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چکيده: پس از مقاله اثرگذار نوردهاوس )1975( بررسی نقش متغیرهای سیاسی در اثرگذاری 
بر متغیرهای کالن اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله متغیرهای مورد  بررسی، اثر 
انتخابات به عنوان يک پديده سیاسی بر متغیرهاي اقتصادي است که در ادبیات اقتصادی از آن به 
ادوار انتخاباتي تعبیر شده است. طبق اين ديدگاه سیاستگذاران با هدف جلب نظر رای دهندگان، 
رفتارهاي اقتصادي خود را در دوره های نزديک به انتخابات به گونه اي تنظیم می کنند که براي 
راي دهندگان خوشايند باشد و در نهايت به انتخاب مجدد آنان منجر شود. ازاين رو، هدف 
پژوهش حاضر بررسي تاثیر زير اجزای چرخه هاي انتخاباتي )شاخص سال انتخابات، ايدئولوژي 
دولت، دولت اقلیت و ائتالف( بر نرخ تورم در کشورهاي برگزيده درحال توسعه و توسعه يافته با 
استفاده از روش پنل پويا طي دوره زمانی 2012- 1994 است. نتايج مطالعه بیانگر آن است 
که سیاستمداران در کشورهای مورد بررسی با هر درجه اي از توسعه يافتگي و فارغ از ايدئولوژي 

خود )راست گرا يا چپ گرا بودن( سعي مي کنند در سال انتخابات نرخ تورم را کاهش دهند.
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مقدمه
تورم از نظر علم اقتصاد به معني افزایش دائمی، بي رویه و نامتقارن سطح عمومي قیمت ها است 
بر  ارتباط، عالوه  این  اقتصادي منجر مي شود. در  نابساماني  و  به کاهش قدرت خرید  نهایت  که در 
تعیین کننده های اقتصادی تورم، عوامل غیر اقتصادی نیز نقش تعیین کننده ای بر تغییرات آن دارند. 
به همین منظور، طي دهه های اخیر مطالعه اثر متغیرهاي غیراقتصادي بر حوزه اقتصاد در دستور کار 
پژوهشگران قرار گرفته است. از جملۀ این موارد، بررسي اثر انتخابات، به عنوان یک پدیده سیاسي، 
بر متغیرهاي اقتصادي است که در ادبیات اقتصادي از آن به ادوار انتخاباتي تعبیر شده است )مزیني، 
1385(. منافع سیاستمداران در نظام هاي دموکراتیک از راه انتخاب مجدد محقق مي شود. یک مساله 
اساسي براي هر سیاستمدار آن است که در یک مبادله با راي دهندگان قرار گیرد تا بتواند آرای آنها 
را به سمت خود جذب کند )شاه آبادی و همکاران، 1391(. بنابراین، سیاستگذاران با هدف جلب نظر 
رای دهندگان، رفتارهاي اقتصادي خود را در دوره هاي نزدیک به انتخابات به گونه اي تنظیم می کنند 
که براي راي دهندگان خوشایند باشد )Nordhaus, 1975( تا در نهایت به انتخاب/ انتخاب مجدد آنان 
بینجامد. از سوی دیگر، همان طور که آلسینا و همکاران1 )1997( بیان می کنند، پدیدۀ انتخابات به 
دلیل ایجاد نوعي نااطمیناني نسبي در کشور، برخي از متغیرهاي اقتصادي را متاثر مي سازد. بدیهي 
است در این رابطه بخش ها و متغیرهاي مختلف اقتصادي مي توانند در معرض این تغییر قرار گیرند و 
از آنجا که این موضوع به صورت ادواري و در زمان هاي برگزاري انتخابات اتفاق مي افتد، از آن به ادوار 
انتخاباتي تعبیر شده است )Person & Tabellini, 2000 & 2004(. در این صورت، یکی از مهمترین 
به منظور  است که دولت ها  باشد، سیاست هایی  موثر  تورم  نرخ  تغییرات  بر  متغیرهایی که می تواند 
افزایش احتمال برنده  شدن خود یا حزب متبوع خود، در دور بعدی انتخابات اتخاذ می کنند. از این رو، 
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثیر چرخه هاي انتخاباتي بر نرخ تورم در کشورهاي منتخب درحال توسعه 
و توسعه یافته است. به عبارت دیگر، تالش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که »آیا سیاست های 
دولت و انگیزه هاي انتخاباتي، نرخ تورم در کشورهاي منتخب را تحت تاثیر خود قرار داده است؟« 
بدین منظور و به جهت نتیجه گیري دقیق تر، بر دو گروه کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه منتخب 
براي تطبیق و مقایسه اثر چرخه های انتخاباتی بر نرخ تورم تمرکز شده است. انتخاب دو گروه کشور 
توسعه یافته و درحال توسعه بدان سبب انجام شده است که اثر توسعه یافتگی بر شیوه اثرپذیری تورم از 
متغیرهای سیاسی کنترل شده و عدم تقارن ذکر شده قابل مشاهده باشد. این مطالعه، در شش بخش 

1. Alesina et al.
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تنظیم شده است: ابتدا در بخش دوم، مبانی نظری ارائه می شود و پس از آن در بخش سوم مطالعات 
تجربی مورد بررسی قرار می گیرند. در بخش چهارم، مدل پژوهش به منظور برآورد ضرایب ارائه شده 
و متغیرهای مورد استفاده معرفی شده اند. در بخش پنجم نتایج آزمون مورد بحث قرار گرفته و در 

بخش پایاني نتیجه گیري و پیشنهادهایی ارائه شده اند.

مباني نظري و پیشینه پژوهش

تجاري  ادبیات چرخه هاي  از  که  است  انتخاب عمومي  تئوري  از  انتخابات، شاخه اي  چرخه هاي 
سیاسی و هزینه هاي عمومي شکل گرفته و توسعه یافته است. این حوزه مطالعاتي در دهه 1950 
با نظرات ارو1 )1963( و انبوه مقاله هایی که در مجالت اقتصادي و علوم سیاسي منتشر شد، ظهور 
یافت. اساس این بحث از نیمه دوم دهه 1970 میالدي آغاز گردید )شاه آبادی و همکاران، 1391(. 
بنابر دیدگاه نوردهاوس )1975(، نظام اقتصاد کالن را می توان از طریق منحنی فیلیپس با لحاظ کردن 
انتظارات توضیح داد. به عبارت دیگر، منحنی فیلیپس را می توان به صورت عبارت رابطه )1( بیان کرد: 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

                                                                                       )1(

 نرخ 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي
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ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

 ،t نرخ تورم دوره 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي
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از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

 سطح تولید اشتغال کامل، 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

 ،t سطح تولید در دوره 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

در رابطه )1( 
 ضریب ثابت مثبت است. همچنین از آنجا که افزایش هر یک از دو متغیر 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

تورم انتظاری دوره t و 
بیکاری و تورم می تواند در دیدگاه رای دهندگان اثرگذار باشد، از این رو دولت ها بر کنترل هر دو متغیر 

حساسیت ویژه ای دارند. به عبارت دیگر، دولت ها تالش می کنند تابع رای را بیشینه کنند:

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

                                                                                )2(

 به ترتیب میزان نارضایتی از بیکاری و 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

 و 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

 سطح تولید هدف سیاست گذار و 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

در رابطه )2( 
تورم را اندازه می گیرند. 

حال با این فرض که تا رسیدن به انتخابات، دو دوره وجود داشته و انتخابات در پایان دوره دوم 
اتفاق افتد، دولت تابع بین زمانی )3( را بهینه یابی می کند:

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

                                                                                             )3(

1. Arrow
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 بیانگر نرخ فراموشی و مثبت است. این نرخ بیانگر آن است که رای دهنده دارای 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

در عبارت )3( 
 فراموش می کند. 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

حافظه کوتاه مدت است و در دوره انتخابات، سیاست های دوره نخست را با نرخ 
بدیهی است هرچه این نرخ به یک نزدیک تر باشد، افراد سیاست های دولت در دوره نخست را کمتر 

در تصمیم گیری های خود دخیل خواهند کرد. 
 رابطه )4( به دست می آید:

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

با ترکیب روابط )1( و )2( و با توجه به اینکه 

گرفته  شکل عمومي هاي هزينه و سیاسي تجاري هاي چرخه ادبیات از كه است عمومي انتخاب تئوري از اي شاخه ،انتخابات هاي چرخه
 سیاسي علوم و اقتصادي مجالت در كه مقاالتي انبوه ( و5798) 5ارو نظرات با 5711 دهه در مطالعاتي حوزه اين ت.اس يافتهه توسع و

بنابر ديدگاه  (.5875، آبادي و همکاران شاه) گرديد آغاز میالدي 5791دهه  دوم نیمه از بحث اين اساس يافت. شد، ظهور منتشر
منحني  ،كردن انتظارات توضیح داد. به عبارت ديگراز طريق منحني فیلیپس با لحاظان تو (، نظام اقتصاد كالن را مي5791نوردهاوس )
 توان به صورت عبارت زير بیان كرد:  فیلیپس را مي

 
    ̅   (      )                                                                                                                                            )5( 

 
ضريب   و  انتظاري دوره  تورمنرخ     ،  دوره  تورمنرخ    سطح تولید اشتغال كامل،  ̅ ، سطح تولید در دوره     (5)در رابطه 

از دهندگان اثرگذار باشد،  رايتواند در ديدگاه  مي تورميک از دو متغیر بیکاري و  كه افزايش هر ثابت مثبت است. همچنین از آنجا
 كنند: بیشینهرا  رايكنند تابع  ها تالش مي ديگر، دولت عبارت اي دارند. به ها بر كنترل هر دو متغیر حساسیت ويژه دولت رو اين
 

     ( ̃    )
                                                                                                                                          (2)  

 
 گیرند.  را اندازه مي تورممیزان نارضايتي از بیکاري و به ترتیب   و   و  گذار سیاست سطح تولید هدف ̃  (2)در رابطه 

 (8)زماني  افتد، دولت تابع بینخابات در پايان دوره دوم اتفاق دو دوره وجود داشته و انت ،تا رسیدن به انتخاباتحال با اين فرض كه 
 كند: مي يابي بهینهرا 
 

    
                                                                                                                                          )3( 

 
مدت است و در دوره  حافظه كوتاه رايدا دهنده رايبیانگر نرخ فراموشي و مثبت است. اين نرخ بیانگر آن است كه    (8)در عبارت 

هاي  افراد سیاست ،تر باشد كند. بديهي است هرچه اين نرخ به يک نزديک فراموش مي  را با نرخ  نخستهاي دوره  سیاست ،انتخابات
 هاي خود دخیل خواهند كرد.  گیري را كمتر در تصمیم نخستدولت در دوره 

̃ ( و با توجه به اينکه 2( و )5با تركیب روابط )   ̅  آيد: ميدست  ه( ب1رابطه )     
 

     [   (      )]                                                                                                            (1)  
 

_________________________________________________________ 
1. Arrow 

                                                                         )4(

اکنون با جایگذاری در رابطه )3( رابطه )5( حاصل می شود:  :شود حاصل مي( 1)رابطه  (8اكنون با جايگذاري در رابطه )
 

    [   (      )]     
     [   (          )]                                                                          (1)  

 
به       و     راي( را ب1توان معادله ) دهند مي ميشکل          ي خود را به صورت تورمحال با اين فرض كه افراد انتظارات 

⁄     صورت  ⁄       و      :5كرد كمینه   
 

        
 
  

 
                                                                                                                                                (9)  

 
        

 
  

 (   )
                                                                                                                                        (9)  

 
 :شود نتیجه مي است دوره  تورمبیشتر از  دوره  تورم اينکه با توجه بهحال 

 
        (3)  

     
 
  

 (   )
                                                                                                                                                    

  
 

 آيد: دست مي هعبارت زير ب (3و ) (9) ،(9با توجه به معادالت )حال 
 

                  و                                                                                                                  (                   7)  
 

مورد انتظار خواهد بود كه اين موضوع منجر به  تورمواقعي كمتر از  تورم( بیانگر آن است كه در دوره بعد از انتخابات، 7عبارت )
به اين ترتیب، رود(.  در دور بعد از ياد مي دهندگان رايكاربودنِ  ه فراموششود )اين مورد به واسط كاهش تولید و افزايش بیکاري مي

مورد  تورمواقعي بیشتر از نرخ  تورمنرخ  ،ديگر، در دوره قبل از انتخابات يدوره ركود خواهد بود. از سوي ،پس از انتخابات دورۀ
 (. Dubois, 2016) دوره رونق خواهد بود ، دوره قبل از انتخاباترو اين يابد. از انتظار است و تولید افزايش و بیکاري كاهش مي

انتخابات انتظار شدن به  ديگر، با نزديک عبارت وابسته به رفتار دولت مستقر در آستانه انتخابات است. به تورمتغییرات  ،در نتیجه
 تورمكنترل  ،هاي انبساطي به منظور ايجاد رونق اقتصادي و كاهش بیکاري در پیش گیرند و پس از انتخابات سیاست ،ها رود دولت مي

هاي  دهندگان با چه نرخي سیاسترايرا در دستور كار خود قرار دهند. در اين سازوكار بايد به دو نکته توجه كرد: نخست آنکه 

_________________________________________________________ 
 .شود مراجعه (5) وستیبه پ شتریمطالعه ب يبرا 5

                                   )5(

 شکل می دهند می توان 

 :شود حاصل مي( 1)رابطه  (8اكنون با جايگذاري در رابطه )
 

    [   (      )]     
     [   (          )]                                                                          (1)  

 
به       و     راي( را ب1توان معادله ) دهند مي ميشکل          ي خود را به صورت تورمحال با اين فرض كه افراد انتظارات 

⁄     صورت  ⁄       و      :5كرد كمینه   
 

        
 
  

 
                                                                                                                                                (9)  

 
        

 
  

 (   )
                                                                                                                                        (9)  

 
 :شود نتیجه مي است دوره  تورمبیشتر از  دوره  تورم اينکه با توجه بهحال 

 
        (3)  

     
 
  

 (   )
                                                                                                                                                    

  
 

 آيد: دست مي هعبارت زير ب (3و ) (9) ،(9با توجه به معادالت )حال 
 

                  و                                                                                                                  (                   7)  
 

مورد انتظار خواهد بود كه اين موضوع منجر به  تورمواقعي كمتر از  تورم( بیانگر آن است كه در دوره بعد از انتخابات، 7عبارت )
به اين ترتیب، رود(.  در دور بعد از ياد مي دهندگان رايكاربودنِ  ه فراموششود )اين مورد به واسط كاهش تولید و افزايش بیکاري مي

مورد  تورمواقعي بیشتر از نرخ  تورمنرخ  ،ديگر، در دوره قبل از انتخابات يدوره ركود خواهد بود. از سوي ،پس از انتخابات دورۀ
 (. Dubois, 2016) دوره رونق خواهد بود ، دوره قبل از انتخاباترو اين يابد. از انتظار است و تولید افزايش و بیکاري كاهش مي

انتخابات انتظار شدن به  ديگر، با نزديک عبارت وابسته به رفتار دولت مستقر در آستانه انتخابات است. به تورمتغییرات  ،در نتیجه
 تورمكنترل  ،هاي انبساطي به منظور ايجاد رونق اقتصادي و كاهش بیکاري در پیش گیرند و پس از انتخابات سیاست ،ها رود دولت مي

هاي  دهندگان با چه نرخي سیاسترايرا در دستور كار خود قرار دهند. در اين سازوكار بايد به دو نکته توجه كرد: نخست آنکه 

_________________________________________________________ 
 .شود مراجعه (5) وستیبه پ شتریمطالعه ب يبرا 5

حال با این فرض که افراد انتظارات تورمی خود را به صورت 
 کمینه کرد1:

 :شود حاصل مي( 1)رابطه  (8اكنون با جايگذاري در رابطه )
 

    [   (      )]     
     [   (          )]                                                                          (1)  

 
به       و     راي( را ب1توان معادله ) دهند مي ميشکل          ي خود را به صورت تورمحال با اين فرض كه افراد انتظارات 

⁄     صورت  ⁄       و      :5كرد كمینه   
 

        
 
  

 
                                                                                                                                                (9)  

 
        

 
  

 (   )
                                                                                                                                        (9)  

 
 :شود نتیجه مي است دوره  تورمبیشتر از  دوره  تورم اينکه با توجه بهحال 

 
        (3)  

     
 
  

 (   )
                                                                                                                                                    

  
 

 آيد: دست مي هعبارت زير ب (3و ) (9) ،(9با توجه به معادالت )حال 
 

                  و                                                                                                                  (                   7)  
 

مورد انتظار خواهد بود كه اين موضوع منجر به  تورمواقعي كمتر از  تورم( بیانگر آن است كه در دوره بعد از انتخابات، 7عبارت )
به اين ترتیب، رود(.  در دور بعد از ياد مي دهندگان رايكاربودنِ  ه فراموششود )اين مورد به واسط كاهش تولید و افزايش بیکاري مي

مورد  تورمواقعي بیشتر از نرخ  تورمنرخ  ،ديگر، در دوره قبل از انتخابات يدوره ركود خواهد بود. از سوي ،پس از انتخابات دورۀ
 (. Dubois, 2016) دوره رونق خواهد بود ، دوره قبل از انتخاباترو اين يابد. از انتظار است و تولید افزايش و بیکاري كاهش مي

انتخابات انتظار شدن به  ديگر، با نزديک عبارت وابسته به رفتار دولت مستقر در آستانه انتخابات است. به تورمتغییرات  ،در نتیجه
 تورمكنترل  ،هاي انبساطي به منظور ايجاد رونق اقتصادي و كاهش بیکاري در پیش گیرند و پس از انتخابات سیاست ،ها رود دولت مي

هاي  دهندگان با چه نرخي سیاسترايرا در دستور كار خود قرار دهند. در اين سازوكار بايد به دو نکته توجه كرد: نخست آنکه 

_________________________________________________________ 
 .شود مراجعه (5) وستیبه پ شتریمطالعه ب يبرا 5

 و 

 :شود حاصل مي( 1)رابطه  (8اكنون با جايگذاري در رابطه )
 

    [   (      )]     
     [   (          )]                                                                          (1)  

 
به       و     راي( را ب1توان معادله ) دهند مي ميشکل          ي خود را به صورت تورمحال با اين فرض كه افراد انتظارات 

⁄     صورت  ⁄       و      :5كرد كمینه   
 

        
 
  

 
                                                                                                                                                (9)  

 
        

 
  

 (   )
                                                                                                                                        (9)  

 
 :شود نتیجه مي است دوره  تورمبیشتر از  دوره  تورم اينکه با توجه بهحال 

 
        (3)  

     
 
  

 (   )
                                                                                                                                                    

  
 

 آيد: دست مي هعبارت زير ب (3و ) (9) ،(9با توجه به معادالت )حال 
 

                  و                                                                                                                  (                   7)  
 

مورد انتظار خواهد بود كه اين موضوع منجر به  تورمواقعي كمتر از  تورم( بیانگر آن است كه در دوره بعد از انتخابات، 7عبارت )
به اين ترتیب، رود(.  در دور بعد از ياد مي دهندگان رايكاربودنِ  ه فراموششود )اين مورد به واسط كاهش تولید و افزايش بیکاري مي

مورد  تورمواقعي بیشتر از نرخ  تورمنرخ  ،ديگر، در دوره قبل از انتخابات يدوره ركود خواهد بود. از سوي ،پس از انتخابات دورۀ
 (. Dubois, 2016) دوره رونق خواهد بود ، دوره قبل از انتخاباترو اين يابد. از انتظار است و تولید افزايش و بیکاري كاهش مي

انتخابات انتظار شدن به  ديگر، با نزديک عبارت وابسته به رفتار دولت مستقر در آستانه انتخابات است. به تورمتغییرات  ،در نتیجه
 تورمكنترل  ،هاي انبساطي به منظور ايجاد رونق اقتصادي و كاهش بیکاري در پیش گیرند و پس از انتخابات سیاست ،ها رود دولت مي

هاي  دهندگان با چه نرخي سیاسترايرا در دستور كار خود قرار دهند. در اين سازوكار بايد به دو نکته توجه كرد: نخست آنکه 

_________________________________________________________ 
 .شود مراجعه (5) وستیبه پ شتریمطالعه ب يبرا 5

 به صورت 

 :شود حاصل مي( 1)رابطه  (8اكنون با جايگذاري در رابطه )
 

    [   (      )]     
     [   (          )]                                                                          (1)  

 
به       و     راي( را ب1توان معادله ) دهند مي ميشکل          ي خود را به صورت تورمحال با اين فرض كه افراد انتظارات 

⁄     صورت  ⁄       و      :5كرد كمینه   
 

        
 
  

 
                                                                                                                                                (9)  

 
        

 
  

 (   )
                                                                                                                                        (9)  

 
 :شود نتیجه مي است دوره  تورمبیشتر از  دوره  تورم اينکه با توجه بهحال 

 
        (3)  

     
 
  

 (   )
                                                                                                                                                    

  
 

 آيد: دست مي هعبارت زير ب (3و ) (9) ،(9با توجه به معادالت )حال 
 

                  و                                                                                                                  (                   7)  
 

مورد انتظار خواهد بود كه اين موضوع منجر به  تورمواقعي كمتر از  تورم( بیانگر آن است كه در دوره بعد از انتخابات، 7عبارت )
به اين ترتیب، رود(.  در دور بعد از ياد مي دهندگان رايكاربودنِ  ه فراموششود )اين مورد به واسط كاهش تولید و افزايش بیکاري مي

مورد  تورمواقعي بیشتر از نرخ  تورمنرخ  ،ديگر، در دوره قبل از انتخابات يدوره ركود خواهد بود. از سوي ،پس از انتخابات دورۀ
 (. Dubois, 2016) دوره رونق خواهد بود ، دوره قبل از انتخاباترو اين يابد. از انتظار است و تولید افزايش و بیکاري كاهش مي

انتخابات انتظار شدن به  ديگر، با نزديک عبارت وابسته به رفتار دولت مستقر در آستانه انتخابات است. به تورمتغییرات  ،در نتیجه
 تورمكنترل  ،هاي انبساطي به منظور ايجاد رونق اقتصادي و كاهش بیکاري در پیش گیرند و پس از انتخابات سیاست ،ها رود دولت مي

هاي  دهندگان با چه نرخي سیاسترايرا در دستور كار خود قرار دهند. در اين سازوكار بايد به دو نکته توجه كرد: نخست آنکه 

_________________________________________________________ 
 .شود مراجعه (5) وستیبه پ شتریمطالعه ب يبرا 5

 و 

 :شود حاصل مي( 1)رابطه  (8اكنون با جايگذاري در رابطه )
 

    [   (      )]     
     [   (          )]                                                                          (1)  

 
به       و     راي( را ب1توان معادله ) دهند مي ميشکل          ي خود را به صورت تورمحال با اين فرض كه افراد انتظارات 

⁄     صورت  ⁄       و      :5كرد كمینه   
 

        
 
  

 
                                                                                                                                                (9)  

 
        

 
  

 (   )
                                                                                                                                        (9)  

 
 :شود نتیجه مي است دوره  تورمبیشتر از  دوره  تورم اينکه با توجه بهحال 

 
        (3)  

     
 
  

 (   )
                                                                                                                                                    

  
 

 آيد: دست مي هعبارت زير ب (3و ) (9) ،(9با توجه به معادالت )حال 
 

                  و                                                                                                                  (                   7)  
 

مورد انتظار خواهد بود كه اين موضوع منجر به  تورمواقعي كمتر از  تورم( بیانگر آن است كه در دوره بعد از انتخابات، 7عبارت )
به اين ترتیب، رود(.  در دور بعد از ياد مي دهندگان رايكاربودنِ  ه فراموششود )اين مورد به واسط كاهش تولید و افزايش بیکاري مي

مورد  تورمواقعي بیشتر از نرخ  تورمنرخ  ،ديگر، در دوره قبل از انتخابات يدوره ركود خواهد بود. از سوي ،پس از انتخابات دورۀ
 (. Dubois, 2016) دوره رونق خواهد بود ، دوره قبل از انتخاباترو اين يابد. از انتظار است و تولید افزايش و بیکاري كاهش مي

انتخابات انتظار شدن به  ديگر، با نزديک عبارت وابسته به رفتار دولت مستقر در آستانه انتخابات است. به تورمتغییرات  ،در نتیجه
 تورمكنترل  ،هاي انبساطي به منظور ايجاد رونق اقتصادي و كاهش بیکاري در پیش گیرند و پس از انتخابات سیاست ،ها رود دولت مي

هاي  دهندگان با چه نرخي سیاسترايرا در دستور كار خود قرار دهند. در اين سازوكار بايد به دو نکته توجه كرد: نخست آنکه 

_________________________________________________________ 
 .شود مراجعه (5) وستیبه پ شتریمطالعه ب يبرا 5

معادله )5( را برای 

 :شود حاصل مي( 1)رابطه  (8اكنون با جايگذاري در رابطه )
 

    [   (      )]     
     [   (          )]                                                                          (1)  

 
به       و     راي( را ب1توان معادله ) دهند مي ميشکل          ي خود را به صورت تورمحال با اين فرض كه افراد انتظارات 

⁄     صورت  ⁄       و      :5كرد كمینه   
 

        
 
  

 
                                                                                                                                                (9)  

 
        

 
  

 (   )
                                                                                                                                        (9)  

 
 :شود نتیجه مي است دوره  تورمبیشتر از  دوره  تورم اينکه با توجه بهحال 

 
        (3)  

     
 
  

 (   )
                                                                                                                                                    

  
 

 آيد: دست مي هعبارت زير ب (3و ) (9) ،(9با توجه به معادالت )حال 
 

                  و                                                                                                                  (                   7)  
 

مورد انتظار خواهد بود كه اين موضوع منجر به  تورمواقعي كمتر از  تورم( بیانگر آن است كه در دوره بعد از انتخابات، 7عبارت )
به اين ترتیب، رود(.  در دور بعد از ياد مي دهندگان رايكاربودنِ  ه فراموششود )اين مورد به واسط كاهش تولید و افزايش بیکاري مي

مورد  تورمواقعي بیشتر از نرخ  تورمنرخ  ،ديگر، در دوره قبل از انتخابات يدوره ركود خواهد بود. از سوي ،پس از انتخابات دورۀ
 (. Dubois, 2016) دوره رونق خواهد بود ، دوره قبل از انتخاباترو اين يابد. از انتظار است و تولید افزايش و بیکاري كاهش مي

انتخابات انتظار شدن به  ديگر، با نزديک عبارت وابسته به رفتار دولت مستقر در آستانه انتخابات است. به تورمتغییرات  ،در نتیجه
 تورمكنترل  ،هاي انبساطي به منظور ايجاد رونق اقتصادي و كاهش بیکاري در پیش گیرند و پس از انتخابات سیاست ،ها رود دولت مي

هاي  دهندگان با چه نرخي سیاسترايرا در دستور كار خود قرار دهند. در اين سازوكار بايد به دو نکته توجه كرد: نخست آنکه 

_________________________________________________________ 
 .شود مراجعه (5) وستیبه پ شتریمطالعه ب يبرا 5

                                                                                       )6(

 :شود حاصل مي( 1)رابطه  (8اكنون با جايگذاري در رابطه )
 

    [   (      )]     
     [   (          )]                                                                          (1)  

 
به       و     راي( را ب1توان معادله ) دهند مي ميشکل          ي خود را به صورت تورمحال با اين فرض كه افراد انتظارات 

⁄     صورت  ⁄       و      :5كرد كمینه   
 

        
 
  

 
                                                                                                                                                (9)  

 
        

 
  

 (   )
                                                                                                                                        (9)  

 
 :شود نتیجه مي است دوره  تورمبیشتر از  دوره  تورم اينکه با توجه بهحال 

 
        (3)  

     
 
  

 (   )
                                                                                                                                                    

  
 

 آيد: دست مي هعبارت زير ب (3و ) (9) ،(9با توجه به معادالت )حال 
 

                  و                                                                                                                  (                   7)  
 

مورد انتظار خواهد بود كه اين موضوع منجر به  تورمواقعي كمتر از  تورم( بیانگر آن است كه در دوره بعد از انتخابات، 7عبارت )
به اين ترتیب، رود(.  در دور بعد از ياد مي دهندگان رايكاربودنِ  ه فراموششود )اين مورد به واسط كاهش تولید و افزايش بیکاري مي

مورد  تورمواقعي بیشتر از نرخ  تورمنرخ  ،ديگر، در دوره قبل از انتخابات يدوره ركود خواهد بود. از سوي ،پس از انتخابات دورۀ
 (. Dubois, 2016) دوره رونق خواهد بود ، دوره قبل از انتخاباترو اين يابد. از انتظار است و تولید افزايش و بیکاري كاهش مي

انتخابات انتظار شدن به  ديگر، با نزديک عبارت وابسته به رفتار دولت مستقر در آستانه انتخابات است. به تورمتغییرات  ،در نتیجه
 تورمكنترل  ،هاي انبساطي به منظور ايجاد رونق اقتصادي و كاهش بیکاري در پیش گیرند و پس از انتخابات سیاست ،ها رود دولت مي

هاي  دهندگان با چه نرخي سیاسترايرا در دستور كار خود قرار دهند. در اين سازوكار بايد به دو نکته توجه كرد: نخست آنکه 

_________________________________________________________ 
 .شود مراجعه (5) وستیبه پ شتریمطالعه ب يبرا 5

                                                                                 )7(

حال با توجه به اینکه تورم دوره t+1 بیشتر از تورم دوره t است نتیجه می شود:

 :شود حاصل مي( 1)رابطه  (8اكنون با جايگذاري در رابطه )
 

    [   (      )]     
     [   (          )]                                                                          (1)  

 
به       و     راي( را ب1توان معادله ) دهند مي ميشکل          ي خود را به صورت تورمحال با اين فرض كه افراد انتظارات 

⁄     صورت  ⁄       و      :5كرد كمینه   
 

        
 
  

 
                                                                                                                                                (9)  

 
        

 
  

 (   )
                                                                                                                                        (9)  

 
 :شود نتیجه مي است دوره  تورمبیشتر از  دوره  تورم اينکه با توجه بهحال 

 
        (3)  

     
 
  

 (   )
                                                                                                                                                    

  
 

 آيد: دست مي هعبارت زير ب (3و ) (9) ،(9با توجه به معادالت )حال 
 

                  و                                                                                                                  (                   7)  
 

مورد انتظار خواهد بود كه اين موضوع منجر به  تورمواقعي كمتر از  تورم( بیانگر آن است كه در دوره بعد از انتخابات، 7عبارت )
به اين ترتیب، رود(.  در دور بعد از ياد مي دهندگان رايكاربودنِ  ه فراموششود )اين مورد به واسط كاهش تولید و افزايش بیکاري مي

مورد  تورمواقعي بیشتر از نرخ  تورمنرخ  ،ديگر، در دوره قبل از انتخابات يدوره ركود خواهد بود. از سوي ،پس از انتخابات دورۀ
 (. Dubois, 2016) دوره رونق خواهد بود ، دوره قبل از انتخاباترو اين يابد. از انتظار است و تولید افزايش و بیکاري كاهش مي

انتخابات انتظار شدن به  ديگر، با نزديک عبارت وابسته به رفتار دولت مستقر در آستانه انتخابات است. به تورمتغییرات  ،در نتیجه
 تورمكنترل  ،هاي انبساطي به منظور ايجاد رونق اقتصادي و كاهش بیکاري در پیش گیرند و پس از انتخابات سیاست ،ها رود دولت مي

هاي  دهندگان با چه نرخي سیاسترايرا در دستور كار خود قرار دهند. در اين سازوكار بايد به دو نکته توجه كرد: نخست آنکه 

_________________________________________________________ 
 .شود مراجعه (5) وستیبه پ شتریمطالعه ب يبرا 5

                                                                                           )8(

حال با توجه به معادالت )6(، )7( و )8( عبارت )9( به دست می آید:

 :شود حاصل مي( 1)رابطه  (8اكنون با جايگذاري در رابطه )
 

    [   (      )]     
     [   (          )]                                                                          (1)  

 
به       و     راي( را ب1توان معادله ) دهند مي ميشکل          ي خود را به صورت تورمحال با اين فرض كه افراد انتظارات 

⁄     صورت  ⁄       و      :5كرد كمینه   
 

        
 
  

 
                                                                                                                                                (9)  

 
        

 
  

 (   )
                                                                                                                                        (9)  

 
 :شود نتیجه مي است دوره  تورمبیشتر از  دوره  تورم اينکه با توجه بهحال 

 
        (3)  

     
 
  

 (   )
                                                                                                                                                    

  
 

 آيد: دست مي هعبارت زير ب (3و ) (9) ،(9با توجه به معادالت )حال 
 

                  و                                                                                                                  (                   7)  
 

مورد انتظار خواهد بود كه اين موضوع منجر به  تورمواقعي كمتر از  تورم( بیانگر آن است كه در دوره بعد از انتخابات، 7عبارت )
به اين ترتیب، رود(.  در دور بعد از ياد مي دهندگان رايكاربودنِ  ه فراموششود )اين مورد به واسط كاهش تولید و افزايش بیکاري مي

مورد  تورمواقعي بیشتر از نرخ  تورمنرخ  ،ديگر، در دوره قبل از انتخابات يدوره ركود خواهد بود. از سوي ،پس از انتخابات دورۀ
 (. Dubois, 2016) دوره رونق خواهد بود ، دوره قبل از انتخاباترو اين يابد. از انتظار است و تولید افزايش و بیکاري كاهش مي

انتخابات انتظار شدن به  ديگر، با نزديک عبارت وابسته به رفتار دولت مستقر در آستانه انتخابات است. به تورمتغییرات  ،در نتیجه
 تورمكنترل  ،هاي انبساطي به منظور ايجاد رونق اقتصادي و كاهش بیکاري در پیش گیرند و پس از انتخابات سیاست ،ها رود دولت مي

هاي  دهندگان با چه نرخي سیاسترايرا در دستور كار خود قرار دهند. در اين سازوكار بايد به دو نکته توجه كرد: نخست آنکه 

_________________________________________________________ 
 .شود مراجعه (5) وستیبه پ شتریمطالعه ب يبرا 5

                                                                                       )9(

عبارت )9( بیانگر آن است که در دوره بعد از انتخابات، تورم واقعی کمتر از تورم مورد انتظار خواهد 
بود که این موضوع منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری می شود )این مورد به واسطه فراموش کاربودِن 
رای دهندگان در دور بعد از یاد می رود(. به این ترتیب، دورۀ پس از انتخابات، دوره رکود خواهد بود. 
از سویی دیگر، در دوره قبل از انتخابات، نرخ تورم واقعی بیشتر از نرخ تورم مورد انتظار است و تولید 
 .)Dubois, 2016( افزایش و بیکاری کاهش می یابد. از این رو، دوره قبل از انتخابات دوره رونق خواهد بود

1. برای مطالعه بیشتر به پیوست )1( مراجعه شود.
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در نتیجه، تغییرات تورم وابسته به رفتار دولت مستقر در آستانه انتخابات است. به عبارت دیگر، با 
نزدیک شدن به انتخابات انتظار می رود دولت ها، سیاست های انبساطی به منظور ایجاد رونق اقتصادی 
و کاهش بیکاری در پیش گیرند و پس از انتخابات، کنترل تورم را در دستور کار خود قرار دهند. در 
این سازوکار باید به دو نکته توجه کرد: نخست آنکه رای دهندگان با چه نرخی سیاست های پیشین 
دولت ها را فراموش می کنند و دوم آنکه اثرات سیاست های انبساطی دولت ها پس از انتخابات بروز 
می کنند. در واقع رابطه عکس بیکاری ـ تورم در منحنی فیلیپس این فرصت را برای دولت مستقر به 
وجود می آورد تا با ایجاد رونق پیش از انتخابات و کسب نتیجه مطلوب، مقابله با تبعات آن را به پس 
راي دهندگان،  نظر  با هدف جلب  اساس سیاست گذاران  در  دیگر،  بیان  به  کند.  موکول  انتخابات  از 
براي  که  مي نمایند  تنظیم  به گونه اي  انتخابات  به  نزدیک  دوره های  در  را  خود  اقتصادي  رفتارهاي 
است  آن  دیگر  رویکرد  بینجامد.  ایشان  مجدد  انتخاب  به  نهایت  در  و  باشد  راي دهندگان خوشایند 
که پدیده انتخابات به دلیل نوعی نااطمینانی نسبی که در کشور ایجاد می نماید، برخی از متغیرهای 
اقتصادی را متاثر می سازد. بدیهي است در این رابطه، بخش ها و متغیرهاي مختلف اقتصادي مي توانند 
در معرض این تغییر قرار بگیرند و از آنجا که این موضوع به صورت ادواری و در زمان های برگزاری 
انتخابات اتفاق می افتد، از آن به ادوار انتخاباتی تعبیر شده است )مزیني، 1385(. در این صورت، از 
آنجا که تورم یکی از مهمترین متغیرهایی است که می تواند بر رفتار انتخابی افراد جامعه اثرگذار باشد، 
این موضوع امری طبیعی خواهد بود که دولت ها با مجموعه ابزار های سیاستی خود در تغییر تورم در 
زمان های نزدیک به انتخابات در جهت جذب آرا مردم بکوشند. نکته ای که الزم است بر آن تاکید شود 
آن است که عواملی چون ترکیب ائتالفی که به تشکیل دولت منجر شده است، ایدئولوژی که دولت 
به آن پایبند است و در اقلیت یا اکثریت بودن دولت مستقر نیز می تواند در اتخاذ سیاست هایی که به 

تغییر تورم می انجامد موثر باشد.
همچنین، از آنجا که متغیرهای دیگری نیز بر تغییرات تورم موثر هستند، برخی متغیرهای مهم 
کنترلی نیز در مدل وارد شده اند. به منظور کنترل اثرات بحران اقتصادی سال 2008 و آثار تبعی 
آن، با توجه به پژوهش های مونپاپا و شیفنی1 )2017( و فان بُن2 )2015 الف؛ ب(، تولید ناخالص 
داخلی سرانه در مدل وارد شده است. کنترل اثرگذاری تورم شرکای تجاری بر تورم داخلی، به پیروی 
از مطالعه های مونپاپا و شیفنی )2017( و مقتدر الموکت و شفی اهلل3 )2014(، توسط متغیر واردات 

1. Munepapa & Sheefeni
2. Van Bon
3. Muktadir-Al-Mukit & Shafiullah
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صورت گرفته است. متغیر کنترلی دیگری که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته، بدهی سرانه 
دولت به پیروی از مطالعه های ون بن )2015الف؛ ب( و کوشنر1 )2014( است. از آنجا که تامین مالی 
بدهی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی همواره راهی جذاب برای دولت ها بوده است، اما انتظار 
می رود افزایش بدهی دولت به افزایش تورم منجر شود. همچنین، بنابر دیدگاه پول گرایان، مهمترین 
عامل تورم عدم تناسب رشد نقدینگی و رشد تولید است. از این رو، نسبت نقدینگی به تولید به پیروی 
از پژوهش های کوکرمن2 )2017( و ساباد3 )2014( به منظور کنترل اثر یادشده در مدل آورده شده 
است. از سوی دیگر، به جهت کنترل اثر فشار سمت تقاضا بر تغییرات تورم، که از سمت افزیش تقاضا 
بروز می کند، مصرف سرانه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. در نهایت، به منظور 
کنترل اثرات تغییرات نرخ ارز بر تورم که به دو صورت افزایش قیمت نهاده های تولید، شامل مواد اولیه 
و تجهیزات وارداتی، و افزایش قیمت کاالهای مصرفی وارداتی بروز می کند، به پیروی از پژوهش های 
مندونکا و تیبرتو4 )2017(، اوفوری5 )2017( و یاناماندرا6 )2015( از نرخ ارز واقعی استفاده شده است.

مطالعه های تجربي 

بر نرخ تورم در مطالعه های تجربی متعددی مورد بررسی قرار گرفته است.  انتخابات  اثرگذاری 
تایید  این دو متغیر مورد  بین  ارتباط  بر  نظریه مبنی  این  اصلی  انجام شده، فرضیه  در مطالعه های 
بوده است. گالیگو و همکاران7 )2014( این نظریه را برای کانادا مورد آزمون قرار دادند. نتیجۀ این 
مطالعه بیانگر رابطه معنادار بین تورم و چرخه های انتخاباتی است. مطالعه تنوریو و جونز8 )2012( 
نیز با در نظر گرفتن 60 کشور، نتیجه مشابهی را به همراه داشته است. همچنین پورکاظمی )1386( 
نیز با بررسی داده های مربوط به ایران طی دوره 1384-1368 نشان داده است که دولت ها در ایران 
در دوساله نخست حاکمیت خود با هدف کنترل بیکاری و با استفاده از سیاست های انبساطی، نرخ 
سعی  رای دهندگان  کوتاه مدت  حافظه  به  توجه  با  دوم،  ساله  دو  در  اما  می دهند،  افزایش  را  تورم 
می نمایند با کنترل تورم و اعمال سیاست های انقباضی، احتمال انتخاب مجدد خویش در انتخابات 

1. Kočner
2. Cukierman
3. Sabade
4. de Mendonça & Tiberto
5. Ofori
6. Yanamandra
7. Gallego et al.
8. Tenorio & Jeon
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بعدی افزایش دهند. یکی دیگر از مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده، مطالعه بوشن1 )2003( 
است. در این مطالعه، علل آغاز تورم در 63 دوره تورمی ایاالت متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته 
است و انتخابات به عنوان یکی از مهمترین دالیل شکل گیری تورم در این 63 دوره شناسایی شده 
را عنصری  انتظار  تورم مورد  بر  انتخابات  نتیجه  از  افراد  انتظار  نیز  الزمان2 )2006(  و  برلمان  است. 
مهم تشخیص داده اند. دیگر مطالعه های انجام  شده نیز به طور کلی، اثرگذاری انتخابات بر متغیرهای 
کالن اقتصادی را تایید می نماید. برای مثال، اصغرپور و نصراللهی )1384( و احمدی )1384( مشاهده 
کردند که نزدیک شدن به انتخابات در افزایش مخارج عمومی و به تبع آن افزایش کسری بودجه نقش 

داشته است. 
از جمع بندی مطالعه های تجربی می توان نتیجه گرفت ارتباط معناداری بین چرخه های انتخاباتی 
و متغیرهای کالن اقتصادی به طور کلی و تورم به طور مشخص وجود دارد. اما آنچه مطالعه پیش روی 
را از مطالعه های مشابه متمایز می کند، بررسی میزان اثرگذاری اجزای چرخه انتخاباتی بر نرخ تورم 
است. به عبارت دیگر، این مطالعه در پی آن است تا با بررسی اجزای متغیرهای سیاسی در کشورهای 
از  تاثیر را بر نرخ تورم دارد شناسایی کرده و  توسعه یافته و درحال توسعه، متغیری را که بیشترین 
و  توسعه یافته  را در کشورهای  متغیرهای سیاسی  از  تورم  اثرپذیری  در  احتمالی  تمایز  سوی دیگر، 

درحال توسعه مورد بررسی قرار دهد.

تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها

ارائه�مدل�و�معرفی�متغيرها
براساس مبانی نظری ارائه شده و نیز مطالعه های نوردهاوس )1975(، دوبویس )2016(، مارتینیز و 
آی یر3 )2011(، هیبز4 )1977(، آلسینا )1987(، گالیگو و همکاران )2014(، کرسپو و جونز )2012(، 
والنر5 )2012(، گالِتی و سالتورد6)2001( و پرسون و تابلینی )2002؛ 2004( معادله پیشنهادی در 

خصوص تاثیر چرخه های انتخاباتی بر نرخ تورم، به صورت رابطه )10( ارائه می شود: 

1. Boschen 
2. Berlemann& Elzemann
3. Martinez, R. and Iyer
4. Hibbs
5. Wallner
6. Galetti& Salford
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 ها افتهی و ها داده ليتحل و هیتجز

 ارائه مدل و معرفي متغيرها

(، 5799) 2هیبز(، 2155) 5ري مارتینیز و آي (،2159) دوبويس (،5791) نوردهاوس هاي همطالع شده و نیز مباني نظري ارائه براساس
 ( و پرسون و تابلیني2115)1تي و سالتورد(، گال2152ِ) 8(، والنر2152) (، كرسپو و جونز2151) همکاران وگالیگو (، 5739) آلسینا

  :شود ارائه مي (51رابطه ) به صورت، تورمهاي انتخاباتي بر نرخ  چرخه تاثیرمعادله پیشنهادي در خصوص ( 2111؛ 2112)
 

(11)          𝜇𝜇   ∑                         ∑                         𝜇𝜇   

                                                     
  يک از متغیرها گواه اين مطلب است. متغیر وابسته پیش از نام هر     ( به شکل نرخ رشد محاسبه شده است و عبارت 51ادله )مع

شوند.  بندي مي گروه طبقه 8ي توضیحي در مدل به دارد. متغیرها فروشي در دوره جاري داللت بر شاخص قیمت خرده          
∑كه با عبارت  نخستگروه  اي از متغیرهاي سیاسي شامل سال  مجموعه، مشخص شده است                        

گروه دوم كه  قابل مشاهده است. (5)تعريف عملیاتي اين متغیرها در جدول  .استدولت اقلیت و ائتالف ، ايدئولوژي دولت، انتخابات
تولید ناخالص  شامل متغیرهاي، مشخص شده است            ∑ گیرد و با عبارت متغیرهاي كنترلي را در بر مياي از  مجموعه

 . و گروه سوم كه با عبارتاستبدهي سرانه و مصرف سرانه ، واردات سرانه، نسبت نقدينگي به تولید، نرخ ارز حقیقي، داخلي سرانه
با توجه به پويايي مدل در  و استفروشي دوره قبل  بیان شده است همان متغیر وابسته با وقفه يا شاخص قیمت خرده            

  بین متغیرهاي وابسته وارد شده است.

_________________________________________________________ 
1 Martinez, R. and Iyer 
2 Hibbs 
3 Wallner 
4 Galetti& Salford 

                     )10(

 ها افتهی و ها داده ليتحل و هیتجز

 ارائه مدل و معرفي متغيرها

(، 5799) 2هیبز(، 2155) 5ري مارتینیز و آي (،2159) دوبويس (،5791) نوردهاوس هاي همطالع شده و نیز مباني نظري ارائه براساس
 ( و پرسون و تابلیني2115)1تي و سالتورد(، گال2152ِ) 8(، والنر2152) (، كرسپو و جونز2151) همکاران وگالیگو (، 5739) آلسینا

  :شود ارائه مي (51رابطه ) به صورت، تورمهاي انتخاباتي بر نرخ  چرخه تاثیرمعادله پیشنهادي در خصوص ( 2111؛ 2112)
 

(11)          𝜇𝜇   ∑                         ∑                         𝜇𝜇   

                                                     
  يک از متغیرها گواه اين مطلب است. متغیر وابسته پیش از نام هر     ( به شکل نرخ رشد محاسبه شده است و عبارت 51ادله )مع

شوند.  بندي مي گروه طبقه 8ي توضیحي در مدل به دارد. متغیرها فروشي در دوره جاري داللت بر شاخص قیمت خرده          
∑كه با عبارت  نخستگروه  اي از متغیرهاي سیاسي شامل سال  مجموعه، مشخص شده است                        

گروه دوم كه  قابل مشاهده است. (5)تعريف عملیاتي اين متغیرها در جدول  .استدولت اقلیت و ائتالف ، ايدئولوژي دولت، انتخابات
تولید ناخالص  شامل متغیرهاي، مشخص شده است            ∑ گیرد و با عبارت متغیرهاي كنترلي را در بر مياي از  مجموعه

 . و گروه سوم كه با عبارتاستبدهي سرانه و مصرف سرانه ، واردات سرانه، نسبت نقدينگي به تولید، نرخ ارز حقیقي، داخلي سرانه
با توجه به پويايي مدل در  و استفروشي دوره قبل  بیان شده است همان متغیر وابسته با وقفه يا شاخص قیمت خرده            

  بین متغیرهاي وابسته وارد شده است.

_________________________________________________________ 
1 Martinez, R. and Iyer 
2 Hibbs 
3 Wallner 
4 Galetti& Salford 

                                                             

 ها افتهی و ها داده ليتحل و هیتجز

 ارائه مدل و معرفي متغيرها

(، 5799) 2هیبز(، 2155) 5ري مارتینیز و آي (،2159) دوبويس (،5791) نوردهاوس هاي همطالع شده و نیز مباني نظري ارائه براساس
 ( و پرسون و تابلیني2115)1تي و سالتورد(، گال2152ِ) 8(، والنر2152) (، كرسپو و جونز2151) همکاران وگالیگو (، 5739) آلسینا

  :شود ارائه مي (51رابطه ) به صورت، تورمهاي انتخاباتي بر نرخ  چرخه تاثیرمعادله پیشنهادي در خصوص ( 2111؛ 2112)
 

(11)          𝜇𝜇   ∑                         ∑                         𝜇𝜇   

                                                     
  يک از متغیرها گواه اين مطلب است. متغیر وابسته پیش از نام هر     ( به شکل نرخ رشد محاسبه شده است و عبارت 51ادله )مع

شوند.  بندي مي گروه طبقه 8ي توضیحي در مدل به دارد. متغیرها فروشي در دوره جاري داللت بر شاخص قیمت خرده          
∑كه با عبارت  نخستگروه  اي از متغیرهاي سیاسي شامل سال  مجموعه، مشخص شده است                        

گروه دوم كه  قابل مشاهده است. (5)تعريف عملیاتي اين متغیرها در جدول  .استدولت اقلیت و ائتالف ، ايدئولوژي دولت، انتخابات
تولید ناخالص  شامل متغیرهاي، مشخص شده است            ∑ گیرد و با عبارت متغیرهاي كنترلي را در بر مياي از  مجموعه

 . و گروه سوم كه با عبارتاستبدهي سرانه و مصرف سرانه ، واردات سرانه، نسبت نقدينگي به تولید، نرخ ارز حقیقي، داخلي سرانه
با توجه به پويايي مدل در  و استفروشي دوره قبل  بیان شده است همان متغیر وابسته با وقفه يا شاخص قیمت خرده            

  بین متغیرهاي وابسته وارد شده است.

_________________________________________________________ 
1 Martinez, R. and Iyer 
2 Hibbs 
3 Wallner 
4 Galetti& Salford 

     

 پیش از نام هر یک از متغیرها 

 ها افتهی و ها داده ليتحل و هیتجز

 ارائه مدل و معرفي متغيرها

(، 5799) 2هیبز(، 2155) 5ري مارتینیز و آي (،2159) دوبويس (،5791) نوردهاوس هاي همطالع شده و نیز مباني نظري ارائه براساس
 ( و پرسون و تابلیني2115)1تي و سالتورد(، گال2152ِ) 8(، والنر2152) (، كرسپو و جونز2151) همکاران وگالیگو (، 5739) آلسینا

  :شود ارائه مي (51رابطه ) به صورت، تورمهاي انتخاباتي بر نرخ  چرخه تاثیرمعادله پیشنهادي در خصوص ( 2111؛ 2112)
 

(11)          𝜇𝜇   ∑                         ∑                         𝜇𝜇   

                                                     
  يک از متغیرها گواه اين مطلب است. متغیر وابسته پیش از نام هر     ( به شکل نرخ رشد محاسبه شده است و عبارت 51ادله )مع

شوند.  بندي مي گروه طبقه 8ي توضیحي در مدل به دارد. متغیرها فروشي در دوره جاري داللت بر شاخص قیمت خرده          
∑كه با عبارت  نخستگروه  اي از متغیرهاي سیاسي شامل سال  مجموعه، مشخص شده است                        

گروه دوم كه  قابل مشاهده است. (5)تعريف عملیاتي اين متغیرها در جدول  .استدولت اقلیت و ائتالف ، ايدئولوژي دولت، انتخابات
تولید ناخالص  شامل متغیرهاي، مشخص شده است            ∑ گیرد و با عبارت متغیرهاي كنترلي را در بر مياي از  مجموعه

 . و گروه سوم كه با عبارتاستبدهي سرانه و مصرف سرانه ، واردات سرانه، نسبت نقدينگي به تولید، نرخ ارز حقیقي، داخلي سرانه
با توجه به پويايي مدل در  و استفروشي دوره قبل  بیان شده است همان متغیر وابسته با وقفه يا شاخص قیمت خرده            

  بین متغیرهاي وابسته وارد شده است.

_________________________________________________________ 
1 Martinez, R. and Iyer 
2 Hibbs 
3 Wallner 
4 Galetti& Salford 

معادله )10( به شکل نرخ رشد محاسبه شده است و عبارت 
دوره  در  خرده فروشی  قیمت  شاخص  بر  داللت   

 ها افتهی و ها داده ليتحل و هیتجز

 ارائه مدل و معرفي متغيرها

(، 5799) 2هیبز(، 2155) 5ري مارتینیز و آي (،2159) دوبويس (،5791) نوردهاوس هاي همطالع شده و نیز مباني نظري ارائه براساس
 ( و پرسون و تابلیني2115)1تي و سالتورد(، گال2152ِ) 8(، والنر2152) (، كرسپو و جونز2151) همکاران وگالیگو (، 5739) آلسینا

  :شود ارائه مي (51رابطه ) به صورت، تورمهاي انتخاباتي بر نرخ  چرخه تاثیرمعادله پیشنهادي در خصوص ( 2111؛ 2112)
 

(11)          𝜇𝜇   ∑                         ∑                         𝜇𝜇   

                                                     
  يک از متغیرها گواه اين مطلب است. متغیر وابسته پیش از نام هر     ( به شکل نرخ رشد محاسبه شده است و عبارت 51ادله )مع

شوند.  بندي مي گروه طبقه 8ي توضیحي در مدل به دارد. متغیرها فروشي در دوره جاري داللت بر شاخص قیمت خرده          
∑كه با عبارت  نخستگروه  اي از متغیرهاي سیاسي شامل سال  مجموعه، مشخص شده است                        

گروه دوم كه  قابل مشاهده است. (5)تعريف عملیاتي اين متغیرها در جدول  .استدولت اقلیت و ائتالف ، ايدئولوژي دولت، انتخابات
تولید ناخالص  شامل متغیرهاي، مشخص شده است            ∑ گیرد و با عبارت متغیرهاي كنترلي را در بر مياي از  مجموعه

 . و گروه سوم كه با عبارتاستبدهي سرانه و مصرف سرانه ، واردات سرانه، نسبت نقدينگي به تولید، نرخ ارز حقیقي، داخلي سرانه
با توجه به پويايي مدل در  و استفروشي دوره قبل  بیان شده است همان متغیر وابسته با وقفه يا شاخص قیمت خرده            

  بین متغیرهاي وابسته وارد شده است.
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1 Martinez, R. and Iyer 
2 Hibbs 
3 Wallner 
4 Galetti& Salford 

وابسته  متغیر  است.  مطلب  این  گواه 
جاری دارد. متغیرهاي توضیحي در مدل به 3 گروه طبقه بندي مي شوند. گروه نخست که با عبارت 
 مشخص شده است، مجموعه اي از متغیرهاي سیاسي شامل سال 

 ها افتهی و ها داده ليتحل و هیتجز

 ارائه مدل و معرفي متغيرها

(، 5799) 2هیبز(، 2155) 5ري مارتینیز و آي (،2159) دوبويس (،5791) نوردهاوس هاي همطالع شده و نیز مباني نظري ارائه براساس
 ( و پرسون و تابلیني2115)1تي و سالتورد(، گال2152ِ) 8(، والنر2152) (، كرسپو و جونز2151) همکاران وگالیگو (، 5739) آلسینا

  :شود ارائه مي (51رابطه ) به صورت، تورمهاي انتخاباتي بر نرخ  چرخه تاثیرمعادله پیشنهادي در خصوص ( 2111؛ 2112)
 

(11)          𝜇𝜇   ∑                         ∑                         𝜇𝜇   

                                                     
  يک از متغیرها گواه اين مطلب است. متغیر وابسته پیش از نام هر     ( به شکل نرخ رشد محاسبه شده است و عبارت 51ادله )مع

شوند.  بندي مي گروه طبقه 8ي توضیحي در مدل به دارد. متغیرها فروشي در دوره جاري داللت بر شاخص قیمت خرده          
∑كه با عبارت  نخستگروه  اي از متغیرهاي سیاسي شامل سال  مجموعه، مشخص شده است                        

گروه دوم كه  قابل مشاهده است. (5)تعريف عملیاتي اين متغیرها در جدول  .استدولت اقلیت و ائتالف ، ايدئولوژي دولت، انتخابات
تولید ناخالص  شامل متغیرهاي، مشخص شده است            ∑ گیرد و با عبارت متغیرهاي كنترلي را در بر مياي از  مجموعه

 . و گروه سوم كه با عبارتاستبدهي سرانه و مصرف سرانه ، واردات سرانه، نسبت نقدينگي به تولید، نرخ ارز حقیقي، داخلي سرانه
با توجه به پويايي مدل در  و استفروشي دوره قبل  بیان شده است همان متغیر وابسته با وقفه يا شاخص قیمت خرده            

  بین متغیرهاي وابسته وارد شده است.
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1 Martinez, R. and Iyer 
2 Hibbs 
3 Wallner 
4 Galetti& Salford 

انتخابات، ایدئولوژي دولت، دولت اقلیت و ائتالف است. تعریف عملیاتی این متغیرها در جدول )1( 
عبارت   با  و  مي گیرد  بر  در  را  کنترلي  متغیرهاي  از  مجموعه اي  که  دوم  گروه  است.  مشاهده  قابل 
 مشخص شده است، شامل متغیرهاي تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز حقیقی، 
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(، 5799) 2هیبز(، 2155) 5ري مارتینیز و آي (،2159) دوبويس (،5791) نوردهاوس هاي همطالع شده و نیز مباني نظري ارائه براساس
 ( و پرسون و تابلیني2115)1تي و سالتورد(، گال2152ِ) 8(، والنر2152) (، كرسپو و جونز2151) همکاران وگالیگو (، 5739) آلسینا

  :شود ارائه مي (51رابطه ) به صورت، تورمهاي انتخاباتي بر نرخ  چرخه تاثیرمعادله پیشنهادي در خصوص ( 2111؛ 2112)
 

(11)          𝜇𝜇   ∑                         ∑                         𝜇𝜇   

                                                     
  يک از متغیرها گواه اين مطلب است. متغیر وابسته پیش از نام هر     ( به شکل نرخ رشد محاسبه شده است و عبارت 51ادله )مع

شوند.  بندي مي گروه طبقه 8ي توضیحي در مدل به دارد. متغیرها فروشي در دوره جاري داللت بر شاخص قیمت خرده          
∑كه با عبارت  نخستگروه  اي از متغیرهاي سیاسي شامل سال  مجموعه، مشخص شده است                        

گروه دوم كه  قابل مشاهده است. (5)تعريف عملیاتي اين متغیرها در جدول  .استدولت اقلیت و ائتالف ، ايدئولوژي دولت، انتخابات
تولید ناخالص  شامل متغیرهاي، مشخص شده است            ∑ گیرد و با عبارت متغیرهاي كنترلي را در بر مياي از  مجموعه

 . و گروه سوم كه با عبارتاستبدهي سرانه و مصرف سرانه ، واردات سرانه، نسبت نقدينگي به تولید، نرخ ارز حقیقي، داخلي سرانه
با توجه به پويايي مدل در  و استفروشي دوره قبل  بیان شده است همان متغیر وابسته با وقفه يا شاخص قیمت خرده            

  بین متغیرهاي وابسته وارد شده است.

_________________________________________________________ 
1 Martinez, R. and Iyer 
2 Hibbs 
3 Wallner 
4 Galetti& Salford 

نسبت نقدینگی به تولید، واردات سرانه، بدهی سرانه و مصرف سرانه است. و گروه سوم که با عبارت 
 بیان شده است همان متغیر وابسته با وقفه یا شاخص قیمت خرده فروشی دوره قبل 

 ها افتهی و ها داده ليتحل و هیتجز

 ارائه مدل و معرفي متغيرها

(، 5799) 2هیبز(، 2155) 5ري مارتینیز و آي (،2159) دوبويس (،5791) نوردهاوس هاي همطالع شده و نیز مباني نظري ارائه براساس
 ( و پرسون و تابلیني2115)1تي و سالتورد(، گال2152ِ) 8(، والنر2152) (، كرسپو و جونز2151) همکاران وگالیگو (، 5739) آلسینا

  :شود ارائه مي (51رابطه ) به صورت، تورمهاي انتخاباتي بر نرخ  چرخه تاثیرمعادله پیشنهادي در خصوص ( 2111؛ 2112)
 

(11)          𝜇𝜇   ∑                         ∑                         𝜇𝜇   

                                                     
  يک از متغیرها گواه اين مطلب است. متغیر وابسته پیش از نام هر     ( به شکل نرخ رشد محاسبه شده است و عبارت 51ادله )مع

شوند.  بندي مي گروه طبقه 8ي توضیحي در مدل به دارد. متغیرها فروشي در دوره جاري داللت بر شاخص قیمت خرده          
∑كه با عبارت  نخستگروه  اي از متغیرهاي سیاسي شامل سال  مجموعه، مشخص شده است                        

گروه دوم كه  قابل مشاهده است. (5)تعريف عملیاتي اين متغیرها در جدول  .استدولت اقلیت و ائتالف ، ايدئولوژي دولت، انتخابات
تولید ناخالص  شامل متغیرهاي، مشخص شده است            ∑ گیرد و با عبارت متغیرهاي كنترلي را در بر مياي از  مجموعه

 . و گروه سوم كه با عبارتاستبدهي سرانه و مصرف سرانه ، واردات سرانه، نسبت نقدينگي به تولید، نرخ ارز حقیقي، داخلي سرانه
با توجه به پويايي مدل در  و استفروشي دوره قبل  بیان شده است همان متغیر وابسته با وقفه يا شاخص قیمت خرده            

  بین متغیرهاي وابسته وارد شده است.

_________________________________________________________ 
1 Martinez, R. and Iyer 
2 Hibbs 
3 Wallner 
4 Galetti& Salford 

است و با توجه به پویایی مدل در بین متغیرهای وابسته وارد شده است. 
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جدول1: تعریف عملیاتی متغیرهای سیاسی مدل

تعریف�عملياتیمتغير

سال انتخابات

متغیر سال انتخابات اصلي ترین مولفه چرخه هاي انتخاباتي است. این متغیر توسط 
شاخص فرانزس1 )2000( به صورت زیر محاسبه مي شود.

سياسي مدل: تعریف عملياتي متغيرهاي 1جدول  
 تعریف عملياتي متغير

 
 انتخابات سال

 شاخص توسط متغیر اين. است انتخاباتي هاي چرخه همولف ترين اصلي انتخابات سال متغیر
 .شود مي محاسبه زير صورت به( 2111) 5فرانزس

        (   )   ⁄
     

 تعداد:    و مطالعه مورد سال:  .  انتخابات روز:   بررسي مورد كشور :. انتخابات ماه:  
  .انتخابات ماه روزهاي

 
 

 
 دولت ایدئولوژي

 سیاسي گرايش نوع بیانگر كه است انتخابات هاي چرخه هاي همولف از ديگر يکي متغیر اين
 اساس بر دولت ايدئولوژي متغیر. است قدرت در حزب( بودن گرا چپ يا گرا راست)

 8ولدندراپ و بودج توسط آن اساس و پايه كه شود، مي محاسبه( 2117) 2پوترافکه شاخص

 تا 5 بین هايي ارزش گرا چپ و گرا راست هاي دولت به شاخص اين. شد ريزي طرح( 5778)
 داشته اختیار در را مجلس هاي كرسي كل    از بیش گرا راست احزاب كه زماني. دهد مي 1

 هايكرسي كل از گرا راست احزاب سهم كه زماني. گیرد مي 5 ارزش شاخص اين باشند
 احزاب از كدام هیچ كه صورتي در. گیرد مي 2 ارزش شاخص باشد    و    بین مجلس
 اكثريت ،رو میانه احزاب يا باشند نداشته دست در را مجلس اكثريت گرا چپ يا گرا راست
 كل از گرا چپ احزاب سهم اگر. گیرد مي 8 ارزش شاخص ،بگیرند اختیار در را مجلس
 گرا چپ احزاب كه زماني و گیرد مي 1 ارزش شاخص باشد    و    بین مجلس هاي كرسي

 .گیرد مي 1 ارزش شاخص اين باشند داشته اختیار در را مجلس هاي كرسي كل    از بیش
 

 
 ائتالف

 توافقي ائتالف. كرد اشاره نیز ائتالف متغیر به توان مي انتخابات هاي چرخه هاي همولف ديگر از
 اين. است متقابل منافع پیشبرد منظور به گريهمد از حمايت براي حزب چند يا دو میان

 يکديگر با مجلس در بیشتر هاي كرسي آوردن  دست هب براي احزاب آيا دهد مي نشان متغیر
 يکديگر با بیشتر يا حزب دو كه زماني متغیر اين خیر؟ يا دهند مي تشکیل ائتالفي هاي تشکل
هايي كه ائتالف وجود نداشته باشد ارزش صفر  دهند ارزش يک، و در سال تشکیل ائتالف

  گیرد. مي

 اقليت دولت

 دولت كند مي مشخص كه است، انتخابات هاي چرخه هاي همولف از ديگر يکي متغیر اين
 اكثر دولت كه زماني متغیر اين. خیر يا دارد اختیار در را مجلس هاي كرسي اكثر حاكم
 كه صورتي در و گیرد، مي صفر ارزش باشد داشته اختیار در را%( 5% +11) مجلس ها كرسي
 .گیرد مي يک ارزش داشته اختیار در را مجلس هاي كرسي نصف از كمتر
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روزهاي ماه انتخابات. 
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 يکديگر با مجلس در بیشتر هاي كرسي آوردن  دست هب براي احزاب آيا دهد مي نشان متغیر
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 كه صورتي در و گیرد، مي صفر ارزش باشد داشته اختیار در را%( 5% +11) مجلس ها كرسي
 .گیرد مي يک ارزش داشته اختیار در را مجلس هاي كرسي نصف از كمتر

 هاي انتخابات اروپا پديا و پايگاه داده نامه ويکي راهنماي انتخابات، تقويم انتخابات، دانشمنبع: 
www.Electionguide.org 

www.nsd.uib.no 
 

_________________________________________________________ 
1. Franzese 
2. Potrafke 
3. Budge &  Woldendrop  

مجلس بین 
راست گرا یا چپ گرا اکثریت مجلس را در دست نداشته باشند یا احزاب میانه رو، اکثریت 
مجلس را در اختیار بگیرند، شاخص ارزش 3 مي گیرد. اگر سهم احزاب چپ گرا از کل 

 باشد شاخص ارزش 4 مي گیرد و زماني که احزاب چپ گرا 
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 احزاب از كدام هیچ كه صورتي در. گیرد مي 2 ارزش شاخص باشد    و    بین مجلس
 اكثريت ،رو میانه احزاب يا باشند نداشته دست در را مجلس اكثريت گرا چپ يا گرا راست
 كل از گرا چپ احزاب سهم اگر. گیرد مي 8 ارزش شاخص ،بگیرند اختیار در را مجلس
 گرا چپ احزاب كه زماني و گیرد مي 1 ارزش شاخص باشد    و    بین مجلس هاي كرسي

 .گیرد مي 1 ارزش شاخص اين باشند داشته اختیار در را مجلس هاي كرسي كل    از بیش
 

 
 ائتالف

 توافقي ائتالف. كرد اشاره نیز ائتالف متغیر به توان مي انتخابات هاي چرخه هاي همولف ديگر از
 اين. است متقابل منافع پیشبرد منظور به گريهمد از حمايت براي حزب چند يا دو میان

 يکديگر با مجلس در بیشتر هاي كرسي آوردن  دست هب براي احزاب آيا دهد مي نشان متغیر
 يکديگر با بیشتر يا حزب دو كه زماني متغیر اين خیر؟ يا دهند مي تشکیل ائتالفي هاي تشکل
هايي كه ائتالف وجود نداشته باشد ارزش صفر  دهند ارزش يک، و در سال تشکیل ائتالف

  گیرد. مي

 اقليت دولت

 دولت كند مي مشخص كه است، انتخابات هاي چرخه هاي همولف از ديگر يکي متغیر اين
 اكثر دولت كه زماني متغیر اين. خیر يا دارد اختیار در را مجلس هاي كرسي اكثر حاكم
 كه صورتي در و گیرد، مي صفر ارزش باشد داشته اختیار در را%( 5% +11) مجلس ها كرسي
 .گیرد مي يک ارزش داشته اختیار در را مجلس هاي كرسي نصف از كمتر

 هاي انتخابات اروپا پديا و پايگاه داده نامه ويکي راهنماي انتخابات، تقويم انتخابات، دانشمنبع: 
www.Electionguide.org 

www.nsd.uib.no 
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کرسي هاي مجلس بین 
 کل کرسي هاي مجلس را در اختیار داشته باشند این شاخص ارزش 5 مي گیرد.

سياسي مدل: تعریف عملياتي متغيرهاي 1جدول  
 تعریف عملياتي متغير

 
 انتخابات سال

 شاخص توسط متغیر اين. است انتخاباتي هاي چرخه همولف ترين اصلي انتخابات سال متغیر
 .شود مي محاسبه زير صورت به( 2111) 5فرانزس

        (   )   ⁄
     

 تعداد:    و مطالعه مورد سال:  .  انتخابات روز:   بررسي مورد كشور :. انتخابات ماه:  
  .انتخابات ماه روزهاي

 
 

 
 دولت ایدئولوژي

 سیاسي گرايش نوع بیانگر كه است انتخابات هاي چرخه هاي همولف از ديگر يکي متغیر اين
 اساس بر دولت ايدئولوژي متغیر. است قدرت در حزب( بودن گرا چپ يا گرا راست)

 8ولدندراپ و بودج توسط آن اساس و پايه كه شود، مي محاسبه( 2117) 2پوترافکه شاخص

 تا 5 بین هايي ارزش گرا چپ و گرا راست هاي دولت به شاخص اين. شد ريزي طرح( 5778)
 داشته اختیار در را مجلس هاي كرسي كل    از بیش گرا راست احزاب كه زماني. دهد مي 1

 هايكرسي كل از گرا راست احزاب سهم كه زماني. گیرد مي 5 ارزش شاخص اين باشند
 احزاب از كدام هیچ كه صورتي در. گیرد مي 2 ارزش شاخص باشد    و    بین مجلس
 اكثريت ،رو میانه احزاب يا باشند نداشته دست در را مجلس اكثريت گرا چپ يا گرا راست
 كل از گرا چپ احزاب سهم اگر. گیرد مي 8 ارزش شاخص ،بگیرند اختیار در را مجلس
 گرا چپ احزاب كه زماني و گیرد مي 1 ارزش شاخص باشد    و    بین مجلس هاي كرسي

 .گیرد مي 1 ارزش شاخص اين باشند داشته اختیار در را مجلس هاي كرسي كل    از بیش
 

 
 ائتالف

 توافقي ائتالف. كرد اشاره نیز ائتالف متغیر به توان مي انتخابات هاي چرخه هاي همولف ديگر از
 اين. است متقابل منافع پیشبرد منظور به گريهمد از حمايت براي حزب چند يا دو میان

 يکديگر با مجلس در بیشتر هاي كرسي آوردن  دست هب براي احزاب آيا دهد مي نشان متغیر
 يکديگر با بیشتر يا حزب دو كه زماني متغیر اين خیر؟ يا دهند مي تشکیل ائتالفي هاي تشکل
هايي كه ائتالف وجود نداشته باشد ارزش صفر  دهند ارزش يک، و در سال تشکیل ائتالف

  گیرد. مي

 اقليت دولت

 دولت كند مي مشخص كه است، انتخابات هاي چرخه هاي همولف از ديگر يکي متغیر اين
 اكثر دولت كه زماني متغیر اين. خیر يا دارد اختیار در را مجلس هاي كرسي اكثر حاكم
 كه صورتي در و گیرد، مي صفر ارزش باشد داشته اختیار در را%( 5% +11) مجلس ها كرسي
 .گیرد مي يک ارزش داشته اختیار در را مجلس هاي كرسي نصف از كمتر

 هاي انتخابات اروپا پديا و پايگاه داده نامه ويکي راهنماي انتخابات، تقويم انتخابات، دانشمنبع: 
www.Electionguide.org 

www.nsd.uib.no 
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بیش از 

ائتالف

از دیگر مولفه هاي چرخه هاي انتخابات مي توان به متغیر ائتالف نیز اشاره کرد. ائتالف 
توافقي میان دو یا چند حزب براي حمایت از همدیگر به منظور پیشبرد منافع متقابل 
است. این متغیر نشان مي دهد آیا احزاب براي به دست  آوردن کرسي هاي بیشتر در 
مجلس با یکدیگر تشکل هاي ائتالفي تشکیل مي دهند یا خیر؟ این متغیر زماني که 

دو حزب یا بیشتر با یکدیگر ائتالف تشکیل دهند ارزش یک، و در سال هایی که ائتالف 
وجود نداشته باشد ارزش صفر می گیرد. 

دولت اقلیت

این متغیر یکي دیگر از مولفه هاي چرخه هاي انتخابات است، که مشخص مي کند دولت 
حاکم اکثر کرسي هاي مجلس را در اختیار دارد یا خیر. این متغیر زماني که دولت 

اکثر کرسي ها مجلس )50٪ +1٪( را در اختیار داشته باشد ارزش صفر مي گیرد، و در 
صورتي که کمتر از نصف کرسي هاي مجلس را در اختیار داشته ارزش یک مي گیرد.

منبع: راهنماي انتخابات، تقویم انتخابات و پایگاه داده هاي انتخابات اروپا
www.Electionguide.org

www.nsd.uib.no

1. Franzese
2. Potrafke
3. Budge & Woldendrop
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متغیرهای شاخص قیمت خرده فروشی، مصرف سرانه، واردات سرانه، نسبت نقدینگی به تولید، 
نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی سرانه و بدهی سرانه دولت از پایگاه آماری بانک جهانی گرفته شده اند. 
در ضمن، آمار توصیفی متغیرهای یادشده و نیز گروه کشورهای حاضر در نمونه در پیوست آمده است. 
الزم به توضیح است که معیار تفکیک کشورهای توسعه یافته از درحال توسعه در این پژوهش میانگین 
اقتصادی طی دوره  و  از قبیل سیاسی، اجتماعی  تورم و سایر اطالعات  نرخ  شاخص مردم ساالری1، 
2012-1994 بوده است. اطالعات مربوط به میانگین نرخ تورم طی دوره 2012-1994 و شاخص 

مردم ساالری در سال 2012 در پیوست آمده است.

جدول2: منابع آماري متغیرهاي مورد استفاده در پژوهش

منبعنام
سرانه شاخص قیمت خرده فروشی

مصرف سرانه
واردات سرانه

نسبت نقدینگی به تولید
نرخ ارز

تولید ناخالص داخلی سرانه
بدهی سرانه دولت

بانک جهاني
www.worldbank.org

صندوق بین المللی پول
http://www.imf.org/external/

سال انتخابات
ایدئولوژي دولت

ائتالف
دولت اقلیت

راهنماي انتخابات، تقویم انتخابات، دانش نامه ویکي پدیا و 
پایگاه داده هاي انتخابات اروپا
www.Electionguide.org

www.nsd.uib.no

1. این شاخص نخستین بار در سال 2006 از سوي سازمان ملل متحد تهیه شده است. شاخص مردم ساالري بر 
اساس 60 شاخص فرعی در پنج شاخص اصلي شامل فرآیند انتخابات، تکثرگرایي، آزادي هاي مدني، مشارکت 
سیاسي و فرهنگ سیاسي است که کشورها را به چهار دسته )شامل کشورهاي با دموکراسي کامل، کشورهاي با 
دموکراسي شکننده، کشورهاي با شرایط بینابیني و کشورهاي استبدادي( تقسیم مي کند. رتبه بندی کشورها در 
این شاخص به صورت زیر است: 8 تا 10: دموکراسی کامل، 6 تا 7: دموکراسی شکننده، 4 تا 5: شرایط بینابینی 

و صفر تا 3: استبدادی.
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تخمین و تفسیر نتایج

به منظور برآورد مدل مورد آزمون، ابتدا مانایی متغیرها توسط آزمون ایم و همکاران1 )2003( 
بررسی شده و همه متغیرها در سطح مانا بوده اند. همچنین آزمون F لیمر، بیانگر آن است که داده ها 
باید به صورت پنل برآورد شود. نتیجه آزمون سارگان، صحت متغیرهای ابزاری بکار رفته را در برآورد 
مدل تایید می کند. نتایج تخمین مدل در جدول )3( ارائه شده است. همان طور که مشاهده می شود، 
ضریب سال انتخابات برای هر دو گروه کشورها منفی و معنادار برآورد شده است. این نتیجه بیانگر 
آن است که، برخالف پیش بینی، اثر مثبت این متغیر توسط مبانی نظری، دولت ها در هر دو گروه از 
کشورها، در سال انتخابات بیشتر نگران گسترش تورم بوده اند تا افزایش رشد اقتصادی. این نتیجه از 
آن جهت حائز اهمیت است که به گونه ای بیانگر افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به پدیده تورم 
در دوره مورد بررسی بوده و نشان می دهد که حساسیت افراد نسبت به تغییرات تورم در این بازه 
اقلیت نیز در برآورد صورت گرفته و در هر دو گروه  اثر دولت  یافته است. همچنین  افزایش  زمانی 
کشور منفی و معنادار بوده است. همان طور که در تعریف این متغیر بیان شد، هنگامی که دولت اکثر 
کرسی های مجلس را در اختیار داشته باشد، متغیر یادشده ارزش صفر خواهد داشت و هر چه دولت 
به سمت داشتن کرسی های کمتری در مجلس حرکت می کند، مقدار این متغیر به سمت یک، میل 
می کند. در این صورت، ضریب برآوردشده نشان می دهد که هر چه دولت در مجلس دارای کرسی های 
بیشتری باشد، احتمال تصویب برنامه هایی که به گسترش تورم منجر می شود، کمتر خواهد بود. متغیر 
ائتالف و ایدئولوژی دولت، در تخمین صورت گرفته بی معنی بوده است که این موضوع نشانگر آن است 
که احزاب و گروه های رقیب در انتخابات با هر طرز فکر و ایدئولوژی، نسبت به افزایش تورم واکنش 
یکسانی نشان داده و مایل به افزایش تورم با هدف افزایش رشد اقتصادی موقت نیستند. این موضوع، 
صحت عالمت ضریب سال انتخابات را تایید می کند. به عبارت دیگر، از آنجا که، هیچ یک از احزاب 
و گروه های رقیب مایل به افزایش تورم نیستند، به سبب احتمال افزایش هزینه باختن در انتخابات 
مورد نظر، در سال انتخابات کاستن از تورم می تواند برای حزِب در قدرت، مزیت رقابتی ایجاد کند. 
این موضوع همچنین می تواند صّحه ای بر این دیدگاه بگذارد که دولت مستقر با پیگیری منافع خود به 

منظور تداوم حضور در قدرت در صورت ضرورت، ایدئولوژی حزبی اش را نیز نقض می کند. 
متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و واردات سرانه، در هر دو گروه از کشورهاي توسعه یافته 
و درحا ل توسعه، تاثیر منفی و معناداري بر نرخ تورم داشته است. در مورد اول، به نظر می رسد رشد 

1. Im et al.
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اقتصادی توانسته باشد بخشی از تورم موجود را در اقتصاد جذب کرده و از این راه بر کاهش تورم 
موثر افتد. همچنین از آنجا که یکی از معیارهای توسعه یافتگی، رشد اقتصادی است، به نظر می رسد 
افزایش رشد اقتصادی توانسته باشد به کنترل تورم بیانجامد. در مورد دوم نیز، واردات به دلیل تاثیر 
بر قیمت های نسبی اثر منفی بر تورم داشته است. به عبارت دیگر، واردات با کاهش کمیابی کاالها در 

داخل کشورهای مورد بررسی بر عرضه افزوده و از تورم کاسته است.
متغیرهای نرخ ارز، مصرف سرانه و بدهی سرانه در هر دو گروه از کشورها دارای تاثیر مثبت و 
معنادار بر نرخ تورم هستند. افزایش نرخ ارز به سبب کاستن از توان وارداتی و افزایش قیمت مواد 
اولیه و کاالهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی، در افزایش قیمت ها موثر بوده است. مصرف سرانه و 
بدهی سرانه نیز با توجه به افزایش تقاضای داخلی در افزایش تورم موثر است. همچنین متغیر نسبت 
نقدینگی به تولید در هر دو گروه کشورهاي مورد مطالعه بی معنا است. البته با اینکه انتظار می رفت 
متغیر نسبت نقدینگی به تولید معنادار باشد، اما به دلیل اینکه همزمان با افزایش این متغیر، اقدام به 
واردات و تامین تقاضا از کانال واردات صورت گرفته است، منجر به بی معناشدن ضریب تخمینی این 
متغیر شده است. زیرا در کشورهای توسعه یافته، همواره شاهد تناسب نقدینگی با تولید هستیم؛ از 
این رو، شاهد تورم های باال نخواهیم بود. ولی در کشورهای درحال توسعه، شاهد افزایش این شاخص 
هستیم که البته از کانال واردات، موضوع قدرت خرید ایجادشده از ناحیه افزایش نقدینگی را به  ویژه 

در سالهای انتخابات پاسخ می دهند.
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جدول)3(: نتایج تخمین معادله براي کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته 
)متغیر وابسته: شاخص قیمت خرده فروشی(

کشورهای�توسعه�یافتهکشورهای�درحال�توسعه
متغيرها

P-valueضریبP-valueضریب
سال انتخابات0/006-0/0660/003-0/05
دولت اقلیت0/001-0/6220/005-0/026
ائتالف0/4920/5050/801-0/125
ایدئولوژي دولت0/189-0/0420/57-0/0058
تولید سرانه0/024-0/5970/056-0/216
نرخ ارز واقعی0/0280/2030/0760/076
نسبت نقدینگی به تولید0/4690/9800/8630/070
واردات سرانه0/000-0/4650/001-0/410
بدهی سرانه0/0690/960/0150/021
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متغیر وابسته با وقفه0/0590/0940/0010/579
عرض از مبدا0/0411/230/0111/36
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مشاهده ها209342
تعداد کشورها1118
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2/38
آماره F لیمر)0/004(

منبع: یافته هاي پژوهش

نتیجه گیری و توصیه هاي سیاستي

هدف این پژوهش بررسي تاثیر چرخه  هاي انتخاباتي بر نرخ تورم میان دو گروه کشورهاي توسعه 
یافته و درحال توسعه بر اساس روش پنل پویا طي دوره 2012-1994 است. متغیر وابسته شاخص 
قیمت خرده فروشی و متغیرهاي مستقل به دو گروه تقسیم شده اند. گروه نخست، متغیرهاي سیاسي 
شامل سال انتخابات، دولت اقلیت، ائتالف و ایدئولوژي دولت و گروه دوم، متغیرهاي کنترلي شامل 
تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز حقیقی، نسبت نقدینگی به تولید، واردات سرانه، بدهی سرانه، 
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مصرف سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه است. نتایج پژوهش حاکي از آن است که سال انتخابات در 
هر دو گروه کشورهاي مورد مطالعه تاثیري منفی و معنادار بر نرخ تورم دارد. به بیان دیگر، نرخ تورم 
در سال هایی که انتخابات برگزار می شود، کاهش می یابد. متغیر دولت اقلیت نیز همانند متغیر سال 
انتخابات تاثیر معنادار و منفی بر نرخ تورم در هر دو گروه کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته 
دارد. یعنی هر چه دولت، کرسی های موافق کمتری در مجلس داشته باشد، نرخ تورم کاهش می یابد. در 
واقع این مطلب گویای این است کاهش کرسی های موافق دولت در مجلس موجب می شود توان دولت 
در اجرای برنامه هایی با هدف افزایش رشد اقتصادی موقت به منظور پیروزی در انتخابات کاهش یابد. 
نتیجه ای که از این مطالعه به دست می آید آن است که منافع شخصی سیاست گذاران، بیش از دیگر 
موارد همچون تعلقات حزبی، بر تغییرات نرخ تورم موثر است. به عبارت دیگر، همان طور که در نظرات 
مکتب انتخاب عمومی نیز تصریح شده است1، منافع شخصی سیاست گذاران هر چند از نظر ماهیت با 
منافع شخصی افراد در بخش خصوصی متمایز است، اما همچنان انگیزۀ نیرومندی در هدایت کنش 
افراد به شمار می رود. در این صورت، رای دهندگان هنگام انتخاب نامزد مورد نظر، باید به این موضوع 

توجه داشته باشند که در انتخاب خود، انگیزۀ شخصی افراد را در حفظ قدرت مد نظر قرار دهند. 

منابع

الف(�فارسی
دومین  مقاالت  مجموعه  مردم.  ترجیحات  و  انتخابات  دولت،  مالی  )1384(. سیاست های  علي محمد  احمد ي، 

همایش اقتصاد و انتخابات، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، صص 40-56.
اصغر پور، حسین و نصرالهی، محمد )1384(. انتخابات و ادوار تجاری سیاسی در اقتصاد ایران. مجموعه مقاالت 

دومین همایش اقتصاد و انتخابات، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، صص 90-105.
پور کاظمی، محمدحسین؛ درویشی، باقر و شهیکی تاش، محمدنبی )1386(. سیکل های تجاری سیاسی مطالعه 

موردی کشور ایران. فصلنامه بررسی هاي اقتصادي، دوره 4، شماره 4، صص 137-160.
سرز عیم، علي )1384(. بررسي تحوالت سیاسي )انتخابات( بر اقتصاد. مجموعه مقاالت دومین همایش اقتصاد و 

انتخابات، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، صص 120-128.
رضا ئی، محمد جواد و موحدی بکنظر، مهدی )1389(. تبیین و ارزیابی نظریه انتخاب عمومی. اقتصاد تطبیقی، 

دوره 1، شماره 2، صص 1-26.

1. برای مطالعه بیشتر به مقاله: رضائی و موحدی )1389(. تبیین و ارزیابی نظریه انتخاب عمومی. مجله اقتصاد 
تطبیقی سال اول، شماره دوم مراجعه شود.



ي...
ها

ور
ش

ر ک
م د

ور
خ ت

 نر
 بر

تي
ابا

تخ
ي ان

ها
خه 

چر
ير 

تاث
ان

گر
 دي

ي و
باد

اه آ
 ش

ضل
الف

ابو

151

رشد  بر  انتخاباتي  چرخه هاي  تأثیر   .)1391( نیما  نیلفروشان،  و  محمدکاظم  نظیري،  ابوالفضل؛  شاه  آبادي، 
مد  لسازي  تحقیقات  فصلنامه  درحال توسعه.  و  توسعه یافته  منتخب  کشورهاي  عمومي  بهداشت  هزینه هاي 

اقتصادي، دوره 3، شماره 9، صص 93-115.
مز یني، امیرحسین )1385(. بررسي پدیده ادوار انتخاباتي در اقتصاد ایران. پژوهشنامه بازرگاني، دوره 10، شماره 

39، صص 215-236.
مهر گان، نادر و عزتي، مرتضی )1385(. تاثیر متغیرهاي اقتصادي بر مشارکت مردم در انتخابات ایران. فصلنامه 

پژوهش هاي اقتصادي، سال ششم، شماره اول، بهار 85، صص 63-51.

ب(�انگليسی

Al esina, A. )1987(. Macroeconomic Policy in a Two-party System as a Repeated Game. 
The Quarterly Journal of Economics, 102)3(, pp. 651-678.

Al esina, A.; Roubini, N., & Cohen, G. D. )1997(. Political Cycles and the Macroeconomy. 
Massachusetts, MIT press.

Ar row, K. J. )1963(. Social Choice and Individual Values. New York: John Wiley & Sons.
Be rlemann, M., & Elzemann, J. (2006). Are Expectations on Inflation and Election Outcomes 

Connected? An Empirical Analysis. Economics Letters, 91)3(, pp. 354-359.
Bo schen, J. F., & Weise, C. L. (2003). What Starts Inflation: Evidence from the OECD 

Countries. Journal of Money, Credit and Banking, 35)3(, pp. 323-349.
Bu chanan, J. M. )1976(. Barro on the Ricardian Equivalence Theorem. Journal of Political 

Economy, 84)2(, pp. 337-342.
Cu kierman, A. (2017). Money Growth and Inflation: Policy Lessons from a Comparison 

of the US since 2008 with Hyperinflation Germany in the 1920s. Economics Letters, 
154)1(, pp. 109-112.

De  Mendonça, H. F., & Tiberto, B. P. )2017(. Effect of Credibility and Exchange Rate  
Pass-through on Inflation: An Assessment for Developing Countries. International  
Review of Economics & Finance, 50)1(, pp. 196-244.

Du bois, E. )2016(. Political Business Cycles 40 Years After Nordhaus. Public Choice, 
166)1-2(, pp. 235-259.

Ed wards, S. (1994). The Political Economy of Inflation and Stabilization in Developing 
Countries. Economic Development and Cultural Change, 42)2(, pp. 235-266.

Fr anzese, R. J. )2000(. Electoral and Partisan Manipulation of Public Debt in Developed 
Democracies, 1956–90. Institutions, Politics and Fiscal Policy, Springer, pp. 61-83.

Fr ey, B. S. )1978(. Modern Political Economy. New Jersey: John Wiley & Sons.
Ga leotti, A., & Salford, G. )2001(. Electoral Cycles: Do They Really Fit The Data? Tinbergen 

Institute Discussion Paper.
Ga llego, M., Schofield, N., McAlister, K., & Jeon, J. S. (2014). The Variable Choice Set Logit 

Model Applied To The 2004 Canadian Election. Public Choice, 158)3-4(, pp. 427-463.
Hi bbs, D. A. )1977(. Political Parties and Macroeconomic Policy. American Political Science 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
وم

و د
م 

ست
 بي

ال
س

2 
ره

ما
ش

13
96

ن 
ستا

تاب

152

Review, 71)4(, pp. 1467-1487.
Im , K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. )2003(. Testing For Unit Roots in Heterogeneous 

Panels. Journal of Econometrics, 115)1(, pp. 53-74.
Ko čner, M. (2014). The Impact of Public Debt on Economic Growth and Inflation. Acta 

Universitatis Agriculturae ET Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62)6(, pp. 1545-
1549.

Ma rtinez, R., & Iyer, V. (2011). Openness and Inflation: Evidence from the Seven Largest 
Latin American Economies. International Business & Economics Research Journal, 
10)3(, pp. 51-58.

Mu ktadir-Al-Mukit, D., & Shafiullah, A. (2014). Export, Import and Inflation: A Study on 
Bangladesh. Amity Global Business Review, 9)3(, pp. 46-55.

Mu nepapa, M., & Sheefeni, J. P. (2017). The Impact of Import on Inflation in Namibia. 
European Journal of Business, Economics and Accountancy, 5)2(, pp. 43-51.

No rdhaus, W. D. )1975(. The Political Business Cycle. The Review of Economic Studies, 
42)2(, pp. 169-190.

Of ori, C. F., Danquah, B. A., & Zhang, X. (2017). The Impact of Money Supply on Inflation, 
a Case of Ghana. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, 3)1(, pp. 2312-2318.

Pe rsson, T., & Tabellini, G. )2002(. Political Economics and Public Finance, Handbook of 
Public Economics, 3, pp. 1549-1659: Elsevier.

Pe rsson, T., & Tabellini, G. )2004(. Constitutional Rules and Fiscal Policy Outcomes. 
American Economic Review, 94)1(, pp. 25-45.

Pe rsson, T., & Tabellini, G. E. )2000(. Political Economics: Explaining Economic Policy. 
Massachusetts, MIT press.

Ro goff, K., & Sibert, A. 1988. Elections and Macroeconomic Policy Cycles. The Review of 
Economic Studies, 55)1(: 1-16.

Sa bade, S. (2014). Is Money Supply the Cause of Inflation in India? An Alternative Postulate 
to Understand Inflation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 133)1(, pp. 379-382.

Sn owdon, B., & Vane, H. R. )2005(. Modern Macroeconomics: Its Origins, Development 
and Current State. Cheltenham. Edward Elgar Publishing.

Te norio, A. C., & Jeon, J. S. (2012). The Effect of Electoral Systems on the Inflation Rate. 
This Paper Is Prepared For The Annual Meeting Of Midwest Political Science Association.

Va n Bon, N. (2015a). The Effects Of Public Debt on Inflation in Developing Economies of 
Asia: An Empirical Evidence Based On Panel Differenced GMM Regression And PMG 
Estimation. The Empirical Economics Letters, 14)4(, pp. 1-20.

Va n Bon, N. (2015b). The Relationship between Public Debt and Inflation in Developing  
Countries: Empirical Evidence Based On Difference Panel GMM. Asian Journal of  
Empirical Research, 5)9(, pp. 128-142.

Wa llner, P. )2012(. Elections and Inflation-In Search of a Political Business Cycle. Lund 
University.

Wo rld Bank Grpup. )2014(. World Development Indicators 2014: World Bank Publications.
Ya namandra, V. (2015). Exchange Rate Changes And Inflation In India: What Is The Extent 

Of Exchange Rate Pass-Through To Imports? Economic Analysis and Policy, 47)1(, pp. 
57-68.



ي...
ها

ور
ش

ر ک
م د

ور
خ ت

 نر
 بر

تي
ابا

تخ
ي ان

ها
خه 

چر
ير 

تاث
ان

گر
 دي

ي و
باد

اه آ
 ش

ضل
الف

ابو

153

پیوست 1

 است، معادله )5( را 

Sabade, S. )2014(. Is Money Supply the Cause of Inflation in India? An Alternative Postulate to Understand Inflation.       

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 133)1(, pp. 379-382. 

Snowdon, B., & Vane, H. R. )2005(. Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State. Cheltenham.  

Edward Elgar Publishing. 

Tenorio, A. C., & Jeon, J. S. )2012(. The Effect of Electoral Systems on the Inflation Rate. This Paper Is Prepared For The 

Annual Meeting Of Midwest Political Science Association. 

Van Bon, N. )2015a(. The Effects Of Public Debt on Inflation in Developing Economies of Asia: An Empirical Evidence 

Based On Panel Differenced GMM Regression And PMG Estimation. The Empirical Economics Letters, 14)4(, pp. 1-20. 

Van Bon, N. )2015b(. The Relationship between Public Debt and Inflation in Developing Countries: Empirical Evidence Based 

On Difference Panel GMM. Asian Journal of Empirical Research, 5)9(, pp. 128-142. 

Wallner, P. )2012(. Elections and Inflation-In Search of a Political Business Cycle. Lund University. 

World Bank Grpup. )2014(. World Development Indicators 2014: World Bank Publications. 

Yanamandra, V. )2015(. Exchange Rate Changes And Inflation In India: What Is The Extent Of Exchange Rate Pass-Through 

To Imports? Economic Analysis and Policy, 47)1(, pp. 57-68. 

 
 

 
 1 پيوست

 
 نويسي كرد:صورت زير بازتوان به  ( را مي1است، معادله )         گیري انتظارات در اين مدل به صورت  با توجه به اينکه شکل

    [   (       )]     
     [   (       )]                                                                                     ) 5پ ( 

⁄     توان عبارت  حال مي ⁄       و      دست آورد: هرا ب   
       ⁄       [           ]                                                                                                   ( 2پ ) 

⁄     عبارت  رايشود. حال ب حاصل ميدر متن ( 9، معادله )    بر حسب  (2كردن عبارت )پ با مرتب  توان نوشت: مي   

انتظارات در این مدل به صورت  اینکه شکل گیری  با توجه به 
می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

Sabade, S. )2014(. Is Money Supply the Cause of Inflation in India? An Alternative Postulate to Understand Inflation.       

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 133)1(, pp. 379-382. 

Snowdon, B., & Vane, H. R. )2005(. Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State. Cheltenham.  

Edward Elgar Publishing. 

Tenorio, A. C., & Jeon, J. S. )2012(. The Effect of Electoral Systems on the Inflation Rate. This Paper Is Prepared For The 

Annual Meeting Of Midwest Political Science Association. 

Van Bon, N. )2015a(. The Effects Of Public Debt on Inflation in Developing Economies of Asia: An Empirical Evidence 

Based On Panel Differenced GMM Regression And PMG Estimation. The Empirical Economics Letters, 14)4(, pp. 1-20. 

Van Bon, N. )2015b(. The Relationship between Public Debt and Inflation in Developing Countries: Empirical Evidence Based 

On Difference Panel GMM. Asian Journal of Empirical Research, 5)9(, pp. 128-142. 

Wallner, P. )2012(. Elections and Inflation-In Search of a Political Business Cycle. Lund University. 

World Bank Grpup. )2014(. World Development Indicators 2014: World Bank Publications. 

Yanamandra, V. )2015(. Exchange Rate Changes And Inflation In India: What Is The Extent Of Exchange Rate Pass-Through 

To Imports? Economic Analysis and Policy, 47)1(, pp. 57-68. 

 
 

 
 1 پيوست

 
 نويسي كرد:صورت زير بازتوان به  ( را مي1است، معادله )         گیري انتظارات در اين مدل به صورت  با توجه به اينکه شکل

    [   (       )]     
     [   (       )]                                                                                     ) 5پ ( 

⁄     توان عبارت  حال مي ⁄       و      دست آورد: هرا ب   
       ⁄       [           ]                                                                                                   ( 2پ ) 

⁄     عبارت  رايشود. حال ب حاصل ميدر متن ( 9، معادله )    بر حسب  (2كردن عبارت )پ با مرتب  توان نوشت: مي   

)پ1(                        
 را به دست آورد:

Sabade, S. )2014(. Is Money Supply the Cause of Inflation in India? An Alternative Postulate to Understand Inflation.       

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 133)1(, pp. 379-382. 

Snowdon, B., & Vane, H. R. )2005(. Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State. Cheltenham.  

Edward Elgar Publishing. 

Tenorio, A. C., & Jeon, J. S. )2012(. The Effect of Electoral Systems on the Inflation Rate. This Paper Is Prepared For The 

Annual Meeting Of Midwest Political Science Association. 

Van Bon, N. )2015a(. The Effects Of Public Debt on Inflation in Developing Economies of Asia: An Empirical Evidence 

Based On Panel Differenced GMM Regression And PMG Estimation. The Empirical Economics Letters, 14)4(, pp. 1-20. 

Van Bon, N. )2015b(. The Relationship between Public Debt and Inflation in Developing Countries: Empirical Evidence Based 

On Difference Panel GMM. Asian Journal of Empirical Research, 5)9(, pp. 128-142. 

Wallner, P. )2012(. Elections and Inflation-In Search of a Political Business Cycle. Lund University. 

World Bank Grpup. )2014(. World Development Indicators 2014: World Bank Publications. 

Yanamandra, V. )2015(. Exchange Rate Changes And Inflation In India: What Is The Extent Of Exchange Rate Pass-Through 

To Imports? Economic Analysis and Policy, 47)1(, pp. 57-68. 

 
 

 
 1 پيوست

 
 نويسي كرد:صورت زير بازتوان به  ( را مي1است، معادله )         گیري انتظارات در اين مدل به صورت  با توجه به اينکه شکل

    [   (       )]     
     [   (       )]                                                                                     ) 5پ ( 

⁄     توان عبارت  حال مي ⁄       و      دست آورد: هرا ب   
       ⁄       [           ]                                                                                                   ( 2پ ) 

⁄     عبارت  رايشود. حال ب حاصل ميدر متن ( 9، معادله )    بر حسب  (2كردن عبارت )پ با مرتب  توان نوشت: مي   

 و 

Sabade, S. )2014(. Is Money Supply the Cause of Inflation in India? An Alternative Postulate to Understand Inflation.       

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 133)1(, pp. 379-382. 

Snowdon, B., & Vane, H. R. )2005(. Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State. Cheltenham.  

Edward Elgar Publishing. 

Tenorio, A. C., & Jeon, J. S. )2012(. The Effect of Electoral Systems on the Inflation Rate. This Paper Is Prepared For The 

Annual Meeting Of Midwest Political Science Association. 

Van Bon, N. )2015a(. The Effects Of Public Debt on Inflation in Developing Economies of Asia: An Empirical Evidence 

Based On Panel Differenced GMM Regression And PMG Estimation. The Empirical Economics Letters, 14)4(, pp. 1-20. 

Van Bon, N. )2015b(. The Relationship between Public Debt and Inflation in Developing Countries: Empirical Evidence Based 

On Difference Panel GMM. Asian Journal of Empirical Research, 5)9(, pp. 128-142. 

Wallner, P. )2012(. Elections and Inflation-In Search of a Political Business Cycle. Lund University. 

World Bank Grpup. )2014(. World Development Indicators 2014: World Bank Publications. 

Yanamandra, V. )2015(. Exchange Rate Changes And Inflation In India: What Is The Extent Of Exchange Rate Pass-Through 

To Imports? Economic Analysis and Policy, 47)1(, pp. 57-68. 

 
 

 
 1 پيوست

 
 نويسي كرد:صورت زير بازتوان به  ( را مي1است، معادله )         گیري انتظارات در اين مدل به صورت  با توجه به اينکه شکل

    [   (       )]     
     [   (       )]                                                                                     ) 5پ ( 

⁄     توان عبارت  حال مي ⁄       و      دست آورد: هرا ب   
       ⁄       [           ]                                                                                                   ( 2پ ) 

⁄     عبارت  رايشود. حال ب حاصل ميدر متن ( 9، معادله )    بر حسب  (2كردن عبارت )پ با مرتب  توان نوشت: مي   

حال می توان عبارت 
 

Sabade, S. )2014(. Is Money Supply the Cause of Inflation in India? An Alternative Postulate to Understand Inflation.       

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 133)1(, pp. 379-382. 

Snowdon, B., & Vane, H. R. )2005(. Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State. Cheltenham.  

Edward Elgar Publishing. 

Tenorio, A. C., & Jeon, J. S. )2012(. The Effect of Electoral Systems on the Inflation Rate. This Paper Is Prepared For The 

Annual Meeting Of Midwest Political Science Association. 

Van Bon, N. )2015a(. The Effects Of Public Debt on Inflation in Developing Economies of Asia: An Empirical Evidence 

Based On Panel Differenced GMM Regression And PMG Estimation. The Empirical Economics Letters, 14)4(, pp. 1-20. 

Van Bon, N. )2015b(. The Relationship between Public Debt and Inflation in Developing Countries: Empirical Evidence Based 

On Difference Panel GMM. Asian Journal of Empirical Research, 5)9(, pp. 128-142. 

Wallner, P. )2012(. Elections and Inflation-In Search of a Political Business Cycle. Lund University. 

World Bank Grpup. )2014(. World Development Indicators 2014: World Bank Publications. 

Yanamandra, V. )2015(. Exchange Rate Changes And Inflation In India: What Is The Extent Of Exchange Rate Pass-Through 

To Imports? Economic Analysis and Policy, 47)1(, pp. 57-68. 

 
 

 
 1 پيوست

 
 نويسي كرد:صورت زير بازتوان به  ( را مي1است، معادله )         گیري انتظارات در اين مدل به صورت  با توجه به اينکه شکل

    [   (       )]     
     [   (       )]                                                                                     ) 5پ ( 

⁄     توان عبارت  حال مي ⁄       و      دست آورد: هرا ب   
       ⁄       [           ]                                                                                                   ( 2پ ) 

⁄     عبارت  رايشود. حال ب حاصل ميدر متن ( 9، معادله )    بر حسب  (2كردن عبارت )پ با مرتب  توان نوشت: مي   
)پ2(                                               

برای عبارت   ، معادله )6( در متن حاصل می شود. حال  بر حسب  با مرتب کردن عبارت )پ2( 
 می توان نوشت:

Sabade, S. )2014(. Is Money Supply the Cause of Inflation in India? An Alternative Postulate to Understand Inflation.       

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 133)1(, pp. 379-382. 

Snowdon, B., & Vane, H. R. )2005(. Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State. Cheltenham.  

Edward Elgar Publishing. 

Tenorio, A. C., & Jeon, J. S. )2012(. The Effect of Electoral Systems on the Inflation Rate. This Paper Is Prepared For The 

Annual Meeting Of Midwest Political Science Association. 

Van Bon, N. )2015a(. The Effects Of Public Debt on Inflation in Developing Economies of Asia: An Empirical Evidence 

Based On Panel Differenced GMM Regression And PMG Estimation. The Empirical Economics Letters, 14)4(, pp. 1-20. 

Van Bon, N. )2015b(. The Relationship between Public Debt and Inflation in Developing Countries: Empirical Evidence Based 

On Difference Panel GMM. Asian Journal of Empirical Research, 5)9(, pp. 128-142. 

Wallner, P. )2012(. Elections and Inflation-In Search of a Political Business Cycle. Lund University. 

World Bank Grpup. )2014(. World Development Indicators 2014: World Bank Publications. 

Yanamandra, V. )2015(. Exchange Rate Changes And Inflation In India: What Is The Extent Of Exchange Rate Pass-Through 

To Imports? Economic Analysis and Policy, 47)1(, pp. 57-68. 

 
 

 
 1 پيوست

 
 نويسي كرد:صورت زير بازتوان به  ( را مي1است، معادله )         گیري انتظارات در اين مدل به صورت  با توجه به اينکه شکل

    [   (       )]     
     [   (       )]                                                                                     ) 5پ ( 

⁄     توان عبارت  حال مي ⁄       و      دست آورد: هرا ب   
       ⁄       [           ]                                                                                                   ( 2پ ) 

⁄     عبارت  رايشود. حال ب حاصل ميدر متن ( 9، معادله )    بر حسب  (2كردن عبارت )پ با مرتب  توان نوشت: مي   
     ⁄       [           ]  

       [           ] )پ                                                                          
8)  

 آيد. دست مي هب( 9معادله ) ،  بر حسب  كردن آن ( و مرتب9( از معادله )8در معادله )پ     با جايگذاري به جاي 
 
 
 

 2 پيوست

 
 یافته هاي منتخب توسعهدر کشور تورم: متوسط نرخ 1پ نمودار

 2112ساالري در سال  و شاخص مردم 1991 – 2112 طي دوره 
 infographics.economist.comو  المللي پول منبع: صندوق بین

 

0

2

4

6

8

10

روژ
ن

لند 
ه

یکا 
آمر

نادا 
کا

وئد 
س

پن 
ژا

ک   
لژی

ب
رک 

نما
دا

 
ش

تری
ا

سه 
فران

انیا 
سپ

ا
الیا 

ایت
س 
وئی

س
الند 

فن
غال 

پرت
مان 

آل
لند 
وزی

نی
ین 

کرا
او

ین 
انگ

می
 

 یافته کشورهای منتخب توسعه

 2112شاخص مردم ساالری در سال  میانگین نرخ تورم

0
10
20
30
40
50

کیه هند
تر

پال 
ن

 

اگو
 توب

د و
یدا

رین
ت

 

یکا
امائ

ج
اني 

ریت
مو

نام 
وری

س
ش 

الد
بنگ

نیه 
قدو

م
 

اني
آلب

ران 
ای

ین 
انگ

می
 

 توسعه کشورهای منتخب درحال

 2112شاخص مردم ساالری در سال  میانگین نرخ تورم

)پ 3(                     
، معادله 

     ⁄       [           ]  
       [           ] )پ                                                                          

8)  
 آيد. دست مي هب( 9معادله ) ،  بر حسب  كردن آن ( و مرتب9( از معادله )8در معادله )پ     با جايگذاري به جاي 

 
 
 

 2 پيوست

 
 یافته هاي منتخب توسعهدر کشور تورم: متوسط نرخ 1پ نمودار

 2112ساالري در سال  و شاخص مردم 1991 – 2112 طي دوره 
 infographics.economist.comو  المللي پول منبع: صندوق بین

 

0

2

4

6

8

10

روژ
ن

لند 
ه

یکا 
آمر

نادا 
کا

وئد 
س

پن 
ژا

ک   
لژی

ب
رک 

نما
دا

 
ش

تری
ا

سه 
فران

انیا 
سپ

ا
الیا 

ایت
س 
وئی

س
الند 

فن
غال 

پرت
مان 

آل
لند 
وزی

نی
ین 

کرا
او

ین 
انگ

می
 

 یافته کشورهای منتخب توسعه

 2112شاخص مردم ساالری در سال  میانگین نرخ تورم

0
10
20
30
40
50

کیه هند
تر

پال 
ن

 

اگو
 توب

د و
یدا

رین
ت

 

یکا
امائ

ج
اني 

ریت
مو

نام 
وری

س
ش 

الد
بنگ

نیه 
قدو

م
 

اني
آلب

ران 
ای

ین 
انگ

می
 

 توسعه کشورهای منتخب درحال

 2112شاخص مردم ساالری در سال  میانگین نرخ تورم

 در معادله )پ3( از معادله )6( و مرتب کردن آن بر حسب 

     ⁄       [           ]  
       [           ] )پ                                                                          

8)  
 آيد. دست مي هب( 9معادله ) ،  بر حسب  كردن آن ( و مرتب9( از معادله )8در معادله )پ     با جايگذاري به جاي 

 
 
 

 2 پيوست

 
 یافته هاي منتخب توسعهدر کشور تورم: متوسط نرخ 1پ نمودار

 2112ساالري در سال  و شاخص مردم 1991 – 2112 طي دوره 
 infographics.economist.comو  المللي پول منبع: صندوق بین

 

0

2

4

6

8

10

روژ
ن

لند 
ه

یکا 
آمر

نادا 
کا

وئد 
س

پن 
ژا

ک   
لژی

ب
رک 

نما
دا

 
ش

تری
ا

سه 
فران

انیا 
سپ

ا
الیا 

ایت
س 
وئی

س
الند 

فن
غال 

پرت
مان 

آل
لند 
وزی

نی
ین 

کرا
او

ین 
انگ

می
 

 یافته کشورهای منتخب توسعه

 2112شاخص مردم ساالری در سال  میانگین نرخ تورم

0
10
20
30
40
50

کیه هند
تر

پال 
ن

 

اگو
 توب

د و
یدا

رین
ت

 

یکا
امائ

ج
اني 

ریت
مو

نام 
وری

س
ش 

الد
بنگ

نیه 
قدو

م
 

اني
آلب

ران 
ای

ین 
انگ

می
 

 توسعه کشورهای منتخب درحال

 2112شاخص مردم ساالری در سال  میانگین نرخ تورم

با جایگذاری به جای 
)7( به دست می آید.



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
وم

و د
م 

ست
 بي

ال
س

2 
ره

ما
ش

13
96

ن 
ستا

تاب

154

پیوست 2

     ⁄       [           ]  
       [           ] )پ                                                                          

8)  
 آيد. دست مي هب( 9معادله ) ،  بر حسب  كردن آن ( و مرتب9( از معادله )8در معادله )پ     با جايگذاري به جاي 

 
 
 

 2 پيوست

 
 یافته هاي منتخب توسعهدر کشور تورم: متوسط نرخ 1پ نمودار

 2112ساالري در سال  و شاخص مردم 1991 – 2112 طي دوره 
 infographics.economist.comو  المللي پول منبع: صندوق بین

 

0

2

4

6

8

10

روژ
ن

لند 
ه

یکا 
آمر

نادا 
کا

وئد 
س

پن 
ژا

ک   
لژی

ب
رک 

نما
دا

 
ش

تری
ا

سه 
فران

انیا 
سپ

ا
الیا 

ایت
س 
وئی

س
الند 

فن
غال 

پرت
مان 

آل
لند 
وزی

نی
ین 

کرا
او

ین 
انگ

می
 

 یافته کشورهای منتخب توسعه

 2112شاخص مردم ساالری در سال  میانگین نرخ تورم

0
10
20
30
40
50

کیه هند
تر

پال 
ن

 

اگو
 توب

د و
یدا

رین
ت

 

یکا
امائ

ج
اني 

ریت
مو

نام 
وری

س
ش 

الد
بنگ

نیه 
قدو

م
 

اني
آلب

ران 
ای

ین 
انگ

می
 

 توسعه کشورهای منتخب درحال

 2112شاخص مردم ساالری در سال  میانگین نرخ تورم

نمودار پ1: متوسط نرخ تورم در کشورهای منتخب توسعه یافته
 طي دوره 2012 – 1994 و شاخص مردم ساالری در سال 2012

infographics.economist.com منبع: صندوق بین المللی پول و

     ⁄       [           ]  
       [           ] )پ                                                                          

8)  
 آيد. دست مي هب( 9معادله ) ،  بر حسب  كردن آن ( و مرتب9( از معادله )8در معادله )پ     با جايگذاري به جاي 

 
 
 

 2 پيوست

 
 یافته هاي منتخب توسعهدر کشور تورم: متوسط نرخ 1پ نمودار

 2112ساالري در سال  و شاخص مردم 1991 – 2112 طي دوره 
 infographics.economist.comو  المللي پول منبع: صندوق بین

 

0

2

4

6

8

10

روژ
ن

لند 
ه

یکا 
آمر

نادا 
کا

وئد 
س

پن 
ژا

ک   
لژی

ب
رک 

نما
دا

 
ش

تری
ا

سه 
فران

انیا 
سپ

ا
الیا 

ایت
س 
وئی

س
الند 

فن
غال 

پرت
مان 

آل
لند 
وزی

نی
ین 

کرا
او

ین 
انگ

می
 

 یافته کشورهای منتخب توسعه

 2112شاخص مردم ساالری در سال  میانگین نرخ تورم

0
10
20
30
40
50

کیه هند
تر

پال 
ن

 

اگو
 توب

د و
یدا

رین
ت

 

یکا
امائ

ج
اني 

ریت
مو

نام 
وری

س
ش 

الد
بنگ

نیه 
قدو

م
 

اني
آلب

ران 
ای

ین 
انگ

می
 

 توسعه کشورهای منتخب درحال

 2112شاخص مردم ساالری در سال  میانگین نرخ تورم

نمودار پ2: متوسط نرخ تورم در کشورهای منتخب درحال توسعه
 طي دوره 2012 –1994 و شاخص مردم ساالری در سال 2012

infographics.economist.com منبع: صندوق بین المللی پول و



ي...
ها

ور
ش

ر ک
م د

ور
خ ت

 نر
 بر

تي
ابا

تخ
ي ان

ها
خه 

چر
ير 

تاث
ان

گر
 دي

ي و
باد

اه آ
 ش

ضل
الف

ابو

155

جدول پ1: آمار توصیفي متغیرهاي مورد بررسي کشورهاي توسعه یافته
طي دوره 1994-2012

مشاهده�ها انحراف�معيار بيشينه کمينه ميانگين متغيرها
342 18/086 212/07 3/925 97/115 شاخص قیمت خرده فروشی
342 13101/81 67804/5 1123/41 34887/4 مصرف سرانه
342 7181/508 30599/4 549/457 11867/29 واردات سرانه
342 56/087 287/27 0/5 15/069 نسبت نقدینگی به تولید
342 393/324 1835/54 0/05 125/587 نرخ ارز
342 1042/57 67804/5 14353/9 36392/81 تولید ناخالص داخلی سرانه
342 933899/9 4830028 1785/98 699952/1 بدهی سرانه دولت
342 0/279 0/963 0 0/146 سال انتخابات
342 0/937 5 1 3/184 ایدئولوژي دولت
342 0/475 1 0 0/342 ائتالف
342 0/425 1 0 0/236 دولت اقلیت

منبع: یافته های پژوهش

جدول پ2: آمار توصیفي متغیرهاي مورد بررسي کشورهاي درحال توسعه
طي دوره 1994-2012

مشاهده�ها انحراف�
استاندارد بيشينه کمينه ميانگين

209 46/502 316/358 0/985 94/511 سرانه شاخص قیمت خرده فروشی
209 3229/804 15055/57 26/250 3178/222 مصرف سرانه
209 2778/312 34409/08 43/232 1687/655 واردات سرانه
209 876/579 6413/52 0 252/186 نسبت نقدینگی به تولید
209 2127/664 12175/55 0/03 601/097 نرخ ارز
209 3817/219 34409/08 262/25 3438/399 تولید ناخالص داخلی سرانه
209 617449/9 6777059 2/97 118412/5 بدهی سرانه دولت
209 0/240 0/997 0 0/105 سال انتخابات
209 0/871 5 1 3 ایدئولوژي دولت
209 0/356 1 0 0/148 ائتالف
209 0/498 1 0 0/555 دولت اقلیت

منبع: یافته های پژوهش
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جدول پ3: کشورهای مورد مطالعه

کشورهای�توسعه�یافته
سوئدبلژیکنروژ
فنالنددانمارکهلند
پرتغالاتریشآمریکا
آلمانفرانسهکانادا
نیوزیلنداسپانیاسوئد
اوکراینایتالیاژاپن

کشورهای�درحال�توسعه
نپالترکیههند

ترینیداد و توباگوموریتانیجامائیکا
مقدونیهبنگالدشسورینام
ایرانآلبانی
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The Impact of Election Cycles on Inflation in 
Selected Developing and Developed Countries

Abstract        Following the influential Nordhaus (1975) article, investigation 
of the influence of political variables on the macroeconomic ones became an 
interesting subject matter for economic analyses. In this regard, the impact 
of elections on economic variables, which in the economic literature has 
been interpreted as “election cycles”, is one of the most prominent political 
phenomena. Policymakers, aiming for being re-elected in the following 
election, try to behave in particular ways that are favorable to voters. The 
present study attempts to investigate the impact of “electoral cycles” on the 
inflation rate in the selected countries. In view of that, this study examines the 
impact of election cycle’s sub-component (election year index, government 
ideology, minority government, and coalition) on the inflation rate in the 
developed and developing countries for the period 1994- 2012. The results 
of the dynamic panel method estimation show that during the election 
year, policymakers, irrespective of the degree of development of the target 
countries or policymakers’ ideology, try to reduce the inflation rate. 

Keywords:  Election Cycle, Inflation, Political Economy, Government, 
Development. 
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