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Abstract
In recent years, economic sanctions have been discussed as one of the most
important issues of the day in Iranian scientific forums. Given the different effects
of sanctions on countries' trade and economic relations, it is important to address
this issue from different angles.
The purpose of this article is to construct a monthly index of sanctions against
Iran in order to reflect the percentage of impact of the risks of sanctions imposed
on the Iranian economy during the years 1978-2020.This index is made taking
into account all the sanctions imposed and in terms of the weight of the importance
of each sanctions, which is calculated based on the origin and nature of sanctions,
assuming that the sanctions imposed by different institutions are independent.
The results show that the index is highly correlated with the variables affected by
sanctions in the Iranian economy, including oil production and exports, exchange
rates and GDP, and can describe changes in these variables.
Keywords: Economic sanctions, Iran's economy, high frequency sanctions index,
exchange rate, GDP
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چکیده
طی سالهای اخير موضوع تحریمهای اقتصادی به یكی از مهمترین مسائل مورد بحث در
مجامع علمی و پژوهشییی کشییور بدل شیید اس ی  .از آنجا که تحریمها در روابط تجاری،
بازرگانی و اقتصادی کشورها نقش بسزایی ایفا مینمایند پرداختن به این مسئله از زوایای
مختلف حائز اهمي اسی  .هدف این مقاله ساخ یک شاخص تحریم عليه ایران با تواتر
ماهانه به منظور انعكاس درصد اثرگذاری مخاطرات تحریمهای اعمال شد بر اقتصاد ایران
طی سیالهای  7531-89اسی  .عالو بر آن از آنجا که رویكردهای جدید اقتصادسنجی،
تمرکز بيشتری بر استفاد از داد های با تواتر باال دارند تا بتوانند دق پيشبينی مدلهای
اقتصیادی را افزایش دهند ،در این مطالعه به دنبال ساخ یک شاخص تحریم با تواتر باال
هسییتيم تا با بهکارگيری آن در مدلهایی همچون سییریهای زمانی داد های ترکيبی با
تواتر متفیاوت ،امكیان تخمينهای کاراتر و پيشبينیهای دقيقتر را فراهم آورد .این
شاخص با در نظر گرفتن کليه تحریمهای اعمالشد و با لحاظ وزنهای اهمي هر تحریم
که بر اسییاس منشیی و ماهي

تحریمها محاسییبه شیید اسیی  ،با فرض مسییتقل بودن

تحریمهایی که از نهادهای مختلف اعمال میشوند ساخته شد اس  .نتایج نشان میدهد
که شاخص مذکور همبستگی باالیی با متغيرهای مت ثر از تحریم در اقتصاد ایران از جمله
توليد و صادرات نف  ،نرخ ارز و توليد ناخالص داخلی دارد و میتواند تغيير در این متغيرها
را توصيف کند.
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مقدمه
با وجود اهمیت نقش تحریمها در روابط تجاری ،بازرگانی و اقتصااادی کشااورها
بخصاو

در کشورهای هدف تحریم ،کشورهای وضعکنندهی تحریم که غالباااااً

زیاااا کمتاااری از تحاااریم متحمااا میشوند ،مطالعات بیشتر و دقیقتری را در
مورد تااايریر و میزا شدت اررگذاری آ در بخاااشهاااای مختلف اقتصادی انجام
دادهاند .اررگذاری تحریم بر اقتصاااد ایرا تاکنو عمدتاً با لحاظ متغیرهای مجازی
در الگوهای کال اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهاند در حالی که بررسی جامع و
دقیق اررگذاری تحریم ،نیازمند سااا ت یک شااا

کام و دربرگیرنده انواع

مختلف تحریمهاسااات تا به کمک آ شااادت و جهت اررگذاری تحریمها بر
متغیرهای اقتصادی بررسی گردد.
بنابراین در این مطالعه به دنبال آ هساتیم که اوالً نسابت به سا ت شا صی
اقدام شود که نه تنها دربرگیرنده انواع مختلف تحریمها باشد بلکه شدت و ضعف
آ نیز متناسا

با نوع تحریمها تعریف شاود و رانیاً به این پرسش پاسخ داده شود

که آیا تحریمهای اعمالشده همبستگی با متغیرهای اقتصادی در ایرا دارند؟
در نظام بینالمل کنونی ،تحریم بهعنوا ابزاری محدودکننده در راساااتای
کنترل یا تغییر رفتار بازیگرا چالشااگر ،مورد اسااتداده قرار گرفته اساات .تحریم
پدیده و روندی اسات که از سوی بر ی کشورها و سازما ها و حتی شرکتها در
برابر دیگر شاخصایتهای بینالمللی صاواااً دولتها استداده میشود (یاری و
همکارا .)1931 ،
تحریم ساالحی اقتصاادی در میدا مبارزه غیرنظامی است که دیپلماسی را از
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گدتوگو فراتر برده و وارد عم میکند(.)Eyler, 2007
اعمال تحریمهای مختلف با توجه به ماهیت و منشاايای که دارند در راسااتای
اهداف مختلدی علیه کشاورهای هدف به کار گرفته میشوند .تحریمها بر ی برای
نظم و اال بینالمل (بعد جهانی) و بر ی دیگر برای اهداف سیاسی ا

یک

کشاور (بعد ملی) علیه دیگر کشورها و شخصیتهای بینالمللی اعمال شده و پس
از دسااتیابی به اهداف مدنظر ،ابطال و در غیر این اااورت ممکن اساات تمدید
شوند.
ایرا یکی از مهمترین کشااورهایی اساات که قدرتهای بزرگ ساایاساای و
اقتصااادی و همچنین سااازما های بینالمللی با هدف کسا

امتیازات اقتصااادی و

ساایاساای در ادوار مختلف ،سااعی کردهاند از طریق اعمال تحریم آ را تحتفشااار
قرار دهند .به عنوا نمونه تحریمهای اقتصااادی و بازرگانی دوره قاجاریه یکی از
ابزار مورد اسااتداده دولت روس علیه ایرا بوده اساات .تحریمهای ندتی کشااور
انگلسااتا در زما ملی شااد ااانعت ندت در سااال  1391میالدی از جمله
تحریمهای اقتصااادی علیه ایرا در قب از پیروزی انقالب اسااالمی بوده اساات .با
پیروزی انقالب اسالمی ،موج تحریمهای اعمالی علیه ایرا افزایش یافت و در این
راساتا دولت امریکا همواره ساعی داشته است عالوه بر تحریمهای یکجانبه ود،
دیگر کشورها ،مجامع ،شرکتهای تجاری و سازما های بینالمللی را به اتخاذ این
تصامیم علیه ایرا و همراهی با ود وادار کند .از زما تسخیر سدارت آمریکا در
تهرا و فرما اجرایی جیمی کارتر ،رئیسجمهور وقت امریکا ،مبنی بر توقیف
همه داراییها و ساارمایههای دولت ایرا در ایاالتمتحده ،این کشااور به انحای
مختلف تالش کرده اساات تا دولت و ملت ایرا را مورد تحریم قرار دهد .روند
حرکت رو به رشاد جمهوری اسالمی ایرا پس از پیروزی انقالب اسالمی ،و عدم
پیروی از برنامههای اساتکباری غرب باعث شاد تا آمریکا و متحدانش برای تسلیم
کرد ایرا دساات به تحریمهای بیشااتری زده و همواره ایرا را با ابزار تحریم
منزوی و ناتوا کنند.
تنوع و تعداد بیساابقه تحریمهای انجام شاده پس از پیروزی انقالب اسالمی
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علیه کشااور نشااا میدهد ،ماهیت این انقالب به هیچ عنوا مورد تيیید و پذیرش
دولتهای سلطهگر نبوده و آ را تهدیااادی بالدع برای ود قلمداد میکنند و لذا
همواره مهااااار نظااااام اساااااالمی و ایجاد مانع در مسایر رشد و پیشرفت آ از
اولویتهای االی استکبار جهانی بوده و همچنا ادامه دارد .تحریم اقتصادی ایرا
در سااالهای ا یر از هر جهت بیسااابقه بوده اساات .تاکنو تحریمهایی که طی
دهاههای گذشاته از سوی ایاالتمتحده بار ایارا تحمی شده نه تنها لغو نشده یا
کاهش نیافته بلکه با اساتداده از همه توا سایاسای ،اقتصادی ،دیپلماتیک و نظامی
ود تالش کرده تا بتواند با مشاارکت ساایر کشورها و مجامع بینالمللی ،ایرا را
وادار به پذیرش واسااتههای ود کند و لذا برای دسااتیابی به این هدف ،بر
شادت و ابعاد تحریمها افاااازوده شده است ،بهگونهای که در حال حاضر ایرا با
بیسابقهترین تحریمها در تاریخ اااود مواجه است؛ باااه طوری که میتوا درباره
آ ااطالح جنگ اقتصادی را بهکار برد.
 .0مروری بر سابقه تحریمها
کشورهای غربی برای اعمال تحریمهای ود از فص هداااتم اساسااانامه ساااازما
ملاا استداده میکنند کاه بر مبنای آ  ،شورای امنیت سازما ملا موظاف اسات
زمینااههاای تهدیدکنناده اال و امنیات بینالمللی را شناسایی و متناس

با آ ها

تحریمهای ماااوردی را باااه اجااارا بگاااذارد .اگرچه ،عمالً تحریمهای اعمال شده
رویههای متداوتی از آنچه مورد هدف بوده را پیدا کردهاند .با توجاه باه تشکیالت
سازما مل و اعمال ندوذ قدرتهای بزرگ در ارکا تصمیمگیری آ  ،جهتگیری
تحریمها در بسیاری از موارد به سمت منافع این کشورها متمای شااااده اساااات.
عااالوه باار تحریمهای سااازما ملاا  ،مجامع و کشورهای سلطهگار نیز تالش
مایکنناد باا اساتداده از نداوذ سیاسای و اقتصادی اود باه ااورت یکجانبه یا
با مشارکت کشورهای دیگر ،نسبت به اعماااال تحاااریم علیاااه کاااشورهایی کاااه
بار الف مصال آ ها عم میکنند ،مبادرت

نمایند.

تجربه تحریمهایی که تاکنو اعمال شاادهاند ،حاکی از آ اساات که میزا
ارربخشای تحریمها بهعنوا یک اباااازار دیپلماتیااااک چندا مثمررمر نیست و از
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اینرو تحریم کنندگا در تالش هسااتند تا تحریمها را بهاااورت همهجانبه و با
مشارکت حداکثری کاااشورها اعماااال نمایناااد تاااا احتماااال موفقیااات اااود را
حداکثر کنند ،زیرا دریافتهاند تحریمها تنها در اورتی مثمررمر هستند کااااه بااااه
اااااورت اجماعی ،فراگیر و مداوم بکار گرفته شده و از مشروعیت و اعتبار الزم
بر وردار باشاااند .باااه هااار حاااال ،اینگونه به نظر میرسد که اعمال تحریمهای
سیاسی ،اقتصادی و بازرگانیِ همهجانبه باااایش از آنکااااه در تغییاااار رویکرد و
سیاست دولتها مؤرر باشد ،به مردم عادی و اقشار آسی پذیر جامعه نظیر کودکا
و بیمارا آسی

میرساند.

با اتمه جنگ سارد ،تحریمهاتحریمهایتحریمهایی که توساط شورای امنیت
سازما ملااا متحاااد وضع شدند ،بهطور فزاینده افزایش یافته است ،به نحوی که
اغل

این تحریمها در ساالهای ا یاااار رخ داده است .به عنوا نمونه میتوا به

این نکته اشاره کرد که طاای دوره  59ساااااله پاااااایش از  ،1331تنهااااا  1مورد
تحریم (تحریم رودزیای جنوبی در سااال  1311و تحریم آفریقای جنوبی در سااال
 )1311توسط شااااورای امنیااات و آ هم بااه موجاا

فااص هدتم منااشور

سااازما ملاا وضع شده است (منظور و مصطدیپور.)1931 ،
در حال حاضاار ،کشااورهای وضااعکننده تحریم به منظور نشااا داد افزایش
مشااروعیت تحریمها ،آ ها را هدفمند و هوشاامند سااا تهاند ،به این معنی که آرار
مندی و بازدارنده آ ها بر اقتصااد کشاورهای هدف حداکثر شده و آرار معکوس بر
اقتصاد کشورهای تحریمکننده حداق گردیده است.
 .2تحریمهای وضعشده علیه ایران
از زما پیروزی انقالب اسااالمی در سااال 1313 (1991م) و تقاب آرما های آ با
نظام ساالطه به رهبری امریکا و همپیمانا غربی آ به بهانهها و دالی مختلف،
تحریمهای متعددی علیه کشاور وضع گردیده است .با این وجود از سال  1935به
بهانه غنااایساااازی اورانیاااوم در ایرا  ،تحریمهای اعمال شده وارد دور تاااازهای
شاد.

تحریمهای اعمالشاااده طیف متعدد و متنوعی را دربرمیگیرد که اغل

با
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اهداف حداکثری تغییر رژیم ساایاساای در ایرا و اهداف حداقلی تضااعیف و تغییر
رفتار دولتمردا مورد استداده قرار گرفته است.
تحریمهای وضااعشااده علیه ایرا را میتوا از منظر منبع تحریمکننده به ساه
گروه تحریمهای شاااورای امنیت ،تحریمهای آمریکا و تحریمهای اتحادیه اروپا
تدکیک کرد .همچنین از منظر ماهیت میتوا تحریمها را در دسااتهبندی دیگری
قرار داد که از جمله آ ها تحریمهای مالی و بانکی ،ندتی ،دانش و تکنولوژی،
تجاری و درنهایت توقیف اموال قاب ذکر است.
در جداول 1و 1و ( 9پیوساات) تالش شااده تا تمام تحریمهای مااااصااوب
تاااااکنو کااااه از مراجااااع مختلف و با اهداف مختلف علیه ایرا وضع شدهاند،
جمعآوری ،تلخی

و ارائاااه شاااوند .ایااان ماااوارد در ساااه بخاااش شاااام

تحریمهای آمریکا ،تحریمهای شااورای امنیت سااازما مل و تحریمهاتحریمهای
اتحادیه اروپاا گازارش

شدهاند.

 .2-0تحریمهاتحریمهای ایران بر اساس منبع تحریمكننده

در یک نمای کلی 11 ،قانو تحریمی و  11فرما اجرایی تحریمی ویژه ایرا از
ساوی ایاالتمتحده 1،قطعنامه ِِ شورای امنیت سازما مل متحد (دو مورد تمدید
قطعنامههای قبلی و یک مورد بهاورت در واست از توقف فعالیت هستهای بوده
است) و  1مقررات تحریمی از سوی اتحادیه اروپا را شام

میشود.

 .2-0-0تحریمهاتحریمهای شورای امنیت سازمان ملل

در سال  1111پرونده هستهای ایرا توسط سازما بینالمللی انرژی اتمی ،به بهانه
اینکه ایرا به وظایدش عم نکرده اسات ،به شاورای امنیت ارجاع گردید .از سال
 1111ازجمله عوام فشااار بر جمهوری اسااالمی ایرا را میتوا ساایاسااتهای
قدرتهای بزرگ صاوااً ایاالتمتحده به همراه وظایف شورای امنیت ،به عنوا
مهمترین مرجع حدظ ااال و امنیت بینالمللی ،در نظر گرفت ،بهگونهای که با
مطرح کرد موضاوع هستهای ایرا در سازما مل متحد ،سعی در قانونیکرد و
افزایش گساتره و حجم تحریمهای ظالمانه علیه کشاور داشتهاند .مهمترین ویژگی
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تحریمهای شاورای امنیت در طی سالهای مذکور ،ا تصا

آ به برنامه هستهای

ایرا بوده اساات .شااورای امنیت سااازما مل از سااال  1111تاکنو با ااادور
قطعنامههایی علیه جمهوری اساالمی ،برنامه هساتهای و توسعه سیستمهای پرتابی
موشاکی و ساالح هساتهای و فناوری هساتهای را مورد تحریم قرار داده است که
اجرای آ برای تمام کشورهای عضو الزامآور است (کازرونی و همکارا .)1939 ،
قطعناامههای شاااورای امنیت علیه برنامه هساااتهای ایرا نهتنها مجموعه
تحریمهای جدیدی را علیه جمهوری اسااالمی ایرا به تصااوی

رساااند ،بلکه

چارچوب قانونی جدیدی را در ا تیار ایاالتمتحده قرار داد تا حلقه تحریمهای
یکجانبه ود علیه ایرا را تنگ و تنگتر کند .پس از محکومیت برنامه هس اتهای
ایرا طی هدت قطعنامه شااورای امنیت ،موضااوع برنامه هسااتهای ایرا ابعادی
بینالمللی جدیدی به ود گرفت .البته این تحریمها به طور مسااتقیم اقتصاااد ایرا
را مورد هدف قرار نمیداد ،اما به هر حال تحریمهای مورد اشااره برای ضربه زد
به اقتصااد ایرا طراحی شده بودند .به عنوا مثال همواره ادعا شد که تحریم بانک
سااپه و کشااتیرانی ایرا  ،ااارفاً به لحاظ ارتباطات مشااکو این دو نهاد با پرونده
هستهای ایرا اورت گرفته است.
قطعنامه شااماره  ،1131قطعنامه شااماره ،1191قطعنامه شااماره ،1151قطعنامه
 ،1319قطعنامه شاماره  ،1399قطعنامه شماره  ،1313قطعنامه  ،1335هدت قطعنامه
تحریمی شااورای امنیت علیه جمهوری اسااالمی در صااو

پرونده هسااتهای

بودهاند.
باال ره تمام  1قطعنامه تحریمی شااورای امنیت علیه جمهوری اسااالمی با
قطعنامه  1191این شورا در تاریخ  13تیر  1935مطابق با  11جوالی  1119منقضی
و در نتیجه تحریمهای هستهای شورای امنیت علیه جمهوری اسالمی لغو گردید.
 .2-0-2تحریمهای اتحادیه اروپا

در حالی که تا قب از سااال  ،1933ایاالتمتحده در همراه کرد اتحادیه اروپا با
ود به جهت تشدید تحریمهای اعمالی چندا موفق عم نکرده بود اما آمریکا به
مرور توانااااسات بااااا اساتداده از ابزارهااااای گوناگو  ،متحدا

ود و بسیاری
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کشورهای دیگر را مجاب کند تا در راستای تحمی فشارهای اقتصادی بیشتر باااار
ایارا  ،باا این کشور همکاری
پس از تصوی

کنند.

قطعنامه شماره  1313شورای امنیت ( 3ژوئن  1111برابر با 3

رداد  )1933تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایرا نیز به تدریج همانند تحریمهای
اعمالشاااده یکجانبه آمریکا علیه ایرا گساااترش یافت .تحریمهای جدید در
سااالهای بعد موارد متنوعتری در تجهیزات و فناوریهای بیشااتر را شااام شااد.
عالوه بر این ،از آ زما  ،بازرسای کاالهای ارسال شده به ایرا از طریق مسیرهای
مختلف زمینی ،هوایی و دریایی تشدید شد (فدائی و در شا .)1939 ،
در ادامه با تالشهای دیپلماتیک دولت ،با دستیابی به توافق هستهای و امضای
برجام و اجرای رسامی آ در تاریخ  1935 /11 /11تحریمهای اعمالشده توسط
اتحادیه اروپا ،در جریا لغو قرار گرفت و در حال حاضاار تمامی این تحریمها لغو
شده است.
 .2-0-0تحریمهاتحریمهای آمریکا بر ضد ایران (تحریمهای اعمال شده توسط دولت و
كنگره ایاالتمتحده آمریکا)

تحریمهای وضاع شاده از سوی ایاالتمتحده آمریکا علیه ایرا را میتوا به طور
کلی به دو گروه تدکیک کرد :گروه اول شاام تحریمهایی هستند که توسط کنگره
وضاع شدهاند و گروه دوم دربرگیرنده تحریمهایی که توسط شخ

رئیسجمهور

وضع شدهاند و به «فرما اجرائی» 1شهرت دارند.
 .2-2انواع تحریمهای اقتصادی از نظر ماهیت

در این بخش انواع تحریمهایی که در طی سالهای پااااس از انقااااالب بر کشور
تحمی شده است را بررسی

میکنیم.

 .2-2-0تحریم مالی و بانکی

تحریمهای مالی-بانکی که توسااط کشااورها و مجامع قدرتمند وضااع میشااوند،
1. Executive Order
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عمادتااً با هدف ایجاد مانع و افزایش هزینهها در بخش پولی و بانکی اعمال
میگردند .به عبارت دیگر تحریمهای مذکور با تنگنا قرار داد جریا ورود و
روج پول ،ارز و طال ،تراکنشهای بانکی ،قطع دساترسی به سامانههای انتقال پیام
بین نهادهای مالی و محدودیت بانک مرکزی کشاااور هدف ،دراااادد افزایش
هزینههای کشاور و در نتیجه محدود ساا تن فرااتهای مالی برای دستیابی به
رشد اقتصادی و ربات مالی در کشورهای تحریم شده است.
.2-2-2تحریم نفتی

در رابطه با تحریمهای اعمالی در بخش ندت چنین میتوا گدت که تحریمهای
بخش ندتی با دیگر تحریمها درهم تنیده شاااده و تحریمهای چندالیه ،متنوع و
گسااتردهای را ایجاد کرده اساات .با توجه به نقش قاب توجه درآمدهای ندتی دولت
در اقتصاد کشور و عدم برنامهریزی احی جهت ایجاد زیرسا تهای یک اقتصاد
فراندتی ،تحریمهای ندتی کاهش شاادید درآمدهای ارزی را به دنبال داشااته و بهتبع
آ  ،تخری

متغیرهای کلیدی اقتصادی کشور نظیر کاهش پیدرپی ارزش پول ملی،

کسری بودجه دولت و تضعیف تجارت ارجی را به همراه واهد داشت.
.2-2-0تحریم تجاری

هدف تحریمهای تجاری و بازرگانی عمدتاً جلوگیری از ورود درآمدهای ارزی به
چر ه تجاری کشور و کاهش توا مبادالت تجاری و بازرگانی آ ها

است.

.2-2-4تحریم دانش و تکنولوژی

تحریم دانش و تکنولوژی میتواناد از طریق تضاااعیف توا تولیااد و کاهش
رقابتپذیری شاارکتهای اااادرکننده ،امکا اااادرات را محدود و مشااکالت
اقتصادی را مضاعف نماید.
.2-2-5توقیف اموال و دارایی

در این نوع تحریم با لحاظ فهرسااتی از اموال و دارایی کشااور یا افراد مشااخ

و

سااازما های مختلف ،با بهانههایی مانند مبارزه با تروریساام ،قاچاق مواد مخدر و
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برنامههای دیگر ،کشور را مورد هدف تحریم قرار میدهند.
 .0روشهای تحلیل تأثیر تحریم بر اقتصاد
پژوهشهای گوناگو که تاکنو انجام پذیرفتهاند ،روشهای متنوعی برای تحلی
و تخمین تيریر تحریمهای اقتصااادی بر ک اقتصاااد به کار گرفتهاند ،که مهمترین
آ ها عبارتاند از :مدل مازاد مصرفکننده ،1مدل جاذبه ،2روش منحنی پیشنهاد 3در
تجارت ،مدل نظریه بازیها 4و مدل انتخاب عمومی.
مدل مازاد مصاارفکننده :در مدل مازاد مصاارفکننده ،با بهکارگیری مداهیمی
که در اقتصاااد مطالعه میشااوند از جمله مازاد مصاارفکننده و رفاه اجتماعی ،تيریر
تحریم بر اقتصاد کشور بررسی میشود.
مدل جاذبه :مدل جاذبه بر این ااا بنا نهاده شده است که تعامالت اقتصادی
میا کشاورها متناسا

با اندازه آ ها و دارای نسابت معکوس با فااله میا آ ها

اساات .همچنین مدلهای جاذبه قدرت تبیین تجربی باالیی دارند .مدلهای جاذبه
بسااط یافتهتر ،دربرگیرنده اررات مجاورت و هم مرزی و اندازهگیری هزینههای
تعامالت پیچیدهتر هستند(.) Feenstra, 2008
روش منحنی پیشاانهاد در تجارت( :)1منحنی پیشاانهاد که در مباحث تجارت
بینالمل مطرح هسااتند ،نشااا میدهد یک کشااور در قبال مقادیر مختلف کاالی
وارداتی مورد نیاز ود ،میبایست چه مقدار کاال اادر کند .این رویکرد به بررسی
پیامدهای تحریم تجاری پردا ته ،اررات تحریم بر رابطه مبادله کشاااور هدف با
کشااور تحریم کننده را تحلی کرده و همچنین اررات رفاهی تحریم را نیز نشااا
میدهد.

مدلهای نظریهبازی :مدلهای نظریهبازیها بیا کننده انتخابهای اسااتراتژیک
طرفین در روابط اقتصااادی و ساایاساای بوده و از اینرو برای تحلی تحریمهای
1. Consumer surplus model
2. Gravity model
3. Offer curve
4. Game theory model
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اعمالشده بسیار مناس

هستند .از آنجا که منافع یا عواید ال

انتظاری در طول

بازی تحریم تغییر واهند کرد ،تصاامیمگیری طرفین میتواند قب و حین بازی
متداوت باشد .عالوه بر آ  ،مدلهای نظریه بازی تبیینی از نتایج حاا از همکاری
در مقاب نتایج حااا از رقابت در شارایط نااطمینانی را فراهم میکنند .این بستر
همکاری ،موج

فراتر رفتن تصمیمات کشور تحریم کننده از وضعیت فعلی و در

نظر گرفتن تصامیمات ساایر کشاورها در قدرت ندوذ و اجبار کشور تحریم کننده
میشود(.)Eyler, 2007
مدلهای انتخاب عمومی :از آنجا که تحریمهای اعمالشااده توسااط نهادهای
مختلف به عنوا ابزارهای دیپلماتیک دو لبهای فرض میشااوند که بالقوه هم به
دولت کشااور هدف آساای

میزنند و هم شااهروندا بیگناه از جمله کودکا و

بیمارا را متيرر میکند ،به دنبال تغییر رژیمهای سایاسای توساط نارضایتی مردم و
ایجاد آشااوبهای اجتماعی هسااتند .در واقع ،در این حالت شااهروندا بیگناه نیز
برای رفتار سایاسای دولتشا جریمه میشوند .سیاستگذاری تحریمهای اقتصادی
نیز در پی اررگذاری از طریق همین تضییع حقوق شهروندا است تا انگیزهای برای
شهروندا کشور هدف فراهم آورده و واستار تغییر سیاست دولت

شوند.

 .4ادبیات موضوع
مطالعات در حوزه تحریمها با اهداف مختلدی اااورت پذیرفته اساات .بر ی با
هدف دساتهبندی و شانا ت گونههای تحریمها ،بر ی دیگر با هدف سا ت یک
شا

کمی بدو لحاظ آ دریک مدل اقتصادی و بررسی اررات آ بر متغیرهای

اقتصاادی و نهایتاً مطالعاتی که به بررسی ارر تحریمها بر بر ی متغیرهای اقتصادی
و یا تجارت ارجی پردا تهاند که در این مورد یا از متغیر مجازی اساتداده شده و
یا نسابت به ساا ت یک شاا

ساالنه اقدام نمودهاند .در ادامه بر ی مطالعات

مختلف دا لی و ارجی مورد بررسی قرار گرفته است.
هافبائر )1119(1در مطالعهای به بررسااای تيریر تحریم اقتصاااادی امریکا بر
تجارت امریکا پردا ته اساات .وی که یکی از اندیشاامندا مطرح حوزه تحریم
1. Hufbauer
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اقتصااادی اساات ،در این مقاله بر اساااس مدل جاذبه به محاساابه و تخمین میزا
تجارت گمشااده و یا زیا های تجاری ناشاای از تحریم بر اقتصاااد امریکا پردا ته
اسات و نشا میدهد در بین شش کشور مورد مطالعه ،ایرا دومین کشوری است
که تحریمهای آ بیشترین زیا یا تجارت گمشده را بر اقتصاد امریکا تحمی کرده
است.
الموت )1111(1با اسااتداده از مدل جاذبه به بررساای ارر جنگ و تحریم بر
تجارت بینالمل کشاور یوگوساالوی سابق پردا ته است .نتایج بررسی وی نشا
میدهد که جنگ و تحریم سااب

کاهش تجارت بین کشااورهای هدف و اعمال

کننده تحریم میشاود و بر سایر کشورها نیز ارر میگذارد که این آرار ،چندین سال
پس از پایا آ همچنا ادامه دارد.
فرانک )1111(2با اسااتداده از مدل جاذبه ،پیامدهای تجربی تحریمهای تجاری
را بر کشورهای مستق و غیرمستق  ،طی دوره زمانی  1331ااا  1111بررسی کرده
اساات .نتایج بررساای وی نشااا میدهد که تحریمها ارزش تجارت ارجی را
کاهش میدهد؛ همچنین انحراف تجاری به عنوا ابزاری بالقوه برای کاهش تيریر
مندی تحریمها معرفی شااده اساات ،اما یافتهها هیچ شااواهدی برای انحراف تجاری
نشا

ندادند.

بالی )1113(3در پی الحاق کریمه به روساایه در  ،1115به بررساای تحریمهای
اعمالشاده علیه روسایه ،به عنوا ابزاری برای اعمال فشاار بر این کشور از سوی
کشااورهای غربی ،پردا ته اساات .هدف این مقاله ارزیابی اررات تحریم بر اقتصااد
روسیه است .لذا با استداده از دادههای فصلی و در قال

یک مدل SVARطی دوره

زمانی  1111-1331اررات تحریمها علیه روسایه بر این کشاور و همچنین شرکای
تجاری بزرگ روسیه (فنالند ،فرانسه ،آلما  ،ایتالیا ،لهستا و هلند) برآورد گردیده
اسات .نتایج حاکی از آ اسات که رشاد اقتصادی تمام این کشورها تيریر مندی از
این تحریم گرفته است.
1. LaMotte
2. Frank
3. Bali
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منظور و مصااطدیپور ( )1931با نگاهی توااایدی به روند کلیه تحریمهای
وضع شده از سوی غرب بر علیااه کاشورما  9 ،موج تحریم را شناسایی کردهاند:
تحریمهای تکنولوژیااک ،سرمایهگذاری و تجهیازات نظاامی ،محدودسازی نق و
انتقاالت مالی ،تحریم باناااک مرکااازی ،تحریمهای فاااروش ندااات و گااااز و
ممنوعیت مبادالت فلزات گرا بها و طال و مسدودسازی وجوه.
فدایی و در شااا ( )1939در مطالعهای به بررساای تيریر تحریمها بر رشااد
اقتصاادی ایرا پردا تهاند .پژوهش ایشاا بر آ است تا با شا

سازی و تعیین

وز (اهمیت) تحریمهای مختلف که به لحاظ تااااریخی بااار ایااارا تحمی شده
است ،تيریر تحریمها را بااه عنااوا متغیاار موهااومی سالیانه بار رشاد اقتصادی
ایرا بررسی نماید .از اینرو بااا اساتداده از دادههاای ساری زمانی و به کارگیری
مدل ودتوضی با وقدههای گسترده ،تاايریر تحریمهای اقتصادی بر رشد اقتصادی
طی سااالهای  1991-1931ماااااورد بررساای قرار گرفته اساات .نتایج تخمین
کوتاهمدتکوتاهمدت نشااا مایدهاد اعماال تحریمهای ضعیف ،تيریر معناداری بر
رشاد اقتصاادی نداشته ،ولی تحریمهای متوسط و قوی در کوتاهمدت به ترتی
ضااارای

با

 191133و  1959تااايریر مندی بر رشد اقتصادی داشته است .نتایج رابطه

بلندمدت نشا میدهد کاه اعمال تحریمهای اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت
تيریر معناداری باااار رشااد اقتصااادی نداشااته ولی تحریمهای متوسااط با ضااری
19115در بلندمدت تيریر مندی بر رشاد اقتصاادی داشاته اساات .در نهایت ضااری
جمله تصاحی

طا در این مدل  -19511به دست آمده است.

عزتی و سالمانی ( )1939به بررسای آرار مساتقیم و غیرمستقیم تحریمها (در
قال

متغیرهای مجازی) در رشاد اقتصاادی ایرا با تيکید بر بخش ارجی اقتصاد

طی دوره زمانی  1991تا  1931پردا تهاند .مدل ساا ته شده بر پایه مدلهای رشد
درو زاساات و با روش اقتصااادساانجی  2SLSتجزیه و تحلی شااده اساات .یافتهها
نشا میدهد تحریمها به اورت مستقیم ارر چندانی بر رشد اقتصادی ایرا نداشته
است ،همچنین بیشتر تحریمها ارر غیرمستقیم نیز بر اقتصاد

نداشتهاند.

مرزبا و اساتادزاد ( )1935در مطالعهای به تيریر تحریمهای اقتصادی بر تولید
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و رفاه اجتماعی ایرا  ،با اسااتداده از الگوی رشااد تعمیمیافته تصااادفی پردا تهاند.
هدف االی این مطالعه بررسی آ است که تا چه حد تحریمهای مختلف باااارای
اقتصاد ایرا (تحریمهای ندتی یا تحریم کاالهاای مصارفی ،واسطهای و سرمایهای)
موفاااااق بودهاند .روش مطالعه ایشااا الگوریتم ژنتیک و تابع ارزش تصااادفی
همیلتو  ،بلمن و ژاکوبین میباشااد .نتایج این مطالعه حاکی از آ اساات که در
سااناریوی اول تحریمها بیشااتر بر تولید ارر واهند کرد و در سااناریوی دوم که
تحریمهای ندت اعمال میشااود ،ارر تحریم بر رفاه اجتماعی بیشااتر واهد بود .در
ساناریوی ساوم که ترکیبی از تحریمهای فروش ندت و کاالهای مصرفی و واسطه
ای است ،شدت اررگذاری تحریمها معادل کاهش  91دراد تولید نا ال

دا لی

بوده است.
گرشااسبی و یوسدی دیندارلو ( )1939به بررسی تيریر تحریمها بر بازار ارز و
مکانیسام انتقال آ به متغیرهای اقتصاد کال ایرا پردا تهاند .آ ها در گااااام اول
تالش کردهاند تا شا صی جدیااد باارای تحاریم در مدلسازی اقتصاادی طراحی
نمایند .بدین منظور با بهکارگیری روش تحلی عااملی اکتشاافی شاا
محاساابه و سااری زمااانی ایاان شاا
است .در این صو
در فرایند شا

ماذکور

بارای دوره  1991-33ایجااد گردیده

دوازده متغیر که دارای اررپذیری باالیی از تحریمها بودناااد

سازی تحریم مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند .در ادامه با اساتداده

از تکنیک حداق مربعات ساه مرحلهای پیرامو یک الگوی کااااال اقتصااااادی
کوچااااک ،داللتهای مرتبط با تحریمها بر متغیرهای مهم کال اقتصادی نظیاااار
رشاااد اقتصاااادی ،تجارت ،سرمایهگذاری و اشتغال مورد ارزیابی گرفته است .بر
اساس نتایج حااله ،آرار مستقیم تحریمها تنها در صو

رشد اقتصادی و رابطه

مبادلااااه معنااااادار بوده اساات .همچنین شااواهد مطالعه نشااا میدهد که رابطه
مستقیمی میا شدت تحریمها و آراار آ بار متغیرهای اقتصادی وجود

دارد.

کازرونی و همکارا ( )1939به بررساای ارر تحریمهای اقتصااادی بر ترکی
شااارکای عمده تجاری ایرا در دوره زمانی  1911-1931پردا تهاند .برای این
منظور ،ابتدا تحریمها بر مبنای معیارهای ارائه شااده توسااط هافبائر در سااه طیف
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ضاعیف ،متوسط و قوی تقسیمبندی و در قال

دو متغیر مجازی وارد مدل شده و

ساپس ،تيریر این متغیرهای مجازی به همراه سااایر متغیرهای مدل بر ساهم تجارت
ایرا با شارکای تجاری در قال

تجزیه و تحلی هم انباشاتگی پانلی ارزیابی شده

است .بر اساس نتایج برآورد مدل ،اجرای تحریمهای اقتصادی قوی موج

کاهش

تجارت ایرا با کشااورهای گروه اول (کشااورهایی با روند نزولی تجارت با ایرا )
هم در دوره اجرای تحریم و هم دوره بعد از آ شااده ،اما تجارت با کشااورهای
گروه دوم (کشااورهایی با روند تجارت اااعودی با ایرا ) تنها در دوره اجرای
تحریم کاهش یافته است.
آقایی و همکارا ( )1931به بررساای تيریر تحریمهای اقتصااادی و تجاری بر
روابط تجاری ایرا و کشاورهای عمده شریک تجاری در چارچوب الگوی جاذبه
تعمیم یافته ،با اسااتداده از مدلهای اقتصااادساانجی پان دیتا و در دوره  1919تا
1935پردا تهاند .در این پژوهش ،تحریمها به اااورت ا

از لحاظ شاادت

تدکیک و دساتهبندی شاده و بهااورت متغیر مجازی وارد مدل شدهاند .یافتههای
این پژوهش حاکی اسااات که تحریمهای ضاااعیف تيریر مندی کمتری بر ارزش
ااادرات و واردات ایرا طی دوره مورد بررسی داشته است ،اما تحریمهای شدید
و گساترده ،تيریر مندی قاب مالحظهای بر میزا اادرات و واردات کاالهای تجاری
ایرا دارد.
متقی ( )1931به بررسااای تحلیلی وضاااعیت کارایی تحریمهای اقتصاااادی
وضااع شاده علیه جمهوری اساالمی ایرا از منظر اقتصااد سایاسای با استداده از
روش تحلی پوششی دادهها طی دوره زمانی 1939-1915میپردازد .به این منظور،
متغیرهای اااادرات ندت ام و نرخ ارز حقیقی ( شااا
واردات (شا

تحریم تجاری) را به عنوا شااااا

اقتصااادی را به عنوا شااا

های تحریم مالی) و
نهادهای و متغیر رشاااد

سااتادهای ،به کار گرفته اساات .نتایج حاااا

از تحقیق نشاااا میدهد:
الف) کمترین تيریر تحریمهای اقتصاااااااااادی علیه ایرا در سالهای  1913و
 1931و بیشاترین تيریر تحریمها در ساالهای  31 ،1931و  39علیه اقتصاااااااااد
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کشورما اااورت گرفته اساات.
حساااساایتزا در تحریمهای اقتصااادی وضااع شااده

ب) تنها شااا

علیه ایرا  ،رشااد اقتصادی بوده است.
ج) در فااااله سااالهای  1913تا  31 ،39،31 ،31 ،1915و  ،39وضااع تحریم
های اقتصادی علیه کشور ایرا با کارایی باالتر و از سالهای  1915تا  1931و بعد
از آ باال

 1939و  ،1933کارایی تحریمها با روند کاهنده مواجه

شد.

یاری و همکارا ( )1931با اسااتداده از روش پژوهش توااایدی  -تحلیلی و
شاایوه گردآوری اطالعات اساانادی و کتابخانهای ،به بررساای و ارائه تحلی از
تحریمهای بینالمللی اعمال شاده علیه جمهوری اسالمی ایرا و ارائه الگوی گونه
شانا تی از آ پردا تهاند .بر این اساس ازنظر حوزه موضوعی ،بخش انرژی ایرا
با بیشترین میزا تحریمهای ایاالتمتحده و اتحادیه اروپا مواجه بوده است.
مهدیلو و همکارا ( )1933در مطالعه ود ،تحریمهای اقتصاادی را بر اساس
مخااطراتی کاه بر اقتصااااد ایرا دارند ،رتبهبندی کردهاند .برای این منظور با
بهکارگیری روش تحلی ساالساالهمرات

فازی و نظر واهی از برگا  ،مخاطرات

انواع تحریمهای اقتصااادی علیه ایرا بر اساااس دو معیار هزینههای تحمیلی بر
اقتصااد و قابلیت دور زد تحریمها برآورد شده است .بنا بر نتایج حااله ،اهمیت
تحریمهای ساازما مل و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از تحریمهای آمریکا میباشد.
البته قابلیت دور زد تحریمهای امریکا بیشاتر از دیگر انواع تحریمها برآورد شده
است.
آنچه در این مطالعه در سااا ت شااا

تحریم انجام میپذیرد و آ را با

مطالعات فوقالذکر متمایز مینماید عبارت است از:
 -ساا ت یک شاا

تحریم علیه ایرا بهاورت ماهانه که برای اولین بار

انجام شده است .در واقع به محض اعمال یک تحریم جدید در هر ماه از سال ،می
توا شااا

سااا تهشااده را بروز کرد و نیازی به اتمام دوره یکساااله جهت

تجدیدنظر در شا

نیست.

 -کلیه تحریمهایی که برگرفته از فرامین اجرایی یا قوانین امریکا ،قطعنامههای
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شااورای امنیت و مصااوبات اتحادیه اروپا میباشااد را در برگرفته اساات .به عبارت
دیگر میتوا گدت کام ترین شا
 -اگرچه در سااا ت شااا

تحریم ،مدنظر قرار گرفته است.
تحریم علیه ایرا از رتبهبندی مخاطرات در

مطالعه مهدیلو و همکارا ( )1933اسااتداده شااده اساات ،لیکن رتبهبندی مربوط به
دور زد تحریمها در مطالعه مذکور ،در اینجا لحاظ نشااده اساات .علت این امر در
عدم رسمیت این موضوع و ابهام در اجرای آ است.
 -شاا

برحسا

دراد اررگذاری مخاطرات هر تحریم مشخ

گردیده

است.
 -نتایج حاا از شا

سا ته شده با واقعیتهای آماری سازگاری دارد و

به بیا دیگر میتوا اذعا کرد که شااا

مذکور ماهیت متغیر تحریم علیه ایرا

را دارد (از طریق مقایساه با تولید اقتصاادی و ارزش تولید و اادرات ندت و نرخ
ارز).
 .5شاخص سازی تحریم
موضااوع تحریمها و اررات آ بر اقتصاااد در مطالعات گوناگو دا لی و ارجی
حس

موضوع و هدف مطالعه بررسی شدهاند .عمده مطالعات مذکور در تحلی و

تخمااااین تيریر تحریمهای اقتصادی بر ک اقتصاد و یا بر تجارت و رشد اقتصادی
از متغیرهای مجازی اسااتداده کردهاند ،به نحوی که حتی گاها در مطالعهای بیساات
متغیر مجازی برای نشاا داد تحریمهای گوناگو مورد اساتداده قرار گرفته است
و آ ها را تکتک وارد مدل نمودهاند (عزتی و سلمانی.)1939 ،
اسااتداده از متغیرهای مجازی عمالً بیشااااااتر به گزینه بود یا نبود تحریم
مرتبط است و از منظر فنی در قیااس باا یاک متغیر توضیحی قابلیت تبیین کمتری
در مدلهای تجربی داراسااااات .بعالوه باید توجه داشت که آرار تحریمها یکسا
نیسات و نمیتوا آرار انواع تحریمها را یکسا فرض کرد ،در نتیجه محدود کرد
تحریمها به داشاتن اررات یکساا  ،میتواند گمراهکننده باشد .از طرفی سال شروع
اکثر تحریمهای اقتصااادی باهم برابر اساات که موج

میشااود ،برآورد اررات

تدکیکی هر تحریم میسر نگردد (مهدیلو و همکارا .)1933 ،
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در رویکردی دیگر ،روش تحلی عاملی ،روش جایگزینی اسات که بر اساس
آ میتوا نسبت به اساتخراج یک شا

مندرد اقدام کرد .مسئله اساسی تحلی

عاملی آ اساات که آیا یک مجموعه متغیر را میتوا برحساااااا

تعاااادادی از

عام های کمتر نسبت به تعداد متغیرها ،توایف نمود؟ تحلیاااا عاااااملی ،بااااه
تواایف سا تار کوواریانس (همبستگی) بین تعداد زیادی از متغیرها میپردازد که
این کاااار با استداده از مقادیر تصادفی غیرقاب مشاهده که عام نامیده میشاااوند،
اااورت مایپاذیرد .چنانچه فرض شود متغیرها با توجه به همبستگی آ ها گروه
بندی شوند ،بهگونهای که تماامی متغیرها در یک گروه ا

با یکدیگر همبستگی

شدید داشته باشند ،امااا بااا متغیرهاای ساایر گروهها همبستگی نسبت ًا کمی داشته
باشااند ،هر گروه از متغیرهااا سااا تار اساساای مرباوط باه ود را دارا واهند
بود .به بیا دیگر ،برای هار گاروه از آ ها یاک عاما ویژگای آ را بیا میدارد
(گرشاسبی و یوسدی.)1939،
رویکرد فوقالذکر میتواند از طریق ایجاد همبساااتگی با ساااایر متغیرهای
توضیحی ،مشکالتی در تخمین الگو ایجاد نماید.
بهعنوا رویکردی دیگر در ساااا ت شاااا

تحریم ،میتوا تنها ود

تحریمهای اعمال شااده را در نظر گرفت ،بهگونهای که هیچ متغیر دیگری در آ
نقش ایدا نکند و به بیانی دیگر شاا صی سا ته شود که فقط از دل ود تحریمها
برآمده باشاد .یک راهکار برای این منظور ،اساتداده از مجموعههای فازی است .بر
اسااس آنچه تعریف میشاود ،میزا عناار در مجموعههای فازی بین ادر و یک
متغیر است (مهدیلو و همکارا .)1933،
در نتیجه در اقتصااد ایرا که در معرض انواع تحریمهای اقتصادی قرار دارد،
الزم اسات تا اهمیت هر یک از تحریمها بر اسااس مخاطراتی که بر اقتصاد دارند،
رتبهبندی

گردد.

در این بخش با اسااتداده از رویکرد سااوم و نظر واهی از برگا در مقاله
تحت عنوا «رتبهبندی انواع تحریمهای اقتصااادی و برآورد شااا

مخاطرات

تحریم با اساتداده از روش تحلی سالسلهمراتبی فازی» با استداده از امتیازات انواع
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تحریمها بر اساااس ماهیت و منشااي (که در بخش  5و  9ارائه گردید) ،شااا
مخاطرات تحریم استخراج شده است.

نمودار  .0رتبهبندی مخاطرات انواع مختلف تحریم

منبع:مطالعه مهدیلو و همکارا ()1933

نکته قاب ذکر آ اسات که در مقاله مذکور از جمع امتیاز نهایی تحریمها ،شا
تحریم را ب iدساات آوردهاند ،در حالی که در این مطالعه به جهت آ که دراااد
اررگذاری مخاطرات تحریمهای اعمال شاااده در هر ماه برآورد گردد شاااا صااای
تعریف کردهایم که در بازه ادر و یک قرار داشته باشد .به این منظور ابتدا با لیست
کاملی از تحریمهای اعمالی علیه کشور ،ضرای

مربوط به هزینههای تحمی

شدهd

تحریمها را ب iاورت تجمعی در نظر گرفته و با در نظر گرفتن تئوری احتماالت
و مسااتق فرض کرد احتمال اعمال تحریم از سااوی نهادهای مختلف علیه ایرا ،
شا

تحریم سا ته شده است .به عالوه این که این شا

را با تواتر باال و به

اورت ماهیانه برآورد نمودهایم.
الزم به ذکر اسات که در مقاله مهدیلو و همکارا ( )1933در سا ت شا
تحریم از دو ضاری

اهمیت اساتداده شده است که مورد اول مربوط به هزینههای
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تحمیلی و مورد دوم مربوط به قابلیت دور زد تحریمها بوده اسااات و از آنجا که
قابلیت دور زد تحریمها وزنی مندی داشااته اساات موج

شااا

کاهش وز

هزینههای تحریم در بر ی ساال ها شده است که در این مطالعه ما فقط از ضرای
هزینههای تحمیلی تحریم استداده نمودهایم.
نمودار زیر روند شااا

تحریم را به تصااویر کشاایده اساات .با وقوع توافق

برجام اگرچه تحریمهای سااازما مل و اتحادیه اروپا متوقف شااده اساات ،لیکن
تحریمهای اعمالی از سوی ایاالت متحده امریکا پابرجا فرض شده است.
0.9

توافق برجام

0.8

نمراني ات ادی ارو ا و تشدید ت ریمها

0.7
0.6

تغا ت ریمهاي شوراي ام ی

0.5

تشدید ت ریم ناي نست

0.4
0.3

0.2

خروج امریکا ا
برجام

0.1
0
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136107
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138701
138807
139001
139107
139301
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139601
139707

نمودار  .2روند شاخص تحریمهای اقتصادی()0333-0331

پس از انجام محاساابات الزم و سااا ت شااا
اعتبار و ااحت شا
روند شا

تحریم علیه ایرا  ،اکنو میتوا

سا ته شده را مورد ارزیابی قرار داد .از اینرو به بررسی

تحریم و بر ی متغیرهای کال اقتصادی میپردازیم.
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صادرات نف خام (ناار بشک در رو )

0

ت ریم

نمودار  .3روند شاخص تحریم علیه ایران در مقایسه با تولید و صادرات نفت خام
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نمودار  .٠روند شاخص تحریم علیه ایران در مقایسه با نرخ ارز بازار موازی

0
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نمودار  .3روند شاخص تحریم علیه ایران در مقایسه با تولید ناخالص داخلی

بررساای روند شااا

تحریم با متغیرهای فوق نشااا میدهد که این شااا

ماهیت متغیر نمایناده تحاریم را برای اقتصاد ایرا به وبی نمایش میدهد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
در این مطالعه به بررسای تحریمهای بینالمللی اعمال شده علیه جمهوری اسالمی
ایرا پردا ته شاد و به تدکیک منشي و ماهیت کلیه تحریمهای مذکور اقدام گردید.
در ادامه ،با لحاظ ضارای

اهمیت تحریمها و در کنار آ با لحاظ تئوری احتماالت

و مستق فرض کرد تحریمهایی که از نهادهای مختلف اعمال میشوند ،شا صی
با تواتر ماهانه و در بازه ااادر و یک سااا ته شااد .نتایج حاا ا از مقایسااه آ با
متغیرهای متيرر از تحریم در اقتصاااد ایرا نشااا میدهد که این شااا

ماهیت

متغیر نمایناده تحاریم را برای اقتصاد ایرا به وبی نمایش میدهد.
از ساوی دیگر شا

سا تهشده برای تحریمهای اعمالی علیه اقتصاد ایرا

نشا میدهد که تحریمها ارفنظر از موفقیت و شکست در دستیابی به هاااادف
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غااااایی ،زوایای مختلف اقتصااد از نظر تولید ،ارزش پول ملی ،تجارت ارجی و
غیره را مورد هدف قرار دادهاند و نتایج این مطالعه همبسااتگی میا تحریمهای
اعمالی و بخااشهاااای مختلاااف اقتصاااادی همچو تولید ،ارز و اادرات ندت را
نمایش داده اساات .از اینرو ،انتظار میرود تا ساایاسااتگذارا با توجه به اینکه
تحریمها همواره روندی فزاینده داشااته و از طرفی رفع کام آ ها محتم نیساات،
در جهت نثیساااازی اررات تحریم ،نسااابت به انجام اقدامات الزم از جمله
سایاستگذاریهای احی مالی ،پولی و ارزی مبادرت نمایند .پژوهشهای بعدی
با بهکارگیری شااا

سااا ته شااده در این مطالعه ،میتوانند زوایای اررگذاری

ابزارهای سیاستی را در جهت نثیسازی تحریمها نشا دهند.
اکنو سااا ت شااا

تحریم با تواتر باال که در این مطالعه انجام پذیرفت،

امکا انجام رگرسیو دادههای ترکیبی با تواتر باال را که کارایی بیشتری در تخمین
و دقت باالتری در پیشبینی متغیرهای اقتصادی دارد ،فراهم نموده است.
به عبارت دیگر طراحی این شاا

 ،این امکا را به محققا و پژوهشگرا

اقتصااادی میدهد که با اسااتداده از مدلهای مناساا

اقتصااادی ،امکا ارزیابی و

پیشبینی بهنگامی از آرار تحریمها بر متغیرهای کال اقتصادی داشته باشند.
در یک جمعبندی کلی باید این نکته را متذکر شاااد کاااه کشاااور ایرا که
سالهاست به عنوا کشور هدف ماورد تحاریمهاای اقتصادی بسیاری قرار گرفته
است ،ضرورت دارد در تحقیقات و مطالعااات در ایاان زمیناه پیشاگام باشاد ،تاا
عااالوه باار اینکااه تصمیمگیرا اقتصادی را در ماورد اتخاذ سیاستهای مناس
اقتصاادی توانمند ساازد ،زمینه کاهش تيریر آ ها و مقاومسازی سا تار اقتصادی را
فراهم کند.
لذا این مطالعه ،تنهااااا گامی رو به جلو برای تحقیقات بیشتر فراهم میکند و
محققا را به انجام مطالعات بیشتر در زمینه تحریمهای اقتصاادی فارا می واند.
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م دودی ما ي و توقیف اموا
تأکید بر قطع ام ناي قبلي
م دودی ناي ما ي و ت اري
تأکید بر قطع ام 1171

جدول  .3تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران
موضوع
ت ریم ت اري،ت هیاات نظامي،اقالم مرتبط با انرژي نست اي،مم وعی سوخ گیري و
سایر خدمات نوایي و دریایي،ت ریم انتاا و ،بیم و بانکي
انسداد دارایي و ممانع ا ورود افراد ناقض حاوق بشر ب ارو ا
مم وعی ت اري،تأمین ما ي ،تروشیمي،مم وعی فروش یا انتاا فلاات
م دودی ناي ما ي،ت اري و ارائ خدمات مان د سوئیف
انسداد دارایي و گسترش دام ت هیاات مم وع در ص ع نف ،گا و تروشیمي
م دودی ناي ما ي و ت اري و بانکي
مم وعی خرید نف ا ایران

