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  چكيده

دهد و ي اقتصادي رخ مي هاي اقتصادي است كه در يك منطقهبحران مالي، جزء موثرترين عارضه
يكي از  . دهدهاي اقتصادي را تحت تأثير قرار ميكند و شاخص نهايتاً به كشورهاي ديگر سرايت مي

هاي شده از سازمان ارايهتوجه به آمارهاي با. الملل است اقتصادي، تجارت بينهاي ترين شاخصمهم
رو    اينتجارت كاال داشته است؛ ازمختلف، بحران مالي تأثير كمتري بر تجارت خدمات نسبت به

تواند در زمان بحران مالي كاهش كمتري را در حجم كل تجارت گذاري صحيح بر اين بخش ميسياست
الملل بخش  بررسي اختصاصي اثر بحران مالي بر تجارت بيناين مطالعه بهايجاد كند؛ لذا در الملل بين

ترين توجه به اينكه گردشگردي يكي از مهمپرداخته شده است و با 2010-2003هاي خدمات طي سال
 اين زمينه نيز با استفاده از الگوي جاذبه و باهاي خدمات است، يك بررسي موردي درزيربخش

   .صورت گرفته است Stata11افزار  كارگيري نرم به
 تجارت و خدمات كل تجارت حجمبر ميمستق اثر ي،مال تيوضع راتييتغ دهديم نشان جينتا
 كل تجارتبه نسبت يگردشگر خدمات تجارت بر شاخصنيا راتييتغ و دارد يگردشگر خدمات
 سرانه، درآمد شامل ي خدمات دوجانبه تجارت بر اثرگذار عوامل ريسا نيهمچن. دارد يكمتر اثر خدمات

  . است مسافت و ارز نرخ
  دوجانبه تجارت ،يمال بحران ،المللي بين يگردشگر خدمات، تجارت: كليدي واژگان
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  مقدمه
توجه به هاي دنيا، باساير اقتصادي سريع آن به شروع بحران مالي از اقتصاد آمريكا و توسعه

ترين گيري مهمهاي اخير منجر به شكلاقتصادي دنيا طي دههتنيدگي  يكپارچگي و درهم
بحران مالي اصطالحي نسبتاً . ي سوم شده است رويداد و بحران مالي جهان در ابتداي هزاره

هاي خارجي، بحران پول المللي، بحران بدهيهاي بانكي، بحران ذخاير بينجامع است؛ بحران
كار برده  هاي سهام، غالباً مترادف با بحران مالي بهيمتها و بحران قرايج، بحران تراز پرداخت

درصد 4/1المللي پول  درپي بحران مالي، رشد تجارت جهاني طبق گزارش صندوق بين. شوندمي
كاهش صادرات به . تر استبيني اين نهاد كمدرصد نسبت به آخرين پيش 9/1بود كه حدود 

صادرات غيرنفتي . ر اقتصاد كشورها بوده استهمراه افت جريان سرمايه از آثار اين بحران ب
هاي ارتباطي اقتصاد ايران با جهان و يكي از عنوان يكي از كانالخصوص تجارت خدمات به به

ي گسترده است تا سازكارهاي تأثير  عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد ايران، نيازمند بررسي و مطالعه
هاي احتمالي ناشي از بحران شناسايي  ه از فرصتهاي استفادبحران مالي بر اقتصاد ايران و روش

هايي كه با اقتصاد جهاني دارند، از نوع تعامالت و پيوندكشورهاي مختلف جهان بسته به. شود
ها با يكديگر در اين ميان كشورهايي كه بازارهاي مالي آندر. اند بحران مالي اخير، تأثير پذيرفته

گونه تعاملي با  و كشورهايي كه هيچ) بازارهاي مالي از طريق(طور مستقيم ارتباط بود به
تحت تأثير اين ) از طريق تجارت خارجي (طور غيرمستقيم بازارهاي مالي جهان ندارند، به

  . گيرندبحران قرار مي
هاي اخير ي باالي اين بخش طي سال رشد چشمگير تجارت خدمات و ارزش افزوده

در ادبيات . را به تجارت غيركااليي ترغيب نموده استيافته و در حال توسعه  كشورهاي توسعه
هاي مالي الملل، نشان داده شده است كه جريان تجاري كاالها تحت تاثير بحرانتجارت بين

حالي اين در. كندطوري كه آثار متفاوتي را بر حساب جاري كشورها ايجاد ميگيرد؛ بهقرار مي
بدون شك . بحران بر تجارت خدمات پرداخته شده استگذاري ي اثر است كه كمتر به مطالعه

ي نرخ ارزي  رويهبروز بحران ارزي در كشورهايي كه منجر به سقوط پول داخلي و افزايش بي
الملل كه اي و گردشگري بينشود، سازكار سيستم پرداختي را در عمليات بانكي، بيمهمي

  .سازدماهيت خدماتي دارند، دچار خدشه مي
ي اقتصادي، شدت اهميت شف ارتباط خدمات با فرآيند توليد و نيز فرآيند توسعهطرفي كاز

خصوص نقش آن دسته از خدماتي كه اصطالحاً خدمات  به. بخش خدمات را بيشتر كرده است
پذير كردن توليدي نام گرفته است، حائز اهميت بوده است؛ زيرا اين نوع خدمات در رقابت

سهم  .)1371صمصامي، ( دو در صادرات خدمات نيز نقش دارنسزايي داشته  كاالها نقش به
پذيرش گردشگري در هر كشور به . بااليي از تجارت خدمات مربوط به صنعت گردشگري است

كه مسافرت شهروندان آن كشور به ي صادرات خدمات براي آن كشور است؛ حال آنمنزله
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ي تجاري با  ي دوجانبه ك رابطهدر عمل ي. شودي واردات خدمات محسوب مي منزلهخارج به
گيرد و بر حساب جاري آن كشورها سازوكار دريافت و پرداخت ارزي بين دو كشور شكل مي

  . تاثيرگذار است
ي تجاري  اكنون اين سؤال مطرح است كه وقوع بحران مالي تا چه حدي روابط دوجانبه

در صنعت گردشگري تحت ي شريك تجاري ايران  ويژه تجارت خدمات را در كشورهاي عمده به
خاطر بحران مالي، صنعت گردشگري در اين كشورها دچار آسيب تأثير قرار داده است؟ آيا به

ي اثر و مقايسه  ماند؟ بنابراين هدف ارزيابي شود يا روند آن همچنان ثابت باقي ميجدي مي
يك تجاري ي خدمات گردشگري و كل خدمات در كشورهاي شربحران مالي بر تجارت دوجانبه

  .شودي تجاري انجام مي ايران در اين صنعت است كه از طريق تصريح يك الگوي جاذبه
ي تجارت و بحران مالي، اثر بحران مالي بر صنعت  در اين پژوهش ضمن بررسي رابطه

طور جداگانه تخمين الگوهاي مربوط به هر رابطه به. گردشگري نيز مورد توجه قرار گرفته است
گيري، پيشنهادات بيان  در پايان نيز پس از نتيجه. ي حاصل تحليل شده است جهزده شد و نتي

  . شده است
  

  حران مالي و تجارتب
، )2009( 2المللي پول و صندوق بين) 2013( 1توجه به گزارش سازمان جهاني گردشگريبا

در طي بحران مالي كاهش داشت و توليد ناخالص ملي در كل  درصد12تجارت جهاني حدود 
بحران مالي آمريكا در )  3،2012چر و مانوا. (كاهش داشته است درصد4/5جهان در اين دوره 

ي چهارم سال  ماهه تدريج به يك بحران اقتصادي جهاني تبديل شد، از سه كه به 2008سال 
المللي نشان  هاي اقتصادي از جمله تجارت بيني بخش ميالدي آثار منفي خود را بر همه 2007

رشد تجارت ) 2012( 4ي سازمان جهاني تجارت ي دبيرخانه بر اساس آمار منتشر شده. داد
درصد  4تقريباً نصف شد و به  2008درصد بود، در سال  5/8بالغ بر  2006جهاني كه در سال 

نفت و بسياري از كاالهاي سبب افزايش شديد بهاي به 2008ي اول سال  در نيمه. رسيد
دليل بروز بحران مالي و اي برخوردار شد؛ اما بهاساسي، تجارت جهاني از رشد قابل مالحظه

هاي كاهش بهاي كاالهاي اساسي و سير نزولي فعاليت در بخش ساختمان كه بسياري از پروژه
ز رشد اقتصاد جهاني طور كلي تابعي اگيرد، ميزان رشد تجارت جهاني بهميزيربنايي را در بر

درصد بود در  4طور متوسط حدود به 2004- 2007هاي  رشد اقتصاد جهاني كه طي سال. است
بانك جهاني  2009در سال . درصد رسيد 5/2بر طبق گزارش سازمان ملل حدود  2008سال 
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اين ترين حالت بينانه درصد منفي برآورد نمود كه در خوش 4/0رشد توليد ناخالص دنيا را حدود 
. رو شدند درصد فراتر نرفت و اغلب كشورهاي مهم صنعتي با رشد اقتصادي منفي روبه 6/1رقم 

با اين حال بخشي از رشد اقتصاد جهاني را رشد توليد ناخالص داخلي اقتصادهاي نوظهور 
اختروزمان و (اند، جبران نمودند كه از بحران مالي اخير كمتر ضربه خورده) چين، هند و برزيل(

   .)1،2011يلتفا
سرعت به ساير مناطق  تنيدگي اقتصاد كشورها، به سبب درهمهاي مالي بهدر مجموع، بحران

طبيعتاً هنگام . نمايندكنند و وضعيت ركودي را بر اقتصاد جهاني تحميل ميجهان سرايت مي
ارزش  دليل كاهشيابد و بهوقوع ركود در اقتصاد، تقاضا براي انواع كاالها و خدمات كاهش مي

صنايع . صادرات عالوه بر تأثير منفي روي تراز تجاري بر صنايع داخلي نيز تأثير منفي دارد
ي  نوبهرو خواهد بود كه اين امر به دليل ركود جهاني با مشكل كمبود تقاضاي مؤثر روبهداخلي به

ر تأثير خود روي رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال و نهايتاً روي درآمدهاي مالياتي يك كشو
  . منفي خواهد داشت

عبارت ديگر بحران از طريق تغيير در نرخ ارز صادرات و واردات كشورها و با تأثيرگذاري به
هاي المللي از طريق بخش تجارت خارجي به ساير بخش بر قيمت كاالها و خدمات در سطح بين

بر بخش توليد  بخش تجارت خارجي از طريق صادرات و واردات. شوداقتصاد كشور منتقل مي
هاي بخش دولت و از طريق خالص داراييداخلي، از طريق ماليات بر واردات و درآمد ارزي به

 با توجه به آثار متقابل بين  .)2011، 2براو و آندرو(گذارد ارزي روي بخش پولي تأثير مي
طور مثال به. ها نيز بر روي يكديگر تأثير خواهد گذاشتهاي مختلف اقتصادي، ساير بخشبخش

هاي اقتصادي، نظير توليد ناخالص المللي ارتباط مستقيمي با فاكتور تقاضاي گردشگري بين
المللي  صندوق بين(ي اقتصادي دارد  ها، نرخ ارز و حتي توسعهملي كشورها، ثبات قيمت

ت ها تغييراچه قبالً بيان شد بحران مالي مستقيماً تحت تأثير قيمتبا توجه به آن .)2009پول،
نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي كشورها بر . شودآيد و يا تشديد ميوجود مينرخ ارز به

گردشگري صنعتي . يابديابد و در مجموع تجارت كاال و خدمات كاهش مياثر بحران كاهش مي
است كه كشش قيمتي زيادي دارد و با افزايش قيمت كاهش شديدي خواهد يافت؛ زيرا جزء 

از طرفي اثر بحران بر گردشگري كمتر از اثري . شودي تفريحي و غيرضروري تلقي ميهافعاليت
خصوص گردشگري داراي  اين علت كه خدمات بهبوده كه بر تجارت كاال داشته است؛ به

سازي خدمات و عدم فرايند طوالني براي توليد خدمات  خصوصياتي نظير عدم امكان ذخيره
خصوص ويژگي فقدان فرايند توليد و عدم ضروري بودن  ا بههگردشگري است؛ اما اين ويژگي
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دروتو (قبل از بحران شود خدمات گردشگري، باعث طوالني شدن فرايند بازگشت اين صنعت به
1،2011(.  

هاي مالي از طريق تغيير در نرخ ارز صادرات و واردات كشورها را تحت طور كلي بحرانبه
) هاي پولي يا هر دوهاي ارزي، بحرانشامل بحران(هاي مالي بحرانعالوه به. دهندتأثير قرار مي

ركود اقتصادي نه تنها تقاضاي . جز نرخ ارز متأثر سازدهاي ديگري بهتواند تجارت را از كانالمي
دهد؛ اگر چه جريان سرمايه منجر به داخلي، بلكه توليد كل و ظرفيت صادرات را نيز كاهش مي

بنابراين افزايش يا كاهش صادرات در اثر بحران مالي هنوز شفاف . شودافزايش صادرات مي
  . نيست و نيازمند مطالعات بيشتري است

  
  اقتصاد گردشگري تحت تأثير بحران

ميليون كاهش داشته و با وجود  70صادرات ناشي از گردشگري بر اثر بحران مالي حدود 
رات به سال قبل از بحران نرسيده وجود داشت، هنوز حجم صاد 2010نرخ رشدي كه در سال 

فاكتور مهم ديگر سهم صنعت گردشگري از توليد ناخالص ملي است كه بر اثر بحران از . است
با نرخ رشد بسيار ناچيزي همراه  2008گذاري پس از بحران سرمايه. رسيد 1868به  1936

دنبال نرسيده است؛ به مقدار سال قبل از بحرانبه 2013اي كه حتي تا سال گونهبوده است؛ به
گذاري بيشتر در اين گذاري كافي اشتغال در اين صنعت نيز كه وابسته به سرمايهعدم سرمايه

 به ميزان اشتغال قبل از بحران رسيده است 2013صنعت است نرخ رشد اندكي دارد و در سال 
)WTTC,2013 (.  

و  2008هاي ي بين سالاثري كه بحران مالي بر روي اقتصاد گردشگري دارد، در دوره
با تخفيفي ) گردشگري و سفر( T&T2عنوان يك هدف عملكرد كلي به. تر استپررنگ 2009

آيد و تغييرات در دست مي به) شودالمللي محاسبه مي از ورود گردشگران بين(كه از تقاضا 
ي هاي كل اقتصاد براي كشورهاي پذيرندهالمللي يك شاخص براي رفاه بخش گردشگري بين

 درصد 8حدود  2009- 2008هاي  الملل طي سال گردشگري بين. شودگردشگر محسوب مي
، درصد6اي اين كاهش براي حجم گردشگر ورودي به آسيا  صورت منطقهبه. كاهش داشت است

 داشت، آمريكا 2009كه بيشترين آسيب را طي سال  درصد18خاورميانه  درصد،10اروپا 

سازمان جهاني . (در گردشگر ورودي داشت درصد3يش است و تنها آفريقا افزا درصد5
با شروع بحران مالي سازمان جهاني گردشگري سازمان ملل ) 2009ملل، گردشگري سازمان

كاهش يابد اما نرخ كاهش  درصد6- 4بين  2009بيني كرد كه گردشگري جهاني در سال پيش
  .)3،2010سانگ و لين(بيشتر از اين ميزان بود  2009در نيمه دوم سال  خصوصاً
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المللي، براي نشان دادن مركز  هاي بازنده در جذب گردشگر داخلي و گردشگر بيناقتصاد
اند، اكثر آنها كشورهاي مقصد اروپايي و آمريكاي شمالي بودند كه نظر گرفته شدهبحران در

ها ترين آنمهم. ردشگران از فواصل دور را از دست داده بودندمسافران تعطيالت آخر هفته و گ
ورود ) فرانسه و اسپانيا كشورهايي كه بيشترين بازديد كننده را از سراسر دنيا داشتند(

طوري كه درآمد به ازاي هر گردشگرشان كاهش يافته بود به گردشگران به كشورشان شديداً
اين  2010و نيمه اول سال  2009ي دوم سال مهدر ني. كمتر شده و شاهد فشار قيمت شدند

شود اثرات بلند مدت باقي مانده از بحران بر روي سطح  روند بهبود پيدا كرد، اما آنچه ديده مي
  .)1،2011مجمع جهاني اقتصاد(ها است ها در اين اقتصادقيمت

شگري ي آماري اين پژوهش ايران و كشورهاي است كه بيشترين تجارت خدمات گرد جامعه
تا  2003هاي  با توجه به آمار منتشر شده سازمان ملي تجارت خدمات طي سال. را با ايران دارد

در . اين كشورها عبارتند از كانادا، ايتاليا، المان، روسيه، ژاپن، بريتانيا و فرانسه است 2010
و خصوصيات گردشگري كشورهاي مورد بررسي براي ) GDP(خصوصيت اقتصادي ) 1(جدول 

  . طور خالصه ذكر شده است؛ كه در پيوست آورده شده استبه 2011 سال
هاي كليدي است كه از هاي شاخصشاخه) 1(هاي اقتصادي ذكر شده در جدول شاخص

انداز اقتصادي صندوق از چشم GDP. ي بانك جهاني استخراج شده استهاي توسعهشاخص
هاي سفر و گردشگري، ميزان فعاليتهاي اقتصادي شاخص. المللي پول استخراج شده است بين

اين . در اقتصاد است) سفر و گردشگري( T&Tي بخش بيني آيندهگذشته، حال و پيش
هاي انجمن جهاني سفر و بخش اول شامل داده. شودها در دو زير بخش تقسيم ميشاخص

بخش . شوداي انجام و منتشر مياست كه ساالنه توسط تحقيقات ماهواره) WTTC(گردشگري 
المللي ورودي و درآمد هر كشور است كه توسط  هاي ميزان گردشگران بيندوم شامل داده

  .اعالم شده است 2011تا  1996هاي طي سال) UNWTO(سازمان جهاني گردشگري 
  
  ي الگوارايه

   برآورد قابليت تجاري بين دو كشور در يك الگو جاذبه تجاري با استفاده از عواملي كه 
هاي اقتصادي دو اين عوامل شامل ويژگي. گيردتعيين كننده آن باشند صورت ميتواند مي

در واقع، در  .)1390امامي و شعباني،(كشور هستند كه براي تجارت بين دو كشوروجود دارند 
صورت متغير كمي و يا كيفي كه در هاي موجود را بهتوان موانع و تشويقچارچوب اين الگو مي
اند وارد مدل كرده و تأثير آنرا بر تجارت دوجانبه بررسي ل قبول كمي شدهبازارهاي خاص و قاب

 .)1380طيبي و آذربايجاني،(نمود 

                                           
1 WEF: World Economic Forum 
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منظور برآورد اثر بحران مالي بر تجارت خدمات گردشگري و كل خدمات در اين مطالعه به
هاي اصلي ي متغير هاي تابلويي بهره گرفته شده است كه دربردارندهاز يك الگوي جاذبه و داده

استفاده ) 2006( 1رو از الگوي والشايناز. و اثرگذار بر حجم تجارت ناشي از گردشگري است
ترتيب به) 2(و ) 1(الگوي . شده و الگوي مورد استفاده در اين مطالعه استخراج شده است

  .مربوط به تجارت خدمات و تجارت خدمات گردشگري است
 ln = + + + + ++ + + + )1 (                              

 ln = + + + + + ++ + + + + )2(  
   
 

، jو  i جمعيت كشورهاي :j  ،pop و iتوليد ناخالص ملي كشورهاي : در الگوهاي فوق
Dis: ي جغرافيايي بين دو كشور فاصله i  وj ،Adjacency :صورت مجاورت و نزديكي كه به

صورت متغير مجازي است، متغير زبان كه به Language:شود، متغير مجازي وارد مي
به شكل متغير مجازي وارد ، . گيرددرصورتي كه زبان دو كشور يكي باشد، عدد يك مي

           صورتي كه كشورهاي شريك تجاري عضو يك اتحاديه باشند، عدد يك و شود و درمي
  . گيردصورت عدد صفر ميايندر غير

نظر گرفته شده بود كه تفاوت علت اينكه الگو براي كشورهايي دردر الگوهاي ذكر شده به
ي آماري،  به جامعه در اين پژوهش با توجه. نرخ ارز نداشتند، متغير نرخ ارز وارد الگو نشده است

همچنين براي بررسي اثرات بحران مالي، اين شاخص نيز . كردن نرخ ارز در الگوستنياز به وارد
كردن ي آماري از وارد علت متفاوت بودن كشورهاي جامعهاز طرفي به. به الگو اضافه شده است

از حد مناسب نظر شده است؛ زيرا تعداد متغيرهاي مجازي  متغيرهاي مجازي در الگو صرف
رود و براي بررسي موضوع مورد نظر اين پژوهش، ورود اين متغيرهاي مجازي ضروري فراتر مي

در الگوي اثر بحران مالي بر تجارت خدمات گردشگري، متغير دما به علت همچنين . نيست
ي  تر الگو متناسب با جامعهبراي تصريح مناسب. ضروري نبودن آن در الگو، حذف شده است

. جاي دو متغير توليد ناخالص ملي و جمعيت استفاده شده استآماري از متغير درآمد سرانه به
كار گرفته شده در اين مطالعه، در قالب ي دو الگوي معرفي شده الگوهاي به نتيجه بر پايهدر

ت و ترتيب اثر بحران مالي بر تجارت خدمابه) 4(و ) 3(الگوهاي . شده است ارايههاي زير  معادله
  . دهدتجارت خدمات گردشگري را نشان مي

  
                                           

1 Walsh 
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   log(Trade ) , , = β + β log ( , ) + β log (YP , ) + β EV , + β , +

β + β + ε , , )3   (                                                                                           

 ( & ) , , = β + β log , + β log YP , + β EX , + β , +
β + β + ε , , )4  (                                                                                            

  
Trade): متغيرهاي اصلي الگو عبارتند از )ijt =ي خدمات بين  تجارت دوجانبه

Trade)و  jو  i كشور )ijt =ي خدمات گردشگري بين كشور  تجارت دوجانبهi  وj  در
گرفته  1هاي مربوط به اين دو متغير از سايت سازمان ملي تجارت خدمات است كه داده tزمان 

است كه  tر زمان د jي كشور  درآمد سرانه= YPjtو   iي كشور  درآمد سرانه=  YPit. شده است
ي جغرافيايي بين  فاصله= DISij.  ، برآورد شده است2هاي منتشره از بانك جهاني براساس داده

و  i تغييرات نرخ ارز در كشور= EVjشاخص وضعيت مالي، =  j ،FCIو  iپايتخت دو كشور 
EVj  = تغييرات نرخ ارز در كشورj حساب شده است؛ به  3است كه برمبناي نرخ ارز واقعي

.  هاي موجود در بانك جهاني به دست آمده است و داده 4ترتيب از بانك مركزي فدرال شيكاگو
Εijt =اختالالت تصادفي.  

  
  تجزيه و تحليل داده ها

هاي قبلي مطرح شد، بحران مالي بر جريان تجارتي بين كشورها تأثير بخشطور كه در همان
. بر بخش خدمات و تجارت خدمات گردشگري نياز به بررسي دارد ي اثرگذاري آن دارد؛ اما نحوه

بخش قبل كه در آن تأثير بحران مالي بر تجارت خدمات و منظور الگوهاي تصريح شده در بدين
ي  هاي پانلي هشت كشور عمدهتجارت خدمات گردشگري قابل بررسي است، با استفاده از داده

برآورد شده  2010- 2003ي زماني  گري در دورهشريك تجاري ايران در تجارت خدمات گردش
  .است

 Fآزمون ليمر استفاده شده است؛  Fبراي انتخاب بين اثرات ثابت و تلفيق شده از آزمون 
ها را در مقابل ناهمساني عرض از مبدأ 5)هاي تلفيقيداده(ها ليمر، يكسان بودن عرض از مبدأ

صورت هاي اين آزمون را بهتوان فرضيهمي. دهدمورد بررسي قرار مي) هاي تابلوييروش داده(
  :زير نوشت

H0=α1=α2=…=αn 
H1= ها با بقيه متفاوت است حداقل يكي از عرض از مبدأ  

                                           
1 United Nations Service Trade: http://unstats.un.org/unsd/servicetrade/default.aspx 
2 World Bank: http://data.worldbank.org/indicator 

  .نيازي به در نظر گرفتن نرخ تورم نيستبا توجه به اثر فيشر ديگر  3
4 FRBC: https://www.chicagofed.org/webpages/research/data/nfci/background.cfm 
5 Pooling 
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 1(N-1, NT-N-K)ي آزادي  جدول به درجه Fي ليمر از محاسبه شده مربوط به آمارهF اگر 
        غيردر. تابلويي بهتر استهاي شود و استفاده از روش دادهتر باشد، فرضيه رد مي بزرگ
ليمر در  Fنتايج آزمون ) 2004گجراتي،. (شود هاي تلفيقي استفاده ميصورت از روش دادهاين

  . نشان داده شده است 1ي  شمارهجدول 
  

  .هاي تركيبي و تابلويي ليمر به منظور انتخاب بين داده Fآزمون ): 1(جدول 

  هاي پژوهش يافته: منبع
  

كار گرفته شده است كه  همچنين براي انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي آزمون هاسمن به
  .بيان شده است 2ي  شماره ها در جدولنتايج اين آزمون

  
  .تصادفي يا اثرات ثابتنتايج آزمون هاسمن براي انتخاب اثرات ) : 2(جدول 

  هاي پژوهش يافته: منبع
  

طور كه از جدول مشخص است؛ براي تخمين الگوي مربوط به اثر بحران مالي بر  همين
ن مالي بر تجارت خدمات گردشگري، روش اثرات ثابت و براي تخمين الگوي اثر بحراتجارات، 

  .تر استروش تصادفي مناسب
. دهد را نشان مي) 4(و ) 3(نتايج تجربي مربوط به الگوهاي  به ترتيب 5و  3ي  شمارهجدول 

  . است؛ زيرا الگوهاي مورد نظر داراي واريانس ناهمساني بودند GLSنتايج بر اساس روش 
  

  نتايج برآورد اثر بحران مالي بر تجارت خدمات) 3(جدول 

                                           
K1  ،تعداد متغيرهاي توضيحيN  ،تعداد واحدهاي انفراديT هاي زماني و  تعداد دورهNT تعداد مشاهدات است. 

  جدول Fي  آماره  ليمر Fي آزمونآماره معادله
)3( 44/15 F(6,330)  
)4( 68/8 F(6,327)  

  ي هاسمن آماره  ي خي دو آماره  ي آزاديدرجه احتمال معادله
  وجود اثرات ثابت  57/20 6 002/0 )3(
  وجود اثرات تصادفي  08/11 6 085/0 )4(

 Z ي آماره  احتمال ضريب متغير

Log(YPi)67/1 000/0  01/21  
Log(YPj) 35/1 000/0  09/17  
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  هاي پژوهش يافته: منبع
  

 درصد 5دهد كه تمامي متغيرهاي مدل در سطح اهميت نشان مي 3ي  شمارهنتايج جدول 
ي كشورهاي شريك تجاري مثبت است كه  ضريب متغيرهاي درآمد سرانه. معنادار است

توان بيان كرد كه با  ي مستقيم درآمد سرانه و تجارت دوجانبه است؛ مي ي رابطه دهنده نشان
درصد افزايش  67/1حجم تجارت دوجانبه به ميزان  iي كشور  درصدي درآمد سرانه افزايش يك

تجارت دوجانبه بين اين دو كشور  jي كشور  درصد درآمد سرانه افزايش يكيابد و به ازاي مي
گذار المللي و دوجانبه اثر هاي بينتغييرات نرخ ارز در تجارت. درصد افزايش دارد 35/1ميزان به

. طور كه از نتايج مشخص است، تغييرات نرخ ارز اثر منفي بر تجارت دوجانبه دارد است و همين
هاي ا در سطوح توسعه و وضعيت اقتصاد كالن خود واگرا شوند، هزينهچنانچه اقتصاده

هاي الزم براي همگرايي اسمي مستلزم شرط يكپارچگي پولي باال خواهد بود؛ زيرا پيش
واگرايي . هاي دولت استها و كسريهاي ارز، بدهي هاي بهره، تورم، نرخ همگرايي اوليه روي نرخ

تغييرات نرخ ارز  jو  iشود كه در دو كشور  د دارد، باعث ميكه بين كشورهاي مورد بررسي وجو
هر گونه بيان كرد كه به توان اينمي. ي اين دوكشور داشته باشد اثر منفي بر تجارت دوجانبه

توجه به با. تر باشد، حجم تجارت كاهش بيشتري خواهد داشتميزاني كه اين تغييرات شديد
 2ي اين شاخص حدوداً  متغير مالي است؛ دامنه 45از ماهيت شاخص بحران مالي كه تركيبي 

اين شاخص با عالمت مثبت، شرايط بد مالي و عالمت منفي، شرايط خوب را نشان . است - 2تا 
صورتي كه تغييرات در. تغييرات اين شاخص نيز داراي دو عالمت مثبت و منفي است. دهدمي

صورت بندي شود؛ اثرگذاري تغييرات به شاخص بحران مالي را به تغييرات در سه زمان دسته
اين تغييرات و تحليل مورد نياز بيان  4ي  شمارهدر جدول . شودمستقيم بر تجارت مشخص مي

  . شده است
  
  
  

EVi 020/0- 002/0  17/3 -  
EVj 023/0- 000/0  60/3 -  
dfcit 13/0 012/0  52/2  
DISij5/0- 000/0  88/8 -  

C34/24 000/0  25/8  
Wald chi2(6)= 1/628  
Prob> chi2 = 000/0  

R2: 58/0  
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  .تحليل اثر تغييرات شاخص بحران مالي): 4(جدول

  هاي پژوهش يافته: منبع
 

صورتي كه شرايط دهد كه در زمان حاكميت بحران مالي درنشان مي 4ي  شمارهجدول 
برود تا ) تر بزرگتر يا  شاخص بحران مالي از عدد مثبت به عدد مثبت(مالي بدتر شود يعني 

دار شدن روند شديد شدن شرايط  اطميناني نسبت به شرايط و ذهنيت مردم در مورد ادامه
حالي است كه اين در. شود كه مردم سعي كنند حجم تجارت را افزايش دهند بحراني سبب مي

مردم  وجود آيد وبهبود شرايط مالي در مردم بهشود كه اميد بهبهتر شدن شرايط مالي باعث مي
شود به تعويق بيندازند تا مبادله در شرايط مالي بهتري سعي كنند تجارت را تا جايي كه مي

  . صورت گيرد
مدت نيز حجم تجارت را  خارج از شرايط بحراني، بدتر شدن شرايط مالي حتي در كوتاه

. دهد؛ زيرا شرايط از حالت عادي خارج شده است و ثبات شرايط قطعي نيستكاهش مي
شود فرايند تجارت كمي به تعويق بينجامد؛ تا ثبات شرايط مالي مشخص راين سعي ميبناب

     حجم تجارت را افزايش  كه شرايط عادي حاكم است بهتر شدن شرايط قطعاًزماني. شود
از شاخص با عالمت مثبت به (رويم زماني كه از شرايط بحراني به شرايط عادي مي. دهدمي

نااطميناني از . رويمشرايط بحراني مياز شرايط عادي به) يا بر عكس شاخص با عالمت منفي و
. شودي پيشرفت و افول شرايط مالي باعث كاهش حجم شرايط مالي مي ثبات شرايط و يا درجه

داراي تغييرات با عالمت منفي  2009و  2008هاي  هاي مورد بررسي فقط سال از بين سال
هاي بروز بحران هستند؛ تغيرات منفي شاخص سال 2009و  2008توجه به اينكه با. هستند

سمت خروج از بحران و معناي حركت اقتصاد بهبه 4ي  شماره بحران مالي طبق تحليل جدول

  چگونگي اثرگذاري  عالمت تغييرات نوع تغييرات زمان تغييرات

حاكميت شرايط 
  بحراني

  +  شدن شرايطبدتر 
شود  نااميدي نسبت به آينده باعث مي

ي از ضرر بيشتر حجم براي جلوگير
  .يابد تجارت افزايش

  -   بهتر شدن شرايط
شود تا  اميد به بهبود شرايط باعث مي

جايي كه ممكن است فرايند تجارت 
ديرتر صورت گيرد؛ بنابراين تجارت در 

  .يابد كاهش مي tزمان 

خارج از شرايط 
  بحران

مدت حجم  نامناسب شدن حتي در كوتاه  -   بدتر شدن شرايط
  . دهد تجارت را كاهش مي

  +  بهتر شدن شرايط
تر شدن شرايط تجارت حتي در  مناسب
مدت حجم تجارت را افزايش  كوتاه
  . دهد مي

قرار گرفتن در
وضعيتي بين 

شرايط بحراني و 
 حالت عادي

ورود به و خروج از 
  -   بحران

ي پيشرفت يا افول  نااطميناني از درجه
شرايط مالي و عدم ثبات شرايط باعث 

  . شود كاهش تجارت مي
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بهتر شدن شرايط مالي است لذا، اميد به بهبود شرايط باعث به تعويق انداختن تجارت و مبادله 
  . اهش يافتهها كبنابراين حجم تجارت طي اين سال. شده است

ي جغرافيايي بين دو  چه فاصلهدهد كه هرمتغير فاصله كه عالمت منفي دارد؛ نشان مي
كه به علت افزايش . شودها كمتر مي ي آن شريك تجاري بيشتر باشد حجم تجارت دوجانبه

  . هاي حمل و نقل و بيمه و ساير استهاي مبادله از جمله هزينههزينه
نتايج برآورد اثر بحران مالي بر تجارت خدمات گردشگري را نشان  5ي  شمارهجدول 

ضريب . معنادار هستند درصد5با توجه به نتايج تمامي متغيرها در سطح اهميت . دهد مي
. دهدمتغيرهاي درآمد سرانه اثرگذاري مثبت اين متغيرها را بر حجم تجارت دوجانبه نشان مي

درصد و  8/0 ترتيب به ميزانشورهاي مبدأ و مقصد بهي ك درصدي درآمد سرانه با افزايش يك
  .شوددرصد در تجارت خدمات گردشگري افزايش اعمال مي 63/0
  

  نتايج برآورد اثر بحران مالي بر تجارت خدمات گردشگري :)5(جدول 

  هاي پژوهش يافته: منبع
  

هرچه نرخ ارز . ي اثرات منفي اين متغير بر حجم تجارت استدهنده تغييرات نرخ ارز نشان
ي  شود و امكان استفاده ي سفر بيشتر مي يابد؛ زيرا هزينهبيشتر شود، حجم تجارت كاهش مي

هاي نرخ ارز بين كشورهاي همچنين واگرايي. دهدبيشتر از خدمات گردشگري را كاهش مي
 دهد كهي جغرافيايي با عالمت منفي نشان مي فاصله. كند مورد بررسي اين اثر را بيشتر مي

گيرد باشد، حجم تجارتي كه صورت مي ي بين مبدأ و مقصد گردشگري كمتر هرچه فاصله
ي كمتري داشتند علت شرايط بد مالي مقاصدي كه فاصلهدر زمان بحران به. شودبيشتر مي

 Zي  آماره  احتمال ضريب متغير

Log(YPi)63/0 000/0  15/10  
Log(YPj) 80/0 000/0  91/12  

EVi 015/0- 005/0  80/2 -  
EVj 014/0- 009/0  61/2 -  
dfcit10/0 019/0  35/2  
DISij23/0- 000/0  22/16 -  

C08/21 000/0  02/12  
Wald chi2(6)=96/1110 

Prob> chi2=000/0  
R2=72/0  
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ميزان زيادي هاي حمل و نقل را بهبيشتر مورد توجه قرار گرفتند؛ زيرا شرايط بد مالي، هزينه
  . ر دادتحت تأثير قرا

ي اثر مستقيم تغييرات  دهنده تغييرات شاخص بحران، داراي عالمت مثبت است كه نشان
ي خدمات  تغييرات شاخص شرايط مالي اثر مستقيم بر حجم تجارت دوجانبه. شرايط مالي است
بحران وجود داشته است و  2009و  2008هاي توجه به اينكه طي سالبا. گردشگري دارد

سمت خروج از بحران و بهبود بحران مالي منفي است، بنابراين شرايط بهتغييرات شاخص 
خاطر كاهش حجم تجارت خدمات گردشگري از دو طريق صورت  همينشرايط مالي است؛ به

علت شرايط نااطميناني و اميد به بهبود شرايط، گردشگران سفر را به در حالت اول به: گيردمي
يابد و اين باعث  المللي كاهش مي تعداد سفرهاي بين tزمان اندازند؛ بنابراين در  تعويق مي

            شود؛ در حالت دوم گردشگران با وجود كاهش حجم تجارت خدمات گردشگري مي
كنند و به مقاصد كنند؛ ليكن مقاصد گردشگري را محدود مي هاي مالي سفر ميانياطميننا

ردشگري از يك طرف از شدت كاهش حجم جايگزين كردن مقاصد گ. كنندتر سفر مينزديك
پوشي  معناي چشمكاهد و از طرفي اين جايگزين كردن مقاصد، بهتجارت خدمات گردشگري مي

علت ي گردشگري است كه منحصر به مقاصدي خاص است كه به سري خدمات ويژه از يك
وجه به اينكه نظر شده است؛ بنابراين با ت ها صرفي باالي سفر در زمان بحران از آن هزينه

شده در مقاصد جايگزين، چقدر از مقاصد اصلي گردشگري متفاوت  ارايهخدمات گردشگري 
  . يابداست، حجم تجارت خدمات گردشگري كاهش مي

  
  گيري و پيشنهادات نتيجه

ي دو شريك تجاري، تغييرات نرخ ارز،  دهد كه درآمد سرانههاي پژوهش نشان مييافته
ي جغرافيايي بر حجم تجارت خدمات و تجارت خدمات  مالي و فاصلهتغييرات شاخص بحران 

كشش درآمد سرانه براي خدمات گردشگري كمتر از كل خدمات است؛ . گردشگري مؤثر است
اين پژوهش بررسي شدند، اغلب كشورهايي هستند كه خدمات زيرا كشورهاي كه در

  .گردشگري، جزء كاالي لوكسشان نيست
بيشتر از خدمات گردشگري است؛ زيرا خدمات گردشگري طي  تأثير بحران بر خدمات

گيرد و ريزي صورت مي المللي با برنامه معموالً سفرهاي بين. شود المللي مبادله مي سفرهاي بين
عوامل آني كمتر تأثيرگذار است؛ اما كل خدمات شامل خدماتي از جمله خدمات مالي است كه 

گيرد و عواملي چون تغييرات شرايط مالي و نرخ ارز گونه خدمات به صورت آني صورت مي اين
زماني . گذاردتأثير مستقيم و بيشتري را بر روي كل خدمات نسبت به خدمات گردشگري مي

رود؛ از برخي از خدمات آن سفر ميريزي كرده است و بهالمللي برنامه كه گردشگر براي سفر بين
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نظر كند؛ بنابراين تغييرات نرخ ارز يا شرايط مالي تأثير كمتري بر خدمات  تواند صرفنمي
  . گردشگري دارد

گذارد و همچنين زياد شدن هاي مبادله اثر مي طور مستقيم بر هزينهي جغرافيايي به فاصله
ي  جملهاز . دهدي حمل و نقل را نيز افزايش مي هايي غير از هزينه ي جغرافيايي هزينه فاصله

علت افزايش ي بيمه اشاره كرد كه هرچه فاصله بيشتر باشد، به توان به هزينهها مياين هزينه
در زمان بحران . يابدشود؛ بنابراين تجارت كاهش ميي بيمه بيشتر مي خطرات احتمالي، هزينه

ي جغرافيايي بر تجارت خدمات حاصل از گردشگري نسبت به تجارت كل خدمات  مالي فاصله
شود و گذارد؛ زيرا خدماتي گردشگري در مقصد گردشگري استفاده ميتأثير كمتري مي

ي جغرافيايي بر گردشگري  تنها تأثيري كه فاصله. ي حمل و نقل نيست ي هزينه دربرگيرنده
ي بليط در  افزايش هزينه. ي بليط سفر از كشور مبدأ به كشور مقصد است دارد، از طريق هزينه

تر سفر كنند؛ بنابراين در زمان بحران ي باعث شد گردشگران به مقاصد نزديكدوران بحران مال
  .  ي جغرافيايي بر تجارت خدمات گردشگري تأثير كمتري گذاشت مالي فاصله
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  گري كشورهاي مورد بررسي در پژوهشخصوصيات اقتصادي، گردش :1 پيوست
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صورت اقتصاد اين صنعت شامل تمامي صنايع مرتبط چه به. تر دارداي وسيعدامنه T&Tنسبت به صنعت   T&Tاقتصاد   1

تجاري، مشاغل و ساير تنها مربوط به روابط  T&Tشود؛ در صورتي كه صنعت صورت غيرمستقيم ميمستقيم و چه به
 The Travel & Tourism:منبع .موضوعاتي است كه مستقيماً در ارتباط با گردشگري و مسافرت است

Competitiveness Report 2013   


