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 چكيده
شریک اصلی تجاري مورد بررسی  37تحریم اقتصادي بر حجم تجارت ایران با  ریتأثدر این مقاله 

هاي تلفیقی پویا داده افتیو رهقرار گرفته است. براي این منظور از مدل جاذبه تعدیل یافته 

تحریم اقتصادي روي تجارت خارجی ایران ابتدا اثر  ریتأثبراي بررسی . استفاده شده است

و چند جانبه روي تجارت ایران با كل شركاي تجاري بررسی شده است.  جانبهکي یهامیتحر

معنی داري  ریتأثن آمریكا، روي تجارت خارجی ایرا جانبهکي یهامیتحرنتایج نشان داده كه 

 .منفی و معنی داري بر تجارت خارجی ایران داشته است ریتأثي چند جانبه هامیتحرنداشته ولی 

 تحریم اقتصادي بر حجم تجارت ریتأثبه منظور بررسی فرضیه قابلیت فرار و گریز از تحریم، 

یج تخمین نشان ي بررسی شده است. نتااجداگانهخارجی ایران با كشورهاي ثالث در قالب مدل 

مثبت و معنی داري بر حجم تجارت ایران با كشورهاي  ریتأث جانبهکي یهامیتحرداده است كه 

آمریكا  هجانبکي یهامیتحرثالث داشته است. به عبارت دیگر ایران توانسته است براي مقابله با 

لی نماید. ول نتراز طریق گسترش تجارت خود با كشورهاي ثالث اثر تحریم آمریكا را محدود و ك

 منفی و معنی داري بر حجم تجارت ایران با این كشورها داشته است.  ریتأثي چندجانبه هامیتحر

  .ي تابلوییهادادهمدل جاذبه،  ،و چند جانبه، تجارت خارجی جانبهکتحریم یكليدی:  هایهواژ

 JEL :F510 ،F110 ،F120 ،C1 بندیطبقه

                                                
 نویسنده مسئول مكاتبات * 1

 87-38صفحات / 1731بهار / 1/ شماره دوم/ سال اقتصاد كاربرديهاي نظریهفصلنامه 

 11/11/37تاریخ پذیرش            73/6/37تاریخ دریافت: 

mailto:kazerooni@tabrizu.ac.ir
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 مقدمه -1

یک راهكار جایگزین براي برخوردهاي  به عنوانجنگ جهانی دوم  اقتصادي بعد از 1تحریم

 و هاسازمانمورد استقبال ، قرار دادن رفتار كشورهاي هدف ریتأثنظامی به منظور تحت 

ي اقتصادي هامیتحراین است كه  شودیمقرار گرفته است. سوالی كه مطرح  هادولت

حت رفتار یک كشور را ت توانندیم چگونه و با چه مكانیسمی بدون توسل به قدرت نظامی

آن  كه از اندپرداختهیی هاكانالاكثر مطالعات انجام یافته به بررسی  ؟قرار دهند ریتأث

طریق تحریم اقتصادي فشارهایی را در راستاي متقاعد سازي كشورهاي هدف اعمال 

حریم ت . نخست اینكه آیااندگرفته. این مطالعات در حول چند سوال اصلی شكل كندیم

قرار دادن رفتار كشورهاي هدف است؟. دوم  ریتأثاقتصادي واقعاً ابزار كارایی براي تحت 

 هامیحرت تیو موفقو چند جانبه داراي اثرات متفاوتی بوده  جانبهکي یهامیتحراین كه آیا 

و در نهایت، سوم این كه رفتار بازیگران اصلی و تعیین كننده ؟ به نوع آن بستگی دارد

رهاي تحریم كننده، كشورهاي هدف و كشورهاي ثالث یا غیر تحریم كننده( در شو)ك

 نتایج نهایی تحریم چه نقشی داشته است؟ 

ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی، با توجه به اختالفات سیاسی با كشور آمریكا تحت 

 كشورهاي ی و برخیالمللنیبي هاسازمانبرخی ، ي متعددي از سوي آمریكاهامیتحرآماج 

ران ي درونزا براي اقتصاد ایادهیپدتحریم به  مسئلهدیگر قرار گرفته است. بر این اساس، 

تبدیل شده است كه در سه دهه گذشته با افت و خیزهاي متعددي همراه بوده است. در 

و چندجانبه بر تجارت خارجی ایران مورد بررسی  جانبهکاین مطالعه اثر تحریم اقتصادي ی

مشخص شده  و بر  7ي اعمال شدههامیتحرگیرد تا قابلیت ایران در گریز و فرار از قرار می

ها به صورت ریزي در جهت كاهش آثار منفی تحریماساس نتایج به دست آمده، برنامه

تري انجام پذیرد. این مقاله در پنج بخش تنظیم شده است. پس از مقدمه، هدفمند و دقیق

در بخش دوم ارائه شده است. بخش سوم به مدل و روش مبانی نظري و پیشینه تحقیق 

 شناسی تحقیق اختصاص یافته و نتیجه گیري تحقیق در بخش چهارم ارائه شده است.

 ادبيات تحقيق -2
( در 1331) 7و الیوت الملل دارد. هافباوئرینبطوالنی در روابط ه تحریم اقتصادي پیشین

                                                
1 Sanction 
7 Sanction busting 
7 Hufbauer and  Elliott 

http://www.iie.com/staff/author_bio.cfm?author_id=11
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حریم اقتصادي مهم قبل از جنگ جهانی اول مورد ت 17كند كه حداقل یمي بیان امطالعه

مورد تحریم اقتصادي  168حدود  1338ا ت 1311اعمال شده است. همچنین طی دوره 

مورد این  68مورد آمریكا حضور داشته و در  118از این موارد در ه اعمال شده است ك

 1333 تا 1337جانبه شروع كننده تحریم بوده است. روسیه طی دوره یک به صورتكشور 

مورد تحریم عموماً علیه كشورهاي تازه استقالل یافته اتحاد جماهیر شوروي  78بیش از 

شود كه تحریم اقتصادي به یكی از یم(. مالحظه 1333، 1درزنراعمال نموده است )

ي اخیر تبدیل شده هادههیر قرار دادن رفتار كشورها طی تأثابزارهاي مهم براي تحت 

، 7لوپز ت،یكورترا) اندكردهیكرد استقبال روالمللی نیز از این ینب يهاسازمانی ؛ و حتاست

7111.) 

ی للالمنیبي هاسازمانابزاري در دست بازیگران یا  به عنوان توانیمتحریم اقتصادي را  

به منظور تحت فشار قرار دادن كشورهایی غیر همسو و یا كشورهایی كه از نگاه آنها ناقض 

در اكثر تعاریف  .(1387 ،7یداجان ،يدائودتعریف نمود ) باشندیمی للالمنیباصول و قواعد 

ارائه شده براي تحریم اقتصادي، ایجاد مكانیسمی براي همسو ساختن كشورهاي هدف با 

، 8گالتونگ؛ 1337، 1اگاوایمي كشورهاي اعمال كننده مطرح بوده است )هاخواسته

یم اقتصادي در واقع با هدف سیاسی (.در برخی از مطالعات بیان شده است كه تحر1366

ي كه كشورهاي اعمال كننده از برخی منافع تجاري و اقتصادي اگونهبه  گرددیماعمال 

. پژوهشگران عموماً بین كنندیمخود براي دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی 

 هبي اقتصادي منفی هامیتحر. شوندیمي اقتصادي مثبت و منفی تفاوت قائل هامیتحر

با هدف  هامیتحر. این باشدیمابزاري اقتصادي شناخته شده در سیاست خارجی  عنوان

ي اقتصادي هامیتحر. شوندیماعمال فشار اقتصادي بر كشورهاي هدف تحریم اعمال 

. در یک چارچوب دیگر گرددیمي بین كشورها اعمال هايهمكارمثبت با هدف گسترش 

تعداد كشورهاي تحریم كننده بررسی نمود. بر این از منظر  توانیمتحریم اقتصادي را 

                                                
1 Drezner 
7 Cortright and Lopez 
7 Daoudi and Dajani 
1 Miyagawa 
8 Galtung 
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و چند جانبه قابل تقسیم  جانبهکي یهامیتحراساس تحریم اقتصادي به دو قسمت 

  (.1،7117كاروسو) باشندیم

 : كندیم( تحریم اقتصادي را به چهار نوع تقسیم 1381) 7داگسی

 كنترل و محدود سازي تجاري، -1

 تكنولوژیكی، هايیتو حما هاكمکمعلق ساختن  -7

 هاي كشورهاي هدف تحریم،ییدارامصادره اموال و  -7

ي كشورهاي هدف براي تجارت با كشور اعمال هاشركتممنوعیت لیستی از  -1

  .كننده

 در سه گروه طبقه بندي نمود: توانیم هامیتحر تحریم اقتصادي را از منظر اهداف

كه در آن واردات یک یا چند كاالي كشور هدف از سوي كشور یا  7تحریم واردات -الف 

و از این طریق تقاضا براي تولیدات  گرددیمكشورهاي تحریم كننده محدود و ممنوع 

ساختن توان كشور هدف د . چنین اقداماتی به دنبال محدوشودیمكشور هدف محدود 

كاالهاي مورد نیاز،  نیتأمبراي  براي بدست آوردن درآمدهاي ارزي و در نهایت قابلیت آنها

 ندتوایماین است كه كشور هدف  هامیتحر. یكی از نقاط ضعف این نوع از گرددیماعمال 

ن كشور ثالث از سد ای بهبا یافتن بازارهایی جایگزین براي محصوالت خود یا فروش آنها 

 عبور نماید. هامیتحر

ص به كشور هدف از سوي كشورهاي كه در آن صادرات كاالهایی خا 1تحریم صادرات -ب

 .شودیممحسوب  هامیتحرنوع  نیترمعمولاز  كه گرددیمتحریم كننده ممنوع و محدود 

این . شودیمدهی و سرمایه گذاري در كشور هدف محدود مالی كه در آن وام میتحر-ج

دود مح وی كشور هدف المللنیبي هاپرداختبه محدود ساختن  توانندیم هامیتحرنوع 

 (. 7117 )كاروسو، دنگردمنجراز اثرات تحریم اعمال شده   8ساختن قدرت فرار و گریز

( 7117) 6ها انجام گرفته است. تقوي و همكارانمطالعات متعددي در ارتباط با آثار تحریم

و موانع تجاري نظیر تحریم اقتصادي از سوي  هاتیمحدود ریتأثي به بررسی امطالعهدر 

                                                
1 Caruso 
7 Doxey 
7 Boycotts  
1 Embargo 
8 Sanction busting 
6  Taghavi 
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ي اقتصادي هايهمكاربر حجم تجارت ایران با كشورهاي عضو سازمان كشورهاي غربی 

. این مطالعه بر اساس مدل جاذبه انجام گرفته و نتایج نشان داده اندپرداختهشانكهاي 

ي تجاري نظیر تحریم اقتصادي از سوي كشورهاي غربی موجب هاتیمحدوداست كه 

عضو این سازمان شده است. افزایش معنی داري در حجم تجارت ایران با كشورهاي 

تحریم اقتصادي بر بخش نفت و سرمایه  ریتأث( در گزارشی به تحلیل 7117) 1كاتزمن

 باالیی بر ریتأثگذاري در ایران پرداخته و نشان داده است كه تحریم سه دهه گذشته 

تولید و سرمایه گذاري خصوصاً در بخش نفت در ایران گذاشته است در این گزارش فرایند 

رفتار بازیگران مهم در این فرایند مورد تحلیل قرار گرفته است. و ریم اقتصادي ایران تح

تحریم چند جانبه آمریكا و اتحادیه اروپا بر حجم تجارت  ریتأث( به بررسی 7118) 7كرونبیرا

پرداخته است. در این مطالعه بر اساس  7116تا  1338خارجی كشور زیمباوه طی دوره 

منفی و معنی داري بر حجم  ریتأث هامیتحرشده است كه این ي یرمدل جاذبه نتیجه گ

 تجارت كشور زیمباوه داشته است. 

( به بررسی ابعاد تحریم اقتصادي علیه ایران از سوي كشورها 7113)ن و دیگرا 7لیندرمن

 نظیر ییهاكانالاز طریق  هامیتحركه  انددادهی پرداخته و نهایتاً نشان المللنیبو نهادهاي 

 معنی داري ریتأثبیمه و نهادهاي مالی بر كسب و كار در ایران  قرارداد، هایكشتقرارداد 

 .دهدیمقرار  ریتأثجدي تحت  به صورتو نهایتاً تجارت خارجی ایران را  گذاردیم

( به بررسی اثرات تحریم اقتصادي توسط آمریكا پرداخته است نتایج نشان 7111) 1یانگ

تصادي آمریكا باعث گسترش حجم تجارت كشورهاي تحریم شده داده است كه تحریم اق

 ریتأثاي به بررسی ( در مطالعه7117) 8ربا كشورهاي غیر تحریم كننده شده است. هافباوئ

تحریم اقتصادي آمریكا بر تجارت آمریكا بر اساس مدل جاذبه پرداخته است. وي كه یكی 

را  هامیتحر، ریتأثبراي بررسی این  از اندیشمندان مطرح در حوزه تحریم اقتصادي است،

ي اهمیتحري ضعیف، متوسط و شدید تقسیم بندي نموده است. هامیتحردر سه طیف 

ي اقتصادي، ممنوع هاكمکضعیف شامل چهار نوع محدودیت، تعلیق و محدود كردن 

كردن صادرات قطعات نظامی و محصوالت با كاربردهاي نظامی، محدود ساختن ارائه 

                                                
1 Katzman 
7 Charumbira 
7 Linderman 
1 Yang 
5 Hufbauer 
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ي سرمایه گذاري خصوصی براي سرمایه هاشركتانت بانكی و محدود ساختن خدمات ضم

ي مالی هامیتحري از امجموعهي متوسط شامل هامیتحر. باشدیمگذاري در كشور هدف 

ي هاییداراو تجاري نظیر ممنوعیت سرمایه گذاري در كشور هدف، بلوكه كردن اموال و 

ف كه عالوه بر اقالم نظامی لیستی از كشور هدف، محدود ساختن صادرات به كشور هد

ده ي گسترهامیتحري شدید شامل هامیتحردر نهایت ؛ و گرددیمسایر كاالها را نیز شامل 

ي جدي در تجارت و سرمایه گذاري هاتیمحدودكه با هدف ایجاد  باشدیمتجاري و مالی 

نظیر كوبا، عراق،  مانند آنچه كه آمریكا در مورد كشورهایی گرددیمدر كشور هدف اعمال 

ایران و كره شمالی اعمال نموده است. در این مقاله هافباوئر بر اساس مدل جاذبه به 

ي تجاري ناشی از تحریم بر اقتصاد هاانیزمحاسبه و تخمین میزان تجارت گمشده و یا 

كشور مورد مطالعه  6كه در بین  دهدیمآمریكا پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان 

ي آن بیشترین زیان یا تجارت كمشده را بر اقتصاد هامیتحردومین كشوري است كه  ایران

 آمریكا تحمیل كرده است.

روي تجارت خارجی آمریكا  المللنیبتحریم اقتصادي  ریتأث( به بررسی 7117)و كاروس

-منفی معنی ریتأثپرداخته و تائید نموده كه تحریم اقتصادي  7111تا  1361طی دوره 

تجارت خارجی آمریكا داشته است. در این مطالعه نیز تحریم اقتصادي به سه  داري بر

از آنها بر اساس مدل  کیهر  ریتأثطیف ضعیف، متوسط و شدید تقسیم بندي شده و 

ید، ي شدهامیتحرجاذبه بر تجارت خارجی آمریكا بررسی شده است. نتایج نشان داده كه 

( 7117) 1سایمون .داشته است هامیتحرایر انواع منفی باالتري بر تجارت نسبت به س ریتأث

تحریم چند جانبه چندین كشور صنعتی بر صادرات كشور آفریقاي جنوبی  ریتأثبه بررسی 

 داري بر صادرات اینمنفی معنی ریتأث هامیتحرپرداخته است. نتایج نشان داده كه این 

 كشور داشته است.

 ي تحقيقشناسروش -3
غیر  حصوالت)م تحریم اقتصادي بر تجارت خارجی ریتأثور بررسی در این تحقیق به منظ

تعدیل شده بر اساس شرایط محیط اقتصاد ایران، استفاده  7ایران از مدل جاذبه (نفتی

شده است. بر اساس این مدل، تجارت بین كشورها بستگی به اندازه اقتصادي و متغیرهاي 

مدل انتظار بر این است كه حجم تجارت  جغرافیایی نظیر فاصله بین كشورها دارد. در این

                                                
1 Simon 
7 Gravity model 
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بین كشورها ارتباط مستقیم با اندازه اقتصادي و ارتباط منفی با فاصله بین كشورها داشته 

مبناي نظریه نیوتون شكل گرفته است كه در آن میزان نیروي  بر هاهیفرضباشد. این 

عكوس با فاصله بین جسم ارتباط مستقیم با اندازه و حجم آنها و رابطه مو موجود بین د

( اولین اقتصاددانی بود كه از مدل جاذبه در مطالعات اقتصادي 1381) 1آنها دارد. ایسراد

( نیز براي اولین بار شكل لگاریتمی این مدل را مورد 1367) 7ینبرگنت استفاده نمود.

 .استفاده قرار داد

چهار نوع معادله كه مدل جاذبه یک شكل خالصه شده از  كندیم( بیان 1366) 7لینمان

نظیر  اقتصاددانانتعدادي از  .باشدیمتعادل جزئی عرضه صادرات و تقاضاي واردات 

( مبانی تئوریک این مدل مورد بحث قرار 1388) 8هلپمن وكروگمن و (1333) 1ناندرسو

 .( این مدل را براي تجارت بین صنعتی تعدیل و استفاده نمود1388)ن دادند و كروگم

 لالملنیبمختلفی وارد مباحث نظري در تجارت  اقتصادداناندل توسط س از آن این مپ

ز این مدل ا (7117) 3نمویو سا (1338) 6ی مانند دردورفاقتصاددانانكه  گردید به طوري

ه اوهلین استفاد -و تعدیالت كاربردي روي نظریه هیكشر المللنیب تجارت اتیدر نظر

. اندمودهنتائید  المللنیبا در تبیین تجارت مطالعات مختلفی موفقیت این مدل ر .نمودند

( براي بررسی 7117)ر نیز از شكل لگاریتمی مدل جاذبه كه توسط هافباوئق در این تحقی

تحریم بر تجارت خارجی آمریكا بكار گرفته شده، استفاده شده است. چارچوب مدل  ریتأث

مورد استفاده قرار گرفته اقتصادسنجی جاذبه در این مقاله در قالب سه مدل به شرح زیر 

است كه در اولین مدل تنها تحریم یک جانبه توسط آمریكا، در مدل دوم، تحریم چند 

جانبه اقتصادي از سوي اروپا و آمریكا و در الگوي سوم، تحریم چند جانبه اقتصادي از 

جی ارآمریكا و سازمان ملل در علیه ایران به عنوان متغیر اثرگذار بر تجارت خ ،سوي اروپا

 ایران در نظر گرفته شده است. 

 
 

                                                
1 Isard 
7 Timbergen 
7 Linnemann 
1 Anderson 
8 Helpman, and Krugman 
6 Deardorff 
3 Simon 
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) j*PoPilog(PoP3) + ßj*GDPilog (GDP2+ß1-)ijlog (Trade 1) = ß + ßijlog (Trade

+𝜀1𝑖)US(DUMSANC 5)+ ßijlog(DIST4+ ß 

(1 ) 

 3) + ßj*GDPilog (GDP 2+ ß1 -)ijlog (Trade 1) = ß + ßijlog (Trade

+𝜀2𝑖) US_Eu(DUMSANC 5) + ßijlog(DIST4) + ßj*PoPilog(PoP 
(2) 

 3) + ßj*GDPilog (GDP 2+ ß1 -)ijlog (Trade 1) = ß + ßijlog (Trade

+𝜀3𝑖) ALL(DUMSANC 5) + ßijlog(DIST4) + ßj*PoPilog(PoP 
(3) 

 .باشدیمبه ترتیب نشان دهنده كشور ایران و شركاي تجاري ایران  jو  iدر روابط فوق 

ijTrade  دهدیمان با شركاي تجاري را بر اساس دالر آمریكا نشان حجم تجارت بین ایر. 

iGDP وjGDP   ایران و شركاي تجاري آن بر اساس  داخلیناخالص  تولیدنشان دهنده

. فاصله بین كشورها است ijDIST جمعیت كشورها و jPOP و iPOPدالر آمریكا است. 

كه تحریم  SUDUMSANCتحریم اقتصادي علیه ایران در قالب سه متغیر مجازي 

كه تحریم چند جانبه  US-EUDUMSANC است،  ااز سوي آمریك جانبهکاقتصادي ی

كه تحریم چند جانبه اقتصادي  ALLDUMSANCاقتصادي از سوي اروپا و آمریكا است و 

اي متغیره .، وارد الگو شده است.باشدیماز سوي اروپا، آمریكا و سازمان ملل در علیه ایران 

تحریم  ریتأثجداگانه وارد مدل شده و  به صورتي كلی باال هامدلدر مجازي ارائه شده 

. دوره مورد بررسی دهندیمي چند جانبه را مورد آزمون قرار هامیتحرآمریكا و  جانبهکی

ركاي تجاري ایران در این دوره شامل ش است. 7117ا ت 7111 هايدر این مطالعه سال

ضمیمه مورد اشاره قرار گرفته است. براي  (1كشور است كه اسامی آنها در جدول) 37

ي حجم تجارت بین ایران با شركاي تجاري از آمارهاي هاي سازمان هادادهبدست آوردن 

ي مربوط به تولید ناخالص داخلی و جمعیت كشورهاي هادادهاستفاده شده است.  1ملل

فاصله مچنین ه( جمع آوري شده است. IMF) 7المللی پولمورد بررسی نیز از صندوق بین

براي  7مركز اقتصادي این كشورها در نظر گرفته شده است. به عنوانبین پایتخت آنها 

در سه طیف  هامی، تحر(7117)ر تحریم اقتصادي بر مبناي مطالعه هافباوئ ریتأثبررسی 

 ( تقسیم بندي شده است. 1ضعیف، متوسط و شدید بر اساس جدول )
 

                                                
1 UNCOMTRADE 
7 International monetary fund 
7 www.freemaptools.com/how_far_is_between.html 

http://www.freemaptools.com/how_far_is_between.html
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 ي عليه ايران بر اساس الگوی هافباوئرالمللنيبی هاميتحر: تقسيم بندی (1)ل جدو

 منبع: جمع بندي و تقسیم بندي محققان بر اساس مدل هافباوئر

ي ضعیف هامیتحرمتغیر مجازي وارد مدل شده و براي  به صورت هامیتحردر این مقاله 

د در صورت عدم وجوو  7ي شدید عدد هامیتحرو براي  7د ي متوسط عدهامیتحر ،1د عد

( در نظر گرفته شده 7116) 1تحریم عدد صفر مطابق مطالعه انجام یافته توسط پگسن

 است.ل نابع اصلی تحریم از سه ناحیه آمریكا اتحادیه اروپا و سازمان ملم است.

                                                
1 Peksen 

سازمان 
 ملل

 دوره عنوان آمریكا اروپا

عدم 
 تحریم

عدم 
 تحریم

تحریم 
 متوسط

سال دیگر از  8مدید تحریم داماتو به مدت ت -
 سوي آمریكا

محور شرارت از سوي  به عنوانمعرفی ایران  -
 آمریكا

ي ایران از سوي اهسته مسئلهمطرح شدن  -
 آمریكا

هاي آمریكا در قبال ایران یاستسشدن  ترسخت -
 7111از 

 گسترش روابط تجاري ایران با اروپا -

7111  
 تا

 7118  

تحریم 
 متوسط

تحریم 
 ضعیف

تحریم 
 شدید

المان براي  نگلستان، فرانسه و، اتالش آمریكا -
ي ایران به شوراي امنیت در اهستهارجاع پرونده 

 ن در لند 8+1جلسه 

 یكاآمري ایران از سوي هاکبانتحریم تعدادي از  -
 یه اروپاو اتحاد

 توسطخطوط هوایی ایران و رانی یكشتتحریم  -
 یه اروپاو اتحادآمریكا 

افراد در ایران از و  هاشركتتحریم تعدادي از  -
 سوي آمریكا

المللی براي ینبتالش جدي آمریكا براي اجماع  -
 نتحریم ایرا

7116 
تا  

7118 

تحریم 
 شدید

تحریم 
 شدید

 تحریم
 شدید

هاي اخذ ویزا براي برخی از مسئوالن یتمحدود -
 ي ایران از سوي اروپااهسته

 وكنولوژیكی ، تیه گذاريو سرماتحریم تجاري  -
 گاز از سوي اروپاو اي خصوصاً در بخش نفت یمهب

ز عدادي ات ي،اهسته رانی،یكشت هاي مالی،یمتحر -
 ي ایرانی از سوي سازمان مللهاشركت

كشورهاي دیگر به تحریم علیه اضافه شدن برخی  -
 ایران

7113  
 تا 

7117 
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 هادل و تجزيه و تحليل دادهمبرآورد  -4
-دو GMMهاي تلفیقی پویا و برآوردگرهاي مورد نظر با استفاده از تكنیک داده مدل

 دهدیم(، تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل نشان 1331)د اي آرالنو و بانمرحله

كه ضریب تمامی متغیرهاي اصلی مدل بجز متغیر جمعیت داراي عالئم مورد انتظار بر 

ب شده است و تنها ضری نیتأماساس مدل جاذبه است. به عبارت دیگر انتظارات تئوریكی 

( چنین 1383) 1توسط برگاستند مسئلهمنفی بوده كه این ر انتظا متغیر جمعیت برخالف

توجیه شده است كه جمعیت یک شاخص براي نشان دادن اندازه بازار یک كشور است و 

مستقیم تعیین كننده رابطه اقتصادي یک كشور با كشورهاي دیگر نیست. بر  به صورت

 با حجم تجارت داشته باشد ورابطه مستقیم یا غیر مستقیم  تواندیماین اساس جمعیت 

بستگی به شرایط اقتصادي آن كشور دارد. مطالعات متعددي خصوصاً در حوزه  مسئلهاین 

 ؛7117 ،و)كاروسد باشیمتحریم اقتصادي بر تجارت نیز تائید كننده این استدالل  ریتأث

ی نضم به صورت تواندیم(. منفی بودن این ضریب 7117همكاران، تقوي و  ؛7116، پگسن

بیانگر این نكته باشد كه تجارت خارجی ایران بیشتر به سمت كشورهاي با جمعیت پایین 

عه نیازمند مطال مسئلهدر دوره مورد بررسی جریان داشته است. البته بررسی دقیق این 

معنی  ریتأثآمریكا علیه ایران  جانبهکبر اساس نتایج تخمین، تحریم ی ي است.اجداگانه

معنی  ریتأثي چندجانبه هامیتحرران با شركاي تجاري نداشته است ولی داري بر تجارت ای

داري بر تجارت خارجی ایران داشته است. در این مطالعه، براي بررسی معتبر بودن 

هاي گشتاوري و متغیرهاي ابزاري به كار رفته در معادله تخمین زده شده از محدودیت

 هاي گشتاوريصفر این آزمون، محدودیتاستفاده شده است. تحت فرضیه  7آزمون سارگان

كه مقادیر بدست آمده براي  شودیمباشند. مالحظه و ابزارهاي به كار رفته معتبر می

مبنی بر معتبر بودن  0Hفرضیه ؛ بنابراین است %8آزمون سارگان در هر سه مدل باالتر از 

راي . بگرددیمیید ي تاگشتاوري هاتیمحدودو معتبر بودن  شودینممتغیرهاي ابزاري رد 

بررسی عدم وجود همبستگی مرتبه دوم از آزمون آرالنو و باند استفاده گردیده است. 

مبنی  0Hبنابراین فرضیه  باشدیم %8باالتر از  7ارزش احتمال مقادیر  گرددیممالحظه 

                                                
1 Bergstrand 
7 Sargan test 

7 P-value 
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رد نمود. عدم رد فرضیه صفر هر دو آزمون  توانینمبر عدم وجود همبستگی مرتبه دوم را 

 كند.یاهدي را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم مشو

 GMM (: تاثير تحريم يكجانبه و چند جانبه  بر تجارت خارجي ايران با روش2جدول)

 دو مرحله ای آرالنو و باند

 ي تحقیقهاافتهمنبع: ی

بر تجارت خارجی ایران،  1تحریم اقتصادي ریتأثفرار و گریز از  به منظور آزمون فرضیه

است تا ه تخمین زده شد كننده میتحردر میان كشورهاي غیر  7و  7، 1مدل شماره 

تجارت خارجی ایران  انیبر جرمعنی داري  ریتأثي اعمال شده هامیتحرمالحظه گردد آیا 

اشته است. نتایج این تخمین در با كشورهاي ثالث یعنی كشورهاي غیر تحریم كننده د

( ارائه شده است. بر اساس نتایج، ضرایب متغیرهاي اصلی مدل جاذبه بجز 7جدول )

                                                
1 Sanction busting 

 متغيرها (1)ل مد (2)ل مد (3)ل مد

1661183/1 

(17.17) 

1613713/1 

(18.88) 

1611777/1 

(17.37) 
 

LTRADE(-1) 
 

1.677711 

(86.71) 

1.611137 

(83.38) 

1.616817 

(83.13) 
 

LGDPIJ  

867871/1- 

(13.38-) 

866868/1- 

(81.71-) 

8681117/1- 

(11-) 

LDISTANCIJ? 

 
 

7373311/1- 

(13.18-) 

7663116/1- 

(18.86-) 

737377/1- 

(13.18-) 
LPOPIJ? 

 
 

 

- 

 

- 

113817/1- 

(13/1-) 
Sanction_us 

 

 

- 

76717/1- 

(8.81-) 
- Sanction_us_eu 

 

788318/1- 

(7.86-) 
- 

- 

 
Sanction_All 

1878/1 1878/1 1817/1 Sargan test probe 
 

7811/1 7178/1 7378/1 Arellano-Bond test 
 تعداد مشاهدات 377 377 377

 تعداد كشورها 37 37 37
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ند ي چهامیتحرها، جمعیت با عالئم مورد انتظار تئوریكی مطابقت دارد. بر اساس یافته

 هداري بر تجارت خارجی ایران با كشورهاي غیرتحریم كنندمنفی و معنی ریتأثجانبه 

ادي ي اقتصهامیتحرحساس بودن تجارت خارجی ایران نسبت به  مسئلهداشته است. این 

و  مثبت ریتأثآمریكا  جانبهکكه تحریم ی شودیمدهد. مالحظه چند جانبه را نشان می

داري بر تجارت خارجی ایران با سایر كشورها داشته است. یعنی ایران با گسترش معنی

بر تجارت خارجی خود را خنثی  جانبهکي یهامیتحراثر  تجارت خود با سایر كشورها

راي تحریم اقتصادي ب ریتأثتائید كننده فرضیه فرار و گریز از  مسئلهنموده است. این 

 هاي آمریكا است. اقتصاد ایران در مورد تحریم

جانبه و چند جانبه بر تجارت خارجي ايران ير تحريم يکتأث(: نتايج برآورد 3)ل جدو

 ی آرالنو و باندامرحلهدو  GMMورهای غير تحريم كننده با روش با كش
 متغیرها (1)ل مد (7)ل مد (7)ل مد

131387/1 

(1.31) 

1317116/1 

(1.31) 

1867633/1 

(7.17)  

LTRADE(-1) 

7177/1- 

(3.36-) 

1.877171 

(86.37) 

1.171117 

(18.86)  

LGDPIJ 

388187/1- 

(17.63-) 

387767/1- 

(17.13-) 

3161118/1- 

(17.71-) 
 

LDISTANCIJ? 

17333/1- 

(1.17837-) 

773316/1- 

(11.13-) 

1678173/1- 

(3.67-) 
 

LPOPIJ? 

 

- 

 

- 

1781317/1 

(83/11) Sanction_us 

 

- 

16833/1- 

(8.33-) 
- 

Sanction_us_eu 

1817178/1- 

(3.17-) 
- - 

Sanction_All 
6813/1 3788/1 3181/1 Sargan test probe 

 

7737/1 1117/1 7371/1 Arellano-Bond test 
 تعداد مشاهدات 876 876 876

 تعداد كشورها 81 81 81

 ي تحقیقهاافتهمنبع: ی
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نیز نشان دهنده معتبر بودن متغیرهاي ابزاري است. همچنین بر  1نتایج آزمون سارگان

 عدم وجود همبستگی مرتبه دوم تائید شده است.اساس آزمون آرالنو و باند 

 گيرینتيجه -5
شریک اصلی تجاري طی  37تحریم اقتصادي بر حجم تجارت ایران با  ریتأثدر این مطالعه 

مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از مدل جاذبه تعدیل  7117تا  7111دوره 

ه براي بررسی تأثیر تحریم استفاده شد المللنیبیک مدل تجربی تجارت  به عنوانیافته 

متوسط و قوي  ،ضعیفح این مدل، بر اساس مدل هافبائر تحریم در سه سط رد است.

مریكا تحریم آ جانبهکی ریتأثتقسیم بندي شده است. در این راستا سه مدل كه در اولی 

 ،چند جانبه آمریكام تحری ریتأثدر دومی تحریم چند جانبه آمریكا و اروپا و در سومی 

تحریم اقتصادي روي حجم  ریتأثست. براي بررسی اروپا و سازمان ملل تخمین زده شده ا

روي تجارت ایران با كل شركاي تجاري بررسی  هامیتحرتجارت خارجی ایران ابتدا اثر این 

آمریكا روي تجارت خارجی  جانبهکي یهامیتحرر اساس نتایج این بخش، ب گردیده است.

اري منفی و معنی د ریبه تأثجاني چند هامیتحرمعنی داري نداشته است. ولی  ریتأثایران 

( و 7118ي كرونبیرا )هاافتهبر تجارت خارجی ایران داشته است. این نتایج سازگار با ی

. باشدیمي چند جانبه بر تجارت خارجی هامیتحر( مبنی بر كارا بودن 7117سایمون )

 ست. ا ضمناً متغیرهاي اصلی بر اساس مدل جاذبه داراي عالئم مورد انتظار تئوریكی بوده

ي اجداگانهتحریم اقتصادي بر حجم تجارت ایران با كشورهاي ثالث در قالب مدل  ریتأث

بررسی شده است. در واقع در این قسمت قابلیت كشور براي گریز و فرار از تحریم آزمون 

ی مثبت و معن ریتأث جانبهکي یهامیتحرشده است. نتایج تخمین نشان داده است كه 

ایران با كشورهاي ثالث و غیر تحریم كننده داشته است. به مفهوم  داري بر حجم تجارت

 آمریكا از طریق گسترش جانبهکي یهامیتحردیگر ایران توانسته است براي مقابله با 

ي هامیتحرنماید. ولی ل تجارت خود با كشورهاي ثالث اثر تحریم آمریكا را محدود و كنتر

جم تجارت ایران با این كشورها داشته است. در منفی و معنی داري بر ح ریتأثچندجانبه 

ي چند جانبه قدرت مانور هامیتحرگفت كه اقتصاد ایران در مواجه با  توانیمكل 

در تجارت خارجی خود دارد. این نتایج  هامیتحراین  ریتأثي براي فرار و گریز از ترنییپا

( مطابقت 7117و هافباوئر )( 7111یانگ ) ،(7117ي مطالعات تقوي و دیگران )هاافتهبا ی

 دارد.

                                                
1 Sargan test 
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 يمضما

 ( : شركای تجاری مورد بررسي در اين مقاله4جدول)
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