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 چکیده

 در هادولت سیاست تغییر برای گوناگونی ابزارهای ،از المللی بین صحنه گیرندگان تصمیم همان یا سیاسی قدرتهای ابر            

 ورتص نظامی نیروهای دخالت بدون و کشور چند یا یک تمایل با که است ابزارها ازاین یکی هم تحریم.برندمی بهره اهدافشان راستای

نفت بلکه  صنعت توسعه عدم موجب نه تنها و است گذار اثر ایران در گذاری سرمایه قراردادهای بر ملل سازمان هایحریمت .گیردمی

 امسه شاخص صادرات و واردات بر هایتحریم بنابراین این تحقیق با هدف شناسایی تاثیر  .شد صنایع زیر بنایی در کشور خواهد

پذیرفته شرکت محصوالت شیمیایی  41س اوراق بهادار تهران انجام شده است جامعه آماری پذیرفته شده در بور محصوالت شیمیایی

روش گرداوری دادهها کتابخانه ای است  شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک می باشد ،

بهادار  اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت سهام خصشا .نتایج تحقیق حاکی از این است که تحریم های صادرات و واردات بر

 .       تهران تاثیر دارد

                                                                                                 

 :)تحریم( ،)تحریم صادرات(،) تحریم واردات( گان کلیدیژوا
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                                         مقدمه                                                                                                                        

در دوران  .تحریم های اقتصادی ابزاری مناسب، کم هزینه تر و مشهودتر از اقدام نظامی برای اعمال سیاست و اهداف مورد نظر می باشد

معاصر ایاالت متحده آمریکا، از آغازگران تحریم اقتصادی در سطح جهان می باشد و از این حربه، جهت نیل به اهداف خود سود جسته 

با این حال اگر دارای منافع استراتژی اساسی  .حریم ها، هزینه های گزافی را بر مردم کشور تحت تحریم وارد می نمایدبرخی از ت .است

تحریم یکی از ابزارهای فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها در سطح بین  .باشد، می تواند مطلوب محسوب گردد

شورهای قدرتمند اقتصادی جهان از ابزار تحریم بخصوص تحریم اقتصادی به عنوان اهرم های از گذشته های دور ک .المللی می باشد

اگر چه تحریم ها و محاصره اقتصادی بیش تر به سیاست جهانی معاصر مربوط می شود، اما کاربرد این ابزار در  .فشار بهره می بردند

نی ترین و قدیمی ترین کشورهای جهان است که در طول تاریخ توانسته از آن جایی که ایران یکی از باستا .طول تاریخ دیده شده است

است در عرصه بین الملل، کارکرد و نقش های مختلفی را ایفا نموده و بر دیگر کشورها و همسایه های خود تأثیرات مثبتی از لحاظ 

راتژیک کشور ایران در طول تاریخ، باعث ایجاد انتقال تمدن و فرهنگ، شهرسازی، تولید علم و فناوری داشته است، همواره موقعیت است

برخی از کشورهای جهان سوم نیز در روند رشد اقتصادی و سیاسی خود، انواع تحریم را  .فشار و تحریم هایی علیه این کشور شده است

در  .دی را گذرانده اندتجربه کرده اند، چین و هند از جمله کشورهایی هستند که به دلیل آزمایش های هسته ای خود، تحریم اقتصا

دوران معاصر ایاالت متحده آمریکا، از آغازگران تحریم اقتصادی در سطح جهان می باشد، و از این حربه، جهت نیل به اهداف خود سود 

تحریم زمانی موفق است که هزینه سنگینی بر کشور تحت تحریم تحمیل نماید و فشار اقتصادی را به فشار سیاسی موثر . جسته است

تبدیل سازد و تغییرات مورد نظر را در رفتار و یا ماهیت نظام تحت تحریم ایجاد کند و هزینه ای که بر اقتصاد کشور تحت تحریم تحمیل 

سرانجام در قیاس با دیگر ابزارها و سیاست های ممکن از مطلوبیت  .می نماید، بیشتر از هزینه آن برای اقتصاد کشور تحریم کننده باشد

تحریم های اقتصادی ابزاری مناسب، کم هزینه تر و مشهودتر از اقدام نظامی برای اعمال سیاست و اهداف مورد  .وردار باشدبیشتری برخ

 (.1387رضایی نیک، )کشور اعمال کننده در صورت تهدید نظامی، می بایست هزینه های گزافی را متحمل شود .نظر می باشد

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

طی مدت تحریم، تغییرات اقتصادی و سیاسی مهم، مستقل از تحریم به وقوع می پیوندد که تأثیر آنها را نمی توان به راحتی  .می کشد

با این حال  .هزینه های بسیار گزافی را بر مردم کشور تحت تحریم وارد می نماید برخی از تحریم ها، .از تاثیر تحریم اقتصادی جدا نمود

 (. 4831عباسی،)اگر دارای منافع استراتژی اساسی باشد و از زیان های سنگین جلوگیری کند، می تواند همچنان مطلوب محسوب گردد

 در ادامه به برخی مطالعات اشاره مینماییم:

، نشان داده اند که اقتصاد ایران در دورهی 4831-4831های فصلی های تجاری برای دادهبررسی دوره ( با4839طیب نیا و قاسمی)

های رونق و روکود در ایران اند. دورهی تجاری داشته، که نوسانات نفتی نقش مؤثری در ایجاد این ادوار تجاری داشتهمطالعه، هفت دوره

های قبل و بعد خود حداکثر بوده است. و به تبع آن درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره هایی بوده است که قیمت نفتمتقارن با زمان

                         (.4839کند. )طیب نیا و قاسمی ،درصد از نوسانات تولید را توجیه می 13چنین تکانه های نفتی هم

های اقتصاد کالن بر شاخص قیمت ی توزیعی به بررسی اثر شاخص( با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه ها4833ابونوری و مشرفی)

مدت بین تورم، نرخ ارز و قیمت نفت با شاخص ها حاکی از وجود یک رابطه بلندسهام صنعت پتروشیمی در ایران پرداختند. نتایج آن
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ند ) ار شاخص سهام صنعت پتروشیمی داشتهای که متغیرهای تورم، قیمت نفت و نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بسهام بوده است. بگونه 

 . (4833ابونوری و مشرفی،

ای تحت عنوان اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات غیر نفتی ایران، فرضیه اثر نامتقارن ( در مقاله4894راسخی و همکاران)

. برای آزمون این فرضیه با استفاده از الگوی گارچ نمایی، اندنرخ ارز و ریسک نوسانات آن را بر صادرات غیرنفتی مورد آزمون قرار داده

اند و برآورد نموده 4883-4831نفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی گیری و معادله صادرات غیرنوسانات نرخ ارز اندازه

 باشد.اند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران مثبت و نامتقارن مینتیجه گرفته

ای تحت عنوان تاثیر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منتخب خاورمیانه با ( در مقاله4891هرام سحابی و همکاران)ب

( نتیجه گرفتند که تولید ناخالص داخلی کشورهای طرف تجاری و نرخ ارز تاثیر مثبت و معنادار 4991-1111استفاده از اطالعات ساالنه)

 دارد.بر صادرات غیرنفتی 

های گاز و نفت کانادا حساسیت مثبت به افزایش قیمت نفت دارند بطور ( نشان داد که بازدهی سهام کمپانی1118) 4سادورسکی

 ( .(Sadorsky,2001 دهدهای گاز و نفت کانادا را افزایش میتر افزایش قیمت نهاده نفت بازدهی سهام شرکتمشخص

واکنش بازار های سهام بین المللی را نسبت به شوک های  4994تا 4911ه های ماهانه برای دوره( با استفاده از داد4991) 1جونز و کال

نفتی آزمون کردند.انها دریافتند که در امریکا و کانادا واکنش قیمت سهام نسبت به شوک های قیمت نفت منطقی است.اما در انگلستان 

ت سهام را با استفاده از تغییرات جریانات نقدی اینده ویا متغییر مالی که اغلب و ژاپن انها نتوانستند اثرات شوک های قیمت نفت بر قیم

 (Jones. and Kaul,1996 (به عنوان نماینده تغییرات بازده مورد انتظار استفاده می شوند ، تشریح نمایند

 روش شناسی تحقیق -1

 

 روش تحقیق

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

 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 شرکتهای 

محصوالت یرفته شده در بورس در قالب های پذشرکت 41به عبارت دیگر جامعه این تحقیق شامل  .باشندپردازند، میمی شیمیایی

به این صورت  .روش نمونه گیری به صورت حذف سیستماتیک بوده است .باشدمی 4891الی  4833های مختلف طی سالشیمیایی 

 :اندهایی که دارای ویژگی مورد نظر بودند، انتخاب شدهکه شرکت

 .بهادار ایران پذیرفته شده باشند در بورس اوراق 4833های انتخابی بایستی قبل از سال شرکت-4

 .اسفند ماه هر سال باشد 19های انتخابیپایان سال مالی شرکت-1

اند، به عنوان نمونه واجد شرایط بوده 4833شرکت از لحاظ ارزش سهام در سال  1در نهایت با توجه به اعمال شرایط فوق تعداد

  .اندانتخاب شده

                                                             
4 Sadorsky. (2001) 

2 Jones. and Kaul .(1996) 
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 روش گردآوری اطالعات  

 

 ه ایروش کتابخان

 

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

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

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

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

 .آیند می شمار به

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

 .گردید

 :مدل تحقیق*

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

 

 

 مدل های باال:در 

 .tدر سال   صنعت در 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  i شرکت اندازه: 

 : پسماند مدل

 می باشند.با توجه به اینکه مدل هایی که برای بررسی فروض تحقیق در نظر گرفته شده است همگی با توجه به حضور وقفه ی متغییر وابسته در

ت یا اثرات تصادفی( استفاده شود، سمت راست رابطه ماهیت پویا دارند اگر برای تخمین مدل از مدل های معمولی پانل دیتا )مانند اثرات ثاب

(. بهترین روش اقتصاد سنجی برای رفع این مشکل استفاده از گشتاورهای تعمیم  1119تخمین ضرایب با تورش همراه خواهد بود )بالتاجی ،

 ( می باشد.GMMیافته)

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

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

یچ ستفاده می کند که هبرای تخمین مدل از دو روش تغییر شکل تفاضلی و انحراف متعامد برای از بین بردن اثرات ثابت مقاطع ا GMMروش 

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

 :محصوالت شیمیایی برآورد مدل برای 

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

 آزمون چاو :

 می باشد: 4آزمون چاو را انجام می دهیم که نتایج به صورت جدول  Eviewsبا کمک نرم افزار 
 چاو آزمون4جدول 

 ارزش احتمال آماره آزمون اثر

Cross-section F 44.133 1.111 

 

تفاده اس یتاتوان از مدل پانل د یم ین. بنابرا باشد یم ینگبر استفاده از مدل پول یصفر مبن ی یهرد فرض یه مقدار ارزش احتمال نشان دهند

 . شودینم یتها توسط داده ها حما یتمحدود یعنی،  باشد ی( صفر م حداقل )%93در سطح  یعنیارزش احتمال آزمون تا دو رقم اعشار  . نمود

 

 آزمون هاسمن:

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

 آزمون هاسمن1جدول 

 نوع اثر ارزش احتمال X2آماره  صنعت

 اثر ثابت 1.111 1.131 محصوالت شیمیایی

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

 تفاده کرد.اس

 آزمون پسران:

 ارائه می شود: 8نتایج آزمون پسران برای بررسی همبستگی پسماندها بین مقاطع به صورت جدول 
 آزمون پسران8جدول 

 ارزش احتمال آماره ی پسران صنعت

 1.113 1.314 محصوالت شیمیایی

 
 ندارند. یندارند و مقاطع وابستگ یستگمقاطع همب یانپسماندها در م یجهشود. در نت یفرض صفر آزمون پسران رد نم
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 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 
1.114 1.141 1.113 

Expi,t 
1.114- 1.313- 1.114 

Impi,t 
1.834- 8.149- 1.141 

Levi,t 
1.198 3.139 1.111 

Sizei,t 
1.111 1.341 1.141 

 آزمون سارگان
1.111 1.814 1.113 

 =Fآماره ی 

449.831 

 =Fارزش احتمال آماره ی 

1.111 
=0.9082R 

 آماره ی دوربین واتسون=

4.113 

 

 باشد.محصوالت شیمیایی میبر شاخص سهام جاری  %93ر سطح نتایج نشان می دهد که وقفه اول شاخص سهام دارای تاثیر مثبت و معنادار د

 .باشد یممحصوالت شیمیایی  بر شاخص سهام جاری %93همچنین متغیر تحریم های صادرات دارای تاثیر منفی و معنی دار در سطح 

 اشد.بیممحصوالت شیمیایی بر شاخص سهام جاری  %93تحریم های واردات دارای تاثیر منفی و معنی دار در سطح 

 باشد.یم محصوالت شیمیاییبر شاخص سهام جاری  %93متغیر اهرم مالی دارای تاثیر مثبت و معنادار در سطح 

 .باشدیممحصوالت شیمیایی شاخص سهام جاری  %93متغیر اندازه ی شرکت دارای تاثیر مثبت و معنی دار در سطح 

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

بدست آمده است ، بنابراین، مدل ارائه شده از قدرت توضیح دهندگی  R2 ،913/1همانطورکه سطر انتهایی جدول باال نشان می دهد ، مقدار 

معنادار می باشد که صحت مدل برازش شده را  %99سطح آزمون صفر بودن تمام ضرایب مدل برآورد شده در  Fباالیی برخوردار است و آماره ی 

 تایید می کند.
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  نتیجه گیری و پیشنهادات-1 

 

 بحث و نتیجه گیری

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

 ( است.4831) و عباسی (4898) هران تاثیر دارد. که این نتیجه همسو با یافته های رضایی،بهادار ت اوراق بورس در شده
های اقتصادی تاثیر قابل توجهی دارد، چرا که با گسترش بازار فروش کاالهای شرکت، ریسک تجاری شرکت کاهش یافته و در صادرات بر واحد 

تر اینکه درآمد حاصل از صادرات به صورت ارزی بوده و بخش قابل توجهی از ارز منتیجه موجب اعتماد بیشتر خریداران سهام خواهد شد. مه

کند. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، لزوم توجه هر چه بیشتر به مورد نیاز شرکت را جهت تامین مواد اولیه و تجهیزات وارداتی تامین می

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

های تولیدی، افزایش کیفیت کاالهای تولیدی، استفاده های خالی و کاهش هزینهخواهد شد که برخی از آنها عبارت اند از: به کارگیری ظرفیت

ها که همه این عوامل بر اعتبار شرکت تأثیر گذاشته و به طبع آن بازده سهام شرکت بهینه از امکانات و افزایش توانایی و کارایی مدیریت شرکت

 . افزایش پیدا خواهد کرد

 پیشنهادات بر مبنای یافته های پژوهش 

 راه اندازی بورس نفت در داخل کشور، می تواند مزایایی برای کشور ایجاد کند. این بورس با توجه به اینکه:  راه اندازی بورس نفت 

 . واحد پولی انجام گیرد می تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد قیمت گذاری در آن با چه

 در صورتی که در بورس نفت قیمت گذاری به واحد دالر انجام شود از لحاظ امنیتی منافعی نصیب : بورس با قیمت گذاری توسط دالر

فت تحت کنترل ایران بوده و اثرگذاری های دیگر کشورها در آن کاهش . این امر به این دلیل خواهد بود که بازار ن ایران خواهد شد

، مسائل ناشی از واسطه بودن دالر در مبادالت همچنان باقی خواهد ماند و تحریم ها می تواند  ، البته در این نوع قیمت گذاری می یابد

 . به آن ضربه بزند

 ر بورس مورد نظر بر پایه ریال تعیین شوند، منافع اقتصادی بسیاری در صورتی که قیمت ها د:  بورس با قیمت گذاری توسط ریال

نصیب ایران شده و در ضمن ابزارهایی برای مقابله با تحریم تولید می شود. در واقع در این صورت واسطه گری دالر در مبادالت نفت و 

تقلی در کشورهای عضو بورس است که در آن ریال ایران انرژی کشور را حذف کرد. قاعدتا الزمه اجرای این مکانیزم، ایجاد بازار ارز مس

 . قابل تبدیل به ارزهای کشورهای عضو باشد
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