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چكيده
در این مقاله تأثیر تحریم اقتصادي بر حجم تجارت ایران با  37شریک اصلی تجاري مورد بررسی
قرار گرفته است .براي این منظور از مدل جاذبه تعدیل یافته و رهیافت دادههاي تلفیقی پویا
استفاده شده است .براي بررسی تأثیر تحریم اقتصادي روي تجارت خارجی ایران ابتدا اثر
تحریمهاي یکجانبه و چند جانبه روي تجارت ایران با كل شركاي تجاري بررسی شده است.
نتایج نشان داده كه تحریمهاي یکجانبه آمریكا ،روي تجارت خارجی ایران تأثیر معنی داري
نداشته ولی تحریمهاي چند جانبه تأثیر منفی و معنی داري بر تجارت خارجی ایران داشته است.
به منظور بررسی فرضیه قابلیت فرار و گریز از تحریم ،تأثیر تحریم اقتصادي بر حجم تجارت
خارجی ایران با كشورهاي ثالث در قالب مدل جداگانهاي بررسی شده است .نتایج تخمین نشان
داده است كه تحریمهاي یکجانبه تأثیر مثبت و معنی داري بر حجم تجارت ایران با كشورهاي
ثالث داشته است .به عبارت دیگر ایران توانسته است براي مقابله با تحریمهاي یکجانبه آمریكا
از طریق گسترش تجارت خود با كشورهاي ثالث اثر تحریم آمریكا را محدود و كنترل نماید .ولی
تحریمهاي چندجانبه تأثیر منفی و معنی داري بر حجم تجارت ایران با این كشورها داشته است.
واژههای كليدی :تحریم یکجانبه و چند جانبه ،تجارت خارجی ،مدل جاذبه ،دادههاي تابلویی.
طبقهبندی C1 ،F120 ،F110 ،F510 :JEL
 * 1نویسنده مسئول مكاتبات
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 -1مقدمه
تحریم 1اقتصادي بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یک راهكار جایگزین براي برخوردهاي
نظامی به منظور تحت تأثیر قرار دادن رفتار كشورهاي هدف ،مورد استقبال سازمانها و
دولتها قرار گرفته است .سوالی كه مطرح میشود این است كه تحریمهاي اقتصادي
چگونه و با چه مكانیسمی بدون توسل به قدرت نظامی میتوانند رفتار یک كشور را تحت
تأثیر قرار دهند؟ اكثر مطالعات انجام یافته به بررسی كانالهایی پرداختهاند كه از آن
طریق تحریم اقتصادي فشارهایی را در راستاي متقاعد سازي كشورهاي هدف اعمال
میكند .این مطالعات در حول چند سوال اصلی شكل گرفتهاند .نخست اینكه آیا تحریم
اقتصادي واقعاً ابزار كارایی براي تحت تأثیر قرار دادن رفتار كشورهاي هدف است؟ .دوم
این كه آیا تحریمهاي یکجانبه و چند جانبه داراي اثرات متفاوتی بوده و موفقیت تحریمها
به نوع آن بستگی دارد؟ و در نهایت ،سوم این كه رفتار بازیگران اصلی و تعیین كننده
(كشو رهاي تحریم كننده ،كشورهاي هدف و كشورهاي ثالث یا غیر تحریم كننده) در
نتایج نهایی تحریم چه نقشی داشته است؟
ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی ،با توجه به اختالفات سیاسی با كشور آمریكا تحت
آماج تحریمهاي متعددي از سوي آمریكا ،برخی سازمانهاي بینالمللی و برخی كشورهاي
دیگر قرار گرفته است .بر این اساس ،مسئله تحریم به پدیدهاي درونزا براي اقتصاد ایران
تبدیل شده است كه در سه دهه گذشته با افت و خیزهاي متعددي همراه بوده است .در
این مطالعه اثر تحریم اقتصادي یکجانبه و چندجانبه بر تجارت خارجی ایران مورد بررسی
قرار میگیرد تا قابلیت ایران در گریز و فرار از تحریمهاي اعمال شده 7مشخص شده و بر
اساس نتایج به دست آمده ،برنامهریزي در جهت كاهش آثار منفی تحریمها به صورت
هدفمند و دقیقتري انجام پذیرد .این مقاله در پنج بخش تنظیم شده است .پس از مقدمه،
مبانی نظري و پیشینه تحقیق در بخش دوم ارائه شده است .بخش سوم به مدل و روش
شناسی تحقیق اختصاص یافته و نتیجه گیري تحقیق در بخش چهارم ارائه شده است.

 -2ادبيات تحقيق
تحریم اقتصادي پیشینه طوالنی در روابط بینالملل دارد .هافباوئر و الیوت )1331( 7در
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مطالعهاي بیان میكند كه حداقل  17مورد تحریم اقتصادي مهم قبل از جنگ جهانی اول
اعمال شده است .همچنین طی دوره  1311تا  1338حدود  168مورد تحریم اقتصادي
اعمال شده است كه از این موارد در  118مورد آمریكا حضور داشته و در  68مورد این
كشور به صورت یک جانبه شروع كننده تحریم بوده است .روسیه طی دوره  1337تا 1333
بیش از  78مورد تحریم عموماً علیه كشورهاي تازه استقالل یافته اتحاد جماهیر شوروي
اعمال نموده است (درزنر .)1333 ،1مالحظه می شود كه تحریم اقتصادي به یكی از
ابزارهاي مهم براي تحت تأثیر قرار دادن رفتار كشورها طی دهههاي اخیر تبدیل شده
است؛ و حتی سازمانهاي بینالمللی نیز از این رویكرد استقبال كردهاند (كورترایت ،لوپز،7
.)7111
تحریم اقتصادي را میتوان به عنوان ابزاري در دست بازیگران یا سازمانهاي بینالمللی
به منظور تحت فشار قرار دادن كشورهایی غیر همسو و یا كشورهایی كه از نگاه آنها ناقض
اصول و قواعد بینالمللی میباشند تعریف نمود (دائودي ،داجانی. )1387 ،7در اكثر تعاریف
ارائه شده براي تحریم اقتصادي ،ایجاد مكانیسمی براي همسو ساختن كشورهاي هدف با
خواستههاي كشورهاي اعمال كننده مطرح بوده است (میاگاوا1337 ،1؛ گالتونگ،8
.)1366در برخی از مطالعات بیان شده است كه تحر یم اقتصادي در واقع با هدف سیاسی
اعمال میگردد به گونها ي كه كشورهاي اعمال كننده از برخی منافع تجاري و اقتصادي
خود براي دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی میكنند .پژوهشگران عموماً بین
تحریمهاي اقتصادي مثبت و منفی تفاوت قائل میشوند .تحریمهاي اقتصادي منفی به
عنوان ابزاري اقتصادي شناخته شده در سیاست خارجی میباشد .این تحریمها با هدف
اعمال فشار اقتصادي بر كشورهاي هدف تحریم اعمال میشوند .تحریمهاي اقتصادي
مثبت با هدف گسترش همكاريهاي بین كشورها اعمال میگردد .در یک چارچوب دیگر
تحریم اقتصادي را میتوان از منظر تعداد كشورهاي تحریم كننده بررسی نمود .بر این
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اساس تحریم اقتصادي به دو قسمت تحریمهاي یکجانبه و چند جانبه قابل تقسیم
میباشند (كاروسو.)7117،1
داگسی )1381( 7تحریم اقتصادي را به چهار نوع تقسیم میكند:
 -1كنترل و محدود سازي تجاري،
 -7معلق ساختن كمکها و حمایتهاي تكنولوژیكی،
 -7مصادره اموال و داراییهاي كشورهاي هدف تحریم،
 -1ممنوعیت لیستی از شركتهاي كشورهاي هدف براي تجارت با كشور اعمال
كننده.
تحریم اقتصادي را از منظر اهداف تحریمها میتوان در سه گروه طبقه بندي نمود:
الف -تحریم واردات 7كه در آن واردات یک یا چند كاالي كشور هدف از سوي كشور یا
كشورهاي تحریم كننده محدود و ممنوع میگردد و از این طریق تقاضا براي تولیدات
كشور هدف محدود میشود .چنین اقداماتی به دنبال محدود ساختن توان كشور هدف
براي بدست آوردن درآمدهاي ارزي و در نهایت قابلیت آنها براي تأمین كاالهاي مورد نیاز،
اعمال میگردد .یكی از نقاط ضعف این نوع از تحریمها این است كه كشور هدف میتواند
با یافتن بازارهایی جایگزین براي محصوالت خود یا فروش آنها به كشور ثالث از سد این
تحریمها عبور نماید.
ب -تحریم صادرات 1كه در آن صادرات كاالهایی خاص به كشور هدف از سوي كشورهاي
تحریم كننده ممنوع و محدود میگردد كه از معمولترین نوع تحریمها محسوب میشود.
ج-تحریم مالی كه در آن وامدهی و سرمایه گذاري در كشور هدف محدود میشود .این
نوع تحریمها میتوانند به محدود ساختن پرداختهاي بینالمللی كشور هدف و محدود
ساختن قدرت فرار و گریز 8از اثرات تحریم اعمال شده منجرگردند (كاروسو.)7117 ،
مطالعات متعددي در ارتباط با آثار تحریمها انجام گرفته است .تقوي و همكاران)7117( 6
در مطالعهاي به بررسی تأثیر محدودیتها و موانع تجاري نظیر تحریم اقتصادي از سوي
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كشورهاي غربی بر حجم تجارت ایران با كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي
شانكهاي پرداختهاند  .این مطالعه بر اساس مدل جاذبه انجام گرفته و نتایج نشان داده
است كه محدودیتها ي تجاري نظیر تحریم اقتصادي از سوي كشورهاي غربی موجب
افزایش معنی داري در حجم تجارت ایران با كشورهاي عضو این سازمان شده است.
كاتزمن )7117( 1در گزارشی به تحلیل تأثیر تحریم اقتصادي بر بخش نفت و سرمایه
گذاري در ایران پرداخته و نشان داده است كه تحریم سه دهه گذشته تأثیر باالیی بر
تولید و سرمایه گذاري خصوصاً در بخش نفت در ایران گذاشته است در این گزارش فرایند
تحریم اقتصادي ایران و رفتار بازیگران مهم در این فرایند مورد تحلیل قرار گرفته است.
كرونبیرا )7118( 7به بررسی تأثیر تحریم چند جانبه آمریكا و اتحادیه اروپا بر حجم تجارت
خارجی كشور زیمباوه طی دوره  1338تا  7116پرداخته است .در این مطالعه بر اساس
مدل جاذبه نتیجه گیري شده است كه این تحریمها تأثیر منفی و معنی داري بر حجم
تجارت كشور زیمباوه داشته است.
لیندرمن 7و دیگران ( ) 7113به بررسی ابعاد تحریم اقتصادي علیه ایران از سوي كشورها
و نهادهاي بینالمللی پرداخته و نهایتاً نشان دادهاند كه تحریمها از طریق كانالهایی نظیر
قرارداد كشتیها ،قرارداد بیمه و نهادهاي مالی بر كسب و كار در ایران تأثیر معنی داري
میگذارد و نهایتاً تجارت خارجی ایران را به صورت جدي تحت تأثیر قرار میدهد.
یانگ ) 7111( 1به بررسی اثرات تحریم اقتصادي توسط آمریكا پرداخته است نتایج نشان
داده است كه تحریم اقتصادي آمریكا باعث گسترش حجم تجارت كشورهاي تحریم شده
با كشورهاي غیر تحریم كننده شده است .هافباوئر )7117( 8در مطالعهاي به بررسی تأثیر
تحریم اقتصادي آمریكا بر تجارت آمریكا بر اساس مدل جاذبه پرداخته است .وي كه یكی
از اندیشمندان مطرح در حوزه تحریم اقتصادي است ،براي بررسی این تأثیر ،تحریمها را
در سه طیف تحریمهاي ضعیف ،متوسط و شدید تقسیم بندي نموده است .تحریمهاي
ضعیف شامل چهار نوع محدودیت ،تعلیق و محدود كردن كمکهاي اقتصادي ،ممنوع
كردن صادرات قطعات نظامی و محصوالت با كاربردهاي نظامی ،محدود ساختن ارائه
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خدمات ضمانت بانكی و محدود ساختن شركتهاي سرمایه گذاري خصوصی براي سرمایه
گذاري در كشور هدف میباشد .تحریمهاي متوسط شامل مجموعهاي از تحریمهاي مالی
و تجاري نظیر ممنوعیت سرمایه گذاري در كشور هدف ،بلوكه كردن اموال و داراییهاي
كشور هدف ،محدود ساختن صادرات به كشور هدف كه عالوه بر اقالم نظامی لیستی از
سایر كاالها را نیز شامل میگردد؛ و در نهایت تحریمهاي شدید شامل تحریمهاي گسترده
تجاري و مالی میباشد كه با هدف ایجاد محدودیتهاي جدي در تجارت و سرمایه گذاري
در كشور هدف اعمال میگردد مانند آنچه كه آمریكا در مورد كشورهایی نظیر كوبا ،عراق،
ایران و كره شمالی اعمال نموده است .در این مقاله هافباوئر بر اساس مدل جاذبه به
محاسبه و تخمین میزان تجارت گمشده و یا زیانهاي تجاري ناشی از تحریم بر اقتصاد
آمریكا پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد كه در بین  6كشور مورد مطالعه
ایران دومین كشوري است كه تحریمهاي آن بیشترین زیان یا تجارت كمشده را بر اقتصاد
آمریكا تحمیل كرده است.
كاروسو ( )7117به بررسی تأثیر تحریم اقتصادي بینالملل روي تجارت خارجی آمریكا
طی دوره  1361تا  7111پرداخته و تائید نموده كه تحریم اقتصادي تأثیر منفی معنی-
داري بر تجارت خارجی آمریكا داشته است .در این مطالعه نیز تحریم اقتصادي به سه
طیف ضعیف ،متوسط و شدید تقسیم بندي شده و تأثیر هر یک از آنها بر اساس مدل
جاذبه بر تجارت خارجی آمریكا بررسی شده است .نتایج نشان داده كه تحریمهاي شدید،
تأثیر منفی باالتري بر تجارت نسبت به سایر انواع تحریمها داشته است .سایمون)7117( 1
به بررسی تأثیر تحریم چند جانبه چندین كشور صنعتی بر صادرات كشور آفریقاي جنوبی
پرداخته است .نتایج نشان داده كه این تحریمها تأثیر منفی معنیداري بر صادرات این
كشور داشته است.

 -3روششناسي تحقيق
در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تحریم اقتصادي بر تجارت خارجی (محصوالت غیر
نفتی) ایران از مدل جاذبه 7تعدیل شده بر اساس شرایط محیط اقتصاد ایران ،استفاده
شده است .بر اساس این مدل ،تجارت بین كشورها بستگی به اندازه اقتصادي و متغیرهاي
جغرافیایی نظیر فاصله بین كشورها دارد .در این مدل انتظار بر این است كه حجم تجارت
Simon
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بین كشورها ارتباط مستقیم با اندازه اقتصادي و ارتباط منفی با فاصله بین كشورها داشته
باشد .این فرضیهها بر مبناي نظریه نیوتون شكل گرفته است كه در آن میزان نیروي
موجود بین دو جسم ارتباط مستقیم با اندازه و حجم آنها و رابطه م عكوس با فاصله بین
آنها دارد .ایسراد ) 1381( 1اولین اقتصاددانی بود كه از مدل جاذبه در مطالعات اقتصادي
استفاده نمود .تینبرگن )1367( 7نیز براي اولین بار شكل لگاریتمی این مدل را مورد
استفاده قرار داد.
لینمان )1366( 7بیان میكند كه مدل جاذبه یک شكل خالصه شده از چهار نوع معادله
تعادل جزئی عرضه صادرات و تقاضاي واردات میباشد .تعدادي از اقتصاددانان نظیر
اندرسون )1333( 1و هلپمن وكروگمن )1388( 8مبانی تئوریک این مدل مورد بحث قرار
دادند و كروگمن ( ) 1388این مدل را براي تجارت بین صنعتی تعدیل و استفاده نمود.
پس از آن این مدل توسط اقتصاددانان مختلفی وارد مباحث نظري در تجارت بینالملل
گردید به طوري كه اقتصاددانانی مانند دردورف )1338( 6و سایمون )7117( 3از این مدل
در نظریات تجارت بینالملل و تعدیالت كاربردي روي نظریه هیكشر -اوهلین استفاده
نمودند .مطالعات مختلفی موفقیت این مدل را در تبیین تجارت بینالملل تائید نمودهاند.
در این تحقیق نیز از شكل لگاریتمی مدل جاذبه كه توسط هافباوئر ( )7117براي بررسی
تأثیر تحریم بر تجارت خارجی آمریكا بكار گرفته شده ،استفاده شده است .چارچوب مدل
اقتصادسنجی جاذبه در این مقاله در قالب سه مدل به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته
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
سوي اروپا ،آمریكا و سازمان ملل در علیه ایران به عنوان متغیر اثرگذار بر تجارت خارجی
ایران در نظر گرفته شده است.

1

Isard
Timbergen
7
Linnemann
1
Anderson
8
Helpman, and Krugman
6
Deardorff
3
Simon
7
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)log (Tradeij) = ß + ß1 log (Tradeij)-1+ß2log (GDPi*GDPj) + ß3log(PoPi*PoPj
𝑖+ ß4log(DISTij)+ ß5 (DUMSANCUS)+𝜀1
()1

log (Tradeij) = ß + ß1 log (Tradeij)-1 + ß2 log (GDPi*GDPj) + ß3
𝑖log(PoPi*PoPj) + ß4log(DISTij) + ß5 (DUMSANCEu_US) +𝜀2
()2

log (Tradeij) = ß + ß1 log (Tradeij)-1 + ß2 log (GDPi*GDPj) + ß3
𝑖log(PoPi*PoPj) + ß4log(DISTij) + ß5 (DUMSANC ALL) +𝜀3
()3

در روابط فوق  iو  jبه ترتیب نشان دهنده كشور ایران و شركاي تجاري ایران میباشد.
 Tradeijحجم تجارت بین ایران با شركاي تجاري را بر اساس دالر آمریكا نشان میدهد.
 GDPiو GDPjنشان دهنده تولید ناخالص داخلی ایران و شركاي تجاري آن بر اساس
دالر آمریكا است POPi .و  POPjجمعیت كشورها و  DISTijفاصله بین كشورها است.
تحریم اقتصادي علیه ایران در قالب سه متغیر مجازي  DUMSANCUSكه تحریم
اقتصادي یکجانبه از سوي آمریكا است DUMSANCEU-US ،كه تحریم چند جانبه
اقتصادي از سوي اروپا و آمریكا است و  DUMSANCALLكه تحریم چند جانبه اقتصادي
از سوي اروپا ،آمریكا و سازمان ملل در علیه ایران میباشد ،.وارد الگو شده است .متغیرهاي
مجازي ارائه شده در مدلهاي كلی باال به صورت جداگانه وارد مدل شده و تأثیر تحریم
یکجانبه آمریكا و تحریمهاي چند جانبه را مورد آزمون قرار میدهند .دوره مورد بررسی
در این مطالعه سالهاي  7111تا  7117است .شركاي تجاري ایران در این دوره شامل
 37كشور است كه اسامی آنها در جدول( )1ضمیمه مورد اشاره قرار گرفته است .براي
بدست آوردن دادههاي حجم تجارت بین ایران با شركاي تجاري از آمارهاي هاي سازمان
ملل 1استفاده شده است .دادهها ي مربوط به تولید ناخالص داخلی و جمعیت كشورهاي
مورد بررسی نیز از صندوق بینالمللی پول )IMF( 7جمع آوري شده است .همچنین فاصله
بین پایتخت آنها به عنوان مركز اقتصادي این كشورها در نظر گرفته شده است 7.براي
بررسی تأثیر تحریم اقتصادي بر مبناي مطالعه هافباوئر ( ،)7117تحریمها در سه طیف
ضعیف ،متوسط و شدید بر اساس جدول ( )1تقسیم بندي شده است.

1

UNCOMTRADE
International monetary fund
7
www.freemaptools.com/how_far_is_between.html
7
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جدول ( :)1تقسيم بندی تحريمهای بينالمللي عليه ايران بر اساس الگوی هافباوئر
دوره

7111
تا
7118

7116
تا
7118

7113
تا
7117

عنوان
 تمدید تحریم داماتو به مدت  8سال دیگر ازسوي آمریكا
 معرفی ایران به عنوان محور شرارت از سويآمریكا
 مطرح شدن مسئله هستهاي ایران از سويآمریكا
 سختتر شدن سیاستهاي آمریكا در قبال ایراناز 7111
 گسترش روابط تجاري ایران با اروپا تالش آمریكا ،انگلستان ،فرانسه و المان برايارجاع پرونده هستهاي ایران به شوراي امنیت در
جلسه  8+1در لندن
 تحریم تعدادي از بانکهاي ایران از سوي آمریكاو اتحادیه اروپا
 تحریم كشتیرانی و خطوط هوایی ایران توسطآمریكا و اتحادیه اروپا
 تحریم تعدادي از شركتها و افراد در ایران ازسوي آمریكا
 تالش جدي آمریكا براي اجماع بینالمللی برايتحریم ایران
 محدودیتهاي اخذ ویزا براي برخی از مسئوالنهستهاي ایران از سوي اروپا
 تحریم تجاري و سرمایه گذاري ،تكنولوژیكی وبیمهاي خصوصاً در بخش نفت و گاز از سوي اروپا
 تحریمهاي مالی ،كشتیرانی ،هستهاي ،تعدادي ازشركتهاي ایرانی از سوي سازمان ملل
 اضافه شدن برخی كشورهاي دیگر به تحریم علیهایران

آمریكا

اروپا

سازمان
ملل

تحریم
متوسط

عدم
تحریم

عدم
تحریم

تحریم
شدید

تحریم
ضعیف

تحریم
متوسط

تحریم
شدید

تحریم
شدید

تحریم
شدید

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

در این مقاله تحریمها به صورت متغیر مجازي وارد مدل شده و براي تحریمهاي ضعیف
عدد  ،1تحریمهاي متوسط عدد  7و براي تحریمهاي شدید عدد  7و در صورت عدم وجود
تحریم عدد صفر مطابق مطالعه انجام یافته توسط پگسن )7116( 1در نظر گرفته شده
است .م نابع اصلی تحریم از سه ناحیه آمریكا اتحادیه اروپا و سازمان ملل است.

1 Peksen
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 -4برآورد مدل و تجزيه و تحليل دادهها
مدل مورد نظر با استفاده از تكنیک دادههاي تلفیقی پویا و برآوردگرهاي  GMMدو-
مرحلهاي آرالنو و باند ( ،)1331تخمین زده شده است .نتایج برآورد مدل نشان میدهد
كه ضریب تمامی متغیرهاي اصلی مدل بجز متغیر جمعیت داراي عالئم مورد انتظار بر
اساس مدل جاذبه است .به عبارت دیگر انتظارات تئوریكی تأمین شده است و تنها ضریب
متغیر جمعیت برخالف انتظار منفی بوده كه این مسئله توسط برگاستند )1383( 1چنین
توجیه شده است كه جمعیت یک شاخص براي نشان دادن اندازه بازار یک كشور است و
به صورت مستقیم تعیین كننده رابطه اقتصادي یک كشور با كشورهاي دیگر نیست .بر
این اساس جمعیت میتواند رابطه مستقیم یا غیر مستقیم با حجم تجارت داشته باشد و
این مسئله بستگی به شرایط اقتصادي آن كشور دارد .مطالعات متعددي خصوصاً در حوزه
تأثیر تحریم اقتصادي بر تجارت نیز تائید كننده این استدالل میباشد (كاروسو7117 ،؛
پگسن7116 ،؛ تقوي و همكاران .)7117 ،منفی بودن این ضریب میتواند به صورت ضمنی
بیانگر این نكته باشد كه تجارت خارجی ایران بیشتر به سمت كشورهاي با جمعیت پایین
در دوره مورد بررسی جریان داشته است .البته بررسی دقیق این مسئله نیازمند مطالعه
جداگانهاي است .بر اساس نتایج تخمین ،تحریم یکجانبه آمریكا علیه ایران تأثیر معنی
داري بر تجارت ایران با شركاي تجاري نداشته است ولی تحریم هاي چندجانبه تأثیر معنی
داري بر تجارت خارجی ایران داشته است .در این مطالعه ،براي بررسی معتبر بودن
محدودیت هاي گشتاوري و متغیرهاي ابزاري به كار رفته در معادله تخمین زده شده از
آزمون سارگان 7استفاده شده است .تحت فرضیه صفر این آزمون ،محدودیتهاي گشتاوري
و ابزارهاي به كار رفته معتبر میباشند .مالحظه میشود كه مقادیر بدست آمده براي
آزمون سارگان در هر سه مدل باالتر از  %8است؛ بنابراین فرضیه  H0مبنی بر معتبر بودن
متغیرهاي ابزاري رد نمیشود و معتبر بودن محدودیتهاي گشتاوري تایید میگردد .براي
بررسی عدم وجود همبستگی مرتبه دوم از آزمون آرالنو و باند استفاده گردیده است.
مالحظه میگردد مقادیر ارزش احتمال 7باالتر از  %8میباشد بنابراین فرضیه  H0مبنی

1

Bergstrand
Sargan test
7
P-value
7
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بر عدم وجود همبستگی مرتبه دوم را نمیتوان رد نمود .عدم رد فرضیه صفر هر دو آزمون
شواهدي را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم میكند.
جدول( :)2تاثير تحريم يكجانبه و چند جانبه بر تجارت خارجي ايران با روش GMM

دو مرحله ای آرالنو و باند
مدل ()3

مدل ()2

مدل ()1

متغيرها

1/1661183
()17.17

1/1613713
()18.88

1/1611777
()17.37

)LTRADE(-1

1.677711
()86.71

1.611137
()83.38

1.616817
()83.13

-1/867871
()-13.38

-1/866868
()-81.71

-1/8681117
()-11

?LDISTANCIJ

-1/7663116 -1/7373311
()-18.86
()-13.18

-1/737377
()-13.18

?LPOPIJ

-1/113817
()-1/13

Sanction_us

-

-

-

-1/76717
()-8.81

-1/788318
()-7.86

-

-

LGDPIJ

Sanction_us_eu

Sanction_All

1/1878

1/1878

1/1817

Sargan test probe

1/7811

1/7178

1/7378

377

377

377

Arellano-Bond test
تعداد مشاهدات

37

37

37

تعداد كشورها
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به منظور آزمون فرضیه فرار و گریز از تأثیر تحریم اقتصادي 1بر تجارت خارجی ایران،
مدل شماره  7 ،1و  7در میان كشورهاي غیر تحریم كننده تخمین زده شده است تا
مالحظه گردد آیا تحریمهاي اعمال شده تأثیر معنی داري بر جریان تجارت خارجی ایران
با كشورهاي ثالث یعنی كشورهاي غیر تحریم كننده داشته است .نتایج این تخمین در
جدول ( ) 7ارائه شده است .بر اساس نتایج ،ضرایب متغیرهاي اصلی مدل جاذبه بجز
Sanction busting

1
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بررسی كارایی تحریمهاي یکجانبه و چندجانبه بر تجارت...

جمعیت با عالئم مورد انتظار تئوریكی مطابقت دارد .بر اساس یافتهها ،تحریمهاي چند
جانبه تأثیر منفی و معنی داري بر تجارت خارجی ایران با كشورهاي غیرتحریم كننده
داشته است .این مسئله حساس بودن تجارت خارجی ایران نسبت به تحریمهاي اقتصادي
چند جانبه را نشان میدهد .مالحظه میشود كه تحریم یکجانبه آمریكا تأثیر مثبت و
معنی داري بر تجارت خارجی ایران با سایر كشورها داشته است .یعنی ایران با گسترش
تجارت خود با سایر كشورها اثر تحریمهاي یکجانبه بر تجارت خارجی خود را خنثی
نموده است .این مسئله تائید كننده فرضیه فرار و گریز از تأثیر تحریم اقتصادي براي
اقتصاد ایران در مورد تحریمهاي آمریكا است.
جدول ( :)3نتايج برآورد تأثير تحريم يکجانبه و چند جانبه بر تجارت خارجي ايران
با كشورهای غير تحريم كننده با روش  GMMدو مرحلهای آرالنو و باند
مدل ()7

مدل ()7

مدل ()1

1/131387
()1.31

1/1317116
()1.31

1/1867633
()7.17

-1/7177
()-3.36

1.877171
()86.37

1.171117
()18.86

LGDPIJ

-1/388187
()-17.63

-1/387767
()-17.13

-1/3161118
()-17.71

?LDISTANCIJ

-1/17333
()-1.17837

-1/773316
()-11.13

-1/1678173
()-3.67

?LPOPIJ

-

-

1/1781317
()11/83

-

-1/16833
()-8.33

-

-1/1817178
()-3.17

-

-

1/6813

1/3788

1/3181

Sargan test probe

1/7737

1/1117

1/7371

876

876

876

Arellano-Bond test
تعداد مشاهدات

81

81

81

تعداد كشورها
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متغیرها
)LTRADE(-1

Sanction_us
Sanction_us_eu
Sanction_All
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نتایج آزمون سارگان 1نیز نشان دهنده معتبر بودن متغیرهاي ابزاري است .همچنین بر
اساس آزمون آرالنو و باند عدم وجود همبستگی مرتبه دوم تائید شده است.

 -5نتيجهگيری
در این مطالعه تأثیر تحریم اقتصادي بر حجم تجارت ایران با  37شریک اصلی تجاري طی
دوره  7111تا  7117مورد بررسی قرار گرفته است .در این راستا از مدل جاذبه تعدیل
یافته به عنوان یک مدل تجربی تجارت بینالملل براي بررسی تأثیر تحریم استفاده شده
است .در این مدل ،بر اساس مدل هافبائر تحریم در سه سطح ضعیف ،متوسط و قوي
تقسیم بندي شده است .در این راستا سه مدل كه در اولی تأثیر یکجانبه تحریم آمریكا
در دومی تحریم چند جانبه آمریكا و اروپا و در سومی تأثیر تحریم چند جانبه آمریكا،
اروپا و سازمان ملل تخمین زده شده است .براي بررسی تأثیر تحریم اقتصادي روي حجم
تجارت خارجی ایران ابتدا اثر این تحریمها روي تجارت ایران با كل شركاي تجاري بررسی
گردیده است .بر اساس نتایج این بخش ،تحریمهاي یکجانبه آمریكا روي تجارت خارجی
ایران تأثیر معنی داري نداشته است .ولی تحریمهاي چند جانبه تأثیر منفی و معنی داري
بر تجارت خارجی ایران داشته است .این نتایج سازگار با یافتههاي كرونبیرا ( )7118و
سایمون ( )7117مبنی بر كارا بودن تحریمهاي چند جانبه بر تجارت خارجی میباشد.
ضمناً متغیرهاي اصلی بر اساس مدل جاذبه داراي عالئم مورد انتظار تئوریكی بوده است.
تأثیر تحریم اقتصادي بر حجم تجارت ایران با كشورهاي ثالث در قالب مدل جداگانهاي
بررسی شده است .در واقع در این قسمت قابلیت كشور براي گریز و فرار از تحریم آزمون
شده است .نتایج تخمین نشان داده است كه تحریمهاي یکجانبه تأثیر مثبت و معنی
داري بر حجم تجارت ایران با كشورهاي ثالث و غیر تحریم كننده داشته است .به مفهوم
دیگر ایران توانسته است براي مقابله با تحریمهاي یکجانبه آمریكا از طریق گسترش
تجارت خود با كشورهاي ثالث اثر تحریم آمریكا را محدود و كنترل نماید .ولی تحریمهاي
چندجانبه تأثیر منفی و معنی داري بر حجم تجارت ایران با این كشورها داشته است .در
كل میتوان گفت كه اقتصاد ایران در مواجه با تحریمهاي چند جانبه قدرت مانور
پایینتري براي فرار و گریز از تأثیر این تحریمها در تجارت خارجی خود دارد .این نتایج
با یافتههاي مطالعات تقوي و دیگران ( ،)7117یانگ ( )7111و هافباوئر ( )7117مطابقت
دارد.
Sargan test

1

...بررسی كارایی تحریمهاي یکجانبه و چندجانبه بر تجارت

08

فهرست منابع
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Anderson, J. E. (1979). A theoretical foundation for the gravity equation.
American Economic Review, 69: 106-116.
Bergstrand, J. H. (1989). The generalized gravity equation, monopolistic
competition, and the factor-proportions theory in international trade.The
Review of Economics and Statistics, LXXI, 1, 143-152.
Caruso, R (2003). The impact of international economic sanctions on
trade: an empirical analysis. Peace Economics, Peace Science and Public
Policy: 9: 2, Article 1.
Charumbira, M (2008). Applying the gravity model to trade flow in
country under sanctions: case of zimbawe (1998- 2006). Department of
Political and Administration, Redeemers University, Nigeria.
Cortright, David and George A. Lopez (2000). The sanctions decade:
assessing UN strategies in the 1990s. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.
Drezner (1999). The sanctions paradox: economic statecraft and
international relations. New York: Cambridge University Press.
Daoudi, M. S., and Dajani, M. S. (1983). Economic sanctions: ideal and
experience. Boston: Routledge& Kegan Paul, 8.
Deardorff, A. V. (1995). Determinants of bilateral trade: does gravity
work in a neoclassic world?. National Bureau of Economic Research
Working Paper, 5377.
Doxey, Margaret P. (1980). Economic sanctions and international
enforcement, 2nd ed.. New York: Oxford University Press, 14-5.
Evenett, Simon j. (2002). The impact of economic sanction on South
African exports. World Trade Institute, University of Berme and CEPR.
Galtung, Johan (1967). On the effects of international economic
sanctions. World Politics, 19, 3, 379-416.
Helpman, E., and P. Krugman (1985). Market structure and foreign
trade: increasing Returns, imperfect competition, and the international
economy. Cambridge: MIT Press.
Hufbauer, G, C., & Elliott K. (1990). US economic sanctions: their
impact on trade, jobs, and wages. Institute for International Economics.
Hufbauer, G, C. (2003). Trade as a weapon. Paper for the Fred J. Hansen
Institute for World Peace, San Diego State University, World Peace
Week, April 12-18, 1999, http://www.iie.com/TESTMONY/gch9.htm,
accessed July 25, 2000.
Isard, W. (1954). Location theory and trade theory: short-run analysis.
Quarterly Journal of Economics, 68, 305- 322.
James M. Lindsay (1986). Trade sanctions as policy instruments:
areexamination. International Studies Quarterly, 30, 2,153-173.
Katzman, K (2012). Iran sanctions. Congressional Research Service, 75700, www.crs.gov, RS20871.

33

1731  بهار/1  شماره/ سال دوم/فصلنامه نظریههاي كاربردي اقتصاد

18. Linderman, M., Shour, R., & Chisholm, A. (2007). Trade Sanctions
againstIran – an Overview. INCE & CO.
19. Linnemann, H. (1966). An econometric study of international trade
flows. Amsterdam: North-Holland.
20. Miyagawa, Makio (1992). Do economic sanctions work?. New York: St.
Martin’s Press.
21. Peksen, D (2006). Bilateral trade and the third party effect of US
sanctions. Department of Political Science University of MissouriColumbia.
22. Taghavi, M, Shayegani, Bita, Gaffari, Farhad, Monsef, Abdolali, and Ali
NiakanLahiji (2012). Does gravity model work for the selection trade
partners among SCO members? (The Case Study of Iran). Journal of
American Science, 8(10), 747-753.
23. Tinbergen, J. (1962). Shaping the world economy: suggestions for an
international economic policy. New York: The Twentieth Century Fund.
24. Yang, J. Askari, H. &Teegen, H (2004), U.S. economic sanctions: an
empirical study. The International Trade Journal, XVIII, 1.

04

بررسی كارایی تحریمهاي یکجانبه و چندجانبه بر تجارت...
ضمايم
جدول( : )4شركای تجاری مورد بررسي در اين مقاله
اسلونی
ماالوي
فرانسه
استرالیا
گرجستان جزیره مالت آفریقاي جنوبی
اتریش
سوئیس
موریس
آلمان
آذربایجان
اسپانیا
مكزیک
یونان
بحرین
سوئد
هلند
هندوراس
بلژیک
تایلند
نیوزلند
مجارستان
بوتسوانا
تركیه
نروژ
ایسلند
برزیل
اوكراین
عمان
هندوستان
بلغارستان
انگلیس
پاكستان
اندنزي
كانادا
آمریكا
پرو
ایرلند
شیلی
اروگوئه
فلیپین
ایتالیا
چین
ونزوئال
لهستان
ژاپن
كلمبیا
زامبیا
پرتقال
اردن
كاستاریكا
قزاقستان كره جنوبی
كرواسی
مولداوي
قرقیزستان
قبرس
رومانی
لتوانی
جمهوري چک
روسیه
لبنان
دانمارك
سنگال
لوكزامبورگ
اكوادور
سنگاپور
ماالویمالزي
استونی
اسلواكی
فنالند

