

اين معامالت با قيمت . ميليون دالر آمريكا به فروش رساند 510به قيمت كرال -مجموعه تجاري باندرا

دالر براي هر مترمربع، در زمان تهيه اين گزارش، باالترين قيمت فروش زمين در هند  7330متوسط 

ي شهري ها زيرساختموسسه توسعه شهري بمبئي عوايد حاصل از اين فروش را در توسعه . بوده است

 گذاري عوايد حاصل از فروش زمين در اين مجموعه تجاري را با سرمايه 4ل شماره جدو. كند هزينه مي

كه شامل  ها زيرساختدر  گذاري ي اصلي و همچنين ساير سرمايهها زيرساختساالنه شهرداري بمبئي در 

  . كند شود را مقايسه مي شهر بزرگ هند مي 63دولتي در  گذاري سرمايه
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  ها بمبئي و هند گذاري در زيرساخت روش زمين و سرمايهدرآمد حاصل از ف: 4جدول شماره 

  )ميليون روپيه(ميزان   گذاري سرمايه

  22950  2006كرال، ژانويه - مزايده زمين در مجموعه باندرا ،موسسه توسعه شهري بمبئي

  5400  2005- 2004 ها زيرساختدر  گذاري موسسه توسعه شهري بمبئي، كل سرمايه

  10440  2005- 2004 ها زيرساختدر  گذاري هشهرداري بمبئي، كل سرماي

  55000  2006-2005شهر هند توسط دولت مركزي  63ي ها زيرساختدر  گذاري بودجه سرمايه

  Pathak (2005): منبع

 

درآمد موسسه توسعه شهري بمبئي از فروش زمين هم نشانگر رونق موجود در بازار امالك و 

ساليانه زمين به پيش فروش حقوق استفاده از آن در بلندمدت همچنين نشانگر تغيير استراتژي از اجاره 

هاي هندوستان نيز آغاز شده كه طي آن ارزش  هاي مشابهي در ساير قسمت تجارب و حركت. باشد مي

براي . گيرد مورد استفاده قرار مي ها زيرساختبه منابع مالي تبديل شده و عوايد حاصل در توسعه  ها زمين

به موسسه توسعه  2006باشد اعالم كرد كه در اوايل سال  ن، كه ايالت فقيري ميمثال ايالت راجاستا

اين مبلغ به . ميليون دالر را به فروش برساند 113شهري جيپور توصيه كرده تا زميني با حداقل ارزش 

ي ناحيه جيپور توسط كليه سطوح محلي و ايالتي ها زيرساختساالنه در  گذاري تنهايي از كل سرمايه

  . تر استبيش

اي است كه بيشتر عوايد حاصل از اين فروش به  در حال حاضر روش فروش زمين در هند به گونه

لذا فروش زمين به عنوان يكي . گيرد موسسات توسعه شهري ايالتي تعلق مي ً ي ايالتي و خصوصاها دولت

 ها شهردارياي  جه سرمايهاز ابزار تمركززدايي مالي به نفع سطوح محلي نبوده و منبع قابل توجهي در بود

در گذشته منابع حاصل از فروش زمين به عنوان بخشي از مسئوليت پاسخگويي به عموم . باشد نمي

با اين عوايد به صورت وجه نقد خارج از بودجه برخورد كرده و آنها را با اهداف  ها ايالت معموالًنبودند و 

ر ايالت راجاستان گامي به جلو در حل اين معضل قوانين جديد مزايده زمين د. دادند سياسي تخصيص مي

درصد از عوايد حاصل از  15كند تا  اين قوانين موسسات توسعه شهري را ملزم مي. آيد به حساب مي

ميزان انتقال به دولت ايالتي و ميزاني . فروش زمين را به شهرداري جيپور كه فقر مالي دارد منتقل كند

  .اند باشد نيز در اين قوانين مشخص شده گذاري سرمايه كه بايد در اختيار موسسه و جهت
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    ها زيرساختزمين به عنوان منبعي براي تامين مالي  -5

تجارب بررسي شده دراين مطالعه نشان داد كه زمين شهري، در شرايط گوناگون اقتصادي، قادر است 

در يك اقتصاد در حال رشد كه به . را ايجاد كند ها زيرساختتا مقدار قابل توجهي منابع مورد نياز بودجه 

با شدت زياد و همچنين  ي شهري عموماًها زمينباشد، ارزش  سرعت در حال توسعه شهرنشيني مي

ي زيرساختي، در ها داراييفروش زمين و تبديل عوايد آن به . باشند تالطم قابل توجه در حال رشد مي

اين توجيه پذيري بر پايه . د، قابل توجيه استصورتي كه برپايه سياستي از پيش تعيين شده و دقيق باش

است، كه طبق آن گلوگاه رشد اقتصادي و ارائه خدمات شهري، توسعه ) اثبات شده(اي  فرضيه

صورت گرفته  1990اين ارزيابي استراتژيك در كشور چين در اوايل دهه . باشد ي شهري ميها زيرساخت

  . شود وسط تحليلگران و سياستمداران در هند دنبال ميباشد كه ت ميو در حال حاضر نيز اين استراتژي 

در چين،  2006تا  2002 هاي سالي شهري با سرعتي كه بين ها زميناين تصور كه ارزش  مسلماً

لذا وابستگي به . اند، به رشد خود ادامه دهند اشتباه است هايي از آمريكاي التين رشد كرده هند و بخش

اگرچه از ديد مديريت دارايي . از منابع اصلي نيز كار اشتباهي است اين منبع درآمدي به عنوان يكي

ي عمومي به امكانات زيرساختي را در نرخ ها زميناستراتژيك، وضعيت فعلي رونق در بازار امالك تبديل 

  .كند تبديل فعلي آن توجيه پذير مي

محدودي براي كسب هاي  گزينه ها شهرداري، در شرايطي كه ها زيرساختانگيزه تبديل زمين به 

كشورهايي كه در اين مطالعه مورد . يابد درآمدي كه در مديريت آن مختار باشند را دارند، افزايش مي

ي محلي نبودند؛ قوانين دولتي ها مالياتي ماليشان مجاز به افزايش ها چارچوببررسي قرار گرفتند، طبق 

به تامين مالي از طريق  ها شهرداريوي آوردن لذا ر. كرد و شرايط بازار نيز امكان استقراض را محدود مي

البته اين پديده منحصر به كشورهاي در حال توسعه . باشد ي ملكي شهري قابل درك ميها دارايي

با تصويب لوايح پيشنهادي ايالت كاليفرنيا در آمريكا در رابطه با ممنوعيت افزايش در . باشد نمي

، ها شهرداريو ايجاد محدوديت در استقراض توسط ي محلي ها مالياتي ملكي و ساير ها ماليات

. ي ملكي خود روي آوردندها داراييبه  ها زيرساختي محلي در كاليفرنيا جهت تامين مالي ها سازمان

توانستند از صدور اوراق قرضه بر پايه  ميآنها سازندگان  براساسقوانين جديدي تصويب شد كه 

هايي  اي، لوله كشي آب، فاضالب و ساير پروژه اي جادهه ي شهري، جهت تامين مالي پروژهها زمين

  . گنجيدند، استفاده كنند ي كه در قالب بودجه عمومي نميزيرساخت
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 ي مالي و انتخاب سياست مناسبها ريسك

ي شهري از طريق فروش زمين، راهكاري است كه در ها زيرساختتامين مالي بخشي از بودجه 

 ها زيرساختعمومي بوده و موسساتي اجازه دارند تا بعد از توسعه كشورهايي كه مالكيت زمين در آنها 

با اين وجود اتكا به درآمد حاصل از . باشد مي پذير زمين را به صورت فروش يا ليزينگ واگذار كنند، امكان

  .ي مالي در نظر گرفته شوندها چارچوبكند كه بايد در  ي خاصي ايجاد ميها ريسكفروش زمين، 

در بين اصطالحات مالي، فروش يك دارايي  :ها زيرساختدر  گذاري ش زمين و سرمايهارتباط بين فرو

ي آتي ها پرداختدر هر دو حالت پيش دريافتي در ازاي جرياني از . باشد درآمدزا بسيار شبيه استقراض مي

فت روند مواردي چون دريا هاي درآمدي آتي كه از دست مي در مورد فروش زمين جريان. آيد به دست مي

آتي اند كه امكان دارد از ارزش  هاي سالعوارض، اجاره ساالنه زمين يا ارزش حاصل از فروش زمين در 

  .فعلي بيشتر باشد

شود كه مشابه آنها در  هاي مي منجر به بروز نگراني ها شهرداريي ها زمينو  ها داراييفروش 

يكي از اين خطرها امكان . جود داردو ها شهرداريي مالي دولتي در رابطه با استقراض توسط ها چارچوب

در بعضي از موارد . باشد استفاده از عوايد حاصل از فروش در تامين مالي بودجه عملياتي شهرداري مي

از فروش زمين بيشتر از نيازهاي  ها شهرداريبررسي شده در اين مطالعه مشاهده شده است كه درآمد 

. به بودجه عملياتي منجر به ايجاد وابستگي شده است بوده و سرريز اضافه اين درآمد گذاري  سرمايه

براي مخارج  ها داراييبه درآمد حاصل از فروش  ها شهرداريريسك مالي اين اتفاق تداوم وابستگي 

ي قابل فروش ها داراييباشد كه در صورت كاهش درآمدهاي فروش و يا اتمام  عملياتي در آينده مي

  .د شدمنجر به كسر بودجه قابل توجه خواه

كند تا براي را ملزم مي ها شهرداريقوانين مالي خاصي وجود دارد كه  در مورد استقراض، عموماً

توان در مورد فروش  مياين قاعده كلي را . كنند بلندمدتاقدام به استقراض  ها گذاري سرمايهتامين مالي 

در  گذاري را در سرمايه ها يدارايبايد عوايد حاصل از فروش  ها شهرداري. نيز به كار برد ها دارايي

عوايد % 90 گذاري اتيوپي سعي كرده تا اين رويكرد را از طريق اجبار به سرمايه. به كار ببرند ها زيرساخت

را  ها شهردارياي از ليزينگ زمين  ي شهري، دنبال كند و چين نيز در برههها زيرساختفروش زمين در 

ي محلي در ها دولت. ي شهري هزينه كندها زيرساخته ملزم كرد تا بخشي از اين درآمد را در توسع

امكان  عمالًها،  اند و در ضمن، با توجه به ساختار ضعيف بودجه اين قانون را اجرا نكرده عمالًاتيوپي 
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با . زيرساختي بكار گرفته شده، وجود ندارد گذاري  بررسي اين موضوع كه عوايد فروش زمين در سرمايه

اي شناسايي  اي و در بودجه سرمايه ه فروش دارايي بايد به صورت درآمد سرمايهاين وجود، اين الزام ك

به نوع ديگري از دارايي تبديل شده و عوايد  ها شهرداريدر ترازنامه  ها داراييشود باعث شده تا اين 

  هاي عملياتي مصرف نشود فروش زمين حداقل براي هزينه

ي مالي ناشي از فروش ها ريسكر مورد محدود كردن كمكي به چين د كننده اگرچه اين قاعده محدود

در استفاده از عوايد حاصل از فروش  ها شهرداريمسئولين كشور اين نگراني را داشتند كه . كرد زمين نمي

 ها زيرساختبيش از حد در  گذاري  پروا عمل كنند و سرمايه زيرساختي بسيار بي گذاري زمين در سرمايه

يي، ها ريسكبراي محدود كردن چنين . رل و با عواقبي نامعلوم در اقتصاد شودمنجر به رشد غيرقابل كنت

در  ها شهرداريهاي  هاي جديدي اعمال كرده كه بي شباهت به محدوديت دولت مركزي محدوديت

براي  ها شهرداري، خريد زمين توسط 2004براي يك دوره شش ماهه از ابتداي سال . استقراض نيستند

 ها زيرساختدر  گذاري  ط دولت مركزي ممنوع گرديد تا بدينوسيله تا حدي سرمايهتوس توسعه، و كالً

ي ها پاركدر ضمن مقامات مركزي، خريد زمين براي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي و . محدودتر شود

اين ممنوعيت بدين علت است كه چنين روندي منجر . اند صنعتي را تا به حال در حالت ممنوع نگه داشته

كارا شده و در آينده بايد مقدار قابل توجهي بودجه براي عملياتي كردن اين غيري ها گذاري ايهسرمبه 

  .مناطق هزينه كرد

با  بلندمدتقيمت زمين اين مزيت را دارد كه در  :ريسك ايجاد حباب در قيمت ملك و ساختمان

سودآوري بسيار توجه به رشد اقتصادي و توسعه شهرنشيني سودآور خواهد بود؛ ولي ميزان اين 

 40تا  30اگرچه در زمان تدوين اين مقاله قيمت زمين در هند به طور متوسط ساالنه بين . استغيرمت

در واكنش به بحران مالي  ها قيمتاين  2002تا  1998 هاي سالدرصد افزايش يافته، ليكن در دوره بين 

ش در ارزش امالك متوجه ثبات تجربه هنگ كنگ تهديدهايي كه از ناحيه كاه. آسيا كاهش يافته است

  .شود را به خوبي نشان داد در بودجه مي

دهد كه ارزش زمين و ملك پايه استقراض قرار  بزرگترين ريسك مالي وقتي خود را نشان مي

در توسعه  گذاري ترين وثيقه مورد استفاده توسط موسسات سرمايه ي شهرداري اصليها زمين. گيرند مي

ي بدون سود كرده ها وامسيستم بانكي چين كه شروع به ساماندهي به . دباش مي ها شهرداريشهري 

در صورت افت در  عمالًيا موسسات دولتي تعلق دارند،  ها شهرداريي ها شركتبه  ها واماست و اكثر اين 
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ي تامين ها سياستدر واقع، قسمت عمده . بازار زمين و ملك در موقيعتي بسيار ريسكي قرار خواهد گرفت

  .در چين بر پايه رشد مداوم ارزش ملك تدوين شده است ها يرساختزمالي 

تواند قوانيني را تصويب كند كه نحوه و ميزان استفاده از ارزش زمين براي  مديريت مالي موثر مي

يكي از اولين اقداماتي كه چين در اين رابطه انجام داد . را محدود كند ها شهرداريپشتيباني استقراض در 

را ملزم كرد تا در هنگام گرفتن وثيقه ملكي، ارزش زمين را معادل  ها بانكاين بود كه ) 2003سال (

قبل از تصويب اين . در نظر بگيرند ها زيرساختارزش فعلي آن و نه ارزش ملك پس از ايجاد ساختمان و 

رويه اين . كردند لكي لحاظ ميارزش آتي زمين را در گرفتن وثيقه م ها بانكقانون، مرسوم بود كه 

ارتباطات نزديك بين شعب . ساخت را با هر دو ريسك اقتصادي و سياسي مواجه مي ها بانكدهي  وام

و بااليي براي   بينانه ي خوشها ارزششود تا  باعث مي ي دولتي و سياستمداران محلي بعضاًها بانكمحلي 

  .ي وثيقه در نظر گرفته شودها زمين

داد سازندگان براي تامين مالي به پشتوانه  مييني كه اجازه ايالت كاليفرنيا در فرآيند تصويب قوان

يي ها زميني پروژه اوراق قرضه منتشر كنند، اين ريسك را مد نظر قرار داد و مقرر كرد كه ارزش ها زمين

  .گيرند بايد حداقل سه برابر رقم استقراض باشد كه براي وثيقه مورد استفاده قرار مي

  

  ها و انحرافات انگيزه :كارآفريني از نوع شهرداري

، اين است كه بايد چه ميزان آزادي ها شهرداريدر نهايت، بزرگترين چالش پيش روي سيستم مالي 

 گذاري به عنوان بازيگران اصلي بازار ملك داد و اينكه بايد به چه ميزان به سرمايه ها شهرداريعمل به 

  .زمين اهميت دادنفعان افزايش ارزش  زيرساختي شهرداري در مقابل ساير ذي

گردد كه شهرداري با انگيزه كارآفريني  ميايجاد درآمد قابل توجه از فروش زمين، به شرطي حاصل 

 ها گذاري سرمايههاي زمين، فروش آنها به قيمت بازار و تخصيص عوايد آن به  در يكپارچه كردن تكه

قدرت  ها شهرداري. باشد ولي نميبا اين حال، بازار زمين، بازار رقابتي معم. آزادي عمل داشته باشد

اي، قدرت سياسي  ي محلي و موسسات توسعهها دولتاي در عرضه زمين دارند و  انحصاري بالقوه

بيشتري نيز دارند و اين قدرت در برابر كشاورزان، روستاييان، اقشار كم درآمد و كسب و كارهاي كوچك 

را به عنوان بازيگران  ها شهرداريو  ها دولتگيرد كه  اين عدم توازن بايد در مركز قوانيني قرار. قرار دارد

از زمين را  ها شهردارياين قوانين نه تنها سقف سودآوري . كند اصلي بازار زمين محلي محدود مي



 27                                                                                 ليزينگ زمين و مسكن                                                        

  

در  گذاري  به سرمايه ها شهرداريكند، بلكه به طور غيرمستقيم نيز ميزان اولويت دادن  مشخص مي

براي تامين مالي  ها شهرداريارزش افزوده زمين كه توسط . دكن را نيز تعيين مي ها زيرساخت

گيرد، مورد ادعاي كشاورزان، كه خواستار دريافت  مورد استفاده قرار مي ها زيرساختدر  گذاري سرمايه

هاي جايگزين براي  باشند، اقشار كم درآمد، كه خواستار جبران مادي و خانه ارزش واقعي زمين خود مي

  .باشند، و سازندگان بخش خصوصي و سايرين نيز است مياجباري ي جابجايي ها طرح

چين و هندوستان دو رويكرد مختلف را در مورد نقطه آغاز وضع قوانيني در رابطه با تخصيص درآمد 

كشور چين اين فرآيند را با تفويض كليه اختيارات خريد و فروش زمين به . حاصل از زمين نشان دادند

بدون هيچگونه نظارتي حقوق استفاده از  ها شهرداريچنين تفويضي باعث شد تا . شروع كرد ها شهرداري

هاي صورت گرفته از سوي كشاورزان و قشر  ، مقاومتاخيراً. ي زيرساختي تبديل كنندها داراييزمين را به 

تا  - و سپس دولت ملي  (Zhu 2004) ها شهرداريدر وهله اول  –را مجبور كرده  ها دولتكم درآمد، 

هايي براي دريافت شكايات از افرادي  را افزايش داده،  رويه ها پرداختنيني را تصويب كنند كه سطح قوا

بدون  ها زمينرا از تملك و توسعه نوع خاصي از  ها شهرداريكرده و  شد تعريف  كه زمين آنها گرفته مي

زيرساخت توسط  اين اقدامات توانست فرآيند تبديل زمين به. مجوز از دولت مركزي منع نمايند

 ها شهرداريرا تا حدي كند نمايد، ليكن بسياري از تعارضاتي كه به واسطه خريد زمين توسط  ها شهرداري

  .بوجود آمده بود، الينحل باقي ماند

و موسسات توسعه كه  ها شهرداريهند اين مسير را با قوانيني شروع كرد كه موانع زيادي بر سر راه 

در بمبئي، اهالي دهاراوي كه يكي از . داد ميريد و فروش زمين داشتند قرار قصد تامين مالي از طريق خ

باشند، موفق به دريافت بخشي از حقوق خود شدند كه طبق آن  ميبزرگترين زاغه نشينان آسياي شرقي 

اي در منطقه توسعه يافته و  توانستند خانه ثبت كرده بودند، مي 1995كساني كه زمين خود را قبل از سال 

ساكنان جديد نيز سعي كردند تا غرامت مشابهي را از موسسه توسعه . دون پرداخت وجه دريافت كنندب

در  گذاري  اين اتفاقات بدين معني است كه عوايد حاصل از فروش زمين به جاي سرمايه. دريافت كنند

ديگري نيز وجود  هكنند قوانين محدود. رسيد درآمد به مصرف مي سازي براي اقشار كم به خانه ها زيرساخت

اي در اختيار طبقه متوسط جامعه  يي را با قيمت يارانهها زمينكرد كه  ميرا مجبور  ها شهرداريداشت كه 

كليه . شد قرار دهند، كه اين نيز به نوبه خود مانع از فروش زمين به قيمت بازار و استفاده از عوايد آن مي

به بتوانند درآمد قابل توجهي از خريد و فروش زمين  به سختي ها شهرداريشد تا  اين قوانين باعث مي
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با اين حال در سه سال اخير بمبئي برنامه جديدي براي . هزينه كنند ها زيرساختآورده و در توسعه  دست

اين برنامه . باشد شروع كرده كه بسيار شبيه برنامه استفاده شده در شهر شانگهاي مي ها زيرساختتوسعه 

با  ها زيرساختكند تا تامين مالي  ي عمومي تمركز دارد و پيشنهاد ميها زميندر  بر توسعه و بازسازي

  .صورت پذيرد ها شهرداريتخصيص سهم بيشتري از درآمد حاصل از فروش زمين به 

  

  بندي جمع

تا زماني كه ارزش زمين در حال افزايش باشد، تعارضات بين موسسات در رابطه با نحوه تخصيص 

توسط  ها زيرساختدر  گذاري سرمايه. ش افزوده زمين بيشتر و شديدتر خواهد شدمنافع حاصل از ارز

هاي اجتماعي  شهرداري فقط يكي از مدعيان اين ارزش افزوده است، ليكن اين مدعي بايد با ساير گروه

هر زمان كه مقدار قابل توجهي پول در . ي شهري و ارزش آن دارند رقابت كندها زمينكه سهمي در 

فساد اقتصادي و سياسي ايجاد  ،رافسهاي الزم براي ا هاي خارج از بودجه ايجاد شود، زمينه تراكنش

لذا نظام حسابداري و گزارشگري واضح و روشن براي درآمدهاي ايجاد شده از فروش زمين و . گردد مي

دم به سمت در زيرساخت و چه براي ساير اهداف، اولين ق گذاري  نحوه استفاده از آنها، چه براي سرمايه

  .باشدي ملكي شهري با ارزش روزافزون ميها داراييمديريت مسئوالنه 
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