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Abstract 

Economic sanctions are a low-cost tool that replaces military action with a high 
economic, political and human cost. The severity of the effects of sanctions depends 
on the degree of dependence of the target economy on the outside world, the 
cooperation of the international community with the ones imposing sanctions, and 
the potential ability to substitute domestic production with imports. If domestic 
supply is sufficiently resilient, sanctions act, such as an import substitution policy, 
can lead to higher growth and more employment. Otherwise, sanctions will act as a 
lack of domestic supply. This study evaluates the welfare effects of sanctions on 
basic items - whose rising prices affect living standards. We use a multiple choice 
model and logit function, the income and cost effects of sanctions as well as the 
impact of exchange rate changes on the price of basic goods on the welfare standard 
and the probability of households joining the poor group are considered. The results 
show that, due to the inelastic domestic supply, the possibility of substituting 
imports is limited, so the cost effects are dominant for the year 2019, in the effective 
exchange rate scenario, poverty growth is estimated at %2.2 (about 1828 thousand 
people, and in the official exchange rate scenario, poverty growth is 3.1 percent (and 
about 2575 thousand People have joined the poor group). 
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)رانیا ي(مطالعه مورد ياقتصاد هاي میتحر یآثار رفاه  

   ایران ،تهران ،طباطبایی عالمه دانشگاه ،اقتصاد گروه ،دتااس     سهیال پروین

    

  ایران ،تهران ،طباطبایی عالمه دانشگاه اقتصاد، گروه د،تااس    عباس شاکري

    

  ایران ،تهران ،طباییطبا عالمه دانشگاه ،اقتصاد ارشد یکارشناس  سمانه ناصري

  

 چکیده
هاي مالی، سیاسی و انسانی باال  تحریم اقتصادي به عنوان ابزاري کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه

کنندگان  الملل با تحریم بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیاي خارج، درجه همکاري جامعه بیناست. 

ید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی و توانایی بالقوه جایگزینی تول

تواند به رشد و اشتغال  پذیري کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می از کشش

در  باالتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کاالها بوده که

رفاهی تحریم بر دهد. این مطالعه آثار درآمد را تحت تاثیر قرار می اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم

کند. با را بررسی می -دهد ها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار میکه افزایش قیمت آن-اقالم اساسی 

اي، ناشی از تحریم و نیز تاثیر  ثرات درآمدي و هزینهاي و تابع الجیت، ا استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه

تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقالم اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار 

ناپذیري عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود  کشش با توجه بهدهد نتایج نشان می گرفته است.

اي تحریم بر اثرات درآمدي آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتري از  رو، اثرات هزینه، از این بوده

 2/2شود با رشد  در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می 1398گیرند. براي سال خانوارها در گروه فقیر قرار می

 802درصدي فقر،  1/3هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1828هزار خانوار ( 570درصدي فقر، 

 ) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.2575هزار خانوار (

   اي : تحریم، رفاه، فقر، نرخ ارز، مدل انتخاب چندگزینهکلید واژه

 JEL: C15; C35; C38: I13 يبندطبقه
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  مقدمه .2
دف، در هبه دليل هزينه های مالي و انساني کمتراعمال تحريم برای تييير رفتار کشور 

ای يافته است. هر چه جامعه جهاني در مورد های نظامي،کاربرد گستردهمقايسه با گزينه
ر تتحريم يک کشور متحدتر عمل کند، هزينه تحميلي به افتصاد کشور هدف سنگين

جاری اقتصادی و ت -های سياسيالملل در چارچوب پيمانخواهد بود. پيچيدگي روابط بين
رفع اثراع تحريم برای اقتصاد هدف است. در صورع تداوم  تر بودنبه معني سخت

ر کنند و در بين خانوارها، بيشترين فشار بتحريم، بيشترين تاثير را خانوارها تحمل مي
ر ها باالتخانوارهايي خواهد بود که سهم هزينه اقالم اساسي در سبد کاالهای مصرفي آن

 قيمت، کمتر است. و امكان جايگزيني کاال برای مقابله با افزايش
فاه های اقتصاد ايران بر رهدف اين مطالعه بررسي جوانب مختلف اثراع تشديد تحريم

های انجام شده، درنظر داشتن تاثير خانوارها مي باشد. وجه تمايز اين مطالعه با پژوهش
در سمت عرضه کاالهای اساسي )اثراع درآمدی(، افزايش  برآيند تيييراع ناشي از تحريم

نه کاالهای اساسي )اثراع قيمتي( و افزايش قيمت ارز ناشي از نحوه تامين مالي کسری هزي
 بودجه )در شرايط کاهش درآمدهای نفتي( بر احتمال افزايش فقر است.

سازماندهي اين مقاله به اين ترتيب خواهد بود: بخش دوم به ادبياع موضوع و تجارب 
د. شووم روش مورد استفاده تشريح ميپردازد. در بخش ساقتصادهای مورد تحريم مي

 ای در بررسي اثراع تشديد تحريمکارگيری مدل انتخاب چندگزينهنتايج حاصل از به
 شود.اقتصاد ايران بر احتمال گسترش فقر در بخش چهارم ارائه مي

 . پیشینه مطالعات1
 . مطالعات داخلي1-2

 آغاز شد، اما با مشارکت و اتحاد ايران با شروع جنگ تحميلي اقتصاد عليه مياعمال تحر
جامعه جهاني در تحريم، آثار و تبعاع آن بر رفاه جامعه بيشتر ظاهر شد. در دوره تحريم 

 نهای مقابله با آن صورع گرفته است. ايمطالعاع زيادی پيرامون اثراع تحريم و راه
. در اندداده را مورد توجه قرار ميتحر هاییاز اثرگذار جنبه خاصيهرکدام  قاعيتحق

شده  اعمال هایميتحر یرگذاريتاث يو چگونگ زانيم ها تالش شده استپژوهشاين تمام 
حريم که های مختلفي از تبررسي شود. برای آشنايي بيشتر با جنبهمختلف  هایبر بخش
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کار گرفته شده برای تحليل اثراع تحريم به برخي های بهمدنظر محققان بوده و نيز روش
 ها در ادامه اشاره شده است.از آن

ميشد تعمر کارگيری الگویاز طريق بهو رفاه  ديبر تول یاقتصاد ميتحر بررسي اثراع
( در قالب سه سناريو مطالعه شد. با توجه 1310ي، توسط مرزبان و همكاران )تصادف افتهي

ه دنبال بگذاری، کاهش مصرف و در نتيجه کاهش رفاه اجتماعي را به اينكه کاهش سرمايه
ريز اجتماعي برای حداکثرسازی رفاه اجتماعي با قيود سرمايه و نيروی کار با دارد، برنامه
-تاثير تحريم -1اين الگو برای سه سناريو حل شده:  .سازی تصادفي مواجه استمساله بهينه

 ای برهای وارداع کاالهای سرمايهتاثير تحريم -2های نفتي بر توليد و رفاه اجتماعي، 
د ای بر توليهای نفتي و وارداع کاالهای سرمايهتاثير تحريم -3توليد و رفاه اجتماعي  و 

های کاال نفتي، رفاه و تحريم دهد، تحريمو رفاه اجتماعي. نتايج اين مطالعه نشان مي
ی ااند. با اينكه تحريم نفتي و تحريم کاالهای سرمايهای، توليد را هدف قرار دادهسرمايه

های ريمترين تاثير را اعمال تحاند، اما بيشترين و وسيعاه و توليد تاثيرگذار بودهبر رف
رو درصد با کاهش روبه 64تا  34ای که رفاه را بين ترکيبي بر اقتصاد داشته است؛ به گونه

 است. کرده 
بر  يالم هایميتحر ای به بررسي آثار مستقيم و غيرمستقيم( در مطالعه1317موهبتي )

وی نشان داد . استدر چارچوب تحليل رگرسيوني پرداخته  تجارع کشور انيرج
؛ اين دندار يناخالص داخل ديبر تول يقابل توجه رمدع تاثي در کوتاه یاداقتص هایمتحري

رابر در بی را اقتصاد یساختارها های مناسب اقتصادی قادرنددر حالي است که سياست
 .تحريم مقاوم سازند

( 1317اثراع تحريم بر فقر، توسط نادمي و حسنوند ) 1350-1312ماني در بازه ز
در اين بررسي هم تاييد کرد که با وجود  1مطالعه شد. استفاده از روش مارکف سوئيچينگ

شديد بر رفاه خانوارها، تحريم در ت ميتحر یرگذاريعدم تاثکنندگان مبني بر ادعای تحريم
 فقر نقش داشته است.

با استفاده از معيار مصرف کالری، تاثيرپذيری امنيت غذايي از تحريم  (1316حيدری )
 1341-1315های مختلف برای دوره را بررسي کرده است. نتايج اين بررسي در دهک

                                                            
1. Markov Switching 
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دهد، امينت غذايي در مناطق شهری کاهش و در مناطق روستايي بهبود داشتـه نشان مي
 ای نشده است.ستايي اشارهای در بخش رواست. البته به داليل چنين نتيجه

های سازمان ملل و اياالع ( به بررسي اثر و شدع تحريم1311کريمي و همكاران )
 اند در بازهکشوری که هدف تحريم قرار گرفته 01متحده آمريكا بر شاخص فالکت در 

 های ترکيبي نامتوازن واند. در اين مطالعه از دادهپرداخته 2414تا  1114های زماني سال
استفاده شده است. متيير وابسته در اين مدل، شاخص  1روش حداقل مربعاع تعميم يافته

فالکت و متييرهای کنترل نقدينگي، موجودی سرمايه، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 
ط کشور های متوسباز بودن اقتصاد است. نتايج نشان داد که اثر تحريم دالر آمريكا و درجه
و  های خفيفدار نيست. در حالي که تحريمفالکت کشورها، معنيآمريكا بر شاخص 

شديد سازمان ملل باعث افزايش شاخص فالکت شده است. به عبارع ديگر، وقتي حلقه 
 شود.يشود، اثرگذارتر متحريم گسترده و با مشارکت تعداد بيشتری از کشورها همراه مي

اده از تكنيک با استف رانيا یاقتصاد کالن یرهايبر متي المللينيب مياثراع تحر يبررس
 و متيير توسط گرشاسبي 144ای برای يک الگو کالن سنجي با حداقل مربعاع سه مرحله

متيير کالن اقتصادی شامل قيمت وارداع،  12( نشان داد، 1316) ديندارلو يوسفي
ران، ايصادراع، رابطه مبادله، سهم ايران در صادراع جهاني نفت، سهم آمريكا در تجارع 

گذاری مستقيم خارجي، نرخ ارز، سهم کشور از توليد نفت خام جهاني، سهم در سرمايه
واريانس نرخ ارز، نسبت تراز تجاری غير نفتي به توليد ناخالص داخلي، سهم ايران از 

يي االب یرياثرپذمسافرع هوايي در جهان و سهم کشور از تلفاع مسافران هوايي در جهان، 
که تييير در متييرهای اشاره شده  استآن مطالعه  وارد به ايننقد . ندها داراز تحريم

 د.های اقتصادی اتخاذ شده هم داشته باشتواند داليل ديگری غير از تحريم، مثل سياستمي
عامل  کيخود  يتورم داخل ي،پول يانبساط هایاستيس استفاده مكرر از ليبه دل رانيدر ا

از کاهش  يناش در شرايط فعلي صاداراعرشد شد )تواند بايمحدودکننده صادراع م
 ن عامل باال بودنتريمهم ،حال مخارج گسترده دولت نياست(. در ع يمكرر ارزش پول مل
 يطيشرا نيچن يوقت .تورم باالتر يعني؛ يطيشرا نيتقاضا در چن کيتقاضا است و تحر

و  ندابييم انتقالد بازده زوی و ديتول ريغ هایبه بخش ديتول هاینهاده شود،ميدار ادامه

                                                            
1. Generalized Least Squres 
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وجود متييرهايي مثل سهم ايران  بعالوه  .شودمي شترياقتصاد ب يفشار بر سمت عرضه واقع
 ؟پذير استچگونه توجيه« کالن سنجي»های هوايي در يک الگوی از تلفاع مسافرع

از . اندرا در نظر داشتهاقتصاد  ي ازخاص هایبر بخش ميمطالعاع اثراع تحر يبرخ
 یبخش کشاورزسهم  تيبا در نظر گرفتن اهمکه ( 1314و همكاران ) له مطالعه عزتيجم
که در عين حال عامل مهمي در جلوگيری از مهاجرع  اشتيالي و ناخالص مل ديتولدر 

 یبر اشتيال در بخش کشاورز یاقتصاد یهاميتحر ريبه برآورد تاث روستاييان است
نظر  زا دردرون ريبه عنوان متي یبخش کشاورزدر شتيال و ا ديمقاله تول ندر اي. اندپرداخته

 یريرپذيبا تاث ريمتي 11)با  ميشاخص تحر ي،عامل لياز تحلبا استفاده است. شده قرار گرفته 
 قياشتيال از طرها، تعريف شده است. در چارچوب مدل آن (یاقتصاد هایميباال از تحر

اين مطالعه  نتايج. رندپذييم ريتاث یصاداقت هایمياز تحر ميرمستقيو به صورع غ ديتول
ر ها در بخش کشاورزی اثميتحر يي،خودکفا ها دریبا توجه به توانمندتاکيد دارد که 

مثبت داشته و منجر به رشد اشتيال در اين بخش شده است. بر مبنای اين نتايج پيشنهاد شده 
ا ت توجه قرار گيردگذاری در بخش کشاورزی مورد هيسرما ،ميتا در دوران تحراست 

ور کاسته بر اقتصاد کش هاميتحر يو از اثراع منف ابدي شياشتيال و صادراع در کشور افزا
در بخش  ياصل تيمحدودنتايج اين مطالعه در شرايطي حاصل شده است که شود. 

ر نظر است. بدون د لحاظ نشده ديتول عفرصت آن در تاب نهيآب و هز نهادهی يعني کشاورز
 نهياگر هز ديترديد. بباشبه صرفه تواند يي ميهر کاال ديتول ،مهم نهاده نيا متيگرفتن ق

راع مقابله با اث یبرامطالعه  نيا جيحاصل از نتا هایهيتوص رد،ينهاده مدنظر قرار گ نيا
بخش  سعهتو ي،اپيپ هایي. با توجه به خشكسالگيردقرار نمي تياولو ها درميتحر يمنف

تواند از طريق تييير در دانش فني توليد مي کياستراتژ یکاالها مورد در فقطی کشاورز
 .باشد ريپذهيتوج

 يناخالص داخل ديتول یرهايمتي یبرا يزمان یسر های( از داده1313) يو سلمان يعزت
 یرويانه نصادراع سر ،يانسان هيکار، سرما یرويسرانه ن يكيزيف هيکار، سرما یرويسرانه ن

و  یديتول یکاالها متيکار شاغل، شاخص ق یروين ازایب ينفت یکار، درآمدها
کاالها در  متي، نسبت شاخص قيواردات یکاالها متشده در داخل،شاخص قيمصرف
 یاالهاک یتقاضا ،ينرخ ارز موثر واقع ران،يا يصادرات یکاالها متيبه ق يخارج یبازارها

 يماندوره ز يط ميتحر یمجاز ريشاغل و متي ی کارروين ازایب هيو اول ایواسطه ،ایهيسرما
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با  رانيا یرشد اقتصا بر هاميتحر ميرمستقيو غ ميآثار مستق يبررس یبرا 1311تا 1365
زا درون پژوهش که از مدل رشد ننتايج اي. انداقتصاد، استفاده کرده يبر بخش خارج ديتاک

 مياثر مستق کهدهد مياست، نشان  کردهاستفاده  یاو روش حداقل مربعاع دو مرحله
 قياز طر هاميتحر نيا ميمستقريغ ريبوده و تاث زيناچ اريکشور بس یبر رشد اقتصاد هاميتحر

وآن را با کاهش موثر بوده  یدر وارداع و کاهش صادراع بر رشد اقتصاد تيمحدود
و  ميبه صورع مستق هاميتحر نتيجه اين بررسي نشان داده است .رو کرده استروبه

 .است بر رشد نداشته یثرا ميمستقريغ
های نفتي بر بيكاری مورد ( اثراع تحريم و شوک1317) کلمرزی صداقت و نادمي

ای هگيری از مدل مارکف سوئيچينگ، اثر شوکاند. اين مطالعه با بهرهبررسي قرار داده
مثبت و منفي قيمت نفت، شدع تحريم، نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه، درجه باز بودن 

ای هو رشد اقتصادی را بر نرخ بيكاری بررسي کرده است. برای تفكيک شوکاقتصاد 
استفاده شده است. نتايج اين مقاله حكايت  1نفتي از روش فليترينگ هدريک و پرسكاع

ای ههای قيمت نفت بر نرخ بيكاری دارد. تشديد تحريم و شوکاز تاثير تحريم و شوک
ا هری شده است. تاثيرگذاری شدع تحريممنفي قيمت نفت، منجر به افزايش نرخ بيكا

ت نفت های مثبت قيمهای نفتي بيشتر بوده است در حالي که شوکحتي از اثراع شوک
ی او درجه باز بودن اقتصادی منجر به کاهش نرخ بيكاری شده است. در اين مقاله اشاره

ای مثبت هبه همبستگي متييرهای توضيحي مثل درجه باز بودن اقتصاد، تحريم و يا شوک
 قيمت نفت با رشد اقتصاد نشده است.

( مورد مطالعه قرار 1313مساله تاثيرپذيری اشتيال از تحريم توسط آماده و همكاران )
گرفته است. اين مطالعه با استفاده از رابطه رگرسيوني، سطح اشتيال را تابعي از دستمزد 

ده است. از متييرهای مجازی نيروی کار، انباشت سرمايه و توليد ناخالص داخلي قرار دا
برای اثراع تحريم )در دو حالت ضعيف و شديد( و نيز اثراع جنگ تحميلي استفاده شده 
است. نتايج برخالف انتظار بيانگر آن است که تشديد تحريم بر اشتيال، اثر مثبت و فاقد 

العه به مطدار بر اشتيال داشته است. در اين داری و تحريم ضعيف، اثر منفي و معنيمعني
منطق تئوريک رابطه تبعي تقاضای کار از توليد ناخالص داخلي اشاره ای نشده است )در 

                                                            
1. Hedrick Proscott filtering 
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تواند مصداق داشته باشد(. همچنين متييرهای توضيحي به شدع حالي که رابطه عكس مي
در ارتباط با يكديگر هستند و شايد به همين دليل ضريب همبستگي تقاضای نيروی کار با 

درصد( برآورد شده باشد. در اين مطالعه  17حي بيش حد از بزرگ )متييرهای توضي
 .ها، نتيجه اقداماع داخلي عليه تحريم استداری اثر تشديد تحريماستدالل شده که نامعني

آن است  تر ازرسد، مساله اشتيال و بيكاری در اقتصادی مانند ايران پيچيدهبه نظر مي
ه خطي ساده با تعداد متييرهای محدود توضيح ها در چارچوب يک رابطکه تيييراع آن

 پولي، ارزی و مالي هم مد نظر بوده است.  در حوزه داده شود. عالوه بر اين، اثراع تحريم
، وارداع کل ،يپول هيپا ،ينگيمربوط به نقد هایبا استفاده از داده( 1312حسيني )

 ی،شاورزک محصوالع دراعصاوابسته، نرخ ارز، ريغ عيصنا ،یگردشگر ،ينفتريوارداع غ
ارزش  و مي)مستق اعيدولت، مال يعموم یدرآمدها ،ينفت یخدماع، درآمدها ي ومعدن

و  يعمران هایپرداخت ها،ارانهيحقوق و دستمزد،  ،ي، مصارف عمومهاافزوده(، تعرفه
رد ها بر عملكبه مقايسه و تجزيه و تحليل تاثير تحريم 1311در سال مترقبه ريحوادث غ

ته ی پولي در سياست پولي پرداخارز در سياست ارزی و پايه دجه در سياست مالي، عرضهبو
 یو اقتصاد يوقحق ،ياسيس يپلماسيد تاست. برای مقابله با اثراع تحريم، توصيه به تقوي

 ر،پذيبياقشار آس یبرا ياقداماع جبران ،یتداوم اصالحاع ساختار ها،ميدر مقابله با تحر
 ی شده است.ديو تول یاقتصاد هایتياز فعال يبانيپشت و یسازمقاوم

های اثرگذاری تحريم، کانال بازارهای مالي يک اقتصاد است ترين کاناليكي از مهم
د سرايت، دهد. طي فرآينپذيری تاثير تحريم را افزايش ميکه در اقتصادهای نفتي سرايت

ل روشن اين موضوع، بازار طال، شود. مثااخالل يک بازار به بازارهای ديگر منتقل مي
-های مالي آسيب جدی به اقتصاد وارد ميسهام، بازار نفت و بازارهای مالي است. تالطم

گذاران، موسساع مالي و... های مالي به سرمايهکند. اين اختالالع از طريق سرريز بحران
 شود. ايجاد مي

ع زار نفت در ايران، موضوپذيری بين بازار مالي و باگيری سرايتتشخيص و اندازه
اثر تحريم بر ميزان وابستگي بازار نفت و »( با عنوان 1314فر و همكاران )مقاله نوروزی

 2مالياکستر يتگوابس ،1همزماناست. در اين مطالعه با استفاده از روش تالطم « بازار مالي

                                                            
1. Co-Volatility 

2. Extremal Dependence Approach 
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به  ار نفتو متييرهای شاخص قيمت طال، نفت، بازده سهام، نشان داده شده است که باز
نه تنها بر متييرهای کالن اقتصادی، بلكه بر متييرهای سياسي به عنوان يک بازار قدرتمند 

گذار است. بازارهای مالي در ايران، از تالطم ويژه در اقتصاد کشورهای عضو اوپک تاثير
و آشفتگي بازار جهاني نفت از طريق تييير در وابستگي نوساناع بازدهي بازارمالي تاثير 

دهد، وابستگي نوساناع متييرهای بيان شده پذيرد. بخش ديگری از اين مقاله نشان مييم
بعد از برقراری تحريم نفتي تييير کرده است. تحريم نفتي ايران باعث کاهش همبستگي 
نوساناع بازار نفت و بازار سهام درکوتاه مدع شده است؛ اين در حالي است که با بازار 

 ع را کاهش داده است. طال، همبستگي بلند مد
 یلگودر چارچوب ا یتجار کایو شر رانيا یبر روابط تجار یاقتصاد هایميتحر ريتاث
 همكاران و توسط آقايي پانل هایي دادهاقتصاد سنج و با استفاده از مدل افتهيميتعم جاذبه

 نيوتن توسطبرگرفته از قانون جاذبه  1الگوی جاذبه تعميم يافته .( بررسي شده است1317)
 وiYدو کشور ) توليد از اندازه  مستقيمرا تابعي  jو  i، رابطه تجاری بين کشور 2تين برگر

jY( و تابعي معكوس از فاصله بين دو کشور )ijD به صورع )Fij = G⌊Yj
αYi

β Dij
δ⁄ ⌋ 

 دهد،نشان مي( 1313نتايج اين مطالعه برخالف مطالعه عزتي و همكاران )گيرد. در نظر مي
های محدود نوعي حمايت از و حتي تحريمقابل توجه نبوده  فيضع هایميتحر ريتاث

از ادراع صها ضريب کاهش توليداع داخلي تلقي شده است. حال آنكه با تشديد تحريم
افزايش داشته است. کاهش  445/4به  4015/4افزايش و کاهش وارداع  241/4به  154/4

های توليدی، کاهش اشتيال و عرضه ارز در پي داشته مربوط به بخشصادراع و وارداع 
 قيمت کاال را تشديد کرده است. -است. اين پديده مارپيچ تورم قيمت ارز

 . مطالعات خارجي1-1
المللي در مورد تاثيراع تحريم روسيه و پيامدهايي که تحريم روسيه بيشترين مطالعاع بين

، صورع گرفته است. تحريم اقتصاد روسيه پس از بر شرکای خارجي اين کشور داشته
به  کريمه شدع گرفت. با اين حال بروز مناقشه اين کشور با اوکراين بر سر شبه جزيره

قتصاد ها به اندازه اگاه شدع اين تحريمدليل وابستگي اروپا به نفت و گاز روسيه، هيچ

                                                            
1. Generalized gravity model 

2. Bergen, T. 
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شور قابله به مثل را برای اين کايران نبود. بنيان به نسبت قوی اقتصاد روسيه هم امكان م
فراهم کرده است. به عالوه همكاری جامعه جهاني با تحريم اقتصاد روسيه به شدع ايران 

 ند.کها بر رفاه خانوارها را تاييد مينبود با اين حال نتايج اغلب مطالعاع، تاثير تحريم
تاثير تييير ای، ( براساس يک مدل انتخاب چندگزينه2411) 1اسكريپنيکو  نايشاکل

ا با هقيمت کاالهای اساسي پس از تحريم بر رفاه خانوارها را بررسي کردند. نتايج آن
گيری در زمينه اقالم اساسي سبد خانوار نشان داد که های حاصل از نمونهاستفاده از داده

انوار خ افزايش توليد داخلي قادر به جبران کاهش وارداع کاالهای اساسي نبوده و هزينه
درآمد رای اقالم اساسي افزايش يافته است. در نتيجه فقر در بين خانوارهای روسي کمب

 افزايش پيدا کرده است. 
های مالي اعمال شده بر اقتصاد را روسيه ( تاثير تحريم2416) 2گرويچ و پريلپسكي

بر  يمال هایميتحر سازی اجزای جريان سرمايه نشان دادندبررسي کردند. ايشان با مدل
ي داشته و جريان ورود سرمايه را کاهش داده منف ريکشور تاث نيا بهناخالص  هيورود سرما

 ها را به طورهای تحت مديريت دولت به ويژه بانکاست. عالوه بر اين، تحريم، بخش
 مستقيم تحت تاثير قرار داده است.

 3انكاربا توجه به اهميت درآمد حاصل از صادراع نفت در اقتصاد روسيه، تيل و هم
کردند.  بررسي كايدالر آمر تحريم را از منظر ارزش پول ملي روسيه در مقابل ريتاث( 2414)

-ها، کاهش ارزش روبل در مقابل دالر را پس از اعمال تحريم تاييد مينتيجه بررسي آن

کند. کاهش صادراع نفت و به دنبال آن عدم امكان تامين ارز مورد نياز تامين کاالهای 
 زايش هزينه گروه مواد غذايي در سبد مصرفي خانوار را به دنبال داشته است.اساسي، اف
تجارع و ای حجم ، طي مطالعهكايآمر وزارع امور خارجه( کارشناس 2417) 0استون

. نتايج اين مطالعه که با کردها ارزيابي ميتحر را بعد از اعمال هيروس هایييارزش دارا
حاصل شده، نشان داد که تحريم، نرخ بازدهي   GARCH و ARCHاستفاده از روش 

ای از اوراق بهادار منتشر شده توسط ها را کاهش و واريانس بازدهي طيف گستردهدارايي
نهادهای روسي را افزايش داده است. کاهش سود انتظاری، افزايش عدم اطمينان و تاثير 

                                                            
1. Shakleina, D. & Skrypnik, M. Dmitriy 

2. Gurvich, E. & Prilepskiy, I. 

3. Tyll, L. & et al. 

4. Stone, M. 
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ايج اين اند. نتيه بيان شدهها بر اقتصاد روسهای اثرگذاری تحريممنفي بر ثروع، کانال
به دليل تحميل -کند که با وجود ساختار به نسبت قوی اقتصاد اين کشور پژوهش تاکيد مي

 ناپذير است.ها اجتنابتاثير تحريم -باال هزينه
( مقايسه شده 2417) 1عملكرد تحريم در اقتصاد روسيه و ايران در مطالعه اسميتس

دهد، کارايي تحريم اين دو کشور در قالب افزايش هزينه است. نتايج اين مقايسه نشان مي
 ت. کننده کامال محقق نشده اسگذار بوده است، اما اهداف کشور تحريمها اثربر اقتصاد آن

کشور عراق هم طي چند دهه اخير به دفعاع از سوی کشورهای غربي مورد تحريم 
آوری شده از داده و اطالعاع جمع( با استفاده 2444) 2قرار گرفته است. دپونت و گارفيلد

از خانوارهای مناطق مختلف، نشان دادند که طي دوره جنگ با آمريكا و متحدانش، با 
وجود امكان فروش نفت در برابر غذا، مرگ و مير کودکان در اثر سوء تيذيه افزايش 

 داشته است. 

رار گرفت. مطالعه مورد تحريم ق 1144 آفريقای جنوبي در دوره آپارتايد در اواسط دهه
ای حجم تجارع در دوره تحريم و پساتحريم در ( با استفاده از تحليل مقايسه1111) 3لوی

ها در مبارزاع مردم اين کشور عليه آپارتايد چندان تاثيرگذار اين کشور نشان داد، تحريم
 نبوده است.

 را ميتحر ريثتاها ( با استفاده از روش تحليل پوششي داده2411) 0هُهِنليتنر و هيلمن

مورد توجه قرار دادند. برای بررسي اين رابطه از متييرهای بازار کار،  اشتيال تيفيکبر
ت زماني اشتيال، بيكاری و درياف شامل دستمزد روزانه، درآمد ساالنه، ثباع کار در سه بازه

بر درآمد  مهای تكميلي استفاده شده است. نتايج اين مطالعه بيانگر تاثير منفي تحريحمايت
 و ثباع شيلي افراد در دو وضعيت شاغل و بيكار است. 

دهنده اثرگذاری تحريم بر رفاه خانوارها است. ميزان مجموعه مطالعاع انجام شده نشان
 الملل و بهگذاری بستگي به ابعاد تحريم، درجه وابستگي اقتصاد به تجارع بينو دوره اثر

 م دارد.طور کلي وضعيت اقتصاد هدف تحت تحري

                                                            
1. Smeets, M. 

2. Daponte, B.  & Garfield, R.  

3. Levy, P.  

4. Hohenleitner, I. and Hillmann, K. 
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د در رسمطالعاع انجام شده در اقتصاد ايران به استثنای شمار اندکي که به نظر مي
ند اسازی و استفاده از متييرهای مناسب دقت کافي صورع نگرفته است، تاکيد داشتهمدل

ای مثبت هها جنبههای مختلف مورد بررسي اثر داشته است. اين پژوهشکه تحريم بر جنبه
 اند. را جداگانه بررسي کردهو منفي تحريم 

های قبلي در نظر گرفتن اثراع احتمالي مثبت يک وجه تمايز اين مطالعه با پژوهش
)تاثير بر درآمد و اشتيال(، اثراع منفي )کاهش قدرع خريد( و اثراع کاهش ارزش پول 

 ملي به طور همزمان بر استاندارد رفاه خانوار است.

 پژوهش. روش 8
، اثراع ضد رفاهي گروهي از کاالهای اساسي 1یانهيچندگز مدلتفاده از اين مطالعه با اس

ند. کدهد، بررسي ميها استاندارد رفاه جامعه را تحت تاثير قرار ميکه افزايش قيمت آن
شود، افزايش قيمت کاالهای اساس از طريق افزايش هزينه در اين چارچوب فرض مي

دهد. از اين رو، الزم است انوار را افزايش ميخانوار احتمال زير خط فقر قرار گرفتن خ
بندی خانوارهای فقير و غيرفقير مشخص شود. معيار معمول در اين در گام اول، معيار طبقه

زمينه خط فقر است. به دليل فقدان اطالعاع رسمي در مورد خط فقر از معيار سهم مخارج 
شود. هر يک از خانوارهای ه ميبندی خانوارها استفادی طبقهبراغذا در درآمد )هزينه( 

، قرار ها استنمونه براساس معيار مورد اشاره در يكي از طبقاع که بيانگر سطح رفاه آن
گيری مدل، تاثير افزايش هزينه هر يک از اقالم اساسي گيرد. در گام دوم، جهت اندازهمي

ساسي اقالم ا سبد خانوار بر هزينه کل از مفهوم کشش تابع هزينه کل خانوار نسبت به
 ((. 1شود ) رابطه )استفاده مي

(1) 𝑐𝑖 = 𝑓(𝛾1𝑚𝑖1 +⋯+ 𝛾𝑝𝑚𝑖𝑝) + 휀𝑖 = 𝑓(𝑚𝑖
𝑇) + 휀𝑖  

کاالهای اساسي مورد نظر )گندم و  ام تابعي از هزينهi، مخارج خانوارic(، 1در رابطه )
ير و قند و شكر( است و تاثمحصوالع حاصل ازآن، برنج، لبنياع، گوشت، روغن نباتي 

                                                            
1. Multiple Choice Model  
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به محاس دهد. اثر هر يک از اقالم در قالب کششهزينه هر کاال را بر مخارج خانوار نشان مي
 شود.مي

ها که منجر به قرار گرفتن خانوار در گروه های حمايتي، سطحي از هزينهاز منظر سياست
ار شد، فزايش هزينه کل خانوفقير شد، اهميت دارد. از اين رو، تيييراع قيمتي که منجر به ا

 1دهد. برای سنجش اين احتمال از تابع الجيتاحتمال پيوستن به گروه فقير را افزايش مي
 شود.استفاده مي

(2) 𝑝{𝐶𝑖 = 𝑠|𝑥𝑖} = 𝐸(𝐶𝑖|𝑥𝑖) = 𝜕𝐺(𝑥𝑖
𝑇𝛾) 

 ixيير هزينه کاالی )گروه فقير( بعد از تي s( احتمال قرار گرفتن خانوار در طبقه 2رابطه )

p{ciسنجد. را مي = s|xi}  کند و از فرم خطي را اختيار مي  ]1و 4[مقاديرxi
Tγ  تبعيت

سير ها قابل تفاند به روشني ضرايب آنهای چندگزينه، غيرخطيکند. از آنجا که مدلمي
از  ينه هر يکنخواهد بود، از اين رو، از مشتق جزيي تابع احتمال اشاره شده نسبت به هز

 ((.3رابطه )شود )کاالها به عنوان اثر نهايي تييير هزينه آن کاالدر تابع احتمال استفاده مي

(3) 𝜕𝑝{𝐶𝑖 = 𝑠|𝑥𝑖}

𝜕𝑥𝑖𝑘
=  
𝜕𝑓(𝑥𝑖

𝑇𝜃)

𝜕𝑥𝑖𝑘
 

 مشتقاع جزيي تابع الجيت نسبت به متييرهای مستقل، اثر نهايي تيييراع هزينه هر کاال
f(xi(، فرم تابعي 3دهد. بنابراين، در رابطه )بر احتمال پيوستن به گروه فقير نشان مي

Tθ) 
 شود.الجيت چندگانه تعريف مي

ciدر تابع الجيت  = s|xi = ʌ(xi
Tγ)  و∆xik  تاثيرK امين متيير توضيحي بر احتمال

100به طور تقريبي برابر است با:  ∗ γk∆ik. 

ترتيب اثر نهايي تييير هزينه هر کاال، تييير در احتمال قرار گرفتن خانوار در به اين 
 کند.گروه فقير را به ازای يک واحد تييير در متيير مستقل، بيان مي

Δxki  برایk  100متيير توضيحي با ميزان تقريب × θkΔxki% احتمال فقير شدن را ،
ام، احتمال قرارگرفتن خانوار در kدر هزينه کاالهای تييير خواهند داد. به اين ترتيب تييير 

                                                            
1. LOGIT function 
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بنابراين، اثراع نهايي کااليي که رفاه جامعه نسبت به آن دهد. گروه فقير را تيييرمي
 شود.حساسيت بيشتری دارد، مشخص مي

براساس گروه هر شماره طبقه،  Kبندی خانوارها براساس اين معيار در پس از گروه
شود. احتمال قرار گرفتن در طبقه خاص، تابعي از تعيين مي ایگزينهمدل چندرتبه 

F(X، Ԑ) ( (: 0است. به بيان ديگر )رابطه) 

(0) 𝑃(𝑦𝑖 = 𝑠) = 𝐹(𝑥 ، Ԑ) 

(s)(،0در رابطه ) = 1…k  ای است که خانوار متعلق به آن است. شماره طبقهX 
ر را پس از تيييمجموعه عواملي است که احتمال قرار گرفتن خانوار در يک گروه خاص 

 دهد.در استاندارد رفاه نشان مي
اندارد های کاالهايي است که سطح استگام نهايي، تعيين اثراع تحريم بر افزايش قيمت

ميزان کاهش وارداع کاالی مورد  ΔIتر است. اگر ها حساسزندگي نسبت به مصرف آن
ا ورود تر بدر بلندمدع نظر باشد، در واقع به معني تقاضای داخلي پاسخ داده نشده است.

( (Qa وPaتوليدکنندگان جديد عرضه، توليد محصول )احتماال( افزايش و تعادل جديد 
 ((. 1برقرار خواهد شد )نمودار )

 اثرات نهایي پس از افزایش تولید و تقاضا .2نمودار 

 



 11 |پروین و همکاران  

 

 . کشش عرضه کاالهاي اساسي8-2
معادالع عرضه و تقاضا هر يک از اقالم  های قيمتي از دستگاهبرای برآورد ميزان کشش

 .شودکاالها استفاده مي

(6              ) 𝑄𝑑 = 𝛿0 + 𝛿1𝑝 + 𝛿2𝑦𝑖 + 휀𝑑 

(5) 𝑄𝑠 = 𝐵0 + 𝐵1𝑝 + 휀𝑆 

گيری تيييراع قيمتي ناشي ( برای اندازه5( و )6های )از کشش توابع ارائه شده در رابطه
شود. کشش عرضه قادر است تيييراع ناشي از ميزان عرضه استفاده مياز تحريم بر 

ها در قالب معادالع رگرسيوني و با در نظر محدوديت وارداع را منعكس کند. کشش
 شوند.های تحريم برآورد ميگرفت دوره

 . واردات اقالم اساسي8-1
مدع م ميانمدع )افزايش هزينه( هها در قالب کاهش وارداع هم اثر کوتاهتحريم

)افزايش عرضه داخلي( خواهد داشت. در صورتي که تحريم با کاهش ارزش پول ملي 
همراه باشد، احتمال خروج کاال از بازار داخلي هم وجود خواهد داشت. در اين حالت اگر 

مدع رشد داخلي از های افزايش توليد داخلي )ظرفيت مازاد( فراهم باشد در ميانزمينه
هد کاست. در غير اين صورع، خروج کاال از بازار داخلي به معني تورم اثراع تحريم خوا

 باالتر است.
های های مختلف اقتصاد در تطبيق برنامهدر بلندمدع بسته به توانايي بخش

ني تواند تييير کند. فرآيند جانشيگذاری با شرايط جديد، جهت اثراع تحريم ميسرمايه
ک های خارجي يز نظام ارزی و در ارتباط با سياستهای ناشي اوارداع به خاطر پيچيدگي

مدع ع و ميانمدتر است. در اين مطالعه فقط اثراع مقابله با تحريم در کوتاهکشور پيچيده
 مد نظر است. 

وارداع اقالم موردنظر که از يک طرف، تحت تاثير تحريم و از طرف ديگر، ناشي از 
رآمدهای نفتي و کسری بودجه دولت کاهش همزمان ارزش پول ملي به خاطر کاهش د

است، هر دو تاثير منفي بر وارداع دارند. تفكيک اين دو اثر در مورد هر يک از کاالهای 
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(، 7( خواهد بود. در رابطه )7مورد نظر در قالب دو گزينه برای نرخ ارز به ترتيب رابطه )
شود. گرفته مي ( در نظرT( و روند زماني )expوارداع به صورع تابعي از نرخ ارز )

بيني مقادير وارداع هر کاال با وارداع محقق شده )در براساس اين رابطه، اختالف پيش
 شود.شرايط تحريم( به عنوان اثراع ناشي از تحريم منظور مي

(7) 𝑖𝑚𝑝𝑖 = 𝛾0 + 𝛾1𝑇 + 𝛾2𝑒𝑥𝑝 + 휀 

 هاي آماريداده .8-8
 ( است.1به شرح جدول ) منابع آماری مورد استفاده در اين مطالعه

 تمحاسبا يو اطالعات الزم برا هامنبع داده. 2 جدول
 منبع متغیر

 مرکز آمار ایران های خانوارهزینه
 گمرک جمهوری اسالمی ایران واردات کاالهای اساسی

 1سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد تولید داخلی کاالهای اساسی
 انمرکز آمار ایر شاخص قیمت تولیدکننده

 بانک جهانی نرخ ارزموثر
 بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی

ال پذيری رفاه خانوار از افزايش قيمت کامعيار انتخاب شش گروه کااليي، شدع تاثير
ها منجر به کاهش شديد در رفاه استاندار ها آناست؛ يعني کاالهايي که افزايش قيمت

 در سبد مصرفي سهم قابل توجه دارند. شود ومي
های بندی خانوارها از شاخص سهم غذا در مخارج ناخالص خانوار و دادهدر رتبه

شود. براساس اين شاخص، خانوارهای با نسبت هزينه غذای بيشتر درآمد استفاده مي-هزينه
در طبقه متوسط درصد  34و بيشتر از  64درصد، طبقه فقير، خانوارهای با سهم کمتر از 64از 

ل ها در مخارج کثروتمند شامل خانوارهايي است که نسبت هزينه گروه خوراکي و طبقه
 .2درصد باشد 34ها کمتر از آن

                                                            
1. Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO) 

 کند.پذيری الزم را در تييير حجم طبقاع فراهم ميبندی انعطافاين نوع طبقه .2
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کاالهای اساسي مورد نظر )نان،  (، تييير رتبه خانوار تابعي از هزينه1براساس رابطه )
ز اقالم فزايش هزينه هريک ابرنج، لبنياع، گوشت، روغن نباتي و قند و شكر( است و اثر ا

 شود.محاسبه مي اساسي بر هزينه کل خانوار از طريق کشش

 . نتایج 8
 35دهد، به طور متوسط مشاهداع سبد مصرفي خانوارهای نمونه مورد استفاده نشان مي

شود.بر اساس معيار تعريف شده، درصد از مخارج کل خانوارها صرف خوراک مي
-به گروه خوراکي اختصاص داده 14مخارج کل را در سال  %64خانوارهايي که بيشتر از 

دهند )نزديک به دو دهک و فقر مطلق( درصد از نمونه را تشكيل مي 12/11اند)گروه فقير(
 باشد.مي 54ها نزديک به %که به طور متوسط نسبت خوراک در مخارج آن

 بندي خانوارها بر سهم خوراک در مخارج کلطبقه .1 جدول
  سهم هزینه گروه خوراکی در مخارج کل 1931ات در نمونه سال سهم طبق

 ثروتمند 11 93/11
 متوسط 93 15/51

 فقیر 13 13/13
 کل 95 111

 درآمد خانوار -هاي هزینهماخذ: مرکز آمار ایران، داده

ای در سبد خانوار دارد، شامل گندم )و محصوالع شش گروه کاالهايي که ارزش ويژه
برنج، گوشت، لبنياع، روغن و قند و شكر به عنوان کاالی اساسي در نظر حاصل از آن(، 

ای قيمتي هشود و تاثير افزايش قيمت اين کاالها بر مخارج کل از طريق کششگرفته مي
 شود. محاسبه مي

قابل ( 3خانوارها درجدول ) یبرا ای شش گروه کااليينهيکشش هز نتايج برآورد
 د. يابمخارج کال افزايش مي ،نج قلم کاالی مورد نظرپ متيق شياست. با افزا رويت
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 ریبر مخارج خانوار گروه فق ياساس يکاالها نهیهز رییتغ یياثر نها. 8 جدول
 متغیر کشش هزینه Tآماره 

 عرض از مبداء - 11/33

 های آن(گندم)فرآورده 93/3 51/3

 برنج 15/9 13/5

 گوشت 11/33 51

 لبنیات 53/1 13/11

 روغن نباتی 153/1 11/1

 قند و شکر -1/1 -13/1

- 55% 2R 

 رانیو درآمد خانوار مرکز آمار ا نهیهز یهابا استفاده از دادههای پژوهش یافتهماخذ: 

ند و ق عالمت تمامي ضريب کشش کاالها قابل انتظار است. تنها مورد استثنا، کاالی
 . دو فرضيه در مورد عالمتای آن غيرقابل انتظار استاست که عالمت کشش هزينه شكر

 یکاال برا نيا تيمطلوب تواند مطرح شود؛ فرضيه اول،مي ،غيرقابل انتظار ضريب اين کاال
 نآ مصرف کاهش هب يليخانوار تما ،متيق شيبا افزا يکه حتی است به حد هاخانوار

 باشد. نيجانشتواند مربوط به افزايش بيشتر در قيمت کاالی ندارد. فرضيه ديگر مي
ی بررسي فرضيه اول، خانوارهايي که بيشتراز ميانگين نمونه برای اين کاال هزينه برا
شد. در قالب يک رابطه کاال محاسبه  نيا یشش درآمداند )دوستدار اين کاال(، ککرده

ه مقدار يک اختصاص يافته، اگر خانوار هزين قابل مشاهده ريغرگرسيوني، متيير وابسته 
ه برای اين کاال صرف کرده باشد و در غير اين صورع مقدار صفر باالتر از ميانگين نمون

گرفته درنظرکل  نهيهزدر قند و شكر  نهيسهم هز شود. متيير مستقل،در نظر گرفته مي
ندی مبني بر عالقم هياست که فرض نيا انگريب(( 0د. نتايج بررسي فرضيه اول )جدول )شويم

شود. به عبارع ديگر، درآمد تاييد ميکم طبقه یخانوارها نيب ،کاالاين به مصرف 
ای باال است که حداقل در درآمد به اندازهمطلوبيت مصرف اين کاال در بين گروه کم

 کاهد. دامنه قيمتي مورد نظر با افزايش قيمت، خانوار از مصرف نمي
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 این محصول دهندگان حیترج يبراالي قند و شکر کا. نتایج کشش هزینه اي 8 جدول
t-student متغیر وابسته ضریب سهم هرینه قند و شکر 

1181 1/35  Sweet lover=  1  

 درآمد  -های هزینههای پژوهش و مرکز آمار ایران، دادهمنبع: یافته

گذاری تحريم، تاثير بر توليد و اشتيال است که از آن تعبير به اثر جنبه ديگر اثر
عرضه  کششتحريم، از برآورد گيری اين جنبه از شود. به منظور اندازهدرآمدی مي

( 6( استفاده شده است. نتايج جدول )5( و )6های )در چارچوب رابطه مورد نظر یکاالها
ا فرض پذيری بيشتری برخوردارند. بدهد لبنياع و گندم نسبت به بقيه از کششنشان مي

درصد افزايش توليد، کاهش  23ثابت بودن ساير شرايط، افزايش قيمت قادر است تا 
اتي های واردوارداع را جبران کند. در مورد محصوالتي که وابستگي بيشتری به نهاده

دهند که های قيمتي نشان ميهای روغني( دارند، کشش)نظير خوراک دام و دانه
 تر است.العمل به افزايش قيمت کوچکعكس

 قیمتي عرضه کاالهاي اساسيکشش . 5 جدول
 متغیر یاخلعرضه د یمتیکشش ق Tی آماره 2Rضریب

 های آن(گندم)و فرآورده 39/1 31/5 35/1

 برنج 15/1 13/1 13/1

 گوشت 11/1 5/11 33/1
 لبنیات 39/1 1/11 33/1

 روغن نباتی 19/1 13/1 33/1
 قند و شکر 15/1 99/1 33/1

 رانای آمار مرکز دهتولیدکنن قیمت شاخص و بار خوار جهانی سازمان هایداده از استفاده های پژوهش بایافته: منبع

های داخلي در اثر محدوديت وارداع، قادر است در قالب به اين ترتيب افزايش قيمت
 افزايش توليد، درآمد را تحت تاثير قرار دهد.

د گذار خواهتحريم از طريق کاهش درآمدهای ارزی دولت بر نرخ برابری ارز هم تاثير
ا توجه ب هزينه وارداع در نظر گرفته شود.بود. اين جنبه تحريم هم بايد در قالب افزايش 

شده، نرخ ارز رسمي  اعمال هایميحاصل از تحر هایتيمحدود ريکاهش تاث یبرا كهنيبه ا
 اميني تبا نرخ ارز رسم ياساس یاز کاالها يتوسط دولت اعالم شد و بخش )حمايت شده(
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اثراع تييير  ،شونديم مبادله شوند. در عين حال بخشي از وارداع هم با نرخ ارز موثريم
 . شودنرخ ارز تحت دو سناريو نرخ ارز موثر و نرخ ارز رسمي بررسي مي

 ثرؤبر فقر با استفاده از نرخ ارز م هامیتحر دیتشد ریاول: تاث يویسنار. 8-2

ال موثر، وارداع تحقق يافته را برای سز را بيني وارداع براساس نرخ( نتايج پيش5) جدول
بيني ( و پيش2اين جدول تفاوع وارداع تحقق يافته )ستون  0کند. ستون گزارش مي 1314

-( )به عنوان تاثير تشديد تحريم( را برای سال مورد بررسي گزارش مي1وارداع )ستون 

 کند.
درصد،  46درصد، گوشت  20از صددرصد، برنج  شيب گندموارداع  ،ميتحر ليدل به

 . مواجه بوده استکاهش  درصد با صدقند و شكر  و درصد 21 اعيلبن

 )درصد( )با استفاده از نرخ ارز موثر( 2834بر واردات سال  هامیتحر ریتاث .6 جدول

 اهتاثیر تشدید تحریم
(3) 

پویایی واردات 
 واقعی

(9) 

بینی پویایی پیش
واردات تحت تاثیر 

 افزایش نرخ ارز
(3) 

 متغیر

(1) 

 های آن(گندم )و فرآورده 35/31 93/39 91/3
 برنج 35/31 31/31 33/1

 گوشت 11/11 35/11 11/1
 لبنیات 51/15 33/15 33/1

 روغن نباتی 35/31 11/31 31/1
 قند و شکر 93/31 99/31 11/1

 های واردات گمرک ایران و نرخ ارز موثر )بانک جهانی(های پژوهش با استفاده از دادهمنبع: یافته

 دولجاخلي و افزايش نرخ ارز بر رشد فقر در آيند اثراع تحريم بر وارداع، توليد د بر
ي داخل( خالصه شده است. ستون اول؛ درصد جايگزيني وارداع از طريق توليد 7)

دهد که عالمت مثبت مقادير آن، تعبير به اثر ينشان م)براساس کشش عرضه داخلي( را 
اثر  خالصستون آخر شود. ستون دوم؛ اثراع جبران نشده کاهش وارداع ودرآمدی مي

 دهد.ينشان متحريم بر وارداع تفاوع ستون سوم و ستون دو( را 
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 (با استفاده از نرخ ارز موثر)فقر  افزایشبر  هامیتحر ریتاث. 7ل جدو
ضرایب اثرات 

 نهایی
(1) 

 رشد فقر
(3) 

 تغییر قیمت کاالها
(9) 

ضریب کشش 
 هزینه ها

(3) 

 متغیر
(1) 

 ای آن(هگندم )و فرآورده 39/1 95/11 31/1 41/4

 برنج 15/1 33/1 13/1 48/4

 گوشت 11/1 31/5 11/1 15/4

 لبنیات 39/1 15/1 15/1 46/4

 روغن نباتی 39/1 31/1 11/1 44/4

 قند و شکر 51/1 91/1 11/1 44/4

 های پژوهشمنبع: یافته

( 6ستون چهارم جدول ) مي( از تقس3کاالها در ستون ) يمتيق راعييتي(، 7در جدول )
است ( مشخص شده0ستون ) فقر که در رشدشود. ( حاصل مي5دوم از جدول )بر ستون 

-ي( محاسبه م6ستون ) يياثراع نها بي( و ضرا3ستون کاالها ) يمتيق راعاز ضرب تييي
 جي. نتاشودميدر مخارج هر کاال محاسبه  راعييتي یابه از رشد فقر ب،يترت ني. به اشوند

، 1314ها در سال ميتحر ديتشد ريوع تحت تاثکه در مجم دهدينشان م ويسنار نيا
ررسي بر مورد بدر سال  تيتوجه به جمع با نسبت ني. ايافته است شيافزا قردرصد ف2/2

 674)نفر هزار  1424از  شيب ها،ميتحر ديتشداساس نرخ ارز موثر به اين معني است که با 
 .اندوستهيپ ريبه گروه فق ديجد (هزار خانوار

 يبر فقر با استفاده از نرخ ارز رسم هامیتحر دیتشد ریدوم: تاث يویسنار. 8-1

همراه بود و به دليل رشد سريع  دولتهای ها با گسترش بار مالي هزينهميرتح ديتشددوره 
ين اکاهش  یبرا نقدينگي، شكاف قيمت ارز بازار آزاد و نرخ رسمي آن گسترده شد.

 یاالهاک از افزايش بيشتر قيمت متيقی شكاف و تامين مالي کسری بودجه و نيز جلوگير
 سياست کاهش ارزش پول ملي تخصيصکاالها،  نيموانع وارداع ا يو رفع برخ ياساس
محاسباع  ،دوم یويسناري به اجرا درآمد. در اساس یکاالها تر برایبا نرخ پايينارز 
 ((.4ي، صورع گرفته است )جدول )اول با استفاده از نرخ ارز رسم یويسنار
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 ي(نرخ ارز رسم) ) درصد( 34بر واردات سال  میتحر ریتاث .4 لجدو

 اهتاثیر تشدید تحریم
(3) 

 پویایی واردات واقعی

(9) 

بینی پویایی پیش
واردات تحت تاثیر 

 افزایش نرخ ارز
(3) 

 متغیر

(1) 

 های آن(گندم )و فرآورده 5/3 9/39 5/19

 برنج 1/31 3/31 39/1
 گوشت 9/11 1/13 51/1
 لبنیات 5/15 3/15 31/1

 روغن نباتی 1/31 3/31 33/1
 قند و شکر 3/31 9/31 3/1

 های پژوهشمنبع: یافته

 اعيدرصد، لبن 71درصد، گوشت  22از صددرصد، برنج  شيگندم بدر اين سناريو،
رو هاز صددرصد با کاهش وارداع روب شيدرصد و قند و شكر ب 22 يدرصد، روغن نبات 21

 .است افتهيکاهش  اريبا وارداع مورد انتظار بس سهدر مقاياست و وارداع  بوده

 هزينه از تيييراع ناحيه از فقر گسترش در تاثير (، بيشترين1براساس اطالعاع جدول )
. برنج آن زا بعد و بوده تاثيرگذارتر لبنياع سپس. است گندم و گوشت هایهزينه ناحيه

 شش اين بين رد فقر گسترش بر رگذاریتاثي ميزان کمترين دارای قندوشكر و نباتي روغن
 .هستند اساسي کاالهای گروه
 هخانوارها ب وستنياحتمال پ ،1314ي در سال نرخ ارز رسم یهش سه برابرجتوجه به  با

درصد از  1/3 ويسنار نيکه تحت ا یبه طور دهد؛ينشان م یشتريب شيافزا ريگروه فق
اضافه  ريبه گروه فق (هزار خانوار 442 )هزار نفر  2676از  شتريب يعني ؛کشور تيجمع
 .اندشده

 وستنياحتمال پ شيمنجر به افزا هاميتحر ديتشد و،يدر هر دو سناردهد ينشان م جينتا
 ليدلی دوم به ويدر سنار تر بودن اين احتمالبزرگ. شوديمبيشتر  ريخانوارها به گروه فق

 .استنسبت به سال قبل  يسمنرخ ارز ر یبرابر سهاز  شيب شيافزا
 
 



 11 |پروین و همکاران  

 

 بر رشد فقر هامیتحر ریتاث. 3 جدول
ضرایب اثرات 

 نهایی
(1) 

 رشد فقر
(3) 

 تغییر قیمت کاالها
(9) 

ضریب 
 کشش

(3) 

 متغیر
(1) 

 های آن(گندم )وفرآورده 39/1 1/51 3/1 13/1
 برنج 15/1 9/1 13/1 19/1

 گوشت 11/1 9/5 1/1 31/1
 لبنیات 39/1 31/1 11/1 15/1

 روغن نباتی 39/1 31/1 111/1 111/1
 قند و شکر 51/1 1/1 111/1 111/1

 های پژوهشمنبع: یافته

 راعييسنجش تي یابرگيرد در نظر ميدر تجارع را هر کشور  که وزنثر ونرخ ارز موقتي 
 دهيوزن رسدي کمتر است. به نظرمينرخ ارز رسم در مقايسه بارشد فقر  شود،ياستفاده م

دا اند، جاعمال نكرده مرا از کشورهايي که تحري وارداع ،فمختل یبه تجارع با کشورها
 ميتحر کنندهليتحم یکشورها جزو کشورها همه يکه در نرخ ارز رسم است؛ در حاليکرده

 شود ومي راعييدچار تيبيشتر  وزن هم و متيز نظر قهم ا اند؛ از اين رو، وارداعفرض شده
 د.رو باشهروب یشتريب شرز موثر با افزايشود فقر در گزينه نرخ ااين امر باعث مي

 گیريبندي و نتیجه. جمع5
های تحقيقاع انجام شده در زمينه اثراع تحريم يک اقتصاد همگي اذعان دارند که تحريم

اجرايي، بسته به نوع و دامنه تحريم، طول دوره زماني و درجه وابستگي اقتصاد هدف به 
آن،  ترين جنبه اثرگذاریدهد و مهمت تاثير قرار ميالملل، اقتصاد هدف را تحاقتصاد بين

رين آن تکند که مهمرفاه جامعه است. مسيرها متفاوتي اثراع تحريم را به خانوار منتقل مي
کاهش قدرع خريد طبقاع فقير و متوسط است. اندک مطالعاتي که خالف اين نتيجه را 

ريم و متييرهای انتخابي از دقت سازی و تبيين اثراع تحاند، اغلب در مدلگزارش کرده
 اند.کافي برخوردار نبوده

کنندگان های اقتصاد ايران حداقل از زمان پيوستن جامعه جهاني به تحريمتشديد تحريم
های پرهزينه حمايتي، آثار آن در قالب تورم و کاهش اشتيال بر و با وجود اتخاذ سياست
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زا در جبران کاهش درآمدهای نفتي و تامين مهای توررفاه خانوار ظاهر شد. توسل به سياست
 ها را خنثي کرد.مالي کسری بودجه در زماني کوتاه، آثار حمايت

های مختلف تحريم بر رفاه خانوار در چهارچوب يک اين مطالعه با هدف بررسي جنبه 
 شای و نيز تيييراع نرخ ارز در اثر کاهاثراع درآمدی، هزينه« ایمدل انتخاب چند گزينه»

درآمدهای نفتي بررسي کرد. برای اين منظور اثراع مورد اشاره بر هزينه شش گروه از 
تری در مخارج خانوارهای فقير دارند، سنجش و تاثير کاهش ارزش کاالها که نقش مهم

 پول ملي بر وارداع نيز در نظر گرفته شد. 
خانوار استفاده بندی خانوارها از معيار سهم هزينه خوراک در مخارج کل برای طبقه

درصد مخارج خوراک، فقير  64بندی، خانوارهای با سهم باالتر از شد. براساس اين طبقه
درصد خانوارها در گروه فقير )فقر  24نزديک به  1314تعريف شد. با اين معيار در سال 

 مطلق( قرار دارند.
 و نيز کاهشای نتايج الگوی مورد استفاده نشان داد، برآيند اثراع درآمدی، هزينه

ا هارزش پول ملي در قالب دو گزينه اعمال نرخ ارز رسمي و نرخ ارز موثر، تشديد تحريم
 با افزايش احتمال فقر همراه است.

درصدی فقر  2/2در گزينه نرخ ارز موثر، حاکي از رشد  1314برآوردها برای سال 
ارز رسمي، رشد فقر  جديد( است. در گزينه نرخ هزار خانوار 674يانفر هزار 1424)معادل 

جديد( است. دليل رشد باالتر در  هزار خانوار 442 ياهزار نفر  2676درصد )معادل  1/3
 است. 1314گزينه نرخ ارز رسمي، افزايش سه برابری نرخ ارز رسمي در سال 

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.
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 منابع 
های (. بررسي تاثير تحريم1317زاده مهديه و محمدرضايي، مهديه. )آقايي، مجيد، رضاقلي

مطالعاع ی تجاری. اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ايران و کشورهای شريک عمده
 .64-51(، 24) 4، گذاری عموميراهبردی سياست

های اقتصادی بر سطح (. تاثير تحريم1313آماده، حميد، خادم عليزاده، امير و بقاليان، محبوبه. )
 .140-71، 61(، 11) 3، راهبرد اقتصادیاشتيال در ايران. 
، 1311(. اقتصاد ايران همراه با تحريم با تاکيد بر عملكرد سال 1312الدين. )حسيني، سيد شمس

 .6-24(، 2) 1، های مالي و اقتصادیسياست
امين تهای آمريكا بر امنيت غذايي خانوارهای ايراني. م(. ارزيابي تاثير تحري1317حيدری، خليل. )

 .30-62(،  0) 13، اجتماعي
های حمايتي بر کاهش فقر (. بررسي اثراع سياست1311خدادادکاشي، فرهاد و شمسي، سوده. )

 .61-51(، 2)1، های اقتصادی سابق(اقتصاد مقداری )بررسيدر ايران. 
های اقتصادی بر (. برآورد تاثير تحريم1317وين. )عزتي، مرتضي، حيدری، حسن و مريدی، پر

 .241-323(، 11، )های اقتصادیها و سياستپژوهش اشتيال بخش کشاورزی.
ها در رشد (. بررسي آثار مستقيم و غيرمستقيم تحريم1313عزتي، مرتضي و سلماني، يونس. )

 .101-176 (،26)7، آفاق امنيتاقتصادی ايران با تاکيد بر بخش خارجي اقتصاد. 
(. بررسي اثر زماني و 1311زاده محمودآباد، محمد. )چي، زهرا و حسنکريمي، ادريس، فتوره

های اقتصادی پژوهشهای سازمان ملل بر شاخص فالکت کشورهای هدف. شدع تحريم
 .161-144(، 2) 21، )رشد و توسعه پايدار(

المللي بر های بيناثراع تحريم (. بررسي1310گرشاسبي، عليرضا و يوسفي ديندارلو، مجتبي. )
 (. 26، )تحقيقاع مدلسازی اقتصادیمتييرهای کالن اقتصادی ايران. 

های اقتصادی بر توليد و رفاه اجتماعي (. تاثير تحريم1310مرزبان، حسين و استادزاد، علي حسين. )
 .37-51(، 53)، های اقتصادی ايرانپژوهشيافته تصادفي. ايران: رهيافتي از الگوی رشد تعميم

ريت مطالعاع مديهای اقتصادی و تاثير آن بر اقتصاد ايران. (. بررسي تحريم1317موهبتي، ياسر. )
المللي مديريت، کارآفريني و توسعه ، شماره ويژه، چهارمين کنفرانس بينو حسابداری

 .05-53اقتصادی، 
ها يران: لزوم ليو تحريمها و فقر در ا(. شدع تحريم1317نادمي، يونس و حسنوند، داريوش. )

 .163-171(، 31)1، مطالعاع راهبردی سياستگذاری عموميازمنظر حقوق بشر. 
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 هایهای قيمتي نفت و تحريم(. بررسي اثر شوک1317نادمي، يونس و صداقت کالمرزی، هانيه. )
مه ژوهشناپهای بيكاری در ايران با استفاده از رهيافت مارکوف سوئيچينگ، اقتصادی بر رژيم

 .131-165(، 20)7، اقتصاد انرژی ايران
(. اثر تحريم بر ميزان وابستگي بازار 1315فر، طاهره، فتاحي، شهرام و سهيلي، کيومرث. )نوروزی

 .1-17(، 1) 13، مدلسازی اقتصادینفت و بازار مالي. 

مللي الهای بينشناسي تحريم(. گونه1314ياری، احسان، رضايي، دانش و غالمي، محمدحسين. )
 .53-14(، 11)25، راهبرد مجلس و(، 1364-1316اعمال شده برجمهوری اسالمي ايران )
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