
 

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 
 یکالن اقتصاد یرهایمتغ رب رانیا ینفت یدرآمدها تکانه تأثیربررسی 

 1(DSGEدر قالب مدل )

 ایرج سلیمانزاد
 I_Soleymanzad@yahoo.com ارومیه،دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه 

 فعالجو حمیدرضا
 h.faaljou@urmia.ac.irاقتصاد دانشگاه ارومیه، اریاستاد

 حسن حیدری
 h.heidari @urmia.ac.ir اقتصاد دانشگاه ارومیه، استاد

 
 47/40/67تاریخ پذیرش:   40/47/69تاریخ دریافت: 

 دهیچک
ر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کالن اقتصادی هدف این مطالعه بررسی تأثی

بر ی باز مبتنچارچوب اقتصاد  ، در1171-1161، طی دوره زمانی (DSGE)مدل  قالب در
ی ادوار تجاری حقیقی، متناسب با شرایط اقتصاد ایران شامل خانوار، بنگاه، دولت و الگو

سازی هباشد. نتایج حاصل از شبییمید بر صندوق توسعه ملی تأکمقام پولی، بخش نفت با 
مصرف،  تولید، متغیرهای مدل بیانگر آن است که در اثر بروز تکانه مثبت درآمدهای نفتی،

شود؛ اما میزان گذاری، مخارج دولت تحت هر دو سناریو با افزایش مواجه میسرمایه
نین، ست. همچافزایش در سناریو توزیع مستقیم مشمول مالیات بیشتر از سناریو پایه ا

بودجه  درصد( به خانوارها از 74و77یافته دولت )هرچقدر سهم درآمدهای نفتی اختصاص
آن،  تبعهببود.  جاری، بیشتر باشد، افزایش در منابع صندوق توسعه ملی نیز بیشتر خواهد

اساس نحوه  یابد که برافزایش می( F)سهم تسهیالت اعطایی صندوق به بخش خصوصی 
𝐼𝑡)شده بخش خصوصی گذاری افزودهاین مطالعه، سرمایه ت گرفته درسازی صورمدل

𝑝𝑎) 
رو بر اساس افزایش شده، درنتیجه تولید غیرنفتی کشور نیز افزایش می یابد. ازاین نیز با

دوق عنوان سیاست مکمل صنآمده سیاست توزیع مستقیم مشمول مالیات بهدستنتایج به
 شود.توسعه ملی توصیه می

 .DSGE مدلگذاری، تکانه، سیاست مالی، بخش نفت، سرمایهکلیدی:  هایهاژو

 .E12 :JEL ،E27 ،E52 ،E62 بندیطبقه

                                                 
 مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در پردیس دانشگاه ارومیه است. 1

 مسئول مکاتبات نویسنده 
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 مقدمه -1
ترین دستاوردهای انقالب کینز بوده، در گذاری در اقتصاد از مهمسیاست ضرورتمعرفی 

ه عرضه ب که هستهایی شود که سیستم اقتصادی شاهد تکانهدیدگاه کینزی استدالل می

گذاران با استفاده درست از سیاست مالی مناسب شود؛ سیاستو تقاضای کل وارد می

 ها، بر متغیرهای کالن اقتصادی را حداقل نمایند.توانند اثر این تکانهمی

های اخیر نوسانات قیمت جهانی نفت در مقایسه با دهد، طی دههمطالعات نشان می

، این مسئله بیانگر آن است که ادوار تجاری در کشورهای نوسانات سایر کاالها بیشتر بوده

ولت گیرد و نوسانات درآمدی دقیمت جهانی نفت شکل می نوسانات ریتأثنفتی دائماً تحت 

های عمرانی کشور نفتی ها، توزیع درآمد و برنامهگذاریموجب تأثیر منفی بر سرمایه

درکشورهای وابسته به  گذاراناستیستوضیحات، چالش جدی پیشروی  نیبا اگردد. می

ین ی بر مبنای آن است. ازیربودجهنبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و  ریپذامکان نفت،

اقتصادهای وابسته به درآمدهای  و ثباتاثرات مهمی بر عملکرد اقتصادی  تواندیمویژگی 

ی زیرهبرنامو  ی مالی مناسبهااستیسکشورها، تدوین  نیدر ا، رونیازانفتی داشته باشد. 

ت تکانه درآمدهای نفتی بر وضعی ریتأث سازوکاردقیق برای ایجاد ثبات اقتصادی، آگاهی از 

این کشورها الگوهای موفقی نیز  انیدر ممتغیرهای کالن اقتصادی، ضروری است. البته 

د کرعنوان یکی از این الگوها اشاره توان به کشور نروژ بهشود. از آن جمله مییافت می

ای ( معتقدند مجموعه1441) 1(. برخی محققین ازجمله ساچز و وارنر11446استرم و هان)

گذاری باعث شده تا اقتصاد های منظم اقتصادی، نظم و پایداری در سیاستاز سیاست

و نیز بیماری  1تراز خود پیشی گیرد و از پدیده نفرین منابع طبیعینروژ از کشورهای هم

در اوایل  7روژ با تأسیس صندوقی بنام صندوق بازنشستگی دولتدر امان باشد. ن 0هلندی

ی و واریز درآمدهای ناشی از فروش نفت در این صندوق از ورود مستقیم الدیم 1674دهه 

مدیریت صحیح این درآمدها ازجمله  این درآمدها به چرخه اقتصاد جلوگیری کرده و تنها با

ها در چرخه اقتصاد، توانست گذاریسرمایهگذاری خارجی و ورود بازدهی ناشی از سرمایه

توان اقتصاد کشورش را از نوسانات درآمدهای نفتی در امان بدارد. البته در این مسیر نمی

                                                 
1 Sturm & Haan 
2 Sache & Warne 
3 The Curse of Natural Resources 
4 Dutch disease 
5 Government Pension Fund 
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هایی همچون نهادهای پیشرفته اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم در جامعه نقش مؤلفه

 .گرفتهایی نادیده نروژ را در موفقیت چنین سیاست

به سهم باال و اهمیت نفت در اقتصاد ایران در چندین دهه گذشته مباحث  حال با توجه

های گسترده و مهمی بوده است. مربوط به نفت در اقتصاد و سیاست ایران موضوع بحث

ها دید غالب این است که نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف در یکسوی این بحث

و در مقایسه با آنچه بدون نفت احتمااًل اتفاق  گذاری در ایران به ارمغان آوردهو سرمایه

تری را هم برای درآمد ملی و هم برای مصرف فراهم کرده است. افتاد، امکان رشد سریعمی

های ساختاری و نهادینه جامعه ایران موانعی برای در سوی دیگر برخی معتقدند که ضعف

ها را های نفتی آن ضعفرانت استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد و بعضاً 

 (.1،1411تشدید کرده است. )صالحی اصفهانی و همکاران

خیز ی نفتدر کشورهالزوم مدیریت بهینه درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ثروتی پایدار 

ویژه ایران امری اساسی است. در این راستا مطالعات زیادی در خصوص نحوه آثار به

کالن اقتصادی در ایران صورت گرفته است؛ اما ارتباط با  های نفتی بر متغیرهایتکانه

نحوه مدیریت این درآمدها و بررسی آثار راهبردهای گوناگون مدیریت این منابع مطالعات 

های اقتصادسنجی کالسیک چندانی صورت نگرفته و در بیشتر مطالعات داخلی از روش

ر این مطالعه حائز اهمیت بوده و ولی آنچه د شده استها استفادهجهت بررسی آثار تکانه

 سازد درک دقیق نحوه تأثیرگذاری تکانهمی آن را از مطالعات داخلی پیشین متمایز

های مالی دولت است درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت با نگاه به سیاست

های گیریارغ از جهتچارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا که فکه بتواند در 

های کالن شناسی مطالعاتی در تبیین پدیدهطور اساسی یک روشمکتبی اقتصاد کالن، به

در یک اقتصاد باز مبتنی بر الگوی ( 1161، 1آید، )خیابانی و امیریاقتصادی به شمار می

ایران بر وضعیت متغیرهای به بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی  1ادوار تجاری حقیقی

گذاری و مخارج دولت با لحاظ صندوق ل تولید، مصرف، سرمایهکالن اقتصادی از قبی

 توسعه ملی بپردازد.

ه، شده که به ترتیب پس از مقدمشده، این مقاله در شش بخش تنظیمهمسو با مطالب بیان

ی ساز، شبیهالگو یپارامترها برآورداند از ادبیات موضوع، طراحی الگوی تحقیق، عبارت

                                                 
1 Salehi Esfahani  et al. (2013) 
2 Khiabani & Amiri (2014) 
3 Real Business Cycle 
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ر ها و زیگیری، در ادامه به تفسیر هریک از این بخشنتیجه وتحلیل آن ومدل و تجزیه

 پردازیم.های آنها میبخش

 موضوع اتیادب -2
در ادبیات اقتصادی، هرگونه انحراف مقادیر متغیرها از روند بلندمدت مقادیر انتظاری آنها 

ستر ب شود. در این نگرش با توجه به ماهیت متغیرها، ساختار اقتصادی وتکانه نامیده می

اند، روند انتظاری متفاوتی برای هر متغیر اقتصادی و گرفتهزمانی که متغیرها در آن شکل

فت از های قیمت نطورکلی تکانههای مرتبط مختلفی متصور خواهد بود. بهدرنتیجه تکانه

های اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند. یکی از طریق توانند فعالیتدو طریق می

با  گردند وبرطرف عرضه اقتصاد است که این تأثیرات اصوالً با وقفه نمایان میتأثیر 

ثیر سازند. دیگری از طریق تأتأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می

 های اقتصادیمدت آثار خود را بر فعالیتتواند در کوتاهباشد که میبر تقاضای کل می

 کشور بر جای گذارد.

یز به های مثبت را نهای منفی قیمت نفت بلکه تکانهتنها تکانهاسان اقتصادی نهکارشن

قیمت  های منفیها تحت تأثیر تکانهدانند. غالباً دولتسود کشورهای صادرکننده نفت نمی

شوند تا بر واردات کاال و خدمات محدودیت بیشتری را اعمال نمایند تا از نفت، مجبور می

موقع بازپرداخت به ی ارزی امکان تأمین نیازهای ضروری کشور وهاجوییطریق صرفه

توسعه ازجمله ایران، تعهدات خارجی فراهم گردد. با توجه به اینکه در کشورهای درحال

ای و مواد اولیه موردنیاز بخش تولیدی ای از واردات آنها را کاالهای سرمایهبخش عمده

تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی ردات میشده بر وادهند، محدودیت اعمالتشکیل می

ناپذیر چنین شرایطی، بروز فشارهای تورمی، افزایش جای گذارد. نتیجه اجتنابکشور به

 نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود.

ای دیگر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را تحت گونههای مثبت قیمت نفت بهتکانه

 1أثیر منفی قرار خواهند داد. در یک مطالعه تجربی که توسط آلن گلب و همکارانت

موجب  1674دهد که افزایش قیمت نفت در اوایل دهه ( صورت گرفته، نشان می1611)

تری در مقایسه با شد تا کشورهای صادرکننده نفت در بلندمدت در وضعیت نامناسب

الت صادراتی آنها به وجود نیامده قرار گیرند. کشورهایی که تغییر چندانی در قیمت محصو

ک ها و درنتیجه افزایش ریسبینی غلط قیمتها، پیشهای قیمتآثار منفی ناشی از نوسان

                                                 
1 Gelb et al. 
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گیری و استفاده نادرست از درآمدهای حاصله از عواملی هستند که آثار مثبت در تصمیم

 برند.را از بین می 1های نفتیاحتمالی تکانه

صادی های اقتتوانند فعالیتهای قیمتی نفت درواقع تا چه اندازه و چگونه میاینکه تکانه

یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند، به چند عامل بستگی دارد. ازجمله عوامل، این است 

یابد؟ کشورهای صادرکننده نفت که قیمت نفت به چه میزان و با چه سرعتی تغییر می

کنند؟ با چه سرعتی خرج می انی قیمت نفت را چگونه ودرآمد اضافی ناشی از افزایش ناگه

کاهش قیمت نفت را از چه طریقی تأمین خواهند کرد؟ واحدهای  کاهش درآمد ناشی از

دهند؟ سطح عمومی ها چه واکنشی از خود نشان میمختلف اقتصادی در مقابل این تکانه

نند و کونه تغییر میها و نرخ دستمزد درنتیجه تغییرات ناگهانی قیمت نفت چگقیمت

 ند؟دههایی را در دستور کار خود قرار میها چه سیاستها در کنترل این تکانهاینکه دولت

های تخصیص درآمدهای حاصل از صادرات ای در این خصوص و روشمطالعات گسترده

گیری ادوار تجاری حقیقی را توضیح نحوه شکل ؛ کهشودنفت در ادبیات موضوع یافت می

 مسیر ها را بر اقتصاد ازاما مطالعاتی که تالش کنند نحوه انتقال این تکانه دهند،

پیگیری کنند، در مطالعات  دریک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا های مالیسیاست

 است.  شدهاشارهبه برخی ازآنها  در ادامهخارجی بیشتر از مطالعات داخلی است،  

                                                 
)ابونوری وهمکاران،  توان به سوابق ذیل اشاره داشتگرفته است، می های نفتی که در اذهان عموم جایاز تکانه 1

1161 :) 

  روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت  1670 -1671اولین تکانه نفتی که به دنبال تالش اوپک در

دیگر طی دوره موردنظر قیمت نفت عبارتیدالر رسید، به 01/14دالر به  6/1نفت از هر بشکه 

 زایش یافت.برابر اف 7بیش از 

  خورشیدی روی داد که بروز انقالب و اعتصابات  1177یعنی  1671دومین تکانه نفتی در سال

ندگان ترین صادرکنعنوان یکی از بزرگکارکنان صنعت نفت ایران سبب قطع صادرات نفت ایران به

دالر در  04ای به نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید و قیمت نفت در بازار تک محموله

 هر بشکه رسید.

  را در پی داشت  1617سومین تکانه نفتی برخالف دو تکانه اول و دوم، سقوط قیمت نفت در سال

 دالر سقوط کرد. 11که در طول آن سال قیمت نفت تا 

  به دنبال اشتغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال  1661چهارمین تکانه نفتی در سال

 دالر افزایش یافت. 04دانش به عراق پدید آمد و قیمت نفت تا آن حمله آمریکا و متح
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 تعادل مدل یک نئوکینزی، مکتب هایآموزه ازگیری با بهره(، 1116) 1متوسلی و همکاران

توجه خاصی به ویژگی وابستگی  که اندبرای اقتصاد ایران ساخته تصادفی پویا عمومی

 رشد نرخ نفتی، درآمدهای وری،: بهرهتکانهو چهار  دارداقتصاد ایران به صادرات نفت 

در اقتصاد ایران در مدل نوسانات ادوار تجاری  منبع عنوانبه دولت مخارج و پول حجم

 یخصوصگذاری سرمایه بیشتر نوسان از حکایت نیزشده نتایج مدل ارائه .اندشدهفیتعر

 رد. وصی دامقایسه با مصرف خص در غیرنفتی تولید کمتر نوسان و غیرنفتی تولید به نسبت

قتصادی ی خود تأثیر درآمدهای نفتی را بر رشد ادر مطالعه(، 1164) 1و همکاران مهر آرا

اند. نفت )اوپک( با تمرکز بر فرضیه نفرین منابع بررسی کرده صادرکنندهدر کشورهای 

 ای بر رشد اقتصادیدهد که درآمدهای نفتی تأثیر غیرخطی آستانهنتایج آنها نشان می

ای درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی با گذار از حد آستانه کهینحوبهکشورهای اوپک دارد، 

 دارد. تأثیر منفی

(، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر دو 1161) 1بهبودی و همکاران

حلیل وترا مورد تجزیه «توزیع مستقیم درآمدهای نفتی»و  «صندوق توسعه ملی»رویکرد 

دهد، رویکرد صندوق . نتایج حاصل از حل پویای مدل نشان میاندقرار دادهو مقایسه 

تری نسبت به توزیع مستقیم دارد، با این توضیح ت کارکرد مناسبتوسعه ملی در بلندمد

هدف کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت کارکرد  تأمینکه رویکرد توزیع مستقیم برای 

 صورت مکمل واما زمانی که هر دو رویکرد به؛ بهتری نسبت به صندوق توسعه ملی دارد

مخارج دولت  جزبهناخالص داخلی شود، همه اجزای تولید توأمان در نظر گرفته می

و درکل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با هر یک از رویکردهای موردبررسی  افتهیبهبود

 یابد. افزایش می

استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مبتنی بر  (، با1160) 0همکاران صیادی و

 گذاری به ارزیابیهای سرمایهیلحاظ ویژگی ناکارای الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با

گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران ی سرمایههااستیساثرات 

 ها حاکی از آن است که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف،پرداختند. یافته

 درکه  هرچند مدت شده است،کوتاه ای و عمرانی دولت و کاهش تورم دراعتبارات هزینه

                                                 
1 Motavaseli et al. (2000) 
2 Mehrara et al. (2011) 
3 Behboudi et al. (2012) 
4 Sayadi et al. (2015) 
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تکانه افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و  با یابد.مدت تورم افزایش میمیان

ن شود. ایتبع آن سهم اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش روبرو میبه

 حالی است که تکانه مزبورافزایش کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور در

 دارد.

ی درآمد نفت و تخصیص تکانه»عنوان ی تحت مطالعه (، در1167) 1خیابانی و دلفان

چارچوب یک  در« های اقتصادی دریک کشور صادرکننده نفت؛ مورد ایرانمجدد فعالیت

مدل تعادل عمومی تصادفی پویا شواهد جدیدی را درباره تخصیص مجدد منابع نفتی بین 

اصل یج حنتا کنند.ائه میهای خصوصی و دولتی دریک اقتصاد صادرکننده نفت اربخش

دهد که بعد از یک العمل آنی این مطالعه نشان میتحلیل توابع عکس سازی واز شبیه

اند؛ ولی یافتهگذاری و موجودی سرمایه بخش دولتی افزایشی مثبت نفتی، سرمایهتکانه

اند. اشتغال و تولید موجودی سرمایه بخش خصوصی کاهش پیداکرده گذاری وسرمایه

ولید حالی است که اشتغال و ت اند، این دریافتهش دولتی نیز در واکنش به تکانه افزایشبخ

یابند. تولید کل نیز به تبعیت از تولید دولتی به میزان کمی بخش خصوصی کاهش می

 یابد.افزایش می

های قیمت نفت بر سیاست مالی و ( در مطالعه خود به بررسی اثر تکانه1441) 1پیشاکن

اقتصاد کالن در یک اقتصاد کوچک و باز صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل  عملکرد

رایط برای تبیین ش که دهدیمعمومی تصادفی پویا پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان 

ت، زودگذری در خریدهای دول توجهقابلاقتصاد مکزیک، تکانه افزایش قیمت نفت، افزایش 

ین کند. عالوه بر او مصرف خصوصی ایجاد می مبادلهرقابلیغو  دلهمباقابلتولید کاالهای 

 شود.افزایش موقتی در نرخ ارز حقیقی ایجاد می

ای با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی در مطالعه ،(1411) 1برگ و همکاران

گذاری درآمدهای حاصل از منابع طبیعی توسط دولت در پویا به بررسی اثرات سرمایه

عنوان کشوری با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و دارای ذخایر فراوان کشور آنگوال به

ن اند. در ایاین کشوراست، پرداخته تیدر اولونفت که مدیریت نوسانات قیمتی نفت 

گذاران داخلی در مدل وارد و مدلیزه ی ظرفیت جذب و کارایی سرمایههاتیمحدودتحقیق 

دولتی  گذارییق حاکی از آن است که سناریوی مبتنی بر سرمایههای تحقشده است. یافته

                                                 
1 Khiabani & Delfan (2016) 
2 Pieschacon 
3 Berg et al. 
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تری در مقایسه با سناریوهای انداز در صندوق ثروت ملی، سناریوی مناسببه همراه پس

گذاری کلیه درآمدها در داخل انداز کلیه درآمدهای نفتی در صندوق و نیز سرمایهپس

 کشور است.

های مختلف تخصیص ارزیابی گزینه»ای با عنوان ه(، در مطالع1411) 1برخوردار و صبوحی

با ساختار  1با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی «درآمد نفت در ایران

 انداز درآمدهایگذاری و پسی به بررسی رابطه مبادله بین مصرف، سرمایهکیوکالسئن

اری درآمدهای نفتی در گذاند. در این تحقیق دو سناریوی سرمایهنفتی ایران پرداخته

سازی و مورد های خارجی شبیهگذاری درآمدهای نفتی در داراییاقتصاد داخل و سرمایه

 انداز درآمدهای نفتیهای تحقیق حاکی از آن است که پسشده، یافتهمقایسه قرار گرفته

های داخلی منجر به رشد گذاری فیزیکی در بخشچه در یک صندوق نفتی و چه سرمایه

 شود.صادی باالتری نسبت به سناریو مصرف درآمدهای نفتی توسط دولت میاقت

(، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا به بررسی 1411) 1کولگنی و مانرا

های وارده به درآمدهای نفتی بین بخش دولتی و خصوصی با نرخ نقش تخصیصی تکانه

. هدف آنها بررسی اثرات تکانه اندداختهپرفارس رشد اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج

های صالحدیدی بر ادوار تجاری حقیقی کشورهای صادرکننده نفت بود. نفتی و سیاست

آنها برای این منظور یک الگوی ادوار تجاری حقیقی را متناسب با متوسط آمار و اطالعات 

دل نظری سازی ماقتصادی در این کشورها مقداردهی کردند. نتایج حاصل از شبیه

اثرات منفی تکانه  ای ازتواند سهم عمدهکرد که بزرگ شدن اندازه دولت میپیشنهاد می

ر دهنده اثر مثبت تکانه بحال، نتایج نشاننفتی را بر بخش خصوصی توضیح دهد. بااین

 تولید کل اقتصاد بود.

 نفت در شان به بررسی اثر پویای تکانه قیمتمطالعه (، در1417) 0جا آلگرت و بن خو

قالب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا  اقتصاد الجزیره با استفاده از فن بیزی و در

آمده از این مطالعه حاکی ازآن است که پس از یک تکانه افزایشی دستنتایج به اند.پرداخته

ذاری و گغیرنفتی، مصرف، سرمایه قیمت نفت، متغیرهای کالن اقتصادی ازقبیل تولید

                                                 
1 Barkhordar & Saboohi (2013) 
2 Recursive Dynamic Computable General Equilibrium 
3 Cologini & Manera 
4 Allegret & Benkhodja 
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که بخش نفت به دلیل عضویت در اوپک و عدم امکان آزادانه یافته درحالیایشتورم افز

 یابد.عرضه نفت نسبت به تغییرات قیمت نفت کاهش می

 DSGEچارچوب الگوهای سری زمانی و  اکثر مطالعات داخلی عمدتًا از از آنجائی که در

ان ی کالن اقتصاد ایری نفتی بر متغیرهاهاتکانهخصوصاً  زابرونی هاتکانهبرای بررسی 

که متغیرهای مالی دولت  شدهیسازهیشبفضایی  مطالعه، نیدر ااست.  شدهاستفاده

ه العمل همان قاعدعبارتی این تابع عکس ها پاسخ دهند؛ بهنیز به تکانه زادرونصورت به

که رفتار متغیرهای دولت را در مقابل تغییر متغیرهای  مالی در بخش دولت خواهد بود

 ر درسوی دیگ کند.اززا در واکنش به تکانه و انحراف از وضعیت یکنواخت تشریح میوندر

گذاری رغم دستاوردهای آنها، مواردی همچون لحاظ سرمایهمطالعات ادبیات موجود، علی

گذاری با لحاظ مدیریت منابع حاصل از سرمایه ناشی از محدودیت ظرفیت جذب داخلی و

ق، تحقی خورد. اینبه چشم نمی به صندوق توسعه ملی نحوه تخصیص درآمدهای نفتی

عالوه بر رفع نواقص و تکمیل ادبیات تجربی پیشین داخلی، با تمرکز بر صندوق توسعه 

کشور در مراحل توسعه اقتصاد  جایگاه سازی واقعیات اقتصاد ایران وملی، سعی در مدل

در این زمینه نیز برای  ضمن لحاظ موارد مذکور، دو سناریوی رایج که داردغیرنفتی 

 است. قرارگرفتهارزیابی و مقایسه نتایج موردبررسی 

 طراحی الگوی تحقیق -3
های گاز به شکل خام، موجب محدود ماندن ظرفیت واقعیت این است که صادرات نفت و

بنابراین در یک  شود؛افزوده بالقوه آن به جوامع خارجی میاقتصاد داخلی و انتقال ارزش

های مولد به محدودتر شدن ، محدود ماندن اقتصاد و عدم توسعه نیافتن ظرفیتدور باطل

درآمدهای جامعه و دولت منجر شده که برای تأمین نیازهای روزمره ارزی نیاز به صادرات 

نظر ها دوباره اقتصاد را ازکند و اقدام به صادرات بیشتر این سرمایهنفت و گاز را تشدید می

 کند.مولد را محدودتر می تیظرف سرمایه تضعیف کرده و

های گویی به چالشمنظور پاسخرود بهشده، انتظار میبا توجه به مبانی نظری اجمالی اشاره

شده، رهیافت نوینی موردتوجه قرار گیرد که با تحول نگرش و اتخاذ رهیافت دارایی، بیان

ارایی و سرمایه تلقی شده ی تجدید ناپذیر و درآمدهای ناشی از آن دارهیذخعنوان نفت به

که در این رهیافت بر حفظ اصل دارایی و حداکثر سازی عواید و قدرت خرید آن تالش 

 شود.می
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کار مناسب در این خصوص، برخورد فعال با درآمدهای حاصله ازصادرات نفت لذا تنها راه

واند است که الزم است ساختار و نهادهای موجود، کارکردهایی در نظر بگیرند که بت

های طبیعی را به انواع مختلف مالی و فیزیکی تبدیل کنند و با اعمال مدیریت سرمایه

خطرپذیری و انتخاب پرتفلیوی مناسب، قدرت خرید این منابع را در چارچوب الگوهای 

 بهینه یابی بین زمانی در مسیری بهینه قرار دهد و حداکثر کند.

ند گردش درآمدهای نفت و گاز در اقتصاد سناریوی پایه فرآی بر اساس(، 1)در نمودار

آخر هم، مصارف  های صندوق توسعه ملی، کسب بازده مستمر و درایران، شامل فعالیت

ر کند. دگذاری تبیین میاین سودها را در قالب برنامه اعطای تسهیالت و انجام سرمایه

ور مختصر نشان طاین نمودار، جایگاه صندوق و تعامل آن با دولت و بازارهای مالی به

 شده است.داده

 (: جریان فعلی گردش درآمدهای نفت و گاز در اقتصاد ایران1نمودار)

عنوان مکمل (، سناریوی دوم؛ سیاست توزیع مستقیم مشمول مالیات به1)در نمودار

سناریوی پایه بر اساس  همانند زین ،1صندوق توسعه ملی، مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی

سازی شده است، قسمتی از درآمدهای نفتی متعلق به نجم توسعه مدلقانون برنامه پ

                                                 
1 Permanent Income Hypothesis 
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 گردد؛ یعنیشود، مورد توزیع مستقیم مشمول مالیات میدولت که صرف مخارج جاری می

طور مستقیم به خانوارها پرداخت و درصد( به 74و 77این قسمت از درآمدهای نفتی )

 گردد. ن به دولت برمیهای مختلف مالیاتی همه یا بخشی از آسپس با نرخ

 
عنوان سیاست مکمل توزیع مستقیم مشمول مالیات به(: سناریو 2نمودار)

 صندوق توسعه ملی
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 جملهمنبرخی مطالعات داخلی و خارجی  الهام از این تحقیق با شده درمدل طراحی

در آنها  بامطالعه هایی نیزحال، تفاوتبااین شده است.(، ساخته1411کولگنی و مانرا )

 اند از: عبارت طور مختصرها دارد که بهبلوک

 کرده است. بلوک خانوارها، تابع مطلوبیت خانوارها تغییر در -

ت و شده اسها اضافهها، سرمایه دولتی نیز به تابع تولید بنگاهبلوک بنگاه در -

 اقتصاد خالی از مالیات نیست. همچنین برخالف مدل کولگنی و مانرا

 معادله مخارج تغییراتی در نبال طراحی قاعده مالی مناسب،بلوک دولت، به د در -

اریو قالب سن در شده است که بتوان با انتخاب ضرایب متفاوت معادله،دولت اعمال

 پردازی، اهداف این مطالعه را برآورد ساخت.

به دلیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد ایران، پویایی تولید بخش دولتی  -

 صی وارد مدل شده است.جداگانه از بخش خصو

هر دوره، بخشی از  بخش صندوق توسعه ملی وارد مدل شده است که در -

درآمدهای نفتی وارد آن شده و بخشی از منابع این صندوق به بخش خصوصی، 

 شود.تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی تسهیالت داده می

ه سایر ت نسبت ببرای انطباق بیشتر با واقعیت، تغییراتی در پویایی درآمد دول -

 شده است.مطالعات اعمال

ریزی افق برنامه شده برای این تحقیق، اقتصاد شامل خانوارها باای مدل طراحیساختار پایه

بنگاه تولیدکننده کاالهای عمومی،  نامحدود، بنگاه تولیدکننده کاالهای بخش خصوصی،

 امه به بررسی جزییاتاد دولت و مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی است که در

 پردازیم.هر بخش می

 خانوارها -1 -3

. ندکیمی نامحدود زندگی زیربرنامهاقتصاد، خانوارنماینده عمری نامحدود دارد و با افق  در

ار و به دلیل ک کندیمی پول مطلوبیت کسب هاماندهاین خانوار از مصرف کاال و نگهداری 

ا مطلوبیت انتظاری دوران زندگی خود را با آنها . خانوارهدهدیمکردن مطلوبیت از دست 

 زیر است:  صورتبهمدل، تابع مطلوبیت انتظاری  نیدر ا. کنندیمحداکثر 

𝐸0 ∑ 𝛽𝑡𝑈∞
𝑡=0 (𝐶𝑡,

𝑀𝑡

𝑃𝑡
, 𝑁𝑡)                                                                            (1)  
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مانده اسمی 𝑀𝑡مصرف کاالهای خصوصی، C𝑡 عملگر)اپراتور( انتظارات،  𝐸0(،1) ادلهدر مع

عامل تنزیل تابع مطلوبیت  𝛽و هامتیقسطح عمومی 𝑃𝑡سطح اشتغال نیروی کار،  𝑁𝑡پول، 

0) است ≤ β ≤ 1) . 

طول  ر دریی که این خانواهاتیمطلوببه شکل تبعی تابع مطلوبیت، ارزش حال  با توجه

 صورت زیر است: ، بهآوردیمحیات خود به دست 

𝐸𝑡 ∑ 𝛽𝑡∞
𝑡=0 [

𝐶𝑡
1−σ

1−σ
+

𝜓𝑚

1−𝑏
(

𝑀𝑡

𝑃𝑡
)

1−𝑏
− 𝜓𝑁

𝑁𝑡
1+𝑣

1+𝑣
 ]  (1)                                              

عکس کشش تقاضای bمانی مصرف، عکس کشش جانشینی بین زσ <4رابطه، نیدر ا

ضریب  𝜓𝑁ای تقاضای پول وکشش بهره 𝜓𝑚،عکس کشش عرضه نیروی کار𝑣 <4پول،

و فراغت  𝑁𝑡عرضه نیروی کار  رونیازاعرضه کار در تابع مطلوبیت که یک عدد مثبت است. 

𝐿𝑡شود: ، با قید زیر در مدل لحاظ می 
  𝑁𝑡 + 𝐿𝑡 = 1                                                                                                (1)   

اقتصادی دوره قبل  تیاز فعالکه  کندیمریال شروع  𝑀𝑡−1را با tدوره  ندهیخانوار نما

𝑘𝑡است و  جاماندهبه
𝑝  واحد سرمایه در اختیار دارد که طی دورهt مونه اجاره به بنگاه ن

مقابل  یهایبرابرهای مختلف باید . یعنی عرضه نیروی کار و سرمایه به بنگاهشودیمداده 

𝑁𝑡دوره  در تمامرا برآورد کند؛ لذا باید 
𝑝

= ∫ 𝑁𝑗,𝑡𝑑𝑗
1

0
𝐾𝑡و 

𝑝
= ∫ 𝐾𝑗,𝑡𝑑𝑗

1

0
از باشد. خانوار   

𝜏𝑌𝑡و به دولت آوردیم به دستی عرضه نیروی کار و سرمایه خود، عاید محل
𝑝  مالیات

ها است، در هر دوره . عالوه بر این، از آنجائی که خانوار، مالک سهام بنگاهکندیمپرداخت 

  𝐷𝑗,𝑡هاکند که جمع سود سهام دریافتی از هریک بنگاهسود سهام نیز دریافت می

= صورت به ∫ 𝐷𝑗,𝑡𝑑𝑗
1

0
  𝐷𝑗,𝑡(.1116ست )متوسلی وهمکاران، ا 

خانوار بخشی از منابع خود را صرف خرید محصول تولیدی بنگاه نماینده کرده و بخشی 

 ردبه اینکه بخشی از درآمدهای نفتی کشور  توجه باکند. لذا گذاری میاز آن را سرمایه

ی تردولیغ مؤسساتی خصوصی، تعاونی و هابخششده و به  اندازپستوسعه ملی  صندوق

معادله حرکت فرآیند انباشت  توانیم. گرددیمی عامل تسهیالت ارائه هابانک قیطر از

 زیر نوشت:  صورتبهسرمایه بخش خصوصی را 
𝐾𝑡+1

𝑝
= (1 − 𝛿𝑝)𝐾𝑡

𝑝
+ 𝐼𝑡

𝑝𝑎
                                                                           (0)  

𝐼𝑡
𝑝𝑎

= 𝐼𝑡
𝑝

+ 𝐹𝑡                                                                                               (7)  

𝐼𝑡که 
𝑝𝑎 ای که بخشی از آن توسط خود بنگاه بخش خصوصی شدهگذاری افزودهسرمایه

(𝐼𝑡
𝑝) از سوی صندوق توسعه ملیشده و بخش دیگر آن توسط تخصیص انجام داده(𝐹𝑡) 
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درواقع آن بخشی از درآمدهای نفتی است که در هر دوره به بخش  tF شده است.فراهم

نرخ  𝛿𝑝شود، خصوصی جهت افزایش انباشت سرمایه موردنیاز خود تخصیص داده می

 استهالک سرمایه خصوصی است. 

 ذیل برای خریدهای خود مواجه است.الذکر، خانوار با قید بودجه با توجه به نکات فوق

𝑊𝑡𝑁𝑡 + 𝑟𝑡
𝑘𝑝

𝑘𝑡
𝑝

+
𝑀𝑡−1

𝑃𝑡
+

𝐷𝑡

𝑃𝑡
−

𝜏𝑌𝑡
𝑝

𝑃𝑡
+ 𝑆𝑢𝑏𝑡 ≥ 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡

𝑝𝑎
 +

𝑀𝑡

𝑃𝑡
 (9  )                      

𝑟𝑡 دستمزد حقیقی، W𝑡که در آن 
𝑘𝑝 اجاره حقیقی سرمایه بخش خصوصی، نرخD𝑡  سود

I𝑡شده اسمی بنگاه برای خانوار،توزیع
𝑝 ،سرمایه ناخالص بخش خصوصی𝜏𝑌𝑡

𝑝 مالیات

های پرداختی دولت به خانوارها است یارانه 𝑠𝑢𝑏𝑡پرداختی یکجای اسمی خانوار به دولت و 

است ارزش  در تالششود. خانوار داخت میصورت یکجا به خانوارها پرشود بهکه فرض می

حداکثر ( 9( و )0روابط) هایمحدودیتزمان را با توجه به  در طولی خود هاتیمطلوبحال 

 آید.به دست می صورت زیرنماینده به که شرایط مرتبه اول خانوار کند

𝑊𝑡 =
𝜓𝑁

𝑁𝑡
. 𝑐𝑡                               

1

𝐶𝑡
= 𝛽𝐸𝑡

1

𝐶𝑡+1
(𝑟𝑡+1

𝑘𝑝
− δ𝑝 + 1)             

𝜓𝑚

𝑀𝑡
=

1

𝐶𝑡
− 𝛽𝐸𝑡

1

𝜂𝑐𝑡+1
(

𝑃𝑡

𝑃𝑡+1
)  

 هابنگاه -2 -3

Y𝑡ی خصوصیکاال دیتولهایی هستند که فرض بر این است که خانوارها صاحب بنگاه
𝑝  را

 کنند: بت به مقیاس، مطابق با فناوری زیر تولید میبا فرض بازده ثابت نس

𝑌𝑡
𝑝

= 𝐴𝑡(𝐾𝑡
𝑝

)𝜃(𝐾𝑡
𝐺)𝜖(𝜂𝑡𝑁𝑡

𝑝
)𝜗        ,     𝜃 + 𝜖 + 𝜗 = 1  , 𝜃, 𝜖, 𝜗 ∈ [0,1] (7 )     

 دیدر تولسهم سرمایه دولتی  𝜖، هابنگاه دیدر تولسهم سرمایه خصوصی  𝜃فوق در معادله

وری نیروی کار نرخ رشد بهره  𝜂𝑡ها و بنگاه دیدر تولسهم نیروی کار  𝜗کاالی خصوصی، 

 که همان نرخ رشد اقتصاد است.

𝑁𝑡ها دو عامل تولید یعنی نیروی کار با این فناوری بنگاه
𝑝  و سرمایه سرانه خصوصی𝐾𝑡

𝑝 

𝐾𝑡)بخش دولتی  سرمایه سرانه که یاز آنجائکنند. را استخدام می
𝐺)  نیز به تقویت تولید

𝐾𝑡کند، لذا سرمایه سرانه دولتی های بخش خصوصی کمک میبنگاه
𝐺 های برای بنگاه

، مانند کارهای نخواهند داشتنقشی در تعیین آن  رونیازازا دارد، خصوصی حالت برون

زدهی ثابت به مقیاس با توجه ( را با ویژگی با7داگالس ) -مشابه در این حوزه، تابع کاب

𝑁𝑡 دو نهادبه 
𝑝 و 𝐾𝑡

𝑝ها پس ازدر نظر گرفتیم. همچنین در فضای بازارهای رقابتی، بنگاه 
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( حداکثر 7به دولت، تابع سود را مقید به تابع تولید ) τپرداخت مالیات بر فروش با نرخ 

 کنند: می

𝑀𝑎𝑥D𝑡 = (1 − 𝜏)𝑌𝑡
𝑝

−  W𝑡𝑁𝑡
𝑝

− 𝑟𝑡
𝑘𝑝

𝑘𝑡
𝑝
                                                     (1)  

ها داللت بر این دارد که  تولید نهایی ی حداکثر سازی سود از جانب بنگاهگذارهدفرفتار 

 عامل تولید است:   از آنبرابر با هزینه استفاده  هر عامل

𝑊𝑡 = (1 − 𝜏)𝜗(
𝑌𝑡

𝑝

𝑁𝑡
𝑝)                                                                                      (6)  

𝑟𝑡
𝑘𝑝

= (1 − 𝜏)𝜃(
𝑌𝑡

𝑝

𝑘𝑡
𝑝)                                                                                    (14)  

ها است وری مشترک در میان تمام بنگاهیک شوک بهره A𝑡که  شودیمهمچنین یادآوری 

 :  شودیمزیر تعریف  صورتبهکه 
𝐴𝑡 = (1 − 𝜌𝐴)�̅� + 𝜌𝐴𝐴𝑡−1 + 휀𝑡

𝐴  ,    휀𝑡
𝐴~𝑁(0, 𝜎𝐴)                                    (11)  

 مقام پولی:  –دولت  -3 -3

شود که در این مطالعه، این های مهم محسوب میبخش ازجملهن دولت در اقتصاد ایرا

ی از مدل که  درکنار مسائل مربوط به بودجه خود به تولید کاالی بخشعنوان بخش به

𝑁𝑡، دولت نیروی کار پردازدیمعمومی در اقتصاد 
𝐺 کند و سهمی را از خانوارها اجاره می

𝑌𝑡الی عمومی را برای تولید کا اشیگذارهیسرمااز 
𝐺 گیرد که به شکل تبعی زیر به کار می

 . کندیموارد خواهد شد. بعالوه، دولت کاالهای مصرفی را از بازار خریداری  در مدل
𝑌𝑡

𝐺 = 𝐴𝑡(𝐾𝑡
𝐺)𝛼(𝜂𝑡𝑁𝑡

𝐺)1−𝛼    ,       1 − 𝛼, 𝛼𝜖[0,1]                                       (11 )  

𝑁𝑡 که در آن،
𝐺   و𝐾𝑡

𝐺 لت دو لهیوسبهشده به ترتیب نیروی کار و سرمایه به کار گرفته

تولید کل است که برای سهولت  شدهتیتقوپیشرفت فنی  𝐴𝑡برای تولید کاالهای عمومی و

 کنیم.آن را به یک استاندارد می

 : شودیمن حال قید بودجه دولت از طریق رابطه زیر بیا

𝐺𝑡 = (1 − ℎ)𝑌𝑡
𝑜 + 𝑌𝑡

𝑇 +
𝑀𝑡

𝑃𝑡
−

𝑀𝑡−1

𝑃𝑡
   (11)                                                                      

𝑌𝑡کل مخارج دولت، 𝐺𝑡در آنکه 
𝑇 ،کل درآمدهای مالیاتی دولت𝑌𝑡

𝑜 کل درآمدهای نفتی

1)درصد از درآمد نفت، مابقی ℎ  از کسردولت پس  شودیمفرض که  − ℎ)  از درصد را

𝑀𝑡)همچنین  .کندیمبودجه خرج  قیطر − 𝑀𝑡−1)  درآمدی است که از محل خلق پول

             گردد.عاید دولت می

   ℎ = 𝜙𝑓 + 𝜙𝑐 + 𝜙𝐷                                                                                                         (11)  
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و  سهم مناطق نفت خیز و محروم( 𝜙𝐷)سهم شرکت ملی نفت ایران، ( 𝜙𝑐)دررابطه فوق 

(𝜙𝑓.سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است) 

𝑌𝑡الزم به یادآوری است که
𝑇افزودهارزشمالیات بر ست که به کل درآمدهای مالیاتی دولت ا 

تابعی از میزان کل  افزودهارزش بر. مالیات شودیمو سایر درآمدهای مالیاتی تفکیک 

های از تولید بنگاه τها بر اساس نرخ بقیه مالیات و مصرف نهایی )دولتی و خصوصی(

 شود: بخش خصوصی اخذ می
  (17)                                                                      ) 𝑌𝑡

𝑇 = 𝜏𝑌𝑡
𝑝

+ 𝑡𝑣𝑎𝑡(𝐶𝑡 + 𝐶𝑡
𝑔 

 کند: تبعیت می  AR(1)شود مخارج دولت از یک فرآیندفرض می
𝐺𝑡 = (1 − 𝜌𝐺)�̅� + 𝜌𝐺𝐺𝑡−1 + 휀𝑡

𝐺                                                                 (91)  

𝐶𝑡مخارج دولت به دو صورت مخارج جاری )
𝑔(و مخارج عمرانی )𝐼𝑡

𝑔شود: ( تعریف می 
𝐺𝑡 = 𝐶𝑡

𝑔
+ 𝐼𝑡   

𝑔
                                                                                               

(71)                                                                                        

رد. گیزمان شکل می در طول جیتدربهگذاری دولتی ، سرمایهشودیمدر این رابطه فرض 

بودن  برمانزی نخواهد بود. با تصریح ریکارگبهبنابراین سرمایه دولتی تا چندین دوره قابل 

ی عمرانی دولت هاپروژهخیرهای به وجود آمده در تأثیر تأ توانیمگذاری دولتی سرمایه

 ی نشان داد.خوببهرا  بر اقتصاد

بین زمان تصویب پروژه عمرانی و زمان به ثمر نشستن این  ریتأخبرای مشخص کردن 

گذاری ( تصویب سرمایه1414)1گذاری به شکل سرمایه، به تبعیت از لیپرو همکارانسرمایه

𝐼𝑡ا را ب tدرزمان  در بودجهدولت 
𝐵  ی الزم برای کامل کردن پروژه هافصلو تعداد

صورت . در این صورت قاعده حرکت سرمایه دولتی بهمیدهیمنشان  nگذاری را با سرمایه

 بود:  خواهد ریز

𝐾𝑡+1
𝐺 = (1 − δ𝐺)𝐾𝑡

𝐺 + 𝐼𝑡−𝑛+2
𝐵        (11  )                                                              

𝐾𝑡 در آنکه 
𝐺 دولت عرضه   لهیوسبه زابرونصورت موجودی سرمایه دولتی که به

δ،شودیم
𝐺

𝜖[0,1] نرخ استهالک سرمایه دولتی است و𝐼𝑡
𝐵 گذاری دولتیسرمایه 

 مرتبه اول  به شکل لگاریتم خطی ونیرگرسبوده که از فرآیند خود  در بودجه شدهبیتصو

 : کندیمزیر تبعیت  صورتبهشده 

     𝐼𝑡
𝐵 = 𝜌𝐵𝐼𝑡−1

𝐵 + 𝑢0휀𝑡
𝑦𝑜

+ 휀𝑡

𝐼𝑡
𝑔

 ,     휀𝑡

𝐼𝑡
𝑔

~𝑁(0, 𝜎
𝐼𝑡

𝑔
2 )       (16   )                                   

                                                 
1 leeper et al. 
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ز ا کندیمدرآمدهای نفتی سعی  هشبا کابه نحوی بوده که  رانیدر امعموالً رفتار دولت 

 تکانه ریتأثکه  شودیمحجم مخارج جاری کم کند، فرض  از شتریبمخارج عمرانی  حجم

휀𝑡نفتی
𝑦𝑜 ،این رابطه، با افزایش درآمدهای نفتی  بر اساس، مثبت است. بنابراین

 زانیاز مدرآمدهای نفتی  با کاهشو  شدهبیتصوگذاری دولتی بیشتری در بودجه سرمایه

 .شودیم ی عمرانی دولت کاستههاپروژه

 زیر نوشت:  صورتبه توانیمگذاری دولتی را بنابراین، فرآیند سرمایه
  (14 )                                                                                      𝐼𝑡

𝑔
= ∑ 𝜙𝑛𝐼𝑡−𝑛

𝐵𝑛−1
𝑛=0 

∑  ندر آکه   𝜙𝑛
𝑛−1
𝑛=0  .است𝜙در هر دوره را نشان   شدهانجامگذاری ها نرخ سرمایه

 دنیثمر رسی بین زمان تصویب و زمان به ریتأخاست، هیچ  n=1. زمانی که دهدیم

𝐼𝑡و  𝜙0=1گذاری دولتی وجود ندارد و بنابراین سرمایه
𝑔

= 𝐼𝑡
𝐵  .است 

کند، جایی که عالوه بر که از فرآیند زیر تبعیت می ودشیممخارج جاری دولت فرض 

 (: 1160، 1)تقی پور و منظور شودیم متأثرتکانه مستقل مالی، از مالیات نیز 

�̂�𝑡
𝑔

= 𝜌𝐶𝑡
𝑔�̂�𝑡−1

𝑔
+ 𝐺 − 𝜏𝑇𝑡 + 휀𝑡

𝐶𝑡
𝑔

          , 휀𝑡

𝐶𝑡
𝑔

~𝑁(0, 𝜎
𝐶𝑡

𝑔
2 (11  )                                

ها ، اغلب کشورهای صاحب منابع نفتی با محدودیتدهدیمکه مطالعات نشان  آنجائیاز   

اب گذاری، انتخهای سرمایهی پروژهبندتیبر اولوعدم نظارت کافی  ازجملههایی و ناکارآیی

در انجام  ریتأخی سیاسی، هاشیو گراها گذاری بر اساس مالکهای سرمایهپروژه

شود که تنها موجب می اند کهمواجه دستنیازاگذاری و موارد دیگری های سرمایهپروژه

ها منجر به انباشت سرمایه در اقتصاد گردد و بخش دیگر آن گذاریبخشی از این سرمایه

ت گذاری که به فرآیند انباششود. آن بخش از سرمایهمنجر به فرآیند انباشت سرمایه نمی

شود. گفته می« 1گذاری مؤثرسرمایه»شود در اصطالح ه در اقتصاد منجر میسرمای

 شود:  صورت زیر تعریف می( به1411) 1گذاری مؤثر نیز بر اساس مطالعه واندر پالگسرمایه

𝐼𝑡−𝑛+2
𝐵 =

𝐼𝑡
𝑔

1+∅(
𝛿𝐺

2
)
       (11   )                                                                                         

 شدهگذاری انجامدوره تنها بخشی از کل سرمایه در هررابطه فوق بیانگر آن است که  

در رابطه فوق به ضریب ناکارایی  ∅شود. ضریب توسط دولت در اقتصاد مؤثر واقع می

                                                 
1 Taghipour & Manzoor (2015) 
2 Effective investment 
3 Vander ploeg 
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بر اساس نحوه کارکرد پایه موسوم است که مقدار آن در مدل  در مدلگذاری دولت سرمایه

 شود. های دولت در اقتصاد کالیبره میفعالیت

مقام پولی، کارگزاری واحد در اقتصاد است که  -در این مدل فرض بر این است که دولت

با توجه به درجه پایین استقالل بانک مرکزی در بسیاری از کشورهای صاحب منابع نفتی، 

ان، ایر بر اقتصادجه تسلط سیاستهای مالی فرض چندان دور از ذهنی نیست. چنانچه در

، 1درصد برآورد شده که نمایانگر استقالل پایین بانک مرکزی است )مشیری و همکاران77

ی پولی و مالی بوده و از محل خلق هااستیس(. بنابراین درآمد دولت مسئول اعمال 1164

ج از کشور تأمین پول، اخذ مالیات و نیز درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت به خار

 ی حقیقی خواهیم داشت: هامتیقبر اساس  که شودیممالی 

𝑇𝑅𝑡 = (1 − ℎ)𝑌𝑡
𝑜 + 𝑌𝑡

𝑇 + (
𝑀𝑡

𝑃𝑡
−

𝑀𝑡−1

𝑃𝑡
)                                                       (11 )  

 زیر نشان داد:  صورتبهرا  توان قید بودجه دولتالذکر، میبا توجه به تفاسیر فوق

𝐼𝑡
𝑔

+ 𝐶𝑡
𝑔

= (1 − 𝜙𝑓 − 𝜙𝑐 − 𝜙𝐷)𝑌𝑡
𝑜 + 𝑌𝑡

𝑇 + 𝛼𝑚(𝑚𝑡 − 𝑚𝑡−1) (01 )                  

𝐼𝑡که در این رابطه 
𝑔  و𝐶𝑡

𝑔  ای و مخارج مصرفی دولت است را به ترتیب مخارج سرمایه

 زیر نشان داد: صورت توان بهمی

 𝐼𝑡
𝑔

= 𝜙𝑖𝑔𝑇𝑅𝑡       (71    )                                                                                            

𝐶𝑡
𝑔

= 𝜙𝑐𝑔𝑇𝑅𝑡       (91       )                                                                                         

ای و مصرفی دولت از دهنده سهم مخارج سرمایهبه ترتیب نشان  𝜙𝑐𝑔و   𝜙𝑖𝑔ضرایب  

 از طرفشود. ساله در قانون بودجه کشورمان تعیین میدرآمدهای دولت است که همه

رهای تبدیل دال که میدانیمی خوببهکشورهای نفتی،  آشکارشدهدیگر، بنا به واقعیات 

بین نوسانات حجم پول و نوسانات  ریناپذاجتنابارتباطی  ناچاربهنفتی به پول داخلی 

کند و از آنجائی که با توجه به درجه پایین استقالل بانک مرکزی درآمدهای نفتی ایجاد می

وه نحسازی . برای مدلقلمداد کرد در کشورمقام پولی  مثابهبهدولت را  توانیم، رانیدر ا

کنیم (، فرض می1616) 1کنترل نرخ رشد حجم نقدینگی، مطابق با روش کولی و هانس

)مقام پولی عرضه حقیقی پول 
𝑀𝑡

𝑃𝑡
⁄ کند،که بر مدیریت می µرا در هر دوره با نرخ  (

   کند: اتخاذ می µاین اساس مقام پولی قاعده زیر را برای نرخ رشد 
𝜇𝑡 = (1 − 𝜌𝜇)�̅� + 𝜌𝜇𝜇𝑡−1 + 𝜔𝑜𝜖𝑜 + 휀𝜇     ,     휀𝜇~𝑁(0, 𝜎𝜇)          (72          )  

                                                 
1 Moshiri et al. (2011) 
2 Cooley & Hansen 
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ی و داراریالی مستقل بوده  ازنظر است کهشوک عرضه پول  휀𝜇و  ρ𝜇ϵ (0,1)که در آن 

، صفر باشد 𝜔𝑜 کهیدرصورتاست. لذا  𝜎𝜇صفر و انحراف معیار  نیانگیبا متوزیع نرمال 

 ساناتاز نوو تنها بر اساس تصمیمات بانک مرکزی و مستقل  زابرونسیاست پولی کامالً 

 درآمدهای نفتی اعمال خواهد گردید.

 بخش نفت: -3-4

جریان تولید نفت عمدتاً به ذخایر نفتی یک کشور وابسته بوده و چندان با  کهئیازآنجا

ی هانگاهبداد، در این مطالعه تولید نفت از طریق  آن را تغییر توانینمافزایش سرمایه و کار 

 صورتطور مجزا وارد الگو شده و بهی نشده، از همین رو، بخش نفت بهسازمدلتولیدی، 

و سهمیه  شودیمی جهانی تعیین در بازارها. چون قیمت نفت 1شودیمتعیین  زابرون

 از صادراتارزی حاصل ، درآمدهای گرددیمصادراتی ایران نیز از طریق اوپک مشخص 

 (.1،1161هست )تقی پور زابرونصورت نفت به

اساس  خیز بری نفتاکثر کشورهابا عنایت به توضیحات فوق تولید نفت در ایران مانند 

سازی  حداکثر مسئلهگیرد، بنابراین تولید نفت از طریق حداکثر سازی سود صورت نمی

صورت یک حاصل از صادرات نفت به سازی نشده و درآمدهایهای تولیدی مدلبنگاه

 مدل بندی شده است.  AR(1)ی مرتبه اول حیخود توضفرآیند 

𝑌𝑡
𝑜 = 𝜌𝑦𝑜𝑌𝑡−1

𝑜 + (1 − 𝜌𝑦𝑜)𝑌
 𝑜

+ 휀𝑡
𝑦𝑜

,      휀𝑡
𝑦𝑜

~𝑁(0, 𝜎𝑦𝑜)   (11   )                             

𝑌𝑡که در این رابطه  

 𝑜
𝑌𝑡معرف سطح  باثبات جریان درآمدهای نفتی و 

𝑜 جریان درآمد

휀𝑡و tحقیقی نفت در دوره 
𝑦𝑜  و  1های نفتیبیانگر تکانه𝜌𝑦𝑜 ∈  است.  (0,1)

 صندوق توسعه ملی: -3-5

 یاگونهبهی ارزی ناشی از فروش نفت است از درآمدهامنابع صندوق توسعه ملی عمدتاً 

 هداشتنگهتوسعه ملی  در صندوقصورت سپرده نفت در هر دوره به از درآمدد درص 𝑓∅که 

(، فرض 1160. از طرفی مشابه با کار صیادی و همکاران )شودیمخرج  مروربهشده و 
                                                 

تواند حداقل در شش محل شود، نفت میبرای کشورهای صادرکننده نفت ساخته می هر مدل تعادل عمومی که 1

عنوان یکی از منابع در بودجه دولت، به -1تولید کاالها. برایای عنوان نهادهدر تابع تولید، به -1حضورداشته باشد: 

داخلی موجب تغییر حجم پول در عوامل مؤثر بر عرضه پول، جایی که تبدیل دالرهای نفتی به پول  -1تأمین مالی.

عنوان یکی از در سبد مصرفی خانوارها، به -7عنوان یکی از منابع درآمدی.در قید بودجه خانوارها، به -0شود.می

های تولیدی عنوان یکی از بخشتوان بخش نفت را بههمچنین می-9کند.کاالهایی که برای خانوار ایجاد مطلوبیت می

 های تولیدی وابسته به کار، سرمایه و فنّاوری دانست.د در بخش نفت را مانند سایر بخشسازی کرد و تولینیز مدل
2 Taghipour (2014) 

 تواند ناشی از تغییر در صادرات نفت، یا تغییر در قیمت نفت و یا تغییر در نرخ ارز باشد.های نفتی میتکانه 1
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در هر دوره از فرآیند زیر تبعیت (𝐷𝐹𝑡) شود، انباشت ذخایر صندوق توسعه ملی ایرانمی

 کند: می
 𝐷𝐹𝑡 = 𝐷𝐹𝑡−1 + ∅𝑓𝑌𝑡

𝑜 + 𝐿𝐵𝑡 − 𝐹𝑡       (16  )                                                           

مانده ذخایر صندوق توسعه ملی از دوره قبل که به دوره فعلی   𝐷𝐹𝑡−1 که در آن، 

خت اصل و سود اعطایی بازپردا 𝐿𝐵𝑡سهم صندوق از درآمدهای نفتی، 𝑓∅شده است،منتقل

تسهیالت اعطایی صندوق به بخش  F𝑡ها نزد بانک مرکزی، و همچنین سود سپرده

 است. 𝑡مانده صندوق در دوره  𝐷𝐹𝑡خصوصی و 
(14          )                                                                          𝐿𝐵𝑡 = 𝛼𝑛𝑑𝑁𝐷𝑡 + 𝑍𝑡 

𝑍𝑡 = 𝑟𝐷𝐹𝑡          (11 )                                                                                            

ND𝑡  ،خالص بدهی بخش خصوصی به صندوقαnd  درصدی از خالص بدهی بخش

نیز سود  𝑍𝑡شود و خصوصی به صندوق است که در هر دوره به صندوق بازپرداخت می

گذاری آن بخش از منابع صندوق است که به بخش واریزی به صندوق از محل سپرده

αخصوصی تسهیالت داده نشده است. چنانچه فرض کنیم 
𝐹

درصد از منابع صندوق در  

 شود، آنگاه داریم: هر دوره به بخش خصوصی تسهیالت داده می
𝐹𝑡 = 𝛼𝐹𝐷𝐹𝑡       (11    )                                                                                              

 صورت زیر در نظر گرفت: توان بههمچنین خالص بدهی بخش خصوصی به صندوق را می
𝑁𝐷𝑡 = 𝑁𝐷𝑡−1 + (1 + 𝑟𝑑)𝐹𝑡 − 𝛼𝑛𝑑𝑁𝐷𝑡     (11)                                        

عنوان توزیع مستقیم مشمول مالیات بهحال چنانچه قرار باشد دولت قاعده مالی سناریوی 

را مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی اجرا نماید، در آن  سیاست مکمل صندوق توسعه ملی

صورت ضمن پردازش به پویایی صندوق توسعه ملی، منابع درآمدی دولت بصورت رابطه 

 خواهد بود. زیر 
𝑇𝑅𝑡 = (1 − ℎ)𝑌𝑡

𝑜 + 𝑌𝑡
𝑇 + 𝛼𝑚(𝑚𝑡 − 𝑚𝑡−1) + 𝜏𝑜𝑌𝑡

𝑐𝑔𝑜
 (01)                                  

𝑌𝑡نرخ مالیات بردرآمد توزیع شده نفت بین خانوارها، 𝜏𝑜بطوریکه
𝑐𝑔𝑜  سهم درآمدی

 ولت است.خانوارها از سهم درآمدنفتی د

 بازار هیتسو طیشرا -3-6

در شرایط تسویه بازار بایستی عرضه و تقاضای کل با یکدیگر برابر باشند. لذا با این تفسیر 

 : 1صورت زیر ارائه کردتوان شرط تسویه بازار را بهمی

                                                 
های شسازی بخروابط در متن نیامده است، نحوه بهینه به دلیل گسترده بودن روابط ریاضی، استخراج بسیاری از 1

  مدل و استخراج روابط در صورت درخواست خواننده، در اختیار قرار خواهد گرفت.
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𝑌𝑡=𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐶𝑡
𝑔

       (71)                                                                                 

 الگو یپارامترها برآورد -4
ها مسئله بهینه یابی خود را حل کرده، دولت که خانوارها و بنگاهتعادل اقتصاد هنگامی

بررسی خواهد بود. اش را برآورد کند و تمام بازارها تسویه شوند، قابلقید بودجه

زا است که ای از متغیرهای برونیی شامل دنبالهدیگر، تعادل انتظارات عقالعبارتبه

صورت شرط تسویه بازارها را به مجموعه معادالت حاصل از بهینه یابی، قید بودجه دولت و

کند. مجموعه مذکور در این تحقیق، پس از مانا کردن متغیرها مطابق یک کل تأمین می

�̃�رابطه  =
𝑋𝑡

𝜂𝑡 اند ازستخرج از مجموعه معادالت عبارتزای مشامل متغیرهای درون : 

{𝐶𝑡, 𝑁𝑡 , 𝑀𝑡 , 𝐼𝑡
𝑝

, 𝐾𝑡
𝑝

, 𝐹𝑡 , 𝐼𝑡
𝑝𝑎

, 𝑊𝑡 , 𝑟𝑡
𝑘𝑝

, 𝐾𝑡
𝐺 , 𝑁𝑡

𝑝
, 𝐴𝑡 , 𝑁𝑡

𝐺 , 𝐼𝑡−𝑛+2
𝐵 , 

𝑇𝑅𝑡, 𝑌𝑡
𝑝

, 𝑌𝑡
𝐺 , 𝑌𝑡

𝑜, 𝑌𝑡
𝑛𝑜, 𝑌𝑡

𝑇 , 𝑌𝑡 , 𝐼𝑡
𝑔

, 𝐶𝑡
𝑔

, 𝜇𝑡 , 𝐷𝐹𝑡 , 𝑌𝑡
𝑇 , 𝑁𝐷𝑡, 𝐿𝐵𝑡 , 𝑍𝑡 , 𝐼𝑡} 

,𝜂مدل، شامل1پارامترهای عمیق را برحسب 𝜓𝑁, 𝜓𝑚, δ𝑝, 𝜃, 𝜖, 𝜗, (1 − 𝛼), 𝛼  بازنویسی

در وضعیت  پارامترها، مقادیر اولیه برای کلیه متغیرها 1نمود. بدین ترتیب با مقداردهی

زار افصورت غیرخطی در محیط نرمشود که این امر، امکان حل مدل بهباثبات محاسبه می

 . 0کندرا فراهم می1داینار

مدل  سازیگرفته باشد، برنامه داینار به شبیهدرستی انجامچنانچه کلیه مراحل فوق به

از  ایظ شده و خالصهلحا توابع ضربه و واکنش متغیرهای مدل در برابر تکانه پرداخته و

کند. عموماً نزدیکی گشتاورهای شده را تولید میسازیگشتاورهای متغیرهای شبیه

شده مدل به گشتاورهای آمارهای واقعی و نیز مطابقت توابع ضربه و واکنش با سازیشبیه

 DSGEشده سازیهای شبیهوسقم مدلمبانی نظری و انتظارات مربوطه، معیار صحت

 (.1164، 7می و قریشیاست. )بهرا

شده است؛ بدین در این مطالعه از روش مقداردهی پارامترها برای تحلیل مدل استفاده

ای مقداردهی شوند که باالترین تطابق گونهمعنا که سعی شده است پارامترهای الگو به

شده توسط مدل حاصل شوند. برای مقداردهی  سازیهای شبیهمیان آمارهای واقعی و داده

                                                 
1 Deep Parameters 
2 Calibration 
3 Dynare 

های لدکند و سپس با در نظر گرفتن شکل مبرنامه دایناربرای سیستم معادالت غیرخطی، ابتدا آن را خطی می 0

های درون زا درآن شامل دودسته، ( که متغیرBlanchard- Kahnکان )-دبلنچار فن از گیری بهره و فضا –حالت 

 آورد.ها را به دست میقابل مشاهده و غیرقابل مشاهده یا انتظاری اند، مقدار باثبات متغیر
5 Bahrami & Ghoreyshi (2011) 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ...یکالن اقتصاد یرهایمتغ رب رانیا ینفت یدرآمدها تکانه تأثیربررسی  174 

ارامترهای عمیق، مقادیر وضعیت باثبات متغیرها را در سیستم معادالت غیرخطی مانا پ

شده است. آمارهای مورداستفاده شامل شده قرار داده و سپس مقدار پارامترها استخراج

است که ابتدا روند زدایی شده، سپس مقادیر  1161تا سال  1171های زمانی از سال سری

 .1شده استوضعیت باثبات آنها محاسبه

الزم به ذکر است که در محاسبه وضعیت باثبات متغیرها تولید ناخالص داخلی به قیمت 

های متغیرها به تولید ناخالص داخلی را به یک نرمال کرده و از نسبت 1111ثابت سال 

های شده است که وضعیتعنوان وضعیت باثبات متغیرها استفادهدر دوره زمانی فوق، به

سیستم معادالت  1برای حل عددی 1عنوان مقادیر اولیهشده از این روش، بههباثبات محاسب

توان مقادیر کالیبره ( می1شده است. در جدول )غیرخطی در برنامه داینار در نظر گرفته

 شده پارامترهای مدل تحقیق را مشاهده کرد.

 مقادیر کالیبره شده پارامترهای مدل(: 1) جدول
رپارامت نماد مقدار منبع  

61/4 رومرو ویالرریل0 )1447(   𝛽 عامل تنزیل تابع مطلوبیت 
7/1 باتاچارجی وتوئنیسن7 )1447(  σ عکس کشش جانشینی بین زمانی مصرف خانوار 

11/1 داوودی و زارع پور9 )1117(  b عکس کشش تقاضای پول 
17/1 طائی7 )1117(  𝑣 عکس کشش عرضه نیروی کار به دستمزد 

09/4 محاسبات تحقیق  𝜓𝑚 ای تقاضای پولکشش بهره  

04/4 محاسبات تحقیق  𝜓𝑁 ضریب عرضه کار در تابع مطلوبیت 

10/4 رافعی وهمکاران1 )1161(  𝜓𝑙 ضریب فراغت در تابع مطلوبیت 

414/4 محاسبات تحقیق  δ𝑝 نرخ استهالک سرمایه خصوصی 
(1161رافعی وهمکاران )  417/1  𝜂 نرخ رشد اقتصاد 
71/4 محاسبات تحقیق  𝜃 سهم سرمایه خصوصی در تولید کاالی خصوصی 
11/4 محاسبات تحقیق  𝜖 سهم سرمایه دولتی در تولید کاالی خصوصی 

17/4 محاسبات تحقیق  𝜗 هاسهم نیروی کار در تولید بنگاه  
91/4 محاسبات تحقیق  𝛼 سهم سرمایه دولتی درتولیدکاالی عمومی 

414/4 محاسبات تحقیق  δ𝐺 نرخ استهالک سرمایه دولتی 

                                                 
 شده است.زی تهیهسری زمانی بانک مرک آمار مذکور از 1

2 Initial Value 
3 Numerical Solution 
4 Villarreal Romero 
5 Bhattacharjee & Thoenissen 
6 Davoodi & Zarepour (2007) 
7 Taee (2007) 
8 Rafeei et al. (2014) 
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401/4 امینی و حاجی محمد1 )1110(  δ نرخ استهالک 
14/4 قانون برنامه پنجم توسعه  𝜙𝑓 سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 

17/4 قانون برنامه پنجم توسعه  𝜙𝑐 سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی 

414/4 قانون برنامه پنجم توسعه  𝜙𝐷 خیز و محروم از درآمدهای نفتیسهم مناطق نفت  

17/4 محاسبات تحقیق  𝛼𝐹 سهم بخش خصوصی از تسهیالت صندوق 

(1160صیادی وهمکاران )  417/4  𝑟𝑑 نرخ سود تسهیالت صندوق به بخش خصوصی 
4116/4 محاسبات تحقیق  r نرخ سود مانده ذخایر صندوق درهردوره 
(1161)رافعی وهمکاران   101/4  𝜏 نرخ مالیات بر فروش 

گذاری دولتی در مدل مبناپارامتر ناکارایی سرمایه ∅ 04 آرستف و هورلین1 )1449(  

74/4 محاسبات تحقیق  𝜌𝑦𝑜  تکانه نفتی ونیرگرسضریب فرآیند خود  

 های تحقیق و منابع ذکرشده در جدولمنبع: یافته

ی زادرونجه به مقداردهی پارامترها برای متغیرهای شده در این مطالعه با تومدل ارائه

شده است. برای ارزیابی نیکویی برازش مدل کالیبره شده در سازیسیستم معادالت شبیه

از مدل را با گشتاورهای سری زمانی دنیای واقعی  دشدهیتولاین مطالعه، گشتاورهای 

ی، تولید نفت ریچهار متغر مقایسه شده است. بدین منظور مقدار میانگین و انحراف معیا

 شده است.( ارائه1تولید غیرنفتی، مصرف و مخارج مصرفی دولت در جدول )

 سازی شدهواقعی و شبیه های(: مقایسه گشتاورهای سری زمانی داده2جدول )

 نام متغیر
 1نوسانات نسبی انحراف معیار میانگین

 مدل های واقعیداده مدل
های داده

 واقعی
 مدل

ی هاداده

 واقعی

 1 1 477/4 491/4 091/4 071/4 تولید نفتی

 74/1 67/1 111/4 110/4 116/4 171/4 تولید غیرنفتی

 77/4 71/4 400/4 406/4 941/4 917/4 مصرف

 00/4 91/4 410/4 416/4 111/4 119/4 مخارج مصرفی دولت

 های تحقیقمنبع: یافته

 دهند: های واقعی نشان میداده نتایج حاصل از مقایسه گشتاورهای حاصل از مدل و

شود که در دنیای واقعی تولید غیرنفتی نسبت های نمونه، مشاهده میبا توجه به داده-1

به تولید نفتی پر نوسان است. چنانچه نسبت انحراف معیار جزء سیکلی تولید غیرنفتی به 

شده در این ائهاست. مدل ار 74/1انحراف معیار جزء سیکلی تولید نفتی در دنیای واقعی 

                                                 
1 Amini & Haji Mohammad (2005) 
2 Arestoff & Hurlin 

تولیدغیرنفتی، مصرف بخش خصوصی ومخارج مصرفی  -یرهای مورد توجه نوسانات نسبی؛ نسبت انحراف معیار متغ 3

 کند.به انحراف معیارمتغیری همچون تولید نفتی که مبنا قرارگرفته است، نوسانات نسبی را تعیین می -دولت 
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سازی کرده و مقدار متناظر در مدل شده را شبیهخوبی این واقعیت مشاهدهتحقیق نیز به

دیگر، میزان نوسانات تولید عبارتاست که تفاوت اندکی با واقعیت دارد. به 67/1برابر

 غیرنفتی در مدل نیز از میزان نوسانات تولید نفتی بیشتراست. 

دهد که در دنیای واقعی، مصرف نسبت به تولید نشان می های نمونههمچنین داده-1

نفتی کمتر نوسان دارد. چنانچه انحراف معیار جزء سیکلی مصرف به انحراف معیار جزء 

خوبی شده در این مطالعه نیز بهاست. مدل ارائه 77/4سیکلی تولید نفتی در دنیای واقعی 

است که تفاوت  71/4ر متناظر در مدل سازی کرده و مقداشده را شبیهاین واقعیت مشاهده

دیگر، میزان نوسانات مصرف در مدل از میزان نوسانات عبارتچندانی با واقعیت ندارد. به

 تولید نفتی کمتراست.

های نمونه بیانگر آن است که در دنیای واقعی، مخارج مصرفی دولت نسبت به داده -1

عیار جزء سیکلی مخارج مصرفی دولت تولید نفتی نوسان کمتری دارد. چنانچه انحراف م

شده در است. مدل ارائه00/4به انحراف معیار جزء سیکلی تولید نفتی در دنیای واقعی 

سازی کرده و مقدار متناظر در شده را شبیهخوبی این واقعیت مشاهدهاین مطالعه نیز به

 است که تفاوت چندانی با واقعیت ندارد. 91/4مدل 

 نوعی نمایانگر ادوار تجاری اقتصاد ایرانتواند بهید نفتی که مینوسانات سیکلی تول-0

شود. مقدار انحراف معیار تولید نفتی در باشد، با انحراف معیار تولید نفتی سنجیده می

 491/4است که مقایسه آن با مقدار متناظر حاصل از مدل که  477/4های واقعی داده

 نوسانات تولید نفتی است. بینیدهنده موفقیت مدل در پیشاست، نشان

است و  111/4شده برای تولید غیرنفتی در دنیای واقعی انحراف معیار مقدار مشاهده-7

 آمده است که کامالً به هم نزدیک هستند.دستبه 110/4متناظر آن در 

است و متناظر  400/4شده برای مصرف در دنیای واقعی انحراف معیار مقدار مشاهده -9

 آمده است که کامالً به هم نزدیک هستند.دستبه 406/4آن در مدل 

است  410/4های نمونه به همین ترتیب، انحراف معیار مخارج مصرفی دولت در داده -7

 بینی کرده است.را پیش 416/4که مدل، نوسان مشابهی در حد 

های شده با دادهسازیشود، مقایسه گشتاورهای مدل شبیهطور که مالحظه میهمان

  سازی وضعیت اقتصاد ایران است.شده در شبیهقعی بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائهوا
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 شبیه سازی-5
در این قسمت با قرار دادن نتایج حاصل از تخمین پارامترهای مدل تحت هردو سناریوی 

مثبت درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای کالن اقتصادی مورد  هایمطالعه، تأثیرتکانه

 یرد. گبررسی قرار می

 تکانه درآمدهای نفتی )سناریوی پایه( در برابرواکنش  –توابع ضربه  -1 -5

ای ، رفتار متغیرهای مدل را در طول زمان به هنگام وارد شدن تکانه1العمل آنیتوابع عکس

ئی شود. از آنجادهد که به آن تکانه وارد میاندازه یک انحراف معیار به متغیری نشان میبه

در محور  شدهمدل به شکل لگاریتمی از مقادیر باثباتشان هستند. ارقام ارائهکه متغیرهای 

زای مدل را ، درصد تغییرات متغیرهای درون144العمل آنی ضربدرعمودی نمودار عکس

واکنش  -توان توابع ضربه( می1در نمودار)دهد، در برابر تکانه به متغیر موردنظر نشان می

رآمدهای نفتی به میزان یک انحراف معیاررا مشاهده نمود. متغیرها را نسبت به تکانه د

بررسی این توابع نشان از آن دارد که در مواجه با تکانه افزایش درآمدهای نفتی، مصرف 

یابد. همچنین در اثر تکانه ها افزایش میکاالها توسط خانوارها و تولیدکل توسط بنگاه

دیگر، تعباردهد. بهیش کمی را نشان میدرآمدهای نفتی، بخش تولید غیرنفتی کشور افزا

های شود تا بخشی از منابع تولیدی اقتصاد به فعالیتافزایش درآمدهای نفتی سبب می

غیر مولد اختصاص یابد و همین مسئله تا حد زیادی از اثرات مثبت افزایش درآمدهای 

ق، تولید ل تحقیکه بنا بر مد آنجائی کاهد. همچنین ازنفتی بر تولید غیرنفتی کشور می

غیرنفتی برابر مجموع تولید بخش خصوصی و عمومی است، لذا تولید هر دو بخش 

دهند. مسئله دیگر به دلیل اینکه بخشی خصوصی و عمومی نیز افزایش کمی را نشان می

طور مستقیم وارد جریان تولید بخش خصوصی صورت تسهیالت بهاز درآمدهای نفتی به

جای بخش خصوصی جلوگیری بخش عمومی به 1رانیبروز اثر برونشود، از و تقویت آن می

کرده است. ازسوی دیگر، با بروز تکانه درآمدهای نفتی در مدل با افزایش سهم دولت از 

شود، اما افزایش در ای دولت با افزایش همراه میدرآمدهای نفتی، بودجه جاری و سرمایه

 ای دولت است. ارج سرمایهمخارج جاری دولت به طرز محسوسی بیشتر از مخ

                                                 
1 Impulse Response Function (IRF). 
2 Crowding Out Effect 
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شده مدل در برابر تکانه سازیتوابع ضربه و واکنش متغیرهای شبیه -(3نمودار )

 درآمدهای نفتی)سناریوی پایه(
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هم تبع آن سهمچنین با بروز تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به

 1شود.مواجه می تسهیالت اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش

مرورزمان و با تخلیه شدن اثر تکانه نفتی، اثر افزایشی آن بر صندوق توسعه ملی و نیز به

رود. تسهیالت سهم تسهیالت اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی از بین می

ع آن تباعطایی به بخش خصوصی منجر به افزایش انباشت سرمایه بخش خصوصی و به

مرورزمان و با کاهش تسهیالت اعطایی به شود؛ اما بهصوصی میافزایش تولید بخش خ

 کند.بخش خصوصی، تولید بخش خصوصی نیز شروع به کاهش می

  دوم(برابر تکانه درآمدهای نفتی )سناریوی  توابع ضربه و واکنش در -2 -5

در این بخش از مطالعه توابع ضربه و واکنش سناریوی سیاست توزیع مستقیم مشمول 

عنوان مکمل صندوق توسعه ملی مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی که طی آن سهم ت بهمالیا

صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات منابع نفتی و قسمتی از بودجه جاری 

شده، موردبررسی قرار گذاری ذخیرهدرآمدهای نفتی توأماً برای اهداف سرمایه دولت از

 گیرد. می

 
 ضربه و واکنش در برابر تکانه درآمدهای نفتی)سناریوی دوم( توابع -(4نمودار )

موجودی سرمایه بخش خصوصی و عمومی شود با بررسی توابع ضربه و واکنش مالحظه می

 واکنش نیز در اثر تکانه افزایشی درآمدهای نفتی با افزایش همراه شده و ازطرف دیگر

هر دو سناریو مثبت بوده است، اما  گذاری کل به تکانه افزایش درآمدهای نفتی درسرمایه

دهد، با افزایش درآمدهای نفتی به دنبال بروز تکانه ( نشان می0نمودار )طور که همان

یابد. حال چنانچه سهم مثبت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزایش می

 ، افزایش دربودجه جاری دولت باالتر باشد یافته به خانوارها ازدرآمدهای نفتی اختصاص

                                                 
شود، بدیهی ز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز میدرصد ا 72با توجه به اینکه ساالنه حدود  1

 رو شود.است که با افزایش درآمدهای نفتی، درآمد واریزشده به صندوق توسعه ملی نیز با افزایش روبه
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افزایش سهم صندوق توسعه ملی از  بود. با منابع صندوق توسعه ملی نیز بیشتر خواهد

یابد افزایش می (Fدرآمدهای نفتی، سهم تسهیالت اعطایی صندوق به بخش خصوصی )

خش شده بگذاری افزودهاین تحقیق، سرمایه سازی صورت گرفته دراساس نحوه مدل که بر

𝐼𝑡)خصوصی 
𝑝𝑎 انباشت سرمایه بخش خصوصی، تولید  شود. باافزایش مواجه می ( نیز با

واجه افزایش م یابد و درنتیجه تولید غیرنفتی کشور نیز بابخش خصوصی افزایش می

 گردد.می

آنجائی که اجرای سناریوی دوم مستلزم کاهش سهم بودجه دولت از درآمدهای نفتی  از

ی با ظرفیت درآمدهای مالی غیرنفتی دولت دارد. است؛  تحقق این مهم ارتباط مستقیم

ای و ازجمله توسعه و گسترش که کشورمان به لحاظ اهداف توسعهبنابراین درحالی

گذاری داخلی است، لذا اجرایی شدن سناریوی های اقتصادی نیازمند سرمایهزیرساخت

 موجود به همراهمراتب بیشتری را نسبت به ادامه وضعیت تواند اثرات مثبت به، میدوم

 ها را افزایشداشته باشد. ازطرفی چنانچه دولت بتواند سایر درآمدهای خود ازجمله مالیات

 روی متغیرهای اقتصاد کالن مراتب بهتری بردهد، آنگاه افزایش درآمدهای نفتی نتایج به

 ایجاد خواهد کرد.

یرنفتی تولید غ اد کشور،دهد که در اثر بروز تکانه درآمدهای نفتی به اقتصنتایج نشان می

شود؛ اما میزان افزایش ایجادشده در حالت کشور تحت هر دو سناریو با افزایش مواجه می

بتنی م عنوان سیاست مکمل صندوق توسعه ملیتوزیع مستقیم مشمول مالیات بهسناریو 

 بر فرضیه درآمد دائمی بیشتر از سناریو پایه است.

 یریگجهینت -6
 تأثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کالن اقتصادی، درمطالعه حاضر،  در

( و بر اساس الگوی ادوار تجاری DSGEمدل تعادل عمومی تصادفی پویا )چارچوب یک 

متناسب با شرایط اقتصاد  1171-1161دوره زمانی  یهااز دادهبا استفاده ( RBCحقیقی )

توسعه ملی  و صندوقپولی، نفت  قامو می خانوار، بنگاه، دولت هابخش شامل ایران،

 طراحی و بررسی شد. 

 دهد که در اثر بروز تکانه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور،نشان میتوابع ضربه و واکنش 

گذاری، مخارج دولتی، تولید کل و نیز تولید غیرنفتی کشور تحت هر دو مصرف، سرمایه

توزیع یش ایجادشده در حالت سناریو شود؛ اما میزان افزاسناریو با افزایش مواجه می

یه مبتنی بر فرض عنوان سیاست مکمل صندوق توسعه ملیمستقیم مشمول مالیات به
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ش که واکن دهدنتایج نشان میازسوی دیگر، درآمد دائمی بیشتر از سناریو پایه است. 

با  اگذاری کل به تکانه افزایش درآمدهای نفتی در هر دو سناریو مثبت بوده، امسرمایه

گذاری ناشی از افزایش گذاری دولتی، اثرات مثبت سرمایهافزایش ناکارایی سرمایه

 گردد. درآمدهای نفتی با محدودیت بیشتری مواجه می

بروز تکانه مثبت، سهم  افزایش درآمدهای نفتی به دنبال شود که بامشاهده میهمچنین 

رت سازی صواساس نحوه مدل بریابدکه صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزایش می

𝐼𝑡)شده بخش خصوصی گذاری افزودهاین تحقیق، سرمایه گرفته در
𝑝𝑎) افزایش مواجه  نیز با

نتیجه   یابد  وانباشت سرمایه بخش خصوصی، تولید بخش خصوصی افزایش می شود. بامی

نفتی  ز تکانه درآمدهایطرفی، با برو ازگردد. افزایش مواجه می تولید غیرنفتی کشور نیز با

ای دولت با در مدل با افزایش سهم دولت از درآمدهای نفتی، بودجه جاری و سرمایه

شود؛ اما افزایش در مخارج جاری دولت به طرز محسوسی بیشتر از افزایش همراه می

 ای دولت است.مخارج سرمایه

ان عنومالیات به آمده سیاست توزیع مستقیم مشمولدسترو بر اساس نتایج بهازاین

شود؛ چراکه نتایج حاصل از حل مدل برای سیاست مکمل صندوق توسعه ملی توصیه می

 74و  77) ینفتدهد که دولت در صورت توزیع مستقیم درآمدهای این سناریو نشان می

زمانی  درصد( بین خانوارها و بازگرداندن بخشی از آن از طریق مالیات بر درآمد در دوره

 این سناریو نسبت به سناریوی شود همه اجزای تولید ناخالص داخلی دراعث میبلندمدت ب

منابع  گذاریهای آتی و سرمایهحفظ حقوق نسل عالوه بر این سناریو، یابد. درپایه افزایش 

خوبی اتفاق افتاده و ها، جریان گردش اطالعات بهنفتی در امور زیربنایی و زیرساخت

اهش گردد که کسخگویی دولت در هزینه کرد منابع نفتی میموجب شفافیت و افزایش پا

 های جاری دولت یکی دیگر از راهکارهای مؤثر در این زمینه است.هزینه

 های اجرایی وپژوهشی حاصل از این مطالعه عبارت اند از: اما پیشنهاد

ه اینکهای محتاطانه در هزینه کرد درآمدهای نفتی؛ با توجه به لزوم اتخاذ سیاست -الف

اند، لذا های اتفاقی و گذرا مواجههای دائمی بیشتری نسبت به تکانهدرآمد نفت با تکانه

های رونق های احتیاطی در مخارج جاری بکار گرفته شود و در دورهالزم است سیاست

ای انباشت مناسبی از درآمده شدت اجتناب نموده و باها بهگونه هزینهنفتی از گسترش این

ندوق توسعه ملی واجرایی نمودن سیاست توزیع مستقیم مشمول مالیات آماده نفتی در ص
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اثباتی های شرایط بدرآمدهای نفتی شد. اتخاذ چنین سیاست مقابله با اثرات معکوس تکانه

 کند.را برای فضای کالن اقتصادی وسرمایه گذاری فراهم می

شود عه ملی مالحظه میبا توجه به تجربه ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توس -ب

ها چندان منطبق بر اهداف مورد انتظار از که واریز و برداشت منابع از این صندوق

اندازی نبوده و لذا ساختارمند نمودن واریز و برداشت بر اساس های تثبیتی و پسصندوق

های ثروت ملی کشور مبانی اقتصادی ازجمله الزامات اساسی در بهبود عملکرد صندوق

 شود.ب میمحسو

برای تأمین اهداف برنامه پنجم توسعه در مدیریت منابع طبیعی و کاهش وابستگی  -ج

بودجه دولت به نفت، اجرای کامل قوانین صندوق توسعه ملی و تقویت و تحریک بازار 

مالی از کانال تسهیالت عمرانی آن و از دیگر سوی با استفاده از تجربه هدفمندسازی 

های مربوطه مقدمات الزم برای اجرای توزیع مستقیم مشمول مالیات ها و زیرساختیارانه

 .گرددتبع آن اشاعه فرهنگ مالیات و شفافیت اطالعات توصیه میبه درآمدهای نفتی

درآمدهای نفتی، دولت ضمن تسهیل  های رونقدوره که در گرددهمچنین پیشنهاد می-ح

گذاری در بازارهای مالی سرمایه ا برگذاری در بازارهای مالی داخلی، شرایط رسرمایه

 المللی بخصوص در پرتفوی خارجی براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی مهیا سازد.بین

این زمینه به محققان جهت  همین راستا، برای تکمیل بیشتر ادبیات موضوع در در

 گردد:تحقیقات آتی توصیه می

سازی ادفی پویا، مدلتعادل عمومی تص هایباتوجه به انعطاف باالی مدل .1

أکید بر بات ایتأثیرگذاری و تأثیرپذیری اقتصاد ایران بر اقتصاد جهانی و منطقه

 تکانه درآمدهای نفتی.

اقتصاد باز و بررسی تاثیر افزایش  یبرآورد یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا .1

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی براساس برنامه ششم توسعه بر 

 های کالن اقتصادی در ایرانمتغیر
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