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چكيده
در پژوهش حاضر ،باتوجه به وقوع تحریمها علیه اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم در سالهای پس از آن ،ارزیابی تاثیر
تحریم-های اقتصادی به ویژه تحریمهای سال  1389به بعد بر تورم اقتصاد ایران به عنوان هدف اصلی مطرح می باشد.
برای این منظور ،یک مدل رگرسیون تصریح و متغیرهای تولید ناخالص ملی ،نرخ ارز ،تورم وارداتی و نقدینگی ،متغیر
مجازی مربوط به هدفمندی یارانهها به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر تورم به عنوان متغیر وابسته در این مدل
لحاظ شده است .این مدل با استفاده از اطالعات فصلی سالهای  1382تا  1393و تکنیک سریهای زمانی مورد برآورد
قرار گرفت .نتایج بیانگر اثرگذاری مستقیم تحریم بر تورم به صورت انتظاری و اثرگذاری غیرمستقیم تحریم بر تورم از
طریق نقدینگی است .نرخ ارز از طریق تورم وارداتی بر تورم اثرگذار است .به عالوه نرخ رشد به صورت منفی و نقدینگی
به صورت مثبت بر تورم اثرگذار است.
طبقه بندیP44،C32 ،E01 ،F51 :JEL

واژههای کليدی :تورم ،تحریم ،تورم وارداتی ،نقدینگی

1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،اقتصاد توسعه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
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 2استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی ،دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسنده مسئول)،
eghtesaddan1998@gmail.com
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اگرچه تحریمهای اقتصاادی ساابقه طاو نی در حیاات
بشری دارند اما در قرن معاصر ابعاد آن گسترده تار و شامار
آن افزایش یافتهاست .کشور ایران در در دوره معاصار اولاین
بار در دهه  1330بهعلت "نهضت ملی شدن صانعتنفات" از
سوی انگلستان تحریم شد .پس از پیاروزی انقاالا اساالمی
نیز به دلیل ت سخیر سفارت آمریکا پیوساته از ساوی آمریکاا
مورد تحریم قرار گرفتاهاسات .اماا دور جدیاد تحاریمهاای
اقتصادی علیه ایران از نیمه دهه 1380آغاز و در سال 1390
به بهانههای هستهای و حقوق بشر به اوج خود رسید.
تحریم های اقتصادی دارای پیامدهای مختلفای هساتند
لذا اقتصادتحریم به عنوان شاخهای از علم اقتصااد و اقتصااد
سیاسی گسترش یافتهاست .هرچند مطالعات تجربی در ایان
راستا جایگاه خود را نیافتهاست .یکی از مهمترین پیامادهای
تحریم ،اثرآن بر تورم است .تاورم باه معنای افازایش پایادار
سطح عمومی قیمتها با فشار بار جامعاه و ماردم ،یکای از
پیامدهای مورد انتظار تحریمکنندگان است .چرا کاه از نظار
آنان زمینهساز اعمال فشار مردم به دولتمردان جهت تغییار
رفتار آنان می شود( .مرادی)1393،
مقاله حاضر باه بررسای تجربای اثرتاورمی تحاریمهاای
اقتصادی اخیر علیه ایران مایپاردازد .تحاریمهاای فزایناده
آمریکا ،اروپا و سازمان ملل علیه ایران ،بخاشهاای کلیادی
اقتصاد ایران مانند نفت و دسترسی به نظام مالی بینالمللای
را هدف قرارداد .به واسطه این تحریمها صادرات نفت ایاران
از  2.5میلیون بشکه به کمتر از یاک میلیاون بشاکه در روز
رسید .کاهش درآمدهای نفتی به هماراه محادودیت نقال و
انتقال ارزی و خدمات مالی و پولی بینالمللی سبب کااهش
چشمگیر ارزش ریال در سالهای 1390-1392شاد .تاورم
سالیانه به  30درصد افزایش یافت و موجب رکاود اقتصاادی
شد(.درخشان)1392،
از آنجایی که تحریمهای اقتصادی با انجاام طارحهاای
بزرگی چون هدفمندی یارانهها در دی ماه  1389و مسکن-
مهر همزمان شد .این مناقشه پدید آمد که کدام عامل سبب
افزایش تورم در این دوره از اقتصاد ایران شدهاست.
مقاله در اداماه باه تحلیال نظاری تاورم و روناد آن در
اقتصاد ایران میپردازد .سپس تحریمهای اقتصادی باه طاور
عام و تحریمهای اقتصادی علیه ایران به طور خاا معرفای
می شوند  .سرانجام چهارچوا مفهومی اثرگذاری تحاریم بار
تااورم در ایااران بااا بهاارهگیااری از مبااانی نظااری و پیشااینه
مطالعااات تجرباای تااورم در ایااران ارا ااه و ماادل تجرباای آن
تخمین زده میشود .مقاله با جمعبندی و نتیجه گیری پایان
برده میشود.

 -2تورم ،تحریم و نظریات اقتصادی
 -2-1تورم :تو رم وضاعیتی اسات کاه طای آن ساطح
عمومی قیمت ها ،به طور پایدار افزایش می یابد .این افزایش
ممکن است ناشی از افزایش حجم پول و اعتبارات ،یا عوامل
دیگری همچون افزایش هزینه های تولید ،تورم وارداتی و یاا
عاواملی مانناد باروز سایل ،خشکساالی و  ....نشاات گرفتاه
باشد (.کتابی؛ )67میلتون فریدمن  1تورم را افزایش پایادار و
مستمر  2سطح عمومی قیمتها و لیدلر و پاارکین  ،3تاورم را
فرآیند مستمر افزایش قیمت یا فرآیند مستمر کاهش ارزش
پول تعریف کرده اند.
پس از مطالعات مختلف صورت گرفتاه و باروز حاواد
مختلف اقتصادی ،نظریه های مختلفی بارای توضایح د یال
تورم ارا ه شده است .این نظریهها را می تاوان در ساه گاروه
اصلی طبقه بندی کرد:
4
 -1تورم ناشی از افزایش تقاضا
5
 -2تورم ناشی از فشار هزینه
6
 -3تورم ساختاری
 -1-1-2تورم ناشی از افزایش تقاضا
در این نظریه تورم در نتیجه فشاارهای ناشای از اضاافه
تقاضا در بازار پدید می آید .اقتصاددانان مکتاب کالسایک و
کینز در دو قالب متفاوت ،فشار ناشی از اضافه تقاضا را دلیل
اصلی تورم دانسته اند .طرف تقاضای اقتصاد از دو بازار پول و
کا تشکیل شده است .کالسایکهاا تنهاا باازار پاول را (از
طریق تغییر حجم پول) منشا تغییر تقاضای کل مای دانناد
اما کینز تحو ت هر دو بازار پاول و کاا را دلیال تغییار در
تقاضای کل معرفی می کند( .دفتر مطالعات اقتصادی وزارت
بازرگانی3 :1384 ،و)4
در این قسمت چهار نظریه تورم و نظریه مقاداری پاول،
تورم و الگوی شکاف تورمی کینز ،منحنی فیلیاپس و تباادل
تورم و بیکاری و تاورم از نگااه پولیاون ماورد بررسای قارار
خواهد گرفت.
تورم و نظریه مقداری پول
به بیان ساده ،نظریه مقداری پول بیانگر این است که در
سطح کلی ،قیمت کا ها تحت تاثیر تغییرات در مقدار پاول
در جریان است .این نظریه بیانگر این است که قادرت خریاد
عمدتا تحت تاثیر تغییرات حجم پاول در جریاان اسات ،باه
طوریکه وقتی پول زیاد میشود ،قادرت خریاد آن کااهش
یافتااه و در نتیجااه قیمااتهااا افاازایش مااییابنااد( .رجباای
)1392:16
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تورم و الگوی شکاف تورمی کينز
کینز در کتاا در نظریه تاورمی خاود ،از ایان نامعادلاه
استفاده می کند:
)Q-G < Y- (T+S

منحنی فيليپس و تبادل تورم و بيکاری
نظریاه منحنای فیلیاپس بار اسااا مشااهدات آماااری
فیلیپس و مساعدت لیپسی ،سامو لسون و سولو تدوین شاده
اساات .حرکاات روی منحناای فیلیااپس بااه دنبااال اعمااال
سیاستهای پولی و مالی با انتقال منحنی تقاضا متنا ر است.
در این چارچوا تحلیلی سیاستهای افازایش تقاضاا چاه در
قالب سیاستهای ماالی و یاا پاولی ،آمیختاه ای از تغییارات
قیمات و مقادار محصاول اسات .بادین ترتیاب سیاسااتهای
انبساطی پولی بطور کامل در افزایش قیمتها منعکس نمای-
شود .بر اساا این نظریه ،برای کنترل و کااهش تاورم بایاد

)Pt = Pte – α ( ut – un

تورم وابسته به تورم انتظاری و تفاضال بیکااری از نارخ
طبیعی است( .بلنچارد )186:2010 ،7
در شرایط تورم هاای باا باا در نظار گارفتن انتظاارات
تورمی ،قراردادهای دستمزد با سطح تورم تغییار مای کناد.
دستمزدهای اسمی برای دوره های زمانی کوتاهتر تنظیم می
شوند .شاخص بندی دستمزد به طور خودکاار دساتمزدها را
متناسب با تورم افزایش می دهد .این تغییرات به نوباه خاود
به واکنش قوی تر تورم به بیکاری منجر مای شاود( .هماان،
)178-177
تورم از نگاه پوليون
پولیون معتقدند که تورم در بلند مدت یک پدیده پاولی
است .این اعتقاد مبین آن است که رشد مستمر عرضه پاول
باعث ایجاد تورم می شود ،از سویی نارخ باا ی تاورم نمای
تواند در مدت طو نی ،بدون رشد پول ادامه یابد .این دیدگاه
موید مفهاوم ضامنی نظریاه مقاداری پاول اسات .بناابراین
اقتصاددانان مکتب پولی را می توان نسل جدید اقتصاددانان
معتقد به نظریه مقداری پول معرفی کرد( .دورنبوش و فیشر،
)617:1375
فریدمن با هدف تعیین مقدار پولی که ماردم تمایال باه
نگهداری آن دارند ،نظریه مقاداری را مجاددا فرمولاه کارد.
فریدمن ب ا مشاهده تجربی یک قرن نشاان داد کاه تقاضاای
پول پایدار است و تنها به چند متغیر معدود وابسته است .لذا
از دید فریدمن نظریه مقداری ،نظریه ای برای تقاضای پاول
است نه سطح درآمد پولی ،سطح تولید و ساطح قیمات .وی
تقاضای پول را به عنوان انتخاا سبد دارایی لحاظ می کناد
و می گوید ،تصمیم در مورد نگهداری پول ،از طریق انتخاا
میان نگهداری پول ،سایر داراییهاا ماالی و کاا ی فیزیکای
بادوام انجام می شود .لذا وقتی عرضه پول زیااد شاود ماردم
احساا می کنند که نگهداری پولهای اضافی جدید ،قدری
زیادی است .بنابر این در تعادل جدیاد سابد دارایای خاود،
پول های اضافی را به کا ها و دارایی های ماالی تبادیل مای
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کاه  Qمیاازان تولیااد G ،سارمایه گااذاری دولاات باارای
مدیریت کارآمد جنگ Y ،سطح درآمد ملی T ،میزان مالیات
و  Sپسانداز است .مقدار  Q-Gسهم باقی مانده تولید برای
مصرف مردم خواهد بود که صرف عرضاه کا هاای مصارفی
خواهاد شاد .در آماد قابال تصارف برابار  Y-TاساتY- .
) (T+Sمخارج مصرفی یا همان تقاضا برای کا های مصارفی
می باشد .چنانچه سهم باقی مانده مصرفی کمتار از مخاارج
مصرفی باشد ،یعنی عرضه کا های مصرفی کمتر از تفاضای
خا این کا هاست و شکاف تورمی ایجاد می گردد.در این
حالت قیمتها آنقدر افزایش می یابند تا این شکاف پر شاود.
(فرحناک)12:1388 ،
یک تفاوت اصلی میان ایده تورمی کیناز و کالسایکهاا
وجود دارد .اقتصاددانان مکتب کالسیک معتقدناد تغییارات
بخش پولی هیچ تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصااد نادارد
چرا که آنها در فروضشان ،تولید را در سطح اشتغال کامل در
نظار گرفتاه بودنااد .بار ایان اساااا هرگاز جایگااهی باارای
تاثیرگذاری متغیار اسامی (همچاون پاول) بار تولیاد قا ال
نبودند .در حالیکه در الگوی کینز ،پول مای تواناد تولیاد را
متاثر سازد و تنهاا هنگاامی کاه مخاارج بیشاتر از رفیات
تولیدی اقتصاد باشد ،ایان افازایش مخاارج ،تاورمزا خواهاد
بود (.دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی)10:1384 ،
وجه تشابه این دو مکتاب آن اسات کاه هار دو ،منشا
اصلی تورم را عوامل موثر بر طرف تقاضای اقتصاد می دانند،
در حااالی کااه کالساایکهااا براساااا نظریااه مقااداری پااول
معتقدند منش اضافه تقاضا ،مازاد عرضه پول است در حاالی
که کینز اضافه تقاضا را ناشی از بخشهاای حقیقای اقتصااد
می داند (.همان)11 :

تقاضا را محدود کرد که این سیاست به قیمت بیکاری بیشتر
و محصااول کمتاار ،تااورم را کاااهش ماای دهااد (شاااکری،
.)109:1379
پیدایش پدیده رکود تورمی در دهه  1970میالدی ،این
تجزیه و تحلیل راکه منحنی فیلیپس با شیب منفای پدیاده
ای کوتاه مدت است را تایید نمود و در نهایت به جاایگزینی
با منحنی فیلیاپس تعادیل شاده باا انتظاارات منجار شاد.
(گرجی)90:290،
رابطه فیلیپس با در نظر گرفتن انتظارات و تفاضال نارخ
بیکاری از نرخ بیکاری طبیعی به شکل زیر است.

 / 36سيد محمد سادات اخوی ـ سيد شمس الدين حسينی

فصلنامه اقتصاد كاربردي  /دوره  ،7شماره -21تابستان 1396

کنند و این خود یک مجرای ارتباطی میان پول و فعالیتهای
اقتصادی ارا ه می کند( .شاکری)879:1387 ،
فریدمن تابع تقاضای پول را در بلند مدت همان نظریاه
مقداری پول می داند ،اما می گوید در کوتاه مادت ،سارعت
گردش پاول تاابعی از متغیرهاای متعادد اسات( .فریادمن،
)624:1982
پولگرایان همچنین معتقدند که حاواد خاصای مانناد
فشار دستمزد ،محاصره اقتصاادی ،احتکاار و  ...در حقیقات
عامل اصلی تورم نباوده اناد بلکاه تنهاا نقاش آناان ،اجباار
حکومتها به افازایش حجام پاول اسات( .قباادی و ریایس
دانا .)349:1368:پولیون سیاستهای کنتارل عرضاه پاول را
برای مهار تورم توصایه مای کنناد و روشاهای دیگار مانناد
سیاستهای درآمدی و قیمتی را محکوم می کنند و معتقدند
این سیاستها اثر منفی خواهند داشت ،لذا تنها سیاست موفق
و اثرگذار بر نرخ تورم ،سیاست پولی است .حتی معتقدند اگر
تورم جاری ناشی از انتشاار بای رویاه پاول توساط مقاماات
نباشد ،برای ادامه یافتن مستلزم انبساط در حجم پول است.
(فریچ )92:1983 :8
گروهی از پولیون اعتقاد دارند که رشد حجم پول هم در
کوتاه مدت و هم در بلند مدت منجر به تورم خواهد شد ولی
در کوتاه مدت تنها منبع تورم ،رشد پاول نیسات .ولای ایان
متغیرها به تنهایی و مستقل از رشد حجم پول ،نمی تواند در
بلندمدت بر نرخ تورم اثار داشاتهباشاند .تکاناههاای طارف
عرضه ،سیاستهای مالی انبسااطی و آشافتگی دساتمزد در
کوتاه مدت باعث تورم و رشد قیمتها خواهد شاد .اماا هار
کدام اینها مستقل از افزایش حجم پول در بلندمدت منجار
به تورم نخواهد شد( .دورنبوش و فیشر.)617 :1375 ،
فریدمن نیز معتقد است که تورم در کوتاه مدت ،د یال
متعددی دارد ،اما در بلند مدت ،تاورم همیشاه یاک پدیاده
پولی است که در اثر افزایش سریعتر حجام پاول نسابت باه
مقدار تولید رخ می دهد .البته فریادمن باه ارتبااط کامال و
مکانیکی بین نرخ تورم و رشد پول معتقد نیست.
 -2-1-2تورم ناشی از فشار هزینه
در این نظریه برخالف نظریه های مقداری پاول ،تاورم را
ناشی از افزایش هزینههای طرف عرضه میدانند .این نظریاه
زمانی ارا ه شد که پدیده تورم توأم با بیکاری در دهه 1970
به وقوع پیوست و نظریههای قبلی نمیتوانستند ایان پدیاده
را توضیح دهند .طباق نظریاه هاای سانتی ،وقاوع همزماان
بیکاری و تورم امکان پذیر نبود و اگر تقاضا افزایش مییافت،
تورم نیز متعاقب آن افزایش مییافت( .طیب نیا)79:1374 ،
لذا نظریه جدیدی با عنوان الگاوی فشاار هزیناه مطارح

شد .این نظریه معتقد است که افزایش هزیناههاای تولیاد و
انتقال منحنی عرضه کل ،علت اصلی افزایش قیمتها اسات.
نظریه فشار هزینه میگوید ،زمانی کاه عوامال تولیاد ساهم
بیشتری از کل تولیاد طلاب مایکنناد ،هزیناههاای تولیاد
افزایش مییابد و بدین ترتیب تورم از طریق افازایش هزیناه
ها ،پدید میآید .این نظریه به طور ضامنی وجاود نهادهاای
انحصاری در اقتصاد را مفروض مایدارد ،نهادهاایی همانناد
موسسات بزرگ انحصاری و شبه انحصاری یاا اتحادیاههاای
نیرومند کارگری( .قبادی و رییس دانا)79:1368 ،
طلب سهم بیشتر عوامل تولید کا یا خدمات ،متناساب
با توان چانه زنی و اعمال نظر آنهاست تاا درآمادی بایش از
میزان بهره وری (یا اقل بیش از عایدات فعلی) خود کساب
کند( .کتابی)36:1371،
طبق این نظریه ،به طور کلی دو دلیل برای تورم وجاود
دارد:
الف .افزایش قیمت نهاده ها( نیروی کار ،انرژی و)...
ا .کاهش عرضه مواد اولیه
مورد اول به دلیل تسلط انحصارات و وجود اتحادیههاای
کارگری قوی رخ می دهد و مورد دوم از طریق بروز هرگوناه
تکانه در عرضه مواد اولیه و کاهش عرضه ایان ماواد صاورت
میگیرد(.همان)12،
در توضیح کاهش عرضه مواد اولیه و اثرگذاری بر تاورم،
می توان گفت ،اگر به هر دلیلی عرضه مواد اولیه کاهش یابند
و یا قیمت مواد واسطه ای افزایش یابند ،این شوک وارده باه
نهاده های تولیاد باعاث افازایش هزیناه هاای تولیاد شاده و
منحنی عرضه کل را به سمت چپ منتقل میکند .برای این
شوک می توان به مسا لی مانند خشکسالی ،تحریم و ...اشااره
کرد(.طیب نیا)83:1374 ،
عرضه کننده به دلیل افزایش هزینههاای تولیاد ،قیمات
کا ی خود را افزایش و تولیدش را کاهش میدهد و به تباع
این وضعیت تولید کننده سعی بر جایگزینی نهاادههاا مای-
نماید و تقاضای کار افزایش خواهد یافت .در نتیجاه ممکان
است علی رغم کاهش تولید ،دستمزدها افزایش یابد.
البته افزایش قیمتها یا هزینه تماام شاده تولیاد کاا و
خدمات میتوان د یل دیگاری نیاز داشاته باشاد ،از جملاه
افزایش اجاره بها توسط صاحبان اراضی و مستغالت ،افزایش
نرخ بهره وامها و . ...از آنجا که این عوامل در فرآیند تولید به
کار گرفته می شوند ،موجب افزایش هزینه تمام شاده تولیاد
کا و در نهایت ایجاد و یا تشدید تورم فشار هزیناه خواهاد
شد(.رجبی)26 :1392،
کانال تجارت خارجی نیز میتواند مسیری برای تاورم از
طریق فشار هزینه باشاد .افازایش قیماتهاا در کشاورهای
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شریک تجارت خارجی منجار باه افازایش قیمات کا هاای
وارداتی مانند مواد اولیه ،ماشین آ ت و ...میشود .همچنین
پدیدههایی مانند تحریماقتصادی موجب میشاود ،کاه ایان-
گونه کا ها از بازار سیاه و یا از طریق چند واسطه تهیه شود،
که این فرآیند مستلزم خرید با قیمت با تر اسات .از آن جاا
که اینگونه کا ها در فرآیند تولید به کار گرفتاه مایشاوند،
هزینه تولید نیز افزایش خواهادیافات .افازایش هزیناههاای
تولید در داخل به واسطه کاهش ارزش پول ملی نیز به نوعی
تورم از نوع فشار هزینه است.
 -3-1-2تورم ساختاری

 -2-2تورم در اقتصاد ایران
باتوجه به موضوع این مقالاه یعنای تااثیر تحاریمهاا بار
نقدینگی و تورم ،ابتدا روناد تاورم در اقتصااد ایاران را ارا اه
خواهیمداد.
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نظریههای قبلی که در دو دسته تورم ناشای از افازایش
تقاضا و فشار هزینه تقسیم بندی شادهبودناد ،بیشاتر بارای
توصیف تورم در کشورهای صنعتی قابل استفاده اسات و باا
شرایط خا کشاورهای در حاال توساعه ساازگاری نادارد.
(دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی)13:1384 ،
ساختارگرایان در عین حال که نقش پول در ایجاد تورم
را می پذیرند و برای فشار هزینهها در تشاکیل تاورم نقاش
قا ل هستند ،بری تورم علل مهم دیگری را مطرح میکنناد.
آنها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم بایاد باه عوامال
ساختاری و نهادی توجه کرد و تعامل این عوامل را با عوامل
پولی و هزینه ای را نیز در نظرگرفت .به طوریکه تورمهاای
مستمر و نسبتا با در کشورهای درحال توسعه و کمتوسعه،
به ضعف بنیانهای علمی و فنی طرف عرضه و نقص و ضعف
نهادهای فرهنگی مرتبط است( .شاکری.)5:1379 ،
عدم توساعهیاافتگی متناساب بخاشهاا و شااخههاای
مختلف اقتصاد در اینگونه کشورها ،دلیل اصلی تورم اسات.
ساختارگرایان معتقدند به علت ناهماهنگی شدید در توساعه
بخشها و شاخههاای مختلاف اقتصااد و رشاد کاریکااتوری
برخی بخشها ،اختال ت و موانع ساختاری بوجود آمدهاست.
این اختال ت موجب شده تا ساز وکار طبیعی بازار که مای-
تواند با افزایش تولید ،امواج تورمی ناشای از فشاار تقاضاا را
مهار کند ،فلج شوند حتی اگر نیروی کار فراوانی نیاز وجاود
داشته باشد( .قبادی و ر یس دانا)368-364 :1368 ،
سااختار گرایاان معتقدنااد کاه سااختارهای اقتصااادی-
اجتماعی در جریان رشد ،تنگناهای اقتصادی مایآفرینناد و
این تنگناها خود را در بخشهای مختلف (کشاورزی ،تجاری
و )...نشان می دهند .که به توضیح مختصر تنگناهاا خاواهیم
پرداخت.
یکی از عوامل نهادی تورم در کشورهای درحال توساعه
یا کمتوس عه ،ناتوانی آنها در واردات کا های موردنیااز بارای
توسعه اقتصادی به دلیل کسادی و ضاعف بخاش صاادراتی

آنهاست( .فرحناک.)22:1388 ،
پایین بودن کشش درآمدی تقاضای صادراتی برای مواد
اولیه و کا های سنتی صادراتی کشورهای در حال توساعه و
همچنین پایین بودن کشش قیمتای تقاضاای وارداتای آنهاا
برای کا های صنعتی موجاب بادتر شادن رابطاه تجااری و
ایجاد کسری در تراز پرداختها می شاود( .دفتار مطالعاات
اقتصادی وزارت بازرگانی)13:1384 ،
حال اگر به این بخش واردات کا های لوکس و تجملای
و کا ی نهایی را به دلیل مشکالت ساختاری فرهنگی اضافه
کنیم ،می توان نظریه کامل تری در تنگناهای حوزه تجاارت
خارجی ارا ه کرد.کمبود ارز نیز یکی دیگر از تنگناهای حوزه
تجارت خارجی است .راه حلهاای مقابلاه باا ایان تنگناهاا،
محدودیت واردات یا کاهش ارزش پول ملی است .محدودیت
واردات و انتخاا راهبرد جانشینی واردات از طریاق افازایش
تولی د کا های مورد نیاز در داخل ،سیاست اکثار کشاورهای
در حال توسعه برای جبران کسری تراز تجاری است .اتخاا
چنین سیاست هایی در عمل منجر به ایجاد انحصار داخلی و
جلوگیری از نفو رقابت به داخل کشور شاده اسات .نتیجاه
این ها نیز بازارهای ضعیف ،تولیدات بی کیفیت و انحصاارات
است که اینها نیز خودشان تبدیل به یک مشاکل سااختاری
می شود .کااهش ارزش پاول ملای جادا از باا بردن ساطح
قیمتهای عمومی ،موجب افزایش هزینه تولیداتی خواهد شد
که به واردات کا های واساطه ای و ماشاین آ ت وابساتگی
دارند .نتیجه این سیاست نیز انتقال هزینهها بر دوش مصرف
کننده است(.رجبی)1392:44 ،
البته به جز این تنگناها ،می توان به تنگناهای ساختاری
دیگری نیز اشاره کرد .عدم رقابت پذیری ،تکنولاوژی پاایین
تولید ،تک محصولی بودن اقتصاد و رشد آهسته و ناامطمئن
درآمدهای صادراتی ،انحصاری بودن بازارهاا و تاوان قیمات
گذاری با برای انحصارگران با سهم بازار با  ،اضاافه قیمات
دلخواه  9صاحبان کا های واساطه ای و صااحبان نهااده هاا،
ساختار نامتناسب جمعیتی ،بیکاری پنهان ناشی از مهاجرت
فراوان به شهرها و رشد سارطانی بخاش خادمات و هماه و
همه مشکالت ساختاری اقتصاد کشاورهای درحاال توساعه
است که موجب پیچیده تر شدن و قوی تر شدن اساتعدادها
و پویایی تورم است(.همان)46،

 / 38سيد محمد سادات اخوی ـ سيد شمس الدين حسينی

 -3-2تحریم اقتصادی
به لحاظ تاریخی استفاده از تحریمهای اقتصادی یکی از
اجزای سیاست خارجی بیشتر دولتها بودهاسات .تحاریم در
زبان تین با معانی و واژگان نسبتا مشابه مورد استفاده قرار
گرفتهاسات .باه عناوان مثاال کلمااتی مانناد Blocking ,
 Sanction Embargoو ...به معنای تحریم ماورد اساتفاده
قرار گرفتهاست .هر چناد کاه تااریخ تحاریم اقتصاادی  10را
بتوان به قرنها قبل مرتبط کرد و حتای حادثاه شاعبابای-
طالب و یا تحریم آا و غذا در حادثه عاشاورای  61هجاری
قمری را می توان به عنوان تحریم اقتصادی در صدر اسالمی
برشمرد ،اما ادبیات تحریم اقتصادی به شیوه نوین مربوط باه
چند دهه گذشاته اسات .ادبیاات اقتصااد تحاریم از جملاه
شاخههای علمی رشته اقتصاد و اقتصاد سیاسی است .هادف
اصلی از تحریمهای اقتصادی معمو محدودکردن تجاارت و
تامین مالی خارجی است که با هدف تحت فشاار قاراردادن
یک کشور خا و یا افراد خاصی ،برای دستیابی باه اهاداف
سیاست خارجی و امنیت بین المللی اعمال میشود(.عال ی و
اکبری فرد)2014،

درصد
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همانگونه که در نمودار یک مشاهده میشود ،تاورم در
ایران از سال  1339تا سال  1351یک رقمای و دارای رقام
متوسط  2.7درصد بوده است .این دوره مصادف است با رشد
با ی اقتصادی ،به طوری که متوسط رشد اقتصادی در ایان
سالها  10.6درصد بوده اسات .اماا از ساال  1352تاورم دو
رقمی جایش را در اقتصاد ایران باز می کند .ویژگی مهم این
دوره ،افزایش درآمدهای نفتی(چهار برابر شدن قیمت نفات)
است .نقدینگی در این سالها رشد با یی را تجربه میکناد.
در سال  1353شاهد رشد  57درصدی نقدینگی در اقتصااد
هستیم .در این سالها متغیرهای کالن اقتصاادی دساتخوش
تغییر شدند .به عنوان مثال تنگناهاای ارزی کاه تنگناهاای
سالهای پیشتر بود در این سالها برطرف شد .به علت افزایش
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی ،پایه پولی به شادت
افزایش یافت .پاس از تکاناه افازایش قیمات نفات در ساال
 ،1352تکانههای وقوع انقالا اسالمی در سال  ،1357جنگ
تحمیلاای از سااوی دولاات عااراق در سااال  1359مجموعااا
شرایطی را رقم زد که تورم دو رقمی در اقتصاد ایران تثبیت
شود.
تورم مزمن دو رقمی در سالهای جنگ و پاس از جناگ
نیز ادامه یافت .کاهش شادید درآمادهای ارزی در ساالهای
جنگ عالوه بر کاهش واردات در کاهش شدید تولیاد (-9.1
) در سال  1365خود را نشان داد و تورم با ی  20درصد در
سالهای  1365تا  1367در کشور اتفاق افتاد.
دو نقطه مشخص شاده در نماودار یاک ،نشاان دهناده
با ترین تورمها در طول تاریخ اقتصااد ایاران اسات .پاس از
پایان جنگ ،سیاست های تعادیل اقتصاادی در ساال 1373
یکی از نقاط عطف اقتصاد ایاران محساوا مای شاود .ایان
سیاست های موجب شد که تورم ایران در سال  1374به مرز
 50درصد برسد .در سالهای بعاد نیاز دولاتهاا موفاق باه
کنترل و مهار تورم نشدند و سایه تورم دو رقمی بار اقتصااد
ایران باقی ماندهاست .در سالهای اخیر نیز تکانههای مختلفی

بر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله تورم اثر گذاشته اسات.
اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها در ساال  1389و شاروع
دور جدید تحریم های همه جانباه اقتصاادی از اواخار ساال
 1390از جمله تکانههای اقتصادی در پنج سال اخیار باوده
است .تورم در سال  1392به با ی  30درصد رساید .البتاه
بررسی آمار تورم ماهانه نشان می دهد از آ ر  ،1391میازان
تورم ماهانه روبه کاهش رفتهاست .روند کاهناده تاورم ازیان
ماه در اقتصاد ایران آغاز شده است .لیکن با توجاه باه روش
محاسبه تورم سالیانه ،پس از وقوع یک تکانه قیمتی24 ،مااه
زمان زم است که تورم سالیانه (متوسط تورم 12ماهاه) باه
سطح معمول قبل از تکانه برگردد.

نمودار  :1نمودار شاخص تورم مصرف کننده سا نه
منبع :برگرفته از دادههای بانک مرکزی ج.ا .ایران
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 -1-3-2تحریمهای هوشمند
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تحریمها در جهان به عنوان ابزارهای دیپلماتیک دو لباه
محسوا میشوند که به طور بالقوه هم منجر به آسب دیادن
شهروندان بی گناه یک کشور می شود و هم دولت آن کشور.
سیاستگذاری تحریمهای هوشمند در پی اثرگذاری بر ایان
تضییع حقوق شهروندان است ،بدین ترتیب که این انگیزه را
برای شهروندان کشور هدف فراهم آورد که خواساتار تغییار
سیاست دولت شوند .تحریمهای هوشمند باه طاور همزماان
میکوشند تا با ترغیب گروههای ینفع  17در کشاور هادف
آنها را علیاه سیاساتهاا و رهباران کشاور هادف در قالاب
فرآیندهای سیاسی یا اعمال خشونتآمیز( کودتاا یاا آشاوا
خیابانی) بشورانند .درباره اثرگذاری تحریمها و موفقیت آنها،
مطالعات مختلفی صورت گرفتهاست .اما برخی از محققان از
قبیاااال کوریاااات رایاااات( )1995و لااااوپز( )2002و
اسولیوان( )2003درباره سودمندی تحریمها و جستجو جهت
یافتن شیوههای بهتر اثربخشی تحریم تالش کاردهاناد .ایان
افراد معتقدند اگر اهداف تحریم حداقل سازی خسارت وارده
به سایرین و صرفا صدمه زدن به گرداننادگان کشاور هادف
باشد ،چنین تحریمی ،تحریم هوشامند اسات .ایاده تحاریم
هوشمند بیانگر این است که از طریق انتخااا صاحیح یاک
تحریم ترکیبی ،صدمات جانبی حداقل می شود زیرا در آماد
و دارایی و زندگی مردمان عادی کشور هدف از گزند صدمات
سیاستهای تحریمی کشور تحریم کنناده مصاون مایماناد.
(طغیانی)77-75 ،1392،
بدین ترتیب میتوان گفت تحریمهای هوشمند سعی در
حداقلسازی هزینههای انساانی دارد .تحریمهاای هوشامند
سعی در وادار ساختن عوامل خاصی در کشور هدف ،جهات
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از قرن بیستم به ویژه از دهه  1990به بعد کاه اقتصااد
جهانی درهم تنیدهتر شده ،تحریمهای اقتصاادی باه ابازاری
رایج در دست سیاستمداران بدل شد .قدرتهای بزرگ ،پاس
از پایان جنگ سارد ,متحمال شادن هزیناههاای سانگین
مداخالت نظامی در مناطقی همچون بوسنی ،چچن ،سومالی
و ...به دنبال ابزارهای سیاستی جایگزین به منظاور پیشابرد
منافع خود شدند(.همان)
اگرچه پس از پایاان جناگ سارد و فروپاشای شاوروی،
تحریمهای اقتصادی دارای رشد چشمگیری بوده اسات ،باه
طوریکه در فاصله جنگ جهانی اول تا سال ،1990یعنی در
طول نزدیک به 75سال ،در مجماوع 115تحاریم اقتصاادی
علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که باه
طااور متوسااط براباار بااا 1.5تحااریم در سااال اساات ،امااا از
سال ،1990تعداد تحریم های اقتصاادی باه شادت افازایش
یافتهاست .برای مثال ،در فاصاله1990تاا 1999کشاورهای
جهان شصت و شش تحریم اقتصادی را تجربه کردهاناد کاه
برابااار باااا 6.6تحاااریم در ساااال مااایباشاااد(.هافبو ر و
11
همکاران)2007،
از آغاز قرن بیست و یکم نیز ،تحریم اقتصادی به عناوان
یک سیاست خارجی پر اهمیت و اسلحه ای مرگبار جایگزین
12
جنگ ،مطرح شده است( .دروری)2005،2،
تحریم جزیئ از دیپلماسی بین المللی حااکم بار جهاان
کنونی است که از سوی کشورهای تحریم کنناده باه عناوان
ابزاری غیر نظامی بارای اجباار دولتهاای کشاورهای هادف
جهت انجام واکنش مورد نظار اعماال مای شاود .منظاور از
تحریم اقتصادی ،کاهش یا متوقف ساختن یا تهدید به توقف،
روابط اقتصادی و تجاری و مالی متعارف باا کشاور هادف از
سوی دولات کشاور تحاریم کنناده اسات .در واقاع تحاریم
سالحی اقتصادی در میدان مبارزه ای غیر نظامی اسات کاه
دیپلماسی را از گفتگو فراتر برده و وارد عمل می کناد(.ایلر،
13
)2007
14
نهاد «تحریم کننده» ممکن است یک یا چند کشور از
قبیل امریکا و یک سازمان بین المللی از قبیل سازمان ملال
یا اتحادیه اروپا باشد« .کشور هادف»  15کشاوری اسات کاه
مستقیما مورد اعمال سیاستهای تحاریم واقاع شادهاسات.
معمو یکی از مهمترین انگیزههای اعمال تحریم ،به کرسای
نشاندن تصمیم کشور تحریمکننده است .این مسئله بهویاژه
در تحریم های اعمال شده از سوی امریکا صاادق اسات کاه
همواره میخواهاد حاکمیات خاویش در مساا ل جهاانی را
اسااتمرار بخشاایده و تثبیاات نمایااد( .هافبااا ر و همکاااران،
)5،2007
تحریمها می تواند یک جانبه یاا چناد جانباه باشاد .در

تحریمهای چند جانبه ،معمو یک کشور باه عناوان تحاریم
کننده پیشرو است .رابطه میان کشور تحریم کننده پیشرو و
سایر متحدان بالقوه اش می تواند بستگی به اثرات اشااعهای
ناشی از اتخاد این سیاستهاا داشاتهباشاد .منطاق مبناایی
موفقیت تحریم چند جانبه مشاخص اسات .اگار یاک گاروه
انحصارگر از شرکای تجاری به یکبااره روابطشاان باا کشاور
هدف را بخاطر رفتار نامطلوبش قطع کنند ،طبیعتا منجر باه
فشاااار اقتصاااادی زیاااادی باااه کشاااور هااادف خواهاااد
شد(.طغیانی)1392:55،
تحریم های اقتصادی می توانناد اناواع مختلفای داشاته
باشند .تحریمهای هوشمند ،تحریمهای مالی و ایجاد بحاران
ارزی ،مهمتارین و اثرگاذارترین تحاریمهاا در طاول تااریخ
تحریم اقتصادی بوده است .در ادامه باه معرفای ایان دوناوع
تحریم اقتصادی خواهیمپرداخت.

 / 40سيد محمد سادات اخوی ـ سيد شمس الدين حسينی
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تغییر رفتارشاان را دارد .ایان هادف مساتلزم آن اسات کاه
تحریمها بایستی مساتقیما بار سیاساتگاذاران فاردی اثار
بگذارد( .همان؛)97
هرچند ایده تحریمهای هوشمند ،اهری بشر دوساتانه
دارد ،اما خاماندیشی است چرا که افزایش هزینههای کشاور
هدف ،در نهایت در قالب افزایش مالیات ،رکود ،تورم ،کمبود
کا هااای ضااروری ماننااد دارو وگناادم و ...بااه دوش مااردم
خواهدافتاد .تحریمهاای هوشامند در عمال باا ساه مشاکل
مواجه اند که ممکن اسات موفقیات تحاریم را باه مخااطره
اندازد.
 . 1تحریمها ابزارهایی دولبه هستند .هنگامی که یک کارتل
بزرگ به عناوان تحاریم کنناده وارد عرصاه مایشاوند،
ممکن اسات برخای باازیگران کارتال باا هادف کساب
منفعت ،با تقلب سعی در دور زدن تحریمها داشتهباشند.
در این صورت کشور پیشرو باید تحریمهای جدیادی باا
وسعت بیشتر از قبل علیاه کشاورهای دور زنناده وضاع
کند .به عنوان مثال اگر روسیه یاا چاین در تحاریمهاا،
سعی در میانجیگری و دور زدن تحریمها داشتهباشاند،
امریکا باید بارای مجاازات تحاریمهاای بزرگتاری علیاه
روسیه یا چین وضع کند .در چنین شارایطی اثربخشای
تحریمها کمتر میشود(ایلر.)2007،76 ،
 . 2دولت کشورهای هدف ممکن است از طریق ایجاد هم-
بستگی و تنوع بخشی مانع از هدفگیری بارای تحاریم-
های هوشمند شوند.
 .3ممنوعیت های نظامی نیز همانند مشاکل اول ،ابازار دو
لبه هستند .یکی از تحاریمهاای بسایار مشاخص بارای
کاهش رفتار نامطلوا کشور هدف قطع فروش تسلیحات
نظاامی اسات کاه الگاویی سرمشاق بارای تحاریمهاای
هوشمند است(برازسکا )2002،به علت گساتردگی باازار
جهانی تسلیحات ،اگر قیمت تسلیحات باه انادازه کاافی
با برود ،بازار سیاه فروش تسالیحات باه کشاور هادف،
توسط تحریمکنندگان راه خواهد افتاد.
 -2-3-2ممنوعيت مالی و بحرانهای ارزی
تحریمهای مالی ،تحریم انتخابی توسط آمریکا و جاوهره
و اساا تحریمهای هوشمند است .این تحریمها باه راحتای
قابااال اعماااال و باااه ساااختی قابااال دور زدن هساااتند.
(الیوت.)2002،
یک تحریم مالی ،واکنش بازاری هزینه تاامین اعتباار را
افزایش میدهد ،جریان درآمد را هم برای دولت کشور هدف
و هم شهروندان کاهش می دهد .درصورتی کاه ارزش واحاد
پولی کشور هدف نشانه گرفته شدهباشد ،ایجااد یاک بحاران

ارزی امری قابل پیشبینی است .واکنشهای باازاری نیاز از
نتایج این بحران ارزی است .به موازات کاهش ارزش یک ارز،
موازنه پرداختها سریعا انتقال یافتاه و ثاروت کشاور هادف
تعدیل خواهادشاد .بازارهاای ماالی همچناین مکاررا دارای
اختالل میشود و منجر به تشکیل موازنه پرداختها ،تبادیل
پذیری ارزها و ایجاد یا وخامت بسایاری دیگار از مشاکالت
ماارتبط ماایگردنااد .هزینااههااای مباااد تی نیااز بااه نحااو
غیرمتناسبی افزایش خواهدیافت(عال ی و اکبری.)2014 ،
اما واکنش های بازاری کشور تحریم کننده همچنین می
توانند علیه خود کشور تحریم کننده وارد عمل شاوند ،زیارا
منجر به ایجاد وقفه در بازارهای مالی و همچناین بازارهاای
کا یی می شوند .به موازات سقوط ارزش ارز کشاور هادف،
کشور هدف دارای انگیزه بین المللی بارای صاادرات بیشاتر
کا می شود .در نتیجه تقاضای برای ارز ایان کشاور جهات
خرید کا های آن افزایش مای یاباد .از ساوی دیگار قیمات
کا های خارجی برای این کشاور باا مای رود و در نهایات
تقاضا برای کا ی خارجی کاهش یافتاه و در نتیجاه تقاضاا
برای ارز خارجی از سوی کشور هدف کاهش می یابد .بادین
ترتیب این اثرات بازاری ثانویه منجر به تخفیف اثارات اولیاه
می شود و از کاهش بیشتر ارز کشور هدف جلوگیری نماوده
و حتی ممکن است مقداری از کاهش اولیه را جبران نمایاد
(طغیانی.)105 ،92،
 -4-2ماهيت تحریمها عليه ایران
در خصو ماهیت و آثار تحریمها علیه ایران باید یادآور
شد که هرچند ایران از ابتدای انقالا درگیر تورم بودهاسات،
اما از سال  2005به بهانه غنیسازی اورانیوم ،تحریمهاا وارد
مرحلااه جدیاادی شااد .از سااال  2011نیااز تحااریمهااای
سااختگیرانهتااری علیااه ایااران وضااع شااد کااه بساایاری از
کارشناسان ،از آن به عنوان جنگ اقتصادی تعبیر کاردهاناد.
طبق تاریخ میالدی ،از مارا  2011با تحریم بانک مرکازی
ایران ،تحریمها علیه ایران وارد مرحله جدیدی شاد .تحاریم
خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا از ژانویه  2012و قطاع
خدمات سو یفت برای نظاام باانکی کشاور از ماارا 2012
باعث تشدید تحریمها شد .باا پافشااری جمهاوری اساالمی
ایران بر دساتیبابی و حفا ات از دساتاوردهای صالح آمیاز
هسته ای ،امریکا به همراه کشاورهای اروپاایی باا فشاارهای
اقتصادی بر ایران تالش کردند تا ایاران را مجباور باه کوتااه
آمدن از موضع خود کنند.
تحریمها از نظر شکلی و ماهیت ،به چند دسته مختلاف
تقسیم میشود .برخای تحاریمهاا علیاه شارکتها ،نهادهاا و
سازمان ها اعمال شده است .تحریم باناک مرکازی ،ساازمان

ارزيابی تاثير تحريمهای اقتصادی بر تورم اقتصاد ايران 41 /
انرژی اتمی ،سپاه و ...جز این نوع تحریم تقسیم بندی مای-
شود .برخی دیگر از تحریمها علیه افراد حقیقی اعمال شده-
است .تحریم علیه سردار قاسم سلیمانی ،وزرای دفاع و  ...از
جمله این تحریم هاست .همچنین برخی دیگر از تحاریمهاا
علیه بخش های اقتصادی مانند بیمه ،کشتیرانی اعمال شده-
اند .برخی دیگار نیاز فرآینادهای اقتصاادی مانناد تجاارت،
فروش نفت ،انتقال وجه ،سو یفت و ...را هدف گرفتاه اسات.
نمونهای از فهرست تحریمها را در ادامه می آوریم.
 -1-4-2انواع تحریمها عليه ایران

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بانکهای متعدد دیگر مثال ساپه ،صاادرات ،ملات ،مساکن،
ملی ،رفاه کارگران ،تجارت ،کشاورزی ،دی ،انصار و...
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (ایرانایر)
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نهادهای وابسته
سپاه پاسداران انقالا اسالمی و نهادهای وابسته
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
شرکت بازرگانی پتروشیمی
سازمان انرژی اتمی و سازمانهای تابعه
 -3-4-2روند اعمال تحریمها عليه ایران
تحریمها علیه ایران پس از انقالا اسالمی توسط امریکا
اعمال میشد .اما پس از گشاودن پلماپهاای غنای ساازی
اورانیوم در سال  ،84سری جدید از تحریمهای امریکا علیاه
ایران وضع شد .شدیدترین تحریمها از ابتادای ساال 1388
علیه ایران اعمال شد .تحریمها از نظر وضاعکننادگان باه 3
دسته تقسیم می شوند .تحریمهای سازمان ملل ،تحریمهای
اتحادیه اروپا و تحریمهاای یاک جانباه کاه وجاه غالاب آن
مربوط به امریکا است .کشورهای دیگری مانند هناد ،چاین،
روسیه ،کره جنوبی ،آفریقای جنوبی ،ترکیه و برخی دیگار از
کشورها از ترا مجازات امریکاا باه تحاریم ایاران مباادرت
ورزیدند .البته نمیتوان از تحریمهای کنگره امریکاا نیاز باه
سادگی چشمپوشی کرد چرا که سختترین بخش تحریمهاا
از لحاظ پیچیدگی قانونی و لغو ،مربوط به این بخش است.
نمودار شماره دو ،تحاریم هاای اقتصاادی پاس از ساال
 1387را به صورت گرافیکی نمایش میدهد.
همانگونه که از نمودار شماره دو مشخص است ،سنگین
ترین و البته پر تعدادترین تحریم ها توسط امریکاا و پاس از
آن توسط اتحادیه اروپا علیه اقتصااد ایاران اعماال گردیاده
است .مهمترین بخش تحریمها علیه اقتصاد ایران که موجب
شدهاست ،این تحریمها در تاریخ سیاسی دنیا بیسابقه باشاد
به تحریم بانک مرکزی مرتبط اسات .تحاریم باناک مرکازی
توسط اتحادیه اروپا ،امریکا ،انگلیس و کانادا یکی از مهمترین
تکانهها در دور جدید تحاریمهاا باود .همچناین محرومیات
ایران از سو یفت و تحریم خرید نفت ایاران توساط اتحادیاه
اروپا نیز باعث شد که متغیرهای کاالن اقتصاادی ایاران باه
محض وقوع آنها دچار تغییر شوند که در ادامه به آن خواهیم
پرداخت .در نمودار شماره دو ،تحریمهای اعمال شاده علیاه
برنامه هستهای ایران ارا ه شدهاست .تحریمها از اواسط سال
 88شدت بیشتری به خود میگیرد و از تحریمهای هستهای
و علمی ،رویکردی اقتصادی پیدا میکند.
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لیستی از مهمترین تحریم های وضع شده به صورت زیر مای
باشد.
محاادودیت انتقااال پااول و منااابع مااالی بااه و از ایرانتحااریم
همکاریها و مراودات بانکی با ایران
ممنوعیت بیمههای بازرگانی و زیست محیطی
تحریم خدمات ارسال پیامهای مالی (سو یفت)
تحااریم اعطااای حمای اتهااای مااالی و اعطااای اعتبااارات و
تضمینهای مالی در تجارت با ایران
تحریم اعطای وام ،کمکهای مالی و کمکهای ترجیحی باه
دولت و نهادهای مالی ایرانی
تحریم معامله اسکناا د ر و یاورو ،طاال ،المااا و فلازات
گرانبها
تحریم واردات نفت و گاز از ایران و ضرورت کاهش تادریجی
و پلکانی واردات نفت ایران از سوی چند کشاور باقیماناده
خریدار نفت ایران
ممنوعیت واردات محصو ت پتروشیمی
تحااریم صااادرات تجهیاازات کلیاادی صاانایع نفاات ،گاااز و
پتروشیمی
ممنوعیت سرمایهگذاری در صنایع و بخشهای نفتی ،گااز و
پتروشیمی
تحریمهای مرتبط با کشتیرانی و کشتیسازی
تحریم ترابری و همچنین نقل و انتقال نفت
تحریم ریال
تحریمهای انتقال تکنولوژیکی
ممنوعیت نقل و انتقال عایدات صادراتی و تجاری از خارج به
ایران
تحریم صادرات قطعات آماده اتومبیل به ایران
ممنوعیت صدور گواهینامه ایمنی هوایی از سوی شرکتهای
سااازنده هواپیمااا و تحااریم تعمیاار هواپیمااا و قطعااات
هواپیماهای ایران

 -2-4-2تحریم عليه نهادها
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نمودار  :2نمودارماهانه اعمال تحریمها در اوج شدت تحریمها ()1392-1388
منبع :یافته های پژوهش
تحریمهای اقتصادی که موجب بروز تکاناههاای شادید
اقتصادی شدهاست بیشتر مربوط به سال  90و  91است .باه
همین منظاور در محاسابات از فصال ساوم ساال  90بارای
متغیر مجازی تحریم مقدار یک در نظر گرفتهشدهاست.
 -3مطالعات تجربی
در این بخش باتوجاه باه کلیادی باودن موضاوع مقالاه
(اثرتحریم بر تورم) به پیشینه مطالعاتی دو موضوع تحاریم و
تورم خواهیمپرداخت.
 -1-3پيشينه پژوهش درباره تورم
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نقدی و مطلبی( )1394در پژوهشی با عنوان «بارآورد و
مقایسه تورم پایه در اقتصاد ایاران (باه روشهاای میاانگین
مرتب و حذفی)» به اندازه گیری تورم پایه اقتصااد ایاران در
دوره  1391-1357پرداخته اند .اساتفاده از تاورم پایاه باه
عنوان تورم هدف در سیاتگذاری پاولی باه افازایش کاارایی
سیاست پولی منجر می شود چرا که تاورم پایاه جاز پایادار
تورم را از جز موقتی آن جدا می کند.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که مناسبتارین روش
برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران روش «میاانگین

مرتب (80درصد قیمت میانی)» است .همچنین اگر از روش
حذفی برای محاسبه تورم پایاه اساتفاده شاود ،روش خاارج
کردن «غذا ،دخانیات و تحصیل» مناسب تارین روش اسات.
در این پژ وهش به این جمع بندی رسیده شده است که بین
نرخ ارز و تورم پایه رابطه بلند مدت برقرار است و نباید گروه
هایی که نرخ ارز بر آنها اثر بیشتری دارد ،از شااخص قیمات
مصرف کننده حذف شوند .در واقع نرخ ارز جز پایادار تاورم
در اقتصاد ایران است.
رجبی( )1392در پایان نامه اش به بررسی علل غیرپولی
تورم در اقتصااد ایاران در ساالهای  1390-1340پرداختاه
است .وی با استفاده از داده های سری زمانی ساال 1339تاا
 ،1390با استفاده از مدل خاودرگرسایون بارداری(،)VAR
د یل غیرپولی تورم ایران را بررسی کرده است .وی در مدل
خود شاخص مارک آپ  - 18به عنوان نمانیده قادرت قیمات
گذاری عوامل قیمت گذار -و رشد بهره وری را به عناوان دو
متغیر غیر پولی موثر برتاورم ،بررسای کارده اسات .پاس از
برآورد مدل و بررسی توابع عکس العمال و تجزیاه واریاانس
نتایج مدل ،نشان داده شده است که اثر همه این عوامال بار
تورم ،معنی دار است .خالصه تاثیر متغیرهاا بار تاورم طباق
جدول شماره  2می باشد.

جدول  :2نتیجه مطالعات رجبی ،فاطمه ()1392
متغير

اثر بر تورم

مدت معنی داری

درصد توضيح دهی

رشد بهره وری نیروی کار

اثر منفی بر نرخ تورم

تا سه سال

%29.49

متغیر مارک آپ

اثر مثبت بر نرخ تورم

تا دو سال

%12.12

تورم گذشته

اثر مثبت بر نرخ تورم

تا چهار سال

%32.03

رشد نرخ ارز

اثر مثبت بر نرخ تورم

تا چهار سال

%11.69

رشد نقدینگی

اثر مثبت بر نرخ تورم

تا چهار سال

%14.67
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کمیجانی و نقدی( )1388در مقاله ای با عنوان «بررسی
ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران» به بررسای
ارتباط متقابل بین تولید بخشی و تورم در اقتصااد ایاران باا
استفاده از الگوهای خودرگرسایون بارداری  VARو الگاوی
تصحیح خطای برداری  VECدرباره دادههای 1384-1353
پرداخته اند .مدل مورد استفاده در این پاژوهش باه صاورت
زیر بوده است:
LINFt = F(LRM2 , LRER , LGDPAgri ,
)LGDPInd , LGDPSer , DUM
که در آن  LINFtلگاریتم نرخ تاورم در ساالLRER ،t

جدول  :3نتیجه مطالعات تشکینی ،احمد()1389
افزایش یک درصدی در

ميزان اثرگذاری در
تورم بلند مدت

1

حجم نقدینگی

%0.34

2

شاخص قیمت کا ی وارداتی

%0.5

3

تولید

- %0.37

4

نرخ ارز

%0.27

 -2-3پيشينه مطالعات درباره تحریم
چند مطالعه خارجی درباره تحاریم مارتبط باا موضاوع
مااورد توجااه قاارار گرفاات .ایلاار( ،)2007در کتااابی تحااریم
اقتصادی مدل نظریه بازیها را درباره تحریمها در نظر گرفته
است.
هافبا ر و همکاران( )2007نتایج انتظاری تحاریم بارای
کشور تحریم کننده را تبدیل به یک جدول کرده اند .هافبا ر
معتقد است نتیجه نهایی تحریم بستگی به انگیزههای نسبی
طرفین ،قدرت و نفو و اهرمهای فشار کشور تحاریم کنناده
دارد .در این جدول  Tکشور هدف و  Sکشور تحریم کنناده
است.
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لگاریتم نرخ ارز در بازار آزاد (غیر رسمی) LRM2 ،لگااریتم
نرخ رشد نقدینگی و  DUMمتغیر مجازی است .نتاایج ایان
پژوهش نشان می دهد که تورم در ایران یاک پدیاده صارفا
پولی نیست و متغیرهای دیگاری نیاز مثال تولیاد بار تاورم
اثرگذارند .وجود رابطه بلندمدت و منفی بین تولید و تورم از
نتایج این پژوهش است .باتوجه به نتایج مدل  ،VARتولیاد
بخش خدمات نسبت به ساایر بخشاهای تولیادی اثرپاذیری
بیشتری از تورم دارند به طوری که با افزایش تورم در کوتااه
مدت ،تولید بخش خدمات نسبت به سایر بخشاهای اقتصااد
سریع تر افزایش مییابد.
دهنوی ( )1387در پایاننامه خاود باا عناوان «بررسای
عوامل تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی
سری زمانی غیر خطی( »)STR19بحث تورم و کنتارل آن را
مورد مداقه قارار داده اسات .وی در ابتادا رواباط بلندمادت
تقاضای پول و برابری قدرت خرید( )PPP20را بررسی کارده
است .متغیرهای مورد استفاده وی عبارتند از شکاف تقاضاا،
عدم تعادل پولی ،عدم تعادل بخاش خاارجی یاا انحاراف از
بر ابری قدرت خرید ،قیمت نفت ،نقدینگی و نرخ ارز بازار غیر
رسمی و رشد تولید .در این مطالعه ضرایب تعدیل مربوط به
عدم تعادل خاارجی و عادم تعاادل پاولی و شاکاف تقاضاا،
کوچک و غیرمعنی دار به دست آمده اناد .مهمتارین نتاایج
دهنوی از تبیین رفتار تورم با الگوهای خطی و غیر خطی به
صورت زیر است:
الف -نرخ رشد حجم پول ،عمده ترین عامل افازایش تاورم
است
ا -تاثیر نرخ رشد اقتصادی بر تورم باا اهمیات اسات .ده
درصد افزایش در نرخ رشد اقتصادی ،نارخ تاورم را باه
میزان  2.7درصد کاهش می دهد.
ج -سرعت تعدیل ضرایب ،کند است .ضرایب تعدیل بارای
انحراف از برابری قدرت خرید ( ،)PPPشاکاف تقاضاا و
انحراف پولی ،کوچک یا بی معنی هستند که این را می

توان ناشی از بسته بودن اقتصاد ،کنترلهاای دولتای و
کارآیی پایین سیاستهای ارزی دانست.
د -تورم نسبت به سطوح متفااوت نارخ رشاد درآمادهای
نفتی ،رفتار غیر خطی دارد
ه -شکاف تقاضا ،مهمترین عامال ایجااد تاورم در ساطوح
با ی نرخ رشد درآمدهای نفتی است.
تشکینی( )1382در پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان
«آیا تورم یک پدیده پاولی اساتم ماورد ایاران» ،دادههاای
سالهای  1380-1338را ماورد بررسای قارار داده اسات تاا
بتواند عوامل موثر بر تاورم در اقتصااد ایاران را شناساایی و
بررسی کند .وی جهت و میزان اثرگذاری حجم نقدینگی بار
تورم ،عوامل موثر بر تورم و درونزایی یا برونزایی حجام پاول
در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادهاسات .تشاکینی باا
استفاده از تکنیک هم انباشتگی و همچنین روش تابع عکس
العمل و تجزیه واریانس ،سه مادل  ،ARDLانگال گرنجار و
یوهانسن جوسلیوا را به کار گرفته است.
تشکینی براساا مطالعهای دیگر نیز در مقالاهای تحات
عنوان «تحلیل تجربی تورم در اقتصاد ایاران» نتاایج زیار را
بیان کردهاست.
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جدول  :4نتایج مطالعات هافبا ر()2007
مقياس نسبی کشورها و ميزان نفوذ کشور تحریم کننده
احتمال اندک موفقیت

شکست تحریم

شکست تحریم

T>S

احتمال موفقیت اما وابسته به اهداف

نامشخص

شکست تحریم

T=S

موفقیت

احتمال موفقیت

احتمال اندک موفقیت

T<S

شدت نسبی انگیزهها
و منافع

T<S

T=S

T>S

جدول  :5نتایج مطالعات دروری ()2005
تحریم صادرات تحریم صادرات تحریم واردات تحریم واردات تحریم مالی در تحریم مالی در
در ماه اول

در پایان دوره

در ماه اول

در پایان دوره

ماه اول

پایان دوره

%38.24

%20.59

%20.59

%20.59

%64.71

%41.18

اثرگذاری مثبت
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دروری در سااال  2005بااه بررساای تجربااه  34کشااور
تحریم شده پرداخته است .وی در قالب یاک جادول ،اثارات
سه نوع تحاریم ماالی ،تحاریم صاادرات و تحاریم واردات را
جمع بندی نموده است .دوره تاریخی این تحریمها مربوط به
سال  1960تا  2005میباشد .در الگوی دروری نرخ ارز باه
عنوان یاک متغیار وابساته و تحاریمهاای اقتصاادی شاامل
تحریم های مالی ،تحریم هاای صاادرات و واردات باه عناوان
متغیار مسااتقل در نظار گرفتااه شادهانااد .در ایان پااژوهش
اثرگذاری تحریم های در ماه اول و ماه آخار تحاریم در نظار
گرفته شده اسات و تغییار روناد اثرگاذاری امکاان تحلیال
موفقیت ،شکست و یا بی اثر بودن تحریمها را مایدهاد .بار
اساا این مطالعات نتایج شماره  5بدست آمدهاست.
نتیجه تحلیلی این جدول مایگویاد کاه اثار تحاریمهاا
(صادرات و مالی) بیشتر اثر کوتاه مدت بار کشاورها داشاته
داشته است .همچنین در بلند مدت در بیشاترین حالات 42
درصد تحریم های مالی اثرگذار بوده است .بنابر به نظار مای
رسد که تحریم اقتصادی یک ابزار کوتاه مدت است.
دربااره بارآورد اثاارات تحاریم باار متغیرهاای اقتصااادی
چندین مطالعه داخلی انجام شده اسات .ورای ایان موضاوع
درباره تاثیرات تحریم بر بخاشهاای مختلاف نیاز مطالعاات
اندکی انجام شده است که در این بخش تالش کرده ایام تاا
به مهمترین مطالعات در این باره بپردازیم.
بهروز مرادی( )1393مقالاه ای باا عناوان «راهبردهاای
مالی–پولی برای کاهش تکانه های تاورمی تحاریم در ایاران
تجربه  1390تا  »1392منتشر کارده اسات .در ایان مقالاه

نشان داده شده است که چگونه ضعف ساختاری بخش مالی،
پولی و ارزی اقتصاد ایران سبب آسایب پاذیری آن از منظار
افزایش تورم شده است .سهم با ی مناابع نفتای در بودجاه
عمومی در کنار وابستگی به درآمدهای گمرکی ( مالیات بار
واردات) سبب شده اند که تحریم های نفتای کساری مناابع
عمومی دولت را به همراه داشته باشد .همچناین تنگناهاای
مربوط به وصول و جابجاایی ارزهاای نفتای ،سابب افازایش
اجاازای پایااه پااولی و بااه طااور مشااخص افاازایش خااالص
دارایی های خارجی بانک مرکزی شدهاند .روابط فاوق سابب
افزایش نقدینگی شده است .افزایش نقدینگی و جهش ارزی،
عامل بروز تکانههای تورمی در کشور شدهاست.
ماارادی در ایاان پااژوهش الگااوی مفهااومی اثرگااذاری
تحریمها بر تورم را نیز ارا ه کردهاست .در پایان این پاژوهش
راهکارهای میان مدت و بلند مدت برای مقابله با تکانههاای
تورمی پیشنهاد شدهاست.
مسعود نیلی و ابوالفضلخاوری نژاد( )1393در پژوهشی
با عنوان « تحلیل رشد بلند مدت اقتصاد ایران و چالشهاای
دهه  »90تالش کرده اند به این پرسش پاسخ دهند کاه آیاا
تحریم تنها علت افت شدید تولید در سالهای  91و  92بوده
است یاا خیار .در ایان پاژوهش اثار تحاریمهاای تجااری و
تحریم های نفتی برآورد شده است .در این پژوهش ،مجااری
اثرگذاری تحریم ها ،تحریم مباد ت تجااری ،تحاریم باناک
مرکزی و تحریم نفتای در نظار گرفتاه شاده اسات .نیلای و
خاورینژاد در پژوهش خود با ارا ه جدولی میزان اثرگاذاری
تحریمها بر رشد اقتصادی را به شرح زیر اعالم کردهاند.

جدول  :6نتایج مطالعات نیلی ()1392
سال
1391

توليد با نفت

توليد بدون نفت

تحریم تجاری

- 0.4

- 0.5

تحریم نفتی

- 6.0

0

جمع

- 6.4

- 0.5

سال
1392

توليد با نفت

توليد بدون نفت

تحریم تجاری

- 1.2

- 1.4

تحریم نفتی

- 1.0

0

جمع

- 2.2

- 1.4
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اقتصاد تحریم" منتشر کرد .این کتاا تاالش کاردهاسات تاا
ادبیات تحریم ا قتصادی را به طور مفصل عرضه کند .در ایان
کتاا مدل های مطالعاه موفقیات تحاریم هاای اقتصاادی از
جمله مازاد مصرفکننده ،مدل جا باه ،مادل نظریاه باازی،
مدل «انتخاا عمومی؛ تحریمهای هوشمند» به صورت کامل
شرح داده شدهاست .در بخش دیگری ازین کتاا با توجه به
آزمونهااای آماااری  HSE21بااه فرآینااد اثرگااذاری تحااریم و
موفقیت تحریمهای مختلف در  20سال اخیر پرداخته شده-
اساات .در انتهااای ایاان کتاااا بااه مقااو ت نظااری درباااره
تحریمهای اقتصادی ایران نیز پرداخته شدهاست.

نتیجه دیگر این پژوهش نیز رشد اقتصاادی باا و بادون
تحریم را محاسبه کرده است.
جدول :7نتایج مطالعات نیلی ،مسعود()1392
رشد با تحریم

رشد بدون تحریم

(تحقق یافته)

(ارقام محاسباتی)

1391

- 6.8

- 0.4

1392

- 1.9

0.3

سال

مهدی فدایی و مرتضی درخشاان ( )1393در پاژوهش
خااود بااا نااام « تحلی ال اثاارات کوتاااه ماادت و بلنااد ماادت
تحریمهای اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران» ،تحریم را به
عنوان یک متغیر موهومی در نظر گرفته اناد و تااثیر آن بار
رشد اقتصاادی را محاسابه کارده اناد .در ایان پاژوهش باا
اسااتفاده از دادههااای سااری زمااانی و بااه کااارگیری ماادل
خودتوضیح با وقفاه گساترده ( )ARDLتااثیر تحاریمهاای
اقتصادی بر رشد اقتصادی در بازه زمانی  1392-1357مورد
بررسی قرار گرفته است .نتایج تخمین کوتاه مدت نشان مای
دهد اعمال تحریم هاای ضاعیف ،تااثیر معنااداری بار رشاد
اقتصادی نداشته است ولی تحاریمهاای متوساط و قاوی در
کوتاه مدت با ضرایب  0.0098و  0.43تاثیر منفی بار رشاد
اقتصادی داشته است .نتایج رابطه بلند مدت نشان می دهاد
که اعمال تحریم های اقتصادی ضعیف و قوی در بلند مادت
تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشاته ولای تحاریمهاای
متوسط با ضریب  0.024در بلند مدت تاثیر منفی بار رشاد
اقتصادی داشته است.
مهدی طغیانی ( )1392نیز کتابی با عنوان "مقدمهای بر
تغییر در تعهدات
ارزی بانک ها و نیاز
به سرمایه در

 -4مدل تحقيق
 -1-4مفهومی اثرگذاری تحریم بر نقدینگی و تورم
در نمودار شماره سه ،مدل مفهومی اثرگذاری تحریم بار
تورم نشان دادهشدهاست .تحریمها به دو دسته تحاریمهاای
مالی و تحریمهای نفتی تفکیک شدهاست .تحریمهای ماالی
با اثرگذاری بر اختالل در نقل و انتقاال ارز موجاب افازایش
قیمت ارز در بازار آزاد می شود .این افزایش منجر به تغییار
در تعهدات ارزی بانکها و نیاز به سرمایه درگاردش بیشاتر
میشود .ازین رو میازان بادهی باناکهاا باه باناک مرکازی
افزایش مییابد.
از سااوی دیگاار اخااتالل در نقاال و انتقااال ارز موجااب
محدودیت جریان منابع ارزی به داخل کشاور مایشاود .در
نتیجه این فرآیناد ،خاالص دارایای خاارجی باناک مرکازی
افزایش مییابد.

افزایش قیمت ارز در

افزایش هزینه های

بازار آزاد

مالی و تجاری

گردش

اختالل در نقل و انتقال

ارز و کاال به کشور

ارز

به بانک مرکزی

تحریم های مالی

محدودیت جریان منابع
ارز به داخل

افزایش خالص دارایی

کاهش تولید و

خارجی بانک مرکزی
افزایش پایه پولی

کاهش درآمد نفتی دولت
افزایش بدهی دولت به
بانک مرکزی

افزایش نقدینگی

صادرات نفت

و بودجه انقباضی دولت

اختصاص تنخواه برای
تامین کاالهای اساسی و

افزایش تورم

عدم توان تسویه

نمودار : 3نمودار مفهومی شیوه اثرگذاری تحریم ها بر تورم اقتصاد ایران
منبع :یافتههای پژوهش

تحریم های نفتی
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افزایش بدهی بانک ها

تاخیر در جریان ورود
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تحریمهای نفتی نیز موجب کاهش میزان تولیاد نفات و
صادرات آن میشود .کاهش درآمدهای نفتی ،دولت را مجبور
به سراغ دریافت تنخواه از بانک مرکزی برای مقاصدی چاون
تامین کا های اساسی رود .ازین رو میزان بادهی دولات باه
بانک مرکزی افزایش مییابد.
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ،بدهی دولات باه
بانک مرکزی و داراییهای خارجی باناک مرکازی منجار باه
افزایش پایه پولی و در نهایات منجار باه افازایش نقادینگی
می شود .نقدینگی و تورم نیز ارتباط مساتقیم دارناد .انتظاار
می رود افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم شاود .البتاه
در مدل پیشنهادی ،میزان این اثرگذاری مورد بررسای قارار
میگیرد.
 -2-4تصریح مدل و متغيرهای آن
برای انتخاا متغیرهای موثر بر تورم تالش شدهاست تاا
ضمن ملحوظ داشتن نظریاههاای مهام ،از نتاایج مطالعاات
تجربی مرتبط با اقتصاد ایران بهره گرفتهشود .استفاده ازیان
شیوه در مطالعات پیشین نیز وجود داشتهاست .متغیر حجام
نقدینگی برگرفتاه از نظار پولیاون ،شااخص تاورم وارداتای
باتوجه به نظریه فشار هزینه ،متغیر تولید ناخالص داخلی باه
منظور بررسی اثرگذاری طرف عرضه اقتصاد بر رشاد ساطح
قیمت ها استفاده شده است .البته در این مدل تصریح شاده،
هدفمندی یارانهها و تحریم را به عنوان متغیرهای مهام وارد
کردهایم .با توجه به دسترسی به دادههاا ،متغیرهاای زیار در
مدل استفاده شدهاند.
جدول :8متغیرهای مورد استفاده در مدل
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شيوه استفاده در مدل

نام

متغير

)LOG(CPI

شاخص تورم کا های مصرفی

CPI

)LOG(GDP

تولید ناخالص داخلی

GDP

)LOG(EF

نرخ ارز بازار آزاد

EF

)LOG(PM

شاخص تورم وارداتی

PM

)LOG(M

نقدینگی

M

DUMMY

تحریم

SANC

DUMMY

هدفمندی یارانه ها

HD

 SANCبه عنوان متغیر تحریم به صورت متغیر مجازی
میباشد .به این متغیر از آغاز تحریمهای اقتصاادی و تحات
تاثیر قرار گرفتن مباد ت مالی و فاروش نفات ،مقادار یاک
دادهایم و مابقی صفر ملحوظ شدهاست .اولین تحریم اثرگذار
بر نهادهای اقتصادی کشور در فصال ساوم  90علیاه باناک
مرکزی اتفاق افتادهاست.

اکثر تحریمها پیش از این تاریخ به محدود کردن افراد و
مباحث فنای و نهادهاای سیاسای پرداختاهباود و نهادهاای
اقتصادی کشور مورد تحریم قرار نگرفته بودند .چنین تحریم
هایی در حد تهدیاد باودهاسات .پاس از ماذاکرات سیاسای
سالهای  92و  ،93شدت برخی از تحریمها کاستهشده و بعد
از آن تحریم جدیدی اعمال نشدهاست .از این رو این متغیار
تا پایان فصل اول سال  93مقدار یک به خود گرفته و مابقی
صفر وارد شدهاست.
دیگر متغیار مجاازی در ایان مادل ،متغیار هدفمنادی
یارانههاست که با  HDنمایش داده شاده اسات .هدفمنادی
یارانهها از  29آ ر سال  1389آغاز شد .اثرگذاری این طارح
تا سه فصل در اقتصاد ایران قابل مشاهده است .به نحوی که
در فصل سوم سال  90با برابر شدن تورم نقطه باه نقطاه باا
تورم منتهی به فصل سوم ،شاهد تخلیه اثر تورمی این متغیر
هستیم .همچنین در ابتدای سال  90شااهد افازایش بادهی
دولت به بانک مرکزی به جهت دریافات تنخاواه ایان طارح
بوده ایم .به همین دلیل ،ایان متغیار از فصال چهاارم ساال
 1389تا سه فصل بعد از آن مقدار یک اختیار کرده اسات و
در باقی فصلها مقدار صفر وارد کردهایم.
با توجه به متغیرهای مذکور مدل مد نظر در این مقالاه
به شرح زیر می باشد.
LOG(EF)+γ LOG(CPI)=α LOG(GDP)+β
LOG(PM)+δ LOG(M)+MM+SANC+ u

 -۵برآورد مدل و نتایج آن
دادههای متغیرهای معرفی شده به صورت سری زماانی
هستند لذا با آزمون دیکی-فاولر ماورد آزماون ماناایی آنهاا
بررسی شدهاند و با آزمون انگل-گرنجر ،موضوع کا ا باودن
رگرسیون را بررسی خواهیمکرد.
به منظور بررسی دقیق وقایع اقتصادی ایران ،مدل خاود
را به صورت فصلی و سپس با آزمونهای آماری به کمک نرم
افزار  Eviewsبرآورد کردهایم .بازه زمانی از فصل اول 1380
تا فصل چهارم  1393می باشد .دلیل این انتخاا این اسات
که مباحث مربوط به تحریمهای اقتصادی غرا علیه ایران و
مذاکرات بین المللی درباره برنامه هساته ای ایاران از ساال
 1380تا  1393واقع شدهاست.
 -1-۵آزمون ریشه واحد (مانایی متغيرها)
در ابتدا ماناایی و ناماناایی دادههاای مادنظر را بررسای
کردیم .متناسب با نظریه همگرایی به بررسی پایایی و درجه-
ی همجمعی سری زمانی پرداختهایام .بارای ایان منظاور از
آزمون ریشه واحد دیکی -فولر استفاده شده که نتایج آن در
جدول شماره  9مشاهده می شود.
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جدول  :9آزمون مانایی بر روی متغیرها در سطح صفر و سطح یک
آزمون دیکی-فولر بر روی لگاریتم

آزمون دیکی-فولر بر روی تفاضل مرتبه اول متغيرها
Log pm

Log m

Log ef

Log gdp

Log cpi

Log pm

Log m

Log ef

cpi Log Log gdp

متغیر

-0.92

-0.54

-4.44

-2.16

-1.64

2.92

2.41

1.67

1.47

3.48

آماره برای مدل دارای none

-1.94

-1.94

-1.94

-1.94

-1.94

-1.94

-1.95

-1.94

-1.94

-1.94

مقدار بحرانی در سطح 5درصد

0.31

0.47

0.00

-3.61

-2.74

-4.81

0.03
-2.64

0.09

0.99

0.99

0.97

0.96

0.99

prob

-3.77

2.95

-0.25

0.36

-2.05

0.99

آماره برای مدل دارای Intercept

-2.91

-2.91

-2.91

-2.91

-2.91

-2.91

-2.91

-2.91

-2.91

 -2.91مقدار بحرانی در سطح 5درصد

0.00

0.05

0.00

0.09

0.00

1.00

0.92

0.98

0.26

0.99

Prob

-4.97

-2.69

-5.05

-3.33

-3.97

0.60

-2.16

-1.35

-0.67

-1.68

آماره برای مدل دارای Trend and

-3.17

-3.49

-3.49

-3.49

-3.49

-3.49

-3.49

-3.49

-3.49

 -3.49مقدار بحرانی در سطح 5درصد

0.00

0.24

0.00

0.07

0.01

0.99

0.50

0.86

0.96

0.74

Intercept
prob

منبع :یافتههای پژوهش
در صورت که قدر مطلق ̂𝝉 محاسباتی از قدر مطلق 𝛕
پیشنهادی دیکی و فولر بیشتر باشد ،فرض ( H0وجود ریشه
واحد) رد می شود و سری زمانی مورد بررسی مانا است اما
اگر قدر مطلق آماره محاسباتی کمتر باشد ،فرض وجود ریشه
واحد پذیرفته می شود و سری زمانی نامانا خواهدبود .نتایج
آزمون نشان می دهد سری زمانی متغیرها با یک بار تفاضل -
گیری و در سطح یک و با شرایط زیر مانا هستند.
مطابق جدول شماره  ،10نتیجه آزماون ریشاه واحاد و
مانایی دادههای مدل در سطح تفاضال گیاری آماده اسات.
باتوجه به نتایج این جدول ،تمام متغیرها ریشه واحاد دارناد
اما با یک بار تفاضل گیاری ماناا شادهاناد .در نتیجاه تماام
سریهای زمانی ،همبسته از درجه یک هستند.
جدول :10نتیجه آزمون مانایی متغیرهای مدل
Log cpi
Log ef
Log gdp
Log m
Log pm

منبع :یافتههای پژوهش
 -2-۵تخمين مدل
ابتدا باید یک رابطه بلند مدت را با کمک روش تخماین
 QLSبزنیم .سپس با آزمون هم انباشاتگی انگال گرنجار بار
روی پسماندهای حاصل از مدل ،صاحت و یاا کاا ا باودن
رگرسیون را بررسی کنایم .جاواا بارآورد مادل در جادول
شماره  11آمده است.

Prob

t -statistic

Coefficient

متغيرهای مستقل

0.001

-3.39

-0.18

Log gdp

0.000

7.94

0.42

Log pm

0.000

15.08

0.44

Log m

0.000

-3.70

-0.21

Log ef

0.000

5.41

0.17

SANC

0.004

3.03

0.10

HD
2

0.99

R

0.87

DW

منبع :یافتههای پژوهش
باتوجه به مقادار پاایین دورباین واتساون کاه نشاان از
همبستگی متغیرها دارد ،با آزمون و خطا تصمیم باه حاذف
) Log(EFاز مدل گرفتیم .همچنین جاز اخاالل را باا یاک
وقفه )) (Ma(1به عنوان متغیر مستقل وارد مدل کردیم تاا
رفااع خودهمبسااتگی شااود .دلیاال اصاالی ایاان همبسااتگی
محاسبه نرخ تورم وارداتای بار اسااا ریاال باودهاسات .در
آمارهای اقتصادی نرخ تورم وارداتی به صورت د ری و ریالی
ارا ه میشود .با توجه به عادم ارا اه تاورم وارداتای د ری از
سال  86تا  91و ارا ه آمار تورم وارداتای باه صاورت ریاالی
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،در این پژوهش
نرخ تورم وارداتی ریالی مورد استفاده قرار می گیرد .ازین رو
نرخ تورم وارداتی ریالی و نارخ ارز در باازار آزاد همبساتگی
وجود دارد که با حذف متغیار نارخ ارز در باازار آزاد ،متغیار
دوربین واتسون مدل بهبود یافت .نتاایج حاصاله در جادول
شماره  12نشان داده شده است.
با افزوده شدن ) Ma(1به مدل ،آماره دورباین واتساون
به  1.81افزایش یافت که نشان می دهد خودهمبساتگی در
مدل برطرف شده است.

فصلنامه اقتصاد كاربردي  /دوره  ،7شماره -21تابستان 1396

Test for unit
root in
1st
1st
1st
1st
1st

Include in test
equation
intercept
none
none
Intercept
Intercept

متغیرها

جدول  :11برآورد مدل اولیه
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جدول  :12برآورد نهایی مدل
t -statistic

Prob

Coefficient

متغيرهای مستقل

0.000

-12.77

-0.34

Log GDP

0.000

9.46

0.31

Log PM

0.000

15.27

0.47

Log M

0.035
0.022

2.17
2.35

0.06
0.09

SANC

0.000

5.86

0.73

0.99
1.81

HD
)Ma(1
R2
DW

منبع :یافتههای پژوهش
در مرحله بعد به بررسی مانایی جمله پسماند حاصال از
رگرسیون با می پردازیم .نتایج حاصل از انجام این آزماون،
مانابودن پسماند را تایید می نماید .بنابر این با توجه باه باه
نتیجه به دست آمده می تاوان گفات کاه رابطاه(همجمعی)
بین متغیرهای موجود در مدل تایید میشود.
جدول :13برآورد آزمون انگل -گرنجر
پسماندها
-6.08
-1.95
0.000

آزمون ریشه واحد در سطح1st
آماره برای مدل دارای none
مقدار بحرانی در سطح 5درصد
prob

منبع :یافتههای پژوهش
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بر اساا نتایج بدست آمده 10 ،درصد افزایش در تولید
ناخالص داخلی منجر به کاهش  3.4درصدی تورم میشاود.
همچنین افزایش  10درصدی تورم وارداتای (کاه مایتواناد
متاثر از تکانههاای ارزی ناشای از تحاریم باشاد) منجار باه
افازایش  3.1درصاادی تااورم مایشااود .بیشااترین سااهم در
افزایش تورم مربوط به نقدینگی است کاه ضاریب آن 0.47
است .بدین ترتیب بیشترین کانال اثرگذاری تحریم بار تاورم
از طریق رشد پایه پولی و نقدینگی است .اثر انتظاری متغیار
مجازی تحریم( 0.6 ،)SANCدرصاد اسات .ضاریب متغیار
مجازی هدفمندییارانههاا ( )HDنیاز  0.9درصاد و مثبات
است.
 -۶نتيجه گيری و پيشنهادات
همانگونه که در مقالاه مشااهده شاد بارآورد مادل باا
استفاده از دادههای فصلی از نتاایج قابال قباولی برخاوردار
است .نتایج بدسات آماده باا چاارچوا مفهاومی اثرگاذاری
تحریم بر تاورم ساازگار اسات کماا اینکاه عالمات ضارایب
متغیرها نیز با نتایج مطالعات قبلی همخوانی دارد .بیشاترین
اثر از کانال نقدینگی بر تورم مشاهده میشاود کاه در قالاب
مدل مفهومی توضیح دادهشد چگونه تحریم میتواناد سابب

افزایش پایهپولی و نقدینگی شود .تکاناههاای ارزی ناشای از
تحریم نیز می تواند منجر به تورموارداتی شود که عامل مهم
دیگر(پس از نقدینگی) در افزایش تورم بودهاست .سهم با ی
تورم وارداتی در رشد شاخص بهای کاا و خادمات نشاان-
دهنده آسیبپاذیری اقتصااد ایاران از اقتصااد باینالملال و
وابستگی به واردات است .تحریم بصورت انتظاری نیز بر تورم
اثرگذار است که این را میتوان باا عالمات و انادازه ضاریب
متغیر مجازی مربوط به  SANCمالحظه کرد .کاهش تولیاد
ناخالص داخلی نیز سبب افزایش تاورم مایشاود .مطالعاات
نشان می دهد که یکی از پیامدهای تحریم منفی شدن رشاد
اقتصادی بهویژه به دلیل کاهش رشد بخاش نفات (ناشای از
تحریم خرید نفت ایران) بودهاست .هدفمندییارانهها نیز بار
تورم اثرگذار باوده اسات .البتاه نگااهی باه روناد اثرگاذاری
هدفمندی نشان می دهد که هدفمنادی در فصال اول اجارا
باعث افزایش قیمتها شده اسات و پاس از ساه فصال اثار
تورمی آن تخلیه شدهاست.
منابع و مأخذ

بانک مرکزی جمهوری اساالمی ایاران ،باناک اطالعاات
سری زمانی
بانک مرکزی جمهاوری اساالمی ایاران ،مجلاه خالصاه
تحو ت اقتصادی ،سالهای مختلف
حسینی ،سید شمس الدین ،1392 ،اقتصاد ایران هماراه
با تحریم با تاکید بار عملکارد ساال  ،1391فصالنامه
سیاستهای مالی و اقتصادی ،سال یکم ،شماره 2
حسینی ،ساید شامس الادین ،1393 ،آسایب شناسای
رشد اقتصادی ایران با تاکید بار تکاناه هاای خاارجی،
توصیه ای برای اقتصاد مقاومتی
حسینی ،سید شمس الدین ،1395،اثرتحریم های نفتای
بر رشد اقتصادی ،مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
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درخشان ،حمیدرضاا ،1392 ،گازارش مرکاز تحقیقاات
کنگاره آمریکااا در ماورد تحااریمهاای ایااران ،تهااران،
موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

منظور ،داوود و مصطفی پور ،منوچهر ،1392 ،باازخوانی
تحریم های ناعاد نه؛ ویژگای هاا ،اهاداف و اقادامات،
فصلنامه سیاست هاای ماالی و اقتصاادی ،ساال یکام،

دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی ،1384 ،د یال
تورم و راه های مهار آن در اقتصاد ایران ،چااپ و نشار
بازرگانی
دورنبااوش ،رودریگاار ،فیشاار ،اسااتاتلی ،1375 ،اقتصاااد
کالن ترجماه تیزهاوش تاباان محماد حساین ،نشار
سروش تهران
رجبی ،فاطمه ،1392 ،بررسای علال غیرپاولی تاورم در
اقتصاد ایران دوره  ،90-1340پایان نامه برای دریافت
درجااه کارشناساای ارشااد ،تهااران ،دانشااگاه عالمااه
طباطبایی

شماره 2
نیلی ،مسعود و خااوریناژاد ،ابوالفضال ،1393 ،تحلیال
رشد بلند مدت اقتصاد ایاران و چاالشهاای دهاه،90
کنفرانس اقتصاد ایران ،سال یکم

شاکری ،عباا ،1379 ،بررسی ماهیت تاورم در اقتصااد
ایران ،پایان نامه دکتری دانشگاه شهید بهشتی
شاکری ،عباا ،1387 ،نظریهها و سیاستهاای اقتصااد
کالن ،جلد دوم ،انتشارات پارا نویسا تهران
غفاری آشتیانی ،پیمان و مظفاری ،اماین و آل مجتبای،
زهرا ،1392 ،تغییارات رفتاار مصارف کنناده در پای
تحریم اقتصاادی ،مجلاه مادیریت بازاریاابی ،دوره ،9
شماره 24
طغیانی ،مهدی و همکاران ،1392 ،مقدمه ای بر اقتصاد
تحریم ،تهران ،به سفارش ساازمان پدافناد غیرعامال
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