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نفتای پرداتتاه اسات. ساناريوهای مختلاف در       هاای درآماد در ايران، به بررسی مديريت و تخصای  بییناه   

نفتی با حضور صندوق توساعه ملای بررسای شاده اسات. در ساناريوی اول،        هایدرآمدتصوص تخصی  

نفتای در هار    هاای درآمدسناريوی دوم، همه نفتی در هر سال مصرف شوند. در  هایدرآمدفرض شده همه 
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تولیاد ناتاال  داتلای کمتار از      . در سناريوی چیارم اگرچاه میازان  شودمی مدتکوتاهر شرايط تجارت د
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 مقدمه -1

طبق برآورد بانک اقتصاد ايران از جمله کشورهايی است که به درآمد نفت وابست ی زيادی دارد. 

نیز بیشتر  هاسالدرصد و در برتی  ۵8نفتی در حدود  هایدرآمدمرکزی، وابست ی بودجه ايران به 

درصد درآمد نفتی صرف صندوق توسعه ملی در سال  98از طرف دي ر، بیش از  بوده است.

ر ايران، )مرکز آما درصد برآورد شده است 99نیز  31شده است، اين میزان در بودجه سال  893۵

8933) . 

ای در اقتصاد ايران کنندهرو مديريت صحیح موهبت ارزی حاصل از درآمد نفت نقش تعیین از اين

ناشی از  هایدرآمدضمن کمک به مديريت نوسانات اقتصادی،  تواندمیدارد. صندوق توسعه ملی 

کاهش اتکا به  ی اقتصادی تبديل کند. چراکهزاينده هایسرمايه صادرات نفت را به منابع و

دولتی در داتل و  نفتی و اعطای تسییالت به بخش تصوصی، تعاونی و عمومی غیر هایدرآمد

در بازارهای  گذاریسرمايه بازدهی مناسب و تارج از کشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتی و

منفی ناشی از ی عدم بروز پیامدهای کنندهتضمین تواندمیبعد،  هاینسلمالی و نیز انتقال آن به 

و واردات در ، میزان صادرات هاقیمتتولیدی، سطح  یهابخشنفتی بر قدرت رقابت  هایشوک

 .باشدمینفتی ضروری  هایدرآمدکشور باشد. لذا بررسی مديريت و تخصی  صحیح و بیینه 

بدين منظور در اين تحقیق، با فرض وجود بیماری هلندی در کشور، به بررسی مديريت و 

گونه است که بعد از مقدمه، نفتی پرداتته شده است. ساتتار مقاله بدين هایدرآمدبیینه تخصی  

پذير پويای بازگشتی در ، اجزای تعادل عمومی محاسبه9 شده در بخش مروری بر کارهای انجام

و  ۵، سناريوهای تحقیق در بخش ۴، معادالت رياضی استفاده شده در تحقیق در بخش 9بخش 

 شده است. بیان 3در بخش گیری نتیجه
 

 شده  مروری بر کارهای انجام -2

وارد شده بر بازار نفت پیرو مسائل  هایشوکنفتی که بر اثر  هایدرآمدنوسانات ايجاد شده در 

کشورها را به  38نفتی در دهه  هایشوکی پیش و پس از هاسالاز  ،شودمیگوناگونی ايجاد 

 هاسیاستنفتی واداشت. پايه کلیه اين  هایدرآمدديريت گوناگونی در جیت م هایراهطراحی 

در دوران افزايش  وده است تا به اين وسیله درآمدهانفتی ب هایدرآمدايجاد فضايی برای ذتیره 

و يا به اتمام برسد ن یداری شود.  يابدمینفتی برای زمانی که اين درآمدها کاهش  هایدرآمد

نقشی مؤثر در کاهش اثرات بیماری هلندی  تواندمیسعه ملی صندوق تومحققان،  هایديدگاهطبق 
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نتیجه تزريق منابع نفتی به اقتصاد و افزايش ذتاير ارزی  که در نمايد. اين امر به دلیل آن است ايفا

؛ اما در نمايدمیبنابراين اثرات بیماری هلندی بروز  يافته و مرکزی، نقدين ی اقتصاد افزايش بانک

ارزی  هایدرآمدلی تحت عنوان صندوق توسعه ملی که باعث شود مازاد وجود يک عام صورت

دهنده اثرات ناشی از رشد کاهش يک عامل بازدارنده و يا حداقل تواندمیواريز شود  کشور به آن

نفتی  هایدرآمدرشد  وجود يک چنین صندوقی، باشد. به عبارتی انتظار داريم با نفتی هایدرآمد

نتیجه شاهد کاهش اثرات  ارزی بانک مرکزی و بنابراين پايه پولی داشته و در اثر کمتری بر ذتاير

در برتی مطالعات داتلی نیز به اين موضوع اشاره . (893۴ )رهبر و سلیمی، بیماری هلندی باشیم

 هایدرآمدتخصی  بیینه " ( در مقاله تود با عنوان8911) شده است؛ ناظمان و بکی حسکوئی

 اندازپسی اقتصادی نرخ هاسیاستبا استفاده از  "تعادل عمومی پويا نفتی در قالب يک مدل

برداری از ذتاير نفت و گاز را به نحوی تعیین کرده که تابع رفاه اجتماعی بین اجتماعی، میزان بیره

در بخش  گذاریسرمايهمیندسی نفت میزان  -زمانی حداکثر شود. سپس در قالب يک مدل فنی

چه در اين تحقیق مورد تاکید قرار گرفته است، تعیین مسیر بیینه . آنکندیمنفت و گاز را تعیین 

 هابخشبخش نفت وگاز و تشکیل سرمايه در ساير  گذاریسرمايهبرداشت ذتاير هیدروکربوری، 

، استفاده از سبد ارزی و همچنین مبادله با يورو ( در مطالعه تود8913) و همکاران میرآرا. باشدمی

جاری نفتی را بیترين راهکار برای جلوگیری از ضررهای ناشی از افت ارزش دالر در مبادالت ت

انتشار بیماری مکانسیم  (8939) زاده و جاللی نائینیمانز .اندنفتی دانسته هایدرآمددرتصوص 

 اساس يک ال وی تعادل عمومی پويای تصادفی نیوکینزی مورد هلندی در اقتصاد ايران را بر

نفتی در اقتصاد ايران را  هایشوکوقوع بیماری هلندی بر اثر  نتايج اين مطالعه .دبررسی قرار دادن

 اندبه اين نتیجه رسیدهدر مطالعه تود  (893۵) اکابری تفتی و همکاران .دهدمیمورد تأيید قرار 

 ی غیرهاقیمتی اقتصاد ايران باشد، وضع هاسیاستمحیطی در اولويت که چنانچه اهداف زيست

. بیزادان و پذير تواهد بودهای فسیلی سیاستی توجیهدر مناطق مختلف کشور بر انرژی متوازن

از نابرابری در  تواندمیکه بیماری هلندی تنیا  اند( به بررسی اين فرضیه پرداتته8931همکاران )

در يک تابع پانل  GMMتوزيع اجاره منابع طبیعی حاصل شود. نويسندگان با استفاده از روش 

، توزيع شودمیچه باعث ايجاد برکت يا بالی حاصل از منابع طبیعی فراوان اند آننشان داده پويا

ها به نتايج اين . آنباشدمیحاصل از منابع طبیعی حتی در شرايط بیماری هلندی  هایدرآمدنابرابر 

  اند.تحقیق حتی در کشورهای با منابع طبیعی کم نیز اشاره کرده
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 ی بازگشتیپویا یقابل محاسبهل عمومی مدل تعاداجزای  -3

افزايی، معامله و ارتباط بین تعادل اقتصاد کالن و سطوح تاانوار و بخشای،   به منظور دستیابی به هم

تعادل عمومی بوجود آمدند تا اثرات انفجار منابع طبیعای را تحلیال کنناد. بناابراين ياک       هایمدل

وسعه داده شده است تا اثرات ثروت بااد آورده  ( در اين تحقیق تDCGE) مدل تعادل عمومی پويا

اقتصاد ايران از جملاه مصارف کاالهاای قابال      هایويژگیمنابع نفتی و چ ون ی تاثیر بر برتی از 

ساله مورد بررسی قرار گیرد. همچناین ايان مادل معاملاه باین       98قابل مبادله طی دوره  مبادله و غیر

 . کندمینفتی را بررسی  هایدرآمدو ترج  اندازپسجاي زين  هایانتخاب

و نظری طبق تئوری تعادل عمومی نئوکالسیک ساتته شده است. چارچوب تحلیلی  DCGEمدل 

که جزئیات رياضای   در حالی ،( آورده شده است8319) 8در مقاله ملو و رابینسون CGE هایمدل

يک مادل   CGEDبیان شده است. مدل  (9889) 9در مقاله لوف رن و همکاران CGEمدل ايستای 

ای از متغیرهاای  را از مجموعاه  هاقیمتهم مقادير و هم  زادرونچند بخشی است که به طور  کالن

 . کندمیاقتصادی حل 

. بازگشات  شودمیدر سمت عرضه، مدل برای توابع تولید تاص برای هر فعالیت اقتصادی تعريف 

اين يک فرض ضاروری بارای مادل    های اولیه وجود دارد. ( بین نیادهCESثابت نسبت به مقیاس )

های اولیه و واسطه در . برای جاي زينی بین نیادهباشدمیبه منظور رسیدن به راه حل تعادل عمومی 

 گیريم. توابع تولید، تابع تکنولوژی لئونتیف را در نظر می

مشاخ  شاده    کننادگان مصرفبوسیله يک مجموعه از توابع تقاضای  CGEسمت تقاضای مدل 

، توابع تقاضاای  مطالعه حاضرسیستم تقاضا از توابع مطلوبیت تعريف شده است. در مدل است. اين 

از ايان  بدست آمده که کشش درآمدی برابار ياک دارد،    9گری-کننده از يک تابع استونمصرف

. مشاابه  باشدمیسیم بودجه نیايی از هر کاالی مصرف شده متفاوت از سیم بودجه متوسط آن  رو

يک متغیار   شودمیکه به سیستم تقاضا وارد  کنندگانمصرفدل عمومی، درآمد تعا هایمدلساير 

. مجموع درآمد از عوامل اولیه به کار گرفته شده در تولیاد،  باشدمیمطالعه حاضر در مدل  زادرون

بدسات   هاای درآمدکه مدل همچنین،  در حالی کندمیرا مشخ   کنندگانمصرفمنبع درآمدی 

 . گیردمیمانند انتقاالت مستقیم( را در نظر ) آمده از تارج يا دولت

                                                 
1. Melo and Robinson (1982) 
2. Lofgren (2002) 
3. Stone- Geary 
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ی تعاادلی در بازارهاای داتلای را    هاقیمتبا آشکارسازی رابطه بین عرضه و تقاضا،  DCGEمدل 

المللی، مادل جااي زينی نااق     . به منظور رسیدن به رابطه بین بازارهای داتلی و بینکندمیتعیین 

و تقاضاا از   که رابطه بین عرضاه  گیرد. در حالیظر میبین کاالهای تارجی و تولید داتلی را در ن

( میمترين تقابل تعاادل عماومی در   زابرونمتغیر ) وریبیره( و زادرون)متغیر  طريق تغییر در درآمد

از طرياق تقاضاای    هاا بخاش ارتباطاات تولیاد همچناین در باین      ،باشاد مای يک مدل اقتصاد کالن 

 . افتدمیتولیدی اتفاق  یهابخشکار گرفته شده در  ای و رقابت برای عوامل اولیه بهواسطه

 اندازپس کل داتلی دارد که توسط مجموع گذاریسرمايهنئوکالسیکی در بخش  بستارمدل يک 

. در شاود مای تال  عمومی در صندوق توسعه ملی تعیاین   اندازپستارجیِ عمومی و تصوصی، 

کال داتلای    گاذاری سارمايه بت از يک سیم ثا شودمیعمومی نیز فرض  گذاریسرمايه تصوص

 گاذاری سارمايه تاال  کال    اناداز پستصوصی توسط مجموع  گذاریسرمايهکه  باشد در حالی

 .باشدمی زابرونتانوار نیز  اندازپسعمومی تشکیل شده است، کل 

پاذير، بخاش تادمات دولتای و بخاش تولیادی اسات.        مدل تحقیق شامل يک منباع پاياان  بنابراين 

درآمد دارند و از مصرف کاالها و تدمات مطلوبیت کسب  ،حل عرضه کار و سرمايهتانوارها از م

باوده و از محال صاادرات آن درآماد دارد. درآماد       )نفات(  پاذير کنند. دولت مالک منبع پايانمی

برای تولید کاالی عمومی و همچنین تامین هزيناه تادمات عماومی     گذاریسرمايهحاصل، صرف 

مرتبط بوده و کاالهاای وارداتای جانشاین نااق  کاالهاای داتلای        جتار . اقتصاد با دنیایشودمی

است تولیدکنندگان به دنبال حداقل هزينه تولید در هار دوره هساتند.    و همچنین فرض شده هستند

همچنین فرض بر اين است که هدف تانوارها حداکثرسازی مطلوبیت در هر دوره باشاد. مادل باه    

ازگشتی تنظیم شاده اسات. توجاه باه ايان نکتاه الزم اسات کاه         تصادفی و با رويکرد ب صورت غیر

و لاذا   شاود مای های تولیدی و همچناین گاروه نفات و گااز در هار دوره اتخااذ       تصمیمات فعالیت

 تانوارهاا لحااش شاده اسات. تصامیمات باین       اناداز پستنیا برای مصرف و  ایدوره يابی بینبیینه

 يافته صورت گرفته است. يلی تعدرها در قالب يک مدل رشد رمزتانوا ایدوره

که پس از کسر استیالک، موجودی سرمايه  يابدمیاتتصاص  گذاریسرمايهتانوارها به  اندازپس

باازار سارمايه، بار اسااس رواباط       . به اين ترتیب در دوره آتای در کندمیدوره بعد اقتصاد را تعیین 

. تقاضاای هار   شاود میهر بخش تعیین  )موجودی سرمايه( و تقاضا، میزان تشکیل سرمايه در عرضه

هاای تولیاد و ساطح فعالیات     بخش از سرمايه به قیمت سرمايه، قیمت محصول، قیمات سااير نیااده   

زماان   ناین چهم .شاوند میدر مدل تعیین  زادرونبخش بست ی دارد که همه اين متغیرها به صورت 
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 زا در مدل در نظر گرفته شده است.به عنوان يک متغیر دورن

رياز  ین يکی از فروض تحقیاق ايان اسات کاه بیمااری هلنادی در اياران وجاود دارد. برناماه         همچن

  . بنابراين داريم:باشدمیاجتماعی به دنبال حداکثرکردن مطلوبیت اجتماعی 
 

𝑈 = ∑ (
1

1 + 𝛿
)

𝑀

𝑡=1

𝑡 − 1[𝛾𝑙𝑜𝑔𝐶𝑇𝑡 + (1 − 𝛾)𝑙𝑜𝑔𝐶𝑁𝑡],  

 

 تند از:متغیرهای به کار گرفته شده در اين روابط عبار

δ8: نرخ تنزيل زمانی اجتماعی 

CTt مقدار مصرف کاالهای قابل مبادله در دوره :t 

CNtقابل مبادله در دوره  : مقدار مصرف کاالهای غیرt 

( و دهاد مای )میزان کاری که نیروی کار انجاام   جمع درآمد که تابع تقاضای ايستا حاصل جااز آن

 Y= H+ Rمیزان انتقاالت به نسل بعدی است داريم: 

 : عبارتست از tمصرف کل دوره 
 

Ct = CTt + CNt = γYt + (1-γ)Yt= Rt + Ht. 
 

𝛾  وزن کاالی قابل مبادله از تولید و(1- 𝛾) باشدمیقابل مبادله از تولید  وزن کاالی غیر. 

  ؛شودمیريز اجتماعی مجددا بازنويسی تابع هدف برنامه
 

γlogCTt + (1-γ)logCNt= logCt + γlogγ + (1-γ)log(1-γ). 
 

 عبارتست از:  شودمیبدين صورت تابع رفاه اجتماعی که حداکثرسازی 
 

𝑀𝑎𝑥 𝑈 = ∑ (
1

1 + 𝛿
)

𝑀

𝑡=1

𝑙𝑜𝑔𝐶𝑡. 

𝑆. 𝑡            Ht+1 =Ht (1+αγ) – α(1-γ)Rt 
                 CAt= rWt- Rt 

 

                                                 
 (.  8911 ،باشد )کاوندمی 8۵/8دار عددی آن . مق8
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 و قیاد بودجاه   (ی هلنادی ايساتا  )بیماار t+1 در زماان   وریبیاره قیود تابع هدف نیز شاامل؛ میازان   

نظار تحقیاق    ابزار سیاستی مدل مد Rاست.  (گذاریسرمايهمنیای  اندازپس)حساب جاری اقتصاد: 

پارامترهای ال او   .باشدمیدر شرايط بیماری هلندی  ایدوره که در واقع همان مصرف بین باشدمی

تواهاد شاد. ابتادا میازان      تخماین زده  GAMSو در محایط   در مدل تعادل عمومی قابال محاسابه  

نفتی کشور  هایدرآمدمصرف بیینه تعیین تواهد شد و سپس سناريوهای مختلف جیت تخصی  

 .شودمیارائه تواهد شد و در نیايت سناريوهای مناسب صندوق تعیین 
 

 معادالت ریاضی استفاده شده در تحقیق -4

پذير پويا معرفی شده است. حاسبهترين روابط رياضی مورد استفاده در مدل تعادل عمومی ممیم

  ( تنظیم شده است.9883) 8کلمز اين روابط بر اساس
 

 معادالت قیمت -4-1

 معادالت قیمت به شرح زير است: 

 Pcmjiی جیانی واردات، هاقیمت pwmiات، دگر قیمت داتلی وارنشان PMi(، 8) در رابطه

به  i که انديس دهدمیارز را نشان  نرخ ERنرخ تعرفه و  tmiقیمت حاشیه بازار در واردات، 

 . کندمیاشاره  هابخشبه   jو کاالها
 

PMit= ERt (1+tmi) pwmi +∑ 𝑃𝑗𝑡𝑗 cmji       )8( 

PEit= ERt (1-tei) pwei+∑ 𝑃𝑗𝑡𝑗 ceji       )9( 
(1-tci)  PitQit= PDitDit + PMitMit      )9(  

PDit= PSit+ ∑ 𝑃𝑗𝑡𝑗 cdji       )۴( 
 

 Pceji ی جیانی صادرات،هاقیمت pweiگر قیمت داتلی صادرات، نشان PEi(، 9) در رابطه

 . دهدمیرا نشان  يارانهنرخ  tei است و قیمت حاشیه بازار در صادرات

فرض شده است. بر اساس اين فرض تقاضای  کوچکدر ارتباط با دنیای تارج، کشور ايران نسبتا 

ی جیانی کاالهای وادراتی هاقیمتنیايت بوده به عبارتی بر یکشور برای واردات دارای کشش ب

در نظر گرفته  زابرونبه صورت  مدل ارائه شدهتوانیم اثرگذار باشیم. لذا قیمت واردات در نمی

                                                 
1. Clemes (2009) 
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گر قیمت کاالهای نشان  Pi(،9. در رابطه )باشدمی زادرونشده است. اما قیمت صادرات در ال و، 

 نرخ مالیات بر فروش کاالها tci شده در داتل، مقدار کاالهای تولید Di ،عرضه شده در بازار

کاالهای وارداتی،  قیمتPMi شده در داتل،  قیمت کاالهای تولید PDiمستقیم(،  مالیات غیر)

Mi شده و  مقدار کاالهای واردQi .(۴در رابطه ) مجموع کاالهای عرضه شده در بازار است، 

PDi شده يا در داتل به فروش  یدی داتلی است. اين کاالها يا صادرگر قیمت کاالهای تولنشان

 Pjحاشیه بازار در محصوالت داتلی و  cdjiقیمت کاالهای صادراتی و  PSiرسند. همچنین می

  قیمت در هر بخش است.
 

PTitTit= PSit Dit +PEi  Eit      )۵( 
 

قیمت  PEi ار کل عرضه داتلی،مقد Ti، قیمت عرضه کاالهای داتلی گرنشان PTi(، ۵) در رابطه

در نظر گرفته  زادرون. مقدار و قیمت صادرات به صورت باشدمی مقدار صادرات Eiو  صادرات

 شده است. 
 

PPirt= PVirt+ ∑ 𝑃𝑗𝑡𝑗 𝑜jir       )3( 

CPI= ∑ 𝑃𝑖𝑡𝑖 𝑥𝑖         (1)  
 

 -ضرايب ثابت داده ioوده و قیمت ارزش افز PVگر قیمت تولیدکننده، نشان PP(، 3) در رابطه

ترکیبی از قیمت  سازی ال و را به صورتقاعده نرمال CPIنیز شات   (1) در رابطه است. ستانده

 . دهدمی ی مرکب نشاناکااله
 

 معادالت تولید  -4-2

کنند. درآمد به دست کنندگان درآمدشان را از فروش در بازار داتل و تارج کسب میتولید

های واسطه و پرداتت به عوامل ههای تولید، يعنی برای تريد نیادهبه نیاد آمده برای پرداتت

. تولیدکنندگان سودشان را با توجه به قید تابع تولید تود به حداکثر دشومیتولید به کار برده 

، r فعالیت تولید تابع در ارامترکارايیپ Λiگر تابع تولیدی است که در آن بیان (1) رسانند. رابطهمی

Xr  سطح تولید فعالیتr ،Vrf  مقدار تقاضای عاملf  در فعالیتr  وirρ  انتقاالت کشش جانشینی

  .باشدمی rدر فعالیت  fعامل 
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Xirt= Λirt(∑ 𝑎𝑖𝑟𝑡𝑡 Virt
-ρ

ir)-1/ρ
ir        )1( 

 

که يا در داتل کشور به فروش  دهدمی نرا نشا iمقدار کل تولید داتلی کاالی  Ti( 3) در رابطه

. چ ون ی اين تخصی  در معادالت تجارت (Ei) دشومی( و يا به تارج صادر Di) درسمی

  تارجی بیان شده است.
 

Lit=∑ (𝑗 cdjiDjt + cejiDjt + cejiEjt + cmjiMjt)                                              )3(  
 

 کننده  رفتار مصرف -4-3

کنند. با استفاده از تابع مطلوبیت ودجه تود بیینه میتوجه به قید ب با ها مطلوبیت تود رارتانوا

 کننده به صورت رياضی طبق روابط زير نشان داده شده است: ، مساله مصرف8گری-استون
 

Max∏ 𝑗(Cbj- Chj)β
bj 

 

Subject to ∑ 𝑗(Pj.Chj)=(1-sh-tyh)Yh 
 

، hتوسط تانوار  jکاالی  سطح مصرف Cباشند. ها میربه ترتیب مجموعه کاالها و تانوا hو  jکه 

γ کاالی برای مصرف جانشینی سطح حداقل j  و β باشدمیحسب دالر(  نیايی بودجه )برسیم .

کنندگان، قیمت بازاری برای مصرف Pتابع مطلوبیت داده شده با توجه به قید بودجه حداکثر شده، 

s  اندازپسنرخ ،ty  نرخ درآمد مالیاتی وY  .درآمد کل است 

 اين اندازپس ی، تصمیمت. در يک مدل پويای بازگشباشدمی hYhsنیز برابر با  hتانوار  زانداپس

 ها با مساله حداکثرسازی بین، زيرا آننظر گرفت درشان تصمیمات ساير با توانمین راتانوار 

در  هستند، زابرونبازگشتی معموال متغیرهای  هایمدلدر  اندازپسی هانرخمواجه هستند.  ایدوره

ها طی زمان نسبت به سطوح درآمد تعديل اندازپسرشد سولو، مقدار کل  هایمدلکه در  حالی

ها اندازپسزيرا  کندمیتر بازگشتی ساده هایمدل. اين انتخاب پويايی مدل را در شوندمی

 بین یپويا هایمدلطور که در به منظور مصرف طی زمان به کارگرفته شود، همان تواندمین

نظر  يابی پويا مدمساله بیینه چند در ابتدای تحقیق، . هرشودمیگونه عمل رمزی نیز اين ایدوره

ساله که  98قرار گرفته است، در اين بخش مدل به منظور ارزيابی مسیر رشد اقتصادی در دوره 

تغییرات  گیرد، بررسی تواهد شد. عالوه بر اين، انباشت سرمايه ورا نیز در بر می ایدوره مساله بین

                                                 
1. Stone-Geary Utility 
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هستند. اين فرض کامال منطقی  مورد بررسی، منابع رشد اقتصادی در مدل اندازپسفنی، نسبت به 

 .های تصوصی معموال در ايران بسیار پايین استاندازپساست زيرا میزان 

 : ز توابع تقاضا است که عبارتست ازای احداکثرسازی تابع مطلوبیت تانوار شامل مجموعه
 

Chj=γhj+βhj[(1-sh-tyh)Yh- ∑ 𝑖(Pi..γhi)Pj
-1       )88( 

 

 . اجازه تغییر دردهدمی( برای تقاضا را نشان LESسیستم مخارج تطی ) در اين معادله، عدد يک

 محصوالت بین در تواندمی γمصرف ال وی مصرف طی زمان داده شده است زيرا سطح جانشینی 

شته باشد. به عبارت دي ر گذ مخارج به نسبت فیاضا مخارج تنوع بر دلیلی بنابراين و بوده متنوع

همچنین  .گیردکشش درآمدی تقاضا را نیز در بر می LESداگالس، -برتالف تابع تقاضای کاب

. شودمیيز قائل اکشش بزرگتر از يک( تم) کشش کمتر از يک( و لوکس) بین کاالهای ضروری

ی فقیر ممکن است سیم بیشتری از ، تانوارهايابدمیبرای مثال وقتی درآمد تانوار افزايش 

که تانوارهای ثروتمند  کشش درآمدی بزرگتر از يک( کنند در حالی) درآمدشان را صرف غذا

کشش کوچکتر از يک(. اين تفاوت در ) ممکن است سیم مخارج غذا را کاهش دهند

 کنندگانانواع مختلفی از مصرف CGE هایمدلکه چرا العمل تانوارها دلیلی است بر اينعکس

گیرند که اغلب از طرق مختلف مانند محل جغرافیايی، مناطق تانوار( را در نظر می هایگروه)

. شوندمی)فقیر و ثروتمند( در نظر گرفته  شیری و روستايی، منابع درآمدی يا وضعیت درآمدی

 د.يآبدست میهای درآمدی معموال از طريق مخارج تانوار بنابراين، کشش
 

 ولیدکننده رفتار ت -4-4

محصول است.  قیمت ها وای از نیادهتولیدکننده به دنبال حداکثرسازی سود با توجه به مجموعه

مطابق با تئوری تعادل عمومی نئوکالسیک، فرض بازگشت به مقیاس فنی در نظر گرفته شده است. 

ت يک تابع با پذيرد. تابع تولید به صورو سرمايه صورت می تولید در هر دوره با کمک نیروی کار

 ،يابی تولیدکنندهدر نظر گرفته شده است. پس از محاسبه مساله بیینه CESکشش جانشینی ثابت يا 

 توان توابع عرضه و تقاضا را تعیین نمود. می
 

Xi=Λi(∑ 𝑓aif.Vif
-ρ

i)-1/ρi, f∈F      )89( 
 

مقدار تقاضای  V(، TFP) کل وریبیره تغییر پارامتر i ،Λمقدار محصول بخش  Xجايی که 
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در تولید  f شده تقاضا عامل سیم αمجموعه عوامل، و  F)زمین، نیروی کار و سرمايه(،  fعامل 

مل تولید توسط تولیدکننده تولید ا. سطح مشخصی از محصول با توجه به عوباشدمی iکاالی 

 در ،داگالس-کاب تابع تالف بر بنابراين،. باشدمی عوامل جانشینی کشش σ. همچنین شودمی

يک طیفی از امکانات جانشینی بین  CES تولید تابع است، يک همیشه جانشینی کشش که حالتی

  .کندمیعوامل مختلف در پاسخ به تغییرات نسبی قیمت را بیان 

 به عنوان تفاوت بین درآمدها و پرداتتی به عوامل تعريف شده است:  i بخش در Пسود 
 

𝜋i=PVi.Xi- ∑ 𝑓(Wf.Vif)       )89( 
 

دستمزد نیروی کار و ) قیمت عامل Wfاجزای ارزش افزوده قیمت تولیدکننده و  PVi که در آن

 : منظور حداکثرسازی سود عبارتست ازشرط مرتبه اول نیز به  اجاره زمین و سرمايه( است.
 

Vif=Λi
-ρ/1+ρ

i. Xi(αif.
𝑃𝑉𝑖

𝑊𝑓
)1/(1+ρ

i
)      )8۴( 

 

وقتی هزينه آن  يابدمیکاهش  Vقاضا برای يک عامل فردی چ ونه ت دهدمی( نشان 8۴معادله )

W  نسبت به قیمت ساير عواملPV  هایمدل. در يابدمیافزايش CGE نظر  قیمت نسبی مد

با نرخ يکسانی کاهش  Wو  PVکه قیمت کل عوامل در نظر گرفته شود. اگر به جای اين باشدمی

قرار نخواهد گرفت )تقاضای عامل با تغییر در  يا افزايش يابند، سپس تقاضای عوامل تحت تاثیر

 به طور نسبی افزايش تواهد يافت(. Xمحصول 

. به منظور روابط بین استفاده نیاده شوندمیهای واسطه نیز معموال در فرايند تولید استفاده نیاده

ستانده -ادهها توسط ضرائب دواسطه و ستانده از تابع لئونتیف استفاده شده است. تقاضا برای نیاده

 : نیز عبارتست از PPقیمت تولیدکننده  .ioi/iاست تعیین شده 
 

PPi= PVi+ ∑ 𝑗Pjioji       )8۵( 
 

بلکه ترکیبی از قیمت  شودمیتعیین ن PVقیمت تولیدکننده فقط بوسیله  دهدمی( نشان 8۵معادله )

شان نیز میم استفادهای و شدت های واسطه. همچنین قیمت نیادهشودمیعوامل در نظر گرفته 

 د. باشمی
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 تجارت خارجی -4-5

آيد که تقاضای تعادل جزئی و تعادل عمومی، تجارت تارجی وقتی بوجود می هایمدلدر بیشتر 

داتلی برابر با عرضه داتلی نیست. واردات بوسیله تقاضای اضافی برای يک کاالی به تصوص 

آيد. در اين چارچوب، اگر به حساب میکه صادرات، مازاد عرضه  در حالی شودمیتعريف 

تواهیم روبرو مشکل با بخواهیم هم واردات و هم صادرات را برای کاالی يکسان در نظر ب یريم، 

برای هم  کاالهای داتلی و تارجی جانشین کاملشود که را در اين حالت فرض میزي شد

که نشان برای اين عه داده استرا توس ( يک مدل ساتتاری8333) 8. از اين رو آرمین تونباشندمی

دهد تولید داتل و کاالی مصرفی يک جانشنین ناق  برای کاالهای وارداتی مشابه هستند. در اين 

بین کاالهای داتلی و کاالهای عرضه شده به تارج و  جانشینی ناق است تحقیق نیز فرض شده 

الهای وارداتی و تولیدات به منظور تعريف روابط بین کا CES. توابع وجود دارديا از تارج 

 داتلی استفاده شده است که در روابط زير نشان داده شده است: 
 

Qi= Ωi[μi. Di
-θ + (1+μi)Mi

-θ
i]-1/θi      )83( 

(1-tci)PiQi=PDi.Di+PMi.Mi            PMi=(1+tmi)p    )81( 
 

 Qi ،Miستانده  در Di تلیدا شده تولید کاالی سیم μi و تابع در انتقال میزان Ωها، در اين معادله

نرخ تعرفه  tmمستقیم،  مالیات غیر Di ،tcقیمت  PDi واردات، جانشینی کشش θiمقدار واردات، 

ی نسبی از هاقیمتکه  افتدمیزمانی اتفاق  قیمت جیانی واردات است. جانشینی pwm و واردات،

قابل تغییر باقی بماند،  ات غیرشده تغییر يابد. برای مثال، اگر قیمت وارد يک کاالی داتلی و وارد

ی هاقیمت. يابدمیصورت قیمت داتل کاهش  کاالهای داتلی جاي زين واردات شده در اين

از  هاافزايش يابد. به طور مشابه، کاهش تعرفه وریبیره داتلی نیز ممکن است کاهش يابد، اگر

ی داتلی هاقیمتبه ی وارداتی نسبت هاقیمتطريق آزادسازی تجاری منجر به کاهش نسبی 

 pwmدر نظر گرفته شده است که  زابروندر اين تحقیق به صورت  PM. قیمت واردات شودمی

، کاالهای يابدمیواردات کاهش  . وقتی قیمتباشدمینرخ تعرفه وارداتی  tmقیمت واردات و 

براين، يک بنا .شودمیوارداتی جانشین کاالهای داتلی شده، که منجر به کاهش تولیدات داتلی 

مستقیم را در نظر  ها هم اثرات جانشینی مستقیم و هم غیراين است که آن CGE هایمدلمزيت 

                                                 
1. Armington (1969) 
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 گیرند. می

جانشینی ناق  همچنین برای صادرات نیز در نظر گرفته شده است. تابع کشش جاي زينی ثابت 

(CETروابط بین مقدار کاالهای تولید ) دهدمینشان  را شده برای داتل و يا بازار صادرات . 
 

Xi=ꓩI[τi.Di
φi+(1+τi)Ei

φi]1/      )81( 

PPIXI=PDi.Di+ PEi.Ei         PEI=(1-tei)pwei     )83( 
 

تولید شده داتلی  Di کاالی سیم iг و دهدمی نشان را تابع در جاي زينی پارامتر Гدر اين روابط 

 نرخ مالیات صادراتی، te ،صادرات جانشینی کشش Xi ،φiشده  مقدار صادر Xi ،Eدر ستاده کل 

ی هاقیمتی داتلی نسبت به هاقیمت. اگر باشدمیت اری جیانی صادزابرونقیمت  pwe و

صادرات افزايش يابد، تولیدکنندگان عرضه کاال را به بازار داتلی افزايش داده و به منظور 

انی افزايش ی جیهاقیمت. به طور مشابه، وقتی يابدمیحداکثرسازی درآمد، صادرات کاهش 

. اين تصمیم يابدمی، تولیدکنندگان صادرات را افزايش داده و عرضه کاال به داتل کاهش يابدمی

ی داتلی جبران شده که منجر به کاهش عرضه داتلی هاقیمتممکن است از طريق افزايش 

 . شودمی

. شودیمحل  (98( و )98)سطح صادرات و واردات برای يک کاالی به تصوص از طريق روابط 

 : دهدمیرا نشان  Mبه  Dحداکثرسازی سود به همراه قید و شرايط مرتبه اول نسبت 
 

𝐷𝑖

𝑀𝑖
= (

𝜇𝑖

1−𝜇𝑖
. 

𝑃𝑀𝑖

𝑃𝐷𝑖
)1/(1+θ(       )98( 

  

 : نیز عبارتست از Eبه   Dبه طور مشابه، نسبت
 

𝐷𝑖

𝐸𝑖
 = (

𝜏𝑖

1−𝜏𝑖
. 

𝑃𝐷𝑖

𝑃𝐸𝑖
)1/(φ(       )98( 

 

 اين. دهندمی نشان را کشش مقدار φ و θ. دهدمیکشش جانشینی را نشان  (98( و )98)دو معادله 

  .دشون زده تخمین مقدار -قیمت گذشته روابط اساس بر تواندمی هاکشش
 

 شرایط تعادل   -4-6

 هایمدلاست. در بیشتر  هاقیمتتعادل جزئی و عمومی، تعیین  هایمدليک تفاوت کلیدی بین 
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اند. در شده، مشخ  شدهتعیین هستند يا توسط توابع از پیش زابرونيا  هاقیمتعادل جزئی، ت

بوده که از طريق شرايط تعادلی بازار  زادرونکاالها  ی تعادل عمومی، همه عوامل و قیمتتئور

 هستند. به منظور زادرونکامال  Wعوامل  المللی عوامل، قیمت. بدون تحرک بینشوندمیتعیین 

 تحرک دارند. در هابخشهمه عوامل کامال به کار گرفته شده و بین  شودمیسازی، فرض ساده

 : ط تعادلی بازار عوامل عبارتست ازصورت شر اين

 

∑ 𝑖Vif= 𝑉𝑆̅̅̅̅         )99( 
 

. عرضه کل عامل دهدمیتقاضای عامل در هر بخش را نشان  Vifعرضه کل عامل و  𝑉𝑆جايی که 

يا مستقل از  زابرونبايد به طور  f𝑉𝑆ثابت در نظر گرفته شده است. هر تغییری در در هر سال 

، که توسط کندمیرا تعیین  Wf( بازگشت عوامل 99تعیین شود. معادله )Vif  عوامل اثرگذار بر

  گیرد.سطح تقاضا و عرضه کل هر عامل تحت تاثیر قرار می

آيد. برای های انتقالی( بدست می)يا پرداتت تی عواملتعادل عمومی، درآمد از درياف هایمدلدر 

توسط  Yکه درآمد تانوار  است در حالی همه عوامل متعلق به تانوار شودمیسازی، فرض ساده

  :شودمیرابطه زير تعیین 
 

Yh=∑ 𝑖𝑓δhf(1-tff)Wf.Vif,       )99( 
 

توزيع عامل در بین تانوارها ، اشدبمی کي با برابر که اجتماعی حسابداری ماتريس ضريب δعامل 

 در نظر گرفته شده است.  𝑉𝑆fهای عوامل در کل دريافتی ftfهای مستقیم . مالیاتکندمیرا تعیین 

حال با استفاده از روابط باال و . شودمیتعادل در بازار کاال تعیین  ی داتلی توسط شرايطهاقیمت

، تعادل بازار عبارتست بودندتعیین شده  81و 83های در معادلهکه تقاضای تارجی و صادرات  نیز

  :از
 

Qi= ∑ ℎCih +Ni + Gi+ ∑ 𝑗(ioji.Xi)      )9۴( 
 

N  و  گذاریسرمايهتقاضایG  مخارج مصرفی دولت است. تغییرات در متغیرهای سمت راست در

عرضه را نشان  تغییرات در Q، جايی که تغییرات در دهدمی( انتقال تقاضا را نشان 9۴معادله )

تغییر  Pو سپس  PDی داتلی هاقیمت. وقتی تغییرات در عرضه و تقاضای کل برابر نباشند، دهدمی

 کرده تا تعادل جديد بازار را بوجود آورند. 
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( و 99معادالت )در  Gها و مخارج دولت ، مالیاتN گذاریسرمايهو تقاضای  اندازپسرابطه بین 

همه صفر باشند(  Gو  ty ،tf،s ،Nزمانی که ) اندازپسها يا اب مالیات. هر چند در غی( بیان شد9۴)

 ،Y، C، X، V، Q، M) زابرونمتغیر  89مشابه به منظور بدست آوردن مقدار  ( به طور9۴معادله )

D ،E ،P ،PV ،PP ،PD  وWراه حل تعادل عمومی فقط از طريق معادالت ه است( به کار رفت .

داتت انتقالی وجود نداشته و تعادل تارجی صفر باشد. اين فرض اغلب آيد اگر هیچ پربدست می

 شودمیاستفاده  CGE هایمدلرود اما به ندرت در تعادل عمومی ساده به کار می هایمدلدر 

و تقاضای  Gها برای کشور دارد. در بخش بعد مخارج دولت زيرا نیاز به کالیبره کردن داده

 . دشونمیمعرفی  N گذاریسرمايه
 

    گذاریسرمایهدولت و مخارج  -4-7

به است. به عنوان يک واحد مجزا با درآمدها و مخارج جدا ظاهر شده  CGE دولت در مدل

درآمد به عنوان يک مساله  گذاریسرمايهمصرف يا  عبارت دي ر، تصمیم دولت به منظور

  .شدبامیها مجموع کل مالیات Rدرآمد کل داتلی  .شودمیسازی حل بیینه

هستند. دولت ممکن است درآمدی را از تارج  زابرون CGE هایمدلی مالیات در هانرخ

های ن یداری شده. درآمد دولت صرف دريافت کند از قبیل هدايای تارجی يا قرض و دارايی

  :شودمی اندازپستريد کاالها و تدمات عمومی و يا 
 

R=∑ (𝑖 tci.Pi. Qi +tmi.pwmi.Mi+ tei.pwei.Ei) + ∑ (ℎ tyh.Yh) + ∑ (𝑓 tff.Wf.𝑉𝑆𝑓̅̅ ̅̅ ̅)       )9۵( 
 

G  مخارج مصرف کننده وFB  که در صورت مثبت بودن،  دهدمیتعادل بازگشتی مالی را نشان

نبوده زيرا تابع  زادرونهای جاری دولت دهد. حسابمازاد و در صورت منفی، کمبود را نشان می

 زابرون Gکنیم ها باشد را نداريم. از اين رو، فرض میهزينهرفتاری که حداکثرکننده درآمدها و 

عمومی(  گذاریسرمايهو  اندازپسدولت منجر به مازاد مالی )يا  هایدرآمدبوده، افزايش در 

صرفا يک تعادل باقیمانده است. در حقیقت، دولت معموال انتقاالت را به  FB. تعادل مالی شودمی

  ها دارد.تانوارها و بن اه
 

R=∑ (𝑖 Pi.Gi)        )93( 
 

 Nبرای کاالها و تدمات ) گذاریسرمايههمچنین هیچ گونه تابع رفتاری برای تعیین سطح تقاضای 
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برابر باشد. بنابراين  Iبايد با مقدار کل  گذاریسرمايه( وجود ندارد. مقدار کل مخارج 9۴در معادله 

 ثابت است:  گذاریسرمايهمقدار کل نسبت به  iبرای کاالی  Nکنیم که مقدار فرض می
 

I.ε  i = Pi.Ni        )91( 
 

ε کاالی هر سیم i  وP ( می8۴قیمت بازاری تعیین شده در شرايط تعادل طبق معادله ) .باشند 
 

 حساب جاری و بستارهای اقتصاد کالن -4-8

شود. اهمیت تعیین می 8بستارای از قوانین توسط مجموعه CGE تعادل اقتصاد کالن در يک مدل

اين بستارها به دلیل تعادل حساب جاری است. تئوری تعادل عمومی نئوکالسیک، عدم تعادل 

ها برای يک اغلب به منظور مشاهده داده CGEهای چند، مدل داند. هرحساب جاری را جايز نمی

. بنابراين، مدل شودرقرار نمیحساب جاری هرگز ب که تعادلبا وجود اين، شوندمیکشور، کالیبره 

ی از هايدرآمددر نظر ب یريم، از قبیل را  زابرونکه جريان مالی م ر اين رسیدنخواهد تعادل به ما 

های تارجی. عدم تعادل حساب ی دولت يا دريافتیزابرونی شده يا قرض ردارايی تارجی ن یدا

انداز و واردات و بین پسجاری بايد به حساب آورده شود زيرا از طريق روابط بین صادرات و 

ح مدل، از روابط تعادل حساب . به منظور تشريگذاردمیگذاری بر سطح اقتصاد تاثیر سرمايه

  :شودمیاستفاده  Iگذاری و سرمايه Sملی  اندازپسو   CAجاری

 

CA=TE-TM-NFI= S-I= ∆NFA, 
Where TE=∑ (𝑖 pwei.Ei) and TM=∑ (𝑖 pwmi.Mi)    )91( 

 

ر برابر با تعادل تجاری آن است رابطه نشان می دهد که تعادل حساب جاری کشوسمت چپ 

(TE-TM که کمتر از درآمد تال  تارجی )NFI  است. بنابراين تراز حساب جاری کشور مازاد

ملی  اندازپسکه میزان  مثبت باشد، در صورتی NFIاش و تواهد بود اگر مجموع تراز تجاری

وجود دارد.  NFAهای تال  تارجی ای از دارايیی باشد و انباشتهمل گذاریسرمايهبیشتر از 

های تانوار و تعادل مالی بازگشت کننده دولت اندازپسکل در اقتصاد مجموعی از همه  اندازپس

 : باشدمی
 

                                                 
1. Closure 
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S=∑ (ℎ sh.Yh) +FB       )93( 
 

تا مشخ  شود که انتقاالت  ، ابتدا بايد دو معادله قبلی توضیح داده شوندبستارقبل از تشريح قوانین 

مجدد بازنويسی  مربوطه(. معادالت NPI)اجزای  شودمیو دولت دريافت  تارجی توسط تانوارها

 : شوندمی
 

NFI=∑ 𝑏𝑤𝑖 h +rw       )98( 
 

hw و  )برای مثال، پول نقد( انتقاالت تارجی دريافت شده توسط تانوارrw  درآمد بدست آورده

. اگر میزان انتقاالت منفی باشد، باشدمی تارجی( ثال، هدايایبرای م) شده توسط دولت

رو با در نظر  از قبیل پرداتتی بدهی تارجی(. از اين) دهدمیهای تال  تارجی را نشان پرداتتی

  شود:به صورت زير تعیین می 98در معادله  NFI ارزش ،93/ و 99/گرفتن معادالت 
 

Yh= ∑ (𝑖𝑓 1-tff)Wf. Vif) + hwh                                                                                            )99(/ 

R+rw=∑ (𝑖 Pi . Gi) + FB                                                                                                      )93(/ 
 

و مدل  تعیین شدهها توسط اقتصاد جیانی زيرا آندر نظر ب یريم،  زادرونرا  rwو  hwتوانیم نمی

هستند. تعادل  زابرونما فقط برای يک کشور در نظر گرفته شده است. اين دو متغیر در مدل ما 

های برابر نباشد حتی اگر مازاد تجاری يا کمبود داده NFIممکن است با  CAحساب جاری 

يا ) باشد، کشور با مازاد تجاری NFI)يا کمتر( از  بزرگتر CAکشور وجود داشته باشد. وقتی 

. برای باشدمی NFI)يا کمتر( از واردات کل به عالوه  کمبود( مواجه شده و صادرات کل بزرگتر

 زابرونبه عنوان يک متغیر  CAاين است که تعادل حساب جاری  بستارحساب تارجی، اولین 

، CAن مدل کنترل شده است. برای يک سطح داده شده از بر رفتار اقتصاد کالش بوده، پس اثر

. برای گیردمیصورت ها به ترتیب تغییر کند، اما تغییر آن تواندمیسطح کل صادرات و واردات 

های . کاهش تعرفهشودمیاغلب برای محاسبه آزادسازی تجاری استفاده  CGE هایمدل مثال،

که صادرات و واردات بر  گذارد، در حالیتاثیر میی نسبی کاالهای مختلف هاقیمتوارداتی بر 

گذارد. در اين مورد، واردات کل معموال در يک سطح مشخ  سطوح بخشی و ملی تاثیر می

CA  صادرات کل بايد در پاسخ به افزايش واردات افزايش يافته تا يابدمیافزايش ،CA  تعیین

 شود. 
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سمت راست  درگذارد، که تاثیر می بستارین حساب جاری بر چ ون ی انتخاب دوم بستارانتخاب 

ماند، به اين معنی که نیز ثابت می NFA، مقدار CA. با ثابت ن ه داشتن شودمیتعیین  93معادله 

تعیین  زابرونکل )اما نه هر دو( بايد به صورت  گذاریسرمايهو هم  Sکل  اندازپسهم مقدار 

که يک اصطالح اقتصاد کالن است. اگر  شدی انتخاب گذارسرمايه -اندازپس بستارشود. بنابراين 

 اندازپسبه صورت تودکار توسط سطح  Iتعیین شده باشد، سپس  اندازپسمیزان  CGEدر مدل 

. در نیايت رفتار ما در تصوص تعادل دولت در شودمی( تعیین I= S- NFAکل قابل دسترس )

 Gکنیم که مخارج مصرفی تودبازگشتی می کند. ما انتخابرا تعیین می بستارسومین  93ٰمعادله 

 تنظیم شود.  Rبه تغییر در درآمد  FBباشد و تعادل مالی  زابرون

متغیر  ۵معادله جديد و  ۵گذاری و بستارهای اقتصادکالن، پس از تشريح دولت، تقاضای سرمايه

را ثابت ن ه  حساب جاری، تراز تجاری ملی بستار. شودمی( به مدل اضافه R,FB,N,I,S) زابرون

 گذاریسرمايه وو از اين ر) دولت بر تغییر در درآمد در نتیجه تغییر در تراز مالی بستاردارد، می

کل مطابقت  اندازپسکل به میزان  گذاریسرمايه، اندازپس بستار. در کندمیعمومی( تاکید 

  .شودمیل معرفی کل، پويايی مد اندازپس. به منظور تعیین نتايج تغییرات در سطح يابدمی
 

 پویایی مدل -4-9

ماهیت استاتیک دارند. تقاضای مصرف کنندگان از يک تابع  ،به ضرورت CGEهای بیشتر مدل

نبوده بلکه توسط يک تابع  زادرون ،اندازپسی هانرخمشتق شده است.  ایدورهمطلوبیت يک 

سازی مصرف طی زمان استفاده به منظور هموار هانرخ، اين شودمیتعیین  ایدورهمطلوبیت بین 

. حتی پويايی در مدل شودمیی جريان سرمايه موقتا تعیین نهانرخو  گذاریسرمايه. شودمین

CGE ،يند تودبازگشتی تعريف شده است. بنابراين کامال مدل يک آبه عنوان فر اين تحقیق

کنندگان و ، جايی که مصرفشودگرفته میاز هم مجزا در نظر  ایدورهو بین  ایدوره

های محصول حداکثر مطلوبیت تود و سود تود را بر پايه عامل غالب و قیمت تولیدکنندگان،

به روز شده که بر پايه يا روند تعیین  هادورهدر مدل استاتیک بین  زابرونکنند. سپس، متغیرهای می

 شود. ان میيند به روز شده در ذيل بیآهای قبلی است. دو نوع از فردوره جشده و يا نتاي

هر متغیر در مدل يک زيرمجموعه زمانی به  ند.هست يندهای متنوع تارجی بر مدل تاثیرگذارآفر

که  باشدمی وریبیرهيندها، تغییرات در عرضه عوامل و آهمراه تود دارد. دو تا از میمترين فر

𝑉𝑆ft توسط + 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  نشان را زابرون هایمتغیر پويا، معادله دو ابتدا در. است شده داده نشان it+1Λ و ̅
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 : دهدمی
 

𝑉𝑆̅̅̅̅ ft+1 = 𝑉𝑆̅̅̅̅ ft (1+gvft), where f≠ 𝑘      )98( 

Λit+1= Λit (1+gpit)       )98( 

Git+1= Git(1+ggit)       )99( 
 

t برای مثال، سال(، مجموعه بین زمانی ) زيرk مجموعه از  يک زيرf  است که شامل عامل سرمايه

نرخ تغییر در مخارج بازگشتی دولت و  t ،ggدر دوره  fبرای عامل  تغییر در عرضه gv، باشدمی

gp  تغییر در بخشi( ام تابع تولیدTFP در دوره )t  ه ب 91. عرضه سرمايه از معادله دهدمیرا نشان

)که با  ضروری چند، با کشش درآمدی غیر دوره قبلی است. هر جآيد زيرا بر پايه نتايدست می

نیست(، تقاضای مصرف کننده در معادله بايد در هر عامل سرمايه  دجه برابرو نیايی بو سیم متوسط

در هر دوره بر پايه  Gچ ونه مخارج مصرفی دولت  دهدمینشان  98تشخی  داده شود. معادله 

است. همه  ggی دولت برابر با تتودبازگش جییر در مخارغبه روز شده که نرخ ت زابرونيندهای آفر

، ty) يا مالیات اندازپسی هانرخاند. برای مثال، مدل ثابت در نظر گرفته شده پارامترهای دي ر در

sسیم پارامترها ،) (β )تارجی انتقاالت و (bw  وrw .شامل اين پارامترها هستند ) 

 زادرونبه صورت  گذاری در دوره قبلبخشی بر اساس سطوح سرمايه ی جريان سرمايه بینهانرخ

بوسیله قیمت  Iکل مشتق شده  گذاریسرمايه طسرمايه جديد نیز توسمقدار  .شوندمیتعیین 

اضافه  ،. اين مقدار به سیام سرمايه بعد از تطبیق برای کاهششودمیای تعیین کاالهای سرمايه

جريان يند آها در حرکت است، فرو با فرض داشتن تنیا يک نوع سرمايه، که بین بخش شودمی

  :سرمايه عبارتست از
 

VSt+1= (1-d)VSkt + 
𝐼𝑡

𝑃𝐾𝑡
, where PKt=∑ 𝑃𝑖 itƐ i    )99( 

 

در سبد  iسیم مقدار کاالی  εای و قیمت کاالهای سرمايه PKنرخ تنزيل ملی،  dجايی که 

 زادروندر حرکت است، سرمايه جديد به طور  k. زيرا باشدمی 93کل طبق معادله  گذاریسرمايه

 را به تعادل برساند.  هابخشيه به تخصی  داده شده تا بازگشت سرما

ها بعد بین بخش ، بنابراين ماقابلیت تحرک بین بخشی را ندارد نیروی کار ماننددر حقیقت، سرمايه 

گیريم. اين فرض تاکید تحرک در نظر میبی آن راصورت گرفت، گذاریسرمايهکه از اين

در  Zبنابراين يک توزيع تاصی از  که بازگشت سرمايه در هر بخشی بايد برابر يک شود. کندمی
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جاي زين  توسط رابطه زير 8۴معادله اکنون  در معادالت حکمفرماست. Wمقابل بازگشت متغیر 

  :شودمی
 

Vif= Λi
-ρ/(1+ρi) .Xi(αif. 

𝑃𝑉𝑖

𝑍𝑖𝑓.𝑊𝑓
)1/(1+ρi) , for f=k    )9۴( 

 

Z يه در يک بخش منجر به عامل تطبیق شده و برابر يک است. يک افزايش در تقاضای سرما

را به يک سیم سرمايه  99و بر عکس. به طور مشابه معادله  دشومیبه باالتر از يک  Zافزايش 

  کنیم:تعريف شده در سطح بخشی جاي زين می
 

Vikt+1= (1-d)Vikt+SKikt. 
𝐼

𝑃𝐾𝑡
      )9۵( 

 

کند چ ونه شخ  میدر اين معادله همان پارامتر تخصی  سرمايه جديد است که م SKواژه 

 برابر يک است.  SK. مجموع عوامل شودمیاری در هر بخشی تخصی  داده ذگسرمايه

از قبیل تانوار،  دهدمیتداتالت عناصر مختلف را نشان  CGEبه طور تالصه، مدل 

 تولیدکنندگان و دولت در يک اقتصاد بازاری. 
 

 های ایرانکالیبره کردن مدل با داده -4-11

های تجربی ها با دادهکردن آن، کالیبرهتئوری هایمدلنسبت به  CGE هایمدلهای يتيکی از مز

های يند ارزيابی ارزش پارامترها و متغیرهای مدل به تصوص با دادهآاست. کالیبراسیون به فر

در کشورهای در حال  CGE هایمدلمشاهده شده کشورها اشاره دارد. ممکن است برتی از 

های مورد نیاز برای تشکیل توابع پیچیده وجود اده قرار ن یرد به اين دلیل که دادهتوسعه مورد استف

  .باشدمینداشته باشد در اين صورت وجود فروض در اين کشورها الزامی 

  تحقیق بدين صورت طراحی شده است: SAMپايه و متغیرهای مدل،  SAMبعد از بررسی 
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 1391بر پایه ماتریس  : ماتریس حسابداری اجتماعی1 جدول

 گذاریسرمایه دولت خانوار عوامل کاالها هابخش هاحساب
دنیای 

 خارج
 کل

 ------- ---- ----- ----- بازار عرضه ------- هابخش
تقاضای 

 صادرات
---- 

 کاالها
تقاضای 

 ایواسطه
------ ---- 

مصرف 

 تصوصی

مصرف 

 عمومی

تقاضای 

 گذاریسرمايه
 تقاضای کل -----

 املعو
ارزش 

 افزوده
 درآمد عوامل ----- ------ ---- ----- ---- ------

 ------ ----- خانوار
درآمد 

 توزيعی
 تانوار درآمد انتقاالت ------ ---- ----

 دولت
 مالیات غیر

 مستقیم

 مالیات غیر

 مستقیم

مالیات 

 بر عوامل

مالیات بر 

 درآمد
 درآمد کل انتقاالت ------ ----

 ----- ---------- ------- اندازپس
 اندازپس

 تصوصی

 اندازپس

 عمومی
----- 

 اندازپس

 تارجی
 کل اندازپس

دنیای 

 خارج
 ----- ----- ----- ------ ----- عرضه واردات ------

های پرداتتی

 تارجی کل

 عرضه کل تولید کل کل
پرداتتی 

 به عوامل

مخارج 

 کل تانوار

مخارج 

 بازگشتی

 گذاریسرمايه

 کل

های یدريافت

 تارجی کل
 

 : محاسبات تحقیقماخذ

 

توان تمامی پارامترهای مدل را با استفاده از ماتريس حسابداری اجتماعی برآورد جا که نمیاز آن

  نظر مدل درج شده است. مقادير مورد استفاده به عنوان پارامترهای مورد (9)نمود. در جدول 
 

 : پارمترهای مدل 2جدول 

 منبع مقدار متغیر

 (8911) کاکاوند 8۵/8 رخ رجحان زمانین

 (891۴) امینی 8۴9/8 نرخ استیالک

 (8938) مرکزآمار ايران 89/8 نرخ رشد جمعیت

 (8938) صادقی 8 گذاریسرمايهکشش جانشینی تخصی  

 های تحقیق: يافتهماخذ                

 

 سناریوهای تحقیق -5

دل، چیار سناريو تخصی  درآمد نفتی جاي زين مدت و بلندمدت مبه منظور بررسی اثرات میان

. در اين بخش ابتدا سناريوها به تفصیل توضیح داده شده سپس نتايج و تحلیل شودگرفته میدر نظر 

 حساسیت ارائه تواهد شد. 
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مدل پايه( که در آن نرخ رشد بخشی مطابق با روند رشد ) در ابتدا با يک سناريورا  DCGEمدل 

گیريم. در ابتدا صندوق نفتی ( است در نظر می8931تا  8938بین ) های اتیرمشاهده شده در سال

ارزی تارجی برای  هایدرآمدافزايشی در  شودمیباشد. فرض در اين سناريو مورد بررسی نمی

سناريو در تصوص درآمد نفت به عنوان يک آورده تارجی در نظر  ۴دولت اتفاق افتد، سپس 

 .گرفته شده که تالصه شده است (9881) 8اوسی و دومج از مقاله. اين ترکیب شودمیگرفته 
 

  بینی تولید نفت و درآمد وابسته به آن: پیش3جدول 

 ۷۰۴۷ ۷۰۷۴ ۷۰۴۱ ۷۹۳۱ شرح

 )میلیون( تعداد بشکه نفت تولیدی در روز

 روز( 93۵( تعداد يشکه نفت در سال

1/9 

8911 

۴ 

8۴38 

۴ 

8۴38 

۴ 

8۴38 

 یلیون()م درآمد دولت در هر روز

 هر بشکه دالر در 38قیمت 

 دالر در هر بشکه 18قیمت 

 

991 

98۴ 

 

9۴8 

998 

 

9۴8 

998 

 

9۴8 

998 

 )ساالنه( درآمد نفت

 دالر در هر بشکه 38قیمت 

 دالر در هر بشکه 18قیمت 

 

19998 

888338 

 

11388 

883188 

 

11388 

883188 

 

11388 

883188 

  : محاسبات تحقیقماخذ

 

مطالعات ساير کشورها در نظر گرفته شده است. از جمله اين مطالعات  طبق سناريو ۴طراحی 

اشاره کرد که بدين صورت در تحقیق تود بیان کرده  (9881) 9آدام و همکاران توان به مطالعهمی

 است: 
 

SPENDt = (1-a1)((1-a2) OILt+ FUNDt-1) + a2 OILt  )91( 

SAVEt = a1(1-a2) OILt – (1- a1) FUNDt-1 ,    )91( 

OILt = SPENDt + SAVEt ,      )93( 
 

SPEND نفتی به دوره حاضر هایدرآمد= مخارج تخصیصی 

SAVE  نفتی به صندوق توسعه ملی  هایدرآمد= تخصی 

OIL =نفتی  هایدرآمد 

FUND= صندوق توسعه ملی 

                                                 
1. Osei and Domge (2008) 
2. Adam (2008) 
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اعی جیت ريز اجتمگیری برنامهدهنده تصمیمکه نشان باشدمیبین صفر و يک  2aو  1aو مقادير 

نفتی را مستقیما به  هایدرآمدتخصی  بخشی از  2a. پارامتر استنفتی  هایدرآمدتخصی  

به صندوق توسعه ملی  OIL2a-(1 (. همچنین در هر دوره، میزان دهدمیبودجه دولت نشان 

که میزان دارايی صندوق توسعه ملی جیت مصرف اين درآمدها در  شودمیاتتصاص داده 

 ريز اجتماعینفتی، برنامه هایدرآمد. بنابراين با اين ال وی تخصیصی باشدمیی بعدی هادوره

را در طی زمان تغییر دهد. از طرفی در هر  نفتی هایدرآمدمصرف )دولت( ممکن است مسیر 

که با چه  کندمیتعیین  1aرو پارامتر  . از اينشودمیمصرف  t) FUND1a-(1 همچنین دوره

. حال سناريوهای اين تحقیق بدين صورت تعريف شودمیتالی  سرعتی صندوق توسعه ملی

  :شوندمی

 . 2a= 8و  01a= نفتی در هر سال مصرف شوند به عبارت دي ر؛ هایدرآمدهمه  سناریوی اول:

عه ملی وارد شوند به عبارت نفتی در هر سال به صندوق توس هایدرآمدهمه  سناریوی دوم:

 . 2a=0و  1a= 8 دي ر؛

صورت  نفتی هایدرآمد درصد تولید ناتال  داتلی، تخصی  ۵معادل  وم:سناریوی س

  .x GDP/OIL =2a 0/05 و 1a= 8؛پذيرفته است به عبارت دي ر

نفتی در هر سال وارد صندوق توسعه ملی و مابقی  هایدرآمد درصد 88 سناریوی چهارم:

  .2a= %88و  01a= شوند. به عبارت دي ر؛صرف مخارج دولت 

نفتی  هایدرآمدمستقیم تخصی   توان اثرات مستقیم و غیرشده، می یار سناريوی طراحیبا اين چ

ترين متغیرها طی سه از میم ناريو، تغییرات ساالنه تنیا برتیرا طی زمان مشاهده کرد. برای هر س

برتی از اين متغیرها  ( ارائه شده است.8۴98-8931و  8۴8۴ -8931، 8933-8931دوره زمانی )

 ثابت دولت، تولید ناتال  داتلی، میزان صادرات.  گذاریسرمايهاز: مصرف تانوارها،  عبارتند

  .شودپرداتته می در اين بخش به بررسی اثرات هر سناريو
 

 . دولت در هر سال مصرف شود هایدرآمدسناریوی اول؛ همه  -

 افزايش به مصرف همان سال منجر بهنفتی  هایدرآمددر اين سناريو، اثر اولیه تخصی  

 نسبت به سال پايه GDP. همچنین سطح باالتری از شودمیعمومی توسط دولت  گذاریسرمايه

 گذاریسرمايه. افزايش تقاضای افتدمیمدت اتفاق و هم در میان مدتکوتاه( هم در 8938)سال 
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موجب تغییرات چشم یر در شرايط تجارت و همچنین کاهش قابل مالحظه در صادرات و به نفع 

 . شودمیلید بیشتر کاالهای داتلی تو

در اين سناريو اثرات بیماری هلندی در طی زمان ابتدا کاهش يافته اما به دلیل اثرات تغییر 

. همچنین اگرچه درآمدها نسبت به سال پايه افزايش يابدمیدر نیايت افزايش  ی نسبی،هاقیمت

که سطوح درآمدی  . در حالیشودمیع نيافته اما اين درآمدها به طور يکسانی بین تانوارها توزي

افزايش يافته و در بلندمدت بدون تغییر  مدتکوتاهاما در  يابدمیتانوارهای شیری افزايش 

ماند. دلیل تغییر در توزيع درآمدها در بین تانوارهای شیری و روستايی، وجود اثرات تقاضا از می

ای رفته و به سمت کاالهای سرمايه گذاریسرمايه. همچنین تقاضای باشدمیسمت تانوارها 

. طبق اين سناريو، رشد اقتصادی افزايش يافته، يابدمیبرای تانوارهای شیری افزايش  هاقیمت

  .شوندمیو تانوارها متضررترين افراد جامعه  يابدمیبیماری هلندی شدت 
 

 . شود اندازپسنفتی  هایدرآمدسناریوی دوم: همه  -

. با اعمال شودمینفتی به صندوق توسعه ملی وارد  هایدرآمديا بخشی از  همه ۴تا  9در سناريوی 

. رسدمیدرصد  1/8و  ۴/8و بلندمدت به ترتیب به میزان  مدتکوتاهسناريوی دوم، درآمد بیره در 

طی زمان همراه با افزايش درآمد بیره،  کاهش يافته اما در مدتکوتاهتغییر در قیمت نسبی در 

کاهش يافته اما در بلندمدت نسبت به مقدار سال پايه  مدتکوتاهرات کل در د. صايابدمیافزايش 

. با اين وجود، تغییرات نسبت به سناريوی اول کمتر است. طبق سناريوی دوم شاهد يابدمیافزايش 

  .اثرات رشد بسیار محدود تواهیم بود
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 قتصادی در تخمین مدل )درصد(تاثیرات جریان درآمد نفت بر متغیرهای ا :4 جدول

 پایه سال شرح
سناریوی 

 اول

سناریوی 

 دوم

سناریوی 

 سوم

سناریوی 

 چهارم

 صادرات

 نفت

8938 ۴/۵     

8۴88 3/۵ 1/۴- 3/8 - 3/9- 1/9- 

8۴98 3/1 8/9 9/8 1/8 9 

 کشاورزی

8938 3/۴     

8۴88 9/8 9/1- 1/8- ۵/۴- 3/9- 

8۴98 9/۵ 9/۵- 8/9- ۴/9- 8/۴- 

 صنعت

8938 9/۵     

8۴88 3/1 9/3- 3/8- 1/9- ۵/9- 

8۴98 9/۴ ۵/9 1/9 ۵/9 9/1 

GDP 

8938 3/9     

8۴88 3/9 9- ۵/8- ۴/9- 9/8- 

8۴98 ۴/3 9/8- 1/۴- 8/3- 9/۴- 

 گذاریسرمايه

8938 1/۵     

8۴88 3/۵ 3/8 8/9 9/9 ۴/۵ 

8۴98 8/9 1/3 ۴/9 3/8 9/8 

 درآمد

 شیری

8938 9/9     

8۴88 1/9 3 1/9 ۴/8 8/3 

8۴98 3/8 8/9 ۴/8 9 8/9 

 روستايی

8938 3/9     

8۴88 ۵/۴ 9/8- ۴/8 9/8- 8/8- 

8۴98 ۵/۵ 8 8 8 8 

 : محاسبات تحقیقماخذ        

 

 نفتی هایدرآمدسناریوی سوم: حمایت بودجه دولت از  -

. در شودمی  داتلی صرف صندوق توسعه ملی درصد تولید ناتال ۵در اين سناريو، معادل 

رود افزايش تقاضای . انتظار میيابدمیافزايش  گذاریسرمايهمقايسه با سناريوی دوم، میزان 

شود. هزينه تقبل اين سناريو برای  مدتکوتاهمنجر به بدترشدن شرايط تجارت در  گذاریسرمايه

 تانوارهای روستايی کمتر تواهد بود. 
 

 هارم: برقراری تعادل سناریوی چ -

در صندوق توسعه ملی نیز  اندازپس نفتی، میزان هایدرآمددر اين سناريو همزمان با افزايش 

. تمام يابدمیصندوق افزايش يافته و سپس کاهش  اندازپس. در ابتدا میزان يابدمیافزايش 

 به منجر عمومی گذاریهسرماي از ناشی وریبیره يابند. اثراتمتغیرهای اقتصادی نیز افزايش می
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 متفاوت تانوار تقريبا هایگروه بین در حاصل درآمد حال، اين با. شودمی واقعی درآمد افزايش

 ،8 شکل. شوندمی مندبیره شیری هایتانواده از کمتر به نسبتی روستايی هایتانواده است،

 نشان سعه ملیدر دو حالت وجود و عدم وجود صندوق تو را نفت به مربوط درآمد تفاوت

 تولید نظر از دهیم. انحرافمی نشان و کنیممی مقايسه پايه اجرای با را سازیشبیه نتايج ما. ددهمی

 درصد، ۵ در بیره نرخ ثابت به توجه با نفت صندوق از سود درآمد برای واقعی، داتلی ناتال 

 9 يا 9 سناريوهای و 8 اريوسن بین درآمد دادن دست از که دهدمی نشان مقايسه اين. شودمی تنظیم

 که ،9 سناريو است. برای انتظار مورد سود همراه به داتلی ناتال  تولید ،9 سناريو برای. است کم

 داده اتتصاص سال هر مالی بودجه به داتلی ناتال  تولید از درصد ۵ حدود نفتی درآمد آن در

، که ۴ برای سناريو. است درصد 8.9 ،8۴98 سال در تنیا و است کوچکتر حتی شکاف ،شودمی

 را اجازهاين  نفت صندوق درآمد نفت در طول زمان با توجه به دو پارامتر تعديل شده است،

به نظر  ببرد، لذت نفت دوره پايان از پس حتی نفت از حاصل درآمد از همچنان کشور تا دهدمی

 ثبات و رشد برای لندمدتب در که باشد ممکن گزينه تواندمی که دهدمی نشان سناريو اين رسدمی

  .الزم است
 

 مقایسه سناریوها  -5-1

نفتی اتتصاص داده شده بین حالتی که صندوق  هایدرآمدبه طور تالصه تفاوت در  8شکل 

. مقايسه سناريوهای مختلف با حالت پايه در دهدمیتوسعه ملی وجود داشته باشد يا تیر، را نشان 

نسبتا کم  9يا  9، 8ناريوهای ت که از دست دادن درآمد بین سدرصد نشان داده شده اس ۵نرخ بیره 

درصد کمتر از  8.۵جمع تولید ناتال  داتلی و نرخ بیره حدود  دوم، حاصل یيو. در سناراست

طی زمان شکاف کمتر شود. در مورد سناريوی سوم،  شودمیبینی و پیش است 8۴98يا  8۴88سال 

درصد تولید ناتال  داتلی به بودجه مالی هر سال  ۵ود يعنی در حالتی که ارزش درآمد نفتی حد

. در مورد رسدمی 8۴98درصد در سال  9/8اضافه شده است، شکاف تیلی کمتر و تنیا به حدود 

اين سناريو بیترين  رسدمیر ظکمتر از سناريوی اول تواهد بود. به ن GDPسناريوی چیارم، میزان 

که با وجود صندوق توسعه ملی، کشور  مدت باشد چرادر بلند پذيریانعطافحالت برای رشد و 

 نفتی را دارد.  هایدرآمدای برای استفاده از حتی در زمانی که قیمت نفت پايین باشد ان یزه
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 در حالت وجود صندوق توسعه ملی و عدم وجود آن GDP: مقایسه 1شکل 

 : محاسبات تحقیقماخذ  

 

 گیرینتیجه -6

وجود بیماری هلندی در ايران، به بررسی مديريت و تخصی  بیینه  در اين تحقیق، با فرض

نفتی  هایدرآمدنفتی پرداتته شده است. سناريوهای مختلف در تصوص تخصی   هایدرآمد

نفتی  هایدرآمدسناريوی اول، فرض شد همه با حضور صندوق توسعه ملی بررسی شده است. در 

نفتی در هر سال به صندوق توسعه  هایدرآمده در هر سال مصرف شوند. در سناريوی دوم، هم

 ، تخصی درصد رشد تولید ناتال  داتلی ۵ل سناريوی سوم، معادملی وارد شدند. در 

نفتی در هر سال وارد  هایدرآمد درصد ۵نفتی صورت گرفت و در سناريوی چیارم،  هایدرآمد

نفتی  هایدرآمدی  صندوق توسعه ملی و مابقی صرف مخارج دولت شدند. سپس اثرات تخص

شده، طی زمان مقايسه شدند. نتايج تحقیق نشان داد طبق سناريوی اول،  در چیار سناريوی طراحی

و تانوارها متضررترين افراد جامعه  يابدمیرشد اقتصادی افزايش يافته، بیماری هلندی شدت 

يوی سوم منجر به . در سناريوی دوم، شاهد اثرات رشد بسیار محدود تواهیم بود. سنارشوندمی

تولید ناتال   . در سناريوی چیارم اگرچه میزانشودمی مدتکوتاهبدترشدن شرايط تجارت در 

در  پذيریانعطافبیترين حالت برای رشد و  رسدمیداتلی کمتر از سناريوی اول است اما به نظر 

نفت پايین  که با وجود صندوق توسعه ملی، کشور حتی در زمانی که قیمت بلندمدت باشد چرا

 نفتی را دارد.  هایدرآمدای برای استفاده از باشد ان یزه
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Abstract 
The use of revenues from natural resources, including oil, has always been 

of interest to politicians, economics professionals as well as various social 

groups. With the assumption of the Dutch disease in Iran’s economy, this 

study seeks to explore the management and optimal allocation of oil 

revenues. Various scenarios on the allocation of oil revenues have been 

reviewed by the National Development Fund. In the first scenario, it is 

assumed that all the oil revenues are consumed in every corresponding year. 

In the second scenario, all oil revenues come into the National Development 

Fund every year. In the third scenario, oil revenues are allocated for 5 

percent of the GDP. Finally, in the fourth scenario, 10 percent of the oil 

revenues enter the National Development Fund each year and the rest is 

spent on government costs. According to the results of the first scenario, i.e. 

increased economic growth, Dutch disease is increasing and households are 

the most affluent in the community. In the second scenario, there are very 

limited growth effects. The third scenario leads to worse trading conditions 

in the short term. In the fourth scenario, although gross domestic product is 

less than that in the first scenario, it seems to be the best mode for growth 

and flexibility in the long run. This is because, with the National 

Development Fund, the country has an incentive to use oil revenues even at 

low oil prices. 

 
Keywords: Dutch disease, General dynamic computational balance, 

National development fund. 

JEL Classification: D5, Q3, I31. 

                                                 
1- Ph.D student of Economics, Ferdowsi University of Mashhad 

2- Associate Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad  

Email: spring05@um.ac.ir 

3 - Associate Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad 




