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چکیده
این مطالعه با بهکارگیری روش کنترل ساااگتگی بهعنوان یک روش نوآورانه در بررسا ی اثرات یک سا یاس ا ،
تالش کرده اثر تحریمهای اقتصااادی سااال 2011م .را بر صااادرات ایران و طی دورۀ زمانی 2001-2018م.
ارزیابی کند .برای اینمنظور عالوهبر ایران 10 ،کشااور دیگر بهعنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شاادهاند و در
یک فرآیند اس یساتماتیک کشاورهایی که قادر به شابیهساازی روند صاادرات ایران بودند توسا مدل شاناساایی
شاده که کشورهای نیوزلند ،ترکیه ،امارات و چین بهترتیب بیشترین وزن را در این شبیهسازی داشتهاند .نتایج
نشاان میدهد ،درحالیکه ایران میتوانسا برای تکتک ساالهای بعد از تحریم به صادرات باالی  150میلیارد
دالری دسا یابد ،تحریم باعث شاده ایران بهطور متوسا و سااالنه 74میلیارد دالر صاادرات گود را ازدسا
دهد .براساا الگوی برآوردی بیشاترین شااا صاادراتی مربوط به ساال 2015م .اسا که تحریم باعث شاده
صاادرات ایران به ۶0میلیارد دالر برساد؛ درحالیکه براساا الگوی اص ادرات سااگتگی ،میزان صاادرات در این
رس یده و در این ساال حداکرر شااا صاادراتی،
ساال و در غیاب تحریم میتوانسا به عدد 15۹.7میلیارد دالر ا
یعنی میزان ۹۹.7میلیارد دالر به ثب رسا یده اس ا  .آزمون صااوری با تعمیمدادن روش کنترل ساااگتگی به
تمامی اعضای نمونه ،قابلقبول بودن تخمینهای صورتگرفته را تأیید میکند.
کلیدواژهها :صادرات ،تحریمهای اقتصادی ،روش کنترل ساگتگی ،گروه کنترلی.
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 .1مقدمه
تحریمهای اقتصادی یکی از ابزارهایی است که سایر کشورها یا مراجع دارای قدرت بر کشوری خاص
و بهدالیل مختلف مانند اجرای معاهدههای بینالمللی جهت منع گسترش سالحهای شیمیایی و
هستهای و پروتکلهای مختلف بهمنظور صیانت از سالمت عمومی و حفظ محیطزیست یا اهداف حقوق
بشری وضع میکنند .سابقۀ استفاده از این ابزار به دوران یونان باستان بازمیگردد ( Hufbauer and

 .)et.al, 2007ایشان معتقدند با گذشت زمان ماهیت تحریمهای اقتصادی تغییر کرده و بعد از جنگ
جهانی اول تحریمهای اقتصادی بهعنوان ابزاری جایگزین برای لشکرکشیهای نظامی موردتوجه
قرارگرفته و بعد از جنگ جهانی دوم این ابزار بهطور صریح یا ضمنی بهکار گرفته شد تا رفتار کشور
تحت تحریم را در قبال یک مسأله خاص تغییر دهد.
استفاده از ابزار مذکور در سالهای بعد از انقالب اسالمی جزو الینفک سیاست خارجی آمریکا در
قبال ایران بوده و هرچند در 40سال اخیر تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای تجاری علیه ایران با
فراز و نشیبهایی همراه شده؛ اما این سیاست همواره در دستور کار دولتمردان آمریکایی قرار داشته
است .شدت تحریمهای اقتصادی به بهانۀ برنامۀ اتمی و دسترسی به سالح هستهای در اوایل دهۀ
جاری بهشدت افزایشیافت ( .)UNSCR 19291, CISADA 20102این افزایش منجر به کاهش
صادرات کشور شده؛ بهطوریکه روند افزایشی صادرات در اواخر دهۀ  80روند معکوسی را در اوایل دهۀ
 90تجربه کرده است.

United Nations Security Council Resolution 1929, adopted on 9 June 2010
Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010
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از انجام این تحقیق بررسی میزان اثرگذاری سیاست تحریم در قبال صادرات ایران در رویکردی
مقداری است .شایان ذکر است سنجش میزان اثرگذاری تحریمها در ادبیات اقتصاد بینالملل بهدلیل
رویکردهای آماری متفاوت و دسترسی به آمار و اطالعات متقن موضوع چالش برانگیزی است و از
مدلهای مختلف اقتصادسنجی ،مانند :مدل جاذبه ،مدلهای رگرسیونی ساده یا چندمتغیره و مدلهای
خودرگرسیونی برداری استفاده شده است .این مطالعه در رویکردی جدید و با استفاده از روش کنترل
ساختگی بهعنوان یک روش نوآورانه در اقتصادسنجی به ارزیابی اثر تحریم اقتصادی سال 2011م .بر
صادرات ایران میپردازد .به کمک این روش روند صادرات ایران در غیاب تحریمهای اقتصادی و به
کمک یک گروه کنترلی از سایر کشورها شبیهسازی شده و با آنچه در واقعیت رخداده مقایسه میشود.
برای رسیدن به این مقصود این پژوهش در پنج بخش تنظیم شده است؛ در بخش دوم ،ادبیات موضوعی
تحریمهای اقتصادی مرور شده و سیر تاریخی تحریمهای اقتصادی به همراه برخی مطالعات صورت
گرفته در این زمینه آورده شده است .مبانی روش کنترل ساختگی ،تصریح آن و چگونگی جمعآوری
دادهها ،بخش سوم را تشکیل دادهاند .بخش چهارم ،نتایج حاصل از تحریم اقتصادی بر صادرات ایران
را با نمودارهای مختلف و بههمراه تجزیه و تحلیلهای مربوطه و تفسیر نتایج ارائه میکند؛ و بخش
پنجم ،نتیجهگیری است.
 .2ادبیات موضوع

استفاده از تحریمهای اقتصادی در طول تاریخ جزو الینفک سیاست خارجی اکثر کشورها بوده است.
کشورها نهتنها برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی خود ،بلکه برای پاسخگویی به
نیازهای سیاسی داخلی و فشارهای اقتصادی به تحریمهای اقتصادی تکیه کردهاند .در دوران باستان و
در اوایل اروپای مدرن ،تحریمهای اقتصادی برای اهداف مختلفی مورداستفاده قرار میگرفت؛ اما عمدتا
بهعنوان ابزارهای تبعی سیاست نظامی در زمان جنگ استفاده میشد .سابقۀ تحریمهای اقتصادی به
یونان باستان بازگشته و مفهوم آن با گذشت زمان دستخوش تحوالت فراوانی شده است .در طول
جنگهای مذهبی اروپا ،کشورها از تحریمهای تجاری و سایر تحریمهای اقتصادی استفاده کردند تا
برای اجرای تعهدات مربوط به محافظت از برخی از اقلیتهای مسیحی از قوۀ قهریه استفاده کنند (فراند،
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 .1)2004عالوهبر این ،باوجود خطرات احتمالی برای کشتیهای آمریکایی« ،توماس جفرسون» و کنگرۀ
ایاالت متحده به استناد قانون تحریم  ،1807تحریمهایی را بر علیه انگلیس و فرانسه وضع کردند
(دیویس و انگرمن.2)2003 ،
در اواخر قرن نوزدهم میالدی ،تحریمهای اقتصادی معموال در زمان جنگ مورداستفاده
قرارمیگرفت و بهشکل کنترل صادرات بر منابع استراتژیک و محاصره علیه کشورهای هدف
قرارمیگرفت (مدلیکوت .3)1952 ،استفاده از تحریمهای اقتصادی در خارج از زمان جنگ بهطورکلی تا
دهۀ 1920م .پس از تصویب میثاق جامعۀ ملل ،که مجاز به استفاده از تحریمهای اقتصادی علیه
کشورهایی بود که به سایر کشورها تجاوز نظامی کرده بودند ،توسط دولتهای بزرگ پذیرفته نشده بود؛
اگرچه جامعۀ بینالملل از تهدید به تحریم اقتصادی برای حل چندین اختالف مرزی در دهۀ 1920م.
استفاده کرد ،در استفاده از تحریم برای تحذیر کشورهای بزرگتر و قدرتمند برای جلوگیری از تجاوز
به سایرین کمتر موفق بود.
در طول جنگ جهانی اول و دوم ،بریتانیا و ایاالت متحده ،کنترل دقیق صادرات و مسدود کردن
دارایی را علیه قدرتهای محوری (ایتالیا ،آلمان و ژاپن) و نهادها و اشخاص مروبط به آنها اتخاذ کردند
(مالوی2001 ،؛ دومکه .4)1943 ،بسیاری از این محدودیتهای اقتصادی بالفاصله پس از جنگ جهانی
دوم حفظ شد و درمورد ایاالت متحده بعدا به یک سیستم جامع از محدودیتهای اقتصادی و مالی مبدل
شد که علیه کشورهای کمونیستی یا سایر کشورهای متخاصم و تروریستی مورداستفاده قرار گرفت
(مالوی2001 ،؛ فیتزجرالد.5)1999 ،
بهدنبال حمالت به ایاالت متحده در  11سپتامبر 2001م ،.رژیم گستردۀ بینالمللی تحریمهای
اقتصادی و مالی علیه تروریستهای بینالمللی و نهادهای حامی آنها به تصویب رسیده است؛ از اینرو،
سیاست تحریم اقتصادی در سالهای اخیر نهتنها با نیت کاهش مناقشات نظامی و اتمی در دستور کار
بوده ،بلکه بهصورت صریح یا ضمنی خواستار تغییر رژیم کشورهای هدف تحریم نیز بوده است.

1.

Ferrand, 2004
. Davis and Engerman, 2003
3. Medlicott, 1952: 9
4. Malloy, 2001; Domke, 1943
5. Malloy; Fitzgerald, 1999
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بنابراین ،هدف اصلی تحریمهای اقتصادی در طول تاریخ ،اساسا یکسان باقیمانده است؛ یعنی
محدود کردن تجارت خارجی ،دارایی یا منافع اقتصادی کشورهای هدف یا بازیگران غیردولتی برای
دستیابی به اهداف امنیتی یا سیاست خارجی .در ارزیابی اثربخشی سیاست تحریم ،الزم است اهداف آن
مشخص شده و معیارهای قابلاندازهگیری برای تعیین اینکه آیا اهداف تحقق یافتهاند ،مشخص شود.
تحریمهای اقتصادی میتواند هر ترکیبی از اهداف پیشرو را داشته باشد؛ اصالح رفتار کشور هدف،
قصاص یا مجازات کشور تحت تحریم ،ارسال سیگنالی به کشور هدف یا به کشورهای ثالث،
بیثباتسازی و انجام صرفا یک اقدام نمایشی .عالوهبر این ،منطق تحریمهای اقتصادی ممکن است
شامل ترویج اهداف نظامی از یکسو ،و حفظ صلح ازسوی دیگر باشد؛ یا ممکن است وسیلهای برای
مهار و یا گفتوگو باشد .برخی از اهداف سیاست تاکتیکی تحریمها میتواند بازدارندگی یا اجبار سایر
کشورها یا افرادی باشد که مستقیما هدف قرار ندارند (زولر.1)1984 ،
با توجه به اینکه هدف این مطالعه ارزیابی اثرات تحریمهای سال 2011م .بر صادرات ایران است؛ لذا
در ترسیم تئوری اقتصادی آن تحریمهای اقتصادی نوعی مانع تجاری تلقی میشوند .دقیقتر اینکه،
تحریمهای اقتصادی موانع غیرتعرفهای برای تجارت هستند ،که بهشکل محدودیتهایی بر واردات و
صادرات اعمال شده و معموال اهداف سیاسی را دنبال میکنند و همانند ممنوعیتها ،سهمیهبندیها و
صدور مجوزها به مثابه شوک خارجی است که باعث کاهش تجارت میشود؛ بنابراین در تشریح تئوری
اقتصادی تحریمها که در سال 2011م .توسط جامعۀ بینالملل و به رهبری آمریکا بر اقتصاد ایران وضع
شد از منحنی پیشنهاد کمک گرفته شده و تالش میشود اثرات تحریم در چارچوب رابطۀ مبادله تبیین
شود.
 .1-2تحلیل با استفاده از منحنیهای پیشنهاد

این قسمت به تحلیل اثر تحریمهای تجاری به کمک منحنیهای پیشنهاد نتیجۀ کار مشترک «کیمپفر»
و «لونبرگ» ( 2)2007پرداخته میشود .منحنیهای پیشنهاد که منحنیهای تقاضای دوجانبه نیز خوانده
میشوند ،سطح تجارت متقابل در قیمتهای مختلف را نشان میدهد .این منحنیها نهتنها کمک

)Zoller )1984
)Kaempfer & Lowenberg (2007

1.
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میکنند که پیامدهای تحریمهای تجاری بر رابطۀ مبادله بررسی شود ،بلکه اثرات رفاهی تحریمها را
نیز مشخص می کند.
شکل  ،1تعادلهای تجارت بینالملل را باوجود تحریمها نشان میدهد؛ در این شکل ،تعادل اولیۀ
منحنی پیشنهاد از تقاطع منحنیهای  IRو  Wبهدست آمده است .منحنی  IRمنحنی پیشنهاد کشور
ایران (هدف تحریم) است که در معرض تحریمهای چند جانبه قرار دارد و منحنی  Wمنحنی پیشنهاد
سایر شرکای تجاری هستند .میزان صادرات کشور ایران ،XIR ،برروی محور افقی و میزان واردات آن،
 ،MIRبرروی محور عمودی نمایش داده شده است .بنابر ویژگی منحنیهای پیشنهاد هر نقطهای در
امتداد منحنی پیشنهاد  IRیک نقطۀ تعادلی در تجارت بینالملل برای کشور ایران است .نسبت قیمتها
یا رابطۀ مبادله ،نسبت صادرات به واردات است که بهوسیلۀ شیب خطی که از مبدأ مختصات بر هر
نقطه روی منحنی پیشنهاد مماس میگردد ،تعیین میشود .بهطورکلی اگر کشور ایران از مبدأ مختصات
شروع کرده و در امتداد منحنی پیشنهاد خودش پیشرَود ،قادر است واردات بیشتری با هزینۀ کمتر بر
حسب میزان صادرات انجام دهد؛ بهعبارت دیگر ،حرکت در این مسیر به بهبود رابطۀ مبادله و افزایش
میزان رفاه ایران منجر میشود.
منحنی  Wمنحنی پیشنهاد بقیۀ دنیاست؛ بنابراین برای سادهسازی مدل فرض میشود میزان
صادرات بقیۀ دنیا برابر میزان واردات کشور هدف ( )XW=MIRاست که مقادیر مربوطه روی محور
عمودی نشانداده میشود .در مقابل ،میزان واردات بقیۀ دنیا معادل صادرات کشور هدف ،یعنی ایران
( )MW=XIRاست و مقادیر آن برروی محور افقی بهنمایش درآمده است .فرض میشود که ایران دارای
مزیت مطلق جهانی در تولید کاالی  XIRاست؛ این یعنی ایران حداقل در آغاز ،تنها عرضهکنندۀ کاالی
 XIRبه بازار جهانی است و بقیۀ دنیا واردکنندۀ این کاال هستند .تقاطع منحنیهای  IRو  Wیعنی نقطۀ
 Eتعادل تجارت بینالملل در مدل منحنی پیشنهاد دوکاالیی است .در این نقطه و در رابطۀ مبادله داده
شده ،t0 ،عرضه و تقاضا برابر است و این یعنی برابری صادرات و واردات دو کاال در بازار جهانی.

سال یازدهم ،شمارۀ  ،41بهار 1401
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شکل  .1تعادلهای تجارت بینالملل با تحریمها (کیمپفر و لونبرگ.)873 :2007 ،1

 .1-1-2اثر تحریم

بقیۀ دنیا ( )Wتحریمهای چندجانبهای بر ایران ( )IRاعمال میکنند و برای سادهسازی فرض بر این
است تحریم ،کل تجارت بین Wو  IRرا شامل میشود .شکل  ،1هزینههای تحریم برای کشورهای
تحریمکننده و کشور هدف را نشان میدهد .در نتیجۀ تحریمها ،ایران از موقعیت تعادلی خود در تجارت
بینالملل  ،Eبه مبدأ مختصات ،یعنی موقعیت اقتصاد بسته ،0 ،منتقل میشود؛ این بدترین رابطۀ مبادله
برای ایران است ،یعنی حرکت از  t0به  .tIRاین مدل نهتنها اثرات بر کشور هدف را نشان میدهد ،بلکه
اثرات مرتبط با بقیۀ جهان بهعنوان یک ائتالف تحریمکننده را نیز مشخص میکند؛ بنابراین کشورهای

). Kaempfer & Lowenberg (2007

1
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تحریمکننده با اعمال تحریم بر کشور  ،IRوضعیت اقتصاد بسته را بر خودشان نیز تحمیل کرده و با این
سیاست رابطۀ مبادلۀ خود را بدتر و از  t0به  tSحرکت میکند.
باید توجه داشت در چارچوب این مدل ،پیچیدگی غامضی برای تعیین اینکه کدام کشور از سیاست
تحریم رنج خواهد برد ،وجود دارد .مشخصا ،برخی از کشورهای عضو ائتالف که قبال از کشور هدف
واردات داشتهاند ،با اعمال تحریمها به صادرکننده تبدیل شده و بنابراین از تحریم استقبال میکنند .در
نتیجه ،برخی از کشورها رابطۀ مبادلۀ بهتری بهدست خواهند آورد و برخی در رابطۀ مبادله متضرر
میشوند .تغییر رابطۀ مبادله در وضعیتی که گفته شد ،بهوسیلۀ انحنای منحنی پیشنهاد مشخص میشود؛
که این انحنا تابعی از کشش قیمتی کاالی مورد مبادله و اندازۀ تجارت بین کشورها است .درواقع
کشورهای خیلی بزرگ بهقدر کافی مستغنی هستند که بهدنبال عواید حاصل از تجارت نباشند و بالطبع
از نتایج حاصل از تحریمها رنج نبرند؛ بنابراین منحنی پیشنهاد این کشورها از انحنای کمی برخوردار
است و تقریبا بهعنوان یک شعاع از مبدأ است .کشورهای کوچک وابستگی بیشتری به تجارت دارند.
عرضه و تقاضای این کشورها بر کاالهای تجاری دارای کشش قیمتی کمی هستند و از اینرو ،این
کشورها از وضع تحریم رنج خواهند برد؛ بنابراین در مقایسه با کشورهای بزرگ ،این کشورها از منحنی
پیشنهاد با انحنای بیشتری برخوردارند .این ویژگی در درک این موضوع که چرا در دنیای واقعی
کشورهای بزرگ خواستار اعمال تحریمها هستند ،کمک قابلتوجهی میکند .عالوهبر این ،این مدل به
تحلیل کلی تجارت میپردازد .برای برخی از کاالها مانند کاالهای با فنآوری باال ،که کاالهای
بیکششی هستند ،اثرات برای طرفین تجاری به مراتب بزرگتر است .درنهایت باید توجه داشت که در
این مدل کشورهای تحریمکننده بهعنوان یک کشور واحد درنظر گرفته شدهاند که هیچیک بهدنبال
سواری مجانی نیستند که با دنیای واقعی سازگاری چندانی ندارد.
در چارچوب این تحلیل میتوان تحریمهای یک جانبۀ آمریکا علیه ایران را نیز تبیین کرد .اگر
آمریکا تحریمهای یک جانبهای علیه ایران وضع کند ،بدینمعناست که منحنی پیشنهاد بقیۀ دنیا در
شکل  ،1کاهش مییابد؛ زیرا مقادیر صادرات و واردات آمریکا از حجم تجارت بقیۀ دنیا کسر میشود؛
لذا منحنی پیشنهاد به مبدأ مختصات نزدیک شده و کم کششتر میشود ) .(R=W-USAبا اعمال
تحریمهای یک جانبۀ آمریکا ،ایران این فرصت را دارد که با کشورهای غیرتحریمکننده تجارت داشته
است.
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طبیعتا با وضع تحریم علیه ایران ،رابطۀ مبادله با حرکت از وضعیت  t0به * tبدتر میشود .بهطور
دقیقتر ،کششهای تجاری و میزان جابهجایی از  Wبه  Rمیزان انحراف تجاری و تغییر در رابطۀ مبادله
نشان میدهد .هرچه تجارت دو جانبه قبل از تحریم بین ایران و آمریکا بهعنوان کشورهای تحریم شده
و تحریمکننده بیشتر باشد ،جابهجایی از  Wبه  Rبیشتر خواهد بود که بهمعنای رابطۀ مبادله بدتر است.
عالوهبر این ،هرچه تعداد کشورهای تحریمکننده افزایش یابد ،یعنی تغییر وضعیت یکجانبه به چند
جانبه و این بهمعنای حرکت از نقطۀ * tبه  tIRو بدتر شدن شرایط تجارت برای کشور تحریم شده است.
بدیهی درمورد کشور تحریمکننده مواردی مانند قابلیت جانشینی کاالهای موردمبادله ،دورۀ زمانی و
همراهی سایر کشوره در تعیین رابطۀ مبادله دخیل هستند.
 .2-2مطالعات خارجی

پیشتر عنوان شد که یکی از چالشهای مطالعات مربوط به تحریم ،ارزیابی اثرات این سیاست است.
مطالعات متعددی با بهکارگیری مدلهای اقتصادسنجی تالش کردهاند کارایی سیاست تحریم را مورد
ارزیابی قرار دهند .پیشگام مطالعۀ تجربی در این حوزه ،مقالۀ «هوفباور» و همکاران 1990( 1الف ،ب)
است .آن ها با استفاده از پایگاه اطالعاتی غنی خود و به کمک یک مدل رگرسیون چندگانه 115 ،مورد
تحریم بینالمللی را طی دورۀ زمانی  1914تا 1990م .مورد بررسی قراردادند و میزان موفقیت تحریمها
را  %33برآورد کردهاند.
«کالید» و همکاران ( 2)2003با استفاده از مدل جاذبه به تخمین اثر تحریمهای بینالمللی
پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد تحریمها تأثیر واقعی بر تجارت داشته و در موارد بررسی
شده کاهش  %90در تجارت رخداده است .از نتایج دیگر این مطالعه این است که با گذشت زمان
اثرگذاری تحریمها کمتر میشود و کانالهای جدید صادرات و واردات شکل میگیرد.
«گیلیگان» ( 3)2016اثر تحریمهای «هوشمندانه» ایاالت متحده علیه روسیه را تحلیل کرده
است .این تحریمها از سال 2012م .به بهانۀ نقض حقوق بشر و تهدید صلح ،امنیت ،ثبات یا تمامیت
ارضی اوکراین بر برخی از افراد و یا شرکتهای خاص وضعشدهاند؛ وی نتیجه میگیرد برای تعیین
اثرات تحریمهای اقتصادی زمان بیشتری نیاز است ،ولی نکتۀ قابلتأمل این است که تحریم یک ابزار
1.

Hufbauer et al. (1990a, 1990b).
)Clyde et al. (2003
)3. Gilligan, E. (2016
2.
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قدرتمند در قواعد روابط بینالمللی شده و در تعامل ایاالت متحده با فدراسیون روسیه باید جایگاه ویژهای
برای آن متصور شد.
در مطالعهای که «قرهگزلی» 1در سال 2017م .انجام داده با استفاده از روش کنترل ساختگی به
تخمین اثر تحریمهای اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران از سال  2011تا 2014م .پرداخته است.
نتایج مطالعه نشان میدهد طی دورۀ مذکور تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط بیش از  %17کاهش
یافته و بیشترین کاهش مربوط به سال 2012م .است.
به استناد نتایج حاصل از مطالعۀ «جمال ابراهیم» ( )2017وضع تحریمها در سال 1387ه.ش .بر
روند صادرات غیرنفتی ایران اثرگذار نبوده و تنها مقاصد صادراتی کاالهای ایرانی از کشورهای متخاصم
به کشورهایی که روابط دوستانۀ سیاسی با ایران دارند ،چرخش داشته است .بهنظر ایشان ،یک کشور
زمانی قادر به وضع تحریم علیه صادرات کشوری است که بازارهای جایگزین برای کشور صادرکننده
وجود نداشته باشد.
«خولودلین» و «نتجاناسف» ( 2)2019با استفاده از مدل خودرگرسون برداری ساختاری 3به بررسی
اثر تحریمها بر تولید ناخالص داخلی منطقۀ یورو و تولید ناخالص داخلی روسیه پرداختند .یافتۀ اصلی
آنها این است که روسیه بهدلیل تحریمها حدود  %2از رشد تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده
است؛ درحالیکه منطقۀ یورو ( )EAفقط  %0.02متضرر شده است.
 .3-2مطالعات داخلی
«عزتی» و «سلمانی» ( )1394با استفاده متغیرهای مجازی اثر تحریمهای اقتصادی بر رشد اقتصادی
را طی دورۀ  1345-1391ه.ش .و با الگوی خودرگرسیونی با وقفۀ توزیعی ( 4)ARDLمورد بررسی
قراردادهاند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که تحریمهای اقتصادی ،تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی
ندارند و ریشه و علت مشکالت فعلی اقتصاد ایران ،مشکالت داخلی و سوء تدبیرهای اقتصادی است.
«گرشاسبی» و «یوسفی» ( )1395با استفاده از روش تحلیل عاملی و با استفاده از یک مدل کالن
سنجی کوچک اثر تحریمها بر متغیرهای کالن اقتصادی را بهدست آوردهاند .نتایج این مطالعه نشان
1

. Gharehgozli, 2017
)Kholodilin and NetŠunajev (2019
)3. Structural vector autoregressive model (SVAR
4. Autoregressive Distributed Lag
2.
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میدهد اثرات مستقیم تحریم بر دو متغیر رشد اقتصادی و رابطۀ مبادله بوده و سایر متغیرها از مجرای
این دو متغیر متأثر شدهاند.
«شیرازی» و همکاران ( )1396به بررسی اثر تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران طی سالهای
 2013 ،2012و  2014در چارچوب یک مدل جاذبه پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان از اثرگذاری
معنادار تحریمها بر صادرات ایران دارد و موجبشده که طی سالهای مذکور میزان صادرات ایران در
هر سال  %33کاهشیافته و تجارت ایران کاهش 104میلیارد دالری را تجربه کند .یافتههای تحقیق
نشان میدهد ،هرچه فاصلۀ کشورهای هدف صادراتی بیشتر باشد ،اثرگذاری تحریمها بیشتر بوده و با
ادامۀ تحریمها کاهش ارزش پول ملی با شدت بیشتری صورت میگرفت.
«عادلی» و همکاران ( )1399در مطالعهای با عنوان «واکاوی اثرگذاری محدودیتهای صادراتی بر
ساختار صادرات غیرنفتی ایران با تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات غیرنفتی» ،تحریمهای
اقتصادی را از عوامل مؤثر بر صادرات ارزیابی میکنند و نتیجه میگیرند که شدت تحریم بر صادرات
مواد خام کمتر اثرگذار است.

 .3روش تحقیق
 .1-3مبانی روش کنترل ساختگی

در نظرسنجی اخیر مجلۀ دیدگاههای اقتصادی 1درمورد کاربرد اقتصادسنجی در ارزیابی یک سیاست،
«سوزان آتئی» و «گیدو ایمبنس» روش کنترل ساختگی را مهم ترین نوآوری 15سال اخیر در ادبیات
موضوعی ارزیابی اثر یک سیاست توصیف میکنند (آتئی و ایمبنس .2)2017 ،طی این سالها ،اتفاقنظر
گستردهای دربارۀ ضرورت ایجاد پلی بین رویکردهای کمّی و کیفی تحقیقات تجربی در علوم اجتماعی
پدید آمده است .روش کنترل ساختگی بهعنوان راهی برای پر کردن شکاف کمّی/کیفی در سیاستهای
مقایسهای است و روشی سیستماتیک برای انتخاب واحدهای قابلمقایسه در مطالعات موردی فراهم
میکند .این سیستمسازی دریچهای را برای استنباط دقیق کمّی در مطالعات تطبیقی خلق میکند ،بدون
آنکه مانع استفاده از رویکردهای کیفی شود.
Journal of Economic Perspectives
)Athey and Imbens (2017

1.
2.
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روش کنترل ساختگی در ابتدا توسط «آبادی» و «گاردیزابال» ( 1)2003و آبادی و همکاران

( 2)2010با هدف تخمین میزان مداخالت ،یعنی مداخالتی که در سطح کالن انجام شده و تعداد کمی
از واحدهای بزرگ (مانند :شهرها ،مناطق یا کشورها) را دربر میگیرد ،ارائه شده است .اخیرا ،روش
کنترل ساختگی برای تعداد زیادی واحدهای در معرض مداخله مورداستفاده قرارگرفته است 3.تمرکز
این روش بر این است که واحدی که تحتتأثیر سیاست قرار میگیرد را با واحدهای منتخبی که سیاست
بر آنها مؤثر نیست مقایسه کند و روند واحد تحتتأثیر سیاست را شبیهسازی کند .انتخاب واحدهای
مقایسهای یک گام مهم در مطالعات تطبیقی است؛ زیرا مقایسه نامناسب ممکن است به نتیجهگیری
غلط منجر شود .اگر واحدهای مقایسه به اندازۀ کافی با واحدهای تحتتأثیر سیاست مشابه نباشند،
هرگونه اختالف در نتایج بین این دو مجموعه واحد ،ممکن است بیانگر اختالف در مشخصات آنها
باشد .روش کنترل ساختگی روشی سیستماتیک برای انتخاب واحدهای مقایسه در مطالعات تطبیقی
فراهم کرده و امکان نتیجهگیری دقیق کمی را در مطالعات مذکور را میسر میکند.
یکی از ویژگیهای بارز مطالعات تطبیقی این است که واحدهای تجزیه و تحلیل اغلب واحدهای
مختلفی مانند کشورها یا مناطقی هستند که مقایسههای منفرد مناسب برای آنها معموال وجود ندارد
(Collier, 1993؛ George and Bennett 2005؛ Gerring, 2007؛ .)Lijphart, 1971
روش کنترل ساختگی بر این فرض استوار است که ،هنگامی که واحدهای تجزیه و تحلیل چندین مورد
باشند ،ترکیبی از آنها (که اصطالحا «کنترل ساختگی» نامیده میشود) اغلب در بازتولید ویژگیهای
واحد یا واحدهای تحتتأثیر سیاست عملکرد بهتری نشان میدهند.
نسبت به مطالعات تطبیقی مبتنیبر رگرسیون ،روش کنترل ساختگی دارای مزایای مهمی است.
استفاده از میانگین وزنی واحدها برای مقایسه از استقراء گذشتهنگر 4که در ذات مدلهای رگرسیونی
است ،جلوگیری میکند ( .)King and Zeng, 2006عالوهبر این ،برخالف تکنیکهای تجزیه و تحلیل
رگرسیونی ،روش کنترل ساختگی صریحا وزن هر یک از واحدهای مقایسه را در شبیهسازی واحد تحت
)Abadie and Gardeazabal (2003
)Abadie et al. (2010

1.
2.

 3مراجه شود به:
Acemoglu et al. (2016), Kreif et al. (2016), Abadie and L'Hour (2019), and Dube and (2015).
Zipperer
Extrapolation

4.
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سیاست مشخص میکند و به محققان این امکان را میدهد تا از تکنیکهای کمّی و کیفی برای تجزیه
و تحلیل شباهتها و اختالفات بین واحد مورد و واحدهای کنترل ساختگی استفاده کنند.
از این روش برای مطالعۀ قوانین حمل سالح (دونوهو و همکاران ،1)2019 ،روسپیگری قانونی
(گانینگهام و شاه ،2)2018 ،سیاست مهاجرتی (بوهن و همکاران 3)2014 ،سیاستهای مالیات (کلون و
همکاران ،4)2013 ،جرایم سازمانیافته (پینوتی 5)2015 ،و بسیاری دیگر از مسائل کلیدی استفاده شده
است.
همچنین این روش بهعنوان ابزاری جهت تحلیل دادهها در موضوعات مختلف مانند مهاجرت 6و
حداقل دستمزد 7مورداستفاده قرار گرفته است .این روش در خارج از علم اقتصاد نیز مقبولیت پیدا کرده
و در علومی مانند :علوم اجتماعی ،رشتههای

زیستپزشکی ،مهندسی و غیره مورداستفاد قرار میگیرد8.

خارج از فضای علمی و دانشگاهی ،روش کنترل ساختگی پوشش قابلتوجهی در رسانهها نیز داشته
است 9و بهطور گستردهای موردتوجه سازمانها ،اندیشکدهها ،واحدهای تحلیلی تجاری ،سازمانهای
دولتی و آژانسهای مشاورهای قرارگرفته است.
فرض میشود که نمونهای متشکل از  J+1واحد وجود دارد که ازمیان این واحدها ،واحد اول
تحتتأثیر یک مداخله یا سیاست قرار میگیرد و واحدهای باقیمانده ،یعنی واحد دوم تا واحد  J+1قابلیت
آنرا دارند که با واحد اول مقایسه شوند .با عاریهگرفتن از ادبیات پزشکی واحدی که تحت اعمال سیاست
قرار میگیرد را میتوان واحد تحت درمان ( )Treated Unitنامید و بقیۀ واحدها بهنام واحدهای کنترلی
) (Donor Poolنامیده میشوند .همچنین اصطالحات «رویداد»« ،مداخله» و «درمان» 10که میتوانند
بهجای هم بهکار روند حاکی از سیاست اتخاذی است .روشهای تحلیل رگرسیون رایج نیازمند نمونههای

1.

)Donohue et al. (2019
)Cunningham and Shah (2018
)3. Bohn et al. (2014
)4. Kleven et al. (2013
)5. Pinotti, (2015
6. Borjas, 2017; Peri and Yasenov, 2019
7. Allegretto et al., 2017; Jardim et al., 2017; Neumark and Wascher, 2017; Reich et al., 2017
 .8به عنوان مثال مراجعه شود به:
2.

Heersink et al., 2017; Pieters et al., 2017
 .9به عنوان مثال رجوع کنید به:
Guo, 2015; Douglas, 2018
Event, Intervention, Treatment

10.

110

عادلی و همااران :اثر تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساگتگی

110

بزرگ و مشاهدات قابلتوجه هستند و غالبا قادر به ارزیابی تأثیر حوادث نادر در نمونههای کوچک
نیستند؛ درحالیکه روش کنترل ساختگی مبتنیبر این ایده است که هنگامی که تعداد واحدهای مشاهده
شده اندک است ،اغلب ترکیبی از واحدهایی که تحتتأثیر سیاست مداخلهای قرار نگرفتهاند ،معیار
مناسبتری برای مقایسه هستند تا صرفا یک واحد منحصربهفرد؛ از آنجا که این روش تالش میکند
به کمک واحدهای کنترلی تغییرات واحد تحت درمان را شبیهسازی کند ،بنابراین واحدهای کنترلی نباید
تحتتأثیر سیاست مشابه قرار بگیرند یا یک شوک ساختاری را تجربه کند.
فرض میشود نمونهای از دادهها برای یک دوره وجود دارد که این نمونه شامل اعداد مثبت در
دورۀ قبل از مداخله ( )T0و بعد از مداخله ( )T1است ( .)T=T0+T1واحد اول در دورۀ  1,…,T0در معرض
هیچگونه سیاست یا مداخلهای قرار نگرفته است و در دورۀ  T0 +1,…,Tسیاست یا مداخله اعمال شده
است 𝑌 𝑗𝑡𝑁 .پیامد مشاهده شده از واحد jام در زمان  tرا نشان میدهد؛ موقعی که هنوز هیچگونه مداخله
یا سیاستی بر واحدهای  𝑗 = 1, … , 𝐽 + 1و در دورۀ زمانی  t=1,…, T0اعمال نشده است 𝑌 𝑗𝑡𝐼 .پیامد
𝐼
𝑡𝑗 𝑌
مشاهده شده از واحد jام در زمان  tبعد از مداخله است که این دوره عبارت است از T0+1 :تا .T

درواقع متغیر وابستهای است که مدل بهدنبال بررسی اثرات سیاست بر آن است .برای هر واحد،𝑗،

مجموعهای از 𝑘 پیشبینیکننده وجود دارد ،𝑋1𝑗 , … , 𝑋𝑘𝑗 ،که ممکن است خود مقادیر 𝑡𝑗𝑌 قبل از
مداخله را نیز شامل شود .بردارهای  𝑋1 , … , 𝑋𝑗+1با ابعاد  𝑘 × 1بهترتیب مقادیر پیشبینیکنندهها را
برای واحدهای  𝑗 = 1, … , 𝐽 + 1نشان میدهند .ماتریس 𝐽 × 𝑘 ،𝑋0 = 𝑋2 … 𝑋𝐽+1 ،مقادیر
پیشبینیکنندهها را برای 𝐽 واحدی که در معرض مداخله قرار نداشتهاند ،نشان میدهد؛ بنابراین با درنظر
داشتن اینکه برای هر واحد 𝑗 در دورۀ زمانی ، 𝑡 ،عبارت 𝑁𝑡𝑗 𝑌 متغیر وابسته یا پیامدی است که تحتتأثیر
سیاست قرار نگرفته و 𝐼𝑡𝑗 𝑌 متغیر وابسته یا پیامدی است که تحتتأثیر سیاست بوده است ،برای تعیین
میزان اثرگذاری سیاست کافیست اختالف دو عبارت مذکور در دورۀ زمانی  𝑡 > 𝑇0محاسبه شود.
𝐼
𝑁
𝑡𝛼1𝑡 = 𝑌 1
𝑡− 𝑌 1

چون واحد «اول» بعد از زمان  T0در معرض سیاست قرار میگیرد ،بدینمعناست که برای دورۀ
𝑁
𝐼
𝑡 𝑌 1در دورۀ 𝑡 > 𝑇0
𝑡𝑌1𝑡 = 𝑌 1؛ بنابراین برای ارزیابی اثر سیاست می بایست
زمانی  t > T0داریم

تخمین زده شود و این پرسش پاسخ داده شود که در غیاب سیاست مذکور مقادیر پیامد موردنظر یا متغیر
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وابسته چیست .این یک حقیقت جایگزین یا ساختگی از پیامد موردنظر در دورۀ زمانی بعد از 𝑡 = 𝑇0
𝐼
𝑡 𝑌 1در دنیای واقعی رخ داده و مقادیر آن قابل مشاهده
است .چنانکه از معادلۀ باال برداشت میشود
𝑁
𝑡 𝑌 1تخمین زده شود .معادلۀ باال این امکان
است و مسأله این است که برای ارزیابی سیاست باید مقدار

را فراهم میکند که اثر اعمال سیاست در طول زمان مورد ارزیابی قرار گیرد و این امر بسیار مهم است؛
زیرا اثر اعمال سیاست ممکن است آنی نبوده و با گذر زمان کم یا زیاد شود.
𝑁
𝑡 𝑌 1را بازتولید نماید؛ فرض بر این است که 𝑁𝑡𝑗 𝑌 توسط مدل
مطالعات تطبیقی بهدنبال آن است که

عاملی زیر مشخص شود:
𝑁
𝑡𝑗 𝑌
𝑡𝑗𝜀 = 𝛿𝑡 + 𝜃𝑡 𝑍𝑗 + 𝜆𝑡 𝜇𝑗 +

𝑡𝛿 عامل مشترک نامعین بین واحدهاست 𝑍𝑗 ،و 𝑗𝜇 بهترتیب بردارهای مربوط به پیشبینی
کنندههای مشاهده شده و مشاهده نشده 𝑁𝑡𝑗 𝑌 هستند با ضرایب 𝑡𝜃 و 𝑡𝜆  𝜀𝑗𝑡 .عبارت خطا از همۀ
شوکهای غیرمشهود با میانگین صفر برای همۀ  jهاست .در ادبیات اقتصادسنجی به 𝑡𝜃 و 𝑡𝜆 عوامل
مشترک و به 𝑗𝑍 و 𝑗𝜇 بار عاملی اطالق میشود.
یک بردار ( )J×1از وزنهای  𝑊 = (𝑤2 , … , 𝑤𝐽+1 )′تعریف میشود ،بهطوریکه:
 𝑤𝑗 ≥ 0 .1برایj=2,…,J+1 𝑗 = 2, … , 𝐽 + 1
𝑤2 , … , 𝑤𝐽+1 = 1 .2

هر مقدار ویژه از بردار  Wنمایندۀ یک کنترل ساختگی بالقوه است که درواقع متوسط وزنی از ناحیۀ
کنترلی است .مقدار متغیر خروجی برای هر کنترل ترکیبی که توسط  Wمشخص میشود بهشکل زیر
است:
𝐽+1
𝐽+1
𝐽+1
∑𝐽+1
𝑡𝑗𝜀 𝑗𝑤 𝑗=2 𝑤𝑗 𝑌𝑗𝑡 = 𝛿𝑡 + 𝜃𝑡 ∑𝑗=2 𝑤𝑗 𝑍𝑗 + 𝜆𝑡 ∑𝑗=2 𝑤𝑗 𝜇𝑗 + ∑𝑗=2
∗
 (𝑤2∗ , … , 𝑤𝐽+1مقادیری را شامل میشوند ،بهطوریکه:
وزنهای بهینه )
∗ 𝐽+1
∗ 𝐽+1
∗ 𝐽+1
∗
, ∑𝐽+1
𝑗=2 𝑤𝑗 𝑌𝑗2 = 𝑌12 , … , ∑𝑗=2 𝑤𝑗 𝑌𝑗𝑇0 = 𝑌1𝑇0 , ∑𝑗=2 𝑤𝑗 𝑍𝑗 = 𝑍1 ∑𝑗=2 𝑤𝑗 𝑌𝑗1 = 𝑌11
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0
 (∑𝑇𝑛=1غیرمنفرد باشد ،بنابراین:
آبادی و همکاران ( 1)2010نشان میدهند که اگر ) 𝑡𝜆 𝑡𝜆′

−1

𝑇

𝑇

𝐽+1

𝐽+1

∗
∗
0
0
′
′
𝑁𝑌
𝑖𝑡 − ∑𝑗=2 𝑤𝑗 𝑌𝑗𝑡 = ∑𝑗=2 𝑤𝑗 ∑𝑠=1 𝜆𝑡 (∑𝑛=1 𝜆𝑡 𝜆𝑡 ) 𝜆𝑠 (𝜀𝑗𝑠 − 𝜀1𝑠 ) −
∗
∑𝐽+1
) 𝑡𝑗=2 𝑤𝑗 (𝜀𝑗𝑡 − 𝜀1

ایشان ثابت میکنند که تحت شرایط استاندارد ،میانگین طرف راست ،معادلۀ باال ،نزدیک به صفر است.
با این حساب داریم:
𝐽+1
𝑁
𝑡𝑌̂1
𝑡𝑗𝑌 𝑗𝑤 = ∑𝑗=2
𝐽+1
𝑁
𝑡𝛼̂1𝑡 = 𝑌1𝑡 − 𝑌̂1
𝑡𝑗𝑌 ∗𝑗𝑤 = 𝑌1𝑡 − ∑𝑗=2

برای }𝑇  𝑡𝜖{𝑇0 + 1, … ,تخمین زن 𝑡 𝛼1است.
برای مثال ،اگر به هر یک از واحدهای گروه کنترلی وزن یکسانی ،𝑤𝑗 = 1⁄𝐽 ،داده شود ،برای تخمین
𝑡 𝛼1داریم:
𝑡𝑗𝑌 𝛼̂1𝑡 = 𝑌1𝑡 − 1⁄𝐽 ∑𝑗=2
𝐽+1

در این مثال ،کنترل ساختگی از میانگین ساده تمام واحدهای گروه کنترلی ساخته شده است؛ و یا
بهعنوان یک مثال دیگر اگر وزن را میزان جمعیت هر یک از واحدهای کنترلی درنظر بگیریم در
اینصورت داریم:
𝑡𝑗𝑌

𝑝𝑜𝑝

𝐽+1

𝑗𝑤 𝛼̂1𝑡 = 𝑌1𝑡 − ∑𝑗=2

و در این مثال 𝑝𝑜𝑝𝑗𝑤 جمعیت هر واحد کنترل بهعنوان کسری از جمعیت کل واحدهای کنترلی
است.
پرسش این است که در عمل ،وزن هر یک از واحدهای کنترلی ،یعنی  𝑤2 , … , 𝑤𝐽+1چگونه محاسبه
میشود؟ «آبادی» و «گاردیزابال» ( )2003و «آبادی» و همکاران ( )2010پیشنهاد دادند 𝑤2 , … , 𝑤𝐽+1

)Abadie et al. (2010

1.
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بهگونهای انتخاب شوند که نتایج حاصل از کنترل ساختگی با مقادیر واحد تحت درمان ،قبل از اعمال
سیاست ،بیشترین مشابهت را داشته باشند .این بدانمعناست که با درنظر گرفتن مقادیر ثابت غیرمنفی،
∗
 ،𝑊 ∗ = (𝑤2∗ , … , 𝑤𝐽+1را بهگونهای
𝑘𝑣  ،𝑣1 , … ,روش کنترل ساختگی باید مقادیر بهینۀ وزنها)′ ،

انتخاب کند که کنترل ساختگی )𝑉(𝑊 خطای پیشبینی میانگین مربعات ( 1)MSPEرا با توجه به
𝑁
𝑡𝑌 1
2

) 𝑡∑𝑡∈𝜏0 (𝑌1𝑡 − (𝑤2 (𝑉 )𝑌2𝑡 − ⋯ − 𝑤𝐽+1 (𝑉)𝑌𝐽+1

برای دورۀ زمانی قبل از اعمال سیاست ،یعنی }  𝜏0 ⊆ {1,2, … , 𝑇0به حداقل رساند.
روش تشریحشدۀ فوقالذکر توسط آبادی و همکاران ( )2010بهکار گرفته شد تا برنامۀ کنترل دخانیات
که در سال 1988م .در کالیفرنیا به اجرا درآمد ،ارزیابی شود؛ در این مطالعه ،کالیفرنیا واحد در معرض
سیاست کنترل دخانیات بوده و  38ایالت دیگر آمریکا گروه کنترلی را تشکیل دادهاند .نتایج نشان میدهد
در گروه کنترلی  5ایالت یوتا ،نوادا ،مونتانا ،کلورادو و کنکتیکاس بهترتیب بیشترن وزن را در شبیهسازی
مصرف سیگار در کالیفرنیا داشتهاند و وزن سایر ایاالت صفر شد .این مطالعه نشان میدهد تصویب
الیحۀ کنترل دخانیات در سال 1988م .در کالیفرنیا میزان مصرف سیگار در سال 2000م .در این ایالت
را  26بسته به ازای هر نفر کاهش داده است.
«حنان» ( 2)2017در مقالهای با عنوان «تأثیر توافقنامههای تجاری در آمریکای التین با استفاده از
روش کنترل ساختگی» به تأثیر توافقنامههای تجاری بر  64کشور آمریکای التین در دورۀ -1989
1996م .پرداخته است .نتایج حاکی از آن است که توافقنامههای تجاری طی 10سال بهطور متوسط
 %76.4صادرات را در آمریکای التین افزایش دادهاند.
 .2-3پیکربندی روش کنترل ساختگی برای ارزیابی اثر تحریم بر صادرات ایران

در بخش قبلی مؤلفههای روش کنترل ساختگی شامل متغیر تحت درمان ،متغیرهای پیشبینیکننده،
سیاست مداخلهای و سال اعمال آن و گروه کنترلی تصریح شدند .از آنجا که هدف از انجام این مطالعه

Mean Squared Prediction Error
Hannan, 2017

1.
2.
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ارزیابی اثرات تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران است؛ لذا در این قسمت ابتدا هر یک از متغیرهای
مذکور و دلیل انتخاب آنها تشریح میشود.
سابقۀ 40سالۀ تحریمهای اقتصادی ایران ایجاب میکند در گام نخست ،مقطعی که سیاست
تحریم در اوج خود بوده شناسایی شود؛ بنابراین برای تشخیص اینکه تحریمهای کدامسال باید مبنای
سیاست مداخلهای در روش کنترل ساختگی قرار گیرد ،مطالعات صورت گرفته مرجع قرار میگیرند.
«عزتی» و «سایرین» ( )1398متغیر تحریمهای اقتصادی را از سال  1357لغایت سال  1395محاسبه
کردهاند .براساس بررسیهای ایشان سنگینترین تحریمهای اقتصادی مربوط به تحریمهای هستهای

ایران است .عالوهبر این« ،مهدیلو» و «سایرین» ( )1398نیز شاخص مخاطرات تحریم را برآورد کرده
و به این نتیجه رسیدند که تحریمها از سال 1388ه.ش .علیه برنامۀ هستهای ایران تشدید شده و طی
سالهای بعد از آن به حداکثر خود رسیدهاند؛ از اینرو و براساس نتایج حاصل از تحقیقات مذکور سال
2011م .را میتوان سالی دانست که سنگینترین تحریمها در چهار دهۀ اخیر بر اقتصاد ایران وضع
شده است.
دورۀ زمانی  2001تا 2018م .بهعنوان دورۀ موردمطالعه درنظر گرفته شده که انتخاب سال
2011م .بهدلیل عدم وجود شاخص ارزش صادرات برای کشورهای منتخب قبل از این سال است.
متغیر وابسته یا همان متغیر تحت درمان ،صادرات ایران در این دوره است .بهمنظور پیشبینی روند
این متغیر شاخص ارزش صادرات ،تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال 2010م ،.میزان
صادرات طی سالهای  2008 ،2001و 2011م .بهعنوان متغیرهای پیشبینیکننده درنظر گرفته شدهاند
و آمار مربوط به هر یک از بانک جهانی 1و مرکز تجارت بینالملل 2جمعآوری شده است.
«کیم» 3در سال 2012م .مفهوم تحریم را جزئی از محدودیتهای صادراتی تعریف میکند .با این
نگاه مطالعۀ حاضر بستر ارزیابی اثر تحریم را بر صادرات بنا کرده است و در ترسیم گروه کنترلی نیز
این نگاه رعایت شده است .از آنجا که ایران یک کشور غنی از منظر منابع معدنی بهخصوص در حوزۀ
نفت و گاز قلمداد میشود و یکی از صادرکنندگان عمده در این حوزه است ،برای تشکیل گروه کنترلی
این خصیصه کامال رعایت شده است« .هاسمن» و همکاران ( 4)2006در طراحی شاخص پیچیدگی
1

. World Bank
)International Trade Center (ITC
)3. Kim (2012
)4. Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2006
2.
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صادرات کشورهای کانادا ،نیوزلند ،استرالیا ،شیلی و نروژ را بهعنوان کشورهای صادرکنندۀ منبع محور
معرفی میکنند .این مطالعۀ کشورهای مذکور را بهعنوان بخشی از گروه کنترلی ایران بهعنوان یک
کشور منبع محور درنظر گرفته است؛ عالوهبر این ،کشورهای الجزایر ،عربستان سعودی و امارات
متحدۀ عربی بهعنوان کشورهای صادرکنندۀ نفت عضو اوپک ،ترکیه بهدلیل مشابهتهای اقتصادی با
ایران و چین بهعنوان شریک تجاری مهم در گروه کنترلی قراردارند.
تخمین مدل با استفاده از نرمافزار استتا که بستۀ  Synthبه آن افزوده شده صورت گرفته و کلیۀ
نتایج و اشکال خروجی این نرمافزار است.

 .4تفسیر مدل و نتایج
جدول  ،1کشورهای تشکیلدهندۀ گروه کنترلی را بههمراه سهم هر یک در ساختن صادرات ایران
بهشکل شبیهسازی شده قبل از اعمال تحریمها نشان میدهد .بیشترین سهم در این شبیهسازی متعلق
به کشور نیوزلند است که تقریبا وزن  %50را به خود اختصاص داده است؛ بعد از آن ،ترکیه ،امارات و
چین بهترتیب بیشترین وزن را در ایجاد صادرات ساختگی ایران داشتهاند .سایر کشورها با وزن برابر
صفر در این شبیهسازی نقشی نداشتهاند.
جدول  .1کشورهای گروه کنترلی
کشور

وزن

امارات متحده عربی

0.121

استرالیا

0

کانادا

0

شیلی

0

چین

0.013

الجزایر

0

نروژ

0

نیوزلند

0.466

عربستان سعودی

0

ترکیه

0.4
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جدول  ،2مقادیر متوسط پیشبینیکنندۀ صادرات قبل از تحریمها را نشان میدهد .ستون اول اعداد
معرف مقادیر واقعی پیشبینیکنندهها است .در ستون دوم متوسط پیشبینیکنندهها در حالت ساختگی
و شبیهسازی شده نمایش داده شده است .میانگین پیشبینیکنندهها مربوط به گروه کنترلی در ستون
سوم هستند .نتایج حاکی از آن است که مقادیر میانگین ستون سوم به مقادیر واقعی ستون اول نزدیک
نیست؛ برای مثال ،مقدار متوسط پیشبینیکنندۀ تولید ناخالص داخلی قبل از تحریمها برای گروه کنترلی
عدد  289میلیارد دالر است ،درحالیکه مقدار واقعی 418میلیارد دالر است و این درحالی است که مقدار
شبیهسازی شده نیز 418میلیارد دالر است؛ بنابراین رویکرد شبیهسازی شده برازش بهتری از مقادیر
واقعی است.
جدول  .2مقادیر متوسط پیشبینیکنندۀ صادرات قبل از تحریمها.
پیشبینیکننده

صادرات واقعی

صادرات ساختگی

میانگین گروه کنترلی

شاخص ارزش صادرات

245.8439

245.8404

192.6869

تولید ناخالص داخلی ( 2010میلیون دالر آمریکا)

418181.8

418214.5

289782

صادرات ( 2001میلیارد دالر آمریکا)

24

26.185

25.488

صادرات ( 2008میلیارد دالر آمریکا)

110

110.056

111.016

صادرات ( 2011میلیارد دالر آمریکا)

130

135.592

137.762

 .1-4اثر تحریمهای سال 2011

شکل  ،2مسیر صادرات واقعی ایران را در مقابل صادرات ساختگی آن که به کمک روش کنترل ساختگی
شبیهسازی شده است ،طی دورۀ زمانی 2001-2018م .نمایش میدهد .تا قبل از اعمال تحریمها ،روند
صادرات واقعی و ساختگی تقریبا بر هم منطبق هستند؛ ولی با اعمال تحریمهای اقتصادی سال 2011م.
روند نزولی محسوسی در صادرات رخداده و این کاهش تا سال 2015م .ادامه داشته است .با تصویب
برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) در این سال و کاهش شدت تحریمهای اقتصادی ،صادرات ایران از
سال 2015م .روندی صعودی به خود گرفته است؛ درحالیکه به استناد روند شبیهسازی شده صادرات و
با فرض عدم وجود تحریمها ،صادرات ایران میتوانست بهصورت ساالنه میزانی باالتر از 150میلیارد
دالر را به ثبت رسانده و سالهای  2014و 2018م .این پتانسل را داشتند که ارزش صادرات ایران به
رکورد  173میلیارد دالر برسد.
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شکل  .2مسیر صادرات واقعی ایران در مقابل صادرات ساختگی آن (منبع :محاسبات تحقیق).

شکل  ،3اثر تحریم را بهصورت شکاف صادراتی ،یعنی تفاوت بین نمودارهای شکل  ،2تصویر
میکند .شکل نشان میدهد که تفاوت بین صادرات واقعی (آنچه در حقیقت رخداده است) و صادرات
ساختگی (آنچه که شبیهسازی شده است) قبل از سال 2011م .و در غیاب تحریمها چندان مشهود
نیست و حداکثر آن مربوط به سال 2007م .است با مقدار 7میلیارد دالر؛ با اعمال سیاست تحریم در
سال 2011م .افت شدیدی در روند صادرات رخداده و باعث شده از سال  2012تا 2018م .صادرات
ایران بهطور متوسط و ساالنه 74میلیارد دالر کاهش را نسبت به مقادیر شبیهسازی شده تجربه کند.
براساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال 2015م .است که تحریم باعث شده
صادرات ایران به 60میلیارد دالر برسد؛ درحالیکه براساس الگوی صادرات ساختگی ،میزان صادرات
در غیاب تحریم میتوانست به عدد 159.7میلیارد دالر رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی
یعنی میزان 99.7میلیارد دالر به ثبت رسیده است .قبلتر گفته شد با تصویب برجام در سال 2015م.
از میزان شکاف صادراتی در سالهای بعد کاسته شده است.

صادرات

تحریم اقتصادی
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شکل  .3شکاف صادراتی بین صادرات واقعی و ساختگی (منبع :محاسبات تحقیق).

 .2-4آزمون صوری

1

برای ارزیابی معناداری تخمینهای صورتگرفته این پرسش مطرح میشود که چه آزمونی باید صورت
گیرد و اگر بهجای ایران کشور دیگری را انتخاب میکردیم تا چه میزان این نتایج حاصل میشود .برای
پاسخ به این پرسش و به استناد روششناسی کنترل ساختگی از آزمون صوری استفاده میشود .آزمون
صوری بدینمعناست که اگر سیاست مداخلهای را به سایر اعضای گروه کنترلی تعمیم دهیم ،نتایج برای
سایرین چگونه است و آیا تفاوت معنیداری بین نتایج حاصل از اعمال سیاست برای واحد تحت درمان
و سایر اعضا وجود دارد یا خیر .درواقع ،این آزمون یک راهنمای بصری است که نتایج حاصل از تخمین
را بهشکل نموداری نمایش میدهد و برای مخاطب امکان مقایسۀ برازشهای صورتگرفته و نهایتا
قضاوت درمورد قابل اعتماد بودن نتایج را فراهم میسازد .بهمنظور ارزیابی نتایج تخمینهای صورت
گرفته از اثر تحریمها بر صادرات ایران این آزمون انجامشده و برای اینمنظور سیاست اعمال شده،
Placebo Test

1.

سال یازدهم ،شمارۀ  ،41بهار 1401

فصلنامۀ علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

11۹

یعنی تحریم اقتصادی بر سایر کشورهای نمونه اعمال میشود؛ برای مثال ،تحریم اقتصادی سال
2011م .بر ترکیه وضع میشود و ایران جزو گروه کنترلی قرار میگیرد و اینبار صادرات ترکیه
شبیهسازی میشود و این روند برای تکتک کشورها تکرار شده و درنهایت توزیعی از شکاف مقادیر
واقعی و ساختگی همۀ کشورها ارائه میدهد .اگر نتایج حاصل برای سایر کشورها مشابه با مورد ایران
باشد ،بدینمعناست که مدل معنادار نیست و برعکس اگر نتایج حاصل از اعمال سیاست برای سایر
کشورها در مقایسه با ایران به قدر کافی متفاوت باشد ،یعنی نتایج قابلقبول است.
شکل  ،4نتایج آزمون صوری را برای همۀ کشورها نشان میدهد .خط خاکستری رنگ نمایانگر شکاف
صادراتی برای کشورهای کنترلی ،یعنی تفاوت بین صادرات واقعی و ساختگی آنهاست .خط مشکی
شکاف صادراتی ایران را نشان میدهد .چنانکه شکل مصرح میکند شکاف صادراتی ایران در قبل از
سال 2011م .ناچیز بوده و با اعمال تحریم این شکاف بسیار قابلمالحظه شده است .در مقایسه با روند
سایر کشورها قبل و بعد از تحریم آزمون صوری بهخوبی نشان میدهد که تخمینهای صورتگرفته
برای ایران قابلقبول است.

2000

گروه کنترلی
ایران

1500
1000

2010

سال

شکل  .4توزیع شکاف صادراتی برای تمامی کشورها (منبع :محاسبات تحقیق).
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برای ارائه تصویری واضحتر و دقیقتر از آزمون صوری خطای پیشبینی میانگین مربعات ()MSPE

قبل از اعمال تحریم را برای تمامی کشورها درنظر میگیریم و آزمون را برای کشورهایی که حداکثر 5
برابر این خطای پیشبینی را داشتهاند ،تکرار میکنیم.
چهار کشور شیلی ،الجزایر ،نروژ و ترکیه خطای پیش بینی حداکثر  10داشتهاند و توزیع شکاف صادراتی
آنها براساس آزمون صوری در شکل  5نشانداده شده است .خط خاکستری رنگ مربوط به این
کشورهاست و خط مشکی شکاف صادراتی ایران را نشان میدهد .با درنظر گرفتن خوبی برازش قبل از
تحریمها و شکاف صادراتی قابلتوجه بعد از تحریمها ،شکل بهطور واضح قابل قبول بودن تخمینهای
صورتگرفته از صادرات ایران را نشان میدهد.

50

گروه کنترلی
ایران

0

میلیارد دالر

شکاف صادراتی

2010

2006

2004

2002

2000

-100

2018

2016

2014

2012

2008

-50

تحریم اقتصادی

سال

شکل  .5توزیع شکاف صادراتی برای کشورها با ( MSPE<10منبع :محاسبات تحقیق).

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
اقتصاد ایران بواسطه تحریمهای یک جانبۀ آمریکا و تحریمهای بینالمللی سازمان ملل ،اتحادیۀ اروپا
و سایر نهادها در چند دهۀ گذشته به چالش کشیده شده است .تحریمهایی که بهواسطۀ مناقشۀ هستهای
در آغاز دهۀ  90هجریشمسی بر اقتصاد ایران تحمیل شد ،ازجمله شدیدترین تحریمها بوده که
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بخشهای مختلفی از بخشهای نظامی و استراتژیک گرفته تا بانکداری ،بیمه و خدمات مالی را شامل
شده و کاهش ارزش پول ملی و کاهش صادرات ،ازجمله اثرات آن بوده است.
ارزیابی اثرات سیاست مذکور و میزان آن از چالشهای سیاستگذارن و محققین بوده است .این
مطالعه با بهکارگیری روش کنترل ساختگی تالش کرده اثرگذاری این سیاست را موردمطالعه قرار داده
و برای اینمنظور عالوهبر ایران 10کشور دیگر بهعنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شدهاند تا روند
صادرات ایران قبل و بعد از تحریمهای اقتصادی شبیهسازی شود .در یک فرآیند سیستماتیک
کشورهایی که قادر به شبیهسازی روند صادرات ایران بودند ،توسط مدل شناسایی شده که کشورهای
نیوزلند ،ترکیه ،امارات و چین ،بهترتیب بیشترین وزن را در شبیهسازی صادرات ایران داشتهاند .نتایج
نشان میدهد درحالیکه ایران میتوانست برای تکتک سالهای بعد از تحریم به صادرات باالی 150
میلیارد دالری دستیابد؛ تحریم باعث شده ایران بهطور متوسط و ساالنه  74میلیارد دالر صادرات
خود را ازدست دهد .آزمون صوری با تعمیمدادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه،
قابلقبول بودن تخمینهای صورت گرفته را تأیید میکند.
نتایج این مطالعۀ مؤید این مطلب است که صادرات ایران متأثر از عوامل طرف تقاضا است و یکی از
این عوامل مؤثر مناسبات سیاسی با طرفهای تجاری است .کاهش 74میلیارد دالری صادرات در
سالهای بعد از تحریم 2011م .نشان از تأثیرپذیری عرضۀ محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی و
نقش پررنگ تصمیمات جامعۀ بینالملل است .بدیهی است این تأثیرپذیری ناشی از گسستگی اقتصادی
و تجاری بین بنگاههای اقتصادی و شرکای تجاری است.
توسعۀ روابط سیاسی دوستانه با شرکای تجاری ،پرهیز از مناقشات بینالمللی و ایجاد روابط تجاری
پایدار ازطریق پیوندهای تجاری بین بنگاهی و تالش بهمنظور ادغام در زنجیرۀ ارزش جهانی ،ازجمله
توصیههای سیاستی است که میتواند به اتخاذ سیاستهای تجاری کمک کند.
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Abstract
This study employs the Synthetic Control Method (SCM) as an innovative method
in evaluating the effects of a policy to assess the effect of the 2011 economic
sanctions on Iran's exports during the period 2001-2018. For this purpose, in
addition to Iran, ten other countries have been considered as a donor pool to
simulate the trend of Iran's exports before and after the economic sanctions. New
Zealand, Turkey, the UAE and China have played the most important roles in this
simulation. The results show that while Iran could have achieved more than $ 150
billion in exports for each of the years since the embargo, the sanctions have
caused Iran to lose an average of $ 74 billion export income annually. According
to the estimated model, the largest export gap is related to 2015, when sanctions
caused Iran's export to reach $ 60 billion. While according to the counterfactual
export pattern and in the absence of sanctions in this year, the amount of exports
could reached $159.7 billion, and the maximum export gap has been recorded
$99.7 billion. The placebo test confirms the reliability of the estimates made by
extending the SCM to all members of the donor pool. The results of this study
show that Iran's export is affected by demand side factors. Developing friendly
political relations with business partners, avoiding international disputes, and
building sustainable trade relations through business links between firms are
among the policy recommendations.
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