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دس ایه مقبلٍ ،تغییشات ساوت دس كىؼت خًدسيػبصی ایشان طی ثبصٌ صمبوی  1386-1394ي ثهٍ كهًست للهای اوهذاصٌگیهشی
ؿذٌ اػت .مـکای کٍ دس خلًف ثشسػی تدشثی ساوت يخًد داسد ،ػذم امکبن اوهذاصٌگیهشی ساوهت ثهٍ كهًست مؼه قی
میثبؿذ .ایه مًضًع ػجت ؿذٌ اػت کٍ محققبن اص خبوـیهَبی مخ اف ثشای ایه م غیش اػ فبدٌ کىىذ .ثشای ثشآيسد ساوهت
دس كىؼت خًدسي اص دي دػ ٍ م غیش اػ اص م غیشَبی ػال کٍ ؿبمل :تؼُیالت دسیبل ی ،مبلیبت ،اوذاصٌ ديلت ،دسآمذ وفت،
تًلیذ وبخبلق داخای ،طات اص ؿشکتَبی گشيٌ ي ؿشکتَبی ياثؼه ٍ ،يخهٍ وقهذ ي مًخهًدیَهبی وهضد ثبوه

َهب ،پهیؾ

پشداخهتَههب ،حؼهبةَههب ي اػههىبد دسیهبل ی تدههبسی ثاىذمهذت ،مًخههًدی مههًاد ي کهبال ،وههشا اسص ،وهشا تههًسم ي م غیشَههبی
مىؼکغکىىذٌ ؿبمل :مجاغ لشيؽ ،ػًد ي صیبن اوجبؿ ٍ ،ثُبی تمبم ؿذٌ کبالی لشيؽ سل ٍ ي ػًد ي صیبن پغ اص کؼش مبلیبت
اػ فبدٌ ؿذٌ اػت .ثشای ایه مىظًس ثب اػ فبدٌ اص م غیشَبی مخ اف ،تشکیتَبی م فبيتی اص م غیشَب مًسد ثشسػی قشاس گشل ٍ
اػت .دس مذل ثُیىٍ کٍ ثش اػبع مؼیبسَبی خًثی ثشاصؽ او خبة ؿذٌ اػت ،تمبمی م غیشَب اص وظش آمبسی مؼىبداس میثبؿهىذ.
َمچىیه اص و بیح دیگش ایه مقبلٍ ایه اػت کٍ تغییشات ساوت دس كىؼت خًدسيػبصی طی ػبلَبی  1386-1394ثهب لهشاص ي
وـیتَبیی سيثشي ثًدٌ اػت.

ياطگبن کایذی :ساوت ،كىؼت خًدسيػبصی ،مذل میمی

 تبسیخ دسیبلت1395/9/22 :
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 .1مقدمٍ
َذف ی

ػیؼ اق لبدی تخلیق مىبثغ کمیبة ثٍ تًلیذ کبالَب ي خذمبت مًسد اػ فبدٌ الهشاد

خبمؼٍ اػت .اودبم ایه ػمل میتًاوذ دس وظبم َبی اق لهبدی مج ىهی ثهش ثهبصاس ي یهب اق لهبد ثشوبمهٍسیهضی
م مشکض ي یب تافیق ایه دي مکبویؼ كًست گیشد .او خبة وظبمی کٍ تخلیق مىبثغ سا ثهٍ ثُ هشیه وحهً
ممکه امکبنپزیش ػبصد ،یکی اص چبلؾَبی ػمذٌ اوذیـمىذان ػا اق لبد مخلًكبً دس چىذ دٍَ اخیش
ثًدٌ اػت.
مذاخالت ديلت دس اق لهبد ثهب تًخهٍ ثهب مهًاسد ؿکؼهت ثهبصاس قبثهل تًخیهٍ مهیثبؿهذ ي الج هٍ دس
کـًسَبی خُبن ػًم ثٍ لحبظ تفبيتی کٍ ثب کـهًسَبی كهىؼ ی داسوهذ ،حمبیهت اص كهىبیغ داخاهی ثهٍ
مىظًس ایدبد تًان سقبثت ثیهالماای ،الضام ثیـ شی مییبثذ .امب ایه مذاخالت گبٌ پیبمهذَبی اخ مهبػی ي
اق لبدی ػىگیىی ثٍ ثبس میآيسوذ .اص خماٍ ایه مًاسد میتًان ثٍ پیذایؾ سل بس "ساوتخهًیی" پیشامهًن
مذاخالت ديلت اؿبسٌ ومًد .اػ یگاش )1971( 1ثیبن کشد کهٍ دخبلهت ديلهت دس ثهبصاس کهٍ دس اث هذا ثهب
َذف تقًیت ثىیٍ اق لبدی کـًس كًست میگیشد ،ثب ایدبد اوحلبس ،صمیىٍَبی ساوهتخهًیی سا لهشاَ
میػبصدَ .مچىیه پًػىش )1975( 2طی مطبلؼبتی کٍ ثش سيی كىبیغ مخ اف اودبم داد ثٍ ایه و یدٍ سػیذ
کٍ دس كىبیغ اوحلبسی کٍ ثٍ ياػطٍ حمبیتَبی ديل ی ثٍ يخًد میآیذ صیبن وبؿهی اص اوحلهبسات یهب
َمبن َضیىٍَبی ساوتخًیی ثیؾ اص حبل ی اػت کٍ ديلت دس ایدبد اوحلبس دخبل ی وذاؿ ٍ اػت.
اص طشلی حضًس ي لؼبلیت ثىگبٌَبی ػمًمی دس ثبصاسَهبی كهىؼ ی َمهشاٌ ثهب اػمهبل ػیبػهتَهبی
حمبی ی کٍ ػمذتبً دس قبلت ػیبػتَبی خبیگضیىی ياسدات ي ثهٍ ویهت خًدکفهبیی اودهبم ؿهذٌ اػهت،
ؿذٌ اػت .قذست اوحلبسی مًخًد دس كىؼت خًدسي کٍ دس ػبیٍ اػمبل ػیبػتَبی حمبی ی ديلت،
َمًاسٌ ثبصاس داخای سا ثٍكًست تضمیه ؿذٌ دس اخ یبس داؿ ٍ ،ثب وگبَی كهشلبً دسينوگهشَ ،مهًاسٌ ثهٍ
دوجبل کؼت مىبثغ حمبی ی ثیـ ش ثًدٌ اػت .وبیجی ( )1378ثیبن کشد کٍ يخًد ساوت وبؿی اص مهذاخالت

1. Stigler
2. Posner
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ديلت دس اق لبد میتًاوذ تؼذیل ػیبػتَبی حمبی ی سا ثب مـکل مًاخٍ کىذ ي اوگیضٌای ثشای اػ مشاس
ي الضایؾ حمبیتَبی م ضمه ساوت ،ثٍ ؿمبس سيد.
لضبی حمبی ی ثیقیذ ي ؿشطی کٍ دس اق لبد ایشان يخًد داسد ،مىدش ثٍ ایدبد ػبخ بسی ياثؼ ٍ دس
ثخؾ كىؼت خًدسي ؿذٌ اػت کٍ ثذين تًخٍ ثٍ تحًالت ثبصاسَبی خُبوی ،ثٍ حضًس خهًد دس وظهبم
اق لبدی کـًس َمًاسٌ ثٍ ػىًان كىبیغ وًصاد میاوذیـذ .اص آنخبیی کٍ دسآمذَبی قبثل تًخٍ حبكهل
اص كذيس وفت دس ایشان ثشای َضیىٍ ؿذن دس اخ یبس ديلت قشاس میگیشد ،مىدش ثٍ ایدبد ػهبخ بسی ؿهذٌ
اػت کٍ ثیـ ش ثٍ كًست ی

ؿجکٍ تًصیغ دسآمذ ػمل مهیکىهذ تهب یه

لشآیىهذ تًلیهذ دسآمهذ .ایهه

ػبخ بس کٍ ک ي ثیؾ دس کل وظبم اق لبدی -اخ مهبػی کـهًس دیهذٌ مهیؿهًد ،ثهٍ تهذسیح َمهشاٌ ثهب
الضایؾ دسآمذَبی وف ی دس قبلت ایدبد ثىگبٌَبی ػمًمی دس ثخؾ كهىؼت خهًدسي ویهض ؿهکل گشل هٍ
اػت .تحت ایه ؿشایط ،ثخؾ كىؼت خًدسي ثٍ ی

ؿجکٍ تًصیغ دسآمذ ثشای َضیىٍ ؿذن دسآمذَبی

وف ی ي اػ جبسی کـًس تجذیل میؿًد کٍ ثشيص اوًاع لؼبلیتَبی ساوتخًیبوٍ سا ویهض ثهٍ دوجهبل داسد .لهزا
گؼ شؽ اوذاصٌ ديلت دس اق لبد ي ياثؼ گی صیبد مخبسج ديلت ثٍ دسآمهذَبی وف هی ،اص ػًامهل اكهای
ساوتخًیی دس ثًدخٍسیضی ديل ی میثبؿذ( .کشیمی  ،1381خضشی )1384
ثٍسغ حشکت اق لبد ثیهالمال ثٍ ػمت ثبصاس سقبث ی ،م أػفبوٍ كهىؼت خهًدسيی ایهشان حشک هی
مؼکًع داؿ ٍ ي ثٍ ػمت اوحلبس ثیـ ش ي کهبَؾ سلهبٌ خبمؼهٍ حشکهت کهشدٌ اػهت .اص آودهبیی کهٍ
كىؼت خًدسيػبصی وقؾ اػبػی دس تًلیذ وبخبلق مای کـهًس ي دس لؼهبلػهبصی صودیهشٌَهبی تًلیهذ
پؼیه ي پیـیه خًد ،دسآمذصدایی ي اؿ غبل داسد پیـهگیشی ي مقبثاهٍ ثهب ساوهت دس ایهه كهىؼت اَمیهت
گؼ شدٌ ي لشاگیش دس اق لبد ایشان داسد ي سیـٍ ثؼیبسی اص مـهکالت ػیبػهی ي اق لهبدی مهیثبؿهذ .دس
مطبلؼبت م ؼذدی ثحث ساوت ي اوذاصٌگیشی آن مذوظش قشاس گشل ٍ ي ثشای آن ؿبخقَبیی مطشح ؿذٌ
اػت امب تبکىًن مطبلؼٍای دس ثبة ثشآيسد ساوت دس كىؼت خًدسيػبصی اودبم وـذٌ اػت .لهزا دس ایهه
تحقیق تغییشات ساوهت دس كهىؼت خًدسيػهبصی ثهب اػه فبدٌ اص سيؽ میمیه
مذلػبصی دس اق لبدػىدی میثبؿذ ،اوذاصٌگیشی خًاَذ ؿذ.

کهٍ یکهی اص سيؽَهبی
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ساوت اص خماٍ م غیشَبی پىُبن اػت کٍ ثٍ طًس مؼ قی ومیتًان آن سا اوذاصٌگیشی ومًد ،لزا ثشای
اوذاصٌگیشی آن اص م غیشَبی خبوـیه اػ فبدٌ میؿًد .دس ایه مقبلٍ ثشای اوذاصٌگیشی تغییشات ساوهت دس
كىؼت خًدسيػبصی اص سيؽ مؼبدالت ػبخ بسی (میمی

) اػه فبدٌ مهیؿهًد کهٍ ثهشای آن دي دػه ٍ

م غیش اػ اص م غیشَبی ػال ي مىؼکغکىىذٌ او خبة ؿذٌ اػت .م غیشَهب ثهٍ كهًست للهای طهی ديسٌ
صمبوی  9ػبلٍ 1386-1394 ،دس وظش گشل ٍ ؿذٌاوذَ .مچىیه ومًوٍ آمبسی ،ؿشکت ایشان خًدسي دس وظش
گشل ٍ ؿذٌ اػت.
ػبخ بس مقبلٍ دس ادامٍ ثذیه كًست میثبؿذ کهٍ دس ثخهؾ ديم ادثیهبت مًضهًع ،مجهبوی وظهشی ي
پیـیىٍ تحقیق ثشسػی میؿًد ،سيؽؿىبػی ي و بیح تحقیق دس ثخؾ ػًم اسائٍ میگشدد ،ثخؾ چُهبسم
ثٍ خالكٍ ي و یدٍگیشی اخ لبف داسد.

 .2مباوی وظری ي مريری بر مطالعات تجربی
محققبن تالؽَبی صیبدی ثٍ مىظًس اوذاصٌگیشی ساوت دس اق لبد اودهبم دادٌاوهذ امهب تقشیجهبً تمهبمی
آنَب ثب ایه ػؤال اػبػی مًاخٍ ؿذٌاوذ کٍ چگًوٍ ایه م غیش سا تؼشیف کىىذ .مًلش )2003( 1دس ک هبة
خًد ػىًان میکىذ کٍ ػیبػتمذاسان ثب قًاویىی کٍ يضغ میکىىذ میتًاوىذ مىبثغ مبلی سا اص گشيَی ثهٍ
گشيٌ دیگش او قبل دَىذ .ػیبػتمذاسان میتًاوىذ ثب ایدبد ؿشایط اوحلبسی ي حمبیت اص آن (ثٍ ػىهًان
مثبل ،ثب اػطبی حق اوحلبسی ياسد ؿذن ثٍ ثشخی كىبیغ) ،مًخت او قبل دسآمذ اص ملشفکىىذگبن ثهٍ
تًلیذکىىذگبن ؿًوذ .اخ یبساتی کٍ ػیبػتمذاسان ي ديلتمشدان داسوذ مًخت میؿًد الهشاد ثهشای ثهٍ
دػت آيسدن ایه ام یبصات ي اخ یبسات ثب یکذیگش سقبثت کىىهذ .ام یهبصات لهًر ساوهت صیهبدی سا ثهشای
ياکش ،)1996( 2ساوتخًیی سا تالؽَبی الثیگشاوٍ الشاد ي گشيٌَهبی َه ػهًد مهیداوهذ کهٍ دي
َذف اص آن مذوظش اػت:

1. Mueller
2. Walker
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مدًص ،یبساوٍ ،مؼبلیت مبلیبتی

یب گمشکی ي غیشٌ ایدبد میکىىذ کٍ میتًان اص آن ساوت ثٍدػت آيسد.
 -ياداؿ ه مدشیبن قًاویه ثٍ تفؼیش قًاویه ثٍ گًوٍای کٍ آوُب سا قبدس ثٍ تحمیل ی

چىیه مىجؼی کىذ.

گًویىگ )2000( 1ساوتخًیی سا اقذامبت مـشيع ي قبوًوی میداوذ کهٍ دسكهذد َؼه ىذ تهب قهًاویه یهب
اخشای آن سا وفغ خًد ي صیبن دیگشان تحت تأثیش قشاس دَىذ .دس دیذگبٌ خذیذ ،ساوت ثٍ ایه كًست تؼشیف
میگشدد کٍ دخبلت ثخؾ ديل ی دس اق لبد تفبيتی سا ثیه ثبصدَی حذاکثش ی

ػبمل تًلیهذ ي کهبسثشد آن

دس ػبیش مًاسد ثٍ يخًد میآيسد کٍ اگش ایه مقذاس مثجت ثبؿذ ،ثبػث میگشدد کٍ الهشاد ثهب یکهذیگش ثهشای
تلبحت آن سقبثت ومبیىذ .سقبثت الشاد ثشای ثٍ دػت آيسدن ایه اخ الف سا ساوتخًیی گًیىذ.
مًسلی ي َمکهبسان )1993( 2ساوهتخهًیی سا وهًػی لؼبلیهتَهبی ثهبصتًصیؼی مهیداوهذ کهٍ مىهبثغ
اق لبدی سا َذس میدَىذ ي آن سا ثٍ دي دػ ٍ خلًكی ي ػمًمی تفکی

میکىىذ کٍ َشديی آوُب ثهٍ

سؿذ اق لبدی پبییىی میاودبمذ.
دس ػیش اوذیـٍَبی اق لبدی ،ثحث پیشامًن ساوهت ثهٍ دي ديسٌ تقؼهی مهیؿهًد .ديسٌ ايل ؿهبمل
اق لبدداوبن وئًکالػیکی میثبؿذ .آوُب ساوت سا وبؿی اص کمیبثیَبی طجیؼی میداوىهذ .دس دیهذگبٌ آدام
اػمیت ،دسآمذ حبكل اص ی

لؼبلیت ثٍ ػٍ قؼمت تقؼی میؿهًد :ػهًد ،دػه مضد ي ساوهت .ػهًد ثهٍ

كبحجبن ػشمبیٍ ي دػ مضد ثٍ ویشيی کبس تؼاق میگیهشد .آوچهٍ ثؼهذ اص پشداخهت ػهًد ي دػه مضد ثهبقی
میمبوذ ،ساوت میثبؿذ .پغ اص اػمیت ،سیکبسدي ايلیه کؼی ثًد کٍ تحایل ؿفبلی اص ساوت صمیه اسائهٍ
کشد .سیکبسدي اث ذا ایه مفًُم سا دس مًسد صمیه ثکبس ثشد .اي اػ ذالل میکىهذ صمهبوی کهٍ تقبضهب ثهشای
اوذاصٌ کبلی ثبال ثبؿذ کٍ صیش کـت سله ه صمهیهَهبی حبؿهیٍای ویهض ػهًدآيس ثبؿهذ ،دس ایهه كهًست
كبحجبن صمیهَبی حبكاخیض دس ی

مضیت َضیىٍای قشاس خًاَىذ گشلت ،سیکبسدي ایه مبصاد دسآمذی

سا کٍ ثٍ دلیل حبكاخیضی صمیه حبكل ؿذٌ اػت ساوت میوبمذ.

1. Gunning
2. Murphy et al
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تئًسی ساوت مبسؿبلی ویض کبملکىىذٌ دیذگبٌ سیکبسدي مهیثبؿهذ .يی َمبوىهذ سیکهبسدي تفهبيتی ثهیه
ساوت ي ػًد قبئل وـذٌ ي مؼ قذ اػت ،اص آودبیی کٍ میضان ػشضٍ صمیه محذيد اػهت ي ومهیتهًان قیم هی
ثشای آن تؼییه ومًد ،آوچٍ کٍ ثبیؼ ی مًسد تًخٍ قشاس گیشد ،محلًالت ثٍدػت آمذٌ اص صمیه میثبؿذ.
ثب تًخٍ ثٍ دیذگبٌ اق لبدداوبن وئًکالػی

 ،اگش مبصادی خض مبصاد وبؿی اص کمیبثیَبی طجیؼهی دس

ثبصاس ایدبد ؿًد ،اص طشیق ػبصيکبس ثبصاس اص ثیه خًاَذ سلت ي ساوتَبی حبكل اص کمیبثیَبی طجیؼهی
ویض ثب َذف حذاکثش کشدن سلبٌ اخ مبػی ثٍ يػیاٍ ديلت ػبصمبوذَی میؿًد .امب اص دٍَ  1930ثٍ ثؼذ ي
ثب الضایؾ دخبلتَبی ديلت ي ؿکؼتَبیی کٍ دس تأمیه مىبلغ ػمًمی ایدبد ؿذ ،ػقبیهذ اق لهبدداوبن
وئًکالػی

مًسد تشدیذ قشاس گشلت .ک ک ثب يضغ قهًاویه ي مقهشسات خذیهذ کمیهبثیَهبیی تًػهط

اقذامبت ديلت ثٍ يخًد آمذ کٍ ایه کمیبثیَبی ػبخ گی ،1ساوتَبی خذیذی سا ایدبد کشد .ثهٍ طهًس
کای مذاخاٍ ديلت مًاوغ ملىًػی ثش ػهش ساٌ يسيد ثهٍ ثهبصاس ایدهبد مهیکىهذ ي ثهب آػهیت سػهبوذن ثهٍ
ػبصيکبس ثبصاس ،ثبػث پیذایؾ ساوت ثشای ثشخی اص الشاد میؿًد .ثىبثشایه اص اياخش دٍَ  1940ديسٌ ديم
اص اوذیـٍ َبی اق لبدی دس حًصٌ ساوهت ثهب آثهبس اسصؿهمىذ الهشادی چهًن َهبسثشگش ،)1954( 2تهبلً

3

( ،)1967کشيگش ،)1974( 4پًػىش )1975( 5ؿکل گشلت .ثٍ ػقیذٌ آوُب صمیىٍ ایه قجیل ساوتَب ثٍ يػیاٍ
ديلت ي ثٍ دوجبل ایدبد محذيدیت سيی ػبخ بس ثبصاس ي دس و یدٍ ؿکلگیشی مًقؼیتَبی غیهش ثهبصاسی
لشاَ میؿًد .تبلً

( )1967مفُهًم ساوهتخهًیی سا ياسد اوذیـهٍ اق لهبدی ومهًد .يی ساوهت سا ثهٍ

ػشقت تـجیٍ میکىذ.
یکی اص مطبلؼبت مُ دس ایه صمیىٍ مقبلٍ کشيگش ( )1974میثبؿذ .يی دس مطبلؼٍای تحهت ػىهًان
ثشای اوذاصٌگیشی ساوت دس ایه کـًس پىح مىـأ ساوتخًیی سا ؿىبػبیی کهشد ي دس محبػهجبت خهًد ثهٍ
ایه و یدٍ سػیذ کٍ دس ایه ػبل حمبیتَبی تدبسی دس کـًس َىذ مًخت صیبوی ثٍ اوهذاصٌ  3/7دسكهذ
1. Artificial
2. Harberger
3. Tullock
4. Krueger
5. Posner
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 GDPؿذٌ اػت .مىـأَبی ساوتخهًیی کهٍ يی ثهشای مطبلؼهٍ خهًد دس وظهش گشل هٍ اػهت ػجبستىهذ اص:
ػشمبیٍگزاسی ديل ی ،ياسدات کبالَبی کى هشلؿهذٌ ي وهشاگهزاسی ثهشای اػ جهبسات ي خطهًن آَهه.
مطبلؼبت تدشثی کشيگش وـبن میدَذ ساو ی کٍ ثٍ ياػطٍ مدًصَبی ياسدات ایدبد میؿًد وؼهج بً صیهبد
اػت ي صیبن مشدٌ وبؿی اص محذيدیتَبی ػُمیٍای ثشاثش ثب َمبن سلبٌ اص دػت سل ٍ دس حبلت تؼشلٍ ثهٍ
ػاليٌ ساوت ایدبد ؿذٌ دس اثش ایه محذيدیت اػت.
یکی اص گبمَبی اػبػی کٍ دس ادثیبت ساوتخًیی ثشداؿ ٍ ؿذٌ اػت مدمًػٍ مقبالتی اػهت کهٍ
تًػط ثًکبوه ،تبلً

ي تبلیؼًن 1دس ػبل  1980میثبؿذ .ایه ػٍ وفش ػىًان «ثهٍ ػهًی تئهًسی خبمؼهٍ

ساوتخً» سا ثشای ک بة خًد او خبة ومًدوذ .وگبسؽ ایه ک بة ثبػث ثٍ يخًد آمذن تحًالت ثؼهیبس
صیبدی دس ایه حًصٌ اص ػا اق لبد ؿذ .دس ػبل 1980ي  1982ویض ثبگًاتی 2ثش آن ؿهذ کهٍ ػىهًان ایهه
حًصٌ سا ػًدخًیی وبمًلذ وبم گزاسی ومبیذ ي کبس خًد سا دس دي مقبلٍ دس َمیه ػبلَب اودبم داد.
دسثبسٌ ػًامل ثٍ يخًد آيسوذٌ ساوت دس مطبلؼبت گزؿ ٍ م غیشَبی مخ افی ثیبن ؿذٌ اػت کٍ دس ادامٍ
ثٍ مُم شیه آوُب پشداخ ٍ میؿًد.
یکی اص مُم شیه م غیشَبیی کٍ دس پیذایؾ ي ثشيص ساوت مؤثش اػت ،مبلیبت میثبؿذ .يضغ مبلیهبت ي
ػًاسم ثٍ ؿکلَبی مخ اف تًػط ديلت ،ایه صمیىٍ سا لشاَ میػبصد تهب ثؼه ٍ ثهٍ اوؼهدبم ي کبسآمهذی
وظبم مبلیبتی ،لشَىگ مبلیبتی دس خبمؼٍ ي ویض وشا مبلیهبت ي ػهًاسم دسیهبل ی ،پىُهبنػهبصی لؼبلیهتَهبی
اق لبدی ثٍ مىظًس گشیض اص پشداخت مبلیبت ي ػًاسم كًست پزیشد .ػبم ی ي محمهذی ( )1394ثهٍ ایهه
و یدٍ سػیذوذ کٍ ساوت ساثطٍ مؼىبداس ي مثج ی ثب دسآمذَبی مبلیبتی ي لشاس مبلیبتی داسد.
ياقغ ثب الضایؾ دسآمذَبی وف ی ،ثًدخٍ خبسی ديلهت ي تهًسم الهضایؾ مهییبثهذ .ثهب الهضایؾ تهًسم تؼهذاد
خبوًاسَبیی کٍ صیش خهط لقهش قهشاس خًاَىهذ گشلهت الهضایؾ مهییبثهذ ي دس و یدهٍ تمبیهل ثهٍ ؿهشکت دس
لؼبلیتَبی ساو ی ویض صیبد میؿًد .اص طشلی ثب الضایؾ دسآمذَبی وف ی ،ثًدخٍ ػمشاوی ديلت ویهض الهضایؾ
مییبثذ .ایه امش ػشمبیٍگزاسی ثىگبٌَبی ديل هی سا الهضایؾ دادٌ ي دس كهًست ضهؼف کیفیهت وُهبدی ي
1. Buchanan, Tollison and Tullock
2. Bhagwati
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لشَىگی دس خبمؼٍ ،ػًدَبی حبكاٍ ثٍ ػًی ساوتَبی قبوًوی خهبسی مهیؿهًد .اص مطبلؼهبتی کهٍ دس ایهه
خلًف اودبم ؿذٌ اػت میتًان ثٍ مطبلؼٍ گاؼ بوی ( )1386اؿبسٌ کشد .يی ثیبن میکىذ کٍ مىهبثغ وف هی
ثٍ خًدی خًد سيی تًصیهغ دسآمهذ ي ثهٍ دوجهبل آن سيی سؿهذ اق لهبدی اثهش مىفهی وهذاسد ،ثاکهٍ يخهًد
صیشػبختَبی ضؼیف ي ایدبد لشكتَبی ساوتخًیی مىدش ثٍ ثشيص پذیذٌ وفشیه مىبثغ میؿًد.
ػاليٌ ثش م غیشَبی لًر ،م غیشَبی کالن اق لبدی اص خماٍ تًلیذ وبخبلق داخای ،اوهذاصٌ ديلهت،
وشا اسص ،تًسم ویض دس پیذایؾ ساوت ي ساوتخًیی مؤثش اػت .کشیمی ( )1381ي خضهشی ( )1384ثیهبن
میکىىذ کٍ گؼ شؽ اوذاصٌ ديلت دس اق لبد ي ياثؼ گی صیبد مخهبسج ديلهت ثهٍ دسآمهذَبی وف هی ،اص
ػًامل اكای ساوتخًیی دس ثًدخٍسیضی ديل ی اػتَ .مچىیه کبيیبوی ( )1389ثب ثشسػی ساثطهٍ میهبن
ساوت ثب ثشخی م غیشَبی کالن اق لبدی وظیش تهًسم ،دسآمهذ ماهی ،اسصؽ كهبدسات وفهت خهبم ي سؿهذ
اق لبدی ثٍ ایه و یدٍ سػیذ کٍ ی

ساثطٍ َ ػً ثیه تًسم ،دسآمذ مای ي اسصؽ كبدسات وفت خهبم ثهب

مکبویضم خًدتقًی ی ساوت اق لبدی يخًد داسد دس كًستی کٍ ثیه سؿذ اق لبدی ي ساوت ساثطهٍ مىفهی
يخههًد داسد .اص طههشف دیگههش مُههذیاً ي َمکههبسان ( )1394اص م غیشَههبی ؿههکبف و هشا اسص سػههمی ي
غیشسػمی ،وؼجت اسصؽ الضيدٌ ثخؾ ػبخ مبن ثٍ  GDPي اوذاصٌ ديلت ،ثٍ ػىهًان م غیشَهبی خبوـهیه
لشكتَبی ساوتخًیی اػ فبدٌ کشدوذ ي ػىًان ومًدوذ کٍ لشكتَبی ساوتخًیی ثهب اتهالف مىهبثغ ي
اوحشاف ػشمبیٍَب ثٍ ػمت لؼبلیتَبی غیشمًلذ مًخت کبَؾ سؿذ اق لبدی میؿًد.
َمچىیه اص دیگش م غیشَبی مُ ي مؤثش ثش ساوهت ،تًلیهذ وبخهبلق داخاهی مهیثبؿهذ .اگهش اق لهبد
تًلیذمحًس ؿًد ،ثٍ طًس قطغ لؼبالن اق لهبدی ثهٍ اودهبم لؼبلیهتَهبی مًلهذ تـهًیق خًاَىهذ ؿهذ ي اص
ػىًان ومًدوذ کٍ تخلیق اػ ؼذادَب ثٍ صمیىٍَبیی کٍ دس وُبیت ثیـ ش ثٍ تًلیذ کم

میکىذ ي یهب آن

صمیىٍَبیی کٍ ثٍ کؼت ساوت میاودبمىذ میتًاوذ ثش سؿذ اق لبدی مؤثش ثبؿهذ .دمیشثهبع )1999( 2ویهض
دس مطبلؼبت خًد ثٍ ایه و یدٍ سػیذ کٍ الضایؾ ساوتخًیی ثب کبَؾ تؼذاد کبسآلشیىبن ي اوگیهضٌَهبی
تًلیذ مًخت کبَؾ ثاىذمذت سؿذ اق لبدی میگشددَ .مچىیه َبدیبن ( )1383دس مطبلؼٍ خًد وـهبن
1. Murphy et al
2. Demirbas
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دادٌ اػت کٍ چگًوٍ ساوت ثبػث کهبَؾ لؼبلیهتَهبی تًلیهذی ي دس و یدهٍ کهبَؾ سؿهذ دس اق لهبد
میؿًد .ثشای ایه مىظًس اص ػٍ م غیش اخ الف وشا اسص ثبصاس آصاد ي ثبصاس سػمی ،م ًػهط وهشا تؼشلهٍ ي
اوذاصٌ ديلت ثٍ ػىًان خبوـیه م غیش ساوت اػ فبدٌ کشدٌ اػت.
یکی اص مًضًػبت مُمی کٍ دس خلًف ساوت ي ساوتخًیی يخًد داسد ،اوذاصٌگیشی ي ثشآيسد
ساوت دس اق لبد میثبؿهذ .ؿهکل گیهشی ي پیهذایؾ ساوهت دس اق لهبد تهبثؼی اص خلًكهیبت ي ؿهشایط
اق لبدی میثبؿذ .ثب تًخٍ ثٍ ایىکٍ ساوت اص خماٍ م غیشَبی پىُبن میثبؿذ کٍ ومیتهًان آن سا ثهٍ طهًس
مؼ قی اوذاصٌگیشی ومًد ،لزا ثهشای اوهذاصٌگیهشی آن ثبیؼه ی اص م غیشَهبی خبوـهیه اػه فبدٌ ؿهًد .دس
مطبلؼبت تدشثی کٍ دس خلًف اوذاصٌگیشی ساوتخًیی اودبم گشل ٍ اػت ویض سيیٍ ثٍ َمهیه كهًست
ثًدٌ اػت .دس ایه مقبلٍ م غیشَبی خبوـیه ثٍ دي دػه ٍ م غیشَهبی ػاهل ي مهىؼکغکىىهذٌ تقؼهی ثىهذی
میؿًوذ کٍ دس ادامٍ ثٍ مؼشلی ایه م غیشَب پشداخ ٍ خًاَذ ؿذ.

 .3ريشضىاسی ي وتایج تحقیق
 .1-3مدل  MIMICي متغیرَای تحقیق
ساوتخًیی پذیذٌای ویؼت کٍ ث ًان آن سا ثٍ طًس مؼ قی اوذاصٌگیشی ي ثهشآيسد کهشد .اص ایههسي
ثشای اوذاصٌگیشی ساوت ي ساوتخًیی ثبیؼ ی م غیشَبی خبوـیه 1تؼشیف ؿًوذ .دس مطبلؼبت تدشثی کٍ
دس خلًف اوذاصٌگیشی ساوتخًیی اودبم گشل ٍ اػت ویض سيیٍ ثٍ َمیه كًست ثًدٌ اػت .ثٍ مىظهًس
اوذاصٌگیشی ساوت دس كىؼت خًدسيػبصی اص مذل ػال چىذگبوٍ ،ؿهبخقَهبی چىذگبوهٍ ()2MIMIC
اػ فبدٌ مهیؿهًد .مهذل  MIMICساثطهٍ ثهیه م غیشَهبی قبثهل مـهبَذٌ ي م غیهش غیشقبثهل مـهبَذٌ سا ثهب
تًضیح میدَذ .دس ایه مذل م غیشَبی قبثهل مـهبَذٌ ثهٍ دي دػه ٍ تقؼهی مهیؿهًوذ م غیشَهبی ػاهل
(م غیشَبیی کٍ ػجت ایدبد ساوت میؿًوذ) ي م غیشَبی مىؼکغکىىذٌ (م غیشَهبیی کهٍ مهىؼکغکىىهذٌ
آثبس ساوت َؼ ىذ).
1. Proxy
)2. Multiple Indicator, Multiple Cause (MIMIC
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اص لحبظ ؿکل لشمًلی ،مذل  MIMICاص دي ثخؾ تـکیل ؿذٌ اػت:
 -مؼبدلٍ ػبخ بسی

1

 -مؼبدلٍ اوذاصٌگیشی

2

مؼبدلٍ ػبخ بسی ثٍ كًست صیش میثبؿذ:
́

()1
́ ثشداس

کٍ دس آن
ثب اوذیغ  tمـخق ؿذٌ اػتَ .ش ػشی صمبوی

،

́ ثشداسی

میثبؿذ.

اص ػشیَبی صمبوی اػهت کهٍ
ػاهت ثهبلقًٌ م غیهش پىُهبن

اص ضهشایجی اػهت کهٍ دس مؼبدلهٍ ػهبخ بسی

ساثطٍ ػای ثیه م غیش پىُبن ي ػال آن سا وـبن میدَذ.
اص آودبیی کٍ مؼبدلٍ ػبخ بسی تىُب ثخـی اص م غیش پىُهبن

سا وـهبن مهیدَهذ ،خماهٍ خطهبی

وـبندَىذٌ خضء تًضیح دادٌ وـذٌ اػهت .مهذل  MIMICم غیشَهب سا ثهٍ كهًست اوحهشاف اص میهبوگیه
اوذاصٌگیشی کشدٌ ي لشم میکىذ کٍ خمالت خطب ثب ػال َمجؼ گی وذاسوذ یؼىی:
) ́

()2

(

()3
مؼبدلٍ اوذاصٌگیشی ویض ساثطٍ ثیه م غیش پىُبن ي ؿبخقَهبی آن سا وـهبن مهیدَهذ .دس ياقهغ م غیهش
غیشقبثل مـبَذٌ ثشحؼت م غیشَبی مـبَذٌ ؿذٌ ثیبن میؿًد .تلشیح مؼبدلٍ اوذاصٌگیهشی ثهٍ كهًست
صیش میثبؿذ:
́ ثهههههشداس ) (1×pاص ػهههههشیَهههههبی صمهههههبوی ي

کهههههٍ دس آن،
ثهههشداس
خمالت اخالل ویض ثب

اص اخهههضاء اخهههالل اػهههت .مهههبتشیغ کًاسیهههبوغ

وـبن دادٌ میؿًد.

ثشداس

اص ضشایت سگشػیًن اػت

1. Structural Equation
2. Measurement Equation
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کٍ وـبندَىذٌ میضان اثش م غیشَبی ؿبخق ثهش م غیهش پىُهبن مهیثبؿهىذ .ؿهکل ( )1ػهبخ بس ػمهًمی مهذل
 MIMICسا وـبن میدَذ.

𝑡

𝑡

𝜀𝑦 𝑡−

𝜀𝑦 𝑡 −

:

𝑡

𝑡

λ

λ

𝑡

𝛿

𝑡

𝛿

𝑡

𝑡

𝑋

𝑋
:

𝑡𝑝λ

𝑡𝑝𝛿

𝑡𝑞𝜀 𝑦𝑞𝑡 −

ضکل  .1ساختار عمومی

𝑡𝑞𝑋

مدل MIMIC

ثب تًخٍ ثٍ تًضیحبت ثبال دس ایه مقبلٍ تغییشات ساوت دس كىؼت خًدسيػبصی ایشان طی ػبلَهبی
 1386-1394ي ثٍ كًست للای اوذاصٌگیشی میؿًد .دادٌَب اص ثبو

مشکضی ،كًست ػًد ي صیهبن ي

تشاصوبمٍ ؿشکت ایشانخًدسي اػ خشاج ؿذٌ اػت .دس اث ذا م غیشَهبی ػهًد ي صیهبن ي تشاصوبمهٍ ؿهشکت
ایشان خًدسي ي م غیشَبی کالن کـًس تحت ػىًان دي دػ ٍ م غیش اػ اص م غیشَبی ػال ساوهت خهًدسي
کٍ ؿبمل تؼهُیالت دسیهبل ی ،1طاهت اص ؿهشکتَهبی گهشيٌ ي ؿهشکتَهبی ياثؼه ٍ ،مبلیهبت كهىؼت

طشیق ػشمبیٍگزاسی ػُبمذاسان ي یب اص لشيؽ کبالَب ي خذمبت ػبصمبن تأمیه میؿًد يلی ثذیُی اػت دس اکثش ايقهبت
ایه مىبثغ مبلی تکبلًی ویبصَبی ػبصمبن سا ومیکىذ ي ویبص ثٍ مىبثغ مبلی دیگشی احؼبع مهیؿهًد .دس پبػهخ ثهٍ ایهه ویهبص
ثبو

َب ثب خزة ػپشدٌَبیی ،تؼُیالتی سا دس اخ یبسؿبن قشاس میدَذ .گبَی ايقبت ثبو

َب ثشاػبع ػایقٍ تؼهُیالت سا

پشداخت میکىىذ ي ایه ػمل ثبػث میؿًد تب تؼُیالت دس حًصٌَبی غیشتًلیذی َضیىهٍ ؿهًد ي مىدهش ثهٍ لؼبلیهتَهبی
ساوتخًیی دس ایه كىؼت ؿًد.
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خًدسي EPS ،1خهبلق ،يخهٍ وقهذ ي مًخهًدیَهبی وهضد ثبوه

َهب ،مًخهًدی مهًاد ي کبالَهب ،پهیؾ

پشداختَب ،حؼبةَب ي اػىبد دسیبل ی تدبسی ثاىذمهذت ،اخه الف وهشا اسص ،2اوهذاصٌ ديلهت ،3دسآمهذ
وفت ،وشا تًسم ،تًلیذ وبخبلق داخای ي م غیشَبی مىؼکغکىىذٌ ساوت خًدسي کٍ ؿبمل تًلیذ ،ػًد ي
صیبن اوجبؿ ٍ ،ثُبی تمبم ؿذٌ کبالی ثٍ لشيؽ سل ٍ ،مقذاس لشيؽ ،مجاهغ لهشيؽ ي ػهًد ي صیهبن پهغ اص
کؼش مبلیبت ثًدوذ ،تقؼی ثىذی ؿذوذ.
 .2-3وتایج پژيَص
دس ایه ثخؾ ثب اػ فبدٌ اص م غیشَبی ػال ي مىؼکغکىىذٌ کٍ قجالً ثهٍ تًضهیح آوُهب پشداخ هٍ ؿهذ،
تشکیتَبی مخ افی اص م غیشَب ثشآيسد ؿذٌ اػت .و بیح حبكل اص تخمیه مذلَهب دس قبلهت  6مهذل دس
خذيل ( )1آيسدٌ ؿذٌ اػت .4دس خذيل ریل ضشایت م غیشَب ثٍ َمشاٌ آمبسٌ ( zمقهبدیش داخهل پشاو هض)
ثیبن ؿذٌاوذ.
جدول  .1نتایج ترآورد الگو در  6حالت
متغیر

مدل 6

مثلغ فروش

1

مدل 8

مدل 8

مدل 2

مدل 5

مدل 1

منعکسکننده

سود و زیان انثاضته
تهای تمام ضده کاالی
فروش رفته

1

-4/3

-0/18

-0/29

)(-1/21

)(-0/53

)(-0/41

-0/16
)(-0/23

0/22
)(0/54

0/33
)(0/68

وًع َضیىٍ اخ مبػی اػت کٍ آحبد ی

-0/07
)(-0/13

-0/04
)(-0/09

0/07
)(1/71

مات دس ساػ بی ثُشٌيسی اص امکبوبت ي مىبثغ یه

کـهًس مًنفىهذ

آن سا پشداخت ومبیىذ تب تًاوبییَبی خبیگضیىی ایه امکبوبت ي مىبثغ لشاَ ؿًد .الضایؾ مبلیبت دس ثخؾ كىؼت خًدسي
ػجت میؿًد تب خًدسيػبصان ایه الضایؾ مبلیبت سا دس الضایؾ قیمت محلًالت خًد مهىؼکغ کىىهذ دس و یدهٍ ثبػهث
ایدبد ساوت دس ایه كؼىت میؿًوذ.
 .2تفبيت ثیه وشا اسص سػمی ي آصاد ػجت لؼبلیتَبی ساوتخًیی دس كىؼت خًدسي میؿًد.
 .3اوذاصٌ ديلت مؼبدل مخبسج ديلت (مخبسج خبسی ي ػمشاوی) دس وظش گشل ٍ ؿذٌ اػت.
 .4و بیح حبكل اص ثشآيسد مذلَب ثب اػ فبدٌ اص وشم الضاس  Stata 14اودبم ؿذٌ اػت.
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متغیر

مدل 6

مدل 8

مدل 8

مدل 2

مدل 5

مدل 1

سود و زیان پس از کسر
مالیات

-

-

-

-3/4
)(-1/23

-3/01
)(-1/46

3/19
)(1/85

علل
تسهیالت دریافتی
مالیات
اندازه دولت
درآمد نفت
تولید ناخالص داخلی
طلة از ضرکتهای گروه
وجه نقد و موجودیهای
نسد تانکها
پیص پرداختها
موجودی مواد و کاالها
حسابها و اسناد
دریافتی ت .ب
نرخ ارز

)(0/06

)(0/43

)(0/52

)(0/94

)(0/73

-0/06
)(-0/47
-0/08
)(-1/12
-0/01
)(-0/47
-0/04
)(-0/98
0/052
)(0/8
-0/053
)(-0/96
0/006
)(0/19
0/00008
)(0/92
0/06
)(0/85

-0/16
)(-0/21
-0/17
)(-0/93
-0/1
)(-0/59
0/31
)(1/48
0/3
)(1/33
0/049
)(0/28
-0/062
)(-0/24
-0/0004
)(-1/18
0/042
)(0/2

-0/11
)(-0/16
-0/18
)(-0/91
-0/121
)(-0/68
0/31
)(0/89
0/34
)(1/67
-0/12
)(-0/62
-0/04
)(-0/21
-0/0003
)(-0/68
0/09
)(0/42

0/001
)(0/01
-0/003
)(-0/07
-0/03
)(-0/65
-0/01
)(-0/27
0/05
)(0/7
-0/04
)(-0/76
0/0007
)(0/02
-0/00001
)(-0/17
0/16
)(1/15

-0/008
)(-0/04
-0/004
)(-0/08
-0/05
)(-0/65
-03 .0
)(-0/64
03 .0
)(0/59
0/01
)(0/26
-0/06
)(-0/79
-0/00002
)(-0/22
0/17
)(1/23

-0/037
)(-2/02
0/031
)(2/03
0/035
)(2/39
-0/02
)(-2/04
0/06
)(2/21
0/04
)(1/84
0/02
)(2/23
0/09
)(2/25
0/18
)(1/92

مأخز :یبل ٍَبی تحقیق

الصم ثٍ رکش اػهت کهٍ ثهشای حهل مـهکل ؿىبػهبیی تخمهیه پبسام شَهبی الگهً ،ضهشیت یکهی اص
م غیشَبی مىؼکغکىىذٌ ثبیذ ثب ی

مقذاس اص پیؾ تؼییه ؿذٌ تثجیهت ؿهًد .ایهه وشمهبل ػهبصی مًخهت

میؿًد تب دس ثشسػی ي اسصیبثی الگً ،مقبدیش مطاق پبسام شَبی ثشآيسد ؿذٌ ياخذ اسصؽ وجبؿهىذ ي تىُهب
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0/002

0/088

0/1

0/06

0/04

0/06
)(1/94
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مقبدیش وؼجی آوُب مًسد تًخٍ ،ثشسػی ي تفؼیش قشاس گیشد .ثذیه مىظًس م غیش مجاغ لشيؽ ثٍ ػىًان م غیهش
دس وظهش گشل هٍ مهیؿهًدَ .مچىهیه ثهٍ مىظهًس او خهبة مهذل ثشتهش اص

ؿبخق ضشیت آن ثشاثش ثهب یه

مؼیبسَبی خًثی ثهشاصؽ مهذل ؿهبمل  ،Chi-Squareمؼیبسَهبی اطالػهبت  AIC1ي ،RMSEA3 ،BIC2
 SRMR4ي  CFI5اػ فبدٌ میؿًد .و بیح حبكل اص او خبة مذل ثشتش دس خذيل ( )2آيسدٌ ؿذٌ اػت.
جدول  .2نتایج معیارهای خوتی ترازش در  6مدل
معیار

مدل 6

مدل 8

مدل 8

مدل 2

مدل 5

مدل 1

Chi-Square

20/47

31/32

26/04

20/13

23/75

16/55

RMSEA

0/026

0/125

0/092

0/014

0/072

0

AIC

3834/70

3836/45

3828/80

3836/026

3828/59

3820/93

BIC

3864/79

3866/54

3858/88

3866/11

3858/67

3851/02

CFI

0/951

0

0/014

0/983

0/671

1

SRMR

0/076

0/095

0/09

0/075

0/077

0/07

مأخز :یبل ٍَبی تحقیق

ثب مقبیؼٍ مذلَب اص وظش مؼیبسَبی خًثی ثشاصؽ طجق خهذيل ( ،)2مهذل  6ثهٍ ػىهًان ثشتهشیه مهذل
او خبة ؿذ ثٍ ایه كًست کٍ دس مذل  6مؼیهبس  Chi-Squareداسای کم هشیه مقهذاس ،مؼیهبس RMSEA

کم ش اص  0/05ي مؼیبسَبی  AICي  BICداسای کم شیه مقذاس ،مؼیهبس  CFIثشاثهش یه
مقذاسی وضدی

ي مؼیهبس SRMR

ثٍ كفش ( )0/07میثبؿذ.

دس مذل  ،6م غیشَبی تؼُیالت دسیبل ی ،اوذاصٌ ديلت ،دسآمذ وفت ،طات اص ؿشکتَبی گهشيٌ ي
ثاىذمذت ،وشا اسص ي وشا تًسم اثش مثجت ي م غیشَبی مبلیبت ،تًلیذ وبخبلق داخاهی اثهش مىفهی ثهش سيی

1. Akaike Information Criterion
2. Bayesian Information Criterion
)3. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
4. Standardized Root Mean Squared Residual
5. Comparative Fit Index
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ساوت داسوذ ي اص لحبظ آمبسی تمبمی م غیشَب ثب اح مبالت کم ش اص  5دسكذ مؼىهیداس َؼه ىذ .دس مهًسد
م غیشَبی مىؼکغکىىذٌ ویض میتًان گفت کٍ:
 ساوت ثش سيی م غیشَبی ػًد ي صیبن پغ اص کؼش مبلیبت ي ثُبی تمبم ؿهذٌ کهبالی لهشيؽ سل هٍ اثهشمثجت داسد.
 اوذاصٌ ديلت ثب ضشیت  ،0/03اثش مثجت ثش سيی ساوت داسد ي اص لحبظ آمبسی مؼىهیداس اػهت .اوهذاصٌديلت طی ػبلَبی گزؿ ٍ ثبال ثًدٌ ي ایه ػبمل ػجت ؿهذٌ اػهت تهب كهىؼت خًدسيػهبصی تحهت
حمبیت ثیؾ اص حذ ي مشص ديلت قشاس ثگیشد ي ؿشایط اوحلبسی دس كىؼت خًدسيػهبصی مىدهش ثهٍ
ساوت ؿذٌ اػت.
 وشا اسص ثب ضشیت  ،0/09اثش مثجت ثش سيی ساوت داسد ي اص لحبظ آمبسی مؼىیداس اػهت .ثهب تًخهٍ ثهٍالضایؾ یکجبسٌ وشا اسص دس ػهبل  ،1391خًدسيػهبصان ایهه الهضایؾ وهشا اسص سا دس الهضایؾ قیمهت
محلًالت خًد اػمبل کشدٌ ي دس و یدٍ ثبػث ایدبد ساوت ؿذٌاوذ.
 وشا تًسم ثب ضشیت ( ،)0/18اثش مثجت ثش سيی ساوت داسد ي اص لحبظ آمبسی مؼىیداس اػت .وشا تًسمدس ػبلَبی گزؿ ٍ ثبال ثًدٌ ي كىؼت خًدسيػبصی اص ایهه وهشا تهًسم دس ساػه بی الهضایؾ قیمهت
محلًالت خًد اػ فبدٌ کشدٌ اػت کٍ دس وُبیت مىدش ثٍ ایدبد ساوت ؿذٌ اػت.
 تًلیذ وبخبلق داخای ثب ضهشیت ( ،)-0/02اثهش مىفهی ثهش سيی ساوهت داسد ي اص لحهبظ آمهبسی مؼىهیداساػت .اگش اق لبد کـًس تًلیذ محًس وجبؿذ مىبثغ ثشای کؼت ػًد ساو ی خهزة لؼبلیهتَهبی غیشمًلهذ
میؿًد ،دس ػبل  1391کٍ ثیـ شیه میضان ساوت دس كىؼت خًدسيػبصی ثًدٌ ،تًلیهذ وبخهبلق داخاهی
 تؼُیالت دسیبل ی ثب ضشیت  ،0/065اثش مثجت ثش سيی ساوت داسد ي اص لحبظ آمهبسی مؼىهیداس اػهت.تؼُیالت دسیبل ی ایشان خًدسي طی ػبلَبی گزؿ ٍ الضایؾ داؿ ٍ اػت ي ثٍ اػ تًلیذ ،تؼهُیالت
اص ثبو

َب دسیبلت کشدٌ يلی آن سا دس حًصٌَبی غیشتًلیذی َضیىٍ کشدٌاوذ کٍ َمیه ػبمل ثبػهث

ایدبد ساوت ؿذٌ اػت.
يخٍ وقذ ي مًخًدیَبی وضد ثبو

َب ثب ضهشیت  ،0/047اثهش مثجهت ثهش سيی ساوهت داسد ي اص لحهبظ

آمبسی مؼىیداس اػت .يخٍ وقذ ي مًخًدی وضد ثبو

َب ثشای ؿشکت ایشان خهًدسي طهی ػهبلَهبی
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گزؿ ٍ الضایؾ یبل ٍ کٍ وـبندَىذٌ الضایؾ میضان لشيؽ ایشان خًدسي طی ػبلَهبی گزؿه ٍ ثهًدٌ
اػت کٍ ایه خًد ثیبنکىىذٌ الضایؾ ساوت اػت.
 دسآمذ وفت ثب ضشیت  ،0/03اثش مثجت ثش سيی ساوت داسد ي اص لحبظ آمبسی مؼىیداس اػت .دسآمذ وفهتطی ػبلَبی گزؿ ٍ ثبال ثًدٌ کٍ ایه مىدش ثٍ الضایؾ ساوت دس كىؼت خًدسيػبصی ؿذٌ اػت.
 َمچىیه مبلیبت ثب ضشیت  ،-0/03اثش مىفی ي مؼىبداسی ثش سيی ساوت داسد. حؼبةَب ي اػىبد دسیبل ی تدبسی ثاىذمذت ي طات اص ؿشکتَبی گهشيٌ ي ؿهشکتَهبی ياثؼه ٍ ثهٍتشتیت ثب ضشایت  0/02ي  0/06اثش مثجت ي مؼىبداسی ثش سيی ساوت داسوذ.
ثب اػ فبدٌ اص م غیشَبی مذل  ،6تغییشات ساوت دس كىؼت خهًدسي (ایهشان خهًدسي) طهی ػهبلَهبی
 1386-1394ثٍ كًست للای اوذاصٌگیشی ؿذٌ کٍ دس خذيل ( )3آيسدٌ ؿذٌ اػت.
جدول  .3تغییرات رانت در ضرکت ایران خودرو طی سالهای ( 1386-1394میلیارد ریال)

فصل اول 1386

2/544007

فصل سوم

5/617984

فصل دوم

2/713939

فصل چهارم

5/326619

فصل سوم

3/467649

فصل اول 1391

5/91397

فصل چهارم

3/209697

فصل دوم

5/968472

فصل اول 1387

2/448984

فصل سوم

8/361384

فصل دوم

2/437268

فصل چهارم

9/154122

فصل سوم

2/78319

فصل اول 1392

8/407965

فصل چهارم

4/555634

فصل دوم

9/122796

فصل اول 1388

2/516772

فصل سوم

8/239893

فصل دوم

2/550068

فصل چهارم

5/313492

فصل سوم

1/796343

فصل اول 1393
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3/096039

فصل اول 1389

3/556929

فصل سوم

4/099856
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فصل چهارم
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مأخز :یبل ٍَبی تحقیق

ؿکل ( )2تغییشات ساوت خًدسي ثشحؼت میایبسد سیبل طی ػهبلَهبی  1386-1394سا ثهٍ كهًست
للای وـبن میدَذ ،و بیح وـبن می دَذ کهٍ تغییهشات ساوهت خهًدسي طهی ایهه ديسٌ صمهبوی ثهب لهشاص ي
وـتَبیی سيثشي ثًدٌ اػت.
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فصل سال فصل سال فصل سال فصل سال فصل سال فصل سال فصل سال فصل سال فصل سال
سوم  94سوم  93سوم  92سوم  91سوم  90سوم  89سوم  88سوم  87سوم 86
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول

 .4جمعبىدی ي وتیجٍگیری
كىؼت خًدسيػبصی یکی اص ثخؾَبی مُ اق لبد اػت ي اص ثبة وقؾ اػبػی کهٍ ایهه كهىؼت
دس تًلیذ وبخبلق مای کـًس ي دس لؼبلػبصی صودیشٌَهبی تًلیهذ پؼهیه ي پیـهیه خهًد ،دسآمهذصایی ي
اؿ غبل داسد پیـگیشی ي مقبثاٍ ثب ساوت دس ایه كىؼت اص اَمیت يیهظٌای ثشخهًسداس اػهت .لهزا دس ایهه
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مقبلٍ میضان تغییشات ساوهت دس كهىؼت خًدسيػهبصی طهی ػهبلَهبی  1386-1394ثهٍ كهًست للهای
ثشآيسد ؿذٌ اػت.
ثشای ایه مىظًس دس گبم وخؼت  6الگً ثب اػه فبدٌ اص تشکیهت م غیشَهبی ػاهل ي مهىؼکغکىىهذٌ ي
ثشاػبع مذل میمی

تخمیه صدٌ ؿذ ،اص ثیه م غیشَبی مهذل  ،6م غیشَهبی تؼهُیالت دسیهبل ی ،اوهذاصٌ

ديلت ،دسآمذ وفت ،طات اص ؿشکتَبی گشيٌ ي ؿشکتَبی ياثؼ ٍ ،يخٍ وقهذ ي مًخهًدیَهبی وهضد
ثبو

َب ،حؼبةَب ي اػىبد دسیهبل ی تدهبسی ثاىذمهذت ،وهشا اسص ي وهشا تهًسم اثهش مثجهت ي م غیشَهبی

مبلیبت ،تًلیذ وبخب لق داخای اثش مىفهی ثهش سيی ساوهت داؿه ىذ ي اص لحهبظ آمهبسی تمهبمی م غیشَهب ثهب
اح مبالت کم ش اص  5دسكذ مؼىیداس ثًدوذ.
ػپغ ثش طجق ایه الگً ،تغییشات ساوت دس كىؼت خًدسيػبصی ثشآيسد ؿذ .و هبیح وـهبن مهیدَهذ
کٍ تغییشات ساوت خًدسي طی ایه ديسٌ صمبوی ثب لشاص ي وـتَبیی سيثشي ثًدٌ اػت.
ثب تًخٍ ثٍ و بیح ثٍدػت آمذٌ میتًان پیـىُبدات ػیبػ ی دس خُت سؿذ كىؼت خًدسي ي کبَؾ
ساوت یب حزف آن اسائٍ کشد کٍ ثٍ قشاس صیش اػت:
 تدذیذ وظش دس ػیبػتَبی مبلی ي پًلی ثٍ مىظًس کى شل تًسم الضایؾ ثُشٌيسی ػًامل تًلیذ ،ثُجًد لضبی کؼتيکهبس ي خاهت اػ مهبد ػهشمبیٍگهزاسان داخاهی يخبسخی ثٍ مىظًس الضایؾ تًلیذ وبخبلق داخای
 -اػ جبسػىدی ثبو

َب ثشای پشداخت تؼُیالت ثبوکی

 ػیبػتَبی حمبی ی ديلت دس ساػ بی ثُجًد کیفیت ،کبَؾ قیمت ي ثکبسگیشی داوؾ ي لىبيسیاص اق لبد وف ی
 تخفیف مبلیبتی ثٍ مىظًس کبَؾ قیمت خًدسي ،ثبال ثشدن تیهشاط تًلیهذ ي دسآمهذ خًدسيػهبصان ي دسوُبیت الضایؾ مبلیبت پشداخ ی تًػط آوبن
 -الضایؾ ػُ داخایػبصی ثٍ مىظًس مقبثاٍ ثب ؿً

وشا اسص.
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ابریطمی ،حمید ي محمد َادیان (" ،)1383ساوتخًیی ي سؿذ اق لبدی (ؿهًاَذ تدشثهی اص ایهشان) "
مداٍ تحقیقبت اق لبدی ،ؿمبسٌ  ،67كق .1-28

خضری ،محمد ( ،)1384اق لبد ساوتخًیی (ثشسػی صمیىٍَبی ساوتخًیی دس وظبم ثًدخٍسیضی ديل ی
دس ایشان)  ،تُشان :او ـبسات مذیشیت ي ثشوبمٍسیضی.
کايیاوی ،زَرا (" ،)1389ثشآيسد اوذاصٌ ساوت دس اق لبد ایشان ثٍ ػىًان ی

کـهًس وف هی" ،پبیهبن وبمهٍ

کبسؿىبػی اسؿذ ،داوـگبٌ كىؼ ی ؿشیف.
کریمی ،محمد (" ،)1381ثشسػی ساوتخًیی ثًدخٍای دس ایشان" ،پبیبن وبمٍ کبسؿىبػی اسؿذ ،مًػؼٍ
ػبلی آمًصؽ ي پشيسؽ مذیشیت ي ثشوبمٍ سیضی.
گلستتتاوی ،ماوتتداوا (" ،)1386تحایاههی اص وفههشیه مىههبثغ ،ساوههتخههًیی ي تًصیههغ دسآمههذ دس کـههًسَبی
وفتخیض" ،پبیبن وبمٍ کبسؿىبػی اسؿذ ،داوـگبٌ تُشان.
محمدی ،وفیسٍ ي مرتضی سامتی (" ،)1394مبلیبت ،اق لبد ساو هی ي ديلهت (مطبلؼهٍ مهًسدی ایهشان) "،
ػًمیه کىفشاوغ ثیهالماای مذیشیت ،اق لبد ي حؼبثذاسی ،تجشیض ،ػبصمبن مذیشیت كهىؼ ی ومبیىهذگبن
آرسثبیدبن ؿشقی.
مُدیلً ،علی؛ صادقی ،حسیه ي عباس عصاری آراوی (" ،)1394ثهشآيسد تهأثیش غیشخطهی لشكهتَهبی

ساوتخًیی ثش سؿذ اق لبدی دس ایشان ثب اػ فبدٌ اص مذل مبسکف ػهًئیچیىگ" ،پهظيَؾَهبی سؿهذ ي
تًػؼٍ اق لبدی ،ؿمبسٌ  ،18كق .11-30
وایبی ،وفیسٍ (" ،)1378ثشسػی پذیذٌ ساوت اق لبدی ي ػال ي آثبس آن ،ثهب تأکیهذ ثهش ثخهؾ كهىؼت دس
کـًس" ،پبیبن وبمٍ کبسؿىبػی اسؿذ ،داوـگبٌ تُشان.
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