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تسٍیي چبضچَثی ثطای اجطای ؾیبؾت هبلی زض وكَضّبی نبحت هٌبثغ طجیؼی ثاب تَجاِ ثاِ تبابضة ؾابیط وكاَضّب ٍ ًیاع
همتضیبت ثَهی اظ اّویت ٍیػُای زض پیكیطز ثطًبهِّبی تَؾؼِ التهبزی ثطذَضزاض اؾتّ .سف انلی ایاي تحمیاكب ثطضؾای
تأثیط تىبًِّبی زضآهسّبی ًفتی ٍ ثْطُ ٍضی ثط هتغیطّبی والى التهبزی ایطاىب زض لبلات یاه هاسل  ٍ DSGEثاب لحاب
ٍیػگیّبی اظ لجیل ًیبظّبی تَؾؼِ ظیطؾبذتی ٍ ٍجَز ٍیػگی ًبوبضاییّبی ؾطهبیِگصاضی ػوَهی اؾت وِ تؼیایيوٌٌاسُ
چبضچَة ؾیبؾت هبلی هیثبقس .یبفتِّبی تحمیاك هجتٌای ثاط الگاَی چطذاِ ازٍاض تبابضی حمیمای ًكابى هایزّاسب تىبًاِ
زضآهسّبی ًفتی هَجت افعایف ههطفب هربضج جبضی ٍ ػوطاًی زٍلت ٍ وبّف تَضم زض وَتبُهست قسُ اؾتب ّطچٌس
وِ زض هیبىهست ثِ زلیل اًتمبل تىبًِّبی ًفتی ثاِ ثراف تمب اب تاَضم زض التهابز ثاب افاعایف هَاجاِ هایقاَز .ثاب افاعایف
هَاجِ هیقَزّ .وچٌیي ثاِ زلیال ؾابذتبض التهابز ایاطاى اظ جولاِ گؿاتطزُ ثاَزى فؼبلیاتّابی ییطهَلاس ٍ اثاط ثاطٍىضاًای
فؼبلیت زٍلت زض التهبزب افعایف زضآهسّبی ًفتی تأثیط ووی ثط ضقس ٍ گؿتطـ تَلیس ثرف ییطًفتی وكاَض زاقاتِ اؾات.
ّوچٌیي تىبًِ ثْطٍُضی ًیع ًتبیج هطبثك اًتظبضات تئَضیه زض هسل ایببز وطزُ اؾت.
کلمات کلیذی :تىبًِ ب هسل DSGEب ًبوبضایی ؾطهبیِگصاضیب ازٍاض تببضیب ثْطٍُضی

 تبضید زضیبفت1394/12/15 :

تبضید پصیطـ1395/3/20 :
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 .1ممذمه
ایلت وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ نبحت هٌبثغ طجیؼی ثب چبلفّبی فطاٍاًی زض تجسیل ثطٍت هٌبثغ
طجیؼی ثِ ؾبیط اقىبل زاضایی وِ ثتَاًس تَؾؼِ پبیاساض ضا ثاِ ّواطاُ زاقاتِ ٍ التهابز ضا اظ ؾایىلّابی
تببضی ًبقی اظ ًَؾبًبت زضآهسّبی حبنال اظ هٌابثغ طجیؼای ههاَى زاضزب هَاجاِ ّؿاتٌس .زض ٍالاغب
ٍیػگیّبی "ًَؾبىپصیطی" ٍ "اتوابمپاصیطی" زضآهاسّبی حبنال اظ هٌابثغ تبسیسًبپاصیطب هاسیطیت
زضآهسّبی حبنل اظ هٌبثغ طجیؼی ضا ثِ ٍیػُ زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ثب چبلفّبی جسی ضٍثِضٍ
هیوٌس .طی زِّ ّبی اذیط ًَؾبًبت لیوت جْبًی ًفت زض همبیؿِ ثب ًَؾبًبت ؾبیط وبالّاب حاسالل زٍ
ثطاثط ثَزُ اؾت .هفَْم ًَؾبًبت ثیكتط لیوت جْبًی ًفت ایي اؾات واِ ازٍاض تبابضی زض وكاَضّبی
ًفتی زائوبً تحت تأثیط ًَؾبًبت لیوت جْبًی ًفت قىل هیگیطز ٍ ًَؾبًبت زضآهسی زٍلات هَجات
تأثیط هٌفی ثط ؾطهبیِگصاضی ّبب تَظیغ زضآهس ٍ ثطًبهِّبی فمطظزایای ٍ ّوچٌایي ثطًبهاِّابی ػوطاًای
ظیطثٌبیی وكَض ًفتی هی گطزز .اظ ؾَی زیگطب قَاّس تبضیری ًكبى هیزّاس واِ قاَنّابی لیوات
ًفت ییطلبثل پیفثیٌی ّؿتٌس ٍ لیوت ًفت ضًٍس پطًَؾبًی زاضز .ایي قَنّاب ضیكاِ زض ػَاهال هتؼاسز
التهبزی ٍ ؾیبؾی ثیيالوللی زاضز ٍ لصا ًؿجت ثِ التهبز زاذل ثطٍىظا ّؿتٌس (فیلیع ٍ ّوىبضاىب .)2011
زض ذهَل اتوبم پصیطی هٌبثغ طجیؼی ٍ ثِ طَض ذبل ًفت ثبیؿتی ػٌَاى وطز وِ ػالٍُ ثط ایٌىِ
وِ پطٍفبیل تَلیس ًفت تحت تأثیط حبن شذبیط ثبلیهبًسُب هیعاى طیت ثبظیبفت ٍ ؾبیط هجبحا

فٌای

ؾطهبیِگصاضیّب زض آًْب وِ هوىي اؾت ثب همطٍى ثِ نطفِقسى اؾتفبزُ اظ آًْب زض آیٌسُای ًِ چٌساى
زٍض ّوطاُ ثبقسب ایي ًگطاًی ضا زض وكَضّبی ًفتی ایببز هیوٌس واِ پایف اظ اتوابم فیعیىای شذابیط
ًفتب ؾجس اًطغی ههطفی جْابى ثاب وابّف اؾاتفبزُ اظ ًفات هَاجاِ قاَز .لاصا لاعٍم هاسیطیت ثْیٌاِ
زضآهسّبی ًفتی ٍ تجسیل آى ثِ ثطٍتی پبیساض زض وكَضّبی ًفتی ٍ ثِ ٍیػُ وكاَضّبی ًفتای زض حابل
تَؾؼِ اهطی اؾبؾی اؾت.
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ٍجَز ثطذی ؼفّبی اؾبؾی ثِ ٍیػُ ػسم لحب قطایط ظًسگی ثب اؾاتبًساضز ثاِ طاَض هؼواَل
پبییي ٍ ًیبظّبی هجطم ثِ ؾاطهبیِ زاذلای زض وكاَضّبی زض حابل تَؾاؼِ نابحت هٌابثغ طجیؼایب ػاسم
وفبیت الظم تَنیِّبی هطؾَم اظ ؾَی نٌسٍق ثیيالوللی پَل ٍ ًیع اًجاَّی اظ هطبلؼابت هَجاَز ثاِ
ٍیػُ تب اٍاؾط زِّ  2010هیالزی زض تسٍیي چبضچَة ؾیبؾت هبلی ضا آقىبض ؾبذت .ایي تَنیِّبی
ؾیبؾتی وِ ثِ طَض ػوسُ ثاط اؾابؼ فط ایِ زضآهاس زائوای ( ٍ 1)PIHثاِ زًجابل هاسل هَفاك ًاطٍغ زض
هسیطیت زضآهسّبی ًفتی ثٌب قسُ اؾتب ٍیػگیّبی ذبل وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ نبحجبى هٌبثغ ضا
زض تسٍیي چبضچَة ؾیبؾت هبلی لحب ًویواطز .زض ٍالاغ ٍیػگایّابی هتوابیع زض ایاي وكاَضّب ا
زضآهس ؾطاًِ پبییيب وویبثی ؾطهبیِ زاذلی ٍ هحسٍزیت زؾتطؾی ثبظاضّبی ثیيالوللای ؾاطهبیِ ثبػا
قسُ اؾت تب تَنیِ هتساٍل ثط اؾبؼ تئَضیّبی ههطف ا پاؽاًساظ/ؾاطهبیِگاصاضی ًبوابفی ثبقاس ٍ
تَجِ ثِ تَؾؼِ ظیطؾبذتّب ٍ پیكجطز ثطًبهِّبی تَؾؼِای زض ایي وكاَضّب اظ ططیاك ؾاطهبیِگاصاضی
زاذلی زضآهسّبی ًفتیب ثبض زیگط زض وبًَى تَجِ وبضقٌبؾبى ٍ هحممیي لطاض گیطز.
ّطچٌس ؼف زض هسیطیت ؾاطهبیِ گاصاضی ػواَهی هٌباط ثاِ ثابظزُ ًبوابفی زض ؾاطهبیِگاصاضی
ػوَهی ٍ ذهَنی زض ثؿیبضی اظ وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ هیقَز وِ ایي ثبظزُ ون ایلت ثِ زلیال
اًتربة ٍ ثِوبضگیطی ًبهٌبؾت پطٍغُّب ضخ هیزّس .لصا ایي ٍیػگیّب هیتَاًس زاللتّبی هْوای ثاط
ػولىطز التهبزی ٍ ثجبت التهبزی وكَضّبی نبحت هٌبثغ طجیؼای زاقاتِ ثبقاس .اظ ایاي ضٍب تاسٍیي
چبضچَة ؾیبؾتّبی هبلی ٍ پَلی هٌبؾت ٍ ثطًبهِضیعی زلیك ثاطای ایبابز ثجابت التهابزیب ًیبظهٌاس
اؾت .ثب ػٌبیت ثِ هالحظبت فَق تحمیك حب ط زض تالـ ثطای تىویل هطبلؼبت پیكیيب زضنسز اؾت
تب زض چبضچَة یه هسل تؼبزل ػوَهی تهبزفی پَیب ( 2)DSGEالتهبز ثبظ هجتٌای ثاط الگاَی چطذاِ
ازٍاض تببضی ( ) RBCثِ ثطضؾی تأثیط تىبًِ افاعایف زضآهاسّبی ًفتای ثاط ٍ اؼیت هتغیطّابی واالى

)1. Permanent Income Hypothesis (PIH
2. Dynamic Stochastic General Equilibrium
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التهبزی وكَضهبى اظ لجیل تَلیسب ههطفب تَضم ٍ ؾطهبیِ گاصاضی ثاب لحاب ًیابظ ثاِ افاعایف ؾاطهبیِ
زاذلی ثِ ّوطاُ ًبوبضاییّبی هَجَز زض ؾطهبیِگصاضی زٍلتی ثپطزاظز.
اظ زِّ  1980هیالزی ٍ ثِ زًجبل هططح قسى اًتمبز لَوابؼ1ب التهابززاًبى زض تحلیالّابی واالى
التهبزی تَجِ ٍیػُای ثِ هسلّبی پَیب وِ زاضای پبیِّبیی زض التهبز ذاطز ّؿاتٌسب زاقاتِاًاس ٍ ایاي
تَجِ ٍ الجبل ثب گصقت ظهبى ٍ گؿتطـ اثعاضّبی ضیب ی ٍ هحبؾجبتی زض اذتیبض هحممبى التهبزی ضٍ
ثِ افعایف اؾت .گؿتطـ هىتت ازٍاض تببضی حمیمی ( )RBCزض زِّ  1980هیالزی زض ٍالغ اًمالثای
ال ایاي هىتات چابضچَة تحلیلای تؼابزل
زض تحلیلّبی والى التهبزی ثِ قوبض هی ضفات چاطا واِ اٍ ً
ػوَهی تهبزفی پَیب وِ زض آى ذبًَاضّب ٍ ثٌگبُّب ٍ ؾبیط وابضگعاضاى التهابزی الاسام ثاِ ثْیٌاِیابثی
ال فماساى آى هاَضز اًتمابز
هی وٌٌسب پبیِ ذطز ثطای تحلیل ضٍاثط والى التهابزی فاطاّن آٍضز واِ لاج ً
هٌتمسیي التهبز والى لطاض زاقت .ثبًیبًب ثِ زلیل ًیبظ تىٌیىای ثاِ اثاعاض ضیب ای زض حال ایاي هاسلّابب
اًجَّی اظ اثعاضّبی ووی هحبؾجبتی اظ ػلن ضیب ی ٍاضز التهبز قسُ ٍ گؿتطـ یبفتاِ اؾات .ثبلًابًب ثاط
ذالف هىبتت پیكیي التهبزی وِ ثط ؾیبؾتّبی پَلی ٍ هبلی ثِ ػٌَاى زلیل ًَؾبًبت التهبزی تأویس
هیوطزًس ایي هىتت ثب تىیِ ثط تىبًِ ّبی تىٌَلَغیىی اهىابى تجیایي ًَؾابًبت التهابزی ثاب تىیاِ ثاط
ػَاهل ططف ػط ِ ضا ًیع ثِ ازثیبت التهبزی هؼطفی وطز (اثطاّیویب .)1389
چبضچَة ولی ططاحی هسل زض ایي تحمیك ثط اؾابؼ ًگاطـ هىتات  ٍ RBCپایفقاط ّابی آى
هبًٌس ثبظاضّبی ضلبثتی ٍ ػسم لحب اًَاع انطىبنّب زض التهبز ٍ ثب تىیِ ثاط پبیاِّابی التهابز ذاطز زض
زٍلت ا ثبًه هطوعی ٍ ًفت ا نٌسٍق تَؾؼِ هلی اؾتب ذبًَاضّب تبثغ هطلَثیت اًتظابضی اظ ههاطف ٍ
فطایت ضا حساوًط هیوٌٌس ٍ ثٌگبُّبی تَلیسوٌٌسُ ثِ زًجبل حساوًطؾبظی ؾَز هحهَل تَلیسی ذاَز ثاب
اؾتفبزُ اظ زٍ ًْبزُ ؾطهبیِ ٍ ًیطٍی وبض ّؿتٌسب اهب اظ آًبب وِ ّاسف انالی ایاي هطبلؼاِ تحلیال اثاطات
ًبقی اظ تىبًِّبی زضآهسّبی ًفتی ثط هتغیطّبی والى حمیمی ٍ اؾوی والى التهابزی اؾاتب لاصا ّؿاتِ
1. Lucas Critique
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هطوعی ایي تحمیك ٍ ٍجِ توبیع آى ثب وبضّبی هكبثِ زض ایي حیطِب توطوع ثط ثرف ًفت ٍ اثطات آى ثاط
ؾبیط ثرفّبی التهبزی وكَض اؾت .زض ایي تحمیك ثب لحب پَیابییّابی ًحاَُ ترهایم زضآهاسّبی
ًفتی ثِ نٌسٍق تَؾؼِ هلی ٍ ًیع ثَزجِ جبضی ٍ ػوطاًی زٍلتب ؾاؼی زض هاسلؾابظی ٍالؼیابت التهابز
ایطاى زض ثطضؾی اثط تىبًِّبی زضآهسّبی ًفتی ثط التهبز وكَض قسُ اؾت .زض ّویي ضاؾتبب پاؽ اظ شواط
همسهِب زض ثرف زٍمب ثِ اضائِ چبضچَة ؾیبؾت هبلی ثْیٌِ زضوكَضّبی نبحت هٌابثغ طجیؼای پطزاذتاِ
قسُ اؾت .زض ثرف ؾَم هطٍضی ثط هْنتطیي هطبلؼبت هَجَز زض ازثیبت تحمیك قسُ اؾت ٍ زض ثراف
چْبضم ثِ تهطیح هسل تؼبزل ػوَهی تهبزفی پَیب ثطای التهبز ایطاى پطزاذتِ قسُ اؾت .زض ثرف پاٌبن
ثِ تبعیِ ٍ تحلیل ًتبیج تحمیك ٍ ثطضؾی تَاثاغ ػىاؽ الؼوال تحمیاك پطزاذتاِ قاسُ ٍ ثراف پبیابًی ثاِ
جوغثٌسی ٍ ًتیبِگیطی اظ هجبح هططح قسُ اذتهبل یبفتِ اؾت.

 .0چارچوب سیاست مالی تهینه درکطورهای صاحة مناتع طثیعی
ایلت هطبلؼبت تبطثی هَجَز زض ظهیٌِ هسیطیت زضآهسّبی حبنل اظ هٌبثغ طجیؼی ًكبى هیزّسب
وكَضّبی نبحت هٌبثغ طجیؼی فطاٍاى ایلت زاضای ضقس التهبزی پبییيتط اظ ؾبیط وكَضّب ّؿتٌس وِ
ایي پسیسُ زض انطالح پسیسُ قَهی هٌبثغ 1اطالق هیگطزز .آتی وِ زض ؾبل 1993ب اناطالح قاَهی
هٌبثغ ضا ثطای ًرؿتیي ثبض هططح وطزُ اؾتب زض وتبة ذَز ثیبى هیزاضز« :قَاّس جسیس ًكبى هیزّاس
ًِ تٌْب هوىي اؾت وِ وكَضّبی زاضای هٌبثغ طجیؼی یٌی زض ثْطُهٌس قاسى اظ ایاي هَاّات ؾاَزهٌس
هَاّت ّؿتٌس .ایي ًتبیج ثح

ثطاًگیع ثٌیبى ًظطیِ ًفطیي هٌبثغ اؾت» (آتیب1993ب .)1چٌس ؾبل پؽ اظ

هططح قسى ایي ًظطیِ ؾبوؽ ٍ ٍاضًط ثب اتىب ثط هطبلؼبت ثیي وكَضی ضقس زض ذالل ؾبلّابی 1970
الی ً 1990كبى زازًس وِ وكَضّبیی وِ زض آىّب ًؿجت هَاز ذبم ثِ ول نابزضات ثابال اؾاتب ضقاس
التهبزی پبییيتطی زاضًس (ؾبوؽ ٍ ٍاضًطب .)1997

1. Resource Curse
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تبطثِ هَفك وكَضّبیی هبًٌس ًطٍغ زض هسیطیت زضآهسّبی حبنل اظ هٌبثغ طجیؼای ًكابى زاز واِ
ٍجَز زضآهسّبی هٌبثغ طجیؼی ثِ تٌْبیی ًویتَاًس ًؼوت یب ًموت هحؿَة قَزب ثلىِ ًحَُ هاسیطیت
ایي زضآهسّب اؾت وِ ًمف هْوی زض تَؾؼِیبفتگی ٍ تَؾؼًِیبفتگی ایي وكاَضّب ایفاب هایوٌاس .لاصا
تَنیِ هطؾَم وبضقٌبؾبى ثطای وكَضّبی نبحت هٌبثغ طجیؼی واِ ثاط اؾابؼ فط ایِ زضآهاس زائوای
( ٍ 1)PIHثِ زًجبل هسل هَفك ًطٍغ زض هسیطیت زضآهسّبی ًفتی ثٌب قسُب ثط ایي انل اؾتَاض اؾت واِ
ثطای ههَى هبًسى التهبز زاذلی اظ تجؼبت هٌفی ًَؾبًبت زضآهسّبب زضآهسّبی ًبقی اظ هٌابثغ طجیؼای
هی ثبیؿت زض نٌسٍق ثطٍت هلی ثطای اّساف ؾاطهبیِگاصاضی ثایي الوللای شذیاطُ قاسُ ٍ تٌْاب ثْاطُ
حبنل اظ زاضایی ّبی هبلی پطتفَی نٌسٍق زض لبلت ثَزجِ ههطف گطزز 2.ثط اؾبؼ ایي فط یِب ثبیس
زضآهس حبنل اظ هٌبثغ طجیؼی ضا ثؿبى یه ثطٍت زض ًظط گطفت ٍ ههطف اظ هحل ایي ثطٍت ثبیس زض
طَل ظهبى ّوَاض گطزز.
اگط چِ ایي قیَُ ثطای وكَضّبیی هبًٌس ًطٍغ ثِ ػٌَاى یه ضٍـ هَفاك للواساز هایگاطززب اهاب
ثطای ثؿیبضی اظ وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ وِ ثب ووجَز ؾطهبیِ هَاجِ ّؿتٌسب ًویتَاًس یاه ؾیبؾات
ثْیٌِ تلمی گطززظ ثطای ثؿیبضی اظ وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ وِ ثب ووجَز ؾطهبیِ هَاجِ ّؿتٌسب لاعٍم
ؾطهبیِ گصاضی زاذلی اظ هحل زضآهسّبی ًفتی طٍضی ثِ ًظط هیضؾس (پاالي ٍ ٍیٌجلاعب  .)2011زض
ایي ضاؾتب وَلیط ( )2010اشػبى هیوٌس :وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ زض ٍّلِ ًرؿتب ثب وویبثی ؾطهبیِ

3

هَاجِ ّؿتٌسب زض ٍّلِ زٍم ًاطخ ثْاطُ پایف ضٍی ایاي وكاَضّب ثیكاتط اظ ًاطخ ثْاطُ جْابًی ثاَزُ ٍ
ظیطؾبذتّبی ػوَهی ثِ اًساظُ وبفی ٍجَز ًساضز ٍ زض ٍّلِ چْبضم قطایط ؾطهبیِگاصاضی ٍ هحایط
وؿت ٍ وبض هكاَق ؾاطهبیِ گاصاضی ثراف ذهَنای ًیؿات (واَلیط ٍ زیگاطاىب  .)2009ثٌابثطایيب
)1. Permanent Income Hypothesis (PIH
 .2ثطای ًوًَِ هایتاَاى ثاِ هطبلؼابت Davis et al. (2001), Barnett and Ossowski (2003), and Bems
) and de Carvalho Filho (2011ضجَع وطز.
3. Capital Scarcity
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زضحبلی وِ ؾیبؾت هبلی هجتٌی ثط فط ایِ زضآهاس زائوایب ثاطٍت طجیؼای وكاَضّبی زض حابل تَؾاؼِ
نبحت هٌبثغ طجیؼی ضا حفبوت ًوَزُ ٍ اظ ثیثجبتیّبی ًبقی اظ ههطف زضآهسّبی پط ًَؾبى ههاَى
ًگِ هی زاضزب اهب قطایط ظًسگی ثب اؾتبًساضز ثِ طَض هؼواَل پابییي زٍضُّابی جابضی ایاي وكاَضّب ٍ
ًیبظّبی قسیس ؾطهبیِ گصاضی زاذلی زض التهبزّبی ثب ووجَز ؾطهبیِ ضا زض ًظاط ًوایگیاطز .اظ ّوایي
ضٍیب اظ اٍاؾط زِّ  2010هیالزیب ثبظًگطی زض تَنیِ هطؾَم ٍ ًحَُ ههاطف زضآهاسّبی ًبقای اظ
هٌبثغ طجیؼی زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ وبّط گطزیس 1.زض ّوایي ضاؾاتب هطبلؼابت ٍؾایؼی ثاِ ًماف
افعایف ؾطهبیِگصاضی ػوَهی ثِ ٍیػُ زض ظیطؾبذت ّاب ضا زض زؾاتیبثی اّاساف ٍ ثطًبهاِّابی تَؾاؼِ
وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ اشػبى وطزُاًس .زض ثؿیبضی اظ ایي وكاَضّب ووجاَز ظیطؾابذت ثاٍِیاػُ زض
ثرفّبی اًطغیب جبزُ ّب ٍ اضتجبطبت حسالل ّوبًٌس ػَاهل ؾبذتبضی هبًٌس ثطٍوطاؾی گؿتطزُب فؿبزب
ؼف ًْبزّب ٍ ووجَز هٌبثغ هبلی هٌبط ثِ وبّف ثْطٍُضی هیقَز (وبلسضٍى ٍ ّوىبضاىب .)2008
زض ثطضؾی زلیكتط ایي هؿألِ ٍ ثط اؾبؼ ًوَزاض  1واِ ثاط اؾابؼ آهابض هبواغ جْابًی التهابز ()2014
تطؾین قسُ اؾتب هی تَاى ازػب وطز وِ وكاَضّبیی واِ ویفیات ظیطؾابذت ثابالتطی زاضا ثَزًاسب ثاِ طاَض
هتَؾط طی زٍضُ ظهبًی ( )2003 – 2012ب  GDPؾطاًِ (ثط اؾبؼ قابذم لاسضت ثطاثاطی ذطیاس ())PPP
ثبالتطی ضا تبطثِ وطزُاًس .لصا زض قطایطی وِ وكَض ًیبظ ثِ گؿتطـ ظیطؾبذتّب ٍ اضتمبی ؾاطح آهاَظـ
ٍ ثْساقت زاضزب ؾطهبیِگصاضی زضآهس هٌبثغ طجیؼی زض زاضاییّبی ذبضجی هوىي اؾت ثِ طَالًیتاط قاسى
فطآیٌس تَؾؼِ ٍ افعایف قىبف ثب وكَضّبی پیكطفتِ هٌبط قَز (حمیمی ٍ ّوىبضاىب .)1392

UNCTAD Secretariat (2006), Sachs (2007), Collier et al. (2010), Independent
Evaluation Office (2011), Baunsgaard et al. (2012), International Monetary Fund
)(2012c
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ومًدار  .1ارتثاط تیه کیفیت سیزساختَا ي  GDPسزاوٍ کشًرَای مختلف

ثب تَجِ ثِ هالحظبت فَقب هیتَاى چبضچَثی ثطای تؼییي اٍلَیتّبی هابلی وكاَضّبی نابحت
هٌبثغ طییؼی اضائِ وطز .ثط اؾبؼ ضٌّوَزّبی نٌسٍق ثیيالوللی پَل ()2012ب چبضچَة ؾیبؾت هبلی
هٌبؾت ثبیؿتی هَاضز ظیط ضا ثطآٍضزُ ؾبظز:
 ثجبت والى ا هبلیظ ًیبظ ثِ افاعایف طاطحّابی تَؾاؼِای واِ هوىاي اؾات ثاِ زلیال ٍجاَز هحاسٍزیتّابی ًبقای اظؼف ّبی ًْبزی ٍ ًیع هحسٍزیت وطفیت جصة زاذلیب تسضیبی ثبقسظ
 اًجبقت وبفی اظ پؽاًساظ احتیبطیزض قىل  1چبضچَثی ثطای تؼییي ؾیبؾت هبلی زض وكاَضّبی نابحت هٌابثغ طجیؼای اضائاِ قاسُ
اؾت .الظم ثِ شوط اؾت وِ اًتربة ًَع حس آؾتبًِ زض زؾتِثٌسی وكَضّب تب حسی هیتَاًس اذتیابضی
ثبقسب اهب ثب ایي حبل حس آؾتبًِ هطؾَم ثطای ٍاثؿتگی وكَضّب ثِ زضآهس ًبقی اظ هٌبثغ طجیؼای زض ثابظُ
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 20تب  25زضنس اظ ول زضآهسّبی هبلی وكَضّب لطاض زاضز 1.حس آؾتبًِ زیگاط هاَضز اؾاتفبزُ ثاِ افاك
شذیطُ هٌجغ طجیؼی هطثَ اؾت وِ هی تَاًس ًكبى زّس وِ آیب جطیبى زضآهاسی ًبقای اظ هٌجاغ طجیؼای
هی تَاًس زائوی تلمی قَز ٍ یب هَلت .ایي هؼیبض زض ایٌبب  30تب  35ؾبل (یه ًؿل) ثطای زائوای ثاَزى
هٌجغ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .هؼیبضّبی زیگطی ًیع ٍجَز زاضز وِ ثِ ٍیػگیّابی ذابل ّاط وكاَض
هطثَ هی قَز .ثِ ػٌَاى هًبلب ًیبظّبی تَؾؼِایب وویبثی ؾطهبیِ ٍ هحسٍزیتّبی ًْابزی ٍ وطفیات
جصة اظ آى جولِ ّؿتٌس .هطبلؼبت ًكبى هایزّاس هَجاَزی ؾاطهبیِ زض ایلات وكاَضّبی زض حابل
تَؾؼِ پبییي ثَزُ وِ ایي هْن ًِ تٌْب ثِ زلیل ؾطهبیِگصاضی پبییي زض وكَضّبی هاصوَض اؾاتب ثلىاِ
وطفیتّبی ًْبزی زض تجسیل ؾطهبیِگصاضی ثِ ؾطهبیِ ًیع زض آىّب هحسٍز اؾت.

2
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آیا درآمذ حاصل اس مىاتع طثیعی وسثت
تٍ کل درآمذَای کشًر تشرگ است؟
تلٍ

آیا دسآهذ حاصل اص هٌابع طبیعی گزسا است
یا داسای افك صهاًی بلٌذهذت است؟
گذرا

تا افك سماوی تلىذمذت

آیا التصاد با کویابی سشهایِ هَاجِ است؟

آیا التصاد با کویابی سشهایِ هَاجِ است؟

خیز

ايلًیتَا:
 تثبیت التصادکالى
 ًسلّای آتیمثال:
ًشٍطّ ،لٌذ

تلٍ

ايلًیتَا:
 تثبیت التصادکالى
 ًسلّای آتی تَسعِ کشَسمثال:
غٌا ،تیوَس ششلی

خیز

ايلًیتَا:
 تثبیت التصادکالى

تلٍ

ايلًیتَا:
 تثبیت التصادکالى
 تَسعِ کشَسمثال:
عشاقً ،یجشیِ

ثب تَجِ ثِ قىل 1ب زضوكَضّبیی وِ زضآهس حبنال اظ هٌابثغ طجیؼای گاصضا زاضًاس ٍ اظ ؾاطهبیِ
فطاٍاى ثطذَضزاضًسب اًجبقت وبفی زاضاییّبی هبلی ثطای ًؿل ّبی آتای اظ اّویات ظیابزی ثطذاَضزاض
اؾت (ّوبًٌس وكَض ًطٍغ) .زض وكَضّبی ثب ؾطهبیِ وویبةب چبضچَة هبلی ثاطای ایاي وكاَضّب واِ
تؼساز ظیبزی اظ وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ زض ایي ظهطُ لطاض زاضًسب هیثبیؿت ثِنَضت ایبابز تاَاظى
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زض اًجبقت زاضاییّبی هبلی ثطای ًؿلّبی آتی ٍ ًیع ؾطهبیِگاصاضی زض زاذال وكاَض ثاطای افاعایف
ضقس ثرف ییطًفتی ثبقس (وكَضّبی اٍگبًسا ٍ یٌب).
زض هَضز وكَضّبی ثب افك طَالًی هست زضآهس حبنل اظ هٌابثغ طجیؼای ثؿاتِ ثاِ ٍ اؼیت ػبهال
ؾطهبیِ هی تَاًٌس چبضچَة هبلی ذَز ضا تؼییي وٌٌس .ثِ ًظط هیضؾسب چابضچَة هابلی زض وكاَضّبی
ثب ؾطهبیِ فطاٍاى هی ثبیؿت ثط هاسیطیت ًَؾابًبت ٍ زؾاتیبثی ثاِ تًجیات التهابز واالى هتوطواع ثبقاس
(وكَضّبیی هبًٌس ػطثؿتبى ؾؼَزیب وَیت ٍ ؾبیط وكَضّبی ػضَ ّوىبضی ذلیج فابضؼ (.))GCC
زض وكَضّبی ثب ووجَز ؾطهبیِب اّساف ولیسی هیتَاًس ؾطهبیِگاصاضی زضآهاسّبی حبنال اظ هٌابثغ
طجیؼی زض زاذل وكَض زض وٌبض تالـ ثطای تًجیت التهبز والى ثبقس .ططحّبی تَؾؼِ ثِ زلیل ٍجاَز
هحسٍزیت وطفیت جصة هی ثبیؿت ثِ تسضیج ناَضت گیاطز «وكاَضّبیی هبًٌاس ًیبطیاِب آًگاَال ٍ
ػااطاق» (ثًَعگاابضز ٍ ّوىاابضاىب  .)2012ثااب ػٌبیاات ثااِ هطبلاات فااَق زض ازاهااِ ثااب ًحااَُ تأثیطگااصاضی
زضآهسّبی ًفتی ثط التهبز ایطاى ٍ ًحَُ هسیطیت ایي زضآهسّب زض ضاؾتبی ایببز ظیطؾبذتّبی تَؾؼِ
وكَض پطزاذتِ هیقَز.
 .1-0مزوری تز مذیزیت درآمذهای نفتی در ایزان
زض قىل  2هی تَاى جطیبى گطزـ زضآهسّبی ًفتی زض التهبز ایطاى ضا هكبّسُ وطزّ .وِ ؾبلِ ثط
اؾبؼ لبًَى ثَزجِ زٍلت ثركی اظ زضآهسّبی حبنل اظ نابزضات ًفات ٍ گابظ پاؽ اظ وؿاط ؾاْن

 .1زض ؾبل 1394ب ثِ تطتیت 20ب  2 ٍ 14/5زضنس اظ زضآهسّبی حبنل اظ نبزضات ًفات ٍ گابظ ثاِ ناٌسٍق تَؾاؼِ هلایب
قطوت هلی ًفت ٍ هٌبطك ًفتذیع ٍ هحطٍم ٍ هبثمی ثِ ثَزجِ زٍلت اذتهبل یبفتِ اؾت.
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درآمذ حاصل اس
صادرات وفت ي گاس

داساییّای
هالی

تسْیالت

باصپشداخت اصل ٍ فشع

اعطای
تسْیالت

صٌذٍق
تَسعِ
هلی

ششکت هلی
ًفت ایشاى

هٌاطك
ًفتخیض ٍ
هحشٍم

بَدجِ دٍلت

ٍاگزاسی
داسایی

هالیاتّا

بخش خصَصی

هالی

دسآهذّای
دٍلت

سایش دسآهذّا

کل دسآهذّای دٍلت

سشهایِگزاسی
خصَصی

شکل  .2شمایی اس جزیان گزدش درآمذَای وفتی در التصاد ایزان

تأؾیؽ نٌسٍق تَؾؼِ هلی ثب ّسف ؾطهبیِ گصاضی زض اهَض ظیطثٌبیی ٍ تَجِ ثِ ػسالت ثیيًؿلی
زض هَاز ( ) 85 ٍ 84لبًَى ثطًبهِ پٌبن تَؾؼِ وكاَض تهاَیت ٍ اثاالؽ گطزیاس .هأهَضیات انالی ایاي
نٌسٍقب حفظ انل ؾطهبیِ ٍ ػسالت ثیي ًؿلی اظ زضآهسّبی ًفتی اؾتب ثِ طاَضی واِ ؾاطهبیِ ایاي
نٌسٍق ثب ٍاضیع حسالل  20زضنس اظ هٌبثغ حبنل اظ نبزضات ًفت ٍ گبظ ٍ فطآٍضزُّبی ًفتی تاأهیي
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سشهایِای
(عوشاًی)

بَدجِ جاسی
(ّضیٌِای)
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هی قَز .ؾپؽ ایي ؾطهبیِ ثطای اضائِ تؿْیالت ثِ ثرف ّبی ذهَنیب تؼبًٍی ٍ ػوَهی ییطزٍلتی ثب
ّسف تَلیس ٍ تَؾؼِ ؾطهبیِ گصاضی زض زاذل ٍ ذبضج وكاَض ٍ ثاب زض ًظاط گاطفتي اٍ ابع ضلابثتی ٍ
ثبظزّی هٌبؾت التهبزی اؾتفبزُ هیقَز .ثب ایي حبل زض ؾبل 1393ب ثِ زلیل وبّف قاسیس زضآهاسّبی
اضظی زٍلت ٍ وؿطی ثَزجِ زٍلتب ؾْن نٌسٍق تَؾؼِ هلی ّوبى  20زضنس زض ًظطگطفتِ قسُ اؾت.
ثطضؾی آهبضّبی ضؾوی التهبز ایطاى ًكبى هایزّاس واِ زضآهاسّبی حبنال اظ نابزضات ًفاتب
ػوسُتطیي زضآهس زٍلت طی ازٍاض هرتلف ثَزُب ثِ گًَِای وِ ثِ طَض هتَؾطب حسالل  50زضناس اظ
زضآهسّبی زٍلت اظ ططیك ًفت تبهیي قسُ اؾت.
ػلیضین تعضیك گؿتطزُ زضآهسّبی ًفتی ثِ ثَزجِ وكَض طی ازٍاض هرتلفب زٍلتّبی هرتلف
زض ایببز ظیطؾبذتّبی هَضز ًیبظ تَؾؼِ التهبزی وكَض هَفمیات چٌاساًی ًساقاتِ اؾات .ثاِ ػٌاَاى
ًوًَِب ثطضؾی ٍ ؼیت ویفیت ظیطؾبذتّبی وكاَضهبى زض جاسٍل  1حىبیات اظ آى زاضز واِ طای
ؾبلّبی گصقتِ وكَضهبى زض ظهیٌِ اضتمبی ٍ ؼیت ظیطؾبذتّب اػن اظ جبزُّبب ذطَ ضیلیب ثٌبزضب
حول ٍ ًمل َّایی ٍ ػط ِ ثطق چٌساى هَفك ًجَزُ اؾتّ .وچٌیي وكَضهبى ثِ لحب ؾطهبیِگاصاضی
زض ؾطهبیِ اًؿبًی ٍ اضتمبی ویفیت آهَظقی ًیع چٌساى هَفك ػول ًىطزُ ٍ ضتجاِ ًابظل  106زًیاب لاطاض
زاضز .ثطضؾی ٍ ؼیت ویفیت ًْبزّبی زٍلتی ٍ ذهَنای حىبیات اظ آى زاضز واِ ظیطؾابذتّابی
ًْبزی وكَض ًیع ثطای اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ زضآهسّبی ًفتی زض وكَضهبى هٌبؾت ًیؿت.
جذيل  .1يضعیت شاخصَای تًسعٍ سیزساختَا در ایزان ()2114

()7-1
رتثٍ
جُاوی

کیفیت کلی

کیفیت

سیزساختَا

جادٌَا

29.3

99..

2923

33

32

93

هأذص :هبوغ جْبًی التهبزب 2014

خطًط
ریلی

وُادَای

وُادَای

ديلتی

خصًصی

29.3

29..

39..

2993

2923

2993

3.

.33

33

..3

.3

.3.

کیفیت

حمل ي

تىادر

ومل
ًَایی

کیفیت
عزضٍ
تزق

کیفیت
آمًسشی
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 .3پیطینه تحمیك
زض ایي ثرف ثطذی اظ هْن تطیي هطبلؼبت هَجَز زض ازثیبت تحمیك هَضز ثطضؾی لطاض هایگیاطز.
الظم ثِ شوط اؾتب ّطچٌس هطبلؼبت گؿتطزُای زض هاَضز ؾیبؾاتّابی هابلی ٍ ضٍـّابی ترهایم
زضآهسّبی حبنل اظ هٌبثغ طجیؼی زض ازیجبت هَ اَع یبفات هایقاَزب اهاب زض ایاي ثرافب ثطذای اظ
هطبلؼبتی وِ اظ ضٍـّبی ؾیؿتوی واالى ٍ ثاِ ٍیاػُ ضٍـّابی هرتلاف تؼابزل ػواَهی واِ اثاطات
تَظیؼی ثیي ثركی زضآهسّبی ًفتی ضا ًیع زض ًظط هیگیطزب هَضز ثطضؾی لطاض هیگیطز.
 .1-3مطالعات خارجی
ٍىزض پالي ٍ ًٍجلع )2009( 1زض هطبلؼِای تحت ػٌَاى «ؾیبؾت ّبی ثْیٌِ ثاطای التهابزّبی زض
حبل تَؾؼِ ؾطقبض اظ هٌبثغ طجیؼی» ًكبى هی زٌّس ؾیبؾت هجتٌی ثط فط یِ زضآهسی زائوی وِ طای آى
زضآهسّبی حبنل اظ هٌبثغ طجیؼی زض نٌسٍق ثطٍت هلی پؽاًساظ قسُ ٍ زضآهس حبنل اظ ثْطُ ًبقی
اظ ؾطهبیِگصاضی نٌسٍق ثِ ههطف هیضؾسب زض هَضز وكَضّبی زض حبل تَؾاؼِ ثاب ووجاَز ؾاطهبیِ
ثْیٌِ ًیؿت .ثِ ثیبى زیگط وكاَضّبی زض حابل تَؾاؼِ ثاب ووجاَز ؾاطهبیِای واِ زض آىّاب ًاطخ ثْاطُ
ثعضيتط اظ ًطخ تطجیح ظهبًی اؾاتب اؾاتفبزُ اظ ؾیبؾات هجتٌای ثاط فط ایِ زضآهاس زائوایب ؾیبؾات
ثْیٌِای هحؿَة ًوی قَز .وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ًیبظ قسیسی ثاِ ههاطف ٍ وابّف فماط زاضًاس.
وكَضّبی هصوَض هی تَاًٌس ؾطهبیِ ػوَهی ٍ ذهَنی ذَز ضا ثطای قتبة ثركیسى ثِ تَؾؼِ ثِ وبض
نٌسٍق ثطٍت هلی ثْیٌِ اؾت.
چطیف ٍ حؿٌف ( )2012زض هطبلؼِای ثب ػٌَاى «هؼوبی وكَضّبی نبزضوٌٌسُ ًفت :چاِ هیاعاى
پؽ اًساظ ٍ چِ هیعاى ؾطهبیِگصاضی اًببم قَز» ثاب اؾاتفبزُ اظ زازُّابی زّاِ  2000هایالزی چٌاسیي
وكَض ًفتذیع ٍ ثب وبلیجطُ وطزى ثطًبهِ ههطف ثْیٌِ ثیيزٍضُای تحت ًباطویٌبًی ثطًبهِضیع اجتوبػیب

1. Frederick van der Ploeg and Anthony J. Venables
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ؾیبؾت هبلی گطٍُ وكَضّبی ًفت ذیع ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازُ ٍ ثِ ایي ًتیبِ هیضؾاٌس واِ ثراف
لبثل تببضت ًمكی ولیسی زض پَیبییّبی ؾطهبیِگصاضی ٍ پؽاًساظ ایفب هیوٌسًٌ .بیج ایاي تحمیاك ضا
هیتَاى زض ؾِ ثرف زؾتِثٌسی ًوَز:
 -1ثْطٍُضی ؾطهبیِگصاضی زض ثرف لبثل هجبزلِب ثِ طاَض هؼٌایزاضی ثاط ًاطخ ؾاطهبیِگاصاضی ثْیٌاِ
زاذل تأثیط هی گصاضز .زض وكَضّبی ثب ووجَز ؾطهبیِ ٍ ثب ًَؾبًبت ثبالی زضآهسّبی ًفتیب چٌبًچِ
ثْطٍُضی ثرف لبثل هجبزلِ پبییي ثبقسب ؾطهبیِگصاضی زاذلی ًویتَاًس هحطن افعایف ضفبُ ثبقس.
لصا زض ایي حبلت ایببز یه نٌسٍق ثطٍت هلی ثِ هًبثِ ؾپط قابهل زاضایایّابی هطوائي ٍ ًماسی
ثطای وبّف اثطات هٌفی تىبًِّبی زضآهس ًفتی طٍضی اؾت.
 -2چٌبًچِ ثْاطٍُضی زاذلای ثابال ثبقاسب پاؽ اًاساظ ووتاط زض ناٌسٍق ثاطٍت هلای ثاِ هًبثاِ ؾاپط ٍ
ؾطهبیِگصاضی ثیكتط زض زاذل وكَض ثْیٌِ ذَاّس ثَز.
 -3ؾیبؾت ههطف زضآهسّبی ًفتی هیثبیؿت هحبفظاِوبضاًاِ ثبقاس ثاِ گًَاِای واِ هیال ًْابیی ثاِ
ههطف ثْیٌِ ثِ ٌّگبم تىبًِّبی زائوی هیثبیؿت ظیط یه ثبقس ٍ زض هَالغ هَاجاِ ثاب تىبًاِّابی
ظٍزگصضب ووی ووتط اظ حبلت تىبًِّبی زائوی هیثبیؿت ثبقس.
ثطي ٍ ّوىبضاى ( )2012زض هطبلؼِ ای تحت ػٌاَاى «ؾاطهبیِگاصاضی زٍلتای زض وكاَضّبی زض
حبل تَؾؼِ ثب هٌبثغ طجیؼی فطاٍاى» ثب اؾتفبزُ اظ یه هسل تؼبزل ػوَهی پَیابی تهابزفی ( )DSGEثاِ
ثطضؾی اثطات التهبز والًی ؾطهبیِگصاضی زضآهسّبی حبنل اظ هٌبثغ طجیؼی تَؾط زٍلت زض وكاَض
هسیطیت ًَؾبًبت لیوتی ًفت زض اٍلَیت ایي وكَض اؾت ٍ ًیع هٌطمِ  1CEMACواِ تَلیاس ًفات زض
آى زض حبل وبّف ثَزُ ٍ لصا افك زضآهسی آًْب وَتبُ ثَزُ ٍ حفبوت اظ زضآهسّبی ًفتی زض آىّب اظ
اٍلَیت ثیكتطی ثطذَضزاض اؾتب پطزاذتِاًس .زض ایي تحمیك هحسٍزیتّبی وطفیت جاصة ٍ وابضایی
ؾطهبیِگصاضی زاذلی زض هسل ٍاضز قسُ اؾت .یبفتِّبی تحمیك حبوی اظ آى اؾت وِ ؾٌبضیَی هجتٌی
1. Central African Economic and Monetary Community
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ثط ؾطهبیِگصاضی زٍلتی ثِ ّوطاُ پؽ اًساظ زض نٌسٍق ثطٍت هلیب ؾٌبضیَی هٌبؾتتطی زض همبیؿِ ثاب
ؾٌبضیَّبی پؽ اًساظ ولیِ زضآهسّبی ًفتی زض نٌسٍق ٍ ًیع ؾطهبیِگصاضی ولیاِ زضآهاسّب زض زاذال
وكااَض اؾااتّ .وچٌاایي زض ایااي تحمیااكب ؾااطح ثْیٌااِ پااؽاًااساظ زضآهااسّبی ًفتاای زض نااٌسٍق ٍ
ؾطهبیِگصاضی زٍلتی ًیع هحبؾجِ قسُ اؾت.
هلیٌب ٍ ّوىبضاى)2014( 1ب زض هطبلؼِای ثب ػٌَاى «پبیساضی ثسّیب ؾطهبیِگصاضی ػوَهی ٍ هٌابثغ
طجیؼی زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ :هسل  »DIGNARثاب ثاِوابضگیطی یاه هاسل زایگٌابض (ثاسّیب
ؾطهبیِ گصاضیب ضقاس ٍ هٌابثغ طجیؼای) ثاِ تبعیاِ ٍ تحلیال پبیاساضی ثاسّی ٍ اثاطات التهابز والًای
ططحّبی ؾطهبیِ گصاضی ػوَهی (ؾٌبضیَّبی هرتلف ؾطهبیِگصاضی) زض وكَضّبی زض حابل تَؾاؼِ
زاضای هٌبثغ فطاٍاى طجیؼی پطزاذتِ اؾت .هسل تحمیك یه هسل تؼبزل ػوَهی تهبزفی پَیاب ()DSGE
ثب التهبز وَچه ثبظ اؾت وِ قبهل زٍ ذبًَاض اظ جولِ ذبًَاض فمیط ثسٍى زؾتطؾی ثِ ثبظاضّبی هابلی
زض وٌبض زٍ ثرف لبثل تببضت ٍ ییطلبثل تببضت زض وٌبض ثرف هٌابثغ طجیؼای اؾات .ؾاطهبیِ ثراف
زٍلتی تىٌَلَغی ّبی تَلیسی ٍاضز هاسل ًواَزُ ٍ ؾاطهبیِگاصاضی ثراف زٍلتای ًیاع ثاب هحاسٍزیت
ًبوبضاییّب ٍ وطفیت جصة ضٍثِضٍ اؾت .هسل ّوچٌیي قبهل یه نٌسٍق هٌبثغ طجیؼی اؾت واِ ثاِ
هًبثِ یه ؾپط هبلی ػول هیوٌس.
 .0-3مطالعات داخلی

تهبزفی ًیَویٌعی ثطای التهبز ایطاى ثِ ػٌَاى یه وكَض نبزضوٌٌسُ ًفت» ؾؼی ثط آى زاقتِاًس تب ثاب
تَجِ ثِ ٍیػگی ٍاثؿتگی التهبز ایطاى ثِ نبزضات ًفتب هسل  DSGEهجتٌی ثط آهَظُّابی ًیاَویٌعی
ثطای التهبز ایطاى اضائِ زٌّس .زض ایي تحمیك چْبض تىبًِ :ثْطٍُضیب زضآهسّبی ًفتیب ًطخ ضقس حبان
پَل ٍ هربضج زٍلت ثِ ػٌَاى هٌجغ ًَؾبًبت ازٍاض تببضی زض التهبز ایطاى زض ًظط گطفتاِ قاسُ اؾات.
ّوبًٌس زًیبی ٍالغب ًتبیج هسل اضائِ قسُ ًیع حىبیت اظ ًَؾبى ثیكتط ؾطهبیِگصاضی ذهَنی ًؿجت ثِ
1. Giovanni Melina and et al.
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تَل یس ییطًفتی ٍ ًَؾبى ووتط تَلیاس ییطًفتای زض همبیؿاِ ثاب ههاطف ذهَنای زاضزّ .وچٌایي تَاثاغ
ػىؽ الؼول آًی هتغیطّبی تَلیس ییطًفتی ٍ تَضم زض ثطاثط تىبًِّب ًكبى هیزّس وِ هطبثك ثب اًتظبضات
تئَضیىیب تَلیس ییطًفتی زض ثطاثط تىبًاِّابی ثْاطٍُضیب زضآهاسّبی ًفتایب ًاطخ ضقاس حبان پاَل ٍ
هربضج زٍلت افعایف هییبثس ّطچٌس وِ پؽ اظ گصقت چٌاس زٍضُب اثاط ثاطٍىضاًای هرابضج زٍلتای
ؾجت وبّف تَلیس ییطًفتی هیقَزّ .وچٌیي تَضم زض ثطاثط توبم تىبًِّاب ثاِ ییاط اظ تىبًاِ ثْاطٍُضی
افعایف یبفتِ ٍ اظ همساض ثبثجبت ذَز زٍض هیقَز.
ثْجَزی ٍ ّوىبضاى ( )1391زض هطبلؼِای تحت ػٌَاى «ناٌسٍق تَؾاؼِ هلای یاب تَظیاغ هؿاتمین
زضآهسّبی ًفتی (ثطضؾی همبیؿِای» ثب اؾتفبزُ اظ یه الگَی تؼبزل ػوَهی هحبؾجِپاصیط زٍ ضٍیىاطز
«نٌسٍق تَؾؼِ هلی» ٍ «تَظیغ هؿاتمین زضآهاسّبی ًفتای» ضا هاَضز تبعیاِ ٍ تحلیال ٍ همبیؿاِ لاطاض
زازُ اًسً .تبیج حبنل اظ حل پَیبی هسل ًكبى هایزّاس ضٍیىاطز ناٌسٍق تَؾاؼِ هلای زض ثلٌسهاست
وبضوطز هٌبؾت تطی ًؿجت ثِ تَظیغ هؿتمین زاضز ثب ایي تَ یح وِ ضٍیىطز تَظیغ هؿتمین ثطای تاأهیي
ّسف وبّف ٍاثؿتگی ثَزجِ زٍلت ثِ ًفتب وبضوطز ثْتطی ًؿجت ثِ نٌسٍق تَؾؼِ هلای زاضز .اهاب
ظهبًی وِ ّط زٍ ضٍیىطز ثِ نَضت هىول ٍ تَأهبى زض ًظط گطفتِ هیقَزب ّوِ اجعای تَلیس ًبذبلم
زاذلی ثِ جع هربضج زٍلت ثْجَز یبفتاِ ٍ زض وال تَلیاس ًبذابلم زاذلای زض همبیؿاِ ثاب ّاط یاه اظ
ضٍیىطزّبی هَضز ثطضؾیب افعایف هی یبثس .اظ ایاي ضٍب ضٍیىاطز تَظیاغ هؿاتمین هكاوَل هبلیابت واِ
هىول (ٍ ًِ جبیگعیي) نٌسٍق تَؾؼِ هلی اؾتب ضٍیىطز هَضز تأییس ایي تحمیك پیكٌْبز قسُ اؾت.
ًفت زض ایطاى» ثب اؾتفبزُ اظ یه هسل تؼابزل ػواَهی پَیابی ثبظگكاتی 1ثاب ؾابذتبض ًئَوالؾایىی ثاِ
ثطضؾی ضاثطِ هجبزلِ ثیي ههطفب ؾطهبیِگصاضی ٍ پؽاًساظ زضآهسّبی ًفتی ایطاى پطزاذتِاًس .زض ایاي
تحمیك زٍ ؾٌبضیَی ؾطهبیِ گصاضی زضآهسّبی ًفتی زض التهابز زاذال ٍ ؾاطهبیِگاصاضی زضآهاسّبی
ًفتی زض زاضاییّبی ذبضجی (پؽاًساظ زض نٌسٍق ثطٍت هلی ( ))SWFقاجیِؾابظی ٍ هاَضز همبیؿاِ
1. Recursive Dynamic Computable General Equilibrium
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لطاض گطفتِ قسُ ٍ اػتجبضؾٌبی یبفتِّبی هسل ًیع ثاطای زازُّابی ؾابل  2010 -2001آظهاَى ٍ هاَضز
تأییس ٍالغ قسُ اؾت .یبفتِ ّبی تحمیك حبوی اظ آى اؾت وِ پؽاًساظ زضآهسّبی ًفتای چاِ زض یاه
نٌسٍق ًفتی ٍ چِ ؾطهبیِگصاضی فیعیىی زض ثرفّبی زاذلی هٌبط ثِ ضقس التهبزی ثبالتطی ًؿجت
ثِ ؾٌبضیَ پبیِ (ههطف زضآهسّبی ًفتی تَؾط زٍلت) هی قَزّ .ط چٌس وِ ثاط اؾابؼ ثطآیٌاس GDPب
ؾطهبیِ گصاضی فیعیىی زض زٍضُ ظهبًی وَتبُهست ٍ هیبىهست اضجحیت ثیكاتطی ًؿاجت ثاِ ناٌسٍق
ًفتی زاضز .ؾٌبضیَ نٌسٍق ًفتی زض ثلٌسهست وِ زض انطالح ثِ زٍضُ پاؽ اظ ًفات( 1زض ایاي تحمیاك
پؽ اظ ؾبل  )2037اطالق هیقَزب هٌفؼت ثیكتطی ایببز هیوٌس ٍ اثطگصاضی ثیكاتطی ثاط ضٍی ضقاس
التهبزی زاضز.
ذیبثبًی ٍ ّوىبضاى ()1393ب زض هطبلؼِای ثب ػٌَاى «جبیگبُ ؾیبؾت ّابی پاَلی ٍ هابلی ایاطاى ثاب
تأویس ثط ثرف ًفت ثب اؾتفبزُ اظ هسلّبی  »DSGEثِ ثطضؾی تأثیط تىبًِّبی لیوت ًفت ٍ تَلیس ًفت
ذبم ثط هتغیطّبی پَلی ٍ هبلی ٍ والى التهبزی زض چبضچَة یه التهبز ًیَویٌعی ثطای التهبز ایطاى
پطزاذتِ اؾتً .تبیج حبنل اظ قاجیِؾابظی ٍ تحلیال تَاثاغ ػىاؽالؼوال آًای هاسل ًكابى هایزّاسب
تىبًِ ّبی لیوت ًفت ٍ تَلیس ًفت ذبم ثط ؾطهبیِگصاضیب تَلیس هلیب ّعیٌِ ًْبیی تَلیس ٍ تاَضم تاأثیط
هًجت ٍ هؼٌبزاض زاضزّ .وچٌیي ًتبیج ًكبى هیزّسب تىبًِّبی یبز قسُ تأثیط هًجت ٍ هؼٌبزاض ثاط هرابضج
زٍلتب زضآهسّبی هبلیبتی ٍ اجعای پبیِ پَلی زاضًسّ .وچٌیي ؾیبؾت ّبی هابلی ٍ پاَلی زض ایاطاى ثاط
پبیِ زضآهسّبی ًفتی قىل هی گیطز وِ ثِ زلیل ٍاثؿتگی ثبالی ثَزجاِ زٍلات ثاِ اضظّابی حبنال اظ
ثَزجِضیعی هبلیبتی زٍلت ٍ وبّف زؾتطؾی زٍلت ثِ حؿبة شذیطُ اضظی تأویس زاضز.

1. Post Oil Era
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 .4تصزیح مذل تعادل عمومی تصادفی پویا تزای التصاد ایزان
التهبز هَضز ثطضؾی زض هسل ایي تحمیاك قابهل ذبًَاضّاب ثاب افاك ثطًبهاِضیاعی ًبهحاسٍزب ثٌگابُ
تَلیسوٌٌسُ وبالی ثرف ذهَنیب زٍلت ا همبم پَلی ٍ ثرف ًفت ٍ نٌسٍق تَؾؼِ هلی هیثبقاس.
چبضچَة انلی هسل  DSGEایي تحمیك ثب الْبم اظ ثطذی هطبلؼبت اظ جولِ زًٍىبى)2002( 1ب آیطلٌس
()2002ب ضافؼی ٍ ّوىبضاى ()1393ب هتَؾلی ٍ ّوىبضاى ( )1389ؾبذتِ قسُ اؾت .ثبایيحابلب ثاطای
ایببز اًطجبق ثیكتط هسل ثب ٍالؼیبت التهبز ایطاىب هَاضز ظیط ثِ هسلؾبظی ایي تحمیك ا بفِ قسُ اؾت:
 ثِ زلیل گؿتطزُ ثَزى ثرف زٍلت زض التهبز ایطاىب پَیبیی تَلیس ثرف زٍلتای جساگبًاِ اظ ثرافذهَنی ٍاضز هسل قسُ اؾت.
 ث رف نٌسٍق تَؾؼِ هلی ٍاضز هسل قسُ اؾت وِ زض ّط زٍضُ ثركی اظ زضآهسّبی ًفتای ٍاضز آىقسُ ٍ ثركی اظ هٌبثغ ایي نٌسٍق ثِ ثرف ذهَنی تؿْیالت زازُ هیقَز.
 ًبوبضایی ؾطهبیِگصاضیّبی زٍلت هسلؾبظی قسُ اؾت. ثطای اًطجبق ثیكتط ثب ٍالؼیتب تغییطاتی زض پَیبیی زضآهس زٍلت ًؿجت ثِ ؾبیط هطبلؼبت اػوبل قسُ اؾت. .1-4خانوارها
زض ایي تحمیك ذبًَاضّب ثب افك ثطًبهاِ ضیاعی ًبهحاسٍز ٍجاَز زاضًاس واِ اظ ههاطف وابال ٍ ًگْاساضی
هبًسُّبی حمیمی پَل هطلَثیت وؿت هیوٌٌس ٍ ثب وبض واطزى هطلَثیات اظ زؾات هایزٌّاس .هطابثك هاسل
)

()1
ثِ گًَِای وِ

ػولگط اًتظبضاتب

ههطف ذهَنی ٍالؼیب

اقتغبل ًیطٍی وبض ٍ ػبهل تٌعیل ظهبى هیثبقس (

(

∑

هبًسُ حمیمی پَلب ؾطح

) .فطم تجؼی ثِ وبض گطفتِ قاسُ ثاطای

تبثغ هطلَثیت زض ایي تحمیك ثِ نَضت ظیط اؾت:

1. Duncan
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)

()2

(

ّوچٌیي ثب پیطٍی اظ آیطلٌس ()2002ب هجٌی ثط ایي فطو وِ

∑

(

)

اؾتب لیس ثَزجاِ ٍالؼای

وِ ذبًَاض ًوًَِ زض ّط زٍضُ ثب آى هَاجِ اؾتب ثِ نَضت ظیط اؾت:
()3
وِ زض آى

ؾطهبیِ ًبذبلم ثراف ذهَنایب

ؾطهبیِ ثرف ذهَنیب

زؾاتوعز ٍالؼایب

ًاطخ ثابظزُ حمیمای

ؾَز تَظیغ قسُ حمیمی ثٌگبُ ثطای ذبًَاض اؾتّ .چٌیي ًیطٍی وابض وال

( ) ثطاثط هبوَع ًیطٍی وبض قبیل زض ثرف ذهَنی ( ) ٍ ًیطٍی وابض قابیل زض ثراف زٍلتای
( ) اؾت:
()4
فطو ثط آى اؾت وِ ذبًَاضّب هبله هَجَزی ؾطهبیِ (

) ّؿتٌس واِ ثاِ ثٌگابُ ًوًَاِ زض ّاط

زٍضُ اجبضُ زازُ هیقَز .ثِ هٌظَض تجییي زلیكتط هؼبزلاِ حطوات فطآیٌاس اًجبقات ؾاطهبیِ هایثبیؿات
ذبططًكبى وطز وِب ثط اؾبؼ هسل تَلیس ثلٌسهست نبلحی انفْبًیب هحاس ٍ پؿاطاى ( )2009ثاطای
التهبز ایطاى ا ثِ ػٌَاى یه وكَض نبزضوٌٌسُ ًفت ا هؿألِ هْن زض یه وكَض نبزضوٌٌسُ ًفت ایاي
اؾت وِ زض نَضتی وِ ثركی اظ زضآهسّبی ًفتی ؾطهبیِ گصاضی قَزب زضآهس ًفت زض ضاثطِ اًجبقت
ؾطهبیِ ًمف هؤثطی ذَاّس زاقت .لصا ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ّناوٌَى ثركی اظ زضآهسّبی ًفتی وكَض وِ
زض نٌسٍق تَؾؼِ هلی پؽاًساظ هیقَزب ثب ضػبیت اٍلَیات ثاِ طاطحّابی تاَجیْی ؾاطهبیِگاصاضی
ؾطهبیِ ثرف ذهَنی ضا ثِ نَضت ظیط اضائِ زاز:
()5

)

(

()6
وِ

ؾطهبیِگصاضی افعٍزُ قسُای وِ ثركی اظ آى تَؾط ذَز ثٌگبُ ثراف ذهَنای ( ) ٍ

ثركی اظ آى تَؾط ترهیم اًببم قسُ اظ ؾَی نٌسٍق تَؾؼِ هلی ( ) فطاّن قسُ اؾت.

زض ٍالغ
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آى ثركاای اظ زضآهااسّبی ًفتاای اؾاات وااِ زض ّااط زٍضُ ثااِ ثرااف ذهَناای جْاات افااعایف اًجبقاات
ؾطهبیِ هَضز ًیبظ ذَز ترهیم زازُ هیقَز.
ذبًَاضّب زًجبلِ

+

,

-

ًیع ًطخ اؾتْالن ؾطهبیِ ذهَنی اؾت.

* ضا ثطای حساوًط تابثغ هطلَثیات ثایيزٍضُای ( )2ثاِ قاط

جطیبى ثَزجِ ( ٍ )3ضاثطِ ( )6( ٍ )5اًتربة هیوٌٌس.
 .0-4تنگاهها
ضا ثب فطو ثابظزُ ثبثات ًؿاجت

ذبًَاضّب نبحت ثٌگبُّبیی ّؿتٌس وِ تَلیس ثرف ذهَنی
ثِ همیبؼب هطبثك ثب فٌبٍضی ظیط تَلیس هیوٌٌس:
)

()7
-

(

)

(

)

(

,

ثط اؾبؼ فطآیٌس فَقب ثٌگبُّب ًیطٍی وبض

ٍ ؾطهبیِ ؾطاًِ ذهَنی

فطو ثط آى اؾت وِ ؾطهبیِ ؾطاًِ ثرف زٍلتی (
ووه هیوٌس1ب اهب اظ آًبب وِ ؾطهبیِ ؾطاًِ زٍلتی

ضا اؾترسام هیوٌٌس.

) ًیع ثِ تمَیت تَلیس ثٌگبُّبی ثرف ذهَنی
ثاطای ثٌگابُّابی ذهَنای حبلات ثاطٍىظا

زاضزب اظ ایي ضٍ ایي ثٌگبُّب ًمكی زض تؼییي آى ًرَاٌّس زاقت.
زض فضبی ثبظاضّبی ضلبثتیب ثٌگبُّب تبثغ ؾَز ذَز ضا همیس ثِ تبثغ تَلیس ( )7حساوًط هیوٌٌس:
()8
s.t:

ضفتبض حساوًطؾبظی ؾَز اظ جبًت ثٌگبُ ّب زاللت ثط ایي زاضز وِ ّعیٌِ اؾتفبزُ اظ ّط ػبهل تَلیس
ثطاثط ثب اضظـ تَلیس ًْبیی آى ػبهل تَلیس ثبقس:
()10

) (

 .1اًتظبض ثط آى اؾتب چٌبًچِ زٍلت ثِ تمَیت ٍ ایببز ظیطؾبذتّبی التهبز ؾطهبیِگاصاضی هجابزضت ٍضظزب تَلیاس ثراف
ذهَنی ًیع اظ پسیسُ اظزحبم زضًٍی ( )Crowding inایببز قسُ هٌتفغ هیگطزز.
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)

(

)

(
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) (

()11
ّوچٌیي

اظ یه فطآیٌس اتَضگطؾیَ هطتجِ اٍل تجؼیت هیوٌس:
)

()12

)̅ (

(

)

)

(
)

(

(

 .3-4دولت
ثرف زٍلت اظ جولِ ثرفّبی هْن التهبز ایطاى هحؿَة هیقَز وِ زض ایي تحمیك ایي ثرف
ثِ ػٌَاى یه ثركی اظ هسل وِ ثِ تَلیس وبالی ػوَهی زض التهبز های پاطزاظزب زض ًظاط گطفتاِ قاسُ
اؾت .فطو هیقَز وِ زٍلت ًیطٍی وبض
ذَز ضا ثطای تَلیس وبالی ػوَهی
وبالی ػوَهی

ضا اظ ذبًَاضّب اجبضُ هیوٌس ٍ ؾْوی اظ ؾطهبیِگصاضی

ثِ وبض هیگیطز.

ثِ فطم تجؼی ظیط زض هسل ٍاضز هیقَز:
)

()13
-

وِ زض آىب
وبالی ػوَهی ٍ

ٍ

(

)

(

,

ثِ تطتیت ًیطٍی وبض ٍ ؾطهبیِ ثِ وبض گطفتِ قسُ ثِ ٍؾیلِ زٍلت ثطای تَلیس

پیكطفت فٌی تَلیس ول اؾت وِ ثطای ؾَْلت آى ضا ثِ یه اؾتبًساضز هایوٌاین.

ایي تبثغ تَلیس ًیع ّوبًٌس تَلیس ثرف ثٌگبُّبب زاضای ثبظزُ ثبثت ًؿجت ثِ همیبؼ اؾتّ .وچٌیي فطو
زض ایي تحمیك فطو هیقَز وِ ؾطهبیِگصاضی زٍلت زض ایطاى ّوبًٌس ایلت وكَضّبی نابحت
هٌبثغ طجیؼی ثب هحسٍزیتّب ٍ ًبوبضایی ّبیی اظ جولِ ػسم ًظبضت وبفی ثط اٍلَیاتثٌاسی پاطٍغُّابی
ؾطهبیِگصاضیب اًتربة پطٍغُّبی ؾطهبیِگصاضی ثط اؾبؼ هالنّب ٍ گطایفّبی ؾیبؾیب تاأذیط زض
اًببم پطٍغُ ّبی ؾطهبیِ گصاضی ٍ هَاضز زیگطی اظ ایي زؾت هَاجِ اؾت وِ ایي ًبوبضاییّب هَجات
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افعایف ّعیٌِ ؾطهبیِگصاضی ثرف زٍلتی هیقَز1.ثطای ًكبى زازى ایي ًبوبضاییّبی ؾطهبیِگاصاضی
ثرف زٍلتی هیتَاى فطآی ٌس اًجبقت ؾطهبیِ ثرف زٍلت ضا ثِ نَضت ظیط ًكبى زاز:
)

()14
وِ

هَجَزی ؾطهبیِ زٍلتیب -

,

(

ؾطهبیِگصاضی

ًطخ اؾتْالن ؾطهبیِ زٍلتی ٍ

هؤثط زٍلتی اؾت.
زض ٍالغ هیتَاى گفتب ًبوبضاییّبی هصوَض زض ؾطهبیِگصاضی زٍلت زض التهبز هَجت هیقَز
وِ تٌْب ثركی اظ ایي ؾطهبیِگصاضی ّب هٌبط ثِ اًجبقت ؾطهبیِ زض التهبز قَز ٍ ثرف زیگط آى هٌبط
ثِ فطآیٌس اًجبقت ؾطهبیِ ًویگطزز .آى ثرف اظ ؾاطهبیِ گاصاضی واِ ثاِ فطآیٌاس اًجبقات ؾاطهبیِ زض
التهبز هٌبط هیقَز زض انطالح "ؾطهبیِگصاضی هؤثط" گفتِ هیقاَز .ؾاطهبیِگاصاضی هاؤثط ًیاع ثاط
اؾبؼ هطبلؼِ ٍاىزض پالي ( )2011ثِ نَضت ظیط تؼطیف هیقَز:
()15

)

(

ضاثطِ ( )15ثیبًگط آى اؾت وِ زض ّط زٍضُب تٌْب ثركی اظ ول ؾاطهبیِگاصاضی اًبابم قاسُ تَؾاط
زٍلت زض التهبز هؤثط ٍالغ هیقَز .طیت زض ضاثطِ فَق ثِ طیت ًبوبضایی ؾطهبیِگاصاضی هَؾاَم
اؾت وِ همساض آى زض هسل ثط اؾبؼ ًحَُ وبضوطز فؼبلیتّبی زٍلت زض التهبز وبلیجطُ هیقَز.

2

ّوبًٌس هسل هتَؾلی ٍ ّوىبضاى ( )1389فطو ثط ایي اؾت وِ زٍلت -همابم پاَلیب وابضگعاضی

 .1زض ثیي هطبلؼبت زاذلی اًببم قسُب وویببًی ٍ تَولیبى ( )1391ایي ًبوبضایی زض ؾاطهبیِگاصاضی ضا ثاِ ناَضت فبنالِ
ظهبًی ثیي ظهبى تهَیت پطٍغُّبی ؾطهبیِگصاضی زٍلت تب ظهبى اتوبم پطٍغُّب ًكبى زازُاًس.
ً .2حَُ اؾترطاج ضاثطِ فَق زض ویوِ هَجَز اؾت.
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نبحت هٌبثغ طجیؼیب فطو چٌساى زٍض اظ شٌّی ًیؿت 1.ثٌبثطایي زضآهس زٍلت ػالٍُ ثط زضآهس حبنل
اظ فطٍـ ٍ نبزضات ًفت ٍ اذص هبلیبت اظ هحل ذلك پَل ًیع تأهیي هبلی هیقَز.
)

()16
زض ضاثطِ ()16ب

ب

(

ٍ

(

)

ثِ تطتیت ؾْن نٌسٍق تَؾؼِ هلیب قطوت هلی ًفت ایاطاى

ٍ هٌبطك ًفتذیع ٍ هحطٍم اظ زضآهسّبی ًفتی اؾت وِ ّط ؾبلِ زض لبًَى ثَزجِ وكَض تؼییي هیقَز.
لصا ؾْن زٍلت اظ زضآهسّبی ًفتی پؽ اظ وؿط ؾْنّبی هصوَض اظ وال زضآهاسّبی ًفتای ثاِ زؾات
ول زضآهسّبی هبلیبتی زٍلت ٍ )

هیآیس.

( زضآهسی اؾت وِ زٍلت اظ هحل ذلاك

پَل ثِ زؾت هیآٍضز.
ثب ایي تفبؾیط هیتَاى لیس ثَزجِ زٍلت ضا ثِ نَضت ظیط ًكبى زاز:
()17
وِ

ٍ

)

(

)

(

ثِ تطتیت هربضج ؾطهبیِای (ثَزجِ ؾطهبیِای) ٍ هربضج ههاطفی (ثَزجاِ جابضی)

زٍلت اؾت .طایت

ٍ

ثِ تطتیت ًكبىزٌّسُ ؾاْن هرابضج ؾاطهبیِای ٍ ههاطفی زٍلات اظ

زضآهسّبی زٍلت اؾت وِ ّوِ ؾبلِ زض لبًَى ثَزجِ زٍلت تؼییي هیقَز.
()18
()19
ثب تَجِ ثِ زضجِ پبییي اؾتمالل ثبًه هطوعی زض ایطاىب هیتَاى زٍلت ضا ثِ هًبثاِ همابم پاَلی زض
ّبًؿي ()1989ب فطو هیوٌاین همابم پاَلی ػط اِ حمیمای پاَل (  ) ⁄ضا زض ّاط زٍضُ ثاب ًاطخ
هسیطیت هیوٌس .زض ٍالغ هی تَاى ًطخ ضقس حبن تمسیٌگی زض التهبز وكاَضهبى ضا ثاِ ناَضت ظیاط
ًكبى زاز:
 .1هكیطی ٍ ّوىبضاى ( )1390زض هطبلؼِای زضجِ تؿلط ثرف ؾیبؾتّابی هابلی ثاط التهابز ایاطاى ضا  77زضناس ثاطآٍضز
وطزًس وِ ًكبى اظ اؾتمالل پبییي ثبًه هطوعی زاضز.
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⁄

()20

⁄
⁄

⁄

وِ ثط ایي اؾبؼب همبم پَلی لبػسُ ظیط ضا ثطای ًطخ ضقس اتربش هیوٌس:
)

()21

(

)̅ ( )

(
)

وِ زض آىب )

(

) (
(

ٍ ̅ ؾطح ثبثجبت ًطخ ضقس حبن ًمسیٌگی اؾت.

 .4-4تخص نفت
ثب تَجِ ثِ ٍیػگی ذبل التهبز وكَضّبی ًفتذیع ٍ ثاِ ٍیاػُ ایاطاى واِ ٍاثؿاتگی ظیابزی ثاِ
زضآهسّبی حبنل اظ نبزضات ًفت زاضًاسب ٍاضز واطزى ثراف ًفات ثاِ هاسل ثاطای زض ًظاط گاطفتي
تىبًِّبی هَجَز زض ایي ثرف طٍضی اؾت 1.زض ٍالغ ثب تَجِ ثِ ؾْن ثبالی ًفت زض التهبز ایاطاىب
ثطٍظ تىبًِ زضآهسّبی ًفتی هی تَاًس ثط ؾبذتبض التهبز ایطاى ٍ ثَزجِ زٍلت اثطگصاض ثبقس ٍ اظ ّوایي
ضٍب ثرف ًفت ثِ طَض هبعا ٍاضز الگَ قسُ ٍ تَلیس ًفت هبعا اظ تَلیس ؾبیط ثٌگبُّبی تَلیاس زض ًظاط
گطفتِ قسُ اؾت.
ضٍـ ّبی گًَبگًَی ثطای ٍاضز وطزى ثرف ًفت زض هسل ٍجَز زاضز .ثِ طَض ولای زؾاتِای اظ
هطبلؼبت ثرف ًفت ضا ّوبًٌس ثرف ثٌگبُ زضًظط گطفتِ ٍ اظ فاطو حساوًطؾابظی ؾاَز ثاطای تجیایي
ضٍاثط ایي ثرف اؾتفبزُ هیوٌٌس ٍ زؾتِای زیگط اظ هطبلؼبت اظ یه فطآیٌس ثطٍىظا ثطای هسلؾابظی
حساوًطوٌٌسُ ؾَز اؾتفبزُ ًكسُ اؾتب چطا وِ ثب تَجِ ثِ ایٌىاِ قاطوت هلای ًفات ایاطاى ثاِ ػٌاَاى
هتَلی تَلیس ٍ فطٍـ ًفت زض ایطاى ّوبًٌس اوًط قطوتّبی زٍلتی زیگط ثِ زًجبل حساوًطؾبظی ؾاَز
ًیؿت .زض ٍالغب ثِ زلیل ایٌىِ جطیبى تَلیس ًفت ثِ طَض ػوسُ ٍاثؿاتِ ثاِ شذابیط ًفتای وكاَض ثاَزُ ٍ
 .1هٌظَض اظ قَن ًفتیب جوغ ججطی توبم قَنّبی ثطٍىظای ٍاضز ثط ٍجَُ حبنل اظ نبزضات ًفت اؾت وِ هایتَاًاس
ًبقی اظ قَن لیوت ًفت ٍ یب قَن همساض فطٍـ ًفت اظ ططیك هاَاضزی اظ جولاِ اػوابل تحاطینّابی ثایيالوللای ػلیاِ
نبزضات ًفت وكَض ثبقس.
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چٌساى ثب افعایف ؾطهبیِ ٍ وبض ًوی تَاى تَلیس آى ضا تغییط زاز ٍ زض ثیكتط وكَضّبی ًفاتذیاع تَلیاس
ًفت ثط اؾبؼ حساوًطؾبظی ؾَز نَضت ًوایگیاطزب لاصا تَلیاس ًفات اظ ططیاك ثٌگابُّابی تَلیاسی
هسل ؾبظی ًكسُ ٍ زضآهسّبی حبنل اظ نبزضات ًفت ثِ نَضت یاه فطآیٌاس ذَزتَ ایحی هطتجاِ
اٍل () )AR(1هسلثٌسی قسُ اؾت.
)

()22

(

)

̅(

)

(
)

وِ زض ایي ضاثطِب
ًفتی ٍ )

(

̅ هؼطف ؾطح زضآهسّبی ًفتی زض ٍ ؼیت ثبثجبتب

)

(

(

ثیبًگط تىبًِّابی

اؾت.

 .5-4صنذوق توسعه ملی
فطو هی قَز وِ اًجبقت شذبیط نٌسٍق تَؾؼِ هلی (

) زض ّط زٍضُ اظ فطآیٌس ظیاط تجؼیات

هیوٌس:
()23
وِ زض آىب
اؾتب

هبًسُ شذبیط نٌسٍق تَؾؼِ هلی اظ زٍضُ لجل وِ ثِ زٍضُ فؼلی هٌتمال قاسُ

ؾْن نٌسٍق اظ زضآهسّبی ًفتیب

تؿْیالت اػطبیی نٌسٍق ثِ ثراف ذهَنایب

زضنسی اظ ذبلم ثسّی ثرف ذهَنی ثِ نٌسٍق اؾت وِ زض ّاط زٍضُ ثاِ ناٌسٍق ثبظپطزاذات
هیقَز ٍ

ًیع ؾَز حبنل اظ ؾپطزُ گصاضی آى ثرف اظ هٌبثغ نٌسٍق اؾت وِ ثِ ثرف ذهَنی

ثطای تفؿیط زلیكتط پَیبیی اًجبقت شذبیط نٌسٍق تَؾؼِ هلی ثبیؿتی گفت وِ هٌبثغ نٌسٍق تَؾؼِ
هلی ثِ طَض ػواسُ اظ زضآهاسّبی اضظی حبنال اظ فاطٍـ ًفات اؾاتب ثاِ گًَاِای واِ
زضآهسّبی ًفتی زض ّط زٍضُ ثِ نٌسٍق تَؾؼِ هلی ٍاضیع هیقَز .نٌسٍق زض ّط زٍضُ

زضناس اظ
هیعاى اظ هٌبثغ

نٌسٍق ضا ثِ ثرفّبی ذهَنیب تؼبًٍی ٍ ػوَهی ییطزٍلتی ا واِ هاب زض ایٌباب ثاطای ؾاَْلت آى ضا
ثرف ذهَنی هیًبهین اب اظ ططیك ثبًهّبی تببضی ػبهل تؿْیالت اػطب هیوٌس .چٌبًچِ فطو وٌین
زضنس اظ هٌبثغ نٌسٍق زض ّط زٍضُ ثِ ثرف ذهَنی تؿْیالت زازُ هیقَزب آًگبُ زاضین:
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()24
ّوچٌیي ذبلم ثسّی ثرف ذهَنی ثِ نٌسٍق ضا هیتَاى ثِ نَضت ظیط زض ًظط گطفت:
)

()25

(

ذبلم ثسّی ثرف ذهَنی ثِ نٌسٍق قبهل هبًسُ اًجبقت ذبلم ثسّی زٍضُ لجال (
وِ ثِ زٍضُ فؼلی هٌتمل هیقَزب ثِ ػالٍُ انل ٍ فطع تؿاْیالت زضیابفتی اظ ناٌسٍق (
هٌْبی ثبظپطزاذت تؿْیالت ثِ نٌسٍق زض ّاط زٍضُ (

) اؾات.

)

)
()

ؾاَز تؿاْیالت اػطابیی

نٌسٍق ثِ ثرف ذهَنی اؾتّ .وچٌیي فطو ثط آى اؾت وِ ثِ هبًسُ شذبیط نٌسٍق زض ّط زٍضُب
ؾَز

زضنس تؼلك هیگیطز:
()26

 .6-4ضزط تسویه تاسار
زض قطایط تؿَیِ ثبظاض ثبیؿتی ػط ِ ول ٍ تمب بی ول ثب یىسیگط ثطاثط ثبقٌس .ثطای ایي هٌظاَضب
تَلیس ول ثطاثط ثب تَلیس ثرف ییطًفتی ثِ ػالٍُ تَلیس ًفتی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
()27
وِ زض آى تَلیس ییطًفتی وكَض ثطاثط ثب هبوَع تَلیس ثرف ذهَنی ٍ ثرف ػوَهی وكَض اؾت:
()28
ؾطهبیِگصاضی ثرف ذهَنی (

) اؾت:

()29
لصا ثب ایي تفبؾیط هیتَاى قط تؿَیِ ثبظاض ضا ثِ نَضت ظیط اضائِ وطز:
()30
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 .5تزآورد و تجشیه و تحلیل مذل
تؼبزل التهبز ٌّگبهی وِ ذبًَاضّب ٍ ثٌگبُّب هؿاألِ ثْیٌاِیابثی ذاَز ضا حال واطزُظ زٍلات لیاس
ثَزجِ اـ ضا ثطآٍضزُ وٌس ٍ توبم ثبظاضّب تؿَیِ قًَسب لبثال ثطضؾای ذَاّاس ثاَز .ثاِ ػجابضت زیگاطب
تؼبزل اًتظبضات ػمالیی قبهل زًجبلِای اظ هتغیطّبی ثاطٍىظا اؾات واِ هبوَػاِ هؼابزالت حبنال اظ
ثْیٌِ یبثیب لیس ثَزجِ زٍلت ٍ قط تؿَیِ ثبظاضّب ضا ثِ نَضت یه وال تاأهیي هایوٌٌاس .هبوَػاِ
̃ ب ثِ نَضت ؾیؿاتن هؼابزالت

هصوَض زض ایي تحمیكب پؽ اظ هبًب وطزى هتغیطّب هطبثك ثب ضاثطِ
ییطذطی شیل ثب  29هتغیط ٍ  29هؼبزلِ هیثبقس:
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ػجبضتٌااااس اظ} :

پبضاهتطّاابی ػویااك 1هااسلب قاابهل

{ ضا ثااااط حؿاااات
ثبظًَیؿاای ًوااَز .ثااسیي

1. Deep Parameters
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تطتیت ثب همساضزّی 1پبضاهتطّبب همبزیط اٍلیِ ثطای ولیِ هتغیطّب زض ٍ ؼیت ثبثجبت هحبؾجِ هیقَز واِ
ایي اهطب اهىبى حل هسل ثِ نَضت ییطذطی زض هحیط ًطمافعاض  Dynareضا فطاّن هیوٌس.

2

 .1-5ممذاردهی (کالیثزاسیون) پارامتزهای مذل
زض ایي تحمیك اظ ضٍـ همساضزّی پبضاهتطّب ثطای تحلیل هسل اؾتفبزُ قسُ اؾتظ ثاسیي هؼٌاب واِ ؾاؼی
قسُ اؾات پبضاهتطّابی الگاَ ثاِ گًَاِ ای هماساضزّی قاًَس واِ ثابالتطیي تطابثك هیابى آهبضّابی ٍالؼای ٍ
قجیِؾبظیّبی نَضت گطفتِ تَؾط هسل حبنل قَز .ثطای همساضزّی پبضاهتطّبی ػویكب همبزیط ٍ اؼیت
ثبثجبت هتغیطّب ضا زض ؾیؿتن هؼبزالت ییطذطی هبًب قسُ لطاض زازُ ٍ ؾاپؽ هماساض پبضاهتطّاب اؾاترطاج قاسُ
اؾت .آهبضّبی هَضز اؾتفبزُ قبهل ؾطیّابی ظهابًی فهالی اظ فهال اٍل ؾابل  1369تاب فهال زٍم 1393
هیثبقس وِ اثتسا ضًٍسظزایی قسُب ؾپؽ همبزیط ٍ ؼیت ثبثجبت آىّب هحبؾجِ قسُ اؾت.

3

الظم ثِ شوط اؾت وِ زض هحبؾجِ ٍ ؼیت ثبثجبت هتغیطّبب تَلیس ًبذبلم زاذلی ثاِ لیوات ثبثات
ؾبل  1383ضا ثِ یه ًطهبالیع وطزُ ٍ اظ ًؿجتّبی هتغیطّب ثِ تَلیاس ًبذابلم زاذلای زض زٍضُ ظهابًی
فَقب ثِ ػٌَاى ٍ ؼیت ثبثجبت هتغیطّب اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ٍ ؼیتّبی ثبثجبت هحبؾجِ قسُ اظ ایاي
ضٍـب ثِ ػٌَاى همبزیط اٍلیِ 4ثطای حل ػاسزی 5ؾیؿاتن هؼابزالت ییطذطای زض ثطًبهاِ زایٌاط زض ًظاط
گطفتِ قسُ اؾت .زض جسٍل  2هیتَاى همبزیط وبلیجطُ قسُ پبضاهتطّبی هسل تحمیك ضا هكبّسُ وطز.

( )State-Spaceایي ؾیؿتن ٍ ثْطُگیطی اظ تىٌیه ثلٌچبضز ا وابى ()Blanchard- Kahnب هماساض ثبثجابت هتغیطّاب ضا
ثِ زؾت هیآٍضز.
 .3آهبض هصوَض اظ ؾطی ظهبًی ثبًه هطوعی ٍ ًیع ًوبگطّبی التهبزی ؾِ هبِّ ؾَ م  1393ثبًه هطوعی تْیِ قسُ اؾت.
4. Initial Value
5. Numerical Solution
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1. Calibration
 .2ثطًبهِ زایٌط ثطای حل ؾیؿتن هؼبزالت ییطذطیب اثتسا آى ضا ذطی وطزُ ٍ ؾپؽ ثب زض ًظاط گاطفتي قاىل فضاب ا حبلات
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جذيل  .2ممادیز کالیثزٌ شذٌ پارامتزَای مذل
پارامتز

./9333

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى

./.3.9
./.33
./.2.
./..2

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى
هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى
هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى
هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى

./93

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى

./32

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى

./33

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى

./9333

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى

./3.

لاًَى بشًاهِ پٌجن تَسعِ کشَس

./.93

لاًَى بَدجِ دٍلت

./.3

لاًَى بَدجِ دٍلت

./.3

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى

./..3

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى

./..29

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى

9.

آسستف ٍ َّسلیي ( )3..3هتٌاسب با ٍضعیت
کشَسّای با دسآهذ هتَسط

./9.

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى

./33

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى
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ضشیب عشضِ کاس دس تابع
هطلَبیت
عاهل تٌضیل رٌّی
ًشخ استْالن سشهایِ خصَصی
ًشخ استْالن سشهایِ دٍلتی
ًشخ سشذ التصاد
سْن سشهایِ خصَصی دس تَلیذ
کاالی خصَصی
سْن سشهایِ دٍلتی دس تَلیذ
کاالی خصَصی
سْن سشهایِ دٍلتی دس تَلیذ
کاالی عوَهی
کشش بْشُای تماضای پَل
سْن صٌذٍق تَسعِ هلی اص
دسآهذّای ًفتی
سْن ششکت هلی ًفت اص
دسآهذّای ًفتی
سْن هٌاطك ًفتخیض ٍ هحشٍم
اص دسآهذّای ًفتی
سْن تسْیالت اعطایی بِ
بخش خصَصی اص هٌابع
صٌذٍق تَسعِ هلی
ًشخ سَد تسْیالت اعطایی
صٌذٍق بِ بخش خصَصی
ًشخ سَد هاًذُ رخایش صٌذٍق
دس ّش دٍسُ
پاساهتش ًاکاسایی سشهایِگزاسی
دٍلتی
ضشیب خَدّوبستگی تکاًِ
ًفتی
ضشیب خَدّوبستگی تکاًِ

وماد

ممذار

مىثع
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وماد

پارامتز

ممذار

بْشٍُسی
ضشیب خَدّوبستگی تکاًِ
ًمذیٌگی

./29

مىثع

هحاسبات تحمیك هتٌاسب با ٍضعیت التصاد ایشاى

هأذص :یبفتِّبی تحمیك ٍ هٌبثغ اػالم قسُ.

 .0-5ارسیاتی تزاسش مذل
هسل اضائِ قسُ زض ایي تحمیك ثب تَجِ ثِ همساضزّی پبضاهتطّاب ثاطای هتغیطّابی زٍضىظای ؾیؿاتن
هؼبزالت قجیِؾابظی قاسُ اؾات .ثاطای اضظیابثی ذاَثی ثاطاظـ هاسل وابلیجطُ قاسُ زض ایاي تحمیاكب
گكتبٍضّبی هطتجِ اٍل ٍ زٍم تَلیس قسُ اظ هسل ضا ثب گكتبٍضّبی ؾطی ظهبًی زًیبی ٍالؼای ثطضؾای ٍ
همبیؿِ قسُ اؾت .ثسیي هٌظَض همساض هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض چْبض هتغیط تَلیس ًفتیب تَلیس ییطًفتایب
ههطف ٍ هربضج ههطفی زٍلتی زض جسٍل  3اضائِ قسُ اؾت.
جذيل  .3ممایسٍ گشتايرَای مزتثٍ ايل ي ديم ممادیز يالعی ي شثیٍساسی
وام متغیز
تَلیذ ًفتی
تَلیذ غیشًفتی
هصشف
هخاسج هصشفی
دٍلتی

اوحزاف معیار

میاوگیه
مذل

دادٌَای يالعی

مذل

دادٌَای يالعی

./3933
./92.3
./3.39

./3933
./932.
./3.33

./.933
./3.9
./.323

./.9..
./3333
./.322

./.939

./.933

./.3.3

./.3..

ّوبىطَض وِ اظ جسٍل فَق هالحظِ های قاَزب همبیؿاِ گكاتبٍضّبی هاسل قاجیِؾابظی قاسُ ثاب
زازُ ّبی ٍالؼی ثیبًگط هَفمیت ًؿجی هسل اضائِ قسُ زض قجیِؾبظی ٍ ؼیت التهبز ایطاى اؾت.
 .3-5تزرسی تواتع عکسالعمل آنی
زض ایي ثرف تَاثغ ػىؽ الؼول آًی هتغیطّبی ولیاسی ٍ واالى التهابزی زض ٍاواٌف ثاِ تىبًاِ
زضآهس ًفتی ٍ تىبًِ ثْطٍُضی هَضز ثطضؾی لطاض هیگیطز.
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 .1-3-5تواتع عکسالعمل آنی در تزاتز تکانه درآمذهای نفتی

زض ًوَزاض  2هیتَاى تَاثغ ػىؽالؼول هتغیطّب ضا ًؿجت ثِ تىبًِ زضآهسّبی ًفتی ثِ هیاعاى یاه
اًحطاف هؼیبض ضا هكبّسُ ًوَز .ثطضؾی تَاثغ ػىاؽالؼوال ًكابى اظ آى زاضز واِ زض هَاجاِ ثاب تىبًاِ
افعایف زضآهاسّبی ًفتایب ههاطف وبالّاب تَؾاط ذبًَاضّاب افاعایف هاییبثاس .زض هاَضز اثاط تىبًاِ
زضآهسّبی ًفتی ثط تَلیس ییطًفتی زض وكَضّبی نبزضوٌٌسُ ًفت (ّوچَى ایاطاى) زالیال ثؿایبضی اظ
ثؼس ًظطی ٍ تبطثی هططح قسُ اؾت .آًچِ اظ ثطضؾی تبثغ ػىؽالؼول تَلیاس ییطًفتای زض اثاط تىبًاِ
افعایف زضآهسّبی ًفتی ثطهیآیسب زض اثط تىبًِ زضآهسّبی ًفتیب ثرف تَلیس ییطًفتی وكَض افاعایف
ووی ضا ًكبى هیزّس .ثِ ػجبضت زیگطب افعایف زضآهاسّبی ًفتای ؾاجت هایقاَز تاب ثركای اظ هٌابثغ
تَلیسی التهبز ثِ فؼبلیت ّبی ییطهَلس اذتهبل یبثس ٍ ّویي هؿاألِ تاب حاس ظیابزی اظ اثاطات هًجات
افعایف زضآهسّبی ًفتی ثط تَلیس ییطًفتی وكَض هیوبّس.
تىبًِ زضآهسّبی ًفتی زض هسل ثب افعایف ؾْن زٍلت اظ زضآهسّبی ًمتی هَجت افعایف ثَزجاِ
جبضی ٍ ػوطاًی (ؾطهبیِای زٍلت) هیقَزب اهب افعایف زض هربضج جبضی زٍلات ثاِ طاطظ هحؿَؾای
ثیكتط اظ هربضج ػوطاًی (ؾطهبیِ ای) زٍلت اؾت .ایي هؿألِ ثب ٍالؼیات التهابز وكاَضهبى واِ زٍلات
حسٍز  73زضنس اظ زضآهسّبی ذَز ضا زض لبلت ثَزجِ ؾبلیبًِ ثِ ّعیٌِّبی جبضی اذتهبل هیزّسب
ّنذَاًی زاضز .اظ ؾَی زیگطب ثطضؾی تَاثغ ػىؽالؼول زض ًوَزاض ً 2كبى هیزّسب ثب تىبًِ افعایكی
زضآهسّبی ًفتیب نٌسٍق تَؾؼِ هلی ٍ ثِ تجغ آى ؾْن تؿْیالت اػطبیی اظ ؾَی ناٌسٍق ثاِ ثراف
نٌسٍق تَؾؼِ هلی ٍاضیع هی قَزب ثسیْی اؾت وِ ثب افعایف زضآهسّبی ًفتیب زضآهس ٍاضیع قاسُ ثاِ
نٌسٍق تَؾؼِ هلی ًیع ثب افعایف ضٍثِ ضٍ قَز .ثِ هطٍض ظهابى ٍ ثاب ترلیاِ قاسى اثاط تىبًاِ ًفتایب اثاط
افعایكی آى ثط نٌسٍق تَؾؼِ هلی ٍ ًیع ؾْن تؿْیالت اػطبیی اظ ؾَی نٌسٍق ثِ ثراف ذهَنای
اظ ثیي هی ضٍز .تؿْیالت اػطبیی ثِ ثرف ذهَنی هٌبط ثِ افعایف اًجبقت ؾطهبیِ ثرف ذهَنای
ٍ ثِ تجغ آى افعایف تَلیس ثرف ذهَنی هیقَز.
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ذهَنی ثب افعایف هَاجِ هیقَز وِ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ؾبالًِ حسٍز  20زضنس اظ زضآهسّبی ًفتی ثِ
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ًىتِ هْن زیگط آًىِ ثب ثطضؾی تَاثغ ػىؽالؼول تَلیاس ثراف ذهَنای ٍ ثراف ػواَهی ثاِ
تىبًِ افعایف زضآهسّبی ًفتی هكبّسُ هی قَز وِ ثب افعایف زضآهسّبی ًفتیب قبّس اثاط ثاطٍىضاًای

1

ثرف ػوَهی ثِ جبی ثرف ذهَنی ّؿتین .زض ٍالغ ثب افعایف زضآهسّبی ًفتی ٍ افعایف تؿْیالت
اػطبیی اظ ؾَی نٌسٍقب تَلیس ثرف ذهَنی ثب افعایف هَاجِ هایقاَزب اهاب ثاِ هاطٍض ظهابى ٍ ثاب
گؿتطـ تَلیس زض ثرف ػوَهیب تَلیس ثرف ذهَنی ثب وبّف هَاجاِ هایقاَزّ 2.وچٌایي تَاثاغ
ػىؽالؼول ًكبى هی زٌّس وِ اگطچِ افعایف زضآهاسّبی ًفتای زض وَتابُهاست هایتَاًاس اظ وبًابل
افعایف تَلیس ول التهبزب تَضم ضا وبّف زّسب اهب زض هیبىهست ٍ ثلٌسهست ثِ زلیل اًتمبل تىبًِّابی
ًفتی ثِ ثرف تمب ب (ثِ طَض ػو سُ اظ ططیك ثَزجِ زٍلت ٍ افعایف حبن ًمسیٌگی)ب تَضم زض التهبز
ثب افعایف هَاجِ هیقَز.

التهبز وكَضّبی نبزضوٌٌسُ ًفت وكَضّبی ػضَ قَضای ّوىبضی ذلیج فبضؼ هیثبقس.
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1. Crowding Out Effect
 .2ایي ًتیبِ هكبثِ ثب یبفتِ وبلگٌی ٍ هبًطا ( )Cologni and Manera( )2013زض ثطضؾی اثط قَنّبی فیوت ًفات ثاط
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ومًدار  .2تًاتع عکسالعمل آوی متغیزَای شثیٍساسی شذٌ مذل در تزاتز تکاوٍ درآمذَای وفتی

 .0-3-5اثز تغییز در پارامتز کارایی سزمایهگذاری دولتی

زض قىل  3تَاثغ ػىؽالؼول هتغیطّبی ؾطهبیِگصاضی زٍلتی ٍ ًیع تَلیس ثراف زٍلتای زض ثطاثاط
ؾطهبیِ گصاضی زٍلت زض ایاطاى ّوبًٌاس ایلات وكاَضّبی نابحت هٌابثغ طجیؼای ثاب هحاسٍزیتّاب ٍ
ًبوبضاییّبیی هتؼسزی اظ لجیل ػسم ًظبضت وبفی ثط اٍلَیتثٌسی پطٍغُّبی ؾطهبیِگاصاضیب اًترابة
پطٍغُّبی ؾطهبیِگصاضی ثط اؾابؼ هاالنّاب ٍ گاطایفّابی ؾیبؾایب تاأذیط زض اًبابم پاطٍغُّابی
ؾطهبیِگصاضی ٍ ...هَاجِ اؾت وِ ایي ًبوبضاییّب هَجت افعایف ّعیٌِ ؾطهبیِگصاضی ثرف زٍلتای
ٍ وبّف اثطات هًجت ایي ؾطهبیِگصاضیّب زض التهبز هیقَز .الظم ثِ شوط اؾت زض ضاثطِ:
()60

)

(
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ًؿجت

ثِ قبذم هسیطیت ؾطهبیِگصاضی زٍلتی 1هَؾَم اؾت .زض هطبلؼِ آضؾتف

ٍ َّضلیي ( 2)2006ایي قبذم ثطای وكَضّبی ثب زضآهس ؾطاًِ پابییي ٍ هتَؾاطب حاسٍز  0.5تاب 0.6
اؾت وِ ًكبى هیزّسب تٌْب  50تب  60زضنس اظ ؾطهبیِگصاضیّبی اًببم قسُ زض وكَضّبی هصوَض ثِ
نَضت هؤثطی ثِ اًجبقت حمیمی ؾطهبیِ هٌبط هی قَز .ثط اؾبؼ همبزیط وابلیجطُ قاسُ زض هاسل ثاطای
اؾتْالن ؾطهبیِگصاضی زٍلتی ( )ب پبضاهتط زض هسل ثطاثاط  40زض ًظاط گطفتاِ قاسُب واِ ثاط ایاي
اؾبؼب هیعاى قبذم هسیطیت ؾطهبیِ گاصاضی زٍلتای زض ایاطاى ثطاثاط ثاب  0/62هحبؾاجِ هایقاَز .زض
ًوَزاض  3اثطات لحب پبضاهتط ًبوبضایی ؾاطهبیِگاصاضی ثطاثاط ثاب  60 ٍ 20ضا واِ ثاِ تطتیات هؼابزل
قبذم هسیطیت ؾطهبیِگصاضی زٍلتی 0/56 ٍ 0/72اؾت ضا هیتَاى هكبّسُ وطز.
ّوبىگًَِ وِ زض تَاثغ ػىؽالؼول هَجَز زض ًوَزاض  3هكبّسُ هیقاَزب ثاب افاعایف ًبوابضایی
ؾطهبیِگصاضی زٍلتیب ؾطهبیِ گصاضی هؤثط زٍلتی ثب هحسٍزیت ثیكتطی هَاجِ قسُ ٍ ثِ تجغ آى تَلیاس
ثرف زٍلتی ًیاع ثاب هحاسٍزیت ثیكاتطی هَاجاِ هایقاَزّ .وچٌایي ثاب افاعایف (وابّف) ًبوابضایی
ؾطهبیِگصاضی زٍلتیب اثطات هًجت ؾطهبیِگصاضی ًبقای اظ افاعایف زضآهاسّبی ًفتای ثاب هحاسٍزیت
ثیكتطی (ووتطی) هَاجِ هیقَز.

)1. Public Investment Management Index (PIMI
2. Arestoff and Hurlin
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 .3-3-5تواتع عکسالعمل آنی در تزاتز تکانه تهزهوری

ًوَزاض  4تَاثغ ػىؽالؼول آًی یاه تىبًاِ ثْاطُ ٍضی ثاِ اًاساظُ یاه اًحاطاف هؼیابض ضا ًكابى
هیزّس .هطبثك هجبح

تئَضیهب قَن ثْطُ ٍضی ثبػ

اًتمبل تبثغ ػط ِ زض جْت افعایف ػط اِ ٍ

زض ًتیبِ وبّف تَضم ٍ افعایف تَلیس ییطًفتی هیقَزّ .طچٌس وِ پؽ اظ وبّف اٍلیِ تَضم ًبقای اظ
افعایف ػط ِب ثب افعایف ههطفب تَضم اًسوی زض جبهؼِ افعایف هییبیس وِ اثط آى پؽ اظ طی چٌاس
زٍضُ اظ ثیي هیضٍزً .ىتِ هْن آىوِ ثط اؾبؼ تَاثغ ػىؽالؼول ًوَزاض 4ب افعایف زض تَلیس ییطًفتای
ثِ زًجبل تىبًِ ثْطُ ٍضی ثِ طَض ػوسُ ثِ زلیل افعایف تَلیاس زض ثراف تَلیاس ذهَنای ایبابز قاسُ
اؾت .ثِ ػجبضت زیگط ثب ثطٍظ تىبًِ ثْطُ ٍضیب تَلیس ثرف ذهَنی ثِ زلیل لسضت اًطجابق ثیكاتط ثاب
ایي تغییط ٍ تحَالت فٌبٍضاًِب ثب افعایف ّوطاُ اؾتب زض حبلی وِ ثِ زًجبل یه تىبًِ ثْطٍُضیب تَلیس
ثرف زٍلتی وطفیت اؾتفبزُ هٌبؾت اظ ایي تىبًِ ضا ًساقتِ ٍ تَلیس ایي ثراف ثاِ ٍیاػُ زض زٍضُّابی
اٍلیِ ثب وبّف (ّطچٌس اًسن) هَاجِ قسُ اؾت .ثب ایي حبلب تَلیس ییطًفتای زض التهابز واِ هبواَع
تَلیس ثرف ذهَنی ٍ زٍلتی اؾتب ثب افعایف ّوطاُ اؾتب وِ ػلت ایي هؿألِ ًیع تأثیطپصیطی ثیكتط
ثرف تَلیس ذهَنی اظ تىبًِ ثْطٍُضی ثَزُ اؾت.
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 .6نتیجهگیزی
ٍیػگیّبی "ًَؾبىپصیطی" ٍ "اتوبمپصیطی" زضآهسّبی حبنل اظ هٌبثغ تبسیسًبپصیطب هاسیطیت
زضآهسّبی حبنل اظ هٌبثغ طجیؼی ضا ثِ ٍیػُ زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ثب چبلفّبی جسی ضٍثِضٍ
هیوٌس .زض ایي ثایيب آسیبضٌاسی ٍضعیت کًٌَی اقتصاد ًطاى هیدّذ کِ بِ رغن توام تالشّای
صَرت گرفتِ ،تَسعِ اقتصادی کطَر کِ بِ ٍیژُ در چْار دِّ اخیر بهِ ضه ق قابهق تهَ ْی بها
درآهذّای ًفتی پیًَذ داضتِ ،رًٍذ هطلَبی را ًذاضتِ است ٍ بِ دالیق هختلف بِ طَر ضایسهتِ از
ًفت ٍ درآهذّای حاصق از آى برای پیطرفت کطَر بْهرُ گرفتهِ ًطهذُ اسهت .عهالٍُ بهر ایهي،
استفادُ ًادرست از ایي هٌبع درآهذی ٍ ٍابستگی بیص از حذ بهِ آى ،پیاههذّای اقتصهادی بسهیار
ًاهطلَبی را بِ دًبال داضتِ است .ثِ ػٌَاى ًوًَِب ثطضؾی ٍ ؼیت ویفیت ظیطؾبذتّابی وكاَضهبى
حىبیت اظ آى زاضز وِ طی ؾبلّبی گصقتِ وكَضهبى زض ظهیٌِ اضتمبی ٍ ؼیت ظیطؾبذتّب اػان اظ
جبزُ ّبب ذطَ ضیلیب ثٌبزضب حول ٍ ًمل َّایی ٍ ػط اِ ثاطق چٌاساى هَفاك ًجاَزُ اؾاتّ .وچٌایي
وكَضهبى ثِ لحب ؾطهبیِ گصاضی زض ؾطهبیِ اًؿبًی ٍ اضتمبی ویفیت آهَظقی ًیع چٌساى هَفك ػوال
ًىطزُ ٍ ظیطؾبذتّبی ًْبزی وكَض ًیع ثطای اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ زضآهسّبی ًفتی زض وكاَضهبى هٌبؾات
ًیؿت .ثٌبثطایي ثِ ًظط هیضؾسب ؾطهبیِگصاضی زض جْت تَؾؼِ ظیطؾبذتّب ٍ اضتمبی ؾاطهبیِ اًؿابًی
وكَضّبی نبحت هٌبثغ طجیؼی ایلت ثب ًبوبضاییّبیی اظ لجیل ػاسم ًظابضت وابفی ثاط اٍلَیاتثٌاسی
پطٍغُّبی ؾطهبیِگصاضیب اًتربة پطٍغُّبی ؾطهبیِگصاضی ثط اؾبؼ هالنّب ٍ گطایفّبی ؾیبؾیب
تأذیط زض اًببم پطٍغُّبی ؾطهبیِگاصاضی هَاجاِ ّؿات واِ ثاِ ػٌاَاى هابًؼی زض جْات ثطًبهاِّابی
تَؾؼِای وكَض زض جْت اضتمبء ظیطؾبذتّبی هَضز ًیبظ ػول هیوٌس .ثِ ّویي هٌظَض ایي تحمیك ثاب
زضًظط گطفتي ایي هؿألِ ثِ هسلؾبظی یه هسل تؼبزل ػوَهی تهبزفی پَیب ٍ ثطضؾی اثاطات ًبقای اظ
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تىبًِ افعایف زضآهسّبی ًفتی زض وكَض پطزاذتِ قسُ اؾات .اوي ایٌىاِ زض ایاي تحمیاكب ناٌسٍق
تَؾؼِ هلی ٍ تؿْیالت اػطبیی ایي ثرف ثِ ثرف ذهَنی ًیع زض هسلؾبظی لحب قسُ اؾت.
ثرف ًفت یىی اظ ثرفّبی هْن التهبز وكَضهبى هحؿَة هیقَز وِ هطبلؼِ اثاط تىبًاِّابی
ًبقی اظ ایي ثرف (ثِ ٍیػُ تىبًِ زضآهسّبی ًفتی) ثط هتغیطّبی التهبز والى وكَض اظ اّویت ذبنی
ثطذَضزاض اؾت .زض ایي تحمیك ٍ ثاب تَجاِ ثاِ هكابّسُ تَاثاغ ػىاؽالؼوال هتغیطّابی التهابز واالى
وكَضهبى زض ٍاوٌف ثِ تىبًِ افعایف زضآهسّبی ًفتیب تَلیس ثرف ییطًفتی ثب افعایف اًسوی ّواطاُ
ثَزُ اؾت وِ ًكبى هیزّسب ثِ زلیل ؾبذتبض التهبز ایطاى اظ جولِ گؿتطزُ ثَزى فؼبلیتّبی ییطهَلسب
افعایف زضآهسّبی ًفتی تأثیط ووی ثط ضقس ٍ گؿتطـ تَلیس ثرف ییطًفتای وكاَض زاقاتِ اؾات .ثاب
تىبًِ افعایكی زضآهسّبی ًفتیب نٌسٍق تَؾؼِ هلای ٍ ثاِ تجاغ آى ؾاْن تؿاْیالت اػطابیی اظ ؾاَی
نٌسٍق ثِ ثرف ذهَنی ثب افعایف هَاجِ هیقَزّ .وچٌیي تَلیس ثرف ذهَنی ٍ ثرف ػوَهی
ثِ تىبًِ افعایف زضآهسّبی ًفتی هكبّسُ هی قَز وِ ثب افعایف زضآهسّبی ًفتیب قبّس اثط ثطٍىضاًای
ثرف ػوَهی ثِ جبی ثرف ذهَنی ّؿتین .تَاثغ ػىؽالؼول ًكبى هیزٌّس واِ اگطچاِ افاعایف
زضآهسّبی ًفتی زض وَتبُهست هی تَاًس اظ وبًبل افعایف تَلیس ول التهبزب تَضم ضا وبّف زّسب اهاب
زض ثلٌسهست ثِ زلیل اًتمبل تىبًِ ّبی ًفتی ثِ ثرف تمب ب (ثِ طاَض ػواسُ اظ ططیاك ثَزجاِ زٍلات ٍ
افعایف حبن ًمسیٌگی)ب تَضم زض التهبز ثب افعایف هَاجِ هیقَز.
ّوچٌیي یبفتِّبی تحمیك ًكبى هیزّسب ثب افاعایف (وابّف) ًبوابضایی ؾاطهبیِگاصاضی زٍلتایب
هیقَز .لصا ثِ ًظط هیضؾس ثطای تحمك اّساف تَؾؼِای زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ اظ جولِب قط
الظم ثطای ثْطُگیطی هٌبؾت اظ اثطات هًجات ؾاطهبیِگاصاضی ػواَهی ًبقای اظ زضآهاسّبی ًفتای زض
تَؾؼِ ظیطؾبذتّبی زاذلیب ثْجَز ٍ ؼیت وبضایی ؾطهبیِگصاضی زٍلتی اظ ططیاك اناالح ٍ ثْجاَز
ًظبضت ثط اًتربة ٍ اجطای پطٍغُّبی ؾطهبیِگصاضیب وبّف ّعیٌاِّابی ؾاطهبیِگاصاضی ػواَهی اظ
ططیك وبّف فبنلِ ظهبًی ثیي تهَیت ٍ اجطای پطٍغُّب اؾت .ثطضؾی ٍ اؼیت ثَزجاِ وكاَض طای
ازٍاض هرتلفب ًكبى اظ ٍاثؿتگی قسیس ثَزجِ ثِ زضآهسّبی ًفتی زاضز وِ ایي هؿألِ ّواَاضُ یىای اظ
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پبقٌِ آقیل ّبی التهبز وكَض ثَزُ اؾت .زض ّویي ضاؾتبب زض ثلٌسهست وِ اهىبى وبّف ّطچِ ثیكاتط
ٍاثؿتگی ثَزجِ زٍلت ثِ ًفت فطاّن اؾتب ثبیؿتی طیت اضتجب ثَزجِ زٍلت ٍ زضآهسّبی ًفتی ضا
وبّف زاز تب آثبض وبّف زضآهسّبی ًفتی زض التهبز هلی ثِ حسالل هوىي ثطؾس .زض ایي ثیي اناالح
تطویت هٌبثغ زضآهسی زٍلت ٍ وبّف ّعیٌِّبی زٍلتب ًمف هْوای زض وابّف اثاطات تىبًاِّابی
ٍاضزُ اظ جولِ تىبًِ زضآهسّبی ًفتی ثط التهبز ایطاى زاضز .وطفیت افاعایف زضآهاس هبلیابتی زٍلات اظ
ططیك افعایف پبیِ هبلیابتی ٍ ًیاع وابّف هؼبفیات ّاب ٍ فاطاض هبلیابتی زض ایاي ثایي اظ اّویات فطاٍاًای
ثطذَضزاض اؾت.
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