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تحليل تأثير کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت بر رشد 

 زارشد درون اقتصادي در ایران: رویکرد

 
  حجت ايزدخواستي

 

 
 19/86/1397تاريخ پذيرش:           80/89/1396تاريخ وصول: 

 
 چکيده

نهادهاي دموکراتيک قوي و بهبود کيفيت حکمراني دولت، از طریق تغيير ساختار 

تواند باعث تسهيل روند تغييرات مي ،مخارج دولت و کاهش رانت دولتي

براین، بنا ؛شودتکنولوژي، افزایش رشد اقتصادي و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد 

ا زهاي مالي و رشد اقتصادي در الگوهاي رشد درونبين سياست يرابطهدر بررسي 

باالیي برخوردار است. در  اهميّتتوجه به اندازه، نقش و کيفيت حکمراني دولت از 

تحليل تأثير کيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت  ،این راستا، هدف این پژوهش

 هاي سرمایه، مصرف و رشد اقتصادي در چارچوب یک الگوي رشد بر پویایي

بنابراین، پس از تصریح رفتار پویاي موجودي  ؛زا در اقتصاد ایران استدرون

نه و مصرف سرانه، کاليبره کردن و تحليل حساسيت سرانه، توليد سراي سرمایه

است ن آبيانگر  این پژوهش، نسبت به کيفيت حکمراني صورت گرفته است. نتایج

که افزایش کيفيت حکمراني از طریق اثرگذاري بر ساختار مخارج دولت و کاهش 

 سرانه، توليد سرانه، مصرف سرانه و يسرمایه يباعث افزایش ذخيره ،رانت دولتي

 سطح رفاه در وضعيت یکنواخت شده است. 

 JEL: B41 ،H5 ،O43 ،O53 بنديطبقه

   .ترکيب مخارج دولت، رشد اقتصادي، ايران کيفيت حکمراني،هاي کليدي: واژه
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 مقدمه  -5

 هاي مالي و رشدبين سياست ي، پژوهشگران به دنبال بررسي رابطه1968 ياز دهه

مديريت  يحوزهمطرح در  1، جريان فکري1908 ياند و تا اوايل دههاقتصادي بوده

با آشکار شدن ابعاد منفي  امّابوده است؛  2بخش دولتي، پارادايم مديريت دولتي سنتي

و  3گيري پاردايم مديريت دولتي نوينو نقاط ضعف اين جريان فکري منجر به شکل

ت بخش مديري يدر حوزه 1998 يدر دهه 1خوب رانيحکميا  4خدمات عمومي نوين

عمومي شده است. در اين جريان فکري، کارايي و اثربخشي دولت مطرح شده است 

براي تنظيم روابط اقتصادي را مناسب  يمحيط ،و دولت بايد با ايجاد نهادهاي کارآمد

ت عامل مهم ديگري اس عنوانبهراني نيز بنابراين، کيفيت حکم ؛در جامعه فراهم کند

، به 1998 ياقتصادي اثرگذار است. بنابراين، از دهه يکه بر فرايند رشد و توسعه

 توجه بيشتري شده است.  ،هاي رشدراني دولت در الگوهاندازه، نقش و کيفيت حکم

و د عنوانبه ،راني و فساد در مديريت منابع عموميبر اين اساس، کيفيت حکم

اختار بنابراين، بهبود در س هستند؛بر عملکرد اقتصادي اثرگذار  پيسوسته،عامل به هم 

منجر به جلب اعتماد عمومي به دولت، کاهش فرار مالياتي، ، راني و کنترل فسادحکم

افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و در نهايت بهبود عملکرد اقتصادي خواهد شد. در 

 راني دولت، از طريق اثرگذارينتيجه، نهادهاي دموکراتيک قوي و بهبود کيفيت حکم

  ،اختار مخارج دولت، کاهش رانت دولتي و تسهيل روند تغييرات تکنولوژيبر س

 شود. تواند باعث افزايش کارايي، رشد اقتصادي و بهبود عملکرد اقتصاد مي

راني و ترکيب مخارج دولت تحليل تأثير کيفيت حکم ،هدف اصلي اين پژوهش

ا زالگوي رشد درونهاي سرمايه، مصرف و رشد اقتصادي در چارچوب يک بر پويايي

(، 1996نوآوري اين پژوهش، تعميم مدل دواراجان و همکاران ) در اقتصاد ايران است.

( است که کارايي و ترکيب مخارج دولت به 2881) 6ناببر اساس مارتينز و مک

 راني دولت در تابع توليد وارد شده است. صورت تابعي از کيفيت حکم

شود. در بخش سوم، پرداخته مي پژوهشت در بخش دوم، به ادبيا ،در ادامه

گيرد. در بخش چهام، الگوي تحقيق طرح شده مروري بر مطالعات پيشين صورت مي
                                                           

1 Paradaim 
2 Public Administration 
3 New Public Administration 
4 New Public Service 
5 Good Governance 
6 Martinez & McNab 
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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 

 پيشنهادات سياستي پرداخته شده است.   يارائهگيري و نتيجه
 

 ادبيات تحقيق -2

 زاالگوهاي رشد درون -2-5

دچار تحوالت فراواني شده است. در الگوهاي  ،گذشته يهاي رشد در شش دههمدل

رشد نئوکالسيک، نرخ رشد اقتصادي، ثابت و برابر با نرخ رشد پيشرفت تکنولوژي در 

 زا بودن نرخ پيشرفت تکنولوژي وبنابراين، با توجه به برون ؛نظر گرفته شده است

 زا و ثابت در نظر گرفته فرض بازدهي نزولي عوامل، نرخ رشد اقتصادي برون

شود و مستقل از پارامترهاي ترجيحات، تابع توليد و رفتار متغيرهاي سياستي مي

زيکي، نيروي کار و في يسرمايه( رفتار توليد را بر اساس 1916) 7بوده است. سولو

ر نظر زا دنرشد تکنولوژي برو ،در الگوي سولو ؛ امّارشد تکنولوژي تحليل کرده است

رشد درآمد سرانه در  گراييهمکه  است باعث شده ،گرفته شده است و همين امر

رچند ه ؛کشورهاي با شرايط مشابه که از نتايج الگوي سولو بوده است، محقق نشود

کشورها را  يسرانهيشمندان ديگري هم بودند که تفاوت در درآمد اند ،هادر آن سال

لت کردند که عدادند و بيان ميفيزيکي نسبت مي يسرمايهبه تفاوت در انباشت 

انداز، ترجيحات افراد و يا فيزيکي کشورها، تفاوت در ميزان پس يتفاوت در سرمايه

(. 2881، 0قلو و همکارانوري کل عوامل است )آسمومانند بهره ،زاعوامل برون

ادها اقتص يهمهنرخ رشد يکساني براي  ،بنابراين، در الگوهاي رشد نئوکالسيکي

ر ب ،مدت بين کشورهاي مخلتفهاي رشد بلندشود و توضيح تفاوت نرخحاصل مي

 پذير نيست.اساس اين الگوها امکان

 

 

                                                           
7 Solow 
8 Acemoglu et al. 
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 9ل اَرواز قبي در پاسخ به نواقص الگوي رشد نئوکالسيک، گروهي از انديشمندان

( الگوهايي طراحي 1998) 12( و  بارو1900) 11(، لوکاس1906) 18(، رومر1962)

شود. در يک گروه از زا تعيين ميصورت درونبه نواختيکرشد  ،هاکردند که در آن

ا زرشد درون يوسيلهعنوان به ،فيزيکي يسرمايه 13زا، آثار جانبيالگوهاي رشد درون

توليد سرانه به صورت شود و تابعمعرفي مي
t tf (k ,  k )ty  شود که در بيان مي

,0آن    f 0k kf     است و
tk  متوسط موجودي سرمايه در سطح کل اقتصاد

فيزيکي جديد و دانش و نوآوري  يبنابراين، اگر فرض شود که بين سرمايه ؛است

Aنسبت ثابتي برقرار باشد KA در اين صورت ،
tk  نه تنها شاخص موجودي

بلکه موجودي دانش عمومي کل را نيز که هر بنگاه ؛ فيزيکي کلي است يسرمايه

 (. 1906ر، کند )رومگيري ميتواند از آن منتفع شود، اندازهمي

به مفهوم  14انساني يسرمايهزا، انباشت در گروه ديگر از الگوهاي رشد درون

 شود که زا معرفي ميرشد درون يهاي نيروي کار ماهر به عنوان وسيلهمهارت

لوکاس  (.1962نيروي کار را افزايش داد )ارو، هاي مهارت ،توان با صرف منابع الزممي

 يسرمايه نقشاقتصادي، به ي هبا عنوان مکانيک توسعاي ( نيز در مقاله1900)

رابطهصورت بهانساني در رشد اقتصادي پرداخته است و تابع توليد 

( )uK LY A h  شود که در آن، در نظر گرفته ميuhL 11کل نيروي کار مؤثر 

؛ شودميبخشي از زمان نيروي کار )غير از زمان فراغت( که صرف کار کردن  u است و

h  مقياس کيفيت متوسط نيروي کار وL نهايتاً در گروه سوم، . تعداد نيروي کار است

، 16هاي جديد توليدي يا رشد ناشي از نوآوري فناورانهبر رشد مستمر موجود در ايده

هاي جديد توليدي به منظور استمرار تأکيد دارند. با لحاظ کردن حق ثبت براي ايده

يک محصول  عنوانبهها، باعث افزايش دانش توليدي قابل دسترس براي عموم آن

هاي جديد به گيرد. در اين الگوها، ايدهشود و مبناي رشد مستمر قرار ميجانبي مي

 شود. عنوان موتور رشد اقتصادي مطرح مي

                                                           
9 Arrow 
10 Romer 
11 Lucas 
12 Barro 
13 Externality 
14 Human Capital 
15 Total effect of labor force 
16 Technological innovation 
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به خاطر  غير رقابتي  -آوريدر سطح فن -ها(، معتقد است که ايده1998رومر )

 ،دهيک فرد از يک اي يبنابراين، استفاده ؛، با اغلب کاالها در اقتصاد متفاوتند17بودن

باعث ارتباط محکم  ،هاشود. اين نوع ايدههمزمان افراد ديگر نمي يمانع از استفاده

شود هاي رشد مبتني بر ايده و بازدهي فزاينده نسبت به مقياس ميبين مدل

 (. 1994، 10)گراسمن و هلپمن

( به 1991) 21( و پاليووس و يپ1992) 28مارتين -(، بارو و ساالي1998) 19روبا

هرچند، در اين  ؛اندهاي مالي در الگوهاي رشد پرداختهتحليل نقش دولت و سياست

ها به تحليل اثرات ترکيب مخارج دولت بر رشد پرداخته نشده است. دواراجان مدل

ترکيب مخارج دولت بر فرايند رشد  (، به تحليل اثرات تغيير در1996) 22و همکاران

مطرح در  23، جريان فکري1908 يدههاند. از طرف ديگر، تا اوايل اقتصادي پرداخته

با  امّابوده است؛  24مديريت بخش دولتي، پارادايم مديريت دولتي سنتي يحوزه

دايم گيري پارآشکار شدن ابعاد منفي و نقاط ضعف اين جريان فکري منجر به شکل

 يدههدر  27يا حکمراني خوب 26و خدمات عمومي نوين 21دولتي نوين مديريت

مديريت بخش عمومي شده است. در اين جريان فکري، کارايي و ي حوزهدر  1998

 محيط مناسب ،اثربخشي دولت مطرح شده است و دولت بايد با ايجاد نهادهاي کارآمد

نيز  نيراحکمبنابراين، کيفيت  ؛براي تنظيم روابط اقتصادي در جامعه را فراهم کند

به عنوان عامل مهم ديگري است که بر فرايند رشد و توسعه اقتصادي اثرگذار است. 

جويي را ( مصاديق شکست دولت مانند فساد و رانت2888) 20آسموقلو و ورديير

نادرست از منابع عمومي براي به دست آوردن منافع شخصي  ياستفاده ينتيجه

 دانند.مي

 

                                                           
17  Non rival 
18  Grossman & Helpman 
19  Barro 
20 Barro & Sala-i-Martin 
21 Palivos & Yip 
22 Devaranjan et al. 
23 Paradaim 
24 Public Administration 
25 New Public Administration 
26 New Public Service 
27 Good Governance 
28 Acemoghlu & Verdier 



 1397 . زمستان4 شماره .11ي دوره هاي اقتصادي سابق(.)بررسياقتصاد مقداري ي فصلنامه            148
 

 نهادها، نظام سياسي و نقش دولت بر رشد اقتصادي -2-2

 کشورها  يزا، علت تفاوت در درآمد سرانهالگوهاي رشد درونبا مطرح شدن 

عنوان مثال، رومر به؛ ها وجود داشتهمچنان اشکاالتي در آن امّا ؛پذيرتر شدتوجيه

مد درآ( معتقد بود که اگر منابع بيشتري در يک کشور صرف نوآوري شود، 1906)

بنابراين، توجه ؛ دهدچرايي آن را توضيح نمي امّا ؛يابدآن کشور افزايش مي

( 1973) 29انديشمندان به سمت نقش نهادها در الگوهاي رشد جلب شده است. نورث

انساني،  يفيزيکي، انباشت سرمايه يبا رد اين نظر که عواملي مانند انباشت سرمايه

نهادها را به عنوان  ؛د اقتصادي کشورها استعامل رش ،نوآوري و مقياس اقتصادي

 (.2881کند )آسموقلو و همکاران، عامل رشد معرفي مي

 ياز قبيل سرمايه ،، عوامل اقتصادي1998 يبر اين اساس، تا اواخر دهه 

وري را به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي انساني و بهره يفيزيکي، سرمايه

ند نتوانست ،اين الگوهاامّاشدند؛ الگوهاي رشد مطرح ميکشورها در ادبيات مربوط به 

کامل توضيح دهند و منجر به پيدايش  طوربهکشورها را  يعلت تفاوت درآمد سرانه

رشد اقتصادي را محدود به  ،هاکه در آن شدهاي جديدي در ادبيات رشد نظريه

است  38ادگراي جديدها، اقتصاد نهاين نظريه يدانستند. از جملهعوامل اقتصادي نمي

هاي اقتصادي رشد کردند. بر اساس اين نظريه، عوامل وارد تحليلرا که عامل نهادي 

هاي عمومي، کنترل فساد و نهادي از قبيل نظام سياسي، رفتار حاکمان، سياست

عنوان عوامل مهمي هستند که منجر به تفاوت در عملکرد فرهنگ و مذهب به

محيط  يدهندهشکل اساس اين رويکرد، نهادهاشوند. بر اقتصادي کشورها مي

 اقتصادي کشورها است. 

 يدر دهه  ،هاي اساسي در راستاي نقش نهادها بر رشد اقتصادي کشورهاگام

 31به کوز 1992نوبل در سال  ياعطاي جايزه کهطوريبهبرداشته شده است؛  1998

به نورث، سبب توجه بيشتر محافل آکادميک به نقش نهادها در  1993و در سال 

( معتقدند که اگر هدف 2889رشد اقتصادي کشورها شده است. نورث و همکاران )

به عاليق شهروندان و کاهش فساد  گوييپاسخنظام دموکراتيک حاکم بر جامعه، 

 مند چيزي بيش از انتخاباتسياسي در نظر گرفته شود، براي دستيابي به آن نياز

ها معتقدند که دموکراسي نيازمند نهادهاي سياسي رسمي دموکراتيک است. آن
                                                           

29 North 
30 New Institutional Economics 
31 Coase 
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به عبارت ديگر، تمام افراد جامعه بتوانند در ايجاد يک سازمان سياسي و  ؛است

، همچنين ؛اقتصادي پويا ايفاي نقش کنند و اين امر مختص به نخبگان نيست

ت آزاد است تا دسترسي آزاد به اطالعات فراهم شود نيازمند مطبوعا ،دموکراسي

 يمعتقدند که توسعه ،(. بر اين اساس، نورث و همکارانb 2889)نورث و همکاران، 

به  ،بايد با هم همراهي داشته باشند. در نهايت نورث و همکاران ،سياسي و اقتصادي

 نهادهايي شکلنظم دموکراتيک است که  يپردازند که تنها در سايهاين نکته مي

ها نآ يگيرند که براي حفظ دموکراسي و حقوق مالکيت ضروري است تا در سايهمي

به موازات گسترش اقتصاد  1998 يبنابراين، از دهه ؛رشد اقتصادي پايدار ايجاد شود

کالن، در راستاي توجه به نقش نهادها در رشد اقتصادي، به اندازه و نقش دولت در 

اي همداخله الگوهاي رشد توجه بيشتري شده است و سهم  دولت در اقتصاد و تأثير

 دولت بر روند رشد اقتصادي نيز افزايش يافته است. 

1yيرابطه صورتبهوليدي را ( تابع ت1998بر اين اساس، بارو ) Ak g   در

و مخارج  kيسرانه ي، تابعي از سرمايهyيتوليد سرانه ،گيرد که در آننظر مي

آثار جانبي افزايش مخارج دولت بر  ،شود. در اين الگوهاتعريف مي gدولت يسرانه

رشد اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. از طرف ديگر، جريان فکري 

، پارادايم مديريت دولتي 1908 يمديريت بخش دولتي اوايل دهه يمطرح در حوزه

با آشکار شدن ابعاد منفي و نقاط ضعف اين جريان فکري در  امّاسنتي بوده است؛ 

گيري پارايم خدمات عمومي نوين يا اه اجتماعي و عدالت منجر به شکلتحقق رف

بنابراين، در جريان فکري حکمراني  ؛شده است 1998 يحکمراني خوب در دهه

شود و دولت بايد با ايجاد نهادهاي کارآمد خوب، کارايي و اثربخشي دولت مطرح مي

فراهم کند. تدارک اين محيط مناسب براي تنظيم روابط اقتصادي در جامعه را 

 شود. اغلب تحت عنوان حکمراني خوب مطرح مي ،نهادها

راني خوب ، حکم1991در سال  32راني جهانيبر اساس گزارش کميسيون حکم

هاي فردي، نهادي، عمومي و خصوصي است که امور مشترک اي از روشمجموعه

متضاد را همساز و اقدام فرايندي پيوسته، منافع  يکند و به وسيلهمردم را اداره مي

شامل نهادهاي رسمي و  ،بنابراين، حکمراني خوب ؛شودجويانه اتخاذ ميهمکاري

اند. کافمن، کري و هايي است که براي تضمين رعايت قانون قدرت پيدا کردهنظام
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چگونگي رفتار نهادها و آداب و رسوم به راني خوب را ( حکم1999) 33زويدو لوباتن

 يدهند که بيانگر ظرفيت و توانايي دولت در ادارهنسبت مي رسمي و غير رسمي

که تعامالت اقتصادي و اجتماعي  استکارآمد منابع، احترام به شهروندان و نهادهايي 

 فرما باشد. ها حکمميان آن

استفاده از قدرت در مديريت منابع  يشيوهراني را ( حکم2881بانک جهاني )

، 34کند )لطيفپايدار تعريف مي ياقتصادي و اجتماعي براي دستيابي به توسعه

(. بر اساس اين تعريف، کشورها بايد به بهبود سازوکارهاي تخصيص منابع، 1991

ها و روابط بين شهروندان و حکومت مشيفرايندهاي تدوين، انتخاب و اجراي خط

شکل  -1 متمايز را مطرح کرده است: يسه جنبه ،نابراين، بانک جهانيب ؛بپردازند

ور منظفرايند اعمال اقتدار در مديريت منابع اقتصادي و اجتماعي به -2رژيم سياسي؛ 

ها و وظايف اجرايي. در مشيظرفيت حکومت براي طراحي و اجراي خط -3توسعه؛ 

 شاخص حق اظهار نظر ونهايت، بانک جهاني، حکمراني خوب را بر اساس شش 

، 30؛ کيفيت مقرارات37؛ کارايي دولت36؛ ثبات سياسي و عدم خشونت31گوييپاسخ

 تعريف کرده است.  48و کنترل فساد 39حاکميت قانون

مدني و بخش  يبين سه رکن دولت، جامعه ،بنابراين، در حکمراني خوب

بهبود عملکرد اقتصادي  يزمينه ،ارتباط نزديکي وجود دارد و اين ارتباط ،خصوصي

 ند.کاقتصادي و بهبود عملکرد نظام مالياتي را فراهم مي ياز قبيل رشد و توسعه

راني دولت در اقتصاد و مديريت بر منابع عمومي، اين خطر وجود با حکم زمانهم

دارد که منابع موجود به سمت منافع شخصي سوق پيدا کند. در نتيجه، عوامل 

هاي دروني ناکافي، شفافيت محدود، مديريت و نظارت کنترل سيستماتيکي از قبيل

، ستاحکمراني دولت  ينحوهضعيف و پاسخگويي بيروني ضعيف که در ارتباط با 

 شود.مديريت مالي عمومي مي يباعث افزايش وقوع فساد در حوزه

باعث انحراف منابع عمومي از اهداف  کهاينعالوه بر  ،فساد يبنابراين، پديده 

شود، باعث ايجاد اختالل در تعامالت بين مقامات دولتي با اشخاص مومي ميع
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هاي درآمدي دولت حقيقي و حقوقي در بخش خصوصي نيز خواهد شد و بر کانال

بر عملکرد  بُعديچند  يبنابراين، فساد به عنوان يک پديده ؛اثرگذار خواهد بود

ر گيرد. داقتصادي قرار مياقتصادي اثرگذار است و خود نيز تحت تأثير عملکرد 

نهايت، سطح فساد از دو طريق باعث کاهش سطح درآمدهاي کسب شده از طريق 

از طريق کاهش  -از طريق کاهش ظرفيت مالياتي؛ ب -شود: الفستاني ميماليات

ها. افزايش سطح فساد در آن يآوري شده از سطح بالقوههاي جمعميزان ماليات

کند و با تخريب اطمينان هاي دولت را عوض مينگرش مردم نسبت به فعاليت ،جامعه

 يباعث خواهد شد تا انگيزه ،فرار مالياتي يمردم به مراجع دولتي و ايجاد انگيزه

ويژه در . همچنين، افزايش سطح فساد بهکاهش يابدها براي پرداخت ماليات آن

هاي اقتصاد زيرزميني و اليتباعث افزايش سهم فع ،کشورهاي در حال توسعه

هاي قاچاق خواهد شد و از طريق کاهش سهم اقتصاد رسمي، ظرفيت مالياتي فعاليت

 ها افزايش خواهد يافت. فصول ماليات يدهد و هزينهرا در اقتصاد کاهش مي

اثر نهادها بر عملکرد اقتصادي  يهاي اخير، مطالعات زيادي در زمينهدر سال

ها، اثر کيفيت نهادي، حقوق مالکيت و برابري در بسياري از آنصورت گرفته است. 

(. 2889، 41حقوقي بر رشد رشد اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته است )لي و کيم

فراواني در داخل و خارج  هايپژوهشراني خوب و رشد اقتصادي نيز حکم يدر زمينه

(، نومن و 2887، 42اسکرانکتوان به )کورتز و انجام شده است که از آن جمله مي

 ( اشاره کرد.2812) 43همکاران

راني بر عملکرد نظام مالياتي بررسي شده در برخي از مطالعات ديگر، تأثير حکم

راني را پرخاشگري (، تأثير حکم2811) 44است. در اين راستا، بوسيدي و حامد

ر سطح که د اندو به اين نتيجه رسيده بررسي کرده در کشور تونس 41مالياتي

ها اثرات معناداري بر پرخاشگري مالياتي دارند. گسترده، مالکيت و مديريت شرکت

راني باعث کاهش پرخاشگري مالياتي شده است. بيرد و همچنين، بهبود حکم

راني خوب و اجتناب مالياتي رسيده معکوس بين حکم ي(، به رابطه2811استيفان )

است مالي، نهادها و رشد اقتصادي در بين سي ي(، نيز رابطه2817) 46است. يگنو
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نهادي اثر مثبت بر  يکشورهاي منتخب را بررسي کرده  و معتقد است که توسعه

 رشد اقتصادي خواهد داشت. 
 

 پژوهش يمروري بر پيشينه -9
 مطالعات خارجي

هاي آماري هاي تابلويي و داده(، با استفاده از روش داده2888) 47تانزي و داوودي

به بررسي  1997تا  1908زماني  يدر دوره ،توسعه يافته و در حال توسعهکشور  98

ژوهش پ اند. نتايج حاصل ازاثر فساد بر رشد اقتصادي و تأمين مالي عمومي پرداخته

تأثير منفي و معناداري بر کل درآمدهاي مالياتي  ،بيانگر اين است که فساد آنان

 دولت داشته است. 

و رشد اقتصادي  رانيحکمبين دموکراسي،  ي( به بررسي رابطه2883) 40کناک

( با استفاده از تابع توليد 1968-1998) يدر مطالعه بين کشوري در دوره
1

i iY AK H  راني و دموکراسي(پرداخته است که در آن )حکمA f نتايج .

 يابطهر ،دموکراسي و کيفيت حکمراني يبيانگر اين است که بين درجه ،حاصل از آن

تر از طريق اثرگذاري بر بنابراين، نهادهاي دموکراتيک قوي ؛مثبت وجود دارد

حکمراني، کاهش فساد و تسهيل روند تغييرات تکنولوژي باعث افزايش رشد اقتصادي 

 شود.مي

 کند کهادعا مي ،د و نرخ مالياتيبين فسا ي(، با تمرکز بر رابطه2886) 49فان

 فساد کارکنان سبب کهآنحاکماني که به دنبال منافع شخصي خود هستند، براي 

 ها نشود، از طريق يک نظام انگيزشي دستمزد و نظارت سعي کاهش منافع آن

. بنابراين، تالش براي کاهش اثر فساد بر به دست آورندکنند بيشترين رانت را مي

شود تا نرخ ماليات باالتر از نرخ ماليات بهينه وضع سبب مي ،کمانکسب منافع حا

 هاي ماليات خواهد شد. به عبارت ديگر، فساد سبب افزايش نرخ ؛شود

 21اي از کشورهاي در حال توسعه در (، عملکرد درآمدي مجموعه2887گاپتا )

که  است بيانگر اين پژوهش وي، سال گذشته را بررسي کرده است. نتايج حاصل از 

از قبيل توليد ناخالص داخلي سرانه، سهم کشاورزي در  ،برخي از عوامل ساختاري

ر اي بکنندهاثرات تعيين ،توليد ناخالص داخلي و باز بودن اقتصاد از لحاظ آماري
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ي، هاي خارجهمچنين، نتايج بيانگر اثرگذار بودن کمک ؛عملکرد درآمدي داشته است

نهادي از قبيل فساد و ثبات سياسي بر درآمد مالياتي بدهي خارجي و متغيرهاي 

 است.

(، اثر متغيرهاي نهادي و ساختاري را بر درآمدهاي مالياتي 2818اعجاز و احمد )

اند. نتايج بررسي کرده 2881تا  1998زماني  يدر دوره ،کشور در حال توسعه 21

اندازه بخش صنعت مراني خوب، درآمد سرانه، بيانگر اين است که حکپژوهش آنان 

و باز بودن اقتصاد اثر مثبت و فساد، تورم و اندازه بخش کشاورزي اثر منفي بر 

 درآمدهاي مالياتي دولت دارند. 

 يکشور با درآمد متوسط در دوره 24(، به بررسي عملکرد مالياتي 2811قاني )

گذار بيانگر اثر،  پژوهش وي پرداخته است. نتايج حاصل از 2881تا  1996زماني 

خصوص شاخص حاکميت قانون و کنترل فساد بر درآمدهاي به، راني خوببودن حکم

(، به بررسي عوامل اثرگذار بر درآمدهاي 2811) 18مالياتي دولت است. موتاسکو

 ،پرداخته است. نتايج حاصل از آن 2818تا  1996 يکشور در دوره 123مالياتي 

هاي بخش صنعت، تراز تجاري، هزينه يبيانگر اين است که درآمد سرانه، اندازه

 مصرفي دولت و اثربخشي دولت اثر مثبت بر درآمدهاي مالياتي دولت دارند. 

 11(، به برررسي تأثير حکمراني بر پرخاشگري مالياتي2811بوسيدي و حامد )

پژوهش  اند. نتايج حاصل ازپرداخته 2812تا  2886زماني  يدر کشور تونس در دوره

 ها اثراتين است که در سطح گسترده، مالکيت و مديريت شرکتبيانگر ا آنان،

معناداري بر پرخاشگري مالياتي دارند همچنين، بهبود حکمراني باعث کاهش 

 پرخاشگري مالياتي شده است.  

ها با استفاده حکمراني و ماليات»اي با عنوان (، در مقاله2811بيرد و استيفان )

بين حکمراني خوب و اجتناب مالياتي  يرابطه، به بررسي «از رگرسيون گسسته

 معکوس بين حکمراني خوب يرابطه يتأييدکننده آنان، اند. نتايج حاصل از پرداخته

 و اجتناب مالياتي است.

بين سياست مالي، نهادها و رشد اقتصادي در  ي(، به بررسي رابطه2817يگنو )

بيانگر اثر نهادها بر  وي،  پزوهشکشورهاي منتخب پرداخته است. نتايج حاصل از 

 اقتصادي  بوده است.  يتوسعه
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 مطالعات داخلي

راني خوب بر رشد اقتصادي دو (، به بررسي تأثير حکم1307کميجاني و سالطين ) 

هاي پانل در با استفاده از روش داده OPECو  OECDگروه از کشورهاي منتخب 

بيانگر اين است که  پژوهش آناناند. نتايج حاصل از ( پرداخته1996-2887دوره )

همچنين، شاخص  ؛ارتباط مثبت و معناداري بين هر دو گروه از کشورها وجود دارد

و شاخص کنترل فساد در گروه کشورهاي  OPECثبات سياسي در گروه کشورهاي 

OECD  .داراي بيشترين اثر بر نرخ رشد اقتصادي بوده است 

راني خوب از هاي حکمبه بررسي شاخصاي ( در مقاله1300مبارک و آذرپيوند )

منظر اسالم و تأثير آن بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب اسالمي با استفاده از 

پژوهش اند. نتايج حاصل از ( پرداخته1908-2881هاي تابلويي در دوره )روش داده

 راني در کشورهايبيانگر اين است که ميزان اثرگذاري عوامل نهادي و حکم آنان، 

 ايران، مصر، ترکيه و اندونزي نسبت به کشورهاي اسالمي ديگر کمتر بوده است.

ي راني بر رشد اقتصاد(، به بررسي تأثير کيفيت حکم1309کميجاني و سالطين )

 يدورههابي پانل در در ايران و کشورهاي ترکيه و پاکستان با استفاده از روش داده

بيانگر اين است که  ت آمده از اين پژوهش، دسبهاند. نتايج ( پرداخته2887-1996)

اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي داشته  ،در هرسه کشور رانيحکمشاخص 

 است. 

به بررسي اثر فساد مالي  ،هاي تابلويي(، با استفاده از روش داده1309رضايي )

تا  2882زماني  يدر دوره ،کشور در حال توسعه 27بر درآمدهاي مالياتي دولت در 

پرداخته است. نتايج حاصل از آن بيانگر اين است که بين شاخص درک فساد  2886

ثبت م يو کنترل فساد با نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي رابطه

 وجود دارد. 

پذيرش عمومي »اي با عنوان (، در مقاله1398رحماني، فالحي، رضايي و سبزرو )

بين  يبه بررسي رابطه «دموکراسي: يک مطالعه بين کشوري ماليات، فساد و

 ش،اين پژوه اند. نتايج حاصل ازدموکراسي و فساد با پذيرش عمومي ماليات پرداخته

نقش بيشتري در پذيرش يا عدم  ،بيانگر اين است که فساد نسبت به دموکراسي

 پذيرش عمومي ماليات دارد. 

بين فساد مالي با درآمدهاي  يبه بررسي رابطه(، 1398کريمي پتانالر و بابازاده )

اند. نتايج حاصل کشور منتخب در حال توسعه پرداخته 31مالياتي و مخارج دولت در 
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باعث کاهش سهم درآمدهاي  ،بيانگر اين است که افزايش فساد مالي پژوهش آناناز 

 مالياتي در توليد ناخالص داخلي شده است.

جويانه بر هاي رانت(، به بررسي اثرات انگيزه1398رضايي، رضايي و شهبازي )

ند. ايافته پرداختهدرآمدهاي مالياتي در ايران با استفاده از روش رگرشيوني تعميم

جويي، افزايش درآمد بيانگر اين است که کاهش رانت اين پژوهش، نتايج حاصل از 

 کاهش صاد،سرانه، کاهش سهم کشاورزي در توليد ناخالص داخلي، بازتر شدن اقت

باعث افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد  ،نرخ تورم و افزايش درآمدهاي نفتي

 ناخالص داخلي شده است.

هاي (، با استفاده از روش داده1393زاده فرد )سالطين، اسالمبولچي ويوسفي

به  2818تا  2888 يتابلويي در گروه کشورهاي منتخب با درآمد متوسط در دوره

تايج اند. نراني خوب بر درآمدهاي مالياتي پرداختهبين کيفيت حکم يابطهبررسي ر

  راني خوب اثر مثبت معناداريبيانگر اين است که کيفيت حکم اين پژوهش،حاصل از 

 بر نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي داشته است. 

بين  يرابطه(، به بررسي 1394شاکري، جعفري صميمي و کريمي موغاري )

اند. متغيرهاي نهادي و رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پرداخته

( بيانگر 2882-2818) يهاي تابلويي در دورهروش داده کارگيريبهنتايج حاصل از 

 مثبت بين کيفيت نهادي و رشد اقتصادي است. يرابطه

يافته روش گشتاور تعميم(، با استفاده از 1394سپهردوست، رجبي و باروتي )

(GMMبه بررسي رابطه )راني خوب و عملکرد درآمدي نظام مالياتي در بين حکم ي

اند. نتايج پرداخته 2813تا  2882 يکشورهاي منتخب در حال توسعه در دوره

ر اث ،راني خوببيانگر اين است که متوسط شاخص کل حکم اين پژوهش،حاصل از 

 دهاي مالياتي کشورهاي منتخب داشته است. مثبت و معناداري بر درآم

ام راني بر عملکرد نظ(، به تحليل تأثير فساد و کيفيت حکم1391ايزدخواستي )

 مالياتي در کشورهاي منتخب در حال توسعه پرداخته است. نتايج حاصل از 

بيانگر اين است  2814تا  2882 يهاي تابلويي پويا در دورهروش داده کارگيريبه

راني خوب و شاخص درک فساد، عملکرد درآمدهاي افزايش شاخص حکم که با

 مالياتي بهبود يافته است.

راني خوب بر هاي حکم(، به بررسي تأثير شاخص1396روي و همکاران )زاينده

اند. نتايج حاصل از توزيع درآمد در کشورهاي منتخب جنوب غربي آسيا پرداخته
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بيانگر اين است که  2813تا  1999 يدر دورههاي تابلويي دادهروش کارگيريبه

 باعث کاهش نابرابري درآمد شده است. ،شاخص کيفيت حکمراني

شباهت اين پژوهش با مطالعات انجام شده، بررسي کيفيت حکمراني بر عملکرد 

يم و تعم پژوهشخاص رشد اقتصادي است. تفاوت آن نيز به روش  طوربه اقتصادي و

ا زشود که بر اين اساس با تعميم الگوهاي رشد درونربوط ميزا مالگوهاي رشد درون

به تحليل نقش کيفيت نهادي و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادي پرداخته شده 

 است. 

 

 پژوهشالگوي  -4

بين ترکيب مخارج دولت و رشد اقتصادي از مدل دواراجان  يبه منظور بررسي رابطه

هاي که در آن اجزاء مخارج دولت را در الگو ( استفاده شده است1996و همکاران )

در مورد  12زا وارد کرده است. تابع توليد اکيداً مقعر بوده و شرايط اينادارشد درون

 :13شودزير تعريف مي صورتبهآن برقرار است و 

(1          )                                                                
1 2y Vk g g    

,که در آن , 0    هستند. پارامتريکشش توليد سرانه نسبت به ذخيره 

کشش توليد سرانه نسبت به مخارج  بخش خصوصي، پارامتر يسرانه يسرمايه

کشش توليد نسبت به مخارج جاري سرانه دولت  اي سرانه دولت و پارامترسرمايه

 kمخارج جاري سرانه دولت و 2gاي سرانه، متغير مخارج سرمايه 1gمتغير است.

کارايي است. به پيروي از مارتينز  Vخصوصي است. متغير يسرانه يسرمايه يذخيره

( با وارد کردن کارايي به صورت تابعي از کيفيت حکمراني دولت 2881ناب )و مک

يد بنابراين، تابع تول ؛در تابع توليد، الگوي دواراجان و همکاران تعميم داده شده است

، مخارج جاري سرانه، مخارج خصوصي سرانه يسرمايه يبه صورت تابعي از ذخيره

شود که کارايي تابعي از کيفيت اي سرانه دولت و کارايي در نظر گرفته ميسرمايه

يرابطه صورتبهراني حکمراني دولت است.  ارتباط بين کارايي و کيفيت حکم

.V A شود که در آندر نظر گرفته ميA تکنولوژي و ضريب  شاخص

ت تر و بهبود کيفيراني است. بر اين اساس، نهادهاي دموکراتيک قويکيفيت حکم

                                                           
52 Inada condition 

اند، اما در اين تحقيق تابع توليد به در نظر گرفته CES( تابع توليد را به فرم 1996دواراجان و همکاران )  13

 فرم کاب داگالس در نظر گرفته شده است.
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راني، از طريق اثرگذاري بر کاهش فساد و تسهيل روند تغييرات تکنولوژي حکم

ولت د يشود. با اين فرض که بودجهتواند باعث افزايش  توليد و رشد اقتصادي مي

 در تعادل باشد، خواهيم داشت:

(2                   )                                   1 2.tr y oil g g g      

درآمدهاي نفتي سرانه که در بودجه  oilدولت، يکل درآمد سرانه trکه در آن،     

کل مخارج  gتوليد سرانه و yنرخ ماليات بر توليد سرانه، شود،دولت وارد مي

(که صرف دولت ) يکل مخارج سرانه شود نسبتي ازسرانه دولت است. فرض مي

اي سرانه دولت مخارج سرمايه
1( )g شود، به کيفيت حکمراني دولت بستگي داردمي

( )  يبر اساس رابطه ،دولت ياي سرانه. در نتيجه، مخارج سرمايه

1 ( ).gg   2يو مخارج جاري سرانه دولت بر اساس رابطه (1 ( )).gg    

0وشوند تعريف مي 1   0است و  به اين معنا که  ؛شوددر نظر گرفته مي

دولت نيز از کل مخارج  ياي سرانهراني، سهم مخارج سرمايهبا افزايش کيفيت حکم

 سرانه دولت افزايش يابد.

c)هاي آنيرفاه خانوار جمع تنزيل شده مطلوبيت )tu  است. تابع مطلوبيت آني

ن، بنابراي ؛و فزاينده نسبت به مصرف سرانه خانوار است 14تابعي غير منفي، اکيداً مقعر

حداکثر کردن مطلوبيت دوران زندگي خود با توجه به  دنبالبهخانوار نماينده 

 است. بنابراين: 11اي يا متغير وضعيتمحدوديت بودجه

(3      )                                  
t

0

max  W= (c ) ,      u 0, 0

. : (1 ) y c



   

    

 t

t t t t t

u e u

s t k nk k



 

  

نرخ رجحان زماني است و بيانگر ارزش  و 16خانوار يمصرف سرانه tcکه در آن

کننده است. محدوديت بيشتر مصرف در زمان حال نسبت به زمان آينده براي مصرف

                                                           

,0، اکيداً مقعر است به طوري که: 𝑢فرض شده تابع مطلوبيت   14   0c ccu u   

( است. با انتخاب متغير کنترل، به الگوي معيني از State Variableمتغير وضعيت ) tkدر اين الگو  11 

 تغيرهاي کنترل بستگي دارد. شود. بنابراين مسير متغير وضعيت به ممتغير وضعيت منتهي مي

( است. متغير کنترل  ابزار تأثيرگذاري بر سيستم يا در يک Control Variableمصرف متغيرکنترل ) 16 

ود. نظريه شيابي، مسير وضعيت بهينه حاصل ميالگو هستند و با انتخاب بهينه آنها به عنوان ايزارهاي بهينه

يابي پويا، به دنبال تعيين مسير زماني بهينه براي مسأله بهينه هاي حلکنترل بهينه به عنوان يکي از روش

متغيرهاي کنترل است. با تعيين مسير بهينه براي متغيرهاي کنترل، مسير بهينه متغير وضعيت نيز مشخص 

 شود.مي
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بيانگر اين است که افراد در طول زمان درآمد قابل تصرف خود را  ،خانوار يبودجه

 nود.شگذاري ميانداز خانوار نيز تبديل به سرمايهکنند و پسانداز ميمصرف يا پس

اد ر يک اقتصبنابراين، د ؛است نرخ استهالک سرمايه خصوصي نرخ رشد جمعيت و

ول متغير وضعيت در ط عنوانبه ،سرانه خصوصي يسرمايه ينرخ تغيير ذخيره ،بسته

برابر تفاوت درآمد قابل تصرف سرانه و مصرف جاري  -انداز سرانهميزان پس -زمان

براي مخارج جاري سرانه و عمراني  ،سرانه است. با جايگذاري روابط تعريف شده

( و سپس جايگذاري آن در محدوديت 1) يدولت در تابع توليد در رابطه يسرانه

 (، خواهيم داشت:2-3بودجه خانوار در رابطه )

(4                      )(1 ) ( .g) ((1 )g) ct t t tk Vk nk k            

 ود:شتابع مطلوبيت با کشش جانشيني ثابت و به فرم زير در نظر گرفته مي ،در ادامه

(1                 )                                                            
1

(c)
1

c
u










  

گريزي نسبي ثابت يا کشش مطلوبيت نهايي مصرف ضريب ريسک که در آن 

.(c)است و برابر است با  (c)u c u  به عبارت ديگر، منفي معکوس کشش .

 مطلوبيت نهايي مصرف برابر کشش جانشيني مصرف است.

 

 سازيشرایط بهينه -4-5

 شود:زير تشکيل مي صورتبه، در شکل ارزش حال آن 17تابع هاميلتوني
 

(6  )t(c ) {(1 ) ( .g) ((1 )g) k c }t t t tH u e Vk n k               
 

tکه در آن

t te
    ارزش نهايي يک واحد اضافي سرمايه در زمانt  است که

 𝑡)کمکي( در زمان  10متغير هم وضعيت 𝜆𝑡بر اساس زمان صفر محاسبه شده است. 

𝑡  .با است و بيانگر ارزش نهايي مطلوبيت يک واحد سرمايه بيشتر است 

رانه، س يتابع هاميلتوني نسبت به مصرف سرانه و انباشت سرمايه گيري ازمشتق

 شوند:به ترتيب به صورت روابط زير حاصل مي (FOC)اول  يمرتبهشرايط 

(7                                                            )(c )e 0t

c t tH u      

                                                           
57 Hamiltonian function 

بيانگر اين است که اگر  شود و( گقته ميState Variable-Coوضعيت ) به ضريب الگرانژ متغيير هم   10 

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.
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(0               )( 1) ( )(1 ) ( ) (1 ) g t
k

t

H V k n     
    



         

به  (𝑁𝑃𝐺) 68به منظور رد بازي پونزي ،يا شرط کرانه پاياني 19شرط تراگردي

ρtصورت 

t
lim e 0t tk


 


( 7) يگيري از رابطهبا لگاريتم. 61شوددر نظر گرفته مي

سازي، ( و ساده0) يو جايگذاري آن در رابطه tنسبت به ،گيري از آنو سپس مشتق

 يطهراب صورتبه ؛نرخ رشد مصرف بلندمدت که مرتبط با رشد اقتصادي پايا است

 شود:زير حاصل مي

(9            ) ( 1) ( )1
(1 )V (1 ) gt

t

c
k n

c

          


          

ديفرانسيلي، شرط الزمي است که در زمان پيوسته بايد در مسير  ياين معادله

بهينه برقرار باشد و بيانگر نرخ رشد مصرف يا نرخ رشد اقتصادي در وضعيت پايا يا 

V.است. در اين رابطه  نواختيک A کارايي است و به صورت تابعي ازA 

 در نظر گرفته شده است.  رانيحکمشاخص کيفيت  ضريب تکنولوژي و
 

 کيفيت حکمراني، ساختار مخارج و رشد اقتصادي -4-2

(، رشد اقتصادي پايا به صورت 9) يديفرانسيلي رشد در رابطه يبر اساس معادله

راني و نسبت مخارج جاري سرانه به کل مخارج سرانه دولت تابعي از کيفيت حکم

 است:

(18                    )                                                  (V, )
c

f
c

    
 

Vکه در آن  A ت و به صورت تابعي ازکارايي اسA ضريب تکنولوژي و 

کل  نسبتي از همچنين، ؛شاخص کيفيت حکمراني در نظر گرفته شده است

راني دولت شود و به کيفيت حکماي ميدولت است که صرف مخارج سرمايه مخارج

)بستگي دارد  )  راني، ( نسبت به کيفيت حکم18) يگيري از رابطه. با مشتق

ير حاصل ز يرابطه صورتبه ،راني بر تغيير رشد اقتصادياثرات تغيير کيفيت حکم

 شود:مي

                                                           
59 Transversality Condition 
60 Non-Ponzi Game (NPG) 

در مسائل کنترل بهينه، اگر نقطه پاياني برنامه معين نشده باشد، در جواب بهينه براي مشخص کردن  61 

کامل مسير جواب، يک شرط نهايي مربوط به نقطه پاياني وجود دارد که به طور قاطع مسير بهينه را از ساير 

 کند. اين شرط نهايي به شرط تراگردي معروف است.مسيرهاي مجاز متمايز مي
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d d dV d d

d dV d d d

   

   
                                                        )11(  

 

 راني از طريق افزايش کاراييعبارت اول سمت راست اين رابطه، اثر رشد کيفيت حکم

از  رانيبيانگر اثر رشد کيفيت حکم ،است. عبارت دوم سمت راست اين رابطه نيز

رشد  ز معادله ديفرانسيليگيري اطريق ترکيب مخارج دولت است. به ترتيب با مشتق

دولت  يسرانه کل مخارج راني و نسبتي از(،  نسبت به کيفيت حکم9) يدر رابطه

 شود، خواهيم داشت:اي سرانه دولت ميکه صرف مخارج سرمايه

(12                        )         ( 1) ( )1
{(1 ) (1 ) g }

d
k

dV

    
   



    

(13    )( 1) ( ) ( 1) ( 1)1
{(1 )V }[(1 ) (1 ) ]

d
k g

d

      
      

 

        

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

(14                                                                      ).
dV

A A
d

 


   

(11       )                                                                                   d

d






  

سازي، ( و ساده11) ي( در رابطه11( تا )12در نهايت، با جايگذاري روابط )

 خواهيم داشت:

(16)  ( 1) ( ).(1 ). . . .(1 ) . ( . ) . .
(1 )

d A
k g A A A

d

    

 

  
      

   

 
  

        
  

 

راني دولت بر رشد بلندمدت است. در کيفيت حکم(، بيانگر اثرات 16)يمعادله

(، مثبت بودن تغييرات راني )با فرض مثبت بودن کيفيت حکم ،اين رابطه

( و مثبت بودن سطح تکنولوژيAراني )تکنولوژي نسبت به تغييرات کيفيت حکم

Aبارت، ع( . )A A    مثبت است. مثبت بودن تغييرات تکنولوژي نسبت به

بيانگر اين است که بهبود کيفيت نهادي از قبيل حمايت  ،رانيتغييرات کيفيت حکم

ممکن است باعث تشويق نوآوري و انتقال  ،از حقوق مالکيت و قانون کپي رايت

 ؛در نهايت بهبود کارايي در اقتصاد شود گذاري خارجي وتکنولوژي از طريق سرمايه

 (، زماني مثبت است 16) يهمچنين، عبارت دوم داخل کروشه در رابطه
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 :63زير برقرار باشد يو رابطه 62مثبت باشد که

 (17                              )( )
0

( ) (1 ( )) (1 ( ))

    

      

 
    

  

 

اي سرانه به کشش کشش توليدي مخارج سرمايهبر اساس اين رابطه، نسبت 

اي سرانه به بزرگتر از  نسبت مخارج سرمايه ،توليدي مخارج جاري سرانه دولت

بنابراين، اثر کيفيت ؛ دولت است يدولت از کل مخارج سرانهي مخارج جاري سرانه

 ينه تنها به کشش توليد نسبت به مخارج جار ،راني بر رشد اقتصادي بلندمدتحکم

 ها در کل مخارجبلکه به سهم آن ؛اي سرانه دولت بستگي داردسرانه و مخارج سرمايه

 راني دولت نيز بستگي دارد. دولت و کيفيت حکم
 

 جویيدولت و رانت -4-9

ت و اس دهنده مياني و رانترأي مطلوبيتتابعي از  صورتبه ،تابع مطلوبيت دولت

ست اي ادولت به دنبال حداکثر کردن تابع مطلوبيت خود بر اساس محدوديت بودجه

 که با آن مواجه است:  

(10                                                         )
1 2

(1 ) R

s.t :    .y+oil=g

M

govV U

g

 



  


  

کننده نماينده است ومياني يا مصرف يدهندهتابع مطلوبيت رأي MUکه در آن،

R اجتماعي و يگيرندهتصميم رانتoil  درآمد نفتي سرانه است. فرض کنيد رانت

دهنده مياني به مخارج باشد و مطلوبيت رأي Rناشي از مخارج مصرفي دولت برابر

  ن پايي رانيحکمبنابراين، با کيفيت  ؛بستگي داشته باشد 1gاي دولتهسرماي

(0 دهنده مياني توجه نخواهد اجتماعي به مطلوبيت رأي يگيرنده(، تصميم

صرف مخارج مصرفي خواهد شد تا رانت خود را حداکثر  ،کرد و تمام منابع دولت

1راني باال باشد )زماني که کيفيت حکم ،کند. در مقابل يگيرنده(، تصميم 

اي خواهد کرد تا رفاه اجتماعي اجتماعي تمام منابع دولت را صرف مخارج سرمايه

دولت بخشي از منابع خود را صرف مخارج مصرفي ،حداکثر شود. در حالت مياني

2(g g)1ايو بخشي را صرف مخارج سرمايه (  بنابراين، کيفيت  ؛خواهد کرد (

                                                           
اي سرانه دولت به کل مخارج سرانه دولت نسبت به کيفيت حکمراني مثبت مشتق سهم مخارج سرمايه 62

 باشد.
در اين حالت  63

0d
d





 است. 
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کننده راني بين صفر و يک قرار دارد. در ادامه رانت دولت و مطلوبيت مصرفحکم

 :64شوندزير تعريف مي روابط صورتبهنماينده به ترتيب 

(19      )                                                                           2R g  

(28                                                                            )
1

M a dU g c   

نسبت رانت  کننده نماينده،مياني يا مصرف يدهندهمصرف رأي cکه در آن،

0دولت به مخارج مصرفي دولت است و  , 1,  1a d a d    گذاريجاي. با 

 ( در تابع مطلوبيت دولت خواهيم داشت:28( و )19روابط )

(21                                                     )1 2(1 )a d

govV g c g     

دولت در رابطه  يبا حداکثر کردن اين تابع نسبت به محدوديت بودجه

1 2.y+oil=g g  مقدار بهينه ،
1g  2وg روابط زير حاصل  صورتبه به ترتيب

 شوند:مي

(22            )                              
1

( 1)

2

( 1)
( . )

a

d
g y oli

c

 




 
    

 

   

(23               )                                              
1

( 1)

1

( 1) a

d
g

c

 



 
  
 

 

(، 22) يبر اساس رابطه ،دولت يمخارج مصرفي سرانه يبا قرار دادن مقدار بهينه

همچنين، با قرار  ؛شود(، مقدار رانت دولت در اقتصاد محاسبه مي19) يدر رابطه

(، در تابع 23) يدولت بر اساس رابطه ياي سرانهمخارج سرمايه يدادن مقدار بهينه

 ي(، مقدار بهينه28) يکننده نماينده در رابطهدهنده مياني يا مصرفمطلوبيت رأي

، 1gو  2gراني بر منظور بررسي اثرات کيفيت حکمبه ،شود. در ادامهاصل ميآن ح

شود و به ترتيب روابط زير مشتق گرفته مي (، نسبت به 23( و )22از روابط )

 شوند:حاصل مي

(24              )                   
1

( 1)
2 ( 1) 1

0
( 1)( 1).d

dg

d c

 

    

 
     

  

 

 (21              )                    
1

( 1)
1 ( 1) 1

0
( 1)( 1).d

dg

d c

 

    

 
    

  

 

راني باعث کاهش مخارج مصرفي (، بهبود در کيفيت حکم24) يبر اساس رابطه

 (، باعث کاهش رانت دولتي 19) ي( و در نهايت بر اساس رابطه2gدولت ) يسرانه

                                                           
توان آن را به صورت تابعي از فرض شده که نسبت رانت به مخارج مصرفي مقدار ثابتي است. هر چند مي 64

 فت.کيفيت حکمراني در نظر گر
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راني باعث افزايش مخارج (، بهبود در کيفيت حکم21) يشود. بر اساس رابطهمي

دولت ) ياي سرانهسرمايه
1g(، افزايش مطلوبيت 28) ي( و بر اساس رابطه 

 .شوداجتماعي ميعنوان شاخص رفاه نماينده به يکنندهدهنده مياني يا مصرفرأي

 تحليل نتایج در وضعيت یکنواخت -1

 66نواختيک، در تعادل وضعيت 61جلوگيري از پيچيدگي دوران انتقالي پويا منظوربه

ي متغيرها با نرخ ثابت شود. در تعادل وضعيت يکنواختبه تحليل الگو پرداخته مي

c بنابراين، ؛کنندرشد مي =0
c

(، و با 9) يبا قرار دادن آن در رابطه .خواهد بود 

اي سرانه دولت از کل مخارج بين سهم مخارج سرمايه يفرض خطي بودن رابطه

.مراني،دولت با کيفيت حک سرانه خصوصي در  يسرمايه ي، ذخيره

 شود: صورت زير حاصل ميبه نواختيکوضعيت 

(26    )
( 1) ( )

1
( ) 1

1
{(1 ) . . ( . ) (1 ( . )) g } 0
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تابعي از اندازه دولت،  نواختيک(، سطح سرمايه وضعيت 26) يبر اساس رابطه

سرمايه سرانه  يکيفيت حکمراني و ترکيب مخارج دولت است. با قرار دادن ذخيره

نواخت در تابع توليد، توليد سرانه در وضعيت يکنواخت خصوصي در وضعيت يک

 شود:حاصل مي

(27 )
( ) 1

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

(1 ). . . .( . ) .(1 ( . )) .g
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(، سطح توليد وضعيت يکنواخت تابعي از اندازه دولت، 27) يبر اساس رابطه

0kراني و ترکيب مخارج دولت است. با قرار دادن کيفيت حکم   در محدوديت

                                                           
65 Transitional Dynamic 

، مسيرهايي تعادلي است که در امتداد آنها متغيرها با نرخ State) -(Steadyتعادل وضعيت يکنواخت  66

 کنند. اين اصطالح تعميم حالت ايستا است که در آن هر متغير با نرخ ثابت صفر رشد ثابتي رشد مي

  گويند.ن يا رشد پايدار نيز ميکند. برخي محققان به وضعيت يکنواخت، رشد متوازمي
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صورت نواخت نيز به(، مصرف سرانه در وضعيت يک3) يخانوار در رابطه يبودجه

 شود:زير حاصل مي يرابطه

(20)
( ) 1

1
( ) 1

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

(1 ). . . .( . ) .(1 ( . )) .g
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(، سطح 28) يشده است. بر اساس رابطه گذاريجاي(، 10) ياز رابطه sskکه در آن

ج مراني و ترکيب مخاردولت، کيفيت حک ينواخت تابعي از اندازهمصرف وضعيت يک

(، 3) ينواخت در رابطهگذاري تابع مصرف وضعيت يکدولت است. در نهايت با جاي

 شود:زير حاصل مي يرابطهصورتبهنواخت تابع رفاه اجتماعي در وضعيت يک

(29) 
1

11 1 1 1
. .( ) . . (1 ). ( ).
1 1

ss ss ss ssW c y n k
  

   


    

 
  

دولت، کيفيت  يتابعي از اندازه ،(، سطح رفاه اجتماعي29) يبر اساس رابطه

 راني و ترکيب مخارج دولت است. حکم

 

 کاليبره کردن و تحليل حساسيت  -6

اني بر ربه تحليل تأثير کيفيت حکم ،در ادامه، با کاليبره کردن و تحليل حساسيت

شود. کاليبره کردن و تحليل حساسيت الگوهاي متغيرهاي کالن الگو پرداخته مي

الگوهاي اقتصادسنجي تفاوت اساسي دارد. در الگوهاي  يابي با تخمينبهينه

 هاي آماري متغيرها به برآورد پارامترهاي الگو با استفاده از داده ،اقتصادسنجي

يابي، مقدار عددي پارامترها به صورت در کاليبره کردن الگوهاي بهينه؛ امّاپردازدمي

 ؛وط به متغيرها حاصل شودهاي مربشود تا دادهزا وارد الگو ميداده شده و برون

ل منظور کاليبره کردن و تحلييابي به اطالعات مورد نياز بهدستمنظوربهبنابراين، 

توان از طريق مراجعه به مأخذ آماري حسايت الگو، برخي از اطالعات مورد نياز را مي

اي سرانه دولت به کل به دست آورد. نسبت مخارج جاري سرانه و مخارج سرمايه

خصوصي، نرخ رشد جمعيت، نرخ استهالک  يدولت، نرخ استهالک سرمايهمخارج 

سرمايه و نرخ ماليات بر توليد يا درآمد از اين دسته هستند. بر اساس گزارش بانک 

دولت در سال  يدولت به کل مخارج سرانه ينسبت مخارج جاري سرانه ،مرکزي

درصد  10مخارج دولت درصد و نسبت مخارج عمراني سرانه به کل  02برابر  1393

درصد بوده است.  24/1نرخ رشد جمعيت  1391بوده است. بر اساس سرشماري سال 
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درصد در نظر گرفته  1برابر  1484انداز ، بر اساس افق چشماستهالک سرمايه نرخ

ظور درصد من 18همچنين، نرخ ماليات بر درآمد بر اساس قانون مالياتي  ؛شده است

 شده است.

اطالعات مربوط به نرخ رجحان زماني و کشش مطلوبيت نهايي مصرف از مطالعات 

(، 1307داللي اصفهاني و همکاران )ي مطالعهگرفته شده است. بر اساس  ،انجام شده

ي گريزي نسبمنظور شده است. تابع مطلوبيت با ريسک 1/8مقدار نرخ رجحان زماني 

 1/8ت نهايي مصرف بين صفر و يک است و مقدار ثابت است و مقدارکشش مطلوبي

 ؛در نظر گرفته شده است (1307اصفهاني و همکاران )داللي  يبر اساس مطالعه

(، کشش توليد 1306گسکري و اقبالي ) يهمچنين، در اين پژوهش بر اساس مطالعه

)اي نسبت به مخارج سرمايه )  و کشش توليد نسبت به مخارج جاري  121/8برابر

)دولت )  يدر نظر گرفته شده است. کشش توليد نسبت به ذخيره 167/8برابر 

)سرمايه  ) ( 1394بر اساس مطالعه ايزدخواستي ،)در نظر گرفته شده است.  3/8

 1/2قرار دارد و هرچه که به  1/2تا  -1/2بين راني مقدار شاخص کيفيت حکم

مقدار  هکاينراني است. با توجه به تر شود، بيانگر باالتر بودن کيفيت حکمنزديک

سازي بر اساس شاخص زير نرمال؛ راني در ايران منفي استشاخص کيفيت حکم

گيرد تا به عددي بين صفر و يک تبديل شود. نتايج  راني صورت ميشاخص حکم

 (، گزارش شده است: 1در جدول ) ،هاي مختلفسازي در سالحاصل از نرمال

(38                                                                           )
t

A Min

Max Min

G G

G G




 

tکه در آن، 

AG راني ايران در سال شاخص کيفيت حکمt  ام وMinG  حداقل شاخص

راني است. هرچه شاخص حداکثر شاخص کيفيت حکم MaxGراني وکيفيت حکم

يت تر باشد، بيانگر باالتر بودن کيفبه عدد يک نزديک ،راني حاصل شدهکيفيت حکم

ت بودن کيفي راني در ايران است و هرچه به صفر نزديک شود، بيانگر پايينحکم

 راني در ايران است.حکم
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 ( در ايران2883-2814شاخص کيفيت حکمراني در دوره ) :5جدول 
شاخص کيفيت  سال

)حکمراني )AG  

t

A Min

Max Min

G G

G G




 

شاخص کيفيت  سال

حکمراني

( )AG 

t

A Min

Max Min

G G

G G




 

2883 79830/8- 343801/8 2889 28213/1- 219493/8 

2884 79403/8- 341924/8 2818 22330/1- 211324/8 

2881 07802/8- 321037/8 2811 13802/1- 273036/8 

2886 88881/1- 29999/8 2812 89924/1- 208111/8 

2887 81446/1- 297180/8 2813 11920/1- 276144/8 

2880 81431/1- 209137/8 2814 99279/8- 381442/8 

 World Governance Indicatorsهاي گزارش شده مأخذ: محاسبات تحقيق بر اساس داده
 

ي دورهدر  ،نرمال شده براي ايرانراني حکمدر نهايت، ميانگين شاخص کيفيت 

بوده است. بر اين اساس،  3/8تحليل کاليبراسيون برابر  منظوربه( 2814-2883)

 (، گزارش شده است:2اقتصاد ايران در جدول ) يپارامترهاي کاليبره شده
 

 پارامترهاي کاليبره شده اقتصاد ايران :2جدول 
 منبع مقدار نشانه نام پارامتر

 93محاسبه بر اساس گزارش بانک مرکزي در سال  g  822/8 مخارج سرانه دولت )ميليارد ريال(

اي دولت به کل نسبت مخارج سرمايه

 مخارج دولت
  10/8  93محاسبه بر اساس گزارش بانک مرکزي در سال  

نسبت مخارج جاري دولت به کل مخارج 

 دولت

1   02/8  93گزارش بانک مرکزي در سال محاسبه بر اساس 

 1484انداز افق چشم   81/8 نرخ استهالک سرمايه خصوصي

 قانون ماليات بر درآمد    18/8 نرخ ماليات بر درآمد

 1391سرشماري سال  n  8124/8 نرخ رشد جمعيت

 (1307داللي اصفهاني و همکاران )   1/8 رجحان زمانينرخ 

 (1307داللي اصفهاني و همکاران )   1/8 کشش مطلوبيت نهايي مصرف

ميانگين شاخص  کيفيت حکمراني  نرمال 

 شده

  3/8  شاخص حکمراني جهاني محاسبه بر اساس گزارش

(WGI) 

 (1394ايزدخواستي )   3/8 کشش توليد سرمايه سرانه

اي سرانه کشش توليد مخارج سرمايه

 دولت
  121/8 ( 1306گسکري و اقبالي) 

 (1306گسکري و اقبالي )   167/8 کشش توليد مخارج جاري  سرانه دولت

 (1394ايزدخواستي ) A  1 ضريب تکنولوژي

  1/8 Izadkhasti (2016)  کشش مطلوبيت نهايي مصرف

 مأخذ: گردآوري و برآورد تحقيق
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در معادالت حاصل شده مربوط به نسبت  پژوهش با مقداردهي پارامترهاي الگوي

انداز سرانه و سطح رفاه در سرمايه به نيروي کار، توليد سرانه، مصرف سرانه، پس

با استفاده از نرم افزار  ،شود. نتايج و محاسبات مربوطهحاصل مي نواختيکوضعيت 

Mathematica  و Excelگيرد. مقدار متغيرهاي الگو در وضعيت صورت مي 

 . (، گزارش شده است3در جدول ) ختنوايک
 

 مقدار متغيرهاي کالن الگو در وضعيت يکنواخت در حالت پايه :9جدول

سطح سرمايه  کيفيت حکمراني

 سرانه

انداز سطح پس سطح مصرف سرانه سطح توليد سرانه

 سرانه

 سطح رفاه 

3/8 8441/8 8230/8 8107/8 88114/8 730/2 

                مأخذ نتايج تحقيق  
 

ر تحليل حساسيت متغيرهاي کالن الگو نسبت به افزايش در شاخص کيفيت منظوربه

به  نسبت ،راني در هر سناريوراني در وضعيت يکنواخت، شاخص کيفيت حکمحکم

 سرانه، يشود و تأثير آن بر سطح سرمايهدرصد افزايش داده مي 18 ،سناريوي قبلي

 واختنيکانداز سرانه و سطح رفاه سرانه در وضعيت توليد سرانه، مصرف سرانه، پس

 تحليل شده است.
  

 تحليل حساسيت متغيرهاي کالن الگو با افزايش در شاخص کيفيت حکمراني در وضعيت يکنواخت: 4جدول 
ssW   sss ssc ( )ssf k ssk  

093/2 88123/8 8289/8 8261/8 8410/8 33/8 

127/3 88611/8 8244/8 8386/8 8491/8 363/8 

379/3 88724/8 8201/8 8317/8 8107/8 399/8 

611/3 88012/8 8333/8 8410/8 8691/8 439/8 

941/3 81883/8 8309/8 8409/8 8023/8 403/8 

262/4 81179/8 8414/8 8172/8 8973/8 131/8 

683/4 81307/8 8129/8 8660/8 1111/8 104/8 

972/4 81638/8 8610/8 8701/8 1361/8 643/8 

360/1 81911/8 8728/8 8912/8 1687/8 787/8 

794/1 82240/8 8039/8 1864/8 1097/8 770/8 

213/6 82637/8 8977/8 1241/8 2237/8 011/8 

746/6 83898/8 1137/8 1446/8 2633/8 941/8 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته

 

با افزايش شاخص  نواختيک(، در وضعيت 4در جدول ) دست آمدهبهبر اساس نتايج 

 يباعث افزايش سرمايه ،دوره 12در طول  941/8به  3/8دولت از  رانيحکمکيفيت 
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 ؛ام شده است12واحد در دوره  2633/8واحد در حالت پايه به  8441/8سرانه از 

 تيبتربهانداز سرانه و سطح رفاه اجتماعي همچنين توليد سرانه، مصرف سرانه، پس

، 1137/8، 1446/8واحد در حالت پايه به  093/2و  88123/8، 8289/8، 8261/8از 

 ام افزايش يافته است.  12واحد در دوره  746/6و  83898/8
 

 سياستي پيشنهادهايگيري و نتيجه -1

الي هاي مبين سياست يرابطههاي رشد اقتصادي و بررسي در فرايند تکامل نظريه

 ت بااليياز اهميّ ،و رشد اقتصادي توجه به اندازه، نقش و کيفيت حکمراني دولت

، پارادايم مديريت 1998 يتا دهه 1908 يبر اين اساس، از اوايل دهه ؛برخوردار است

ه راني خوب متحول شددولتي سنتي به سمت پاردايم مديريت دولتي نوين يا حکم

به موازات گسترش اقتصاد کالن، در راستاي  1998 يدههاز بر اين اساس، است. 

به اندازه و نقش دولت در  توجه به نقش نهادها در رشد اقتصادي توسط کوز و نورث،

اي هالگوهاي رشد توجه بيشتري شده است و سهم  دولت در اقتصاد و تأثير مداخله

و  يرانحکمدولت بر روند رشد اقتصادي نيز افزايش يافته است. بهبود در ساختار 

منجر به جلب اعتماد عمومي به دولت، کاهش فرار مالياتي، افزايش  ،کنترل فساد

 يياتي دولت و در نهايت بهبود عملکرد اقتصادي خواهد شد. در نتيجهدرآمدهاي مال

ت، از راني دولگيري نهادهاي دموکراتيک قوي و بهبود کيفيت حکماين تحول، شکل

طريق اثرگذاري بر ساختار مخارج دولت، کاهش رانت دولتي و تسهيل روند تغييرات 

ده بود عملکرد اقتصادي فراهم شافزايش کارايي، رشد اقتصادي و بهيزمينه تکنولوژي

و ترکيب مخارج دولت بر  رانيحکمبه تحليل تأثير کيفيت ، است. در اين پژوهش

يک مدل رشد بهينه در اقتصاد  يهاي سرمايه، مصرف و رشد اقتصادي بر پايهپويايي

، نواختيکايران پرداخته شده است. بنابراين، با حل الگو در وضعيت بهينه و وضعيت 

 يدر معادالت حاصل شده مربوط به سرمايه پژوهشردهي پارامترهاي الگوي مقدا

 واختنيکانداز سرانه و سطح رفاه در وضعيت سرانه، توليد سرانه، مصرف سرانه، پس

به تحليل حساسيت متغيرهاي کالن الگو نسبت به  ،صورت گرفته است. در نهايت

بهبود شاخص حکمراني دولت پرداخته شده است. نتايج حاصل از تحليل حساسيت 

ر راني از طريق اثرگذاري ببيانگر اين است که افزايش کيفيت حکم ،صورت گرفته

سرانه،  يسرمايه يساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتي باعث افزايش ذخيره

 شده است. نواخت يکتوليد سرانه، مصرف سرانه و سطح رفاه در وضعيت 
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بررسي دقيق نهادهاي مورد نياز به منظور بهبود عملکرد اقتصادي، سياسي و 

امري ضروري است و با توجه به اينکه تغييرات نهادي و بهبود  ،اجتماعي کشور

ريزي بلندمدت هامري تدريجي است و نيازمند يک برنام ،کيفيت نهادهاي موجود

توان بيان کرد که با تقويت سياستي به دولت را در اين راستا مي ياست. توصيه

زايش اف يزمينه ،و کاهش رانت دولتيراني حکمنهادهاي دموکراتيک، بهبود کيفيت 

کارايي اقتصادي را فراهم کند تا از طريق رشد اقتصادي بيشتر باعث بهبود عملکرد 

  اقتصادي شود. 
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