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چکیده
هدف از این مقاله بررسی اثرات شوکهای نفتی و بیماری هلندی در اقتصاد ایران است .بدین منظور با
استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ،یک مدل اقتصاد باز کـوچک شامل دو بخش تولیدی
مبادلهای و غیرمبادلهای طراحی گردید .تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از
دادههای فصلی دوره زمانی  1631-1631انجام گرفت .بهمنظور بررسی وجود پدیده بیماری هلندی در
اقتصاد کشور بر اساس پارامترهای برآورد شده الگو ،اثرات یک شوک نفتی بر روی متغیرهای کالن اقتصادی
موردبررسی قرار گرفت .نتایج شبیهسازی عالئم بیماری هلندی از قبیل تورم باال و پایدار ،رشد بخش
غیرمبادلهای و کاهش نرخ ارزی درنتیجه یک شوک نفتی را نشان میدهد .سپس در سناریو بعدی ،اثر کاهش
دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و انتقال آن به صندوق توسعه ملی بر کاهش اثرات منفی شوک نفتی
موردبررسی قرار گرفت .نتایج شبیهسازی این سناریو نشان داد که کـاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی
میتواند باعث کاهش تورم و پایداری آن و اثرات بیماری هلندی شود.
کلیدواژهها :بیماری هلندی ،شوک نفتی ،تعادل عمومی پویای تصادفی ،صندوق توسعه ملی ،انضباط مالی
طبقهبندی E2 ,E62 ,E63 ,F41 :JEL

Email: frahbar@ut.ac.ir

 .1دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه تهران (*نویسنده مسئول)
Email: salimi.e@ut.ac.ir
این مقاله مستخرج از رساله دکتری این جانب با عنوان"نقش سیاست های پولی و مالی و صندوق توسعه ملی در کاهش اثرات بیماری هلندی در
اقتصاد ایران :با رویکرد " DSGEبا راهنمای دکتر فرهاد رهبر است.
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220.1مقدمه
ایران یکی از کشورهای غنی به لحاظ منابع طبیعی و یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان
است همچنین درآمدهای نفتی سهم قابلتوجهی در اقتصاد ایران و بودجه دولت دارا میباشد.
مطالعات متعددی وقوع بیماری هلندی در پی افزایش درآمدهای نفتی در ایران را مورد تأیید قرار
دادهاند .با توجه به مالکیت دولت بر درآمدهای نفتی در ایران ،سیاست مالی دولت مهمترین کانال
انتشار و انتقال شوک درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور است.
مطالعات زیادی در مورد بیماری هلندی در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت صورت پذیرفته
است ،اما هیچ مطالعه داخلی ،نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش این بیماری در
اقتصاد ایران را با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی موردبررسی قرار نداده است .با توجه
به اینکه رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نسبت به سایر روشها بهتر میتواند مکانیسم
اثرگذاری و انتشار شوک درآمد نفتی بر روی متغیرهای کالن اقتصادی را نشان دهد در مطالعه حاضر
از این الگو استفادهشده است که بخشهای اصلی در این الگو شامل خانوارها ،تولیدکنندگان کاالهای
نهایی و واسطه ،دولت و بانک مرکزی است .بهمنظور بررسی بیماری هلندی بخش تولید به دو بخش
قابلمبادله و غیرقابلمبادله تفکیکشده است .در این الگو دولت بهعنوان سیاستگذار مالی حضور دارد
که فرض میشود نه بر اساس بهینه یابی اقتصادی ،بلکه تحت فرآیندهای سیاسی و بر اساس
سیاستهای خود (بهصورت برونزا) با تخصیص بودجه به عرضه کاال و خدمات عمومی میپردازد.
بانک مرکزی نیز در این الگو بهعنوان سیاستگذار پولی بر اساس یک قاعده سیاستگذاری فعالیت
مینماید .در این الگو روابط میان دولت بهعنوان سیاستگذار مالی و بانک مرکزی بهعنوان سیاست-
گذار پولی ،بر اساس واقعیتهای ساختاری اقتصاد ایران ،از طریق رویکرد سلطه مالی ارائهشده است.
در این مقاله سعی میگردد از طریق باز کردن بودجه دولت ،منابع اصلی ایجادکننده بیماری هلندی
مشخصشده و نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش اثرات این بیماری در اقتصاد
ایران موردبررسی قرار میگیرد .بدین منظور ابتدا در بخش دوم ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مورد
بازبینی اجمالی قرار میگیرد .در بخش سوم ساختار الگوی تحقیق معرفی میشود .بخش چهارم مقاله
نتایج تخمین پارامترهای الگوی پیشنهادی گزارش میگردد .بخش پنجم سناریوسازی انجام میگیرد
و در پایان نتیجهگیری تحقیق ارائه میشود.
 .2ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
بحران هلند پس از کشف منابع عظیم گاز در دریای شمال در دهه  07منجر به پدید آمدن نظریه
بیماری هلندی در ادبیات اقتصادی گردید .به این صورت که با کشف ذخایر گاز طبیعی در هلند و
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افزایش صادرات آن ،درآمدهای ارزی قابلتوجهی به اقتصاد این کشور تزریق شد که باعث ایجاد فشار
تقاضا ،تقویت پول ملی ،تضعیف بخش قابلمبادله و تقویت بخش غیرقابلمبادله در این کشور گردید
و بدین ترتیب پدیده ضد صنعتی شدن را برای هلند رقم زد.
9
کوردن و نیری )1299( 1تأثیر شوک نفتی بر بیماری هلندی را از طریق "اثر تحرک منابع " و
"اثر مخارج "3توضیح دادند .بهموجب اثر تحرک منابع ،افزایش درآمد و رونق در بخش منابع طبیعی
صادراتی باعث افزایش سودآوری این بخش و انتقال عوامل تولید از سایر بخشهای اقتصادی شامل
قابلمبادله و غیرقابلمبادله به این بخش میگردد و تولید سایر بخشهای اقتصادی بهغیراز بخش
منابع طبیعی صادراتی کاهش مییابد .اثر مخارج بیان میکند که رونق و افزایش درآمد بخش منابع
طبیعی صادراتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و ملی شده که نتیجه آن افزایش تقاضا برای هر دو
کاالهای قابلمبادله و غیرقابلمبادله است این فشار تقاضا قیمت هر دو این کاالها را افزایش میدهد
اما قیمت کاالهای غیرقابلمبادله در مقایسه با قیمت کاالهای قابلمبادله بیشتر افزایش مییابد زیرا
بخشی از مازاد تقاضای کاالهای قابلمبادله از طریق واردات تأمینشده که قیمت آن در بازارهای
جهانی تعیین میگردد .ولی تمام مازاد تقاضای کاالهای غیرقابلمبادله توسط عرضه داخلی تأمین
میگردد که در کوتاهمدت بهطور نسبی کمکشش است .این افزایش بیشتر قیمت کاالهای
غیرقابلمبادله در مقایسه با قیمت کاالهای قابلمبادله موجب تقویت پول ملی و کاهش قدرت
رقابتپذیری بخش قابلمبادله در کشور میشود.
اثرات شوکهای نفتی در به وجود آمدن بیماری هلندی با استفاده الگوی تعادل عمومی پویای
تصادفی در مطالعات معدودی موردبررسی قرارگرفته است که در ادامه اجماالً به تعدادی از آنها اشاره
میگردد .سوسانف و زمولین )9770( 2بر نقش سیاست پولی در کاهش اثرات شوکهای نفتی و
کاهش بیماری هلندی در اقتصاد روسیه با استفاده الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی پرداختند .داغر
و همکاران )9717( 5با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ،نقش سیاستهای پولی و
مالی در مواجهه با شوکهای نفتی و کاهش بیماری هلندی در غنا موردبررسی قرار دادند .پیژاکون6
( )9719در مطالعه خود نقش سیاست مالی بهعنوان مهمترین کانال انتقال شوکهای نفتی در
کشورهای صادرکننده نفت را موردبررسی قرار داده است و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی
پویای تصادفی ،بر اهمیت انضباط مالی در مواجه با بیماری هلندی تأکید دارد.
1. Corden and Neary.
2. Resource Movement Effect
3. Spending Effect
4. Sosunov and Zamulin.
5. Dagher et al
6. Pieschacon.
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222در داخل مطالعات زیادی اثرات شوکهای نفتی بر مـتغیرهای اقتصاد کالن مـوردبررسی قرار
دادهاند؛ اما تعداد اندکی از این مطالعات با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی انجامگرفته
است .کاوند ( )1399و شهرستانی و اربابی ( )1399با استفاده از الگوی ادوار تجاری حقیقی )(RBC
تأثیر شوکهای نفتی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران را موردمطالعه قرار دادند .متوسلی و همکاران
( )1392بر اساس یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی به بررسی اثرات شوکهای
مختلف و بهطور مشخص شوکهای نفتی بر روی عملکرد اقتصاد ایران پرداختهاند .نتایج این مطالعه
نشان میدهد که شوکهای نفتی موجب افزایش تولید غیرنفتی و نیز افزایش نرخ تورم در کوتاهمدت
میشود .زمان زاده و جاللی نائینی ( )1329مکانیسم انتشار بیماری هلندی در اقتصاد ایران را بر
اساس یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی موردبررسی قرار دادند نتایج این مطالعه
وقوع بیماری هلندی بر اثر شوکهای نفتی در اقتصاد ایران را مورد تأیید قرار میدهد.
بهرامی و نصیری ( )1327با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ) (VARساختاری مدل
کیلیان ،بروز بیماری هلندی در ایران در اثر شوکهای ساختاری مختلف قیمت نفت را مورد تجزیه
تحلیل قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که عالئم بیماری هلندی الزاماً در پی همه انواع
شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است و نحوه تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران تا
حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت پس از ورود شوکهای مزبور وابسته و بروز بیماری هلندی
اجتنابناپذیر نیست.
خوشاخالق و موسویمحسنی ( )1395و منظور و همکاران ( )1327با استفاده از الگوی تعادل
عمومی قابلمحاسبه ) (CGEبه تحلیل آثار شوک درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران پرداختند .نتایج
این مطالعات وقوع بیماری هلندی بر اثر شوکهای نفتی در ایران را مورد تأیید قرار میدهد.
 .3ساختار الگوی پیشنهادی
الگوی پیشنهادی برای این مقاله بهصورت یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز
کوچک و صادرکننده نفت در نظر گرفته میشود که شامل سه بخش کاالهای قابلمبادله ،کاالهای
غیرقابلمبادله و بخش نفت است .همچنین فرض میشود که تولید نفت نیازمند نهاده داخلی نیست و
تمامی تولید آن صادر میشود .قیمت نفت بهصورت برونزا تعیین و تحت تأثیر شوکهای تصادفی
قرار دارد .از طرفی فرض میشود که قیمت کاالهای قابلمبادله انعطافپذیر بوده و در یک بازار
رقابتی تعیین میشوند و کاالهای غیرقابلمبادله در یک بازار رقابت انحصاری تولید میشوند و فرض
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چسبندگی قیمت از نوع کالوو )1293( 1در این بخش در نظر گرفته میشود .بهمنظور لحاظ نمودن
پایداری تورم ،از مکانیزم قیمتگذاری سرانگشتی 9استنسون )9773( 3استفاده میشود.
 .3-1مصرفکنندگان
در این الگو فرض میشود که یک تعداد پیوسته خانوار با افق زمانی بینهایت وجود دارد که هدف
خانوار نوعی در این اقتصاد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت به فرم زیر است:


) U  E   t u (Ct , H t , mt

()1

t 0

که  Htعرضه نیروی کار mt ،تراز حقیقی پول و  Ctشاخص مصرف که ترکیبی از کاالهای
قابلمبادله و غیرقابلمبادله است و بهصورت زیر تعریف میشود:
()9

,  0



)  /(1 



Ct  a1 /  CN( ,t1) /   (1  a)1 /  CT( ,t1) / 

در این رابطه  کشش جانشینی بین کاالی قابلمبادله و غیرقابلمبادله C N ,t ،میزان مصرف
کاالهای غیرقابلمبادلهای و  CT ,tمیزان مصرف از کاالهای مبادلهای میباشد؛ بنابراین شاخص
قیمت مصرفکننده ترکیبی از شاخص قیمت کاالهای مبادلهای و غیرقابلمبادلهای بوده و بهصورت
زیر تعریف میشود:



1/ 1 

()3



Pt  aPN1,t  (1  a) PT1,t 

که  PN ,tشاخص قیمت کاالهای غیرقابلمبادلهای و  PT ,tشاخص قیمت کاالهای قابلمبادله است.
به دلیل فرض رقابت ناقص در بخش غیرمبادلهای ،شاخص مصرف کاالهای غیرمبادلهای بهصورت
ترکیبی از همه کاالهای غیر مبادلهای بوده و بهصورت زیر تعریف میشود:
) /(  1

()2

, 1
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   C N ,t ( j ) (  1) /  dj 
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C N ,t

که  کشش جانشینی میان کاالهای غیرمبادلهای است .خانوار از طریق اوراق قرضه میتواند قرض
دهد یا قرض بگیرد که این مبادله دارایی برحسب واحد کاالی مبادلهای تعیین و اندازهگیری میشود.
k
اگر قرض خانوار به میزان  Dt 1باشد ،آنگاه هزینههای تعدیل پرتفولیو برابر ( Dt 1  D ) 2
2

است

1. Calvo
2. Rule-of-thumb
3. Steinsson
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که224برحسب کاالی مبادلهای اندازهگیری میشود .خانوار قادر است از بازار سرمایه داخل وام گیرد که
 Btحجم بدهی اسمی داخلی است .خانوارها مالک سهام بنگاههای داخلی بوده و از آنها سود سهام
دریافت میکنند 1و عرضهکننده سرمایه بنگاهها هستند .روند تشکیل سرمایه در بخشهای غیرمبادله-
ای و مبادلهای بهصورت زیر فرض میشود:
()5

K N ,t 1  I N ,t  (1   ) K N ,t , K T ,t 1  I T ,t  (1   ) K T ,t

که  نرخ استهالک سرمایه K N ,t ،حجم سرمایه در بخش غیرمبادلهای و  K T ,tحجم سرمایه در
بخش مبادلهای میباشد .به دلیل هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری ،9نصب سرمایه در هر بخش
همراه با هزینههای تعدیل خواهد بود که این هزینهها بهصورت زیر تعریف میشود:
2

()6

   0,    0

 I i ,t


 , i  N,T ,


K

 i ,t


I

i ,t ( i ,t )  I
K i ,t
2

مثبت بودن مشتقات اول و دوم تابع هزینه تعدیل نشاندهنده آن است که با افزایش حجم
سرمایهگذاری نسبی در هر بخش ،هزینههای تعدیل نیز افزایشی خواهد بود.
با توجه به جریان درآمدی اشارهشده در بخشهای مالی و تولیدی ،قید بودجه خانوار بهصورت زیر
خواهد بود:
Pt Ct  Pt (Nt K Nt  Tt KTt )  PTt ( I Nt  ITt )  M t  Wt H t  St Dt 1  (1  itF )St Dt  Bt 1  (1  it ) Bt 

()0

k
RNt K Nt  RTt KTt  PTt Ot   Nt  PTt ( Dt 1  D ) 2  M t 1
2

که  Wtنرخ دستمزد RNt ،نرخ بازدهی اسمی سرمایه در بخش غیر مبادلهای RTt ،نرخ بازدهی
اسمی سرمایه در بخش مبادلهای Dt ،میزان بدهی خارجی معوق برحسب پول خارجی Bt ،حجم
بدهی داخلی St ،نرخ ارز اسمی و   Ntسود دریافتی خانوار از بنگاههای تولیدکننده کاالی
غیرمبادلهای است .درآمد حاصل از صادرات نفت ، Ot ،برای خانوار مقداری از قبل معین است و
قیمت نفت بهطور برونزا در بازار جهانی تعیین میشود:
()9

log(  t )   log(  t 1 )  vt

که درآمد نفتی بهصورت  Ot  O tتعریف میشود  t .قیمت جهانی نفت برحسب ارز خارجی و vt

شوک قیمت نفت است .از طرفی   tنشاندهنده قیمت نفت نسبت به قیمت کاالی مبادلهای است
 .1چون بازار کاالی مبادلهای رقابتی است سود آن صفر بوده و فقط در بازار غیر مبادلهای سود وجود دارد.
2. Blanchard and Fischer
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(که در این مدل کاالهای وارداتی هستند) ،به عبارتی   tنسبت مبادله 1و  vtشوک نسبت مبادله
است .چون درآمد حاصل از نفت برحسب کاالی مبادلهای اندازهگیری میشود ،اگر اقتصاد تحت
مطالعه بهصورت یک اقتصاد کوچک باز باشد آنگاه  PT,t=Stخواهد بود .9خانوار مـیزان کـاالی
مبادلهای و غیر مبادلهای را به نحوی انتخاب میکند که هزینه مخارج حداقل گردد .با حل این مسئله
تقاضای بهینه برای کاالهای غیرمبادلهای و مبادلهای بهصورت زیر حاصل میشود:3


()2


 Ct




 Ct





P
 Ct , CTt  (1  a) T ,t

 Pt

P
 a N ,t
 Pt

C Nt


P
 Ct , CTt  (1  a) T ,t

 Pt

P
 a N ,t
 Pt

C Nt



با توجه به مقادیر بهینه تقاضا در رابطه ( ،)5هدف خانوار انتخاب مقادیر بهینه شاخص مصرف کل و
سایر داراییهای مالی است به نحوی به مطلوبیت خود را حداکثر نماید .فرض میکنیم تابع مطلوبیت
به فرم زیر باشد:
()17

(Ct  hCt 1 )1 mt1
H 1

 t
1
1
1 

u (Ct , H t ) 

که در این تابع  hپارامتر ثبات عادت 2میباشد .در این صورت شرایط مرتبه اول حداکثرسازی تابع
مطلوبیت بهصورت زیر خواهد بود:
()11
()19
()13
()12
()15

Wt  H t Pt (Ct  hCt 1 )1
 (C  hCt 1 )1 Pt

1  E  t
(1  it 1 )
1
 (Ct 1  hCt ) Pt 1

 (C  hCt 1 )1 Pt St 1

1  k ( Dt 1  D )  E  t
(1  itF1 )
1
 (Ct 1  hCt ) Pt 1 St



I Nt1
  N ,t 1 )  qtN1 (1   )
 RNt1  Pt 1 ( N ,t 1
K Nt1



(Ct  hCt 1 )1 Pt
(Ct 1  hCt )1 Pt 1

qtN  E

qtN  PTt  PtN ,t

1. Terms of trade
2. Kuralbayeva
3. Smets and Wouters
4. Habit persistence
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I T ,t 1
 T ,t 1 )  qtT1 (1   )
 RT ,t 1  Pt 1 (T ,t 1
KT ,t 1



(Ct  hCt 1 )1 Pt
(Ct 1  hCt )1 Pt 1

qtT  E

()10

qtT  PTt  PtT ,t

()19

mt  (1  1 / it )(Ct  hCt 1 ) 

رابطه ( )11عدم مطلوبیت نهایی کار را برابر نرخ دستمزد قرار میدهد و بیانگر منحنی عرضه نیروی
کار خانوار است .رابطه ( )19یک معادله اویلر است که تعیینکننده تخصیص بین دورهای مصرف است
و نرخ نهایی جانشینی بیندورهای مصرف را برابر نرخ بازدهی حقیقی اوراق قرضه داخلی قرار میدهد.
رابطه ( ،)12همان تفسیر رابطه ( )13برای اوراق قرضه خارجی دارد و شرط قیمتگذاری برای سرمایه
فیزیکی در بخش غیر مبادلهای را نشان میدهد .بر اساس این رابطه ،درآمد حاصل از فروش یک
واحد سرمایه در امروز (  ) qtNبرابر است باارزش تنزیل شده اجاره سرمایه برای یک دوره و سپس
فروش آن (  ) RN ,t 1  qtN1که خالص از استهالک و هزینههای تعدیل است .معادله ( )15هزینه
تولید یک واحد سرمایه در بخش غیر مبادلهای را به قیمت سایهای سرمایه نصبشده مرتبط میسازد
که همان  Qتوبین است (  ) qtNو معادالت ( )16و ( )10همان تفسیر روابط ( )12و ( )15را برای
بخش مبادلهای دارد و درنهایت رابطه ( )19تابع تقاضای پول را نشان میدهد که همان نرخ نهایی
جانشینی میان پول و مصرف است .با استفاده از رابطه اویلر بیندورهای ( )19میتوان تابع تقاضای
کل اقتصاد را بدست آورد:
()12

h
1
1
Ct 1 
Et Ct 1  (it  Et t 1 )   tc
1 h
1 h


Ct 

 .3-2تولید بنگاهها
فرض میکنیم در هر بخش تولیدی ،یک تعداد پیوسته بنگاه وجود دارد که تکنولوژی تولید هرکدام از
آنها در بخش غیرمبادلهای و مبادلهای بهصورت زیر فرض میشود:

()97

YN ,t ( j )  AN K N ,t ( j ) H N ,t ( j )1 , YT ,t ( j )  AT KT ,t ( j ) HT ,t ( j )1

 ANو  ATپارامتر بهرهوری است که برای همه بنگاهها در هر دو بخش یکسان است .در بخش
غیرمبادلهای ،ساختار بنگاهها بهصورت رقابت انحصاری است اما در بخش مبادلهای بنگاهها بهصورت
رقابت کامل عمل میکنند .با این فرض که همه بنگاهها سرمایه و نیروی کار خود را از یک بازار
کامالً رقابتی فراهم میکنند ،بر اساس شرط حداقل سازی هزینه ،توابع تقاضای شرطی برای عوامل
تولید بهدست میآید:
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Y
, Rn,t  MCN ,t N ,t
H N ,t
K N ,t

()91
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) Wt  MCN ,t (1  

()99

YT ,t
Y
, RT ,t  PT ,t  T ,t
H T ,t
KT ,t

()93

 YN ,t  AN K N ,t H 1N,tو YT ,t  AT KT,t H T1,t

) Wt  PT ,t (1  

که در روابط فوق توابع عرضه کل کاالهای غیرمبادلهای و مبادلهای میباشند .تقاضا برای نیروی کار
و سرمایه در بخش غیرمبادلهای از رابطه ( )91بدست میآید که  MCNهزینه نهایی اسمی آن بخش
است .در بخش غیرمبادلهای ،چون توابع تولید بهصورت بازدهی ثابت به مقیاس بوده و قیمت نهادهها
بهصورت کامالً انعطافپذیر در بازارهای رقابتی تعیین میشود ،بنابراین هزینه نهایی بنگاهها با هم
برابر است .تولیدکنندگان بخش مبادلهای گیرنده قیمت بوده و رابطه ( )99تقاضا برای نیروی کار و
سرمایه در آن بخش را نشان میدهد که  PT,tهزینه هر واحد تولید است.
 .3-3-1رفتار بنگاهها در بخش غیرمبادلهای

بهمنظور تشریح نحوه قیمتگذاری در بخش غیرمبادلهای ،با توجه به مطالعه استینسون (،)9773
بنگاهها بر اساس نوع رفتارشان به دو دسته تقسیم میشوند .در هر دوره هر بنگاه با احتمال 1   N
قیمت دوره گذشته خود را تغییر داده و قیمت بهینه جدیدی برای کاالی خود انتخاب میکند و با
احتمال   Nقیمت بهینه جدیدی تعیین نمیکند اما قیمت دوره قبل خود را با توجه به نرخ تورم
  N ,t  PN ,t / PN ,t 1افزایش میدهد .آن دسته از بنگاههایی که قیمت خود را تغییر میدهند،
بهنوبه خود به دو دسته تقسیم میشوند :یک نسبت  1  از آنها رفتار آیندهنگر 1داشته و قیمتها
را بهصورت بهینه تعیین میکنند و یک نسبت  از آنها گذشتهنگر 9بوده و بر اساس قاعده
سرانگشتی قیمت خود را تعیین میکنند.
F
بنگاههای آیندهنگر حداکثر کننده سود بوده و قیـمتهای خود را (  ) PN ,tبهصورت بهینه تعیین
میکنند که فرم انحراف لگاریتمی آن از سطح ایستا 3بهصورت زیر است:2
()92





i 1

i 1

pˆ NF ,t  mcˆN ,t  E  ( N  )i [mcˆN ,t i  mcˆN ,t i1 ]  E  ( N  )i  N ,t i

1. Forward-looking
2. Backward-looking
3. Steady State
4. Gali

228

نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی ...

که  N ,t228تورم در بخش غیرمبادلهای و  mcˆN ,tانحراف هزینهنهایی حقیقی از سطح ایستا است.
رابطه ( )92چند ویژگی مهم از رفتار بنگاههای آیندهنگر را نشان میدهد .وقتی بنگاه انتظار دارد هزینه
نهایی حقیقی در آینده بیشتر باشد و یا انتظار افزایش سطح قیمت در آینده داشته باشد آنگاه  pˆ NF ,tرا
ˆ mcقرار میدهد .کریستیانو و دیگران ( 1)9771این رفـتار را پیـشنگری هـزینهها9
بیشـتر از N ,t
مینامند .بنگاهها میدانند وقتی افزایش در هزینه نهایی حقیقی یا قیمتها رخ دهد ،ممکن است
نتوانند قیمت خود را تغییر دهند؛ بنابراین بنگاههای آیندهنگر این رفتار را پیشبینی کرده و با توجه به
روند آینده هزینه نهایی حقیقی و سطح قیمتها ،سودهای حال و آتی خود را حداکثر میکنند .این
رفتار ارتباط بین دورهای میان سطح قیمتها و شکاف تولید را نشان میدهد که در قالب منحنی
فیلیپس (عرضه کل اقتصاد) قابل بیان است .بهمنظور استخراج منحنی فیلیپس ،میتوان رابطه ( )92را
به فرم زیر نوشت:
()95

pˆ NF ,t  (1   N )mcˆN ,t   N pˆ NF ,t 1   N  N ,t 1

از طرفی بنگاههای گذشتهنگر بر اساس قاعده زیر قیمت خود را تعیین میکنند:


()96

Y

 N ,t 1  Nn,t 1 
 YN ,t 1 

P

r
N ,t 1

B
N ,t

P

که   N ,t 1  PN ,t 1 / PN ,t 2نرخ رشد دوره قبل قیمتها در بخش غیرمبادلهایYN ,t 1 / YNn,t 1 ،

نسبت تولید به تولید تعادلی تحت قیمتهای انعطافپذیر و  PNr ,t 1شاخص قیمت تعیینشده در دوره
 t-1است که رابطه خطی شده آن حول نقطه ایستا بهصورت زیر است:
()90

pˆ Nr ,t 1  (1   ) pˆ NF ,t 1  pˆ NN,t 1

قاعده سرانگشتی ( )96نشان میدهد که بنگاههای گذشتهنگر قیمتهای خود را برابر میـانگین
قیمتهای جدیداً تعیینشده در دوره قبل که با نرخ تورم دوره قبل کاالهای غیرمبادلهای تعدیلشده
است و انحراف تولید کاالهای غیرمبادلهای از تولـید تحت قیمتهای انعطافپذیر قرار میدهند .این
فرض دو ویژگی مهم به همراه دارد .اوالً ،قاعده سرانگشتی در طول زمان به رفتار بهینه همگرا خواهد
شد و ثانیاً PNB,t ،فقط بستگی به اطالعات تا زمان  t-1دارد اما بهطور ضمنی شامل انتظارات گذشته
در مورد آینده نیز میباشد؛ بنابراین شاخص قیمت در بخش غیر مبادلهای عبارت است از:
1. Christiano et al
2. Front Loading
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PN ,t  (1   N )(1   )( PNF,t )1  (1   N ) ( PNB,t )1   N ( N PN ,t 1 )1

حال میتوان منحنی فیلیپس بخش غیرمبادلهای را با استفاده از رابطه ( )99بهصورت زیر استخراج
نمود:1
 N ,t   f E N ,t 1   b N ,t 1  k1 yˆ N ,t

()92

که ضرایب رابطه فوق بهصورت زیر تعریف میشوند:
N
)  (1   N

, f 
, k1 
)  N   (1   N    N
)  N   (1   N    N
)  N   (1   N    N
)  N  (1   N
) (1   N )(1   )(1   N
k2  
, k mc  
)  N   (1   N    N
)  N   (1   N    N
f 

()37

در این رابطه  yˆ N ,tشکاف تولید در بخش غیرمبادلهای و  mcN,tهزینه نهایی حقیقی در این بخش
است .تمامی ضرایب فوق تابعی از این سه پارامتر هستند  ،  N :و  که به ترتیب درجه
چسبندگی قیمت در بخش غیر مبادلهای ،درجه گذشتهنگری در قیمتگذاری و عامل تنزیل را نشان
میدهند .عالوه بر این سه پارامتر ،ضرایب  k1و  k2بستگی به  نیز دارند .در این الگو ،درجه
پایداری تورم را میتوان از نسبت بنگاههای گذشتهنگر بدست آورد ،به این صورت که هرچه تعداد
بنگاههای گذشتهنگر بیشتر باشد آنگاه ضریب تورم دوره قبل بیشتر بوده و نوسانهای تورم در ادوار
گذشته نقش مهمی بر تورم دوره جاری خواهند داشت و اگر تعداد نسبی بنگاههای آیندهنگر بیشتر
باشد آنگاه تورم انتظاری عامل مهمتری در تعیین تورم در زمان حال خواهد بود .تفاوت این دو حالت
در این است که هرچه نقش پایداری تورم بیشتر باشد آنگاه تغییر استراتژی دولت از سیاستهای
انبساطی (تورمزا) به سیاستهای انقباضی (ضدتورمی) مدتزمان زیادی به طول خواهد انجامید تا
تورم کنترل شود زیرا ازیکطرف تورم بهصورت پدیدهای مزمن در اقتصاد کشور خواهد شد و از طرفی
اعتبار سیاستگذار در کنترل تورم موردتردید قرار میگیرد.
 .3-3-2رفتار بنگاهها در بخش مبادلهای

قیمتگذاری در بخش مبادلهای نیز از مسئلهای مشابه با بخش  1-3-3برخوردار است و هدف بنگاه
عبارت است از قیمتگذاری بهینه بهمنظور حداکثر سود .با حل این مسئله معادله قیمتگذاری در
بخش مبادلهای اقتصاد بهصورت زیر خواهد بود:
()31

 T ,t   T Et T ,t 1   TI  T ,t 1  YT ,t

که متغیرهای با اندیس  Tمبین متغیرهای بخش مبادلهای اقتصاد میباشد.
1. Steinsson
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 .3-3230رفتار کلی اقتصاد
-3

بهمنظور استخراج رابطه مربوط به تورم عمومی اقتصاد ،کافی است رابطه ( )3بر اساس روش اهلیگ
خطی شود .بدین منظور از رابطه ( )3داریم:
Pt1   aPN1   (1  a) PT1 

()39
و با استفاده از روش اهلیگ داریم:
()33

] P 1  [1  (1   ) Pˆt ]  aPN1  [1  (1   ) PˆN ,t ]  (1  a) PT1  [1  (1   ) PˆT ,t

و با سادهسازی رابطه فوق میتوان به رابطه زیر رسید:
()32

aP 1 
ˆ (1  a) PT1 
Pˆt  1N  PˆN ,t 
PT ,t
P
P 1 

و اگر رابطه فوق از وقفه دوره قبل آن کم شود ،تورم عمومی اقتصاد بهصورت زیر حاصل میشود:
()35

 t   N ,t  (1   ) T ,t

که در این رابطه  وزن مربوط به بخشهای مبادلهای و غیرمبادلهای بوده و بهصورت زیر تعریف
میشود:
()36

PN1 
P 1 

 a

 .3-4نرخ ارز و اثرات آن بر پویاییهای اقتصاد
به دلیل اینکه قیمت کاالی مبادلهای انعطافپذیر بوده و بازار آن بهصورت رقابت کامل فرض شده
است ،بنابراین قیمت آن در همه کشورها باید برابر باشد .این ویژگی مبین برقراری قانون قیمتهای

واحد است که بر اساس آن داریم  PT ,t  St PT,tکه  PT,tقیمت کاالی مبادلهای در خارج و  Stنرخ
ارز اسمی است .به دلیل کوچک بودن اقتصاد ،سهم صادرات کشور از شاخص قیمت در خارج کشور
ناچیز خواهد بود ،یعنی قیمت کاالی مبادلهای در خارج برابر سطح عمومی قیمتها در خارج است؛ به
عبارتی  PT,tسطح عمومی قیمتها در خارج خواهد بود .واضح است در صورت ثابت ماندن سطح
قیمتها در خارج ،تنها عامل افزایش سطح قیمتها در داخل افزایش نرخ ارز است و به هر میزان که
نرخ ارز افزایش (کاهش) داشته باشد ،به همان نسبت سطح قیمت کاالهای مبادلهای در داخل نیز
افزایش (کاهش) خواهد داشت.
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با توجه به اینکه شاخص عمومی قیمتها در داخل تابعی از سطح عمومی قیمت کاالهای مبادلهای
است ،بنابراین افزایش نرخ ارز بر شاخص عمومی قیمتها و بنابراین نرخ تـورم مـؤثر خواهد بـود.
میتوان نشان داد در این حالت نرخ تورم بهصورت زیر متأثر از تغییرات نرخ ارز خواهد بود:
()30

 t   h,t  St ,   0

که در این رابطه   h,tنرخ تورم کاالهای تولیدی داخل و  Stتغییرات نرخ ارز است؛ بنابراین
نوسان نرخ ارز در زمان  tبر تورم در زمان  tاثرگذار است و این باعث ایجاد کانال اثرگذاری آن بر
تورم بخش مبادلهای خواهد شد .همانطور که اشاره شد ،تولیدکنندگان بخش مبادلهای به تجارت و
تولید کاالی قابلمبادله میپردازند و بنابراین متأثر از نوسان ارزی میباشند؛ بنابراین ،در حالت اقتصاد
باز کوچک ،منحنی فیلیپس کاالی مبادلهای بهصورت زیر تبدیل خواهد شد:
()39

 T ,t  c1Et T ,t 1  c2 T ,t 1  c3 yˆT ,t  c4 Sˆt

بنابراین با وجود یک شوک ارزی مثبت انتظار داریم نرخ تورم بخش مبادلهای نیز افزایش یابد و
تورم کلی نیز روند صعودی گیرد .با استدالل مشابه 1میتوان نشان داد که تابع مصرف کل اقتصاد در
حالت باز بهصورت زیر قابلبیان است:
()32

Ct   1Ct 1   2 Et Ct 1   3 (it  Et  t 1 )   4 S t   tc

از طرفی ،تولید کل اقتصاد برابر میانگین وزنی تولید در بخشهای مبادلهای و غیر مبادلهای خواهد
بود:
()27

yt  y N ,t  (1   ) yT ,t

که میتوان رابطه زیر را برای تولید بخش مبادلهای اقتصاد در نظر گرفت:9
()21

yT ,t  1 yT ,t 1   2 qt

که در این رابطه  qنرخ ارز حقیقی اقتصاد میباشد و میتوان رابطه زیر را برای روند پویاییهای آن در
نظر گرفت:
q t   T ,t   N , t
()29

1. Gali
2. Kuralbayeva, K.
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232اساس رابطه فوق بر این است که تورم در بخش مبادلهای انعکاسی از تورم در خارج بوده و تورم
بخش غیرمبادلهای شاخصی از تورم داخلی است و بنابراین تفاوت آنها میتواند نشاندهنده تغییرات
در نرخ ارز حقیقی باشد.1
بهمنظور استخراج پویاییهای نرخ ارز ،باید تعادل بازار ارز را در نظر گرفت .در تعادل بازار ارز ،باید
تقاضای ارز برابر عرضه ارز قرار گیرد .در اقتصادهای مبتنی بر نرخ بهره ،شرط برابری غیر پوششی
نرخ بهره مبین پویاییهای نرخ ارز میباشد؛ اما در اقتصاد ایران به دلیل عدم تحرک کامل سرمایه در
سطح بینالملل و همچنین شرایطی از قبیل نرخ بهره ثابت ،این شرط نمیتواند رابطه مناسبی برای
پویاییهای ارزی باشد .بدین منظور میتوان نشان داد که رابطه زیر میتواند هم تعادل ارزی در ایران
را نشان داده و هم نشاندهنده پارامترهای مؤثر بر نرخ ارز در ایران باشد:9
()23

St  1st 1  2Ot  3 Et t 1   ts

 .3-5سیاست پولی و مالی در ایران
بانک مرکزی ایران متولی اجرای سیاستهای پولی است و بر اساس اهداف مشخص سیاستهای
مختلف را ابالغ و اجرا مینماید .بر اساس ادبیات امروز اقتصاد پولی ،بانکهای مرکزی بهمنظور
اجرای این سیاستها باید از یک متغیر سیاستی استفاده نمایند که این متغیر ،ابزار سیاستی بانک
نامیده میشود .بر این اساس ،بانک مرکزی با تغییر در ابزار پولی خود ،به نحوی به متغیرهای کالن
اقتصادی واکنش نشان میدهد تا آنها را به سطح هدف نزدیک نماید .بهطورکلی دو متغیر بهعنوان
ابزار بانک مرکزی تلقی و انتخاب میشوند :نرخ بهره و حجم پول .بانک مرکزی جهت انجام
سیاستهای خود باید یکی از این دو متغیر را انتخاب نماید .اگر نرخ بهره بهعنوان ابزار انتخاب شود
آنگاه گوییم بانک مرکزی از یک قاعده تیلور در سیاستگذاری پولی استفاده میکند؛ اما برخی بانک-
های مرکزی بهجای استفاده از نرخ بهره از کنترل پایه پولی و حجم پول برای سیاستهای اقتصادی
استفاده میکنند که بانک مرکزی ایران نیز ازجمله آنهاست.
در ایران بانک مرکزی با استفاده از ابزار نرخ رشد پول ،نسبت به نوسانهای کالن اقتصادی
ازجمله تورم ،تولید ،شوک ارزی و شوک نفتی واکنش نشان میدهد .هدف از این واکنش حفظ این
متغیرها حول یکروند مشخص است بهنحویکه هدف بانک مرکزی (دولت) برقرار باشد .بر این
اساس سیاست پولی در ایران را بهصورت زیر در نظر میگیریم:

()22

ˆ t  mm
ˆ t 1   ˆ t   y yˆ t   s Sˆt   tm
m
1. Gali and Monacelli

 .9صارم و مهرآرا
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هدف دولت از اجرای سیاست مالی تأمین شرایط الزم برای طرحهای عمرانی و تأمین هزینههای
جاری خود میباشد؛ بنابراین دولت جهت انجام این اهداف باید دارای یکسری منابع درآمدی مشخص
باشد .بهطورمعمول سیاست مالی دولت از طریق بررسی بودجه دولت و نحوه تأثیرگذاری آن بر اقتصاد
کالن از تحلیل اجزای تشکیلدهنده منابع درآمدی آن مشخص میشود .1در ایران دولت از منابع
مختلفی هزینههای خود را تأمین مالی میکند که تمامی آنها را میتوان در سه دسته کلی قرار دارد:
درآمد حاصل از حقالضرب (چاپ پول جدید) ،قرض از بخش خصوصی (در قالب اوراق مشارکت و یا
قرض از سیستم بانکی) و درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن و درآمد حاصل از مالیاتها.
با این توصیف میتوان قید بودجه دولت را بهصورت زیر در نظر گرفت:
(1  it 1 ) Bt 1  Gt  Tt  Set  Bt  ODt

()25

که در این رابطه  Gمخارج دولت T ،درآمدهای مالیاتی Se ،درآمد حاصل از چاپ پول و  Oدرآمد
حاصل از فروش نفت میباشد .قید بودجه فوق باید در تمامی زمانها برقرار باشد؛ بنابراین قید بودجه
بین دورهای دولت را میتوان بهصورت زیر نوشت:

()26







0

0

0

 [(1  it 1 )Bt 1  Gt ] exp(it )dt   [Tt  Set  Ot ] exp(it )dt   [Bt ] exp(it )dt

بر اساس شرط بازی غیر پونزی ،آخرین عبارت سمت راست باید برابر صفر باشد .با این شرط ،ارزش
زمان حال بدهی دولت برابر است با:9
()20

] Bt 1  (1  it 1 )1[Tt  Set  Ot  Gt

و با خطیسازی این عبارت حول نقطه ایستا ،داریم:
()29

Bˆ t 1  1Tˆt   2 Seˆt   3Oˆ t   4 Gˆ t

معادله ( )29نشان میدهد که قرض دولت باید برابر مازاد بودجه زمان بعد باشد .منابع مازاد بودجه
شامل سه عامل درآمد مالیاتی ،حقالضرب و درآمد نفتی است .استفاده از هر یک از این سه منبع
درآمدی در بلندمدت دارای اثرات متفاوتی خواهد بود .استفاده از مالیات جهت جبران بدهی دولت
معمولترین روش تأمین درآمدی در کشورهای توسعهیافته و برخی کشورهای درحالتوسعه است.
1. Walsh
2. Blanchard and Fischer
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مزیت این روش عدم اتکای دولت به حقالضرب و توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم است.
مهمترین مشکل درآمد حقالضرب ایجاد تورم باالتر از طریق چاپ پول بیشتر میباشد .در این حالت
نهتنها استقالل بانک مرکزی نقض میشود بلکه اهداف آن نیز تحتالشعاع سیاست مالی قرار خواهد
گرفت .سومین منبع تأمین درآمد در کشورهای نفتی ،درآمد حاصل از صادرات آن است .عدم استفاده
بهینه از این منبع درآمدی میتواند منجر به پدیدهای تحت عنوان بیماری هلندی شود .بهطورمعمول
در کشورهای نفتی با وقوع یک شوک مثبت نفتی ،این امکان وجود دارد که بخش عمدهای از آن
افزایش درآمد به اقتصاد تزریق شود .ورود نامتناسب این بخش درآمدی میتواند بر متغیرهایی چون
نرخ ارز ،تورم و تولید بخش غیرمبادلهای و حجم پول اقتصاد اثرگذار بوده و در بلندمدت اثرات منفی
خود را نشان دهد .در ادامه و در بخش شبیهسازی الگو نشان خواهیم داد که چگونه متغیرهای کالن
اقتصادی متأثر نحوه هزینه کرد دولت از درآمدهای نفتی خواهند بود.
اما کانال اثرگذاری بیماری هلندی در اقتصاد ایران به این صورت است که با دریافت درآمد ارزی
حاصل از فروش نفت ،دولت در قالب فروش دالر حاصلشده به بانک مرکزی ،ریال جدید کسب
نموده و به بازار تزریق میکند .به عبارتی با افزایش درآمدهای نفتی ذخایر ارزی بانک مرکزی
درنتیجه خرید ارز دولت افزایش خواهد یافت و در مقابل ریال بیشتری به اقتصاد تزریق میشود .در
چنین شرایطی تعیین اجزای پایه پولی ،بهمنظور شناسایی کانال اثرگذاری درآمدهای نفتی ازیکطرف
و همچنین وجود پول در الگوی موردمطالعه از طرف دیگر ،امری ضروری میباشد.
نکتهی مهم دیگری که در این ساختار باید موردتوجه قرار گیرد بررسی ذخایر ارزی کشور از طریق
تحلیل تراز پرداختها در کشور میباشد .این ویژگی ازاینجهت مهم است که از طریق این کانال
جریان ارتباطی میان ذخایر خارجی و خالص صادرات مشخص میگردد که چون در این مطالعه ارز
حاصل از فروش نفت از مهمترین اجزای تشکیلدهنده صادرات کشور است ،ارتباط میان آن و ذخایر
ارزی مشخص خواهد شد.
ابتدا بر ترازنامه بانک مرکزی متمرکز میشویم .بر اساس تعریف بانک مرکزی ،پایه پولی از حیث
منابع برابر است با مجموع خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی ،خالص بدهی بخش دولتی به
بانک مرکزی و خالص سایر عوامل .به عبارتی:

()22

M  FA  CBL

که در این رابطه  FAخالص ذخایر ارزی و  CBLخالص بدهی دولت به بانک مرکزی میباشد .در
رابطه فوق  FAارزش ریالی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی میباشد و اگر ارزش ارزی آن را با
 FFAنشان دهیم آنگاه  FA=S.FFAخواهد بود .بر اساس این رابطه نرخ رشد پایه پولی بهصورت
زیر خواهد بود:
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FA  CBL
M 
.FA 
.CBL
M
M

اما ارتباط میان خالص ذخایر و خالص صادرات کشور از طریق مفهوم تراز پرداختها قابلبیان
است .رابطه مربوطه را میتوان بهصورت زیر در نظر گرفت:
()51

FAt  (1  rr).FAt 1  Ot  IM t

که در رابطه فوق  rrنرخ سود وارد بر ذخایر دوره قبل بوده و به دلیل وجود بخش مبادلهای در اقتصاد،
 IMواردات کاالهای مبادلهای به کشور میباشد .این روابط تا حدودی مشخصکننده کانال اثرگذاری
شوک نفتی در قالب بیماری هلندی میباشد .به عبارتی با افزایش درآمدهای نفتی ذخایر خارجی بانک
مرکزی افزایشیافته و بنابراین از طریق ترازنامه بانک مرکزی پایه پولی افزایش مییابد و این افزایش
در پایه پولی باعث ایجاد عالئم این پدیده ازجمله تورم باال خواهد بود.
 .3-6شرط تسویه بازار
در تعادل اقتصاد کالن ،عرضه کل باید برابر تقاضای کل باشد؛ به عبارتی بر اساس مطالب بخشهای
گذشته ،تولید کل باید برابر مجموع مصرف ،هزینههای دولتی و خالص صادرات باشد .این شرط را
میتوان بهصورت زیر نوشت:
()59

Yt  Ct  I t  Gt  Ot  IM t

نکتهای که در شرط تعادلی فوق در نظر گرفتهشده است به این صورت است که چون صادرات
کاالهای مبادله ای ایران حجم باالیی ندارد و عمده درآمد صادراتی ایران از قسمت فروش و صادرات
نفت است بنابراین خالص صادرات ایران بهطور تقریبی برابر تفاوت درآمد صادرات نفت از واردات می-
باشد .با توجه به رابطه فوق و استفاده از روش اهلیگ ،رابطه خطی شده شرط تسویه بازار بهصورت
زیر خواهد بود:
()53

C
I
G
O
ˆ IM
Yˆt  Cˆ t  Iˆt  Gˆ t  Oˆ t 
IM t
Y
Y
Y
Y
Y

 .3-7نقش صندوق توسعه ملی در کاهش بیکاری هلندی
همانطور که اشاره شد ،صندوق توسعه ملی میتواند نقشی مؤثر در کاهش اثرات بیماری هلندی ایفا
نماید .این امر به دلیل آن است که درنتیجه تزریق منابع نفتی به اقتصاد و افزایش ذخایر ارزی بانک
مرکزی ،نقدینگی اقتصاد افزایشیافته و بنابراین اثرات بیماری هلندی بروز مینماید؛ اما در صورت
وجود یک عاملی تحت عنوان صندوق توسعه ملی که باعث شود تا مازاد درآمدهای ارزی کشور به آن
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واریز شود میتواند یک عامل بازدارنده و یا حداقل کاهشدهنده اثرات ناشی از رشد درآمدهای نفتی
باشد .به عبارتی انتظار داریم باوجود یک چنین صندوقی ،رشد درآمدهای نفتی اثر کمتری بر ذخایر
ارزی بانک مرکزی و بنابراین پایه پولی داشته و درنتیجه شاهد کاهش اثرات بیماری هلندی باشیم.
اگر وجود این صندوق و انتقال بخشی از درآمدهای نفتی به آن موردتوجه قرار گیرد آنگاه انتظار داریم
رابطه مربوط به تراز پرداختها بهصورت زیر تغییر یابد:

FAt  (1  rr).FAt 1  Ot  NDFt  IM t

()52

که در این رابطه  NDFمیزان ارز انتقالی به صندوق توسعه ملی میباشد .مقدار ذخیره ارزی با توجه
به شرایط اقتصادی و قوانین موجود و همچنین بر اساس درآمدهای ارزی کسبشده در آن سال
بستگی دارد؛ بنابراین میتوان رابطه زیر را برای صندوق توسعه در نظر گرفت:
NDFt  NDFt 1  Ot

()55

در این صورت انتظار داریم با انتقال بخشی از درآمد ارزی کشور به این صندوق ،خالص ذخایر
بینالمللی کشور کمتر متأثر از رشد درآمد نفتی بوده و بنابراین پایه پولی کمتر افزایش یابد .با توجه به
این رابطه ،اگر حروف کوچک مقدار حقیقی متغیرها باشد ،خطی شده رابطه خالص ذخایر و همچنین
صندوق توسعه بر اساس روش اهلیگ به ترتیب بهصورت زیر خواهد بود:
()56

o
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ˆt
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()50
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 .4برآورد الگو
شرایط بهینه مرتبه اول خانوار همراه با منحنی فیلیپس بخش غیرمبادلهای ،قید بودجه بین دورهای
دولت و قاعده پولی بانک مرکزی تشکیلدهنده سیستم پویای الگوی اقتصادی این مطالعه میباشند.
بهمنظور تخمین پارامترهای این سیستم ،از دادههای فصلی دوره زمانی  1360-1392استفادهشده
است .1همچنین از روش بیزین و نرمافزار داینر 9جهت برآورد این سیستم پویا استفاده میشود .نتایج
مربوط به تخمین الگو در جدول ( )1گزارششده است:

 .1منبع دادهها :اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ایران
2. Dynare
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جدول  :1نتایج برآورد پارامترهای الگو
پارامتر

مقدار برآورد

پارامتر

مقدار برآورد

پارامتر

مقدار برآورد

f
b
k1
2

7119

3
4

7110

6

-7135

-7172

y

-7116

71769
7119

c1

7113

c2

7109

c3

7170

c4

7196

1
2
3
m



7199

s
1
2

-7173

1

7199

7101

-71719
7112
7199
-7129
7122

3
4
5

7126
7191
7115
711
715

با توجه به نتایج جدول ( ،)1در بخش غیر مبادلهای تورم دوره قبل با ضریب  7101نقش بیشتری
نسبت به تورم انتظاری در تعیین تورم جاری دارد و در بخش مبادلهای این مقدار برابر  7109میباشد.
این نشان میدهد که تولیدکنندگان این دو بخش به یک نسبت گذشتهنگر بوده و از قاعده سرانگشتی
جهت تغییر قیمتهای خود استفاده میکنند .بر این اساس ،یک واحد تغییر در نرخ ارز به میزان 7196
بر تورم دوره جاری بخش مبادلهای اثرگذار خواهد بود و تقاضای کل را به میزان  7172واحد کاهش
میدهد .دو منبع مهم افزایش نرخ ارز ،نااطمینانی از مقدار انتظاری آن در آینده و همچنین تورم
انتظاری است که باعث افزایش نرخ ارز در طول زمان خواهد شد و در طرف مقابل افزایش درآمدهای
ارزی حاصل از فروش نفت بیشتر باعث کاهش نرخ ارز به میزان  -71719واحد خواهد شد.
 .5شبیهسازی
هدف از این قسمت بررسی تأثیر شوک درآمد نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی میباشد .بهمنظور
این بررسی دو سناریو مختلف تعریف و بررسی میشود که در ادامه مطلب آمده است.
 .5-1سناریو اول :شبیهسازی بر اساس مقادیر برآورد جدول ()1
در سناریو اول با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده مرحله قبل ،واکنش متغیرهای الگو را به
شوک درآمد نفت بررسی میکنیم .بر این اساس فرض میکنیم در زمان  tشوک نفتی پولی اتفاق
میافتد و سپس تأثیرپذیری روند متغیرهای کالن را بررسی مینماییم .در نمودار ( )1واکنش
متغیرهای کالن به شوک درآمد نفتی آمده است:
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نمودار  :1واکنش متغیرهای کالن اقتصادی به شوک درآمد نفت تحت سناریو ()1

بر اساس نمودار ( ،)1وقوع یک واحد شوک نفتی باعث میشود تورم ( )nfrافزایش خواهد یافت زیرا
با حقالضرب بیشتر از سوی دولت و همچنین ورود پول ناشی از تبدیل دالر ،تقاضا برای کاال و
خدمات افزایشیافته و منجر به تورم در افق بلندمدت خواهد شد .این پدیدهای است که در کشورهای
صادرکننده نفت قابلمشاهده است و یکی از عوامل بیماری هلندی تلقی میشود .یک نکته مهم این
نمودار این است که شوک تورمی ناشی از افزایش درآمد نفت در طول یک دوره نسبتاً طوالنی در
سیستم باقی خواهد ماند و بیش از  57فصل طول میکشد تا اثر شوک تورمی بهطور کامل از بین
رود .این نشان میدهد که بر اساس ویژگیهای اقتصاد ایران ،شوک نفت یک عامل بسیار مهم و
تأثیرگذار در نوسانات تورمی است بهطوریکه اثرات آن تا سالها ماندگار خواهد بود.
دولتی که شاهد افزایش درآمدهای نفتی است ،قدر مسلم هزینههای خود را افزایش داده و بدهی
بیشتری برای خود ایجاد مینماید زیرا مطمئن است که میتواند با تکیهبر درآمدهای بیشتر در آینده
میتواند قرض خود را بازپرداخت کند؛ بنابراین انتظار داریم بدهی دولتی نیز افزایش یابد .نمودار ()1
نیز نشان میدهد درنتیجه شوک نفتی ،بدهی دولت ( )bbدر زمان وقوع شوک به میزان  %7/6واحد
افزایش مییابد و مدتزمان طوالنی (بیش از  57فصل) طول میکشد تا شوک بدهی دولت خارجشده
و به مسیر قبلی خود بازگردد .همچنین به دلیل افزایش درآمد ارز ناشی از افزایش درآمدهای نفتی ،در
ابتدای دوره نرخ ارز ( )sکاهش مییابد اما در ادامه به دلیل افزایش تقاضا و افزایش تورم ،نرخ ارز روند
افزایشی به خود خواهد گرفت .از طرفی به دلیل اینکه سطح قیمت کاالهای مبادلهای نسبت
مستقیمی با نرخ ارز دارد ،بنابراین در ابتدای دوره سطح قیمت کاالهای مبادلهای کاهش اما سپس در
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طول زمان بهطور پیوسته افزایشی خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه تورم عمومی یک میانگین
وزنی از تورم در بخشهای مبادلهای و غیرمبادلهای است ،افزایش تورم عمومی و کاهش تورم بخش
مبادلهای مبین آن است که تورم در بخش غیرمبادلهای افزایش خواهد یافت و انتظار داریم عوامل
تولید از بخش مبادلهای به بخش غیرمبادلهای حرکت نموده و زمینه کاهش تولید بخش مبادلهای
فراهم شود.
همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز حقیقی درنتیجه کاهش نرخ ارز اسمی و افزایش تورم عمومی
کاهش خواهد یافت بنابراین تولید بخش مبادلهای نیز درنتیجه افزایش درآمد نفتی کاهش مییابد زیرا
قدرت رقابت تولیدکننده داخلی در بازارهای رقابتی داخل و خارج کاهش خواهد یافت؛ بنابراین انتظار
داریم که تولید بخش غیرمبادلهای نسبت به بخش مبادلهای افزایش یابد که این نیز نشانهای مبنی از
بیماری هلندی است.
 .5-2سناریو دوم :ذخیره مازاد منابع ارزی در صندوق توسعه ملی
در این سناریو فرض میکنیم دولت برداشت کمتری از مازاد منابع ارزی داشته باشد و مابقی آن را در
صندوق توسعه ملی ذخیره نماید .با احتساب این ویژگی و کاهش دخالت دولت در برداشت ارزی،
شوک نفت را بهطور مجدد بررسی میکنیم .نمودار ( )3واکنش متغیرهای کالن به شوک نفتی تحت
سناریو دوم نشان میدهد.

نمودار  :2واکنش متغیرهای کالن اقتصادی به شوک نفت تحت سناریو ()2

مقایسه نمودار ( )9با ( )1نشان میدهد که مقید شدن دولت به برداشت کمتر از مازاد درآمد نفتی،
میتواند اثرات مثبت به همراه داشته باشد .در این حالت ،در مقایسه با سناریو ( ،)1اوالً حداکثر میزان
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 240بسیار کمتر خواهد بود (حدود  %7/71در مقایسه با  )%7/79و ثانیاً شوک تورم در یک افق کوتاه-
تورم
تر ( 27دورهای) از الگو خارج میشود؛ بنابراین بازه نوسان تورم محدودتر و خروج آن از سیستم زودتر
خواهد بود .از طرفی به دلیل واکنش منفی بانک مرکزی به رشد پایه پولی درنتیجه رشد درآمد نفتی،
چون دولت در این حالت برداشت کمتری دارد و بنابراین ریال کمتری بدست میآورد ،مشاهده می-
شود که حجم پول اگرچه در ابتدا روندی کاهشی دارد اما در ادامه روند آن صعودی میشود تا اینکه
شوک از سیستم خارج شود .به عبارتی در این حالت سیاستگذار پولی نیز نقش مؤثری در کنترل
تقاضای کل و بنابراین کنترل تورم خواهد داشت (برخالف حالت قبل) .عالوه بر این ،کاهش نرخ ارز
اسمی و بنابراین کاهش نرخ ارز حقیقی نسبت به سناریو قبلی محدودتر شده که این سبب میشود
کاهش تولید در به بخش مبادلهای کمتر شود .در نتیجه وجود صندوق توسعه ملی باعث کاهش
نشانههای بیماری هلندی در اقتصاد میگردد.
نتیجهگیری
مقاله حاضر برای اولین بار در بین مطالعات داخلی نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی را
در کاهش عالئم بیماری هلندی در اقتصاد ایران از طریق مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
موردبررسی قرار داده است .بدین منظور ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز
کوچک صادرکننده نفت مبتنی بر دو بخش کاالهای مبادلهای و غیرمبادلهای طراحی گردید و نقش
سیاستگذار پولی و مالی موردبررسی قرار گرفت .در این مطالعه ابزار سیاستگذار پولی حجم پول در
نظر گرفته شد که سیاستگذار پولی با تغییرات در آن نسبت به شوکها و نوسانات اقتصادی واکنش
نشان میدهد .رفتار سیاستگذار مالی نیز در قالب قید بودجه دولت بررسی گردید و نشان داده شد که
نحوه تأمین مالی بودجه دولت بسته به اینکه از چه منبعی باشد اثرات متفاوتی بر اقتصاد خواهد
گذاشت .در این الگو ،فرض شده که بدهی دولت از منابع حقالضرب ،مالیات و یا درآمد نفتی تأمین
میگردد .بهطوریکه افزایش درآمد نفتی باعث فشار به بانک مرکزی جهت رشد پایه پولی ،ایجاد
تورم و نوسانات نرخ ارز میشود.
کشورهای صادرکننده نفت ،اغلب به پشتوانه درآمدهای نفتی سطح مخارج خود را در اقتصاد
افزایش میدهند و اگرچه این افزایش هزینه میتواند در کوتاهمدت مفید باشد اما اثرات بلندمدت آن
میتواند باعث کاهش رفاه جامعه شود .اقتصاد ایران نیز در سالهای اخیر متأثر از چنین پیامدهایی
بوده است و سلطه مالی در کنار افزایش شدید استفاده از درآمدهای نفتی موجب پدیدههایی چون تورم
باال ،رشد بخش غیرمبادلهای اقتصاد و نوسانهای ارزی شده است .این سه پدیده که نشانههای از
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بیماری هلندی محسوب میشوند عالمتی است برای بازنگری سیاستگذاران پولی و مالی در اجرای
سیاستهای خود بهنحویکه اثرات منفی تزریق درآمد نفتی کمتر شود.
بهمنظور ارائه بسته سیاستی پیشنهادی ،ابتدا الزم است ساختار اقتصادی بهطور دقیق و کامل
شناسایی و موردبررسی قرار گیرد تا جنبههای مختلف و وضعیت شرایط حال حاضر اقتصاد ایران
مشخص گردد .یک روش مناسب جهت بررسی شرایط اقتصادی استفاده از مدلهای تعادل عمومی
پویای تصادفی است که قابلیت خوبی در باز تولید دادههای اقتصادی و مکانیزم اثرگذاری و انتشار
شوکهای مختلف و توصیف شرایط اقتصادی دارند .در این مطالعه با استفاده از این رهیافت ،سیستم
معادالت پویای اقتصادی کشور در کنار سیاستهای پولی و مالی تصریحشده است و سپس با استفاده
از روش تخمین بیزین پارامترهای الگو برآورد شدند.
سپس بهمنظور بررسی اینکه آیا نشانههایی از بیماری هلندی در اقتصاد کشور وجود دارد یا نه ،بر
اساس پارامترهای برآورد شده الگو ،اثرات یک شوک نفتی موردبررسی قرار گرفت .نتایج شبیهسازی
نشان میدهد که عالئم این پدیده از قبیل تورم باال و پایدار ،رشد بخش غیرمبادلهای و نوسانات ارزی
درنتیجه یک شوک نفتی مثبت به وجود خواهد آمد و نکته مهم این شبیهسازی پایداری باالی تورم
درنتیجه شوک پدید آمده است و اثرات آن تا بیش از  57دوره باقی میماند که این نشاندهنده
اهمیت تورم دورههای قبل در تعیین تورم دوره جاری است .این ویژگی سازگار با فرض مسئله نیز
میباشد زیرا در قسمت بنگاههای اقتصادی فرض شد که بنگاهها هم بهطور آیندهنگر قیمتگذاری
میکنند و هم رفتار گذشتهنگر دارند که هر چه رفتار گذشتهنگر وزن بیشتری داشته باشد آنگاه
پایداری تورم بیشتر خواهد بود .بر اساس نتایج تخمین ضریب تورم دوره قبل برابر  7/0است که این
ویژگی را نشان میدهد.
با این شرایط این سؤال مطرح است که چگونه میتوان اثرات منفی شوک نفتی را کاهش داده و از
پدیده بیماری هلندی جلوگیری نمود .در بخش سیاست مالی نشان دادهشده است که بدهی دولت
می تواند از طریق مازادهای درآمد نفتی جبران شود و هرچه دولت امکان خرج بیشتری از این منبع
وجود داشته باشد دولت میتواند بدهی بیشتری ایجاد نماید؛ بنابراین این امکان وجود دارد که با
کاهش دسترسی دولت به مازاد درآمد نفتی بتوان از هزینه کرد درآمدهای نفتی جلوگیری نموده و
اثرات شوک نفتی را کاهش داد .بدین منظور میتوان دولت را به این سمت هدایت نمود که سهم خود
از منابع نفتی را کاهش داده و مابقی را به صندوق توسعه ملی انتقال دهد .تحت این شرایط ،شبیه-
سازی انجامشده نشان می دهد که کاهش سهم دولت از مازاد منابع نفتی باعث محدود شدن اثرات
تورمی شده و کاهش پایداری تورم میشود .این ویژگی نشان میدهد که منضبط شدن سیاست مالی
میتواند کمک بزرگی در کاهش تغییرات سطح عمومی قیمت باشد .شبیهسازیهای انجامشده حاکی
از آن است که انضباط مالی شرط الزم و کافی برای جلوگیری از بیماری هلندی است.
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