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تعادل مدیریت بهینه مقاومت اقتصاد با بکار گیری مدل  شوک های نفتی بر تأثیر

 تصادفی پویا عمومی

 

 

 2*جبعلیپور رئیس علی ر ،1نجمه سادات رباطی 

 انرمک ،واحد کرمان یدانشگاه آزاد اسالم ،صادگروه اقت یدکتر یدانشجو1
 کرمان ، واحد کرمان یدانشگاه آزاد اسالم ،قتصاداگروه  اریاداست 2

 29/06/1401تاریخ پذیرش:            27/03/1401تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین شوک قیمت نفت و تاب آوری اقتصاد با استفاده از مدل تعادل 

در این مطالعه، شوک پرداخته است.  1398تا 1358عمومی پویای تصادفی با نگاه مدیریتی طی دوره 

ت. ق قرار گرفته اسهای بهره وری و شوک نفت ،همچنین ناحیه تاب آوری اقتصاد ایران مورد تحقی

بروز شوک مثبت بهروری و افزایش درآمدهای نفت )شوک قیمت  که با 2نتایج حاکی از آن است 

تورم کاهش می یابد. با مثبت(، تولید نفتی، تولیدات غیر نفتی، مصرف و ساعت کاری افزایش یافته و 

یری باالیی از احیه آسیب پذن دربه این نتیجه رسیده شد که  ایران، بررسی ناحیه تاب آوری)مقاومتی( 

بنابراین دولت با   برد. های قیمتی نفت قرار دارد و از درجه مقاومت اقتصادی پایین رنج می تکانه

هزینه ای دولتی  برای برون رفت از ناحیه های  ریت بهینه منابع ارزی و انجام اصالحات در مخارجیمد

 سیب پذیر برنامه ریزی می کند.آ

 

آوری های نفتی، مخارج دولت، شوک ارزی، تابپویای تصادفی، شوک تعادل عمومی دی:های کلیواژه

 اقتصاد

 

 مقدمه-1

 ریاز ذخا یمیکشور با دارا بودن بخش عظ نی.ا رودیمار من نفت خام به شو صادر کنندگا نکنند گا دیجمله تول از رانیا

 نی.اردیپذیم ریتاث آنها از هم و است موثر کاال نیا یرجهانزابا یرو گذار،هم ریتاثکننده  دیتول کینفت و به عنوان  یانهج

 یاز بودجه عموم ی،سهم عمده او صدور نفت خام  دیحاصل از تول یها د.درآمدارد ینفت دآمد به یدیشد یوابستگ کشور

 ارزش از درصد 90 یمرکز بانک یها آمار.طبق گذاردیم ریتاث یاقتصاد یها تیفعال بر میمستق ریغدولت را دارند و به طور 

 یمرکز)بانک دهندیم لیتشک نفت صدور و دیتول از یناش دیعوا را دولت انهیسال یدرآمدها از درصد 60 و صادرات

عوامل  ری،اقتصاد کشور را به شدت تحت تاث ینفت یاز حد به درامدها شیب یو اتکا یاز تک محصول ی(.مشکالت ناشرانیا

 از دولت شده ینیب شیپ یدرامدها تحقق عدم دیترد ی.باست داده قرار نفت متیق یجهان یاز جمله نوسانات بها یخارج

 
 maliboxali@gmail.com :(Corresponding Author)  نویسنده مسئول *2
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 یها طرح یاجرا بر تنها ،نه دارد عهده به را بخش نیا یانحصار تیمالک دولت که رانیا اقتصاد یبرا نفت صادرات محل

 یها بخش در دهیعد مشکالت وزبر موجب جهینت در و داشت خواهد یمضاعف یمنف هااثرات طرح و ها برنامهو اقتصاد  مختلف

 و یاقتصاد-یاسیتحوالت س ری،تحت تاث ریاخ دهه چند در نفت متیق بازار نکهیا به توجه.با  دیگرد خواهد اقتصاد مختلف

دارد،بنابر  یادیز اریبس یوابستگ ینفت یاقتصاد کشور مان به درامدها نکهیا لیبه دل نیبوده،همچنثبات  یب یالملل نیب یظامن

 شکل بر یامر آثار گسترده ا نینفت قرار دارد .ا متیق یاز نوسانات ناگهان یدر معرض ضربات ناش ید کشور به نوعتصااق نیا

در اقتصاد کشور  یژگیو نیا  مرار. استداشت خواهد دنبال به آنها حال رفاه و جامعه مختلف راقشا یاقتصاد یها تیفعال یریگ

 یروشن ،به شودیم دهیشیاند کشور اقتصاد یبرا که یعمل استیهر س دررا  گرفتن آندر نظر  ،ضرورت ریاخ دهه دودر  ژهیبه و

 اقتصاد که هست یمخاطرات حجم و دامنه سبب به هالمق نیا در یمقاومت اقتصاد  لهیبه مس پرداختن تیاهم.سازدیم مطرح

ه کشور ها را به اقتصاد مقاومتی نزیک مدریت اقتصاد کشور  یکی از ارکان های مهم مدریتی است  ک .کندیم دیتهد را رانیا

سازمانی  ژیکی وخط و مشی گذاری،رفتارهمانند ،مدریت منابع انسانی ،تحول سازمانی،مدریت استرات میکنند. مدریت هایی

یت تجارت بین المللی ،مدریت تکنولژی،مدریت کارافرینی،مدریت سرمایه گذاری و.....باعث مقاومت ،مدریت آموزشی،مدر

 نیا قیتحق نیا یاصل سوال حال .یه کشور و حرکت به سمت توسعه و کاهش وابستگی به دولت های دیگر میشوداقتصادی 

 ریغ یهاتکانه با شدن مواجه در را یاقتصاد کالن یهاریمتغ  مقاومت توانندیم اقتصاد یساختار یپارامترها ایآ که است

 دهند؟ قرار ریتاث تحت نفت، متیق همچون منتظره

مدل  سپس در بخش سوم  ،موضوع اتیبر ادب یسوال، پس از مقدمه، در بخش دوم مقاله، مرور نیبه اسخ پا یبرا

حاصل از  یتجرب جینتا ،بخش چهارم شود؛یم نییتبشده  یطراح رانیار اکه با توجه به ساخت یتصادف ییایپویتعادل عموم

 پنجم بخش در تینها در و داشته اشاره یآورتاب ینواح و یمقاومت اقتصاد شاخص یمعرف و  مدل یساز هیو شب ونیبراسیکال

 .است شده ارائه یاستیس یهاهیتوص و یریگجهینت

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2
و  یآوردرجه تاب یریگو اندازه یسازیبه خصوص در داخل کشور در ارتباط با موضوع کم یاندک یجربمطالعات ت

 .اشاره شده است کیبا ارتباط نزد یو خارج یمطالعات داخل یدر ادامه به برخ وجود نیا با ،وجود دارد یاقتصاد مقاومت

 ) نوظهور یدر حال توسعه و بازارها یکشورها ییتوانا یبه منظور بررس ،(57: 2013اچ،)  یفرهان ئوم،بورمن ، فاژن با

EMDCsکشورها در مقابل  یآورتاب یریگ)اندازه تالننیسنت یآوربا عنوان شاخص تاب یاها، در مقالهمقابله با تکانه ی( برا

 توانیم ،یآوراباست که با کمک شاخص ت نیمطالعه چن نیا کردیکردند. رو یکشورها را بررس نیا یآورها( مقدار تابشوک

 .دهدیم شینوظهور را افزا یدر حال توسعه و بازارها یاز کشورها یتعداد ییرا شناخت که توانا یعوامل

 یدر برخ یبخش خصوص یگذار هیرا بر سرما یاقتصاد یآوردر مطالعه خود اثر تاب ،(376: 2015ن) حسن و اتما

 یگذار هیمطالعه آنان نشان داد که گسترش سرما جیدادند. نتاار قر لیو تحل هیو تجز یمورد بررس یاقتصاد مالز یبخشها

 یکشور مالز یکه هر چه ساختار اقتصاد یمعن نیاست؛ بد یاقتصاد یآوروابسته به تاب یریبه طور چشمگ یخصوص

 .تر خواهد بودالبا زین یخصوص یگذار هیشد، سرماآورتر باتاب

 یو پول یاقتصاد هیبهبود عملکرد اتحاد دیاقتصاد، کل یآوردن تابکه چرا همگرا بو کندیبحث م ،(87: 2018) یگال

به سطح  یناخالص داخل دیابر شوکها و رساندن رشد تولبر در یتابآور یکشورها برا ییبه توانا یاقتصاد یریاست. انعطاف پذ

 ک کند.ه  کممنطق یاقتصاد یآوربه تاب تواندیم استیمقاله بدنبال آن است که کدام س نیبالقوه آن است.ا
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 و ریاخ یبحرا ن اقتصاد ریبعد از تأث یامنطقه یآوردر مطالعه خود به تاب ،(18: 2019کوبوس)-زامورا و کالردو-سانچز

منظور  نیا یقرار دادند. برا لیرا مورد تحل ایمختلف و مناطق اسپان یهانهیبهبود در زم زانیم نیشتریعوامل مرتبط با ب نییعت

عوامل موثر بر بهبود در مناطق  ییو شناسا یریسطوح انعطاف پذ یریاندازه گ یبرا ،(DEAها)ش دادهوشپ لیو تحل هیاز تجز

 رفت.مورد استفاده قرار گ ،ییروستا

 یآورو تاب یریپذ بیآس یو شاخصها یناخالص داخل دیرابطه تول یبه بررس،  )1395خورسندی ) دزاد،یمغاری، فر

 یآورعکس و تاب یارابطه ،یاقتصاد یریپذ بیآنها نشان داد که آس قیتحق جید. نتاپرداختن 2013-2002دوره یط یاقتصاد

 داشته است. یناخالص داخل دیبا تول میمستق یارابطه یاقتصاد

-2005 یدوره زمان یبرا یو تابآور یریپذ بیکشور از درجه آس 18 یو بهرور یری(، به اثرپذ84: 1398) پور طاهر

در ارتقاء  یریپذ بیو مخرب آس یو نقش منف یآورکننده تاب نییبر نقش مثبت و تع قیقتح جیپرداخته که نتا 2014

 دارد.  دیکار تأک یروین یوربهره

 اناتیب در قیتعم و ییمحتوا لیتحل از استفاده با ،(12: 1399) ییرضا ،یومیق مازار، عرب ؛ یریام ،یصالح پور، حکمت

 با و شده یبند دسته را یمقاومت اقتصاد یهامولفه بوده، شانیا ینییتب یردهاهبرا از برگرفته عمدتا که ،یرهبر معظم مقام

 .اند دهنمو یبند رتبه اقتصاد حوزه صاحبنظران نظر اعمال

 

 الگو یو طراح روش  -3
 ینفت همراه با توابع واکنش یکشور صادرات کی ازنسبتاً استاندارد   دیجد ینزیمدل ک کی، مقاله نیا یکار چهارچوب

 شده است.  یمدل ساز یبه همراه نرخ ارز و پارامتر هموارساز لوریبا استفاده از  اصل ت قیتحق نی. در اکندیرا ارائه م  یتاسیس

 

 خانوارها یتصادف اییپویاستخراج معادالت مدل تعادل عموم -3-1

دوره  یانتظار طرد مو تیدر اقتصاد هستند و هدفشان آن است که تابع مطلوب هیکار و سرما روییخانوارها مالک ن

ارج مصرفی که چطور مخ رندیبگ میبودجه خود به حداکثر برسانند. مصرف کنندگان میبایستی تصم دیرا با توجه به ق یزندگ

و با ارائه کار  کندیکسب م تیپول مطلوب یقیی حقهااز مصرف کاالها و مانده هامتفاوت اختصاص دهند. خانوار یکاالها نیا بر

 .ابدییفراغت وی کاهش م رایز شودیآن کاسته م تیاز مطلوب شتریب

 است. ریخانوار به شرح ز تیشکل تابع مطلوب

 

(1)         

(2                 

 

  ساعات کار؛ انگریب  ،یمصرف یکاالها یبیشاخص ترک ، کننده مصرف یزمان هاتیترج نرخ که در آن 

 عکس  و د،شویم انیب مدتانیم ینیگزیجا کشش معکوس شکل به صورت نیا ریغ در هستند، ینسب یزیگر سکیر بیضر

 .مثبت هستند ریمقاد یدارا داًیاک  و  هر دو عامل. است یواقع دستمزد به نسبت کار یروین العمل

با استفاده از فاکتور  .شودیم لیتشک  یواردات ی، و کاال یرتجاریغ( یداخل) یاز کاال  خانواده یبیترک مصرف

 :شودیم انیب ریاقتصاد به صورت ز یبرا یبی، مصرف ترک(1977) تزیگلیو است تیکسید عیتجم
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(3)    

 بیتوان به صورت ضریدر مصرف کل است که م یرتجاریشده غ دیتول یسهم کاالها ایوزن  انگریب که در آن 

در کل مصرف است که سهم واردات را در کل مصرف  یخارج یوزن کاالها که  یلدر حا نمود؛ ریتفس یانحراف خانگ

 نیب نیگزیکشش جا شاخص . کرد انیاقتصاد آن ب یرا برا شیتوان به صورت مقدار شاخص گشایو م دینمایم انیب

 حیتشرکننده را نسبت به تنوع کاال مصرف قهیآن سل. است  یتواردا یو کاالها داخل  دیتول یرتجاریغ یکاالها

 فیتعر ریبه صورت ز یو واردات یرتجاریغ ی، مصرف کاالها(CES) یجمع یفاکتورهابا استفاده از کشش ثابت . کندیم

 :شودیم

 

(4)                 

 

پارامتر . هستند یخانگ یبر اساس نمونه کاالها گونه  یو کاالها یمصرف خانگ گرنایب و  که در آن 

 ریز یتقاضا یهامربوط به هر دسته، به تابع یهانهیهز یسازنهیکمبا  .درون هر دسته از کاالها است یتینشکشش جا 

 :خواهد شد لیتبد

 

(5)    

 

 :شودیم فیصورت تعر نیبه ا Ptکننده مصرف لشاخص قسمت ک

(6)     

 

 :خواهد بود نیچن کوچک باز اقتصاد کی در خانوار کل یمصرف یهانهیحداقل هز جه،یدر نت

(7)       

 

به  ریبه صورت ز سالداگ -کاب یرا در شکل تابع( CPI)کننده مصرف متیما شاخص ق( 6)رابطه یتمیلگار لیبا انجام تبد

 :میآوریدست م

(8)       

 

کننده مصرف یکل متیشاخص قر د یو واردات یرتجاریغ یمربوط به کاالها یهاوزن بیبه ترت و  که در آن 

 :دنمو انیب ریرا به صورت ز یمدت نمونه خانگ انیبودجه م تیتوان محدودیم. هستند یداخل

(9)            
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  دوره، کی ییسبد دارا نرخ دستمزد،  کننده است، مصرف یکل مصرف نهیحداقل هز که در آن 

 به صورت  . نگهداشته شده است tدوره  یاست که در انتها ییاز سبد دارا دوره  یطیپرداخت اسم

 افتهیانتقال  یسودها مقطوع و  متیق اتیمال است،  ینرخ بهره داخل است،  یتصادف لیشود و عامل تنزیم فیتعر

فرض  کسانیها ام بخشمت یدستمزد کار برا. است یداخل یانحصار یرقابت یهاشرکت لهیبه وس یکننده خانگبه مصرف

 میتصم ییهاییدرباره مصرف، کار و دارا یکننده خانگنمونه مصرف. شودیم افتیدر یکننده داخلمصرف لهیشود و به وسیم

با توجه به . شودیگرفته ممدت در نظر انیغالب بودجه م تیبسته به محدود( تیمطلوب)رفاه  یسازنهیشیب یکه برا ردیگیم

 :شودیم لیشکل تبد نیبه ا یمسئله خانگ یساختار کل ،یخانگ بودجه تیمحدود

(01       

 

نسبت به ( FOCs)مرتبه اول  طیشرا .ثروت است یاهیحاش تیکسب مطلوب یبرا یمضرب الگرانژ که در آن 

 :ندیآیبه دست م ریبه صورت ز  ینگاخ یهاییو سبد دارا ( ساعات کار)، عرضه کار مصرف 

(11)        

(12)         

(13)                 

 

 :میآوریرا به دست م ری، معادله ز(12)و ( 11)از معادالت 

(14)         

 

آن . دهدیمصرف قرار م یاهیحاش تیکار را برابر با مطلوب هیمقدار حاش هک یمعادله عرضه کار است، عبارت( 14)معادله 

فراغت قرار  -مصرف یسازنیگزیجا یاهیبرابر با نرخ حاش دیفراغت با -مصرف( یدستمزد واقع) ینسب متیکند که قیم انیب

مصرف  یبرا. ابندیب شیهم افزا رااست که ساعات ک ریپذامکان شتریمصرف ب یتنها در صورت دینمایم انیآن ب. داده بشود

 نیب یامر بر رابطه تبادل نیا. اوردیبه دست ب یشتریمقدار فراغت را کاهش شده و درآمد ب دیبا یکننده خانگمصرف شتر،یب

 . کندیم دیتاک فراغت و مصرف

دهد و ینشان م یمدت مصرف خانگانیم صیلر است که تبادل مربوط را به تخصیوامعادله مصرف  ریدر ز( 15)معادله 

 .دیآیبه دست م و  کردن  نیگزی، و جا13مجدد معادله  یسازمرتب لهیبه وس بیبه ترت

(15)                 

 

. بهادار است الص اوراقخانرخ بهره ن انگریب . دوره است کیدر  یغالب ارز داخل وندیپ یبها ، 15در معادله 

گذارد یمورد اثر م نیدر ا یکننده داخلمصرف میدارد که چگونه نرخ بهره بهره بر تصم دینکته تاک نیبر ا لریاو معادله مصرف

 .کمتر مصرف کند ای شتریبت مدانیدر م یکه آ
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 یداخل یهاشرکت دیتول -2-3

 یشرکت نمونه اول نفت را کالً برا. هستند ریدرگ دیتول تیلاعشود که در فیم تیدو نوع شرکت تقو لهیاقتصاد به وس

شرکت در  کی. پردازدیم یرتجاریغ یینها یکاالها دیو شرکت دوم به تول دینمایم دیتول( ROW)جهان  گریصدور به نقاط د

مربوط به  تیالعف. کندیکار م یرتجاریغ یدر بخش کاال گریکه شرکت د یکند در حالیم تیفعال(  یتجار)بخش صادرات 

در اقتصاد وجود دارد، آنها  یدیرتولیغ یهااز شرکتیدسته سوم. شودینشان داده م( o) سیبا اند یرتجاریشرکت در بخش غ

 .پردازندیم یمصرف داخل یبرا یخارج به واردات کاالها از نظام اقتصاد

 

 نفت بخش با مرتبط یهابنگاه -1-2-3

شرکت فقط  نیا. کندیم تینفت فعال یالمللنیدر بازار ب یکامالً رقابت یبه شکل هنونم ینفت بنگاه فرض بر آن است که

 :دینمایاستفاده م ریدر ز یآن را به صورت خط دیتابع کار و تول

(16)        

 

. ر انجام شده در بخش نفت هستندت و کافننفت بخش ( output)ستاده  ریمتغ بیبه ترت  و  ، که در آن

بخش نفت به شرح  یواقع یاهیحاش نهیبه تابع هز نیرساند، بنابرایرا به حداقل م نهیستاده هز یکل تیبه محدود  ینفت بنگاه

 :شودیم یتهمن ریز

(17)               

 

 یساز نهیکم روش از یخط تمیلگار روش از( 24)در رابطه ( )بخش نفت  یواقع یاهیحاش نهیهز نهیمعادله هز

دست  صورت به نینمونه شرکت نفت را به ا یبها میتوانیبا توجه به رقابت کامل در بخش نفت، م .نمود استفاده توانیم

 :میاوریب

(18)        

 

 بیترتبه   و  که در آن میاوریبدست  را به  رابطه( 18)از معادله  میتوانیم نیهمچن

که  یاست، در حال ستمزدنرخ د در بخش نفت اشاره دارند؛ و  یواقع یاهیو حاشیاسم یهانهیبه هز 18و  17در معادالت 

 .نفت است یداخل یبها 

(19)       

 

 یفتنریغ بنگاه -2-2-3

. کندیم دیتول یمصرف داخل یمتنوع شده را برا یرقابت ناقص در کل کاالها تیشرکت در وضع ،یرنفتیدر بخش غ

به  یخط دیهستند و تابع تول یها منوط به رقابت انحصارشرکت نیا یرتجاریغ یکاالها. هستند یرتجاریکاالها غ نیا ن،یبنابرا

 :شودیآنها استفاده م یبرا ریصورت ز

(20)                  
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. ستا یرتجاریاشتغال در بخش غ و  یرتجاریبخش غ یوربهره ریمتغ  ،یرتجاریغ یستاده کاالها که در آن 

 :عبارتست از یرتجاریبه دست آمده در بخش غ یسازنهیکم ندیشرکت که از فرآ ینگیبه تیوضع

(21)             

 

( 21)از رابطه . است یرتجاریغ یکاال یبها و  یرتجاریبخش غ یواقع یاهیحاش نهیهز که در آن 

 :میاوریبه دست ب میتوانیم

(22)                

 

 :میآوریرا به دست م ری، فرمول ز(18)از رابطه 

(23)        

 

 :میآوریبه دست م( 22)از رابطه  ن،یهمچن

(24)        

 

آوردن  به دست یبرا 24و  23توان از معادالت یم ،یرتجاریو غ یتجار یهادستمزد در بخش یبا فرض برابرساز

 :استفاده کرد ریبا نفت به شرح ز یرتجاریغ یکاالها ینسب متیق

(25)            

 

 ردکنندگاناو -3-2-3

وجود  ایاز دن یگریدر نقطه د  یارز خارج متیبه ق از خارج  یواردات یفروشهمگن خرده یکاال میکنیفرض م

 متیقانون ق. شود یبسته بند  یمصرف یبا سود صفر به صورت کاال یاضاف نهیهزون بد یواردات یکاال نیا. داشته باشد

آن درخارج با توجه به نرخ  یبرابر است با بها یواردات یکاالها یداخل یشکل که بها نیشود، به ایاجرا م( LOOP) یخرنتک

 :شودیم انیصورت ب نیواردات به ا یداخل یبها. مبادله ارزیاسم

(26)         

 

 نیا نهیکند کل هزیم انیب LOOPفرض قانون . معامله ارز استیاسم نرخ واردات و  یداخل یبها که در آن 

 یجخار متیرا در ق راتییبه طور کامل تغ یواردات یکاالها یداخل یکند نوسانات در بهایم نیشود که تضمیمنتقل م متیق

 .دهندینرخ مبادله ارز نشان م ییایواردات و پو
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 یخارج دیتول -3-3

 یینها یکند که شامل بخش کاالهایرا در حالت رقابت کامل مشخص م یچندبخش یجخار دیمدل بلوک تول نیا

 نایدکورگو،یگولیبر دگاهیشود که بر اساس دیم یخارج یرتجاریغ یو بخش کاالها یخارج یاواسطه یبخش کاالها ،یخارج

 .است( 2016)نیمانتهاو و و( 2019)

 

 یرارتجیو غ یاواسطه یکاالها یخارج یهابخش -1-3-3

تابع . رندیگیرا به کار م یخط دیتول یهایفناور یرتجاریو غ یاواسطه یخارج یکاالها دیتول یهاها در بخششرکت

 :شودیم انیصورت ب نیبه ا یرتجاریغ یخارج یدر بخش کاالها دیتول

(27)              

 

و  یرتجاریغ یبخش خارج یوربهره ریمتغ ،یرتجاریغ یستاده خارج انگریب بیترت هب  و  ، که در آن

به  یت خطبه صور یاواسطه یخارج یکاالها دیتابع تول ب،یترت نیبه ا. هستند یتجار ،یرتجاریغ یاشتغال در بخش خارج

 :شودیم یشکل مدلساز نیا

(28)                 

 

قرار  یبا مساو. و اشتغال یوربهره ،یاواسطه یعبارتند از ستاده بخش خارج بیبه ترت  و  ، که در آن

 یخارج یکاالها یهادر بخش ینسب یوربا بهره  یخارج یاو واسطه یرتجاریغ یهادر بخش ینسب یهامتیدادن ق

 :میاستخراج کن ریرابطه ز میتوانی، م یرتجاریو غ یاواسطه

(29)         

 

 یخارج یتجار یبخش کاالها -3-3-2

سفارش  یحاصل از ورود ینفت واردات قیتلف یداگالس را برا -کاب یفناور ،یتجار یخارج یکاالها دیبخش تول

 یتجار یکاالها دیتول یبرا ییهابه عنوان نهاده یارجخشده  دیتول یاواسطه یبا کاال یصادرکنندگان نفت ریو سا SOEفروش 

 عبارتست از: دی. تابع تولبردیبه کار م

(30)       

 

 یکاالها یهایورود انگریاست که خود ب  یخارج یارتج یکاالها دیکل بخش تول یورعامل بهره که در آن 

به  و   ی. پارامترهاشودیوارد م SOE قیاست که از طر یکسر ،ینفت خارج یورود است و  یخارج یاواسطه

که در بخش  متیق یسازنهیهستند. کم یخارج دیلدر تو یخارج یاواسطه یو کاالها یواردات نفت یهاسهم انگریب بیترت

 خواهد شد: یمنته ریواحد ستاده  به شکل ز یبه ازا هنیبه هز شودیاعمال م یخارج یتجار یکاالها

(31)              
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 لهیوس کوچک و آزاد وارد شوند. مصرف به ینظام اقتصاد قیاز طر شوندیم یتلق یکه تجار یخارج یینها یکاالها

به  نیبنابرا شود،یمتقارن فرض م یلکنندگان در اقتصاد داخبا مصرف انجام شده توسط مصرف یخارج یکنندگان خانگمصرف

 :شودیم یشکل منته نیمربوط به ا یکننده خارجمصرف متیشاخص ق

(32)             

 

 یبها یدر شاخص کل یو واردات یرتجاریغ یمربوط به کاالها یاهوزن بیبه ترت و  که در آن 

 هستند. یجکننده در اقتصاد خارمصرف

 

 یداخل یهادر شرکت متیق میتنظ -3-4

 کند،یم نیی( تع1983متزلزل کالوو ) یمتگذاریآنها را بر اساس قاعده ق یکاالها متیکه شرکت ق یرتجاریغ یکاالها

 یحون به تواندیم ، نوع شرکت با احتمال tدر دوره  جه،ی. در نتشودیت مماالاحت یبر مبنا متیق نییموجب تع

را از نو مقرر  متیق یادوره چیدر ه تواندینم با احتمال  گریکه شرکت از نوع د یکند در حال نییآن را از نو تع یبها نهیبه

 اریمع باشد و   که رودیبه کار م ی. آن زمانشودید ممحدو یدوره قبل متیبه حفظ ق ن،یکند و بنابرا

از انعطاف کمتر  هامتیبزرگتر باشد ق  ینظام است. هرچه پارامتر چسبندگ نیا دریانسجام اسم ای یچسبندگ نازیم

 ریرا به صورت ز یکل متیشاخص ق توانیا، مهشرکت نوع از نیا یمتگذاریبرخوردار خواهند بود. با در نظر گرفتن رفتار ق

 کرد: جادیا

(33)    

 

 یسازنهیبه یبرا یسازنهیشیکرد. مسئله ب نهیاز نو آن را به توانیاست که م یدر شرکت متیق در آن  هک

 است: انیقابل ب ریشرکت به صورت ز

(34) 

 

 
 

د. نتهس یاهیحاشیاسم نهیو هز یتصادف لیفاکتور موثر تنز انگریب بیبه ترت و  که در آن 

سود را  یهاانیجر یلیتنز یارزش فعل کوشدیکنند، تابع م دیرا تجد هامتیق توانندیکه م ییهارابطه، در شرکت نیا در

و  34در رابطه   یسازنیگزیاساس با جا نیبر ا سازد. نهیشیب یداخل ریناپذمعامله یکاالها یمتناسب با کل تقاضا برا

 صورت به دست آورد: نیبه ا  متیق دیشرط مرتبه اول را نسبت به تجد انوتیاز آن، م یریفاکتورگ

(35            ) 
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 تورم که دیآیم دست به یخط -تمیار(، فرمول لگ2016) نیمانتهاو و  نشان داده شده در مرجع یاضیر هیرو رویپ

 نشان یداخل شرکت یواقع یاهیحاش نهیهز و یادورهتک نیشیپ انتظار مورد یلداخ تورم از یتابع عنوان به را یداخل یکاالها

 :شودیم حاصل ریز صورت به پسیلیف یکنز یمنحن دیجد معادله نیا. دهدیم

(36)       

 

 است. پسیلیف یکنز یمنحن دیدر معادله جد یواقع یاهیحاش نهیهز بی، ضر که در آن

 

 ینفت و تورم واردات یبها ،یاقعنرخ ارز و -3-5

نسبت به   یسبد مصرف داخل یخارج متیبه عنوان ق ارز  ینرخ واقع فیتعر ی( برا2004) نیما از روش کاش

سبد  یبه ارزش خارجکاالها نسبت  یسبد داخل ی. آن ارزش خارجمیینمایم یرویپ  یسبد مصرف خارج یخارج متیق

 :شودیم انیصورت ب نیاست که به ا یخارج

(37)         

 

 متیقانون ق میکنیهستند. فرض م یخارج متیشاخص قو  یداخل متیشاخص ق  ارز،ینرخ اسم که در آن 

 شکل برقرار باشد که: نیبه ا یاقتصاد داخل یخش تجارواردات و صادرات( ب یعنیدر هر دو طرف ) ینرختک

(38                                                                                    )   

(39                 )                                                                       

 

کوچک و باز هستند، در  یو واردات و صادرات )نفت( نظام اقتصاد یخارج یهامتیق بیبه ترت و  که در آن 

 ریمبادله ارز را در ز ی، ما فرمول نرخ واقع37در رابطه  29و  26، 25ه از روابط ا استفادب نفت است. یداخل یبها که  یحال

 :میآوریت مبه دس

(40                                                            ) 

اقتصاد  یاواسطه یکاالها متیقکوچک و آزاد و  ینفت در نظام اقتصاد یخارج یبها نیمبادله ب طیشرا که در آن 

 نیب یوراختالف بهره و  ،یخارج یاواسطه ینفت و بخش کاالها یاخلدبخش  نیمزبور ب یوراختالف بهره  ،یخارج

 هیفاوت اولبا ت توانیارتباط دارد، و م یتجار یخارج یبا کاالها یتورم واردات هستند یو داخل یخارج یرتجاریغ یهابخش

 شکل آن را به دست آورد: نی( به ا31معادله )

(41                       )                                           

 

 ری( به صورت ز42تا معادله ) شودیم نیگزی( با آن جا41و معادله ) شودیم انیب هی( با تفاوت اول38معادله ) ن،یهمچن

 :دیایبه دست ب
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(42                                                                )  

 

تورم  ،یخارج یاواردات واسطه یاز تورم کاالها یرا به عنوان تابع یاصالح شده است، که تورم واردات یوارداتتورم  نیا

 .دهدینشان م ارزیدر نرخ اسم راتیینفت و تغ

 

 یرپوششینرخ بهره غ یکسانیو  یالمللنیب سکیاشتراک در ر -3-6

 یالمللنیب یمال یرا به بازارها یداخل یعوامل اقتصاد یکه دسترس میکنیرض مفرا کامل  یالمللنیب یمال یما بازارها

 لکام طور به مصرف سکیر ر،یز شرح به آن یخارج یهمتا با ولری یداخل مصرف معادله دادن قرار برابر با. کندیم نیتضم

 (:شودیم گذاشته اشتراک)به  شودیم داده اختصاص یخارج و یداخل یخانگ مصارف نیب

(43                           ) 

 

 :دهدیم جهینت ری( به شرح ز2005) یو موناچل ی( در مرجع گال43رابطه ) یبرا یحل تکرارراه

(44                                            )                                       

 

مصرف  و  یمصرف داخل ارز،  ینرخ واقع  ها،ییدارا هیاول تیدهنده موقع شینما بیضر انگریب که در آن 

( را به UIPنرخ بهره پوشش داده نشده ) یکسانیشرط  توانیکامل، م یالمللنیب یهستند. با فرض وجود بازارها یخارج

 به دست آورد: ریصورت ز

(45 )                                                               

 

 نیرا ب یارابطه UIP طیشرااست.  ینرخ ارز خارج و  ینرخ ارز داخل  ،یتصادف لیعامل تنز که در آن 

رابطه نشان  نی. اکندیم حیتشر یو خارج یبهره در اقتصاد داخل یهانرخ رو اختالف د ارزیاسم یهامورد انتظار در نرخ رییتغ

 .شودیمربوط م یو خارج یداخل بهرهیاسم یهانرخ نیبه شکاف )وقفه( ب ارزیکه حرکات در نرخ اسم دهدیم

 

 یپول استیس -3-7

به عنوان تابع واکنش  یپول تاسی( س1993) لوریمدل، بر اساس قانون بازخور نرخ بهره ت نیشدن به ا کینزد یراب

 . شودیدر نظر گرفته م یبانک مرکز استیس

 

 لوریت افتهیمیقانون تعم -3-7-1

 تیوضع ریو نرخ ارز از مقاد تورم ،یکه در آن در پاسخ به انحرافات خروج میبندیرا به کار م لوریت افتهی میما قانون تعم

 است: ری( به شرح ز2015) نیومانت هاودگاهید در روند نیا. دهدیم رییرا تغ بهرهینرخ اسم یخود، بانک مرکز داریپا

(46                         ) 
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 متیتورم شاخص ق ،یمقام پول لهینسبت داده شده به ستاده به وس یهازنو بیبه ترت  ، ، ، که در آن

 . و حرکت در جهت نرخ ارز هستند یرتجاری، تورم غCPIنده نکمصرف

 

 یپول نیگزیجا استیس نیقوان -2-7-3

باره که در میریگیرا در نظر م یپول استیس نیگزینظام جا هی، ما 46در رابطه  لوریت افتهی میاز نظر قانون تعم

 :دهندیاطالع م یبانک مرکز لهیشده به وس یریهدفگ استیاز اهداف س یامجموعه

(47)            

(48)             

(49)                

 

بر اساس هر . رز هستندو نرخ ا یرتجاری، تورم غCPIهدفمند تورم  یهایهانظام انگریب بیبه ترت 49و  48، 47معادالت 

که در رفتار انباشته ستاده تمام  یدارد، به نحو لیاشتغال تما زا یبه سطح یاست که مقام پول نیسه چارچوب، فرض بر ا

 .کندیم تیرا رعا نیگزیجا یپول استیس نیقوان

 

 منبع عیتجم یهاتیتعادل و محدود طیشرا -8-3

بازار  یبرا. برسند کسانی یطیبه شرا دیو کار با یرتجاریغ یکاالها ،یارتج یکاالها یدر حال تعادل، عرضه و تقاضا برا

 دیبا کل تول دینفت با( صادرات)و ستاده  یرتجاریستاده  غ یاست که مجموع تقاضا برا یبه نحو صیترخ طیالها، شرااک

 :کرد انینحو ب نیتوان آن را به ایبرابر باشد و م یداخل

(50)                

 

 5در معادله  در  8در رابطه  CPI، معادله طرواب نیتوجه به ابا . است  و  که در آن

 :دیایبه دست ب ریشود تا رابطه زیم نیگزیجا

(51                                                               ) 

 

 یتقاضا برا یله آن برادبرقرار باشد و با استفاده از معا  که در بخش نفت نیرض ابا ف ن،یهمچن

 :میکن انیمصرف نفت را ب ریبه شرح ز میتوانینفت، م( صادرات)

(52                                                                  ) 
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 تیدر بازار کاالها اهم هبا استخراج دو شرط تعادل ک. است یاقتصاد خارج دیدر تول ینفت صادرات سهم پارامتر 

با کل عرضه کار در  دیبا ریناپذنفت و معامله یهااست که مجموع اشتغال در بخش یبازار کار به شکل یبرا صیشرط ترخ،دارد

 :شودینشان داده م ریآن به شرح ز. اقتصاد برابر باشد

(53)                 

 

 .میابییدر بازار کار دست م ایپو ی، ما تعادل(53)ا ب( 20)و ( 16)کردن روابط  نیگزیبا جا
 

 مدل براورد -4
 یخروجشوک،  یندهایتعادل و مشخص کردن فرآ طیساز، شرانهیتمام عوامل به یاول برامرتبه طیپس از استخراج شرا

شوک  یگمدل و چگون یسازهیبش به( 1980)ان کبالنچارد و  هیرو با و ابزار متلب، جعبه1Dynare رنیدا افزارنرممدل با  نیا

 .باشدیم ریز صورت بهاقتصاد کالن در افق دوره چهل ساله اثر  یدیکل یرهاینفت بر متغ متیق

 
 مدل یپارامترها ونیبراسیکال -1جدول

 مقدار شرح حالت ثابت یهانسبت

 
 99/0 یزمان حیترج نرخ

 1 ینسب یزیگر سکیر بیضر 

 6 یواقع زدمدست به نسبت کار یروین کشش عکس 

 8/0 در کل مصرف یرتجاریغ یسهم کاالها 

 10 از کاالها درون هر دسته ینینشکشش جا 

 1 کاالها یهادسته نیب ینینشکشش جا 

 85/0 بخش نفت یوربهره مقاومت 

 
 74/0 یرنفتیبخش غ یوربهره قاومتم

 8/0 یخارج یاواسطه یکاالها یوربهره قاومتم 

 
 8/0 یخارج یرتجاریغ یهاالکا قاومتم

 8/0 ینرخ بهره خارج قاومتم 

 8/0 نفت یخارج متیق قاومتم 

 8/0 نفت یتورم خارج قاومتم 

 8/0 یوارداتواسطه  یکاالها متیق قاومتم 

 8/0 یوارداتواسطه  یتورم کاالها قاومتم بیضر 

 26/0 یصادرات داتیسهم نفت در تول 

 
 75/0 یاسم یاهمتیق یچسبندگ بیضر

 
 73/0 نرخ بهره یپارامتر هموارساز

 5/0 لوریوزن ستادهدر قانون ت 

 5/1 لوریقانون توزن تورم انباشته در  

 
 5/1 لوریدر قانون ت یوزن تورم داخل

 
 یاداوری میشود نرم افزار داینر برای حل سیستم معادالت غیر خطی،ابتدا آن را خطی میکند.و سپس با در نظر گرفتن شکل حالت-فضا این سیستم و 1

.آورد می بدست را متغیرها ثبات با مقدار کاهن–بهره گیری از تکنیک بلنچارد   
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 25/0 لوریوزن نرخ ارز در قانون ت 

 
 0825/0 یواقع یاهیحاش نهیهز بیرض

 قیتحق محاسبات: ماخذ

 
 مدل داریحالت پا یهابتسن -2جدول

 مقدار شرح حالت ثابت یهانسبت

 

 75/0 به درآمد کل یرتجارینسبت ستاده غ

 

 25/0 نسبت ستاده نفت به درآمد کل

 

 65/0 اشغالبه کل  یرنفتینسبت اشتغال غ

 

 35/0 تغالاشنسبت اشتغال نفت به کل 

 قیتحق محاسبات: ماخذ

 

 :یینها مدل در شده گرفته بکار یاهمقاومت یشدهیکم یهااندازه

 ریتفس کی و صفر نیب که باشدیم 0.85 یمحاسبات عددیعموم تعادل مدل در نفت بخش یوربهره مقاومت شاخص -1

 توان یمعنا به شتریب یریپذ انعطاف عتایطب. است ریذپ انعطاف ریغ یمعنا به کی و ریپذ انعطاف کامال یمعنا به صفر. شودیم

 .است یرونیب یهاشوک اثرات ذفح یبرا ستمیس

 شتریب یریپذ انعطاف یمعنا به که است شده برآورد 0.74 عدد که است ینفت ریغ بخش یوربهره مقاومت یبعد مقاومت -2

 .باشدیم نفت متیق شوک به نسبت ینفت ریغ بخش

 مقاومت ،یخارج بهره نرخ قاومتم ،یخارج یرتجاریغ یکاالها مقاومت ،یخارج یاواسطه یکاالها یوربهره یهامقاومت -3

 نیب که باشدیم 0.8 برابر یعدد ،یواردات یاواسطه یکااالها متیق مقاومت نفت، یخارج تورم مقاومت نفت، یخارج متیق

 به و دارد را 0.8 عدد نفت درآمد یهاشوک از یجبر یریپذ اثر و ینفت یدرآمدها به یوابستگ بخاطر که است، کی و صفر

 .است نفت متیق شوک به نسبت کمتر یروآتاب یمعنا

 شتریب اریبس یریانعطاف پذ یبه معنا نیاست که ا 0.26معادل  یعدد یصادرات داتیشاخص مقاومت سهم نفت و تول-4

 یصادرات یچون عمده کاالها گرید یریاست. به تعب ایپوینفت در مدل تعادل عموم متینسبت به شوک ق یصادرات داتیتول

 است.  ینیب شیباالتر قابل پ یآورتاب عتایو طب یریدرجه باال انعطاف پذ نیا باشدیو معادن م یبه کشاورز وطمرب ینفت ریغ

 نفت، بخش یوربهره بیضرا از شده یوزن ینسبت بصورت محقق، یهاافتهی اساس بر یاقتصاد مقاومت شاخص

 متیق نفت، یجهان متیق ،یخارج یتجار ریغ یکاالها ،یخارج یاواسطه یکاالها یوربهره ،ینفت ریغ بخش یوربهره

 شاخص نیا. است شده محاسبهیعموم تعادل مدل از برگرفته یواردات یاواسطه یکاالها وتورم یواردات یاواسطه یکاالها

 یهاشوک برابر در اقتصاد کامل یآورتاب و کامل یریپذ طافانع یمعنا به صفر عدد که باشدیم کی تا صفر نیب یعدد

 محاسبات اساس بر. است یرونیب یهاشوک از کامل یریپذ بیآس ای و کامل انعطاف عدم یمعنا به کی عدد و است یونریب

 برآورد 0.79 عدد ینفت مدت کوتاه شوک برابر در مطالعه مورد یزمان دووره در رانیا یاقتصاد مقاومت شاخص قیتحق نیا
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 درجه از و دارد قرار نفت یمتیق یهاتکانه از باال یریپذ بیآس هیحنا در محقق یشنهادیپ و یبند دسته اساس بر. گرددیم

  .بردیم رنج نییپا یاقتصاد مقاومت

 
 نفت یمتیق یهاتکانه برابر در یاقتصاد مقاومت ینواح -3 جدول

 هیناح ریتفس بییضرا هیناح نوع

 مقاوم اریبس 0-0.25 اول

 مقاوم 0.26-0.50 دوم

 ریپذ بیآس 0.51-0.75 سوم

 ریپذ بیاس اریبس 0.76-1 رماچه

 قیتحق محاسبات: مأخذ

 یق،تحق ینبر اساس محاسبات ا .باشدیم ریپذ بیآس اریبس که ردیگیم قرار ام 4 هیناح در رانیا قیتحق جینتا اساس برا

 بر. ددگرمی برآورد 0.79عدد  یدر برابر شوک کوتاه مدت نفت مطالعهمورد  یماندوره ز در یرانا یمقاومت اقتصاد شاخص

 مقاومت درجه از و دارد قرار نفت قیمتی هایتکانه از باال پذیری آسیب ناحیه در محقق پیشنهادی و بندی دسته اساس

 .بردمی رنج پایین اقتصادی

 
 : :میانیگن براورد و انحراف معیار دادهای واقعی و تحقیق4 شماره جدول

 براورد میانگین ها متغییر

 تحقیق

 معیار انحراف مدل معیار انحراف یقعوا دادهای میانگین

 واقعی دادههای

 13586.64 13258.61 99576.04 99670.02 کل ستاده به تجاری غیر ستاده نسبت

 12160.60 12160.45 93202.19 93290.02 کل ستاده به نفت ستاده نسبت

 3417.05 3591.02 25696.55 26621.89 اشتغال کل به نفتی غیر اشتغال نسبت

 4648.90 3658.10 29692.15 29567.20 اشتغال کل به نفت شتغالا بتنس

 

 یتموقع یانگرب یواقع یانگینم یحاصل از مدل با داده ها یگشتاورها یسه،مقا یشودهمانطور که در شکل  مالحظه م

 ینشان دهنده خوب دتوانیکه م یارهاییاز مع یگرد یکی.یباشدم یراناقتصاد ا یساز یهمقاله در شب ینه در اشد یهمدل ارا ینسب

شده مدل است که   نشان از  یساز یهشب یرهایبا وقفه متغ یخودهمستگ یبضرا یسهشده باشد،مقا یبرهبر ارزش مدل کال

 . یباشدم یو براورد یواقع یداده ها ینکم ب یپراکندگ
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 شوک بهره وری -1شکل 

 

a: یتکنولوژ      yo: ینفت یدتول   

yh: ینفت یرغ یدتول     c: رفمص  

l: کار یرویساعت ن     pi: تورم 
 

و  یافتهتورم کاهش  یول یافته یشافزا ی،مصرف و ساعت کار ینفت یرغ یدتول ی،نفت ید،تول یبروز شوک مثبت بهرور با

  است. یدهخودش رس اریددوره به مقدار پا 15بعد از 

 
 شوک نفت -2شکل 

 

o: نفت یمتق      yo: ینفت یدتول  

yh: ینفت یرغ یدتول     c:مصرف 

l: کار یرویساعت ن     pi: تورم 
 

و  یافته یشافزا ی،مصرف ، و ساعت کار ینفت یرغ یدات،تول ینفت یدمثبت(،تول یمتنفت )شوک ق یدرآمدها یشبا افزا

 .یابدتورم کاهش م
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 یریگجهینت و بحث -5

 درجه و اقتصاد یرهایمتغ رب تنف متیق ریتاث یبررس یبرا را اقتصاد یتصادف یایپویعموم تعادل مدل کی مقاله نیا

و  است شده گرفته نفت به کار  متیق یبرا اریده انحراف مع اساس نیا بر. است نموده ارائه رانیا اقتصاد یبرا را مقاومت

صدور نفت، مصرف، اشتغال،  ،یستاده  انباشته، ستاده داخل لیاقتصاد کالن را از قب دهیبرگز یرهایمتغ( پالس)ه تکان یهاپاسخ

 کرده یمشاهده و بررس یپول استیس نینشتورم انباشته و نرخ بهره را بر اساس سه چارچوب جا ،یارز، تورم واردات یاقعخ ونر

 .است

 نهینفت مقدار هز یدر بها شیافزا. داده شده است شینفت نما یشوک بها کیحجم صادرات نفت  شیافزا یبرا

و ستاده  شتریب یآن صادرات نفت برد، که حاصلیباال م فت راه نبخش نفت را کاهش داده و مقدار عرض یواقع یاهیحاش

که هدف از  یپول استیقاعده س. دهدینشان م یمعنادار تینفت حساس یبخش نفت نسبت به تحرکات در بها. انباشته است

 تصادیاق مدریت فضای.دهدیشوک نشان م نیبخش نفت را نسبت به ا واکنش نیکننده است بزرگترمصرف متیآن شاخص ق

 باعث مدریت درامدهای نفتی به سمت اقتصادی دانش بنیان میشود.و بکار گیری استراتزی های مدریتی 

 شدن مواجه در را یاقتصاد کالن یهاریمتغ یآورتاب وانندتیم اقتصاد یساختار یپارامترها ایآ که است نیا سوال حال

 د؟دهن رقرا ریتاث تحت نفت، متیق همچون منتظره ریغ یهاتکانه با

 افتهیبه بخش نفت که در اثر عملکرد بهبود  یرتجاریغ یاز بخش کاالها کار یروین ییجابجاپاسخ داد که در اثر دیبا

 جادیبخش نفت موجب ا افتهیعملکرد بهبود  ن،یو همچن افتهی شیافزا کار یروین یوربهرهافتد،یم اتفاقبخش نفت 

 کاهش یبه بخش نفت علت اصل یرتجاریحرکت کارگران از بخش غ ایوج خر در عوض،. دهیاشتغال انجام دیجد یهافرصت

 دیتول یموجب کاهش کل افت آن ،یرتجاریبا توجه به اندازه بخش غ ن،یعالوه بر ا. است شده یرتجاریغ یبخشها در یوربهره

نفت  متیقدر شیزاصد افدر دیترد یکاهش نشان داد، ب یو تجار یرتجاریشوک در دو بخش ستاده غ نیبا آن که ا ،یول. هشد

بخش در حال . اشتغال و مصرف به همراه دارد یرا براینکات مهم جهینت نیا. است شتریب  یرتجاریاز درصد افت ستاده غ

کند و یجذب م یرتجاریغ یشود که کارگران را از بخش کاالهایشناخته م یاافتهی شیافزا یزدهادستم لهیجهش نفت به وس

شود یم یدر اشتغال کل منته شیروند به افزا نیا. دینمایم جادیکار ا یرویکنندگان نشرکت یرارا ب غالاشت دیجد یهافرصت

 شیبه افزا یپول هیو افزابش پا دیتول ینها نهیهز شیب افزانفت به سب متیمثبت ق یهااز شوک یناش ینفت یدرآمدها شیافزا

با  ینفت در کشورها یمتیق یاز شوکها یناش یبعات منفترل تکن جهت نی. بنابراشودیو تورم منجر م هامتیقیسطح عموم

 رهیذخ حساب به نفت شوک مثبت یدرآمدها نیاز ا یادیبخش ز شودیم هیو تورم،توص یپول هیپا شیمانند افزا یدرآمد نفت

 .دباش یگرید یکانالها از دولت یمال نیتام برسدو حداقل به ذخائر نیا به دولت یودسترس شود منتقل یارز
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Abstract 

The present research has investigated the relationship between oil price 

shock and economic resilience using the stochastic dynamic general 

equilibrium model during the period 1358 to 1398. In this study, 

productivity shocks and oil shocks, as well as the resilience of the Iranian 

economy, have been investigated. The results indicate that with the 

occurrence of a positive productivity shock and an increase in oil revenues 

(positive price shock), oil production, non-oil products, consumption, and 

working hours increase and inflation decreases. We came to the conclusion 

that Iran is in a high vulnerability area of oil price shocks and suffers from a 

low degree of economic resistance. 
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