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 های بررسی اثر شوک
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 چکیده 

ها نقش حیاتی در تنظیم اثرات دهند، این صندوق هایی که عموما غالب سبد صادرات را محصوالت معدودی تشکیل میدر کشور 

جایی که ایران عمده درآمد حاصل از    کند. از آنهای قیمتی و نوسانات روی این محصوالت ایفا مینتیجه شوکتغییر درآمدها در  

تواند اثرات معناداری را در نرخ ارز بر جای  های قیمت نفت میشود، لذا تغییرات و شوکصادرات از طریق فروش نفت تامین می

در    شود نرخ ارز حقیقی به شدت افت کند و گذارد، چراکه رونق شدید قیمت نفت منابع ارزی بسیاری را سرازیر کرده و باعث می

تواند نوسانات نرخ ارز حقیقی را بسیار باال برده و قیمت ارزهای خارجی را با ضریب فزاینده باال ببرد، لذا  زمان شوک منفی قیمت می

تواند به عنوان یک تنظیم کننده برای نرخ ارز و مدیریت درآمد باشد. از این رو  هدف این مقاله بررسی  نقش صندوق توسعه ملی می

ها مورد استفاده در این پژوهش به صورت کنندگی صندوق توسعه ملی ایران و اثر آن بر نرخ حقیقی ارز بوده است. داده نقش ِتنظیم

گسترش یافته است، جهت بررسی اثر صندوق توسعه   VAR-Xآوری شده است از مدل روش  جمع  1399تا سال    1357فصلی از سال  

ی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد صندوق توسعه ملی ایران نتوانسته است  ملی بر متغیر نرخ ارز حقیقی از روش توزیع دام

 نقش خود را بر اساس فلسفه وجودی خود ایفا کند.  

 VAR-Xهلندی، شوک نفتی، روش صندوق توسعه ملی، نرخ ارز حقیقی، بیماری: های کلیدی واژه
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 مقدمه .1

شود باید مطالعه کند، تحقیق کند، ابعاد مشکل را در وهله اول بشناسد،  رو میمشکالتی که با آن روبهمسائل و    ای برای حل هر جامعه

ها و مشکالت به درآید، تا برای جایگاه خود را پیدا کند، توان مقابله و عزم خود را ببیند، و اقدامات را ارزیابی کند تا از مخمصه

بینی  های متمادی سازنده فرهنگ متعالی باشد. رشد، توسعه، جهانه مباهات و برای دورههای بعد مایراه و برای نسلآیندگان چراغ

گو  که علم نتواند پاسخگذارد. در جاییها اثر میانجامد و متعاقبا فرهنگ بر آنهمه و همه به نزول یا اعتالی سطح یک فرهنگ می

برابر مسائل  کمک می از علم که آند. حال آنکن باشد این فرهنگ است که به جامعه در  روی دیگر  که استفاده یا عدم استفاده 

 دموکراسی است، خود یک تعریف و بخشی از یک فرهنگ است. 

شود  شود، زیرا وفور منابع ارز در یک دوره رونق سبب میهای صادرکننده نفت تقویت میبا افزایش قیمت نفت، نرخ ارز در کشور 

ریزی شده، ارز بیشتری عاید دولت گردد. از جایی که هنوز جایگزین مناسبی برای نفت در جهان وجود گذاری برنامهسرمایهمازاد بر 

های صادرکننده منجر  مدت به افزایش درآمد کشور کشش است، افزایش قیمت به خصوص در کوتاهندارد و بنابراین تقاضای نفت کم

(، آمده است. اگر قیمت نفت کاهش یابد و عکس این مکانیسم رخ دهد، به واسطه  2۰1۰) 3ریموند  شود. این ادعا با تکیه بر مقالهمی

تواند با مشکالتی چون افزایش نرخ ارز خارجی، کسری  هایی که بر اساس افزایش قیمت نفت اجرایی شده است، اقتصاد میبرنامه

آیند که کشور،  های ثروت ملی به این منظور روی کار میی یا صندوق های ذخیره ارزرو شود. اصوالً صندوق بودجه دولت و تورم روبه 

کارکرد اصلی   ها مقابله کند. رفته در دوره رونق را که عموماً از محل منابع طبیعی بدست آمده ذخیره و با بحرانمنابع مازاد فروش

های  های مولد، به نسلگذاری در بخشیق سرمایه ها را از طرها در کنار کنترل نوسانات درآمد ارزی آن است که درآمداین صندوق 

 آینده انتقال دهد. 

از مدت کوتاهی از انحالل حساب ذخیره ارزی در سال   بوجود آمد. این صندوق با هدف    13۸7صندوق توسعه ملی در ایران بعد 

های آینده  گار و نیز حفظ سهم نسلهای ماند تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و تبدیل آن به ثروت 

  3۰شود در حدود میانگین  از منابع نفت تشکیل شده است. منابع صندوق طبق مصوبه هیات امناء که در بودجه هر سال درج می

د  المللی، سود صندوق و سودرصد از صادرات میعانات و مشتقات نفتی، منابع قابل تحصیل از بازار پول بین  2۰درصد صادرات نفت،  

مرکزی است. مصارف صندوق نیز شامل اعطای تسهیالت به بخش خصوصی در داخل  موجودی حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک

بخش مناقصهو  در  که  میخصوصی  برنده  خارجی  به  های  تسهیالت  ایرانی،  کاالی  واردکننده  طرف  به  تسهیالت  اعطای  شوند، 

 ی است.اساسقانون ۸۰گذار خارجی با رعایت اصل سرمایه

 های ثروتعملکرد بیماری هلندی و ارتباط آن با صندوق مبانی نظری در خصوص  .2

شود، است. بدین شکل  خام مینقطه آغاز بیماری هلندی همیشه مربوط به افزایش قیمت یک ماده خاص که معموالً مربوط به مواد

چنین نیاز زیادی به بازاریابی  با تکنولوژی باال دارد و هم  گذاری در صنایعکه تولید یا استخراج مواد خام کمترین احتیاج به سرمایه 

شود، حال با نگاه به شرایطی که قیمت  ها به راحتی نسبت به تولیدات دیگر در جهان منعقد میبرای فروش ندارد، بنابراین قرارداد

تر با درآمد  شوند چون کار راحتسرازیر میکار و سرمایه به سمت این بخش  ها و نیرویرود ناخودآگاه بخشاین منبع بسیار باال می
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نماید. با این افزایش قیمت، ارزش پول ملی در سناریوی اول زیاد  تر میپذیربسیار باال این بخش را نسبت به هر بخش دیگری توجیه

های  ی مثبت بستانکاری شود یا تراز تجارارزی به کشور وارد میخواهد شد. چراکه در پی صادرات این منبع گران خیل عظیم منابع  

رو می شویم. به دلیل بهبود شرایط در دهد، پس در نتیجه با افزایش ارزش پول ملی روبه های داخلی در خارج را افزایش میحساب 

های باالتری پیشنهاد  یابد چرا که دولت به شاغالن در بخش منابعی دستمزد ها افزایش میبخش اقتصادی سطح عمومی دستمزد 

کار خود را حفظ  وهای دیگر اگر کسبشود و بخشهای دیگر و ورود به بخش منابعی میباعث استعفای کارگران از بخش کند کهمی

ها به این موضوع باید اشاره کرد که مهاجرت کارگران دهند. بعد از سناریو افزایش دستمزدها را افزایش میکنند به ناچار دستمزدمی

ها نسبت به بقیه صنایع مشابه خارجی در موضع ضعف قرار گیرد و از طرفی خش تجارتی سایر کاالشود ببه بخش منابعی باعث می

 آورد.  قابل جبرانی به بخش تجارتی وارد میپذیری غیرها کاهش رقابتها در پی افزایش سطح دستمزدافزایش قیمت کاال

خصوصی اقدام به عرضه ها و بخشها و ظهور تورم اولیه دولتنمود اولین اثر در این موقع آن است که به دلیل افزایش قیمت کاال

شود که خود باعث تضعیف بیشتر بخش  مدت بخش عمده آن از طریق واردات تامین میکنند که در کوتاهها در داخل میبیشتر کاال

د چراکه امکان واردات کاالهایی  شوننسبی میهای غیر تجارتی در داخل دچار افزایش قیمتتجارتی داخل است اما در این بین کاال

کند. با  جاست که وزن اساسی تورم بیشتر روی کاالهای غیرقابل تجارت در داخل نمود پیدا میمانند مسکن ممکن نیست و در این

ول های تجاری قدرت پ پذیری عمومی کشور در بازار جهانی و خروج ارز به منظور واردات کاالها و کاهش رقابتافزایش سطح قیمت

 یابد. بار کاهش میملی این

شود اما فاجعه زمانی در  جای کار سنتز ابتدایی بیماری هلندی طی شده و اتفاق محسوسی متوجه عموم مردم جامعه نمیتا به این

دهد که کاهش قیمت در بخش منابعی که در نقطه شروع، صادرات و تولیدات کشور را به سمت خود کشیده بیماری هلندی رخ می

کنند و در سیکل تجاری با افت  ها هرگز تا ابد رشد نمیها و کاالجایی که با تکیه بر اصول تحلیل تکنیکال داراییرخ دهد. از آن   بود

شوند،  اتفاقا کاهش قیمت در بخش صادرات منابعی بسیار رو میقیمت با شیب کمتر یا بیشتر بعد از یک مدت با افزایش قیمت روبه

یابد و کلید تورم ساختاری، شده به شدت کاهش میا عمده ارز وارداتی که از طریق بخش منابعی وارد میمحتمل است. در اینج

که دست به چاپ اسکناس زده و سطح اشتغال را از طریق  گذارد اول آنروی دولت نمیراه بیشتر پیش  2کسری فاجعه بار بودجه  

بنیان در بخش  تورم بیشتر و آغاز خروج از بازار تولیدات کاالهای دانشبه سمت راست به بهای پذیرش   LM دهی منحنیحرکت 

 های دولت کند. تجارتی رقم بزند یا شروع به فروش دارایی

حل دیگری نیز وجود دارد که دولت از مردم قرض بگیرد که از طریق چاپ اوراق قرضه مشارکتی ممکن است که این عمل با به  راه

کند. البته الزم به ذکر است که این در سررسید اوراق با درصدی فزاینده سناریوی چاپ پول را تکرار می  بودجهتعویق انداختن کسری 

جا نمود مکانیسم بیماری هلندی نمایان  . به هرحال این4سازی متفاوت استقرضه با فروش اوراق به منظور سترون نوع فروش اوراق 

از طریق نوسانات شدید نرخ اثر خود را  گذارد. علت اصلی پدید آمدن بیماری هلندی  ها برجای میارز خارجی و تورم کاالشده و 

ملی در وهله دوم در پی  پولتجاری، کاهش ارزشآورده بوده که نتیجه آن کاهش رقابتها به بخش منابعی با سود بادمهاجرت نیرو

افت   منابع  قیمت در بخشیک  ریشهصادرات  تورمی  برجای میخام،  بیماری  گذارای  تورمی  است که مکانیسم  زمانی  د. خطرناک 

گذار خارجی درخواست دریافت بازده به ارز خارجی کرده که  تورم سرمایهجا به دلیل افزایش زیاد نرخیابد در اینمی  هلندی ادامه

 
اوراق . سیاست عقیم 4 انتشار  پی  در  را  نقدینگی  تورم،  برای کنترل  نقدینگی  انقباض  منظور  به  دولت  است که  آن  می سازی  قفل  را  آن  از سطح جامعه جمع کرده سپس  و  قرضه  به  کند  دوباره 

 کند. نقدینگی وارد نمی جریان 
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اوم ارزش پول ملی از خیر برد و شاید خریدار خارجی به دلیل کاهش مدمحدودیت منابع ارزی ریسک سرمایه گذار خارجی را باال می

تری هم برای عرضه دارد حتی به بهای ارزان بگذرد و بدتر شدن  پذیری کیفیت پایینخرید کاالی داخلی که بعد از کاهش رقابت

 حساب سرمایه و تسویه نشدن آن با تراز تجاری را در پی خواهد داشت.

از این توضیح درباره مکانیسم بیماری هلندی حاال برای ک از صادراتشان به کاالبعد  های خاصی مربوط  شورهایی که سهم زیادی 

شود. ثابت شده صندوق توسعه ملی  شود نیاز به یک کاهنده که در جهت عکس بتواند اثرات بیماری هلندی را بشکند محرز میمی

این ادعا بر پایه اظهاراتی است   تواند درمانی برای بیماری هلندی باشد. های ارز میخکوب میبه خصوص در دوره کوتاه و در سیاست

ست عمل  یباکارکرد نشتی و تزریقی صندوق که براساس اصول مدیریت ثروت می (، اقتباس شده است.2۰17)5که از مقاله کولیبالی

ندوق  آید صگونه است که در زمانی که مقدار زیادی سود، ناشی از افزایش قیمت کاالی خام داخلی به صورت ارزی عاید میکند بدین

شود اثر  شود در نتیجه در وهله اول باعث میها را جذب و مانع از افزایش زیاد قدرت پول ملی و افزایش زیاد دستمزد عمومی میآن 

پذیری بخش تجارتی کمتر کاهش یابد و در زمانی که افت شدید قیمت منابع طبیعی یا حتی موانعی از طریق تحریم کاهش رقابت

ملی و جبران کسری بودجه از طریق انتشار اسکناس کند و در  با تزریق منابع ارزی مانع از سقوط ارزش پولفروش ماده خام رخ داد 

محصولی مستقیم از وابستگی به درآمد صادرات منبع تکهای خارجی به صورت مستقیم یا غیرگذاری در بخشمجموع بتواند با سرمایه

 بکاهد. 

های  در جهان اثرات بوجود آمده از بیماری هلندی را تعدیل کنند مخصوصا به شکل سیاستهای ثروت ملی  رود که صندوق انتظار می

های مثبت و منفی که از طریق جذب و تزریق منابع در جهت عکس شوک قیمت این وظیفه را به های شوکمیخکوب ارز در زمان 

کنندگی بر نرخ ارز حقیقی مطابق با  توانسته اثر تنظیم انجام می رسانند. بنابراین بررسی شده است که آیا صندوق توسعه ملی ایران  

 اش داشته باشد یا خیر؟  وظیفه 

 هاساختار صندوق ثروت دیگر کشور  1-2
های ثروت ملی افزایش یابد، در یک بازه زمانی مشخص در صورتی که شفافیت صندوق آمده،    2۰۰۸در سال    7و لل   6در مطالعات کوتر

ساله    1۰های مالی خواهد داشت. طی مطالعات  ها اثرات مثبتی بر بازارشده توسط آنمعامالت( معامالت انجام)دو روز پیش و پس از  

به لحاظ رشد سرمایه،   2۰۰5در سال    9و گرنس  ۸اخیر کارنر  نروژ  بهترین عملکرد مربوط به صندوق ثروت ملی  مشخص شد که 

 شفافیت و فعالیت است. 

: صندوق ثروت ملی نروژ تعهد اخالقی را برای خود ایجاد کرده است که این صندوق حق ندارد در امور نظامی و تسلیحات  نروژ .1

نماید. همچنین در بخشنظامی سرمایه به محیطگذاری  و آسیب  به گرمایش زمین  تواند  شود نمیزیست میهایی که منجر 

گذاری را در به اقتصاد داخلی تنها مجاز است چهار درصد از سود سرمایه  گرگذاری نماید. این صندوق در نقش یاریسرمایه

کند. صندوق نروژ دارای شاخصی  اقتصاد تزریق نموده و نه درآمد نفت را همچنین هر سه ماه یکبار گزارش جامعی منتشر می

جهانی،    – ژی و صندوق دولتی  نرو  –دهد. این صندوق از دو بخش صندوق دولتی  است که دورنمای آن را به روشنی نشان می

گذاری گردد. اوراق قرضه  ها و منابع باید بدین شرح و ترتیب سرمایهنروژی ورودی درآمد  -است. در صندوق دولتیتشکیل شده
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درصد این درآمد    6۰سوئد باشد. و    و درصد آن در دانمارک، فنالند    15درصد آن باید در نروژ و    ۸5درصد که    4۰با درآمد ثابت  

جوار باشد. در صندوق دولتی  درصد در نروژ و الباقی در همان سه کشور هم  15به سهام اختصاص یابد که ترکیب آن باید    باید 

درصد    6۰درصد در آسیا    5ترکیب اوراق باید   درصد سهام باشد.   4۰درصد اوراق قرضه با درآمد ثابت و  6۰جهانی باید شامل   –

درصد آمریکاست )وزارت    35درصد اروپا و  5۰درصد آسیا و  15الی که ترکیب سهام درصد در آمریکا باشد در ح 35در اروپا و 

 بودجه کشور از مالیات تامین شده و حضور درآمد نفت در بودجه ممنوع است. در ضمن  10دارایی نروژ(

شت از این صندوق بردا  2۰۰7صندوق روسیه وظیفه ایجاد تعادل در تراز بودجه را داشت اما در سال    2۰۰4: در سال  روسیه  .2

برای جبران کسری محدود شد و اهداف مشخص برای آن درنظر گرفته شد که بزرگترین آن کاهش وابستگی روسیه به نفت و 

 گاز بود.  

دهد و بخش دوم مربوط : نظام مالیه سنگاپور دارای ارکان چهارگانه بدین شرح است که بخش اول بودجه را تشکیل میسنگاپور .3

شود و  های دو رکن ابتدایی تامین میآتیه بازنشستگی است، بخش سوم صندوق توسعه ملی است که از مازاد درآمدبه تامین  

 11های بسیار متعدد اعطایی است. سنگاپور دارای دو صندوق ثروت ملی است اولی با نام تماسک هلدینگرکن چهارم صندوق 

  41اش را در سنگاپور  درصد دارایی  3۰دولتی است این صندوق  درصد سهام آن  1۰۰شود که  که مانند یک شرکت اداره می

های  با هدف حضور در بازار 12GICکند. دومین صندوق گذاری میدرصد را در آسیا و مابقی را در آمریکا، اروپا و افریقا سرمایه

درصد آن به    27ا بوده و  گذاری در آمریکا و اروپ درصد سرمایه  71مالی جهان تاسیس شده است. پرتفوی این صندوق شامل  

 شود.  قاره آسیا منتج می

تاسیس شد و تعهدات خود    2۰۰5های بانک مرکزی در جوالی  گذاری کره جنوبی پس از مخالفتشرکت سرمایه  کره جنوبی:  .4

ت سرمایه مالی و دستیابی به نرخ باالی بازگش  یهای مالی در وهله دوم ارتقابخشهای متخصص در بازار را بر پایه تربیت نیرو 

شود منظور از این عملکرد انتقال سریع  بیان کرد. قسمت عمده مدیریت این نهاد توسط مشاوران و مدیران خارجی کنترل می

تمایل این صندوق بیشتر مبتنی بر مدل  آمده است  KICدانش مدیریتی به این نهاد بوده است. همانطور که در گزارش ساالنه 

  .13بر عهده مدیران داخلی است  FDIگذاری غیرمستقیم بر عهده مدیران خارجی و  کرد سرمایهپرتفوی خارجی بوده، عموما عمل

مجموع ذخایر ارزی چین که ناشی از تجارت خارجی بسیار قدرتمند این کشور است بیش از کل ذخایر ارزی خاورمیانه    چین: .5

گذاری  شود. سرمایهیک نهاد دولتی محسوب می  تاسیس شد که  14گذاری چین شرکت سرمایه  2۰۰7و شمال آفریقا است. در سال  

های بزرگ مالی برای گیرد. شرکت هوجین نقش کنترلی دولت در نهادصورت می  15داخلی این صندوق توسط شرکت هوجین 

 های متعلق به دولت را برعهده دارد.  ارتقاء ارزش دارایی

گذاری به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد و انتقال ثروت  توان نخستین صندوق سرمایهگذاری کویت را می: صندوق سرمایهکویت .6

بخش این صندوق درگذر  حاضر یکی از ارکان مهم اقتصاد کویت است. پس از حمله عراق و نقش نجاتها یادکرد. درحالنسلبین

گذاری در بخش پرریسک قرضه ثابت خود را ملزم به سرمایه گذاری در اوراق ز سرمایه گیران به غیر ااز بحران مشخص شد، تصمیم

 
10. The Royal Norwegian Ministry of Finance 
11. Temasek Holding 
12. Government of Singapore Investment Corporation 
13. KIC, anuual report, 200 
14. China Investment Corporation 
15. Huijin 
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 17FGF ( و صندوق نسل آینده است16GRFو نوظهور کرد. امروزه صندوق توسعه ملی کویت مشتق از صندوق ذخیره عمومی )

های  شود از صندوق نسلمیاست. طبق قانون ن GRFدرصد صندوق 5۰دارایی آن  تاسیس شد و  1976در سال  FGF است. 

 ها و مخارج است.  در واقع خزانه اصلی دولت است که محل دریافت و انباشت تمام درآمد   GRFآینده برداشت کرد. صندوق 

) ایالت آالسکا(: ایالت آالسکا برای مسئوالن آمریکا از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا به اندازه ذغال سنگ و نفت و  آمریکا .7

های علمی مرتب کوشیده شده وابستگی به منابع طبیعی در  برداری ب و گردشگری نیز در آن رونق دارد، بنابراین با بهرهگاز، چو

این بخش کاهش یابد. شعار صندوق ایالت آالسکا مبتنی بر آن است که فروش نفت یک درآمد نیست بلکه نقد کردن ثروت 

درصد  5عنوان یک صندوق دایمی معرفی شد. و هدف این صندوق  به   18PECAهای نفتی  گذاری است. به منظور مدیریت سرمایه 

درصد  15قرضه ثابت،  درصد در اوراق 22درصد در سهام،  53گذاری آن  مدت اعالم شد. الگوی سرمایهبازگشت سرمایه در بلند

و  گذاریسرمایه )پرخطر(  آلترناتیو  امالک1۰های  در  است. کال  درصد  سرمایه  64ومستغالت  امریکا  گذاریدرصد  در خاک  ها 

های محقق شده را  توان فقط درآمددرصد از کل دارایی صندوق مربوط به نسل آتی است. طبق قانون می55پذیرد، و  صورت می

 المللی پول شفافیت این صندوق بسیار باالست.خرج کرد. و طبق گزارشات صندوق بین

 مروری بر کارهای انجام شده  .3

 مطالعات خارجی   1-3

های ثروت« نشان داده است که اثرات های صندوق گذاریمدت سرمایهبلند  اثراتای با عنوان »در مقاله  ،)2۰19(و همکاران    19سو

کننده در برابر سرمایه انجام  های دریافتهای ثروت ملی بسیار وابسته به درجه حفاظتی است که کشور های صندوق گذاریسرمایه

 دهند.  می

های  شوند. متصرح این است که صندوق های سرمایه داخلی میبخشی به بازار تهای ثروت ملی چگونه باعث ثباق بررسی شده که  صندو

آورد که در  چنین نتیجه دیگری بدست میشود. هماند و در خارج این اثر بسیار ضعیف میبخشهای داخلی ثباتثروت ملی در بازار

رود اما در زمان بحران این های ثروت باال میگذاری صندوق های هدف با سرمایهت ای که بحران وجود ندارد خطر سقوط شرکدوره

 کند.  ها کمک میشود یعنی به کاهش ریسک شرکتاثر کامال برعکس می

های صادرکننده نفت در تعدیل نوسانات نرخ ارز ای به اسم »آیا صندوق ثروت ملی در کشوربا مقاله  (، 2۰1۷و همکاران ) 2۰ریموند

دهند، توضیحی قطعی درباره این مقاله  تغییر می  21زمانی که در اواسط جستجو آن را به توزیع دامییبا اهمیت است؟« با روش سر

دهد  می  کننده این منبع نشانخام صادراتی کشور صادروار قیمت در منابعهلندی بعد از یک افزایش شوک و نحوه بوجود آمدن بیماری 

می نشان  پایگاه  این  از  شوکو  که  میدهد  وجود  به  چگونه  ارزی  همهای  آمده آید،  تحقیق  این  در  سیاست  چنین  که  های  است 

ارز توسط صندوق ثروت ملی برای سیاستتنظیم ارز بهتر عمل میکنندگی نرخ  اقتصادهای میخکوب  سنجی  کند. حتی در روش 

چنین رابطه اقتصادسنجی خود را به دلیل  کنند. همها نیز تعریف میهای کشورریموند عرض از مبدایی را برای الزامات و ایدئولوژی

 برد. های مهم به صورت توزیع دامی پیش میسری از دادهکناقص بودن ی

 
16. General Reserve Fund 
17. Future Generation Fund 
18. Alaska Permanent Fund Corporation 

19. Xu 
20. Raymond 

21. Dummy Variable 
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در این مقاله نشان    .شود« استضرورت وجود صندوق چه زمان احساس می»ای با عنوان  در مقاله  (،2۰1۷)  23مولن و ور  22کارپنتر   

تاسیس صندوق ثروت ملی  ها اقدام به  شود که بعضی کشورهای سیاسی چگونه باعث میداده شده است اقتصاد داخلی و شاخص

 گیرند! نمایند و برخی دیگر این تصمیم را نمی

گذاری، عوامل موثر و مورد مطالعه در  شود که وجود سود در فروش منابع طبیعی، ساختار دولت و توانایی سرمایهنشان داده می

انداز ملی ربطی ندارند. اما در ادامه مطلب  های مشابه به اندازه و حجم پستصمیم به تاسیس صندوق است. در نگاه اول این فاکتور

صندوق ثروت ملی در    هایی کهکند. ما به چند مورد از کشور ای را نمایان میارتباط بین این متغیر و مصرف کاالهای عمومی رابطه

اند.  م به این مورد نکردههایی که اقدادهیم بین آنمی  ای انجامکنیم و مقایسهاند اشاره میتاسیس کرده  2۰۰۸تا    199۸های  سال

های داخلی  گذاریهایی بسیار مفید واقع شده است که در پیدا کردن سرمایهدسته از کشور ها برای آننتایج نشان داد این صندوق 

ی  هاهای اجتماعی. هزینههای ثروت بسیار متفاوتند چه از نظر مدیریت، ساختار، موقعیت و خصیصه اند. صندوق مناسب مشکل داشته

دهد. از طرفی شاخص دیگر  های عمومی مانند آموزش و سالمت احتمال تاسیس صندوق ثروت را در آینده کاهش میبیشتر در کاال

های ورودی داخلی و خارجی است. به طوری که هرچه تراز تجاری یک کشور باال باشد احتمال تشکیل ایجاد یک تعادل بین سرمایه

 حساب سرمایه مثبت باشد کمتر احتمال دارد که نیاز به تاسیس صندوق احساس شود.رود و هرچه صندوق ثروت باال می

های توسعه ملی«که برای نشان دادن نحوه  گیری صندوق فهم فرآیند تصمیمای با عنوان »مقاله  در(،  2۰1۷و همکاران )  24گنبو

اند، صورت گرفته. های اخیر بسیار رایج شدهدر سالمرزی که  های برونهایشان در بخشگذاریها درباره سرمایهگیری صندوق تصمیم

؟، تصمیم به داشتن حجم زیاد از یک  گذاری کنیم یا در داخلها بوده که آیا باید در خارج سرمایهپژوهش به دنبال پاسخ به این سوال

از صن این مطالعات درباره یکی  با حجم کم؟.  انواع سهام  از  یا داشتن سبد متنوع  نام دوق سهم درست است  به  های بزرگ جهان 

 است. صورت گرفته  2۰1۰تا    199۰های مربوط به کشور سنگاپور است که مابین سال 25تماسک

گیری باال را مدنظر قرارداده و شواهد محرزی راجع به آن فراهم آورده اند که با افزایش حجم ذخایر  گانه تصمیمسطوح سه محققین  

گذاری در حجم وسیع برای یافته است و نمایان شد که بیشتر، تمایل به سرمایهماسک افزایش مرزی تهای برونگذاری ارزی سرمایه

 چند شرکت معدود وجود دارد. 

های نفتی« آورده است ها را در نوسانات به حال خود بگذارید: اساس مدیریت سرمایهای با عنوان »صندوق در مقاله (2۰1۷(  26ویل

های نفتی را مدیریت کنیم؟ مقاالت متعددی در جهت تایید و رد  که مسئله پاسخ به این سوال است: چگونه باید نوسانات درآمد

که منابع در داخل صرف شود یا نگهداری آن به منظور پخش ریسک در خارج باشد.  این منابع وجود دارد. این  یکدیگر درباره مدیریت

های تصادفی بین این  گذاری پویا ترکیب کرده و مدل با دادهانداز احتیاطی را با مدل سرمایههای پسنویسنده تالش کرده که مدل

توسعه، صندوق توسعه آن باید کامال شناور تاسیس  یافته باشد چه درحالور چه توسعه داده است که یک کش  دو روش ارائه کند. نشان

شود اما در زمان شوک منفی قیمت نفت هرگز نباید مانده این صندوق خالی شود یا از تمام کردن ذخیره آن باید خودداری به عمل  

ای آن باید نرخ بهره و نرخ مصرف منابع صندوق تغییر کند.  پیوندد. به جکه مشخص نیست تغییر روند چه زمان به وقوع میآید. چرا

( مصرف متعادل و با آهنگ یکسان برای چند نسل مورد 1برای اجرای این روش یک پانل چهاربخشی ارائه شده که موارد شامل، )

 
22. carpantier 

23. Vermeulen. 

24. Ganbo 
25. Temasek 

26. Wills 
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آن را مستقل ساخت    ( خیلی سریع یک صندوق نوسانی شناور تاسیس شود و سپس کامال آن را رها کرده و مدیریت2هدف باشد. )

گذاری ( بخشی از درآمد را در یک بخش داخلی سرمایه4گذاری و دست آخر مصرف باشد )( هدف ابتدا تامین مالی سپس سرمایه3)

 کرد و فورا آن را واگذار کرده و رها کرد، است.  

-سرمایه و تاثیر آن در تجارت با مدل ایتونالملل« انباشت  ای با عنوان »انباشت سرمایه و تجارت بیندر مقاله  (،  2۰1۷)  2۷آلوارز 

جهانی مورد  ها در حجم تراکنش و میزان تجارت و ثبات تجارتبندی اثر تغییر تعرفهشود و با ایجاد تعادل و دورهتعریف می  2۸ورتامک

ها در تجارت جهانی طراحی همدت در پی حذف تعرفمدت و بلنداست و مدلی برای واسنجیدن و ارزیابی عواید کوتاهمطالعه قرار گرفته

بستگی حجم سرمایه و عایدی آن از سهم تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته  کننده درباره همچنین عوامل تعییناست. همشده

بخشی به سطح  دهد ثباتای بین اقتصاد دستوری و هنجاری با ارائه یک مدل آنالوگ ایستا تعریف شده که نشان میاست. مقایسه

 کننده است.  تر است یا سطح عواید کمی تعیینه در یک پله مهمرفا

شود که با افزایش انباشت  دسته نتایج دست یافته میبه نظر گردآورنده این مقاله از این جهت اهمیت دارد که در حین مطالعه به آن 

جهانی داشته و از الگوی تجارت آزاد جاری به احتمال زیاد کشور تمایل به ترکیب شدن در تجارتسرمایه و بزرگتر شدن حساب

ها توانایی و  ها و موانع تجارت عمل کرده و بدین ترتیب صندوق ثروت در این کشور کند. بنابراین در جهت کاهش تعرفهحمایت می

دودی رابطه شود. بنابراین تا ح مرزی خواهد داشت و الگوی ریسک به خارج از کشور منتقل میگذاری برونتمایل بیشتری به سرمایه

 شود.گذاری در خارج مشخص میهای ثروت ملی به سرمایههای صندوق گیریها و تصمیمبین کاهش تعرفه

المللی پول تنظیم شده  ای با عنوان »صندوق ثروت ملی بر پایه کاال« که برای صندوق بیندر مقاله  (، 2۰13و همکاران ) 29الحسن 

کند که عملکرد صندوق چگونه بر ثبات قیمت  است نقش صندوق ثروت ملی را به صورت شاخص کاالیی بررسی کرده و بیان می

آوری شده و روش آن بر پایه  ج از مدارک حسابداری به طور سالیانه جمعها بر اساس استخراگذارد. در این مقاله دادهها تاثیر میکاال

ها و بدهی چه مفهومی دارد و چه عملکردی حساب ستون دارایی دهد که بزرگ و کوچک بودن زیرطرفه، تحلیل ارائه میحسابداری دو

 دهد. را نشان می

کنندگی و  ها در تنظیمپارادایم« ضمن تاکید بر نقش کلیه صندوق  ای با عنوان »یک تغییر دردر مقاله (، 2۰11و همکاران )  3۰کانزل 

ها که ناشی از تغییرات گذاریهای داخلی و نحوه تغییر سیاستهای ثروت ملی را از بحران پذیری صندوق اصالح بازار در پژوهشی تاثیر

ها بنا به تغییراتی که در نقش آن ایجاد سازی بازارگذاری صندوق در متعادلکند و اشاره آن به قدرت تاثیراجتماعی است را بیان می

چنین اعتقاد بر  شود، است. این مقاله به روش بنیادی با تکیه بر فرضیه و مدلسازی بر مبنای اقتصاد کالن تنظیم شده است. هممی

 کاهد. این است تغییر رویه تخصیصات صندوق در بلندمدت از کارایی صندوق می

دهد. و  های بورس را مورد بررسی قرار میهای ثروت ملی در بازارطی تحقیقی افزایش حضور صندوق (،  112۰(  32و تائو   31هایکو

 دهند. ها چه به روش تکنیکال مالی و چه به روش نظری ارائه میگذاری این صندوق های مالی به سرمایهارزیابی از واکنش بازار

 
27. Alvarez 
28. EATON-KORTUM 

29. Al hassan 

30. kunzel 
31. Heiko 

32. tao 
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مبنای آزمایش بوده و اثرات منفی از جمله ورود ناگهانی با حجم خرید باال و    2۰۰9تا    199۰های  مشاهده بین سال  165ها از  داده

نرخ در  شرکتتغییر  سهام  عملکرد  واقعی  نمایش  عدم  و  سردرگمی  باعث  نتیجه  در  که  آنی  خروج  و  آسیبها  برخی  و  های  ها 

ای در این جستجو مبنی بر این  کنندهرک قانعدهد. اما دسته آخر شواهد و مدامدت را نشان میها در کوتاهگذاری این صندوق سرمایه

 دهد. می کنندگی ندارند به دستثباتهای مالی اثر بیهای ثروت ملی در بازارکه حضور صندوق 

)  33مالدر همکاران  نحوه  (، 2۰۰9و  و  صندوق  تاسیس  نحوه  ملی«  ثروت  صندوق  راه  نقشه  و  »سیاست  عنوان  تحت  مقاله   این 

را به دست میسازی قوانین و سیاستجاری  برای کشور های آتی صندوق  پژوهشی مفید  از قبل  دهد. ضمنا بسیار  هایی است که 

هایی بر  چنین پیشنهادو روش خود را بازتعریف کنند. همها وجود داشته تا نحوه عملکرد خود را مرور کرده  صندوق ثروت ملی در آن

نگری برای عملکرد سازی و کلیکند. و تالشی است در جهت تئوری ها ارائه میاساس روش اقتصاد کالن برای مدیریت منابع صندوق 

برای مثال حل مسئلهصندوق  ریاضی و نموداری مطرح میهای ثروت ملی.  را به روش  تعادل  ای  داراییکند که  ها و  پرتویی بین 

 های صندوق باشد. بدهی

 مطالعات داخلی  2-3

های  سنجی پویای صندوق توسعه ملی و اثر آن بر متغیرای درباره اصالح مدل کالندر مقاله  (، 139۷جعفری و همکاران ) دانش

های نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد،  اند که، مدیریت درآمداقتصادی مانند نرخ ارز و تورم توضیح داده

ل توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این  های در حاهای کلیدی اقتصاد کشورهمواره یکی از چالش

های مربوط بوده  سازیهای مجزا و شبیه سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانهتحقیق، ارائه یک الگوی کالن 

 تصاد کالن پرداخته است.های اقهای صندوق توسعه ملی و تاثیر آن بر متغیراست که در آن به ارزیابی پویایی

های مختلف اقتصادی را در یک تحلیل ای اثر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخشدر مطالعه  (، 139۷نوفرستی و عبدالهی )

کنند. در این مطالعه، سعی شده با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری که تا حد امکان  سنجی کالن ارزیابی میاقتصاد

بخشی مورد ارزیابی قتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین واقعیت ا

این مطالعه دارای   الگوی تدوین شده در  ارتباطی و    2۸جفت معادله رفتاری،    45قرار گیرد.  اتحادی است که    ۸۸معادله  معادله 

سازی اند. شبیهبرآورد شده  1393تا    13۸۸های  و طی سال  9افزار ایویوز  و با استفاده از نرم  34ARDLمعادالت رفتاری به کمک روش  

های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن های درونزای الگو، به تایید شاخصمتغیر

های مختلف اقتصادی، نتایج  بی بیان کند، با توجه به در نظر گرفتن سناریواست که الگو توانسته ساز و کار اقتصاد ایران را به خو

درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی بین    ۸۰دهد که وقتی  نشان می  1393تا    139۰های  سازی در محدوده سالشبیه 

درصد از منابع صندوق    29گیرد و میگذاری صورت ها از کل سرمایهگذاری در آن بخشهای اقتصادی به تناسب سهم سرمایهبخش

 کند. یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد میبه صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می

چالش ای با »عنوان نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران« آورده است که  در مقاله  ، (1396)زاده  حسین

ریزی بر مبنای  پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجهگذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکانروی سیاست  جدی پیش 

به این مقصود، در    .زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل استدرآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون

 
33. mulder 

34. Autoregressive Distributed Lag Model 
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عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در هاین مقاله، نقش صندوق توسعه ملی ب

در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای  اند. کرده بررسی 35DSGEبا استفاده از روش   136۸-1395دوره زمانی 

کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت  صندوق توسعه ملی واریز نمیکند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در  نفتی استفاده می

از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر  

آمده حاکی  دستق توسعه ملی است. نتایج بهاستفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندو 

گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو  دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سهاز اثرگذاری معنی

ثیر آن بر متغیرهای گذاری شده است اما در بلندمدت تأمدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایهدوم و سوم در کوتاه

نتایج حاصلذکرشده مثبت می و  باشد.  عوارض گمرکی  و  مالیاتی  به درآمدهای  اتکا دولت  بود که  آن  بیانگر  از سناریو سوم  شده 

 .گذاری شده استگذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایهسرمایه

نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد  با عنوان »  ایدر مقاله(،  9413رهبر و سلیمی )

. بدین منظور با استفاده از پرداختنداثرات شوک های نفتی بر عملکرد اقتصاد کالن و وقوع بیماری هلندی در ایران    به بررسی«  ایران

ای طراحی گردید. تخمین پارامترهای ای و غیرمبادلهکوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله، یک مدل اقتصاد باز 36DSGE رویکرد

انجام گرفت. به منظور بررسی وجود پدیده    1367-13۸9های فصلی دوره زمانی  این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده

، اثرات یک شوک نفتی بر روی متغیرهای کالن اقتصادی مورد  بیماری هلندی در اقتصاد کشور بر اساس پارامترهای برآورد شده الگو

ای و تقویت نرخ ارز حقیقی سازی عالئم بیماری هلندی از قبیل تورم باال و پایدار، رشد بخش غیرمبادلهبررسی قرار گرفت. نتایج شبیه

مدهای نفتی و انتقال آن به صندوق  ، اثر کاهش دسترسی دولت به درآدهد. در مرحله بعدرا در نتیجه یک شوک نفتی نشان می

سازی نشان داد که کاهش سهم دولت از درآمدهای  توسعه ملی بر کاهش اثرات منفی شوک نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه

 .تواند باعث کاهش تورم و پایداری آن و عالئم بیماری هلندی شودنفتی می

ان »بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی« که بیشتر سعی  در پژوهشی با عنو  (،1394الجوردی و همکاران )

های موجود درباره صندوق  شمسی مبانی اسالمی و قرآن و احادیث را با گزاره  1394میالدی تا سال    1976های  کرده مابین سال

م عدالت دارد، بنابراین یکی از مسائل مهمی  توسعه ملی انطباق دهد، آورده است که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهو

که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسئله عدالت است. سوال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت  

از روش کتابخانه اقتصادی چیست؟ ابتدا با استفاده  مسلمان،  ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان  کوشیده است در این راستا 

  –های مفروض، ساختار حقوقی  بندی شده و سپس با توجه به معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم جمعمعیار

 اقتصادی اساسنامه صندوق توسعه ملی را تحلیل و ارزیابی کند. 

 های مدلو آزمون   و روش تحقیق هاتجزیه و تحلیل داده  .4

و برای بسط مدل از      شده استاستفاده    VAR-Xوی  گاز ال  نرخ ارز حقیقیبر    نقش صندوق توسعه ملیدر این مقاله برای بررسی اثر  

های معادله به فرم ساده شده معادله  برای نمای بهتر در مورد بحث درباره متغیر  و  37مقاله هلن ریموند و کولیبالی استفاده شده است 

 
 تعادل عمومی پویای تصادفی  -35

36. Dynamic Stochastic General Equilibrium Modeling 

37.Helene Raymond,  Dramane Coulibaly, Luc Desire Omgba / Exchange rate misalignments in energy-exporting countries: Do sovereign wealth 
funds matter 
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به صورت فصلی موجود است. نرخ    139۸تا    1367های زمانی مورد استفاده از سال  بازه زمانی مربوط به تمام سری   شود.اشاره می

آزاد در حاصل تقسیم شاخص بازار  ارز در  اسمی  ارز حاصل ضرب نرخ  ایران به دست آمده،  ای مصرفبه  حقیقی  آمریکا و  کننده 

های نفتی حاصل ضرب حجم صادرات نفت ایران که  های بانک مرکزی استخراج گردیده و درآمدوری کل از بانک اطالعات و دادهبهره

ت که از بانک اطالعات  های وزارت نفت دریافت شده، در قیمت فصلی جهانی نفاطالعات آن از مراکز مختلف از جمله اداره آمار و فایل

فدرال رزرو اتخاذ شده، به دست آمده است. وضعیت تجاری حاصل تقسیم ارزش صادرات بر واردات بوده که به صورت درصد بیان  

  آوری و تطبیق از سایت ها از طریق جمع ها برای میزان فروش نفت کشور دست آمده. استخراج داده   شده و از اطالعات بانک مرکزی به

های اتاق بازرگانی استفاده گردیده  ها از دادهو فدرال رزرو و بانک جهانی به صورت فصلی و برای برخی از سال   38ی سی  سی ان ب

آمار ایران و بانک مرکزی   مرکزو    ه اکونومیستهای نشریاست. برای قیمت نفت به صورت فصلی بانک مرکزی ایران و آرشیو داده

 ها  به صورت فصلی است. بوده که تمامی دادهجمهوری اسالمی ایران مورد مطالعه 

|𝐌𝐈𝐒| = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐨𝐢𝐥𝐢𝐝 + 𝛃𝟐(𝐬𝐰𝐟 × 𝐨𝐢𝐥𝐢𝐝) +  𝛃𝟑𝐑𝐑 +  𝛃𝟒𝐩𝐫𝐨𝐝 + 𝛃𝟓𝐓𝐎𝐓 + 𝛃𝟔𝐍𝐗 + 𝛆𝐭 

نرخ واقعی    RRصندوق توسعه ملی،    SWFهای نفتی،  درآمد  oilidهای نرخ حقیق ارز و  نوسانات یا ناهنجاری   MISدر جایی که  

چنین  تراز تجاری است. هم  NXغیر قابل معامله و    کاالهاینسبت کاالهای قابل معامله به    TOTوری ،  شاخص بهره  prodبهره،  

 خورد.  تخمین می β6تا   β1ها به ترتیب از عرض از مبدا معادله است و ضرایب پارامتر β0ها و  باقیمانده εtجمله  

 ها متغیربررسی مانایی    1-4

ها  های خام از آزمون مانایی به جهت جلوگیری از رگرسیون کاذب و یافتن روابط تعادلی بین متغیرسازی دادهدر مرحله اول برای آماده

 شود: انجام گرفت. برای بررسی عملی آزمون ریشه واحد فرضیات زیر در نظر گرفته می

{
H0: ریشه  واحد وجود دارد و متغیر نامانا  است 

H1: ریشه  واحد وجود ندارد و متغیر مانا  است 
 

شود و  باشد، فرض صفر مبنی بر نامانا بودن قبول می ٪5با توجه به فروض در نظر گرفته شده، اگر مقدار احتمال معناداری بیشتر از 

فولر   – یا دیکی  ADFها را  از آزمون گوییم ریشه واحد وجود ندارد. جدول مربوط به مانا بودن یا نبودن متغیرمی ٪95با اطمینان 

، در صورتی که مانایی متغیر در سطح داده شدمورد محاسبه قرار  ٪5و مقدار معناداری نمونه را برای مقادیر بیشتر از  شدهاستخراج 

ها به صورت انفجاری دهیم. اگر دادهنمایش می  I (1و تفاضل مرتبه اول آن را با ریشه واحد یا )  شناخته شده،  I( ۰)خود متغیر باشد

   ها مانا نگردد باید از تفاضل مرتبه دوم بهره ببریم.تغییر کنند و حتی در سطح یک تفاضل هم داده
 ADFآزمون مانایی و ریشه واحد ( 1جدول )

 با یک تفاضل  عرض از مبداء  ( عرض از مبداء در سطح )روند و  نام متغیر 

RER 0.43 0.24 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎∗ 

Prod 0.73 0.56 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎∗ 

NX 0.001 0.0006 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎∗ 

TOT 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟕 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎∗ 

OILID 0.11 0.09 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎∗ 

SWF 0.58 0.76 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎∗ 

 
38.Consumer News and Business Channel (CNBC) 
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 ٪ که تایید شده است.5مانایی متغیر در سطح معناداری *

 ماخذ: نتایج پژوهش 

 39عرض از مبداء د و  نافزار ابتدا احتمال در سطح روگونه بوده است که در نرم ها بدینالزم به ذکر است که روش یافتن مانایی متغیر

آزماییم. اگر بازهم مانا نبود یعنی مقدار  را نیز می  41کدام و هیچ  4۰شود اگر مانا بود احتمال در سطوح عرض از مبداء سنجیده می

( که در باال آمده است هر سه مقدار احتمال را در سطح 1دهیم در جدول )بیشتر بود رای بر تفاضل مرحله بعد می  ۰.۰5احتمال از  

  NXایم همانطور که مشخص است غیر از متغیر  هرا هم نمایش داد  T 43مقداره آماره   42ایم و در مرتبه تفاضل اول خود متغیر آورده

از مدل    NXکه متغیر  و به دلیل آن  ها دارای ریشه واحد هستند.متغیر  یباق  در سطح یک تفاضل معنادار شده است لذا استفاده 

VAR-X  .استفاده شد 

 بررسی وقفه بهینه برای مدل  2-4

 ( آزمون تعیین طول وقفه بهینه2جدول )

HQ SC AIC FPE LR LOGL وقفه 

𝟗𝟓. 𝟏𝟑∗ 𝟗𝟓. 𝟔𝟐∗ 𝟗𝟒. 𝟕𝟗∗ 𝟓𝟗𝟕𝟎𝟐𝟐∗ null -5746 1 

95.66 96.64 94.99 728025 43.56 -5722 2 

 ماخذ: نتایج پژوهش 

شوارتز  گیر بودن معیار  های متفاوتی وجود دارد اما به دلیل سختبرای یافتن مقدار وقفه بهینه همانطور که در جدول آمده است معیار

تخمین   1که در این پژوهش باقی موارد هم وقفه بهینه را  دهیم. کمااینمالک عمل را وقفه تعیین شده توسط معیار شوارتز قرار می

 زدند. 

 بررسی پایداری مدل   3-4

اندازه کافی  نطور که قبال هم اشاره شد اگر وضعیت نقاط سنجش درون محیط دایره باشد یعنی مدل به در بررسی پایداری مدل هما

 توان ادعا کرد که معادله پایدار است.از پایداری برخوردار است. بنابراین طبق نتیجه بدست آمده نمی

ای مشخصه جمله های معکوس چند( ریشه 1نمودار )  

 

 
39. Trend & Intercept 

40. Intercept 

41. None 
42. 1st different 

43. T-statistics 
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 هاانباشتگی متغیربررسی هم  4-4

ها  کنیم که خالصه نتایج آنحداکثر مقدار ویژه استفاده میهای اثر یوهانسون و  انباشتگی در مدل از آزمون برای بررسی وجود هم

افزار ایویوز به دست آمده. با توجه به نتایج به دست آمده هر دو  انباشتگی یوهانسون با استفاده از نرمتحت عنوان خالصه آزمون هم

مون نزدیک به صفر تخمین خورده است که با  مدت وجود دارد به این ترتیب که احتمال هر دو آزکنند که رابطه بلندآزمون تایید می

 انباشته است.گر وجود حداقل یک بردار همبیان ٪95سطح 

 تخمین ضرایب   5-4

گیریم و روش تخمین همانطور که قبال هم توضیح در نظر می  1( که طبیعتا پارامتر آن را  RERمتغیر وابسته نرخ ارز حقیقی است )

تا    1367های نفتی در نظر گرفته شده و دوره زمانی با تواتر فصلی از سال  ضعیف درآمد  است و متغیر برونزای  VAR-Xداده شد  

 زده شده است. تخمین  ٪95چنین معناداری ضرایب در سطح است. هم 139۸

 ( نتایج حاصل از تخمین پارامترها 3جدول )

 44دهندگیتوضیح  Tمقدار آماره  انحراف معیار  ضرایب  نماد  های تحقیقمتغیر 

.Prod −𝟏𝟕𝟓 وری کل بهره  𝟖𝟓∗ 33.99 -5.17 -0.002 

 NX −𝟏𝟑𝟕𝟔𝟗∗ 12230 -11.25 0.396 جاریحساب 

 TOT 𝟐𝟐𝟐∗ 27.57 8.05 0.001 وضعیت تجارت 

.OILID −𝟎 های نفتی درآمد  𝟎𝟎𝟎𝟏𝟔∗ 5.8E-05 -2.85 0.00004 

های نفتی در  درآمد 

 صندوق توسعه ملی 
SWF× 𝐎𝐈𝐋𝐈𝐃 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟒∗ 4.7E-05 3.13 0.0015 

 ماخذ: نتایج پژوهش 

 ٪ 95*معناداری ضرایب در سطح 

 

تواند  توانیم با توجه به نتایج به دست آمده از معادله فوق به تفسیر سوال پژوهش بپردازیم که آیا وجود صندوق توسعه ملی می جا می در این 

واحد تغییر در متغیر مربوط به صندوق توسعه    1بینیم که کنترل نماید؟ در کل با توجه به تخمین مدل می تا مقداری نوسانات نرخ ارز را  

های ثروت ملی  ها وجود داشته صندوق تواند تاثیر مهمی در نرخ حقیقی ارز ایجاد نماید. با توجه به مطالعاتی که در سایر کشور ملی نمی 

گیری این نهاد در نوسانات پول ملی دارند اما این اثر درباره صندوق توسعه ملی  و نشان از ضربه   دهند معموال ضریب معناداری را نمایش می 

درصدی در نرخ ارز حقیقی داشته    ۰.۰۰۰16کند. همچنین یک واحد افزایش در درآمد نفت با انحراف بسیار، تاثیر کاهنده  ایران صدق نمی 

درصد تغییرات    4۰نرخ ارز متاثر از تراز حساب جاری کشور بوده است که در حدود  که در این پژوهش بیشترین اثرگذاری  است. درحالی 

 توان توضیح داد. نرخ ارز را با استفاده از این متغیر می 

 45توابع واکنش ضربه   4-6
تا چه زمان در  ها تا چه میزان تغییرات در نرخ ارز حقیقی ایجاد کرده و  های وارد شده بر متغیرسنجیم که شوکدر این توابع می

 مانند. سیستم باقی می

 
44. R-square 

45. IRFs(Impulse Response Function) 
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 های نفتی به نرخ حقیقی ارز( نمایانگر واکنش ضربه شوک درآمد2نمودار )

 

 ماخذ: نتایج پژوهش                 

 های نفتی در احتساب صندوق توسعه ملی ایران به نرخ حقیقی ارز ( نمایانگر واکنش ضربه شوک درآمد3نمودار )

 

 
 

                 

 

 ماخذ: نتایج پژوهش                 

 

های استخراج شده در سیستم تابع واکنش ضربه قابل مشاهده است که اثر شوک تاثیرگذار حساب جاری باقی  با توجه به نمودار

سزایی در رفتار نرخ حقیقی ارز باقی  ها تاثیر به  ها نمایان است که اثر شوکگردد و از باقی نمودارماند و به حالت تعادل باز نمیمی

گذار در نوسانات نرخ ارز حضور یا عدم حضور توان نتیجه گرفت که عامل تاثیرگذارد. بنابراین از همین تابع واکنش ضربه هم مینمی

 صندوق توسعه ملی نیست. 

 LMآزمون خودهمبستگی   ۷-4

است. بنابراین   ۰.۰5های مختلف باالتر از  ها در وقفهدهد که احتمالآمده است نتایج استخراج شده نشان می  4همانطور که در جدول  

 .همبستگی وجود نداردتوانیم قضاوت کنیم که مشکل خود می

 LM( نتایج آزمون 4جدول )

 وقفه  LMآماره  احتمال 

0.05 51.02 1 

0.233 41.81 2 

0.232 41.83 3 

0.726 30.54 4 

 ماخذ: نتایج پژوهش 

 آزمون نرمال بودن جمله خطا 8-4

شود،  صفر تعیین می ٪95مانده در سطح ها برای جمالت باقیها نشان داد که احتمال تمام نماگرنتایج حاصل از نرمال بودن خطا

 که نمایانگر آن است که جمالت خطا دارای توزیع نرمال هستند. 
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 گیری نتیجه .5

های ورودی و خروجی درآمد به  آیند که جریانهای ثروت ملی در بسیاری از کشورها به منظور مدیریت وجوهی به وجود میصندوق 

های پر رونق این منابع حفظ  کند. به این منظور بسیار پراهمیت است که برای مدیریت جریان در دورهای بسیار تغییر میصورت دوره 

در این مقاله با هدف بررسی نقش صندوق توسعه  هایی برای کاهش اثرات شوک آزاد شود.  ا طی برنامهشده و با آهنگی یکنواخت ی

استفاده گردید. در توابع  فرض برونزا بودن متغیر صندوق توسعه  با     VAR-Xملی در کنترل نوسانات نرخ ارز حقیقی از یک الگوی  

بینیم که یک شوک به نرخ ارز در متغیر درآمد نفت و صندوق توسعه ملی،  واکنش ضربه هم عالوه بر ناچیز بودن تاثیرات این نهاد می

فرضیه    های مدل های واکنش ضربه و پارامترماند. بنابراین با تکیه بر تحلیلشود و اثرات آن به صورت ماندگار باقی میتسویه نمی

 شود.  پژوهش رد می

های نفتی باعث تغییر کاهشی بسیار ناچیزی در شود که یک واحد افزایش در درآمدتوجه به نتایج حاصل از تخمین نشان داده میبا 

. البته الزم به ذکر  شده استنرخ حقیقی ارز شده و حضور صندوق توسعه ملی باعث تغییر کوچک دیگری بر متغیر نرخ ارز حقیقی  

ست با تحلیل به صورت مقطعی که دولت خود را ملزم به عدم برداشت از صندوق دانسته بود )اوایل دهه هشتاد خورشیدی( به ا

دهند، ولی در کل به دلیل رعایت نکردن بهداشت اعتباری و انضباط مالی صندوق  رسیم که قضاوت را تغییر می ضرایب معناداری می

 کند. نمیتوسعه ملی کمکی به کنترل نرخ ارز 
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 ( عالیم اختصاری مربوط به معادله تفکیک گردیده است.6در جدول )

 هاها و منابع استخراج آنعالئم اختصاری متغیر( 6جدول )

 عالمت اختصاری  منبع  اسم متغیر  ردیف 

 نرخ حقیقی ارز  1

نتایج تحقیق، فدرال رزرو  

آمریکا و بانک مرکزی جمهری  

 اسالمی ایران 

RER 

 Prod بانک مرکزی ایران  وری کلبهره  2

 NX بانک مرکزی ایران  تراز حساب جاری  3

 TOT بانک مرکزی ایران  تجارتوضعیت   4

 OILID بانک مرکزی ایران و اداره آمار  های نفتی درآمد  5

6 
هی نفتی در  حضورصندوق  درآمد 

 توسعه ملی ایران 

صندوق توسعه ملی ایران و  

 بانک مرکزی 
OILID× SWF 

 ماخذ: همان 

( بر  PTهای قابل معامله ) های داخلی کاالحقیقی ارز از حاصل تقسیم شاخص قیمتمتغیر وابسته همان نرخ ارز حقیقی است. روش اصلی به دست آوردن نرخ 

 آید. ( به دست میPNقابل معامله ) های غیرهای داخلی کاالشاخص قیمت

RER=(
PT

PN
)  

بندی  شد بانک اطالعاتی با این دستهبندی شده با پذیر نیست یا حتی اگر هم به این روش دستهبندی امکانها و آمار مربوط با این دستهدر عمل تجزیه قیمت

رو با داشتن نرخ ارز اسمی )برابری نرخ ارز ریال ایران در برابر دالر آمریکا( و تقسیم شاخص قیمت مصرف کننده  های دورتر فراهم نیست. از اینبرای سال

 (.2۰۰6و کم،  4۸توان به نرخ ارز حقیقی رسید. )روی، می47کننده ایرانبر شاخص قیمت مصرف 46آمریکا 

 RER=E (
CPIU

CPII
)  

کننده در ایران است. الزم  شاخص قیمت مصرفCPII کننده در آمریکا و  شاخص قیمت مصرف CPIUنرخ اسمی ارز و     Eنرخ ارز واقعی و  RERکه در جایی

به آمریکا از اداره خزانه به صورت فصلی از سایت    ۸9مرکزی و نرخ ارز اسمی تا سال  بانکداری آمریکا و شاخص ایران از  به ذکر است که اطالعات مربوط 

 های تهران استخراج گردیده است. از فایل روزانه نگهداری شده در یکی از صرافی 99تا سال  ۸9مرکزی جمهوری اسالمی ایران و از سال بانک

وجود آمد و قبل از آن حساب ذخیره  به 13۸6های آتی در سال  د آن به نسلبه منظور انتقال ثروت و عواید ناشی از فروش نفت و عوای  صندوق ثروت ملی ایران 

شده در نظر گرفته و با  تاسیس  1379این صندوق ثروت ملی ایران از سال  ای برای این نهاد بوده است. بنابربوجود آمده بود مقدمه  1379ارزی که در سال  

به    1هایی که متغیر حضور دارد به آن مقدار  فرم متغیر مجازی به این شکل عمل شده که در سال  استفاده از متغیر مجازی در معادله آورده شده است. در

شود تا در آن بازه زمانی وجود نداشته باشد. با این روش سنجیده  هایی که متغیر وجود ندارد مقدار صفر قرار داده میمعنای وجود دارد را به آن داده ولی در سال

ها یا مسائل دیگر سیاسی و  های نفتی توانسته نوسانات نرخ ارز را کنترل کند یا در برابر تحریمبه تغییرات درآمد ت ملی ایران با توجهشده که آیا صندوق ثرو 

 کننده این وظیفه را بر عهده گیرد.  اقتصادی نتوانسته به عنوان نهاد تعدیل

ها  ن نتوانستیم به تخمین منطقی دست یابیم بر آن شدیم تا برای افزایش توضیح دهندگی متغیرهای مربوط به ایرا که با معادله استخراج شده با دادهپس از آن

ها به شکل  ( استفاده کردیم. در این مقاله رابطه نرخ ارز حقیقی با متغیر49از مقاله تخمین رفتار تعادلی نرخ ارز )دیاس و مک دونالد به تصریح مدل روی آوریم. 

 ذیل بیان شده است.

qt=f = f(tbt, toftt, prodt , rt) 

 
46. US Consumer Price Index(𝐶𝑃𝐼𝑈) 

47. Iran Consumer Price Index(𝐶𝑃𝐼𝐼) 

48. roy, kemme, 2006: Real exchange rate misalignment: Prelude to crisis? 

49. Ronald MacDonald and Dias, )2007 ( 
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qt   همان نرخ ارز حقیقی است که تابعی است ازtbt   که معرف سهم خالص تجارت ازGDP   است وtoftt شود که از تقسیم مقدار  مبادله محسوب می رابطه

 نمایانگر نرخ بهره واقعی است.   rtوری کل بوده و  معرف بهره prodtگردد و  صادرات به واردات استخراج می

 prod = (
GDP

LK
) × 100 

های گذشته الگوی مصرف ایرانیان در بخش مصرف خانوار و مصرف نهاده در بخش  آید. در سالوری کل از تقسیم درآمد ملی بر عوامل تولید به دست میبهره

ید و کاهش نرخ جایگزینی آن دانست و در بحث  آالت تولتوان به استهالک ماشینرو شده یکی از عوامل آن را میتولید به طور میانگین با کاهش بازده روبه

های خانوار رشد مصرف انرژی برای یک تعداد ثابت از خانوار را در  خانوار به دلیل تعلق یارانه به بخش انرژی و کاهش نسبی قیمت انرژی در برابر سایر هزینه

 مدت مشابه شاهد بودیم. 

توان انتظار داشت که  کند میالص صادرات که مانده بستانکار ارز را به حساب بانک مرکزی مشخص مییکی از عوامل مهم ارزآوری صادرات است، با توجه به خ 

توان وضعیت تجارت را به صورت درصدی سنجید تا انتظار ورود یا خروج ارز را  مییابد یا کاهش. با تقسیم ارزش صادرات بر واردات هم  ذخایر ارزی افزایش می

گذاری  را به صورت فصلی استخراج نموده و آن را برای تخمین اثر  1399تا    1367از ایجاد این نسبت بر پایه اطالعات بانک مرکزی از سال  نمایان کرد. با استفاده  

 بر نرخ حقیقی ارز مهیا ساختیم.

TOT =
TEX

TIM

 ×  100 

هم ذکر کردیم با ادوار تجاری که در متون نظاری مبنی بر  همان وضعیت انتظاری تجارت )دور تجاری( است، که همانطور که در فوق  TOTکه در جایی

 دهد.ارزش واردات را نمایش می TIMارزش صادرات و   TEXانتظارات رکودی و رونق بازار است تفاوت دارد و  

 

 


