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چکیده

امروزه مطال ةع بخشهای مختلف اق صت ادی بخصوص با رویکرد سیکلهای تجاری گسترش زیادی پیدا کرده اس تفر .ت ا صتقا ر ا ید    
دولتهای مرکزی و یا ایالتی قبل از برگزاری انتخابات از جمله موضوعاتی است که تحت عنوان سیکلهای تجاری سیاسی مطالعه می

گردد .مطالعه بر رفتار دولتهای محلی و یا شهرداریها نیز از جمله حوزههایی است که از دهه هشتاد آغاز ش نیا فده .تسا هد     
مطالعات بررسی رفتار شهرداریها قبل از انتخابات شورای شهر به منظور اثر گذاری بر چینش آرا می باشد .در این مطالعه به بررسی
و برآورد سیکلهای تجاری سیاسی با موضوع اثر انتخابات بر روی هزینه ای عمرانی شهرداریهای بیس ب ناتسزوخ ناتسا رهش ت ا    
استفاده از الگوی ورپنلپ2رداخته شده است .بودجه شهرداریها و م غت یر دامی انتخابات به عنوان م غت یره و لقتسم یا

ینارمع هنیزه     

له یا
شهرداریها م غت یر وابسته این الگو می باشند .نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نمی کیس دوجو تیعطق اب ناوت للللل للللل
تجاری سیاسی را برای شهرداریها م صت ور بود.

واژگان کلیدی :سیکلهای تجاری سیاسی ،الگوی ور پنل ،شهرداری ،استان خوزستان

( -1نویسنده مسئول) areghbali@yahoo.com
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مقدمه
ماهیت و ذات اقتصاد با بی ثباتیهای مختلف عجین شده است .در دوره ای رونق و اف شیاز

و دیلوت ا شش ش ششششتغال و در

ی رون ار دوکر و ق   
دورهای رکود یا کاهش فعالیتهای اقتصادی را مشاهده می کنیم .نشان میدهند ،ترکیب دورههای ی
سیکلهای تجاری مینامند .اقتصاددانان تا قبل از دههی ،1970عمدتًاًا عوامل اقتصادی را عامل عمدهی این بیثباتیها
میدانستند ،اما بعد از این دوره و با تلد بیش س یاضف هب یرت یاسی نتشاد  ددددد دددددد ،فرضیهههه یا ی  رب ینبم  تتت ت تتتتتأثیر عوامل
له ههای
غیراقتصادی در ایجاد بیثباتیهای اقتصاد مطرح شد .اقتصاددانان سیاسی تالش کردند با ارائهی نظریهی س کی ل ل
تجاری سیاسی به بررسی تأثیر عوامل سیاسی در اقتصاد بپردازند.
شهرداریها به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار در امر توسعهی شهری بهشمار میآین هم شقن و د ممم ممممی در توسعهههی
فضای شهری ایفا میکنند ،به همین علت برنامهریزی دقیق در امر هزینهها و درآمدهای این نهاد بسیار پراهمیت

ب ببه-

نظر میرسد .از طرفی انتخابات به عنوان یک عامل سیاسی ،از عوامل مهم در سطح کشوری و یا منطقه ایی است که
میتواند مسیرتوسعه را مشخص نماید.
در ایران شهرداریها نقش حکومتهای محلی را ایفا می کنند .نقش شهرداریها در توسعه یا توقف رش ششد اقت یداص
شهرها قابل انکار نیست .تأمین نیاز شهروندان ،فراهم کردن خ و یهافر تامد ا سس سسساس ًاًا خاسریز  تت تتته یا ی ک  هه ههه توسط
شهرداریها پایهگذاری میشوند ،همه و همه نهایتًاًا به پویایی اقتصادی شهر منجر میشود .از این رو مس لئ هههدرآمدههها،

هزینهها و تخصیص بهینه بودجه در این نهاد بسیار حائز اهمیت است .به همین علت هرگونه تغییر در برنامهههریزییی-

های شهرداریها باید از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته تا کمتر نی

م نا ععع را در امر عسوت  هه هههی ش  یره بب بببه

همراه داشته باشد .یکی از مواردی که میتواند تأثیر قابل توجهی بر روی بودجه شهرداریه هتشاد ا    باش لئسم د هه هههی
انتخاب رد تسا تا        
ﺪﻧﻮﺷﻲﻣ  .ا ﻦﻳ

   ﺮﺘﺴﺑ ز ﺎﻣ ن در ﻲﻌﻃﺎﻘﻣ

ﻪﻛ ا ﺎﺑﺎﺨﺘﻧ ت ا ﺎﻔﺗ ق ﻲﻣ ا ﺪﺘﻓ  ،ﻲﺧﺮﺑ

ﺘﻣ ﺎﻫﺮﻴﻐ ي ا ﺎﺼﺘﻗ دي ﺎﺑ ﻮﺷ ك ﻫ ﺮﻤ اه

ﺪﻳﺪﭘ ه ،سیکلهای تجاری سیاسی ﺎﻧ م دارد .به نظر می رسد که نامزدهای انتخاباتی با اس سستفاده از امکان ننات

شهرداریها در زمان انتخابات سعی میکنند بر چینش و تعداد آرای رأی دهندگان تأثیر گذاشته و با جل اهنآ رظن ب    
امکان انتخاب مجدد خود را فراهم سازند .هدف این مقاله مطالعه ساختار در بیست شهر استان خوزستاان ط هرود ی
مورد نظر می باشد .این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است .در بخش

ورم مود ر وخ عوضوم تایبدا رب ی اااااا اااااااهیم

داشت و در آن به انواع سیکلهای تجاری ،بخصوص سیکلهای تجاری سیاسی خواهیم پرداخت .بخش سوم این مقاله
به مطالعات گذشته اختصاص دارد و در آن به مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور خواهیم پرداخ رد .ت
بخش چهارم به ارائه مدل می پردازیم و در آن ضمن شرح مدل پایه به تع لع و لید ل شا نآ  ا میهاوخ هر     داش و ت
باالخره بخش آخر مقاله به برآورد و نتایج مقاله اختصاص دارد.
مروری بر ادبیات موضوع
اقتصادهای نوین معمو ًالًال بین دورانی از رونق و رکود در حرکت میباشند .به عبارت دیگررر ،دوران جو ی وو ووود دارد که
اقتصاد در حال بسط و گسترش بوده و متعاقب آن وضعیت رکود و کندی را تجربه مینماید .چنین دورانی از رونق
اقتصادی که متعاقب آن دوران رکود تجربه میگردد ،سیکلهای تجاری می گویند.
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گرجی و اقبالی( )1394در یک تقسیم بندی کلی سیکلهای تجاری سیاسی را به دو گروه متعارف و نامتعاارف طبقه
بندی کرده اند .ادبیات پیرامون سیکلهای متعارف ،طیف گستردهای از آراء و نظریات پیرامون سیکله اجت یا ر  ی

رر رررا

در بر میگیرد .آنها بصورت کلی سیکلهای تجاری متعارف را به شش گروه طبقه بندی نموده اند .گر هو اول را می
توان اقتصاددانان قبل از کینز دانست .طیف گسترده ایی از نظریات را می توان در چنین گروهی جای داد .از نظریات
مربوط به عوامل طبیعی گرفته تا ویکسل ،هایک ،تئوریهای عرضه سیکلی از جمله میچ صتقا ةعومجم و ل اااااااد دان نا
کالسیک-نئوکالسیک را می توان به این گروه مربوط دانست .گروه دوم را کینزینهای سنتی م ناد ی ند  ... ..پای یلصا ة   
کینزینهای سنتی بر محور سیاستهای طرف تقاضا و تقاضای موثر است.گروه سوم که به اقتصاددانان پیرو فری  نمد ووو
یا مکتب شیکاگو اختصاص دارند ،معتقدند که اصو ًالًال اقتصاد ذاتًاًا باثبات است و ریشه بی ثباتی را در اختالالت و بی
ثباتی در رشد پول می دانند .بااینحال آنها معتقدند که در صورتی که اقتصاد در کوتاه مدت نیز دچار بی ثباتتی شودد،
در بلند مدت به ثبات بازگشت خواهند نمود.گروه چهارم اقتصاددانان کالسیکهای جدید شاخه پ سه یلو تت تتتند .آنها
معتقدند که ریشه ایجاد سیکلهای تجاری را باید در سیاستهای پولی جستجو نمود ،اما منظ س اهنآ رو یی یییاس لوپ یاهت یی یی
ی
غیر مترقبه و پیش بینی نشده است .گروه پنجم را کالسیکهای جدید طرفدار سیکلهای تجاری حقیق شت ی کک کککیل می
دهند .این گروه از اقتصاددانان کالسیک معتقدند که آنچه سبب نوسانات و سیکلهای تجاری م  ددرگ ی تت ت تتتتنشهاای
طرف عرضه است نه تقاضا .از اینرو اینان معتقدند که ریشة این تنشها برگرفته از شوکهاای تکنول یژو

اس هک ت   

سبب می گردد که هزینهها کاهش و بهره وری و کارایی افزایش یابد .این گروه از اقت داص د قتعم نانا دددن ماع هک د للل للللین
اقتصادی با رویکرد و رفتار بهینه عمل می نمایند و دچار خطای سیس خالاب .دنوش یمن کیتامت ر گ ه رو ههههه هههههه ششم ار
کینزینهای جدید می نامند .کینزینهای جدید نسلی از اقتصاددانان هستند که در دهه هشتاد به تئوریزه کردن اص صصول
اقتصاد کینزی با یک رویکرد جدید و بر پایه اقتصاد خرد پرداختند و معتقدند که اصطکاک و نواقص در اقت م داص یی یی
ی
تواند به تشدید نوسانات و سیکلهای تجاری منجر شود.
گرجی و اقبالی( )1394در ادامه سیکلهای تجاری نامتعارف را گروهی از سیکلهای تجاری می دانند که عامل سیاسی
سبب بوجود آمدن آنها می شود ،نوساناتی که به سیکلهای تجاری سیاسی معروف می باشند .در بررسی ای یین ن زا عو
سیکلها دو رویکرد کلی وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
رویکرد اول :رویکرد فرصت طلبانه
ته صتقا یا ا ار ید   
اس استدالل در این مدل آن است که سیاستمداران حاکم در زمانهای نزدیک به انتخابات سیاست ت
برمیگزینندکه با ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی موقت شانس آنها را برای انتخاب مجددشان افزایش دهد.
له اجت یا ر  هب ی ر یبلط تصرف شو      
این رویکرد که توسط نوردهاس )1975(1مطرح گردید و در ادبی کیس تا لل لل
معروف است به فرآیندی میپردازد که دولت و یا حزب حاکم سعی میکنند که با دستکاری اقتصاد و تغییرات کوت ها
مدت به فریب و یا ارضاء کوتاه مدت رای دهندگان بپردازن رد دنناوتب ات د

دق هب تاباختنا رت بر اجنیا رد .دنس

دولتها سعی مینمایند با استفاده از سیاستهای انبساطی نظیر سیاس و یلام ت

      

ی ،قب ا زا ل ننتخاب تا
طاسبنا یلوپ یییی یییی
-Nordhous
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عملکرد کوتاه مدت موفقی از خود به نمایش بگذارند .در این شرایط و با فر یوس زا ییالقع تاراظتنا مدع ض

    

مصرفکنندگان و تولید کنندگان ،این سیاستها میتوانند به افزایش فعالیتتته صتقا یا ا مک ید ک نیدب و دنیامن       
ترتیب شانس پیروزی در انتخابات افزایش پیدا کند( .گرجی ،اقبالی ،صص ) 98-103
بطور کلی در این رویکرد فرض میگردد که رای دهندگان حافظه تاریخی کوتاه مدتی دارند و بنابراین رفت خاوا را ررررر
دوره دولتها تاثیر بیشتری نسبت به رفتار گذشته آنها در تصمیمگیری رایدهندگان دارند .بعبارت دیگر ب شذگ ا تت تتت
زمان تصمیمات اقتصادی گذشته دولت از مدل تصمیمگیری رای دهندگان حذف و یا کم رنگ میش لباقم رد و دو   
تصمیمات اقتصادی حال دولت متغیر اصلی در مدل تصمیم گیری رای دهندگان میگردد.
رویکرد دوم :رویکرد پارتیزانی
داگالس هيبس اولين كسي است كه در چارچوب ديدگاه قديمي کین ه هک درک لالدتسا هنوگنیا ز ییییی ییییییچگون عت ه اا ااادل
خاصی در بازار کار وجود نداشته و باور بر این بود که تورم ثابت با میزان اشتغال همبستگي دارد .در اين ميان هرچه
نرخ اشتغال باالتر باشد ،نرخ تورم هم بيشتر است .در زبان و ادبیات سياسي آن زمان هميشه بين اشتغال و تورم كي
ته يا
ته  تبسن ارگپچ يا به لود تتتتت تتتتت
تعادل وجود داشت و منحني بلند مدت فيليپس عمودي نب لود نياربانب .دو تتت تتت
راستگرا مترادف با تورم دائمي و اشتغال بودند . .زیر بنای این نظریه تعصب حزبی است که مرز بندیهای اح باز
و گروههای سیاسی را بر اساس مانیفیستهای مختلف حزبی مشخص میس  ساسا نیا رب .دزا رای اگدنهد ن ب  ررررر رررررررر
یتوان وصب د رت   
مبنای اهداف و برنامههای اقتصادی به کاندیداهای مورد نظر خود رای میدهند .این برنامهها هم می ی
برنامههای مشخص و مدونی باشد و هم میتواند بصورت اهدافی نانوشته و تا حدودی مشخص باشد .هیبس معتقد
ته یا
است که سیاستمداران رفتار فرصت طلبانه ندارند ،بلکه آنها بر اساس ترجیحات ای یسم کیژولود ر وو ووو سیاست ت
ته یا
اقتصادی خود را ترسیم و دنبال مینمایند .اصو ًالًال دولتهای راست بطور معمول بدنبال اعمال ح  لقاد سسسیاست ت
انبساطی نسبت به دولتهای چپ هستند .در مدل هیبس متغیر محوری ،عملکر غتشا هکلب تسین دیلوت و د ا للللل لللللل به
عنوان متغیر اصلی فرش شده است .در این مدل ،دولتهاي چپگرا در مقايسه با دولتهاي راستگرا اشتغال ب و الا
نرخ تورم باال را انتخاب ميكنند .رویکرد بخشی از اقتصاد كالن جديد همبستگي تورم و اشتغال را نم ييي پ رگا .دريذ   
تع يي نكنندگان حقوق و دستمزد انتظارات منطقي داشته باشند ،با فرض اينكه دولتها و منتقدان آنها از اين امر آ  گگ گگگاه
ته يا
تگر يس لابندب ا اا اااست ت
باشند ،نميتوان انتظار داشته باش مي كه دولتهاي چپگرا در مقايسه با دولته سار يا تت تت
توسعه و تورم باشند .اما شواهد حكايت از آن دارد كه چنين تأثيري قابل مشاهده است( .گرجی ،اقبالی)121-123 ،
پیشینه تحقیق
در خصوص سیکلهای تجاری سیاسی از دهه هفتاد تاکنون مطالع جو یرایسب تا و راد د د هک  در جنیا  ا یم یعس     

   

گرددکه به برخی از مطالعات اخیر آن اشاره شود .فریزر ( )2012با استفاده از دادهه اک روشک ینامز یرس یا نننن ن ننننننادا،
رابطه بین زمان چرخههای انتخابات و رشد حجم پول در جامعه را مورد ارزیابی قرار داده است .نت یسررب نیا جیا    
نشان میدهد همبستگی قوی بین زمان برگزاری انتخابات و رشد حجم پول در جامعه وجود دارد .او همچنین اش هرا
میکند لیبرالها (چپگراها) بیشاز دو حزب محافظه کار (میانهرو ) و دموکرات (راستگرا) حجم نامز رد ار لوپ    
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انتخابات افزایش میدهند .درازن و اسالوا( )2010بر اساس دادههای شهرداریه وشک یا ر یط ایبملک  ینامز هرود      
یکننددد ،آیا
 1984-2000ابتدا به تحلیل رابطهی انگیزههای انتخاباتی و افزایش هزینهها میپردازند ،سپس بررس م ی یی یی
تغییر در هزینهی بخشهای مختلف اقتصادی بر رأی افراد جامعه تأث اشن جیاتن؟ریخ ای دراد ری ن هد  ندهه ههه ههههههی اهمیت
   

انگیزههای انتخاباتی در افزایش هزینههای شهرداریها و تغییر تخصیص بودجهی ای رب نینچمه .تسا نامزاس ن

اساس نتایج این تخمین بیان میدارند ،افزایش هزینهه یامرس یا هه هههگ خب رد یراذ ششششش ه  داصتقا فلتخم یا از :لیبق     
یگ راذ دد ،در حالیک شیازفا ه
آموزش ،بهداشت ،امنیت و تأمین اجتماعی ب  رب تدش ه ر رفا یأ ا ج د ا م ریثأت هعم یی ی یییی ییییییی
هزینههای جاری تأثیر قابل توجهی بر رأی افراد جامعه ندارد .نهایتًاًا نتایج مطالعه حاکی از آن است ک رادمتسایس ه ا نن ننن
(شهرداران) برای کسب آرا بیشتر ،جلب رضایت افراد جامعه اثبات صالحیتشان برای انتخاب مجدد و متقاع ندرک د   
یکنند ..پوترافکههه
رأی دهندگان قبل از هر دوره انتخابات اقدام به افزایش هزینهها در بخشهای مختل صتقا ف ا م د ییی ییی
( )2010به بررسی ایدئولوژی دولتها و انگیزههای انتخاباتی بر رشد هزینههای بهداشت میپر اب هعلاطم نیا .دزاد    
استفاده از دادههای  18کشور عضو سازمان همک  یداصتقا هعسوت و یرا ((( (((( )OECDط ینامز هرود ی    1971-2004
انجام شده است .نتایج بیانگر آن است که مقامات ح اد هنابلط تصرف یراتفر مکاح بز ر نوگ هب دن هه ه ههههه هههههههههای ک رد ه
سالهای انتخابات برای انتخاب مجدد خود و کسب آرای بیشتر بودجه را تغییر داده و هزینهه ومع تشادهب یا م ییی ییی
ی
در این دوره تحت تأثیر ایدئولوژی دولتها در سالهای انتخابات در اموری غیر از امور تخصیص داده شدهه ،هزینه
شده است .بودجه مشخص میشود .به عنوان مثال به دولتهای بازار محور در طی دورههای انتخابات رفتار مداخله
گرایانه در بخش بهداشت دارند .آبرامز و بوتکویز( )2010تأثیر انتخابات مجلس آمریکا بر سیاستهای پ تلود یلو   
طی دوره  1964-72بررسی میکنند .نتایج این تحقیق نشان میدهد در سالهای نزدیک به انتخابات مجلسسس ،دولت
ط پ ارجا ار یلو   
ته اسبنا یا طط طط
برای کسب رأی بیشتر حزب خود و بدست آوردن کرسی بیشتری در مجل سایس س تت تت
میکند .به گونه ای که نرخ رشد حجم پول در سالهای انتخابات مجلس حدود  1/5درص اس زا د لل لللهاای قب نآ زا ل
بیشتر است .سردا و ورگارا( )2007در مطالعه خود به این مسئله می پردازد که آی رای تخادرپ ا ان ههه ههههه رد یتلود یا   
سالهای انتخابات به انتخاب مجدد دولت حاکم کمک میکند؟ این مطالعه با اس داد زا هدافت ههه یا

 13ناحی لماش( ه   

 229شهرستان) کشور شیلی طی دوره زمانی  1989-99انجام شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد دولت ح مکا
در سالهای انتخابات با پرداخت یارانه به بخشهای مختلف اقت اک و بسک :هلمج زا داص رر ررررررر ،آم زو ششش ،بهداش و ت
درمان و تأمین اجتماعی تأثیر چشمگیری بر نتیجه انتخابات دارد ،به گونهای که بر ب یارآ دصرد کی یا ی زاین رتش      
است افرادی که یارانه دریافت میکنند  0/7درصد اف شیاز

دنبای  ... ..برن  نزرد و رد ( ( )2005در فهرس تسگ ت رد هه هههای از

کشورها دریافتهاند که کسری بودجه در سه سالهی اخیر شانس انتخاب دوب را ه هی ی  یرادمتسایس یدصتم ک را رد   
کشورهای توسعه یافته و دموکراسیهای تأسیس شده کاهش میدهد .خم ینا (( )2004ب رب ه ر رب تاباختنا رثا یس
سیاستهای عمومی در  107ایالت هند طی دوره  1960-92پرداخته اس م ریثأت رگنایب هعلاطم نیا جیاتن .ت ث تب

   
     

سالهای انتخابات در انبساط سیاستهای عمومی از قبی نیزه شیازفا ل ههه ههههه امرد و تشادهب شخب یا نننن ننننن ،اف شیاز
خدمات تأمین اجتماعی و افزایش استخدام است .شی و اسونسون( )2002دادههای ت یولبا ی  91کش هرود یط ار رو   
 1995-75مورد بررسی قرار دادند .آنها در این مطالعه به این نتیجه رسیدهاند که در یک

ی ،مازاده یا
س تاباختنا لا یی یی
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بودجهای دولت به طور معنیدار در هریک از کشورهای گروه در حال توسعه سقوط میکند .در هر حال ،هم دشر   
یداری
که نعم روطب نیمخت یا یییی یییی
مخارج دولتی و هم سقوط درآمدهای دولتی در سرتاسر مجموعه دادهه ینکت و ا کک کک
متفاوت است .در این مطالعه اثرات اقتصادی برای کل نمونه در حال کلی معن و هدوب راد ی اشن جیاتن ن هد  ن نآ هد      
است که بطور متوسط در سالهای انتخاباتی مازاد بودجه نزدیک یک درص تسا هتفای شهاک د  ..... ....گن  سلاز ( ()2002
فهاای مخ جرا
یافتههای بسیار مشابهی نسبت به مکزیک گزارش کرده است ،کسی که دیگر ردیف ف

 نوچمه ن و لق

انتقاالت رایج پیش از انتخابات کاهش مییابد .بهطرز شگفت آوری این قراعد و همچنین داللتهای بالقوهی آنها بر
تئوری سیکلهای بودجهی سیاسی واقع شدهاند .پرسن تابلینی( )2002در یک نمونه از  60کشور با س یسایس راتخا   
خه یا
یدار ب رن شهاک نی خخخ خخخ
دموکراتیک وره  1960-98به این نتیجه دست یافتند که علیرغم عدم وجود رابط نعم ه یی یی
مالیاتی و سالهای انتخابات بودهاند .نتایج چنین مطالعاتی حاکی از آن است که سیکلهای مالی سیاس یدپ کی ی ده    
شایع و گسترده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته است و در اکثر کش یدپ نیا اهرو د دوجو ه     
داشته و تنها نوع ظهور آن شدت و ضعف آن در کش تسا توافتم فلتخم یاهرو  ..... ....نیب  یزنکم و نو

(( ((( )2001در

جستجوی مدرکی نسبت به وجود سیکل بودجهی سیاسی در ایاالت کانادایی هستند و هیچ مدرکی نسبت ب دوجو ه   
ینامن  دوجو د د هک درا    
سیکلی از مخارج متراکم نیافتهاند اما دریافتهاند که سیکلی در آنچه که آنها مخارج مشهود می ی
اکثرًاًا مخارج سرمایه گذاریهایی نظیر ساخت جادهها و بناها است.
بلوک( )2000مطالعهایی مقطعی از  44کشور در جنوب آفریقا انجام داد .نتایجی که از این تحقیق بدس سست آم ناشن د   
داد که سیکل تجاری سیاسی در هر دو نوع سیاست پولی و سیاست م  رد یلا اای وشک ن ر تسا دوهشم اه  ..... ....آلسیننا،
پروتی و تاوارس ( )1998دریافتهاند که در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( )OECDهیچ مدرکی دال ب ببر نتیجه
انتخاباتی سیستماتیک و یا محبوبیت دولتهایی که سیاست جلوگیری از کسری بودجهی چشمگیر وضع  یم کک کککنند
وجود ندارد .اسچاک نکت( )1992در یک مطالعه وسیع ،سیکلهای تجاری سیاسی  35کشور در حال توسعه را طی
دوره  1970-92مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است .در این مطالعه ،ایشان استدالل کرده است که شر طیا
و موقعیت دستکاری سیاستهای کالن اقتصادی در کشورهای در حال توس تفای هعسوت یاهروشک هب تبسن هع هههههه ههههههه
بیشتر بوده و این امر بیشتر به دلیل ساختار و شرایط اقتصادی -سیاسی و اجتماعی حاکم بر این کشورها میباشد .در
واقع استدالل اصلی ،عمدتًاًا بر این است که در این گونه کشورها شرایط بازرسیه و یگدیسر و ا

قرب ر ااا ااااری تعادلها

ضعیفتر بوده و مقامات و حاکمان حکومتی قدرت و تسلط بیشتری روی سیاستهای پولی و م د .دنراد یلا رر ررر این
مطالعه پیشنهاد شده است که در کشورهای در حال توسعه ،سیاستهای مخارجی از قبیل توزیع مج اک ینا الالاله ای و ا   
دادن کمک هزینه برای خرید کاالها و یا ایجاد اش مانرب قیرط زا لاغت ههه ههههری ومع یاهالاک یز م امتحا ی الالالال الالالالال مفی ا رتد ززز
تخفیفهای مالیاتی برای اثرگذاری بر رفتار رأی دهندگان میباش  هطبار کی دوخ هعلاطم رد ناشیا .د مممممم مممممممعن راد ی
روشنی از سیکلهای سیاسی و سیکلهای مالی سیاسی بدست آورده است.
در ايران نیز مطالعات متعددی پیرامون موضوع سیکلهای تجاری سیاسی صورت گرفته است .بطور مث غصا لا ر  روپ وو ووو
نصرالهی( )1384نشان داده اندکه در سالهای پیش از انتخابات در ایران ،سهم کسری بودجه در تولید ناخالص داخلی
به شکل معنی داری افزایش پیدا کرده است در حالیکه پورکاظمی و همکاران( )1386معتقدند که دولتها (ک ره ه   
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چهار سال یکبار انتخاب می شوند) در راستای کنترل نرخ بیکاری در دوسال اول سیاستهای انبساطی اتخاذ م نک ی ند   
که در نتیجه این سیاستها نرخ تورم افزایش می یابد اما برای انتخاب مجدد در دورة بعد(دو س یاهتسایس )مود هلا   
انقباظی درپیش می گیرند.مزینی( )1385سعی در بررسی سیکلهای تجاری سیاسی با توجه ب اتفر ه ر راد زرا خرن  د و 
نتایج مطالعه وی حکایت از آن دارد که این نظریه در ایران با تاکید بر متغیر نرخ ارز تائید نمی گردد و یدابآ هاش .
همکاران( )1391نیز به مطالعه هزینههای بهداشت عمومی و سیکلهای تج د هعلاطم.دنا هتخادرپ یتاباختنا یرا ر ود 

  

گروه کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته صورت گرفته است .نتایج نشان دهنده وجود چرخههههاای انتخاب رد یتا
هر دو دسته کشورها می باشد .بعبارت دیگر در این کشورها قبل از برگزاری انتخابات هزینههای بهداشت عمومی به
امید کسب بیشتری از رای مردم افزایش یافته است .دادههای بکار گرفته شده مرب هلاس هب طو ای      1994-2010می
باشدکه از دو روش پنل دیتا ایستا(اثرات تصادفی)و پن لدم نیمخت یارب ایوپ ل

و یجرگ .تسا هدش هدافتسا

اقبالی( )1390در قالب یک مدل تئوریک به نوع و ساختار اثر گذاری بی ثباتیهای سیاسی بر ناسون  ا و ت

     
یاهلکیس    

تجاری پرداخته اند .آنها با استفاده از ویژگیهای یک اقتصاد رانتی معتقدند که توزیع ران م یددعتم یاهلاناک زا ت ی    
تواند به بی ثباتیهای سیاسی منجر و آنها نیز نوسانات اقتصادی را تشدید می نماین ندقتعم ناگدنسیون .د د هک 
ثباتیهای یاد شده می تواند با درجات مختلفی ظه و دنک رو

یب

   

راجت یاهلکیس رد دیاب ار اهنآ زورب ی تاناسون و         

اقتصادی دید .آنها معتقدند که در حالیکه در ادبیات سیکلهای تجاری سیاسی دولته کی لاسراهچ ره ا راب

برای      

بدست گرفتن مجدد قدرت به اعمال سیاستهای پولی و مالی انبساطی می پرداختند ،دولتهای رانتیر هر ساله از طریق
تزریق درآمدهای بخش رانتی و اعمال سیاستهای پولی و مالی انبساطی عم ًالًال سبب س یراجت یاهلکیس  یاسی یم 

   

ت-ملت
شوند .کمیجانی و همکاران( )1393معتقدند که استقالل دولتهای رانتیر از درآمدهای مالیاتی به ج یاد ی لود  تت تت
منجر گردیده که از طریق کانالهایی به بی ثباتی سیاسی ختم می گردد .آنها سعی داشته اند در قالب یک مدل SVAR

به نقش بی ثباتیهای سیاسی در نوسانات و سیکلهای تجاری بپردازند .نتایج آنها نشان م یب یاهریغتم هک دهد ی

   

ثباتی در سالهای ابتدایی تقریبًاًا  40درصد بوده اما به مرور کاهش یافته و به حدود  26درصد می رسد .ش لیدعت لک   
یافته مدل ارائه شده از سوی نویسندگان نشان میدهد که سهم شوک بی ثب  یتا سسسیاس ودح زا ی د     20درص یکدنا د   
کاهش یافته و حدود  3سال در همین سطح مانده و س هب دعب یاهلاس رد سپ دودح        9درص .دبای یم لیلقت د     
حاتمی( )1389با مروری بر اهمیت نقش متغیرهای سیاسی بر فضای اقتصادی به تشریح آنها م یعس یو .دزادرپ ی    
دارد که نشان دهد که او ًالًال عوامل سیاسی بر اساس چه سازوکارهایی بر فضای سیاس راذگ یم رثا ی دددد ددددد ،ثانی ًاًا حرط    
سیکلهای تجاری سیاسی به نوعی بازگشت سیاست به اقتصاد بوده و نقص اصول نئوکالس و تسا یکی

یناث ًاًا دیکات      

مجددی بر مطالعات میان رشته ایی است .مهرگان وعزتي) (1384به بررسي اثر متغيرهاي اقتصادي بر مشاركت مردممم
در انتخابات ايران پرداخته و مشاهده كردند تورم بر ميزان مشاركت مردم اثر منفي داشته است و افزا شي

درآمد سرانه

باعث تشويق افراد جهت حضور در انتخابات شده است .نتایج ایشان نشان داد که با افزایش یک درصد نر وت خ ر مم ممم،
نرخ مشارکت مردم استان در انتخابات به مقدار 1/22درصد کاهش مییابد .در مقایسه ب وآرب یاهریغتم ریاس ا ر ید     
مدل ،نقش و اهمیت اثرگذاری تورم بر میزان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر بوده اس ب یراکیب ریغتم ریثأت .ت ر
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مشارکت در انتخابات نیز نشان میدهد که به ازای یک درصد افزایش در نرخ بیکاری اس ات ننن ،نر اشم خ ر مدرم تک    
استان در انتخابات به مقدار  0/7درصد کاهش می یابد.
معرفی مدل پیشنهادی و آزمونهای مربوطه
مدل ارائه شده در این مقاله با الهام از مقاله درازن و اسالوا( )2010بر اساس دادههای شهرداریه وشک یا ر ایبملک     
طی دوره زمانی  1984-2000می باشد که در بخش پیشینه تحقیق به آن اشاره گردید .متاسفانه بدلیل ع هب هجوت مد    
دادههای درآمدی و هزینههای موجود در شهرداریها در ایران با مشکل نب و تاعالطا دو

 اهنآ تیفافش مممم مممممواج یم ه   

ی ،س مه
باشیم .بر این اساس ساختار مدل پیشنهادی شامل سه متغیر هزینههای عمران هش ی ر راد یی یی

بودجه دول للت به

شهرداریها و متغیر دامی انتخابات می باشد .در این مدل اثرانتخابات روی هزینههای شهرداریها بههه ص د ریز ترو رر ررر
نظر گرفته شده است:
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝐶𝐶𝐶𝐶=𝑏𝑏0+𝑏𝑏1𝐵𝐵𝐵𝐵+𝑏𝑏2𝐷𝐷𝐷𝐷 +

-CBهزینههای عمرانی شهرداریهای استان خوزستان
 -BGسهم بودجه دولت به شهرداریهای استان خوزستان
-DMمتغیر مجازی (سالهای که انتخابات درآن صورت گرفته)
)4-1آزمون ریشه واحد پانل برای مانایی متغیرهای مدل مورد بررسی
شرط الزم برای تخمین صحیح ،مانا بودن متغیرها است .جهت بررسی مانایی یا نامانایی متغیرها از آزمونهای ی
ی ر ی شه
واحد پانل استفاده میشود .نتایج حاصل از انجام این آزمونها برای تمام متغیرهای مدل در ج لود ( ( )1-4نش  نا دداده
شده است آزمونهای لین ،لوین و چو( ،)LLCایم ،پسر نیش و نا (( ((( ،)IPSفیشررر ( PP-Fisher ،)ADFاس هدش هدافت   
است.
جدول  -1-4نتایج حاصل از بررسی مانایی متغیرهای تحقیق
مت غی ر

آزمون لین ،لوین و چو()LLC

آزمون ایم ،پسران و شین()IPS

آماره

احتمال

CB

-4.74284

/000

-1.15600

BG

-2.68535

0.0036

-1.23145

آزمون فیشر ()ADF

آزمون فیشر ()PP Hadry

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

0.1238

39.5796

0.2349

48.2622

0.0535

0.1091

45.6551

0.0874

39.5945

0.2344

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که در جدول باال مالحظه می شود متغیرهای هزینه شهرداری )CB( ،و بودجه ش یرادره

( )BGبر ااس سا

آزمونهای PP-Fisher ،LLCو با یک بار تفاضل گیری مانا میشوند.

 آزمون هم انباشتگی پانلبا توجه به اینکه متغیرها ،GDPبا یک بار تفاضا گیری مانا شدو بقیه متغیرهادر سطح هستند باید آزمون هم انباش یگت
پانل بررسی شود.آزمون هم انباشتگی به هنگ اد زا هدافتسا ما د هه هههه ومع ییولبات یا م ًاًا هب  شور

یپ ش نوردپ یداهن یییییی یییییی
ی

1

( )1999انجام میشود.
فروض انجام آزمون هم انباشتگی دادههای ترکیبی به صورت زیر میباشد:
به عبارت دیگر

H 0 : γ i = 1

 H1 : γ i < 1
1999

.Pedroni,

1

بررسی سیکلهای تجاری سیاسی در شهرداریها91 ...

H 0 :

H 1 :

عدم وجود هم انباشتگی در تمام مقاطع
وجود هم انباشتگی

نتایج آزمون هم انباشتگی در جدول  2-4آورده شده است .همانطور که در جدول ( )2-4مالحظه می شود ،براس سا
آزمونه یا

 PP- Panel Statisticو( Panel ADF– Statisticآم را هههاای درون ُبُبع و )ید  Group PP – Statisticو

( Group ADF – Statisticآمارة بین بعدی) هم انباشتگی یا وجود رابط ةةة تع اهریغتم نیب تدم دنلب یلدا ی لدم 

    

پذیرفته میشود.
جدول  -2-4آزمون هم انباشتگی پانل
روش آزمون

آماره آزمون

احتمال

Panel V–Statistic
Panel rho–Statistic
Panel PP–Statistic
Panel ADF–Statistic
Group rho–Statistic
Group PP–Statistic
Group ADF-Statistic

-1.187056
1.775744
-6.116475
-2.131836
4.233584
-3.352815
-2.363166

0.8824
0.9621
0.0000
0.0165
1.0000
0.0004
0.0091

منبع :یافتههای تحقیق

 آزمون چاو یا ( Fآزمون برابری عرض از مبدأها)آزمون چاو برای بکارگیری مدل تلفیق شده در برابر مدل اثرات ثابت انجام میشود.
و برای این منظور آمارة  Fرا از مدل تخمین زده شده با توجه به فرضیات زیر بدست میآوریم:

H 0 : α1 = α 2 = ... = α n = α

H1 : α1 ≠ α 2 ≠ ...α n ≠ α
همانطور که مالحظه می شود آمارة  Fبا استفاده از آزمون چاو بر اث تارثا( دیقم ریغ نویسرگر یا ببببب ب بببببببت) و مقید
(حداقل مربعات معمولی) در جدول  3-4نشان داده شده است:
جدول  -3-4آزمون چاو یا F
احتمال

درجه آزادی

آماره محاسباتی

اثر آزمون چاو

0.0000

)(16,83

8.426590

مقطع عرضی F

منبع :یافتههای تحقیق

از آنجا يي كه آماره  Fبا درجه آزادي  16و  83در سطح احتمال باالي  99درصد از لح امآ ظا ر نعم ي ييييييي داری استتت،
فرضيه  H 0رد شده و اثرات ثابت پذيرفته مي شود و بايد عرض از مبدأهاي مختلفي را در برآورد لحاظ نمود.
 آزمون بریوش پاگان (انتخاب بین مدل اثرات ثابت و تصادفی)در این مرحله باید مشخص کنیم مدل در قالب کدام یک از مدله رثا و تباث تارثا یا ا ااا ااااات ت لباق یفداص    بی و نا
بررسی است .نتایج آزمون بریوش پاگان در جدول  4-4نشان داده شده است.
جدول  -4-4آزمون بریوش پاگان
احتمال

درجه آزادی

آماره كاي دو

0.10

3

892.83

منبع :یافتههای تحقیق
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نتایج بیان شده در جدول باال() 4-4نشان می دهد که فرضیه  H0مبنی بر تصادفی بودن مدللل ،در س نانیمطا حط    90
درصد رد میشود .پس در نتیجه بهترین نوع برآورد ،روش اثرات ثابت است.با توجه به این که مدل اثرات ثاب هب ت   
عنوان بهترین مدل انتخاب شده است بنابراین تفاوت شهرها که به وسیله عرض از مبدأهای به دست آمده نش داد نا ه ه
میشود در جدول  5-4آمده است .تفاوت عرض از مبدأ در مقاطع مختلف نشان دهنده اثر گذاری سایر عوامل تأث ری
گذار به غیر از متغیرهای توضیحی تعریف شده در مدل (مث ًالًالمانند هزینههای جاری شهرداریهاو )...میباشد.
جدول  -5-4عرض از مبدأ
ع رض ا ز م ب د أ

شهرستانها

-2.15E+09
-4.68E+09
4.38E+08
3.29E+09
1.35E+09
1.40E+09
-2.86E+08
-1.02E+10
1.79E+09
3.92E+09
-8.31E+09
-5.35E+09
5.81E+09
-9.95E+09
1.12E+09
6.46E+09
1.54E+10

A1--C
A2--C
A3--C
A4--C
A5--C
A6--C
A7--C
A8--C
A9--C
A10--C
A11--C
A12--C
A13--C
A14--C
A15--C
A16--C
A17--C

برآورد مدل
در این مطالعه به بررسی اثرات ناشی از تکانههای انتخاباتی برهزینههای شهرداری ازروش خودبازگشت برداری پانل
1دومتغیره ( )PVARاستفاده می شود .در روش دادههای تلفیقی ایستا پس از انجام آزمون هاس تارثا باختنا و نم    
ثابت اقدام به برآورد ضرایب مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی ( )EGLSمیش جیاتن .دو   
حاصل از برآورد مدل روش اثرات ثابت در جدول  6-4نشان داده شده است.
جدول -6-4نتایج برآورد مدل
متغیر وابسته): (CB
احتمال

آماره t

خطای انحراف معیار

ضریب

متغیرها

0.0000

-13.83819

2.58E+08

-3.57E+09

مقدار ثابت( )C

0.0000
0.0297
آماره دوربین واتسن

173.4438
2.211558

0.003276
1.80E+08
1.95

0.568231
3.98E+08

BG
DM

R2
 R2تعدیل شده
آماره F
احتمال آماره F

0/99
0/99
1546/657
()0/00

نتایججدول ( )4-6مشاهدهمیگردد براساس معیارهای اعتبار سنجی مدل ،نتایج معادله مورد استفاده برارزش مناس یب
را نشان میدهد واز قدرت توضیح دهندگی مطلوبی برخودار است که این امر را میت رامآ هظحالم اب ناو هههه ههههههاای R
Panel Vector Autoregression 1
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یدار ب یلک ندو   
یکن نعم هک د ییی ییی
ص می ی
و R2تعدیل شده مورد تایید قرار داد .عالوه بر این معنی داری آماره  Fمشخص ص
ی-
ضرایب رگرسیونها است و با توجه به آمارههای  D.wفرض عدم خود همبستگی در اجزای خط م دییأت لباق ا یییی یییی
باشد.
-توابع عکس العمل آنی

1

توابع عکس العمل آنی( )IRFSمانند تجزیه واریانس یک نمایش میانگین متحرک ازالگوی VARیاVECMمی باشددد.
توابع عکس العمل آنی ،رفتار پویایی متغیرهای الگورا به هنگام ضربه واحد به هریک از متغیرها در طول زمان نش نا
می دهند .این تکانهها به اندازه ی یک انحراف معیار انتخاب می شوند ،لذا به آنه کتای هبرض کی ا ا اا اااان نیوگ ه دد ددد.مب اد
مختصات یانقطه ی شروع حرکت متغیرپاسخ ،مقادیر مربوط به وضعیت پایدار دستگاه (بدون حضور تکانه) است .با
استفاده از توابع عکس العمل آنی ،پاسخ پویایی دستگاه به تکان یوس زا هدش لامعا دحاو ه هر کی

زا    

   متغیره یا

دستگاه ،مشخص می گردد.
 -تحلیل توابع عکس العمل آني

esponse to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

f CB to CB

Response of CB to DM
5E+10
4E+10
3E+10
2E+10
1E+10
0E+00

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-1E+10

10

8

9

Response of DM to DM

7

6

f DM to CB

اثرات انتخابات به روی هزینههای عمرانی

.6

.4ل یعنی در س مود لا
در بررسی تاثیر متغیر وابسته هزینه عمرانی بر روی انتخابات مشاهده میشود که در وقفه او

این

.2رات مشاهده نم .ددرگ ی   
تاثیر مثبت بوده و باعث افزایش ناگهانی شده است ولی در وقفه دوم یعنی در سال  6این اث
تلاح تاریثا   
با توجه به نمودار پیش رو و نتایج حاصل از محاسبات بنظر نمی رسد بتوان برای این ت
.0

س سسیکلی را در

-.2یمها و مشکالت موج دو
نظر گرفت.بررسی تحوالت سیاسی در این سالها نشان می دهد که در سال  86با وجود تحر
برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت وضعیت سیاسی نسبت به سال  90که اوج سیاست تحریم که سال  89شر عو
10

9

8

7

6

5

4

3

شده بود ،در حالت ثبات و جامعه آرامشی بیشتری را با خود به همراه داشت.

2

1

-.4

10

8

9

Impulse Response Function

1

7

6
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se to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

o CB

Response of CB to BG
5E+10
4E+10
3E+10
2E+10
1E+10
0E+00

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-1E+10

10

9

Response of BG to BG

8

o CB

اثرات هزینهی عمرانی به روی بودجه

8E+10

در نمودار فوق شاهد اثرات هزینهی عمرانی بر روی بودجه هستیم .همان طور که در نمودار مش ارثا دوشیم هدها تتت تتت
ت
6E+10

شوک در وقفه اول یعنی سال دوم مثبت بوده و باعث افزایش ناگهانی شده اما در سالهای بعد شیب نمودار بت رد ییج
4E+10

ت هزینهههه یا
مالیم و رو به کاهش رفته و در وقفه دوم مورد نظر یعنی سال ششم با تقریب میتوان گفت ک اریثات ه تت تت
2E+10

عمرانی به روی بودجه نزدیک به صفر می باشد .نگاهی به وضعیت ایران در سال  86نشان می دهد که اقتصاد ایر نا
 0E+00اا ااارز و ک شها
ت ب  خرن رازا
در این سال وضعیتی آرام و با ثبات را طی کرده است که از ای هب ناوتیم دراوم ن ابث تتتتت تتتتت
     -2E+10در س حط
داهن نیا شیازفا و ت ه
ت م ثب
ت دارای4تحوال
ی دیگر ب6ازار نف
10ولت اش9اره کرد8از طرف
هزینههای مصرفی د
1
2
3
5
7

10

جهانی و در نتیجه افزایش بهای نفت ایران باعث افزایش درآمدها شد .تورم در این سال نس اس هب تب للل لللل قب آ زا ل ننن
طبق آمار بانک مرکزی حدود  54.9درصد افزایش نسبت به سال قبل از خ نعی .تسا هتشاد دو ی زا 

    11.9ب ببه 18.4

رسید .تحوالت اقصادی سال  90تا حد زیادی تحت تاثیر سال قبل از خود  89بود ،اجرای طرح هدفمندی یارانههههاا
در این سال و نشان تاثیرات اولیه این طرح در س  دون لا د  یادتبا ر ای لاس ن

7

یتبثم تاریثات

مهب ار رر ررررر رررررررررراه داش و ت

میتوانست نوید سال موفقی باشد ولی در ادامه این سال بدلیل نداشتن برنامههای منسجم و هدفمند باعث نایدار بودن
عملکرد این طرح در ادامه روند اجرای آن شد و این طرح با نتیج قابل قبولی همراه نشد .همچنین در این سال شاهد
نوسانات شدید بازار ارز بودیم که طبق اظهارات بانک مرکزی یکی از تاثیرگذارتین عوامل بر قیمتهاا در در اقت داص
ایران است که با نگاهی به نرخ تورم در این سال مشاهده می کنیم که نرخ تورم در سال  89از  12.4به  21.5در سال
 90رسید که افزایش  73.3درصدی را نسبت به سال قبل از خود نشان می ده  اب .د ا صوا نی ا ت ف اث ییییی ییییییرات هزینهههی
عمرانی بر روی بودجه نیز حالت سیکلی به خود نمیگیرد.
 تحلیل تجزیه واریانسروش تجزیه واریانس ،خطای پیش بینی قدرت نسبی زنجیره علیت گرنجر یا درج د ریغتم ییاز نورب ه ر م  ااااا ااااااورای
نمونه را اندازه گیری میکند منظور از محاسبه تجزیه واریانس این است که مشخص شود به طور نسبی میزان سهم و
اهمیت یک تکانه ناشی از متغیر ،در تغییرات خودش به تغییرات سایر متغیرها چقدر است.

9

8

7
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جدول-7-4نتایج حاصل از تجزیه واریانس
درصد تغییرات CB

درصد تغییرات BG

درصد تغییرات DM

ميانگين 5سال

96.40960

2.493197

0.694884

ميانگين 10سال

96.09118

2.921573

0.786078

سال

 به طور ميانگين در  5سال اول  96/40درصد از نوسانات ناشی از متغیر وابسته  2/49 ،CBدرصد از نوسانات ناشیاز متغیر مستقل  BGو  0/69متأثر از متغیر سیاسی یعنی  DMمی باشد.
 به طور ميانگين در  10سال اول  96/09درصد از نوسانات ناشی از متغیر هتسباو      2/49 ،CBدرص ناسون زا د ا تت تتت
ناشی از متغیر مستقل  BGو  0/69متأثر از متغیر سیاسی یعنی  DMمی باشد.
نتیجه گیری و دستاوردهای علمی پژوهش
در تحقیق حاضر اثر انتخابات رو هزینههای عمران هش ی ر ود یط ناتسزوخ ناتسا یاهیراد ره       1385-1390م درو
بررسی قرار گرفت .در این تحقیق که با استفاده از الگوی پنل ( )Panelانجام شده اس رب هیکت اب ت مممم م ممممممدل درازن و
اسالوا ( )2010به بررسی فرضیه ی مورد نظر پرداختیم.
بر اساس نتایج حاصل از تخمین طی دوره اول انتخابات یعنی در سال  86متغیر سیاسی بر متغیر وابسته ت هراذگ ریثا   
بوده اما در دوم انتخابات در زمان موردبررسی این تاثیر چندان ملموس نمی باشد لذا با قطعیت نمی ت ایب ناو نن ننن کرد
که میتوان برای هزینههای عمرانی شهرداریها در زمان انتخابان سیکل تجاری – سیاسی متصور بود.
براساس نتایج تحقیق متغیر کمترین تاثیر بر روی متغیر وابسته از طرف متغیر سیاسی بوده که این ام ممر م ناوت ی دد ددد به
چند دلیل باشد:
اینکه در تحقیق پایه که این موضوع بر اساس آن شکل و مورد برسی قرار گرف و اهریغتم ندوب یئزج ت   
کامل هزینهها در شهرداریها نتایج مطمئن تری را ارائه کرد .ولی در بررسی پیش رو یک تالکشم زا ی

  

تفکیک

اص ار رد یل ه ه

این تحقیق نبودن آمار جامع و قابل استناد برای بررسی بود .امری که جای سوال اساسی ایجاد می کند ک الطا ه عع عععات
بودجه بندی در استانداری استان خوزستان از سال  85موجود می باشد که هم امآ نی ر ایسب  ر م و صقان 

حححح ح ححححححدود به

ی در هچ
بودجه مصوب ،بودجه هزینههای عمرانی و هزینههای جاری شهرداری می باشد و اینکه این بودجه عمرانی ی
اموری و به چه میزان و چگونه صرف شده آماری بدست نیامد.
علت دوم اینکه بودجه شهرداریها بصورت مصوب و از میزان بودجه ای که از طرف دولت به اس یصخت نات

صص صصص داده

میشود بدست می آید لذا شهرداری به عنوان یک نهاد مستقل که بتواند بودجه خود را از طریق درآمدهای حاص ا ل ززز
ارائه خدمات شهری به شهروندان بدست آورد ،در ایران تحقق نیافته است.
دلیل سوم می تواند بیان کننده این موضوع باشد که بر خالف تصورات ،انتخابات نمایندگی مجلس تاثیر چن ب یناد ررررر
روی هزینههای شهرداریها ندارد .یعنی نماینده شهر امکان استفاده از امکانات شهرداری را برای اینکه شانس انتخ با
مجدد خود در دور بعدی انتخابات افزایش دهد ،ندارد.
نتایج محاسبات نشان داد که بودجه بیشترین تاثیر را بروی هزینههای عمرانی دارد که ب زا هجدوب هکنیا هب هجوت ا      
منابع دولت تامین و این نتیجه کامال منطقی بنظر می رسد .زیرا افزایش یا کاهش بودجه ش رب میقتسم ریثات یرادره    
میزان هزینههای عمرانی دارد .اما متغیر انتخابات تاثیر چندانی بر روی هزینههای عمرانی با توجه به اطالعات و آم را
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موجود ندارد ولی میتوان انتظار داشت که انتخابات از طریق تاثیر بر ترکیب و بودجه بندی اعتبارات عمرانی اثر خ خخود
را بر هزینههای عمرانی نشان دهد که متاسفانه بدلیل نبود اطالعات در این زمینه از لحاظ آماری امکان بررسی از این
نظر وجود ندارد.
منابع
اصغرپور ،حسین و نصرالهی ،شهریار( ،)1384انتخابات و ادوار تجاری سیاس صتقا رد ی ا اریا د ننن نننن ،مجموع مه تالاقم ه ااا اااایش اقت و داص
انتخابات ،پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ،خردادماه.

پورکاظمی ،محمد حسین ،باقر درویشی و محمد نبی شهیکی تاش".)1386(.سیکلهای تج یا روشک یدروم هعلاطم :یسایس یرا رر ررر رررررررران"،
فصلنامه بررسیهای اقتصادی ،دوره ،شماره ،4زمستان ،ص.137-160

حاتمی ،عباس " .)1389(.سیکل تجاری سیاسی :استداللهایی سیاسی برای بی ثباتیهای اقتصادی " ،فصلنامه پ شهوژ

ی،
ایس سس سسست نظری ی

شماره ،7ص.143-173.
شاه آبادی ،ابوالفضل ،محمد کاظم نظیری ونیما نیلفروشان .)1391(.تاثیر چرخههاای انتخاب  رب یتا ر نیزه دش هههه ههههههاای بهداش یمومع ت   
کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته ،1994-2010 :فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی ،ش هرام  ،9پ پپائیز ،ص-115.
.93

کمیجانی ،اکبر ؛ ابراهیم گرجی و علیرضا اقبالی " .)1393(.برآورد مدل جدیدی از سیکلهای تجاری سیاسی :مورد مطالعه ایران" ،فصلنامه
پژوهشنامه بازرگانی ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،شماره  ،71تابستان ،ص.1-34.

گرجی ،ابراهیم و علیرضا اقبالی " .)1390(.بررسی یک اقتصاد رانتی با تاکید بر سیکلهای تجاری سیاسی :یک تحلیل تئوریک " ،فصلنامه
پژوهشنامه علوم سیاسی ،سال ششم ،شماره ،3ص.137-154
ص-97
گرجی ،ابراهیم و اقبالی ،علیرضا( ،)1386بررسی و برآورد سیکلهای تجاری در اقتصاد ایران ،پژوهشنامه اقتصادی ،شماره ،33صص ص
.71
گرجی ،ابراهیم و علیرضا اقبالي.)1394(.سیکلهای تجاری :مبانی و روشهای اندازه گیری ( ،در دست انتشار).

مزینی ،امیر حسین " .)1385(.بررسي پديده ادوار انتخاباتي در اقتصاد ايران :مطالعه موردي نرخ ارز -ف همانلص "پژوهش ناگرزاب همان ييييي "-
شماره  ،39ص123-143.
ی ،س لا
مهرگان ،نادر ،عزتی ،مرتضی( ،)1385تاثیر متغیرهای اقتصادی بر مشارکت مردم در انتخابات ایران ،فصلنامه پژوهشهای اقت داص ی ی
ششم ،شماره ،1صص .51-64

Abrams, B and Butkiewicz, J (2010), The Political Business Cycle: Evidence from the Nixon Tapes,
University of Delaware press, 27 pages.
Alesina, A., R. Perotti and Tavares (1998), "The Political Economy of Fiscal Adjustments," Brookings
Papers on Economic Activity 1:1998.
Block, S. (2000), “Political Business Cycles, Democratization, and Economic Reform: the Caseof
Africa,” working paper, Fletcher School, Tufts University.
Brender, A. and A. Drazen (2005), “Political Budget Cycles in New Versus Established,” NBER
Working Paper 10539.
Drazen, A. and Eslava, M. (2010), " Electoral manipulation via voter-friendly spending: Theory and
evidence,Journal of Development Economics, 92(1); pp 39-52.
Khemani, S. (2004), Political cycles in a developing economy: effect of elections in the Indian States,
Journal of Development Economics, 73(1); pp 125– 154.
Kneebone, R. andMcKenzie, K. (2001) “Electoral and Partisan Cycles in Fiscal Policy: an
Examination of Canadian Provinces,” International Tax and Public Finance 8, 753-774.
Gonzalez, M.(2002), “Do Changes in Democracy Aﬀect the Political Budget Cycle? Evidence from
Mexico,” Review of Development Economics 6, 204-224.

97 ...بررسی سیکلهای تجاری سیاسی در شهرداریها
Hibbs, Douglas A.Jr.(1977). “Political Parties and Macroeconomic Policy” American Political Science
Review, vol. 71, December 1977, 1467-87.
Nordhaus, W.D. (1975), The political business cycle, Review of Economic Studies,Vol. 42, No.2, pp
169–19.
Potrafke, N. (2010), The growth of public health expenditures in OECD countries: Do government
ideology and electoral motives matter?, Journal of Health Economics, 29(6); pp 797–810.
Schuknecht, L. (1996), “Political Business Cycles in Developing Countries,” Kyklos 49,155-70.
Shi, M. and J. Svensson (2002a), “Conditional Political Budget Cycles,” CEPR Discussion Paper
#3352.

