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 چکیده 

ن ای بسط داده شده که درآن تشکیل سرمایه عمومی به عنوادراین مقاله مدل رشد رمزی به گونه

موتور رشد معرفی و کاالها و خدمات عمومی تولید شده توسط دولت در تابع ستاده کل اقتصاد به 

دولت   توجیه حضور دولت در مدل ارائه کاالی عمومی است.بنابراین   عنوان نهاده وارد می شوند.

ید به ها به صورتی رقابتی به تابع تولخیرخواه به دنبال فراهم نمودن یک میزان کارآی نهاده

جو در مقابل در دولت رانت  که تولید نهایی سرمایه عمومی و خصوصی برابر باشد.است ای گونه

انحصاری اخذشده از بخش خصوصی از کانال ارائه کاالی غیرقانونی و های فساد معادل با رانت

به تابع  شدههای عمومی ارائهالتفاوت ارزش نهادهدرآمد این دولت مابهشود.  میتعریف عمومی 

دهد که میزان نظری نشان میتحلیل نتایج   تولید و سرمایه عمومی مورد نیاز برای آن است.

ستاده و رشد در وضعیت یکنواخت در دولت خیرخواه به مراتب باالتر از دولت فاسد  مصرف،

 یران در قالب مطالعه تجربی با در نظرگرفتن طیفی مقداریاقتصاد اسازی مدل رشد شبیه.  است

دهد که نرخ رشد اقتصاد در فساد دولت ضمن تایید دیدگاه نظری نشان می از میزان ناکارآمدی و

 درصد افزایش می یابد.  6/2تا  2/1جو به دولت خیرخواه بین یک انتقال پویا از دولت رانت

 JEL  :O41, H41 طبقه بندی

 

  ، کاالی عمومی، دولت خیرخواهادرونز فساد، رشدواژگان کلیدی : 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
  اقتصاد علوم اداری و به ترتیب استاد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، استاد دانشکده

 نوره دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهادانشگاه اصفهان و دانشجوی د
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 مقدمه  -1

اگرچه سطوح باالی فساد به عنوان یک شاخص در کشورهای عموما فقیر جهان 

شده اما در عین حال ابعاد و اشکال مختلف آن به طور مداوم در تمام پذیرفته

شده وجوددارد که یک اصل مسلم و پذیرفته ؛ چراکهکشورهای جهان رخ می دهد

یافتگی طوحی مشخص از میزان توسعهفساد به منطقه یا کشوری خاص و یا س

 (.2007 3یسمانترو  2002 2المبسدورف ،2002 9محدود نیست)عابد و گوپتا

کشورهای مختلف، تحلیل آثار این پدیده  در های فسادعلیرغم فراگیر بودن مصداق

کاری پنهان در حوزه اقتصاد کالن بر محوریت دو دیدگاه متضاد فساد به مثابه روغن

و مانع این  5ریزهدر مقابل سنگ-گر فرآیند رشد و توسعهتسهیل-4اهدندهچرخ

 اند. مسیر شکل گرفته

طرفداران دیدگاه اول در حوزه نظری بر اساس یک توالی تاریخی مبتنی بر 

 کنند که میسر بودن امکانمیالدی چنین استدالل می 70و  20های دهه واقعیت

های غیرقانونی برای غلبه اختپرد اتخاذ رفتارهای مالی فاسد و توسل به

ساالری؛ راهکاری برای اجتناب و دوری برکارکردهای نامناسب و معیوب نظام دیوان

فساد   ها است.کننده و نادرست دولتهای گمراهی قوانین و سیاستاز آثار پر هزینه

های دست و پاگیر و در این رویکرد پاسخ عقالنی بخش خصوصی به سیاست

که اصطالحا به آن فساد  های ناشی از شکست دولت خواهد بودرآمدیپیچیده و ناکا

 .(9928 8، هانتینگتون9924 7لف)شودگفته می 2موثر

شده های به شدت محدوداند که در محیطبخشی از مطالعات مقداری نیز نشان داده

تواند مولد کارآیی بوده و باعث وجود فساد می توسط قوانین و مقررات دولتی،

، لوای 2005 9)ایگر و وینرهای کارآفرینی شودی سطح رشد اقتصادی و انگیزهارتقا

 (.2090 9گیالمه و وایل ،2007 90

                                                           
1  Abed and Gupta (2002) 
2  Lambsdorff (2006) 
3  Treisman(2007) 
4  Greases The Wheels  
5  Sand The Wheels 
6  Efficient Corruption  
7  Leff  (1964) 
8  Huntington(1968) 
9  Egger and Winner)2005) 
10 Levy (2007) 
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های اخیر با استناد به حجم قابل توجه مخالفان این دیدگاه باالخص در سال

مطالعات تجربی و نظری، فساد موثر را تنها به عنوان دومین بهتر معرفی کرده و 

که برای ارزیابی تاثیر فساد باید به نقش مخرب و درونزای فساد و  کننداستدالل می

 .(2009 2تاثیرات متقابل آن بر نهادها توجه شود)آیدت

 90های پایانی دهه های نظری و شواهد تجربی متعدد باالخص از سالوجود تحلیل

اد های مقداری فساد باعث شد تا این گروه فسو همزمان با امکان استفاده از شاخص

را در تمام اشکال و ابعاد آن مانعی برای فرآیند رشد و کارکرد صحیح نهادهای 

 (.2090، بلک برن و همکاران 0920 3اقتصادی تلقی نمایند) مو

، تئوری بازی 4کارگزار-سازی فساد مانند مدل کارفرماهای مدلدر کنارسایر روش

فساد بر سطح ستاده در  های مکمل؛ تحلیل اثرات متغیرهای نهادی مانندواستراتژی

اکثر مطالعات گروه دوم برمحوریت مدلهای رشددرونزا و غالبا توسط اقتصاددانان 

 .نهادگرای جدید دنبال و استفاده شده است

( و  9990) 5براساس مدل رشد درونزای رابرت بارونیز تمرکز اصلی این پژوهش 

های را به عنوان نهاده بارو کاالها و خدمات عمومی فرانک رمزی است. رشد الگوی 

کند و این همان نقش مولدی است های تولید خصوصی معرفی میالزم برای بخش

که دولت می تواند ازآن طریق در تابع تولیدکل اقتصاد حاضر شده و بر روی ستاده 

( 2000) 2در مدل نظری با استناد به مطالعه بارتو  و رشد اقتصادی اثربگذارد.

خش خصوصی و میزان کاالی عمومی تولید شده توسط تشکیل سرمایه توسط ب

دهنده تولیدکل در نظر گرفته دولت )سرمایه عمومی( به عنوان عوامل تشکیل

دولت نیزبراساس توانایی تبدیل سرمایه عمومی به کاالها و خدمات به   شوند.می

تلف در پایان تاثیر مقادیر مخ  شود.سازی میخواه اجتماعی مدلصورت فاسد و خیر

ناکارآمدی دولت بر روی نرخ رشد وضعیت یکنواخت تحلیل شده و بر اساس 

جویی دولت بر مسیر رشد وضعیت های اقتصاد ایران تاثیر تغییر در میزان رانتداده

 شود.سازی مییکنواخت شبیه

 
                                                                                                                                 
1 Guillaume and  Weill (2010) 
2 Aidt (2009) 
3 Mo (2001) 
4 Principal Agent Model 
5 Barro (1990) 
6 Barreto (2000) 



 9399 تابستان،2اره ، شم9های اقتصادی سابق(، دوره فصلنامه اقتصاد مقداری )بررسی                         

 

 

4

 تعریف فساد  -2

در توسط کارگزاران بخش عمومی  یتسوءاستفاده از قدرت و موقععموما به فساد 

 ینب یقانونیرروابط غکه شامل شود یم یرتعب یجهت کسب سود و منافع شخص

مانند  یتواند اشکال مختلفیم ی بوده وو خصوص یعمومهای کارگزاران بخش

های ، تامین منافع گروهبازیی، پارتیکالهبردار ،یساالریشاوندخو رشوه، اختالس،

 .خاص و... را در بربگیرد

 یاراتختافساد را هر نوع سوءاستفاده از قدرت و  9یتشفاف یالمللینب موسسه

 و ثروت ،قدرت یشدر جهت افزا یمنافع شخص یبرا یواگذارشده به کارگزاران دولت

 کند.یم یفتعر یکسب منفعت شخص

بر بدنه اقتصاد و باالخص در  یقابل انکاریرمخرب و غی آثاردارااما ساده  یفتعر این

؛ مبادله بنگاه شده یهاینههز یشباعث افزا کهاست  یعموم یحوزه ارائه کاالها

 .دهدیقرار م یمنف یرجامعه را تحت تاث یو رفاه عموم یرشد اقتصاد

های مبتنی بر در این مطالعه فساد در بخش عمومی به مجموعه فعالیت

شود که کردن منابع عمومی اطالق میو ضایع 3یا استفاده نادرست 2سوءاستفاده

شده توسط دولت به کاالها و خدمات د سرمایه عمومی اجارهمانع از تبدیل کارآم

ای از این تعریف البته طیف گسترده  شود.مولد به عنوان نهاده تولید خصوصی می

اندازی کارگزاران دولتی به منابع عمومی برای منافع شخصی در ها از دستفعالیت

مانند رشوه و باج  قالب اختالس، استفاده از قدرت اعمال نظروسلیقه برای اخاذی

خواهی تا عدم کارآمد بودن ساختارهای نهادی برای نظارت وکنترل رفتار آنها را 

 .استدربرگرفته

 ادبیات موضوعی فساد در مدل رشدمروری بر -3

رشد اقتصادی و فساد را می توان به دو بخش رابطه مطالعات مرتبط با حوزه تحلیل 

توجه به مطالعات تجربی همزمان با  . بندی نمودمطالعات تجربی و نظری طبقه

المللی از ط موسسات و سازمانهای بینستو یمقدار یهاشاخص یفتعرمعرفی و 

شواهد قابل قبول و نیز غالبا  یراخ یر سالهامیالدی آغازشده و د 90دهه 

سطح فساد،  ینبو منفی  یآمار داریبر وجود ارتباط معن یمبن یااعدکنندهقمت

                                                           
1 Transparency International  
2 Misuse  
3 Abuse  
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با  (9995)9ماوروبه عنوان نمونه   اند.ارائه دادهی رشد اقتصادو  یگذاریهسرما

و با در  2المللیشده توسط موسسه تجارت بیناستفاده از شاخص فساد ارائه

، تاثیر فساد بر روی رشد 9980هفتاد کشور جهان دردههاطالعات نظرگرفتن 

دو واحدی در  کاهش ردندد کهکنتایج اثبات می  قرارداد. اقتصادی را مورد بررسی

گذاری و سطح شاخص فساد می تواند باعث افزایش چهار درصدی در سطح سرمایه

 5/0تا  2/0گذاری به تولید ناخالص داخلی بین افزایش رشد سالیانه نسبت سرمایه

 درصد شود.

گرذاری عمرومی   بر وجود رابطه مثبت بین فساد و سررمایه ( 2000) 3تانزی و داودی

المللی پول به بیان ارتباط بین فسراد  ر قالب گزارش صندوق بینآنها د.  تاکید دارند

شرده از  گذاری و رشد اقتصادی با بکارگیری شاخص فساد برگرفتهاقتصادی، سرمایه

نتیجه مطالعه مبین این موضروع اسرت کره     پردازند. المللی شفافیت میسازمان بین

گرذاری  ل سرطح سررمایه  کانرا  چهارتواند از طریق سطوح باالتر فساد درکشورها می

بخررش عمررومی، در آمرردهای دولررت، مخررارج نگهررداری وحفرر  وضررعیت موجررود  

برا اسرتناد بره     های جاری( و کیفیت خدمات بخش عمومی تاثیرگذار شرود.  )هزینه

های مذکور برر رشرد   که سطح فساد از طریق کانال شودمیاثبات  ،آمدهنتایج بدست

شناسری ایرن پرژوهش برر اسراس      روش  اسرت. برجای گذاشرته اقتصادی آثار منفی 

و همچنرین اطالعرات    9983تا 9980کشور در فاصله زمانی سال های  28اطالعات 

 .است انجام گرفته 9995تا 9985کشور در فاصله زمانی 95تا  42

-2007کشرورها در دوره زمرانی   های ترکیبی با استفاده از داده( 2099) 4الصالحین

گذاری، تغییر های سرمایهبه بررسی روابط بین فساد اقتصادی، کارایی انتخاب9984

کند که فسراد دارای  او اثبات می  پردازد.در نرخ پس انداز و نهایتا رشد اقتصادی می

هرای  ر آمراری و برا تراثیرات مسرتقیم و منفری برر کرارآیی انتخراب        داارتباط معنری 

توانرد باعرث   گذاری بوده و یک واحد تغییرر )کراهش( در میرزان فسراد مری     سرمایه

رابطره فسراد اقتصرادی و نررخ      گذاری شرود.  افزایش چهاردرصدی در سطح سرمایه

گیررد  قرار می انداز داخلی و ملی مورد بررسیانداز نیز از دو بعد نرخ خالص پسپس

در   باشرد. دار میانداز منفی و معنیانداز ملی رابطه بین فساد و پسکه در مورد پس
                                                           

1 Mauro (1995) 
2 Business International 
3 Tanzi and Davoodi (2000) 
4 Al-Swaleheen (2010) 

../../../تایپ%20پایان%20نامه%201/پایان%20نامه%20نهایی%20اصلاحی3.docx#_The_Hungarian_Gallup#_The_Hungarian_Gallup
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کند که رابطه بین فساد اقتصادی و رشد از طریق تاثیر برر سرطح   نهایت او اثبات می

 .گذاری یک رابطه منفی خواهد بودسرمایه

مطالعرات تجربری   به نسربت  د و فساد، مطالعات نظری ارتباط رشتوجه به  ،در مقابل

الگوهای رشد سهم باالتری  بوده و همزمان با توجه به قابلیت روبروتاخیری زمانی با 

 است.  از مطالعات را به خود اختصاص داده

( با توسعه یک مدل درونزای رشد رمزی، ارتباط بین فسراد و  2002) 9الیس و فیندر

دولرت بره عنروان    در ایرن مطالعره     انرد. نرخ رشد ستاده را مورد تحلیرل قررار داده  

تولیدکننده کاالهای عمومی این اختیار را دارد تا منابع مالیاتی را بره سرمت تولیرد    

از طریرق  یا اینکره   کاالهای عمومی و نهایتا تشکیل سرمایه عمومی هدایت نمایند و

 .نمایدضایع  این منابع را به هدرداده،اقتصادی فاسد  حضور در فعالیت

مدل رشد درونزا  ،دادن تاثیرات فسادبرای نشان (2090) 2ئانیدیس و حقبرن، نبلک

هرای مرالی و   طراحی نمودند که در آن تاثیر فسراد اداری برر سیاسرت   ای به گونهرا 

توانرد از  در این مطالعه فساد مری   .شودنهایتا رشد اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته

از خانوارها، مترورم نمرودن مخرارج    سه مسیر کاهش درآمدهای مالیاتی قابل وصول 

بر روی رشد اثر داشته باشرد.   ،هاوری مخارج مولد دولتعمومی دولت و کاهش بهره

عوامل تولید )خانوارها( در این مدل یا برای دولرت بره عنروان بروکررات و یرا بررای       

های درآمردی و  کنند در بخشبروکراتهایی که برای دولت کارمی  ها کار کنند.بنگاه

های مربوط به تولید و ارائه کاالها و خدمات عمومی دولرت فعالیرت   الیاتی و بخشم

ی ایرن  تیجره ن  .و هر دو گروه در معرض ارتکاب رفتارهای فاسد قرار دارنرد  کنندمی

فساد برر  گانه های سهای تغییر در هر یک از مولفهسازی تحلیل ایستای مقایسهمدل

 است.روی سطح تولید بوده

فساد در بخرش عمرومی را در طررف درآمرد و مخرارج       (2099) 3و قوش نئانیدیس

در سمت درآمدی وجود فساد باعث انحراف در مقادیر موثر  دانند. اثرگذار میدولت 

واقعی و قابل وصول مالیاتی شده و در سمت مصارف باعرث تغییرر درآثرار خرارجی     

به جامعه را به شردت   ارائه کاالی عمومی هزینه ،وجود دولت از مثبت به منفی شده

( استفاده شده و تراثیر  9990در این مطالعه نظری از مدل رشد بارو)  کند.متورم می

                                                           
1 Ellis , C. J. and Fender,J.(2006) 

2 Blackburn and Neanidis and haque (2010) 

3 Neanidis and Ghosh(2011) 
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 است. تغییر در هر یک از موارد مربوط به فساد بر روی ستاده تحلیل شده

در هرای همووشران را   یک مدل تعادل عمومی الگوی نسل (2099) 9گوپتا و زیرامبا

درآن چهرار بخرش بنگراه، خرانوار،     انرد کره   تعریف نمروده طراحی و یک اقتصاد باز 

خانوارها در این الگرو در دوره اول از عمرر خرود     . موسسات مالی و دولت وجود دارد

کنند و درآمدهای خود را در موسسات مالی پس انداز نمروده ترا بررای دوره    کار می

 الگرو قتصادی در ایرن  فساد ا  ها استفاده نمایند.ای این سوردهدوم از بازپراخت بهره

گیررد کره دولرت بررای تولیرد کراالی       به عنوان تغییر در سطح مخارجی صورت می

برد.  نتیجه این مطالعه لید به بخش خصوصی به کار میی توعمومی به عنوان نهاده

، دولت از حق انحصراری  شدهاین است که در کشورهایی که سطح فساد باالیی ثبت 

و تبعرا ترورم   کنرد  مری کسری بودجه به کرات اسرتفاده  برای تامین انتشار اسکناس 

مردلی تجربری مشرتمل برر     توسرط  ایرن مقالره   نتایج نظری   باالیی ثبت خواهدشد.

 است.تایید شده 9995-2002کشور آفریقایی در فاصله سالهای  99های داده

 برا  ،در قالب مطالعه نظری( با بسط یک مدل رشد رمزی 2099) 2کرکوئتی و کوپیر

ی هاکاالاستفاده از دولت به عنوان تولیدکننده فرارمالیاتی و  نمودن فساد به محدود

توسط درآمدهای مالیاتی ترامین مرالی   صرفا که  یپذیر و استثناناپذیرعمومی رقابت

در قالرب سره سرناریوی مختلرف     سطح ستاده روی بر را نقش فرار مالیاتی  ،شودمی

 د.   انسازی کردهفساد کم، متوسط و شدید شبیه

 مدل نظری -4

سازی فساد در این مطالعه بر اساس تحلیل رفتار سه عامل اقتصادی مشتمل بر مدل

کنندگان مالک تمام خانوارها یا مصرف . استگرفتهدولت، خانوار و بنگاه شکل 

  کنند.گیری میانداز تصمیمموجودی سرمایه بوده و بر روی میزان مصرف و پس

در قالب تابع تولید و به صورت رقابتی فعالیت کرده و تولیدکنندگان خصوصی نیز 

در این اقتصاد دولت تولیدکننده کاالها و خدمات  کنند. ستاده کل را تولید می

 شود.ها وارد میعمومی است که به عنوان نهاده در تابع تولید بنگاه

 کننده بخش خصوصیتولید -1-4

                                                           
1 Gupta, R. and Ziramba, E. (2010) 

2 Cerqueti and Coppier (2011) 
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برای چگونگی حضور مخرارج دولرت   گانه الگوهای سه( 9992)9مارتین ساالی و بارو

 آنهرا  هرای ویژگری  اساس بر عمومی خدمات و کاالها تفکیک بادر تابع ستاده کل را 

الگروی  در این مطالعه از  کنند. تعریف می پذیری،رقابت و استثناپذیری حوزه دو در

 ارائره  دیدگاه بر مبتنی و تولید تابع در دولت ومیعم مخارجنقش  تحلیل برایدوم 

در خصروص کاالهرا و خردمات عمرومی، اسرتفاده      ( 9954) ساموئلسون توسط شده

  تابع تولید کل اقتصاد به صورت زیر است:است.  شده

   , , ( , ) 0,( ) 0,1p py Ak G F k G                                 )9( 

شده توسط دولت های عمومی فراهمان نهادهمیز G ،ستاده کل yتابعدر این 

تولیدکننده بر اساس اصل حداکثر نمودن   است.سرمایه خصوصی  pkو برای تولید

 :کندسود تابع زیر را حداکثر می

py pG rk                                                                                     )2( 

pو  توسط بنگاه های عمومیقیمت یا هزینه استفاده از نهادهr  قیمت اجاره

شرایط مرتبه اول برای حداکثر نمودن سود در قالب روابط زیر تعیین است.  سرمایه 

 شود:می

y
k

Y
K

r
K

Y

ppp







                                                                   )3( 

y
g

Y
G

p
G

Y 





                                                                         )4( 

 کنندهمصرف -2-4

توانند از طریق اجاره دادن و می بوده کنندگان صاحب تمام موجودی سرمایهمصرف

های دولتیاین سرمایه به بخش gk  و یا خصوصی pkای درآمدهای بهره

 ایجاد نمایند.

p gk k k                                                                              )5( 

نرخ بهره پرداختی در هر دو بخش یکسان  ،با فرض امکان انتقال آزادانه سرمایه

 :است (2رابطه شماره )محدودیت بودجه کل خانوار به صورت  و انگاشته شده

p gc s rk rk                                                                        )2( 

تابع تشکیل سرمایه به رشد کند؛  با فرض اینکه جمعیت با نرخ ثابت و برونزای

                                                           
1 Barro and Salai Martin (1992) 



 شبیه سازی تاثیر فساد در رشد اقتصاد ایران 

 

 

9

 شود:صورت زیر تعیین می

p gk rk rk c nk                                                                            )7( 

ثر نمودن تابع مطلوبیت خود با توجه به محدویت کننده به دنبال حداکمصرف

گریزی نسبی ثابت، ریسکبه فرم  تابع مطلوبیتفرض استفاده از ای است و با بودجه

 شود.میزان بهینه مصرف تعیین می ( 9شماره  )رابطه

  



0

)( dtecuCMaxU t
                                                                     )8( 

 











1

1
)(

1c
cu                                                                                      )9( 

   کننده است.کشش جانشینی بین زمانی مصرف نرخ تنزیل و  در روابط باال 

سرمایه روابط  تشکیلاز تشکیل تابع همیلتونیم با توجه به قیدهای بودجه و تابع 

 :شودزیر حاصل می

 
gpgp

t nknkcwrkrke
c

cuH 



 









1

1
)(

1

        )90( 

 
gp kkkHL                                                                        )99( 

انجام محاسبات،  با یابی تابع همیلتونیمتامین شرط مرتبه اول مربوط به بهینهبرای 

 (:9372فیشر،  و شود ) بالنچاردنرخ رشد بهینه مصرف به صورت زیر تعیین می

 nr
c

c
 




1
                                                                         )92( 

 دولت -3-4

که  گیری دولت در این مدل بر روی انتخاب بین مقادیر مختلفی از سرمایهتصمیم

  شود.متمرکز می ؛کندو میزان کاالی عمومی که تولید می کنداز خانوار اجاره می

  .خواهندشدوارد بنگاه این کاالها و خدمات در نهایت به عنوان نهاده در تابع ستاده 

دهد که میزان کاالها و خدمات عمومی تولیدشده شان می( ن93رابطه شماره )

 است:شدهتابعی مستقیم از میزان سرمایه عمومی به کارگرفته ،توسط دولت

gvkg                                                                                                  )93( 

طه باین رادر  1,0v  معرف میزان برونزای فساد در ساختار بخش عمومی و

 .متغیر تبدیل سرمایه عمومی به کاالها و خدمات عمومی مولد است

 دولت خیرخواه -1-3-4
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یک دولت خیرخواه اجتماعی بدنبال فراهم نمودن میزان کارآی نهادهای عمومی در 

کند که ای رفتار میبنابراین در یک شرایط رقابتی به گونهاست.   تابع ستاده کل

 تولید نهایی سرمایه خصوصی باشد: تولید نهایی سرمایه عمومی برابر با

pg k

y

k

y









                                                                                          )94( 

سرمایه عمومی دولت خیرخواه ، میزان (94( و )93(، )9روابط شماره )با استفاده از 

 Ben

gk 9شودبه صورت زیر تعیین می: 

p

Ben

g kk



                                                                                          )95( 

 کند:به صورت زیر تغییر می Benyدولت خیرخواه اجتماعیبا وجود ستاده یزان م

Ben

p p py Ak g y Ak g A v k



      



 
     

 
                        )92( 

benآمده برای با جایگذاری مقادیر بدست

pk وbeny، در روایط های تولید قیمت نهاده

 شود:( تعیین می98( و )97)

vpr bben .                                                                                           )97( 







 








  1

p

ben kvAr                                                                   )98( 

در دولت خیرخواه تولید نهایی موثر سرمایه عمومی و سرمایه خصوصی با یکدیگر 

بنابراین دولت خیرخواه هیچ گونه رانتی را برای خود متصور نبوده   برابر هستند.

 .وسطح فساد انتظاری برابر با صفر است

 دولت فاسد .2-3-4

کنندگان سرمایه عمومی که از مصرفخدمات عمومی را با بکارگیری  کاالها و دولت

دهد که در تابع کرده و به عنوان نهاده در اختیار بنگاه قرار میگرفته تولیدقرض 

فساد به عنوان مجموع جو حالت وجود دولت رانتدر  شوند. ستاده بنگاه منظور می

ان دولتی از بخش خصوصی های انحصاری ایجاد شده توسط دولت و کارگزاررانت

های احتمالی ناشی از وجود فساد در ساختار درآمد  شود.سازی و تعریف میمدل

التفاوت درآمدهای ناشی مابهبا معادل  ،های عمومیبروکراسی دولت در عرضه نهاده

                                                           

 اندیس 1 Ben استبرای تعیین دولت خیرخواه لحاظ شده. 
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 بود:های ارائه آنها خواهداز عرضه کاالی عمومی با هزینه

grkgpz  .                                                                                        )99( 

های عمومی توسط هطلب با فرض آگاهی از میزان تقاضا برای نهادیک دولت نفع

بخش خصوصی و مقدار اجاره سرمایه r ع فوق است. به دنبال حداکثر نمودن تاب 

، (9)شماره ( را با توجه به قیود تصریح شده در روابط 99دولت فاسد رابطه شماره )

کند و مساله دولت به ( حداکثر می93و تابع تبدیل سرمایه عمومی در رابطه )( 3)

 کند:صورت تابع زیر تغییر می

grkyz  .                                                                                       )20( 

با انجام محاسبات جایگذاری و تعیین شرط مرتبه اول حداکثر نمودن تابع در رابطه 

جو و فاسد در رابطه شماره در دولت رانت مقدار سرمایه سرانه عمومی(، 99شماره )

 :9استشدهتعیین ( 29)

  p

corr

g kk
1

2







                                                                             )29( 

روی  میزان ستاده و بازدهی( 29با استفاده از نتیجه حاصل در رابطه شماره )

( حاصل خواهدشد که در جدول 3( و )9با وجود یک دولت فاسد از روابط )سرمایه 

 .اند( ارائه شده9شماره )

 2وضعیت یکنواخت -4-4

وضعیتی که در آن ارزش مقادیر واقعی سرمایه، مصرف و ستاده با یک نرخ ثابت 

ا در طول زمان ثابت رشد نمایند و یا این که ارزش مقادیر سرانه این متغیره

 بماند:باقی

0 kcy                                                                                        )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 

0cبا قراردادن مقادیر   پذیرد.نوع از سرمایه انجام c
t

  


از رابطه شماره  

 آید:رابطه زیر بدست می ،(92)

  nrnr
c

c
 


 0

1
                                           )23( 

                                                           

اندیس  1 corrاست.شدهجو استفاده برای دولت رانت 
2  Steady State  
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0kو با لحاظ  k
t

  


حاصل  (24(، رابطه شماره )7شماره )رابطه از  

 :شدخواهد
  wknrc                                                                                   )24( 

 دولت خیرخواهبا ضعیت یکنواخت و-4-4-1

تواند رابطه که ب pkبا وجود دولت خیرخواه اجتماعی مقدار سرمایه عمومی سرانه 

 شود:را تامین نماید یکه یوده و بوسیله رابطه زیر تعیین می (23)

1ˆ ( )pk n Av



   
 



   
   

 
                                                        )25( 

)ˆاگر )p pk k مقدار ، ازآنجایی کهباشد ( )benr در( )pkاست؛ کاهنده ( 0)c 

)ˆبه همین صورت اگر  خواهد شد. )p pk k  باشدبرقرار، ( 0)c. 

 (وضعیت یکنواختسرمایه  )فزونی سرمایه سرانه خصوصی بر سطح اگر حالت اول

کنندگان مصرف چون بازدهی سرمایه باالتر از نرخ تنزیل موثر است؛، برقرارباشد

 دهند.کاهششوند تا سطح مصرف خود را ترغیب می

( سرمایه سرانه خصوصیبر  وضعیت یکنواختسرمایه اگر حالت دوم)فزونی 

 .شوندب میمصرف سرانه ترغی افزایش درکنندگان به برقرارباشد، مصرف

)ˆموجودی سرمایه در وضعیت یکنواخت چون مقدار  )pk  مثبت و یکه تعیین

)مصرف  شود مقدارمی )benc  .برای هر مقدار بنابراین  نیز مثبت و یکه خواهدبود

( )pk  اگر( )benc c  ،تغییر در ( موید این است که 7رابطه شماره )برقرارباشد

)اگر   .(0kموجودی سرمایه مثبت است) )benc c گاه باشد آن(0k).   در

در هر سطح سرمایه عمومی و شده و ( مسیر زینی تعادلی مشخص9شکل شماره )

 ارد.دخصوصی یک سطح واحد مصرف وجود 
 : تحلیل پویایی مصرف و موجودی سرمایه و مسیر تعادل زینی (9شکل شماره)

 

 

 
 

 
 

 
A 
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)( مکان هندسی9در شکل شماره ) 0)k
t

 


شود و از مبدا مختصات شروع می 

)ˆدر سطح موجودی سرمایه قاعده طالیی )gk رسد و باالخره به حداکثر ممکن می

)مکان هندسی نقاط کند. قطع می Aمحور افقی را در نقطه 0)c
t

 


در  

)ˆشده در سطحسطح موجودی سرمایه قاعده طالیی تعدیل )k   به صورت یک خط

)ان هندسیدر نقاط باالی مک عمودی خواهدبود.  0)k
t

 


نسبت موجودی  

چراکه مصرف سرانه باالتر از آن حدی است که بتواند  ؛یابدسرمایه سرانه کاهش می

موجودی سرمایه را در آن حد حف  نماید و به همین ترتیب در نقاط پایین و زیر 

سرانه مصرف  یابد. مکان هندسی مذکور مقدار موجودی سرمایه سرانه افزایش می

)مکان هندسی در سمت چپنیز  )ben
c c

t
 


افزایش و در سمت راست آن  

 .یابدکاهش می

 جورانتدولت با .وضعیت یکنواخت 4-4-2

وجود خواهدداشت که در آن سطح یکه در حالت دولت فاسد، وضعیت یکنواختی 

خت موجودی سرمایه در وضعیت یکنوا  .ستاده، سرمایه و مصرف مثبت هستند

 شود:( حاصل می22طبق رابطه شماره )

 

2
1ˆ ( )

1
pk n Av



   
 

 

 
 

     
                                    )22( 

برررای هررر مقرردارداده شررده برررای سرررمایه    ،مشررابه بررا حالررت دولررت خیرخررواه 

)خصوصی )pk، اگرˆ( )c c باشد مقدار( 0)k بود قرار خواهدبر: 

ˆ 0

ˆ 0

corr corr

p

corr corr

p

c c k
if

c c k

 




  

 شود:( محاسبه می27طبق رابطه شماره )میزان مصرف در وضعیت دولت فاسد 

 

21 ˆ ˆˆ 1
1 1

corr c

p pc A k n k  

  


  

          

                                  )27( 

ˆ 0

ˆ 0

p p

p p

k k c
if

k k c
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 ایتحلیل مقایسه -5

مندی و به دنبال بهرهی که یت دولتتاثیر وجود ناکارامدی ناشی از فساد در دو وضع

ارائه کاالها و خدمات عمومی به بخش خصوصی در خود ماهیت انحصاری انتفاع از 

استفاده های عمومی است؛ با دولتی که به عنوان خیرخواه اجتماعی ازسرمایه

 است:( بیان شده9کند، در جدول شماره )می
 

 رخواه و فاسد( مقایسه متغیرها در دو دولت خی9جدول شماره)

 ماخذ: محاسبات محقق

 

شرود، مقرادیر بدسرت آمرده بررای      ( مشخص مری 9جدول شماره )ایج چنانچه از نت

باشد. ایرن  متغیرهای مورد بررسی در حالت دولت خیرخواه بیشتر از دولت فاسد می

( نیرز ترسریم شرده کره در آن     2نتیجه به صورت نظری و در قالرب شرکل شرماره )   

ر ایرن  وضعیت تعادلی دولت خیرخواه و طبیعتا میزان موجودی سرمایه و مصررف د 

 دولت فاسد دولت خیرخواه 

y
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 جو باالتر خواهد بود.دولت در هر زمان از دولت رانت
 جومصرف و موجودی سرمایه در دولت خیرخواه و رانت(: مقایسه وضعیت تعادلی 2شکل شماره)

 
 

 سازیکالیبراسیون و شبیه -6

ون یرا الگوهرای   یابی با مدلهای مبتنی بر تخمین رگرسیکردن الگوهای بهینهکالیبره

در تخمرین الگوهرای     باشرند. اقتصاد سنجی دارای تفاوت تحلیلری و عملیراتی مری   

رگرسیونی در فضای اقتصادسنجی با داشتن اطالعات آماری مربروط بره متغیرهرای    

در حقیقرت بررای بررآورد      شروند. زده و تعیرین مری  مدل، پارامترهای الگو تخمرین 

ونزا از مدل تعریرف و مقردار آنهرا برر اسراس      پارامترهای مدل، متغیرها به صورت بر

کرردن  ولری در کرالیبره   . شوندهای مقطع زمانی استفاده میهای زمانی یا دادهسری

الگوهررا بررا اسررتفاده از مقرردار برونررزای پارامترهررای مرردل، هرردف اصررلی تعیررین و  

ل آوردن مسیر بهینه متغیرها خواهدبود.  برای ورود برونزای پارامترها بره مرد  بدست

هرا و آمارهرای منتشرشرده توسرط     چهار روش وجود دارد که شامل استفاده از داده

استفاده از مطالعات تجربی محققین دیگر، برآورد پارامتر مورد نظر برا  مراکز آماری، 

استفاده از روشهای اقتصاد سرنجی یرا سرایر روشرها و در نهایرت ارائره سرناریوهای        

 .(9390)دشتبان،باشدیمختلف برای مقدار پارامتر مورد نظر م

مبتنی بر معادالت و روابط ارائه شده در الگوی نظرری در بخرش قبرل، پارامترهرای     

د جمعیرت و یرا نررخ    کردن شامل نرخ ترجیح زمانی، نرخ رشمورد نیاز برای کالیبره
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وری تولید خواهنردبود.  نررخ تررجیح    رشد نیروی کار، سهم سرمایه در تولید و بهره

.  اسرت زمانی در مطالعات تجربی غالبا مساوی و یا نزدیک به یک درصد انتخاب شده

مقردار عرددی یرک درصرد را انتخرراب و      (9387محمردی) دیرن و  (9390دشرتبان) 

اند.  در این مطالعه نیز مقدار نرخ ترجیح زمرانی برر اسراس روش دوم    استفاده کرده

پارامترها به مدل با استفاده از نتایج مطالعرات محققران دیگرر و بره تبعیرت از       ورود

 شود.های انجام گرفته یک درصد تعیین میاکثریت مدل

 9350نرخ رشد جمعیت از طریق متوسط نرخ رشد جمعیت در دوره زمانی سالهای 

 . شرود ایران تعیین می های اعالم شده توسط بانک مرکزیو بر اساس داده 9388تا 

 50/2آمراری برابرر برا    میرانگین  متوسط نرخ رشد جمعیت بر اساس محاسبه سراده  

در این مطالعه، جامعه آماری عبارت اسرت از آمارهرای    است. درصد انتخاب گردیده

کالن مربوط به تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه فیزیکری بخرش خصوصری،    

شاغل، کره اطالعرات مزبرور بره      موجودی سرمایه فیزیکی بخش دولتی و نیروی کار

 9350-9385در دوره زمرانی   9372صورت سری زمرانی و بره قیمرت ثابرت سرال      

برای تعیین پارامتر مربوط به سهم سرمایه از تولید کرل بایسرتی     باشند.موجود می

تابع تولید برای دوره زمانی مذکور برآورد گردد که متغیرهرای بکاررفتره در بررآورد    

ولید ناخالص داخلی، موجرودی سررمایه فیزیکری و مخرارج دولتری      تشامل این تابع 

 اند.بوده

ارائه شده در رابطه تابع تولید کاپ داگالس  ،برای انتخاب الگو و سادگی تحلیل

جود رگرسیون کاذب از عدم وسازی و پس از اطمینان از ( با اندکی ساده9شماره )

 شد.زیر تخمین زدههای ریشه واحد، به صورت رابطه زمونطریق انجام آ

  1,p py f k G AG k                                                                            )28( 

تخمین کردن سهم عوامل تولید برای کالیبرهاقتصاد ایران فوق برای تابع تولید 

بر اساس مطالعات را نیاز  موردشده کالیبره پارامترهای( 2) جدول شماره  .9شدزده

سازی سناریونهایتا آمارهای رسمی و و  هااستفاده از داده، تخمین ،گرفتهقبلی انجام

 .استارائه کرده

 

 

                                                           

  ( تخمین زده شد.82سرمایه درتولید رابطه شماره ) سهم تعیین برای1 
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 شده اقتصاد ایران (:پارامترهای کالیبره2) شماره دولج

 مقدار عددی معیار کالیبره کردن عالمت اختصاری نام پارامتر

 09/0 (9387مطالعه دین محمدی)  نرخ ترجیح زمانی

 95/0 (9390مطالعه دشتبان)  ایکشش جانشینی بین دوره

 39/0 تخمین تابع و یافته محقق  سهم عامل سرمایه در تابع تولید

 33/9 یافته محققتخمین تابع و  A وری تولیدبهره

v شاخص میزان ناکارآیی وجود فساد 0 سناریوسازی  1v   

 025/0 های رسمیاستفاده از داده n نرخ رشد جمعیت

 

سازی تاثیرات فساد بر اقتصاد و نرخ رشد برای سطوح متفاوت شبیهنتایج 

)لید دولت ناکارآمدی تو )v نتایج با استفاده از  ،عمومی در استفاده از سرمایه

 (3در شکل شماره ) 1افزار متمتیکانرمو  (9محاسباتی ارائه شده در جدول شماره )

 است:آمده

 سازی شده:مقایسه نرخ رشد اقتصاد شبیه (3شکل شماره )

 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
v value

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

growth rate

 
 

جو با یرخواه )منحنی فوقانی(و دولت رانتشکل فوق نرخ رشد را با وجود دولت خ

 .استسازی کردهوجود ناکارآمدی در تولید کاالی عمومی شبیه

 نتیجه -7

شود تا فرآیند انتقال و جویی و وجود فساد در ساختار بخش عمومی باعث میرانت

                                                           
1 Mathematica 

 نرخ رشد

 درجه کارآیی

  ) عدم فساد( 
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تبدیل سرمایه عمومی به کاالها و خدمات عمومی مولد که در تابع تولیدکل به 

در این در حالی است که   شود؛ با انحراف روبرو شود.ده تولید وارد میعنوان نها

تولید نهایی سرمایه در بخش  ،جوییدولت خیرخواه و با فرض عدم وجود رانت

برای دولت و بنابراین رانتی  بودهعمومی با تولید نهایی سرمایه خصوصی برابر 

تاده، موجودی سرمایه میزان سدهد که مینتایج مدل نظری نشان  متصور نیست.

جو کمتر از دولت یکنواخت در دولت رانت یتدر وضعو نرخ رشد خصوصی، مصرف 

کردن پارامترهای مرتبط با مدل بر کالیبرهبا .  (9) جدول شماره خیرخواه است

نرخ رشد اقتصاد با در  مسیر  ،های اقتصاد ایران در مدل رشددادهاساس اطالعات و 

تبدیل سرمایه به کاالها و کارآیی دولت در ف مربوط برای نظرگرفتن مقادیر مختل

 نوع دولت بدست آمد. خدمات عمومی مولد برای هر دو

اگر هیچ نوع ناکارآمدی در تبدیل ( 3بر اساس اطالعات مقداری و شکل شماره )

 باشدسرمایه به کاالی عمومی وجود نداشته 1v  اقتصاد با دولت نرخ رشد در

در مقابل اگر در   بود.خواهد 48/0جو برابر با و دولت رانت 74/0خیرخواه برابر با 

درصد از منابع از بین  90تبدیل سرمایه به کاالی عمومی به طور مثال 

بروند 1/0v  و برای دولت رانت  35/0نرخ رشد برای دولت خیرخواه در حدود

 است. 23/0و ج

جویی که به دنبال حداکثر دولت رانتنتایج به خوبی موید این است که وجود 

است در مقایسه با دولتی که نمودن منافع ناشی از فروش کاالها و خدمات عمومی 

ای عمل می نماید که تولید نهایی سرمایه عمومی در اختیار خیرخواه بوده و به گونه

تری را ایجاد رمایه خصوصی بشود؛ نرخ رشد پایینخود برابر با تولید نهایی س

فارغ از نوع نظام حاکم، در ساختار دولت موجود ناکارآمدی کند.  در عین حال می

در این اقتصاد فاصله نرخ رشد باعث می شود تا یا فساد خرد به عنوان فساد اداری 

 افزایش یابد.به شدت دو نظام 
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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  

 
 


