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 چکیده

تحریم ها غالباً با ابزارهای دیگر مانند تهدید نظامی و انزوای سیاسی به کار برده می شود و تحریم یک کشور غالباً چندین         

پیوندد که تأثیر آنها را مهم، مستقل از تحریم به وقوع می تغییرات اقتصادی و سیاسی،  طی مدت تحریمکشد سال به طول می

تحریم  برخی از تحریم ها، هزینه های بسیار گزافی را بر مردم کشور تحت توان به راحتی از تاثیر تحریم اقتصادی جدا نمود نمی

یی وودرخشرکتهای  سهام شاخص برصادرات و واردات  هایتحریم بنابراین این تحقیق با هدف شناسایی تاثیر  تحمیل می نمایند

انجام شده است جامعه آماری کلیه شرکتهای خوردرویی پذیرفته شده در بورس اوراق  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

.نتایج تحقیق  ه ای استا کتابخانه،روش گرداوری داده باشد ذفی سیستماتیک میباشد روش نمونه گیری ح بهادار تهران می

بهادار تهران تاثیر  اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت سهام شاخص تحریم های صادرات و واردات بر حاکی از این است که

                                                                                                                                                      .دارد

واردات( تحریم  صادرات(،)تحریم کلید واژه ها:)تحریم( ،)

          .                                                                                                             
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 1-                                                                                                                                                                مقدمه

 رد از گذشته ها ابزارهای فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها در سطح بین المللی می باشدتحریم یکی از 

کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان از ابزار تحریم بخصوص تحریم اقتصادی به عنوان اهرم های فشار بهره می بردنداگر چه تحریم 

 ، اما کاربرد این ابزار در طول تاریخ دیده شده است صر مربوط می شودها و محاصره اقتصادی بیش تر به سیاست جهانی معا

از آن جایی که ایران ،  ، انواع تحریم را تجربه کرده اند برخی از کشورهای جهان سوم نیز در روند رشد اقتصادی و سیاسی خود

ت در عرصه بین الملل، کارکرد و نقش یکی از باستانی ترین و قدیمی ترین کشورهای جهان است که در طول تاریخ توانسته اس

همواره موقعیت استراتژیک کشور در نتیجه ،داشته باشدهای مختلفی را ایفا نموده و بر دیگر کشورها و همسایه های خود تأثیرات 

                                    .( 4931)موگویی،ایران در طول تاریخ، باعث ایجاد فشار و تحریم هایی علیه این کشور شده است

های آن کشور تدابیر قهرآمیز اقتصادی بر ضد یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست»کند: کارتر تحریم را چنین بیان می

             .(4931بهروزی فر، ) هاستگونه سیاستکم بازگو کننده نظر یک کشور درباره اینیا دست

ای بین اقدام دیپلماتیک راه میانه»شوند و که جایگزین جنگ و اِعمال قوه قهریه تلقی میهای اقتصادی، ابزاری هستند تحریم

نظامی قهری یا مداخله نظامی پنهانی از طرف دیگر استنسبتاً آرام از یک طرف، و مداخله شبه که طی آن، به توقف یا تهدید  . 

های تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف فزایش هزینها»گردد و موجب مناسبات اقتصادی علیه کشور مورد نظر اقدام می

.تحریم های اقتصادی از چند جنبه بر کشور ما تاثیر داشت.تاثیر اول آن را می توان در کاهش درآمد کشور به دلیل  شودمی

با این معضل دولت   .که برای مبارزه تحریم های نفتی  که سبب کاهش ارز وارداتی وافزایش بهای تمام شده کاالهای وارداتی شد

اقدام به انتشار پول کرد که سبب افزایش تورم وکاهش ارزش پولی شد. همزمان با این حوادث به دلیل کاهش شدید درامد های 

دولت وناتوانی دولت در حفظ قیمت ارز ،این متغییر نیز در این بازه افزایشی شدید را تجربه نمود.لذا افزایش بهای تمام شده 

                                                                                                                                          .  . .                (4931)بهروزی فر، ارز وافزایش تورم هر یک تاثیر و اثر متفاوتی بر صنایع مختلف دارد وافزایش نرخ

عنوان بررسی تحریم های اقتصادی علیه ایران، بیان می کنند که، از نظردرجه اثرگذاری تحریمها، در مجموع در پژوهشی تحت 

چرا که تحریمها تبعات مثبت و     درجه تاثیر پذیری تحریم به ترکیب و تعامل تاثیرات اقتصادی و سیاسی تحریم بستگی دارد،

ثر در ازریابی اثر تحریمهای اقتصادی؛ اندازه اقتصادی دو کشور تحریم عوامل اصلی مو .منفی را به صورت همزمان دارا است

لذا تحریم های تجاری ابتدا در کوتاه مدت اندکی فشار بر  .کننده و تحریم شونده و همچنین مدت زمان اعمال تحریم می باشد

 . .                ( . 4931پیردایه و پادام ، . )  اقتصاد ایران وارد میسازد اما در بلند مدت درجه تاثیرپذیری آن کمتر خواهد بود

، هر چند  تحریم ها ممکن  در پژوهشی تحت عنوان اثرات تحریم اقتصادی بر اقتصاد و سیستم مالی ایران، بیان می کنند که

ست که در ، ولی این عدم فروش نفت خام را می توان به فرصت تبدیل نمود و دان است به امکان عدم فروش نفت خام هم برسد

(  4939) شهاب الدینی و صفارزاده ،  .ازای هر گونه هزینه های گزاف اهداف بلندی هم محقق خواهد شد  

انجام گرفت نتایج محققین حاکی از این امر است که ایران در پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت   

( .  4931د ) ضیایی بیگدلی و همکاران ، ایران و شرکای تجاری آن دارجارت ، تحریم اثری منفی، اما کوچک بر ت     

در پژوهشی تحت عنوان اثرات تحریم بانک ها بر اقتصاد و سیستم بانکی، با وجود فشار تحریم ها، ویژگی اقتصاد ایران و تنوع 

. ) وصالی و  بسیار کاهش می دهد آن و موقعیت جغرافیایی کشور به گونه ای است که فرصت اعمال فشار کشورهای خارجی را

  ( .  4933ترابی ، 

واکنش بازار های سهام بین المللی را نسبت به شوک های نفتی آزمون  4334تا 4311با استفاده از داده های ماهانه برای دوره 

.اما در انگلستان و کردند.انها دریافتند که در امریکا و کانادا واکنش قیمت سهام نسبت به شوک های قیمت نفت منطقی است
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ژاپن انها نتوانستند اثرات شوک های قیمت نفت بر قیمت سهام را با استفاده از تغییرات جریانات نقدی اینده ویا متغییر مالی که 

                                                          .اغلب به عنوان نماینده تغییرات بازده مورد انتظار استفاده می شوند ، تشریح نمایند

.)                  Kilian, L. and C. Park ،2007) 

بررسی قرار دادند.سری زمانی نوسانات در  مورد در پژوهش خود  رابطه بلند مدت بین ریسک وبازدهی را  با ابزارها سری زمانی

بازار با  ریسک خنثی به خوبی نشان می دهد داده های استفاده شده در این پژوهش به روشنی رابطه بلند مدت بین ریسک 

  روی بازده تاثیر داردهمچنین نتیجه گرفتند تحریم نوعی ریسک میباشد که  پرمیم و بازدهی را نشان می دهد

)Kilian, and C. Park ،2007), 

( اثرات متقابل شوک های قیمتی نفت و بازدهی بورس را با استفاده از شاخصهای صنعت جهانی آزمودند. 1001.نوندها و فاف )

دارد و یکی از دالیل این شوکها از تغییرات سیاسی   آنها به این نتیجه رسیدند که تغییرات قیمت نفت یک اثر منفی روی بازدهی

.                                                                                                             و اقتصادی ناشی از تحریم ها است . 

 ( Jegadeesh&e, 2009).     
روش شناسی تحقیق -1  

 روش تحقیق

مقایسه ای است . –روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است و بر مبنای جمع اوری داده ها علی   

 روش نمونه گیری و حجم نمونه جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر مجموعه صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران و زیرمجموعه های آنها که در قالب شرکت

های پذیرفته شده به عبارت دیگر جامعه این تحقیق شامل کلیه شرکت .باشندپردازند، میصنعتی و به فعالیت می -های تولیدی

روش نمونه گیری به صورت حذف  .باشدمی 4931الی  4933های مختلف طی سالصنعت خودرو سازی در بورس در قالب 

 :اندویژگی مورد نظر بودند، انتخاب شدههایی که دارای به این صورت که شرکت .سیستماتیک بوده است

 .در بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شده باشند 4931های انتخابی بایستی قبل از سال شرکت-4

 .اسفند ماه هر سال باشد 13های انتخابیپایان سال مالی شرکت-1

اند، به عنوان واجد شرایط بوده 4933از لحاظ ارزش سهام در سال  شرکت 1تعداددر نهایت با توجه به اعمال شرایط فوق 

  .اندنمونه انتخاب شده

 روش گردآوری اطالعات  

 روش کتابخانه ای

 ای کتابخانه روش از ، پژوهش نظری مبانی و پیشینه به مربوط های مخصوصاً قسمت نامه پایان نظری های بخش و ادبیات تدوین جهت

راهکار  مدیران، ای مدیریار، دانش، مرجع ایران، مدارک علمی پژوهشکده ،التین منابع ،اطالعات های بانک اینترنتی جستجوی. شد استفاده

 ژورنال پژوهش، به مربوط کتب پیرامون ای تحقیق کتابخانه. بودند موارد این جمله از فارسی منابع از. .. و مدیریت دانش پایگاه مدیریت،

 ای منابع کتابخانه از نیز کشور از خارج و داخل دانشجویان مرتبط های نامه پایان و داخلی و پژوهشی علمی مجالت معتبر، و علمی های

 .آیند می شمار به اطالعات آوری جمع

 استخراج بورس گرهایانم و اقتصادی نماگرهای مرکزی، بانک سایت از فصلی صورت به تحقیق متغیرهای از یک هر به مربوط های داده

 .گردیدخواهد 

:مدل تحقیق-  

:تحقیق به صورت کلی به صورت زیر قابل ارائه می باشد مدل   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 مدل های باال:در 

 .tدر سال   در صنعت i: شاخص سهام شرکت 

 .tدر صنعت در سال  i: وقفه ی اول شاخص سهام شرکت    

 .tدر صنعت در سال  i: شاخص صادرات شرکت 

 .tدر صنعت در سال  i: شاخص واردات شرکت 

 .که عبارت است از نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارائی ها.tدر صنعت در سال  i: اهرم مالی شرکت 

 .tدر صنعت در سال  iشرکت  اندازه: 

 : پسماند مدل

تغییر ه حضور وقفه ی ممی باشند.با توجه به اینکه مدل هایی که برای بررسی فروض تحقیق در نظر گرفته شده است همگی با توجه ب

وابسته در سمت راست رابطه ماهیت پویا دارند اگر برای تخمین مدل از مدل های معمولی پانل دیتا )مانند اثرات ثابت یا اثرات تصادفی( 

فاده از (. بهترین روش اقتصاد سنجی برای رفع این مشکل است 1003استفاده شود، تخمین ضرایب با تورش همراه خواهد بود )بالتاجی ،

 ( می باشد.GMMگشتاورهای تعمیم یافته)

این مدل ها توسط داده های تابلویی، که به جهت وجود وقفه ی اول متغییر وابسته در سمت راست مدل ها نمی توان با مدل های معمولی 

بوطه تخمین زده می تخمین زده می شوند . به این ترتیب در طول فصل فروض سه گانه با مدل های مر GMMتخمین زد ، به روش 

 شوند .

برای تخمین مدل از دو روش تغییر شکل تفاضلی و انحراف متعامد برای از بین بردن اثرات ثابت مقاطع استفاده می کند  GMMروش 

که هیچ روش مشخصی برای انتخاب بین تفاضل گیری و انحراف متعامد جهت محاسبه ی اثرات ثابت وجود ندارد . لذا در تحقیق حاضر 

 . از روش تفاضل گیری استفاده شده است

 تجزیه و تحلیل دادهها-3

 برآورد مدل برای شرکت های صنعت خودرو:

 در این قسمت ابتدا آزمون های چاو، هاسمن و پسران را برآورد نموده و سپس مدل را تخمین می زنیم:

 آزمون چاو :

 می باشد: 4آزمون چاو را انجام می دهیم که نتایج به صورت جدول  Eviewsبا کمک نرم افزار 
 آزمون چاو4جدول 

 ارزش احتمال آماره آزمون اثر

Cross-section F 38339 08000 

 

 تایتوان از مدل پانل د یم ین. بنابرا باشد یم ینگبر استفاده از مدل پول یصفر مبن ی یهرد فرض یمقدار ارزش احتمال نشان دهنده 

ها توسط داده ها  یتمحدود یعنی،  باشد ی( صفر م حداقل )%31در سطح  یعنیارزش احتمال آزمون تا دو رقم اعشار  . استفاده نمود

 . شود ینم یتحما

,n, ,n, 1 ,n,1 2 3 4 5,n, ,n, ,n,6i t i t i t i t i t i tTepix Tepix Exp Imp Lev Size            

,n,i tTepix

,n, 1i tTepix 

,n,i tExp

,n,i tImp

,n,i tLev

,n,i tSize
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 آزمون هاسمن:

 را ارائه می دهد:1در جدول بکار گیری آزمون هاسمن نتایج زیر 

 آزمون هاسمن1جدول 

 نوع اثر ارزش احتمال X2آماره  صنعت

 اثر ثابت 08000 38111 خودروسازی

 
فرض صفر مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی دارد و لذا باید از مدل اثرات ثابت برای تخمین مدل  نتیجه ی آزمون هاسمن داللت بر رد

 استفاده کرد.

 آزمون پسران:

 ارائه می شود: 9جدول نتایج آزمون پسران برای بررسی همبستگی پسماندها بین مقاطع به صورت 

 آزمون پسران9جدول 

 احتمالارزش  آماره ی پسران متغیر وابسته صنعت

 08999 08119 بازده سرمایه گذاری ها خودروسازی

 
 ندارند. یندارند و مقاطع وابستگ یمقاطع همبستگ یانپسماندها در م یجهشود. در نت یفرض صفر آزمون پسران رد نم

 تخمین مدل:

 ارائه شده است: 1در جدول  GMMنتایج تخمین مدل به روش مدل اثرات ثابت و تخمین زن 

 نتایج نخمین مدل1جدول 

 ارزش احتمال tمقدار آماره  ضریب متغییر

Tepixit-1 08401 18111 08049 

Expi,t 08011- 18311- 08019 

Impi,t 08414- 18993- 08001 

Levi,t 48411 38111 08000 

Sizei,t 08111 18111 08000 

 08313 08913 08031 آزمون سارگان

 =Fآماره ی 

4438911 

 =Fارزش احتمال آماره ی 

08000 
R2=0.962 

 آماره ی دوربین واتسون=

48119 

 

بر شاخص سهام جاری شرکت های صنعت  %31نتایج نشان می دهد که وقفه اول شاخص سهام دارای تاثیر مثبت و معنادار در سطح 

 خودروسازی می باشد.

شرکت های صنعت خودروسازی  بر شاخص سهام جاری %31در سطح همچنین متغیر تحریم های صادرات دارای تاثیر منفی و معنی دار 

 .باشد یم

 اشد.بیمبر شاخص سهام جاری شرکتهای صنعت خودروسازی  %31تحریم های واردات دارای تاثیر منفی و معنی دار در سطح 

 باشد.یمروسازی بر شاخص سهام جاری شرکت های صنعت خود %31متغیر اهرم مالی دارای تاثیر مثبت و معنادار در سطح 
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 .باشدیمشاخص سهام جاری شرکتهای صنعت خودروسازی  %31متغیر اندازه ی شرکت دارای تاثیر مثبت و معنی دار در سطح 

 نتیجه ی آزمون سارگان نیز نشان می دهد که فرض صفر این آزمون مبنی بر معتبر بودن ابزارها مورد تایید قرار گرفته است .

بدست آمده است ، بنابراین، مدل ارائه شده از قدرت توضیح  R2 ،391/0دول باال نشان می دهد ، مقدار همانطورکه سطر انتهایی ج

معنادار می باشد که صحت  %33آزمون صفر بودن تمام ضرایب مدل برآورد شده در سطح  Fدهندگی باالیی برخوردار است و آماره ی 

 مدل برازش شده را تایید می کند.

  پیشنهاداتنتیجه گیری و -1

 بحث و نتیجه گیری

 های شرکت سهام شاخص برو صادرات   نفتی واردات غیر و نفتی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد که، تحریمهای 

 است.( 4931) و عباسی (4939) که این نتیجه همسو با یافته های رضایی، بهادار تهران تاثیر دارد. اوراق بورس در شده پذیرفته
های اقتصادی تاثیر قابل توجهی دارد، چرا که با گسترش بازار فروش کاالهای شرکت، ریسک تجاری شرکت کاهش یافته صادرات بر واحد 

تر اینکه درآمد حاصل از صادرات به صورت ارزی بوده و بخش قابل توجهی و در نتیجه موجب اعتماد بیشتر خریداران سهام خواهد شد. مهم

کند. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، لزوم توجه هر چه د نیاز شرکت را جهت تامین مواد اولیه و تجهیزات وارداتی تامین میاز ارز مور

صادرات از ابعاد دیگر نیز بر شرکت تأثیرگذار است و موجب اعتبار . همچنین رسدبیشتر به صادرات و درآمد حاصل از آن ضروری به نظر می

ای های تولیدی، افزایش کیفیت کاالههای خالی و کاهش هزینهاهد شد که برخی از آنها عبارت اند از: به کارگیری ظرفیتبیشتر شرکت خو

ع ها که همه این عوامل بر اعتبار شرکت تأثیر گذاشته و به طبتولیدی، استفاده بهینه از امکانات و افزایش توانایی و کارایی مدیریت شرکت

 .افزایش پیدا خواهد کردآن بازده سهام شرکت 

 پیشنهادات بر مبنای یافته های پژوهش 

 صورت این در. است انتقال مسیر در خریدار به شده مبادله کاالی رسیدن از جلوگیری کنندگان، تحریم توسط استفاده قابل ابزارهای از یکی

 شود: می توصیه ای ه پدید چنین وقوع احتمال کردن کم برای هایی استراتژی

 حوزه؛ این در ریسک کاهش منظور به همسایه کشورهای با همکاری توسعه -4

 عربی متحده امارات به نسبت آنها روی غرب نفوذ احتمال که عربی متحده امارات بر عالوه کشورهایی با تجاری های همکاری توسعه -1

 کنند؛ می بازی صادرات فرآیند در را واسطه نقش حال عین در و نیست زیاد

 ربیشت کشور از المللی بین کاالهای ترانزیت که صورتی در که معنی این به زنی چانه برای ابزاری عنوان به کشور در ترانزیت توسعه -9

 .کرد استفاده حوزه این در مثل به مقابله و زنی چانه ابزار عنوان به آن از توان می گیرد، صورت

مشکل در بحث تحریم، استفاده ایران و دیگر کشورها از دالر در مبادالت تجاری است. همان گونه که به طور ضمنی اشاره شد، ریشه اصلی 

حضور دالر به عنوان واسطه مبادله این امکان را به ایاالت متحده می دهد تا مبادالت ایران را کنترل کند. با توجه به توضیح فوق برای 

ت که می توان هریک از آنها را در حوزه های مختلف تجارت خارجی به کار مقابله با این نوع تحریم راهکارهای مختلفی قابل بررسی اس

 :بست

یکی از راه های مقابله با تحریم های مالی، تالش برای حذف دالر از مبادالت خارجی ایران : مبادالت تجاری با واحد پول های طرفین -4

ایران بتواند طی یک فرآیند تدریجی منابع انرژی یا محصوالت در زمینه فروش نفت، گاز و مشتقات آنها است. به این ترتیب که اگر 

 یپتروشیمی خود را به ریال بفروشد، عالوه بر اینکه به تدریج کنترل دالر را از مبادالت تجاری خود کم می کند، منافع اقتصادی قابل توجه

تی به واحد کشور خودی است که در حال حاضر از منافع کشور نروژ یک نمونه بارز در زمینه فروش منابع نف .را نیز نصیب خود می گرداند

 .چنین طرحی استفاده می کند

یک راه دیگر برای حذف دالر و به تبع آن حذف توانایی غرب در تحریم مبادالت ایران روی آوردن و گسترش نسبی : مبادالت تهاتری -1

مبادالت خارجی به صورت تهاتری است. در این نوع مبادالت که در بازارهای تهاتری شکل می گیرد، مبادالت تقریبا به صورت پایاپای 
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بین المللی از اوراق ضمانتی مانند برات و... استفاده می شود. بازار تهاتری ایرانیان که در حال حاضر انجام شده و به جای استفاده از ارزهای 

 .با همین قاعده در حال فعالیت است، یکی از نهادهایی است که دارای پتایسیل خوبی برای استفاده جهت گسترش این نوع مکانیزم است

چنانچه روابط تجاری کشور به نحوی تنظیم شود که تجارت دوجانبه با استفاده از : ریتسویه ریال با واحد پول کشورهای طرف تجا -9

پول ملی دو کشور و بدون دخالت مستقیم و مبادله ارز خارجی انجام شود، این امکان وجود دارد که ضمن کاهش هزینه های مبادله و 

حداقل برسد. بدون تردید هر کشوری با هدف تامین حداکثری قیمت تمام شده محصول، خطرات ناشی از به کارگیری ارزهای خارجی به 

منافع ملی در تجارت خارجی، خواستار استفاده بیشتر از پول ملی است. رعایت اصل تامین منافع متقابل در تجارت خارجی مستلزم استفاده 

یم گیری دو کشور است تا مصالح ملی در از پول کشور مبدا برای واردات است. اجرای این سیاست نیازمند توافق در سطوح کالن تصم

سطحی فراتر از منافع بنگاه در نظر گرفته شود. حجم و گستردگی سوابق تجاری طرفین مهم ترین عامل برای حصول توافق در این زمینه 

مرکزی طرفین  محسوب می شود. به هر صورت عملیاتی کردن استفاده از پول های ملی در تجارت دو جانبه، مستلزم توافق بانک های

تجاری است. بر اساس این توافق، بانک های مرکزی اعتبار معینی را به واحد پول ملی خود برای یک دوره معین زمانی )مثال یک ماهه( 

جهت تجارت میان دو کشور در حسابی به نام بانک مرکزی طرف مقابل نزد خود ایجاد می کنند. میزان این اعتبار بر اساس نرخ متقابل یا 

 .ه عبارتی نرخ برابری هر یک از پول های ملی با یک ارز جهان روا تعیین می شودب

اصوال به هر میزانی که پول یک کشور در مبادالت بین المللی استفاده شود، منافع اقتصادی بیشتری : ترویج ریال در کشورهای منطقه -1

مبادالت تجاری یا مبادالت داخلی یک اقتصاد خارجی مثل عراق مورد ریال ایران در  نصیب آن کشور می شود. برای مثال فرض کنید

ین ا استفاده قرار گیرد. ریالی که در آن اقتصاد استفاده می شود در ازای ورود کاالی رایگان به ایران به آن کشور انتقال یافته است. مشابه

ایاالت متحده در ازای چاپ دالر بدون هزینه، کاالی رایگان از دیگر  فرآیند در ابعاد بسیار عظیم تر برای دالر در حال اجرا است؛ بنابراین

 کشورها وارد می کند
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