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چکيده
نهادهاي دموکراتيک قوي و بهبود کيفيت حکمراني دولت ،از طریق تغيير ساختار
مخارج دولت و کاهش رانت دولتي ،ميتواند باعث تسهيل روند تغييرات
تکنولوژي ،افزایش رشد اقتصادي و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد شود؛ بنابراین،
در بررسي رابطهي بين سياستهاي مالي و رشد اقتصادي در الگوهاي رشد درونزا
توجه به اندازه ،نقش و کيفيت حکمراني دولت از اهميّت باالیي برخوردار است .در
این راستا ،هدف این پژوهش ،تحليل تأثير کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت
بر پویایيهاي سرمایه ،مصرف و رشد اقتصادي در چارچوب یک الگوي رشد
درونزا در اقتصاد ایران است؛ بنابراین ،پس از تصریح رفتار پویاي موجودي
سرمایهي سرانه ،توليد سرا نه و مصرف سرانه ،کاليبره کردن و تحليل حساسيت
نسبت به کيفيت حکمراني صورت گرفته است .نتایج این پژوهش ،بيانگر آن است
که افزایش کيفيت حکمراني از طریق اثرگذاري بر ساختار مخارج دولت و کاهش
رانت دولتي ،باعث افزایش ذخيرهي سرمایهي سرانه ،توليد سرانه ،مصرف سرانه و
سطح رفاه در وضعيت یکنواخت شده است.
طبقهبندي O53 ،O43 ،H5 ، B41:JEL

واژههاي کليدي :کيفيت حکمراني ،ترکيب مخارج دولت ،رشد اقتصادي ،ايران.

 استاديار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي ( .نويسندهي مسئول)
)(h_izadkhasti@sbu.ac.ir
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 -5مقدمه
از دههي  ،1968پژوهشگران به دنبال بررسي رابطهي بين سياستهاي مالي و رشد
اقتصادي بودهاند و تا اوايل دههي  ،1908جريان فکري 1مطرح در حوزهي مديريت
بخش دولتي ،پارادايم مديريت دولتي سنتي 2بوده است؛ امّا با آشکار شدن ابعاد منفي
و نقاط ضعف اين جريان فکري منجر به شکلگيري پاردايم مديريت دولتي نوين 3و
خدمات عمومي نوين 4يا حکمراني خوب 1در دههي  1998در حوزهي مديريت بخش
عمومي شده است .در اين جريان فکري ،کارايي و اثربخشي دولت مطرح شده است
و دولت بايد با ايجاد نهادهاي کارآمد ،محيطي مناسب را براي تنظيم روابط اقتصادي
در جامعه فراهم کند؛ بنابراين ،کيفيت حکمراني نيز بهعنوان عامل مهم ديگري است
که بر فرايند رشد و توسعهي اقتصادي اثرگذار است .بنابراين ،از دههي  ،1998به
اندازه ،نقش و کيفيت حکمراني دولت در الگوههاي رشد ،توجه بيشتري شده است.
بر اين اساس ،کيفيت حکمراني و فساد در مديريت منابع عمومي ،بهعنوان دو
عامل به هم پيسوسته ،بر عملکرد اقتصادي اثرگذار هستند؛ بنابراين ،بهبود در ساختار
حکمراني و کنترل فساد ،منجر به جلب اعتماد عمومي به دولت ،کاهش فرار مالياتي،
افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و در نهايت بهبود عملکرد اقتصادي خواهد شد .در
نتيجه ،نهادهاي دموکراتيک قوي و بهبود کيفيت حکمراني دولت ،از طريق اثرگذاري
بر ساختار مخارج دولت ،کاهش رانت دولتي و تسهيل روند تغييرات تکنولوژي،
ميتواند باعث افزايش کارايي ،رشد اقتصادي و بهبود عملکرد اقتصاد شود.
هدف اصلي اين پژوهش ،تحليل تأثير کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت
بر پوياييهاي سرمايه ،مصرف و رشد اقتصادي در چارچوب يک الگوي رشد درونزا
در اقتصاد ايران است .نوآوري اين پژوهش ،تعميم مدل دواراجان و همکاران (،)1996
بر اساس مارتينز و مکناب )2881( 6است که کارايي و ترکيب مخارج دولت به
صورت تابعي از کيفيت حکمراني دولت در تابع توليد وارد شده است.
در ادامه ،در بخش دوم ،به ادبيات پژوهش پرداخته ميشود .در بخش سوم،
مروري بر مطالعات پيشين صورت ميگيرد .در بخش چهام ،الگوي تحقيق طرح شده
1
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است .در بخش پنجم ،تحليل تجربي نتايج در وضعيت يکنواخت انجام شده است .در
بخش ششم ،کاليبره کردن و تحليل حساسيت صورت گرفته است .در نهايت ،به
نتيجهگيري و ارائهي پيشنهادات سياستي پرداخته شده است.
 -2ادبيات تحقيق
 -5-2الگوهاي رشد درونزا

مدلهاي رشد در شش دههي گذشته ،دچار تحوالت فراواني شده است .در الگوهاي
رشد نئوکالسيک ،نرخ رشد اقتصادي ،ثابت و برابر با نرخ رشد پيشرفت تکنولوژي در
نظر گرفته شده است؛ بنابراين ،با توجه به برونزا بودن نرخ پيشرفت تکنولوژي و
فرض بازدهي نزولي عوامل ،نرخ رشد اقتصادي برونزا و ثابت در نظر گرفته
مي شود و مستقل از پارامترهاي ترجيحات ،تابع توليد و رفتار متغيرهاي سياستي
بوده است .سولو )1916( 7رفتار توليد را بر اساس سرمايهي فيزيکي ،نيروي کار و
رشد تکنولوژي تحليل کرده است؛ امّا در الگوي سولو ،رشد تکنولوژي برونزا در نظر
گرفته شده است و همين امر ،باعث شده است که همگرايي رشد درآمد سرانه در
کشورهاي با شرايط مشابه که از نتايج الگوي سولو بوده است ،محقق نشود؛ هرچند
در آن سالها ،انديشمندان ديگري هم بودند که تفاوت در درآمد سرانهي کشورها را
به تفاوت در انباشت سرمايهي فيزيکي نسبت ميدادند و بيان ميکردند که علت
تفاوت در سرمايهي فيزيکي کشورها ،تفاوت در ميزان پسانداز ،ترجيحات افراد و يا
عوامل برونزا ،مانند بهرهوري کل عوامل است (آسموقلو و همکاران.)2881 ،0
بنابراين ،در الگوهاي رشد نئوکالسيکي ،نرخ رشد يکساني براي همهي اقتصادها
حاصل ميشود و توضيح تفاوت نرخهاي رشد بلندمدت بين کشورهاي مخلتف ،بر
اساس اين الگوها امکانپذير نيست.

Solow
Acemoglu et al.

7
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در پاسخ به نواقص الگوي رشد نئوکالسيک ،گروهي از انديشمندان از قبيل
( ،)1962رومر ،)1906( 18لوکاس )1900( 11و بارو )1998( 12الگوهايي طراحي
کردند که در آنها ،رشد يکنواخت بهصورت درونزا تعيين ميشود .در يک گروه از
الگوهاي رشد درونزا ،آثار جانبي 13سرمايهي فيزيکي ،بهعنوان وسيلهي رشد درونزا
معرفي ميشود و تابع توليد سرانه به صورت )  yt  f (k t , ktبيان ميشود که در
آن  f k  0, f k  0است و  ktمتوسط موجودي سرمايه در سطح کل اقتصاد
است؛ بنابراين ،اگر فرض شود که بين سرمايهي فيزيکي جديد و دانش و نوآوري
نسبت ثابتي برقرار باشد  ، A  AKدر اين صورت  ktنه تنها شاخص موجودي
سرمايهي فيزيکي کلي است؛ بلکه موجودي دانش عمومي کل را نيز که هر بنگاه
ميتواند از آن منتفع شود ،اندازهگيري ميکند (رومر.)1906 ،
در گروه ديگر از الگوهاي رشد درونزا ،انباشت سرمايهي انساني 14به مفهوم
مهارتهاي نيروي کار ماهر به عنوان وسيلهي رشد درونزا معرفي ميشود که
ميتوان با صرف منابع الزم ،مهارتهاي نيروي کار را افزايش داد (ارو .)1962 ،لوکاس
( )1900نيز در مقالهاي با عنوان مکانيک توسعهي اقتصادي ،به نقش سرمايهي
انساني در رشد اقتصادي پرداخته است و تابع توليد بهصورت رابطه
 Y  A K  (uhL )در نظر گرفته ميشود که در آن uhL ،کل نيروي کار
است و  uبخشي از زمان نيروي کار (غير از زمان فراغت) که صرف کار کردن ميشود؛
 hمقياس کيفيت متوسط نيروي کار و  Lتعداد نيروي کار است .نهايتاً در گروه سوم،
بر رشد مستمر موجود در ايدههاي جديد توليدي يا رشد ناشي از نوآوري فناورانه،16
تأکيد دارند .با لحاظ کردن حق ثبت براي ايدههاي جديد توليدي به منظور استمرار
آنها ،باعث افزايش دانش توليدي قابل دسترس براي عموم بهعنوان يک محصول
جانبي ميشود و مبناي رشد مستمر قرار ميگيرد .در اين الگوها ،ايدههاي جديد به
عنوان موتور رشد اقتصادي مطرح ميشود.

مؤثر11

9
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رومر ( ،)1998معتقد است که ايدهها -در سطح فنآوري -به خاطر غير رقابتي
بودن ،17با اغلب کاالها در اقتصاد متفاوتند؛ بنابراين ،استفادهي يک فرد از يک ايده،
مانع از استفادهي همزمان افراد ديگر نميشود .اين نوع ايدهها ،باعث ارتباط محکم
بين مدل هاي رشد مبتني بر ايده و بازدهي فزاينده نسبت به مقياس ميشود
(گراسمن و هلپمن.)1994 ،10
بارو ،)1998( 19بارو و ساالي -مارتين )1992( 28و پاليووس و يپ )1991( 21به
تحليل نقش دولت و سياستهاي مالي در الگوهاي رشد پرداختهاند؛ هرچند ،در اين
مدلها به تحليل اثرات ترکيب مخارج دولت بر رشد پرداخته نشده است .دواراجان
و همکاران ،)1996( 22به تحليل اثرات تغيير در ترکيب مخارج دولت بر فرايند رشد
اقتصادي پرداختهاند .از طرف ديگر ،تا اوايل دههي  ،1908جريان فکري 23مطرح در
حوزهي مديريت بخش دولتي ،پارادايم مديريت دولتي سنتي 24بوده است؛ امّا با
آشکار شدن ابعاد منفي و نقاط ضعف اين جريان فکري منجر به شکلگيري پاردايم
مديريت دولتي نوين 21و خدمات عمومي نوين 26يا حکمراني خوب 27در دههي
 1998در حوزهي مديريت بخش عمومي شده است .در اين جريان فکري ،کارايي و
اثربخشي دولت مطرح شده است و دولت بايد با ايجاد نهادهاي کارآمد ،محيط مناسب
براي تنظيم روابط اقتصادي در جامعه را فراهم کند؛ بنابراين ،کيفيت حکمراني نيز
به عنوان عامل مهم ديگري است که بر فرايند رشد و توسعه اقتصادي اثرگذار است.
آسموقلو و ورديير )2888( 20مصاديق شکست دولت مانند فساد و رانتجويي را
نتيجهي استفادهي نادرست از منابع عمومي براي به دست آوردن منافع شخصي
ميدانند.
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 -2-2نهادها ،نظام سياسي و نقش دولت بر رشد اقتصادي

با مطرح شدن الگوهاي رشد درونزا ،علت تفاوت در درآمد سرانهي کشورها
توجيهپذيرتر شد؛ امّا همچنان اشکاالتي در آنها وجود داشت؛ بهعنوان مثال ،رومر
( )1906معتقد بود که اگر منابع بيشتري در يک کشور صرف نوآوري شود ،درآمد
آن کشور افزايش مييابد؛ امّا چرايي آن را توضيح نميدهد؛ بنابراين ،توجه
انديشمندان به سمت نقش نهادها در الگوهاي رشد جلب شده است .نورث)1973( 29
با رد اين نظر که عواملي مانند انباشت سرمايهي فيزيکي ،انباشت سرمايهي انساني،
نوآوري و مقياس اقتصادي ،عامل رشد اقتصادي کشورها است؛ نهادها را به عنوان
عامل رشد معرفي ميکند (آسموقلو و همکاران.)2881 ،
بر اين اساس ،تا اواخر دههي  ،1998عوامل اقتصادي ،از قبيل سرمايهي
فيزيکي ،سرمايهي انساني و بهرهوري را به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي
کشورها در ادبيات مربوط به الگوهاي رشد مطرح ميشدند؛ امّااين الگوها ،نتوانستند
علت تفاوت درآمد سرانهي کشورها را بهطور کامل توضيح دهند و منجر به پيدايش
نظريههاي جديدي در ادبيات رشد شد که در آنها ،رشد اقتصادي را محدود به
عوامل اقتصادي نميدانستند .از جملهي اين نظريهها ،اقتصاد نهادگراي جديد 38است
که عامل نهادي را وارد تحليلهاي اقتصادي رشد کردند .بر اساس اين نظريه ،عوامل
نهادي از قبيل نظام سياسي ،رفتار حاکمان ،سياستهاي عمومي ،کنترل فساد و
فرهنگ و مذهب بهعنوان عوامل مهمي هستند که منجر به تفاوت در عملکرد
اقتصادي کشورها ميشوند .بر اساس اين رويکرد ،نهادها شکلدهندهي محيط
اقتصادي کشورها است.
گام هاي اساسي در راستاي نقش نهادها بر رشد اقتصادي کشورها ،در دههي
 1998برداشته شده است؛ بهطوريکه اعطاي جايزهي نوبل در سال  1992به کوز31
و در سال  1993به نورث ،سبب توجه بيشتر محافل آکادميک به نقش نهادها در
رشد اقتصادي کشورها شده است .نورث و همکاران ( )2889معتقدند که اگر هدف
نظام دموکراتيک حاکم بر جامعه ،پاسخگويي به عاليق شهروندان و کاهش فساد
سياسي در نظر گرفته شود ،براي دستيابي به آن نيازمند چيزي بيش از انتخابات
است .آن ها معتقدند که دموکراسي نيازمند نهادهاي سياسي رسمي دموکراتيک
29
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است؛ به عبارت ديگر ،تمام افراد جامعه بتوانند در ايجاد يک سازمان سياسي و
اقتصادي پويا ايفاي نقش کنند و اين امر مختص به نخبگان نيست؛ همچنين،
دموکراسي ،نيازمند مطبوعا ت آزاد است تا دسترسي آزاد به اطالعات فراهم شود
(نورث و همکاران .)2889 b ،بر اين اساس ،نورث و همکاران ،معتقدند که توسعهي
سياسي و اقتصادي ،بايد با هم همراهي داشته باشند .در نهايت نورث و همکاران ،به
اين نکته ميپردازند که تنها در سايهي نظم دموکراتيک است که نهادهايي شکل
ميگيرند که براي حفظ دموکراسي و حقوق مالکيت ضروري است تا در سايهي آنها
رشد اقتصادي پايدار ايجاد شود؛ بنابراين ،از دههي  1998به موازات گسترش اقتصاد
کالن ،در راستاي توجه به نقش نهادها در رشد اقتصادي ،به اندازه و نقش دولت در
الگوهاي رشد توجه بيشتري شده است و سهم دولت در اقتصاد و تأثير مداخلههاي
دولت بر روند رشد اقتصادي نيز افزايش يافته است.
بر اين اساس ،بارو ( )1998تابع توليدي را بهصورت رابطهي  y  Ak  g 1در
نظر ميگيرد که در آن ،توليد سرانهي  ، yتابعي از سرمايهي سرانهي  kو مخارج
سرانهي دولت  gتعريف ميشود .در اين الگوها ،آثار جانبي افزايش مخارج دولت بر
رشد اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .از طرف ديگر ،جريان فکري
مطرح در حوزهي مديريت بخش دولتي اوايل دههي  ،1908پارادايم مديريت دولتي
سنتي بوده است؛ امّا با آشکار شدن ابعاد منفي و نقاط ضعف اين جريان فکري در
تحقق رفاه اجتماعي و عدالت منجر به شکلگيري پارايم خدمات عمومي نوين يا
حکمراني خوب در دههي  1998شده است؛ بنابراين ،در جريان فکري حکمراني
خوب ،کارايي و اثربخشي دولت مطرح ميشود و دولت بايد با ايجاد نهادهاي کارآمد
محيط مناسب براي تنظيم روابط اقتصادي در جامعه را فراهم کند .تدارک اين
نهادها ،اغلب تحت عنوان حکمراني خوب مطرح ميشود.
بر اساس گزارش کميسيون حکمراني جهاني 32در سال  ،1991حکمراني خوب
مجموعهاي از روشهاي فردي ،نهادي ،عمومي و خصوصي است که امور مشترک
مردم را اداره ميکند و به وسيلهي فرايندي پيوسته ،منافع متضاد را همساز و اقدام
همکاريجويانه اتخاذ ميشود؛ بنابراين ،حکمراني خوب ،شامل نهادهاي رسمي و
نظامهايي است که براي تضمين رعايت قانون قدرت پيدا کردهاند .کافمن ،کري و
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زويدو لوباتن )1999( 33حکمراني خوب را به چگونگي رفتار نهادها و آداب و رسوم
رسمي و غير رسمي نسبت ميدهند که بيانگر ظرفيت و توانايي دولت در ادارهي
کارآمد منابع ،احترام به شهروندان و نهادهايي است که تعامالت اقتصادي و اجتماعي
ميان آنها حکمفرما باشد.
بانک جهاني ( )2881حکمراني را شيوهي استفاده از قدرت در مديريت منابع
اقتصادي و اجتماعي براي دستيابي به توسعهي پايدار تعريف ميکند (لطيف،34
 .)1991بر اساس اين تعريف ،کشورها بايد به بهبود سازوکارهاي تخصيص منابع،
فرايندهاي تدوين ،انتخاب و اجراي خطمشيها و روابط بين شهروندان و حکومت
بپردازند؛ بنابراين ،بانک جهاني ،سه جنبهي متمايز را مطرح کرده است -1 :شکل
رژيم سياسي؛  -2فرايند اعمال اقتدار در مديريت منابع اقتصادي و اجتماعي بهمنظور
توسعه؛  -3ظرفيت حکومت براي طراحي و اجراي خطمشيها و وظايف اجرايي .در
نهايت ،بانک جهاني ،حکمراني خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و
پاسخگويي31؛ ثبات سياسي و عدم خشونت36؛ کارايي دولت37؛ کيفيت مقرارات،30
حاکميت قانون 39و کنترل فساد 48تعريف کرده است.
بنابراين ،در حکمراني خوب ،بين سه رکن دولت ،جامعهي مدني و بخش
خصوصي ،ارتباط نزديکي وجود دارد و اين ارتباط ،زمينهي بهبود عملکرد اقتصادي
از قبيل رشد و توسعهي اقتصادي و بهبود عملکرد نظام مالياتي را فراهم ميکند.
همزمان با حکمراني دولت در اقتصاد و مديريت بر منابع عمومي ،اين خطر وجود
دارد که منابع موجود به سمت منافع شخصي سوق پيدا کند .در نتيجه ،عوامل
سيستماتيکي از قبيل کنترلهاي دروني ناکافي ،شفافيت محدود ،مديريت و نظارت
ضعيف و پاسخگويي بيروني ضعيف که در ارتباط با نحوهي حکمراني دولت است،
باعث افزايش وقوع فساد در حوزهي مديريت مالي عمومي ميشود.
بنابراين ،پديدهي فساد ،عالوه بر اينکه باعث انحراف منابع عمومي از اهداف
عمومي مي شود ،باعث ايجاد اختالل در تعامالت بين مقامات دولتي با اشخاص
33
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حقيقي و حقوقي در بخش خصوصي نيز خواهد شد و بر کانالهاي درآمدي دولت
اثرگذار خواهد بود؛ بنابراين ،فساد به عنوان يک پديدهي چند بُعدي بر عملکرد
اقتصادي اثرگذار است و خود نيز تحت تأثير عملکرد اقتصادي قرار ميگيرد .در
نهايت ،سطح فساد از دو طريق باعث کاهش سطح درآمدهاي کسب شده از طريق
مالياتستاني ميشود :الف -از طريق کاهش ظرفيت مالياتي؛ ب -از طريق کاهش
ميزان مالياتهاي جمعآوري شده از سطح بالقوهي آنها .افزايش سطح فساد در
جامعه ،نگرش مردم نسبت به فعاليتهاي دولت را عوض ميکند و با تخريب اطمينان
مردم به مراجع دولتي و ايجاد انگيزهي فرار مالياتي ،باعث خواهد شد تا انگيزهي
آنها براي پرداخت ماليات کاهش يابد .همچنين ،افزايش سطح فساد بهويژه در
کشورهاي در حال توسعه ،باعث افزايش سهم فعاليتهاي اقتصاد زيرزميني و
فعاليتهاي قاچاق خواهد شد و از طريق کاهش سهم اقتصاد رسمي ،ظرفيت مالياتي
را در اقتصاد کاهش ميدهد و هزينهي فصول مالياتها افزايش خواهد يافت.
در سالهاي اخير ،مطالعات زيادي در زمينهي اثر نهادها بر عملکرد اقتصادي
صورت گرفته است .در بسياري از آنها ،اثر کيفيت نهادي ،حقوق مالکيت و برابري
حقوقي بر رشد رشد اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته است (لي و کيم.)2889 ،41
در زمينهي حکمراني خوب و رشد اقتصادي نيز پژوهشهاي فراواني در داخل و خارج
انجام شده است که از آن جمله ميتوان به (کورتز و اسکرانک ،)2887 ،42نومن و
همکاران )2812( 43اشاره کرد.
در برخي از مطالعات ديگر ،تأثير حکمراني بر عملکرد نظام مالياتي بررسي شده
است .در اين راستا ،بوسيدي و حامد ،)2811( 44تأثير حکمراني را پرخاشگري
مالياتي 41در کشور تونس بررسي کرده و به اين نتيجه رسيدهاند که در سطح
گسترده ،مالکيت و مديريت شرکتها اثرات معناداري بر پرخاشگري مالياتي دارند.
همچنين ،بهبود حکمراني باعث کاهش پرخاشگري مالياتي شده است .بيرد و
استيفان ( ،)2811به رابطهي معکوس بين حکمراني خوب و اجتناب مالياتي رسيده
است .يگنو ،)2817( 46نيز رابطهي بين سياست مالي ،نهادها و رشد اقتصادي در
41
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کشورهاي منتخب را بررسي کرده و معتقد است که توسعهي نهادي اثر مثبت بر
رشد اقتصادي خواهد داشت.
 -9مروري بر پيشينهي پژوهش
مطالعات خارجي

تانزي و داوودي ،)2888( 47با استفاده از روش دادههاي تابلويي و دادههاي آماري
 98کشور توسعه يافته و در حال توسعه ،در دورهي زماني  1908تا  1997به بررسي
اثر فساد بر رشد اقتصادي و تأمين مالي عمومي پرداختهاند .نتايج حاصل از پژوهش
آنان بيانگر اين است که فساد ،تأثير منفي و معناداري بر کل درآمدهاي مالياتي
دولت داشته است.
کناک )2883( 40به بررسي رابطهي بين دموکراسي ،حکمراني و رشد اقتصادي
در مطالعه بين کشوري در دورهي ( )1968-1998با استفاده از تابع توليد
 Y  AK i H i1پرداخته است که در آن (حکمراني و دموکراسي)  . A  fنتايج
حاصل از آن ،بيانگر اين است که بين درجهي دموکراسي و کيفيت حکمراني ،رابطهي
مثبت وجود دارد؛ بنابراين ،نهادهاي دموکراتيک قويتر از طريق اثرگذاري بر
حکمراني ،کاهش فساد و تسهيل روند تغييرات تکنولوژي باعث افزايش رشد اقتصادي
ميشود.
فان ،)2886( 49با تمرکز بر رابطهي بين فساد و نرخ مالياتي ،ادعا ميکند که
حاکماني که به دنبال منافع شخصي خود هستند ،براي آنکه فساد کارکنان سبب
کاهش منافع آن ها نشود ،از طريق يک نظام انگيزشي دستمزد و نظارت سعي
ميکنند بيشترين رانت را به دست آورند .بنابراين ،تالش براي کاهش اثر فساد بر
کسب منافع حاکمان ،سبب مي شود تا نرخ ماليات باالتر از نرخ ماليات بهينه وضع
شود؛ به عبارت ديگر ،فساد سبب افزايش نرخهاي ماليات خواهد شد.
گاپتا ( ،)2887عملکرد درآمدي مجموعهاي از کشورهاي در حال توسعه در 21
سال گذشته را بررسي کرده است .نتايج حاصل از پژوهش وي ،بيانگر اين است که
برخي از عوامل ساختاري ،از قبيل توليد ناخالص داخلي سرانه ،سهم کشاورزي در
توليد ناخالص داخلي و باز بودن اقتصاد از لحاظ آماري ،اثرات تعيينکنندهاي بر
47
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عملکرد درآمدي داشته است؛ همچنين ،نتايج بيانگر اثرگذار بودن کمکهاي خارجي،
بدهي خارجي و متغيرهاي نهادي از قبيل فساد و ثبات سياسي بر درآمد مالياتي
است.
اعجاز و احمد ( ،)2818اثر متغيرهاي نهادي و ساختاري را بر درآمدهاي مالياتي
 21کشور در حال توسعه ،در دورهي زماني  1998تا  2881بررسي کردهاند .نتايج
پژوهش آنان بيانگر اين است که حکمراني خوب ،درآمد سرانه ،اندازه بخش صنعت
و باز بودن اقتصاد اثر مثبت و فساد ،تورم و اندازه بخش کشاورزي اثر منفي بر
درآمدهاي مالياتي دولت دارند.
قاني ( ،)2811به بررسي عملکرد مالياتي  24کشور با درآمد متوسط در دورهي
زماني  1996تا  2881پرداخته است .نتايج حاصل از پژوهش وي  ،بيانگر اثرگذار
بودن حکمراني خوب ،بهخصوص شاخص حاکميت قانون و کنترل فساد بر درآمدهاي
مالياتي دولت است .موتاسکو ،)2811( 18به بررسي عوامل اثرگذار بر درآمدهاي
مالياتي  123کشور در دورهي  1996تا  2818پرداخته است .نتايج حاصل از آن،
بيانگر اين است که درآمد سرانه ،اندازهي بخش صنعت ،تراز تجاري ،هزينههاي
مصرفي دولت و اثربخشي دولت اثر مثبت بر درآمدهاي مالياتي دولت دارند.
بوسيدي و حامد ( ،) 2811به برررسي تأثير حکمراني بر پرخاشگري مالياتي11
در کشور تونس در دورهي زماني  2886تا  2812پرداختهاند .نتايج حاصل از پژوهش
آنان ،بيانگر اين است که در سطح گسترده ،مالکيت و مديريت شرکتها اثرات
معناداري بر پرخاشگري مالياتي دارند همچنين ،بهبود حکمراني باعث کاهش
پرخاشگري مالياتي شده است.
بيرد و استيفان ( ،)2811در مقالهاي با عنوان «حکمراني و مالياتها با استفاده
از رگرسيون گسسته» ،به بررسي رابطهي بين حکمراني خوب و اجتناب مالياتي
پرداختهاند .نتايج حاصل از آنان ،تأييدکنندهي رابطهي معکوس بين حکمراني خوب
و اجتناب مالياتي است.
يگنو ( ،)2817به بررسي رابطهي بين سياست مالي ،نهادها و رشد اقتصادي در
کشورهاي منتخب پرداخته است .نتايج حاصل از پزوهش وي ،بيانگر اثر نهادها بر
توسعهي اقتصادي بوده است.
Mutascu
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مطالعات داخلي

کميجاني و سالطين ( ،)1307به بررسي تأثير حکمراني خوب بر رشد اقتصادي دو
گروه از کشورهاي منتخب  OECDو  OPECبا استفاده از روش دادههاي پانل در
دوره ( )1996-2887پرداختهاند .نتايج حاصل از پژوهش آنان بيانگر اين است که
ارتباط مثبت و معناداري بين هر دو گروه از کشورها وجود دارد؛ همچنين ،شاخص
ثبات سياسي در گروه کشورهاي  OPECو شاخص کنترل فساد در گروه کشورهاي
 OECDداراي بيشترين اثر بر نرخ رشد اقتصادي بوده است.
مبارک و آذرپيوند ( )1300در مقالهاي به بررسي شاخصهاي حکمراني خوب از
منظر اسالم و تأثير آن بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب اسالمي با استفاده از
روش دادههاي تابلويي در دوره ( )1908-2881پرداختهاند .نتايج حاصل از پژوهش
آنان ،بيانگر اين است که ميزان اثرگذاري عوامل نهادي و حکمراني در کشورهاي
ايران ،مصر ،ترکيه و اندونزي نسبت به کشورهاي اسالمي ديگر کمتر بوده است.
کميجاني و سالطين ( ،)1309به بررسي تأثير کيفيت حکمراني بر رشد اقتصادي
در ايران و کشورهاي ترکيه و پاکستان با استفاده از روش دادههابي پانل در دورهي
( )1996-2887پرداختهاند .نتايج بهدست آمده از اين پژوهش ،بيانگر اين است که
شاخص حکمراني در هرسه کشور ،اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي داشته
است.
رضايي ( ،)1309با استفاده از روش دادههاي تابلويي ،به بررسي اثر فساد مالي
بر درآمدهاي مالياتي دولت در  27کشور در حال توسعه ،در دورهي زماني  2882تا
 2886پرداخته است .نتايج حاصل از آن بيانگر اين است که بين شاخص درک فساد
و کنترل فساد با نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي رابطهي مثبت
وجود دارد.
رحماني ،فالحي ،رضايي و سبزرو ( ،)1398در مقالهاي با عنوان «پذيرش عمومي
ماليات ،فساد و دموکراسي :يک مطالعه بين کشوري» به بررسي رابطهي بين
دموکراسي و فساد با پذيرش عمومي ماليات پرداختهاند .نتايج حاصل از اين پژوهش،
بيانگر اين است که فساد نسبت به دموکراسي ،نقش بيشتري در پذيرش يا عدم
پذيرش عمومي ماليات دارد.
کريمي پتانالر و بابازاده ( ،)1398به بررسي رابطهي بين فساد مالي با درآمدهاي
مالياتي و مخارج دولت در  31کشور منتخب در حال توسعه پرداختهاند .نتايج حاصل
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از پژوهش آنان بيانگر اين است که افزايش فساد مالي ،باعث کاهش سهم درآمدهاي
مالياتي در توليد ناخالص داخلي شده است.
رضايي ،رضايي و شهبازي ( ،)1398به بررسي اثرات انگيزههاي رانتجويانه بر
درآمدهاي مالياتي در ايران با استفاده از روش رگرشيوني تعميميافته پرداختهاند.
نتايج حاصل از اين پژوهش ،بيانگر اين است که کاهش رانتجويي ،افزايش درآمد
سرانه ،کاهش سهم کشاورزي در توليد ناخالص داخلي ،بازتر شدن اقتصاد ،کاهش
نرخ تورم و افزايش درآمدهاي نفتي ،باعث افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد
ناخالص داخلي شده است.
سالطين ،اسالمبولچي ويوسفيزاده فرد ( ،)1393با استفاده از روش دادههاي
تابلويي در گروه کشورهاي منتخب با درآمد متوسط در دورهي  2888تا  2818به
بررسي رابطهي بين کيفيت حکمراني خوب بر درآمدهاي مالياتي پرداختهاند .نتايج
حاصل از اين پژوهش ،بيانگر اين است که کيفيت حکمراني خوب اثر مثبت معناداري
بر نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي داشته است.
شاکري ،جعفري صميمي و کريمي موغاري ( ،)1394به بررسي رابطهي بين
متغيرهاي نهادي و رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پرداختهاند.
نتايج حاصل از بهکارگيري روش دادههاي تابلويي در دورهي ( )2882-2818بيانگر
رابطهي مثبت بين کيفيت نهادي و رشد اقتصادي است.
سپهردوست ،رجبي و باروتي ( ،)1394با استفاده از روش گشتاور تعميميافته
( )GMMبه بررسي رابطهي بين حکمراني خوب و عملکرد درآمدي نظام مالياتي در
کشورهاي منتخب در حال توسعه در دورهي  2882تا  2813پرداختهاند .نتايج
حاصل از اين پژوهش ،بيانگر اين است که متوسط شاخص کل حکمراني خوب ،اثر
مثبت و معناداري بر درآمدهاي مالياتي کشورهاي منتخب داشته است.
ايزدخواستي ( ،)1391به تحليل تأثير فساد و کيفيت حکمراني بر عملکرد نظام
مالياتي در کشورهاي منتخب در حال توسعه پرداخته است .نتايج حاصل از
بهکارگيري روش دادههاي تابلويي پويا در دورهي  2882تا  2814بيانگر اين است
که با افزايش شاخص حکمراني خوب و شاخص درک فساد ،عملکرد درآمدهاي
مالياتي بهبود يافته است.
زايندهروي و همکاران ( ،)1396به بررسي تأثير شاخصهاي حکمراني خوب بر
توزيع درآمد در کشورهاي منتخب جنوب غربي آسيا پرداختهاند .نتايج حاصل از
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بهکارگيري روشدادههاي تابلويي در دورهي  1999تا  2813بيانگر اين است که
شاخص کيفيت حکمراني ،باعث کاهش نابرابري درآمد شده است.
شباهت اين پژوهش با مطالعات انجام شده ،بررسي کيفيت حکمراني بر عملکرد
اقتصادي و بهطور خاص رشد اقتصادي است .تفاوت آن نيز به روش پژوهش و تعميم
الگوهاي رشد درونزا مربوط ميشود که بر اين اساس با تعميم الگوهاي رشد درونزا
به تحليل نقش کيفيت نهادي و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادي پرداخته شده
است.
 -4الگوي پژوهش
به منظور بررسي رابطهي بين ترکيب مخارج دولت و رشد اقتصادي از مدل دواراجان
و همکاران ( )1996استفاده شده است که در آن اجزاء مخارج دولت را در الگوهاي
رشد درون زا وارد کرده است .تابع توليد اکيداً مقعر بوده و شرايط اينادا 12در مورد
آن برقرار است و بهصورت زير تعريف ميشود:13
( )1
y Vk  g 1 g 2
که در آن   ,  ,   0هستند .پارامتر  کشش توليد سرانه نسبت به ذخيرهي
سرمايهي سرانهي بخش خصوصي ،پارامتر  کشش توليد سرانه نسبت به مخارج
سرمايهاي سرانه دولت و پارامتر  کشش توليد نسبت به مخارج جاري سرانه دولت
است .متغير  g 1مخارج سرمايهاي سرانه ،متغير  g 2مخارج جاري سرانه دولت و k
ذخيرهي سرمايهي سرانهي خصوصي است .متغير  Vکارايي است .به پيروي از مارتينز
و مکناب ( )2881با وارد کردن کارايي به صورت تابعي از کيفيت حکمراني دولت
در تابع توليد ،الگوي دواراجان و همکاران تعميم داده شده است؛ بنابراين ،تابع توليد
به صورت تابعي از ذخيرهي سرمايهي خصوصي سرانه ،مخارج جاري سرانه ،مخارج
سرمايهاي سرانه دولت و کارايي در نظر گرفته ميشود که کارايي تابعي از کيفيت
حکمراني دولت است .ارتباط بين کارايي و کيفيت حکمراني بهصورت رابطهي
 V  A .در نظر گرفته ميشود که در آن  Aضريب تکنولوژي و  شاخص
کيفيت حکمراني است .بر اين اساس ،نهادهاي دموکراتيک قويتر و بهبود کيفيت
52

Inada condition
 13دواراجان و همکاران ( )1996تابع توليد را به فرم  CESدر نظر گرفتهاند ،اما در اين تحقيق تابع توليد به
فرم کاب داگالس در نظر گرفته شده است.

تحليل تأثير کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران149  ... :

حکم راني ،از طريق اثرگذاري بر کاهش فساد و تسهيل روند تغييرات تکنولوژي
ميتواند باعث افزايش توليد و رشد اقتصادي شود .با اين فرض که بودجهي دولت
در تعادل باشد ،خواهيم داشت:
()2
tr   .y  oil  g 1  g 2  g
که در آن tr ،کل درآمد سرانهي دولت oil ،درآمدهاي نفتي سرانه که در بودجه
دولت وارد ميشود  ،نرخ ماليات بر توليد سرانه y ،توليد سرانه و  gکل مخارج
سرانه دولت است .فرض ميشود نسبتي از کل مخارج سرانهي دولت ( ) که صرف
مخارج سرمايهاي سرانه دولت )  ( g 1ميشود ،به کيفيت حکمراني دولت بستگي دارد
)  .    (در نتيجه ،مخارج سرمايهاي سرانهي دولت ،بر اساس رابطهي
 g 1   ( ).gو مخارج جاري سرانه دولت بر اساس رابطهي g 2  (1   ( )).g
تعريف ميشوند و  0    1است و    0در نظر گرفته ميشود؛ به اين معنا که
با افزايش کيفيت حکمراني ،سهم مخارج سرمايهاي سرانهي دولت نيز از کل مخارج
سرانه دولت افزايش يابد.
رفاه خانوار جمع تنزيل شده مطلوبيتهاي آني )  u (ctاست .تابع مطلوبيت آني
تابعي غير منفي ،اکيداً مقعر 14و فزاينده نسبت به مصرف سرانه خانوار است؛ بنابراين،
خانوار نماينده بهدنبال حداکثر کردن مطلوبيت دوران زندگي خود با توجه به
محدوديت بودجهاي يا متغير وضعيت 11است .بنابراين:
u  0,u   0

()3



max W=  u (ct )e   t ,
0

s .t : k t  (1   ) yt  nk t   k t  ct

که در آن  c tمصرف سرانهي خانوار 16و  نرخ رجحان زماني است و بيانگر ارزش
بيشتر مصرف در زمان حال نسبت به زمان آينده براي مصرفکننده است .محدوديت
14

فرض شده تابع مطلوبيت 𝑢 ،اکيداً مقعر است به طوري کهuc  0, ucc  0 :

 11در اين الگو

kt

متغير وضعيت ( )State Variableاست .با انتخاب متغير کنترل ،به الگوي معيني از

متغير وضعيت منتهي ميشود .بنابراين مسير متغير وضعيت به متغيرهاي کنترل بستگي دارد.
 16مصرف متغيرکنترل ( )Control Variableاست .متغير کنترل ابزار تأثيرگذاري بر سيستم يا در يک
الگو هستند و با انتخاب بهينه آنها به عنوان ايزارهاي بهينهيابي ،مسير وضعيت بهينه حاصل ميشود .نظريه
کنترل بهينه به عنوان يکي از روشهاي حل مسأله بهينهيابي پويا ،به دنبال تعيين مسير زماني بهينه براي
متغيرهاي کنترل است .با تعيين مسير بهينه براي متغيرهاي کنترل ،مسير بهينه متغير وضعيت نيز مشخص
ميشود.
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بودجهي خانوار ،بيانگر اين است که افراد در طول زمان درآمد قابل تصرف خود را
مصرف يا پسانداز ميکنند و پسانداز خانوار نيز تبديل به سرمايهگذاري ميشودn .
نرخ رشد جمعيت و  نرخ استهالک سرمايه خصوصي است؛ بنابراين ،در يک اقتصاد
بسته ،نرخ تغيير ذخيرهي سرمايهي سرانه خصوصي ،بهعنوان متغير وضعيت در طول
زمان -ميزان پسانداز سرانه -برابر تفاوت درآمد قابل تصرف سرانه و مصرف جاري
سرانه است .با جايگذاري روابط تعريف شده ،براي مخارج جاري سرانه و عمراني
سرانهي دولت در تابع توليد در رابطهي ( )1و سپس جايگذاري آن در محدوديت
بودجه خانوار در رابطه ( ،)2-3خواهيم داشت:
k t  (1   )Vk  (.g)  ((1   ) g)  nk t   k t  ct

() 4
در ادامه ،تابع مطلوبيت با کشش جانشيني ثابت و به فرم زير در نظر گرفته ميشود:
( )1

c 1
1

u (c) 

که در آن  ضريب ريسکگريزي نسبي ثابت يا کشش مطلوبيت نهايي مصرف
است و برابر است با ) . u (c).c u (cبه عبارت ديگر ،منفي معکوس کشش
مطلوبيت نهايي مصرف برابر کشش جانشيني مصرف است.
 -5-4شرایط بهينهسازي

تابع هاميلتوني ،17در شکل ارزش حال آن بهصورت زير تشکيل ميشود:
(H  u (ct )e   t  {(1  )Vk  ( .g) ((1  ) g)  n kt   k t  ct } )6

که در آن  t  t e  tارزش نهايي يک واحد اضافي سرمايه در زمان  tاست که
بر اساس زمان صفر محاسبه شده است 𝜆𝑡 .متغير هم وضعيت( 10کمکي) در زمان 𝑡
𝑡 است و بيانگر ارزش نهايي مطلوبيت يک واحد سرمايه بيشتر است .با
مشتقگيري از تابع هاميلتوني نسبت به مصرف سرانه و انباشت سرمايهي سرانه،
شرايط مرتبهي اول ) (FOCبه ترتيب به صورت روابط زير حاصل ميشوند:
() 7
H c  u (ct ) e t  t  0
57

Hamiltonian function
 10به ضريب الگرانژ متغيير هم وضعيت (  )Co-State Variableگقته ميشود و بيانگر اين است که اگر
مقدار محدوديت تغيير کند ،مقدار مطلوب تابع هدف به اندازه ضريب الگرانژ تغيير خواهد کرد .در مفهوم
اقتصادي ،ضريب الگرانژ بيانگر تغيير در مطلوبيت کل به ازاي يک واحد تغيير در درآمد است.

تحليل تأثير کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران111  ... :

t
( )0
t
شرط تراگردي 19يا شرط کرانه پاياني ،به منظور رد بازي پونزي (𝑁𝑃𝐺) 68به
H k  (1   )V  k ( 1) ( )  (1   ) g (   )  n    

صورت  lim k t t eρt  0در نظر گرفته ميشود .61با لگاريتمگيري از رابطهي ()7
t 

و سپس مشتقگيري از آن ،نسبت به  tو جايگذاري آن در رابطهي ( )0و سادهسازي،
نرخ رشد مصرف بلندمدت که مرتبط با رشد اقتصادي پايا است؛ بهصورت رابطهي
زير حاصل ميشود:
()9

ct
1
 (1   ) V  k ( 1)  (1   ) g (   )  n    
ct 



اين معادلهي ديفرانسيلي ،شرط الزمي است که در زمان پيوسته بايد در مسير
بهينه برقرار باشد و بيانگر نرخ رشد مصرف يا نرخ رشد اقتصادي در وضعيت پايا يا
يکنواخت است .در اين رابطه  V  A .کارايي است و به صورت تابعي از A
ضريب تکنولوژي و  شاخص کيفيت حکمراني در نظر گرفته شده است.
 -2-4کيفيت حکمراني ،ساختار مخارج و رشد اقتصادي

بر اساس معادلهي ديفرانسيلي رشد در رابطهي ( ،)9رشد اقتصادي پايا به صورت
تابعي از کيفيت حکم راني و نسبت مخارج جاري سرانه به کل مخارج سرانه دولت
است:
()18

c
)  f (V, 
c



که در آن  V  Aکارايي است و به صورت تابعي از  Aضريب تکنولوژي و 

شاخص کيفيت حکمراني در نظر گرفته شده است؛همچنين  ،نسبتي از کل
مخارج دولت است که صرف مخارج سرمايهاي ميشود و به کيفيت حکمراني دولت
بستگي دارد )  .    (با مشتقگيري از رابطهي ( )18نسبت به کيفيت حکمراني،
اثرات تغيير کيفيت حکمراني بر تغيير رشد اقتصادي ،بهصورت رابطهي زير حاصل
ميشود:

59

Transversality Condition
)Non-Ponzi Game (NPG
 61در مسائل کنترل بهينه ،اگر نقطه پاياني برنامه معين نشده باشد ،در جواب بهينه براي مشخص کردن
کامل مسير جواب ،يک شرط نهايي مربوط به نقطه پاياني وجود دارد که به طور قاطع مسير بهينه را از ساير
مسيرهاي مجاز متمايز ميکند .اين شرط نهايي به شرط تراگردي معروف است.
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d  d  dV d  d 




d dV d d  d

()11

عبارت اول سمت راست اين رابطه ،اثر رشد کيفيت حکمراني از طريق افزايش کارايي
است .عبارت دوم سمت راست اين رابطه نيز ،بيانگر اثر رشد کيفيت حکمراني از
طريق ترکيب مخارج دولت است .به ترتيب با مشتقگيري از معادله ديفرانسيلي رشد
در رابطهي ( ،)9نسبت به کيفيت حکمراني و نسبتي از کل مخارج سرانهي دولت
که صرف مخارج سرمايهاي سرانه دولت ميشود ،خواهيم داشت:
d 1
()12
} )  {(1   ) k ( 1)  (1   ) g (  
dV 
d 1
( {(1   ) V  k ( 1) g (   ) }[(1   )  (  1)     (1   )( 1) ] )13


d

همچنين ،با توجه به روابط  V  A .و )     (خواهيم داشت:
dV
 A .  A
d
d
 
d

()14
()11

در نهايت ،با جايگذاري روابط ( )12تا ( )11در رابطهي ( )11و سادهسازي،
خواهيم داشت:


d A
(   )16

 .(1   ). .k ( 1) .  .(1   ) .g (   ) (A .  A )  A .  
 . 


(1   ) 







d

معادلهي( ،)16بيانگر اثرات کيفيت حکمراني دولت بر رشد بلندمدت است .در
اين رابطه ،با فرض مثبت بودن کيفيت حکمراني (  ،)مثبت بودن تغييرات
تکنولوژي نسبت به تغييرات کيفيت حکمراني (  ) Aو مثبت بودن سطح تکنولوژي
 ، Aعبارت )  (A .  Aمثبت است .مثبت بودن تغييرات تکنولوژي نسبت به
تغييرات کيفيت حکمراني ،بيانگر اين است که بهبود کيفيت نهادي از قبيل حمايت
از حقوق مالکيت و قانون کپي رايت ،ممکن است باعث تشويق نوآوري و انتقال
تکنولوژي از طريق سرمايهگذاري خارجي و در نهايت بهبود کارايي در اقتصاد شود؛
همچنين ،عبارت دوم داخل کروشه در رابطهي ( ،)16زماني مثبت است

تحليل تأثير کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران113  ... :

که  مثبت باشد 62و رابطهي زير برقرار باشد:63
 



)  (



0

(

)
(1


(

))

(1

))  (



()17

بر اساس اين رابطه ،نسبت کشش توليدي مخارج سرمايهاي سرانه به کشش
توليدي مخارج جاري سرانه دولت ،بزرگتر از نسبت مخارج سرمايهاي سرانه به
مخارج جاري سرانهي دولت از کل مخارج سرانهي دولت است؛ بنابراين ،اثر کيفيت
حکمراني بر رشد اقتصادي بلندمدت ،نه تنها به کشش توليد نسبت به مخارج جاري
سرانه و مخارج سرمايهاي سرانه دولت بستگي دارد؛ بلکه به سهم آنها در کل مخارج
دولت و کيفيت حکمراني دولت نيز بستگي دارد.
 -9-4دولت و رانتجویي

تابع مطلوبيت دولت ،بهصورت تابعي از مطلوبيت رأيدهنده مياني و رانت است و
دولت به دنبال حداکثر کردن تابع مطلوبيت خود بر اساس محدوديت بودجهاي است
که با آن مواجه است:
V gov  U M  (1  ) R

()10

s.t :  .y+oil=g1  g 2

که در آن U M ،تابع مطلوبيت رأيدهندهي مياني يا مصرفکننده نماينده است و
 Rرانت تصميمگيرندهي اجتماعي و  oilدرآمد نفتي سرانه است .فرض کنيد رانت
ناشي از مخارج مصرفي دولت برابر  Rباشد و مطلوبيت رأيدهنده مياني به مخارج
سرمايهاي دولت  g 1بستگي داشته باشد؛ بنابراين ،با کيفيت حکمراني پايين
(  ،)  0تصميمگيرندهي اجتماعي به مطلوبيت رأيدهنده مياني توجه نخواهد
کرد و تمام منابع دولت ،صرف مخارج مصرفي خواهد شد تا رانت خود را حداکثر
کند .در مقابل ،زماني که کيفيت حکمراني باال باشد (  ،)  1تصميمگيرندهي
اجتماعي تمام منابع دولت را صرف مخارج سرمايهاي خواهد کرد تا رفاه اجتماعي
حداکثر شود .در حالت مياني ،دولت بخشي از منابع خود را صرف مخارج مصرفي
)  (g 2و بخشي را صرف مخارج سرمايهاي )  (g1خواهد کرد؛ بنابراين ،کيفيت

 62مشتق سهم مخارج سرمايهاي سرانه دولت به کل مخارج سرانه دولت نسبت به کيفيت حکمراني مثبت
باشد.
 d است.
 63در اين حالت
0
d
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حکم راني بين صفر و يک قرار دارد .در ادامه رانت دولت و مطلوبيت مصرفکننده
نماينده به ترتيب بهصورت روابط زير تعريف ميشوند:64
()19
R   g2
()28
U M  g 1ac d
که در آن c ،مصرف رأيدهندهي مياني يا مصرفکننده نماينده  ،نسبت رانت
دولت به مخارج مصرفي دولت است و  . 0  a, d  1, a  d  1با جايگذاري
روابط ( )19و ( )28در تابع مطلوبيت دولت خواهيم داشت:
V gov   g 1ac d  (1  ) g 2

()21

با حداکثر کردن اين تابع نسبت به محدوديت بودجهي دولت در رابطه
 ،  .y+oil=g1  g 2مقدار بهينه  g 1و  g 2به ترتيب بهصورت روابط زير حاصل
ميشوند:
1

()22

)  (  1)  (a 1
g 2  ( . y  oli )   

d
  c 
1

()23

)  (  1)  (a 1
g1   
 c d 


با قرار دادن مقدار بهينهي مخارج مصرفي سرانهي دولت ،بر اساس رابطهي (،)22
در رابطهي ( ،)19مقدار رانت دولت در اقتصاد محاسبه ميشود؛ همچنين ،با قرار
دادن مقدار بهينهي مخارج سرمايهاي سرانهي دولت بر اساس رابطهي ( ،)23در تابع
مطلوبيت رأيدهنده مياني يا مصرفکننده نماينده در رابطهي ( ،)28مقدار بهينهي
آن حاصل ميشود .در ادامه ،بهمنظور بررسي اثرات کيفيت حکمراني بر  g 2و ، g 1
از روابط ( )22و ( ،)23نسبت به  مشتق گرفته ميشود و به ترتيب روابط زير
حاصل ميشوند:
1

()24

)  (  1)  ( 1
dg 2
1
  

0
d 
d

c
(


()1

 1).


1

()21

)dg 1   (  1)  ( 1
1
 

0
d 
d   c 
(  1)(  1).

بر اساس رابطهي ( ،)24بهبود در کيفيت حکمراني باعث کاهش مخارج مصرفي
سرانهي دولت (  ) g 2و در نهايت بر اساس رابطهي ( ،)19باعث کاهش رانت دولتي
 64فرض شده که نسبت رانت به مخارج مصرفي مقدار ثابتي است .هر چند ميتوان آن را به صورت تابعي از
کيفيت حکمراني در نظر گرفت.

تحليل تأثير کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران111  ... :

ميشود .بر اساس رابطهي ( ،)21بهبود در کيفيت حکمراني باعث افزايش مخارج
سرمايهاي سرانهي دولت (  ) g 1و بر اساس رابطهي ( ،)28افزايش مطلوبيت
رأيدهنده مياني يا مصرفکنندهي نماينده بهعنوان شاخص رفاه اجتماعي ميشود.
 -1تحليل نتایج در وضعيت یکنواخت
يکنواخت66

بهمنظور جلوگيري از پيچيدگي دوران انتقالي پويا ،61در تعادل وضعيت
به تحليل الگو پرداخته ميشود .در تعادل وضعيت يکنواخت متغيرها با نرخ ثابتي
رشد ميکنند؛ بنابراين c =0 ،خواهد بود .با قرار دادن آن در رابطهي ( ،)9و با
c

فرض خطي بودن رابطهي بين سهم مخارج سرمايهاي سرانه دولت از کل مخارج
دولت با کيفيت حکمراني. ،
 ،   ذخيرهي سرمايهي سرانه خصوصي در
وضعيت يکنواخت بهصورت زير حاصل ميشود:
()26

ct
1
 {(1   )A . . k ( 1) (
. )  (1  (
. )) g (   )  n    }  0
ct 
1
1





) (  

 (1   ).A . . .(
. ) .(1  (
. )) .g
 k ss  
n   





بر اساس رابطهي ( ،)26سطح سرمايه وضعيت يکنواخت تابعي از اندازه دولت،
کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت است .با قرار دادن ذخيرهي سرمايه سرانه
خصوصي در وضعيت يک نواخت در تابع توليد ،توليد سرانه در وضعيت يکنواخت
حاصل ميشود:
yss  (1   ).A. .(k ss ) .(
. )  .(1  (
. )) .(g)  


 (1   ).A . . .(
. )  .(1  (
(. )) .g (   ) 1 )27
 y  (1   ).A. . 

n   




 
.(
. ) .(1  (
). )) .(g
ss

بر اساس رابطهي ( ،) 27سطح توليد وضعيت يکنواخت تابعي از اندازه دولت،
کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت است .با قرار دادن  k  0در محدوديت

65

Transitional Dynamic
 66تعادل وضعيت يکنواخت ) ، (Steady- Stateمسيرهايي تعادلي است که در امتداد آنها متغيرها با نرخ
ثابتي رشد مي کنند .اين اصطالح تعميم حالت ايستا است که در آن هر متغير با نرخ ثابت صفر رشد
ميکند .برخي محققان به وضعيت يکنواخت ،رشد متوازن يا رشد پايدار نيز ميگويند.
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بودجهي خانوار در رابطهي ( ،)3مصرف سرانه در وضعيت يکنواخت نيز بهصورت
رابطهي زير حاصل ميشود:


 (1   ).A . . .(
. )  .(1  (
. )) .g (   ) 1
c  (1   ).y  (n   ).k  (1   ).A. . 

n   

( )20
ss

ss

ss

1

 (1   ).A . . .(
. )  .(1  (
. )) .g (   ) 1
 (n   ). 

n   



.(
. )  .(1  (
. )) .(g)  

که در آن  k ssاز رابطهي ( ،)10جايگذاري شده است .بر اساس رابطهي ( ،)28سطح
مصرف وضعيت يکنواخت تابعي از اندازهي دولت ،کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج
دولت است .در نهايت با جايگذاري تابع مصرف وضعيت يکنواخت در رابطهي (،)3
تابع رفاه اجتماعي در وضعيت يکنواخت بهصورترابطهي زير حاصل ميشود:
1
1
1 1
.(c ss )1  .
(.  (1   ). y ss  (n   ).k ss  )29
 1
 1

.

1



ss

W

بر اساس رابطهي ( ،)29سطح رفاه اجتماعي ،تابعي از اندازهي دولت ،کيفيت
حکمراني و ترکيب مخارج دولت است.
 -6کاليبره کردن و تحليل حساسيت
در ادامه ،با کاليبره کردن و تحليل حساسيت ،به تحليل تأثير کيفيت حکمراني بر
متغيرهاي کالن الگو پرداخته ميشود .کاليبره کردن و تحليل حساسيت الگوهاي
بهينهيابي با تخمين الگوهاي اقتصادسنجي تفاوت اساسي دارد .در الگوهاي
اقتصادسنجي ،با استفاده از دادههاي آماري متغيرها به برآورد پارامترهاي الگو
ميپردازد؛ امّادر کاليبره کردن الگوهاي بهينهيابي ،مقدار عددي پارامترها به صورت
داده شده و برونزا وارد الگو ميشود تا دادههاي مربوط به متغيرها حاصل شود؛
بنابراين ،بهمنظوردستيابي به اطالعات مورد نياز بهمنظور کاليبره کردن و تحليل
حسايت الگو ،برخي از اطالعات مورد نياز را ميتوان از طريق مراجعه به مأخذ آماري
به دست آورد .نسبت مخارج جاري سرانه و مخارج سرمايهاي سرانه دولت به کل
مخارج دولت ،نرخ استهالک سرمايهي خصوصي ،نرخ رشد جمعيت ،نرخ استهالک
سرمايه و نرخ ماليات بر توليد يا درآمد از اين دسته هستند .بر اساس گزارش بانک
مرکزي ،نسبت مخارج جاري سرانهي دولت به کل مخارج سرانهي دولت در سال
 1393برابر  02درصد و نسبت مخارج عمراني سرانه به کل مخارج دولت  10درصد
بوده است .بر اساس سرشماري سال  1391نرخ رشد جمعيت  1/24درصد بوده است.

تحليل تأثير کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران117  ... :

نرخ استهالک سرمايه  ، بر اساس افق چشمانداز  1484برابر  1درصد در نظر گرفته
شده است؛ همچنين ،نرخ ماليات بر درآمد بر اساس قانون مالياتي  18درصد منظور
شده است.
اطالعات مربوط به نرخ رجحان زماني و کشش مطلوبيت نهايي مصرف از مطالعات
انجام شده ،گرفته شده است .بر اساس مطالعهي داللي اصفهاني و همکاران (،)1307
مقدار نرخ رجحان زماني  8/1منظور شده است .تابع مطلوبيت با ريسکگريزي نسبي
ثابت است و مقدارکشش مطلوبيت نهايي مصرف بين صفر و يک است و مقدار 8/1
بر اساس مطالعهي داللياصفهاني و همکاران ( )1307در نظر گرفته شده است؛
همچنين ،در اين پژوهش بر اساس مطالعهي گسکري و اقبالي ( ،)1306کشش توليد
نسبت به مخارج سرمايهاي )  ( برابر  8/121و کشش توليد نسبت به مخارج جاري
دولت )  (برابر  8/167در نظر گرفته شده است .کشش توليد نسبت به ذخيرهي
سرمايه )  (بر اساس مطالعه ايزدخواستي ( 8/3 ،)1394در نظر گرفته شده است.
مقدار شاخص کيفيت حکمراني بين  -2/1تا  2/1قرار دارد و هرچه که به 2/1
نزديکتر شود ،بيانگر باالتر بودن کيفيت حکمراني است .با توجه به اينکه مقدار
شاخص کيفيت حکمراني در ايران منفي است؛ بر اساس شاخص زير نرمالسازي
شاخص حکمراني صورت ميگيرد تا به عددي بين صفر و يک تبديل شود .نتايج
حاصل از نرمالسازي در سالهاي مختلف ،در جدول ( ،)1گزارش شده است:
()38

G At  G Min
G Max  G Min

که در آن G At ،شاخص کيفيت حکمراني ايران در سال  tام و  G Minحداقل شاخص
کيفيت حکمراني و  G Maxحداکثر شاخص کيفيت حکمراني است .هرچه شاخص
کيفيت حکمراني حاصل شده ،به عدد يک نزديکتر باشد ،بيانگر باالتر بودن کيفيت
حکم راني در ايران است و هرچه به صفر نزديک شود ،بيانگر پايين بودن کيفيت
حکمراني در ايران است.
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جدول  :5شاخص کيفيت حکمراني در دوره ( )2883-2814در ايران
حکمراني ) (G A

G At  G Min
G Max  G Min

2883

-8/79830

8/343801

2889

2884

-8/79403

8/341924

2818

-1/22330

2881

-8/07802

8/321037

2811

-1/13802

8/273036

2886

-1/88881

8/29999

2812

-1/89924

8/208111

2887

-1/81446

8/297180

2813

-1/11920

8/276144

2880

-1/81431

8/209137

2814

-8/99279

8/381442

شاخص کيفيت

سال

سال

شاخص کيفيت
حکمراني

G  G Min
G Max  G Min

-1/28213

8/219493
8/211324

t
A

) (G A

مأخذ :محاسبات تحقيق بر اساس دادههاي گزارش شده World Governance Indicators

در نهايت ،ميانگين شاخص کيفيت حکمراني نرمال شده براي ايران ،در دورهي
( )2883-2814بهمنظور تحليل کاليبراسيون برابر  8/3بوده است .بر اين اساس،
پارامترهاي کاليبره شدهي اقتصاد ايران در جدول ( ،)2گزارش شده است:
جدول  :2پارامترهاي کاليبره شده اقتصاد ايران
نام پارامتر

نشانه

مقدار

منبع

مخارج سرانه دولت (ميليارد ريال)

g



8/822

محاسبه بر اساس گزارش بانک مرکزي در سال 93

8/10

محاسبه بر اساس گزارش بانک مرکزي در سال 93

1

8/02

محاسبه بر اساس گزارش بانک مرکزي در سال 93

نسبت مخارج سرمايهاي دولت به کل
مخارج دولت
نسبت مخارج جاري دولت به کل مخارج
دولت
نرخ استهالک سرمايه خصوصي
نرخ ماليات بر درآمد
نرخ رشد جمعيت
نرخ رجحان زماني
کشش مطلوبيت نهايي مصرف
ميانگين شاخص کيفيت حکمراني نرمال
شده
کشش توليد سرمايه سرانه
کشش توليد مخارج سرمايهاي سرانه
دولت
کشش توليد مخارج جاري سرانه دولت
ضريب تکنولوژي
کشش مطلوبيت نهايي مصرف

مأخذ :گردآوري و برآورد تحقيق




n








A


8/81

افق چشمانداز 1484

8/18

قانون ماليات بر درآمد

8/8124

سرشماري سال 1391

8/1

داللي اصفهاني و همکاران ()1307

8/1

داللي اصفهاني و همکاران ()1307

8/3

محاسبه بر اساس گزارش شاخص حکمراني جهاني
()WGI

8/3

ايزدخواستي ()1394

8/121

گسکري و اقبالي ()1306

8/167

گسکري و اقبالي ()1306

1

ايزدخواستي ()1394
)Izadkhasti (2016

8/1

تحليل تأثير کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران119  ... :

با مقداردهي پارامترهاي الگوي پژوهش در معادالت حاصل شده مربوط به نسبت
سرمايه به نيروي کار ،توليد سرانه ،مصرف سرانه ،پسانداز سرانه و سطح رفاه در
وضعيت يکنواخت حاصل ميشود .نتايج و محاسبات مربوطه ،با استفاده از نرم افزار
 Mathematicaو  Excelصورت ميگيرد .مقدار متغيرهاي الگو در وضعيت
يکنواخت در جدول ( ،)3گزارش شده است.
جدول :9مقدار متغيرهاي کالن الگو در وضعيت يکنواخت در حالت پايه
سطح رفاه

سطح پسانداز
سرانه

سطح مصرف سرانه

سطح توليد سرانه

سطح سرمايه
سرانه

کيفيت حکمراني

2/730

8/88114

8/8107

8/8230

8/8441

8/3

مأخذ نتايج تحقيق

بهمنظورر تحليل حساسيت متغيرهاي کالن الگو نسبت به افزايش در شاخص کيفيت
حکمراني در وضعيت يکنواخت ،شاخص کيفيت حکمراني در هر سناريو ،نسبت به
سناريوي قبلي 18 ،درصد افزايش داده ميشود و تأثير آن بر سطح سرمايهي سرانه،
توليد سرانه ،مصرف سرانه ،پسانداز سرانه و سطح رفاه سرانه در وضعيت يکنواخت
تحليل شده است.
جدول  :4تحليل حساسيت متغيرهاي کالن الگو با افزايش در شاخص کيفيت حکمراني در وضعيت يکنواخت
ss

W

s ss

c ss

) f (k ss

k ss



2/093

8/88123

8/8289

8/8261

8/8410

8/33

3/127

8/88611
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مأخذ :يافتههاي تحقيق

بر اساس نتايج بهدست آمده در جدول ( ،)4در وضعيت يکنواخت با افزايش شاخص
کيفيت حکمراني دولت از  8/3به  8/941در طول  12دوره ،باعث افزايش سرمايهي
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سرانه از  8/8441واحد در حالت پايه به  8/2633واحد در دوره 12ام شده است؛
همچنين توليد سرانه ،مصرف سرانه ،پسانداز سرانه و سطح رفاه اجتماعي بهترتيب
از  8/88123 ،8/8289 ،8/8261و  2/093واحد در حالت پايه به ،8/1137 ،8/1446
 8/83898و  6/746واحد در دوره  12ام افزايش يافته است.
 -1نتيجهگيري و پيشنهادهاي سياستي
در فرايند تکامل نظريههاي رشد اقتصادي و بررسي رابطهي بين سياستهاي مالي
و رشد اقتصادي توجه به اندازه ،نقش و کيفيت حکمراني دولت ،از اهميّت بااليي
برخوردار است؛ بر اين اساس ،از اوايل دههي  1908تا دههي  ،1998پارادايم مديريت
دولتي سنتي به سمت پاردايم مديريت دولتي نوين يا حکمراني خوب متحول شده
است .بر اين اساس ،از دههي  1998به موازات گسترش اقتصاد کالن ،در راستاي
توجه به نقش نهادها در رشد اقتصادي توسط کوز و نورث ،به اندازه و نقش دولت در
الگوهاي رشد توجه بيشتري شده است و سهم دولت در اقتصاد و تأثير مداخلههاي
دولت بر روند رشد اقتصادي نيز افزايش يافته است .بهبود در ساختار حکمراني و
کنترل فساد ،منجر به جلب اعتماد عمومي به دولت ،کاهش فرار مالياتي ،افزايش
درآمدهاي مالياتي دولت و در نهايت بهبود عملکرد اقتصادي خواهد شد .در نتيجهي
اين تحول ،شکلگيري نهادهاي دموکراتيک قوي و بهبود کيفيت حکمراني دولت ،از
طريق اثرگذاري بر ساختار مخارج دولت ،کاهش رانت دولتي و تسهيل روند تغييرات
تکنولوژي زمينهيافزايش کارايي ،رشد اقتصادي و بهبود عملکرد اقتصادي فراهم شده
است .در اين پژوهش ،به تحليل تأثير کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت بر
پوياييهاي سرمايه ،مصرف و رشد اقتصادي بر پايهي يک مدل رشد بهينه در اقتصاد
ايران پرداخته شده است .بنابراين ،با حل الگو در وضعيت بهينه و وضعيت يکنواخت،
مقداردهي پارامترهاي الگوي پژوهش در معادالت حاصل شده مربوط به سرمايهي
سرانه ،توليد سرانه ،مصرف سرانه ،پسانداز سرانه و سطح رفاه در وضعيت يکنواخت
صورت گرفته است .در نهايت ،به تحليل حساسيت متغيرهاي کالن الگو نسبت به
بهبود شاخص حکمراني دولت پرداخته شده است .نتايج حاصل از تحليل حساسيت
صورت گرفته ،بيانگر اين است که افزايش کيفيت حکمراني از طريق اثرگذاري بر
ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتي باعث افزايش ذخيرهي سرمايهي سرانه،
توليد سرانه ،مصرف سرانه و سطح رفاه در وضعيت يکنواخت شده است.
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بررسي دقيق نهادهاي مورد نياز به منظور بهبود عملکرد اقتصادي ،سياسي و
اجتماعي کشور ،امري ضروري است و با توجه به اينکه تغييرات نهادي و بهبود
کيفيت نهادهاي موجود ،امري تدريجي است و نيازمند يک برنامهريزي بلندمدت
است .توصيهي سياستي به دولت را در اين راستا ميتوان بيان کرد که با تقويت
نهادهاي دموکراتيک ،بهبود کيفيت حکمراني و کاهش رانت دولتي ،زمينهي افزايش
کارايي اقتصادي را فراهم کند تا از طريق رشد اقتصادي بيشتر باعث بهبود عملکرد
اقتصادي شود.
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