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Abstract 

In recent decades, international sanctions have become common and recurring 

feature of political interactions between states. In particular, the United States is 

the country which has most frequently applied economic sanctions after World 

War II. Also, several measures, imposed by a multilateral organisation like the 

United Nations have taken place in recent years. This study seeks to unveil the 

effect of UN and US economic sanctions on the misery index in 41 countries 

sanctioned during the years 1991-2020 using a valid model and new data. The 

final model is estimated as unbalanced panel data and using Generalized Least 

Squares (GLS) method. The results of this study indicate that UN and US 

sanctions have a significant impact on the misery index. On average, UN and US 

sanctions increase the target country's misery index by 8.12 and 6.49, 

respectively. Also, the positive and incremental effect of comprehensive UN 

economic sanctions on the misery index is greater than that of the United States. 
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 چکیده
رخی بی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین المللنیبی هامیتحر اخیر، یهادر دهه

ی هامیتحرکشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین  متحدهالاتیا، ژهیوبه تبدیل شده است. هادولت

 یهاسالمانند سازمان ملل، در  چندجانبههمچنین، چندین اقدام توسط یک سازمان  اقتصادی را اعمال کرده است.

حده بر متیالاتاهای اقتصادی سازمان ملل و یمتحراین مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر  است. اعمال شدهاخیر 

ی جدید هادادهبا استفاده از یک مدل معتبر و  0202-4994ی هاسالکشور تحریم شده طی  14شاخص فلاکت در 

 (GLS) هیافتیمتعمو با استفاده از روش حداقل مربعات  نامتوازن ی ترکیبیهاداده صورتبهدارد. مدل نهایی 

یر تأثه متحدیالاتاهای سازمان ملل و یمتحرنتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که  برآورد شده است.

لاکت متحده شاخص فیالاتاهای سازمان ملل و یمتحرمتوسط، اعمال  طوربهی بر شاخص فلاکت دارند. توجهقابل

 هایتحریم اعمال ناشی ازاثر مثبت و افزایشی همچنین  .داده اندافزایش  19/6و  40/8 کشور هدف را به ترتیب

 .باشدمتحده میهای ایالاتاز تحریم بیشتر ،بر شاخص فلاکت متحد اقتصادی سازمان ملل جامع

 شاخص فلاکت سازمان ملل،ی اقتصادی، هامیتحر ،متحدهالاتیاکلمات کلیدی: 

 JEL: F52, F51, F53 یبندطبقه
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قبل از جنگ جهانی اول، کشورهایی که از قدرت نظامی و اقتصادی بالایی برخوردار 

موردنظر خود در کشورهایی هدف را توسل  یهااستیسبودند، تنها ابزار در دسترس برای اعمال 

 صورتبهمیلادی، در طول جنگ جهانی اول و  4941اما از سال ؛ دانستندیمبه اهرم جنگ 

میلادی )بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی(،  4992از سال  ترگسترده

اقتصادی و  یهامیتحرنظامی جهت پیشبرد اهداف خود در کشورهای هدف، ابزار  یهاقدرت

گفت که بعد  توانیم. در حقیقت ( Medlicot,1952سیاسی را جایگزین اهرم جنگ کردند )

ادی اقتص یهامیتحردچار تغییر شده است، به صورتی که از  هامیتحر، الگوی 4992 یدههاز 

 & Cortright) شودیمکمتری یاد  ینهیهزسیاست برتر با جایگزینی برای اهرم جنگ با  عنوانبه

Lopez  ،1997.) نگرشی گذاراناستیس نظامی، اقدام و هامیتحر متفاوت عملی آثار دلیل به 

 کندیم ایجاد طرفین برای تلفات و آسیب نظامی، یهایریدرگ .مسئله دارند دو این به متفاوت

 تخریبی اثر و بوده محسوس و ملموس کمتر هامیتحر اما آثار است، ملموس کاملاً آن نتایج و

 ابزار یک عنوانبه هامیتحر فراوان دلایل جذابیت از یکی مسئله همین شاید .دارد کمتری

 کی شدن زایل از توانندیم دولتی بهتر مقامات و سیاستمداران مطمئناً  .باشد قدرت اعمال

 ها؛جنگ در و غیرنظامی نظامی هزاران دادن دست از تا کنند دفاع ملی ناخالص تولید چهارم

 عملیات یکسانی با هدف هامیتحر طریق از درد اعمال ،یگذاراستیس و راهبردی سطح در اما

 طرف که یطوربه است مقابل طرف در یکسان یهامحرک ایجاد آن و کندیم دنبال نظامی

ی به یک ویژگی المللنیبی هامیتحر اخیر، یهادر دهه .بیفتد پا از یا و کند مقاومت یا مقابل

 ناشی یهایدشوارتبدیل شده است.  هادولتبرخی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین 

 اقتصادی و را ابزارهای هامیتحر کارشناسان بگیرد. خود به مختلفی اشکال تواندیم تحریم از

. دهدیم قرار هدف را کشورها اقتصادی منافع که دانندیم ابزارهایی را هامیتحر نیترمخرب

 هاآن تفسیر گرچه هستند، ملی استقامت سنجش یهاشاخص نیترمهم اقتصادی یهاشاخص

 . بود خواهد مشکل دولتی تبلیغات و دولتی یهاهیانیب با مقایسه در اندازه همین به نیز
(Richard Nephew,2017.) 
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میلادی توسط  4962که نخستین بار در دهه  هاستشاخصیکی از این  4شاخص فلاکت

ت، جمهوری وقبرای ارائه تصویری از وضعیت اقتصاد امریکا به رئیس 0آرتوراقتصاددانی به نام 

یافته است. روش محاسبه این شاخص بسیار ساده و مبتنی توسعه 1بارومعرفی شد و توسط  3لیندون

 بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. البته امروزه طبق نظر 

ص و عنوان شاخشده بهوسیله اوکان معرفیدانشگاه جان هاپکینز این معادله را که بهمحققان 

رخ سود ن و تولید ناخالص داخلی آن که در ه رابرتشناسند و معادلنماگر صحیح فلاکت نمی

تفاده عنوان شاخص فلاکت اساند، بهشدهبانکی هم در کنار نرخ بیکاری و تورم در نظر گرفته

نوان یک ع یافته یا حداقل بهدر وضعیت استاندارد و بر اساس تجارب کشورهای توسعه .کندمی

)اگرچه  ٪42تا  درصد خواهد بود. 7کمتر از قاعده کلی، مقدار مطلوب برای شاخص فلاکت، 

داری در دهنده وجود معایب معنیمعمولاً نشان ٪42تحمل است، بالاتر از زیاد است( قابل

ه عنوان معیار رفاه اقتصادی شناختدیگر، این شاخص بهعبارتهای اقتصادی است. بهسیستم

ی و ی بدتر شدن رفاه اقتصادشود، درنتیجه افزایش شاخص فلاکت در یک کشور به معنامی

 نمودار زیر .(Barro,1995 &2008, Okan,1970&1979) مردم آن کشور است  اجتماعی

 دهد.را نشان می مطالعه موردفلاکت کشورهای وضعیت شاخص
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 بانک جهانیآمارهای منبع: 

  بر اساس شاخص فلاکت موردمطالعهکشورهای وضعیت  .1 نمودار
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زمان ملل ی اقتصادی ساهامیتحر ریتأثبررسی حاضر  نوآوری مقاله  ،آنچه که بیان شد به توجه با

هـای  اعمال تحریم. استاز جمله ایران  بر شاخص فلاکت کشورهای هدف متحده الاتیاو 

عوامـل گونـاگونی ماننـد چگـونگی مـدیریت کشور، توانایی بالقوه  هاقتصـادی همزمـان بـ

شود  این امرموجب می .تواند تاثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد نهادهای اقتصادی و... می

کـه نتـوان اثـر خـالص یـک تحـریم اقتصـادی را بـه شـکل روشـنی ارزیابی کرد. مثلا یک 

شـرایط اقتصـادی مختلـف اثـر یگانـه و یکسانی ندارد. اثرات تحـریم اقتصـادی معـین در 

المللی تحریم اقتصادی نیز مرکب و پیچیده است و سمت و  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین

سوی یکسانی ندارد. رابطه زمان و پیامدهای یک تحـریم اقتصـادی نیز از نکات قابل توجه است. 

مـدت پیامـدهای محدودی داشته باشد، اما در  تـاهیک تحریم اقتصادی ممکن اسـت در کو

ر را این موضوع اهمیت مطالعه حاض ،بلندمدت پیامدهای آن بسیار قابل توجه باشد و یا بالعکس

این مقاله در پنج قسمت تنظیم شده است؛ پس از مقدمه و در بخش دوم،  .برجسته تر می کند

های اقتصادی بر شاخص فلاکت ارائه خواهد تحریممبانی نظری تحقیق و سازوکار اثرگذاری 

 بخش چهارم درشناسی تجربی آن تبیین خواهد شد. در بخش سوم مدل تحقیق و روش شد.

دی و بنگیرد و درنهایت در بخش پنجم نیز جمعها و نتایج تجربی مورد بررسی قرار میداده

 شود.گیری ارائه میپیشنهادات در قالب نتیجه

 هاهیفرضو  عادبیات موضو .2

کلی به اقدامات تنبیهی انجام شده توسط یک کشور، گروهی  طوربهی المللنیبی هامیتحر

ی هاامهنموافقتی علیه کشورهایی که تعهدات، معاهدات و المللنیباز کشورها یا یک سازمان 

و غالباً توسط  (Lacy & Niou،2004 ) ، اشاره داردکنندیمتهدید  ایو  ی را تضعیفالمللنیب

ابزاری برای مبارزه و تضعیف قدرت سیاسی،  عنوانبهکشورهایی با قدرت اقتصادی قوی 

وسیله مهمی برای  عنوانبهو  (Pape، 1997) شوندیماقتصادی و نظامی سایر کشورها آغاز 

تأثیر  لالملنیبدر روابط  تواندیمی نیز المللنیبی هامیتحرحفظ امنیت و منافع ملی، اعمال 

 اما دارند، طولانی تاریخی پیشینه هاتحریم (.Peksen ،2009؛  Hovi et al، 2005)بگذارد 

اقتصادی به  هاییمگذشته، تحر یهادر دهه .اندافتهی بیشتری کاربرد دوم جهانی جنگ از پس
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 دازهانبه و هیچ کشوری اندشدهیلتبد المللیینب هاییاستیک ابزار محبوب دولت در س

برای  اییلهعنوان وساقتصادی استفاده نکرده است. این اقدامات به هاییماز تحر متحدهیالاتا

 هدف ایجاد تغییر در و با کنندهیلها برای پذیرفتن منافع دولت تحممجبور کردن دولت

است  هشدیاستفاده از نیروی نظامی طراح ی برایعنوان جایگزینکشور هدف، به یهااستیس

(2015 ،Neuenkirch & Neumeier.) ،به  تهدید استفاده یااز است  عبارت تحریم اقتصادی

، یالمللنیب، اعم از یک دولت یا سازمان یالمللنیباستفاده از ظرفیت اقتصادی توسط یک بازیگر 

 -4دیگر یا گروهی از بازیگران، با هدف:  یالمللنیبیا گروهی از بازیگران، علیه یک بازیگر 

جلوگیری از نقض آن  -0به دلیل نقض یک قانون خاص یا  کشور هدف تحریممجازات کردن 

اقتصادی خط بین  یهامیتحر، وضوحبه قانونی که برای طرف اعمال کننده تحریم مهم است.

ری و نظ یمعماهاو این باعث ایجاد  کندیمرا تداعی  یالمللنیبامنیت ملی و اقتصاد  یهاحوزه

توانایی  اام اقتصادی سیاسی است، یهامیتحراگرچه اهداف  د.شویم فردمنحصربهسیاسی 

طبیعی،  طوربه .شودیمهدایت  هاآنکشورها در اعمال تحریم با قدرت اقتصادی و یا استقلال 

شورهایی با ک کشوری با اقتصادی قوی که وابسته به تجارت با کشور هدف نباشد، نسبت به

بود د کمتر مردد خواه هامیتحردر اعمال ، ابسته به تجارت با کشور هدفو و ترکوچکاقتصاد 
( Heine-Elliso,2001). 

دهنده آن است های اقتصادی در سطح جهانی نشانیک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم

 های تحریم اقتصادی داشتهترین سهم را در کاربرد سیاستکه دولت آمریکا همواره بزرگ

 های اقتصادی جهان توسط آمریکا اعمال گردیده استدوسوم تحریماست و درمجموع، 

های مورد تحریم 43کند که حداقل ( بیان می4992) 4اسچات و رباوئهاف. ( 4399)کریمی،

حدود  4998تا  4941اقتصادی مهم قبل از جنگ جهانی اول اعمال شده است. همچنین طی دوره 

مورد آمریکا حضور داشته  441مورد تحریم اقتصادی اعمال شده است که از این موارد در  461

نده تحریم بوده است. روسیه طی دوره کنجانبه شروعصورت یکمورد این کشور به 68و در 

یافته اتحاد جماهیر مورد تحریم عموماً علیه کشورهای تازه استقلال 31بیش از  4997تا  4990

                                                            

1 Hufbauer, G. & Schott, J. 
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های اقتصادی به شود که تحریم(. ملاحظه میDrezner 1999,)شوروی اعمال نموده است 

ده های اخیر تبدیل شی دههیکی از ابزارهای مهم برای تحت تأثیر قرار دادن رفتار کشورها ط

 Cortright، 2000) اندالمللی نیز از این رویکرد استقبال کردههای بیناست؛ و حتی سازمان

& Lopez)ها عمدتاً عبارت بودند از: جلوگیری از نقض حقوق . اهداف ظاهری این تحریم

کارگران،  از حقوق ای، حمایتهای هستهالمللی، منع گسترش سلاحبشر، مبارزه با تروریسم بین

نکته قابل توجه این است که  .های داخلیزیست و جلوگیری از مناقشات و جنگحفظ محیط

ها پس از سال و در بسیاری از تحریم 4992های خود در دهه آمریکا توانست در بیشتر تحریم

 .المللی یا کشورهای دیگر اروپایی را با خود همراه کندنهادهای بین 0222

صورت گرفته است.  ندرتبهنیز  یالمللنیب یهاسازماناز سوی  جانبههمه یهامیتحر

ملل که در فاصله میان دو جنگ جهانی اول و دوم، زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده سازمان 

داشت، تنها چهار بار به تحریم یا اعمال تحریم علیه کشوری مبادرت ورزید که تنها دو بار آن 

 از ابزار تحریم، مانع حمله موسولینی به یریگبهرهقع جامعه ملل نتوانست، با موفق بود. در وا

شود. سازمان ملل متحد قبل از تحریم  4936و  4931 یهاسالاتیوپی و تصرف آن کشور، در 

 4966زد، یکی علیه رودزیا در سال  جانبههمه، تنها دو بار دست به تحریم 4992عراق، در سال 

امنیت پس از  یشورا .4977علیه آفریقایی جنوبی در سال  جانبههمهیحاتی و دیگری تحریم تسل

ها اعمال کرده است که های دیگری را علیه کشورها، افراد و گروه(، تحریم4992تحریم عراق )

(، 0221دموکراتیک کنگو ) (، جمهوری0223های زیر هستند: لیبریا )ها تحریمترین آنمهم

(، 0221(، سودان )0221عاج )(، ساحل0221بازیگران غیردولتی )های تروریستی و گروه

های ( و تحریم0226(، جمهوری دموکراتیک خلق کره )0221ها به قتل رفیق حریری )مظنون

 آغاز شد. 0227ایران که از سال 

 یهامیتحری اخیر هدف هاسالکشورهایی هستند که در  ازجملهایران، روسیه، عراق و ... 

ب توانند آسیبکه  رسندیمبه نظر  زیآمتیموفقدر صورتی  هامیتحر .اندگرفته ارقراقتصادی 

عمال اوارد کنند در حالی که خسارت اندکی به اقتصاد کشور  هدفبه اقتصاد کشور  یتوجهقابل

قتصادی های ادر مورد اثرات نامطلوب تحریم گسترده ایادبیات  کننده تحریم وارد کرده باشد.
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 هامیرتحاقتصادی، ة نیزم دربر وضعیت بشردوستانه و اقتصادی کشورهای هدف وجود دارد. 

 طوربه .(Yang et al، 2009) گذاردیمبر تجارت کشورهای هدف  یتوجهقابلتأثیر منفی 

ا و این احتمال ایجاد بحران ارزی ر کندیمی اقتصادی ثبات مالی را تضعیف هامیتحر، تریجد

لان ی از منظر کالمللنیبی هامیتحررشد تولید ناخالص داخلی نیز تحت تأثیر  .کندیمبیشتر 

ی همچنین المللنیبی هامیتحر(. Neuenkirch & Neumeier، 2015)اقتصادی قرار دارد 

، افزایش برای مثال -که مشکلات اجتماعی در کشورهای مورد تحریم تشدید یابد  شودیمباعث 

افزایش تورم  (,Afesorgbor & Mahadevan 2016) نابرابری درآمد در کشورهای هدف

(2001 Heine-Ellison, ،) 2008)افزایش بیکاری Abdusalam faraj, Y & Ali, 

salman) است.شکاف فقر و گسترش  

ها ممکن است بر عملکرد اقتصادی کشور وجود دارد که از طریق آن تحریمچندین کانال 

ی زنها شامل افت در صادرات و واردات، کاهش قدرت چانهترین آنهدف تأثیر بگذارد. واضح

گذاری المللی، یعنی خروج سرمایهالمللی و کاهش )انقباض( جریان سرمایه بیندر بازارهای بین

  2002,& ؛ ,Hufbauer et al 2009) های مالیی و کمکمستقیم خارجی، کمک خارج

Evenett .)تجاری  یهامیتحر: که شودیمی اقتصادی به دو نوع تجاری و مالی تقسیم هامیتحر

ی هاککمی مالی شامل هامیتحر، اما ردیگیمگزینشی است و یک یا چند کالا را در بر  معمولاً

ی دولت هدف منجر هاییدارارسمی و دولتی است و در شدیدترین مرحله، به مسدود کردن 

ی هاتیفعالروند مناسبات مالی را متوقف و از انجام گرفتن  هامیتحر. در نتیجه این شودیم

ن ترتیب، . به ایآوردیمجلوگیری به عمل  میرمستقیغمستقیم یا  صورتبهتجاری دولت هدف، 

ی بنیادی توسعه، شرایط دشوارتر و هاطرحمالی  نیتأمدر موارد  ژهیوبهمالی، ی هامیتحر

ی تجاری از هامیتحر(. Hafber,2009) کندیمی را بر کشور هدف تحمیل ترشیبی هانهیهز

ی هایافتیدرنوع تحریم واردات از کشور هدف، ثروت کشور هدف را از طریق کاهش 

. تحریم واردات از کشور هدف، به معنای محدود کردن صادرات دهدیمصادراتی کاهش 
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کالاهای خاصی )مانند نفت از ایران، عراق و سوریه(، یا تمام کالاهای وارداتی از کشور هدف 

مورد  یهااستیسمالی  نیتأم)مانند کوبا( است، با این منظور که توانایی کشور هدف جهت 

به عبارت دیگر، در این شیوه واردات کالاهایی از کشور ؛ (Eyler، 2007)نظرش کاهش یابد 

که اقتصاد آن کشور اتکای زیادی به فروش آن کالا داشته باشد، بنابراین،  شودیمهدف ممنوع 

 تواندیمو این مسئله  شودیماین نوع تحریم به کاهش درآمدهای ارزی کشور هدف منجر 

همراه داشته باشد. تحریم تجاری از نوع کاهش سطح درآمد و اشتغال را در کشور هدف به 

باعث کمبود یک یا مجموعه وسیعی از کالاها در  تواندیمتحریم صادرات به کشور هدف، 

کشور هدف شود. اگرچه در این شرایط کشورهای تحریم شده سعی در جایگزینی واردات 

افزایش  اعث کمبود کالا وکالاها از سایر کشورها دارند تا از سد تحریم بگذرند، اما همین مسئله ب

 نیتأمی اقتصادی به کاهش عرضه کالاهای لازم در هامیتحربنابراین، ؛ شودیم هاآنقیمت 

. تحریم واردات به داخل کشور هدف از طریق (0224الیسون، -هاین) انجامدیممعیشت افراد جامعه 

 .دهدیمی میزان تولیدات داخلی، اشتغال و درآمد را کاهش اواسطهی و اهیسرماکالاهای 

ی هامیحرتگذارند،  ریتأثغیرمستقیم بر بازارهای مالی کشور هدف  طوربهی تجاری هامیتحر

انی که کشور . زمگذارندیم ریتأثغیرمستقیم بر بازارهای کالایی کشور هدف  صورتبهمالی نیز 

ا ی وجوه رعرضهمالی خویش محروم کند، در حقیقت  تحریم کننده، کشور هدف را از منابع

مالی برای کشور هدف شده است. نوع دیگری  نیتأمی هانهیهزکاهش داده و منجر به افزایش 

که در  ی کشور هدفهاییدارااز تحریم مالی نیز اقدام به کاهش یا قطع درآمد حاصل از 

معروف  هاییداراکه به بلوکه کردن  دینمایموضعیت حاضر در کشورهای تحریم کننده هستند، 

ع ، این نوکندیماست. اگر کشور هدف از بازارهای مالی کشورهای تحریم کننده استفاده 

، ی به کاهش تولیدگذارهیسرماکمبود منابع مالی با کاهش  .باشند  مؤثر کاملاً توانندیم هامیتحر

 اشتغال و درآمد نیروی کار در کشور هدف منجر خواهد شد.
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 زجملهابر متغیرهای اقتصاد کلان  ریتأثاز طریق سه اثر مهم بر بازار ارز موجب  هامیتحر

زایش موجب اف تواندیماز طریق افزایش نرخ ارز  هامیتحر. ابتدا شوندیم و نرخ تورم بیکاری

وارداتی برای تولیدکنندگان داخلی شده و در نتیجه  یاهیسرماو  یاواسطه، هیمواد اول هزینه

 برجای اقتصاد بر را تورمی و رکودی اثر دو زمانهم تولیدکنندگان یهانهیهز بارهکی افزایش

 منفی عرضه شوک یک همچون ارز نرخ بارهکی و شدید افزایش گریدعبارتبه؛ گذاردیم

 حال عین در و کندیم جابجا چپ سمت به را اقتصاد کل عرضه منحنی و کنندیم عمل

 در تورم و بیکاری زمانهم افزایش موجب و دهدیم انتقال بالا سمت به را فیلیپس منحنی

بر نوسانات نرخ ارز است که به دلیل ایجاد  ریتأثبر بازار ارز  هامیتحراثر دوم  .شودیم اقتصاد

 یهایگذارهیسرماداخلی و خارجی مانع افزایش  گذارانهیسرمانااطمینانی برای تولیدکنندگان و 

ریق افزایش از ط تواندیم هامیتحر. همچنین گذاردیممنفی بر اشتغال  ریتأثدر اقتصاد شده و لذا 

ر بازار د یبازسفتهو  ییجورانت یهاتیفعالشکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد موجب تقویت 

ارز شده و به انحراف تخصیص منابع منجر شود و لذا تخصیص منابع بجای حرکت به سمت 

غال برجای منفی بر اشت ریتأثدر بازار ارز شود و  ییجورانتو  یبازسفته صرف د و اشتغال،تولی

از طریق ممنوعیت انتقال تکنولوژی به داخل کشور موجب  هامیتحرطرف دیگر  از .گذارد

در نتیجه  و شودیمتضعیف قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی 

 انتقال مکانیسم و ارز بازار بر هامیتحر اثر بنابراین ؛کاهش تولید و اشتغال داخل را در پی دارد

 ارز نرخ شکاف اثر یکی است بررسی قابل منظر از سه کلان اقتصاد متغیرهای سایر به آن

 دیگری و جوییرانت فرآیندهای تقویت طریق از اقتصاد کلان متغیرهای بر آزاد بازار و اسمی

 منفی شوک ایجاد و ارز نرخ نوسانات طریق از و همچنین ارز نرخ افزایش بر هامیتحراثر 

نادمی و اقتصاد ) در رکودی تورم ایجاد نهایت در و تولیدکنندگان یهانهیهز بر ریتأث و عرضه

 (.4396همکاران، 

 

 :  ملل سازمان های تحریم
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 یک صورت به تحریم چنانچه است. متفاوت تحریم نوع به بسته اقتصادی تحریم های هزینه

 سوی از چنانچه نسبت همین به و کمتر تحریم اثربخشی شود انجام کشور یک سوی از جانبه

 های تحریم .است تر اثربخش شود اعمال ملل سازمان امنیت شورای سوی از یا کشور چند

 اهمیت نظر از متحد ملل سازمان امنیت شورای توسط که تحریم .است نادر بسیار جانبه همه

 39 (دارد ماده چهار متحد ملل سازمان منشور هفتم فصل .است تر حساس نخست مورد دو از

 پردازند می جهانی امنیت و صلح تهدید احراز و شناسایی بحث به 12 و 39 موارد که )  10تا 

 تاکنون .دهد انجام اوضاع وخامت از جلوگیری برای را اقدامی هر تواند می امنیت شورای و

 بطور اول قطعنامه در .است کرده صادر ایرانقطعنامه علیه  سه ملل سازمان امنیت شورای

 شده اشاره سپه بانک تحریم به دوم قعطنامه در .بود نشده تحریم نوع به ای اشاره مستقیم

 . اند شده تحریم نیز کشور دیگر ها بانک از برخی سوم قعطنامه در و است

 ملل سازمان تحریم اقتصادی اثرات

 گیرد. می قرار بررسی مورد منظر سه از را ملل سازمان های تحریم اثرات

 اقتصادی های بخش بر اثر

 اقتصادی متغیرهای بر تاثیر

 اقتصادی بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه اثرات

 :اقتصادی های بخش بر اثر

 بازرگانی، بخش و مالی بخش کشاورزی، بخش صنعت، بخش در اقتصادی تحریم اثرات

 : است آمده ذیل در اثرات و نوع ترتیب به . است بررسی قابل

 :  صنعت بخش بر اثر الف

 عمدتا ها، تحریم :رسید گزینه دو به توان می ها تحریم مستقیم تاثیر رصد و بررسی در

 کاربرد دارای های تکنولوژی و مواد البته و صنعتی پیشرفته های دستگاه اولیه، مواد واردات

 تحریم مثال، - بطور است، داده قرار تاثیر تحت و گرفته هدف را (غیرنظامی نظامی(دوگانه

 و تولیدکنندگان دارد، صنعتی بخش در وسیعی کاربرد که ”گرم فولاد” مثل دوگانه مواد
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 البته که است کرده )هندی فولاد( نازل انواع به آوردن روی به مجبور را داخلی سازان قطعه

 .دارد دنبال به را داخلی محصولات کیفیت افت
 

 :کشاورزی بخش بر اثر ب

 خواهند احتمالی اقتصادی تحریمهای از را ها آسیب کمترین غذایی صنایع و کشاورزی بخش

 آسیب خارج به کشور کم وابستگی و آن بودن بومی به ماهیت توجه با کشاورزی بخش .دید

 گندم تولید حوزه در خودکفایی کشور سیاست البته .بیند می اقتصادی های تحریم از کمتری

 . بود احتمالی های تحریم مقابل در کشاورزی بخش کردن واکسینه جهت در مناسبی اقدام

 :مالی سیستم بخش بر اثر ج

 هایی بانک فعالیت بر جدی بسیار تأثیر شمالی، کره تحریم شیوه به ایران علیه تحریم اعمال

 میان، این در .داشت خواهد دارند، دخالت ایران صادرات نفتی حساب تسویه فرآیند در که

 تهران علیه دوجانبه واشنگتن های تحریم که این دلیل به آمریکایی مالی مؤسسات و ها بانک

 مالی مؤسسات مقابل، در اما .شد نخواهند متحمل چندانی ضرر است، برقرار نیز اکنون هم

 ملل سازمان ها تحریم .داشت خواهند قرار ایران تحریم متضررین مقدم صف در اروپایی

 .است گرفته هدف را کشور مالی سیستم بیشتر

 :  بازرگانی بخش ه

 آزاد تجارت در دستوری دخالت منزله به تحریم هرگونه الملل بین تجارت اصولی منظر از

 را آن هزینه و است هزینه دارای تجاری انحراف  .گرددتجاری می انحراف موجب و است

 یک به صادرات از خودداری یا واردات کردن ممنوع  .شوند می متحمل طرف دو اغلب

 رو همین از .گیرد صورت بیشتری هزینه با صادرات و واردات که شود می موجب کشور

 انحراف و تجاری های هزینه افزایش همانا تحریم کنندگان اعمال هدف که شود می گفته

 بر بنا نیز و آن در درگیر کشورهای بر بنا تحریم هزینه البته. است هدف کشور در تجاری

 از تحریم کننده اعمال کشور مالی تحریم در. است متفاوت تحریم مشمول بخش و رشته

 تحریم کشور کند، می خودداری گذاری سرمایه و پول انتقال و نقل مالی، معاملات انجام



ده انتشارمامقاله آ  

 یا مالی رابطه هرگونه المللی بین مالی موسسات در خود نفوذ از استفاده با همچنین کننده

 هدف کشور های دارایی کردن مسدود به مبادرت حتی یا زده هم بر را فنی های مساعدت

 تامین هرگونه های هزینه و رود می بالا گذاری سرمایه و تجارت ریسک تحریم .کند می

 مالی منابع ف اتلا موجب امر این .یابد می افزایش ای منطقه و جهانی میانگین به نسبت مالی

 شود صرف باید زیادی وقت مالی مناسبات و تجارت جهت تغییر برای واقع در .گردد می

 کالاهای کیفیت ضمانت کاهش و قاچاق پدیده افزایش ضمن در. است هزینه دارای خود که

 دیگر اثرات از نهایی خدمات حتی و کالاها کیفیت کاهش نتیجه در و ای سرمایه و وارداتی

 . است تحریم

 : اقتصادی کلان های متغیر بر اثر

 

 کلان متغیرهای بر اثر پرداخت آن به تحریم اثرات بررسی در بایستی که مواردی جمله از

 بازرگانی تراز و تجاری حجم گذاری، سرمایه اقصادی، رشد بیکاری، تورم، مانند اقتصادی

 .است

 :  تورم الف

 و مستقیم بصورت را آن تاثیرات مردم که است اقتصادی کلان متغیرهای مهمترین از تورم

 .است برخوردار بسزایی اهمیت از دولتی هر برای آن داشتن نگه پایین لذا .بینند می سریع

 البته .گیرد می قرار تاثیر تحت تقاضا فشار و نقدینگی حجم جمله از مختلفی عوامل از تورم

 شده تمام قیمت طریقی به تواند می نیز دهد افزایش را کالا شده تمام هزینه که عاملی هر

 روی کانال دو از اقتصادی تحریم .شود تورم نرخ افزایش باعث نهایتا و دهد افزایش را کالا

 وارداتی کالاهای از برخی ورود هزینه اقتصادی تحریم با اول است گذار تاثیر شده تمام بهای

 دوم .گذارد می اثر قیمت بر طریق این از و میدهد افزایش قطعات و ای سرمایه کالاهای و

 بصورت واردات این اما کرد وارد بتوان را اقتصادی کالاهای قیمت همان با است ممکن

 را معاملاتی هزینه مسئله این و شود وارد مرحله چند در بایستی و نیست پذیر امکان مستقیم

 . دهد افزایش
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 :بیکاری ج

 به کمی ارتباط و گیرد می صورت کشور داخلی های بخش در اشتغال از عظیمی بخش

 صورت آن در شود محدود ایران صادرات اگر بهرحال .دارد کشور خارجی اقتصادی روابط

 احتمال و شوند می بیکار بخش این در کار نیروی طبیعتا خارجی صادرات بخش تعطیلی با

 . یابد افزایش بیکاری نرخ دارد

 :  گذاری سرمایه د

 و رشد کندی گذاری، سرمایه کاهش موجب اقتصادی های فعالیت برای منفی روانی فضای

 داخلی گذاران سرمایه شده اقتصاد در تکلیفی بلا نوعی سبب تحریم .گردد می تورم افزایش

 سرمایه زمان این در .کند می صبر و تامل به وادار گذاری سرمایه انجام برای را خارجی و

 گذاری سرمایه جذب در رقابت از هدف کشور و شوند می جذب دیگر مناطق به گذاران

 سرمایه فضای به تردید با اند نکرده شرکت تحریم در که مختلف کشورهای .ماند می باز

 که هایی شرکت از بسیاری .پردازند می گذاری سرمایه به اکراه با و کنند می نگاه گذاری

 کشور آن با خود روابط شدن تیره از هستند اقتصادی روابط دارای کننده تحریم کشور با

 اگر حتی اینان .کنند می خودداری گذاری سرمایه انجام از المقدور حتی و شوند می نگران

 . گیرند می نظر در آن برای را هنگفتی هزینه بپذیرند نیز را گذاری سرمایه خطر

 :  اقتصادی رشد ه

 از .دهد قرار تاثیر تحت را کشور اقتصادی رشد است ممکن افتصادی های تحریم نهایتا

 سرمایه رویه شدن کند .است گذاری سرمایه است اقتصادی رشد کننده تضمین که عواملی

 اقتصادی توسعه آن پی در و نماید می کند را اقتصادی رشد خارجی چه و داخلی چه گذاری

 . گیرد می قرار تاثیر تحت نیز

 بازرگانی تراز و تجاری حجم : م

 تجاری روابط حذف یا و کاهش گیرد می قرار هدف اقتصادی تحریم در که اقدامی اولین

 واردات و صادرات میزان تجاری روابط شدن کم و قطع با لذا .است شونده تحریم کشور با

 کشور صادرات به امر این اگر و شود می کمتر کشور تجاری حجم نتیجه در و کاهش کشور
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 وخیم باعث موقعی امر این .گردد منفی تجاری تراز است ممکن صورت آن در زند آسیب

 نظر به لذا گیرند نشانه را نفت صادرات ها تحریم که شد خواهد کشور بر تجاری تراز شدن

 . گردد اتخاذ مناسب های سیاست و لازم تدابیر تحریم از بخش این به رسیدن قبل میرسد

 ، و پیامد های آن ارز خ نرنوسانات ی: 

 نوسانات نرخ ارز و همچنین شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد میتوانند موجب  ها می تحریم

یاری های گوناگون بر بس شوند. نوسانات نرخ واقعی ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی، به شکل

ر بیثباتی یابد. زیرا این نوسانات، بیانگ ویژه بخش تولید انعکاس می های اقتصادی و به از فعالیت

ذاری، گ های نسبی، افزایش ریسک و کوتاه شدن افق سرمایه وند قیمتو عدم قطعیت زیاد در ر

باتی ث های تجاری و غیرتجاری و بی جایی تولید بین بخش به علت جابه لاهای تعدیل با هزینه

ن، باشد. همچنی بازارهای مالی به علت اثر انتظارات تغییر نرخ ارز در نوسانات نرخ بهره می

ای ه یر تعادلی آن، به توزیع نامناسب منابع، تخریب عملکرد بخشانحراف نرخ ارز واقعی از مس

کارایی اقتصادی، کاهش تولید و در نهایت  مختلف اقتصادی و افزایش فرار سرمایه، کاهش

ییرات نرخ ارز از دو کانال اثر جانشینی و اثر تولیدی مستقیما نرخ . تشود کاهش اشتغال منجر می

دهد ضمن این که خود این دو کانال از شرایط و عوامل متفاوت  بیکاری را تحت تاثیر قرار می

از  .وندش از قبیل درجه وابستگی صنایع، ساختار بازار محصول و ناطمینانی در بازار ارز متاثر می

ف قابل توجهی بین قیمت رسمی نرخ ارز و قیمت بازار آزاد لاطرف دیگر، در شرایطی که اخت

ش برای افزایش سوددهی خود از طریق لامختلف به جای ت وجود داشته باشد، تولیدکنندگان

ش الت تولیدی، بخش عمده وقت و انرژی خود را بر تلاتمرکز بر بهبود کیفیت و قیمت محصو

ود ش ر با قیمت دولتی متمرکز خواهند نمود، که باعث میدلابه منظور دستیابی هر چه بیشتر به 

تصادی های مولد اق شلاکسب رانت، جایگزین ت گیری از ارتباطات به منظور ش برای بهرهلات

ف قابل توجه بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد انواع ارز، در لاگردد. همچنین، وجود اخت

ای بانکی و ه های بانکی، وضعیت را برای انحراف سپرده تلفیق با پایین بودن نرخ سود سپرده

سازد. لذا، انحراف نرخ ارز واقعی از  م میهای مولد اقتصادی به سمت بازار ارز فراه نیز سرمایه
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یب عملکرد تخر نابرابری درآمد، مسیر تعادلی آن به توزیع نامناسب منابع، افزایش رانت جویی،

 کاهش کارایی اقتصادی و در نهایت به کاهش بخشهای مختلف اقتصادی، افزایش فرار سرمایه،

 & Domac) ی را به همراه داردگردد و افزایش نرخ بیکار های شغلی منجر می خلق فرصت

Shabsigh,2006). 

 پیشینه پژوهش .3

 متغیرهای اقتصاد کلانبر  هامیتحر ریتأث .3-1

اقتصادی بر شاخص فلاکت، موضوع جدیدی بوده و پژوهشی  یهامیتحر ریتأثاز آنجا که بررسی 

صورت مجزا به به برخی تحقیقات که به ، لذا در این بخشدر این زمینه انجام نشده است

 اقتصادی بر تورم، بیکاری و سایر متغیرهای اقتصادی یهامیتحرموضوعاتی که به بررسی اثر 

 .شودیم، اشاره اندپرداخته

ارز و  ها بر بازاریمتحریر تأثی اقتصادسنجی سازمدل( به بررسی 4396نادمی و همکاران )

ها بر بازار یمحرتمکانیسم انتقال آن به متغیرهای اقتصاد کلان ایران پرداختند. ابتدا آثار مستقیم 

مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن نشان داد که  GARCHو  ARMAXی هاروشارز با 

ف بین رخ ارز، افزایش شکااز: افزایش ن اندعبارتها سه اثر مستقیم بر بازار ارز دارند که یمتحر

ازار ارز ها بر بیمتحریر تأثنرخ ارز رسمی و بازار آزاد و افزایش نوسانات نرخ ارز. سپس این سه 

طریق بازار  ها ازیمتحریرمستقیم غی اثرات نوعبهروی متغیرهای تورم و بیکاری ارزیابی شد تا 

مدل با تصریح مارکوف سوئیچینگ ی شود. در این قسمت از دو سازمدلارز بر متغیرهای کلان 

ارز  غیرمستقیم از طریق بازار طوربهها یمتحردهد یمنشان  هامدلاستفاده شد که نتایج برآورد 

ز، افزایش به عبارت دیگر افزایش شکاف نرخ اراند؛ داشتهیری افزایشی تأثبر نرخ تورم و بیکاری 

دار بر نرخ بیکاری و تورم یمعنبت و یری مثتأثنوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ ارز واقعی 

( 4398) 4نادمی و حسنوند .اندشدهنرخ بیکاری و نرخ تورم  زمانهمو موجب افزایش  اندداشته

بدین پرداختند.  4361-4390بر فقر در اقتصاد ایران در بازه زمانی  هامیتحرشدت  ریتأثبررسی به 

                                                            

1 Nademi & Hassanvand  
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بر  ؤثرمبه همراه سایر عوامل کلان  هامیتحرمنظور با تصریح مدل مارکوف سوئیچینگ، شدت 

فقر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که با افزایش درجه تشدید 

اقتصادی، فقر مطلق در کشور افزایش یافته است. با توجه به نتایج پژوهش، ادعای  یهامیتحر

س لازم است پذیرفت. پ توانینمبر مردم را  هامیتحر یرگذاریتأثتحریم کنندگان مبنی بر عدم 

 به( در پژوهشی 4397) 4صادقی و طیبی .اقتصادی لغو شوند یهامیتحربه دلایل حقوق بشری، 

 رانیا بر نرخ تورم در رگذاریعوامل تأث ریو سا یالمللنیب یهامیاثرات تحربررسی و تحلیل 

 .اندپرداخته( ARDL) های گستردهخودتوضیحی با وقفهبا استفاده از روش  (4362-4393)

ها از طریق تغییرات در نرخ ارز و کسری بودجه که تحریم دادنتایج حاصل از برآورد الگو نشان 

( در 4396) 0اخوی و حسینیسادات .دولت، تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم داشته است

از  یریگهرهباقتصادی بر تورم اقتصاد ایران((، با  یهامیتحر ریتأثای با عنوان ))ارزیابی مقاله

دادند که اثرگذاری مستقیم  نشان 4393تا  4380های فصلی سال یهادادهو  QLSروش تخمین 

 .انتظاری و اثرگذاری غیرمستقیم تحریم بر تورم از طریق نقدینگی است صورتبهتحریم بر تورم 

ی و امرحله( با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه 4391) 3دیندارلوگرشاسبی و یوسفی

رهای یمتغالمللی بر ینببه بررسی اثرات تحریم  4317-4389ی سری زمانی در طی دوره هاداده

کلان اقتصادی ایران پرداختند. بدین منظور با روش تحلیل عاملی اکتشافی، شاخصی جدید برای 

متغیر  نتایج نشان داد که اثرات مستقیم تحریم بر دوی اقتصادی بکار گرفتند. سازمدلتحریم در 

یرپذیری این ثتأاثرات تحریم بر سایر متغیرها از طریق  ؛ ورشد اقتصادی و رابطه مبادله بوده است

یرمستقیم با غگیرد. علاوه بر سنجش اثرات مستقیم تحریم، اثرات یمیر قرار تأثدو متغیر تحت 

مورد بررسی قرار گرفته است. تفاضل مقدار متغیرها در سناریو سازی یهشبی از ابزار برداربهره

ری را مشخص یرپذیتأثمبنا )با لحاظ متغیر تحریم( و سناریو یک )با حذف متغیر تحریم( میزان 

های اقتصادی بر متغیرهای شاخص قیمت یمتحراثر  4389کرده است. نتایج نشان داد که در سال 

ادرات ، صکنندهمصرفخصوصی، نقدینگی، شاخص قیمت گذاری یهسرماکالاهای صادراتی، 

                                                            

1 Sadeghi & Tayebi  
2 Sadat akhavi & Hosseini  
3 Garshasbi & Yousefi dindarloo  
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، -9/0، 3/0، -6/3، -1/7 ،-7/8غیرنفتی، مصرف خصوصی، مالیات و اشتغال به ترتیب برابر با 

 4علیزاده و همکاران بوده است. 4389درصد از رقم مطلق این متغیرها در سال  -1/2و  9/2، -8/4

 اشتغال در ایران پرداختند. در این بر سطحی اقتصادی هامیتحر ریتأث( در پژوهشی به 4393)

و در قالب  4394-4318ی هاسالی اقتصادی بر سطح اشتغال کشور طی هامیتحرپژوهش آثار 

ی موجود، اهیبندطبقهی قرار گرفت. در این راستا بر اساس ترکیبی از بررس مورد OLSروش 

و اثرات  گسترده تقسیم شدند چندجانبهو  هجانبکی یهامیتحری اقتصادی به دو بخش هامیتحر

فی ی تحقیق حاکی از وجود یک رابطه منهاافتهبا استفاده از دو متغیر مجازی بررسی شد. ی هاآن

طح اشتغال س کهیطوربهاشتغال کل است.  و سطح جانبهکی اقتصادی یهامیتحرو معنادار بین 

با استفاده  (0249و همکارن ) 2وانگ ست.درصد کمتر از حالتی ا 3، هامیتحردر صورت وجود 

حداقل مربعات  مدل یریکارگبهو با  0241-4996در دوره  کشور هدف 03پانلی از  یهادادهاز 

اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز رسمی  یهامیتحربه بررسی تأثیر  3معمولی کاملاً اصلاح شده

سانات نرخ ارز بر نو یتوجهقابل طوربهاقتصادی  یهامیتحرپرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که 

مربوط  یهاداده( با استفاده از مدل جاذبه و 0249افسوربور ) .گذاردیمکشورهای هدف تأثیر 

رداخته پ المللنیباقتصادی تجارت  یهامیتحربه بررسی تأثیر  0229تا  4962دوره  یهامیتحربه 

 یهامیحرت ریتأثها از نظر کیفی و کمی از که تأثیر تهدید به تحریم انددادهنشان  تاًینهاو 

منجر به کاهش جریان تجارت بین فرستنده و  شدهاعمال یهامیتحر متفاوت است. شدهاعمال

 .شودیمتهدید به تحریم منجر به افزایش  این در حالی است که ،شودیم هاتحریم هدفکشور 

اقتصادی و تورم در ایران پرداختند. برای  یهامیتحر(، به بررسی رابطه 2024) 1و همکاران ساهان

( را ایجاد کردند. نتایج این مطالعه TFمالی و تجاری )شاخص  یهامیتحراین منظور شاخص 

 TF، شاخص کندیمآزاد یا سبک را تجربه  یهامیتحرنشان داد که زمانی که اقتصاد ایران 

ازار و در نرخ ارز ب یثباتیبسنگین باعث ایجاد  یهامیتحری که . در حالدهدیمتورم را کاهش 

                                                            

1 Alizadeh, et al.  
2 Wang, Y.  et al. 
3 Fully modified ordinary least squares (FMOLS)  
 
4 Sahan et al  
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اقتصادی باعث افزایش  یهامیتحربعلاوه،  .شودیمرسمی ارز  یهانرخافزایش فاصله بین بازار و 

( پژوهشی تحت 0246)0ال وی و زو .شودیمتورم مورد انتظار در بین مردم و افزایش تورم 

کشور هدف  16ی از انمونهبا استفاده از  ی قومیهاخشونتی اقتصادی بر هامیتحرتأثیر  عنوان

 .انجام دادند پانلی هاداده لیوتحلهیتجزبا روش  نیهمچنو  0228تا  4981ی هاسالدر طول 

فساد  ا وبالی اقتصادی، درآمد پایین، تورم هامیتحرنشان داد که بین اعمال ها آننتایج پژوهش 

( 0241) 4نویانکرچ و نیومیر وجود دارد. یداریمعنبا خشونت قومی ارتباط  یتوجهقابل طوربه

 ریتأثکشور به بررسی  68برای نمونه  4976-0240 ی سری زمانی طی دورههادادهبا استفاده از 

ی اقتصادی سازمان ملل متحد و آمریکا بر رشد تولید ناخالص داخلی پرداختند. نتایج هامیتحر

بر رشد  یتوجهقابلتوسط سازمان ملل تأثیر  شدهاعمالی هامیتحر اولاًکه  دهدیمبررسی نشان 

ی سازمان ملل متحد نرخ رشد تولید ناخالص هامیتحرمتوسط، اعمال  طوربهاقتصادی دارد. 

ی هامیتحر. دوما، تأثیرات نامطلوب دهدیمدرصد کاهش  0داخلی سرانه کشور هدف را بیش از 

ی سازمان هامیتحرو کمتر از  ترکوچکقعی تولید ناخالص داخلی، بسیار بر رشد وا متحدهالاتیا

 4-71/2، تولید ناخالص ملی کشور هدف را با متحدهالاتیای هامیتحرملل متحد است. اعمال 

ها یمتحری سازمان ملل، با افزایش شدت هامیتحرتأثیرات نامطلوب  .دهدیمدرصد کاهش 

یر اعمال أثتتوان گفت. همچنین ینممتحده با قاطعیت یالاتاهای یمتحریابد ولی برای یمافزایش 

 .یابدیممتحده و سازمان ملل، در طول زمان کاهش یالاتاهای یمتحر

 

 حوزه انرژیبر  هامیتحر ریتأث .3-2

 

و روش خود  4999-0241ی فصلی دوره زمانی هاداده( با استفاده از 0241) 0توزووا و قیوم

داختند. بر اقتصاد روسیه پر هامیتحرقیمت نفت و  راتیتأث(، به بررسی VARبرداری )رگرسیون 

اصل، است. نتایج ح شدهاستفاده، از متغیر مجازی هامیتحرارزیابی اثر  منظوربهدر این مطالعه 

                                                            

1 Neuenkirch & Neumeier  
2 Tuzova & Qayum  
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از طریق ) هامیتحردر قیمت نفت و  نوساناتاز  شدتبهکه اقتصاد روسیه  دهدیمنشان 

فت و است، زیرا تغییرات قیمت ن ریرپذیتأثر درآمدهای حاصل از صادرات نفت( ی برگذاریتأث

 رگذاریأثتی )نرخ تورم، نرخ واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی( بررس موردبر متغیرهای  هامیتحر

درصد و در  18/9درصد به  68/7از  0241آخر سال  ماههسه. نرخ تورم در روسیه در اندبوده

ی کردند که تورم نیبشیپ در مدل طورنیهمدرصد رسیده است،  0/46به  0241اول سال  ماههسه

تورمی  درصد 1/1بالاتر از هدف  مطمئناًکه  درصد خواهد بود 1/49حدود  سال آینده وددر 

 یهامیتحر ریتأثبه بررسی  یامطالعه(، در 0241) 4اکسنتیرنا و اولسون .بانک مرکزی روسیه است

به روش توصیفی تحلیلی پرداختند. نتایج بیانگر این است که  0241وارد شده بر روسیه در سال 

ندان چ متحدهالاتیابر هر دو طرف آثار منفی اقتصادی داشته است. در طرف غربی،  هامیتحر

 یهبه روس متحدهالاتیابر روسیه متضرر نشده زیرا میزان صادرات از  شدهاعمال یهامیتحر از

با روسیه در حوزه  یاگستردهکمتر از یک درصد است، اما کشورهای اروپایی چون تجارت 

. روسیه نیز در دوران تحریم از گروه انددهیدانرژی و کشاورزی دارند خسارت بیشتری 

میلیارد دلار سرمایه  412باعث کاهش  شدهاعمال یهامیتحرکشورهای صنعتی اخراج شد و 

درصدی  7درصدی گردشگری، افزایش  01ازار سهام، کاهش درصدی ب 43کشور، کاهش 

( با استفاده از 0241) 0ی و دهمردهپور شهاب درصدی اقتصاد روسیه شد. 3تورم و رشد منفی 

، ی بر تورمبازسفتهی هاحملهی اقتصادی و هامیتحر ریتأث، در بررسی FMOLSرویکرد 

از طریق  میرمستقیغ طوربه هامیتحرمثبتی بر تورم دارد اما  ریتأثی بازسفتهکه حملات  اندافتهی

عبدالسلام  .گذاردیم ریتأثی، رکود، بحران ارز، تورم انتظاری و غیره به تورم بازسفتهحملات 

ی اقتصادی، نوسانات قیمت نفت هامیتحر»ی تحت عنوان امقاله( در 0228) 3فرج و علی سلمان

با استفاده از یک مدل رگرسیون چندگانه مشخص و « از لیبیو اشتغال: شواهد تجربی جدید 

 .تندمتغیرها و شناسایی این رابطه در بلندمدت پرداخ تحلیل روش تلفیقی به بررسی رابطه بین

ادی ی اقتصهامیتحرکه نوسان قیمت نفت و  دهدیمی رگرسیون نشان هامدلنتایج حاصل از 

                                                            

1 Oxenstierna & Olsson  
2 Pourshahabi & Dehmarde  
3 Abdusalam faraj,Y & Ali Salman, S  
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صادی بر اقت یهامیتحرانجام شده، اثرگذاری  هاپژوهشدر اکثر  .گذاردیمبر لیبی اثر  شدتبه

گرفته  مورد بررسی قرار ی کشور بخصوصیبراجداگانه و  صورتبهتورم و بیکاری متغیرهای 

 یاقتصادسنجهای یکتکنی آماری و هاروشپژوهش حاضر با استفاده از  کهیدرحال ؛است

های چندجانبه تحریم تأکید بر های اقتصادی بر شاخص فلاکت کشورها باتأثیرات تحریم

شده توسط جانبه تحمیلهای یکتحریم شده توسط سازمان ملل متحد و همچنینتحمیل

 که در این زمینه تاکنون پژوهشی انجام نشده است. شود. متحده تحلیل و ارزیابی میایالات

 

 شناسی روش .4
 برای مطالعه این . درباشدیمپژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی 

 از آن لیوتحلهیتجز برای و اسنادی یهاروش از اطلاعات یآورجمع و رهایمتغ شناسایی

پژوهش از  ازیموردن اطلاعاتآمار و  .شد خواهد استفاده اقتصادسنجی و آماری یهاروش

ی کنگره هاتیساوب، 0رزروبانک فدرال، 4بانک جهانی رسمی تیسااطلاعات موجود در 

برای ارزیابی  در مطالعه حاضر سازمان ملل استخراج شده است. تیسابو و متحدهالاتیا

متحده بر شاخص فلاکت کشورهای های اقتصادی سازمان ملل متحد و ایالاتتأثیرات تحریم

ادمی و حسنوند  (،0011و همکاران ) کریمیبه پیروی از مطالعات  تحریم شده، مدل زیر

 :می شودبرآورد ( 0931)صادقی و طيبی  و ( 0931)

 
 

 𝐸𝑞. (1)            𝑌𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽ˊ𝑈𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽″𝑈𝑆𝑖,𝑡 +   𝛾ˊ𝑋𝑖,𝑡 +  𝛿𝑡 +  휀𝑖𝑡   

𝑖 = 1,2, …   𝑁 

𝑡 = 1,2, …   𝑇 

                                                            

1 World Bank Data 
2 Federal Reserve Bank 

https://ecor.modares.ac.ir/search.php?sid=18&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://ecor.modares.ac.ir/search.php?sid=18&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
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ی برداری از متغیرهای کنترلی شامل نقدینگی )پول دهندهنشان t,i𝑋متغیر وابسته،  t,iY در آنکه 

 =422) دلار آمریکا تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت(، K) 0(، موجودی سرمایهLIQ( )4گسترده

0242)3(GDPو )  درجه باز بودن تجاری)𝑂𝑇(  واردات و صادرات تقسیم بر تولید ناخالص(

ی هامیتحرمتغیر مستقل  i,tUS های سازمان ملل،متغیر مستقل تحریم i,tUN. ، باشدیم( 1داخلی

جمله خطای مدل  i,t휀روی جمله ثابت،  بر زماناثرات  tδ، مبدأعرض از  i𝛼متحده، ایالات

  .باشدیم

بر شاخص فلاکت تلاش شده است تا ضمن ملحوظ داشتن  مؤثربرای انتخاب متغیرهای 

ته از نظریه . متغیر نقدینگی برگرفمهم، از نتایج مطالعات تجربی نیز بهره گرفته شود یهاهینظر

طح بررسی اثرگذاری طرف عرضه اقتصاد بر رشد س منظوربهپولیون، متغیر تولید ناخالص داخلی 

-دل باروم بر اساس توانیمفاده شده است. ارتباط بین باز بودن تجاری و تورم را است هامتیق

ی نظریه سنتی که به بررسی ارتباط بین تجارت و قیمت نسب نیتریاصلو  گوردون بررسی نمود

نظریه  ،پردازدیمدر بین کشورها  )نیروی کار و ...( کالاها و همچنین قیمت نسبی عوامل تولید

اقتصادی، تقاضای نیروی کار تابعی از  یهاهینظر بر اساساست. همچنین  1اوهلینر و هکچ

این پژوهش سعی در آشکار ساختن  موجودی سرمایه، تولید ناخالص داخلی و دستمزد است.

شده طی  میتحر 6کشور 14بر شاخص فلاکت در  متحدهالاتیای سازمان ملل و هامیتحراثر 

 صورتبهی جدید دارد. مدل نهایی هادادهبا استفاده از یک مدل معتبر و  4399-4369ی هاسال

                                                            

1 Broad Money (% of GDP) 

2 Capital Stock at Constant National Prices 

3 GDP (constant 2010 US$) 

4 Trade (% of GDP) 

5 Heckscher & Ohlin 
6 Angola, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, China, Colombia, Croatia, Ecuador, El 

Salvador, Fiji, Gambia, Guatemala, Honduras,  India, Indonesia, Iran, Iraq, Cote d'Ivoire, Jordan, 

Kenya, Malawi, Niger, Nigeria, Pakistan,  Paraguay, Peru,  Guinea-Bissau, Romania, Rwanda, 

Serbia, Sierra Leone, Vietnam, South Africa, Zimbabwe, Sudan, Thailand, Macedonia, Egypt, 

Venezuela, Yemen, Zambia 
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در  ( برآورد شده است.GLS) 1افتهیمیتعمی ترکیبی و با استفاده از روش حداقل مربعات هاداده

بررسی آثار تحریم ها بر ابعاد مختلف اقتصاد مطالعات متعددی با استفاده از روش حداقل مربعات 

 اقتصادی تحریم های  تأثیرگذاری ( به بررسی4398انجام شده است از جمله برزکار ) افتهیمیتعم

اوپک پرداخته  عضو کشورهای در خارجی مستقیم گذاری جذب سرمایه بر عوامل سایر و

ا متحده آمریک های اقتصادی سازمان ملل و ایالاتتاثیر تحریم( 4122است . کریمی و همکاران )

، هاهیفرضبرای آزمون  را بررسی نموده اند. در مطالعه حاضر ای هدفبر شاخص فلاکت کشوره

تغیر بر شاخص فلاکت را با استفاده از م متحدهالاتیای سازمان ملل و هامیتحر ریتأثبه ترتیب 

 .شوند یممجازی و در قلب ارزیابی 

کشور اعمال شده است،  43های سازمان ملل علیه ، تحریمموردمطالعهکشور  14از میان 

 .های آمریکا دارندکشور حداقل یک مشاهده غیر صفر برای تحریم 38 درمجموعدر حالی که 

حد سازمان ملل مت هایطور متوسط شدیدتر از تحریممتحده بههای ایالاتعلاوه بر این، تحریم

پنج  باید توسط های سازمان ملل متحدآور نیست زیرا تحریمها تعجباست. مطمئناً این یافته

های عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل تائید و به تصویب برسد، در حالی که تحریم

جالب این است که افزایش  .متحده تصویب کندمتحده را تنها باید قانون اساسی ایالاتایالات

های سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ سرد دیده تناوب( تحریم) شدیدی در فرکانس

های یوگسلاوی و به دلیل جنگ اول خلیج، جنگ 4992ها در دهه فرکانس تحریم .ودشمی

در تعداد  یتوجهقابل، ما شاهد کاهش تیدرنها .چندین جنگ داخلی در آفریقا، بیشتر است

دهد که تحقیقات نشان می .هستیم 0222متحده پس از سال های ایالاتکشورهای تحت تحریم

های بسیاری را علیه ، دولت آمریکا تحریم0224سپتامبر  44تاریخ پس از حمله تروریستی در 

ها لغو این تحریم دلیل .کشورهایی که از متحدان در جنگ علیه تروریسم بودند، لغو کرده است

                                                            

 جزء که دیگری و باشد، ر مدل اثرات تصادفی جزء اخلال از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی که جزء اخلال مقطع مید -3

 یکسان هم اب مختلف مقاطع به مربوط های واریانس حالت این در اینکه به توجه با. است زمانی سری و مقطع ترکیب اخلال

جهت برآورد مدل استفاده  (GLS) و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ودهب واریانس ناهمسانی دچار مدل لذا نیستند

 .شود می
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یرهای لازم به ذکر است که متغ تسلیحات بود، حمایت از این کشورها بود. که عموماً شامل تحریم

در  با توجه به موجودیت اطلاعات ،موردمطالعهکشور  14ل و تعداد کنترلی استفاده شده در مد

 انتخاب گردیده است. (4994-0202بانک جهانی )

 نتایج تجربی  .5
رسی تک متغیرها بها، نخست لازم است مانایی تکمنظور برآورد مدل رگرسیون بر دادهبه

ب بروز موج -های تابلوییدادههای سری زمانی چه در چه در داده -شود، زیرا نامانایی متغیرها

 4(LLCآزمون ریشه واحد لوین، لین و چو ) بدین منظور ازشود. مشکل رگرسیون کاذب می

آورده  (4)جدول در  هااین آزمون حاصل از استفاده شد؛ نتایج 0(IPS) ایم، پسران و شین و

 شده است.

. نتایج آزمون ریشه واحد مقطعی متغیرها1 جدول  

Im, Pesaran & Shin Levin, Lin & Chui  

  آماره آزمون مقدار احتمال آماره آزمون مقدار احتمال

1111/1 10/40- 1111/1 00/13- MS 

1111/1 00/5- 1111/1 05/1- LIQ 

1140/1 40/5- 114/1 40/0- K 

1111/1 55/00- 1111/1 15/00- GDP 

1110/1 30/9- 1114/1 91/0- TO 

تحقيق یهاافتهی منبع:  

ــی در این  ــت هاآزمونفرآیند بررس ــورت اس ــفرکه با عدم پذیرش  به این ص ــیه ص  فرض

رای بدســـت آمده، باتوجه به نتایج به. شـــودیمرد  متغیرها )فرض وجود ریشـــه واحد( نامانایی

ـــفر مبنی بر نامانا درجه باز بودن تجاری شـــاخص فلاکت، نقدینگی ومتغیرهای  ـــیه ص یی فرض

                                                            

1 Levin, Lin & Chui 
2 Im, Pesaran & Shin 
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ــطح ا ــد 91مینان طمتغیرها در س ــده و نتایج بیانگر درص ــت؛ مانایی رد ش اما برای  این متغیرهاس

ن برای ای واحد ریشــه آماری داشــتن فرضموجودی ســرمایه و  تولید ناخالص داخلی هایمتغیر

 مرتبهکینامانایی این متغیرها نیز با  ؛ کهباشــدیم نامانا متغیرها این بنابراین. شــودیمن رد متغیرها

 مایهتولید ناخالص داخلی و موجودی سر متغیرهای نکهیابا توجه به  .شودیمگیری رفع تفاضـل

وجود یا  یبررســپرهیز از رگرســیون کاذب و  منظوربهاند، گیری مانا شــدهتفاضـل مرتبه کیبا 

زمون با استفاده از آ آزمون هم انباشتگی یا هم جمعیی بلندمدت بین متغیرها عدم وجود رابطه

ـــتگی  ـــد. یماندهباقهم انباش ـــتگی های کائو انجام ش های اندهیمباقنتایج اجرای آزمون هم انباش

 زیر است: قراربهبر روی متغیرهای مدل فوق  پدرونی

 . نتیجه آزمون هم انباشتگی2جدول 

 ی درون بعدیهاآزمون                            
 ی میان بعدیهاآزمون

 موزون ناموزون 

 احتمال آماره  احتمال آماره احتمال آماره 

Panel 

v-Statistic 
51/0- 35/1 03/4- 31/1 

Group 

rho-

Statistic 

34/1 14/1 

Panel 

rho-Statistic 
95/1 50/1 90/1- 91/1 

Group 

PP-Statistic 
15/05- 1111/1 

Panel 

PP-Statistic 
41/04- 1111/1 55/3- 1111/1 

Group 

ADF-

Statistic 

05/1- 1111/1 

Panel 

ADF-Statistic 
10/3- 1111/1 51/1- 1111/1  

تحقيق یهاافتهی منبع:  

 

بعدی شواهدی معنادار با سطح اطمینان بعدی و میاندرون یهاآزمونحاصل از  یهاآماره

ا مانا انباشته ردرصد مبنی بر وجود رابطه هم انباشته ارائه و پسماندهای حاصل از رابطه هم 91
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توان یمبدون هراس از کاذب بودن رگرسیون، رابطه بلندمدت و  دیتائپس از  .کنندیمگزارش 

اده ی ترکیبی )تلفیقی و تابلویی( استفهادادهبرای تشخیص نوع  و هاسمن لیمراف یهاآزموناز 

پانل دیتا تعیین نمودن قیود وارد شده بر مدل اقتصادسنجی  یهامدلاولین گام در برآورد  کرد.

باید مشخص کنیم رابطه رگرسیونی در نمونه مورد بررسی دارای  ابتدا ،گرید عبارتبه؛ است

عرض از مبدأهای مشترک و  عرض از مبدأهای ناهمگن و شیب همگن است یا اینکه فرضیه

بدین  (.4،0228)بالتاجی شودیمپذیرفته ( تلفیقی یهادادهمدل )شیب مشترک در بین مقاطع 

ودن ب داریمعننتایج آماره آزمون دلالت بر . ردیگیملیمر مورد استفاده قرار  -Fآزمون منظور 

 ( آمده ارائه شده است.3استفاده از مدل پانل به مدل تجمیعی دارد. نتایج این آزمون در جدول )

انتخاب روش تخمین مناسب از بین روش با اثرات ثابت و تصادفی باید از  منظوربهدر ادامه، 

انتخاب روش تخمین  منظور بهآماره آزمون هاسمن استفاده شود. نتایج آماره آزمون هاسمن 

، استفاده از روش با اثرات ثابت نسبت به روش با هامدلکه برای تخمین  دهدیممناسب نشان 

 کند که در بسیاری ازیمی ترکیبی ایجاب هادادهماهیت  .ستا ترمناسباثرات تصادفی، 

مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی بروز کند. با توجه  هاداده گونهنیامبتنی بر  مطالعات

یر مهم ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی در برآورد لازم است، پیش از پرداختن به تأثبه 

واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی تحقیق شود: بدن  فقدانین در الگو، وجود یا تخم هرگونه

اده لدریج استفوی وخودهمبستگآزمون  و شدهلیتعدآزمون ناهمسانی واریانس والد منظور، از 

برای بررسی پدیده مذکور در  هاآزمونی این ریکارگبهنتایج حاصل از  (3). جدول شودیم

ان نشدر آزمون والد اسکوئر مقادیر آماره کایبررسی . دهدیمالگوهای مورد بررسی را نشان 

بنابراین، مشکل ناهمسانی ؛ شودیمها رد یانسوارفرضیه صفر مبنی بر همسانی  که دهدیم

مچنین نتیجه حاصل از آزمون وولدریج حاکی از ه .ی تخمینی مشهود استهامدلواریانس در 

گفت  توانیمرد کرد لذا  توانیمآن است که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی را 

 .باشندیمموردنظر با مشکل خودهمبستگی اجزاء اخلال مواجه  یهامدل

 

                                                            

1 Baltagi  
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 شده و وولدریجهاسمن، والد تعدیل ،لیمر– Fهای آزموننتایج  .3 جدول

 ی تحقيقهاافتهی منبع:

شد  دیتائ هامدلکه وجود خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی در  با توجه به این موضوع

ات اقدام معتبر باشد بایستی به رفع این مشکل هامدللذا برای اینکه نتایج حاصل از تخمین ه است. 

 هامدلبه تخمین  GLSکرد. جهت رفع مشکل ناهمسانی و خودهمبستگی با استفاده از روش 

 میهای موهومتغیر با توجه به نتایج،. را نشان می دهدنتایج برآورد مدل ( 1جدول )پرداخته شد. 

نابراین ب مثبت و معناداری دارند ریتأثشاخص فلاکت  بر سازمان ملل هایتحریمو  متحدهایالات

مچنین نتایج نشان ه .گرددیم دیتائمثبت و معنادار شاخص تحریم بر شاخص فلاکت  ریتأثفرضیه 

 19/6و  40/8منجر به افزایش  بیبه ترت متحدهالاتیاسازمان ملل و  یهامیتحراعمال  دهدیم

 یهامیتحریشتر ب یرگذاریتأثفرضیه  کننده دیتائ. این مسئله شودیمدرصدی در شاخص فلاکت 

سازمان ملل متحد  بر شاخص فلاکت است. متحدهالاتیا یهامیتحرسازمان ملل نسبت به 

کامل روابط اقتصادی خود را با یک دولت  طوربهاز کشورهای عضو خود بخواهد تا  تواندیم

بر همین اساس همه کشورهای  .، قطع کنندکندیمرا تهدید یا نقض  یالمللنیبکه امنیت و صلح 

توسط شورای امنیت سازمان ملل را  شدهنییتععضو سازمان ملل مجبورند اقدامات تحریمی 

در این حالت نسبت به زمانی که کشور  هامیتحرکه  رودیماتخاذ کنند، به همین دلیل انتظار 

 .واقع شود مؤثرتر، کندیمخاصی آن را اعمال 

 

 

 بر شاخص فلاکت متحدهالاتیای سازمان ملل و هامیتحراعمال  نتایج برآورد . 4جدول
 

آزمون آماره احتمال آزمون نوع   

000/0  42/7  لیمر- Fآزمون  

004/0  81/81  آزمون  هاسمن 

000/0  0/0  شدهآزمون والد تعدیل           

000/0  آزمون  وولدریج 4/11 
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 متغیرها ضریب رگرسیون آماره آزمون احتمال

*411/1 14/9 04/1 UN Sanctions 
*311/1 50/0 03/5 US Sanctions 
*111/1 01/5- 940/1- LIQ 

***901/1 35/1- 14/5- K 
**051/1 03/5 01/1 GDP 
*001/1 11/4 030/1 TO 
*111/1 55/01 00/05 C 

  0101 Observation 
00 countries 

 

 ی تحقيقهاافتهی منبع:

 .دهدیمرا نشان  ٪01/  ٪5/  ٪0در سطح  یداریمعن به ترتيب * / ** / ***یادداشت: 

بق ط بر شاخص فلاکت داشته است. یداریمعنرشد نقدینگی اثر منفی و  با توجه به نتایج

اقتصادی و سرعت گردش پول ثابت  یهاتیفعالمقداری پول در شرایطی که میزان  یهاهینظر

زمانی که نرخ  .تواند نوعی رابطه مستقیم بین رشد نقدینگی و تورم وجود داشته باشدبماند، می

ش )افزای تشدید رکود تورمیباعث  کندیمعبور  (درصد 08رشد نقدینگی از مقدار آستانه خود )

در حالی که قبل از سطح آستانه منجر به  .گرددیمدر کشور  نرخ بیکاری و نرخ تورم( زمانهم

درصد رشد نکند حتی  09بنابراین اگر حجم نقدینگی از ؛ شودیمبهبود رکود تورمی در کشور 

، 4ابزاری جهت بهبود رکود تورمی استفاده شود )خانی قریه گپی و همکاران عنوانبه تواندیم

ه و قرار گرفت ریتأثتحت  کشورها، تجارت هامیتحرناشی از  یهاتیمحدود به دلیل (.4390

ر د بنابراین؛ خواهد آمددر  شدهبلوکهبه شکل حذف و یا  هادولتبخش زیادی از منابع مالی 

ه هستند؛ رشد نقدینگی نیز مواج های مالی داخلی و خارجیمحدودیتشرایطی که کشورها با 

و در سطح اطمینان  طی دورۀ مورد بررسی .خواهد بود ریپذامکان تا سطح خاصی )سطح آستانه(

 یداریمعن و مثبت ریتأث شاخص فلاکت )مجموع بیکاری و تورم(بر  سرمایهموجودی ،درصد 92

                                                            

1 Khani gharyegapi et al  
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تولید ناخالص داخلی رابطه بین . نهادۀ نیروی کار و سرمایه استدو  که بیانگر مکمل بودن داشته

 هامیحرتفوق، یک رابطه مثبت و معنادار است. بررسی تاریخچه  یهامدلو شاخص فلاکت در 

یزان که از نظر م دهندیمکشورهایی تشکیل  اکثراًکه کشورهای هدف تحریم را  دهدیمنشان 

صاد این کشورها . اقتشوندیمتلقی  توسعهدرحالیا  افتهیتوسعه، کشورهای کمتر یافتگیتوسعه

ت پیشرفت . نگاهی به وضعیندیآیموابسته به منابع طبیعی به شمار  یمحصولتکاز اقتصادهای 

 جزبه) هانآنفت حاکی از نامناسب بودن عملکرد  ژهیوبهاقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی 

( برخلاف دارا بودن چنین منابعی است. فرضیه نفرین منابع بر کشورهایی مانند نروژ، آمریکا و ...

از اقتصادهای  میانگین طوربهمبنای این مشاهدات بنا شده است که اقتصادهای غنی از منابع طبیعی 

صوص بحث نظری در این خ نیترگستردهفقیر از منابع طبیعی رشد اقتصادی کندتری دارند. 

. اندرفتهگمختلفی مورد بررسی قرار  نیمحققاست که توسط بیماری هلندی  یهامدلمربوط به 

(، ساش و 4990) 3(، ماتسویاما4987) 0(، کروگمن4981) 4مطالعاتی که توسط فان ویجنبرگن

که با افزایش تولید و  دهدیم( صورت گرفته است که نشان 4999) 1( وگیلفاسون4991) 1وارنر

 شدهفیتضع)صنعت و کشاورزی(  مبادلهقابلدرآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی بخش 

اقتصادی کشور و تغییر سهم بری عوامل از بخش مولد  یهابخشموجب ایجاد عدم تعادل بین  و

ت که نشان داده اس . مطالعاتابدییمشد اقتصادی کاهش که در نتیجه آن ر شودیمبه غیر مولد 

بت در روند منفی و مث یهاشوک(، از شدبایمنفت  اکثراًمنابع طبیعی )که  صادرکنندهکشورهای 

برای  قیمت، منفی یهاشوکبه علت اثر  هادولت. بیشتر این نندیبیمزیان  (هامیتحر)مانند  قیمت

تعهدات خارجی، ناچار به اعمال محدودیت  موقعبه بازپرداختنیازهای اساسی کشور و  نیتأم

. از آنجا که در چنین کشورهایی، شوندیمارزی  ییجوصرفهبر واردات کالاها و خدمات و 

یل تولیدی تشک یهابخش ازیموردنو مواد اولیه  یاهیسرمابخش بزرگی از واردات را کالاهای 

آثار نامساعدی بر بخش تولیدی کشور  تواندیمبر واردات  شدهاعمال، محدودیت دهندیم

                                                            

1. Wijnbergen,V.  
2. Krugman, P.  
3. Matsuyama, K.  
4. Sachs, J. , & Warner, A.  
5. Gylfason, T.  
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ز، رکود ی تورمی، افزایش نرخ ارچنین شرایطی، بروز فشارها ریناپذاجتنابگذارد. نتیجه  یجابه

قویت مثبت موجب ت یهاتکانهاقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود. از سوی دیگر 

ولید، ت یهانهیهز. با افزایش شودیمپول کشور و بنابراین افزایش قیمت کالاهای وارداتی 

ادی، موضوع، رکود اقتص . ایندهندیمتولیدکنندگان قدرت رقابت با رقبای خارجی را از دست 

باز بودن  شاخص (.2439، 4بیکاری و تورم بالا را در پی خواهد داشت )کمیجانی و همکاران

 ر اساسبمثبت و معناداری بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب دارد.  ریتأث تجاری

 تحت تواندیم انبساطی پولی سیاست بسته، اقتصاد یک در (4983) 0گوردون-بارو مدل

 هامتیق عمومی سطح افزایش باعث جهیدرنت و شده منجر اقتصاد در تقاضا مازاد به شرایطی

 جهیدرنت و واردات طریق از تواندیم هامتیقافزایش  برای فشار باز، اقتصاد یک در ولی شود.

 تغییر میزان باشد، بازتر اقتصاد هرچه ،گرید انیب به .یابد کاهش هاپرداخت تراز در تغییر توسط

 در که رودیم انتظار لذا بود، خواهد بیشتر تورمی بردن فشار بین از برای هاپرداخت تراز در

 یهاشاخص از یکی برای استدلال این باشد. داشته کمتری وجود تورم بازتر، اقتصادهای

 .تورم بود یعنی فلاکت بر تأثیرگذار

نسبی  و مطلق فراوانی در تفاوت از استفاده با متعددی نظریات المللنیب تجارت متون در

صنعتی  بین و صنعتی درون تجارت استراتژیک، تجارت تکنولوژیک، تفاوت تولید، عوامل

 نظریه نیتریاصل است. گرفته شکل کشورها میان تجاری جریان و تجارت علت توضیح برای

 عوامل قیمت نسبی همچنین و کالاها نسبی قیمت و تجارت بین ارتباط بررسی به که سنتی

 نظریه طبق حالت نیترساده در است. 3اوهلین و هکچر نظریه ،پردازدیم کشورها بین در تولید

 تولید ترفراوان از عامل آن تولید در که کندیم صادر را کالایی کشور هر اوهلین و هکچر

 در کار نیروی افزایش قیمت باعث تجارت بنابراین،؛ باشد شده استفاده بیشتر نسبی طوربه

 تولید و (توسعهدرحال)کشورهای  هستند کار نسبی فراوانی دارای که شد خواهد کشورهایی

 .ابدییم کاهش ،کندیماستفاده  بیشتر تولید ترابیکم عامل از نسبی طوربه که کالایی

                                                            

1 Komijani et al.  
2 Barro & Gordon  
3 Heckscher & Ohlin 



ده انتشارمامقاله آ  

 قیمت کاهش به کشور، دو تولید در عوامل قیمت جزئی برابرسازی سمت به تمایل ،تیدرنها

 در رودیم انتظار لذا .شد منجر خواهد تولید ترفراوان عوامل قیمت به نسبت ترابیکم عامل

 برخلاف ولی یابد. افزایش نیز کشور، اشتغال یک اقتصاد بودن باز و تجارت افزایش با بلندمدت

 مثبت رابطه یک فلاکت، و تجاری باز بودن شاخص بین آمده دست به رابطه فوق، یهایتئور

 وارده، یهامیتحر دلیل به اخیر یهاارسال کرد که استدلال گونهنیا توانیم بوده، داریمعن و

 نیز کمتری تجاری بودن باز درجه از لذا و تجاری داشته رابطه کمتری کشورهای با ایران

 موجب بیکاری و تورم شاخص، دو برآیند بر بودن تجاری باز اثر بنابراین؛ است بوده برخوردار

 .است شده ایران در فلاکت شاخص افزایش

 

 گیرینتیجهبحث و  .6
 عنوان به ها است سال ایران کشور که شد متذکر را نکته این باید کلی بندی جمع یک در

 تحقیقات در دارد ضرورت است، گرفته قرار بسیاری های اقتصادی تحریم مورد هدف کشور

 جهت ارزیابی را سیاسی گیران اینکه تصمیم بر علاوه تا باشد، پیشگام زمینه این در مطالعات و

 نیز مبانی شدن تحریم از پس سازد، توانمند المللی بین تصمیمات اتخاذ مورد در فایده هزینه

 را اقتصادی ساختار سازی مقاوم و آنها تأثیر کاهش ها، تحریم با مقابله جهت مناسب نظری

مختلف پرداخته شده است کند. اگر چه در مطالعات متعدد به موضوع تحریم از زوایای  فراهم

بر شاخص فلاکت بررسی شده  متحده الاتیای سازمان ملل و هامیتحرپژوهش تاثیر  این اما در

 را محققان و کند فراهم بیشتر در این زمینه تحقیقات برای جلو به رو است که می تواندگامی

در  .فرا می خواند قتصادیا ها بر سایر عوامل ارتباط با تاثیر تحریم در بیشتر مطالعات انجام به

بر شاخص  متحده الاتیای سازمان ملل و هامیتحری اثر زمانی و شدت بررسمطالعه حاضر به 

ی ترکیبی هادادهبا استفاده از  4399-4369ی هاسالکشور تحریم شده طی  14درفلاکت 

حاصل از  جینتا( پرداخته شده است. GLSیافته )یمتعمنامتوازن جدید و روش حداقل مربعات 

 معنادار و مثبت شاخص فلاکت بر متحدهیالاتاهای سازمان ملل و یمتحر یرتأثبرآورد نشان داد 

 19/6ضریب  بامتحده یالاتاهای یمتحرو  40/8با ضریب  های سازمان مللیمتحر است.  بوده
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ناسب، مبا توجه به نتایج مطالعه، مدیریت نقدینگی همچنین  بر شاخص فلاکت مؤثر بوده است.

جایی و ی خاص، بازبینی در روابط تجاری و جابهمحصولکاهش وابستگی اقتصاد به درآمد 

اهش ی را در کمؤثرنقش  توانندیمراهکارهایی هستند که  ازجملهجایگزینی شرکای تجاری 

 یوجهتقابل ریتأث هامیتحرنظر به اینکه  برای کشورهای هدف ایفا کنند. هامیتحرپیامدهای منفی 

بر مجموع تورم و بیکاری )شاخص فلاکت( دارند؛ در چنین شرایطی رکود تورمی دور از انتظار 

ود شهای خاص استفاده مینخواهد بود. برای حل هر کدام از دو معضل تورم و رکود از سیاست

ستفاده های قابل اهای پولی استفاده شده برای شرایط تورم، متضاد با سیاستو عموماً سیاست

های اقتصادی در شرایط تورمی از سیاست انقباضی پولی، در در نظریه کهی نحوبهرکود،  برای

لیکن در  .گرددشرایط رکودی سیاست انبساطی پولی و سیاست انبساطی مالی پیشنهاد می

زمان تورم و بیکاری باشد، انتخاب و شرایطی که افزایش شاخص فلاکت ناشی از افزایش هم

ی منجر به اجرای سیاست انقباضی پول کهی نحوبهناسب بسیار دشوار بوده کارگیری سیاست مبه

 دیتشد طیاقتصاد در شرا تیریمدرکود و سیاست انبساطی پولی نیز منجر به تورم خواهد شد. 

 دارد.  یخاص اتیمقتض ها،میتحر

 

 پیشنهادهای سیاستی

اطرات مخ تیریدر جهت مد ریز یاستیس شنهاداتیپژوهش،پ نیا جیبا توجه به نتا

ها  میتحر نیها ا یو کاهش اثر گذار رانیا یاسلام یجمهور هیعل یاقتصاد یها میتحر

 گردد: یارائه م

رنامه توجه شود تا ب یو کلان اقتصاد یاز موضع توسعه مل یاقتصاد یها میبه تحر -

و  یها به دور از شعار زدگ میمقابله با تحر یبرا نانهیو واقع ب کیستماتیجامع، س یا

 شود. نیکننده تدو میتحر یکشورها و نهادها ییکوچک شمردن توانا

مردم  یکه همراه رد؛چرایمردم مورد توجه قرار گ یبه دست آوردن اعتماد عموم -

تواند مانع از  یها م میتحر یمخاطرات و کاهش اثر گذار تیریمراحل مد یدر تمام

 ود.و... ش ،تورم،احتکاریازب ه،سفتهیدر قالب خروج سرما میتحر یها نهیهز شیافزا
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ر منطقه د یکشورها یو اقتصاد یبالقوه تجار یها و فرصت ها تیشناخت ظرف  -

ه از مهم ک یکشورها و خروج از انزوا اقتصاد نیبا ا یاقتصاد یجهت  گسترش ارتباط ها

 باشد. یکننده م میتحر یاهداف کشورها و نهادها نیتر

ان در دور رانیا یتجار یچرخه ها انیبر جر یاقتصاد یها میاثرات تحر نکهیا یبرا

 شود: یم شنهادیپ ریز ابد،مواردیرکود کاهش 

 یداخل یاو نوسان ه دهایاقتصاد در برابر تهد یبا مصون ساز یاقتصاد استگذارانیس -

کاهش طول دوران  نهیمبادرت ورزند و زم یداخل دیتول تیظرف شیبه افزا یو خارج

 را فراهم سازند. رانیا یاسلام یدر جمهور یرکود اقتصاد

اد رکود در اقص یبر طول و عمق دوره ها یاقتصاد یها میتحر یبا توجه به اثر گذار-

مناسب وبلند مدت را در جهت کاهش هرچه  یاقتصاد یها یتوان استراتژ یم ران،یا

 اتخاذ نمود.  یاقتصاد یها میدر اثر تحر یاقتصاد یطول و عمق رکودها شتریب
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