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چکیده
صندوق ثروت ملی به منظور کاهش نوسانات درآمدهای ناشی از ثروتهای ملی در کشورهای
صاحب منابع طبیعی ایجاد شده است .با توجه به تجارب بینالملل به منظور کاهش اثرات
منفی تکانههای نفتی در اقتصاد ایران بر متغیرهای کالن اقتصادی ،صندوق توسعه ملی به
عنوان ابزاری در جهت کنترل این نوسانات ایجاد شد .در این مقاله بر اساس مدل تعادل
عمومی تصادفی پویا برای بررسی تاثیر سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بر
متغیرهای کالن اقتصادی مثل تولید و اشتغال ،دو سناریو تدوین گردیده است .در سناریوی
اول مبتنی بر ضریب ثابت در دو حالت سهم صندوق به ترتیب معادل 20و  30درصد طبق
برنامه پنجم و ششم توسعه و در سناریو دوم سهم صندوق به صورت شناور در مدلسازی
وارد گردیده است .براساس یافتههای تحقیق ،اعمال تکانه درآمدهای نفتی در همه سناریوها
سبب افزایش میزان تولید و اشتغال بخش دولتی و کاهش اشتغال بخش خصوصی شده است.
نتایج بیانگر آن است که هنگام بروز تکانههای نفتی ،استفاده از ضریب شناور نسبت به ضریب
ثابت جهت تخصیص منابع درآمدهای نفتی به صندوق باعث ایجاد نوسانات بیشتر در
متغیرهای تولید و اشتغال بخش دولتی میگردد.
واژههای کلیدی :تعادل عمومی تصادفی پویا ،تکانههای نفتی ،سهم ثابت و شناور
صندوق توسعه ملی ،مدیریت درآمدهای نفتی ،قواعد مالی

 1این مقاله مستخرج از رساله دکتری اقتصاد است که در بهمن ماه  1۴۰۰در گروه اقتصاد دانشگاه یزد دفاع
گردیده است.
 نویسنده مسئول
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 -1مقدمه
نوسانات قیمت نفت در کشورهای صادرکننده ،باعث آسیبپذیری و ایجاد تالطمهای
شدید در حوزههای مختلف اقتصادی در قالب تکانههای مختلف میگردد .اما تجربه موفق
برخی از کشورها مانند نروژ در مدیریت صحیح درآمدهای نفتی ،نشان از تاثیر مثبت این
درآمدها در فرآیند توسعه میباشد .کشور ایران با الگوبرداری از تجارب موفق در سطح
اقتصاد بین الملل ،با ایجاد حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی ،سعی در
مدیریت بهینه این درآمدها داشته است .مسئله اصلی در این پژوهش طراحی و مدلسازی
براساس الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی( 1)DSGEبرای بررسی تاثیر سهمهای ثابت
و شناور صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در کاهش نوسانات اقتصادی در کشور
ایران است تا بتوان از نتایج به دست آمده در جهت بهبود برنامهریزیها و سیاستگذاری-
های کالن اقتصادی بهره برد .نقش و تاثیر صندوق توسعه ملی در ایران در قالب دو سناریو
تدوین شده است .سناریوی اول بر اساس ضریب ثابت در دوحالت سهم صندوق توسعه
ملی معادل عدد ثابت %20و %30از منابع حاصل از صادرات نفت به ترتیب بر اساس قانون
برنامه پنجم و ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و در سناریوی دوم سهم صندوق
توسعه ملی به صورت یک متغیر درونزا به صورت شناور در مدلسازی درنظر گرفته شده
است .تفاوت این پژوهش با مطالعات صورت گرفته در این حوزه ،تمرکز بر بخش نفت و
اثرات سرمایهگذاری منابع حاصل از آن با درنظر گرفتن نقش تعیین کننده صندوق توسعه
ملی منطبق بر قوانین باالدستی کشور ایران بر سایر مولفههای اقتصادی در کشور میباشد.

 -2ادبیات موضوع
در چند دهه اخیر ،تکانههای قیمت نفت شرایط نااطمینانی را برای صادرکنندگان ایجاد
نموده است .این تکانههای مثبت و منفی قیمتی ،باعث بروز اثرات نامناسبی در اقتصاد
کشورهای صادرکننده نفت شده است .ابراهیمی ( )1390در مطالعهای بیان نمود که
تکانههای نفتی مانند یک شمشیر دولبه عمل مینماید و با افزایش قیمت نفت و
درآمدهای نفتی ،درآمدهای ارزی افزایش یافته که این مهم باعث افزایش درآمد ملی و
رشد اقتصادی میگردد ،اما از طرف دیگر ،کاهش قیمت نفت باعث کاهش درآمدهای
نفتی دولت گردیده و میتواند رشد متوازن اقتصادی را به دلیل بروز بیماری هلندی
مختل نماید .توکلی ( )1396در مطالعهای بیان نمود که تکانه مثبت نفتی منجر به افزایش
Dynamic Stochastic General Equilibrium
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مصرف و سرمایهگذاری دولتی و خصوصی شده و چنانچه سیاست مالی ،مستقل از
درآمدهای نفتی اتخاذ گردد این تکانهها باعث ایجاد نوسانات مالیمتری در متغیرهای
کالن اقتصادی میشود .به طور کلی صندوقهای ثروت ملی در دو نوع تثبیتی و پساندازی
دستهبندی میگردند .کارکرد صندوقهای تثبیتی به منظور پسانداز مازاد منابع نفتی در
هنگام تکانههای مثبت قیمتی و استفاده از این منابع به هنگام تکانههای منفی قیمت
نفت میباشد تا از نوسانات در مخارج دولت جلوگیری به عمل آید .کارکرد صندوقهای
پساندازی نیز به منظور لحاظ عدالت بین نسلی با وجود تجدیدپذیر نبودن این منابع
میباشد .قواعد مالی متعددی در کشور ایران برای جلوگیری از ورود نوسانات درآمدهای
نفتی به بودجه ،تصویب و اجرا شده است .از جمله مهمترین آنها ،افتتاح حساب ذخیره
ارزی و سپس ایجاد صندوق توسعه ملی میباشد.
در زمینه مدلسازی در حوزه صندوق توسعه ملی و تکانههای مختلف بر متغیرهای مهم
اقتصادی ،مطالعات متعددی صورت پذیرفت است که در ادامه به بررسی اجمالی برخی از
این مطالعات میپردازیم .بهبودی و همکاران ( )1391در مطالعهای به بررسی دو رویکرد
صندوق توسعه ملی و توزیع مستقیم درآمدهای نفتی پرداختهاند .نتایج نشان میدهد
وجود صندوق توسعه ملی در بلندمدت ،کارکرد مناسبتری نسبت به توزیع مسقیم آن
درآمدها دارد .باستانی و همکاران ( )1396در مطالعهای با ساختار مدل کینزی–رمزی با
لحاظ شرایط عدم اطمینان ،بیان نمودند که نرخ بهینه سرمایهگذاری بر مبنای قاعده
طالیی ،معادل  15درصد ،نرخ بهینه پسانداز صندوق توسعه ملی  33درصد و نرخ بهینه
مصرف دولت معادل  52درصد از درآمدهای نفتی خواهد بود .همچنین نتایج سناریوها
نشان دهنده آن است که سرمایهگذاری در صندوق توسعه ملی با کاهش ریسک سرمایه-
گذاری و افزایش بهرهوری ارتباط نزدیکی داشته و اقتصاد از ظرفیتهای مناسبی برای
مقابله با تکانههای دائمی قیمت نفت برخوردار خواهد بود .رزمی و همکاران ( )1396در
مطالعهای بیان نمودند که تکانههای نفتی موجب افزایش مخارج جاری و عمرانی شده و
ناکارایی سرمایهگذاری دولتی سبب کاهش اثرات مثبت بودجه عمرانی در مدل گردیده
است .همچنین نتایج نشان میدهد که افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای
نفتی ،سبب انباشت سرمایه و افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی خواهد شد.
توکلیان و همکاران ( )1396در مطالعهای به بررسی نقش صندوق توسعه ملی در کاهش
نوسانات اقتصادی در قالب سه سناریو به روش تعادل عمومی تصادفی پویا پرداختند.
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سناریو اول شامل اقتصاد ایران بدون صندوق توسعه ملی ،سناریو دوم با لحاظ صندوق
مذکور و واریز بخشی از درآمدها نفتی به آن و سناریو سوم واریز تمام درآمدهای نفتی به
صندوق میباشد .نتایج نشان میدهد که درآمدهای نفتی در هر سه سناریو بر رشد
اقتصادی و مصرف موثر بوده و نتایج در سناریو سوم حاکی از آن است که سرمایهگذاری
از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش بیشتر رشد اقتصادی ،مصرف و
سرمایه گذاری نسبت به سایر سناریوهای تدوین شده میباشد .پدرام و همکاران ()1397
در مطالعهای به بررسی تاثیر سهمهای ثابت صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
شامل 40 ،30 ،20و  50درصد با استفاده از مدل خودبازگشتبرداری بیزی پرداختهاند.
نتایج بیانگر آن است که پس انداز 30درصد منابع نفتی در صندوق توسعه ملی بهترین
عملکرد را بین سایر سناریوها به منظور ایجاد کمترین نوسان در تولید و تورم دارد .سیفی
و همکاران ( )1397در مطالعهای به بررسی تخصیص درآمدهای نفتی در ایران با لحاظ
اثرات بیماری هلندی در قالب چهار سناریو پرداختند .سناریو اول عدم وجود صندوق
توسعه ملی ،سناریو دوم واریز همه درآمدهای نفتی به صندوق ،سناریو سوم تخصیص
معادل  %5تولید ناخالص داخلی به صندوق و سناریو چهارم واریز  %10درآمدهای نفتی
به صندوق توسعه ملی می باشد .نتایج بیانگر آن است که در سناریو اول اثرات بیماری
هلندی افزایش یافته ،در سناریو دوم رشد اقتصادی محدودی ایجاد میگردد و در سناریو
سوم موجب بدتر شدن شرایط تجاری در کوتاه مدت بوده و در سناریو چهارم ،رشد
اقتصادی نسبت به سایر سناریوها بیشتر خواهد بود .هوشمند ( )1399در مطالعهای به
بررسی دو سناریو شامل ،سرمایهگذاری مستقیم درآمدهای نفتی بدون استفاده از صندوق
توسعه ملی و همچنین ذخیره کامل درآمدهای نفتی در صندوق و استفاده از بخشی از
داراییهای آن پرداخت .نتایج بیانگر آن است که چنانچه دولت در مواجهه با تکانههای
نفتی از صندوق توسعه ملی استفاده نموده و در هر دوره تنها بخشی از بازدهی صندوق
را سرمایهگذاری نماید ،متغیرهای اقتصادی در ایران از وضعیت باثباتتری برخوردار
خواهند بود.
اندرسون و همکاران )2002( 1به بررسی ایجاد صندوق تثبیت به منظور مطالعه اثرات
درآمدهای گاز طبیعی در کشور بولیوی براساس مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا
پرداختند .آنها بیان نمودند که چنانچه سیاستگذاریهای مالی در صندوق با جدیت
)Anderson et al. (2002

4

1

پیگیری شود نقش مهمی در کاهش نااطمینانی و بیثباتی متغیرهای اقتصادی در مواجه
با تکانههای نفتی دارد .حسنوف )2012( 1در مطالعهای به بررسی میزان پسانداز در
کشورهای نفتخیز پرداخته است .نتایج این پژوهش بیانگر آن است در کشورهایی که با
کمبود سرمایه ،نوسانات باالی درآمدهای نفتی و پایین بودن بهرهوری مواجهاند سرمایه-
گذاری از منابع داخلی به تنهایی نمیتواند محرك افزایش سطح رفاه باشد .بنابراین ،ایجاد
صندوق ثروت ملی برای کاهش اثرات منفی تکانههای درآمدهای نفتی اجتناب ناپذیر
خواهد بود .سمکو )2013( 2در پژوهشی به بررسی عملکرد بانک مرکزی روسیه پرداخته
است .این مطالعه بر پایه پژوهش دیب )2008( 3با اضافه نمودن صندوق تثبیت نفتی به
مدل وی تعمیم داده شد .نتایج بیانگر آن است که بدون بهرهگیری از صندوق تثبیت
نفتی ،بانک مرکزی توانایی محدودی در کنترل نوسانات تولید و تورم خواهد داشت ولی
با ذخیره منابع مازاد نفتی در صندوق تثبیت ،بانک مرکزی قادر به کنترل بیشتر نوسانات
تورم و تولید خواهد بود .اسیک )2013( 4به بررسی اثرات صندوقهای ثروت ملی در
کشورهای نفتی بر اساس سیاستهای مالی با استفاده از روش برآوردگر حداقل مربعات
دومرحلهای پرداخته است .نتایج بیانگر تاثیر مثبت این صندوقها در سیاستهای مالی و
کاهش بیثباتی در کشورهای نفت خیز میباشد .بلومهاف هلم )2014( 5در مطالعهای به
بررسی اثر صندوق ثروت حکومتی بر اقتصاد کشور نروژ با استفاده از مدل تعادل عمومی
تصادفی پویا پرداخته است .وی بیان مینماید که اجرای سیاستهای مربوط به صندوق،
اثرات موقت نفت را به اثرات دائمی در اقتصاد تبدیل خواهد نمود و باعث افزایش دستمزد
حقیقی ،مصرف و بهبود رابطه مبادله خواهد شد .همچنین نتایج بیانگر آن است که
سیاست پولی در کوتاهمدت قادر به ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط تکانه نفتی نیست،
ولی با بهرهگیری از صندوق ثروت حکومتی میتواند اثرات نامطلوب این تکانهها را کاهش
دهد .ساالس )2014( 6در مطالعه خود به بررسی اثر تکانههای قیمت نفت بر مصرف و
سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در اقتصاد مکزیک پرداخت .نتایج بیانگر آن است که در
وفور درآمدهای نفتی ،سرمایهگذاری و بهرهوری بخش خصوصی افزایش و با کاهش این
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درآمدها به شدت کاهش مییابد .همچنین نشان میدهد که وجود صندوق ثروت ملی
باعث کاهش نوسانات ناشی از تکانههای نفتی بر متغیرهای اقتصادی میباشد .بارنی و
همکاران )2018( 1در مطالعهای به بررسی نقش بلندمدت درآمدهای نفتی در توسعه و
رشد اقتصادی در کشور کویت پرداختند .نتایج بیانگر آن است که تولید داخلی کشور
کویت تحت تاثیر درآمدهای نفتی و پیشرفتهای تکنولوژیکی میباشد .همچنین تکانه-
های نفتی اثر بلندمدتی بر تولید در آن کشور دارد.
با توجه به اهمیت موضوع در مدیریت درآمدهای نفتی در کشورهای صاحب این منابع،
مطالعات گستردهای صورت پذیرفته است .مطالعات در سطح بینالملل بیانگر آن است که
وجود صندوق ثروت ملی در اقتصاد کشورها میتواند به بهبود عملکرد کل اقتصاد کمک
نموده و نقش مهمی در کاهش نااطمینانی و بیثباتی متغیرهای اقتصادی در مواجه با
تکانه های نفتی ایفا نماید .در ایران نیز مطالعات بیانگر آن است که وجود صندوق توسعه
ملی در بلند مدت ،کارکرد مناسبتری نسبت به توزیع مسقیم آن درآمدها دارد و در این
شرایط اقتصاد از ظرفیتهای مناسبی برای مقابله با تکانههای دائمی قیمت نفت برخوردار
بوده و متغیرهای اقتصادی از وضعیت باثباتتری برخوردار خواهند بود .همچنین پس-
انداز %30منابع نفتی در این صندوق بهترین عملکرد را در بین سایر سناریوها به منظور
ایجاد کمترین نوسان در تولید و تورم دارد .با وجود مطالعات صورت گرفته ،تمرکز بیشتر
این پژوهشها به بررسی اثرات استفاده از صندوق ثروت ملی در مقابل عدماستفاده از آن
می باشد و کمتر به سناریوسازی در نحوه ورود منابع مالی به صندوق پرداخته شده است.
نوآوری این پژوهش در مقایسه با مطالعات صورت گرفته در این حوزه ،بررسی تاثیر تکانه-
های نفتی بر متغیرهای تولید و اشتغال در قالب سناریوسازی بر اساس سهم صندوق
توسعه ملی به صورت ضرایب ثابت و شناور از درآمدهای نفتی میباشد.

 -3مدلسازی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران
در ادامه به تشریح مدلسازی و مبانی نظری در قالب الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا
به منظور تدوین سناریوها ،پرداخته شده است.
 -3-1تصریح مدلها در سناریوهای مورد بررسی
در این پژوهش به دلیل اهمیت صندوقهای ثروت ملی در کشورهای دارای منابع ملی ،به
بررسی نقش و تاثیر صندوق توسعه ملی ایران در قالب دو سناریو پرداخته شده است.
)Burney et al. (2018
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سناریوی اول به صورت ضریب ثابت در دوحالت تدوین گردید .حالت اول طبق ماده ()84
قانون برنامه پنجم توسعه ایران سهم صندوق توسعه ملی حداقل معادل %20از منابع
حاصل از صادرات نفت تعیین گردید در حالت دوم طبق ماده ( )7قانون برنامه ششم
توسعه ایران سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت  30درصد تعیین
میشود .در سناریوی دوم ،سهم صندوق توسعه ملی به صورت یک متغیر درونزا به شکل
تابع شماره ( )1به صورت شناور درنظر گرفته شده است .در این رابطه 𝑙𝑖𝑜𝑡𝑌 تولید بخش
نفتی ∅𝐹𝑡 ،درصد واریزی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در هر دوره و 𝛾 ضریب
اهمیت تولید نفتی در تابع ضریب صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی میباشد .شایان
ذکر است پارامترهای استفاده شده در روابط به دلیل اختصار در متن ،در جداول  1و 2
به طور کامل معرفی شدهاند.
𝑡𝑢 ) +

()1

𝑙𝑖𝑜𝑡𝑌

𝑙𝑖𝑜
𝑌𝑡−1

( 𝛾 ∅𝐹𝑡 = ∅𝐹𝑡−1 +

 -3-2خانوار
در این پژوهش خانوار با افق برنامهریزی نامحدود در نظر گرفته شده که به دنبال حداکثر
کردن تابع مطلوبیت انتظاری به صورت زیر میباشند.
𝑡
∞∑ = 𝑡𝐸
()2
) 𝑡𝑙 𝑡=0 𝛽 𝑈(𝑐𝑡 . 𝑚𝑡 .
که در آن از نگهداری مانده حقیقی پول و مصرف کاال مطلوبیت کسب خواهند کرد و با
کاهش فراغت ،مطلوبیت خود را از دست خواهند داد .به طوری که 𝑡𝐸 بیانگر عملگر
انتظارات 𝑙𝑡 ،بیانگر سطح اشتغال نیروی کار 𝑚𝑡 ،نشان دهنده مانده حقیقی پول و 𝑡𝑐
بیانگر مصرف خصوصی واقعی و 𝛽 عامل تنزیل زمان به صورت  0 < 𝛽 < 1میباشد .فرم
تابع استفاده شده برای تابع مطلوبیت به صورت زیر خواهد بود.
𝑡
∞∑ = ) 𝑡𝐿 𝑈(𝐶𝑡 . 𝑚𝑡 .
()3
) 𝑡𝑚 𝑡=0 𝛽 (log 𝐶𝑡 + 𝜓𝑙 (1 − 𝐿𝑡 ) + 𝜓𝑚 log
همچنین با فرض 𝑡𝑃𝑃 = 𝑡𝜋 قید بودجه خانوار نمونه درهر دوره برابر خواهد بود با:
𝑡−1

≤

()4

𝑡𝑏𝑢𝑆 − 𝑇𝑎𝑡 +

𝐵𝑡−1
𝑡𝑃

) + (1 + 𝑖𝑡−1

𝑀𝑡−1
𝛱
𝑡𝑃 +
𝑡𝑃
𝑡
𝑡𝛱
𝑡𝑃

که درآن 𝑡𝑊 دستمزد واقعی 𝐼𝑡𝑝 ،سرمایه بخش خصوصی،
𝑝𝑘

𝑡𝑀
𝑡𝑃

𝐵

𝐶𝑡 + 𝐼𝑡𝑃 + 𝑃𝑡 +
𝑡

𝑝𝑘

𝑟𝑡 𝐾𝑡𝑃 + 𝑊𝑡 𝐿𝑡 +

سود توزیع شده حقیقی

𝑡𝑟 نرخ بازده حقیقی سرمایه بخش خصوصی𝐵𝑡 ،

بنگاه جهت تخصیص به خانوارها،
ارزش اسمی اوراق قرضه و 𝑡𝑏𝑢𝑆 یارانههای پرداختی یکجای دولت به خانوارها میباشد.
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همچنین نیروی کار 𝐿𝑡 ،برابر مجموع نیروی کار شاغل در بخش خصوصی 𝑡𝑃𝐿 و دولتی 𝑡𝐺𝐿

است.
𝑡𝐺𝐿 𝐿𝑡 = 𝐿𝑃𝑡 +
()5
فرض بر این است که خانوار ،مالک موجودی سرمایه 𝑃𝑡𝐾 میباشد و در هر دوره به بنگاهها
اجاره داده میشود .همچنین با توجه به پسانداز بخشی از درآمدهای نفتی در صندوق
توسعه ملی به منظور سرمایهگذاری در بخش خصوصی و عمومی غیردولتی ،میتوان
معادله فرآیند انباشت سرمایه بخش خصوصی را به صورت زیر بیان نمود.
𝑃
𝐾𝑡+1
𝑎𝑃𝑡𝐼 = (1 − 𝛿 𝑃 )𝐾𝑡𝑃 +
()6
که ] 𝛿 𝑃 ∈ [0.1نرخ استهالك سرمایه بخش خصوصی و همچنین 𝑎𝑃𝑡𝐼 سرمایهگذاری
شامل سرمایه گذاری بنگاهها در بخش خصوصی 𝑃𝑡𝐼 و تخصیص سرمایه از طرف صندوق
توسعه ملی 𝑡𝐹 میباشد.
𝑡𝐹 𝐼𝑡𝑃𝑎 = 𝐼𝑡𝑃 +
()7
𝑃
 {𝐶𝑡 . 𝐿𝑡 . 𝐾𝑡+1را به منظور حداکثر نمودن تابع مطلوبیت
∞} . 𝑚𝑡 .
خانوارها دنباله 0
بیندورهای با فرض جریان بودجه در نظر میگیرند.
 -3-3بنگاهها
خانوارها صاحب بنگاههایی هستند که تولید بخش خصوصی 𝑃𝑡𝑌 با فرض بازده ثابت نسبت
به مقیاس را تولید میکنند و بنگاهها به استخدام سرمایه سرانه خصوصی 𝑃𝑡𝐾 و نیروی کار
خصوصی 𝑡𝑃𝐿 میپردازند.
𝑝𝑙𝛼) 𝑡𝑃𝐿 𝑡𝑌𝑡𝑃 = 𝐴𝑡 (𝐾𝑡𝑃 )𝛼𝑘𝑝 (𝐾𝑡𝐺 )𝛼𝑘𝑔𝑝 (ƞ
()8
]𝛼𝑘𝑝 + 𝛼𝑘𝑔𝑝 + 𝛼𝑙𝑝 = 1 . (𝛼𝑘𝑝 . 𝛼𝑘𝑔𝑝 . 𝛼𝑙𝑝 ) ∈ [0.1
()9
در فضای بازارهای رقابتی ،بنگاهها تابع سود خود را به صورت زیر حداکثر مینمایند:

()10

𝑃𝑡𝐾 𝑃𝑘𝑡𝑟 𝑀𝑎𝑥 𝛱𝑡 = 𝑌𝑡𝑃 − 𝑊𝑡 𝐿𝑃𝑡 −
𝑠𝑡:
𝑝𝑙𝛼) 𝑡𝑃𝐿 𝑡𝑌𝑡𝑃 = 𝐴𝑡 (𝐾𝑡𝑃 )𝛼𝑘𝑝 (𝐾𝑡𝐺 )𝛼𝑘𝑔𝑝 (ƞ
]𝛼𝑘𝑝 + 𝛼𝑘𝑔𝑝 + 𝛼𝑙𝑝 = 1 . (𝛼𝑘𝑝 . 𝛼𝑘𝑔𝑝 . 𝛼𝑙𝑝 ) ∈ [0.1

8

در این مدلسازی به منظور لحاظ نقش اثرگذاری پول ،فرض میشود که بنگاههای
تولیدکننده کاالها با چسبندگی اسمی قیمتها مواجه هستند که این چسبندگی با بهره-
گیری از مدل روتمبرگ )1982( 1در مدلسازی لحاظ شده است .همچنین بنگاهها در
فضای بازارهای رقابتی تابع سود خود را به صورت زیر حداکثر مینمایند.

()11

− 𝑊𝑡 𝐿𝑃𝑡 (𝑗) − 𝑟𝑡𝑘𝑃 𝐾𝑡𝑃 (𝑗) −

𝑃 )𝜃𝑃𝑡 (𝑗) (1−
)
𝑡𝑌
𝑡𝑃

𝑡
∞∑{ 𝑡𝐸 = ℓ
([ 𝑡𝛬 𝛽 𝑡=0

+
𝑃 𝜃𝑃𝑡 (𝑗) −
}] 𝑡𝑌 )
𝑡𝑃

(−

𝑝𝑙𝛼

))𝑗( 𝑡𝑃𝐿 𝑡 𝜂(

] 𝑃𝑡𝑌

𝑝𝑔𝑘𝛼

))𝑗( 𝐺𝑡𝐾(

2

)− 1

𝑝𝑘𝛼

)𝑗( 𝑡𝑃 𝑃𝜙
(
)𝑗( 2 𝑃𝑡−1

))𝑗( 𝑃𝑡𝐾( 𝑡𝐴[ 𝑡𝜉

که در آن  𝜙𝑃 > 0درجه چسبندگی قیمت اسمی میباشد .شرایط مرتبه اول بهینهیابی
نسبت به )𝑗( 𝑡𝑃𝐿  𝐾𝑡𝑃 (𝑗)،و )𝑗( 𝑡𝑃 محاسبه شده و روابط زیر را خواهیم داشت.
𝑃𝑡𝑌
𝑃𝐿
𝑡
𝑃𝑌
𝑃𝑡 𝑡𝑐𝑚 𝑝𝑘𝛼
𝑡𝐾

𝑡𝑐𝑚 𝑝𝑙𝛼 = 𝑡𝑊

()12
()13

1
𝑝𝑙𝛼
𝑝𝑘𝛼𝑘𝑝 𝛼𝑘𝑝 𝛼𝑙𝑝 +
̃
𝑟
𝑊
) 𝑡 (
) 𝑡 𝛼(
𝑝𝑘𝛼
𝑝𝑙
𝛼
𝐺
𝑝𝑔𝑘 ) 𝑡̃
𝐾( 𝑡𝐴

()14
+ 𝑚𝑐𝑡 𝜃 = 0

𝑃
𝑌𝑡+1

(𝜋𝑡+1 − 1)𝜋𝑡+1

]

𝑡𝐶

=

𝑝𝑘

𝑡𝑟

= 𝑡𝑐𝑚

[

𝑃𝜙𝛽 (1 − 𝜃) − 𝜙𝑃 (𝜋𝑡 − 1)𝜋𝑡 +

()15
همچنین 𝑡𝐴 از یک فرآیند اتورگرسیو مرتبه اول تبعیت مینماید:
𝑃𝑡𝑌

𝐶𝑡+1

) 𝑡𝐴𝑒(𝑝𝑥𝑒 𝐴𝜌) 𝐴𝑡 = (𝐴𝑡−1
) 𝜌𝐴 ∈ (−1.1). 𝑒𝐴 ≈ 𝑁(0. 𝜎𝐴2

()16
که در آن ) 𝜌𝐴 ∈ (−1.1یک ضریب خودرگرسیون میباشد و 𝑡𝐴𝑒 یک تکانه با تابع توزیع
نرمال با میانگین صفر و انحراف استاندارد 𝐴𝜎 است.
 -3-۴دولت – بانک مرکزی
با توجه به نقش دولت در اقتصاد ایران به عنوان یک بخش تولید کننده کاالی عمومی در
اقتصاد در نظر گرفته شده است .فرض میشود که دولت نیروی کار 𝑡𝐺𝐿 را از خانوار اجاره

)Rotemberg (1982
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کرده و سهمی از سرمایهگذاری خود را برای تولید کاالی عمومی 𝐺𝑡𝑌 به کار میگیرد که
به فرم زیر در مدل وارد میشود:

𝑔𝑙𝛼) 𝑡𝐺𝐿 𝑡𝑌𝑡𝐺 = 𝐴𝑡 (𝐾𝑡𝐺 )𝛼𝑘𝑔 (ƞ
]𝛼𝑘𝑔 + 𝛼𝑙𝑔 = 1 . (𝛼𝑘𝑔 . 𝛼𝑙𝑔 ) ∈ [0.1

()17
که درآن 𝐿𝐺𝑡 ،و 𝐺𝑡𝐾 به ترتیب نیروی کار و سرمایه به کار گرفته شده به وسیله دولت برای
تولید کاالی عمومی و 𝑡𝐴 پیشرفت فنی تولید است .این تابع تولید نیز همانند تولید بخش
بنگاهها ،دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس در نظر گرفته شده است .همچنین فرض شده
است که بهرهوری در بخش خصوصی و دولتی نیز یکسان میباشد .در این پژوهش جهت
نزدیک شدن به واقعیات اقتصاد ایران ،فرض شده است که سرمایهگذاری دولت در ایران
همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی درحال توسعه با محدودیتها و ناکاراییهایی
از جمله عدم نظارت کافی بر اولویتبندی پروژههای سرمایهگذاری ،انتخاب پروژههای
اقتصادی براساس گرایشهای سیاسی و تأخیر در انجام پروژهها مواجه است که این
ناکارییها موجب افزایش هزینه سرمایهگذاری بخش دولتی میشود .برای نشان دادن این
ناکاراییها ،میتوان فرآیند انباشت سرمایه بخش دولتی را به صورت زیر نشان داد:
𝐺
𝐾𝑡+1
𝐸𝐺𝑡𝐼 = (1 − 𝛿 𝐺 )𝐾𝑡𝐺 +
()18
که 𝐺𝑡𝐾 موجودی سرمایه دولتی 𝛿 𝐺 ∈ [0.1] ،نرخ استهالك سرمایه دولتی و 𝐸𝐺𝑡𝐼
سرمایهگذاری مؤثر دولتی است .در واقع میتوان بیان نمود که ناکاراییهای مذکور در
سرمایهگذاری دولت در اقتصاد موجب میشود که تنها بخش از این سرمایهگذاریها منجر
به انباشت سرمایه در اقتصاد گردد که در اصطالح به آن سرمایهگذاری مؤثر گفته میشود.
این سرمایهگذاری نیز براساس مطالعه واندرپالگ ،)2012( 1به صورت زیر تعریف میشود:
𝐺𝑡𝐼

()19

𝐺𝛿
)
2

(∅1+

= 𝐸𝐺𝑡𝐼

رابطه فوق بیانگر آن است که در هر دوره ،تنها بخشی از کل سرمایهگذاری انجام شده
توسط دولت در اقتصاد مؤثر واقع میشود و ∅ ضریب ناکارایی سرمایهگذاری است .با
توجه به پژوهش متوسلی و همکاران ( )1389فرض بر این است که دولت -مقام پولی ،به
صورت یک واحد در اقتصاد در نظر گرفته میشود که با توجه به درجه پایین استقالل
بانک مرکزی در بسیاری از کشورهای صاحب منابع طبیعی ،فرض قابل قبولی میباشد.
بنابراین درآمد دولت عالوه بردرآمد حاصل از فروش و صادرات نفت و اخذ مالیات ،از محل
(Vander Ploeg )2012

1۰
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خلق پول نیز تأمین مالی میشود .با این تفاسیر میتوان قید بودجه دولت را به صورت
زیر نشان داد:
𝐹
) 𝑡𝜋𝐼𝑡𝐺 + 𝐺𝑡𝑐 = (1 − ∅ − 𝜑𝑁𝐼𝑂𝐶 − 𝜑𝐷𝑒𝑝 )𝑌𝑡𝑜𝑖𝑙 + 𝑇𝑎𝑡 + ((𝑚𝑡 − 𝑚𝑡−1 )⁄
()20
در رابطه فوق 𝜑𝐷𝑒𝑝 , 𝜑𝑁𝐼𝑂𝐶 , ∅𝐹 ،به ترتیب سهم صندوق توسعه ملی ،شرکت ملی نفت
ایران و مناطق نفت خیز و محروم از درآمدهای نفتی است که هر ساله در قانون بودجه
کشور تعیین میشود .لذا سهم دولت از درآمدهای نفتی پس ازکسر سهمهای مذکور از
کل درآمدهای نفتی به دست میآید (𝑚𝑡 − 𝑚𝑡−1 ).نیز درآمدهایی است که دولت از
محل خلق پول به دست میآورد .الزم به ذکر است که 𝑡𝑎𝑇 کل درآمدهای مالیاتی دولت
نیز به صورت زیر و با نرخ 𝜏 از بنگاههای بخش خصوصی اخذ میشود:
𝑃
𝑡𝑌𝜏 = 𝑡𝑎𝑇
()21
𝑡𝑅𝑇 𝑔𝑖∅ = 𝐺𝑡𝐼
()22
همچنین 𝐺𝑡𝐼 بودجه سرمایهای دولت است .ضریب 𝑔𝑖∅ نشان دهنده سهم مخارج سرمایهای
دولت است که همه ساله در قانون بودجه تعیین میشود .در این پژوهش فرض میشود
که سیاستگذاری مالی به صورت تغییر در مخارج جاری دولت ،از یک فرآیند خودتوضیح
مرتبه اول به صورت زیر تبعیت میکند.
𝐺𝜌) 𝑐
𝐺𝑡𝑐 = (𝐺𝑡−1
) 𝑡𝐺𝑒(𝑝𝑥𝑒
) 𝜌𝐺 ∈ (−1.1). 𝑒𝐺 ≈ 𝑁(0. 𝜎𝐺2

()23
با توجه به پژوهش مشیری و همکاران ( ،)1390درجه تسلط بخش سیاستهای مالی بر
اقتصاد ایران حدود  77درصد میباشد .که نشان از استقالل پایین بانک مرکزی در اقتصاد
ایران است .میتوان دولت را به مثابه مقام پولی در کشور قلمداد نمود .برای مدلسازی
نحوه کنترل نرخ رشد حجم نقدینگی ،مطابق با روش کولی و هانسن )1989(1و صیادی
و همکاران ( ،)1394فرض میکنیم مقام پولی عرضه حقیقی پول 𝑃 𝑀𝑡⁄را در هر دوره
𝑡

با نرخ 𝑡𝜇 مدیریت میکند ،در واقع میتوان نرخ رشد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران را
به صورت زیر نشان داد:
()24

𝑡𝜋

𝑡𝑚
𝑡−1

𝑚=

𝑡𝑃

𝑃∗

𝑡−1

𝑡𝑀
𝑃⁄
𝑡

= 𝑀𝑡−1

𝑃⁄
𝑡−1

𝑡𝑀
𝑃⁄
𝑡

𝜇𝑡 = 𝑀𝑡−1

𝑃⁄
𝑡

در این پژوهش فرض شده است که هدف بانک مرکزی ،جلوگیری از انحراف تولید و تورم
با استفاده از ابزار رشد پول میباشد .در برخی از کشورهای پیشرفته از نرخ بهره برای این
)Cooley & Hansen (1989
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مهم استفاده میگردد ولی در ایران از ابزار رشد پول بهره گرفته شده است .بر این اساس،
مقام پولی قاعده زیر را برای نرخ رشد 𝑡𝜇 اتخاذ مینماید:
) 𝑡𝜈(𝑝𝑥𝑒

()25

𝜆
𝑦 𝑃𝑡𝑌 𝜋𝜆 𝑡𝜋 𝜇𝜌 𝜇𝑡−1
)
(
)
(
)
̅
̅
𝜇
𝜋
𝑃 ̅𝑌

𝜇

( = ) 𝑡̅𝜇 (

که درآن 𝜌𝜇 ∈ (0.1) ،میباشد.
 -3-۵بخش نفت  -صندوق توسعه ملی
با درنظر گرفتن ویژگیهای اقتصاد کشورهای نفتخیز ،به منظور بررسی تکانههای ناشی
از نوسانات قیمت نفت ،به صورت بخش جداگانهای در مدل لحاظ شده است .روشهای
مختلفی جهت وارد کردن بخش نفت در مدل وجود دارد .برخی از مطالعات ،بخش نفت
را مانند بنگاه در نظر گرفته و از فرض حداکثرسازی سود جهت تدوین روابط آن استفاده
میکنند .سایر مطالعات ،بخش نفت را به صورت برونزا جهت مدلسازی استفاده مینمایند.
به دلیل اینکه جریان تولید نفت به طور عمده وابسته به ذخایر نفتی کشور بوده و تحت
تاثیر سیاستگذاریهای کالن عرضه در اوپک میباشد و در اکثر کشورهای نفت خیز،
تولید نفت بر اساس حداکثر سازی سود صورت نمیگیرد ،لذا درآمدهای حاصل از صادرات
نفت به صورت یک فرآیند خود توضیحی مرتبه اول ) 𝐴𝑅(1میتوان درنظر گرفت .در
این رابطه 𝑒𝑦𝑜𝑖𝑙𝑡 ،بیانگر تکانههای نفتی و ) 𝜌𝑦𝑜𝑖𝑙 ∈ (0.1است.
) 𝑡𝑙𝑖𝑜𝑦𝑒(𝑝𝑥𝑒

𝑙𝑖𝑜𝑦𝜌

𝑙𝑖𝑜
𝑌𝑡𝑜𝑖𝑙 = (𝑌𝑡−1
)

2
𝑙𝑖𝑜𝑦𝜎 𝑁(0.
)
𝑡

≈ 𝑡𝑙𝑖𝑜𝑦𝑒

()26
𝑡𝐹𝐷𝑁 در هر دوره از فرآیند زیر تبعیت مینماید:
انباشت ذخایر صندوق توسعه
𝑡𝑍 𝑁𝐷𝐹𝑡 = 𝑁𝐷𝐹𝑡−1 + ∅𝐹𝑡 𝑌𝑡𝑜𝑖𝑙 − 𝐹𝑡 + 𝛼𝑛𝑑 𝑁𝐷𝑡 +
()27
که در آن 𝑁𝐷𝐹𝑡−1 ،مانده ذخایر صندوق توسعه ملی از دوره قبل ∅𝐹𝑡 ،درصد واریزی از
درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در هر دوره 𝐹𝑡 ،میزان تسهیالت اعطایی از منابع
صندوق از طریق بانکهای تجاری عامل به بخش خصوصی ،تعاونی و عمومی غیردولتی
(برای سهولت آن را بخش خصوصی در نظر میگیریم) میباشد .چنانچه درصدی از منابع
صندوق درهر دوره به بخش خصوصی تسهیالت داده شود ،آنگاه داریم:
𝑡𝐹𝐷𝑁 𝐹𝛼 = 𝑡𝐹
()28
همچنین خالص بدهی بخش خصوصی به صندوق به صورت زیر میباشد:
𝑡𝐷𝑁 𝑑𝑛𝛼 𝑁𝐷𝑡 = 𝑁𝐷𝑡−1 + (1 + 𝑟𝑑)𝐹𝑡 −
()29
ملی1

National Development Fund
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خالص بدهی بخش خصوصی به صندوق شامل مانده انباشت خالص بدهی 1دوره قبل
 𝑁𝐷𝑡−1که به دوره فعلی منتقل میشود ،بهعالوه اصل و فرع تسهیالت دریافتی از صندوق
𝑡𝐹)𝑑𝑟  (1 +منهای بازپرداخت تسهیالت به صندوق در هر دوره 𝑡𝐷𝑁 𝑑𝑛𝛼 است𝑟𝑑 .
نرخ سود تسهیالت اعطایی صندوق به بخش خصوصی است .همچنین به مانده ذخایر
صندوق در هر دوره 𝑟 ،درصد سود تعلق میگیرد.
𝑡𝐹𝐷𝑁 𝑟 = 𝑡𝑍
()30
در سناریوی اول در دو حالت ضریب صندوق توسعه ملی به صورت عدد ثابت  20و 30
درصد طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درنظر گرفته شده است و در سناریو دوم ضریب
صندوق توسعه ملی به صورت یک متغیر درونزا به صورت شناور تعریف میگردد.
𝑡𝑢 ) +

()31

𝑙𝑖𝑜𝑡𝑌

𝑙𝑖𝑜
𝑌𝑡−1

( 𝛾 ∅𝐹𝑡 = ∅𝐹𝑡−1 +

 -3-۶شرط تسویه بازار
در شرایط تسویه بازار باید عرضه کل و تقاضای کل با یکدیگر برابر باشند .برای این منظور،
تولید کل برابر با تولید بخش غیر نفتی به عالوه تولید نفتی میباشد.
𝑙𝑖𝑜𝑡𝑌 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡𝑛𝑜𝑖𝑙 +
()32
که تولید غیرنفتی کشور برابر با مجموعه تولید بخش خصوصی و عمومی کشور است:
𝐺𝑡𝑌 𝑌𝑡𝑛𝑜𝑖𝑙 = 𝑌𝑡𝑃 +
()33
سرمایهگذاری کل نیز برابر با مجموعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و عمومی میباشد:
𝑎𝑃𝑡𝐼 𝐼𝑡 = 𝐼𝑡𝐺 +
()34
𝑃𝑡𝑌 − 1)2

𝑃𝜙
𝑡𝜋(
2

𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡𝑐 +

()35
تعادل در اقتصاد زمانی ایجاد میگردد که بنگاهها و خانوار مسئله بهینهیابی را حل نموده
و با وجود دولت و بخش نفتی ،برآوردها صورت گرفته و تمام بازارها تسویه شوند .به
عبارت دیگر ،تعادل شامل دنبالهای از متغیرهای برونزا است که مجموعه معادالت حاصل
از بهینهیابی ،قید بودجه دولت و شرط تسویه بازار را به صورت یک مجموعه کامل تأمین
نماید .مجموعه معادالت مذکور در این پژوهش پس از مانا کردن متغیرهای مربوطه به
صورت سیستم معادالت غیرخطی ( (DSGEدر نرم افزار متلب 2در جعبه ابزار داینر3
استفاده شده است.
1

Net Debt
Matlab
3
Dynare
2
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 -۴برآوردها و تجزیه و تحلیل نتایج مدلها
 -۴-1مقداردهی پارامترهای مدل
برای برآورد پارامترای مدل از روش بیزین استفاده شده است .چگالی پیشین پارامترهای
پژوهش با چگالی پسین بر اساس الگوریتم متروپولیس-هستینگز 1برآورد شده است 2.در
این الگوریتم از پنج زنجیره موازی با حجم دویست هزار تکرار در سناریو اول و هشتصد
هزار تکرار در سناریو دوم برای بدست آوردن چگالی پسین پارامترها استفاده گردیده
است .در این پژوهش از دادههای چهار متغییر قابل مشاهده استفاده گردید .به همین
منظور از دادههای فصلی تعدیل شده تولید ناخالص داخلی ،تورم بر اساس شاخص بهای
مصرف کننده ،مخارج مصرفی دولت و درآمدهای نفتی در بازه زمانی  1383تا 1395
استفاده گردید .برخی از پارامترهای مدل شامل نرخها و درصدها ،بر اساس پژوهشهای
صورت گرفته ،از مقادیر کالیبره شده آنها به شرح جدول ذیل استفاده شده است.
جدول ( :)1پارامترهای کالیبره شده مدل
توضیحات

مقادیر کالیبره شده

منبع

پارامتر
𝜂

نرخ رشد اقتصادی

1.013

صیادی و همکاران ()1394

𝑑𝑛𝛼

درصدی از خالص بدهی بخش
خصوصی به صندوق

0/05

صیادی و همکاران ()1394

𝑓𝛼

سهم تسهیالت بخش خصوصی از
منابع صندوق

0.15

صیادی و همکاران ()1394

𝑦𝜆

ضریب اهمیت تولید در تابع واکنش
سیاست پولی

-2.3427

توکلیان ()1391

𝑚𝜓

عکس کشش تقاضای پول

0.4625

صیادی و بهرامی( )1394

𝑟

نرخ سود مانده ذخایر صندوق در هر
دوره

0.0137

صیادی و همکاران ()1394

𝑑𝑟

نرخ سود تسهیالت صندوق به بخش
خصوصی

0/15

صیادی و همکاران ()1394

منبع :یافتههای تحقیق

برای برآورد پارامترها ،ابتدا توزیع ،میانگین و انحراف معیار توابع پیشین که برای پارامترها
لحاظ شده ،تعیین میگردند .با لحاظ مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها

1

Metropolis–Hastings Algorithm
 2نمودارهای چگالی پارامترها به تفکیک سناریوها ،بر اساس خروجی نرم افزار محاسبه گردید .اما به منظور حفظ
انسجام مطالب ،آورده نشده است .در صورت درخواست خواننده ،در اختیار قرار خواهد گرفت.

14

می توان با روش بیزین به برآورد آنها پرداخت .توزیع ،میانگین و انحراف معیار و نتایج
برآورد پارامترها به روش بیزین در جدول زیر به تفکیک سناریوها آورده شده است.
جدول ( :)2برآورد پارامترهای مدل به روش بیزین

پارامتر

همه سناریوها

𝜇𝜌

𝐴𝜌

𝑃∅
𝜃
𝛽
𝑝𝑘𝛼

𝑝𝑔𝑘𝛼

𝑝𝑙𝛼

𝑔𝑘𝛼

𝑔𝑙𝛼

سناریو

سناریو

سناریو

(برنامه پنجم)

(برنامه ششم)

ضریب
شناور

توزیع

میانگین
پیشین
(انحراف معیار
پیشین)
0/79
()0/05

برآورد
(انحراف
معیار
پسین)
0/97
()0/02

برآورد
(انحراف
معیار
پسین)
0/96
()0/02

برآورد
(انحراف
معیار
پسین)
0/97
()0/01

بتا

0/9
()0/05

0/93
()0/02

0/93
()0/02

0/94
()0/02

گاما

3/15
()0/05
5/83
()0/05
0/98
()0/01
0/5
()0/02

3/15
()0/04
5/82
()0/04
0/97
()0/01
0/47
()0/02

3/14
()0/04
5/81
()0/04
0/97
()0/01
0/47
()0/01

3/14
()0/02
5/83
()0/02
0/97
()0/04
0/48
()0/009

بتا

0/1
()0/02

0/15
()0/02

0/14
()0/019

0/14
()0/004

بتا

0/4
()0/02

0/39
()0/02

0/39
()0/02

0/39
()0/008

بتا

0/65
()0/01

0/64
()0/008

0/64
()0/007

0/65
()0/005

بتا

0/35
()0/02

0/34
()0/008

0/349
()0/007

0/35
()0/005

توضیحات

ضریب خودرگرسیون
رشد پول در تابع
واکنش پولی
ضریب
خودرگرسیون تکانه
تکنولوژی
درجه چسبندگی
قیمت اسمی
کشش جانشینی بین
دورهای مصرف
نرخ ترجیحات زمانی
مصرف کننده
سهم سرمایه
خصوصی در تولید
کاالی خصوصی
سهم سرمایه دولتی
در تولید کاالی
خصوصی
سهم نیروی کار
خصوصی در تولید
کاالی خصوصی
سهم سرمایه دولتی
در تولید کاالی
عمومی
سهم نیروی کار
دولتی در تولید
کاالی عمومی

بتا

گاما
بتا
بتا
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𝜋𝜆

𝐺𝜌

𝑙𝜓
𝑙𝑖𝑜𝑦𝜌

γ
𝑃𝛿
𝐺𝛿
∅

𝐴𝜎
𝑙𝑖𝑜𝑌𝜎
𝐺𝜎
𝜈𝜎

ضریب اهمیت تورم
در تابع واکنش
سیاست پولی
ضریب
خودرگرسیون
مخارج دولت
عکس کشش عرضه
نیروی کار
ضریب
خودرگرسیون شوك
درآمدهای نفتی
ضریب اهمیت تولید
در تابع سهم صندوق
از درآمدهای نفتی
نرخ استهالك
سرمایه خصوصی
نرخ استهالك
سرمایه دولتی
پارامتر ناکارایی
سرمایهگذاری
دولتی
انحراف معیار تکانه
تکنولوژی
انحراف معیار تکانه
درآمد نفتی
انحراف معیار تکانه
مخارج دولتی
انحراف معیار تکانه
سیاست پولی

نرمال

-1/07
()0/05

-1/06
()0/04

-1/06
()0/044

-1/07
()0/02

بتا

0/8
()0/1

0/61
()0/06

0/61
()0/06

0/61
()0/04

گاما

0/42
()0/05
0/28
()0/1

0/45
()0/04
0/8
()0/04

0/45
()0/04
0/79
()0/04

0/46
()0/01
0/79
()0/06

بتا

0/2
()0/1

-

-

0/19
()0/03

بتا

0/02
()0/01
0/03
()0/01
40
()0/1

0/02
()0/008
0/02
()0/006
40
()0/08

0/02
()0/008
02/0
()0/006
40/01
()0/08

0/02
()0/003
0/03
()0/002
39/98
()0/06

0/01
(∞)
0/01
(∞)
0/01
(∞)
0/01
(∞)

4/2
()5/15
0/07
()0/007
0/13
()0/01
0/01
()0/004

4/2
()5/15
0/07
()0/008
0/13
()0/01
0/01
()0/004

3/24
()1.08
0/07
()0/01
0/13
()0/01
0/01
()0/002

بتا

بتا
نرمال

گامای
معکوس
گامای
معکوس
گامای
معکوس
گامای
معکوس

منبع :یافتههای تحقیق

به منظور بررسی درستی برآوردهای حاصل از روش بیزین از دو آزمون تشخیصی تک
متغیره بروکز و گلمن 1استفاده شده است .براساس این آزمون ،واریانس دروننمونهای و
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بیننمونهای پارامترهای مورد بررسی به یکدیگر نزدیک و همگرا شدهاند که نشان از صحت
برآوردهای صورت گرفته در همه سناریوهای مورد بررسی میباشد.1
 -۴-2بررسی توابع ضربه – واکنش درآمدهای نفتی
اعمال تکانه درآمدهای نفتی به اندازه یک انحراف معیار در همه سناریوها ،سبب اعمال
تاثیر مثبت در متغیرهای تولید کل ،تولید و نیروی کار بخش دولتی شده و بعد از حدود
 20دوره (فصل) با یک روند نزولی به سمت تعادل حرکت مینماید .همچنین اعمال این
تکانه سبب اعمال تاثیر منفی در متغیر نیروی کار بخش خصوصی شده ،که بعد از حدود
 30دوره (فصل) با یک روند صعودی به سمت تعادل حرکت نموده است .شایان ذکر است
نوسانات ایجاد شده در متغیرهای تولید و اشتغال دولتی در سناریو مربوط به ضریب شناور
سهم صندوق توسعه ملی ،بیشتر از سناریوی ضریب ثابت میباشد .همچنین میتوان بیان
نمود که درآمدهای نفتی باالتر سبب افزایش مخارج سرمایههای خصوصی و دولتی از
طریق افزایش تخصیص منابع صندوق میشود و این امر موجودی سرمایه خصوصی و
دولتی را از وضعیت باثبات اولیه به سطح باالتری منتقل مینماید و باعث افزایش تولید
بخش دولتی و در نتیجه تولید کل میگردد .به دلیل نقش گسترده دولت در اقتصاد ایران،
اعمال تکانه درآمدهای نفتی باعث افزایش موجودی سرمایه دولتی شده که این امر موجب
افزایش اشتغال در بخش دولتی و کاهش سهم اشتغال در بخش خصوصی میشود و تاثیر
این تکانه بعد از حدود  30دوره (فصل) تقریبا از بین میرود .به طور کلی نتایج پژوهش،
نشان میدهد که اعمال تکانه درآمدهای نفتی به متغیرهای مورد بررسی ،حداکثر پس از
 30دوره به حالت تعادل پایدار خود باز میگردند که نشان از پایداری مدل در همه
سناریوها میباشد.

(ب) سناریوی برنامه ششم توسعه

(الف) سناریوی برنامه پنجم توسعه

 1نمودارها به تفکیک سناریوها ،بر اساس خروجی نرم افزار محاسبه گردید .اما به منظور حفظ انسجام مطالب ،آورده
نشده است.
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(پ) سناریوی ضریب شناور

نمودار ( :)1توابع واکنش آنی تکانه درآمدهای نفتی در هر سه سناریو
منبع :یافتههای تحقیق

 -۵نتیجهگیری
بررسی تاثیر درآمدهای نفتی و مکانیزم اثرگذاری آن در متغیرهای کالن اقتصادی از
دغدغههای اساسی اقتصاد ایران میباشد .این پژوهش در تالش بود تا در کنار سایر
پژوهشهای صورت گرفته از زاویهای جدید در قالب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا
برای توصیف نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران در قالب دو سناریو ،به مسئله
بپردازد .ضریب صندوق توسعه ملی در سناریو اول در دو حالت بر اساس برنامه پنجم و
ششم توسعه و در سناریو دوم به صورت شناور تدوین گردید.
اعمال تکانه درآمدهای نفتی به اندازه یک انحراف معیار در همه سناریوها در ابتدا باعث
اعمال تاثیر مثبت در متغیرهای تولید کل ،تولید و نیروی کار بخش دولتی شده و همچنین
باعث تاثیر منفی در سهم متغیر نیروی کار بخش خصوصی میشود و سپس همه متغیرها
به سطح با ثبات قبلی خود حرکت مینمایند .درآمدهای نفتی باالتر باعث افزایش مخارج
سرمایههای دولتی شده و این امر موجودی سرمایه خصوصی و دولتی را از وضعیت باثبات
اولیه به سطح باالتری منتقل مینماید .با افزایش درآمدهای نفتی ،منابع تخصیص یافته
به صندوق نیز افزایش یافته و در نتیجه صندوق امکان تخصیص بیشتر منابع به بخشهای
دولتی و خصوصی را خواهد داشت و تولید بخش دولتی و سپس تولیدکل افزایش یافته
و با فاصله گرفتن از وضعیت باثبات اولیه در سطح باالتری قرار میگیرند .همچنین به
دلیل نقش موثر دولت در اقتصاد ایران ،اعمال تکانه درآمدهای نفتی باعث افزایش
موجودی سرمایه دولتی شده و این امر موجب افزایش اشتغال بخش دولتی و کاهش سهم
اشتغال بخش خصوصی میشود .در رابطه با کاهش سهم اشتغال بخش خصوصی میتوان
بدینگونه تفسیر نمود که این بخش بیشتر به سمت کاالهای سرمایهبر تمایل پیدا میکند.
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در بررسی رفتار متغیرهای تولید و اشتغال میتوان بیان نمود که نتایج سناریوهای تدوین
شده طبق برنامه پنجم و ششم توسعه به دلیل نزدیک بودن سهم ثابت صندوق از
درآمدهای نفتی رفتار تقریبا مشابهی در مقابل تکانه درآمدهای نفتی نشان دادهاند .ولی
سناریوی ضریب شناور به دلیل متغیر بودن سهم صندوق ،در بخش تولید و نیروی کار
بخش عمومی از نوسانات بیشتری برخوردار است که نشان میدهد در زمان رخداد تکانه
نفتی ،اعمال سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی میتواند اثرات تکانههای ایجاد شده
را تشدید نماید .کشور ایران عالوه بر مواجه با تکانههای ناشی از نوسان قیمت نفت در
سطح بازارهای جهانی ،به دلیل مواجه با تحریمهای بینالمللی ،با تکانههای ناشی از میزان
صادرات و در نهایت نوسان شدید درآمدهای نفتی نیز مواجه است .نتایج مدلسازیها
بیانگر آن است که هرگاه اقتصاد ایران با تکانههای درآمدهای نفتی مواجه گردد تخصیص
سهم ثابت صندوق از درآمدهای نفتی میتواند سیاستگذاری مناسبتری نسبت به ضریب
شناور باشد.
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