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تأثیر تحریم ها بر تجارت متقابل محصوالت کشاورزی
بین ایران و کشورهای منطقه منا و اتحادیه اروپا
سجاد فرجی دیزجی ،فرزانه جاریانی،رضا نجارزاده
تاریخ دریافت1931/20/11 :
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تاریخ پذیرش1931/20/23 :

چکیده
در این بررسیی  ،با اسییادادا ا روش گشییااور ای تعمیمیافاه ) ،(GMMمدل جاذبه و دادا ای ترکیب پویا به
ار یاب تأثیر تحریم ای اعمال شییدا در مورد ایرا بر ار ش تجارت ماقابل محصییو ت کشییاور ی بین ایرا و
شیریاا تجاری آ در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا ( )MENAو نیز کشور ای عضو اتحادیه اروپا )(EU
در فاصیله مان سال ای  0222تا  ،0202پرداخاه شدا است .ناایج نشا م د د که تحریم ا بر ار ش تجارت
ماقابل محصییو ت کشییاور ی بین ایرا و کشییور ای منطقه منا ب تأثیر بودا ،ول در مقابل بر ار ش صییادرات
محصییو ت کشییاور ی ایرا به کشییور ای اتحادیه اروپا تأثیر مثبت و معنادار داشییاهاند؛ ر چند منجر به کا ش
واردات ا این کشیور ا شیدااند .میزا بارش سیالیانه در ایرا به عنوا ماییر کنارل مدل این بررس  ،بر ار ش
صیادرات محصو ت کشاور ی ایرا به اتحادیه اروپا تأثیر مثبت و بر واردات کشاور ی ا این کشور ا تأثیر مند
داشیاه است .اندا ا اقاصادی دو شریک تجاری بر ار ش تجارت ماقابل با کشور ای اتحادیه اروپا تأثیر مساقیم و
معنادار داشاه است .با توجه به ناایج به دست آمدا ،اعمال تحریم ا م تواند به عنوا فرصا برای توسعه بخش
کشیاور ی و تنوع بخشی صیادرات آ به عنوا یک محصول غیرندا به کشور ای اروپای بودا و ا این منظر
بخش ا زینه ای ناش ا تحریم ا بر اقاصاد ایرا را جبرا کنند.
طبقه بندیF14 , F15 :JEL
واژگان کلیدی :تجارت ماقابل کشییاور ی ،مدل جاذبه ،روش گشییااور ای تعمیمیافاه ،دادا ای ترکیب پویا،
شاخص آ ادی اقاصادی

 1به ترتیب:استادیار گروه توسعه و برنامهریزي اقتصادي دانشگاه تربیت مدرس(نویسنده مسئول)،کارشناس ارشد علوم
اقتصادي دانشگاه تربیت مدرس و دانشیار گروه علوم اقتصادي دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
پس از رخداد انقالب اسالمی و پیدایش و گسترش اختالف و تنازع سیاسی بین ایران و امریکا و
متحدانش و درنتیجه اعمال تحریمهاي گوناگون در مورد ایران از سااال  ،9191این کشااور بیش
از چهار دهه پیامدهاي ناشاای از اعمال این تحریمها را تجربه کرده و تاوان شاادیدي را از جمله
در حوزه تجاري پرداخت کرده ،بنابراین بیش از ساااه دهه ،متغیر تحریم همواره از متغیرهاي
جدایی ناپذیر اقتصاد کالن ایران بوده است.
علل تحریمهاي اعمال شده در مورد ایران را میتوان به چهار گروه کلی تقسیم کرد :تحریم یک
جانبه امریکا :اشاغال سااار امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام ( 9191تا  ،)9199تحریم
یکجانبه امریکا :جنگ ایران و عراق و دوره بازسازي ( 9199تا  ،)9111تحریم یکجانبه امریکا،
تحریم بخش انرژي و صاانعت نات ایران (داماتو) :9خرید تساالیحا با توان تخریب گسااترده و
حماایات از تهادید بینالمللی ( 9111تا  )6002و تحریمهاي چندجانبه امریکا (قانون جامع
تحریم ،مسئولیت پذیري و منع سرمایهگذاري ایران ،)6شوراي امنیت و اتحادیه اروپا :فعالیتهاي
هسته اي ایران ( 6002تا  6090و  6090به بعد) (دوارجان(6091 ،3
ماهیت تحریمهاي اعمال شااده در مورد ایران داراي ویژگیهاي متااوتی بوده اساات .تحریمهاي
پیش از سال  ،6002تحریمهاي یکجانبه از سوي امریکا بودهاند که اثرگذاريهاي منای اساسی
بر اقتصاااد ایران نداشااتهاند ،ولی پس از سااال  ،6002اعمال تحریمهاي چندجانبه و با شااد
بیشااتر از سااوي امریکا ،اروپا و سااازمان ملل ،اثرگذاريهاي بازدارنده و فلجکنندهاي بر اقتصاااد
ایران داشتهاند (دیزجی.)6099 ،4
باا توجاه باه هدف این بررسااای که تأثیرپذیري روند ارزش تجار متقابل محصاااوب بخش
کشااااورزي بین ایران و شاااریکاان تجااري آن در ساااالهااي اعماال تحریمهااي یاکجانبه
( )6000-6001و نیز ساااالهاي اعمال تحریمهاي چندجانبه و شااادید ( )6002-6094و نیز
تغییر شااریکان تجاري ایران در دو وضااعیت موردنظر میباشااد ،آمارهاي بانک جهانی و بانک
مرکزي ایران در دوره زمانی موردنظر نشااان میدهند ،روند رشااد ارزش صااادرا محصااوب
کشااورزي از سال  6000تا  6094با نوسانهاي شایان توجهی همراه بوده است؛ به گونه اي که
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در دوره تحریمهااي یاکجانبه ،نرخ رشاااد آن در ساااال  -%90 ،6004و در دوره تحریم هاي
چندجانبه ،این نرخ رشد در سالهاي  6096 ،6009و  6093به ترتیب  -%1/9 ،-%1/9و -%9/3
بوده اسات .همچنین آمارهاي گمرک ایران نشاان میدهند میانگین ارزش رشد تجار متقابل،
صااادرا و واردا محصااوب کشاااورزي بین ایران و کشااورهاي منا در دوره اعمال تحریمهاي
چنادجانبه ( )6002-6094نسااابت به دوره اعمال تحریمهاي یکجانبه به ترتیب  91 ،39و 2
درصد کاهش یافته ،این در حالی است که میانگین ارزش رشد تجار متقابل ،صادرا و ورادا
بین ایران و کشورهاي اتحادیه اروپا به ترتیب  99 ،1و  90درصد کاهش یافته است
با عنایت به نتایج بررسایهاي انجام شاده در ارتبا با عاملهاي مؤثر بر بخش کشاورزي ایران،
می توان رشااد منای در ارزش صااادرا محصااوب بخش کشاااورزي را به دو دسااته عمده
عاامالهااي داخلی (توجه ناکافی دولتها در دورههاي مختلف به بخش کشااااورزي و ضاااعف
مدیریت این بخش) و عاملهاي خارجی (تغییرهاي اقلیمی و تحریمها) تقسیم بندي نمود.
از آن جا که تمرکز این تحقیق بر تأثیر تحریمها بر ارزش تجار محصااوب بخش کشاااورزي
اسات ،بنابراین پرسشهایی که این بررسی به آنها پاسخ میدهد ،عبار اند از -9 :تحریمها چه
تأثیري بر میزان واردا و صاادرا محصاوب کشاورزي بین ایران و شریکان تجاري آن داشته
اسات  -6آیا تحریمها سبب گسترش تجار محصوب کشاورزي با کشورهاي منطقه منا شده
اسات  -3آیا حذف تحریمها سابب گسترش تجار محصوب کشاورزي با کشورهاي اتحادیه
اروپا خواهدشد
اطالعا مربو به متغیرهاي موردنظر در این بررسااای ،از ساااال  6000تا  6094از پایگاههاي
اینترنتی بانک جهانی ،صاندوق بین المللی پول ،ساازمان گمرک ایران ،سازمان توسعه تجار و
بانک مرکزي ایران اساتخرا شده و با استااده از نرم افزار  STATA15محاسبا مربوطه انجام
گرفته است.

مبانی نظری و مطالعات تجربی
تاریخ اسااتااده از مدل جاذبه براي بررساای جریان تجار به سااال  9299با ورود قانون جاذبه
نیوین در حوزه اقتصاااد بازمیگردد که پس از دهه  9120این الگو با اضااافه شاادن متغیرهاي
اثرگاذار به آن ،کاربرد بیشاااتري پیدا کرد .در دهه  ،9190متغیرهاي مجازي و در دهه ،9190
دیگر متغیرهاي کالن اقتصاااد ،به مدل جاذبه اضااافه شااده و در بررساایهاي مورد اسااتااده قرار

 01اقتصاد کشاورزی/جلد /21شماره 2930/1

گرفتند (ساااوري و تشاااکینی )6096 ،9در دهه  ،9110با بهکارگیري توافقنامههاي منطقهاي
تجاري )RTAs( 6در بررسایهاي انجام شاده ،اهمیت متغیرهاي مجازي مشترک بین کشورهاي
داراي موافقتنامههاي تجاري نشاااان داده شاااد و مبانی نظري این مدل براي تجار بینالملل
توسعه پیدا کرد .همچنین تأثیر تجار درون صنعت بر جریانهاي تجاري نیز مورد بررسی قرار
گرفت .روند تاریخی تعمیم مدل جاذبه با اضااافه شاادن متغیرهاي تأثیرگذار بر فرایند تجار ،
عبار بوده اساات از :تین برگن )9126( 3و پویونین )9123( 4با اسااتااده از قانون جاذبه نیوتن،
مدل جاذبه را در اقتصااااد معرفی کردند که در آن تجار با اندازه اقتصاااادي کشاااورها ،رابطه
مستقیم و با مسافت رابطه معکوس دارد .پاگوبتوس و سورینسن ،)9191( 5اندرسون،)9191( 6
کاویس )9199( 7و تاه ،)9196( 8با اضاااافه کردن عاملهاي مرز ،زبان و فرهنگ مشاااترک به
عنوان متغیرهاي دامی ،1اهمیت فاصله را به عنوان عامل مهمی در تجار بررسی کردند .هلپمن
و کروگمن ،)9191( 10رومر )9192( 11و لوکاس )9199( 12اثرگذاري متغیرهاي رشاد اقتصادي،
آزادي اقتصادي ،بهرهوري ،سرمایه انسانی ،مقیاس اقتصادي ،فناوري و درآمد سرانه را در تجار
بررس ای کردند .کروگمن )9113( 13ارتبا شاامال و جنوب را در تجار مورد بررس ای قرار داد.
فرانکل و همکارانش )9111( 14با بررسی موافقتنامههاي تجاري ،اهمیت عاملهاي فرهنگ ،زبان
و مرز مشاترک و فاصاله را در تجار متقابل بین کشورهاي داراي موافقتنامههاي تجاري نشان
دادند .دیردورف ،)9111( 15چارچوب نظري مدل تجار بینالملل را جهت اثبا مدل جاذبه و
اساتخرا صاور هاي ساده آن ،بسط و گسترش داد .استون و لی ،)9111( 16افزایش تجار با
Soori and Tashkini
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کااهش هزیناههااي حمال و نقال رابطه معکوس دارد .ایچینجري و ایروین )9119( 1و رواچ
( )9111اهمیات متغیرهاي مرز و زبان مشاااترک را بر تجار نشاااان دادند .در همین ارتبا ،
بررسایهاي تجربی بسایاري انجام شده است که در ادامه ،نتایج بررسی برخی از تحقیقا مهم
داخلی و خارجی ،به تاکیک تجار محصاوب کشاورزي ،تحریم و تجار و نیز تأثیر تحریمها
بر تجار محصوب کشاورزي ایران آورده شدهاند:
 -9تجار محصوب کشاورزي
پینیال و سارانو )6096(3به منظور تعیین علل از دسات دادن ساهم محصوب کشاورزي و مواد
غذایی در تجار بینالملل ،با اسااتااده از مدل جاذبه ،تأثیر عاملهاي مختلف بر تجار متقابل
محصوب کشاورزي ،در تولید و در کل تجار  ،بین سالهاي  9123و  6000براي  40کشور را
بررسای کردند .نتایج این بررسی نشان میدهد که کشش کم تقاضا براي محصوب کشاورزي و
مواد غذایی و درجه بابي حمایت از تولیدا و سااهم ناچیز آن در تجار درون صاانعتی از علل
اصلی رشد به نسبت آهسته سهم محصوب کشاورزي و مواد غذایی است.
خیااوي و همکااران ( )6093در پژوهش خود ،عاامالهااي مؤثر بر تجار محصاااوب بخش
کشاااورزي بین کشااورهاي در حال توسااعه شااامل ایران ،هند ،مالزي ،پاکسااتان ،تایلند ،ترکیه،
برزیل ،اندونزي ،کنیا ،ونزوئال ،تونس ،رومانی ،شااایلی و مکزیک را با اساااتااده از مدل جاذبه و
دادههاي ترکیبی بین ساااالهاي  9119-6001مورد بررسااای قراردادند .یافتههاي این پژوهش
نشان میدهد تجار محصوب کشاورزي بین این کشورها ،تحت تأثیر رشد اندازه بازار شریکان
تجاري میباشد .در کشورهاي موردنظر ،درآمدسرانه کشور واردکننده تأثیر مثبت و شایان توجه
و درآمدسارانه کشور صادرکننده تأثیر منای و شایان توجه بر حجم تجار محصوب کشاورزي
دارد.
شااامخی ساایاهمزگی و همکاران ( ،)6094در بررساای عاملهاي مؤثر بر تجار محصااوب
کشاورزي ایران با کشورهاي عضو سازمان کنارانس اسالمی ،با استااده از آمار صادرا و واردا
محصوب کشاورزي ایران در دوره زمانی  6002تا  ،6099مدل جاذبه و دادههاي ترکیبی ،تأثیر
متغیرهاي مساتقل تولید ناخال داخلی ،فاصله جغرافیایی ،هماننديهاي دینی و متغیر مجازي
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مرز مشاترک بر هر یک از محصوب کشاورزي ایران نشان دادند ،تولید ناخال داخلی شریکان
تجااري و هممرز بودن ،اثرگذاري مثبت و متغیر فاصاااله جغرافیایی تأثیر منای بر صاااادرا و
واردا محصاوب کشااورزي ایران داشته و متغیر هماننديهاي دینی از لحاظ آماري بیمعنی
بوده است.
 -0تحریم و تجار
بیگدلی و همکاران ( )9316اثرگذاري تحریمهاي اقتصادي بر تجار متقابل ایران با  30شریک
تجااري آن طی دوره 9316-92را باا اساااتااده از مدل جاذبه تعمیمیافته و با بهکارگیري روش
داده هااي تاابلویی ،در دو حاالت با لحاظ تحریم و بدون لحاظ تحریم بررسااای کرده و نشاااان
میدهند که تحریم اثرگذاري منای ،اما کوچک بر تجار ایران و شریکان تجاري آن دارد.
کازرونی و همکاران ( )9314در پژوهشی از سال  9399تا  9316تأثیر تحریم اقتصادي بر حجم
تجار ایران با  93شاااریک اصااالی تجاري را با اساااتااده از مدل جاذبه تعمیمیافته و رهیافت
دادههااي تلایقی پویاا بررسااای و نتیجاه گرفتناد که تحریمهاي یکجانبه امریکا روي تجار
خاارجی ایران تاأثیر معنیداري نداشاااته ،ولی تحریمهاي چندجانبه تأثیر منای و معناداري بر
تجار خارجی ایران داشته است.
کاروساو )6003(1در مقاله خود ،تأثیر تحریمهاي اقتصادي بینالمللی را بر تجار متقابل امریکا
و  41کشور هدف ،با استااده از مدل جاذبه در دوره زمانی  9120-6000بررسی و نتیجه گرفته
اسااات که تحریمهاي گساااترده و جامع تأثیر منای بر تجار متقابل داشاااته ،درصاااورتی که
تحریم هااي محادود و متوساااط این نتایج را به دنبال نداشاااته اسااات .در برآورد بعدي ،تأثیر
تحریمهاي یکجانبه امریکا را بر حجم تجار متقابل بین کشاورهاي هدف و کشورهاي2 G-7را
بررسای کرده و نتیجه گرفته تحریمهاي چندجانبه تأثیر منای بیشتري بر جریان تجاري داشته
است.
3
یانگ ،عساکري و تیگن ( ،)6004با اساتااده از مدل جاذبه تأثیر تحریمهاي اقتصادي امریکا را
بر تجار این کشااور با کشااورهاي هدف و نیز کشااورهاي ثال در بازه زمانی  9191تا 6009
مورد بررسااای قرار دادهاند .تحریمهاي موردنظر باع کاهش شاااایان توجهی در میزان تجار
متقابل بین امریکا و کشاورهاي هدف شاده و این کاهش افزایش تجار بین کشورهاي هدف و
9

Caruso
Canada, France, Germany, Great Britain, Italy, Japan, the United States
3
Yang, Askari and Teegen
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اتحادیه اروپا و ژاپن را به دنبال داشاته است .به عبار دیگر این تحریاااامها تأثیر به سزایی در
کاهش داد و ساتدهاي تجاري بین امریکا و کشاورهاي هدف داشته که این روند کاهشی با عمر
بیش از یک دهه ،پس از پایان جنگ سرد 1به پایان رسیده است.
هادي نژاد و همکاران ( )6090در تحقیقی به بررساای تأثیر مسااتقیم تحریمهاي اقتصااادي بر
تجار غیرناتی ایران ،در دوره  ،9199-6009با اسااتااده از مدل جاذبه تعمیمیافته به بررساای
تجار ایران با  46شاااریک تجاري آن از جمله امریکا ،چین ،روسااایه ،فرانساااه ،ایتالیا ،آلمان،
افغانساااتان ،پاکساااتان و کشاااورهاي خاورمیانه پرداخته و در یافتههاي خود نتیجه گرفتند که
تحریمها تأثیر شایان توجهی بر تجار غیرناتی ایران داشته است.
کهرازه و نیاک پور ( )6094باه برآورد تأثیر تحریمهاي اقتصاااادي بر حجم صاااادرا ایران به
کشااورهاي عضااو اکو ،2اوپک 3و آ سااه آن 4طی دوره  9116-6093و با اسااتااده از مدل جاذبه،
دادههااي ترکیبی و برآورد  OLSپرداختاه و نتیجاه گرفتناد که اعمال تحریمها تأثیر منای بر
حجم صاادرا ایران به اعضااي اوپک داشاته ولی تأثیر ي بر صادرا به کشورهاي عضو اکو و آ
سه آن نداشته است.
گوسااتاوسااون 5و قادري ( )6091در پژوهش خود ،به بررساای تأثیر تحریمهاي اقتصااادي بر
رابطههاي تجاري ایران با اسااتااده از مدل جاذبه طی دوره زمانی  9191-6002پرداختند .نتایج
این پژوهش نشاااان میدهد نزدیکی جغرافیایی و رابطههاي فرهنگی بر حجم این تجار  ،تأثیر
مثبت و تحریمها تأثیر منای بر این جریان تجاري داشااتهاند .در این بررساای از روشهاي دیگر

 9جنگ سارد در اصاطال به جنگی اطالق میشاود که از تنشها ،کشامکشها و رقابتها در روابط آمریکا ،شاوروي سابق و
همپیمااناان آناان در طول دهاههااي  9140تاا  9110بوجود آماد .در طول این زماان رقاابات بین این دو ابر قدر در
عرصاههایی مانند نظامی ،ایدئولوژي ،روانشناسی ،جاسوسی ،ورزش ،تجهیزا نظامی ،صنعت و توسعه فناوري ادامه داشت.
این رقابتها ،مسااابقا فضااایی ،پرداخت هزینههاي گزاف دفاعی ،مسااابقا سااال هاي هسااتهاي و تعدادي جنگهاي
غیرمستقیم با خود به همراه داشت.
 6ساازمان همکاريهاي اقتصاادي  :اکو ) (ECO؛ ایران ،افغانساتان ،پاکساتان ،ترکیه ،ترکمنساتان ،قرقیزساتان ،ازبکستان،
قزاقستان ،تاجیکستان و آذربایجان
 3ساازمان کشورهاي صادر کننده نات  :اوپک) (OPEC؛ الجزایر ،ایران ،عراق ،کویت ،لیبی ،نیجریه ،قطر ،عربستان سعودي،
امارا متحده عربی ،اکوادور ،آنگوب و ونزوئال
 4اتحادیه کشورهاي جنوب شرق آسیا  :آ سه آن ) (ASEAN؛ تایلند ،اندونزي ،مالزي ،سنگاپور و فیلیپین
Gustavsson
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برآورد مانند روش دومرحله اي برآورد مدل توبیت 1و  2 PPMLبراي تجار صاار استااده شده
و نتیجه این برآوردها نشاان داده اسات تحریمها باع مختل شدن تجار ایران و نیز بازدارنده
رشد اقتصادي این کشور میشود.
دیزجی ( ،)6099نشان میدهد در طی سالهاي  6000تا  6094و در طول جریانهاي مختلف
تحریم علیه ایران ،این کشاور شاریکان تجاري خود را از سامت کشاورهاي عضو اتحادیه اروپا و
کشاورهاي  OECDبه سمت کشورهاي منطقه  MENAو آسیاي شرقی تغییر داده است .افزون
بر آن نتایج گویاي آن اساات که هرچند تحریمهاي محدود آمریکا منجر به افزایش تجار ایران
با دیگر کشاااورها شاااده اسااات ،ولی با این وجود اعمال تحریمهاي گساااترده منجر به کاهش
چشامگیري در جریان صاادرا  ،واردا و تجاري شاده است .نتایج نشان میدهند که تغییر در
رفتار ساایاساای دولت ایران و مذاکره با قدر هاي جهانی توانسااتند اثرگذاري منای تحریمها بر
تجار را تعدیل کنند.
 -3تأثیر تحریمها بر تجار محصوب کشاورزي ایران
فریادرس ( )9314در دوره  ،9391-13با اساااتااده از دادههاي ساااري زمانی ،فیلتر هودریک -
پرساااکاا و به کارگیري موردي  ،Eviewsو نیز با محاسااابه روند متغیرهاي ارزش افزوده و
ساارمایهگذاري بخش کشاااورزي در سااالهاي پیش و پس از تحریم ،اثرگذاري تحریم بر بخش
کشاورزي را افزایش هزینههاي حمل و نقل کاب ،سخت و هزینهبر شدن تعاملهاي پولی ،کاهش
ذخیرههاي ارزي و روا نظام چند نرخی ارز ،کاهش درآمدهاي دولت و افت بودجههاي عمرانی،
افزایش نگرانی هاي دولت در زمینه امنیت غذایی و گرایش به تجار دولتی ،سخت شدن امکان
واردا نهادهاي کشاورزي و نااطمینانی فضاي تولید و تجار برشمرده است.
به طور کلی نتایج بررسایهاي انجام شده نشان میدهند تحریمها بر صادرا و واردا (تجار )
کشور هدف (ایران) تأثیر منای و شایان توجهی داشتهاند.
از آنجا که بخش کشاااورزي در تأمین غذاي جمعیت و نیز امنیت ملی از یک سااو و از سااوي
دیگر در روند رشاد و توساعه جامعهها از نظر اشتغالزایی ،تأمین در آمد ،تأمین نیازهاي اساسی
مصارفی و نیز تأمین بخشای از ارز موردنیاز کشور از طریق صادرا محصوب کشاورزي ،نقش
تعیین کنندهاي در اقتصااد جامعهها دارد و یک فعالیت اقتصادي حیاتی به شمار میآید ،بررسی
)Heckman (1979

1

Poisson Pseudo-Maximum-Likelihood
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چگونگی تأثیرگذاري تحریمها بر این بخش از اقتصااااد از اهمیت به سااازایی میتواند برخوردار
باشااد .بررساایهاي گذشااته به طور عموم به بررساای تأثیر تحریمها بر حجم کل تجار ایران
تمرکز یافتهاند ،بدون اینکه اقدام به بررسای اثرگذاري تحریمها در بخشهاي مختلف اقتصاد به
صاور تاکیک شده کرده باشند .در همین راستا ،این بررسی به ارزیابی تأثیر تحریمهاي اعمال
شاااده در مورد ایران بر تجاار متقابل محصاااوب بخش کشااااورزي با شااارکاي تجاري آن
(کشورهاي منطقه منا و اتحادیه اروپا) میپردازد

تجارت محصوالت کشاورزی بین ایران و منا 1و اروپا 2از سال  2222تا 2212
براي بررسای روند مبادلههاي تجاري محصااوب کشااورزي بین ایران و شااریکان تجاري آن در
منطقه منا و اتحادیه اروپا از ساال  6000تا  6094و نیز مقایسه آن در دو وضعیت اعمال تحریم
اقتصاادي و بدون تحریم اقتصاادي ،در این بررسای ،دوره زمانی موردنظر به دو دوره تحریمهاي
یکجانبه ،از سال  6000تا سال  ،6001و تحریمهاي چندجانبه ،از سال  6002تا  6094تقسیم
شده است .طی سالهاي  6000تا  ،6001با توجه به ویژگی و شد کمتر تحریمهاي اقتصادي
یکجانبه اعمال شاده توساط امریکا  ،اقتصااد و نیز مبادلههاي تجاري ایران با شریکان تجاري ،
دچار اثرگذاريهاي و پیامدهاي منای شااایان توجهی نگشااته اساات .زیرا در این دوره ،تحریم
اعمال شااده تنها بر مبادلههاي تجاري بین ایران و امریکا تأثیر گذاشااته و ایران همچنان قادر
بوده که رابطههاي تجاري خود را با دیگر شااریکان تجاري برقرار و حاظ کند .طی سااالهاي
 6002تا  ،6094با ورود جديتر اتحادیه اروپا و شاااوراي امنیت در حمایت از تحریمهاي علیه
ایران و اتخاذ اعمال سایاسات تحریمهاي چندجانبه در مورد ایران و اجراي تحریم جامع توسط
امریکا ،تغییرهاي چشمگیري در سیاستگذاريهاي کالن اقتصادي و داد و ستدهاي تجاري ایران
رخ داد .در این بین ،بخش کشااااورزي ،به دلیل تأمین غذاي مردم و نشاااان دادن رعایت حقوق
بشار از سوي تحریمگران ،هیچگاه در فهرست تحریمهاي اعمال شده در مورد ایران قرار نگرفته،
با این وجود ،این بخش از بروز و پیامدهاي تحریمهاي اقتصاادي از جمله مشکال انتقال کاب و
پول ،تحوب ارزي و نرخ ارز ،نبود امکاان رقاابات تولیدا داخلی با واردا و سااارمایه گذاري
1

الجزایر ،اردن ،اسرائیل ،امارا

متحده عربی ،ایران ،بحرین ،تونس ،جیبوتی ،قطر ،عراق ،عربستان سعودي ،عمان ،لبنان،

لیبی ،مالتا ،مراکش ،مصر ،سوریه ،غزه و کرانه باختري و یمن
0

اتریش ،اسپانیا ،استونی ،اسلوواکی ،اسلوونی ،ایتالیا ،ایرلند ،آلمان ،انلگستان ،بلژیک ،بلغارستان ،پرتغال ،جمهوري چک،
دانمارک ،رومانی ،سوئد ،فرانسه ،فنالند ،قبرس ،کرواسی ،لتونی ،لهستان ،لوکزامبورگ ،لیتوانی ،مجارستان ،هلند و یونان
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مصون نبوده است.
نتایج بررسی روند ارزش کل صادرا  ،واردا و تجار متقابل محصوب کشاورزي بین ایران و
کشااورهاي منطقه منا از سااال  6000تا  6094نشااان میدهد ارزش کل آنها به ترتیب برابر با
 63094 ،61439و  49199میلیون دبر بودهاند .ارزش کل صااادرا محصااوب کشاااورزي از
ساال  6000تا  6094معادل  16درصاد ارزش کل تجار متقابل محصوب کشاورزي و ارزش
کال واردا این محصاااوب در همین بازه زمانی معادل  49درصاااد ارزش کل تجار متقابل
محصاوب کشاورزي بوده استاین سهم از ارزش تجار متقابل در دوره تحریمهاي یکجانبه از
ساال  6000تا  6001براي صادرا و واردا به ترتیب  26و  39درصد و سهم از ارزش تجار
متقابل در دوره تحریمهاي چندجانبه از ساال  6002تا  6094براي صادرا و واردا به ترتیب
 19و  41درصاد بوده اسات .مقایسه میانگین ارزش رشد تجار متقابل ،صادرا و واردا بین
دو دوره اعماال تحریم هااي یاک جانبه ( )6001-6000و دوره اعمال تحریم هاي چند جانبه
( )6094-6002نشاان میدهد میانگین ارزش رشد تجار متقابل ،صادرا و واردا محصوب
کشاورزي بین ایران و کشورهاي منطقه منا به ترتیب  91 ،39و  2درصد کاهش یافته است.
نتایج بررسی روند ارزش کل صادرا  ،واردا و تجار متقابل محصوب کشاورزي بین ایران و
کشاورهاي اتحادیه اروپا از سال  6000تا  6094نشان میدهد ارزش کل آنها به ترتیب برابر با
 30630 ،1942و  31192میلیون دبر بودهاند .ارزش کل صادرا محصوب کشاورزي از سال
 6000تا  6094معادل 92درصااد ارزش کل تجار متقابل محصااوب کشاااورزي و ارزش کل
واردا این محصاااوب در همین باازه زماانی معاادل  94درصاااد ارزش کال تجاار متقابل
محصاوب کشاورزي بوده استاین سهم از ارزش تجار متقابل در دوره تحریمهاي یکجانبه از
ساال  6000تا  6001براي صادرا و واردا به ترتیب  62و  94درصد و سهم از ارزش تجار
متقابل در دوره تحریمهاي چندجانبه از ساال  6002تا  6094براي صادرا و واردا به ترتیب
 94و  92درصاد بوده اسات .مقایسه میانگین ارزش رشد تجار متقابل ،صادرا و واردا بین
دو دوره اعماال تحریم هااي یاک جانبه ( )6001-6000و دوره اعمال تحریم هاي چند جانبه
( )6094-6002نشاان میدهد میانگین ارزش رشد تجار متقابل ،صادرا و واردا محصوب
کشاورزي بین ایران و کشورهاي اتحادیه اروپا به ترتیب  99 ،1و  90درصد کاهش یافته است.

 1فریادرس9313 ،
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از ارزیابیهاي انجام شااده طی این بررساای در مورد تجار محصااوب کشاااورزي بین ایران و
شااریکان تجاري آن در منطقه منا و اتحادیه اروپا ،نتایج زیر حاصاال به دساات آمد -9 :در دوره
اعمال تحریمهاي یکجانبه ( )6001-6000ساااهم عمده شاااایان توجه از بازارهاي هدف براي
صاادرا محصوب کشاورزي در منطقه منا و سهم عمده مبادي واردا محصوب کشاورزي از
کشاااورهاي اتحادیه اروپا بوده اسااات -6 .در دوره اعمال تحریمهاي چندجانبه ()6094-6002
میزان صاادرا محصاوب به کشاورهاي منطقه منا و اتحادیه اروپا به شد کاهش یافته ،ولی
همچنان ساهم عمده مبادي واردا محصوب کشاورزي از کشورهاي اتحادیه اروپا بوده است.
ارزش صاادرا به کشاورهاي اتحادیه اروپا کاهش شایان مالحظهاي نداشته ،در حالی که ارزش
صاادرا این محصوب به کشورهاي منطقه منا ،کاهش شایان توجهی یافته است -3 .شریکان
عمده تجاري ایران در منطقه منا در دوره اعمال تحریمهاي یکجانبه ( )6001-6000به ترتیب
اماارا متحده عربی و عراق در طرف صاااادرا و امارا متحده عربی و لبنان در طرف واردا
بودهاند .شریکان عمده تجاري ایران در کشورهاي اتحادیه اروپا در بازه زمانی مورد نظر به ترتیب
آلمان ،اسااپانیا و ایتالیا در طرف صااادرا و آلمان ،هلند و فرانسااه در طرف واردا بودهاند-4 .
شاااریکان عمده تجاري در منطقه منا در دوره اعمال تحریمهاي چندجانبه ( )6094-6002به
ترتیاب عراق و امارا متحده عربی در طرف صاااادرا و امارا متحده عربی و لبنان در طرف
واردا بودهاند .شریکان عمده تجاري ایران در کشورهاي اتحادیه اروپا در بازه زمانی موردنظر به
ترتیب آلمان ،اساااپانیا و ایتالیا در طرف صاااادرا و هلند ،آلمان و انگلساااتان در طرف واردا
بودهاند -1 .علت روند کاهش در ارزش تجار متقابل بین ایران و کشورهاي منطقه منا میتواند
تضااد سیاسی بین ایران و برخی از کشورهاي این منطقه مانند عربستان سعودي ،امارا متحده
عربی و کویت و کاهش واردا از مبدأ امارا متحده عربی به منظور دور زدن تحریم ها باشااد.
 -2علات کاهش در ارزش تجار متقابل کشاااورهاي اتحادیه اروپا با ایران را میتوان تعهد این
کشاورها به اجراي تحریمهاي اعمال شده دانست .ضمن این که به رغم تعهد موردنظر و تشدید
تحریمها از ساال  6002به بعد به ویژه تحریم سالهاي  6090و  ،6096کشورهاي اتحادیه اروپا
به دلیل تمایل به توسااعه رابطه اقتصااادي و تجاري با ایران ،همچنان رابطه تجاري خود را ادامه
دادهاند.

مدل تجربی پژوهش
براي تحلیل و ارزیابی تأثیر متغیرهاي مؤثر بر تجار محصااوب کشاااورزي ایران با شااریکان
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تجاري آن در منطقه منا و اتحادیه اروپا ،از مدل جاذبه و دادههاي ترکیبی پویا 9در بازه زمانی
 6000-6094اسااتااده شااده اساات .هلپمن و کروگمن ،)9191( 6کروگمن ( )9113و ایگر3
( )6006نشان دادند که رشد اقتصادي ،بهرهوري و آزادي اقتصادي از جمله عاملهاي تأثیرگذار
بر تجار هساتند .همچنین نشاان دادند تجار از عاملهایی چون شرایط کشور مبدأ ،مقیاس
اقتصادي ،جمعیت و درآمد سرانه تأثیر می پذیرد
مدلهاي جاذبه این بررساای براي ارزیابی روند صااادرا  ،واردا و تجار متقابل محصااوب
کشاورزي ،به ترتیب به شر زیر میباشند:
𝐿𝐸𝑋𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐸𝑋𝑖𝑗𝑡−1 +𝛽2 𝐿𝐺𝐷𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑅𝐹𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5 𝐿𝐸𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝐹𝐼𝑗𝑡 +
𝑡𝑗𝑖𝜀 𝛽7 𝑆𝐴𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐿𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽8 𝐿𝐴𝑅𝐹𝑖𝑡 +
𝐿𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡−1 +𝛽2 𝐿𝐺𝐷𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑅𝐹𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5 𝐿𝐸𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝐹𝐼𝑗𝑡 +
𝑡𝑗𝑖𝜀 𝛽7 𝑆𝐴𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐿𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽8 𝐿𝐴𝑅𝐹𝑖𝑡 +
𝐿𝑇𝑅𝐴𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐿𝑇𝑅𝐴𝑖𝑗𝑡−1 +𝛽2 𝐿𝐺𝐷𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑅𝐹𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5 𝐿𝐸𝐹𝐼𝑖𝑡 +
𝑡𝑗𝑖𝜀 𝛽6 𝐿𝐸𝐹𝐼𝑗𝑡 + 𝛽7 𝑆𝐴𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐿𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽8 𝐿𝐴𝑅𝐹𝑖𝑡 +

به عنوان متغیر توضاایحی در این مدل

بنا بر مدل هلپمن و کروگمن ( )9199سااه شاااخ
استااده میشوند:
𝑡𝑗𝑖𝑇𝐷𝐺 :حاصل جمع𝑃𝐷𝐺 حقیقی ایران (𝑖) و شریکان تجاري آن (𝑗) در دوره زمانی 𝑡 ،شاخصی
براي اندازه اقتصادي کلی دو شریک تجاري 4می باشد𝐿𝐺𝐷𝑇𝑖𝑗𝑡 = 𝑙𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡 ) :
𝑡𝑗𝑖𝑀𝐼𝑆 :شااباهت𝑃𝐷𝐺 ایران ( 𝑖) و شااریکان تجاري (𝑗) در دوره زمانی 𝑡میباشااد𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 .
شااخ شاباهت 𝑃𝐷𝐺 ،به عنوان شااخصای براي مقیاس نسبی اقتصاد دو شریک تجاري براي
تبیین میزان تجار بین دو کشااور اسااتااده میشااود .1مقدار صااار این شاااخ  ،نشاااندهنده
شااباهت کامل اقتصااادي بین دو شااریک تجاري و هر مقداري غیر از صااار ،نشاااندهنده وجود
تااو در اقتصاد بین دو کشور مورد نظر است:
2
2
𝑡𝑗𝑃𝐷𝐺
𝑡𝑖𝑃𝐷𝐺
()9
] )

𝑡𝑗𝑃𝐷𝐺 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 +

() −

𝑡𝑗𝑃𝐷𝐺 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 +

( 𝐿𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 = 𝑙𝑜𝑔 [1 −

Dynamic Panel

9

Krugman and Helpman

0

Egger

9

Overall Country Size
Relative Country Size

4
1

تأثیر تحریم ها بر تجارت72 ...

𝑡𝑗𝑖𝐴𝐹𝑅 :قدر مطلق تااو درآمد سرانه ایران (𝑖) و شریکان تجاري (𝑗) در دوره زمانی 𝑡 میباشد.
مقدار صار این شاخ  ،نشاندهنده درآمدسرانه همانند بین دو کشور و هر مقداري غیر از صار،
نشان دهنده تااو درآمدسرانه بین دو کشور مورد نظر است:
𝑡𝑗𝑃𝐷𝐺
𝑡𝑖𝑃𝐷𝐺
()6
( 𝑔𝑜𝑙| = 𝑡𝑗𝑖𝐴𝐹𝑅𝐿
( 𝑔𝑜𝑙 ) −
|)
𝑡𝑗𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝑐

𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝑐

بزم به توض ایح اساات از سااه شاااخ باب ،اِگِر ( ،)6000بالتاجی و همکاران ( )6003و کبیر و
سلیم )6096( 9در بررسیهاي خود استااده کردهاند.
دیگر متغیرهاي استااده شده در مدل باب ،عبار اند از:
𝑡𝑗𝑖𝑋𝐸 :ارزش دبري صاادرا محصاوب کشااورزي از ایران (𝑖) به شریکان تجاري (𝑗) در دوره
زمانی 𝑡 :𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 ،ارزش دبري واردا محصوب کشاورزي از شریکان تجاري (𝑗) به ایران (𝑖) در
دوره زمانی 𝑡 𝑇𝑅𝐴𝑖𝑗𝑡 : ،ارزش دبري تجار متقابل (مجموع صاااادرا و واردا ) محصاااوب
کشااورزي بین ایران (𝑖) و شریکان تجاري (𝑗) در دوره زمانی 𝑡 𝐸𝐹𝐼𝑖𝑡 : ،شاخ آزادي اقتصادي
ایران در دوره زمانی𝑡 و  𝐸𝐹𝐼𝑗𝑡 :شااااخ آزادي اقتصاااادي شاااریکان ایران در دوره زمانی 𝑡 ،
 𝑆𝐴𝑁𝐶𝑖𝑡 :متغیر مجازي تحریمهاي اعمال شده در مورد ایران در دوره زمانی 𝑡 میباشد که براي
سااالهاي اعمال تحریمهاي یکجانبه (از  6000تا  )6001عدد صااار و براي سااالهاي اعمال
تحریمهاي چندجانبه و شدید (از  6002تا  )6094عدد یک در نظر گرفته شده است𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗𝑡 : .
نرخ مبادله واقعی ارز در ایران 𝑖 و شاااریکان تجاري 𝑗 در دوره زمانی 𝑡 و نرخ مبادله واقعی ارز
حاصال تقسایم ارزش اسمی دبر امریکا در ایران بر ارزش اسمی دبر امریکا در کشورهاي مورد
بررسی در زمان 𝑡 است که به صور زیر محاسبه میشود:
𝑡𝑖𝑆𝑈𝑅𝑋𝐸
()3
= 𝑅𝐸𝑅
𝑡𝑗𝑆𝑈𝑅𝑋𝐸

𝑡𝑗𝑖

𝑡𝑖𝐹𝑅𝐴 :میزان بارش سالیانه در ایران در دوره 𝑡 به عنوان متغیر کنترلی و 𝑡𝑗𝑖𝜀 :جزء خطا (داراي
توزیع نرمال و یکسان میباشد ).با توجه به اینکه میزان صادرا محصوب کشاورزي به خار و
نیز میزان نیاز به واردا محصااوب کشاااورزي تابع شاارایط تولید در داخل اساات و از آنجا که
میزان تولید محصاوب کشااورزي تابعی از شرایط جوي و میزان بارشهاي انجام شده است ،از
اینرو متغیر میزان بارندگی را به عنوان متغیر کنترلی در مدل وارد کردهایم
Egger, Baltaji et al, Kabir & Salim

1
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براي انجام آزمون ریشااه واحد ،به دلیل متوازن بودن دادههاي ترکیبی از آزمون لوین ،لین و چو
) (LLCاستااده شده و نتایج آن در جدولهاي ( )9و ( )6نشان داده شدهاند:

تأثیر تحریم ها بر تجارت79 ...
جدول ( )1نتایج آزمون ریشه واحد  – MENA( LLCطرف صادرات ،واردات و تجارت متقابل)
متغیر

مقدار آماره آزمون  LLCدر سطح
ارزش احتمال

)(PV

مقدار آماره

نتیجه

)(t

LEX

0/0000

-1/4111

پایا

)I(0

LIM

0/0000

-94/9933

پایا

)I(0

LTRA

0/0000

-4/4102

پایا

)I(0

LGDT

0/0000

-1/3941

پایا

)I(0

LSIM

0/0449

-9/2196

پایا

)I(0

LRFA

0/0000

-4/9091

پایا

)I(0

LEFIi

0/0000

-1/0912

پایا

)I(0

LEFIj

0/0000

-4/1929

پایا

)I(0

SANC

0/0009

-3/9903

پایا

)I(0

LRER

0/0000

-93/9399

پایا

)I(0

LARF

0/0000

-2/0929

پایا

)I(0

منبع :یافتههاي تحقیق

جدول ( )2نتایج آزمون ریشه واحد  – EU( LLCطرف صادرات ،واردات و تجارت متقابل)
متغیر

مقدار آماره آزمون  LLCدر سطح
ارزش احتمال

)(PV

مقدار آماره

نتیجه

)(t

LEX

0/0000

-4/0243

پایا

)I(0

LIM

0/0000

-9/9962

پایا

)I(0

LTRA

0/0000

-4/1236

پایا

)I(0

LGDT

0/0000

-90/2191

پایا

)I(0

LSIM

0/0000

-1/0994

پایا

)I(0

LRFA

0/0000

-3/1629

پایا

)I(0

LEFIi

0/0000

-2/1920

پایا

)I(0

LEFIj

0/0000

-3/1019

پایا

)I(0

SANC

0/0009

-3/9969

پایا

)I(0

LRER

0/0000

-69/4992

پایا

)I(0

LARF

0/0000

-9/4464

پایا

)I(0

منبع :یافتههاي تحقیق
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نتایج آزمون ریشااه واحد براي مدلهاي کشااورهاي منطقه منا و اتحادیههاي اروپا نشااان داد که
همه متغیرها در سطح مانا هستند.
پس از تایید مانایی ترکیب خطی متغیرهاي مدلها و دساتیابی اطمینان از نبود بروز رگرسایون
کااذب ،آزمون  Fلیمر 9انجام شاااد .بنابر نتایج این آزمون اساااتااده از روش دادههاي ترکیبی
پذیرفته شد.
پس از مشااخ شاادن نتایج آزمونهاي باب ،مدلهاي دادههاي ترکیبی پویا از طریق روش دو
مرحلهاي آربنو و باند ) (GMMاساتااده شده که شکل کلی آن به صور زیر میباشد (نتایج در
جدول ( )3آورده شده است):
) (𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖𝑡−1 ) =∝ (𝑌𝑖𝑡−1 − 𝑌𝑖𝑡−2 ) + 𝛽(𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖𝑡−1 ) + (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖𝑡−1
()4

جدول ( )3نتایج برآورد مدل های  MENAو EU
متغیر

EU

MENA
LEX

LIM

LTRA

LEX

LIM

LTRA

-41/002
()0/006
-0/996
()0/344

91/910
()0/349

-94/926
()0/319

-

-

-60/934
()0/999
**0/990
()0/000

-962/199
()0/000

-69/142
()0/001

-

-

)LIM(-1

-

0/094
()0/961

-

-

)LTRA (-1

-

-

LGDT

**4/410

-1/920
()0/312
-3/131
()0/239
-1/622
()0/162
9/909
()0/999
-9/192
()0/999

C

)LEX(-1

LSIM

LRFA

LEFIi

LEFIj

()0/000
-0/909
()0/133
-9/091
()0/229
-0/216
()0/116
-0/192
()0/102

-0/021
()0/164
9/106
()0/929
-0/194
()0/419
-6/622
()0/321
0/929
()0/149
-9/919
()0/320

**0/969

()0/044

-

-

*9/909
()0/099
-4//926
()0/361
-9/136
()0/996
*9/421
()0/096
-99/404
()0/999

**99/194

()0/000
4/291
()0/114
-9/169
()0/331
-6/161
()0/633
-0/249
()0/142

0/049
()0/962
**6/190
()0/000
-9/361
()0/636
-0/633
()0/992
-9/999
()0/499
3/094
()0/392

F limer test

1

تأثیر تحریم ها بر تجارت77 ...

ادامه جدول ( )3نتایج برآورد مدل های  MENAو EU
**90/930

0/022
0/134
-0/923
SANC
()0/031
()0/199
()0/669
()0/919
0/039
0/016
-9/934
0/090
LRER
()0/219
()0/201
()0/319
()0/220
**0/330
*-0/612
-9/611
**-0/206
LARF
()0/000
()0/091
()0/642
()0/006
319
634
634
634
تعداد مشاهدا
900
900
900
900
تعداد متغیرهاي
Prob>chi2
0/000
0/000
0/000
0/000
ابزاري
Wald chi2
6249/91
693/04
60491/99
9099/10
منبع :یافته هاي تحقیق (* و ** به ترتیب معناداري در سطح  90درصد و  1درصد)

**-0/296

*-0/991

()0/009
0/369
()0/363
**-0/919
()0/006
319
900
0/000
299/04

()0/024
0/996
()0/164
0/911
()0/696
319
900
0/000
226/94

براي بررسای ساازگاري برآوردگر  GMMاز آزمون ساارگان و آزمون همبستگی سریالی استااده
شاد .نتیجه آزمون ساارگان با توجه به مقدار آماره و ساطو احتمال محاسبه شده ،فرضیه صار
مبنی بر معتبر بودن متغیرهاي ابزاري تعریف شااده در مدل تایید شااده و مدل نیاز به تعریف
متغیرهاي ابزاري بیشتري ندارد .همچنین نتیجه آزمون همبستگی سریالی نشان داد هیچیک از
مدلهاي  MENAو  EUداراي همبستگی ) AR(2نیستند و معتبر بودن ابزارها را نشان می دهد.
درنتیجاه در هیچیک از مدلها ،همبساااتگی ساااریالی مرتبه دوم در جملههاي خطا از معادله
تااضلی مرتبه اول وجود ندارد.
با توجه به نتایج جدول ( ،)3میزان بارش ساااالیانه تأثیر معکوس و معنادار (در ساااطح  )90%بر
ارزش تجار متقابل محصااوب کشاااورزي بین ایران و کشااورهاي منطقه  MENAداشااته و
تحریمها تأثیر معناداري بر تجار متقابل محصوب کشاورزي بین ایران و کشورهاي مورد نظر
نداشاته اند .دلیل تأثیر منای میزان بارش بر صادرا محصوب کشاورزي به کشورهاي منطقه
 MENAشااید بدین ترتیب قابل توجیه باشد که بدلیل اینکه این کشورها در مناطق جغرافیایی
و آب و هوایی هماانناد با ایران قرار دارند ،در دوره هاي پربارش منطقه این کشاااورها نیز مانند
ایران از بارشهاي مناسب جوي برخوردار شده و بدین ترتیب با افزایش تولید محصوبتشان نیاز
1

فریادرس :در دوره تحریمهاي هستهاي ،قیمت محصوب صادراتی بیش از میزان صادرا کشاورزي افزایش یافته است.

تحوب ارزي در دوره تحریم به سود صادرا کشاورزي بوده و رشد شدید نرخ ارز و توان رقابتی تولیدا همه بخشها و از
جمله بخش کشاورزي را در بازارهاي جهانی افزایش داد.
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کمتري به وارد کردن محصااوب کشاااورزي از ایران پیدا میکنند .اندازه اقتصااادي دو شااریک
تجااري(𝑇𝐷𝐺) تاأثیر مثبت و معناداري (در ساااطح  )%1بر حجم تجار متقابل محصاااوب
کشااورزي بین ایران و کشاورهاي اتحادیه اروپا داشاته (برابر نتایج بررسیهاي خیاوي  6093و
شامخی  6094در ارتبا با تأثیر اندازه اقتصادي بر حجم تجار ) و تحریمهاي جامع و گسترده
(𝐶𝑁𝐴𝑆) تاأثیر منای و معناداري (در ساااطح  )%90بر حجم تجار مورد نظر با کشاااورهاي
اتحادیه اروپا داشتهاند (از جمله بررسیهاي کاروسو  ،6003یانگ  6004و فریادرس  )9314این
در حالی اساات که تحریمهاي شاادید تأثیر مثبت بر افزایش صااادرا محصااوب کشاااورزي به
اتحادیه اروپا داشااتهاند .این مساائله نشااان میدهد که با تشاادید تحریمهاي اقتصااادي بر ایران،
امکان وارد کردن محصااوب کشاااورزي از کشااورهاي اتحادیه اروپا کاهش یافته و این مساائله
میتواند امنیت غذایی و رفاه و سالمت ایرانیان را با چالش جدي روبهرو کند .از سوي دیگر تأثیر
مثبت تحریم هاي اقتصاادي روي صاادرا محصوب کشاورزي بیانگر این نکته است در شرایط
تحریمهاي سانگین و در وضعیتی که صادرا برخی از محصوب اساسی ایران و به ویژه نات و
گاز و منبعهاي کانی با چالش اسااسای روبهرو شاده است ،ایران میتواند با برنامهریزي منظم و
توسااعه تولید و صااادرا بخشهایی مانند کشاااورزي زمینههاي تازهاي را براي تأمین نیازهاي
ارزي خود طراحی کند .این در حالیاسات که بنا بر یافتههاي برخی از بررسیها در زمان اعمال
تحریمها دیگر بخشهاي اقتصااادي مانند بانکی ،ناتی و نظامی و غیره با آساایبهاي اساااساای
روبهرو میشاااوند (رجوع شاااود به دیزجی  ،6093دیزجی و برخک ،6093 9دیزجی  6094و
دیزجی  .)6099افزایش میزان بارندگی نیز از یک ساااو تأثیر مثبت بر صاااادرا محصاااوب
کشااورزي ایران به اتحادیه اروپا داشاته و از سوي دیگر منجر به کاهش نیاز ایران به وارد کردن
محصوب کشاورزي از این اتحادیه میشود

نتیجه گیری و پیشنهاد
در این بررساای با هدف ارزیابی تأثیر تحریمهاي اعمال شااده در مورد ایران بر تجار متقابل
محصاوب کشاورزي با شریکان تجاري آن در منطقه منا و نیز اتحادیه اروپا ،به تحلیل دادههاي
آماري و برآورد مدل تجربی پرداخته شاد .تحلیل دادههاي آماري گویاي آن است که متغیرهاي
تأثیرگذار بر تجار متقابل ایران با کشااورهاي منطقه منا ،به طور عمده میزان بارش سااالیانه
Dizaji & Bergeijk
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میباشاد و با افزایش میزان بارندگی و افزایش تولیدا کشااورزي در کشورهاي این منطقه نیاز
این کشااورها به انجام تجار کشاااورزي درون منطقه اي کاهش مییابد .تحریمهاي اقتصااادي
تأثیر معناداري بر روي تجا محصاوب کشااورزي ایران با شریکان منطقهاي ایران نداشتهاند.
این در حاالی اسااات کاه مهمترین عاملهاي تأثیرگذار بر تجار متقابل کشااااورزي ایران با
کشاورهاي اتحادیه اروپا عبار از ابعادکلی اقتصااد شاریکان تجاري و تحریم ها بودهاند .تشدید
تحریمهاي اقتصادي علیه ایران بازدارنده جدي روي واردا محصوب کشاورزي از اتحادیه اروپا
ایجاد میکند و میتواند مسائله دسترسی به توایدا کشاورزي و مواد غذایی وابسته را با چالش
روبهرو کند .بنابراین تاکید میشاااود در زمانهاي وجود تهدیدهاي خارجی ،سااایاساااتگذاران
برنامهریزي ویژهاي را براي خودکاایی تولیدا محصوب کشاورزي داشته باشند .از سوي دیگر
با توجه به تأثیر مثبت تحریمها روي صاااادرا محصاااوب کشااااورزي ایران به اتحادیه اروپا،
ساایاسااتگذاران میتوانند به بخش کشاااورزي یه عنوان یک کانال ممکن براي تأمین دسااتکم
بخشای ارز مورد نیاز کشاور توجه داشته باشند .تأثیر معنادار اندازه اقتصادي کشورهاي اتحادیه
اروپا روي تجار کشاورزي با ایران نشان میدهد که اقتصادهاي بزرگتر اروپایی داد و ستدهاي
تجاري بیشتري را در زمینه محصوب کشاورزي با ایران داشتهاند.
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