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چکیده

هدف حصول به نتایج مثبت اقتصادی در اقتصادهای ملی موجب رددیبدت با
دولتها با نگدشی جدید ،در پی انجام اصالحات ساختاری و مهندسبی مجبدد
در اقتصاد کشور خود ،و درنتیجه خصوصیسازی باشند؛ و از خصوصیسازی به
عنوان یکی از راهکارهای وسعه اقتصادی یاد کنند .هد چند مطالعبات نبببتا
زیادی سیاست خصوصیسازی را از جنبه خدد بدرسی کددتاند ،ولی در رابطبه
با اثدات کبالن ایبس سیاسبت اقتصبادی ،خصوصبا بثثید خصوصبیسبازی ببد
درآمدهای مالیا ی ،مطالعات زیادی صورت نگدفته است .در مطالعبه حاربد و
بدای دورت زمانی  1383-93ایس فدریه آزمون میشود که آیا خصوصیسبازی
اثد مثبتی بد درآمدهای مالیا ی ایدان در طی دورت مورد مطالعه داشته اسبت
نتایج بدآورد ببا رو رشبتاورهای عیبیی یافتبه  GMMنشبان مبیدهبد کبه
بدخالف انتظار سیاست خصوصیسازی باعث ثثید منفی بد درآمدهای مالیا ی
کشور شدت است.
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واژگان کلیدی :خصوصیسازی ،درآمدهای مالیا ی ،مالیات ببد ارز افبزودت،
رو رشتاورهای عییییافته

طبقهبندی H2, L33, P3 :JEL

 .1مقدمه
مال یات در ادبیات اقتصاد کالن به عنوان ابزاری بدای سیاسترذاری اقتصادی دولت مطدح است.
می وان ادعا نیود که هیزمان با شکیل نخبتیس جوامب بشبدی ،مالیبات نیبز ببهعنبوان اببزار
درآمدی حاکیان جوام بودت است .نظام اقتصادی هد جامعهای متشبکل از نهادهبایی هینبون
خانوار ،بنگات و دولت میباشد .نهاد دولت بدای اعیال حاکییت جیعبی نیازمنبد درآمبد اسبت و
عیدت دیس آن ،درآمدهای مالیبا ی مبیباشبد (قبادری و هیکباران .)1393 ،از سبوی دیگبد ،ببا
ربتددت د شدن وظایف دولت در قدن اخید و پیگیدی اهدافی از قبیل رشد اقتصبادی ،اشبتلال،
وزی عادالنه درآمد ،وسط دولت ،مبائل و مشکالت آن بویژت در زمینبه اقتصباد ،بیشبتد شبدت
است (سلطانی و و پورغفار دستجددی .)1391 ،
یکی از سیاستهای مورد ثکید جهت کاهش نقش دولبت در اقتصباد ،اجبدای بدنامبههبای
خصوصی سازی در کشورها است .امدوزت کیتد کشوری را در جهان می وان یافبت کبه در حبال
اجدای بدنامههای خصوصیسازی نباشد و به جدأت می وان رفت کبه خصوصبیسبازی یکبی از
مهیتببدیس مؤلفببههببای اقتصببادی قببدن بیبببت و یکببی اسببت (آریببسمهببد و هیکبباران.)1392 ،
خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت عادل بخشیدن میان دولت و بخشهای اقتصبادی،
با هدف ایجاد شدایط رقابت کامل و حصول بیشتد کارآیی اقتصادی و اجتیباعی اسبت .در واقب
خصوصیسازی ،روندی است که طی آن ،دولت در هد سطحی امکان انتقال وظایف و ثسیببات
خود را از بخش عیومی به بخش خصوصی بدرسی کددت و در صورت شخیص و اقتضبا نبببت
به چنیس انتقالی ،اقدام میکند .خصوصیسازی شدکتهای دولتی وسیلهای بدای لیید سباختار
اقتصاد ،نقش بیشتد واحدهای خصوصی و افزایش رقاببت ،کبارآیی ،سبوددهی و درآمبد بیشبتد
واحدهای خصوصی است .و اخذ مالیبات از چنبیس شبدکتهبایی از طدیب افبزایش درآمبدهای
مالیا ی ،زیدبنای وسعه و رشد اقتصادی کشورها خواهد بود (معیارنژاد و بابازادت.)1392 ،
بنابدایس با وجه به موارد مطدح شدت ،هدف مقاله حارد بدرسبی بثثید خصوصبیسبازی در
کشور بد درآمدهای مالیا ی است؛ هیننیس نقش اصالحات مالیا ی صورت ردفته در ایس زمینبه
نیز بدرسی خواهد شد .در ادامهی مقاله حارد پس از بدرسبی مببانی نظبدی ،مطالعبات صبورت
ردفته بدرسی و سپس ،به ساختار الگو و خییس مدل به رو رشتاورهای عییییافته پدداخته
میشود و در پایان ،جزیهو حلیل نتایج خییس ارائه میرددد.
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 .2مبانی نظری

خصوصیسازی فدایندی است که بد طب آن مالکیت شدکتها و بطور کلی دارایبیهبا از بخبش
عیومی به بخش خصوصی منتقل می شود و ایس پدیدت موج می رددد به کارآیی آن بنگات و یبا
آن دارایی افزودت شود .در دهه های اخید ،بدنامه خصوصیسازی وسط ببیاری از کشبورهای در
حال وسعه و هیننیس وسعه یافته با نظامهای سیاسبی مختلبف دنببال شبدت اسبت (آدامبز،1
 .)2006خصوصی سازی یکی از اجزا بدنامه های اصالحات ساختاری است و هدف آن دسبتیابی
به کارآیی باال د بنگات ها در سطح اقتصاد خدد و هیننیس رسیدن به رشد اقتصادی باال د از بعبد
اقتصاد کالن است (مدنی و بکییدویچ.)2000،2
از طدف دیگد ،با اجدای سیاست های خصوصی سازی ببهطبور معیبول زمینبه ببدای کباهش
هزینههای دولت و یا کبدی بودجههای لجام ربیخته دولتی فداهی مبیشبود و لبذا ببا کباهش
ورم ،زمینه افزایش سبدمایه ربذاری وسبط بخبش خصوصبی ایجباد مبی ربددد (هداربوچی و
هیکاران .)2018 ،3دیدرات سیاسی خصوصیسازی ،موسوم به نظدیه انتخاب عیبومی ،اسبتدالل
میکند که بنگاتهای دولتی ناکارآمد هبتند؛ زیدا آنها به عنوان ابزاری سیاسبی ببدای ببهدسبت
آوردن مناف سیاسی استفادت میشوند .بهعبارت دیگد ،مدیدان دولتی با حییل اهداف سیاسبی
به شدکتها (مانند به حداکثد رساندن اشتلال ببدای اطیینبان از آرای شبهدوندان) در راسبتای
دستیابی به اهداف سودآوری بدای سیاستمداران و بوروکداتها بودت و از ایس رو با عدم وجه به
کارآیی بنگاتها ،ایس امد به ناکارآمدی بنگاتهای دولتی میانجامد .فقط یبک لییبد در مبدیدیت
شدکت و قط روابط بیس شدکتها و نفوذ سیاسی ،نتیجتا منجبد ببه عیلکبدد بهتبد و بهبدتوری
شدکتها میشود (آریسمهد و هیکاران.)1392 ،
4
دیدرات مدیدیتی خصوصیسازی مبنی بد استدالل نظدیه نیاینبدری در مبورد مشبو هبا و
طدحهای انگیزشی مدیدان است .لیید مالکیت ،از عیبومی ببه خصوصبی ،مبی وانبد ببه بهببود
عیلکدد بنگات ،با القای یک لییبد در ادارت امبور شبدکتهبا و مکانیببیهبای کبه از طدیب آن،
د یبات نهادی متفاوت ،مشو هایی بدای مدیدیت شدکت را حت ثثید قدار مبیدهنبد ،سبهیی
باشد .هنگامی که کنتدل از دولت به بخش خصوصی وارذار شود ،هد دوی مکانیبیهای داخلبی
و خارجی شدکتهای بزرگ به مقابله با خطدات اخالقی و مشبکالت انتخباب جبانبی کبه آفبت
شدکتهای ازت خصوصیسازی شدت می باشد ،کیک خواهد کدد (معیارنژاد و بابازادت.)1392 ،
خصوصیسازی با وجه به استداللهای اساسی زید می وانبد ببد درآمبدهای مالیبا ی بثثید
بگذارد :اوال ،از طدی کانالی غیدمبتقیی و از جنبه اقتصاد خدد ،و از طدی ثثید بد روی کارآیی،
1. Adams
2. Madani & Bekmamadovich
3. Haraguchi et al.
4. Agency Theory
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بهدتوری و ادارت بنگات می واند بد درآمد مالیا ی کب شدت از بنگبات و در نتیجبه درآمبدمالیا ی
کل ثثید رذار باشد .بهعنوان مثال ساختار مالکیت متیدکز د و نظارت بهتد از سوی مبدیدان در
بخش خصوصی ،منجد به بهبود قابل مالحظه در بهدتوری بنگات شدت و نقبش قاببل بوجهی در
افزایش درآمد مالیا ی داشته باشد (کدیویلی.)2013 ،1
خصوصیسازی می واند از طدی یک کانال مبتقیی و ثثید بد متلیدهای کالن اقتصبادی ،از
جیله سدمایهرذاری دولتی و سدمایهرذاری مبتقیی خارجی ،که بهعنوان نهادتهایی بدای رشبد
اقتصادی شناخته میشوند ،بد درآمدهای مالیا ی ثثید بگذارد .ببدای مثبال ،درآمبدهای اربافی
ناشی از خصوصیسازی که از طدی درآمدهای حاصبل از فبدو واحبدهای دولتبی ببه بخبش
خصوصی یا کاهش یارانهها نصی دولت خواهد شد ،می واند باعث افبزایش سبدمایهربذاری در
زیدساختها ،کاهش کبدی بودجه و افزایش درآمدهای مالیا ی شود (وانگ و چایو.)2018 ،2
از طببدف دیگببد ،دادن مجببوز بببه سببدمایهرببذاران خببارجی جهببت مشببارکت در فداینببد
خصوصیسازی ،جذب سدمایهرذاریمبتقیی خارجی در کشور افزایش مییابد کبه ببه احتیبال
زیاد به بهبود بهدتوری ،رقابت بیشتد ،سدمایه بیشتد ،انتقال فناوری و در نتیجه ،درآمبد مالیبا ی
باال د منجد میشود .هیه ایس دیدراتهای اقتصاد خدد ازخصوصیسازی نشان میدهد که انتظبار
بهبود عیلکدد ،کارآیی و سودآوری شدکتهای ازت خصوصی شدت که درمجیوعبههبای اقتصباد
کالن و در نهایت درآمدهای مالیا ی منعکس شدت است ،وجود دارد (کدیویلی.)2013 ،
 .3مروری بر مطالعات انجام شده
کدیویلی در سال  2013در پژوهشی ببا عنبوان « بثثید مبالی ببازنگدی خصوصبیسبازی :نقبش
درآمدهای مالیا ی در اقتصادهای رذار» ،به بدرسی چگونگی بثثید خصوصبیسبازی ببد عبادل
بودجه  29کشور در حال رذار در فاصله سالهای بیس  1991ا  2010با استفادت از یبک مبدل
پانل و با رو  GMMپدداخت .فدریه اساسی او در ایبس حقیب  ،وجبود ار ببام منفبی میبان
خصوصیسازی و درآمدهای مالیا ی بود .وی هیننیس معتقد بود که بد اسبا شبواهد جدببی،
ایس رابطه منفی بیس خصوصی سازی و ساید اجزای درآمدهای مالیا ی نیز وجود دارد .متلیدهای
موردنیاز او بدای بدآورد ایس رابطه ،عبارت بودند از :سبهی بخبش کشباورزی در ولیبد ناخبالص
داخلی ،شاخص باز بودن اقتصاد (/GDPصادرات+واردات) ،ولید ناخالص داخلی سدانه و بورم .و
نتایج پژوهش وی بد وجود ایس ار بام منفی داللت میکدد .از نظد وی ا خاذ هبد چبه سبدی بد
سیاستهای عدیل و اصالح جنبههای نهادی می واند به شتاب هبد چبه سبدی بد فداینبدهای
اصالح مالیا ی کیک کددت و موجب افبزایش درآمبدهای مالیبا ی پبس از اجبدای بدنامبههبای
خصوصیسازی رددد.
1. Crivelli
2. Wang & Chiou
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وانگ و چایو ( )2018در مقاله ای ببا عنبوان «سیاسبت خصوصبیسبازی بهینبه ببا رقاببت
بد دند» ،به بدرسی خصوصیسازی در یک بازار مخلوم کبه در آن یبک شبدکت دولتبی کیتبد
کارآمد با یک شدکت خصوصی با قییت رقابتی دررید می شود ،میپددازند .نتایج پبژوهش آنهبا
به طور قابل وجهی متفاوت از آننه کبه در بببیاری از شبدایط مختلبف ببهدسبتآمبدت اسبت،
میباشد .اول ،قییت عیومی شدکت میکس است باال د از قییبت شبدکت خصوصبی باشبد .دوم،
خصوصی سازی باید مبؤول قییت هد دو شدکت باشد .در نهایبت ،رابطبه ببیس درجبه مطلبوب
خصوصیسازی و عیلکدد شدکت دولتی غیدمنتونیک است .از ایس رو ،سیاست مطلبوب هییشبه
خصوصیسازی نیبت؛ که میکس است خصوصیسازی کامل یا ملی شبدن ببه عنبوان سیاسبت
مطلوب مورد وجه باشد.
1
هداروچی و هیکاران ( )2018در پژوهشی با عنوان «فشار رقبابتی از بازارهبای هیببایه و
سیاست خصوصی سازی بهینه» ،از یک مدل که در آن ،یک شدکت دولتی با  nشدکت خصوصی
در هیان بازار و شدکت های خصوصی در بازار هیبایه رقابت می کننبد ،ببدای بدرسبی میبزان
مطلوب خصوصی سازی استفادت کددند .آنها نتیجه ردفتند که درجه مطلوب خصوصیسبازی در
یک بازار و رابطه بیس درجه مطلبوب خصوصبی سبازی و عبدادی از رقببای خصوصبی در ببازار
هیبایه به شکل  Uمعکو است .و فشار بیشتد رقبا در عدربه محصبوالت متیبایز مبی وانبد
درجه مطلوب خصوصی سازی را کاهش دهد .هیننیس نتایج پژوهش نشان میدهبد کبه درجبه
مطلوب خصوصی سازی هیدات با سهی مالکیت خارجی در شدکت های خصوصی در بازار هیبایه
می واند افزایش یابد.
آریس مهد و هیکباران ( )1392در پژوهشبی ببا عنبوان« حلیبل مقبدار و نحبوت اثدربذاری
خصوصیسازی بد رشد اقتصادی -مورد مطالعبه کشبورهای عضبو ربدوت جبی -هشبت-2010 ،
 ،»1998به بدرسی یکی از مهیتدیس اثدات اقتصاد کالن خصوصیسازی ،به هیبدات چنبد متلیبد
اقتصاد کالن دیگد ،آنهی بد رشد اقتصادی کشورهای عضو ردوت جی -هشت و بدای دورت زمبانی
 1998-2010پدداختند .و ایس فدریه را مورد آزمون قدار دادند که آیا خصوصیسازی وانببته
است باعث اثدرذاری مثبتی بد رشد اقتصادی ایس کشورها در طی دورت مبورد مطالعبه شبود یبا
خید .نتایج ایبس مطالعبه کبه ببا اسبتفادت از دادتهبای بابلویی و اسبتفادت از رو پانبل پویبای
رشتاورهای عییی یافته  GMMصورت پذیدفته ،حاکی از ثیید فدریه اصلی ایس پژوهش ببودت
و نشان میدهبد کبه خصوصبیسبازی دارای اثدربذاری مثببت و معنبیدار ببد رشبد اقتصبادی
کشورهای عضو ردوت جی -هشت و بدای دورت زمانی مزبور بودت است.
معیارنژاد و بابازادت ( )1392در پژوهشی با عنوان« اثد خصوصبیسبازی ببد ولیبد ناخبالص
داخلی در ایدان و کشورهای منتخ » ،به بدرسی اثد خصوصیسازی بد ولید ناخالص داخلی در
ایدان و کشورهای منتخ طی دورت زمانی  1993-2008پدداختند ایشان با استفادت از دادتهای
1. Haraguchi et al.
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لفیقی و با بهکارریدی آزمون پانل دیتا به ایس نتیجه رسیدند که خصوصیسبازی اثبد مثببت و
معناداری بد ولید ناخالص داخلی دارد.
ررایی دولتآبادی و هیکاران ( )1389در مقالهای با عنوان « ثثید خصوصیسازی بد وسعه
بازار سهام ایدان» ،به حلیل ثثید خصوصی سازی ببد وسبعه ببازار سبهام در ایبدان پدداختنبد.
جامعه آماری مورداستفادت در ایس پژوهش ،کلیه شدکتهای پذیدفتهشدت در بور اورا بهبادار
هدان طی سالهای  1379ا  1387میباشد .به منظور بدرسی ثثید خصوصیسازی ببد وسبعه
بازار سهام (با وجه به شاخصهای در نظد ردفتهشدت) ،با اسبتفادت از آزمبون پبدون ببه بدرسبی
نقام شکبت ساختاری احتیالی در نه مقط زمانی ،با وجه به روند خصوصبیسبازی پدداختبه
شدت است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که خصوصیسبازی بثثیدی ببد وسبعه ببازار
سهام در ایدان نداشته است؛ که آنها علت را در سیاستهای اشتبات ا خباذ شبدت در بدنامبههبای
خصوصیسازی ایدان دانبتهاند.
 .4ارائه الگو
بدای نشان دادن چگونگی ثثید خصوصیسازی بد درآمدهای مالیا ی (و اجزای آن) رابطه ( )1را
بد اسا مدل معدفی شدت در پژوهش کدیویلی ( )2013بهصورت زید مینویبیی:
()1

Tt 
0  B0Tt 1  B1PRt  B2VAT  B3 DUMY  B4GDP  B5OilGDP

ریس اینکه در ایس مدل به لحاظ ساختار خبا اقتصباد ایبدان ،دو متلیبد ولیبد ناخبالص
داخلی بدون نفت و سهی نفت در ولید ناخالص داخلی به طور جدارانه به کبار مبیرود .در ایبس
مطالعه ،کل درآمدهای حاصل از خصوصی سازی به عنوان درصدی از ولید ناخالص داخلبی ،ببه
عنوان یک نیایندت و جایگزیس بدای حجی خدید و فدو خصوصی سازی به کار بددت مبی شبود.
کوک و یوچیدا  )2003(1و بنت )2004( 2استدالل می کنند که ایس متلید یک مقیا خوب از
حجی و میزان خصوصی سازی بودت و یک مقیا مناس از لیید مالکیت عیبومی ببه مالکیبت
خصوصی را فداهی می کند .عالوت بد ایس ،ایس متلیبد سبطحی از عهبدات سیاسبی را ببه سبوی
سیاستهای بهتد سو می دهد .در ایس رابطه ،متلید واببته ( )Tبیانگد نببت مالیات بد ولیبد
ناخالص داخلی است؛ که آن را ابعی از خصوصبیسبازی ( ،)PRسبهی نفبت در ولیبد ناخبالص
داخلی ( )Oil GDPو ولید ناخالص داخلی بدون نفت ( )GDPدر نظد میریدیی .بدای دستیابی
به اهداف موردنظد پژوهش ،از یک متلید مجازی ( )DUMYنیز استفادت میشود؛ که ایس متلیبد
بدای سال هایی که سیبتی مالیات بد ارز افزودت صوی شدت است ،ارز  1خواهبد ردفبت و
سالهایی که مالیات بد ارز افزودت صوی نشدت است ،ارز صفد خواهد داشبت .ایبس متلیبد
1. Cook & Uchida
2. Bennett
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بهطور ویژت ای با ربتد درآمد مالیا ی مد بط است .در ایس پژوهش ،ثثید صوی مالیبات ببد
ارز افزودت از هددو طدی شی و عدض از مبدأ بدرسی میشود؛ کبه ببدای نشبان دادن بثثید
مالیات بد ارز افزودت از طدی شی از متلید ( )vatاستفادت میکنیی .بدای نشان دادن پویبایی
فدایند عدیل ،فارل مد به اول ندخ مالیات را نیز به سیت راست معادله ( )1ارافه مبیکنبیی؛
که متلید Tt-1نشانگد متلید ثخیدی درآمدهای مالیا ی است.
ایس رابطه بهطور جدارانه بدای درآمد مالیبا ی کبل ( )TGDPtمالیبات ببد مصبدف و فبدو
( )GOODSمالیات بد درآمد شدکتها ( )PROFITSو بدای مالیات بد واردات ( )IMPORTSنیبز
بدآورد میشود .هیننیس ساید متلیدهای مورد استفادت در پژوهش به ایس شدح میباشد:
 =TGDPt-1متلید ثخیدی نببت درآمد مالیا ی کل به ولید ناخالص داخلی حقیقی؛
 =GOODSt-1متلید ثخیدی نببت مالیات بد مصدف به ولید ناخالص داخلی حقیقی؛
 =PROFITSt-1متلید ثخیدی مالیات بد شدکتها به ولید ناخالص داخلی حقیقی؛
 =IMPORTt-1متلید ثخیدی مالیات بد واردات به ولید ناخالص داخلی حقیقی.
دادتهای مدبوم به خییس ایس رابطه بهصورت دادتهای فصلی از ابتبدای فصبل سبوم سبال
 1383ا پایان فصل چهارم سال  1393رددآوریشدتاند .دادتهای مدبوم به متلیدهای مالیبا ی
از مدکببز آمببار جیهببوری اسببالمی ایببدان و دادتهببای مدبببوم بببه خصوصببیسببازی از سببازمان
خصوصیسازی بهدست آمدتاند.
 .5نتایج تجربی

 .5-1آزمون ریشه واحد
طب نظدیه هی انباشتگی ،ابتدا باید ورعیت مانایی سدیهای زمانی مشبخص شبود .ببد اسبا
آن ،از آزمون دیکی فولد عییی یافته ( )ADFاستفادت شدت است .فدریه صفد ایس آزمبون مبنبی
بد وجود ریشه واحد یا نا ایبتایی سدی مدبوطه میباشد؛ و درصبور یکبه آمبارت محاسببهشبدت
آزمون ،کیتد از مقادید بحدانی در سطوح  5 ،1و  10درصد باشد ،فدربیه صبفد رد مبیشبود؛ و
سدی مورد نظد مانا میباشد؛ و در غید ایس صورت ،نامانا است (سوری.)1394 ،
متغیرهای توضیحی مدل
TGDP
PRI
GDP
OilGDP
IMPORT
GOODS
PROFIT

جدول  .1نتایج آزمون دیکی فولد عییییافته

مقدار آماره ()ADF

-4/7960
-1/9118
-2/0542
-3/6804
-3/9777
-1/8279
-3/3022

مقدار بحرانی در سطح  10درصد

-2/6068
-1/6117
-1/6117
-2/6068
-2/6068
-1/6117
-2/6068

مثخذ :نتایج خییس

روند

ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد

عرض از مبدأ

دارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
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نتایج آزمون دیکی فولد عییی یافته ،نشان میدهد که کلیبه متلیدهبا بجبز متلیبد مالیبات ببد کباال
( )GOODدر سطح  5درصد ایبتا هبتند و ایبس متلیبد نیبز در سبطح  10درصبد ایببتا اسبت .پبس
بهطورکلی ،فدریه صفد در سطح اطیینان  90درصد بدای کلیه متلیدهبا رد مبیشبود؛ و بنبابدایس هیبه
متلیدها در سطح  10درصد مانا میباشند؛ و می وان بدون نگدانی از وجود رردسبیون کباذب ،معادلبه را
خییس زد و ردای را به دست آورد.
 .5-2تخمین مدل
در ایس پژوهش ،بدای نشان دادن پویاییهای فدایند عدیل فارل مد به اول درآمبدهای مالیبا ی نیبز
به سیت راست ارافه میشود .در ببیاری از حلیلهای پویای اقتصادی ،وجود متلید واببته ببا یبک
وقفه در الگو بهعنوان متلید وریحی ،باعث ببدوز مشبکالت اساسبی در خیبیس ربدای مبیشبود؛
بهطوریکه دیگد بدآوردردهای حداقل مدبعات معیولی سازرار نیبتند .در چنیس شدایطی می بوان از
رو حداقل مدبعات دومدحلهای و یا رشتاورهای عییییافته استفادت کدد .در رو حبداقل مدبعبات
دومدحلهای ( )2SLSباید متلید ابزاری را بهرونهای انتخاب کنیی که رابطه محکیی بیس متلید درونبزا
و متلید ابزاری وجود داشته و مبتقل ازجیله خطای مدل باشد .به دلیل دشواری یبافتس یبک متلیبد
ابزاری مناس  ،میکس است واریانس ردای بزرگ بد از واقب محاسببه شبوند؛ و بدآوردهبا از لحباظ
آماری معنادار نباشد .لذا استفادت از رشتاورهای عییییافته ببدای حبل ایبس مشبکل پیشبنهاد شبدت
است .ایس خیبیس زن از طدیب کباهش بور  ،نیونبه پایبداری خیبیس زن را افبزایش مبیدهبد
(کدیویلی .)2013 ،بنابدایس در حل سیبتی رشتاورهای عییییافته ،بهکارریدی دقت الزم در عیبیس
متلیدهای ابزاری و عداد آنها یکی از شدایط اساسی خییس میباشد.
1
رو رشتاورهای عییی یافته که موسبوم ببه رو  GMMاسبت (ربدیس  )2002 ،وسبط
آرالنو و باند )1991( 2پیشنهاد شدت ،به واسطه انتخاب متلیدهای ابزاری صحیح و با اعیال یبک
ما دیس وزنی می واند بدای شدایط ناهیبانی واریبانس و نیبز خودهیبببتگیهبای ناشبناخته،
بدآورد کنندت قدر یندی محبوب شود؛ و بدخالف رو حداکثد راستنیایی ،نیاز ببه اطالعبات
دقی وزی جیالت اخالل ندارد .سازراری بدآوردکننبدت  GMMببه معتببد ببودن فبدض نببود
هیببتگی سدیالی جیالت خطای ابزارها ببتگی دارد .بدای بدرسی معتبد بودن ما دیس ابزارهبا
از آزمون سارران استفادت کددتایی.
3
رفتنی است که آمارت سارران از محدودیتهای از پیش عییسشدت ببدای عیبیس هبد نبو
هیببتگی بیس ابزارها و خطاها به کار بددت می شود .بدای اینکه ابزارها معتبد باشبند ،بایبد ببیس
ابزارها و جیالت خطا هیببتگی وجود نداشته باشد .فدریه صفد ایس آزمون آن است که ابزارها
ا آنجا معتبد هبتند که با خطاها در معادله فارلی مد به اول هیببته نباشند .پذید فدریه
1. Green
2. Arellano & Bond
3. Sargan statistic
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صفد می واند شواهدی را دال بد مناس ببودن ابزارهبا فبداهی آورد .در ایبس حالبت ،متلیدهبای
ابزاری استفادت شدت با پبیاندها هیببته نیبتند؛ بنابدایس ،می وان نتیجه ردفت کبه ابزارهبای
مورداستفادت بدای بدآورد از اعتبار الزم بدخوردارند (طیبی و هیکاران.)1389 ،
جدول  .2خییس معادله ( )1بدای درآمدمالیا ی کل

مقدار آماره t

ضریب

2/4474

0/2840

-6/4523

-7/31 E-05

5/9996

0/00014

5/9379
6/2303
4/4698
1/6873

6/81 E-05

3/74 E-07
0/2460

مثخذ :نتایج خییس

متغیر

TGDPt 1

PR

VAT DUMY  PR
DUMY
GDP
OilGDP
J  STATISTIC

جدول ( )2نتایج خییس معادله ( )1را بدای درآمد مالیا ی کل نشان میدهد .هیانطور کبه
انتظار میرود ،ردی متلید واببته ثخیدی (درآمدهای مالیا ی) معنیدار و مثبت است .مقبدار
ایس ردی بدای خییس معادله موردنظد بدابد 0/28بهدستآمدت ،که نشان میدهد میزان حق
مالیاتها در یک سال ،به میزان موفقیت دریافت مالیات در سالهای قبل واببته است و بهببود
در شدایط مدیدیتی و سیبتیهای زیدبنایی کب مالیات ،عالوت بد افزایش درآمد مالیا ی دریافتی
در هیان سال ،به افزایش درآمد مالیا ی دریافتی در سالهای بعد نیز منجد خواهد شد.
هیننیس عالمت مدبوم به کلیه متلیدها با ئوری سبازرار اسبت .ربدی متلیبد  GDPکبه
عبارت از ولید ناخالص داخلی بدون نفت که مثبت است و بنابد ئوریهای موجود ،از آنجا کبه
مصدف و واردات ابعی ازدرآمد افداد است ،افزایش درآمد موج افزایش مصدف ،واردات ،مالیات
بد واردات و مالیات بدکاال و خدمات میشود .از طدف دیگد ،با وجبه ببه افبزایش ولیبد ملبی و
افزایش بازدهی و سود باالی بنگاتهای اقتصادی ،در نتیجه مالیات بد درآمد و سود شدکتها نیز
افزایش خواهد یافت (زرا نژاد و بعه ایزدی .)1393 ،در نتیجه رابطه ببه دسبت آمبدت در ایبس
قبیت ،کامال با ئوریهای اقتصادی سازرار خواهد بود .هیننیس سهی نفبت از ولیبد ناخبالص
داخلی نیز دارای ردی مثبت است.
ثثید مثبت بخش نفت بد درآمدهای مالیا ی را می وان از طدی سه کانال وجیه کدد:
الف) بد اسا داز جاری ایدان ،درآمدهای نفتی عیدت دیس منب ثمیس ارز در کشور است.
ثثید مبتقیی درآمدهای نفتی بد بازار ارز و ثثید ندخ ارز بد جارت بیسالیلل و حجی صبادرات و
واردات ،غیدقابل اغیاض است .با وجبه ببه سبهی عیبدت مالیبات ببد واردات در کبل درآمبدهای

 / 38بررسی تأثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی ایران

مالیا ی ،می وان رفت ایس بخش از درآمدهای مالیا ی ،یبک مببید ار بباطی میبان درآمبدهای
مالیا ی و درآمدهای نفتی ایجاد میکند.
ب) با وجه به ماهیت اقتصاد ایدان ،بویژت ربتددری مشارکت بخش عیومی در فعالیتهای
اقتصادی ،افزایش درآمدهای نفتی ،به دولت وان افزایش حقو  ،دستیزد ،مبتیدی و سوبببید
را اعطا کددت و ازآنجاکه بخش مهیی از درآمدهای مالیا ی ،ناشی از مالیات بد درآمد و مالیات بد
مصدف و فدو است ،عایدی مالیا ی دولت با افزایش درآمد نفت افزایش مییابد.
ج) بخشی از درآمدهای مالیا ی دولت ،مببتقییا از شبدکتهبای دولتبی مببؤول فبدو و
پخش فدآوردتهای نفتی دریافت میشود.
د) با افزایش درآمدهای نفتی ،دولت می واند زیدساختها و زیدبناهای اقتصادی ولیبد کنبد
که هییس امد بهنوبهی خود ،موج کاهش هزینبههبای ولیبد و افبزایش سبودآوری مبیشبود.
افزایش سود ،موج افزایش مالیات بد شدکتها خواهد شد و بدیس د ی  ،درآمبدهای مالیبا ی
افزایش مییابد (سلطانی و پورغفاردستجددی.)1391 ،
در رابطه با خصوصیسازی که به صورت نببت درآمدهای حاصل از واربذاری شبدکتهبای
دولتی به ولید ناخالص داخلی اندازت ردفته میشود ،نتایج حاصل از بدآورد ،حاکی از اثدربذاری
منفی ایس متلید بد درآمد مالیا ی کل ،و نشانگد ایس است که خصوصیسازی در کشور ،نبه نهبا
منجد به افزایش درآمدهای مالیا ی کشور نشدت ،بلکه دارای ثثیدات منفی ببودت اسبت .رد پبای
ایس مورو را باید در نحوت خصوصیسازی شدکتهای دولتی در کشور و حضور پدرنبگ بخبش
عیومی غید دولتی (شبه دولتی) در خدید سهام وارذار شدت در بور و نگدانی از شبکل ریبدی
نهادهای شبه دولتی جدید ،با اجدای طدح وارذاری سهام عدالت جبتجو کدد.
هیننیس با وجه به اینکه ایدان در مداحل ابتدایی اجدای بدنامههای خصوصیسازی بودت ،و
بخش خصوصی به درستی پا نگدفته ،و بدیس د ی  ،دولت در سالهای اخید با استفادت از انبوا
معافیتها و خفیفهای مالیا ی ،اقدام به حیایت از بخش خصوصی کددت است ،ایس رابطه قاببل
وجیه خواهد بود.
ثثید مالیات بد ارز افزودت که بهعنوان متلید مجازی وارد مدل شد ،از هد دو طدیب شبی و
عدض از مبدأ مثبت بدآورد شدت که نشانگد ایس مطل است که اجدای مالیبات ببد ارز افبزودت با
حد ببیار زیادی وانبته کاهش درآمدهای مالیا ی ،درنتیجه خصوصیسازی را جبدان نیاید.
هیانطور که اشارت شد ،بدای بدآورد ایبس مبدل ببه رو  GMMنیباز اسبت؛ با ببهمنظبور
جلوریدی از ایجاد خودهیببتگی متلیدها ،از متلیدهای ابزاری استفادت شود .در ایس خیبیس از
وقفههای متلیدهای به کار رفته در مدل که طول وقفههای بهینه با اسبتفادت از معیبار آکاییبک
عییس شدت است ،به عنوان متلید ابزاری استفادت شدت اسبت؛ کبه آمبارت سبارران معتببد ببودن
متلیدهای ابزاری را ثیید میکند .آمبارت سبارران در ایبس مبورد  1/6817ببه دسبت آمبدت کبه
احتیال مدبوم به آن بدابد  0/19است که در سطوح اطیینان  95 ،90و  99درصد فدریه صبفد
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آزمون سارران مبنی بد وجود عدم هیببتگی بیس متلیدهای مبتقل و جز اخالل رد نییشود؛
که ایس امد حاکی از معتبد بودن متلیدهای ابزاری به کار رفته در بدآورد مدل میباشد.
هیننیس آزمون خودهیببتگی و ناهیبانی واریانس نیز انجام شدت است؛ کبه نتبایج با 16
وقفه محاسبه شدت ،نشان از عدم وجود خودهیببتگی بدای اجزای اخالل مدل و هیننیس عدم
وجود ناهیبانی واریانس دارد.
جدول  .3نتایج خییس معادله ( )1بدای اجزای درآمدهای مالیا ی
IMPORTS

PROFITS

GOODS

0/1138

0/4638

0/4008

-2/18 E-06
2/08 E-06
2/01 E-05
2/24 E-08
0/0670
0/5468
0/4596

-3/06 E-05
2/85 E-05
7/03 E-05
1/58 E-07
0/1099
0/0026
0/9585

مثخذ :نتایج خییس

-2/18 E-06
2/08 E-06
2/01 E-05
2/24 E-08
0/0114
2/1545
0/1421

Tt 1
PR
VAT
DUMY
GDP
OilGDP
J-STATISTIC
P-VALUE

جدول ( )3نتایج خییس رابطه ( )1را بدای اجزای درآمدهای مالیا ی شامل :مالیات بد مصبدف و
فدو مالیات بد شدکتها و هیننیس مالیات بد واردات را نشان میدهد .هیانطور که مالحظبه
میشود ،نتایج در کلیه خیبیس هبا مطباب انتظبار اسبت و عالمبت یبامی متلیدهبا کبامال ببا
ئوریهای مطدح شدت سازرار است .متلیبد بثخیدی وابببته ببدای هبد سبه خیبیس ،مثببت و
کوچک د از یک بدآورد شدت است .ثثید سهی نفت از ولید ناخبالص داخلبی و هیننبیس ولیبد
ناخالص داخلی بدون نفت ،مطاب انتظبار مثببت و معنبیدار اسبت .بثثید خصوصبیسبازی ببد
درآمدهای مالیا ی در هد سه مورد منفی است؛ که نشان از کباهش اجبزای درآمبدهای مالیبا ی
درنتیجه خصوصیسازی دارد .ثثید مالیات بد ارز افزودت نیز از هد دو طدی شبی و عبدض از
مبدأ مثبت است که نشان میدهد اصالح مالیا ی صورت ردفته در کشور وانبته است کاهش درآمدهای
مالیا ی درنتیجه خصوصیسازی را جبدان نیودت و موج افزایش درآمدهای مالیا ی شود.
آمارت سارران و احتیال مدبوم به ایس آمارت نشان می دهد که فدریه صفد آزمبون سبارران،
مبنی بد عدم وجود هیببتگی بیس متلیدهای ابزاری و اجزای اخالل پذیدفته میشود و بنابدایس
متلیدهای ابزاری به کار ردفته شدت بدای خییس در هد سبه معادلبه بباال ،از اعتببار آمباری الزم
بدخوردارند .آزمون های مدبوم به عدم خودهیببتگی اجزای اخالل و نیز عدم وجود ناهیببانی
واریانس صورت ردفته است که بدای هد سه خییس باال ،نشان از عبدم خودهیبببتگی اجبزای
اخالل و هییسطور عدم وجود ناهیبانی واریانس دارد.
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 .6نتیجهگیری
ایس مقاله ،اثد سیاست خصوصیسازی بد درآمدهای مالیا ی ایدان را بدرسی می کند .ایس مطالعه
به دنبال پاسخی بدای ایس سؤال بودت که آیا خصوصیسازی در کشور موج افزایش درآمدهای
مالیا ی کشور شدت است بدای یافتس پاسخ ،از دادت های سدیهای زمانی فصلی از ابتدای فصبل
سوم سال  1383ا پایان فصل چهارم سال  1393استفادت شدت است .نتایج ایس مطالعبه نشبان
میدهد که خصوصیسازی که به صورت درآمد حاصبل از خصوصبیسبازی ببه ولیبد ناخبالص
داخلی اندازت ریدی میشود ،نقش مهیی در افزایش درآمدهای مالیا ی ایفا نییکنبد؛ عبالوت ببد
ایس ،حتی منجد به کاهش درآمدهای مالیا ی نیز شدت است.
رد پای ایس مورو را باید در نحوت خصوصیسازی شدکتهبای دولتبی در کشبور و حضبور
پدرنگ بخش عیومی غید دولتی (شبه دولتی) در خدید سهام وارذار شدت در بور و نگدانبی از
شکل ریدی نهادهای شبه دولتی جدید با اجدای طدح وارذاری سهام عدالت جبتجو کدد.
در مورد وارذاریهای صورت ردفته در کشور ،چنبد نکتبه حبائز اهییبت اسبت :اول اینکبه
وارذاریهای صورت ردفته در ایدان عیال به ربتد مالکیت در بخش خصوصبی منجبد نشبدت
است .و بخش دولتی ایدان هنوز نقش مهیی در اقتصاد دارد .نکته دوم ،ایس اسبت کبه مبدیدیت
ببیاری از شدکتها ،علی رغی وارذاری های انجام شدت ،کیاکان در اختیار بخش دولتبی اسبت و
کنتدل امور مدبوم به ایس شدکتها وسط بخش دولتبی انجبام مبیریبدد و افبزایش کبارآیی از
طدی لیید مدیدیت پس از فدایند وارذاری ،در ایدان به وجبود نیامبدت اسبت (نصبیدی اقبدم و
فا حی زادت .)1390 ،بنابدایس ثثیدرذاری مثبت خصوصیسازی ببد درآمبدهای مالیبا ی از ایبس
کانال قدیبا منتفی است.
نکته دیگدی که باید به آن اشارت کدد ،فعال نبودن سدمایه رذاران خارجی در فعالیبتهبای
اقتصادی کشور بخصو بدنامه خصوصیسازی است .ایبس امبد ببه دلیبل مشبکالت موجبود در
زمینه حدییها ،ریبک باالی سدمایهرذاری و عدم ثبات قوانیس و مقدرات در کشور میباشد و از
ایس طدی نیز نیی وان انتظار افزایش درآمدهای مالیا ی در نتیجه خصوصیسازی را داشبت .از
طدفی ،بخش خصوصی در کشور هنوز نوپا محبوب میشود و دولت در جهبت کیبک ببه رشبد
ایس بخش در کشور از انوا معافیتهای مالیا ی استفادت میکند که ایس امد نیز می واند وجیه
کنندت ثثید منفی خصوصیسازی بد درآمدهای مالیا ی باشد .بنابدایس ،مالحظبه مبیشبود کبه
خصوصیسازی در کشور به مقدار زیادی به اهداف خود ندسبیدت و بنبابدایس ،بثثید منفبی ایبس
متلید بد درآمدهای مالیا ی کشور با وجه به شدایط اجدای ایس سیاست قاببل وجیبه اسبت .از
ایس رو می وان رفت که علت اصلی عدم موفقیت خصوصیسبازی در ایبدان ببه نبو نگبد و
هدفرذاری مدبوم می شود .در اغل کشورها هدف ،احیای ولید و افزایش بهدتوری بنگاتهبای
دولتی میباشد ،در حالی که در ایدان هدف ،ایجاد منب درآمدی جدید بدای دولت بودت است.
اصالحات نهادی -ساختاری اقتصاد کشور و اصالح ساختاری بنگاتهای دولتی ،پیش از وارذاری؛
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رکس اصلی خصوصیسازی یا به عبار ی ،پله اول ایس فدایند محبوب میشود و در صبورت عبدم
وجه به آن ،مداحل بعدی نیز با موفقیت پیش نخواهد رفت .از جیلبه مشبکالت ناشبی از عبدم
وجه به اصالح ساختار ،می وان نا وانی بخش خصوصی به ادامبه فعالیبت و در نتیجبه بیکباری
شاغالن بنگاتهای وارذار شدت ،اشارت کدد .بنابدایس ردوری است اقبدامات الزم هینبون اصبالح
مواد قانونی آن هد چه سدی د در دستور کار قدار ریدد.
هیننیس درایس پژوهش ،از مالیات بد ارز افزودت به عنوان یکی از اصلی دیس ابزارها بدای
اطالح سیبتی مالیا ی کشورها نام بددت شبد .مالیبات ببد ارز افبزودت دارای مزایبای متعبددی
هیانند پایه وسی مالیا ی ،سهولت اجدا ،کاهش انگیزت فدار مالیا ی بودت و منبب قاببلاعتیبادی
بدای کب درآمد دولتها میباشد .مالیات بد ارز افزودت ،بهطورمعیول پایه مالیا ی وسی دی
نببت به دیگد مالیاتها دارد؛ و ببیاری از کاالها و خدمات که مشبیول مالیبات نببودتانبد ،در
سیبتی مالیات بد ارز افزودت مشیول مالیات میشوند؛ بنابدایس ،ایس مباله یکبی از مالحظبات
اولیه کشورهایی است که پذید ایس مالیات را مدنظد قدار دادند .بیس مالیات ببد ارز افبزودت و
درآمدهای مالیا ی ،رابطه مبتقیی وجود دارد؛ و بهعبارت دیگد ،با افزایش سطح و میزان مالیبات
بد ارز افزودت ،سطح و میزان درآمدهای مالیا ی افزایش خواهد یافت (نبیزادت ولوکالیی.)1393 ،
بنابدایس ،یکبی از رو هبایی کبه مبی بوان کباهش درآمبدهای مالیبا ی را پبس از اجبدای
بدنامههای خصوصیسازی جبدان کدد ،استفادت از سیبتی مالیات بد ارز افبزودت اسبت؛ کبه ببا
وجه به مزیت هایی که بدای آن ذکد شد ،می واند به نحبو شایببتهای ببهعنبوان اببزاری ببدای
جبدان کاهش درآمدهای مالیا ی درنتیجه خصوصیسازی ،به کار ردفته شود.
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