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 چكيده
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ر اقتصاد تااخس دليلبه  ينهمچن. کند يترا تقو يبخش خصوص يدتول توانديکه م شوديمواجه م يشافزا
. ور داشــته اســتکشــ يرنفتيبخش غ يدبر رشــد و گســترش تول يکم يرثتا ينفت يدرآمدها يشافزا يران،ا

ـــان م ينهمچن يقتحق يهايافته  يگذاريهماســـر ي،دولت يگذاريهماســـر ييبا کاهش ناکارا دهدينش
. شــود يبخش خصــوصــ يتفعال يتتقو ياو  يازدحام درون يدهباعث بروز پد توانديم ينفت يدرآمدها
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 مقدمه -1
ت هاي فراواني در تبديل ثرواحب منابع طبيعي اغلب با چالشص کشورهاي در حال توسعه

صاد را از  شته و اقت سعه پايدار را به همراه دا شكال دارايي که بتواند تو ساير ا منابع طبيعي به 
هاي تجاري ناشي از نوسانات درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي مصون دارد، مواجه سيكل
درآمدهاي حاصــل از منابع  «پذيريمماات»و  «پذيرينوســان»هاي ويژگيدر واقع، . هســتند

ير، مديريت درآمدهاي حاصــل از منابع طبيعي را به ويژه در کشــورهاي در حال تجديدناپذ
 . کندرو ميهاي جدي روبهتوسعه با چالش
هاي اخير نوســانات قيمت جهاني نفت در مقايســه با نوســانات ســاير کاالها طي دهه

ــت ــت که ادوار. حداقل دو برابر بوده اس ــتر قيمت جهاني نفت اين اس ــانات بيش  مفهوم نوس
ــانات قيمت جهاني نفت شــكل ميتاتحت  نفتي دائمتجاري در کشــورهاي  گيرد و ثير نوس

سانات درآمدي دولت موجب  سرتانو هاي ها، توزيع درآمد و برنامهگذارييهماثير منفي بر 
 . شودمراني زيربنايي کشور نفتي ميهاي عفقرزدايي و همچنين برنامه

ني بيهاي قيمت نفت غيرقابل پيشوکدهد که شـــريخي نشـــان ميتاشـــواهد  همچنين
ياسي قتصادي و سها ريشه در عوامل متعدد ااين شوک. هستند و قيمت نفت روند پرنوساني دارد

 .(2011)فيليز و همكاران،  نسبت به اقتصاد داخل برونزا هستند رواز اين ،المللي داردبين
يدپذيري مناممادر خصـــوص ات با به طور خاص نفت  که بع طبيعي و   عنوان کرد 

ـــات ـــخص يب نده، ميزان ضـــرماثير حجم ذخاير باقيتاتوليد نفت تحت  عالوه بر اينكه مش
ـــاير مباحث فني به با کاهش مواجه ميمامرور ز بازيافت و س ـــود،ن  هاي ظهور انرژي ش

شدن  هرفص ممكن است با مقرون به ،آنهاها در يگذاريهماسر جايگزين و رقيب و گسترش
ي کشورهاي نفتنگراني موضوع اين . اي نه چندان دور همراه باشددها در آينهاستفاده از آن

ـــبد انرژي مصـــرفي جهان با کاهش ماپيش از ات را مبني بر اينكه م فيزيكي ذخاير نفت، س
ــود ــتفاده از نفت مواجه ش ــت اس لزوم مديريت بهينه درآمدهاي  بنابراين. در پي خواهد داش

ـــورهاي نفتي در حال  نفتي و تبديل آن به ثروتي پايدار ـــورهاي نفتي و به ويژه کش در کش
 . امري اساسي است ،توسعه

چه که اگر دهدينشان م ينفت يدرآمدها تيريمد نهيتجارب کشورها در زم يبررس
سعه که در حال تو ياز کشورها ياريبس يبرا ماا ،شودميتلقي نمونه موفق  كي تجربه نروژ
سر ستند، اجرا هيمابا کمبود  ست يفراوان يهابا چالش استيس نيا يمواجه ه  ريثات. همراه ا
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ن مانروژ در ز .سـتيقابل انكار ن ياتجربه نيبه چن دنيدر نروژ در رسـ يافتگيهتوسـعسـابقه 
وده و توسعه در آن موجود ب يهارساختيبوده و ز افتهيتوسعه  يکشور ،يکشف منابع نفت

ــر به يازين ــاختيز نيدر ا يگذاريهماس ــاس نم ينفت يدرآمدهااز محل  هارس ــدهياحس  ش
 يبه استفاده از درآمدها يازيبوده و ن يدر حد قابل قبول اين کشوردرآمد سرانه مردم . است
ـــم نم يبرا ينفت ـــت خوردهيمهار فقر زننده و مفرط به چش ـــتقرار  نيهمچن. اس ـــابقه اس س

 يرمايمهار ب يابر يکنترل يهابرنامه يســـازادهيدر پ ژنروو نظام بازار آزاد در  يدموکراســـ
 . نبوده است ريثتايب يهلند

س در شورها ياريمورد ب سر ياز ک سعه که با کمبود  ستند، هيمادر حال تو  مواجه ه
به  يضرور ،توسعه يهابرنامه يو اجرا ينفت ياز محل درآمدها يداخل يگذاريهماسر لزوم
منافع  من توجه بهض يعيحاصل از منابع طب يدرآمدها حيحص تيريمد نيبنابرا. رسدينظر م
مبود با ک يدر کشــورها ژهيبه و زيداخل را ن يرســاختيتوســعه ز يازهاين ديبا يآت يهانســل
 . مدنظر قرار دهد يداخل هيماسر

کشورها  اي در اينهاي توسعهها و پيشبرد برنامه، توجه به توسعه زيرساختبنابراين
سر سان و محققانون توجدر کا ري داخلي درآمدهاي نفتي بايدگذايهمااز طريق  شنا  نه کار
 . قرار گيرد
مديريت هر ـــر چند ضـــعف در  کافي درگذاريهماس نا بازده  به   ي عمومي منجر 

ن شود که ايي عمومي و خصوصي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه ميگذاريهماسر
ــب پروژهازده کم اغلب به دليل انتخاب و بب س و يدهد )دابال نورها رخ ميكارگيري نامناس

هــاي مهمي بر عملكرد توانــد داللــتهــا مياين ويژگي در عين حــال( 2011همكــاران، 
شورهاي صادي ک صادي و ثبات اقت شدص اقت شته با ، تدوين از اين رو. احب منابع طبيعي دا

ست سيا سب و برنامهماهاي چارچوب  صادي، لي و پولي منا ريزي دقيق براي ايجاد ثبات اقت
ـــازوک ـــمي ثير تكانهتاار نيازمند آگاهي از س هاي درآمدهاي نفتي بر متايرهاي حقيقي و اس

 . کالن اقتصادي است
تحقيق حاضــر در تالش براي تكميل مطالعات پيشــين، توجه به آنچه گفته شــد، با 

ست  صادفي پويا ) تادرصدد ا صاد باز  DSGE)1در چارچوب يك مدل تعادل عمومي ت اقت
ـــي RBCمبتني بر الگوي چرخه ادوار تجاري ) هاي افزايش درآمدهاي ثير تكانهتا( به بررس

                                                                                                                   
1- Dynamic Stochastic General Equilibrium  
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ـــورنفتي، بهره ـــادي کش ـــعيت متايرهاي کالن اقتص وليد، ن از قبيل تماوري و پولي بر وض
 ايهيه داخلي به همراه ناکاراييماگذاري با لحاظ نياز به افزايش سريهمامصرف، تورم و سر

 . گذاري دولتي بپردازديهماموجود در سر
هه  قاد لوکاسميال 1980از د بال مطرح شــــدن انت به دن نان در 1دي و  ، اقتصــــاددا

د خرد هايي در اقتصاپايه داراي که پويا هاياي به مدلهاي کالن اقتصادي توجه ويژهتحليل
ن و گســـترش ابزارهاي رياضـــي و مااند و اين توجه و اقبال با گذشـــت زهســـتند، داشـــته

 . ايش استمحاسباتي در اختيار محققان اقتصادي رو به افز
بي ميالدي در واقع انقال 1980( در دهه RBCگسترش مكتب ادوار تجاري حقيقي )

ـــادي بدر تحليل ـــهاي کالن اقتص اين مكتب چارچوب تحليلي  که اوالچرا ،رفتر ميماش
ها و ساير کارگزاران اقتصادي اقدام تعادل عمومي تصادفي پويا که در آن خانوارها و بنگاه

الً فقدان بنند، پايه خرد براي تحليل روابط کالن اقتصادي فراهم آورد که قکيابي ميبه بهينه
شتآن مورد انتقاد منتقدا صاد کالن قرار دا ضي ، به دليل نياز تكنيكي به ابزار ريمادو. ن اقت ا

شده و در حل اين مدل صاد  ضي وارد اقت سباتي از علم ريا ها، انبوهي از ابزارهاي کمي محا
ست سترش يافته ا ستماوس. گ سيا صادي که بر  شين اقت هاي پولي و ، بر خالف مكاتب پي

ـــادي ما ـــانات اقتص اي هکردند اين مكتب با تكيه بر تكانهکيد ميتالي به عنوان دليل نوس
ضه را نيز به ادبيات  صادي با تكيه بر عوامل طرف عر سانات اقت تكنولوژيكي امكان تبيين نو

 .(1389)ابراهيمي،  اقتصادي معرفي کرد
ــــاس نگرش مكتــب چــا و  RBCرچوب کلي طراحي مــدل در اين تحقيق بر اس

ها در اقتصــاد و با نند بازارهاي رقابتي و عدم لحاظ انواع اصــطكاکماهاي آن شــرطپيش
ــتكيه بر پايه ــاد خرد در قالب يك مدل تعادل عمومي تص در  .ادفي پويا قرار داردهاي اقتص
ـــامل بخش اين مدل ـــندوق -بانك مرکزي و نفت -، دولتهاهاي خانوار، بنگاهکه ش  ص

نند و کبع مطلوبيت انتظاري از مصرف و فراغت را حداکثر ميتاتوسعه ملي است، خانوارها 
هاي توليدکننده به دنبال حداکثرســازي ســود محصــول توليدي خود با اســتفاده از دو بنگاه

ناشي  اثرات عه تحليلاز آنجا که هدف اصلي اين مطال مايه و نيروي کار هستند، امانهاده سر
ـــتاز تكانه ـــادي اس ـــمي کالن اقتص  هاي درآمدهاي نفتي بر متايرهاي کالن حقيقي و اس

                                                                                                                   
1- Lucas Critique 
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سته مرکزي اين تحقيق و وجه ت رو از اين  شابه در اين حيطه، تمرکز ماه يز آن با کارهاي م
 . هاي اقتصادي کشور استبر بخش نفت و اثرات آن بر ساير بخش

با لحاظ پ ـــندو هاي نحوه تخصـــي  درآمدهاي نفتي بهوياييدر اين تحقيق   قص
اقتصــاد  هايتســازي واقعياني دولت، ســعي در مدلتوســعه ملي و نيز بودجه جاري و عمر

، تاراس در همين. هاي درآمدهاي نفتي بر اقتصاد کشور شده استايران در بررسي اثر تكانه
ـــپس از ذکر مقدمه، در بخش دوم به ارائه  ـــتيچارچوب س ـــورها نهيبه يلما اس  يدرکش

ود ترين مطالعات موجدر بخش سوم مروري بر مهم. ي پرداخته شده استعياحب منابع طبص
ست و در بخش چهارم به  شده ا صردر ادبيات تحقيق  صادف يمدل تعادل عموم حيت  ايپو يت

حقيق و يج تتادر بخش پنجم به تجزيه و تحليل ن. پرداخته شـــده اســـت رانياقتصـــاد ا يبرا
گيري و نتيجه بنديواکنش تحقيق پرداخته شده و بخش پاياني به جمع -ابع ضربهبررسي تو

 . از مباحث مطرح شده اختصاص يافته است
 

 منابع طبیعی صاحب لی بهینه درکشورهایماچارچوب سیاست  -2
ان نشــ ،اغلب مطالعات تجربي موجود در زمينه مديريت درآمدهاي حاصــل از منابع طبيعي

صادي پايين احبص کشورهاي دهدمي ساير  تر ازمنابع طبيعي فراوان اغلب داراي رشد اقت
که در  2آتي. شودگفته مي 1«پديده شومي منابع»کشورها هستند که اين پديده در اصطالح 

بيان  ب خودتاکرده است در ک شومي منابع را براي نخستين بار مطرح اصطالح، 1993سال 
کشورهاي داراي منابع طبيعي غني  تنها ممكن استنه  دهدشواهد جديد نشان مي»: کندمي

ست به طور بالقوه در بهره ست بخورند، بلكه ممكن ا شك سودمند  شدن از اين مواهب  مند 
برانگيز  يج بحثتااين ن. عملكردي بدتر از کشورهايي داشته باشند که داراي مواهب هستند

 .(1،1993)آتي، «بنيان نظريه نفرين منابع است
با اتكا بر  (1997) 3ســاکس و وارنر نفرين منابع نظريهاز مطرح شــدن چند ســال پس 

نشان دادند که کشورهايي که  1990 تا 1970ي هاسال مطالعات بين کشوري رشد در خالل
ــد اقتصــادي پايينصــ نســبت مواد خام به کل آنهادر  ين ا. تري دارندادرات باال اســت، رش

                                                                                                                   
1- Resource Curse 
2- Auty, Richard M 
3- Sachs, Jeffery D and Warner, Andrew 
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ـــتفاده از آبا ا 2012 تا 1970ني مابراي دوره ز پديده ( WDI 2014رهاي بانك جهاني )ماس
ـــت1در نمودار ) ـــاهده اس ـــهم منابع طبيعي از کل. ( قابل مش ـــادرات  در اين نمودار، س  ص

شاهده کردکشورهاي مختلف از جمله ايران در برابر رشد اقتصادي کشورها را مي  .توان م
ادرات ص طبيعي از کلکشورهايي که سهم منابع  در که ( به خوبي بيانگر آن است1) نمودار
 . اندتجربه کرده ترير متوسط رشد اقتصادي پايينباالتر است، به طو آنها

 
 (1970-2012سهم منابع طبیعی از کل صادرات در برابر رشد اقتصادی ) -(1نمودار )

 
 WDI 2014ی تحقیق بر اساس هایافته خذ:ما     

 
هاي حاصـــل از منابع طبيعي در مديريت درآمد نند نروژماتجربه موفق کشـــورهايي 

ـــان داد که وجود درآمدهاي منابع طبيعي به تنهايي نمي ـــوب نش تواند نعمت يا نقمت محس
عه ـــ که نقش مهمي در توس ها اســــت  مد يت اين درآ مدير كه نحوه  ـــود، بل يافتگي و ش

 کشورهاي توصيه مرسوم کارشناسان براي بنابراين. کندنيافتگي اين کشورها ايفا ميتوسعه
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ضيه درآمد دائمي ) صاحب ساس فر و به دنبال مدل موفق نروژ  PIH)1منابع طبيعي که بر ا
اقتصاد  ندنمادر مديريت درآمدهاي نفتي بنا شده، بر اين اصل استوار است که براي مصون 

شي از منابع طبيعي  سانات درآمدها، درآمدهاي نا  ندوقص در بايدداخلي از تبعات منفي نو
ـــر ثروت ملي براي اهداف ـــل از ي بينگذاريهماس ها بهره حاص المللي ذخيره شـــده و تن

بر اساس اين فرضيه، بايد  2. در قالب بودجه مصرف شود صندوق لي پرتفويماهاي دارايي
ـــل از منابع طبيعي را چوند يك ثروت در نظر گرفت و مصـــرف از محل اين  رآمد حاص

 . شودن هموار ماثروت بايد در طول ز
ـــيوه براي ـــورهايي  اگر چه اين ش عنوان يك روش موفق قلمداد نند نروژ به ماکش

سر ما، اشودمي سعه که با کمبود  شورهاي در حال تو سياري از ک ه يه داخلي مواجمابراي ب
شوديهستند، نم سياست بهينه تلقي  سياري از کشورهاي در حال توستواند يك  عه ؛ براي ب

داخلي از محل درآمدهاي نفتي ي گذاريهماســر يه مواجه هســتند، لزومماکه با کمبود ســر
 .(2011، 3)پالگ و وينبلز رسدضروري به نظر مي

با کميابي  ورهاي در حال توسعه در وهله نخستکشکند: ( اذعان مي2009) 4کولير
ــر ــتند 5يهماس ــتر از نرخ بهره . مواجه هس ــورها بيش در وهله دوم نرخ بهره پيش روي اين کش

سي  ستر ستيه جهاني ماسربه بازار  آنهاجهاني بوده و د شتر محدود ا سوم، د. بي ر در وهله 
 هاي عمومي به اندازه کافي وجود ندارد و در وهله چهارم شــرايطاين کشــورها زيرســاخت

ولير )ک. ي بخش خصوصي نيستگذاريهماسر ي و محيط کسب و کار مشوقگذاريهماسر
ست حالي بنابراين، در (2009و ديگران،  سيا ضيهماکه  روت درآمد دائمي، ث لي مبتني بر فر

ــعه هاي اتيثبو از بي منابع طبيعي را حفاظت کرده صــاحب طبيعي کشــورهاي در حال توس
د به ندارتاشرايط زندگي با اس مادارد، اناشي از مصرف درآمدهاي پر نوسان مصون نگه مي

شديدطور معمول پايين دوره شورها و نيازهاي  ي داخلي در گذاريهماسر هاي جاري اين ک
ميالدي،  2010، از اواسط دهه از همين رو. گيردرا در نظر نمي يهماتصادهاي با کمبود سراق

                                                                                                                   
1- Permanent Income Hypothesis (PIH) 

 Davis et al. (2001), Barnett and Ossowski (2003), and Bemsمطالعات به تواننمونه ميبراي  -2

and De Carvalho Filho (2011) رجوع کرد . 
3- Ploeg and Venables 
4- Collier 
5- Capital Scarcity 
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صيه شي از منابع طبيعي در بازنگري در تو صرف درآمدهاي نا سوم و نحوه م شورهاي  مر ک
 .1در حال توسعه ظاهر شود

سيعي به نقش افزايش ساختگذاريهماسر مطالعات و ها را ي عمومي به ويژه در زير
ياري در بس. اندهاي توسعه کشورهاي در حال توسعه اذعان کردهدستيابي اهداف و برنامه در

ــاخت به ها و ارتباطات حداقل هاي انرژي، جادهويژه در بخشاز اين کشــورها کمبود زيرس
لي امکراسي گسترده، فساد، ضعف نهادها و کمبود منابع ورونند بماري تانند عوامل ساخماه

 . (2008، 2شود )کالدرون و همكارانوري ميرهمنجر به کاهش به
جه ته شــــدبه  با تو چه گف يت، ميآن چارچوبي براي تعيين اولو  ليماهاي توان 

ول المللي پبين صــندوق بر اســاس رهنمودهاي. منابع طييعي ارائه کرد صــاحب کشــورهاي
 موارد زير را برآورده سازد: بايدلي مناسب مايك چارچوب سياست (، 2012)
 ليما -بات کالنث* 
 لي براي کشورهاي با جريان درآمدي حاصل از منابع طبيعي گذرا و موقتماپايداري * 

 انداز احتياطيانباشت کافي از پس* 
از  هاي ناشيممكن است به دليل وجود محدوديتاي که هاي توسعهنياز به افزايش طرح* 

 . باشد يت ظرفيت جذب داخلي، تدريجيهاي نهادي و نيز محدودضعف
منابع  صــاحب لي در کشــورهايما( چارچوبي براي تعيين ســياســت 2) در نمودار

تواند حدي مي تابندي کشــورها نه در دســتهتاانتخاب نوع حد آســ. طبيعي ارائه شــده اســت
نه مرسوم براي وابستگي کشورها به درآمد ناشي از منابع طبيعي تاحد آس مااختياري باشد، ا

نه ديگر مورد تاحد آس .3لي کشورها قرار داردمااز کل درآمدهاي  درصد 25 تا 20در بازه 
ـــتفاده ـــت که مي ،اس ـــان دهد که آيا جريان به افق ذخيره منبع طبيعي مربوط اس تواند نش

 تا 30 نجايااين معيار در . تواند دائمي تلقي شود و يا موقتي ميعيطبدرآمدي ناشي از منبع 
سل( براي دائمي بودن م 35 ستسال )يك ن شده ا نيز  معيارهاي ديگري. نبع در نظر گرفته 

                                                                                                                   
  :از ستا عبارت مطالعات اين ترينبرخي از مهم -1

UNCTAD Secretariat (2006), Sachs (2007), Collier et al. (2010), Independent 
Evaluation Office (2011), Baunsgaard et al. (2012), International Monetary Fund 
(2012c) 
2- Calderon and et al.  
3- Ossowski, et al. , 2008 
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ـــور مربوط ميوجود دارد که به ويژگي ـــودهاي خاص هر کش به عنوان مثال، نيازهاي . ش
 . هاي نهادي و ظرفيت جذب از آن جمله هستنديه و محدوديتمااي، کميابي سرتوسعه

شان مي سرمطالعات ن سعمادهد موجودي  شورهاي در حال تو ه پايين يه در اغلب ک
هاي فيتاست، بلكه ظراين کشورها  ي پايين درگذاريهماسر بوده که اين مهم نه تنها به دليل

 .1محدود است آنهايه نيز در ماي به سرگذاريهماسر نهادي در تبديل
(، درکشورهايي که درآمد حاصل از منابع طبيعي گذرا دارند و 2با توجه به نمودار )

سر شت کافي دارايييه فراوان برخوردارمااز  سلماهاي ند، انبا  هاي آتي از اهميتلي براي ن
ــت )ه ــور نرومازيادي برخوردار اس ــرمايه کمياب که . ژ(نند کش ــورهاي با س تعداد در کش

سعه در اين زمره قرار دارند، چارچوب  شورهاي در حال تو صورت لي بايد بهمازيادي از ک
شت دارايي  ي در داخلگذارسرمايه هاي آتي و نيزسللي براي نماهاي ايجاد توازن در انبا

 . کشور براي افزايش رشد بخش غيرنفتي باشد )کشورهاي اوگاندا و غنا(
ـــورهاي با افق طوالني ـــل از منابع طبيعيدر مورد کش ـــته به  ،مدت درآمد حاص بس

ـــر ـــعيت عامل س ـــد، به نظر مي. لي خود را تعيين کنندماتوانند چارچوب مي ،يهماوض رس
 يه فراوان بايد بر مديريت نوسانات و دستيابي به تثبيتماي در کشورهاي با سرلماچارچوب 

شد )کشورهايي  صاد کالن متمرکز با سمااقت ساير کشورتانند عرب سعودي، کويت و  هاي ن 
 . ((GCCعضو همكاري خليج فارس )

سر شورهاي با کمبود  ي درآمدهاي گذارسرمايه توانديه، اهداف کليدي ميمادر ک
 .منابع طبيعي در داخل کشـــور در کنار تالش براي تثبيت اقتصـــاد کالن باشـــدحاصـــل از 

ـــعه به دليل وجود محدوديت ظرفيت جذب بايد به تدريج صـــورت گيرد طرح هاي توس
 .2نند نيجريه، آنگوال و عراق(ما)کشورهايي 

ـــاد ايران و نحوه مديريت اين تادر ادامه با نحوه  ثيرگذاري درآمدهاي نفتي بر اقتص
 . شودهاي توسعه کشور پرداخته ميي ايجاد زيرساختتامدها در راسدرآ

 
 
 

                                                                                                                   
1- Gupta and et al. , 2011 
2- Baunsgaard and et al. (2012)  
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 چارچوب تعیین سیاست مالی در کشورهای صاحب منابع طبیعی -(2نمودار )
 

 
 

 
 

 مروری بر مدیریت درآمدهای نفتی در ایران -2-1
توجه به عدالت ي در امور زيربنايي و گذاريهماســـر توســـعه ملي با هدف صـــندوق ســـيستا
 موريتما. م توســعه کشــور تصــويب و ابالغ شــدقانون برنامه پنج 85و  84نســلي در مواد نبي

سلي از درآمدهاي نفتي استت بينيه و عدالما، حفظ اصل سرصندوق اصلي اين وري به ط ن
سر صل از 20با واريز حداقل  صندوق يه اينماکه  صد از منابع حا نفت و گاز و صادرات  در
ـــودمي مينتاهاي نفتي فرآورده ـــر. ش ـــپس اين س هاي يه براي ارائه تســـهيالت به بخشماس

ــعه ــر خصــوصــي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توس ي در داخل و گذاريهماس

آیا درآمد حاصل از منابع طبيعي نسبت به کل 

 درآمدهای کشور بزرگ است؟

آيا درآمد حاصل از منابع طبيعي گذرا است يا 

 داراي افق زماني بلندمدت است 

ست آيا اقتصاد با کميابي سرمايه مواجه ا  آيا اقتصاد با کميابي سرمايه مواجه است  

 

 ها:اولویت

 تثبيت اقتصاد کالن -

 هاي آتينسل -

 مثال:

 هلند و نروژ

 

 ها:اولویت

 تثبيت اقتصاد کالن -

 هاي آتينسل -

 توسعه کشور -

 مثال:

 تيمور شرقي و غنا

 ها:اولویت

 تثبيت اقتصاد کالن -

 : مثال

 امارات متحده عربي

 

 

 

 ها:ویتاول

 تثبيت اقتصاد کالن -

 توسعه کشور -

 مثال:

 نيجريه و عراق

 بله

 با افق زمانی بلندمدت گذرا

 خير خیر بله بله
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ستفاده مي با . شودخارج کشور و با در نظر گرفتن اوضاع رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي ا
اي ارزي دولت و کسري بودجه دولت، به دليل کاهش شديد درآمده 1393ال در سال اين ح
  .1شده است گرفته درصد در نظر 20ن ماتوسعه ملي ه صندوق سهم

صورت  يهام تالشمات با وجودکه  دهدياقتصاد نشان م يکنون تيوضع يشناسبيآس
ــــت آمــده، توســـعــه اقتصــــاد يهــاتيــگرفتــه و موفق  در  ژهيکشـــور کــه بــه و يبــه دس
 را نداشته يشده، روند مطلوب يلما نيمتا ينفت يبا درآمدها يهبه شكل قابل توج ريچهار دهه اخ

شور بهره ک شرفتيپ يحاصل از آن برا ياز نفت و درآمدها ستهيمختلف به طور شا ليو به دال
از حد به  شيب يو وابستگ يمنبع درآمد نياستفاده نادرست از ا ن،يعالوه بر ا. گرفته نشده است

ســطح، اتكا به  نيترياديبن در. را به دنبال داشــته اســت يمطلوبنا اريبســ ياقتصــاد يامدهايآن، پ
 . در اقتصاد کشور بوده است يرتااز معضالت ساخ ياريمنشأ بس ينفت يدرآمدها

كا يموارد مدها يهمچون ات به درآ لت  منبع  نيتربه عنوان مهم ينفت يبودجه دو
 يهاشعه نامتوازن بخمنابع، توس نيمعضل نفر يريگو شكل يهلند يرمايبروز ب ،يدرآمد

ـــا ـــور و ناکارآمد يدمختلف اقتص ـــاد ينهادها يکش ـــكل معنادار ياقتص از  يکه به ش
 يرتاســاخ يهايژگيبه و رند،يپذيم ريثتا يالوصــول نفتســهل تاســرشــار و نســب يدرآمدها
 . اندشده ليتبد رانياقتصاد ا

 ازحاصـــل  يدرآمدهادهد که رهاي رســـمي اقتصـــاد ايران نشـــان ميمابررســـي آ
فت، عمدهصـــادرات  کهبه گونه ادوار مختلف بوده يدرآمد دولت ط نيترن به طور  اي 

سط، حداقل  صد از درآمدها 50متو ست نيمتانفت  قيدولت از طر يدر ستگي . شده ا واب
شكارتر ميماشديد بودجه دولت به درآمدهاي نفت ز که  را شود که درآمدهاي نفتيني آ

بودجه  ميزان کســري تاکنار گذاشــته  ته شــده اســت،براي جبران کســري بودجه بكار گرف
 . تري داشته باشددولت نمود واقعي

ست، در سري بودجه دولت چه صورت  سؤال اين ا عدم وجود درآمدهاي نفتي، ک
داشت  جهت پاسخگويي به اين پرسش کسري بودجه دولت را بدون در نظر وضعيتي مي

 . توان در نظر گرفتگرفتن درآمدهاي نفتي مي

                                                                                                                   
درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملي،  2و  5/14، 20، به ترتيب 1394در سال  -1

 . ص يافته استخيز و محروم و مابقي به بودجه دولت اختصاشرکت ملي نفت و مناطق نفت
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ست، روند کسري بودجه غيرنفتي کشور  (3طور که در نمودار )نماه شاهده ا قابل م
از ســال  ماا روند همواري را طي کرده اســت، 3731اواخر ســال  تا 1357ني ماطي دوره ز

 66ميليارد ريال در اين ســـال به حدود  29186اي از ب قابل مالحظهتااين روند با شـــ 1384
سال هزار  ست 1139ميليارد ريال در  سيده ا ساله اين . ر شديد بودجه دولت به م ستگي  واب

 . سازديان ميمادرآمدهاي نفتي را به خوبي ن
 

 روند کسری بودجه غیرنفتی کشور -(3نمودار )

 نی بانک مرکزیماخذ: سری زمأ

 

ـــور طي ادوار مختلف،  با وجود جه کش به بود هاي نفتي  مد ـــترده درآ تزريق گس
هاي مورد نياز توســعه اقتصــادي کشــور موفقيت اختهاي مختلف در ايجاد زيرســدولت

ن در ماورهاي کشبه عنوان نمونه، بررسي وضعيت کيفيت زيرساخت. چنداني نداشته است
در زمينه ارتقاي وضــعيت  هاي گذشــته کشــورســال ( حكايت از آن دارد که طي1جدول )

ــاخت ــه برق چندان ها، خطوط ريلي، بنادر، حمل و نقل هوايي و ها اعم از جادهزيرس عرض
 يه انسـاني و ارتقايماي در سـرگذاريهماسـر ن به لحاظماهمچنين کشـور. موفق نبوده اسـت

ـــي نيز چندان موفق عمل نكرده و  ـــي . دنيا قرار دارد 106رتبه نازل در کيفيت آموزش بررس
دي هاي نهاوضعيت کيفيت نهادهاي دولتي و خصوصي حكايت از آن دارد که زيرساخت

 . ن مناسب نيستماي استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي در کشورکشور نيز برا
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 (2014ها در ایران )های توسعه زیرساختشاخص وضعیت -(1جدول )

 ررتبه جهاني (7-1ارزش ) 
 82 92/3 هايفيت کلي زيرساختک

 63 09/4 هاکيفيت جاده
 45 36/3 کيفيت خطوط ريلي

 80 95/3 کيفيت بنادر
 122 19/3 واييکيفيت حمل و نقل ه
 68 09/5 کيفيت عرضه برق
 106 48/3 کيفيت آموزشي

 98 32/3 کيفيت نهادهاي دولتي
 129 46/3 کيفيت نهادهاي خصوصي

 Source: World Economic Forum, 2014 

 
 پیشینه تحقیق -3
ــترد هر ــتاي در مورد هچند مطالعات گس ــياس ــي  درآمدهاي روشلي و ماهاي س هاي تخص

ي که برخي از مطالعات در اين بخش، ماشود، انابع طبيعي در اديبات موضوع يافت ميحاصل از م
ــتمي کالن و به ويژه روشاز روش ــيس هاي مختلف تعادل عمومي که اثرات توزيعي بين هاي س

 . گيردگيرد، مورد بررسي قرار ميبخشي درآمدهاي نفتي را نيز در نظر مي
 

 مطالعات خارجی -3-1
هاي بهينه براي اقتصادهاي سياست»اي تحت عنوان ( در مطالعه2009) 1ونبلزدر پالگ و ون

دهند ســياســت مبتني بر فرضــيه درآمدي نشــان مي« در حال توســعه ســرشــار از منابع طبيعي
 انداز شده وثروت ملي پس صندوق دائمي که طي آن درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي در

در مورد  رســـدبه مصـــرف مي صـــندوق يگذاريهماســـر درآمد حاصـــل از بهره ناشـــي از
سر سعه با کمبود  شورهاي در حال تو ستماک شورهاي ،ديگربيان به . يه بهينه ني در حال  ک

ـــر ـــعه با کمبود س ـــتمااز نرخ ترجيح ز ترنرخ بهره بزرگها در آن که اييهماتوس ، ني اس
. شــودوب نمياي محســفرضــيه درآمد دائمي، ســياســت بهينه اســتفاده از ســياســت مبتني بر

                                                                                                                   
1- Frederick van der Ploeg and Anthony J. Venables 
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توانند مي اين کشورها. کشورهاي در حال توسعه نياز شديدي به مصرف و کاهش فقر دارند
شماسر صي خود را براي  سعه بكار گيرند و تنها اگر تايه عمومي و خصو شيدن به تو ب بخ

 ندوقص تر باشد، ايجاد يكدرآمدهاي حاصل از منابع طبيعي از بدهي خارجي اوليه بزرگ
 . ينه استثروت ملي به

ــنف ــورهايمامع»اي با عنوان ( در مطالعه2012) 1چريف و حس ــ ي کش ادرکننده ص
شودگذاريهماسر انداز و چه ميزاننفت: چه ميزان پس ستفاده از داده« ي انجام  ه ده هايبا ا

اي تحت دورهخيز و با کاليبره کردن برنامه مصرف بهينه بينميالدي چندين کشور نفت 2000
ست ماريز اجترنامهنااطميناني ب سيا شورهاي نفتماعي،  سيلي گروه ک قرار  خيز را مورد برر

سند که بخشمي داده و به اين نتيجه شي کليدي در پويايي ر ي گذاريهماسر هايتجارت نق
  :بندي کردتوان در سه بخش دستهميننايج اين تحقيق را . کندانداز ايفا ميو پس

ي ذارگيهماســر داري بر نرخبه طور معني قابل مبادله ي در بخشگذاريهماســر وريبهره -1
سر. گذاردثير ميتابهينه داخل  شورهاي با کمبود  سانات باالي درآمدهاي مادر ک يه و با نو

ـــد،نفتي، چنانچه بهره ـــر وري بخش قابل مبادله پايين باش تواند ي داخلي نميگذاريهماس
ثروت ملي به مثابه  صــندوق ايجاد يك در اين حالت رواز اين. محرک افزايش رفاه باشــد

ـــامل دارايي ـــپر ش هاي درآمد نفتي هاي مطمئن و نقدي براي کاهش اثرات منفي تكانهس
 . ضروري است

شد، پسچنانچه بهره -2 سپ صندوق انداز کمتر دروري داخلي باال با  ر وثروت ملي به مثابه 
 . ي بيشتر در داخل کشور بهينه خواهد بودگذاريهماسر
ي به اي که ميل نهايکارانه باشــد به گونهمحافظه بايدســياســت مصــرف درآمدهاي نفتي  -3

ـــد و در مواقع مواجه با تكانه بايدهاي دائمي مصـــرف بهينه هنگام تكانه هاي زير يك باش
 . باشد بايدهاي دائمي زودگذر، کمي کمتر از حالت تكانه

عه2012)  2برگ و همكاران طال ـــر»اي تحت عنوان ( در م گذاري دولتي در يهماس
ي با استفاده از يك مدل تعادل عمومي پويا« کشورهاي در حال توسعه با منابع طبيعي فراوان

ي درآمدهاي حاصــل از گذاريهماســر ( به بررســي اثرات اقتصــاد کالنيDSGEتصــادفي )
ـــديد به  ـــتگي ش ـــوري با وابس ـــور آنگوال به عنوان کش ـــط دولت در کش منابع طبيعي توس

                                                                                                                   
1- Cherif and Hasanov, (2012) 
2- Berg and et al.  
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ـــانات قيمتي نفت در اولويت  درآمدهاي نفتي و داراي ذخاير فراوان نفت که مديريت نوس
ــت و نيز منطقه  ــور اس که توليد نفت در آن در حال کاهش بوده و افق  CEMAC1اين کش

از اولويت بيشتري برخوردار  آنهاه بوده و حفاظت از درآمدهاي نفتي در تاکو آنهادرآمدي 
ي گذاريهماســـر هاي ظرفيت جذب و کاراييمحدوديتدر اين تحقيق . انداســـت، پرداخته

 . داخلي در مدل وارد شده است
ته كاران هاي تحقيق ياف ناريوي مبتني بربرگ و هم ـــ که س  حاکي از آن اســــت 

ر تري دثروت ملي، سـناريوي مناسـب صـندوق انداز دري دولتي به همراه پسگذاريهماسـر
سناريوهاي پس سه با   ممات يگذاريهماسر و نيز صندوق نفتي در درآمدهاي مماتانداز مقاي

ــطح بهينه پس. درآمدها در داخل کشــور اســت انداز درآمدهاي همچنين در اين تحقيق، س
 . ي دولتي نيز محاسبه شده استگذاريهماسر و صندوق نفتي در

با عنوان در مطالعه (2014) 2ملينا و همكاران ـــر پايداري بدهي،»اي  ي گذاريهماس
ــعه: مدل عمومي و مناب ــورهاي در حال توس كارگيري يك با ب« DIGNARع طبيعي در کش

شد و منابع طبيعي( به تجزيه و تحليل پايداري بدهي گذاريهماسر مدل دايگنار )بدهي، ي، ر
ــــاد کالني طرح ـــر هــايو اثرات اقتص ـــنــاريوهــاي مختلفگــذاريــهمــاس  ي عمومي )س

مدل  .فراوان طبيعي پرداخته است ي( در کشورهاي در حال توسعه داراي منابعگذاريهماسر
( با اقتصـــاد کوچك باز اســـت که DSGEتحقيق يك مدل تعادل عمومي تصـــادفي پويا )

ــي به بازارهاي  ــترس ــامل دو خانوار از جمله خانوار فقير بدون دس لي در کنار دو بخش ماش
ـــت ـــر. قابل تجارت و غيرقابل تجارت در کنار بخش منابع طبيعي اس تي يه بخش دولماس

ـــر ده وهاي توليدي وارد مدل کرولوژيتكن با محدوديت گذاريهماس ي بخش دولتي نيز 
ــتروبه جذب ظرفيت و هاناکارايي ــامل يك. رو اس ــندوق مدل همچنين ش منابع طبيعي  ص

 . کندلي عمل ميمااست که به مثابه يك سپر 
 

 مطالعات داخلی -3-2
دوق توسعه ملي يا توزيع مستقيم صن»اي تحت عنوان ( در مطالعه1391بهبودي و همكاران )

سه سي مقاي سبه« (ايدرآمدهاي نفتي )برر ستفاده از يك الگوي تعادل عمومي محا پذير با ا

                                                                                                                   
1- Central African Economic and Monetary Community 
2- Giovanni Melina and et al.  
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را مورد تجزيه و « توزيع مســـتقيم درآمدهاي نفتي»و « صـــندوق توســـعه ملي»دو رويكرد 
 ندوقص يكرددهد رويج حاصل از حل پوياي مدل نشان ميتان. اندتحليل و مقايسه قرار داده

که  تري نسبت به توزيع مستقيم دارد با اين توضيحتوسعه ملي در بلندمدت کارکرد مناسب
مين هدف کاهش وابســتگي بودجه دولت به نفت، کارکرد تارويكرد توزيع مســتقيم براي 

ــبت بهبهتر ــندوق ي نس ــعه ملي دارد ص ــورت  ني که هر دو رويكرد بهماز. توس و  مكملص
تمااتو ـــود، ه مين در نظر گرف خال  داخلي بش نا يد  مه اجزاي تول لت ه خارج دو  جز م

يك از رويكردهاي مورد  با هر  قايســـه  ناخال  داخلي در م يد  ته و در کل تول ياف بهبود 
سي، افزايش مي شمول . يابدبرر ستقيم م )و نه  ليات که مكملمااز اين رو، رويكرد توزيع م

  .ييد اين تحقيق پيشنهاد شده استتاتوسعه ملي است، رويكرد مورد  صندوق جايگزين(
ـــ برخوردار و هاي مختلف ارزيابي گزينه»اي با عنوان ( در مطالعه2013) 1بوحيص

شتي« تخصي  درآمد نفت در ايران ستفاده از يك مدل تعادل عمومي پوياي بازگ با  2با ا
ــاخ ــرف،تاس ــي رابطه مبادله بين مص ــيكي به بررس ــر ر نئوکالس انداز سي و پگذاريهماس

 ي درآمدهايگذاريهماســر در اين تحقيق دو ســناريوي. اندرآمدهاي نفتي ايران پرداختهد
داز انهاي خارجي )پسي درآمدهاي نفتي در داراييگذاريهماسر نفتي در اقتصاد داخل و

 سازي و مورد مقايسه قرار گرفته شده و اعتبارسنجي(( شبيهSWFثروت ملي ) صندوق در
 . ييد واقع شده استتاآزمون و مورد  2010 -2001هاي سال داده ي مدل نيز برايهايافته

ست که پسبوحي ص برخوردار وهاي تحقيق يافته  انداز درآمدهايحاکي از آن ا
جر به هاي داخلي مني فيزيكي در بخشگذاريهماسر نفتي و چه صندوق نفتي چه در يك

( ي نفتي توســط دولترشــد اقتصــادي باالتري نســبت به ســناريو پايه )مصــرف درآمدها
ـــودمي ـــاس برآيند . ش ـــر ،GDPهر چند که بر اس ني ماي فيزيكي در دوره زگذاريهماس
سبت بهمدت و ميانهتاکو شتري ن  ندوقص سناريو. نفتي دارد صندوق مدت ارجحيت بي

( 2037)در اين تحقيق پس از سال  3نفتي در بلندمدت که در اصطالح به دوره پس از نفت
شتري اشود، ماطالق مي شترييجاد مينفعت بي شد اقت کند و اثرگذاري بي صادي روي ر

 . دارد

                                                                                                                   
1- Barkhordar and Saboohi 
2- Recursive Dynamic Computable General Equilibrium  
3- Post Oil Era 
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لي ماهاي پولي و جايگاه سـياسـت»اي با عنوان در مطالعه (1393خياباني و اميري )
ـــتفاده از مدلتاايران با  ـــي « DSGEهاي کيد بر بخش نفت با اس هاي ثير تكانهتابه بررس

ـــادي در چارچوب ماپولي و  قيمت نفت و توليد نفت خام بر متايرهاي لي و کالن اقتص
ســازي و يج حاصــل از شــبيهتان. يك اقتصــاد نيوکينزي براي اقتصــاد ايران پرداخته اســت

ام هاي قيمت نفت و توليد نفت خدهد، تكانهالعمل آني مدل نشــان ميتحليل توابع عكس
ـــر بر  يجتان. اردو معنادار دثير مثبت تاي، توليد ملي، هزينه نهايي توليد و تورم گذاريهماس

نهنشــــان مي همچنين كا ياد شــــده دهد، ت لت، تاهاي  نادار بر مخارج دو بت و مع ثير مث
ـــياســـت. لياتي و اجزاي پايه پولي دارندمادرآمدهاي  لي و پولي در ايران بر پايه ماهاي س

ـــكل مي به ارزهاي درآمدهاي نفتي ش ـــتگي باالي بودجه دولت  به دليل وابس گيرد که 
ــت حاصــل از ــلط دولت بر تان. فروش نفت اس ــت آمده بر ضــرورت کاهش تس يج به دس

لياتي دولت و کاهش دســترســي دولت به حســاب ذخيره ماريزي درآمدهاي نفتي، بودجه
 . کيد داردتاارزي 

عه1394پور )منظور و تقي طال با عنوان ( در م عادل عمومي »اي  مدل ت يك  تنظيم 
 در چارچوب« ادرکننده نفت؛ مورد ايرانصـــ پوياي تصـــادفي براي اقتصـــاد باز کوچك
سي آثار تكانه شوکمكتب کينزي جديد به برر هاي هاي پولي، بودجه دولت و همچنين 

ست که حدود تان. اندنفتي پرداخته شد پايه پولي  40يج حاکي از آن ا صد از افزايش ر در
ه دليل نفت، بصادرات  درآمد ارزي حاصل از در خصوص شوک. شودبه تورم تبديل مي
ساخ ستگي  شوکتاواب صاد ايران به درآمدهاي نفتي،  رهاي کالن م متايماهاي نفتي تر اقت

در خصــوص شــوک ارزي، عمليات اقتصــادي با . دهدثير قرار ميتااقتصــادي را تحت 
ستفا صادي با ا سه با عمليات اقت ستفاده از ارز در بازار آزاد در مقاي سما ي ده از نرخ ارز ر

يل کمتر اســـت، ـــوک نيز متايرهاي  به دل ثار واقعي آن، اين ش ظاري در کنار آ ثار انت آ
 . کندثر ميتااقتصادي را بسيار م

 

 تصریح مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران -4
گاه ريزي نامحدود، بنرنامهاقتصاد مورد بررسي در مدل اين تحقيق شامل خانوارها با افق ب

عه توســ صــندوق مقام پولي و بخش نفت و -، دولتکننده کاالي بخش خصــوصــيتوليد
 . استملي 
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مدل  كان DSGEچارچوب اصـــلي  له دون عات از جم طال هام از برخي م با ال  1اين تحقيق 
ــلي و همكاران )1393(، رافعي و همكاران )2002) 2(، آيرلند2002) ــاخته 1389(، متوس ( س

ست صاد. شده ا شتر مدل با واقعيات اقت سازي ايران، موارد زير به مدل براي ايجاد انطباق بي
 اين تحقيق اضافه شده است:

به دليل گســترده بودن بخش دولت در اقتصــاد ايران، پويايي توليد بخش دولتي جداگانه * 
 . از بخش خصوصي وارد مدل شده است

توسعه ملي وارد مدل شده است که در هر دوره بخشي از درآمدهاي نفتي  صندوق بخش *
  .شودبه بخش خصوصي تسهيالت داده مي صندوق خشي از منابع اينوارد آن شده و ب

 . سازي شده استمدل هاي دولتيگذاريهماسر ناکارايي *
ــاير مطالعات  * ــبت به س ــتر با واقعيت، تاييراتي در پويايي درآمد دولت نس براي انطباق بيش
 . ل شده استمااع

 

 خانوارها -4-1
نا با افق بر خانوارها  کاال و مهدر اين تحقيق  که از مصـــرف  ند  نامحدود وجود دار ريزي 

ستهاي حقيقي پول مطلوبيت کسب ميندهمانگهداري   کنند و با کار کردن مطلوبيت از د
بال حداکثر (، فرض مي2002مطابق مدل دونكان ). دهندمي به دن ـــود که خانوار نمونه  ش

 است: (1رابطه )بع مطلوبيت انتظاري تاکردن 

(1 )              
0

,  ,t

t t t t

t

E U c m l




  

صي واقعي،  tcعملگر انتظارات،  tEاي که به گونه صرف خصو نده حقيقي پول، ما tmم

tl  يروي کــار و ن تاــال  طح اشــــ نزيــل ز   ســــ ت ــــتن مــاعــامــل  ) اس 0 1 ) . 

 . است (2ابطه )رصورت  بع مطلوبيت در اين تحقيق بهتافرم تبعي بكار گرفته شده براي 

(2)                    
0

,  ,    t

t t t t l t m t

t

U C L m logC logL logm  




   

                                                                                                                   
1- Duncan  
2- Ireland 
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(، مبني بر اين فرض که 2002ند )همچنين با پيروي از آيرل
1

t
t

t

P

P




  ـــت، قيد اس

 است: (3رابطه )صورت  مواجه است، به بودجه واقعي که خانوار نمونه در هر دوره با آن

(3)               1P kp P t t
t t t t t t t t

t t

m D
C I W L r

P
m K 


      

Pکه در آن 

tI يه ناخال  بخش خصـــوصـــي، ماســـرtW  ،دســـتمزد واقعيkp

tr  نرخ بازده

tيه بخش خصـوصـي، ماحقيقي سـر

t

D

P
 .سـود توزيع شـده حقيقي بنگاه براي خانوار اسـت 

P( برابر مجموع نيروي کار شــاغل در بخش خصــوصــي )tLهچنين نيروي کار کل )

tL و )
G)نيروي کار شاغل در بخش دولتي 

tL )((4)رابطه ) است . 
(4)                  P G

t t tL L L  
Pيه )مالك موجودي ســرمافرض بر آن اســت که خانوارها 

tK هســتند که به بنگاه )
شتبه منظور تبيين دقيق. شودنمونه در هر دوره اجاره داده مي  تر معادله حرکت فرآيند انبا

شان کرد کهيه ماسر ساس مدل  بايد خاطرن صفهاني، محدثص توليد بلندمدتبر ا و  الحي ا
سران ) صاد ايران 2009پ شور -( براي اقت ساله  -ادرکننده نفتص به عنوان يك ک در  مهمم

 ورتي که بخشــي از درآمدهاي نفتيصــ ادرکننده نفت اين اســت که درصــ يك کشــور
 . يه نقش مؤثري خواهد داشتماي شود، درآمد نفت در رابطه انباشت سرگذاريهماسر

شور که درا توجه به اينكه همب شي از درآمدهاي نفتي ک سعه  صندوق اکنون بخ تو
نداز ميملي پس ـــودا يت اولويت ش عا ـــر هاي توجيهيبه طرح با ر ي بخش گذاريهماس

توان معادله حرکت فرآيند مي ،شـــودخصـــوصـــي و عمومي غيردولتي تخصـــي  داده مي
 . ارائه داد (6و ) (5روابط )صورت  يه بخش خصوصي را بهماانباشت سر

(5)          1 1P P P Pa

t t tK K I    
(6)                

Pa P

t t tI I F   

Paکه

tI اي که بخشي از آن توسط خود بنگاه بخش خصوصي )ي افزوده شدهگذاريهماسر
P

tIتوسعه ملي صندوق ( و بخشي از آن توسط تخصي  انجام شده از سوي (tF فراهم )
ـــت ـــده اس ـــت که در هر دوره به بخش  tF. ش ـــي از درآمدهاي نفتي اس در واقع آن بخش

 شـــود ومي ورد نياز خود تخصـــي  دادهم هيماخصـــوصـــي جهت افزايش انباشـــت ســـر
 0,1  P  يه خصوصي استمانيز نرخ استهالک سر . 
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خانوارها دنباله  1 0
, , ,P

t t t tC L K m



( 2اي )دورهبع مطلوبيت بينتارا براي حداکثر  

 . کنند( انتخاب مي6( و )5( و رابطه )3شرط جريان بودجه ) به
 

 هابنگاه -4-2
Pهايي هســتند که توليد بخش خصــوصــي بنگاه صــاحب خانوارها

tY  را با فرض بازده ثابت
 . کنندتوليد مي (7رابطه )مطابق با فناوري  نسبت به مقياس،

(7)          
 

, 

1,     , , 0,1  

kp kgp lpP P G t P

t t t t t

kp kgp lp kp kgp lp

Y A K K L
  



     



   
 

P)ها نيروي کار ، بنگاه(7)بر اساس فرآيند 

tL) يه سرانه خصوصي ماو سر(P

tK)  را
Gيه ســرانه بخش دولتي )مافرض بر آن اســت که ســر. کننداســتخدام مي

tK نيز به تقويت )
G)يه سرانه دولتي مااز آنجا که سر ما، ا1کندهاي بخش خصوصي کمك ميتوليد بنگاه

tK

ها نقشـــي در تعيين آن نخواهند اين بنگاههاي خصـــوصـــي حالت برونزا دارد، گاهبراي بن (
 . داشت

ضاي باز سود خود را مقيد به تاها ارهاي رقابتي، بنگاهدر ف ( حداکثر 7بع توليد )تابع 
 . ((9( و )8)روابط ) کنندمي
(8 )              Π P P kp P

t t t tMax t Y WtL r K   
s. t: 

(9)                      kp kgp lpP P G t P

t t t t tY A K K L
  

 

ه از هر ينه استفادها داللت بر اين دارد که هزر حداکثرسازي سود از جانب بنگاهتارف
 . ((11( و )10)روابط ) عامل توليد برابر با ارزش توليد نهايي آن عامل توليد باشد

(10)             
P

t
t lp P

t

Y
W

L


 
  

  

(11)           

P
kp t

t kp P

t

Y
r

K


 
  

  
 

 
                                                                                                                   

گذاري مبادرت ورزد، انتظار بر آن است توليد بخش هاي اقتصاد سرمايهچنانچه دولت به تقويت و ايجاد زيرساخت -1
 شود. ( ايجاد شده منتفع Crowding inخصوصي نيز از پديده ازدحام دروني )
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 . ((12)رابطه ) کندمرتبه اول تبعيت مي از يك فرآيند اتورگرسيو tAهمچنين 
(12)                  11 ln    ~ 0, ,A A A

t A A t t tLn A A Ln A N         
 

 دولت -4-3
سوب ميبخش دولت از جمله بخش صاد ايران مح شود که در اين تحقيق اين هاي مهم اقت

صاد شي از مدل که به توليد کاالي عمومي در اقت پردازد در نظر مي بخش به عنوان يك بخ
G)شود که دولت نيروي کار فرض مي. ستگرفته شده ا

tL )کند و را از خانوارها اجاره مي
G)ي خود را براي توليد کاالي عمومي گذاريهماسر سهمي از

tYگيردكار مي( ب . 
G)کاالي عمومي 

tY)  شود:در مدل وارد مي (13رابطه )به فرم تبعي 

(13)                  
 1 ,        , 0,1

kg lgG G t G

t t t t

kg lg kg lg

Y A K L
 



   



  
 

Gکه در آن، 

tL وG

tY كار گرفته شــده به وســيله دولت يه بمابه ترتيب نيروي کار و ســر
پيشـــرفت فني توليد کل اســـت که براي ســـهولت آن را  tAراي توليد کاالي عمومي و ب

س سبت ها، داراي بازده ثنند توليد بخش بنگاهمابع توليد نيز هتااين . کنيمندارد ميتاا ابت ن
ست ست که بهره. به مقياس ا شده ا صي و دولتي نيز همچنين فرض  وري دو بخش خصو

 . ن استيكسا
کهدر اين تحقيق فرض مي ـــود  ـــر ش ند اغلب ماي دولت در ايران هگذاريهماس ن

شورهاي هايي از جمله عدم نظارت کافي ها و ناکاراييمنابع طبيعي با محدوديت صاحب ک
ـــر هايبندي پروژهبر اولويت ـــر هايي، انتخاب پروژهگذاريهماس ـــاس گذاريهماس ي بر اس

سي،ها و گرايشمالک سيا ي و موارد ديگري گذاريهماسر هايخير در انجام پروژهتا هاي 
ــت که اين ناکارايي ــت مواجه اس ــر ها موجب افزايش هزينهاز اين دس ي بخش گذاريهماس

ــوددولتي مي ــان دادن اين ناکارايي 1. ش ــر هايبراي نش توان ي بخش دولتي ميگذاريهماس
 . نشان داد (14رابطه )صورت  يه بخش دولت را بهمافرآيند انباشت سر

(14)               1 1G G G GE

t t tK K I    

                                                                                                                   
گذاري را به صورت فاصله ( اين ناکارايي در سرمايه1391جام شده، کميجاني و توکليان )در بين مطالعات داخلي ان -1

 . اندها نشان دادهگذاري دولت تا زمان اتمام پروژههاي سرمايهزماني بين زمان تصويب پروژه
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Gکه 

tK ـــر يه دولتي،ماموجودي س 0,1G  ـــر ـــتهالک س GEيه دولتي و مانرخ اس

tI 
  .1ي مؤثر دولتي استگذاريهماسر

شود که تنها بخشي از ي دولت در اقتصاد موجب ميگذاريهماسر درها اين ناکارايي
ــر اين يه در اقتصــاد شــود و بخش ديگر آن منجر به ماها منجر به انباشــت ســريگذاريهماس

در  هيماي که به فرآيند انباشت سرگذاريهماسر آن بخش از. شوديه نميمافرآيند انباشت سر
مؤثر  يگذاريهماسر. شودگفته مي «گذاري مؤثريهماسر»شود در اصطالح اقتصاد منجر مي

 . شودتعريف مي (15رابطه )صورت  به 2(2011در پالگ )نيز بر اساس مطالعه وان

(15 )        
1

2

G
GE t
t G

I
I





 

  
 

 

ست که در هر دوره، تنها بخشي از کل15رابطه ) ام ي انجگذاريهامسر ( بيانگر آن ا
 رابطه به ضريب ناکارايياين در  ضريب . شودشده توسط دولت در اقتصاد مؤثر واقع مي

ت هاي دولي موسوم است که مقدار آن در مدل بر اساس نحوه کارکرد فعاليتگذاريهماسر
  .3شوددر اقتصاد کاليبره مي

مقام پولي،  -( فرض بر اين اســت که دولت1389و همكاران )نند مدل متوســلي ماه
ـــتقالل بانك مرکزي در  کارگزاري واحد در اقتصـــاد اســـت که با توجه به درجه پايين اس

ــورهاي ــياري از کش ــاحب بس ــت ص بنابراين  . 4منابع طبيعي، فرض چندان دور از ذهني نيس
ل خلق ليات از محمااخذ نفت و صادرات  درآمد دولت عالوه بر درآمد حاصل از فروش و

 . ((16شود )رابطه )لي ميمامين تاپول نيز 

(16)     11 oil t
t f NIOC Dep t t m t

m
TR Y Ta m

t
   


        

 
 

 شرکت ملي توسعه ملي، صندوق سهمبه ترتيب  Depو f، NIOC(،16در رابطه )
ــاله در قانون بودجه  خيز و محروم ازنفت ايران و مناطق نفت ــت که هر س درآمدهاي نفتي اس

                                                                                                                   
خصوصي که سرمايه  شودميفرض  ،به عبارت ديگردهد. اي به بخش عمومي اجاره نميسرمايه ،بخش خصوصي -1

 . جا شودتواند آزادانه بين دو بخش خصوصي و عمومي جابهنمي
2- Van Der Ploeg, 2011 

 . در ضميمه موجود است (15)نحوه استخراج رابطه  - 3
درصد برآورد  77هاي مالي بر اقتصاد ايران را اي درجه تسلط بخش سياست( در مطالعه1390مشيري و همكاران ) - 4

 . ستقالل پايين بانك مرکزي داردکردند که نشان از ا
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شور تعيين مي سهم. شودک سر  ل از ک نامبردههاي سهم دولت از درآمدهاي نفتي پس از ک
مي ــــت  ــه دس تي ب ف ن تي دولــت ومــاکــل درآمــدهــاي   tTa. آيــددرآمــدهــاي  ــا لي

1t
m t

m
m

t



  

 
ــت که دولت از محل خلق پول  ــت مي 1درآمدي اس در . آوردبه دس

درآمد صــورت  ( از ميزان انتشــار پول در هر دوره بهmشــود که ضــريبي )واقع فرض مي
 به توان قيد بودجه دولت رابا اين تفاسير مي. شودناشي از ضرب پول وارد بودجه دولت مي

 نشان داد: (17رابطه )صورت 

(17)                 11 oil t
t f NIOC Dep t t m t

m
TR Y Ta m

t
   


        

 
 

Gکه 

tI  وC

tG اي( و مخارج مصــرفي )بودجه يهمااي )بودجه ســريهامبه ترتيب مخارج ســر
اي و يهمابه ترتيب نشـان دهنده سـهم مخارج سـر gcو  igضـرايب . جاري( دولت اسـت

 ودشجه دولت تعيين مياز درآمدهاي دولت است که همه ساله در قانون بود مصرفي دولت
 . ((19( و )18)روابط )

(18)                    G

t ig tI TR 
(19)                  

C

t gc tG TR 

ـــتقالل بانك مرکزي در ايران، مي ه توان دولت را به مثاببا توجه به درجه پايين اس
ســازي نحوه کنترل نرخ رشــد حجم نقدينگي، لبراي مد. مقام پولي در کشــور قلمداد کرد
( tMمقام پولي عرضه پول اسمي ) شود(، فرض مي1989) 2مطابق با روش کولي و هانسن

با نرخ  جايگذاري د. کندمديريت مي  را در هر دوره  ندکي تايير و  طه )با ا (، 20ر راب
ــبت حجم واقعي پول مرتبط کردرا  توان آنمي کردن  هنگما)اين تبديل در جهت ه به نس

ده انجام شـــاين معادله با ســـاير معادالت تحقيق که با حجم پول واقعي در ارتباط هســـتند، 
ست( ست که بايد. ا شت که همچنان فرض بر اين ا ستگذار در نظر دا ر عرضه با تايير د سيا
ـــمي،پول ا ـــير مي. کندحجم نقدينگي را مديريت مي س ـــد حجم با اين تفاس توان نرخ رش

 . نشان داد (20رابطه )صورت  ن را بهماتقدينگي در اقتصاد کشور

                                                                                                                   
1- Seignorage 
2- Cooley and Hansen 
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(20)         
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 . کندخاذ ميات را براي نرخ رشد  (21رابطه )که بر اين اساس، مقام پولي قاعده 
(21      )         11 ln ,    ~ 0,  t t t tLn Ln N  

            
که در آن،  0,1   و رشد حجم نقدينگي است سطح باثبات نرخ . 
 

 بخش نفت -4-4
ي زيادي به گخيز و به ويژه ايران که وابســتکشــورهاي نفت با توجه به ويژگي خاص اقتصــاد

ـــل از ـــادرات  درآمدهاي حاص نفت دارند، وارد کردن بخش نفت به مدل براي در نظر ص
  .1هاي موجود در اين بخش ضروري استگرفتن تكانه

صاد ايران، بروز تكانه درآمدهاي نفتي مي سهم باالي نفت در اقت تواند بر با توجه به 
ــاخ ــدتاس از همين رو، بخش نفت به طور مجزا . ر اقتصــاد ايران و بودجه دولت اثرگذار باش

 . تهاي توليد در نظر گرفته شده اسوارد الگو شده و توليد نفت مجزا از توليد ساير بنگاه
ـــته ؛هاي گوناگوني براي وارد کردن بخش نفت در مدل وجود داردروش اي از دس

ـــو نند بخش بنگاه درمامطالعات بخش نفت را ه ـــازي س  دنظر گرفته و از فرض حداکثرس
ـــتفاده مي ـــتهبراي تبيين روابط اين بخش اس يند اي ديگر از مطالعات از يك فرآکنند و دس

 . کنندسازي اين بخش استفاده ميبرونزا براي مدل
ـــود از طريق روش بنگاه ،در اين مطالعه براي توليد بخش  توليدي حداکثرکننده س

روش نفت متولي توليد و ف شرکت ملي نفت ايران به عنوان کهنفت استفاده نشده است، چرا
شرکتمادر ايران ه ستنند اکثر  سود ني سازي  در واقع،  .هاي دولتي ديگر به دنبال حداکثر

ــور بوده و چندان با  ــته به ذخاير نفتي کش به دليل اينكه جريان توليد نفت به طور عمده وابس
ــر ــورهاتوان توليد آن را تيه و کار نميماافزايش س ــتر کش خيز توليد ي نفتايير داد و در بيش

                                                                                                                   
وارد بر وجوه حاصــل از صــادرات نفت اســت که  يبرونزا يهاتمام شــوک يجمع جبر ،يمنظور از شــوک نفت -1
ـــ توانديم ـــوک ق يناش ـــوک مقدار فروش نفت از طر اينفت و  متياز ش  يهامياز جمله اعمال تحر يموارد قيش
 . صادرات نفت کشور باشد هيعل يمللالنيب
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سود ساس حداکثرسازي  هاي نگاهتوليد نفت از طريق ب بنابراينگيرد، نميصورت  نفت بر ا
ــازي نشــده و درآمدهاي حاصــل ازتوليدي مدل يك فرآيند صــورت  نفت بهصــادرات  س

 . ((22)رابطه ) بندي شده است( مدلAR(1)خودتوضيحي مرتبه اول )

(22)         11 ln ,     ~ 0,  oil oil oil yoil yoil yoil

t yoil yoil t t tLn Y Y Ln Y N        

oil، (22) رابطه در

tY  ،ـــعيت باثبات ـــطح درآمدهاي نفتي در وض   معرف س yoil

t 
هاي نفتي و بيانگر تكانه 0,1yoil  است . 
 

 توسعه ملی صندوق -4-5
ــعه ملي ) وقصــند شــود انباشــت ذخايرفرض مي ( 23( در هر دوره از فرآيند )tNDFتوس
 .کندتبعيت مي

(23 )              1

oil

t t F t t nd t tNDF NDF Y F ND Z      
1tNDFکه در آن،   ل لي منتقتوســعه ملي از دوره قبل که به دوره فع صــندوق نده ذخايرما
ست،  سهيالت اعطايي tF از درآمدهاي نفتي، صندوق سهم Fشده ا به بخش  صندوق ت
صي،  صو صي به ndخ صو صدي از خال  بدهي بخش خ ست که  صندوق در در هر ا

سپرده tZ شود وبازپرداخت مي صندوق دوره به صل از  سود حا گذاري آن بخش از نيز 
 . است که به بخش خصوصي تخصي  داده نشده است صندوق منابع

 فت که منابعگ دتوســعه ملي باي صــندوق تر پويايي انباشــت ذخايربراي تفســير دقيق
به  مدهاي ارزي حاصـــل از فروش نفت اســـتده از درآتوســـعه ملي به طور عم صـــندوق

 .شودتوسعه ملي واريز مي صندوق درصد از درآمدهاي نفتي در هر دوره به Fاي که گونه
و عمومي  هاي خصوصي، تعاونيرا به بخش صندوق از منابع ميزان tF در هر دوره صندوق

ـــهولت آن را بخش خصـــوصـــي ميدر اينجا براي  ماکه در -غيردولتي  از طريق  -ناميمس
ـــهيالت اعطا ميبانك ـــد از منابع Fچنانچه فرض کنيم . کندهاي تجاري عامل تس  درص

( را 24طه )راب شــود، آنگاهدر هر دوره به بخش خصــوصــي تســهيالت داده مي صــندوق
 . خواهيم داشت

(24)                t F tF NDF 
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 (25رابطه )صورت  توان بهرا مي صندوق وصي بههمچنين خال  بدهي بخش خص
 . در نظر گرفت

(25 )                1 1t t t nd tND ND rd F ND    
ره دونده انباشت خال  بدهي ماشامل  صندوق خال  بدهي بخش خصوصي به

1tNDقبل ) سهيالت دريافتي  هشود، بدوره فعلي منتقل مي ( که به صل و فرع ت عالوه ا
ندوق از ـــ )ص 1 trd Fبه ـــهيالت  بازپرداخت تس هاي  ندوق ( من ـــ در هر دوره ) ص

nd tNDاســت ) .rd ــهيالت اعطايي ــود تس ــندوق س ــت ص . به بخش خصــوصــي اس
درصد تعلق  r*در هر دوره، سود  صندوق نده ذخايرماهمچنين فرض بر آن است که به 

 . ((26)رابطه ) گيردمي
(26)                *

tZ r NDFt 

 
 شرط تسویه بازار -4-6

ــويه بازار باي ــرايط تس ــند ددر ش ــاي کل با يكديگر برابر باش ــه و تقاض براي اين  .عرض
ر گرفته شـــده توليد نفتي در نظ اضـــافهبهتوليد کل برابر با توليد بخش غيرنفتي  منظور،
 . ((27)رابطه  است

(27 )             noil oil

t t tY Y Y  
که در آن توليد غيرنفتي کشـــور برابر با مجموع توليد بخش خصـــوصـــي و بخش عمومي 

 . ((28)رابطه ) کشور است
(28 )            noil P G

t t tY Y Y  
يه گذاري بخش ما( برابر با مجموع ســرtIي کل در اقتصــاد )گذاريهماســر همچنين

Gدولتي )

tIي بخش خصوصي )گذاريهماسر ( وPa

tI((29)رابطه ) ( است: 
(29)                 G Pa

t t tI I I  
 . ارائه کرد (30رابطه )صورت  توان شرط تسويه بازار را بهبا اين تفاسير مي

(30)          C

t t t tY C I G   
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 برآورد و تجزیه و تحلیل مدل -5
ـــاله ها تعادل اقتصـــاد هنگامي که خانوارها و بنگاه يد دولت ق ،يابي خود را حل کردهبهينهمس

به عبارت ديگر،  .1م بازارها تسويه شوند، قابل بررسي خواهد بودمااش را برآورده کند و تبودجه
اي از متايرهاي برونزا است که مجموعه معادالت حاصل از تعادل انتظارات عقاليي شامل دنباله

اين . نندکمين ميتايك کل صــورت  يابي، قيد بودجه دولت و شــرط تســويه بازارها را بهبهينه

t نا کردن متايرها مطابق با رابطهما، پس از حاضـــر تحقيق درمجموعه 

t

X
X


 صـــورت  به

 .2((58) تا( 31است )روابط )معادله  29و  متاير 29سيستم معادالت غيرخطي ذيل با 

(31)                    .l
t t

t

W C
l
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(37)       
 1 1P P Pa

t p t tK K I     

(38)                
Pa P

t t tI I F  

(39)                  
P G

t t tL L L  

(40)             
kg lgG G G

t t t tY A K L
 

 

                                                                                                                   
دست آوردن شروط مرتبه ه کننده و بيابي توليدکننده و مصرفنحوه بهينه ،به منظور کاهش حجم محاسباتي تحقيق -1

 . قرار خواهد گرقتوي در صورت درخواست خواننده، در اختيار  و اول آورده نشده است
 . اندشده ( نشان داده~متايرهاي مانا شده با عالمت ) -2
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(52 )             
noil oil

t t tY Y Y  

(53)            
noil P G

t t tY Y Y  

(54)                
G Pa

t t tI I I  

(55)          
C

t t t tY C I G   

(56)                    11 lnoil oil oil yoil

t yoil yoil t tLn Y Y Ln Y      
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(57 )                   11 ln  A

t A A t tLn A A Ln A      

(58 )                    11 lnt t tLn Ln 

          

ـــتخرج از مجموعه  بايدبراي تحليل تجربي مدل،  معادله  29متايرهاي درونزاي مس
ـــــده ق ارائـــه ش ـــــب پـــارامـــتـــرهـــاي عـــمـــيـــ ـــــامـــل  1را بـــر حس  مـــدل، ش

, , , , , , , ,l m p kp kgp lp kg lg         ـــي کر  2ترتيب با مقداردهي به اين تاد بازنويس
ه اين امر، کچرا ،شــودتايرها در وضــعيت باثبات محاســبه م مماتپارامترها، مقادير اوليه براي 

 .3کندفراهم مي Dynareفزار اميط نردر محرا غيرخطي صورت  امكان حل مدل به
 

 پارامترهای مدل مقداردهی )کالیبراسیون( -5-1
ست، تحقيق از روش مقداردهي پارامترها در اين شده ا ستفاده  ن معنا ايبه براي تحليل مدل ا

رهاي اماي مقداردهي شوند که باالترين تطابق ميان آپارامترهاي الگو به گونه که سعي شده
 براي مقداردهي پارامترهاي. گرفته توسط مدل حاصل شودصورت  هايسازيهواقعي و شبي

ستم معادالت غيرخطي  سي ضعيت باثبات متايرها را در  شده قرارماعميق، مقادير و داده و  نا 
ست شده ا ستخراج  سريماآ. سپس مقدار پارامترها ا شامل  ستفاده  ني ماهاي زرهاي مورد ا

که ابتدا روندزدايي شــده، ســپس  بوده 1393دوم  فصــل تا 1369فصــلي از فصــل اول ســال 
  .4ها محاسبه شده استباثبات آن مقادير وضعيت

سال  سبه وضعيت باثبات متايرها، توليد ناخال  داخلي به قيمت ثابت   1383در محا
ـــبتمارا به يك نر ني امهاي متايرها به توليد ناخال  داخلي در دوره زاليز کرده و از نس

ست که وضعيتبه عنوان  مدنظر شده ا ستفاده  سبه هاي باثبوضعيت باثبات متايرها ا ات محا
ــده از اين روش به عنوان مقادير اوليه ــتم معادالت غيرخطي در  6براي حل عددي 5ش ــيس س

ست شده ا شده پارامترهاي ( مي2در جدول ). برنامه داينر در نظر گرفته  توان مقادير کاليبره 
 . مدل تحقيق را مشاهده کرد

                                                                                                                   
1- Deep Parameters 
2- Calibration 

كل  -3 ـــ با در نظر گرفتن ش ـــپس  تدا آن را خطي کرده و س عادالت غيرخطي، اب ـــتم م ـــيس حل س مه داينر براي  نا  بر
ــا ــتم و بهرهState-Spaceحالت ) -فض ــيس (، مقدار Blanchard- Kahnکان ) -گيري از تكنيك بلنچارد( اين س

 . آوردت ميدسه باثبات متايرها را ب
 . بانك مرکزي تهيه شده است 1393آمار از سري زماني بانك مرکزي و نيز نماگرهاي اقتصادي سه ماهه سو م  -4

5- Initial Value 
6- Numerical Solution 
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 مقادیر کالیبره شده پارامترهای مدل -(2) جدول

 منبع مقدار دمان پارامتر

 بع مطلوبیتتاضریب عرضه کار در 
l  4285/0  

محاسبات تحقیق متناسب با 
 وضعیت اقتصاد ایران

 عامل تنزیل ذهنی  9817/0  ״ 
 یه خصوصیمانرخ استهالک سر

p  028/0  ״ 

 یه دولتیمانرخ استهالک سر
g  030/0  ״ 

 نرخ رشد اقتصاد  013/1  ״ 

 یه خصوصی در تولید کاالی خصوصیماسهم سر
kp  42/0  ״ 

 یه دولتی در تولید کاالی خصوصیماسهم سر
kgp  23/0  ״ 

 یه دولتی در تولید کاالی عمومیماسهم سر
kg  65/0  ״ 

 ای تقاضای پولکشش بهره
m  4625/0  ״ 

 توسعه ملی از درآمدهای نفتی صندوق سهم
F  20/0  

عه قانون برنامه پنجم توس
 کشور

NIOC سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی
 

145/0  قانون بودجه دولت 

 خیز و محروم از درآمدهای نفتیسهم مناطق نفت
Dep  02/0  قانون بودجه دولت 

سهم تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی از 
F توسعه ملی صندوق منابع  15/0  

محاسبات تحقیق متناسب با 
 وضعیت اقتصاد ایران

به بخش  صندوق نرخ سود تسهیالت اعطایی
rd خصوصی  015/0  ״ 

r* در هر دوره صندوق نده ذخایرمانرخ سود   0137/0  ״ 

 ی دولتیگذاریهماسر پارامتر ناکارایی  40 
( 2006آرستف و هورلین )

متناسب با وضعیت کشورهای 
 با درآمد متوسط

 ضریب خودهمبستگی تکانه نفتی
yoil  71/0  

محاسبات تحقیق متناسب با 
 وضعیت اقتصاد ایران

 وریضریب خودهمبستگی تکانه بهره
A  55/0  ״ 

 ضریب خودهمبستگی تکانه نقدینگی
  37/0  ״ 

   های تحقیق و منابع اعالم شدهخذ: یافتهما
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 ارزیابی برازش مدل -5-2
ستم  سي شده در اين تحقيق با توجه به مقداردهي پارامترها براي متايرهاي دورنزاي  مدل ارائه 

شبيه ستمعادالت  شده ا شده در اين تحقيق، براي ارزيا. سازي  بي خوبي برازش مدل کاليبره 
 ني دنياي واقعيماورهاي ســري زتاورهاي مرتبه اول و دوم توليد شــده از مدل را با گشــتاگشــ

سه شده است وليد ت منظور مقدار ميانگين و انحراف معيار چهار متاير براي اين. بررسي و مقاي
 . ( ارائه شده است3) در جدولدولتي  نفتي، توليد غيرنفتي، مصرف و مخارج مصرفي

 
 سازیورهای مرتبه اول و دوم مقادیر واقعی و شبیهتامقایسه گش -(3جدول )

 نام متاير
 انحراف معيار ميانگين

 هاي واقعيداده مدل هاي واقعيداده مدل
 0791/0 0788/0 2756/0 2766/0 توليد نفتي

 2268/0 214/0 7239/0 7302/0 توليد غيرنفتي
 0533/0 051/0 5986/0 5894/0 مصرف

مخارج مصرفي 
 دولتي

1467/0 1482/0 0208/0 0219/0 

 های تحقیقخذ: یافتهما 
 

هاي واقعي سـازي شـده با دادهورهاي مدل شـبيهتا، مقايسـه گشـ(3براسـاس جدول )
  .سازي وضعيت اقتصاد ايران استبيانگر موفقيت نسبي مدل ارائه شده در شبيه

 

 متغیرهای مدل 1واکنش –ع ضربه بررسی تواب -5-3
العمل آني متايرهاي کليدي و کالن اقتصادي در واکنش به تكانه در اين بخش توابع عكس

 . گيردوري مورد بررسي قرار مينفتي، تكانه پولي و تكانه بهرهدرآمد 
 

 واکنش در برابر تکانه درآمدهای نفتی  -توابع ضربه  -1-5-3
ــربه توان توا( مي4در نمودار ) ــبت به شواکن -بع ض ي به تكانه درآمدهاي نفت متايرها را نس

ــاهده  ــان . کردميزان يك انحراف معيار را مش ــي اين توابع نش که در مواجه با  دهدميبررس
 . يابدتكانه افزايش درآمدهاي نفتي، مصرف کاالها توسط خانوارها افزايش مي

                                                                                                                   
1- Impulse - Response 
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ــورهايدر مورد اثر تكانه درآمدهاي نفتي بر توليد غيرنفت ــادر ي در کش ننده نفت کص
ست شده ا سياري از بعد نظري و تجربي مطرح  سي . )همچون ايران( داليل ب بع اتآنچه از برر

انه درآمدهاي آيد، در اثر تكواکنش توليد غيرنفتي در اثر تكانه افزايش درآمدهاي نفتي برمي
ـــان مي ـــور افزايش کمي را نش ر، افزايش ت ديگبه عبار. دهدنفتي، بخش توليد غيرنفتي کش

يرمولد هاي غبخشـــي از منابع توليدي اقتصـــاد به فعاليت تاشـــود درآمدهاي نفتي ســـبب مي
ــاله و همين  1اختصــاص يابد حد زيادي از اثرات مثبت افزايش درآمدهاي نفتي بر توليد  تامس

 . ( به خوبي قابل مشاهده است4در نمودار )مساله اين . کاهدغيرنفتي کشور مي
ه بنا بر مدل تحقيق، توليد غيرنفتي برابر مجموع توليد بخش خصــوصــي و از آنجا ک
ــان  بنابراينعمومي اســت،  توليد هر دو بخش خصــوصــي و عمومي نيز افزايش کمي را نش

ساله . دهندمي شي از درآمدهاي نفتي بهم سهيالتصورت  ديگر اينكه به دليل بخ به طور  ت
صي و تقوي صو ستقيم وارد جريان توليد بخش خ ساله شود، همين ت آن ميم اثر  از بروزم

 . بخش عمومي به جاي بخش خصوصي جلوگيري کرده است 2رانيبرون
ـــهم دولت از درآمدهاي نقتي موجب  تكانه درآمدهاي نفتي در مدل با افزايش س

ــر ــود، ااي دولت( مييهماافزايش بودجه جاري و عمراني )س افزايش در مخارج جاري  ماش
ا بمســاله اين . اي( دولت اســتيهماعمراني )ســر بيشــتر از مخارج دولت به طرز محســوســي

درصد از درآمدهاي خود را در قالب بودجه  73ن که دولت حدود ماواقعيت اقتصاد کشور
 . خواني دارددهد، همهاي جاري اختصاص ميزينهساليانه به ه

ساله  ضربه و واکنش در نمودار )م سي توابع  ان به آن تو( مي4مهم ديگري که با برر
ـــت که با افزايش مخارج عمراني دولت  ـــاره کرد، اين اس ان به دليل آنچه تحت عنو-اش

ـــد ـــر -ناکارايي دولت از آن ياد ش ـــر آن ي مؤثر و ياگذاريهماس ي که محقق گذاريهماس
شدبا افزايش کمتري مواجه  شودمي ضربه و واکنش مربوطه در نمودار )تا. خواهد  ( به 4بع 

ــاله خوبي اين  ــر ميزان افزايش در. کندييد ميتا رامس انه ي مؤثر در اثر وقوع تكگذاريهماس

                                                                                                                   
که از اقتصاد حذف  يرتاما در صو ،شودمي از آنها حاصل ياديمولد هستند که درآمد زريدر اقتصاد غ ييهاتيفعال -1

طي ســه دهه . کنندمي فراهم زيرا ن يرشــد اقتصــاد شيافزا نهيبلكه زم ،ندارند يبر رشــد اقتصــاد يريشــوند، نه تنها تاث
هاي انجام شــده در کشــور در بخش خدمات بوده اســت که ســهم قابل گذاريدرصــد از ســرمايه 70گذشــته، بيش از 
 . هاي غيرمولد اختصاص دارديتهاي اين بخش به فعالتوجهي از فعاليت

2- Crowding Out Effect 
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مجزا به ورت صـ ي دولتي بسـتگي دارد که در ادامه بهگذاريهماسـر نفتي به پارامتر ناکارايي
 . شودآن پرداخته مي
دهد، با تكانه افزايشي ( نشان مي4بررسي توابع ضربه و واکنش در نمودار )همچنين 

سوي صندوق فتي،درآمدهاي ن سهيالت اعطايي از  سهم ت  ندوقص توسعه ملي و به تبع آن 
درصد از  20شود که با توجه به اينكه ساالنه حدود به بخش خصوصي با افزايش مواجه مي

بديهي اســت با افزايش درآمدهاي . شــودتوســعه ملي واريز مي صــندوق درآمدهاي نفتي به
ن و با ماز به مرور. رو شودملي نيز با افزايش روبه توسعه صندوق نفتي، درآمد واريز شده به

هيالت توســعه ملي و نيز ســهم تســ صــندوق تخليه شــدن اثر تكانه نفتي، اثر افزايشــي آن بر
تســهيالت اعطايي به بخش . رودبه بخش خصــوصــي از بين مي صــندوق اعطايي از ســوي

وليد بخش فزايش تيه بخش خصوصي و به تبع آن اماخصوصي منجر به افزايش انباشت سر
 در واقع با افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش تسهيالت اعطايي از سوي. شودخصوصي مي

ــندوق ــي با افزايش مواجه ميص ــوص ــود، ا، توليد بخش خص ن و با کاهش مابه مرور ز ماش
 . کندتسهيالت اعطايي به بخش خصوصي، توليد بخش خصوصي نيز شروع به کاهش مي

به و واکنش ـــر هاي نفتي در نشــــان مي توابع ض مد چه افزايش درآ که اگر ند  ده
 و اندر مي ماتواند از کانال افزايش توليد کل اقتصــاد، تورم را کاهش دهد، امدت ميهتاکو

ضا )به طور عمده از طريق بودجه دولت بلندمدت به دليل انتقال تكانه هاي نفتي به بخش تقا
ـــاد با ا ـــودفزايش مواجه ميو افزايش حجم نقدينگي(، تورم در اقتص افزايش در حجم . ش
 . ( قابل مشاهده است4نقدينگي بر اثر وقوع تكانه نفتي نيز در نمودار )

يه بخش خصــوصــي و عمومي نيز در اثر تكانه افزايشــي درآمدهاي ماموجودي ســر
شروع به کاهش مي شدن اثر اين تكانه  شده و پس از تخليه  اين . کندنفتي با افزايش همراه 

ه ي در اين دو بخش ارائه شد، منطقي بگذاريهماسر با توجه به توضيحي که در موردفرآيند 
 . رسدنظر مي
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 سازی شده مدل در برابر تکانه درآمدهای نفتیالعمل آنی متغیرهای شبیهتوابع عکس -(4نمودار )
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 شده مدل در برابر تکانه درآمدهای نفتیسازی العمل آنی متغیرهای شبیهتوابع عکس -4ادامه نمودار 

  

  
 های تحقیقخذ: یافتهما 

 
 واکنش در برابر تکانه پولی-توابع ضربه -2-5-3

دهد، بروز تكانه پولي )نرخ رشد حجم ( نشان مي5واکنش در نمودار ) -بررسي توابع ضربه
صرف کاال . ال داردها را به دنبنقدينگي( و باال رفتن حجم نقدينگي در جامعه، افزايش در م

له  ـــ فاص باعث افزايش نرخ تورم و  قدينگي  نابر نظريات موجود، افزايش حجم ن همچنين ب
ـــودگرفتن آن از مقدار باثباتش مي  وليد غيرنفتيتنكته مهم ديگر آنكه اثر تكانه پولي بر . ش

ـــت، ا ـــاد مثبت بوده اس ـــي نحوه واک مابه عنوان بكي از متايرهاي حقيقي اقتص نش با بررس
شــود که ترکيب توليد غيرنفتي )توليد بخش دولتي و توليد بخش خصــوصــي( مالحظه مي

افزايش توليد غيرنفتي در واکنش به سياست پولي به دليل اثر مثبت اين تكانه بر توليد بخش 
ر، به عبارت ديگ. بردخصـــوصـــي بوده اســـت که به طور عمده از کمبود نقدينگي رنج مي

مثبتي روي توليد بخش خصـــوصـــي دارد، در حالي که توليد  افزايش حجم نقدينگي اثر
 . دهدند محدود( نشان ميدر واکنش به تكانه پولي کاهش )هرچبخش دولتي 
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 پولی العمل مدل در برابر تکانهتوابع عکس -(5نمودار)

  

  

  
 های تحقیقخذ: یافتهما  

 

 ریوالعمل آنی در برابر تکانه بهرهتوابع عکس -3-5-3
ــربه6نمودار ) ــان واکنش يك تكانه بهره -( توابع ض وري به اندازه يك انحراف معيار را نش

 بع عرضه در جهت افزايشتاوري باعث انتقال مطابق مباحث تئوريك، شوک بهره. دهدمي
هش هرچند که پس از کا. شــودعرضــه و در نتيجه کاهش تورم و افزايش توليدغيرنفتي مي

يايد افزايش عرضه با افزايش مصرف، تورم اندکي در جامعه افزايش مياوليه تورم ناشي از 
 . روددوره از بين ميکه اثر آن پس از طي چند 
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 وریبهره واکنش مدل در برابر تکانه -توابع ضربه -(6نمودار)

  

  

  
 های تحقیقماخذ: یافته  

 
ـــاس توابع عكس يد غيرنفتي(، اف6نمودار )العمل نكته مهم آنكه بر اس به  زايش در تول

وري به طور عمده به دليل افزايش توليد در بخش توليد خصوصي ايجاد شده دنبال تكانه بهره
 وري، توليد بخش خصــوصــي به دليل قدرت انطباقبا بروز تكانه بهره ،به عبارت ديگر. اســت
ــتر ــت، در حالي که با اين تايير و تحوالت فناورانه بيش ال يك تكانه به دنب با افزايش همراه اس
وري، توليد بخش دولتي ظرفيت استفاده مناسب از اين تكانه را نداشته و توليد اين بخش بهره

ـــت هاي اوليه با کاهش )هرويژه در دورهه ب ـــده اس با اين حال، توليد . چند اندک( مواجه ش
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که  ستادولتي است با افزايش همراه  غيرنفتي در اقتصاد که مجموع توليد بخش خصوصي و
 . ري بوده استوثيرپذيري بيشتر بخش توليد خصوصي از تكانه بهرهتانيز مساله علت اين 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -6
صادها همواره طي ادوار مختلف، ضا ثير تكانهتاتحت  اقت سمت عرضه و تقا هاي مختلف از 

صادي سبب بروز انحراف در متايرهاي کالن اقت . شودمي اآنهدر  قرار گرفته که اين پديده 
صادي در برابر اين تكانه سي نحوه اثرگذاري متايرهاي کليدي و کالن اقت ها به ويژه در برر

  .منابع طبيعي نظير ايران از اهميت خاصي برخوردار است صاحب کشورهاي در حال توسعه
( و بر اســاس DSGEتحقيق حاضــر در قالب رويكرد تعادل عمومي تصــادفي پويا )

( اختصاص داشت که بر همين اساس، يك مدل تعادل RBCتجاري حقيقي )الگوي چرخه 
شامل بخش شرايط اقتصاد ايران  يد، دولت ولهاي خانوار، تعمومي تصادفي پويا متناسب با 

 . و بخش نفت طراحي شد
صو قيتحق نيهدف از مدل ا صاد اوضعيت کامل از  يريارائه ت بلكه  ست،ين رانياقت
 تيدر حال توسعه و با توجه به وضع ينفت يدر کشورها يگذاريهماسر با توجه به ضرورت

صدولت يگذاريهماسر نييپا ييکارا ست که بخش خصو با  سهيدر مقا يها، فرض بر آن ا
 ندوقصــ بوده و از تســهيالتبرخوردار  يگذاريهماســر در يشــتريب يياز کارا يبخش دولت

 . کندد استفاده ميمورد نياز توليد خو يهماتوسعه ملي در جهت افزايش سر
 ن که قادر اســتمادر کشــور يبخش خصــوصــ نيبا فرض وجود چن قيتحق نيدر ا

نشان  يبرا RBCمدل  كيانجام دهد،  يشتريب ييرا با کارا ينفت يدرآمدها يگذاريهماسر
ســعه تو صــندوق يســازمدل قيبر اقتصــاد کشــور از طر ينفت يدرآمدها هايتكانهدادن اثر 

ه هاي مدل کي در کنار ســاير نوآوريبه بخش خصــوصــ افتهياص اختصــ التيو تســه يمل
شد، شاره  شتر ا صل از آن مورد بررس جيتاو ن يطراح پي ست يحا اينكه  ضمن. قرار گرفته ا

مدل و  بســته بودن. وري و پولي نيز در اين مدل مورد بررســي قرار گرفتهاي بهرهاثر تكانه
 . هاي اين مدل قلمداد شودمحدوديتتواند به عنوان ها مينيز عدم لحاظ چسبندگي

ن در مابا توجه به مشـــاهده توابع ضـــربه و واکنش متايرهاي اقتصـــاد کالن کشـــور
همراه بوده  يواکنش به تكانه افزايش درآمدهاي نفتي، توليد بخش غيرنفتي با افزايش اندک

ــان مي ــت که نش ــاخ دهداس ــترده بوده فعاليتابه دليل س ــاد ايران از جمله گس هاي تر اقتص
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شور ثير کمي بر رشد و گسترش توليد بخش غيرنفتي کتاغيرمولد، افزايش درآمدهاي نفتي 
ــت ــته اس ــي درآمدهاي نفتي،. داش ــندوق با تكانه افزايش ــهم  ص ــعه ملي و به تبع آن س توس

قع با در وا. شودبه بخش خصوصي با افزايش مواجه مي صندوق تسهيالت اعطايي از سوي
شي درآمدها سهيالت اعطايي از  صندوق ي نفتي،تكانه افزاي سهم ت سعه ملي و به تبع آن  تو

ساالنه  صندوق سوي ست که با توجه به اينكه  شده ا صي با افزايش مواجه  به بخش خصو
شود، بديهي است که توسعه ملي واريز مي صندوق درصد از درآمدهاي نفتي به 20حدود 

و رتوسـعه ملي نيز با افزايش روبه قصـندو با افزايش درآمدهاي نفتي، درآمد واريز شـده به
وسعه ملي و ت صندوق ن و با تخليه شدن اثر تكانه نفتي، اثر افزايشي آن برمابه مرور ز. شود

 . رودبه بخش خصوصي از بين مي صندوق نيز سهم تسهيالت اعطايي از سوي
يد غيرنفتي برابر مجم مدل تحقيق، تول نا بر  که ب جا  يهمچنين از آن د بخش وع تول

توليد هر دو بخش خصوصي و عمومي نيز افزايش کمي را نشان  خصوصي و عمومي است،
شي از درآمدهاي نفتي به. دهندمي ستقيم وارد جريان توليد صورت  بخ سهيالت به طور م ت

صي و تقويت آن مي ساله شود، همين بخش خصو بخش عمومي به 1رانياز بروز اثر برونم
  .جاي بخش خصوصي جلوگيري کرده است

ـــهم دولت از درآمدهاي نقتي موجب  تكانه درآمدهاي نفتي در مدل با افزايش س
ــر ــود، ااي دولت( مييهماافزايش بودجه جاري و عمراني )س افزايش در مخارج جاري  ماش

ا بمســاله اين . اي( دولت اســتيهمادولت به طرز محســوســي بيشــتر از مخارج عمراني )ســر
درصد از درآمدهاي خود را در قالب بودجه  73د ن که دولت حدوماواقعيت اقتصاد کشور

 . خواني دارددهد، همهاي جاري اختصاص ميزينهساليانه به ه
ـــاله  به دليل آنچه تحت عنوان  نكه با افزايش مخارج عمراني دولتمهم ديگر آمس

 شودي که محقق ميگذاريهماسر آن ي مؤثر و ياگذاريهماسر ،شدناکارايي دولت از آن ياد 
 . شودفزايش کمتري مواجه ميبا ا

دهد، بروز تكانه پولي )نرخ رشـــد حجم واکنش نشـــان مي -بررســـي توابع ضـــربه
صرف کاالها را به دنبال دارد  .نقدينگي( و باال رفتن حجم نقدينگي در جامعه، افزايش در م
له  ـــ فاص باعث افزايش نرخ تورم و  قدينگي  نابر نظريات موجود، افزايش حجم ن همچنين ب

 . شودآن از مقدار باثباتش مي گرفتن

                                                                                                                   
1- Crowding Out Effect 
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نه پ كا كه اثر ت به عنوان ينكته مهم ديگر آن يد غيرنفتي  ي از متايرهاي كولي بر تول
ــت، ا ــاد مثبت بوده اس ــي نحوه واکنش ترکيب توليد غيرنفتي )تو ماحقيقي اقتص ليد با بررس

ـــود که افزايش توليد غيرنفتي در بخش دولتي و توليد بخش خصـــوصـــي( مالحظه مي ش
  .اکنش به سياست پولي به دليل اثر مثبت اين تكانه بر توليد بخش خصوصي بوده استو

بق دهد، مطاوري نشـــان ميواکنش در واکنش به تكانه بهره -همچنين توابع ضـــربه
ــوک بهره بع عرضــه در جهت افزايش عرضــه و در تاوري باعث انتقال مباحث تئوريك، ش

ـــودي مينتيجه کاهش تورم و افزايش توليدغيرنفت رم چند که پس از کاهش اوليه تو هر. ش
ه اثر آن د کيابورم اندکي در جامعه افزايش ميناشي از افزايش عرضه با افزايش مصرف، ت

 . رودپس از طي چند دوره از بين مي
يد غيرنفتي نه بهره افزايش در تول كا بال ت يل افزايبه دن به دل مده  به طور ع ش وري 
ست توليد در بخش توليد خصوصي شده ا وري، هرهبا بروز تكانه ب ،به عبارت ديگر. ايجاد 

ه با افزايش با اين تايير و تحوالت فناوران توليد بخش خصوصي به دليل قدرت انطباق بيشتر
ــت ــتفاددر حالي که به دنبال يك تكانه بهره همراه اس ه وري، توليد بخش دولتي ظرفيت اس

ـــته و توليد اي ـــب از اين تكانه را نداش  هاي اوليه با کاهش )هرويژه در دورههن بخش بمناس
د بخش موع توليبا اين حال، توليد غيرنفتي در اقتصاد که مج. چند اندک( مواجه شده است

يشـتر ثيرپذيري بتانيز مسـاله که علت اين  خصـوصـي و دولتي اسـت با افزايش همراه اسـت
 . وري بوده استبخش توليد خصوصي از تكانه بهره

ــتگي درآ مد دولت و همچنين درآمدهاي ارزي کشــور به درآمد نفت مشــكل وابس
ــاخ ــور تااصــلي س ــتر اقتصــادي کش ــو حلي براي رفع آن اتخاذني که راهماز تاو  اس د، نش

مشكالت ناشي از استفاده از درآمدهاي نفتي . ناپايداري در اقتصاد ايران تداوم خواهد يافت
هاي وفور بلكه در دوره درآمد نفتي نيست، هاي کاهشمربوط به دوره تنهادر اقتصاد ايران 

دولت  هاي کمبود درآمدهاي نفتي،در واقع در دوره. درآمد نفتي نيز اين مشكل وجود دارد
ـــتقراض از بانك مرکزي و يا اتابراي  ـــري بودجه مبادرت به اس ارز  فزايش قيمتمين کس
ر مواقع وفور درآمدهاي همچنين د. شـــودســـاز تورم فزاينده در اقتصـــاد ميو زمينه کندمي

ــكل ديگري ظهور پيدا مي نفتي، ــکند که آن تبديل بيهمين نتيجه به ش ل از رويه ارز حاص
 . فروش نفت به پول ملي و افزايش پايه پولي و در نتيجه دامن زدن به تورم است
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مد نفتي، يده ديگري در اقتصـــاد ايران رخ مي در دوره وفور درآ به آن پد که  هد  د
سان . توان گفتري هلندي ميمان بيمايي يا هتوليدزدا سي دولت به درآمدهاي آ ستر درواقع د
ث که اين مهم باع ها شـــدهمنجر به افزايش واردات به منظور کنترل ســـطح فزاينده قيمت نفتي،

 . دشوزدايي ميلي و در اصطالح بروز پديده توليدپذيري توليدات داخاختالل در رقابت
ـــتگي بودجه دولت به نفت فراهم در بلندمدت که امكان  ـــتر وابس کاهش هرچه بيش

ـــت، باي آثار کاهش  تاضـــريب ارتباط بودجه دولت و درآمدهاي نفتي را کاهش داد  داس
سد صاد ملي به حداقل ممكن بر ستلزم جهت. درآمدهاي نفتي در اقت گيري نيل به اين مهم م

مه نا يتبر لت در دو محور افزايش ســــاير ظرف لت هاهاي اقتصــــادي دو مدي دو ي درآ
ـــت)درآمدهاي غيرنفتي( و کاهش هزينه در اين بين اصـــالح ترکيب منابع . هاي دولت اس

نه نه درآمدهاي درآمدي دولت نقش مهمي در کاهش اثرات تكا هاي وارده از جمله تكا
لياتي املياتي دولت از طريق افزايش پايه ماظرفيت افزايش درآمد . نفتي بر اقتصاد ايران دارد

همچنين  .لياتي در اين بين از اهميت فراواني برخوردار استماها و فرار کاهش معافيتو نيز 
هي تواند درآمدزايي قابل توجت ميماليات بر مصرف به ويژه در بخش خدماپوشش بيشتر 

ه اي طراحي شــود کتواند به گونهليات بر مصــرف ميما. براي دولت به همراه داشــته باشــد
 . مد باشدمتوجه خانوارهاي پردرآ

ها عدم لحاظ چســبندگي بســته بودن مدل و نيز ،هاي اين تحقيقاز جمله محدويت
ست شتر ادبيات موضوعي در اين زمينه، برآورد يك. در مدل ا ل تعادل مد براي تكميل بي

صاد باز مبتني بر آموزه صادفي پويا براي يك اقت صاد نيوکينزيعمومي ت همراه با  هاي اقت
ر به تحقيق حاضـــ يهايافته يج باتادســـتمزد و قيمت و مقايســـه نوارد کردن چســـبندگي 

 . شودمحققان توصيه مي
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