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 هچکید
توسط ایاالت  مالی شبکه از استفاده بیشتر ایران در محدودیتبا  1385لی اقتصاد ایران از سال ما هایتحریم

و حقوق بشر به اوج خود رسید و همچنان ادامه  ایهسته هایهبهانبه  1390متحده آمریکا آغاز و در سال 
 .است داشته از جمله ضریب جینی های مختلف اقتصاد ایرانتأثیرات زیادی بر شاخصدارد و به دنبال آن 

پردازد. یم 1370-1396ایران در دوره زمانی  یدرآمد ینابرابر بر مالی هایتحریم تأثیر یبه بررس مقاله نیا
درآمد و مدل خود  توزیع گیریاندازه شاخص عنوان به جینی ضریب شاخص از با استفاده منظوربدین 

(، TVP)( ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان FAVARرگرسیون برداری عامل افزوده شده )
 شده استفاده 2016متلب  افزارنرم از اقتصادسنجی برای این مدل سازی اقتصاد ایران شده واقدام به مدل
 ضریب جینی، ی،نگینقد ی،بانک مرکز یخارج یهایبده در این تحقیق متغیرهای مورد استفادهاست. 
 ی هستند.کاریبو  تورم ،نفت درآمد ،ارز یرسم رینرخ غ ی،اقتصاد رشد

بجز  ینهمچند و ود بوبر اساس نتایج رفتار غیر خطی در اثرگذاری متغیرها بر متغیر ضریب جینی کامالً مشه
تغیرها مند مابقی اهمتغیرهای رشد اقتصادی و نقدینگی که موجب بهتر شدن ضریب جینی در طی زمان شد

و  مالی هایتحریمکه فشارهای با توجه به این باشند.میموجب بدتر شدن شاخص ضریب جینی طی زمان 
ی رکزمبانک  یخارج یهایبدهو افزایش  اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت تورم، نرخ ارز، بیکاری

خص ضریب موجب بدتر شدن وضعیت شا مالی هایتحریمتوان نتیجه گرفت که افزایش شده است، می
  .جینی و افزایش نابرابری درآمد در کشور شده است

  .فضا و حالت هایمدلمالی، نابرابری درآمد،  هایتحریم :کلیدی هایهواژ

Keywords: Financial Sanctions, Income Inequality, Space and State 
Models.  
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 مقدمه  -1
سابقه بوده است که ناشی از افزایش تبادالت مالی های اخیر بیمالی در سال هایتحریماستفاده از 

و  یاسیرفتار س ی به منظور تغییرفشار اقتصادوضع تحریم مالی، اعمال از المللی است. هدف بین

تحریم مالی علیه یک کشور به دنبال آن است که حداکثر  است.عملکرد دولت تحت تحریم 

های خود را به هزینه و خسارت اقتصادی را ایجاد کند تا کشور تحت تحریم مجبور شود سیاست

دیزجی  و 2007 ،2هافبر و همکاران ؛1988 ،1)کامپفر و لونبرگ کننده تغییر دهدنفع کشور تحریم

  (.2013 ،3ن برژایکو و

ها تأثیر منفی بر فقر ها به این نتیجه رسیدند که تحریم( با بررسی تحریم2015) 4نیونکریچ و نیومیر

ها تحریم رایز ؛است ریپذامکان یاز نظر تئور، درآمد یبا نابرابر یاقتصاد هایتحریمارتباط دارد. 

-استولپر هیقضمجدد در چارچوب  عیتوز التیعمده تما یمشابه تعرفه ممنوع است که دارا

مله تعرفه، از ج یها شامل اقدامات مختلف(. به طور مشابه، تحریم1989)کوپر،  است 5ساموئلسون

 یهاحذف کمک ای، کاهش ییداراسداد سفر، ان تیممنوع واردات، تیکنترل صادرات، محدود

 یاقتصاد هایتحریم( اظهار داشت 2005) 6نوفیاست. مار کیپلماتیو قطع روابط د یخارج

درآمد را  عیتوانند توزیها مرو، تحریم نیا از درآمد داشته باشند. عیناهمگن در توز ریتوانند تأثیم

نیونکریچ و  قتیحق در .قرار دهند ریتأث تحت هدف یکشورها دگاهیبه صورت نامتناسب از د

 ریتأث هدف یمتحده بر فقرا در کشورها االتیا یاقتصاد هایتحریمکه  افتندیدر( 2015) نیومیر

 بگذارد.  ریدرآمد تأث عیامر بر توز نیرود ایگذارد و انتظار ممی

اسراس  نیرا برر .پرردازدایرران میدر  نابرابری درآمدبر  مالی هایتحریم ریتأث بررسی هب این مطالعه

در اقتصراد  یدرآمرد ینرابرابرچه تأثیری برر  مالی هایتحریم است: ریمقاله به شرح ز اصلی سؤال

 مقالره از پیرروی ایرن سروال، برا بره دادن پاسرخ برای و مطالعه هدف راستای در است؟ ایران داشته

ارتقررای یافترره  عامررل برررداری رگرسرریون خرود هایمرردل از اسررتفاده بررا (2013) 7کررروبلی  و کرو 

(FAVAR)8  طرول در متغیرر پارامترهرایبا ( زمرانTVP)9 ،تحرریم مرالی متغیرر از بررآوردی ابتردا 

                                                 
1. Kaempfer and Lowenberg (1988a) 
2. Hufbauer (2007) 
3. Dizaji and Van Bergeij (2013) 
4. Neuenkirch and Neumeier (2015) 
5. Stolper – Samuelson 
6. Marinove (2005) 
7. Koop and Korbilis (2013) 
8. Factor-Augmented Vector Auto Regressive Models 
9. Time Varying Parameters 



 

 215   (TVP-FAVAR) : مدلرانیدرآمد در ا یبر نابرابر یمال یهامیتحر ریتأث یبررس

 تحقیرق متغیرهرای آنری واکرنش بعردی، توابرع مرحلره در و آیردمی بره دسرت )درآمدهای نفت(،

 یکراریبو  ترورم ،ارز یرسرم رینرخ غ ی،اقتصاد رشد ی،نگینقد ی،بانک مرکز یخارج یهایبده

های شرو  معرر  در همرواره ایرران اقتصراد کرهاین بره با توجره .گرددمی بررسی زمان در طول

های سرال طری مرالی هرایتحریممانند  مختلف ابزارهای بوده و اقتصادی غیر و اقتصادی گوناگون

جامعیت،  جهت مدل، به این از استفاده با شده برآورد است، شاخص گرفته قرار استفاده مورد اخیر

 ترنزدیرک ایرران اقتصرادی شررایط بره توجره برا تحریم مالی شاخص مورد در شده ارائه تعریف به

 متغیرهرای سرایر تحریم مرالی و زمانی متغیر اثرات مدلی، تحلیل چنین از بردن بهره است؛ همچنین

 زمان، با طول به طوری که در نماید؛می فراهم ایران اقتصاد در را ضریب جینی روی بر مدل اصلی

 تحلیرل (؛ امکرانFAVAR سراختاری مردل )در سراختاری مردل در متغیرها ضرایب تغییر به توجه

در حقیقرت مهمتررین  گرردد؛می زمان، فرراهم از لحظه آن اقتصادی شرایط اساس بر شو  اثرات

های سنتی اقتصادسنجی برای برآورد مدل دارند؛ این است که پارامترهای مردل ایرادی که تکنیک

در حرال تغییرر هسرتند. همرین امرر زمران کنند ولی در عمل پارامترهای مدل طی را ثابت فر  می

ی برا هایمردلتواننرد ( شرده اسرت کره میTVP) پارامتر قابل تغییر طی زمان هایمدلباعث ظهور 

های سراختاری و متغیرهای زیاد را در طول زمان بررآورد کننرد. بره علرت تغییرر شررایط، شکسرت

ه پارامترهرا در شررایط یراد سنتی توانایی کافی برای محاسب هایمدلتغییرات سیکلی مشاهده شده، 

 بررآورد روش و مردل بره توجره حاضر، با بنابراین مطالعه .(2008 ،1)استو  و واتسون شده ندارند

 فررد بره تواند منحصرایران، می در این زمینه در شده انجام مطالعات بین در کاربردی لحاظ از مدل

  .شود شمرده

 ه تحقیرقپیشرین و نظری مقدمه، در بخش دوم ادبیاتاست: پ  از  زیر صورت به سازماندهی مقاله

د بررسی مورو تخمین مدل  هاو داده سازیسوم و چهارم به ترتیب مدلبخش و در  ارائه شده است

  پرداخته شده است.گیری نتیجهبه تفسیر نتایج و در بخش آخر به در بخش پنجم قرار گرفته است. 
 

 و پیشینه تحقیق مبانی نظری -2

-اسرتولپر هیبرا اسرتفاده از قضر اقتصرادی اتیردر ادب یدرآمد یبر نابرابر یاقتصاد هایتحریم ریتأث

 3توسررط وانرر  2تررودارو- یمرردل هررر(، 1989ساموئلسررون در چررارچوب تجررارت توسررط کرروپر )

                                                 
1. Stock and Watson (2008) 
2. Harris and Todaro 
3. Wang (1991) 
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خررد توسرط مبانی  کردی( و رو1988) ر و لوونبرگفکامپتوسط  یانتخاب عموم کردی(، رو1991)

برود کره بره  بررسی پیشرگامی ،(1989کوپر )مطالعه  بحث قرار گرفته است.مورد  (1997) 1رشنریک

 یگرچه مطالعات قبلر .داد وندیدرآمد پ ینابرابربا  تجارت یدر الگورا ها تحریم ریتأث میطور مستق

 یبره طرور کلر یالمللنیدادند که چگونه تجارت ب حی( توض1964) 3یاتوبهاگ( و 1949) 2مانند متزلر

 گذارد. یم ریدرآمد در کشور تأث توزیعبر 

ها باعث کسری فشار تحریم شود کهدر ایران تحریم مالی از این جهت باعث ایجاد نابرابری می

قرار  ریکشور را تحت تأث دردرآمد  یتواند نابرابرمیشود. کسری بودجه دولت بودجه دولت می

و از  ه استدولت در بودجه شدای سو موجب کاهش سهم مخارج سرمایه ها از یکحریمت .هدد

اش را که دولت بودجه حمایتی یابد. زمانیمخارج حمایتی دولت به شدت کاهش میسوی دیگر 

شود و با کاهش درآمدهای ارزی و عدم امکان دهد و با کسری بودجه مواجه میاز دست می

دهد. د را افزایش میشود و تورم حاصله هزینه زندگی اقشار کم درآمانتقال آن واردات گرانتر می

تواند به فقرا آسیب برساند، به مالی می هایتحریم( اظهار داشتند که 2007) 4هافبائر و همکاران

آدامز و ) های مالی از قبیل نقل و انتقال پول را مختل سازدمالی جریان هایتحریمخصوص اگر 

  (.2005، 5پیج

شرود، بلکره بره دلیرل عردم های دولرت میهزینهتنها باعث افزایش  های مالی نیز نهتحریمهمچنین 

در . درآمدهای دولت قابرل اسرتفاده نخواهرد برود عمل بخشی از در منابع ارزی، دسترسی کامل به

 رایرز؛ خواهرد داشرت تحرریم شردهبرر کشرور  یقابرل تروجه ریهرا ترأث(، تحریم2014) تیاسم نظر

 ازرا  انگذارهیکننرد و سررما مسدودرا  شدهتحریم کشور  یتوانند معامالت مالینه تنها مها تحریم

منجر  رایز ؛دکننیمایجاد  ، مانعتجارتها بر سر راه تحریممنصرف کنند، بلکه تحریم شده، کشور 

به عنوان مثال،  .شودتحریم شده میصادرات و واردات کشور به پرداخت  رایب اهچالش شیبه افزا

 یدشوار خاطربه  یرانی، بازرگانان ایرانیو اشخاص ا هاشرکت علیهاعمال شده  هایتحریمبه دلیل 

در خارج  یرانیا ریهای غدر بازکردن حساب در بانک یلیمتح تیاز محدود یدر پرداخت که ناش

برا  یتجرار هرایتحریم قیرتلفاین انتظار وجرود دارد کره  کنند.استفاده می از اسکناس ارزیاست، 

 هرایتحریمکره برا وضرع جرا کنرد. از آن جادیدرآمد ا عیاثر را در توز نیتریمنفی، مال هایتحریم

                                                 
1. Kirchner (1997) 
2. Metzler (1949) 
3. Bhagwati (1964) 
4. Hufbauer (2007) 
5. Adams and Page (2005) 
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برا آن  بیر، ترکشرودمتوقرف می (ینقل و انتقراالت برانک ایها )مانند حواله یمالمنابع  انیجری، مال

 یاقتصراد نرهیهز نیراگرچره ا داشته باشد. را به دنبال زیادی یمنفتأثیر تواند می یتجار هایتحریم

گونره چیممکرن اسرت بردون ه یشرهروندان عراد ؛ امرادهردمیقرار ریرا تحت تأث تیجمع تیاکثر

  وند.ها روبرو شتحریم زا یناش یها، با رنجیاجتماع تیاقدامات حما
 

 مالی هایتحریموضعیت ایران در حوزه  -2-1

 ها در کنار ساختار نامناسب اقتصادی وابسته به نفت و درآمدهای نفتی سربب شرده اسرت تراتحریم

در دوره  شریان اقتصادی ایران هدف گرفته شود و اقتصاد ایران بیش از پیش دچار مشرکل گرردد.

مالی آثار نامطلوبی برر بودجره  هایتحریم 1391-1394های سالایران طی  مالی هایتحریمتشدید 

نرخ ارز، افرزایش هزینره  شدیدافزایش دولت،  ای نفتیهمنجر به کاهش درآمددولت گذاشت که 

. (1395)کیماسری و همکراران،  ایرران شردگذاری در المللی و افزایش ریسک سرمایهت بینالمباد

  دهد.را نشان می 1385-1397های مالی ایران طی سال هایتحریم 1جدول 

باعث شود که مالی واردات را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ زیرا مانع نقل و انتقال پول می میتحر

 یکشرورها طیشرا نیا در ، اگرچهده استاز کاالها ش یعیوس ۀمجموع ایچند کاال  یا کیکمبود 

 ،هرا بگذرنردسد تحریم از کشورها دارند تا ریواردات کاالها از سا ینیگزیدر جا یسع شده میتحر

بره  یاقتصراد هرایتحریم نی. بنابراشودیها مآن متیق شیمسئله باعث کمبود کاال و افزا نیاما هم

 هرا برهقیمت شی. افرزا(2001 ،1)هرین انجامدمیافراد  شتیمع نیالزم در تأم یکاالها ۀکاهش عرض

در  افرزایش نرابرابری توانرد باعرثخرود می ۀ، به نوبییغذامواد و  یاساس یکاالها متیخصوص ق

 خردمات هزینره پرداخرت بررای هراتحریم وضع از پ  مردم توانایی. شود میمورد تحر یکشورها

 در کاهش باعث فقط نه هاتحریم .یابدمی کاهش زندگی استانداردهای حفظ و درمانی و بهداشتی

 خردمات شرامل کمیراب منرابع نرابرابر بلکه بازتوزیع شود،می عمومی سالمت خدمات به دسترسی

 و دارو عرضره بره کافی دسترسی فقدان نتیجه در. کندمی ترویج را دارویی و بهداشتی هایمراقبت

 دهدمی افزایش را هاتحریم از انسانی رنج جامعه محروم میان طبقات مخصوص به پزشکی خدمات

  (.0112 ،2)پکسن

 
 

                                                 
1. Heine (2001) 
2. Peksen (2011) 
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 1385-1397های مالی ایران طی سال هایتحریم: 1جدول 
 موارد تحريم تحريم توسط دوره تاريخ

 2006دسامبر 23

 (1385دی 2)
 بوش

شررورای امنیررت 
 سازمان ملل

ممنوع شدن فروش یا انتقال هرگونه مواد و ، انیرا اری درگذسرمایه دنکر عممنو
تجهیزاتی به ایران که ممکن است کاربرد نظامی داشته باشد؛ همچنین اعضا ملرزم 

 شرکت و فرد مرتبط با برنامه اتمی ایران شدند.  22به توقیف دارایی 

 بوش 2007
شررورای امنیررت 
 سازمان ملل

وسیع مالی وضع کررد کره انتقرال بریش از  هایتحریم داری آمریکاسازمان خزانه
 ها ممنوع شد.میلیون دالر بین سازمان100

 2007آوریل  19
 (1386فروردین  30)

 اتحادیه اروپا بوش

و ساخت  ومیسازی اورانیغن زاتیصادرات و واردات تجه یبرا رانیبا ا یهمکار
 یرانریا یهااز افرراد و شررکت یاعضا منع شد و شرمار یبرا ایهستهجن  افزار 

و منرع  یریدارا فیمشمول توق یاسالم یجمهور یو موشک یدر برنامه اتم لیدخ
  اروپا شدند. هیسفر به اتحاد

 2007مارس  24
 (1386فروردین  4)

 بوش
شررورای امنیررت 
 سازمان ملل

کشورها خواست  ایران. قطعنامه از ازافزارهای تهاجمی جن   دیممنوع شدن خر
از  نیهمچنر ؛باشرند «شرتنداریو خو اریهوشر» رانیبه ا یزاتیتجه نیفروش چن یبرا

بره ران، یرتازه برا ا یجهان خواسته شد از هر گونه تعهد مال یاعضا و مؤسسات مال
 کنند.  زیپره، یتوسعه انسان ایدوستانه  موارد بشر یجز برا

 2008مارس   3
 (1386اسفند13)

 بوش
شررورای امنیررت 
 سازمان ملل

 یرانریا یهراعضو سازمان ملل با بانک یکشورها تیفعالمحدود کردن داوطلبانه 
و  یهای ملرخود با بانک یفعال در خاکشان. اما قطعنامه از اعضا خواست همکار

 یهاو سرازمان رانیرا یو موشک یبرنامه اتم یمال لیآنچه تسه لیصادرات را به دل
 شد، قطع کنند. یمنطقه خوانده م یستیترور

 2009 نوامبر 17
 (1388آبان  26)

 اتحادیه اروپا بوش
 لیرربرره دلران، یررا یاتمرر یوقررت سررازمان انرررژ  یاز جملرره رئرر یرانرریچنررد مقررام ا

 .اروپا منع شدند هیعضو اتحاد یاز سفر به کشورها ایهسته یهاتیفعال

 2010ژوئن  9
 (1389خرداد  19)

 اوباما
شررورای امنیررت 
 سازمان ملل

 ایبر هاییتحریم. دکر حیاطر انیرا علیه سنگین یهاتحریم ایبر مرحله رچها
 بخشو  نیاکشتیر صنعتان، یرا ریتجا منیتا یارررهوررررنی هرررب دنکروارد  رفشا
 طتباار )که سیهو رو چین متومقاو  مخالفت لبته. اانیرا ریتجاو  مالی تخدما
 رفشااز ترا حردی  اررهریمرتح ینا برابردر ، شتند(دا انیرا با یبیشتر مالیو  ریتجا
  کاست.آن 

 2010 ژوئیه 26
 (1389تیر  5)

 اوباما
شررورای امنیررت 
 سازمان ملل

بود،  رانیها امبدأ آن ایکه مقصد  یبار یپروازها رشیاز پذ ییهای اروپافرودگاه
 .منع شدند

 2010آگوست  12
 (1389 مرداد 21)

 اوباما
شررورای امنیررت 
 سازمان ملل

نفرت  عیدر صنا یرانیا یهامشتر  با طرف یگذارهیاز سرما ییاروپا یکشورها
در  مرهیتوانند خدمات بیاروپا نم هیاتحاد یاعضا نیمنع شدند. همچن رانیو گاز ا
دولت و بانرک برای  یمال هایتحریم یبرخ نیبگذارند. همچن رانیدولت ا اریاخت
قرضره دولرت،  اوراقمساعدت در صدور  ای یو فروش، کارگزار دیخر) یمرکز

( اعمرال شرد. هیراتحاد یموسسرات مرال یبررا یرانریهرای ابانک ایر یبانک مرکز
سرازی یغن زاتیرو تجه حاتیواردات و صرادرات تسرل یبررا رانیربرا ا یهمکار
همرراه برا فرروش و انتقرال  ینظرام ریرو غ یکاربرد دوگانه نظرام یدارا ای ومیاوران
 یبه جمهور یعیکردن گاز طب عیما اینفت  شیمخصوص پاال یو فناور زاتیتجه
  ممنوع اعالم شد. زین یاسالم

 2011می  23
 (1390 )دو خرداد

 اتحادیه اروپا اوباما
شررکت از  ایرفررد  کصردیاز  شیو بر افتیگسترش  رانیا یاتم هایتحریمدامنه 

 شدند رانیا یضد برنامه اتم هایتحریممشمول  یاسالم یجمهور یرانیجمله کشت
 ایرانیان.های و هچنین بلوکه شدن محدود دارایی

 2012مارس  23
 (1391 فروردین 4)

 اوباما
ایاالت متحده 
 آمریکا

مالی ایران توسط کنگره آمریکا، قطع خدمات سروئیفت  هایتحریمتشدید شدن 
 برای نظام بانکی کشور

 2013می 15
 (1392 اردیبهشت 25)

 اوباما
ایاالت متحده 
 آمریکا

 امقدا که حقوقی یا حقیقی صشخاا بر تحریم 5 قلاحد لعماو ا هاییدارا ادنسدا
 بنمایند نیاکشتیرو  کشتی ساخت، یژنرا یبخشهادر  تخدما یا کاال تأمین به
 تخدما راسرتایدر  خارجیبانک با  ینکها ضمن ؛کنند بیمهرا  رمذکو تعملیا یا
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. شد هنداخو وممحر مریکاا یهابانک به سترسیاز د، نمایند یرهمکا رمذکو
خریررررد  زهجاو ا رکشو خلدا به انیرا نفت وشفراز  حاصلاز ورود ارز  ممانعت
ها شامل خریرد گراز ایرران و نیرز کشرورهای معراف این تحریم .زمجا مقالاصرفاً 
 تأمین به امقدا که حقوقی یا حقیقی صشخاا برتحرریم  5شود. اعمال حداقل نمی
 مانند ساخته نیمه یا مخا ادمو، کک لغاز، فیتاگرمثررل )طررال(،  بها انگر اتفلز
 با نیاکشتیرو  یژنرا یبخشها با مرتبط صنعتی یهاارفزا منرو  ملومینیوآد، فوال
 . آن یاستو ر انیرا یسیماو  صدا تحریم .بنمایند انیرا

 2014ژانویه  8
 (1393 خرداد18)

 اوباما
ایالت متحده 
 آمریکا

اتی شرکت امار 2تحریم هشت شرکت چینی و ، مصادره اموال بنیاد خیریه علوی
هشرت  ، گنجانردن نرام1393به بهانه همکاری با ایران در تراریخ نهرم اردیبهشرت 

در  نفتکش ایرانی 6شرکت و موسسه مالی از جمله  20شخصیت حقیقی به همراه 
و  ایهسرته هرایتحریمداری آمریکا به بهانه نقض فهرست تحریمی وزارت خزانه

 شررکت ملری نفرتکش و نیز تحرریم 1393موشکی ایران در تاریخ هفتم شهریور 
  .ان در بیست و سوم بهمن همین سالایر

 2018اوت  4
 (97مرداد  13)

 ترامپ
ایاالت متحده 
 آمریکا

های دالر آمریکا توسط حکومت مربوط به خرید یا اکتساب اسکناس هایتحریم
 هرایحریمت، مربوط به تجارت ایران برا طرال یرا فلرزات گرانبهرا هایتحریمایران؛

ته یمه سراخمربوط به فروش، عرضه، تأمین یا نقل و انتقال گرافیت، فلزات خام و ن
سرازی فرآینردهای افرزار بررای یکپارچهمانند آلومینیوم و فوالد و صادرات یا نرم

یرران یرا امربوط به معرامالت خریرد یرا فرروش ریرال  هایتحریم، صنعتی به ایران
خارج از خرا  ایرران برر پایره ریرال ای که در ها و وجوه عمدهنگهداری حساب
مالت دیرون مربروط بره خریرد، تسرهیل معرا هایتحریم، شوندایران نگهداری می
 بخش خودروسازی ایران. هایتحریمو  حاکمیتی ایران

 2018اوت  6
 (1397 مهر 14)

 ترامپ
ایاالت متحده 
 آمریکا

ها و سابحری خرید یا فروش ریال ایران یا نگهدامعامالت مربوط به  هایتحریم
، شوندیکه در خارج از خا  ایران بر پایه ریال ایران نگهداری مای وجوه عمده
میتی دیرون حراکمعرامالت نویسری یرا تسرهیل  مربوط به خرید، پذیره هایتحریم
  .ایران

 2018 نوامبر  5
 (1397آبان  14)

 ترامپ
ایاالت متحده 
 آمریکا

ران و خارجی برا بانرک مرکرزی ایر ت مؤسسات مالیالمربوط به مباد هایتحریم
رسرانی مخصروص مرتبط با ارائره خردمات پیام هایتحریم، مؤسسات مالی ایرانی

ز پرول اایرران و همچنین  مالی به بانک مرکزی ایران و دیگر مؤسسات مالی ایران
طور هبرفروش نفت فقط برای داد و ستدهای انسان دوستانه و خرید کاالهایی که 

 .تواند استفاده کندیم نباشند میجانبه تحت تحر دو
 2018نوامبر  20
 (1397آبان  20)

 ترامپ
ایاالت متحده 
 آمریکا

هرای سوئیفت دادن خدمات به بانک مرکرزی ایرران را قطرع و نهادایاالت متحده 
 کرد.گذاری مالی ایران را لیست

  برگرفته از مقاالت منبع:

 

 دسترسری نتیجره در و شرودمی ودارویری بهداشرتی محصروالت واردات کراهش به ها منجرتحریم

 به پذیرآسیب جمعیت همه، از بیش مساله این که یابدمی کاهش اساسی کاالهای این به شهروندان

 و چراغعلری، 9199 ،1گارفیلرد) دهردقررار میتحرت ترأثیر  را سرالمندان و کودکران زنان، خصوص

2013.)  

اشتغال و درآمرد را ، یداخل داتیتول زانیمای و واسطهای هیسرما یکاالها قیواردات از طر میتحر

                                                 
1. Garfield (1999) 
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 احتمراالً) باعرث کراهش صرادراتو همچنرین  دارد یفقر مطلق را در پ شیکه افزا دهدیکاهش م

دهرد و یشود. این مسئله سطح درآمد و اشرتغال را در کشرور هردف کراهش ممی (کاالهای کاربر

؛ کنردینفتی از این مسئله پیرروی م ش صادرات غیرشود. در ایران کاهیمنابرابری منجر به افزایش 

هرا اما عالوه بر کاهش صادرات نفتی و مباحث مطرح شده از طریق دریرافتی ارزی دولرت، تحریم

گذاری سرمایه توان به کاهشگذارد که از آن جمله مییتری در زوایای اقتصاد ماثرات بسیار قوی

دولت و احتماال  ، کاهش مخارج جاری(عرضۀ ارز دولتیناشی از کاهش )دولتی، افزایش نرخ ارز 

های حمایتی اشاره کرد. ایرن تغییررات از طریرق کراهش اشرتغال، کراهش درآمرد کاهش پرداخت

کرراهش  .شررودمی نررابرابری... باعررث افررزایش  نیررروی کررار، افررزایش تررورم ناشرری از نرررخ ارز و

)نررادمی و  دهرردکررار را کرراهش میگذاری خررارجی نیررز اشررتغال، تولیررد و درآمررد نیررروی سرررمایه

جرا کره قرار دهرد. از آن ریدرآمد را تحت تأث یتواند نابرابرمیخارجی تجارت  (.1398همکاران، 

براز برودن  درجرهامر منجر بره کراهش  نیشود، اباعث کاهش صادرات کشور میمالی  هایتحریم

بره طرور معمرول باعرث رکرود  مرالی هرایتحریم(. 2007نبرگ، ور و لرف)کرامپ خواهد شد یتجار

شرود کره ممکرن می یهرای خرارجها و کمکیگذارهیسلب سرما نیواردات و صادرات و همچن

-نیها ؛2009 ،و همکاران ر)هافب شودامرار معاش  یالزم برا یاست منجر به کمبود منابع و کاالها

برروز و هرم عمرق هرم توانرد می یاقتصراد هرایتحریم(. 1997 ،2گررانیو د  یرو و 2001 ،1سونیال

 یدرآمد کشرورها یها بر نابرابرتحریم ریتأث دتریجد قاتیتحق کند. دیرا تشد یاقتصاد تیمحروم

کرره فقرررا در  یهنگررام (.2016، 3ور و مهررادوانبافسررورگ) قرررار داده اسررت یهرردف را مررورد بررسرر

 .ابدیگسترش می یدرآمد یکنند، نابرابریها را تحمل مهای عمده تحریمنهیهدف هز یکشورها

نرک و  ؛2012 ،4)فیلرز خواهرد رسراند بیآسر یو اقتصاد یاسیبه ثبات س یگسترش شکاف درآمد

 نکریچ و نیرومیرونیر ؛8،2011نپرال و همکراران ؛1985 ،7مرولر ؛2009 ،6یرزالنردمن و الر ؛1997 ،5کیفر

 (.2008 ،9سالت و 2016

  :ها می پردازیمبه بررسی آندر قسمت بعدی مطالعات داخلی و خارجی بیان شده است که 

                                                 
1. Hein-Ellison (2001) 
2. Weiss (1997) 
3. Afesorgbor and Mahadevan (2016) 
4. Fails (2012) 
5. Knack and Keefer (1997) 
6. Landman and Larizza (2009) 
7. Mueller (1985) 
8. Nepal (2011) 
9. Salt (2008) 
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-2000اقتصرادی در کشرور عرراق در دوره زمرانی  هرایتحریمبه بررسی ترأثیر  (2001) 1یراوصالن

از  یکره خسرارات ناشربا استفاده از یک بررسی نظرری بره ایرن نتیجره رسرید  پرداخته است. 1990

و  یو دوره بازساز نهیهزها به شدت بر رساختیو ز یها بر اقتصاد، شکاف فقر، سطح زندگتحریم

 گذارد.یم ریتأث میرژ رییتغ ایها رفع تحریم یدر پ یرشد اقتصاد

هرای اقتصادی بر نابرابری درآمد پرداخته و از مدل داده هایتحریمبه بررسی تأثیر  (2014) سقفیان

کشور تحریم شرده اسرتفاده کررده  113برای  1982-2001های پنل برای بررسی اثر تحریم در سال

 آزادسازی تجراری، تولیرد ،موهومی مطالعه متغیرهای مدل تحریم به عنوان متغیرهای است. در این

دهد باشد. نتایج نشان میی واقعی سرانه، مخارج دولت، تورم و نرخ رشد جمعیت میلناخالص داخ

 یمرال همچنین تحرریم درآمد در جامعه خواهد شد. یباعث کاهش نابرابر یاقتصاد هایتحریمکه 

تفاده رده اسرت. اسرک جادیدرآمد ا ینابرابر در گسترش نیشتریب یو تجار یمالتحریم از  یبیو ترک

ها انواع تحریم ریبا سا بیدر ترکنه و  ییبه تنها ،واردات( تیممنوع ژهی)به و یتجار هایتحریماز 

 یقابرل تروجه زانیربه م ی تحریم شده راکشورها هایار ین چثروتمندتر یتواند سهم درآمدمی

  د.کاهش ده

اقتصررادی بررر نررابرابری درآمررد در  هررایتحریمبرره بررسرری تررأثیر  (2016) 2و همکرراران وربافسررورگ

از سرال  تحریم شده کشور 68برای  های پانلاز روش داده هاآناند.کشورهای تحریم شده پرداخته

اقتصادی که به عنوان متغیرهرای  هایتحریماند و متغیرهای مدل شامل استفاده کرده 2008تا  1960

دهرد نشان می یقو یشواهد تجرب باشند.مجازی، مخارج دولت، سرمایه انسانی و ضریب جینی می

مختلرف  ی. برا تمرکرز برر ابزارهراشرته اسرتدرآمرد دا یبر نابرابر یمخرب ریتأثها تحریمکه اعمال 

نترایج نشران درآمد داشرته اسرت.  یبر نابرابر یمتفاوت راتیتأث یو تجار یمال هایتحریم، هاتحریم

  .ها و نابرابری درآمد رابطه مثبت وجود دارددهد که بین تحریممی

کشرور  68اقتصرادی آمریکرا برر فقرر در  هرایتحریم( به بررسی تأثیر 2016) 3نیونکریج و همکاران

اند. متغیرهای مردل شرامل تولیرد پرداخته 1982-2011از جمله ایران برای دوره زمانی  تحریم شده

ناخالص داخلی سرانه، آزادسازی تجاری و جمعیت و متغیر مجازی )تحرریم(، برا اسرتفاده از روش 

 زنردگیمتحرده برر  االتیرا هایتحریمدهد که ینشان مها آن جینتاباشد. بررسی های پانل میداده

در  ترربیش درصرد فقرر 8/3با گروه کنتررل،  سهیکه در مقا یدر حالگذاشته است،  یمنف ریتأث افقر

                                                 
1. Alnasrawi (2001) 
2. Afesorgbor (2016) 
3. Neuenkirch (2016) 
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هرا برر فقرر تحریم ریکه تأثها نشان دادند آن، نیعالوه بر اشود. مشاهده می شده میتحر یکشورها

(iبا شدت تحریم )ابدیمی شیها افزا( ،ii) کیر هرایتحریماز  تررشیچند جانبه ب هایتحریم تاثیر 

افزایش یافتره ، میهای تحرسال ی( شکاف فقر طiiiمتحده است و ) االتیجانبه اعمال شده توسط ا

  است.

 یهاتی: اثررات محردودیدرآمد یو نابرابر یاقتصاد هایتحریم»( به بررسی 2020) 1مون جئون 

هرای پانرل پرداختره اسرت و از روش داده« در کشرور هردف یخرارج یهراکمک قیتعل و یتجار

دهرد کره ینشران م 2011ترا  1974کشرور از  152 یها براداده لیو تحل هیتجزاستفاده کرده است. 

کرار  یرویردر کمبرود ن یاثرر نیاما چنر ؛شودیکار م یروین ینابرابر شیواردات باعث افزا میتحر

ارائره  یاتصرادر هرایتحریم ریتأث یبرا یمدر  موثق چیها هافتهی نیکه ا یشود، در حالیم دیناپد

مرواردی در  را ینابرابری، های خارجکمک تحریماز آن است که  یحاک نیهمچن جینتا دهد.ینم

  دهد.یوابسته هستند، کاهش م یهای خارجبه کمک یکه به طور قابل توجه

 ارزیابی رانای اقتصاد بر را آمریکا و مالی تجاری هایتحریم اثر( 1389) محسنییاوری و 

 نفتی صادرات بر ار 2000 سال در ایران علیه آمریکا مالی و تجاری هایتحریم ها اثرآناند. کرده

مازاد  ارزی از روش تسهیالت و ایسرمایه کاالهای واردات بر همچنین و ایران غیر نفتی و

 غیر صادرات هاتحریم که اندرسیده نتیجه این به بررسی در این اند.بررسی کرده کنندهمصرف

 است. اشتهند اثر نفتی صادرات بر اما است، داده کاهش را ایکاالهای سرمایه واردات و نفتی

 و است شتهگذا اقتصاد بر تریبیش اثر مالی هایتحریم که اندرسیده این نتیجه به همچنین

شده را  یاد هایتحریم اثر بررسی این در است. برده باالتر را دهندگان وام انتظاری های سودنرخ

 کشور اخلی ساالنهدرصد تولید ناخالص د 1.1 گیری اضافه رفاه مصرف کننده ایران، برابراندازهبا 

 اند.کرده برآورد

کننده نرخ ارز در ایران برا تأکیرد برر نقرش عوامل تعیین( به بررسی 1397) برخورداری و همکاران

-1395ره زمرانی وبرای د، حداقل مربعات معمولی شورها از آناند. پرداخته اقتصادی هایتحریم

مردت روابط بلندمدت و کوتاه تعیین برایرا   ARDLروشهمچنین  هاآن. انداستفاده کرده 1357

اقتصرادی در سرال  هایتحریمعه اعمال طالدهد در بازه زمانی مورد م. نتایج نشان میاندبه کار برده

 کننده در افزایش نرخ ارز داشته است. تعیین، اثر 1390

اقتصرادی برر حسراب سررمایه در ایرران  هرایتحریم( بره بررسری ترأثیر 1398) و همکرارانخاطری 

                                                 
1. Mun Jeong (2020) 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Jeong%2C+Jin+Mun
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Jeong%2C+Jin+Mun
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اسرتفاده شرده  ARDL دین منظور یرک فرضریه تردوین و بررای آزمرون آن از روشاند. بپرداخته

برای ایرران حراکی از  1395تا  1357های سری زمانی است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده

مدت دار بر حساب سرمایه هم در کوتاهثیری منفی و معنیأاقتصادی قوی ت هایتحریمآن است که 

هرا تراثیر اقتصرادی ضرعیف بره دلیرل دور زدن تحریم هرایتحریماند امرا و هم در بلندمدت داشرته

اقتصررادی قروی برر حسراب سرررمایه در  هرایتحریمثیر أاند. بره عررالوه شردت ترداری نداشرتهمعنری

سرازی گذاران در مقاومدهنده موفقیرت سیاسرتاز بلندمدت بوده است کره نشران مدت بیشترکوتاه

 .باشدها میثیرات آنأها و کاهش تساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم

اقتصادی بر نابرابری درآمد یرا فقرر  هایتحریم: مطالعات قبلی به بررسی تأثیر بندی پیشینهجمع

اما در  اقتصادی بررسی شده است؛ هایتحریمعات قبلی به طور کلی اند و همچنین در مطالپرداخته

بررای  مالی در ایرران بررسری شرده اسرت و ثانیرا هایتحریماوال تأثیر برای اولین بار حاضر مطالعه 

ها بر نابرابری درآمدی به صورت مطالعه موردی برای کشرور ایرران مرورد تأثیر تحریمنخستین بار 

سیون برداری عامل افزوده شده راین مطالعه در ایران با مدل خودرگبررسی قرار گرفته است و ثالثا 

  ( انجام شده است.TVP-FAVARبا پارامترهای متغیرهای زمانی )
 

 هاسازی و دادهمدل -3

هرای در مطالعره برر اسراس آخررین داده این در بررسی مورد زمانی بازهبه سبب مالحظات آماری، 

تحرریم مرالی از  متغیرر برآورد منظور به .انتخاب شده است 1370-1396سالیانه  هایدسترس، داده

میلیرارد  ی برحسربنفتر یهرااز فروش نفرت و فرآورده ناشی )منابع شاخص درآمدهای نفتی ایران

دهنرده آن  لیتشک یبر حسب اجزا ینگینقد) نقدینگی حجم غیرهایاستفاده شده است و مت ریال(

ت مصررف کننرده برر حسرب درصرد )شراخص قیمر ، ضریب جینری، ترورم(میلیارد ریالبر حسب 

ناخرالص  رشرد تولیرددرصرد حسرب  )برر ، رشد اقتصرادیحسب درصد( )بر بیکاری نرخ ،ساالنه(

اقتصادی  کالن متغیرهای سایر ریال(میلیارد بر حسب ) بانک مرکزی های خارجیو بدهیداخلی( 

 اسرتخراجایرران  مرکرزی سری زمانی بانک مطالعه، ازهای متغیر. باشندمی مقاله این در رفته به کار

 اساس بر مطالعه این استفاده شده است. در 16 است و برای تخمین این مدل از نرم افزار مطلب شده

مرورد تحلیرل  TVP-FAVAR مدل از استفاده با ایران های سالیانه، توزیع نابرابری درآمد درداده

 قرار گرفته است. 

توانستند در طول زمان که نمیگذشته برای برآورد داشتند این بود  هایمدلمهمترین مشکالتی که 

متر قابل تغییرر طری زمران شرد کره راپا هایمدلبینی درستی انجام دهند همین امر باعث ظهور پیش
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هرا دارای برتری TVP-FAVARمدل  بینی کنند.عظیم را در طی زمان پیش هایمدلتوانستند می

  استفاده شده است: هایمدلهایی به شرح زیر نسبت به دیگر و مزیت

 شده است مشاهده کالن، همواره اقتصاد در. کنند تغییر زمان طول در توانندمی تخمین ضرایب -1

 هایمردلزمرانی،  هایسرری در سیکلی تغییرات و ساختاری هایشرایط، شکست تغییرات علت به

این  بتواند که شود ساخته مدلی است بهتر و ندارند را پارامترها محاسبه برای کافی متداول، توانایی

 (.2008 ،1)استا  و واتسون محاسبه کندها را واقعیت

 10 از خرود مطالعره در 2همکراران و گرروین. باشرند زیاد توانندمی هازنتخمین و متغیرها تعداد -2

متغیرهرا  تعرداد (،1999واتسرون،  )اسرتو  3عراملی هایمردل در حتی و کردند استفاده زن تخمین

  .باشد تواند بیشترمی

 درعراملی  هایمردل. شرودمی حجریم و بزرگ هایمدل خلق باعث متغیرها تعداد زیاد افزایش -3

داده شرده  توسرعه هایمردل و انردگرفته قررار اسرتفاده مرورد مالی و کالن اقتصاد تجربی مطالعات

FAVAR دل نگرو  محققان از عالوه، تعدادی به. باشندمی گسترش حال در ایفزاینده صورت به(

 هایمردل کره رسریدند نتیجه به این (2013 ،6؛ کروبلی 2014 ،5و همکاران ؛ ایکمیر2008 ،4و اتر 

  رسند.میتری دقیق نتایج متغیر، به ضرایب با یافته ارتقای

  است: (1)صورت رابطه  به TVP-FAVARمدل 
 

Xt = λt
y

yt + λt
fft + ut 

[
yt

ft
] = ct + Bt,1 [

yt−1

ft−1
] + ⋯ + Bt,p [

yt−p

ft−p
] + εt (1)  

λtدر رابطه فوق 
y  ،ضرایب رگرسیونλt

f  ضریب متغیر فاکتور وft  .متغیر فاکتور باشد

(Βt,1, … , Βt,P)  ضرایبVAR است. ut و εt  پسماندهای مدل هستند که دارای توزیع نرمال با

  باشند.می Vtو  Qtمیانگین صفر و کوواریان  

                                                 
1. Stock and Watson (2008) 
2. Greven  
3. Factor Models 

4. Del Negro and Otrok (2008) 
5. Eickmeier (2014) 
6. Korobilis (2013) 
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λtضرایب  = ((λt
f)

′
, (λt

y
)

′
)

′
VAR βt و ضرایب مدل  =

(ct
′, vec(Βt,1)

′
, … , vec(Βt,P)′)  بر روی زمان  ی متغیرگام تصادفبر طبق یک فرآیند

  شوند:استخراج می
 

(2 )                                                                            
λt = λt−1 + vt

βt = βt−1 + ηt
    

 

,ηt~N(0که در آن  Rt)  وvt~N(0, Wt) ( برا یکردیگر و برر 2است. همره خطاهرا در رابطره ،)

  صورت زیر دارند:روی زمان ناهمبسته هستند؛ بنابراین ساختاری به
 

(

ut

εt
υt

ηt

) = N (0 , [

Vt 0 0 0
0 Qt 0 0

0
0

0
0

Wt

0

0
Rt

]) 

 

 .گویندمی TVP-FAVAR( را مدل 2( و )1روابط )
 

  مدل تخمین -4

 و اسرتفاده از 16MATLABافرزار با استفاده از نرم TVP-FAVARدر ادامه پ  از تخمین مدل 

نترایج  تعیرین شرد. برر ایرن اسراسزا درون هایمتغیربرای وقفه  دو های آکاییک و شوارتزشاخص

ترابع واکرنش  .دوره ارائه شده اسرت 10تا  ضریب جینیروی  بر آنالیز واکنش آنی متغیرهای مدل

باشرند. ای که این توابع آنی سه بعدی میآنی مقاله متفاوت از تحقیقات انجام گرفته است؛ به گونه

طول این مکعب مستطیل زمان، عر  آن تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی و ارتفراع آن واکرنش 

  .ضریب جینی به این تغییرات است

  .شودبل از ورود مدل الزم است اقدام به ارائه آمار توصیفی و تعیین مدل بهینه ق

دهد، ها را نمایش میکه مرکز ثقل داده است گر شاخص میانگینآمار توصیفی پژوهش بیان

ها دهد. انحراف معیار دادهماکزیمم و مینیمم داده که حداقل و حداکثر داده را نمایش میهمچنین 

پراکندگی حول میانگین و آماره جار  برا وضعیت توزیع داده را نسبت به توزیع نرمال نمایش 

خطی از کارایی باالتری نسبت به  های غیرشبا توجه به عدم نرمال بودن متغیرها رو دهد.می

  های سنتی و خطی برخوردارند.روش

های نیکویی برازش مدل جهرت تعیرین مردل بهینره ارائره شرده اسرت. ادیر شاخصمق، 3در جدول 
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های حاصرل از تخمرین مردل MSFE2 و MAFE1 بینری،یشپهای لگراریتم احتمرال ادیر شاخصمق

گر میرزان تغییررات میرانگین و بره ترتیرب بیرانو α  β . ارائه شرده اسرت TVP-FAVARمختلف 

  واریان  ضرایب برآوردی است.

 
 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 2جدول 

 
 داری جارک براسطح معنی جارک برا انحراف معیار میانگین

 0.005282 10.48675 0.28 2.06 نقدينگی حجم

 0 2728.826 0.6504 0.39 ضريب جینی

 0.000484 15.26545 0.6134 20.19 تورم

 0.001899 12.53285 0.78 11.40 بیکاری

 0 58.31242 0.956 3.76 رشد اقتصادی

 0 157.1204 0.847 3.41 های خارجیبدهی

 0 29.70149 0.05 3.24 درآمدهای نفتی

 محاسبات تحقیقمنبع:             

 

 مختلف هایمدل: مقایسه 3جدول 
log(PL) MSFE MAFE بینیروش پیش 

688/0- 025/0 094 /0 TVP-FAVAR α = β = 0. 99 

355/0- 046/0 124/0 TVP-FAVAR α = β = 0. 90 

315/0- 043/0 121/0 TVP-FAVAR α = β = 0. 95 

250/0- 051/0 127/0 TVP-FAVAR α = 0. 99; β = 0. 90 

295/0- 045/0 124/0 TVP-FAVAR α = 0. 99; β = 0. 95 

259/0- 039/0 117/0 TVP-FAVAR α = 0. 95 β = 0. 99 

492/0- 041/0 117/0 TVP-FAVAR α = 1 β = 0. 99 

341/0- 046/0 125/0 TVP-FAVAR α = 1 β = 0. 95 

430/0- 052/0 128/0 TVP-FAVAR α = 1 β = 0. 90 

303/0- 040/0 117/0 TVP-FAVAR α = 0.99 β = 1 

429/0- 038/0 117/0 TVP-FAVAR α = 0.95 β = 1 

353/0- 046/0 116/0 TVP-FAVAR α = 1; β = 1 

 محاسبات محقق :منبع          

 

وده، بینری را دارا برترین سرطح خطرای پیشدرصد کره پرایینβ⹀ α ⹀99/0 بر اساس، 3 جدول نتایج

برر  یداریعنرمترأثیر  یرا یمستقل در کل دوره زمان یرهایمتغ یسنت هایمدلدر محاسبه شده است. 

مسرتقل  یررمتغ یک TVP-FAVAR یهااما در روش ؛است معنییتأثیر ب ینا یادارد  وابسته یرمتغ

  داشته باشد. یمعنیبدوره تأثیر  یکدار و در یتواند تأثیر معنمی یدوره زمان یکدر 

                                                 
1. Mean Absolute Forecast Error 

2. Mean Square Forecast Error 
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های خارجی روی ضریب جینی در تمام طول دوره مرورد ، اثر تکانه متغیر بدهی1اساس نمودار  بر

زمان باعرث  یدر ط های خارجیبدهی تکانه یک انحراف معیاری در .1بررسی نشان داده شده است

دوره  انتهرایدر  جیبرر اسراس نترا شرده اسرت. ینیج بی( ضریمحور افق ی)حرکت بر رو افزایش

 شرده ینریج بیشردن ضرر تا حدودی بهتررموجب  یبانک مرکز یخارج یهابدهی یمورد بررس

بر اساس نتایج این متغیر در اواسط دوره باالترین تأثیر منفی را بر ضریب جینی داشته اسرت.  است.

های خارجی ایجاد شده، سهم بیشتری از زایش هر درصد بدهیبه عبارت دیگر با گذشت زمان با اف

غیر خطی بودن تأثیرگذاری متغیرها بر ضریب  شود.ها نسبت به قبل سبب افزایش نابرابری میبدهی

های خطری انردازه شرو  جینی به علت میزان تفاوت در اندازه شو  در هر دوره است. در روش

میزان تکانه و شو  در هرر  TVP-FAVARه در روش باشد؛ در حالی کدر هر دوره یکسان می

  دوره به تناسب میزان تغییرات داده از روند سری زمانی در آن دوره است.

 

 
 های پژوهشیافته :منبع              

 های خارجی بر روی ضریب جینی: شوک آنی متغیر بدهی1نمودار 

 

)حرکت برر  زمان باعث کاهش یدر ط نقدینگیدر تکانه یک انحراف معیاری ، 2 بر اساس نمودار

دوره  نیر، در اگرریشرده اسرت. بره عبرارت د )نرابرابری درآمرد( ینریج بی( ضرریمحور افق یرو

                                                 
شود. در صورت الزم بذکر است معناداری در علم آمار با مقایسه یک ضریب یا شو  با عدد صفر سنجیده می .1

نمود در کنیم. باید توجه دار این ضرایب با صفر اثر متغیر مذکور را بر ضریب جینی معنادار ارزیابی میتفاوت معنی
دار بر متغیر وابسته دارد؛ اما در متغیرهای پارامتر دار یا عدم تأثیر معنیهای سنتی یک متغیر در کل دوره تأثیر معنیمدل

دار نداشته ها تأثیر معنیدار و در سایر دورهمتغیر زمان این امکان وجود دارد که یک متغیر در یک دوره تأثیر معنی
معنی بودن دهای تحقیق حاضر نیز افقی شدن )مسطح بودن( رویه در نمودار، به معنای بیباشد و بالعک . در برآور

 شو  متغیر مورد نظر بر متغیر ضریب جینی است. 
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برر اسراس  .ردیرگیقررار م ینفت یدرآمدها شیها و افزامیچشم انداز لغو تحر ریتحت تأث ینگینقد

 یدر حرال اسرت. شرده ینیج بیشدن ضر بهترموجب  نقدینگی یدوره مورد بررس انتهایدر  جینتا

. در افرتیکراهش  ضرریب جینری بر ینگینقد ریافت درآمد نفت، تأث لی، به دل89-91که در دوره 

ضرریب  برر ینگی، نقرش نقرد)برنامه جرامع اقردام مشرتر ( JCPOA1 یو پ  از اجرا 1394سال 

شررو  افررت درآمرردهای نفترری و بررا  ایرررانزیرررا اقتصرراد  اسررت. افتررهی شیبرره شرردت افررزا جینرری

هرا باعرث که هرر کردام از آن ه استرو شدروبه ایهستههای ناشی از مذاکرات و توافق نااطمینانی

تشدید مشکالت در طرف تقاضای اقتصاد و در نهایت، باعث کاهش رشد اقتصادی کشور در سال 

های فرودست برسرد، باعرث طبقهکه به عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از این یعنی .شد 1394

  .بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است

 

 
 های پژوهشیافته :منبع            

 : شوک آنی متغیر نقدینگی بر روی ضریب جینی2نمودار 
 

 کراهشزمران باعرث  یدر طر رشرد اقتصرادی تکانه یرک انحرراف معیراری در، 3 اساس نمودار بر

بررسی  مورد دوره ابتدای در نتایج اساس برشده است. ضریب جینی ( یمحور افق ی)حرکت بر رو

 در رسرد ومی حرداقل به دوره اواسط در و شودجینی می ضریب شدن بدتر موجب اقتصادی رشد

نررخ رشرد  تروان گفرتمی بره عبرارت دیگرر. اسرت جینری ضریب شدن بدتر حال در دوره اواخر

و کراهش نرابرابری  اشرتغال موجبرات افرزایشهای شرغلی ایجراد فرصرت نتوانسته است بااقتصادی 

                                                 
1. Joint Comprehensive Plan of Action 
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  درآمد را فراهم آورد.

 
 های پژوهشیافته :منبع             

 : شوک آنی رشد اقتصادی بر روی ضریب جینی3نمودار 
 

 افرزایشزمران باعرث  یطرنرخ ارز غیرر رسرمی در  یاریانحراف مع کیتکانه ، 4 اساس نمودار بر

به عبارتی نرخ ارز غیر رسمی موجب بردتر  .شده استضریب جینی ( یمحور افق یرو)حرکت بر 

شدن شاخص ضریب جینی در اواخر دوره شده است. افرزایش نررخ ارز موجرب بردتر شردن ترراز 

رابطه مبادله بازرگانی شده و با کاهش توان صادراتی و افرزایش ترورم موجرب بردتر شردن سرطح 

  یب جینی شده است.رفاهی و در نتیجه بدتر شدن ضر
 

 
 های پژوهشیافته :منبع                  

 : شوک آنی نرخ ارز غیر رسمی بر روی ضریب جینی4نمودار 

 کراهشزمران باعرث  یدر طر درآمردهای نفتری تکانه یک انحراف معیاری در، 5 اساس نمودار بر
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به عبرارتی درآمردهای نفتری موجرب بهترر  شده است.ضریب جینی ( یمحور افق ی)حرکت بر رو

تر شدن شاخص ضریب جینی در اواخر دوره شرده اسرت. در اوایرل دوره ایرن اثرگرذاری ضرعیف

 ها در اقتصاد ایران گشته است.است زیرا افزایش درآمدهای نفتی باعث تشدید نابرابری

متغیرر برر ضرریب جینری تر ایرن های اخیر موجبات تأثیرگذاری قویتحریم بانک مرکزی در دوره

شده است، چرا که درآمدهای نفتی الزم است بتواند از کانالی به کشور بازگردد که تحریم بانرک 

المللی موجب افزایش هزینه مرالی ایرن انتقرال های دولتی و خصوصی در سطح بینمرکزی و بانک

  درآمدی شده است.
 

 
 های پژوهشیافته :منبع                 

   شوک آنی نرخ درآمدهای نفتی بر روی ضریب جینی :5نمودار 
 

)حرکرت برر  افرزایشزمران باعرث  یدر ط تورم تکانه یک انحراف معیاری در، 6 اساس نمودار بر

به عبارتی ترورم موجرب بردتر شردن شراخص ضرریب  شده است.ضریب جینی ( یمحور افق یرو

 تر است.جینی در هر دوره شده است. در اوایل دوره این اثرگذاری ضعیف

از  ییدرآمردزا اسرتیدولرت، س یها و کراهش درآمردهامیتحر شیبا افزا 1390، از سال نیهمچن

را در  ضریب جینریبر تورم  ریدولت قرار گرفته است که تأث یاصل تیبودجه به عنوان اولو یکسر

مشراهده  1384و  1388 یهاسال نیبر تورم ب ضریب جینی ریتأث نیشتریب کند.یم دیها تشدسال نیا

انتظرارات  شیها، افرزامیتحر دیمتحده و تشد االتیو ا رانیا نیب یاسیس یهاتنش شیشود. افزایم

همرراه برا  هیبرازار سررما( و رکرود )ارز، مسرکن و طرال مولد ریغ یبازارها شتریب ی، سودآورمتیق

 نیر، در اجرهیعرضه بره سرمت چرپ و براال شرد. در نت یمنحن رییمنجر به تغ داتگسترش حجم وار

کسب و کار  ی. بهبود فضامیهست رانیدر ا یاز رکود اقتصاد یتورم ناش عیسر شیدوره، شاهد افزا
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 اهشکر یتورم ترا حردودرا بر  ریمتغ نیا ریبه بعد، تأث 1392انداز مثبت در طول سال و ظهور چشم

  .داد

. برا افتی شیها، فروش نفت افزامیالملل و کاهش تحرنیبهبود روابط ب لی، به دل1394و  1392 نیب

ترورم در  شیافرزا یرا بررا یمطلروب طیبه اقتصاد، شررا قیو تزر الیبه ر ینفت یدرآمدها نیا لیتبد

خط از  ترکه پایینجامعه اقشار  از درصدی افزایش نرخ تورم، قدرت خرید با کردند. ایجاداقتصاد 

  شود.قرار دارند کاهش یافته که این امر به نوبه خود باعث افزایش نابرابری می فقر
 

 
 های پژوهشیافته :منبع           

  : شوک آنی تورم بر روی ضریب جینی6نمودار 
 

)حرکرت برر  افزایشزمان باعث  یدر ط در بیکاریتکانه یک انحراف معیاری ، 7 نموداربر اساس 

به عبارتی بیکاری موجب بدتر شردن شراخص ضرریب  شده است.ضریب جینی ( یمحور افق یرو

زیررا افرزایش نررخ تر اسرت. جینی در هر دوره شده اسرت. در اواسرط دوره ایرن اثرگرذاری قروی

بنرابراین  نخواهنرد داشرت و بیکاری به معنای آن است که تعداد افراد بیشتری توان کسرب درآمرد

  شود.و نابرابری درآمد زیاد می یابددرصد فقرا افزایش می
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 های پژوهشیافته :منبع                      

 : شوک آنی بیکاری بر روی ضریب جینی7نمودار 
 

 تفسیر نتایج -5

های خارجی و نرخ ارز غیر رسمی و در بدهیافزایشی وقوع تکانه  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که

نقدینگی و نرخ رشد  وقوع تکانه افزایشیو  ضریب جینیتأثیر مثبت بر تورم و بیکاری موجب 

ضریب جینی شده است. شو  نقدینگی در  تأثیر منفی دراقتصادی و درآمدهای نفتی باعث 

رشد  است. کردهجاد های اولیه ایهای مورد مطالعه، بیشترین اثر بر ضریب جینی در وقفهسال

افزایش  از های ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصلنقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعف

ساز نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، عالوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد، زمینه

درآمد ثابت در شرایط تورمی افرادی که همچنین  نابرابری درآمد در اقتصاد کشور شده است.

آید، همچنین افرادی که ها پایین میقدرت خرید آن بد ویادارند، دستمزد واقعیشان کاهش می

ها ، در نتیجه دستمزد واقعی و قدرت خرید آنیابدمی نرخ رشد درآمدشان کمتر از تورم افزایش

 (1992) 1کاردوسو شود. در این ارتباطافراد فقیر می و این مسئله باعث افزایش ندککاهش پیدا می

دهد. اول، مالیات تورمی است که افزایش می را نابرابری کند که تورم از دو روشاستدالل می

دهد. دوم، واقعی قابل تصرف را کاهش می انداز اجباری از جیب افراد است و درآمدنوعی پ 

د، درآمد واقعی قیمت کاالهای مصرفی باش اسمی افراد کمتر از افزایش( مزد)اگر افزایش درآمد 

  .دیابینیروی کار کاهش م

سازی ارز خارجی توسط بانک مرکزی، فروش : در صورت عدم استفاده از سیاست عقیمنقدینگی

                                                 
1. Cardoso 
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به دنبال آن افزایش پایه  دالرهای نفتی به بانک مرکزی باعث افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و

 ده پولی باعث رشد شدیدتر نقدینگیضریب فزاینگردد. افزایش پایه پولی نیز با مکانیسم پولی می

های مختلف درآمدی که تورم در دهکبه این هشود و با توجمی به دنبل آن تورم در کشور و

توان گفت افزایش درآمدهای نفتی از این طریق تابع توزیع درآمد را به اثرات متفاوتی دارد، می

  کند.ا زیادتر میضرر گروه کم درآمد تغییر داده و شکاف طبقاتی ر

ثیری مثبت أت جا از شاخص درآمدهای نفتی استفاده شده است()که در این مالی هایتحریمشدت 

 هایتحریمدرجۀ تشدید  داشته است. به عبارت دیگر با افزایش نابرابری درآمددار بر و معنی

در ابتدا  کشور یک در هاتحریم .در کشور افزایش یافته است نابرابریاقتصادی علیه اقتصاد ایران، 

 کرده فراهم را کشور تولیدی توان موجب تضعیف و جلوگیری پیشرفته هایتکنولوژی ورود از

ها مبادالت پولی و بانکی و در اوج آن بانک مرکزی تحریم . از سوی دیگر در مراحل بعدیاست

صادرات و تولید داخل  کشتیرانی همگی موجب اختالل شدید در نفتی و بیمه هایتحریمکشور و 

مخارج عمومی دولت از محل درآمدهای نفتی نیز  است. کشور شده المللیکشور و مبادالت بین

کند که مخارج دولت به ممکن است نابرابری را تشدید کند این مسئله زمانی بروز پیدا می

أله باعث ها اختصاص بیشتری یابد. این مسهای رسمی موجود در کالن شهرها و شهرستانبخش

 گرددروستایی می خانوارهای کشیدگی منحنی توزیع درآمد به نفع خانوارهای شهری و به ضرر

  (.10 :2009 )مرادی،

مورد بررسی، باعث  مالی در دوره هایتحریمهای این تحقیق حاکی از آن است که بنابراین یافته

 نابرابرتر توزیع گرجینی، بیان ضریب بودن که باال جاآن افزایش نابرابری درآمد شده است. از

المللی های اقتصادی و تدابیر بینمالی از طریق سیاست هایتحریمتأثیر  کاهش است، درآمدها

رسمی با  ای با کشورهای همسایه و گسترش مبادالت رسمی و غیرهای منطقهمانند همکاری

های تحت تحریم و تشکیل کشور، همگرایی راق، ترکیه، افغانستان و پاکستانهمسایگان از جمله ع

منظور اقدامات حقوقی، سیاسی و اقتصادی برای مقابله با تحریم و  شده بههای تحریماتحادیه کشور

ر منفی تواند از آثامی های جدید مالیهای تجاری و مسیرمدیریت شرایط از طریق ایجاد پیمان

 ها بکاهد. ناشی از تحریم
 

 گیری نتیجه -6

مالی بر نابرابری درآمد در ایران برا اسرتفاده از مردل متغیرر  هایتحریمبه بررسی تأثیر  مقاله حاضر،

 TVPFVAR هایمردل جینتا پرداخته است. 1370-1396 هایبرای سال TVP-FAVAR زمانی
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نتایج  گذارند.یم ریتأث ضریب جینیموجود در مدل بر  یرهایاست که تمام متغ تیواقع نیا گرانیب

دهد که وقوع شو  در نقدینگی و نرخ رشرد اقتصرادی و درآمردهای نفتری برآورد مدل نشان می

های خرارجی و نررخ ارز غیرر )نابرابری درآمد( شده است و در بردهی باعث کاهش ضریب جینی

جا از )که در این مالی هایتحریمرسمی و تورم و بیکاری موجب افزایش ضریب جینی شده است. 

 داشته اسرت. افرزایش نابرابری درآمدثیری مثبت بر أت رآمدهای نفتی استفاده شده است(شاخص د

اعث ایجاد موانع در نقل و انتقال پول حاصل از صادرات درآمدهای نفتی شده و بمالی  هایتحریم

شرود و همچنرین ترورم در کشرور افرزایش کاالهای اساسی وارداتی به دلیل منع انتقال پول می انعم

کنرد و یابد و افزایش قیمت کاالها در کشور به شدت به قشر آسیب پذیر جامعه صدمه وارد میمی

  .یابدمیدر کشور افزایش  نابرابری
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Introduction: In recent years, the use of financial sanctions has been 

unprecedented. Financial sanctions aim to exert economic pressure in order 

to change the political behavior and the performance of governments under 

sanction. The economic sanctions were imposed on Iran's economy in 2006, 

and further restrictions were put on Iran's access to the financial network of 

the United States. The financial sanctions were intensified in 2011 under the 

pretext of nuclear and human rights issues. Sanctions also reduced the share 

of capital expenditures in the budget and the government expenditures for 

safety net. When the government faced a budget deficit and the imports 

became more expensive, the resulting inflation increased the cost of living 

for the low-income groups. Therefore, financial sanctions adversely affected 

the poor due to the disruption of financial flows. Generally, during sanctions, 

the government budget deficit can deteriorate income inequality. Sanctions 

can not only block the financial transactions of a country and deter 

investments but also pose trade barriers; it leads to increased challenges in 

paying for exports and imports. Financial sanctions also affect imports 

because they impede the transfer of money, which leads to a shortage of one 

or more goods. In these circumstances, the sanctioned country tries to 

replace the import of goods from other countries in order to circumvent the 

sanctions; But this also causes a shortage of goods and increases their prices. 

Thus, economic sanctions reduce the supply of necessary goods. Rising 

prices, especially commodity and food prices, in turn, can increase 

inequality. 

Sanctions reduce the import of health and pharmaceutical products, and, as a 
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result, citizens' access to these goods is reduced; most of all, the vulnerable 

segments of the population are affected, especially women, children and the 

elderly people. 

Sanctions on imports through capital goods and intermediaries reduce 

domestic production, employment and income, which leads to an increase in 

absolute poverty and a reduction in exports of labor-intensive goods. This, in 

turn, reduces the level of income and employment in the target country and 

leads to increased inequality. 

In Iran, the decline in non-oil exports happened by the above-mentioned 

mechanism. in addition to it, there occurred reductions in oil exports and the 

government foreign exchange revenues. Sanctions have strong effects on 

economic aspects, including reduced government investment, depreciated 

exchange rates, declined government spending and possibly reduced safety 

net payments. These changes can increase inequality. 

Methodology: We examined the impact of financial sanctions on income 

inequality in Iran over the period of 1991-2017. To this end, we used a 

Factor Augmented Vector Auto-Regression (FAVAR) model with time 

varying parameters (TVP). We utilized MATLAB 2016 to estimate the 

econometric model. FAVAR models with time-varying parameters provide 

an estimate of the financial sanctions proxy variable (oil revenues) and then 

indicate the response functions in the foreign debts of the central bank, 

liquidity, economic growth, informal exchange rates, inflation and 

unemployment. 

Results and Discussion: Iran's economy has been exposed to economic 

shocks emanating from financial sanctions and represented by a proxy that 

shows the oil revenues fluctuation. A corresponding model was used to 

provide an analysis of the impacts of the financial sanctions on the Gini 

coefficient. Over time, due to the changes in the coefficients of the variables 

in the FAVAR structural model, it was possible to analyze the effects of the 

shock on the economic conditions using time-varying parameters (TVPs). 

Conclusion: Nonlinear behavior indicates the effectiveness of variables on 

the Gini coefficient. Thus, economic growth improves the Gini coefficient 

over time, but the other variables adversely affect it. Given that the financial 

sanctions adversely affected the inflation rate, exchange rate and 

unemployment as well as increased the foreign debts of the central bank, it 

can be concluded that the sanctions aggravated the Gini coefficient and 

increased income inequality. In fact, the increasing financial sanctions 

prevented the transfer of oil revenues and the import of staple goods. It also 

raised the inflation rate which led to the higher inequality of income 

distribution. Therefore, the sanctions adversely affected the Gini coefficient 

and inequality in Iran. 

Keywords: Financial sanctions, Income inequality, Space and state models 
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