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 دمهمق

خارجی برای برخیی از   ابزار سیاست عنوان به «تحریم» های اخیر استفاده از در دهه
 ؛از لحاظ نظری روش کار تحریم ساده اسیت  شدت افزایش یافته است. کشورها به

هیای کشیور    عمال برخی محدودیتشونده )هدف( بابت اِ کشور تحریم که یطور به
هدف به دلییل   یکشورهابر این اساس . شود میرا متحمل  ییها هزینهکننده  تحریم

خود را با کشورهای  رابطه مطلوب و مستقیم ،ییها هزینهچنین پرداخت اجتناب از 
 افتد. شیواهد   ندرت اتفاق می . البته این نظریه در عمل بهدهند یکننده تغییر م تحریم

طیور   هیدف بیه   یتجربی معدودی وجیود دارد کیه در ریورت تحیریم، کشیورها     
 هدهنید. در ایین بیاره کارشناسیان معتقدنید کیه عمید        تار خود را تغییررف یمعنادار

ها   به انحراف برخی رفتار شامل یک پیام برای جامعه جهانی است و منجر  ها تحریم 
سیاسیت     در خود دستیابی به اهداف خاص رایی اخیر آمریکا بها سال. در شود می

دی استفاده کرده اسیت. آمریکیا   ای از سیاست تحریم اقتصا  طور فزاینده به خارجی،
نفوذ در شورای امنیت سازمان ملل بیر   بایا  جانبه کیطور  اقتصادی را به ی ها تحریم 

 امیال او چالش دارند. که با اهداف و کند میکشورهایی تحمیل 
که جمهوری اسالمی ایران همیواره پیرچم    57 یاسالمبنابراین بعد از انقالب 
داشییته اسییت، یکییی از   ر اسییتکبار را برافراشییته ن ییهاسییتقالل و مقاومییت در برابیی

ای  آمریکیا سیابقه   جانبیه  کی ی ها تحریم کشورهای هدف تحریم آمریکا بوده است. 
بیر     ها تحریم  تری این  شکل ویژه به 1385سال طوالنی در دورة انقالب دارد اما در 

اییران در ییک    کشور و مردم ایران تحمیل شد تا بتواند با محدود و منزوی ساختن
اما شیدیدترین و اررذیرارترین   ؛ چارچوب خاص به اهداف خودش دست پیدا کند
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بییر اقتصییاد ایییران تحمیییل شییده اسییت. همکییاری   1391سییال دوره تحریمییی از 
تر سازمان ملل سبب تأریرذراری بیشتری بیه ایین    کشورهای اروپایی و ورود جدی

تصادی اییران را هیدف ذرفتیه داده    ی اق ها بخشکه اکثر  جانبه همهی  ها تحریم نوع 
 است.

و تأریرذیراری آن بیر تیراز     رانیی نیر  ارز در اقتصیاد ا   تیی با توجیه بیه اهم  
هیای   و تأریرپیریری آن از شیو    طیرف  کیی از  و اشیتغال  دیتورم، تول ،ها پرداخت

 ییی  هیا  چیالش از  یکی ینر  ارز همواره  یها نوسان تیریمد سیاسی از طرف دی ر
 یارز یها دریافتیة با آن مواجه بوده است. سهم قابل مالحظ رانیاست که اقتصاد ا

 یریپیر  بیدولیت، موجیب آسی   ة و بودجی  یارز ریحارل از فروش نفت در ذخیا 
 نیییهییای ا از کانییال یکیییشییده اسییت.  یهییای نفتیی در برابییر تکانییه رانیییاقتصییاد ا
نفیت بیه بیازار ارز بیه واسیطة سیهم عمیدة         یهای منف تکانه تیسرا ،پریری آسیب
در  یادیی های ز نوسان جادیبوده که سبب ا یارز رینفت در ذخا یارز یها فتیدریا

و  یرنفتی یریادرات    یی ارزها دریافتی اند توجه به سهم  انر  ارز شده است. ب
 یشیتر ینمیود ب  یهیای نفتی   تأریرپریری نر  ارز از تکانه ن،ی زیجا ینبود منابع ارز

تیأریر   ییدادهایی از رو رانیی اقتصیاد ا  مهیم،  نیبا توجه به ا نیبنابرا ؛کرده است دایپ
 نیی ا نیتیر  از مهیم  یکی یرادرات نفت را تحت تأریر قرار دهد.  زانیکه م ردیپر می
 کتیه یمنظیور د  ، بیه الملل بین یبوده که در نظام کنون یی اقتصاد ها تحریم  دادها،یرو

 یهیا بیه ابیزار    سیاسیت  رییی کردن کشور هدف به تغ ریو ناذز یاسیکردن اهداف س
 .شده است لیتبد جیرا

بیدون شیناخت سیازوکار و روش اررذیراری تحیریم بیر نیر  ارز        از طرفیی  
 ؛توان در  درستی از نحوه، عمق و شدت تأریر موضیوع میورد بحیا داشیت     نمی

 دمضاف بر اینکه عیالوه بیر شیناخت فراینید تحریمیی و نقیا  میورد توجیه بایی         
أریر اقتصیادی تحیریم   راهکارهای مدون و قابل اجرایی را برای کاهش و کنتیرل تی  

 قرار داد. یریذ میو در فرایند تصمکرد آماده 
سیازوکار   -1هیا اسیت     این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسیش 

از کانیال    هیا  تحیریم  سیازوکار   -2بر حسیاب میالی چیسیت       ها تحریم اررذراری 
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بانی نظری کار ، م در این راستا پس از بیان مقدمه ست یبر نر  ارز چ یحساب مال
و پیشینه مطالعاتی در دو بخش داخلی و خارجی بررسی و در ادامه روش تحقییق  

و در انتهیا بیا بررسیی نتیایج تحقییق       شیود  میی ارائیه   هیا  یافتیه و برآورد و تحلیل 
  .ذردد میی الزم ارائه ها شنهادیپ

 ادبیات موضوع .1

 مبانی نظری تحریم .1-1

 ،یبه توقف روابی  اقتصیاد   دیتهد ایف ساختن کاهش، متوق ،یاقتصاد ی ها تحریم 
کننیده اسیت.    دولت کشیور تحیریم   یمتعارف با کشور هدف از سو یو مال یتجار

 میبیدون اعمیال تحیر    تیرواب  در وضع ف،یتعر نیمنظور از رواب  متعارف در ا
اسیت   یرنظیام ی  یا مبارزه دانیدر م یاقتصاد ی، سالح ها تحریم  قتیاست. در حق

  .(Eyler, 2007) کند میبرد و وارد عمل  میذو فراتر و از ذفت را یپلماسیکه د

 انواع تحریم .1-1-1

 : هدف منظرتحریم از  -

ربات کیردن ریییم سیاسیی کشیور هیدف کیه        منظور بی تحریم اقتصادی به. 1
کننیده و کشیور هیدف اسیت و      استراتژیک کشور تحریم برذرفته از تضاد در منافع
 .شود می هدف اعمالبرای تغییر رییم کشور 

 مراتیب  بیه منظور تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف کیه   تحریم به. 2
 (.1388 یاوری و محسنی،) است از نوع اول تر میمال

 :كننده شركتتحریم از نظر تعداد كشورهای  -

، شیود  میا لب اوقات فق  به یک کشور محدود  جانبه کی  تحریم جانبه کی. 1
 .دهد میریم را فق  یک کشور در مقابل کشور دی ر انجام تح در این حالت

توس  بیش از یک کشور ریورت    ها تحریم  چندجانبه  در حالت چندجانبه. 2
رورت ممکن است دی ر کشورها، از کشیور پیشیرو در تحیریم     پریرد، در این می

 پیروی کنند.
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شد )ییاوری    در تحریم فراذیر یا جامع همه کشورها درذیر خواهند فراذیر. 3
 (.1388و محسنی،

 شونده: كننده یا تحریم تحریم از نگاه تحریم -

ذیاهی تحیریم ممکین اسیت توسی  افیراد،       (؛ )ملی یخصور ی ها تحریم . 1
خیارجی ییا اتبیاعش ییا      منظور وادار کردن کشور به یردولتی ها یا تشکیالت  ذروه

ذییرد، ماننید   حتی دولت متبوع خود این افراد به انجیام رفتیار مشخصیی ریورت     
 شیاتیر  یامپراتورمردم هندوستان علیه ان لستان یا تحریم مردم ترکیه علیه  تحریم

 (.1388)یاوری و محسنی،
ی خصوری که کاربرد  ها تحریم در کنار ؛ ها علیه یکدی ر ی دولت ها تحریم . 2

ت. ی دولتیی اسی   ها تحریم  ، ها تحریم محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از 
 ها در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدف کارآمداروالً یکی از فنون مؤرر و 

و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهیای اقتصیادی، میالی، تجیاری و تکنولویییک      
هیای   دولیت  کنید  میی ها سیعی   از این حربه کننده استفاده است. در این راستا دولت

کیه   یا ذونیه  بیه  ؛کنید  وادار خیود  جیدی ر را به تغییر در رفتارهای سیاسیت خیار  
 ی سیاسییت خییارجی دی ییران، منییافع دولییتهییا دادههییای حارییل از  دذرذییونی

 .(1382)حدادی، آورد در پیرا از ابزارهای مورد نظر  کننده استفاده
برقیراری تحیریم از جملیه    ؛ ی جمعی توس  سازمان ملیل متحید   ها تحریم . 3

کیه   سازمان ملیل متحید اسیت    منشور ۴1 در ماده شده ینیب شیپ یرنظامی اقدامات 
پس از شناسایی نقض رلح ییا وقیوع عمیل تجیاوز علییه       تواند میشورای امنیت 

دوره جنگ سرد، شورای امنیت فق  در دو مورد علیه دولیت   دولتی اعمال کند. در
شورای امنیت، مجمع عمومی نییز در سیه    معینی تحریم اعمال کرده است.عالوه بر

)یاوری  استکرده  علیه سه دولت، تحریم اعمال ییها طعنامهقمورد ضمن تصویب 
 (.1388 و محسنی،

 :ی اقتصادی ها تحریم  -

. شیود  میی ا لب در دو شکل اساسیی تحیریم تجیاری و تحیریم میالی اعمیال        که
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 اند از   ی تجاری عبارت ها تحریم ترین موارد  مهم
 و توقف کلی رادرات و واردات. دی، تحدیبند هیسهم. 1

 ای شامل رد همکاری بیشتر با کشور هدف. آمیز تعرفه سیاست تبعیض . 2

های مشتر  و ممنیوع کیردن    تجاری و پرویه یها نامه تعلیق و لغو موافقت. 3
 رادرات تکنولویی.

 فهرست سیاهی از معامالت تجاری در حال انجام توس  کشور هدف.  تهیه. ۴
)عزیزنیژاد و   یای آموزشی هی  فنیی در برنامیه   های قطع و تعلیق و لغو کمک. 5
 (.1388 نورانی،
یکیی از   ری اقتصادی بیوده و بی   ها تحریم ی مالی نیز جنبه دی ری از  ها تحریم 

  شود میاشکال زیر اعمال 

 .ها و سایر خدمات مالی ممنوعیت بیمه -1
 .مالیات بر رادرات کشور -2
 .های مالی و بانکی ایجاد محدودیت -3
 .مالیتحریم نقل و انتقاالت  -۴
 .های خارجی کشور مسدود کردن دارایی -5
 .های نفتی ایجاد ممنوعیت در فروش نفت خام و واردات و فراورده -6
 .ایجاد اختالل در ذشایش اعتبار اسنادی برای تجار کشور -7
 (.1388 خارجی )عزیزنژاد و نورانی، ذراری سرمایهایجاد موانع در جرب  -8

ی تجیاری دارد. بیه دلییل     هیا  تحیریم  ت بیه  تحریم مالی تأریر شدیدتری نسیب 
و  کنید  میی بیاالتری را بیرای اخیر وام پرداخیت      یهیا  نیر  ی مالی، ایران  ها تحریم 

نفتیی بیای   » یقراردادهیا  ذیراری  سرمایهی بازدهی تضمینی باالتری را برای ها نر 
 (.1388 )عزیزنژاد و نورانی، کند میپیشنهاد  «1بک

در  مورد توجهی اقتصادی  ها تحریم از  ای نهخارجی نمو ذراری سرمایهتحریم 
بیه  جلیوذیری از ورود ارز و سیرمایة خیارجی    به  است که در آن الملل بینرواب  

در  ذیراری  سرمایهعموماً  خارجی ذراران سرمایه هدف .شود می توجه کشور هدف

                                                                                                                                 

1  . Buy back 
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 بنیادی اقتصاد جامعه است که ارتبا  مستقیم با منابع طبیعیی،  ی زیربنایی وها طرح
 اییین نییوع هییدف دارد. تحییریم ، نیییروی انسییانی و مییدیریتی کشییور ینیییرزمیز

 از سوی دی ر با تحریم مالی ارتبا  مسیتقیم دارد. در تحیریم میالی    ذراری سرمایه

یین ترتییب   ه اب .شود میمحدودیت و فشارهایی بر رواب  مالی کشور هدف اعمال 
کشیور تحیت فشیار قیرار     بری تأمین مالی و معامالت میالی   سرمایه ،ذراری سرمایه

کشور تحریم در کشیورهای دی یر و    ذراری سرمایه از جمله جلوذیری از ؛ذیرد می
نییز   یبیردار  هیکشورهای دی ر در کشیور میرکور. سیرما    ذراری سرمایهممانعت از 

در پیی آن   های موجود در کشور مورد تحریم. تحریم اقتصادی یعنی فروش دارایی
ی المللی  بیین  یورد تحریم را از انجام دادوسیتدها است تا به هر نحو ممکن کشور م

 (.1392 های اقتصادی بیمه ملت، محروم سازد )اداره مطالعات و بررسی
تحریمیی کیه ریرفاً از     ؛شیود  میی تحریم از بابت اعمال به چند دسته تقسییم  

یی با توجه بیه   ها تحریم چنین  .شود میاعمال  جانبه کی رورت طرف یک کشور به
تواننید در اقتصیاد یکیدی ر     بیین دو کشیور موضیوع تحیریم، میی     حجم معامالت 

کشیور   باشند. بدیهی است پایین بودن حجم معامالت تجاری و بازرذانی رذراریتأر
کنندة تحریم، باعیا خواهید شید کیه چنیین تحریمیی        شده با کشور اعمال تحریم

اتفاق، اعمال  یی که از ناحیة چند کشور به ها تحریم نباشد. حال آنکه  چندان اررذرار
تنهیا   از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیه  شده ی اعمال ها تحریم یا  شود می

نیز متضمن آرار حقوقی  الملل بینحقوق  بلکه از نظر ،تر و شدیدتر حامل آرار عمیق
دارد کیه   در بیر  را ییهیا  هزینیه است. اعمال تحریم برای هیر دو کشیور موضیوع،    

زمانی و مالی برای تغییر بازار، استفاده از کاالهای وارداتی  یها هزینهها  نخستین آن
مناسبات تجاری، بازرذانی و مالی است. تحریم باعا باال رفتن خطیر   و رادراتی،

امنی را بیرای  ناو فضای  شود میسرمایه خارجی  و عدم تمایل ورود ذراری سرمایه
. تحریم به تغیییر  کند یم داخلی و خارجی فراهم ذراران سرمایهفعالیت و بازرذانی 

کیاهش   افزایش یا که یدرحال ؛شود میبندی ریسک کشور هدف منجر  منفی در رتبه
 ذیردد  میی روانی ها هزینهریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه انجام معامالت و 

 کنید  میی بیا تردیید مواجیه     ذیراری  سیرمایه های  را به فررت ذراران سرمایه و ن اه



 1396پاییز  ♦ ودوم بیستشماره  ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     44

 (.1388)یاوری و محسنی، 
( و 2007) 1«هاف بیائر »خصوص بحا بین  ی اقتصادی، به ها تحریم در ادبیات 

تنیاقض وجیود     هیا  تحیریم  همچنین بدبینی بیه  و سودمندی باره ( در1997) 2«پیپ»
موارد مؤرر است؛ امیا بیه    سوم کیابزارها تنها در  ذوید این دارد. حتی هاف بائر می

بیا امیید و     هیا  تحیریم  خیود بیه    هنوبی  هنوز هیم بیه   ذراران استیرسد که س نظر می
ن رنید.   زیادی )زمانی که سیاست خارجی با مشکل مواجه است( می ذراری سرمایه

 1999در  3«دانییل درزنیر  »ادبیات تحریم اقتصادی، پارادوکس تحیریم   یسو کیدر 
 نانیه یب ی اقتصادی، بیش از حد خیوش  ها تحریم تنها در مورد ابزار  وجود دارد که نه

ذییری   ی اقتصادی و انیدازه  ها تحریم اعمال  ینیب شیچارچوبی را برای پ بلکه ،است
را به طیرق   یشمدل خو خود درزنر در کتاب .کند میارر آن در رورت اجرا فراهم 

 لیی وتحل هیی تجز و همچنان به استفاده از چیارچوب در است ده کرمختلفی آزمایش 
وری خود، بررسیی کیرده   ترین آزمون تئ در موجه او .دهد میسیاست خارجی ادامه 

ی اقتصیادی را در   هیا  تحیریم   1990بار در دهیة   39دولت روسیه  است که چ ونه
یافتیه   سیاسی مهم در کشورهای تازه استقالل امتیازات و تأریر در تصمیمات یاعطا

، کنید  میی ادعیا   درزنر. نموده استپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، استفاده 
مراتب  دررد با موفقیت همراه بوده است که نسبتی به 38زمان در آن   ها تحریم این 

دررد(  5باالتر از دیدذاه پیپ بر اساس سوابق تاریخی )که میزان موفقیت کمتر از 
 3۴است و تا حدودی باالتر از بیرآورد هیاف بیائر، از مییزان موفقییت در حیدود       

دل تئیوری بیازی او   که م دهد میاو نشان  لیوتحل هیتجز تر از آن، دررد است. مهم
ی اقتصادی برای رسییدن بیه اهیداف     ها تحریم کننده خوب در اعمال  ینیب شییک پ

ارائیه شیود بیه     خاص است و احتماالً امتیازات زیادی را )در رورت وجیود( اذیر  
 .(Hillebrand  & Bervoets, 2013دنبال دارد )

مقایسیه بیا دی یر    که به هن یام   کنند میی اقتصادی پیشنهاد  ها تحریم در مورد 
. شیود  میی احتمال موفقیت تحریم آشکار  ،های سیاسی، مانند مداخلة نظامی انتخاب

                                                                                                                                 

1  . Hufbauer 
2  . Peip 

3  . Daniel Drezner 
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یابنید کیه بیرای     دست میی  شان یاقتصاد به هدف  ها تحریم به لحاظ تاریخی زمانی 
 ها باعا تخریب اقتصاد کشور هدف شود. آن ریمثال تأر

 راثر تحریم بر اقتصاد كشو .1-1-2

بحرانی  تیوضع 1391از تیر  ژهیو ی نفتی و مالی  رب، به ها تحریم تشدید . 1
تشدید کرد، بدین معنیی کیه بیا تحیریم خریید نفیت از اییران و خیرو           کشور را
شیدت کیاهش پییدا     های نفتی خارجی از کشور، تولید و رادرات نفت بیه  شرکت

کرد.کاهش عایدات ارزی کشور از محل رادرات نفت همراه بیا اخیتالل در نظیام    
و  اداره مطالعیات انتظارات تیورمی در اییران دامین زد )    به ،یالملل بینی ها داختپر

 (.1392های اقتصادی،  بررسی

 ریی اقتصادی با تغییر جهیت ریادرات از اتحادییه اروپیا بیه سیا       ها تحریم . 2
 دررد شده است.   20کشورها باعا افزایش هزینه رادرات به میزان  

کاالهای لوکس و بیا کشیش    تاًیده آمریکا، ماهرادرات ایران به ایاالت متح. 3
کاهش تقاضا به دلیل تحریم برای چنین کاالهایی بیه   به همین دلیلو کاربر هستند. 

کاهش در تولید  و به دنبال آن افزایش نر  بیکاری )در ایین ذیروه از رینایع( در    
 .(Torbat, 2005ایران منجر خواهد شد )

نفتیی   یهیا  دانیی کیاهش طبیعیی م  بیا   ه میزان زییادی رنعت نفت کشور ب. ۴
اسیت. در ایین راسیتا     انید  در ایین رینعت    زیی رو شده و بازیافیت نفیت ن   روبه
نوین ازدیاد برداشت و مدیریت علمی مخازن باعا افزایش قابل توجیه   یها روش

ساختاری و دسیتیابی بیه تکنولیویی     یضریب بازیافت از مخازن خواهد شد. ارتقا
بازیافیت رانوییه بیه دلییل فقیدان       یها بیعی و سایر روشنوین، مانند تزریق ذاز ط

ی ایاالت متحده با مشکل مواجه است )ریادی و  ها تحریم در نتیجه  ذراری سرمایه
 (.1391برکشلی، 

 یالمللی  بیین  یهیا  خارجی همراه با خرو  شرکت ذراری سرمایهممنوعیت . 5
ه کردی انریی مواجه اه طرحتأمین مالی  بارهانریی، کشور را با مشکالت زیادی در

 .است )همان(

کیه عمیده    شیود  میی شده برای کشورهایی  تحریم باعا افزایش هزینه تمام. 6
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باعیا   توانید  میی بنابراین تحریم  تهیه می سازند؛نیازهای تولیدی خود را از خار  
د، تحیریم همیراه   کنافزایش قیمت کاالها شده و زمینه را برای افزایش تورم هموار 

 .کنند میرا تحمل  مردم هر افزایش قیمتیو است  یاطمیناننابا شرای  

 1391موجب شد که نر  رشد اقتصادی کشیور در سیال      ها تحریم شدید ت. 7
کیاهش یابید    «دررید   5.8منهیای   »اخیر منفی شود و به  ین بار در دههی نخستبرا
 (.1391های اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی)

 مبانی نظری نرخ ارز. 1-2

و در مفهوم موسیع آن شیامل    یخارج یکشورها جیدر مفهوم مضیق آن پول را زار
همچنین نر  اسمی ارز نرخی است  است. یخارج یها پرداختپولی  لیوسا هیکل

با آن نر ، پول یک کشور را با پول کشیور دی یر مبادلیه کنید      تواند میکه شخص 
 (.1391 ،ویمنک)

ی المللی  بیین های اقتصیادی در عرریة   ترین متغیر یکی از مهم عنوان بهنر  ارز 
توان به ارر آن بیر ریادرات و    . از جمله دالیل اهمیت این متغیر میشود میشناخته 

هیای مهیم اقتصیادی     واردات، اررذراری بر نر  تورم و اشتغال و در کیل شیاخص  
ذیری تجارت بیین کشیورهای    کشور اشاره کرد. چنین متغیر مهمی از ابتدای شکل

ای را در ادبییات اقتصیادی بیه     ه و مبانی نظری و تجربی وییژه مختلف تشکیل شد
ی و اررذراری متفاوت ایین موضیوع بیر کلییت     ذستردذخود اختصاص داده است.

ترین مسیائل مربیو     داشته تا واکاوی مناسبی از جزئی بر آناقتصاد پژوهش ران را 
ذیراری   نر  پایه به نر  ارز انجام دهند و بر همین مبنا ال وهایی را برای تعیین این

 کنند.  
هایی است  ترین مسئله و مهم نیزتریبران  بحااز طرفی مبحا تحریم یکی از 

کلیی   ریورت  بیه که کشور همواره بعد از انقالب با آن مواجه بوده اسیت. تحیریم   
مفهومی همانند منع کردن کشور یا ذروهی از دستیابی به یکسری اهداف و ابزارها 

ح مختلفی اررذراری خیود را بیه نمیایش ب یرارد و ایین      در سطو تواند میدارد که 
 بیر نیر   تحلیل نحوه اررذراری تحریم  دررددپژوهش با تالقی این دو بحا مهم 

 ارز در ایران است.
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 عوامل مؤثر بر نرخ ارز .1-2-1

بیر اسیاس    مشهود است که نیر  ارز  یروشن اذر ارز را یک کاال در نظر ب یریم، به
این نر  جز محل تقاطع ایین دو عامیل    یبه عبارت و شود میعرضه و تقاضا تعیین 

نیست. عرضه و تقاضا خیود زایییده هیر عملیی هسیتند کیه بیرای میا نسیبت بیه           
هیا ریادرات و واردات    بیارزترین آن  ؛دنکشورهای دی ر یا برعکس، حق ایجاد کن

عوامل دی ری  یر از رادرات و واردات هم باعیا نوسیان ایین نیر       لبتهاست؛ ا
  اند از د که عبارتشون می

فیر  کنیید بیه     کنندد:   مصرفشاخص قیمت  و رشد ها قیمتافزایش . 1
حدی بیشتر از قیمت کشورهای دی ر افزایش یابید. در   علت تورم، قیمت کاالها تا

به دنبال آن، منحنی تقاضیای   ،واردات افزایش یافته نتیجه قدرت رادرات کاهش و
از طرفی، به علت کاهش رادرات، منحنی  .دهد میارز به سمت راست تغییر مکان 

 .ابدی یارز افزایش م در نتیجه نر  ،عرضه به چپ حرکت کرده

افیزایش در درآمیدها باعیا افیزایش تقاضیا بیرای        تغییرات در درآمدها  .2
باعیا کیاهش تقاضیا بیرای ریادرات کشیور        ها یکاهش درآمد خارجیا  واردات

 د.ذردن که هر دو سبب رشد نر  ارز می شود می

چنانچه میثالً نیر  بهیره در کشیور افیزایش یابید،        تغییرات در نرخ بهر: . 3
بیه ایین    و ذیراری کننید   سپرده ایران یها بانک درکه  کنند می تمایل پیدا ها خارجی
کشور( افیزایش و بیه دنبیال آن، نیر  ارز      عرضه ارز )برای معاوضه با پول ترتیب

 .عکس این جریان ر  خواهد دادنر  بهره، بر در رورت کاهشو  ابدی یکاهش م

اذر در کشور احتمال وقیوع    گذاری سرمایهتحریم( و تغییر بحران )بروز  .۴
تهدیید کنید، عرضیه ارز در     را ذیراری  سیرمایه بحران وجود داشته باشد یا عواملی 

 .کشور کاهش خواهد یافت

ا از ر هن ام افزایش تقاضای مردم، دولت ارز مورد نییاز  استفاد: از ذخیر: . 5
 یا برعکس، در مواقعی که نر  ارز بیش از حید  کند میخود به بازار تزریق  رهیذخ

هیا را تیا حیدودی تثبییت      ، اضافه عرضه را از جریان خیار  و نوسیان  کند سقو  
 .کند می



 1396پاییز  ♦ ودوم بیستشماره  ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     48

تولید ملّی  که با آنسیاست پولی است یک  تغییر حجم نقدین ی نقدینگی . 6
غییر در حجم پول، تغییر در رشد حجم پیول  ت قیسیاست پولی از طر .کند میتغییر 

تسهیالت مالی بر نر  ارز میؤرر اسیت. اریر سیاسیت      و نر  بهره یا شرای  اعطای
سیاست پولی انبساطی سبب افزایش نیر   ؛ یعنی پولی بر نر  ارز بدون ابهام است

 (.1387، )رحمانی شود میارز و سیاست پولی انقباضی باعا کاهش نر  ارز 

از طرییق تغیییر    ناخیالص داخلیی  تغیییر تولیید    خدالص داخیدی   تولید نا. 7
ی که با افزایش تولیید  ا ذونه به؛ شود می رادرات و واردات، باعا تغییر در نر  ارز

تقوییت بخیش    و یملی ناخالص داخلی ضمن مؤرر بودن بر افیزایش قیدرت پیول    
الص تیأریر تولیید ناخی    یابید.  اقتصاد رادرات کشور فزونیی میی   ذرا درونداخلی و 

ناخیالص داخلیی در میدل     ضیریب تولیید   بایدپس  ؛داخلی بر نر  ارز منفی است
 رورت منفی ظاهر شود.  به

ی بیشتر  سیبب تحرییک بخیش    ارزآوررشد رادرات با  درآمدهای نفتی . 8
و به دلیل اتکای اییران بیه درآمیدهای     دهد میعرضه ارز شده و نر  ارز را کاهش 
کاسیته شیدن از آن موجیب افیزایش نیر  ارز       نفتی رشد آن نر  ارز را کیاهش و 

 خواهد شد.

خیارجی در داخیل کشیور بیه دلییل       ذیراری  سرمایهرشد   گذاری سرمایه. 9
موجب افیزایش عرضیة ارز    ذراری سرمایهافزایش سودآوری و فراهم آمدن شرای  

 یابد. و نر  ارز کاهش می شود می

متعاقبیاً رشید    های داخلیی و خیارجی شیده و    سبب رشد ن رانی تحریم . 10
انتظارات تورمی را به دنبال دارد و اررات منفیی بعیدی ایین شیو  بیر متغیرهیای       

 ذراری سرمایهی(، کاهش رنفتی نفتی و ) یرادراتاقتصادی نظیر کاهش درآمدهای 
ذیرارد   ، بر نر  ارز اریر میی  شونده کشور تحریمعلیه  جو نامناسبخارجی و ایجاد 

 (.1387رحمانی، )

 نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادیتأثیر  .1-2-2

رورت کیه   ینه اب است؛ ها پرداختارتبا  نر  ارز با تولید از طریق تغییر در تراز 
ورود و خیرو    وریادرات، واردات   بیر  ،هیا  پرداخیت نر  ارز ابتدا از طریق تراز 
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و در مرحلة بعد با تغیییر تقاضیا و عرضیه کیل اقتصیاد سیایر        ذرارد ارر میسرمایه 
شوند. این چارچوب نظری از طریق تئوری قدیمی  اقتصاد متأرر می النمتغیرهای ک
تر قابل توضیح است. با بس  تقاضا و عرضة کل  آسان 1«گفلمین -ماندل»و مشهور 

تیوان بیه    تر می روشن فلمینگ، -عمومی ماندل اقتصاد بر اساس مبنای نظری تعادل
بیر اسیاس   (. 1372، 2ونبرانسی ) افیت یهای ارتباطی نر  ارز با تولیید دسیت    کانال
  آید میدست   زیر به رابطه رورت مرکور تابع تقاضا و عرضه کل اقتصاد به ال وی

 𝑌𝑑 = 𝐶 + 𝐼 + 𝑋 − 𝑀              (1)  
𝑌𝑠 = 𝑓(𝑘. 𝑙) 

 Xمصرف بخش خصوری و دولتی و  Cعرضة کل،  𝑌𝑠تقاضای کل،  𝑌𝑑که در آن 
نییروی   Lای و  میزان سرمایه و کاالی واسطه Kمیزان واردات و  Mمیزان رادرات، 

بخش خصوریی   ذراری سرمایهبخش خصوری تابعی از تولید،  مصرف کار است.
استخدام نییروی کیار تیابعی از سیطح      زانیبهره و م و دولتی تابعی از تولید و نر 

ای تیابعی از نیر  بهیره و     کاالهای واسطه و دستمزد و همچنین سرمایه و ها قیمت
 .هستند ها قیمت

ها را بلندمدت در نظر ب یریم تقاضا در کل اقتصیاد بیا عرضیه     چنانچه تحلیل
ریورت   مدل نظری مورد بررسیی بیه   شود میاست. این قید باعا  کل اقتصاد برابر

ها بر هم قابیل بررسیی    آن راتیمتغیرهای کالن و تأر چرخه بسته درآید و تغییرات
  باشد. پس داریم

𝑌𝑠 = 𝐶 + 𝐼 + 𝑋 − 𝑀      (2)  

 ، بایید منظور اینکه تأریر تغییرات نر  ارز بر متغیرهای کالن قابل ارزییابی باشید   به

قسیمت  « 2ه رابطی »تقاضای کل و عرضه کل را مطابق سوابق نظری بس  دهیم. در 
 دهنده تقاضای کاالیی با دو متغیر نشان ISبازار کاالست. معادله همان تعادل  راست

دو قیید   بایید عادل تقاضای کل عالوه بر تعادل کاالیی است. در ت y و  r  یزا درون
اولی تعادل در بازار پول است که از تعادل عرضه و تقاضیای   ذرفت نظر  را نیز در

 .آید میپول به دست 

                                                                                                                                 

1  . The Mundell–Fleming model 

2  . Beranson 
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(3           )𝑀𝑠(𝑟) = 𝑀𝑑(𝑟. 𝑦) 

بیه   LM. از برابیری ایین دو منحنیی    اسیت عرضة پول  𝑀𝑠تقاضای پول و  𝑀𝑑که 
 .آید میدست 

(۴    )𝐿𝑀: 𝑦 = 𝑓(𝑟) 

قید دوم، تعادل بازار ارز است که از برابیری عرضیه ارز و تقاضیای ارز بیه دسیت      
و عرضیه ارز از   آیید  میی ارز از واردات و خرو  سرمایه به دست  . تقاضایآید می

رورت زیر  حساب جاری در بازار ارز به .شود میرادرات و ورود سرمایه حارل 
  است

𝑁𝑋 = 𝑋(𝑝. 𝑒) − 𝑀(𝑦. 𝑒)     (5)  

 حساب جاری و حساب سرمایه برابر است با  دهنده نشان NXکه 
𝑁𝐶𝐼𝑁 = 𝐶𝐼𝑁 − 𝐶𝑂𝑊 = 𝑓(𝑟 − 𝑟𝑓)       (6)  

نیر    rfخیرو  سیرمایه و    COWورود سیرمایه و   CINحساب سرمایه،  NCINکه 
خرو   عالوه بهبهره خارجی است. تقاضای ارز از مجموعه واردات کاال و خدمات 

 .آید مییه به دست سرما
𝐷𝑒 = 𝑀(𝑦) + 𝐶𝑂𝑊  (7)  

 .استتقاضای ارز  Deدر رابطه باال 
𝑆𝑒 = 𝑋(𝑒. 𝑝) + 𝐶𝐼𝑁     (8)  

 تقاضای ارز است. Se« 8رابطه »در 
 .آید میبه دست  (BP) ها پرداخت، تابع تراز 8و  7از تفاوت دو رابطه 

𝐵𝑃 = 𝑋 + 𝐶𝐼𝑁 − 𝑀 − 𝐶𝑂𝑊      (9)  

 .است BP=0ز که در تعادل بازار ار
𝐵𝑃 = 𝑋 + 𝐶𝐼𝑁 − 𝑀 − 𝐶𝑂𝑊 = 0      (10)  

، مسیری است که تغیییرات نیر  ارز را بیه سیایر متغیرهیای      ها پرداختتعادل تراز 
. تغییرات نر  ارز باعیا تغیییرات   کند میتقاضای کل اقتصاد متصل  کالن از طرف
هیا بیه    و انتقیال منحنیی   LMو  ISسپس تغییرات معادالت  و ها پرداختتعادل تراز 

های ارتباطی نر  ارز بیا تولیید از    کانال در نتیجه یکی از .سمت تعادل جدید است
آنجیا کیه در    کاال و خدمات از خار  از کشور اسیت. از  و رادرات طریق واردات
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 علت افزایش سطح تولیدات و دنیای امروز مصرف و تولید در اقتصاد کشورها، به

دود به فضای داخیل کشیور نیسیت،    تخصصی شدن و مزیت نسبی تولید دی ر مح
از کاالها و خدمات مورد نیاز کشیور از طرییق واردات از سیایر کشیورها      بسیاری
یعنی قیمت  ،هم فضا چ ون ی ارتبا  ارزش پول کشورها با . در اینشود میتأمین 

میزان واردات از کشیورها میؤرر اسیت. بیر طبیق       کاالی وارداتی به پول داخلی در
تر  کاالی خارجی نسبت به کاالی داخلی ذران ه نر  ارز بیشتر وقانون تقاضا، هرچ

داخلیی کمتیر خواهید شید. در      باشد، تقاضا برای کاالی خارجی نسبت به کیاالی 
از سیایر   هرچه نیر  ارز واقعیی کشیور بیاالتر باشید، واردات      رود مینتیجه انتظار 

 ذیرفتن مشیتق   منفیی در نظیر  )با  « 5رابطه »کشورها کمتر شود. با در نظر ذرفتن 

فراینید واکینش ریادرات و واردات،    « 1 ةرابط»در و همچنین  (واردات به نر  ارز
 (. Rodrik, 2008ارتبا  نر  ارز با تقاضای کل اقتصاد مشهود است )

کانال دی ر، ورود و خیرو  سیرمایه اسیت. در حقیقیت بیا ورود سیرمایه از       
 بیر طبیق  . شیود  میی خیار    و با خرو  سرمایه، ارز شود میوارد کشور  خار ، ارز

 از طریق رادرات و واردات و ورود و خرو  سیرمایه  ها پرداختتراز ، «9 رابطة»

؛ شیود  میی  «برابر ریفر » ها پرداختو در بلندمدت و در تعادل تراز  آید میبه دست 
افزایش ریادرات نسیبت بیه واردات بیا کیاهش ورود سیرمایه در        به عبارت دی ر

س افیزایش واردات نسیبت بیه ریادرات، بیا کیاهش       مقابل خرو  سرمایه و بالعک
نیر    دهید  می. این امر نشان ذردد میتعدیل  خرو  سرمایه نسبت به ورود سرمایه

نیز بیر ورود و خیرو  سیرمایه میؤرر      ارز از طریق تغییرات بر رادرات و واردات
بر میزان واردات و  است. همچنین نر  ارز از طریق تأریر بر ورود و خرو  سرمایه

 بیر طبیق   مؤرر است؛ زیرا نر  بهیره داخلیی   BP=0 ادرات بر اساس همان رابطه ر
 .رابطه زیر با نر  بهره خارجی مرتب  است

𝑗 = 𝑖 + 𝜀       (11)  

نر  کیاهش ارزش پیول داخلیی     𝜀نر  بهره خارجی و  i نر  بهره داخلی و  j که 
اخلی از خارجی چنانچه نر  ارز روند افزایشی داشته باشد، نر  بهره د است. حال

با افزایش نر  ارز و افزایش نیر  بهیره داخلیی     شود میباعا  بیشتر است. این امر
کشیور بیشیتر شیود و نسیبت ورود بیه خیرو         نسبت به خار ، ورود سرمایه بیه 
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میزان رادرات نسبت به واردات  شود می این امر نیز باعا سرمایه افزایش یابد؛ که
حقیقت کانال تأریرذراری نر   افزایش یابد. دردر تعادل بلندمدت  BP=0بر اساس 

واردات اسیت؛   ارز بر تولید از طریق ورود و خرو  سرمایه، با تأریر بر رادرات و
سرمایه  جایی برای ورود و خرو  شود میمشاهده « 1رابطة »طور که در  یرا همانز

  در تقاضای کل اقتصاد نیست. درنتیجیه نیر  ارز از طرییق تغیییر ورود و خیرو     
ذیرارد   سپس تغییر رادرات و واردات بر تقاضیای کیل اقتصیاد تیأریر میی      سرمایه

 (.1372برانسون،)
 در کشیور اسیت. افیزایش    هیا  قیمتمیزان کانال دی ر تأریر نر  ارز بر تولید، 

باعیا افیزایش    ،قیمت کاال و خدمات از لحاظ نظری، زمانی که بسییار کیم باشید   
بیا افیزایش سیطح     دکنندهیبه منحنی عرضه، تول ؛ یعنی با توجهشود میان یزة تولید 

؛ امیا زمیانی کیه افیزایش     دهید  میی میزان عرضیه را افیزایش    قیمت کاالی تولیدی،
ی میواد اولییة تولیید و افیزایش دسیتمزدها ،      ها هزینه افزایش ،شدید باشد ها قیمت

. عیدم تیوازن افیزایش    کنید  میی زییاد   شیدت  شدة کاالها و خدمات را به هزینة تمام
باعیا کیاهش تقاضیا در کشیور      زدها با افزایش قیمت کیاال و خیدمات نییز   دستم
از دو کانیال باعیا    هیا  قیمت. در حقیقت افزایش نر  ارز از طریق افزایش شود می

باعیا   هیا  قیمیت آنکیه افیزایش سیطح     ؛ نخسیت شود میتغییر تقاضای کل کشور 
 جای زینی در چه سبد کاالی وارداتی، . هرشود میافزایش قیمت کاالهای وارداتی 

تر باشد، نیاز خانوارها  کشش تولیدات داخلی نداشته باشد و سبد کاالی وارداتی کم
خرید کاالهای وارداتی بیشتر است و ارر افزایشی نر  ارز بیر افیزایش    و افراد برای

فشار میالی بیر    ،ی سبد خانوارها هزینهافزایش  و با شود می ی خانوار بیشترها هزینه
افزایش تقاضیای دسیتمزد و    موجبطرف  از یک . این امردهد مییش خانوار را افزا

و حرف برخی از کاالهیا   شود میواقعی خانوار  از طرف دی ر باعا کاهش بودجه
افیزایش هزینیة    خواهد داشت. افزایش دستمزد نیز باعیا  یرا از سبد خانوار در پ

نیة سیبد خیانوار    افزایش هزی این امر دوباره باعاخود  وشده تولیدات داخلی  تمام
از سیبد   . در نهایت افزایش هزینه سبد خیانوار و حیرف برخیی از کاالهیا    شود می

خانوار یا کاهش حجم برخی از کاالهیا در سیبد خیانوار باعیا کیاهش تقاضیای       
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 (.1372)برانسون،  ذردد میبازار  خانوار در
ای  افزایش نر  ارز از کانال تغییر سطح قیمت واردات کاالهای اولیه و واسطه

نتیجه تغییر در تولید شود. افزایش قیمت  تقاضای کل و در باعا تغییر در تواند می
 توانید  میی  نتیجة افزایش نیر  ارز  ای وارداتی در ای و سرمایه واسطه کاالهای اولیه،

افیزایش قیمیت    د.ذیرد کاالهیای تولییدی در کشیور     شدة باعا افزایش هزینة تمام
نتیجیه کیاهش    خیانوار و در  افیزایش هزینیة  کاالها و خدمات تولید داخیل باعیا   

جهیت برآینید    طور که ذکر شید  . البته همانشود میتقاضای کاال و خدمات تولیدی 
 در هیر  توانید  میی بر تولید  ها قیمتاررات نر  ارز بر تولید از کانال افزایش سطح 

 (.1372برانسون،کشور متفاوت باشد )
طریییق مخییار  مصییرفی و دی ییر تأریرذییراری نییر  ارز بییر تولییید از  مسیییر

از منیابع   ریی ذیرد. در کشورهایی کیه دولیت بیه      رورت می دولت ذراری سرمایه
ایین   ،ها، درآمدهای ارزی مداومی نییز دارنید   مالیات ذرفته از درآمدی داخلی نشئت
رادرکننده نفیت کیه دولیت بخیش      . مثل کشورهایکند میکانال بسیار قوی عمل 

آورد.  بیه دسیت میی    ورت ارزی از فروش نفیت ر عظیمی از درآمدهای خود را به
 افیزایش درآمیدهای   یدر این دسته از کشورها، افزایش نیر  ارز بیه معنیا    ویژه به

نتیجه دولت در مخار   ها به پول داخلی است. در دولت یا افزایش ذخایر ارزی آن
و چه در امر مصرف دولتیی دسیت بیازتری     ذراری سرمایهچه در امر  داخلی خود،

اریر   ارز واقعی افزایش داشته باشید و کیاهش نیابید،    اهد کرد. چنانچه نر پیدا خو
. شود میدرآمدهای دولت نیز حرف  بر ی ناشی از افزایش نر  ارزها قیمتافزایش 

دولت توانیایی خیر  کیردن     نتیجه پولدارتر بودن دولت است. در یاین امر به معنا
رابطیة  »کیل در   اعا افزایش تقاضایکه این امر از این کانال ب کند میبیشتر را پیدا 

که در نتیجه فر  برابری تقاضیا و عرضیه کیل و تولیید کیل افیزایش        شود می« 1
 (.1372برانسون، ) ابدی می

 زیی خ نر  ارز از طریق درآمدهای نفتی نیز بر تولید در اقتصاد کشورهای نفیت 
  ارز بیر  در قالب کانال مخار  دولت، در مورد شیوه تأریرذراری نر مؤرر است که

چنانچه درآمدهای نفتیی در دسیت بخیش خصوریی نییز      . تولید توضیح داده شد
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از طریق درآمیدهای نفتیی هماننید کانیال      باشد، کانال تأریرذراری نر  ارز بر تولید
و مصرف بخیش خصوریی    ذراری سرمایه مخار  دولت است. از طریق این کانال

ذرارنید. در ایین کانیال ،     یتیأریر می   بر تقاضای کل و سپس عرضة کیل  شده،متأرر 
پول داخلیی   خصوری به افزایش سطح مالیات ناشی از افزایش فروش نفت بخش

 شیود  میی  باعا افزایش تقاضا و عرضه کل از طرییق افیزایش مخیار  دولیت نییز     
 (.1372برانسون، )

و افیزایش   ذیراری  سیرمایه کانال دی ر تأریرذراری نر  ارز بر تولید از طرییق  
و  هیا  قیمیت ر فر  کنیم افزایش نر  ارز واقعی باعیا افیزایش   است. اذ ها قیمت

ی هیا  ذیراری  سیرمایه رسییم کیه بیازده     این نتیجه میی  ، به شود می انتظارات تورمی
 مییزان و  شیود  میی دستخوش تغیییر   ن،رورت واقعی در نظر ذرفته شددر داخلی 
دی ییر، نییر  بییازده واقعییی  عبییارت یابیید؛ بییه میییداخلییی تغییییر  ذییراری سییرمایه
 رورت عبارت زیر باشد. به تواند می ها ذراری سرمایه

𝐼 = 𝑖 − 𝜋     (12)  

نیر  تیورم اسیت )برانسیون،      𝜋بیازده اسیمی و    iبازده واقعیی،   I،« 12رابطه »در 
1372.) 

در اریر افیزایش نیر  ارز     ها قیمتطور که قابل مشاهده است با افزایش  همان
ی داخیل  هیا  ذراری سرمایه واقعی فر  ربات نر  بازده اسمی، نر  بازده واقعی با

خیارجی را محاسیبه    ذیراری  سیرمایه چنانچه بخواهیم نر  بیازده  و  یابد کاهش می
تا نیر  بیازده واقعیی     شود میبازده اسمی کاسته  تغییرات نر  ارز نیز از نر  ،کنیم

که تیا قبیل    ها ذراری سرمایهشرای  بسیاری از  در این برای خارجیان به دست آید.
دهنید.   خیود را از دسیت میی    ررفه بودند، ریرفة  ش نر  ارز واقعی دارایاز افزای
طرییق هیر دو    مسیتقیم خیارجی از   ذیراری  سرمایهداخلی یا  ذراری سرمایهکاهش 
 نیی . البته ایین امیر بیه ا   شود میباعا کاهش تقاضا و عرضة کل « 1رابطة »معادلة 

در  یر ایین ریورت    رابت باشد. ذراری سرمایهافتد که بازده اسمی  شر  اتفاق می
ریادرات بیه علیت افییزایش نیر  ارز، افیزایش قیمیت تولییدات نهییایی         افیزایش 
خواهید داشیت و    یرا در پی  هیا  ذیراری  سرمایهبازده  ، افزایش نر ها ذراری سرمایه

و تولیید   هیا  ذیراری  سرمایهبرآیند این نیروها چ ون ی جهت تغییرات را در سطح 
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 .کند میتعیین 
هیای موجیود در    هایی است که بر اساس تئیوری  کانال هذفت پیشتمامی موارد 

طور  . همانکند میاقتصاد کالن، چ ون ی ارتبا  نر  ارز با تولید را در اقتصاد بیان 
بیر تولیید اریر     توانید  میی مشخص است، نر  ارز از چندین مسیر  که از توضیحات

مدت  ارر کوتاه نیستند؛ یعنی بسیاری از مسیرها هم ون یکدی ر که عمدتاً با ب رارد
برخی ارر منفی ییا نامشیخص    وارر مثبت  برخی از مسیرها ،و بسیاری ارر بلندمدت

 (.1372برانسون،بر تولید دارند )
تمهیدات و استدالالتی به این نتیجه رسیید کیه    با 1986 در سال  1«دورنبوش»

کیه افیزایش   ؛ مبنی بیر این کند نیز تأیید می 2«لرنر-مارشال شر »این مطلب را فر  
کاهش رابطه مبادلیه موجیب افیزایش سیطح درآمید تعیادلی        نر  ارز و به عبارتی

تورمی افزایش نر  ارز بیر تولیید را در نظیر     او، اررات لیوتحل هی. البته تجزشود می
محاسبات خود وارد و از مدل  حال آنکه اذر این تأریرات تورمی را نیز در ؛ذیرد می

رسید که اررات مرکور بیر   نیم، به این نتیجه خواهیمعرضه و تقاضای کل استفاده ک
 .در هر دو جهت رورت ذیرد تواند میتولید داخلی 

 اثرگذاری تحریم .1-2-3

 یرب   یو تیا حیدود   کایکه در آمر رانیاقتصاد ا میطرفداران تحر دیکتة مورد تأکن
، نفیت  یی ارزهیا  دریافتیاز حد به  شیب یوابست  تیاجماع است، واقع یدارا زین
 کیا یکیه در کن یره آمر   یاست. بر اساس مطالعیات  رانیضعف اقتصاد ا نقطه عنوان به

از محیل ریادرات نفیت شیکل      رانیی ا یاز درآمیدها  یمی ین از شیانجام ذرفته، بی 
ریادرات   یمنظیور محدودسیاز   ها تمام تالش خود را به آن لیدل نیبه هم رد،یذ می

 (.  1387 ،یزهران)اند  رورت داده رانینفت ا
  ریکید یبا  ها پرداختموازنة تراز  قیاز طر الملل بین هیو مال الملل بین تجارت
کشیور   یمیال  یبیر بازارهیا   میرمسیتق یطور   به یی تجار ها تحریم شوند.  مرتب  می

                                                                                                                                 

1  . Dornbush 

2  . The Marshall Lerner Condition 
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 ییکیاال  یبیر بازارهیا   میرمستقیرورت   به زین یمال ی ها تحریم ، رذرارندیهدف تأر
کننده، کشور هدف را از منیابع   تحریم کشورکه  یذرارند. زمان کشور هدف تأریر می

عرضیة وجیوه را کیاهش داده و منجیر بیه       قیت یمحروم کنید، در حق  شیخو یمال
 میاز تحیر  ی ریکشور هدف شده است. نوع د یبرا یتأمین مال یها هزینه شیافزا
 دیی نما کشور هدف میی  یها ییقطع درآمد حارل از دارا ایاقدام به کاهش  زین یمال

بیه بلوکیه کیردن     . این کارکننده هستند تحریم یکشورها در حاضر تیکه در وضع
کننیده   تحیریم  یکشورها یمال یمعروف است. اذر کشور هدف از بازارها ها ییدارا

 .(Eyler, 2007توانند کامالً مؤرر باشند ) می  ها تحریم نوع  نی، اکند میاستفاده 
بانکیداران،   لیی باز ق یبیودن عوامیل میال    رتریپر سکیر لیبه دل یمال یبازارها

 جینتیا  دیو تشید  عیبیه تسیر   یتجار ی، برخالف بازارهاذراران سرمایهبازان و  سفته
هیای   تیفعال  ریمدرن، تجارت و د یبازار یشوند. در اقتصادها منجر می  ها تحریم 

وضیع   نیدارد، بنیابرا  یداشتن به منیابع میال   یبه دسترس یادیز یوابست  یاقتصاد
 Hufbauer) شیود  می یتجار انیاختالل در جرموجب  ،یمال دیشد یها تیمحدود

et.al, 2007.) 
 ،یمیال  ی هیا  تحریم  لیشده، ممکن است به دل میخار  از کشور تحر یها بانک

 یاز اعطیا  جهیو در نت رندیدر نظر ب  یزیآم مخاطره یعنوان مشتر کشور هدف را به
 نیی را طلیب کننید. ا   یبهیره بیاالتر   یها نر کشور طفره بروند یا  نیاعتبارات به ا

هیای   نی زیخواهد داشت که کشور هیدف، جیا   یشتریارر ب یزمان سک،یر شیافزا
 قیی از طرة یسیرما  انیجر  ر،ید یداشته باشد. از سو شیخو یتأمین مال یبرا یکم
 اررتجارت  انیدر کشور هدف، بر جر یاقتصاد  یشرا راتیینر  ارز و تغ راتییتغ
 ریسیا  یرواب  تجار یکننده، رو کشور تحریم کشور هدف توس  دیذرارد. تهد می
 (. Eyler, 2007) دارد یتأریر منف زیبا کشور هدف ن ورهاکش

بحیران   کیی  جادیبازار ارز را تحت تأریر قرار دهد. ا تواند می یمال ی ها تحریم 
که ارزش ارز کشور هدف در مخاطره قرار دارد، ممکین اسیت در    ییدر جا ،یارز
اذیر اقتصیاد    ژهیی و بیه  رد،ذیی شده، با شدت انجیام   یریذ هدف یمال ی ها تحریم ارر 

ممکن اسیت   نیقرار داشته باشد. همچن یاقتصاد یکشور هدف در معر  فروپاش
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نیر  ارز  نیدة  یو فزا یچیموازات سقو  مارپ به ها، یباز استیای از س حجم ذسترده
ز بیه  و عرضیة ار  دیی تول تیریمد یاستیهای س توس  کشور هدف انجام شود. جنبه

 ؛آن بود یاستیس جیرورت خاص مواظب نتا به دیو ذسترده است که با یقو یحد
 یجهیان  اسیدر مق یمل یبار ارزها شکست آشکار و فاجعه هب جینتا نیا یذاه رایز

 (.Steil & Litan, 2006) شوند ینسبت داده م
ر که درجة اعتبار کشو کنند میارسال  یالملل بین یشده عالئم وضع ی ها تحریم 

میوازات سیقو  ارزش    . بیه دهد میکشور را نشان  نیا یبالقوه ارز  یهدف و شرا
 شتریرادرات ب یبرا یالملل بینزة یان  یشونده دارا پول کشور هدف، کشور تحریم

 شیآن افزا یکاالها دیجهت خر کشور نیپول ا یتقاضا برا جهی، در نتشود میکاال 
رود و در  در کشور هیدف بیاال میی    یخارج یکاالها متیق  ر،ید ی. از سوابدی می
که به دنبیال   کند می دایدر کشور هدف کاهش پ یخارج یکاالها یتقاضا برا جهینت

 جینتا ب،یترت نی. به اآید می نییکشور هدف پا یاز سو یارز خارج یآن تقاضا برا
کاهید و   بر کاهش ارزش پول کشور هدف می  ها تحریم وضع  هیاررات اول زمرکور ا
از کیاهش   یممکین اسیت مقیدار    یحت ،کرده یریارزش آن جلوذ شتریب از کاهش

 (.1391و همکاران،  یانیرا جبران کند )طغ هیاول

 پیشینه تحقیق .1-3

 یایدر ارتبا  با دن ییها تیکشور، محدود کی هیدر اشکال مختلف آن عل  ها تحریم 
بیه   یرسی دست سیو  کیکشور هدف از  یها برا تیمحدود نی. اکنند می جادیخار  ا
 نیی . بیر ا دهید  میی  شیواردات را افزا نهیهز  ر،ید یرا کاهش و از سو یمنابع ارز
آن در  نیر  ارز  ،به کاهش ارزش پول کشیور هیدف منجیر شیده      ها تحریم  اساس،

و  2لیی ت»(، 2016) 1«فبوتیوزو »ماننید   یمطالعیات مختلفی   دیابی  یمی  شیکشور افزا
ی اقتصادی آمریکا و اروپیا   ها تحریم بررسی اررذراری »با عنوان  (2018) «همکاران

و  یدسیت رد  یقربیان »و  «هیاقتصاد روسی  یبرا بر نر  ارز دیتأکبر اقتصاد روسیه با 
اقتصیاد   یبیرا پیوند بیین تیورم و تحیریم    »ای با عنوان  با مطالعه( 2018) «همکاران

                                                                                                                                 

1  . Butuzov 

2  . tyll 
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 وجیب م ییوپیا ار یکشیورها  یو برخی  کیا یی آمر هیا  تحریم اند که  نشان داده «رانیا
کشیورها   نیی نیر  ارز در ا  شیو افزا میهدف تحر یدر بازار ارز کشورها یربات یب

 شده است.
اریرات تغیییر قیمیت نفیت و     »در پژوهشی با عنیوان  (، 2016) 1«الیو فر لنای»

و  «1999-2015 یدورة زمیان  یفصل یها دادهبا استفاده از تحریم بر اقتصاد روسیه 
 ریی ، از متغ هیا  تحیریم  اررات  یابیارز منظور ، به(VAR) یبردار ونیروش خودرذرس

 هیی اتحاد ی هیا  تحیریم  کیه   ییهیا  در فصل یمجاز ری. به متغاند دهکراستفاده  یمجاز
هیا   فصیل  ریو در سیا  «کیی ارزش »انید،   اعمیال شیده   کایآمر همتحد االتیاروپا و ا

 هیکه اقتصاد روس دادهحارل، نشان  جیاختصاص داده شده است. نتا «ارزش رفر»
 یتأریرذراری بر درآمدها قی)از طر  ها تحریم نفت و  متیاز نوسانات در ق شدت به

بیر    هیا  تحریم نفت و  متیق راتییتغ رایز ؛است ریرپریحارل از رادرات نفت( تأر
( یناخیالص داخلی   دیی ارز و تول ی)نیر  تیورم، نیر  واقعی     یمورد بررس یرهایمتغ
 اند. بوده رذراررا

سیاست دولت، تورم و نیر  ارز  »ای با عنوان  لهدر مقا( 201۴) 2«ییرزایآیدا م»
پیردازد. وی در   به بررسی اهمیت بازار ارز و عوامل مؤرر بر آن می «میتحر در دوره

را بیر ایین    ی اقتصیادی  هیا  تحریم ارز ایران و اررات  این مقاله وضعیت کنونی بازار
تحیریم،   کنید  میی و اعیالم   لیی وتحل هیی بانک مرکزی تجزها دادهبازار با استفاده از 

 .ی اخیر نیستها سالدلیل ارلی بحران ارزی در 
 ی، در دورة زمییانVECMبییا اسییتفاده از مییدل  یا (، در مطالعییه2011) 3«منییدز»
به مطالعه ایین  نفت بر نوسانات نر  ارز  متیتأریر ق یبررس ا موضوع، ب2008-1990

العیه نشیان   مط نیی حاریل از ا  جیپرداخته است. نتیا  کنینیدوم یدر جمهورموضوع 
 با نوسانات نر  ارز داشته است. ینفت ارتبا  معنادار متیق راتییکه تغ دهد می

، بیه  1385-1352 ی(، در مطالعیة خیود در بیازة زمیان    2009) «و برقندان ینجف»
بیا   یحیخود توضی  یبا استفاده از ال و رانیدر ا یمطالعة عوامل مؤرر بر نر  ارز واقع

                                                                                                                                 

1  . Yelena, T., & Farval 
2  . Mirzaie،Ida 

3  . Mendez 
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کیه   دهید  میی مطالعیه نشیان    نیی حاریل از ا  جینتیا  نید. ها پرداخت یعیتوز یها وقفه
 .داشته است یتأریر منف یمدت و بلندمدت بر نر  ارز واقع در کوتاه ینفت یدرآمدها
 ()ریادرات و واردات  یو تجیار  یمیال  ی ها تحریم (، اررات 2005) 1«یدرور»
-2005ی هیا  سیال  یرورت ماهانه بیر نیر  ارز، طی    شده بر کشور کوبا را به اعمال
 ی هیا  تحریم که  دهد میمطالعه نشان  نیحارل از ا جیده است. نتاکر یبررس 1960

و ارر  یو در کل، منف مثبت نخسترادرات در ماه  میدر کل تأریر مثبت، تحر یمال
  و در کل مثبت بوده است. یماه اول منف در زیواردات ن میتحر

توسیعه  میدیریت طیرح و    -های اقتصادی بیمه ملیت  اداره مطالعات و بررسی
ی اقتصادی بر رنعت بیمه کشیور )بیا    ها تحریم ارر »موضوع  ای با ( در مقاله1392)

، بیه بررسیی اریرات    «افزایش نر  ارز( ها و لحاظ اررات تورمی هدفمندسازی یارانه
ییا اریر    بر رنعت بیمه پرداخته است. نخستین کانال  ها تحریم  میرمستقمستقیم و  ی

هیای   عمال محدودیت بر واذراری اتکایی به شیرکت مستقیم تحریم بر رنعت، از ا
هیای خیارجی بیر رینعت بیمیه       محدودیت در ارتبا  با شیرکت  خارجی و اعمال

تحریم بر رنعت، از طریق  میرمستق. دومین کانال اررذراری  یشود میکشور ایجاد 
رنعت بیمه داخل از این  یریرپرفشار بر متغیرهای کالن اقتصادی و در نتیجه، تأری

 .غیرها استمت

بررسی آرار تحیریم  »ای با موضوع  ( در مقاله1388« )عزیزنژاد و سید نورانی» 
ی اقتصیادی بیر تجیارت     ها تحریم آرار « بر تجارت خارجی دایران با تأکی بر اقتصاد

انید. روش   حوزه انریی، کاال و خدمات بانکی بررسی کرده خارجی ایران را در سه
بیوده،   2008تیا   1979سیال   هیای  تورییف واقعییت  ها تحلییل و   مورد استفاده آن

 هزینیه واردات از  شهیای اییران و افیزای    های برخی از بانیک  مسدود کردن دارایی

 است.  ها تحریم پیامدهای منفی 

ی تجیاری   هیا  تحریم آرار » ( در مقاله خود با عنوان 1388« )یاوری و محسنی»
د منحنیی پیشینهاد در تجیارت و    اسیتفاده از دو رویکیر   بیا « و مالی بر اقتصاد ایران
بیا اسیتفاده از    2000در سال  ی تجاری را ها تحریم کننده، آرار  رویکرد مازاد مصرف

                                                                                                                                 

1  . Drury 
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 ها این است کیه بیا   اند. استدالل آن مورد بررسی قرار داده 2000تا  1995ی ها داده

رنید،  زیادی بر اقتصاد آن دا رتأری  ها تحریم توجه به تسل  نفت بر اقتصاد ایران، این 
دررید تولیید ناخیالص     1.1ی تجاری و مالی برابیر   ها تحریم  یها هزینهطوری که 

 داخلی است.
مدت و بلندمیدت   رابطة کوتاه یبررس رای(، ب138۴) «یو شهر یکرمان رباغ»

خیود   ی، از ال یو 1338-1380 یهیا  سال یط ران،یا یعوامل مؤرر بر نر  ارز واقع
 یکسیر  شیکه افیزا  دهد میمطالعه نشان  نیا جیاند. نتا بهره برده یبردار ونیرذرس

 شیافیزا  کیه  یدرحیال  ؛شود می رانیارز در ا ینر  واقع شیبودجة دولت سبب افزا
 بر نر  ارز دارد. یمنف رینفت تأر متیق

بیر  با موضیوع تیأریر درآمیدهای نفتیی      ، در مطالعه خود(1991« )1منش فرد»
در  ینفتی  یتأریر درآمدها ،یمدل سه بخش کی یبا طراح کشورهای منتخب اقتصاد

 یو ونیزوئال را میورد بررسی    هیی جرین ،یاکوادور، اندونز ر،یالجزا یاقتصاد کشورها
بیر   ینفتی  یدرآمیدها  شیافیزا  یرذیرار یتأر زمیمکانبه مقاله  نیقرار داده است. در ا

 .است ی شدهمرکور توجه خار یاقتصاد کشورها
و همچنین بهیره ذیرفتن   ذفتنی است که پژوهش حاضر از حیا دوره مطالعه 

از متغیرهای ضربی تحریم  با سایر مطالعات مطرح تفاوت داشته، با بهره ذرفتن از 
ی بیا سیایر مطالعیات    تأملمتغیر مهم و کلیدی نشان ر حساب مالی وجه تمایز قابل 

دارد تا بتواند اررذراری تحریم بر نیر  ارز را از ایین منظیر بن یرد. ایین پیژوهش       
های ناشی از تحریم که به اقتصاد اییران وارد   برای مقابله با تکانه تواند میهمچنین 

 این امر نشان دهد.  ذراران استیسشده، نتایج مهمی را به 

 روش تحقیق و الگوی تجربی. 2

هیای   ی تحیریم بیر نیر  ارز از کانیال    سیازوکار اررذیرار  ی قبلی مبانی  ها بخشدر 
  ارز از دو کانیال اسیتفاده   متفاوت بررسی شد. برای سینجش اریر تحیریم بیر نیر     

(، به بررسی و تخمین مدل 1396« )طیبی و رادقی»مطالعه  بر اساسکنیم. ابتدا   می
ای از وابسیت ی شیدید    نماینیده  عنیوان  بهاررذراری تحریم از کانال درآمدهای نفتی 
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پردازیم. سپس همین رونید را   بودجه دولت به درآمدهای نفتی بر نر  ارز ایران می
 کنیم. نماینده حساب مالی( دنبال می عنوان )به یخارجذراری  موع سپردهبرای مج

پیشیینه تحقییق و مبیانی     میرور متغیرهای استفاده شده در مدل که بیر اسیاس   
 هستند. 1به شرح جدول  اند شدهنظری استخرا  

 تعریف متغیرها .1جدول 

 تعریف نام متغیر
Lnexr نرخ ارز 
Lngdp تولید ناخالص داخلی 
Lncpi  کننده مصرفشاخص قیمت 
lnexoil صادرات مواد نفتی 

Dumlnexoil یدرآمد نفت از کانالتحریم  اثر ریمتغ 
Duminvest  خارجی گذاری سرمایهمتغیر تحریم از کانال مجموع 

 منبع  محاسبات تحقیق

وابسته در نظر ذرفته شیده اسیت.    ریعنوان متغ نر  ارز بازار به ریمتغبر این اساس، 
بهتیر   ،یقی ینر  ارز حق ای ینر  ارز رسم یجا نر  ارز بازار به ریانتخاب متغ علت

 یرهیا یمتغ .بر نیر  ارز اسیت   یالملل بینی  ها تحریم از  یهای ناش نشان دادن تکانه
 ر،یی انتخیاب و میدل ز   موضیوع،  اتیشده در ادب بر اساس مطالب عنوان زیمستقل ن

 .شده است فیارز تعر ال و و نر  یرهایمتغ انیرابطة م یجهت بررس
Exr= f(GDP, EXOIL, CPI, DUMEXOIL) 

Exr= f(GDP, EXOIL, CPI, DUMINVEST) 

بیرآورد شیده    1357 - 1397 یزمیان  یی سرها دادهشده، با استفاده از  فیمدل تعر
سیری  موجیود در   یزمیان  یی سیر هیا  دادهمدل از  نیا بیبرآورد ضرا یاست. برا
اسیتفاده شیده اسیت. متغیرهیای      Eviewsزارهای اف ی و نرمبانک مرکز تیسازمانی 

با اسیتفاده از  . اند شده نظر ذرفتهل اریتمی در  رورت بهوابسته و متغیرهای مستقل 
 1«نوردن و آمانو» ،(2005) «یو شهر یرباغ کرمان» یو مطالعات تجرب یمنابع نظر

یر کیه تیأر   (1396) «یو ریادق طیبی » (،138۴) «قتیآزاده و حق فیشر»( و 1998)
عنیوان   بیه را  یناخیالص داخلی   دیو تول یبودجة دولت، ارزش رادرات نفت یکسر
ال یو   نیی ا ،انید  دادهقیرار   یابیی وابستة نر  ارز مورد ارز ریمستقل بر متغ یرهایمتغ

 بر نر  ارز بس  داده شده است.  ها تحریم  اررات یابیانتخاب و سپس جهت ارز
                                                                                                                                 

1  . Amano and norden  
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ر پیژوهش حاضیر نسیبت بیه     عاملی که سبب تمایز ال یوی میورد اسیتفاده د   
مطالعات قبلی شده است، دوره زمانی مورد بررسی پیژوهش نسیبت بیه مطالعیات     

با استفاده از متغیرهای نمایان ر تحریم  شده اعمالی  ها تحریم ی اررات ابیارز پیشین،
خیارجی، بهیره بیردن از نیر  ارز بیازار       ذیراری  سیرمایه از کانال درآمدهای نفتی، 

که هدف از این کار نشان دادن رحیح اریرات   استرر یا حقیقی ی نر  ارز مؤجا به
 تحریم است.

متغیر مجازی و به شیکل ضیربی وارد میدل     رورت بهمتغیر تحریم اقتصادی 
تیر و   شیکل جیدی    هیا  تحیریم  کیه   93تیا   91ی ها سالشده است. به این متغیر در 

و بیرای  « 1عدد »ل( های سازمان مل همراهی اروپا و قطعنامهذرفتند )تری  جانبه همه
 در نظر ذرفته شده است.« عدد رفر» ها سالسایر 

بر نر  ارز از طریق ارزییابی    ها تحریم در حقیقت از آنجایی که ارزیابی اررات 
بر رادرات نفیت، خیالص ریادرات کیاال و خیدمات و مجمیوع         ها تحریم اررات 
م اقتصادی در ایین  خارجی رورت پریرفته و با توجه به اینکه تحری ذراری سرمایه
شده است، متغیر مجازی تحریم  90سال ی پس از جد اریبسسبب تغییرات  ها سال
 را به خود اختصاص داده است.  93تا  91ی ها سالطی  در 1عدد 

 نتایج و بحث .3

هیای معمیول و    هیای زمیانی و اسیتفاده از روش    ی اقتصادسنجی از سیری ساز مدل
ر  مانایی متغیرهای سری زمانی مدل اسیت.  متداول جهت برآورد آن، مبتنی بر ف

هیای   ی روشریکارذ بههای زمانی در اقتصاد نامانا هستند،  از آنجایی که  الب سری
نادرسیت   ریبیه تفسی   یاریهای نامانا، در موارد بسی  یسر یبرا یمتداول اقتصادسنج

 هیا ریکیه متغ  یاند زمیان  (، عنوان کرده1987) «1و ذرنجر ان ل» .شود میمنجر  جینتا
 رایی ز ؛مرسوم ممکن است مناسب نباشید  یاقتصادسنج کینامانا هستند، فرایند تکن

 نی. بیه همی  شود میکننده  دار و ذمراه تورش یمنجر به برآوردها یونیرذرس نیتخم
 .ددرذ یرسها بر آن ییمانا دیبا یونیرذرس لیوتحل هیقبل از تجز ل،یدل

 یزمیان  یاضر، از نیوع سیر  مورد استفاده در پژوهش ح یها دادهکه  ییاز آنجا
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 ییو نامیا  ییموجود، الزم اسیت نسیبت بیه مانیا     یرهایاست، قبل از استفاده از متغ
 ییو نامانیا  ییاز مانیا  نیان یاطم بیرای منظیور،   نیحارل شود. به همی  نانیها اطم آن
 افتهی میفولر تعم -یکیهای د از آزمون مدل،مورد استفاده در  یزمان یسر یرهایمتغ

 استفاده شده است. Eviewsافزار  و نرم
نامانا بودن و فیر    ایواحد شة ری وجود فولر، -یکیرفر در آزمون د فر 

واحید  شیة  یحاریل از آزمیون ر   جیمانا بودن اسیت. نتیا   ایواحد شة یود رنبمقابل، 
 نشان داده شده است.   2فولر در جدول  -یکید

 غیرهای مورد مطالعهبرای سطح مت افتهی میتعمفولر -آزمون ریشه واحد دیکی .2جدول 

 وضعیت ADF Prob نام متغیر
LNEXR 0.764- 0.8182 نامانا 

LNEXOIL 2.617 0.99 نامانا 
LNGDP 0.1154 0.0093 مانا 
LNCPI 1.940- 0.6144 نامانا 

 ی تحقیقها یافتهمنبع  

برای تفاضل مرتبه اول  افتهی میتعمفولر -، آزمون دیکی3به جدول  با توجهدر ادامه 
بیا  یرهایی در سطح نامانا، حاکی از آن بوده است کیه تمیام متغیرهیای میرکور،     متغ
 اند. تفاضل ذیری مانا شده بار کی

 برای تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد مطالعه افتهی میتعمفولر  -آزمون ریشه واحد دیکی .3جدول 

 وضعیت ADF Prob نام متغیر
LNEXR 3.099- 0.0348 مانا 

LNEXOIL 6.390- 0.000 مانا 
LNGDP 4.549- 0.0042 مانا 
LNCPI 4.297- 0.008 مانا 

 ی تحقیقها یافتهمنبع  

 یبر اسیاس مبیان   یزمان یچند سر ایدو  یوقت شود میسبب  یهم انباشت از طرفی 
بلندمدت را شکل دهند،  یرابطة تعادل کیشوند تا  ارتبا  داده می  ریکدیبا  ینظر

باشند )نامانیا(،   شتهدا یروند تصادف یهای زمان یرس نیهر چند ممکن است خود ا
هیا   ای که تفاضل بین آن ذونه به ،کنند میدنبال  یخوب را در طول زمان به  ریکدیاما 

 باربات است )مانا(.
ذرنجییر و -هییای ان ییل تییوان از آزمییون مییی ،یانباشییت  منظییور آزمییون هییم بیه 
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هیایی کیه    تیا توجه به مزبهره برد، اما در مطالعه حاضر ب «وسیجوسل -وهانسنی»
 یال وهیا  ARDLروش اسیتفاده شیده اسیت. در روش     نیدارد، از ا ARDLروش 

 شیود  میی زده  نیزمیان تخمی   رورت هیم  مدت موجود در مدل به بلندمدت و کوتاه
(Pesaran & Shin, 1996) .مهیم روش   یازهیا یاز امت  یر ید یکی یARDL  در نظیر ،

 تیر  قیاست که منجر به برآورد دق رهایمتغ انیمدت م کوتاه یایهای پو ذرفتن واکنش
شیده، ابتیدا    عنیوان  حاتی. با توجه بیه توضی  (Pesaran et.al, 2001) شود می بیضرا
اسیاس، در   نیی . بیر ا شود میبرآورد  ARDLمدل با استفاده از روش  یایپو یال و

شیوند.   نییی تع یهیای نظیر   مدل بیر اسیاس پشیتوانه    یرهایهای متغ وقفه دیابتدا با
تعیین « 1»استفاده ساالنه هستند،  ی موردها داده نکهیوقفة مدل با توجه به ا حداکثر

هیای بهینیة    ( مییزان وقفیه  SBC) «نیزیی ب -شیوارتز »و سپس بیا اسیتفاده از معییار    
ی خودهمبسیت  متغیرهای مدل مشخص شده است. معنادار بودن رذرسیون و نبیود  

 اده نشان دارد.و ناهمسانی واریانس از مناسب بودن ال وی مورد استف

متغیار  ) ینفتا برآورد ضریب الگوی اثرگذاری تحریم از كاناال درآمادهای    .3-1

 وابسته نرخ ارز(

 «SBC» اریمع بر اساس ARDL مدت برآورد ضریب الگوی کوتاه .4جدول 

 t Probآماره  خطای استاندارد ضرایب متغیرها

Lnexr(-1) 0.488 0.167423 2.918566 0.007 
lncpi 0.4556 0.178823 2.547780 0.017 

lnexoil 0.0392 0.057480 0.682591 0.5011 
lngdp 0.7205- 0.374350 1.924803 0.0657 

Dumlnexoil 0.0371 0.013799 2.694972 0.012 
  AdjR-squared=0.99255 R-squared=0.99483 Prob F=[0.000] 

 ی تحقیقها یافتهمنبع  

 «SBC» اریمع بر اساس ARDLلندمدت ببرآورد ضریب الگوی  .5جدول 

 t Probآماره  خطای استاندارد ضرایب متغیرها

lncpi 0.890952 0.129258 6.892811 0.000 
lnexoil 0.076726 0.1118492 0.647521 0.5232 
lngdp 1.409069- 0.728581 1.933992- 0.0645 

Dumlnexoil 0.136461 0.062360 2.188285 0.03 

 ی تحقیقها هیافتمنبع  
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 آزمون فروض كالسیک .3-1-1

 فروض کالسیک آزمون .6جدول 

 نتیجه Prob آماره آزمون
 نرمال بودن j-b=0.401073 0.818292 نرمالیتی

 یخودهمبستگعدم وجود  F=1.165764 0.3294 خودهمبستگی
 عدم وجود واریانس ناهمسانی F=2.526256 0.1212 واریانس ناهمسانی
 شکل صحیح تصریح مدل F=1.211062 0.2820 شکل تبعی مدل

 ی تحقیقها یافتهمنبع  

 بلندمدتآزمون ثبات ضرایب و همجمعی  .3-1-2

 آزمون ثبات ضرایب و همجمعی .7جدول 

 نتیجه آزمون

 وجود رابطه بلندمدت 3.78<4.30 1دوالدو مستر

 درصد 5ثبات ضرایب در سطح  cusom بیضراثبات 
 همجمعی بلندمدت دییتأ    3.38<5.3 باند تست

 ی تحقیقها یافتهمنبع  

مدت قابل مشاهده است وقفیة متغییر نیر  ارز     که از نتایج تخمین کوتاه طور همان
ش نیر  ارز در دوره قبیل   ، افزایدهد میرابطه مستقیم و معناداری با نر  ارز نشان 

مرکور انتظارات جدید در کارذزاران اقتصادی مبنی بر رشد بیشتر نر   سبب ایجاد
شده که افزایش تقاضای ارز را به همراه داشته و به سیبب همیین امیر نیر  ارز در     

 سال بعد رشد پیدا کرده است.
مدت  شاخص بهای کاالهای مصرفی نیز تأریر مستقیم و معناداری هم در کوتاه

متوسی  در    طیور  بیه که البتیه ایین اریر     بر نر  ارز داشته است بلندمدتهم در  و
، افزایش سطح عمومی قیمت سیبب  دهد میافزایشی بیشتری را نشان ارر  بلندمدت

ذران شدن کاالهای ساخت داخل شده و بیه همیین سیبب افیزایش تقاضیا بیرای       
 نیاز برای تولید یا مصرف بر رشد نر  ارز اررذرار است. موردواردات کاالهای 

بیا   معکوس و معناداری با نر  ارز ارت رورت بهمتغیر تولید ناخالص داخلی 
 اسیت ، دلیل این امر افزایش تولیدات داخلی و رشد رادرات کشیور  دهد مینشان 

 که با تحریک بخش عرضه ارز سبب کاهش نر  ارز شده است.
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ی مناسبی نر  ارز را تحیت  دار یمعنمستقیم و در سطح  رورت بهمتغیر تحریم 
ی هیا  درییافتی  به وابست ی بسیار زییاد ذخیایر ارزی بیه    با توجهتأریر قرار داده است. 

ارز بیا مشیکل    عرضیه ی تحریم، بانک مرکزی در ها سالارزی نفتی و کاهش آن طی 
موجیب ایجیاد     هیا  تحیریم  مواجه شده و از سوی دی ر، اررات منفی روانی حارل از 

انتظارات جدید در کارذزاران اقتصادی مبنی بر رشد بیشتر نیر  ارز شیده، همچنیین    
شکاف بین نر  ارز مرجع و نیر  ارز بیازار سیبب     پدید آمدن رانت ذسترده به دلیل

و  سیو  کافزایش تقاضای ارز شده است، بنابراین کاهش منابع ارزی و عرضه ارز از ی
 رشد تقاضا از سوی دی ر، موجبات جهش نر  ارز را فراهم آورده است.

 یخاار   گاذاری  سارمایه برآورد ضریب الگوی اثرگذاری تحریم از كاناال   .3-2

 ته نرخ ارز(متغیر وابس)

 «SBC» اریمع بر اساس ARDL مدت کوتاه برآورد ضریب الگوی .8جدول 

 t Probآماره  خطای استاندارد ضرایب متغیرها

Lnexr(-1) 0.74 0.201 3.69 0.00 
lncpi 0.60 0.359 1.673 0.11 

lnexoil 0.06 0.065 1.01 0.32 
lngdp 1.58- 0.606 2.61- 0.01 

Dumlninvest 0.045 0.020 2.16 0.04 
  Adj R-squared=0.996 R-squared=0.998 Prob F=[0.000] 

 «SBC» اریمع بر اساس ARDLبلندمدت برآورد ضریب الگوی  .9جدول 

 t Probآماره  خطای استاندارد ضرایب متغیرها

lncpi 0.985 0.053 18.55 0.00 
lnexoil 0.060- 0.065 0.928- 0.366 
lngdp 0.532- 0.48 1.10- 0.284 

Dumlninvest 0.087 0.03 2.822 0.01 

 ی تحقیقها یافتهمنبع  

 آزمون فروض كالسیک .3-2-1

 آزمون فروض کالسیک. 10جدول 
 نتیجه Prob آماره آزمون

 نرمال بودن j-b=1.02 0.599 نرمالیتی

 یخودهمبستگعدم وجود  F=1.014 0.386 خود همبستگی
 عدم وجود واریانس ناهمسانی F=0.922 0.570 واریانس ناهمسانی
 شکل صحیح تصریح مدل F=0.7128 0.4127 شکل تبعی مدل

 ی تحقیقها یافتهمنبع  
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 بلندمدتآزمون ثبات ضرایب و همجمعی  .3-2-2

 آزمون ثبات ضرایب و همجمعی بلندمدت .11 جدول

 نتیجه آزمون
 وجود رابطه بلندمدت 3.7<3.90 دوالدومستر

 درصد 5ثبات ضرایب در سطح   cusom بیضراثبات 
<6.59 باند تست  همجمعی بلندمدت دییتأ 3.38

 ی تحقیقها یافتهمنبع  

مطابق نتایج تخمین سوم همانند قبل وقفه نر  ارز با ایجاد انتظارات رشید قیمیت   
مثبیت و معنیادار    کننیده  مصرفبر نر  ارز ارر مثبت ذراشته، رابطه شاخص قیمت 

خارجی به شیکلی بیوده    ذراری سرمایهاز کانال   ها تحریم است. همچنین اررذراری 
ی سبب رشد نیر  ارز در  ارزآوردر ایران و کاهش  ذراری سرمایهکه با ممانعت از 

 ی مورد بررسی شده است.ها سال
ی هیا  از جنبیه بیا تأریرذیراری منفیی      هیا  تحیریم  ، آمده دست بهبر اساس نتایج 

ای از  عنیوان نماینیده   خیارجی بیه   ذیراری  هسرمایحقوقی، اقتصادی ، روانی و... بر 
حساب مالی، مانع ورود سرمایه خارجی و به عبارتی ارزآوری به داخل ایران شیده  

ی مانند ایران که نییاز مبیرم بیه    ا توسعه درحالتا کشور  است یکافاست. همین امر 
  هیا  تحریم رشد باز بماند. با افزایش  رحنهی کالن خارجی دارد از ها ذراری سرمایه

هیای   های خیارجی دوره  ورود سرمایه خارجی به داخل کاهش پیدا کرده و سرمایه
تشیدید   دهید  میی پیشین نییز از کشیور خیار  شیده اسیت، نتیایج تحقییق نشیان         

 0.08خیارجی نیر  ارز را بیا جهیش      ذراری سرمایهی تحریم از دریچه دررد کی
 .کند میی مواجه دررد

بر فروش نفیت اییران باعیا مختیل       ها تحریم در همین راستا شدت و تمرکز 
شدن امر فروش و ورود درآمدهای ارزی حارل از رادرات نفت شده که از ایین  

در بیازار   که یهن امطریق بخش عرضة ارز توانایی الزم خود را از دست می دهد. 
ی پاسیخ وی تقاضیای   خوب بهای مانند ارز بخش عرضه نتواند  بسیار مهم و ذسترده

همین ناتوانی و بلکه بیشیتر از آن،  نیر     تناسب بهی فعال باشد، کارذزاران اقتصاد
از پیژوهش افیزایش    آمیده  دسیت  بیه .  به عبارتی طبق نتایج کند میارز افزایش پیدا 

ی دررید  0.13رشید  از کانال  درآمدهای نفتی باعا   ها تحریم ی شدت دررد یک
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 نر  ارز شده است.

 ها شنهادیپی و بند  مع

ضیعف اقتصیاد اییران بیه دلییل اتکیا بیه         دهنده نشانپژوهش که  با توجه به نتایج
محصولی و تکیه شدید به درآمدهای ارزی نفت، عدم ایجاد جیرابیت   رادرات تک

خارجی، عدم تنوع در شرکای تجاری مهم و سبد تجیاری اسیت    ذرار هیسرمابرای 
اقتصیاد    شیدت  بیه  تواند میی ارزی ها دریافتیها به  و از آنجایی که ایجاد این تکانه
ی بلندمیدت و  زیی ر برنامهکالن باید با  ذراران استیسایران را تحت تأریر قرار دهد، 

سیازی در محصیوالت ریادراتی و توجیه بیه       های مناسب، به متنوع اتخاذ سیاست
منابع و تولیدات داخلی برای خلق ارزش افزوده در روند تولیدات بعدی بپردازنید  

ی به ذخیایر نفتیی بکاهنید. همچنیین الزم اسیت بیا       و با توسعه این امر از وابست 
ذرار و شرکای تجاری خیارجی   دهی به سرمایه دیپلماسی مناسب در جهت اطمینان

ی زیربنایی و مهم اقتصاد ایران و همچنین ربیات  ها طرحدر  ذراری سرمایهمنظور  به
میوارد   ذام برداشته شود. بر این اسیاس،   ها تحریم ی حتی در زمان الملل بینتجارت 
 عنوان پیشنهادهای راهبردی و سیاستی این مطالعه قابل ارائه است  زیر به
ذرار خارجی باید تمیام تیوان    منظور جرب سرمایه اقتصادی به ذرار استیس -

 ای و سوددهی مناسب به کار ذیرد. های تبلیغاتی، بیمه خود در زمینه

 رانیی ا نیجارت بتایجاد امکان ضمن  ،نستکسیا رینظ یسازوکار یطراحبا  -
 نیی هرچنید ا  ؛مانید  مصیون  زیی ن کیا یآمر ی هیا  تحیریم  از توان  ، میکشورها ریو سا

 بیا اسیتفاده از  اما  ،دچار ضعف است ییطرف اروپا های یکارشکن لیسازوکار به دل
و کیاهش نیر  ارز کیه از     یخیارج  ذراری سرمایهرابطه مثبت جرب  لیآن و به دل

 د.  کراقدام  ذراری سرمایههای  تیجراب شیافزاای بر توان می  ،مقاله منتج شده است
را   هیا  تحیریم   یذرار در دوره معارر هدف یاز حد به منابع نفت شیب یاتکا -

 نیشیتر یب یو ریادرات نفتی   دیی آسان نموده است و دشمنان با هدف قرار دادن تول
مطیابق   شود می شنهادیپبنابراین  ؛اند در بلندمدت داشتهدررد  0.13را با  یاررذرار
و نیر    یناخالص داخل دیتول  یدهنده رابطه منف که نشان قیحارل از تحق جیبا نتا

در  وییژه  هرادرات بی  تیقابل یدارا یدیاز مراکز تول تیارز است با احداث و حما
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در روند کاهش نر   یمؤرر های ذام نهیزم نیبه مرز و مستعد در ا کینزد یشهرها
 ارز برداشت.

 یدهی  ذیزارش  لهیوسی  دولیت و میردم بیه    نیبی  یدسیاز بیا اعتما  باید دولت -
بیردن   نیو از بی  تیشیفاف  جیاد یا ،یو کشیور  یهای کوچک و بیزر  اسیتان   پرویه
را  یهموار نهیکند زم یسع میتحر رینظ هایی مردم در زمان بروز بحران های ین ران
در  قیی تحق جیاز نتا یریذ با بهره ندتا بتوا  دسازفراهم  یکنترل انتظارات تورم یبرا
 معضل اقدام کند.  نینسبت به کنترل ا یانتظارات تورم نهیزم

استفاده درست از دیپلماسیی اقتصیادی در زمینیه تنیوع شیرکای تجیاری و        -
افزودن به این تنوع هم در زمینه شرکا و هم در زمینه محصوالت ریادراتی کیه در   

 آن مزیت وجود دارد.

ی  هیا  بخیش خل، اختصیاص  اتکا به منابع داخلی و نیروی کار متخصص دا -
و  متعیدد و بخش خصوری  نهاد مردمهای  مختلف رنایع رادرات محور به ارذان

هیای ابال یی    ی ریحیح در راسیتای پیشیبرد سیاسیت    المللی  بینی ابیبازارپویا برای 
اقتصاد زا و برون را بودن و مردمی سازی  اقتصاد مقاومتی که اشاره به مبحا درون

 .دارد
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