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 چکیده 

سیاستمداران بوده است،  تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و  
تواند بر اقتصاد داشته  سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می 

نورد هاوس   الگوی  داشته باشد؟ طبق  افراد  انتخاب  بر  تأثیری ممکن است  اقتصاد چه  فعلی  نیز شرایط  و  باشد 
ادی روند تحوالت سیاسی به ویژه پیروزی مجدد در انتخابات را رقم  های اقتص توانند با سیاستگذاری ها می دولت 

هاي اقتصادي را در طي دوره تصدي به  شود، حزبِ بر سرِ قدرت، سياست ثباتی اقتصادی منجر می زده که به بی 
دگان از  دهن پذيري رأي کند تا محبوبيت خود را در آستانه انتخابات بعدي حداکثر نمايد، تأثير اي انتخاب می گونه 

اي  شوند، به گونه عملکرد متغیرهای کالن اقتصادی، سبب وسوسه مسئوالن در دستکاري متغيرهاي اقتصادي مي 
مهم  از  آورند.  به دست  انتخابات  آستانه  در  را  پيامدهاي مساعدي  بتوانند  رأي  که  که  اقتصادی  متغيرهاي  ترين 

توان به متغیرهای تورم و بیکاری اشاره  شود، می ه می دهندگان به آن توجه دارند و در تابع مطلوبيت آنها مشاهد 
تورم دو متغير هدف در سياست   نمود  بيکاري و  در بسياري موارد سياستگذار  در مجموع  بوده و  اقتصادي  هاي 

بیکاری  و  تورم  متغیر  کند.  قرباني  را  ديگري  يکي،  به  رسيدن  براي  است  انتخاباتي   نزد   ناچار  رأي    و   نامزدهاي 
بر این اساس، در این پژوهش، مسير    است.   برخوردار   ا ه متغیر   ساير   به   نسبت   مضاعفي   حساسيت   از   دهندگان 

  8های مختلف  برای دوره  GAMSافزاري  ی متغيرهاي تورم و بيکاري بر اساس الگوی نورد هاوس با بسته نرم بهينه 
(، مقایسه  1398-1360ای  هشبیه سازی شده و با مقادیر واقعی آنها )سال   1360-1408های  ساله، در طول سال 

است.  قوت    شده  و  ضعف  نقاط  بیکاری،  و  تورم  متغیر  واقعی  مقادیر  و  شده  سازی  شبیه  مقادیر  مقایسه  با 
تواند به عنوان یک توصیه سیاستی مورد  شود و می های مختلف و نیز میزان فرصت طلبی آنها شناسایی می دولت 

گیرد.  قرار  مي   استفاده  نشان  پژوهش  اين  دوره ده نتايج  اکثر  در  که  دولت د  می ها،  تالش  اتخاذ  ها  با  تا  کنند 
های اقتصادی متفاوت، رضایت رأی دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند و شایان ذکر  سیاست 

د  توان تر از نیمه دوم بوده است و می ساله، میانگین تورم در نیمه اول به مراتب پایین   8های  است که در اکثر دوره 
هرچندکه  شود،  تلقی  هاوس  نورد  الگوی  بر  دال  شواهدی  عنوان  به  نوعی    شده،نیازمند   مطرح   ادعاي   اثبات   به 

حال ممکن است عمدی در کار    است و در عین   مختلف   هاي دولت   اقتصادي   های سیاست   بیشتري در   مطالعات 
 نباشد 
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   مقدمه  -1
و   اقتصاددانان  توجه  مورد  همواره  اقتصاد  بر  سیاست  تأثیر  و  سیاست  بر  اقتصاد  تأثیر 
سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است  

چه   انتخابات  میکه  چه  اثراتی  اقتصاد  فعلی  شرایط  نیز  و  باشد  داشته  اقتصاد  بر  تواند 
تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ در این راستا اثر انتخابات به عنوان یک  
متغیر غیر اقتصادی بر حوزه اقتصاد همواره مورد توجه بوده است. اثر انتخابات به عنوان  

  مطرح   سياسي  تجاري  هايبحث چرخه  قتصادی، درقالبیک پدیده سیاسی بر متغیرهای ا
 ,Shahabadiشود )تعبير مي  انتخاباتي  هايچرخه   به  آن  از  اقتصادي  درمتون  و  شوندمي

Nilforoushan & Khaleghi, 2016  با (، اصل بحث آن است که اساساً سیاستگذاران 
های نزدیک به انتخابات  دورههدف جلب نظر رأی دهندگان، رفتارهای اقتصادی خود را در  

میبگونه تنظیم  انتخاب  ای  به  نهایت  در  و  باشد  خوشایند  دهندگان  رأی  برای  که  نمایند 
  مجدد ایشان منجر شود، رویکرد دیگر آن است که اصوالً پدیده انتخابات به دلیل نوعی نا

سازد  متأثر مینماید برخی از متغیرهای اقتصادی را  اطمینانی نسبی که در کشور ایجاد می
(Mozayani, 2006:215  .) 

بهترین شیوه به لحاظ سیاستگذاری و جذب رأی، ترکیب کردن اقدامات ساختاری و  
هندگان و  ارائه دستاوردهای اقتصادی کوتاه مدت است، زیرا تأثیرگذاری بر تمایالت رأی د

مشوق طریق  از  انتخابات  در  شرکت  به  آنها  بخش  تشویق  اقتصادی  مدت  کوتاه  های 
میوسیع قرار  تأثیر  تحت  را  جامعه  از  را  تری  آن  اجتماعی  تأثیرگذاری  محدوده  و  دهد 

می جناحافزایش  و  احزاب  دیگر  عبارت  به  محرکهدهد.  با  دارند  قصد  سیاسی  های  های 
مشار  سطح  انگیزه،  قرار  اقتصادی،  تأثیر  تحت  را  دهندگان  رأی  تمایل  و  کت 

از  Shahabadi, Nilforoushan & Khaleghi, 2016دهند) یکی  چارچوب  این  در   .)
مؤلفهمهم نتایج  ترین  بر  و  کرده  ترغیب  انتخابات  در  شرکت  به  را  شهروندان  که  هایی 

 است.   انتخابات تأثیر بسزایی دارد متغیرهای کالن اقتصادی، همچون تورم و بیکاری
بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده و رفع  

دغدغه از  همواره  برنامهآن  اساسی  در  های  را  ناگواری  و  منفی  پیامدهای  و  بوده  ریزان 
بسيار مهم و حايزمینه اقتصادي  پديده  بيكاري یک  دارد،  دنبال  به  اهميت  های مختلف  ز 

دولت شمار  براي  به  دولتميها  كه  اقتصاديرود  معضل  هستند  تالش  در  همواره    -ها 
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از   یکی  عنوان  به  اقتصادی  کالن  سطح  در  نیز  تورم  نمايند.  حل  را  بيكاري  اجتماعي 
دارد.   اقتصادی  عملکرد  در  توجهی  قابل  نقش  اصلی،  معضل  متغیرهای  تورم  باالی  نرخ 

است   ایران  جمله  از  توسعه  حال  در  کشورهای  در  مهمی  پیشینه  اقتصادی  وجود  با  که 
طوالنی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه های اصلی سیاست مداران  

. تورم از  (Shahabadi, Karami & Arghand, 2022)و اقتصاددانان به شمار می رود
معضالت اقتصادی ایران طی سه دهه اخیر و ارقام اعالم شده حاکی از وجود تورم باال در  

اقتصا است)حیات  بوده  ایران  مجموع (.  Monjazeb & Alimardani, 2021دی  در 
سياست در  هدف  متغير  دو  تورم  و  موارد  بيکاري  بسياري  در  و  بوده  اقتصادي  هاي 

  سياستگذار ناچار است براي رسيدن به يکي، ديگري را قرباني کند. متغیر تورم و بیکاری 
انتخاباتي  نزد دهندگان  و  نامزدهاي    متغیرها   ساير  به  نسبت  مضاعفي  حساسيت  از   رأي 

  گرفته   قرار  مطالعه  مورد  و  شده  مشاهده  كشورها  از   بسياري  موضوع در  اين  است.  برخوردار
پردازان این حوزه تالش  ( به عنوان نخستین نظریه1977)2( و مکرا 1975)1است، نورد هاوس 

آن قادر به جلب نظر    کردند رفتار منفعت طلبی سیاستمداران را توضیح دهند که از طریق 
 شدند.  رأی دهندگان می

تابعی از نرخ بیکاری و  (، عملکرد رأی1975در الگوی نوردهاوس ) گیری اجتماعی، 
شود. بر اساس این الگو، افراد، نرخ بیکاری پایین و ثبات قیمت را به نرخ  نرخ تورم بیان می

گیری اجتماعی،  ن عملکرد رأیبرای به حداکثر رساند  .دهندباالی بیکاری و تورم ترجیح می
میدولت آشکار میها  بعداً  که  تورمی  تأثیرات  به  توجه  با  اهرم  توانند  دستکاری  با  شوند، 

با استفاده از    .اقتصاد کالن در کوتاه مدت، بیکاری را کاهش دهند  به این ترتیب، دولت 
جدد خود را  های انبساطی پیش از انتخابات، با كاهش بیكاری، احتمال انتخاب مسیاست

میافزایش می انتخابات  از  پس  تورم  افزایش  به  منجر  سیاست  این  گرچه  به   .شوددهد، 
جامعه در  کلی،  و  طور  دارند  گذشته  وقایع  از  مدت  کوتاه  خاطری  دهندگان  رأی  که  ای 

کنند، نتیجه اعمال سیاست کوتاه مدت فرصت  های دور را فراموش میرویدادهای گذشته
شود. بر این اساس به منظور  نجر به تورم باالتر و بیکاری پایین تر میطلبانه توسط دولت م

 
1Nordhaus 
2Macrae 
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های مختلف انتخاباتی در ایران و تطابق آن با الگوی فرصت طلبی نورد  بررسی عملکرد دوره
ی متغيرهاي تورم و بيکاري بر اساس الگوی ذکر شده  هاوس، در این پژوهش، مسير بهينه

نرم بسته  د  GAMSافزاري  با  در طول سال  8های مختلف  ورهبرای    1360-1408های  ساله، 
)سالشبیه آنها  واقعی  مقادیر  با  و  با  1360-1398های  سازی شده  است.  مقایسه شده   ،)

و   نقاط ضعف  بیکاری،  و  تورم  متغیر  واقعی  مقادیر  و  سازی شده  مقادیر شبیه  مقایسه 
دولت میقوت  شناسایی  آنها  طلبی  فرصت  میزان  نیز  و  مختلف  میهای  و  به  شود  تواند 

عنوان یک توصیه سیاستی مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش، پس از بیان مقدمه،  
شود. در بخش سوم  در بخش دوم مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه می

می بیان  هاوس  نورد  ریاضی  الگوی  نظری،  مبانی  بیان  از  به  پس  چهارم  بخش  شود. 
محا داده شبیهها،  پارامترها،  نتایج  سبه  تحلیل  و  تجزیه  و  ایران  اقتصاد  برای  الگو  سازی 

 گیری در بخش پنجم ارائه شده است.  اختصاص دارد. نتیجه

 پیشینه ی پژوهش  -2
رشته میان  مطالعات  مهمامروزه  از  یکی  به  جذابای  و  شاخهترین  تبدیل  ترین  علوم  های 

باشد، کما اینکه  ناپذیر میلوم تا حدی اجتناباند. این مطالعات با پیشرفت و توسعه عشده
سیاسی   اقتصاد  مباحث  امور سلسله  این  جمله  از  هستند.  برخوردار  نیز  الزم  جذابیت  از 

اقتصاد میمی بر حوزه  تبعات تحوالت و متغیرهای سیاسی  به بررسی  به  باشد که  پردازد. 
عنوان یک پدیده سیاسی(  عنوان مثال در این مباحث اثرات پیشین و پسین انتخابات )به  

قرار می بررسی  اقتصاد مورد  )بر حوزه  الگویMozayani, 2006:214گیرد  از  یکی  هایی  ( 
می قرار  بررسی  مورد  اقتصاد  حوزه  در  را  سیاسی  متغیرهای  و  تحوالت  الگوی  که  دهد 

سياسي)سيکل تجاري  ایران  ( میPBC3هاي  اقتصاد  با  ارتباط  در  پژوهش  این  در  که  باشد 
(، بر اساس رفتار متقابل  PBCهاي تجاري سياسي)گیرد. الگوی سيکلمورد بررسی قرار می

دهند، بر اساس اين الگو، در تحليل  دهندگان و دولت، نوسانات اقتصادي را توضيح ميرأي
کنند  ها تالش ميهندگان، عوامل اقتصادي نقش بسزايي دارند و دولتدالگوي رفتاري رأي

هاي اقتصادي متفاوت، رضايت رأي دهندگان و احتمال انتخاب مجدد  که با اتخاذ سياست
 خود را افزايش دهند.  

 
3Political Business Cycle 
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الگو مشاهده ميدر ادبيات سيکل الگوي اول، الگوي  هاي تجاري سياسي دو  شود؛ 
هاوس  نورد  طلبي  در  7519)  4فرصت  مملکتي  امور  متصديان  الگو،  اين  براساس  است،   )

هاي نزديک هايي در سالصددند که با توجه به حافظه کوتاه مدت رأي دهندگان، سياست
بهبود  را  خود  اقتصادي  عملکرد  و  جامعه  معيشتي  وضعيت  که  کنند  اتخاذ  انتخابات  به 

سيکل الگوي  دوم،  الگوي  هيبز بخشند.  حزبي  م1977)5هاي  بر  و  (  اهداف  مفهوم  بناي 
و  سياست تورم  بين  مبادله  در  مثال،  براي  است،  متفاوت  مختلف،  احزاب  اقتصادي  هاي 

تورم   کاهش  بر  سياسي  حزب  يک  که  است  ممکن  فيليپس(  مدت  کوتاه  )منحني  بيکاري 
به مسأله رقيب  و حزب  باشد  داشته  پژوهش  تأکيد  این  در  باشد.  داشته  توجه  بيکاري  ي 

طلبي   فرصت  قرار  الگوي  بررسی  و  بحث  مورد  ایران  اقتصاد  با  ارتباط  در  هاوس  نورد 
سيکلمی مطالعات  با  ارتباط  در  و  گیرد،  ايران  در  متنوعي  مطالعات  سياسي  تجاري  هاي 

به   و سپس  داخلی  مطالعات  به  ابتدا  در  ادامه،  در  که  است،  انجام شده  از کشور  خارج 
 مطالعات خارجی اشاره شده است: 

تاش،  پورکاظمي  شهیکی  و  سيکل1386)درویشی  بررسي  به  پژوهشی  در  هاي  (، 
اند، نتایج این پژوهش  در اقتصاد ایران پرداخته  1368-1384طی دوره زمانی    تجاري سياسي 

می کهنشان  سياستدولت  دهد  اول  سال  دو  در  بيکاري،  نرخ  کنترل  راستاي  در  هاي  ها 
مي اتخاذ  نانبساطي  سياست،  اين  نتيجه  در  که  ميکنند  افزايش  تورم  براي  رخ  اما  يابد، 

  کنند تا نرخ تورم را کاهش دهندانتخاب مجدد در دوره بعد، در دو ساله دوم تالش مي
(Pourkazemi, Darvishi & Shahiki Tash,2008) . 

اقبالیکميجاني و  گرجی  بي1393)  ،  بررسی  به  پژوهشی  در  در  (،  سياسي  ثباتي 
و سيکل قالب  نوسانات  در  تجاري  برداري ساختاریهاي  توضيح  مدل خود  دوره    يک  طی 

پرداخته  1353-1386زمانی   ایران  اقتصاد  میدر  نشان  پژوهش  این  نتایج  که اند،    دهد 
  دهنددرصد نوسانات را توضيح مي  10تا    2ها حدود  هاي پولي، نرخ ارز و تراز پرداختمتغير 

(Komijani, Gorji & Eghbali, 2014) . 
آبادی وشاه  نیلفروشان  چرخه1394)خالقی  ،  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در  های  (، 

های سال انتخابات، دولت اقلیت، ائتالف و ایدئولوژی دولت بر نرخ  سیاسی شامل شاخص
داده از روش  استفاده  با  بیکاری  )رشد  تابلویی  دادهGMMو  GLSهای  کشور    29های  ( و 

 
4Nordhous 
5Hibbs 
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د طی  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  گروه  دو  قالب  در  زمانی  برگزیده    1994-2011وره 
میپرداخته نشان  آنها  پژوهش  نتایج  ایدئولوژی  اند.  از  فارغ  کشور  هر  نامزدهای  که  دهد 

می سعی  بودن(  گرا  چپ  یا  گرا  )راست  سالخود  در  افزایش  کنند  با  انتخابات  های 
رأی  فرصت از  بیشتری  سهم  کار  و  کسب  فضای  گسترش  و  بیکاری  کاهش  شغلی،  های 

ورند، همچنین متغیرهای دولت اقلیت و ائتالف در کشورهای در حال  مردم را به دست آ
معنا تأثیر  دارای  یافته  توسعه  کشورهای  بر خالف  و  توسعه  مثبت  تأثیر  ترتیب  )به  داری 

 .  ( Shahabadi, Nilforoushan & Khaleghi, 2016) منفی( بر نرخ رشد بیکاری دارند
هاي  (، در پژوهشی به بررسی سيکل1396)  ، جرجرزاده، غبیشاوی و عبدالهیاقبالي 

ایران   اقتصاد  در  سياسي  زمانی  تجاري  دوره  بهره  1357-1395طی  الگوی  با  از  گیری 
ARIMA  دهد تورم طي دوران انتخابات با نوسان  اند، نتایج این پژوهش نشان میپرداخته

رم افزايش يافته  همراه بوده و در سال برگزاري انتخابات، تورم کاهش و سال پس از آن، تو 
است، همچنین وجود سيکل تجاري سياسي بر اساس رفتار متغیرهای پولی)حجم نقدينگي  

هاي  شود و نیز نرخ بيکاري متأثر از سيکلو خالص بدهي دولت به بانک مرکزي( تأیید می
نمي سياسي   ,eghbali, jorjor zadeh, ghobeyshavi & Abdollahi) باشدتجاري 

2017 ) . 
(، در پژوهشی به تأثیر ادوار انتخاباتی بر متغیرهای کالن  1399)دیانصمامیری و  

اند،  در اقتصاد ایران پرداخته  1358-1394طی دوره زمانی     BVARاقتصادی بر مبنای مدل
می نشان  پژوهش  این  کهنتایج  از    دهد  قبل  سال  یک  و  انتخابات  )سال  انتخاباتی  ادوار 

متغیر  انتخابات( روند  نبر  و  تورم  استهای  تأثیرگذار  ارز   ,Amiri & Samadian)   رخ 
2020 )  . 

های تجاری سیاسی در ایران را در چارچوب  چرخه(، در پژوهشی  2020ایزدخواستی)
مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است،    1989-2018( در دوره زمانی  1375الگوی نوردهاوس)

بیکاری را برای کنترل    دولت پیروز در انتخابات، نرخ  دهد کهنتایج این پژوهش نشان می
ی بعدی انتخابات، نرخ بیکاری  دهد، با این حال، با نزدیک شدن به دورهتورم افزایش می

 . (Izadkhasti, 2020)یابدیابد و در نتیجه تورم افزایش میکاهش می
(، در پژوهشی به بررسي رفتار متغيرهاي کالن در زمان انتخابات  2012سيج و باتول)

دهد به دلیل  اند، نتايج تحقيق آنها نشان ميپرداخته  1973-2009زماني    پاکستان طي دوره
دورهانگیزه در  بيکاري  سیاسی،  کمتر ميهای  انتخابات  از  قبل  از  ی  بعد  بالفاصله  و  باشد 
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 & Sieg)شوديابد و همچنین تورم در دوره قبل از انتخابات کمتر ميانتخابات افزايش مي
Batool, 2012 ) . 

و   تراس)کاپورال  در  2014پوي  انتخابات  بررسي  به  خود  پژوهش  در  دوره    34(، 
اند. نتايج تحقيق آنها نشان  پرداخته  1880-2012رياست جمهوري در آمریکا در دوره زماني  

دهد که شرايط کالن اقتصادي در کوتاه مدت بر نتايج انتخابات مؤثر بوده است و پيش  مي
 ,Caporale & Poitras) نتخابات، رابطه نزديکي دارندهای قبل از انتخابات، با نتايج ابيني

2014 )  . 
گرسل  و  قانون2014) برچلر  تأثير  بررسی  به  پژوهشی  در  چرخه(،  بر  هاي  گذاري 

دهد که، در دوران قبل از  اند، نتایج این پژوهش نشان میسياسي در کشور چک پرداخته
خود را براي انتخاب مجدد  انتخابات، حزب حاکم قوانين جديدي تصويب کرده که شانس  

 .  (Brechler & Geršl, 2014)دهدافزايش مي
شوک2018) اکلین تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در  انرژی(،  صنعت  بر  سیاسی  های  های 

جمهوری   ریاست  انتخابات  در  این    2016تجدیدپذیر  نتایج  است،  پرداخته  متحده  ایاالت 
می نشان  ترامپ  پژوهش  غیرمنتظره  انتخاب  که،  بخش  دهد  بر  منفی  ایجاد شوک  باعث 

 . (Aklin, 2018)های تجدیدپذیر بوده است انرژی
ورنوسي  و  چرخه2019) پاستور  بر  ريسک  تأثير  بررسي  به  پژوهشی  در  هاي  (، 

پرداخته آمريکا  در  می  اند. سياسي  نشان  آنها  پژوهش  کهنتایج  افزايش    دهد  زمان  در 
افزايش ميريسک، هزينه انتخابات  در  مالي  بازدهي  يهاي  نرخ  اقتصادي و  نیز رشد  و  ابد 

 .  (Pastor & Veronesi, 2019)سهام در زمان دموکرات ها افزایش یافته است
توان ذکر کرد که، در اکثر کشورها اثرات پیشین و پسین انتخابات به  در مجموع می

منظور   به  و  است  برخوردار  مهمی  جایگاه  از  اقتصاد  حوزه  بر  سیاسی  پدیده  یک  عنوان 
هاي اقتصادي يل الگوي رفتاري رأي دهندگان، مطالعات متعددی در خصوص سياستتحل

و  دولت ایران  در  آنان  مجدد  انتخاب  احتمال  و  دهندگان  رأي  منظور جلب رضایت  به  ها 
استفاده  اقتصاد سنجی  از روش های  اکثر مطالعات  انجام شده است و در  سایر کشورها 

سازی و کنترل بهینه  این خصوص به روش شبیهشده است، ولی تاکنون مطالعه جامع در  
پژوهش حاضر شبیه لذا هدف  است،  بهينهانجام نشده  و  سازی مسير  تورم  ی متغيرهاي 

دوره برای  هاوس  نورد  الگوی  اساس  بر  مختلف  بيکاري  سال  8های  طول  در  های  ساله، 
 باشد.  می 1408-1360
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 )تصریح مدل(  مبانی نظری -3
ادبيات   اوليه  در  محرک  نورد هاوس  تأثيرگذار  تجاري سياسي، مقاله  ادوار  در مورد  جديد 

اجراي  مي  1975سال   شد،  او  معروفيت  سبب  که  هاوس،  نورد  انتخابات  مدل  در  باشد. 
هاي آينده  اي است که نسبت به نسلها در کشورهاي داراي مردم ساالري به گونهسياست

مي اريب  انتداراي  که  حالي  در  بنابراين  افزايش  گردند.  براي  انتخاباتي  رقابت  و  خابات 
بالقوه مخرب در فرآيند تصميم سازي نيز  پذيري دولت الزممسئوليت اند، داراي يک توان 

نتيجهمي اين  پایه فروض زیر میباشند.  بر  نورد هاوس  باشد:" نظام سياسي شامل  گيري 
مي حزب  بهدو  سياسي  سود  کردن  حداکثر  به  عالقمند  حزب  دو  هر  و  درگير    باشد  جاي 

است.   ثابت  زا  برون  طور  به  انتخابات  زمان  و  هستند  ايدئولوژيک  هاي  برنامه  در  شدن 
)بيکاري(   tUشوند و توابع ترجيحات آنها تابعي از دهندگان، يکسان در نظر گرفته ميرأي

و 
tP&  مي انتخاب)تورم(  رأباشند.  سياسي  گذشته  يهاي  عملکرد  اساس  بر  دهندگان 

 باشند.  مداران در مديريت کردن اقتصاد طي دوره تصدي آنها ميسياست
را مي اقتصاد کالن  انتظارات،  نظام  نمودن  لحاظ  با  فيليپس  منحني  طريق  از  توان 

eتوضيح داد. انتظارات تورمي  

tP&  ت ديگر کارگزاران  گيرند، به عبار به طور تطبيقي شکل مي
ميگذشته سياستنگر  نيز  و  ميباشند  دستکاري  گذاران  طریق  از  را  بيکاري  سطح  توانند 

کند که  هاي پولي و مالي کنترل کنند. "نورد هاوس فرض ميتقاضاي کل از طريق سياست
تابع رأي کلي مشاهده شده تصميم بر اساس  خواهند شد که    بنا گذاشته  tVهاي سياسي 

 شود:  توصيف مي(1) باشند که به صورت معادله هاي فردي ميمنعکس کننده رجحان

(1)  ( , ) , ( ) 0 , ( ) 0tt t t tV g U P g P g U
• •

 =   
ها يک تابع نزولي از رأي  (1)در معادله  

tP&   وtU  العمل  شود که عکسباشند، فرض ميمي
رابطهرأي طبق  مي  (1)ی  دهندگان  ناراضي  بيان  بيکاري  و  تورم  از  مردم  آن  طبق  که  شود 
دهد. اگر حزب  معياري از قدرت کسب رأي به وسيله حزب حاکم را نشان مي  Vشوند.  مي

آنها را اميدوار سازد.    تواند با کاهش بيکاريکند، ميحاکم، مردم را با افزايش تورم ناراضي
چارچوب اقتصاد کالن پذيرفته شده به وسيله نورد هاوس، منحني فيليپس با لحاظ نمودن  

 خالصه شده است:  (5)الي  (2) انتظارات است که در معادالت 
 منحني فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات : 
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(2)  ( ) , 0, 0 1e

t t tP f U P f = +   & & 
e

tP&گيري انتظارات طبق فرضيه انتظارات تطبيقي  شکلدهد.  نرخ تورم انتظاري را نشان مي
 شود: است که به وسيله معادله ديفرانسيل زير توصيف مي

 فرضيه انتظارات تطبيقي: 

(3)  1 1 1( ) , 0e e e

t t t tP P P P − − −− = − & & & & 

 شرط تعادل : 

(4)  e

t tP P=& & 

 منحني فيليپس بلند مدت: 

(5)  ( )

(1 )
t

f U
P

a
=

−
& 

فرض   هاوس  که مينورد  0کند  1a   بلند فيليپس  منحني  نتيجه  در  مدت  و 
 نسبت به رابطه کوتاه مدت کمتر مطلوب است.  

در معادالت ذکر شده، سه متغير بيکاري، تورم و تورم انتظاري وجود دارد. سوالي  
وضعيت بايد  شود اين است که متغيرهاي کنترل و وضعيت کدامند؟ متغير  که مطرح مي

معادله حرکت داشته باشد، چون براي تورم انتظاري) 
1

e e

t tP P −−& ( معادله حرکت داريم،  &
چون   اما  ندارد  حرکت  معادله  بيکاري،  متغير  است.  وضعيت  متغير  انتظاري  تورم  پس 

بر  بيکاري مي پويا  به صورت  بگذارد و سپس  اثر  فيليپس  از طريق منحني  بر قيمت  تواند 
توان آن را به عنوان متغير کنترل در نظر گرفت. لذا بايد  رخ تورم انتظاري اثر بگذارد، مين

تواند به هر نرخ هدفي براي بيکاري برسد. طبق منحني فيليپس،  فرض کنيم که دولت مي
مي تعيين  وقتي  زمان  هر  در  قيمت  متغير  و  مقدار  وضعيت  متغيرهاي  مقدار  که  شود 

لذا نه متغير وضعيت است و نه متغير کنترل، بلکه تابعي از دو  کنترل معين شده باشند.  
 متغير ديگر است.   

اجتماعي) رفاه  تابع  شده،  ارائه  فروض  گرفتن  نظر  در  ارزش  Wبا  سياستگذاران   )
تابع رأي کل  برنامهباشد. در غياب محدوديتمي  6تنزيل شده  ريز اجتماعي  هاي سياسي، 

 
6 Aggregate Voting Function 
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هاي اقتصاد  نسبت به محدوديت (6) داده شده در معادله به دنبال حداکثر کردن تابع رفاه  
 باشد: مي (5) الي  (2)کالن يعني معادالت 

(6)  
0

( , ) rt

t tW g U P e dt



=  & 

0tفرض کنيد که يک حزب در زمان   Tبرنده انتخابات شده است و انتخابات بعدي در  =
مي برگزار  بعد  ميسال  حاکم  حزب  کاريشود.  برنده خواهد  نيز  بعدي  دوره  در  که  کند 

زمان  از  هر لحظه  در  ,0]انتخابات شود.  ]T   ( بيکاري  تورم  tU، مقادير  )( و 
tP&  مقدار )

 کنند: را تعيين مي Wتابع
eکنيد فرض

t tP =&     و
1

e e

t t tP P −− =& &  باشد،   &

(7)  
0

1

0

( , )

( )

( )

(0) , ( ) ,
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e
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t t t
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rte   بيانگر وزني است که به مقادير  g  شود، مقادير جديد وزن بيشتري دارند زيرا  داده مي
 مانند. در خاطر مردم باقي مي

و    gبه تبعیت از نورد هاوس فرض کنيد که تابع
tP&  :به صورت زير باشند 

(8)  2 , ( ) ; , , 0 ,0 1t t t t tg U h P P j kU a h j k a= − − = − +   & & 

(h    و رأی  تابع  در  تورم  از  مردم  نارضایتی  نسبی  ,وزن  ,h j k    منحنی پارامترهای  نیز 
گذاري به جاي باشند( با جايفیلیپس و دارای تعریف معمول می

tP& درg   :خواهيم داشت 

(9)  ttt hahkUjhUg −+−−= 2

 
 تشکيل داد: توان مسأله زير را بنابراين مي
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 عبارت است از:  tUحداکثر تابع هاميلتون نسبت به 
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 آيد: به صورت زير به دست مي مسير بهينه متغير 
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A   0ثابت است و براي تعيين آن از شرطT  استفاده مي کنيم:  =
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 نويسيم: مي، به صورت زير  را با جايگذاري جاي   tUمسير بهينه متغير کنترل  

(14)  ( )0.5 ( ) [( ) ]
2

rt B T t

t

hk
U k h be r b bae

B
 − −= − = − + 

 يابد، زيرا: نرخ بيکاري در طول زمان کاهش مي

(15)  05.0 )( −=
 −


tTBkhbae

dt

U

 
 در زمان ابتدايي و پاياني عبارت است از:  tUمقدار 



 یاسر بالغي اینالو، سید عبدالمجید جالیي اسفند آبادی   159
 ( 4)19  1401زمستان  های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

(16)  
0 (0) [( ) ] ( 1 )

2 2 2

( ) [( ) ]
2 2

BT BTkh hk hk
t U r b bae ab e

B B

kh hk
t T U T r b ba

B





=  = − + = − +

=  = − + =

 

بودن   مثبت  به  توجه  1با  BTe− مي  + که  نتيجه  (0)شود  ( )U U T     نرخ است. 
 بستگي دارد:  Bبه عالمت  tUکاهش  

(17)  
0

0

0

0

0

0

5.0
)(

2

2



=







=



=
−

BBkhbae
dt

Ud tTB

 

 هاوس در اقتصاد ایران و تجزیه و تحلیل نتایج سازی الگوی نورد شبیه  -4
افزار   نرم  در  هاوس  نورد  پارامترهاي    GAMSبه منظور تصريح مدل  بايستي مقادیر  ابتدا 

الگو کالیبره شوند. کالیبره کردن عبارت است از فرآیند تعیین مقادیر پارامترهای معادالت  
ای که بتوان با استفاده از مدل کالیبره شده )اصطالحاً مدل  ایستا و پویای یک مدل به گونه

زا را برای سال پایه باز تولید کرد. در  به شکل عددی( مقادیر متغیرهای درون  تصریح شده
واقع، زمانی که پارامترهای معادالت مدل تعیین شد، از حل سیستم معادالت مدل، مقدار  

درون به دست میمتغیرهای  مدل  دادهزای  با مجموعه  باید  که  پایه سازگار  آید  های سال 
 .  (Nazeman & Baky-Haskuee, 2011)باشد

یابی با تخمین الگوهای  ذکر این نکته ضروری است که کالیبره کردن الگوهای بهینه
سنجی،   اقتصاد  الگوهای  تخمین  در  دارد.  اساسی  تفاوت  تحلیلی  نظر  از  سنجی  اقتصاد 

می الگو  پارامترهای  برآورد  به  متغیرها،  آماری  اطالعات  از  استفاده  با  به  محقق  پردازد. 
تغیرهای الگو به عنوان برون زا و پارامترهای الگو به عنوان درون زا مطرح  عبارت دیگر، م

بهینه الگوهای  کردن  کالیبره  در  لیکن  داده  است.  صورت  به  پارامترها  عددی  مقدار  یابی، 
می الگو  وارد  زا  برون  و  متغیرها  شده  بهینه  مسیر  آوردن  دست  به  محقق  هدف  و  شود 

با  می دادن مقادیر متفاوت به پارامترهای مدل، سناریوهای  باشد. در روش کالیبره کردن 
می بررسی  متغیرها  بهینه  مسیر  مورد  در  بر  مختلفی  پارامترها  از  کدام  هر  تأثیر  و  گردد 

می مشخص  نهایی  مینتایج  سبب  موضوع  این  و  شود.  سیاستگذاران  دست  تا  شود 
دار  مدل  پارامترهای  از  متفاوتی  برآوردهای  و  تلقی  که  الگوی  اقتصاددانان  انتخاب  در  ند، 
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باشد باز  (.  Karimzadeh, Nasrollahi, Samadi & Dallali Isfahani, 2013)مدل 
 نحوه کاليبره کردن پارامترهاي الگو ارائه شده است.   1جدول  در 

 

 مقدار کاليبره شده پارامترهاي الگوی نورد هاوس .  1جدول  
 های تحقیقمأخذ: گردآوری بر اساس تحقیقات انجام شده و یافته

Tabel 1. calibrated value of the Nordhaus model parameters 
Source: It's based on research done and Author’s Computation 

 مقدار عددي   معيار کاليبره کردن   عالمت اختصاري پارامتر  
r Eslamloueyan & Ostadzad, 2014 0.0238 
j   22.28 کاليبره شده توسط محقق 
k   1.06 کاليبره شده توسط محقق 
a   0.45 کاليبره شده توسط محقق 
b   0.9 کاليبره شده توسط محقق 
h   6.73 کاليبره شده توسط محقق 

 

)از رابطددددددده  aو  j ،kمقدددددددار پارامترهدددددددای  ) ; , , 0t t tP j kU a h j k
•

= − +  
 از رابطه  h( و برای به دست آوردن مقدار عددی پارامتر  OLSبرآورد شده است )روش  

0 (0) [( ) ] ( 1 )
2 2 2

BT BTkh hk hk
t U r b bae ab e

B B

=  = − + = − + 

باشدد و براحتدی بدرای هدر دوره قابدل مجهدول می  hاستفاده شده است. )در معادله باال فقدط
ی متغيرهدداي تددورم و بيکدداري بددر اسدداس الگددوی نددورد در ادامدده، مسددير بهيندده محاسددبه اسددت(

-1408های سداله، در طدول سدال 8هدای مختلدف بدرای دوره GAMSافزاري هاوس با بسته نرم
 مقایسه شده است.  1360-1398های  سازی شده و با مقادیر واقعی سالشبیه 1360

 ( 1368-1360چهارم ) هاوس در دولت سوم و  سازی الگوی نورد شبیه  -1-4
درصدد در 22.8ی نرخ تورم، این متغیر از مقددار ساله 8عنوان یک تصویری جامع از روند به

اسدت، درصدد در پایدان دولدت چهدارم رسیده 28.9اوایل دولت سوم شروع شده و بده مقددار 
خ درصد در سدال اول دولدت چهدارم و بداالترین ندر 6.9ترین تجربه نرخ تورم نیز مقدار پایین

درصد در سال چهارم دولت چهدارم بدوده اسدت، متوسدط ندرخ تدورم در   28.9  تورم نیز مقدار
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دهددد کدده تددورم درصددد بددوده اسددت و نشددان می 21.8و  16.8دولددت سددوم و چهددارم بدده ترتیددب 
 دولت چهارم به مراتب باالتر از تورم دولت سوم بوده است.  

اری، ایددن متغیددر از مقدددار ی نددرخ بیکددسدداله 8عنوان یددک تصددویری جددامع از رونددد بدده
درصدد در پایدان دولدت چهدارم  14.4درصد در اوایل دولت سوم شروع شده و به مقددار 11.3

درصد در سال سدوم دولدت سدوم  10.6ترین تجربه نرخ بیکاری نیز مقدار است، پایینرسیده
ندرخ درصد در سال چهارم دولت چهارم بوده است، متوسط   14.4و باالترین نرخ بیکاری نیز  

دهدد درصدد بدوده اسدت و نشدان می 13.8و    11.3بیکاری در دولت سوم و چهدارم بده ترتیدب  
کده بیکدداری دولدت چهددارم بدده مراتدب بدداالتر از بیکدداری دولدت سددوم بددوده اسدت. )نتیجدده کلددی: 

 .  7متوسط تورم و بیکاری در دولت چهارم بیشتر از دولت سوم بوده است(
کداری در دولدت سدوم و چهدارم بدر اسداس الگدوی سدازی ندرخ تدورم و بیبه منظور شبیه

هاوس عالوه بر مقادیر پارامترهای کالیبره شده در جدول یک، از مقدادیر فرصت طلبی نورد  
هدای ی دورهنیز استفاده شده است )به منظور امکدان مقایسده  1360شروع متغیرها در سال  

کنندد و سدایر ا تغییدر میهای بعدی فقدط مقدادیر شدروع متغیرهدمختلف با یکدیگر، در دولت
 پارامترها ثابت در نظر گرفته شده است(.  

ی دولدت سداله 8مقادیر شبیه سازی شدده تدورم بدا مقدادیر واقعدی در دوره  1شکل  در  
یسه شده است. هر چندد در ذات الگدوی ندورد هداوس ندوعی فرصدت طلبدی سوم و چهارم مقا

ریزی، متوسدط تدورم در نیمده دوم بداالتر از متوسدط تدورم در نهفته است )در یک دوره برنامده
 1باشد(، باز انحرافاتی بین تورم شبیه سازی شدده و تدورم واقعدی در شدکل دوره نیمه اول می

صدددند هداوس متصددیان امدور مملکتدی دری نوردشود. طبق الگدوی فرصدت طلبدمشاهده می
های نزدیددک بدده هایی در سددالدهندددگان، سیاسددتمدددت رأیی کوتاهکدده بددا توجدده بدده حافظدده

انتخابات اتخاذ کنند که وضعیت معیشتی جامعه و عملکرد اقتصادی خدود را بهبدود بخشدند 
 و احتمال انتخاب مجدد خود را افزايش دهند.  

ی سدداله 8مقددادیر شددبیه سددازی شددده بیکدداری بددا مقددادیر واقعددی در دوره  2 شددکلدر 
دولت سوم و چهارم مقایسه شده است. انحرافاتی بین بیکداری شدبیه سدازی شدده و بیکداری 

توانددد بدده نددوعی بدده عنددوان شددواهدی دال بددر الگددوی شددود و میمشدداهده می 2شددکل واقعددی در 

 
داده 7 از  آمارها و  این پژوهش  استفاده در  ايران و سازمان مدیریت و هاي مورد  آمار  بانک مرکزي، مرکز  سايت 

 اند. برنامه ریزی کشور استخراج شده 
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 نیازمندددد شدددده، مطدددرح ادعددداي اثبدددات کددده ندددورد هددداوس تلقدددی شدددود، هرچندددد8فرصدددت طلبدددی
و در عدین حدال ممکدن  در ایدن دوره اسدتدولت  اقتصادي  هایسیاست  بیشتري در  مطالعات

مقدار عددی پارامترها در این دوره بده منظدور شدبیه سدازی برابدر   است عمدی در کار نباشد.
 است با :

0.023, 22.28, 1.06, 0.45, 0.9, 6.73r j k a b h= = = = = =  

 
 1360-1367واقعی در دوره ی تورم شبیه سازی شده با تورم  مقايسه   . 1شکل  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Figure 1. Comparison of simulated inflation with real inflation in the period 1360-1367  
 Source: Author’s Computation 

 

 

 
 
 

 
ی  ساله   4ی دوم نسبت به دوره  ساله   4مفهوم فرصت طلبی در این پژوهش به باالتر بودن میانگین تورم در دوره  8

 اول اشاره دارد. 
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 1360-1367با بیکاری واقعی در دوره  ی بیکاری شبیه سازی شده مقايسه .  2شکل  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Figure 2. Comparison of simulated unemployment with real unemployment in the 

period 1360-1367 
Source: Author’s Computation 

 ( 1376-1368ششم ) هاوس در دولت پنجم و سازی الگوی فرصت طلبی نورد شبیه  -2-4
درصدد در 17.4ی نرخ تورم، ایدن متغیدر از مقددار ساله 8عنوان یک تصویری جامع از روند به

اسدت، درصدد در پایدان دولدت ششدم رسیده 23.2اوایل دولت پنجم شروع شده و بده مقددار 
درصددد در سددال دوم دولددت پددنجم و بدداالترین نددرخ  9ترین تجربدده نددرخ تددورم نیددز مقدددار پددایین
درصددد در سددال سددوم دولددت ششددم بددوده اسددت، متوسددط نددرخ تددورم در دولددت  49.4نیددز  تددورم

دهددد کدده تددورم دولددت درصددد بددوده اسددت و نشددان می 32.7و  17.9پددنجم و ششددم بدده ترتیددب 
 ششم به مراتب باالتر از تورم دولت پنجم بوده است.  

متغیددر از مقدددار ی نددرخ بیکدداری، ایددن سدداله 8عنوان یددک تصددویری جددامع از رونددد بدده
درصدد در پایدان دولدت ششدم  9.1درصد در اوایل دولت پنجم شروع شدده و بده مقددار 14.5

درصددد در سددال چهددارم دولددت  9.1ترین تجربدده نددرخ بیکدداری نیددز مقدددار اسددت، پددایینرسیده
درصد در سدال اول دولدت پدنجم بدوده اسدت، متوسدط  14.5ششم و باالترین نرخ بیکاری نیز 

دهدد درصد بدوده اسدت و نشدان می 10.8و   12.4دولت نهم و دهم به ترتیب    نرخ بیکاری در
کده بیکدداری دولددت پددنجم بدده مراتددب بدداالتر از بیکداری دولددت ششددم بددوده اسددت. )نتیجدده کلددی: 
متوسط تورم در دولت ششدم بیشدتر از دولدت پدنجم بدوده اسدت و متوسدط بیکداری در دولدت 
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تواند به نوعی به عنوان شدواهدی دال بدر می  پنجم بیشتر از دولت ششم بوده است(. نتایج،
 شددده،نیازمند مطددرح ادعداي اثبددات هدداوس تلقددی شدود، هرچندکدده  ندورد الگدوی فرصددت طلبددی

و در عدین حدال ممکدن  در این دوره استدولت  اقتصادي  هایسیاست  بیشتري در  مطالعات
کداری در ایدن است عمدی در کار نباشد. قابل ذکر است که انحراف چشدمگیری در متغیدر بی

شددود. مقدددار عددددی پارامترهددا در ایددن دوره بدده منظددور شددبیه سددازی برابددر دوره مشدداهده نمی
 است با :

0.023, 22.28, 1.06, 0.45, 0.9, 7.77r j k a b h= = = = = =  
 

 1368-1375ی تورم شبیه سازی شده با تورم واقعی در دوره مقايسه .  3شکل    
 محاسبات تحقیق  : مأخذ

Figure 3. Comparison of simulated inflation with real inflation in the period 1368-1375 
Source: Author’s Computation 
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 1368-1375ی بیکاری شبیه سازی شده با بیکاری واقعی در دوره  مقايسه   . 4شکل  

 محاسبات تحقیق  : مأخذ
Figure 4. Comparison of simulated unemployment with real unemployment in the 

period 1368-1375 
Source: Author’s Computation 

 ( 1384-1376هاوس در دولت هفتم و هشتم ) فرصت طلبی نورد سازی الگوی شبیه  -3-4
درصدد در 17.3ی نرخ تورم، این متغیر از مقددار ساله  8عنوان یک تصویری جامع از روند  به

اسدت، درصدد در پایدان دولدت هشدتم رسیده 15.2اوایل دولت هفتم شروع شده و به مقددار 
در سدال اول دولدت هشدتم )انتخابدات ایدن درصدد  11.4ترین تجربه نرخ تورم نیز مقددار پایین

درصدد  20.1است( و بداالترین ندرخ تدورم نیدز مقدداردوره در خرداد ماه همین سال انجام شده
در سال سوم دولت هفتم بوده است، متوسط نرخ تورم در دولدت هفدتم و هشدتم بده ترتیدب 

پدایین تدر از دهدد کده تدورم دولدت هشدتم بده مراتدب درصد بوده اسدت و نشدان می  14.5و    17
 تورم دولت هفتم بوده است.  

ی نددرخ بیکدداری، ایددن متغیددر از مقدددار سدداله 8عنوان یددک تصددویری جددامع از رونددد بدده
درصددد در پایددان دولددت  10.3درصددد در اوایددل دولددت هفددتم شددروع شددده و بدده مقدددار  13.1

ارم درصددد در سددال چهدد 10.3ترین تجربدده نددرخ بیکدداری نیددز مقدددار اسددت، پددایینهشددتم رسیده
درصددد در سددال چهددارم دولددت هفددتم بددوده  14.3دولددت هشددتم و بدداالترین نددرخ بیکدداری نیددز 

درصددد بددوده  12.3و  13.4اسددت، متوسددط نددرخ بیکدداری در دولددت هفددتم و هشددتم بدده ترتیددب 
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دهد که بیکاری دولت هفتم به مراتب باالتر از بیکداری دولدت هشدتم بدوده است و نشان می
از دولددت هشددتم بددوده م و بیکدداری در دولددت هفددتم بیشددتر اسددت. )نتیجدده کلددی: متوسددط تددور 

توان به انحراف بیکاری شبیه سدازی شدده و بیکداری قابل ذکر در این دوره میی است(. نکته
باشدد( و اشاره کرد )بیکاری واقعی از بیکداری شدبیه سدازی شدده بیشدتر می 6شکل  واقعی در  

اشداره کدرد )تدورم واقعدی از  5شدکل نیز بده انحدراف تدورم شدبیه سدازی شدده و تدورم واقعدی در 
توانددد بدده نددوعی، شددواهدی دال بددر رابطدده باشددد(، کدده میتددورم شددبیه سددازی شددده کمتددر می

 نیازمندددد شدددده، مطدددرح ادعددداي اثبدددات معکدددوس بدددین تدددورم و بیکددداری تلقدددی شدددود. هرچندکددده
ایدددن دوره اسدددت. مقددددار عدددددی در دولدددت  اقتصدددادي هایسیاسدددت بیشدددتري در مطالعدددات

 پارامترها در این دوره به منظور شبیه سازی برابر است با :
0.023, 22.28, 1.06, 0.45, 0.9, 6.17r j k a b h= = = = = =  

 

 
 1376-1383ی تورم شبیه سازی شده با تورم واقعی در دوره مقايسه .  5شکل  

 محاسبات تحقیق  : مأخذ
Figure 5. Comparison of simulated inflation with real inflation in the period 1376-1383. 

Source: Author’s Computation 
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 1376-1383ی بیکاری شبیه سازی شده با بیکاری واقعی در دوره  مقايسه .  6شکل  

 محاسبات تحقیق  : مأخذ
Figure 6. Comparison of simulated unemployment with real unemployment in the 

period 1376-1383 
Source: Author’s Computation 

 ( 1392-1384هاوس در دولت نهم و دهم )   سازی الگوی فرصت طلبی نورد شبیه  -4-4
درصدد در 10.4ی نرخ تدورم، ایدن متغیدر از مقددار ساله 8عنوان یک تصویری جامع از روند به

اسددت، درصددد در پایددان دولددت دهددم رسیده 30.5اوایددل دولددت نهددم شددروع شددده و بدده مقدددار 
درصدد در سدال اول دولدت دهدم )انتخابدات ایدن   10.8ترین تجربده ندرخ تدورم نیدز مقددار  پایین

درصدد  30.5است( و باالترین نرخ تورم نیدز مقددارین سال انجام شدهدوره در خرداد ماه هم
در سدال چهدارم دولدت دهدم بدوده اسدت، متوسددط ندرخ تدورم در دولدت نهدم و دهدم بده ترتیددب 

دهددد کدده تددورم دولددت دهددم بدده مراتددب بدداالتر از درصددد بددوده اسددت و نشددان می 18.8و  16.5
 تورم دولت نهم بوده است.  

ی نددرخ بیکدداری، ایددن متغیددر از مقدددار سدداله 8امع از رونددد عنوان یددک تصددویری جددبدده
درصدد در پایدان دولدت دهددم  12.2درصدد در اوایدل دولدت نهددم شدروع شدده و بده مقدددار 11.5

درصد در سال چهارم دولدت نهدم  10.4ترین تجربه نرخ بیکاری نیز مقدار است، پایینرسیده
ولدت دهدم بدوده اسدت، متوسدط ندرخ درصدد در سدال دوم د 13.5و باالترین ندرخ بیکداری نیدز 
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دهدد کده درصدد بدوده اسدت و نشدان می 12.5و  10.9بیکاری در دولت نهم و دهم به ترتیب 
بیکاری دولت دهم به مراتب بداالتر از بیکداری دولدت نهدم بدوده اسدت. )نتیجده کلدی: متوسدط 

ه ندوعی بده تواندد بدتورم و بیکاری در دولت دهم بیشتر از دولت نهم بدوده اسدت(. نتدایج، می
 ادعداي اثبدات نورد هاوس تلقی شدود، هرچندکده  عنوان شواهدی دال بر الگوی فرصت طلبی

 در ایدن دوره اسدتدولدت   اقتصدادي  هایسیاسدت  بیشدتري در  مطالعات  نیازمند  شده،  مطرح
 و در عین حال ممکن است عمدی در کار نباشد.

 رابر است با :مقدار عددی پارامترها در این دوره به منظور شبیه سازی ب
0.023, 22.28, 1.06, 0.45, 0.9, 6.57r j k a b h= = = = = =  

 
 1384-1391ی تورم شبیه سازی شده با تورم واقعی در دوره مقايسه .  7شکل  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Figure 7. Comparison of simulated inflation with real inflation in the period 1384-1391 

Source: Author’s Computation 
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 1384-1391ی بیکاری شبیه سازی شده با بیکاری واقعی در دوره  مقايسه .  8شکل  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Figure 8. Comparison of simulated unemployment with real unemployment in the 

period 1384-1391 
Source: Author’s Computation 

نورد شبیه  -5-4 طلبی  فرصت  الگوی  ) سازی  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در  -1392هاوس 
1400 ) 

درصدد در 34.7ی نرخ تورم، این متغیر از مقددار ساله 8عنوان یک تصویری جامع از روند به
درصددددد در اواخددددر دولددددت دوازدهددددم  41.2ار اوایددددل دولددددت یددددازدهم شددددروع شددددده و بدددده مقددددد

درصدد در سدال چهدارم دولدت یدازدهم  9ترین تجربه ندرخ تدورم نیدز مقددار  است، پایینرسیده
 41.2درصد بوده است( و باالترین ندرخ تدورم نیدز   9.6)در سال انتخابات این دوره نرخ تورم  

یدازدهم و دوازدهدم  درصد در اواخر دولت دوازدهم بدوده اسدت، متوسدط ندرخ تدورم در دولدت
دهد که تورم دولت دوازدهم به مراتدب درصد بوده است و نشان می  30.1و    17.8به ترتیب  

 باالتر از تورم دولت یازدهم بوده است.  
 10.4ی نرخ بیکاری، این متغیر از مقددار ساله  8عنوان یک تصویری جامع از روند  به

درصدد در اواخدر دولدت دوازدهدم  10.7ر  درصد در اوایل دولت یازدهم شروع شده و به مقدا
درصدددد در سدددال اول دولدددت  10.4ترین تجربددده ندددرخ بیکددداری نیدددز مقددددار اسدددت، پدددایینرسیده

درصددد در سددال چهددارم دولددت یددازدهم بددوده اسددت،  12.4یددازدهم و بدداالترین نددرخ بیکدداری نیددز 
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وده اسدت و درصدد بد 11.5و  11.1متوسط نرخ بیکاری در دولت یازدهم و دوازدهم بده ترتیدب 
دهددد کدده بیکدداری دولددت دوازدهددم بدده مراتددب بدداالتر از بیکدداری دولددت یددازدهم بددوده نشددان می

است. )نتیجه کلی: متوسط تورم و بیکاری در دولدت دوازدهدم بیشدتر از دولدت یدازدهم بدوده 
ندورد هداوس  تواند به نوعی به عنوان شواهدی دال بر الگدوی فرصدت طلبدیاست(. نتایج، می

 هایسیاسدت بیشدتري در مطالعدات نیازمندد شدده، مطرح ادعاي اثبات هرچندکهتلقی شود،  
 و در عین حال ممکن است عمدی در کار نباشد.  در این دوره استدولت    اقتصادي

 مقدار عددی پارامترها در این دوره به منظور شبیه سازی برابر است با :
0.023, 22.28, 1.06, 0.45, 0.9, 7.15r j k a b h= = = = = =  

 

 
 1392-1399ی تورم شبیه سازی شده با تورم واقعی در دوره مقايسه .  9شکل  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Figure 9. Comparison of simulated  inflation with real inflation in the period 1392-1399 

Source: Author’s Computation 
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 1392-1399ی بیکاری شبیه سازی شده با بیکاری واقعی در دوره  مقايسه .  10شکل    
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Figure 10. Comparison of simulated unemployment with real unemployment in the 
period 1392-1399 

Source: Author’s Computation 

 1400-1407هاوس در دوره ی سازی الگوی فرصت طلبی نورد شبیه  -6-4
در این قسمت، مسير متغيرهاي تورم و بيکاري بر اساس الگوی فرصت طلبی نورد هاوس  

شبیه سازی شده است. طبق روابط الگو و نیز نتایج حاصل از    1400-1407های  در طول سال
نیز، jشود و با افزایش  منجر به کاهش تورم و افزایش بیکاری می kشبیه سازی، افزایش 

دهد که در برخی از  ماند. واقعیات اقتصاد ایران نشان میتورم افزایش و بیکاری ثابت می
د  کنهایی را اجرا میها هم زمان تورم و بیکاری افزایش یافته است یعنی دولت سیاستسال

همزمان   می  jو   kکه  سازیافزایش  شبیه  نتایج  توسط  یابند،  که  متعددی  های 
دهد که، به منظور دستیابی به یک تورم و بیکاری  نویسندگان انجام شده است، نشان می

 kصد افزایش  به صورت پویا افزایش یابند ولی در  jو    kایده آل، الزم است همزمان  
افزایش  درصد  از  بیشتر  مراتب  به  سیاست،  jبایستی  نوع  تعیین  بر  عالوه  یعنی  باشد، 
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و   kریو،  ، )در این سنا 9گذاری آن مشخص باشدنحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر
j  صد و یک درصد نسبت به مقدار اولیه افزایش  در 10به صورت پویا و هر سال به ترتیب

ساله به    8دهد که تورم و بیکاری در پایان دوره  سازی شده نشان مییابند(. نتایج شبیهمی
و    12ترتیب   تو صد میدر  7درصد  با  نیز  و  دوره چهار  باشد  در  تورم  کاهشی  روند  به  جه 

مقدار عددی    شود. ساله اول و بیکاری پایین، محبوبیت دولت در انتخابات نیز حداکثر می
 پارامترها در این دوره به منظور شبیه سازی برابر است با : 

0.023, 0.45, 0.9, 6.69

j(t+1)=j(t)+0.01*j(t) , j(0)=22.28

k(t+1)=k(t)+0.1*k(t)  ,k(0)=1.06

r a b h= = = =

 

 
 1400-1407دوره  تورم شبیه سازی شده در  .  11شکل  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Figure 11. simulated inflation in the period 1400-1407 

Source: Author’s Computation 

 
عوامل    9 به  بستگي  پارامتر  دو  اين  همزمان  اين  افزايش  بحث  از  خارج  که  دارد  اجتماعي  و  اقتصادي  مختلف 

شود که در يک مطالعه جامع و کامل علل و عوامل موثر  باشد و به پژوهشگران اين حوزه پيشنهاد مي پژوهش مي 
   بر اين دو پارامتر را مورد بررسي و تحليل قرار دهند. 
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 1400-1407بیکاری شبیه سازی شده در دوره .  12شکل  
 : محاسبات تحقیقمأخذ

Figure 12. simulated unemployment in the period 1400-1407 
Source: Author’s Computation 

 نتیجه گیری و مالحظات  -5
ای هددای گذشددته در اقتصدداد ایددران، تجربددهبررسددی مسددیر متغيرهدداي تددورم و بيکدداري در دولت

تواندد ی گدرفتن ایدن مسدأله میارزنده برای سياستگذاران اقتصدادي کشدور خواهدد بدود کده جدد
باعث تسریع در رشدد و توسدعه اقتصدادی کشدور شدود. در الگدوی فرصدت طلبدی ندورد هداوس 
عامددل نوسددان متغيرهدداي اقتصددادي ناشددي از اقددداماتي اسددت کدده مبندداي سياسددي دارنددد و بددر 

کندد کده بتواندد در انتخابدات، اي تنظيم ميهاي اقتصادي را به گونهاساس آن دولت سياست
 دسدت مهدم ايدن بده آسداني بده اقتصدادي بدا سياسدتگذاري  هدارأي مردم را جدذب نمايدد، دولت

ی داشدت. در ایدن پدژوهش، مسدير بهينده خواهدد اقتصداد  در  منفدي  و تبعات  آثار  که  يابندمي
افددزاري متغيرهدداي تددورم و بيکدداري بددر اسدداس الگددوی فرصددت طلبددی نددورد هدداوس بددا بسددته نرم

GAMS  شدبیه سدازی شدده و  1360-1408های سداله، در طدول سدال  8های مختلدف  برای دوره
 (، مقایسه شده است.   1360-1398های  با مقادیر واقعی آنها )سال

کنندد تدا بدا هدا تدالش میهدا، دولتدهدد کده در اکثدر دورهپژوهش نشدان مينتايج اين 
های اقتصادی متفاوت، رضدایت رأی دهنددگان و احتمدال انتخداب مجددد خدود اتخاذ سیاست
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ساله، میانگین تدورم در نیمده اول  8های را افزایش دهند و شایان ذکر است که در اکثر دوره
توانددد بدده نددوعی بدده عنددوان شددواهدی دال بددر ده اسددت و میتر از نیمدده دوم بددو بدده مراتددب پددایین

الگوی نورد هاوس تلقی شود. با توجه بده جددي بدودن ايدن پديدده، بده منظدور بهبدود شدرایط، 
ندددورد هددداوس پیشدددنهادهایی از جملددده افدددزايش اطالعدددات قابدددل دسدددترس بدددراي رأي دهنددددگان 

قانونمنددآنها( و  و فعاليت مطبوعات و  احزاب  نقش  )شفافيت مالي در امر انتخابات، تقويت
توانددد در مددورد کنددد کدده میهاي پددولي بدده بانددک مرکددزي مسددتقل را ارائدده ميسددپردن سياسددت

 اقتصاد ایران هم صادق باشد.  
هددر چنددد در ذات الگددوی نددورد هدداوس نددوعی فرصددت طلبددی )فریددب( نهفتدده اسددت، بدده 

تددورم و بیکدداری  هددا و دسددتیابی بدده یددکمنظددور جدددا شدددن از ایددن فرصددت طلبددی توسددط دولت
گددذار بددر منحنددی پارامترهددای اثر تمددال انتخدداب مجدددد آنهددا، الزم اسددتآل و افددزایش احایددده

فیلیپس به طور دقیق شناسایی شوند و عالوه بر این، در انتخداب ندوع سیاسدت، نحدوه اجدرا، 
اندازه سیاسدت و نیدز میدزان اثدر گدذاری سیاسدت اطالعدات کدافی داشدته باشدند. انتخداب ندوع 

گدذاری تواندد شدرط الزم باشدد و نحدوه اجدرا، انددازه سیاسدت و نیدز میدزان اثرست فقدط میسیا
 شود.سیاست شرط کافی قلمداد می
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