فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاریعمومی ،دورۀ  ، 8شمارۀ  ،28پاییز97

بررسی تأثير تحریمهای اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری
1
ایران و کشورهای شریک عمدة تجاری
مجید آقایی 2،مهدیه رضاقلیزاده 3،مجید محمدرضایی

4

چکیده
در مقالۀ حاضر ،تأثير تحریمهای اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای عمدة
شریک تجاری در چارچوب الگوی جاذبة تعمیمیافته ،با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی پانل
دیتا ،بررسی شده است .الگوسازی مدل تحقیق براساس دادههای آماری طی سالهای  1375تا
 1394صورت گرفته است .یافتههای این پژوهش حاکی است که تحریمهای ضعیف تأثير منفی
کمتری بر ارزش صادرات و واردات ایران طی دورة مورد بررسی داشته است اما تحریمهای شدید
و گسترده ،تأثير منفی قابل مالحظهای بر میزان صادرات و واردات کاالهای تجاری ایران داشته
است؛ بنابراین اقدامات انجامشده برای کاهش یا لغو تحریمهای شدید علیه ایران نظیر توافقنامة
هستهای(برجام) ،می تواند به رونق روابط تجاری ایران و شرکای عمدة تجاری منجر شود.
کلیدواژهها :تحریمهای اقتصادی ،صادرات ،واردات
تاریخ پذیرش1396/12/4 :
 .1تاریخ دریافت1396/06/19 :
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامهM.aghaei@umz.ac.ir :
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران؛ رایانامهM.gholizadeh@umz.ac.ir :
 .4کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران؛ رایانامهMajid1371mm@gmail.com :

 .1مقدمه

بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمدة تجاری

50

اعمال تحریمها ابزاری برای رسیدن به اهداف و مقاصد سیاسی است و پیشینۀ کاربردآن به
قبل از میالد مسیح بازمیگردد (بهروزیفر .)1383 ،آمریکا و اتحادیۀ اروپا بعد از انقالب
اسالمی بهویژه در سالهای اخیر ،به منظور دستیابی به اهدافی خاص در سیاست خارجی
به طور فزایندهای از سیاست تحریم اقتصادی علیه ایران استفاده کردهاند و بیشتر تحریمها
به پروندۀ هستهای ایران مربوط بوده است .قطعاً تحریمهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران و
همچنین رفع آنها ،بر اقتصاد این کشور و کشورهای منطقه و جهان تأثیرات مختلفی خواهد
داشت .پیوستگی عمیق اقتصادی میان کشورها و بنگاههای اقتصادی ،وجود امکانات و
ابزارهای ارتباطی پیشرفته برای کنترل مبادالت تجاری ،مالی ،پولی و امکان بهرهگیری از
ابزارهای مختلف برای اعمال فشار بر بنگاههای اقتصادی از جمله عواملی است که از یک
طرف در کارآمدی تحریم اقتصادی علیه یک کشور مؤثر است و درجۀ موفقیت آن را باال
میبرد و ازطرف دیگر بر ناکارآمدی تحریمها هم مؤثر است(.)Nossal, 1989
باتوجهبه آثار مختلف وضع و لغو تحریمها در روابط تجاری و اقتصادی کشورها،
پرداختن به این مسئله از زوایای مختلف حائز اهمیت است .در  24تیر ماه  ،1394مصادف
با  14جوالی  ،2015میان ایران وکشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل وآلمان
( ،)5+1توافقی موسوم به برجام(برنامۀ جامع اقدام مشترک) صورت گرفت که براساس آن،
کشورهای مقابل با انجام سازوکاری برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت هستهای ایران ،به
لغو تحریمهای هستهای علیه این کشور موظف شدند.
باتوجهبه مسئلۀ برجام و تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت تحریمهای اقتصادی ،هدف
اصلی تحقیق این است که با استفاده از مدل تعمیمیافتۀ جاذبه و جمعآوری دادههای تجاری
بین ایران و شرکای عمدۀ تجاری 5طی بازۀ زمانی  1375تا  1394در قالب مدل پانل دیتا،
تأثیر تحریمهای اقتصادی را بر روابط تجاری بین ایران و این کشورها ،و لزوم یا عدم
لزوم توافق برجام را از منظر اقتصادی ،بررسی کند .به همین منظور ،تحقیق به این صورت
 .5انتخاب کشورهای عمدۀ شریک تجاری ایران براساس میزان حجم تجارت خارجی این کشورها با
ایران طی دورۀ مورد بررسی صورت گرفته است و کشورهایی که طی این دوره بیشترین حجم ارزش
تجارت خارجی را با ایران داشتهاند بهعنوان شریک تجاری انتخاب شدهاند .این کشورها عبارتاند
از :افغانستان ،استرالیا ،آذربایجان ،بنگالدش ،برزیل ،کانادا ،چین ،مصر ،فرانسه ،آلمان ،هنگکنگ،
هندوستان ،اردن ،ژاپن ،ایتالیا ،قزاقستان ،کویت ،هلند ،عمان ،پاکستان ،پرتغال ،قطر ،روسیه ،عربستان
سعودی ،اسپانیا ،آفریقای جنوبی ،سوئیس ،تاجیکستان ،ترکیه ،ترکمنستان ،انگلستان ،آمریکا ،امارات،
ازبکستان و ویتنام.

سازماندهی شد که پس از مقدمه ،مبانی نظری مطرح و مطالعات قبلی ارائه شود و در ادامه
با ارائۀ مدل تحقیق و دادههای مورداستفاده ،به تخمین مدل پرداخته شود .در پایان ،تحلیل
نتایج ،پیشنهادها و توصیههای سیاستی ارائه خواهد شد.

 .2مبانی نظری تحقیق
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تحریم سلسله اقدامهایی است که بدون استفاده از قوای تهدید علیه کشور ،هدف یا فرد موردنظر
اعمال میشود ( .)Malloy, 1990داکسی ،)1990( 6تحریمهای بینالمللی را تنبیهاتی میداند که
در قالب تبعات اعالمشدۀ ناکامی هدف در تبعیت از استانداردها یا الزامات بینالمللی ،اعمال
شدهاست.
تحریمها از نظر موضوع ابزاری به دو دستۀ تحریمهای اقتصادی و غیراقتصادی طبقهبندی
میشوند؛ تحریمهای غیر اقتصادی نظیر صادر نکردن ویزا برای مقامات دولت تحریمشونده در
یکسازمانبینالمللی،مخالفتباپیشنهادکشورتحریمشوندهبرایمیزبانیوقایعمهمبینالمللی
همچون برگزاری مسابقات جام جهانی ،المپیک و ...بهوسیلۀ ابزارهایی جز تحمیل هزینههای
اقتصادی قابل دستیابی هستند؛ تحریمهای اقتصادی از جنبههای تجاری و مالی برخوردارند
که در تحریمهای تجاری ،ممنوعیتها و محدودیتهایی در زمینۀ صادرات و واردات اعمال
میشود اما در تحریمهای مالی ،تحریمکننده از انجام معامالت مالی ،نقل و انتقاالت پول و
سرمایهگذاری خودداری میکند و با استفاده از نفوذ خود در مؤسسههای مالی بینالمللی از
هرگونه همکاری فنی ،سرمایهگذاری رسمی و انعقاد قراردادهای وام جلوگیری میکند .الزم به
ذکر است شدیدترین شکل تحریمهای مالی ،انسداد یا مصادرۀ داراییهای کشور تحریمشونده
یا رهبران آنها است (عبادی مهر .)1387 ،اصوالً بهنظر میرسد اثر تحریمهای تجاری ،بیشتر
ِ
هدف تحریمهای مالی
بر طبقۀ متوسط جامعه و اقشار کمدرآمد تحمیل میشود ،در حالی که
بیشتر دولت و مقامات است .تحریم اقتصادی عبارت است از توقف عمدی یا تهدید به توقف
روابط معمول تجاری یا مالی یک دولت .دو مفهوم دیگر نیز با تحریم اقتصادی نزدیک هستند:
یکی منزوی کردن اقتصادی 7و دیگری محاصرۀ اقتصادی؛ 8منزوی کردن اقتصادی وسیعتر
از تحریم است که هدف با منزوی کردن کامل به وسیلۀ محدودیت بازرگانی کشور معیّن
میشود؛ محاصرۀ اقتصادی نیز که هزینههای خود را از طریق اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی
مختلف اعمال میکنند ،نوعی تحریم شدید محسوب میشود .مهمترین این متغیرها عبارت
است از:
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ـ هزینههای تحمیلشده به کشور هدف که در قالب مقادیر کل یا درصدی از تولید
ناخالص ملی سنجیده میشود .تحریمهای اقتصادی برای تنبیه کشور هدف به سبب رفتارهای
نامطلوبش نسبت به کشور تحریمکننده اعمال میشود و کشو ِر هدف هزینههای تحمیلشدۀ
ناشی از تحریم را با منافع استمرار سیاستهای خویش مقایسه میکندکه اگر هزینههای خالص
بیشتر باشد احتمال دارد کشور هدف ،سیاستهای خود را تغییر دهد.
ـ روابط تجاری و بازرگانی میان کشور هدف و کشور تحریمکننده که در قالب جریان
تجارت کاالیی و خدماتی میان دو کشور به عنوان درصدی از کل تجارت کشور هدف
سنجیده میشود .برای آنکه تحریمها اثربخش باشد ،باید کشور تحریمکننده روابط اقتصادی
درخور توجهی با کشور هدف داشته باشد.
ـ نوع تحریم اقتصادی اعمالشده (تحریم تجاری یا تحریم مالی) که ممکن است از یک
یا چند نوع از این تحریمها به طور همزمان استفاده شود .هدف تحریمهای تجاری کاهش
واردات یا صادرات یا هر دو است .تحریمهای مالی و بلوکه کردن داراییها نیز از طریق
کاهش سرمایهگذاری یا نپرداختن وام و اعتبارات یا باالبردن هزینۀ تأمین مالی برای کشور
هدف به کاهش تجارت منجر میشود .پس باتوجهبه این موارد ،مدل جاذبه ،الگوی مناسبی
برای ارزیابی آثار تحریم با درجات مختلف بر جریان تجارت دوجانبه است (طغیانی و
دیگران.)1392 ،
امروزه ،با گسترش علم و فناوریهای ارتباطی ،جهان به دهکدۀ کوچکی تبدیل شده
است و تمام اهداف انسانها به سوی جهانی شدن پیش میرود ،اقتصاد نیز در این راستا به
سوی جهانی شدن گام برداشته است؛ همچنین ثبات و افزایش تجارت خارجی از اهداف مهم
حکومتها قلمداد میشود .باتوجهبه این موضوع ،کشور(های) تحریمکننده سعی میکنند با
وضع تحریمهای تجاری و مالی هزینههایی بر کشور هدف وارد کنند (Hufbauer &, 2007
 .)et alهمچنین میزان تأثیرگذاری تحریمها بهشدت به پارامترهای تعیینکنندۀ ویژگیهای
اقتصادی کشور تحریمشده ،نظیر روابط تجاری ،اقتصادی و شدت کاالهای استراتژیک مانند
نفت و نظایر آن بستگی دارد (آذربایجانی و دیگران.)1394 ،
در این پژوهش ،تحریمها به صورت خاص از لحاظ شدت تفکیک و دستهبندی میشوند.
یکی از انواع این طبقهبندیها ،میزان تأثیر تحریمها بر تولید ناخالص داخلی است که شاکلۀ
اصلی این پژوهش نیز است .هافبائر و اسکات ( )Hufbauer & Schott, 2012برای نخستین بار
از چنین روشی برای تخمین هزینۀ تحریمهای اقتصادی و به طور خاص تحریم صادراتی استفاده
کردند .این دو محقق تأثیرات تکاثری را برای تحریم استخراج کردند که در واقع همان نسبت
تغییرات مطلق در رفاه اقتصادی ــ که با مازاد مصرف کننده اندازهگیری میشود .

ــ به تغییرات مطلق در ارزش تجارت است .البته باتوجهبه اینکه در محاسبۀ ضریب تحریم از
فروض خاصی استفاده میشود و نیز به دلیل فقدان اطالعات دقیق دربارۀ کششهای عرضه
و تقاضا ،ضریب محاسبهشده با این روش به تقریب تورشداری از کاهش رفاه منجر میشود.
همچنین به کمک روش مذکور میتوان زیان رفاهی ناشی از تحریم مالی و نیز تحریم واردات
بر کشور هدف و بستن بازارهای کشور تحریمکننده و متحدان آن را بر کاالهای وارداتی از
کشور تحریمشونده محاسبه کرد .نکتۀ حائز اهمیت آن است که چنانچه زیان رفاهی کشو ِر
هدف به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی کشور مذکور در سال شروع تحریم کمتر یا
معادل یک درصد باشد ،تحریم از نوع محدود است و اگر بیش از یک درصد باشد ،تحریم
گسترده خواهد بود (.)Hufbauer & et al, 2007

 .3مروری بر پﮋوهشهای انجامشدة قبلی

9. Frank
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در این قسمت از تحقیق به مرور برخی مطالعات داخلی و خارجی در زمینۀ تحریم و اثرهای
آن میپردازیم.
آذربایجانی و همکاران ( )1394در مطالعهای با استفاده از مدل جاذبه به ارزیابی تحریمهای
اقتصادی از حیث شدت عمل بر تجارت غیر نفتی ایران و شرکای عمدۀ تجاری طی سالهای
 2000ـ  2011م پرداختهاند .نتایج تحقیق آنها حاکی است که تحریمهای محدود و گسترده
بهترتیب فقط در صنایع ماشینآالت و تجهیزات حمل و نقل و مواد شیمایی تأثیر داشتند و در
سایر بخشها تأثیر زیادی نداشتند.
شاهآبادی و بهاری ( )1393به بررسی و مقایسۀ متغیرهای کالن اقتصادی و وضعیت اقتصاد
دانش بنیان در ایران و چین در دوران تحریم طی دورۀ زمانی  1980ـ  2009م پرداختند .نتایج
آنها نشان داده است که چین توانست تحریمها را عم ً
ال ،از طریق بازار عوامل جدید تولید،
اقدام به افزایش بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی و افزایش قدرت رقابتپذیری ،خنثی
کند .ایران برخالف چین ،از لحاظ نوآوری و بازار عوامل جدید تولید وضعیت مناسبی ندارد.
ضیایی بیگدلی و همکاران ( )1392در مطالعهای به بررسی تجارت خارجی ایران در دو
حالت تحریم و بدون تحریم طی سالهای  1352ـ  1386با  30شریک تجاری پرداختند .آنها
با استفاده از مدل جاذبۀ تعمیمیافته به این نتیجه رسیدند که تحریم اثر منفی ولی کوچکی بر
تجارت ایران و شرکای تجاری گذاشته است.
فرانک )2016( 9با استفاده از مدل جاذبه پیامدهای تجربی تحریمهای تجاری را بر
کشورهای مستقل و غیرمستقل ،طی دوره زمانی  1990ـ  2006م بررسی کرد .نتایج بررسی
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وی نشان میدهد که تحریمها ارزش تجارت خارجی را کاهش میدهد؛ همچنین انحراف
تجاری بهعنوان ابزاری بالقوه برای کاهش تأثیر منفی تحریمها معرفی شده است اما یافتهها
هیچ شواهدی برای انحراف تجاری نشان ندادند.
الموت )2012( 10با استفاده از مدل جاذبه به بررسی اثر جنگ و تحریم بر تجارت
بینالملل کشور یوگوسالوی سابق پرداخت .نتایج بررسی وی نشان داد که جنگ و تحریم
سبب کاهش تجارت بین کشورهای هدف و اعمالکنندۀ تحریم میشود و بر سایر کشورها
نیز اثر میگذاردکه این آثار ،چندین سال پس از پایان آن همچنان ادامه دارد.
هافبایر و اویج )2003( 11در مطالعهای با استفاده از مدل جاذبه ،تأثیر تحریمهای اقتصادی
را از نظر اندازه بر تجارت دوجانبۀ آمریکا با کشورهای هدف طی سالهای  1995و 1999
ارزیابی کردند .بررسی ضرایب رگرسیون نشان میدهد که تحریمهای گسترده ،هزینههایی بر
هر دو طرف تحمیل میکند و در سال  1999نسبت به سال  1995م هزینههای نسبی این قبیل
تحریمها اندکی کاهش یافته است .ضرایب برآوردشده در خصوص تحریمهای محدود و
متوسط در سطوح اطمینان معمول ،به لحاظ آماری ،معنادار نیست حتی این ضرایب در 1999
م عالمت موردانتظار را از لحاظ نظری ندارد .خالصهای از مطالعات خارجی و داخلی در
جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1خالصهای از مطالعات انجامشدة قبلی

10. Lammote
11. Hafbauer & Oegg

121314

با نگاهی به مطالعات پیشین ،میتوان دریافت تاکنون هیچ پژوهشی در زمینۀ تأثیر تحریمهای
اقتصادی وضعشده علیه ایران به تفکیک تحریمهای شدید و ضعیف بر روابط تجاری ایران
و کشورهای شریک (صادرات و واردات) در قالب الگوی جاذبۀ تعمیمیافته و الگوهای
اقتصادسنجی صورت نگرفته است .بنابراین ،در مطالعۀ حاضر تأثیر تحریمهای اقتصادی و تجاری
بر روابط تجاری ایران و شرکای عمدۀ تجاری طی بازه زمانی  1375ـ 1394بررسی خواهد شد.
12. Silvana Kako, Astronomy Gurbo & Renooka Mahdian
13. Manuel O›Chlin
14. William Campfar & Anton Lowburg
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منبع :گردآوری نویسندگان
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 .4ارائه مدل تحقیق و بررسی متغیرها

به منظور بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی بر روابط تجاری ایران و شرکای عمدۀ جهانی
و لزوم یا عدم لزوم توافق برجام ،از مدل جاذبه مبتنی بر دادههای پانل دیتا استفاده میشود.
الگوی جاذبه را برای اولین بار تینبرگن )1962( 15و پوینین )1963( 16ارائه شد .آنها در دهۀ
 1960الگویی مشابه قانون نیوتن را از فیزیک به حیطۀ اقتصاد کشاندند و بیان کردند که جریان
تجارت متقابل بین کشورها ( ) Fijبا اندازۀ اقتصاد دو کشور( Yiو  )Yjرابطۀ مثبت و با فاصلۀ
بین دو کشور رابطۀ منفی دارد.
β

()1

j

Y i αY
D ijδ

Fij = G

با لگاریتم گرفتن از معادلۀ ( ،)1این معادله به رابطهای خطی تبدیل میشود و  αو
و  δبیانگر کششها هستند.
()2
LnFij =LnG + α LnY i + β Ln j − δ LnD ij
بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمدة تجاری
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β

با درنظر گرفتن معادلۀ ( )2و باتوجهبه مطالعات قبلی ،به منظور بررسی تأثیر تحریمهای
اقتصادی بر روابط تجاری ایران و شرکای عمدۀ تجاری ،از الگوی جاذبۀ تعمیمیافتۀ زیر
استفاده شده است:
()3

()4

= LnEXPi
C0 + C1 Ln)GDPi ( + C2 Ln)GDPj ( + C3 Ln) Pop j ( +
C4 LnDisij + C5 Landij + C6 Low + C7 Ext + ε ijt

= LnEXPj
C0 + C1 Ln)GDPi ( + C2 Ln)GDPj ( + C3 Ln) Popi ( +
C4 LnDisij + C5 Landij + C6 Low + C7 Ext + ε ijt

در این رابطه  EXPiو  EX Pjبهترتیب نشاندهندۀ ارزش کل صادرات ایران به
شرکای تجاری و ارزش کل واردات ایران از شرکای تجاری برحسب دالر آمریکا به
قیمت ثابت سال  2010م است که از مرکز اطالع رسانی الکترونیکی سازمان گمرک
گردآوری شده است.
 GDPiو  GDPjتولید ناخالص داخلی( )GDPدو کشور  iو  jبر حسب دالر آمریکا
15. Tinbergen
16. Poyhonen

به قیمت ثابت سال  2010است و شاخص اندازۀ اقتصادی کشورها است .با افزایش GDP

17. Peterson Institute for International Economics
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امکان تولید با هزینۀ کمتر فراهم میشود که نتیجۀ آن ایجاد مزیت نسبی در بازارهای
بینالمللی و افزایش میزان تجارت خارجی کشور مذکور خواهد بود .به این دلیل ضریب
انتظاری  C 1مثبت خواهد بود (آذربایجانی و دیگران .)1394 ،الزم به ذکر است دادههای
تولید ناخالص داخلی از سایت بانک جهانی فراهم شده است.
 Pop iو  Pop jنشاندهندۀ جمعیت دو کشور  iو  jبرحسب نفر است .جمعیت
معر ِ
ف اندازۀ بازار نیز هست .بدین منظور با افزایش جمعیت ،انگیزۀ تجاری افزایش
ّ
مییابد .از طرف دیگر ،امکان دارد با افزایش جمعیت ،سطح واردات و حجم معامالت
کاهش یابد .بنابراین  β 2میتواند عالمت نامعیّن داشته باشد و طبق عالمت حاصل شده
تفسیر شود (آذربایجانی و دیگران .)1394 ،میزان جمعیت کشورها طی دورۀ مورد
بررسی از سایت بانک جهانی گرفته شده است.
متغیر  Disبیانگر فاصلۀ جغرافیایی پایتختهای دو کشور  iو  jاست .انتظار میرود
تأثیر این متغیر بر جریانات تجاری ،منفی باشد و ضریب انتظاری  β3منفی شود .فاصلۀ
کشورهای مورد بررسی با استفاده از نرمافزار گوگلمپ گردآوری شده است.
 Landمتغیر مجازی برای مرز مشترک است .چنانچه دو کشور  iو  jهم مرز باشند
مقدار آن برابر یک ،و در غیر اینصورت عدد صفر خواهد بود.
 Lowو  Extمتغیر مجازی تحریم با شدت کم و گسترده برای تجارت دو جانبۀ کشور
ایران و شرکای تجاری است .باتوجهبه تحقیقات مؤسسۀ اقتصاد بینالملل پترسون 17طی سالهای
 1375تا  ،1386کشور ایاالت متحدۀ آمریکا ایران را با شدت کم تحریم کرده است .همچنین
ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا از سال  1387تا  1389ایران را تحریم کردند .شدت این تحریم
نیزکم بوده است .اما طی سالهای  1390تا  1394ایران با تحریمهای گسترده از طرف ایاالت
متحده و اتحادیۀ اروپا مواجه شد (  .)Hufbauer & et al,2012شایان ذکر است که برای نشان
دادن حدود تحریمهای اقتصادی در هر دوره ،مجموع هزینههای تحمیلشده به صورت ساالنه
(برحسب درصدی از  )GDPبر ایران مشخص شده که البته مبنای تعیین ضعیف یا گسترده بودن
تحریمهای اقتصادی نیز است.
درادامۀاینقسمتبهبررسیوتحلیلآماریبرخیمتغیرهایمهمتحقیقمیپردازیم.شکلهای
 1تا 4نشاندهندۀ خالصهای از آمارهای توصیفی تجاری ایران و شرکای عمدۀ تجاری است.
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شکل  .1نمودار ارزش صادرات و واردات ایران از شرکای تجاری منتخب (میلیون دﻻر)
منبع :محاسبات تحقیق
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شکل  1ارزش (دالری) صادرات و واردات ایران را با کشورهای عمدۀ تجاری نشان میدهد.
براساس این شکل ،مقدار واردات ایران از کشورهای شریک تجاری تا سال  1390به صورت
صعودی است ولی این روند بعد از سال  1390با آغاز تحریمهای شدید ،کاهش یافته است .میزان
صادرات ایران به کشورهای عمدۀ شریک تجاری طی دورۀ مورد بررسی روندی صعودی داشته
است .میتوان گفت باتوجهبه اینکه بخش عمدهای از حجم صادراتی ایران را فروش نفت و گاز
تشکیل میدهد همچنین نفت و گاز در برخی کشورهای شریک تجاری نظیر چین و هندوستان
جزء منابع اولیۀ ضروری به شمار میآید ،تشدید تحریمها نتوانسته است ارزش صادراتی ایران را
با رکود مواجه کند .همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،اختالف فاحشی که بین ارزش
صادرات ایران به کشورهای شریک و واردات ایران از این کشورها وجود دارد ،حاکی از این
است که کشور ایران طی دورۀ مورد بررسی ،بیشتر از اینکه صادرکننده باشد واردکننده است.

شکل  .2نمودار رشد ارزش سالیانۀ صادرات و واردات
منبع :محاسبات تحقیق

در شکل  2رشد ارزش ساالنۀ صادرات و واردات ایران طی دورۀ مورد بررسی نشان داده
شده است .چنانکه در این شکل مشاهده میشود ،از سال 1375تا  1390رشد ارزش صادرات
و واردات همواره مثبت بوده و حاکی است که تحریمهای ضعیف بر روند تجاری کشور در
این دوره تأثیری نداشته است .براساس این شکل ،بیشترین کاهش رشد صادرات پس از سال
 1387در سال های  1391و  1392همراه با دورۀ وضع تحریمهای قوی علیه ایران اتفاق افتاده
و رشد صادرات ایران بعد از سال  1390نسبت به سالهای قبل از آن کاهش داشته است .رشد
ارزش واردات نیز بعد از سال  1390به جز سال  1393همواره منفی بوده است که امکان دارد
تحریمهای شدید علیه ایران طی این دوره از علل مهم آن باشد.

شکل  .3نمودار موازنه تجاری (میلیون دﻻر)

شکل  .4نمودار رشد موازنۀ تجاری
منبع :محاسبات تحقیق
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شکل  3و  4نشانگر موازنۀ تجاری ایران و رشد آن است .همانطور که مشاهده میشود
ِ
کسری تراز تجاری داشته است .بیشترین کسری تراز
ایران طی سالهای مورد بررسی ،همواره
تجاری کشور به سال  1387مربوط است ولی بعد این سال کاهش داشته است .کسری تراز
ِ
تجاری وارداتی وابستگی شدیدی دارد
تجاری نشانگر این است که ایران بهمراتب به کاالهای
و احتمال دارد اعمال تحریم بر این بخش ،کشور را با مشکل اساسی رو به روکند همچنین این
تراز در سال  1394به علت رشد منفی ارزش واردات ،کاهش چشمگیری یافته است.
 .1 .4آزمون ریشه واحدپانل براي ایستایﯽ متغیرها
باتوجهبه زیاد بودن دورۀ زمانﯽ تحقیق و بهمنظور اطمینان از ایستایﯽ متغیرها قبل از تخمین
مدل ،ایستایﯽ متغیرهاي مورد استفاده بررسﯽ مﯽشود .به منظور بررسﯽ ایستایﯽ متغیرها در این
تحقیق از آزمونهاي ریشه واحد پانل 18استفاده شد .براساس آمارههاي لوین و همکاران 19،ایم،
پسران و شین ،20پسران و فیشر 21و فیشر 22،فرضیۀ صفر آزمونها مبنی بر وجود ریشه واحد ،در
سطح اطمینان  95درصد رد شده و نتایج ،بیانگر پایایی متغیرهای تحقیق است.
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جدول  .2بررسﯽ مانایﯽ متغیرهاي تحقیق

نوع
آزمون

تولید ناخالص
داخلی ایران

تولید ناخالص
داخلی شریک
تجاری

جمعیت
کشور ایران

جمعیت
شریک تجاری

صادرات
از ایران

واردات
به ایران

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آزمون
لوین،
لین
وچو

-33/74

0/000

-5/96

0/000

2/25

0/988

-3/66

0/0001

-12/82

0/000

-3/16

0/0008

آزمون
ایم،
پسران و
شین

-17/33

0/000

-6/77

0/000

-5/89

0/000

-2/94

0/0016

-14/31

0/000

-3/27

0/0005

آزمون
فیشر ـ

401/36

0/000

181/64

0/000

134/67

0/000

133/55

0/000

358/02

0/000

124/86

0/0001

آزمون
فیشر ـ

24/27

1

190/33

0/000

52/25

0/944

84/88

0/1086

732/20

0/000

200/69

0/000

ADF

PP

منبع :محاسبات تحقیق
18. Panel Unit Root test
19. Levin, Lin & Chu
20. Im, Pesaran and Shin
21. ADF – Fisher
22. PP – Fisher

 .2 .4بررسی همبستگی بین متغیرها
ماتریس همبستگی متغیرهای استفاده شده در تحقیق به منظور بررسی شدت همبستگی بین
متغیرها و کنترل هم خطی در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  .3ماتریس هم بستگی متغیرهای استفاده شده در مدل

واردات
به ایران

1

جمعیت
کشور
ایران

صادرات
ازایران

فاصلۀ دو
کشور

تولید ناخالص
داخلی شریک
تجاری

جمعیت
شریک
تجاری

تولید
ناخالص
داخلیایران

1

جمعیت شریک
تجاری

1

0/056959

تولید ناخالص
داخلی ایران

1

0/237905

0/609342

تولید ناخالص داخلی
شریک تجاری

1

0/559467

8/-1E17

0/381915

فاصله دوکشور

1

9E19/-6

0/232626

0/93344

0/061456

جمعیت کشور ایران

1

0/39612

-0/33690

0/1504

0/382556

0/156083

صادرات ازایران

0/457806

0/197146

0/169653

0/660334

0/224219

0/394743

واردات به ایران

منبع :محاسبات تحقیق

 .3 .4آمارههای توصیفی متغیرهای مدل
خالصه ای از اطالعات و آمارههای توصیفی متغیرها در جدول  4ارائه شده است.
جدول .4آمارههای توصیفی متغیرها

جمعیت
شریکتجاری
(میلیوننفر)

تولیدناخالص
داخلی ایران
(میلیوندالر)

تولیدناخالصداخلی
شریکتجاری
(میلیوندالر)

فاصله
دو کشور

جمعیت ایران
(میلیون نفر)

صادرات از
ایران
(میلیون دالر)

واردات
به ایران
(میلیون دالر)

125

37300

1360000

4079/194

70/5

226

831

میانگین

34/1

39000

364000

3425

71

81/5

187

مد

1370

48500

166000

12798

79

9390

2120

بیشینه
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همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ،متغیرهای صادرات ایران به کشورهای
دیگر ( )EXPiو صاردات کشورهای دیگر به ایران ( )EXPjبا تمامی متغیرهای دیگر
همبستگی مثبت دارد .تنها مورد قابل ذکر ،همبستگی منفی بین دو متغیر صادرات ایران به
کشورهای دیگر ( )EXPiو فاصلۀ دو کشور( )DISTاست که همبستگی منفی دارد.

61

0/6

25200

2140

552

61/3

0/11

0/006

کمینه

282

8080

2600000

3201/107

5/1

862

2030

انحراف
معیار

3/525649

-0/213969

3/739931

1/185312

-0/080259

5/854470

5/579710

چولگی

14/27312

1/485997

18/50496

3/582871

1/965515

44/90803

41/93721

کشیدگی

8620

258000000

938000000

2814644

4870

225000

573000

مجموع

690

690

690

690

690

690

690

مشاهدات

35

35

35

35

35

35

35

مقاطع

منبع :محاسبات تحقیق

باتوجهبه جدول  ،4آمارهای توصیفی میتوان دریافت که در تجارت با  35شریک تجاری
و  690مشاهدۀ آماری ،بیشترین میزان صادرات کاالها از ایران  9390میلیون دالر و کمترین آن
 112741دالر است .همچنین بیشترین وکمترین میزان واردات ایران نیز  2120میلیون دالر و
 6618/650دالر است .مجموع صادرات و واردات ایران از شرکای تجاری نیز برابر  22500و
 57300میلیون دالر است که اختالف زیادی با هم دارند که نشانگر تراز تجاری منفی ایران است.
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 .5تخمین مدل و تفسیر ﺿرایب

به منظور تخمین مدل تحقیق ،ابتدا الزم است نوع روش تخمین برای نوع خاص دادههای
ترکیبی ـ مقطعی تعیین شود .بنابراین نخست براي وجود داشتن یا نداشتن عرض از مبدأ
جداگانه از آمارۀ  Fاستفاده شد و باتوجهبه اینکه میزان آمارۀ  Fمحاسبهشده براي هر دو مدل
از آمارۀ  Fجدول بزرگتر بود ،با سطح اطمینان باالی  99درصد فرضیۀ صفر آزمون مبنی بر
استفاده از روش حداقل مربعات معمولﯽ ردشده ،در نتیجه رگرسیون مقید( 23روش حداقل
مربعات معمولﯽ) اعتبار ندارد و باید در مدل ،عرض را از مبدأهای مختلفی (روش اثرهای
ثابت یا اثرهای تصادفﯽ) لحاظ کرد .باتوجهبه اینکه در این تحقیق از مدل جاذبۀ تعمیمیافته
استفاده شده است و متغیرهای مجازی نظیر مرز مشترک و تحریمها وجود دارند ،تخمین
مدل به روش اثرهای ثابت کارایی ندارد ،بنابراین از روش اثرهای تصادفی به منظور تخمین
مدل استفاده شده است.
قبل از تجزیه ،تحلیل و تفسیر نتایج و به منظور اطمینان از نتایج بهدستآمده ،آزمونهای
مختلف تشخیصیِ مدل انجام شد که از مهمترین آنها ،آزمون خودهمبستگی و آزمون
واریانس ناهمسانی است که در هر دو مدل انجام شد .باتوجهبه نتایج حاصل از آزمون
خودهمبستگی ولدریج 24،فرضیۀ صفر مبنی بر وجود نداشتن خودهمبستگی در مدل اول در
23. Restricted Regression
24. Wooldridge test

سطح اطمینان باالی  95رد نمیشود و نتایج بهدستآمده از این حیث اعتبار دارد .براساس
نتایج حاصل از انجام آزمون واریانس ناهمسانی نسبت راستنمایی( 25)LRکه دارای توزیع
کای دو با درجۀ آزادی معادل تعداد مقاطع منهای یک است ،در سطح اطمینان باالی 95
درصد ،فرضیۀ صفر مبنی بر وجود نداشتن همبستگی رد میشود .بنابراین ،مشکل واریانس
ناهمسانی در تخمین مدل ،تأیید قرار میشود.
باتوجهبهتأییدوجودواریانسناهمسانی،تخمیننهاییمدلبررسیتأثیرتحریمهایاقتصادی
بر صادرات ایران به شرکای تجاری به روش حداقل مربعات تعمیمیافته )GLS(26و اثرهای
تصادفی در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5نتایج تخمین مدل تأثیر تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران به شرکایتجاری
(متغیر وابسته :لگاریتم صادرات ایران به شرکای تجاری)
0/00

10/84

0/0228422

0/2477204

جمعیت شریک تجاری()Log POPj

0/00

17/00

0/1803324

3/065242

تولید ناخالص داخلی ایران()Log GDPi

0/00

9/18

0/0171268

0/1571826

تولید ناخالص داخلی شریک تجاری()LogGDPj

0/00

-8/67

0/0634212

-0/5495622

مرز مشترک)(Land

0/00

-24/92

0/0000143

-0/0003573

فاصلۀ دو کشور)(Dist

0/020

-2/33

0/0900896

-0/2097621

تحریم گسترده)(EXT

0/072

-1/80

0/0938421

-0/1686724

تحریم ضعیف)(Low

0/00

-14/69

4/770516

-70/0715

ضریب ثابت

احتمال

آماره

0/1198

2/546

آزمون خودهمبستگی

0/00

325/70

آزمون واریانس ناهمسانی

0/00

1642/93

آزمون والد)(Wald

منبع :محاسبات تحقیق
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تعداد کل مشاهدات

35

تعداد مقاطع(کشورهای شریک تجاری)

25. Likelihood-ratio test

 .26دستور انجام مدل تحقیق به روش اثرات ثابت و با در نظر گرفتن واریانس ناهمسانی به صورت زیر
استxtgls lexpi lpopj lgdpi lgdpj land dist ext low,igls panels )heteroskedastic( :
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نتایج برآورد الگوی اول نشان میدهد که اغلب متغیرهای مدل در سطح اطمینان 95
درصد معنیدار است .آمارۀ آزمون والد که دارای توزیع کای دو با درجۀ آزادی معادل تعداد
متغیرهای توضیحی مدل است ،برابر با  1642/93و در سطح اطمینان باالی  95درصد معنیدار
و بیانگر معنیدار بودن کل ضرایب برآوردشدۀ رگرسیون است .باتوجهبه نتایج بهدستآمده،
ضریب متغیر جمعیت کشورهای شریک تجاری برابر  0/24و در سطح اطمینان باالی 99
درصد معنیدار است .این نتیجه بیانگر این است که افزایش جمعیت در کشورهای شریک
تجاری بر میزان صادرات ایران به این کشورها تأثیر مثبت دارد .متغیرهای تولید ناخالص داخلی
ایران و کشورهای شریک تجاری نیز تأثیر مثبت و معنیدار بر افزایش صادرات ایران به این
کشورها دارند .ضریب متغیرهای مرز مشترک و فاصله بهترتیب برابر  -0/549و  -0/0003و
بیانگر رابطۀ منفی و معنیدار بین این دو متغیر و حجم صادرات ایران به کشورهای شریک
تجاری است .ضرایب متغیرهای تحریم با شدت کم ( )LOWو تحریم با شدت زیاد ()EXT
بهترتیب برابر  -0/168و  -0/209است که نشان میدهد تحریمهای تجاری و اقتصادی اثر
منفی بر صادرات ایران به کشورهای شریک جاری طی دورۀ مورد بررسی داشته است.
همچنین میزان این اثرگذاری با افزایش تحریمها نیز از  0/16به  0/2افزایش یافته است .ضرایب
بهدستآمده بیانگر این است که در دوران تحریمهای سنگین ،به ازای یک درصد تحریم،
معرف رشد ارزش
میزان صادرات ایران دو درصد کاهش مییابد .باتوجهبه نمودار  2ــ که ّ
صادرات و واردات ساالنۀ ما است ــ و یافتههای بهدستآمده از برآوردهای مدل اول ،میتوان
دریافت که تشدید تحریمها ،کاهشدهندۀ رشد ارزش کاالهای صادراتی ایران بوده است.
در ادامه ،برای تخمین مدل دوم نیز باید آزمون خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی انجام
شود .باتوجهبه نتایج حاصل از آزمون خودهمبستگی ولدریج در مدل دوم ،فرضیۀ صفر مبنی
بر عدم وجود خودهمبستگی در مدل اول در سطح اطمینان باالی  95رد میشود .برای حل
مشکل خودهمبستگی ،مدل براساس روش ( )GLSو با در نظر گرفتن ( AR)1برآورد شد
همچنین براساس نتایج حاصل از انجام آزمون واریانس ناهمسانی نسبت راستنمایی()LR
که برای آزمون واریانس ناهمسانی در برآوردهای اثرهای تصادفی استفاده میشود ،در سطح
اطمینان باالی  95درصد فرضیۀ صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی رد میشود بنابراین وجود
مشکل واریانس ناهمسانی در تخمین مدل ،تأیید میشود.

جدول  .6نتایج تخمین مدل تأثیر تحریمهای اقتصادی بر واردات ایران از شرکای تجاری
(متغیر وابسته :لگاریتم صادرات شرکای تجاری به ایران)
احتمال

آمارۀ z

خطای انحراف استاندارد

ضرایب

متغیر

0/005

2/79

1/330

3/709

جمعیت ایران () Log POPi

0/00

4/46

0/420

1/877

تولید ناخالص داخلی ایران ()Log GDPi

0/00

17/81

0/0502

0/895

تولید ناخالص داخلی شریک تجاری()Log GDPj

0/160

1/40

0/2026

0/284

مرز مشترک )(Land

0/00

-5/04

0/00003

-/0001

فاصله دو کشور ((Dist

0/421

-0/8

0/1068

-0/086

تحریم گسترده )(EXT

0/581

0/55

0/0754

0/0416

تحریم ضعیف )(Low

0/426

0/80

16/355

13/011

ضریب ثابت

احتمال

آماره

0/00

35/908

آزمون خودهمبستگی

0/00

467/91

آزمون واریانس ناهمسانی

0/00

377/18

آزمون والد ()Wald

690

تعداد کل مشاهدات

35

تعداد مقاطع (کشورهای شریک تجاری)

نتایج حاصل از تخمین مدل دوم به صورت اثرهای تصادفی با برطرف کردن مشکالت
واریانسناهمسانی و خودهمبستگی 27در جدول  6ارائه شده است .براساس نتایج بهدستآمده،
متغیرهای جمعیت ایران ،تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای شریک تجاری بر ارزش
واردات ایران از این کشورها تأثیر مثبت دارند.
ضریب متغیر  LANDکه برابر  0/284است بر خالف مدل اول عالمت مثبت دارد ولی
به لحاظ آماری معنیدار نیست که احتمال دارد به این معنا باشد که کشورهای غیر هممرز
نسبت به کشورهای همسایه از لحاظ توانایی در صادرات به ایران در موقعیت مناسبتری
هستند ،دلیل این امر هم پیشرفت وسایل ارتباطی و حملونقل کشورهای خارجی است که
میتوانند افزایش صادرات خود را تسریع کنند و دلیل دیگر این یافته ،ناامنیهای موجود
 .27به منظور بر طرف کردن مشکل واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی در تخمین مدل به روش اثرات
تصادفی از دستور زیر در محیط نرمافزار  Stataاستفاده میشود:
(xtgls lexpj lpopi lgdpi lgdpj land dist ext low, igls panels)heteroskedastic( corr)ar1
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تجار ایرانی
در کشورهای همسایه است که امنیت محمولههای تجاری را کاهش میدهد و ّ
بهدلیل امنیت در تبادالت مالی و کیفیت کاالهای تجاری ،به تجارت با شرکای کشورهای غیر
هم مرز راغبتر هستند .ضریب متغیر مسافت ( )DISTنیز برابر با  -0/0001و در سطح اطمینان
باالیی معنیدار است .نتیجۀ بهدستآمده نشاندهندۀ این است که افزایش فاصله بین کشورها
بر حجم تجارت خارجی آنها تأثیر معکوس دارد ولی کم بودن مقدار این ضریب حاکی از
پیشرفت و توسعۀ وسایل حملونقل و ارتباطات بین کشورها است .فاصلۀ بین کشورها نیز تأثیر
تعیینکنندهای بر حجم تجارت آنها ندارد .کم بودن مقدار ضریب متغیر فاصله بین کشورها
تأییدکنندۀ ضریب متغیر مرز مشترک ( )LANDنیز است.
تأثیر متغیر تحریمهای ضعیف و شدید بر واردات ایران از کشورهای شریک تجاری
بهترتیب مثبت و منفی است ولی هیچکدام از ضرایب بهدستآمده به لحاظ آماری معنیدار
نیست .بنابراین نمیتوان در مورد این ضرایب به طور قطعی اظهارنظر کرد .در مورد تأثیر
مثبت تحریمهای ضعیف علیه ایران بر واردات از کشورهای شریک میتوان گفت شرکای
تجاری به دلیل ضعیف بودن تحریمها و وجود راههای گوناگون برای بی اثر کردن آنها ،برای
برقراری تجارت با ایران تمایل زیادی نشان میدهند؛ زیرا از این طریق میتوانند عالوه بر هزینۀ
کاال ،هزینۀ بیاثر کردن تحریمها را نیز از ایران دریافت کنند و سود خوبی کسب کنند که این
یافته در واقعیت نیز قابل مشاهده است .در شکل  2میتوان دید که تا سال  1390رشد واردات
ایران نوسان داشته اما همیشه مثبت است ،اما تحریمهای قوی که آمریکا و شورای ّ
حکام
وضع میکنند عواقب بسیار بدی دارد و برای کشورهایی که این تحریمها را دور میزنند با
جریمههای مالی فراوان همراه است که با وضع این تحریمها ،صادرات کشورهای مقابل به
ایران کاهش مییابد .شکل  2نیز این یافته را تأیید میکند؛ زیرا بعد از سال  1390و تشدید
تحریمها ،رشد واردات کاالها به ایران منفی شده و میزان آن کاهش یافته است.
به طور کلی ،میتوان گفت تحریمهای ضعیف علیه ایران کارایی مناسبی نداشته و تجارت
متقابل ایران و شرکای عمدۀ تجاری روند مثبت و رو به رشدی طی کرده است اما بعد از سال
 1390و تشدید تحریمهای اقتصادی موجود ،از ارزش تجارت متقابل ایران و شرکای عمدۀ
تجاری کاسته شده است.کاهش واردات ــ باتوجهبه این موضوع که اغلب کاالهای واراداتی
ایران به صنایع واسطهای و سرمایهای مربوط است ــ از یک طرف به آسیب بخش تولید و
کاهش کیفیت تولیدات داخلی منجر میشود و از طرف دیگر به دلیل افزایش قیمت تمامشدۀ
محصوالت ،باعث افزایش تورم میشود.

 .6جمعبندی و نتیجه

کتابنامه

آذربایجانی ،کریم ،سید کمیل طیبی و حلیمه ،صفا درگیری« .1394 .اثر تحریمهای اقتصادی ایاالت
متحده و اتحادیۀ اروپا بر تجارت دوجانبۀ ایران و شرکای تجاری آن :کاربرد مدل جاذبه».
تحقیقات اقتصادی .سال  .3شمارۀ  .50صص .562-539
بهروزی فر ،مرتضی« .1383 .اثر تحریمهای یک جانبه آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایاالت متحده و
بازارهای جهانی انرژی» .فصلنامۀ پژوهشنامه بازرگانی .شمارۀ  .33صص .239-195
ضیایی بیگدلی ،محمدتقی ،الهام غالمی و فرهاد و طهماسبی بلداجی« .1392 .بررسی اثر تحریمهای
 .28الزم به ذکر است این ضریب به لحاظ آماری معنیدار نیست و تفسیر در مورد عالمت آن است.
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در مطالعۀ حاضر ،به بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و
کشورهای عمدۀ شریک تجاری طی بازۀ زمانی  1375تا  1394پرداختیم و به منظور بررسی
هدف تحقیق ،از مدل جاذبۀ تعمیمیافته در قالب الگوهای پانل دیتا بهره گرفته شده است .نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داد که تأثیر تحریمهای ضعیف بر میزان صادرات و واردات کاالهای
تجاری ایران طی دورۀ مورد بررسی بهترتیب برابر با  -0/168و  0/0416بوده است و این یافته
نشان داد که با ادامه یافتن تحریمهای ضعیف ،ایران میتوانست به تقویت بخش تولید داخلی
بپردازد که این به افزایش رشد اقتصادی منجر میشود زیرا ضریب  GDPiدر تخمین مدل اول
برابر  3/065بوده است که این امر به کاهش کارایی تحریمها و افزایش تجارت متقابل ایران و
شرکای تجاری منجرمیشد اما بعد از سال  ،1390به دلیل ناکارا بودن تحریمهای ضعیف که
در این مطالعه اثبات شد ،ایران با تحریمهای گسترده مواجه شد .شدت این تحریمها به حدی
بود که شرکای عمدۀ تجاری ایران با محدودیتهای زیادی مواجه شدند .تأثیر تحریمهای
شدید بر صادرات و واردات ایران 28بهترتیب برابر است با  -0/209و  -0/0860بوده است و
بیانگر این است که تحریمهای شدید تأثیر بیشتری بر بازارهای صادراتی ایران داشته است .در
این شرایط ،افزایش بیکاری ناشی از کاهش صادرات محصوالت ایرانی قابل انتظار است .با
کاهش صادرات ایران به کشورهای شریک تجاری ،میزان عرضۀ ارز در کشور نیز با کاهش
روبرو میشود در نتیجه نرخ ارز افزایش پیدا میکند .بهطور کلی ،باتوجهبه آثار سوء تحریمها
بر حجم تجارت خارجی ،اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاستن این تحریمها اجتنابناپذیر
است بنابراین میتوان نتیجه گرفت ممکن است مذاکرات و توافقنامههای بینالمللی نظیر
توافقنامۀ برجام برای رفع تحریمهای شدید بینالمللی تأثیرات مثبتی بر حجم تجارت خارجی
در ایران داشته باشد.
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