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مقدمه
در هر نظام اقتصادی ،کاهش نرخ تورم و تثبیت سطح عمووی قیموتهوا کیو ا
اهداف کالن اقتصادی است .تورم ا جمله پدکدههای یضر اقتصادی اسوت کوه ور
ساکر یتغیرهای کالن اقتصادی اثرگذار وده و هزکنههای کادی را ر جایعه تحمیل
ی کند .ا آثار یخرب تورم ی توان ه تو کع یجدد درآید ه نفع صاحبان سوریاکه
و داراک و ه کان اقشار یزد و حقوق گیران ،افزاکش نااطمینوان و و ثبوات در
اقتصاد کوالن

در نتیجوه کوتواهتور دودن افوم یوان تصومی گیوری و کواهش

سریاکهگذاری لندیدت اداره کرد (ینجوذب و یحموودی .)2017 ،همچنوی

وا

ودن نرخ تورم ،افزون ر دکگر پیایدهای نایطلوب رفاه  ،تأثیر هسوزاک در کنود
ددن فرآکند ردد اقتصادی و کواهش رورهوری دارد و ا اکو طرکوم هزکنوههوای
کادی ر اقتصاد تحمیل ی کند (ا رکشم و همیاران.)2015 ،
ا طرف در سالهای اخیر تحرک های اقتصادی ه عنووان کیو ا یرو تورک
یسائل رو در اقتصاد اکوران یطورب وودهاسوت و در سوالهوای پوا ا انقوالب،
تحرک های یتنوع و یتعددی علیه اکران وضع دودهاسوت .نوا وه تعرکوب را ورت
ژکلپی  ،تحرک اقتصادی «دستکاری روا ط اقتصوادی وهینظوور اهوداف سیاسو »
ی ادد (پییس  2009 ،1و کواپر .)2010 ،2وه عبوارت تحورک هوا یجوا اتهوای
اقتصادی هستند که توسط کک کشور (کا گروه ا کشورها) علیه کشووری دکگور
وضع ی دوند تا اهداف سیاس یدنظر کشورهای تحرک کننده را ورآورده سوا ند.
1. Peksen
2. Cooper
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در دهههای اخیر ا تحرک اقتصادی هعنوان سیاست رتر کا جاکگزک ا زار نظوای
(جنگ) ا هزکنه کمتر کاد یو دوود (اکلور .)4 :2007 ،1وههموی علوت اسوت کوه
کشورها رای رسیدن ه یقاصد سیاس خود ا جمله تغییر رژک و کا رفتار سیاس
کشورهای هدف ا تحرک های اقتصادی استفاده ی کنند که ییانیزم رسیدن ه اکو
یر ا طرکم تحمیل هزکنههای اقتصادی ر درروندان کشور یذکور ی ادد توا ا
اک طرکم ر دولت فشار آورده دود ،کرا که انتظار ی رود دولتمردان رای حفو
یوقعیت خود یتماکل ه ترجیحات و خواستههای دورروندان دوده و تغییور روکوه
دهند( .وکلیام و لونبرگ .)1988 ،2ا سوی دکگر اکد توجه دادوت کوه اثرگوذاری
تحرک ها ر اقتصاد کشور هدف ،تا ع ا دراکط اقتصادی آن کشور یو ادود .در
واقع تواناک اقتصاد کشور هدف در جذب و کا ا کا

سرکع پوا ا تحورک هوای

اقتصادی ه عوایل یتعدد اقتصوادی و ییراقتصوادی سوتگ دارد کوه ا آن جملوه
ی توان ه نوع تحرک هوای اعموال  ،سواختار اقتصوادی کشوور هودف ،گوونگ
یدکرکت اقتصادی ،تواناک

القوه نرادهای اقتصادی و دراکط اقتصادی که در یوان

اعمال تحرک ها وجود دارد ،اداره کرد .اک ایر یوجب ی دود که نتوان اثر خالص
کک تحرک اقتصادی را ه دیل رودن ار کا

کرد و در ررس آثار تحرک هوای

اقتصادی همواره اکد ه دراکط و ساختار اقتصادی کشور هودف در یوان اعموال
تحرک ها نیز توجه دادت ،کرا که در دراکط یختلب ،ددت اثرگوذاری تحورک هوا
یتفاوت خواهد ود .رای یثال در دراکط که کشوور د وار کسوری یوال یوزی
ی ادد ،اعمال تحرک هوای تجواری و یوال در یقاکسوه وا وضوعیت عوادی آثوار
یخربتری ر اقتصاد کشور رجای خواهند گذادت.
ا توجه ه اهمیت سطح قیمتها و وجود رژک تحرکم سخت علیوه اکوران،
سؤا ت اساس ا جمله اکنیه «تحرک ها ر سطح قیمتهوا در اکوران وه توأثیری
دادتهاند؟» کا «ددت اثرگذاری تحرک ها ور سوطح قیموتهوا در دوراکط یختلوب
اقتصادی گونه ودهاست؟» کا «یقاومسا ی اقتصاد اکران تا ه اندا ه یو توانود ا
1. Eyler
2. William and Lowenberg
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ددت اثرگذاری تحرک ها یاهد؟» جوز یسوائل اصول و پویشروی یسووو ن و
سیاستگذاران اقتصادی کشور ی ادد .لذا در تحقیم حاضور سوع یو دوود توا
اثرات تحرک ها ر داخص سطح قیمتها یورد ررس قرار گیرد و عوایل یؤثر ر
ددت اثرگذاری تحرک هوا دناسواک گوردد .ورای اکو ینظوور
یرحلهی اول داخص یخاطرات تحرک

1

م اسوت توا در

ا استفاده ا نظرات خبرگان و ررهگیوری

ا روش  2AHPفا ی که قا لیت ا ک در اندا هگیری یتغیرهای یبر و پنران دارد،
رای سالهای پا ا انقالب استخراج گردد .اکو دواخص یعیوار یناسوب
یطالعه روند یخاطرات تحرک ها و همچنی

ورای

رآورد هزکنه تحرک ها ه تفییک نووع

تحرک های اعمال علیه اکران خواهد ود .سپا رای رآورد اثورات تحورک هوای
اقتصادی ا رهیافت پارایتر یتغیر در طول یان )TVP( 3استفاده ی دود .روکیورد
 TVPحالت خاص ا یدلهای تغییر رژک تدرکج حالت-فضا ه دمار یو آکود
که در آن پارایترها هعنوان یتغیرهای حالت وهطوور پیوسوته در طو

یوان تغییور

ی کنند .ا اک روش ی تووان رونود ضوراکب را در طوول یوان و در یواجروه وا
تغییرات ساختاری یشاهده کرد و تغییرات آنها را یورد تجزکه و تحلیول قورار داد.
در یرحله آخر نیز ددت اثرگذاری تحرک ها در دراکط یختلب اقتصادی ر اساس
اد یات اقتصاد تابآوری یورد ررس قرار ی گیرد.
 .1مبانی نظری
در اک

خش ه یرور اد یات یوضوع و ارائه یطالعوات پیشوی یوجوود در حوو ه

تحرک ها پرداخته ی دود .در قسمت اول یبان نظری هزکنه و روشهای دور دن
انواع تحرک ها ا نظر ینشأ و یاهیت هصورت جداگانه یورد ررس قرار ی گیرد.
در قسمت دوم سا وکار اثرگذاری تحرک ها در اقتصاد ارائه یو دوود .در قسومت
سوم ،یفروم تابآوری اقتصادی و داخصهای تابآوری اقتصادی گروه سنتیننتال
یرور ی دود .درآخر نیز جدول یطالعات پیشی دایل یرمترک یطالعات داخل و
1. Sanctions Risk Index
2. Analytic Hierarchy Process
3. Time Varying Parameter
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خارج صورت گرفته در حو ه تحرک ها ارائه ی دود.
 .1-1ادبیات موضوع

ا توجه ه هدف یقاله ،در اک

خش ه یعرف انواع تحرک های اقتصادی ،ییوانیزم

اثرگذاری تحرک ها ر سطح قیموتهوا و اد یوات یورتبط وا توابآوری اقتصوادی
پرداخته ی دود.
 .1-1-1انواع تحریمها

تحوورک هووای اقتصووادی اعمووال رخو ا یحوودودکتهووا و یجووا ات در روا ووط و
همیاریهای اقتصادی ه ینظوور توأیی اهوداف سیاسو اسوت .در واقوع تحورک
اقتصادی کی ا ا زارهای کریجموعه سیاست خارج است که ا اسوتفاده ا آن،
کشور کا کشورهاک

ه هنگام رو اخوتالف ،یقاصود سیاسو خوود را نسوبت وه

کشور هدف دنبال ی نماکند .هدف ا تحرک های اقتصادی،

ثبوات کوردن رژکو

سیاس کشور هدف و کا تغییر رفتار سیاس کا اقتصوادی کشوور هودف یو ادود
(کارت راکت و لوپز .)12 :2002 ،1تحرک هوای اقتصوادی راکو تورک تحورک هوای
ی الملل است که در کنار تحرک سیاس و دکپلماتیک و تحورک هوای فرهنگو و
ارتباط

هکار گرفته یو دوود .یو تووان تحورک هوا را وا روکیردهوای گونواگون

دسته ندی کرد .در ادایه دو دسته ندی یختلب ا انواع تحرک ها اداره ی دود:
تحرک های اقتصادی را هروشهای یختلف ی تووان طبقوه نودی کورد :کوک
روش طبقه نودی ور اسواس تعوداد کشوورهای درگیور در تحورک و روش دکگور
طبقه ندی تحرک اقتصادی ر اساس یاهیت تحرک ی ادد .یاهیت تحرک ها ناد
ا اهداف تحرک ها ی ادد .هعبارت کشورهای تحرک کننده وا اعموال تحورک هوا
دنیال اکجاد یحدودکت و یمنوعیت در خشهای یختلب ی ادند ،لذا هر تحرک
اعث تحمیل هزکنه در خش ا اقتصاد کشور هدف ی گردد که ه یاهیت تحرک
ر ی گردد.

1. Cortrigh and Lopez
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 .2-1-1انواع تحریمها از نظر منشأ

در ادایه انواع تحرک ها ا نظر ینشأ و توضیحات یختصر یر وط وه هرکودام ارائوه
ددهاست:
 تحریمهای آمریکا :تحرک های آیرکیوا علیوه اکوران وه دو صوورت دسوتوراجراک و قانون اعمال ددهاست .دستور اجراک فریان اسوت کوه رئویا جمروور
آیرکیا صادر ی کند و دوم تحرک هاک که توسط کنگره تصوکب و ه قانون تبدکل
ی دوند .ا وکژگ های ساختار تحرک هوای آیرکیوا گسوتردگ  ،تنووع ،یرحلوهای
ودن (ا ا تدا یحدودکت حداکثری اعمال نم کند و ه یورور یوان تحورک هوا را
سختتر ی کند) ،که ه که و دره تنیده ودن (هر تحرک توسط ند قوانون و
ا جنبههای یختلب ر کک یوضوع اعمال ی دود) و پیچیدگ

کاد آن است.

 تحریمهای اتحادیهی اروپا :تصمیمات اتحادکوهی اروپوا نوا ر وه اینیوت ودکپلماس دفاع اک اتحادکه ذکل فرآکندی وه نوام «سیاسوت یشوترخ خوارج و
اینیت  »1CFSPاتخاذ ی گردند .اک تصومیمات اکود وا اجمواع اعضوای دوورای
اروپاک

ه تصوکب رسند .توجه وه تحورک هوای اتحادکوه اروپوا و سوا یان یلول

نشاندهندهی پیروی و دنبالوهروی اتحادکوه اروپوا ا تحورک هوای دوورای اینیوت
سا یان یلل ی ادد.
 تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل :سوا یان یلول یتحود ووکژه دوورایاینیت در دههی  90یویالدی وا دودت خشویدن ور اسوتفاده ا حر وهی تحورک
اقتصادی سع در پیگیری ینافع و اهداف سیاس خود دادته اسوت .در حالییوه ا
یان تأسیا سا یان یلل تا سال  1990تنرا دو تحرک توسط اکو سوا یان وضوع
دده ود ،در دهه  90حدود  25تحرک توسط سا یان یلل وضوع گردکود .کوارکرد
اصل قطعنایههای دورای اینیت ،فراه کردن ستری رای پذکرش عموی نسبت
ه تحرک های گستردهاست .هعبارت اکثر قطعنایههای دورای اینیوت وا پوذکرش
عموی در سطح جران یوجب عملیات و اجراک ددن تحرک ها ور علیوه کشوور
هدف ی دوند (عمادی.)1391 ،
1. Common Foreign and Security Policy

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی11 ...
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 .3-1-1انواع تحریمهای اقتصادی از نظر ماهیت تحریمها

همووانطووور کووه پوویشتوور نیووز ادوواره گردکوود ،تحوورک هووا را یو توووان وور اسوواس
یحدودکتهاک که در هر خش ا اقتصاد اکجاد ی کنند ،طبقه ندی کورد .در ادایوه
انواع تحرک ها ا نظر یاهیت ارائه ی گردد:
الف) تحریم مالی و بانکی:

هدف ا اعمال تحرک های یال  -انی اکجاد یانع و افوزاکش هزکنوههوا در خوش
پول و انی ی ادد .هعبارت اک تحرک ها ا یحودود سواخت جرکوان ورود و
خروج پول ،ار و طال ،تراکنشهای ی

انی  ،قطع دسترس

ه سایانههای انتقوال

پیام ی نرادهای یال  ،درصودد افوزاکش هزکنوههوای کشوور و در نتیجوه یحودود
ساخت فرصتهای یال

رای درستکا

ه ردد وتوسعه اقتصادی ی ادند.

ب) تحریم نفتی:

روند فروش نفت که دایل عرضه نفت ،حمل نفت و درکافت پوول فوروش نفوت
ی ادد ،هنحوی است که ی توان گفوت تحورک هوای نفتو

وا دکگور تحورک هوا

دره تنیده دده و تحرک های ند که و یتنوع را اکجواد کوردهاسوت .ور اسواس
تحرک های انی و یمنوعیت یعایالت یال و تجارت طال ا اکران ،درکافوت پوول
حاصل ا فروش نفت خام ا سا وکارهای رسم یمی نیسوت و درآیود آن نوزد
درکتها و کشورهای خرکدار نفت لوکه ی دود .ا سوی دکگر تحورک حمول و
نقل (ا جمله کشتیران ) و تحرک های یمه ا یووارد سویار یرمو اسوت کوه وه
صورت یستقی ه فروش نفت یرتبط است و دون رفع دودن آنهوا وه صوورت
عمل و یفید ،یشیل فروش نفت ند را ر خواهد دد.
ج) تحریمهای تجاری:

تحرک های تجاری ه انواع یحدودکتها در یسیر صادرات کا ا کشور هدف وه
کشورهای دکگر و ا طرف اکجاد یحدودکت و یمنوعیت ور سور واردات کوا ا
کشورهای دکگر ه کشور هدف گفتوه یو دوود (عزکزنوژاد و سویدنوران .)1389 ،
تحرک های تجاری دایل سیاری ا اقالم و کا های صادرات و واردات ی گوردد
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که ی توانند اثرات قا ل توجر

ر اقتصاد اکران دادته ادند .ا طرف

اکود توجوه

دادت که تحرک های حمل و نقل و یمه نیز در جرت اکجاد یانع رای رره رداری
ا

رفیت کایول تجوارت کشوور هودف وا کشوورهای دکگور یو ادود ،لوذا در

تحرک های یر وط ه حمل و نقل و یمه حمل و نقل نیز جز تحرک های تجواری
در نظر گرفته ی دود.
د) تحریم دانش و تکنولوژی:

ینع صدور کلیه کا ها ،ارائه خدیات فن و علم  ،حماکت یادی و سریاکهگوذاری
در حو ههای یرتبط ا صنعت هستهای ،تسلیحات  ،یصارف دوگانه ( کعن یواردی
که اگر ه در حو ههای نام رده دده نیز یمیو اسوت قا ول اسوتفاده ادوند ،ایوا
استفاده ا آنها در اک حو هها ینحصر نبوده و در صناکع دکگر نیز یتوداول اسوت.
اک

ارچ

وب ،صادرات طیب سیار وسیع ا کا ها و خدیات کوه در صوناکع پاکوهای نیوز
کووار رد دارنوود ا جملووه گسووترهی سوویار وسوویع ا یووواد دوویمیاک  ،تجریووزات
الیترونیی  ،حسگرها ،تجریزات لیزری ،تجریزات یر وط ه ناو ری و جروتکوا
و  ...یمنوع ددهاست (هشیار.)1395 ،
ه) تحریم تعامل و داد و ستد و توقیف اموال و دارایی افراد و سازمانها:

اصل ترک فررست ا یشمولی تحرک های تعایل و داد و ستد و توقیوب ایووال و
داراک افراد و سا یانها علیه افراد و گروههای یختلوب اسوت کوه وا رانوههواک
همچون ترورکس  ،قا اق یواد یخدر و رنایههای خاص یختلب تحرکم آیرکیوا
هدف قرار گرفتهاند .اک

رانهها در قالوب ویش ا  50ر سوب یختلوب تعرکوب

ددهاند .هرکک ا هوکتهای یوجود در فررست  ،SDNذکل کک کا نود یوورد ا
ر سبهای طبقه ندی گشتهانود (کواتزی  .)2015 ،افوراد و دورکتهوای اکرانو
تحرک دده ،عمدتاً ذکل حدود  10عدد ا اک

ر سبها ا یوضوعات حماکت ا

ترورکس  ،اداعه تسلیحات کشتار جمعو و نیوز دومول در تحورک هوای یختلوب
تصوکب دده علیه اکران قرار ی گیرد.

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی13 ...
 .4-1-1مکانیسم اثرگذاری تحریمهای اقتصادی

اصو ییانیس تأثیرگوذاری سیاسوت تحورک علیوه هور کشوور ا طرکوم تحمیول
هزکنههای اقتصادی ر درروندان کشور یذکور عمل ی کنود توا ا اکو طرکوم ور
دولت فشار آورده دود ،کرا که انتظار ی رود دولتمردان رای حف یوقعیت خود
یتماکل ه ترجیحات و خواستههای درروندان دده و تغییر روکه دهنود( .وکلیوام و
لونبرگ.)1988 ،1
در نمودار ( )1یسیرها و کانالهای اثرگذاری تحورک هوای اقتصوادی یعرفو
ددهاند که در ادایه درب هرکدام ا یسیرها ارائه ی گردد:
یسیر -1نخستی پیاید تحرک های اقتصادی یعمو ً اثر روانو آنهوا اسوت و
اک پیاید ودتر ا دکگر اثرات تحرک ها خود را نشان ی دهود .وا اعموال تحورک
عدم اطمینان ه آکنده افزاکش ی کا د و انتظار سودده واحدهای اقتصوادی د وار
تردکد خواهد دد .سریاکهگذاران و فعوا ن اقتصوادی در نوی دوراکط سیاسوت
انقباض در تولید در پیش گرفته و یشتر یتماکل ه سریاکهگذاری در داراک های ا
جمله طال و ار ی گردند( .در نر .)1999 ،2در نتیجه ا کاهش سوریاکهگوذاری در
تولید ،تقاضای یؤثر کاهش کافته و یوجب کاهش سوطح تولیود و ادوتغال خواهود
دد.
یسیر -2کی دکگر ا آثوار اکجواد دوراکط عودم اطمینوان ور رفتوار یصورف
کنندگان خواهد ود .یصرفکنندگان وا احتموال و پویش ینو

ودتر دودن آکنوده

اقتصادی ،ییل ه یصرف در یان حال را افزاکش یو دهنود و در صوورت فقودان
کا های داخل ( هدلیل کاهش یخارج سریاکهگذاری در داخل) تماکول وه واردات
افزاکش ی کا د .در اک حالوت وا افوزاکش واردات ،تولیود و ادوتغال کول کواهش
ی کا د .البته

م ه توضیح است ا افزاکش واردات ،تقاضا رای ار افزاکش کافتوه

و نرخ د ر ر اساس رژک ار ی کشور کا افزاکش ی کا د و کا ا کاهش داراک های
خارج

انک یرکزی سبب عدم تعادل اقتصاد کالن ی گوردد .در حالوت افوزاکش
1. William and Lowenberg
2. Derzner
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نرخ ار  ،قیمت کا های سریاکهای واردات نیز افزاکش کافتوه و هماننود یسویر  5ا
کانال افزاکش هزکنههای تولید سبب کاهش تولید و ادتغال ی گردد.
یسیر -3کی ا آثار قا ل لما تحرک های اقتصادی ر خوش پوول و ار ی
ی ادد .تحرک های اقتصادی اعث اکجاد دیاف ی

خش واقع و اسم اقتصاد

ی دوند .رای یثال یان که یباد ت ار ی در یوعد قرارداد خود یبادلوه نشووند،
اکد ا طرکم سا وکارهای ییرسوئیفت کا ار های دکگر یبادلوه دووند کوه احتموال
رو فساد و تأخیر در انجام یباد ت و گران ددن وجود دارد و کوا درحوالت کوه
انکها قادر ه صدور اسوناداعتباری کوا ضومانت نایوههوای وانی نبادوند ،تموام
فعالیتهاک که ا خارج ا کشور انجام ی دود ا هزکنه یشتری انجام خواهد دد.
لذا افزاکش هزکنهها سبب کاهش انگیزه سریاکهگذاری ی گردد و ا کاهش تقاضای
یؤثر سطح تولید و ادتغال را کاهش ی دهد ( استان فر.)1395 ،
یسیر -4پیاید دکگر تحرک اقتصادی ،اثرات یال است کوه آن را یو تووان در
نوسانات نقدکنگ  ،نقدکنگ ار ی و ییزان وامده

انکها کا سوپردهگوذاران دکود.

سته ه حج تحرک ها و دراکط کوه تحورک در آن انجوام یو گیورد و همچنوی
اییانات و یحدودکت ا کگران ،سیاست انقباض یاننود کواهش رفیوت وامدهو
انکها کا افزاکش هزکنه تولیدکننودگان در اثور فرآکنودهای دور دن تحورک هوا وه
کاهش فعالیت در خش واقع اقتصاد ینجر ی دود .در اکنجاسوت کوه پیایودهای
تحرک در خش واقع اقتصادی قا ل یشواهده یو دوود ،راکوه ردود اقتصوادی
کاهش کافته و دنبال آن یتغیرهاک همچون ادتغال ،سودآوری و داهد رو رکود
اقتصادی خواهی ود.
یسیر -5ا ینظر عرضه ،ا آنجا که اقتصواد اکوران یتوأثر ا یبواد ت نفتو و
صادرات یواد خام و اولیه است ،اعمال تحرک در یبواد ت یورتبط وا اکو اقوالم
یوجب گرانتر ددن آنرا در عرصه ی الملل ا کک سو و افزاکش هزکنه تولیود ا
سوی دکگر ی دود و ه کاهش تولیدات و ادتغال یرتبط ا یورد صناکع وا سته وه
یواد یذکور ی انجاید؛ کرا ه هزکنه صادرات نفت و یواد خام افزاکش ی کا ود و
ه فرآوردهها و یشتمهای آنها گرانتر وارد کشور ی دود .ا طرفو

وا کواهش

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی15 ...

درآیدهای نفت  ،دولت قادر ه یدکرکت نرخ ار نخواهد ود کوه وا افوزاکش نورخ
د ر ،قیمت کا های سریاکهای واردات کوه در تولیودات داخلو ا آنهوا اسوتفاده
ی دود ،افزاکش کافته و سبب افزاکش هزکنههای تولید ی دوند.
نمودار  .1اثر تحریمهای اقتصادی بر تعادل اقتصاد کالن

 .5-1-1مفهوم تابآوری اقتصادی

«تابآوری» تعبیری است که در طیب وسیع ا ردتههوا در حوو ههوای یختلوب
اقتصادی ،سیاس و اجتماع و کست یحیطو در سوالهوای اخیور یوار گرفتوه
ددهاست .یوضوع تابآوری اقتصادی یوضوع جدکدی در اقتصاد جران است که
ط دو دهه اخیر یورد توجه سیاری ا اندکشومندان و سیاسوتگوذاران اقتصوادی
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قرار گرفته و یطالب یتعددی در یورد آن نگادته ددهاست که ا آن ییان یو تووان
ووه ر  ،)2009 ،2004( 1ر و کووروسیوو  ،)2013( 2گوورکنر و نووب )2013( 3و
هاپیینز )2010( 4اداره کرد .در سالهوای اخیور تعوارکب وهنسوبت دقیومتوری ا
تابآوری در اقتصاد نیز ارائوه دودهاسوت .ا نظور آدام ر ( ،)2009توابآوری در
اقتصاد ی تواند ه دو صورت اکستا و پوکا تعرکب دود .تابآوری اقتصادی اکسوتا،
توان کک سیست اقتصادی ه ادایه فعالیت در کک حد قا ل قبول پا ا رو تیانه
(در یطالعه حاضر تحورک ) اسوت .اکو یفرووم در ارتبواط وا عمودهتورک یسووله
اقتصادی که گونگ تخصیص رینه ینا ع ههنگوام یواجروه وا یعضول کمیوا
است ،قرار ی گیرد .پا ا وقوع تیانه ،یعضل کمیا
ا حالت عادی نمود پیدا ی کند .لذا

ینا ع تشدکد دوده و یشوتر

م است ،ینا ع اق یانده در راستای ربوود

دراکط اقتصوادی ،در نراکوت کوارآک یوورد اسوتفاده قرارگیرنود .در اکو یفرووم،
اقتصادی تابآور است که تواند ا ینا ع اق یانده پا ا وقوع حران هصوورت
کارآتری رره رداری کند ( .رکگاگلیو.)2006 ،5
کک تعرکب عموی تر که یالحظات پوکا را در ر گرفته و ی تواند توابآوری
اقتصادی پوکا ناییده دود ،سرعت است که کک سیست ا کک دوخ دودکد ربوود
پیدا ی کند تا حالت یطلو ش را هدست آورد .ه عبارت قودرت کوک سیسوت وه
ا گشت ه دراکط تعادل اولیه پا ا یواجهددن وا کوک تیانوه یوقوت را دوایل
ی دود .وقوع کک تیانه یوجب یو دوود توا وه رفیوتهوای یوجوود اقتصوادی
خسارت وارد دود .ایا خسارت وارده ه جرکان تولید کا ها و خدیات و ا دست
دادن ادتغال و درآید ی تواند ،عمدهتر ا خسوارت اولیوه ادود (ر  .)2013 ،اکو
نوع ا خسارت درست ا یقطع رو تیانه آیا ی دود و توا یوان کوه اقتصواد
کایالً ربود نیافتهاست و کا ه سطح تعادل جدکدی نرسیدهاسوت ،توداوم یو کا ود.
1. Rose
2. Rose and Krausmann
3. Greenham and nef
4. Hopkins
5. Briguglio

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی17 ...

اقتصادی ا تاب آوری پوکوا رخووردار اسوت کوه توانود وا رورهگیوری ا ینوا ع
اق یانده پا ا وقوع حران ،رفیتهای تولیودی ا دسوت رفتوه را وهسورعت
تریی و ا سا ی کند .هر ه ا گشت ه دراکط تعادل سرکعتر و هر ه نوسوانات
کمتر ادد ،سیسوت

ا توابآوری پوکوای یشوتری رخووردار اسوت (نوفرسوت ،

.)1395
 .6-1-1شاخصهای تابآوری

داخصهای تابآوری را ا جنبههای یختلف ی توان تقسی ندی نموود و ودلیل
اکنیه ا عاد تاب آوری سیار یتنوع هستند لذا نم توان تنرا ا کک یتغیر تمای اکو
جنبهها را اندا هگیری کرد .هطور کل ی توان دواخصهوای توابآوری را وه دو
دسته تقسی کرد:
 -1داخص هواک کوه وه یتغیرهوای کوالن اقتصواد توجوه دارنود ،ا جملوه
خشهاک ا داخص رکگاگلیو ،گروه سنتیننتال .اک گروه ا داخصها ه کموک
آیارهای کالن ،عمدتاً ر تابآوری در حو ه اقتصادی یتمرکز ددهاند.
 -2داخصهاک که یتغیرهای ییر اقتصوادی ،ا جملوه سیاسو  ،اجتمواع و
کست یحیط را دایل ی دوند .البته دلیل لحاظ کردن رخ جنبوههوای کیفو ،
روش یحاسبات

سیار پیچیدهای دارند.

 .7-1-1شاخصهای تابآوری اقتصادی گروه سنتیننتال

دلیل اکنیه در یطالعه حاضر رای ررس تابآوری اقتصوادی ا دواخص گوروه
سنتیننتال استفاده ی دود؛ در اک قسمت ه یعرف اک داخص پرداخته یو دوود.
جک وری و همیاران در سال  2013هینظور ررس تواناک کشورهای در حوال
توسعه و ا ارهای نو رور ( )EMDSرای یقا له ا دوخها ،در یقاله ای وا عنووان
«داخص تابآوری صدساله :اندا هگیری تابآوری کشورها در یقا ول دووخهوا»
یقدار تاب آوری اک کشورها را ررسو کردنود .نوام دواخص ،رگرفتوه ا گوروه
پژوهش  Centinentalاست .رای ساخت داخص تابآوری  52یتغیر در  10کور
داخص گروه ندی ددهاند .کک یعیار رای تابآوری کل هر کشوور ا اکو

کور
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داخصها هدست ی آکد .یرمترک اک

کر داخصها که در یطالعوه حاضور نیوز

دان پرداخته ی دود ،عباتند ا :
 -1سالمت سیاست مالی :اک یعیار نشان یو دهود کوه سیاسوتگوذاران اکود
اقدایات یال را پذکرند .یتغیرهای اک داخص نسبت وده عمووی

وه  GDPو

نرخ تغییرات اک یتغیر (یعیار کل کسری ودجه) هستند .نسبت وده

وا تر کوا

کسری ودجه ا تر ،فضای یال را یحدود کرده و تواناک سیاستگذاران را ورای
یقا له ا دوخهای اقتصادی کاهش ی دهد.
 -2سالمت سیاست پولی :هر ه اعتبار انک یرکزی ا تر ادد ( رای یثال وا
یوفقیت در کنترل تورم) ،در حماکوت ا فعالیوت اقتصوادی ،راحوتتور یو توانود
سیاست پول اعمال کند .اک

کر داخص ،دایل تفاوت ی نرخ توورم داخلو و

تورم کشورهای یعروف ( )G7است کوه یشوخصکننوده وود کوا نبوود وار وب
هدفگذاری تورم است .یعیار دکگر ،ییرقا ول پویش ینو

وودن توورم اسوت کوه

هوسیله انحراف یعیار استاندارد تورم اندا هگیری ی دود.
 -3وابستگی به صادرات :هر ه وا ستگ

ه صادرات یشتر ادود ،توابآوری

اقتصادی نسبت ه رخ دوخهای یعی کمتر خواهد وود .یتغیور اکو دواخص،
نسبت صادرات ه  GDPاست.
 -4بدهی بخش خصوصی :کر خش وده

خوش خصوصو دوایل وده

خارج و ده داخل است .ده داخل  ،اعتبارات سیست انیداری داخل

وه

خش خصوص است که ردد یش ا حد آن ی تواند ه و ثبوات داراکو ینجور
دود .در یورد خش خارج  ،هر ه افزاکش اعتبار خارج

وه خوش خصوصو

(تأیی یال ) سرکعتر ادد ،احتما ً تابآوری اقتصاد نسبت ه توقوب ناگروان در
جرکانات سریاکه کمتر خواهد ود .یتغیرهای اک داخص ،نسبت سرام و تغییورات
سه ساله اعتبارات خش خصوص

ر اسواس سوپرده انوکهوا وه  GDPو نسوبت

یطالبات انکهای خارج ا ساکنان کشور ه  GDPاست.
 .2-1مطالعات پیشین

اثر تحرک ها ر اقتصاد اکران در یطالعات یختلب داخل و خوارج یوورد ررسو

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی19 ...

قرار گرفتهاست که هرکدام ا روشهای یختلب و همچنی دکدگاه یختلوب خوود
ر تحلیل آثار تحرک ها ر اقتصاد اکران دادتهاند .در اکو قسومت یرو تورک

سع

یطالعات داخل و خارج در اک حو ه ارائه ی دود:
جدول  .1مطالعات پیشین تحقیق
نویسندگان
1

تربت ()2005
کردسمن و
2

بارک ()2007
حکیم و
رشیدیان

3

()2009
تامپسون

4

()2010
گروه بحران
جهانی

5

()2013
یاوری و
محسنی
()1388
عزیزنژاد و
سیدنورانی
()1388
ولیزاده
()1389
ضیائی بیدگلی
و همکاران
()1392

شرح
در این مطالعه هزینه های مستقیم ناشی از تحریم های آمریکا علیه ایران در  3بخش استقراض خارجی ،تأمین مالی
پروژه های نفتی و هزینهی تحریم های مالی برآورد شدهاست .این هزینه ها برای ایران در سال  2000برابر  % 1/2تا
 % 3/6تولیدناخالص داخلی ایران و بهازای هر ایرانی برابر  23/4تا  40/5دالر در سال  2000برآورد شدهاست.
در یک بررسی آماری اثر تحریمهای آمریکا بر هزینه های واردات کاالهای نظامی ایران را برآورد کردهاند .این بررسی
نشان می دهد واردات نظامی ایران در سالهای  2003تا  2005افزایش داشتهاست ،اما در بلندمدت از سال  1993تا
 2005کاهش داشتهاست.
اثر تحریمها بر روی دارایی ها و روابط بازار سهام تهران با بازارهای منطقه را برآورده کردهاند .الگو به روش گارچ
( )GARCHبرآورد شدهاست و یافتهها نشان میدهد ،تحریم ها اثر منفی بر بازده سهام بورس تهران داشتهاند و
ریسک سرمای ه در بازارهای بورس منطقه را افزایش دادهاند.
اثرگذاری دور چهارم تحریم های آمریکا علیه ایران را در سال  2010بررسی کردهاست .بر اساس نتایج تحریمها بر
اقتصاد ایران فشار آوردهاست .اما در حدی نبودهاست که بتواند جلوی برنامه هستهای ایران را بگیرد .این روند تا زمانی
که روسیه ،چین و آلمان روابط بازرگانی خود با ایران را حفظ کنند ،ادامه خواهد داشت.
در یک جستجو گسترده در وب سایتهای خیری و تحلیلی تالش کرده است اثر تحریمها بر ایران را ارزیابی کند .در
این بررسی اثر تحریمها بر بخش انرژی ایران ،اثرهای اقتصادی تحریمها و اثرهای سیاسی تحریمها توضیح داده
شدهاند.
اثر تحریم های تجاری و مالی آمریکا علیه ایران در سال  2000را بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران و همچنین بر
واردات کاالهای سرمایهای و تسهیالت ارزی ارزیابی کردهاند .بر اساس نتایج تحریم ها صادرات غیرنفتی و واردات
کاالهای سرمایهای را کاهش داده است ،اما بر صادرات نفتی اثرنداشته است .همچنین به این نتیجه رسیدهاند که
تحریم های مالی اثر بیشتری به اقتصاد گذاشتهاست و نرخهای سود انتظاری وامدهندگان را باالتر بردهاست.
اثرتحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران را تا سال  2008با تأکید بر تجارت خارجی ایران بررسی کردهاند .بر اساس نتایج
بخش انرژی ایران تا سال  2008اثری از تحریم نپذیرفته است ،اما از سال  2007قیمت کاالهای سرمایهای وارداتی
ایران از اروپا  7تا  10درصد افزایش یافتهاست .همچنین تا سال  2008بانک های ایران نتوانستهاند ،با روشهای
گوناگون و مدیریت خوب تحریم ها را از خود رد کنند و اثرچندانی از آن ندیدهاند.
رهیافتها و نظریه های کارایی تحریم در اقتصاد سیاسی بین المللی را بررسی و ارائه کردهاست .با توجه به فضای
موجود داخلی و جهانی درباره ی تحریم ایران ،این پژوهش تالش کرده است برخی از این رهیافتها و دیدگاههای
نوین را درباره کارایی تحریم ها بویژه تحریم اقتصادی از نگاه اقتصاد سیاسی -بینالملل بررسی و تبیین کند.
اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران را با به کارگیری الگو جاذبه بررسی کردهاند .نتایج برآورد بیانکننده این است
که تحریم اثر منفی ،اما کوچک بر تجارت ایران و شریکان تجاری آن دارد ،بهگونه ای که اثر منفی تحریمهای
اقتصادی بر تجارت ایران با شریکان تجاری قابل چشمپوشی است.

1. Torbat.
2. Cordesman and Burke.
3. Hakim and Rashidian.
4. Thompson.
5. International Crisis Group.
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مرزبان و
استادزاد
()1394

عزتی و
سلمانی
()1393
فدائی و
درخشان
()1393
عزتی و
سلمانی
()1394

در سه سناریو اثرات تحریم های نفتی و تحریم کاالهای مصرفی و واسطهای را به طور جداگانه بر تولید و رفاه
اجتماعی آزمون کرده ند .روش مطالعه ایشان الگوریتم ژنتیک و تابع ارزش تصادفی همیلتون،بلمن و ژاکوبین میباشد.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهند کرد و در سناریوی دوم که
تحریمهای نفتی اعمال می شود ،اثر تحریم بر رفاه اجتماعی بیشتر خواهد بود .در سناریوی سوم که ترکیبی از
تحریم های فروش نفت و کاالهای مصرفی و واسطه ای است ،شدت اثرگذاری تحریمها معادل کاهش معادل 30
درصد تولیدناخالص داخلی بودهاست.
با بهرهگیری از روش  2SLSبه بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها بر رشد اقتصادی طی دوره  1356تا 1391
پرداختهاند .یافتههای ایشان حاکی از آن است که تحریمها به صورت مستقیم اثرچندانی بر رشد اقتصادی نداشتهاند.
این آثار به صورت غیرمستقیم و از طریق محدود کردن واردات کل ،واردات کاالهای سرمایه ای و اولیه و صادرات
منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور شدهاست.
با تعریف متغیر موهومی برای تحریم ها سعی در براورد اثرات تحریم بر رشد اقتصادی ایران داشتهاند .ایشان از داده
سالهای  1357 -1392و مدل خودتوضیح برداری با وقفههای گسترده ( )ARDLاستفاده کردهاند .بر اساس نتایج
تحقیق ،اعمال تحریمهای ضعیف ،تأثیر معنیداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریمهای متوسط و قوی در
کوتاهمدت با ضرایب  0/0098و  0/43تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتهاند.
با استفاده از متغیرهای مجازی اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی را طی دوره  1345 -1391و با روش
 ARDLمورد بررسی قرار داده اند .در این مطالعه برای هریک از تحریم ها یک متغیرمجازی تعریف شده که در
سال های وجود تحریم برابر با یک و در سال های غیرتحریم صفر می باشد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که
تحریم های اقتصادی ،تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند و ریشه و علت مشکالت فعلی اقتصاد ایران ،مشکالت
داخلی و سوء تدبیرهای اقتصادی است.

هرکک ا یطالعات فوق ر اسواس روش یوورد اسوتفاده ،دوره یطالعوات و تفسویر
نوکسندگان ا آثار تحرک  ،دارای نتاک یتفاوت

ودهاست .هطورکیوه در رخو ا

یقا ت (ا جمله تر ت ( ،)2005کواوری و یحسون ( ،)1388ضویائ و همیواران
( )1392و عزت و سلمان ( ))1394نتاک ا عدم تأثیر و کا تأثیرات ک تحورک هوا
ر اقتصاد اکران حیاکت دارد .در نقطوه یقا ول ایوا رخو ا یطالعوات (تایپسوون
( ،)2010عزکزنژاد و سیدنوران ( ))1388اثرات یعن دار تحورک هوا ور اقتصواد را
تأکید ی کنند .هرکک ا یطالعات فوق ا روشهای یختلف ا جمله یودل جاذ وه،
یا اد رفاه یصرفکننده و کا روشهای اقتصادسنج

ورای ورآورد اثورات تحورک

استفاده کردهاند.
در اکثر یطالعات رای لحاظ کوردن آثوار تحورک عمودتاً ا یتغیرهوای دایو
استفاده ددهاست .هطورکیه رای سالهاک کوه تحورک وجوود دارد عودد کوک و
رای سالهای ییرتحرکم عدد صفر در نظر گرفتهددهاست .اکو درحالیسوت کوه
یطمونا تحرک ها ر اساس نوع خود اثرات یختلفو

ور اقتصواد خواهنود دادوت و

یحدود کردن آنها ه دادت اثرات کیسان ،ی تواند گمراهکننده ادود .وهعبوارت
اگر تحرک ها را ر اساس ینشأ خود طبقه ندی کنوی  ،حتموا تحورک هوای آیرکیوا،
اتحادکه اروپا و سا یان یلل اثرات یختلف خواهند دادوت .ا طرفو

وون سوال

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی21 ...

دروع اکثر تحرک ها ا ه را ر است ،لذا یتغیر دای

یوار رفتوه ورای هرکودام ا

اک تحرک ها اه را ر است .در نتیجه نم توان ا استفاده ا یتغیرهوای دایو اثور
تحرک های یختلب را دست آورد.
ر تحلیل خط کا ه جمعو و

همچنی در اکثر یطالعات ا روشهای یبتن

رآورد روا ط لندیدت و ضراکب ثا ت پرداخته دودهاسوت .اکو درحالیسوت کوه
دراکط اقتصوادی یتناسوب وا یقتضویات یوان هموواره در حوال تغییور اسوت و
روشهای رگرسیون خط

ا ضراکب ثا وت ،توانواک

م را ورای اعموال نوی

تغییرات ندارند .ا اک رو هدلیل وجود ضعبهای اساس در روش های یعموول
ثا ووت ووودن پارایترهووا در طو

اقتصادسوونج ا جملووه فوور

یووان ،اسووتفاده ا

روشهای یناسب و دقیم ضروری هنظر ی رسد؛ کرا اگر پارایترهای رآوردی وا
استفاده ا اک روشها در اثر تغییرات سیاست کا تغییرات ساختاری ،تغییور نیننود،
پیش ین های انجام دده یبتن

ر نتاک حاصل نادرست وده و هر تحلیل سیاسوت

ه که ر پاکه اک نتاک ارائه دود ،ه طور طبیع صحیح نخواهود وود .در نتیجوه
استفاده ا ضراکب یتغیر یان

1

 TVPینجر ه نتاک دقیمتری ی دوند (دل نگورو

و اترخ ،2008 ،2اکیمیر ،لمک و یارسلینو 2011 ،3و کرو لیا)2013 ،4
 .2روش تحقیق
در تحقیم حاضر رای پاسخ ه سؤا ت تحقیم که دایل اثورات تحورک ور سوطح
قیمتها و همچنی تأثیر دراکط یختلب تابآوری اقتصادی ور دودت اثرگوذاری
تحرک ها ی ادد،

م است تا یراحل کر را ط کرد:

 -1رآورد داخص یخاطرات تحرک که توان هزکنهها و یخاطرات هرکک ا
انواع تحرک ها را هصورت جداگانه در اک داخص لحاظ کرد .رای اک ینظور ا
روش  AHPفا ی استفاده ی دود.
1. Time-Varying Parameter
2. Del Negro and Otrok
3. Eickmeier, Lemke and Marcellino
4. Korobilis
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 -2رآورد اثرگذاری داخص یخاطرات تحرک ر سوطح قیموتهوا .در اکو
یرحله فارغ ا تحلیل یقدار عددی اثرگذاری تحرک  ،یعن داری ضرکب و همچنی
تغییرات آن در طول دوره ا استفاده ا رهیافت پارایتر یتغیر در یان یورد ار کا
قرار ی گیرد.
 -3یطالعه تأثیر دراکط یختلوب توابآوری اقتصوادی ور دودت اثرگوذاری
تحرک ها .در اک یرحله نیز اثرات سیاستگذاری یناسب یال و پوول  ،وا سوتگ
اقتصادی ه نفت و وضعیت یال و انی

ور دودت اثرگوذاری تحورک هوا یوورد

ررس قرار ی گیرد.
مرحله اول:

همانطور که پیشتر نیز اداره دد ،تحورک هوا انوواع یختلفو دارنود کوه هرکودام
هزکنههای یتفاوت

ر کشور هدف وارد ی کنند و کیسان در نظر گرفت هزکنههای

هر تحرک سبب نتاک یلط خواهد دد .ا اک رو در یطالعه حاضر ا تودا دواخص
یخاطرات تحرک های اقتصادی رآورد ی دود .ورای اکو ینظوور پوا ا یطالعوه
یقا ت و کتب یوجود و همچنی یصاحبه ا صاحبنظران اکو حوو ه ،دو یعیوار
«هزکنههای تحمیل دده» و «قا لیت دور دن تحرک ها» ه عنوان یعیارهوای اصول
جرت درجه ندی و رتبه ندی انواع تحرک ها در نظر گرفته ی دووند .سوپا انوواع
تحرک ا نظر یاهیت تحورک کوه دوایل ،تحورک یوال و وانی  ،نفتو  ،دانوش و
تینولوژی ،تجاری و توقیب ایوال و داراکو یو ادود ،راسواس دو یعیوار فووق
رتبه ندی دده و داخص یخاطرات تحرک ا نظر یاهیت حاصل ی دوود .سوپا
انواع تحرک ا ینظر ینشأ که دایل تحرک های آیرکیا ،اتحادکه اروپا و سا یان یلل
ی ادد ،ر اساس یعیارهای هزکنوههوای تحمیلو و قا لیوت دور دن تحورک هوا
رتبه ندی ی گردد .در آخر ،ا ایتیا ات انواع تحورک ور اسواس یاهیوت و ینشوأ،
داخص یخاطرات تحرک ها حاصل ی دود.

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی23 ...
نمودار  .2الگوی برآورد شاخص مخاطرات انواع تحریمهای اقتصادی

مرحله دوم:

پا ا رآورد داخص یخاطرات تحرک  ،در اک یرحله اثرات تحرک ها ور سوطح
قیمتها ر اساس یدل کر یورد آ یون قرار ی گیرد:
رای ررس آثار تحرک ر سطح قیمتها در یطالعه حاضر ا توجه ه اد یات
یوجود در اک

یینه عوایل یؤثر ر تورم ا توجه نظرکوات یختلوب در خصووص

تورم انتخاب ددهاند .در واقع رکشه تورم ر اسواس یودلهوای یختلوب اقتصوادی
ی تواند ناد ا فشار هزکنه ،فشار تقاضوا ،فشوار روانو و توورم وارداتو

ادود.

نا راک در اکثر یطالعات ا یتغیرهای کور ورای ورآورد عوایول یوؤثر ور توورم
استفاده ددهاست .ر اساس نظرکه یقداری پول تورم تا ع ا تولید حقیقو اسوت،
لذا کی ا عوایل یؤثر ر تورم ،تولید ناخالص داخل حقیق
نفت ی ادد .همچنوی

ودلیل وا سوتگ

دون احتساب گروه

کواد وه واردات کا هوای سوریاکهای و

یصوورف  ،تغییوور ار ش کا هووای واردات و و تغییوورات نوورخ ار ی و توانوود نقووش
تعیی کننده ای در تورم کا ها در اکران دادته ادد .پولیوون نیوز توورم را نادو ا
افزاکش حج پول در اقتصاد یو داننود ،لوذا اکثور یطالعوات اکو حوو ه ا حجو
نقدکنگ

ه عنوان کی ا عوایل یؤثر ر تورم استفاده ی کنند .وا اکو تفاسویر در

تحقیم حاضر رای رآورد عوایل یؤثر ر داخص قیمتها ا را طوه کور اسوتفاده
ی دود:
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𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡 = 𝛽0𝑡 + 𝛽1𝑡 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽2𝑡 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−2 + 𝛽3𝑡 𝐿𝐼𝑀𝑃𝑡 + 𝛽4𝑡 𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡 +
𝑡𝐶𝑁𝐴𝑆𝐿 𝑡𝛽5𝑡 𝐿𝐸𝑅𝑡 + 𝛽6
()1
𝑡𝑗𝑒 𝛽𝑗𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑗𝑡−1 +

()2

که در یعادله فوق 𝑡𝐼𝑃𝐶𝐿 :لگارکت طبیع دواخص قیموت یصورفکننوده:𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 ،
دون نفت :𝐿𝐼𝑀𝑃𝑡 ،لگوارکت طبیعو ار ش کا هوای

لگارکت طبیع تولید حقیق

وارد دده :𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡 ،لگارکت طبیع حج نقدکنگ  :𝐿𝐸𝑅𝑡 ،لگارکت طبیعو نورخ ار
ا ار ییررسم و 𝑡𝐶𝑁𝐴𝑆𝐿 :لگارکت طبیع داخص یخاطرات تحرک اسوت کوه ا
یرحله اول دست ی آکد .در اک یرحله یعنو داری و رونود پوارایتر 𝑡 𝛽5در طو
سالهای پا ا انقالب یورد ررس قرار ی گیرد.
مرحله سوم:

در گام آخر ،ددت اثرگذاری تحرک هوا در دوراکط یختلوب توابآوری اقتصوادی
رآورد ی دوود .ورای اکو ینظوور

م اسوت توا ا تودا ورای هرکوک ا دوراکط

تابآوری یتغیر یوهوی طبم جدول  2تعرکب گردد:
جدول  .2متغیرهای موهومی برای هرکدام از شرایط تابآوری اقتصادی
متغیر مجازی

تعریف متغیر مجازی

شرایط اقتصادی

𝐷1

سالمت سیاست مالی:
نسبت کسری بودجه به

𝐷2

سالمت سیاست پولی:
انحراف معیار تورم

𝐷3

𝐷4

GDP

( )2

وابستگی اقتصاد :
نسبت درآمدهای نفتی به

برای سال هایی که سیاست مالی مطلوب است1 ،
برای سال هایی که سیاست مالی نامطلوب است0 ،
برای سال هایی که سیاست پولی مطلوب است1 ،

{ = 𝐷1

{ = 𝐷2

برای سال هایی که سیاست پولی نامطلوب است0 ،
برای سال هایی که وابستگی اقتصاد مطلوب است1 ،

{ = 𝐷3

GDP

برای سالهایی که وابستگی اقتصاد نامطلوب است0 ،
برای سال هایی که وضعیت مالی و بانکی مطلوب است1 ،

GDP

برای سال هایی که وضعیت مالی و بانکی نامطلوب است0 ،

وضعیت مالی و بانکی:
بدهی بخش خصوصی به

{ = 𝐷4

عد ا تعرکب هرکک ا یتغیرهای یوهوی فوق ،دودت اثرگوذاری تحورک هوا در
هرکک ا دراکط تابآوری فوق ر اساس را طه کر دست ی آکد:

𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡 = 𝛽0𝑡 + 𝛽1𝑡 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 𝛽2𝑡 𝐿𝐼𝑀𝑃𝑡 + 𝛽3𝑡 𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡 + 𝛽4𝑡 𝐿𝐸𝑅𝑡 +
𝑡𝐶𝑁𝐴𝑆𝐿 × 𝛽5𝑡 𝐿𝑆𝐴𝑁𝐶𝑡 + 𝛽6𝑡 𝐷1
()3

که در یعادله فوق 𝑡𝐼𝑃𝐶𝐿 :لگارکت طبیع داخص قیمت یصورفکننوده:𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 ،
وقفه لگارکت طبیع تولیود حقیقو

ودون نفوت :𝐿𝐼𝑀𝑃𝑡 ،لگوارکت طبیعو ار ش

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی25 ...

کا های وارد دده :𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡 ،لگارکت طبیع حج نقدکنگ  :𝐿𝐸𝑅𝑡 ،لگوارکت طبیعو
نرخ ار ا ار ییررسم  :𝐿𝑆𝐴𝑁𝐶𝑡 ،لگارکت طبیع داخص یخاطرات تحرک و

𝐷1

یتغیر یجا ی سالیت سیاست یال است .ا توجه ه یعادله فوق ،یقدار اثرگوذاری
تحرک در دراکط که سیاست یال یطلوب ادد ،را ر ا 𝑡 𝛽5و رای سالهاک که
سیاست یال نایطلوب ادد ،را ر ا 𝑡 𝛽5𝑡 + 𝛽6خواهد ود .آنچه که در اک

خوش

یورد توجه قرار ی گیرد ،در یرحله اول یعن داری و نحوه اثرگذاری تحرک هوا در
دراکط نایطلوب یال
یال

وده و سپا ددت اثرگذاری تحورک در دوراکط نوایطلوب

ا دراکط عادی اقتصادی یورد یقاکسه قرار ی گیرد.
ا انجام تمای یراحل فوق ی توان اثرات ییرخط تحرک ر سطح قیموتهوا

را دست آورد .همچنی ی توان ددت اثرگذاری تحرک ور یتغیرهوای یوذکور را
در دراکط یختلوب اقتصوادی ا جملوه ناکارآیودی سیاسوتهوای یوال و پوول ،
وا ستگ

یش ا حد ه نفت و وضعیت نایناسب سیست انی

دست آورد .دک

ترتیب ی توان الگوی یناسب جرت یودکرکت رینوه و کارآیود یخواطرات تحورک
ارائه کرد تا اقتصاد کشور در یواجره ا هرگونوه تردکود و تحورک خوارج یقواوم
گردد .ا توجه ه الگوی تحقیم در ادایه درب یختصری ا روشهای  AHPفوا ی
و رهیافت پارایتر یتغیر در یان ( )TVPکه رای رسیدن ه نتاک یورد استفاده قرار
ی گیرند ،ارائه ی دود:
 .1-2تحلیل سلسله مراتبی فازی

1

فرآکند تحلیل سلسله یراتب سنت ( )AHPکه ا یقاکسههای وج
اساس داخصها اسوتفاده یو کنود ،ورای نخسوتی
ددهاست .اک روش ا

ی گزکنهها ر

وار ا سووی سواعت  2ارائوه

یان ا داع ،ه ا زاری رای تصمی گیرندگان و پژوهشگران

تبدکل دد و هطور گستردهای در تصمی گیری ندیعیاره وهکوار رفوت .ایوا اکود
توجه دادت ،ا تحلیل سلسله یراتب سنت نم توان سبک تفیر انسوان را وهطوور
واقع یونعیا کورد .کراکوه در اکو روش ،ورای یوان نظور تصومی گیرنوده در
1. Fuzzy AHP
2. Saaty
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یقاکسهی گزکنهها ا یقادکر قطع و دقیوم اسوتفاده یو دوود (لطفو و همیواران،
 .)2012در حالییه یسائل انسان سردار ا عدم قطعیت و نااطمینان ی ادد .اکو
روش هدلیل استفاده ا یقیاس نایتعادل در قضاوتهوا ،ندادوت قا لیوت کواف در
لحاظ کردن عدم اطمینان ذات و نیز ک دقت در فرآکند یقاکسههای دو ه دو ،ایلب
یورد انتقاد ودهاست .رای یلبه ر اک کمبودهوا و حول یسوائل سلسوله یراتبو ،
تحلیل سلسله یراتب فا ی ارائوه دود کوه در آن ا یجموعوههوای فوا ی اسوتفاده
ددهاست (لوتسما.)1997 ،1
فرآکند تحلیل سلسله یراتب فا ی توسعه فا ی فرآکند سلسله یراتب است که
ی گزکنههوا ور اسواس

رای در نظر گرفت ا رام و عدم قطعیت ،یقاکسات وج

اعداد فا ی انجام ی دود .روش ارائه دده توسط انگ در سال  1996ور یبنوای
یاترکا یقاکسات وج

ه کمک اعداد فوا ی یثلثو

ووده و وهدلیول پاکوههوای

توورکی قوی جز روشهای خوب و قا ل قبول رای رتبه ندی و تصومی گیوری
ندداخصه ا دادههای فا ی یو ادود (اکبوری و جودی .)2007 ،اکو روش وه
تصمی سا ان اجا ه ی دهد تا یقاکسات وج خود را ا اعداد فا ی یوان و ورای
یوارد یبر که دارای عدم قطعیت ی ادد ،نتاک
یراتب سنت

رتری نسبت وه تحلیول سلسوله

دست آورند.
کر رای تعیی ییزان اهمیت دواخصهوا و

در اک پژوهش ا یقیاس کالی

همچنی انواع تحرک ها نسبت ه کیدکگر استفاده ددهاست:
جدول  .3مقیاس کالمی برای سنجش درجه اهمیت نسبی
طیف

1

2

3

4

5

ترجیحات

ترجیح
برابر

ترجیح
کم تا
متوسط

ترجیح
متوسط

ترجیح
متوسط
تا زیاد

ترجیح
زیاد

عدد فازی

()1،1،1

()1،2،3

()2،3،4

()3،4،5

()4،5،6

6
ترجیح
زیاد تا
خیلی
زیاد
()5،6،7

7
ترجیح
خیلی
زیاد
()6،7،8

8
ترجیح
زیاد تا
کامال
مرجح
()7،8،9

9
کامال
مرجح
()9،9،9

1. Lootsma.

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی27 ...

 .2-2رهیافت پارامتر متغیر در زمان ()TVP

رهیافت پارایترها ا ضراکب تصوادف کیو ا جدکودترک تینیوکهوا در اد یوات
اقتصادسنج است که اییان تخموی یتغیرهوای ییرقا ول یشواهده 1کوا یتغیرهوای
حالت را در سیست یعاد ت فراه ی نماکد .وهطوور کلو سیسوت هوای پوکوا در
اقتصادسنج  ،در کک فرم عموی دناخته دده ی توانند هعنوان یدلهوای فضوا-
حالت ارائه دوند .رهیافت  ،TVPناپاکداری ساختاری در ضوراکب یودل را ررسو
نموده و اییان تغییر پارایترهای یدل ط
تمام روشهای خط
اثرگذاری یتغیرهای توضیح

یان را فراه ی نماکد.

ر پاکه پویشفور

پوارایتر-ثا وت ضوراکب ورآوردی،

ر یتغیر وا سته را ا کک ضرکب ثا ت نشان ی دهند

که یانکننده یتوسط اثرگذاری یتغیرهای توضیح ط دوره یوان یوورد یطالعوه
است .ایوا هموانطوور کوه لوکواس ( )1976نشوان داد ،یمیو اسوت (نوه الزایواً)
پارایترهای کک یدل اقتصادی در طول یوان ثا وت نبادوند و تغییورات آن هوا وا
رنایهها و سیاست های اقتصوادی کوه اعموال یو دوود در ارتبواط ادود .وجوود
دیستهای ساختاری که واسطه تیانه های رون ا اکجاد ی دود نیوز یو توانود
سبب تغییر در نحوه ارتباط ی یتغیرها دود .وا وجوود اکو  ،روشهوای یتوداول
اقتصادسنج تواناک

م را رای لحاظ کردن اک تغییرات ندارنود .ا اکو رو ،وا

توجه ه پوکاک و پیچیدگ دنیای واقع و یاهیت دادههای سوری یوان اقتصوادی
که در ستر نی تغییرات دیل ی گیرند ،پیشفر

پوارایتر-ثا وت کوک فور

یحدودکننده است و یحقم را ا ررس تغییرات ضراکب در روکاروک

وا دوراکط

اقتصادی یختلب و سیاستهای اعمال دده ،ا ی دارد .ا توجه ه اکو نیتوه در
اک یطالعه رای رآورد اثرات تحرک های اقتصادی ا رهیافوت پوارایتر یتغیور در
طول یان ( )TVPاستفاده ی دود .روکیرد  TVPحالت خاص ا یدلهای تغییور
رژک تدرکج حالت-فضا ه دمار ی آکد که در آن پارایترها هعنووان یتغیرهوای
حالت هطور پیوسته تغییر ی کنند .در اک روش ر خالف روشهای دکگر ،نیا ی
ه ررس دیستهای ساختاری و وارد کردن یتغیرهای یوهوی نیست ،کرا اکو
1. Unobserved Variables
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روش نه تنرا دیستها را در طول یان یشخص و اهر یو کنود ،لیوه وا اکو
روش ی توان روند ضراکب را در طول یان و در یواجره وا تغییورات سواختاری
یشاهده کرد و تغییرات آنها را یورد تجزکه و تحلیل قرار داد .عوالوه ور اکو  ،در
رآورد رهیافت پارایتر یتغیر در یان ،رخالف روشهای یعمول نیا ی ه ررس
آ یونهای رکشه واحد هعنوان کک پیش آ یوون ورای ررسو وضوعیت یانواک
یتغیرها و تعیی درجه جمع آنها نیست (قر ان و همیاران .)1389 ،کوک یودل
پارایتر یتغیر -یان ه دیل حالت -فضا هصورت کر نشان داده ی دود (نلسون
و کی :)1999 ،
()4

𝑇 𝑡 = 1,2,3, … ,

)𝑅 𝑒𝑡 = 𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0,

𝑡𝑒 𝑌𝑡 = 𝑋𝑡 𝛽𝑡 +

()5

𝑇 𝑡 = 1,2,3, … ,

)𝑄 𝜐𝑡 = 𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0,

𝑡𝜐 𝛽𝑡 = 𝜇 + 𝐹𝛽𝑡−1 +

که در آن 𝑡𝑌 یتغیر وا سته،
توضیح ،

𝑡𝛽

یر وط ه عر

𝑡𝑋

رداری سطری وه ا عواد ( )𝐾 × 1دوایل یتغیرهوای

رداری ستون دایل 𝐾 یتغیر حالت،

𝜇

ردار ( )𝐾 × 1دایل یقوادکر

ا یبدأ 𝐹 ،یواترکا (𝐾 × 𝐾) ا ضوراکب 𝜐𝑡 ،و

𝑡𝑒

وردار ()𝐾 × 1

اجزای اخالل 𝑅 ،یاترکا وارکانا جوز اخوالل 𝑡𝑒 و 𝑄 یواترکا وارکوانا جوز
اخالل 𝑡𝜐 هستند .فر

ی دود ،تو کع اخوالل دو وه دو یسوتقل ا هو ووده و

دارای تو کع نریال ا ییانگی صفر هستند .اجزای اخالل در تمام وقفههاکشان فاقد
سرکال همبستگ سرکال هستند .یعادلوه ( )4یعادلوه یشواهده ،انودا ه کوا سویگنال
است و یعادله ( )5یعادله حالت کا انتقال ناییده ی دود .یعادله یشاهده یان کننوده
ارتباط ی یتغیرهای قا ل یشاهده و یتغیر حالوت (ییرقا ول یشواهده) اسوت ،وه
طورکیه یتغیرهای 𝑡𝑋 در اک یعادله قا ل یشاهده و اندا هگیریانود و یقوادکر آن ا
قبل یشخص است ،ایا یتغیر

𝑡𝛽

هعنوان یتغیور ییرقا ول یشواهده ووده کوه قا ول

اندا هگیری ن بوده و یقادکر یر وط ه آن ا قبل یشخص نیست .رای پ

وردن وه

یاهیت اک یتغیر ا یقادکر یر وط ه یتغیرهوای قا ول یشواهده اسوتفاده یو دوود.
یعادله انتقال ،تغییرات ردار حالت 𝑡𝛽 دایل ضراکب کا پارایترهوای تخمینو را در
طول یان نشان ی دهد و نحوه تصرکح آن ا استفاده ا یعیارهای خو

را ش و

قدرت پیش ین یدل تعیی ی دود ،ایا در ایلب یوارد اک یعادله ا الگووی گوام
تصادف پیروی ی کند .در جدول  4انواع تصرکحهای یمی یعادله حالوت ارائوه

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی29 ...

ددهاست:
جدول  .4انواع معادالت حالت در رهیافت TVP

ماتریس مربعی

الگوی معادله انتقال
گام تصادفی بدون رانش
گام تصادفی با رانش

1

2

خود توضیح مرتبه اول مانا بدون رانش
خود توضیح مرتبه اول مانا با رانش

3

4

𝑘𝐹

ماتریس واحد

 𝜇 = 0و 𝑘𝐼 = 𝐹

ماتریس واحد

 𝜇 ≠ 0و 𝑘𝐼 = 𝐹

ماتریس قطری ،قدرمطلق عناصر قطر اصلی کمتر از یک

 𝜇 = 0و 𝑘𝜓 = 𝐹

ماتریس قطری ،قدرمطلق عناصر قطر اصلی کمتر از یک

 𝜇 ≠ 0و 𝑘𝜓 = 𝐹

در سیست یعاد ت یدلهای حالوت-فضوا ،یتغیور حالوت توسوط فیلتور کوالم و
پارایترهای تصرکح دوده الگوو وسویله روش حوداکثر راسوتنمواک تخموی
ی دوند .فیلتر کالم کک روش ا گشت یبتن

ده

ر ایید درط است که ا اسوتفاده

ا اطالعات یتغیرهای یشاهده دده و ا کمترک خطوا یقوادکر یتغیرهوای ییرقا ول
یشاهده را ه صورت رینه رآورد ی کند .اک فیلتر انواع یختلفو دارد؛ در فیلتور
کالم ساده که در اک یطالعه ا آن استفاده دده است ،فور

ور اکو اسوت کوه

را طه ی حالت یتغیر در یان  tو حالت آن در یان  t-1را طهای خط است .اگر
اک را طه ییرخط

ادد ،فیلتر ا نوع توسعه کافته اسوت .ورای دوروع و اجورای

فیلتر ،اکد یقدار اولیه یتغیر حالت و وارکوانا آن (  𝛽0و  )𝑃0وه فیلتور داده دوود.
روش تو کع پیشی پیشفر

(prior

 ،)diffuseتخمی یعادله یشاهده ورای نود

یشواهده اولیووه ووا اسووتفاده ا روش حووداقل یر عووات یعمووول کووا روش حووداکثر
راستنماک ا جمله روشهاک است که ی توان رای تعیی یقادکر اولیه اسوتفاده
کرد (هاروی 1993 ،و دور ی و کوپم )2001 ،

1. Random Walk Without Drift
2. Random Walk With Drift
3. AR(1) Without Drift
4. AR(1) With Drift

30

راهبرد اقتصادی ♦ سال هفتم ♦ شماره بیستوششم ♦ پاییز 1397

 .3نتایج تحقیق
 .1-3برآورد شاخص مخاطرات تحریمهای اقتصادی

نتاک حاصل ا نظرخواه ا خبرگان و یقاکسات وج انجام دده ،حاک ا اک
است کوه یعیوار «هزکنوههوای تحمیول دوده» وا  0/78و یعیوار «قا لیوت دور دن
تحرک ها» ا  0/21یخاطرات تحرک ها را دایل ی دوند .البته

م ذکر اسوت کوه

و ن داخص «هزکنههای تحمیل » یثبت ی ادد ،هعبوارت هر قودر هزکنوههوای
تحمیل تحرک یشتر ادد ،یخاطرات تحرک نیز یشوتر اسوت ،ایوا و ن دواخص
«قا لیت دور دن تحرک ها» ینف ی ادد ،کعن هر قودر تووان کوک تحورک را
راحت دور د ،یخاطرات آن تحرک ک تر ی ادد .همانطور که پیشتر نیز اداره
گردکد ،تحرک ها را ی توان ر اساس یاهیت و ینشوأ طبقوه نودی کورد .لوذا ورای
استخراج داخص یخاطرات تحرک نیز ا تدا اکد یخواطرات انوواع تحورک ا نظور
یاهیت و یخاطرات تحرک ا نظر ینشأ دست آکد .در جدول کر یخاطرات انوواع
تحرک ها ا نظر یاهیت ر اساس یعیارهای «هزکنههوای تحمیول دوده» و «قا لیوت
دور دن تحرک ها» دست ی آکد:
جدول  .5مخاطرات انواع تحریم از نظر ماهیت
هزینه های تحمیل شده
رتبه بندی تحریمها
 - 1مالی و بانکی
 - 2نفتی
 - 3دانش و تکنولوژی
 - 4تجاری
 - 5توقیف اموال

امتیاز
0/45
0/30
0/15
0/08
0/03

قابلیت دور زدن
رتبه بندی تحریمها
 - 1دانش و تکنولوژی
 - 2تجاری
 - 3نفتی
 - 4مالی و بانکی
 - 5توقیف اموال

امتیاز
0/42
0/23
0/14
0/14
0/06

مخاطرات تحریم از نظر ماهیت
امتیاز
رتبه بندی تحریمها
0/56
 - 1مالی و بانکی
0/36
 - 2نفتی
0/04
 - 3دانش و تکنولوژی
0/02
 - 4تجاری
0/02
 - 5توقیف اموال

ینبع :یحاسبات یحقم

ر اساس نتاک جدول فوق ،تحرک های یال و انی
تحرک های نفت

وا ایتیوا  0/45و عود ا آن

ا  0/30یشترک هزکنوه را ور اقتصواد کشوور تحمیول یو کننود.

همچنی تحرک های دانش و تینولوژی راحتترک تحورک هوا و توقیوب ایووال و
داراک سختترک تحرک ها در قا لیت دور دن تحرک ها ی ادوند .در نراکوت ا
ایتیا هزکنهها و قا لیت دور دن تحرک  ،داخص یخاطرات انواع تحرک ر اساس
یاهیت دست ی آکد .ر اساس نتاک

دسوت آیوده ،تحورک هوای یوال و وانی

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی31 ...

یشترک یخاطره و رکسک را رای اقتصاد کشور وارد یو کننود .وهطورکیوه اکو
تحرک ها  1/5را ر تحرک نفت  14 ،را ر تحورک دانوش و تینولووژی و  28را ور
تحرک های تجاری و توقیب ایوال ،یخاطرات یشتری خواهند دادت.
در جدول  6روند قبل

رای انواع تحرک ها ا نظر ینشأ (تحرک های آیرکیوا،

اتحادکه اروپا و سا یان یلل) ط ی دود.
جدول  .6مخاطرات انواع تحریم از نظر منشأ
هزینه های تحمیل شده
امتیاز
رتبه بندی تحریمها
0/59
 - 1سازمان ملل
0/33
 - 2آمریکا
0/08
 - 3اتحادیه اروپا

قابلیت دور زدن
رتبه بندی تحریمها
 - 1آمریکا
 - 2اتحادیه اروپا
 - 3سازمان ملل

امتیاز
0/61
0/27
0/12

مخاطرات تحریم از نظر منشأ
امتیاز
رتبه بندی تحریمها
0/58
 - 1سازمان ملل
0/26
 - 2اتحادیه اروپا
0/15
 - 3آمریکا

ینبع :یحاسبات یحقم

ر اساس نظر خبرگان هزکنه تحرک هوای سوا یان یلول ا دکگور انوواع تحورک هوا
یشتر است ،ا طرف تحرک های اتحادکه اروپا نیز در یقاکسه ا دکگور تحورک هوا
کمترک هزکنه را ر کشور تحمیل یو کننود .ا طورف دکگور در یقاکسوه وا دکگور
تحرک ها قا لیت دور دن تحرک های آیرکیوا یشوتر یو ادود .ا د کول اکو ایور
ی توان ه حج ک تجارت آیرکیا ا اکران ،اییان کو نظوارت دقیوم آیرکیوا ور
روا ط تمای کشورها ا اکران ،تعداد کاد کشورهای همساکه ا اکران و وسعت یر
آ

اکران اداره کرد .ایا قا لیت دور دن تحرک های اتحادکوه اروپوا ودلیل حجو

ا ی تجارت ا اکران و همچنی اییان نظارت یشتر اکو اتحادکوه ور کشوورهای
عضو کمتر ی ادد .تحرک های سا یان یلل نیوز ودلیل فراگیور وودن و همچنوی
قا لیت اجراک

یشتر اییان دور دن سویار کمتوری دارد .در نراکوت تحورک هوای

سا یان یلل ا جرت اکنیه نسبت ه تحرک های دکگر ه هزکنه یشوتر ور اقتصواد
تحمیل ی کنند و ه قا لیت دور دن کمتری دارند ،یخاطرات یشتری نسوبت وه
دکگر تحرک ها خواهند دادت .عد ا تحرک های سا یان یلل تحرک هوای اتحادکوه
اروپا یخاطرات یشتری دارد .اکو تحورک در یقاکسوه وا تحورک آیرکیوا ااکنیوه
هزکنههای کمتری ر اقتصاد تحمیل ی کند ،ایا دلیل اکنیه نسبت وه تحورک هوای
آیرکیا ه سوخت قا ول دور دن هسوتند ،در نتیجوه یخواطرات یشوتری خواهنود
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دادت.
عد ا یحاسبه یخاطرات تحرک ه تفییوک انوواع تحورک ا نظور یاهیوت و
ینشأ ،ی توان ا استفاده ا اثر تقاطع داخص یخاطرات هرکک ا انواع تحرک ا
نظر ینشأ و یاهیت را دست آورد .رای یثال اگر ایتیوا یخواطرات تحورک نفتو
 0/36و یخاطرات تحرک آیرکیا  0/15ادد ،لذا ا حاصلضرب اک دو یخواطرات
تحرک نفت آیرکیوا ( )0/054دسوت یو آکود .در جودول  7دواخص یخواطرات
تحرک ه تفییک یاهیت و ینشأ ارائه ددهاست .در اک جدول ،ایتیا هور خانوه ا
ضرب ستون و سطر یر وط ه آن خانه که یانگر اثر تقاطع هر تحورک یو ادود
دست ی آکد:
جدول  .7مخاطرات انواع تحریم از نظر ماهیت و منشأ
انواع تحریم (ماهیت)
انواع تحریم (منشأ)
0/58
سازمان ملل
0/26
اتحادیه اروپا
0/15
آمریکا

مالی و بانکی
0/56
0/329
0/149
0/085

نفتی
0/36
0/211
0/095
0/054

دانش و تکنولوژی
0/04
0/025
0/011
0/007

تجاری
0/02
0/011
0/005
0/003

توقیف اموال
0/02
0/009
0/004
0/002

ینبع :یحاسبات یحقم

ا توجه ه اکنیه در تمای یراحل ط دده ا ایتیا ات نریالدده استفاده ی دوود،
یجموع ایتیا ات تمای تحرک های جدول فوق را ر ا کک ی ادد .ر اک اسواس
ا دقت در نمودار فوق ی توان درکافت که یش ا نصب یخاطرات کوه ا طورف
تحرک ها ی تواند ر کشور تحمیل دود ،ناد ا تحرک های یال و انی و نفتو
سا یان یلل ی ادد .همچنی تحرک های یوال و وانی و نفتو سوا یان یلول و
اتحادکه اروپا در یجمووع ویش ا  78درصود کول یخواطرات تحورک را تشوییل
ی دهند .ا طرف تحرک های توقیب ایوال آیرکیا ،تجاری آیرکیوا ،توقیوب ایووال
اتحادکه اروپا ،دانش و تینولووژی آیرکیوا ،توقیوب ایووال سوا یان یلول ،تجواری
سا یان یلل و دانش و تینولوژی اتحادکه اروپا یخاطرات نا یزی در حودود 0/01
ر اقتصاد دارند .اک نتاک نیز ا توجه ه یطالب که در اد یات یوضوع عنووان دود
و روشهاک که کشور ی تواند در یقا له ا هرکک ا اک تحرک ها در پیش گیورد،
قا ل انتظار ود .ایا تحرک های یال و وانی در هور سوطح

ودلیل پیچیودگ و

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی33 ...

دره تنیدگ که اکجاد ی کند ،یخاطرات سیار زرگتری ور کشوور وارد خواهود
ساخت .اک تحرک ها در سیاری ا یوارد یینوه تحورک در خوشهوای دکگور ا
جمله نفت  ،تجاری و دانش و تینولوژی نیز ی دود.
عد ا اکنیه ایتیا نراک یخاطرات انواع تحرک دست آیود ،یو تووان ورای
سووالهووای  1357تووا  1395رونوود دوواخص یخوواطرات تحوورک را دسووت آورد.
هطورکیه در هر سال تحرک هاک که اعمال و یشخص ددهانود ور اسواس ایتیوا
نراک جدول  7یشخص ی دوند و سپا یجموع ایتیوا نرواک تحورک هوا ورای
هرسال ه عنوان داخص یخاطرات تحرک حاصل ی دود .رای یثال اگر در سوال
« 1359تحرک یال و انی آیرکیوا»« ،تحورک نفتو آیرکیوا» و «تحورک تجواری
آیرکیا» ر کشور اعمال دده ادند ،داخص یخواطرات تحورک ا یجمووع ایتیوا
نراک یخاطرات هرکدام ا تحرک ها دست ی آکود .نموودار کور رونود دواخص
یخاطرات را ط سالهای  1357تا  1395هتصوکر کشیدهاست.
نمودار .3روند شاخص مخاطرات تحریمهای اقتصادی طی سالهای  1357تا 1395
توافق برجام

تشدید تحریمهای هستهای

1357
1359
1361
1363
1365
1367
1369
1371
1373
1375
1377
1379
13۸1
13۸3
13۸5
13۸7
13۸9
1391
1393
1395

160
1۴0
1۲0
100
۸0
60
۴0
۲0
0

دو نیته حائز اهمیت نمودار فوق یر وط ه افزاکش دودکد دواخص یخواطرات ا
سالهای  1388ا تشدکد فشوارها و تحورک هوای جروان علیوه رنایوه صولحآییوز
هستهای اکران و پا ا آن در سال  1393و انعقاد تفواه همیواری رنایوه جوایع
اقدام یشترخ یوسوم ه رجام ی ادد .البته اکد توجه دادت کوه در اکو یقالوه و
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نمودار فر

ددهاست که تحرک های سوا یان یلول و اتحادکوه اروپوا وا قطعنایوه

 2231و دستورالعمل اجراک اتحادکه اروپا یتوقب ددهاست ،ایا علو ریو توافوم
رجام ،یخاطرات تحرک های آیرکیا همچنان اقیست ،کرا اوجود تأکیود در یوت
رجام یبن

ر لغو تحرک های هستهای اکران ،یقایات و و ارت خزانهداری آیرکیوا

در ندک یرحله ا ارسال پیام و سیگنالهاک ا پا رجا ودن تحورک هوای آیرکیوا
صحبت گفتند که یوجب یاندگاری یخاطرات تحرک های ایرکیا ی گوردد .لوذا در
روند نمودار فوق عد ا سال  ،1393یخاطرات تحرک های سا یان یلل و اتحادکوه
اروپا کسر دده ایا یخاطرات تحرک های آیرکیا لحاظ ددهاست.
 .2-3آثار تحریم بر سطح قیمتها

همانطور که پیشتر نیز اداره گردکد ،در رآورد رهیافت پوارایتر یتغیور در یوان،
رخالف روشهای یعمول نیا ی ه ررس آ یونهای رکشه واحد هعنووان کوک
پیش آ یون رای ررس وضعیت یانواک یتغیرهوا و تعیوی درجوه جمعو آنهوا
نیست (قر ان و همیاران .)1389 ،همچنوی
تحقیم همراه انواع تصرکحهای یمی
ا استفاده ا یعیارهای خو
دست آکد .ر اساس نتاک

ورای تخموی ضوراکب ،ا تودا یودل

رای یعاد ت حالت تخمی

ده ی دود تا

را ش ،یدل رینه رای تصرکح الگوی یتغیور حالوت
دسوت آیوده ا یعیارهوای اطالعوات آکائیوک (،)AIC

دوارتز -یزک ( )SBCو حنان-کوئی ( )HQCو یعیار حداکثر راستنماک  ،الگوی
گام تصادف

ا عر

ا یبدأ ه عنوان الگوی یناسب رای تصرکح یعاد ت حالت

در اک یطالعه انتخاب ی دود .نا راک هرکک ا یعاد ت حالت وهروش یوان-
یتغیر و ا استفاده ا فیلتر کالم

رای دوره یان  1357-1395رآورد ددهاسوت.

یقادکر رآوردی رای هرکک ا ضراکب در جدول  8ارائه ددهاست.

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی35 ...
جدول  .8نتایج رهیافت ( )TVPبرای بررسی اثر تحریمها بر رشد اقتصادی
شرح

جذر میانگین مجذور
خطا ()RMSE
1/525
0/0987
0/1166
0/0559
0/0958
0/0145
0/0250
0/0135

0/000
0/366
0/000
0/000
0/000
0/818
0/0001
0/000

AIC

SBC

HQC

-1/11

-0/49

-0/93

ضریب

وضعیت نهاییFinal State

𝐶

𝑆𝑉1

𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−2

𝑆𝑉2

𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−1

𝑆𝑉3

-11/64
0/448
-0/105
0/477
0/605
0/059
0/0057
0/052

𝑅𝐸𝐿

𝑆𝑉4

𝑃𝐷𝐺𝐿

𝑆𝑉5

𝑇𝑅𝑂𝑃𝑀𝐼𝐿

𝑆𝑉6

𝐷𝐼𝑈𝑄𝐼𝐿𝐿

𝑆𝑉7

𝐶𝑁𝐴𝑆𝐿
Log Likelihood

𝑆𝑉8

37/51

ارزش احتمال ()PV

ینبع :کافتههای تحقیم

ر اساس نتاک

دست آیده ،اثر نرواک دواخص یخواطرات تحورک هوا ور سوطح

قیمتها یثبت ی ادد .هعبارت در سال آخر ،افزاکش یخاطرات تحورک یوجوب
افزاکش داخص قیمتها ی گردد .البته ا توجه ه اکنیه اک داخص یسوتخرج ا
نظرات خبرگان وده ،لذا در تحلیل نتاک

هجای توجه ه یقدار ضرکب ورآوردی،

یشتر ه روند اثرگذاری تحرک ر سطح قیمتهوا طو سوالهوای یختلوب توجوه
ی دود .رای اک ینظور روند پارایتر تخمی

ده دده رای ضرکب تحورک هوا در

نمودار کر ترسی ددهاست.
نمودار  .4روند پارامتر تخمین زده شده برای تحریمها در طی سالهای 1357 -1395
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دست آیده حاک ا اک است کوه تحورک هوا توا سوال  1366ور دواخص

قیمتها تأثیر یعن داری ندادتهاند ،در واقع دلیل اکنیه فاصوله اطمینوان ورآوردی
دایل خشهای یثبت و ینف نمودار ی دووند ،در نتیجوه اثور تحورک ور سوطح
قیمتها یعن دار نم ادد .ا طرف تحرک ها ا سال  1367توا  1395دارای توأثیر
یثبت و یعن داری ر سطح قیمت ی ادند .در ط اک سالها دلیل اکنیه فاصوله
اطمینان رآوردی تمایاً قسمت یثبت نمودار را دایل ی دوود ،لوذا اثور تحورک هوا
یعن دار ی ادد .همچنی یثبت ودن روند پارایتر رآوردی دک یعناست کوه وا
افزاکش یخاطرات تحرک  ،سطح قیمتها افزاکش یو کا ود .در نراکوت اکود توجوه
دادت که روند پارایتر رآورد دده در ط سوالهوای یوذکور تقرکبوا رونود ثوا ت
دادتهاست ،در نتیجه اثر تحرک ها ر سطح قیمت در طول اک سالها تقرکبوا ثا وت
ودهاست.
در ادایه ددت اثرگذاری تحرک ها در ط دورههوای یختلوب یوورد یقاکسوه
قرار ی گیرد .رای اک ینظور جدول کر که یانگر یقدار ییانگی پوارایتر ورآورد
دده رای دورههای یختلب ی ادد ،ارائه ددهاست.
جدول  .9متوسط ضریب برآورد شده برای اثرگذاری تحریمها بر سطح قیمت ها
دوره
متوسط پارامتر برآورد شده

1366-1357
0/011

1376-1367
0/040

1386-1377
0/037

1395-1387
0/040

ینبع :کافتههای تحقیم

ر اساس نتاک

دست آیده ،اثر تحرک ر سطح قیموتهوا در دوره اول در حودود

 0/011است ،البته پیشتر اداره گردکد که در اکو دوره اثور تحورک هوا ور سوطح
قیمتها یعن دار نم ادد .ایا در دورههای عدی ،اثر تحرک ور سوطح قیموتهوا
تقرکبا ثا ت وده اسوت .در واقوع یتوسوط ضورکب ورآورد دوده ورای اثرگوذاری
تحرک ها در دورههای عودی تقرکبوا در حودود  0/040وودهاسوت ،البتوه در طو
سالهای  1377تا  1386اثرات تحرک ر سطح قیمتها ا کاهش جزئ

وه 0/037

رسیدهاست ،البته ون اک کاهش قا ل توجه نم ادد ،لذا ی توان گفوت ،دودت
اثرگذاری تحرک ها ر سطح قیمتها در دورههوای یختلوب ( عود ا سوال )1367
تقرکباً ثا ت و در حدود  0/040ودهاست.

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی37 ...

 .3-3شدت اثرگذاری تحریمها در شرایط مختلف اقتصادی

همانطور که پیشتر اداره گردکد ،کی ا اهوداف تحقیوم حاضور یطالعوه دودت
اثرگذاری تحرک ها در دراکط یختلب اقتصادی ی ادد .رای اک ینظوور در اکو
خش را طه ی سالیت سیاست یال  ،سالیت سیاست پول  ،وا ستگ
نفت و وضعیت یال و انی

وه درآیود

ر ددت اثرگذاری تحورک هوا یوورد یطالعوه قورار

ی گیرد تا یشخص گردد ،ددت اثرگذاری تحرک هوا ور سوطح قیموتهوا تحوت
هرکک ا دراکط فوق گونه تغییر ی کنود .هماننود خوش قبلو  ،ورای تخموی
ضراکب ،ا تدا یدل تحقیم همراه انواع تصرکحهای یمیو
تخمی

ورای یعواد ت حالوت

ده ی دود تا ا استفاده ا یعیارهوای خوو

ورا ش ،یودل رینوه ورای

تصرکح الگوی یتغیر حالت دست آکد .ر اساس نتاک

دسوت آیوده ا یعیارهوای

اطالعات آکائیک ( ،)AICدوارتز -یزک ( )SBCو حنوان-کووئی ( )HQCو یعیوار
حداکثر راستنماک  ،الگوی گام تصادف

ا عر

ا یبدأ ه عنوان الگوی یناسوب

رای تصرکح یعاد ت حالت در اک یطالعه انتخاب ی دود .در اکو

خوش ورای

لحاظ کردن دوراکط یختلوب توابآوری اقتصوادی ،یتغیریجوا ی طبوم جودول 8
تعرکب ی دود که ضرکب

𝑆𝑉8

یانگر ضرکب اک یتغیر یجا ی یو ادود .عود ا

رآورد یدل ،روند اثرگذاری تحرک ها ر سطح قیمتها در دراکط نوایطلوب یوال
(  )𝑆𝑉8 + 𝑆𝑉8یطا م نمودار کر حاصل ی دود:
نمودار  .5روند پارامتر برآورد شده برای شدت اثرگذاری تحریمها در هریک از شرایط تابآوری
(ب)

(الف)
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(د)

(ج)

نمودار (الب) یر وط ه سالیت سیاست یال ی ادد که ا داخص نسبت کسری
ودجه ه  GDPیشخص ددهاست .حاک ا اک است که اثرات تحرک در دوراکط
نایطلوب یال نیز همانند دراکط عادی تا سال  ،1366ودلیل قورار گورفت فاصوله
اطمینان در قسمتهای یثبت و ینف نمودار،

یعن ی ادود .در نتیجوه در اکو

سالها ا وجود کسری ودجه کاد نیز ،تحرک ها تأثیر یعن داری ر سطح قیمتهوا
ندادتهاند .ایا در ط سالهای  1367تا  ،1395اثر تحرک ها ر سطح قیمت یثبت و
یعن دار ی ادد .البته اکد توجه دادت که اثرگوذاری تحورک هوا در دوراکط کوه
کسری ودجه کاد ادد ،روند صعودی دارد .لذا سیاسوتگوذاری نوایطلوب یوال
سبب ی دود تا اثرتحرک ها ر سطح قیمتها هر سال نسوبت وه گذدوته افوزاکش
کا د.
نمودار (ب) نیز یر وط ه سالیت سیاست پول ی ادد .ا دقوت در نموودار
فوق ی توان درکافت که همانند خش قبل  ،دراکط نایطلوب سیاستگذاری پوول
نیز یوجب نشده تا تحرک ها تا سال  1366ر سوطح قیموتهوا یوؤثر ادوند و اثور
تحرک ها ر سطح قیمتها در اک سالها یعنادار نم ادد .ا طرف در سوالهوای
عد ا  ،1367اعمال تحرک ها در سالهاک که انحراف تورم نسبت وه کشوورهای
OECD

کاد ادد ،یوجب افزاکش یعنادار سطح قیمتها ددهاست .ا طرف رونود

صعودی پارایتر رآورد دده حاک ا اک است که در دراکط یذکور ،اثر تحرک هوا
ر سطح قیمتها ا گذدت یان یشتر یو دوود .در نتیجوه وا اعموال تحورک در
دراکط که انحراف تورم کاد ادد ،سطح قیمتها در هر سال نسوبت وه گذدوته
افزاکش یشتری خواهد دادت.

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی39 ...

نمودار (ج) نیز یر وط ه اثرگذاری تحرک ها در دوراکط نوایطلوب وا سوتگ
یش ا حد اقتصادی ی ادد نتاک
وا ستگ

دست آیده حاک ا اک است کوه وا فور

کاد اقتصاد ه درآیدهای نفت  ،تأثیر تحرک ها در ط سالهوای  1367توا

 1395ر سطح قیمت ها یثبت ویعن داری ی ادد ،در حالییه در سالهای پا ا
انقالب و تا سال ،1366تحرک ها ا وجود وا ستگ

یش ا حد اقتصادی نیوز توأثیر

یعن داری ر سطح قیمتها ندادتهاند .ا طرف روند آثار تحرک ر سطح قیمتها
در دراکط یذکور عود ا سوال 1367صوعودی وودهاسوت .در نتیجوه اگور نسوبت
درآیدهای نفت

ه

GDP

کاد ادد ،سطح قیمتها در اثور اعموال تحورک افوزاکش

ی کا د ،هطورکیه ای افزاکش در هر سال نبت ه ساله قبل

یشتر خواهد ود.

نمودار (د) نیز ضراکب رآورده دده ورای وضوعیت یوال و وانی را ارائوه
ی کند .ر اساس نتاک

دست آیده ،تحرک ها در وضعیت نایطلوب یال و وانی

تا سال  1366تأثیر یعن داری ر سطح قیمتها ندادتهاند .در حالییه در سوالهوای
عد ا آن ،اثرات تحرک ر سطح قیمتها یثبت و یعن دار یو ادود ،وهطورکیوه
روند آن صعودی ودهاست .کعن در سالهای عد ا  1367ا وجود نسبت وده
ا ی خش خصوص نسبت ه  ،GDPاعمال تحرک ها یوجب افزاکش یشتر سطح
قیمتها در هر سال نسبت ه سالهای گذدته خواهد دد.
در ادایه

م است تا اثرات تحرک ر سوطح قیموتهوا در هرکوک ا دوراکط

فوقالذکر یورد یقاکسه قرار گیرد .رای اک ینظوور در نموودار کور رونود دودت
اثرگذاری تحرک ها در هرکک ا دراکط نایطلوب اقتصادی فوق ارائه ددهاست.
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نمودار  .6مقایسه ضرایب شدت اثرگذاری تحریمها در هریک از شرایط مختلف تابآوری

ا دقت در نمودار  6ی توان درکافت که تأثیر ساختار نایناسب اقتصادی ور سوطح
قیمتها یشتر ا تحرک ها ودهاست .هعبارت

ا وجود هر کک دوراکط نوایطلوب

اقتصادی ،تحرک های اعمال نسبت ه دراکط عادی ،اثرات وزرگتوری ور سوطح
قیمتها دادتهاند .البته ددت تشدکد اثورات تحورک نادو ا هور کوک ا دوراکط
نایطلوب اقتصادی در دورههای یختلب یتفاوت وودهاسوت .وهطورکیوه توا سوال
 1373آثار تحرک ر سطح قیمتها در دراکط عادی و هرکک ا دراکط رارگانوه
نایطلوب اقتصادی تفاوت ندان

اه ندادتهاند .ایوا عود ا آن آثوار تحورک در

هرکک ا دراکط یتفاوت ودهاست .هطورکیوه ا سوال  1374توا  1385یشوترک
افزاکش قیمت ها در اثور تحورک  ،در دوراکط نوایطلوب وا سوتگ اقتصواد حاصول
ددهاست .هعبارت در اک دوره ،تحرک ها در دراکط که نسبت درآیودهای نفتو
ه

GDP

کاد ادد ،یشترک تأثیر را در ردد سطح قیمتها دادتهاند .ایا طو دوره

 1386تووا  ،1395یشووترک ردوود قیمووتهووا در اثوور اعمووال تحوورک  ،نادوو ا
سیاستگذاری نایطلوب یال

ودهاست .وا ستگ اقتصوادی نیوز در اکو سوالهوا

دویی عایل تشدکد کننده آثار تحرک ر سطح قیمتها ی ادد .عد ا اک عوایل،
نسبت ا ی ده
کشورهای

OECD

خش خصوصو و همچنوی انحوراف کواد توورم نسوبت وه
ه ترتیب یوجب تشدکد آثار تحرک ر سطح قیمتها ی دووند.

در نتیجه در هر دوره نا ه ساختار اقتصادی حاک  ،تحرک هوا اثورات یتفواوت

ور

برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی41 ...

سطح قیمتها دادتهاند.
در ادایه تأثیر هر کک ا دراکط نایطلوب اقتصادی فوق در تشدکد اثرگوذاری
تحرک ها ر سطح قیمتها یورد ررس قرار ی گیرد .رای اک ینظوور در جودول
کر ییانگی پارایتر رآورد دده ورای اثرگوذاری تحورک هوا در دوراکط عوادی وا
ییانگی ضرکب تأثیر تحرک در هور کوک ا دوراکط نوایطلوب اقتصوادی در طو
دورههای یختلب یورد یقاکسه قرار ی گیرد.
جدول  .10متوسط ضریب برآورد شده برای اثرگذاری تحریمها بر سطح قیمتها
دوره آثار تحریم در
شرایط عادی
سیاست مالی نامطلوب
درصد تغییر نسبت به شرایط عادی
سیاست پولی نامطلوب
درصد تغییر نسبت به شرایط عادی
وابستگی زیاد به نفت
درصد تغییر نسبت به شرایط عادی
وضعیت بانکی نامطلوب
درصد تغییر نسبت به شرایط عادی

1366-1357
0/011
0/012
5
0/011
0
0/011
0
0/013
14

1376-1367
0/040
0/049
22
0/040
0
0/049
20
0/047
17

1386-1377
0/035
0/063
81
0/043
22
0/066
88
0/054
55

1395-1387
0/040
0/082
106
0/048
31
0/077
93
0/064
60

ینبع :کافتههای تحقیم

ر اساس نتاک جدول فوق ،در تمای دورهها نایطلوب ودن سیاست یال یوجب
تشدکد اثر تحرک ها ر سطح قیمت ها ی دود .هطورکیه اک افزاکش در دوره اول
نا یز وده ایا ا گذدت یان ددت اثرگذاری دراکط نایطلوب یال
تحرک ها ا  5درصد تا  106درصد افزاکش ی کا د .وهعبوارت

ر اثرگوذاری

وا وودن نسوبت

کسری ودجه ه  GDPدر دوره اول توأثیر کمو در تشودکد اثرگوذاری تحورک هوا
دادتهاست .ایا در دورههای عودی توأثیر آن در طو دورههوای یختلوب افوزاکش
ی کا د تا ه  106درصد رسد .در نتیجه در سالهای اخیر که اقتصاد اکوران تحوت
سختترک تحرک های اقتصادی ودهاست ،سیاستگذاری نایطلوب یوال یوجوب
ی دود تا آثار تحرک ر سطح قیمتها در حدود  2را ر افزاکش کا د.
یقاکسه ددت اثرگذاری تحرک ها در دراکط عوادی وا دوراکط کوه سوالیت
سیاست پول نایطلوب ادد ،حاک ا اک است که سیاستگذاری نایطلوب پول
در دو دوره اول (سالهای  1357توا  )1376توأثیر نودان

ور تشودکد اثرگوذاری
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تحرک ها ر سطح قیمتها ندادتهاست .ایا در دورههای عودی وا در نظور گورفت
دراکط نایطلوب پول  ،اثرگذاری تحرک ها نسبت ه دراکط عادی  22و  31درصود
افزاکش دادتهاست .در نتیجه در سالهای اخیر ،انحراف کاد توورم کوه وه یعنوای
وجود انتظارات ا ی توری نزد یردم و فعالی اقتصادی ی ادد ،یوجب ی دوود
تا آثار تحرک ر سطح قیمتها تا  30درصد افزاکش کا د.
در سالهاک که وا ستگ اقتصاد ه درآیودهای نفتو

کواد ادود ،اثرگوذاری

تحرک ها ر سطح قیمتها یشتر است .هطورکیه وا گذدوت یوان توأثیر دوراکط
نایطلوب یذکور ر ددت اثرگذاری تحرک در یقاکسوه وا دوراکط عوادی افوزاکش
کافتهاست ،هعبارت در دوره اول ،وا ستگ اقتصادی تأثیری ر اثرگذاری تحرک ها
ندادته است ،ایوا وا گذدوت یوان وا سوتگ اقتصواد یوجوب تشودکد اثرگوذاری
تحرک ها ر سطح قیمتها ا  20تا  93درصد یو دوود .لوذا در سوالهوای اخیور
( )1387-1395که اقتصاد اکران تحت سختترک رژک های تحرکمو
وا ستگ

وودهاسوت،

یش ا حد اقتصاد ه درآیدهای نفت یوجوب دودهاسوت توا اثرگوذاری

تحرک ها  93درصد افزاکش یشتری دادته ادد.
ر اساس نتاک جدول فوق ،وضعیت یال و انی در سوالهواک کوه وده
خش خصوص

کاد ادد ،یوجب تشدکد اثرگذاری تحرک ها ر سطح قیموت هوا

ی دوند ،هطورکیه در دوره اول اک یقدار  14درصد وده و ا گذدوت یوان در
ط ده سال اخیر ،اک یقدار ه  60درصد افزاکش کافتهاست .در نتیجه در سالهای
اخیر ( )1387-1395ا وجود ده

کاد خش خصوص  ،سطح قیموتهوا در اثور

اعمال تحرک ها  60درصد ردد یشتری خواهند دادت.
جمعبندی و نتیجهگیری
ا توجه ه اکنیه در سالهای پا ا انقالب اسالی  ،تحرک های اقتصادی ه کیو
ا یوضوعات و الشهای اساس اقتصادی یطرب ددهاست ،در اک یطالعوه آثوار
تحرک ر ردد اقتصادی و ددت اثرگذاری تحرک ها در دراکط یختلب توابآوری
اقتصادی یورد یطالعه قورار گرفوت .ا طرفو
تحرکم در سالهای اخیر و همچنی

ودلیل دودکدتر دودن رژکو هوای

رخ تغییرات ساختاری و رفتواری در وی
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فعالی اقتصادی و ا کگران سیاس در کشور اکران و کشوورهای تحورک کننوده ،ا
رهیافت  TVPو فیلتر کالم که قا لیت کوادی در لحواظ کوردن تغییورات یوذکور
دارند ،استفاده ددهاست .در اک یطالعه در گام اول ا استفاده ا نظرات خبرگوان و
روش  AHPفا ی ،انواع تحرک ها ا ینظر یاهیت و ینشأ رتبه ندی دوده و سوپا
داخص یخاطرات تحرک ها دست آید .اک داخص اهمیت نسب هور تحورک را
نسبت ه دکگر تحرک ها یشخص ی کند .سپا در گام دوم اثرات داخص دست
آیده رای تحرک ها ر سطح قیمتها یورد ررس قرار گرفت .در یرحله آخر نیوز
ددت اثرگذاری تحرک ها در دراکط یختلب تابآوری یورد ررس قورار گرفوت.
رای اک ینظور نسبت کسری ودجه ه

GDP

هعنوان دواخص سوالیت سیاسوت

یال  ،انحراف در تورم ه عنوان داخص سالیت سیاست پول  ،نسبت درآیودهای
نفت

ه

خصوص

GDP

ه

وه عنووان دواخص وا سوتگ
GDP

وه اقتصواد و نسوبت وده

خوش

هعنوان داخص وضعیت یوال و وانی اسوتفاده دودهاسوت.

یتغیر یجا ی یر وط ه هرکک ا اک داخصها تعرکب دده و هصورت جداگانه
وارد یدل ردد اقتصادی ی دود تا اثرات تحرک تحت دوراکط توابآوری یوذکور
حاصل گردد .ا ط یراحل فوق در اک تحقیم نتاک

ه درب ذکل حاصل گردکد:

 ر اسواس نتواک گوام اول ،یشوترک یخواطرات انوواع تحورک یر ووط وهتحرک های یال  -انی سا یان یلل ،نفت سا یان یلل ،یال  -انی اتحادکه اروپوا
و نفت اتحادکه اروپا ی ادد که ه ترتیب  15 ،21 ،56و  9/5درصد ا یخواطرات
تحرک ها را دایل ی دوند .در نتیجه  78/5درصود ا یخواطرات کلیوه تحورک هوا
یر وط ه تحرک های فوق ی ادد و قیه تحرک هوا ،یجموعواً فقوط  21/5درصود
یخاطرات را دایل ی دوند .اک نتاک

ا توجه ه یطالب کوه در اد یوات یوضووع

عنوان دد و روشهاک که کشور ی تواند در یقا له ا هرکک ا اک تحورک هوا در
پیش گیرد ،قا ل انتظار ود .هعبارت تحورک هوای یوال و وانی در هور سوطح
دلیل پیچیدگ و دره تنیدگ که اکجاد ی کنند ،یخاطرات سیار وزرگتوری ور
کشور وارد خواهند ساخت .اک تحرک ها در سویاری ا یووارد یینوه تحورک در
خشهای دکگر ا جمله نفت  ،تجاری و دانش و تینولوژی نیز ی دود .ا طرفو
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دلیل وا ستگ اقتصاد اکران ه نفت نیز یوجب ی دوود توا اکجواد یحودودکت در
یسیر فروش نفت ،یخاطرات زرگتری ر اقتصاد اکران وارد سا د .همچنوی

اکود

توجه دادت که اگر ینشأ اکو تحورک هوا سوا یان یلول و اتحادکوه اروپوا ادود،
یخاطرات زرگتری در یقاکسه ا ساکر تحرک ها خواهند دادت .دلیل اک ایور نیوز
کواد اتحادکوه اروپوا در تجوارت وا

فراگیر ودن تحرک های سا یان و یلل و سر

اکران ی ادد که عوالوه ور تحمیول هزکنوههوای وزرگتور ،اییوان دور دن اکو
تحرک ها نیز سیار یشیل است.
 -نتاک

دست آیده در خصوص را طه تحرک و سطح قیمتها حاک ا اک

است که اثر تحرک ها توا سوال  1366و یعنو

ووده و عود ا سوال  1367توأثیر

تحرک ها ر سطح قیمتها یثبت و یعن دار ودهاست .هعبارت اعموال تحورک هوا
عد ا انقالب و تا سال  1366تأثیر ندان

ر سطح قیمتها ندادوته و عود ا آن

ا افزاکش یخاطرات تحرک  ،سطح قیمتهوا افوزاکش کافتوهاسوت .ا طرفو رونود
پارایتر رآورد دده در ط سالهای یذکور تقرکبا ثا ت ودهاست ،در نتیجه اعموال
تحرک هوای سوختگیرانوه و افوزاکش یخواطرات تحورک هوا ،توأثیری در افوزاکش
اثرگذاری تحرک ها ر سطح قیمتها ندادتهاست و در طوول اکو سوالهوا اثورات
تحرک ها تقرکبا ثا ت و یشا ه سالهای گذدوته وودهاسوت .اکو در حالیسوت کوه
ررس آثار تحرک در دراکط نایطلوب اقتصادی یوانگور اکو اسوت کوه پوارایتر
رآورد دده روند صعودی دادتهاست و تأثیر تحرک ها در سالهواک کوه وضوعیت
اقتصادی نایطلوب ودهاست ،در یقاکسه ا سالهای گذدته یشتر وودهاسوت .در
نتیجه علیری اثرگذاری یثبت تحرک ها ر سطح قیمتها ،ایا اکد توجه دادت کوه
دراکط نایطلوب اقتصادی دلیل اصل تشدکد آثار تحرک ها ر سوطح قیموتهوا در
سالهای اخیر ی ادد.
 -نتاک

دست آیده در گام سوم حاک ا اک است که دراکط نایطلوب یال

یشترک نقش را در تشدکد آثار تحرک ها ر سطح قیمتها در ط سالهوای اخیور
دادتهاند .البته روند اثرگذاری دراکط نایطلوب یال صعودی وده و در طو دهوه
اخیر ه  106درصد افزاکش کافتهاست .هعبارت در سالهواک کوه نسوبت کسوری
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ودجه ه

GDP

کاد ادد ،اثر تحرک ها ر سطح قیمتها نسبت وه دوراکط عوادی

یش ا دو را ر ی ادد .در نتیجه کسری ودجه که ناد ا ترا نبودن درآیدها و
هزکنههای عموی دولت است ،سبب ی دود تا اثر تحرک ها ه یشترک سوطح در
ی ساکر دراکط نایطلوب دکگر رسد .دلیل اک ایر نیز عدم استقالل انک یرکوزی
در اکران ی ادد .در واقع دولوتهوا در اکوران کسوری ودجوه خوود را ا طرکوم
استقرا

ا انک یرکزی تأیی ی کننود کوه سوبب افوزاکش پاکوه پوول در ادوار

یختلب ددهاست .در نتیجه تحرک ها در دراکط نایطلوب یال سبب ردد ویش ا
پیش پاکه پول و افزاکش یشتر تورم در یقاکسه ا وضعیت عادی اقتصواد خواهنود
دد.
ر اساس ساکر نتاک تحقیم ،در سالهاک که نسبت درآیدهای نفت

وه

GDP

کاد ادد ،اثرگذاری تحرک ها ر سطح قیمتها یشتر است .هطورکیه ا گذدوت
یان نقش وا ستگ اقتصادی در تشدکد اثرگوذاری تحورک در یقاکسوه وا دوراکط
عادی یشتر ددهاست .هعبارت در سالهوای ا توداک پوا ا انقوالب ،وا سوتگ
اقتصادی تأثیری ر اثرگذاری تحرک ها ندادتهاست ،ایا ا گذدت یان توأثیر آن توا
 93درصد افزاکش کافتهاست .در توجیه اک ایور اکود توجوه دادوت ،سور وا ی
درآیدهای نفت در تأیی ار یورد نیا کشور و همچنوی درآیود دولوت ،یوجوب
ی دود تا ا اعمال تحرک ها ا طرکم دوخهای ار ی ،افزاکش استقرا

دولوت ا

انک یرکزی و کاهش سوریاکهگوذاریهوای دولتو  ،سوطح قیموتهوا نسوبت وه
سالهاک که وا ستگ اقتصادی ک است 90 ،درصد یشتر افزاکش کا د.
دکگر کافتههای تحقیم یؤکد اک نیته است که وضعیت نوایطلوب وانی نیوز
یوجب تشدکد اثرات تحرک ر سطح قیمتها ی ادد .هعبارت در سالهواک کوه
نسبت ده

خش خصوص

ه

GDP

کاد ادد ،اعمال تحرک ها یوجب افوزاکش

یشتر سطح قیمتها نسبت ه دوراکط عوادی دودهاسوت .ا طرفو اثور وضوعیت
نایطلوب انی در ا تدا ک وده و ا گذدت یان افزاکش کافتهاسوت ،وهطورکیوه
در سالهای اخیر وضعیت نایطلوب انی یوجب تشدکد اثرگذاری تحورک هوا توا
 60درصد ددهاست .در نتیجه پرداخوت تسوریالت و تخصویص اعتبوارات وانی
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دون سیاستگذاری یناسب سبب گشته تا آسیبپوذکری اقتصواد در یوان اعموال
تحرک ها شدت کاهش کا د .اک ینا ع وا افوزاکش نوسوانات اقتصوادی و افوزاکش
انتظارات توری در یان رو دوخهای تحرک  ،یینه سا افوزاکش یشوتر سوطح
قیمتها ددهاست .در حالییه هوداکت اکو ینوا ع وه سومت فعالیوتهوای یولود
ی توانست تابآوری اقتصاد در را ر دوخهای تحرکم را افزاکش دهد.
دراکط نایطلوب سیاستگذاری پول نیز یوجب دوده توا اثورات تحورک ور
سطح قیمتها افزاکش کا د .ه عبارت اعمال تحرک ها در سوالهواک کوه انحوراف
تورم نسبت ه کشورهای

OECD

کاد ادد ،یوجب افزاکش یعنادار سطح قیمتها

ددهاست .ا طرف روند صعودی پارایتر رآورد دده حاک ا اکو اسوت کوه در
دراکط یذکور ،اثر تحرک ها ر سطح قیمتها ا گذدت یان یشتر دودهاسوت .در
نتیجه در دراکط توری که ار وب یناسب جروت کنتورل توورم وجوود نودارد،
تحرک ها نسبت ه دراکط عادی یش ا  30درصود اثرگوذاری یشوتری ور سوطح
قیمتها دادتهاند.

پینوشتها
 .1جرت یطالعه یشتر در خصوص انواع تحرک ها و روشهوای دور دن آن وه یطالعوه
یردکلو و همیاران ( )1398یراجعه گردد.
 .2ینظور ا وا ستگ اقتصاد در اک قسمت وا سوتگ درآیودهای کشوور وه درآیودهای
نفت ی ادد .لذا در ادایه ا وا ستگ اقتصادی استفاده خواهد دد.
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