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Abstract 

Improving the quality of institutions with development of the country's 

economic infrastructure can reduce the degree of fiscal policy cycles in 

developing countries. Therefore, the purpose of this study is to analyze the 

effects of good governance and political cycles on the liquidity and budget 

deficit changes during 1978-2018. The research method is descriptive analytical 

by using econometric method of the GMM. Data are from the Central Bank of 

Iran and World Bank site for Iranian Economy. The research results show the 

effect of good governance on the variables of liquidity and budget deficit 

changes are negative and significant.  Also the interactive effects of good 

governance and the election dummy variables on the liquidity and budget deficit 

changes are negative and significant. These results indicate that good 

governance during the elections can control the budget deficit and liquidity 

changes, hence to control the business-political cycles, suggest to improve the 

good governance in Iran. 
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 و قدینگین تغییرات بر سیاسی هایچرخه و خوب حکمرانی اثر تحلیل
  ایران در بودجه کسری

 ایران اهواز، اهواز، چمران شهید دانشگاه اقتصاد، استادیار، گروه  عمروآبادی  ادقیص بهروز
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 چکیده 
نه برای کاهش هیتواند ترکیبی ب، میهای توسعه اقتصادی کشورتوسعه زیرساخابهبود کیفیا نهادها در کنار 

. هدف این پژوهش در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد اقتصادیای بودن سیاسا درجه موافق چرخه
های سیاسی بر ترییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه

ها دادهاسا.  GMMصادسنجی اقت توصیفی با استفاده از روش-اسا. روش پژوهش تحلیلی 1357 -1397
هد دبانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده اسا. نتایج تحقیق نشان میو  یبانک مرکز هایایاز سانیز 

مچنین نتایج نشان ه منفی و معنادار اسا.نقدینگی و کسری بودجه  ترییرات بر متریر حکمرانی خوباثر متریر 
 ستهواب هایبر متریری خوب و متریرهای مجازی انتخابات دهد اثرات ضربی كتعاملی( شاخص حکمرانمی

وب دهد با یک حکمرانی خاین نتایج نشان می و معنادار اسا. نقدینگی و کسری بودجه منفی ترییرات
براین، های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بناکسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه ان ترییراتتویم

 .شودهای تجاری میهای حکمرانی خوب در جها کنترل چرخهشاخص پیشنهاد به تقویا

 .ایران اقتصاد خوب، حکمرانی بودجه، کسری نقدینگی، سیاسی، -تجاری چرخهها: کلیدواژه

   .JEL: G32, P16, D72 یبندطبقه

                                                           
  :نویسنده مسئولB.sadeghi@scu.ac.ir 
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 مقدمه .1
 حوزه بر غیراقتصادی متریرهای اثر در زمینه اخیر دهه چند ادبیات تحقیق در طول

 این ترینیکی از مهم اسا. گرفته قرار پژوهشگران مورد توجه گذاری عمومییاساس
 متریرهای بر شاخص سیاسی یک عنوانانتخابات به اثر و تحلیل بررسی موضوعات،

با  صادیاقت ادبیات در اسا و رابطه اقتصاد و سیاسا را دوباره تقویا کرده و اقتصادی
موضوع  قالف در ادبیات این .شودنام برده می از آن سیاسی -تجاریهای چرخه عنوان
 اباتیانتخهای چرخه به آن از اقتصادی متون در و شوندمی بیان سیاسی -تجاریهای چرخه

احزاب و  که این اسا مطرح، کلی گیرد. رویکردو در ادبیات بخش عمومی جای می
 و هاروهگ انتخابات، گذارند و درها با هدف تصاحف قدرت پا به میدان انتخابات میگروه

پردازند. یم یکدیگر با رقابا به آن در ماندن باقی یا قدرت تصاحف مختلف برای احزاب
که لزوما منافع بلندمدت  هستند هاییسیاسا ارائه دنبالبهها آن از هر کدام در این بین،

 ه، بتواندجامع افراد بیشتر برای بودن جذاب بر عتوه کند، امااقتصادی جامعه را دنبال نمی
 حاظل به روش بهترین واقع در این وضعیا، در کند. جذبها آن برای را بیشتری آرای

 دستاوردهای ارائه و ساختاری اقدامات ترکیف کردن جذب رای، و گذاریسیاسا
مدت و اسا. به بیان دیگر، جامعه درگیر خطای دیدن اثرات کوتاه مدتکوتاه اقتصادی

 و دهندگانرای تمایتت تاثیرگذاری بر ندمدت خواهد شد؛ زیراعدم توجه به اثرات بل
سیعو اقتصادی، بخش مدتکوتاه هایمشوق طریق از انتخابات در شرکا بهها آن تشویق

 افزایش را آن اجتماعی تاثیرگذاری محدوده و دهدمی قرار تاثیر تحا را جامعه از تری
 اقتصادی، سطچ هایمحرک با دارند قصد سیاسی هایجناح و احزاب دهد. در واقعمی

 تواند در بلندمدتدهند. این موارد می قرار تاثیر تحا را دهندگانرای تمایل و مشارکا
  اثرات مخرب اقتصادی به همراه داشته باشد.

 به (2010ك 3( و پوترافکه2005ك 2(، امرگوت1977ك 1جمله هیبز از اقتصاددانان از بسیاری 
 نتخابات،ا زمان در متریرهای اقتصادی به سیاسی احزاب توجه که دکننمی توجه موضوع این

  .(1395آبادی و همکاران، اسا كشاه داشته انتخاباتی نتایج و آرا کسف در بسزایی تاثیر

                                                           
1. Hibbs, D. 

2. Immergut, E.M. 

3. Potrafke, N. 
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ش رسانی به رفاه جامعه، زمینه افزایای با آسیفاعمال سیاسا مالی موافق چرخهبرای م ال 
در  د.دنبال دارگذاری حقیقی را بهرده و کاهش سرمایهنوسانات کتن اقتصادی را فراهم ک

 مدت اثرات محرکتواند در کوتاههای موافق چرخه میواقع افزایش نقدینگی و سیاسا
اقتصادی و جذاب عمومی داشته باشد، اما در بلندمدت اثرات مخرب تورمی به همراه داشته 

تواند رشد ها میگونه سیاسااینسازی طوری که پیادهبه (؛1397باشد كصادقی و طیبی، 
های دولا را فراهم آورد. بنابراین، اقتصادی را کند و زمینه افزایش کسری بودجه و بدهی

در  ایای یا مخالف چرخههای مالی پادچرخهتواند با اعمال سیاساگذاری مالی میسیاسا
سیاسا مالی کارگیری به ایجاد ثبات بلندمدت اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.

ا در زیر ؛ای در کشورهای تولیدکننده نفا از اهمیا بیشتری برخوردار اساپادچرخه
تی شناخته ثباای بودن سیاسا مالی منبعی برای تشدید بیکشورهای نفتی، موافق چرخه

له نااطمینانی در اقتصاد را افزایش و زمینه کاهش رشد اقتصادی را فراهم اشود. این مسمی
بسیاری از کشورهای نفتی، دارای نظام ارزی میخکوب یا شناور مدیریا  مچنینهآورد. می

ها در اعمال سیاسا پولی مستقل تا حدود زیادی محدود توانایی آن از این رو،شده هستند، 
 شده و سیاسا مالی به طور بالقوه بیشترین تاثیر بر اقتصاد را خواهد داشا. 

 درجه ونهمچ متریرهایی که اندیافته دسا تایجن این به در مطالعات مختلف، محققین 
 عدم و تولید تتطم دولا، اندازه و کارایی نهادها، کیفیا سیاسی، ثبات و دموکراسی

توانند بر می رکود، زمان در جهانی اعتبار بازارهای به توسعه درحال کشورهای دسترسی
 ;Barberia & Avelino, 2011; Castro & Martins, 2018ها موثر باشند كچرخه

Doytch, 2021.) اکیفی همچون عواملی متوسط، و پایین درآمد با نفتی کشورهای در 
. ارندبرخورد باالتری اهمیا از ایچرخه مالی سیاسا اتخاذ در نیز سیاسی ساختار و نهادها

های سیاسی بر ترییرات در این بین سوال اصلی آن اسا که آیا حکمرانی خوب و چرخه
  سری بودجه در ایران تاثیرگذار اسا؟نقدینگی و ک

 ضرورت و اهمیا مقدمه، بیان به اول بخش  اسا؛ شده تدوین بخش 6 حاضر در مقاله 
 کمرانیح اثرات و سیاسی هایچرخه نظری مبانی دوم بخش در. اسا یافته اختصاص تحقیق
. شودمی مطرح سوم بخش در پیشین هایپژوهش برخی سپس شود،می پرداخته آن بر خوب
 برآورد به پنجم بخش در. یابدمی اختصاص تحقیق مدل و روش معرفی به چهارم بخش
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 یریگنتیجه و بندیجمع بیان به ششم بخش. شودمی پرداخته نتایج تحلیل و تحقیقهای مدل
 .یابدمی اختصاص

 . ادبیات و پیشینه پژوهش2
 های سیاسی و اقتصاد. چرخه2-1

ند که کد سیاسی که سیاستمداران را پیامبرانی توصیف میادبیات کتسیک اقتصا برختف
تئوری  انتخاباتی و هایچرخه حوزه بنیانگذارانبه دنبال حداک رسازی منافع جامعه هستند، 

 عنوانبه که وقتی چه و شهروند یک عنوانبه چه- اعتقاد دارند انسان 1انتخاب عمومی
 را خود منفعا کندتتش می الاح دو هر در -شودمی قدرت عرصه وارد سیاستمدار

اسا.  یاستمدارانس طلبیمنفعا ترپیچیده مهم وجود اشکال بسیار تفاوت تنها کند و حداک ر
در این  تاکنون .گذردهای تجاری سیاسی میبیش از ربع قرن از مطالعات مرتبط با سیکل

 4ردهاوس، نو(1978-1977ك 3آلسینا (،1971ك 2زمینه، مطالعات متنوعی توسط کرامر
  .(1386كپورکاظمی و همکاران،  صورت گرفته اسا( 1977ك 5و مکرا (1977ك ، هیبز(1975ك

ها، آرمان تعصف حزبی را که در آن احزاب و کاندیداها دارای نظریه (1977ك هیبز 
دهندگان بر یار طبق این نگرش. های اقتصادی متفاوت هستند، ارائه کرداهداف و برنامه

 .دهندحزب خاص رای می های اقتصادی به کاندیداهای یکا، اهداف و برنامههمبنای آرمان
  دهندگان ناشی شده باشد.یار پندارهایتواند از اصول حزبی یا پیشتعصف حزبی می

این نظریه،  براساس .تعصف حزبی عقتیی را ارایه کرده اسا نظریه (1987ك آلسینا 
 .یو اصول حزبها برنامه براساس نه احزاب اسا وگیری مردم براساس عملکرد واقعی تصمیم

ات قابل مشاهدهترییرد داشته باشد بای در این نظریه برای اینکه حزبی بتواند قدرت را در دسا
  ای را در متریرهای اقتصادی ایجاد کند.

 6تافا دهد که در ابتداهای تجاری سیاسی نشان میادبیات تئوریک سیکل مطالعه 
 پس از آنکرد. های تجاری سیاسی را ارائه ی سیکلمشهور خود در زمینهکتاب ( 1987ك

                                                           
1. Public Choice Theory 

2. Kramer, G. 

3. Alesina, A. 

4. Nordhaus, W. 

5. Mcrae, D. 

6. Tufte, E.R. 
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های تجاری سیاسی با جامع خود به بررسی الگوی سیکل در مطالعه (1988ك 1راف و سیبرت
 قبل از انتخابات پرداختند. دهندگانیااطتعات ناقص ر کردنلحاظ 

، اولین رویکرد دارد؛ ی وجودتجاری سیاس هایسیکلادبیات دو رویکرد عمده در  
دومین ارند. د اسا که نگرشی انتقاداتی به ادبیات مرتبط با سیکل تجاری سیاسی مطالعاتی
های و برمبنای مدل سیکل هستند 2سیاسی بودجه هایعنوان مدل سیکل با مطالعاترویکرد 
 .شوندبیان میسیاسی 

از مهم .اندبوده ی مواجههای تجاری سیاسی با انتقادات زیادهای تئوریکی سیکلمدل  
دیگر انتقاد  .استوارند 3ها بر فرض رفتار شبه غیرعقتییترین انتقادات این اسا که این مدل

مبتنی  4ولیپ بر پذیرش فرض نیوکتسیکی غافلگیری غیرمنتظره هاآن اسا که این مدل
مورد   در (1971ك توان به مطالعات موثر کرامرهمچنین در بعد مطالعات تجربی می هستند.

 5فر (،1978-1975ك ، نوردهاوس(1975ك گیری کنگره و بعد از آن مطالعات تافارای
  .کرداشاره  ...و (1978ك

به (1978ك 6و لیچر( 1975كدر بین مطالعات صورت گرفته الگوی معروف نوردهاوس 
 .وندشهای تجاری سیاسی شناخته میعنوان یک الگوی نظری مناسف برای ارزیابی سیکل

ود شتوزیع احتمال استفاده می در برخی از مطالعات از رویکرد پارامتریک آماری و از توابع
 تصریچ یک الگوی تجربی برای بررسی و در برخی از مطالعات از الگوهای اقتصادسنجی و

اری های تجهای متعددی پیرامون سیکلبندیدستهشود. میهای تجاری استفاده سیکل
بندی صورت گرفته، رویکردهای اصلی در ادبیات ترین طبقهه مهموجود دارد ک 7سیاسی
 اند:بندی کردههای سیاسی را به دو شکل کلی طبقهسیکل

( بیان شد و در ادبیات 1975طلبی: این رویکرد توسط نوردهاسكمدل فرصا -الف
ه دولا و شود کطلبی معروف اسا به فرآیندی گفته میهای تجاری به روش فرصاسیکل

و یا ارضاء  مدت به فریفکند با دستکاری اقتصاد و ترییرات کوتاها حزب حاکم تتش میی

                                                           
1. Rogoff, K. & Sibert, A. 

2. Political Budget Cycles 

3. Seemingly Irrational Behaviour 

4. Monetary Surprises 

5. Fair, R. 

6. Lächler, U. 

7. Political Business Cycles 
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ا هدهندگان بپردازند تا بتواند در انتخابات به قدرت برسد. در اینجا دولامدت رایکوتاه
های انبساطی پولی و مالی قبل از انتخابات، عملکرد کنند با استفاده از سیاساسعی می

فقی از خود به نمایش بگذارند. در این شرایط و با فرض عدم انتظارات عقتیی مدت موکوتاه
های اتوانند به افزایش فعالیها میکنندگان، این سیاساکنندگان و تولیداز سوی مصرف

اقتصادی کمک کنند و بدین ترتیف، شانس پیروزی در انتخابات افزایش پیدا کند. در واقع 
، مدتی دارند؛ بنابرایندهندگان، حافظه تاریخی کوتاهد که رایشوها، فرض میدر این مدل

گیری ها در تصمیمها تاثیر بیشتری نسبا به رفتار گذشته آنرفتار اواخر دوره دولا
دهندگان دارد. به بیان دیگر، عوامل اقتصادی نوعی خطای دید دارند که اتفاقات رأی

ر اسا و با ها موثت دورتر کمتر بر تصمیمات آنها مانده و اتفاقاتر بیشتر بر ذهن آننزدیک
ذف دهندگان حگیری رایگذشا زمان، تصمیمات اقتصادی گذشته دولا از مدل تصمیم

و یا کمرنگ شده و در مقابل تصمیمات اقتصادی حال دولا، متریر اصلی در مدل 
 شود.دهندگان میگیری رایتصمیم

( 1977های تجاری سیاسی متعلق به هیبز كمدل حزبی: رویکرد دیگر در ادبیات سیکل -ب
معروف اسا. هیبز تتش دارد با تفکیک دولتمردان به دو  1اسا که به مدل حزبی پارتیزانی

ها برای انتخابات مجدد بپردازد. زیربنای این نظریه، حزب راسا و چش به بررسی رفتار آن
ای هبراساس مانیفیساهای سیاسی را های احزاب و گروهتعصف حزبی اسا که مرزبندی

های دهندگان برمبنای اهداف و برنامهکند. در این مدل، رایمختلف حزبی مشخص می
صورت تواند بهها، هم میدهند. این برنامهاقتصادی به کاندیداهای موردنظر خود رأی می

تواند به صورت اهدافی نانوشته و تا حدودی های مشخص و مدون بوده و هم، میبرنامه
 طلبانه ندارند، بلکه براساسخص باشد. وی معتقد اسا سیاستمداران رفتار فرصامش

نند. اصوال کهای اقتصادی خود را ترسیم و دنبال میترجیحات ایدئولوژیک، مسیر و سیاسا
 تند. های چش هسهای انبساطی نسبا به دولادنبال اعمال حداقل سیاساهای راسا بهدولا

( 1987ز به نوعی توام با فرض رفتار غیرعقتیی اسا، آلسینا كدر حالی که دیدگاه هیب 
( 1987فرض انتظارات عقتیی را در مدل حزبی وارد کرد. البته هر دو تئوری حزبی آلسینا ك

توانند های ایدئولوژیکی وجود دارند که میاند که حرکا( تاکید کرده1977و هیبز ك
های پولی و مالی باشند. به عنوان سیاسا های راسا و چش درمتفاوت از رفتارهای دولا

                                                           
1. Partisan model 
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 هایبندیدلیل مسائل سیاسی، بلوکم ال، اجبارهایی که در حوزه تجارت خارجی به
تواند برای یک دولا وجود داشته باشد از جمله این اقتصادی و مسائل ایدئولوژیک می

د های شدیوابستگیهای سیاسی را در راستای ( سیکل1982ك 1رفتارها هستند. مانیفورد و پیل
العمل، های مختلفی همچون توابع عکسدانند که با اتکا به روشاقتصادی و سیاسی می

ه های اقتصادی و سیاسی به کار گرفتهای رفتاری بوروکراسی و مدلدهندگان میانه، مدلرای
این  ازپردازد. اند. در این زمینه، آرای متعددی وجود دارد که به بررسی این ارتباط میشده

یر طور عمده به شکلی اقتصاد را درگپردازان بر این اعتقادند که دولا بهرو، برخی از نظریه
 دهندگان درکند که در زمان برگزاری انتخابات براساس رجحان رایسیکل تجاری می

های انقباضی در ها در ابتدای کار ابتدا سیاسابهترین موقعیا ممکنه باشند. بنابراین، دولا
های الشود و سپس در سکنند که به افزایش بیکاری منجر میکنترل تورم را اعمال می جها

های انبساطی به افزایش اشترال و کاهش بیکاری اقدام ها با اعمال سیاساپایانی حکوما
نتخابات شود به دوران پس از اکنند که بر اساس آن، تورم که نتیجه این سیاسا تلقی میمی

کنند میان تئوری سیاسی ادوار تجاری و فرضیه انتظارات ها سعی میآن موکول خواهد شد.
عقتیی، تطابق ایجاد کنند. بنابراین، چون هر حزبی سعی دارد نقاط مختلف طیف سیاسی از 

های متفاوتی ( را جذب کند، سیاسا2ترین حزب كنظریه هاتلینگترین حزب تا راساچش
کنند که در آن سه گروه ها یک مدل ساده معرفی می(. آن1389کند كحاتمی، را اعمال می

های متفاوت وجود دارند. دولا محافظه کار کار، کارگر و شناور با رجحانمتفاوت محافظه
کند های ضد تورمی بوده و سعی مینسبا به دولا کارگر به دنبال حذف تورم و سیاسا

دهندگان شناور را در زمان رایارزش مورد انتظار میانگین وزنی مطلوبیا هواداران خود و 
شود دهندگان شناور ظاهر میانتخابات بعدی حداک ر کند. انتظارات عقتیی در رفتار رای

ها مطلوبیا مورد انتظار بیشتری در زمان انتخابات که براساس اینکه کدام حزب به آن
مقادیر مورد دهند. در این فرضیه، واریانس تورم و درآمد قابل تصرف و دهد، رای میمی

 گذارد. دهی افراد تاثیر میانتظار تورم و درآمد قابل تصرف بر قصد راى
کند که براساس آن هر دو حزب، دهندگان میانه را مطرح می( تئوری رای1959ك 3تولوکا 

ز کنند. نقطه تمایدهندگان میانی اتخاذ میهای ضد تورمی را برای جلف آرای رایسیاسا

                                                           
1. Minford, P. & Peel, D. 

2. Hotling theory 

3. Tullock, G. 
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استی ها در تعقیف چنین سیشود، کارایی نسبی آنها میباخا یا برد آن دو حزب که منجر به
 اسا. 

پردازند که براساس آن، حزب حاکم ای می( به ارائه فرضیه1978ك 1فرای و شیندر 
د را کند که مطلوبیا خودرصدد باقی ماندن بر سر قدرت بوده و در زمان انتخابات سعی می

های انبساطی اعمال کرده و هنگامی که مطمئن اسا در افزایش دهد؛ از این رو، سیاسا
 گیرد که منطبق با ایدئولوژی خودش اسا؛هایی به کار میانتخابات برنده اسا، سیاسا

تواند به حفظ نیروهای وفادار به آن زیرا اصوال پایبندی به ایدئولوژی توسط هر حزب می
تر خواهد دیگران سخا حزب منجر شده و بدیهی اسا که در این صورت، جذب آرای

 (. 1392شد كگرجی و اقبالی، 

 . نظریه انتخاب عمومی: اثر حکمرانی خوب بر نقدینگی و کسری بودجه2-2

کند که دهی را به عنوان ابزاری معرفی مینظریه انتخاب عمومی، انتخابات و رای
 دنبال انتخابسیاستمداران به دنبال حداک ر کردن رای خود و جامعه در ازای رای دادن به 

بهترین بسته کاالهای عمومی و سیاسی جها حداک ر کردن مطلوبیا خود هستند. در این 
یز موثر هستند های تبلیراتی خود نگرها با تبلیرات و هزینهمسیر البته بوروکراسی اداری و البی

(. طبق این تئوری، هرچقدر شفافیا و اطتعات در این سیستم بیشتر Mbaku,1997ك
های پیشنهادی سیاستمداران، درک شرایط و اثرات اقتصادی ا کاندیداها، معرفی بستهكشناخ

رایی و گهای اقتصادی با توجه به انتظارات عقتیی یا تطبیقی و...( و همچنین قانونسیاسا
در یک  جویی در سیستم کمتر وگرایی سیاستمداران بهتر، درجه فساد و راناپیروی از قاعده
رد تواند بر انتظارات جامعه و عملکادی و حکمرانی خوب بیشتر باشد، میکلمه کیفیا نه

های اقتصادی در زمان انتخابات تاثیر گذار باشد سیاستمداران و در انتخاب سیاسا
 (. Farber,2017ك

، تعریف «حکمرانی و توسعه»خود، تحا عنوان  1992در گزارش سال  بانک جهانی 
ای اسا که در آن قدرت برای مدیریا شیوه»خود را از حکمرانی خوب چنین ارائه کرد: 

وب از حکمرانی خ .«شودمنابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور در راستای توسعه صرف می
شود: در بستر مساعد محیط سیاسی و نهادی که به وپا چنین تعریف مینظر وزارت فدرال ار

                                                           
1. Frey, B.S. & Schneider, D. 
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نهد، حکمرانی خوب عبارت اسا حقوق بشر، اصول دموکراتیک و حاکمیا قانون ارج می
از مدیریا شفاف و پاسخگوی افراد بشر، طبیعا، منابع اقتصادی و مالی به منظور توسعه 

 .(1393دارانی و شاهنوشی،ك رفیعیمنصفانه و پایدار
 مالی یاساس رفتار ترییر در گام تریناساسی نهادها کیفیا بهبود دهدمی نشان مطالعات 
( مبتنی بر تئوری نهادگرایی 2012ك 1کوفی و همکاران .اسا تجاری-های سیاسیچرخه در

 های تجاریرا بر کاهش چرخه -نویسیبه عنوان م ال قوانین بودجه-و اثر نهادهای رسمی 
 داند. میسیاسی موثر 

سیاسی را مشروط به عواملی همچون  -های تجاری( ایجاد چرخه2013ك 2دهان و کلومش 
ای سیاسی و هیافتگی، کیفیا نهادها، عمر و سطچ دموکراسی، شفافیا پروسهسطچ توسعه

های مالی جها اهداف انتخاباتی، معتقدند استفاده از سیاساها آن داند.گرایی میقانون
ی نهادی و سیاسی دارد. مبتنی بر تئوری انتخاب عمومی، هرچه منافع خصوصی بستگی به فضا

تر از زمان های بیشآورند كبه عنوان م ال رانابیشتری سیاستمداران هنگام قدرت به دسا می
ات دهندگان قبل از انتخابها برای تاثیرگذاری بر تلقی رایهای آنماندن در قدرت(، انگیزه

دهندگان بیشتری که كپیش از آن( نتوانند وه بر این، رایتر خواهد شد. عتقوی
های قبل از انتخابات را از صتحیا فعلی کاندیداها تشخیص دهند، بازدهی دستکاری

 کند. های قبل از انتخابات ایجاد میتری برای کاندیدا برای افزایش هزینهبزرگ
اثرات فساد دولا، جویی، های رانا( مبتنی بر تئوری2006ك 3شی و اسونسون 

 هایهای نهادی موثر بر چرخههای آزاد را به عنوان شاخصجویی و رسانههای رانافعالیات
گذاری مالی شفافیا در سیاساسیاسی هستند. مبتنی بر تئوری انتخاب عمومی،  -تجاری

 مالی هایدهندگان تاثیر بگذارد و از این رو احتمال وقوع سیاساممکن اسا بر دانش رای
بر اسا اطتعات در مورد سیاسا اقتصادی هزینه ناشی از انتخابات را تحا تاثیر قرار دهد.
دهندگان، انگیزه کمی برای به دسا آوردن آن و به دلیل مشکل سوارکاری مجانی رای

دهندگان نتوانند نظارت موثری بر عملکرد دولا داشته دارند. در نتیجه، ممکن اسا رای
 . (4،2006باشند كبسلی

                                                           
1. Cioffi  et al. 

2. De Haan, J. & Klomp, J. 

3. Shi, M. & Svensson, J. 

4. Besley, T. 
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آوری اطتعات در دسترس بودن اطتعات دهندگان برای جمعهای رایبه غیر از انگیزه 
( در مطالعه فراتحلیل خود بر بیش 2019ك1ماندن و کااللز  نیز ممکن اسا نقشی داشته باشد.

ترین عوامل کنترل این سیاسی، یکی از مهم -های تجاریمطالعه مربوط به چرخه 43از 
 ا نهادهای سیاسی عنوان کردند. ها را کیفیچرخه

گرایی و قواعد مالی در محیط نهادی را ( بحث قانون2020ك 2گودجس و همکاران
 مالی گذارسیاسارفتار  کنند و با بررسیسیاسی معرفی می -های تجاریمحدودکننده چرخه

 ایخهچر موافق درجه اخیر، دهه در که ندداد نشان 2013 سال در توسعه حال در کشور 73 در
نهادها،  کیفیا بهبود با مورد بررسی کشورهای از درصد 35 در مالی هایسیاسا بودن

 ایچرخه قمواف درجه بر این، عتوه. اسا یافته ترییر ایپادچرخه به حتی یا و یافته کاهش
 که داشته کاهشی روند 2000 سال از آفریقایی کشورهای از بسیاری در مالی سیاسا بودن
 تجربی هاییافته دیگر، سوی از. اسا بوده اقتصادی و سیاسی نهادهای توسعه یلدل به غالبا 
 حال در کشورهای در مالی سیاسا بودن ایچرخه موافق درجه کاهش که اسا آن موید

 کارایی هبودب نیازمند مساله این بلکه شد، نخواهد میسر مالی قواعد اتخاذ با تنهایی به توسعه
 کی توانندمی مالی، قواعد سازیپیاده و تعریف کنار در که نهادهاسا و کیفیا دولا

 .اشندب کشورها این در مالی سیاسا بودن ایچرخه موافق درجه کاهش برای بهینه ترکیف
 بهبود و مالی قواعد سازیپیاده با که اسا کشورهایی ترینموفق از یکی عنوان به شیلی

 از یمال سیاسا رفتار ترییر در اساسی یهاگام اسا توانسته 2001 سال از نهادها کیفیا
 . بردارد ایپادچرخه به ایچرخه موافق

 وانعن به همواره سرمایه انباشا و انسانی سرمایه نوآوری، مانند عواملی آنکه وجود با 
 اسا آمده پدید عمومی باور این اخیر هایسال در اما اند،بوده مطرح اقتصادی رشد عوامل

 با. ساکشورها توسعه و اقتصادی رشد سرانه، درآمد تفاوت اصلی لعام نهادها کیفیا که
 وافقم شدت کاهش به توانمی بیشتر مالی، قواعد تعریف کنار در نهادها عملکرد بهبود

 ایخهپادچر مالی سیاسا اتخاذ به اقدام حتی یا و بود امیدوار مالی سیاسا بودن ایچرخه
 کرد. 

                                                           
1. Mandon, P. & Cazals, A. 
2. Gootjes,B. et al. 
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و اثر  PBC)1نی بر تئوری چرخه تجاری سیاسی كتوان گقا، مبتبه صورت ختصه می 
های سیاسی با استفاده از اقدامات ها در نزدیک انتخابات و در چرخهبینی، دولانزدیک

واند تکنند که میهای تجاری و نوسانات در متریرهای اقتصادی ایجاد میسیاسی، چرخه
 های سیاسی انتخابات برخههای فراوان مواجه کند. به عبارت دیگر، چرکشور را با هزینه

توانند نوسان و چرخه ایجاد کنند. در این متریرهای اقتصادی مهمی همچون نقدینگی می
های هکسری بودجه و نقدینگی کشور، وجود چرخ ترییراتمطالعه با بررسی اثر انتخابات بر 

اب عمومی خشود. اما یک گام فراتر رفته و منطبق بر تئوری انتسیاسی در اقتصاد بررسی می
و کنترل منفعا طلبی سیاستمداران به تحلیل اثر حکمرانی خوب بر این رابطه پرداخته 

ای تواند نوآوری مطالعه باشد. این موضوع جها دنبال کردن اهداف توسعهشود که میمی
 ریزان ضروری و کاربردی اسا.کشور برای پژوهشگران، سیاستمداران و برنامه

 . پیشینه پژوهش2-3
 . مطالعات خارجی2-3-1

چین:  در محلی سیاسی بودجه چرخه کردن جدا»ای با عنوان ( در مطالعه2019ك 2ورترمز
 رب تاثیری چه زمانی ، این سوال را مطرح کرده اسا که افق«شکل Uراسا آزمایی رابطه 

 چین شهرداری 333 از روش مقطعی از استفاده این مطالعه با در دارد؟ سیاسی بودجه چرخه
 در هم مطلق و نسبی هم به صورت رفاهیهای هزینه که شودمشاهده می ،2012 سال یبرا

 حداک ر سیاستمدار یک تصدی دوره پایان و آغاز در و رسدمی حداقل به سال سه حدود
جود سیاسی در سطچ پایین و پیشرفا احتمال و فرصاهای هزینه البته زمانی که شود.می

 هک اند؛ جاییحالا را داشته چشمگیرترین غربی هایستانا درها چرخه این. باشد داشته
 درمان و بهداشا مخارج. اسا ایدئولوژیک گسترش برای مهم ابزاری پرورش و آموزش

 چرخه هاگرچ هستند، گسترش شاهد شهردار تصدی دوره پایان در همچنین اجتماعی تامین و
 . اسا کمتر بوده آموزشهای هزینه به نسبا

چرخه بودجه سیاسی و خدمات »ای با عنوان ( در مطالعه2019ك 3اوجیلیبوتساویلی و  
 بودجه به بررسی چرخه« ها در ایاالت متحده آمریکاشهری: شواهدی از مخارج بزرگ راه

                                                           
1. Political business cycle theory 

2. Vortherms, A. 

3. Bostashvili, D. & Ujhelyi, G. 
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. شودیم مطالعه باشد، بوروکراتیک سازمان به مشروط که زیرساختیهای هزینه در سیاسی
 دوستانههای هزینه در مشارکا برای را دارانسیاستم توانایی توانندها میبوروکرات

 تحاتاص از ایده این آزمون برای. کنند دارمشکل یا تسهیل انتخابات مورد در دهندگانرای
 رایب اسا شده انجام متحده ایاالت توسط بیستم قرن دوم نیمه در که کشوری خدمات

 پشتیبانی و عمومی تخدما تحاها بزرگراههای هزینه در سیاسی بودجه چرخه مطالعه
 انتخاباتهای سال در بزرگراههای هزینه شود کهدر این رابطه مشاهده می. شودمی استفاده

های هزینه عوض، در. اسا بیشتر شده درصد 9 انتخابات از قبل سال در و درصد 12
 یروشها تهیاف این. اسا یکنواخا بوده انتخابات چرخه به نسبا اساسا خدماتهای بزرگراه

 ت بیا را دولا فعالیا توانندمی ملکی خدمات قوانین آن طریق از که دهندمی ارائه را جدید
 .کنند
 مورد: زیسا محیط سیاسیهای چرخه»ای با عنوان ( در مطالعه2019ك 1کائو و همکاران 

 محلی رهبران اند که رفتارهایبیان کرده« چین هایداریبخش در PM 2.5 هوا آلودگی
 بهتری اجراهای که افرادی آن در که شودمی انجام شرلی تشویقی ساختار یک اسطهو به چین

 مافوق که دهندنشان می را خود صتحیا وقتی محلی، رهبران. شوندمی تبلیغ بیشتر دارند،
 ایجاد برای. کندمی آوریجمع خود عملکرد ارزیابی برای را شواهدی فعال طور بهها آن

 دهندمی کاهش را محیطی زیسا مقررات اجرای محلی رهبران ر،بهت اقتصادی عملکردهای
 کاهش را قضاییهای حوزه سایر ازها شرکا جذب یا و محلی صنایع تولیدهای هزینه تا

 کندیم ایجاد زیسا محیط برای سیاسی چرخه یک انتخابی موضوعی، اجرای چنین. دهند
 و هتجزی. یابدمی افزایش رهبر یمال گردش سال به منتهی هایسال در آلودگی آن در که

 نشان 2002-2010های چینی طی سال بخشدارهای از پانلی یک رویکرد در تجربی تحلیل
 ساالنه PM 2.5 متوسط سطچ و بخشدار یک حزب دبیر هایسال بین شکل U رابطه دهدمی

 .وجود دارد
اسی و فساد در های سیچرخه»ای با عنوان ( در مطالعه2018ك 2سیدروکین و وروبویی 

 منصوب، هچ و منتخف چه طلف،فرصا فعلی سیاستمداران که اندبحث کرده« مناطق روسیه
 اساس بر. کنندمی تنظیم سیاسی هایچرخه طی منظم ایشیوه به را عمومیهای سیاسا

                                                           
1. Cao, X. et al.  

2. Sidorkin, O. & Vorobyev, D. 



 1401بهار  | 90شماره  | 27سال  |های اقتصادی ايران پژوهش | 184

 

 ازینآغهای تاریخ در و بررسیهای تاریخ در ترییر از سوءاستفاده های مناطق روسیه،داده
 هاییاشرک توسط که آنگونه ،فساد  دهد میزانمینشان  روسیه، ایمنطقه رمانداریف دفتر
ای منطقه فرماندار دوره پایان به شودمی تصور کنند،می فعالیا روسیه مختلف مناطق در که

 خود فعلی دوره پایان از پس آموزدمی تدریج به فرماندار یک که هستند. هنگامی ترنزدیک
 منظور به دفاسهای فعالیا در مشارکا برای را بیشتریهای انگیزه شود، نمی منصوب مجدد

 مطمئن فرماندار یک که هنگامی همچنین. آوردمی وجود به عزیما از قبل ثروت انباشا
موار یکنواخا و ه برای باالتری انگیزه اسا ممکن بماند، باقی خود سما در همچنان شود

 . باشد داشته آن افزایش نتیجه در و زمان گذشا ها بافعالیا کردن کردن
ها کننده چرخهعوامل سیاسی هدایا»ای با عنوان ( در مطالعه2018کاسترو و مارتینس ك 

 روزب ، میزان«دولا مخارج عملکردیهای مئلفه عمیق تحلیل و های مالی: تجزیهدر سیاسا
 از برای گروهی دولا مخارجهای زیرمجموعه و عملکردیهای مولفه بر سیاسی هایچرخه

 برآوردگر یک. داده اند قرار بررسی را مورد 2012 تا 1990 زمانی دوره در اروپایی کشور 18
LSDVC 

 تفکیک و کلی سطچ در سیاسی طلبی فرصا از شواهدی تجربی آنالیز به منظور1
 عمومی، خدمات رفتار به بیشتر ایهزینههای مولفه. دهدمی ارائه عمومی مخارج از شده

 شود؛می مربوط بهداشتیهای هزینههای زیرمولفه برخی و اجتماعی حمایا ش،آموز
 . ساا ترمشاهده قابل دهندگانرای برای که دارند پیامدهایی تولید به تمایل که مواردی

 . مطالعات داخلی2-3-2
 انتخاباتی در اقتصاد ایران هایچرخهبررسی پدیده »ای با عنوان ( در مطالعه1385مزینی ك

طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متریرهای کند که بیان می(« ارز مطالعه موردی نرخك
بررسی به  این مطالعهغیراقتصادی بر حوزه اقتصاد در دستور کار محققین قرار گرفته اسا. 

عنوان یک پدیده سیاسی( بر متریرهای اقتصادی اسا که در ادبیات اقتصادی هاثر انتخابات كب
ذاران با گنتخاباتی تعبیر شده اسا. اصل بحث آن اسا که اساسا سیاسااز آن به ادوار ا

های نزدیک به انتخابات دهندگان، رفتارهای اقتصادی خود را در دورههدف جلف نظر رای
دهندگان خوشایند باشد و در نهایا به انتخاب كمجدد( که برای رایکنند میای تنظیم گونههب

 .ایشان بینجامد

                                                           
1.  Least Square Dummy Variable 
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  کسف سیاسی هایبررسی چرخه»ای با عنوان ( در مطالعه1386همکاران كپورکاظمی و  
فرضیات نورد هاوس و لیچر در مورد اقتصاد ایران با  («كمطالعه موردی کشور ایران و کار

مورد آزمون  1368-84های سالیانه دوره براساس داده تمرکز بر کنترل نرخ تورم و بیکاری
مده در اقتصاد ایران، فرضیه لیچر را تایید کرده اسا؛ یعنی . نتایج به دسا آانددادهقرار 

شوند( در راستای کنترل نرخ بیکاری در دو ها كکه هر چهار سال یک بار انتخاب میدولا
کنند که در نتیجه این سیاسا، نرخ تورم افزایش های انبساطی اتخاذ میسال اول سیاسا

کنند تا نرخ تورم را در دو ساله دوم تتش می اما برای انتخاب مجدد در دوره بعد ،یابدمی
 کاهش دهند.

های انتخاباتی بر رشد چرخه تاثیر»ای با عنوان ( در مطالعه1391آبادی و همکاران كشاه 
وال سبه دنبال پاسخ به این  «هیافتهای عمومی کشورهای منتخف در حال توسعه و توسعههزینه

های بهداشا رشد هزینه داری برتخاباتی تاثیر معنیهای انهای چرخهکه آیا مولفه هستند
عمومی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخف دارند؟ برای پاسخگویی 

استفاده شده اسا. بعد از انجام  1994-2010های تابلویی مربوط به دوره به این سوال از داده
های تحقیق از دو روش ر آزمون فرضیهبه منظو 1آزمون ایستایی متریرها و آزمون هاسمن

تابلویی ایستا كاثرات تصادفی( و تابلویی پویا برای تخمین مدل استفاده شده اسا. نتایج 
های انتخاباتی در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه دهنده وجود چرخهتحقیق نشان

ات، ز برگزاری انتخابمطالعه، سیاستمداران قبل ا کشورهای مورد که در به این معنی ؛اسا
 اند.ی مردم افزایش دادهاهای بهداشا عمومی را به امید کسف سهم بیشتری از رهزینه

 ؛سیاسی -های تجاریبرآورد سیکل»در مطالعه خود با عنوان  (1396ك و همکاراناقبالی  
 ARIMA2از طریق مدل  های تجاری سیاسیبه برآورد سیکل« مورد مطالعه کشور ایران

دهد تورم طی اند. نتایج پژوهش نشان میپرداخته 1357-95اقتصاد ایران طی دوره برای 
دوران انتخابات با نوسان همراه بوده و در سال برگزاری انتخابات، تورم کاهش و سال پس 

همچنین قبل از انتخابات، نسبا کسر بودجه افزایش و مخارج  اسا. از آن، افزایش یافته
. نتایج اسامدل تخمین زده شده برای بعد از انتخابات، بی معنا  عمرانی کاهش یافته اسا.

درخصوص متریرهای پولی كحجم نقدینگی و خالص بدهی دولا به بانک مرکزی( نشان 

                                                           
1. Hausman Test 

2. AutoRegressive Integrated Moving Average 
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ها تایید دهد که رفتار این متریرها به شکلی بوده که وجود سیکل تجاری سیاسی را در آنمی
انتخابات و سال قبل، رشد خالص بدهی دولا های برگزاری کند. به طور متوسط، در سالمی

 بانک به ادول بدهی افزایش این ، سه درصد افزایش یافته که تاثیرهانسبا به سایر سال
 افزایش در نقدینگی، خود را نشان داده اسا. صورت به بعد دوره در مرکزی

 هایبودجه های سیاسیبررسی سیکل»ای با عنوان ( در مطالعه1399و همکاران ك طاهرپور 
استان در دوره  28های کشور در قالف های آماری تمام استاناز داده« عمرانی در اقتصاد ایران

استفاده شده اسا. نتایج نشان  GMM)1كو روش گشتاورهای تعمیم یافته  1395-1378
های انتخابات مجلس شورای استمی و طلبانه در سالدهد که براساس رویکرد فرصامی

ین همچن .اندهای عمرانی در ایران افزایش پیدا کردهوری سرانه حقیقی بودجهریاسا جمه
محور اسا ها در ایران نزدیک به روش کاراییهای عمرانی توسط دولاتخصیص بودجه
 د.انهای عمرانی بیشتری دریافا کردهبودجه ،های با تولید باالترکه در آن استان

ران های تجاری سیاسی در ایررسی تئوری چرخهبندی مطالعات پیشین به بدر یک جمع 
ر اند، اما کمتر در مسیو خارج از کشور با توجه به متریرهای مختلف اقتصادی پرداخته

اند. در این مطالعه با گذاری عمومی و اتخاذ راهکارهای جها مدیریا آن برآمدهسیاسا
 های مناسفسیاسا های تجاری سیاسی در ایران،بررسی اثرات حکمرانی خوب بر چرخه

 گیرد.جها برخورد با این پدیده در حوزه عمومی به دقا مورد بررسی قرار می

 . روش پژوهش3
و  1397تا  1357های سری زمانی دوره و داده GMMبا استفاده از روش اقتصاد سنجی 

ی رجامعه آماری اقتصاد ایران، این مطالعه انجام شده اسا. در این مطالعه به تحلیل اثرگذا
های سیاسی بر نقدینگی و کسری بودجه ایران پرداخته شده اسا. حکمرانی خوب و چرخه

های تحقیق و اطتعات الزم از قلمرو مکانی مربوط به این پژوهش کشور ایران اسا و داده
ونی الگوی رگرسیسایا بانک مرکزی و بانک جهانی استخراج شده اسا. جها تصریچ 

و در واقع پویایی و افزایش  GMMوقفه براساس ادبیات مدل  مدل اول، متریر نقدینگی با
دهندگی مدل استفاده شده اسا که انتظار تئوریک عتما ضریف م با قدرت توضیچ

طلبی سیاسی كتئوری فرصا –های چرخه تجاریاسا. متریرهای انتخابات براساس تئوری

                                                           
1. Generalized Method of Moments 
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ریرهای کتن اقتصادی دهنده میانی و اثرات انتخابات بر متنوردهاوس( و نظریه رای
ال شود عتما ضریف  متریر یک ساند. براین اساس پیش بینی میكنقدینگی( وارد مدل شده

قبل از  انتخابات م با باشد. متریرهای حکمرانی خوب و اثرات تعاملی آن با متریر انتخابات 
ریرهای مت های نهادی بربراساس نظریه انتخاب عمومی و نهادگرایی نورث و اثرگذاری محیط

اب اند. مبتنی بر تئوری انتخهای سیاسی وارد مدل شدهکتن اقتصادی و محدودکننده چرخه
رین تمداران و مردم هرکدام به دنبال حداک رسازی منافع خود هستند و مهمعمومی، سیاسا

 Gootjes etگذاران، ابزارهای نهادی و ساختاری حکمرانی اسا كابزار نظارت بر سیاسا

al., 2020های اجتماعی، شفافیا و مداری، کاهش فساد، افزایش آزادی(. تقویا قانون
های نهادی و حکمرانی باعث نظارت دقیق بر عنوان شاخصکاهش خشونا همگی به

دهندگان اسا. ها در جها حداک رسازی منافع رایگذاران و مهار آنهای سیاساسیاسا
خص حکمرانی خوب و متریر تعاملی شاخص بنابراین، انتظار تئوریک بر منفی بودن شا

 حکمرانی خوب و متریر یک سال قبل از  انتخابات اسا. همچنین عتما مورد انتظار برای

های خارجی بانک مرکزی براساس تئوری متریرهای توضیحی درآمد نفتی به عنوان دارایی
یه پولی ئوری پاپایه پولی كم با(، هزینه دولا به عنوان جانشینی برای بدهی دولا در ت

كم با(، درآمد مالیاتی به عنوان یک نشتی از مدل سه بخشی اقتصاد کتن با حضور دولا 
تواند باعث کاهش تولید و تقاضای پول كتقاضای معامتتی و احتیاطی پول کینز( و که می

در نتیجه کاهش حجم پول شود كمنفی(. تولید ناخالص داخلی واقعی كم با( و نرخ تورم 
های بانکی تورم انتظاری بر سرعا گردش پول، سپرده توانند منطبق بر تئوری( نیز میكمنفی

و در نتیجه خلق پول توسط سیستم بانکی و در نهایا نقدینگی موثر باشند. به بیان دیگر، 
تورم مبتنی بر تئوری انتظارات بر نرخ بهره و متریرهای واقعی اقتصاد و تقاضای پول و در 

(. افزایش نرخ تورم از طریق مالیات تورمی Ragot, X., 2005موثر اسا ك نتیجه حجم پول
 ,Nyakiamoها و کشور نیز موثر اسا كگذاری، تولید و حجم نقدینگی بنگاهبر سرمایه

2015  Zhou, 2019;حقیق الگوی های ت(. بنابراین، در این تحقیق با توجه به ادبیات و پیشینه
 اسا.( 1صورت رابطه كرگرسیونی به

𝑑Liquidity𝑡 (1ك = 𝛼0 + 𝛼1Liquidity(−1)𝑡 + 𝛼2D1𝑡 + 𝛼3Oil𝑡
+ 𝛼4INF𝑡 + 𝛼5GE𝑡 + 𝛼6GDP𝑡
+ 𝛼7𝑇𝑎𝑥𝑡+𝛼8GG𝑡 + 𝛼9D1 ∗ GG𝑡 + 𝜀𝑡 
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ای مستقل و متریره dLiquidityنقدینگی  ترییرات ( متریر وابسته شاخص1در رابطه ك 
در ایران در نظر گرفته شده اسا. همچنین  D1پژوهش، متریر مجازی یکسال قبل از انتخابات

، Inf، نرخ تورم GDPمتریرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: تولید ناخالص داخلی واقعی
شاخص  GGو  GE و هزینه جاری دولا Tax، درآمدهای مالیاتی Oilدرآمدهای نفتی 

  ،شفافیا ، حاکمیا قانون ،مشارکاهای ترکیبی از شاخص حکمرانی خوب که
  و اثر بخشی و کارایی ،حقوق مساوی كعدالا( ، گیری وفاق عمومیشکل ، پاسخگویی

میزان خطای مدل  𝜀. 1اسا و این شاخص از بانک جهانی گرفته شده اسا پذیریمسئولیا
 دهد.سال را نشان می tو 

ل دوم، متریر کسری بودجه با وقفه براساس ادبیات الگوی رگرسیونی مدجها تصریچ   
دهندگی مدل استفاده شده اسا که انتظار و پویایی و افزایش قدرت توضیچ GMMمدل 

 –تجاری های چرخهتئوریک عتما ضریف م با اسا. متریرهای انتخابات براساس تئوری
کتن  ابات بر متریرهایدهنده میانی و اثرات انتخسیاسی كچرخه سیاسی بودجه( و نظریه رای

ریف  شود عتما ضاند. براین اساس پیش بینی میاقتصادی كکسری بودجه( وارد مدل شده
متریر یک سال قبل از  انتخابات، م با و متریر یک سال بعد از  انتخابات بر کسری بودجه، 

ساس امنفی باشد. متریرهای حکمرانی خوب و اثرات تعاملی آن با متریرهای انتخابات بر
های نهادی بر متریرهای کتن نظریه انتخاب عمومی و نهادگرایی نورث و اثرگذاری محیط

های اند. افزایش شاخصهای سیاسی وارد مدل شدهاقتصادی و محدودکننده چرخه
حکمرانی خوب باعث نظارت بر تصمیمات سیاستمداران و کاهش کسری بودجه دولا و 

Barişك دهندگان اساافع رایدر نظر گرفتن وزن بیشتری برای من ik, S. & Baris, A., 

. بنابراین، انتظار تئوریک بر منفی بودن شاخص حکمرانی خوب و متریرهای تعاملی (2017
حکمرانی خوب و متریر یک سال قبل كبعد( از  انتخابات اسا. همچنین عتما مورد انتظار 

ولا دولا كمنفی(، هزینه جاری د برای متریرهای توضیحی درآمد نفتی به منابع تامین مالی
كم با(، درآمد مالیاتی به عنوان منبع تامین مالی دولا كمنفی( مطرح اسا. تولید ناخالص 

تواند به ترتیف بر درآمدهای مالیاتی و داخلی واقعی كم با( و نرخ تورم كمنفی( نیز می

                                                           
( برای تمام کشورها و از جمله ایران از طرف بانک 1374-1397ك 2018تا  1996های حکمرانی خوب از سال داده.  1

های غیرموجود این متریر با استفاده از روش سری زمانی های قبل و دادههای سالداده .شر شده اساجهانی منت

ARIMA(1,1,1)   برآورد و در مدل استفاده شده اسا. 98/0و قدرت تعیین 
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دوم برای  ی رگرسیونیبنابراین، الگو های دولا و در نهایا کسری بودجه موثر باشند.هزینه
 ( اسا.2صورت رابطه كمدل کسری بودجه به

BDt (2ك = α0 + α1BD(−1)t + 𝛼2D1𝑡 + 𝛼3D2𝑡 + 𝛼4Oil𝑡
+ 𝛼5INF𝑡 + 𝛼6GE𝑡 + 𝛼7GDP𝑡
+ 𝛼8𝑇𝑎𝑥𝑡+𝛼9GG𝑡 + 𝛼10D1 ∗ GG𝑡
+ 𝛼11D2 ∗ GG𝑡 + 𝜀𝑡 

كدرآمدهای  BDمتریر وابسته شاخص شاخص کسری بودجه دولا  (،2در رابطه ك 
های دولا( و متریرهای مستقل پژوهش متریر مجازی یکسال قبل از مالیاتی منهای هزینه

شاخص حکمرانی خوب در  GGدر ایران و  D2و یکسال بعد از انتخابات  D1انتخابات 
برآورد الگو، روند سه متریر اصلی شاخص  نظر گرفته شده اسا. قبل از اعتم نتایج و

( به تصویر کشیده 1حکمرانی خوب، نقدینگی و کسری كیا مازاد( بودجه ایران در نمودار ك
 شده اسا.

(، روند متریرهای نقدینگی، کسری كمازاد( بودجه و شاخص 1همانطور که نمودار ك 
به نسبا نزولی دهد، شاخص حکمرانی خوب روند حکمرانی خوب در ایران نشان می

كکاهشی( پس از انقتب در پیش گرفته اسا، اما متریرهای نقدینگی و کسری بودجه روند 
دهند. بنابراین، در دید اولیه رابطه منفی بین حکمرانی خوب به نسبا افزایشی را نشان می

 شود.های کسری بودجه و نقدینگی در کشور مشاهده میو شاخص
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 نقدینگی، کسری )مازاد( بودجه و شاخص حکمرانی خوب در ایران: روند متغیرهای 1نمودار 
 شاخص حمکرانی خوب

 
 کسری )مازاد( بودجه

 
 نقدینگی )میلیارد ریال(

 
 ماخذ: بانک مرکزی ایران و بانک جهانی
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 . نتایج پژوهش4
واهد شد. های موردنیاز تخمین برای مدل پژوهش انجام خآزموندر این قسما، پیش

خطی، واریانس ناهمسانی، های موردنیاز، مفروضات کتسیک همچون همآزمونپیش
 خودهمبستگی و نرمالیتی اسا.

 خطی. آزمون هم4-1
 ( اسا.2صورت جدول كخطی بهنتایج تورم واریانس متریرهای تحقیق برای آزمون هم

 های پژوهش. آزمون هم خطی مدل1جدول 
VIF مدل دوم VIF نام متغیر نماد ولمدل ا 

 GDP تولید ناخالص داخلی واقعی 99/4 52/4

 Oil های نفتیدرآمد 99/4 09/4
 Tax درآمدهای مالیاتی 24/4 92/3
 Inf نرخ تورم 15/3 25/2

 GovernExpen هزینه جاری دولت 68/2 01/2

 GG حکمرانی خوب 99/1 95/1

 پژوهشهای ماخذ: یافته

خطی بیانگر عدم وجود هم 5( از عدد VIFتورم واریانس كکمتر بودن مقادیر عوامل  
 شدید بین متریرهای مستقل اسا.

 های وابستهآزمون نرمال بودن توزیع متغیر .4-2 
های مدل از روش حداقل مربعات منظور تخمین پارامتراز آنجایی که در انجام این پژوهش به

پژوهش  های وابستهار اسا که متریرو این روش بر این فرض استو شودمیمعمولی استفاده 
ها منجر به تخطی از مفروضات این روش برای دارای توزیع نرمال باشند، توزیع غیرنرمال آن

ژوهش های وابسته پنرمال بودن توزیع متریر اسا الزم بنابراین،شود. ها میتخمین پارامتر
 مورد 1برا -ق آماره جارکاین موضوع از طری گیرد. در این مطالعهمورد آزمون قرار می

  0H ( فرضیه>05/0Probك باشد درصد 5گیرد. اگر احتمال آماره کمتر از بررسی قرار می

                                                           
1. Jarque-Bera Test 
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طرح منتایج حاصل از آزمون آماری شود. مبنی بر نرمال بودن توزیع متریر مربوطه رد می
 ( آمده اسا.2در جدول ك شده

 وابسته پژوهشهای نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر. 2جدول 
 معناداریسطح  برا -آماره جارک متغیر

 19542/0 9854/1 نقدینگی تغییرات

 21059/0 8032/1 کسری بودجه تغییرات

 پژوهش هاییافته: ماخذ

 هب وابسته متریر در برا –از آنجایی که سطچ اهمیا آماره جارک (2ك جدولبا توجه به  
تایید شده  درصد 95در سطچ اطمینان   0H فرضیه این،بنابر. اسا یافته افزایش 05/0 از باالتر

 .هستندهای وابسته پژوهش، دارای توزیع نرمال و بیانگر این اسا که متریر

 مدل رگرسیون خودهمبستگی و واریانس ناهمسانیهای آزمون .4-3
قبل از تفسیر نتایج رگرسیون، برای تصدیق صحا نتایج و حصول اطمینان از قابلیا اتکا 

 اند:. این فروض بدین شرحکردایج، مفروضات مدل را بررسی نت
روش بمنظور بررسی عدم خودهمبستگی از آزمون عدم خودهمبستگی: در این پژوهش به -

رای باستفاده شده و در صورتی که مدل دچار خودهمبستگی باشد  BPG)1ك پاگان گادفری
شود. خمین مدل استفاده میت جها GLS)2یافته كرفع آن از روش حداقل مربعات تعمیم

آن بیانگر خودهمبستگی  H1دهنده عدم خودهمبستگی و فرضیهاین آزمون نشان H0فرضیه
 05/0کمتر از  بروش پاگان گادفریاسا. در صورتی که آماره احتمال مربوط به آزمون 

نی بر وجود مب H1شود و در مقابل فرضیهمبنی بر عدم خودهمبستگی رد می H0فرضیه ،باشد
 شود.خودهمبستگی پذیرفته می

 بروش پاگان گادفری: آزمون 3جدول 
 نتیجه احتمال آماره آزمون

 عدم خودهمبستگی 2948/0 1985/1
 عدم خودهمبستگی 4025/0 4397/1

 های پژوهش ماخذ: یافته

                                                           
1. Breusch–Pagan godfrey 

2. Generalized least squares 
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 درصد 5داری بیشتر از سطچ معنی هابا توجه به اینکه آماره احتمال این آزمون در مدل 
 پژوهش خودهمبستگی ندارد. هایاسا، مدل

منظور بررسی همسانی واریانس از آزمون والد ها: در این پژوهش بههمسانی واریانس -
تعدیل شده استفاده شده و در صورتی که مدل دچار ناهمسانی واریانس باشد، جها رفع آن 

 H0شود. فرضیهفاده می( برای تخمین مدل استGLSیافته كاز روش حداقل مربعات تعمیم
آن بیانگر ناهمسان بودن  H1دهنده همسان بودن واریانس و فرضیهاین آزمون نشان

ها اسا. در صورتی که آماره احتمال مربوط به آزمون والد تعدیل شده کمتر از واریانس
مبنی بر  H1شود و در مقابل فرضیهمبنی بر همسانی واریانس رد می H0 فرضیه ،باشد 05/0

 شود. ناهمسانی واریانس پذیرفته می
( نتایج حاصل از بررسی ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون والد تعدیل 4جدول ك 

 دهد.شده را نشان می

 آزمون ناهمسانی واریانس )والد تعدیل شده(. 4ول جد

 نتیجه احتمال آماره آزمون

 عدم ناهمسانی واریانس 5097/0 412/1
 عدم ناهمسانی واریانس 7907/0 074/1

 های پژوهشماخذ: یافته

بیشتر از مقدار خطای  هاشود مقدار آماره احتمال در مدلهمانطور که متحظه می 
 .پژوهش وجود ندارد های( اسا، بنابراین ناهمسانی واریانس در مدل∝=05/0استاندارد ك

رهای ون کاذب، آزمون مانایی متریهای رگرسیونی جها مقابله با رگرسیپیش از تخمین مدل
( جها مانایی ADFشود. در این مطالعه از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته كپژوهش انجام می

 ( اسا.5كصورت جدول متریرهای پژوهش استفاده شده اسا که نتایج آن به
دهد، دو متریر نقدینگی و کسری بودجه نشان می ADFهمانطور که نتایج آزمون مانایی  

هستند كبا یک تفاضل مانا هستند( و سایر متریرها، همجمع از درجه صفر  1همجمع از درجه 
كمانا( هستند. با توجه به نتایج آزمون مانایی، متریرهای نقدینگی و کسری بودجه به صورت 

 ها همجمع باشند.شوند تا مدلتفاضلی وارد مدل می
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 متغیرهای تحقیق ADF. آزمون مانایی 5جدول 

 نماد رمتغی
 ADFآماره 

 )احتمال(
 نتیجه مانایی

 Liquidity 107/1-   (571/0) I(1) نقدینگی

 D(Liquidity) 025/4-   (000/0) I(0) تغییرات نقدینگی
 BD 307/1-    (406/0) I(1) کسری بودجه

 D(BD) 996/3-    (000/0) I(0) تغییرات کسری بودجه 
 GDP 032/3-    (041/0) I(0) تولید ناخالص داخلی واقعی

 Oil 321/5-   (000/0) I(0) های نفتیدرآمد
 Tax 014/3-   (001/0) I(0) درآمدهای مالیاتی

 Inf 195/3-   (009/0) I(0) نرخ تورم
 GovernExpen 006/3-    (001/0) I(0) هزینه جاری دولت

 GG 996/3-   (000/0) I(0) حکمرانی خوب
 های پژوهشماخذ: یافته

 تخمین مدل اول نقدینگی .4-4
آورده شده اسا. در معادالتی که در  (6كنتایج الگوی برآورد شده در این تحقیق در جدول 

های متریر وابسته در متریر ها اثرات غیرقابل مشاهده خاص هر کشور و وجود وقفهتخمین آن
بر مدل که مبتنی GMM)1از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته ك اهمیا خاص دارد،توضیحی 

(. Barro, R.J. & Lee, J.W., 1996استفاده می شود ك ،اسا سری زمانیهای پویای 
الزم اسا ابتدا متریرهای ابزاری به کار رفته در مدل  ،این روش برای تخمین مدل به وسیله

و  کندمعتبر بودن ابزارها را آزمون می، 2(1958ك آزمون سارگانآماره والد مشخص شوند. 
شود. برای اینکه ابزارها معتبر کار برده مین هر نوع همبستگی بین ابزارها و خطاها بهبرای تعیی

 فرضیه صفر بر این،باشند باید بین ابزارها و جمتت خطا همبستگی وجود نداشته باشد. عتوه 
ا ب هستندآزمون سارگان كمتریرهای ابزاری که شامل متریرهای مستقل الگو  آماره والد
ی توان گفا متریرهای ابزارمی ،از این رو ؛توان رد کردمبسته نیستند( را نمیپسماندها ه

استفاده شده در این مدل مناسف هستند. آماره سارگان دارای توزیع کای دو با درجه  آزادی 

                                                           
1. Generalized method of moments 
2. Sargan test  
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دها را رد همبسته بودن پسمان آن، آزمون صفر که برابر با تعداد متریرهای مستقل الگو اسا
   شوند.ه، اعتبار نتایج جها تفسیر تایید میکند. در نتیجمی

 dLiquidityنقدینگی  تغییرات : متغیر وابستهGMMوی تحقیق با روش برآورد الگ .6جدول 

 ضریب نماد نام متغیر
خطای 
 استاندارد

 t آماره
سطح معنی

 داری
نقدینگی با  تغییرات

 وقفه
dLiquidity  

(-1) 
0078/0 0042/0 88/1 039/0 

الص داخلی تولید ناخ
 GDP 00029/0 00011/0 70/2 004/0 واقعی

 Oil 0140/0 0071/0 98/1 03/0 های نفتیدرآمد

 Tax 0230/0 01/0 30/2 013/0 درآمدهای مالیاتی

 Inf 0040/0- 002/0 20/2- 02/0 نرخ تورم

 GovernExpen 0714/0 037/0 93/1 03/0 هزینه جاری دولت
متغیر مجازی یک سال 

 D1 0020/0 001/0 05/2 03/0 تخاباتقبل از ان

 GG 0060/0- 0031/0 95/1- 031/0 حکمرانی خوب
حکمرانی خوب و 

 GG*D1 0030/0- 0012/0 50/2- 002/0 مجازی قبل از انتخابات

 418/0احتماره آماره:    -M2 :09/3 آماره   291/0 احتمال آماره سارگان:  509/6 سارگان  والد آزمون آماره
 های پژوهشفتهماخذ: یا

تواند که می های تخمینتوان گفا همبستگی بین باقیماندهسارگان می در تفسیر آماره 
شود. در واقع این آزمون ارتباط باعث اریف در ضرایف تخمینی شود در این آزمون رد می

کند تا مشکل خودهمبستگی به عنوان یکی از های تخمین را بررسی میبین باقیمانده
حتمالی کتسیک رگرسیون را آزمون کند که در نهایا وجود این مشکتت ا

دهد نشان می 2Mآماره نتایج آزمون همبستگی سریالی و  خودهمبستگی رد شده اسا.
اسا که بر اساس نتایج به دسا آمده، فرض صفر  41/0و احتمال معناداری  -09/3آماره 

دهد که خطای تورش نشان میتوان رد کرد و مبنی بر عدم همبستگی سریالی را نمی
 تصریچ وجود ندارد.
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رگرسیون  LRمقدار ( ارائه شده اسا. 6نتایج حاصل از تخمین مدل پژوهش در جدول ك 
توان گفا که می اسا 01/0احتمال کمتر از  دارای دهدرا نشان میمدل  معناداری کلکه 

همچنین مقدار ضریف  .اسادرصد این مدل معنادار بوده و دارای اعتبار  99در سطچ اطمینان 
درصد متریر وابسته  81بررسی در این پژوهش  های مورددهد متریرنشان می تعدیل شده تعیین

  کنند.می تبیینرا  نقدینگی ترییرات
 متریر وابسته بر مجازی سال قبل از انتخاباتاثر متریر مستقل دهد نتایج تحقیق نشان می 

یاسی اسا. های تجاری ساین نتایج منطبق بر چرخه سا.و معنادار ا م با نقدینگی ترییرات
 نقدینگی رییراتت بر متریر وابسته حکمرانی خوباثر متریر مستقل دهد نتایج تحقیق نشان می
همچنین اثرات ضربی شاخص حکمرانی خوب و متریرهای مجازی  منفی و معنادار اسا.

هد که با حکمرانی داین نتایج نشان می و معنادار اسا. نقدینگی منفی انتخابات نیز بر ترییرات
های نقدینگی را کنترل کرد؛ از این رو، چرخه توان ترییراتخوب و همراه با انتخابات، می

 سیاسی با وجود حکمرانی خوب کنترل خواهد شد. 

نه توجیه کرد گوتوان ایننقدینگی منفی و معنادار اسا و می اثر متریر تورم بر ترییرات 
تورم مبتنی بر تئوری انتظارات تورمی باعث کاهش ارزش پول و داغ شدن پول که افزایش 

شود که در صورت ثابا بودن سایر شرایط باعث خروج پول از سیستم بانکی و کاهش می
های بلندمدت را کاهش داده این موضوع سپرده .ها و تبدیل آن به دارایی خواهد شدسپرده

رواقع د یستم بانکی و کاهش نقدینگی خواهد شد.و منجر به کاهش خلق پول از طریق س
تورم مبتنی بر تئوری انتظارات بر نرخ بهره و متریرهای واقعی اقتصاد و تقاضای پول و در 

دهد. مسیر دیگر اثرگذاری افزایش نرخ تورم از طریق مالیات نتیجه حجم پول را افزایش می
 ها و کشور اسا.گذاری، تولید و حجم نقدینگی بنگاهتورمی بر سرمایه

            . تخمین مدل دوم کسری بودجه4-5
با توجه به اهمیا آورده شده اسا.  (7كنتایج الگوی برآورد شده در این تحقیق در جدول 

تاور از تخمین زن گش، ی خاص هر کشور و وجود وقفه متریر وابستهاثرات غیر قابل مشاهده
شود كبارو و اسا استفاده می سری زمانیپویای های ( که مبتنی بر مدلGMMتعمیم یافته ك

(. برای تخمین مدل به وسیله این روش الزم اسا ابتدا متریرهای ابزاری به کار رفته 1996لی،
 کند.معتبر بودن ابزارها را آزمون می ،آزمون سارگانآماره والد در مدل مشخص شوند. 
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 dBDکسری بودجه ترییراتابسته : متغیر و GMMی تحقیق با روش برآورد الگو . 7جدول 

 ضریب نماد نام متغیر
خطای 
 استاندارد

 آماره
سطح معنی

 داری
کسری بودجه با  تغییرات

 dBD(-1) 00009/0 001/0 09/0 93/0 وقفه

 GDP 0095/0- 0052/0 84/1- 048/0 تولید ناخالص داخلی واقعی

 Oil 0010/0- 0004/0 70/2- 004/0 های نفتیدرآمد

 Tax 0562/0- 019/0 96/2- 003/0 مالیاتی درآمدهای

 Inf 2828/0 140/0 02/2 02/0 نرخ تورم

 GovernExpen 0640/0 020/0 20/3 001/0 هزینه جاری دولت

متغیر مجازی یک سال قبل 
 D1 00001/0- 000007/0 83/1- 048/0 از انتخابات

متغیر مجازی یک سال بعد 
 D2 00008/0- 00003/0 68/2- 002/0 از انتخابات

 GG 0399/0- 0190/0 10/2- 018/0 حکمرانی خوب

حکمرانی خوب و مجازی 
 GG*D1 000013/0- 000004/0 30/3- 000/0 قبل از انتخابات

حکمرانی خوب و مجازی 
 GG*D2 000017/0- 000005/0 40/3- 000/0 بعد از انتخابات

 490/0احتماره آماره:    -M2 :33/3آماره     298/0 احتمال آماره سارگان:  42/3سارگان  والد آزمون آماره

 پژوهشهای ماخذ: یافته 

ا توان گفمی ،از این رو ؛توان رد کردآزمون سارگان را نمی آماره والد فرضیه صفر 
ایج در نتیجه، اعتبار نتو  که متریرهای ابزاری استفاده شده در این مدل مناسف هستند

 دهد،را نشان می مدل معناداری کلرگرسیون که  LRار شوند. مقدجها تفسیر تایید می
درصد این مدل  99توان گفا در سطچ اطمینان می واسا  01/0احتمال کمتر از  دارای

 ای موردهدهد متریرنشان می تعدیل شده همچنین مقدار ضریف تعیین اسا.معنادار بوده 
 کنند.می نتبییرا  ترییرات کسری بودجهدرصد  70بررسی در این پژوهش 

، وجود همبستگی GMMجها آزمون همبستگی سریالی در روش  2Mآماره  
رضیه عدم رد فکند. سریالی مرتبه دوم در جمتت خطای تفاضلی مرتبه اول را آزمون می

صفر آزمون شواهدی را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم 
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زگار اسا اگر همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمتت سا GMMزننده کند. تخمینمی
ی و . نتایج آزمون همبستگی سریالخطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد. 

اسا که براساس  49/0و احتمال معناداری  -33/3دهد که آماره نشان می  2Mآماره
د کرد و را نمی توان رنتایج به دسا آمده، فرض صفر مبنی بر عدم همبستگی سریالی 

 دهد که خطای تورش تصریچ وجود ندارد.نشان می
ر متریر ب مجازی سال قبل از انتخاباتمتریر مستقل اثر دهد نتایج تحقیق نشان می 

مجازی  اثر متریر مستقلهمچنین  و معنادار اسا. م با کسری بودجه ترییراتوابسته 
این  ار اسا.و معناد منفی کسری بودجه اتترییربر متریر وابسته  سال بعد از انتخابات

ابات در یابد و بعد از انتخدهد که قبل انتخابات کسری بودجه افزایش مینتایج نشان می
های تجاری شود. این نتایج منطبق بر چرخهگام برداشته می مسیر کنترل کسری بودجه
  ثر اسا.دهد انتخابات بر متریرهای کتن اقتصادی موسیاسی اسا که نشان می

 ترییراته بر متریر وابست حکمرانی خوباثر متریر مستقل دهد نتایج تحقیق نشان می 
همچنین اثرات ضربی شاخص حکمرانی خوب و  منفی و معنادار اسا. کسری بودجه

این  .و معنادار اسا متریرهای مجازی انتخابات بر شاخص ترییرات کسری بودجه منفی
ا ر توان کسری بودجهی خوب و همراه با انتخابات، میدهد با حکمراننتایج نشان می

 های تجاری با وجود حکمرانی خوب کنترل خواهد شد.کنترل کرد. از این رو، چرخه

 گیری بندی و نتیجه. جمع5
 سیاسی با –های تجاریهدف این پژوهش تحلیل اثرگذاری حکمرانی خوب بر چرخه

اسا.  1357 -1397یران طی دوره زمانی نقدینگی و کسری بودجه ا ترییراتتاکید بر 
ه های اقتصادسنجی و روش تخمین بتوصیفی با استفاده از روش -روش پژوهش تحلیلی

مرکز آمار ایران برای اقتصاد  ایو سا یبانک مرکز ایها از سادادهو   GMMصورت 
 ایران اسا. 

ی بودجه رنقدینگی و کس قبل انتخابات، ترییراتدهد که نتایج پژوهش نشان می 
ه و کسری بودج تواند ترییراتمی یابد. همچنین تقویا حکمرانی خوبافزایش می

گونه توضیچ داد که توان اینبه نوعی می در اقتصاد ایران را کاهش دهد.نقدینگی 
 تواند از نوسانات کسری بودجه و نقدینگی جلوگیری کند.حکمرانی خوب به خوبی می

ا دهد بخوب و متریرهای مجازی انتخابات نشان می همچنین اثرات تعاملی حکمرانی
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حکمرانی خوب حتی همراه با انتخابات كو استفاده احتمالی سیاستمداران از متریرهای 
توان کسری بودجه دولا و نقدینگی را کنترل کرد. اقتصادی در زمان انتخابات(، می

 . های سیاسی با وجود حکمرانی خوب کنترل خواهد شدبنابراین چرخه
ها قبل از انتخابات و در مسیر اهداف سیاسی و دهد دولااین مطالعه نشان می 

انتخاباتی خود كسیاستمدار حداک رکننده تعداد آرای مردم( مبادرت به پول پاشی در 
دهد( و جها کند كسیاسا هایی که نقدینگی را در جامعه افزایش میسطچ جامعه می

آن كافزایش نقدینگی بعد از انتخابات و کنترل این روند و حتی معکوس کردن 
های نظارتی،  قانون گرایی، کاهش فساد ای و عمرانی( باید مکانیزمهای توسعهسیاسا

 و... و در یک کلمه بهبود حکمرانی خوب  در کشور را مورد هدف قرار داد.
بررسی تحوالت اقتصادی جمهوری استمی ایران مبین این قضیه اسا که سیاسا،  

شود. در این زمینه دستیابی به ها محسوب میامل مهم در نوسانات اقتصادی دولایک ع
های پولی و مالی از طرف دولتمردان قدرت از طریق مکانیزم انتخابات و اتخاذ سیاسا

-تواند تحا تاثیر قرار گیرد. در واقع دولتمردان جها انتخاب مجدد خود، از سیاسامی

 کنند. استفاده می های نقدینگی و کسری بودجه سوء
نتایج این مطالعه در جها تایید سیکل تجاری سیاسی در ایران اسا که منطبق بر  

( می2019( و ورترمز ك1399و همکاران كطاهرپور (، 1395مطالعات شهبازی و گلشنیك
 باشد. 

نورد هاوس استفاده شده اسا که در آن، دولا طلبانه در مقاله حاضر از مدل فرصا 
دهندگان را سعی دارند از طریق اقدامات و ترییرات کوتاه مدت، رضایا رایو احزاب 

 های اقتصادی مبتنی بر اهدافجلف کنند و از این طریق به قدرت برسند. این سیاسا
ت کند، اما در بلندمدمدت داشته و رای مردم را جذب میانتخاباتی، اثرات م با کوتاه

اهد گذاشا که جامعه کمتر به آن توجه اثرات مخرب تورمی و رکودی خود را خو
ها صورت ختصه در اقتصاد ایران، رفتار دولاشود. بهکند غالبا به فراموشی سپرده میمی

همواره یکی از عوامل نوسان ساز بوده و در مجموع وجود ادوار تجاری سیاسی در 
 شود. نقدینگی و کسری بودجه تایید می

قتصاد ها در ابودجه و نقدینگی با وجود تایید چرخهنتایج این مطالعه در مدل کسری  
دیگر  عبارتدهد. بهسیاسی را نیز نشان می -های تجاریایران، شکنندگی تئوری چرخه
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وان تهای کیفیا محیط سیاسی میبا تقویا حکمرانی خوب در کشور و افزایش شاخص
ای هسیاسا طلبی سیاستمداران ازسیاسی و فرصا -های تجاریاثرات منفی چرخه

اقتصادی نزدیک انتخابات را کنترل کرد. این نتایج منطبق بر تئوری انتخاب عمومی، 
(، دهان و کلومش 2012کوفی و همکاران ك (،2006بسلی ك نهادگرایی جدید و مطالعات

باشند که همگی ( می2020( و گودجه و همکاران ك2019ماندن و کااللز ك و( 2013ك
 .دانندها موثر میحیط نهادی و سیاسی را بر مدیریا چرخهاثرات کیفیا نهادها و م

  های سیاستی. توصیه6
ین، کند. بنابراهای تجاری سیاسی در اقتصاد ایران را تایید میاین مطالعه وجود چرخه

های عمومی گذاریهای نظارتی و قانونگذاری نسبا به سیاسادر درجه اول، سازمان
انتخابات حساس بوده و دولا را در مسیر سیاسا هایی اقتصادی دولا در سال قبل از 

که اثرات بلندمدت مخرب اقتصادی در جامعه دارد، نهی کنند. جدای از عوامل اقتصادی 
مدت های این پژوهش موید تاثیر اعمال سیاسی در کوتاههای تجاری، یافتهموثر بر سیکل

دوین هش نوسانات این متریرها، تبر متریرهای مهم اقتصادی اسا. بنابراین، در راستای کا
هایی در سطچ ملی برای انتخابات به منظور حداقل کردن تاثیر اعمال سیاسی چارچوب

 رسد. ها ضروری به نظر میدولا
ها در نتیجه ضعف سیستم سیاسی اسا. رسد به وجود آمدن این سیکلنظر میبه 

ها در فرآیند انتخابات شود و توانند عامل ورود و سوء استفاده دولاعوامل متعددی می
فرض خیرخواهی و توانایی را برای حداک رکردن منافع اجتماعی کنار بگذارند. بنابراین، 

های حکمرانی خوب بر دهد، عتوه بر اینکه شاخصهمانطور که نتایج نشان می
وانند تکسری بودجه کشور تاثیر گذار اسا، می های کتن اقتصادی ترییراتشاخص
 های تجاری سیاسی در اقتصاد ایران را کاهش دهند.سوء وجود چرخهاثرات 

دهد اثر شاخص حکمرانی خوب و اثر تعاملی با توجه به نتایج تحقیق که نشان می  
ه کسری بودجه منفی و معنادار اسا، ب ترییرات حکمرانی و متریر مجازی انتخابات بر

اسی های تجاری سینترل چرخهشود جها کمدیران کتن اقتصادی و سیاسی توصیه می
های مبتنی بر افزایش حکمرانی خوب و در کشور و مدیریا کسری بودجه، سیاسا

 و ثبات سیاسی، کیفیا نهادها، کارایی دولا، دموکراسی های آن همچونشاخص
ور و تر، با تقویا دموکراسی در کشگرایی در پیش گرفته شود. به عبارت دقیققانون
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های انتتخابی و وجود اطتعات کامل و شفافیا و آزادی برای پسا حضور افراد شایسته
های دولا قبل از انتخابات را بهتر نشان دهد و تواند اثرات سیاساها همگی میرسانه

 ها در اقتصاد ایران کاهش دهد. اثرات مخرب چرخه
تر شود که دولتمردان کمهای حکمرانی خوب باعث میثبات سیاسی از دیگر شاخص 

از  مدت باشند. با افزایش کارایی دولا و کنترل فسادهای با اثرات کوتاهبه فکر سیاسا
های توان در مسیر کاهش اثرات مخرب چرخههای حکمرانی خوب نیز میشاخص

 گرایی كدنبال کردن یکگرایی و پیروی از قاعدهتجاری و سیاسی کمک کرد. قانون
 ها را در مسیر منافع جامعه کاهشت منفی چرخهتواند اثراهدف سیاستی در بلندمدت( می

 دهد.
با توجه به نتایج مدل که نشان از اثرگذاری حکمرانی خوب و شاخص سال قبل  

های کلشود جها کنترل سینقدینگی کشور اسا، پیشنهاد می ترییراتانتخابات بر 
شور کتجاری سیاسی و مدیریا نقدینگی و کاهش اثرات مخرب انتخابات بر نقدینگی 

های آن در کشور پرداخته شود. همچنین از طریق به تقویا حکمرانی خوب و شاخص
های پولی و مالی استقتل بانک مرکزی و با محدود کردن دولا در تدوین سیاسا

 توان از اقدامات مررضانه قبل از انتخابات جلوگیری به عمل آورد. می
 وساناتن ورود از ممانعا با توانندمی قواعد، سازیپیاده و ملی ثروت صندوق تاسیس 

 و رونق دوره در دولا مخارج هموارسازی به آن از حاصل درآمدهای و نفا قیما
ای تجاری سیاسی را کنند و اثرات چرخه کمک رکود دوره در ناگهانی انقباضات

های تجاری سیاسی در اقتصاد کاهش دهد. بنابراین، در درجه اول با پذیرش چرخه
ه و های دولا نظارت کردگذاریبر سیاسا -گذاریقانون-های نظارتی مکشور، سیست

 های اجرایی متنبه کنند. از طریق تذکرهای قانونی دولا را نسبا به سیاسا
 های پوپولیستی وتواند دولا را از اجرای سیاسااستقتل بانک مرکزی نیز می 

 های تجاری و سیاسی دور کند. کاهش اثرات منفی چرخه
های اقتصادی سازی جامعه از اقدامات دولا و نشان دادن اثرات سیاساگاهیآ 

ی از تواند یکای،  میهای قبل انتخابات و وجود فضای باز و شفاف رسانهدولا در سال
های سیاسی تجاری و های سیاستی جها کاهش اثرات مخرب چرخهترین توصهمهم

بتنی د کشور باشد. به عبارت دیگر، مکاهش کسری بودجه و مدیریا نقدینگی در اقتصا
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 ها در زمان انتخابات، باعثبر تئوری انتخاب عمومی، افزایش شفافیا و آزادی رسانه
شود که هزینه کسف ها میهای آنافزایش اطتعات جامعه از کاندیداها و برنامه

هتر م بدهندگان با فهاعتنایی عقتیی رایاطتعات را کاهش داده و عتوه بر کاهش بی
های سیاستمداران، کاهش سوءاستفاده سیاستمداران از ابزاراقتصادی اثرات سیاسا

د. در دهنهای تجاری سیاسی راینزدیک انتخابات مطلع شده و درنهایا به توقف چرخه
های تجاری سیاسی در ایران، بهبود ساختار نهادی واقع چاره کار مدیریا و کنترل چرخه

 ش شاخص حکمرانی خوب اسا.و بودجه و افزای جامعه
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