بمابرقی ،قتتااد اساای یيیي به قی ،م ض

اقتصاد سیاسی
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میدفردقزد کفه

تس د اساای چگ نه گ یمههای اساادگذقری قنتخفا دفيا
در اطح یامعه رق ت ضسح میدهمي.

رویکردهای متفاوت به تعریف
بسستم در کتفا

قتتافاد اساافی قفی تفر

رقهمافای قتتافاد اساافی وکسفف رد 6002

درا

و تابلسمی ریشفه هفای قتتافاد اساافی یيیفي رق

نظریه قتتااد کال نظریه قنتخا

عا می ()Public Choice

(()The Oxford Handbook of Political Economy)2006

و مبحث تحلس ناادی ،در عل ر اساای

در دو داته کلی قبقفهبمفيی دفيا قافدر در رویکفرد قو

 )in Political Scienceمیدقنمي .در نگاا ونها قتتااد اساای

قتتااد اساای به عم ق ح زا مطالعه رقبطه دوا یه قتتااد و
اسااد در نظر گرفته میدف د در مقابف

( Formal Analysis

یيیي هاانمي دقنش اسااد به مطالعفه قنتخفا

یاعفی و

رویکفرد دور بفر

نهادهای اساای مفیدفردقزد قمفا بفهعمف ق بخشفی قز علفم

تعاسم متيل ژی قتتااد بفه اساافد تيکسفي دقدفته و قتتافاد

قتتاففاد در دففی در دسامففيهای قتتاففادیس اسااففد قاففد.

اساای رق به ص رت «بهکارگسری متيل ژی قتتااد در تحلسف

بهعبارتدیگر قتتااد اساای قب قرهای قصلی تحلس خ د رق

میکمي (ویمگااد و ویفتا،

قز علم قتتااد وقر گرفتفه و گ یمفه هفای اساافدگفذقری رق

رفتار اساای و نهادها» تعری

 .)Weingast and Wittman (2006)-6002قما تارکف ونهفه

بهعم ق دسامفي تعفادلی بفرهمکفمش قافترقتژیک مسفا وحفاد

در کتب درای قز و با عم ق «قتتافاد اساافی یيیفي» نفار

قتتاادی عقالیی قلگ اازی میکمي

( Persson and Tabelini

بففردا مففیدفف د بففر دسامففيهای قتتاففادی اسااففد قاففد.

) .)(2000بهق رخالصفه قتتافاد اساافی یيیفي وقیفي دو

بهعبارتدیگر قتتااد اساای یيیفي در دفی داافه بفه قیف،

مشخاه قادر قو در تساس با قتتافاد متعفارف کفه در و

دراش قاد که اسااد چگ نه بر دساميهای قتتاادی تفييسر

اساادهای قتتاادی دقدا ديا و برو زق فرض مید ني در

میگذقرد.

دقنش قتتااد اساای یيیي اسااد های قتتاادی بهعمف ق

نگرش متعارف به قتتااد قی ،فرض ضامی قمفا مهفم رق

برونيقد رفتار ممفعدقلبانه اساادميقرق معرفی مفیدف ني.

در زمسمه اساادگذقری قتتاادی در خ د نهفتفه دقرد کفه در

دور در تساس بفا قتتافاد متعفارف کفه در و چمفس ،ففرض

ص رت یافتهدي یک اسااد قتتاادی بهسمه قیف ،اساافد

می د د که اسااد های قتتاادی ت اط بسشفسمهافازی یفک

حتااً قیرق خ قهي دي .بمابرقی ،اساادگذقری قتتافادی بفه

تففابع رفففاا قیتاففاعی تعسففس ،مففید ف ني قتتاففاد اسااففی

یک مسئله تکمسکی یا محااباتی فروکااته مید د .در مقاب

گ یمه های اساادگذقری قتتاادی رق دسامي تعادلی نهادهفا و

نقطه وغازی ،قتتااد اساای یيیي ونجااد که اساادهفای

فرقیميهای اساای در نظر میگسرد ().)Saint-Paul (2000

قتتاادی قیرقديا در عاف غالبفاً متففاوت قز اساافدهفای
بهسمه هستمي.

قتتااد اساای یيیفي در حقسقفد دقنفش مطالعفه بفيا-
بستا اساای و دساميهای و قاد .قی ،بيا -بسفتا قزونجفا

مفیدفردقزد کفه بفا

نادی مید د که تااساات اساای دقرقی قيرقت بفازت زیعی

قتتااد اساای یيیي بفيی ،م ضف

وی د تضاد ممافع در مسا بازیگرق قتتافادی تافاسمهفای

هستمي .قی ،تااساات ل وماً بهمعمفای بهتفر دفي وضفعسد

قتتاادی «یاعی» -Collective-در یک یامعه چگ نه قتخاذ

«مطلق» برخی قز بازیگرق به تساد بيتر دي «مطلق» وضع

مید ني و چه دساميهای قتتافادی دقرنفي (.)Drazon, 2000

دیگرق نسستمي بلکه ن عاً چمانهه تااساات اساافی کفارقی

در قی ،معما اسااد ( )Politicsمکانسسای قاد کفه فرقیمفي

درتف ( )Pareto Efficientنسف بادفمي بفههرحفا برخفی قز

و صف رت مفیگسفرد.

بازیگرق بسش قز دیگرق بهراممي خ قهمفي دفي .دلسف دیگفر

تااسمگسفری یاعفی در چفارچ

قتتااد سیاسی

قدقمه یک قبقهبميی کلی قز قی ،قلگ ها رق قرقئه دهسم.

وی د قی ،بفيا -بسفتا ونسفد کفه اساافدگفذقر غالبفاً بفا
محيودید ب دیه م قیه قاد .بمابرقی ،بههاا مس ق که بفه
یک هيف داد مفییابفي قحتافا دافتسابی وی بفه افایر

 .1-2رأيدهی

قهيقف کاهش می یابي .در قی ،معما اسااد چگف نگی حف

قلگ های قتتااد اساای تفالش مفیکممفي تفا بفه دو درافش

مسئله بيا -بستا مسا قهيقف متعارض ب دا و دقنش قتتااد

بمسففادی ،دااففه دهمففير قو دففهرونيق بففه چففه دلس ف رأی

اساای به بررای دساميهای قتتاادی و میدردقزد (

Drazen

میدهمي؟ و دور رأیدهميگا چگ نه رأی میدهمي؟

).)(2000

نقطففه دففرو دففژوهشهففای نظففری در مف رد مشففارکد

فرضسه بمسادی ،قتتااد اساای یيیي ونسد که کمش های

( )Turnoutرأیدهمففيگا ت اففط دقون ف (( )7591

دولدها رق بایي بهعم ق دسامي نسروهای اساای که دولدها رق

) )(1957و در چارچ

تادر به تحاس و حفظ تيرت میکممي در کرد .بمفابرقی،

 )of Votingقرقئففهدففيا و در قدقمففه ت اففط تففال

بخش ب رگی قز قدبسفات کمف نی قتتافاد اساافی بفر نقفش
نهادهای مختل

«ریاضسات رأیدهفی» (

() )Tullock (1967و ریکر و قرددف

owns

Calculus

()7521

(Riker and ()7521

اساای در دک دهی اساافدگفذقریهفای

) )Ordeshook (1968ت اففعه دقدا دففيا قاففد .قلگ ف هففای

قتتاادی و تييسر و بر قتتااد تارک دقرد .قی ،قدبسفات در دو

یيیففيتر رق مففیت ف ق در اففه داففته قلگ ف هففای رأیدهمففيا

کتففا

دراففی دری ف

( -ibid- )6000قتتاففاد اسااففی در

محف ف ری(( )Pivotal-Voter Modelsدفففالفری و رزنتفففا

قتتااد کال ( )Political Economy in Macroeconoicsو
درا

))Palfrey and Rosenthal (1983, 1985)(7511 7519

و تابلسمی () Persson and Tabelini (2000)()6000

قتتااد اساایر ت ضسح اساادگذقری قتتافادی (

ليیارد  )Ledyard (1984)(7511ب رگرز (6001

Political

) ))(2004قلگ هفای رأیدهمفيا قخالتفی (

Borgers

Ethical-Voter

 )Econoy: Explaining Economic Policyبهص رت کامف

( )Modelsهارقاانی  ) Harasanyi (1980)(7510فيراف،

م رد بررای ترقر گرفته قاد.

و افانيرونی ) Feddersen and Sandroni (2006)(6002
ک ئسفد و کفانلس )) Coate and Conlin (2004)(6001 ،و

موضوعات اصلی اقتصاد سیاسی

قلگ های رأیدهميا غسرتطعی () Uncertain-Voter Models

یکی قز مشخاههای دژوهشهای کم نی در قتتااد اساافی

(فيراففف ،و دسفففميورفر (7555 7552
)1999

تالش برقی یکپارچهاازی بازیگرق و نهادهای اساای و نس
وحاد تااسمگسر خا صی در چارچ

(1996,

Feddersen and

 )Pesendorferماتس اففففففففاکا

 )Matsusaka (1995)(7559دگفا و مرلف

یک «نظریفه تعفاد

Degan (6077

عاف می» ()General Equilibrium Theoryقتتافاد اساافی

) ))and Merlo (2011تقسسمبميی نا د .در دااه به درافش

قافد .بخفش ب رگففی قز قدبسفات قتتافاد اسااففی بفه بسففط

دور قدبسات قتتااد اساای به قی ،م ض

دردقخته قاد کفه

قلگ هایی قختااص دقرد کفه در ونهفا تمهفا مجا عفه قففرقد

ویا دهرونيق «خالاانه» ( )Sincerelyیفا «قافترقتژیک» رأی

تریسحات ونها و نس مجا عه تکم ل ژی های مرتبط با فرقیمي

میدهمي (وات -،قااسد و بفمک( 6009 ،

اساای دقدا ديا ب دا و رفتار رأیدهميگا اساادمفيقرق

) )and Banks (2005دگا و مرلف (6005 6001

قح ق

Austen-Smith
Degan

).))and Merlo (2007, 2009

اساای گروا هفای ذی نففع دولفد هفا و در نهایفد

یکی دیگر قز رویکردهفای رقیفک کمف نی در قلگف افازی

اساادگذقریها خروییهای تعادلی قی ،قلگ ها هسفتمي .در
2

قتتااد سیاسی

چگ نگی رأیدهی دهرونيق قلگ هفای رأیدهفی تافادفی

در حففا رتابففد بففرو زق قاففد .قیفف ،نقففي بخففش قعظففم

( )Probabilisticng Voting Modelsقاففد کففه قولففس،بففار

کردا و دفارقدقیم

ت اففط لسمففيبک و ویبففا (( )7511

دژوهش های یاری در قی ،رقبطه رق تعری

«دففهروني -کانيیففيق» ( )Citizen-Candidate Paradigmرق

Lindbeck and

) )Weibaull (1987دسشمهاد دي .در قی ،رویکرد چمس ،فرض

بمسففا گفففذقردا قاففد (قوزبفف ر و قالس یمسفففکی 7552

مففید ف د کففه تریسحففات رأیدهمففيگا در معففرض د ف

() )Osborne and Slivinski (1996بسلی و ک ئسد (7551

قیيئ ل ژیک مختص گرواهای مختل

).))Besley and Coate (1997

یامعفه و نسف دف

محب بسد عار اساادميقرق ترقر دقرد .قیف ،قبف قر افادا در
تحلس قاترقتژی های اساای بسفسار مفسفي بف دا و بفهعمف ق
نا نه دراف

و تفابلسمی ()6000

) )(2000در کتففا

 .3-2احزاب

( Persson and Tabelini

در قدبسات قتتااد اساای برقی کارکرد قح ق

خ ف د و رق بففهص ف رت گسففتردا م ف رد

نظسر قنتخا

قاتفادا ترقر دقداقني.

اساای دالیلی

مرقرهای اساادگفذقری (لف ی (6001

Levy

) )(2004مفف رلی  )Morelli (2004)( 6001تسففتا 6070

 .2-2سیاستمداران

() ))Testa (2010قنتخففا

بخش مهافی قز دفژوهشهفای قولسفه در قتتافاد اساافی در

(کفایالد و تسفرو )Caillaud and Tirole (2002)( 6006

قلگ اازی رفتار اسااد ميقرق در دی دااه به قی ،درافش

اسمير و تسمگ  )Synder and Ting (2002)( 6006مات زی

ب دا قاد که محر اساادميقر چسسد.

و مرل  ))Mattozzi and Merlo (2008)(6001اازما دهی

یک امد دیریمه در قتتااد اساای که با مطالعات دقونف

اسااففدمففيقرق و کانيیففيقها

و هااهمگی کاپس،های قتتاادی (قوزب ر و تف رکی 6001

( )7591وغاز می د د چمس ،فرض میکمي که هفيف قصفلی

() )) Osborne and Tourky (2008دک دهی قئفتالفهفای

اساادمفيقرق دسفروزی در قنتخابفات قافد .بفرقی،قافاس

چانهزنی در مجل ،تان گذقری (یکس

6006

کانيیيقهای «فرصد قلب» ( )Opportunisticاساافد هفای

() ))Jackson and Moselle (2002و نظففمدهففی بففه رفتففار

دسشمهادی خ یش رق بهگ نهقی قنتخا

میکممي کفه رضفاید

ناایميگا قنتخفا دفيا (هفاریمگت

قنتخا کمميگا رق فرقهم کردا و بيی،ترتسب قحتاا دسروزی

و م اف

( 7556

Harrington

) ))(1992قرقئه ديا قاد.

خ د در قنتخابات رق بسشسمه کممي .رویکفرد یفایگ ی ،تحفد
عم ف ق «دففارقدقیم ح بففی» ( )Partisan Paradigmدر برقبففر
دففارقدیم دقونفف ی قرقئففه دففيا قاففد(هسب (7511
) )(1977ویففدمفف(7511 7511 ،

 .4-2گروههاي ذينفع

Hibbs

گروا های ذی نفع و چگ نگی قيرگذقری ونها بفر قنتخابفات و

(Wittman (1977,

اسااد های تعادلی در چارچ

) 1983و ولسففسما  .)) Alesina (1988)(7511در رویکففرد

قعانفههففای قنتخابففاتی ( )Campaign Contributionیکففی قز

یایگ ی ،کانيیيقها اساادهای دسشمهادی خ د رق برقافاس

ارفا ف هففای مهففم در قدبسففات قتتاففاد اسااففی محس ف

بيا -بستا مسا تریسحات خ یش و تاای بفه دسفروزی در
قنتخابات برمیگ یممي .یک نقطفه عطف

نظریههفای البفیکفرد و

مید د .قی ،قلگ ها غالباً بردایه مطالعفه گروافا ،و هلفپا،

در قدبسفات قتتافاد

( )Grossman and Helpman (1994)( )7551قات قر هستمي

اساای در قی ،زمسمه زمانی رخ دقد که دژوهشگرق درو بفه

که مسئله البفیکفرد رق بفهصف رت یفک م قیفيا کفه در و

نقي قی ،فرض قااای کردني که تعفيقد کانيیفيقهای اساافی
3

قتتااد سیاسی

اساادها ت اط بفاالتری ،دسشفمهاددهميا تعسفس ،مفیدف ني

() )Persson, Ronald and Tabellini (2007بسط دقدا دي.

قلگ اازی کرداقنفي .قزهافس،رو دسامفيهای اساافدگفذقری

نکات دایانی

ممعک،کمميا مس به دردقخد البیهای اازما یافتفه هسفتمي.

در دایا الزر به ذکر قاد که رویکرد قتتااد اساای یيیفي

قی ،رویکرد نسبد به قلگ های تفيیایتفر کفه ن عفاً قز یفک

با نقفيهایی نسف هافرقا بف دا قافد .دفاو  -دفاو ()6000

«تفابع قيرگفذقری» ( )Influence Functionبفرقی قلگ افازی

() )Saint-Paul (2000نقساففههففای قدبسففات یففاری قتتاففاد

قاتفادا میکردني قز تابلسد ت ضسحدهی بفاالتری برخف ردقر

اساای یيیي رق در اه داته قبقهبميی میکمي .قو قتتافاد

قاد.

اساای یيیي فرض عقالنسد رق به ح زاقی فرقتر قز قتتااد
تعاسم میدهي .دور نظریهها در قتتااد اساای یيیي بسفسار

 .5-2دولت

یل تر قز قنيقزاگسریهفا حرکفد مفیکممفي .قیف ،م ضف

نهادی که در نهاید اساادهای قتتاادی رق قیفرق مفیکمفي

مشکالت تجربی نادی قز عير تغسسرقت زیاد نهادهفا در قفی

قیرقیفی

زما و نس ددف قری کافیکفرد بسفساری قز متغسرهفا مانمفي

دولد قاد .در دم کرقافیهفای ریاافتی مسفئ

قز

(رئس،یاه ر) بهقف ر مسفتقسم ت افط دفهرونيق قنتخفا

نادایيقری اساافی دولفد هفای قئتالففی و یفا اسسفتمهفای

مید د .بمابرقی ،بررای دولد بهعمف ق یفک نهفاد تعفادلی

قنتخاباتی نادی میدف د .در نهایفد قافتماد قدبسفات قتتافاد

درو زق قز تحلس ف رفتففار رأیدهمففيگا اسااففدمففيقرق و

قلگف هفای

اساای یيیي به مثا های خفاص در چفارچ

قح ق

مشتق مید د .در مقاب

در دم کرقایهای دارلاانی

اادا مجرد قاد .در قی ،معما بسساری قز نتایک تمها بفا تغسسفر

مسئ

قیرقیفی (کابسمفه) دافت رکار ( )Mandateخف د رق قز

فروض تغسسر کردا و نگادد نتفایک قلگ هفا بفه ديیفياهفای

قاد .قی ،قمر داللفد

دنسای وقتعی که در دفی ت ضفسح ونهفا هسفتمي غالبفاً رودف،

دقرد بففر قیمکففه قعضففای دولففد و در نتسجففه اسااففدهففای

نسسد .به هرحا قتتااد اساای یيیي در تساس با ح زاهای

نایدف ني بلکفه

هاتای خ یش در قتتااد متعارف نظسر قتتااد کال دقنشفی

نتسجه یک فرقیمي چانهزنی مسا قعضفای مجلف ،هسفتمي .بفا

ی ف ق قاففد و گرچففه کاب دهففای ف ف خ بسففانگر بخشففی قز

ت یه به قیف ،قمفر بسشفتر قدبسفات قتتافاد اساافی در مف رد

دد قریهای دژوهش در قی ،ح زا قاد قما در عفس ،حفا

چگفف نگی دففک گسففری و قنحففال درو زقی دولففد بففر

نشا دهميا گستردا م ض عات دافدنخف ردا در مطالعفات

دم کرقایهای دارلاانی متارک قاد و دولفد رق بفهعمف ق

قتتااد اساای یيیي قاد.

مجل ،گرفته و در برقبر و نس مسئ

قتتاادی تعادلی تمها با رأی مردر قنتخا

دسامي تعادلی یک بازی چانهزنی چمي -مرحلهقی مسا قح ق
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