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رتقدیر و تشک  

گرفتن علم و دانش را حال من نمود تا توانایی فراخداوند یکتا را سپاسگزارم که لطف خود را شامل 

 داشته باشم.

نامه را به انجام برسانم، از استاد بزرگوارم جناب دکتر هم اکنون که با یاری آن توانستم نگارش این پایان

ان، قدم دریغشنامه را به عهده داشتند و حمایت بیسید حسین میرجلیلی که مسئولیت راهنمایی این پایان

 قدم روشنگر راه من بودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. به

ای هنامه را به عهده داشتند و کمکو از دکتر جالل منتظری شورکچالی که مسئولیت مشاوره این پایان

 شان ممنونم.بی دریغ

دند، هایشان در این راه مشوق و حامی من بواز پدر، مادر،خواهر و همسر عزیزم، که همواره با مهربانی

 سپاسگزارم.

 هایشان راه را برای من آسان نمود سپاسگذارم.زاده که مساعدتاز آقای سلیم کریم
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 چکیده:

اروپا و سازمان های متعدد از جانب آمریکا، اتحادیه ایران تحت آماج تحریم 7531از آغاز پیروزی انقالب اسالمی در سال 

های نسبی در سازوکار تجارت گیری از مزیتها بر میزان تجارت خارجی، به علت عدم بهرهملل بوده است. فارغ از تاثیر تحریم

)ترکیه، ترکمنستان، های عضو اکویابد. بررسی رابطه تجاری ایران با کشورهای تجارت خارجی افزایش میخارجی، هزینه

ها کمک به بررسی اثر تحریم آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ایران، افغانستان(گرجستان، جمهوری 

با استفاده  7531-7533های عضو اکو طی دوره کند بدین منظور پژوهشی در این راستا به بررسی رابطه تجاری ایران و کشورمی

 -2مدل با متغیر ترکیبی  -7ین تحقیق از سه مدل استفاده شده است: در اپرداخته است.  GLS انباشتگی پانلی واز روش هم

مدل با متغیر ترکیبی به همراه واردات، در مدل اول متغیر تحریم تعریف نشده است در مدل دوم و مدل -5مدل با متغیر مجازی

 .اکو افزایش پیدا نکرده است های عضوسوم متغیر تحریم معنی دار شده و نتایج حاکی از آن است که تجارت ایران با کشور

 تجارت، هم انباشتگی پانلی، تحریم واژگان کلیدی :

 JEL: c30 ،B23  ،F14 طبقه بندی 
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 مقدمه1-1

-جم تجارت کشور تحریمشود، باعث کاهش حتحریم یکی از موانع اقتصادی برای تجارت محسوب می
، بررسی تجارت ایران با ها ایجاد درد و ناکامی در کشور هدف استشود. هدف از اعمال تحریمکننده می

 های تجاریشریک

شود تا ایران اطالعات در مورد شریک تجاری بدست آورد و بتواند روابط تجاری خود را بررسی موجب می

 کند.

 یان مسئلهب 1-2    

گردد، تحریم تجاری آتن علیه ایالت سال قبل از میالد برمی492ها به شده تحریمشناختهاجرای اولین   

 ها قرن به قرن افزایش یافت و در زمان ما به اوج خود رسید.شهر مگارا بود. از آن زمان استفاده از تحریم

گیری سیاست خارجی ایاالت متحده میالدی جهت 8331های آغازین دهه با پایان جنگ سرد در سال

ها به تقابل سیاسی رایج بین تغییر کرد. در این دوره تحریمهای اقتصادی آمریکا به سمت اعمال تحریم

ها تبدیل شد، دراین دوره با توجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان رقیب آمریکا در سازمان کشور

ای معمول تبدیل شد تا آنجا که پژوهشگران این دوره را به عنوان های چندجانبه به رویهملل، اعمال تحریم

های های آمریکا به پیش از این و تحریم(. با این وجود سابقه تحریم8: 8،2119نامیدند )هافبائر تحریمدهه 

 گردد.برمی 8361کوبا در دهه 

اثر  نیشتریبتوان گفت ب دیها بوده است و شامینوع تحر نیپر استفاده تر یتجار میتحر نیب نیدر ا      

 .کنند یم میرا تحر گرید هایمهم کشور یکاال، مینوع تحر نیدر ا .کند یم جادای 2و ضربه را در کشور هدف

ت به اس یو استفاده از منابع اقتصاد یسترسدکشور هدف در  ییبه توانا بیوارد آوردن آس میتحر نیهدف ا

 ها،اهبنگبر  یتجار میتحرهمچنین،  قرار دهد. ریتحت تاث میکه بتواند آن کشور را به صورت مستق یطور

  .(5: 2186 ،ی)اهنگ شودیم رفتار جامعه رییو موجب تغ گذاردیم ریافراد جامعه تاث و نبازرگانا

                                                           
1. Hafbauer 
2. Sender country 
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با توجه به  یتجار یانتخاب شرکا ی،اقتصاد یهامیدر عبور از تحر تیبا اهم یکردهایاز رو یکی      

 نیباشد. در ا یم میتحر طیکشورها در شرا ژهیو رفتار و یاسیو س یسطح روابط اقتصاد ازها،ی، نقیعال

و  یمنف مثبت و یهازهیانگ جادیبه ای و ماهو یبا کشورها در ابعاد شکل یدر روابط تجار ینیبخصوص باز

 .(9: 8931ان،ی)نهاوند شودیم یمنته یالملل نیکشورها در عرصه ب یتجار رفتاردر  رییتغ

 ها بوده استاقتصاد ایران استفاده از تحریمیکی از ابزارهای فشار غرب بر روی در مورد ایران نیز همواره 

کشور  نیا یهامیتحر 8373در سال  رانیدر ا کایاز زمان اشغال سفارت آمر( 9: 9،2189)دیزجی و برجیک

 یکیها داشته همواره به عنوان سال نیکه در ا ییفراز و فرودها رغمیکه عل ییهامیآغاز شد، تحر نرایا هیعل

 نیگاه ا ران،یا هیعل کایآمر یهامیسال اعمال تحر 41 یط بوده است. دو کشورروابط  یاصل یهایژگیاز و

از  یالمللنیمختلف ب یهابنا به بهانه ییهااست و در دوره کردهیرا اعمال م هامیتحر نیایی کشور به تنها

 رانیا هیعل میرا در اعمال تحر کایآمر زیاروپا ن هیو اتحاد مان ملل متحدزسا ران،یا یاجمله پرونده هسته

 .کردندیم یاههمر

-های تجاری، از طریق محدود کردن صادرات و واردات ، ایران را وادار به انجام تجارت غیرتحریم      
د های زیادی بر اقتصابا کشورهای دیگر کرده است و از این طریق هزینه های واسطهاز طریق کشور مستقیم

ها تاثیر بسیاری بر ترکیب شرکای تجاری ایران در طول ایران تحمیل کرده است. عالوه بر آن این تحریم

ری اها مجبور بوده ترکیب شرکای تجها همواره در این سالها داشته است. ایران برای عبور از تحریماین سال

خود را تغییر دهد، یکی از این تغییرات جایگزینی شرکای تجاری اروپای با کشورهای منطقه از جمله 

 بوده است. 4های اقتصادی )اکو(کشورهای عضو سازمان همکاری

ای ایران، روابط ایران با اتحادیه اروپا را تحت ی هستههای جدی روی برنامهنگرانی 2115از سال      

هایی که در طول جنگ های اعمال شده توسط سازمان ملل و آنتفاوت عمده بین تحریمداد. تاثیر قرار 

شوند و المللی حمایت میهای فعلی در برخی موارد توسط جامعه بیناند، این است که تحریماعمال شده

 توانند فشار بیشتری بر اقتصاد ایران داشته باشند.می

                                                           
3. Bergeijk 
4. Eco 
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ی کنند بلکه از منابع بین الملللی خود به عنوان عامل تولید استفاده میها نه تنها از منابع داخکشور    

ی هاها اقتصادی به عنوان یکی از ابزارشوند، اعمال تحریممند مینیز جهت افزایش قدرت تولید خود بهره

ا بها در راستای دستیابی به مقاصد سیاسی خود، همراه نظام سلطه برای وارد نمودن فشار بر سایر کشور

 (.     9: 8932باشد )آذربایجانی وصفا، های سنگین برای هر دو طرف مخاصمه میهزینه

های اقتصادی، ایران با تغییر ساختار تجارت خارجی و روی آوردن به تجارت با در فرآیند تحریم   

تواند دور زده، و بها را گیرند در تالش بوده تا تحریمهای اقتصادی قرار نمیهایی که تحت تاثیر تحریمکشور

جریان تجارت کاالهایی را که برای رشد و توسعه اقتصادی ایران الزام آور است، حفظ کند و در این راستا، 

 شرکای تجاری ایران تغییر کرده است.

از آنجا که در انتخاب شرکای تجاری معیارهایی مانند اشتراکات، نیازها، فاصله جغرافیایی و میزان       

ای و نیروی انسانی و های تجاری، سرمایهنیز ارتباط بین حجم جریان 5ت دارد و الگوی جاذبهجمعیت اهمی

این هد، دمبادالت اطالعاتی میان کشورها با اندازه اقتصاد دو کشور و فاصله جغرافیایی آنها را به ما نشان می

عضو پیمان اکو را مورد بررسی ایران با کشورهای  حجم تجارتهای تجاری علیه ایران بر اثر تحریممطالعه 

 هد.دقرار می

کشورهای عضو )اکو( مطابق عهدنامه ازمیر با هدف گسترش روابط تجاری اعضای عضو بوجود آمده اما   

کم تر به این مسئله پرداخته شده است . در صورتی که با توجه به اشتراکات فرهنگی و  در سه دهه اخیر

این مسئله پرداخته شده است از طرفی با توجه به مکمل بودن اقتصاد این  مذهبی کشورهای عضو کم تر به

(. با 4، ص8938کشورها بهبود روابط تجاری می تواند به رشد اقتصادی آنها کمک کند)طیبی و همکاران،

توجه به این مسائل رابطه تجاری بین کشورهای عضو تا قبل از شروع تحریم ها تا حدودی کم رنگ بوده در 

تحقیق در پی بررسی این موضوع هستیم که تحریم ها چه اثری بر روی تجارت بین این کشورها شده این 

 است.

                                                           
5. Gravity Model 
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 همیت وضرورتا 1 -1

ها به مبادله خارجی با ها و کاالها برای برطرف کردن نیازالملل دولتگیری تجارت بیناز آغاز شکل  

ه ها به تجارت بین الملل بود اما امروزدلیل ورود کشورها تنها های دیگر پرداختند در گذشته تامین نیازکشور

باز  دان معتقدند کهتواند منجر به تجارت بین الملل شود. برخی از اقتصاددلیل سیاسی و اقتصادی هم می

دایت وری باال هها با بهرهها را به سوی فعالیتها به روی یکدیگر و گسترش داد و ستد کشورشدن مرز کشور

 (.8938ترکمانی، بخشد)دینیروند رشد را توسعه میکند و می

و از  گیرداقتصادی به دلیل آنکه ایران از مزیت نسبی در سازوکار تجارت بهره نمی در شرایط تحریم  

یابد. در حال حاضر های تجارت افزایش میکند، هزینهمتعارف اقدام به تامین ما یحتاج خود میهای غیرراه

ه ریزی قبلی شکل گرفتی کشور نظامند نبوده و روابط تجاری بدون مدیریت و برنامهترکیب تجارت خارج

به نحوی که  های تجاری فراهم کرده است.است. این امر زمینه را برای اعمال فشار از طریق روش تحریم

ن یندگان و رشد منفی در اکنهای آسیایی شده و محدودیت مختلف برای صادرایران مقصد صادراتی کاال

ای ههای تازه و راهر شده است. از آنجا که تغییر شرکای تجاری کشور به معنای یافتن ظرفیتبخش منج

هایی که به لحاظ سیاسی های همسایه و یا کشورجدید تجاری است، توسعه روابط تجاری با برخی کشور

جاری اند به اصالح روابط تتوهمسو هستند، دربردارنده منافع سیاسی و اقتصادی برای کشور است، تحریم می

گذاری یاری دهد لذا با علم به وضعیت فعلی اقتصاد کشور کشور کمک کند و دولت را در امر سیاست

ها اقتصادی و معضالت دولت از طرف دیگر، برای انجام واکنش مناسب نسبت به مشکالت ناشی از تحریم

های تجاری علیه ایران الزم است. تحریم ها اعمال شدههمچنین کاهش تبعات منفی تحریم ها و تحریم

-تاین برای سیاسگذارند بنابرصرف نظر از موفقیت و شکست در رسیدن به هدف، بر بخش تجارت اثر می
 ها را از منظر مدل کمی مورد بررسی قرار دهیم.گذاری در این حوزه الزم است تا تحریم

 تحقیق هدافا 1-0 

 های عضو اکوتجارت ایران با کشورها تجاری بر شناسایی اثر تحریم

 های جدید تجارت برای کشور ایرانشناسایی فرصت

 های عضو اکو از تجارت ایرانبررسی سهم تجارت کشور
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 سواالت تحقیق 1-5

 تحریم ها چه اثری بر رابطه تجاری ایران با کشورهای عضو اکو شده است؟

 است؟آیا تحریم ها به همگرایی منطقه ای ایران کمک کرده 

 جامعه آماری 1-6

-8935باشند و در طی دوره زمانی)های عضو اکو میجامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کشور

 ( بیان شده است.8-8های مورد مطالعه در جدول )ت کشورس(. لی8911

 

 

 های عضو اکو کشور                                                  

 

 

 

                                                          

 7-1 های تحقیق محدودیت

متغیرها قاچاق به عنوان یک عارضه منفی همیشه عاملی برای برهم زدن روابط اقتصادی است، که 

 دهد و این تحقیق از این عارضه مستثنی نیست.را تحت تاثیر قرار می

 ها را تعدیل کردیم.های آماری برای برخی از کشورها که برخی از این دادهعدم وجود داده

کشور افغانستان بدلیل اوضاع نابسامان سیاسی از داده کافی برخوردار نبود به همین جهت از مدل 

 حذف شده است.

 سازماندهی تحقیق 1-8

، و روشنظری تحقیق مبانی فصل تنظیم شده است: در فصل یک، فصل دوم، در مورد  4این تحقیق در 

 است.پژوهش   هایم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادفصل چهارتحقیق، برآورد مدل فصل سه در مورد 

جمهوری  گرجستان ترکمنستان ترکیه

 آذربایجان
 ازبکستان

 ایران پاکستان افغانستان قرقیزستان قزاقستان

(8-8جدول)  
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 روش تحقیق 1-9

ها به صورت جاذبه است، جمع آوری داده روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق استفاده از مدل

ای از بانک جهانی و بانک مرکزی ایران و گمرک جمهوری اسالمی ایران جمع آوری شده است کتابخانه

 های عضو اکو هستند.شرکای تجاری ایران کشور

 فصل بندیجمع

ها در این فصل به بررسی چارچوب کلی تحقیق پرداخته شد و مدل تحقیق، جامعه آماری، محدودیت 

 و سازماندهی تحقیق بیان شد.
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مبانی نظری و  فصل دوم

 روش تحقیق
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 مقدمه 2-1

ین رو در از اشود. بررسی میهای نظری و پیشینه تحقیق این فصل بررسی ادبیات تحقیق، اعم از پایهدر 

های نظری تحقیق مطرح شده، و در قسمت دوم پیشینه تحقیق مطالعات تجربی انجام گرفته قسمت اول پایه

 بیانپردازد، های عضو میبخش سوم به بررسی رابطه تجاری ایران با کشور  در داخل و خارج از کشور است،

 گردد.می

 بانی نظریم 2-2

و گو فراتر برده و  تحریم سالحی اقتصادی در میدان مبارزه غیرنظامی است، که دیپلماسی را از گفت

کند. نهاد تحریم کننده ممکن است دولت یک یا چند کشور یا سازمانی مانند سازمان ملل وارد عمل می

اقع شده است. منظور از های تحریم وباشد. کشور هدف کشوری است که مستقیما مورد اعمال سیاست

اهداف سیاست خارجی تغییر در رفتار کشور هدف است که کشور تحریم کننده در پی آن 

 (44،ص6،2117است)هافبائر

ود. شها علیه کشوری دیگر اعمال میتحریم اقتصادی عبارت است تدابیر قهر آمیز توسط گروهی از کشور

کشور مورد تحریم را مجبور کنند تا با مواضع بین المللی کنندگان( آن است که کننده)یا تحریمهدف تحریم

ها، تحریم اقتصادی است که هدف آن های حاکم در نظام بین الملل همراه شود از جمله تحریمیا رفتار

های جهانی کاال، خدمات و سرمایه است. در واقع تحریم اقتصادی مندی از بازارمحرومیت یک اقتصاد از بهره

یم های تحرآورد که او را در حالت خود کفایی قرار دهد. کشوررای کشور مورد تحریم پدید میقهرا وضعیتی ب

به قبول سطح پایینی از زندگی در یک اقتصاد منزوی قرار مجبور کننده همچنین کشور مورد تحریم را 

 (82،ص8911دهند.) یاوری و محسنی، می

 یا تجاری روابط داشتن از امتناع متضمن هک گروهی وسیله به هماهنگ عمل از است عبارت تحریم

 نیزعبارت اقتصادی تحریم .باشد هازیان جبران یا و مجازات هدف با دیگر گروه یا شخص با ای رابطه هرگونه

 کشوری با رسمی رابطه و تجارت در محدودیت ایجاد هدف با کشورها از تعدادی که هاییگیریموضع از است

 (866، ص8911. )عزیزنژاد وسید نورانی، شودمی اتخاذ گیرد،می نادیده را المللی بین قوانین آنها نظر از که
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های اقتصادی به منظور تامین اهداف سیاسی. تحریم اقتصادی عبارتند از دستکاری در روابط و همکاری

تار و یا رفروند: کنترل رفتار یک رژیم، اجبار رژیم برای تغییر های اقتصادی برای سه هدف به کار میتحریم

روز دهد تا هنگام بها این امکان را میتغییر رژیم حاکم. در واقع تحریم یک ابزار سیاستی است که به کشور

ها به عنوان گام قبل از گام نظامی مورد استفاده های هدف اعمال کند. تحریماختالف نظرات خود را به کشور

 (9: ص8913گیرد. )شهاب الدین، قرار می

اند افعال کشور تحریم را مورد بررسی قرار دهند ها یعنی اینکه چگونه توانستهراهبرد تحریم بررسی     

زه تحریم از اهمیت بسیار باالیی برای در حال حاضر شناخت تحریم از اهمیت باالیی برخوردار است، امرو

ود. شلوبیت بیشتری میهای دیگر جهان نیز دارای مطآمریکا برخوردار است و در سالهای آینده برای قدرت

هایش از تحریم برای پاسخگویی به ترکیه در زمینه آسیب به جنگده 2186برای مثال روسیه در سال 

استفاده کرد و هم چنین چین برای مقابله با سامانه موشکی ساخت آمریکا در کره شمالی، آمریکا را تحریم 

 (3: ص2186، 7کرد.)نفیو

ی شوند، تحریم اقتصادهای اقتصادی به دو گروه منفی و مثبت تقسیم میدر ادبیات تحریم، تحریم     

الی که گیرد، در حمنفی به عنوان بهترین ابزار منفی برای ضربه به یک یا چند کشور مورد استفاده قرار می

یرد. گها مورد استفاده قرار میتحریم اقتصادی مثبت به عنوان مشوقی برای همکاری اقتصادی بین کشور

ی. ها دارد، مانند کاهش درجه یکپارچگهایی که برای کشورر این بین تحریم اقتصادی منفی با توجه به پیامدد

ها را به یک جانبه هاست. بر این اساس تحریمها از منظر تعداد کشوردر یک چارچوب دیگر، بررسی تحریم

 (.1،2119کنند)کاروسوو چند جانبه تقسیم می

-2کنترل و محدود سازی تجاری -8کند:اقتصادی را به چهار نوع تقسیم می ( تحریم8311(3داگسی   

های کشور محدودیت لیستی از شرکت  -4مصادره اموال و دارایی کشور هدف  -9ها معلق ساختن کمک

های اقتصادی را در قالب هدف به سه های تحریم کننده. از سوی دیگر تحریمهدف برای تجارت با کشور

های تحریم ، که در آن واردات یک یا چند کاال از سوی کشور81ندی می کنند: تحریم وارداتدسته تقسیم ب

شود این اقدامات برای محدود ساختن  و تقاضا برای کشور تحریم کننده محدود می شودکننده محدود می
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دف ر هکشور هدف برای تامین منابع ارزی است. این نوع تحریم با هدف ضربه به یک صنعت خاص در کشو

های جدید پذیرد، یکی از نقاط ضعف این نوع تحریم این است که کشور هدف با یافتن بازارصورت می

است، که در آن  88ها تحریم صادراتیتواند محصوالت خود را به کشور ثالث بفروشد. نوع دیگر تحریممی

ا قیمت باالتری را هصادرات کاالی خاص به کشور هدف ممنوع است، در این نوع تحریم مصرف کننده

. این نوع  (91،ص2189، 82کنند)گالیدتری را در یافت میها قیمت کمکنند و تولید کنندهپرداخت می

های مالی است، در این نوع تحریم ها تحریمهاست. نوع دیگر تحریمترین نوع تحریمها یکی از معمولتحریم

محدودیت بیشتری روی پرداخت بین المللی دارند،  هاشود، این تحریمگذاری محدود میوام دهی و سرمایه

 (.2119تا اثرات تحریم را کم کنند)کارسو،

 تاریخچه تحریم 2-1

تحریم اقتصادی یک سابقه طوالنی در روابط بین الملل دارد. در گذشته تحریم اقتصادی برای اهداف    

 8321در زمان غیر از جنگ تا سال های اقتصادی گیرد. استفاده از تحریممختلف مورد استفاده قرار می

ها بر علیه کشورهایی که تجاوز را به دیگر گرفت. پس از جنگ جهانی اول از تحریممورد استفاده قرار نمی

های مهم اقتصادی قبل از جنگ جهانی اول اتفاق مورد از تحریم89ها آغاز کردند، استفاده شد. کشور

 865حدود  8331تا8384کند طی دورهای اعالم میئر در مطالعه(. هافبا89،8331افتاد)هافبائر و همکاران

جانبه شروع مورد آن به صورت یک 61مورد آن حضور داشته و در 885مورد تحریم اعمال شده که آمریکا در

 (.8333، 84کننده تحریم بود)الیوت و هافبائر

ها در حقیقت جنگ نیست و یکی گذارد این تحریمها تاثیر میها بر روی کشورهای یکجانبه دولتتحریم

د پوشانها میهاست و تحریمها است و این یک قانون در برابر کشورهای خصمانه نسبت به کشوراز قانون

: 2119شود)داویس، ها با یکدیگر و تحریم یک نوع جنگ محسوب میها و تقابل دولتنیروی نظامی دولت

9.) 

ها روی تجارت ها و شهروندان کشور هدف است و تحریمفرهنگها و ها شامل بایکوت کردن کشورتحریم

 گذارد.تاثیر میو روی سرمایه بین الملل 
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