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چکیده
یکی از تجارتهای مهم ایران با سایر کشورها مادهای ارزشمند بنام نفت است .از آنجاکه درآمدهای
حاصل از صدور نفت خام و فرآوردهای نفتی ،سهم مهمی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص
میدهند؛ همواره این بخش از اقتصاد ایران مورد هدف تحریمهای آمریکا و متحدانش بوده است.
برای پرداختن به تحریمهای نفتی علیه ایران از نظریه بازیها و یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
پنج منطقهای ،ویژه تجارت جهانی) )GTAPاستفادهشده است .این مناطق شامل ایران ،ایاالتمتحده
آمریکا و اتحادیه اروپا ،کشورهای عضو شورای خلیج (فارس) ،عمده خریداران نفت ایران و بقیه جهان
) )Rest of worldمیباشد .نتایج نشان میدهد که تمام مناطق بهجز بقیه جهان ،از تحریمهای
نفتی ایران آسیب میبینند و این آسیب برای کشور ایران و عمده خریداران نفت ایران بسیار بیشتر
است .همچنین بهمنظور بررسی رفتار تحریمکنندگان نفتی ایران ،یک بازی با اطالعات کامل در نظر
گرفتهشده که بازیگران مستقل آن آمریکا و اتحادیه اروپا ،عمده خریداران نفت ایران و ایران میباشد.
بر اساس نقطه تعادل نش ،تعادل درجایی واقع میشود که آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمهای ضعیف
را انتخاب میکنند و عمده خریداران نفت از ایران کمترین حمایت را از تحریمهای آمریکا و اتحادیه
اروپا انجام میدهند .همچنین نتایج تجزیه رفاه برای یک شوک سیاستی  50درصد بر روی صادرات
نفت ایران نیز نشان میدهد که مهمترین عامل اثرگذار بر کاهش رفاه ایران تخصیص کاراست که
نشان از اثرات مخرب تحریم بر کارایی منابع میباشد.
واژگان کلیدی:
پروژه تحلیل تجارت جهانی ،تحریم نفتی ،تجزیه رفاه ،نظریه بازیها

___________________________________________________
) - 1نویسنده مسئول) استادیار دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایرانparvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir
 -2فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران rassafm@yahoo.com
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-1مقدّمه و بیان مسأله
-1-1مقدمه موضوع

تحریم به مجموعه اقداماتی گفته میشود که توسط یک یا چند بازیگر بینالمللی ،علیه یک
یا چند کشور دیگر صورت میپذیرد .این اقدامات بهمنظور مجازات این کشورها و باهدف
محروم ساختن آنها از انجام برخی مبادالت یا وادار ساختن آنها به پذیرش هنجارهایی
معین و مهم ،اعمال میشود .در بررسی تاریخچه تحریمها مشاهده میشود که اکثر تحریمها
از سوی کشورهای قوی که در بازارهای اقتصادی جهان نقش اساسی دارند علیه کشورهای
ضعیفتر اعمال میشود .یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریمهای اقتصادی در سطح جهانی
نشاندهنده آن است که دولت آمریکا سهم به سزایی در استفاده از سیاست تحریم در عرصه
اقتصادی داشته است .اتحادیه اروپا نیز از دههی نود بهعنوان شریک ایاالتمتحده در عرصه
اعمال تحریمها ظهور کرد .در قرن حاضر موارد استفاده از تحریم از سوی آمریکا و اتحادیه
اروپا گسترشیافته است (تیلور 1.)2010 ،اتحادیه اروپا به سبب ظرفیت کمی که درزمینهی
نظامی دارد ،دردههای اخیر بر سیاست نرم بهجای تقابل نظامی تأکید داشته از طرفی افزایش
سیاست تحریم توسط این اتحادیه منجر به ایفای نقش مؤثرتری درصحنه بینالمللی شده
است (گبرت 2.)2012 ،پس از وقوع انقالب اسالمی در سال  1357و تسخیر سفارت آمریکا،
عمدهی تحریمها علیه ایران شکل گرفت و به دنبال آن ارتباطات تجاری بین آمریکا و ایران
قطع گردید .در پی چالش بر سر برنامه هستهای ایران ،تحریمها شدت بیشتری یافت و
ارتباط ایران با کشورهای اروپایی نیز بسیار محدود گردید .ازجمله تأثیرگذارترین این تحریم-
ها مربوط به تحریم صادرات نفت و بانک مرکزی ایران میباشد که اقتصاد تکمحصولی
(نفت) و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای
جهان را هدف گرفته است.
آمریکا امروزه یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت میباشد .درعینحال که این کشور از
واردکنندگان بزرگ نفت نیز میباشد شکل( .)1کشورهای اروپایی ،بهعنوان بزرگترین متحد
آمریکا ،دسته ی دیگری از متقاضیان بازار نفت هستند که استحصال نفت ارزان در حوزه
خلیجفارس همواره برای آنان حائز اهمیت بوده است شکل(.)2

___________________________________________________
- Taylor
-gebret

1
2
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دسته دیگری از کشورهای متقاضی نفت که در سالهای اخیر جزء بزرگترین متقاضیان
نفت خام بودهاند ،کشورهای درحالتوسعه میباشند .کشورهایی مانند چین و هند به ترتیب
رتبه دوم و سوم واردات نفت خام جهان را پس از آمریکا به خود اختصاص دادهاند 1.اقتصاد
پرشتاب این دو کشور پرجمعیت و رشد اقتصادی روزافزون آنها ،باعث به وجود آمدن بازار
تقاضایی سنگین برای نفت خام شده است .کشورهایی مانند چین و هند ازجمله
واردکنندگان نفت از ایران هستند .از طرفی این کشورها با اقتصادهای برتر جهان بهویژه
آمریکا روابط تجاری باالیی دارند همین امر باعث شده است که حمایت کردن عمده
___________________________________________________
 -1مراجعه شود به  ، http://www.bp.com/statisticalreviewبرگه مربوط به تجارت نفت ،سالهای
.2016-2017
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خریداران نفتی ایران از تحریمهای آمریکایی و اروپایی نقش بسزایی در موفقیتآمیز بودن
تحریم ها داشته باشد .بر این اساس در این پژوهش تالش شده است با استفاده از نظریه
بازیها نقش این کشورها موردبررسی قرار گیرد.
 -2-1ضرورت موضوع

اعمال تحریمهای اقتصادی باعث ایجاد مشکالتی درروند عادی مبادالت کشور تحت تحریم
میشود .بهگونهای که باوجوداین محدودیت ها ،صادرات کشور قادر به طی روند عادی و
طبیعی خود مانند پیش از تحریمها نخواهد بود ،به دنبال این امر ازیکطرف درآمدهای
ارزی کشور به دلیل محرومیت از فروش کاالی ارزآور محدود خواهد شد و از طرف دیگر به
دلیل محدودیت در تخصیص ارز برای واردات کاالهای موردنیاز ،در قدم اول قیمت این
کاالهای وارداتی افزایش می یابد و در قدم بعدی قیمت سایر کاالهای موجود در آن اقتصاد
باال خواهد رفت .عالوه بر این اعمال تحریمهای متوالی در حوزههای مختلف ،امنیت و آرامش
را از اقتصاد کشور سلب نموده و زمینه را برای خروج سرمایه از کشور فراهم میسازد .اعمال
تحریمهای اقتصادی علیه ایران در دهههای اخیر روند افزایشی داشته است و غیر از بخش
نفت که مهمترین منبع تأمین درآمدهای ارزی ایران میباشد ،بخش بانکی ایران را نیز
بهشدت مورد تهدید قرار داده است .مطالعهی نتایج احتمالی تحریم اهمیت زیادی برای
کشورهای درگیر در تحریم دارد ،چه برای کشورهای تحریم کننده و چه کشورهای هدف
(تحریم شونده) زیرا رهبران سیاسی که مسئول تصمیمگیری در هر کشور هستند ،عالقه
دارند که پیشاپیش از نتایج احتمالی اقدامات خودآگاه شوند .آنها همچنین مشتاق هستند
اثر سناریوهای مختلف محتمل را در صورت اقدامات متقابل و رفتوبرگشتی ،بدانند با توجه
به اینکه تقریباً تمام تحریمهای علیه ایران در سالهای پس از انقالب اسالمی ،از جانب
آمریکا بوده و یا به تحریک آمریکا شکلگرفته است بنابراین ضرورت دارد میزان اثرات رفاهی
ناشی از تحریمهای آمریکا و همپیمانانش بهویژه تحریمهای نفتی در ایران و آثار منطقهای
و جهانی آن با استفاده از مدلهای ویژه تجارت جهانی محاسبه گردد.
 -3-1اهمیت موضوع

بهطورکلی تأثیر مسائل سیاسی از مسائل اقتصادی ،اصل پذیرفتهشدهای در بررسی مسائل
کشورهای درحالتوسعه میباشد و همواره اینگونه بوده است که نظامهای سیاسی در
کشورهای درحالتوسعه ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از عوامل و مسائل اقتصادی تأثیر
می پذیرفتند  .این مسئله در قیاس با کشوری همچون ایران که متکی به نفت بوده و بخش
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جدول  :1برخی از رخدادهای تاریخی مؤثر بر تحوالت بازار انرژی در ایران
نخستین امتیاز نفت در ایران(پاریس)

1901

مداخله آمریکا در عراق

2003

اولین اکتشاف موفقیتآمیز نفت در ایران

1908

اولین مجازاتهای سازمان ملل

2006

تأسیس شرکت ملی نفت()NOIC1

1951

افت قیمت نفت

2008

سقوط مصدق

1953

تنگتر شدن تحریمهای ایالت

2010

تأسیس شرکت ملی نفتکش

1955

متحده آمریکا
تحریم نفت توسط اتحادیه اروپا

2012

ایران()NITC2
اولین بحران نفت

1973

سقوط قیمت نفت

2014

بحران نفتی دوم و انقالب اسالمی

1979

توافق هستهای()JCPOA3

2015

جنگ عراق و ایران

-1988

لغو تحریمها بهصورت جزیی

2016

1980
جنگ خلیجفارس
قانون تحریمهای ایران و لیبی

1991-

توافق اوپک4در وین و

1990

حملونقل نفت به اروپا

1996

خروج یکطرفه امریکا از برجام

2017
2018

و شروع تحریمهای سختتر
نفتی
منبع)Dudlák, 2018( :

___________________________________________________
1

- National Iranian Oil Company
2
-National Iranian Tanker Company
3
-Joint Comprehensive Plan of Action
4
-Oil and Petroleum Exporting Countries
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اعظم صادرات آن نفتی است و حتی صادرات غیرنفتی آنهم بهطور غیرمستقیم بهنوعی با
نفت در ارتباط است ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .بخش انرژی در ایران همواره در
معرض تحوالت گوناگون بوده است .به دلیل وابستگی ساختارهای اقتصادی به این بخش،
نوسانات در بازار انرژی ،همواره اقتصاد ایران را درگیر کرده است .در جدول( )1به عمده
تحوالت در بخش انرژی ،طی یک قرن اخیر اشاره شده است.
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از طرفی دیگر با کم رنگ شدن مرزهای جهانی و افزایش ارتباطات گسترده تجاری بین
کشورهای مختلف جهان ،ایجاد نوسانات در بازار انرژی ایران ،بهویژه نوسانات ناشی از تحریم-
های متعدد نفتی ،نهتنها ایران بلکه خود کشورهای تحریم کننده را نیز میتواند فراگیرد.
استفاده از نظریهی بازیها و بهکارگیری الگویی که بتواند این اثرات جهانی را برآورد کند
میتواند به پیشبینی نتایج و اثرات تحریمهای نفتی ایران و بروز مشکالتی که ممکن است
کل جهان را نیز درگیر کند ،منجر شود.
 -3-1مسأله اصلی

با توجه به مسائل ذکرشده در این مقاله به بررسی سؤاالت زیر پرداخته میشود:
 )1آیا کشورهای تحریم کننده (آمریکا و اتحادیه اروپا) از تحریمها زیان میبینند؟
 )2مقدار زیان ایران از تحریمهای نفتی چقدر است؟
 )3مقدار زیان ،برای عمده خریداران نفت از ایران چقدر است؟
 )4مهمترین عامل اثرگذار بر کاهش رفاه ناشی از تحریم نفتی ،در ایران چیست؟
نحوه سازماندهی مقاله
این مقاله در پنج بخش تنظیمشده است :بخش اول مقدمه و بیان مسأله ،بخش دوم ادبیات موضوع
و پیشینه ،بخش سوم روششناسی ،بخش چهارم تجزیهوتحلیل نتایج و در آخر یافتههای پژوهش و
نتیجهگیری ارائه میگردد.
 -2ادبیات موضوع و پیشینه
 -1-2ادبیات نظری:

تحریم جزئی از دیپلماسی بینالمللی حاکم برجهان کنونی است که از سوی کشورهای تحریم
کننده بهعنوان ابزاری غیرنظامی برای اجبار دولتهای کشورهای هدف جهت انجام واکنش
موردنظر اعمال میشود ( .)Eyler,2007, P 4مالوی( )19901تحریم را سلسله اقدامهایی می-
داند که بدون استفاده از قوای تهدید علیه کشور ،هدف یا فرد موردنظر اعمال میشود.
همچنین ازنظر کارتر )1989(2تحریم عبارت است از :اقدامات اجباری علیه یک یا چند
کشور برای ایجاد تغییر در سیاستها یا دستکم نمایش ایدههای یک کشور در قبال
سیاستهای دیگر کشورها است .تحریمهای اقتصادی عمدتاً از دو طریق اعمال میشود-1 :
___________________________________________________
1

- Malloy
2Carter
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 -2-1-2کانالهای احتمالی اثرگذاری تحریمهای نفتی بر اقتصاد کشور تحریم شونده نفتی (ایران)

کانالهای تأثیر کاهش صادرات نفت بر رفاه خانوار را میتوان به شکل زیر بیان کرد:
 -1کاهش درآمد و درنتیجه کاهش مخارج عمرانی و جاری دولت
الف) کاهش مخارج عمرانی باعث کاهش مخارج دولت ،تقاضای کل اقتصاد ،درآمد
بنگاههای تولیدی ،بیکاری عوامل تولید و کاهش درآمد و رفاه خانوارها خواهد شد.
ب) کاهش مخارج جاری به معنی کاهش یارانههای مصرفی و حمایت از فقرا و کاهش
رفاه خانوار؛ کاهش یارانه تولیدی و کاهش سودآوری بنگاههای بخش خصوصی ،درنتیجه
کاهش درآمد عوامل تولید ،درآمد و رفاه خانوارها.
ج) محدودیت در پرداخت مزد کارکنان دولت ،کاهش مصرف کاالها و خدمات توسط
آنها ،کاهش رفاه خانوارها
 -2محدودیت ارزی
الف)کاهش واردات کاالهای سرمایهای و مواد اولیه موردنیاز بخشهای تولیدی ،کاهش
سرمایهگذاری و کاهش ظرفیت تولید و نهایتاً محدودیت عرضه کاال و افزایش قیمتها را به
دنبال خواهد داشت .این منجر به کاهش مصرف کاالی نهایی و رفاه خانوار خواهد شد.
ب) کاهش واردات کاالهای مصرفی و کاهش محتویات سبد خانوار و رفاه آنها.
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تحریم تجاری ،که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه
میشود -2 .تحریم مالی .در تحریم مالی محدودیت و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف
اعمال میشود .یعنی سرمایهگذاری ،تأمین مالی و معامالت مالی کشور تحتفشار قرار می-
گیرد .تقسیمبندی دیگری میتوان از جهت منشأ تحریم نیز در نظر داشت:
 – 1تحریم یکجانبه ،در این نوع کشور فرستنده تحریم بر اساس تصمیم یکطرفه خود
تحریم را اعمال میکند.
 – 2تحریم چندجانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت میگیرد.
 – 3تحریم سازمان ملل که بهوسیله شورای امنیت اعمال میشود .ازآنجاکه در تحریم
یکطرفه ،فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود میکند،
درنهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت .میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی
کشور فرستنده تحریم در کشور هدف بستگی دارد .با توجه به کاهش سطح ارتباطات تجاری
بین ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقالب اسالمی مطمئناً تحریمهای چندجانبه از کارایی
باالتری در ایران برخوردار خواهد بود تا تحریمهای یکجانبه.
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 -3ک اهش استخدام بخش خصوصی و دولتی ،تقاضا برای نیروی کار را کاهش ،باثبات
دستمزدها ،بیکاری افزایش و یا در سطح اشتغال موجود ،دستمزدها کاهش مییابند.
 -4کاهش ارزش صادرات ،کاهش تقاضای کل ،مصرف ملی ،مطلوبیت و رفاه جامعه.
 -5کاهش درآمد دولت ،کاهش تولید کاالی عمومی ،کاهش محتوای سبد مصرفی
خانوار بخش خصوصی و رفاه آنها (محمودی.)1398 ،
 -2-1-3کانال اثرگذاری تحریم در یک شبکه جهانی

در یک شبکهی اقتصاد جهانی کشورهای مختلف جهان بهوسیله تجارت با همدیگر در
تعاملاند .بهعنوانمثال تحریمهای نفتی تنها بر روی کشورهای تحریم کننده و تحریم شونده
اثر نمیگذارد؛ بلکه در نقاط مختلف جهان میتواند اثرات متفاوتی را ایجاد کند .به خاطر
جهان روا بودن دالر و استفاده چشمگیر از آن در مبادالت اقتصاد جهانی که جایگاه ویژهای
به آمریکا در اقتصاد جهان داده است و از طرف دیگر ،به خاطر تسلط آمریکا بر جزئیات
تبادالت بانکی و مالی در جهان با استفاده از ابزار سوئیفت ،این کشور میتواند مبادالت
اقتصادی کشورهای هدف خود مانند ایران را شناسایی کرده و برای همکاری با آن کشور،
محدودیتهای مختلفی ایجاد کند و به عبارتی ،هزینه همکاری سایر کشورها با ایران را
افزایش دهد .از طرفی روابط اقتصادی بین کشورهای مختلف جهان نیز میتواند منجر به
سرایت آثار تحریم به سایر کشورهای جهان شود.
 -2-2پیشینه پژوهش

اگرچه مطالعات انجامگرفته در مباحث مربوط به تحریم بهویژه اثرات جهانی آن بسیار محدود
میباشد تالش شده است تا برخی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه در جدول شماره
( )2ارائه گردد.
جدول  :2پیشینه پژوهش
نویسندگان(سال

پژوهش) -روش
استفادهشده
و
غریبنواز
وسچک-)2015( 1
مدل تعادل عمومی
محاسباتی ()CGE

اهداف و یا
سؤاالت اصلی
یک مدل تعادل
عمومی
قابلمحاسبه از

مهمترین یافتهها
نتایج نشان میدهند که تحریمهای اعمالشده بر صادرات
نفت ایران تأثیر منفی زیادی بر رفاه دولت ایران دارد اما
تأثیرات منفی کمتری بر روی رفاه خانوارهای شهری و
روستایی دارد.

___________________________________________________
1

- Gharibnavaz, & Waschik
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و
شیرازی
1
همکاران ()2016
 مدل گرانشیاثرات ثابت

اثر تحریم
صادرات ایران

بر

بررسی ضرایب طی سالهای  2013 ،2012و  2014نشان
میدهد که ارزش صادرات ایران بهطور متوسط ساالنه 33
درصد کاهشیافته و کل زیان برای این سه سال برابر با
 104میلیون دالر میباشد.

2

رفاهی
اثرات
مستقیم و غیر-
مستقیم تحریم-
های اقتصادی بر
مصرفکنندگان
نهایی کاالها و
خدمات

 -1با حذف تحریمها ،اثر رفاهی افزایش مییابد (اثر
مستقیم) -2 .با افزایش قیمت کاالها و خدمات به دلیل
اعمال تحریم ،هزینهی رفاهی مصرفکنندگان نهایی و
دولت افزایش مییابد (اثر غیرمستقیم) -3 .تحریمها یک
شکست ساختاری در الگوی رفتار مصرفکننده نهایی کاال
و خدمات ایجاد میکنند.

3

تحریم
بررسی
اقتصادی آمریکا و
اروپا )(US, EU
علیه روسیه را با
استفاده از یک
بازی

مطالعات آنها نشان میدهد که همهی کشورهای درگیر
در تحریم صدمه میبینند اما میزان این صدمه به روسیه
بیشتر و به آمریکا و اروپا کمتر میباشد .اقدامات تحریم
اتحادیه اروپا نسبت به اقدامات ایاالتمتحده تأثیر بیشتری
بر روسیه دارد و همینطور اقدامات ضد تحریم روسیه بر
اروپا نسبت به آمریکا اثرگذارتر است .انتخاب بهینه برای
آمریکا و اروپا این است که تحریم را رها کنند و برای روسیه
انتخاب بهینه این است که عکسالعمل نشان دهد .اما
کشورها ی خارج از بازی تحریم ،به دلیل انحراف تجاری
سود به دست میآورند.

4

آیا آمریکا و اروپا
میتوانند قدرت
روسیه را در بازار
محدود
انرژی
کنند؟

بر اساس یک تعادل نش مختلط ،نه اروپا میتواند متعهد
شود که از مزایای واردات انرژی از روسیه دست بردارد و نه
روسیه میتوانند در برابر وسوسهی سیاسی کردن منابع
صادرات انرژی خود به اروپا دست بردارد.

عزتی و سلمانی
( -)2017سیستم
تقاضای تقریبا ایده-
آل )(AIDS

لی
و
دانگ
( -)2018نظریه
بازیها –محاسبه
نتایج با استفاده از
یک مدل تعادل
عمومی محاسبه-
پذیر

ریچمن و ایلماز
( -)2019نظریه
بازیها
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پایگاه داده
و
اطالعاتی GTAP

تحریمهای بین-
المللی

___________________________________________________
1

-Shirazi & et at
-- Ezzati&Salmani
3
- Dong&Li
4
- Richman & Ayyılmaz
2
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نخلی و همکاران
(DSGE -)2021

بررسی تحریمهای
نفتی و کانالهای
انتقال آن در
اقتصاد ایران

تحریمهای نفتی بهصورت صادرات ،فناوری استخراج و
تأمین مالی خارجی بیشترین اثرگذاری را بر روی
متغیرهای کالن اقتصادی داشته است .در بخش پولی و
ارزی ،تحریمها نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی را به
پایه پولی کاهش میدهند که این امر منجر به افزایش نرخ
ارز اسمی ،افزایش صادرات بدون نفت و کاهش واردات می-
گردد.

کازرونی و همکاران
( -)1395تجزیه-
هم-
وتحلیل
انباشتگی پانلی

تحریمهای
اثر
بر
اقتصادی
ترکیب شرکای
عمده تجاری ایران

کشورهای موردبررسی این تحقیق به دو گروه کشورهایی
با روند نزولی تجارت با ایران(کشورهای گروه اول) و
کشورهایی با روند تجارت صعودی با ایران(کشورهای گروه
دوم) تقسیمشدهاند .بر اساس نتایج برآورد آنها ،اجرای
تحریمهای اقتصادی قوی موجب کاهش تجارت ایران با
کشورهای گروه اول هم در دوره اجرای تحریم و همدوره
بعدازآن شده ،اما تجارت با کشورهای گروه دوم تنها در
دوره اجرای تحریم کاهشیافته است.

مهرگان و کردبچه
مدل
(-)1395
ساده توزیع وقفه
چندجملهای

ارزیابی اثر پویای
تحریمهای بین-
المللی بر واردات
کاالهای سرمایه-
ای بر تولید
ناخالص داخلی

بر اساس یافتههای آنها اثر کاهش واردات کاالی سرمایه-
ای بر تولید ناخالص داخلی از یک تابع درجه دوم تبعیت
نموده ،بهطوریکه در سال سوم این آثار به حداکثر خود
رسیده است .همچنین یافتههای این مقاله نشان میدهند
که ضریب افزایش بلندمدت معادل  0/68است؛ یعنی یک
درصد کاهش در واردات کاالهای سرمایهای ،باعث کاهش
تولید ناخالص داخلی به مقدار  0/68درصد میشود.

محمودی (-)1398
مدل جیتپ

تأثیر
بررسی
کاهش قیمت نفت
بر رفاه اقتصادی،
کاالی
عرضه
عمومی و تحلیل
حساسیت رفاه
اقتصادی

شوک سیاستی کاهش قیمت باعث کاهش تولید ،درآمد
عوامل تولید و مصرف کاالی عمومی و خصوصی میشود.
همچنین کاهش رفاه اقتصادی و مطلوبیت در بخش
خصوصی و دولتی مشاهده میشود

وجه نوآوری مقاله حاضر نسبت به مطالعات پیشین:

با توجه به مطالعات صورت گرفته درباره تحریم ،مشاهده میگردد اکثر مطالعات به شیوه
کیفی به تجزیهوتحلیل تحریم پرداختهاند .همچنین در بسیاری از مطالعات اگرچه از نظریه
بازیها برای تحلیل و تخمین تأثیر تحریمهای اقتصادی بر کل اقتصاد و یا بر تجارت و رشد
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 -3روش تحقیق
نوع تحقیق:

نوع تحقیق در این مقاله کاربردی میباشد.
استراتژی کلی تحقیق

رویکرد این مقاله کمی میباشد.
تعریف مفاهیم یا متغیرها

مدل تعادل عمومی محاسباتی ) :(CGE1سیستمی از معادالت است که یک اقتصاد را به
شکل کلی و تعامل بین اجزای آن را توضیح میدهد .مدل تعادل عمومی شامل متغیرهای
درونزا و برونزا و محدودیت تسویه بازارها میباشد .جهت رسیدن به تعادل در سرتاسر
اقتصاد و برابری مقدار تقاضا و عرضه در مجموعه از قیمتها در هر بازاری ،بایستی همه
معادالت موجود در مدل بهطور همزمان حل شوند .در عبارت "محاسباتی" یا قابل محاسبه
بودن ،توضیح این توانایی مدل نهفته است که تأثیرات یک شوک سیاستی را روی یک
اقتصاد محاسبه و به شکل کمی نشان خواهد داد.
مدل جیتپ ( :)GTAP2یکی از انواع مدلهای تعادل عمومی مدل جیتپ میباشد .این
مدل مخصوص تحلیل تجارت جهانی و چند ناحیهای میباشد.
تغییر روش بستن مدل 3:موقعیت روش بستن مدل مشخص میکند که کدام متغیر تعدیل
میشود (درونزا) و کدام متغیر ثابت است (برونزا).

___________________________________________________
1

-Computabale General Equilibrium
- Global Trade Analaysis Project
3
-Closure
2
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اقتصادی مورداستفاده قرارگرفته اما بیشتر بر جنبههای نظری این بازیها تأکید شده است
فرض امکان اقدام متقابل از سمت کشور یا کشورهای تحریم شونده در اکثر مطالعات مغفول
مانده است لذا در این مقاله تالش می شود چنین امکانی برای کشور تحریم شونده (ایران)
در نظر گرفته شود .تحریم اگرچه کشور یا کشورهای خاصی را مخاطب خود قرار میدهد
اما میتواند به دلیل اثرگذاری بر روابط تجاری بین کشورها اثرات پیامدهای جهانی ایجاد
کند نگاه به این مسئله نیز میتواند از مباحث جدیدی باشد که در این مقاله موردبررسی
قرار خواهد گرفت.
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روشهای گردآوی داده ها

روش گردآوری اطالعات در این مقاله بهصورت کتابخانهای و اسنادی میباشد .پایگاه
اطالعاتی مورد استفاده در تحلیل نتایج از وب سایت GTAP1دانلود شده است.
روشهای تحلیل داده ها

مدلهای تعادل عمومی ،رفتار بنگاهها را در بهینه کردن کارایی و رفتار خانوارها را در بیشینه
کردن مطلوبیت ،تصمیم آنها در رفتارهای اقتصادی یک اقتصاد همچون تغییر تولید
ناخالص ملی ،درآمد مالیاتی دولت و هزینههای آن ،پسانداز کل و سرمایهگذاری کل و تغییر
تراز تجاری ،توضیح میدهند .اجرای این نوع مدلهای نیازمند وجود دادههای اقتصادی
بسیار زیادی می باشد و با اینکه بسیار پیچیده هستند ،تالش مدوام و در حال افزایشی در
خصوص توسعه نرمافزارهای کامپیوتری مورد استفاده برای اجرای این نوع مدلها ،صورت
میگیرد .مدل مورد استفاده در این مقاله ،مدل استاندارد GTAP2میباشد که با توجه به
نیاز بستار3مدل تغییر کرده است .این مدل استاتیک (یک دورهای) بوده و چند ناحیهی
اقتصادی ،چند بخش اقتصادی و مقدار ثابت چند عامل تولید را شامل میشود .شبیهسازیها
با استفاده از نرمافزار ران جیتپ4انجام خواهند شد .این پایگاه اطالعاتی دارای  141ناحیه
و  67بخش اقتصادی میباشد .در انبوهش ایجاد شده پنج منطقه در نظر گرفته شده است؛
که شامل ایران) ،(IRآمریکا و اروپا ( 5،)UEکشورهای عضو همکاری خلیج (فارس) (6،)GCC
عمده خریداران نفت از ایران ) 7(ITOB8و بقیه جهان (9)Rest of worldمیباشد .در پایگاه
داده اطالعاتی 67 ،بخش اقتصادی در ده دسته تقسیمبندی شدهاند .در اینجا به علت اینکه
صادرات نفت و فرآوردههای نفت مورد مطالعه میباشد ،نفت و فرآوردههای نفتی در یک
دسته کاالیی و بقیه کاالها در  9دسته قرار داده شدهاند .پنج عامل تولیدی زمین ،نیروی
کار ماهر ،نیروی کار بدون مهارت ،سرمایه و مواد خام بدون تغییر ،در پنج گروه قرار داده
___________________________________________________
1

- www.gtap.org

 - 2در این مقاله از ورژن  8این پایگاه اطالعاتی استفاده میشود ورژنهای باالتر به دلیل تحریم در دسترس
نمیباشد.

3

- Closure
- RunGTAP

4

 - 5این دسته از کشورها شامل اتحادیه اروپا و آمریکا به غیر از ایتالیا و یونان میباشد.
- 6این کشورها شامل عربستان سعودی ،بحرین ،امارات متحده عربی ،قطر ،عمان و کویت میباشد.
 - 7این کشورها شامل چین ،هند ،ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان ،ترکیه ،ایتالیا و یونان میباشند.
8

- Iran's Top oil buyers

 - 9سایر کشورهای جهان در این طبقه قرار گرفتهاند.
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تجزیه رفاه

مدل جیتپ دارای این ویژگی است که میتواند تغییر معادل ( )EVتأثیرات یک شوک
سیاستی را تجزیه کند .این ویژگی باعث میشود که کل تأثیر رفاهی یک سیاست اقتصادی
یا تجاری به شش جز تجزیه شود که عبارتاند از :تأثیرات تخصیص(کارایی) منابع (بار اضافی
مالیات) ،تأثیرات مواهب یا عوامل تولید ناشی از تغییر در عرضه عامل ،تغییرات تکنیکی
ناشی از منافع یا زیان ،بهرهوری ،تأثیر افزایش جمعیت ،تغییر در رابطه برای کاالها ،پسانداز
و جریان سرمایهگذاری و تغییر ترجیحات (ساختار تقاضای کل) ،تأثیرات رفاهی به شکل
مطلق(سطحی) و بر اساس میلیون دالر آمریکا نشان داده میشود (برفیشر.)2011 ،
با در نظر گرفتن ساختار تئوریکی مدل  ،GTAPتجزیه تغییر معادل رفاه بهصورت
گرافیکی بیان میشود .به این منظور تأثیر تغییر در انحرافهای به وجود آمده بهوسیله
مالیاتها در رفاه و تجزیه این تأثیرات ،به شکل ساده توضیح داده خواهد شد .شکل()3
اقتصاد بستهای را نشان میدهد که دارای دو بخش تولید  Aو  Bو یک عامل تولید متحرک
( نیروی کار) میباشد .دو خط * aAو * bBنشاندهنده ارزش تولید نهایی اجتماعی نیروی
کار ( )MVPدر هر بخش تولیدی میباشد .تخصیص بهینه کل نیروی کار که در تقاطع دو
خط واقعشده است* Lمیباشد .رفاه اجتماعی در این اقتصاد ساده با برابر کردن ارزش تولید
نهایی اجتماعی نیروی کار در دو بخش حداکثر شده است .با اعمال مالیات بر استفاده از
نیروی کار (با نرخ  )rدر بخش  ،Aتخصیص جدید نیروی کار(نقطه بهینه  ،(eبا نقطه تخصیص
بهینه اولیه * eاختالف پیدا میکند .وجود مالیات باعث میگردد از نیروی کار در بخش A
کمتر استفاده شود .در تقابل با این پیامد بازار ،اقتصاد با بار زیان رفاهی برابر با مثلث ee*e1
(مثلث هاربرگر)1مواجه میگردد .با توجه به اینکه عرضه نیروی کار ،متغیر خارجی است و
مقدار کل آن ثابت در نظر گرفتهشده است (مدل ایستای مقایسهای) ،تنها راه افزایش رفاه
در این اقتصاد ساده ،کاهش بار اضافی این انحرافات میباشد.
در یک شبیه سازی سیاستی ،مالیات بر نیروی کار را در دو بخش یک اقتصاد بسته از
نرخ  rبه ́𝑟 کاهش میدهیم .این کاهش باعث انتقال  MVPAخالص برای بخش  Aاز  Aبه
́𝐴 و مطابق آن تغییر در نقطه تعادل از  eبه ́𝑒 میگردد .کاهش بار اضافی مالیات بر استفاده
از نیروی کار در بخش  Aو تخصیص مجدد نیروی کار از بخش  Bبه  ،(dL) Aبهبودی را
___________________________________________________
1

- Harberger Triangle
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شده اند که در آن هر دو نوع نیروی کار و سرمایه در بین بخشهای اقتصادی متحرک و
زمین و مواد طبیعی غیر متحرک در نظر گرفته شده است.

78
فصلنامه( علمی -پژوهشی) مطالعات راهبردی بسیج /سال بیست چهارم /شماره  /92پاییز 1400

معادل ذوزنقه  ،e𝑒́ 𝑒́ 1 𝑒1در کارایی تخصیص ایجاد میکند .مقدار این منفعت تابعی از تخریب
اولیه ( ،)rاندازه اصالحات ( ́𝑟 )r-و عکسالعمل بازار کار به این تغییر ( )dLمیباشد .تخصیص
کارا ممکن است منجر به تغییر رفاه گردد .با کاهش بار مالیات از  τبه ́𝜏 بهبودی در تکنولوژی
مورداستفاده در تولید کاالی  Aبه وجود آمده که باعث حرکت ارزش تولید نهایی(بدون
مالیات) نیروی کار ( )MVPو تولید نهایی اجتماعی بهطرف باال میشود .این تأثیر باعث
انتقال تخصیص تعادلی نیروی کار در اقتصاد به ́𝑒 میگردد .حال منفعت این بهبود تکنولوژی
را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد .اول نفع مستقیم از بهبود تکنولوژی در تولید سطوح
جاری کاالی  Aاست و دوم نفع غیرمستقیم حاصل از تخصیص مجدد نیروی کار بین
بخشهای اقتصادی در مقایسه با بازار کار قبل (وجود مالیات) میباشد .این اثر کارای
تخصیص ،حاصل این واقعیت است که هر شوک خارجی که باعث تخصیص مجدد نیروی
کار از بخش تولیدی دارای تولید نهایی اجتماعی نیروی کار ( )MVPنسبتاً پایین  Bبه بخش
تولیدی دارای تولید نهایی اجتماعی نیروی کار ( )MVPبیشتر  Aشود ،باعث ایجاد منفعت
برای اقتصاد میشود.
حال چنانچه به علتی از حرکت نیروی کار از بخش  Bبه  Aممانعت به عمل آید ،در
نبود این بهبود تکنولوژی ،این نفع عاید اقتصاد نخواهد شد .این ناحیه ،تابعی از اندازه انحراف
از قبل موجود ( )rو مقدار تخصیص مجدد نیروی کار ( )dLدر نتیجه شبیهسازی کاهش
مالیات است .ناحیه (ذوزنقه)  e𝑒́ 𝑒́ 1 𝑒1مقدار کاهش بار اضافی است که نشاندهنده افزایش
منافع حاصل از تخصیص کارا میباشد .همچنین تغییر تکنیکی با بهبود تکنولوژی باعث
انتقال * aAبه طرف باال به ́∗𝐴𝑎 شده است و فضای محصور هاشور خورده بین ́∗ 𝐴 ∗𝐴 سمت
راست  τنشاندهنده بهبود تکنولوژی (در مدل تعادل عمومی پویا) میباشد ( Huff et al.,

)
2000

.

تغییرات رفاه در مدل یک ناحیهای

در مدل  GTAPرفتار خانوار نمونه ناحیهای ،بیانکننده نوعی از مطلوبیت کلی است که با
مصرف سرانه خانوار بخش خصوصی ،مخارج سرانه دولت و پسانداز سرانه مشخص میگردد.
متغیر تغییر در رفاه از طریق درصد تغییر در مطلوبیت کل سرانه )) (U(rمشخص می-
گردد که از طریق مدل استاندارد جیتپ در شبیهسازیها محاسبه میشود .این مدل
همچنین ارزش پولی این تغییر مطلوبیت و هرگونه تغییر در جمعیت را نیز محاسبه مینماید
() .)EV(rبهطور خالصه این محاسبه ،تغییرات رفاهی ناحیهای را که حاصل شوک سیاستی
در ارزش دالری (میلیون دالر) است ،ارائه میدهد (همان).
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شکل  :3تأثیر کاهش در تخریب مالیاتی برافزایش رفاه ناشی از تخصیص کارا و بهبود تکنولوژی در اقتصاد
دارای دو بخش تولیدی

تغییر معادل ناحیهای در GTAP

با استفاده از مدل جیتپ میتوان تغییر معادل ( )EVمرتبط با شوک را تعیین کرد.
تغییر معادل خانوار با تفاوت بین مخارج مورد نیاز جهت تعیین سطح جدید (بعد از شبیه-
سازی) مطلوبیت در قیمتهای اولیه ( )YEVو مقدار اولیه مطلوبیت در قیمت اولیه )(Y
مساوی میباشد1رابطه (.)1
 y EVدرصد تغییر در  YEVرا نشان میدهد .تقاضای خانوار بهصورت سرانه ( y EV
) را میتوان به درصد تغییر در جمعیت ) (nو درصد تغییر در مخارج (  ) X EVموردنیاز

___________________________________________________
 - 1اعداد داخل پرانتز مشخصکننده معادالت اقتصادی است که در جدول( )3با همان شماره مشخص شده-
اند.
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جهت دستیابی به مطلوبیت سرانه جدید در قیمتهای اولیه ،تفکیک کرد رابطه ( .)2کشش
مخارج مطلوبیت (  ،) Φتأثیر ترجیحات غیر هموتتیک مصرف خصوصی بر مطلوبیت سرانه
را به دست میدهد رابطه ( .)4اگر قیمتها در سطوح اولیه ثابت باشند ( ،) P = %Δp = 0
آنگاه طبق رابطه ( )5تغییر سرانه مرتبط به مقدار  EVتعیین میشود .با جایگذاری رابطه
( )3-50در ( )3و جایگذاری نتیجه در ( ،)2رابطهی ( )6بهمنظور تغییر در رفاه ناحیهای
حاصل میگردد .هدف از تعیین رابطه ( )6تجزیه درآمد حقیقی میباشد .با استفاده از قسمت
دوم این رابطه میتوان منبع تغییر معادل (  ) dEVرا توضیح داد D .تغییر در درآمد حقیقی
میباشد رابطه ( .) 7با توجه به این نکته که درصد تغییر در مخارج هر ناحیه تجاری برابر با
مجموع درصد تغییر مخارج سرانه و جمعیت ( )y= n+xاست و همچنین با توجه به اینکه
از رابطه ( ،)4استنباط میشود که ) uΦ = (x - pو ) u = Φ-1(x - pآنگاه رابطه ( )8استخراج
میگردد .حال اگر این عبارت را در ( )6جایگذاری کنیم ،تجزیه  EVرا بهعنوان تابعی از
درآمد حقیقی ناحیهای به شکل ( )9نتیجه خواهد داد .عبارت نخست معادله ( )9تأثیر تغییر
جمعیت را بر  EVنتیجه میدهد که در مدل ایستا صفر میباشد .قسمت دوم ،نشاندهنده
ارتباط بین تغییر در درآمد کل حقیقی ( )Dو  EVدر هر ناحیه است (همان).
جدول  :3روابط مربوط به تغییر معادل ناحیهای در GTAP

() 1
() 2

EV = YEV - Y
)U  (P0 , U
dEV  E(P0 , U 0 ) = U1
.dU = (0.01)YEV .y EV
0 U

() 3

yEV = n + x EV

() 4

X = P + Φu

() 5

X EV = ΦEV u

()6

dEV = (0.01)YEV (n + ΦEV u) = (0.01)YEV n + (0.01)YEVΦEV u

() 7

)D = Y(y - p
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D

= n-p

Y
(0.01)YEV Φ EV D (0.01)YEV Φ EV n
ΦY
Φ
Φ
Φ
Y
dEV = (0.01)[1- EV ]YEV n + (0.01) EV EV D
Φ
Φ
Y

dEV = (0.01)YEV n +

() 9

منبعHuff et al., 2000 :

جامعه و نمونه

جامعه بهکارگرفته شده برای تحلیل نتایج دربرگیرنده  141ناحیه یا منطقه در جهان میباشد
که مناطق وسیعی از کل جهان را دربر

میگیرد1.

مراحل انجام و بهکارگیری روش

مراحل انجام کار را در دو گام میتوان خالصه کرد :گام اول طراحی یک بازی ترتیبی با
اطالعات کامل و گام دوم محاسبه پیامدهای بازی با استفاده از مدل جیتپ.
یک بازی پویا با اطالعات کامل :با توجه به اطالعات موجود در سایت بانک مرکزی بیشترین
میزان صادرات نفت در دهههای اخیر مربوط به سال 2005(1384م) میباشد .بعدازاین
سال به دلیل اینکه دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هستهای در
مقیاس آزمایشگاهی شدند تحریمها علیه ایران شدت گرفت و صادرات نفت رو به کاهش
گذاشت؛ اما روند کاهشی صادرات نفت از سال 2011(1390م) نسبت به قبل با شدت
بیشتری ادامه پیداکرده است .بعد از برجام تااندازهای صادرات نفت دوباره روند صعودی به
خود گرفت ولی این بار با خروج یکجانبه آمریکا از برجام ،تحریمهای نفتی با شدت بیشتری
علیه ایران ادامه یافت 2.آنچه مشخص هست تحریمها از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی
تاکنون با شدت متفاوت برقرار بوده است.
با توجه به اینکه مطالعات صورت گرفته نشاندهنده این مطلب میباشد که بازیهای ترتیبی
واقعیت تحریمها را بهتر نشان میدهد بنابراین یک بازی پویا با اطالعات کامل در نظر
___________________________________________________
 - 1برای کسب اطالعات بیشتر پیرامون  141منطقه موجود در پایگاه اطالعاتی  GTAP 10به وب سایت
جیتپ www.GTAP.org ،مراجعه شود.
 - 2منبع bp-stats-review-2019-all-data :و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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() 8

-1
-1
u = Φ (y - p - n),dEV = (0.01)YEV (n + Φ EV u) = (0.01)YEV n + (0.01)YEV Φ EV Φ (y - p - n),
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گرفتهشده است .در این بازی ابتدا آمریکا و اتحادیه اروپا ) (UEتصمیم به تحریم نفتی علیه
ایران میگیرند که تحریمها با شدتهای ضعیف ( ،)UE1تحریم میانه ( )UE2و یا تحریم
سخت ( )UE3میتواند اجرا شود .اعمال این تحریمها نیاز به همراهی و حمایت کشورهای
خریدار نفت از ایران ( )ITOBدارد .این کشورهای بهواسطه روابط تجاری که با سایر
کشورهای جهان و بهویژه آمریکا و اتحادیه اروپا دارند و همچنین مجازاتهایی که از سوی
کشورهای غربی برای آنها پیشبینیشده است باید تصمیم بگیرند که بین نیاز نفت ایران
و تهدیدات آمریکا و اتحادیه انتخاب کنند .آنها تصمیم خواهند گرفت و به دنبال راهکارهایی
خواهند بود که بتواند تحریمها را دور بزنند و هم از نفت ایران سود بگیرند و هم تهدیدات
آمریکاییها و اروپاییان مشمول آنها نشود ولی بسته به موفقیت آنها سه حالت برای آنان
فرض میشود :اینکه آنها از تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا حمایت کامل ( )ITOB1انجام
دهند و یا بهطور ناقص ( )ITOB2و ( )ITOB3حمایت کنند .اما ایران نیز میتواند با اقدامات
متقابل خود اثرات تحریم را کاهش دهد برای درک تأثیرات اقدامات ایران دو حالت فرض
شده که قابلتعمیم میباشد :ایران بتواند  25درصد ( )R1و یا  50درصد ( )R2از اثرات تحریم
را کاهش دهد .در جدول ( )5استراتژی مربوط به هر بازیکن در  18نقطه از درخت بازی
نمایش دادهشده است.
جدول :5استراتژیهای بازی
IR
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R1
R1
R2

ITOB
ITOB2
ITOB3
ITOB3
ITOB1
ITOB1
ITOB2
ITOB3
ITOB3
ITOB3

US
UE2
UE2
UE2
UE3
UE3
UE3
UE3
UE3
UE3

O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18

IR
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1

ITOB
ITOB1
ITOB1
ITOB2
ITOB2
ITOB3
ITOB3
ITOB1
ITOB1
ITOB2

US
UE1
UE1
UE1
UE1
UE1
UE1
UE2
UE2
UE2

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

محاسبه پیامدها :پیامد حاصل از هر استراتژی بهوسیله شبیهسازی میزان تغییرات رفاه
کشورهای ذکرشده توسط نرمافزار  RunGTAPو با استفاده پایگاه داده اطالعاتی GTAPAgg
در مدل  GTAP 10برآورد میگردد .ضمناً با استفاده از روش غیرخطی گرج1به برآورد نتایج
پرداخته میشود.
___________________________________________________
1

)- Gragg: 2-4-6 steps extrapolation (Automatic Accuracy
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 - 1-4محاسبه شاخص رفاه  EVو انتخاب سناریوها بهوسیلهی مدل GTAP

در جدول شماره ( )6تغییرات رفاه ( )EVبرای مناطق پنجگانه ،منطبق بر سناریوهای مختلف
تحریم نفت ایران با مدل استاندارد جیتپ محاسبهشده است .برای نشان دادن شوک ناشی
از کاهش صادرات نفت ایران ،سناریوهای مختلف بر اساس کاهش صادرات نفت از منطقهی
ایران به منطقهی خریداران عمده نفت از ایران بهدستآمده است.
جدول شماره  :6نتایج تغییرات رفاه ( )EVاز تحریم نفتی ایران برحسب میلیون دالر آمریکا
مناطق
ایران

UE

IR

کشورهای عضو
شورای همکاری
خلیج(فارس)
GCC1

-15

1537/42

-766/69

-417/45

1215/57

-20

2050/49

-1017/18

بقیهی جهان
Rest of
world

شوک
(درصد)

آمریکا و
اتحادیه اروپا

خریداران عمده
نفت از ایران
ITOB

-2472/12
-3294/74

-660/49

1622/10

-25

2564/68

-1265/76

-955/59

2029/87

-2029/87

-30

3080/62

-1512/92

-1303/28

2439/29

-4942/87

-35

3599

-1759/18

-1704/42

2850/85

-5770/21

-40

4120/61

-2005/09

-2160/34

3265/10

-6601/17

-45

4646/34

-2251/3

-2672/97

3682/68

-7437/03
-8279/22

-50

5177/22

-2498/57

-3279/32

4104/32

-55

5714/52

-2750/52

-3922/05

4530/93

-9129/43

-60

6274/79

-2998/71

-4574

4975/03

-9988/49

-65

6812/81

-3254/03

-5343/95

5402/32

-10860/3

-70

7378/39

-3514/5

-6192/87

5850/50

-11747/23

-75

7958

-3781/5

-7150/96

6309/32

-12652/86
-13583/72

-80

8556/33

-4063/81

-8199/60

6782/31

-85

9178/84

-4348/35

-9362/2

7273/6

-14547/55

-90

9836/30

-4662/34

-10710/58

7791/47

-15559/53

-95

10551/93

-5006

-12320/94

8353/66

-16653/75

منبع :یافتههای پژوهش

___________________________________________________
1

- Gulf Cooperation Council
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 -4یافتههای تحقیق
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مطابق با جدول ( )6با ایجاد محدودیتهای مختلف بر روی صادرات نفت ایران کشورهای
تحریم کننده (آمریکا و اتحادیه اروپا) و کشور تحریم شونده (ایران) هر دو آسیب میبیند
اما میزان این آسیب ب ا افزایش فشار بر ایران بسیار بیشتر از آمریکا و اتحادیه اروپاست .با
توجه به اینکه در منطقه آمریکا و اتحادیه اروپا تعداد زیادی کشور قرارگرفته است؛ میزان
فشارهای تحریمی بر ایران بهعنوان کشور مورد هدف تحریم به نسبت کشورهای عضو منطقه
آمریکا و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر است .خریداران عمده نفت از ایران نیز به نسبت زیان
زیادی را متحمل میشوند که با تشدید تحریمها این فشارها بیشتر میشود .امریکا و اتحادیه
اروپا به دلیل سطح تجاری باالیی که با کشورهای واردکننده نفت از ایران دارند آنها را وادار
به همراهی در تحریمهای علیه ایران میکنند اما وجود هزینههای اقتصادی گزاف برای
اینگونه کشورها ،به نظر میرسد انگیزهای برای عدمحمایت از تحریمها همواره وجود خواهد
داشت .کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) و سایر کشورهایی که در جریان
تحریم قرار ندارند از تحریمهای علیه ایران سود حاصل میکنند.
تحریمها ازلحاظ شدت به سه دسته تقسیم میگردد :تحریمهای ضعیف ،میانه و سخت
جدول( .)7در این مطالعه با این نگاه تحریمها را به سه دسته تقسیم کردهایم که تحریمهای
غیرتجاری مانند تحریمهای مالی نیز شبیهسازیشده باشد .با توجه به اینکه اثر تحریمهای
مالی نیز بهصورت محدودیتهای تجاری خود را نشان میدهند افزایش شدت محدودیتهای
ناشی از صادرات نفت نشان از این مسئله میتواند داشته باشد.
جدول شماره  :7تقسیمبندی تحریمها از دیدگاه تحریم کنندگان
محدودیتهای نفتی(درصد)

شدت تحریم
ضعیف

20

25

30

35

40

میانه

45

50

55

60

65

سخت

70

75

80

85

90

فرض میشود آمریکا و اروپا محدودیت  65 ،40و  90درصد را به ترتیب بهعنوان تحریم
ضعیف ،میانه و سخت انتخاب میکنند .اگر کشورهای خریدار نفت از تحریمها تبعیت کامل
کنند آنگاه تحریمهای موردنظر کشورهای تحریم کننده به وقوع خواهد پیوست در غیر این
صورت تحریمها تضعیف خواهد شد .بنابراین فرض میشود محدودیتهای  30 ،20و 40
درصد در صورت اعمال تحریم ضعیف ،محدودیتهای  55 ،45و  65در صورت اعمال تحریم
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 -2-4تعیین پیامدها و تعادل نش برگشت به عقب1بازی

برای به دست آو ردن تعادل نش بازی الزم است که پیامدها و نتایج درخت بازی مشخص
گردد .بدین منظور مجموع اثرات رفاهی ناشی از تحریمهای کشورهای تحریم کننده و
عکسالعملهای ایران در جدول( )8آورده شده است.
جدول شماره  :8پیامدهای درخت بازی و تعادل نش برگشت به عقب

2

IR
-1122/82

ITOB
-4530/22

UE
-1389/5

O10

IR
-4942/87

ITOB
-4942/87

UE
-1512/92

O1

-1599/06

-5563/07

-1697/67

O11

-660/49

-3294/74

-1017/18

O2

-801/51

-3706/29

-1141/68

O12

-801/51

-3706/29

-1141/68

O3

-5757/95

-11301/65

-3383/52

O13

-417/45

-2472/12

-766/69

O4

-2672/97

-7437/03

-2251/13

O14

-417/45

-2472/12

-766/69

O5

-4574

-9988/49

-2998/71

O15

-226/26

-1649/26

-513/91

O6

-2160/34

-6601/17

-2005/09

O16

-3128/58

-8067/98

-2436/6

O7

-3592/62

-8703/20

-2622/84

O17

-1497/1

-5356/15

-1636/14

O8

-1704/42

-5770/21

-1759/18

O18

-2283/09

-6809/62

-2066/59

O9
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بر اساس نتایج بهدستآمده تعادل نش در  O6حاصل میگردد .بر اساس تعادل نش بازی
آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم ضعیف و کشورهای خریدار نفت از ایران پایینترین سطح
حمایت خود را انجام میدهند و ایران باالترین سطح از تالش خود را برای خنثی کردن
اثرات تحریمی انجام خواهد داد .نتایج برای سناریوهای دیگر هم قابلتعمیم میباشد .مثالً
بهجای انتخاب عکسالعملهای 25،15و  35درصد محدودیت برای تحریمهای ضعیف ،میانه
و سخت از سوی ایران میتوان سناریوهای  30،20و  40را انتخاب کرد که جدایی از تفاوت
در پیامدها ،نتایج انتخاب راه حل بهینه برای کشورهای درگیر در تحریم تفاوت نخواهد کرد.
___________________________________________________
1

. Backward Induction

 - 2پیامدها بر حسب میلیون دالر آمریکا میباشند.

اثرات رفاهی حمایت یا عدم حمایت از تحریم های آمریکا و اروپاتوسط خریداران عمده نفت ایران) /پرویز رستم زاده  ،مرضیه رصاف

میانه ،محدودیت  80 ،70و  90در صورت اراده بر تحریم سخت علیه ایران بهعنوان
سناریوهای انتخابی از سوی کشورهای خریدار نفت انتخاب شوند .مثالً در تحریمهای ضعیف
انتخاب سناریوی  40درصد به معنای حمایت کامل و انتخاب سناریوی  30و  20درصد به
معنای حمایت ناقص از تحریمها خواهد بود.
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 -3-4تولید ،مصرف و رفاه ناشی از محدودیت نفتی علیه ایران

متغیرهای زیادی تحت تأثیر شوکهای سیاستی قرار میگیرند (کل متغیرهای درونزا)
اما متغیرهای تولید ،رفاه اقتصادی ،مطلوبیت خانوار بخشهای خصوصی و دولتی و میزان
تغییرات مصرف در بخشهای مختلف اقتصادی ،به لحاظ اثرات رفاهی که ایجاد میکنند
بیشتر موردنظر این مطالعه میباشد لذا با فرض اعمال شوک سیاستی 50درصد بر روی
صادرات نفت ایران با روش غیرخطی گرج1به تحلیل و بررسی این شوک پرداخته میشود.
با توجه به اینکه محدودیت  50درصد بر صادرات نفت مطابق با جدول ( )6در نقطه میانی
شوکهای اعمالی قرار میگیرد و همچنین باالتر بودن دقت محاسبات ،اعمال شوک 50
درصد بهعنوان یک سناریو در نظر گرفتهشده است .ضمناً با اعمال شوکهای دیگر مشاهده
گردید که روند تحلیل ها شبیه خواهد بود ولی متناظر با شدت محدودیت تأثیرات اضافه
میگردید.
در جدول( )9تغییر در متغیرها را به شکل درصد و مقدار مطلق تغییر از مقدار اولیه،
نشان میدهد .مشاهده میشود که تولید بخشهای اقتصادی جز نفت ،افزایشیافته است که
بیشترین این افزایش مربوط به صنایع سنگین و حملونقل و ارتباطات میباشد .مصرف
بخش خصوصی و دولتی از کلیه کاالها بهجز نفت کاهش پیداکرده است 2.کاهش مصرف در
هر دو بخش ،تأثیر مستقیمی روی رفاه خانوار بخش خصوصی دارد .کاهش در مصرف در
بخشهای مختلف اقتصادی میتواند ناشی از کاهش درآمد عوامل تولید( دستمزد و بهره)
باشد .همچنین بخشی از این کاهش درآمد ،ناشی از بیکاری عوامل تولید نیز میتواند باشد،
اما با توجه به فرض استفاده از عوامل تولید ثابت در تولید ،این مورد صفر فرض شده است.
جدول شماره :9تغییر در تولید و مصرف بخشهای اقتصادی برحسب میلیون دالر آمریکا
تغییر در تولید بخش
صنعت

مقدار

تغییر در مصرف خانوار بخش

درصد

خصوصی%

دولتی%

غالت و محصوالت زراعی

391/61

1/19

-0/49

-2/22

محصوالت دامی و گوشتی

117/87

0/46

-0/86

-2/07

نفت

-14375/08

-9/62

3/20

9/54

غذای فراوریشده

163/36

0/44

-0/75

-1/90

___________________________________________________
)- Gragg: 2-4-6 steps extrapolation (Automatic Accuracy

 -2مصرف بهطور کل کاهش یافته است.

1

87
صنایع سبک

3050/59

6/36

-1/43

-2/47

صنایع سنگین

7629/23

12/97

-1/34

-2/49

آب و برق و مسکن

2808/20

2/65

-0/49

-0/34

حملونقل و ارتباطات

4299/05

3/35

-0/52

-0/35

سایر خدمات

938/09

0/71

-0/29

-1/45

منبع:یافتههای پژوهش

کاهش مصرف بخش خصوصی و دولتی که میتواند ناشی از کاهش درآمد خانوار باشد به شکل
مستقیم بر روی رفاه خانوار اثر میگذارد .در جدول ( )10با دو متغیر مطلوبیت و تغییر معادل ،تغییر
ناشی از شوک نفتی ،اندازهگیری شده است .اینکه این تغییرات ناشی از چه عواملی بوده است ،با
تجزیه رفاه قابلردیابی میباشد .بر اساس اطالعات این جدول ،براثر شوک سیاستی  50درصد
مطلوبیت سرانه خانوار بخش خصوصی  1/3درصد و مطلوبیت سرانه بخش دولتی  0/6کاهش داشته
است .همچنین کاهش در تغییر معادل بهعنوان شاخص رفاه برابر با  -3279/32میلیون دالر میباشد.
در یک مدل ایستا ،عوامل جمعیت ،تکنولوژی و سرمایهگذاری ثابت فرض میشوند بنابراین مقدار
تغییر آنها صفر میباشد اما در مدلهای پویا تأثیرات مثبت یا منفی این سه عامل را نیز میتوان
مشاهده کرد .در اینجا (تحریم نفت) تخصیص کارا مهمترین عامل اثرگذاری بر رفاه(بهصورت منفی)
میباشد که نشان از اثرات مخرب تحریم در تخصیص(کارایی) منابع (بار اضافی مالیات) میباشد
جدول شماره  :10تأثیر بر رفاه و تجزیه تغییر رفاه ناشی از شوك
متغیر

درصد
تغییرات

مطلوبیت سرانه مخارج خانوار بخش
خصوصی

-1/3

مطلوبیت سرانه مخارج خانوار بخش
دولتی

-0/60

عوامل مؤثر در تغییر رفاه

تخصیص
رابطه

رفاه

-3279/32

کارآ1

مبادله2

پسانداز -سرمایهگذاری

مقدار تأثیر

-4095/7
447
368/5

منبع :یافتههای پژوهش

___________________________________________________
 -1تخصیص کارا ،مقدار منافع کارایی هر اقتصاد را که ناشی از اعمال محدودیت و یا حذف محدودیت میباشد را
نشان میدهد.
 -2رابطه مبادله ،نسبت قیمت صادرات یک کشور را به قیمت واردات آن کشور ،یا قدرت خرید واردات یک کشور
توسط صادرات همان کشور را اندازهگیری میکند.

اثرات رفاهی حمایت یا عدم حمایت از تحریم های آمریکا و اروپاتوسط خریداران عمده نفت ایران) /پرویز رستم زاده  ،مرضیه رصاف

منسوجات و پوشاک

297/91

5/37

-1/12

-3/82
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 -5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
 -1-5بحث

با توجه به گسترش روابط تجاری بین کشورها و روند رو به رشد جهانیشدن ایجاد اختالل
در روابط و مبادالت تجاری بین کشورها منجر به درگیر شدن سایر کشورها نیز خواهد شد.
بنابراین تحریم علیه یک کشور تنها اثرات مستقیم را برجا نمیگذارد بلکه سایرین را نیز
درگیر میکند .کشورهای تحریم کننده فارغ از هرگونه نگاهی که به مسئله تحریم دارند
میبایست برای اعمال تحریمها علیه کشورهای دیگر هزینه آن را نیز متقبل شوند .این
هزینه تنها مربوط به هزینههای سیاسی نیست بلکه هزینههای اقتصادی را نیز شامل می-
شود .در مطالعه انجامگرفته کشورهای تحریم کننده به لحاظ اقتصادی زیان میبینند اگرچه
موجب آسیب به اقتصاد کشور تحریم شونده و حتی کشورهای ثالث میشوند .در این میان
نیز کشورهایی وجود دارند که از تحریم به دلیل انحرافات تجاری که در مسیر مبادالت ایجاد
میشود ،سود کسب میکنند .وجود هزینههای اقتصادی برای کشورهای درگیر در تحریم
منجر می گردد که احتمال تشکیل کارتل بین کشورهای تحریم کننده و کشورهای ثالثی
که نقش مجری تحریمها رادارند کاهش پیدا کند و آنها تمایل داشته باشند بهمحض فراهم
شدن شرایط ،حاضر به همکاری با کشور تحریم شونده و کاهش اثرات تحریم داشته باشند
از طرفی امکان اقدام متقابل از سوی کشور تحریم شونده منجر به کم اثر شدن بیشتر
تحریمها میگردد.
 -2-5نتیجهگیری



با ایجاد محدودیت های مختلف بر روی صادرات نفت ایران کشورهای تحریم کننده
(آمریکا و اتحادیه اروپا) و کشور تحریم شونده (ایران) هر دو آسیب میبیند.



کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) و سایر کشورهایی که در جریان تحریم
قرار ندارند سود حاصل میکنند.



تحریمهای زیر  30درصد اثرات ضعیفی بر روی رفاه ایران میگذارند.



بر اساس تعادل نش بازی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم ضعیف را اجرا میکنند.



کشورهای خریدار نفت از ایران پایینترین سطح حمایت خود را انجام میدهند و
تالش خواهند که تحریمها را دور بزند.
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با فرض اعمال شوک سیاستی  50درصد بر روی صادرات نفت ایران ،پیشبینی می-
شود؛ تولید بخشهای مختلف اقتصادی بهجز نفت افزایش پیدا میکند.



با فرض اعمال شوک سیاستی  50درصد بر روی صادرات نفت ایران ،پیشبینی میشود
مخارج کل مصرفی در بخش خصوصی و دولتی کاهش یابد که تأثیر مستقیمی روی
رفاه خانوار بخش خصوصی خواهد شد.



براثر شوک سیاستی  50درصد مطلوبیت سرانه خانوار بخش خصوصی  1/3درصد و
مطلوبیت سرانه بخش دولتی  0/6کاهش داشته است.



در تحریم نفتی ایران تخصیص کارا مهمترین عامل اثرگذاری بر رفاه(بهصورت منفی)
میباشد که نشان از اثرات مخرب تحریم در کارایی منابع میباشد.

 -3-5پیشنهادها



تحریم چه برای تحریم کنندگان و چه تحریم شوندگان آسیبهای اقتصادی به همراه
دارد .بنابراین تحریم کنندگان بهتر است از انجام آن اجتناب کنند و تحریم شوندگان
نیز تالش کنند تا در رفع آن بکوشند.



کشورهای تحریم شونده باید تالش کنند تا راهحلی برای اقدام متقابل پیدا کنند یا
بهبیاندیگر منفعل عمل نکند چراکه عکسالعملهای مناسب از سوی کشوری که مورد
تحریم واقعشده منجر به افزایش هزینه برای کشورهای اعمال کننده تحریم خواهد
شد .این امر احتمال موفق بودن تحریمها را کاهش میدهد.



بعد از پیروزی انقالب اسالمی بسیاری از روابط تجاری که بین ایران و آمریکا برقرار
بود حذف گردید و عمالً بعد از مدتی امکان اعمال تحریمهای شدیدتر از سوی امریکا
وجود نداشت لذا آمریکا درصد جذب نظر و آرای جهانی برآمد تا از طریق سازوکارهای
غ یرمستقیم و ارتباطات تجاری که سایر کشورها با ایران داشتند ،به تحریم ایران
بپردازد .تحریمهای مالی و تهدید کشورهای طرف قرارداد با ایران ازجمله تالشهای
آمریکا برای افزایش فشارها بر ایران بوده است .ازجمله کشورهایی که با ایران رابطه
تجاری زیادی دارند کشورهایی هستند که به واسط نیاز به نفت بر سر دوراهی ایران و
غرب قرارگرفتهاند .عدمحمایت کشورهای خریدار نفت از آمریکا که در صدر آنان کشور

اثرات رفاهی حمایت یا عدم حمایت از تحریم های آمریکا و اروپاتوسط خریداران عمده نفت ایران) /پرویز رستم زاده  ،مرضیه رصاف



بر اساس تعادل نش ایران باالترین سطح عکسالعمل خود را نشان میدهد.
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چین قرار دارد بهمنزله بیاثر شدن تحریمها میباشد .به نظر میرسد که ایده افزایش
انگیزه عمده خریداران نفتی در جهت عدمحمایت از امریکا نقش مؤثری در حذف
تحریمها خواهد شد این امر منجر به هدایت سیستم تحریمها به سمت تحریمهای
ضعیف خواهد شد .درواقع یک عکسالعمل و اقدام ایران میتواند افزایش جذابیتهای
تجاری برای اینگونه کشورها باشد.


ازآنجاکه تحریم باعث ایجاد ناکارایی در منابع میشود بنابراین میتواند منجر به افزایش
هزینههای تولید در کشور تحریم شونده (ایران) شود بنابراین بهمنظور سرعت بخشیدن
به مسئله تولید مطابق با اصول موردنظر اقتصاد مقاومتی باید اقدامات جدی در جهت
حذف و یا بیاثر کردن تحریمها انجام گردد.
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