
  

  

  

  
  1397 بهار ،42 شماره ،دوازدهمسال 

  106 تا 89 صفحه

  هاي اقتصادي وضع شده علیهتبیین کارایی تحریم
  جمهوري اسالمی ایران از منظر اقتصاد سیاسی 

  samira.motaghi@gmail.com نور امیدانشگاه پگروه اقتصاد  اریاستاد /میرا متقیس   

   چکیده
هاي اقتصــادي مقاله حاضــر به بررســی تحلیلی وضــعیت کارایی تحریم

وضـع شـده علیه جمهوري اسـالمی ایران از منظر اقتصـاد سـیاسـی با 

 2014تا  1990ها طی دوره زمانی استفاده از روش تحلیل پوششی داده
صادرات نفت خام می) 1393تا  1364( پردازد. به این منظور، متغیرهاي 

شاخص شاخص تحریم و نرخ ارز حقیقی ( هاي تحریم مالی) و واردات (
اي و متغیر رشـــد اقتصـــادي را به تجاري) را به عنوان شـــاخص نهاده

ــاخص ســتاده ــل از تحقیق اي، بهعنوان ش ــت. نتایج حاص کار گرفته اس
هاي اقتصـــادي علیه ایران در ف) کمترین تأثیر تحریمالدهد: نشـــان می

شترین تأثیر تحریم 1381و  1369ي هاسال ، 1391ي هاسالها در و بی
علیه اقتصـــاد ایران صـــورت گرفته اســـت. ب) تنها شـــاخص  93و  92

هاي اقتصــادي وضــع شــده علیه ایران، رشــد زا در تحریمحســاســیت
، 91، 83،  82، 1374تا  1369 يهاسالباشد. ج) در فاصله اقتصادي می

ضع تحریم93و  92 شور ایران با کارایی باالتر ، و صادي علیه ک هاي اقت
باالخص  1381تا  1374ي هاســــالو از  عد از آن  ، 1389و  1385و ب

  با روند کاهنده مواجه شد. هاتحریم کارایی
  

  .ایران کارایی، اقتصاد سیاسی، تحریم، اقتصاد، واژه:کلید
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  مقدمه

سی بین الملل ( سیا صاد  صاد بین الملل (بحث 1)IPEاقت ضع مربوط به اقت ، ترکیبی از موا

که  استمداران) مورد توجه اقتصاددانان)، و سیاست بین الملل (مباحث مورد توجه سیاست

هاي اقتصاد سیاسی پرداختن کردروی یکی از .هاي اخیر، مورد توجه قرار گرفته استدر دهه

ــت که براي  ــل اس ــورها، تغییر در الگوهاي به این اص ــطح کش ــادي در س بهبود روابط اقتص

سی  سیا شمRausser, et al, 2011: 76(نماید ضروري میتعاملی  صاد بر ). تأثیر چ گیر اقت

ســیاســت در ســطح بین الملل، پس از پایان جنگ ســرد و ســقوط اتحاد جماهیر شــوروي و 

روپاي شرقی به دلیل شکست سیستم اقتصادي کمونیستی به شدت نمایان شد و همین امر، ا

این کشورها، به سرعت  برتسلط شوروي  کاهش باکشورهاي شرق اروپا را بر آن داشت تا 

. این به دنبال اصـــالح  اقتصـــادهاي خود و ادغام با اتحادیه اروپا و اقتصـــاد جهانی بپردازند

ـــعه اي براتجربهفرایند  ـــورهاي در حال توس ـــایر کش ـــد تاي س ـــاديادغامبا  ش ، هاي اقتص

  ).David, 2017: 16( هاي رشد اقتصادي داخلی خود را تقویت کنندشاخص

 ت ملی کشورها،و امنیت جهانی و نیز بر اقتصاد و امنی تأثیر سیاست بین الملل بر اقتصاد

ـــت؛ ـــرد روندي چندوجهی به خود گرفته اس ز امنیت بین المللی چرا که ا پس از جنگ س

 موضــوعاتی اســت که به صــورت مشــخص بر توســعه کشــورها، تأمین منابع طبیعی، امنیت

ست. براي نمونه، ایج سانی تأثیرگذار ا صادي و حتی امنیت ان سعه در غذایی، امنیت اقت اد تو

سی داخ سیا صالحات  ستقیم به ا ستگی م سیایی واب شورهاي آفریقایی و آ لی و فقیرترین ک

گذاري مناســب بین المللی، اســتفاده از ســرمایههاي کشــورها در ایجاد تجارت خارجی این

هاي چند هاي برتر وارداتی، همکاري مناسب با شرکتفناوريحمایتی خارجی، استفاده از 

اي بین ایهملیتی به منظور ارائه محصـــوالت در بازارهاي جهانی، همکاري با بازارهاي ســـرم

ســـاس، ابر همین  ).Falkner, 2011: 6ل داخلی و ... دارد (المللی به منظور حفظ ارزش پو

سیاسـی بین صاد  ستاقت سیا ضوعات مورد توجه  صاددانانالملل از مو شده و  مداران و اقت

ـــیاســــت تصــــادي هاي اقهمین امر نیز، دولتمردان را وادار کرده تا در مطالعه و اجراي س

   ند.(باالخص بین المللی) عوامل سیاسی را هم در نظر بگیر

ست، باالخص پس  شان داده ا شور ایران نیز به خوبی خود را ن صاد ک ضوع در اقت این مو

هاي . تحریمهاي سیاسی داشته استاقتصادي کنونی که ریشههاي از بررسی مواضع تحریم

                                                      
1 - International Political Economy (IPE) 
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ــتگی آن در مجازات ــترین برجس ــده علیه ایران که بیش ــع ش ــادي فروش نفت وض هاي اقتص

تري به خود گرفت؛ در اقتصــادي پیچیده-نفت ابعاد ســیاســی نمایان شــد، با نوســانات قیمت

 83دالر بود که تفاوت چندانی با سال  میلیارد 53,83، درآمد نفتی برابر 1384در سال ایران 

سال  شت، اما از  سال میلیارد  62,01درآمدهاي نفتی از  1385ندا شد. در  85دالر در  آغاز 

 81,9این درآمد برابر  1387دالر و در سال میلیارد  81,6درآمد نفت ایران برابر  1386سال 

که طی طوريبه ؛شودکاهش درآمدهاي نفتی دیده می 1388 سال دردالر ثبت شد. میلیارد 

درآمدهاي نفتی بار دیگر  1389دالر بود اما در ســال میلیارد  62برابر  ایراناین ســال درآمد 

ــد  ــدي به  15با رش ــی دالرمیلیارد  74درص ــال د. رس ــکوفایی  91س ــال ش ــاید بتوان س را ش

ـــال  ـــور نامید. طی س دالر میلیارد  113، درآمدهاي نفتی دولت به 90درآمدهاي نفتی کش

درصد کاهش  50درآمدهاي نفتی ایران با بیش از  1391. در سال )3: 1394(یعقوبی،  رسید

مت نفت روند نزولی خود را قی 1395تا  1392. از سـال دالر عقب نشـینی کردمیلیارد  50به 

 ,Heninrich and Pleines(دالر رســـید  45به طور متوســـط به  95حفظ کرد و در ســـال 

با بررسی وضعیت اقتصاد در کشور ایران، تأثیر حاضر ، پژوهش راستاهمین در  .)63 :2015

سیهاي تحریم ستفاده از مدل-سیا سی قرار داده و با ا صادي را مورد بحث و برر  سازياقت

  .رده استریاضی، این پدیده را واکاوي ک

 چارچوب نظري-1

  ) اقتصاد سیاسی1-1

ستین سیاسـی نخ صاد  صطالح اقت سیله ا سوم به آنتوان  بار به و سوي مو صاددان فران اقت

به کار » اقتصاد سیاسی ي دربارههاسالر«م) در اثري با عنوان 1621تا  1575( 2یرستدومونش

ـــنی،  رفت ـــم، علیه بورژوازي مبارزه هنگام به هفدهم قرن رد. )1: 1395(ابولحس  فئودالیس

، اقتصادشناسان بورژوا علم این پیشگامان. درآمد مستقل علم یک صورتبه سیاسی اقتصاد

ـــاددانان بورژوا عبارت بود از فرایندهاي کاال و  در آغاز، حوزه .بودند ـــلی تحقیق اقتص اص

زندگی اقتصــادي اســت که ثروت جامعه  حوزهاز این  گردش پول، و معتقد بودند که دقیقاً

داران براي دست یافتن آنان با زمین بورژوازي و مبارزه شود. اما، به زودي تجربهحاصل می

سی به نظریه سیا ست.  کنندهتعیین پردازان آن ثابت کرد که حوزهبه برتري  صاد، تولید ا اقت

                                                      
2- Antovan de Mounchterisse   
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(آندره و  دیوید ریکاردو، بودند گذاران اقتصـــاد ســـیاســـی بورژوازي، آدام اســـمیت وپایه

 ).10: 1390همکاران، 

 در اجتماعی يفرآیندها جامع درك بر مبتنی است يارشتهمیان دانشی سیاسی اقتصاد

صاد و دولت متقابل يهاکنش قالب ). 36: 1392(کاتوزیان،  بازار عملکرد و ساخت در اقت

سی در چارچوب  سیا صاد  سیک نظریهچنین رویکردي، ارجاع و تعریف اقت صاد نئوکال  اقت

وجود آمده در هاي بهنابرابري اقتصاد مارکسیستی، اقتصاد سیاسی به مطالعه است. در نظریه

 نقد تعمیم ســیاســی اقتصــادپردازد. فضــا که ناشــی از نابرابري در توزیع ســرمایه اســت، می

 از منشعب ن،آ مایهبن و سیاسی اقتصاد مفهوم عبارتی به ت.اس سیاسی اقتصاد از مارکس

 يامر آنکه از پیشاقتصادي در جهان  تحوالت. از این منظر، است سیاسی اقتصاد رویکرد

شد طبیعی شاملو و همکاران،  آیدمی شمار به سیاسی ،با ). تاثیرگذاري 113: 1395(ایمانی 

ــاخص ــت که در ش ــطح زندگی اجتماعی تا بدان حد اس ــادي بر کیفیت س ها و عوامل اقتص

رسانی در هاي اقتصادي بر افزایش و بهبود خدماتاي دولتی باید اثر نهادههگذاريسیاست

  ).187: 1393مقیاس کشوري مورد توجه قرار گیرد (متقی، 

میان اقتصاد و سیاست و تاثیر آن بر فضا در مقیاس بین المللی نیز قابل  با این حال، رابطه

هاي یکی از عرصه شود.یاد می» للاقتصاد سیاسی بین الم«ردگیري است که از آن با عنوان 

ــی بین الملل،  ــیاس ــاد س ــاد نفت«مهم اقتص ــت. تغییراتی که از جنگ جهانی دوم و  »اقتص اس

جنگ سـرد در قیمت نفت رخ داد، نشـانی از دخالت آشـکار سـیاسـت در اقتصـاد برخی از 

سته بودند.  شی از نفت واب شورهایی بود که بر درآمد نا  يهاالس یط اعراب ینفت میتحرک

ي غربی حامی رژیم صهیونیستی نشان داد که سیاست و اقتصاد هادولتعلیه  1974تا  1973

شیوه ستند.  در مقیاس جهانی دو ابزار و  ستفادقدرت و حاکمیت ه سیس يها  سالح از یا

شکل اوپک سازمان قالب در شیپ سال چند از که عرب، يهادولت توسط نفت  شده مت

پیوند و ارتباط  يترروشــن شــکل به آن، مختلف يتصــاداق و یاســیســ تبعات و بودند

: 1393(قنبرلو،  گذاشـت شینما به را الملل نیب يهعرصـ در اسـتیسـ و اقتصـاد تنگاتنگ

ـــکالت). 89 ـــعیف که ياقتصــــاد مش یت پیش از بیش تض کا موقع  یابیقدرت و امری

ود را به شکل خ 90 در دهه داشت، دنبال به را اروپایی يکشورها و ژاپن نظیر کشورهایی

ــانات جهانی اقتصــاد نشــان داد (پوراحمدي و صــدوقی،  : 1389افزایش قیمت نفت و نوس

). با تغییر نظام ســیاســی جنگ ســرد، براي چند ماه نوســانات شــدید نفتی رخ داد که با 153

شت. با  سبی به بازار جهانی نفت بازگ رایزنی ایاالت متحده آمریکا با اعضاي اوپک، ثبات ن
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اي این کشور هاي برون منطقهسپتامبر در آمریکا و آغاز جنگ 11ي پس از حادثهاین حال، 

روندي صعودي به خود گرفت و به باالترین  2008در افغانستان و عراق، قیمت نفت تا سال 

اي پیش رفت رســید. پس از آن، روند افول نفت به اندازه 2008میزان خود در اواخر ســال 

  ). 1دالر رسید (نمودار  43اي به بشکه 2015که در سال 

  )1394(منبع؛ یعقوبی،  2015تا  2005نوسانات بهاي نفت در شورهاي عضو اوپک از سال  -1نمودار 

  

  تحریم و اقتصاد سیاسی بین الملل) 2-1

صا يهامیتحرمجازات یا   و يتجار میتحر؛ شوندیم اعمال طریق دو از عمدتاًدي اقت

صادراتی  و یواردات روابط انواع کردن قطع ای کردن حدودم با يتجار میتحر. یمال میتحر

 و محروم کردن او میتحر با کشورتحت يتجار رابطه . این تحریم منجر به قطعاست همراه

 براي همچنین، اســتفاده نکردن از ســود تجاري .گرددمنافع ناشــی از تجارت می یبعضــ از

هاي نامهتعلیق و لغو موافقتاي، هاي تبعیض آمیز تعرفهشـــونده، ســـیاســـت میتحر کشـــور

ـــتركپروژه ،تجاري ـــی هاي فنی و برنامهمکک ،هاي مش از دیگر نتایج این هاي آموزش

 تی، محدودیمال میتحر درحالیکه در. دهدتحریم است که رفاه کشور هدف را کاهش می

 ،يگذارهیســرما ؛ بدین معنی کهشــودیم اعمال کشــور هدف یمال روابط بر یفشــارهای و

از جمله ابزارهاي تحریم مالی،  .گیردیم قرار فشار تحت کشور مالی و معامالت یمال نتامی
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محروم نمودن کشور تحریم شده براي تأمین مالی از نهادهاي بین المللی مانند بانک جهانی، 

ها و سایر خدمات مالی، مالیات بر صادرات، تحریم صندوق بین المللی پول، ممنوعیت بیمه

ـــدود کردن دارایینقل و انتقال  ـــور، ایجاد ممنوعیت در فروش مالی، مس هاي خارج از کش

ـــنادي براي هاي نفت خام و واردات و فرآورده ـــایش اعتبار اس نفتی، ایجاد اختالل در گش

 ,Howse, et alباشـــد (گذاري خارجی میتجار کشـــور و ایجاد موانع در جذب ســـرمایه

تا ).76-77 :2018 ـــترین حجم و  که بیش جا  گذاري تحریماز آن هاي اقتصــــادي ایران ثیر

ــی نظریه ــت، بررس ــی تحریم نفت از اهمیت معطوف به فروش نفت اس ــیاس ــاد س هاي اقتص

ــت. ویژه ــاد ترمهمنفت به عنوان یکی از اي برخوردار اس ــتراتژیک در اقتص ین کاالهاي اس

ها، نظریه اي ازمجموعه سیاسی تحریم نفت، اقتصاددر آید. شمار میداري بهسیاسی سرمایه

نفتی جنوب غرب آســیا، دو نظریه  داده اســت که با توجه به منطقه ئهارا هایافتها و رهمدل

  ی نفت از اهمیت بیشتري برخوردار است.سیاس هاي اقتصاداز میان مجموعه نظریه

  پاچوري نظریهالف) 

سی م3راجندرا کومار پاچوري سیا ساختارهاي نیرومند  صاد نفت را در گروه  داند ی، اقت

ــازمان ــت که وجود س ــورها پدید هاي ملی و فراملی که از ارادهو بر آن اس ــی کش ــیاس ي س

صاد نفت بهآید، عامل مهمی در افزایش بهرهمی ي پاچوري، آید. به عقیدهشمار میوري اقت

هاي ســـیاســـت«و » هاي اقتصـــادي نفتپایدار ماندن ســـازمان«، منجر به »تولید پایدار نفت«

ــادي نفت ــود. نظریهمی» اقتص ــاخص پایداري پاچی«ي وي که با عنوان ش ــاخص «یا » ش ش

ــناخته می» پاچی ــال نیز ش ــود، در س ــی انرژي «و در کتابی با عنوان  1985ش ــیاس ــاد س اقتص

نفت در ســازمان  ارائه شــد. این شــاخض که به صــورت موردي به اقتصــاد ســیاســی 4»جهانی

ـــاخص هک هنگامی پاچوري، نظر برطبق پردازد، اوپک می  یابد،می افزایش پایداري ش

 اســت، کاهش حال در شــاخص این که زمانی که حالی اوج اســت. در در اوپک قدرت

 شاخص کم و مثبت مقادیر مشابه، طور است. به زوال نیز درحال اوپک پایداري و قدرت

 باشندمی اوپک نسبی ناپایداري نشانگر منفی، مقادیر و کم نسبی و پایداري نشانگر پاچی،

ا مباحث تحریم نفت ایران چوري، زمانی که بپاشــــاخص ). 7: 1395(معینی و همکاران، 

  )؛7-8: 1395، به این معنی است که (معینی و همکاران، شودسنجیده می

 .کنداوپک نیمی از نفت کل جهان را تولید می -

                                                      
3- Rajendra Kumar Pachauri 
4- The Political Economy of Global Energy 
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  .استمیلیون بشکه در روز  2خود، یعنی  قلیفیت حداردر حال تولید ظ ایران -

کشــورهاي  کلتولید  درصــد 25میلیون بشــکه نفت،  12ن ســعدي با تولید روزانه عربســتا -

  را به خود اختصاص داده است.اوپک 

  دانیلسن نظریهب) 

ـــن ـــاخص دو ، )Danielsen(دانیلس ترتیب  به که اوپک پایداري ارزیابی براي را ش

 در وي . نظریهکندمی پیشنهاد دارند، نام» ظرفیت فداکاري« و» فداکاري ذخایر هاينسبت«

 کشور هر ساختار مبناي بر اوپک عضو کشورهاي که است این موضوع سر بر بحث اصل

 خود نفتی ذخایر گسترش عدم و بیشتر تولید از کردن نظر صرف تمایل به دالیلی، چه به

سبت مفهوم او بود؟ خواهد اوپک پایداري متضمن این فداکاري، آیا و دارند  یا صیانت ن

 کشورهاي از تعدادي که نمایدمی استنباط مفهوم این مبناي بر و رح نمودهمط را فداکاري

هستند (معینی  اوپک پایداري اصلی دلیل نامد،می هسته کشورهاي را که آنها اوپک عضو

سیاست ).8: 1395و همکاران،  شرایط تحریم،  هاي اقتصادي از حالت فداکاري گذاريدر 

سبتی رقابتخارج می ستهآمیز میشود و ن سیان ه سیا صادي (مانند ایران و -هاي قدرت  اقت

  آید.وجود میوري حداکثر بهعربستان) براي بهره

نفت به تحریم شـــود، اقتصـــاد ســـیاســـی یاد شـــده مســـتفاد می همچنان که از دو نظریه

اي از عوامل ســیاســی، اقتصــادي و اجتماعی در مقیاس ملی و عوامل ســاختاري در مجموعه

ویژه نفت به یکی از کشورهاي مهم تولید کنندهی دارد. ایران، به عنوان مقیاس جهانی بستگ

عوامل اقتصاد سیاسی  بدین سوي، با مجموعه 2008ز سال یافته اهاي سازمانپس از تحریم

ســال  30نفت درگیر بوده اســت. از نظر ارزش اقتصــادي، بهاي نفت ســبک ایران در خالل 

ر از قیمت نفت خام برنت بوده اســت. با توجه به این دالر کمت 8/2گذشــته به طور متوســط، 

ــال امر، می ــناریوهاي متفاوتی را براي قیمت نفت ایران تا س بینی کرد که پیش 2028توان س

سطح قیمت نفت مرجع (از  سه  سناریوها در  تا  30دالر)، قیمت نفت پائین (از  90تا  30این 

  ).2قرار دارند (نمودار  دالر) 180تا  60دالر) و قیمت نفت باال (از  50
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(عسکري و 2028تا  2002قیمتی از سال  سناریو سه در ایران سبک خام نفت قیمت بینیپیش) 2نمودار 

  ).1395همکاران، 

 

  میتحر و کارایی هانهیهز )1-3

، صادرات 2011هاي هوشمند شوراي امنیت علیه ایران در سال در پی اعمال بسته تحریم

میلیون بشــکه در روز رســید و تا اواخر همان  2میالدي به زیر 2012در ماه مارس نفت ایران 

هاي جلوگیري از همکاري شــرکت ســال، صــادرات نفت ایران چهل درصــد کاهش یافت.

ـــرمایه ـــور در کنار ها در طرحگذاري آننفتی با ایران و عدم س ـــنعت نفت این کش هاي ص

دگی تجهیزات، باعث کاهش تدریجی تولید ها و فرســوعوامل دیگري چون عمر باالي چاه

شده شرکتتحریماند. نفت ایران  یران و نیز هاي بیمه طرف قرارداد با اهاي اتحادیه اروپا بر 

کشــتیرانی که نفت بدین صــورت اســت که با پایان یافتن قراردادهاي ســاالنه هاي شــرکت

ـــرکت هاي نفتی اروپایی با ایران، اقدام به تمدید این قراردادها نخواهند کرد و تا پایان ش

ـــیــد. 2012ژوئن  ـــفر خواهـد رس  میالدي حجم واردات نفـت خـام اروپـا از ایران بـه ص

ـــگاه به دلیل ناتوانی در پرداخت پول، خرید نفت ایران را پیش از به پایان ونان یهاي پاالیش

رسیدن مهلت مقرر از سوي اتحادیه اروپا قطع کردند، واردات نفت یونان از ایران نیز در ماه 

میالدي به کلی قطع شـــد. اســـپانیا در خرید نفت خود از ایران در دوره زمانی  2012آوریل 

ــامبر  ــی و یک درصــدي اعمال کرد.  2012ژانویه  میالدي تا 2011دس ــی س میالدي، کاهش

اندکی پس از انتشار این گزارش، وزارت خارجه این کشور اعالم کرد که خرید نفت ایران 

ها نزدیک ز تا پیش از آغاز روند تحریمیرا از پایان ماه فوریه به کل قطع کرده است. ترکیه ن
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ـــوم نفت مورد نیاز خود را از ایرا ـــارها میزان ن وارد میبه یک س ـــور زیر فش کرد. این کش

-108: 1392میالدي، بیســت درصــد کاهش داد (علمی، 2012واردات خود را تا ماه آوریل

107.( 

صــورت گرفته علیه ایران، چند جانبه و از ســوي ســازمان ملل و هوشــمند هاي تحریم

دهد. در این ر میکه به شـــدت اقتصـــاد ایران را تحت تأثیر قرا اســـتتمامی هم پیمانان آن 

صادرات، افزایتحریم، هز قدرت رقابت خود  یصادرات يابد و کاالهاییش مینه واردات و 

 يه، کاالیسرما ینیجه با مقدار معیشود و در نتیتر مز گرانیدهند و واردات نیرا از دست م

شور م يکمتر شکلیوارد ک شور تحت تحریم را با م صاد ک ساختار اقت  شود که این عامل، 

ــوي دیگر کند. ازروبرو می ــمار، جابجایی س ــریک تجاري  ش ــتگی  در کنارزیادي ش وابس

برخی کاالهاي داخلی به کاالهاي خارجی تحریم شده، تولید آنها را با مشکل روبرو ساخته 

ید را افزایش می نه تول مال دهد.و هزی باعث افزا یاین تحریم در بخش  ش نرخ بهره و ینیز 

ــاختار می ان مدت و بلند مدتیم ین مالیتام يهانهیش هزیافزا ــورت کلی، س ــود و به ص ش

ــرمایه ــور را در بخش مالی و س ــادي کش ــعاع خود قرار میاقتص  تحریم«دهد. اي تحت الش

سطبانک سات مالی تو س صاد يشورا ها و مؤ سبب کاهش  امنیت، اقت شور هدف را به  ک

 نســبت ياعتمادوتولید، بی صــادرات تورم، کاهش نرخ ارزش پول داخلی و بالتبع افزایش

ـــدن دارایی آینده به ـــور، بلوکه ش ـــیاري مواجه می هاکش ـــکالت بس »  ســـازدو ... با مش

)Pressman, 2017: 96( ،ــب هااین تحریم«. همچنین ــک ببه س ــی باالبردن ریس ــیاس و  س

ستماتیک ریسک افزایش متعاقب آن، تأثر مسرمایه، بورس کشور تحت تحریم را  بازار سی

  .)O'Hara, 217: 128» (سازدمی

شور يبرا کارایی با زمانی هاتحریم با این حال،  که بود خواهند همراه کننده تحریم ک

 فشــار به را ياقتصــاد فشــار ثانیاً نماید؛ تحمیل تحریم تحت کشــور بر ســنگین هزینه اوالً،

 تحریم تحت رژیم ماهیت یا و رفتار در را نظر مورد تغییرات و کند تبدیل مؤثر ســیاســی

 مراتب به کندمی تحمیل تحریم تحت کشــور اقتصــاد بر که ياهزینه ثالثاً، آورد؛ بوجود

 در تحریم اقتصادي ،و در نهایت باشد؛ کننده تحریم کشور اقتصاد يبرا آن هزینه از بیشتر

سه ست و ابزارها سایر با مقای شتر مطلوبیت از ممکن يهاسیا شد ( برخوردار بی  ,Lerouxبا

ـــتند، 3014و همکاران ( پزولهمچنانکه که دیدگاه دیگر، از ). 30 :2011 زمانی ) معتقد هس

 هدف، کشــور اقتصــاد بر میتحر يهانهیهز«که  اســت ها از کارایی الزم برخوردارتحریم

 ییباال يتجار تمرکز هدف، کشور دهد؛ کاهش آنرا یمل ناخالص دیتول درصد 2 از شیب


