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یکی از معضالت کشورهای صادرکننده نفت شوکهای مستمری است که تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها وارد م یس ازد.
لذا این کشورها باید به طراحی ابزارهای سیاستی و قواعد مالی به ثبات بخشی بپردازند تا م ان ورود ای ن ش وکه ا ب ه اقتص اد داخل ی
شوند .ایجاد صندوقهای ثروت ملی که با اهداف تثبیتی و پساندازی از جمله این ابزاره ای ثب ات بخش ی ب وده ک ه م یتوان د ض من
هموارسازی مصارف دولت از نوسانات مخارج مصرفی دولت در دوره های افزایش و کاهش قیمت نفت جلوگیری نمای د و همچن ین
سطح مناسبی از سرمایهگذاری داخلی را به طور مستمر فراهم نماید .برای این منظور و تحت شرایط عدم اطمینان ،با اس تفاده از برنام ه
ریزی پویا مدلی طراحی و کالیبره شده و از طریق آن سهم بهینه پسانداز ،سرمایهگذاری و مصرف درآمدهای نفتی کش ورمان ب رای
یک افق  65ساله استخراج شده و همچنین تاثیر تغییر افق زمانی و تغییر در ثروت اولیه بر مقادیر بهینه  ،محاسبه ش ده اس ت .نت ایج ای ن
مطالعه نشان میدهد با توجه به اینکه درآمد نفت با شوکهای دایمی بیشتری نسبت به شوکهای موقت مواجه اس ت ،ل ذا الزم اس ت
قواعد مالی مبتنی بر سیاستهای احتیاطی در مخارج جاری بکار گرفته شود و در دورهه ای رون ق نفت ی از گس تر

هزین هه ای ج اری

دولت به شدت اجتناب شود و با انباشت مناسبی از درآمدهای نفت ی در ص ندوق توس عه مل ی و حس اب ذخی ره ارزی آم اده مقابل ه ب ا
شوکهای منفی دایمی شد .برای این منظور تدوین ساز و کاری مناسب در برنامه هفتم توسعه برای س اماندهی س اختارهای فعل ی در دو
صندوق "تثبیتی" و "پساندازی و سرمایهگذاری" تحت مدیریتی واحد ضروری به نظر میرسد .همچنین یافتههای این مطالعه نشان می
دهد افق زمانی طوالنیتر به برنامهریز اجتماعی اجازه میدهد تا س رمایهگ ذاری بیش تری را ب رای بازی ابی اقتص ادی در براب ر ض ربات
شوک منفی درآمدی فراهم کند و لذا نرخ بهینه سرمایهگذاری در افق زمانی طوالنیتر ،افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :قواعد مالی ،قیمت نفت ،شوک دایمی ،معادله بلمن ،صندوق ث روت مل ی ،ص ندوق توس عه مل ی ،حس اب ذخی ره
ارزی

 .1مقدمه
یکی از معضالت اساسی کشورهای صادرکننده نفت  ،تبعات منفی شوکه ای قیم ت نف ت ب ر
اقتصاد این کشورها میباشد .درآمدهای نفتی در اینگونه کش ورها منش اث رات مختلف ی اس ت .ای ن
درآمدها بخش اعظم مناب ارزی کشور و بخش مهمی از درآمدهای دول ت را ت مین م یکنن د و ب ا
توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد این کشورها ،درآمدهای نفتی ت اثیر گ ذار ب ر رش د اقتص ادی،
مصرف دولت ،پسانداز  ،سرمایهگذاری ،نرخ ارز ،نرخ تورم و غیره بوده و نوسانات درآمدهای نفتی
موجب نوسانات اقتصادی و اجتماعی در این کشورها میگردد.
نکتهای که در این میان وجود دارد این است که درآمدهای نفتی به دالیلی از جمله نوسان قیمت
نفت ،تحریمهای اقتصادی ،نوسان توان تولیدی از میادین نفتی ناپایدار ،در حال نوسان هستند .ام ا ب ه
واسطه همین درآمدهای ناپایدار ،هزینه های ج اری و س رمایه ای دول ت ک ه عم دتا ماهی ت پای دار
دارند ،افزایش می یابند و مسئله اص لی دقیق ا از هم ین ج ا آغ از م یش ود .زی را ب ه مح

ک اهش

درآمدهای ارزی ،دولت با کسری بودجه روبه رو شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز ب ا کمب ود
مناب ارزی برای واردات مواجه میشود ،در واق  ،چون بخش عمده ای از هزینهه ای دول ت ،هزین ه
های پایدار هستند که دولت ن اگزیر از انج ام آنهاس ت ،دول ت ب رای ت امین م الی آن هزین ه ه ا ،ب ه
استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی ،افزایش نرخ ارز ،کاهش اعتبارات عمران ی ،اف زایش قیم ت
حاملهای انرژی و باال بردن درآمدهای مالیاتی متوسل میشود .تجربه سنوات گذش ته ح اکی از آن
است که برای مقابله با چالش کاهش مناب دولت ،معموال ترکیبی از اقدامات مذکور در پیش گرفت ه
شده است
شوکهای قیمت نفت خواه مثبت و یا منفی ب رای کش ورمان نظی ر دیگ ر ص ادرکنندگان نفت ی
مشکالتی را پدید میآورد .از یک طرف به دلیل وابستگی بودجه ب ه درآم دهای نفت ی ش وکه ای
منف ی قیم ت نف ت ،م دیریت ک الن م الی و اقتص ادی را دچ ار اخ تالل م یکن د ،در زم ان ک اهش
درآمدهای نفتی هزینه های جاری دولت انعطاف پ ذیری کمت ری ب رای ک اهش دارن د و هزین ه ه ای

عمرانی دولت بیشتر کاهش می یابد که دلیل آن ه م چس بندگی بیش تر هزین ه ه ای ج اری نس بت ب ه
هزینه های عمرانی است .منب ت مین مخارج عمرانی کامال از درآمد نفت است ولی بخشی از مخ ارج
جاری توسط درآمدهای مالیاتی ت مین میشود ،اما چون درآمد مالیاتی تکافوی ت مین مخارج ج اری
را نمیکند ،درآمدهای نفتی هم در جهت ت مین مخارج جاری مورد استفاده قرار میگیرند .از س وی
دیگر در حالت بروز شوکهای مثبت قیمت نفت نیز اقتصاد کشور دچار تبع اتی نظی ر ب روز بیم اری
هلندی میشود.
اقدامات متف اوتی از س وی کش ورهای ص ادرکننده نف ت در واک نش ب ه چ الش ه ای ناش ی از
وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم کارکرد بودجه به عنوان ابزار ثبات بخشی به اقتص اد انج ام ش ده
است که عمدهترین آنها شامل ت دوین سیاس ت م الی ب ا اس تفاده از چ ارچوب می ان م دت مخ ارج
( ،)MTFE1استفاده از ابزارهای مالی احتیاطی ،بودجه ریزی ب ر مبن ای قیم ت ه ای محافظ ه کاران ه
نفت ،تاسیس صندوقهای ثروت ملی ( شامل صندوقهای تثبیی و پساندازی ) و معرفی قواعد مالی
شفاف و روشن میباشد .صندوق ثروت ملی 2به عنوان یک ی از مهمت رین س اختارهای نه ادی ب رای
جل وگیری از انتق ال ب یثب اتی نفت ی ب ه اقتص اد ک الن در اینگون ه کش ورها محس وب م یش ود
فاسانو ،)2000(3دیکسون 4و مونک ،)2011( 5بولتون ،فردریک و استیگلیتز ، )2012( 6ون دربال (7
 2011و  )2013وآسفاها(. )2007
در شرایطی که در کشورمان تدوین قواعد مالی برای ثبات بخشی به بودجه کمت ر م ورد توج ه
قرار دارد ،این مطالعه با هدف چگونگی استفاده بهینه از صندوقه ای ث روت مل ی کش ورمان(ش امل
حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی) جهت ثبات بخشی به مخارج مصرفی دولت و ایجاد روند
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یکنواخت سرمایهگذاری تدوین شده است  .در بخش اول مقاله مبانی نظری تحقیق بیان و در آن ب ه
تجربیات کشورها منتخب در تدوین قواعد مالی برای مدیریت درآمدهای نفتی اشاره خواهد شد .در
بخش سوم مروری بر مطالعات تجربی برجسته خارجی و داخلی صورت خواهد گرفت ،پ س از ای ن
قسمت مدلی طراحی و با حل آن مقادیر بهینه تعیین خواهد شد سپس تحت سناریوهای مختلف تغییر
افق زمانی و تغییر ثروت اولیه نتایج ارزیابی خواهد شد.

 .2مبانی نظری
در نیم قرن اخیر شوکهای قیمت نفت که به صورت برونزا تعیین میشود ش رایط ن ا اطمین انی را
برای صادرکنندگان نفت ایجاد نموده است .این شوکهای قیمت خواه مثب ت و خ واه منف ی تبع اتی را
برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت که اتکای باالیی به درآمدهای نفتی دارند ،ایجاد نموده است.
غالبا دولتها تحت ت ثیر شوکهای منفی درآمد نفتی ،مجبور میشوند تا ب ر واردات ک اال و خ دمات
محدودیت بیشتری را اعمال نمایند تا از طریق صرفهج وییه ای ارزی امک ان ت مین نیازه ای ض روری
کشور و بازپرداخت به موق تعهدات خارجی فراهم گ ردد .ب ا توج ه ب ه اینک ه در کش ورهای در ح ال
توسعه از جمله ایران ،بخش عمدهای از واردات آنها را کاالهای سرمایهای و مواد اولیه موردنیاز بخ ش
تولیدی تشکیل میدهند ،محدودیت اعمال شده بر واردات میتواند آثار نامس اعدی ب ر بخ ش تولی دی
کشور به جای گذارد .نتیجه اجتناب ناپذیر چن ین ش رایطی ،ب روز فش ارهای ت ورمی ،اف زایش ن رخ ارز،
رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود(خانزادی و همکاران)1395 ،
از مص ادیق برجس ته ناپای داری در سیاس تهای دول ت ،رفت ار مواف ق چرخ های مخ ارج دول ت در
کشورهای صادرکننده نفت میباشد .برخی از صاحب نظران ،دلیل موافق چرخهای بودن مخارج دول ت
را نظام های سیاسی ناکارآمدی م یدانن د ک ه عم ده کش ورهای در ح ال توس عه را در برگرفت ه اس ت.
استروم 1و همکاران( )2009دلیل موافق چرخه ای بودن سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه نفتی
را در چگونگی ورود درآمدهای نفتی معرفی میکنند .به باور آنان ،رشد اقتصادی کش ورهای نفت ی در
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سالهای رونق نفتی ،ریشه در مازادهای بودجه دولت و مازاد حساب جاری دارد .به نحوی که در هنگام
وقوع یک شوک مثبت نفتی ،درآمدهای دولت افزایش یافته و سرمایه گذاری های عمومی نیز اف زایش
می یابد و نقش مهمی در باال بردن مخارج مصرفی داخلی و سرمایه گذاری های بخ ش خصوص ی ایف ا
میکند .به عبارت دیگر ،سیاست مالی انبساطی در کشورهای نفتی ،ساز و کار اصلی تزریق درآم دهای
نفتی به اقتصاد است ،از این رو میزان استفاده از درآمدهای نفتی ،یک تصمیم سیاست مالی است که می
تواند بر اقتصاد داخلی از جمله تورم و اشتغال اثرگذار باشد .بر اساس یافت هه ای آن ان ،من اب حاص ل از
نفت موجب بزر

شدن اندازه دولت در این کشورها در بلندمدت و بی ثب اتی سیاس ت ه ای م الی در

کوتاه مدت می شود .بنابراین آنان تدوین قواعد مالی برای جل وگیری از ع وارض م ذکور را ض روری
میدانند .همچنین مطالعه وندربال ( )2011نشان میدهد درآمدهای نفتی سبب تض عیف سیاس ت ه ای
صحیح در کشورهای صادرکننده نفت شده و سیاستمداران ترجیح میدهند سیاستی را اتخ اذ کنن د ک ه
حاشیه امنتری برای آنها به همراه داشته باشد و بیشتر بر سر قدرت باقی بمانند .این امر باعث می شود که
دولتهای یاد شده در پروژه هایی غیرضروری س رمایه گ ذاری نم وده و برخ ی سیاس ته ای نامناس ب را
اتخاذ کنند .برای تامین مالی این پروژه ها نیز تمام درآمدهای حاصل از مناب طبیعی را هزینه م ی کنن د و
در نهایت در تامین مالی این پروژه ها با مشکل مواجه می شوند .پروژههایی که در ادبیات اقتصادی تحت
عنوان طرحهای فیل سفید 1نامگذاری شدهاند.
راهکاری که برای مقابله با این شرایط توسط کشورهای صادرکننده نفت م ورد توج ه ق رار گرفت ه
ایجاد سپر پسانداز احتیاطی از طریق تاسیس صندوق ثروت ملی بوده است .ص ندوقه ای ث روت مل ی
غالبا در دو نوع صندوق های تثبیتی و پساندازی شکل گرفتهاند .کارکرد تثبیتی این صندوق ها از آنجا
نشات میگیرد که به هنگام وقوع یک شوک منفی در درآمدهای نفت ی و ک اهش درآم دهای دول ت،
بخشی از مناب این صندوق به بودجه دولت تزریق می شود تا از موافق چرخه ای ش دن سیاس ت م الی و
نوسانات در مخارج دولتی جلوگیری شود .همچنین به هنگام افزایش قیمت نفت و باال رفتن درآمدهای
White Elephant

1

نفتی ،مبالغ مازاد به حساب این صندوق ها واریز می شود و ضمن احتراز از بزر

شدن ان دازه دول ت،

از بروز تورم نیز ممانعت به عمل می آید .کارکرد پس اندازی این صندوق ها نیز از غلبه بر چ الشه ای
بلندمدت مرتبط با عدالت بیننسلی و پایداری مالی(به دلیل تجدیدناپذیری مناب نفتی) نشات م یگی رد.
در واق زمانی که ذخایر نفتی کامال تخلیه شدند ،درآمدهای ناشی از دارایی های مالی تجمی ش ده م ی
تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود .همچنین من اب ای ن ص ندوق م یتوان د ب ه س رمایه گ ذاریه ایی
اختصاص یابد که بازدهی سرمایه ای باالیی دارند .کشورهای صادرکننده نفت از طریق طراح ی قواع د
مالی شفاف و موثر ،ورود و خروج مناب به صندوق ثروت ملی را قاعدهمند نمودهاند .ای ن قواع د م الی
میتوانند معیارهای کمّی باشند ،به این معنا که معیارهای عددی برای پارامترهای کلی دی سیاس ت م الی
تعیین میشود با این هدف که صالحدیدهای سیاستی را محدود کند ،ی ا قواع د روی های باش ند ب ا ای ن
هدف که نهادهای بودجهریزی و مدیریتی را بهبود بخشند .به عب ارت دیگ ر ای ن قواع د ،معیاره ایی را
برای میزان استفاده از درآمدهای نفتی تعیین و مازاد بر سقف تعیین شده را به صندوقها واریز م یکنن د
ی ا برداش ت کس ری نس بت ب ه ک ف تعی ین ش ده از من اب ص ندوق را مج از م یکنن د(قاس می و
مهاجری.)1394،
یکی از معضالت اساسی اقتصاد ایران وابستگی بودجه به درآمدهای نفت ی ب وده و همانطوریک ه در
نمودار  2نشان میدهد با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی اس تفاده از ای ن من اب در بودج ه
افزایش مییابد .بخشی از این افزایش در هزینهها به اذعان اوزاسکی ناشی از فشارهای سیاسی م داوم ب ر
دولت برای هزینه کردن درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نف ت م یباش د(اوزاس کی  .)1389،از جمل ه
مهمترین قواعد مالی که در کشورمان برای جلوگیری از ورود نوسانات درآمدهای نفتی به بودجه وض
نموده ،ایجاد حساب ذخیره ارزی و پس از آن ایجاد صندوق توسعه ملی بوده که در ادامه شیوه استفاده
از این ابزارها و کارکردهای آن مورد بررسی قرار میگیرد.
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نمودار  -2روند استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه1380- 1395

 -2-1حساب ذخیره ارزی

حساب ذخیره ارزی به موجب مفاد ماده ( )60قانون برنامه سوم توسعه (مصوب  )1379ایجاد ش د.
م موریت اصلی این حساب ،پیگیری اهدافی مشابه با اهداف صندوق های تثبیت ی ب وده اس ت .ب ا وج ود
تداوم فعالیت این حساب در برنامه چهارم و پنجم توسعه ،لیکن بروز مالحظات سیاستی و اجرایی متعدد
موجب شد تا این حساب از اهداف تعیین شده باز بماند .بنابر این بر خالف آنچه در خصوص برداش ت
از حساب ذخیره ارزی پیشبینی شده و الزم بود برداشت در شرایطی ص ورت گی رد ک ه درآم د ارزی
حاصل از صدور نفت خام ،کمتر از ارقام پیشبینی شده باشد ،دولت عالوه بر من اب پ یشبین ی ش ده در
قوانین بودجه سنواتی ح دود  602میلی ارد ری ال از حس اب ذخی ره ارزی از طری ق تنظ یم م تمم بودج ه
برداشت شد .این شرایط نشان داد ساز و کار تعبیه شده در حساب ذخیره ارزی قادر به حف

من اب وارد

شده و مقاومت در برابر برداشتهای بی رویه دولت نبوده و عم ال ای ن حس اب نتواس ت اه داف م ورد
انتظار از یک صندوق تثبیتی را دنبال کند .در عین حال در برنامه پنجم توسعه و بعد از آن نیز به موجب
ماده  17قانون احکام دایمی برنامههای توسعه ،وجود این حساب دایمی شده و ظرفی ت اس تفاده م وثر از
این صندوق تثبیتی همچنان باقی است.
 -2-2صندوق توسعه ملی

دومین گام در جهت تدوین قواعد مالی جهت مدیریت درآمدهای نفتی ،تاس یس ص ندوق توس عه
ملی در سال  1389بوده است .در ماده  84قانون برنامه پنجم توسعه هدف اصلی از تشکیل ای ن ص ندوق

را تبدیل بخشی از عواید ناشی از فرو

نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروته ای

ماندگار ،مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حف س هم نس له ای آین ده از من اب نف ت و گ از و
فرآورده های نفتی تعیین نموده است .بررسی عملکرد مناب واریزی به صندوق نشان میدهد اص لیت رین
منب واریزی به حساب صندوق سهم 20درصدی از درآمد حاصل از صادرات نفت ،گاز ،ف راورده ه ای
نفتی و میعانات گازی بوده و مقرر شده بود ساالنه  3واحد درصد نیز افزایش یابد .بر همین اساس ،س هم
صندوق از رقم  20درصد در سال  1389به رقم  26درصد در سال  1392افزایش یافته است و این می زان
به  29درصد در سال  1393رسید .از سال  1394به بع د ب ا ک اهش درآم دهای نفت ی ،س هم واری زی ب ه
صندوق توسعه ملی نیز کاهش یافته است.

.3مطالعات تجربی
و وین ابز )2009( 1م یباش د

از جمله مطالعات برجسته خارجی در این حوزه ،مطالعه وندر بال

که در مطالعهای با عنوان «سیاست های بهینه برای اقتصادهای در حال توسعه سرشار از مناب طبیع ی»
نشان دادند سیاست مبتنی بر فرضیه درآمدی دائمی که طی آن درآمدهای حاصل از مناب طبیع ی در
صندوق ثروت ملی پس انداز ش ده و درآم د حاص ل از به ره ناش ی از س رمایه گ ذاری ص ندوق ب ه
مصرف می رسد ،در مورد کشورهای در حال توسعه با کمبود س رمایه ،بهین ه نیس ت .ب ه بی ان دیگ ر
کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه ای که در آنها نرخ بهره بزر

تر از ن رخ ت رجیح زم انی

است ،استفاده از سیاست مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی ،سیاست بهینهای به شمار نمیرود .کش ورهای
در حال توسعه نیاز شدیدی به مصرف و کاهش فقر دارند .این کشورها می توانند س رمایه عم ومی و
خصوصی خود را برای شتاب بخشیدن به توسعه به کار گیرند و تنها اگر درآمدهای حاص ل از من اب
طبیعی از بدهی خارجی اولیه بزر

تر باشد ،ایجاد یک صندوق ثروت ملی بهینه میباشد.

Vander Ploeg & Venable
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چیرف و حسنوف )2012( 1در مطالعه ای با عن وان «معم ای کش ورهای ص ادرکننده نف ت :چ ه
میزان پسانداز و چه میزان سرمایه گذاری انجام ش ود» ب ا اس تفاده از داده ه ای ده ه  2000م یالدی
چندین کشور نفتخیز و با کالیبره کردن برنامه مصرف بهینه بین دوره ای تحت نااطمینانی برنامهریز
اجتماعی ،سیاست مالی گروه کشورهای نفتخیز را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه م یرس ند
که بخش قابل تجارت نقشی کلیدی در پویاییهای سرمایهگذاری و پسانداز ایفا میکند .نتایج این
پژوهش را می توان در سه بخش دسته بندی کرد -1 :بهره وری سرمایه گذاری در بخش قابل مبادله،
به طور معناداری بر نرخ سرمایه گذاری بهینه داخل تاثیر میگذارد .در کشورهای با کمبود س رمایه
و با نوسانات باالی درآمدهای نفتی ،چنانچه بهره وری بخش قابل مبادله پایین باشد ،س رمایهگ ذاری
داخلی نمیتواند محرک افزایش رفاه باشد .بنابراین در این حالت ایجاد یک صندوق ثروت مل ی ب ه
مثابه سپر شامل داراییهای مطمئن و نقدی برای کاهش اثرات منفی تکانه های درآمد نفتی ض روری
است -2 .چنانچه بهره وری داخلی باال باشد ،پسانداز کمتر در صندوق ثروت مل ی ب ه مثاب ه س پر و
سرمایه گذاری بیشتر در داخل کشور بهینه خواهد ب ود -3 .سیاس ت مص رف درآم دهای نفت ی بای د
محافظهکارانه باشد به گونه ای که میل نهایی به مصرف بهینه به هنگام تکانه های دائمی باید زیر یک
باشد و در مواق مواجهه با شوک کوتاه مدت ،باید کمی کمتر از حالت شوک دایمی باشد.
بر  2و همکاران ( )2012در مطالعه ای با عنوان «سرمایه گذاری دولتی در کشورهای در ح ال
توسعه با مناب طبیعی فراوان» با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تص ادفی( )DSGEپرداخت ه
اند .در این پژوهش سطح بهین ه پ سان داز درآم دهای نفت ی در ص ندوق و س رمایهگ ذاری دولت ی
محاسبه شده است.
در داخل کشور نیز برخی مطالعات به بررسی این موضوع پرداختهاند از جمل ه مطالع ه قاس می و
مهاجری ( )1393نشان داد عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود من اب حاص ل از ص ادرات نفت ی ب ه
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بودجه دولت ،دو موضوع کلیدی بوده که طی سالهای گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات
بخشی سیاست مالی مبدل شدهاند .پارسا و همکاران ( )1394نی ز آث ار مختل ف م دیریت درآم دهای
نفتی را بر عملکرد اقتصاد کالن ایران بررسی کردند ،نتایج این مطالعه حاکی از آن است ک ه هرگ اه
درآمدهای نفتی دولت کاهش یابد ،سرمایهگذاری خصوصی و دولتی نیز کاسته میش ود .پ سان داز
درآمدهای نفتی در صندوق میتواند به عنوان ضربهگی ری در براب ر ک اهش درآم دهای نفت ی عم ل
نماید .مطالعه صیادی و همکاران ( )1394نشان داد تکانه درآمدهای نفت ی موج ب اف زایش مص رف،
مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است ،هرچند که در میان م دت
به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد ب ا اف زایش مواج ه م یش ود .ب ا تکان ه
افزایشی درآمدهای نفتی ،صندوق توسعه ملی و به تب آن سهم تسهیالت اعطایی از سوی صندوق به
بخش خصوصی با افزایش روبه رو

میشود.

با توجه به مطالعات تجرب ی ص ورت گرفت ه مالحظ ه م یش ود در چن د ده ه اخی ر کش ورهایی
صادرکننده نفت اقدام به ایجاد صندوق ثروت ملی نمودهاند متناسب با اهداف تاسیسی صندوق ورود
درآمدهای نفتی به بودجه را قاعدهمند نموده و با استفاده از این ابزار سیاستی به مقابله ب ا ش وکه ای
قیمت نفت پرداختهاند .معموال برای برداشت از مناب صندوق معیارهایی تعیین میشود .از جمل ه ای ن
معیارها تعیین سهم بهینه مصرف دولت ،پسانداز و سرمایهگذاری مناب نفتی در صندوق ثروت مل ی
میباشد .طراحی مدلی که مقدار بهینه واریز مناب به صندوقهای ثروت ملی کشورمان را تعیین نماید
و همچنین میزان بهینه سرمایهگذاری و مصارف دولت از درآمدهای نفتی را مشخص نموده باشد ،می
تواند شرایط فعلی واریز و برداشت را م نظم و قاع دهمن د نمای د .مطالع ه حاض ر ب ا اله ام از ادبی ات
گذشته در رابطه با مدلهای پسانداز احتیاطی برای صادرکنندگان کاال ویژگی های مشابه با انگل و
والدس ،)2000( 1آرباتلی ،)2008(2برزتین 3و همکاران ( ،)2009وندر برگر و وینابلز ( ،)2011ب ر
1
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و دیگ ران ( )2011دودی و روی تمن ،)2011(1س ندی ،)2011( 2بیم ز و فیل و )2011( 3و چی رف و
حسنوف ( )2012دارد.
.4طراحی الگو
از جمله الگوهای پایه که برای مطالعه تخصیص بین دورهای مناب مورد اس تفاده ق رار م یگی رد
مدلهای کینز -رمزی و مدلهای نسلهای همپوشان )OLG(4میباشد .با توجه ب ه اینک ه در اقتص اد
کالن نوین مبانی خرد الگوهای اقتصاد کالن بسیار مهم است ،این دو الگو با دارا بودن پایه خردی از
جایگاه ویژهای برخوردارند .این الگوها در بسیاری از پژوهشهای اقتصادی به عنوان نظریه مرج م د
نظر قرار میگیرند.
در این مطالعه در چارچوب مدل کینز -رمزی و تحت شرایط عدم قطعیت  ،یک مدل بهینهی ابی
به منظور استخراج مسیر بهینه مصرف(مخارج مصرفی دولت) ،پسانداز و س رمایهگ ذاری طراح ی و
کالیبره میشود.
از آنجائیکه عمر دولت را میتوان در یک دوره بلندمدت در نظر گرفت و از سوی دیگ ر نف ت
از جمله مناب طبیعی تجدیدناپذیر است ،لذا با استفاده از م دل کین ز -رم زی و در چ ارچوب فرض یه
چرخه زندگی میتوان تخصیص بهینه ای از این مناب تجدیدناپذیر را با لحاظ نمودن مناف بین نس لی
و روند یکنواخت مخارج مصرفی دولت تعیین نمود .همچن ین از آنجاییک ه درآم دهای نفت ی تح ت
تاثیر شوکهای منفی و مثبت قیمت نفت قرار دارد ،فرض بر آن است که قیم ت نف ت در بازاره ای
بینالمللی از یک فرایند گام تصادفی 5تبعیت میکند ل ذا رو

مناس ب ح ل م دل از طری ق ش رایط

غیرقطعی میباشد .تحت شرایط قطعی ،افراد در هر لحظ ه از زم ان ش یب مس یر مص رف خ ود را ب ر
1
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اساس قاعده کینز -رمزی 1انتخاب نموده و و با توجه به این شیب ،باالترین سطح مصرف س ازگار ب ا
قید بودجه زمانی خود را برمیگزینند .اما در شرایط غیر قطعی 2با فرض معین بودن عرضه نیروی کار
و فرض نبودن هیچ نوع جیرهبندی در بازار کااله ا و همچن ین ب ا ف رض وج ود ی ک دارای ی ب دون
ریسک و اینکه افراد می توانند آزادانه در نرخ ب دون ریس ک ق رض داده و ق رض بگیرن د ،م دل ب ه
صورت زیر حل میشود:
ترجیحات:3
مصرف کنندهای را در نظر بگیرید که در زمان صفر به حداکثرسازی میپ ردازد .دو ن وع ک اال
مصرف میکند ،یکی کاالی قابل تجارت Χ ،و دیگری کاالی غیرقابل تج ارت .Ζ ،در دوره زم انی
صفر  ،مصرف کنن ده نمون ه ب ر اس اس ش رایط زی ر ،مطلوبی ت م ورد انتظ ار خ ود را در ط ول دوره
زمانی ،T ،به صورت زیر تفکیک میکند:
]}) 𝑡E0 [∑𝑇t=0 βt {αu(Χt ) + (1 − 𝛼)𝑢(Ζ

()1

که در آن  βعامل تنزیل و ]1و α𝜖[0وزن نسبی مطلوبیت کاالی قابل تجارت است.
این بیان ،بسط سادهای از تاب هدف مورد استفاده برای مشخصسازی رفتار تحت شرایط قطعیت
میباشد ،اما تاب مطلوبیت در اینجا دو وظیفه را بر عهده دارد ،این ت اب ن ه تنه ا می زان جانش ینی ب ین
مصرف در دورههای زمانی مختلف را همانند حالت قطعیت مشخص میسازد بلکه از آنجاییکه یک
تاب مطلوبیت فوننیومان است ،نگر

مصرفکننده را نسبت به ریسک نی ز نش ان م یده د (فیش ر و

بالنچارد ،1989 ،ص.)492

1
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با فرض اینکه تاب مطلوبیت از نوع ریسک گریزی نسبی ثابت ( )CRRAباشد ،مطلوبیت م ورد
انتظار را میتوان به صورت زیر نوشت:
]

()2

zt 1−ρ
1−ρ

xt 1−ρ

] + (1 − 𝛼)𝐸0 [∑𝑇t=0 βt
1−ρ

αE0 [∑𝑇t=0 βt

در معادله باال  ، ρضریب ریسک گریز نسبی ثابت میباشد .با فرض آنکه این نرخ اکی دا مثب ت
باشد .در این حالت کشش جانشینی میان مص رف در دو نقط ه از زم ان ثاب ت ب وده و براب ر ب ا 1/ρ
خواهد بود .شایان ذکر است در شرایط عدم قطعیت از تاب مطلوبیت ریسکگریزی نسبی ثابت برای
توصیف چگونگی نگر

به ریسک استفاده میشود و لذا در این حالت  ρض ریب ریس کگری زی

نسبی ثابت است.
تولیدات

فرض می شود که در اقتصاد دو نوع کاالی مصرفی قابل تجارت و غیرقابل تجارت تولی د م ی-
شود .سرمایهگذاری فرایندی برگشتناپ ذیر 1ب وده و فراین د تولی د کااله ای قاب ل تج ارت}  {Ytب ه
صورت زیر در نظر گرفته میشود:
()3

𝑡𝜖 𝑡𝑃 = 𝑡𝑌
که در آن 𝑡𝑃 نشانگر درآمد دایمی بوده و 𝑡𝜖 شوک موقت به تولید بوده که دارای توزی نرمال

لگاریتمی مستقل و یکسان میباشد .بنابر این درآمد دایمی به این صورت خواهد بود :
()4

𝑃𝑡+1 = (1 + τξ)𝑃𝑡 𝜗𝑡+1

که در آن  τنرخ ثابت سرمایهگذاری به عنوان نسبتی دایم ی از تولی د بخ ش قاب ل تج ارت و ξ
پارامتری است که به عنوان معیار اندازهگیری بهرهوری در نظر گرفته میشود ϑt .شوک دایمی تولید
Irreversible

1

بوده و از فرایند نرمال لگاریتمی مستقل و یکسان تبعیت میکند .1از ای نرو س رمایهگ ذاری ریس کی
میباشد .فرض میکنیم که تولید بخش غیر قابل تجارت {  }Ỹtتوسط فرایند قطعی زی ر تعی ین م ی-
شود:
̃
̃t
Yt+1 = (1 + τ̃ξ̃)Y

()5

در معادله باال τ̃ ،نرخ سرمایهگذاری بخش غیر قابل تجارت و ̃ ξپارامتری اس ت ک ه به رهوری
بخش غیر قابل تجارت را نشان میدهد.
قید بودجه

قید بودجه در هر دوره  tبرابر است با:
̃t − τPt − 𝑋t −
Wt+1 = (1 + r)𝑊t + Yt + πt Y

()6
πt Zt

که در آن Wt ،ثروت تجمی شده در پایان دوره  tبوده و  πtقیم ت نس بی ک االی غی ر قاب ل
تجارت (کاالی قابل تجارت مبنای شمار  2است )3نشان میدهد ،لذا قید بودجه بیان میکند ث روت
انباشته در پایان دوره شامل مقدار ثروت دوره قب ل ب ه اض افه مق دار خ الص پ س ان داز بخ ش قاب ل
تجارت و غیرقابل تجارت میباشد.
فرض بر این است که نرخ استهالک  100درصد و نرخ بهره ، r ،ثابت میباشد.
تسویه بازار در بخش غیر قابل تجارت

در هر دوره ،تولید بخش غیر قابل تجارت برابر با مصرف کاالهای غیر قابل تجارت میباشد:
 1نوسان درآمد میتواند ناشی از تغییرات قیمت و یا مقدار تولید کاالهای قابل تجارت باشد.

 3در نظریه تعادل عمومی numeraire

2 numeraire
کاالی است که قیمت آن یک فرض می شود و قیمت سایر کاالها بر اساس آن تعیین میگردد .بنابر این

برای یافتن قیمت های نسبی قیمت تمام کاال ها را بر قیمت کاالی مبنا تقسیم میکنند(طبیبیان).

̃t = Zt
Y

()7
شرایط تعادل در مدل

ب ا مش خص ب ودن ث روت اولی ه  Wو ن رخ س رمایهگ ذاری  ، τش رایط تع ادل مجموع ه
}  πtو  𝑍tو  ، {Xtمقدار مصرف و قیمتی خواه د ب ود ک ه ب ا توج ه ب ه قی د بودج ه ،ح داکثر کنن ده
مطلوبیت مصرفکننده نمونه و در شرایط تسویه بازار باشد.
راه حل شرط مرتبه اول) (FOCدر زمان  tعبارت است از:
(1−𝛼)𝑍t −ρ

()8

𝛼𝑋t −ρ

= πt

معادله  8شرایط تسویه بازار را نشان میدهد.با جایگزینی  𝑌̃tبه جای  𝑍tخواهیم داشت:
−ρ
(1−𝛼)𝑌̃t

()9

𝛼𝑋t −ρ

= πt

با توجه به قیمتهای نسبی کااله ای غیرقاب ل تج ارت ک ه بوس یله معادل ه  9داده ش ده اس ت ،در
شرایط تسویه بازار ،تولید و مصرف کاالهای غیرقابل تجارت ،از مح دودیت بودج های معادل ه  6در
زمان  tحذف میشود و بخش قابل تجارت حرکت سرمایهگذاری و پسانداز را تعیین میکند:
𝑊t+1 = (1 + r)𝑊t + Yt − τPt − 𝑋t

()10

مطابق معادله  ، 10ثروت در دوره بعدی از من اب ج اری ی ا موجودی(من اب موج ود در ص ندوق
ثروت ملی) منهای مصرف  Xحاصل میشود .مشابه دنسی و حسنوف ( )2011ف رض م یش ود ن رخ
بازده ثروت ،r،صفر میباشد.
مسئله حداکثر سازی با حداکثر کردن مطلوبیت مصرف کاالی قابل تجارت و به این طری ق زی ر
بدست میآید:
() 11

]

Xt 1−ρ
1−ρ

E0 [∑𝑇t=0 βt

شایان ذکر است یکی از مناسبترین روشهای حل مسائل تصمیمگیری پویا تحت شرایط ع دم
اطمینان ،برنامه ریزی پویای تصادفی است که از سوی سارجنت ( )1987معرفی شده است.
شرط محدودیت بودجهای که بوسیله معادل ه  10مش خص ش ده ،ش کلی از مس ئلهای اس ت ک ه
بوسیله کارول حل شده است ( .)2001 ،1997او نشان داد میتوان مسئله را به گون های نرم ال س ازی
کرد که تنها به یک متغیر وضعیت بستگی داشته باشد .ج واب ای ن مس ئله ب ه وس یله رابط ه بلم ن ب ه
صورت زیر ارایه میشود (نمایش متغیرها با حروف کوچک به معن ای نرم ال ش دن ب ا تولی د دایم ی
است).
()12
x 1−ρ

t
υt wt = maxxt { 1−ρ
}]) + βEt [(1 + 𝜏𝜉)1−ρ υt+1 (𝑤t+1

در معادله  12که مدل بر اساس آن حل خواهد شد 𝑥𝑡 ،مقدار نرمال شده 𝑡𝑋 بر اساس تولید
دایمی( 𝑡𝑌 ) بوده و 𝑡𝑤 مقدار نرمال شده 𝑡𝑊 بر اساس تولید دایمی( 𝑡𝑌 ) میباشد.

.5کالیبراسیون و حل عددی مدل
با فرض اینکه سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت برای تعیین مق دار بهین ه مص رف ب ر
اساس الگوی چرخه زندگی توسط برنامه-ریز اجتماعی تعیین م یش ود و اف ق زم انی ی ک دوره 65
ساله بوده و تمامی ثروت انباشته شده در پایان چرخه زندگی مصرف میشود.
مدل با حل معادله بلمن که در معادله  12به آن اش اره ش ده و ب ا اس تفاده از رو
درونزا حل خواهد شد .رو
است .این رو

نق اط ش بکه

شبکه درونزا ( 1)EGMتوس ط ک ارول در س ال  2006معرف ی ش ده

از جمله رو هایی است که برای حل مسئله بهینهیابی پویای تصادفی م ورد اس تفاده

قرار میگیرد .ویژگی برجسته این رو  ،رف مشکالت ع ددی بهین ه س ازی پوی ای تص ادفی جه ت
یافتن ریشه است (کارول،2006،ص  .)312جوهره رو

 EGMاین است که مقدار بهینه کنترل را ب ا

Endogenous Grid Points Solution Method

1

حدس زدن پسرو از متغیرهای حالت که انتظار میرود مقدار بهینه باشد ،تعیین نم وده و تک رار ای ن
رو

تا زمان بررسی کل فضای حالت ادامه مییابد .به این ترتیب نقشه یکسانی از نقاط فضای حالت

بدست آورده و امکان تصمیم گیری های بهینه در چارچوب راه حل های مرسوم فراهم میش ود .در
واق به جای بهینه سازی تکراری معمول با استفاده یکباره 1از الگوریتم ،کاهش قابل توجهی در زمان
فراهم میکند .برای حل مدل معادالت الگو ب ا توج ه ب ه

اجرا و به خصوص در مسائل مقیاس بزر

دستورات برنامهنویسی نرم افزار  MATLABتدوین شده و الگو تصریح و کالیبره شده و متناس ب ب ا
شرایط ایران ضرایب پارامترها تعیین شده است.
پارامترهای مدل

برای تخمین مدل الزم است مقادیر پارامترهای مورد استفاده در الگ و ب رای کش ورمان محاس به
شود .برای تحقق این امر برخی از پارامترهای اشاره شده توسط محققین محاسبه شده و بخ ش دیگ ر
دیگر از این پارامترها بر اساس نتایج مطالعات برجسته انتخاب شده است .فهرس ت پارامتره ای م ورد
استفاده در مدل در جدول  4معرفی شده است.
جدول  .1پارامترهای کالیبره شده در مدل
مقدار

نام پارامتر

عالمت اختصاری

معیار کالیبره کردن

انحراف معیار شوک دایمی

𝜗𝜎

محاسبه محققین

0/22

انحراف معیار شوک موقتی

σϵ

محاسبه محققین

0/11

ضریب ریسک گریزی نسبی

ρ

کاوند ()1388

1/56

نرخ تنزیل

δ

کاوند ()1388

0/02

عامل تنزیل

β

کاوند ()1388

0/98

عددی

سطح دستمزد بعد از

We(WageAfter
)Retirement

چیرف و حسنوف ()2011

0 /7

بازنشستگی
پارامتر تاب تولید -بهرهوری

ξ

ناظمان و بکی

0/05

تعداد افراد مورد برآورد

NumOfPeople

کارول ()1997

5000
1 single shot

نرخ رشد درآمد

G

چیرف و حسنوف ()2011

1/02

دستمزد بیکاری

UnempWage

کارول ()1997

1

احتمال صفر شدن درآمد

P

کارول ()1997

0/5/100

نرخ بهره ناخالص

R

چیرف و حسنوف()2011

1

نرخ استهالک

ℸ

امینی ()1384

0/042

سهم سرمایه در تولید

γ

شاهمرادی ()1387

0/412

سهم درآمدهای نفتی در

share

محاسبه محققین

0/168

GDP

(بر اساس داده های بانک مرکزی)

ماخذ :محاسبات تحقیق

شایان ذکر است به منظور تفکیک شوک دایمی از شوک موقت به درآمدهای صادراتی ،ارز
صادرات دالری بخش قابل تجارت(صادرات نفت و غیر نفتی)مربوط ب ه دوره  1352-1393از داده-
های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده و با استفاده از شاخص  CPIآمریک ا ب رای
دوره مذکور به قیمت دالر ثابت تبدیل گردید .سپس با استفاده از فیلتر هدریک پرس کات1ش وک-
های دایمی از شوک های موقت جدا شده و انحراف معیار شوک دایمی و شوک موق ت (  σϵو 𝜗𝜎)
محاسبه و به عنوان پروکسی برای تولید بخش قابل تجارت در مدل مورد استفاده ق رار گرفت ه اس ت.
سرانجام مدل با استفاده از تمامی پارامترهای اشاره شده در جدول 4حل و ب رای دوره ()1458-1394
شبیه سازی شده است .در ادامه پس از حل مدل یافتههای پژوهش م ورد بررس ی و تجزی ه و تحلی ل
قرار خواهد گرفت.

.6نتایج برازش الگو
بهطوری که نمودار  3نشان میدهد روند صادرات در دوره روندی نوسانی داشته است این ام ر
متاثر از تغییرات قیمت نفت در طول دوره بوده است .با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات شوکهای
دایمی از شوک های موقت جدا ش ده و انح راف معی ار ش وک دایم ی و ش وک موق ت (  σϵو 𝜗𝜎)

Hodrick-Prescott Filter

1

محاسبه و به عنوان پروکسی برای تولید بخش قابل تجارت در مدل مورد استفاده ق رار گرفت ه اس ت.
مقدار محاسبه شده انحراف معیار شوک دایمی و موقت برای کشورمان به ترتیب  0/22و  0/11م ی-
باشد .این وضعیت نشان میدهد درآمد صادراتی کشورمان با شوکهای دایمی بیشتری در مقایسه ب ا
شوکهای موقت مواجه است.
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

نمودار  .1صادرات کاالیی ایران به دالر ثابت طی دوره 1395-1352

مدل پیشبینی میکند که مط ابق ب ا مش اهدات تجرب ی پ سان دازی گس ترده و ن رخ پ ایینی از
سرمایهگذاری در آغاز افق برنامهریزی وجود خواهد داشت .با فرض اینک ه ن رخ س رمایهگ ذاری در
بخش قابل تجارت تاثیری بر فرآیند تولید بخش غیرقابل تجارت (̃τیک پارامتر ثابت است) نداشته و
ارتباط بین بخش قابل تجارت و بخش تولید غیرقابل تجارت محدود باشد .
با حل مدل برای افق زمانی  65ساله ،در سطح فعل ی به ره وری ،ن رخ بهین ه س رمایهگ ذاری ب ر
اساس قاعده طالیی ،معادل  15درصد از درآمدهای نفتی میباشد .نرخ بهینه پس انداز ای ن درآم دها
معادل  34درصد و نرخ بهینه مخارج مصرفی دولت نیز معادل  51درصد از درآمدهای نفتی خواه د
بود.
با توجه به نرخ های بهینه برآورد شده ،میزان متوسط من ابعی ک ه الزم اس ت وارد ص ندوقه ای
ثروت ملی کشورمان (شامل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی) معادل  49درصد درآمدهای
حاصل از صادرات نفت میباشد .با واریز سهم صندوقه ا از درآم دهای نفت ی از ی ک س و اه داف

هموار سازی مصرف و حف روند یکنواخت مخارج دولتی از طریق صندوق تثبیتی از طریق حس اب
ذخیره ارزی و از سوی دیگر استمرار در سرمایهگذاری و پسانداز بین نسلی از طریق صندوق توسعه
ملی دنبال خواهد شد .در این وضعیت حداکثر اندازه بهینه مناب ذخی ره ش ده در ص ندوق  4/2براب ر
درآمد اولیه بوده که در سالهای میانی دوره به این سطح رسیده و سپس این مناب به ت دریج مص رف
شده در سال پایانی صفر میشود .در نمودار  4شبیه سازی مسیر زم انی متوس ط مص رف و درآم د ب ا
فاصله اطمینان  80درصدی و مصرف بر مبنای مدل پیش بینی کامل و در نمودار  5مص رف و ان دازه
بهینه صندوق ثروت ملی در نرخ بهینه سرمایهگذاری نشان داده شده است.

نمودار .2شبیه سازی مسیر زمانی متوسط مصرف و درآمد با فاصله اطمینان  80درصدی و مصرف بر مبنای
مدل پیش بینی کامل

نمودار  .3مصرف و اندازه بهینه صندوق ثروت ملی در نرخ بهینه سرمایهگذاری و افزایش نرخ سرمایهگذاری

حل مدل تحت سناریوهای مختلف :
الف) تغییر دوره زمانی

بررسی مدل نشان می دهد تغییر در دوره و افق زمانی نیز نرخ بهینه سرمایه گذاری ،پ سان داز و
مصرف و همچنین میزان بهینه انباشت مناب در صندوق را تحت ت اثیر ق رار م یده د .در ادام ه اف ق
زمانی از  65سال به  40 ،20و  80سال تغییر کرده و اثر آن بر نرخ بهینه مقادیر مذکور م ورد بررس ی
قرار گرفته است .شایان ذکر است محاسبات تحت فرض بهبود بهرهوری و رسیدن سطح بهرهوری به
)EPSI=0.08 ( 0/08و ثروت اولیه صفر محاسبه شده است.
بهطوری که جدول  5نشان میدهد با تغییر در اف ق زم انی از  65س ال ب ه  80س ال ن رخ س رمایه
گذاری بهینه از  15درصد به  20درصد افزایش می یابد و با ی ک اف ق  40س اله و کمت ر ن رخ بهین ه
سرمایهگذاری تغییری نداشته است .افق زمانی طوالنیتر به برنامهری ز اجتم اعی اج ازه م یده د ت ا
سرمایه گذاری بیشتری برای بازیابی اقتصادی در برابر ضربات شوک منفی درآمدی فراهم کند.
جدول .2نرخهای بهینه برآورد شده در مدل تحت سناریوهای مختلف تغییر افق زمانی

عنوان خروجی مدل

دوره  65ساله
ثروت اولیه0
بهره وری 0/08

دوره  80ساله
ثروت اولیه 0
بهره وری 0/08

دوره  40ساله
ثروت اولیه0
بهره وری 0/08

دوره  20ساله
ثروت اولیه0
بهره وری 0/08

نرخ بهینه سرمایه گذاری بر
اساس قاعده طالیی

 15درصد

 20درصد

 15درصد

 15درصد

نرخ بهینه مصارف دولتی از
درآمدهای نفتی

53درصد

 53درصد

 60درصد

 65درصد

نرخ بهینه پسانداز منابع در
صندوق

32درصد

 27درصد

 25درصد

 20درصد

حداکثر میزان منابع ذخیره
شده در صندوق طی دوره

 4/2برابر شدن
درآمد اولیه

 3/86برابر شدن
درآمد اولیه

 1/35برابر شدن
درآمد اولیه

 0/52برابر شدن
درآمد اولیه

ماخذ :یافتههای تحقیق

.7جمعبندی و توصیههای سیاستی
با توجه به مطالعات تجربی مالحظه میشود کشورهایی صادرکننده نفت اقدام به ایجاد ص ندوق
ثروت ملی نمودهاند متناسب با اهداف تاسیسی صندوق ورود درآمدهای نفتی به بودجه را قاعدهمن د
نموده و با استفاده از این ابزار سیاستی به مقابله با شوکهای قیمت نفت پرداختهاند.
بهطوری که مطالعه نشان میدهد روند صادرات نفت در دوره روندی نوسانی داش ته اس ت ای ن
امر متاثر از تغییرات قیمت نفت در طول دوره بوده و با توجه به مق دار محاس به ش ده انح راف معی ار
شوک دایمی و موقت برای کشورمان این وضعیت نشان میدهد درآم دهای ص ادراتی کش ورمان ب ا
شوکهای دایمی بیشتری در مقایسه با شوکهای موقت مواجه بودهاند .این شرایط ایجاب میکند به
ایجاد صندوق پسانداز احتیاطی به عنوان ابزار سیاستی جهت اندوخت ه س ازی من اب پرداخ ت ت ا ب ه
عنوان یک ضربهگیر شوک منفی درآمد عمل نماید و روند یکنواختی از مص ارف دولت ی و س رمایه
گذاری در طول دوره بویژه در دورههای کاهش درآمدهای نفتی حف شود.
در این مطالعه نرخ بهینه سرمایهگذاری ،پس انداز و مخارج مصرفی دولت از درآمدهای نفت ی
در یک افق  65ساله تعیین شد و نشان داده شد تغییر در دوره و افق زمانی نرخ بهینه س رمایهگ ذاری،
پسانداز و مصرف و همچنین میزان بهینه انباشت مناب در صندوق را تح ت ت اثیر ق رار م یده د .ب ا

طوالنیتر شدن افق زمانی نرخ سرمایهگذاری بهینه افزایش می یابد و در واق افق زمانی طوالنیتر ب ه
برنامه-ریز اجتماعی اجازه میدهد تا سرمایهگذاری بیشتری برای بازیابی اقتص ادی در براب ر ض ربات
شوک منفی درآمدی فراهم کند
توصیههای سیاستی:

الف -لزوم اتخاذ سیاستهای محتاطانه در هزینه نمودن درآمدهای نفتی؛
با توجه به اینکه درآمد نفت با شوکهای دایمی بیشتری نسبت به شوکهای موقت مواجه ان د،
لذا الزم است سیاستهای احتیاطی در مخارج جاری بکار گرفت ه ش ود و در دورهه ای رون ق نفت ی از
گستر

اینگونه هزینههای جاری دولت به شدت اجتناب نموده و ب ا انباش ت مناس بی از درآم دهای

نفتی در صندوق توسعه ملی آماده مقابله با شوکهای منفی درآمد نفت شد .شوکه ایی ک ه بیش تر از
نوع دایمی بوده و در دوره زمانی طوالنیتری درآمدهای صادراتی کشورمان را درگیر خواهند نمود.
ب -طراحی ساز و کار دقیق برای چگونگی ورود و خروج درآمدهای نفتی به صندوق توس عه
ملی و حساب ذخیره ارزی
الزم است معیاری علمی برای واریز و برداشت مناب از صندوقهای ثروت ملی تعیین شود ن رخ
بهینه برآورد شده در این مطالعه میتواند مبنای عمل قرار گیرد.بر این اساس و با توجه به نتایج مطالعه
الزم است دو صندوق تحت مدیریت صندوق توسعه فعالیت نمای د :نخس ت ص ندوق تثبیتی(حس اب
ذخیره ارزی) دوم صندوق سرمایهگذاری و پسانداز بین نسلی(صندوق توسعه ملی).
در صندوق تثبیتی معادل  53درص د از س هم ص ندوق از درآم دهای نفت ی واری ز ش ود .ب رای
جلوگیری از ورود نوسانات درآمد نفتی در بودجه مناسب است ه ر س اله رقم ی مقط وع ح دود 15
میلیارد دالر برای پوشش مصارف جاری دولت برداشت شود .در دورههای شوک مثبت قیمت نفت
سهم پیش بینی شده در صندوق تثبیت بیش از رقم یاد شده خواهد شد و مناب در این صندوق ذخیره
شده و در دورههای شوک منفی که درآمد نفتی کمتر از مبلغ مذکور خواهد شد از مناب ذخیره شده
استفاده خواهد شد .مهمترین معیار برای ورود و خروج فراهم آوردن نرخ یکنواخت مصارف دولت
باشد .همچنین صندوق توسعه ملی نیز با نگاه صندوق پساندازی و سرمایهگذاری فعال شود ،در این

وضعیت بخش دیگری از درآمدهای نفتی معادل  15درصد برای سرمایهگ ذاری و  32درص د ب رای
پسانداز بین نسلی وارد صندوق توسعه ملی شده و بر اساس اولویتهای اعالمی از سوی صندوق ای ن
مناب در انواع شقوق سرمایهگذاری مورد اس تفاده ق رار خواه د گرف ت .الزم اس ت در برنام ه هف تم
توسعه ساز و کارهای مناسب برای عدم دخالت دولت در تعی ین مص ادیق مص رف از طری ق بودج ه
سنواتی و دیگر قوانین و مصوبات تدوین شود و شیوه برداشت مناب از صندوق کامال ضابطهمند شود.
حالت ایده ال آن است که کلیه مناب حاصل از صادرات نفت و گاز وارد صندوق ش ود و ب ه ترتی ب
گفته شده صرف مخارج دولت ،سرمایهگذاری و پسانداز بیننسلی شود.
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