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 .1مقدمه
در این پژوهش تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی را بر متغیرهای کالن اقتصاد ایرران برا وورود صرندو
توسعه ملی موردبررسی قرار گرفته است و نحوه اثرگذاری شرو هرای نفتری برر متغیرهرای قیییری
اقتصادی را از کانال سیاست مالی با یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی کردهایم .بررای
طراقی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ،پس از بررسی مکانیسم انتشار شو های نفتی در اقتصراد
ایران براساس شواهد تجربی ،نشان دادیم که پاسخهای متفاوت مخارج دولتی به شرو هرای درآمرد
نفت بهواسطه ووود یا عدم ووود صندو توسعه ملی ،یک مکانیسم انتشار کلیدی بررای نوسرانات در
اقتصاد ایران است.
9
در این پژوهش برای بررسی نیش صندو توسعه ملی در ایجراد ثارات اقتصرادی در مواوهره برا
شو های قیمت نفت ،دو گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتری در اقتصراد ایرران را موردبررسری
قرار میدهیم:
اول اینکه دولت سریعاً به مصرف و سرمایه گذاری درآمدهای نفتی روی آورد و از صرندو توسرعه
ملی استفاده نکند .در این قالت درآمدها مستییماً وارد بودوه عمومی دولت شده و از این طریر برین
مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت توزیع می شوند .در چنین وضعیتی ،شرو هرای نفتری بره طرور
مستییم و بدون کمترین کنترلی وارد اقتصاد ملی میشوند .
دوم اینکه دولت درآمدهای نفتی را در یک صندو نفتی ذخیره می کند و در هر دوره تنها به اندازه
بخش کوچکی از دارایی صندو را دوباره سرمایه گذاری می کنرد .در ایرن قالرت شرو نفتری رشرد
اقتصادی طوالنیتر و مالیمتری به همراه دارد و ساب قفاظت از اقتصاد در میابل نوسران درآمردهای
نفتی می شود .میایسه نتایج در این دو قالت به انتخاب سیاست مالی مناسب در شرایط افرزایش و یرا
کاهش درآمدهای نفتی کمک خواهد کرد.
به همین وهرت در بررسری قاضرر و در بخرش اول و پرس از میدمره ،مارانی نظرری اثرگرذاری
شو های نفتی بر ساختار اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت و بهطور مشخص ایران موردتووره قررار
گرفته و کانالهای انتیال این شو ها در ساختار اقتصاد کالن بیان خواهد شد .در بخش دوم مرروری
بر مطالعات انجام شده موردبررسی قرار خواهد گرفت .در بخرش سروم روش شناسری تحییر قاضرر
معرفی خواهد شد و مدل موردنظر ارائه خواهد گردید .بخش چهارم نیز شامل به برآورد مدل و ارائه ی
یافتهها اختصاصیافته و میالهی قاضر نیز با ارائه بحث و نتیجهگیری به پایان خواهد رسید.

 .9بر طا تعریف صندو بین المللی پول ،منظور از ثاات اقتصادی عدم ووود نوسانات بیش از قد در اقتصاد کالن است .در این تحیی منظور از
ثاات اقتصادی نوسانات اند متغیرهای تولید ،مصرف خصوصی و دولتی و سرمایهگذاری خصوصی و دولتی می باشد.
How the IMF Promotes Global Economic Stability, IMF Factsheet, September 23, 2016
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 .2ادبیات موضوع
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی نشان میدهد که شناخت مکانیسم انتشار شو هرای نفتری
در اقتصاد ایران بسیار قیاتی است .برای این منظور می توان اثرات شو های نفتی را از کانال مخارج
دولت مورد تحلیل قرار داد و سپس به نیش صندو های نفتی در ایجاد ثاات اقتصادی پرداخت.
نفت و قیمت آن بر کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت از طری مکانیسرم هرای مختلفری اثرر
میگذارد .منظور از مکانیسم انتشار در این میاله کانالهای مختلف اثرگرذاری شرو هرای نفتری برر
اقتصاد است .لذا در این پژوهش این کانالها موردبررسی قرار میگیرند .مطالعرات بسریاری در زمینره
کانالهای انتیال شو های نفتی به اقتصاد در کشورهای صنعتی واردکننده نفت انجام شده است؛ امرا
برای کشورهای صادرکننده نفت ایرن مطالعرات انرد اسرت.تانر  ،وو و ژانر  )9001( 9و چوکرو9
( )9099اثر شو های نفتی بر متغیرهای اقتصادی را از  6کانال بررسری کررده انرد )9 :کانرال طررف
عرضه )9 ،کانال انتیال ثروت )3 ،کانال تورمی )4 ،کانال تراز قیییی )7 ،کانال تعدیالت بخشری و )6
کانال نااطمینانی.
اشنایدر )9004( 3این کانال ها را بهصورت زیر تیسیمبندی کرده است )9 :طرف عرضره )9 ،طررف
تیاضا و  )3رابطه ماادله .اثربخشی و عملکرد خالص هر یک از این کانال ها به سطح توسعه اقتصرادی
کشور و اینکه آیا این کشور یک اقتصاد واردکننده و یا صادرکننده نفت است ،بسرتگی دارد (براقیرو،4
.)97 :9094
برای کشورهای واردکننده نفت ،قیمت نفت از دو کانال عرضه و تیاضا بر فعالیت های قیییری اثرر
میگذارد .اثر طرف عرضه ازآنجایی است که نفت خام یک نهاده اصرلی در تولیرد بروده و افرزایش در
قیمت نفت به افزایش هزینههای تولید منجر می شود که تولید را کاهش می دهد .اثر طررف تیاضرا از
این طری است که افزایش در قیمت نفت باعث کاهش در مصرف می شود ،به خاطر ایرنکره درآمرد
قابلدسترس (در کشورهای واردکننده نفت) را کاهش مریدهرد .همچنرین افرزایش در قیمرت باعرث
کاهش در سرمایهگذاری میشود؛ زیرا افزایش در قیمت نفت ،هزینه بنگاه را افزایش میدهرد (ورین،7
 .)11-12 :9002افزایش در قیمت نفت باعث می شود که درآمدهای بیشتری از کشورهای واردکننرده
نفت به کشورهای صادرکننده نفت منتیل شود .همچنین بخش نفت یکری از بخرشهرای اقتصرادی
کشورهای صادرکننده نفت است که سهم زیادی در ارزش افزوده این کشورها دارد .افزایش قیمت نفت
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باعث رون این بخش و افزایش وذب سرمایهگذاری داخلی و خاروی شده که به افزایش در تولید کل
منجر میشود.
کشورهای صادرکننده نفت با تووه به ساختار اقتصادیای که دارند ،همانند فرآیندی که ذکر شد از
قیمت نفت تأثیر نمیپذیرند و قیمت نفرت از مکانیسرم هرای متفراوتی برر اقتصراد ایرن کشرورها اثرر
میگذارد .افزایش قیمت نفت ساب تحریک هر دو طرف عرضه و تیاضا در اقتصادهای وابسته به نفت
می شود ،ولی بهدلیل سیستم های قمرایتی بخرش انررژی و پرداخرت یارانره دولرت در ایرن بخرش و
کاالهای اساسی ،مووب افزایش هزینه ها در فعالیت هرایی کره انررژی (نفرت و فررآورده هرای نفتری)
به عنوان نهاده ی تولید منظور می شود ،نخواهد شد ،در نتیجه منحنی عرضه کالن را انتیال نمی دهد و
تنها تحریککننده تیاضاست.
9
برخالف آنچه گفته شد ،برو و ساآلیی مارتین ( )9119معتیدند که شو نفتی بررای کشرورهای
صادرکننده نفت متغیرهای اقتصادی را در هر دو طرف عرضره و تیاضرا تغییرر مری دهرد .کشرورهای
صادرکننده نفت عمدتاً دارای اقتصاد دولتی هستند که توسط درآمدهای نفتی اداره میشروند؛ بنرابراین
عمده سرمایه گذاریهای زیربنایی و قتی سرمایه گذاریهای دیگر از درآمردهای نفتری دولتری ترأمین
مالی می شود .لذا افزایش درآمدهای نفتی سیاست مالی اناساطی را در این کشورها برهدنارال دارد .در
چنین شرایطی اگر مخارج دولت به عنوان نهاده وهت تولید بخش خصوصری لحرا شرود آنگراه ایرن
هزینه روی کاالهای عمومی و زیرساختها میتواند مووب تحر سرمایهگذاری و تولید شود.
از طرف دیگر دار و امیرخلخرالی )9009( 9مسریر دیگرری را بررای اثرگرذاری مخرارج دولرت برر
سرمایهگذاری بررسی کردهاند .آنها بیان میکنند که با افزایش بیشازقد درآمدهای نفتی و در پی آن
بودوه دولت ،با تووه به اشتغال کامل عوامل تولید در طرف عرضه ،چنانچه مخارج دولرت بره شرکلی
هزینه شود که در هنگام اورای سیاست های مالی اناسراطی نروعی بررون رانری( 3ورایگزینی مخرارج
سرمایهای دولت به وای مخارج سرمایهای خصوصی) سرمایهگذاری بخش خصوصری بره وورود آیرد،
مووب کاهش اثرات مثات افزایش مخارج دولت میگردد.
همچنین کاهش در قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت باعث کاهش درآمدهای نفتی دولرت
می شود .هزینههای دولت بهطورکلی شامل هزینههای واری و هزینههای عمرانی و یا سرمایهگرذاری
است .ازآنجاکه هزینههای واری قالت چساندگی نسات به پایین دارند و بهراقتی امکران کراهش آن
در هنگام کاهش درآمدهای نفتی ووود ندارد ،کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش سرمایه گذاریهای
زیربنایی میشود که این امر خود باعث کاهش تولید وامعه میشود (ابراهیمی.)25-26 :9310 ،
1. Barro and Sala-i-Martin
2. Dar and Amirkhalkhali
3. Crowding Out
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بنابراین اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت میتواند از کانال مخارج دولت در
اقتصاد وریان یابد و لذا مخارج دولت را میتوان به عنوان مکانیسم انتشار شو های نفتری در اقتصراد
معرفی نمود .در این زمینه میتوان به مطالعه قسین 9و دیگران ( )9002اشاره کرد کره برا اسرتفاده از
یک مدل پانل  ،VARنشان دادند که قیمت نفت ،کارایی اقتصادی را از طری سیاسرت مرالی تحرت
تأثیر قرار میدهد .در این مدل آنها به دناال نشران دادن اثرر سیاسرت مرالی برر اقتصراد کشرورهای
صادرکننده نفت در دو قالت مختلف بودند .اول با فرض برونزا بودن سیاست مالی که در ایرن قالرت
شو های قیمت نفت اثر مستیل معناداری بر متغیرهای اقتصادی ندارنرد .برهعارارتدیگرر ،چنانچره
سیاست مالی در هنگام وقوع شو های نفتی مستیل در نظر گرفته شود اثر این شو هرا برر اقتصراد
کمتر خواهد بود .دوم اینکه سیاست مالی نسات به شو های نفتی واکنش نشران دهرد کره در ایرن
قالت شو نفتی کامالً به اقتصاد منتیل خواهد شد .میایسه اثر سیاست مالی بر متغیرهای اقتصرادی
در این دو قالت در کشورهای موردبحث ،نشاندهندهی میزان اثرگذاری سیاست مالی در اقتصاد ایرن
کشورها است .به اعتیاد آنها سیاست مالی یک مکانیسم انتیال شو های نفتی به بخش غیرنفتی در
اقتصاد است.
3
پیژاگون )9001( 9آرزکی و اسماعیل ( )9090نیز هر کدام در میاالت خود به این نتیجه رسیدهانرد
که شو های نفتی بر سیاست مالی اثرگذار است و سیاست مالی میتواند یک مکانیسم انتیال کلیدی
برای شو های نفتی در اقتصاد داخلی باشد.
توکلی ( )9316در میاله خود به بررسی اثر سیاست مالی بهعنوان مکانیسم انتشار شو هرای نفتری
در اقتصاد ایران پرداخت و نشان داد که یک شو مثات درآمد نفتری منجرر بره افرزایش مصررف و
سرمایه گذاری خصوصی و دولتی می شود و چنانچه سیاست مالی نسات به درآمدهای نفتی مستیل در
نظر گرفته شود ،شو های نفتی منجر به واکنش های مالیم تری در متغیرهرای اقتصرادی مری شرود.
بنابراین کنترل مخارج دولتی بهعنوان ابزار سیاست مالی ،کاهش نوسانات اقتصادی را بهدناال دارد.
در این میاله قصد داریم تا با استفاده از یک مدل  DSGEبرای اقتصاد ایران نشان دهیم که اثرات
منفی شو های نفتی چگونه از کانال مخارج دولت در اقتصاد انتشار مییابند .هنگام وقوع یک شو
نفتی و افزایش درآمدهای نفتی ،وقتی دولت سریعاً به مصررف و سررمایهگرذاری ایرن درآمردها روی
میآورد ،افزایش مخارج سرمایهای دولت ساب میشود نرخ سرمایهگذاری از سطح مطلوب عیالیی آن
در سطح کالن فراتر رود ،لذا از این طری باعث وایگزینی مخارج سرمایهای دولت بره ورای مخرارج
سرمایهای خصوصی می شود ،لذا همانطور که پیشتر گفته شد مخارج سررمایهای عمرومی یرک نروع
9. Husain et al.
9. Pieschacon
3. Arezki and Ismail
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برون رانی به همراه دارد .در کنار این تأثیر ،سرمایهگذاری دولتی بهویژه سرمایه گذاری زیربنرایی ماننرد
بزرگراه ها ،فرودگاه ها ،سیستم های آب رسرانی و غیرره دارای یرک رابطره مکمرل برا سررمایه گرذاری
خصوصی است؛ زیرا سرمایهگذاری عمومی باالتر در چنین مواردی بازدهی و بهرهوری نهایی سررمایه
خصوصی را افزایش می دهد و از این طری در واقع بهوای برون رانی سرمایه خصوصی توسط سرمایه
عمومی عمالً درونرانی ووود دارد که اینگونره مخرارج سررمایهگرذاری عمرومی منجرر بره تشروی
سرمایهگذاری خصوصی میشود (خسروی.)900-11 :9319 ،
 .2-2پیشینه پژوهش
تاکنون مطالعات بسیاری برای نشان دادن چگونگی تأثیرپذیری متغیرهای کالن اقتصادی از
تکانههای وارد بر اقتصاد که نحوه شکلگیری ادوار تجاری قیییی را توضیح دهند ،برای کشورهای
صادرکننده منابع طایعی انجام شده است .اما مطالعاتی که تالش کنند نحوه انتیال این تکانهها را بر
اقتصاد از مسیر سیاستهای مالی و با ووود یک صندو نفتی در یک الگوی تعادل عمومی پویای
تصادفی پیگیری کنند ،در مطالعات خاروی بیشتر و در مطالعات داخلی اند است .در ادامه به بررسی
مطالعاتی میپردازیم که در رابطه با صندو های نفتی برای کشورهای مختلف شکلگرفتهاند.
اندرسون و فاریس )9009( 9برای مواوهه با بیثااتیهای ناشی از صدور گاز طایعی در اقتصاد
بولیوی به بررسی نکات مثات و منفی ایجاد صندو تثایت در این کشور پرداختهاند .آنها در میاله
خود ضمن بهرهگیری از مدل تعادل عمومی نتیجه گرفتهاند که چنانچه تأسیس صندو با اقتدار
سیاستهای مالی و تیید دولت بدان همراه باشد ،این اقدام میتواند نیش مؤثری در کاهش بیثااتی و
نااطمینانی های ناشی از شو های برونزا داشته باشد.
همچنین کلمنتا ،فاریس و پیونته )9009( 9در میالهای با عنوان «وابستگی به منابع طایعی،
ناپایداری و عملکرد اقتصادی در ونزوئال :نیش صندو تثایت» با استفاده از یک مدل تعادل عمومی
محاسااتی اثربخشی صندو تثایت ونزوئال را در کاهش بیثااتیهای اقتصاد کالن ناشی از شو -
های قیمتی بازار بینالمللی نفت ،بررسی کردهاند .در این میاله نتایج تأسیس صندو بر روی
متغیرهای کالن از قایل تولید ناخالص داخلی ،نرخ واقعی ارز ،رشد مصرف و سرمایهگذاری در قاال
بروز شو های مثات و منفی نفت بررسیشده است .نویسندگان میاله در این بررسیها نیش مثات و
موف صندو در تثایت اقتصاد کالن کشور ونزوئال را نتیجه گرفتهاند.
شابسای و ایالهی )9005( 3این موضوع را آزمون میکنند که آیا صندو های نفت در کاهش
نوسانات اقتصاد کالن مؤثر میباشند یا خیر؟ بررسیهای آماری آنها از دادههای ومعآوریشده در
1. Anderson & Faris
2. Celementa & Faris & Puente
3 . Shabsigh & Ilahi
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طول  30سال از  97کشور دارای صندو های نفتی و فاقد صندو های نفتی بیان میکند که
صندو های نفتی با کاهش نوسانات قجم پول و تورم کمتر همراه بودهاند .همچنین یک رابطه منفی
ضعیف بین قضور صندو نفتی و نوسانات نرخ ارز قیییی نیز ووود دارد .بهعالوه آنها در بررسی
عملکرد اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان دادند که صندو های نفتی باعث بهاود مدیریت
سرمایههای نفتی شده و انضااط مالی را در این کشورها افزایش داده است.
سورهان )9005( 9به بررسی اثرات صندو نفتی قزاقستان بر روی ثاات اقتصاد کالن با استفاده از
تحلیلهای اقتصادسنجی سری زمانی پرداخته است .وی همچنین میزان کارایی صندو را در
کشورهای در قال گذار بهطور توصیفی بررسی نموده و کارایی صندو ها را منوط به کیفیت نهادی و
همچنین شفافیت عملکرد دولت دانسته است .نتایج این تحیی قاکی از اثرات مثات اولیه صندو در
افزایش ثاات اقتصاد کالن است ،هر چند زمان کافی برای بررسی دقی این موضوع هنوز سپری
نشده است.
9
پیژاگون ( )9099در میالهای با عنوان «ارزش انضااط مالی در کشورهای صادرهکننده نفت» با
استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد کوچک باز صادرکننده نفت به تحلیل
شو های قیمتی نفت بر فعالیت اقتصاد کالن در دو کشور نروژ و مکزیک پرداخته است .وی نشان
داد که انضااط مالی تأثیر مهمی در مدیریت منابع قاصل از شو های قیمتی نفت و پدیده بیماری
هلندی دارد .وی همچنین در ادامه سیاستهای مالی را بهعنوان مهمترین مکانیزم انتیال با ساختار
متفاوت مالی بررسی کرده است و صندو نفتی نروژ را مهمترین دلیل کنترل بیثااتی ناشی از
شو های نفتی دانسته است.
ویلیفورته ،لوپز و اسافسکی )9090( 3در میالهای به تحلیل سیاست مالی در کشورهای صادرهکننده
منابع تجدید ناپذیر در آمریکای التین و منطیه کارائیب پرداختند .آنها سیاستهای مالی این کشورها
را در دوران رون اقتصادی مورد تحلیل قرار دادند .نتایج نشان داد کشورهایی که در دوران رون
اقتصادی سیاست مالی محافظهکارانهتری را پیش میگیرند قادر خواهند بود در دوران رکود اقتصادی
شرایط بهتری را فراهم کنند .عالوه بر این ریسک و آسیبپذیری مالی از نوسانات قیمتی منابع تجدید
ناپذیر نیز کاهش پیدا میکند و نیز ثاات در سیاستهای مالی پدیدار خواهد شد.
لوکه )9090( 4صندو های ثروت قکومتی( 7یا همان صندو های توسعه ملی) کشورهای
قزاقستان و آذربایجان را موردبررسی قرار داده است و در ادامه این دو صندو را با صندو
1. Sorhun
2. Pieschacón
3. Villafuerte & Lopez & Ossowski
4. Lücke
)5. Sovereign Wealth Funds (SWFs
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بازنشستگی دولتی نروژ میایسه کرده است .وی در ادامه به اهمیت وایگاه این صندو ها در ایجاد
ثاات مخارج دولتی اشاره میکند و در پایان افزایش شفافیت ،نظارت دقی و قفظ قمایت عمومی
برای پسانداز بلندمدت را برای عملکرد بهتر این صندو ها توصیه میکند.
اسیک )9093( 9اثر صندو های ثروت قکومتی یا صندو های تثایت در کشورهای ثروتمند نفتی
را بر روی سیاستهای مالی این کشورها تحلیل کرد .وی با اشاره به دو مسئله درونزایی تولید
ناخالص داخلی با مخارج دولتها و همچنین درونزایی تصمیمات صندو ثروت قکومتی به بررسی
اثرگذاری این صندو ها پرداخت .سپس با استفاده از برآوردگر قداقل مربعات دو مرقلهای 9شواهد
مثاتی از تأثیر این صندو ها در کاهش بیثااتیها و مواف چرخه بودن سیاست مالی در کشورهای
نفتخیز دریافت کرد.
سمکو )9093( 3با ارائه میالهای با عنوان «سیاستهای اقتصادی بهینه در مواوه با شو های
نفتی» به بررسی عملکرد بانک مرکزی روسیه در مواوه با شو های نفتی میپردازد .وی یک مدل
تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای یک اقتصاد کوچک باز که توسط دیب )9002( 4طراقی
شده است را با اضافه کردن صندو تثایت نفتی و قاعده پولی تیلور تعمیم داده است .نتایج نشان داد
بدون صندو تثایت بانک مرکزی قادر به قداقل سازی نوسانات تورم و تولید نیست .اما با ایجاد
صندو تثایت و ذخیرهسازی ماالغ اضافی ناشی از شو قیمتی نفت ،بانک مرکزی قادر خواهد بود تا
قد زیادی از نوسانات تورم و تولید را کنترل کند.
بلومهاف-هلم )9094( 7در پایاننامه خود با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به
بررسی اثر صندو ثروت قکومتی بر اقتصاد کشور نروژ پرداخته است .وی قاعده مالی نروژ را
بهعنوان مکانیسم انتشار شو های نفتی در نظر گرفته است و عنوان میکند این قاعده اثرات موقتی
قیمت نفت را به اثرات دائمی در اقتصاد تادیل میکنند و این موضوع باعث افزایش مصرف ،افزایش
دستمزد قیییی ،بهاود رابطه ماادله و همچنین تغییرات مناسای در اقتصاد خواهد شد .وی نشان داد
سیاست پولی قادر به ایجاد ثاات اقتصادی در شرایط شو نفتی ،در کوتاهمدت نیست در عوض قاعده
مالی و صندو ثروت قکومتی میتوانند اثرات نامطلوب این شو ها را کاهش دهند .در پایان
پیشنهاد کرد که انتیال منابع از صندو براساس نرخ بهرهوری و سطح قیمتها در اقتصاد صورت
گیرد تا اطمینان کافی از عدم تأثیرگذاری شو های قیمتی نفتی بر اقتصاد قاصل شود.

1. Asik
)2. Two Stage Least Square Estimations (2SLS
3. Semko
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5. Blomhoff Holm
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گوئرا ساالس )9094( 9در میاله خود با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای
اقتصاد مکزیک بهعنوان یک اقتصاد کوچک باز ،به تایین اثر شو های قیمت نفت بر مصرف و
سرمایهگذاری دولتی و خصوصی میپردازد که در آن پاسخ سرمایهگذاری دولتی به نوسانات قیمت
نفت یک مکانیسم انتیال کلیدی برای اقتصاد محسوب میشود .زمانیکه دولت درآمد نفتی باالیی
دارد سرمایه عمومی را افزایش میدهد و در این قالت بهرهوری بخش خصوصی نیز بهاود
قابلتووهی پیدا خواهد کرد .اما بهسرعت با کاهش درآمدهای نفتی سرمایهگذاری نیز کاهش پیدا
میکند .سپس وی سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی را در شرایط ووود یک صندو نفتی
موردبررسی قرار داد .مشاهدات نشان میدهد در صورت ووود صندو نفتی ،دولت درآمد اضافی
قاصل از فروش نفت را در این صندو ها پسانداز و بهصورت دورهای استفاده میکند .با میایسه این
دو قالت وی نتیجه میگیرد که ووود صندو مووب میشود اقتصاد کمتر از نوسانات قیمت نفت
متأثر شود.
در داخل نیز مطالعات زیادی اثرات شو های نفتی بر مرتغیرهای اقتصاد کالن با استفاده از الگوی
تعادل عمومی پویای تصادفی را مروردبررسی قرار دادهاند ،اما تعداد اندکی از این مطالعات به نیش
صندو توسعه ملی یا قساب ذخیره ارزی با استفاده از این مدلها پرداختهاند .بهویژه اینکه در هیچ
مطالعهای مکانیسم انتشار شو های قیمت نفت در اقتصاد مخارج دولت در نظر گرفته نشده است.
بهاودی ( )9324در رساله دکتری خود تحت عنوان «نیش صندو توسعه ملی در ثاات و اصالح
ساختار اقتصادی ایران» از الگوی تعادل عمومی محاساهپذیر که یکی از موارد خاص بهرهگیری از
آنها ،بررسی اثرات شو ها و متغیرهای سیاستی است ،استفاده نموده است .مدل طراقی شده دارای
سه بخش قابلماادله ،غیرقابلماادله و نفت است که بهصورت پویا بوده و در آن سه سناریوی مختلف،
سناریوی پایه ،سناریوی قساب ذخیره ارزی و سناریوی صندو توسعه ملی برای تایین اثرات روش-
های مذکور تعریف شده است .نتایج قاصل از قل پویای مدل قاکی از آن است که در تمامی انواع
شو ها ،صندو توسعه ملی به کاهش بیثااتی و اصالح ساختار اقتصادی منجر میشود.
همچنین این محی در مطالعه دیگری ( )9325به میایسه آثار قالتهای مختلف گردش وووه
نفت در ثاات درآمدهای دولت میپردازد .در ابتدا به تجربه کشورهای مختلف در مواوه با شو های
نفتی پرداخته است و سپس قساب ذخیره ارزی ایران را در طی سالهای  9351الی 9324
موردبررسی قرار داده است .در ادامه با استفاده از رویکرد تعادل عمومی محاساه پذیر به بررسی
شو های نفتی میپردازد .او مدلی با سه بخش قابلماادله ،غیرقابلماادله و نفت طراقی کرد .او
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نتیجه گرفت که هر چند قساب ذخیره ارزی در ثاات درآمدهای دولت اثر مثاتی داشته است اما تیید
بیشتر به قانون تأثیرگذاری بیشتر این صندو را در پی خواهد داشت.
مهرآرا ،دهیان منشادی و پوررقیم ( )9321بخش قابلتووهی از اقتصاد کالن کشورهای نفتی را
در معرض شو های بینالمللی میدانند .آنها بودوه دولت ،تراز بازرگانی ،سرمایهگذاری بخش
عمومی ،دارائیهای خاروی بانک مرکزی و پایه پولی را از مهمترین متغیرهای در معرض اثرپذیری
نوسانات بازار نفت میدانند .و از طرفی بیثااتی در اقتصاد را یک عامل ضد رشد معرفی میکنند.
آنها با بیان اینکه بسیاری از کشورهای صادره کننده نفت برای ولوگیری از بروز عوارض منفی
درآمدهای نفتی به تأسیس صندو های نفتی اقدام کردند اثر این صندو ها مورد تحلیل قرار دادند.
نتایج نشان داد که صندو های نفتی در کاهش بیثااتی اقتصاد کالن این کشورها نیش بسزایی
دارند.
کیانپور ( )9321معتید است درآمدهای نفتی آثار مثاتی برای اقتصاد ایران داشته است اما اثرات
مخربی را نیز با خود در برداشته است .وی در میاله خود ابتدا به تشریح اهداف و مزایای صندو های
نفتی در دنیا میپردازد و سپس صندو های نفتی کشورهای کویت ،پاپوآگینه نو ،ایاالت متحده ،کانادا،
عمان ،آذربایجان ،نروژه ،چاد ،ونزوئال ،قزاقستان و سودان را بررسی میکند .در ادامه عملکرد قساب
ذخیره ارزی ایران در بین سالهای  9351تا مهر  9326را ارزیابی میکند .در طی دوره مذکور قدود
 20درصد منابع این قساب توسط دولت برداشت شده است .بدین ترتیب عمالً قساب ذخیره ارزی
کارکرد خود را برای ولوگیری از دسترسی مستییم دولت به منابع ارزی نفتی از دست داده است.
بهاودی و همکاران ( )9319اثرگذاری قالتهای مختلف گردش وووه نفت بر اوزای تولید
ناخالص داخلی را موردبررسی قرار دادند .آنان دو رویکرد صندو توسعه ملی و توزیع مستییم
درآمدهای نفتی را با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاساه پذیر مورد تجزیهوتحلیل قرار دادند.
نتایج نشان داد رویکرد صندو توسعه ملی در بلندمدت کارکرد بهتری دارد اما رویکرد توزیع مستییم
برای کاهش وابستگی بودوه دولت به نفت مناسبتر است .ولی زمانیکه هر دو رویکرد بهصورت
همزمان مورداستفاده قرار میگیرد همه اوزای تولید ناخالص داخلی وز مخارج دولت بهاود پیدا
میکنند و در کل تولید ناخالص داخلی در میایسه با هر یک از دو رویکرد ،افزایش بیشتری پیدا
میکند.
رهار و سلیمی ( )9313به بررسی اثرات شو های نفتی و بیماری هلندی در اقتصاد ایران
پرداختند .بدین منظور با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ،یک اقتصاد باز کوچک
شامل دو بخش تولیدی ماادلهای و غیرماادلهای طراقی کردند .سپس با استفاده از روش بیزین و
دادههای فصلی  9365تا  9321به تخمین پارامترهای مدل پرداختند .آنها دو سناریوی ،ووود
صندو نفتی و عدم ووود آن را برای اقتصاد ایران شایهسازی نمودند .نتایج نشان داد که اگر صندو
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نفتی در اقتصاد ایران ووود نداشته باشد شو قیمتی نفت باعث تورم باال و پایدار ،رشد بخش غیر
ماادلهای ،کاهش نرخ ارز و دیگر عالئم بیماری هلندی خواهد شد .اما در سناریو ووود صندو  ،شو
نفتی باعث کاهش تورم و کاهش دیگر نشانههای بیماری هلندی خواهد شد.
توکلی ( )9316به تحلیل مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی از کانال
مخارج دولت پرداخت .برای نشان دادن این مسئله یک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری در طول
دوره  9332تا  9314برای تولید ناخالص داخلی ،مخارج مصرفی دولت ،مخارج سرمایهای دولت،
مصرف بخش خصوصی و سرمایهگذاری خصوصی ،با دو قالت مختلف وابستگی و استیالل بودوه
دولت از درآمدهای نفتی در نظر گرفته است .نتایج این تحیی نشان میدهد که یک شو مثات
درآمد نفتی منجر به افزایش مصرف و سرمایهگذاری خصوصی و دولتی شده است .نهایتاً ،چنانچه
سیاست مالی نسات به درآمدهای نفتی مستیل در نظر گرفته شود ،شو های نفتی منجر به
واکنشهای مالیمتری در متغیرهای اقتصادی میشود .بنابراین کنترل مخارج دولتی بهعنوان ابزار
سیاست مالی ،کاهش نوسانات اقتصادی را به دناال دارد.
 .3ساختار مدل
( )9099است .ساختار پایهای مدل به کار
مدل طراقی شده در این قسمت ،مشابه با مدل
گرفته شده در این میاله شامل سه بخش خانوارها ،بنگاهها و دولت است که در آن خانوارها و
تولیدکنندگان بر اساس بهینه یابی توابع هدف خود تصمیمگیری میکنند .همچنین فرض میشود که
دولت دارنده مووودی نفت است و تولید نفت نیازمند نهاده داخلی نیست و تمامی تولید آن صادر
میشود .قیمت نفت بهصورت برونزا تعیین و تحت تأثیر شو های تصادفی قرار دارد.
در ادامه به بررسی وزییات هر بخش میپردازیم.
 .1-3خانوارها
ترویحات خانوار نماینده ،تابعی از کاالهای مصرفی ،C ،و زمان اختصاص داده شده به کار در بازار
اشتغال ،L ،است .هدف خانوارها قداکثر کردن ارزش قال انتظاری تنزیل شده مطلوبیت بهصورت زیر
است:
پیژاگون9



()9

MAX
Ct , Lt

Et   jU (Ct  j , Lt  j ),
j o

1. Pieschacon

05

بررسی نقش دندو توسعه ملی در مواجهه با شوکهای...

05

که تابع مطلوبیت در دوره  ،tیک تابع با ریسک گریزی نسای ثابت است که توسط گرینوود ،هرکوویتز
و هافمن )9122( 9معرفی شده است و به مدل «ترویحات  »GHHمعروف است:


(Ct   t Lt )1  1
1

()9

U (Ct , Lt ) 

که در آن  σ > 0ضریب ریسک گریزی نسرای ω > 1 ،کشرش عرضره نیرروی کرار نسرات بره
1
 (= 𝜔−1میباشند مدل « ترویحات  »GHHدر مطالعات اقتصادهای کوچک براز برهطرور
دستمزد )
گستردهای مورداستفاده قرار میگیرد.9
محدودیت بودوه خانوار (برقسب میادیر واقعی ) بهصورت زیر است:
()3

(1   C )Ct  I t  Bt  (1   L )Wt Lt  RtK K t 1  (1  Rt 1 ) Bt 1  Z t

که در آن  τCو  τLنرخ مالیات بر مصرف و درآمد It ،سرمایهگرذاری خصوصری Bt ،موورودی اورا
قرضه خانوارها که در دوره  tسررسید میشود و نرخ بهره واقعی  R tرا دریافت میکنرد Wt ،دسرتمزد
واقعی K t−1 ،مووودی سرمایه فیزیکی در انتهای دوره  t-1با نررخ بهرره واقعری  RKtدر دوره  tو Zt
پرداختهای انتیالی دولت میباشند.
براساس معادله ( )3منابع درآمدی خانوارها عاارتند از :درآمد نیروی کار بعد از کسر مالیات ،بازدهی
مووودی سرمایه ،بازدهی مووودی اورا قرضه داخلی و پرداختهای انتیالی دولت .همچنین مخرارج
خانوارها شامل :مصرف و مالیات بر آن ،سرمایهگذاری و خرید اورا قرضه داخلی است.
مووودی سرمایه خصوصی نیز از قانون قرکت 3زیر پیروی میکند:
K t  (1   ) K t 1  I t

()4
که در آن  δنرخ استهال سرمایه است.
تابع الگرانژ برای مسئله بهینه یابی خانوار بهصورت زیر است:







  E t   j {U (C t  j , Lt  j )   t  j [(1   L )Wt  j Lt  j  1    RtK j K t  j 1  (1  Rt  j 1 ) Bt  j 1  Z t  j
j 0

 (1   C )Ct  j  K t  j  Bt  j ]},

1. Greenwood, Hercowitz, and Hufman
 .9برای مثال نگاه کنید به مطالعه کوریا ،نوس و ربلو ( .)9117( )Correia, Neves, and Rebeloآنها بیان می کنند که نرخ نهایی
وانشینی بین مصرف و فراغت تنها به نیروی کار بستگی دارد و به عاارت دیگر در عرضه نیروی کار اثر ثروت ووود ندارد.
3. Law of Motion
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در عاارت فو  tضریب الگرانژ در زمان  tاست .اگر  UCو  ULمشت تابع مطلوبیت نسرات بره
مصرف و نیروی کار باشند ،شرایط زیر نشاندهنده شررایط اولرر مسرئله قرداکثر سرازی ارزش قرال
انتظاری تادیل شده مطلوبیت خانوار با تووه به قید بودوه است:
()7

) U (C , L
) (1   L
Wt   L t t
) U C (Ct , Lt
) (1   C

()6

]) U C (Ct , Lt )  Et [U C (Ct 1 , Lt 1 )(1    RtK1

()5

]) U C (Ct , Lt )  Et [U C (Ct 1 , Lt 1 )(1  Rt

معادله ( )7شرط بهینه یابی بین دورهای مصرف است ،که بیان میکند خالص دستمزد واقعی بایرد
برابر با نرخ نهایی وانشینی باشد .معادله ( )6شرط بهینه یرابی برین دورهای بررای موورودی سررمایه
خصوصی است ،که بیان میکند هزینه نهایی پسانداز باید با منفعت نهایی سرمایه برابر باشد .معادلره
( )5شرط بهینه یابی بین دورهای برای اورا قرضه داخلی اسرت ،کره بیران مریکنرد هزینره نهرایی
پسانداز باید با منفعت نهایی نگهداری اورا برابر باشد.
بنگاهها

بنگاههای تولیدکننده کاال در یک بازار رقابتی فعالیت میکنند .آنها نیروی کار خانوارها را با دستمزد
 Wtاستخدام میکنند و همچنین سرمایه را اواره و بهره  RKtرا پرداخت میکنند .بنگاهها کاال را
مطاب با تابع تولید کاب داگالس 9تولید میکنند:
()2

) Yt  At ( K t1 )( K tG1 ) ( L1t 

که در آن  Ytتولید At ،تکنولوژی و  KGt-1مووودی سرمایه عمومی در انتهای دوره  t-1میباشند .این
شکل تاعی از میاله لیپر ،واکر و یان  )9090( 9و برگ ،پورتیلو ،یان و زانرا )9093( 3اسرتخراج شرده
است.
G
این تابع دارای بازدهی ثابت نسات به مییاس برای Kو  Lو بازدهی فزاینده برای  Kاست .مسئله
بنگاه قداکثرسازی سود است:
Yt  Wt Lt  RtK K t 1

MAX
Kt 1 , Lt

شرایط بهینهسازی بهصورت زیر قاصل میشود:

1. Cobb-Douglas
2. Leeper, Walker, and Yang
3. Berg, Portillo, Yang, and Zanna
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Yt
K t 1

()1
Yt
Lt

()90

RtK  

) Wt  (1    

بهعاارتدیگر بازدهی واقعی سرمایه و دستمزد قیییی باید با تولید نهایی سرمایه و نیروی کار برابر
باشد.
رفتار تکنولوژی براساس فرآیند خودرگرسیون برداری مرتاه اول زیر شکل میگیرد:
()99

)  tA ~ i.i.d .(0, A2

)ln( At )   A ln( At 1 )   tA ,  A  (1,1

دولت

بخش سوم مدل دولت است .دولت کاالها و خدمات (بهوز خدمات نیروی کرار) را مصررف مریکنرد،
مووودی سرمایه عمومی را سرمایهگذاری میکند و پرداختهای انتیالی را انجام میدهرد .مالیرات برر
مصرف و درآمد را دریافت میکند ،از صادرات نفت در هر دوره درآمرد کسرب مریکنرد ،اورا قرضره
منتشر میکند و به صندو توسعه ملی که بازدهی ثابتی دارد دسترسی دارد .بنابراین قید بودوه دولت
بهصورت زیر است:
()99

GtC  GtI  (1  Rt 1 ) Bt 1  Ft  Bt   tC Ct   tLWt Lt  ORt  (1  R F ) Ft 1

در قید بودوه فو  𝐺𝑡𝐶 ،مخارج واری دولت 𝐺𝑡𝐼 ،مخارج سرمایهای دولرت Ft ،موورودی صرندو
توسعه ملی در انتهای دوره  tدارای بازدهی ثابت  ، RFو  ORدرآمد نفتی به ریال است.
ازآنجاکه وریان تولید نفت عمدتاً به ذخایر نفتی یک کشور وابسته بوده و چندان با افزایش سرمایه
و کار نمیتوان تولید آن را تغییر داد و در بیشتر کشورهای نفتخیز تولید نفت بر اساس قداکثرسازی
سود صورت نمیگیرد ،لذا در این مطالعه تولید نفت از طری بنگاههای تولیدی ،مدلسازی نشده و
درآمدهای قاصل از صادرات نفت از یک فرآیند برونزای ) AR(1پایا پیروی میکند:
()93

)  to ~ i.i.d .(0,  o2

)ln(ORt )   o ln(ORt 1 )   to ,  o  ( 1,1

تمام درآمد قاصل از صادرات نفت در بسیاری از کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت به دولت
اختصاص مییابد که ایران نیز ازومله این کشورها است .الزم به ذکر است در نظر گرفتن شو
درآمدی نفت بهوای شو قیمت نفت ازآنجا ناشی میشود که چون در کشورهای نفتخیز این
درآمدهای نفتی است که به اقتصاد تزری میشود و ازآنجاکه ممکن است تغییر در برابری نرخهای
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ارز نیز عالوه بر قیمت نفت در کاهش و یا افزایش درآمدهای نفتی مؤثر باشد ،لذا به نظر میرسد در
نظر گرفتن شو درآمدی نفت برای کشورهای صادرکننده نفت مناسبتر باشد.
در این پژوهش میتوان فرآیند انااشت سرمایه بخش دولت را بهصورت زیر نشان داد:
()94

K tG  (1   G ) K tG1  GtI

 δGنرخ استهال سرمایه عمومی است.
هنگام وقوع یک شرو نفتری و افرزایش درآمردهای نفتری ،وقتری دولرت سرریعا بره مصررف و
سرمایه گذاری این درآمدها روی مری آورد ،افرزایش مخرارج سررمایه ای دولرت سراب مری شرود نررخ
سرمایه گذاری از سطح مطلوب عیالیی آن در سطح کالن فراتر رود ،لذا از این طری باعث وایگزینی
مخارج سرمایهای دولت بهوای مخارج سرمایهای خصوصی میشود .ناکارایی سررمایهگرذاری دولتری،
اثرات مثات سرمایه گذاری ناشی از افزایش درآمدهای نفتی با محدودیت مواوه می کنرد .لرذا چنانچره
هنگام وقوع شو های نفتی دولت با تغییر مخارج خود سریعا به این شرو هرا واکرنش نشران دهرد،
مخارج سرمایهای دولت (  ) GtIنوسانات را به اقتصاد منتیل میکند.
در این پژوهش برای بررسی نیش صندو توسعه ملری در ایجراد ثارات اقتصرادی در مواوهره برا
شو های قیمت نفت ،دو گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتری در اقتصراد ایرران را موردبررسری
قرار میدهیم :اول اینکه دولت سریعاً به مصرف و سرمایهگذاری درآمدهای بادآورده نفتری روی آورد و
از صندو توسعه ملی استفاده نکند .در این قالت درآمدها مستییماً وارد بودوه عمومی دولت شده و از
این طری بین درآمدهای واری و سرمایهگذاری دولت توزیع میشوند .این وضعیت تا سالهای قارل
از برنامة پنج سالة سوم تداوم داشته است .در چنین وضعیتی ،شو هرای منفری و مثارت و بررونزای
نفت بهطور مستییم و بدون کمترین کنترلی وارد اقتصاد ملی میشوند .دوم اینکره دولرت درآمردهای
نفتی را در یرک صرندو نفتری ذخیرره مریکنرد و در هرر دوره تنهرا بره انردازه برازدهی قاصرل از
سرمایهگذاری صندو بهعالوه بخش کوچکی از دارایی صندو را دوباره سرمایهگرذاری مریکنرد .در
این قالت شو قیمت نفت رشد اقتصادی طوالنیتر و مالیمتری به همرراه دارد و سراب قفاظرت از
اقتصاد در میابل نوسان قیمت نفت میشود .میایسه نتایج در این دو قالت به انتخراب سیاسرت مرالی
مناسب در شرایط افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی کمک خواهد کرد.
بنابراین دولت از بین این دو گزینه انتخاب میکند:
سیاست الف :دولت تمام درآمدهای نفتی را هزینه میکند و از صندو توسعه ملی اسرتفاده نمریکنرد.
بنابراین در این سیاست مووودی صندو توسعه برابر با صفر در نظر گرفته میشود:
(97الف)

GtC  G C  C (ORt  OR),
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(96الف)

GtI  G I  I (ORt  OR),

(95الف)

Ft  0

t,

که در آن  ∅C > 0و  ∅I > 0پارامترهای سیاستی هستند .همچنین  GC ،ORو  GIبهترتیب میادیر
پایدار 9درآمد نفت ،مخارج مصرفی و سرمایهای دولت میباشند.
در معادالت (97الف) و (96الف) فرض بر این است که هنگام وقوع شو درآمدهای نفتی دولت با
مصرف و سرمایهگذاری این درآمدها ،از طری مخارج دولت نوسانات را به اقتصاد منتیل میکنرد و از
صندو توسعه ملی برای کنترل اثرات افزایش درآمدهای نفتی استفاده نمیکند .بنرابراین در سیاسرت
الف فرض میشود که این شو ها از کانال مخارج مصررفی و سررمایهای دولرت بره اقتصراد منتیرل
میشوند.
سیاست ب :دولت درآمدهای نفتی را تماما در صندو توسعه ملی ذخیرره مریکنرد و فیرط بره انردازه
بازدهی قاصل از سررمایهگرذاری صرندو برهعرالوه بخرش کروچکی از دارایری صرندو را دوبراره
سرمایهگذاری میکند:
(97ب)

GtC  G C ,

(96ب)

GtI  G I  ( F  R F ) Ft 1 ,

(95ب)

Ft  (1   F ) Ft 1  ORt ,

که در آن  Ft-1مانده ذخایر صندو توسعه ملی از دوره قارل کره بره دوره فعلری منتیرل شرده اسرت،

)  F  (0,1بخشی از صندو که دولت مجدداً سرمایهگذاری میکند و  RFنررخ برازدهی صرندو
است .برای تفسیر دقی تر پویایی انااشت ذخایر صندو توسعه ملی باید گفت منرابع صرندو توسرعه
ملی بهطور عمده از درآمدهای ارزی قاصرل از فرروش نفرت اسرت .چنانچره فررض کنریم کره کرل
درآمدهای ناشی از صادرات نفت در هر دوره به صندو توسعه ملی منتیل میشود ،لذا دولرت در هرر
(  R F ) Ft 1
 Fاز منابع صندو را مجدداً سرمایهگذاری میکند.
دوره
تعادل

تعادل در بازار کار از ترکیب عرضه و تیاضای نیروی کار (معادالت ( )7و ( ))90قاصل میشود:
()92

) (1   L ) (1  
Yt
(1   C ) 

Lt 

9. Steady State

سال نهم -شماره  -33بهار 1311

فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

63

تعادل در بازار سرمایه خصوصی از ترکیب شرط بهینه یرابی برین دورهای خرانوار (معادلره ( ))6برا
تیاضای بهینه بنگاه برای سرمایه (معادله ( ))1به دست میآید.
()91

Yt 1
])
Kt





(Ct  Lt )   E t [(Ct 1  Lt 1 )  (1    

همچنین شرط بهینه یابی بین دورهای خانوار بررای اورا قرضره داخلری (معادلره ( ))5نررخ بهرره
تعادلی را نشان میدهد.
()90





]) (Ct  Lt )   Et [(Ct 1  Lt 1 )  (1  Rt

از قید بودوه دولت میتوان برای وارد کردن اورا قرضه داخلی به تعادل کمک گرفت .برای ایرن
منظور معادالت ( )90و ( )99را ترکیب میکنیم.
()99

] Bt  GtC  GtI  (1  Rt 1 ) Bt 1  Ft  [ tC Ct   tL (1   )Yt  ORt  (1  R F ) Ft 1

در تعادل اقتصاد کالن ،عرضه کل باید برابر تیاضای کل باشد .شرط تعادل کلی اقتصاد از ترکیرب
قید بودوه خانوار و قید بودوه دولت با تووه به  Yt  Wt Lt  RtK K t 1قاصل میشود.
()99

) Yt  ORt  R F Ft 1  Ct  I t  GtC  GtI  ( Ft  Ft 1

این معادله بیان میکند که درآمد کلی اقتصاد ،شامل تولید ،صادرات نفت و بازدهی صندو توسعه
ملی ،باید برابر باشد با پرداختها و هزینههای کل اقتصاد که همان مصرف و سرمایهگذاری خصوصی
و دولتی و سپرده صندو توسعه ملی است.
معادالت ( ) 99( ،)5(-)6( ،)4به همراه معرادالت سیاسرت دولرت و فرآینرد تصرادفی درآمرد نفتری
تشکیلدهنده سیستم پویای الگوی اقتصادی این مطالعه میباشند.
 .4برآورد و تجزیهوتحلیل مدل
تعادل اقتصاد هنگامیکه خانوارها و بنگاهها مسئله بهینه یابی خود را قل کرده؛ دولت قیرد بودورهاش
را برآورده کند و تمام بازارها تسویه شوند ،قابل بررسی خواهند بود؛ بره عارارتدیگرر ،تعرادل انتظرارات
عیالیی شامل دناالهای از متغیرهای برونزاست که مجموعره معرادالت قاصرل از بهینره یرابی ،قیرد
بودوه دولت و شرط تسویه بازارها را بهصورت یک کل تأمین میکنند.
مجموعه مذکور در این پژوهش ،بهصورت سیستم معادالت غیرخطی زیر است:
()93

K t  (1   ) K t 1  I t
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Yt  AK t1 ( KtG1 ) L1t

()94
()97
()96

)ln(ORt )   o ln(ORt 1 )   to ,  o  ( 1,1

)  to ~ i.i.d .(0,  o2

)  tA ~ i.i.d .(0, A2

)ln( At )   A ln( At 1 )   tA ,  A  (1,1

K tG  (1   G ) K tG1  GtI

()95
(-92الف)

GtC  G C  C (ORt  OR),

(-91الف)

GtI  G I  I (ORt  OR),

(-30الف)

Ft  0

t,

(-92ب)

GtC  G C ,

(-91ب)

GtI  G I  ( F  R F ) Ft 1 ,

(-30ب)

Ft  (1   F ) Ft 1  ORt ,
) (1   L
(1   )Yt
) (1   C

()39
()39

Yt 1
])
Kt



Lt 



(Ct  Lt )   Et [(Ct 1  Lt 1 )  (1    




()33

]) (Ct  Lt )   Et [(Ct 1  Lt 1 )  (1  Rt

()34

] Bt  GtC  GtI  (1  Rt 1 ) Bt 1  Ft  [ tC Ct   tL (1   )Yt  ORt  (1  R F ) Ft 1

()37

) Yt  ORt  R F Ft 1  Ct  I t  GtC  GtI  ( Ft  Ft 1

برای هرکدام از سیاستهای الف و ب موردبررسی در این تحیی  93معادله در نظر گرفته شده که
سیستم معادالت غیرخطی موردبررسی را نشان میدهند.
با تووه به اینکه برای قل مدلهای  DSGEاز وعاهابزار داینر 9در نرمافزار متلب 9استفاده میشود
قابلذکر است که این نرمافزار قادر به خطی کردن روابط نیز است که در این قالت باید میادیر پایدار
متغیرها را داشته باشیم .بنابراین برای تحلیل تجربی مدل ،میبایست متغیرهای درونزای مستخرج از
از
عاارتند
که
را
تحیی
مدل
معادالت
سیستم
}  {Ct , Lt , At , Bt , K t , It , GtC , GtI , K Gt , Yt , R t , Ft , OR tبرقسب پارامترهای عمی مدل شامل
1. Dynare
2. Matlab
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} 𝐿 𝜏  {𝛿, 𝛿 𝐺 , 𝛼, 𝜃, 𝜙 𝐶 , 𝜙 𝐼 , 𝑅 𝐹 , 𝛾𝑓 , 𝜔, 𝜎, 𝛽, 𝜏 𝐶 ,بازنویسی کنیم .بدین ترتیب با میداردهی
پارامترها ،میادیر اولیه برای کلیه متغیرها در وضعیت پایدارشان به دست میآید.
9
در مطالعاتی که با استفاده از روش  DSGEانجام میگیرد ،معموالً از روش کالیاراسریون اسرتفاده
میشود ،که در این روش از پارامترهای برآورد شده در مطالعررات قالری در مردل استفرراده و مرردل
شایهسازی و قل میشود ،سپس توابع عکسالعمل آنی متغیرهای درونزا نسات به شو هرای مردل
موردمطالعه قرار گرفته و گشتاورهای سریهای بهدستآمده از شایهسازی با دادههای مشاهدهشده در
اقتصاد میایسه میشود.
در این پژوهش نیز از روش کالیاراسیون پارامترها برای تحلیل مدل استفاده شده است؛ به این معنا
که سعی شده است پارامترهای مدل بهگونهای میداردهی شوند که براالترین تطراب میران آمارهرای
واقعی و شایهسازیهای صورت گرفته بهوسیله مدل بهدست آید .برای کالیاراسیون پارامترهای عمی ،
میادیر وضعیت باثاات متغیرها را در سیستم معرادالت غیرخطری قررار داده و سرپس میردار پارامترهرا
استخراج شده است .آمارهای مورداستفاده شامل سریهای زمانی سالهای  9332تا  9314اسرت کره
ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات روندزدایی شده ،سپس میادیر وضعیت باثاات آنها محاساه
شده است.
سپس ،تأثیر شو های تصادفی مشخص شده در معادالت ،بر متغیرهای اقتصادی وارد شده و تابع
واکنش شو های دستگاه معادالت مزبور نسات به تغییرات متغیرها ،محاساه گردیده است .در پایران،
تابع واکنش آنی رسم شده و طول دوره زمانی ،وهت بازگشت متغیرهای معادالت ،بره مسریر باثارات،
مشخص گردیدهاند.
 .1-4کالیبراسیون مدل
در این مطالعه برای کالیاراسیون پارامترهرا برا بهرره گیرری از سیسرتم معرادالت غیرخطری برهورای
متغیرهایی که وضعیت پایدارشان در دوره زمرانی  9314-9332موورود اسرت میردار پایردار آنهرا را
وایگزین کردیم.
ودول ( ،)9بیان کننده میدار کالیاره شده پارامترهرای مردل اسرت .میردار کرالیاره شرده برخری از
پارامترها از مطالعات پیشین گرفته شده که در ودول به مطالعه مربوط اشاره شده است .برخی دیگر از
پارامترها بر پایه داده ها و اطالعات در دسترس و محاساات اقتصادسنجی کرالیاره و بررآورد شرده انرد.
تمام دادههای سری زمانی موردنیاز از بانک اطالعات سریهای زمانی بانک مرکزی اخذ شده است.

1. Calibration
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همچنین ضریب خودهماستگی شو درآمردهای نفتری و شرو بهررهوری براسراس محاسراات
سنجی محی استخراج شده است .ضررایب خودهماسرتگی اسرتخراوی محیر و سرایر پارامترهرای
موردنیاز در ودول ( )9آورده شده است.
جدول  :1مقادیر کالیبره شده پارامترهای مدل
پارامتر

تعریف

مقدار

منبع


G


o
A

نرخ استهال سرمایه خصوصی
نرخ استهال سرمایه دولتی
سهم سرمایه خصوصی در تولید
سهم سرمایه دولتی در تولید
ضریب خودهماستگی شو نفتی
ضریب خودهماستگی شو تکنولوژی
پارامتر سیاستی شو نفتی و مخارج
مصرفی دولت
پارامتر سیاستی شو نفتی و مخارج
سرمایهای دولت
بخشی از صندو که دولت مجدداً
سرمایهگذاری میکند
بازدهی صندو توسعه ملی
تعیینکننده کشش عرضه نیروی کار
ضریب ریسک گریزی نسای
نرخ تنزیل ذهنی مصرفکننده
مالیات بر ارزشافزوده
مالیات بر دستمزد
نرخ رشد بهرهوری نیروی کار

0/049
0/03
0/499
0/92
0/2
0/77

امینی ()9324
صیادی ()9314
شاهمرادی ()9325
صیادی ()9314
محاساات تحیی
محاساات تحیی

C
I
F
RF




C
L


0/7

محاساات تحیی

0/7

محاساات تحیی

0/09

محاساات تحیی

0/007
3/95
9/75
0/16
0/01
0/9
9/04

محاساات تحیی
طائی ()9327
توکلیان ()9319
توکلیان ()9319
قانون مالیاتی
قانون مالیاتی
رشد تولید قیییی اقتصاد ایران

مناع :محاساات تحیی

 .2-4حل مدل
قل مدل که با استفاده از وعاهابزار داینر صورت میگیرد ،بر پایه روش بالنچارد-کان است .پس از
وارد کردن مشخصات ،پارامترها ،نساتها ،معادالت مدل در این نرمافزار و میزان شو ها ،ابتدا شرط
بالنچارد-کان 9و شرط مرتاه 9بررسی میشود .این کار با محاساه میادیر ویژه 3ماتریس ضرایب و
تحلیل آنها انجام میپذیرد .شرایط بالنچارد -کان بیان میکند که بهمنظور داشتن یک مسیر پایدار
1. Blanchard-Kahn Conditions
2. Rank Condition
3. Eigenvalue
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منحصربهفرد ،باید به تعداد متغیرهای ولونگر ،میادیر ویژه بزرگتر از یک داشته باشیم .عالوه بر این،
ماتریسی که در محاساات راهقل میآید ،باید رتاه کامل داشته باشد .این شرایط را میتوان به دو
دسته مختلف تیسیم کرد :زمانی که تعداد میادیر ویژه بیشتر و یا کمتر از تعداد متغیرهای ولونگر
باشند .این امر بهترتیب منجر به عدم ووود یک مسیر پایدار و یا منجر به ووود بینهایت مسیر پایدار
خواهد شد .داینر در صورتی به محاساه ادامه خواهد داد که تنها یک مسیر منحصربهفرد باثاات ووود
داشته باشد .طا برآوردهای داینر ،مدل قاضر  90میدار ویژه دارد که از این تعداد 4 ،میدار ویژه
بزرگتر از یک هستند .ازآنجاییکه مدل  4متغیر ولونگر دارد ،لذا شرط مرتاه و بالنچارد-کان ارضا
میگردد .سپس ،سپس خالصه مدل 9نشان داده میشود .مدل قاضر ،دارای  93متغیر 6 ،متغیر قالت
(وضعیت) 9 ،9شو تصادفی و  7متغیر ایستا 3است .در گام بعدی کوواریانس شو های برونزا،
تغییرات (انحراف معیار و واریانس) متغیرهای شایهسازیشده ،تجزیه واریانس ،ماتریس هماستگی بین
متغیرهای درونزا ،ضرایب خودهماستگی متغیرها تا  7تأخیر زمانی ارائه میگردد.
در نهایت ،نیز نمودار پاسخ آنی متغیرها به شو های تعریف شده ترسیم میشود .این نمودارها
توابع پاسخ آنی برای هریک از متغیرهای درونزا را نمایش میدهند و میتوانند در متصور کردن
شکل توابع انتیالی و نحوه تأثیرپذیری هر متغیر از شو ها مفید باشد.
 .1-2-4تخمین مدل

همانطور که پیشتر گفته شد در این پژوهش بهمنظور بررسی نیش صندو توسعه ملی در ایجاد ثاات
اقتصادی در مواوهه با شو های درآمد نفت ،دو گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد
ایران را موردبررسی قرار دادیم و دو سیاست الف و ب مدلسازی شدند .بنابراین در این بخش به
تخمین هر دو سیاست و میایسه خروویها برای انتخاب سیاست مناسب میپردازیم.
در مدلهای هر دو سیاست الف و ب ،دو زنجیره از  30000قرعه داریم که  90درصد هر زنجیره
بهعنوان اتالف در نمونه برای قذف اثرات ارزشهای اولیه دور انداخته شدند .لذا در نهایت 94000
قرعه داریم .ارزش بهینه پارامتر اسکیل که متضمن متوسط نرخ پذیرش در هر زنجیره است ،قدودا
برابر 0/214برای سیاست الف و  0/22برای سیاست ب بهدستآمده است (که ارزشی است که غالااً
برای قابل قصول بودن توصیه میشود) .عالوه بر این نرخ پذیرش هر دو زنجیره در هر دو مدل
کامالً به هم نزدیک هستند (در سیاست الف  0/912و  0/3و در سیاست ب  0/3077و  )0/3079که
نشاندهنده توانایی مدل است .ارزش نهایی الیکلیهود برای سیاست الف برابر با  979/495و برای
سیاست ب برابر با  976/636بهدست آمده است.
1. Model Summery
2. State Variable
3. Static Variable
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 .2-2-4برآورد پارامترها

وهت برآورد پارامترها ابتدا باید توزیع ،میانگین و انحراف معیار پیشین 9که برای شاخص در نظر گرفته
شده ،تعیین شود .با در نظر گرفتن میادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار شاخصها میتوان با
استفاده از روش بیزین ،شاخصها را برآورد نمود .توزیع پیشین پارامترها ،اطالعات اضافی را برای
تخمین پارامترهای مدل فراهم میکند بهگونهای که توزیع پیشین هر یک از پارامترها بر اساس
ویژگیهای آن شاخص و ویژگیهای توزیع موردنظر انتخاب شدهاند .برای مثال ،از توزیع بتا برای
برآورد پارامترهایی استفاده میشود که در بازه صفر و یک قرار میگیرند ،توزیع معکوس گاما برای
پارامترهایی است که غیر منفی باشند ،توزیع گاما ،توزیعی با دامنه از صفر تا بینهایت است و در نهایت
توزیع نرمال برای پارامترهایی استفاده که میتوانند هر میداری داشته باشند .با این توضیحات ،توزیع
پسین پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم متروپلیس-هستین  9تحت نرمافزار داینر محاساه شده و
نتایج آن برای سیاست الف در ودول (-9الف) و برای سیاست ب در ودول (-9ب) آورده شده است.
جدول  :2الف نتایج توزیع پیشین و پسین در مدل الف
پارامتر

تعریف

توزیع پیشین

میانگین توزیع
پسین

فاصله اطمینان
در سطح 09
درصد

o

ضریب خودهماستگی شو نفتی

)𝜌𝑂 ~β(0.8,0.1

0/155

()0/166 ، 0/122

A

ضریب خودهماستگی شو
تکنولوژی
ضریب هماستگی شو نفتی و
مخارج مصرفی دولت
ضریب هماستگی شو نفتی و
مخارج سرمایهای دولت

)𝜌 𝐴 ~β(0.55,0.1

0/649

()0/737 ، 0/541

)𝜙𝐶 ~β(0.5,0.1

0/705

()0/373 ، 0/653

)𝜙𝐼 ~β(0.5,0.1

0/415

()0/933 ،0/669

شو درآمد نفتی

)∞ 𝜀 𝑂 ~𝑖𝑛𝑣Γ(0.074,

0/0173

()0/0561 ، 0/9999

شو بهرهوری

)∞ 𝜀 𝐴 ~𝑖𝑛𝑣Γ(0.028,

0/0999

()0/0956 ، 0/0943

C
I
o
A

1. Prior Mean And Standard Deviation
2. Metropolis-Hastings Algorithm
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جدول  :2ب نتایج توزیع پیشین و پسین مدل ب
میانگین

فاصله اطمینان در

توزیع پسین

سطح  09درصد
()0/162 ، 0/121

پارامتر

تعریف

توزیع پیشین

o

ضریب خودهماستگی شو
نفتی
ضریب خودهماستگی شو
تکنولوژی
بخشی از صندو که دولت
مجدداً سرمایهگذاری میکند
بازدهی صندو توسعه ملی

)𝜌𝑂 ~β(0.71,0.1

0/151

)𝜌 𝐴 ~β(0.55,0.1

0/612

()0/721 ، 0/575

)𝛾𝐹 ~β(0.01,0.001

0/09

()0/0024 ،0/0995

)𝑅𝐹 ~β(0.005,0.001

0/007

()0/0034 ،0/0066

شو درآمد نفتی

)∞ 𝜀 𝑂 ~𝑖𝑛𝑣Γ(0.074,

0/019

()0/056 ، 0/906

شو بهرهوری

)∞ 𝜀 𝐴 ~𝑖𝑛𝑣Γ(0.0275,

0/0991

()0/091 ، 0/092

A
F
RF

o
A

در ادامه نمودارهای توزیعهای پیشین و پسین پارامترها نشان داده شدهاند .محور افیی نشاندهنده
میدار موردنظر در توزیعهای پیشین و پسین و محور عمودی چگالی مرتاط با هر میدار را نشان
میدهد  .خط خاکستری ،چگالی توزیع پیشین و خط سیاه چگالی توزیع پسین را نشان میدهد .خط
نیطهچین نیز نشاندهنده مد (نمای) توزیع پسین است .در مورد شو ها انحراف معیارشان که توسط
 SEشو نمادگذاری شده است ،در نمودارهای نشان داده شدهاند .اگر توزیعهای پیشین و پسین
مشابه هم باشند دو قالت ممکن است رخ داده باشد .قالت اول اینکه توزیع پیشین انعکاس دقییی از
اطالعات مووود در دادهها بوده است و قالت دوم که معمولتر نیز هست اینکه پارامتر مفروض بهطور
ضعیفی شناساییشده است و دادهها نتوانستهاند اطالعات زیادی وهت بهروزرسانی توزیع پیشین
فراهم نمایند( .فیفیر )9094 ،لذا این دو نمودار باید با یکدیگر اختالف داشته باشند.
نمودارهای توزیعهای پیشین و پسین نمودار (-9پیوست) نشان میدهند که بخش معناداری از
اطالعات مووود در دادهها ووود دارد که میتواند بهمنظور به هنگام کردن توزیعهای پیشین ما در
مورد پارامترهای مدل مورداستفاده قرار گیرد .بهعاارتدیگر برای بیشتر پارامترهای تخمین زده شده،
اطالعات آگاهی بخش 9در دادهها داریم .به این معنا که توزیعهای پسین به وضوح با توزیعهای
پیشین مفروض اختالف دارند .میایسه توزیعهای پیشین و پسین بهدست آمده ،نشان میدهد که هر
دو مدل طراقی شده با این فرض که مخارج دولت میتواند بهعنوان مکانیسمی وهت انتیال اثرات
شو های نفتی مورداستفاده قرار گیرد ،تایید شده است.
1. Informative Data
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بهمنظور بررسی صحت برآورد الگو الزم است از آماره های بیزین استفاده شود .در این میاله از
آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو استفاده شده است.
 .3-2-4آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو

روش مونت کارلو زنجیره مارکوف یک روش شایهسازی تکرار شونده است .این روش شامل دسته ای
از الگوریتم هاست که وهت نمونه سازی از یک توزیع اقتمالی بر مانای ساختن یک زنجیره مارکوف
عمل میکند .نمودارهای تشخیصی تک متغیره زنجیره مارکوف مونت کارلو 9یک مناع اصلی وهت
ارزیابی قابل اعتماد بودن برآوردهاست .در این مدل ،دو زنجیره از  30000قرعه داریم که  90درصد
هر زنجیره بهعنوان اتالف در نمونه برای قذف اثرات ارزشهای اولیه دور انداخته شدند .لذا در نهایت
 94000قرعه داریم.
نرخ پذیرش هر دو زنجیره در هر دو مدل کامالً به هم نزدیک هستند (در سیاست الف  0/912و
 0/3و در سیاست ب  0/3077و  )0/3079که نشاندهنده توانایی مدل است .اگر نتایج قاصل از یک
زنجیره ،معیول باشد ،دو چیز باید در نمودارها اتفا بافتد .اول اینکه نتایج درون هر یک از زنجیره ها
در قین تکرارهای شایهسازی الگوریتم متروپلیس هاستین باید مشابه باشند و دوم اینکه نتایج بین
زنجیره ها باید به هم نزدیک باشند .خطهای قرمز و آبی این نمودارها معیارهای ویژه بردارهای
پارامترها را درون و بین زنجیرهها نشان میدهند .خط آبی نشاندهنده محدوده 20درصدی گشتاور
انتخابی پارامترها بر مانای قرعههای مخلوطی از همه سریها و خط قرمز نشاندهنده محدوده 20
درصدی گشتاور انتخابی بر مانای قرعه هایی از سریهای منحصربهفرد است .برای معیول بودن
نتایج ،این دو خط باید ثابت شده و بهسمت هم همگرا شوند .داینر سه معیار را گزارش میدهد .معیار
 intervalکه بر مانای فاصله اطمینان  20درصدی قول میانگین پارامترهاست ،معیار  9mکه بر
مانای فاصله اطمینان 20درصدی قول واریانس پارامترهاست و معیار  3mکه بر مانای فاصله
اطمینان 20درصدی قول گشتاور سوم پارامترهاست( .مانسینی گریفولی )9093 ،با استفاده از آماره
های کاهش مییاس بالیوه که در میاله بروکس و گلمن ( )9112توسعه یافته است ،همانطور که
 MCMCیک متغیره تشخیصی (نمودار  -9پیوست) برای شو های وارد شده به مدل ،همگرایی
بیشتر پارامترهای تأیید شدند و مدل بهطورکلی معنادار است.
 .4-2-4تحلیل پاسخ های آنی مدل

یک انحراف معیار شو وارد شده به متغیر  ORدرآمد نفتی در نمودار ( )7نشان داده شده است .محور
عمودی این نمودار درصد تغییرات متغیرها را از قالت پایدار خود و محور افیی نیز دورهها را نشان
میدهند .مسیرهای ترسیم شده در هر نمودار مسیر بازگشت هر متغیر را به قالت پایدار خود توضیح
1. Monte Carlo Markov Chain (MCMC) Univariate Diagnostics
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و سیاست ب با منحنی

میدهند .در این نمودار توابع سیاستی ناشی از سیاست الف با منحنی آبی رن
خطچین نشان داده شدهاند.
در این پژوهش ،همانطور که پیشتر گفته شد برای بررسی نیش صندو توسعه ملی در ایجاد ثاات
اقتصادی در مواوهه با شو های درآمد نفت ،دو گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد
ایران را موردبررسی قرار میدهیم :اول اینکه هنگام وقوع شو درآمدهای نفتی دولت با مصرف و
سرمایهگذاری این درآمدها ،از طری مخارج دولت نوسانات را به اقتصاد منتیل میکند و از صندو
توسعه ملی برای کنترل اثرات افزایش درآمدهای نفتی استفاده نمیکند .بنابراین در سیاست الف
فرض میشود که این شو ها از کانال مخارج مصرفی و سرمایهای دولت به اقتصاد منتیل میشوند.
دوم اینکه دولت درآمدهای نفتی را در یک صندو نفتی ذخیره میکند و در هر دوره تنها به اندازه
بازدهی قاصل از سرمایهگذاری صندو بهعالوه بخش کوچکی از دارایی صندو را دوباره
سرمایهگذاری میکند .در این قالت شو های درآمد نفت از طری مدلسازی سیاست ب در اقتصاد
منتشر میشوند .همچنین کنترل مخارج دولت در این سیاست ساب میشود که نوسانات کمتری به
اقتصاد منتیل شوند.
نتایج توابع واکنش به ضربه قاصل از مدلسازی برای سیاست الف در نمودار ( )9با منحنی های
آبی رن نشان میدهد که در این قالت درآمدها مستییماً وارد بودوه عمومی دولت شده و از این
طری بین مخارج واری و سرمایهگذاری دولت توزیع میشوند .در مواوهه با شو های نفتی و از
کانال مخارج دولتی ،مصرف کاالها توسط خانوارها افزایش می یابد .درآمدهای نفتی باالتر ساب
افزایش مخارج سرمایهای خصوصی و دولتی شده و این امر مووودی سرمایه خصوصی و دولتی را به
سطحی باالتر از وضعیت باثاات اولیه آن می برد .تولید غیرنفتی و اشتغال افزایش می یابد و اقتصاد با
فاصله گرفتن از وضعیت باثاات اولیه در سطحی باالتر قرار میگیرند.
در میابل ،منحنیهای خطچین که مدلسازی اقتصاد برای سیاست ب را نشان میدهند ،قاکی از
نوسان مالیم تر متغیرهای اقتصادی در این پژوهش میباشند .همانطور که نمودار ( )9نشان میدهد،
در این سیاست واکنش متغیرهای اقتصادی نسات به شو های نفتی کمتر است .بهعاارتدیگر،
چنانچه هنگام وقوع شو های نفتی درآمدهای ناشی از آن در یک صندو نفتی ذخیره شوند و در هر
دوره دولت تنها بخشی از بازدهی صندو را مجدداً سرمایهگذاری کند ،متغیرهای اقتصادی وضعیت
باثااتتری را تجربه میکنند.
نمودار ( )9یک انحراف معیار شو وارد شده به درآمد نفت در سیاست الف و ب
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نتیجهگیری
در این پژوهش به ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای توصیف نیش صندو توسعه
ملی در اقتصاد ایران پرداخته ایم .بنابراین فرضیه اصلی در این پایاننامه به شرح زیر است:
صندو توسعه ملی در ایجاد ثاات اقتصادی در مواوهه با شو های مثات درآمد نفت مؤثر است.
برای این منظور در ابتدا به تحلیل مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی از
کانال مخارج دولت پرداختیم .چنانچه هنگام وقوع شو های نفتی دولت با تغییر مخارج خود سریعا
به این شو ها واکنش نشان دهد ،مخارج سرمایهای دولت نوسانات را به اقتصاد منتیل میکند .در
میابل گزینه ایجاد صندو توسعه ملی برای مهار اثرات منفی ناشی از دسترسی مستییم دولت به
درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است .سپس با در نظر گرفتن فرض اینکه کشور ایران صادرکننده
نفت است و مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی از کانال مخارج دولت است ،دو
گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را موردبررسی قرار دادیم و یک مدل تعادل
عمومی پویای تصادفی برای دو سیاست الف و ب مدلسازی و برآورد گردید و مشخص شد که
چنانچه دولت هنگام وقوع شو های نفتی درآمدهای ناشی از آن در یک صندو نفتی ذخیره شوند و
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در هر دوره تنها بخشی از بازدهی صندو را مجدداً سرمایهگذاری کند ،متغیرهای اقتصادی وضعیت
باثااتتری را تجربه میکنند.
نتایج برآورد پارامترهای مدل نشان میدهد که گشتاورهای تولید شده از کالیاراسیون مدل ساخته
شده ،به گشتاورهای دنیای واقعی نزدیک هستند و بخش معناداری از اطالعات مووود در دادهها ووود
دارد که میتواند بهمنظور به هنگام کردن توزیعهای پیشین ما در مورد پارامترهای مدل مورداستفاده
قرار گیرد .بهعاارتدیگر برای بیشتر پارامترهای تخمین زده شده ،اطالعات آگاهی بخش در دادهها
داریم .به این معنا که توزیعهای پسین بهوضوح با توزیعهای پیشین مفروض اختالف دارند .لذا مدل
طراقی شده ،میتواند وقایع رخ داده شده در دنیای واقعی اقتصاد ایران را توصیف نماید و از این لحا
مدل موفیی است و مدل طراقی شده با دقت مناسای میتواند تغییرات و نوسانات دادههای دنیای
واقعی را شایهسازی نماید.
نتایج ارائه شده در تحلیل پاسخ های آنی مدل برای شو وارد شده به درآمد نفت نشان میدهد
که متغیرهای مدل پس از چند دوره به قالت تعادل پایدار خود باز میگردند .لذا مدل طراقی شده
مدلی پایدار است.
براساس نتایج توابع واکنش به ضربه قاصل از مدلسازی برای سیاست الف نشان میدهد که در
این قالت درآمدها مستییماً وارد بودوه عمومی دولت شده و از این طری بین مخارج واری و
سرمایهگذاری دولت توزیع میشوند .در مواوهه با شو های نفتی و از کانال مخارج دولتی ،مصرف
کاالها توسط خانوارها افزایش می یابد .درآمدهای نفتی باالتر ساب افزایش مخارج سرمایهای
خصوصی و دولتی شده و این امر مووودی سرمایه خصوصی و دولتی را به سطحی باالتر از وضعیت
باثاات اولیه آن می برد .تولید غیرنفتی و اشتغال افزایش می یابد و اقتصاد با فاصله گرفتن از وضعیت
باثاات اولیه در سطحی باالتر قرار میگیرند.
در میابل ،مدلسازی اقتصاد برای سیاست ب نشان از نوسان مالیم تر متغیرهای اقتصادی در این
پژوهش میباشند .در این سیاست واکنش متغیرهای اقتصادی نسات به شو های نفتی کمتر است.
بهعاارتدیگر ،چنانچه هنگام وقوع شو های نفتی درآمدهای ناشی از آن در یک صندو نفتی
ذخیره شوند و در هر دوره دولت تنها بخشی از بازدهی صندو را مجدداً سرمایهگذاری کند،
متغیرهای اقتصادی وضعیت باثااتتری را تجربه میکنند.
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Abstract
The aim of this study is to assess the effects of oil shocks on economic variables
of Iran as an oil exporting country with a National Development Fund. For this
purpose, in case that the government relies heavily on oil revenue, we provide a
dynamic stochastic general-equilibrium (DSGE) model. In the following, we
study two different policy for oil revenue volatility and provid a dynamic
stochastic general-equilibrium model for policy A and B and estimate them. The
results of the paper shows when the government saves its oil revenue in an oil
fund and invests each period only the return from the fund plus a small
additional fraction, the shock generates a milder and more long-lasting
expansion, efectively insulating the economy from the volatility of oil prices.
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