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چکیده
در ادبیات اقتصادی ،بررسی اثر نوسانات ارزی بر ترازپرداختها از اهمیت به سزایی برخوردار
است .گردشگری یکی از زیر بخشهای ترازپرداخت میباشد .این مطالعه به دنبال شناسایی
اثر تغییرات نرخ ارز بر ترازپرداخت گردشگری ایران در بازه زمانی  0991-3102با استفاده از
الگوی تصحیح خطای برداری است .نتایج تحقیق نشان میدهد که منحنی جی در تراز
پرداخت گردشگری ایران وجود داشته است .به این مفهوم که با شوک وارد شده بر نرخ ارز
بعد از شش دوره وخامت ،تراز پرداخت گردشگری بهبود یافته و درآمد حاصل از این صنعت
بیش از هزینههای آن شده است .همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس تابع صادرات ،تابع
واردات و ترازپرداخت گردشگری نشان میدهد که عمده تغییرات تابع صادرات ناشی از
تغییرات نرخ ارز بوده ،به طوری که  1/99تغییرات تابع صادرات ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده
است و تغییرات تابع واردات نیز عمدتاً ناشی از تغییر نرخ ارز بوده و  1/349تغییرات واردات
گردشگری توسط تغییرات نرخ ارز توضیح داده میشود .هم چنین ترازپرداخت گردشگری
نسبت به تغییرات درآمد ایران حساسیت بسیاری دارد به طوری که  1/291تغییرات تراز
پرداخت ناشی از تغییرات درآمد داخل کشور است.
واژههای کلیدی :نرخ ارز ،ترازپرداخت گردشگری ،منحنی جی ،مدل تصحیح خطای برداری.
طبقهبندی .F50 ،F31 ،E21 ::JEL
1نویسنده مسئول مکاتبات
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-1مقدمه
گردشگری بهعنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناختهشده است،
بهطوریکه رشد آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه داشته است .توسعه
این صنعت برای کشورهای درحالتوسعه که با معضالت زیادی همچون بیکاری باال،
محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تکمحصولی مواجهاند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است
(لطفی .)0294 ،0طبق آمار ،بزرگترین بخش اشتغال جهانی مربوط به صنعت گردشگری
بوده است و  01درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد (سازمان جهانی
گردشگری .)3104 ،3از هر یازده شغل ،یک شغل مرتبط با گردشگری بوده و  39درصد
خدمات مربوط به این صنعت بوده است (ویسی و مهماندوست .)0294 ،2صنعت
گردشگری بیشترین نرخ رشد را در میان بخشهای اقتصادی در سه دهه اخیر داشته
است .ایران نیز یکی از کشورهای مهم جهان از نظر تنوع و تعدد جاذبههای گردشگری به
شمار میآید ،به گونهای که ایران را جزو  01کشور برتر دنیا میدانند (سقائی.)0291 ،4
میزان درآمدزایی گردشگری تا حدود زیادی تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار میگیرد که
این مسئله از موضوعات حایز اهمیت است .لذا بسیاری از کشورها برای جلوگیری از
نوسانات نرخ ارز ،ارزش پول خود را در مقابل ارزهای مهم تا حدودی تثبیت مینمایند،
اما در این میان ،برخی کشورها نیز نوسانات نرخ ارز را پذیرفتهاند و سیاستهای خود را
بر این مبنا اتخاذ نمودهاند .با استناد به نظریههای مرسوم ،کاهش ارزش پول داخل در
مقابل ارزهای خارجی و افزایش نرخ ارز از عوامل مؤثر در بهبود ترازپرداخت گردشگری
است ،اما پس از فروپاشی نظام برتون وودز 1در سال  0922و ایجاد رژیم ارزی شناور،
بررسی مسیر زمانی نوسانات نرخ ارز و اثر آن بر روند ترازپرداختها نشان می دهد که
نظریه سنتی اثرگذاری مثبت افزایش نرخ ارز بر ترازپرداخت گردشگری حداقل در
کوتاهمدت اثر عکس دارد .این مسیر زمانی تغییر در حسابجاری ،منحنی جی 1میباشد.
تفاوت در عکسالعمل زمانی ترازپرداخت نسبت به تغییرات واقعی ارزش پول و نرخ ارز
یک منحنی جی شکل ایجاد میکند .طبق منحنی جی انتظار میرود با کاهش ارزش پول
1

)Lotfi (2005
World Tourism Organization
3
)Veisi & Mehmandoust (2011
4
)Saghaie (2007
5
Bretton Woods
6
J- Curve
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال چهارم /شماره  /3تابستان 0291

039

داخل در بلندمدت ترازپرداخت گردشگری بهبود یابد (شاخه صعودی منحنی جی) ،اما
در کوتاهمدت این روند محقق نمیگردد (شاخه نزولی منحنی جی) .حال مسئله این است
که اثر تغییرات و شوکهای نرخ ارز بر ترازپرداخت گردشگری ایران چگونه است و
شوکهای نرخ بازاری ارز منجر به بهبود ترازپرداخت گردشگری کشور میشود و یا تضعیف
آن .لذا در این مطالعه به بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر ترازپرداخت گردشگری ایران طی
دوره زمانی  0991 -3102با استفاده از منحنی جی و تجزیه واریانس پرداخته شده است.
مطالعه حاضر به این ترتیب است که بعد از مقدمه حاضر ،مروری بر ادبیات تحقیق که
شامل مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق میباشد ،آورده میشود .بخش سوم به عنوان
روششناسی تحقیق دربرگیرنده مدل تحقیق و دادههای مورد استفاده میباشد .بخش
چهارم به تجزیه و تحلیل یافتهها میپردازد .در نهایت ،بخش پایانی به نتیجهگیری و ارائه
پیشنهادهای سیاستی اختصاص دارد.

 -2ادبیات موضوع
در این بخش ،ابتدا پایههای نظری آورده میشود .سپس به پیشینه تجربی موجود اشاره
میشود.
بر اساس نظریه نرخ واقعی موثر ارز ،پیوند مهمی بین نرخ واقعی موثر ارز و تراز تجاری
کشورها وجود دارد .به لحاظ تجربی نیز آشکار شده است که تضعیف واقعی پول داخل و
افزایش نرخ ارز ،حساب جاری به سرعت بدتر شده و بعد از چند دوره وخامت ،وضعیت
بهبود مییابد (اخباری و خوشبخت .)0291 ،0بررسی رابطه تراز تجاری با سایر متغیرهای
تاثیر گذار همواره یکی از مباحث عمده و قابل توجه در مبانی تجاری بین المللی کشورها
به شمار می آید .با این وجود ،اگر تنها بر رابطه نرخ ارز و تراز تجاری تمرکز شود ،دو
رویکرد کلی مطرح میشود ،رویکرد مارشال لرنر و رویکرد منحنی جی .در توضیح رویکرد
اول باید گفت که مطالعاتی همچون لئونارد و استوک من )3110( 3در این حوزه صورت
گرفته و به این باور رسیده اند که شرط مارشال لرنر دیگر قادر به توضیح واکنش دقیق
تراز تجاری یک کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز نیست .به همین دلیل مطالعات دو دهه
اخیر از منحنی جی استفاده شده است ،که مبنای کاربردی نگرش صحیح نسبت به عکس
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العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز را دارد (رجبیان و سلیمیفر .)0294 ،0به
صورت نظری دو جریان مهم در مورد تحقیقهای صورت گرفته بر پایه منحنی جی وجود
دارد .یک گروه از مطالعات تجربی ،دادههای کل تراز تجاری را به صورت دو کشور (کشور
داخل و بقیه دنیا) در نظر میگیرند ،در حالی که دسته دیگر از دادههای تراز تجاری دو
جانبه (همچون مطالعات صورت گرفته توسط رز و یلن )3استفاده مینمایند (طیبی و
همکاران)0299 ،2
رابطه میان نرخ ارز و ترازپرداخت گردشگری نیز اینگونه توجیه میشود که در بلندمدت
با کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز ،ترازپرداخت گردشگری بهبود مییابد و این سیاست
بهعنوان یکی از راهکارهای جبران کسری تجاری است .اما در بسیاری از موارد رابطه این
دو متناقض با نظریات اقتصادی است .زمانی که ارزش پول داخل کشور کاهش و نرخ ارز
افزایش مییابد دو اثر مجزا وجود دارد:
 -0اثر قیمت :صادرات برحسب پول خارجی ارزانتر و واردات برحسب پول داخل
گرانتر؛ لذا اثر قیمت منجر به بدتر شدن حساب ترازپرداختها میگردد.
 -3اثر مقدار :ارزان تر شدن صادرات موجب تشویق صادرات و افزایش حجم صادرات و
نهایتاً اثر مقدار منجر به بهبود حساب مذکور میگردد .اثر خالص بسته به برآیند این
دو اثر خواهد داشت .بنابراین ،تغییرات نرخ ارز به چهار طریق ترازپرداخت گردشگری
را تحت تأثیر قرار میدهد ،به طور مستقیم قیمت صادرات و واردات ،غیرمستقیم
عکسالعمل حجم صادرات و واردات نسبت به تغییرات قیمتهای نسبی .غلبه اثر
قیمت براثر مقدار در کوتاهمدت پدیدهای است که مگی 4در سال  0222منحنی J

نامید .در کوتاهمدت حجم صادرات و واردات تغییر زیادی ندارند ،بهطوریکه اثر
قیمت براثر مقدار مسلط شده و این برآیند منجر به بدتر شدن حساب ترازپرداخت
در کوتاهمدت میگردد .اما بعد از یک وقفه زمانی حجم صادرات افزایش مییابد و
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درنهایت تعدیل حساب ترازپرداخت گردشگری که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و
کاهش ارزش پول داخل بوده بهصورت منحنی جی ترسیم میشود.
تحقق سیاست نوسانات نرخ ارز و بهبود ترازپرداخت در دنیای واقعی نیازمند زمان است.
منحنی جی و تئوری تعدیالت کوتاهمدت نشان میدهد که افزایش نرخ واقعی ارز پس از
یک دوره کوتاهمدت کاهش ترازپرداخت ،میتواند بهبود آن را به دنبال داشته باشد .با
توجه به واکنش دوگانه ترازپرداخت به تغییرات نرخ ارز در دورههای کوتاهمدت و بلندمدت،
به بررسی وجود منحنی جی پرداخته میشود .به این مفهوم که تضعیف ارزش پول داخل
و افزایش نرخ ارز بعد از بدتر شدن ترازپرداخت گردشگری برای یک دوره کوتاه ،منجر به
بهبود آن شود( .مگی ،چونز و رومبرگ .)0922 ،باوجوداینکه نرخهای ارز بهسرعت تعدیل
میشوند اما رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تغییرات نرخ ارز و قیمتهای
نسبی با تأخیر زمانی صورت میگیرد (جونز و رومبرگ .)0922 ،0پس از مطرح شدن این
تئوری ،دو محقق الفر 3و ساالنت 2در سال  0921به مطالعه منحنی جی پرداختند .در
سال  0929نیز میلز4با مطالعه این موضوع ،سه انتقاد بر مطالعات قبلی وارد نمود:
 .0اثرات موقت یا دایمی تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری مشخص نیست.
 .3هیچ مقایسهای بین سطوح محاسبه شده در قبل و بعد از کاهش ارزش پول صورت
نگرفته است.
 .2اثرات این تغییر بر متغیرهایی همچون سیاستهای مالی و پولی دولت مورد بررسی
قرار نگرفته است .وی به این نتیجه رسید که کاهش ارزش پول ملی منجر به بهبود
وضعیت تراز تجاری نشده ،اما توانسته است از مجرای حساب سرمایه ،به بهبود
ترازپرداختها منجر شود.در سال  0991هیماریوس 1انتقاداتی بر تحلیل میلز وارد
نمود و بهمنی اسکویی در همین سال با حذف متغیرهای مخارج دولت و هزینه
فرصت پول ،تغییراتی در مدل طراحی شده هیماریوس ایجاد نمود و با اصالح نقایص
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آن ،الگوی متفاوتی برای آزمون منحنی جی ارائه نمود .همچنین وی در سال 0999
به اصالح معایب الگوی خود پرداخت و در محاسبه نرخ ارز حقیقی ،سطح عمومی
قیمتها در کشور خارجی را نیز در نظر گرفت .به این ترتیب چنانچه عالمت نرخ
ارز حقیقی در کوتاه مدت منفی و در بلند مدت مثبت باشد ،وجود پدیده جی در
تراز تجاری کشور مورد تایید است (رجبیان و سلیمیفر.)0294 ،
در ارتباط با اثر نرخ ارز بر ترازپرداخت گردشگری مطالعات محدودی صورت گرفته که در
ادامه بهاختصار مرور میشود.
وگت )3119( 0به بررسی اثر نرخ ارز در توابع صادرات و واردات گردشگری ایاالت متحده
امریکا در بازه زمانی  0922-3113با استفاده از روش تصحیح خطای برداری پرداخت.
نتایج مطالعه نشان داد که گردشگری امریکا نسبت به نرخ ارز حساسیت بیشتری دارد و
صادرات گردشگری نیز نسبت به درآمد واقعی واکنش باالتری دارد.
چنگ و همکاران )3103( 3به بررسی اثر نرخ ارز و تغییرات آن بر ترازپرداخت گردشگری
ایاالتمتحده امریکا در بازه زمانی  0922-3101با استفاده از الگوی تصحیح خطای
برداری پرداختند .نتایج مطالعه نشان داد که افزایش نرخ ارز صادرات گردشگری را تحت
تأثیر قرار میدهد ،اما واردات گردشگری متأثر از تغییرات نرخ ارز نیست .همچنین واردات
گردشگری نسبت به تغییرات درآمدی واکنش باالیی دارد و این در حالی است که صادرات
گردشگری اینگونه نیست.
چنگ ( )3102به ب ررسی اثر نرخ ارز حقیقی بر ترازپرداخت گردشگری در سالهای
 0922-3112در کشور امریکا با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداختند .نتایج
نشان داد که وجود منحنی جی مورد تأیید نیست و درآمد صادرات گردشگر به نرخ ارز
واکنش دارد .سفر به کشورهای خارجی یک کاالی لوکس و سفر از خارج به امریکا (واردات
گردشگر) یک کاالی نرمال است.
تامپسون و همکاران )3102( 2به بررسی اثر نرخ ارز واقعی بر ترازپرداخت گردشگری
امریکا در سالهای  0922-3101با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و توابع
عکسالعمل آنی پرداختند .نتایج نشان میدهد که کاهش نرخ ارز ،درآمد حاصل از صادرات
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گردشگر را تحت تأثیر قرار میدهد اما درآمد حاصل از واردات گردشگری را نه .گردشگران
خارج شده از امریکا به درآمد واکنش دارند اما گردشگران واردشده به امریکا به درآمد
واکنش نشان نمیدهند.
آکای و همکاران )3101( 0به بررسی اثر نرخ ارز و درآمد بر ترازپرداخت گردشگری کشور
ترکیه در سالهای  0999-3100با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداختند.
نتایج نشان داد که نرخ ارز و درآمد خارجی اثر مثبت بر ترازپرداخت گردشگری و درآمد
داخل اثر منفی بر این ترازپرداخت دارد و منحنی جی نیز وجود ندارد.
عمده تمرکز مطالعات قبلی بر اثر نرخ ارز در تراز تجاری کشورها و یا جریان تراز تجاری
دو به دویی کشورها پرداختهاند .با مشاهده تعداد محدود مطالعات تجربی صورت گرفته
در حوزه نرخ ارز و ترازپرداخت گردشگری مشخص میشود که این حوزه از ترازپرداختها
کمتر مورد توجه ق رار گرفته است .از طرفی اهمیت صنعت گردشگری و درآمدزایی این
صنعت بسیار باال بوده است .لذا مطالعه حاضر به بررسی اثر نرخ ارز بر ترازپرداخت
گردشگری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته است .این مطالعه به لحاظ
موضوعی با بررسی اثر نرخ ارز بر ترازپرداخت گردشگری متفاوت با سایر مطالعات صورت
گرفته قبلی می باشد.

 -3روششناسی تحقیق
الگوی خود رگرس یون برداری از جمله الگوهای متداول در ادبیات بررسی اثرات انتقالی
نرخ ارز است که در مطالعه حاضر ،این روش به کار گرفته شده است .در این الگو ابتدا هر
متغیر درونزا در یک مجموعه معادالت به روش حداقل مربعات معمولی بر روی وقفههای
خود و وقفههای سایر متغیرهای درونزا تخمین زده میشود .معموالً برای تعیین میزان
وقفه بهینه از معیارهای مختلفی همچون آکائیک ،3شوارتز بیزیین 2و هنان کوئین 4استفاده
استفاده میشود .پس از انتخاب وقفه بهینه از توابع واکنش ضربهای برای بررسی اثر
متغیرهای مختلف بر متغیر مورد نظر استفاده میشود.
مطالعه حاضر به ارائه یک مدل تعادل جزئی بین ایران و امریکا (به عنوان نماینده کل
کشورهای دنیا) پرداخته است .مدل ترازپرداخت قادر به نشان دادن تعدیالت پویای
1

Akay et al.
AIC
3
SBC
4
HQ
2

024

بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری...

صادرات و واردات گردشگری نیست .اما الگوی  VARو توابع عکس العمل آنی و تجزیه
واریانس که قادر به نشان دادن تعدیالت پویای صادرات و واردات گردشگری به صورت
مجزا بوده است.
مدل موردبررسی با لحاظ لگاریتم بر اساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفته توسط
هاینز و استون ،)0993( 0بهمنی اسکوئی و بروکس ،)0999( 3بوید و همکاران)3110( 2
و انافوورا )3112( 4به شکل زیر تصریح میشود.
x = ⍺0 + ⍺1 y ∗ + ⍺2 r + ɛ
() 0
m = β0 + β1 y + β2 r + ʋ
() 3
)BOT = (⍺0 − β0 ) + ⍺1 y ∗ − β1 y + (⍺2 − β2 )r + (ɛ − ʋ
()2
معادله اول ،معادله صادرات گردشگری است که در آن درآمد گردشگری ( )xتابعی از نرخ
ارز ( )rو درآمد کشورهای خارج ( ∗  )yاست .معادله دوم ،معادله واردات گردشگری که در
آن واردات گردشگری ( )mتابعی از نرخ ارز ،و درآمد ایران ( )yاست و معادله سوم
ترازپرداخت گردشگری است که شامل  4متغیر نرخ ارز ،درآمد داخل ایران و خارج،
صادرات و واردات گردشگری است.
* Yدرآمد خارج Y ،درآمد ایران و  rنرخ ارز واقعی است که بر اساس معادله روبرو محاسبه
شده است:
() 4

cpii
⁄cpi
j

× r = er

که در این معادله  erنرخ ارز بازار بوده و  cpiiشاخص قیمت مصرفکننده در ایران و cpij

شاخص قیمت مصرفکننده برای کشور امریکا محاسبهشده بر اساس سال پایه 3101
بوده و آمار تمام متغیرها برای سالهای  0991-3102از سایت  WDIگرفته شده است.
 BOTتفاضل درآمد صادرات و واردات گردشگری است .الزم به توضیح است که تابع
 BOTبه تبعیت از هانز و استون )0993( 1و بهمنی اسکوئی و بروکس ( )0999بهصورت
 X/Mمحاسبه میشود x .درآمد گردشگری (درآمد حاصل از ورود گردشگر به داخل
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کشور) و  mهزینه گردشگری (هزینههای صرف شده گردشگران ایرانی برای سفر به خارج
از کشور) میباشد.
برای روند مقطعی متغیرهای مدل  VARمدل زیر مفروض است:
𝑡𝑢𝐶 xt = Adt + 𝐵(𝐿)𝑥𝑡−1 +
() 1
() 1

`] ∗𝑡𝑦
`] 𝑡𝑦
`] 𝑡𝑦

𝑡𝑥 𝑡𝑟[
1
𝑡𝑚 𝑡𝑟[ = 𝑡𝑥 𝑑𝑡 = [ ],
𝑡
𝑡𝑏 𝑡𝑟[
چندجملهای ut ،بردار نرمال

به طوری که  Aماتریس ضرایب B(L) ،ماتریس وقفه دار
شوکهای ساختاری است و 𝐼 = `𝑡𝑢 𝑡𝑢 C .Eماتریسی است که نشاندهنده روابط
ساختاری بین متغیرهای درونزا است 𝛦CUt Ut′ C′ = ∑ .نیز ماتریس واریانس -کوواریانس
تخمین زننده در مدل  VARتقلیل یافته است .بردار  xtیک بردار  2×0برای توابع صادرات
و واردات ،و یک بردار  4×0برای تابع ترازپرداخت گردشگری است.
با فرض معکوس پذیری سیستم ،معادله ( )4بهصورت زیر بازنویسی میشود:
∞∑ = 𝑡𝑢𝐶)𝐿(𝐷 = 𝑡𝑥
() 2
𝑠𝑠=0 𝐷𝑠 𝐶𝑢𝑡−
به طوری که  xtبرداری از متغیرهای روند زدایی شده است .همچنین  D(L)Cماتریسی
از چندجملهایهای میانگین متحرک است که توابع واکنش آنی از آنها استخراج خواهند
شد.
معادله ( )1مربوط به تجزیه واریانس است .برای مثال ،خطای پیشبینی شده برای یک
دوره آتی بصورت زیر خواهد بود:
ŋ𝑡+1 = 𝑥𝑡+1 − 𝐸𝑡 𝑥𝑡+1 = 𝐷0 𝐶𝑢𝑡+1 = 𝐶𝑢𝑡+1
() 9
و واریانس خطای پیش بینی شده برای یک دوره آتی به صورت زیر خواهد بود:
` υt+1 = Et ŋt+1 ŋ`t+1 = CC
() 9
به همین ترتیب خطای پیش بینی شده برای  kدوره آتی به صورت:
ŋt+k = xt+k − Et xt+k = ∑k−1
()01
𝑗j=0 Dj 𝐶𝑢𝑡+𝑘−
بوده و واریانس خطای پیشبینی شده برای  kدوره آتی نیز به صورت:
`
` `
υt+k = Et ŋt+k ŋt+k = ∑k−1
()00
j=0 Dj CC Dj
است .حال ،به طور مثال در توابع نوشته شده برای بخش صادرات ،سهم تغییرات  𝑟tدر
توضیح نوسانات ایجاد شده در (، Et xt+kتجزیه واریانس) بصورت زیر است:
2,1
2,2
2,3
υ2,1
()03
) t+k /(υt+k + υt+k + υt+k
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i,j
 𝜐t+kنشان دهنده عدد موجود در سطر iام و ستون jام از ماتریس 𝑘𝜐𝑡+
به طوری که
است.

 -4نتایج تجربی
در این بخش به گزارش نتایج تجربی بررسی اثر نرخ ارز بر ترازپرداخت گردشگری ایران
طی سالهای  0991-3102با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ،توابع واکنش و
تحلیل تجزیه واریانس پرداخته میشود.
در ابتدا به تعیین وقفه بهینه با توجه به معیارهای تعیین وقفههای بهینه پرداخته میشود.
با توجه به اینکه بازه زمانی موردمطالعه  09سال است ،لذا تعیین وقفه بهینه با معیار
شوارتز انجام میگیرد .نتایج تعیین وقفهها در جدول ( )0برای هر سه معادله گزارش
میشود .با توجه به نتایج جدول ،وقفه بهینه با معیار شوارتز-بیزین ،برای تابع صادرات و
واردات وقفه سوم است و برای تابع ترازپرداخت گردشگری نیز وقفه دوم ،وقفه بهینه است.
جدول ( :)1نتایج بهینه یابی وقفهها
معادله
x
m
x-m

وقفه بهینه
سوم
سوم
دوم

SC
21/29199
11/12121
039/1332

منبع :یافتههای تحقیق

در ادامه به گزارش نمودار واکنش آنی ترازپرداخت گردشگری نسبت به تغییرات نرخ ارز
پرداخته میشود .نمودار ( )0واکنش تابع ترازپرداخت گردشگری نسبت به تغییرات نرخ
ارز را نشان میدهد .با توجه به این نمودار ،تابع ترازپرداخت گردشگری تا دوره پنجم
نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش کاهشی داشته است .به این مفهوم که به ازای افزایش
نرخ ارز ترازپرداخت گردشگری تا دوره پنجم بهبودی نداشته و بعد از دوره پنجم به ازای
افزایش نرخ ارز ،تابع گردشگری بهبود مییابد و درآمد گردشگری بیشتر از هزینه
گردشگری میشود .لذا میتوان اذعان داشت که منحنی جی در ترازپرداخت گردشگری
ایران وجود دارد و با شوک نرخ ارز ،ترازپرداخت گردشگری بعد از چند دوره وخامت،
بهبود مییابد .با توجه به تابع واکنش آنی ترازپرداخت گردشگری نسبت به تغییرات نرخ
ارز در ایران میتوان وجود منحنی جی را تأیید نمود و به اثر منفی افزایش نرخ ارز بر
ترازپرداخت گردشگری در دوره های ابتدایی و اثر مثبت افزایش نرخ ارز در ترازپرداخت
گردشگری و بهبود وضعیت ترازپرداخت گردشگری در دورههای بعدی اشاره نمود.
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نمودار ( :)1واکنش ترازپرداخت گردشگری نسبت به شوک نرخ ارز
منبع :یافتههای تحقیق.

در ادامه به گزارش تجزیه واریانس تابع صادرات ،واردات و ترازپرداخت گردشگری پرداخته
میشود .جدول ( ) 3تجزیه واریانس تابع صادرات (درآمد گردشگری) را نشان میدهد.
همانطور که مشخص است ،بهطور متوسط سهم نرخ ارز در تغییرات درآمدهای گردشگری
ایران بسیار زیاد است ،بهطوریکه یک واحد تغییر در درآمد گردشگری از  1/99تغییر در
نرخ ارز 1/19 ،تغییرات خود درآمد گردشگری و  1/124تغییر درآمد کشورهای خارج
ناشی است .یعنی نرخ ارز بیشترین اثر را بر تغییرات درآمد گردشگری دارد.
∗y
1/111111
1/930422
1/319119
1/441021
1/221129
1/393903
1/391924
1/391123
1/391211
1/391393

جدول ( :)2تجزیه واریانس درآمد گردشگری
x
94/42299
4/292109
1/212911
1/110311
1/129911
1/122923
1/129221
1/129219
1/129292
1/129291

r
1/133132
94/39111
99/22219
99/11212
99/12110
99/11903
99/12194
99/12011
99/12031
99/12023
منبع :یافتههای تحقیق.

S.E.
0402/901
2222/014
22111/24
010242/9
193391/1
2111099
02212291
10929919
1/1111111392
1/03111111111

Period
0
3
2
4
1
1
2
9
9
01
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جدول ( )2تجزیه واریانس تابع واردات گردشگری را نشان میدهد ،همانطور که از جدول
مشخص میشود ،بهطور متوسط سهم نرخ ارز در توضیح تغییرات هزینههای گردشگری
ایران باال بوده و یک واحد تغییر در هزینههای گردشگری ،از  1/132درصد تغییر در نرخ
ارز =1/349 ،تغییر در خود هزینههای گردشگری و  =1/333تغییرات درآمد داخل ایران
ناشی میشود .لذا نرخ ارز در تغییرات واردات گردشگری سهم عمدهای دارد.
جدول ( :)3تجزیه واریانس هزینه گردشگری
y
1/111111
0/220992
4/129114
1/134119
01/03121
32/92991
20/14019
29/11231
41/13120
14/21223

m
99/33222
91/03212
10/42229
9/249911
3/923912
3/099290
3/399112
3/442921
3/103124
3/493114

r
00/22112
03/11144
42/93200
94/13142
90/91021
22/93111
11/11940
19/49321
11/91021
42/30119

S.E.
0120/913
4949/211
01231/43
09012/31
39221/22
43303/91
19121/21
21314/20
93411/32
019111/1

دوره
0
3
2
4
1
1
2
9
9
01

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )4تجزیه واریانس و تغییرات ترازپرداخت گردشگری را نشان میدهد ،تغییرات
ترازپرداخت گردشگری ناشی از تغییرات نرخ ارز ،درآمد داخل ایران ،درآمد خارج ایران و
خود ترازپرداخت گردشگری است .با محاسبه متوسط تغییرات این  4متغیر در  01دوره
می توان اذعان نمود که تغییرات ترازپرداخت گردشگری بیشتر ناشی از تغییرات تولید
ناخالص داخلی ایران بوده ،بهطوریکه یک واحد تغییر در ترازپرداخت گردشگری ناشی
از  1/291تغییر درآمد خود ایران 1/231 ،تغییر در خود ترازپرداخت گردشگری1/049 ،
تغییر درآمد خارج و در آخر  1/021تغییر در نرخ ارز است .لذا ترازپرداخت گردشگری
نسبت به درآمد و تولید ناخالص داخل حساسیت بسیار باالیی دارد تا نسبت به سایر
متغیرهای توضیحی ترازپرداخت گردشگری .با توجه به نتایج تجزیه واریانس توابع
صادرات ،واردات و ترازپرداخت گردشگری ایران میتوان اذعان نمود که تابع صادرات
گردشگری ایران نسبت به تغییرات نرخ ارز حساسیت بیشتری نسبت به سایر متغیرها
دارد ،تابع واردات گردشگری نیز نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش بیشتری دارد و
ترازپرداخت گردشگری نیز از تغییرات درآمد داخل کشور بیشترین تأثیر را میگیرد.
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∗y
1/111111
1/112299
2/191941
00/22294
09/12224
39/49112
39/24992
32/92949
02/90111
03/19124
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جدول ( :)4تجزیه واریانس ترازپرداخت گردشگری
y
1/111111
9/914411
02/31432
01/19911
42/14911
19/19939
11/31412
19/19113
12/91221
11/92122

BOT
91/249112
22/12212
11/43992
10/23292
30/99221
9/101940
2/310229
0/291399
0/142999
4/332923

r
04/11042
02/91909
02/22991
31/09919
01/92194
4/911304
3/094912
4/929111
03/19931
31/0913

S.E.
192/3142
3129/143
1111/191
01030/14
01122/19
32349/41
39114/42
21041/19
10424/19
91299/01

Period
0
3
2
4
1
1
2
9
9
01

منبع :یافتههای تحقیق.

 -5نتیجهگیری
نتایج مطالعه نشان میدهد که منحنی جی در ترازپرداخت گردشگری ایران وجود دارد و
با شوک واردشده بر نرخ ارز ،ترازپرداخت گردشگری تا دوره پنجم وضعیت وخیمی داشته
و بعد از دوره پنجم ترازپرداخت گردشگری بهبود مییابد و با افزایش نرخ ارز ،درآمدهای
گردشگری ایران افزایش پیدا میکند .همچنین با استناد به جدولهای تجزیه واریانس
می توان اذعان نمود که تغییرات عمده تابع صادرات و واردات ناشی از تغییرات نرخ ارز
بوده و تغییرات ترازپرداخت گردشگری نیز ناشی از تغییرات درآمد داخل ایران بوده است.
با توجه به اثر مثبت درازمدت افزایش نرخ ارز در ترازپرداخت گردشگری به سیاستگذاران
و برنامه ریزان اقتصادی شوکهای مختصر افزایش نرخ ارز پیشنهاد میشود ولی در کنار
افزایش نرخ ارز در جهت افزایش درآمدهای گردشگری با توجه به برخورداری ایران از
وضعیت خوب جاذبههای گردشگری میبایست در جهت معرفی جاذبههای گردشگری
ایران در سطح جهانی سعی در افزایش ورود گردشگران و به دنبال آن افزایش درآمد
گردشگری نمود .اما افزایش نرخ ارز میتواند تورم در داخل ،بیاعتمادی به پول داخل
کشور و ایجاد درآمدهای رانتی برای افراد سودجو ایجاد نماید .لذا سیاستگذاران بایستی
دقت الزم را در ایجاد شوکهای نرخ ارز را با در نظر گرفتن سایر پارامترهای موثر مبذول
نمایند .هم چنین سیاست تعدیلی کاهش ارزش پول به عنوان یک سیاست موثر به منظور
بهبود بخشیدن به تراز تجاری و مقابله با رکودهای غیر قابل پیش بینی اقتصاد جهانی
پیشنهاد میشود.
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