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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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بهبود کیفیا نهادها در کنار توسعه زیرساخاهای توسعه اقتصادی کشور ،میتواند ترکیبی بهینه برای کاهش
درجه موافق چرخهای بودن سیاسا اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد .هدف این پژوهش
تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخههای سیاسی بر ترییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی
 1357 -1397اسا .روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی  GMMاسا .دادهها
نیز از سایاهای بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده اسا .نتایج تحقیق نشان میدهد
اثر متریر حکمرانی خوب بر متریر ترییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار اسا .همچنین نتایج نشان
میدهد اثرات ضربی كتعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متریرهای مجازی انتخابات بر متریرهای وابسته
ترییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار اسا .این نتایج نشان میدهد با یک حکمرانی خوب
میتوان ترییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخههای سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین،
پیشنهاد به تقویا شاخصهای حکمرانی خوب در جها کنترل چرخههای تجاری میشود.

تاریخ دریافت1399/07/22 :
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 .1مقدمه
ادبیات تحقیق در طول چند دهه اخیر در زمینه اثر متریرهای غیراقتصادی بر حوزه
سیاسا گذاری عمومی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اسا .یکی از مهمترین این
موضوعات ،بررسی و تحلیل اثر انتخابات بهعنوان یک شاخص سیاسی بر متریرهای
اقتصادی اسا و رابطه اقتصاد و سیاسا را دوباره تقویا کرده و در ادبیات اقتصادی با
عنوان چرخههای تجاری -سیاسی از آن نام برده میشود .این ادبیات در قالف موضوع
چرخههای تجاری -سیاسی بیان میشوند و در متون اقتصادی از آن به چرخههای انتخاباتی
و در ادبیات بخش عمومی جای می گیرد .رویکرد کلی مطرح ،این اسا که احزاب و
گروه ها با هدف تصاحف قدرت پا به میدان انتخابات میگذارند و در انتخابات ،گروهها و
احزاب مختلف برای تصاحف قدرت یا باقی ماندن در آن به رقابا با یکدیگر میپردازند.
در این بین ،هر کدام از آنها بهدنبال ارائه سیاساهایی هستند که لزوما منافع بلندمدت
اقتصادی جامعه را دنبال نمیکند ،اما عتوه بر جذاب بودن برای بیشتر افراد جامعه ،بتواند
آرای بیشتری را برای آنها جذب کند .در واقع در این وضعیا ،بهترین روش به لحاظ
سیاساگذاری و جذب رای ،ترکیف کردن اقدامات ساختاری و ارائه دستاوردهای
اقتصادی کوتاهمدت اسا .به بیان دیگر ،جامعه درگیر خطای دیدن اثرات کوتاهمدت و
عدم توجه به اثرات بلندمدت خواهد شد؛ زیرا تاثیرگذاری بر تمایتت رایدهندگان و
تشویق آنها به شرکا در انتخابات از طریق مشوقهای کوتاهمدت اقتصادی ،بخش وسیع
تری از جامعه را تحا تاثیر قرار میدهد و محدوده تاثیرگذاری اجتماعی آن را افزایش
میدهد .در واقع احزاب و جناحهای سیاسی قصد دارند با محرکهای اقتصادی ،سطچ
مشارکا و تمایل رایدهندگان را تحا تاثیر قرار دهند .این موارد می تواند در بلندمدت
اثرات مخرب اقتصادی به همراه داشته باشد.
بسیاری از اقتصاددانان از جمله هیبز 1ك ،)1977امرگوت 2ك )2005و پوترافکه 3ك )2010به
این موضوع توجه میکنند که توجه احزاب سیاسی به متریرهای اقتصادی در زمان انتخابات،
تاثیر بسزایی در کسف آرا و نتایج انتخاباتی داشته اسا كشاهآبادی و همکاران.)1395 ،

1. Hibbs, D.
2. Immergut, E.M.
3. Potrafke, N.
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برای م ال اعمال سیاسا مالی موافق چرخهای با آسیفرسانی به رفاه جامعه ،زمینه افزایش
نوسانات کتن اقتصادی را فراهم کرده و کاهش سرمایهگذاری حقیقی را بهدنبال دارد .در
واقع افزایش نقدینگی و سیاساهای موافق چرخه میتواند در کوتاهمدت اثرات محرک
اقتصادی و جذاب عمومی داشته باشد ،اما در بلندمدت اثرات مخرب تورمی به همراه داشته
باشد كصادقی و طیبی)1397 ،؛ بهطوری که پیادهسازی اینگونه سیاساها میتواند رشد
اقتصادی را کند و زمینه افزایش کسری بودجه و بدهیهای دولا را فراهم آورد .بنابراین،
سیاساگذاری مالی میتواند با اعمال سیاساهای مالی پادچرخهای یا مخالف چرخهای در
ایجاد ثبات بلندمدت اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد .بهکارگیری سیاسا مالی
پادچرخهای در کشورهای تولیدکننده نفا از اهمیا بیشتری برخوردار اسا؛ زیرا در
کشورهای نفتی ،موافق چرخهای بودن سیاسا مالی منبعی برای تشدید بیثباتی شناخته
میشود .این مسا له نااطمینانی در اقتصاد را افزایش و زمینه کاهش رشد اقتصادی را فراهم
میآورد .همچنین بسیاری از کشورهای نفتی ،دارای نظام ارزی میخکوب یا شناور مدیریا
شده هستند ،از این رو ،توانایی آنها در اعمال سیاسا پولی مستقل تا حدود زیادی محدود
شده و سیاسا مالی به طور بالقوه بیشترین تاثیر بر اقتصاد را خواهد داشا.
در مطالعات مختلف ،محققین به این نتایج دسا یافتهاند که متریرهایی همچون درجه
دموکراسی و ثبات سیاسی ،کیفیا نهادها ،کارایی و اندازه دولا ،تتطم تولید و عدم
دسترسی کشورهای درحال توسعه به بازارهای اعتبار جهانی در زمان رکود ،میتوانند بر
چرخهها موثر باشند ك ;Barberia & Avelino, 2011; Castro & Martins, 2018

 .)Doytch, 2021در کشورهای نفتی با درآمد پایین و متوسط ،عواملی همچون کیفیا
نهادها و ساختار سیاسی نیز در اتخاذ سیاسا مالی چرخهای از اهمیا باالتری برخوردارند.
در این بین سوال اصلی آن اسا که آیا حکمرانی خوب و چرخههای سیاسی بر ترییرات
نقدینگی و کسری بودجه در ایران تاثیرگذار اسا؟
مقاله حاضر در  6بخش تدوین شده اسا؛ بخش اول به بیان مقدمه ،اهمیا و ضرورت
تحقیق اختصاص یافته اسا .در بخش دوم مبانی نظری چرخههای سیاسی و اثرات حکمرانی
خوب بر آن پرداخته میشود ،سپس برخی پژوهشهای پیشین در بخش سوم مطرح میشود.
بخش چهارم به معرفی روش و مدل تحقیق اختصاص مییابد .در بخش پنجم به برآورد
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مدلهای تحقیق و تحلیل نتایج پرداخته میشود .بخش ششم به بیان جمعبندی و نتیجهگیری
اختصاص مییابد.

 .2ادبیات و پیشینه پژوهش
 .1-2چرخههای سیاسی و اقتصاد
برختف ادبیات کتسیک اقتصاد سیاسی که سیاستمداران را پیامبرانی توصیف میکند که
به دنبال حداک رسازی منافع جامعه هستند ،بنیانگذاران حوزه چرخههای انتخاباتی و تئوری
انتخاب عمومی 1اعتقاد دارند انسان -چه بهعنوان یک شهروند و چه وقتی که بهعنوان
سیاستمدار وارد عرصه قدرت میشود -در هر دو حالا تتش میکند منفعا خود را
حداک ر کند و تنها تفاوت مهم وجود اشکال بسیار پیچیدهتر منفعاطلبی سیاستمداران اسا.
بیش از ربع قرن از مطالعات مرتبط با سیکلهای تجاری سیاسی میگذرد .تاکنون در این
4
زمینه ،مطالعات متنوعی توسط کرامر 2ك ،)1971آلسینا 3ك ،)1978-1977نوردهاوس
ك ،)1975هیبز ك )1977و مکرا 5ك )1977صورت گرفته اسا كپورکاظمی و همکاران.)1386 ،
هیبز ك )1977نظریه تعصف حزبی را که در آن احزاب و کاندیداها دارای آرمانها،
اهداف و برنامههای اقتصادی متفاوت هستند ،ارائه کرد .طبق این نگرش رایدهندگان بر
مبنای آرمانها ،اهداف و برنامههای اقتصادی به کاندیداهای یک حزب خاص رای میدهند.
تعصف حزبی میتواند از اصول حزبی یا پیشپندارهای رایدهندگان ناشی شده باشد.
آلسینا ك )1987نظریه تعصف حزبی عقتیی را ارایه کرده اسا .براساس این نظریه،
تصمیمگیری مردم براساس عملکرد واقعی احزاب اسا و نه براساس برنامهها و اصول حزبی.
در این نظریه برای اینکه حزبی بتواند قدرت را در دسا داشته باشد باید ترییرات قابل مشاهده
ای را در متریرهای اقتصادی ایجاد کند.
6
مطالعه ادبیات تئوریک سیکلهای تجاری سیاسی نشان میدهد که در ابتدا تافا
ك )1987کتاب مشهور خود در زمینهی سیکلهای تجاری سیاسی را ارائه کرد .پس از آن
1. Public Choice Theory
2. Kramer, G.
3. Alesina, A.
4. Nordhaus, W.
5. Mcrae, D.
6. Tufte, E.R.
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راف و سیبرت 1ك )1988در مطالعه جامع خود به بررسی الگوی سیکلهای تجاری سیاسی با
لحاظ کردن اطتعات ناقص رایدهندگان قبل از انتخابات پرداختند.
دو رویکرد عمده در ادبیات سیکلهای تجاری سیاسی وجود دارد؛ اولین رویکرد،
مطالعاتی اسا که نگرشی انتقاداتی به ادبیات مرتبط با سیکل تجاری سیاسی دارند .دومین
رویکرد مطالعات با عنوان مدل سیکلهای سیاسی بودجه 2هستند و برمبنای مدل سیکلهای
سیاسی بیان میشوند.
مدلهای تئوریکی سیکلهای تجاری سیاسی با انتقادات زیادی مواجه بودهاند .از مهم
ترین انتقادات این اسا که این مدلها بر فرض رفتار شبه غیرعقتیی 3استوارند .انتقاد دیگر
آن اسا که این مدلها بر پذیرش فرض نیوکتسیکی غافلگیری غیرمنتظره پولی 4مبتنی
هستند .همچنین در بعد مطالعات تجربی میتوان به مطالعات موثر کرامر ك )1971در مورد
5
رایگیری کنگره و بعد از آن مطالعات تافا ك ،)1975نوردهاوس ك ،)1978-1975فر
ك )1978و ...اشاره کرد.
در بین مطالعات صورت گرفته الگوی معروف نوردهاوسك )1975و لیچر 6ك )1978به
عنوان یک الگوی نظری مناسف برای ارزیابی سیکلهای تجاری سیاسی شناخته میشوند.
در برخی از مطالعات از رویکرد پارامتریک آماری و از توابع توزیع احتمال استفاده میشود
و در برخی از مطالعات از الگوهای اقتصادسنجی و تصریچ یک الگوی تجربی برای بررسی
سیکلهای تجاری استفاده میشود .دستهبندیهای متعددی پیرامون سیکلهای تجاری
سیاسی 7وجود دارد که مهمترین طبقهبندی صورت گرفته ،رویکردهای اصلی در ادبیات
سیکلهای سیاسی را به دو شکل کلی طبقهبندی کردهاند:
الف -مدل فرصاطلبی :این رویکرد توسط نوردهاسك )1975بیان شد و در ادبیات
سیکلهای تجاری به روش فرصاطلبی معروف اسا به فرآیندی گفته میشود که دولا و
یا حزب حاکم تتش میکند با دستکاری اقتصاد و ترییرات کوتاهمدت به فریف و یا ارضاء
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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کوتاهمدت رای دهندگان بپردازند تا بتواند در انتخابات به قدرت برسد .در اینجا دولاها
سعی میکنند با استفاده از سیاساهای انبساطی پولی و مالی قبل از انتخابات ،عملکرد
کوتاهمدت مو فقی از خود به نمایش بگذارند .در این شرایط و با فرض عدم انتظارات عقتیی
از سوی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،این سیاساها میتوانند به افزایش فعالیاهای
اقتصادی کمک کنند و بدین ترتیف ،شانس پیروزی در انتخابات افزایش پیدا کند .در واقع
در این مدلها ،فرض میشود که رایدهندگان ،حافظه تاریخی کوتاهمدتی دارند؛ بنابراین،
رفتار اواخر دوره دولاها تاثیر بیشتری نسبا به رفتار گذشته آنها در تصمیمگیری
رأی دهندگان دارد .به بیان دیگر ،عوامل اقتصادی نوعی خطای دید دارند که اتفاقات
نزدیکتر بیشتر بر ذهن آنها مانده و اتفاقات دورتر کمتر بر تصمیمات آنها موثر اسا و با
گذشا زمان ،تصمیمات اقتصادی گذشته دولا از مدل تصمیمگیری رایدهندگان حذف
و یا کمرنگ شده و در مقابل تصمیمات اقتصادی حال دولا ،متریر اصلی در مدل
تصمیمگیری رایدهندگان میشود.
ب -مدل حزبی :رویکرد دیگر در ادبیات سیکلهای تجاری سیاسی متعلق به هیبز ك)1977
اسا که به مدل حزبی پارتیزانی 1معروف اسا .هیبز تتش دارد با تفکیک دولتمردان به دو
حزب راسا و چش به بررسی رفتار آن ها برای انتخابات مجدد بپردازد .زیربنای این نظریه،
تعصف حزبی اسا که مرزبندیهای احزاب و گروههای سیاسی را براساس مانیفیساهای
مختلف حزبی مشخص میکند .در این مدل ،رایدهندگان برمبنای اهداف و برنامههای
اقتصادی به کاندیداهای موردنظر خود رأی میدهند .این برنامهها ،هم میتواند بهصورت
برنامههای مشخص و مدون بوده و هم ،میتواند به صورت اهدافی نانوشته و تا حدودی
مشخص باشد .وی معتقد اسا سیاستمداران رفتار فرصاطلبانه ندارند ،بلکه براساس
ترجیحات ایدئولوژیک ،مسیر و سیاساهای اقتصادی خود را ترسیم و دنبال میکنند .اصوال
دولاهای راسا بهدنبال اعمال حداقل سیاساهای انبساطی نسبا به دولاهای چش هستند.
در حالی که دیدگاه هیبز به نوعی توام با فرض رفتار غیرعقتیی اسا ،آلسینا ك)1987
فرض انتظارات عقتیی را در مدل حزبی وارد کرد .البته هر دو تئوری حزبی آلسینا ك)1987
و هیبز ك )1977تاکید کردهاند که حرکاهای ایدئولوژیکی وجود دارند که میتوانند
متفاوت از رفتارهای دولاهای راسا و چش در سیاساهای پولی و مالی باشند .به عنوان
1. Partisan model
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م ال ،اجبارهایی که در حوزه تجارت خارجی بهدلیل مسائل سیاسی ،بلوکبندیهای
اقتصادی و مسائل ایدئولوژیک میتواند برای یک دولا وجود داشته باشد از جمله این
رفتارها هستند .مانیفورد و پیل 1ك )1982سیکلهای سیاسی را در راستای وابستگیهای شدید
اقتصادی و سیاسی میدانند که با اتکا به روشهای مختلفی همچون توابع عکسالعمل،
رایدهندگان میانه ،مدلهای رفتاری بوروکراسی و مدلهای اقتصادی و سیاسی به کار گرفته
شدهاند .در این زمینه ،آرای متعددی وجود دارد که به بررسی این ارتباط میپردازد .از این
رو ،برخی از نظریهپردازان بر این اعتقادند که دولا بهطور عمده به شکلی اقتصاد را درگیر
سیکل تجاری میکند که در زمان برگزاری انتخابات براساس رجحان رایدهندگان در
بهترین موقعیا ممکنه باشند .بنابراین ،دولاها در ابتدای کار ابتدا سیاساهای انقباضی در
جها کنترل تورم را اعمال میکنند که به افزایش بیکاری منجر میشود و سپس در سالهای
پایانی حکوماها با اعمال سیاساهای انبساطی به افزایش اشترال و کاهش بیکاری اقدام
میکنند که بر اساس آن ،تورم که نتیجه این سیاسا تلقی میشود به دوران پس از انتخابات
موکول خواهد شد .آنها سعی میکنند میان تئوری سیاسی ادوار تجاری و فرضیه انتظارات
عقتیی ،تطابق ایجاد کنند .بنابراین ،چون هر حزبی سعی دارد نقاط مختلف طیف سیاسی از
چشترین حزب تا راساترین حزب كنظریه هاتلینگ )2را جذب کند ،سیاساهای متفاوتی
را اعمال میکند كحاتمی .)1389 ،آنها یک مدل ساده معرفی میکنند که در آن سه گروه
متفاوت محافظهکار ،کارگر و شناور با رجحانهای متفاوت وجود دارند .دولا محافظه کار
نسبا به دولا کارگر به دنبال حذف تورم و سیاساهای ضد تورمی بوده و سعی میکند
ارزش مورد انتظار میانگین وزنی مطلوبیا هواداران خود و رایدهندگان شناور را در زمان
انتخابات بعدی حداک ر کند .انتظارات عقتیی در رفتار رایدهندگان شناور ظاهر میشود
که براساس اینکه کدام حزب به آنها مطلوبیا مورد انتظار بیشتری در زمان انتخابات
میدهد ،رای می دهند .در این فرضیه ،واریانس تورم و درآمد قابل تصرف و مقادیر مورد
انتظار تورم و درآمد قابل تصرف بر قصد راىدهی افراد تاثیر میگذارد.
تولوکا 3ك )1959تئوری رایدهندگان میانه را مطرح میکند که براساس آن هر دو حزب،
سیاساهای ضد تورمی را برای جلف آرای رایدهندگان میانی اتخاذ میکنند .نقطه تمایز
1. Minford, P. & Peel, D.
2. Hotling theory
3. Tullock, G.
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دو حزب که منجر به باخا یا برد آنها میشود ،کارایی نسبی آنها در تعقیف چنین سیاستی
اسا.
فرای و شیندر 1ك )1978به ارائه فرضیهای میپردازند که براساس آن ،حزب حاکم
درصدد باقی ماندن بر سر قدرت بوده و در زمان انتخابات سعی میکند که مطلوبیا خود را
افزایش دهد؛ از این رو ،سیاساهای انبساطی اعمال کرده و هنگامی که مطمئن اسا در
انتخابات برنده اسا ،سیاساهایی به کار میگیرد که منطبق با ایدئولوژی خودش اسا؛
زیرا اصوال پایبندی به ایدئولوژی توسط هر حزب میتواند به حفظ نیروهای وفادار به آن
حزب منجر شده و بدیهی اسا که در این صورت ،جذب آرای دیگران سخاتر خواهد
شد كگرجی و اقبالی.)1392 ،

 .2-2نظریه انتخاب عمومی :اثر حکمرانی خوب بر نقدینگی و کسری بودجه
نظریه انتخاب عمومی ،انتخابات و رایدهی را به عنوان ابزاری معرفی میکند که
سیاستمداران به دنبال حداک ر کردن رای خود و جامعه در ازای رای دادن به دنبال انتخاب
بهترین بسته کاالهای عمومی و سیاسی جها حداک ر کردن مطلوبیا خود هستند .در این
مسیر البته بوروکراسی اداری و البیگرها با تبلیرات و هزینههای تبلیراتی خود نیز موثر هستند
ك .) Mbaku,1997طبق این تئوری ،هرچقدر شفافیا و اطتعات در این سیستم بیشتر
كشناخا کاندیداها ،معرفی بستههای پیشنهادی سیاستمداران ،درک شرایط و اثرات اقتصادی
سیاسا های اقتصادی با توجه به انتظارات عقتیی یا تطبیقی و )...و همچنین قانونگرایی و
پیروی از قاعدهگرایی سیاستمداران بهتر ،درجه فساد و راناجویی در سیستم کمتر و در یک
کلمه کیفیا نهادی و حکمرانی خوب بیشتر باشد ،میتواند بر انتظارات جامعه و عملکرد
سیاستمداران و در انتخاب سیاساهای اقتصادی در زمان انتخابات تاثیر گذار باشد
ك.)Farber,2017
بانک جهانی در گزارش سال  1992خود ،تحا عنوان «حکمرانی و توسعه» ،تعریف
خود را از حکمرانی خوب چنین ارائه کرد« :شیوهای اسا که در آن قدرت برای مدیریا
منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور در راستای توسعه صرف میشود» .حکمرانی خوب از
نظر وزارت فدرال اروپا چنین تعریف میشود :در بستر مساعد محیط سیاسی و نهادی که به
1. Frey, B.S. & Schneider, D.
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حقوق بشر ،اصول دموکراتیک و حاکمیا قانون ارج مینهد ،حکمرانی خوب عبارت اسا
از مدیریا شفاف و پاسخگوی افراد بشر ،طبیعا ،منابع اقتصادی و مالی به منظور توسعه
منصفانه و پایدارك رفیعیدارانی و شاهنوشی.)1393،
مطالعات نشان میدهد بهبود کیفیا نهادها اساسیترین گام در ترییر رفتار سیاسا مالی
در چرخههای سیاسی-تجاری اسا .کوفی و همکاران 1ك )2012مبتنی بر تئوری نهادگرایی
و اثر نهادهای رسمی -به عنوان م ال قوانین بودجهنویسی -را بر کاهش چرخههای تجاری
سیاسی موثر میداند.
دهان و کلومش 2ك )2013ایجاد چرخههای تجاری -سیاسی را مشروط به عواملی همچون
سطچ توسعهیافتگی ،کیفیا نهادها ،عمر و سطچ دموکراسی ،شفافیا پروسههای سیاسی و
قانونگرایی میداند .آنها معتقدند استفاده از سیاساهای مالی جها اهداف انتخاباتی،
بستگی به فضای نهادی و سیاسی دارد .مبتنی بر تئوری انتخاب عمومی ،هرچه منافع خصوصی
بیشتری سیاستمداران هنگام قدرت به دسا میآورند كبه عنوان م ال راناهای بیشتر از زمان
ماندن در قدرت) ،انگیزههای آنها برای تاثیرگذاری بر تلقی رایدهندگان قبل از انتخابات
قویتر خواهد شد .عتوه بر این ،رایدهندگان بیشتری که كپیش از آن) نتوانند
دستکاریهای قبل از انتخابات را از صتحیا فعلی کاندیداها تشخیص دهند ،بازدهی
بزرگتری برای کاندیدا برای افزایش هزینههای قبل از انتخابات ایجاد میکند.
شی و اسونسون 3ك )2006مبتنی بر تئوریهای راناجویی ،اثرات فساد دولا،
فعالیاتهای راناجویی و رسانههای آزاد را به عنوان شاخصهای نهادی موثر بر چرخههای
تجاری -سیاسی هستند .مبتنی بر تئوری انتخاب عمومی ،شفافیا در سیاساگذاری مالی
ممکن اسا بر دانش رایدهندگان تاثیر بگذارد و از این رو احتمال وقوع سیاساهای مالی
ناشی از انتخابات را تحا تاثیر قرار دهد .اطتعات در مورد سیاسا اقتصادی هزینهبر اسا
و به دلیل مشکل سوارکاری مجانی رایدهندگان ،انگیزه کمی برای به دسا آوردن آن
دارند .در نتیجه ،ممکن اسا رایدهندگان نتوانند نظارت موثری بر عملکرد دولا داشته
باشند كبسلی.)2006،4
1. Cioffi et al.
2. De Haan, J. & Klomp, J.
3. Shi, M. & Svensson, J.
4. Besley, T.
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به غیر از انگیزههای رایدهندگان برای جمعآوری اطتعات در دسترس بودن اطتعات
نیز ممکن اسا نقشی داشته باشد .ماندن و کااللز 1ك )2019در مطالعه فراتحلیل خود بر بیش
از  43مطالعه مربوط به چرخههای تجاری -سیاسی ،یکی از مهمترین عوامل کنترل این
چرخهها را کیفیا نهادهای سیاسی عنوان کردند.
گودجس و همکاران 2ك )2020بحث قانونگرایی و قواعد مالی در محیط نهادی را
محدودکننده چرخههای تجاری -سیاسی معرفی میکنند و با بررسی رفتار سیاساگذار مالی
در  73کشور در حال توسعه در سال  2013نشان دادند که در دهه اخیر ،درجه موافق چرخهای
بودن سیاساهای مالی در  35درصد از کشورهای مورد بررسی با بهبود کیفیا نهادها،
کاهش یافته و یا حتی به پادچرخهای ترییر یافته اسا .عتوه بر این ،درجه موافق چرخهای
بودن سیاسا مالی در بسیاری از کشورهای آفریقایی از سال  2000روند کاهشی داشته که
غالبا به دلیل توسعه نهادهای سیاسی و اقتصادی بوده اسا .از سوی دیگر ،یافتههای تجربی
موید آن اسا که کاهش درجه موافق چرخهای بودن سیاسا مالی در کشورهای در حال
توسعه به تنهایی با اتخاذ قواعد مالی میسر نخواهد شد ،بلکه این مساله نیازمند بهبود کارایی
دولا و کیفیا نهادهاسا که در کنار تعریف و پیادهسازی قواعد مالی ،میتوانند یک
ترکیف بهینه برای کاهش درجه موافق چرخهای بودن سیاسا مالی در این کشورها باشند.
شیلی به عنوان یکی از موفقترین کشورهایی اسا که با پیادهسازی قواعد مالی و بهبود
کیفیا نهادها از سال  2001توانسته اسا گامهای اساسی در ترییر رفتار سیاسا مالی از
موافق چرخهای به پادچرخهای بردارد.
با وجود آنکه عواملی مانند نوآوری ،سرمایه انسانی و انباشا سرمایه همواره به عنوان
عوامل رشد اقتصادی مطرح بودهاند ،اما در سالهای اخیر این باور عمومی پدید آمده اسا
که کیفیا نهادها عامل اصلی تفاوت درآمد سرانه ،رشد اقتصادی و توسعه کشورهاسا .با
بهبود عملکرد نهادها در کنار تعریف قواعد مالی ،بیشتر میتوان به کاهش شدت موافق
چرخهای بودن سیاسا مالی امیدوار بود و یا حتی اقدام به اتخاذ سیاسا مالی پادچرخهای
کرد.

1. Mandon, P. & Cazals, A.
2
. Gootjes,B. et al.
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به صورت ختصه میتوان گقا ،مبتنی بر تئوری چرخه تجاری سیاسی ك 1)PBCو اثر
نزدیکبینی ،دولاها در نزدیک انتخابات و در چرخههای سیاسی با استفاده از اقدامات
سیاسی ،چرخههای تجاری و نوسانات در متریرهای اقتصادی ایجاد میکنند که میتواند
کشور را با هزینههای فراوان مواجه کند .به عبارت دیگر ،چرخههای سیاسی انتخابات بر
متریرهای اقتصادی مهمی همچون نقدینگی میتوانند نوسان و چرخه ایجاد کنند .در این
مطالعه با بررسی اثر انتخابات بر ترییرات کسری بودجه و نقدینگی کشور ،وجود چرخههای
سیاسی در اقتصاد بررسی میشود .اما یک گام فراتر رفته و منطبق بر تئوری انتخاب عمومی
و کنترل منفعا طلبی سیاستمداران به تحلیل اثر حکمرانی خوب بر این رابطه پرداخته
میشود که می تواند نوآوری مطالعه باشد .این موضوع جها دنبال کردن اهداف توسعهای
کشور برای پژوهشگران ،سیاستمداران و برنامهریزان ضروری و کاربردی اسا.

 .3-2پیشینه پژوهش
 .1-3-2مطالعات خارجی
ورترمز 2ك )2019در مطالعهای با عنوان «جدا کردن چرخه بودجه سیاسی محلی در چین:
راسا آزمایی رابطه  Uشکل» ،این سوال را مطرح کرده اسا که افق زمانی چه تاثیری بر
چرخه بودجه سیاسی دارد؟ در این مطالعه با استفاده از روش مقطعی از  333شهرداری چین
برای سال  ،2012مشاهده میشود که هزینههای رفاهی هم به صورت نسبی و هم مطلق در
حدود سه سال به حداقل میرسد و در آغاز و پایان دوره تصدی یک سیاستمدار حداک ر
میشود .البته زمانی که هزینههای فرصا و احتمال پیشرفا سیاسی در سطچ پایین وجود
داشته باشد .این چرخهها در استانهای غربی چشمگیرترین حالا را داشتهاند؛ جایی که
آموزش و پرورش ابزاری مهم برای گسترش ایدئولوژیک اسا .مخارج بهداشا و درمان
و تامین اجتماعی همچنین در پایان دوره تصدی شهردار شاهد گسترش هستند ،اگرچه چرخه
نسبا به هزینههای آموزش کمتر بوده اسا.
بوتساویلی و اوجیلی 3ك )2019در مطالعهای با عنوان «چرخه بودجه سیاسی و خدمات
شهری :شواهدی از مخارج بزرگ راهها در ایاالت متحده آمریکا» به بررسی چرخه بودجه
1. Political business cycle theory
2. Vortherms, A.
3. Bostashvili, D. & Ujhelyi, G.
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سیاسی در هزینههای زیرساختی که مشروط به سازمان بوروکراتیک باشد ،مطالعه میشود.
بوروکراتها میتوانند توانایی سیاستمداران را برای مشارکا در هزینههای دوستانه
رایدهندگان در مورد انتخابات تسهیل یا مشکلدار کنند .برای آزمون این ایده از اصتحات
خدمات کشوری که در نیمه دوم قرن بیستم توسط ایاالت متحده انجام شده اسا برای
مطالعه چرخه بودجه سیاسی در هزینههای بزرگراهها تحا خدمات عمومی و پشتیبانی
استفاده میشود .در این رابطه مشاهده میشود که هزینههای بزرگراه در سالهای انتخابات
 12درصد و در سال قبل از انتخابات  9درصد بیشتر شده اسا .در عوض ،هزینههای
بزرگراههای خدمات اساسا نسبا به چرخه انتخابات یکنواخا بوده اسا .این یافتهها روشی
جدید را ارائه میدهند که از طریق آن قوانین خدمات ملکی میتوانند فعالیا دولا را ت بیا
کنند.
کائو و همکاران 1ك )2019در مطالعهای با عنوان «چرخههای سیاسی محیط زیسا :مورد
آلودگی هوا  PM 2.5در بخشداریهای چین» بیان کردهاند که رفتارهای رهبران محلی
چین به واسطه یک ساختار تشویقی شرلی انجام میشود که در آن افرادی که اجراهای بهتری
دارند ،بیشتر تبلیغ میشوند .رهبران محلی ،وقتی صتحیا خود را نشان میدهند که مافوق
آنها به طور فعال شواهدی را برای ارزیابی عملکرد خود جمعآوری میکند .برای ایجاد
عملکردهای اقتصادی بهتر ،رهبران محلی اجرای مقررات زیسا محیطی را کاهش میدهند
تا هزینههای تولید صنایع محلی و یا جذب شرکاها از سایر حوزههای قضایی را کاهش
دهند .چنین موضوعی ،اجرای انتخابی یک چرخه سیاسی برای محیط زیسا ایجاد میکند
که در آن آلودگی در سالهای منتهی به سال گردش مالی رهبر افزایش مییابد .تجزیه و
تحلیل تجربی در یک رویکرد پانلی از بخشدارهای چینی طی سالهای  2002-2010نشان
میدهد رابطه  Uشکل بین سالهای دبیر حزب یک بخشدار و سطچ متوسط  PM 2.5ساالنه
وجود دارد.
سیدروکین و وروبویی 2ك )2018در مطالعهای با عنوان «چرخههای سیاسی و فساد در
مناطق روسیه» بحث کردهاند که سیاستمداران فعلی فرصاطلف ،چه منتخف و چه منصوب،
سیاساهای عمومی را به شیوهای منظم طی چرخههای سیاسی تنظیم میکنند .بر اساس
1. Cao, X. et al.
2. Sidorkin, O. & Vorobyev, D.
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دادههای مناطق روسیه ،سوءاستفاده از ترییر در تاریخهای بررسی و در تاریخهای آغازین
دفتر فرمانداری منطقهای روسیه ،نشان میدهد میزان فساد  ،آنگونه که توسط شرکاهایی
که در مناطق مختلف روسیه فعالیا میکنند ،تصور میشود به پایان دوره فرماندار منطقهای
نزدیکتر هستند .هنگامی که یک فرماندار به تدریج میآموزد پس از پایان دوره فعلی خود
مجدد منصوب نمی شود ،انگیزههای بیشتری را برای مشارکا در فعالیاهای فاسد به منظور
انباشا ثروت قبل از عزیما به وجود میآورد .همچنین هنگامی که یک فرماندار مطمئن
شود همچنان در سما خود باقی بماند ،ممکن اسا انگیزه باالتری برای یکنواخا و هموار
کردن کردن فعالیاها با گذشا زمان و در نتیجه افزایش آن داشته باشد.
کاسترو و مارتینس ك )2018در مطالعهای با عنوان «عوامل سیاسی هدایاکننده چرخهها
در سیاساهای مالی :تجزیه و تحلیل عمیق مئلفههای عملکردی مخارج دولا» ،میزان بروز
چرخههای سیاسی بر مولفههای عملکردی و زیرمجموعههای مخارج دولا برای گروهی از
 18کشور اروپایی در دوره زمانی  1990تا  2012را مورد بررسی قرار داده اند .یک برآوردگر
1LSDVCبه منظور آنالیز تجربی شواهدی از فرصا طلبی سیاسی در سطچ کلی و تفکیک
شده از مخارج عمومی ارائه میدهد .مولفههای هزینهای بیشتر به رفتار خدمات عمومی،
آموزش ،حمایا اجتماعی و برخی زیرمولفههای هزینههای بهداشتی مربوط میشود؛
مواردی که تمایل به تولید پیامدهایی دارند که برای رایدهندگان قابل مشاهدهتر اسا.

 .2-3-2مطالعات داخلی
مزینی ك )1385در مطالعهای با عنوان «بررسی پدیده چرخههای انتخاباتی در اقتصاد ایران
كمطالعه موردی نرخ ارز)» بیان میکند که طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متریرهای
غیراقتصادی بر حوزه اقتصاد در دستور کار محققین قرار گرفته اسا .این مطالعه به بررسی
اثر انتخابات كبهعنوان یک پدیده سیاسی) بر متریرهای اقتصادی اسا که در ادبیات اقتصادی
از آن به ادوار انتخاباتی تعبیر شده اسا .اصل بحث آن اسا که اساسا سیاساگذاران با
هدف جلف نظر رایدهندگان ،رفتارهای اقتصادی خود را در دورههای نزدیک به انتخابات
بهگونهای تنظیم میکنند که برای رایدهندگان خوشایند باشد و در نهایا به انتخاب كمجدد)
ایشان بینجامد.
1. Least Square Dummy Variable
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پورکاظمی و همکاران ك )1386در مطالعهای با عنوان «بررسی چرخههای سیاسی کسف
و کار كمطالعه موردی کشور ایران)» فرضیات نورد هاوس و لیچر در مورد اقتصاد ایران با
تمرکز بر کنترل نرخ تورم و بیکاری براساس دادههای سالیانه دوره  1368-84مورد آزمون
قرار دادهاند .نتایج به دسا آ مده در اقتصاد ایران ،فرضیه لیچر را تایید کرده اسا؛ یعنی
دولاها كکه هر چهار سال یک بار انتخاب میشوند) در راستای کنترل نرخ بیکاری در دو
سال اول سیاساهای انبساطی اتخاذ میکنند که در نتیجه این سیاسا ،نرخ تورم افزایش
مییابد ،اما برای انتخاب مجدد در دوره بعد در دو ساله دوم تتش میکنند تا نرخ تورم را
کاهش دهند.
شاهآبادی و همکاران ك )1391در مطالعهای با عنوان «تاثیر چرخههای انتخاباتی بر رشد
هزینههای عمومی کشورهای منتخف در حال توسعه و توسعهیافته» به دنبال پاسخ به این سوال
هستند که آیا مولفههای چرخههای انتخاباتی تاثیر معنیداری بر رشد هزینههای بهداشا
عمومی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخف دارند؟ برای پاسخگویی
به این سوال از دادههای تابلویی مربوط به دوره  1994-2010استفاده شده اسا .بعد از انجام
آزمون ایستایی متریرها و آزمون هاسمن 1به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از دو روش
تابلویی ایستا كاثرات تصادفی) و تابلویی پویا برای تخمین مدل استفاده شده اسا .نتایج
تحقیق نشاندهنده وجود چرخههای انتخاباتی در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه
اسا؛ به این معنی که در کشورهای مورد مطالعه ،سیاستمداران قبل از برگزاری انتخابات،
هزینههای بهداشا عمومی را به امید کسف سهم بیشتری از رای مردم افزایش دادهاند.
اقبالی و همکاران ك )1396در مطالعه خود با عنوان «برآورد سیکلهای تجاری -سیاسی؛
2
مورد مطالعه کشور ایران» به برآورد سیکلهای تجاری سیاسی از طریق مدل ARIMA
برای اقتصاد ایران طی دوره  1357-95پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد تورم طی
دوران انتخابات با نوسان همراه بوده و در سال برگزاری انتخابات ،تورم کاهش و سال پس
از آن ،افزایش یافته اسا .همچنین قبل از انتخابات ،نسبا کسر بودجه افزایش و مخارج
عمرانی کاهش یافته اسا .مدل تخمین زده شده برای بعد از انتخابات ،بی معنا اسا .نتایج
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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میدهد که رفتار این متریرها به شکلی بوده که وجود سیکل تجاری سیاسی را در آنها تایید
میکند .به طور متوسط ،در سالهای برگزاری انتخابات و سال قبل ،رشد خالص بدهی دولا
نسبا به سایر سالها ،سه درصد افزایش یافته که تاثیر این افزایش بدهی دولا به بانک
مرکزی در دوره بعد به صورت افزایش در نقدینگی ،خود را نشان داده اسا.
طاهرپور و همکاران ك )1399در مطالعهای با عنوان «بررسی سیکلهای سیاسی بودجههای
عمرانی در اقتصاد ایران» از دادههای آماری تمام استانهای کشور در قالف  28استان در دوره
 1378-1395و روش گشتاورهای تعمیم یافته ك 1)GMMاستفاده شده اسا .نتایج نشان
میدهد که براساس رویکرد فرصاطلبانه در سالهای انتخابات مجلس شورای استمی و
ریاسا جمهوری سرانه حقیقی بودجههای عمرانی در ایران افزایش پیدا کردهاند .همچنین
تخصیص بودجههای عمرانی توسط دولاها در ایران نزدیک به روش کاراییمحور اسا
که در آن استانهای با تولید باالتر ،بودجههای عمرانی بیشتری دریافا کردهاند.
در یک جمعبندی مطالعات پیشین به بررسی تئوری چرخههای تجاری سیاسی در ایران
و خارج از کشور با توجه به متریرهای مختلف اقتصادی پرداختهاند ،اما کمتر در مسیر
سیاسا گذاری عمومی و اتخاذ راهکارهای جها مدیریا آن برآمدهاند .در این مطالعه با
بررسی اثرات حکمرانی خوب بر چرخههای تجاری سیاسی در ایران ،سیاساهای مناسف
جها برخورد با این پدیده در حوزه عمومی به دقا مورد بررسی قرار میگیرد.

 .3روش پژوهش
با استفاده از روش اقتصاد سنجی  GMMو دادههای سری زمانی دوره  1357تا  1397و
جامعه آماری اقتصاد ایران ،این مطالعه انجام شده اسا .در این مطالعه به تحلیل اثرگذاری
حکمرانی خوب و چرخههای سیاسی بر نقدینگی و کسری بودجه ایران پرداخته شده اسا.
قلمرو مکانی مربوط به این پژوهش کشور ایران اسا و دادههای تحقیق و اطتعات الزم از
سایا بانک مرکزی و بانک جهانی استخراج شده اسا .جها تصریچ الگوی رگرسیونی
مدل اول ،متریر نقدینگی با وقفه براساس ادبیات مدل  GMMو در واقع پویایی و افزایش
قدرت توضیچدهندگی مدل استفاده شده اسا که انتظار تئوریک عتما ضریف م با
اسا .متریرهای انتخابات براساس تئوریهای چرخه تجاری– سیاسی كتئوری فرصاطلبی
1. Generalized Method of Moments
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نوردهاوس) و نظریه رایدهنده میانی و اثرات انتخابات بر متریرهای کتن اقتصادی
كنقدینگی) وارد مدل شدهاند .براین اساس پیش بینی میشود عتما ضریف متریر یک سال
قبل از انتخابات م با باشد .متریرهای حکمرانی خوب و اثرات تعاملی آن با متریر انتخابات
براساس نظریه انتخاب عمومی و نهادگرایی نورث و اثرگذاری محیطهای نهادی بر متریرهای
کتن اقتصادی و محدودکننده چرخههای سیاسی وارد مدل شدهاند .مبتنی بر تئوری انتخاب
عمومی ،سیاسامداران و مردم هرکدام به دنبال حداک رسازی منافع خود هستند و مهمترین
ابزار نظارت بر سیاسا گذاران ،ابزارهای نهادی و ساختاری حکمرانی اسا ك Gootjes et

 .)al., 2020تقویا قانونمداری ،کاهش فساد ،افزایش آزادیهای اجتماعی ،شفافیا و
کاهش خشونا همگی بهعنوان شاخصهای نهادی و حکمرانی باعث نظارت دقیق بر
سیاساهای سیاساگذاران و مهار آنها در جها حداک رسازی منافع رایدهندگان اسا.
بنابراین ،انتظار تئوریک بر منفی بودن شاخص حکمرانی خوب و متریر تعاملی شاخص
حکمرانی خوب و متریر یک سال قبل از انتخابات اسا .همچنین عتما مورد انتظار برای
متریرهای توضیحی درآمد نفتی به عنوان داراییهای خارجی بانک مرکزی براساس تئوری
پایه پولی كم با) ،هزینه دولا به عنوان جانشینی برای بدهی دولا در تئوری پایه پولی
كم با) ،درآمد مالیاتی به عنوان یک نشتی از مدل سه بخشی اقتصاد کتن با حضور دولا
که می تواند باعث کاهش تولید و تقاضای پول كتقاضای معامتتی و احتیاطی پول کینز) و
در نتیجه کاهش حجم پول شود كمنفی) .تولید ناخالص داخلی واقعی كم با) و نرخ تورم
كمنفی) نیز میتوانند منطبق بر تئوری تورم انتظاری بر سرعا گردش پول ،سپردههای بانکی
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
نتیجه حجم پول موثر اسا ك .)Ragot, X., 2005افزایش نرخ تورم از طریق مالیات تورمی
بر سرمایهگذاری ،تولید و حجم نقدینگی بنگاهها و کشور نیز موثر اسا ك Nyakiamo,
 .) Zhou, 2019; 2015بنابراین ،در این تحقیق با توجه به ادبیات و پیشینههای تحقیق الگوی
رگرسیونی بهصورت رابطه ك )1اسا.
ك)1

𝑡𝑑Liquidity𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 Liquidity(−1)𝑡 + 𝛼2 D1𝑡 + 𝛼3 Oil
𝑡+ 𝛼4 INF𝑡 + 𝛼5 GE𝑡 + 𝛼6 GDP
𝑡𝜀 + 𝛼7 𝑇𝑎𝑥𝑡 +𝛼8 GG𝑡 + 𝛼9 D1 ∗ GG𝑡 +
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در رابطه ك )1متریر وابسته شاخص ترییرات نقدینگی  dLiquidityو متریرهای مستقل
پژوهش ،متریر مجازی یکسال قبل از انتخابات D1در ایران در نظر گرفته شده اسا .همچنین
متریرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از :تولید ناخالص داخلی واقعی ،GDPنرخ تورم ،Inf
درآمدهای نفتی  ،Oilدرآمدهای مالیاتی  Taxو هزینه جاری دولا  GEو  GGشاخص
حکمرانی خوب که ترکیبی از شاخصهای مشارکا ،حاکمیا قانون ،شفافیا،
پاسخگویی ،شکلگیری وفاق عمومی ،حقوق مساوی كعدالا) ،اثر بخشی و کارایی و
مسئولیاپذیری اسا و این شاخص از بانک جهانی گرفته شده اسا 𝜀 .1میزان خطای مدل

و  tسال را نشان میدهد.
جها تصریچ الگوی رگرسیونی مدل دوم ،متریر کسری بودجه با وقفه براساس ادبیات
مدل  GMMو پویایی و افزایش قدرت توضیچدهندگی مدل استفاده شده اسا که انتظار
تئوریک عتما ضریف م با اسا .متریرهای انتخابات براساس تئوریهای چرخه تجاری–
سیاسی كچرخه سیاسی بودجه) و نظریه رایدهنده میانی و اثرات انتخابات بر متریرهای کتن
اقتصادی كکسری بودجه) وارد مدل شدهاند .براین اساس پیش بینی میشود عتما ضریف
متریر یک سال قبل از انتخابات ،م با و متریر یک سال بعد از انتخابات بر کسری بودجه،
منفی باشد .متریرهای حکمرانی خوب و اثرات تعاملی آن با متریرهای انتخابات براساس
نظریه انتخاب عمومی و نهادگرایی نورث و اثرگذاری محیطهای نهادی بر متریرهای کتن
اقتصادی و محدودکننده چرخههای سیاسی وارد مدل شدهاند .افزایش شاخصهای
حکمرانی خوب باعث نظارت بر تصمیمات سیاستمداران و کاهش کسری بودجه دولا و
در نظر گرفتن وزن بیشتری برای منافع رایدهندگان اسا ك Bariş ik, S. & Baris, A.,
 .)2017بنابراین ،انتظار تئوریک بر منفی بودن شاخص حکمرانی خوب و متریرهای تعاملی
حکمرانی خوب و متریر یک سال قبل كبعد) از انتخابات اسا .همچنین عتما مورد انتظار
برای متریرهای توضیحی درآمد نفتی به منابع تامین مالی دولا كمنفی) ،هزینه جاری دولا
كم با) ،درآمد مالیاتی به عنوان منبع تامین مالی دولا كمنفی) مطرح اسا .تولید ناخالص
داخلی واقعی كم با) و نرخ تورم كمنفی) نیز میتواند به ترتیف بر درآمدهای مالیاتی و
 .1دادههای حکمرانی خوب از سال  1996تا  2018ك ) 1374-1397برای تمام کشورها و از جمله ایران از طرف بانک
جهانی منتشر شده اسا .دادههای سالهای قبل و دادههای غیرموجود این متریر با استفاده از روش سری زمانی
) ARIMA(1,1,1و قدرت تعیین  0/98برآورد و در مدل استفاده شده اسا.
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هزینههای دولا و در نهایا کسری بودجه موثر باشند .بنابراین ،الگوی رگرسیونی دوم برای
مدل کسری بودجه بهصورت رابطه ك )2اسا.
ك)2

𝑡BDt = α0 + α1 BD(−1)t + 𝛼2 D1𝑡 + 𝛼3 D2𝑡 + 𝛼4 Oil
𝑡+ 𝛼5 INF𝑡 + 𝛼6 GE𝑡 + 𝛼7 GDP
𝑡+ 𝛼8 𝑇𝑎𝑥𝑡 +𝛼9 GG𝑡 + 𝛼10 D1 ∗ GG
𝑡𝜀 + 𝛼11 D2 ∗ GG𝑡 +

در رابطه ك ،)2متریر وابسته شاخص شاخص کسری بودجه دولا  BDكدرآمدهای
مالیاتی منهای هزینه های دولا) و متریرهای مستقل پژوهش متریر مجازی یکسال قبل از
انتخابات  D1و یکسال بعد از انتخابات  D2در ایران و  GGشاخص حکمرانی خوب در
نظر گرفته شده اسا .قبل از اعتم نتایج و برآورد الگو ،روند سه متریر اصلی شاخص
حکمرانی خوب ،نقدینگی و کسری كیا مازاد) بودجه ایران در نمودار ك )1به تصویر کشیده
شده اسا.
همانطور که نمودار ك ،) 1روند متریرهای نقدینگی ،کسری كمازاد) بودجه و شاخص
حکمرانی خوب در ایران نشان می دهد ،شاخص حکمرانی خوب روند به نسبا نزولی
كکاهشی) پس از انقتب در پیش گرفته اسا ،اما متریرهای نقدینگی و کسری بودجه روند
به نسبا افزایشی را نشان می دهند .بنابراین ،در دید اولیه رابطه منفی بین حکمرانی خوب
و شاخص های کسری بودجه و نقدینگی در کشور مشاهده میشود.
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نمودار  :1روند متغیرهای نقدینگی ،کسری (مازاد) بودجه و شاخص حکمرانی خوب در ایران
شاخص حمکرانی خوب
0.00

1357
1359
1361
1363
1365
1367
1369
1371
1373
1375
1377
1379
1381
1383
1385
1387
1389
1391
1393
1395
1397

-0.20
-0.40

-0.60
-0.80
-1.00

-1.20
-1.40
-1.60
-1.80

کسری (مازاد) بودجه

نقدینگی (میلیارد ریال)
20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

1357
1359
1361
1363
1365
1367
1369
1371
1373
1375
1377
1379
1381
1383
1385
1387
1389
1391
1393
1395
1397

ماخذ :بانک مرکزی ایران و بانک جهانی
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 .4نتایج پژوهش
در این قسما ،پیشآزمونهای موردنیاز تخمین برای مدل پژوهش انجام خواهد شد.
پیشآزمونهای موردنیاز ،مفروضات کتسیک همچون همخطی ،واریانس ناهمسانی،
خودهمبستگی و نرمالیتی اسا.

 .1-4آزمون همخطی
نتایج تورم واریانس متریرهای تحقیق برای آزمون همخطی بهصورت جدول ك )2اسا.
جدول  .1آزمون هم خطی مدلهای پژوهش
نام متغیر

نماد

 VIFمدل اول

 VIFمدل دوم

GDP

تولید ناخالص داخلی واقعی

4/99

4/52

Oil

درآمدهای نفتی

4/99

4/09

Tax

درآمدهای مالیاتی

4/24

3/92

Inf

نرخ تورم

3/15

2/25

GovernExpen

هزینه جاری دولت

2/68

2/01

حکمرانی خوب

1/99

1/95

GG
ماخذ :یافتههای پژوهش

کمتر بودن مقادیر عوامل تورم واریانس ك )VIFاز عدد  5بیانگر عدم وجود همخطی
شدید بین متریرهای مستقل اسا.

 .2-4آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته
از آنجایی که در انجام این پژوهش بهمنظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات
معمولی استفاده میشود و این روش بر این فرض استوار اسا که متریرهای وابسته پژوهش
دارای توزیع نرمال باشند ،توزیع غیرنرمال آنها منجر به تخطی از مفروضات این روش برای
تخمین پارامترها میشود .بنابراین ،الزم اسا نرمال بودن توزیع متریرهای وابسته پژوهش
مورد آزمون قرار میگیرد .در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارک -برا 1مورد
بررسی قرار میگیرد .اگر احتمال آماره کمتر از  5درصد باشد ك )Prob<0/05فرضیه H0

1. Jarque-Bera Test
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مبنی بر نرمال بودن توزیع متریر مربوطه رد میشود .نتایج حاصل از آزمون آماری مطرح
شده در جدول ك )2آمده اسا.
جدول  .2نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش
متغیر

آماره جارک -برا

سطح معناداری

تغییرات نقدینگی

1/9854

0/19542

تغییرات کسری بودجه

1/8032

0/21059

ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول ك )2از آنجایی که سطچ اهمیا آماره جارک– برا در متریر وابسته به
باالتر از  0/05افزایش یافته اسا .بنابراین ،فرضیه  H0در سطچ اطمینان  95درصد تایید شده
و بیانگر این اسا که متریرهای وابسته پژوهش ،دارای توزیع نرمال هستند.

 .3-4آزمونهای خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی مدل رگرسیون
قبل از تفسیر نتایج رگرسیون ،برای تصدیق صحا نتایج و حصول اطمینان از قابلیا اتکا
نتایج ،مفروضات مدل را بررسی کرد .این فروض بدین شرحاند:
 عدم خودهمبستگی :در این پژوهش بهمنظور بررسی عدم خودهمبستگی از آزمون بروشپاگان گادفری ك 1)BPGاستفاده شده و در صورتی که مدل دچار خودهمبستگی باشد برای
رفع آن از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ك 2)GLSجها تخمین مدل استفاده میشود.
فرضیه  H0این آزمون نشاندهنده عدم خودهمبستگی و فرضیه  H1آن بیانگر خودهمبستگی
اسا .در صورتی که آماره احتمال مربوط به آزمون بروش پاگان گادفری کمتر از 0/05
باشد ،فرضیه  H0مبنی بر عدم خودهمبستگی رد میشود و در مقابل فرضیه  H1مبنی بر وجود
خودهمبستگی پذیرفته میشود.
جدول  :3آزمون بروش پاگان گادفری
آماره آزمون

احتمال

نتیجه

1/1985

0/2948

عدم خودهمبستگی

1/4397

0/4025

عدم خودهمبستگی

ماخذ :یافتههای پژوهش
1. Breusch–Pagan godfrey
2. Generalized least squares
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با توجه به اینکه آماره احتمال این آزمون در مدلها بیشتر از سطچ معنیداری  5درصد
اسا ،مدلهای پژوهش خودهمبستگی ندارد.
 همسانی واریانسها :در این پژوهش بهمنظور بررسی همسانی واریانس از آزمون والدتعدیل شده استفاده شده و در صورتی که مدل دچار ناهمسانی واریانس باشد ،جها رفع آن

از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ك )GLSبرای تخمین مدل استفاده میشود .فرضیه H0

این آزمون نشاندهنده همسان بودن واریانس و فرضیه  H1آن بیانگر ناهمسان بودن
واریانس ها اسا .در صورتی که آماره احتمال مربوط به آزمون والد تعدیل شده کمتر از

 0/05باشد ،فرضیه  H0مبنی بر همسانی واریانس رد میشود و در مقابل فرضیه  H1مبنی بر
ناهمسانی واریانس پذیرفته میشود.
جدول ك ) 4نتایج حاصل از بررسی ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون والد تعدیل
شده را نشان میدهد.
جدول  .4آزمون ناهمسانی واریانس (والد تعدیل شده)
آماره آزمون

احتمال

نتیجه

1/412

0/5097

عدم ناهمسانی واریانس

1/074

0/7907

عدم ناهمسانی واریانس

ماخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که متحظه میشود مقدار آماره احتمال در مدلها بیشتر از مقدار خطای

استاندارد ك )∝=0/05اسا ،بنابراین ناهمسانی واریانس در مدلهای پژوهش وجود ندارد.
پیش از تخمین مدلهای رگرسیونی جها مقابله با رگرسیون کاذب ،آزمون مانایی متریرهای
پژوهش انجام میشود .در این مطالعه از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ك )ADFجها مانایی
متریرهای پژوهش استفاده شده اسا که نتایج آن بهصورت جدول ك )5اسا.
همانطور که نتایج آزمون مانایی  ADFنشان میدهد ،دو متریر نقدینگی و کسری بودجه
همجمع از درجه  1هستند كبا یک تفاضل مانا هستند) و سایر متریرها ،همجمع از درجه صفر
كمانا) هستند .با توجه به نتایج آزمون مانایی ،متریرهای نقدینگی و کسری بودجه به صورت
تفاضلی وارد مدل میشوند تا مدلها همجمع باشند.
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جدول  .5آزمون مانایی  ADFمتغیرهای تحقیق
متغیر

نماد

آماره ADF
(احتمال)

نتیجه مانایی

نقدینگی

Liquidity

)0/571( -1/107

)I(1

تغییرات نقدینگی

)D(Liquidity

)0/000( -4/025

)I(0

کسری بودجه

BD

-1/307

()0/406

)I(1

تغییرات کسری بودجه

)D(BD

-3/996

()0/000

)I(0

تولید ناخالص داخلی واقعی

GDP

-3/032

()0/041

)I(0

درآمدهای نفتی

Oil

)0/000( -5/321

)I(0

درآمدهای مالیاتی

Tax

)0/001( -3/014

)I(0

نرخ تورم

Inf

)0/009( -3/195

)I(0

هزینه جاری دولت

GovernExpen

()0/001

)I(0

حکمرانی خوب

GG

)0/000( -3/996

)I(0

-3/006

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .4-4تخمین مدل اول نقدینگی
نتایج الگوی برآورد شده در این تحقیق در جدول ك )6آورده شده اسا .در معادالتی که در
تخمین آنها اثرات غیرقابل مشاهده خاص هر کشور و وجود وقفه متریر وابسته در متریرهای
توضیحی اهمیا خاص دارد ،از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته ك 1)GMMکه مبتنی بر مدل
های پویای سری زمانی اسا ،استفاده می شود ك.)Barro, R.J. & Lee, J.W., 1996
برای تخمین مدل به وسیله این روش ،الزم اسا ابتدا متریرهای ابزاری به کار رفته در مدل
مشخص شوند .آماره والد آزمون سارگان ك ،2)1958معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند و
برای تعیین هر نوع همبستگی بین ابزارها و خطاها بهکار برده میشود .برای اینکه ابزارها معتبر
باشند باید بین ابزارها و جمتت خطا همبستگی وجود نداشته باشد .عتوه بر این ،فرضیه صفر
آماره والد آزمون سارگان كمتریرهای ابزاری که شامل متریرهای مستقل الگو هستند با
پسماندها همبسته نیستند) را نمیتوان رد کرد؛ از این رو ،میتوان گفا متریرهای ابزاری
استفاده شده در این مدل مناسف هستند .آماره سارگان دارای توزیع کای دو با درجه آزادی

. Generalized method of moments
. Sargan test

1
2
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برابر با تعداد متریرهای مستقل الگو اسا که آزمون صفر آن ،همبسته بودن پسماندها را رد
میکند .در نتیجه ،اعتبار نتایج جها تفسیر تایید میشوند.
جدول  .6برآورد الگوی تحقیق با روش  :GMMمتغیر وابسته تغییرات نقدینگی dLiquidity
نام متغیر

نماد

ضریب

تغییرات نقدینگی با
وقفه
تولید ناخالص داخلی
واقعی

خطای
استاندارد

آماره t

سطح معنی
داری

dLiquidity
)(-1

0/0078

0/0042

1/88

0/039

GDP

0/00029

0/00011

2/70

0/004

درآمدهای نفتی

Oil

0/0140

0/0071

1/98

0/03

درآمدهای مالیاتی

Tax

0/0230

0/01

2/30

0/013

نرخ تورم

Inf

-0/0040

0/002

-2/20

0/02

هزینه جاری دولت

GovernExpen

0/0714

0/037

1/93

0/03

متغیر مجازی یک سال

D1

0/0020

0/001

2/05

0/03

حکمرانی خوب

GG

-0/0060

0/0031

-1/95

0/031

حکمرانی خوب و

GG*D1

-0/0030

0/0012

-2/50

0/002

قبل از انتخابات

مجازی قبل از انتخابات

آماره والد آزمون سارگان  6/509احتمال آماره سارگان 0/291 :آماره  -3/09 :M2احتماره آماره0/418 :
ماخذ :یافتههای پژوهش

در تفسیر آماره سارگان می توان گفا همبستگی بین باقیماندههای تخمین که میتواند
باعث اریف در ضرایف تخمینی شود در این آزمون رد میشود .در واقع این آزمون ارتباط
بین باقیماندههای تخمین را بررسی می کند تا مشکل خودهمبستگی به عنوان یکی از
مشکتت ا حتمالی کتسیک رگرسیون را آزمون کند که در نهایا وجود این
خودهمبستگی رد شده اسا .نتایج آزمون همبستگی سریالی و آماره  M2نشان میدهد
آماره  -3/09و احتمال معناداری  0/41اسا که بر اساس نتایج به دسا آمده ،فرض صفر
مبنی بر عدم همبستگی سریالی را نمیتوان رد کرد و نشان می دهد که خطای تورش
تصریچ وجود ندارد.
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نتایج حاصل از تخمین مدل پژوهش در جدول ك )6ارائه شده اسا .مقدار  LRرگرسیون
که معناداری کل مدل را نشان میدهد دارای احتمال کمتر از  0/01اسا که میتوان گفا
در سطچ اطمینان  99درصد این مدل معنادار بوده و دارای اعتبار اسا .همچنین مقدار ضریف
تعیین تعدیل شده نشان میدهد متریرهای مورد بررسی در این پژوهش  81درصد متریر وابسته
ترییرات نقدینگی را تبیین میکنند.
نتایج تحقیق نشان میدهد اثر متریر مستقل مجازی سال قبل از انتخابات بر متریر وابسته
ترییرات نقدینگی م با و معنادار اسا .این نتایج منطبق بر چرخههای تجاری سیاسی اسا.
نتایج تحقیق نشان میدهد اثر متریر مستقل حکمرانی خوب بر متریر وابسته ترییرات نقدینگی
منفی و معنادار اسا .همچنین اثرات ضربی شاخص حکمرانی خوب و متریرهای مجازی
انتخابات نیز بر ترییرات نقدینگی منفی و معنادار اسا .این نتایج نشان میدهد که با حکمرانی
خوب و همراه با انتخابات ،میتوان ترییرات نقدینگی را کنترل کرد؛ از این رو ،چرخههای
سیاسی با وجود حکمرانی خوب کنترل خواهد شد.
اثر متریر تورم بر ترییرات نقدینگی منفی و معنادار اسا و میتوان اینگونه توجیه کرد
که افزایش تورم مبتنی بر تئوری انتظارات تورمی باعث کاهش ارزش پول و داغ شدن پول
می شود که در صورت ثابا بودن سایر شرایط باعث خروج پول از سیستم بانکی و کاهش
سپردهها و تبدیل آن به دارایی خواهد شد .این موضوع سپردههای بلندمدت را کاهش داده
و منجر به کاهش خلق پول از طریق سیستم بانکی و کاهش نقدینگی خواهد شد .درواقع
تورم مبتنی بر تئوری انتظارات بر نرخ بهره و متریرهای واقعی اقتصاد و تقاضای پول و در
نتیجه حجم پول را افزایش می دهد .مسیر دیگر اثرگذاری افزایش نرخ تورم از طریق مالیات
تورمی بر سرمایهگذاری ،تولید و حجم نقدینگی بنگاهها و کشور اسا.

 .5-4تخمین مدل دوم کسری بودجه
نتایج الگوی برآورد شده در این تحقیق در جدول ك )7آورده شده اسا .با توجه به اهمیا
اثرات غیر قابل مشاهدهی خاص هر کشور و وجود وقفه متریر وابسته ،از تخمین زن گشتاور
تعمیم یافته ك )GMMکه مبتنی بر مدلهای پویای سری زمانی اسا استفاده میشود كبارو و
لی .)1996،برای تخمین مدل به وسیله این روش الزم اسا ابتدا متریرهای ابزاری به کار رفته
در مدل مشخص شوند .آماره والد آزمون سارگان ،معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند.
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جدول  .7برآورد الگوی تحقیق با روش  : GMMمتغیر وابسته ترییرات کسری بودجهdBD
نام متغیر

نماد

ضریب

خطای
استاندارد

آماره

سطح معنی
داری

تغییرات کسری بودجه با

)dBD(-1

0/00009

0/001

0/09

0/93

تولید ناخالص داخلی واقعی

GDP

-0/0095

0/0052

-1/84

0/048

درآمدهای نفتی

Oil

-0/0010

0/0004

-2/70

0/004

درآمدهای مالیاتی

Tax

-0/0562

0/019

-2/96

0/003

نرخ تورم

Inf

0/2828

0/140

2/02

0/02

هزینه جاری دولت

GovernExpen

0/0640

0/020

3/20

0/001

متغیر مجازی یک سال قبل

D1

-0/00001

0/000007

-1/83

0/048

متغیر مجازی یک سال بعد

D2

-0/00008

0/00003

-2/68

0/002

حکمرانی خوب

GG

-0/0399

0/0190

-2/10

0/018

حکمرانی خوب و مجازی

GG*D1

-0/000013

0/000004

-3/30

0/000

حکمرانی خوب و مجازی

GG*D2

-0/000017

0/000005

-3/40

0/000

وقفه

از انتخابات
از انتخابات

قبل از انتخابات
بعد از انتخابات

آماره والد آزمون سارگان  3/42احتمال آماره سارگان0/298 :

آماره  -3/33 :M2احتماره آماره0/490 :

ماخذ :یافتههای پژوهش

فرضیه صفر آماره والد آزمون سارگان را نمی توان رد کرد؛ از این رو ،می توان گفا
که متریرهای ابزاری استفاده شده در این مدل مناسف هستند و در نتیجه ،اعتبار نتایج
جها تفسیر تایید میشوند .مقدار  LRرگرسیون که معناداری کل مدل را نشان میدهد،
دارای احتمال کمتر از  0/01اسا و می توان گفا در سطچ اطمینان  99درصد این مدل
معنادار بوده اسا .همچنین مقدار ضریف تعیین تعدیل شده نشان می دهد متریر های مورد
بررسی در این پژوهش  70درصد ترییرات کسری بودجه را تبیین می کنند.
آماره  M2جها آزمون همبستگی سریالی در روش  ، GMMوجود همبستگی
سریالی مرتبه دوم در جمتت خطای تفاضلی مرتبه اول را آزمون می کند .عدم رد فرضیه
صفر آزمون شواهدی را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم
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می کند .تخمین زننده  GMMسا زگار اسا اگر همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمتت
خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد . .نتایج آزمون همبستگی سریالی و
آماره M2نشان می دهد که آماره  -3/33و احتمال معناداری  0/49اسا که براساس
نتایج به دسا آمده ،فرض صفر مبنی بر عدم همبستگی سریالی را نمی توان رد کرد و
نشان می دهد که خطای تورش تصریچ وجود ندارد.
نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متریر مستقل مجازی سال قبل از انتخابات بر متریر
وابسته ترییرات کسری بودجه م با و معنادار اسا .همچنین اثر متریر مستقل مجازی
سال بعد از انتخابات بر متریر وابسته ترییرات کسری بودجه منفی و معنادار اسا .این
نتایج نشان می دهد که قبل انتخابات کسری بودجه افزایش می یابد و بعد از انتخابات در
مسیر کنترل کسری بودجه گام برداشته می شود .این نتایج منطبق بر چرخه های تجاری
سیاسی اسا که نشان می دهد انتخابات بر متریرهای کتن اقتصادی موثر اسا.
نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متریر مستقل حکمرانی خوب بر متریر وابسته ترییرات
کسری بودجه منفی و معنادار اسا .همچنین اثرات ضربی شاخص حکمرانی خوب و
متریرهای مجازی انتخابات بر شاخص ترییرات کسری بودجه منفی و معنادار اسا .این
نتایج نشان می دهد با حکمران ی خوب و همراه با انتخابات ،می توان کسری بودجه را
کنترل کرد .از این رو ،چرخه های تجاری با وجود حکمرانی خوب کنترل خواهد شد.

 .5جمع بندی و نتیجهگیری

هدف این پژوهش تحلیل اثرگذاری حکمرانی خوب بر چرخه های تجاری– سیاسی با
تاکید بر ترییرات نقدینگی و کسری بودجه ا یران طی دوره زمانی  1357 -1397اسا.
روش پژوهش تحلیلی -توصیفی با استفاده از روش های اقتصادسنجی و روش تخمین به
صورت  GMMو داده ها از سایا بانک مرکزی و سایا مرکز آمار ایران برای اقتصاد
ایران اسا.
نتایج پژوهش نشان میدهد که قبل انتخابات ،ترییرات نقدینگی و کسری بودجه
افزایش می یابد .همچنین تقویا حکمرانی خوب میتواند ترییرات کسری بودجه و
نقدینگی در اقتصاد ایران را کاهش دهد .به نوعی میتوان این گونه توضیچ داد که
حکمرانی خوب به خوبی می تواند از نوسانات کسری بودجه و نقدینگی جلوگیری کند.
همچنین اثرات تعاملی حکمرانی خوب و متریرهای مجازی انتخابات نشان میدهد با
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حکمرانی خوب حتی همراه با انتخابات كو استفاده احتمالی سیاستمداران از متریرهای
اقتصادی در زمان انتخابات) ،می توان کسری بودجه دولا و نقدینگی را کنترل کرد.
بنابراین چرخه های سیاسی با وجود حکمرانی خوب کنترل خواهد شد.
این مطالعه نشان می دهد دولا ها قبل از انتخابات و در مسیر اهداف سیاسی و
انتخاباتی خود كسیاستمدار حداک رکننده تعداد آرای مردم) مبادرت به پول پاشی در
سطچ جامعه می کند كسیاسا هایی که نقدینگی را در جامعه افزایش می دهد) و جها
کنترل این روند و حتی معکوس کردن آن كافزایش نقدینگی بعد از انتخابات و
سیاسا های توسعه ای و عمرانی) باید مکانیزم های نظارتی ،قانون گرایی ،کاهش فساد
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،
یک ع امل مهم در نوسانات اقتصادی دولاها محسوب می شود .در این زمینه دستیابی به
قدرت از طریق مکانیزم انتخابات و اتخاذ سیاسا های پولی و مالی از طرف دولتمردان

می تواند تحا تاثیر قرار گیرد .در واقع دولتمردان جها انتخاب مجدد خود ،از سیاسا-
های نقدینگی و کسری بودجه سوء استفاده می کنند.
نتایج این مطالعه در جها تایید سیکل تجاری سیاسی در ایران اسا که منطبق بر
مطالعات شهبازی و گلشنیك ،)1395طاهرپور و همکاران ك ) 1399و ورترمز ك )2019می
باشد.
در مقاله حاضر از مدل فرصاطلبانه نورد هاوس استفاده شده اسا که در آن ،دولا
و احزاب سعی دارند از طریق اقدامات و ترییرات کوتاه مدت ،رضایا رای دهندگان را
جلف کنند و از این طریق به قدرت برسند .این سیاسا های اقتصادی مبتنی بر اهداف
انتخاباتی ،اثرات م با کوتاه مدت داشته و رای مردم را جذب می کند ،اما در بلندمدت
اثرات مخرب تورمی و رکودی خود را خو اهد گذاشا که جامعه کمتر به آن توجه
می کند غالبا به فراموشی سپرده میشود .به صورت ختصه در اقتصاد ایران ،رفتار دولا ها
همواره یکی از عوامل نوسان ساز بوده و در مجموع وجود ادوار تجاری سیاسی در
نقدینگی و کسری بودجه تایید میشود.
نتایج این مطالعه در مدل کسری بودجه و نقدینگی با وجود تایید چرخهها در اقتصاد
ایران ،شکنندگی تئوری چرخههای تجاری -سیاسی را نیز نشان میدهد .بهعبارت دیگر
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با تقویا حکمرانی خوب در کشور و افزایش شاخص های کیفیا محیط سیاسی میتوان
اثرات منفی چرخههای تجاری -سیاسی و فرصا طلبی سیاستمداران از سیاساهای
اقتصادی نزدیک انتخابات را کنترل کرد .این نتایج منطبق بر تئوری انتخاب عمومی،
نهادگرایی جدید و مطالعات بسلی ك ،)2006کوفی و همکاران ك ،)2012دهان و کلومش
ك )2013و ماندن و کااللز ك ) 2019و گودجه و همکاران ك )2020می باشند که همگی
اثرات کیفیا نهادها و م حیط نهادی و سیاسی را بر مدیریا چرخهها موثر میدانند.

 .6توصیه های سیاستی
این مطالعه وجود چرخه های تجاری سیاسی در اقتصاد ایران را تایید میکند .بنابراین،
در درجه اول ،سازمان های نظارتی و قانونگذاری نسبا به سیاسا گذاری های عمومی
اقتصادی دولا در سال قبل از انتخابات حساس بوده و دولا را در مسیر سیاسا هایی
که اثرات بلندمدت مخرب اقتصادی در جامعه دارد ،نهی کنند .جدای از عوامل اقتصادی
موثر بر سیکل های تجاری ،یافته های این پژوهش موید تاثیر اعمال سیاسی در کوتاهمدت
بر متریرهای مهم اقتصادی اسا .بنابراین ،در راستای کا هش نوسانات این متریرها ،تدوین
چارچوب هایی در سطچ ملی برای انتخابات به منظور حداقل کردن تاثیر اعمال سیاسی
دولا ها ضروری به نظر می رسد.
بهنظر می رسد به وجود آمدن این سیکل ها در نتیجه ضعف سیستم سیاسی اسا.
عوامل متعددی می توانند عامل ورود و سوء استفاده دولا ها در فرآیند انتخابات شود و
فرض خیرخواهی و توانایی را برای حداک رکردن منافع اجتماعی کنار بگذارند .بنابراین،
همانطور که نتایج نشان می دهد ،عتوه بر اینکه شاخص های حکمرانی خوب بر
شاخص های کتن اقتصادی ترییرات کسری بودجه کشور تاثیر گذار اسا ،میتوانند
اثرات سوء وجود چرخه های تجاری سیاسی در اقتصاد ایران را کاهش دهند.
با توجه به نتایج تحقیق که نشان می دهد اثر شاخص حکمرانی خوب و اثر تعاملی
حکمرانی و متریر مجازی انتخابات بر ترییرات کسری بودجه منفی و معنادار اسا ،به
مدیران کتن اقتصادی و سیاسی توصیه می شود جها کنترل چرخه های تجاری سیاسی
در کشور و مدیریا کسری بودجه ،سیاسا های مبتنی بر افزایش حکمرانی خوب و
شاخصهای آن همچون دموکراسی ،ثبات سیاسی ،کیفیا نهادها ،کارایی دولا و
قانون گرایی در پیش گرفته شود .به عبارت دقیق تر ،با تقویا دموکراسی در کشور و
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حضور افراد شایسته برای پسا های انتتخابی و وجود اطتعات کامل و شفافیا و آزادی
رسانه ها همگی می تواند اثرات سیاسا های دولا قبل از انتخابات را بهتر نشان دهد و
اثرات مخرب چرخه ها در اقتصاد ایران کاهش دهد.
ثبات سیاسی از دیگر شاخص های حکمرانی خوب باعث می شود که دولتمردان کمتر
به فکر سیاسا های با اثرات کوتاه مدت باشند .با افزایش کارایی دولا و کنترل فساد از
شاخص های حکمرانی خوب نیز می توان در مسیر کاهش اثرات مخرب چرخههای
تجاری و سیاسی کمک کرد .قانون گرایی و پیروی از قاعده گرایی كدنبال کردن یک
هدف سیاستی در بلندمدت) میتواند اثرات منفی چرخه ها را در مسیر منافع جامعه کاهش
دهد.
با توجه به نتایج مدل که نشان از اثرگذاری حکمرانی خوب و شاخص سال قبل
انتخابات بر ترییرات نقدینگی کشور اسا ،پیشنهاد می شود جها کنترل سیکل های
تجاری سیاسی و مدیریا نقدینگی و کاهش اثرات مخرب انتخابات بر نقدینگی کشور
به تقویا حکمرانی خوب و شاخص های آن در کشور پرداخته شود .همچنین از طریق
استقتل بانک مرکزی و با محدود کردن دولا در تدوین سیاسا های پولی و مالی
می توان از اقدامات مررضانه قبل از انتخابات جلوگیری به عمل آورد.
تاسیس صندوق ثروت ملی و پیاده سازی قواعد ،می توانند با ممانعا از ورود نوسانات
قیما نفا و درآمدهای حاصل از آن به هموارسازی مخارج دولا در دوره رونق و
انقباضات ناگهانی در دوره رکود کمک کنند و اثرات چرخه ای تجاری سیاسی را
کاهش دهد .بنابراین ،در درجه اول با پذیرش چرخه های تجاری سیاسی در اقتصاد
کشور ،سیستم های نظارتی -قانون گذاری -بر سیاسا گذاری های دولا نظارت کرده و
از طریق تذکرهای قانونی دولا را نسبا به سیاسا های اجرایی متنبه کنند.
استقتل بانک مرکزی نیز می تواند دولا را از اجرای سیاسا های پوپولیستی و
کاهش اثرات منفی چرخه های تجاری و سیاسی دور کند.
آگاهی سازی جامعه از اقدامات دولا و نشان دادن اثرات سیاساهای اقتصادی
دولا در سال های قبل انتخابات و وجود فضای باز و شفاف رسانه ای ،میتواند یکی از
مهم ترین توصه های سیاستی جها کاهش اثرات مخرب چرخه های سیاسی تجاری و
کاهش کسری بودجه و مدیریا نقدینگی در اقتصا د کشور باشد .به عبارت دیگر ،مبتنی

 | 202پژوهشهای اقتصادی ايران | سال  | 27شماره  | 90بهار 1401

بر تئوری انتخاب عمومی ،افزایش شفافیا و آزادی رسانه ها در زمان انتخابات ،باعث
افزایش اطتعات جامعه از کاندیداها و برنامههای آن ها می شود که هزینه کسف
اطتعات را کاهش داده و عتوه بر کاهش بی اعتنایی عقتیی رای دهندگان با فهم بهتر
اثرات سیاسا های سیاستمداران ،کاهش سوءاستفاده سیاستمداران از ابزاراقتصادی
نزدیک انتخابات مطلع شده و درنهایا به توقف چرخه های تجاری سیاسی رای دهند .در
واقع چاره کار مدیریا و کنترل چرخه های تجاری سیاسی در ایران ،بهبود ساختار نهادی
جامعه و بودجه و افزای ش شاخص حکمرانی خوب اسا.
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