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مقدمه مترجم:
ايجاد نظام مالیه شهري پايدار و کارآ، از يکسو نیازمند دستیابي به 
نیازمند  نیازهاي شهر است و از سويي ديگر  با  منابع درآمدي متناسب 
هزينه کرد  نحوه  زمینه  در  ومسئولیت پذير  پاسخگو  شفاف،  ساختاري 
مطلوب،  شهري  مالیه  نظام  تحقق  ديگر،  بیاني  به  درآمدي.  منابع  اين 
در  محلي  درآمدهاي  حداکثري  کسب  جهت  تالش  ضرورت  از  جدا 
و  مرکزي  دولت  کمک هاي  بیشینه  دريافت  و  قانوني  چارچوب هاي 
از  ساختاری  شکل گیري  گرو  در  محلي،  حکمروايي  منطقه اي  سطوح 
نهادهای سیاسی شهر و قوانین حکمروايی  محلي است، به گونه اي که 
اين اطمینان را در میان مديران، سیاست گذران و شهروندان فراهم سازد که 
منابع مالي نظام مديريت شهري، درجهت افزايش ارزش اقتصادي شهر، 
تامین بهینه خدمات محلي، سرمايه گذاری در زيرساخت های عمومی و 
موارد ديگري از اين دست به شیوه اي کارآمد و اثربخش هزينه مي شود. 
اين موضوعات در شرايطي که روندهاي حاکم بر محیط جهاني مديريت 
و مالیه شهري، حول محور جهاني شدن شهرها و ضرورت ارتقاء سطح 
رقابت پذيري شهري )Urban Competitiveness( از حرکت رو به جلو 
و اهمیت ويژه اي برخوردار شده اند، ضرورتي بیشتر خواهد يافت. مقاله 
مديريت شهري،  درآمدي  منابع  تامین  تبیین روش هاي  رو ضمن  پیش 
نحوه هزينه کرد اين منابع را بر حسب وظايف و اختیارات معمول نظام 
مديريت محلي )شهري( در جهان مورد تحلیل قرار مي دهد. قابل ذکر 
است که اين مقاله، در برگیرنده فصل نوزدهم کتاب تامین مالي شهرها 
که  است   )Robert P. Inman( اينمان  رابرت  اثر   )Financing Cities(
در سال 2006 میالدي به چاپ رسیده است. براي درک بیشتر موضوع 

بحث، رجوع به کتاب مزبور و ساير فصول آن توصیه مي شود.

1ـ شهرها و ایجاد ارزش )اقتصادی(1 
امروزه، نقش يک شهر، نقش مرکز ايده های اقتصادی2 است؛ مکانی 
انجام می شود  معامالت جديد  می دهد؛  تولید روی  ابداعات  آن  در  که 
)مراقبت  بوستون  و  فیالدلفیا  کند.  پیشرفت  می تواند  خالقانه،  هنر  و 
لندن،  نرم افزار(،  و  سانفرانسیسکو)سخت افزار  و  بنگلور  سالمت(،  از 
توکیو و نیويورک )مالیه و هنر( ، نشويل3 و پاريس )موسیقی(، بمبئی و 
از  نمونه هايی  )مد(،  نیويورک  و  پاريس  میالن،  لس آنجلس)تفريحات(، 



وم
 س

ره
ما

 ش
ر /

شه
اد 

ص
اقت

وع
ــ

وض
مـ

از 
ج 

ـار
خ

59

شهرهايی هستند که تبادل ايده ها، ابداعات و توسعه محصوالت نوين را به شیوه ای موفقیت آمیز، تشويق و تقويت 
می کنند. شهرهای تولیدی امروزی، از خالقیت پُربها و ارزشمند، از طريق تأمین شبکه های ارتباطات از راه دور کارا 
و مؤثر، خیابان های ايمن و قابل پیاده روی و نیروی کار آموزش ديده، پشتیبانی می کنند؛ البته تمام اين خدمات، در 

شهرهای موفق امروزی به چشم می خورد. 
آنچه عامل ايفای نقش شهرها به عنوان مراکز اقتصادی است- از منچستر انگلستان در حدود سال 1700 میالدی 
گرفته تا نیويورک، لندن و توکیوی امروز- صرفه های ناشی از تجمع4 و نیز مزايا و سود نهفته در کارايی حاصل 
اهمیت  تجربی،  تحقیقات  از  فزاينده  است. مجموعه ای  يکديگر  نزديکی  در  بسیار،  کارکنان  و  از وجود شرکت ها 
تجمع های شهری را برای اقتصاد امروز نشان می دهند. سیکونه و هال )1999(5 بدين نتیجه رسیده اند که دو برابر 
نمودن تراکم مشاغل در يک کانتی6 در اياالت متحده امريکا، بازدهی تمام کارکنان کانتی را در حدود میانگین 6 درصد 
افزايش می دهد. سیکونه )2002(، مزايايی را در زمینه بازدهی کارکنان، در نتیجه تجمع و تراکم مناطق کالن شهری 
اروپا يافته است. بیردسل و هندرسون )1999(7 به اين نتیجه دست يافته اند که دو برابر کردن تراکم مشاغل با فناوری 
پیشرفته، بهره وری شرکت های با فناوری پیشرفته را پس از يک سال حدود 6 درصد و بعد از چهار سال حدود 
17درصد باال می برد. روزنتال و استرنج )2003(8 شواهد استواری ارائه کردند که باالترين میزان اين گونه صرفه های 
اقتصادی در فاصله يک مايلی از مرکز محل تمرکز کنونی شرکت ها وجود داشته و به طور نوعی در فاصله 5 مايلی 

پايان می يابند.
کارايی تجمع  شرکت ها و کارکنان از ديد اقتصادی مهم است. مردمی که از يک شهر سازماندهی شده، به شیوه ای 
يا  آنجا زندگی کرده و  مالکان خانه هايی هستند که در  آنجا کار کرده،  کارا سود می برند، کارکنانی هستند که در 
سرمايه گذارانی هستند که در زمین و بناهای شهری سرمايه گذاری می کنند )Rauch، 1993 (. شهرهای برخوردار از 
فعالیت های اقتصادی متمرکز از نظر فضايی، هم به صورت نظری و هم به صورت تجربی، از نظر اقتصادی شهرهای 

ارزشمندتری به شمار می روند. 

2ـ شهرها و مالیه9
هر شهری برای تحقق توانش  های اقتصادی خود، نیازمند تأمین زيرساخت های خاص شهر و خدمات شهری 
است. شرکت های شهر، نیازمند راه ها، پله ها و شبکه های ارتباطات راه دور10 و ساکنان شهر نیازمند آموزش، خیابان های 

امن و محیط های پاک و سالم هستند. تأمین اين نیازها برعهده حکومت شهری11 است. 
مالیه شهری کارا، نخست نیازمند واگذاری و انتقال قانونی12 هزينه کرد و قدرت وضع مالیات به شیوه ای مناسب 
و سپس نیازمند ساختاری از نهادهای سیاسی شهر و قوانین حکمروايی13 است تا اين اطمینان ايجاد شود که اين 
با  حتی  می شوند.  هزينه  شرکت ها  سودآوری  و  شهروندان  رفاه  نمودن  بیشینه  منظور  به  شده  واگذار  قدرت های 
واگذاری های مناسب اختیارات و حکمروايی مطلوب نیز نمونه هايی وجود خواهد داشت که در آنها نیاز به کمک های 
ايالتی در قالب کمک های مالی میان سطوح مختلف حکومت14 به منظور کمک به حکومت های  حکومت ملی يا 
شهری برای بیشینه کردن ارزش اقتصادی شهر وجود خواهد داشت. جدول شماره 1 تحلیل پیش گفته را به اختصار 

ارائه می نمايد. 
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جدول شماره 1ـ تأمین مالی شهر به شیوه ای مؤثر و کارآمد15
تحت حمایت و یاری:تحت اداره و مدیریت:سازماندهی شده به صورت:تأمین مالی توسط:خدمات محلی

خدمات سکونتی:
 آموزش ابتدایی در دوره 12

ساله16

 امالک مسکونی محله یا
 مالیات بر درآمد یا هزینه

 پرداختی استفاده از خدمات
به وسیله شهروندان

 تصمیم اکثریت شورای محلهشورای محله
 که با رأی مستقیم ساکنان  از
 روش »یک نفر، یک رأی«17

انتخاب می شوند.

کل شهر یا دولت

خدمات سکونتی:
پلیس/ آتش نشانی

 امالک مسکونی محل یا
مالیات بر درآمد

 تصمیم اکثریت شورای محلهشورای محله
 که با رأی مستقیم ساکنان  از
 روش »یک نفر، یک رأی«

انتخاب می شوند.

-

خدمات سکونتی:
جمع آوری پسماند،
پارک ها، تفریحات و

کتابخانه ها

 امالک مسکونی محله یا
مالیات بر درآمد

 شورای محله به همراه امکان
 انتخاب روش عقد قرارداد با

یک شرکت خصوصی

 تصمیم اکثریت شورای محله
 که با رأی مستقیم ساکنان  از
 روش »یک نفر، یک رأی«

انتخاب می شوند.

-

خدمات سکونتی:
 کمک به معادل سازی

آموزش 12 ساله
دادگاه ها و زندان ها

 مالیات اضافی شهر18 بر
 امالک مسکونی یا مالیات

بر درآمد

شهردار قوی19 منتخب با شهردار
رأی مستقیم ساکنان به روش 

»یک نفر، یک رأی«

-

خدمات سکونتی:
آموزش عالی

آب/ برق
سالمت عمومی

 مالیات اضافی شهر بر امالک
 مسکونی یا مالیات بر درآمد
 به اضافه هزینه های استفاده
پرداختی توسط شهروندان

 شهردار به همراه امکان
 انتخاب روش عقد قرارداد با

یک شرکت خصوصی

 شهردار قوی منتخب با رأی
 مستقیم ساکنان به روش

»یک نفر، یک رأی«

-

زیرساخت های سکونتی:
کتابخانه پژوهشی/ موزه ها

 تاالرهای کنسرت/
ورزشگاه ها

 وام های دریافتی توسط شهر،
 ارقام اضافی دریافتی نسبت
 به مالیات معمول تجاری
 و مسکونی و هم چنین

 هزینه های استفاده پرداختی
توسط شهروندان

 شهردار به همراه امکان
 انتخاب روش عقد قرارداد با

یک شرکت خصوصی

 شهردار قوی منتخب با رأی
 مستقیم ساکنان به روش

»یک نفر، یک رأی«

-

 خدمات تجاری و
کسب وکار:

پلیس/ آتش نشانی

 مالیات ها بر اراضی ناحیه
 تجاری یا هزینه های دریافتی

 از استفاده کنندگان از
خدمات تجاری

 بخش تجاری به همراه امکان
 انتخاب روش عقد قرارداد با

یک شرکت خصوصی

 تصمیم اکثریت در شورای
یک بخش تجاری20

-

خدمات تجاری:
جمع آوری پسماند

نگهداری فضاهای باز

 مالیات ها بر اراضی ناحیه
 تجاری یا هزینه های دریافتی

 از استفاده کنندگان از
خدمات تجاری

 بخش تجاری به همراه امکان
 انتخاب روش عقد قرارداد با

یک شرکت خصوصی

 تصمیم اکثریت در شورای
یک بخش تجاری21

-

زیرساخت های مشترک
راه ها و پارکینگ

آب، فاضالب، برق
ارتباطات از راه دور
فرودگاه ها و بنادر

 وام های دریافتی توسط شهر،
 ارقام اضافی دریافتی نسبت
 به مالیات معمول تجاری
 و مسکونی و هم چنین

 هزینه های استفاده پرداختی
توسط شهروندان

 شهردار به همراه امکان
 انتخاب روش عقد قرارداد با

یک شرکت خصوصی

 شهردار قوی منتخب با رأی
 مستقیم ساکنان به روش
 »یک نفر، یک رأی« در

 مشاوره با نمایندگان بخش
تجاری

 کمک های دولتی یک
 سطحی یا چند سطحی

 به منظور همسان سازی22
محیط، ارتباطات و جز آن.
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2ـ1ـ خدمات شهری 

پرسشی که در اينجا مطرح می شود اين است که کدام يک از خدمات عمومی بايد توسط يک حکومت شهری 
کارآمد فراهم شود؟ شهرهای موفق نیازمند خدمات عمومی و زيرساخت هايی هستند که مکمل سرمايه های خصوصی 
و نیروی کار تولیدی بوده و موجب ايجاد محیط اجتماعی و کالبدی مناسب از ديد ساکنان شهر می گردد. خدماتی با 
سرريزفضايی قابل توجه23 بايد توسط سطوح باالتر حکومت، تأمین مالی شوند )مانند امنیت ملی(. خدمات انتخابی 
شهری مواردی مانند دسترسی و راه های محلی، شبکه های ارتباطی، فرودگاه و حمل ونقل عمومی، زيرساخت های 
آب و فاضالب، پارک ها و تفريحات، سالمت عمومی، کتابخانه ها و مراکز فرهنگی، پلیس و خدمات آتش نشانی، 

دادگاه ها و زندان ها و آموزش ابتدايی )دوره 12 ساله( را دربرمی گیرد.
درآمدها  بازتوزيع24  دهند،  انجام  نبايد  خود،  مالیاتی   منابع  محل  از  دست کم  شهری،  حکومت های  آنچه 
می کنند  ترک  را  شهر  راحتی  به  باال،  درآمدی  دارای سطوح  پرتحرک  خانواده های  اين صورت  غیر  در  است.25 
کاهش  نهايت  در  و  تمرکز  بر  مبتنی  اقتصاد  تجمع،  و  مقیاس  از  ناشي  تخريب صرفه هاي  سبب  اقدام  اين  با  و 
بايد  با فقر26، دست کم  اقتصادی شهر می شوند )Haughwout & Inman, 2001(. خدمات حمايتي مرتبط  کارايی 
 در سطح ناحیه کالن شهری27 و با نگاه ايدئال تری به وسیله حکومت های ايالتی و دولت مرکزی تأمین مالی شوند 

)Brown & Oates 1987; Inman 2003a(. در جدول شماره 1، 
تأمین  بايد  کارآمد  و  کارا  که يک شهر  فهرست خدمات عمومی 

کند، آورده شده است. 
2ـ2ـ تأمین مالی شهر28

خدمات  هزينه های  و  مالیات ها  با  بايد  کنونی29  دوره  خدمات 
پرداخت شده توسط شهروندان، در دوره زمانی کنونی و خدمات دوره 
از  بايد توسط مالیات ها و هزينه های خدمات دوره آتی - که  آتی30 
طريق انتشار اوراق قرضه عمومی تسهیل می شوند- تأمین مالی شوند. 

2ـ2ـ1ـ مالیات ها 

اقتصاددانان دوگونه وضع مالیات را شناسايی می نمايند: وضع مالیات مبتنی بر منبع31، که در آن از عوامل تولید ، 
در جايی که به کار گرفته شده مالیات دريافت می شود و در آن مالیات به کاالها و خدمات در جايی اختصاص می يابد 
که خريداری می شوند. گونه ديگر وضع مالیات مبتنی بر ساکنان32 است که در آن مالیات عوامل تولید، از ساکنان و 

مالکان دريافت می شود و يا مالیات، به کاالها و خدمات مورد مصرف ساکنان اختصاص می يابد. 
مهمترين انواع مالیات مبتني بر منبع به شرح زير هستند:

ـ مالیات بر دستمزد شاغالن شهری بدون توجه به نوع سکونت آنها )مالیات بر شاغالن ساکن در خارج شهر(؛
ـ مالیات بر سرمايه و سود شرکت ها )برای نمونه مالیات بر امالک صنعتی و تجاری( و

ـ مالیات بر خرده فروشی محلی و مالیات بر فروش کلی شرکت ها )برای نمونه مالیات خام بر فاکتور فروش و 
يا مالیات برگردش مالی(. 

انواع عمده مالیات های مبتني بر ساکنان شهر عبارتند از: 

منابع  محل  از  آنچه حکومت های شهری، دست کم   
درآمدها  بازتوزیع  دهند،  انجام  نباید  خود،  مالیاتی  
است. در غیر این صورت خانواده های پرتحرک دارای 
سطوح درآمدی باال، به راحتی شهر را ترک می کنند و 
با این اقدام سبب تخریب صرفه هاي ناشي از مقیاس 
و تجمع، اقتصاد مبتنی بر تمرکز و در نهایت کاهش 

کارایی اقتصادی شهر می شوند
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ـ مالیات بر دستمزد ساکنان و به طور کلی تمام درآمدهای آنها و 
ـ مالیات بر امالک تحت تملک ساکنان شهر. 

برای تأمین مالی کارآمد شهرها اين نوع مالیات ها بايد به گونه ای ترکیب و انتخاب شوند که بیشینه سازی سود 
شرکت های شهر و رفاه ساکنان شهر را به همراه داشته باشند. 

اغلب شهرها، سیستم مالیاتی مبتنی بر منبع را به دو دلیل درک شدنی انتخاب می کنند: 1-مديريت جمع آوری 
اين گونه مالیات ها آسان تر و اغلب برعهده يک مؤسسه جمع آوری  کننده مانند يک شرکت يا مؤسسه تجاری شهر 
است؛ 2- دست کم در ابتدا سهم قابل توجهي از تحمیل چنین مالیات هايی بر دوش مالیات دهندگان ساکن خارج شهر 

خواهد بود که فاقد راي محسوب مي شوند.
متأسفانه مالیات های مبتنی بر منبع، در مجموع تأثیرات منفی قابل توجهی بر عملکرد اقتصاد بخش خصوصی شهر دارند. 
هرچند اين مالیات ها، درآمدهايی را از ساکنان خارج از شهر که [به هنگام حضور در شهر      ] از خدمات شهری استفاده می کنند، 
براي شهر کسب خواهند نمود، اما راه های مناسب تر و کارآتری برای گرفتن و دريافت هزينه از اين گروه)بازديدکنندگان 
و ساکنان در خارج از شهر( وجود دارد؛ برای نمونه بهای خدمات مصرفی و مالیات بر فروش33 می توانند مفید بوده و 
پوشش دهنده دسترسی اين افراد به خدمات شهر )در مواردی مانند پارکینگ، خطوط ريل، فرودگاه و شبکه راه ها و نیز اقامت 
آنها در شهر از طريق مالیات هتل( باشند. به نظر می رسد مالیات امالک تجاری و صنعتی34، وضع مالیات بر کارکنان ساکن 
در خارج از شهر35 يا دريافت مالیات از محصول يا فروش، سبب کاهش سوددهی شرکت ها در محدوده مالیاتی می شود. در 

چنین شرايطی، از منظر کارايی اقتصادی، داليل کمی برای پیشنهاد وضع مالیات مبتنی بر منبع وجود دارد.
اينک اين پرسش مطرح می شود که آيا شهرها می توانند خدمات عمومی محلی خود را از اين راه ها تأمین مالی کنند: 
دريافت بهای خدمات از شهروندان؛ وضع مالیات مبتنی بر ساکنان برای خدمات سکونتی و دريافت بهای خدمات و 
وضع مالیات بر ارزش زمین مبتنی بر کسب وکار برای خدمات تجاری. مالیات ساکنان، بايد به صورت مالیات بر امالک 
مسکونی يا دستمزد و درآمد ساکنان و مالیات مشاغل بايد ترکیبی از بهای خدمات شهری )مانند آب، جمع آوری پسماند 
و هزينه پارکینگ( باشد و زمانی که مديريت بهای خدمات ممکن نباشد، بايد به مالیات بر ارزش زمین تجاری )مانند 
پلیس، خدمات آتش نشانی و نگهداری زيرساخت های عمومی( توجه کرد. پیتسبورگ36 )امريکا( و کوينزلند37 )استرالیا( 
 .)Oates & Schwab, 1997( نموده اند )بسیار موفقیت آمیز اقدام به مديريت برنامه مالیات بر اراضی تجاری )کسب وکار

در اين زمینه، جدول شماره 1 روش های مناسبی را برای تأمین مالی هر يک از خدمات شهری ارائه می نمايد.
2ـ2ـ استقراض38: 

استقراض برای تأمین مالی اين هزينه ها استفاده می شود: ساخت و نگهداری زيرساخت های شهری ـ مدارس، حمل ونقل 
عمومی، امور آب رسانی، فرودگاه ها، شبکه های ارتباطات، راه های دسترسی اصلی، زندان ها و دادگاه ها و تسهیالت تصفیه 

آبـ  تئوری اقتصادی. 
پرداخت های مالیاتی بايد بر مشکالت حیات مولد سرمايه های حکومت از طريق استقراض بلندمدت چیره شوند 
)Barro, 1979( مالیات های به دست آمده بر ارتقاء ارزش زمین شهر، بايد برای بازپرداخت اصل مالیات، سود آن و تمام 
هزينه های نگهداری به کار رود. کاربرد فعلی »تأمین مالی افزايش مالیات«39 برای پروژه های سرمايه ای شهری، امکان پذيری 
اين رويکرد را نمايان می سازد )Brueckner, 2001(. با اين وجود در صورت دشواری چنین ارزيابی هايیـ  هدف و وسعت 
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سود اقتصادی يک ورزشگاه يا موزه چیست؟- ، مالیات های شهری40 از درآمدها يا امالک ساکنان بايد برای تأمین سرمايه 
استقراض برای پروژه های مسکونی به  کار رفته و مالیات های شهری بر اراضی تجاری و کسب وکار بايد برای تأمین 
سرمايه پروژه های بخش کسب وکار به کار روند. وام های مربوط به پروژه هايی که به ساکنان و به صاحبان کسب وکار سود 

می رسانند، بايد به وسیله مالیات های شهری در هر دو اساس تجاری و سکونت بازپرداخت شوند. 
اما مسائلی که نبايد مجاز شمرده شوند عبارتند از: استفاده از وام بلندمدت41 برای تأمین مالی کسری بودجه ساالنه میان 
مخارج جاری )نیروی کار، مواد اولیه و هزينه های بهره42( و درآمدهای جاری )مالیات ها، هزينه های خدمات و کمک ها( 
با استقراض به صورت فاقد سند43 از طريق حساب های مالی خاص؛ طبقه بندی مجدد هزينه های دوره کنونی مانند حقوق 
خدمتکاران مدرسه44 به عنوان »هزينه های سرمايه ای«45 )اين امر درگذشته يک امر مثبت در نیويورک به شمار می رفت(؛ 
کاهش منافع طرح بازنشستگي با مزاياي معین بازنشستگان بخش عمومی46؛ انتقال47 کسر بودجه سال گذشته به بودجه سال 

.)Inman, 1983(جاری و موارد همانند
دو نتیجه مهم بالقوه برای کارايی اقتصادی تأمین کسر بودجه پنهان48 وجود دارد: نخست، اگر بازپرداخت توسط 
مالیات دهندگان شهر انجام شود )مانند نمونه های کسری بودجه در نیويورک و فیالدلفیا(، ارزش امالک و دارايی های شهر 
به سبب ارزش مالیات های الزم، افت خواهد کرد. بدين ترتیب کسری بودجه پنهان سبب ايجاد بی ثباتی برای سرمايه گذاران 
جديد خواهد شد و اين بی ثباتی سبب نبود انگیزه به سرمايه گذاری های آتی و ايجاد اقتصاد شهری مولد خواهد شد. دوم، 
اگر اين بازپرداخت توسط ساکنان شهر انجام نشود- مانند ريودوژانیرو و سائوپائولو- در اين صورت کسری بودجه مانند 
يک يارانه پنهان برای هزينه کرد حساب های جاری عمل می کند. در نتیجه، هزينه های شهری به صورت ناکارايی باال خواهند 
بود )Inman, 2003(. برای کنترل نا کارايی نخست، کسر درآمدی شهر بايد به شیوه ای فعاالنه به وسیله صاحب حساب های 
مطمئن براساس اصول پذيرفته شده حسابداری49 نظارت شود و مازاد يا کسری درآمد شهر به اطالع همه سرمايه گذاران 
احتمالی در امالک شهر برسد. در اين صورت سرمايه گذاران قادر به تنزيل)تبديل به سرمايه کردن(50 مالیات های آتی در 
قالب بهای پرداختی برای دارايی های شهر هستند. به سبب کمبود نظارت مطمئن، نیاز به مقررات خاص در زمینه کسر 
بودجه ضروری خواهد بود )نگاه کنید به: Bohn & Inman,1996(. برای کنترل ناکارايی دوم، حکومت ملی بايد موقعیتی 
مطمئن در برابر برنامه های کمک مالی51 حکومت اتخاذ نمايد. مانند آنچه پاسخ پرزيدنت فورد52، زمانی که نیويورک 
درخواست کمک دولت فدرال را در بحران مالی1974 مطرح کرد. استقراض توسط شهرها، ابزار مهمی برای تأمین مالی 

کارآمد شهرها است، اما در اين روش الزم است، اطالع رسانی و در صورت لزوم قانونمند شود. 
2ـ3ـ سازمان مالی 

هدف از سازماندهی وظايف برای تأمین مالی شهر، اطمینان از اين موضوع است که هر دالری که از مالیات جمع می شود، 
با حداقل يک دالر منفعت اقتصادی حاصل از تأمین خدمات شهری جبران می شود. عملکرد مالی حومه های رقابت پذير 
امريکا، دربرگیرنده شواهدی است به سود يک سیستم نامتمرکز مالیه عمومی35 که روشی است برای کسب اطمینان از سود 
نهايی54 بیشتر و يا برابر با هزينه های نهايی55 تأمین خدمات. خانوارها و شرکت های آگاه و فعال، مالیات های مبتنی بر ساکنان ـ 
که توسط همیلتون)1975(56 اشاره شد ـ و مالیات های مبتنی بر زمین تجاری و هزينه های خدمات برای شرکت هاـ که توسط 
فیشل)1975(57 نیز اشاره شدـ سبب تطابق کارايی58 از سودها و هزينه ها در بودجه محلی خواهند شد. خانوارها و شرکت های 
خواهان خدمات عمومی کمتر يا بیشتر، به موقعیت هايی جابجا می شوند که نیازهای آنان را فراهم  کند و از طريق مالیات 
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ساکنان و فعاالن اقتصادی هدف قرار گرفته و مالیات بر کسب وکار و بهای خدمات، هزينه های نهايی خدمات اضافه معرفی 
آنان را بپردازد. اين گونه طبقه بندی شرکت ها و خانوارها به موقعیت ها براساس خدمات/ مالیات های دلخواه آنان ـ  بعد از چارلز 
تايبوت)1956(59 که منطق چنین مرکز خريدی را شرح دادـ با اصطالح »خريد تايبوتی«60 شناخته می شود. شواهد تجربی به 

 .)Brueckner, 1982; Rubinfeld, 1987(خوبی از سودمندی چنین سیستمی از حکمروايی مالی پشتیبانی می کند
پرسشی که دوباره مطرح می شود اين است که آيا چنین ترکیبی از مالیات مبتنی بر ساکنین و صاحبان کسب وکار، 
برای ارتقاء عملکرد مالی شهرهای بزرگ نیز می تواند مفید باشد؟ پاسخ مثبت است؛ اما نخست تجديد ساختار وظايف 
حکمروايی در زمینه خدمات شهری ضروری خواهد بود. وظیفه خدمات رسانی بايد بر يک اصل ساده بنیان گذاشته شود: 
خدمات محله ای بايد به وسیله حکومت های محله ای61 و خدمات شهری توسط حکومت شهری تأمین مالی و مديريت 
شوند. تمايز اصلی میان خدمات محله ای و شهری، مقیاس جغرافیايی يا جمعیتی اجتماعی است که نیازمند تأمین خدمات 
به شیوه ای کارآمد هستند. برای اغلب خدمات شهری به اقتصاد مقیاس از منظر جمعیتی در حدود 20 هزار نفر ساکن توجه 
می شود. برای نمونه، آموزش، پلیس، آتش نشانی، جمع آوری پسماند، پارک ها و تفريحات و کتابخانه ها، می توانند به خوبی 
توسط حکومت های محله ای )نهادهای مديريت محله ای( به نسبت کوچک، مديريت و تأمین مالی شوند. اما آنجايی که 
صرفه های ناشی از مقیاس اهمیت می يابد- مواردی مانند خدمات آب و برق، ارتباطات راه دور، دفع پسماند و آب های زايد 
)و نه جمع آوری(، سالمت عمومی، حمل ونقل عمومی، موزه ها و ورزشگاه ها و دادگاه ها و زندان ها- حکمروايی مالی در 

مقیاس شهری62 می تواند مناسب و مطلوب باشد )نگاه کنید به جدول شماره 1(. 
 چنانچه خدمات در سطح محلی و يا در سطح شهری مديريت شوند، بايد حق قانونی ساکنان برای بستن قرارداد 
پیمانکاری با تأمین کنندگان خصوصی خدمات حفظ شود. گزينه عقد قرارداد پیمانکاری63 به طور خاص زمانی بسیار 
مناسب است که خانوارها متحرک و در حال جابه جايی64 نیستند، اما تأمین کنندگان اين گونه از خدمات می باشند. فرايند 
مزايده65 برای دستیابی به امتیاز تأمین خدمات عمومی به ساکنان فاقد جابه جايی66 ـ  اغلب خانوارهای کم درآمدتر شهرـ 
همان حاشیه رقابتی را می دهد که خانوارهای طبقه متوسط درآمدی اکنون از طريق خريد تايبوتی با آن لذت می برند. 
کارکرد اين روش زمانی بهتر است که تأمین کنندگان خصوصی متخصص فنی بوده و سرمايه به سادگی بازتولید  شود، 
محدوديت های ورود کمتر بوده )Williamson, 1976( و در بعد مهم محصول خدمات، کیفیت خدمات از خارج از شرکت 
به خوبی و آسانی نظارت شود )Hart, Shleifer & Vishny, 1997(. اگر کیفیت خدمات ارائه شده توسط پیمانکار، تنها به 
وسیله عملکرد روزمره تأمین کننده67 نظارت شود، در اين صورت امکان بسیار کمی برای تشخیص و تمايز مديريت يک 
پیمانکار از مديريت کارکنان شخصی وجود خواهد داشت؛ ممکن است در نهايت تأمین کننده دولت نامیده شود. زمانی که 
پیمانکاری و برون سپاری صورت می گیرد، ضروری است که حکومت شهری يا محله ای مالکیت دارايی هايی را حفظ کند 
که برای تأمین خدمات منحصر به فرد است. مالکیت عمومی از انحصار پیمانکار و ايجاد امتیاز انحصاری در قیمت گذاری 
جلوگیری می کند. خدماتی که می توانند به گونه ای موفقیت آمیز وارد فرايند برون سپاری و پیمانکاری شوند، عبارتند از: 
فعالیت و نگهداری شبکه های حمل ونقل عمومی و ارتباطی؛ خدمات آب و فاضالب؛ نگهداری پارک ها و راه ها؛ کتابخانه ها 
و مراکز فرهنگی و جمع آوری پسماند. خدماتی که بهتر است توسط حکومت های محلی به گونه ای مستقیم تأمین شوند، 
به داليل مرتبط با کنترل کیفیت، شامل خدمات پلیس و آتش نشانی، سالمت عمومی، دادگاه ها و زندان ها و )با وجود 
برخی مخالفت ها( آموزش در دوره دوازده ساله پیش از دانشگاه می باشند )نگاه کنید به جدول شماره 1(. اگر پیمانکاری و 
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برون سپاری راه حل برگزيده باشد، کارگران شهر که در قالب اتحاديه ها درآمده اند، بايد مجاز به شرکت در فرايند انتخاب 
.)Donahue, 1989( پیمانکار باشند و يک تأمین کننده بايد به محله های مجاور مختلف ارائه خدمات نمايد

همان طور که خدمات ساکنین شهر، با ترکیب کارآمدی از محله ها و حکومت های شهری مديريت می شوند، خدمات 
مورد نیاز عرصه کسب وکار نیز مهم جلوه می کنند؛ يعنی جايی که به خدمات تجاری محله ای مانند پلیس و آتش نشانی، 
جمع آوری پسماند و نگهداری فضاهای باز احساس نیاز می شود. تصمیم بسیاری از شهرهای امريکايی برای ارائه اجازه 
فعالیت به شرکت های متمرکز از نظر جغرافیايی برای ايجاد نهادهای خدماتی ويژه موسوم به BIDs 68 )نهاد بهبود کسب و 
کار(با توان دريافت مالیات ها و هزينه کرد تکمیلی برای خدمات خاص ناحیه ای، نشانگر امکان پذيری مديريتی و نیز جذابیت 
اقتصادی رويکرد محله ای69 در مديريت خدمات تجاری محله ای70 است )Briffault, 1999(.71 در اينجا نیز، هنگامی که از 
نظر اقتصادی شرايط مناسبی وجود داشته باشد، امکان برون سپاری و بستن قرارداد برای اين نهادهای خدماتی با مؤسسات 

خصوصی، به منظور تأمین خدمات محله ای امری سودمند خواهد بود72 )نگاه کنید به جدول شماره 1(. 
دلیلی وجود ندارد که خانواده ها و شرکت های ساکن شهر کمتر از حومه نشینان قرين خود از کیفیت کاالهای عمومی 
محلی73 مطلع باشند. همان طور پس از سازمان دادن تأمین خدمات محلی برای دادن انتخاب به ساکنان حومه ای الزم است 
که تأمین خدمات شهری نیز سازمان يابد. انتخاب و رقابت، چه از طريق حکومت های محله ای و چه از طريق برون سپاری 
و پیمانکاری، تا میزان زيادی برای اطمینان از مالیه شهری کارا و در نهايت، بازدهی حداکثر شرکت و رفاه خانواده ها کفايت 
می نمايد. افرادی مانند راس)1998(، هوکسبی )2000(، هولمز، ديسیمونه و راپ)2003(74، شواهدی ابتدايی در اين زمینه 

پیرامون آموزش دوره 12 ساله پیش از دانشگاه به عنوان يکی از مهم ترين خدمات شهری فراهم می کنند. 
2ـ4ـ حکمروایی مالی75

زمانی که ساختارهای تأمین مالی و سازمانی به موقع و به جا باشند، وظیفه انتخاب صحیح سطح شهر، محله، چگونگی 
هزينه کرد و مالیات ها مطرح خواهد بود. در اينجا هدف، هم تراز کردن مزايای نهايی خدمات76 با هزينه های نهايی77 مالیات 
می باشد. هزينه ها اغلب شناخته شده هستند؛ اما مزايا چگونه آشکار و مشخص خواهند شد. اينجا است که ما به مؤسسات 

سیاسی و قواعد حکمروايی نیاز داريم. 
2ـ4ـ1ـ خدمات سکونتی78

شهروندان اولويت های خود را برای خدمات شهری با رأی به هزينه های شهر، يا به صورت مستقیم از طريق يک 
رفراندوم يا به صورت غیرمستقیم از طريق انتخاب يک نماينده محلی مشخص می کنند. راه های متعددی برای جمع آوری 
آراء وجود دارد، اما رأی اکثريت مزايای بیشتری برای پیشنهاد آن دارد. به ويژه آنکه می تواند يک موقعیت میانه و مصالحه آمیز 

.)Young, 1997( را در صورت وجود بیابد
با آنکه ضمانتی مبنی بر کارايی موقعیت منتخب میانه از نظر اقتصادی وجود ندارد، اما با شرايطی می توان بدان 

مبادرت نمود: 
ـ ساختار کارآمد مالیات مسکونی به کار رود؛ 

ـ همه شهروندان رأی  دهند؛ 
ـ اولويت ها و ترجیحات شهروندان برای خدمات جداشدنی باشد؛ به گونه ای که سطح برگزيده يک خدمت )مانند 

آموزش( بر سطح ترجیح يافته کاالی ديگر )مانند پلیس( تأثیر نگذارد و 
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ـ توزيع ترجیحات برای هیچ يک از خدمات عمومی دچار انحراف و کج روی قابل توجهی نباشد. 
در  آن صورت است که نتیجه رأی اکثريت پیرامون هر يک از خدمات عمومی، می تواند به طور تقريبی نیازهای کارآيی را 
.)Bowen, 1943; Bergstrom, 1979( برطرف سازد که در آن هزينه های نهايی اجتماعی و منافع نهايی اجتماعی79 برابر است

هنگامی که ترجیحات قابل تفکیک نیستند، اقدام به رفراندوم80 می تواند بر تخصصیص منتخب تأثیر بگذارد. در اين 
شرايط الزم است که تنظیم کننده دستورکار81 توسط شهروندان انتخاب شوند. اکنون بودجه شهرها و محله ها به صورت 
موضوع به موضوع توسط رفراندوم شکل نمی گیرد؛ بلکه بودجه های شهری و محلی بیشتر توسط حکومت های برگزيده يا 
نماينده شهری و محله ای82 تصمیم گیری می شوند. حکومت شهری نماينده می تواند دو شکل داشته باشد: شکل قانون گذاری 

صرف يا حکومت شورايی83 و شکل اجرايی صرف يا شکل حکومت شهردار قوی84. 
حکمروايی شورايی85 دارای يک مشکل يعنی قفل سیاست ها86 است. سه يا چند قانون گذار)عضو شورا( که در زمینه 
بهترين روش برای هزينه کرد پول های شهر اختالف دارند، هرگز نمی توانند به يک توافق مبتنی بر اکثريت87 دست يابند. 
اکثريت می توانند همواره برخالف منافع اقلیت متحد شوند؛ اما امکان شکل گیری اکثريت جديد با پیوستن فردی از اکثريت 
قديم وجود خواهد داشت که اين موضوع می تواند سبب شود که بودجه تهديد شود و خطر  تصويب نشدن بودجه توسط 
هم را به دنبال خواهد داشت. يک راه حل برای فرار از اين وضعیت، آن است که به هر قانون گذار اين اجازه داده شود که 
يکی از مهم ترين و بهترين پروژه های خود را برای وارد کردن در بودجه ارائه نمايد. البته چنین فرايند بودجه ريزی ممکن 
است ناکارآمد باشد )اگرچه اين موضوعی است که برای تعدادی دوست که در يک میز شام قرار گرفته  و هزينه های خوراک 

و نوشیدنی های متفاوت خود را با سهمی مساوی می خواهند بپردازند نیز رخ می دهد(. 
افزون بر اين، حضور قانون گذاران بیشتر در دور میز شام شورای شهر، سبب خواهد شد که بودجه سرانه هر شهروند 
به ازای هر قانون گذار نیز افزايش يابد. مطالعه باکیر)2002( در زمینه بودجه ريزی شهری88 نشان می دهد که اگر همه چیز 
مساوی باشد، با دو برابر کردن اندازه يک شورای شهر معمول )در اين مطالعه افزايش هفت عضو به چهارده عضو( 20درصد 
در هزينه های شهر به ازای هر شهروند افزايش صورت می گیرد. مطالعه اينمان)1995( در ارتباط با فیالدلفیا89 شواهد 
مستقیم تر اما سازگاری را دراين باره نشان می دهد. در سال 1979، رهبری فیالدلفیا به دست سفیدپوستان بود)هیچ عضو 
شورای سیاه پوستی وجود نداشت(. اما شورای شهر متهم به دريافت رشوه شد و در نتیجه 17 عضو شورا پیش از انتخابات 
نوامبر شهر يا محکوم و يا مجبور به استعفا شدند. پس از آن شش سیاه پوست و عضو اسپانیايی تبار در شورا انتخاب شدند. 
بی طرفانه است اگر اين تغییر را به معنای افزايش 33 درصدی در عضويت مؤثر در شورا بدانیم که بدين ترتیب اکثريت 
محالت اقلیت فیالدلفیا، نمايندگی مؤثری برای نخستین بار به دست آوردند. نتیجه بودجه ای اين تجربه طبیعی، افزايش 25 

درصدی هزينه های شهر در خدمت محله ای و 5 درصد افزايش در هزينه های کلی شهر بود. 
خوشبختانه، حکومت شهر همواره با چنین مشکالتی مواجه نیست. بودجه ها در شهرهای دارای شهرداری قوی، کمتر 
گران بوده و بیشتر کارا به شمار می روند، بیش از بودجه هايی که دارای مبنای چیزی برای هر کس90 هستند و در شهرهايی 

 .)Baqir, 2002( که با الگوی صرف شورايی91 اداره می شوند يافت می گردند
2ـ4ـ2ـ خدمات کسب وکار92

مالکان کسب وکار در شهر که ساکن شهر نیز به شمار می روند، توانايی شرکت مستقیم در تنظیم و تصويب سیاست های 
مالی شهر را ندارند. خالف اين قاعده در نهادهای بهبود کسب وکار )BIDs( مشاهده می شود. اين انجمن های کسب وکار، 
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براساس قانون شکل گرفته  و از قدرت مالیات تکمیلی93، استقراض و هزينه کرد برای خدمات ويژه ناحیه و بهبود های 
سرمايه ای سودآور برای کسب وکار، برخوردارند )Briffault, 1999(. در اينجا رجوع و استفاده از ادبیات نظری جديد 
پیرامون حقوق سهامداران94 و حکمروايي شرکتي)نظام راهبري بنگاه( 95 می تواند سازنده باشد. 96 در شکل اساسی خود، 
يک نهاد بهبود کسب وکار شبیه يک شرکت است که دارندگان امالک در محدوده نهاد بهبود کسب و کار به عنوان سهامداران 
ايفای نقش می نمايند. همانند يک شرکت، هدف انحصاری نهاد بهبود کسب وکار بیشینه نمودن ارزش ثروت سهامداران 

)صاحبان کسب وکار( است. 
2ـ4ـ3ـ زیرساخت های مشترک97

مالکان مسکونی و تجاری، نخستین ذی نفعان سرمايه گذاری در زيرساخت های شهری خواهند بود که هم به ساکنین 
و هم به صاحبان کسب وکار منفعت می رسانند )Haughwout & Inman, 2001(. زيرساخت های شهری مشترک شامل 
مواردي چون راه های دسترسی، بلوارها، شبکه های ارتباطی، مترو و اتوبوس، دادگاه ها و زندان ها، فرودگاه ها، پارکینگ ها و 
سیستم های آب و فاضالب هستند. به شهردار منتخب مردم ، می توان پس از مشورت با نمايندگان نهاد بهبود کسب وکار98 

اختیار تصمیم گیری در زمینه زيرساخت های شهری را اعطا نمود.

3ـ مالیه شهری و ارزش شهر
همکاری و کمک مالیه شهری برای رفاه و سودمندی ساکنان و شرکت های شهر به وسیله افراد خارج از شهر که در 

انتظار پرداخت هزينه برای ورود به شهر و کار و سکونت در آن هستند، به خوبی محاسبه می شود.
تا زمانی که منافع به دست آمده از خدمات شهری، از هزينه های پرداختی در قالب مالیات يا بهای خدمات پرداختی توسط 
مصرف کنندگان خدمات بیشتر باشد، خانوارها و شرکت های ساکن خارج از شهر، نقل مکان به شهر را يک گزينه جذاب به 
شمار می آورند. با اين وجود، برای مصرف خدمات شهری، تازه واردان بايد بلیت پذيرش99 شهر را خريداری نمايند؛ اين بلیت، 
قطعه ای از زمین شهری است. قیمت اين زمین تا جايی باال خواهد رفت که سود خالص از خدمات شهری )منفعت منهای 

هزينه( را برای خانوارها و شرکت های واقع در شهر يا در حال برنامه ريزی برای حضور در شهر منعکس سازد.
 Brueckner,( ساختن منافع خدمات شهر جدا از هزينه های آن است )مالیه شهری کارآمد، به دنبال بیشینه )حداکثر
1983(. بنابراين ردپای مالیه شهری کارآمدتر در قیمت زمین شهری قابل مشاهده و مؤثر خواهد بود. شواهد در حال افزايشی 

در اين زمینه وجود دارد. دراين باره جدول شماره 1 نکاتی را دربرمی گیرد که به آنها خواهیم پرداخت.
1ـ انتقال قانونی خدمات و ارزش100  3ـ 

مهم ترين انتقال های قانونی نامناسب101، در میان خدمات شهری، مسئولیت پذيری مالی در زمینه ارائه خدمات فقر به 

برای مصرف خدمات شهری، تازه واردان باید بلیت پذیرش  شهر را خریداری نمایند؛ 
این بلیت، قطعه ای از زمین شهری است. قیمت این زمین تا جایی باال خواهد رفت که 
سود خالص از خدمات شهری )منفعت منهای هزینه( را برای خانوارها و شرکت های 

واقع در شهر یا در حال برنامه ریزی برای حضور در شهر منعکس سازد
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ساکنین کم درآمد شهر است. خدماتی مانند مسکن عمومی، خدمات بهداشتی و درمانی عمومی و نگهداری از شیرخواران، 
نیازمند انتقال و تخصیص درآمدها و مديريت هستند. به تازگی هزينه های تعهد شده در زمینه فقر، بار مالیاتی قابل توجهی 
را بر خانواده های قشر متوسط تحمیل کرده است )از متوسط 400 دالر در فیالدلفیا تا متوسط 600 دالر در نیويورک سیتی به 
ازای هر خانواده پرداخت کننده مالیات يا حدود يک درصد درآمد هر خانواده(. چندان تعجب برانگیز نیست اگر خانواده های 
طبقه متوسط در زمینه اسکان در چنین شهرهايی با بی رغبتی مواجه شوند )چون بخش عمده ای از پرداخت های آن برای 

ارتقاء کیفیت خدمات صرف هزينه  در خدمات فقر می شود(.
اين موضوع در شرکت ها نیز جريان دارد. بدين ترتیب ارزش زمین شهرها تنزل خواهد يافت. هاوگوت و اينمان 
)2002(102 در اين زمینه از ديدگاه اقتصادی تخمین می زنند که در طول دهه های 1970ـ 1990 میالدی، 10درصد افزايش در 
نرخ فقر شهر)از 0/2 به 0/22(، سبب کاهش ارزش خانه های متوسط شهری در شهرهای امريکايی شده است. به گونه ای که 
کاهش8 درصدی در شهرهای کوچک امريکا )با جمعیت کمتر از 250 هزار نفر( و کاهش 15درصدی در شهرهای بزرگ 

امريکا )دارای جمعیت بیشتر از 250 هزار نفر( را شاهد بوده ايم.103
اعتقاد و نظر هاوگوت و اينمان )2002(104 بر اين است که بخشی از 
اثرات در اين زمینه می تواند بیشتر به سبب تأثیرات معکوس هزينه کرد 
بر مزايای اقتصادی ناشی از تجمع باشد. به گونه ای که خانواده های طبقه 
متوسط و شرکت ها شهر را به سبب افزايش مالیات ها و زوال خدمات 
ترک می کنند. در صورت کاهش کارايی مولد شهر از جذابیت شهر و 

ارزش زمین نیز کاسته خواهد شد.
راه حل انتقال های قانونی نامناسب در هزينه کرد در امر فقر برای 
شهرها، جدا کردن تعهدهای بدون پشتوانه مالی از بودجه شهر است؛ 
حتی اگر به صورت مستقیم با استفاده از پشتوانه مالی دولت مرکزی يا 
فدرال صورت گیرد. اگر فقر شهری، هزينه های تولید بیشتری را برای خدمات شهری دربرداشته باشد، تطبیق اهداف برای 
پوشش دادن اين هزينه های مضاعف، مفید خواهد بود )Dunscombe & Yinger, 1997(. تأثیر دقیقاً آن چیزی است که انتظار 

 .)Inman 2003a(می رود: يک اقتصاد شهری کارا و نیز افزايش ارزش زمین شهر
3ـ2ـ انتقال قانونی مالیات و ارزش105 

مهم ترين انتقال قانونی نامناسب در میان مالیات های شهری، اجازه استفاده از مالیات تجاری )کسب وکار( برای تأمین 
مالی خدمات مسکونی است. بازتوزيع مالی به دست آمده از شرکت ها به ساکنان، بی رغبتی شرکت ها را به انتخاب مکان 
خود در شهرها به دنبال خواهد داشت؛ اين امر مزايای اقتصادی ناشی از تجمع و کارايی مولد را کاهش داده و در نتیجه سبب 
بی ارزش شدن شهر و زمین می شود. شواهد موجود تجربی نشان می دهد که مالیات های کسب وکار شهری، کسب وکارها 
را از شهر می رانند )Bartik, 1991(. هاوگوت، اينمان، کريگ و لوس)2004(106، با نگاهی تفصیلی تأثیرات مالیات فروش 
و نیروی کار شهر را بر اقتصادهای شهری نیويورک و فیالدلفیا از سال 1997 ـ 2000 بیان می کنند. فعالیت خريداران در 
مرزهای شهر، مالیات های فروش )شهر نیويورک( و مالیات های خالص واردات و صادرات )فیالدلفیا( بیشتر به وسیله 
شرکت های شهری به دست می  آيد. فروش شهر کاهش می يابد و شرکت ها، شهر را برای پرهیز از پرداخت مالیات ترک 

مالیه شهری کارآمد، به دنبال بیشینه )حداکثر( ساختن 
منافع خدمات شهر جدا از هزینه های آن است. بنابراین 
ردپای مالیه شهری کارآمدتر در قیمت زمین شهری 

قابل مشاهده و مؤثر خواهد بود
مهم ترین انتقال های قانونی نامناسب، در میان خدمات 
شهری، مسئولیت پذیری مالی در زمینه ارائه خدمات 

فقر به ساکنین کم درآمد شهر است
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می کنند. هاوگوت و ديگران تخمین می زنند که قابلیت کشش فروش شهر107 در ارتباط با دو مالیات بسیار و از نظر آمار قابل 
توجه است )0/5- برای نیويورک و 0/3- برای فیالدلفیا(. مالیات بر درآمد و دستمزد شهر نیز چنین تأثیری دارند. 

در شرايطی که مالیات بر کسب وکار، شرکت ها را از شهر براند، ارزش زمین شهری افت نکرده و ساکنان همچنان 
از تقاضای  افزايش تقاضای ساکنان برای مکان های شهری بیش  بازتوزيع مالی سود می برند. در صورت  از مزايای 
کسب وکارهای از دست رفته، تحلیل تعادل اقتصادی عمومی108 از اقتصاد شهر فیالدلفیا نشان می دهد که با کمترين 
تجمع ها نیز کشش ارزش زمین شهری می تواند در ارتباط با مالیات کسب وکار قابل توجه باشد؛ برای نمونه: 1/3- در 
ارتباط با مالیات بر سرمايه تجاری)Haughwout & Inman, 2002( و 0/2- در ارتباط با مالیات دستمزد يا نیروی کار 

 . )Inman, 2003a(ساکن در خارج از شهر
همان گونه که در جدول شماره 1 اشاره شد، تنها راه حل، جانشین کردن مالیات بر اراضی تجاری و کسب وکار و 
بهای خدمات کسب وکار با مالیات های مستقیم بر فروش تجاری، سرمايه و نیروی کار است. پیتسبورگ109 اين کار را 
در سال 1979، به عنوان بخشی از اصالحات توسعه اقتصادی خود انجام داد. در طی آن شهر به طور قابل توجهی نرخ 

مالیات بر زمین را افزايش داد؛ معافیت هايی بر مالیات از ساختمان های 
تجاری جديد پیشنهاد داد و به مالیات دستمزد توجه نمود. به نظر 
می رسد اصالحات مالیاتی موفق شد تا تفاوت قابل توجهی در اقتصاد 

پیتسبورگ ايجاد نمايد. 
پروانه های  ارزش  تغییرات در  آتس و شاوب )1997(110، روند 
ساختمانی جديد را در 15 شهر در منطقه صنعتی میدوست111 در 
طول دهه های محدوده 1960 و 1989 میالدی به طور تطبیقی بررسی 
کرده اند )وجود همبستگی با ارزش زمین شهری(. تا سال 1979 اين 
روند در تمام شهرها )از جمله پیتسبورگ(، همواره صاف و يکنواخت 

يا رو به پايین بوده است. شهرها هم چنین يا در حال رکود و يا دچار زوال بوده اند. بعد از اصالحات مالیاتی سال 1979، 
پیتسبورگ از اين گروه جدا شده و يک جهش رو به باال در ارزش ساختمان های جديد نشان داد که در نهايت در ده سال، 
حجمی معادل با بیست سال گذشته را دربرمی گرفت. آتس و شاوب با احتیاط اعالم می کنند چنین اصالحات مالیات 
کسب وکاری می تواند به تنهايی يک شهر در حال زوال را نجات دهد. اما اگر ساکنان و شرکت ها خواهان کار و زندگی 
در چنین مکانی، )پیتسبورگ( در دهه 1980 باشند، آنگاه يک ساختار مالیاتی کارا به شهر اجازه خواهد داد که به پتانسیل 

اقتصادی کامل خود دست يابد. 
3ـ3ـ حکمروایی و ارزش 

انتقال قانونی و تخصیص صحیح، وظايف هزينه کرد و ابزارهای تأمین مالی برای مالیه شهری کارا الزم است، اما کافی 
نیست. سیاست مداران شهری که چنین مواردی را به اجرا درمی آورند، نیاز به مشوق هايی برای بیشینه کردن مزايای خالص 
اقتصادی برای ساکنان و شرکت های شهر دارند. مؤسسات حکمروايی شهری  بايد منافع سیاسی مقامات شهری منتخب را با 
منافع کسانی که در شهر به کار يا زندگی مشغولند تطبیق داده و در هم راستاسازی آنها با هم بکوشند. جدول شماره 1 نشان 
می دهد که رقابت مالی میان حکومت های محله ای برای خدماتی که می تواند به شیوه ای کارا برای اجتماعات محلی کوچک 

مهم ترین انتقال قانونی نامناسب در میان مالیات های شهری، 
اجازه استفاده از مالیات تجاری )کسب وکار( برای تأمین 
مالی خدمات مسکونی است. بازتوزیع مالی به دست آمده 
از شرکت ها به ساکنان، بی رغبتی شرکت ها را به انتخاب 
مکان خود در شهرها به دنبال خواهد داشت؛ این امر مزایای 
اقتصادی ناشی از تجمع و کارایی مولد را کاهش داده و در 

نتیجه سبب بی ارزش شدن شهر و زمین می شود
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تأمین شود )حدود 10 تا 20 هزار خانواده( همراه با شکلی از حکمروايی به صورت شهردار قوی برای حکمروايی خدمات 
و زيرساخت های شهری می تواند يک ساختار حکمروايی مطلوب باشد. 

بی ترديد شهروندان تمايل به پرداخت هزينه برای خدمات عمومی محلی خوبی دارند که با نرخ های مالیاتی پايین همراه 
است و آنان اين کار را از طريق خريد زمین در اجتماعات محلی يا محالتی انجام می دهند که يک بسته مالی ترجیح يافته را ارائه 
می دهند )Rubinfeld, 1987(. با فراهم شدن کارآمد بسته خدمات و مالیات112، ارزش های زمین شهری نیز بیشینه خواهد شد 
)Brueckner, 1983(. اجتماعات محلی که نسبت به ترجیحات ساکنان خود کمتر يا بیشتر هزينه می کنند، شاهد کاهش و زوال 
ارزش زمین های  خود خواهند بود. بارو و رز )2004(113 اين مشاهده را در آزمون اقتصادی برای کارايی آموزش دوره ابتدايی 
دوازده ساله در میان نه هزار سازمان  محلی ويژه آموزش114 در امريکا تجربه کرده اند115. در اين مشاهده، نمونه هايی که هزينه های 
خود را بی جهت افزايش داده اند با زوال و کاهش ارزش زمین روبرو شده اند. اين نتايج به پشتیبانی اين گزاره می پردازد که رقابت 
مالی سبب تقويت کارايی مالی می شود. سازمان های محلی ويژه آموزش بیشتر تمايل بر تأسیس در شهرستان ها )کانتی ها(يی 
دارند که از سازمان های همانند متعددی در اين زمینه برخوردارند. اين در حالی است که سازمان های خدماتی ويژه در شهر 
مرکزی، کارايی کمتری نسبت به اين سازمان ها در شهرهای کوچک و میانی دارند. بروکنر )1982(116 در مطالعات خود در زمینه 
اجتماعات محلی ماساچوست در سال مالی 1976 نیز به نتايجی مشابه 

باررو و رز دست يافته است.
بزرگ  شهرهای  در  مازاد  هزينه کرد  زمینه  در  ديگر  مسئله  يک 
امريکايی، کنترل بر تأمین خدماتی است که به اتحاديه های کارکنان 
نمی توانند  شهرها  اين  در  ساکنان  می شود.  سپرده  عمومی  بخش 
دستمزدها، مزايا و سطوح اشتغال )برای نمونه، اندازه کالس ها برای 
آموزش( را بدون توافق با اتحاديه ها تعیین کنند. چنانچه ناکارايی مالی، 
تأثیر خالص و نهايی ايجاد چنین اتحاديه هايی باشد، ساکنان و شرکت ها برای تمايالت خود شهر را ترک خواهند کرد. در 
اين صورت از ارزش زمین شهر کاسته خواهد شد. اين همان چیزی است که هاوگوت و اينمان )2002(117 در مطالعه خود 
پیرامون تأمین مالی شهرهای بزرگ- که در آنها اتحاديه های کارگری قوی سبب کاهش ارزش زمین شهری با میانگین 12 
درصدی شده اند- به آن دست يافته اند. اين حقیقت که ارزش زمین حومه ها نیز در شهرهای بزرگ برخوردار از اتحاديه های 
قوی با میانگین هفت درصدی کاهش خواهد يافت؛ يادآوری می کند که اين ناکارايی های مالی به ناکارايی بخش خصوصی 
نیز منجر خواهد شد؛ احتماالً از طريق صرفه های ناشی از تجمعی که با ترک شهر توسط خانواده ها و شرکت ها از دست 
خواهد رفت )Haughwout & Inman, 2002(، رقابت مالی ايجاد شده توسط حکومت های محله ای در عقد قراردادهای 
 .)Hoxby, 1996( کارگری و پیمانکاری بتواند در رسیدگی و کنترل اين ناکارايی های مالی ناشی از اتحاديه ها118 مؤثر باشد
برای تصمیم گیری در زمینه بودجه شهر، به همانندی ديدگاه ها میان قانون گذاران محلی برگزيده نیاز می باشد که اين 
امر در ناکارايی مالی شهرهای بزرگ مطرح می شود. شواهد به خوبی نشان می دهد که چنین تعامل و توافقی سبب افزايش 
هزينه کرد در شهرها می شود- حدود 450 دالر به ازای هر خانواده شهری، هنگامی که اندازه شورای شهر دو برابر می شود- 
ولی يک شهردار قوی با حق وتو می تواند سبب بی اثر کردن افزايش ها شود )Baqir, 2002(. اما آيا اين هزينه کرد مازاد ناکارا 
نیز هست؟ شواهد هاوگوت و اينمان )2002( در اين زمینه نیز نظر می دهد. ارزش امالک و مستغالت در شهرهای بزرگ 

ارزش امالک و مستغالت در شهرهای بزرگ با یک 
شکل شورایی مطلق، 4 درصد کمتر از شهرهای با 
مدل حکمروایی شهردار قوی است و این به معنی 
از دست رفتن ارزش 2100 دالری به ازای هر خانه 

در ناحیه مرکزی شهر است
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با يک شکل شورايی مطلق119، 4 درصد کمتر از شهرهای با مدل حکمروايی 
شهردار قوی است و اين به معنی از دست رفتن ارزش 2100 دالری به ازای 

هر خانه در ناحیه مرکزی شهر120 است. 
نتیجه گیری 

در هر اقتصادی دو کار مهم انجام می شود: نخست خلق و سپس تقسیم 
مازاد اقتصادی121. اقتصاد شهرها نیز به همین صورت است. آنچه اقتصاد 
شهرها را کمیاب و منحصر به فرد می سازدـ و از اين رو تکرار نشدنی هستندـ 
مزايای موقعیت طبیعی آنها و شايد صرفه های ناشی از تجمع122 تلقین شده 
آنها از نظر تاريخی است. سرمايه تولیدی يک شهر بايد تا آنجا که ممکن 
است به شیوه ای کارا به کار گرفته شود. برای دستیابی به چنین نتیجه ای، يک 

حکومت شهری با اداره خوب123 ضروری است. 
سرمايه گذاری در زيرساخت های عمومی مانند دسترسی، راه های محلی، 
حمل ونقل عمومی، دفع پسماند، ارتباطات از راه دور، تولید و توزيع برق، 
آموزش در دوره دوازده ساله، ايمنی عمومی، کیفیت محیطی، سالمت عمومی 
و حیات فرهنگی ساکنان، بخش هايی از خدمات شهری کارا هستند. ابزارهای 
مالی مناسب برای تأمین اين خدمات، مالیات بر درآمد و امالک ساکنان شهر 
و نیز مالیات بر زمین و بهای مصرف خدمات بر شرکت های شهر می باشد. 
برای اطمینان از آنکه هر دالر از درآمدهای به دست آمده، باعث ايجاد حداقل 
يک دالر مضاعف سود در خدمات تأمین شده بشود، حکمروايی شهری بايد 
شرايط رقابت و انتخاب )انتخاب های مختلف( را زمانی فراهم کند که مقیاس 
کارای خدمات شهری به نسبت کوچک يا بزرگ است )اما برای شهردار 
برگزيده به روش دموکراتیک، هنگامی که مقیاس کارای خدمات، کل شهر 
است(. شواهد پیشنهاد می دهند که چنین ساختاری از حکمروايی و تخصیص 

مالی راه زيادی برای اطمینان از کارايی اقتصادی شهر پیش رو دارد. 
هم چنین شواهد نشان می دهد که در تقسیم مازاد درآمدی شهر، ناکارايی 
مالی امری ممکن است. عواملی که منجر به ايجاد يک بخش عمومی ناکارا يا 
يک بخش خصوصی ناکارا می شوند عبارتند از: نیاز شهرها به سرمايه گذاری 
در سهم مشخصی از خدمات مرتبط با رفع فقر124 برای خانوارهای کم درآمد؛ 
کمک مالی به اتحاديه های کارکنان عمومی، با کنترل بر تأمین خدمات عمومی 
و اتخاذ يک سیستم حکمروايی که بودجه ای با ايده »يک چیز برای همه«125 
را تشويق می کند. در نهايت می توان گفت: مالیه شهری کارا، به اقتصادهای 
خصوصی شهری کارا ياری رسانده و شرايط حضور آنها را تسهیل می کند.

پی نوشت ها:
1- Cities and Value

2- The Economy’s Idea Centers

3- نَشويل)Nashville( مرکز ايالت تنسی آمريکا است.نشويل 

نفر  قرار گرفته و حدود  600 هزار  کامبرلند  کنار رودخانه  در 

جمعیت دارد . مساحت آن 1.362.5 کیلومتر مربع است و پس از 

ممفیس دومین شهر بزرگ اين ايالت محسوب مي شود.

4- Agglomeration Economies

5- Ciccone and Hall(1996)

6- کانتی)County( را با اندکی تسامح می توان معادل شهرستان 

فرض کرد. اکنون  بیش از سه هزار شهرستان)کانتي( در اياالت 

متحده امريکا وجود دارد. شهرستان ها يکي از تقسیمات فرعي 

 )township( ايالت ها هستند که اغلب دو يا چند شهر، شهرک

و تعدادي روستا را دربرمي گیرند )مترجم(.

7- Beardsell and Handerson(1999)

8- Rosenthal and Strange (2003)

9- Cites and Finance

10- Telecommunication Networks

11- City Government

12- Assignment

13- Governance

14- Intergovernmental Grants-in-Aid

15- Financing Cities Efficiently

16- K-12 Education

17- Strong City Mayor Elected by “one person, 

one vote” of City Residents

18- Surcharge

19- Strong Mayor

20- Business District  Council

21- Business District  Council

22- State-Wide or Multi-State Matching Aid

23- Services With Significant Spatial Spillovers

24- Redistribute

25- اخذ مالیات از ديرباز براي دولت ها امري اجتناب ناپذير بوده 

است، تا آنجا که مي توان گفت هر دولتي در هر برهه از زمان 

به منظور رفع نیازهاي جامعه تحت حاکمیتش به طرق مختلف 

اقدام به وصول مالیات از مردم نموده و اکنون نیز تعیین وصول 

مالیات با اهمیتي بیش از گذشته مدنظر متولیان امور است. قبل 

لحاظ  به  صرفا  مالیات  اقتصاد،   علم  مباني  و  اصول  تدوين  از 

جنبه هاي درآمدي آن مطرح بوده است اما امروزه دولت ها عالوه 
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بر هدف اساسي مذکور، از وصول مالیات که رکن اصلي در حیطه مالیه عمومي هر کشور است، به عنوان مهمترين وسیله در تخصیص منابع، حصول اشتغال 

کامل، درجه معقولي از ثبات قیمت ها، توازن حساب هاي بین المللي و نیز توزيع عقاليي و صحیح درآمدها بین طبقات و گروه ها و بخش هاي مختلف 

اقتصادي جامعه بهره مي جويند. آنچه در اينجا پیرامون بازتوزيع مالیات ها توسط حکومت شهري مد نظر است آن است که حکومت هاي شهري و مديريت 

محلي نبايد درآمدهاي مالیاتي خود را مستقیما با هدف يا شعار رفع شکاف میان گروه هاي مختلف و برقراري عدالت اجتماعي بکاربندند.بلکه درآمدهاي 

مالیاتي بايد براي بهبود و ارتقاء کسب و کار در شهر بکار روند و در عوض منابع مالي مورد نیاز جهت کاهش نابرابري ها توسط سطوح باالدست حکومت 

تامین گردند.در غیر اينصورت مي توان انتظار داشت که شهر جذابیت خود را براي صاحبان کسب و کار و نیز گروه هاي درآمدي باال که حضورشان در شهر 

مي تواند در بهبود اشتغال و اقتصاد شهري ضروري باشد از دست بدهد و بخش هاي فعال اقتصاد بخش خصوصي را به چالش و تعطیلي بکشاند که اين 

امر مي تواند سبب افزايش فقر شهري نیز شود )مترجم(.  

26- Poverty Services

27- Metropolitan Area

28- City Financing

29- Current-Period Services

30- Future-Period Services

31- Source-Based Taxation

32- Resident-based taxation

33- User Fees and Excise Taxes

34- Commercial–Industrial Property Taxes

35- Commuter Workers

36- Pittsburgh

37- Queensland

38- Borrowing

39- Tax Increment Financing (TIFs)

40- City-Wide Taxes

41- Long-Term Debt

42- Interest Costs

46- Off-the-Books

44- Janitor

45- Capital Outlays

46- Defined-Benefit Public Employee Pensions

47- Rolling-Over

48- Undetected Deficit Financing

49- Generally Accepted Accounting Practices (GAAP)

50- Discount (Capitalize)

51- Bailouts

52- President Ford

53- Decentralized System of Public Financing

54- Marginal Benefits

55- Marginal Costs

56- Hamilton (1975)

57- Fischel (1975)
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58- Efficient Matching

59- Charles Tiebout (1956)

60- Tiebout Shopping

61- Neighborhood Governments

62- City-Wide Fscal Governance

63- Contract Out

64- Mobile

65- Bidding Process

66- Immobile Residents

67- Supplier

68- Business Improvement Districts (BIDs)

69- Neighborhood Approach

70- Governing Local Business Services

71- نهادهاي ويژه بهبود کسب و کار )BIDs( يک ساز و کار مشارکت بخش های دولتی و خصوصی)public-private partnership( است که 

در آن صاحبان کسب و کار در يک ناحیه ، مالیات يا هزينه های اضافی را به منظور بهبود محیط کسب و کار در مرزهاي آن ناحیه مي پردازند. نهادهاي 

ويژه بهبود کسب و کار ممکن است با نامهای ديگر مانند ناحیه بهبود کسب و کار)business improvement area(، پهنه تجديد حیات کسب و 

کار)business revitalization zone(، منطقه ويژه خدمات)special services area( و غیره نیز خوانده شوند. پیشنهادات ارائه خدمات ، از قبیل 

تمیز کردن خیابانها ، تامین امنیت ، ايجاد پیشرفتهای سرمايه ، و بازاريابی اين منطقه است. خدماتي که توسط نهادهاي ويژه بهبود کسب و کار تامین مي 

 marketing the( و بازاريابي براي ناحیه )capital improvements(شوند شامل مواردي چون نظافت معابر، تامین امنیت ، بهسازي هاي سرمايه اي

area( است. اين موارد مکمل مواردي هستند که توسط شهرداري تامین مي شوند. سابقه تشکیل اين نهاد درکشورهاي متعددي چون انگلستان، کانادا، 

اياالت متحده ، آلمان و اسکاتلند وجود دارد)مترجم(.

72- براي اطالعات بیشتر درزمینه نهادهاي ويژه بهبود کسب و کار )BIDs( نگاه کنید به : 

-Business Improvement Districts and Innovative Service Delivery - a national survey of BIDs by Professor Jerry 

Mitchell: http://www.businessofgovernment.org/pdfs/Mitchell.pdf

-Mitchell, J. 2008. Business Improvement Districts and the Shape of American Cities. Albany: SUNY Press

 )مترجم(.

73- Local Public Goods

74- Rouse (1998), Hoxby (2000), and Holmes, DeSimone, and Rupp (2003)

75- Fiscal Governance

76- Service Marginal Benefits

77- Marginal Costs

78- Residential Services

79- Social Marginal Benefits / Social Marginal Costs

80- Referenda

81- Agenda-Setter

82- Elected city or Neighborhood Representative Government

83- Legislative-Only or Council Government

84- Executive-Only or Strong Mayor Government

85- Council Governance

86- Policy Gridlock
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87- A Majoritarian Agreement

88- Baqir’s (2002) Study of City Budgeting

89- Inman’s (1995) Case Study of Philadelphia

90- Something for Everyone

91- Council-only Cities

92- Business Services

93- Supplemental Taxing

94- Shareholders’ Rights

95- Corporate Governance

96- حکمراني شرکتي يا حاکمیت شرکتي: حاکمیت شرکتی،  به مجموعه روابط بین سهامداران، مديران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی 

به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی می باشد اطالق مي شود. اين اصل که بر نظام 

پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوار است مجموعه ای از وظايف و مسئولیت هايی را شامل مي شود که بايد توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب 

پاسخگوئی و شفافیت گردد. حاکمیت شرکتي يک عنصر اساسي در افزايش اعتماد سرمايه گذار، ارتقاي حس رقابتي و درنهايت بهبود رشد اقتصادي است. در 

واقع، حاکمیت شرکتي، به مجموعه فرايندها، رسم ها، سیاست ها، قوانین و نهادهايي گفته مي شود که به روش يک شرکت ازنظر اداره، راهبري ويا کنترل تأثیر 

بگذارد. همچنین،حاکمیت شرکتي، روابط بین کنشگران متعدد )ذي نفعان( و هدفهايي را که بر اساس آنها شرکت اداره مي شود در بر مي گیرد. کنشگران اصلي، 

مديرعامل، سهام داران و هیئت مديره هستند. ساير ذي نفعان عبارتند از: کارمندان، عرضه کنندگان کاال، مشتريان، بانک ها و ساير وام دهندگان، قانون گذاران، محیط 

و به طور کلي جامعه.حاکمیت شرکتي، موضوعي چند بعدي است. يکي از درونمايه هاي مهم در حاکمیت شرکتي با حسابداري و مديريت مالي سروکار دارد و 

به گونه اصولي از به کارگیري سیاست ها و مکانیزم هايي حمايت مي کند که از رفتار درست اطمینان حاصل کرده، سهام داران را پشتیباني کند. يک عنصر اصلي 

ديگر، ديدگاه کارايي اقتصادي است که سیستم حاکمیت شرکتي از راه آن بايد هدف هاي اقتصادي را با در نظر گرفتن دقیق ثروت سهام داران، بهبود بخشد. 

ديدگاه هاي ديگري هم در زمینه حاکمیت شرکتي وجود دارد که از جمله آنها مي توان به ديدگاه ذي نفعان اشاره کرد که حسابرسي و توجه بیشتري را به ذي نفعان 

طلب مي کند. حاکمیت شرکتي يک عنصر اساسي در افزايش اعتماد سرمايه گذار، ارتقاي حس رقابتي و در نهايت بهبود رشد اقتصادي است. اين عنصر در صدر 

فهرست توسعه بین المللي قرار دارد. جیمـز ولفنسان )JAMES WOLFENSOHN(، رئیس سابق بانک جهاني، در اين زمینه مي گويد: حاکمیت شرکت ها 

براي رشد اقتصاد جهاني از حاکمیت کشورها داراي اهمیت بیشتري است. اصول اولیه حاکمیت شرکتي، عبارتند از: مساوات، شفافیت و مسئولیت پذيري که در 

همه جاي دنیا يکسان است. ترويج و ارتقاي حاکمیت شرکتي مناسب مي تواند براي شرکت هاي تجارِي جهاِن امروز، بسیار تأثیرگذار باشد)مترجم(.

در اين زمینه نگاه کنید به : 

-Arcot, Sridhar, Bruno, Valentina and Antoine Faure-Grimaud, “Corporate Governance in the U.K.: is the comply-

or-explain working?” (December 2005). FMG CG Working Paper 001.

-Clarke, Thomas (ed.) (2004), “Theories of Corporate Governance: The Philosophical Foundations of Corporate 

Governance”, London and New York: Routledge

97- Shared Infrastructure

98- BID 

99- Admission Ticket

100- Service Assignment and Value

101- Mis-Assignment

102- Haughwout and Inman (2002)

103- ترجمه بخش های 4-1 تا 4-3  اين مقاله تا حدی با تلخیص صورت گرفته است.  

104- Haughwout and Inman (2002)

105- Tax Assignment and Value

106- Haughwout, Inman, Craig, and Luce (2004)

107- Elasticity of City Sales
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108- A General Equilibrium Analysis

109- Pittsburgh

110- Oates and Schwab (1997)

111- Industrial Midwest

112- Service and Tax Package

113- Barrow and Rouse (2004)

114- Local School Districts

115- سازمان های محلی ويژه آموزش، با تسامح، گونه ای از سازمان های خدماتی ويژه )special districts( به شمار می روند. سازمان هاي خدماتي ويژه، 

عنوان کلي براي کمیسیون ها، مراجع، بنگاه ها و عوامل اجرايي يا سازمان هايي است که از سوي اياالت و يا به صورت محلي ايجاد مي شوند و اغلب از واحدها 

يا سازمان هاي مدارسي )School district( جدا می باشند. به طور کلی بايد توجه نمود واحدهای خدماتي ويژه محلي )Local special district( روش 

بسیار شناخته شده اي براي ارائه يک خدمت يا خدمات مرتبط با هم در چند حیطه و قلمرو حکومتي است. اغلب اين گونه واحدهاي محلي به محدوده اي 

خدمات  مي رسانند که مرزهاي آن با مرزهاي شهر يا شهرستان منطبق نیست )مترجم(.

116- Brueckner (1982)

117- Haughwout and Inman (2002)

118- Union-Induced Fscal inEfficiencies

119- Form of Governance Council-Only

120- Central-City

121- Economic Surplus

122- Agglomeration Economies

123- A Well-run City Government

124- Poverty Services

125- Something-for-Everyone
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