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شبیهسازی تاثیر فساد بر رشد اقتصادایران


دکتر مرتضی سامتی ،دکتر مصطفی عمادزاده و شهرام رئیسی دهکردی
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چکیده
دراین مقاله مدل رشد رمزی به گونه ای بسط داده شده که درآن تشکیل سرمایه عمومی به عنوان
موتور رشد معرفی و کاالها و خدمات عمومی تولید شده توسط دولت در تابع ستاده کل اقتصاد به
عنوان نهاده وارد می شوند .بنابراین توجیه حضور دولت در مدل ارائه کاالی عمومی است .دولت
خیرخواه به دنبال فراهم نمودن یک میزان کارآی نهادهها به صورتی رقابتی به تابع تولید به
گونهای است که تولید نهایی سرمایه عمومی و خصوصی برابر باشد .در مقابل در دولت رانتجو
فساد معادل با رانتهای غیرقانونی و انحصاری اخذشده از بخش خصوصی از کانال ارائه کاالی
عمومی تعریف میشود .درآمد این دولت مابهالتفاوت ارزش نهادههای عمومی ارائهشده به تابع
تولید و سرمایه عمومی مورد نیاز برای آن است .نتایج تحلیل نظری نشان میدهد که میزان
مصرف ،ستاده و رشد در وضعیت یکنواخت در دولت خیرخواه به مراتب باالتر از دولت فاسد
است .شبیهسازی مدل رشد اقتصاد ا یران در قالب مطالعه تجربی با در نظرگرفتن طیفی مقداری
از میزان ناکارآمدی و فساد دولت ضمن تایید دیدگاه نظری نشان میدهد که نرخ رشد اقتصاد در
یک انتقال پویا از دولت رانتجو به دولت خیرخواه بین  1/2تا  2/6درصد افزایش می یابد.
طبقه بندی O41, H41 : JEL

واژگان کلیدی  :فساد ،رشد درونزا ،کاالی عمومی ،دولت خیرخواه

 به ترتیب استاد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ،استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان و دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
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 -1مقدمه
اگرچه سطوح باالی فساد به عنوان یک شاخص در کشورهای عموما فقیر جهان
پذیرفته شده اما در عین حال ابعاد و اشکال مختلف آن به طور مداوم در تمام
کشورهای جهان رخ می دهد؛ چراکه یک اصل مسلم و پذیرفتهشده وجوددارد که
فساد به منطقه یا کشوری خاص و یا سطوحی مشخص از میزان توسعهیافتگی
محدود نیست(عابد و گوپتا ،2002 9المبسدورف 2002 2و تریسمان.)2007 3
علیرغم فراگیر بودن مصداقهای فساد در کشورهای مختلف ،تحلیل آثار این پدیده
پنهان در حوزه اقتصاد کالن بر محوریت دو دیدگاه متضاد فساد به مثابه روغنکاری
چرخدندهها-4تسهیلگر فرآیند رشد و توسعه-در مقابل سنگریزه 5و مانع این
مسیر شکل گرفتهاند.
طرفداران دیدگاه اول در حوزه نظری بر اساس یک توالی تاریخی مبتنی بر
واقعیتهای دهه  20و  70میالدی چنین استدالل میکنند که میسر بودن امکان
اتخاذ رفتارهای مالی فاسد و توسل به پرداختهای غیرقانونی برای غلبه
برکارکردهای نامناسب و معیوب نظام دیوانساالری؛ راهکاری برای اجتناب و دوری
از آثار پر هزینهی قوانین و سیاستهای گمراهکننده و نادرست دولتها است .فساد
در این رویکرد پاسخ عقالنی بخش خصوصی به سیاستهای دست و پاگیر و
پیچیده و ناکارآمدیهای ناشی از شکست دولت خواهد بود که اصطالحا به آن فساد
موثر 2گفته میشود(لف ،9924 7هانتینگتون.)9928 8
بخشی از مطالعات مقداری نیز نشان دادهاند که در محیطهای به شدت محدودشده
توسط قوانین و مقررات دولتی ،وجود فساد میتواند مولد کارآیی بوده و باعث
ارتقای سطح رشد اقتصادی و انگیزههای کارآفرینی شود(ایگر و وینر ،2005 9لوای
 ،2007 90گیالمه و وایل.)2090 9
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مخالفان این دیدگاه باالخص در سالهای اخیر با استناد به حجم قابل توجه
مطالعات تجربی و نظری ،فساد موثر را تنها به عنوان دومین بهتر معرفی کرده و
استدالل میکنند که برای ارزیابی تاثیر فساد باید به نقش مخرب و درونزای فساد و
تاثیرات متقابل آن بر نهادها توجه شود(آیدت.)2009 2
وجود تحلیلهای نظری و شواهد تجربی متعدد باالخص از سالهای پایانی دهه 90
و همزمان با امکان استفاده از شاخصهای مقداری فساد باعث شد تا این گروه فساد
را در تمام اشکال و ابعاد آن مانعی برای فرآیند رشد و کارکرد صحیح نهادهای
اقتصادی تلقی نمایند( مو ،2009 3بلک برن و همکاران .)2090
در کنارسایر روشهای مدلسازی فساد مانند مدل کارفرما-کارگزار ،4تئوری بازی
واستراتژیهای مکمل؛ تحلیل اثرات متغیرهای نهادی مانند فساد بر سطح ستاده در
اکثر مطالعات گروه دوم برمحوریت مدلهای رشددرونزا و غالبا توسط اقتصاددانان
نهادگرای جدید دنبال و استفاده شده است.
تمرکز اصلی این پژوهش نیز براساس مدل رشد درونزای رابرت بارو )9990( 5و
الگوی رشد فرانک رمزی است .بارو کاالها و خدمات عمومی را به عنوان نهادههای
الزم برای بخشهای تولید خصوصی معرفی میکند و این همان نقش مولدی است
که دولت می تواند ازآن طریق در تابع تولیدکل اقتصاد حاضر شده و بر روی ستاده
و رشد اقتصادی اثربگذارد .در مدل نظری با استناد به مطالعه بارتو)2000( 2
تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی و میزان کاالی عمومی تولید شده توسط
دولت (سرمایه عمومی) به عنوان عوامل تشکیلدهنده تولیدکل در نظر گرفته
میشوند .دولت نیزبراساس توانایی تبدیل سرمایه عمومی به کاالها و خدمات به
صورت فاسد و خیرخواه اجتماعی مدلسازی میشود .در پایان تاثیر مقادیر مختلف
ناکارآمدی دولت بر روی نرخ رشد وضعیت یکنواخت تحلیل شده و بر اساس
دادههای اقتصاد ایران تاثیر تغییر در میزان رانتجویی دولت بر مسیر رشد وضعیت
یکنواخت شبیهسازی میشود.
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 -2تعریف فساد
فساد عموما به سوءاستفاده از قدرت و موقعیت توسط کارگزاران بخش عمومی در
جهت کسب سود و منافع شخصی تعبیر میشود که شامل روابط غیرقانونی بین
کارگزاران بخشهای عمومی و خصوصی بوده و میتواند اشکال مختلفی مانند
رشوه ،اختالس ،خویشاوندساالری ،کالهبرداری ،پارتیبازی ،تامین منافع گروههای
خاص و ...را در بربگیرد.
موسسه بینالمللی شفافیت 9فساد را هر نوع سوءاستفاده از قدرت و اختیارات
واگذارشده به کارگزاران دولتی برای منافع شخصی در جهت افزایش قدرت ،ثروت و
کسب منفعت شخصی تعریف میکند.
این تعریف ساده اما دارای آثارمخرب و غیرقابل انکاری بر بدنه اقتصاد و باالخص در
حوزه ارائه کاالهای عمومی است که باعث افزایش هزینههای مبادله بنگاه شده؛
رشد اقتصادی و رفاه عمومی جامعه را تحت تاثیر منفی قرار میدهد.
در این مطالعه فساد در بخش عمومی به مجموعه فعالیتهای مبتنی بر
سوءاستفاده 2یا استفاده نادرست 3و ضایعکردن منابع عمومی اطالق میشود که
مانع از تبدیل کارآمد سرمایه عمومی اجاره شده توسط دولت به کاالها و خدمات
مولد به عنوان نهاده تولید خصوصی میشود .این تعریف البته طیف گستردهای از
فعالیتها از دست اندازی کارگزاران دولتی به منابع عمومی برای منافع شخصی در
قالب اختالس ،استفاده از قدرت اعمال نظروسلیقه برای اخاذی مانند رشوه و باج
خواهی تا عدم کارآمد بودن ساختارهای نهادی برای نظارت وکنترل رفتار آنها را
دربرگرفتهاست.
 -3مروری برادبیات موضوعی فساد در مدل رشد
مطالعات مرتبط با حوزه تحلیل رابطه رشد اقتصادی و فساد را می توان به دو بخش
مطالعات تجربی و نظری طبقهبندی نمود .توجه به مطالعات تجربی همزمان با
معرفی و تعریف شاخصهای مقداری توسط موسسات و سازمانهای بینالمللی از
دهه  90میالدی آغازشده و در سالهای اخیر نیز غالبا شواهد قابل قبول و
متقاعدکنندهای مبنی بر وجود ارتباط معنیدار آماری و منفی بین سطح فساد،
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سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ارائه دادهاند .به عنوان نمونه ماورو )9995(9با
استفاده از شاخص فساد ارائهشده توسط موسسه تجارت بینالمللی 2و با در
نظرگرفتن اطالعات هفتاد کشور جهان دردهه ،9980تاثیر فساد بر روی رشد
اقتصادی را مورد بررسی قرارداد .نتایج اثبات میکردندد که کاهش دو واحدی در
سطح شاخص فساد می تواند باعث افزایش چهار درصدی در سطح سرمایهگذاری و
افزایش رشد سالیانه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی بین  0/2تا 0/5
درصد شود.
تانزی و داودی )2000( 3بر وجود رابطه مثبت بین فساد و سررمایهگرذاری عمرومی
تاکید دارند .آنها در قالب گزارش صندوق بین المللی پول به بیان ارتباط بین فسراد
اقتصادی ،سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با بکارگیری شاخص فساد برگرفتهشرده از
سازمان بینالمللی شفافیت میپردازند .نتیجه مطالعه مبین این موضروع اسرت کره
سطوح باالتر فساد درکشورها می تواند از طریق چهار کانرال سرطح سررمایهگرذاری
بخررش عمررومی ،در آمرردهای دولررت ،مخررارج نگهررداری وحف ر وضررعیت موجررود
(هزینه های جاری) و کیفیت خدمات بخش عمومی تاثیرگذار شرود .برا اسرتناد بره
نتایج بدستآمده ،اثبات میشود که سطح فساد از طریق کانالهای مذکور برر رشرد
اقتصادی آثار منفی برجای گذاشرتهاسرت .روش شناسری ایرن پرژوهش برر اسراس
اطالعات  28کشور در فاصله زمانی سال های 9980تا  9983و همچنرین اطالعرات
 42تا  95کشور در فاصله زمانی9985تا  9995انجام گرفته است.
الصالحین )2099( 4با استفاده از دادههای ترکیبی کشرورها در دوره زمرانی -2007
9984به بررسی روابط بین فساد اقتصادی ،کارایی انتخابهای سرمایهگذاری ،تغییر
در نرخ پس انداز و نهایتا رشد اقتصادی میپردازد .او اثبات میکند که فسراد دارای
ارتباط معنریدا ر آمراری و برا تراثیرات مسرتقیم و منفری برر کرارآیی انتخرابهرای
سرمایه گذاری بوده و یک واحد تغییرر (کراهش) در میرزان فسراد مریتوانرد باعرث
افزایش چهاردرصدی در سطح سرمایهگذاری شرود .رابطره فسراد اقتصرادی و نررخ
پس انداز نیز از دو بعد نرخ خالص پسانداز داخلی و ملی مورد بررسی قرار میگیررد
که در مورد پسانداز ملی رابطه بین فساد و پسانداز منفی و معنیدار میباشرد .در
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نهایت او اثبات میکند که رابطه بین فساد اقتصادی و رشد از طریق تاثیر برر سرطح
سرمایهگذاری یک رابطه منفی خواهد بود.
در مقابل ،توجه به مطالعات نظری ارتباط رشد و فساد ،به نسربت مطالعرات تجربری
با تاخیری زمانی روبرو بوده و همزمان با توجه به قابلیت الگوهای رشد سهم باالتری
از مطالعات را به خود اختصاص دادهاست.
الیس و فیندر )2002( 9با توسعه یک مدل درونزای رشد رمزی ،ارتباط بین فسراد و
نرخ رشد ستاده را مورد تحلیرل قررار دادهانرد .در ایرن مطالعره دولرت بره عنروان
تولیدکننده کاالهای عمومی این اختیار را دارد تا منابع مالیاتی را بره سرمت تولیرد
کاالهای عمومی و نهایتا تشکیل سرمایه عمومی هدایت نمایند و یا اینکره از طریرق
حضور در فعالیت فاسد اقتصادی این منابع را به هدرداده ،ضایع نماید.
بلکبرن ،نئانیدیس و حق )2090( 2برای نشاندادن تاثیرات فساد ،مدل رشد درونزا
را به گونهای طراحی نمودند که در آن تاثیر فسراد اداری برر سیاسرتهرای مرالی و
نهایتا رشد اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفتهشود .در این مطالعه فساد مریتوانرد از
سه مسیر کاهش درآمدهای مالیاتی قابل وصول از خانوارها ،مترورم نمرودن مخرارج
عمومی دولت و کاهش بهرهوری مخارج مولد دولتها ،بر روی رشد اثر داشته باشرد.
عوامل تولید (خانوارها) در این مدل یا برای دولرت بره عنروان بروکررات و یرا بررای
بنگاهها کار کنند .بروکراتهایی که برای دولت کارمیکنند در بخشهای درآمردی و
مالیاتی و بخش های مربوط به تولید و ارائه کاالها و خدمات عمومی دولرت فعالیرت
میکنند و هر دو گروه در معرض ارتکاب رفتارهای فاسد قرار دارنرد .نتیجرهی ایرن
مدلسازی تحلیل ایستای مقایسهای تغییر در هر یک از مولفههای سهگانه فساد برر
روی سطح تولید بودهاست.
نئانیدیس و قوش )2099( 3فساد در بخرش عمرومی را در طررف درآمرد و مخرارج
دولت اثرگذار میدانند .در سمت درآمدی وجود فساد باعث انحراف در مقادیر موثر
واقعی و قابل وصول مالیاتی شده و در سمت مصارف باعرث تغییرر درآثرار خرارجی
وجود دولت از مثبت به منفی شده ،هزینه ارائه کاالی عمومی به جامعه را به شردت
متورم میکند .در این مطالعه نظری از مدل رشد بارو( )9990استفاده شده و تراثیر
)Ellis , C. J. and Fender,J.(2006
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تغییر در هر یک از موارد مربوط به فساد بر روی ستاده تحلیل شدهاست.
گوپتا و زیرامبا )2099( 9یک مدل تعادل عمومی الگوی نسل هرای همووشران را در
یک اقتصاد باز طراحی و تعریف نمروده انرد کره درآن چهرار بخرش بنگراه ،خرانوار،
موسسات مالی و دولت وجود دارد .خانوارها در این الگرو در دوره اول از عمرر خرود
کار می کنند و درآمدهای خود را در موسسات مالی پس انداز نمروده ترا بررای دوره
دوم از بازپراخت بهرهای این سوردهها استفاده نمایند .فساد اقتصادی در ایرن الگرو
به عنوان تغییر در سطح مخارجی صورت میگیررد کره دولرت بررای تولیرد کراالی
عمومی به عنوان نهادهی تولید به بخش خصوصی به کار میبرد .نتیجه این مطالعه
این است که در کشورهایی که سطح فساد باالیی ثبت شده ،دولت از حق انحصراری
انتشار اسکناس برای تامین کسری بودجه به کرات اسرتفاده مریکنرد و تبعرا ترورم
باالیی ثبت خواهدشد .نتایج نظری ایرن مقالره توسرط مردلی تجربری مشرتمل برر
دادههای  99کشور آفریقایی در فاصله سالهای  9995-2002تایید شدهاست.
کرکوئتی و کوپیر )2099( 2با بسط یک مدل رشد رمزی در قالب مطالعه نظری ،برا
محدود نمودن فساد به فرارمالیاتی و استفاده از دولت به عنوان تولیدکننده کاالهای
عمومی رقابتپذیر و استثناناپذیری که صرفا توسط درآمدهای مالیاتی ترامین مرالی
میشود ،نقش فرار مالیاتی را بر روی سطح ستاده در قالرب سره سرناریوی مختلرف
فساد کم ،متوسط و شدید شبیهسازی کردهاند.
 -4مدل نظری
مدلسازی فساد در این مطالعه بر اساس تحلیل رفتار سه عامل اقتصادی مشتمل بر
دولت ،خانوار و بنگاه شکل گرفتهاست .خانوارها یا مصرفکنندگان مالک تمام
موجودی سرمایه بوده و بر روی میزان مصرف و پسانداز تصمیمگیری میکنند.
تولیدکنندگان خصوصی نیز در قالب تابع تولید و به صورت رقابتی فعالیت کرده و
ستاده کل را تولید میکنند .در این اقتصاد دولت تولیدکننده کاالها و خدمات
عمومی است که به عنوان نهاده در تابع تولید بنگاهها وارد میشود.
 -4-1تولیدکننده بخش خصوصی

)Gupta, R. and Ziramba, E. (2010
)Cerqueti and Coppier (2011

1
2

8

فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق) ،دوره  ،9شماره ،2تابستان 9399

بارو و ساالی مارتین )9992(9الگوهای سهگانه برای چگونگی حضور مخرارج دولرت
در تابع ستاده کل را با تفکیک کاالها و خدمات عمومی بر اساس ویژگریهرای آنهرا
در دو حوزه استثناپذیری و رقابتپذیری ،تعریف میکنند .در این مطالعه از الگروی
دوم برای تحلیل نقش مخارج عمومی دولت در تابع تولید و مبتنی بر دیدگاه ارائره
شده توسط ساموئلسون ( )9954در خصروص کاالهرا و خردمات عمرومی ،اسرتفاده
شدهاست .تابع تولید کل اقتصاد به صورت زیر است:
()9

y  Ak pG   F  k p ,G  ,( ,  ) 0,(   )   0,1

در این تابع  yستاده کل G ،میزان نهادههای عمومی فراهمشده توسط دولت
برای تولید و  k pسرمایه خصوصی است .تولیدکننده بر اساس اصل حداکثر نمودن
سود تابع زیر را حداکثر میکند:

  y  pG  rk p

()2

 pقیمت یا هزینه استفاده از نهادههای عمومی توسط بنگاه و  rقیمت اجاره
سرمایه است .شرایط مرتبه اول برای حداکثر نمودن سود در قالب روابط زیر تعیین
میشود:
Y


()3

()4

y

kp

Y

Kp

r

K p

Y


 p Y  y
G
G
g

 -4-2مصرفکننده
مصرفکنندگان صاحب تمام موجودی سرمایه بوده و میتوانند از طریق اجاره دادن
این سرمایه به بخشهای دولتی   k g و یا خصوصی   k p درآمدهای بهرهای

ایجاد نمایند.
()5

k  kp kg

با فرض امکان انتقال آزادانه سرمایه ،نرخ بهره پرداختی در هر دو بخش یکسان
انگاشته شده و محدودیت بودجه کل خانوار به صورت رابطه شماره ( )2است:
()2

با فرض اینکه جمعیت با نرخ ثابت و برونزای

c  s  rk p  rk g

رشد کند؛ تابع تشکیل سرمایه به
)Barro and Salai Martin (1992

1
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صورت زیر تعیین میشود:
k  rk p  rk g  c  nk

()7

مصرفکننده به دنبال حداکثر نمودن تابع مطلوبیت خود با توجه به محدویت
بودجهای است و با فرض استفاده از تابع مطلوبیت به فرم ریسکگریزی نسبی ثابت،
(رابطه شماره  ) 9میزان بهینه مصرف تعیین میشود.


MaxU C    u (c)e  t dt

()8

0
1

c 1
1

()9

u (c ) 

در روابط باال  نرخ تنزیل و  کشش جانشینی بین زمانی مصرفکننده است.
از تشکیل تابع همیلتونیم با توجه به قیدهای بودجه و تابع تشکیل سرمایه روابط
زیر حاصل میشود:
()90
()99

c1  1  t
e   rk p  rk g  w  c  nk p  nk g 
1
L  H   k  k p  k g 
H  u (c) 

برای تامین شرط مرتبه اول مربوط به بهینهیابی تابع همیلتونیم با انجام محاسبات،
نرخ رشد بهینه مصرف به صورت زیر تعیین میشود ( بالنچارد و فیشر:)9372 ،
()92

c
1
   r    n 
c


 -4-3دولت
تصمیم گیری دولت در این مدل بر روی انتخاب بین مقادیر مختلفی از سرمایه که
از خانوار اجاره میکند و میزان کاالی عمومی که تولید میکند؛ متمرکز میشود.
این کاالها و خدمات در نهایت به عنوان نهاده در تابع ستاده بنگاه وارد خواهندشد.
رابطه شماره ( )93نشان می دهد که میزان کاالها و خدمات عمومی تولیدشده
توسط دولت ،تابعی مستقیم از میزان سرمایه عمومی به کارگرفتهشدهاست:
()93

g  vkg

در این رابطه  v  0,1معرف میزان برونزای فساد در ساختار بخش عمومی و
متغیر تبدیل سرمایه عمومی به کاالها و خدمات عمومی مولد است.
 -4-3-1دولت خیرخواه
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یک دولت خیرخواه اجتماعی بدنبال فراهم نمودن میزان کارآی نهادهای عمومی در
تابع ستاده کل است .بنابراین در یک شرایط رقابتی به گونهای رفتار میکند که
تولید نهایی سرمایه عمومی برابر با تولید نهایی سرمایه خصوصی باشد:
y
y

k g k p

()94

با استفاده از روابط شماره ( )93( ،)9و ( ،)94میزان سرمایه عمومی دولت خیرخواه
 k gBen به صورت زیر تعیین میشود:9


()95
kp

میزان ستاده با وجود دولت خیرخواه اجتماعی  y Benبه صورت زیر تغییر میکند:

k gBen 



 
()92
y  Ak p g  y
 Ak p g  A   v  k p  
 
 k benو  ، y benقیمت نهادههای تولید در روایط
با جایگذاری مقادیر بدستآمده برای
p






Ben



( )97و ( )98تعیین میشود:
r ben  p b .v

()97


()98

 
 
 

   1



 Av k p

ben

r

در دولت خیرخواه تولید نهایی موثر سرمایه عمومی و سرمایه خصوصی با یکدیگر
برابر هستند .بنابراین دولت خیرخواه هیچ گونه رانتی را برای خود متصور نبوده
وسطح فساد انتظاری برابر با صفر است.
 .4-3-2دولت فاسد
دولت کاالها و خدمات عمومی را با بکارگیری سرمایه عمومی که از مصرفکنندگان
قرض گرفته تولیدکرده و به عنوان نهاده در اختیار بنگاه قرار میدهد که در تابع
ستاده بنگاه منظور میشوند .در حالت وجود دولت رانتجو فساد به عنوان مجموع
رانتهای انحصاری ایجاد شده توسط دولت و کارگزاران دولتی از بخش خصوصی
مدلسازی و تعریف میشود .درآمدهای احتمالی ناشی از وجود فساد در ساختار
بروکراسی دولت در عرضه نهادههای عمومی ،معادل با مابهالتفاوت درآمدهای ناشی
 1اندیس  Ben برای تعیین دولت خیرخواه لحاظ

شدهاست.
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از عرضه کاالی عمومی با هزینههای ارائه آنها خواهدبود:
()99

z  p.g  rk g

یک دولت نفعطلب با فرض آگاهی از میزان تقاضا برای نهادههای عمومی توسط
بخش خصوصی و مقدار اجاره سرمایه  r به دنبال حداکثر نمودن تابع فوق است.
دولت فاسد رابطه شماره ( )99را با توجه به قیود تصریح شده در روابط شماره (،)9
( )3و تابع تبدیل سرمایه عمومی در رابطه ( )93حداکثر میکند و مساله دولت به
صورت تابع زیر تغییر میکند:
()20
z   . y  rk g
با انجام محاسبات جایگذاری و تعیین شرط مرتبه اول حداکثر نمودن تابع در رابطه
شماره ( ،)99مقدار سرمایه سرانه عمومی در دولت رانتجو و فاسد در رابطه شماره
( )29تعیین شدهاست:9
2
()29
kp
   1
با استفاده از نتیجه حاصل در رابطه شماره ( )29میزان ستاده و بازدهی روی
k gcorr 

سرمایه با وجود یک دولت فاسد از روابط ( )9و ( )3حاصل خواهدشد که در جدول
شماره ( )9ارائه شدهاند.
 -4-4وضعیت یکنواخت

2

وضعیتی که در آن ارزش مقادیر واقعی سرمایه ،مصرف و ستاده با یک نرخ ثابت
رشد نمایند و یا این که ارزش مقادیر سرانه این متغیرها در طول زمان ثابت
باقیبماند:
y  c  k  0

()22

چون در هر دوحالت بررسی دولت خیرخواه و دولت فاسد ،سرمایه عمومی به عنوان
یک تابع خطی از سرمایه خصوصی مطرح شد؛ کافی است تا تنها تحلیل پویایی یک

نوع از سرمایه انجامپذیرد .با قراردادن مقادیر  c t  c  0از رابطه شماره
( ،)92رابطه زیر بدست میآید:
()23
1

c
1
   r    n   0  r    n
c


اندیس  corr برای دولت رانتجو استفاده شدهاست.
Steady State

2

 92

فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق) ،دوره  ،9شماره ،2تابستان 9399

و با لحاظ  k t  k  0از رابطه شماره ( ،)7رابطه شماره ( )24حاصل
خواهدشد:
c  r  nk  w

()24

-1-4-4وضعیت یکنواخت با دولت خیرخواه
با وجود دولت خیرخواه اجتماعی مقدار سرمایه عمومی سرانه  k pکه بتواند رابطه
( )23را تامین نماید یکه یوده و بوسیله رابطه زیر تعیین میشود:


 
()25
kˆp   1  (   n )  Av   
 
اگر )  (k p kˆpباشد ،ازآنجایی که مقدار )  (r benدر )  (k pکاهنده است؛ )(c 0
خواهد شد .به همین صورت اگر ) ˆk
 (kبرقرار باشد. (c 0) ،
p

p

اگر حالت اول (فزونی سرمایه سرانه خصوصی بر سطح سرمایه وضعیت یکنواخت)
برقرارباشد ،چون بازدهی سرمایه باالتر از نرخ تنزیل موثر است؛ مصرفکنندگان
ترغیب میشوند تا سطح مصرف خود را کاهشدهند.
اگر حالت دوم(فزونی سرمایه وضعیت یکنواخت بر سرمایه سرانه خصوصی)
برقرارباشد ،مصرفکنندگان به افزایش در مصرف سرانه ترغیب میشوند.
چون مقدار موجودی سرمایه در وضعیت یکنواخت )  (kˆpمثبت و یکه تعیین

میشود مقدار مصرف )  (c benنیز مثبت و یکه خواهدبود .بنابراین برای هر مقدار
)  (k pاگر )  (c c benبرقرارباشد ،رابطه شماره ( )7موید این است که تغییر در
موجودی سرمایه مثبت است(  .) k  0اگر )  (c c benباشد آنگاه (  .) k  0در
شکل شماره ( )9مسیر زینی تعادلی مشخصشده و در هر سطح سرمایه عمومی و
خصوصی یک سطح واحد مصرف وجود دارد.
شکل شماره( : )9تحلیل پویایی مصرف و موجودی سرمایه و مسیر تعادل زینی

A
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در شکل شماره ( )9مکان هندسی ) (k t  0از مبدا مختصات شروع میشود و
در سطح موجودی سرمایه قاعده طالیی )  (kˆgبه حداکثر ممکن میرسد و باالخره
محور افقی را در نقطه  Aقطع میکند .مکان هندسی نقاط ) (c t  0در
سطح موجودی سرمایه قاعده طالیی تعدیلشده در سطح )  (kˆ به صورت یک خط

عمودی خواهدبود .در نقاط باالی مکان هندسی ) (k t  0نسبت موجودی
سرمایه سرانه کاهش مییابد؛ چراکه مصرف سرانه باالتر از آن حدی است که بتواند
موجودی سرمایه را در آن حد حف نماید و به همین ترتیب در نقاط پایین و زیر
مکان هندسی مذکور مقدار موجودی سرمایه سرانه افزایش مییابد .مصرف سرانه

نیز در سمت چپ مکان هندسی )  (c t  cbenافزایش و در سمت راست آن
کاهش مییابد.
.2-4-4وضعیت یکنواخت با دولت رانتجو

در حالت دولت فاسد ،وضعیت یکنواختی یکه وجود خواهدداشت که در آن سطح
ستاده ،سرمایه و مصرف مثبت هستند .موجودی سرمایه در وضعیت یکنواخت
طبق رابطه شماره ( )22حاصل میشود:


()22

 2 
 (   n )  Av 

     1 


kˆp

   1

مشررابه بررا حالررت دولررت خیرخررواه ،برررای هررر مقرردارداده شررده برررای سرررمایه
خصوصی )  ، (k pاگر )ˆc

 (cباشد مقدار )0

 (kبرقرار خواهد بود:
0
0

cˆcorr  k p
cˆcorr  k p

corr

c
if  corr

c

میزان مصرف در وضعیت دولت فاسد طبق رابطه شماره ( )27محاسبه میشود:
()27


1  ˆ 
ˆ 2 
corr
c 
ˆ
c A 
 k p
 k p  n 1 
 1  
  1    

0
0

kˆ p  c
kˆ p  c


k p
if 

k p
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 -5تحلیل مقایسهای
تاثیر وجود ناکارامدی ناشی از فساد در دو وضعیت دولتی که به دنبال بهرهمندی و
انتفاع از ماهیت انحصاری خود در ارائه کاالها و خدمات عمومی به بخش خصوصی
است؛ با دولتی که به عنوان خیرخواه اجتماعی ازسرمایههای عمومی استفاده
میکند ،در جدول شماره ( )9بیان شدهاست:
جدول شماره( )9مقایسه متغیرها در دو دولت خیرخواه و فاسد
دولت فاسد

دولت خیرخواه





  2    
 v k p
A
    1 

 
A  v  k p  
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A   v  k p  
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A k p    n1  k p
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k p
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ماخذ :محاسبات محقق

چنانچه از نتایج جدول شماره ( )9مشخص مری شرود ،مقرادیر بدسرت آمرده بررای
متغیرهای مورد بررسی در حالت دولت خیرخواه بیشتر از دولت فاسد میباشد .ایرن
نتیجه به صورت نظری و در قالرب شرکل شرماره ( )2نیرز ترسریم شرده کره در آن
وضعیت تعادلی دولت خیرخواه و طبیعتا میزان موجودی سرمایه و مصررف در ایرن
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دولت در هر زمان از دولت رانتجو باالتر خواهد بود.
شکل شماره( :)2مقایسه وضعیت تعادلی مصرف و موجودی سرمایه در دولت خیرخواه و رانتجو

 -6کالیبراسیون و شبیهسازی
کالیبرهکردن الگوهای بهینهیابی با مدلهای مبتنی بر تخمین رگرسیون یرا الگوهرای
اقتصاد سنجی دارای تفاوت تحلیلری و عملیراتی مریباشرند .در تخمرین الگوهرای
رگرسیونی در فضای اقتصادسنجی با داشتن اطالعات آماری مربروط بره متغیرهرای
مدل ،پارامترهای الگو تخمرینزده و تعیرین مریشروند .در حقیقرت بررای بررآورد
پارامترهای مدل ،متغیرها به صورت برونزا از مدل تعریرف و مقردار آنهرا برر اسراس
سریهای زمانی یا دادههای مقطع زمانی استفاده میشوند .ولری در کرالیبرهکرردن
الگوهررا بررا اسررتفاده از مقرردار برونررزای پارامترهررای مرردل ،هرردف اصررلی تعیررین و
بدست آوردن مسیر بهینه متغیرها خواهدبود .برای ورود برونزای پارامترها بره مردل
چهار روش وجود دارد که شامل استفاده از داده هرا و آمارهرای منتشرشرده توسرط
مراکز آماری ،استفاده از مطالعات تجربی محققین دیگر ،برآورد پارامتر مورد نظر برا
استفاده از روشهای اقتصاد سرنجی یرا سرایر روشرها و در نهایرت ارائره سرناریوهای
مختلف برای مقدار پارامتر مورد نظر میباشد(دشتبان.)9390،
مبتنی بر معادالت و روابط ارائه شده در الگوی نظرری در بخرش قبرل ،پارامترهرای
مورد نیاز برای کالیبره کردن شامل نرخ ترجیح زمانی ،نرخ رشد جمعیرت و یرا نررخ
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رشد نیروی کار ،سهم سرمایه در تولید و بهرهوری تولید خواهنردبود .نررخ تررجیح
زمانی در مطالعات تجربی غالبا مساوی و یا نزدیک به یک درصد انتخاب شدهاسرت.
دشرتبان( )9390و دیرنمحمردی( )9387مقردار عرددی یرک درصرد را انتخرراب و
استفاده کرده اند .در این مطالعه نیز مقدار نرخ ترجیح زمرانی برر اسراس روش دوم
ورود پارامترها به مدل با استفاده از نتایج مطالعرات محققران دیگرر و بره تبعیرت از
اکثریت مدلهای انجام گرفته یک درصد تعیین میشود.
نرخ رشد جمعیت از طریق متوسط نرخ رشد جمعیت در دوره زمانی سالهای 9350
تا  9388و بر اساس داده های اعالم شده توسط بانک مرکزی ایران تعیین میشرود.
متوسط نرخ رشد جمعیت بر اساس محاسبه سراده میرانگین آمراری برابرر برا 2/50
درصد انتخاب گردیدهاست .در این مطالعه ،جامعه آماری عبارت اسرت از آمارهرای
کالن مربوط به تولید ناخالص داخلی ،موجودی سرمایه فیزیکری بخرش خصوصری،
موجودی سرمایه فیزیکی بخش دولتی و نیروی کار شاغل ،کره اطالعرات مزبرور بره
صورت سری زمرانی و بره قیمرت ثابرت سرال  9372در دوره زمرانی 9350-9385
موجود میباشند .برای تعیین پارامتر مربوط به سهم سرمایه از تولید کرل بایسرتی
تابع تولید برای دوره زمانی مذکور برآورد گردد که متغیرهرای بکاررفتره در بررآورد
این تابع شامل تولید ناخالص داخلی ،موجرودی سررمایه فیزیکری و مخرارج دولتری
بودهاند.
برای انتخاب الگو و سادگی تحلیل ،تابع تولید کاپ داگالس ارائه شده در رابطه
شماره ( )9با اندکی سادهسازی و پس از اطمینان از عدم وجود رگرسیون کاذب از
طریق انجام آزمونهای ریشه واحد ،به صورت رابطه زیر تخمین زدهشد.
()28





y  f k p ,G  AG 1 k 
p

تابع تولید فوق برای اقتصاد ایران برای کالیبرهکردن سهم عوامل تولید تخمین
زدهشد .9جدول شماره ( )2پارامترهای کالیبرهشده مورد نیاز را بر اساس مطالعات
قبلی انجامگرفته ،تخمین ،استفاده از دادهها و آمارهای رسمی و نهایتا سناریوسازی
ارائه کردهاست.

1برای تعیین سهم سرمایه درتولید رابطه شماره ( )28تخمین زده شد.
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جدول شماره (:)2پارامترهای کالیبرهشده اقتصاد ایران
نام پارامتر

عالمت اختصاری

معیار کالیبره کردن

مقدار عددی

نرخ ترجیح زمانی



مطالعه دین محمدی()9387

0/09

کشش جانشینی بین دورهای



مطالعه دشتبان()9390

0/95

سهم عامل سرمایه در تابع تولید



تخمین تابع و یافته محقق

0/39

بهرهوری تولید

A

تخمین تابع و یافته محقق

9/33

شاخص میزان ناکارآیی وجود فساد

v

سناریوسازی

0 v 1

نرخ رشد جمعیت

n

استفاده از دادههای رسمی

0/025

نتایج شبیه سازی تاثیرات فساد بر اقتصاد و نرخ رشد برای سطوح متفاوت
ناکارآمدی تولید دولت )  (vدر استفاده از سرمایه عمومی ،با استفاده از نتایج
محاسباتی ارائه شده در جدول شماره ( )9و نرمافزار متمتیکا 1در شکل شماره ()3
آمدهاست:
شکل شماره (: )3مقایسه نرخ رشد اقتصاد شبیهسازی شده
نرخ رشد
growth rate
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

درجه کارآیی
فساد)
( عدم
v
value

0.1
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

شکل فوق نرخ رشد را با وجود دولت خیرخواه (منحنی فوقانی)و دولت رانتجو با
وجود ناکارآمدی در تولید کاالی عمومی شبیهسازی کردهاست.
 -7نتیجه
رانتجویی و وجود فساد در ساختار بخش عمومی باعث میشود تا فرآیند انتقال و
Mathematica

1
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تبدیل سرمایه عمومی به کاالها و خدمات عمومی مولد که در تابع تولیدکل به
عنوان نهاده تولید وارد میشود؛ با انحراف روبرو شود .این در حالی است که در
دولت خیرخواه و با فرض عدم وجود رانتجویی ،تولید نهایی سرمایه در بخش
عمومی با تولید نهایی سرمایه خصوصی برابر بوده و بنابراین رانتی برای دولت
متصور نیست .نتایج مدل نظری نشانمیدهد که میزان ستاده ،موجودی سرمایه
خصوصی ،مصرف و نرخ رشد در وضعیت یکنواخت در دولت رانتجو کمتر از دولت
خیرخواه است( جدول شماره  .)9با کالیبرهکردن پارامترهای مرتبط با مدل بر
اساس اطالعات و دادههای اقتصاد ایران در مدل رشد ،مسیر نرخ رشد اقتصاد با در
نظرگرفتن مقادیر مختلف مربوط برای کارآیی دولت در تبدیل سرمایه به کاالها و
خدمات عمومی مولد برای هر دو نوع دولت بدست آمد.
بر اساس اطالعات مقداری و شکل شماره ( )3اگر هیچ نوع ناکارآمدی در تبدیل
سرمایه به کاالی عمومی وجود نداشتهباشد  v  1نرخ رشد در اقتصاد با دولت
خیرخواه برابر با  0/74و دولت رانتجو برابر با  0/48خواهدبود .در مقابل اگر در
تبدیل سرمایه به کاالی عمومی به طور مثال  90درصد از منابع از بین
بروند  v  0 / 1نرخ رشد برای دولت خیرخواه در حدود  0/35و برای دولت رانت
جو  0/23است.
نتایج به خوبی موید این است که وجود دولت رانتجویی که به دنبال حداکثر
نمودن منافع ناشی از فروش کاالها و خدمات عمومی است در مقایسه با دولتی که
خیرخواه بوده و به گونهای عمل می نماید که تولید نهایی سرمایه عمومی در اختیار
خود برابر با تولید نهایی سرمایه خصوصی بشود؛ نرخ رشد پایینتری را ایجاد
میکند .در عین حال ناکارآمدی موجود در ساختار دولت فارغ از نوع نظام حاکم،
به عنوان فساد اداری یا فساد خرد باعث می شود تا فاصله نرخ رشد اقتصاد در این
دو نظام به شدت افزایش یابد.
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Simulation of Corruption Effects on Economic
Growth in Iran

Abstract:
This article has developed a Ramsey type model of economic
growth in which the engine of growth is public capital
accumulation. Public capital is hired by the government for
producing public good and services that use as input in the
aggregate production function. This provides the justification for
the existence of the government. Benevolent government seeks to
provide an efficient level of inputs to the production function is to
be competitive so that public and private marginal product of
capital is equal. In a self-seeking government corruption defined
as monopoly rents extracted from the private sector through the
supply of the public input. Corrupt government income is defined
as the deference between the government's revenue for the supply
of the public input minus the cost of providing the public input.
Theoretical result shows that in steady state both per capita
consumption and output and growth rate are higher in the
benevolent case instead of corrupt government. Empirical results
by Growth model simulation in Iran economics demonstrate that
with deferent level of government inefficiency in a transitional
dynamic from corrupt to benevolent government may increase the
growth rate from 1.2 to 2.6 percent.

JEL classification: O41, H41
Keywords: Corruption, Endogenous Growth Model, Public
Goods, Benevolent Government

