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 -1مقدمه
از جمله سؤاالت مهمي که در سالهاي اخیر به وفور بین اقتصاددانان مطرح شدده،
اين است که چرا کشورهاي صاحب درآمدهاي نفتدي بدا وجدود حجدب قابده توجده
درآمدها –که در نگاه اول عامه مهمدي بدراي تجهیدن مندابم سدرمايهاي بده شدمار
ميآيد -از عملکرد اقتصادي مناسبي برخدوردار نیسدتند .مشداهدات تجربدي نشدان
ميدهد کشورهاي داراي وفور منابم از جمله کشورهاي صادرکنندهي نفت ،حتي بدا
وجود برخورداري از درآمدهاي کالن صادراتي در طي سه دهه اخیر ،اغلب عملکدرد
اقتصادي ضعیفي داشته و با رشد کندي مواجه بودهاند.
تغییرات در قیمتهاي نفت اثر مستقیمي بر روي سطح قیمتدي اقتصداد دارد.
همچنین بر تصمیمات بین دورهاي مصرف ،ساختار هنينه بنگاهها ،تصمیمات باند
مرکني در مورد اجدراي سیاسدتهداي پدو،ي ،تصدمیمات دو،دت در مدورد اجدراي
سیاستهاي ما،ي ،سیاستهاي بخش خارجي اقتصاد و  ...تأثیرگذار است .همچنین
شاخصبندي دستمند و قیمت ممکن است اثرات شوكهداي قیمدت نفدت بدر روي
متغیرهاي کالن اقتصادي از جمله تورم و تو،ید را بیش از پیش نمايان سازد.
ساکس و وارنر )1994( 1در مطا،عهاي که براي  94کشور در حال توسدعه طدي
دوره زماني  1991تا  1991انجام دادند ،به اين نتیجه ميرسند که در اين کشدورها
رشد ارزش افنوده بخشهاي صنعت و خددمات از ديگدر کشدورها پدايینتدر اسدت.
همچنین رشد صادرات صنعتي ،بعد از کنتدرل اثدرات سدهب صدادرات او،یده از کده
صادرات کااليي طي دوره مورد بررسي ،کبتر از ساير کشورها بوده است.
الما و مدينا )1111( 1نقش ثبیت نرخ ارز اسمي را در ي اقتصاد باز کوچد
مبتال به بیماري هلندي بررسي ميکنند .آنها مييابند که پیشگیري از افنايش ندرخ
ارز ،انقباض در تو،ید بخش قابه تجارت را تعديه ميکند.
کو،گني و مانرا )1113( 3با استفاده از ي مدل  DSGEدر چارچوب مکتدب
چرخههاي تجاري واقعي ،اثر شوكهاي قیمت نفت و سیاستهاي انبساطي ما،ي را
بر اقتصاد کشدورهاي صدادرکنندهي نفدت عودو شدوراي همکداري خلدیس بررسدي
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کردهاند .نتايس آنها بیانگر اثر برونراني بخش عمومي بده جداي بخدش خصوصدي
کاهش تو،ید غیرنفتي به سبب افنايش درآمدهاي نفتي است.
،یلي نی بخت ( )1119در مقا،ه "قیمتهداي نفدت و ندرخهداي ارز :نمونده
اوپ " رابطه بلندمدت بین قیمتهاي نفت و نرخهاي واقعي ارز را در  9کشور عوو
اوپ از  1111:1تدا  1119:11بررسدي مديکندد .نتدايس تخمدین مددل بده روش
دادههاي تابلويي نشان ميدهد که قیمتهاي واقعدي نفدت مديتواندد منبدم عمدده
تغییرات نرخ ارز واقعي باشد .نهايتاً نشان داده ميشدود کده رابطده بلندمددتي بدین
قیمتهاي نفت و نرخهاي واقعي ارز وجود دارد.
صمیمي و همکاران ( )1393با استفاده از يد مددل تعدادل عمدومي پويداي
تصادفي کینني جديد اقتصاد باز به ارزيابي اثر تکانههاي پو،ي و غیرپو،ي بر اقتصداد
ايران پرداختهاند .نتايس به دست آمده نشان ميدهد که تأثیر او،یه تکانههاي درآمدد
نفت بر تو،ید غیر نفتي و تورم مثبت ميباشد.
در حا،ي که مطا،عات بسیاري در خصوص اثر نوسانات قیمدت نفدت بدر رشدد
اقتصادي و تأثیر غیرمتقارن اين نوسانات در کشدورهاي نفتدي انجدام گرفتده اسدت،
مطا،عات اندکي در خصوص مکانینم تأثیر اين نوسانات و واکنش سیاستهاي پدو،ي
و ما،ي نسبت به شوكهاي قیمتي نفت وجود دارد .حدال آنکده بده نمدر مديرسدد
اعمال سیاستهاي پو،ي و ما،ي ،نقش مهمدي در چگدونگي اثرگدذاري شدوكهداي
قیمتي نفت بر اقتصاد صادرکنندگان نفت ايفا مينمايد، .دذا در ايدن مطا،عده سدعي
ميشود با طراحي ي مدل تعادل عمومي تصادفي پويا )DSGE( 5بده تحلیده اثدر
درآمدهاي نفتي متأثر از شوك قیمت نفدت تحدت سیاسدت پدو،ي (جدذب کامده4
درآمد نفت) و سیاست ما،ي (خرج کامه 6درآمد نفت) بپردازيب.
در بخش دوم مقا،ه ،مروري بر ادبیات موضوع صورت گرفته اسدت .در بخدش
سوم به معرفي مدل  DSGEطراحي شدده اختصداص دارد .بخدش چهدارم ،نتدايس
تجربي حاصه از کا،یبراسیون و شبیهسازي مدل ارائه ميگردد .در نهايت در بخدش
پنجب ،خالصه و نتیجهگیري مقا،ه را ارائه ميکند.
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 -2مبانی نظری
درآمدهاي نفتي نقشي دو گانه در اقتصاد ايفدا مديکنندد .بده طدوري کده افدنايش
درآمدهاي نفتي از طريق افنايش دسترسي به ارز براي ورود مواد او،یده و کاالهداي
سرمايهاي ،گسترش سرمايهگذاريهاي داخلي و تأثیرات قابه توجه بر مخارج دو،ت
و مصرف خصوصي ،زمینهساز رشد از دو طرف عرضه و تقاضا شده و در نتیجه رشد
اقتصادي را براي کشور به همراه دارد .اما با افنايش بیش از حد درآمددهاي نفتدي و
در عین حال عدم مديريت بهیندهي درآمددهاي اضدافي ،آثدار منفدي حاصده از آن
گسترش خواهد يافت .از ي سو تقاضاي که اقتصداد بده نحدو فناينددهاي افدنايش
مييابد و از سوي ديگر به د،یه ظرفیت محدود در جانب عرضهي اقتصاد ،تو،یددات
داخلي توانايي پاسخگويي به تقاضاي فناينده را نخواهند داشت و در نتیجده واردات
افنايش مييابد .در چنین شرايطي درآمدهاي ارزي گسترده حاصه از فروش نفدت،
منجر به افنايش شدديد هنيندههداي دو،دت ،واردات گسدتردهي کاالهداي مصدرفي،
اختالل فناينده در تخصیص بهینهي منابم ما،ي ،گسترش فعا،یتهاي رانتجويي و
فساد اقتصادي ،افنايش فنايندهي پروژههاي کدب بدازده و ناتمدام ،افدنايش بدازدهي
بخش خدمات نسبت به بخشهاي صنعت و کشاورزي و در نتیجده منقدبش شددن
بخشهاي صنعت و کشاورزي ،تقويت بدیش از حدد پدول داخلدي و کداهش قددرت
رقابتپذيري در تجارت بینا،مله خواهد شدد .بندابراين هدر چده شددت و دامندهي
افنايش درآمدهاي نفتي بیشتر شود و در عین حال درآمددهاي اضدافي بده صدورت
بهینه مديريت نشود آثار زيانبار ناشي از تکانههاي نفتي به صورت صعودي افدنايش
مييابد و چه بسا اين اثرات منفي بر آثار مثبدت آن غلبده کدرده و در نهايدت تدأثیر
خا،ص افنايش درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي منفي خواهد شد (امیري.)1393 ،
در مطا،عات به کانالهاي مهب انتقال اثر شوكهاي قیمدت نفدت بدر فعا،یدت
اقتصادي براي کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت اشاره شده است:
ابتدا اثر اندازه عرضه کالسی  9است که بیان ميکند افنايش در قیمدت نفدت
منجر به کاهش سطح تو،ید ميشود ،زيرا نفت به عنوان نهاده او،یده تو،یدد در نمدر
گرفته شده است (بیدريو .)1114 ،8قیمتهاي باالي نفت موجب افنايش هنينههاي
محصول ،نرخ پايینتر تو،ید و کاهش نرخ رشد و در نهايت ،باعث نرخهاي پايینتدر
Classic Supply Size Effect
Beaudreau, B.C.
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دستمند واقعي ،توقف برنامههاي تو،یدي و افنايش نرخ بیکاري مديشدود (بدراون
يوسه.)1111 ،9
دومین کانال ،اثر ناحیه تقاضا 11است که بیانگر اثر معکوس شوكهاي قیمدت
نفت بر سرمايهگذاري و مصرف است .هنگامي که سطح فعا،یتها در اقتصاد کاهش
مييابد ،سرمايهگذاران سرمايهها را از بازار بیرون آورده و پول را در خدارج از کشدور
سرمايهگذاري ميکنند که منجدر بده سدطوح پدايینتدر محصدول و کداهش سدطح
فعا،یتهاي اقتصادي کشور ميشود (براون و يوسه .)1111 ،با وجدود هنيندههداي
باالي تو،یدي ،اندازه شرکتها کوچ تر شده و سطح دسدتمندهاي پیشدنهادي بده
کارگران پايین است .با وجود نرخ باالي بیکاري ،نیروي کار به دسدمتندهاي پدايین
قانم شده و نهايتاً مصرف نیروي کار کاهش و تقاضداي کاالهداي مصدرفي نیدن کدب
ميشود.
11
سومین کانال انتقال ،اثر انتقال ثروت است .تأکید اين اثر ،بر انتقال ثروت بده
کشورهاي صادرکننده نفت است (بدراون و يوسده )1111 ،کده منجدر بده افدنايش
قدرت خريد کشورهاي صدادرکننده و قددرت خريدد پدايینتدر واردکننددگان نفدت
ميشود .کاهش در قدرت خريد کشورهاي واردکننده نفت با وجود نرخهداي پدايین
بهره در اين کشورها منجر به افنايش پساندازها ميشود .در کشورهاي صدادرکننده
نفت سطح سرمايهگذاري افنايش مييابد چدون جريدان پدسانددازها از کشدورهاي
واردکننده نفت به اين کشورها به علت نرخهاي بهره باال اتفدا مديافتدد .بده علدت
مازاد عرضده سدرمايههدا ،ندرخ بهدره کداهش مدييابدد و تقاضداي کده کشدورهاي
صادرکننده افنايش مييابد.
کانال انتقا،ي چهارم ،اثر توازن واقعي 11است که بده وسدیله پیدرس و انن،در13
( )1995و مورك )1995( 15مطرح شده است .آنها بیان ميکنند که افنايش قیمت
نفت منجر به افنايش تقاضاي پول ميشود و زماني که مقامات پو،ي به هر علتي در
رشد تقاضاي پول ناموفق ميشوند ،باال رفتن نرخ بهره باعث ندرخ رشدد آهسدتهتدر
ميشود.
9

Brown, Stephen P.A. & Yucel, Mine K.
Demand Side Effect
11
Wealth Transfer Effect
12
Real Balance
13
Pierce, J.L. & Enzler, J.J.
14
Mork, K.A.
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کانال انتقا،ي پدنجب ،بده وسدیله تانده و همکداران )1119( 14مطدرح شدده و اثدر
تورمي 16نام دارد .آنها رابطه بین قیمت نفت و تورم داخلي را بررسي کردهاند .طبق
مطا،عات آنها ،هنگامي که تورم داخلي ناشي از شوكهاي قیمت نفت باشد ،مقامات
براي کنترل تورم از سیاست پو،ي ضدتورمي استفاده ميکنند که منجر بده کداهش
تو،ید بلندمدت و نرخ بیکاري باالتر ميشود.
19
کانال انتقا،ي ششب ،اثر تعديه بخشي است که بیدريو ( )1114مطرح کرده
است .طبق نمر بیدريو ،هیچ کاري بدون استفاده از انرژي انجام نميشدود بندابراين
انرژي از عوامه مهب تو،یدي است .هنگامي که شوكهاي قیمت نفت طوالني مددت
هستند ،بر هنينه تو،ید و نرخ بیکاري تأثیر زيادي دارندد .بخدش صدنعت بده علدت
افنايش قیمت نفت و باال رفتن هنينه تو،ید به تعدويش آن بدا هدر منبدم اندرژي بدا
قیمت پايین ديگري ميپدردازد کده منجدر بده تغییدر در ترکیدب تو،یدد و نیداز بده
مهارتهاي نیروي کار متفاوت با قبه ميشود .چون مهارتها قابلیدت تغییدر فدوري
ندارند ،جستجوي شغه جديد زمانبر است و منجر به بیکاري ميشود .هر کدارگري
داراي مهارت خاص است و بخشهاي صنعتي ديگر نميتوانند نیدروي بیکدار ديگدر
صنايم را جذب کنند .نهايت ًا هنگدامي کده قیمدت نفدت بدر نیدروي کدار موجدود در
بخشها اثر ميگذارد موجب تخصیص مجدد و بیکاري نیروي کار ميشود.
کانددال انتقددا،ي هفددتب ،توسددو بددراون و يوسدده ( )1111بیددان شددده کدده اثددر
غیرمنتمره 18نام دارد و نااطمیناني مربوط به مسیر قیمدتهداي نفدت و اثدر آن بدر
اقتصاد را توضیح ميدهد .اين اثر کامه کننده اثر توازن واقعي است .براون و يوسده
( )1111بیان ميکنند که مدل اندازه عرضه کالسی ميتواند رابطه معکدوس بدین
رشد  GDPو شوكهاي قیمت نفت و نین رابطه مسدتقیب بدین تدورم و شدوكهداي
قیمت نفت را توضیح دهد .اما اثر توازن واقعي به تنهايي نميتواند دو رابطده بداال را

توضیح دهد.

15

Tang, W. Wu, L. & Zhang, Z. X.
Inflation Effect
17
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16

41

تحلیه اثر درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران :مدل تعادل عمومي تصادفي پويا

 -9مدل


همکاران19

چارچوب کاري مقا،ه برگرفته از مدل برگ و
مدل نئوکیننيني استاندارد از ي اقتصاد باز کوچ

( )1111است و بیانگر ي
همراه با توابم واکنش سیاستي

T
N
است .کشور داراي تو،یدکننده کاالهاي غیرتجاري (  ) ytو کاالهاي تجاري (  ) ytبدا
استفاده از سدرمايه خصوصدي (  ،) kنیدروي کدار (  ) lو سدرمايه عمدومي يدا همدان
زيرساختهاي عرضه شده توسو دو،ت (  ) qاست .خانوارها مديتوانندد هدر دو ندوع
داراييهاي داخلي و خارجي را نگهداري کنند.
همه متغیرهاي مقداري به جن نیروي کار به وسیله سطح بهرهوري نیروي کار
که با نرخ ثابت (  ) nيعني نرخ رشد تو،ید ناخا،ص و برونناي بلندمددت اقتصدادي،
روندزدايي شدهاند.
فرض ميکنیب قانون قیمت واحد 11براي کاالهاي تجاري وضم شده است، ،ذا
()1
* PtT  St PtT

که  PtTقیمت کاالهاي تجاري St ،متناظر با نرخ ارز اسمي و *  PtTقیمدت خدارجي
کاالهاي تجاري است .با معرفي شاخص قیمت مصرفکننده داخلدي (خدارجي) بده
شکه ) * ، Pt ( Ptميتوانیب نرخ ارز واقعي بر پايه  CPIرا به شکه
()1
* St Pt
Pt

st 

Pt N
 p تعريدف کندیب .همچندین
و قیمت نسبي کاالي غیرتجاري را به شکه
Pt
N
t

تو،ید ناخا،ص داخلي واقعي (  ) GDPرا با
()3
N

yt  p N ytN  sytT
T

يعني مجموع تو،ید کاالي غیرتجاري (  ) ytو کاالي تجاري (  ) ytنشان مديدهدیب
که بر حسب قیمتهاي نسبي در وضعیت باثبات  p Nو  sارزشگذاري شدهاند.

Berg et al.
The Low of One Price

19
20
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 -1-9شرکتها
 -1-1-9بخش کاالهای غیرتجاری

شرکتها در بخش غیرتجاري با رقابدت انحصداري و قیمدتهداي چسدبنده مواجده
هستند .هر انحصارگر نوع  iام از کاالهاي غیرتجاري را تو،ید ميکندد .همچدون در
روتمبرگ ،)1981( 11انحصارگر با هنينههاي تعديه قیمت مواجه است .اين هنينده
به شکه
()4
pN

  [( N it N )  1]2 ptN ytN
2 pi ,t 1 t 1
N
تعريف شده است که   tتورم کاالهاي غیرتجاري بدا   Nبیدانگر مقددار آن در
وضعیت باثبات است.
تو،ید بخش غیرتجاري به شرح زير است:
N
N
N 
1 1 N 
()6
) yit  z [(ki.t 1 ) (qt 1 ) ] (lit
N
 z Nپارامتر ثابت بهرهوري lit ،مقدار نیدروي کدار اسدتخدام شدده kiN,t 1 ،سدرمايه

خصوصي (خاص هر شرکت) و  qt 1سدرمايه عمدومي (دو،تدي) اسدت .ضدريب 

بیانگر سهب تو،یدي نیروي کدار و  نشداندهندده سدهب سدرمايه عمدومي در کده
سرمايه استفاده شده در تو،ید است.
معاد،ه مربوط به انباشت سرمايه خصوصي به شکه زير بیان ميشود:
N
()9
nkit  (1   p )kiN,t 1  (1  itj ) xitj

 xitjسرمايهگذاري p ،



xitj
نرخ استهالك و  1) 2
j
2 xi ,t 1
(

  itj هنينه تعديه است

و  nنین نرخ رشد تو،یدناخا،ص و بروندناي بلندمددت اقتصدادي اسدت (بده مطا،عده
کريستیانو و همکاران )1114( 11نگاه کنید).
N
مسأ،ه حداکثرسازي انحصارگر متناظر با انتخاب سدطح قیمدت  ، pitمقددار

N
N
نیروي کار  ، litسرمايه  kiN,t 1و سرمايهگدذاري  xitبدراي حداکثرسدازي سدودهاي

تننيه شده است:13

23

Rotemberg
Christiano et al.
عامه تننيه (  ) J tاز تابم سود ،تصادفي و مرتبو با مطلوبیت نهايي مصرفکنندگان است چون آنها ما،

شرکت هستند.

21
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()8

} yitN  it ]  wtN litN  xitN



 J {(1  )[ p

N
it

t



t 0

با توجده بده معدادالت ( )6و ( )9يعندي معاد،ده مربدوط بده تو،یدد در بخدش
غیرتجاري و معاد،ه مربوط به انباشت سرمايه .هنينههاي تعديه قیمت  Titمتنداظر
با  Ttاست هنگامي که   . pitN  ptNنرخ ما،یات بر درآمد وضم شده است.
در تعادل ،شرايو مرتبه اول انحصدارگر مددنمر در بخدش غیرتجداري شدامه
معادالت ( )6و ( )9و معادالت زير ميباشد:
u
()9
 (1   ) N ltN1
 { c,t 1 ((1   p )tN1 
wt 1 N )}  ntN
uc ,t

kt
xtN
xtN xtN
)


(
) 1
xtN1
xtN1 xtN1

()11

N
t 1 2
N
t

x
] )
x

() 1

uc ,t 1 
x
.
(
uc ,t 
x

N
t 1
N
t

ptN1 ytN1 N
()
] ) t 1
ptN ytN

()11

(  1 H N

N
t 1
N
t

()

uc ,t 1
uc ,t

1

tN

[  

([  tN  

w l
 1

[
(
])  1
 (  1)(1   ) p y
N N
t t
N N
t
t



N
 پدددارامتر تننيددده صهندددي مصدددرفکنندددده و  tمدددرتبو بدددا  Qتدددوبین و

 tN  tN
)   N ( N  1است.
 t 1  t 1
N
t

 -2-1-9بخش کاالهای تجاری

بخش تجاري داراي ساختار رقابت کامه و قیمتهاي انعطافپذير اسدت .شدرکت i
ام با تکنو،وژي مشابه بخش غیرتجاري داراي تابم تو،یدي به شرح زير است:
()11
yitT  ztT [(kiT,t 1 ) (qt 1 )1 ]1 (litT )
T

سرمايه بخش تجاري (  ) kitطبق معاد،هاي به شرح زير انباشته ميشود:
()13
nkitT  (1   p )kiT,t 1  (1  HitT ) xitT


xitT
T
که  xitسرمايهگذاري و  1)2
T
2 xi ,t 1
(

 H itT هنينههاي تعديه هستند.
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T
T
T
شرکت مقددار سدرمايه  ، kitنیدروي کدار  litو سدرمايهگدذاري  xitرا بده منمدور
حداکثرسازي سودهاي تننيه شده انتخاب ميکند:

()15
]  Jt [(1   )st yitT  wtT litT  xitT
t 0

بددا توجدده بدده معددادالت ( )11و ( .)13سددطح دسددتمندها در دو بخددش را متفدداوت
گرفتهايب.
براي تخمین اثرات بیماري هلندي ،فرض ميکندیب کده بهدرهوري در بخدش
تجاري وابسته به انحرافات تو،یدات بخش قبلي از وضعیت باثبات است چنان که در
زير بیان ميشود:
()14
ztT
ztT1  ytT1 f

(
)) ( T
T
T
z
z
y
 z Tمقدار بهرهوري بخش تجاري در وضعیت باثبات و پارامترهداي يدادگیري حدین
Z

کار )  z  (0,1و  f  0هستند .اين ساختار يکي از نموندههداي بیدان شدده در
تعريف بهرهوري توسو ماتسوياما )1991( 15و کروگمن )1989( 14است .در تعادل،
شرايو بهینهسازي براي شرکت در بخش تجاري متناظر با معادالت ( )11و ( )13و
معادالت زير است:
1
()16
st (1   ) ztT 1 T 
T
1
) (kt 1 ) (qt 1

()19

ytT1
)}  ntT
T
kt

  (1   )(1   ) st 1

)

wtT

((1   p )

T
t 1

( lt 

uc ,t 1
uc ,t

{

xtT
xtT xtT
) 1  H ( T )   T ( T  1
tT
xt 1
xt 1 xt 1
T

()18

1

uc ,t 1 tT1 xtT1
xtT1 2
[  
.
(
] )  1)( T
uc ,t tT xtT
xt

Matsuyama
Krugman
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 -2-9خانوارها



مصرفکنندگان ميبايستي تصمیب بگیرند که چطور مخارج مصرفي را بده کاالهداي

متفاوت اختصاص دهند .مصرف کاالي تجاري و کداالي غیدر تجداري بدا  ctTو ctN
نشان داده شده و با ي
()19

سبد از نوع  CESترکیب شدهاند:
 1 
  1

]

1

)  (1   ) (c
T
t



 1


1

) ct  [ (c
N
t



 CPIطبق رابطه زير تعريف شده که  بیانگر کشدش جانشدیني درون دورهاي و
 پارامتر مربوط به نسبت مصرف کاالهاي غیرتجاري از که کاالها است.
1
1
1
()11
N 1 
T 1  1 


] ) Pt  [ ( Pt )  (1   ) ( Pt
اين تابم  CESاشاره به توابدم تقاضدايي بده شدرح زيدر بدراي کاالهداي تجداري و
غیرتجاري دارد:
()11
ctN   ( ptN )  ct
ctT  (1   )st  ct

()11

کاالي غیرتجاري ي کاالي مرکب شامه مجموعه متنوعي است که با اندديس  iو
] i [0,1نشان داده ميشوند:
1
 1

()13
ctN  [  (citN )  di] 1
0

 بیانگر کشش جانشیني اين انواع متفاوت کاالها اسدت .تقاضدا بدراي کداالي  iام
طبق رابطه زير بیان ميشود:
()15
pitN  N
N

) ct

PitN
که
Pt

1

ptN

( cit 

1

 pitN و . ptN  [  ( pitN )1 di]1
0

مصرفکننده مدنمر ،مطلوبیت دوران زندگياش را حداکثر ميکند:16
 16چون متغیرهاي مددل بدر حسدب عبدارات ايسدتا مدينويسدیب تدابم هددف مديبايسدتي مشدمول عبدارت
)  (  )t log(tباشد .ميتوانیب اين عبارت را حذف کنیب چون  tبروننا است و نشدان دهندده يد متغیدر
کنترل است.
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()14
()16

]


 1

l



)   [u(c , m )  1  (l

1

t

t

t

t

t 0

 1

}u (ct , mt )  log{[ c (ct )   (1  c )(mt )  ] 1

 mtموجودي ترازهاي واقعي پول و  ltمقدار نیروي کار عرضه شده بده شدرکتهدا
براي تو،ید کاالهاي تجاري و غیرتجاري است   (0,1) .پارامتر تننيده صهندي و
  cسهب مصرف در مطلوبیت ) u (.و    0کشدش جانشدیني بدین  ctو  mtرا
اندازه ميگیرد  l .پارامتر مقیاس و    0عکس کشش عرضه نیروي کدار اسدت.
تحرك نیروي کار میان بخشها محدود شده است ،دذا تفداوت در سدطح دسدتمند
امکانپذير است .نیروي کار عرضه شده طبق معاد،ده بدواکن و همکداران)1119( 19
تعريف شده است:
1
1 e
1
1 e e


()19
lt  [ l e (ltN ) e  (1   l ) e (ltT ) e ]1e
که )  l  (0,1سهب نیروي کار عرضده شدده بده بخدش غیرتجداري (  ) ltNاز کده
اشتغال و  eکشش جانشیني خدمات نیروي کار فراهب شده براي دو بخدش اسدت.
شاخص دستمند واقعي مرتبو با معاد،ه ( )19به شرح زير است:
1
()18
N 1
T 1 1
l

]

l

)  (1  e)( wt

l

) wt  [e( wt

قید بودجه تورمزدايي با  CPIداخلي و بیان شده بر حسب عبارات ايستا بده شدرح
زير است:
ct  mt  btc  st bt*  st ht 

()19
Btc
pt t

*
mt 1
btc1
* bt 1
(1   ) wt lt 
 it 1
 st it 1 *  t
n t
n t
n

 btc موجودي واقعي مصرفکنندده از اورا قرضده داخلدي تودمین شدده

توسو دو،ت است که نرخ بهره اسمي ناخدا،ص  it  1  rtبده آن تعلدق مديگیدرد
*Bt
(طبدق مطا،عده بدرگ و همکداران )1111 ،و *  b موجدودي واقعدي وي از
pt t
*
t

داراييهاي خارجي است که نرخ بهره خارجي * itرا پرداخت ميکند و داراي هنينه
تعديه پرتفو،یو (  ) htاست.
Bouakez et al.
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درآمددد کدده نیددروي کددار  wt lt  wtN ltN  wtT ltTاسددت بددا  wtkکدده
Pt
دستمند واقعي در بخش  k  N , Tاست .عدالوه بدر آن
Pt 1

بیددانگر 

  t بیدانگر تدورم

ناخا،ص داخلي است در حا،ي که *  تورم خارجي است و ثابدت فدرض مديشدود
 tسود واقعي شرکتهاي داخلي است.

هنينه تعديه پرتفو،یو با عبارت  ht  (bt *  b * )2تعريف شده اسدت کده
2

*  bمقدار دارايي خارجي در وضعیت باثبات است .اعمال اين نوع هنينهها تودمین
کننده ايستايي * btاست و تحرك بینا،مللي سرمايه را محدود ميکند .هنگامي که
 ،   حساب سرمايه کامالً بسته است ،در حدا،ي کده  0    بیدانگر بداز
بودن حساب سرمايه است.
مسأ،ه مصرفکننده به حداکثرکردن معاد،ه ( )14با توجه بده سدطح مصدرف،
ترازهاي واقعي پول ،عرضه نیروي کدار در هدر دو بخدش و دارايديهداي خدارجي و
داخلي بیان شده در قید ( )19محدود ميشدود .شدرايو مرتبده اول شدامه معاد،ده
( )19و ( )18و معادالت زير ميباشد:
)

()31
1

 1
 1

]  c (ct ) 
1

()31

()31
()33
()35
()34

 1
 1

] (1  c )(mt ) 

)  (1  c )(mt

)  (1  c )(mt

uc ,t 1it
n t 1

 1


 1


( uct  

) uct  [ c (ct

) umt  [ c (ct
i 1
)  uct ( t
it

it* st 1
]) ()
n * st

( uct [1   (bt*  b * )]   [uc ,t 1
) ult  vl (lt )  uct .wt .(1  

wtN e
) lt
wt
wtT e
) lt
wt

( ltN   l

() ltT  (1   l
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 -9-9دولت
 -1-9-9سیاست مالی

دو،ت به شکه با،قوه با فرصتهاي خوبي براي سرمايهگذاري عمومي مواجده اسدت
اما دسترسي محدودي به سرمايه خارجي دارد و جممآوري ما،یات هنينهبدر اسدت.
وي دريافت کننده مستقیب درآمد نفت است که از فرآيندي بده شدرح زيدر پیدروي
ميکند:
()36
ot  o (ot 1 )  (1  o )o   to
 oمقدار درآمد نفتي در وضعیت باثبات  to ،متناظر بدا افدنايش بروندنا در درآمدد
نفت در زمان  tاست و ) o  (0,1درجه ماندگاري افنايش در درآمد نفت است.
مخارج مصرفي دو،ت (  ) g tبا ي تابم  CESمشابه با مخارج مصرفي خانوار
اما با وزنهاي متفاوت بیان ميشود:
1
 1
1
 1 
()39
N
T



gt  [ ( gt )  (1  ) ( gt )  ]  1
 و  بیانگر وزن کاالهاي غیرتجاري و کشش جانشیني بین کاالهداي تجداري و
غیرتجاري با وجود شاخص قیمت نسبي دو،تي (  ) ptgاست.
1
()38
g
N 1 
1  1 
] ) pt  [ ( pt )  (1  )( st
با کم معاد،ه ( )39ميتوان توابم تقاضا را به شرح زير استخراج کرد:
()39
gtN   ( ptN )  gt
gtT  (1  )st  gt

()51

وي ميتواند مخدارجش (  ) ptg gtرا از ما،یدات بدر درآمدد نیدروي کدار (  ،)  wt ltبدا
استفاده از ارزش داخلي پول ناشي از درآمدهاي نفتي ،با اسدتفاده از صخداير دو،تدي
موجود نند بان
bt 1
(
n t

dtg1
 ) d و يا بدهي داخلي خدا،ص از ندرخ اسدتهالك
مرکني (
n t
g
t

 ) bt تأمین ما،ي کند .وي ميبايستي بهرهاي بر بددهي دو،تدي ندند بخدش

خصوصي (  ) btcپرداخت کند .فرض ميکنیب که موجودي بدهي دو،تي (  ) btثابدت
است که به وسیله بخش خصوصي (  ) btcيا بان مرکني (  ) btcbنگهداري ميشدود
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بنابراين  . bt  b  btc  btcbپس ميتوانیب قید بودجه دو،تدي را بدا وجدود
( )38به صورت زير بنويسیب:
c
()51
dtg1
bt 1 (it 1  1)b
g
g
pt gt   wt lt  st ot  (dt 
)  (bt 
)
n t
n t
n t

معاد،ده 

t 1

مخارج دو،تي (  ) g tکه به شکه دروندنا و بده کمد قیدد ( )51تدأمین مديشدود،
ميتواند براي اهداف مصرفي يا سرمايهگذاري عمومي استفاده شود.
براي سادگي ،سرمايهگذاري عمدومي سدهب ثدابتي از مخدارج دو،تدي تعريدف
ميشود:
g
()51
xt   gt
با ] .  [0,1سرمايهگذاري عمدومي بدراي انباشدت سدرمايه عمدومي (  ) qtطبدق
معاد،هاي به شکه زير استفاده ميشود:
()53
nqt  (1   g )qt 1  xtg
  gنرخ استهالك سرمايه عمومي است.
فرض ميکنیب دالرهاي نفتي متعلق به دو،ت به عنوان سیاسدتگدذار بخدش
ما،ي است و براي ايجاد صخیرهاي از پول داخلي اين نوع درآمدها را به بان مرکني
ميدهد .انباشت صخاير دو،تي وابسته به افنايشها در سطح درآمد نفتي اسدت و بده
کم قانوني به شرح زير توضیح داده ميشود:
()55
) dtg  d dtg1  (1  d )d g  (1   )st (ot  o
 oو  d gمقادير درآمد نفتي و انباشت صخاير دو،تي در وضعیت باثبدات هسدتند.
دو،ت همواره مقدار باثبات درآمد نفتي را خرج مديکندد امدا اينکده افدنايشهدا در
درآمد نفتي خرج شود يا نه ،وابسدته بده پدارامتر سیاسدتي ]  [0,1اسدت .اگدر
درآمد نفتي خرج نشود ،به عنوان صخاير انباشته ميشود و به تدريس در طدي زمدان
خرج ميشود .هر دو پارامتر   dو  تعیین کننده سدرعت خدرج کدردن هسدتند.
براي بستن ناحیه سیاست ما،ي مدل فرض ميکنیب بدهي داخلي دو،ت ثابت اسدت
. bt  b :
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 -4-9بانک مرکزی

مرکني شروع کنیب:

براي سازماندهي بحث ،بهتر است با تفاضه اول ترازنامه بان
()54
m
bcb
dg
*R
) *mt  t 1  btcb  t 1  (dtg  t 1 )  st ( Rt*  t 1
n t
n t
n t
n
mt 1
تغییددرات واقعددي در عرضدده پددول
n t

dtg1
bcb
 ، btcb  t 1تغییرات در صخاير (
n t
n t

 mt وابسددته بدده عملگرهدداي بددازار بدداز

 ) dtg و تغییدرات در خدا،ص دارايديهداي

خارجي است که فرض ميشود کدامالً بده وسدیله تغییدرات در صخداير بدینا،مللدي
Rt*1
)
* n

 st ( Rt* اداره ميشود.

 -1-4-9سیاستهای انباشت ذخایر

مرکني قانوني به شرح زير براي انباشت صخداير بدینا،مللدي بده

با فرض اينکه بان
کار ميگیرد ،داريب:
*
*
*
*
s
()56
) Rt  R  R ( Rt 1  R )  (1  )(ot  o )  s ( t   s
*

  tsاستهالك اسمي پول و *  Rو   sمقددار صخداير و اسدتهالك اسدمي در
وضعیت باثبات هستند s  0 .بیانگر درجه ا،نام به هدف استهالك اسمي است.
اين قانون بیانگر آن است که انباشدت صخداير از سده عامده جداگانده نشدأت
ميگیرد .ابتدا ،بان مرکني همواره مقددار باثبدات درآمدد نفدت را مديفروشدد امدا
ممکن است به تغییرات در حجب درآمد نفت به طور متفاوت واکدنش نشدان دهدد.
دوم ،بان مرکني ممکن است نمام نرخ ارز ثابت را بدا قدرار دادن  sخیلدي بداال
دنبال کند .نهايتاً در حا،ي که مقدار صخاير ممکن اسدت از ارزش بلندمددت آن دور
باشد ،فرض ميکنیب بان مرکني ارزش بلندمددت خداص از صخداير را هددف قدرار
ميدهد و بیانگر آن است که  sنامتناهي نیست.
از سوي ديگر s  0 ،بیانگر نمام نرخ ارز انعطافپذير اسدت در حدا،ي کده
 s  0بیدانگر نمددام ندرخ ارز ثابددت اسدت .ضددريب ]  [0,1بیدانگر بخشددي از
دالرهاي نفتي است که در بازار توسو بان مرکني بده بخدش خصوصدي فروختده

61

تحلیه اثر درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران :مدل تعادل عمومي تصادفي پويا

مديدهدد .

ميشود .يعني درجه جذب درآمد نفتي توسو بخش خصوصدي را نشدان
هنگامي که (  )   1است ،بان مرکني درآمد نفتي را در صخاير انباشت نميکندد
يعني جذب کامه درآمد نفت ،در حا،ي که اگر (  )   0باشد بان مرکدني تمدام
درآمد نفتي را در صخاير انباشت ميکند يعني عدم جذب درآمد نفتي.
 -2-4-9سیاستهای پولی و عقیمسازی

با مالحمه قانون سیاست پو،ي ،فرض ميکنیب که عملگرهاي بازار باز ( تغییرات در
 ) btcbبه گونهاي تعديه ميشوند که صخیره اسدمي پدول همدواره بدا ندرخ  giرشدد
ميکند يعني  M t  giو بیانگر آن است که:
M t 1

mt 1
n t

()59

mt  gi

در وضعیت باثبات صخیره پو،ي با نرخ  giرشد ميکند و در غیدر ايدنصدورت ندرخ
رشد آن در واکنش به سطح تورم تعديه ميشود.
عملگرهاي بازار باز بیانگر معاد،هاي به شرح زير براي  btcbاست:
()58
bcb m
dg
*R
) btcb  t 1  t 1 ( g  1)  (dtg  t 1 )  st ( Rt*  t *1
n t n t
n t
n
اگر درآمد نفتي خرج شود اما جذب نشود ،عملگرهاي بازار باز به منمور اسدتريلینه
کردن تنريق مستقیب پو،ي (عقیب سازي) افنايش مييابندد کده از جريدانهداي بده
داخه درآمد نفتي دنبال ميشود .چون هنينههاي تعديه پرتفو،یو معرفدي شدده در
مرحله قبه تابعي از خا،ص داراييهاي خارجي بخدش خصوصدي اسدت ،مدداخالت
بان مرکني در بحث عقیبسازي اهمیت خواهد داشت.
 -3-9شرایط تعادل در بازار کاالها

تعادل در بازار کاالهاي غیرتجاري به شرح زير است:
()59

N 
t

y  (p ) D

N
t

N
t

DtN   (ct  xtN  xtT  ht )  ( ptg )  gt
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در حا،ي که شرايو تسويه بازار براي کاالهداي تجداري مديتواندد از ترکیدب شدرط
تعادل ( )59و قید بودجه همده عوامده از جملده مصدرفکننددگان ،دو،دت و باند
مرکني بدست آيد.
*
*
*
*
(it 1  1)bt 1 * bt 1
Rt 1
()41
T
T
T
T
*
* n

 Rt 

RA

* n

 bt 

* n

KAS

ot  ct  gt  xt  ht  yt 
CAD

معاد،ه ( )41بیانگر تمامي استفادههاي ممکن از درآمد نفت است :ميتواندد خدا،ص
کسري حساب جاري بنرگتر ناشي از درآمد نفت (  ) CADمدازاد حسداب سدرمايه
(  ) KASو يا انباشت صخاير بینا،مللي (  ) RAرا تأمین ما،ي کند.
نهايتاً براي تعريف  ، CPIشاخص قیمت دو،تي ،نرخ اسمي استهالك و تدورم
کاالهاي غیرتجاري داريب:
1
()41
N 1 
1  1 
)  (1   )( st

]

()41

1
1  1 

]

)  (1  )( st

) 1  [ ( pt

) p  [ ( p

N 1 
t

()43
()45

st  t
.
* st 1 

g
t

 ts 

ptN
  N t
pt 1
N
t

 -4برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن
تعادل انتمارات عقاليي شامه دنبا،دهاي از متغیرهداي دروندنا اسدت کده مجموعده
معادالت پس از بهینه يدابي ،قیدد بودجده دو،دت و شدرط تسدويه بازارهدا را تدأمین
ميکنند .اين مجموعه در مقا،ه حاضر ،به صورت سیستب معادالت غیر خطي زير بدا
 51متغیر مانا 18و  51معاد،ه (شامه معدادالت ،13 ،11 ،11 ،11 ،9 ،9 ،6 ،4 ،1 ،1
،51 ،51 ،39 ،38 ،36 ،34 ،35 ،33 ،31 ،31 ،31 ،18 ،11 ،11 ،18 ،19 ،16 ،14
 )45 ،43 ،41 ،41 ،41 ،59 ،58 ،56 ،54 ،55 ،53 ،51است.
براي تحلیده تجربدي مددل ،بايدد متغیرهداي دروندناي مسدتخرج از مجموعده
معددادالت فددو را بددر حسددب پارامترهدداي عمیددق مدددل بازنويسددي کنددیب .مقددادير
پارامترهاي ساختاري مدل يعني پارامترهايي که تعیین کننده ترجیحات خانوارهدا،
 18براي آشنايي با نحوه مانا کردن متغیرها ن .ك :مطا،عه برگ و همکاران ()1111
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63
شدهاندد .

تکنو،وژي تو،ید و ساختار بازار است مطابق با ساختار اقتصاد ايران انتخاب
برخي از پارامترها به نرخ هداي موجدود در وضدعیت باثبدات مدرتبو هسدتند کده از
حسابهاي درآمد ملي و جداول داده -ستانده تعیین ميشوند.کلیه دادههاي سدري
زماني مورد نیاز از بان اطالعات سريهداي زمداني باند مرکدني و جدداول داده-
ستانده سال  1391اخذ شده است .ديگر پارامترها شرح دهنده واکنش سیاستي به
درآمد نفت يا نوع سیاست اعمال شده هسدتند و مديتوانندد همچدون پارامترهداي
آزادي عمه کنند که بر طبق آزمايش سیاستي تغییر ميکنند
براي کا،یبره کردن پارامترهاي ساختاري مدل ،ابتدا پارامترهداي مربوطده بدر
حسب متغیرها بازنويسي شده و سپس با توجه به مقدادير تعدادل پايددار اسدتخراج
شده در سري زماني متغیرهاي مدل مقدار عددي اين پارامترها محاسبه ميشوند.
جدول ( )1بیانگر مقدار کا،یبره شده پارامترهاي مدل اسدت .بدا مقددار دهدي
پارامترها ،مقادير او،یه 19براي تمام متغیرها در وضعیت باثباتشان به دست مديآيدد.
با اين روش برنامه داينر 31تحت نرمافنار متلدب ،31بدا يد سیسدتب معدادالت غیدر
خطي حه مدل را شروع ميکند .31در اين جدول مقادير کا،یبره شدده پارامترهداي
مدل به همراه منبم مورد استفاده آورده شده اسدت .همچندان کده در جددول زيدر
مشاهده ميگردد ،مقادير کا،یبره شده برخي از پارامترها از مطا،عدات گذشدته اخدذ
شده است و مقادير ديگر پارامترها از محاسدبات اقتصدادي صدورت گرفتده بدر روي
دادههاي حقیقي از اقتصاد ايران حاصه شدهاند.
جدول  :1کا،یبراسیون و برآورد پارامترهاي

مدل33

منبم

مقدار کا،یبره
شده

توضیحات

محاسبات محقق با استفاده از دادههاي
جدول داده-ستانده

1/3934

پارامتر مربوط به مصرف کاالهاي غیرتجاري

نام پارامتر


29

Initial value
Dynare
31
Matlab
 31يادآوري ميشود ،برنامه داينر براي حه سیستب معادالت غیر خطي ،ابتدا آن را خطي ميکند و سپس ،با
در نمر گرفتن شکه حا،ت -فوا اين سیستب و بهرهگیري از تکنی بلنچارد -کاهن ،مقدار باثبات متغیرها را
بدست ميآورد.
 33از آنجايي که برخي از پارامترهاي به کار گرفته شده در اين مدل توسو محققین ديگر در مطا،عاتشان
برآورد گرديده است و مقادير آنها در طول زمان کوتاه تغییر چنداني ندارد ،ديگر نیازي به برآورد مجدد آنها
نیست و تنها با صکر مأخذ از آنها استفاده ميگردد.
30
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توکاري  )1119( 35براي ايران

1/33

کشش جانشیني درون دورهاي بین کاالهاي تجاري و
غیرتجاري



برگ و همکاران ()1111

11

کشش جانشیني بین انواع متفاوت کاالهاي غیرتجاري



فطرس ،توکلیان و معبودي ()1391

1/3

عدم مطلوبیت نیروي کار

l

34



توکلیان ()1391

1/19

عکس کشش فريش

وا،ش)1113( 36

1/94

سهب مصرف در تابم مطلوبیت

c

محاسبات محقق

1/56

بر اساس رگرس ترازهاي واقعي پول بر نرخ-
هاي اسمي بهره



محاسبات محقق با استفاده از داده-
هاي جدول داده -ستانده

1/38

سهب تو،ید غیرتجاري بر حسب ارزش افنوده



هورواث)1111( 39

1

کشش جانشیني خدمات نیروي کار

e

رافعي ،بهرامي و دانش
جعفري()1393

1/984

تننيه صهني مصرف کننده



رافعي ،بهرامي و دانش
جعفري()1393

1/1419

نرخ استهالك سرمايه خصوصي

p

محاسبات محقق با استفاده از داده-
هاي جدول داده -ستانده

1/5

سهب تو،یدي نیروي کار هر بخش



محاسبات محقق با استفاده از داده-
هاي جدول داده -ستانده

1/16

سهب سرمايه عمومي در تو،ید کاالي خصوصي



اسگوت و فرناندز)1119( 38

1/1

پارامتر يادگیري حین کار

f

منگیستا و پاتیلو)1115( 39

1/1

پارامتر يادگیري حین کار

z

برگ و همکاران ( )1114براي
کشورهاي در حال توسعه

59

پارامتر هنينه تعديه سرمايهگذاري خصوصي

 N ,T

شاه حسیني و بهرامي ()1391

1/118

نرخ رشد روند مطابق با نرخ رشد ساالنه

محاسبات محقق

1

با نرمال سازي پارامتر بهرهوري بخش تجاري
در وضعیت باثبات به ي

محاسبات محقق

1/19

نسبت پارامترهاي بهرهوري دو بخش تو،یدي

n

T

z

N
T

z
z

منسا و ديب ()1118

5/16

هنينه تعديه قیمت



برگ و همکاران ()1111

1111

هنينه تعديه پرتفو،یو



محاسبات محقق

1

نرمالسازي بدهي خارجي بخش خصوصي در
بلندمدت به صفر

محاسبات محقق با استفاده از داده-
هاي اقتصاد ايران

1/99

ضريب معاد،ه درآمد نفت

*

b

o
34

Tokarick
Frisch elasticity
36
Walsh, C.E.
37
Horvath, 2000
38
Isgut & Fernandes
39
Mengistae & Pattillo
35
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64

محاسبات محقق

1/19

نسبت درآمد نفتي به  GDPدر وضعیت
باثبات

محاسبات محقق با استفاده از داده-
هاي جدول داده -ستانده

1/8181

پارامتر توزيعي کاالهاي غیرتجاري مصرف شده
توسو دو،ت

محاسبات محقق
بر اساس نسبت سرمايهگذاري
عمومي به GDP

1/133

سهب سرمايهگذاري عمومي در که مخارج
دو،تي



رافعي ،بهرامي و دانش جعفري
()1393

1/1918

نرخ استهالك سرمايه عمومي

g

محاسبات محقق

1/8

نسبت اورا قرضه دو،تي در دست مردم در
وضعیت باثبات

رافعي  ،بهرامي و دانش جعفري
()1393

1/151

نرخ ما،یات بر فروش



انتخابي

1/9

پارامتر سیاستي

d

(سناريوي پايه)

1

پارامتر سیاستي



محاسبات محقق

1/119

صخاير دو،تي در وضعیت باثبات

انتخابي

1/9

پارامتر سیاستي

محاسبات محقق

1/364

صخاير بینا،مللي در وضعیت باثبات

انتخابي

1

پارامتر سیاستي

انتخابي

1

پارامتر سیاستي

s

فخرحسیني ()1391

1/3111

نرخ رشد ناخا،ص صخیره پول

gi

o



c

g

b

d

* 
R
*

R



مأخذ :نتايس تحقیق

براي محاسبه پارامتر مصرف کاالهاي غیرتجاري (  ) از نسبت مصرف نهايي خانوار
از کاالهاي غیرقابه تجارت به جمم مصارف نهايي خانوار استفاده ميشدود .پدارامتر
(  ) بیانگر نسبت تو،ید غیرتجاري به ارزش افنوده ناخا،ص کده اسدت و دادههداي
موردنیاز از جدول داده -ستانده سال  1391بکار گرفتده شددهاندد .بدراي محاسدبه
پارامتر (  )از دادههاي بان مرکني استفاده شدده اسدت .بدراي پدارامتر (  ) eکده
بیانگر کشش جانشیني بین ساعات کار شده در دو بخش اسدت ،در اقتصدادهاي در
حال توسعه برآوردهداي تجربدي وجدود نددارد ،بندابراين مقددار آن را يد در نمدر
ميگیريب که متناظر با برآوردهاي اقتصادسنجي هورواث ( )1111است.
به طور مشابه سدهب تو،یددي نیدروي کدار هدر بخدش (  ) از جدداول داده-
ستانده  1391بدست آمده است .طبق برآوردهاي موجدود در مطا،عده آرسدالنا ،و
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همکاران )1111( 51براي اثر سرمايه عمومي بر رشد در اقتصادهاي در حال توسدعه
داريدب . (1   j ) j  0 /1,( j  N , T ) :در محاسدبات فددرض مديکندیب حسدداب
سرمايه بسته است که نشان دهنده مؤثر بودن سیاست عقیبسدازي اسدت و مقددار
خیلي بنرگي براي پدارامتر (  ) در نمدر مديگیدريب .بدراي بدسدت آوردن نسدبت
zN
پارمترهاي بهرهوري دو بخش تو،یدي (
zT

) از تعريف بهرهوري در هر بخدش ،کده

بیانگر ارزش افنوده هر بخش به سدهب شداغالن بخدش اسدت ،اسدتفاده مديکندیب.
دادههاي مورد نیاز از سايت بان مرکني گردآوري شده است.
پارامتر (  ) oبیانگر نسبت درآمد نفتي (به میلیارد ريدال) بده تو،یدد ناخدا،ص
داخلي (به قیمت ثابت سال  )1396است که دادههاي مدورد نیداز در سدايت باند
مرکني براي دوره زماني تحقیق موجود است .پارامتر (  )درجه تدورش داخلدي در
مصرف دو،تي را نشان ميدهد و بیانگر نسدبت کاالهداي غیرتجداري مصدرف شدده
توسو دو،ت است که از نسبت مصرف نهايي دو،ت از کاالهاي غیرتجاري بده جمدم
مصرف نهايي دو،ت به دست ميآيد .دادههداي موردنیداز در جدداول داده -سدتانده
سال  1391موجود است .پارامتر (  ) سهب سرمايهگذاري عمومي در کده مخدارج
دو،تي است و مطابق با نسبت سرمايهگذاري عمومي به  GDPميباشد ،و بر اساس
دادههاي بان مرکني براي دوره زماني تحقیدق محاسدبه مديشدود .بدراي بدسدت
آوردن مقدار صخاير دو،تي در وضعیت باثبات (  ) d gاز نسدبت سدپردههداي دو،تدي
نند بان مرکني به  GDPاستفاده ميشود .دادههاي مورد استفاده در سايت باند
مرکني براي دوره زماني تحقیق موجود است .مقدار صخاير بینا،مللدي در وضدعیت
باثبات ( *  ) Rاز نسبت خا،ص داراييهاي بان مرکني بده  GDPبدسدت مديآيدد.
دادههاي مورد نیاز از سايت بان مرکني طي دوره زماني تحقیدق ،گدردآوري شدده
است .پس از مقداردهي پارامترها و اجراي مدل طراحي شده توسدو برنامده دايندر،
بايد صحت و سقب خوبي برازش مدل مقدار دهي شده را بررسي کندیب .بدراي ايدن
منمور ،گشتاروهاي تو،ید شده از مدل را با گشتاورهاي واقعي متغیرهايي که سدري
زماني آنها موجود است ،مقايسه ميکنیب .يکي از معیارهدايي کده مديتواندد نشدان
دهنده خوبي برازش مدل کا،یبره شده باشد ،مقايسه ضرايب خودهمبستگي باوقفده
متغیرهاي شبیهسازي شده مدل و ضرايب خودهمبستگي باوقفده دادههداي واقعدي
Arslanalp, et al.
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همان متغیرها است .51مقايسه گشتاورهاي دادههاي واقعي بدا مقدادير
شده بیان کننده موفقیت نسبي مدل ارائه شده در اين مطا،عده بدراي شدبیهسدازي
اقتصاد ايران طي دوره زماني  1349-1391اسدت، .دذا در ادامده بده تحلیده توابدم
عکسا،عمه آني پرداخته ميشود.

شدبیهسدازي 

 -1-4خرج کامل و جذب کامل درآمد نفت

در اين سناريو ،اثدرات خدارجي يدادگیري حدین کدار در سدطح ماليدب وجدود دارد
( .)  z  0.1, f  0.1نمام نرخ ارز انعطافپذير است (  ) s  0و قوانین مربوط به
انباشت صخاير و صخاير دو،تي بیانگر خرج کامه (  )   1و جدذب کامده ( )   1
درآمد نفت است که از طريق تغییدر در ايدن دو پدارامتر اخیدر شدوك درآمدد نفدت
بررسي شده است .همچنین فرض ميکنیب عملگرهاي بازار باز بده گوندهاي تعدديه
ميشوند که حجب پول همواره با نرخ  giرشد ميکند.
نتايس شبیهسازي در شکه ( )1نشان دهنده توابم ضربه -واکدنش متغیرهداي
اقتصاد کالن در اقتصاد ايران است .اثر اقتصاد کالن و کوتداهمددت درآمدد نفدت بده
وسیله تأثیر آن بر مخارج دو،تي و در که بر کاالهاي غیرقابده تجدارت بیدان شدده
است .دو،ت ايران درآمد نفتي متعلق به خود را خرج ميکندد .افدنايش در تقاضداي
که منجر به افنايش سريم (اما کوتاهمدت) در تو،ید ميشود.
به د،یه انعطافناپذيريهاي اسمي قیمت ،عرضه کاالهاي غیرقابه تجدارت در
واکنش به تقاضاي بنرگتر گسترش مييابد .اين انبسداط در تو،یدد بخدش غیرقابده
تجارت عمدتاً از طريق تقاضاي افنايش يافته نیروي کار گسترش مييابد که بخشي
از آن به وسیله دريافت نیروي کار از بخش تجاري برآورده ميشود.
تقاضاي بنرگتر براي نیروي کدار در بخدش کاالهداي غیدر تجداري همدراه بدا
افنايش سريم در دستمندهاي واقعي در کوتاهمددت ،بیدانگر تدورم بداالي کاالهداي
غیرتجاري است که با اوج گرفتن نمودار تورم در بخش کاالهاي غیرتجاري در چندد
سال اول نشان داده ميشود (شکه  .)1ترکیب دسدتمندهاي بنرگتدر و افدنايش در
ارزش نرخ ارز اسمي با ايجاد اثر منفي در بخش کاالهاي تجاري منجدر بده کداهش
تو،ید آن بخش در کوتاهمدت ميشود .نمودار مربوط بده تو،یدد در بخدش کاالهداي
تجاري در شکه  1نشان دهنده کاهش در چند سال ابتدايي است.
51

موسوي نی

()1391
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طي زمان ،همچنان که انعطافناپذيريهاي اسمي از بین ميرود ،شوك ناشي
از ناحیه تقاضا ناپديد ميشود .بخشي از مخارج دو،تي براي افنايش سدرمايهگدذاري
عمومي استفاده ميشود ،موجودي سرمايه عمومي افدنايش مدييابدد و موجدب اثدر
مثبت و پايدار بر تو،ید ميشود .اين فرايندد بده شدکه انبسداط موجدودي سدرمايه
خصوصي در هر دو بخش و افنايش در ارزش نهايي سدرمايه 51بیدان مديشدود کده
بیانگر اثر مثبت سرمايه عمومي بر سطح بهرهوري سرمايه خصوصي است.
افنايش ارزش نرخ ارز واقعدي در مکانیسدب انتقدال نقدشهداي متعدددي ايفدا
مي کند :ابتدا ،بدا ايجداد کاالهداي تجداري ارزانتدر ،تقاضداي بخدش خصوصدي را از
کاالهاي غیرتجاري به کاالهاي تجاري انتقدال مديدهدد .دوم ،بدا افدنايش واردات و
کاهش تو،ید تجاري ،افنايش ارزش ندرخ ارز واقعدي همدراه بدا افدنايش در کسدري
تجاري است .اين موضوع بیانگر آن است که بدراي سدطح معدین تو،یدد ،مصدرف و
سرمايهگذاري داخلي ميتوانند گسترش يابند .اين موضوع به وسیله سیاست صخیره
بان مرکني از جذب کامه درآمد نفتي تسهیه شده است .بددون چندین سیاسدت
صخايري ،مخارج دو،تي بنرگتر مرتبو با درآمد نفت بیانگر آن است که مصرف و يدا
سرمايهگذاري بخش خصوصي مي بايسدتي کداهش يابدد و بددين معندي اسدت کده
مخارج دو،تي بنرگتر باعث کوچ شدن بخش خصوصي در اقتصاد ميشود.
شکل  :1تأثیر خرج کامه و جذب کامه درآمدهاي نفتي بر برخي متغیرهاي اقتصاد کالن
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0
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 51ارزش نهايي سرمايه بیانگر متوسو وزني از  Qنهايي توبین در هر دو بخش تو،یدي است.
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مأخذ :نتايس تحقیق

 -3نتیجهگیری
بخش نفت و به تبم آن قیمت نفت در دو زمینه اصلي ايجاد بودجه عمومي دو،ت و
اثرگذاري بر مخارج دو،ت و تأمین ارز خدارجي ،در اقتصداد کشدورهاي صدادرکننده
نفت نقش مهب و تعیین کننده داشته است و از اين طريق سهب عمدهاي از تو،یدد و
درآمد ملي و نوسانات آن را به خود اختصاص داده است.
در اين مقا،ه اثر درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران با استفاده از ي مدل تعادل
عمومي تصادفي پويا و با تفکی کاالها در دو بخش کاالهاي تجداري و غیرتجداري
مطا،عه شد .هنگامي کده درآمددهاي نفتدي مسدتقیم ًا بده دو،دت تعلدق مديگیدرد،
شوكهاي نفتي بیانگر مخارج دو،تي بنرگتر است .بدا افدنايش در درآمدد حاصده از
فروش نفت ،تو،ید در بخش کاالهاي غیرتجاري با افنايش بنرگتري نسبت به تو،یدد
در بخش کاالهاي تجاري همراه است.
شبیهسازيها نشان دهنده نقش نرخ ارز واقعدي در فرايندد تعدديه اسدت کده
باعث انتقال در تقاضاي بخش خصوصي از بخش کاالهاي تجاري به بخش کاالهداي
غیرتجاري مي شود .نتايس بدست آمده با شرايو اقتصاد ايدران و بدا تئدوري موضدوع
کامالً همخواني دارد اما مطا،عه داخلي مرتبو با شرايو موجود در مقا،ده و تفکید
کاالها به دو بخش تجاري و غیرتجاري وجود ندارد که بتوان به مقايسه پرداخت .بدا
توجه به نتايس تحقیق مبني بر آثار سوء تنريدق درآمددهاي ارزي در قا،دب مخدارج
دو،ت به اقتصاد ،در چنین شرايطي اوالً بايد دسترسي دو،ت به حساب صخیره ارزي
و صندو توسعه ملي به حداقه برسد ،ثانیاً بخش بیشتري از درآمددهاي نفتدي بده
حساب صخیره ارزي و صندو توسعه ملي منتقه گردد و ثا،ثاً تدأمین مدا،ي بودجده
دو،ت بیشتر از طريق کانالهايي نمیر درآمدهاي ما،یاتي برآورده گردد.
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