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Abstract 

Increasing oil consumption efficiency in the household and production sectors, as well as improving oil 

production technology, are among the most important factors that can improve the economic situation of oil-

rich countries. Therefore, in this paper, the effects of oil consumption productivity (demand shocks) and 

technological oil production shocks (supply shocks) on macroeconomic variables are investigated in the form 

of the Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium model. Annual data for the years 1352-1396 have 

been used to estimate the model parameters. The results show that oil consumption efficiency shocks in the 

household and production sectors have a positive and significant effect on oil exports, oil investment, total 

employment, and government spending. However, the shocks of oil consumption efficiency in the household 

sector reduce oil production and household’s oil consumption and increase inflation, while the effect of the 

shocks of oil consumption efficiency in the production sector on these three variables is inverse. Also, 

technological oil production shocks have a positive effect on oil investment, oil production and export, non-oil 

employment, total consumption, government spending, and inflation, and in contrast, slightly reduce 

employment in the oil sector and oil consumption. Given that the above three shocks have positive effects on 

oil exports, oil investment, employment, government revenue, and even the level of consumption and non-oil 

production, appropriate planning and policy-making that stimulates consumer productivity and improves oil 

production technology should be on the agenda of policymakers. 
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 قتصادیا كالن متغیرهای بر نفت تقاضای و عرضه هایتكانه اثرات
 ( DSGE) تصادفو پویای عمومو تعادل رویكرد :ایران

 ایران، تهران، یئطباطبا عالمه دانشگاهدانشجوي دکتري اقتصاد نفت و گاز،    يونس خداپرست
  

  تيمور محمدي

  ایرانعالمه طباطبائی، تهران،  دانشگاهاقتصاد نظري،  گروهيار، دانش 
  

 ایرانعالمه طباطبائی، تهران،  دانشگاهاقتصاد بازرگانی،  گروهدانشيار،  حسين توکليان

  چکیده
 ليعوام ترينممه جمله از، نفت توليد تكنولوژي ارتقاي همچنين و توليد و خانوار بخش در نفت مصرف کارايي افزايش
 کارايي هايانهتك اثرات، حاضر مقاله در، روازاين. دهند بهبود را نفتي کشورهاي اقتصادي وضعيت توانندمي که هستند

 تعادل مدل البق در اقتصادي کالن متغيرهاي بر (عرضه تكانه) نفت توليد تكنولوژي و (تقاضا تكانه) نفت مصرف
 هايسال اليانهس هايداده از مدل پارامترهاي برآورد براي. شوندمي يبررس، نيوکينزي باز اقتصاد تصادفي پوياي عمومي

، توليد و خانوار بخش در نفت مصرف کارايي هايتكانه که دهدمي نشان حاصله يجتان. است شده استفاده 1352-1396
 کارايي كانهت، حالينباا. دارد دولت مخارج و کل اشتغال، نفتي گذاريسرمايه، نفت صادرات بر داريمعني و مثبت اثر

 آنكه الح، دهدمي افزايش را تورم و کاهش را خانوار نفتي کاالي مصرف و نفت توليد، خانوار بخش در نفت مصرف
 بر نفت توليد يتكنولوژ تكانه همچنين. است معكوس، متغير سه اين بر توليد بخش در نفت مصرف کارايي تكانه اثر

 در و داشته تمثب اثر تورم و دولت مخارج، کل مصرف، غيرنفتي اشتغال، نفت تصادرا و توليد، نفتي گذاريسرمايه
 اثراتان شده، بي تكانه سه اينكه به توجه با. دهدمي کاهش اندکي را نفتي کاالي مصرف و نفت بخش اشتغال مقابل
 غيرنفتي توليدات و مصرف سطح حتي و دولت ارزي درآمدهاي، اشتغال، نفتي گذاريسرمايه، نفت صادرات بر مثبتي
 توليد ولوژيتكن بهبود موجب و کند تحريک را مصرف کارايي ارتقاي که مناسب يگذارسياست و ريزيبرنامه، دارند
 .گيرد قرار سازانتصميم و انگذارسياست کار دستور در بايد شود نفت

 .اقتصادي کالن متغیرهاي، نف تقاضاي و عرضه تکانه، DSGE مدل ها:کلیدواژه

  . JEL: D58، Q31، Q43 یبندهطبق
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  مقدمه. 1

 تصادياق توسعه و رشد در مهمي نقش انرژي، منابع ترينمهم از يكي عنوان به نفت هامروز
 وليدتفرآيند  در اساسي نهاده يک عنوان به آن از نفت واردکننده کشورهاي. دارد کشورها
 کشورهاي. دارند نفت واردات به زيادي وابستگي لحاظ، اين از و کرده استفاده

 اقتصاد، هايبخش ساير توسعه عدم و نامناسب اقتصادي ساختارهاي دليل به نيز صادرکننده
 ستگيواب امر، همين و هستند متكي راه اين از درآمد کسب و نفت صادرات به عمده طور به

 نفت به اکشوره باالي وابستگي اين. است داده افزايش را نفتي درآمدهاي به کشورها اين
 اين حوهن بررسي و باشد نفتي هايتكانه از متاثر هاآن اقتصادي وضعيت که شده موجب

 به) مطالعات اين غالب در. است بوده اقتصادي مطالعات از بسياري موضوع اثرگذاري،
 رهايمتغي بر نفت درآمدي و قيمتي هايتكانه اثرات تنها داخلي(، مطالعات در خصوص
 براي 1يخودتوضيحفرآيند  يک از نفت بخش سازيمدل در و گرفته قرار مدنظر اقتصادي

 اثرگذاري ديگر هايکانال آنكه، حال. است شده استفاده نفت قيمت و توليد نفتي، درآمد
 از اقتصاد در نفت بخش تاثيرگذاري که است مطرح نيز اقتصادي کالن متغيرهاي بر نفت
 که گفت بايد اثرگذاري کانال اين توضيح در. است هاآن جمله از داخلي تقاضاي بعد

 رايب سفيد نفت مصرف و هاخودرو در گازوئيل و بنزين مصرف طريق )از خانوار بخش
 بخش در نهاده عنوان به نفت مصرف طريق )از اقتصادي هايبنگاه و ها(خانه گرمايش

 هتكان يک چنانچه رو،ازاين. هستند نفت داخلي کنندگانمصرف ترينمهم جمله از توليد(
 بخش نفت مصرف ميزان در مثبت تكنولوژي تكانه )مانند شود وارد نفت مصرف بر تقاضا
 امكان انوار(خ مصرفي بخش در نفت جاي به طبيعي گاز جايگزيني سياست يا نقل و حمل

 نفت ياثرگذار همچنين. دارد وجود نيز اقتصادي متغيرهاي ساير بر تكانه اين اثرگذاري
 توضيح. ستا تفسير قابل نيز صنعت اين ارزش زنجيره کانال از اقتصادي هايبخش ساير بر

 بخش نفت، بخش بودن برسرمايه دليل به ايران مانند نفت توليدکننده کشورهاي در اينكه
 نعتص نياز مورد تجهيزات و کاالها معموال که دارد وجود صنعت اين کنار در نيز ديگري

 . کندمي تامين را نفت
 را فتن صنعت نياز مورد تجهيزات که اندرسيده ثبت به شرکت 1300 حدود ايران در 
 از درصد 80 تا 75 حدود توليد قابليت هاشرکت اين اکنونهم آمارها، طبق و سازندمي

                                                           
1. Autoregressive 
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 نفت بخش که گفت توانمي رو،ازاين. دارند را نفت صنعت نياز مورد تجهيزات و هاکاال
 وارد نفت دتولي بر ايتكانه چنانچه و سازد متاثر را هابخش ساير تواندمي نيز مسير اين از

 امينت را نفت صنعت تجهيزات و کاالهاي که هاييبنگاه در تقاضا ايجاد امكان شود،
 هايهتكان بوده، طرح قابل تكانه يک عنوان به که ديگري موضوع. دارد وجود کند،مي

 گيريبهره با اندتوانسته هاشرکت از بسياري اکنونهم. است نفت توليد تابع در تكنولوژي
 ضمن و داده افزايش را خود توليد ميزان ميادين، از برداريبهره در جديد هايروش از

 موارد به توجه با. دهند افزايش را خود ميادين بازيافت ضريب توليد، هايهزينه کاهش
 ميعمو لتعاد مدل يک طراحي با ابتدا در که شودمي سعي حاضر مطالعه در شده، بيان

 بر اثرگذار عوامل ترينمهم از برخي نفت، بخش از جديدي مدلسازي و 1تصادفي پوياي
 گذاري،سرمايه ميزان و اکتشافي هايفعاليت شده، اثبات ذخاير حجم همچون نفت توليد
 حلهمر در. سازد ترواقعي را تحقيق نتايج تواندمي امر اين که شود DSGE هايمدل وارد
 توليد يعني اقتصادي، کالن متغيرهاي بر نفت تقاضاي و عرضه هايانهتك اثرات بعد،

 ،نفت صادرات و توليد گذاري،سرمايه دولت، مخارج اشتغال، مصرف، داخلي، ناخالص
 گيرد.مي قرار بررسي مورد
 شودمي يانب تحقيق موضوع با مرتبط تجربي و نظري ادبيات ابتدا مطالعه، اين ادامه در  

 بخش رد. شودمي تشريح تفصيل به شده طراحي منظور اين براي که DSGE مدل سپس و
 خشب و شده بيان مدل برآورد از آمده دست به نتايج تحليل و تجزيه مطالعه، اين چهارم
 يابد.مي اختصاص راهكار ارائه و بنديجمع به نيز پاياني

 تجربي و نظری ادبیات. 2
 قتصاديا هايبخش ساير با نفت بخش باطارت دليل به نفت تقاضاي و عرضه هايتكانه

 شورهاک اقتصادي کالن متغيرهاي قيمت، و درآمد کانال بجز ديگري هايکانال از تواندمي
 هاآن نفت توليدفرآيند  که نفت صادرکننده کشورهاي در موضوع اين. سازد متاثر را

 امينت داخل از بيشتر نفت بخش نياز مورد تجهيزات و انجام داخلي هايشرکت توسط
 اثرگذاري نحوه ادامه در موضوع اين شدن ترروشن براي. دارد بيشتري نمود شود،مي

                                                           
1. DSGE 
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 وارد و نندهک )صادرکننده کشورها از دسته دو اقتصادي کالن متغيرهاي بر نفتي هايتكانه
 شود.مي بيان تفصيل به نفت( کننده

 نفت واردکننده کشورهای. 2-1
 در نفت هواردکنند کشورهاي اقتصاد وضعيت براي نفتي هايتكانه اثرات توضيح براي
 اين داقتصا و توليد تابع در نفت نقش خاص طور به و انرژي نقش که است الزم ابتدا

 به انرژي اهميت ،1979-1978 و 1974-1977 نفتي بحران از قبل تا. شود بررسي کشورها
 وضعيت ها،شوک اين از پس اما شد،مي گرفته ناديده اقتصادي رشد براي منبع يک عنوان
 به کردنديم بررسي را اقتصادي رشد و انرژي بين رابطه که مطالعاتي تعداد و کرد تغيير

 اقتصاددانان وسطت که رشد بيوفيزيكي نظريه براساس ارتباط، اين در. يافت افزايش تدريج
 عامل رينتمهم و عامل تنها انرژي شده، ارائه (1984) 1ناير و آيرس مانند اکولوژيست

 گيري،کاربه براي که هستند اي واسطه عوامل سرمايه و کار نيروي و شد شناخته توليد
 اقتصاددانان گسترده مطالعات. (1391 عزيزي، و )خورسندي هستند انرژي نيازمند

 عنوان به ار سرمايه و کار نيروي که نئوکالسيک اقتصاددانان که شد موجب اکولوژيست
 نظريهاي دلم در طبيعي منابع شكل به توليد عامل يک بودند، رفتهگ نظر در توليد عوامل

 بر اما دانندمي توليد عوامل از يكي را انرژي (،1975) 2وود و برنت. کنند اضافه خود
 رنظ در توليد تابع در توليد عامل اين براي محدودتري نقش ها،اکولوژيست خالف

 . (1395 مهر،شايان و )کهنسال گيرندمي
 است ذاراثرگ کشورها اقتصادي رشد و عملكرد بر توليد عامل يک عنوان به انرژي اگر 

 هايانهتك اثرات توانمي است، انرژي هايحامل ترينمهم از يكي نفت، اينكه به توجه با
 از ييك واردکننده، کشورهاي در. داد قرار بررسي مورد را کشورها اقتصاد بر را نفتي
 با واقع رد. بود خواهد هزينه کانال اقتصاد، بر نفتي هايتكانه اثرگذاري کانال ترينمهم

 اقتصاد يصنعت هايبخش در خصوصا توليد هاينهاده ترينمهم از يكي نفت اينكه به توجه
 توليد هاينهاده ترينمهم از يكي بيفتد، اتفاق نفت قيمت مثبت شوک چنانچه است،
 متريک نفت توليدي، هايبنگاه توليد، هايهزينه افزايش با و شودمي کمياب هابنگاه

 اين وريبهره موجود، کار نيروي و سرمايه حجم به توجه با نتيجه در کنند؛مي خريداري

                                                           
1. Ayres, R. U. & Nair, I. 

2. Berndt, E. R. & Wood, D. O. 
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 کاهش و نفت قيمت افزايش با اين بر عالوه. کندمي افت توليد و يافته کاهش عوامل
 کاالهاي خريد ايبر هابنگاه اين تمايل واردکننده، کشورهاي در هابنگاه سودآوري

 سطح که هنگامي (،2002) 1يوسل و براون مطالعه براساس. دهدمي کاهش جديد ايسرمايه
 ،يابد کاهش توليد هايهزينه و نفت قيمت افزايش دليل به اقتصاد در هافعاليت
 کشور از خارج در را پول و کرده خارج بازار از را خود هايسرمايه گذاران،سرمايه
 براي را نفت قيمت افزايش تصور کنندگانتوليد اگر همچنين. کنندمي گذاريسرمايه

 نجايگزي را دارند کمتري بريانرژي که ايسرمايه کاالهاي باشند، داشته بلندمدت
 تنف قيمت هايشوک از متاثر گذاريسرمايه حيث اين از و کنندمي برانرژي هاينهاده

 نفتي هايشوک از ناشي شده ايجاد ينانينااطم همچنين. (Razak, 2012) بود خواهد
 بر ديگري تاييد موضوع اين و دهد کاهش را 2ناپذيربرگشت گذاريسرمايه است ممكن
 . (Zhang, 2008) است اقتصاد بر نفتي هايتكانه منفي اثرات

 كيي. دهد قرار تاثير تحت وارکننده درکشورهاي را تورم نرخ تواندمي نفتي هايتكانه 
 زايشاف از ناشي سودآوري کاهش دليل به توليدي ظرفيت کاهش موضوع، اين داليل از

 به تلفمخ کشورهاي در تورم بر نفت قيمت اثرگذاري دامنه حال اين با. است نفت قيمت
 کانال .است متفاوت يكديگر با هاآن توليدي و اقتصادي هايساختار در تفاوت دليل

 را عتيصن کشورهاي اقتصاد بر نفتي هايکشو اثرات ديگري جهات از تواندمي تجارت
 پول ارزش اگر اقتصادي هاينظريه براساس. دهد نشان هستند، نفت واردکننده که

 کشورها، اين در توليدي کاالهاي نسبي شدن ارزان دليل به يابد کاهش صنعتي کشورهاي
 وضوع،م اين هب توجه با. شد خواهد فراهم هابنگاه توليدي کاالهاي صادرات افزايش زمينه

 ريغيردال ارزهاي خام، نفت دالري گذاريقيمت دليل به يابد افزايش نفت قيمت اگر
 توليدي هايشرکت درآمد و صادرات حجم طريق اين از و داشت خواهند ارزش افزايش

 وارد تينفغير هاينهاده که هاييبنگاه براي مقابل در. يابدمي کاهش آمريكا( از خارج )در
 تواننديم توليدي هايبنگاه اين زيرا شود؛مي تلقي فرصت يک ارز ارزش فزايشا کنندمي

 و آوريدسو به تواندمي اتفاق اين. کنند وارد کمتري هزينه با را خود نفتيغير هاينهاده

                                                           
1. Brown, S. P & Yücel, M. K. 

2. Irreversible Investment 
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 بخش اين در اشتغال افزايش آن پيامد که کند کمک هاشرکت اين هايفعاليت توسعه
 بود. خواهد

 صادرکننده کشورهای. 2-2
 ادرکنندهص کشورهاي در اقتصادي متغيرهاي بر نفتي هايتكانه اثرات ترينمهم از يكي
 براي مستقيم کانال سه (،2016) 1همكاران و حبيب. است ارز نرخ بر تكانه اين اثر نفت،

 -2 ،2مبادله رابطه -1 از عبارتند که کنندمي معرفي ارز نرخ بر نفتي هايتكانه اثرگذاري
 . 4دارايي سبد مجدد تخصيص -3 و 3ثروت اثر

 ايده و شد معرفي (1998) 5نوردمن و آمانو توسط کانال، اولين عنوان به مبادله رابطه 
. گرددبازمي واقعي ارز نرخ سپس و هاقيمت عمومي سطح بر نفت قميت اثر به آن، اصلي

 اول، کشور همبادل غيرقابل بخش اگر کنيم، تصور جهاني فضاي در را کشور دو اگر
 مبادله يرقابلغ محصوالت قيمت باشد، داشته مبادلهقابل بخش به نسبت بيشتري بريانرژي

 توجه با هک شودمي موجب موضوع اين. يابدمي افزايش دوم کشور به نسبت کشور اين در
 کشور به تنسب اول کشور تورم تجارت، دليل به مبادلهقابل کاالهاي قيمت بودن ثابت به

 Chen) بديا رشد دوم کشور به نسبت اول کشور پول ارزش آن تبع به و شود يشترب دوم

et al., 2007) .قيمت ثراتا توانيممي نكنيم، فرض ثابت را مبادلهقابل کاالهاي قيمت اگر 
 پول زشار رودمي انتظار نفت، قيمت افزايش با. کنيم بررسي را اسمي ارز نرخ بر نفت

 باالتر ورمت دليل به دارند نفت به زيادي وابستگي هاآن ادلهمب قابل بخش که کشورهاي
 (..Beckmann et al., 2017) يابد کاهش کشورها، ساير به نسبت

 حسب ر)ب ثروت نفت، قيمت افزايش دنبال به که است اين ثروت کانال اساسي ايده 
 بهبود هکنندمنعكس موضوع اين و شد خواهد منتقل نفت صادرکننده کشورهاي به دالر(

 اب که رودمي انتظار دليل همين به. است داخلي پول حسب بر تجاري تراز و صادرات
 پول ارزش و افزايش نفت صادرکننده کشورهاي پول ارزش نفت، قيمت افزايش

 اگر همچنين. (Beckmann & Czudaj, 2013) يابد کاهش واردکننده کشورهاي

                                                           
1. Habib, et al. 

2. Terms of Trade Channel 

3. Wealth Effect Channel 

4. Portfolio Reallocation Channel 

5. Amano, R. A. & Van Norden, S. 
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 گذاريسرمايه دالري هايدارايي در ار خود صادراتي درآمدهاي نفت صادرکننده کشور
 ثروت کانال تفاوت. داشت خواهد وجود دالر ارزش افزايش احتمال مدت کوتاه در کند

 را مدتکوتاه اثر ثروت، کانال. دارد بستگي هاآن اثرگذاري زمان مدت به دارايي سبد و
 يارزياب را بلندمدت و متوسط تاثيرات دارايي سبد کانال که حالي در دهد،مي نشان

 دالر رب نفت قيمت بلندمدت و مدتکوتاه اثرات دارايي، سبد کانال اساس بر. کندمي
 نخست، ارد؛د بستگي عامل دو به نفت صادرکننده کشورهاي رايج پول به نسبت آمريكا

 کشورهاي هب متحده اياالت صادرات سهم به نسبت نفت واردات به متحده اياالت وابستگي
 آمريكا دالريهاي دارايي به نفت صادرات نسبي ترجيحات دوم،. است نفت کننده توليد
 واردات به آمريكا وابستگي ميزان اگر رودمي انتظار. (2016 همكاران، و )حبيب است
 اشتهند دالري هايدارايي خريد به تمايل نفت صادرکننده کشورهاي و باشد زياد نفت

 .يابد افزايش نفت صادرکننده کشورهاي موثر ارز نرخ باشند،

 ذارياثرگ هايکانال توانمي ارز نرخ بر نفتي هايشوک اثرگذاري نحوه تعيين با 
 نرخ اهشک مثال، براي. کرد تشريح طريق اين از نيز را متغيرها ساير بر نفتي هايشوک

 قيمت و افزايش را صادراتي کاالهاي قيمت تواندمي نفتي، مثبت هايتكانه از ناشي ارز
 يداخل کنندهتوليد هايبخش رقابت قدرت موضوع اين. دهد کاهش را وارداتي کاالهاي

 سهم کاهش موجب و گذاردمي منفي اثر هابخش اين توليد بر و داده کاهش را
. (Mendoza & Vera, 2010) شودمي جهاني بازارهاي از داخلي توليدکنندگان

 را نفت ندهکن صادر کشورهاي تورم تواندمي ارز نرخ تغيير کانال از نفتي تكانه همچنين
 . سازد متاثر

 محصولي تک هاياقتصاد در که دهدمي نشان (2017) 1همكاران و ساليسو مطالعه 
 کاهش ا،هپرداخت تراز وضعيت بهبود موجب درآمدها ناگهاني افزايش و نفتي هايتكانه
 منفي و مثبت هايتكانه از ناشي ارز نرخ تغييرات. شودمي تورم نرخ آن دنبال به و ارز نرخ

 براي. باشند ذاراثرگ نيز نفتي کشورها بيكاري ميزان بر مختلفي هايکانال از تواندمي نفت،
 صادراتي االيک قيمت نفتي، مثبت شوک از ناشي ملي پول ارزش افزايش به توجه با مثال،

 که هايينگاهب در کار نيروي تقاضاي و توليد نتيجه در و يافته افزايش صادراتي مقاصد در
 ارزش ،ملي پول ارزش افزايش. همچنين يابدمي کاهش اندوابسته صادراتي بازار به

                                                           
1. Salisu, et al. 
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 متقي شاخص کاهش به منجر نتيجه در و يابدمي کاهش را ديگر کشورهاي از صادرات
 (.Dai & Xu, 2017) شودمي داخلي بازار در کار نيروي تقاضا کاهش و داخلي بازار در

 است نفت صادرکننده کشورهاي بر نفتي هايتكانه اثرات از ديگر كيي هلندي بيماري 
 آن يمبادلهقابل بخش و يافته گسترش کشور يمبادلهغيرقابل بخش که شودمي موجب و

 قالب در را نفتي هايتكانه اثرات ارتباط، اين در (1982) 1نيري و کوردن. ددگر تضعيف
 ردازدپمي موضوع اين به منابع انتقال اثر. دهندمي توضيح «3ايهزينه اثر» و «2منبع انتقال اثر»

 و يابدمي زايشاف شده متاثر تكانه از که منبعي نهايي توليد نفتي، تكانه يک وقوع با که
 شوديم موجب نيز ايهزينه اثر. شوندمي منتقلبيان شده  بخش به هابخش ساير از منابع

 افزايش همبادل غيرقابل و مبادله قابل بخش دو هر رد تقاضا بادآورده، درآمدهاي دليل به که
 شود،مي نتعيي جهاني بازارهاي در مبادله قابل بخش در هاقيمت اينكه به توجه با. يابدمي

 مباله بلغيرقا کاالهاي قيمت، بنابراين. گرددمي تامين واردات طريق از بيشتر تقاضاي
. شد خواهد جاهجاب بخش دو ان بين نيز منابع و يافته افزايش مبادله قابل کاالهاي به نسبت

 صادرت زا حاصل درآمدهاي به نفت صادرکننده کشورهاي وابستگي دليل بهعالو بر اين، 
 منفي تكانه ثال،م براي. باشد اثرگذار نيز جامعه رفاه سطح بر تواندمي نفتي هايتكانه نفت،

 يرفاه خدمات و مصرف سطح کاهش موجب ارزي، درآمدهاي کاهش با نفت متيق
 دهصادرکنن کشورهاي اقتصادي رشد کاهش با نفت، منفي تكانه همچنين. شد خواهد

. دهدمي کاهش را دولت ياتيمال درآمد ،ياقتصاد يهاتيفعال سطح کاهش ليدل به نفت،
 مصرف ي،عموم يکاالها ديتول ،اتيمال و نفت از دولت درآمد کاهش با رو،ازاين

 هک يافته کاهش خانوارها به انتقالي هايپرداخت همچنين و يعموم يکاالها از يخصوص
 باعث زين ديتول بخش به انتقالي يهاپرداخت کاهش. است گذار اثر جامعه رفاه بر امر اين

 کاهش آن نهايي پيامد که شودمي خانوارها درآمد سپس و توليد هايبنگاه سود کاهش
 . هاستآن رفاه و مصرف

 قتصادي،ا کالن متغييرهاي بر نفتي هايتكانه اثرگذاري هايالکان تنوع به توجه با 
 تنف صادرکننده و واردکننده کشورهاي در اثرگذاري اين بررسي به زيادي مطالعات
 . اندپرداخته

                                                           
1. Corden, W. M. & Neary, J. P. 

2. Resource Movement Effect 

3. Spending Effect 
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 و پرداخته جاري حساب بر نفت عرضه و قيمت هايشوک اثرات (،2019) 1باس و بلكي
 به تايجن اساس بر. اندکرده بررسي را تعادل عدم کاهش براي پولي سياست هاياستراتژي

 شواکن به منجر تجارت، و کار بازار ويژه به نهادها، در تفاوت مطالعه، اين از آمده دست
 ترازهاي رب بلندمدت تاثير تواندمي نفت قيمت شوک و شودمي شوک برابر در نامتقارن

 . باشد داشته داخلي
حمل خدمات گرفتن نظر در همچنين و GEDS يک طراحي با (2018) 2برون و بالک 

 و کنند دوار هابنگاه توليد تابع و خانوار مصرف تابع در را نفت که اندکرده سعي ونقل،
 نتايجکنند.  يبررس آمريكا واقعي داخلي ناخالص توليد بر را نفت قيمت تغيير اثرات سپس

 قابل ميزان به آمريكا نفت مصرف ثبات با مقدار کاهش دهدمي نشان مطالعه اين
 . دهدمي کاهش نفت قيمت به را واقعي داخلي ناخالص توليد واکنش اي،مالحظه

 نفت قيمتي هايشوک اثرات ،DSGE مدل يک طراحي با (2016) 3الرسن و برقولت 
 تقريباً ت،نف بازار در متعارف هايشوک که دريافتند در و کرده بررسي را نروژ اقتصاد بر

 اثرات از زيادي بخش مقابل در و دهندمي توضيح را نروژ جارتت چرخه از درصد 10
 تانش الملليبين گذاريسرمايه کارآيي در نوآوري مانند نفتيغير بخش از سرريز

 . گيردمي
 در نفت قيمت نوسانات اثرات ،DSGE مدل از استفاده با (2014) 4موخامديف 

 توليد ميزان ،نفت قيمت افزايش از عدب که رسيد نتيجه اين به و کرده بررسي را قزاقستان
 رزا نرخ و مصرف مبادله، رابطه داخلي، تورم بهره، نرخ صادرات، خالص نهايي، کاالهاي

 کاهش هايين کاالي توليدکننده بخش در اشتغال و توليد مقابل در و يافته افزايش واقعي
 . يابدمي
 وانعن به و توليد بخش در هادهن عنوان به نفت نيز (2010) 5همكاران و بالک مطالعه در 
 بخش و خانوار نفت مصرف هايشوک اثرات و شده خانوار مصرف تابع وارد کاال يک

. است شده بررسي آمريكا اقتصادي کالن متغيرهاي بر نفت توليد شوک همچنين و توليد

                                                           
1. Belke, A. & Baas, T. 

2. Balke, N. S. & Brown, S. P. 

3. Bergholt, D. & Larsen, V. 

4. Mukhamediyev, B. 

5. Balke, et al. 
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 در و کاهش را اشتغال و  GDPنفت، توليد تكنولوژي تكانه آمده، دست به نتايج طبق
 . دهدمي افزايش را نفت توليد و گذاريسرمايه نفت، مصرف کل، مصرف لمقاب
 و يديتول هايبنگاه و خانوار بخش در نفت مصرف ييکارا تكانه داخلي، مطالعات در 

 اثرات بر فمعطو مطالعاتبيشتر  و نشده سازيمدل نفت، توليد تكنولوژي تكانه همچنين
 همكاران و محمدي راستا، اين در. است بوده دياقتصا متغيرهاي بر نفت قيمتي هايتكانه

 آپمارک تكانه و نفت قيمت کاهش تكانه اثرات ،DSGE مدل يک طراحي با (1398)
 مصرف نفت تيمق يمنف تكانه که دريافتند و کرده بررسي را اقتصادي کالن متغيرهاي بر
 . دهديم کاهش را کار تقاضاي و گذارييهسرما يش،افزا را واردات و

 بر ينفت يمتيق هايشوک يرمستقيمغ و يمآثارمستق (،1398) خيرانديش و مشيري 
 يمتق يشافزا اثر دادندکه نشان و کرده برآورد را نفت واردکننده و صادرکننده کشورهاي

 ساختار يللد به توانديم که است يمنف نفت صادرکننده يافتهتوسعه کشورهاي در نفت
 بر نفت يمتق يشافزا هايشوک اثر. باشد هستند، نفت تواردا به متكي که هاآن يصنعت

 يلدل به آن يرمستقيمغ اثر ، امامثبت نيز توسعه حال در نفت صادرکننده کشورهاي اقتصاد
 . ستا يمنف نفت، واردکننده يصنعت کشورهاي با کشورها ينا باالي تجاري مراودات

 تكانه ميمستق يرتاث که رسيدند نتيجه اين به خود مطالعه در (1396) همكاران و دميري 
 يممستق يرتاث يتنها در. است منفي آن يرمستقيمغ يرتاث اما ،مثبت ايران يتجار تراز بر نفتي

 به کل يتجار تراز بتنس بهبود سبب مثبت نفتي تكانه و کندمي غلبه يرمستقيمغ يرتاث بر
 و اخليد خالصنا يدتول به يرنفتيغ يتجار تراز نسبت کاهش ،داخلي ناخالص يدتول
 . شودمي تورم و گذارييهسرما يد،تول يشافزا
 الگوي چارچوب در ايران اقتصاد عملكرد مقايسه به (1395) ابرقويي و توکليان 

DSGE  اندپرداخته ثابت و شده مديريت شناور شناور، ارزي رژيم سه در باز اقتصاد .
 را اقتصاد يقيحق يرهايغمت ساناتنو در سهم بيشترين که است آن بيانگر مطالعه اين نتايج
 تكانه لي،پو تكانه را تورم نوسانات در سهم بيشترين و نفتي تكانه و وريبهره هايتكانه
 . دارند ارز نرخ تكانه و نفتي
 بر را نفتي هایتكانه اثرات ،DSGE مدل يک از استفاده با (1394) پورتقي و منظور 

 فتي،ن صادرات از حاصل ارزي درآمدهاي تكانه هک دريافتند و کرده بررسي ايران اقتصاد
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 اي،سرمايه واردات مصرفي، واردات دولت، جاري مخارج عمراني، بودجه افزايش موجب
 . شودمي ظاهر ارز نرخ کاهش و خصوصي گذاريسرمايه

 النک متغيرهاي بر نفت قيمت هايشوک تاثير ايمطالعه در (1393) اميري و خياباني 
 که دريافتند و کرده بررسي باز، اقتصاد DSGE مدل يک قالب در را ايران اقتصادي

 مصرف تورم، و دارد منفي تاثير سرمايه موجودي و گذاريسرمايه توليد، بر نفتي هايتكانه
 بر ينفت هايشوک که گيرندمي نتيجه همچنين ايشان. دهدمي افزايش را نهايي هزينه و

 تاييد ار ايران اقتصاد در منابع نفرين فرضيه از و ددار مثبت اثر پول حجم و دولت مخارج
 کنند.مي

 تصادفي پویای عمومي تعادل مدل. 3
 خانوار. 3-1

 بخش (،1393) اميري و خياباني و (6201) 1همكاران و ژائو از پيروي به مدل چارچوب در
( 1ر رباطه )فرآيند ارائه شده د با را خود ايدورهبين انتظاري شده تنزيل مطلوبيت خانوار،
 .کندمي حداکثر
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Mt خصوصي، مصرف  Ct انتظارات، عملگر E0 که ايگونه به

Pt
 سطح lt پول، حقيقي مانده  

1 ،رابطه اين در. است زمان تنزيل عامل β و کار يروين اشتغال

ηc
 بين جانشيني کشش  

1 مصرف، دورهاي

ηm
1 و پول حقيقي مانده براي تقاضا کشش  

ηl
 کار نيروي عرضه کشش  

. کندمي تبعيت يک درجه اتوگرسيوفرآيند  يک از که است کار نيروي عرضه شوک ξt و
 تقليد به و است (CO,t) نفت و (CNO,t) نفتي غير کاالهاي شامل (Ct) خصوصي مصرف

                                                           
1. Zhao, et al. 
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( 2رابطه ) صورت به آن رابطه (،2016) 2همكاران و هوو و (2010) 1همكاران و بالكي از
 .بود خواهد

(2) 
Ct = [Υ1

1
χ1  (CNO,t)

χ1−1
χ1 + (1 − Υ1)

1
χ1   (Z1,tCO,t)

χ1−1
χ1 ]

χ1
χ1−1

 

 بين جانشيني کشش χ1 و مصرف کل از را نفتي غير کاالهاي سهم  Υ1 (،2) رابطه در 
 ششک باشد، تربزرگ هرچقدر که است نفت و غيرنفتي کاالهاي ميان مصرف ايدوره

 نفت مصرف ييراکا تكانه نيز Z1,t. بود خواهد بيشتر کاال نوع دو اين ميان جانشيني
 آيد.مي دست به( 3) رابطه طريق از و دهدمي نشان را خانوارها

(3) Ln(Z1,t) = ρZ1
Ln(Z1,t−1) + εZ1,t 

εZ1,t~N(0, σZ1

2 ) 

 در که بود خواهد (4) رابطه صورت به نفت و غيرنفتي کاالهاي براي خانوار هزينه قيد 
 است. نفتي کاالهاي قيمت شاخص PO,t و غيرنفتي کاالهاي قيمت شاخص ،PNO,t  آن

(4) PNO,tCNO,t + PO,tCO,t = PtCt 

 با نفت االيک و غيرنفتي کاالهاي براي خانوار تقاضا بهينه سطح تعيين منظور به حال 
 هبهين سطح توانمي ،(2) رابطه قيد به نسبت ((4) )رابطه مصرفي مخارج سازيحداقل
هاي رابطه صورت به را کل قيمت شاخص همچنين و نفت و غيرنفتي کاالهاي مصرف

 آورد. دست( به 7( و )6(، )5)

(5) 
CNO,t = Υ1 (

PNO,t

Pt
)
−χ1

Ct 

                                                           
1. Balke, et al. 

2. Hou, et al. 
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(6) 
CO,t = (1 − Υ1) (

PO,t

Pt
)
−χ1

Ct 

(7) 
Pt = [Υ1 (PNO,t)

1−χ1
+ (1 − Υ1)  (PO,t)

1−χ1
]

1
1−χ1 

 که است تعريف قابل( 8رابطه ) صورت به نيز خانوار واقعي بودجه قيد ديگر سوي از 
rt حقيقي، دستمزد نرخ wt آن در

k  سرمايه، حقيقي بازده نرخ rt−1
B  اوراق بازدهي نرخ 

πt داخلي، قرضه =
Pt

Pt−1
ΩI,t تورم، نرخ   =

PI,t

Pt
mt سرمايه، نسبي قيمت   =

Mt

Pt
 مانده  

bt پول، حقيقي =
Bt

Pt
 سود  divtناخالص، سرمايه  INO,tقرضه، اوراق حقيقي مقدار  

 .است هاماليات خالص نيز tt و خانوار براي بنگاه شده توزيع حقيقي

(8) Ct + ΩI,tINO,t + mt + bt + tt

= wtLt + rt
kKNO,t−1 +

mt−1

πt
+ (1 + rt−1

B )
bt−1

πt

+ divt 

 دهدمي نشان را سرمايه انباشت و گذاريسرمايه ميان ارتباط که سرمايه انباشت رابطه 
 (2011) 1تسوکاالس و خان مطالعه همانند که است مطرح خانوارها قيد دومين عنوان به و
 است. شده فرض( 9رابطه ) صورت به (1396) همكاران و تحقيق و

(9) 
KNO,t = (1 − δ1)KNO,t−1 + [1 − S( 

εNO,t
I  INO,t

INO,t−1
)] INO,t 

εtاستهالک، نرخ  δ(،9) رابطه در 
I  و گذاريسرمايه تكانه S(∙) تعديل هزينه تابع 

 آن از مقداري گذاري،سرمايه واحد هر ازاي به که دهدمي نشان تابع اين. است گذاريسرمايه
 از گذاريسرمايه تكانه که شودمي فرض همچنين. رودمي بين از سرمايه به تبديلفرآيند  در

                                                           
1. Khan & Tsoukalas 
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εNO,t  صورت به اول مرتبه اتورگرسيوفرآيند  يک
I = ρNO

I εNO,t−1
I + υNO,t

I  مي تبعيت
 کند.
 سرمايه، حجم گذاري،سرمايه مصرف، براي هبهين مسيرهاي يافتن خانوارها هدف 

 (1) تمطلوبي تابع که نحوي به است قرضه اوراق و پول حقيقي تراز کار، نيروي عرضه
 يابيهينهب لهامس الگرانژ تابع توانمي منظور اين براي. شود حداکثر (9) و (8) قيود به نسبت

 نوشت.( 10رابطه ) صورت به را خانوار

(10) 
L=Εt ∑βt

∞

t=0

{[
1

1-ηc

(Ct)
1-ηc+

1

1-ηm
(
Mt

Pt
)
1-ηm

-

ξt

1+ηl

(lt)
1+ηl]+λt (wtLt+rt

kKNO,t-1+
mt-1

πt
+(1+rt-1

B )
bt-1

πt
+divt-

Ct-ΩI,tINO,t-mt-bt-tt)+μt [(1-δ1)KNO,t-1+INO,t [1-S( 

εNO,t
I  It
It-1

)] -KNO,t]} 

 ضريب μ1,t و بودجه قيد با مرتبط الگرانژ ضريب λ1,t الگرانژ، تابع ℒ (،10) رابطه در
 به( 10ه )رابط به توجه با اول مرتبه شروط. است سرمايه انباشت رابطه به مربوط الگرانژ
 .است( 13( و )12(، )11هاي )روابطه صورت

(11) ∂ℒ

∂Ct
= 0 ⟹ Ct

−ηc − λt = 0 ⟹ λt = Ct
−ηc  

(12) ∂ℒ

∂lt
= 0 ⟹ −βtξt(lt)

−ηl + βtλtwt = 0 ⟹ wt

=
ξt(lt)

−ηl

Ct
−ηc
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(13) ∂ℒ

∂bt
= 0 ⟹ −βtλt + Εtβ

t+1(1 + rt
B)

λt+1

πt+1
= 0 

⟹ Εt

λt

λt+1
= βΕt

(1 + rt
B)

πt+1
 

 شود.مي (حاصل14) رابطه صورت به اولر معادله (،13) رابطه در (11) رابطه جايگذاري با 

(14) 
Εt

Ct
−ηc

Ct+1
−ηc

= βΕt

(1 + rt
B)

πt+1
 

∂ℒ

∂mt
= 0 ⟹ (mt)

−ηm = λt (1 − βΕt

λ

πt+1
) 

1 اينكه به توجه با 

(1+rt
B)

= βΕt
λ

πt+1
 معادله ،(14) رابطه در آن جايگذاري با است 

 آيد.مي دست به( 16( و )15هاي )رابطه صورت به پول حقيقي تقاضاي

(15) 
(mt)

−ηm = (
rt
B

1 + rt
B
)Ct

−ηc 

(16) 𝜕𝐿

𝜕𝐼𝑡
= 0 

⟹ −𝛺𝐼,𝑡

+ 𝑞𝑡 {1 − 𝑆 ( 
휀𝑁𝑂,𝑡

𝐼  𝐼𝑁𝑂,𝑡

𝐼𝑁𝑂,𝑡−1
)

− 𝐼𝑁𝑂,𝑡  
휀𝑁𝑂,𝑡

𝐼  

𝐼𝑁𝑂,𝑡−1
𝑆′ ( 

휀𝑁𝑂,𝑡
𝐼  𝐼𝑁𝑂,𝑡

𝐼𝑁𝑂,𝑡−1
)}

+ 𝛽𝛦𝑡 {𝑞𝑡+1휀𝑁𝑂,𝑡+1
𝐼  ( 

 𝐼𝑁𝑂,𝑡+1

𝐼𝑁𝑂,𝑡
)

2

𝑆′ ( 
휀𝑁𝑂,𝑡+1

𝐼  𝐼𝑁𝑂,𝑡+1

𝐼𝑁𝑂,𝑡
)}

= 0 
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qt اينجا در  =
μ1,t

λ1,t
 بازاري ارزش نسبت با برابر که است توبين نهايي نرخ همان 

 ست.ا جايگزيني هزينه برحسب شده نصب سرمايه ارزش يا و جايگزيني ارزش برحسب
 بينس قيمت کند،مي بيان که است سرمايه براي گذاريقيمت نوع يک( 17رابطه ) 

طه اين راب. گرفت خواهيم بعد دوره در که است انتظاري مورد بازدهي با برابر سرمايه
 سرمايه کاستهال نرخ و آتي بازدهي آن در که بوده سرمايه قيمت تعيين براي بهينه روشي

 است. شده آورده حساب به سرمايه قيمت تعيين براي

(17) 𝜕ℒ

𝜕𝐾𝑁𝑂,𝑡
= 0 ⟹ 𝛦𝑡[𝛽

𝑡+1 𝜆𝑡+1 𝑟𝑡+1
𝑘 ] − 𝛽𝑡𝜇𝑡

+ 𝛦𝑡[𝛽
𝑡+1 𝜇𝑡+1 (1 − 𝛿1)] = 0 

 𝑞𝑡 = 𝛽𝛦𝑡 [
𝜆𝑡+1

𝜆𝑡
 𝑟𝑡+1

𝑘 + 𝑞𝑡+1 (1 − 𝛿)]  

 وارداتي و داخلي گذاریسرمایه و مصرف. 3-1-1
 غيرنفتي کاالهاي از بخشي (،2020) 2اوالدوني و (2005) 1يليوناسم و گالي مطالعه همانند

 ابطهر. شودمي تامين واردات طريق از ديگر بخشي و شده توليد داخل در خانوار مصرفي
 کاالهاي از ترکيبي صورت به را (CNO,t) خانوار غيرنفتي کاالهاي مصرف شاخص (18)

CNO,t) داخل توليد غيرنفتي
D) وارداتي غيرنفتي يکاالها و (CNO,t

F) که کندمي معرفي Υ2 
 ايدوره بين کشش χ2 و غيرنفتي کاالهاي شاخص در داخلي غيرنفتي کاالهاي سهم

 است. وارداتي و داخلي غيرنفتي کاالهاي ميان مصرف

(18) 
CNO,t= [Υ2

1
χ2  (CNO,t

D )
χ2-1
χ2 +(1-Υ2)

1
χ2   (CNO,t

F )
χ2-1
χ2 ]

χ2
χ2-1

 

 به رداتيوا غيرنفتي کاالهاي و داخل توليد غيرنفتي کاالهاي براي خانوار هزينه قيد 
 .است( 19رابطه ) صورت

                                                           
1. Gali, J. & Monacelli, T. 

2. Oladunni, S. 
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(19) PNO,t
D  CNO,t

D + PNO,t
F  CNO,t

F = PNO,t CNO,t 

PNO,t آن در که 
D و داخلي غيرنفتي يکاالها قيمت PNO,t

F غيرنفتي کاالهاي قيمت 
 مصرف قيد به نسبت ((19) )رابطه کنندهمصرف مخارج سازيحداقل با. است وارداتي

 براي بهينه تقاضاي توانمي (،(18) )رابطه نفتيغير کاالهاي مصرف از مشخصي سطح
 به ار غيرنفتي يکاالها قيمت شاخص همچنين و وارداتي و داخلي غيرنفتي کاالهاي
 آورد. دست به( 22( و )21(، )20هاي )رابطه صورت

(20) 
CNO,t

D = Υ2 (
PNO,t

D

PNO,t
)

−χ2

 CNO,t 

(21) 
CNO,t

F = (1 − Υ2) (
PNO,t

F

PNO,t
)

−χ2

 CNO,t 

(22) 
PNO,t=[α2

1
χ2  (PNO,t

D )
χ2-1
χ2 +(1-α2)

1
χ2   (PNO,t

F )
χ2-1
χ2 ]

χ2
χ2-1

 

 رضف و دارد وجود مصرف با مشابه يفرآيند نيز خانوار گذاريسرمايه با ارتباط در 
 و اخلد توليد ايسرمايه کاالهاي از ترکيبي صورت به هاگذاريسرمايه کل که شودمي

 به و تيغيرنف بخش در تنها خانوار گذاريسرمايه که شد دآوريا بايد البته. است وارداتي
 .است( 23صورت رابطه )

(23) 
INO,t=[ϖ1

1
γ1  (INO,t

D )
γ1-1
γ1 +(1-ϖ1)

1
γ1   (INO,t

F )
γ1-1
γ1 ]

γ1
γ1-1

 

INO,t (23) رابطه در 
D و داخلي ايايهسرم کاالي ميزان INO,t

F وارداتي ايسرمايه کاالي 
 کاالهاي بين جانشيني کشش γ1 و داخلي ايسرمايه کاالي سهم دهندهنشان ϖ1. است

 به گذاريسرمايه براي خانوار هزينه قيد رو،ازاين. است وارداتي و داخلي ايسرمايه
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PNO,t ترتيب به آن در که است( 24رابطه ) صورت
ID و PNO,t

IF داخلي ايسرمايه کاالي قيمت 
 است. وارداتي و

(24) PNO,t
ID  INO,t

D + PNO,t
IF  INO,t

F = PNO,t
I  INO,t 

 ايسرمايه کاالي براي تقاضا (،23) قيد به نسبت گذاريسرمايه مخارج سازيحداقل با 
( 25هاي )رابطه صورت به کل يگذارسرمايه قيمت شاخص همچنين و وارداتي و داخلي

 شود.مي حاصل( 27( و )26)

(25) 
INO,t
D = ϖ1 (

PNO,t
ID

PNO,t
I

)

−γ1

INO,t 

(26) 
INO,t
F = (1 − ϖ1) (

PNO,t
IF

PNO,t
I

)

−γ1

INO,t 

(27) 
PNO,t

I =[ϖ1

1
γ1  (PNO,t

ID )
γ1-1
γ1 +(1-ϖ1)

1
γ1   (PNO,t

IF )
γ1-1
γ1 ]

γ1
γ1-1

 

 غیرنفتي تولیدکننده هایبنگاه. 3-2
 ایواسطه کاالی کنندهتولید بنگاه. 3-2-1

 و رينبودنست مطالعه از پيروي به و کرده فعاليت کامل رقابت شرايط در هابنگاه اين
فرآيند ارائه  تحت (VAt) ترکيبي نهاده و (XO,t) نفت هنهاد ترکيب با (2011) 1همكاران

ytاي)واسطه کاالهاي توليد به اقدام ،(28شده در رابطه )
NO) کنند.مي 

(28) 
yt

NO(i)= [(ΓY)
1
φ1  (VAt)

φ1-1
φ1 +(1-ΓY)

1
φ1  (Z2,tXO,t)

φ1-1
φ1 ]

φ1
φ1-1

 

                                                           
1. Bodenstein, et al. 
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 کشش نيز φ1 و غيرنفتي کاالهاي توليد از ترکيبي نهاده سهم  ΓY(،28) رابطه در 
 تكانه نيز Z2,t. است نفتي غير کاالي توليد در نفت نهاده و ترکيبي نهاده بين جانشيني

 تعيين (29) رابطه صورت به که است ايواسطه کاالي توليد بخش در نفت مصرف ييکارا
 هايقيمت اب ترتيب به که سرمايه و کار نيروي ترکيب از ترکيبي نهاده همچنين. شودمي
wt و rt

k شودمي توليد (30) داگالسکاپ تابع براساس شود،مي دريافت خانوار از. 

(29) Ln(Z2,t) = +ρZ2
Ln(Z2,t−1) + εZ2,t 

εZ2,t~N(0, σZ2

2 ) 

(30) VAt(i) = At
VA(LNO,t)

θ1
(KNO,t−1)

1−θ1
 

راساس ب توليد تابع به مقيد هزينه سازيحداقل اي،واسطه هايبنگاه روي پيش لهامس 
 .است (31)رابطه 

(31) 
min

Lt,Kt-1,XO,t 
Ε=wtLNO,t +rt

kKNO,t-1+ΩO,tXO,t+ψ,t(i) {yt
NO(i)-

[(ΓY)
1
φ1  (At

VA(LNO,t)
θ1

(KNO,t-1)
1-θ1

)

φ1-1
φ1 +(1-ΓY)

1
φ 

(Z2,tXO,t)
φ1-1
φ1 ]

φ1
φ1-1

} 

 را امi ايواسطه کاالي توليد نهايي هزينه  ψt(i) ،(31رابطه ) سازيحداقل مساله در 
 صورت به( 31رابطه ) اول مرتبه شروط. است نفت قيمت بيانگر ΩO,t و دهدمي نشان
 .بود خواهد( 33( و )32(، )31هاي )رابطه
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(32) ∂Ε

∂LNO,t
=0 ⟹ wt-ψ,t(i) θ1 (yt

NO(i))

1
φ1 (ΓY)

1
φ1  

1

LNO,t
(VAt(i))

φ1-1
φ1 =0 

(33) ∂Ε

∂Kt-1
=0 ⟹ rt

k-ψ,t(i)(1-θ1) (yt
NO(i))

1
φ1  

(ΓY)
1
φ1

1

KNO,t-1
(VAt(i))

φ1-1
φ1 =0 

(34) ∂Ε

∂XO,t
=0 ⟹ ΩO,t-ψ,t(i) (yt

NO(i))

1
φ1 (1-

ΓY)
1
φ1(Z2,t)

φ1-1
φ1 (XO,t(i))

-
1
φ1 =0 

( رابطه 34( و )32( را خواهيم داشت و از دو رابطه )35رابطه ) (33) و (32) رابطه دو از 
 حاصل خواهد شد. (36)

(35) ⟹ rt
kθ1 KNO,t−1 = wt(1 − θ1) LNO,t  

(36) ⟹ XO,t(i)

= (θ1)
−φ1  (

1 − ΓY

ΓY
)

1

Z2,t
(
wtLNO,t

ΩO,t
)

φ1

 (VAt(i))
1−φ1

 

 به VAt تعادلي مقدار (،30) رابطه در KNO,t−1 و LNO,t تعادلي مقدار جايگذاري با 
 ((28) )رابطه توليد تابع در VAt و XO,t تعادلي مقدار باجايگذاري سپس. آيدمي دست

 .آورد دست به( 37رابطه ) صورت به را توليد نهايي هزينه توانمي
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(37) 𝑚𝑐𝑡 = 𝜓,𝑡

= {𝛤𝜑[(1 − 𝜃)−(1−𝜃)(𝜃)−𝜃(𝐴𝑡
𝑉𝐴)−1(𝑟𝑡)

1−𝜃𝑤𝑡
𝜃]

1−𝜑
(1

− 𝛤)𝜑(𝑝𝑂,𝑡)
1−𝜑

}

1
1−𝜑 

 در را آن سود جريان که است قيمت از سطحي تعيين اي،واسطه هايبنگاه بعدي هدف 
 بندگيچس عنوان به ايمسئله با هابنگاه مرحله اين در. کند حداکثر مانيز دوره يک طول

 1ووکال روش از قيمت چسبندگي فرض کردن وارد براي رو،ازاين. هستند مواجه قيمت
 همه هدور هر در که است استوار فرض اين بر کالوو روش مباني. شودمي استفاده (1983)

 يمتق تغيير عدم دليل به صورت اين در. داد خواهندن تغيير را خود قيمت همزمان هابنگاه
 تيقيم کامل انعطاف و شد خواهد مواجه چسبندگي با قيمت عمومي سطح ها،بنگاه همه

 و کرده هاستفاد احتمال مباني از قيمت چسبندگي الگوسازي منظور به کالوو. ندارد وجود
 ς احتمال ابها بنگاه از ايدسته. کندمي تقسيم دسته دو به را اقتصاد ايواسطه هايبنگاه

ς) درصد ∈  (ς -1) احتمال با هابنگاه بقيه و دارندمي نگه ثابت را خود قيمت ([1, 0] 
 براي، بنابراين. (1396، صارم و )توکليان کنندمي انتخاب جديد بهينه قيمت دوباره درصد

ς  به توجه اب دوره هر رد قيمت نيستند، خود قيمت تعديل به قادر که هاييبنگاه از درصد 
 . شودمي بنديشاخص( 38رابطه ) صورت به قبل دوره تورم

(38) PNO,t(i) = (πNO,t−1)
τ
PNO,t−1(i) 

πNO,t آن در که = 
PNO,t

PNO,t−1
 درجه پارامتر τ و ايواسطه کاالي تورم ناخالص نرخ 

 قيمت تعديل به قادر t دوره در که يهايبنگاه لهامس. کندمي مشخص را قيمت بنديشاخص
PNO,t قيمت انتخاب هستند، خود

∗(i) سود شده تنزيل و انتظاري جمع که است نحوي به 
 لهامس اين. شود ثرحداک نهايي توليدکنندگان وسيله به واسطه کاالي تقاضاي تابع به توجه با
 .است( 39رابطه ) صورت به

                                                           
1. Calvo, G. A. 
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(39) 
max 
PNO,t(i) 

Εt ∑(ςβ)j

∞

j=0

λ1,t+j

λ1,t
[(

∏ (πNO,t+k)
τj-1

k=0

PNO,t+j
)

1-χy

(1-

χy)(PNO,t
* )

-χy
- mct+j(-χy) 

(
∏ (πNO,t+k)

τj-1
k=0

PNO,t+j
)

-χy

(PNO,t
* )

-χy-1
] Yt+j

NO=0 

 .بود خواهد( 4رابطه ) صورت به سازيساده از بعد ،(39) رابطه اول مرتبه شرط 

(40) PNO,t
∗

= 

Εt ∑ (ςβ)j  
λ1,t+j

λ1,t
mct+j

∞
j=0 (

PNO,t+j

∏ (πNO,t+k)
τj−1

k=0

)

χy

Yt+j
NO

QtΕt ∑ (ςβ)j  
λ1,t+j

λ1,t

∞
j=0 (

PNO,t+j

∏ (πNO,t+k)
τj−1

k=0

)

χy−1

Yt+j
NO

 

μ تعريف با و PNO,t بر (40) رابطه تقسيم با  =
χy

χy−1
 ، Qt =

PNO,t
∗

PNO,t
 ، λ1,t+j

λ1,t
=

(
Ct+j

Ct
)
−∂

Ct+j و  = Yt+j
NO،  است تعريف قابل( 41رابطه ) صورت به رابطهاين. 

(41) 
[Εt ∑(ςβ)j 

∞

j=0

(
PNO,t+j

PNO,t
)

(χy−1)

(
PNO,t−1

PNO,t+j−1
)

τ(χy−1)

(Yt+j
NO)

1−∂
] Qt

= μ [Εt ∑(ςβ)j 

∞

j=0

(
PNO,t+j

PNO,t
)

(χy−1)

(
PNO,t−1

PNO,t+j−1
)

τ(χy−1)

(Yt+j
NO)

1−∂
] 
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 رابطه از را خود قيمت ها،بنگاه از درصد ς دوره هر در اينكه به توجه با اين، بر عالوه 
1 و (38) − ς خود بهينه قيمت نيز باقيمانده از درصد PNO,t

 تعيين (39)رابطه  طريق از را ∗
 کرد. بيان( 42رابطه ) صورت به را داخلي کاالي قيمت شاخص توانمي کنند،مي

(42) 
PNO,t=[ς(πNO,t-1

τ PNO,t-1)
1-χy

+(1-ς)(PNO,t
* )

1-χy
]

1
1-χy  

 فيليپس منحني (،42) معادله کردن لحاظ و (41) رابطه کردن خطي لگاريتمي با 
 .آيدمي دست به( 43رابطه ) خطي لگاريتمي صورت به نئوکينزي

(43) 
π̂t=

τ

1+βτ
π̂t-1+

β

1+βτ
Εtπ̂t+1+

(1-ςβ)(1-ς)

(1+βτ)ς
mĉt 

 نهایي کاالی تولیدکننده بنگاه. 3-2-2
 ايواسطه گانکنندتوليد توسط شده توليد کاالي نهايي، کاالي کنندهتوليد شودمي فرض

 کشش χy  رابطه، اين در. کندمي ترکيب (44) رابطه مطابق و CES تكنولوژي طريق از را
 است. امi کاالي تقاضاي قيمتي

(44) 
yt

NO = [∫ yt
NO(i)

χy−1

χy

1

0

di]

χy

χy−1

 

 بهينه قدارم تعيين طريق از سود کردن حداکثر دنبال به نهايي کاالي توليدکنندگان 
 .است( 45رابطه ) صورت به هاآن هدف تابع و هستند کاالي

(45) 
max

yt
NO(i) 

ℒ =PNO,t [∫ yt
NO(i)

χy−1

χy

1

0

di]

χy

χy−1

− ∫  PNO,t(i) yt
NO(i)

1

0

di 
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 حل با. است ايواسطه کاالي قيمت PNO,t(i) و نهايي کاالي قيمت PNO,t ، اينجا در 
 با که آيدمي دست به (46) رابطه صورت به ايواسطه کاالي تقاضاي تابع ،(45رابطه )

 (47) رابطه صورت به نندهتوليدک کاالي قيمت شاخص (،44) رابطه در آن جايگذاري
 شود.مي حاصل

(46) 
yt

NO(i) = (
PNO,t(i)

PNO,t
)

−χy

yt
NO 

(47) 
PNO,t = [∫ (PNO,t(i))

(1−χy)1

0

di]

1
1−χy

 

 واردکننده بنگاه. 3-3
 نهايي کاالي به و اريديخر يجهان يبازارها از را همگن يکاالهاي واردکننده، هابنگاه

 و ايمايهسر و مصرفي کاالي عنوان به خانوار توسط کاالها اين نهايت در. کنندمي تبديل
. شونديم خريداري ايسرمايه و ايواسطه کاالي عنوان به نفت صنعت هايبنگاه توسط يا

ي براساس توليد فناوري با که است متمايز کاالي j از ترکيبي ،يواردات يينها کاالهاي
 شود.مي عرضه واردکننده هايبنگاه توسط ،(48رابطه )

(48) 

IMt
F = [∫ IMt

F(i)

χIM
F −1

χIM
F

1

0

di]

χIM
F

χIM
F −1

 

χIMدر آن   که
F دنبال به واردکنندگان. است وارداتي کاالهاي براي تقاضا قيمتي کشش 
 بود. خواهد( 49بطه )را شكل به هاآن هدف تابع و هستند سود حداکثرسازي
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(49) 

max
IMt

F(i) 
ℒ  PIM,t [∫ IMt

F(i)

χIM
F −1

χIM
F

1

0

di]

χIM
F

χIM
F −1

− ∫  PIM,t(i) IMt
F(i)

1

0

di 

 ندهواردکن هايبنگاه از کدام هر که يمصرف کاالهاي تقاضاي تابع ،(49رابطه ) حل با 
 رابطه در آن جايگذاري با که آيدمي دست به (50) رابطه صورت به هستند مواجه آن با
 شود.مي حاصل ((51) )رابطه وارداتي کاالي قيمت شاخص (،48)

(50) ∂ℒ

∂IMt
F = 0 ⟹ IMt

F(i) = (
PIM,t(i)

PIM,t
)
−χIM

F

IMt
F 

(51) 
PIM,t = [∫ (PIM,t(i))

(1−χIM
F )1

0

di]

1

(1−χIM
F )

 

مي ضهعر را خود کاالي انحصاري رقابت تيوضع در واردکنندگان كهاين به توجه با 
 هاياهبنگ توسط قيمت تعيين چارچوب حيث، اين از و دارند گذاريقيمت قدرت ،کنند

 اين براي. است ايواسطه هايبنگاه براي شده گرفته نظر در ارچوبچ مشابه وارداتي
 روش از (2005) يليموناس و گالي و (2007) 1همكاران و آدولفسون دلم همانند، منظور
 هب وارداتي کاالهاي واردکننده هايبنگاه نامقيد هالمس و شده استفاده (1983) کالوو

 شود.مي تعريف( 52رابطه ) صورت

                                                           
1. Adolfson, et al. 
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(52) 
max 

PIM,t(i) 
Εt ∑(ςIMβ)j

∞

j=0

λIM,t+j

λIM,t
[(

∏ (πIM,t+k)
τIMj−1

k=0 PIM,t(i)

PIM,t+j
)

1−χIM
F

− mcIM,t+j  (
∏ (πIM,t+k)

τIMj−1
k=0 PIM,t(i)

PIM,t+j
)

−χIM
F

] IMt+J
F (i) 

 از که است واردکننده بنگاه حقيقي نهايي هزينه mcIM,t+J توجه با (،52) رابطه در 
 دست( 53رابط ) صورت به وارداتي، کاالي قيمت شاخص به اسمي نهايي هزينه تقسيم

 .آيدمي

(53) 
mcIM,t+J =

MCIM,t+J

PIM,t+J
=

St+JPIM,t+J
W

PIM,t+J
 

PIM,t+J و اسمي ارز نرخ St+J آن در که
W اگر. است وارداتي کاالي جهاني قيمت 

PIM,t+J = St+JPIM,t+J
W ،ازارب يک در بنگاه و است برقرار واحد قيمت قانون آنگاه باشد 
 هايبنگاه شودمي فرض اينجا در. ندارد گذاريقيمت قابليت و کندمي فعاليت کامل رقابت

 خريد زينهه از بيشتر را قيمت کنند،مي فعاليت انحصاري رقابت بازار يک در واردکننده
 قيمت قانون شكاف برابر mcIM,t+J حالت اين در. کنندمي سود و گيرندمي نظر در خود

 ربازا در آن متيق از يواردات کاالهاي يجهان متيق انحراف زانيم انگريب و بوده واحد
 کاالي توليدکننده بنگاه براي آنچه همانند. (1394 پور،تقي و )منظور است يداخل

 کاالي قيمت شاخص (،52) رابطه از اول مرتبه شرط محاسبه پس شد، انجام ايواسطه
 شود.مي تعيين( 54رابطه ) صورت به را وارداتي

(54) 
PIM,t = [ςIM ((πIM,t)

τIM
PIM,t)

1−χIM
F

+ (1

− ςIM)(PIM,t
∗  )

1−χIM
F

]

1

1−χIM
F
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 متيلگار صورت به را يواردات مصرفي کاالي تورم هايييايپو رابطه توانمي همچنين 
 .آورد دست به( 55رابطه ) صورت به يخط

(55) 
π̂IM,t =

τIM

1 + βτIM
π̂IM,t−1 +

β

1 + βτIM
Εtπ̂IM,t+1

+
(1 − βςIM)(1 − ςIM)

(1 + βτIM)ςIM
mĉIM,t 

 نفت بخش. 3-4
 استفاده (2019) 1همكاران و برقولت مدل از نفت بخش الگوسازي براي مطالعه اين در
 ديولت همچون ييهامولفه اينكه نخست؛ است شده لحاظ آن در اندکي تغييرات اما، دهش

 در دانيم از يانتيص ديتول نيمواز تيرعا عدم ليدل به قبل دوره ريذخا رفتن نيب از و يفعل
؛ شودمي تقسم قسمت دو به نفت بخش اينكه دوم. است شده لحاظ نفت ذخاير رابطه

 که کنندمي توليد را خدماتي و کاالها که هستند عرضه زنجيره هايشرکت اول قسمت
 هيسرما کار، يورين از استفاده با هاشرکت نيا. گيرندمي قرار استفاده مورد نفت توليد براي

 جنس از يخدمات کنند،يم افتيدر ينفتريغ بخش از که ياواسطه يکاالها نيهمچن و
 بخش با نفت بخش ارتباط رو،نيازا .دهنديم ارائه نفت يمل شرکت به را نفت ديتول

 ورود کانال به مختص تنها نفت بخش ياثرگذار و شوديم برقرار قيطر نيا از ينفتريغ
 نفت ملي شرکت همان دوم، قسمت. بود نخواهد نفت صادرات از يناش يارز يدرآمدها

 . پردازدمي نفت استخراج به اول، بخش توليدي خدمات از استفاده با که است

 نفت بخش در گذاریسرمایه. 3-4-1
 و لداخ توليد ايسرمايه کاالهاي از ترکيبي صورت به نفت بخش در گذاريسرمايه

 بود. خواهد( 57( و )56هاي )رابطه صورت به وارداتي

(56) 
IO,t = [(ϖ2)

1
γ2 (IO,t

D )
γ2−1
γ2 + (1 − ϖ2)

1
γ2   (IO,t

F )
γ2−1
γ2 ]

γ2
γ2−1

 

                                                           
1. Bergholt, et al. 
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(57) IO,t
D = INIOC,t + βFFt + εt

NIOC  ⟹ 

IO,t
D = βNIOCIO,t

D + βFϕFNDFt + εt
NIOC 

IO,t که
D و داخلي ايسرمايه کاالي IO,t

F است وارداتي ايسرمايه کاالي .ϖ2 دهندهنشان 
 و داخلي ايسرمايه کاالهاي بين جانشيني کشش γ2 و يداخل ايسرمايه کاالي سهم

  βFFt و خود داخلي منابع از نفت ملي شرکت گذاريسرمايه ميزان INIOC,t. است وارداتي
 الدستيبا بخش در گذاريسرمايه براي ملي توسعه صندوق که است ايسرمايه ميزان نيز

 گذاريسرمايه قيمت که شودمي رضف همچنين. دهدمي اختصاص گاز و نفت صنعت
 وارداتي و يداخل مصرفي کاالي قيمت با برابر ترتيب به نفتي بخش در وارداتي و داخلي

( 58ابطه )ر صورت به بخش اين در گذاريسرمايه براي هابنگاه هزينه قيد، بنابراين. است
 . است

(58) PNO,t
D  IO,t

D + PNO,t
F  IO,t

F = Pt
I IO,t 

 داخلي ايسرمايه کاالي براي تقاضا (،56) قيد به نسبت (58) رابطه سازيحداقل با 
 هاآن اريذجايگ با و شودمي استخراج نفت، بخش ((60) )رابطه وارداتي و ((59) )رابطه

 آيد.مي دست به (61) رابطه صورت به نفت بخش کل گذاريسرمايه قيمت (،58) رابطه در

(59) 
IO,t
D = ϖ2 (

PNO,t
D

Pt
I

)

−γ2

IO,t 

(60) 
IO,t
F = (1 − ϖ2) (

PNO,t
F

Pt
I

)

−γ2

IO,t 

(61) 
Pt

I = [ϖ2 (PNO,t
D )

1−γ2
+ (1 − ϖ2) (PNO,t

F )
1−γ2

]

1
1−γ2 
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 در که شده فرض (62)رابطه  صورت به نفت بخش در سرمايه انباشت رابطه همچنين 
휀𝑡 و گذاريسرمايه تعديل هزينه تابع  (∙)𝑆 استهالک، نرخ  𝛿2 آن،

𝐼 گذاريسرمايه تكانه 
 . است

(62) 
KO,t = (1 − δ2)KO,t−1 + [1 − S( 

εt
I  IO,t

IO,t−1
)] IO,t 

 نفت بخش در عرضه زنجیره هایشرکت. 3-4-2
 .است( 64( و )63هاي )رابطه صورت به عرضه زنجيره در ودموج هايشرکت توليد تابع 

(63) yS,t = At
s (XS,t)

θx(KO,t−1)
θk(LO,t)

θl  

(64) Ln(At
S)=ρASLn(At-1

S )+εA,t
S  

εA,t
VA~N(0, σA

2 ) 

 XS,t نفت، صنعت عرضه زنجيره کاالهاي توليد ميزان  yS,t (،64) و (63) هايرابطه در 
 KO,t−1 استخراج(، براي نياز مورد مواد و تجهيزات قطعات، )مانند ايواسطه هاينهاده

At و کار نيروي LO,t و سرمايه
S ورتص به بنگاه حداکثرسازي لهامس. است وريبهره شوک 

 .شودمي تعريف( 65رابطه )

(65) MAX
LO,t,KO,t,XS,t 

Ε=SRtΩS,t[At
s (XS,t)

θx(KO,t-1)
θk(LO,t)

θl]

-ΩXS,t XS,t-rt
kKO,t-1-

wtLO,t 

 تصور به است توليد عامل هر براي تقاضا دهندهنشان که لهامس اول مرتبه شروط 
 .بود خواهد( 68( و )67(، )66هاي )رابطه

(66) ∂Ε

∂XS,t
= 0 ⟹ XS,t = θxSRt

ΩS,t

ΩXS,t
yS,t 
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(67) ∂Ε

∂KO,t
= 0 ⟹   KO,t−1 = θkSRt

ΩS,t

rt
k  yS,t 

(68) ∂Ε

∂LO,t
= 0 ⟹  LO,t = θl SRt

ΩS,t

wt 
 yS,t 

 رضه،ع زنجيره در فعال هايشرکت نياز مورد ايواسطه هاينهاده از بخشي نيز اينجا در 
 طريق ناي از بنابراين،. شودمي تامين واردات طريق از ديگر بخشي و شده توليد داخل در
 (69) رابطه. کرد بررسي بيشتري جزئيات با نفتيغير بخش با را نفت بخش ارتباط توانمي

XS,t) اخليد ايواسطه هاينهاده از ترکيبي صورت به را واسطه نهاده توليد شاخص
D) و 

XS,t) وارداتي
F) اينجا، در. دهدمي نشان ΓX  داخلي، ايواسطه هاينهاده سهمφ2  کشش 

 نهاده مصرف وريبهره شوک Z3,t و وارداتي و داخلي ايواسطه هاينهاده بين جانشيني
 ( است.70بوده که به صورت رابطه ) داخلي

(69) 
XS,t = [(ΓX)

1
φ2  (Z3,tXS,t

D )
φ2−1
φ2

+ (1 − ΓX)
1

φ2 (XS,t
F )

φ2−1
φ2 ]

φ2
φ2−1

 

(70) Ln(Z3,t) = ρZ3
Ln(Z3,t−1) + εZ3,t 

PNO,tاگر 
D  و داخلي ايواسطه هاينهاده قيمت PNO,t

F ايواسطه هاينهاده قيمت 
 بود. خواهد (71) رابطه صورت به عرضه زنجيره هايبنگاه بودجه قيد باشد، تيواردا

(71) PNO,t
D  XS,t

D + PNO,t
F  XS,t

F = PXS,t XS,t 

 سطح تقاضاي قيد به نسبت ((71) )رابطه هابنگاه هزينه سازيحداقل از صورت، اين در 
 داخلي ايواسطه هاينهاده بهينه تقاضاي (،(69) )رابطه ايواسطه هاينهاده از مشخصي

 در تقاضا توابع اين جايگذاري با. آيدمي دست به ((73) )رابطه وارداتي و ((72) )رابطه
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 ((74) )رابطه نفت عرضه زنجيره بخش ايواسطه هاينهاده قيمت شاخص (71) رابطه
 شود.مي حاصل

(72) 
XS,t

D = ΓX (
PNO,t

D

PXS,t
)

−φ2

 
1

Z3,t
 XS,t 

(73) 
XS,t

F = (1 − ΓX) (
PNO,t

F

PXS,t
)

−φ2

XS,t 

(74) 
PXS,t=[ΓX(

1

Z3,t
) (PNO,t

D )
1-φ2

+(1-ΓX) (PNO,t
F )

1-φ2
]

1
1-φ2

 

 ایران نفت ملي شرکت. 3-4-3
 بخش يتوليد خدمات ترکيب با که است تنف ملي شرکت همان نفت، بخش دوم قسمت

( 75هاي )رابطه صورتبه (،RO,t) ميادين در موجود شده اثبات نفت ذخاير و (yS,t) اول
 . کندمي توليد نفت ،(76و )

(75) YO,t = ZO,t(RO,t)
θ2

(yS,t)
1−θ2  

(76) Ln(ZO,t) = ρZO
Ln(ZO,t−1) + εZO,t 

εZ1,t~N(0, σZ1

2 ) 

 براي که ايرابطه. 1است نفت توليد تكنولوژي تكانه ZO,t نفت توليد YO,t اينجا در 
RO,t  آن در که است( 77رابطه ) صورت به شده گرفته نظر در ρdRO,t−1 از درصدي 

                                                           
تواند توليد نفت از ميادين را افزايش دهد. در اين هاست که مياي از تكنولوژي. منظور از تكنولوژي توليد، مجموعه1

سازي هاي افقي و حفاري خودکار، تكنولوژي بهينههاي حوزه حفاري و توسعه ميادين )نظير حفاريراستا، تكنولوژي

به  ستند،هوري عوامل توليد در بخش توليد نفت مؤثر هايي که در ارتقاي بهرهتأسيسات توليد( و همچنين تكنولوژي

ير هاي حوزه اکتشاف، )نظشود که اگرچه تكنولوژيحال، يادآوري ميگيرند. بااينبندي قرار مينوعي در اين دسته
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 و رفته ينب از صيانتي توليد موازين رعايت عدم دليل به که است قبل دوره نفتي ذخاير
ρYoYO,t  اننش را اکتشاف عمليات از ناشي جاري دوره در شده اضافه نفتي ذخاير نيز 

 دهد.مي

(77) RO,t = RO,t−1 − ρdRO,t−1 − YO,t + ρYoYO,t 

1 اگر  − ρd = ρR ،کرد ساده( 78رابطه ) صورت به توانمي را( 77) رابطه آنگاه باشد. 

(78) RO,t = ρRRO,t−1 − (1 − ρYo) YO,t 

 سود اريانتظ حال ارزش سازيحداکثر دنبال به نفت ملي شرکت موارد، اين به توجه با 
صورت رابطه  به (78) نفت ذخاير حرکت قانون و (75) نفت توليد تابع قيد به توجه با خود

 .است( 79)

(79) 
ℒ = 𝔼t ∑βt

∞

t=0

{[( ΩO,t
W  (ZO,t(RO,t)

θ2
(ys,t)

1−θ2
))

− ΩS,t yS,t − ΩR,t RO,t]

+ λO,t [RO,t − ρRRO,t−1 + (1

− ρYo) (ZO,t(RO,t)
θ2

(yS,t)
1−θ2

)]} 

                                                           
هايي که در افزايش ضريب بازيافت از هاي اکتشافي( و ازدياد برداشت )روشنگاري و حفاريهاي لرزهتوسعه روش

نوع  توليد نفت از ميادين موثر نيستند، اما به دليل نقش بسيار مهمي که اين ميادين مؤثر است( به طور مستقيم بر افزايش

توانند به طور غيرمستقيم بر توليد نفت اثرگذار باشند. مي ها در افزايش ذخاير اثبات شده نفت دارند،از تكنولوژي

بوده  وزه اکتشاف و ازدياد برداشتهاي حوزه توليد و هم تكنولوژي هاي ح، هم تكنولوژيبنابراين، منظور از تكنولوژي

د، ها در افزايش توليد نفت دارنهاي مدلسازي و همچنين نقش مشترکي که همه اين تكنولوژيکه به دليل محدوديت

 مجموعه آنها، تحت عنوان تكنولوژي توليد نفت، در مطالعه حاضر لحاظ شده است.
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ΩO,t و تنزيل عامل βt (،79) رابطه در 
W =

PO,t
W

Pt
W و ΩR,t =

PR,t

Pt
W و ΩS,t =

PS,t

Pt
W به 

 از اول تبهمر شروط. است نفتي خدمات و نفتي ذخاير جهاني، نفت حقيقي قيمت ترتيب
 بود. خواهد( 81( و )80هاي )رابطه صورت به نفت شرکت سازيحداکثر لهامس

(80) ∂L

∂ys,t
=0 ⟹ ΩS,t=(1-θ2) [

YO,t

ys,t
 ΩO,t

W -(1-ρYo)
YO,t

ys,t
λO,t] 

(81) ∂ℒ

∂RO,t
= 0 ⟹ ΩR,t

= θ2 [
YO,t

RO,t
 ΩO,t

W − (1 − ρYo)
YO,t

RO,t
λO,t]

+ λO,t − βρR𝔼tλO,t+1 

 ملي توسعه صندوق. 3-5
 دولتيهشب هايشرکت به ملي توسعه صندوق تسهيالتي منابع اصلي بخش اينكه به توجه با

 يالتتسه ارائه از مدلسازي در تسهيل براي است، يافته اختصاص نفت بخش در فعال
 که شوديم فرض تنها و شد خواهد نظر صرفه غيرنفتي بخش در فعال هايبنگاه به صندوق
 (،1395) همكاران و صيادي مدل همانند. کندمي پرداخت تسهيالت نفت بخش به صندوق

 رابطهفرآيند  از دوره هر در (NDFt) ملي توسعه صندوق خايرذ انباشت که شودمي فرض
 .کندمي تبعيت (82)

(82) NDFt = NDFt−1 + αF(PO,t
WOE,t) + αNDNDt − Ft 

 اعطايي تسهيالت  Ft نفت، صادرات درآمدهاي از صندوق سهم αF (،82) رابطه در 
 صندوق به تسهيالت کنندهدريافت هاينگاهب بدهي خالص از درصدي  αNDصندوق،

 از درصد ϕF کنيم فرض چنانچه. شودمي بازپرداخت صندوق به دوره هر در که است
Ft آنگاه شود،مي داده تسهيالت دوره هر در صندوق منابع = ϕFNDFt که بود خواهد 

 همچنين. داريمرا  (83رابطه ) ،CPI شاخص بر تقسيم و (82) رابطه در آن جايگذاري با
 (84) ابطهر طريق از صندوق به تسهيالت کننده دريافت هايبنگاه هايبدهي حقيقي خالص
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 هر در صندوق به اعطايي تسهيالت بازگشت از درصدي αND آن در که شده مدلسازي
ft) است صندوق اعطايي تسهيالت سود rd و دوره = ϕFndft.) 

(83) ndft = ndft−1 + αFSRt ΩO,t
W OE,t + αNDndt − ϕFndft 

(84) ndt = ndt−1 + (1 + rd)ft − αNDndt  
⟹ ndt = ndt−1 + (1 + rd)ϕFndft − αNDndt  

 مرکزی بانک و دولت بخش. 3-6
 ريگزارکا صورت به پولي مقام و دولت ايران، در مرکزي بانک استقالل عدم به توجه با

 زا منظور اين براي و است هاهزينه مالي تامين دنبال به دولت. شودميگرفته  نظر در واحد
. ردگيمي بهره ماليات دريافت و مشارکت اوراق فروش نفت، فروش از حاصل درآمدهاي
 به توجه اب- نباشد کافي دولت هايهزينه تامين براي درآمدي منبع سهاين  که درصورتي

 قطري از را خود هايهزينه از بخشي تواندمي دولت -مرکزي بانک استقالل عدم فرض
 قيد ور اين از. کند مالي تامين است، پول خلق معناي به که مرکزي بانک از استقراض

 .است( 85رابطه ) صورت به دولت حقيقي بودجه

(85) 
Gt +

(1 + rt−1
B )bt−1

πt

= tt + SRt(1 − αF − αNIOC) ΩO,t
W OE,t

− bt + ∆gdtt
 

 تنف ملي شرکت و ملي توسعه صندوق سهم ترتيب به و αF، αNIOC(، 85) رابطه در 
يم تعيين کشور بودجه قانون در هرساله که است نفت فروش دالري درآمدهاي از ايران

SRt همچنين. شود = St
Pt

W

Pt
gdtt∆ نفت، تصادرا حجم  OE,t حقيقي، ارز نرخ 

 درآمد 
 مخارج (،1394) اميري از پيروي به. است دولت مخارج Gt و پول خلق محل از دولت
gort) نفتي درآمدهاي از داگالسبکا تابعي (Gt) دولت = SRt (1 − αF −
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αNIOC)ΩO,t
W OE,t،) مالياتي درآمدهاي خالص (tt) دولت مخارج شوک و (εG,t) به 

 است.( 87( و )86هاي )رابطه شكل

(86) Gt = f(gort, tt) =  (gort)
ν. (tt)

1−ν. (e)εG,t  

(87) Ln(εG,t) = ρGLn(εG,t−1) + υG,t 

υG,t~N(0, σG
2) 

 مرکزی بانک ترازنامه. 3-6-1
 صورت به مرکزي بانک ازنامهتر حقيقي فرم (،1396) همكاران و بيگيولي مطالعه همانند
 قانوني ذخاير و مردم دست در اسكناس و )سكه بوده پولي پايه mt که است (88) رابطه
 خالص frt و مرکزي بانک به دولت هايبدهي خالص  gdt مرکزي(، بانک نزد هابانک

 آيد.مي دست به (89) رابطه از که است مرکزي بانک خارجي هايدارايي

(88) mt = gdt + SRtfrt 

(89) 
frt =

frt−1

πt
W

+ (1 − αF − αNIOC)ΩO,t
W OE,t − IMt 

 پولي سیاست. 3-6-2
 (،1989) 1نسنهاو کولي روش با مطابق پولي، پايه رشد نرخ کنترل نحوه سازيمدل براي

((. 90)رابطه ) کندمي ريتمدي μ نرخ با دوره هر در را پولي پايه پولي، مقام کنيممي فرض
 است. شده لحاظ ((91) )رابطه اول مرتبه اتورگرسيو رابطه نيز μ رشد نرخ براي همچنين

(90) 
μt =

Mt

Mt−1
=

Mt

Pt

Mt−1

Pt−1

.
Pt

Pt−1
=

mt

mt−1
πt 

                                                           
1. Cooley, T. & Hansen, G. 
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(91) Ln(μt) = ρμLn(μt−1) + εt
μ 

εt
μ
~N(0, σμ) 

 ارز نرخ یگذار. سیاست3-6-3

 شناور يريتمد ياستس يمرکز انکب که گفت بايد ارز نرخ ياستيس قاعده تصريح يبرا
 است اقتصاد در يريپذرقابت حفظ نخست، هدف. کندمي دنبال ،هدف دو با را ارز نرخ

 اب که يطور به گيرديم درنظر را يخارج و يداخل تورم ينب شكاف مهم، ينا يبرا و
 يزهاار برابر در را يالر ارزش يمرکز بانک ،ي(داخل تورم يشافزا) شكاف ينا افزايش
 و امر ينا به توجه با. است کشور يارز يرذخا حفظ دوم، هدف. دهديم کاهش خارجي
به توانمي را کشور يارز ياستس قاعده ،(2010) 1گاردساکس و سيريپ مطالعه براساس
 .نوشت (92رابطه ) صورت

(92) 
∆St

∆S
= (

∆St−1

∆S
)
k0

(
πt 

πt
W

)

k1

(

SRt ∗ frt

mt

SR ∗ fr
m

)

k2

εS,t 

𝜋𝑡 داخلي، تورم نرخ  𝜋𝑡 ارز، ياسم نرخ در ييرتغ 𝑆𝑡∆( 92در رباطه ) 
𝑊 تورم نرخ 

휀𝑡و   خارجي
𝑠 کند.يم تبعيت اول مرتبه اتورگرسيو هرابط يک از کهاست  ارز نرخ شوک 

 کاال بازار تسویه. 3-7
 هب کاال بازار تسويه. است بازارها کامل تسويه ،DSGE هايمدل بارز هايويژگي از يكي

 توليد ظورمن اين براي. باشد برابر داخلي کاالهاي براي تقاضا و عرضه که است مفهوم اين
( 93هاي ))رابطه شوديم گرفته نظر در نفتي توليدوه به عال غيرنفتي بخش توليد با برابر کل
 .((99تا )

(93) Yt = Yo,t + YNo,t 

                                                           
1. Peiris, S. & Saxegaard, M. 
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(94) YO,t = OE,t + CO,t + XO,t 

(95) YNo,t = CNO,t + It + Gt + Xs,t
D − IMt 

(96) IMt = CNO,t
F + Xs,t

F + It
F 

(97) It = IO,t + INO,t 

(98) It
F = IO,t

F + INO,t
F  

(99) Lt = LO,t + LNO,t 

 نتایج تحلیل و تجزیه و مدل برآورد. 4
 روش از مدل برآورد براي و شده خطي لگاريتم مدل، معادالت ابتدا حاضر مطالعه در

 هايداده از منظور اين براي. است شده استفاده بيزي رويكرد و پارامترها به مقداردهي
 ساليانه آمارنامه مرکزي، بانک زماني سري اطالعات بانک از که 1392-1396 يهاسال

 روي 1پرسكات کيهدر لتريف روش به ييروندزدا و شده اخذ ملي توسعه صندوق و اوپک
 در تفادهاس مورد هاينسبت و پارامترها از بسياري. است شده استفاده گرفته، صورت هاآن

 (1) جدول در که شده استخراج ايران اقتصاد هايداده زا و نداشته برآورد به نياز مدل،
 )از  r̅B (،1393 اميري، و خياباني مطالعه )از ζ پارامترهاي جدول، اين در. است آمده

 کاليبره (1396 همكاران، و دميري مطالعه )از ϖ1 و (1395 همكاران، و پرمه مطالعه
 اند.شده

 

 

 

                                                           
1. Hodrick-Prescott 
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 شده الیبرهک پارامترهای و هانسبت. 1 جدول

 مقدار متغیر مقدار متغیر مقدار متغیر مقدار متغیر

ζ 1/1 r̅k 086/0 Υ1 9636/0 ζR 5940464/0 

ϖ1 65/0 Υ2 909685/0 ΓY 928/0 αF 3/0 

r̅B 2/0 ϖ2 55515/0 βF 38/0 αND 2/0 

ϕF 15/0 φF 202856/1 ΓX 45/0 φndf 50431/2 

βNIOC 42298/0 φYR 02187/0 φS 5/2 ψndf 543154/0 

ψS 78/0 φR 0232474/0 ψR 0073324/0 rd 06/0 

αNIOC 145/0 φfr 001395/0 φIM 122455/0 φm 441918/0 

ψm 5581/0 φY 320748/0 ψY 679252/0 φYO 665971/0 

ψYO 200416/0 ζYO 133612/0 φYNO 517320/0 ψYNO 326031/0 

ζYNO 292415/0 ψXSD 168131/0 ψIMNO 303897/0 ψIO 034061/0 

ψINO 965939/0 ζCNOF 147738/0 ζXSF 637330/0 ζIF 214931/0 

ζIOF 034061/0 ζINOF 965939/0 φLO 095643/0 φLNO 903557/0 

chico1 3/2 chico2 5/1     
 پژوهش هاييافته :منبع

 صرفم نفتي، داخلي ناخالص توليد هايداده از نيز بيزي روش به پارامترها برآورد براي 
 درآمدهاي دولت، مخارج اشتغال، گذاري،سرمايه توليد، بخش و خانوار بخش در نفت

 استفاده آمريكا، CPI و نفت قيمت غيررسمي، بازار اسمي ارز نرخ رشد پول، حجم مالياتي،
 حجم و موازي نمونه دو )با 1هستينگز -متروپليس الگوريتم وسيله به رويكرد اين در. است شده

 برآورد براي. اندشده برآورد متلب محيط در 2داينر افزارنرم با پارامترها ميليوني(، 8/1 نمونه
 پارامترها يشينپ توزيع و ميانگين رامترها،پا هايويژگي براساس ابتدا بيزي، روش به پارامترها

 ترکيب از استفاده با پارامترها درصدي 90 اطمينان فاصله و پسين مد سپس و شودمي تعيين
 قضيه و واقعي هايداده در موجود اطالعات براساس پيشين، احتمال و راستنمايي تابع توزيع
 است. آمده هابرآورد اين نتايج (2) جدول در که آيدمي دست به بيزي

                                                           
1. Metropolis-Hastings 

2. Dynare 
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 . مقادیر پیشیبن و برآورد پارامترهای مدل2جدول 

 توزيع پیشین پارامتر
میانگین 
 پیشین

انحراف معیار 
 پیشین

میانگین 
 پسین

انحراف معیار 
 پسین

𝛈
𝐜
 0293/0 6042/1 03/0 57/1 گاما 

𝛃 0637/0 9619/0 03/0 965/0 بتا 

𝛅𝟏 0244/0 0828/0 02/0 045/0 بتا 

𝛘
𝟏
 0100/0 4986/0 01/0 5/0 گاما 

𝛘
𝟐
 0483/0 5574/1 05/0 56/1 گاما 

𝛄
𝟏
 0197/0 4992/1 02/0 5/1 گاما 

𝛈
𝐥
 0201/0 2156/2 02/0 21/2 گاما 

𝛈
𝐦

 0203/0 3893/2 02/0 39/2 گاما 

𝛉𝟏 0425/0 6348/0 05/0 58/0 بتا 

𝛗
𝟏
 0176/0 2764/0 02/0 35/0 بتا 

𝛕 0213/0 7187/0 02/0 715/0 بتا 

𝛓 0200/0 6318/0 02/0 657/0 بتا 
𝛕𝐈𝐌 0193/0 5006/0 02/0 5008/0 بتا 
𝛓
𝐈𝐌

 0209/0 1997/0 02/0 1986/0 بتا 
𝛄

𝟐
 0201/0 6397/0 02/0 64/0 گاما 

𝛅𝟐 0204/0 0812/0 02/0 079/0 بتا 
𝛉𝐱 0493/0 4937/0 05/0 48/0 بتا 
𝛉𝐤 0509/0 3035/0 05/0 3/0 بتا 
𝛉𝐥 0480/0 2202/0 05/0 22/0 بتا 
𝛗

𝟐
 0201/0 6014/0 02/0 6/0 گاما 

𝛉𝟐 0483/0 2972/0 05/0 3/0 گاما 
𝛒

𝐘𝐨
 0506/0 9788/0 05/0 98/0 گاما 

𝛒
𝐑

 0207/0 9497/0 02/0 95/0 بتا 
𝛒

𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚𝐎𝐖
 0501/0 5817/0 05/0 7/0 بتا 

𝛎 0213/0 7110/0 02/0 74/0 بتا 
𝛒

𝐟𝐫
 0052/0 0209/0 005/0 02/0 بتا 

𝛒
𝐭
 0511/0 5923/0 05/0 59/0 بتا 

𝛒
𝛍
 0126/0 4249/0 02/0 531/0 بتا 

𝐤𝟎 0398/0 8836/0 05/0 8792/0 نرمال 
𝐤𝟏 0503/0 -8000/1 05/0 -8028/1 نرمال 
𝐤𝟐 0503/0 -6436/1 05/0 -7161/1 نرمال 
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 . 2جدول ادامه 

 توزيع پیشین پارامتر
میانگین 
 پیشین

انحراف معیار 
 پیشین

میانگین 
 پسین

انحراف معیار 
 پسین

𝛒
𝛏
 0538/0 6758/0 05/0 7416/0 بتا 

𝛒
𝐙𝟏

 0213/0 7952/0 02/0 8/0 بتا 
𝛒

𝐙𝟐
 0193/0 7939/0 02/0 8/0 بتا 

𝛒
𝐙𝐎

 0469/0 6967/0 05/0 7/0 بتا 

𝛒
𝐍𝐎
𝐈  0207/0 7875/0 02/0 8/0 بتا 

𝛒
𝐙𝟑

 0215/0 7969/0 02/0 8/0 بتا 

𝛒
𝐆

 0542/0 7444/0 05/0 8/0 بتا 

𝛒
𝐒
 0409/0 8257/0 05/0 8/0 بتا 

𝛒
𝛀𝐎𝐖

 0542/0 6450/0 05/0 8/0 بتا 
𝛒

𝛑𝐖 
𝛒

𝛑𝐖  
 0050/0 9496/0 005/0 95/0 بتا

𝛔𝛏 0445/0 3904/0 ∞ 1/0 گاماي معکوس 

𝛔𝐙𝟏
 0242/0 2225/0 ∞ 1/0 گاماي معکوس 

𝛔𝐙𝟐
 0135/0 1042/0 ∞ 1/0 گاماي معکوس 

𝛔𝐙𝐎
 0194/0 1746/0 ∞ 1/0 گاماي معکوس 

𝛔𝐙𝟑
 نی متناسب با اقتصاد ايرامقدار انتخاب ∞ 1/0 گاماي معکوس 

𝛔𝐍𝐎
𝐈  2363/0 213/1 ∞ 1/0 گاماي معکوس 
𝛔𝐒 0722/0 6036/0 ∞ 1/0 گاماي معکوس 
𝛔𝐆 0255/0 2281/0 ∞ 1/0 گاماي معکوس 

𝛔𝐦𝐮 0291/0 2609/0 ∞ 1/0 گاماي معکوس 

𝛔𝐭 0189/0 1805/0 ∞ 1/0 گاماي معکوس 

𝛔𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚𝐎𝐖 0317/0 2967/0 ∞ 1/0 گاماي معکوس 

𝛔𝛑𝐖  0017/0 0160/0 ∞ 1/0 گاماي معکوس 
 هاي پژوهشمنبع: يافته

 هاآن بودن اتكا قابل و پارامترها نيتخم صحت نيز 1گلمن و بروکز يصيتشخ آزمون 
 مترو مالگوريت بار چندين داينر که گفت بايد آزمون اين توضيح در. کندمي تاييد را
 اين رفتار بايد باشد منطقي هازنجيره اين نتايج اگر و کندمي اجرا را هستيگز -وليسپ

 گرا ،آزمون اين اساس بر. شوند همگرا يكديگر سمت به يا بوده هم به شبيه هازنجيره
 مقدار به نهايت در شده نزيک هم به پارامترها تمام اينمونهبين و اينمونه درون واريانس

                                                           
1. Brooks & Gelman 
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 MCMC روش از استفاده با بيزي رويكرد برآورد نتايج گفت توانمي ود،ش همگرا ثابتي

 هازنجيره است، آمده (1) نمودار در که گونههمان. هستند برخوردار مناسبي صحت از
 .دارد پارامترها براورد صحت از نشان که اندکرده ميل ثابتي مقدار به و شده همگرا

 پارامترها کلیه رایب گلمن و بروکز تشخیصي آزمون. 1 نمودار

 
 پژوهش هاييافته :منبع

 نفت مصرف کارايي افزايش تكانه به اقتصادي کالن متغيرهاي واکنش (،2) نمودار 
 انوارخ نفت، مصرف کارايي ارتقاي با نمودار، اين طبق. دهدمي نشان را خانوار بخش در

 سبد در تينف کاالي مصرف نتيجه در و بود خواهند نفتي کاالي از کمتري ميزان نيازمند
 انوارخ نفت مصرف ييکارا تكانه يک وقوع با همچنين. يابدمي کاهش خانوار مصرف

 ارجمخ اينكه به توجه با. است يافته افزايش نفت صادرات داخلي، مصرف کاهش و
 موجب نفت، بيشتر صادرات است، وابسته نفت صادرات از حاصل ارزي منابع به دولت

 حالت هب سپس و کاهش نفت توليد تكانه، اين وقوع با. است دهش دولت مخارج افزايش
 براي مينهز يي،کارا افزايش با که گفت توانمي روند اين توضيح در. گرددبازمي اوليه

 در مالحظهقابل و سريع افزايش امكان عدم دليل به اما شد، خواهد فراهم آن صادرات
 ندکيا نفت توليد اجبارا نفت( لملليابين بازار هايمحدوديت از )ناشي نفت صادرات
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 ودخ نياز مورد کالهاي از برخي نفت، بخش اينكه به توجه با. يافت خواهد کاهش
 کاهش بموج نفت، توليد کاهش کند،مي تامين غيرنفتي بخش از را توليدي( هاي)نهاده
 گذاريمايهسر بر تكانه اين اثرگذاري زمينه در. است شده نيز غيرنفتي توليد در اندک

 انوار،خ بخش در مصرف ييکارا تكانه از ناشي نفت صادرات افزايش که گفت بايد
 گذاريهسرماي از زيادي بخش اينكه به توجه با و يافته افزايش کشور ارزي منابع ورود
 ايسرمايه کاالي ورود براي زمينه است، خارجي گذاريسرمايه به مربوط نفت بخش

. دشومي نفتي بخش در گذاريسرمايه افزايش موجب رام اين و شودمي فراهم خارجي
 ملي سعهتو صندوق منايع طريق از نيز نفتي بخش در داخلي گذاريسرمايه اينكه ضمن

 نفت، راتصاد از ناشي منابع اين افزايش و شودمي تامين نفت ملي شرکت داخلي منابع و
 اين با. اشدب داشته ايالحظهمقابل افزايش نفتي گذاريسرمايه که کرده فراهم امكان اين

 در که ردگيمي پيش در صعودي روند سپس و کاهش ابتدا غيرنفتي گذاريسرمايه حال
 بخش ازني مورد هاينهاده به نياز کاهش و نفت توليد کاهش که گفت توانمي توضيح

 وليدت کاهش با اين، بر عالوه. است شده نفتيغير گذاريسرمايه کاهش موجب نفت،
 و بايديم کاهش نفتي بخش در کار نيروي به نياز آن، مصرف در ييکارا از اشين نفت
 نفتي شبخ بين کار نيروي جاييجابه و شده نفت بخش در اشتغال کاهش موجب امر اين

 اثر رد همچنين. است شده غيرنفتي بخش در اشتغال ميزان افزايش موجب غيرنفتي و
يم دايپ شيافزا ادامه در و افتهي کاهش تدااب در تورم نرخ نفت، مصرف ييکارا تكانه
 ارتقاي از ناشي ينفت يدرآمدها شيافزا نتيجه در که گفت بايد آن توضيح در. کند

 شيافزا و ارز نرخ داشتن نگه نييپا قيطر از يمرکز بانک ابتدا ،نفت مصرف کارايي
 ينفت يدالرها که ادامه در اما کنديم تورم نرخ کنترل به اقدام خدمات و کاالها واردات

 و کند دايپ تداوم تواندينم استيس نيا شود،يم يمرکز بانک يخارج ريذخا به ليتبد
 .ابدييم شيافزا تورم نرخ جهينت در
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 خانوار بخش در نفت مصرف کارایي تکانه آني واکنش توابع. 2 نمودار
 

 
 

 پژوهش هاييافته :منبع

 نفتي مصرف ميزان توليد، بخش در فتن مصرف ييکارا مثبت تكانه يک وقوع با 
 سترسيد نفت، صادرات سريع افزايش هايمحدوديت فرض با زيرا؛ يابدمي افزايش خانوار

 فتن مصرف ييکارا تكانه مورد در آنچه همانند. يافت خواهد افزايش کاالها اين به مردم
 جوييرفهص با نيز توليد بخش در نفت مصرف ييکارا تكانه شد، بيان خانوار بخش در

 رودو با امر اين که شد خواهد آن صادرات افزايش موجب نفت، داخلي مصرف در بيشتر
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 االيک واردات افزايش از )ناشي غيرنفتي مصرف افزايش موجب کشور به ارزي منابع
 نيز خليدا غيرنفتي توليدات ميزان تقاضا، افزايش دليل به همچنين. شودمي مصرفي(
 هزينه د،تولي بخش در نفت مصرف ييکارا افزايش با اينكه ضمن. يافت خواهد افزايش

 بخش رد توليد افزايش موجب نيز امر اين که يابدمي کاهش غيرنفتي بخش در توليد
 براي زمينه توليد، بخش در نفت مصرف ييکارا افزايش با نيز اينجا در. شودمي غيرنفتي

 رد مالحظهقابل و سريع افزايش امكان عدم دليل به اما شد، خواهد فراهم نفت صادرات
 ندکيا نفت توليد اجبارا نفت( الملليبين بازار هايمحدوديت از )ناشي نفت صادرات

 و بوده تمثب نيز آن صادرات ميزان بر نفت مصرف ييکارا تكانه اثر. يافت خواهد کاهش
 و ايسرمايه کاالي واردات زمينه کشور به ارزي منابع ورود و نفت صادرات افزايش با

 ليم توسعه صندوق و نفت ملي شرکت داخلي منابع از گذاريسرمايه افزايش همچنين
 به وجهت با. شد خواهد نفتي گذاريسرمايه افزايش موجب اينها مجموعه که شودمي فراهم
 شده، فتن توليد کاهش موجب توليد، بخش در نفت مصرف ييکارا مثبت شوک اينكه

 روند نيز غيرمت اين نفت، توليد افزايش با همزمان و يافته کاهش نيز نفت بخش در اشتغال
 تكانه مثبت اثر يلدل به که گفت بايد نيز غيرنفتي اشتغال زمينه در. است کرده پيدا صعودي

 صارفم افزايش همچنين و داخلي ناخالص توليد بر توليد، بخش در نفت مصرف ييکارا
 غيرنفتي خشب در اشتغال نتيجه در و يغيرنفت توليدات ميزان تقاضا( )افزايش غيرنفتي
 رزيا ذخاير ارزي، درآمدهاي و نفت صادرات افزايش با نيز اينجا در. است داشته افزايش

 وليداتت افزايش دليل )به اوليه کاهش بعد تورم پول، حجم آن دنبال به و مرکزي بانک
 ضمن .است شتهدا افزايش شدت به خدمات( و کاالها واردات افزايش همچنين و غيرنفتي

 است. داده افزايش نيز را دولت مخارن ارزي، منابع افزايش اينكه
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 تولید بخش در نفت مصرف کارایي تکانه آني واکنش توابع. 3 نمودار

 

 

 
 

 پژوهش هاييافته :منبع

 اثر دوره، 10 زا بعد و شده نفت توليد افزايش موجب نفت، توليد تكنولوژي تكانه اثر 
 خانوار سبد در نفتي کاالي مصرف نفت، توليد تكنولوژي تكانه. شودمي ثيخن تكانه اين

 سترسيد نفت، توليد افزايش با؛ زيرا دهدمي افزايش سرعت به سپس و کاهش اندکي را
 همچنين. افتي خواهد افزايش کاال اين مصرف نتيجه در و شده بيشتر نفتي کاالي به خانوار

 نيز غيرنفتي وليداتت نفت، نهاده به غيرنفتي بخش شتربي دسترسي و نفت توليد افزايش با
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 نفت، توليد فزايشا با نفت، توليد تكنولوژي مثبت تكانه اينكه ضمن. يافت خواهند افزايش
 موجب تنف بيشتر صادرات اينكه به توجه با و کرده فراهم را آن صادرات افزايش زمينه
. شوديم فراهم غيرنفتي مصرفي االهايک واردات زمينه شود،مي کشور به ارزي منابع ورود

 شود،مي االهاک اين به بيشتر دسترسي به منجر که داخلي توليدات افزايش همراه به امر اين
 نفتي اشتغال رب نفت توليد تكنولوژي تكانه اثر. شد خواهد غيرنفتي مصرف افزايش موجب

 کم کار يرون به نفتي خشب نياز نفت، توليد افزايش رغم به که دهدمي نشان و بوده منفي
 متكي موماع نفت، صنعت در توليد تكنولوژي که گفت توانمي ارتباط اين در. است شده

 تغالاش مقابل در. شودمي بخش اين در اشتغال کاهش موجب آن ارتقاي و است سرمايه بر
 و غيرنفتي توليدات افزايش دليل به آن از بخشي که است يافته افزايش غيرنفتي بخش

 با. باشد تيغيرنف بخش به نفتي بخش از کار نيروي جابجايي دليل به تواندمي نيز شبخ
 زمينه است، شده نفتي توليدات افزايش موجب نفت، توليد تكنولوژي تكانه اينكه به توجه
 بر فتن توليد تكنولوژي تكانه اثر. است شده فراهم نيز نفت صادرات افزايش براي

 افزايش د،ش بيان قبل قسمت در آنچه هماننداست؛ زيرا  مثبت نفتي بخش در گذاريسرمايه
 در تنف صادرات افزايش از ناشي ملي توسعه صندوق و نفت ملي شرکت داخلي منابع

 كنولوژيت تكانه تكانه اثر با ارتباط در. است موثر نفت بخش در گذاريسرمايه افزايش
 ارزي آمدهايدر افزايش کانال از تكانه اين که گفت بايد نيز دولت مخارج بر نفت توليد
 تخليه دوره 10 از بعد آن اثر و شده دولت مخارج افزايش موجب نفت، صادرات از ناشي

 كنولوژيت تكانه اينكه به توجه با. گرددبازمي خود پايدار سطح به دولت مخارج و شودمي
 فتين هايدرآمد افزايش موجب نفت، مصرف کارايي ارتقاي تكانه دو همانند نيز توليد

 قابل( 4) نمودار در که است قبلي تكانه دو همانند نيز تورم بر آن اثر است، شده کشور
 . است مشاهده
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 نفت تولید تکنولوژی تکانه آني واکنش توابع. 4 نمودار

 

  

 
 

 پژوهش هاييافته :منبع
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 گیرینتیجه و بندیجمع. 5
 خشب در خانوار نياز مورد انرژي ندهکنتامين توليد، بخش در نهاده يک عنوان به نفت

 در مهمي بسيار نقش ارزي، درآمدهاي تامين منبع يک عنوان به همچنين و نقل و حمل
 راحيط با شدکه سعي حاضر مطالعه در مهم، اين به توجه با. دارد نفتي کشورها اقتصاد

 ،)ايران( نفت صادرکننده کشور يک براي تصادفي پوياي عمومي تعادل مدل يک
 ترينمهم که گيرد صورت ايگونه به ها،مدل اين در نفت بخش ورود و دلسازيم

 انامك اين نفت، بخش مناسب طراحي با. شود لحاظ صنعت اين بر اثرگذار هايمولفه
 اقتصادي کالن متغيرهاي بر صنعت اين با مرتبط مختلف هايتكانه اثرات که شده فراهم
 مصرف ييکارا تكانه سه اثرات حاضر، مطالعه تا،راس اين در که گيرد قرار بررسي مورد
 توليد رد تكنولوژي تكانه و توليد بخش در نفت مصرف ييکارا خانوار، بخش در نفت
 . است کرده بررسي را نفت
ف نفت مصريي کارادهد که وقوع يک تكانه مثبت در نتايج به دست آمده نشان مي 

درصد کاهش و در مقابل  25/0شود مصرف نفت به ميزان بخش خانوار، موجب مي
درصد افزايش يابد. اين تكانه، توليد نفت را نيز به ميزان  05/0به ميزان  آنميزان صادرات 

 ييکاراجويي شده ناشي از ارتقاي اندکي کاهش داده است؛ زيرا تمام نفت صرفه
ازار ب المللي و سهم ايران از اينهاي بازار بينمصرف در بخش خانوار به دليل محدوديت

تواند به صادرات اختصاص يابد و در نتيجه توليد نفت اندکي کاهش يافته به يكباره نمي
و پس از چند دوره به حالت اول بازگشته است. اين موضوع، از اين حيث که با وجود 
کاهش اندک توليد نفت، صادرات آن افزايش داشته، حائز اهميت فراوان است؛ زيرا 

دهد. همچنين با افزايش صادرات نفت فت ايران را افزايش مينسبت ذخيره به توليد ن
به اين تكانه  گذاري نفتيمصرف نفت، واکنش متغير سرمايهيي کاراناشي از تكانه مثبت 

به واسطه افزايش منابع داخلي شرکت ملي نفت و منابع صندوق توسعه ملي )به عنوان 
ه، توليد بوده است. در اثر اين تكانکننده سرمايه صنعت نفت( مثبت يكي از ارکان تامين

نفت اندکي کاهش داشته، در نتيجه اشتغال در اين بخش نيز کم شده است، اما اشتغال 
لت نيز مثبت مخارج دويي بر کارادر بخش غيرنفتي، افزايش يافته است. اثرگذاري تكانه 

رد کهزينهاست؛ زيرا با افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از افزايش صادرات نفت، امكان 
 بيشتر براي دولت فراهم شده است. اين تكانه با افزايش درآمدهاي نفتي، در ابتدا به دليل
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 يدر ادامه که دالرهارا کاهش داده اما نرخ تورم ، واردات کاالها و خدمات شيافزا
 شده، موجب افزايش حجم پول و به تبع آن يبانک مرکز يخارج ريبه ذخا ليتبد ينفت

 است.شده رخ تورم ن
 خانوار بخش همشاب تقريبا نيز توليد بخش در نفت مصرف ييکارا مثبت تكانه نتايج 

 صرفم براي زمينه و يافته کاهش نهاده عنوان به نفت مصرف تكانه، اين وقوع با. است
 که هرچند ،است شده فراهم آن بيشتر صادرات همچنين و خانوار توسط نفتي کاالي بيشتر

 مصرف ييکارا بر تكانه که است حالتي از کمتر تكانه اين قوعو هنگام صادرات افزايش
 واکنش آن، تبع به و يافته افزايش ارزي درآمدهاي رو،ايناز. شودمي وارد خانوار نفت

 همچنين. ستا بوده مثبت توليد بخش در نفت مصرف ييکارا تكانه به نسبت دولت مخارج
 رفمص توليد، بخش در نفت مصرف ييکارا تكانه از ناشي ارزي درآمدهاي افزايش با

 ميزان ي،داخل تقاضا افزايش دليل به مصرفي( کاالي واردات افزايش از )ناشي غيرنفتي
 . يافت خواهد افزايش داخلي، غيرنفتي توليدات

 توليد ميزان تكانه اين که گفت بايد نيز نفت توليد تكنولوژي تكانه اثرات مورد در 
 ايشافز و ارزي منابع ورود با موضوع اين که داده افزايش را صادرات آن دنبال به و نفت

 افزايش موجب پول، حجم افزايش دليل به ادامه در اما، داده کاهش را تورم ابتدا واردات،
 وقوع با- فتين کاالي به کنندگانمصرف بيشتر دسترسي دليل به همچنين. است شده تورم

 در. ستا گرفته خود به افزايشي ندرو اندک کاهش يک از بعد نفت مصرف -تكانه اين
 توليدات فزايشا موجب نفت، توليد افزايش نفتي، غير و نفتي بخش ارتباط دليل به اينجا

 توليد نولوژيتك تكانه اثر ،بيان شده تكانه دو همانند. است شده مصرف همچنين و غيرنفتي
 گذاريرمايهس اين براي مالي منابع زيرااست؛  مثبت نفت صنعت در گذاريسرمايه بر نفت

 بخش در اشتغال بر تكنولوژي تكانه اثر. است شده فراهم نفت صادرات افزايش طريق از
 تامين را نفت بخش نياز مورد کاالهاي که غيرنفتي بخش در اشتغال امااست،  منفي نفت
 است. داده افزايش، کندمي
 مثبتي پيامدهاي که گفت بايد مطالعه اين از آمده دست به نتايج مجموع به توجه با 
 فتي،ن گذاريسرمايه نفت، صادرات افزايش شود،مي محقق تكانه سه اين وقوع با که

 دتولي که است حالي در اين. است مخارج( افزايش قالب )در دولت درآمدهاي و اشتغال
 جربهت نيز را اندک کاهش مواقع برخي در )حتي نداشته ايمالحظه قابل افزايش نفت،
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 بخش رد نفت مصرف ييکارا ارتقاي از ناشي تنها شده بيان مثبت امدهايپي و کرده(
 و يزيربرنامه رو،ازاين. است نفت توليد تكنولوژي بهبود همچنين و خانوار و توليد

 زا يكي کند، تحريک را نفت مصرف ييکارا ارتقاي که مناسب يگذارسياست
. گيرد قرار سازانتصميم و انگذارسياست کار دستور در بايد که است اقداماتي ترينمهم

 و هاسيستم تجهيزات در انرژي مصرف استانداردهاي و معيارها اجراي و تدوين
 گذاريسرمايه از دولت حمايت عمومي، نقلوحمل و ساختمان در انرژي هايفرآيند

 تقايار جهت در انرژي هايسيستم بازسازي و نوسازي براي صنعتي واحدهاي و هابنگاه
 و گازسوز خودروهاي سهم افزايش جهت در مختلف هايمشوق ارائه مصرف، ييکارا

 عاتضاي کاهش براي ريزيبرنامه و کشور نقلوحمل صنعت در الكتريكي خودروهاي
 در تواندمي که است مواردي جمله از نفتي هايفراورده توزيع و انتقال توليد، زنجيره در

 . باشد موثر هدف، اين تحقق
 صادي،اقت مثبت اثرات کنار دربيان شده  پيشنهادات از کدام هر اينكه به توجه با 
 پس لتدو شودمي توصيه باشد، داشته همراه به اقتصاي عامالن براي هاييهزينه تواندمي
 يا کي کشور، اقتصادي شرايط گرفتن درنظر با و پيشنهادات از ايمجموعه بررسي از

 کند. انتخاب را هاآن ترينهزينهکم از ترکيبي
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