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 چکیده
در این مطالعه سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری که تا حد امکان واقعیت    

شی صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخاقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به
معادله ارتباطی  22جفت معادله رفتاری،  54مورد ارزیابی قرار بگیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه دارای 

و طی  9افزار ایویوز و با استفاده از نرم ARDLمعادله اتحادی است که معادالت رفتاری به کمک روش  22و 
زای الگو به شهادت سازی بسیار خوب متغیرهای دروناند. شبیهبرآورد شده 8393تا  8332های سال

های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه حاکی از آن است که شاخص
خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای ن را بهالگو توانسته است سازوکار اقتصاد ایرا

حدوده سازی در مهای مختلف اقتصادی، نتایج شبیهچگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش
های صورت ارزی بین بخشمنابع صندوق توسعه ملی به %21دهد که وقتی نشان می 8393تا  8391های سال

از منابع  %21گیرد و گذاری صورت میها از کل سرمایهگذاری در آن بخشبه تناسب سهم سرمایهاقتصادی 
رشد  ترین میزانیابد، بیشصورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص میصندوق به

 .کنداقتصادی را ایجاد می

سازی تاری، رشد اقتصادی، شبیهصندوق توسعه ملی، الگوی اقتصادسنجی کالن ساخواژگان کلیدی: 

 .ARDLپویا، روش 

 .JEL :C15, E17, E22, E27, E37, E51, F17 بندیطبقه
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 مقدمه -1

قرن اخیر، تحوالت جهانی اقتصادی و اهمیت درآمدهای سرشار در کشورهای در طول نیم   

جاد گسترده سبب ظهور و ایصادرکننده منابع طبیعی با هزینه استخراج پایین، با روند سریع و ابعاد 

گونه کشورها گردیده است. بنابراین، امروزه یافتن های فراوانی در مدیریت اقتصادی اینپیچیدگی

ریزی و استفاده مناسب از منابع طبیعی و عایدات ناشی از رویکردی علمی و کاربردی برای برنامه

ت بالفعل اقتصاد، نیازی جدی تلقی های جدید برای افزایش قابلیفروش آن و نیز استفاده از روش

بینی و آینده را تا حد امکان طور علمی رویدادهای احتمالی را پیششود. رویکردی که قادر باشد بهمی

 در کنترل خود قرار دهد.

ریزی یادشده در کشورهای یا حکومتی جزء مهمی از برنامه 8های ثروت ملیدر دنیای امروز صندوق   

روند که تقریباً از اواسط قرن بیستم به وجود آمدند، لیکن اهمیت ی به شمار میغنی از منابع طبیع

گونه نهادهای آید. درواقع از طریق راهبری اینها در دوره فعلی بسیار بیشتر از قبل به چشم میآن

شود اقتصاد در مسیر توسعه پایدار خویش قرار بگیرد. مالی که دارای وظایف مهمی هستند، سعی می

های داخلی و خارجی گذاریحقیقت، کشورهای صادرکننده منابع طبیعی در زمینه انجام سرمایه در

اند و ای متفاوت از گذشته و در مقیاسی وسیع به ایفای نقش پرداختهگونهاز طریق نهادهای مالی، به

ه ها بندوقهای ثروت ملی نمود پیداکرده است. این صای با عنوان صندوقاین موضوع در قالب پدیده

انداز گذاری داخلی و خارجی، ثبات اقتصادی و پسعلت بر عهده داشتن وظایف مهمی چون سرمایه

 اند. بین نسلی، از ابعاد مختلف مورد توجه قرارگرفته و از اهمیت باالیی برخوردار شده

م طور مستقیبه نظران، از نهادهایی کهای که اقتصاددانان و صاحبهرچند، به دلیل ذهنیت و سابقه   

های ثروت ملی، همواره ابعاد کنار ابعاد مثبت صندوق و یا غیرمستقیم در ارتباط با دولت هستند، در

ط ها توسگذاریها نیز مورد کنکاش قرارگرفته است و سبب شده استقبال از انجام سرمایهمنفی آن

پذیر بر شورها و نهادهای سرمایههایی به همراه داشته باشد، لیکن توجه کهای مذکور، نگرانیصندوق

های اخیر رشد ها معطوف شده است. بنابراین در سالگونه صندوقهای مثبت عملکرد اینویژگی

 های اقتصادیهای ملی در جهت گسترش فعالیتهای مربوط به اداره داراییریزیتوجهی در برنامهقابل

شده است. در نهایت  های مذکور، ایجادوقتوسعه محور و شرکت در بازارهای مالی جهانی توسط صند

های زیاد، در ارتباط با نحوه و میزان اثرگذاری رغم بررسیباید این نکته را در نظر گرفت علی
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 2(، مخلوف2181) 8و بوترایت های ثروت ملی، نظر موافقی در این زمینه وجود ندارد. بیکرصندوق

ها در بلندمدت اثر مثبت بر رشد بازارهای مالی صندوقگونه (، اعتقاد دارند این2119) 3(، داس2181)

ها اند این صندوقهای خود نشان داده( در بررسی2183) 5این و همکاران .و رشد اقتصادی دارند

های (، اگرچه صندوق2182)  4چنین از نظر کنیل و همکارانشوند. همثباتی بازارها میعموماً سبب بی

دهند، اما جبران ریسک هم به همان نسبت کاهش ی را کاهش میگذارثروت ملی، ریسک سرمایه

 یابد.می

و پس  8329انداز، صندوق توسعه ملی ایران در سال در ایران نیز، برای رسیدن به اهداف سند چشم  

راستا با ای و همعنوان یک نهاد توسعهاز عدم موفقیت حساب ذخیره ارزی تأسیس شد تا به

مطابق با سند   دی، کمک قابل توجهی به رشد اقتصادی کشور نماید.های کالن اقتصاسیاست

گرا، سرآمد در تأمین مالی انداز ایران، صندوق توسعه ملی باید به یک نهاد مالی توسعهچشم

گذاری و اثرگذار بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود که ضمن رعایت اصول سرمایه

 عنوان یک موسسه برتر مالیها، بهگذاریعملکرد و پرتفوی مناسب سرمایهای، شفافیت در اخالق حرفه

اقتصادی خواهد داشت. مأموریت صندوق توسعه  المللی مطرح شود که نقش به سزایی در رشدو بین

های نفتی به ثروتملی، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام، گاز، میعانات گازی و فراورده

های آینده از منابع نفت و گاز، از های زاینده اقتصادی و  حفظ سهم نسلمولد و سرمایه های ماندگار،

های گذاری در قالب اعطای تسهیالت بانکی به بخشهای اقتصادی و سرمایهطریق تأمین مالی طرح

 گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است.غیردولتی و سرمایه

ادی های مختلف اقتصخصیص منابع صندوق توسعه ملی ایران به بخشسازی تهدف این مقاله، شبیه   

است، تا تصویر نسبتاً روشنی را از پیامدهای  یک الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاریدر چارچوب 

های مختلف در پیش روی دولتمردان و مسئولین صندوق توسعه ملی و حتی اجرای سیاست

 گذاران قرار دهد. سرمایه
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 تحقیقسابقه  -2

در بین مطالعات داخلی و مطالعات خارجی، موارد زیادی وجود دارد که به بررسی و تحلیل    

های اقتصادسنجی استفاده اند، لیکن به جز مواردی اندک، از مدلهای ثروت ملی پرداختهصندوق

اد های نفتی در کنترل ثبات اقتص(، به بررسی نقش صندوق8329نشده است. مهرآرا و همکاران )

اند. در این مقاله نرخ تورم ها در کشورهای نفتی پرداختهکالن و ارزیابی عملکرد و میزان اثرگذاری آن

دهد ثباتی در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش اثرات ثابت، نتایج نشان میعنوان شاخص بیبه

راتب کمتر مجاد صندوق نفتی بهثباتی اقتصاد کالن بعد از ایدر نمونه مورد بررسی، تورم یا شاخص بی

های مختلف ی حالتاثرگذاراند (، در مقاله خود سعی نموده8398شده است. بهبودی و همکاران )

گردش وجوه نفتی را بر اجزای تولید ناخالص داخلی بررسی نمایند. در این باره دو راهکار مهم صندوق 

یاست توزیع مستقیم درآمدهای نفتی توسعه ملی بر اساس قانون پنجم توسعه و به همراه آن س

ج اند. بر اساس نتایمشمول مالیات بین شهروندان بدون وارد شدن آن در بودجه دولتی را بررسی کرده

ی ذاراثرگپذیر رویکرد صندوق توسعه ملی نسبت به توزیع مستقیم الگوی تعادل عمومی محاسبه

(، در مقاله خود با استفاده از جدول 8398) مناسبی بر تولید ناخالص داخلی دارد. اشرفی و همکاران

د. ان، به بررسی ضرورت و نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران پرداخته8322ستانده سال -داده

های درصد سهم صندوق توسعه ملی( به پروژه 23دهد که تزریق درآمد نفتی )نتایج تحقیق نشان می

 ه کشور به همراه خواهد داشت.درصدی را در ستاند 3/5فعلی، رشدی در حدود 

(،  به بررسی و تحلیل عملکرد 2112) 3( و شابسهای و ایالهی2112) 2(، آسفاها2111) 8فاسانو   

ها اند این صندوقاند و به این نتیجه رسیدههای ثروت ملی در کشورهای منتخب پرداختهصندوق

(، به بررسی وابستگی به منابع 2112) 5دارای اثر مثبت بر عملکرد اقتصادی هستند. کلمنته و همکاران

پرداخته و نقش صندوق تثبیتی را با استفاده از مدل طبیعی و نوسانات و عملکرد اقتصادی در ونزوئال 

تواند نوسانات نرخ واقعی ارز، اند. بر اساس نتایج، این صندوق میتعادل عمومی مورد کنکاش قرار داده

گذاری را کاهش دهد لیکن نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانات مصرف و نوسانات سرمایه

های صندوق، الزاماً منجر به کاهش نوسانات قیمت شی از فعالیتکاهش نوسانات اقتصادی کالن نا

(، به بررسی اثرات صندوق نفتی 2112) 4شود. سورهامهای اقتصادی نمیتولیدکننده در تمام بخش
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های سری زمانی ( بر بودجه پولی و ثبات اقتصادی این کشور به کمک تحلیلNFRKقزاقستان )

هد اگرچه قلمرو زمانی بررسی عملکرد صندوق نفتی این کشور دها نشان میپرداخته است. بررسی

توان گفت صندوق در استرالیز کردن درآمدهای نفتی قزاقستان، موفق عمل نموده کافی نبوده اما می

(، به تحلیل و ارزیابی عملکرد صندوق نفتی این کشور در ارتباط باثبات و 2184) 8است. اسالنلی

برخالف هدف اصلی تشکیل این صندوق، مبنی بر کاهش اثرات نوسانات پایداری مالی پرداخته است. 

درآمدهای صادرات منابع هیدروکربنی، عملکرد صندوق نفتی آذربایجان، در زمینه مدیریت درآمدهای 

 منابع طبیعی و توسعه اقتصادی بلندمدت، نامناسب بوده است.

منظور ارزیابی جی کالن ساختاری بهشده، طراحی یک الگوی اقتصادسنبا مرور مطالعات انجام   

صورت ارزی و ریالی و بین های صندوق توسعه ملی در راستای تخصیص منابع خود بهسیاست

 رسد.نظر میهای اقتصادی با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران بسیار ضروری بهبخش

 

 تدوین الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری -3

ادی های اقتصتواند چارچوبی مناسب برای ارزیابی آثار سیاستن مطالعه میالگوی طراحی شده در ای   

خوبی، متغیرهای عمده های مربوط به صندوق توسعه ملی باشد و در عین حال بهو نیز سیاست

چنین الگو عالوه بر در نظر گرفتن تحوالت جدید ادبیات اقتصاد کالن، بینی نماید. هماقتصادی را پیش

ی اقتصاد خرد بنا نهاده شده است. زیرا رفتار عوامل اقتصادی در سطح خرد بسیار با ثبات بر پایه مبان

گیرد. زیرا در چنین حالتی ( قرار می8921تر تحت تأثیر انتقادات لوکاس )است. بنابراین الگو کم

طور کلی هها، پارامترهای الگو دچار تغییر شوند بسیار کم است. الگو باحتمال اینکه با تغییر سیاست

و مبتنی بر حسابداری درآمد ملی طراحی شده است.  تقاضای کل –های عرضه کل در قالب مدل

دیدگاه نظری حاکم بر الگو، تلفیقی از دو مکتب نئوکالسیکی و نئوکینزی است که بر اساس آن، 

اضای جانب تقها عمدتاً توسط مدت، تقریباً ثابت هستند و سطح فعالیتها و دستمزدها در کوتاهقیمت

مدت، دید حاکم، یک دید کینزی است. لیکن در بلندمدت، شوند. بنابراین در کوتاهاقتصاد تعیین می

شود و ساختار الگو متکی به معادالت بلندمدتی است که از مکتب نئوکالسیکی، این جنبه ضعیف می

ز بازار کاال و خدمات، بازار اند اگیرد. الگو از چهار بازار عمده تشکیل شده است که عبارتنشأت می

ها( و بازار کار. برای هر بازار توابع عرضه و تقاضای متناسب با شرایط آن پول، بازار ارز )تراز پرداخت

باید  رسد. لیکنبازار تنظیم شده که بر اساس قیمت و مقدار تعادلی بلندمدت در نهایت به تعادل می

واره در شرایط عدم تعادل قرار دارد، بازار کار است که نرخ توجه نمود تنها بازاری که در این الگو هم

                                                           
1- Aslanli 



چنین رسیدن به تعادل در الگو از دو طریق تعدیل قیمت و کند. همبیکاری غیر صفر را تجربه می

 گیرد.تعدیل مقدار صورت می

معادله ارتباطی و  22جفت معادله رفتاری بلندمدت و کوتاه مدت،  54الگوی طراحی شده دارای    

و  9افزاری ایویوز و به کمک بسته نرم ARDLمعادله اتحادی است. معادالت رفتاری به روش  22

 8اند.برآورد شده 8323های ثابت سال به قیمت 8393تا  8332اطالعات سری زمانی 

سازی پویای الگو استفاده شده است. در این نوع در ارزیابی اعتبار الگوی تصریح شده از شبیه   

شود و الگو زای الگو در ابتدای دوره به الگو داده میی اطالعات مربوط به متغیرهای درونسازشبیه

بدون آنکه از مقادیر واقعی متغیرها در طول دوره مورد مطالعه آگاه باشد، متغیرهای الگو را تولید 

ی این زدیکشود. حد نها مقایسه میکند. سپس مقادیر تولید شده توسط الگو با مقادیر واقعی آنمی

ظیم نشده دقت تنسازی پویا چنانچه الگو بهدهنده میزان اعتبار الگو است. در شبیهدو به یکدیگر نشان

های بعد تجمیع شده و به سرعت فاصله بین مقادیر متغیرهای باشد، خطاهای مربوط به هر دوره با دوره

 تواند از چنین آزمون سختیالگویی میتر هر حال کمشود. بهسازی شده با مقادیر واقعی زیاد میشبیه

 پیروزمندانه عبور کند. 

مقادیر  شده بهسازیدهد نه تنها مقادیر شبیهشده نشان میسازی پویای الگوی تدویننتایج شبیه   

. کندخوبی دنبال میواقعی بسیار نزدیک است بلکه نقاط عطف روند حرکت متغیرها را نیز به

شده و روند واقعی برخی از متغیرهای عمده الگو را در محدوده سازیند شبیه( رو2( تا )8نمودارهای )

خوبی شود، الگو قادر است بهگونه که مالحظه میهمان 2دهند.نشان می 8393تا  8341های سال

گیری هتوان چنین نتیجروند متغیرها را دنبال کند. با توجه به مناسب بودن الگوی تنظیمی، اکنون می

گونه مناسبی الگوسازی شده و الگوی تنظیمی این امکان را فراهم آورده است اقتصاد ایران بهکرد که 

تا به کمک آن آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی را بر متغیرهای مهم اقتصاد کالن مورد بررسی 

 قرار داد.

 

 

 

 

 

                                                           
 توانند مجموعه معادالت برآوردشده را از طریق ایمیل نویسنده مسئول دریافت کنند.مندان میعالقه -1

 در دسترس نبودند. 8332تعدادی از متغیرهای الگو از سال  -2



 خصوصی سازی مصرف بخش(. شبیه2نمودار )      کل                      سازی تقاضای (. شبیه1نمودار )           

 
 سازی تولید ناخالص داخلی(.  شبیه4نمودار )     گذاری کل                    سازی سرمایه(. شبیه3نمودار )     

 
 سازی شاخص دستمزدها(. شبیه6نمودار )               سازی تقاضای نیروی کار       (. شبیه5نمودار )      
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 هاقیمت عمومی سازی سطح(. شبیه8سازی نقدینگی حقیقی                       نمودار )(. شبیه7نمودار )       

 

 

 ارزیابی آثار چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و ارزی -4

برای بررسی آثار تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی، منابع مذکور بر اساس سناریوهای مختلفی    

صورت ریالی و ارزی به چهار بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات تخصیص داده به

ده شهای عامل به متقاضیان اعطا است. اثر تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی که از طریق بانک شده

است، مشابه با اثر اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در 

ردات باید صرف وارابطه با تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی، از آنجا که این تسهیالت مستقیما می

تولید دیده شده ای بر ای از خارج شوند، اثر آن در قالب اثر واردات کاالهای سرمایهکاالهای سرمایه

 است. 

 

 درصد ریالی 28درصد ارزی و  88صورت تخصیص اعتبارات به -4-1

درصد  21صورت ارزی و درصد منابع خود را به 21بر اساس قانون، صندوق توسعه ملی موظف است    

های اقتصادی تخصیص دهد و در عین حال، اعتبارات ریالی فقط به دو صورت ریالی به بخشرا به

 طور کامل در اختیار دوطور مساوی تعلق گیرد. اعتبارات ریالی بهشاورزی و صنعت و معدن بهبخش ک

بخش  کشاورزی و صنعت و معدن قرار گرفته است. بنابراین اعتبارات ریالی وارد شده در توابع 

شده  همانند، لیکن در این سناریو، اعتبارات ارزی به هر چهار بخش گفتگذاری بدون تغییر میسرمایه

های اقتصادی مورد گذاری بخشدرصدی تخصیص داده شده است و در توابع سرمایه 24و سهم برابر 

یابند. درصد اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی افزایش می 24ای معادل نظر، واردات کاالهای سرمایه

( 8( و جدول )9صورتی است که در نمودار )اثر اجرای سناریوی مذکور بر تولید ناخالص داخلی به
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طور متوسط نسبت (، تولید کل به8شود، در اثر اعمال سناریوی )گونه که مشاهده میآمده است. همان

 درصد افزایش یافته است. 22/8به حالت پایه، 

 (.1(. تغییرات تولید ناخالص داخلی. سناریوی شماره )1( و جدول )9نمودار )

 

 گذاری را افزایششود، سرمایهای منجر میافزایش اعتبارات ارزی که به افزایش واردات کاالهای سرمایه

کند. اما اعتبارات ریالی اعطا شده تقاضای کل را افزایش داده و تغییری در تقاضای کل ایجاد نمی

ه و در جانب عرضه گذاری، انباشت سرمایه را افزایش داددهد. از سوی دیگر افزایش در سرمایهمی

دهد. اما از آنجا که افزایش در عرضه کل، بیش از افزایش در تقاضای کل اقتصاد، تولید را افزایش می

 ها کاهش یافته است. بوده است، سطح عمومی قیمت

ها بدتر در بعد تجارت خارجی، به دلیل افزایش در واردات، تراز تجاری و در نتیجه تراز پرداخت   

شود تا در نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، به دلیل حمایت بانک مرکزی شود. این امر سبب میمی

لی شود و در از نرخ ارز مورد نظر خویش، ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش یابد و سبب کاهش پایه پو

نتیجه عرضه پول نقصان یابد. کاهش عرضه پول و افزایش عرضه کل در مجموع سبب خواهد شد تا 

 سازی مبین آن استتر رو به کاهش بگذارد. نتایج شبیهها در یک افق بلندمدتسطح عمومی قیمت

درصد  82ها نسبت به روند مبنا به طور متوسط که تحت سناریوی اعمال شده، سطح عمومی قیمت

چنین تغییرات ( به نمایش گذاشته شده است. هم2( و جدول )81یابد. این نتایج در نمودار )کاهش می

( و نمودار 3(، جدول )88ها و نقدینگی اسمی نسبت به روند مبنا به ترتیب در نمودار )در تراز پرداخت

 ( نشان داده شده است.5( و جدول )82)

 
 

 

 رشد GDPF_0 GDPF_1 سال

8391 2812822 2893221 53/8 

8398 2131181 2111285 48/8 

8392 8923211 2189442 38/2 

8393 8929288 2189419 13/2 
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 (1ها. سناریوی شماره )(. تغییرات سطح عمومی قیمت2( و جدول )18نمودار )

 

 (1. سناریوی شماره )هاتراز پرداخت(. تغییرات سطح 3( و جدول )11نمودار )

 

 (1. سناریوی شماره )نقدینگی اسمی(. تغییرات سطح 4( و جدول )12نمودار )

 

 رشد PGDP_0 PGDP_1 سال

8391 252/2 398/2 21/82- 

8398 432/3 222/2 32/82- 

8392 149/5 294/3 45/82- 

8393 315/4 829/5 84/22- 

 رشد BP$_0 BP$_1 سال

8391 24321 85952 92/51- 

8398 85212 83845 21/2- 

8392 84392 81211 21/29- 

8393 88282 2491 14/21- 

 رشد M2J_0 M2J_1 سال

8391 3152123 3113144 12/82- 

8398 4811949 3214451 52/24- 

8392 1144583 5921829 32/24- 

8393 2283284 4322222 84/31- 
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استفاده  باشد نرخشدت تحت تأثیر ترکیب واردات کاالیی میمتغیر بسیار مهم دیگری که در الگو، به

رو یابد. از اینای، افزایش میکاالهای سرمایههای تولیدی است. این نرخ با افزایش واردات از ظرفیت

ای جای اینکه صرف واردات مصرفی بشوند، به واردات کاالهای سرمایهاگر درآمدهای نفتی بیشتر به

ذاری گاختصاص داده شوند، از طریق افزایش نرخ استفاده از ظرفیت تولید، منجر به افزایش سرمایه

های شود. از طرفی با افزایش نرخ استفاده از ظرفیتکل می خصوصی و به دنبال آن افزایش تقاضای

 دهد که نرخ استقاده از ظرفیتسازی نشان میتولیدی، تولید کل افزایش خواهد یافت. نتایج شبیه

واحد درصد افزایش خواهد یافت. این نتایج در نمودار  84/3تولیدی تحت این سناریو به طور متوسط 

 نمایش گذاشته شده است.( به معرض 4( و جدول )83)

 (.1. سناریوی شماره )های تولیدی(. تغییرات نرخ استفاده از ظرفیت5( و جدول )13نمودار )

 

 الگویدر الگوی اقتصادسنجی کالن تنظیمی، برای تصریح و برآورد نرخ ارز در بازار موازی ارز  از 

ها و نظریه پولی استفاده شده است. در این رابطه از شاخص قیمت حقیقی نفت تلفیقی تراز پرداخت

ها و همچنین از دو متغیر تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی عنوان جانشینی برای تراز پرداختبه

ارز(، استفاده شده های داخلی )مطابق الگوهای پولی نرخ کننده تحوالت قیمتعنوان بیاناسمی به

طور گفته، نرخ ارز در بازار موازی بهسازی الگو تحت سناریوی پیشاست. بر اساس نتایج حاصل از شبیه

ریال کاهش خواهد یافت. علت کاهش نرخ ارز در بازار موازی  5422درصد یا  23/84متوسط به اندازه 

 ، دو متغیر مهم تأثیرگذار بر نرخ ارز درتوان به این صورت تفسیر نمود که بر اساس نظریه پولیرا می

الگوی حاضر، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی است که به ترتیب اثر مثبت و منفی بر نرخ ارز دارند. 

( و جدول 85رو با توجه به کاهش نقدینگی و افزایش تولید، نرخ ارز کاهش خواهد یافت. نمودار )از این

 دهد.( این کاهش نرخ ارز را نشان می1)

 تغییرات UZ_0 UZ_1 سال

8391 925/1 993/1 189/1 

8398 982/1 958/1 123/1 

8392 223/1 929/1 151/1 

8393 252/1 221/1 132/1 
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 (.1. سناریوی شماره )نرخ ارز اسمی در بازار موازی ارز (. تغییرات6( و جدول )14نمودار )

 

 درصد ریالی 88درصد ارزی و  28صورت تخصیص اعتبارات به -4-2

سهم اعتبارات ارزی کاهش و سهم دومین سناریوی در نظر گرفته شده بدین صورت است که    

اعتبارات ریالی افزایش یافته است. لیکن همانند سناریوی قبلی، اعتبارات ریالی فقط به دو بخش 

طور کشاورزی و صنعت و اعتبارات ارزی به چهار بخش کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات به

 مساوی تعلق گرفته است.

تری ای نسبت به سناریوی قبلی افزایش بسیار کمکاالهای سرمایه(، واردات 2در اثر اعمال سناریوی )   

یابد. گذاری کل به شکل قابل توجهی افزایش میدارد لیکن به دلیل افزایش اعتبارات ریالی، سرمایه

یت تر در نرخ استفاده از ظرفگذاری، به دلیل افزایش کمرغم افزایش سرمایهنکته مهم این است که علی

درصدی بوده لیکن  12/8طور متوسط دارای رشد د کل اگرچه نسبت به سناریوی پایه بهتولیدی، تولی

توان گفت با فرض ثبات سهم /. درصد کمتر رشد یافته است. لذا می2نسبت به سناریوی قبلی حدود 

های اقتصادی از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، هرچه سهم اعتبارات ریالی بیشتر شود، بخش

ورتی صتری خواهد بود.  اثر اجرای سناریوی مذکور بر تولید ناخالص داخلی بهید کل دارای رشدکمتول

 ( آمده است.2( و جدول )84است که در نمودار )

 

 

 

 رشد EF_0 EF_1 سال

8391 84182 83982 32/2- 

8398 28554 82313 32/85- 

8392 29212 23223 25/82- 

8393 31225 22539 29/22- 
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 (2شماره )(. تغییرات تولید ناخالص داخلی. سناریوی 7( و جدول )15نمودار )

 

دهد سطح عمومی ها در این سناریو نشان میسازی سطح عمومی قیمتدست آمده از شبیهنتایج به   

این کاهش بسیار  8ها نسبت به سناریوی پایه کاهش یافته لیکن در قیاس با سناریوی شماره قیمت

ری و در نتیجه تقاضای گذاتر است. زیرا کاهش اعتبارات ارزی و افزایش اعتبارات ریالی، سرمایهکم

رو در بعد کاال و خدمات داخلی، سطح دهد. از اینتر افزایش میکل را نسبت به سناریوی قبل بیش

 تر کاهش خواهد یافت.ها کمعمومی قیمت

تر در ( و افزایش کم8در بعد تجارت خارجی به دلیل کاهش اعتبارات ارزی نسبت به سناریوی )   

یابد و در نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، تر کاهش میها کمای، تراز پرداختواردات کاالهای سرمایه

نابراین شود. بلی میتر پایه پوتر در ذخایر ارزی بانک مرکزی  و به دنبال آن کاهش کمسبب کاهش کم

تر در عرضه کل و تر در تقاضای کل، کاهش کمتحت سناریوی اعمال شده به دلیل افزایش بیش

درصد نسبت به سناریوی پایه  29/2ها تنها حدود تر در عرضه پول، سطح عمومی قیمتکاهش کم

 ه است.( به نمایش گذاشته شد2( و جدول )81کاهش خواهد یافت. این نتایج در نمودار )

تغییرات سایر متغیرهای مهم تحت اعمال این سناریو تحلیلی مشابه قبل دارند. نرخ استفاده از    

واحد  84/8طور متوسط ای بهتر در واردات کاالهای سرمایههای تولیدی به دلیل افزایش کمظرفیت

 .د کاهش یافته استدرص 3درصد افزایش یافته است و نرخ ارز اسمی در بازار موازی ارز تنها حدود 

 
 
 
 

 رشد GDPF_0 GDPF_2 سال

8391 2812822 2825511 41/1 

8398 2131181 2155129 19/1 

8392 8923211 8992532 25/8 

8393 8929288 2184898 28/8 
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 .(2ها. سناریوی شماره )(. تغییرات سطح عمومی قیمت8( و جدول )16نمودار )

 

 ادیهای مختلف اقتصارزیابی آثار چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخش -5

یکی از مسائل مهم در ارتباط با تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، چگونگی تخصیص منابع بین    

های اقتصادی از اعتبارات صندوق های مختلف اقتصادی است. در این بخش آثار تغییر سهم بخشبخش

رتیب به تگیرد لیکن سهم اعتبارات ریالی و اعتبارات ارزی، ثابت و توسعه ملی مورد ارزیابی قرار می

 درصد اعتبارات صندوق توسعه است. 21درصد و  21

 

 طور مساوی بین بخش های اقتصادیتخصیص منابع ارزی و ریالی به -5-1

اولین سناریوی در نظر گرفته شده برای این بخش بدین صورت است که مقادیراعتبارات ارزی و   

های کشاورزی، یعنی هریک ار بخشاند. های اقتصادی تقسیم شدهطور مساوی بین بخشریالی به

درصد اعتبارات ارزی را در اختیار  24درصد اعتبارات ریالی و  24صنعت و معدن، ساختمان و خدمات 

های اقتصادی مورد نظر، هریک از اعتبارات ریالی گذاری بخشخواهند داشت. بنابراین در توابع سرمایه

درصد اعتبارات ارزی صندوق  24بارات ریالی و درصد اعت 24ای معادل و واردات کاالهای سرمایه

یابند. اثر اجرای سناریوی مذکور بر تولید ناخالص داخلی به صورتی است که توسعه ملی، افزایش می

(، 3شود، در اثر اعمال سناریوی )گونه که مشاهده می( آمده است. همان9( و جدول )82در نمودار )

 یابد.درصد افزایش می83/8پایه،  طور متوسط نسبت به حالتتولید کل به

 

 

 رشد PGDP_0 PGDP_2 سال

8391 252/2 122/2 33/2- 

8398 432/3 531/3 14/3- 

8392 149/5 415/5 32/3- 

8393 315/4 221/4 54/1- 

2

3

4

5

6

1388 1389 1390 1391 1392 1393

PGDP_2 PGDP_0



 (.3(. تغییرات تولید ناخالص داخلی. سناریوی شماره )9( و جدول )17نمودار )

 

( فقط در چگونگی تخصیص اعتبارات ریالی است. بدین 8تفاوت سناریوی اعمال شده و سناریوی )   

طور مساوی به دو بخش (، کل اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی به8صورت که در سناریوی )

درصد  24کشاورزی و صنعت تعلق گرفته است لیکن در این سناریو هر چهار بخش مورد مطالعه از 

شان ن سازی تولید کل منتج از اعمال هر دو سناریواند. مقایسه نتایج شبیهمند شدهاعتبارات ریالی بهره

تر از دو بخش ساختمان و دهد اثرگذاری اعتبارات ریالی در دو بخش کشاورزی و صنعت بیشمی

تر از درصد بیش 19/1( حدود 8ای که سبب شده است رشد تولید در سناریوی )گونهخدمات است به

 ( باشد.3سناریوی )

یابد درصد کاهش می 2/83طور متوسط حدود ها بهتحت اعمال این سناریو، سطح عمومی قیمت    

( به نمایش گذاشته شده 81( و جدول )82که تفسیری مشابه نتایج قبلی دارد. این نتایج در نمودار )

 است.
 (.3 ها. سناریوی شماره )(. تغییرات سطح عمومی قیمت18( و جدول )18نمودار )

 

 

 رشد GDPF_0 GDPF_3 سال

8391 2812822 2822222 82/8 

8398 2131181 2151281 23/1 

8392 8923211 8995221 11/8 

8393 8929288 2112154 54/8 

 رشد PGDP_0 PGDP_3 سال

8391 252/2 522/2 54/88- 

8398 432/3 121/3 22/83- 

8392 149/5 952/3 22/84- 

8393 315/4 481/5 24/85- 
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های سازی الگو تحت سناریوی پیش گفته، نرخ استفاده از ظرفیتاساس نتایج حاصل از شبیهبر 

یابد که معادل تغییرات متغیر مذکور در واحد درصد افزایش می 84/3طور متوسط حدود تولیدی به

ر دچنین نقدینگی اسمی و نرخ ارز اسمی در بازار موازی ارز با تحلیلی مشابه ( است. هم8سناریوی )

 یابند.درصد کاهش می 5/88درصد و  2/82طور متوسط حدود ( به ترتیب به8نتایج سناریوی )

 

 گذاریهای اقتصادی از سرمایهبر اساس سهم بخش تخصیص منابع ارزی -5-2

منابع ریالی همانند   در این سناریو، شرایط تخصیص ریالی و ارزی اعتبارات همانند قبل است لیکن   

طور مساوی به دو بخش کشاورزی و صنعت تخصیص داده شده است و سهم ( به8سناریوی شماره )

های گذاری در بخشهر بخش اقتصادی از  اعتبارات ارزی بر اساس سهم آن بخش از مجموع سرمایه

صد و بخش در 85درصد، بخش صنعت و معدن  22مربوطه خواهد بود. بدین ترتیب، بخش خدمات 

 اند.درصد اعتبارات ارزی را به خود اختصاص داده 5کشاورزی 

اده های اقتصادی تخصیص دبر اساس نتایج اگر منابع صندوق به صورتی که گفته شد بین بخش   

طور که مشخص یابد. هماندرصد افزایش می 95/8طور متوسط نسبت به حالت پایه، شود، تولید به

ل تر از سناریوی قبلی است. زیرا به دلید ناخالص داخلی در این سناریو بیشاست درصد تغییرات تولی

گذاری کل و نیز دریافت بخش بزرگی از اعتبارات، انباشت سرمایه باال بودن سهم خدمات از سرمایه

تری نسبت به حالت قبلی خواهد داشت. این نتایج در نمودار کل و در نتیجه تولید کل، افزایش بیش

 ( گزارش شده است.88دول )( و ج89)
 (.4(. تغییرات تولید ناخالص داخلی. سناریوی شماره )11( و جدول )19نمودار )

 

ط ها به طور متوسهمانند تفسیر نتایج سناریوهای قبلی، در دوره مورد بررسی سطح عمومی قیمت   

درصد کاهش خواهد یافت که تفاوت محسوسی با سناریوی قبلی  11/83نسبت به روند مبنا به اندازه 

 رشد GDPF_0 GDPF_4 سال

8391 2812822 2822991 25/8 

8398 2131181 2142222 39/8 

8392 8923211 2121553 31/2 

8393 8929288 2135818 22/2 
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از  نچنین سایر متغیرهای مورد بحث نیز روندی مشابه سناریوی قبلی دارند و نسبت به آندارد. هم

 تغییرات جزئی برخوردار هستند.

 

 های اقتصادی از ارزش افزودهتخصیص منابع ارزی  بر اساس سهم بخش -5-3

در این سناریو، شرایط تخصیص ریالی و ارزی اعتبارات همانند قبل است لیکن سهم هر بخش    

های چهار بخش اقتصادی در نظر گرفته اقتصادی بر اساس سهم آن بخش از مجموع ارزش افزوده

درصد، بخش کشاورزی  21درصد، بخش صنعت و معدن  14شده است. بدین ترتیب، بخش خدمات 

 اند.درصد اعتبارات را به خود اختصاص داده 2ایت بخش ساختمان درصد و در نه 2

ای است که در نهایت تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی نتایج حاصل از این سناریو به گونه   

( این نتایج 82( و جدول )21درصد افزایش خواهد یافت. نمودار ) 45/8نسبت به روند مبنا به اندازه 

 ایش گذاشته است.را به معرض نم

 .(5(. تغییرات تولید ناخالص داخلی. سناریوی )12( و جدول )28نمودار )

 
طور متوسط به اندازه ها نسبت به روند مبنا، بهسازی، سطح عمومی قیمتبر اساس نتایج شبیه   

چنین ( ندارد. هم5( و )3های  )درصد کاهش خواهد یافت که تفاوت قابل توجهی با سناریوی 12/83

 ( دارند.3سایر متغیرهای مورد بحث نیز روندی مشابه با سناریوی )

ل از اعمال تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در قالب سه سناریوی مختلف، مقایسه نتایج حاص   

ها در گذاری هریک از بخشحاکی از آن است که وقتی منابع صندوق بر اساس ضابطه سهم سرمایه

ترین رشد اقتصادی حاصل شود، بیشها توزیع های اقتصادی بین این بخشگذاری بخشکل سرمایه

ها و نرخ ارز از تفاوت ت که متغیرهای عمده دیگر نظیر سطح عمومی قیمتشود. این در حالی اسمی

 محسوسی برخوردار نیستند.

 شدر GDPF_0 GDPF_5 سال

8391 2812822 2822139 2/8 

8398 2131181 2141323 8 

8392 8923211 2111225 11/8 

8393 8929288 2125211 3/2 

1900000

2000000

2100000

2200000

1388 1389 1390 1391 1392 1393

GDPF_5 GDPF_0



 بندی و نتیجه گیریجمع -6

رو هستند، چگونگی تخصیص منابع حاصل خیز با آن روبهیکی از مسائل مهمی که کشورهای نفت   

ای هریزیرو یکی از اقدامات و برنامهنطور کلی منابع طبیعی است. از ایاز صادرات نفت و گاز یا به

های ثروت ملی برای مدیریت صحیح منابع مهم در این کشورها، تأسیس نهادهایی تحت عنوان صندوق

رغم ارزی ناشی از فروش منابع طبیعی است. لیکن تجربه بسیاری از کشورها ثابت نموده است که علی

چنان دارای رشد اقتصادی پایینی است. هم هایی، اقتصاد کشورهای مذکورتأسیس چنین صندوق

رتی ها، دارای ضروهای مختلف تخصیص منابع صندوقبنابراین مدیریت درست و ارزیابی آثار سیاست

 ناپذیر است.اجتناب

در این مطالعه سعی شد با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری که تا حد امکان واقعیت    

 صورت ریالی و ارزی، تخصیصاقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به

زیابی ربین بخشی و همچنین آثار تغییر )افزایش( سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی مورد ا

 قرار بگیرد.

صورت ارزی در نظر درصد اعتبارات به 21صورت ریالی و درصد اعتبارات به 21در سناریوی اول،    

طور طور مساوی بین دو بخش کشاورزی و صنعت و اعتبارات ارزی نیز بهگرفته شد. اعتبارات ریالی به

اده شد. بر اساس نتایج، مساوی بین چهار بخش کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات تخصیص د

 82ها به اندازه درصد افزایش و سطح عمومی قیمت 22/8تولید ناخالص داخلی نسبت به روند مبنا 

 درصد کاهش خواهد داشت.

درصد در نظر گرفته  21درصد و سهم اعتبارات ارزی  21  در سناریوی دوم، سهم اعتبارات ریالی   

( تعیین شد. تحت اعمال این سناریو 8همانند سناریوی ) های اقتصادی از اعتباراتشد و سهم بخش

درصد  29/2درصد افزایش و  12/8ها نسبت به روند مبنا به ترتیب تولید کل و سطح عمومی قیمت

تر و سهم دهد که هرچه سهم اعتبارات ارزی بیشسازی نشان میکاهش خواهد یافت. این شبیه

ها ی آن از جنبه رشد اقتصادی و کاهش سطح عمومی قیمتتر باشد، آثار اقتصاداعتبارات ریالی کم

 تر است.مناسب

صورت ریالی درصد به 21صورت ارزی و درصد اعتبارات به 21که در سناریوی سوم با فرض این   

های اقتصادی از اعتبارات ارزی و نیز اعتبارات ریالی، برابر در نظر گرفته شد. است، سهم تمام بخش

 83/8دهد تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی نسبت به سناریوی مبنا به میزان نتایج نشان می

درصد کاهش خواهد داشت. مقایسه چگونگی  2/83ها به اندازه درصد افزایش و سطح عمومی قیمت



دهد که بهتر است ( نشان می8تخصیص منابع و نتایج منتج از آن در این سناریو و سناریوی شماره )

 ت ریالی تنها به دو بخش کشاورزی و صنعت تخصیص یابد.اعتبارا

ها از  مجموع گذاری بخشارزی بر اساس سهم سرمایه در سناریوی چهارم تخصیص منابع   

های خدمات، صنعت و های مورد نظر لحاظ گردید. در این حالت سهم بخشگذاری بخشسرمایه

د بود. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی درصد خواه 5درصد و  85درصد،  22کشاورزی به ترتیب 

درصد کاهش  11/83ها درصد افزایش و سطح عمومی قیمت 95/8نسبت به سناریوی مبنا به میزان 

 خواهد داشت.

های های مختلف اقتصادی بر اساس سهم بخشدر سناریوی پنجم، تخصیص منابع صندوق به بخش   

های خدمات، صنعت، کشاورزی و اقتصادی از ارزش افزوده لحاظ گردید. در این حالت سهم بخش

دهد تولید درصد است. نتایج نشان می 2درصد و  2درصد،  21درصد،  14ساختمان به ترتیب معادل 

ها حدود درصد افزایش و سطح عمومی قیمت45/8ص داخلی نسبت به سناریوی مبنا حدود ناخال

های اقتصادی از شود که وقتی سهم بخشدرصد کاهش خواهد یافت. بنابراین مالحظه می 12/83

گذاری در نظر گرفته شود و منابع ها از کل سرمایهگذاری بخشمنابع ارزی بر اساس سهم سرمایه

 تری حاصلمساوی به دو بخش کشاورزی و صنعت تخصیص داده شود، نتایج مطلوب طورریالی به

 شود.می
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“The Evaluation of Allocating National Development Fund’s Resources to 
Economic Sectors; Structural Macro-Econometric Model Analysis” 

Mohammad Noferesti8 

Masoud Abdollahi2 

Abstract: 
   In this study, the allocation of recources of National Development Fund 
(NDF) between economic sectors in foreign currency and Rial is evaluated 
by making a structural macro-econometric model that expresses the 
reality of the Iran economy as much as possible. This model contains 45 
Behavioral equations, 28 Conncting equations and 88 Identity equations. 
Behavioral equations are estimated by the ARDL approach and annual 
data from 1338 to 1393 in Eviews 9 software. Model endogenous variables 
proper simulation as evidenced by Theil’s U statistic and root mean square 
error (RMSPE) in the study area stating that the model is able to simulate 
the Iran economy mechanism. According to consider different scenarios 
for how to allocate resources of National Development Fund between 
different economic sectors, simulation results ranged between the years 
1390-1393 show that when 80 percentage of  NDF’s resources distributed 
in proportion to the share of sector's investment in total investment in 
foreign currency and 20 percentage of it  allocated  equally both 
agriculture and industry (sectors) in Rial, it makes the highest rate of 
economic growth. 
Keywords: National Development Fund, Structural Macro-econometric 
Model, Economic Growth, Dynamic Simulation, ARDL Approach. 
JEL Classification: C15, E17, E22, E27, E37, E51, F17. 
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