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چکیده 
تجاری  عمده  ترکیب شرکای  بر  اقتصادی  تحریم های  اثر  بررسی  مطالعه،  این  اصلی  هدف 
ایران در دوره زمانی 1392-1371 است. برای این منظور، ابتدا تحریم ها بر مبناي معیارهاي 
ارائه  شده توسط هافبائر در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندي و در قالب دو متغیر 
مجازي وارد مدل شده و سپس، تأثیر این متغیرهای مجازی )به همراه سایر متغیرهای مدل( بر 
سهم تجارت ایران با شرکای تجاری در قالب تجزیه و تحلیل هم انباشتگی پانلی ارزیابی شده 
است. در این تحقیق، مدل در دو مرحله برآورد شده است. در مرحله نخست، مدل تحقیق 
تحریم های  آن،  نتایج  براساس  و  برآورد شده،  ایران  با  تجاری  تمام کشورهای طرف  برای 
اقتصادی قوی نه تنها در دوره اجرای تحریم بلکه در دوره بعد از آن نیز تجارت ایران با کل 
حاصل  نتایج  حساسیت  تحلیل  برای  دوم،  مرحله  در  است.  داده  کاهش  را  تجاری  شرکای 
ایران  از روند سهم تجارت  )با استفاده  این تحقیق  از برآورد مدل، کشورهای مورد بررسی 
و  اول(  ایران )کشورهای گروه  با  تجارت  نزولی  روند  با  دو گروه کشورهایی  به  با آن ها(، 
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کشورهایی با روند تجارت صعودی با ایران )کشورهای گروه دوم( تقسیم شده اند. براساس 
نتایج برآورد مدل در این دو گروه، اجرای تحریم های اقتصادی قوی موجب کاهش تجارت 
اما  شده،  آن  از  بعد  دوره  هم  و  تحریم  اجرای  دوره  در  هم  اول  گروه  کشورهای  با  ایران 

تجارت با کشورهای گروه دوم تنها در دوره اجرای تحریم کاهش یافته است. 

F51, F1, C23, F14 :JEL طبقه بندی

 

 



بیرشی رطی تریر  ها رهتماد بی تیبار شیبا امته تیار رریرن ثی دوره س139ب1371 3

مقدمه

می آمدند،  به شمار  دولت ها  تعامل  در  مسالمت آمیز  و  معمول  ابزاری  دیرباز  از  تحریم ها 
به طوری که تقریباً از دهه  90 میالدی، تحریم های اقتصادی به عنوان تقابل سیاسی رایج میان 
مطرح  خارجی  سیاست  منافع  ارتقای  و  اهداف  به  نیل  برای  ابزاری  همچنین،  و  کشورها 
شده اند. اولین پیاده سازی شناخته شده تحریم، اقدامات تنبیهی یک کشور مقابل کشور دیگر 
در 432 سال قبل از میالد بود،  یعنی وضع تحریم تجاری با ایالت شهر مگارا توسط آتن. از 
آن هنگام، استفاده از تحریم ها قرن به قرن ادامه یافته و در زمان ما به اوج خود رسیده است1. 
تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران یکی از ویژگی های اصلی روابط امریکا و ایران 
این که کشورهای حاشیه خلیج فارس دو سوم ذخایر  به  با توجه  بوده است2.  از سال 1979 
نظر  از  را  این کشورها  بر  خود  سلطه  امریکا حفظ  دارند،  اختیار  در  را  جهان  گاز  و  نفت 
استراتژیک بسیار مهم دانسته، و همواره به آن توجه دارد. اما ایران در سال 1979 )همزمان با 
تأسیس جمهوری اسالمی ایران( این امر را مورد نقد و اعتراض قرار داد. در نتیجه، با توجه 
به اختالفات استراتژیک با امریکا به منظور تغییر رفتار، از یک سو دولت ایران تحت آماج 
تحریم هاي متعدد امریکا، سازمان های بین المللي و برخي کشورهاي دیگر قرار گرفته )که 
از سال  دیگر،  از سوی  و  دارد3(  ادامه  به شکل های مختلف  تاکنون، کمابیش  زمان  از آن 
2005 باوجود تمایل اتحادیه اروپا4 به گسترش همکاری سازنده با ایران، نگرانی های جدی 
افزایش  داد.  قرار  تحت تأثیر  را  اروپا  اتحادیه  و  ایران  روابط  ایران،  هسته ای  برنامه  درباره  
نگرانی ها درباره مسائل حل نشده و خودداری ایران از اجرای تعهدات بین المللی و همکاری 
کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی5، موجب وضع قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 
متحد6 در سال های 2006، 2007، 2008 و2010 و اعمال تحریم علیه ایران شد، که اجرای 
اعمال شده  فعلی  تحریم های  عمده  تفاوت  است.  الزام آور  عضو  کشورهای  تمام  برای  آن 
توسط شورای امنیت سازمان ملل و آن هایی که در طول جنگ اعمال شده  اند، این است که 

1. -  Kozhanov (2011); p. 144.
2. Katzman (2015).
3. 3 - Torbat (2005).
4. European Union.
5. International Atomic Energy Agency.
6. Un  Security Council.
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تحریم های فعلی در برخی موارد توسط جامعه بین المللی حمایت شده و فشار بیش تری بر 
اقتصاد ایران وارد می کند. بر این اساس، مسأله تحریم به پدیده ای درون زا در اقتصاد ایران 

تبدیل شده، که در سه دهه گذشته با افت و خیزهای متعددی همراه بوده است.
امروزه در بیش تر کشورهای درحال توسعه، بخش تجارت خارجی به عنوان اهرم اصلی 
رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد، و اثر تحریم ها بر ساختار آن حائز اهمیت 
است. در سال 2013، تجارت خارجی ایران نسبت به سال قبل معادل 22 میلیارد دالر کاهش 
قرار گرفت1.  رتبه 46 جهان  نزول کرد و در  پله  نیز هفت  رتبه بندی جهانی  نظر  از  و  یافته 
در  ایران  رتبه  کاهش  عوامل  عمده ترین  از  یکی  واردات  و  صادرات  هزینه های  افزایش 
رده بندی جهانی و افزایش زمان تجارت و هزینه های ناشی از آن است. در فرآیند تحریم های 
اقتصادی، ایران با تغییر ساختار تجارت خارجی و روی آوردن به تجارت با کشورهایی که 
با دور  ترکیه( کوشیده  )مانند چین، هند و  نمی گیرند  قرار  اقتصادی  تحت تأثیر تحریم های 
را  کشور  اقتصادی  توسعه  و  رشد  برای  ضروری  کاالهای  تجارت  جریان  تحریم ها،  زدن 

حفظ کند؛ به طوری که در ده سال اخیر، تجارت با چین پانزده برابر افزایش یافته است2. 
میزان تجارت خارجی کشور، شرکای عمده تجاری  بر  تأثیر تحریم ها  از  فارغ  بنابراین، 
ایران هم تغییر کرده اند. درواقع، می توان گفت ایران با تعدادی از کشورها روابط تجاری داشته 
و تحکیم این روابط، سیاست های خاص و جداگانه ای می طلبد. اما در حال حاضر، ترکیب 
تجارت خارجی کشور نظام مند نبوده و روابط تجاری بدون مدیریت و برنامه ریزی قبلی شکل 
از  معنا که  این  به  از مسیر تحریم های تجاری است؛  اعمال فشار  امر، زمینه ساز  این  گرفته و 
یک سو ایران را به مقصد صادراتی کاالهای بی کیفیت برخی کشورهای آسیایی تبدیل کرده 
و از سوی دیگر، به ایجاد محدودیت های مختلف برای صادرکنندگان و رشد منفی این بخش 
منجر شده است. بنابراین، به دلیل اهمیت انتخاب شرکای تجاری، به عنوان یکی از رویکردهای 
اقتصادی و  نیازها، سطح روابط  به عالیق،  )با توجه  اقتصادی  از تحریم های  برای عبور  مهم 
سیاسی و رفتار ویژه کشورها(، بازبینی روابط تجاری با کشورها می تواند به ایجاد انگیزه های 

مثبت و منفی و همچنین، تغییر رفتار تجاری کشورها در عرصه بین المللی منتهی  شود.

1. United Nations Conference on Trade and Development (2013).
2. گمرک جمهوری اسالمی ایران.
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 از آن جا که تغییر شرکای تجاری کشور به معنای یافتن ظرفیت های تازه و راه های جدید 
تجاری بوده و توسعه روابط تجاری با برخی کشورهای همسایه و یا کشورهای همسو )از 
برای کشور در پی دارد، شرایط  اقتصادی  و  منافع سیاسی  یا سیاسی(،  و  ایدئولوژیک  نظر 
تحریم می تواند به اصالح روابط تجاری کشور کمک کرده و دولت را در سیاست گذاری 
بنابراین، با علم به  و تعامل در سیاست گذاری و همچنین، در تجارت بین الملل یاری دهد. 
وضعیت فعلی اقتصاد کشور و مشکالت ناشی از 35 سال تحریم های اقتصادی و معضالت 
دولت از یک سو، و اخذ واکنش مناسب نسبت به تحریم ها و همچنین کاهش تبعات منفی 
تأثیر  پیرامون  تحقیقاتی  طرح  یک  باید  دیگر،  سوی  از  ایران  علیه  اعمال شده  تحریم های 
تحریم های اقتصادی بر ترکیب تجارت ایران با شرکای عمده تجاری اش اجرا شود. بنابراین، 
ترکیب  بر  اقتصادی  تحریم های  اثرات  اقصادسنجی،  روش های  بر  تکیه  با  مطالعه  این  در 

شرکای عمده تجاری ایران در دوره 1392-1371 بررسی می شود.
این مقاله در بخش اول به تحلیل پایه های نظری مرتبط با موضوع پرداخته و سپس، به 
مطالعات تجربی در زمینه موضوع اشاره می کند .در بخش سوم، الگوی نظری )مدل( معرفی 
شده و در بخش چهارم نیز مدل مورد نظر برآورد خواهد شد. بخش پنجم نیز به تفسیر نتایج 
مطالب  نتیجه گیری  و  به جمع بندی  بخش  نهایت، آخرین  در  و  پرداخته  برآورد  از  حاصل 

می پردازد.

1. مبانی نظری

تحریم سالحی اقتصادی در میدان مبارزه غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفت وگو فراتر 
مانند  یا چند کشور  نهاد تحریم کننده ممکن است دولت یک  برده و وارد عمل می کند1. 
امریکا و یا یک سازمان بین المللی مانند سازمان ملل باشد. کشور هدف، کشوری است که 
مستقیماً مورد اعمال سیاست های تحریم واقع می شود و منظور از اهداف سیاست خارجی  
نیز، تغییر رفتارهای سیاسی کشور هدف است که کشور تحریم کننده به طور صریح یا ضمنی 

در پی آن است2.

1. Eyler (2007); p. 4.
2. Hufbauer et al. (2007); p. 44.
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در ادبیات تحریم، به طور معمول تحریم های اقتصادی به دو گروه منفی و مثبت تقسیم 
می شوند، بدین گونه که تحریم های اقتصادی منفی به مثابه بهترین ابزارهای اقتصادی با هدف 
ضربه اقتصادی به یک یا چند کشور استفاده شده و تحریم های اقتصادی مثبت نیز مشوقی 
برای همکاری های بین کشوری تلقی می شود. در این بین، تحریم های اقتصادی منفی با توجه 
به پیامدهایی که برای کشورهای تحریم شده به دنبال دارد )مانند کاهش درجه یکپارچگی 
تحریم  دیگر،  چارچوب  یک  در  است.  برخوردار  بیش تری  اهمیت  از  جهانی(  اقتصاد  با 
اساس،  این  بر  کرد.  بررسي  تحریم کننده  کشورهاي  تعداد  منظر  از  مي توان  را  اقتصادي 

تحریم های اقتصادی به دو قسمت تحریم هاي یک جانبه و چند جانبه تقسیم می شوند1.
داگسي2 تحریم اقتصادي را به چهار نوع تقسیم مي کند: 

1. کنترل و محدود سازي تجاري.
2. معلق ساختن کمک ها و حمایت هاي تکنولوژیکي.

3. مصادره اموال و دارایي هاي کشورهاي هدف تحریم.
4. ممنوعیت لیستي از شرکت هاي کشورهاي هدف براي تجارت با کشور اعمال کننده.

تحریم اقتصادي از نظر اهدافي که این تحریم ها دنبال مي کنند، در سه قالب طبقه بندي 
سوي  از  هدف  کشور  کاالي  چند  یا  یک  واردات  آن،  در  که  واردات3  تحریم  می شود: 
کشور یا کشورهاي تحریم کننده محدود و ممنوع شده، و به این روش، تقاضا براي تولیدات 
کشور هدف محدود مي شود. چنین اقداماتی به دنبال محدودساختن توان کشور هدف براي 
کسب درآمدهاي ارزي و درنهایت، کاهش توانایی تأمین کاالهاي مورد نیاز اعمال مي شود. 
همچنین، این نوع تحریم با هدف ضربه اقتصادی به یک صنعت خاص و یا بخشی از کشور 
که کشور هدف  است  این  تحریم ها  گونه  این  نقاط ضعف  از  یکي  می شود.  انجام  هدف 
مي تواند با یافتن بازارهاي جایگزین براي محصوالت خود یا فروش آن ها از طریق کشور 
و اشخاص ثالث، تحریم ها را دور بزند. نوع دیگر تحریم ها، تحریم صادرات4 است که در 
و  ممنوع  تحریم کننده  کشورهاي  سوي  از  هدف  کشور  به  خاص  کاالهاي  صادرات  آن، 

1. Caruso (2003).
2. Doxey (1980).
3. Boycotts.
4. Embargo.
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محدود مي شود. در این نوع تحریم، مصرف کنندگان کشور هدف باید قیمت های باالتری 
نوع  این  پایین تری دریافت می کنند1.  قیمت های  فرستنده  تولید کنندگان کشور  بپردازند، و 
است  ممکن  صادرات  ممنوعیت  مي شود.  محسوب  تحریم ها  معمول ترین  از  یکي  تحریم، 
جزئی یا کامل باشد. نوع سوم تحریم ها، تحریم هاي مالي است که در آن، امکان وام دهي و 
سرمایه گذاري در کشور هدف محدود مي شود. این نوع تحریم ها محدودیت های بیش تری 
را سد  اعمال شده  اثرات تحریم2  از  راه گریز  تا  اعمال می کنند،  بین المللی  پرداخت های  بر 

کنند3. عالوه بر این، دارایی های خارجی کشور هدف نیز ممکن است فریز4 شود.

1-1. روش های تحلیل تأثیر تحریم بر اقتصاد
در مطالعات مختلف، روش های متنوعی برای تحلیل و تخمین تأثیر تحریم های اقتصادی بر 
کل اقتصاد و یا تجارت و رشد اقتصادی به کار رفته اند، که مهم ترین آن ها عبارتند از: مدل 
مازاد مصرف کننده5، مدل جاذبه6، روش منحنی پیشنهاد7 در تجارت، مدل نظریه بازی ها8 و 

مدل انتخاب عمومی )تحریم های هوشمند(.
الف(مدلمازادمصرفکننده: در این مدل، با استفاده از مفهوم مازاد مصرف کننده و 

رفاه اجتماعی، تأثیر مالیات بر صادرات و واردات بررسی می شود9. چنین روشی را هافبائر 
البته تفاوتی جزئی میان  و اسکات10 برای تخمین هزینه تحریم های اقتصادی به کار برده اند. 
تحریم های مالی و تجاری وجود دارد. تحریم های تجاری )مانند تحریم صادرات به کشور 
و  می شود،  تولید  میزان  مستقیم  تغییر  باعث  هدف(  کشور  از  واردات  تحریم  یا  و  هدف 

1. - Golliard (2013); p. 38. 
2. Sanction-busting.
3. Caruso (2003).
4. Freeze.
5. Consumer Surplus Model.
6. Gravity Model.
7. Offer Curves.
8. Game Theory Model.

رفاه  و  مصرف کننده  مازاد  در  تغییر  و  کرده  تلقی  عرضه  در  کاهش  همانند  را  صادرات  بر  مالیات  راستا،  این  در   .9
اجتماعی را محاسبه می کند و با محاسبات کاهش رفاه اجتماعی، کاهش صادرات ناشی از تحریم را به صورت زیر 

محاسبه می کند:
WL = 

P2dQ
Ed+Es

10. Hufbauer and Schott (1985); pp .626-629.
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تأثیر  تحت  را  اقتصادی  رشد  خرید،  بازار  شدن  محدود  یا  و  فروش  بازار  شدن  محدود  با 
قرار داده و کاهش می دهد. اما تحریم های مالی، جریان وجوهات مالی و سرمایه به داخل 
بنگاه های  مالی  تأمین  سرمایه،  بازار  در  آن  کردن  محدود  با  و  داده  قرار  هدف  را  کشور 
کاهش  بر  عالوه  امر،  همین  می یابد.  افزایش  واقعی  بهره  نرخ  و  کرده  سخت تر  را  داخلی 
تولید )به واسطه کاهش سرمایه گذاری ها و وام های خارجی(، موجب کاهش تولید به واسطه 
کاهش سرمایه گذاری به دلیل افزایش هزینه های سرمایه گذاری )نرخ بهره( می شود. بنابراین، 

تحلیل آن اندکی متفاوت بوده و معموالً هنگام تحلیل به این موضوع توجه می شود.
نه  تجارت کشور هدف،  بر  اقتصادی  تحریم های  اثرات  تحلیل  برای  مدلجاذبه:  ب(

از »مدل  بلکه کل روابط تجاری کشور هدف،  با کشور تحریم کننده،  فقط روابط تجاری 
اولیه  هدف  معموالً  هدف  کشوِر  تجارت  ساختن  محدود  اگرچه  می شود.  استفاده  جاذبه« 

تحریم نیست، اما یکی از نتایج محقق شده است. 
اساس مدل جاذبه بر این پایه استوار است که تعامالت اقتصادی میان دو کشور متناسب 
با اندازه آن دو و دارای نسبت عکس با فاصله میانشان باشد. این مدل ها قدرت تبیین تجربی 
نیز کاهش نمی یابد و نظام تعامالتی  باالیی دارند. تأثیر فاصله زیاد بوده و با گذشت زمان 
که از این روابط دو طرفه نتیجه می شود، ساختار فضایی اقتصاد را شکل می دهد1. این مدل، 
میان  جاذبه  مقدار  آن،  براساس  که  است  نیوتنی  مکانیک  از  وام گرفته ای  استعاره   درواقع 
همچنین،  دارد2.  فاصله شان  با  عکس  رابطه ای  و  آن ها  جرم  با  مستقیم  رابطه ای  جسم،  دو 

 )Mj,Mi( و وزن اقتصادی این دو کشور )dij( تابعی از فاصله این دو کشور j به کشور i 1. بر این اساس، صادرات کشور
است، که بیش تر با GNP آن کشورها سنجیده می شود. بنابراین، یک مدل جاذبه در باب تجارت باید پارامترهایی را 

در رابطه زیر تخمین بزند:
εij

Mi,MjFij =G
dij

  
را   Es دربر می گیرد. می توان  را  در مدل  تبیین نشده  موارد  است که  اخالل  ε جزء  و  است  ثابت  مقدار  G  یک  که 
به عنوان عرضه کاالهای صادراتی و Ed را تقاضا برای آن کاالها تفسیر کرد و P2dQ را تمام هزینه های در نظر گرفته 
شده تجارت در نظر گرفت. این هزینه ها به قیمت کاال اضافه می شوند و با افزایش فاصله افزایش می یابند. همچنین، 

در تجارت می توان معامله جاذبه را این گونه نوشت: 
εij

GDP1GDP2Trade = A
dv

مدل های جاذبه بسط یافته تر، دربرگیرنده اثرات مجاورت و هم مرزی و اندازه گیری هزینه های تعامالت پیچیده تر هستند.
2. Feenstra (2008); p. 4.
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رویکردهای تجربی متفاوتی نیز برای حل مسائل اقتصادسنجی مرتبط با این چارچوب های 
پیچیده پیشنهاد شده اند1.

نشانگر رضایتمندی یک کشور  پیشنهاد،  پیشنهاددرتجارت: منحنی  پ(روشمنحنی

است.  شده  ارائه  لوئنبرگ3  و  کامپفر  توسط  که  است2  مبادله  رابطه  برحسب  تجارت  برای 
این منحنی نشان می دهد کشور مورد  نظر در ازای مقادیر مختلف کاالی وارداتی مورد نیاز 
خود حاضر است چه مقدار کاال صادر کند. این رویکرد به بررسی پیامدهای تحریم تجاری 
پرداخته، اثرات تحریم بر رابطه مبادله کشور هدف با کشور تحریم کننده را تحلیل کرده و 

همچنین اثرات رفاهی تحریم را نیز نشان می دهد.
ت(مدلهاینظریهبازی: مدل های نظریه بازی4 توصیف کننده انتخاب های استراتژیک 

بسیار  اقتصادی  تحریم های  تحلیل  برای  و  بوده  سیاسی  و  اقتصادی  روابط  در  طرفین 
و  می کنند،  تغییر  تحریم  بازی  طول  در  انتظاری  خالص  عواید  یا  منافع  بصیرت بخش اند. 
مدل ها  این  همچنین،  یابد.  تغییر  بازی  حین  و  قبل  می تواند  طرف  دو  هر  در  تصمیم گیری 
اطمینانی  نا  از رقابت در شرایط  نتایج حاصل  مقابل  از همکاری در  نتایج حاصل  از  تبیینی 
اتخاذشده توسط یک  از همکاری هنگامی که استراتژی  نتایج حاصل  را فراهم می آورند. 
طرف، مشروط به استراتژی اتخاذشده طرف دیگر باشد )یا اصطالحاً تعادل نش(، تبیین کننده 
تصمیمات  رفتن  فراتر  موجب  همکاری،  بستر  این  است.  اقتصادی  استراتژیک  تصمیمات 
از وضعیت فعلی و در نظر گرفتن تصمیمات سایر کشورها در قدرت  کشور تحریم کننده 

نفوذ و اجبار کشور تحریم کننده می شود.
به عنوان  جهان  در  تحریم ها  هوشمند5(:  )تحریمهای عمومی انتخاب مدلهای ث(

ابزارهای دیپلماتیک دو لبه ای فرض می شوند که بالقوه هم به شهروندان بی گناه یک کشور 
آسیب می رسانند و هم به دولت آن کشور. در واقع، شهروندان بی گناه نیز برای رفتار سیاسی 

1. Combes (2008); p. 3.
2. Krugman and Obsfeld (1994); pp. 110-112.
3. Kaempfer & Lowenberg (1992).

4. این مدل از صفحه 35، فصل سوم کتاب تحریم های اقتصادی، ایلر )2007(، با عنوان »شروع و ادامه تحریم: ورود 
نظریه بازی« اخذ شده است.

5. این قسمت از فصل چهارم کتاب تحریم های اقتصادی، ایلر )2007( با عنوان »مدل های عمومی: تحریم های هوشمند« 
اخذ شده است. ارجاعات مذکور در این قسمت نیز به نقل از همین منبع ذکر شده اند.
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از  اثرگذاری  پی  در  نیز  اقتصادی  تحریم های  سیاست گذاری  می شوند.  جریمه  دولت شان 
طریق همین تضییع حقوق شهروندان است تا انگیزه ای برای شهروندان کشور هدف فراهم 
آورده و خواستار تغییر سیاست دولت شوند. همچنین، تحریم ها همزمان می کوشند با ترغیب 
قالب  در  کشورشان  رهبران  و  سیاست ها  علیه  را  آن ها  هدف،  کشور  در  ذینفع  گروه های 
انتخاب  نظریه  بر  لوئنبرگ  و  کامفپر  بشورانند.  خشونت آمیز  اعمال  با  سیاسی  فرایندهای 
عمومی در مبحث سیاست گذاری اقتصادی تمرکز کرده و معتقدند گروه های ذینفع کشور 
تحریم کننده بر تصمیمات در مورد شروع، ادامه و پایان تحریم اثر می گذارند، به نحوی که 
نیز  بازار تحریم ممکن است در کشور هدف  این  دارد.  برای تحریم وجود  بازاری  گویی 

وجود داشته باشد1.

2ـ1.  اثر تحریم ها بر ساختار تجارت خارجی
برای  داخلی  تقاضای  و  عرضه  تابع  کشش  بر  عالوه  تجاری  تحریم های  رفاهی  اثرات 
صادرات و واردات کشور هدف، به تغییر در مقدار واردات و صادرات کاهش یافته بر اثر 
اعمال تحریم ها نیز بستگی دارد. معموالً تحریم ها توسط همه شرکای تجاری اعمال نشده و 
تمام کاالهای تجاری کشور هدف را نیز پوشش نمی دهد. بنابراین، ممکن است تحریم ها به 
خودکفایی کشور هدف ختم شده و در کل، اثر تحریم ها به سهم تجاری کشور هدف به 
بقیه جهان بستگی دارد2. معموالً چند کشور وجود دارند که کاالهای تجاری کشور هدف 
را تولید کرده و منبعی جایگزین برای تقاضای واردات کشور تحریم شده محسوب می شوند 
که کشور هدف می تواند با کمی هزینه بیش تر، کاالی مورد نیاز را وارد کند؛ به همین دلیل، 

تحریم های یک جانبه به احتمال زیاد خسارت کم تری به کشور هدف وارد می کنند3.

3ـ1.  تئوری تحریم شکنی توسط کشور ثالث
پیدایش  موجب  سرد،  جنگ  دوره  از  پس  اقتصادی  تحریم های  به کارگیری  صعودی  سیر 
شکست  اساسی  علل  از  یکی  است.  شده  آن ها  اثر بخشی  میزان  درباره  بسیاری  بحث های 

1. Kaempfer & Lowenberg (1992); p. 96.
2. Kaempfer & Lowenberg (1988).
3. Haidar (2013) & Kaempfer & Lowenberg (1999).
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موارد،  بیش تر  در  است.  تحریم شده  کشورهای  تحریم شکنی1  اقتصادی،  تحریم های 
افراد و  از  برای گروهی  بلکه  تغییر رفتار تحریم شونده نمی شود،  باعث  نه تنها  تحریم شکنی 
گروه های داخل کشور، مشوق هایی ایجاد می کند تا با استفاده از شرایط حاکم به سود های 

کالنی دست یافته و درواقع، نفع خود را در ادامه تحریم ها ببینند.
بین المللی نقش دارند که روابط  بازیگر در عرصه  در یک سناریوی تحریم شکنی، سه 

آن ها در امر تحریم شکنی در نمودار )1( نشان داده شده است.

روابط سیاسی)-/+(

تجارت دو جانبه

روابط سیاسی)-/+(تحریم های اعمال شده)-(

نمودار 1ـ تئوری تحريم شکنی توسط کشور ثالث2

بسته به عواملی همچون رابطه سیاسی بازیگران تحریم شکنی و میزان تجارت دوجانبه آن ها، 
دو  تحریم،  پژوهش  ادبیات  در  پرداخت.  تحریم شکنی  بازیگران  رفتارشناسی  به  می توان 
تئوری  و  واقع گرایانه3  تئوری  از  عبارتند  که  دارد  وجود  رفتار  این  توصیف  برای  تئوری 
لیبرال4. هر دو تئوری، توضیحات قانع کننده ای برای رفتارشناسی تحریم شکنی ارائه می دهند 
که توسط شواهد تجربی نیز تأیید می شود. در کل، هم عوامل سیاسی و هم عوامل اقتصادی، 

نقشی حیاتی در موضع گیری کشور ثالث دربرابر اعمال تحریم ها دارند.

1. Sanction-Busting.
2. Third Country.
3. Realist Theory.
4. Liberal Theory.
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دارد:  وجود  رقیب  دیدگاه  دو  نیز  تحریم شکنی  بر  یک جانبه  تحریم های  تأثیر  درمورد 
نخست، دیدگاه »تحریم شکنی« که براساس آن، تحریم های یک جانبه تحریم شونده را ترغیب 
با کشورهای ثالث  با استفاده از حربه های تحریم شکنی، مناسبات اقتصادی خود  تا  می کند 
را تقویت کند. دوم، دیدگاه »آثار منفی سرریز شدن1« که برخالف دیدگاه تحریم شکنی 
است، به این معنا که تحریم های یک جانبه نه تنها رابطه تحریم شونده با کشورهای ثالث را 

تقویت نمی کند، بلکه به مختل شدن روابط آن ها ختم می شود2.

2. مروری بر مطالعات تجربی

نوشته  تحریم  از سوی کشورهای صادرکننده   تحریم  اقتصاد  درباره  کتاب   تاکنون چندین 
تأثیر  تحلیل  بر  عالوه  مختلف  مدل های  با  و  پرداخته  موضوع  به  خود  منظر  از  که  شده 
نیز  را  این تحریم ها  تأثیر  افزایش  مؤثر در  راه های  بر کشورهای مختلف،  تحریم های خود 
تحلیل کرده اند. در یک نگاه کلی می توان گفت اقتصاددانان پدیده تحریم را از جنبه های 

زیر تجزیه و تحلیل کرده اند:
1. کارایی تحریم ها در دستیابی به اهداف سیاست خارجی؛
2. ماهیت و اهمیت محصوالت موجود در لیست تحریم ها؛

3. اثر تحریم ها بر کشورهای ثالث.
سپس،  و  انداخته  خارجی  انجام شده  مطالعات  بر  اجمالی  نگاهی  ابتدا  قسمت،  این  در 

تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور مرور خواهند شد.

1ـ2. مطالعات خارجی
نظریه تحریم اولین بار توسط گالتونگ3 و برای اظهار نارضایتی و بازداشتن برخی رفتارهای 
کشور، مطرح شد. سپس، چن4 این نظریه را گسترش داد. به اعتقاد وی، تحریم روشی برای 
ارسال پیام به کشورهای دیگر است، که باید رفتار مشابهی با کشور تحریم کننده داشته باشند.

1. Negative Spillover Effects. 
2. نهاوندیان و همکاران )1390(؛ ص167.

3. Galtung (1976); pp. 378-416 .
4. Chan (2000).
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آموزگار1 در مطالعه ای نشان داد تحریم های امریکا نتایج قابل انتظاری به همراه نداشته، 
زیرا هیچ گونه تغییری در مواضع ایران مشاهده نمی شود.

علیخانی2 تأثیر تحریم ها علیه ایران را از نظر سیاسی و تاریخی مشاهده و بررسی کرده و 
معتقد است اثرپذیری و نفوذ چنین سیاستی بر ایران با شکست مواجه شده است.

عسکری و همکاران3 نیز تأثیر اقتصادی تحریم بر ایران را در قالب مدل جاذبه بررسی 
کرده  و اثر تحریم تجاری بر ایران را حدود 27 میلیون دالر و اثر تحریم مالی را بین 1160تا 
1321میلیون دالر در سال برآورد کرده اند که در مجموع، کل هزینه های تحریم بر ایران در 
ایشان،  دامنه 1160تا 1348 میلیون دالر در سال برآورد می شود. همچنین، براساس تحقیق 
با وجود هزینه های سنگین تحمیل شده بر هر دو کشور تحریم کننده و تحریم شونده، ایران 

سیاست های خود را تغییر نداده است.
هافبائر4 در مطالعه اي به بررسي تأثیر تحریم اقتصادي امریکا بر تجارت امریکا )بر اساس 
مدل جاذبه( پرداخته است. وي که یکي از اندیشمندان مطرح حوزه تحریم اقتصادي است، 
براي بررسي این تأثیر، تحریم ها را به سه طیف تحریم هاي ضعیف، متوسط و شدید تقسیم 
کمک هاي  تعلیق  محدودیت،   )1 نوع  چهار  از  عبارتند  ضعیف  تحریم هاي  است:  کرده 
دوگانه؛  کاربردهاي  با  محصوالت  و  نظامي  قطعات  صادرات  ممنوعیت   )2  اقتصادي؛ 
شرکت هاي  سرمایه گذاری  محدودیت   )4 بانکي؛  ضمانت  خدمات  ارائه  محدودیت   )3
و  مالي  تحریم هاي  مجموعه   دربرگیرنده  متوسط  تحریم هاي  هدف.  کشور  در  خصوصي 
دارایي هاي  و  اموال  بلوکه کردن  هدف،  کشور  در  سرمایه گذاري  ممنوعیت  )نظیر  تجاري 
کشور هدف، محدودیت صادرات به کشور هدف( است که عالوه بر اقالم نظامي، لیستي 
از سایر کاالها را نیز دربرمی گیرد. و در نهایت، تحریم هاي شدید شامل تحریم هاي گسترده 
تجاري و مالي هستند که با هدف ایجاد محدودیت هاي جدي در تجارت و سرمایه گذاري 
و  محاسبه  به  جاذبه  مدل  براساس  هافبائر  مقاله،  این  در  می شوند.  اعمال  هدف،  کشور  در 
تخمین میزان تجارت گمشده و یا زیان هاي تجاري ناشي از تحریم بر اقتصاد امریکا پرداخته 

1. Amuzegar (1997a); pp. 31-41, (1997b); pp. 185-199.
2. - Alikhani (2000).
3. Askari et al (2001).
4. Hufbauer (2003). 
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و نشان مي دهد در بین شش کشور مورد مطالعه، ایران دومین کشوري است که تحریم هاي 
آن بیش ترین زیان یا تجارت گمشده را بر اقتصاد امریکا تحمیل کرده است. همچنین، وی1 
در مطالعه دیگري به بررسي تأثیر تحریم اقتصادي بر تجارت، اشتغال و دستمزدها در امریکا 

پرداخته و تأثیر معنادار آن را تأیید کرده است. 
بر تجارت«،  بین المللی  اقتصادی  تأثیر تحریم های  »بررسی  با عنوان  کاروسو2 در مطالعه اي 
تأثیر تحریم اقتصادي بین المللی بر تجارت خارجي امریکا را در دوره 1960 تا 2000 بررسی 
کرده و نشان می دهد تأثیر تحریم اقتصادي بر تجارت خارجي، منفي و معنا دار است. همچنین، 
در این مطالعه تحریم اقتصادي به سه طیف ضعیف، متوسط و شدید تقسیم شده و براساس مدل 
جاذبه، تأثیر هریک از آن ها بر تجارت بررسي شده است. براساس نتایج به دست آمده، تحریم هاي 

شدید، نسبت به تحریم های دیگر، تأثیر منفي بیش تری بر تجارت خارجي داشته است.
لیندرمن و دیگران3 نیز به بررسي ابعاد تحریم اقتصادي ایران توسط کشورها و نهادهاي 
قرارداد  نظیر  کانال هایي  مسیر  از  تحریم ها  می دهند  نشان  نهایت  در  و  پرداخته  بین المللي 
کشتي ها، قرارداد بیمه و نهادهاي مالي تأثیر معناداری بر کسب وکار ایران داشته، و در پی 

آن، تجارت خارجي ایران را به طور جدي تحت تأثیر قرار می دهد. 
تجارت  حجم  بر  اروپا  اتحادیه  و  امریکا  چند جانبه  تحریم  تأثیر  بررسي  به  کرونبیرا4 
خارجي کشور زیمبابوه )دوره 1998 تا 2006( پرداخته است. در این مطالعه، براساس مدل 
جاذبه نتیجه گیري شده است که تأثیر این تحریم ها بر حجم تجارت کشور زیمبابوه، منفي 

و معنا دار بوده است.
مطالعه تقوی و همکارانش5 نیز به بررسی تأثیر محدودیت ها و موانع تجاری، نظیر تحریم 
سازمان  عضو  کشورهای  با  ایران  تجارت  حجم  بر  غربی،  کشورهای  سوی  از  اقتصادی 
و  انجام شده  براساس مدل جاذبه  مطالعه  این  پرداخته اند.  اقتصادی شانگهای  همکاری های 
نشان می دهد محدودیت های تجاری نظیر تحریم اقتصادی از سوی کشورهای غربی موجب 

افزایش معنا دار حجم تجارت ایران با کشورهای عضو این سازمان شده است.

1. Hufbauer (1977).
2. Caruso (2003).
3. Linderman  et al (2007).
4. Charumbira (2008).
5. Taghavi et al (2012).
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بر  اقتصادی  تحریم  تأثیر  تحلیل  به  ایران«،  »تحریم های  عنوان  با  گزارشی  در  کاتزمن1 
نشان می دهد تحریم در سه دهه گذشته،  پرداخته و  ایران  نفت و سرمایه گذاری در  بخش 
تأثیر زیادی بر تولید و سرمایه گذاری ــ به خصوص در بخش نفت در ایران ــ داشته است. 

در مطالعه دیگری که توسط الوی2 انجام شد نیز نتایج مشابهی به دست  آمده است.

2ـ2.  مطالعات داخلی
تحریم های امریکا، اروپا و سازمان ملل علیه ایران، زمینه تحقیقاتی مناسبی برای بررسی اثر 
اثربخشی تحریم ها  این تحریم ها فراهم آورده و مطالعات متعددی به طور خاص به بررسی 

در ایران پرداخته اند که در این قسمت، به تعدادی از آن ها اشاره می شود. 
امریکا  یک جانبه  اقتصادی  تحریم های  اثر  »بررسی  عنوان  با  مقاله ای  در  بهروزی فر3 
تحریم های  تأثیر  بررسی  به  انرژی«،  جهانی  بازارهای  و  ایاالت متحده  بازرگانی  اقتصاد  بر 
نُه  این مطالعه،  انرژی پرداخته است. در  بازار جهانی  بر تجارت جهانی و  امریکا  یک جانبه 
متغیر مجازی برای نشان دادن تحریم اقتصادی در زمان های مختلف به کار رفته است4. نتایج  
این مطالعه نشانگر اثر عمیق تحریم های گسترده بر جریان تجارت متقابل و کاهش حدود 
90 درصدی آن بوده و تحریم های محدود و متوسط نیز تجارت دوجانبه را به ترتیب بیش از 

یک چهارم و یک سوم کاهش می دهند.
ایران  اقتصاد  بر  مالی  و  تجاری  تحریم های  تأثیرات  مطالعه ای  در  محسنی5  و  یاوری 
با وارد کردن خسارت  امریکا  نشان می دهند تحریم های  بررسی کرده  و  را  در سال 2000 
تأثیر  نیز  مالی  تحریم  و  بوده  همراه  اقتصادی  موفقیت های  با  تا حدودی  ایران  به  اقتصادی 
شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. همچنین در تحلیل نهایی و با استفاده از روش مازاد 
مصرف کننده، هزینه تحریم تجاری و مالی در ایران حدود 1/1 درصد تولید ناخالص داخلی 

برآورد شده است. 

1. Katzman (2015).
2. Lavi (2011).

3. بهروزی فر، مرتضی )1383(.
یا  تعلیق کمک های خارجی  )مانند  فرهنگی  و  مالی  تحریم  تجارت محدود،  تحریم محدود شامل  مطالعه،  این  در   .4
محدودیت صادرات محدود کاال و تکنولوژی( است. تحریم های متوسط، سطح گسترده تری را دربر می گیرند، ولی 

تحریم های گسترده، تمام تجارت و جریانات مالی بین دو کشور را پوشش می دهند.
5. یاوری، کاظم؛ محسنی، رضا )1389(.
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و  کاال  انرژی،  حوزه  سه  در  ایران  اقتصاد  بر  تحریم  آثار  نیز  نورانی1  سید  و  عزیزنژاد 
خدمات بانکی با تأکید بر تجارت خارجی را بررسی کرده و نشان دادند ایاالت متحده در 
فاصله سال های 1979 تا 2008، با گزینش سیاست خصومت با ایران سعی در تضعیف اقتصاد 
ایران داشته و از سال2007 به بعد و با تشدید تحریم ها، قیمت کاالهای سرمایه ای از سوی 
فروشندگان اروپایی 7 تا 10 درصد افزایش یافته است. با وجود تحریم های اقتصادی ایران، 

بخش انرژی چندان آسیب پذیر نبوده و همچنان به رشد و توسعه خود ادامه داده است.
بر  اقتصادی  تحریم های  اثر  »بررسی  عنوان  با  مقاله ای  در  همکاران2  و  بیگدلی  ضیائی 
تجارت ایران«، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن 
این مطالعه،  بررسی کرده اند. در  تعمیم یافته  قالب مدل جاذبه  را در  در دوره 1352-1386 
تحریم های مالی و تجاری یکسان در نظر گرفته شده و به صورت متغیر مجازی وارد مدل 
شده است، به طوری که در سال های تحریم، عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر اختیار 
می کند. نتایج حاصل از این برآورد بیانگر اثر منفی اما کوچک تحریم بر تجارت ایران و 
شرکای تجاری آن است. بنابراین، اثر منفی تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای 

تجاری قابل اغماض است.
به  نگاهي  با  ایران  اقتصادي  تحریم  »بررسي  عنوان  با  مقاله ای  در  و حسین زاده3  اژدری 
)که  کشور  چند  واردات  و  صادرات  روند  تحریم ها،  بحث  به  اشاره  با  خارجي«،  تجارت 
به نوعي نقش مؤثرتري در تراز تجاري ایران داشته اند( در سه سال 1389 تا 1391 را همزمان 
و  داشته،  نوسان  دادند صادرات و واردات  نشان  و  بررسي کرده  با شدت گرفتن تحریم ها 
کشورهایي همچون عراق، چین، امارات، افغانستان و هند چند کشور عمده طرف معامله در 

صادرات بوده اند.
بر  اقتصادی  بلندمدت تحریم های  اثرات کوتاه مدت و  فدائی و درخشان4 در مطالعه ای 
رشد اقتصادی ایران در دوره 1392-1352 را با استفاده از داده های سری زمانی و به کارگیری 
مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده )ARDL(5 بررسی کرده اند. در این مطالعه، با بررسی 

1. عزیزنژاد، صمد؛ سیدنورانی، محمدرضا )1389(.
2. محمدتقی ضیائی بیگدلی و همکاران )1392(.

3. اژدری، سرور؛ حسین زاده، مجتبی )1392(.
4. فدائی، مهدی؛ درخشان، مرتضی )1393(.

5. Auto Regressive Distributed Lag  Method.
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با  و  شده  تقسیم  دسته  هفت  به  ایران  علیه  تحریم ها  اقتصادی،  تحریم های  تاریخی  پیشینه 
دانشگاهی است، شدت  نخبگان  نظر  انواع تحریم ها که حاصل  از  اهمیت هریک  به  توجه 
به دست آمده است.  اهمیت تحریم های آن سال(  )به صورت مجموع  تحریم ها در هر سال 
درنهایت، سال های مورد بررسی نیز به سال هایی با تحریم ضعیف، متوسط و شدید تقسیم 
شده و به صورت متغیرهای مجازی در مدل وارد شده اند. براساس نتایج به دست آمده، اعمال 
در  قوی  و  متوسط  تحریم های  ولی  نداشته،  رشد  بر  معناداری  تأثیر  ضعیف،  تحریم های 
اعمال  بلندمدت،  رابطه  نتایج  براساس  همچنین،  داشته اند.  آن  بر  منفی  تأثیری  کوتاه مدت 
تحریم های ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تأثیر 

تحریم های متوسط بر آن منفی است.
بقالیان و همکاران1 نیز در مطالعه ای تأثیر تحریم هاي اقتصادي بر سطح اشتغال در ایران 
را در قالب تکنیک های اقتصادسنجی سری زمانی بررسی کرده اند. در این راستا، براساس 
ترکیبی از طبقه بندی های موجود، تحریم های اقتصادی به دو بخش تحریم های یک جانبه و 
چندجانبه گسترده )جامع( تقسیم شده و اثرات آن ها با استفاده از دو متغیر مجازی بررسی 
اقتصادي  تحریم هاي  میان  معنا دار   و  منفي  رابطه ای  تحقیق،  یافته هاي  براساس  است.  شده 
نتایج،  طبق  که  است  درحالي  این  دارد؛  وجود  کل  اشتغال  سطح  و  گسترده  یک جانبه  

تحریم هاي اقتصادي چند جانبه گسترده اثر معنا داري نداشته اند.

3. روش شناسی و تصریح مدل

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری 
ایران در بازه زمانی 1371 تا 1392 است. مدل به کاررفته در این مطالعه، مدل جاذبه تعدیل یافته 
اندازه کشورها،  و  ثروت  گرفتن  نظر  در  با  دو جانبه  تجارت  )که  هافبائر2  مطالعه  از  برگرفته 

مسافت بین آن ها و عوامل اخالل برانگیز در تجارت تعیین می شود(، به شرح زیر است:

LRTRADEit=Ai+β1LIM+β2EXT+β3LIM*+β4EXT*+LΣn
i=1δjZit+εit  

1. محبوبه بقالیان و همکاران )1393(.
2. Hufbauer (2003).
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LRTRADEit:  لگاریتم سهم تجارت ایران با شریک تجاری i ام )28 شریک تجاری 

منتخب( از تجارت کل ایران برحسب دالر امریکا در دوره زمانی t است. داده های مربوط 
گرد  خارجی(  تجارت  )داده های  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  سایت  از  متغیر،  این  به 

آمده است1.
اتحادیه  امریکا،  ناحیه  سه  از  اعمال شده  ضعیف  تحریم های  برای  مجازی  متغیر   :LIM

اروپا و سازمان ملل علیه ایران.
EXT: متغیر مجازی برای تحریم های قوی اعمال شده از سه ناحیه امریکا، اتحادیه اروپا 

و سازمان ملل علیه ایران.
براي بررسي تأثیر تحریم اقتصادي برمبناي مطالعه هافبائر، تحریم ها به سه طیف ضعیف، 
و  اروپا  اتحادیه  امریکا،  ناحیه  سه  از  تحریم  اصلي  منابع  و  شده،  تقسیم  شدید  و  متوسط 
تمام سال های دوره مورد  از آن جا که تحریم ها در  نظر گرفته شده است.  سازمان ملل در 
دو  قالب  در  بنابراین،  بوده اند،  و شدید  متوسط  حالت ضعیف،  سه  به  اما  داشته  ادامه  نظر، 
متغیر مجازي وارد مدل شده و براي سال هایی با تحریم ضعیف متغیر مجازی LIM عدد 1 و  
بقیه سال ها عدد صفر درنظر گرفته شده است. همچنین، برای سال هایی با تحریم قوی متغیر 

مجازی EXT عدد 1 و بقیه سال ها عدد صفر می گیرد.
*LIM و *EXT: معرف متغیرهای مجازی برای تحریم های ضعیف و قوی اعمال شده 

در دوره قبل است.
Z: بیانگر متغیرهای کنترل زیر است )تمام متغیرهای کنترل لگاریتمی اند(:

براساس  تجاری  شرکای  و  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  حاصل ضرب   :GDP*GDPi

و  اقتصادی  اندازه  بیانگر  که   ،)2011 پایه  سال  ثابت  قیمت  )به  پول2  خرید  قدرت  برابری 
همچنین ظرفیت تولید کشورها بوده و داده های مربوط به آن از  WDI 3 جمع آوری شده 

است.
برای  جایگزینی  به عنوان  تجاری  شرکای  و  ایران  جمعیت  حاصل ضرب   :POP*POPi

هند،  افغانستان،  عراق،  ترکیه،  کره جنوبی،  عربی، چین،  امارات متحده  از:  عبارتند  مطالعه  مورد  منتخب  1. کشورهای 
ژاپن، آلمان، فرانسه، ایاالت متحده امریکا، ایتالیا، پاکستان، پرتقال، افریقای جنوبی، اسپانیا، استرالیا، بحرین، بلژیک، 

تایلند، دانمارک، سنگاپور، سوئد، عربستان، کانادا، مالزی، مصر و هنگ کنگ.
2. Purchasing Power Parity.
3. World Development Indicators.
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اندازه بازار دو  کشور، که داده های مربوط به آن از WDI  استخراج شده است.
از  آن  داده های  که  کیلومتر  برحسب  تجاری  شرکای  پایتخت  تا  تهران  مسافت   :DISi

سایت CEPII جمع  آوری شده است.
RERi: نرخ ارز دوجانبه واقعی1 بین پول هریک از شرکای تجاری و ریال ایران است 

که در آن، ارزش واقعی واحد پول هر شریک برحسب ریال بیان می شود. داده های مربوط 
به نرخ ارز اسمی از صندوق بین المللی پول و داده های شاخص های قیمت مصرف کننده از  

WDI جمع آوری شده است.

i: نشان دهنده شریک تجاری i ام ایران.  
t: نشان دهنده زمان.

4. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته ها

در این قسمت قبل از هرگونه تخمین و برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب در تخمین ها 
ابتدا باید ایستایی متغیرها بررسی شود. در صورت ایستایی تمامی متغیرها، مشکل رگرسیون 
کاذب را نداشته و آزمون های کالسیک از اعتبار کافی برخوردارند. اما اگر متغیرها ناایستا 
باشند، باید رابطه هم انباشتگی بین متغیرها بررسی شود. برای آزمون ایستایی متغیرهای مدل 
 4)ADF( 3 و فیشر)IPS( 2، ایم پسران و شین)LLC( از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو
نتایج حاصل از این آزمون ها برای کل شرکای عمده تجاری منتخب،  استفاده شده است. 
سهم  که  کشورهایی  و   5 اول(  )گروه  نزولی  آن ها  با  ایران  تجارت  سهم  که  کشورهایی 
به ترتیب در جدول های )1(، )2( و )3(  با آن ها صعودی است )گروه دوم(6  ایران  تجارت 

آورده شده است.

1. Real exchange rate.                                                                                                              
2. Levin, Lin & Chui.
3. Im, Pesaran & Shin.
4. Fisher, R, A.

5. کشورهای گروه اول عبارتند از: ژاپن، آلمان، فرانسه، ایاالت متحده امریکا، ایتالیا، پرتقال، افریقای جنوبی، اسپانیا، 
استرالیا، بحرین، بلژیک، تایلند، دانمارک، سوئد و کانادا.

پاکستان،  هند،  افغانستان،  عراق،  ترکیه،  کره جنوبی،  چین،  عربی،  امارات متحده  از:  عبارتند  دوم  گروه  کشورهای   .6
سنگاپور، مالزی، مصر و هنگ کنگ. الزم به ذکر است از آن جا که نسبت تجارت ایران با عربستان روند مشخصی 

ندارد، در هیچ یک از گروه های شرکای تجاری قرار نگرفته است.
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جدول 1ـ نتايج آزمون های ريشه واحد برای کل شرکای عمده تجاری منتخب

نتیجهLevin, Lin, ChoIm, Pesaran and ShinADF Fisherناممتغیر

LRTRADEit 0/58)0/72(-1/09)0/13(88/21)0/00(نا ایستا

D(LRTRADEit)-17/61)0/00(-16/77)0/00(315/20)0/00(ایستا

RERi-7/55)0/00(-1/28)0/10(86/47)0/00(ایستا

L(POP*POPi)-8/65)0/00(2/04)0/02(147/61)0/00(ایستا

L(GDP*GDPi)-2/86)0/00(4/45)1/00(21/03)1/00(نا ایستا

DL(GDP*GDPi)-4/76)0/00(-7/57)0/00(156/30)0/00(ایستا

اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون اند.
منبع: محاسبات تحقیق.

                    جدول 2ـ نتايج آزمون های ريشه واحد برای کشورهای گروه اول

نتیجهLevin, Lin, ChoIm, Pesaran and ShinADF Fisherناممتغیر

LRTRADEit 0/01)0/5(0/31)0/62(44/50)0/04(نا ایستا
D(LRTRADEit)-14/74)0/00(-14/10)0/00(192/19)0/00(ایستا

LRERi-3/23)0/00(2/53)0/99(14/95)0/99(نا ایستا
D(LRER)i-9/59)0/00(-7/45)0/00(113/86)0/00(ایستا

L(POP*POPi)-2/29)0/01(-4/79)0/00(84/55)0/00(ایستا

L(GDP*GDPi)-3/27)0/00(2/00)0/97(14/88)0/99(نا ایستا

DL(GDP*GDPi)-1/61)0/05(-4/16)0/00(64/63)0/00(ایستا

اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون اند.
منبع: محاسبات تحقیق.
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جدول 3ـ نتايج آزمون های ريشه واحد برای کشورهای گروه دوم

نتیجهLevin, Lin,ChoADF FisherIm,Pesaran and Shinناممتغیر

LRTRADEit-4/90)0/00(-1/64)0/05(45/18)0/000(ایستا
LRERi-6/73)0/000(-4/80)0/000(70/58)0/000(ایستا 

L(POP*POPi)-5/41)0/000(-1/78)0/03(73/83)0/000(ایستا

L(GDP*GDPi)-1/36)0/08(3/71)0/99(6/14)0/99(نا ایستا

DL(GDP*GDPi)-5/19)0/000(-6/58)0/000(87/16)0/000(ایستا

اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون اند.
منبع: محاسبات تحقیق.

با توجه به این که سه آزمون فوق مزیت خاصی نسبت به یکدیگر ندارند، لذا نتیجه ایستایی 
متغیرها بر این اساس بیان می شود که نتیجه مشابهی در دو آزمون به دست آمده باشد.

 نتایج آزمون های ایستایی در جدول های باال نشان می دهد تعدادی از متغیرهای مذبور 
یک بار  از  بعد  متغیرها  از  تعدادی  و   )I)0(( صفر  درجه  از  انباشته  و  بوده  ایستا  سطح  در 

تفاضل گیری ایستا شده اند. بنابراین، متغیرهای مذبور انباشته از مرتبه یک ))I)1( هستند.

1ـ4. آزمون هم انباشتگی متغیرها
به  این مرحله  از مرتبه یک می باشند، حال در  انباشته  متغیرها  از  تعدادی  این که  به  با توجه 

منظور بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرها از آزمون  هم انباشتگی کائو استفاده می شود.
نتایج حاصل از بررسی هم انباشتگی متغیرها برای کل شرکای تجاری، کشورهای گروه 

اول و گروه دوم در جدول )4( گزارش شده است.

     جدول 4ـ نتايج آزمون هم انباشتگی کائو برای کل شرکای تجاری، 
کشورهای گروه اول و کشورهای گروه دوم

ADFکشورهایگروهدومکشورهایگروهاولکلشرکایتجاریآمارهآزمون
t-statistic-2/19-5/12-3/86

)prob(ارزش احتمال)0/00()0/00()0/01(

منبع: محاسبات تحقیق
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نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی کائو برای کل شرکای تجاری، کشورهای گروه اول 
با سهم تجارت  ایران( و کشورهای گروه دوم )شرکایی  با  با سهم تجارت نزولی  )شرکایی 
صعودی با ایران( نشانگر معناداری آماره آزمون هم انباشتگی کائو در سطح یک درصد و رد 
فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی بین متغیرها است. بنابراین، هم انباشتگی بلندمدت 
تعادلی  رابطه  می توان گفت  این رو،  از  می شود.  تأیید  آزمون  این  براساس  تحقیق  متغیرهای 
بلند مدتی در بین متغیرهای مدل وجود دارد. در ادامه، برای بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر 
سهم تجارت ایران با شرکای تجاری از روش اثرات ثابت و تصادفی استفاده می شود. همچنین، 
ابتدا باید همگنی کشورهای مورد بررسی  برای برآورد مدل توسط اثرات ثابت و تصادفی، 
آزموده شود. در این آزمون )که با آماره F انجام می شود(، رد فرضیه صفر به معنای استفاده از 
روش داده های پانلی و عدم رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی با 
داده های یکپارچه شده1 است. نتایج آزمون F برای کل شرکای تجاری، کشورهای گروه اول 

و کشورهای گروه دوم در جدول )5( نشان داده شده است.

 جدول 5ـ نتايج آزمون F برای کل شرکای تجاری، کشورهای گروه اول 
و کشورهای گروه دوم

Fکشورهایگروهدومکشورهایگروهاولکلشرکایتجاریآمارهآزمون

Statistic37/3397/40 )0/000(39/15

)prob( ارزش احتمال)0/00()0/00()0/000(

منبع: محاسبات تحقیق

نتیجه آزمون F بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از روش داده های پانلی برای تخمین 
هر سه مدل است.

بعد از انتخاب استفاده از روش داده های پانلی، باید از بین دو روش تخمین داده های پانلی 
برای  این حالت  بنابراین، در  انتخاب کرد.  را  ثابت و تصادفی، یکی  اثرات  به صورت روش 
انتخاب روش تخمین از آزمون هاسمن استفاده می شود. براساس این آزمون، رد فرضیه صفر 

بیانگر استفاده از روش اثرات ثابت است. نتایج این آزمون در جدول )6( آورده شده است.

1. Pooled data.
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 جدول 6ـ نتايج آزمون هاسمن برای کل شرکای تجاری، کشورهای گروه اول 
و گروه دوم

کشورهایگروهدومکشورهایگروهاولکلشرکایتجاریآمارهآزمونهاسمن

Chi-Sq. Statistic24/181/9922/44

)prob( ارزش احتمال)0/002()0/99()0/001(

منبع: محاسبات تحقیق.

نتیجه آزمون هاسمن در جدول )6( برای کل شرکای تجاری و کشورهای گروه دوم بیانگر 
رد فرضیه صفر و کاراتر بودن روش اثرات ثابت نسبت به اثرات تصادفی برای برآورد مدل 
و اثرات تصادفی نسبت به اثرات ثابت برای کشورهای گروه اول است، که به علت وجود 
مربعات  حداقل  از  استفاده  با  مدل  مدل،  برآورد  در  ناهمسانی  واریانس  و  خودهمبستگی 

تعمیم یافته )GLS1( برآورد می شود. نتایج این برآورد در جدول )7( آورده شده است.  

 جدول 7ـ نتيجه برآورد نهايی مدل برای کل شرکای تجاری، کشورهای گروه اول 
و کشورهای گروه دوم 

کشورهایگروهدومکشورهایگروهاولکلشرکاییتجاریمتغیر

L(POP*POPi)-0/060/52-0/34

L(GDP*GDPi)0/490/120/95

LRERi0/120/090/07

DISi-0/34-1/00-0/60

LIM-0/01-0/05-0/05

EXT-0/20-0/44-0/27

LIM*-0/07-0/04-0/18

EXT*-0/11-0/35-0/03

C-26/38-21/15-39/16
*، **، ***، به ترتیب معنادار در سطح 10، 5 و 1 درصد.

منبع: یافته های تحقیق.

1. Generalised Least Squares.
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نتایج برآورد مدل در جدول )7( برای کل شرکای تجاری، کشورهای گروه اول و دوم 
تولید  لگاریتم حاصل ضرب  واقعی،  دوجانبه  ارز  نرخ  لگاریتم  متغیر های  مثبت  تأثیر  نشانگر 
ناخالص داخلی ایران و شرکای تجاری و تأثیر منفی فاصله جغرافیایی و تحریم های قوی دوره 
جاری و دوره قبل بر سهم تجارت ایران با کل شرکای تجاری و کشورهای گروه اول است. 
تمام این نتایج، با انتظارات تئوریک مطابقت دارد. همچنین، به لحاظ آماری نیز متغیرهای نرخ 
ارز دوجانبه واقعی و عرض از مبدأ برای هر سه مدل و حاصل ضرب تولید ناخالص داخلی 
ایران و شرکای تجاری در مدل کل شرکای تجاری و کشورهای گروه دوم در سطح 1 درصد 
معنادارند. متغیر فاصله جغرافیایی نیز در مدل کل شرکای تجاری در سطح 10 درصد و برای 
کشورهای گروه اول و دوم در سطح 1 درصد معنادار بوده و حاصل ضرب جمعیت ها نیز برای 
کشورهای گروه اول و دوم در سطح 1 درصد معنا دار است. ضریب تحریم های قوی دوره 
جاری برای کل شرکای تجاری و کشورهای گروه دوم در سطح 10 درصد معنادار بوده و 
تحریم های قوی دوره قبل برای کل شرکای تجاری و کشورهای گروه اول به ترتیب در سطح 
10 درصد و 1 درصد معنا دار است. همچنین، متغیرهای لگاریتم حاصل ضرب جمعیت ها در 
برای  کشورها  داخلی  ناخالص  تولید  حاصل ضرب  تجاری،  شرکای  کل  برای  مدل  برآورد 
از نظر آماری  برای کشورهای گروه دوم  کشورهای گروه اول، تحریم های قوی دوره قبل 
بی معنا بوده و تحریم های ضعیف اثر معنا داری بر سهم تجارت ایران با شرکای تجاری ندارد. 

پس از برآورد مدل، از آزمون والد برای بررسی معنا داری کل مدل استفاده می شود. این 
آماره از توزیع با درجات آزادی معادل با تعداد متغیرهای توضیحی برخوردار است. فرضیه 
صفر این آزمون، صفر بودن تمام ضرایب است و اگر فرضیه صفر رد شود، معنا داری کل 

مدل تأیید می شود. نتایج آزمون والد در جدول زیر آورده شده است.

 جدول 8ـ نتايج آزمون والد برای کل شرکای تجاری، کشورهای گروه اول 
و کشورهای گروه دوم

کشورهایگروهدومکشورهایگروهاولکلشرکایتجاریآمارهآزمونوالد

Chi-Sq. Statistic114/73215/16125/28 )0/000(

)prob( ارزش احتمال)0/000()0/000()0/000(

منبع: محاسبات تحقیق.
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نتایج آزمون والد در جدول )8( نشانگر رد فرضیه صفر و معنا داری هر سه مدل است. 
بنابراین، روابط به دست آمده در جدول باال، روابط تعادلی بلند مدت اند.

5.  تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل 

پانل  برآورد  از  استفاده  با  اقتصادی قوی دوره جاری  برای تحریم های  برآوردشده  ضریب 
برای تمام شرکای تجاری، کشورهای گروه اول و دوم منفی و به ترتیب برابر با 0/20، 0/44 
و 0/27 بوده و نشانگر آن است که با اجرای تحریم های اقتصادی قوی در هر دوره، سهم 
از تجارت کل  اول و دوم  منتخب، کشورهای گروه  با کل شرکای تجاری  ایران  تجارت 
قوی  تحریم های  ضریب  در حالی که  می یابد.  کاهش  درصد  و0/27   0/44  ،0/20 به ترتیب 
دوره قبل برای تجارت ایران با کل شرکای تجاری منتخب و کشورهای گروه اول منفی و 
به ترتیب برابر  است با 0/11 و 0/35، که نشان می دهد با اجرای تحریم های اقتصادی قوی در 
هر دوره، سهم تجارت ایران با کل شرکای تجاری و کشورهای گروه اول در دوره بعد از 
اجزای تحریم ها به ترتیب 0/11 و 0/35 درصد کاهش می یابد. این امر نشان دهنده آن است 
که تمام شرکای تجاری و کشورهای گروه اول در دوره بعد از اجرای تحریم های اقتصادی 
نیز میزان تجارت خود با ایران را کاهش داده اند، ولی شدت اثرگذاری تحریم ها در دوره 
اثر  دوره  هر  در  قوی  تحریم های  اجرای  درحالی که  است1؛  شده  کم تر  تحریم ها  از  بعد 
معنا داری بر سهم تجارت ایران با کشورهای گروه دوم در دوره بعد از تحریم نداشته است. 
همچنین، تحریم های ضعیف تأثیر معنا داری بر سهم تجارت ایران با شرکای تجاری نداشته 
تحریم های  از  دوجانبه کم تر  تجارت  بر  متوسط  و  محدود  تحریم های  اثر  که  نتیجه  این  و 

گسترده است، با بیش تر مطالعات قبلی سازگاری دارد. 
ضریب برآوردشده مربوط به حاصل ضرب تولید ناخالص داخلی ایران و شرکای تجاری 
برای مدل کل شرکای تجاری و کشورهای گروه دوم مثبت و معنا دار بوده و به ترتیب برابر  
است با 49/ 0 و 0/95، که نشان می دهد با افزایش اندازه اقتصادی ایران یا شرکای تجاری، 

گفت  می توان  تحریم،  از  بعد  دوره  و  جاری  دوره  دو  هر  در  اقتصادی  تحریم های  منفی  ضریب  به  توجه  با   .1 
تأثیر تحریم های اقتصادی بر تجارت خارجی کشور هدف )ایران( منفی بوده و این نتیجه در مطالعات قبلی نیز تأیید 

شده است.
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مصرف و تقاضا در این کشورها افزایش یافته و به همراه آن تقاضا برای تجارت نیز افزایش 
کشورهای  یا  ایران  اقتصادی  اندازه  در  افزایش  درصد  یک  به ازای  به طوری که  می یابد؛ 
 0/95 و   0/49 به ترتیب  کل  تجارت  از  شرکا  این  با  ایران  تجارت  سهم  تجاری،  شریک 
درصد افزایش می یابد. این بیانگر کشش زیاد سهم تجارت ایران با کشورهای گروه دوم از 
کل تجارت به اندازه اقتصادی ایران یا شرکای تجاری است. با توجه به این که افزایش تولید 
واردات  افزایش حجم  تجاری کل و گروه دوم، موجب  یا شرکای  ایران  ناخالص داخلی 
از  تجاری  شرکای  )واردات  ایران  صادرات  و  ایران(  به  تجاری  شرکای  )صادرات  ایران 
با  ایران  است  بهتر  تجارت،  افزایش  برای  که  کرد  برداشت  چنین  می توان  می شود،  ایران( 

کشورهایی تجارت کند که تولید ناخالص داخلی بیش تری دارند.
ضریب حاصل ضرب جمعیت ایران و شرکای تجاری که به عنوان جایگزینی برای اندازه 
بازار ایران و شرکای تجاری به کاررفته، برای کشورهای گروه اول مثبت و معنا دار بوده و 
برابر 0/52 است؛ درحالی که این ضریب برای کشورهای گروه دوم منفی و معنا دار بوده و 
برابر 0/34 است که این امر نشان می دهد افزایش جمعیت )اندازه بازار( ایران یا کشورهای 
گروه اول، سبب صرفه جویی های ناشی از مقیاس بیش تر و در نتیجه توان صادراتی باال شده 
دیگر  متمایز  کاالهای  ورود  سبب  جمعیت،  مختلف  سلیقه های  افزایش  دیگر،  سوی  از  و 
افزایش  جمعیت  افزایش  با  اول  گروه  کشورهای  با  ایران  تجارت  اساس،  این  بر  می شود. 
تجارت  سهم  دوم،  گروه  کشورهای  یا  ایران  بازار  اندازه  افزایش  با  درحالی که   می یابد؛ 
ایران با آن ها کاهش یافته و این امر نشان دهنده آن است که کشور درونگراتر عمل کرده و 
از واردات خود می کاهد. این مسأله، سبب کاهش سهم  تجارت ایران با کشورهای گروه 

دوم می شود.
تجاری،  شرکای  کل  برای  واقعی  دوجانبه  ارز  نرخ  به  مربوط  برآوردشده  ضریب 
کشورهای گروه اول و دوم مثبت بوده و به ترتیب برابر است با 0/12، 0/09 و0/07، و نشان 
می دهد با افزایش یک درصد در نسبت نرخ ارز شرکای تجاری با توجه به پول ایران، سهم 
تجارت کشور به ترتیب به میزان 0/12، 0/09و0/07 درصد افزایش می یابد. با توجه به مبانی 
تئوری تأثیر مثبت نرخ ارز واقعی بر سهم تجارت ایران با شرکای تجاری از تجارت کل، 
می توان چنین نتیجه گرفت که با افزایش نرخ واقعی ارز، کاالهای داخلی در مقابل کاالهای 
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خارجی ارزان تر شده و این امر سبب کاهش واردات از شرکای تجاری و افزایش صادرات 
به شرکای تجاری و درنهایت، افزایش تجارت می شود.

متغیر فاصله یا مسافت جغرافیایی میان ایران و کشورهای شریک تجاری ایران به عنوان 
عامل پایدار مهم، تأثیر منفی )و از لحاظ آماری( معنا داری بر سهم تجارت با شرکای تجاری 
سهم  جغرافیایی،  فاصله  در  افزایش  درصد  یک  به گونه ای که  دارد؛  ایران  کل  تجارت  از 
و   1/00  ،0  /34 به ترتیب  را  دوم  و  اول  گروه  کشورهای  تجاری،  شرکای  کل  با  تجارت 
0/6 درصد کاهش می دهد. این متغیر تأثیر مهمی در حجم تجارت دارد، به طوری که هرچه 
فاصله جغرافیایی کشورهای شریک تجاری ایران دورتر باشد، هزینه های حمل ونقل افزایش 
یافته و صادرات و واردات با آن ها کاهش می یابد )نتایج حاصل با مطالعات فرانکل1 و بانچ 

و همکاران2 سازگار است(.

جمع بندی و مالحظات

اهرم اصلی  )به عنوان  بیش تر کشورهای درحال توسعه  به نقش تجارت خارجی در  با توجه 
اثرات  بررسی  به  پانل  تحلیل  تجزیه  از  استفاده  با  حاضر  مطالعه  اقتصادی(،  توسعه   و  رشد 
پرداخته   1371-1392 سال های  در  تجاری  شرکای  با  ایران  تجارت  ترکیب  بر  تحریم ها 
ایران  تجارت  بر  اقتصادی  تحریم های  منفی  تأثیر  بیانگر  مدل،  سه  هر  برآورد  نتایج  است. 
تأیید  قبلی  بیش تر مطالعات  بر تجارت خارجی در  اقتصادی  منفی تحریم های  تأثیر  و  بوده 
شرکای  از  مختلف  گروه  دو  برای  قوی  اقتصادی  تحریم های  ضریب  مقایسه  است.  شده 
تجاری نشان می دهد تحریم های اقتصادی قوی اثر منفی بیش تری بر سهم تجارت ایران با 
کشورهای گروه اول نسبت به گروه دوم دارد. درواقع، با اجرای تحریم های اقتصادی قوی، 
کل شرکای تجاری و کشورهای گروه اول هم در دوره اجرای تحریم، هم در دوره بعد از 
آن، از تجارت خود با ایران کاسته اند، درحالی که تجارت با کشورهای گروه دوم فقط در 
دوره اجرای تحریم و با شدت کم تری کاهش یافته است. این اختالف را می توان این گونه 
تفسیر کرد که ایران برای گریز از تحریم های اقتصادی، تجارت خود را با برخی کشورهای 

1. Frankel (1997).
2. Bunch et al (2003).
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گروه دوم افزایش داده است تا بتواند جریان تجارت کاالیی مورد نیاز برای رشد و توسعه 
را حفظ کند. 

امروزه هدف تحریم کنندگان این است که کشور مورد تحریم را به همراهی با مواضع 
بین المللی یا رفتارهای حاکم در نظام بین المللی وادارند. تحریم اقتصادی یکی از تحریم های 
اعمالی بوده و هدفش محرومیت یک اقتصاد از بهره مندی از بازارهای جهانی کاال، خدمات 
و سرمایه است. تحریم یک کشور، همزمان هم آثار و تبعات مثبت دارد و هم منفی؛ برای 
مثال، تحریم ها در ایران به ابتکارات اقتصادی، راه اندازی صنایع داخلی و شکوفایی صنعت 
نظامی و خودکفایی نیروهای بومی در عرصه های مرتبط با فناوری های جدید کمک شایانی 
نفتی،  درآمدهای  کاهش  به  می توان  نیز  آن  منفی  آثار  مهم ترین  جمله  از  اما  است.  کرده 
کاهش ارزش پول ملی، فرسوده شدن ناوگان های هوایی و افزایش هزینه تجارت خارجی 
و در نتیجه جابجایی رتبه شرکای تجاری اشاره کرد. از آن جا که کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا خود آغازگر و تحمیل کننده تحریم های اقتصادی بوده اند، حجم روابط تجاری ایران 
سال های گذشته دستخوش  در  نیز  تجاری شان  مراوده های  و  یافته  تنزل  نیز  این کشورها  با 
تقلیل کّمی و کیفی شده است. در این راستا، رویکرد جایگزین در اتحادیه اروپا )با توجه 
به بحران اقتصادی اخیر یونان، اسپانیا، ایتالیا و نیاز آن ها به بازسازی اقتصادی و چاره ناپذیری 
با دیگر کشورهای ذکر  از راه مراوده های تجاری  بازار(، کم رنگ کردن تحریم ها  توسعه 

شده است.
قوانین خاصی می شوند که رعایت شان  باعث وضع  از آن جا که موافقتنامه های تجاری 
از سوی تمام اعضا الزامی است و کشوری که عضو چنین سازمانی باشد تحریم نمودن آن 
موافقتنامه های  ایجاد  و  ایران  تجاری  همکاری های  افزایش  است1،  نشدنی  و  بی اثر  کاماًل 
تجاری با سایر کشورها ــ به ویژه کشورهای قدرتمند اقتصادی ــ می تواند موجب حل وفصل 
اختالفات، ترویج و گسترش همکاری ها و همچنین، شکل گیری وابستگی متقابل در روابط 

ایران با کشورهای دیگر شود.

1. Hafner-Burton &  Montgomery (2008).
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پیوست

تاريخچه تحريم های اعمال شده امريکا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل عليه ايران

دورهتحریم
تحریمهایاعمالشدهعلیهایراناقتصادی

1979-1980

بلوکه شدن 12 میلیارد دالر دارایی دولت ایران در امریکا )1979(. ●
تحریم کامل مبادالت تجاری با ایران از سوی امریکا. ●
ممانعت از مسافرت اتباع خارجی به ایران. ●
تحریم اقتصادی ایران از سوی شورای وزیران جامعه اروپایی )به استثنای مواد غذایی و دارو(. ●
همسویی باالی امریکا و اروپا در تحریم ایران. ●
ممنوعیت اعطای وام، اعتبارات و انتقال پول بانک ها و افراد ایرانی از سوی امریکا. ●

1981-1986

لغو تحریم های تجاری از سوی امریکا. ●
تحریم کمک های مالی، اعتباری و وام های بالعوض از سوی امریکا. ●
تحریم صدور هواپیما و قطعات وابسته به آن از سوی امریکا. ●
همکاری ضعیف اروپا و امریکا برای تحریم اقتصادی ایران به دلیل جنگ ایران و عراق. ●

1987-1994

ممنوعیت کمک های مالی بانک ها و مؤسسات سرمایه گذاری خارجی به ایران از سوی امریکا. ●
تحریم واردات کاال از ایران ــ به ویژه نفت ــ از سوی امریکا )1987(.  ●
تحریم صادرات از سوی امریکا برای کاالهای که در تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی  ●

کاربرد دارند )1992(.
بهبود روابط ایران با اروپا و سرمایه گذاری شرکت توتال در بخش نفت ایران )1992(. ●
تحریم صادرات کاالهای با مصارف چندگانه از سوی امریکا. ●
اعمال سیاست مهار دوجانبه ایران و عراق از سوی امریکا )1993(. ●
اعمال تحریم های مالی از سوی امریکا ●

1995-1997

اعمال تحریم های جامع در کلیه زمینه های تجاری و سرمایه گذاری در بخش نفت وگاز  ●
ایران از سوی امریکا )1995( و )1996(.

تالش امریکا برای جلب نظر اروپا و سایر کشورها جهت تحریم اقتصادی ایران )تحریم  ●
مالی کشورهای دیگر از هرگونه مبادله مالی با ایران(.

مجازات شرکت هایی که بیش  از 20 میلیون دالر در ایران سرمایه گذاری کنند، از سوی  ●
امریکا )1996(.

تحریم نفتی ایران توسط امریکا، قضیه میکونوس و همسویی اروپا با امریکا )1995(. ●
تصویب طرح داماتو )تحریم کشورهایی که فناوری صنعت نفت را در اختیار ایران قرار  ●

دهند( از سوی امریکا )1995(.
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1995-1997

در  ● همکار  و کشورهای  بر شرکت ها  تجاری  تحریم های  اعمال  به نام  کمیته ای  تشکیل 
برنامه هسته ای ایران از سوی امریکا )1997(.

ایران  ● به  امریکایی  کاالهای  مجدد  صدور  قصد  که  کشورهایی  به  صادرات   ممنوعیت 
را داشتند.

1998-2000

لغو تحریم صادرات غذا و دارو از سوی امریکا )1999(. ●
آزادسازی واردات پسته و فرش از ایران )1999(. ●
عدم رعایت بسیاری از مفاد اشاره شده در تحریم داماتو از سوی اتحادیه اروپا و بهبود  ●

رابطه تجاری با ایران )1999(.
تحریم صادرات فناوری و تجهیزات موشکی به ایران از سوی امریکا )2000(. ●

2001-2005

تمدید طرح داماتو به مدت پنج سال از سوی امریکا و آغاز مسأله هسته ای ایران )2002(. ●
معرفی ایران به عنوان محور شرارت از سوی امریکا. ●
سخت ترشدن سیاست های امریکا در قبال ایران از سال2004. ●
گسترش روابط تجاری ایران با اتحادیه اروپا. ●
توقیف دارایی افراد، سازمان ها و نهادهای مالی ایرانی از سوی امریکا )2001 و 2005(. ●
سوی  ● از  ایران  به  صنعتی  کاالهای  قطعات  فروش  به سبب  خارجی  شرکت های  تحریم 

امریکا )2001 و 2003(.
تحریم علمی ایران از سوی امریکا. ●

2006-2009

تالش امریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان برای ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت  ●
در جلسه 1+5 در لندن )2006(.

بلوکه کردن دارایی های شرکت های ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای ایران از سوی سازمان  ●
ملل )2006(.

افزایش لیست شرکت ها و افراد تحت تحریم از سوی سازمان ملل )2008(. ●
تحریم تعدادی از بانک های ایرانی از سوی امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل )2006  ●

و 2007(.
تحریم کشتیرانی و خطوط هوایی ایران از سوی امریکا و اتحادیه اروپا )2008(. ●
تالش جدی امریکا برای تشکیل اجماع بین المللی برای تحریم ایران. ●
محدودیت های اخذ ویزای برخی مسئوالن هسته ای ایران از سوی اتحادیه اروپا. ●
ممنوعیت مسافرت مسئوالن و سازمان های ایرانی به کشورهای خارجی از سوی سازمان   ●

ملل )2007(.
بلوکه  کردن دارایی  نهادهایی که با بانک ملی ایران همکاری  کرده اند، توسط سازمان ملل. ●
تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا. ●
تمدید تحریم های جامع در تمام زمینه های تجاری و سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز  ●

از سوی امریکا.
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2010-2013

اخذ جریمه از بانک های خارجی که با ریال تجارت کرده و یا آن را نگه می دارند از  ●
سوی امریکا.

تحریم تجاری و سرمایه گذاری، تکنولوژیکی و بیمه ای ــ به ویژه در بخش نفت وگازــ  ●
از سوی اروپا.

پیوستن برخی کشورهای دیگر به تحریم علیه ایران. ●
ممنوعیت انتقال بیش از 100 دالر بین سازمان ها از سوی امریکا. ●
توقیف اموال و دارایی ایران از سوی امریکا. ●
ممنوعیت صادرات تکنولوژی و تجهیزات مرتبط با انرژی هسته ای ایران از سوی سازمان  ●

ملل متحد.
تحریم تعدادی از شرکت ها و افراد در ایران از سوی امریکا و اتحادیه اروپا )2011(. ●
تحریم سرمایه گذاری در بخش نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا )2010(. ●
تحریم بانک مرکزی و بانک تجارت ایران از سوی امریکا )2012(. ●
تحریم های مالی، کشتیرانی، هسته ای و تعدادی از شرکت های ایرانی از سوی سازمان ملل  ●

متحد و امریکا )2010(.
منع واردات نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا )2012(. ●
لیست  ● افزایش  و  ایرانی  بار  حامل  تفتیش کشتی های  ایرانی،  بانک های  تحریم  افزایش 

شرکت ها و افراد تحت تحریم )2010(.
تحریم افراد، بانک ها و شرکت های ایرانی و غیر ایرانی از سوی امریکا. ●
تحریم مؤسسات بانکی و آموزشی از سوی اتحادیه اروپا. ●
افزودن تعدادی از شرکت های پتروشیمی و تجاری ایران و صنعت خودرو به لیست سیاه  ●

تحریم های تجاری و سرمایه گذاری.
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