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  چکیده
سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام تحقیق حاضر با هدف شبیه

پذیر بازگشتی، با استفاده از شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه
یرات در شاخص تولید ، بهره گرفته شده است. در این میان تغی1390ماتریس حسابداری اجتماعی سال 

سناریوی مختلف ذخیره  4ها، در قالب های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمتبخش
مورد بررسی قرار  1390-1400گذاری برای دوره و یا سرمایه ذخایر ارزیدرآمدهای نفتی در صندوق 

، ی در صندوق ارزی کشوردرصدی از درآمدهای نفت 20سناریوی ذخیره  . نتایج نشان داده درگرفته است
گذاری شود به علت وجود ارتباطات قوی بین درصد از منابع صندوق در بخش صنعت سرمایه 30اگر 

بیشترین رشد تولید و مصرف در این ، ها از جمله بخش کشاورزی و خدماتبخش صنعت و سایر بخش
های اقتصادی از این خشگذاری در بخش صنعت تمام بها خواهد بود. به این ترتیب با سرمایهبخش

گذاری، رفاه بیشتری نصیب موضوع منتفع شده و با افزایش تولید ضمن رشد تقاضای سرمایه
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 . مقدمه1
و  1به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، از جمله پیروان مکتب بنیادگرایی سرمایه مانند لوئیس

کننده رشد اقتصادی، کمبود سرمایه است. در این میان درآمدهای ، عامل محدود2روستو
خیز مانند ایران، در صورت نفت و سایر منابع طبیعی در کشورهای نفتحاصل از صادرات 

ای موافق با نقش تواند این کمبود را جبران کند. از دیگر نظریات توسعهمدیریت بهینه می
توان به نظریه فشاربزرگ مثبت درآمد حاصل از منابع طبیعی در فرایند رشد اقتصادی، می

شود که کشورهای بر نظریه فشار بزرگ، نشان داده می با تکیه 4.اشاره کرد 3روزنشتاین
های اند، نیازمند تکانهفقیر برای خارج شدن از چرخه فقری که در دایره آن گرفتار شده

بزرگ هستند که قدرت شکستن این چرخه را داشته باشند. لذا درآمدهای حاصل از نفت، 
اختیار این کشورها قرار دهد و تکانه  تواند ارز خارجی و سرمایه لازم را درگاز و معادن می

 5لازم را فراهم آورد.

دهد که نه تنها اقتصاد های گذشته نشان میمروری بر وضعیت اقتصاد ایران در طی سال
گذاری مازاد درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن با مشکل مواجه بوده است، ایران در سرمایه

بخش اصلی و غیر مازاد این درآمدها هم گذاری و هزینه کرد بلکه اساسًا در سرمایه
مندی خاصی نداشته و به شدت با نوعی روزمرگی مواجه بوده است. ناکارایی و قانون

های پولی، مالی و های کلان اقتصادی کشور، به ویژه در حوزهنابسامانی موجود در سیاست
قتصاد ملی را با پذیری اباشند. این شرایط، آسیبارزی، خود مصادیقی از این شرایط می

های اخیر به توجه به نقش نفت در آن تشدید نموده است، که برخی از تبعات آن در سال
در چنین شرایطی مقتضی است هنگامی که مسئله مدیریت  6وضوح مشهود بوده است.
شود، از دو رویکرد، مدیریت بهینه مصرف درآمدهای نفتی در درآمدهای نفتی مطرح می

گذاری مازاد این درآمدها و سو و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایهاقتصاد ملی از یک

 

1. Lewis 

2. Rostow 

3. Rosenstein 

4. Melina et al. (2016) 

 (1396فیاضی و همکاران ) .5
 (1393) مزینی و قربانی .6
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ها، با توجه به تجربیات موجود در عرصه جهانی، از سوی دیگر استفاده مدیریت بهینه آن
  1شود.

های گذشته، به منظور ایجاد ثبات در میزان های مختلف توسعه در سالدر طی برنامه
صدور نفت خام و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از 

بینی شده در های پیشگذاری و امکان تحقق دقیق فعالیتبه دیگر انواع ذخایر و سرمایه
برنامه، دولت مکلف شد که با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام و 

در پایان هر سال بر حساب ذخیره ریالی، مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام 
درواقع این حساب ذخیره ارزی که در حال حاضر به عنوان  2طبق ضوابطی مشخص نماید.

انداز بین نسلی دارد. آنچه گذاری و پسشود، ماهیت سرمایهصندوق توسعه ملی شناخته می
های درخصوص رفتار دولت در قبال صندوق توسعه ملی چشمگیر بوده است، برداشت

های اخیر از منابع ت در سالمستمری است که براساس قوانین بودجه سنواتی و دیگر مصوبا
رغم تزریق گسترده درآمدهای صندوق توسعه ملی انجام گرفته است. به طوری که علی

های مورد نیاز توسعه های مختلف در ایجاد زیرساختنفتی به بودجه کشور، دولت
  3اند.اقتصادی کشور موفقیت چندانی نداشته

ی در اقتصاد ایران، این تحقیق سعی های نفتبا توجه به اهمیت موضوع مصارف درآمد
با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی  سناریوی مختلف و چهارتحت دارد که 

نحوه تخصیص درآمدهای نفتی سازی اثرات به بررسی و شبیه 4پذیر پویای بازگشتیمحاسبه
 10د شاخص تولی گذاری و یا ذخیره نمودن آن در صندوق توسعه ملی، بربه امر سرمایه

 بپردازد.و رفاه خانوارها  هاسطح قیمتبخش اقتصادی، 

 . مبانی نظری2
بسیاری از اندیشمندان توسعه معتقد بودند که کشورهای در  1950های ابتدایی دهه در سال

توانند با صادرات منابع گذاری مواجه بودند، میحال توسعه، که عمدتاً با کمبود سرمایه
ن خارجی بر مشکلات خود غلبه نمایند. این در حالی است که گذاراطبیعی و جذب سرمایه

تجربه نشان داده است که چگونگی هزینه کرد درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی 
 

 (1396باستانی و همکاران ) .1
 (1394(رهبر و سلیمی  .2
 (1397(ایزدخواستی  .3

4. Recursive Dynamic General Equilibrium Model ) RDCGE( 
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ها، از اهمیت به سزایی در زایی آنپذیری و برونمانند منابع نفتی، با توجه به ویژگی نوسان
گذاری و با توجه به عدم سرمایه 1ار است.رشد و توسعه اقتصادی کشورهای نفتی برخورد

تخصیص بهینه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و به طور کلی منابع طبیعی در اکثر 
های مالی المللی پول چارچوبی جهت تعیین اولویتکشورهای در حال توسعه، صندوق بین

بات و این کشورها ارائه کرده است. براساس این چارچوب، بایستی مواردی همچون ث
انداز احتیاطی برای کشورهایی که با ای و پسهای توسعهپایداری مالی و افزایش طرح

 2.رو هستند، در نظر گرفته شودجریان درآمدی حاصل از منابع طبیعی گذرا و موقت روبه
توصیه مرسوم کارشناسان برای کشورهای در حال توسعه، که براساس فرضیه درآمد 

دارد که موفق نروژ در مدیریت درآمدهای نفتی بنا شده، بیان می دائمی و به دنبال الگوی
برای مصون ماندن اقتصاد داخلی از تبعات منفی نوسانات درآمدهای ناشی از منابع طبیعی، 

گذاری و استفاده از ذخیره نمودن این درآمدها در صندوق ذخایر ملی برای اهداف سرمایه
صندوق در قالب بودجه، امری ضروری است  های مالی پرتفویبهره حاصل از دارایی

(. اگرچه که برخی بر این باورند که، این شیوه شاید برای 2010و همکاران،  3)کولیر
تواند در کشورهای در حال کشوری مانند نروژ یک روش مطلوب قلمداد شود، ولی نمی

گردد )صیادی  توسعه مانند ایران که با کمبود سرمایه مواجه هستند یک سیاست بهینه تلقی
دهد که در بین اقتصاددانان و بندی مبانی نظری موجود، نشان می(. جمع1395و همکاران، 

های متفاوتی برای هزینه کرد درآمدهای منابع طبیعی وجود گذاران کشورها نگرشسیاست
های دارد. برخی معتقدند که درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، باید صرف طرح

ت شود و بعضی بر این عقیده هستند که درآمدهای نفتی را بایستی به صورت عمرانی دول
سپرده ارزی در خارج از کشور نگهداری نمود و گروهی از تقسیم درآمدهای نفتی میان 

کنند. اگرچه که شواهد، حاکی از آن است که آثار اقتصادی و رفاهی این مردم حمایت می
، 4باشد )وان دن برمر و همکارانلف، متفاوت میها با یکدیگر در کشورهای مختدیدگاه

 باشد.های تجربی در کشورهای مختلف میها محتاج بررسی(. وجود این تفاوت2016

 

1. AlKathiri  et al. (2020) and Ossowski et al. (2008) 

2. Baunsgaard et al. (2012) and Filis et al. (2011) 

3. Collier et. al 

4. Van Den Bremer  et al. 
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 . پیشینه تحقیق3
های اقتصادی و رفاه جامعه، در زمینه اثرات تغییر درآمدهای نفتی بر وضعیت سایر بخش

پذیر ایستا و نجی، الگو تعادل عمومی محاسبههای اقتصادساز انواع مدلمطالعاتی با استفاده 
، 2007، 3، سورهان2006، 2انشاسی و همکاران، ال2000، 1پویا صورت پذیرفته است )پویانا

(. 2014، 6، برتراند و همکاران2013، 5، برگ و همکاران2009، 4بورنهورست و همکاران
حل اساسی برای توزیع ک راههای تثبیت را به عنوان ی( ایجاد صندوق2000) 7انگل و والدز

اند. آنان دریافتند که باید هدف انداز احتیاطی، پیشنهاد دادهدرآمد بین نسلی و ایجاد پس
ها را فقط در حد درآمدها محدود و منحصر ها تثبیت مخارج باشد و نباید آننهایی صندوق

، 9با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی 8(2013کرد. برگ و همکاران )
گذاری عواید حاصل از منابع طبیعی از سوی دولت آنگولا را اثرات کلان اقتصادی سرمایه

های این پژوهش حاکی از آن است که سناریوی مبتنی بر بررسی کردند. یافته
تری در ریوی مناسبانداز در صندوق ثروت ملی، سناگذاری دولتی به همراه پسسرمایه

گذاری تمامی انداز همه درآمد نفتی در صندوق و نیز سرمایهمقایسه با سناریوی پس
( با بررسی نحوه مدیریت 2004) 10دلینولویندرآمدها در داخل کشور است. در مطالعه 

درآمدهای سرشار از منابع نفتی در کشورهای در حال توسعه به این نتیجه دست یافتند که 
های ت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، ناشی از افزایش بیش از حد هزینهاختلالا

باشد و هرچه افزایش درآمدهای نفتی بیشتر و های رونق درآمدهای نفتی میدولت در دوره
ملینا و تر باشد، اثرات منفی آن بر رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود. مدیریت نامناسب

 

1. Puyana 
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شان دادند که در کشورهای در حال توسعه، سناریوی ( در تحقیق خود ن2016) 1همکاران
گذاری از کارآمدی گذاری در مقایسه با افزایش سریع در سرمایهگسترش تدریجی سرمایه

گذاری ( نشان دادند که سرمایه2018) 2بیشتری برخوردار خواهد بود. ویبلت و همکاران
دت منجر به افزایش سطح های عمومی اوگاندا و در میان مدرآمدهای نفتی در زیرساخت

شود، هرچند که ممکن است منجر به بروز بیماری هلندی شود. الختیری و رفاه می
( از نتایج تحقیق خود برای کشور عربستان، دریافتند که در صورت جدا 2020) 3همکاران

گذاری منابع صندوق تثبیت درآمد نفت، در شدن بودجه دولت از درآمد نفت و سرمایه
 مدت، رفاه خانوارها حداکثر خواهد شد. های کوتاهزمانی مختلف به جای دورههای دوره

های تعادل عمومی تصادفی پویا، بیان کردند ( با کاربرد مدل1395صیادی و همکاران )
تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و که 

های در میان مدت به دلیل انتقال تکانه مدت شده است، هرچند کهکاهش تورم در کوتاه
ای دیگر، شود. در مطالعهنفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می

( به بررسی اثرات افزایش درآمدهای نفتی و مدیریت آن بر 1395نسب و همکاران )حسینی
پویا پرداختند. به  مسیر بهینه متغیرهای کلان اقتصاد ایران با تکیه بر مدل تعادل عمومی

انداز منظور مدیریت درآمدهای نفتی، سناریوهایی مبتنی بر تخصیص این درآمدها میان پس
در صندوقی تحت عنوان صندوق نفت و یا مصرف درآمدهای نفتی، پیشنهاد شده است. 

درصدی سطح قیمت جهانی نفت نسبت به سال پایه،  50دهد که با افزایش نتایج نشان می
یابد، ولی تولید ناخالص داخلی بدون صادرات خالص داخلی کشور افزایش میتولید نا

یابد. علاوه بر این، بررسی نتایج حاصل از آثار مدیریت درآمدهای نفت خام، کاهش می
انداز درآمدهای دهد که در صورت پسنفتی توسط دولت بر اقتصاد کشور، نشان می

لید ناخالص داخلی و مصرف کل در حاصل از صادرات نفت خام در صندوق نفت، تو
انداز درآمدهای نفتی در صندوق نفت یابد. پسبلندمدت و وضعیت یکنواخت افزایش می

فیاضی و  گردد.نیز ضمن جلوگیری از بروز بیماری هلندی، منجر به افزایش اشتغال نیز می
ان با استفاده از بررسی استفاده بهینه از عواید نفتی در بودجه دولت ایر( به 1396همکاران )

با ادامه سیاست فعلی نظریه درآمد دائمی و الگو تعادل عمومی پرداختند. نتایج نشان داد که 
 

1. Melina et al. 

2. Wiebelt et al. 

3. AlKathiri et al. 
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از سوی دولت بودجه ناپایدار خواهد بود، مخارج جاری دولت بخش زیادی از منابع 
های مالی انباشت نخواهد شد، وابستگی دهد، داراییعمومی دولت را به خود اختصاص می

تواند اتکای خود به عواید جه به نفت بالا خواهد بود و دولت با اتمام ذخایر نفتی نمیبود
( با استفاده از روش 1396آباد و همکاران )زاده یوسفنفتی را قطع کند. همچنین، حسن

درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف تعادل عمومی پویای تصادفی نشان دادند که 
اثر معناداری دارد. در این مطالعه در سناریو اول فرض شده است که گانه در سناریوهای سه

کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می
کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای صندوق توسعه ملی واریز نمی

رزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ا
ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد 
ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. همچنین اتکا بر درآمدهای مالیاتی در 

 مدت باعث کاهش مصرف، رشد اقتصادی و افزایشسناریو دوم و سوم در کوتاه
 ها دارد.گذاری شده و در بلندمدت تأثیر مثبت بر آنسرمایه

دهد که، مطالعات مختلفی در زمینه بررسی اثر مصارف مرور تحقیقات پیشین نشان می
درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران انجام شده است. برخی از این مطالعات به روش تعادل 

اند. در این راستا موضوع پرداختهبه بررسی این  2و برخی به روش تعادل عمومی 1جزئی
باشد. اول آنکه در این مطالعه حاضر در تکمیل مطالعات قبلی از دو جنبه دارای نوآوری می

گذاری به صورت اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به امر سرمایه 3تحقیق سرریز دانش
و آثار  در نظر گرفته شده است. دوم آنکه این تحقیق به بررسی تعاملات بین بخشی

اقتصادی و رفاهی سناریوهای مختلف در زمینه تخصیص درآمدهای نفتی در چارچوب 
 یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی پرداخته است.

 . ساختار الگو4

 

1. Partial Equilibrium 

2. General Equilibrium 

3. Knowlage Spilover 
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گذاری و یا ذخیره نحوه تخصیص درآمدهای نفتی به امر سرمایهاثرات در مطالعه حاضر 
 1بخش اقتصادی 10یوی مختلف، بر تولید سنار 4نمودن آن در صندوق توسعه ملی، تحت 

. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، و رفاه خانوارها مورد بررسی قرار گرفته است
بندی کلی، باشد. در یک دستهپذیر پویای بازگشتی میتعادل عمومی محاسبهرهیافت 

شوند. یم میو بازگشتی تقس 2های بین زمانیهای تعادل عمومی پویا به دو دسته مدلمدل
شود های بین زمانی، مبتنی بر فرض نظریه رشد بهینه هستند، که در آن فرض میمدل

بینی کامل را دارند، که در بسیاری از شرایط اقتصادی و عاملین اقتصادی قابلیت پیش
های خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، صادق نیست. این در حالی است که در مدل

رو هستیم، که براساس فرضیات ای از الگوهای ایستا روبهنجیرهپویای بازگشتی با ز
گیرند. از این رو، بسیاری مشخصی از فرایند رشد در اقتصاد، در ارتباط با یکدیگر قرار می

تر بوده و از قابلیت اعتماد بیشتری بینانههای بازگشتی واقعاز کارشناسان معتقدند که مدل
(، بدین ترتیب، استفاده از یک الگوی تعادل 2013، 3برخوردارند )دکالو و همکاران

زا و های برونپذیر پویای بازگشتی امکان بررسی اثرات شوكعمومی محاسبه
 (.2018، 4سازد )ویبلت و همکارانگذاری را فراهم میسیاست

 .5باشندمعادلات الگوی طراحی شده، به صورت زیر می
( و 4(، )3(، )2(، )1گاز طبیعی: معادلات ) . معادلات تولید داخلی به جز نفت خام و1

( به ترتیب بیانگر تابع تولید کاب ـ داگلاس عامل مرکب یا ارزش افزوده برای 5)
ای، تابع لئونتیف تقاضای عامل های واسطههای مختلف، تابع لئونتیف تقاضای نهادهبخش

اولیه )سرمایه و نیروی ـ داگلاس تقاضای عوامل تولید  های مختلف، تابع کابمرکب بخش
 های مختلف است.کار( و تابع لئونتیف تولید ناخالص داخلی بخش

 

های کشاورزی، نفت خام و گاز، تولیدات نفتی، صنایع غذایی، معادن، صنایع فلزی، تولیدات صنعتی، . شامل بخش1
 هامحصولات شیمیایی، حمل و نقل و سایر بخش

2. Intertemporal 

3. Decaluwé  et.al 

4. Wiebelt et al 

 معادلات الگو در بخش پیوست ارائه شده است.. 5
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( به ترتیب 8( و )7(، )6(: معادلات )CET. معادلات تابع انتقال با کشش انتقال ثابت )2
بیانگر تابع تولید ناخالص داخلی با کشش انتقالی ثابت، تابع عرضه صادرات با کشش 

 عرضه تولیدات داخلی با کشش انتقالی ثابت است. انتقالی ثابت و تابع
که جریان تولید نفت . تولید بخش نفت و گاز طبیعی: در مطالعه حاضر، با توجه به آن3

های دولتی به دنبال وابسته به ذخایر نفتی بوده و شرکت ملی نفت ایران مانند سایر شرکت
باشد، جهت تبیین تابع تولید این بخش، تولید نفت و درآمدهای حداکثر کردن سود نمی
زا در الگو لحاظ شده است. میزان تولید به صورت یک متغیر برونحاصل از صادرات آن 

بخش نفت و گاز طبیعی در سال پایه براساس اطلاعات درج شده در ماتریس حسابداری 
 وارد الگو شده است.   90اجتماعی سال 

( به ترتیب 14( و )13(، )12(، )11(، )10(، )9. معادلات بخش دولتی: معادلات )4
های مختلف، تابع الیات مستقیم بر درآمد خانوارها، تابع مالیات بر تولید بخشبیانگر تابع م

مالیات بر واردات )درآمد حاصل از تعرفه واردات( کالاهای مختلف، تابع کل درآمد 
های مختلف است. لازم به ذکر است که میزان ذخیره دولت، تابع مصرف دولت از بخش

هزار میلیارد ریال بوده و  277/1096میلیارد دلار یا  91، معادل 1390صندوق در سال پایه 
سهمی از درآمد نفتی که در سال پایه در صندوق ذخیره شده است، معادل صفر در نظر 

 گرفته شده است.
( به 19( و )18(، )17(، )16(، )15انداز: معادلات )گذاری و پس. معادلات سرمایه5

انداز دولت، تابع انداز خانوار، تابع پسپس گذاری کل، تابعترتیب بیانگر تابع سرمایه
انداز اندازهای خانوارها، دولت و خارجی( و معادلة تساوی پسانداز کلی )شامل پسپس

گذاری کل است. در این الگو خانوارها و دولت درصدی از درآمد خود را کل با سرمایه
ارها، دولت و مازاد در تراز انداز خانوانداز کل از جمع پسنمایند و سپس پسانداز میپس

انداز کل، میزان آید. پس از تعیین سطح پسهای خارجی به دست میپرداخت
 شود. انداز تعیین میگذاری براساس میزان پسسرمایه

( به ترتیب بیانگر تابع درآمد خانوارها 21( و )20. معادلات مصرف خانوار: معادلات )6
 مختلف است.های و تابع مصرف خانوارها از بخش

 کشور که شودمی فرض خارجی تجارت بخش . معادلات تجارت خارجی: در7
 هایقیمت ندارد. بنابراین جهانی بازارهای هایروی قیمت تأثیری کشور یعنی است. کوچک

( به ترتیب بیانگر تابع 24( و )23(، )22است. معادلات ) ثابت صادرات و واردات جهانی
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ع قیمت وارداتی کالاها و تابع تراز تجارت خارجی است. در قیمت صادراتی کالاها، تاب
( 1987) 1به پیروی از الگوی کاندون و همکارانها، الگوسازی تجارت خارجی تراز پرداخت
  های خارجی ثابت فرض شده است.نرخ ارز و میزان کسری در تراز پرداخت

( به 27( و )26(، )25)(: معادلات CES. معادلات آرمینگتون با کشش جانشینی ثابت ) 8
ترتیب بیانگر تابع تولید کالای مرکب آرمینگتون با کشش جانشینی ثابت، تابع تقاضای 
 واردات با کشش جانشینی ثابت و تابع تقاضای تولیدات داخلی با کشش جانشینی ثابت است.

ار ( به ترتیب بیانگر تعادل باز30( و )29(، )28معادلات ). معادلات تعادل بازارها: 9
عوامل تولید اولیه شامل نیروی کار و سرمایه و تعادل در بازار کالای مرکب و شاخص 

 قیمت است.

 . سناریوهای مورد بررسی5
تدوین  2سناریو مختلف که براساس اجرای قانون برنامه پنجم توسعه 4این تحقیق در قالب 

رآمدهای نفتی به های مختلف واریز دسازی آثار اقتصادی و رفاهی ترکیبشده، به شبیه
های مختلف اقتصادی گذاری منابع این صندوق در بخشصندوق توسعه ملی و سرمایه

 دهد.( تعریف سناریوهایی مورد بررسی را نشان می1پرداخته است. جدول )
 سناریوهای تحقیق(: 1جدول )

 سناریو
سهم واریز به صندوق 

 توسعه ملی)درصد(

 هایگذاری در بخشسرمایه
 اقتصادی)درصد(مختلف 

بخش مورد نظر جهت 
 گذاری منابع صندوقسرمایه

 وجود ندارد 0 20 1سناریو 

 30 20 2سناریو 
به صورت یکسان در تمامی 

 های اقتصادیبخش

 بخش کشاورزی 30 20 3سناریو 

 بخش صنعت 30 20 4سناریو 

 های الگو. پویایی6

پذیر پویای بازگشتی، پویایی مبتنی بر فرض انتظارات در یک الگوی تعادل عمومی محاسبه
کنند که شرایط جاری گیرد. بر این اساس عاملین اقتصادی فرض میتطبیقی شکل می

های آتی اقتصاد تداوم خواهد داشت. از آنجا که یک الگو پویای اقتصاد در تمام دوره

 

1. Condon et.al  

 باشد.درصد درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی می 20طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت ملزم به ذخیره . 2
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ای تواند اجزاء درون دورهشود، میای حل مییک دوره بازگشتی در هر زمان به شکل
دکالو و ای )بخش پویا( الگو را از یکدیگر تفکیک کرد ))بخش ایستا( و بین دوره

های تعادل عمومی ای از مدلدرواقع در این نوع از الگوسازی، با زنجیره(. 2013همکاران، 
رو هستیم، که به کمک فرضیاتی در ههای زمانی مختلف روبقابل محاسبه ایستا برای دوره

 شوند. هایی مانند انباشت سرمایه و رشد نیروی کار و تکنولوژی به هم مرتبط میمورد متغیر

زا با استفاده از معادله انباشت سرمایه و در این تحقیق، ذخیره سرمایه به شکل درون
یابد. در حالت کلی میهای زمانی، تغییر عرضه نیروی کار به شکل برون زا در بین دوره

های که رشد اقتصادی را در الگو از یک دوره زمانی به دوره زمانی دیگر یکی از راه
های جدید تولید است. طراحی رفتار گذاری در ظرفیتسازد، سرمایهممکن می

های مرتبط با پویایی الگو است. سرمایه به عنوان ترین قسمتگذاری یکی از اصلیسرمایه
گیری فرایند تولید در هر دوره مشخص باشد که قبل از شکلید ثابت در الگو میعامل تول

گذاری، نیاز به مشخص نمودن این مهم داریم که گردد. برای طراحی مکانیزم سرمایهمی
 گیرد.چه میزان سرمایه در هر مقطع زمانی به هر بخش تعلق می

میزان موجودی سرمایه در هر با در نظر گرفتن موجودی سرمایه اولیه در سال پایه، 
گذاری جدیدآید. سرمایه( به دست می31دوره از رابطه )

tI بایستی توسط الگو تعیین ،
گذاری در هر مرحله براساس گردد. در الگوی حاضر، میزان کل سرمایهشود، محاسبه می

اشت سرمایه در هر بخش گذاری و انبگردد. همچنین سرمایهانداز تعیین میمیزان پس
دارد. سپس کالای ترکیبی  t+1بستگی به نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار برای دوره 

های ، در بین بخشtام در دوره iسرمایه براساس نرخ بازگشت سرمایه واقعی بخش 
های اقتصادی در تمام بخش 1گردد. نرخ انتظاری بازگشت سرمایهاقتصادی توزیع می

 شود.ام تعیین میjاز رشد نسبی در ذخایر سرمایه  2ع لجستیکبراساس یک تاب
دهد، که را نشان می tام در دوره j( نرخ انتظاری تعادلی سرمایه برای بخش 32رابطه )

 KSKmingنرخ رشد واقعی سرمایه،  KSKgنرخ تاریخی بازگشت سرمایه،  ROR0آندر 
 KSKtrendد واقعی سرمایه، حداکثر نرخ رش KSKmaxgحداقل نرخ رشد واقعی سرمایه، 

( حداکثر نرخ رشد 32باشد. در رابطه )یک پارامتر مثبت می B نرخ رشد تاریخی سرمایه و
واقعی سرمایه به علت اجتناب از برآورد غیر واقعی از نرخ رشد معادل نرخ رشد تاریخی 

 

1. Expected Rate of Return Equilibrium 

2. Inverse Logestic Function 
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بیانگر حساسیت رشد  β. پارامتر2شوددر نظر گرفته می 1(06/0سرمایه به علاوه)
ویبلت و باشد )ام میjگذاری نسبت به نرخ تعادلی بازگشت سرمایه در بخش سرمایه

 (. 2018همکاران، 
آید. همچنین موجودی ( به دست می33( از رابطه )t+1موجودی سرمایه در دوره بعد )

ه در این ( تخمین زده شده است، ک35( و )34سرمایه هر بخش در سال پایه توسط روابط )
موجودی سرمایه در سال پایه،  0altotalcapitمعادلات، 

j0INV گذاری بخش سرمایهj ام
نرخ رشد اقتصادی در  growthهزینه استهلاك سرمایه در سال پایه،  0Dدر سال پایه، 

وضعیت یکنواخت، 
i,jINVگذاری بخش سرمایهj ام در سال و

t,jKSK موجودی سرمایه
( به 36توانیم با استفاده از رابطه )باشد. نرخ رشد واقعی سرمایه را میمی tام در سال jبخش 

( مطرح است. از سوی دیگر نرخ رشد 37صورت زیر استخراج کنیم، که در اینجا رابطه )
( نشان داد. 38توان به کمک رابطه )را می tو  t+1سرمایه دوره  سرمایه، براساس موجودی

گردد. استخراج می tام برای دوره jگذاری در بخشبه کمک روابط گفته شده، تابع سرمایه
 ( نشان داده شده است.39این تابع توسط رابطه )

برای الگوسازی انباشت ذخایر ارزی در طول زمان، فرض بر این است که انباشت 
همچنین رشد اقتصادی  .باشد( می40ذخایر صندوق توسعه ملی در هر دوره براساس رابطه )

درصد در نظر گرفته شده است. این میزان بر مبنای برآورد  2در وضعیت یکنواخت معادل 
باشد. بالاخره میزان می 2016الی  2015های بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران برای سال

زا و با استفاده از نرخ رشد اقتصادی در وضعیت وره به صورت بروننیروی کار در هر د
 گردد.یکنواخت، تعیین می

 های اطلاعاتی و روش حل الگو. پایه7
مرکز  1390مربوط به سال  3(SAMدر این مطالعه از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی )

و  GAMSافزار پژوهش مجلس شورای اسلامی، استفاده شده است. حل الگو در قالب نرم
برای کشش قیمتی تقاضا برای صادرات از صورت گرفت.  CONOPT4با روش حل 
(، برای کشش جانشینی آرمینگتون از مطالعه کفایی و 1385زاده و ارمکی )مطالعه اشراف

 

درصد باشد آنگاه  4در نظر گرفتن یک نرخ رشد حداکثر بیانگر آن است که اگر نرخ رشد تاریخی در یک بخش  .1
 درصد باشد 10تواند بیشتر از حد بالایی رشد در هیچ کدام از دوره ها نمی

2. Dixon and Rimmer(2002) 

3. Social Accounting  Matrix (SAM) 
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نتایج الگو از تحلیل حساسیت نسبت به  1به منظور حصول اطمینان از دقت( و 1390میری)
داد که با  نشان حساسیت تحلیل از حاصل نتایج ها استفاده گردیده است.مقادیر کشش

 کند. های الگو تعادل عمومی تغییر قابل توجهی پیدا نمیهای مختلف، خروجیتغییر کشش

 سازی سناریوها. نتایج شبیه8
گذاری و یا ذخیره تغییر نحوه تخصیص درآمدهای نفتی به امر سرمایهناریوهای اثرات س

های مختلف اقتصادی بر میزان تغییرات تولید بخش نمودن آن در صندوق توسعه ملی
دهد که با اعمال نتایج نشان می( ارائه شده است. 2نسبت به سناریوی پایه در جدول )

های تولیدی ی، میزان تولید در بیشتر بخشسناریوهای مختلف تخصیص درآمدهای نفت
یابد. نتایج بیانگر آن است که با اتخاذ سناریوی دوم یعنی نسبت به سناریو پایه کاهش می

درصد از  30گذاری درصد از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور و سرمایه 20ذخیره 
رین میزان کاهش تولید های مختلف اقتصادی به نسبت یکسان، بیشتمنابع صندوق در بخش

های مختلف نسبت به سناریوی پایه رخ خواهد داد و سناریوی اول از این حیث در بخش
های مختلف گذاری دولت در بخشدر رتبه بعدی قرار دارد. با توجه به عدم سرمایه

اقتصادی، کاهش قابل توجه تولید در این سناریو دور از انتظار نبوده است. از طرفی با 
های تولیدی افت بیشتری سناریوی دوم تولیدات صنعتی و فلزی نسبت به سایر بخش اعمال

علاوه بر این، با اعمال سناریوی ذکر شده تنها تولید بخش را تجربه خواهند کرد. 
رود تولیدات کشاورزی رشد اندکی را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که انتظار می

یوی دوم در سایر سناریوها نسبت به سناریوی پایه رشد بخش صنایع غذایی به جز در سنار
های ذکر شده نسبت به سناریوی پایه مربوط همچنین بیشترین رشد تولید بخش داشته باشد.

گذاری درآمدهای نفتی، در راستای به سناریوی چهارم خواهد بود. به عبارتی سرمایه
قتصادی کشور و افزایش تولید بهبود توان اتواند در وری بخش صنعت، میافزایش بهره

توان گفت که بین بخش با توجه به این نتایج می های مختلف اقتصادی مؤثر باشد.بخش
های اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، به طوری که با صنعت و سایر بخش

های اقتصادی افزایش خواهد یافت. از سوی گذاری در این بخش، تولید بیشتر بخشسرمایه
های تولیدی ارتبـاط بین بخش کشاورزی بـا سایر بخـشر نتایج تحقیق نشان داد که دیگ

درصد از منابع صندوق در بخش  30گذاری قوی وجود ندارد، به طوری که با سرمایه
 

1. Robustness 
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ها نخواهیم بود، تولید در بخش کشاورزی تنها شاهد افزایش تولید سایر بخشکشاورزی نه
توان گفت ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به ی میهم کاهش خواهد یافت. به عبارت

گذاری در این بخش های اقتصادی در سطح پایینی قرار داشته و سرمایهسایر بخش
 های اقتصادی مؤثر باشد. تواند در افزایش تولید سایر بخشنمی

 

 مختلفهای اثرات سناریوهای مختلف تخصیص درآمدهای نفتی بر میزان تولید بخش (:2جدول )

 های تولیدیبخش
 1سناریو

 )درصد تغییرات(

 2سناریو 
 )درصد تغییرات(

 3سناریو
 )درصد تغییرات(

 4سناریو 
 )درصد تغییرات(

 +19 -4/6 +41/0 -6/6 کشاورزی

 +9/17 -5/8 -4/17 -3/11 نفت خام و گاز طبیعی

 +2/17 -6/7 -6/5 -9/9 تولیدات نفتی

 +1/19 +2/3 -2/21 +1/3 صنایع غذایی

 +2/16 -9/12 -6/16 -6/16 معدن

 +7 -2/12 -30 -15 صنایع فلزی

 +5/4 -11 -4/37 -7/14 تولیدات صنعتی

 +3/14 +72/0 -6/15 -24/0 محصولات شیمیایی

 +8/26 -16/0 -5/10 -2/1 ونقلحمل

 +6/8 -2/19 -8/13 -6/22 هاسایر بخش

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

درصد از درآمدهای نفتی در  20اعمال سناریو اول )ذخیره (، با 3مطابق جدول )
صندوق ارزی کشور( مصرف خانوارها نسبت به سایر سناریوها، کاهش بیشتری داشته 
است. این در حالی است که در سناریو چهارم، مصرف خانوار از محصولات تمامی بخش 

وارها در اثر اعمال این تولیدی افزایش داشته است. در این میان، بیشترین رشد مصرف خان
ها و از جمله بخش خدمات و محصولات معدنی و سناریو مربوط به محصولات سایر بخش

درصد  30فلزی است. درواقع با تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به صورت 
گذاری در بخش صنعت بیشترین میزان مصرف خانوارها از محصولات مختلف سرمایه

و دوم از این حیث در رتبه بعدی قرار دارد. از طرفی با اعمال سناریو شکل گرفته و سناری
های تولید دارای روند مشخصی نیست و مصرف دوم میزان تغییرات مصرف از بخش

خانوارها از برخی از محصولات افزایشی و برخی کاهشی است. در این سناریو مصرف 
محصولات موجود رشد  محصولات کشاورزی و نفتی توسط خانوارها نسبت به سایر

علاوه بر این، با اعمال سناریوی ذکر شده تقاضا برای  بیشتری را تجربه خواهند کرد.
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ونقل به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. در اینجا محصولات تولیدی بخش حمل
نیز همانند تغییرات تولید، مصرف خانوارها از بخش صنایع غذایی به جز در سناریوی دوم 

 30گذاری باشد همچنین با سرمایهیر سناریوها نسبت به سناریوی پایه افزایشی میدر سا
ها کاهش درصد از منابع صندوق در بخش کشاورزی مصرف خانوارها از بیشتر بخش

خواهد یافت که البته درصد کاهش مصرف توسط خانوارها در این سناریو چندان قابل 
 باشد. توجه نمی

 

 ریوهای مختلف تخصیص درآمدهای نفتی بر میزان مصرف خانوارها )درصد(اثرات سنا (:3جدول )

 های مصرفیبخش
 1سناریو

 )درصد تغییرات(

 2سناریو 
 )درصد تغییرات(

 3سناریو
 )درصد تغییرات(

 4سناریو 
 )درصد تغییرات(

 +2/30 -2/4 +8/29 -7/6 کشاورزی

 +6/29 -8/2 +2/29 -5 تولیدات نفتی

 +6/18 +6/6 -3/22 +6/7 صنایع غذایی

 +4/37 -09/0 +8/21 -8/2 معدن

 +8/36 -4/1 -7/23 -2/4 صنایع فلزی

 +8/32 -4/2 +9/14 -2/5 تولیدات صنعتی

 +1/35 -74/0 +2/24 -3 محصولات شیمیایی

 +1/34 -65/0 -7/26 -8/2 ونقلحمل

 +3/38 -3/0 +4/21 -2/3 هاسایر بخش

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

های مختلف اثرات سناریوهای مختلف بر قیمت محصولات تولیدی بخش (،4جدول )
شود، با اعمال سناریوهای مختلف تخصیص طور که مشاهده میهماندهد. را نشان می

های اقتصادی نسبت به سناریوی درآمدهای نفتی، کاهش قیمت در تولیدات اکثر بخش
 20باشد که مربوط به حالتی میها نیز پایه رخ داده است. بیشترین میزان کاهش قیمت

درصد از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور ذخیره شود. این در حالی است که با 
 30گذاری درصد از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور و سرمایه 20ذخیره نمودن 

های مختلف اقتصادی به نسبت یکسان، قیمت اکثر درصد از منابع صندوق در بخش
ولیدی نسبت به سناریو پایه افزایش یافته است. در نتیجه اعمال سناریوی سوم، محصولات ت

درصد از منابع صندوق در بخش کشاورزی است، قیمت  30گذاری که به صورت سرمایه
همه محصولات تولیدی نسبت به سناریو پایه کاهش را تجربه نموده است، به طوری که در 
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ها و صنایع معدنی، صنعتی و فلزی کاهش شاثر اجرای این سناریوی قیمت سایر بخ
 20بیشتری را نسبت به سناریو پایه نشان داده است. همچنین با اعمال سناریو چهارم، ذخیره 

درصد از منابع  30گذاری درصد از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور و سرمایه
زی، نفت های کشاورصندوق در بخش صنعت، به جز قیمت محصولات تولیدی در بخش

و گاز، تولیدات نفتی و صنایع غذایی، قیمت سایر محصولات تولیدی نسبت به سناریو پایه 
 رو شده است.با کاهش روبه

 

 اثرات سناریوهای مختلف تخصیص درآمدهای نفتی  (:4جدول )
 های اقتصادی )درصد(بر قیمت محصولات بخش

 های تولیدیبخش
 1سناریو

 )درصد تغییرات(

 2سناریو 
 )درصد تغییرات(

 3سناریو
 )درصد تغییرات(

 4سناریو 
 )درصد تغییرات(

 +1/3 -6/1 -7/1 -2 کشاورزی

 +1/4 -68/0 -3/2 -1/1 نفت خام و گاز

 +2/3 -7/2 -1/1 -3/3 تولیدات نفتی

 +98/0 -1/3 +5 -4/3 صنایع غذایی

 -4/1 -5 +8/5 -3/5 معدن

 -4/1 -8/4 +3/5 -1/5 صنایع فلزی

 +7/1 -9/4 +2/3 -1/5 صنعتیتولیدات 

 -13/0 -2/4 +2/2 -6/4 محصولات شیمیایی

 -65/0 -3 +7/1 -4/3 ونقلحمل

 -2 -3/5 +5/6 -5/5 هاسایر بخش

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

نتایج اثرات رفاهی حاصل از اعمال سناریوهای مختلف تخصیص درآمدهای نفتی در 
 4شود، اثرات اعمال هریک از طور که مشاهده می( نشان داده شده است. همان1نمودار )

سناریو بر رفاه خانوارها، متفاوت است. با اعمال سناریو دوم و چهارم میزان رفاه خانوارها 
و در سطح بالاتری از میزان رفاه در سناریوی پایه قرار خواهد  روند صعودی خواهد داشت

ها از جمله درواقع با توجه به وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخشگرفت. 
های گذاری در بخش صنعت، تمام بخشبخش کشاورزی و خدمات، به دنبال سرمایه

یش مصرف خانوارها و در نتیجه رفاه اقتصادی از آن منتفع شده و با افزایش تولید شاهد افزا
تخصیص  یعنیدر مقابل اما با اعمال سناریوهای اول و سوم کنندگان خواهیم بود. مصرف
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گذاری و ذخیره در صندوق توسعه با درآمدهای نفتی به صورت برابر به منظور سرمایه
لاوه شود. عکنندگان میوری در بخش کشاورزی کمترین رفاه نصیب مصرفسرریز بهره

های آتی روند نزولی رود رفاه خانوارها در سالبر این، با کاربرد این سناریوها انتظار می
گذاری و ذخیره در صندوق در توان گفت هرچه سرمایهبه طور کلی میرا تجربه کند. 

های مختلف باشد، رفاه بیشتری نصیب خانوارها خواهد وری بخشراستای افزایش بهره
  شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اثرات رفاهی سناریوهای مختلف تخصیص درآمدهای نفتی بر رفاه مصرف کنندگان (:1مودار )ن

 های تحقیقمنبع: یافته

 
 

 گیری. نتیجه9

ریزان در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران با آن یکی از مسائل مهمی که برنامه
باشد. مواجه هستند، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی و آثار اقتصادی و رفاهی آن می

گذاری و در نتیجه مصرف و رفاه جامعه چگونگی تخصیص درآمدهای نفتی، سطح سرمایه
سازی اثرات تخصیص این درآمدها در دهد. لذا شبیهمیرا در طول زمان تحت تأثیر قرار 

قالب یک الگو اقتصادی جامع حائز اهمیت است. بر این اساس در مطالعه حاضر با استفاده 
سازی اثرات اقتصادی و رفاهی پذیر پویای بازگشتی به شبیهاز الگوی تعادل عمومی محاسبه

سناریوی ترکیبی از واریز  4الب نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران در ق
های مختلف اقتصادی گذاری در بخشدرآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و سرمایه

 پرداخته شده است. 
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گذاری ین تحقیق نشان داد که چگونگی تخصیص درآمدهای نفتی به امر سرمایهانتایج 
اقتصادی، تغییرات  هایو یا ذخیره نمودن آن در صندوق توسعه ملی بر شاخص تولید بخش

بر این اساس با  ها در اقتصاد ایران تأثیر متفاوت و قابل توجهی دارد.مصرف و قیمت
های کارگیری سناریوهای مختلف تخصیص درآمدهای نفتی، بیشترین رشد تولید بخشبه

درصد از  20یعنی ذخیره ، مورد مطالعه نسبت به سناریوی پایه، مربوط به سناریوی چهارم
درصد از منابع صندوق در  30گذاری ای نفتی در صندوق ارزی کشور و سرمایهدرآمده

بخش صنایع خواهد بود. درواقع، اعمال سناریوی چهارم حتی نسبت به حالتی که 
وری بخش کشاورزی ساماندهی شود، تولید بخش گذاری در راستای بهبود بهرهسرمایه

توان گفت بین بخش . به عبارتی میدهدکشاورزی و صنایع غذایی را بیشتر افزایش می
ها از جمله بخش کشـاورزی پیوند یا ارتباط زیادی وجود دارد. به نظر صنعت و سایر بخش

رسد ارتباط قوی و قابل توجه صنایع وابسته به کشاورزی بـا بخـش کشاورزی این نتیجه می
 . را رقم زده است

با اعمال سناریو چهارم نیز مصرف خانوار از محصولات تولیدی از طرفی نتایج نشان داد 
یابد. این در حالی است که بیشترین نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش می

درصد از  20های تولیدی مربوط به حالتی است که ها در بخشمیزان کاهش قیمت
گذاری در مبلغی به سرمایهدرآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور ذخیره شود و هیچ 

اختصاص دهد با نتایج نشان میهمچنین، های اقتصادی لحاظ نشده است. بخش
گذاری منابع صندوق در بخش صنعت هدف رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها سرمایه

توان به افزایش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش این افزایش رفاه را میمحقق خواهد شد. 
ی در جامعه و به عبارتی افزایش تقاضای نهایی خانوار نسبت داد. درواقع با توجه به کالاها

ها از جمله بخش کشاورزی و وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخش
های اقتصادی وری بخش صنعت تمام بخشگذاری در جهت بهبود بهرهخدمات، با سرمایه

گذاری و افزایش ولید ضمن رشد تقاضای سرمایهاز این موضوع منتفع شده و با افزایش ت
 کنندگان خواهد شد. مصرف خانوارها رفاه بیشتری نصیب مصرف

دار سناریوهای مختلف بر به طور کلی نتایج این تحقیق حاکی از اثرات متفاوت و معنی
های اخیـر و باشد. لذا با توجه به افت قیمت نفت در طی سالمتغیرهای کلان اقتصادی می

های فزاینده در این بخش و همچنین احتمال ادامه روند کاهشی قیمت نفت به دلیل ریسک
ها و مشکلات نقل و انتقال درآمدهای ارزی، کاهش درآمدهای نفتی کشور به دلیل تحریم
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ریزی صحیح در جهت هزینه کردن این درآمدها ضروری است. با توجه به نتایج برنامه
بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای که دولت می رسدمطالعه حاضر به نظر می

وری گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهرهنفتی به مخارج جاری اجتناب و سرمایه
بخش صنعت به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار 

جتناب دولت از تخصیص سهم دهد که در صورت اقرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می
ذخیره این درآمدها و ریزی برای زیادی از درآمدهای نفتی به مخارج جاری و برنامه

های مختلف و به خصوص بخش صنعت وری بخشگذاری در جهت افزایش بهرهسرمایه
شود. درواقع، تخصیص بهینه احتمال وقوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران تعدیل می

های اقتصادی، به میزان سودآوری و مولد بودن بخشی کشور با توجه به درآمدهای نفت
 بایستی در دستور کار قرار گیرد.منظور افزایش تولید و افزایش رفاه خانوارها می
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Abstract 
In the present study, the approach of a recursive dynamic computable general 
equilibrium was used in order to simulate the economic and welfare effects of the 
allocation of oil revenues in the Iranian economy. Accordingly, changes in the 
production index of different economic sectors, changes in consumption and price levels 

in the form of 4 scenarios of different combinations of depositing oil revenues to the 

National Development Fund of Iran, and using the social accounting matrix (SAM) related 

to the year 2111 were considered. The results showed that by using different scenarios of 

oil revenue allocation, the highest growth of production and consumption of the studied 

sectors compared to the basic scenario of the fourth scenario (save 212 of oil revenues in 

the country's foreign exchange fund and invest 312 of the fund's resources in the industry) 

will be. Meanwhile, the highest rate of price reduction in the production sector is related to 

the fact that 212 of oil revenues are saved in the country's foreign exchange fund and no 

amount has been invested in the economic sectors. In fact, the increase in production and 

boom is due to the increase in investment in the industrial sector of inflation and will lead 
to the growth of prices of manufactured products. Therefore, by allocating the fund's 
resources in the industrial sector, the goal of economic growth and increasing household 
welfare will be achieved. In fact, due to the strong links between the industrial sector and 
other sectors, including agriculture and services, by investing to improve the productivity 
of the industrial sector, all economic sectors have benefited from this issue and by 
increasing production while growing demand for investment and increasing household 

consumption will bring greater welfare to consumers. 
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