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چکیده 
در فاصله زمانی چهار دهه درآمدهای نفتی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت بوده که تأثیرات زیادی بر اقتصاد داشته
است .از منبع درآمد نفتی میتوان به عنوان یک اهرم مثبت در جهت طرحهای عمرانی و زیربنایی کشور استفاده نمود؛ اما به
دلیل تأثیر تحریم بر درآمدهای نفتی این امر به طور مطلوب حاصل نشده است .برای آن که بتوان درک بهتری از چگونگی
تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران داشته باشیم ،در این پژوهش به مدلسازی و شبیهسازی با هدف تخصیص دادن
درآمدهای نفتی به بخش خصوصی و دولتی در افق  01ساله پرداخته شده است .با استفاده از روش پویایی سیستم و استفاده از
نرم افزار ونسیم ،روابط علت -معلولی و حالت و جریان مدل طراحی شده و آثار اقتصادی تحت سناریوهای مختلف،
شبیهسازی شده است .شبیهسازی صورتگرفته در این مدل در سه حالت انجام شده است؛ سناریوی اول کل درآمدهای نفتی
جهت سرمایهگذاری به بخش دولتی داده شده ،سناریوی دوم اختصاص همه درآمدهای نفتی در قالب تسهیالت به بخش
خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی و در نهایت سناریوی سوم که  11درصد درآمد نفت به بخش دولتی و مابقی از طریق
صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی تخصیص داده شده است .نتایج نشان میدهد تخصیص درآمدهای نفتی به بخش
دولتی جهت سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی سناریوی مناسب در اقتصاد در بلند مدت است که دارای آثار
مثبت اقتصادی بر تولید ملی ،رفاه و سرمایهگذاری است.
كلیدواژهها :درآمد ،دولت ،پویاشناسی ،تولید ،اقتصاد ایران ،نفت ،شبیهسازی.
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مقدمه
منابع طبیعی یکی از عوامل مهم اقتصادی استت کته از طریتق ستازوکارهای مختلفتی بتر اقتصتاد
کشورها تأ ثیرگذار است .منابع طبیعی که به عنوان یک منبع درآمد است ،میتواند بر اقتصاد کشور بته
صورت یک عامل تسریعکننده و یا یک عامل کندی چرخه اقتصادی در یک اقتصتاد باشتد .بته طتور
نمونه کشورهایی همانند اندونزی و نروژ دارای منابع طبیعی زیادی هستند که بتا استتفاده از ایتن منتابع
توانسته تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد و در مقابل کشورهایی همانند ،نیجریه بتا وجتود منتابع
زیرزمینی فراوان نتوانسته رشد اقتصادی مثبتی را داشته باشد (ابراهیمی و همکاران.)20 :7930 ،
درآمدهای نفتی در اقتصاد به عنوان یک پارامتر برونزا لحاظ شده؛ در اقتصاد کتالن متدلهتای
رشد برون زا با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت عوامل موثر بر نیروی کتار و سترمایه ،بته متدلستازی و
بررسی رشد اقتصاد پرداخته شده که این روش دارای مشکالت عمده است کته یتک بختش آن عتدم
توجه به امکان رشد پویایی اقتصاد است (رومر .)02 : 0111 ،7متدلهتای جدیتد رشتد کته امتروزه در
اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد میبایست در جستجوی عواملی باشند که تفاوت در رشد اقتصتادی
بین کشورها را بهتر توضیح دهد (گوپتا و همکاران.)2 :0172 ،0

ایران براساس سند چشم انداز  01ساله خود بایتد در ستال  7010هجتری شمستی بته قتدرت اول
اقتصادی و علمی منطقه تبدیل شود .در این سند اهداف دیگری از قبیل؛ برخورداری از دانش پیشرفته،
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،افزایش دادن نسبی سطح درآمد سرانه با تأکید برتولید علم و توانایی
در تولید علم و فناوری اشاره شده است .در ماده اول سند چشمانتداز اشتاره شتده کته بهترهوری کتل
عوامل تولید به عنوان مهمترین برنامه راهبردی بلندمتدت کشتور پتیشبینتی شتده ،یعنتی بترای تحقتق
بخشیدن این اهداف تحتول از اقتصتاد منتابع و سترمایهمحتور بته اقتصتاد دانتشمحتور استتفاده گتردد
(شاهچرا .)2 :7923 ،بانک جهانی یکی از بزرگترین چتالش کشتورهای در حتال توستعه را استتفاده از
درآمدهای نفتی حساب کرده است .در ایران ،نفت به عنوان یک منبع مهم درآمد طبیعی نقش بسزایی
در اقتصاد و سیاست کشور داشته است ،به خاطر این که از یک طرف درآمدهای نفتی یک منبع عمده
1. Romer.
2. Gupta et al.
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درآمد برای دولت بوده و از طرف دیگر اهمیت این ماده حیاتی بترای اقتصتاد کشتورها ،بتهخصتوص
کشورهای صنعتی که توانسته با استفاده از تحریم و محدودیت در صادرات آنها بسیاری از معتادتت
سیاسی کشور تأثیرگذار باشد (ابراهیمی و ساتریان .)13 :7922 ،با این حال صاحب نظران باور دارنتد
که وابستگی به درآمدهای نفتی باید کاهش پیدا کند و باور دارند که اتکا به درآمتدهای نفتتی عامتل
رکود اقتصادی در کشور است .عمتوم کشتورهایی کته دارای منتابع طبیعتی سنتی هستتند ،تصتمیمات
اقتصادیشان بیشتر به درآمدهای حاصل از صادرات این منابع بستگی دارد .ایتن امتر باعتب بته وجتود
آمدن انحراف قیمت نسبی عوامل تولید به نفع نهادههای انرژی بر سنتی و بته ضترر مولفتههتای دانتش
همچون تحقیق و توسعه و نوآوری در این کشورها است (ربیعی .)791 :7922 ،توجه نداشتن در متدل
رشد به صورت پویا ،باعب شده که ندانیم درآمدهای نفتتی بته صتورت سیستتمی در اقتصتاد چگونته
تأثیرگذار است؛ پیچده بودن روابط اقتصادی باعتب شتده کته درک درستتی از درآمتدهای نفتتی بتر
متغیرهای کالن اقتصادی و یا رشد اقتصادی در کشور نداشته باشیم .در این پژوهش با استفاده از روش
پویاشناسی به بررسی اثرات درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی ایران در طتی دوره زمتانی  01ستاله
پرداخته شده است ،که بدانیم تخصیص درآمدهای نفتتی بته بختشهتای مختلتف از اقتصتاد (دولتتی،
خصوصی) چه آثاری خواهد داشت .مطالعه این پژوهش در پنج بخش دستهبندی شده؛ در بخش دوم
به پیشینه پژوهش ،بخش سوم مبانی نظری ،بخش چهارم روش پژوهش دادههتای اولیته و متدل متورد
استفاده شده و در آخر نیز نتیجهگیری ارائه شده است.

مبانینظری 
7

تانگ و همکاران خود نیز رابطه بین قمیت و تورم داخلی را مورد بررسی قرار داده و این رابطته
را به نام اثر تورمی 0یاد کرده است .زمانی که تورم داخلی افزایش یافته و علت آن شوکهتای قیمتت
نفت است سیاستگذاران برای کنترل تورم از سیاست پولی انقباضی استفاده کرده که باعتب کتاهش
تولید در بلندمدت شده و همچنین نرخ بیکاری رشد میکند .نفت به عنوان بخشی مهمی از ثروت ملی
1. Tang, et al.
2. Inflation Effect.
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در هر کشور است و زمانی که این ثروت با برنامهریزی درست مورد استفاده قرار گیرد میتواند نقتش
تعیینکنندهای در بهبود بهرهوری اقتصاد داشته باشد ،در سیر این حالت میتواند اثرات منفی بر اقتصاد
کشورها داشته باشد (تکاتا 7و همکاران .)71 :0172 ،سیاستگذاران با عدم شناخت کافی از ستاختار
اقتصادی و بافراگرفتن سیاستهای نادرست اقتصادی در حوزه نرخ سود بانکی ،سیاستهای تجاری و
نرخ ارز؛ باعب به وجود آمدن انحراف قیمت نسبی در عرصه اقتصاد میشود؛ یعنتی درآمتدهای نفتتی
بر بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد تأثیر مثبتت نتدارد بته عبتارت دیگتر متکتی بتودن اقتصتاد بته
درآمدهای نفتی سازوکار عرضه و تقاضا در اقتصاد براساس بازار تعیین نمیگردد؛ همین امر بته دنبتال
خود کاهش قدرت رقابتپذیری و کاهش بهرهوری را در اقتصاد به وجود میآورد .اما کشورهایی از
قبیل آمریکا ،مالزی ،بوتسوانا و نروژ با مدیریت درست توانستهانتد بته پیشترفتهتای اقتصتادی ختوبی
برسند (استیون.)77 :0170 ،0
کانالهای اثرگذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد را میتوان به زیر بیان کرد:
افزایش درآمدهای نفتی باعب شده که دسترستی بته ارز در جهتت تهیته متواد اولیته و کاتهتای
سرمایهای ،توسعه سرمایهگذاری های بخش خصوصی ،هزینه دولت و بخش خصوصی تأثیرگذار بوده
و باعب زمینه رشد عرضه و تقاضا شده که در نتیجه اقتصاد کشور رشد نماید (محمدی و میرابی زاده،
 .) 02 :7932افزایش بیش از حد درآمدهای نفتی و در عین حال عدم متدیریت بهینتهی آن ،متیتوانتد
آثار منفی بر روی اقتصاد داشته باشد .یعنی بروز انحرافاتی در عملکرد اقتصادهای متکی بر منابع شتده
و باعب کاهش رشد اقتصادی میگردد (شولیما .)79 :0172 ،9گلیفاسون نیز عقیده دارد سترمایه منتابع
طبیعی میل دارند که سرمایه هتای دیگتر رو از اقتصتاد بترون رانتد و ایتن رونتد باعتب رشتد اقتصتادی
میگردد (گیلفاسون .) 09 :0112 ،0در این حالت تقاضای کل اقتصاد به صورت فزاینده افزایش یافته و
از جانب عرضه تولید توانایی این رو ندارد کته جوابگتوی بختش تقاضتا باشتد کته در نتیجته افتزایش
واردات به وجود میآید.
1. Lucchetta et al.
2. Stevens.
3. Shwilima.
4. Gylfason.
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قیمت نفت بر بخش عرضه تأثیر دارد؛ اثر اندازه کالسیک بیان میکند که افتزایش قیمتت نفتت
باعب کاهش سطح تولید می شود ،به خاطر که نفت به عنوان یک عامل مهم بخش تولید در نظر گرفته
شده است (بیدریو .)079 :0112 ،7بات رفتن قیمت نفت باعب افزایش هزینههتای تولیتد ،کتاهش نترخ
تولید ،کاهش نرخ رشد و در نهایت کاهش نرخ دستمزد حقیقی خواهد شد و به دنبال آن نرخ بیکاری
نیز افزایش مییابد ( براون و یوسل.)733 :0110 ،0
اثر بعدی که قیمت نفت میتواند داشته باشد بخش تقاضا 9است که رابطه منفی بین شوک قیمت
نفت بر مصرف و سرمایهگذاری میباشتد .بتا کتاهش ستطح فعالیتتهتای اقتصتادی ،سترمایهگتذاران
سرمایهها را از بازار خارج کرده و سرمایه را به بیرون از کشور انتقال میدهد که باعب کاهش تولید و
فعالیتهای اقتصتادی در جامعته متیشتود (همتان .)017 :افتزایش هزینتههتای تولیتد ،ستبب شتده کته
دستمزدهای پیشنهاد شده به نیروی کار پایین باشد و با وجتود نترخ بیکتاری بتات نیتروی کتار بته ایتن
دستمزد قانع بوده و اخیراً نیز مصرف نیروی کار کاهش و تقاضای کل کاهش مییابد.
اثر بعدی انتقال ثروت 0است و این اثر بیشتر بر کشورهای صادرکننده نفت است (براون و یوسل،
 .) 71 :0171قتتدرت خریتتد کشتتورهای صتتادرکننده را بتتات بتترده و کشتتورهای واردکننتتده را کتتاهش
می دهد .با کاهش قدرت خرید کشورهای وارد کننده و پایین بودن نرخ بهره در این کشورها در نتیجه
نرخ پسانداز افزایش مییابد .جریان نرخ بهره در کشورهای صادرکننده نفتت بتات استت و ایتن کتار
باعب شده که سرمایه از کشورهای واردکننده ،وارد شده و سرمایهگذاری در کشورهای صتادرکننده
بات رود و مازاد عرضه سرمایه هتم زیتاد شتده و نترخ بهتره هتم پتایین رفتته و در نتیجته تقاضتای کتل
کشورهای صادرکننده نفت افزایش مییابد.
براون و یوسل اثر بعدی را به نام اثرسیرمنتظره 2بیان کرده که نااطمینانی مسیر قیمتهتای نفتت را
بر اقتصاد توضیح داده است .آنها بیان کردهاند مدل اندازه عرضه کالسیک میتواند رابطته معکوستی

1. Beaudreau, B.C.
2. Brown, Stephen P.A. & Yucel, Mine K.
3. Demand Side Effect.
4. Wealth Transfer Effect.
5. Unexpected Effect.
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بین رشد و تولیدناخالص داخلی و شوکهای قمیت نفت داشته باشد و نیز رابطه مستتقیم بتین تتورم و
شوکهای قیمت نفت را توضیح دادهاند .اما اثر توازن به تنهایی نمیتواند اثرات روابط بات را توضیح
دهد (همان.)70 :
براساس نظر بیدریو هیچ کاری در اقتصاد بدون انرژی نمیتوان انجام داد و یکی از عوامتل مهتم
تولید ،انرژی است .طوتنی بودن شوک قیمت نفت بر هزینه تولید و نرخ بیکاری تأثیرگتذاری بتاتیی
دارد که بخش تولید به علت افزایش قیمت نفت و باتبردن رفتن هزینه تولید به دنبال تبدیل کردن منبع
انرژی با قیمت دیگری است که باعب تغییر در ترکیب تولید و نیاز به مهارتهای نیروی کار متفتاوت
با قبل است .این کار باعب تبدیل شدن نیروی کار در عرصه تولید شده و به دست آوردن شغل جدید
نیز زمان بر بوده و باعب شده که نرخ بیکاری رشد کند و نیروی کار که دارای مهارت خاص استت و
بخشهای صنعتی دیگر نمی توانند نیروی بیکار دیگر تولیدی را جذب کنند در آخر میتوان بیان کرد
که قیمت نفت بر نیروی کار موجود اثرگذار بوده و موجب تخصیص مجدد و بیکاری نیروی کار شده
که این اثر به نام اثر تعدیلی بخشی 7یاد میشود (بیدریو.)072 :0112 ،

پیشینهپژوهش 
مطالعاتداخلی 
ابراهیمی و همکاران ( )7930تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران را با روش تأکید بر
تغییر کیفیت نهادی را در دوره  7919الی  7937مورد بررسی قرار داده است کته در نتتایج آن بدستت
آورده که از نفت به عنوان ابزار اعمال حاکمیت سیاستی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی
افزایش درآمدهای نفتی باعب شده کته کتاهش کیفیتت نهتادی و افتزایش خطتر سیاستی بته صتورت
سیرمستقیم تأثیر منفی بررشد اقتصادی داشته است.
محمدی و میرابی زاده ( ) 7932تحلیل اثر درآمدهای نفتی براقتصاد ایران را با مدل تعادل عمومی
تصادفی پویا در طی دوره زمانی  7921الی  7937مورد بررسی قرار داده است .نتایج بدست آمده نشان
1. Sector Adjustment Effect.
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از تأثیر شوک های نفتی بر افزایش موقتی تقاضا و ارزش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران است.
شاهآبادی و ساری گل ( )7932اثرات مستقیم و سیرمستقیم نفت بر بهرهوری کتل عوامتل تولیتد
اقتصاد ایران با استفاده از روش سیستم معادتت همزمان در دوره زمانی  7921الی  7937مورد بررستی
قرار داده است .براساس مطالعات اثر انباشت سرمایه انسانی ،انباشت تحقیتق و توستعه داخلتی ،سترریز
تحقیق و توسعه تجاری ،توسعه مالی بر بهرهوری کل عوامل تولید مثبت و بیمعنی است.
صیادی و همکاران ( ) 7932نیز در پژوهشی با استتفاده از روش الگتوی تعتادل عمتومی تصتادفی
پویایی به اثر پسانداز کردن  01درصد از درآمدهای نفتی در صندوق توستعه ملتی و سترمایهگتذاری
دولت بر تولید بخش خصوصی پرداختهاند و نشان از اثتر مثبتت بتر سترمایهگتذاری بختش خصوصتی
است.
عباسیان و همکاران ( ) 7931تحقیقی را در رابطه بتا اثترات سیرخطتی درآمتدهای نفتتی بتر رفتاه
اجتماعی در ایران در دوره زمانی  7920الی  7939متورد بررستی قترار داده استت .نتتایج آن پتژوهش
نشان می دهد کته نستبت درآمتدهای نفتتی بته تولیتد ناختالص داخلتی تتأثیری سیرخطتی و آستتانهای
برشاخص رفاه اجتماعی داشته؛ افزایش نسبت درآمدهای نفتی کمتر از  3/92درصد به تولید ناختالص
داخلی موجب افزایش معنادار رفاه اجتماعی شده و نسبت درآمدهای نفتی بیشتر از  3/92درصتد تتأثیر
منفی برشاخص رفاه اجتماعی دارد.
ملکی ( )7931پژوهشی در حوزه اثرات کوتاهمدت و بلندمدت درآمدهای نفتی برفقر اقتصتادی
مناطق شهری در ایران را با روش خود توضیح با وقفهای گسترده در دوره زمانی ستالهتای  7922التی
 7930انجام داده است .یافته های این پژوهش نشان داده که در بلندمتدت بتا افتزایش یتا کتاهش یتک
درصد در درآمدهای نفتی ،باعب افزایش و یا کاهش  7/09درصد در میزان فقر اقتصادی خانوارهتای
شهری میگردد .همچنین در آخر نشان داده که تأثیر منفی متغیر سرانه واقعتی تولیتد ناختالص داخلتی
بدون نفت و مثبت توزیع درآمد بر میزان فقر دارد.
فخری زاده و همکاران ( )7931پژوهشی درباره مدیریت درآمدهای نفتی با رویکرد پایداری در
ستترمایه گتتذاری دولتتت در حتتوزه اقتصتتاد ایتتران انجتتام داده کتته بتتا استتتفاده از روش بیتتزین ،ستتهم
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تخصیصیافته به صندوق ذخیره و هزینه های جاری و عمرانی دولت که متناسب با پایدارای و افتزایش
مقیاس سرمایه گذاری است .نتایج بدست آمده نشان داده که با استفاده از صندوق توسعه ملی به همراه
ذخیره بخش ارزی حاصل از نفت و عقیمسازی افزایش خالص ذخایر ختارجی بانتک مرکتزی باعتب
حداقل شدن تابع زیان سیاستگذار و پایداری بیشتر سرمایهگذاری دولت و کتاهش تالطتم نترخ ارزی
حقیقی در اقتصاد میشود.
اصغرپور و برادران خانیان ( )7931اثرات نامتقارن درآمدهای نفتتی برکستری بودجته دولتت در
ایران با روش رویکرد رگرسیون کوانتایل صورت گرفته است .آمار جمعآوری شده از سال  7911الی
 7930به صورت فصلی صورت گرفته و تأثیر ات آن را بتر کستری بودجته متورد بررستی قترار گرفتته
است .نتایج پژوهش نشان داده که اثر درآمدهای نفتی برکسری بودجه در دهکهای گوناگون کسری
بودجه برابر نبوده و در سطح پایین و باتی درآمدهای نفتی دهکهای ابتدایی و آختر ایتن اثتر مثبتت
شدید است.
قاسمی و شالچی ( )7931بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمتدهای نفتتی بتر سیاستتگتذاریهتای
دولت در نهاد بوروکراسی در طی دوره؛  7920الی  7921و 7920التی  7923را بتا استتفاده از تکنیتک
وابستگی به مسیر در بررسی تاریخی دولت ضعیف و برای مقایسه از جدول توافق میتل استتفاده کترده
است .نتایج پژوهش نشان می دهد که در هر دو دوره نتایج یکسانی در نهاد بوروکراسی وجود دارد.
موتیی و علی ( )7932اثر شوکهای درآمتدهای نفتتی برمصترف خانوارهتا در ایتران در بتازده
زمانی  7929الی  7939مورد بررسی قرار داده؛ نتایج تحقیق نشتان داده کته در بلندمتدت شتوکهتای
مثبت و منفی درآمدهای نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی معنیداری بتر مصترف ختانوار داشتته استت.
وارد شدن درآمدهای نفتی در اقتصاد باعب افزایش نقدینگی و تقاضای کاذب برای کاتها و خدمات
را به وجود میآورد.

مطالعاتخارجی
فارستر )7320( 7ترکیبی از سیستم دینامیک و تئوری اقتصاد کالن استتفاده کترده کته ایتن متدل
1. Forrester, N.B
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دارای دو متغیر حالت موجودی و سرمایه است .همچنین برای متغیرهای سرمایه ،جمعیت شاسل و انبار
مقدار مطلوب در نظر گرفته شده است و مدل سعی در بهینه کردن آنها و رساندنشان بته یتک مقتدار
خاص مطلوب است.
دیوید ویت )0111( 7در متورد روش بتازخورد یتک رویکترد سیستتم دینامیتک بترای آمتوزش
اقتصاد کالن پرداخته است .در این تحقیق بیان شده دانشجو برای اینکه بتواند درک از رفتار اقتصتادی
پوبا داشته باشد نیازمنتد بته جستتجو ،شناستایی و توضتیح ستاختار بتازخورد مربوطته در یتک سیستتم
اقتصادی دارد .روش بازخورد ،توضیح ساختاری از یک رفتار اقتصتادی استت .کته ایتن روش باعتب
میشود کته دانشتجویان بته جستتجوی ستاختار بتازخورد در اقتصتاد و استتفاده از شتبیهستازی توستط
برنامههای کامپیوتری برای اتصال ساختار با رفتار را به صورت بهتر آموزش دیتده و در ستطح اقتصتاد
کالن مورد استفاده قرار دهد.
یماگوچی )0177( 0کارکرد سیستم پولی را در اقتصاد باز بررستی کتره و نیتز قتانون آمریکتا در
مورد سیاست پولی را با استفاده از پویایی سیستم مدل سازی کرده است ،در ایتن مطالعته سیاستت هتای
پولی بخش عمومی که دربرگیرنده حلقه های بازخورد مانند ضد تتورم و ضتد رکتود هستتند را بترای
جلوگیری از شکاف تولید ناخالص داخلی و تورم معرفی کرده است و بیان می کند که این سیاست هتا
به مراتب سادهتر از سیاستهای پیچیده کینزینهای میباشد.
وانگ ) 0179( 9پژوهشی در رابطه با کشورهای صنعتی واردکننده نفت و تأثیرات افزایش قیمت
نفت را بر روی مخارج مصرف شخصی در بازده زمانی  0112الی  0171مورد بررسی قرار داده استت.
در نتیجه بیان کرده که یک رابطه سیرخطی و نامتقارن بین تغییرات قیمت نفتت و هزینتههتای مصترف
شخصی وجود دارد .به طوری که افزایش قیمت نفت دارای اثر بیشتری بر هزینههای مصرفی خانوارها
دارد .یعنی با افزایش قیمت نفت نیز مصرف خانوارها هم کاهش پیدا میکند.
برگ 0و همکاران ( )0179رویکرد پایداری سرمایهگذاری دولت پژوهشی را انجام داده و بترای
1. Wheat, I. D
2. Yamaguchi.
3. Wang.
4. Berg et al.
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پایداری سرمایهگذاری دولت شرطهایی را بیان کرده؛ اگر کارایی سرمایهگتذاری دولتت زیتاد باشتد
آثار جانبی پدیده یادگیری در کار با عالمت مثبت ظاهر شده و به دنبال آن افتزایش بهترهوری بختش
تجارت و بهرهوری کل اقتصاد ،رشد اقتصادی افزایش یافته یعنی رشد اقتصادی در بلندمدت به وجود
میآید.
تجیوس ) 0170( 7پژوهشی در اقتصاد مکزیک با بررسی کاهش قیمت نفت را مورد بررسی قرار
داده و در مطالعه خود به این نتیجه رسیده که با تغییر متغیرهای کالن اقتصادی با افتزایش قیمتت نفتت
میتوان شاهد تغییرات رفاه در اقتصاد هم باشیم.
ژانگ و همکاران )0170( 0تأثیر شوکهای قیمت نفت بر مصرف خانوارها در کشور چین را بتا
استفاده از دادههای مورد نظر در طی زمانی سالهای  0111الی  0170بتا روش  DOLSمتورد بررستی
قرار صورت گرفته است .براساس دادههای افزایش قیمت نفت در قدم اول باتی هزینتههتای مصترفی
حمل ونقل به شدت به طور منفی مورد تأثیر قرار گرفتته و بتاتی کاتهتای مصترفی ماننتد ،آمتوزش،
هزینه پزشکی ،مواد سذایی به طور کلی بسیار کوچک و در بازده زمانی دو تا سه ماه تأثیرگذار است.
ماتیه 9و همکاران ( )0172با استفاده از دادههتای ترکیبتی  01کشتور در دوره زمتانی  7331التی
 0112تأثیر رانت درآمدهای نفتی بر نابرابری پرداخته است .در این پژوهش بته دو نتیجته مهتم دستت
یافته است؛ ابتدا رابطهای سیرخطی ( Uشکل) بین درآمدهای نفتی و نابرابری وجود دارد .در خصوص
درآمدهای نفتی ،نابرابری را در کوتاه مدت کاهش داده و با افزایش درآمدهای نفتی این اثتر کتاهش
پیدا می کند .نتیجه بعدی این است که افزایش درآمدهای نفتی با افزایش فساد از بتین رفتته و نتابرابری
درآمد بیشتر شده که در اخیر این پژوهش نشان داده که اگر منابع نفتی بته صتورت درستت متدیریت
شود یک منبع مالی خوبی برای کشورها است.
رحمانی و دگر )0171( 0تأثیر درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و کشورهای حوزه خلتیج فتارس
را با روش مدل نئوکالسیک مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رستیده استت کته جریتان متدوام از
1. Adrián Lajous.
2. Zhang et al.
3. Mallaye et al.
4. Rahmani et al.
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درآمد نفت ممکن است تأثیر بلند مدت در تولید ناختالص داخلتی سترانه در کشتورهای صتادرکننده
نفت از طریق سرمایهگذاری داشته باشد.
اینکریز و همکاران ) 0172( 7بررسی اثتر قیمتت نفتت را بتر درآمتد و هزینته خانوارهتای کشتور
نیجریه با استفاده از روش پانل دیتا در سالهای  ،0170 ،0171و  0172متورد بررستی قترار داده استت.
نتایج پژوهش نشان داده کته قیمتت نفتت بتر درآمتد ،اشتتغال و هزینته موادستذایی متردم نیجریته اثتر
معناداری دارد.

روششناسیپژوهش

0

در این مطالعه با استفاده از روش پویاشناسی سیستم در جهت کمک کردن به متدیران دولتتی و
برنامه ریزان اقتصادی جهت درک و شتناخت پیچتدگی رفتتار سیستتم در زمتان مشتکالت تصتمیمات
سازمانی استفاده شده تا بتوانند از تناسب رفتار سیستم در آینده با اهدافشان اطمینان حاصل پیتدا کننتد
مراحل روش پویاشناسی سیستم قرار زیراست (جان استرمن:)72 :7931 :9
 -7شناسایی و تعریف مسئله،
 -0شناسایی فرضیههای پویا،
 -9نمودار علی 0و نمودار جریان،
 -0شبیهسازی و اعتبار سنجی،
 -2تعریف سناریو ،انتخاب و پیادهسازی راه حل مناسب،

مدلسازیپویاییدرآمدهاینفت(نمودارعلیوجریان) 
-1نمودارعلتومعلولی 
زمانی پیچده بودن روابط را میتوان درک کرد که شبکه علت و معلولی موجود ترستیم شتده و
قابل مشاهده باشد .اگر چه اسلب این روابط را به رویدادهای سیرقابل کنترل نسبت میدهند و یتا ستایر
1. Increase et al.
2. System Dynamics (SD).
3. John D.Sterman.
4. Causal Diagrams.
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افراد را مقصر می دانند ،اما همیشه یک توضیح بازخوردی بهتتر در روابتط وجتود دارد (مورکرافتت،7
.)09 :7932
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بیکاری

-

نمودار:1روابطعلتومعلولینفتدرساختاراقتصادی 


بنابراین پس از بررسی روابط به صورت علت و معلولی و تتأثیرات درآمتدهای نفتتی در متدل و
نشان روابتط بتین آنهتا بته صتورت مث بتت و منفتی نمتایش داده شتده استت .ایتن روابتط نشتان دادن
وابستگیهای متقابل و فرایندهای بازخوردی مناسب بوده و در شروع یتک پتروژه متدلستازی ،نقتش
مؤثری را در ارائه مدل ذهنی دارد و نمودار علت و معلولی آن در نمودار ( )7نشان داده شده است.
همان طور که در نمودار ( )7قابل مشاهده است ،با افزایش فروش نفت تأثیرات آن بر درآمدهای
دولت در عرصه اقتصاد دارد یکی سرمایهگذاری توسط بختش خصوصتی و دیگتری سترمایهگتذاری

1. Morcraft.
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توسط بخش دولتی است (فروشانی و همکاران .)719 :7932 ،درآمدهای نفتی تأثیر مثبتتی بتر بودجته
دولت دارد که با افزایش بودجه دولت ،خدمات دولتی افزایش یافته و به دنبال خود نیز فقر را کتاهش
می دهد .و از سوی دیگر با پرداخت یارانه نیز درآمد حاصل از فروش نفت کاهش پیدا میکند (حلقته
 B7بودجه) .با فروش بیشتر نفت ،خدمات دولت و سرمایهگذاریهتا هتم در بختش خصوصتی و هتم
دولتی رشد کرده که به دنبال خود رشد اقتصادی و افزایش تولید در عرصه اقتصادی به وجود میآیتد
(حلقه  R7سرمایهگذاری و تولید).

مدلحالتوجریان 
برای ساختن مدل حالت و جریان روند متغیرهای مورد استفاده قرار گرفته در طتول زمتان متورد
توجه قرار میگیرند و با توجه به روابط ریاضی ارتباطی بین متغیرها را تعریف میکنیم و روابط حالت
و جریان ،کمکی و ثابت از پویایی های شناسایی شده از نمودار علت و معلولی به وجود میآید.


متغیر حالت مهم مورد استفاده در این مدل عبارت است از انباشت سرمایه.



متغیرهای جریان مهم در مدل عبارتند از :استهالک ،سرمایهگذاری کل و سرمایه مصرفی.



متغیرهتتای کمکتتیمهتتم کتته در ایتتن متتدل متتورد استتتفاده قتترار گرفتتته استتت عبارتنتتد از:
سرمایهگذاری بخش خصوصی ،هزینته هتای عمرانتی دولتت ،نترخ مالیتات ،مالیتات کتل،
تکنولوژی ،نیروی کار ،ضریب بیتا ،تولید ،درآمد قابل تصرف ،درآمد کل ،مصرف ،نترخ
پسانداز ،بدهی دولت ،میانگین عمر سرمایه و درآمدهای نفتی.

در این مدل نقش درآمدهای نفتی را بر سرمایهگذاری دولت و سرمایهگذاری بختش خصوصتی
با توجه به آمار بخش مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است و درآمد نفتی براساس سال  7931در مدل
مورد نظر قرار گرفته است .همچنین فرض شده است که درآمدهای نفتی اگر بیشتر به بخش خصوصی
داده شود می تواند رشد اقتصادی بهتری در جامعه ایجاد کند .روابط حالت و جریان مدل مورد استفاده
در نمودار ( )0قابل مشاهده است.
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گذاری سرمایه خالص

دارایی دریافت برای زمان
ای سرمایه

در گذاری سرمایه خالص
سرمایه بخش
>اولیه دارایی<

دولتی گذاری سرمایه

سرمایه عمر میانگین
تکنولوژی

نفتی درآمدهای

سرمایه دارایی
ای

گذاری سرمایه

مصرفی سرمایه

بیتا ضریب

استهالک
خصوصی گذاری سرمایه

دولت سرمایه اشتراک

آغاز زمان
استهالک

استهالک نرخ

گرفته بکار کار نیروی
شده

استهالک مدت

>درصد<
>درصد<

تولید

دولت بدهی

مرجع کار نیروی

شاغل کار نیروی
کاری تالش

انداز پس
درآمد

>انداز پس کسری<

مرجع سرمایه
اولیه کار نیروی

دولت مخارج

دولت مصرفی مخارج

اولیه دارایی

مصرف

تصرف قابل درآمد
مالیات نرخ

درصد

مالیات اولیه نرخ
مالیات

درآمد<
>
از دولت مخارج اشتراک
درآمد
دولت مصارف اشتراک
درآمد از
>درصد<

نمودار:2مدلحالتوجریاندرآمدنفتی 
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جدول:1برخیمعادالتوروابطریاضیمورداستفادهشدهدرمدلحالتوجریان 

متغیر 
سرمایهگذاری بخش
خصوصی

روابطریاضی 

واحداندازهگیری 

( MAXصفر ،پس انداز – بدهی دولت +درآمدهای نفتی)

$/year

سرمایهگذاری بخش

(سهم هزینه عمرانی دولت /درصد)* هزینه های جاری دولت +

دولتی

درآمد نفتی

$/year

( 9DELAYسرمایهگذاری بخش خصوصی +سرمایهگذاری

Capital Units/
year

تولید

تکنالوژی +نیروی کار +سرمایه^ بیتا

درآمد

تولید* قیمت

Goods/ year
$/year

مصرف

(  -7ضریب پس انداز)* درآمد قابل تصرف

$/year

درآمد قابل تصرف

(نرخ مالیات /درصد)* درآمد

$/year

نرخ اولیه مالیات*  -7معامله مالیات  +نرخ آخر مالیات * معامله

Percent

سرمایهگذاری کل

نرخ مالیات

دولتی) /قیمت دارایی ،مدت زمان انباشت سرمایه

مالیات

مالیات کل

درآمد ( نرخ مالیات /درصد)

هزینههای دولت

درآمد دولت  +بدهی دولت

$/year

((-7هزینه عمرانی دولت /درصد))* هزینه کل دولت

$/year

پس انداز

ضریب پس انداز* درآمد قابل تصرف

$/year

انباشت سرمایه

انتگرال (سرمایه -مصرف سرمایه -نرخ استهالک) سرمایه اولیه

نرخ استهالک

(نرخ استهالک /درصد)* انباشت سرمایه

هزینههای جاری دولت

(هزینههای عمرانی دولت /درصد)* هزینه کل دولت

Capital Units
Capital
Units/Year
$/year

بودجه دولت

پس انداز -سرمایهگذاری بخش خصوصی

$/year

هزینههای جاری
دولت

شبیهسازیواعتبارسنجیمدل 
با استفاده از نرم افتزار  Vensim ples 4بته بررستی تخصتیص درآمتدهای نفتتی بتر متغیرهتای
اقتصادی بر اساس سناریوهای مختلف پرداخته میشود .درآمدهای نفتی و هزینههای دولت طتی ستال
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 7921الی  7931در نمودار( )9نشان داده شده است.
هزینههای عمرانی دولت

هزینههای جاری دولت

درآمدهای نفتی
8888888
8888888
8888888

8808 8808 8808 8808 8808 8808 8808 8808 8800 8808 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888

8

:درآمدهاینفتیوهزینههایدولت،منبع:بانکمركزی 

نمودار3


نمودار ( )9نشان میدهد که نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور زیاد است .همانطتوری کته
در طی سالهای  7922الی  7931فروش نفت بیشتر بوده طی همان سال نیز هزینههای دولت رشد کرده
است و از سال  7931رشد هزینه های جاری دولت نسبت بته درآمتدهای دولتت رشتد شتتابان دارد .بتا
وجود تحریمهای نفتی ایران ،درآمدهای نفتی ایران دچار نوسان شده است و تخصیص آن میبایستت
بهصورت بهینه انجام شد .سه سناریو در مدل بهصورت جدول ( )0طراحی شده است:
:تغییراتپارامتریدرآمدهاینفتیوسرمایهگذاریدولتیوبخشخصوصی 

جدول2

تغییرات مدل درآمدهای نفتی بخش سرمایهگذاری
تخصیص  11درصد درآمدهای نفتی جهت سرمایهگذاری بخش دولت
تخصیص  91درصد درآمدهای نفتی جهت سرمایهگذاری بخش خصوصی
تخصیص تمام درآمدهای نفتی جهت سرمایهگذاری بخش دولتی
تخصیص تمام درآمدهای نفتی جهت سرمایهگذاری بخش خصوصی

براساس قانون برنامه ششم توسعه  11درصد درآمدهای نفتی به بخش دولتی و شرکت ملی نفتت
و  91درصد آن بته بختش خصوصتی در قالتب صتندوق توستعه ملتی اختصتاص داده شتده استت .در
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سناریوی دوم تمام درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاری در اختیار دولت قرار میگیرد و در ستناریوی
سوم کل درآمدهای نفتی در اختیار صندوق توسعه ملی جهت سترمایهگتذاری بختش خصتوص قترار
میگیرد .در قالب سه سناریو آثار اقتصادی ان طی بیست سال آینده شبیهسازی میشود نتتایج هتر سته
سناریو در نمودارهای ( )0و ( )2نشان داده شده است.
Production
8B

2
2
2
1

6B

2
1
1

2

1

2

1
3

3

20

3

18

4B
1

3

16

3

3

14

2
1

3

3

2
3

10
12
)Time (Year

2 1
1
3

8

Goods/Year

1

2

2B
3

2

6

2 31
2 3 1
2 3 1
12 3 1

4

2

0

0

Production : OIL Revenue Gov inv3.5 + pri inv1
1
1
1
1
1
1
1
1
Production : OIL Revenue Gov inv
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Production : OIL Revenue pri inv
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

نمودار:0بررسیروندتغییراتتولید 


همانطور که در نمودار شماره ( )0قابل مشاهده است زمانی کته بیشتتر درآمتدهای نفتتی بختش
دولت داده شود ،میزان تولید یا رشد اقتصادی در داخل کشور بیشتر شده که در رونتد شتماره  0قابتل
مشاهده است و اگر درآمدهای نفتی به بخش خصوصی داشته باشد در حوزه تولید تتأثیرات کتمتتری
نسبت به بخش دولتی دارد که روند شماره  9نشانگر بخش خصوصی میباشد.
در نمودارهای ( )2قابل مشاهده است بیشتترین کتارایی درآمتدهای نفتتی ،تخصتیص آن جهتت
سرمایهگذاری بخش دولتی در شرایط موجود است کته بیشتترین تتأثیر را نیتز در حتوزه درآمتد دارد.
کمترین تأثیرات درآمدهای نفتی بر متغیر درآمد زمانی به وجود میآید که کتل درآمتدهای نفتتی بته
بخش خصوصی داده شود.
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Income
600 B
2
1

2

1

450 B
2
1

3
3

20

18
1

2

2 1

3

1

2
3

3

1

2
3

2
1

2
3

1
3

10
12
)Time (Year

1

2
3

3

14
1

2

1

3

16

1

3

2

1
3

300 B

1

2
3

2
3

$/Year

1

2

2
3

2

8

2 3 1
2 3 1
1
2 3
2 3 1
1 23 1

6

4

2

150 B
0

0

Income : OIL Revenue Gov inv3.5 + pri inv1
2
2
Income : OIL Revenue Gov inv
3
3
Income : OIL Revenue pri inv 3
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نمودار5





نمودار( )1نشان می دهد که اگر همه درآمدهای نفتتی بته بختش خصوصتی در قالتب تستهیالت
صندوق توسعه ملی اختصاص یابد در سالهای اولیه رفاه و پسانداز بخش خصوصی افزایش متییابتد
که در روند نمودارهای  7و  0بخش درآمد و پسانداز قابل مشاهده است ،اما در بلند مدت حوزه پس
انداز بعد از سال  79به بعد تأثیرات بخش دولتی بیشتر باتی پسانتداز متردم تتأثیر داشتته و بته نستبت
بخش خصوصی باعب شده که مردم بیشتر پسانداز کند .در حوزه رفاه مردم تأثیرات بخش دولتی بعد
از سال دهم به بعد بیشتر قابل مشاهده بوده و تأثیرات در نمودار رفاه قابل مشاهده میباشد .به صتورت
کل می توان گفت که اگر درآمدهای نفتی در کوتاه مدت به بخش خصوصی داده میشود متیتوانتد
تأثیرات مثبتی در حوزه پسانداز و رفاه افراد جامعه داشته باشد اما در بلندمدت میتواند بخش دولتتی
تأثیرات بهتری در حوزه پسانداز و رفاه افراد جامعه داشته باشد.
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Savings
70 B
2

$/Year

52.5 B
35 B
3
2 1 2

17.5 B

1 2

1 2

3

3

3
3

3
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1
3 1 2 3
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2

1

1
3

2
1
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1
3

1

0
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4

6

8
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12
Time (Year)

Savings : OIL Revenue Gov inv3.5 + pri inv1
2
2
Savings : OIL Revenue Gov inv
3
3
Savings : OIL Revenue pri inv 3
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Disposable Income
500 B
2

375 B

2
1

2

$/Year

2
2
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0

3 1 2
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2

3 1 2
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4
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6

1
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8
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3

 یافتههایتحقیق
 :منبع،پساندازورفاه
 بررسیروندتغییرات:6نمودار
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Gov Consumption Spending
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نمودار7


در سناریوی دوم با وجود آنکه درآمدهای نفتتی جهتت سترمایهگتذاری در اختیتار دولتت قترار
میگیرد؛ اما با وجود سایر منابع درآمتدی بترای دولتت از جملته درآمتدهای مالیتاتی ،رونتد تغییترات
هزینههای جاری دولت علیرسم اختصاص درآمدهای نفتی به سرمایهگذاری بختش دولتتی در قالتب
اعتبارات عمرانی ،بیشترین تتأثیر را خواهتد داشتت و کمتترین تتأثیر را بتر هزینتههتای جتاری دولتت،
اختصاص کل درآمد نفتی به بخش خصوصی است.

نتیجهگیری 

نفت یکی از منابع طبیعی است ،کشورهایی که دارای این منابع هستند یک منبع خوب درآمتدی
در اختیار خواهند داشت  .با وجود این نوع درآمد انتظار است که این کشتورها دارای رشتد اقتصتادی
خوبی برخوردار باشد .اما در آمارهای موجود به این صورت نمیباشد .در این پتژوهش بته دنبتال ایتن
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بودیم که بدانیم درآمدهای نفتی بیشتر بته کتدام از بختش اقتصتاد (دولتتی و خصوصتی) داده شتود و
تأثیرات آن بر روی متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد .درآمدهای نفتی متیتوانتد بتاتی دو
بخش تأثیرگذار بوده ،یکی ایجاد بودجه عمومی دولت و اثرگذاری بر هزینههای دولتت و تتأمین ارز
در اقتصاد کشورهای صادرکننده دارد ،بنابراین درآمدهای نفتی نقش مهمی در حوزه تولیتد و درآمتد
سرانه ،پسانداز و نوسانات آن داراست .از آنجایی که شرایط تحریم در حوزه فروش نفتت بته وجتود
آمده است با استفاده از روش پویاشناسی به بررسی این مدل پرداختیم که درآمدهای نفتی کته وجتود
دارد در حوزه سرمایه گذاری بیشتر به بخش دولتی تخصیص داده شود یتا بختش خصوصتی ،در متدل
موجود حاضر طراحی مدل که صورت گرفته براساس رویکرد اقتصاد داخلی بوده و متغیر درآمد نفتی
در این ساختار به صورت یک متغیر بیرونی در بخش سرمایهگذاری (بخش دولتی ،بخش خصوصتی)
لحاظ شده است .در شبیهسازی که صورت گرفته است یکبار تمام درآمدهای نفتی به بختش عمرانتی
دولت داده شده و در بخش دوم نیز کل درآمدهای نفتی به بخش خصوصی داده شده و در ستناریوی
سوم درآمدهای نفتی در بین بخش خصوصی  91درصد و دولت  11درصد تقسیم شده است.
در شبیهسازیهای صورتگرفته ،نشاندهنده این استت ،بیشتترین کتارایی کته درآمتدهای نفتتی
میتواند در عرصه اقتصاد تأثیر گذار باشد بختش دولتتی استت کته هزینته درآمتدهای نفتتی در قالتب
طرحها و پروژههای عمرانی متغیرهای انباشت سرمایه ،تولید ،درآمتد و پتسانتداز افتراد در بلندمتدت
افزایش میدهد ،بنابر شبیهسازی که صورت گرفته ،میتوان گفت زمانی که این درآمتدهای نفتتی در
قالب تسهیالت به بخش خصوصی داده شود تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی در مقایسه با بخش دولتتی
کمتر است .اما اگر دولت میخواهد صرفاً هزینههای جاری خود را کاهش داده و میزان بدهی خود را
کمتر کند و یا کسری بودجه را تأ مین کند بهتر است درآمدهای نفتی را به بختش خصوصتی واگتذار
کند؛ ولی اگر کل درآمدهای نفتی را به بخش عمرانی دولتی اختصاص دهد ،در سال اول میزان بدهی
دولت کم و دولت بیشتر دارای مازاد بودجه است .اما در بلندمدت بدهی دولتت و هزینتههتای جتاری
دولت بیشتر میشود.
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Abstracts

Simulating the Economic Effects of Allocating Oil
Revenues to The Public and Private Sectors in the
Context of Economic Sanctions : A Systemic Dynamic
Approach
Mohammad Ghaffari Fard  Hossein Rezaei  Davood Yousofzi 

Abstract
During the last four decades oil revenues are one of the most important sources
of government revenue which have a high impact on the economy. The source of oil
revenue can be used as a positive lever for development and infrastructure projects
of countries due to the impact of sanctions on oil revenues. For a better
understanding of how to allocate oil revenues in the Iranian economy, in this study
modeling and simulation methods ere followed. It aims to allocate oil revenues to
the private and public sectors over a 20-year horizon. Using the system dynamics
method and using Vensim Software, the cause-effect relationships and the state and
flow of the model are designed and the economic effects are simulated under
different scenarios. The simulation performed in this model is done in three modes;
The first scenario is the total oil revenues for investment in the public sector, the
second scenario is the allocation of all oil revenues in the form of facilities to the
private sector through the National Development Fund and finally, the third
scenario in which 70% of oil revenues go to the public sector and the rest through
the Development Fund. National is allocated to the private sector. The results show
that the allocation of oil revenues to the public sector to invest in production and
infrastructure projects is a good scenario in the economy in the long run, which has
positive economic effects on national production, welfare and investment.
Keywords: Oil Revenues, Dynamics, Production, Iranian Economy, Oil,
Simulation
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