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مقدمه
در دهههای اخیر استفاده از «تحریم» بهعنوان ابزار سیاست خارجی برای برخیی از
کشورها به شدت افزایش یافته است .از لحاظ نظری روش کار تحریم ساده اسیت؛
بهطوریکه کشور تحریمشونده (هدف) بابت اِعمال برخی محدودیتهیای کشیور
تحریمکننده هزینههایی را متحمل میشود .بر این اساس کشورهای هدف به دلییل
اجتناب از پرداخت چنین هزینههایی ،رابطه مطلوب و مستقیم خود را با کشورهای
تحریمکننده تغییر میدهند .البته این نظریه در عمل بهندرت اتفاق میافتد .شیواهد
تجربی معدودی وجیود دارد کیه در ریورت تحیریم ،کشیورهای هیدف بیهطیور
معناداری رفتار خود را تغییر دهنید .در ایین بیاره کارشناسیان معتقدنید کیه عمیده
تحریمها شامل یک پیام برای جامعه جهانی است و منجر به انحراف برخی رفتارها
میشود .در سالهای اخیر آمریکا برای دستیابی به اهداف خاص خود در سیاسیت
خارجی ،به طور فزایندهای از سیاست تحریم اقتصادی استفاده کرده اسیت .آمریکیا
تحریمهای اقتصادی را بهطور یکجانبه یا با نفوذ در شورای امنیت سازمان ملل بیر
کشورهایی تحمیل میکند که با اهداف و امیال او چالش دارند.
بنابراین بعد از انقالب اسالمی  57که جمهوری اسالمی ایران همیواره پیرچم
اسییتقالل و مقاومییت در براب یر اسییتکبار را برافراشییته ن ییهداشییته اسییت ،یکییی از
کشورهای هدف تحریم آمریکا بوده است .تحریمهای یکجانبیه آمریکیا سیابقهای
طوالنی در دورة انقالب دارد اما در سال  1385به شکل ویژهتری این تحریمها بیر
کشور و مردم ایران تحمیل شد تا بتواند با محدود و منزوی ساختن اییران در ییک
چارچوب خاص به اهداف خودش دست پیدا کند؛ اما شیدیدترین و اررذیرارترین
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دوره تحریمییی از سییال  1391بییر اقتصییاد ایییران تحمیییل شییده اسییت .همکییاری
کشورهای اروپایی و ورود جدیتر سازمان ملل سبب تأریرذراری بیشتری بیه ایین
نوع تحریمهای همهجانبه که اکثر بخشهای اقتصادی اییران را هیدف ذرفتیه داده
است.
با توجیه بیه اهمییت نیر ارز در اقتصیاد اییران و تأریرذیراری آن بیر تیراز
پرداختها ،تورم ،تولید و اشیتغال از ییکطیرف و تأریرپیریری آن از شیو هیای
سیاسی از طرف دی ر مدیریت نوسانهای نر ارز همواره یکیی از چیالشهیاییی
است که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده است .سهم قابل مالحظة دریافتیهای ارزی
حارل از فروش نفت در ذخیایر ارزی و بودجیة دولیت ،موجیب آسییبپیریری
اقتصییاد اییران در برابییر تکانییههییای نفتیی شییده اسییت .یکیی از کانییالهییای ایین
آسیبپریری ،سرایت تکانههای منفی نفیت بیه بیازار ارز بیه واسیطة سیهم عمیدة
دریافتیهای ارزی نفت در ذخایر ارزی بوده که سبب ایجاد نوسانهای زییادی در
نر ارز شده است .با توجه به سهم اند دریافتیهای ارزی ریادرات یرنفتیی و
نبود منابع ارزی جای زین ،تأریرپریری نر ارز از تکانههیای نفتیی نمیود بیشیتری
پیدا کرده است؛ بنابراین با توجه به این مهیم ،اقتصیاد اییران از روییدادهایی تیأریر
میپریرد که میزان رادرات نفت را تحت تأریر قرار دهد .یکیی از مهیمتیرین ایین
رویدادها ،تحریمهای اقتصادی بوده که در نظام کنونی بینالملل ،بیهمنظیور دیکتیه
کردن اهداف سیاسی و ناذزیر کردن کشور هدف به تغیییر سیاسیتهیا بیه ابیزاری
رایج تبدیل شده است.
از طرفیی بیدون شیناخت سیازوکار و روش اررذیراری تحیریم بیر نیر ارز
نمیتوان در درستی از نحوه ،عمق و شدت تأریر موضیوع میورد بحیا داشیت؛
مضاف بر اینکه عیالوه بیر شیناخت فراینید تحریمیی و نقیا میورد توجیه بایید
راهکارهای مدون و قابل اجرایی را برای کاهش و کنتیرل تیأریر اقتصیادی تحیریم
آماده کرد و در فرایند تصمیمذیری قرار داد.
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسیشهیا اسیت  -1سیازوکار
اررذراری تحریمها بر حسیاب میالی چیسیت  -2سیازوکار تحیریمهیا از کانیال
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حساب مالی بر نر ارز چیست در این راستا پس از بیان مقدمه ،مبانی نظری کار
و پیشینه مطالعاتی در دو بخش داخلی و خارجی بررسی و در ادامه روش تحقییق
و برآورد و تحلیل یافتیههیا ارائیه مییشیود و در انتهیا بیا بررسیی نتیایج تحقییق
پیشنهادهای الزم ارائه میذردد.
 .1ادبیات موضوع
 .1-1مبانی نظری تحریم

تحریمهای اقتصادی ،کاهش ،متوقف ساختن یا تهدید به توقف روابی اقتصیادی،
تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی دولت کشیور تحیریمکننیده اسیت.
منظور از رواب متعارف در این تعریف ،رواب در وضعیت بیدون اعمیال تحیریم
است .در حقیقت تحریمها ،سالحی اقتصادی در میدان مبارزهای یرنظیامی اسیت
که دیپلماسی را از ذفتوذو فراتر میبرد و وارد عمل میکند (.)Eyler, 2007
 .1-1-1انواع تحریم
 -تحریم از منظر هدف:

 .1تحریم اقتصادی بهمنظور بیربات کیردن ریییم سیاسیی کشیور هیدف کیه
برذرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریمکننیده و کشیور هیدف اسیت و
برای تغییر رییم کشور هدف

اعمال میشود.

 .2تحریم به منظور تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف کیه بیهمراتیب
مالیمتر از نوع اول است (یاوری و محسنی.)1388 ،
 -تحریم از نظر تعداد كشورهای شركتكننده:

 .1یکجانبه تحریم یکجانبه ا لب اوقات فق به یک کشور محدود میشیود،
در این حالت تحریم را فق یک کشور در مقابل کشور دی ر انجام

میدهد.

 .2چندجانبه در حالت چندجانبه تحریمها توس بیش از یک کشور ریورت
میپریرد ،در این رورت ممکن است دی ر کشورها ،از کشیور پیشیرو در تحیریم
پیروی کنند.
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 .3فراذیر در تحریم فراذیر یا جامع همه کشورها درذیر خواهند شد (ییاوری
و محسنی.)1388،
 -تحریم از نگاه تحریمكننده یا تحریمشونده:

 .1تحریمهای خصوری (ملی)؛ ذیاهی تحیریم ممکین اسیت توسی افیراد،
ذروهها یا تشکیالت یردولتی بهمنظور وادار کردن کشور خیارجی ییا اتبیاعش ییا
حتی دولت متبوع خود این افراد به انجیام رفتیار مشخصیی ریورت ذییرد ،ماننید
تحریم مردم هندوستان علیه ان لستان یا تحریم مردم ترکیه علیه امپراتوری اتیریش
(یاوری و محسنی.)1388،
 .2تحریمهای دولتها علیه یکدی ر؛ در کنار تحریمهای خصوری که کاربرد
محدودی دارند ،یکی از موارد شایع استفاده از تحریمها ،تحریمهای دولتیی اسیت.
اروالً یکی از فنون مؤرر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها
و تأمین منافع ملی ،استفاده از ابزارهیای اقتصیادی ،میالی ،تجیاری و تکنولویییک
است .در این راستا دولت استفادهکننده از این حربهها سیعی مییکنید دولیتهیای
دی ر را به تغییر در رفتارهای سیاسیت خیارجی خیود وادار کنید؛ بیهذونیهای کیه
دذرذییونیهییای حارییل از دادههییای سیاسییت خییارجی دی ییران ،منییافع دولییت
استفادهکننده از ابزارهای مورد نظر را در پی آورد (حدادی.)1382،
 .3تحریمهای جمعی توس سازمان ملیل متحید؛ برقیراری تحیریم از جملیه
اقدامات یرنظامی پیشبینیشده در ماده  ۴1منشور سازمان ملیل متحید اسیت کیه
شورای امنیت میتواند پس از شناسایی نقض رلح ییا وقیوع عمیل تجیاوز علییه
دولتی اعمال کند .در دوره جنگ سرد ،شورای امنیت فق در دو مورد علیه دولیت
معینی تحریم اعمال کرده است.عالوه بر شورای امنیت ،مجمع عمومی نییز در سیه
مورد ضمن تصویب قطعنامههایی علیه سه دولت ،تحریم اعمال کرده است (یاوری
و محسنی.)1388 ،
 -تحریمهای اقتصادی:

که ا لب در دو شکل اساسیی تحیریم تجیاری و تحیریم میالی اعمیال مییشیود.
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مهمترین موارد تحریمهای تجاری عبارتاند از
 .1سهمیهبندی ،تحدید و توقف کلی رادرات و واردات.
 .2سیاست تبعیضآمیز تعرفهای شامل رد همکاری بیشتر با کشور هدف.
 .3تعلیق و لغو موافقتنامههای تجاری و پرویههای مشتر و ممنیوع کیردن
رادرات تکنولویی.
 .۴تهیه فهرست سیاهی از معامالت تجاری در حال انجام توس کشور هدف.
 .5قطع و تعلیق و لغو کمکهای فنیی در برنامیههیای آموزشیی (عزیزنیژاد و
نورانی.)1388 ،
تحریمهای مالی نیز جنبه دی ری از تحریمهای اقتصادی بیوده و بیر یکیی از
اشکال زیر اعمال میشود
 -1ممنوعیت بیمهها و سایر خدمات مالی.
 -2مالیات بر رادرات کشور.
 -3ایجاد محدودیتهای مالی و بانکی.
 -۴تحریم نقل و انتقاالت مالی.
 -5مسدود کردن داراییهای خارجی کشور.
 -6ایجاد ممنوعیت در فروش نفت خام و واردات و فراوردههای نفتی.
 -7ایجاد اختالل در ذشایش اعتبار اسنادی برای تجار کشور.
 -8ایجاد موانع در جرب سرمایهذراری خارجی (عزیزنژاد و نورانی.)1388 ،
تحریم مالی تأریر شدیدتری نسیبت بیه تحیریمهیای تجیاری دارد .بیه دلییل
تحریمهای مالی ،ایران نیر هیای بیاالتری را بیرای اخیر وام پرداخیت مییکنید و
نر های بازدهی تضمینی باالتری را برای سرمایهذیراری قراردادهیای «نفتیی بیای
بک »1پیشنهاد میکند (عزیزنژاد و نورانی.)1388 ،
تحریم سرمایه ذراری خارجی نمونهای از تحریمهای اقتصادی مورد توجه در
رواب بینالملل است که در آن به جلیوذیری از ورود ارز و سیرمایة خیارجی بیه
کشور هدف توجه می شود .هدف سرمایه ذراران خارجی عموماً سرمایهذیراری در
1. Buy back
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طرحهای زیربنایی و بنیادی اقتصاد جامعه است که ارتبا مستقیم با منابع طبیعیی،
زیرزمینییی ،نیییروی انسییانی و مییدیریتی کشییور هییدف دارد .تحییریم اییین نییوع
سرمایهذراری از سوی دی ر با تحریم مالی ارتبا مسیتقیم دارد .در تحیریم میالی
محدودیت و فشارهایی بر رواب مالی کشور هدف اعمال میشود .به ایین ترتییب
سرمایهذراری ،سرمایهبری تأمین مالی و معامالت میالی کشیور تحیت فشیار قیرار
میذیرد؛ از جمله جلوذیری از سرمایهذراری کشور تحریم در کشیورهای دی یر و
ممانعت از سرمایهذراری کشورهای دی ر در کشیور میرکور .سیرمایهبیرداری نییز
یعنی فروش داراییهای موجود در کشور مورد تحریم .تحریم اقتصادی در پیی آن
است تا به هر نحو ممکن کشور مورد تحریم را از انجام دادوسیتدهای بیینالمللیی
محروم سازد (اداره مطالعات و بررسیهای اقتصادی بیمه ملت.)1392 ،
تحریم از بابت اعمال به چند دسته تقسییم مییشیود؛ تحریمیی کیه ریرفاً از
طرف یک کشور بهرورت یکجانبه اعمال میشود .چنین تحریمهایی با توجه بیه
حجم معامالت بیین دو کشیور موضیوع تحیریم ،مییتواننید در اقتصیاد یکیدی ر
تأریرذرار باشند .بدیهی است پایین بودن حجم معامالت تجاری و بازرذانی کشیور
تحریمشده با کشور اعمالکنندة تحریم ،باعیا خواهید شید کیه چنیین تحریمیی
چندان اررذرار نباشد .حال آنکه تحریمهایی که از ناحیة چند کشور بهاتفاق ،اعمال
میشود یا تحریمهای اعمالشده از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد ،نیهتنهیا
حامل آرار عمیقتر و شدیدتر ،بلکه از نظر حقوق بینالملل نیز متضمن آرار حقوقی
است .اعمال تحریم برای هیر دو کشیور موضیوع ،هزینیههیایی را در بیر دارد کیه
نخستین آنها هزینههای زمانی و مالی برای تغییر بازار ،استفاده از کاالهای وارداتی
و رادراتی ،مناسبات تجاری ،بازرذانی و مالی است .تحریم باعا باال رفتن خطیر
سرمایهذراری و عدم تمایل ورود سرمایه خارجی میشود و فضای ناامنی را بیرای
فعالیت و بازرذانی سرمایهذراران داخلی و خارجی فراهم میکند .تحریم به تغیییر
منفی در رتبهبندی ریسک کشور هدف منجر میشود؛ درحالیکه افزایش یا کیاهش
ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه انجام معامالت و هزینههای روانی میذیردد
و ن اه سرمایهذراران را به فررتهای سیرمایهذیراری بیا تردیید مواجیه مییکنید
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(یاوری و محسنی.)1388 ،
در ادبیات تحریمهای اقتصادی ،بهخصوص بحا بین «هاف بیائر» )2007( 1و
«پیپ» )1997( 2درباره سودمندی و همچنین بدبینی بیه تحیریمهیا تنیاقض وجیود
دارد .حتی هاف بائر میذوید این ابزارها تنها در یکسوم موارد مؤرر است؛ امیا بیه
نظر میرسد که سیاستذراران هنوز هیم بیهنوبیه خیود بیه تحیریمهیا بیا امیید و
سرمایهذراری زیادی (زمانی که سیاست خارجی با مشکل مواجه است) مین رنید.
در یکسوی ادبیات تحریم اقتصادی ،پارادوکس تحیریم «دانییل درزنیر» 3در 1999
وجود دارد که نهتنها در مورد ابزار تحریمهای اقتصادی ،بیش از حد خیوشبینانیه
است ،بلکه چارچوبی را برای پیشبینی اعمال تحریمهای اقتصادی و انیدازهذییری
ارر آن در رورت اجرا فراهم میکند .درزنر در کتاب خود مدل خویش را به طیرق
مختلفی آزمایش کرده است و همچنان به استفاده از چیارچوب در تجزییهوتحلییل
سیاست خارجی ادامه میدهد .او در موجهترین آزمون تئوری خود ،بررسیی کیرده
است که چ ونه دولت روسیه  39بار در دهیة  1990تحیریمهیای اقتصیادی را در
اعطای امتیازات و تأریر در تصمیمات سیاسی مهم در کشورهای تازه استقاللیافتیه
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،استفاده نموده است .درزنر ادعیا مییکنید،
این تحریمها در آن زمان  38دررد با موفقیت همراه بوده است که نسبتی بهمراتب
باالتر از دیدذاه پیپ بر اساس سوابق تاریخی (که میزان موفقیت کمتر از  5دررد)
است و تا حدودی باالتر از بیرآورد هیاف بیائر ،از مییزان موفقییت در حیدود 3۴
دررد است .مهمتر از آن ،تجزیهوتحلیل او نشان میدهد که مدل تئیوری بیازی او
یک پیشبینیکننده خوب در اعمال تحریمهای اقتصادی برای رسییدن بیه اهیداف
خاص است و احتماالً امتیازات زیادی را (در رورت وجیود) اذیر ارائیه شیود بیه
دنبال دارد

(& Bervoets, 2013

.)Hillebrand

در مورد تحریمهای اقتصادی پیشنهاد میکنند که به هن یام مقایسیه بیا دی یر
انتخابهای سیاسی ،مانند مداخلة نظامی ،احتمال موفقیت تحریم آشکار مییشیود.
1. Hufbauer
2. Peip
3. Daniel Drezner
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به لحاظ تاریخی زمانی تحریمها به هدف اقتصادیشان دست میییابنید کیه بیرای
مثال تأریر آنها باعا تخریب اقتصاد کشور هدف شود.
 .2-1-1اثر تحریم بر اقتصاد كشور

 .1تشدید تحریمهای نفتی و مالی رب ،بهویژه از تیر  1391وضعیت بحرانی
کشور را تشدید کرد ،بدین معنیی کیه بیا تحیریم خریید نفیت از اییران و خیرو
شرکت های نفتی خارجی از کشور ،تولید و رادرات نفت بیهشیدت کیاهش پییدا
کرد.کاهش عایدات ارزی کشور از محل رادرات نفت همراه بیا اخیتالل در نظیام
پرداختهای بینالمللی ،به انتظارات تیورمی در اییران دامین زد (اداره مطالعیات و
بررسیهای اقتصادی.)1392 ،
 .2تحریمهای اقتصادی با تغییر جهیت ریادرات از اتحادییه اروپیا بیه سیایر
کشورها باعا افزایش هزینه رادرات به میزان  20دررد شده است.
 .3رادرات ایران به ایاالت متحده آمریکا ،ماهیتاً کاالهای لوکس و بیا کشیش
و کاربر هستند .به همین دلیل کاهش تقاضا به دلیل تحریم برای چنین کاالهایی بیه
کاهش در تولید و به دنبال آن افزایش نر بیکاری (در ایین ذیروه از رینایع) در
ایران منجر خواهد شد (.)Torbat, 2005
 .۴رنعت نفت کشور به میزان زییادی بیا کیاهش طبیعیی مییدانهیای نفتیی
روبه رو شده و بازیافیت نفیت نییز در ایین رینعت انید

اسیت .در ایین راسیتا

روشهای نوین ازدیاد برداشت و مدیریت علمی مخازن باعا افزایش قابل توجیه
ضریب بازیافت از مخازن خواهد شد .ارتقای ساختاری و دسیتیابی بیه تکنولیویی
نوین ،مانند تزریق ذاز طبیعی و سایر روشهای بازیافیت رانوییه بیه دلییل فقیدان
سرمایه ذراری در نتیجه تحریمهای ایاالت متحده با مشکل مواجه است (ریادی و
برکشلی.)1391 ،
 .5ممنوعیت سرمایه ذراری خارجی همراه با خرو شرکتهیای بیینالمللیی
انریی ،کشور را با مشکالت زیادی درباره تأمین مالی طرحهای انریی مواجه کرده
است (همان).
 .6تحریم باعا افزایش هزینه تمامشده برای کشورهایی مییشیود کیه عمیده
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نیازهای تولیدی خود را از خار تهیه می سازند؛ بنابراین تحریم مییتوانید باعیا
افزایش قیمت کاالها شده و زمینه را برای افزایش تورم هموار کند ،تحیریم همیراه
با شرای نااطمینانی است و مردم هر افزایش قیمتی را تحمل میکنند.
 .7تشدید تحریمها موجب شد که نر رشد اقتصادی کشیور در سیال 1391
برای نخستین بار در دهه اخیر منفی شود و به «منهیای  5.8دررید» کیاهش یابید
(مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی.)1391،
 .2-1مبانی نظری نرخ ارز

ارز در مفهوم مضیق آن پول رایج کشورهای خارجی و در مفهوم موسیع آن شیامل
کلیه وسایل پولی پرداختهای خارجی است .همچنین نر اسمی ارز نرخی است
که شخص میتواند با آن نر  ،پول یک کشور را با پول کشیور دی یر مبادلیه کنید
(منکیو.)1391 ،
نر ارز بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصیادی در عرریة بیینالمللیی
شناخته میشود .از جمله دالیل اهمیت این متغیر میتوان به ارر آن بیر ریادرات و
واردات ،اررذراری بر نر تورم و اشتغال و در کیل شیاخصهیای مهیم اقتصیادی
کشور اشاره کرد .چنین متغیر مهمی از ابتدای شکلذیری تجارت بیین کشیورهای
مختلف تشکیل شده و مبانی نظری و تجربی وییژهای را در ادبییات اقتصیادی بیه
خود اختصاص داده است.ذستردذی و اررذراری متفاوت ایین موضیوع بیر کلییت
اقتصاد پژوهش ران را بر آن داشته تا واکاوی مناسبی از جزئیترین مسیائل مربیو
به نر ارز انجام دهند و بر همین مبنا ال وهایی را برای تعیین این نر پایهذیراری
کنند.
از طرفی مبحا تحریم یکی از بحابران یزترین و مهمترین مسئلههایی است
که کشور همواره بعد از انقالب با آن مواجه بوده اسیت .تحیریم بیهریورت کلیی
مفهومی همانند منع کردن کشور یا ذروهی از دستیابی به یکسری اهداف و ابزارها
دارد که میتواند در سطوح مختلفی اررذراری خیود را بیه نمیایش ب یرارد و ایین
پژوهش با تالقی این دو بحا مهم درردد تحلیل نحوه اررذراری تحریم بیر نیر
ارز در ایران است.
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 .1-2-1عوامل مؤثر بر نرخ ارز

اذر ارز را یک کاال در نظر ب یریم ،بهروشنی مشهود است که نیر ارز بیر اسیاس
عرضه و تقاضا تعیین میشود و به عبارتی این نر جز محل تقاطع ایین دو عامیل
نیست .عرضه و تقاضا خیود زایییده هیر عملیی هسیتند کیه بیرای میا نسیبت بیه
کشورهای دی ر یا برعکس ،حق ایجاد کنند؛ بیارزترین آنهیا ریادرات و واردات
است؛ البته عوامل دی ری یر از رادرات و واردات هم باعیا نوسیان ایین نیر
میشوند که عبارتاند از
 .1افزایش قیمتها و رشد شاخص قیمت مصرفکنندد :فیر

کنیید بیه

علت تورم ،قیمت کاالها تا حدی بیشتر از قیمت کشورهای دی ر افزایش یابید .در
نتیجه قدرت رادرات کاهش و واردات افزایش یافته ،به دنبال آن ،منحنی تقاضیای
ارز به سمت راست تغییر مکان میدهد .از طرفی ،به علت کاهش رادرات ،منحنی
عرضه به چپ حرکت کرده ،در نتیجه نر ارز افزایش مییابد.
 .2تغییرات در درآمدها افیزایش در درآمیدها باعیا افیزایش تقاضیا بیرای
واردات یا کاهش درآمد خارجیها باعیا کیاهش تقاضیا بیرای ریادرات کشیور
میشود که هر دو سبب رشد نر ارز میذردند.
 .3تغییرات در نرخ بهر :چنانچه میثالً نیر بهیره در کشیور افیزایش یابید،
خارجیها تمایل پیدا میکنند که در بانکهای ایران سپردهذیراری کننید و بیه ایین
ترتیب عرضه ارز (برای معاوضه با پول کشور) افیزایش و بیه دنبیال آن ،نیر ارز
کاهش مییابد و در رورت کاهش نر بهره ،برعکس این جریان ر خواهد داد.
 .۴بروز بحران (تحریم) و تغییر سرمایه گذاری اذر در کشور احتمال وقیوع
بحران وجود داشته باشد یا عواملی سیرمایهذیراری را تهدیید کنید ،عرضیه ارز در
کشور کاهش خواهد یافت.
 .5استفاد :از ذخیر :هن ام افزایش تقاضای مردم ،دولت ارز مورد نییاز را از
ذخیره خود به بازار تزریق میکند یا برعکس ،در مواقعی که نر ارز بیش از حید
سقو کند ،اضافه عرضه را از جریان خیار و نوسیانهیا را تیا حیدودی تثبییت
میکند.
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 .6نقدینگی تغییر حجم نقدین ی یک سیاست پولی است که با آن تولید ملّی
تغییر میکند .سیاست پولی از طریق تغییر در حجم پول ،تغییر در رشد حجم پیول
و نر بهره یا شرای اعطای تسهیالت مالی بر نر ارز میؤرر اسیت .اریر سیاسیت
پولی بر نر ارز بدون ابهام است؛ یعنی سیاست پولی انبساطی سبب افزایش نیر
ارز و سیاست پولی انقباضی باعا کاهش نر ارز میشود (رحمانی.)1387 ،
 .7تولید ناخدالص داخیدی تغیییر تولیید ناخیالص داخلیی از طرییق تغیییر
رادرات و واردات ،باعا تغییر در نر ارز میشود؛ بهذونهای که با افزایش تولیید
ناخالص داخلی ضمن مؤرر بودن بر افیزایش قیدرت پیول ملیی و تقوییت بخیش
داخلی و درونذرا اقتصاد رادرات کشور فزونیی میییابید .تیأریر تولیید ناخیالص
داخلی بر نر ارز منفی است؛ پس باید ضیریب تولیید ناخیالص داخلیی در میدل
بهرورت منفی ظاهر شود.
 .8درآمدهای نفتی رشد رادرات با ارزآوری بیشتر سیبب تحرییک بخیش
عرضه ارز شده و نر ارز را کاهش میدهد و به دلیل اتکای اییران بیه درآمیدهای
نفتی رشد آن نر ارز را کیاهش و کاسیته شیدن از آن موجیب افیزایش نیر ارز
خواهد شد.
 .9سرمایه گذاری رشد سرمایه ذیراری خیارجی در داخیل کشیور بیه دلییل
افزایش سودآوری و فراهم آمدن شرای سرمایهذراری موجب افیزایش عرضیة ارز
میشود و نر ارز کاهش مییابد.
 .10تحریم سبب رشد ن رانیهای داخلیی و خیارجی شیده و متعاقبیاً رشید
انتظارات تورمی را به دنبال دارد و اررات منفیی بعیدی ایین شیو بیر متغیرهیای
اقتصادی نظیر کاهش درآمدهای رادراتی (نفتی و یرنفتی) ،کاهش سرمایه ذراری
خارجی و ایجاد جو نامناسب علیه کشور تحریمشونده ،بر نر ارز اریر مییذیرارد
(رحمانی.)1387 ،
 .2-2-1تأثیر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی

ارتبا نر ارز با تولید از طریق تغییر در تراز پرداختها است؛ به این رورت کیه
نر ارز ابتدا از طریق تراز پرداخیتهیا ،بیر ریادرات ،واردات و ورود و خیرو
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سرمایه ارر میذرارد و در مرحلة بعد با تغیییر تقاضیا و عرضیه کیل اقتصیاد سیایر
متغیرهای کالن اقتصاد متأرر میشوند .این چارچوب نظری از طریق تئوری قدیمی
و مشهور «ماندل -فلمینگ» 1آسان تر قابل توضیح است .با بس تقاضا و عرضة کل
اقتصاد بر اساس مبنای نظری تعادل عمومی ماندل -فلمینگ ،روشنتر میتیوان بیه
کانالهای ارتباطی نر ارز با تولیید دسیت یافیت (برانسیون .)1372 ،2بیر اسیاس
ال وی مرکور تابع تقاضا و عرضه کل اقتصاد بهرورت رابطه زیر به دست میآید
()1

𝑀 𝑌𝑑 = 𝐶 + 𝐼 + 𝑋 −
𝑠

)𝑙 𝑌 = 𝑓(𝑘.

که در آن 𝑑𝑌 تقاضای کل 𝑌 𝑠 ،عرضة کل C ،مصرف بخش خصوری و دولتی و

X

میزان رادرات M ،میزان واردات و  Kمیزان سرمایه و کاالی واسطهای و  Lنییروی
کار است .مصرف بخش خصوری تابعی از تولید ،سرمایهذراری بخش خصوریی
بهره و میزان استخدام نییروی کیار تیابعی از سیطح

و دولتی تابعی از تولید و نر

قیمتها و دستمزد و همچنین سرمایه و کاالهای واسطهای تیابعی از نیر بهیره و
قیمتها هستند.
چنانچه تحلیلها را بلندمدت در نظر ب یریم تقاضا در کل اقتصیاد بیا عرضیه
کل اقتصاد برابر است .این قید باعا میشود مدل نظری مورد بررسیی بیهریورت
چرخه بسته درآید و تغییرات متغیرهای کالن و تأریرات آنها بر هم قابیل بررسیی
باشد .پس داریم

()2

𝑠

𝑀𝑌 =𝐶+𝐼+𝑋−

بهمنظور اینکه تأریر تغییرات نر ارز بر متغیرهای کالن قابل ارزییابی باشید ،بایید
تقاضای کل و عرضه کل را مطابق سوابق نظری بس دهیم .در «رابطیه  »2قسیمت
راست معادله همان تعادل بازار کاالست IS .نشاندهنده تقاضای کاالیی با دو متغیر
درونزای

r

و

y

است .در تعادل تقاضای کل عالوه بر تعادل کاالیی بایید دو قیید

را نیز در نظر ذرفت اولی تعادل در بازار پول است که از تعادل عرضه و تقاضیای
پول به دست میآید.
1. The Mundell–Fleming model
2. Beranson
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)𝑦 𝑀𝑠(𝑟) = 𝑀𝑑(𝑟.

( )3

که 𝑑𝑀 تقاضای پول و 𝑠𝑀 عرضة پول اسیت .از برابیری ایین دو منحنیی  LMبیه
دست میآید.

( )۴

)𝑟(𝑓 = 𝑦 𝐿𝑀:

قید دوم ،تعادل بازار ارز است که از برابیری عرضیه ارز و تقاضیای ارز بیه دسیت
میآید .تقاضای ارز از واردات و خرو سرمایه به دست مییآیید و عرضیه ارز از
رادرات و ورود سرمایه حارل میشود .حساب جاری در بازار ارز بهرورت زیر
است

)𝑒 𝑁𝑋 = 𝑋(𝑝. 𝑒) − 𝑀(𝑦.

()5

که  NXنشاندهنده حساب جاری و حساب سرمایه برابر است با
)𝑓𝑟 𝑁𝐶𝐼𝑁 = 𝐶𝐼𝑁 − 𝐶𝑂𝑊 = 𝑓(𝑟 −

()6

که  NCINحساب سرمایه CIN ،ورود سیرمایه و  COWخیرو سیرمایه و  rfنیر
بهره خارجی است .تقاضای ارز از مجموعه واردات کاال و خدمات بهعالوه خرو
سرمایه به دست میآید.

(𝐷𝑒 = 𝑀(𝑦) + 𝐶𝑂𝑊 )7

در رابطه باال  Deتقاضای ارز است.
()8

𝑁𝐼𝐶 𝑆𝑒 = 𝑋(𝑒. 𝑝) +

در «رابطه  Se »8تقاضای ارز است.
از تفاوت دو رابطه  7و  ،8تابع تراز پرداختها ) (BPبه دست میآید.
()9

که در تعادل بازار ارز

𝑊𝑂𝐶 𝐵𝑃 = 𝑋 + 𝐶𝐼𝑁 − 𝑀 −

 BP=0است.

()10

𝐵𝑃 = 𝑋 + 𝐶𝐼𝑁 − 𝑀 − 𝐶𝑂𝑊 = 0

تعادل تراز پرداختها ،مسیری است که تغیییرات نیر ارز را بیه سیایر متغیرهیای
کالن از طرف تقاضای کل اقتصاد متصل میکند .تغییرات نر ارز باعیا تغیییرات
تعادل تراز پرداختها و سپس تغییرات معادالت  ISو  LMو انتقیال منحنییهیا بیه
سمت تعادل جدید است .در نتیجه یکی از کانالهای ارتباطی نر ارز بیا تولیید از
طریق واردات و رادرات کاال و خدمات از خار از کشور اسیت .از آنجیا کیه در
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دنیای امروز مصرف و تولید در اقتصاد کشورها ،به علت افزایش سطح تولیدات و
تخصصی شدن و مزیت نسبی تولید دی ر محدود به فضای داخیل کشیور نیسیت،
بسیاری از کاالها و خدمات مورد نیاز کشیور از طرییق واردات از سیایر کشیورها
تأمین میشود .در این فضا چ ون ی ارتبا ارزش پول کشورها با هم ،یعنی قیمت
کاالی وارداتی به پول داخلی در میزان واردات از کشیورها میؤرر اسیت .بیر طبیق
قانون تقاضا ،هرچه نر ارز بیشتر و کاالی خارجی نسبت به کاالی داخلی ذرانتر
باشد ،تقاضا برای کاالی خارجی نسبت به کیاالی داخلیی کمتیر خواهید شید .در
نتیجه انتظار میرود هرچه نیر ارز واقعیی کشیور بیاالتر باشید ،واردات از سیایر
کشورها کمتر شود .با در نظر ذرفتن «رابطه ( » 5با منفیی در نظیر ذیرفتن مشیتق
واردات به نر ارز) و همچنین در «رابطة  »1فراینید واکینش ریادرات و واردات،
ارتبا نر ارز با تقاضای کل اقتصاد مشهود است (.)Rodrik, 2008
کانال دی ر ،ورود و خیرو سیرمایه اسیت .در حقیقیت بیا ورود سیرمایه از
خار  ،ارز وارد کشور میشود و با خرو سرمایه ،ارز خیار مییشیود .بیر طبیق
«رابطة  ،»9تراز پرداختها از طریق رادرات و واردات و ورود و خرو سیرمایه
به دست میآید و در بلندمدت و در تعادل تراز پرداختها «برابر ریفر» مییشیود؛
به عبارت دی ر افزایش ریادرات نسیبت بیه واردات بیا کیاهش ورود سیرمایه در
مقابل خرو سرمایه و بالعکس افیزایش واردات نسیبت بیه ریادرات ،بیا کیاهش
خرو سرمایه نسبت به ورود سرمایه تعدیل میذردد .این امر نشان میدهید نیر
ارز از طریق تغییرات بر رادرات و واردات نیز بیر ورود و خیرو سیرمایه میؤرر
است .همچنین نر ارز از طریق تأریر بر ورود و خرو سرمایه بر میزان واردات و
رادرات بر اساس همان رابطه

BP=0

مؤرر است؛ زیرا نر بهیره داخلیی بیر طبیق

رابطه زیر با نر بهره خارجی مرتب است.
()11

که

j

نر بهره داخلی و

i

𝜀𝑗 =𝑖+

نر بهره خارجی و 𝜀 نر کیاهش ارزش پیول داخلیی

است .حال چنانچه نر ارز روند افزایشی داشته باشد ،نر بهره داخلی از خارجی
بیشتر است .این امر باعا میشود با افزایش نر ارز و افزایش نیر بهیره داخلیی
نسبت به خار  ،ورود سرمایه بیه کشیور بیشیتر شیود و نسیبت ورود بیه خیرو
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سرمایه افزایش یابد؛ که این امر نیز باعا میشود میزان رادرات نسبت به واردات
بر اساس  BP=0در تعادل بلندمدت افزایش یابد .در حقیقت کانال تأریرذراری نر
ارز بر تولید از طریق ورود و خرو سرمایه ،با تأریر بر رادرات و واردات اسیت؛
زیرا همانطور که در «رابطة  »1مشاهده میشود جایی برای ورود و خرو

سرمایه

در تقاضای کل اقتصاد نیست .درنتیجیه نیر ارز از طرییق تغیییر ورود و خیرو
سرمایه سپس تغییر رادرات و واردات بر تقاضیای کیل اقتصیاد تیأریر مییذیرارد
(برانسون.)1372،
کانال دی ر تأریر نر ارز بر تولید ،میزان قیمتهیا در کشیور اسیت .افیزایش
قیمت کاال و خدمات از لحاظ نظری ،زمانی که بسییار کیم باشید ،باعیا افیزایش
ان یزة تولید میشود؛ یعنی با توجه به منحنی عرضه ،تولیدکننده بیا افیزایش سیطح
قیمت کاالی تولیدی ،میزان عرضیه را افیزایش مییدهید؛ امیا زمیانی کیه افیزایش
قیمتها شدید باشد ،افزایش هزینههای میواد اولییة تولیید و افیزایش دسیتمزدها ،
هزینة تمامشدة کاالها و خدمات را بهشیدت زییاد مییکنید .عیدم تیوازن افیزایش
دستمزدها با افزایش قیمت کیاال و خیدمات نییز باعیا کیاهش تقاضیا در کشیور
میشود .در حقیقت افزایش نر ارز از طریق افزایش قیمتهیا از دو کانیال باعیا
تغییر تقاضای کل کشور میشود؛ نخسیت آنکیه افیزایش سیطح قیمیتهیا باعیا
افزایش قیمت کاالهای وارداتی میشود .هر چه سبد کاالی وارداتی ،جای زینی در
تولیدات داخلی نداشته باشد و سبد کاالی وارداتی کمکششتر باشد ،نیاز خانوارها
و افراد برای خرید کاالهای وارداتی بیشتر است و ارر افزایشی نر ارز بیر افیزایش
هزینههای خانوار بیشتر میشود و با افزایش هزینههای سبد خانوار ،فشار میالی بیر
خانوار را افزایش میدهد .این امر از یکطرف موجب افزایش تقاضیای دسیتمزد و
از طرف دی ر باعا کاهش بودجه واقعی خانوار میشود و حرف برخی از کاالهیا
را از سبد خانوار در پی خواهد داشت .افزایش دستمزد نیز باعیا افیزایش هزینیة
تمامشده تولیدات داخلی و خود این امر دوباره باعا افزایش هزینیة سیبد خیانوار
میشود .در نهایت افزایش هزینه سبد خیانوار و حیرف برخیی از کاالهیا از سیبد
خانوار یا کاهش حجم برخی از کاالهیا در سیبد خیانوار باعیا کیاهش تقاضیای
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خانوار در بازار میذردد (برانسون.)1372 ،
افزایش نر ارز از کانال تغییر سطح قیمت واردات کاالهای اولیه و واسطهای
میتواند باعا تغییر در تقاضای کل و در نتیجه تغییر در تولید شود .افزایش قیمت
کاالهای اولیه ،واسطهای و سرمایهای وارداتی در نتیجة افزایش نیر ارز مییتوانید
باعا افزایش هزینة تمامشدة کاالهیای تولییدی در کشیور ذیردد .افیزایش قیمیت
کاالها و خدمات تولید داخیل باعیا افیزایش هزینیة خیانوار و در نتیجیه کیاهش
تقاضای کاال و خدمات تولیدی میشود .البته همانطور که ذکر شید جهیت برآینید
اررات نر ارز بر تولید از کانال افزایش سطح قیمتها بر تولید مییتوانید در هیر
کشور متفاوت باشد (برانسون.)1372،
مسیییر دی ییر تأریرذییراری نییر ارز بییر تولییید از طریییق مخییار مصییرفی و
سرمایهذراری دولت رورت میذیرد .در کشورهایی کیه دولیت بیه ییر از منیابع
درآمدی داخلی نشئتذرفته از مالیاتها ،درآمدهای ارزی مداومی نییز دارنید ،ایین
کانال بسیار قوی عمل میکند .مثل کشورهای رادرکننده نفیت کیه دولیت بخیش
عظیمی از درآمدهای خود را بهرورت ارزی از فروش نفیت بیه دسیت مییآورد.
بهویژه در این دسته از کشورها ،افزایش نیر ارز بیه معنیای افیزایش درآمیدهای
دولت یا افزایش ذخایر ارزی آنها به پول داخلی است .در نتیجه دولت در مخار
داخلی خود ،چه در امر سرمایهذراری و چه در امر مصرف دولتیی دسیت بیازتری
پیدا خواهد کرد .چنانچه نر

ارز واقعی افزایش داشته باشید و کیاهش نیابید ،اریر

افزایش قیمتهای ناشی از افزایش نر ارز بر درآمدهای دولت نیز حرف میشود.
این امر به معنای پولدارتر بودن دولت است .در نتیجه دولت توانیایی خیر کیردن
بیشتر را پیدا میکند که این امر از این کانال باعا افزایش تقاضای کیل در «رابطیة
 »1میشود که در نتیجه فر

برابری تقاضیا و عرضیه کیل و تولیید کیل افیزایش

مییابد (برانسون.)1372 ،
نر ارز از طریق درآمدهای نفتی نیز بر تولید در اقتصاد کشورهای نفیتخییز
مؤرر است که در قالب کانال مخار دولت ،در مورد شیوه تأریرذراری نر ارز بیر
تولید توضیح داده شد .چنانچه درآمدهای نفتیی در دسیت بخیش خصوریی نییز
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باشد ،کانال تأریرذراری نر ارز بر تولید از طریق درآمیدهای نفتیی هماننید کانیال
مخار دولت است .از طریق این کانال سرمایهذراری و مصرف بخیش خصوریی
متأرر شده ،بر تقاضای کل و سپس عرضة کیل تیأریر مییذرارنید .در ایین کانیال ،
افزایش سطح مالیات ناشی از افزایش فروش نفت بخش خصوری به پول داخلیی
باعا افزایش تقاضا و عرضه کل از طرییق افیزایش مخیار دولیت نییز مییشیود
(برانسون.)1372 ،
کانال دی ر تأریرذراری نر ارز بر تولید از طرییق سیرمایهذیراری و افیزایش
قیمتها است .اذر فر

کنیم افزایش نر ارز واقعی باعیا افیزایش قیمیتهیا و

انتظارات تورمی میشود  ،به این نتیجه مییرسییم کیه بیازده سیرمایهذیراریهیای
داخلی در رورت واقعی در نظر ذرفته شدن ،دستخوش تغیییر مییشیود و مییزان
سییرمایهذییراری داخلییی تغییییر مییییابیید؛ بییه عبییارت دی ییر ،نییر بییازده واقعییی
سرمایهذراریها میتواند بهرورت عبارت زیر باشد.
()12

𝜋𝐼 =𝑖−

در «رابطه  I، »12بازده واقعیی i ،بیازده اسیمی و 𝜋 نیر تیورم اسیت (برانسیون،
.)1372
همانطور که قابل مشاهده است با افزایش قیمتها در اریر افیزایش نیر ارز
واقعی با فر

ربات نر بازده اسمی ،نر بازده واقعی سرمایهذراریهیای داخیل

کاهش مییابد و چنانچه بخواهیم نر بیازده سیرمایهذیراری خیارجی را محاسیبه
کنیم ،تغییرات نر ارز نیز از نر بازده اسمی کاسته میشود تا نیر بیازده واقعیی
برای خارجیان به دست آید .در این شرای بسیاری از سرمایهذراریها که تیا قبیل
از افزایش نر ارز واقعی دارای ررفه بودند ،ریرفة خیود را از دسیت مییدهنید.
کاهش سرمایهذراری داخلی یا سرمایهذیراری مسیتقیم خیارجی از طرییق هیر دو
معادلة «رابطة  »1باعا کاهش تقاضا و عرضة کل میشود .البته ایین امیر بیه ایین
شر اتفاق میافتد که بازده اسمی سرمایهذراری رابت باشد .در یر ایین ریورت
افیزایش ریادرات بیه علیت افییزایش نیر ارز ،افیزایش قیمیت تولییدات نهییایی
سرمایهذراریها ،افزایش نر بازده سرمایهذیراریهیا را در پیی خواهید داشیت و
برآیند این نیروها چ ون ی جهت تغییرات را در سطح سرمایهذیراریهیا و تولیید
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تعیین میکند.
تمامی موارد پیش ذفته کانالهایی است که بر اساس تئیوریهیای موجیود در
اقتصاد کالن ،چ ون ی ارتبا نر ارز با تولید را در اقتصاد بیان میکند .همانطور
که از توضیحات مشخص است ،نر ارز از چندین مسیر مییتوانید بیر تولیید اریر
ب رارد که عمدتاً با یکدی ر هم ون نیستند؛ یعنی بسیاری از مسیرها ارر کوتاهمدت
و بسیاری ارر بلندمدت ،برخی از مسیرها ارر مثبت و برخی ارر منفی ییا نامشیخص
بر تولید دارند (برانسون.)1372،
«دورنبوش» 1در سال  1986با تمهیدات و استدالالتی به این نتیجه رسیید کیه
این مطلب را فر

«شر مارشال-لرنر» 2نیز تأیید میکند؛ مبنی بیر اینکیه افیزایش

نر ارز و به عبارتی کاهش رابطه مبادلیه موجیب افیزایش سیطح درآمید تعیادلی
میشود .البته تجزیهوتحلیل او ،اررات تورمی افزایش نر ارز بیر تولیید را در نظیر
میذیرد؛ حال آنکه اذر این تأریرات تورمی را نیز در محاسبات خود وارد و از مدل
عرضه و تقاضای کل استفاده کنیم ،به این نتیجه خواهیم رسید که اررات مرکور بیر
تولید داخلی میتواند در هر دو جهت رورت ذیرد.
 .3-2-1اثرگذاری تحریم

نکتة مورد تأکید طرفداران تحریم اقتصاد ایران که در آمریکا و تیا حیدودی یرب
نیز دارای اجماع است ،واقعیت وابست ی بیش از حد به دریافتیهیای ارزی نفیت،
بهعنوان نقطهضعف اقتصاد ایران است .بر اساس مطالعیاتی کیه در کن یره آمریکیا
انجام ذرفته ،بییش از نیمیی از درآمیدهای اییران از محیل ریادرات نفیت شیکل
میذیرد ،به همین دلیل آنها تمام تالش خود را بهمنظیور محدودسیازی ریادرات
نفت ایران رورت دادهاند (زهرانی.)1387 ،
تجارت بینالملل و مالیه بینالملل از طریق موازنة تراز پرداختها با یکیدی ر
مرتب میشوند .تحریمهای تجاری بهطور یرمسیتقیم بیر بازارهیای میالی کشیور
1. Dornbush
2. The Marshall Lerner Condition
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هدف تأریرذرارند ،تحریمهای مالی نیز بهرورت یرمستقیم بیر بازارهیای کیاالیی
کشور هدف تأریر میذرارند .زمانی که کشور تحریمکننده ،کشور هدف را از منیابع
مالی خویش محروم کنید ،در حقیقیت عرضیة وجیوه را کیاهش داده و منجیر بیه
افزایش هزینههای تأمین مالی برای کشور هدف شده است .نوع دی ری از تحیریم
مالی نیز اقدام به کاهش یا قطع درآمد حارل از داراییهای کشور هدف میینمایید
که در وضعیت حاضر در کشورهای تحریمکننده هستند .این کار بیه بلوکیه کیردن
داراییها معروف است .اذر کشور هدف از بازارهای مالی کشورهای تحیریمکننیده
استفاده میکند ،این نوع تحریمها میتوانند کامالً مؤرر باشند (.)Eyler, 2007
بازارهای مالی به دلیل ریسکپریرتر بیودن عوامیل میالی از قبییل بانکیداران،
سفتهبازان و سرمایهذراران ،برخالف بازارهای تجاری بیه تسیریع و تشیدید نتیایج
تحریمها منجر میشوند .در اقتصادهای بازاری مدرن ،تجارت و دی ر فعالیتهیای
اقتصادی وابست ی زیادی به دسترسی داشتن به منیابع میالی دارد ،بنیابراین وضیع
محدودیتهای شدید مالی ،موجب اختالل در جریان تجاری میشیود (

Hufbauer

.)et.al, 2007
بانکهای خار از کشور تحریمشده ،ممکن است به دلیل تحریمهیای میالی،
کشور هدف را بهعنوان مشتری مخاطرهآمیزی در نظر ب یرند و در نتیجه از اعطیای
اعتبارات به این کشور طفره بروند یا نر های بهیره بیاالتری را طلیب کننید .ایین
افزایش ریسک ،زمانی ارر بیشتری خواهد داشت که کشور هیدف ،جیای زینهیای
کمی برای تأمین مالی خویش داشته باشد .از سوی دی ر ،جریان سیرمایة از طرییق
تغییرات نر ارز و تغییرات شرای اقتصادی در کشور هدف ،بر جریان تجارت ارر
میذرارد .تهدید کشور هدف توس کشور تحریمکننده ،روی رواب تجاری سیایر
کشورها با کشور هدف نیز تأریر منفی دارد (.)Eyler, 2007
تحریمهای مالی میتواند بازار ارز را تحت تأریر قرار دهد .ایجاد ییک بحیران
ارزی ،در جایی که ارزش ارز کشور هدف در مخاطره قرار دارد ،ممکین اسیت در
ارر تحریمهای مالی هدفذیری شده ،با شدت انجیام ذییرد ،بیهوییژه اذیر اقتصیاد
کشور هدف در معر

فروپاشی اقتصادی قرار داشته باشد .همچنین ممکن اسیت
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حجم ذستردهای از سیاستبازیها ،بهموازات سقو مارپیچی و فزاینیدة نیر ارز
توس کشور هدف انجام شود .جنبههای سیاستی مدیریت تولیید و عرضیة ارز بیه
حدی قوی و ذسترده است که باید بهرورت خاص مواظب نتایج سیاستی آن بود؛
زیرا ذاهی این نتایج به شکست آشکار و فاجعهبار ارزهای ملی در مقیاس جهیانی
نسبت داده میشوند (.)Steil & Litan, 2006
تحریمهای وضع شده عالئمی بینالمللی ارسال میکنند که درجة اعتبار کشور
هدف و شرای بالقوه ارزی این کشور را نشان میدهد .بیهمیوازات سیقو ارزش
پول کشور هدف ،کشور تحریمشونده دارای ان یزة بینالمللی برای رادرات بیشتر
کاال میشود ،در نتیجه تقاضا برای پول این کشور جهت خرید کاالهای آن افزایش
مییابد .از سوی دی ر ،قیمت کاالهای خارجی در کشور هیدف بیاال مییرود و در
نتیجه تقاضا برای کاالهای خارجی در کشور هدف کاهش پیدا میکند که به دنبیال
آن تقاضا برای ارز خارجی از سوی کشور هدف پایین میآید .به این ترتیب ،نتایج
مرکور از اررات اولیه وضع تحریمها بر کاهش ارزش پول کشور هدف میکاهید و
از کاهش بیشتر ارزش آن جلوذیری کرده ،حتی ممکین اسیت مقیداری از کیاهش
اولیه را جبران کند (طغیانی و همکاران.)1391 ،
 .3-1پیشینه تحقیق

تحریمها در اشکال مختلف آن علیه یک کشور ،محدودیتهایی در ارتبا با دنیای
خار ایجاد میکنند .این محدودیتها برای کشور هدف از یکسیو دسترسیی بیه
منابع ارزی را کاهش و از سوی دی ر ،هزینه واردات را افزایش مییدهید .بیر ایین
اساس ،تحریمها به کاهش ارزش پول کشیور هیدف منجیر شیده ،نیر ارز در آن
کشور افزایش میییابید مطالعیات مختلفیی ماننید «بوتیوزوف»« ،)2016( 1تییل 2و
همکاران» ( )2018با عنوان «بررسی اررذراری تحریمهای اقتصادی آمریکا و اروپیا
بر اقتصاد روسیه با تأکید بر نر ارز برای اقتصاد روسییه» و «قربیانی دسیت ردی و
همکاران» ( )2018با مطالعهای با عنوان «پیوند بیین تیورم و تحیریم بیرای اقتصیاد
1. Butuzov
2. tyll
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ایران» نشان دادهاند که تحریمهیای آمریکیا و برخیی کشیورهای اروپیایی موجیب
بیرباتی در بازار ارز کشورهای هدف تحریم و افزایش نیر ارز در ایین کشیورها
شده است.
«یلنا و فریال» ،)2016( 1در پژوهشی با عنیوان «اریرات تغیییر قیمیت نفیت و
تحریم بر اقتصاد روسیه با استفاده از دادههای فصلی دورة زمیانی  »1999-2015و
روش خودرذرسیون برداری ( ،)VARبهمنظور ارزیابی اررات تحیریمهیا ،از متغییر
مجازی استفاده کردهاند .به متغیر مجازی در فصلهیایی کیه تحیریمهیای اتحادییه
اروپا و ایاالت متحده آمریکا اعمیال شیدهانید« ،ارزش ییک» و در سیایر فصیلهیا
«ارزش رفر» اختصاص داده شده است .نتایج حارل ،نشان داده که اقتصاد روسیه
بهشدت از نوسانات در قیمت نفت و تحریمها (از طریق تأریرذراری بر درآمدهای
حارل از رادرات نفت) تأریرپریر است؛ زیرا تغییرات قیمت نفت و تحریمهیا بیر
متغیرهای مورد بررسی (نیر تیورم ،نیر واقعیی ارز و تولیید ناخیالص داخلیی)
اررذرار بودهاند.
«آیدا میرزایی» )201۴( 2در مقالهای با عنوان «سیاست دولت ،تورم و نیر ارز
در دوره تحریم» به بررسی اهمیت بازار ارز و عوامل مؤرر بر آن میپیردازد .وی در
این مقاله وضعیت کنونی بازار ارز ایران و اررات تحریمهیای اقتصیادی را بیر ایین
بازار با استفاده از دادههای بانک مرکزی تجزیهوتحلییل و اعیالم مییکنید تحیریم،
دلیل ارلی بحران ارزی در سالهای اخیر نیست.
«منییدز» ،)2011( 3در مطالعییهای بییا اسییتفاده از مییدل  ،VECMدر دورة زمییانی
 ،1990-2008با موضوع بررسی تأریر قیمت نفت بر نوسانات نر ارز به مطالعه ایین
موضوع در جمهوری دومینیکن پرداخته است .نتیایج حاریل از ایین مطالعیه نشیان
میدهد که تغییرات قیمت نفت ارتبا معناداری با نوسانات نر ارز داشته است.
«نجفی و برقندان» ( ،)2009در مطالعیة خیود در بیازة زمیانی  ،1385-1352بیه
مطالعة عوامل مؤرر بر نر ارز واقعی در ایران با استفاده از ال وی خود توضییحی بیا
1. Yelena, T., & Farval
2. Mirzaie،Ida
3. Mendez
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وقفههای توزیعی پرداختهانید .نتیایج حاریل از ایین مطالعیه نشیان مییدهید کیه
درآمدهای نفتی در کوتاهمدت و بلندمدت بر نر ارز واقعی تأریر منفی داشته است.
«دروری» ،)2005( 1اررات تحریمهای میالی و تجیاری (ریادرات و واردات)
اعمالشده بر کشور کوبا را بهرورت ماهانه بیر نیر ارز ،طیی سیالهیای -2005
 1960بررسی کرده است .نتایج حارل از این مطالعه نشان میدهد که تحریمهیای
مالی در کل تأریر مثبت ،تحریم رادرات در ماه نخست مثبت و در کل ،منفی و ارر
تحریم واردات نیز در ماه اول منفی و در کل مثبت بوده است.
اداره مطالعات و بررسیهای اقتصادی بیمه ملیت -میدیریت طیرح و توسیعه
( )1392در مقالهای با موضوع «ارر تحریمهای اقتصادی بر رنعت بیمه کشیور (بیا
لحاظ اررات تورمی هدفمندسازی یارانهها و افزایش نر ارز)» ،بیه بررسیی اریرات
مستقیم و یرمستقیم تحریمها بر رنعت بیمه پرداخته است .نخستین کانال ییا اریر
مستقیم تحریم بر رنعت ،از اعمال محدودیت بر واذراری اتکایی به شیرکتهیای
خارجی و اعمال محدودیت در ارتبا با شیرکتهیای خیارجی بیر رینعت بیمیه
کشور ایجاد میشود .دومین کانال اررذراری یرمستقیم تحریم بر رنعت ،از طریق
فشار بر متغیرهای کالن اقتصادی و در نتیجه ،تأریرپریری رنعت بیمه داخل از این
متغیرها است.

« عزیزنژاد و سید نورانی» ( )1388در مقالهای با موضوع «بررسی آرار تحیریم
بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت خارجی» آرار تحریمهای اقتصیادی بیر تجیارت
خارجی ایران را در سه حوزه انریی ،کاال و خدمات بانکی بررسی کردهانید .روش
مورد استفاده آنها تحلییل و تورییف واقعییتهیای سیال  1979تیا  2008بیوده،
مسدود کردن داراییهای برخی از بانیکهیای اییران و افیزایش هزینیه واردات از
پیامدهای منفی تحریمها است.
«یاوری و محسنی» ( )1388در مقاله خود با عنوان « آرار تحریمهیای تجیاری
و مالی بر اقتصاد ایران» بیا اسیتفاده از دو رویکیرد منحنیی پیشینهاد در تجیارت و
رویکرد مازاد مصرفکننده ،آرار تحریمهای تجاری را در سال  2000بیا اسیتفاده از
1. Drury
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دادههای  1995تا  2000مورد بررسی قرار دادهاند .استدالل آنها این است کیه بیا
توجه به تسل نفت بر اقتصاد ایران ،این تحریمها تأریر زیادی بر اقتصاد آن دارنید،
طوری که هزینههای تحریمهای تجاری و مالی برابیر  1.1دررید تولیید ناخیالص
داخلی است.
«رباغ کرمانی و شهری» ( ،)138۴برای بررسی رابطة کوتاه مدت و بلندمیدت
عوامل مؤرر بر نر ارز واقعی ایران ،طی سالهیای  ،1338-1380از ال یوی خیود
رذرسیون برداری بهره بردهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که افیزایش کسیری
بودجة دولت سبب افزایش نر واقعی ارز در ایران میشود؛ درحیالیکیه افیزایش
قیمت نفت تأریر منفی بر نر ارز دارد.
«فرد منش ،)1991( »1در مطالعه خود با موضیوع تیأریر درآمیدهای نفتیی بیر
اقتصاد کشورهای منتخب با طراحی یک مدل سه بخشی ،تأریر درآمدهای نفتیی در
اقتصاد کشورهای الجزایر ،اکوادور ،اندونزی ،نیجرییه و ونیزوئال را میورد بررسیی
قرار داده است .در این مقاله به مکانیزم تأریرذیراری افیزایش درآمیدهای نفتیی بیر
اقتصاد کشورهای مرکور توجه خاری شده است.
ذفتنی است که پژوهش حاضر از حیا دوره مطالعه و همچنین بهیره ذیرفتن
از متغیرهای ضربی تحریم با سایر مطالعات مطرح تفاوت داشته ،با بهره ذرفتن از
متغیر مهم و کلیدی نشان ر حساب مالی وجه تمایز قابل تأملی بیا سیایر مطالعیات
دارد تا بتواند اررذراری تحریم بر نیر ارز را از ایین منظیر بن یرد .ایین پیژوهش
همچنین میتواند برای مقابله با تکانههای ناشی از تحریم که به اقتصاد اییران وارد
شده ،نتایج مهمی را به سیاستذراران این امر نشان دهد.
 .2روش تحقیق و الگوی تجربی
در بخشهای قبلی مبانی سیازوکار اررذیراری تحیریم بیر نیر ارز از کانیالهیای
متفاوت بررسی شد .برای سینجش اریر تحیریم بیر نیر ارز از دو کانیال اسیتفاده
میکنیم .ابتدا بر اساس مطالعه «طیبی و رادقی» ( ،)1396به بررسی و تخمین مدل
اررذراری تحریم از کانال درآمدهای نفتی بهعنیوان نماینیدهای از وابسیت ی شیدید
1. Mohsen Fardmanesh
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بودجه دولت به درآمدهای نفتی بر نر ارز ایران میپردازیم .سپس همین رونید را
برای مجموع سپردهذراری خارجی (بهعنوان نماینده حساب مالی) دنبال میکنیم.
متغیرهای استفاده شده در مدل که بیر اسیاس میرور پیشیینه تحقییق و مبیانی
نظری استخرا شدهاند به شرح جدول  1هستند.
جدول  .1تعریف متغیرها
نام متغیر
Lnexr
Lngdp
Lncpi
lnexoil
Dumlnexoil
Duminvest

تعریف
نرخ ارز
تولید ناخالص داخلی
شاخص قیمت مصرفکننده
صادرات مواد نفتی
متغیر اثر تحریم از کانال درآمد نفتی
متغیر تحریم از کانال مجموع سرمایهگذاری خارجی

منبع محاسبات تحقیق

بر این اساس ،متغیر نر ارز بازار بهعنوان متغیر وابسته در نظر ذرفته شیده اسیت.
علت انتخاب متغیر نر ارز بازار بهجای نر ارز رسمی یا نر ارز حقیقیی ،بهتیر
نشان دادن تکانه های ناشی از تحریمهای بینالمللی بر نیر ارز اسیت .متغیرهیای
مستقل نیز بر اساس مطالب عنوان شده در ادبیات موضیوع ،انتخیاب و میدل زییر،
جهت بررسی رابطة میان متغیرهای ال و و نر ارز تعریف شده است.
)Exr= f(GDP, EXOIL, CPI, DUMEXOIL
)Exr= f(GDP, EXOIL, CPI, DUMINVEST

مدل تعریفشده ،با استفاده از دادههای سری زمیانی  1357 - 1397بیرآورد شیده
است .برای برآورد ضرایب این مدل از دادههیای سیری زمیانی موجیود در سیری
زمانی سایت بانک مرکزی و نرمافزارهای  Eviewsاسیتفاده شیده اسیت .متغیرهیای
وابسته و متغیرهای مستقل بهرورت ل اریتمی در نظر ذرفته شدهاند .با اسیتفاده از
منابع نظری و مطالعات تجربی «رباغ کرمانی و شهری» (« ،)2005نوردن و آمانو»

1

( )1998و «شریف آزاده و حقیقت» (« ،)138۴طیبی و ریادقی» ( )1396کیه تیأریر
کسری بودجة دولت ،ارزش رادرات نفتی و تولید ناخیالص داخلیی را بیهعنیوان
متغیرهای مستقل بر متغیر وابستة نر ارز مورد ارزییابی قیرار دادهانید ،ایین ال یو
انتخاب و سپس جهت ارزیابی اررات تحریمها بر نر ارز بس داده شده است.
1. Amano and norden

62

راهبرد اقتصادی ♦ سال ششم ♦ شماره بیستودوم ♦ پاییز 1396

عاملی که سبب تمایز ال یوی میورد اسیتفاده در پیژوهش حاضیر نسیبت بیه
مطالعات قبلی شده است ،دوره زمانی مورد بررسی پیژوهش نسیبت بیه مطالعیات
پیشین ،ارزیابی اررات تحریمهای اعمالشده با استفاده از متغیرهای نمایان ر تحریم
از کانال درآمدهای نفتی ،سیرمایهذیراری خیارجی ،بهیره بیردن از نیر ارز بیازار
بهجای نر ارز مؤرر یا حقیقی است که هدف از این کار نشان دادن رحیح اریرات
تحریم است.
متغیر تحریم اقتصادی بهرورت متغیر مجازی و به شیکل ضیربی وارد میدل
شده است .به این متغیر در سالهای  91تیا  93کیه تحیریمهیا شیکل جیدیتیر و
همهجانبهتری ذرفتند (همراهی اروپا و قطعنامههای سازمان ملل) «عدد  »1و بیرای
سایر سالها «عدد رفر» در نظر ذرفته شده است.
در حقیقت از آنجایی که ارزیابی اررات تحریمها بر نر ارز از طریق ارزییابی
اررات تحریمها بر رادرات نفیت ،خیالص ریادرات کیاال و خیدمات و مجمیوع
سرمایهذراری خارجی رورت پریرفته و با توجه به اینکه تحریم اقتصادی در ایین
سالها سبب تغییرات بسیار جدی پس از سال  90شده است ،متغیر مجازی تحریم
عدد  1در طی سالهای  91تا  93را به خود اختصاص داده است.
 .3نتایج و بحث
مدلسازی اقتصادسنجی از سیریهیای زمیانی و اسیتفاده از روشهیای معمیول و
متداول جهت برآورد آن ،مبتنی بر فر

مانایی متغیرهای سری زمانی مدل اسیت.

از آنجایی که الب سریهای زمانی در اقتصاد نامانا هستند ،بهکارذیری روشهیای
متداول اقتصادسنجی برای سریهای نامانا ،در موارد بسییاری بیه تفسییر نادرسیت
نتایج منجر میشود« .ان ل و ذرنجر ،)1987( »1عنوان کردهاند زمیانی کیه متغیرهیا
نامانا هستند ،فرایند تکنیک اقتصادسنجی مرسوم ممکن است مناسب نباشید؛ زییرا
تخمین رذرسیونی منجر به برآوردهای تورشدار و ذمراهکننده میشود .بیه همیین
دلیل ،قبل از تجزیهوتحلیل رذرسیونی باید مانایی آنها بررسی ذردد.
از آنجایی که دادههای مورد استفاده در پژوهش حاضر ،از نیوع سیری زمیانی
1. Engle and Grenger
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است ،قبل از استفاده از متغیرهای موجود ،الزم اسیت نسیبت بیه مانیایی و نامیایی
آنها اطمینان حارل شود .به همیین منظیور ،بیرای اطمینیان از مانیایی و نامانیایی
متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در مدل ،از آزمونهای دیکی -فولر تعمیمیافته
و نرمافزار  Eviewsاستفاده شده است.
فر

رفر در آزمون دیکی -فولر ،وجود ریشة واحد یا نامانا بودن و فیر

مقابل ،نبود ریشة واحد یا مانا بودن اسیت .نتیایج حاریل از آزمیون ریشیة واحید
دیکی -فولر در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته برای سطح متغیرهای مورد مطالعه
نام متغیر

ADF

Prob

LNEXR
LNEXOIL

-0.764
2.617

LNGDP

0.1154

LNCPI

-1.940

0.8182
0.99
0.0093
0.6144

وضعیت
نامانا
نامانا
مانا
نامانا

منبع یافتههای تحقیق

در ادامه با توجه به جدول  ،3آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته برای تفاضل مرتبه اول
متغیرهایی در سطح نامانا ،حاکی از آن بوده است کیه تمیام متغیرهیای میرکور ،بیا
یکبار تفاضل ذیری مانا شدهاند.
جدول  .3آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیمیافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد مطالعه
نام متغیر

ADF

Prob

LNEXR

-3.099
-6.390
-4.549
-4.297

0.0348
0.000
0.0042
0.008

LNEXOIL
LNGDP
LNCPI

وضعیت
مانا
مانا
مانا
مانا

منبع یافتههای تحقیق

از طرفی هم انباشت ی سبب میشود وقتی دو یا چند سری زمانی بر اسیاس مبیانی
نظری با یکدی ر ارتبا داده میشوند تا یک رابطة تعادلی بلندمدت را شکل دهند،
هر چند ممکن است خود این سریهای زمانی روند تصادفی داشته باشند (نامانیا)،
اما یکدی ر را در طول زمان بهخوبی دنبال میکنند ،بهذونهای که تفاضل بین آنهیا
باربات است (مانا).
بیهمنظییور آزمییون هییمانباشییت ی ،میییتییوان از آزمییونهییای ان ییل-ذرنجییر و
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«یوهانسن -جوسلیوس» بهره برد ،اما در مطالعه حاضر با توجه به مزیتهیایی کیه
روش  ARDLدارد ،از این روش اسیتفاده شیده اسیت .در روش  ARDLال وهیای
بلندمدت و کوتاهمدت موجود در مدل بهرورت هیمزمیان تخمیین زده مییشیود
(& Shin, 1996

 .)Pesaranیکیی دی یر از امتیازهیای مهیم روش  ،ARDLدر نظیر

ذرفتن واکنشهای پویای کوتاهمدت میان متغیرها است که منجر به برآورد دقیقتیر
ضرایب میشود ( .)Pesaran et.al, 2001با توجه بیه توضییحات عنیوانشیده ،ابتیدا
ال وی پویای مدل با استفاده از روش  ARDLبرآورد میشود .بیر ایین اسیاس ،در
ابتدا باید وقفههای متغیرهای مدل بیر اسیاس پشیتوانههیای نظیری تعییین شیوند.
حداکثر وقفة مدل با توجه به اینکه دادههای مورد استفاده ساالنه هستند »1« ،تعیین
و سپس بیا اسیتفاده از معییار «شیوارتز -بییزین» ( )SBCمییزان وقفیههیای بهینیة
متغیرهای مدل مشخص شده است .معنادار بودن رذرسیون و نبیود خودهمبسیت ی
و ناهمسانی واریانس از مناسب بودن ال وی مورد استفاده نشان دارد.
 .1-3برآورد ضریب الگوی اثرگذاری تحریم از كاناال درآمادهای نفتای (متغیار
وابسته نرخ ارز)
جدول  .4برآورد ضریب الگوی کوتاهمدت  ARDLبر اساس معیار «»SBC
متغیرها
)Lnexr(-1
lncpi
lnexoil
lngdp
Dumlnexoil

ضرایب
0.488
0.4556
0.0392
-0.7205
0.0371

خطای استاندارد
0.167423
0.178823
0.057480
0.374350
0.013799

آماره t
2.918566
2.547780
0.682591
1.924803
2.694972

0.007
0.017
0.5011
0.0657
0.012

AdjR-squared=0.99255

R-squared=0.99483

]Prob F=[0.000

Prob

منبع یافتههای تحقیق
جدول  .5برآورد ضریب الگوی بلندمدت  ARDLبر اساس معیار «»SBC
متغیرها
lncpi
lnexoil
lngdp
Dumlnexoil

ضرایب
0.890952
0.076726
-1.409069
0.136461

خطای استاندارد
0.129258
0.1118492
0.728581
0.062360

منبع یافتههای تحقیق

آماره t
6.892811
0.647521
-1.933992
2.188285

Prob

0.000
0.5232
0.0645
0.03
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 .1-1-3آزمون فروض كالسیک
جدول  .6آزمون فروض کالسیک
آزمون
نرمالیتی
خودهمبستگی
واریانس ناهمسانی
شکل تبعی مدل

آماره

Prob

j-b=0.401073

0.818292
0.3294
0.1212
0.2820

F=1.165764
F=2.526256
F=1.211062

نتیجه
نرمال بودن
عدم وجود خودهمبستگی
عدم وجود واریانس ناهمسانی
شکل صحیح تصریح مدل

منبع یافتههای تحقیق

 .2-1-3آزمون ثبات ضرایب و همجمعی بلندمدت
جدول  .7آزمون ثبات ضرایب و همجمعی
آزمون
دوالدو مستر

1

ثبات ضرایب
باند تست

cusom

نتیجه
 3.78>4.30وجود رابطه بلندمدت
ثبات ضرایب در سطح  5درصد
 3.38>5.3تأیید همجمعی بلندمدت

منبع یافتههای تحقیق

همانطور که از نتایج تخمین کوتاه مدت قابل مشاهده است وقفیة متغییر نیر ارز
رابطه مستقیم و معناداری با نر ارز نشان میدهد ،افزایش نیر ارز در دوره قبیل
سبب ایجاد انتظارات جدید در کارذزاران اقتصادی مبنی بر رشد بیشتر نر مرکور
شده که افزایش تقاضای ارز را به همراه داشته و به سیبب همیین امیر نیر ارز در
سال بعد رشد پیدا کرده است.
شاخص بهای کاالهای مصرفی نیز تأریر مستقیم و معناداری هم در کوتاهمدت
و هم در بلندمدت بر نر ارز داشته است که البتیه ایین اریر بیهطیور متوسی در
بلندمدت ارر افزایشی بیشتری را نشان می دهد ،افزایش سطح عمومی قیمت سیبب
ذران شدن کاالهای ساخت داخل شده و بیه همیین سیبب افیزایش تقاضیا بیرای
واردات کاالهای مورد نیاز برای تولید یا مصرف بر رشد نر ارز اررذرار است.
متغیر تولید ناخالص داخلی بهرورت معکوس و معناداری با نر ارز ارتبیا
نشان میدهد ،دلیل این امر افزایش تولیدات داخلی و رشد رادرات کشیور اسیت
که با تحریک بخش عرضه ارز سبب کاهش نر ارز شده است.
1. Dolado
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متغیر تحریم بهرورت مستقیم و در سطح معنیداری مناسبی نر ارز را تحیت
تأریر قرار داده است .با توجه به وابست ی بسیار زییاد ذخیایر ارزی بیه درییافتیهیای
ارزی نفتی و کاهش آن طی سالهای تحریم ،بانک مرکزی در عرضیه ارز بیا مشیکل
مواجه شده و از سوی دی ر ،اررات منفی روانی حارل از تحیریمهیا موجیب ایجیاد
انتظارات جدید در کارذزاران اقتصادی مبنی بر رشد بیشتر نیر ارز شیده ،همچنیین
پدید آمدن رانت ذسترده به دلیل شکاف بین نر ارز مرجع و نیر ارز بیازار سیبب
افزایش تقاضای ارز شده است ،بنابراین کاهش منابع ارزی و عرضه ارز از یکسیو و
رشد تقاضا از سوی دی ر ،موجبات جهش نر ارز را فراهم آورده است.
 .2-3برآورد ضریب الگوی اثرگذاری تحریم از كاناال سارمایه گاذاری خاار ی
(متغیر وابسته نرخ ارز)
جدول  .8برآورد ضریب الگوی کوتاهمدت  ARDLبر اساس معیار «»SBC
متغیرها

ضرایب

)Lnexr(-1

0.74

خطای استاندارد
0.201
0.359
0.065
0.606
0.020

آماره t

Prob

3.69
1.673
1.01
-2.61
2.16

0.00
0.11
0.32
0.01
0.04

Adj R-squared=0.996

R-squared=0.998

]Prob F=[0.000

0.60
0.06
-1.58
0.045

lncpi
lnexoil
lngdp
Dumlninvest

جدول  .9برآورد ضریب الگوی بلندمدت  ARDLبر اساس معیار «»SBC
متغیرها
lncpi
lnexoil
lngdp
Dumlninvest

خطای استاندارد
0.053
0.065
0.48
0.03

ضرایب
0.985
-0.060
-0.532
0.087

آماره t
18.55
-0.928
-1.10
2.822

Prob

0.00
0.366
0.284
0.01

منبع یافتههای تحقیق

 .1-2-3آزمون فروض كالسیک
آزمون
نرمالیتی
خود همبستگی
واریانس ناهمسانی
شکل تبعی مدل

جدول  .10آزمون فروض کالسیک
آماره
Prob
0.599
j-b=1.02
0.386
F=1.014
0.570
F=0.922
0.4127
F=0.7128

منبع یافتههای تحقیق

نتیجه
نرمال بودن
عدم وجود خودهمبستگی
عدم وجود واریانس ناهمسانی
شکل صحیح تصریح مدل
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 .2-2-3آزمون ثبات ضرایب و همجمعی بلندمدت
جدول  .11آزمون ثبات ضرایب و همجمعی بلندمدت
آزمون
دوالدومستر
ثبات ضرایب cusom
باند تست

3.7>3.90
6.59 > 3.38

نتیجه
وجود رابطه بلندمدت
ثبات ضرایب در سطح  5درصد
تأیید همجمعی بلندمدت

منبع یافتههای تحقیق

مطابق نتایج تخمین سوم همانند قبل وقفه نر ارز با ایجاد انتظارات رشید قیمیت
بر نر ارز ارر مثبت ذراشته ،رابطه شاخص قیمت مصرفکننیده مثبیت و معنیادار
است .همچنین اررذراری تحریمها از کانال سرمایهذراری خارجی به شیکلی بیوده
که با ممانعت از سرمایهذراری در ایران و کاهش ارزآوری سبب رشد نیر ارز در
سالهای مورد بررسی شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده ،تحیریمهیا بیا تأریرذیراری منفیی از جنبیههیای
حقوقی ،اقتصادی  ،روانی و ...بر سرمایهذیراری خیارجی بیهعنیوان نماینیدهای از
حساب مالی ،مانع ورود سرمایه خارجی و به عبارتی ارزآوری به داخل ایران شیده
است .همین امر کافی است تا کشور درحالتوسعهای مانند ایران که نییاز مبیرم بیه
سرمایهذراریهای کالن خارجی دارد از رحنه رشد باز بماند .با افزایش تحریمهیا
ورود سرمایه خارجی به داخل کاهش پیدا کرده و سرمایههای خیارجی دورههیای
پیشین نییز از کشیور خیار شیده اسیت ،نتیایج تحقییق نشیان مییدهید تشیدید
یکدرردی تحریم از دریچه سرمایهذراری خیارجی نیر ارز را بیا جهیش 0.08
درردی مواجه میکند.
در همین راستا شدت و تمرکز تحریمها بر فروش نفیت اییران باعیا مختیل
شدن امر فروش و ورود درآمدهای ارزی حارل از رادرات نفت شده که از ایین
طریق بخش عرضة ارز توانایی الزم خود را از دست می دهد .هن امیکه در بیازار
بسیار مهم و ذستردهای مانند ارز بخش عرضه نتواند بهخوبی پاسیخ وی تقاضیای
کارذزاران اقتصادی فعال باشد ،بهتناسب همین ناتوانی و بلکه بیشیتر از آن ،نیر
ارز افزایش پیدا میکند .به عبارتی طبق نتایج بیهدسیتآمیده از پیژوهش افیزایش
یکدرردی شدت تحریمها از کانال درآمدهای نفتی باعا رشید  0.13درریدی
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نر ارز شده است.
معبندی و پیشنهادها
با توجه به نتایج پژوهش که نشاندهنده ضیعف اقتصیاد اییران بیه دلییل اتکیا بیه
رادرات تک محصولی و تکیه شدید به درآمدهای ارزی نفت ،عدم ایجاد جیرابیت
برای سرمایهذرار خارجی ،عدم تنوع در شرکای تجاری مهم و سبد تجیاری اسیت
و از آنجایی که ایجاد این تکانهها به دریافتیهای ارزی میتواند بیهشیدت اقتصیاد
ایران را تحت تأریر قرار دهد ،سیاستذراران کالن باید با برنامهرییزی بلندمیدت و
اتخاذ سیاستهای مناسب ،به متنوع سیازی در محصیوالت ریادراتی و توجیه بیه
منابع و تولیدات داخلی برای خلق ارزش افزوده در روند تولیدات بعدی بپردازنید
و با توسعه این امر از وابست ی به ذخیایر نفتیی بکاهنید .همچنیین الزم اسیت بیا
دیپلماسی مناسب در جهت اطمیناندهی به سرمایهذرار و شرکای تجاری خیارجی
بهمنظور سرمایهذراری در طرحهای زیربنایی و مهم اقتصاد ایران و همچنین ربیات
تجارت بینالمللی حتی در زمان تحریمها ذام برداشته شود .بر این اسیاس ،میوارد
زیر بهعنوان پیشنهادهای راهبردی و سیاستی این مطالعه قابل ارائه است
 سیاستذرار اقتصادی بهمنظور جرب سرمایهذرار خارجی باید تمیام تیوانخود در زمینههای تبلیغاتی ،بیمهای و سوددهی مناسب به کار ذیرد.
 با طراحی سازوکاری نظیر اینستکس ،ضمن ایجاد امکان تجارت بین اییرانو سایر کشورها ،میتوان از تحیریمهیای آمریکیا نییز مصیون مانید؛ هرچنید ایین
سازوکار به دلیل کارشکنیهای طرف اروپایی دچار ضعف است ،اما بیا اسیتفاده از
آن و به دلیل رابطه مثبت جرب سرمایهذراری خیارجی و کیاهش نیر ارز کیه از
مقاله منتج شده است ،میتوان برای افزایش جرابیتهای سرمایهذراری اقدام کرد.
 اتکای بیش از حد به منابع نفتی در دوره معارر هدفذراری تحیریمهیا راآسان نموده است و دشمنان با هدف قرار دادن تولیید و ریادرات نفتیی بیشیترین
اررذراری را با  0.13دررد در بلندمدت داشتهاند؛ بنابراین پیشنهاد میشود مطیابق
با نتایج حارل از تحقیق که نشاندهنده رابطه منفی تولید ناخالص داخلی و نیر
ارز است با احداث و حمایت از مراکز تولیدی دارای قابلیت رادرات بیهوییژه در
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شهرهای نزدیک به مرز و مستعد در این زمینه ذامهای مؤرری در روند کاهش نر
ارز برداشت.
 دولت باید بیا اعتمادسیازی بیین دولیت و میردم بیهوسییله ذیزارشدهییپرویههای کوچک و بیزر

اسیتانی و کشیوری ،ایجیاد شیفافیت و از بیین بیردن

ن رانیهای مردم در زمان بروز بحرانهایی نظیر تحریم سعی کند زمینه همواری را
برای کنترل انتظارات تورمی فراهم سازد تا بتواند با بهرهذیری از نتایج تحقییق در
زمینه انتظارات تورمی نسبت به کنترل این معضل اقدام کند.
 استفاده درست از دیپلماسیی اقتصیادی در زمینیه تنیوع شیرکای تجیاری وافزودن به این تنوع هم در زمینه شرکا و هم در زمینه محصوالت ریادراتی کیه در
آن مزیت وجود دارد.
 اتکا به منابع داخلی و نیروی کار متخصص داخل ،اختصیاص بخیشهیایمختلف رنایع رادرات محور به ارذانهای مردمنهاد و بخش خصوری متعیدد و
پویا برای بازاریابی بینالمللیی ریحیح در راسیتای پیشیبرد سیاسیتهیای ابال یی
اقتصاد مقاومتی که اشاره به مبحا درونزا و برون را بودن و مردمی سازی اقتصاد
دارد.
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