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چکیده
صادرات و واردات ابزاری مهم برای کشورهای درحالتوسعه بهشمار میروند تا از این طریق درآمدهای
ارزی کسب کنند .هدف اصلی این مقاله ،بررسی اثر تحریمهای اقتصادی بر تجارت دوجانبة ایران با
شرکای عمدة تجاری در این صنعت شامل کشورهای چین ،ترکیه ،فنالند ،عربستان ،ژاپن ،فرانسه،
آذربایجان ،روسیه ،قزاقستان و قرقیزستان بود و همچنین ،بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دوران
پساتحریم بود .برای بررسی از مدل جاذبه و دادههای ترکیبی استفاده شد .دادهها براساس اطالعات بازة
زمانی سالهای  1371تا  1391بودند و از گمرک ایران و بانک جهانی گرفته شدند .برای تحلیل دادهها از
نرمافزار استاتا نسخه  12استفاده شد .نتایج مطالعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی ،متغیرهای مجازی
تحریمهای ضعیف دورة قبل و فعلی و تحریم قوی دورة قبل اثر مثبت بر تراز تجاری داشتهاند .متغیر
جمعیت ،نرخ ارز ،مسافت و متغیر مجازی تحریم قوی دورة فعلی اثر منفی بر سهم تجارت ایران با
شرکای عمدة تجاری داشتند .همچنین ،بررسی روند تغییرات سهم تجارت کالهای ورزشی ایران با
شرکای تجاریاش با استفاده از روش ای -گارچ نشان داد که تحریمهای ضعیف تأثیر بیشتری بر روند
تغییرات این سهم داشتند و این تغییرات نامتقارن هستند .بهعبارتی ،تحریمهای قوی دورة فعلی اثر
منفی بر سهم تجارت شرکا داشتهاند و تحریمهای ضعیف تأثیر بیشتری بر پیشبینی نوسانهای تجارتی
در صنعت موردمطالعه داشتهاند.
واژگان کلیدی :تحریم ،پساتحریم ،تراز تجاری ورزش ،روش جاذبه ،ای -گارچ.
1. Email: m.khodadadi@tabrizu.ac.ir
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3. Email: maryamfaridfathi@gmail.com
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مقدمه
جهانیشدن اقتصاد ،یکی از ابعاد جهانیشدن است و وابستگی متقابل اقتصادها را بههمراه دارد.
جهانیشدن اقتصاد بهمعنی گشودهشدن مرزها ،توسعة تجارت ،گسترش روزافزون سازمانها و اتحادیههای
اقتصادی و سرعتبخشیدن به تحوالت فناورانه است (وثوقی ،شاهمنصوری ،شاهسواری و رایانپور،2011 ،
 .)137الزمة جهانیشدن داشتن مراودات تجاری کشورها در سطح بینالمللی است .در این شرایط،
وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت و نوسانهای قیمت آن و پایانپذیربودن این منبع اقتصادی،
توجه به دیگر صنایع درآمدزا را از اهمیت ویژهای برخوردار کرده است .مطالعات نشان میدهند که
سیاستهای توسعة صادرات غیرنفتی ،جدا از ارز حاصل کمک قابلتوجهی به سایر بخشها و متغیرهای
اقتصادی خواهند کرد .برای تحقق این هدف ،استفاده از تمام فرصتهای تجاری قابلبهرهبرداری کشور
بسیار ضروری است تا بخشی از وابستگی کشور به درآمد نفتی جبران شود؛ بنابراین ،اهمیت صنعت
درآمدزایی همچون ورزش آشکارتر میشود (عسکریان و جعفری .)98 ،2007 ،امروزه ،صنعت ورزش و
تجارت کاالی ورزشی از موضوعهای مطرح اقتصادی است .اکنون ،تولید کاالهای ورزشی یکی از حوزههای
مهم صنعتی با شاخههای گوناگون را تشکیل میدهد و دامنة آن هرروز گستردهتر میشود .بخشهای
اقتصادی چون جهانگردی ورزشی ،شرکتها و مراکز ورزشی ،برگزاری همایشهای بزرگ ورزشی،
اوقاتفراغت ،تبلیغات و باشگاهها از مهمترین حوزههای اقتصادی مرتبط با ورزش هستند .در سالهای
اخیر ،ارزش جهانی صادرات کاالها و تجهیزات ورزشی بسیار افزایش یافته است؛ برای مثال ،در سال
 ،2006در استرالیا ارزش صادرات این بخش  1/3میلیارد دالر بوده است یا در سال  30 ،1998درصد بازار
تجهیزات ورزشی دنیا دراختیار آمریکا و  23درصد اتحادیة اروپا بوده است .این درحالی است که ارزش
کاالهای ورزشی تولیدی ایران در سال  1380نسبت به سال  45 ،1370درصد کاهش یافته است .پیامد
این روند درهمآمیزی هرچهبیشتر ورزش و اقتصاد به شکلهای بسیار متنوع است و این آمیزش سبب
شده است تا اقتصاد ورزشی اهمیت بیشتری پیدا کند (ویس.)336 ،2011 ،1
با توجه به اهمیت روزافزون انتقال فناوری هستهای ،کشورهای غربی بهویژه آمریکا تالش میکنند از
ابزارهای مختلف نظیر اعمال تحریمها و فشارهای اقتصادی ،سیاسی ،دیپلماتیک و نظامی برای جلوگیری
از دستیابی کشورهایی نظیر ایران به این فناوری حساس استفاده کنند (زهرانی و دولتخواه،2009 ،
 .)140تحریمهای اقتصادی جزئی از مهارتهای دیپلماتیک درطول قرنها بودهاند .درواقع ،امروزه تحریم
بهعنوان یک راهبرد 2برای آغاز جنگ اقتصادی در جریان خصومت و با اهدافی متفاوت فرض میشود.
1. Weiss
2. Strategy
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بهعالوه ،الگوی استفاده از تحریم از سال  1990تغییر یافته است و موارد اصلی چندجانبه شدهاند و
تحتنظارت سازمان ملل درآمدهاند (زهرانی .)50 ،2010 ،بهطور معمول ،تحریمهای اقتصادی به دو گروه
منفی و مثبت تقسیم میشوند؛ بدینصورتکه از تحریمهای اقتصادی منفی بهمثابة بهترین ابزارهای
اقتصادی دیپلماتیک با هدف واردکردن ضربة اقتصادی به یک یا چند کشور استفاده میشود؛ درحالیکه
تحریمهای اقتصادی مثبت مشوقی برای همکاریهای بینکشوری تلقی میشوند .دراینبین ،تحریمهای
اقتصادی منفی با توجه به پیامدهایی منفی که برای کشورهای تحریمشده دارد ،مانند کاهش تجارت
خارجی ،تضعیف قدرت منطقهای و کاهش درجه یکپارچگی با اقتصاد جهانی ،از اهمیت بیشتری برخوردار
هستند و بهطور معمول ،در بیشتر مطالعات ارزیابی این نوع تحریمها مدنظر قرار میگیرند (ضیائی بیگدلی،
غالمی و طهماسبی بلداجی .)110 ،2009 ،ازجملة این مطالعات میتوان به پژوهش فری )1984( 1اشاره
کرد که تأثیر تحریمهای منفی را بر مرز امکانات تولید اقتصاد و منحنیهای بیتفاوتی کاالی کشورهای
تحریمشده بررسی کرد و به این نتیجه رسید که تحریمهای منفی در کشورهای با ساختار تولیدی
انعطافناپذیرتر به ازدسترفتن رفاه بیشتری منجر میشوند .همچنین ،کارسو )2003( 2در بررسی تأثیر
تحریمهای اقتصادی بینالمللی بر تجارت ،به بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی بینالملل بر تجارت خارجی
آمریکا طی دورة  1960تا  2000پرداخت و تأیید کرد که تحریم اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر
تجارت خارجی داشته است .همچنین ،در مطالعة وی ،تحریم اقتصادی به سه طیف ضعیف ،متوسط و
شدید تقسیمبندی شد و تأثیر هریک از آنها بر تجارت براساس مدل جاذبه بررسی شد .نتایج نشان داد
که تحریمهای شدید تأثیر منفی بیشتری بر تجارت خارجی نسبت به انواع دیگر تحریمها داشتند .کرونبیرا3
( )2008به بررسی تأثیر تحریم چندجانبة آمریکا و اتحادیة اروپا بر حجم تجارت خارجی کشور زیمباوه
طی دورة  1998تا  2006پرداخت .در مطالعة وی ،براساس مدل جاذبه نتیجهگیری شده است که این
تحریمها تأثیر منفی و معناداری بر حجم تجارت کشور زیمباوه داشتند .ازطرفی ،برخی مانند لوپز و
کورترایت )2000( 4معتقدند ،زمانیکه کشوری هدف خاصی را دنبال میکند ،تحریم میتواند ابزار سیاست
خارجی مؤثری باشد .از دید طرفداران تحریم ،پایة نظری ابزار اقتصادی در سیاست خارجی ،محکم است.
تحریم سالح اقتصادی در میدان مبارزة غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفتوگو فراتر میبرد و وارد
عمل میکند (ایلر .)4 ،2007 ،5این بحث دارای دو فرض اساسی است :اول ،قطع رابطة تجاری و تحریم

1. Frey
2. Caruso
3. Charumbira
4. Lopez & Cortright
5. Eyler
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اقتصادی است که کشور تحریمشده را از بعضی منافع که از تجارت عاید آن کشور میشود ،محروم میکند
و درنتیجه ،از رفاه میکاهد؛ دوم ،استفادهنکردن از سود تجاری است که بر کشور تحریمشده تأثیر میگذارد
و این را میتواند یکی از پایههای اصول اقتصادی محسوب کرد .تصور بر این است که قطع رابطة تجاری
موجب تغییر رفتار میشود؛ باوجوداین ،درزمینة موفقیت تحریم اقتصادی ،بهدلیل تجارب گذشته که با
یکدیگر دارای تناقض هستند ،بحث دراینزمینه وضوح و پایة تجربی الزم را ندارد (پیتر و برگلیک،1989 ،1
 .)404یکی از انواع تحریمها ،تحریم صادرات است که صادرات کاالهایی خاص به کشور هدف ازسوی
کشورهای تحریمکننده ممنوع و محدود میشود .در این نوع تحریم ،مصرفکنندگان کشور هدف
قیمتهای باالتری باید پرداخت کنند و تولیدکنندگان کشور فرستنده قیمتهای پایینتری دریافت
میکنند (گالید .)38 ،2013 ،2تولی و ویلمان )1977( 3برای بررسی میزان تأثیرگذاری تهدید به قطع
روابط تجاری بر بنگاههای خصوصی ،از یک الگوی تعادل و «مطمئن» جزئی استفاده کردند؛ برایناساس،
کاالهای تجاری حملشدنی با کشتی را به دو گروه تقسیم کردند و به این نتیجه رسیدند که منحنی
تقاضای کوتاهمدت این کاالها کشش «نامطمئن» کمتری نسبت به منحنی تقاضای بلندمدت آنها دارد؛
ازاینرو ،اعمال این تحریمها در کوتاهمدت تأثیری بر واردات کاالهای تجاری به کشورهای تحریمشده
نخواهد داشت .گری )1986( 4در مطالعة خود برای انتخاب روش مناسب و تأثیرگذار تحریمهای اقتصادی
بر واردات کشورهای هدف ،بین کاالهای رقابتی و غیررقابتی تمایز قائل شد .نتایج حاصل از مطالعة وی
حاکی از آن بود که تنها روش برای اعمال تنبیه شدید اقتصادی ،محدودکردن واردات کاالهای غیررقابتی
از کشور هدف است .اونت )2002( 5در بررسی تأثیر تحریمها ی اقتصادی آمریکا بر صادرات آفریقای
جنوبی ،به بررسی تأثیر تحریم چندجانبة چندین کشور صنعتی بر صادرات کشور آفریقای جنوبی درقالب
مدل جاذبه پرداخت .نتایج نشان داد که این تحریمها بر صادرات این کشور تأثیر معنادار داشتند.
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران ،یکی از ویژگیهای اصلی روابط آمریکا و ایران از سال  1979بوده
است (کاتزمن .)2015 ،6محدودیت صادرات کاالهای آمریکایی به ایران از سال  1984افزایش یافت و
واردات کاالهای ایرانی به آمریکا از اواخر  1987بهکلی ممنوع شد (بهروزیفر و کوکبی.)131 ،2004 ،
ازطرفی ،درحالیکه هدف اتحادیة اروپا گسترش همکاری سازندة با ایران بود ،از سال  2005نگرانیهای
جدی بر برنامة هستهای ایران ،بر روابط ایران با اتحادیة اروپا تأثیر گذاشت .افزایش نگرانیها درمورد
1. Peter & Berglik
2. Golliard
3. Tolley & Wilman
4. Gray
5. Eventt
6. Katzman
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مسائل حلنشده ،خودداری ایران از اجرای تعهدات بینالمللی خود و همکاری کامل با آژانس بینالمللی
انرژی اتمی 1به قطعنامههای شورای امنیت سازمانمللمتحد 2در سالهای  2008 ،2007 ،2006و 2010
اعمال تحریم مقابل ایران منجر شده است که اجرای آن برای همة کشورهای عضو سازمانمللمتحد الزامی
است (خضری .)3 ،2015 ،طی سالهای  2003تا 2006؛ یعنی آغاز دور جدید تحریمها علیه
جمهوریاسالمیایران ،صادرات ایران به اروپا همواره روندی صعودی را طی کرد؛ بهطوریکه این رقم از
 6/9میلیارد یورو در سال  2003به 14/3میلیارد یورو در سال  2006افزایش یافت؛ اما با آغاز تحریمها،
در نیمة نخست سال  2007میالدی روند روبهرشد واردات اتحادیة اروپا از ایران متوقف شد و تغییر روند
صادرات کشورهای اروپایی به کشورمان از این سال آغاز شد .درواقع ،پس از چند سال روند صعودی
صادرات اروپا به ایران ،این فرایند در سال  2007منفی شد و واردات ایران از اروپا نسبت به سال قبل از
آن بیش از  13درصد کاهش یافت .این روند نزولی در نیمة نخست سال  2008میالدی نیز ادامه یافت؛
بهطوریکه در این مدت 4/6 ،میلیارد یورو واردات ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 ،درصد افت
کرد (پیلتن .)98 ،2013 ،دراینزمینه ،ضیائی بیگدلی ،غالمی و طهماسبی بلداجی ( )2009در بررسی اثر
تحریمهای اقتصادی بر تجارت ایران ،اثر تحریمهای اقتصادی بر تجارت دوجانبة ایران با  30شریک
تجاریاش را طی دورة  1352-1386درقالب مدل جاذبة تعمیمیافته بررسی کردند .نتایج حاصل از برآورد
نشان داد که تحریم اثری منفی ،اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن داشت؛ بنابراین ،اثر منفی
تحریمهای اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای تجاری قابلچشمپوشی است .کهرازه و نیکپور ()2014
آثار تحریم جهانی بر صادرات کشور ایران را درقالب مدل جاذبة تجارت برآورد کردند .نتایج برآورد نشان
داد که اعمال تحریمها تأثیر منفی بر حجم صادرات ایران به اعضای اوپک 3داشته است .بهعالوه ،این
تحریمها بر صادرات به کشورهای عضو اکو و آسهآن 4تأثیر نداشتهاند .درنهایت ،توصیه میشود که
دیپلماسی ایران از غرب بهسمت شرق تغییر کند و کشورهای همسایة شرقی را برای انجام معامالت تجاری
خود انتخاب کند تا اثر تحریمها خنثی شود .خضری ( )2015در بررسی اثر تحریمهای اقتصادی بر ترکیب
تجارت بین ایران و شرکای عمدة تجارت خارجی طی دورة  ،1371-1392با استفاده از مدل همانباشتگی
پانلی و حداقل مربعات کامال اصالح شده 5نشان دادند که تحریمهای اقتصادی قوی نهتنها در دورة اجرای
تحریم ،بلکه در دورة بعد از تحریم نیز تجارت ایران با کل شرکای تجاری را کاهش داده است .معموالً

)1. International Atomic Energy Agency (UNSC
2. United Nation Security Council
3. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries
اکو :سازمان همکاری اقتصادی ،آسهآن :اتحادیة کشورهای جنوب شرق آسیا 4. ECO & ASEAN
)5. Full Modified –Ordinary Least Square (FM-OLS
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تحریم توسط همة شرکای تجاری اعمال نمیشود و همة کاالهای تجاری کشور هدف را پوشش نمیدهد
و ممکن است تحریمها به خودکفایی کشور هدف منجر شوند .درمجموع ،اثر تحریمها به سهم تجاری
کشور هدف در بقیة کشورهای جهان بستگی دارد (کامفر و لوئنبرگ)167 ،1988 ،1؛ بنابراین ،بدیهی
است که این صنعت و روابط تجاری کاالی ورزشی ایران تحتتأثیر تحریمهای اقتصادی قرار گیرند؛
درنتیجه ،واکنش مناسب به تحریمها و نیز کاهش تبعات منفی تحریمهای اعمالشده بر ایران ،یکی از
اقدامهای اساسی برای بهینهکردن تجارت کاالی ورزشی ایران با شرکای عمدة تجارت خارجی تلقی
میشود .در دولت یازدهم ،گفتوگوها برای دستیابی به توافق هستهای بین ایران و گروه پنج بهعالوة یک،
در تاریخ  1392/07/23شروع شدند و در تاریخ  1392/09/03توافق اولیه حاصل شد .سرانجام ،این
گفتوگوها در تاریخ  1394/04/23بهنتیجه رسیدند و به حصول توافق جامع منجر شدند .سازمان انرژی
اتمی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز همان روز توافقی با عنوان «نقشة راه» ،با هدف شفافسازی
درخصوص مسائل باقیماندة فعالیتهای هستهای گذشته و حال ایران امضا کردند .براساس این توافق،
تحریمهای بینالمللی علیه ایران در روز اجرای برجام و بهمحض تأیید پایبندی تهران به تعهداتش ،ازسوی
آژانس لغو میشوند (ایسنا .)2015 ،بهدنبال دستیابی به توافق و برداشتهشدن کامل تحریمها ،روند این
صنعت و ترکیب شرکای تجاری دستخوش تغییر خواهد شد؛ برایناساس ،هدف اصلی این پژوهش ،بررسی
اثر تحریم در تجارت کاالی ورزشی ایران با  10شریک تجاری عمدة این صنعت طی سالهای -1391
 1371با استفاده از مدل جاذبه و روش دادههای تابلویی است .همچنین ،با حصول توافق و برداشتهشدن
تحریمها ،بررسی وضعیت این صنعت در دوران پساتحریم ،هدف دیگر این مطالعه است .افزونبراین ،در
این پژوهش ،متغیر تحریم در دو گروه متغیرهای ضعیف و قوی وارد مدل شده است که خود این متغیرها
نیز به دو گروه تحریم ضعیف دورة قبل و دورة فعلی و تحریم قوی دورة قبل و دورة حاضر تقسیم شدهاند.
در پایان ،با توجه به توافق هستهای و برداشتهشدن کامل تحریمها ،بررسی موقعیت ایران و اقتصاد کشور
در دوران پساتحریم ضروری است؛ برایناساس ،این چهار نکته نوآوری مطالعة حاضر هستند.
روششناسی پژوهش
هدف اصلی مطالعة حاضر در وهلة نخست ،بررسی اثر تحریم بر تراز تجاری کاالهای ورزشی ایران و شرکای
عمدة تجاری طی سالهای  1371-1391بود .سپس ،جایگاه ایران و صنعت ورزش در دوران پساتحریم
بررسی شده است.

1. Kaempfer & Lowenberg
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برای تحقق هدف نخست ،مدل مورداستفاده در این مطالعه ،مدل جاذبة 1تعدیلیافته برگرفته از مطالعة
هافبائر )2003( 2است .براساس این مدل ،تجارت دوجانبه با درنظرگرفتن ثروت و اندازة کشورها ،مسافت
بین آنها و عوامل اخاللبرانگیز در تجارت تعیین میشود .این مدل بهصورت زیر تصریح میشود:
𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 = 𝑐1 + 𝛽1 𝑙𝑖𝑚1 + 𝛽2 𝑒𝑥𝑡1 + 𝛽3 𝑙𝑖𝑚0 + 𝛽4 𝑒𝑥𝑡0 + ∑𝑛𝑗=1 𝜗𝑗 𝑙𝑧𝑖,𝑡 +
()1

𝑡𝜀𝑖,

 :LRTRADEitلگاریتم سهم تجارت ایران با شریک تجاری iام در زمان tام ،از کل تجارت ایران طی
سالهای موردمطالعه است .آمار این متغیر از گزارشهای ساالنة سازمان گمرک جمهوریاسالمیایران در
چهار گروه کاالی پوشاک ورزشی ،کفش ورزشی ،توپ و تجهیزات ورزشی (تردمیل ،میز تنیس ،قایقهای
تفریحی -ورزشی و غیره) بهصورت کتابخانهای جمعآوری شده است .درلحاظکردن شرکای عمدة تجاری،
کشورهایی که درصد باالیی از تجارت ایران را بهخود اختصاص دادهاند ،در دو گروه بخشبندی شدند؛
بهطوریکه گروه اول شامل کشورهایی است که روند تجارت آنها با ایران نزولی است؛ بدینمفهومکه
واردات کاالهای ورزشی ایران از این کشورها بیشتر از صادرات ایران به این کشورها است .این گروه شامل
کشورهای چین ،ترکیه ،فنالند ،ژاپن و فرانسه است .گروه دوم شامل کشورهایی است که روند تجارت
آنها با ایران صعودی است؛ بدینمفهومکه صادرات کاالهای ورزشی ایران به این کشورها بیشتر از واردات
ایران از این کشورها است .این گروه شامل کشورهای عربستان ،آذربایجان ،روسیه ،قزاقستان و قرقیزستان
است؛
 :LIM1متغیر مجازی برای تحریمهای ضعیف اعمالشده توسط آمریکا ،اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه
ایران است؛
 :EXT1متغیر مجازی برای تحریمهای قوی اعمالشده علیه ایران است؛
 LIM0و  :EXT0متغیرهای مجازی برای تحریمهای ضعیف و قوی اعمالشده دورة قبل است؛
 :LZبیانگر لگاریتم متغیرهای کنترل زیر است :GDP * GDPi :حاصلضرب تولید ناخالص داخلی ایران و
شرکای تجاری است؛  :POP * POPiحاصلضرب جمعیت ایران و شرکای تجاری است؛  :DISiمسافت بین
تهران و پایتخت شرکای تجاری است؛  :RERiنرخ ارز دوجانبة واقعی بین ریال ایران و پول هریک از
𝐏

شرکای تجاری است که ازطریق رابطة 𝐭𝐢𝐏  PERit = ERitمحاسبه میشود :ERit .نرخ ارز مقاطع اسمی است
𝐭

𝐑𝐄

که از این فرمول بهدست آمده است .ERit = 𝐄𝐑𝐢𝐭 :در این فرمول ERit ،نرخ ارز اسمی کشور شریک تجاری
𝐭

1. Gravity Model
2. Hufbauer
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 iبرحسب دالر آمریکا است و  ، ERtنرخ ارز رسمی کشور ایران برحسب دالر آمریکا است؛  :Ptشاخص
قیمتهای کشور ایران به قیمت ثابت  2011است؛  :Pitشاخص قیمتهای کشور شریک تجاری به قیمت
ثابت  2011است که اگر شاخصهای قیمت مصرفکننده را برای  Ptو  Pitاستفاده کنیم ،فرمول نهایی
𝐈𝐏𝐂

نرخ ارز واقعی دوجانبه چنین بهدست میآید .RERit = ERit 𝐂𝐏𝐈𝐢𝐭 :مقادیر آماری این متغیرها از سایت
𝐭

گزارشهای ساالنة  WDIو  CEPIIجمعآوری شدهاند.
درمورد تحریمهای ضعیف و قوی اعمالشده علیه ایران ،برای سالهای با تحریم ضعیف ،متغیر مجازی
 LIMعدد یک و بقیة سالها ،عدد صفر میگیرند و برای سالهای با تحریم قوی ،متغیر مجازی EXT
عدد یک و سالهای دیگر ،عدد صفر میگیرند.
با توجه به مبانی نظری ارائهشده ،انتظار میرود که با افزایش فاصلة جغرافیایی ،هزینههای مبادالت،
هزینههای حملونقل ،هزینههای بیمه و غیره افزایش یابند؛ درنتیجه ،انتظار بر این است که ضریب این
متغیر منفی باشد .اگر حاصلضرب جمعیت ایران و شرکای تجاری منفی باشد ،بدینمعنی است که کشور
درونگراتر عمل میکند و با افزایش جمعیت واردات خود را کاهش میدهد؛ ولی ضریب مثبت این متغیر
بدینمعنی است که هرچه اندازة بازار بزرگتر باشد ،صرفهجوییهای ناشی از مقیاس ،بیشتر است و
درنتیجه ،توان صادراتی افزایش مییابد .همچنین ،هرچه اندازة حاصلضرب تولید ناخالص داخلی ایران و
شرکای تجاری بزرگتر و ظرفیت تولید آن بیشتر باشد ،امکان تولید بیشتر با هزینة کمتر فراهم میشود؛
درنتیجه ،در بازارهای بینالمللی دارای مزیت نسبی خواهد بود .افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی
موجب ارزانترشدن کاالهای داخلی برای خریداران خارجی میشوند و قدرت رقابت کاالها در بازار جهانی
افزایش خواهد یافت .ازسویدیگر ،کاالهای وارداتی برای مصرفکنندگان داخلی نسبت به کاالهای داخلی
گرانتر خواهند شد .این امر بازتاب گستردهای خواهد داشت .حال ،اگر با کاهش ارزش پول ملی قیمتها
نیز افزایش یابند ،قدرت رقابتی کاالهای صادراتی تغییر نمیکند؛ بنابراین ،انتظار داریم که عالمت ضریب
این متغیر مثبت یا منفی باشد.
برای بررسی هدف دوم؛ یعنی پیشبینی روند تغییرات سهم تجارت کاالهای ورزشی ایران با شرکای
تجاریاش ،از مدل ایگارچ 1یا گارچ ،2نمایی که نلسون )1991( 3پیشنهاد داد ،استفاده شده است .این
مدل روش دیگری برای فرمولبندی واریانس شرطی است که عبارت است از:

1. EGARCH
2. GARCH
3. Nelson
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این مدل چند مزیت دارد .اول اینکه ،در این مدل متغیر وابسته؛ یعنی 𝒕𝟐𝝈 بهصورت لگاریتمی است؛
بنابراین ،ضرایب متغیرهای سمت راست میتوانند مثبت یا منفی باشند که در هر صورت 𝒕𝟐𝝈 مثبت خواهد
بود؛ بدینترتیب ،به اعمال محدودیت غیرمنفی در ضرایب نیاز نیست؛ دوم اینکه ،در این مدل ،اثر
شوکهای نامتقارن نیز درنظر گرفته میشود؛ زیرا 𝜸 ،ضریب 𝟏 𝐮𝐭−است که 𝟏 𝐮𝐭−میتواند مثبت یا
منفی باشد؛ بهعنوانمثال ،اگر 𝒕𝟐𝝈 بیانگر تغییرپذیری سهم تجارت کاالهای ورزشی ایران با شریکهای
تجاریاش باشد 𝜸 ،اثر شوکهای مثبت و منفی را بیان میکند؛ درحالیکه ضریبی است که فقط
باشد ،متقارن است و درغیراینصورت ،نامتقارن
قدرمطلق  ut-1را درنظر میگیرد .در اینجا نیز اگر
است .اگر منفی باشد،
و اثر شوکهای منفی برابر با
است .اثر شوکهای مثبت برابر با
نشان میدهد که اثر شوکهای منفی بیشتر از شوکهای مثبت است؛ بنابراین ،اثر شوکهای مثبت و
باشد (سوری.)574 ،2014 ،
منفی فقط درصورتی یکسان است که
نتایج
برای برآورد مدل بررسی اثر تحریم بر تجارت صنعت ورزش ایران ،از روش جاذبه و دادههای تابلویی
استفاده شده است؛ برایناساس ،ابتدا باید از همگنی یا ناهمگنی مقاطع مطلع شویم .در این آزمون که به
آزمون اثرها مقطعی معروف است و بهوسیلة آمارة  Fانجام میشود ،فرضیة صفر دال بر همگنبودن صنعت
موردبررسی است؛ ازاینرو ،ردنشدن فرضیة صفر بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
تجمیعشده 1و رد فرضیة صفر مبین استفاده از روش دادههای تابلویی است .در مرحلة بعد ،درصورت رد
فرضیة صفر ،با استفاده از آزمون هاسمن 2باید به بررسی این مسئله بپردازیم که برای تخمین دادههای
تابلویی از روش اثرهای ثابت 3و روش اثرهای تصادفی 4استفاده شود .براساس این آزمون ،رد فرضیة صفر
بیانگر استفاده از روش اثرهای ثابت و ردنشدن آن مبین استفاده از روش اثرهای تصادفی است.

4. Pooled Least Squares
2. Hausman Test
2. Fixed Effects
3. Random Effects
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جدول  -1نتایج آزمون معناداری اثرهای گروه
ارزش احتمال ()PV

آمارة آزمون F

0/001

5/03

با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت که آمارة آزمون  Fبیانگر استفاده از روش دادههای تابلویی
بهجای استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیعشده است.
جدول  -2نتایج معناداری آزمون هاسمن

مقدار آمارة آزمون  2
3/30

ارزش احتمال
0/001

در ادامه ،از آزمون هاسمن استفاده شده است .نتایج آمارة آزمون هاسمن بیانگر ردنشدن فرضیة صفر و
درنتیجه ،انتخاب روش اثرهای ثابت است که نتایج در جدول شمارة سه نشان داده شده است.
جدول  -3برآورد سهم تجارت ایران با شرکای عمدة تجاری صنعت ورزش
p

متغیر

ضریب

Lpop
Ldis
Ler
Lgdp
d

-310/9681
-2330/569
-14/78559
42/50449

t
-3/22
2/14
-3/59
1/76

0/001
0/034
0/001
0/079

2/756396

0/15

0/881

d

18/61867

0/67

1/23

d

27/55294

1/27

0/204

d

-67/35774

-3/06

0/003

11862/2

3/05

0/003

Cons

با توجه به نتایج اثرهای ثابت ،متغیر جمعیت 1اثر منفی بر سهم تجارت شرکای ایران در صنعت ورزش
دارد؛ بهطوریکه با افزایش جمعیت ایران ،سهم دادوستد ایران با شرکای تجاری کمتر شده است؛ یعنی
با افزایش جمعیت ،کشور بهصورت درونگرا عمل کرده است و برای تأمین نیازهای خود بهصورت تولید
داخلی سعی کرده است .ضریب این متغیر برابر با  -310/9681است و این ضریب بهلحاظ آماری معنادار
1. lpop
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است .ضریب مسافت 1برابر با  -2330/569است و این ضریب نیز بهلحاظ آماری معنادار است .اثر این
متغیر بر سهم تجاری شرکا منفی است؛ بهطوریکه با افزایش مسافت ایران با شرکای تجاری ،سهم تجارت
شرکا با ایران کم میشود .نرخ ارز 2نیز اثر منفی بر سهم شرکای تجاری از تجارت خارجی ایران دارد و
ضریب آن برابر با مقدار عددی  -14/78559است و این ضریب بهلحاظ آماری معنادار است .با افزایش
نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخل ،قیمت کاالهای وارداتی برای مصرفکنندگان داخل کشور گرانتر
میشود و این باعث کاهش حجم واردات و کاهش سهم تجارت شرکای صنعت ورزش میشود .اثر تولید
ناخالص 3بر سهم تجارت شرکا مثبت و بهلحاظ آماری معنادار است .مقدار عددی این متغیر برابر با
 42/50449است .این متغیر بیانگر اندازة اقتصاد کشور و ظرفیت تولیدی است .هرچه اندازة اقتصاد بزرگتر
باشد ،امکان تولید بیشتر با هزینة کمتر برای کشور مهیا میشود و زمینه را برای باالبردن امکان رقابت در
سطح بینالملل فراهم میآورد؛ زیرا ،کشور در تولیدات خود مزیت نسبی خواهد داشت .تحریمهای ضعیف
وضعشده علیه ایران در دورة قبلی 4و فعلی 5و نیزتحریمهای قوی دورة قبل ،6بهترتیب برابر با ،2/756396
 18/61867و  27/55294هستند و این ضرایب بهلحاظ آماری معنادار نیستند .اثر این ضرایب مثبت
است؛ بدینمفهومکه با وضع تحریمهای ضعیف علیه ایران ،سهم شرکای تجاری این صنعت در تجارت
ایران روبهافزایش است؛ اما بهدلیلاینکه ضرایب معنادار نیستند ،میتوان گفت که تحریمهای ضعیف علیه
ایران ،ترکیب تجارت ایران با شرکا را در صنعت ذکرشده تحتتاثیر قرار نمیدهند .ضریب متغیر مجازی
تحریمهای قوی دورة فعلی 7برابر با مقدار عددی  -67/35774است و این ضریب نیز بهلحاظ آماری
معنادار است .این متغیر اثر منفی بر سهم تجاری شرکا در صنعت ورزش دارد؛ بهطوریکه با افزایش
تحریمهای قوی و وضع محدودیت در روند تجارت ایران ،رفتهرفته سهم تجارت شرکا کمتر میشود .ضریب
عرض از مبدأ 8نیز برابر با مقدار عددی  11862/2است و این ضریب بهلحاظ آماری معنادار است.
نتایج حاصل از برآورد مدل ای -گارچ برای سهم تجارت کاالهای ورزشی ایران با شریکهای تجاریاش،
برای هر کشور به شکل معادلهای جداگانه در ذیل ارائه شده است.

1. ldis
2. ler
3. lgdp
4. dLIM0
5. dLIM1
6. dEXT0
7. dEXT1
8. c
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برای برآورد مدل ،تعداد وقفهها ،یک درنظر گرفته شده است؛ یعنی واریانس فعلی با یک وقفه به شوکهای
مثبت و منفی واکنش نشان میدهد .بهعبارتدیگر ،تحریمهای قوی و تحریمهای ضعیف که در این
پژوهش بهعنوان خبر بد و خبر منفی در برآورد مدل بهکار برده شدهاند ،اثرهای نامتقارنشان با یک وقفه
ظاهر میشوند.
تمام معادالت ذکرشده تغییرات سهم تجارت کاالهای ورزشی ایران با شریکهای تجاری را تحتتأثیر
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است و ازآنجاییکه اثر

است ،سهم تجارت
بزرگتر از اثر شوکهای منفی
شوکهای مثبت (تحریمهای ضعیف)
کاالهای ورزش ایران با شریکهای تجاریاش در دوران تحریم ضعیف بیشتر دچار تغییر خواهد شد و در
دوران تحریمهای قوی این تغییرات کمتر خواهند بود و با توجه به اینکه
معنادار است ،این تغییرات ،نامتقارن نیز هستند.

است و ضریب آن

بحث و نتیجهگیری
تحریمهای اقتصادی صرفنظر از موفقیت و شکست در دستیابی به هدف غایی ،بر بخشهای مختلف
اقتصادی همچون تجارت ،سرمایهگذاری ،اشتغال و رشد اقتصادی تأثیر میگذارند؛ بنابراین ،برای
سیاستگذاریهای دقیق در این حوزهها الزم است درکنار کانالهای اثرگذاری ،میزان دقیق اثرهای تحریم
بر این بخشها براساس مدلهای کمی ارزیابی شود؛ برایناساس ،در مطالعة حاضر ،بهدنبال بررسی اثر
تحریمهای وضعشده علیه ایران در دو طیف تحریمهای قوی دورة قبل و دورة حاضر و تحریمهای ضعیف
دورة قبل و دورة حاضر بر سهم تجاری شرکای عمدة تجاری ایران ،در صنعت ورزش درطی سالهای
 ،1371-1391با استفاده از مدل جاذبه و دادههای ترکیبی بودیم .شرکای عمدة تجاری نیز در دو دستة
شرکایی که رابطة تجاری صعودی و نزولی با ایران داشتهاند ،لحاظ شدند .نتایج پژوهش نشان داد که
متغیرهای جمعیت ،مسافت ،نرخ ارز و متغیر مجازی تحریم قوی دورة حاضر ،اثر منفی بر سهم تجاری
شرکای تجاری ایران از کل تجارت این کشور در صنعت ورزش داشتند و متغیرهای تولید ناخالص داخلی،
تحریمهای قوی دورة قبل ،تحریمهای ضعیف دورة قبل و دورة فعلی نیز اثر مثبت بر متغیر سهم تجارت
شرکای عمدة ایران در صنعت ورزش داشتند .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات خضری ()2015
و کاتزمن ( )2015همسو بود .کاتزمن ( )2015در گزارشی بیان کرد که تحریم سه دهة گذشته تأثیر
زیادی بر تولید و سرمایهگذاری بهخصوص در بخش نفت ایران گذاشته است .در این گزارش ،فرایند تحریم
اقتصادی ایران و رفتار بازیگران مهم در این فرایند تحلیل شدند .معموالً همة شرکای تجاری تحریم را
اعمال نمیکنند و همة کاالهای تجاری کشور هدف را پوشش نمیدهند و ممکن است تحریمها به
خودکفایی کشور هدف منجر شوند .درمجموع ،اثر تحریمها به سهم تجاری کشور هدف با بقیة کشورهای
جهان بستگی دارد؛ بنابراین باید توجه داشت که میزان مبادالت بینالمللی کاالی ورزشی ایران نسبت به
کشورهای پیشرفته بهطور معناداری کمتر است .مهمترین دالیل آن را کوچکبودن اندازة بازار کاالهای
ورزشی و هزینههای ورزشی خانوار ،مرغوبنبودن کاالهای ورزشی ،فقدان تبلیغات و بازاریابی مناسب،
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تحریمهای اقتصادی ،افزایش قیمت تمامشدة کاالها و نابرابری ارز کشور نسبت به سایر کشورها دانستهاند
(کالشی.)2014 ،
با توجه به نتایج پژوهش انتظار میرود که در دوران پساتحریم ،با توجه به نتایج بهدستآمده ،با افزایش
جمعیت در ایران اثر منفی تحریم بر سهم تجارت شرکای ایران در صنعت ورزش تعدیل شود و سهم
دادوستد ایران با شرکای تجاری بیشتر شود .باید توجه داشت ،اثر تحریمها بهگونهای است که در کوتاهمدت
تجارت خارجی محدود میگردد؛ البته با افزایش نرخ ارز ،صادرات به افزایش و واردات به کاهش میل دارد؛
ولی متغیرهای مربوط به سیاستهای ارزی ،رژیم تجاری ،کشش قیمتی و درآمدی محصوالت داخلی و
خارجی برآیند آثار را تعیین میکنند .اثرهای رفاه تحریمهای تجاری عالوهبر کشش تابع عرضه و تقاضای
داخلی بر صادرات و واردات کشور هدف ،به تغییر در مقدار واردات و صادرات کاهشیافته دراثر اعمال
تحریمها نیز بستگی دارد (کامفر و لوئنبرگ .)167 ،1988 ،اثر منفی متغیر ضریب مسافت بین ایران با
کشورها موجب کمترشدن سهم تجاری شرکای ایران در صنعت ورزش شده است و هشداری برای فعاالن
تجارت در صنعت ورزش ایران است .پیداکردن بازارهای منطقهای و دردسترس برای تجارت در ورزش،
نیاز مبرم این فعاالن در دوران پساتحریم است .گروه بانک جهانی در سال  2009گزارشی با عنوان «تغییر
جغرافیای اقتصادی» تهیه کردند .در این گزارش بیان شده است که طی فرایند توسعه ،عالوهبر
نقلوانتقالهای بخشی ،به نقلوانتقالهای مکانی و جغرافیایی نیز نیاز است .تراکم بیشتر ،فواصل کوتاهتر
و تفاوت کمتر در دستیابی موفقیتآمیز به توسعه ،ضروری و اساسی هستند؛ بنابراین ،از این سه عوامل
باید حمایت شود .این سه عامل سبب توسعة نامتعادل میشوند؛ اما درصورت اجرای سیاستهای مناسب
با هدف همگرایی ،متناسب با جغرافیای اقتصادی ملل ،عوامل یادشده دستیابی به توسعه را با گذشت
زمان کافی محقق خواهند کرد (بانک جهانی.)2009 ،1
با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخل ،قیمت کاالهای وارداتی برای مصرفکنندگان ورزشی در
داخل کشور گرانتر شده است و باعث کاهش حجم واردات ورزشی و کاهش سهم تجارت شرکای صنعت
ورزش شده است .درواقع ،براساس مدل تجربی بهمنی اسکویی و گوسواوی ( ،)2004واردات تابعی از
متغیرهای درآمد ملی ،قیمتهای نسبی وارداتی (نسبت قیمت کاالهای وارداتی به داخلی) و نرخ ارز است.
درآمد ملی بهعنوان یک متغیر مؤثر و تعیینکننده در مقدار واردات است .با افزایش درآمد ملی و درآمد
سرانه ،مقدار تقاضای کاالهای وارداتی افزایش مییابد .ارتباط بین قیمت کاالهای وارداتی و مقدار واردات،
معکوس است و همچنین ،بعضی از کاالهای داخلی جانشینی برای کاالهای وارداتی هستند؛ بنابراین ،اگر
قیمت کاالهای تولیدشده در داخل از قیمت کاالهای وارداتی جانشین ،بیشتر باشد ،تقاضا برای کاالهای
1. World Bank
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وارداتی بیشتر است .در ایران ،یکی از مهمترین چالشها درزمینة پوشاک بهخصوص پوشاک ورزشی،
ذهنیت بیشتر مردم مبنیبر بهتربودن پوشاک خارجی چه ازلحاظ کیفیت و چه ازنظر زیبایی است .باالبودن
نرخ تورم و بهتبع آن ،افزایش هزینههای مربوط به عوامل و نهادهای بهکارگرفتهشده در تولید پوشاک
داخلی و درعینحال ثبات نسبی نرخ ارز ،اجبارینبودن رعایت استاندارد موجب میشود تا تولیدات ورزشی
داخلی همراه با نبود ویژگیهای یک محصول خوب باشند .تازمانیکه این وضعیت درزمینة کاالی ورزشی
وجود داشته باشد ،عالوهبراینکه به واردات کاالی ورزشی (صرفنظر از وضعیت درآمد ملی و نرخ ارز) نیاز
است ،از حجم تولید داخلی کاسته میشود و هر روز بر تعداد بیکاران افزوده میشود (صادقی.)2012 ،
در هر کشور ،صادرات از مهمترین منابع عرضة ارز بهشمار میرود و اگر صادرات کاالها و خدمات یکی از
حوزهای تحریم اقتصادی باشد ،آنگاه انتظار این است که منابع ارزی که خود از الزامهای واردات هستند،
با خلل روبهرو شوند .عالوهبر موارد ذکرشده ،در دورة تحریم بهدلیل محدودیت ،امکان تبدیل ارزهای نفتی
در بازار باعث باالرفتن خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی میشود و باید توجه داشت که نیاز بیشتر
بنگاهها به تقاضای معامالتی پول سبب افزایش مطالبات معوق بانکها و افزایش اضافه برداشت آنها از
بانک مرکزی میشود؛ همانطورکه تحریم مستقیم بانکها و نوسانهای نرخ ارز بر جریان نقدینگی و وجوه
بانکها اثر منفی میگذارد و این خود بر تمام صنایع تأثیرگذار است؛ البته باید اذعان کرد که نرخ ارز
اثرهایی متفاوت بر صنایع مختلف میتواند داشته باشد و این نرخ تراز تجاری بر تمامی صنایع تأثیر
میگذارد؛ اما باید توجه داشت که کاهش نرخ ارز توان رقابتی صنعت ورزش را باال خواهد برد و امکان
استفاده از ظرفیت جهانی ورزش را برای ایران بهارمغان خواهد آورد.
اثر مثبت تولید ناخالص بر سهم تجارت شرکا ،بیانگر اندازة اقتصاد کشور و ظرفیت تولیدی است؛ هرچه
اندازة اقتصاد بزرگتر باشد ،امکان تولید بیشتر با هزینة کمتر برای کشور مهیا میشود و زمینه را برای
باالبردن امکان رقابت در سطح بینالملل فراهم میآورد؛ زیرا ،کشور در تولیدات خود مزیت نسبی خواهد
داشت؛ بنابراین ،با باالبردن تولید ناخالص ملی ورزشی میتوان دوران پساتحریم را به یک دورة طالیی و
دورة رونق در اقتصاد ورزشی تبدیل کرد .دراینراستا ،باید به تالش برای گسترش روابط تجاری با
اقتصادهای نوظهور در منطقه ،تنوعبخشی به شرکای تجاری مطمئن و دردسترس برای تأمین نیازهای
اقتصادی کشور و کاهش وابستگی توجه شود .اثر مثبت تحریمهای ضعیف وضعشده علیه ایران در دورة
قبلی و دورة فعلی و تحریمهای قوی دورة قبل نیز حاکی از آن است که با وضع تحریمهای ضعیف علیه
ایران ،سهم شرکای تجاری این صنعت در تجارت ایران روبهافزایش است؛ اما بهدلیلاینکه ضرایب این اثرها
معنادار نیستند ،میتوان گفت که تحریمهای ضعیف علیه ایران ،بر ترکیب تجارت ایران با شرکا در صنعت
ورزش تأثیر نمیگذارد .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشهای کارسو ( ،)2003کرونبیرا ()2008
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و فدائی و درخشان ( )2015همسو بود .فدائی و درخشان ( )2015در مطالعهای اثرهای کوتاهمدت و
بلندمدت تحریمهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران را طی دورة  1352-1392با استفاده از سریهای
زمانی و بهکارگیری مدل خودتوضیح یا وقفههای گسترده 1بررسی کردند .نتایج نشان داد که اعمال
تحریمهای ضعیف تأثیر معنادار بر رشد نداشت؛ ولی تحریمهای متوسط و قوی در کوتاهمدت تأثیر منفی
بر رشد اقتصادی داشتند .نتایج رابطة بلندمدت نشان داد که اعمال تحریمهای ضعیف و قوی در بلندمدت
تأثیر معنادار بر رشد اقتصادی نداشت؛ ولی تحریمهای متوسط در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی
داشت؛ البته ضریب متغیر مجازی تحریمهای قوی دورة فعلی حاکی از اثر منفی بر سهم تجاری شرکا در
صنعت ورزش است؛ بهطوریکه با افزایش تحریمهای قوی و وضع محدودیت بر روند تجارت ایران،
رفتهرفته سهم تجارت شرکا کمتر میشود؛ بنابراین ،انتظار میرود ،در دوران پساتحریم که وضع تحریمها
ضعیف یا قطع خواهد شد ،شاهد رشد تراز تجاری صنعت ورزش باشیم .دراینزمینه ،خضری ( )2015در
نتایج پژوهش خود بیان کرد که براساس نتایج برآورد مدل ،در گروه کشورهایی با روند تجارت نزولی با
ایران و در کشورهایی با روند تجارت صعودی ،اجرای تحریمهای اقتصادی قوی موجب کاهش تجارت
ایران با کشورهای گروه اول (کشورهایی با روند تجارت نزولی با ایران) هم در دورة اجرای تحریم و هم در
دورة بعد از آن شده است؛ اما تجارت با کشورهای گروه دوم (کشورهایی با روند تجارت صعودی با ایران)
تنها در دورة اجرای تحریم کاهش یافته است .کازرونی ،اصغرپور و خضری ( )2017به بررسی اثر تحریم
بر تجار ت ایران و شرکای تجاری پرداختند .نتایج نشان داد که اعمال تحریمهای قوی به کاهش تجارت
در دورة اعمال تحریم و در دورة بعد از آن منجر شده است .همچنین ،خدادادی ،پناهی ،فریدفتحی و
معصومزاده ( )2015در پژوهش خود نشان دادند که اثر تحریم بر تجارت کاالی ورزشی بسته به کشور
موردبررسی که سهم صادراتی باالتر یا وارداتی داشته است ،متفاوت بوده است .ازطرفدیگر ،بررسی روند
تغییرات سهم تجارت کاالهای ورزشی ایران با شرکای تجاریاش با استفاده از روش ایگارچ نشان میدهد
که تحریمهای ضعیف تأثیر بیشتری بر روند تغییرات این سهم دارند و این تغییرات ،نامتقارن نیز هستند.
درنهایت ،موافقتنامههای تجاری باعث وضع قوانین خاصی میشوند که تمام اعضا ملزم به رعایت آنها
هستند و کشوری که عضو چنین سازمانی باشد ،تحریمکردن آن کامالً بیاثر و نشدنی است (هافنر بورتون
و مونتگومری)2008 ،2؛ بنابراین ،عضویت در گروههای تجاری و عقد موافقتنامهها میتواند در بیاثرکردن
تحریمها مؤثر واقع شود .درحالحاضر ،ایران با کشورهای نسبتاً همجوار خود در دو بلوک اقتصادی همسایة

)1. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL
2. Hafner-Burton & Montgomery
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 کشورهای. همگروه است2 و سازمان همکاریهای اسالمیD8  گروه،1خود سازمان همکاریهای اقتصادی
عضو بلوکهای ذکرشده ازلحاظ اقتصادی و فرهنگی تقریباً با ایران در یک سطح قرار دارند و بهعنوان
شرکای طبیعی تجاری آن محسوب میشوند؛ اما عضویت در گروههای تجاری دیگر همچون گروه بریکس
 چین و آفریقای جنوبی) که شامل کشورهای درحالتوسعهای هستند که، هند، روسیه،(کشورهای برزیل
 درصورت،توانستند به توسعهیافتگی نزدیک شوند و بهعنوان اقتصادهای نوظهور مطرح شوند و همچنین
 میتوانند الگویی مناسب برای ایران،انعقاد موافقتنامة تجارت ترجیحی بین ایران و کشورهای یادشده
، نزدیک کند (سعیدی1404  ایران را به اهداف اقتصاد جهانی و سند چشمانداز،باشند و حضور در این گروه
 اقدام متقابل ایران دربرابر تحریمهای اقتصادی ازطریق ایجاد تنوع، همچنین.)2014 ،سعیدی و دهقانی
 بهویژه در مواردی که از مزیت بیشتری برخوردار است (مانند امکانات،در تولید و صادرات کاالها و خدمات
 ورزشهای تفریحی و، ورزشهای سنتی، چوگان، کشتی و کشتی پهلوانی،ورزش باستانی و زورخانهای
 مسئوالن باید به تالش موردنیاز برای بومیسازی فناوری و تکمیل، افزونبراین.غیره) پیشنهاد میشود
. بهویژه در حوزههای تأثیرپذیر از تحریم توجه کنند،زنجیرة تولید کاالها
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Abstract
Exports and imports are an important tool for developing countries to earn foreign
exchange earnings. The purpose of this paper is to investigate the effect of economic
sanctions on Iran's trade with major trading partners in the sports industry and countries,
including China, Turkey, Finland, Saudi Arabia, Japan, France, Azerbaijan, Russia,
Kazakhstan and Kyrgyzstan, and also check the status of the economy Iran is under postsanctions. In order to assess the gravity model and panel data is used. Countries in the
group of countries that have trade relations with Iran are grouped downwards and upwards.
Data based on information from the 1999 to 2012 period, and the resources of the Central
Customs Data Center is the Islamic Republic of Iran and the World Bank. The results
show that GDP, dummy variables prior period and current weak sanctions and prior period
of strong sanctions on Iran's trade balance has a positive effect on the course. Population
variables, exchange rates, variable distance and dummy variables of strong sanctions the
current period's has a negative effect on the share of trade with major trading partners in
the sports industry. Although investigation of the share of trade`s share variation in goods
sports Iran with its trading partners by using E- GARCH method shows that weak
sanctions have a greater impact on the variation of the share of those changes is still
asymmetric. In other words, Strong sanctions of the current period have a negative effect
on the share of business partnerships, and weak sanctions have a greater impact on the
prediction of trade volatility in the industry.
Keywords: Sanctions, Post-Sanctions, Sports Trade Balance, Gravity And E- GARCH
Methods.
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