نشریۀ گردشگری شهری ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،4زمستان 1396
صص73-89 .

بررسی اثر رژیمهای ارزی بر جریان توریسم بینالمللی در کشورهای منتخب اسالمی:
رهیافت جاذبه
سارا معصومزاده -کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز
مهدی شیرافکن لمسو* -عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم دریایی چابهار
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چکیده
صنعت گردشگری بهعنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان میتواند ،نقش مهمی در رشد
اقتصادی کشورها ایفا کند .گردشگری شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی دارد .در این راستا ،با وجود مطرحشدن رژیمهای ارزی بهعنوان یکی از
عوامل مؤثر بر جریان گردشگری ،پژوهشهای چندانی در رابطه با اثر رژیمهای ارزی بر جریان
توریسم انجام نگرفته است .پیشرفتهای اخیر در طبقهبندی نظامهای ارزی ،محرکی شده
است که در این مطالعه به بررسی اثرات رژیمهای ارزی بر جریان توریسم بینالملل پرداخته
شود .این پژوهش ،از روش جاذبه ) (gravityو دادههای تابلویی برای تخمین تعداد
گردشگران واردشده از کل جهان به کشورهای منتخب اسالمی ( 14کشور) شامل بحرین،
ایران ،عراق ،مصر ،ترکیه ،عربستان سعودی ،امارات متحدۀ عربی ،کویت ،قطر ،یمن ،سوریه،
لبنان ،اردن و عمان طی دورۀ زمانی  1993-2013استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که
رژیم ارزی ثابت بر روند گردشگری اثر مثبت و معنیدار دارد و حفظ ثبات نرخ ارز برای جذب
گردشگران بینالملل بسیار اهمیت دارد .همچنین تجارت ،تولید ناخالص داخلی ،مسافت،
جمعیت ،داشتن زبان مشترک و مستعمرهبودن ،اثر مثبت بر جریان گردشگری دارد و متغیر نرخ
ارز مؤثر ،نرخ ارز اسمی ،داشتن تفاهمنامۀ تجاری مشترک اثر منفی بر جریان گردشگری دارد.
تمام ضرایب به غیر از متغیرهای مستعمرهبودن و داشتن تفاهمنامۀ تجاری مشترک بهلحاظ
آماری معنیدار هستند.
واژههای کلیدی :جریان گردشگری ،رژیمهای ارزی ،روش جاذبه ،کشورهای اسالمی.
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مقدمه
گردشگری بهعنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است؛ بهطوریکه رشد آن تغییرات
اجتماعی و اقتصادی زیادی را بههمراه داشته است .توسعۀ این صنعت برای کشورهای درحالتوسعه که با مشکالت
زیادی مانند بیکاری باال ،محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تکمحصولی مواجهاند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .صنعت
گردشگری از لحاظ اقتصادی ،پدیدۀ جدیدی در مبادالت بینالمللی بوده و بهعنوان یکی از منابع مهم درآمدزایی در
بسیاری از کشورها است که در صورت برنامهریزی صحیح در این حوزه از صنعت میتواند به افزایش تولید ،ارتقای سطح
زندگی ،رفاه عمومی و اشتغال بسیاری از عوامل تولید منجر شود .یکی از ویژگیهای مهم گردشگری ،رشد سریع آن بعد
از دهۀ  1950است .براساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری ،تعداد کل گردشگران بینالمللی در جهان از  25میلیون
نفر در سال  1950به  160میلیون نفر در سال  1970و  1/2میلیارد نفر در سال  2015رسید و این روند افزایشی تا به
امروز طی شده است؛ بنابراین ،این آمارها حاکی از افزایش روزافزون تعداد گردشگران در سطح بینالمللی و اهمیت این
صنعت برای تمام کشورها است .توجه بیش از پیش به این صنعت از سوی سیاستگذاران اقتصادی ،میتواند بهعنوان
یکی از راهکارهای مناسب برای رفع مشکالت مذکور باشد .امروزه ،توسعۀ گردشگری در تمام سطوح ملی ،منطقهای و
بینالمللی مورد توجه برنامهریزان دولتی قرار گرفته است .بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که برای بهبود
وضعیت اقتصادی خود باید درصدد یافتن راههای تازه برآیند (لطفی .)63 :1384 ،آگاهی جوامع از منبع درآمد ارزی
گردشگری ،موجب شده که گردشگری مفهوم گستردهتری در تمام ابعاد پیدا کند و بهعنوان یک صنعت تلقی شود
(طهماسبی پاشا و مجیدی.)40 :1384 ،
در این راستا ،کشورهای اسالمی با برخورداری از انواع جاذبههای گردشگری ،تاریخی و زیارتی و ...میتواند به یکی از
قطبهای گردشگری دنیا تبدیل شود .نورد استروم )2005( 1بیان میکند که متوسط رشد تعداد گردشگران در منطقۀ
خاورمیانه طی سالهای  2005 -1950حدود  %10است که در سطح جهانی در جایگاه دوم قرار دارد.
درواقع ،گردشگری نوعی سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی در داخل کشورها محسوب میشود که دارای اثرات
توسعهای بسیاری بوده و ارتباط بسیار نزدیکی با صنایعی مثل هتلداری و حملونقل و ...دارد .گردشگری میتواند از
عوامل مختلفی تأثیر پذیرد که یکی از عوامل مؤثر بر جریان گردشگری ،رژیمهای ارزی است .رژیمهای ارزی در سه
دستۀ ثابت ،شناور و شناور مدیریتشده قابلتقسیمبندی هستند .رژیم ارزی ثابت در مقایسه با سایر رژیمهای ارزی از
ثبات بیشتری برخوردار بوده و اطمینان کمتری در تجارت و مالیۀ بینالملل داشته و تورم کمتری دارد .رژیم ارزی شناور
بدون دخالت دولت ،سازگار بازار تعدیل میشود و تراز پرداختها از طریق افزایش و کاهش ارزش پول ملی به تعادل
میرسد .در رژیم ارزی شناور مدیریتشده ،مقامات پولی از طریق دخالت در بازارهای ارز نوسانات کوتاهمدت را تعدیل
میکنند که این امر مهم از طریق ذخایر ارزی ممکن میشود .در این راستا ،با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش نیز
بهدنبال بررسی اثر رژیمهای ارزی بر جریان گردشگری کشورهای منتخب اسالمی بحرین ،ایران ،عراق ،مصر ،ترکیه،
عربستان سعودی ،امارات متحدۀ عربی ،کویت ،قطر ،یمن ،سوریه ،لبنان ،اردن و عمان شامل طی دورۀ زمانی -1993
 2013است .سؤال اصلی تحقیق این است که آیا گردشگری کشورهای مورد مطالعه تحت تأثیر رژیم ارزی ثابت است یا
خیر .همچنین ،سؤاالت فرعی تحقیق این است که آیا تجارت ،تولید ناخالص داخلی ،مسافت ،جمعیت ،داشتن زبان
مشترک ،مستعمرهبودن ،نرخ ارز مؤثر ،نرخ ارز اسمی ،داشتن تفاهمنامۀ تجاری مشترک بر روند گردشگری اثرگذار است
یا خیر.
1
. Nordstrom
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در بخش دوم مقاله ،به بیان مبانی نظری ارتباط رژیمهای ارزی و جریان گردشگری و مطالعات تجربی انجامشده در
این زمینه میپردازد .بخش سوم ،به روششناسی تحقیق و ارائۀ مدل و دادههای آماری مربوطه میپردازد .بخش چهارم،
دادههای آماری و نتایج تجربی و در بخش پایانی نتایج حاصل از تخمین و پیشنهادهای سیاستی ارائه میشود.
عوامل مؤثر بر جریان گردشگری در پژوهشهای چند دهۀ اخیر مطرح شدهاند ،از جمله در مطالعات باند و

همکاران1

( ،)1997لیم ،)1997( 2جیالتاکی و دریتساکیس ،)2004( 3ایالت و ایناو ،)2004( 4پاتسوراتیس و همکاران،)2005( 5
علیرغم بررسی اثرات عمدۀ متغیرها بر جریان گردشگری ،پژوهشهای بسیار اندکی درمورد تأثیر رژیمهای ارزی بر
جریان توریسم انجام گرفته است ،اما مطالعاتی درمورد تأثیر رژیمهای ارزی بر جریان تجارت توسط رز )2000(6و رز و
ون ،)2001(7آدام و جوبهام )2007(8انجام شده است.
همچنین ،مطالعات محدودی درمورد تأثیر رژیمهای ارزی بر تقاضای توریسم توسط گیل و همکاران ،)2007(9سانتانا
گالجو و همکاران )2007(10و تامپسون و تامپسون )2010(11انجام گرفته است .شایانذکر است که پژوهش انجامشدۀ
اخیر ،بیشتر بر تأثیربخشی اثر مالی بر صنعت گردشگری تمرکز داشته که نتایج همۀ این پژوهشهای مذکور حاکی از آن
است که رژیمهای ارزی نقش بسیار مهمی در جریان گردشگری دارد .دولتها در اتخاذ نوع رژیم ارزی ،توجه خود را
فقط معطوف بر تأثیرات مثبت رژیم ارز بر صنعت توریسم نمیکنند ،اما اطالع از نحوۀ واکنش این صنعت (بهعنوان بخش
مهمی از رشد اقتصادی) بر تغییرات سیاستی رژیمهای ارزی ،سیاستگذاران را در انتخاب رژیم ارزی مناسب کمک
میکند.
رز ( ،)2000تأثیر پول مشترک بر حجم تجارت را برای  200کشور طی  5دورۀ متداول  5ساله از سال  1970را با
استفاده از روش جاذبه بررسی کرده است .نتایج نشاندهندۀ این است که ضریب مثبت و معنیداری بین داشتن پول
مشترک و حجم تجارت وجود دارد .همچنین ،نرخ ارز اثر منفی بر حجم تجارت داشته است.
ای الت و ای ناو ( ،)2004به برسی عوامل مؤثر بر گردشگری بینالمللی با استفاده از تجزیه و تحلیل پانل دیتای
سهبعدی پرداخته و بیان کردند که توریسم بینالمللی ،یک صنعت با رشد سریع بوده که نیم تریلیون دالر درامد ساالنه
ایجاد میکند که ده درصد کل تجارت بینالملل بوده و نیمی از کل تجارت بینالملل خدمات است .آنها ادعا کردند که
توریسم بینالملل مانند اشکال دیگر تجارت خدمات ،از عوامل منحصربهفرد تولید مشتق شده و ممکن است با مطالعه در
یک صنعت مشخص ،نسبت به مدل تعادل عمومی تجارت نتیجه بهتری بدهد .همچنین ،نشان داد که ریسکهای
سیاسی برای توریسم بسیار مهم است و نرخ ارز ،موضوع بسیار مهمی برای توسعۀ توریسم کشورها بوده که دارای کشش
واحد است.
1. Bond, Cohen and Schachter
2. Lim
3. Dritsakis and Gialetaki
4. Eilat and Einav
5. Patsouratis, Frangouli and Anastasopoulos
6. Rose
7. Rose and Van Wincoop
8. Adam and Jobham
9. Gil Pareja et al
10
. Santana-Gallego et al
11
. Thompson and Thompson
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گیل پارجا و همکاران ( ،)2007با استفاده از مدل جاذبه با مجموعه دادههای پنل برای  20کشور

OECD

در بازۀ

زمانی  2002-1995اثر یورو را بر جریان توریسم بررسی کردهاند .نتیجه این بوده است که وجود پول مشترک یورو به
افزایش ورود جریان گردشگر شده است که این تأثیر کمی بیش از  %6بوده است .همچنین ،گردشگری از عوامل مختلف
دیگری مانند از بینرفتن هزینههای مبادلهای نرخ ارز و افزایش شفافیت بازار تأثیر میپذیرد.
آدام و جوبهام ( ،)2007اولین بررسی مربوط به اثر رژیمهای ارزی بر تجارت را انجام دادند که با استفاده از طبقهبندی
نظامهای ارزی مذکور نتایج نشان میدهد که رژیمهای ارزی غیر از رژیم ارزی شناور بر تجارت اثر مثبت دارند .این
رژیمهای مؤثر به کاهش هزینههای نااطمینان و جابهجایی و افزایش حجم تجارت منجر میشود.
گیل پارجا ( ،)2007به بررسی اثر رژیم ارزی اروپا بر جریان تجارت برای  24کشور  OECDدر بازۀ زمانی -1960
 2004پرداخته که نتایج نشان میدهد که رژیم ارزی ،تأثیر مثبت بر تجارت بینالملل اتحادیۀ اروپا دارد .همچنین
متغیرهای جمعیت ،تولید خالص داخلی ،تجارت خارجی ،تفاهمنامۀ تجاری ،مستعمرهبودن ،همزبانی و مرز مشترکداشتن
اثر مثبت و نرخ ارز مؤثر و حقیقی و مسافت ،اثر منفی بر جریان گردشگری داشته است.
سانتانا و همکاران ،)2010( 1با ادامۀ کار گیل پارجا و همکاران به بررسی تأثیر رژیمهای ارزی بر جریان توریسم
(نهتنها محدود به یورو) پرداختند .آنها کار را با واردکردن متغیرهای دامی رژیمهای ارزی (ثابت ،شناور و مدیریتشدۀ
شناور) شروع کردهاند که این متغیرهای دامی با استفاده از طبقهبندی رژیم ارزی رین هارت و روگوف )2004( 2وارد
مطالعه شده است .یافتههای آنها از مطالعۀ  20کشور  OECDدر بازۀ زمانی  2001 -1995نشان میدهد که رژیم ارزی
ثابت ،تأثیر بهتری بر جریان گردشگری دارد .سایر نظامهای ارزی نیز بر جریان ورود توریسم مؤثر بوده ،اما بهاندازۀ رژیم
ارزی ثابت نیست .بهطورکلی ،انعطاف کمتر در رژیمهای ارزی ،تأثیر بیشتری بر جریان گردشگری دارد (مشابه نتایج گیل
پارجا و همکاران).
گالجو و همکاران ( ،)2010به بررسی اثر رژیمهای ارزی بر جریان توریسم در  113کشور

OECD

بین سالهای

 2004 -1995با استفاده از مدل جاذبه پرداختند .نتایج مطالعه نشان میدهد که رژیم ارزی ثابت ،اثر مثبت بر جریان
گردشگری داشته و در کنار این متغیر ،تجارت بینالملل ،تولید خالص داخلی ،جمعیت ،هممرز بودن ،مستعمرهبودن ،زبان
مشترک و داشتن تفاهمنامۀ تجاری ،اثر مثبت در جذب گردشگری بینالمللی داشته و مسافت نیز اثر منفی در این روند
داشته است.
تامپسون و تامپسون ( ،)2010به بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی و پول مشترک یورو بر درآمد گردشگری یونان در بازۀ
زمانی  2006 -1974پرداختند .نتایج نشان میدهد که گردشگری یک کاالی نرمال بوده و معرفی یورو بهعنوان پول
مشترک ،تأثیر زیادی حدود  %18بر درآمد حاصل از صنعت گردشگری دارد .همچنین ،با افزایش درآمد جهانی انتظار بر
افزایش درآمد گردشگری یونان است و با افزایش هزینههای سفر ،درآمد گردشگری کاهش مییابد.
لدسما و همکاران ،)2012( 3به بررسی تأثیر یورو بر جریان گردشگری کشورهای

OECD

در بازۀ زمانی -1995

 2008با استفاده از روش جاذبه پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که اثر پول مشترک بر جریان صنعت گردشگری بین
 43%-21%است که بسیار باالتر از نتیجۀ مطالعۀ قبل است و اثر داشتن پول مشترک در مراحل اولیه بسیار بارزتر خواهد
بود.

1. Ledesma-Rodriguez, Perez-Rodriguez and Santana-Gallego
2. Reinhart and Rogoff
3. Ledesma-Rodriguez et al
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چنگ و همکاران ،)2013( 1به بررسی اثر نرخ ارز واقعی بر تراز پرداخت گردشگری آمریکا در سالهای
 2010 -1973با استفاده از الگوی تصحیح خطابرداری و توابع عکسالعمل آنی پرداختند .نتایج نشان میدهد،
کاهش نرخ ارز ،درآمد حاصل از صادرات بر گردشگر تأثیر میگذارد ،اما درآمد حاصل از واردات گردشگری را
شامل نمیشود و گردشگران خارجشده از آمریکا به درآمد واکنش دارند ،اما گردشگران واردشده به آمریکا
واکنش ندارند.
دی ویتا ،)2014(2اثر رژیمهای ارزی بر جریان توریسم را در  27کشور  OECDو غیر  OECDدر بازۀ زمانی -1980
 2011با استفاده از روش  SYS-GMMبررسی کرده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که رژیمهای ارزی بهخصوص
رژیم ارزی ثابت از متغیرهای مؤثر بر جریان توریسم است .همچنین ،متغیرهای جمعیت ،تولید خالص داخلی ،تجارت
خارجی ،تفاهمنامۀ تجاری ،مستعمرهبودن اثر مثبت و نرخ ارز مؤثر و حقیقی و مسافت اثر منفی بر جریان گردشگری
داشته است.
کولیوک ،)2014( 3تأثیر عوامل مؤثر طرف عرضه و تقاضای کالن اقتصادی بر جریان توریسم را با استفاده از مدل
جاذبه برای کل جهان در طی یک دهه برآورد کرد .نتایج نشان میدهد که مدل جاذبه ،جریان توریسم را بهتر از تجارت
کاال در شرایط مشخص و یکسان نشان میدهد .کشش توریسم نسبت به  GDPدر هر کشور کمتر از کشش تجارت کاال
است .جریان توریسم ،بهشدت به تغییرات در نرخ ارز واقعی در کشور مقصد واکنش نشان میدهد .کشورهای

OECD

کشش باالیی نسبت به متغیرهای اقتصادی داشته است .همچنین ،توریسم در جزایر کوچک دارای حساسیت کمتری
نسبت به تغییرات نرخ ارز واقعی کشور بوده و بیشتر تحت تأثیر حذف یا اضافهکردن پروازهای مستقیم است.
آکای و همکاران ،)2015( 4به بررسی اثر نرخ ارز و درآمد بر تراز پرداخت گردشگری کشور ترکیه در سالهای
 2011 -1998با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداختند .نتایج نشان داد که نرخ ارز و درآمد خارجی ،اثر مثبت
بر تراز پرداخت گردشگری و درآمد داخل ،اثر منفی بر این تراز پرداخت دارد و منحنی جی نیز وجود ندارد .بهعبارت دیگر،
افزایش نرخ ارز سبب بدترشدن تراز گردشگری در دورههای اولیه نشده است.
آکای و همکاران ( ،)2016به بررسی اثر نرخ ارز و درآمد بر جریان گردشگری کشور ترکیه طی سالهای -1998
 2011بهصورت فصلی با استفاده از روش جمعی و منحنی جی پرداختند .نتایج تحقیق نشان میدهد که درآمد ،باالترین
اثر را بر تراز پرداخت گردشگری داشته است .همچنین ،نرخ ارز نیز اثر مثبت بر این تراز داشته و این درحالی است که
درآمد داخل کشور ،اثر منفی داشته است.
آکمس و همکاران ،)2016( 5به بررسی اثر عملکرهای مالی و رسانههای اجتماعی بر سهم سرمایهگذاری در بخش
گردشگری ترکیه با استفاده از روش ویتنی یو 6پرداختهاند .مطابق نتایج ،تفاوت فراوانی میان سود متوسط خالص و
متوسط ارزش بازاری وجود داشته و استفاده از رسانههای اجتماعی بر سهم سرمایهگذاری گردشگری اثر مثبت بر
سوددهی متوسط خالص و متوسط ارزش بازاری داشته است.

1. Thompson et al
2. De Vita
3. Culiuc
4. Akay et al
5. Akmese et al.
6. Whitney U
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مبانی نظری
در این بخش ابتدا به بیان رژیمهای ارزی مختلف و سپس رابطۀ رژیمهای ارزی با جریان گردشگری پرداخته میشود.
طبقهبندی جدید رژیمهای ارزی ،بهترتیب کامالً ثابت 1،نظام ارزی ثابت مبتنیبر داراییهای خارجی 2،دالریزهکردن 3و
حذف پول ملی بهطور کامل ،اتحادیۀ پولی 4،میخکوب قابلتعدیل 5،میخکوب خزنده 6،میخکوبشده به سبدی از

ارزها7،

منطقه یا دامنۀ هدف8و درنهایت کامالً شناور9و شناور مدیریتشده10است (عاطفیمنش.)84 :1393 ،
در این راستا 15 ،نوع رژیم ارزی بین استاندارد طال و پول اعتباری توسط رینهارت و راگوف11در سال  2004ارائه
شده است ،اما انتخاب بین رژیم ارزی ثابت و شناور همچنان در کانون توجه مقامات پولی قرار دارد .در سالهای گذشته،
با توجه به اینکه رژیمهای ارزی در دو طیف استاندارد طال و رژیم ارزی ثابت و پول اعتباری و رژیم ارزی شناور
قابلبررسی بودند؛ بنابراین ،انتخاب رژیمهای ارزی بسیار ساده است .به باور عمومی ،داشتن رژیم ارزی ثابت و نظام
استاندارد طال ،پیروی از سیاستهای پولی قابلپیشبینی و دقیق ،حفظ ثبات قیمتها ،از بینرفتن هزینۀ مبادلۀ پولهای
مختلف ،یکپارچگی مالی و بودجۀ متوازن را بهدنبال خواهد داشت ،اما گذار از این سیستم به پول اعتباری و شناور به
بیثباتیهای پولی و مالی منجر خواهد شد؛ بنابراین ،تجربۀ سیستم شناور بیثباتیهای ناشی از سفتهبازی با فقر و کاهش
ارزش پول همراه است (نرکس.)194412،
 )195313در واکنش به نظریۀ نرکس بیان کرد که شناوربودن نرخ ارز امتیازات انتقالپذیری ،مصونماندن از
فریدمن (
شوکهای واقعی و مشکالت کمتر در مکانیزم تعدیل را بهدنبال دارد .به پیروی از فریدمن ،ماندل ،)1961(14بحث
تحرک سرمایه را مطرح کرد .بهدنبال وی ،ماندل فلمینگ )1962(15بر این اساس که اقتصادی که از تحرک سرمایه
برخوردار است نظام ارزی شناور را پیشنهاد کرد .بدینترتیب ،مدل ماندل فلمینگ دو رویداد مهم مربوط به انتخاب رژیم
ارزی بین عدم امکان انتخاب همزمان16هر دو دامنۀ بهینۀ ارزی منجر شد و کشورها امکان انتخاب دو گزینه از بازار
سرمایۀ باز ،استقالل سیاست پولی و نرخ ارز ثابت را یافتند .در انتخاب رژیم ارزی بهینه ،مفهوم دامنۀ بهینۀ پولی

)(OCA

بهعنوان یک منطقۀ جغرافیایی مطرح است .داشتن یک پول واحد و سیاست پولی واحد بهترین گزینه است (فرانکل،

1. Truly fixed
2. Currency Board
3. Dollarization
4. Currency Union
5. Adjustable Peg
6. Crawling Peg
7. Basket Peg
8. Target Zone or Bands
9. Floating
10
. Managed Floating
11
. Reingart and Rogoff
12
. Nurkse
13
. Friedman
14
. Mundell
15
. Mundell- Fleming
16
. Trinity or Trilemma
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 .)2 :1999بحث دیگر در راستای انتخاب بهینۀ رژیمها ،لنگر ارزی است به این مفهوم که در محیطی که تورم باالست
میخکوبشدن به کشوری که تورم پایین دارد بهعنوان مکانیزم اولیه برای کنترل انتظارات تورمی بهکار گرفته میشود
(بارو و گوردن .)593 :1983 1،در دهۀ  1980اروپا به ایجاد مکانیزم نرخ ارز اروپایی ) (ERMاهتمام ورزید و در دهۀ 90
به پیدایش رژیم ارزی مبتنیبر داراییهای خارجی میخکوب در کشورهای نوظهور منجر شد .میخکوبشدن شدید ارز،
دیگر ترس و نگرانی حاصل از بحران پولی را نداشته است (چنگ و والسکو.)490 :2001 2،
چند دلیل برای برتری رژیم ارزی ثابت وجود دارد ،نوسانات غیرقابلپیشبینی نرخ ارز شناور در کوتاهمدت و
بلندمدت ،نااطمینانی از نرخ ارز جریان تجارت را کاهش داده و انگیزۀ سرمایهگذاری را کاهش میدهد و مشکالت مردم
در مواجه با بیمهکردن سرمایه در بازار مبتنیبر داراییهای ناقص را تشدید میکند (آبسفیلد و روگوف.)76 :1995 ،
کارگران و واحدهای اقتصادی از نوسانات طوالنی نرخ ارز آسیب میبینند و خواستار حمایت دولت از آنها در مقابل
واردات هستند .میخکوبشدن به پول کشوری که تورم پایینتر دارد ،به مهار فشار تورم کمک خواهد کرد .سیاست
اعالمی میخکوبکردن بهعنوان فرایند التزام دولت جهت مقاومت در برابر سیاستهای پولی انبساطی بوده است (آبسفیلد
و روگوف .)75 :1995 3،برخی کشورها یک دوره کاهش قیمت را پس از دورهای بیثباتی قیمتها تجربه کردند که این
سیستم برای افزایش تجارت و برنامهریزی مناسب کنترل تورمی پیشبینی میشود (برانو .)34 :1991 4،بیشتر کشورهای
پیشرفته به سمت رژیم ارزی شناور حرکت میکنند .فرانکل ( ،)1999اظهار میکند که هیچ رژیم ارزی واحد که بهترین
رژیم شناخته شود ،وجود ندارد و حتی یک نوع رژیم ارزی که در تمام سالها برای یک کشور مناسب باشد نیز وجود
ندارد .رژیمهای میانه بخش بزرگی از ترتیبات ارزی را به خود اختصاص دادهاند ،اما کشورهای درحالتوسعه به سمت
رژیم ارزی شناور شاید بهدالیل دالریزهشدن و سیستم مبتنیبر دارایی خارجی ،کاستی جدی مانند نبود یک مقام پولی
بهعنوان قرضدهنده و پناهگاه نهایی برای دفع شوکهای خارجی حرکت نمیکنند .با توجه به موارد مذکور برای
کشورهای درحالتوسعه که هنوز بهلحاظ مالی به میزان کافی توسعه نداشتند و آمادگی الزم برای انتخاب رژیم ارزی
شناور ندارند ،ترتیبات ارزی میانه بهترین گزینه خواهد بود که یکی از آنها رژیم ارزی شناور مدیریت شده است .این
رژیم توسط موریس گلد آستین5در سال  2002ارائه شده است .این ارائه ،اجازۀ مداخله در بازار ارز بهمنظور خنثیسازی
شوکهای موقت را میدهد ،یک سیستم گزارشدهی میزان ارز در دسترس و مخاطرات مربوط به بدهیهای خارجی،
فراهمآوردن زمینۀ اتخاذ راهبرد سلسلهمراتبی در جهت بازکردن بازار مالی داخلی به روی سرمایهگذاریهای خارجی را
منجر میشود .کشورهایی که بهلحاظ سیاسی اقتصادی ،یکپارچه بوده و اقتصاد کوچک و باز دارند ،رژیم ارزی شناور
مدیریتشده گزینه مناسبی خواهد بود.
با توجه به آنچه در رابطه با رژیمهای ارزی مطرح شد ،بیان این نکته ضروری است که انتخاب رژیم ارزی مناسب
میتواند در بسیاری از فعالیتهای کشورها مانند توسعۀ گردشگری ،افزایش سرمایهگذاری و ...مؤثر باشد .رژیمهای ارزی
بر تقاضای گردشگری میتواند تأثیر گذارد؛ چراکه کاهش ارزش پول یک کشور موجب ارزانترشدن داخلی یک کشور در
خارج از کشور شده و بهدنبال آن افزایش جریان ورود گردشگر را منجر میشود و در مقابل افزایش ارزش پول یک کشور
موجب کاهش جریان ورود گردشگر به کشور میشود .با وجود ابهامات در اندازهگیری نرخ ارز استفادهشده در مطالعات
1. Barro and Gordon
2. Chang and Velasco
3. Obstfeld and Rogoff
4. Bruno
5. Goldstein and Morris
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تقاضای توریسم ،رژیمهای ارزی بهعنوان یک عامل بسیار مهم در جریان گردشگری شناخته شده است (ویتا و

کیاو1،

 .)227 :2014رژیمهای ارزی مشمول در تابع تقاضا ممکن است شامل قیمتهای نسبی یا مؤثر (نرخ ارز مؤثر) یا
بهعنوان متغیر جدا در سطوح مختلف باشد .بهطورکلی ،رژیمهای ارزی بر سطح قیمتهای نسبی کشور مقصد تأثیر
میگذارد .با اینحال ،مطالعات متعددی درمورد جریان گردشگری با درنظرگرفتن تغییرات نرخ ارز بهعنوان متغیری برای
جانشینی عدم قطعیت متغیر مبادلهای انجامگرفته است.
از میان رژیمهای ارزی بهدالیلی مانند عدم وجود نااطمینانیهای ناشی از نوسانات نرخ ارز و نبود هزینههای مبادالتی
ارز ،رژیم ارزی ثابت بیشترین تأثیر را در جذب گردشگران دارد ،اما رژیم ارزی شناور بهدلیل نااطمینانی از فضای بازار ارز
و هزینههای مبادالتی بر جریان گردشگری اثر چندان مثبتی ندارد .با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله ،به بررسی اثر
رژیمهای ارزی بر جریان توریسم بینالمللی در  14کشور منتخب اسالمی شامل بحرین ،ایران ،عراق ،مصر ،ترکیه،
عربستان سعودی ،امارات متحدۀ عربی ،کویت ،قطر ،یمن ،سوریه ،لبنان ،اردن و عمان طی دورۀ زمانی  2013 -1993با
استفاده از روش جاذبه پرداخته شده است.
روش پژوهش
از نظر روششناسی الگوی جاذبه ،میزان جذب فاصلهای بین دو یا چند داده را شرح میدهد .نظریۀ جاذبۀ کالسیک در
فیزیک ،نیروی جاذبه 𝑗𝑖𝛼 بین دو ماده  iو  jرا متناسب با وزن آنها و معکوس با مجذور فاصله  𝑑𝑖𝑗−2بین این دو ماده را
بیان میکند که یک عامل ثابت است.
α ij  γm i m j d ij2

()1

در اواسط قرن نوزدهم اچ کری2موضوعیت تئوری جاذبه را به پدیدههای اجتماعی تعمیم داد .با بهرهگیری از اندیشۀ
جاذبۀ نیوتن برای برآورد جریانهای تجاری بینالمللی از این مدل استفاده کرد .در سادهترین شکل ممکن ،وقتی هیچ
مانع و تشویقی وجود ندارد ،جریانهای تجاری دوطرفه را میتوان با استفاده از این مدل بهصورت تابعی مستقیم از اندازۀ
اقتصادی دو کشور و تابعی معکوس از فاصلۀ جغرافیایی بین دو کشور درنظر گرفت:
()2
که در آن

Tij

جریان تجاری از کشور  iبه  ،jهمچنین،

 GDPiو GDPj





T ij  GDPi , GDP j , D ij

بهترتیب نشاندهندۀ اندازه اقتصادی کشورهای

صادرکننده و واردکننده و  Dijمعرف فاصلۀ جغرافیایی بین آنهاست .در ابتدا این مدلها برای دادههای مقطعی چند کشور
یا دادههای سری زمانی یک کشور بهکار میرفتند .این شکل برآورد مدل محدودیتهای زیادی را بر تصریح مدل سبب
میشد مانند ناهمگنی بین کشورها و اریبدارشدن نتایج؛ زیرا در چنین برآوردهایی تعدادی متغیرهای حذفشده وجود
داشتند یا تعدادی متغیر درنظر گرفته نمیشدند؛ بنابراین ،برای رفع این مشکل از روش برآورد دادههای گروهی برای
تخمین مدلهای جاذبه استفاده میشود .در این روش ،اثرات ناهمگنی و انفرادی مربوط به کشورها لحاظ میشود و اثرات
زمان نیز در چارچوب آن قابلدسترسی است .کارایی این روش باالتر بوده و قدرت توضیحدهندگی متغیرها نیز بیشتر
است.

1. De Vita and Kyaw
2
. H. Kerry
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در این مطالعه با بهرهگیری از مطالعات گالجا و همکاران ( )2007و ( )2010و دی ویتا و همکاران ( )2014به بررسی
اثر رژیمهای ارزی بر جریان تقاضای گردشگری برای کشورهای منتخب اسالمی طی بازۀ زمانی  2013 -1993و با
استفاده از روش جاذبه پرداخته1و مدل مورد استفاده در این پژوهش با لحاظ لگاریتم به شکل زیر تصریح شده است:
()3
Lyit  δ0  δ 1Lrxrvol it  δ 2 Ltrade it  δ 3 Lgdp it  δ 4 Lpop it  δ 5 Lep it  δ 6 Ldis ij  δ 7dumlang i
δ 8dumftai  δ 9dumcol i  δ 10dumz it  òit

که  Lyitلگاریتم تعداد گردشگران واردشده به کشور از کل جهان Lrxrvolit ، ،لگاریتم نرخ ارز اسمی کشورها

Ltradeit ،

لگاریتم تراز پرداخت کشورها Lgdpit ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشورها براساس سال پایۀ  Lpopit ، 2010لگاریتم
جمعیت کشورها Lepit ،لگاریتم نرخ ارز مؤثر حقیقی Ldisij ،لگاریتم مسافت بین دو شهر مهم کشورهای اسالمی مورد
مطالعه dumlangi ،متغیر مجازی همزبانی کشورهای مورد مطالعه (یک در صورت داشتن زبان مشترک و صفر در غیر
اینصورت)dumfta i ،

متغیر مجازی اتحادیۀ تجاری بین کشورهای عضو (یک در صورت داشتن تفاهمنامۀ تجاری

مشترک و صفر در غیر اینصورت) dumcoli ،متغیر مجازی مستعمرهبودن کشورها (یک در صورت عدم تجربۀ استعماری
و صفر در غیر اینصورت) و  dumzitمتغیر مجازی رژیم ارزی کشورها (یک در صورت داشتن رژیم ارزی ثابت و صفر در
غیر اینصورت) هستند .همچنین ،اطالعات آماری مورد استفاده در این مطالعه بهصورت کتابخانهای از پایگاه اطالعاتی
بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول ،سازمان گردشگری و مرکز مطالعات اطالعات بینالمللی استخراج شده است.
براساس مبانی نظری انتظار بر این است که ارتباط تجارت و جریان گردشگری مثبت باشد .تسهیل روابط تجاری و
افزایش واردات میتواند به افزایش گردشگری منجر شود .همچنین ،با افزایش جریان تجارت اندازۀ بازار کشور مقصد
بزرگتر شده و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا میکند (پژوهش مارین .)683 :1992 2،تأثیر مثبت تولید ناخالص داخلی و
جمعیت ،بر تعداد گردشگران میتواند با استدالل اینکه هرچه کشور بزرگتر باشد ،ظرفیت عرضۀ خدمات بهتر برای
گردشگران و تنوعسازی در ارائۀ خدمات بیشتر فراهم آمده و تعداد گردشگران بیشتری جذب میکند ،توجیه شود .متغیر
نرخ ارز مؤثر حقیقی ،اثر منفی بر جریان گردشگری دارد؛ زیرا با افزایش شاخص قیمت مصرفکننده ،هزینههای سفر
برای گردشگران افزایش یافته و جریان گردشگری کاهش مییابد و از سوی دیگر ،با افزایش نرخ ارز تقاضا برای سفر در
داخل کشور کاهش مییابد ،اما بهدلیل پایینآمدن ارزش پول داخل برای خارجیها سفر به داخل سفری ارزان تلقی شده
و میتوان برای جذب توریستهای خارجی به داخل برنامهریزی کرد (الزم به توضیح است که آمار این متغیر ،برگرفته از
بانک جهانی است که منظور از نرخ ارز ،قیمت هر واحد پول داخل برحسب پول خارجی گزارش شده است) .در رابطه با
تأثیر مسافت بر گردشگری میتوان بیان کرد که گردشگران ترجیح میدهند ،مسافت کمتری برای انجام سفر بهدلیل
هزینههای سفر طی کنند (ستریس پاریبوس)3؛ بنابراین ،انتظار بر این است که اثر مسافت بر جریان گردشگری منفی
باشد ،اما مسافت بر توریسم میتواند اثر مثبت نیز داشته باشد .وجود مراکز گردشگری و شرایط مناسب سرمایهگذاری در
کشورها میتواند علیرغم مسافت طوالنی به افزایش جذب گردشگر منجر شود .ایاالت متحدۀ آمریکا نیز سهم بزرگتری
از گردشگران مسافت طوالنی با اقامت بیشتر را از رقبای اروپایی خود که بیشتر بر گردشگری مسافت کوتاه دارند ،کسب
کرده است؛ بنابراین ،از این نظر کشور آمریکا مقام اول جهان را از نظر درآمدزایی این صنعت به خود اختصاص داده است.
 .1رژیمهای ارزی استفادهشده در این پژوهش طبقهبندیشده ،توسط صندوق بینالمللی پول  ،IMFسالهای .2011 -1980
2. Marin
3. Ceteris Paribus
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همچنین ،انتظار بر این است که سایر متغیرهای استاندارد مانند رابطۀ مستعمرهبودن ،داشتن مرز مشترک ،داشتن
تفاهمنامۀ تجاری مشترک و داشتن زبان مشترک جریان گردشگری را بهبود بخشند .داشتن تفاهمنامۀ تجاری مشترک
میتواند در زمینۀ گسترش همکاریهای متقابل و ...انجام گیرد که با شناختن سالیق و وضعیت بازار طرف تجاری مقابل،
سعی در تسخیر بازارهای هدف و ارائهکردن کاالی مصرفی گردشگر در بازار کشور مقصد کرد ،اما بهدلیل نزدیکی
مسافت کشورهای مورد مطالعه ممکن است علیرغم داشتن تفاهمنامههای مشترک ،این متغیر اثر چندانی بر جریان
گردشگری نداشته باشد .داشتن زبان مشترک و مستعمرهبودن نیز اثر مثبت بر جریان گردشگری میگذارد؛ چراکه زبان
وسیلۀ داشتن ارتباط است زبان عمدۀ کشورهای مورد بررسی عربی است و در صورت نداشتن زبان مشترک ،یک مانع
برای جریان ورود گردشگری خواهد شد .تاکنون هیچ چارچوب نظری دال بر تأثیر رژیمهای ارزی بر جریان گردشگری
بینالمللی مطرح نشده ،اما میتوان انتظار داشت که داشتن رژیم ارزی مشترک با توجه به نبود هزینههای معامالتی ارزی
و عدم قطعیت درمورد نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت بر جریان گردشگری داشته باشد.
برای درک بهتر این مفهوم ،ابتدا به بررسی روند متغیرهای درآمد گردشگری و نرخ ارز در کشورهای مورد مطالعه
پرداخته و در ادامه نتایج برآورد تحلیل و ارزیابی خواهد شد.
١٠
٨
٦
٤
٢
٠
-٢
-٤
-٦

گردشگران ایران
گردشگران عراق
گردشگران ترکیه
گردشگران مصر
نرخ ارز ایران
نرخ ارز عراق
نرخ ارز ترکیه

١٩٩٣
١٩٩٤
١٩٩٥
١٩٩٦
١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٩
٢٠٠٠
٢٠٠١
٢٠٠٢
٢٠٠٣
٢٠٠٤
٢٠٠٥
٢٠٠٦
٢٠٠٧
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣

نرخ ارز مصر

نمودار شماره  : 1روند متغیرهای درآمد و نرخ ارز کشورها با نرخ ارز شناور و شناور مدیریتشده
منبع :نگارندگان

بررسی نموداری ،روند متغیرهای نرخ ارز و تعداد گردشگران کشورها با رژیم ارز شناور و شناور مدیریتشده نشان
میدهد که در طول این سالها نرخ ارز کشورهای عراق و مصر در ابتدا روند مالیم افزایشی داشته و در ادامه ،دارای روند
ثابت بوده و نرخ ارز کشور ترکیه تا سال  2005روند نزولی داشته و سپس دارای ثبات شده است .همچنین ،نرخ ارز در
ایران تا سال  2001روند افزایش و در سال  2002کاهش پیدا کرده و سپس دارای ثبات بوده است ،اما تعداد گردشگران
برای این چند کشور دارای یک رشد بسیار مالیم در طی این دوره بوده است.
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١٠
گردشگران بحرین

٨

گردشگران امارات
گردشگران یمن

٦

گردشگران اردن

٤

گردشگران کویت
گردشگران لبنان

٢

گردشگران عمان

٠

گردشگران قطر
گردشگران عربستان

-٢

گردشگران سوریه

-٤

نرخ ارز بحرین
نرخ ارز امارات

1993
199٤
199٥
199٦
1997
199٨
1999
2000
2001
2002
2003
200٤
200٥
200٦
2007
200٨
2009
2010
2011
2012
2013

نرخ ارز یمن

-٦

نمودار شماره  : 2روند متغیرهای درآمد و نرخ ارز کشورها با نرخ ارز ثابت
منبع :نگارندگان

بررسی نموداری ،روند متغیرهای نرخ ارز و تعداد گردشگران کشورها با رژیم ارز ثابت نشان میدهد که در طول این
سالها روند نرخ ارز دارای ثبات بوده و از یک روند کاهشی بسیار مالیم برخوردار بوده است ،بهجز کشور امارات که در
ابتدای دوره دارای افزایش بوده و سپس ،ثبات پیدا کرده و کشور عربستان که دارای روند بسیار مالیم صعودی بوده
است ،اما تعداد گردشگران از یک رشد مالیم برخوردار بوده است .همانطورکه از نمودار مشخص است ،تعداد گردشگران
کشور امارات از سال  2006افزایش زیادی داشته و در سال  2007به بیشترین حد خود رسیده ،اما در سال  2008به همان
سطح و روند قبلی برگشته است و تعداد گردشگران کشور یمن در فاصله سالهای  2003تا  2006بیشترین میزان
افزایش را داشته است.
جدول شماره  : 1نرخ رشد متوسط تعداد گردشگران
نرخ رشد متوسط تعداد

نام

گردشگران

کشور

نام

بحرین
اردن
کویت

ثابت
ثابت
ثابت

0/004434
0/005689
0/00705

امارات
یمن
لبنان

عمان

ثابت

0/007886

مصر

قطر

ثابت

0/008226

ایران

عربستان
سعودی

ثابت

0/004969

عراق

سوریه

ثابت

0/007083

ترکیه

کشور

رژیم ارزی

منبع :نگارندگان

رژیم ارزی

ثابت
ثابت
ثابت
شناور و شناور
مدیریتشده
شناور و شناور
مدیریتشده
شناور و شناور
مدیریتشده
شناور و شناور
مدیریتشده

نرخ رشد متوسط تعداد
گردشگران

0/006326
0/012361
0/006974
0/004263
0/009748
0/001592
0/005615
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با توجه به روند تعداد گردشگران در گروههای مختلف ،رژیم ارزی و جدول نرخ رشد متوسط تعداد گردشگران
کشورهای مورد مطالعه این ادعا تأیید شده است که کشوری که رژیم ارزی ثابت داشته ،نرخ رشد بیشتری در تعداد
گردشگران واردشده به کشورش را تجربه کرده است .در مقابل ،رژیمهای ارزی شناور و شناور مدیریتشده از متوسط نرخ
رشد تعداد گردشگران کمتری برخوردار بودهاند .در گروه کشورهای با رژیم ارزی ثابت یمن با نرخ رشد متوسط برابر
 0/012361بیشترین نرخ رشد متوسط تعداد گردشگران را داشته و در گروه کشورهای با رژیم ارزی شناور و شناور
مدیریتشده ایران با نرخ رشد متوسط  0/009748باالترین نرخ رشد تعداد گردشگران را داشته است .درمورد نرخ رشد
متوسط تعداد گردشگران نسبتاً باالی ایران ،میتوان اینگونه اذعان کرد که جاذبههای باالی تاریخی گردشگری نتوانسته
مانع نرخ رشد باالی گردشگری در کشور شود.
بحث و یافتهها
در این مطالعه ،برای تخمین ارتباط پویای مربوط به متغیرهای رژیمهای ارزی و تقاضای گردشگری از روش جاذبه استفاده شده
است .برای این منظور ،ابتدا باید از همگنی یا ناهمگنی مقاطع مطلع شویم .در این آزمون که به آزمون اثرات مقطعی
معروف است و به وسیلۀ آماره  Fصورت میگیرد ،فرضیۀ صفر دال بر همگنبودن صنایع بررسی میشود .از اینرو ،عدم
رد فرضیۀ صفر بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیعشده 1و رد فرضیۀ صفر مبین استفاده از روش
دادههای تابلویی است .در مرحلۀ بعد ،در صورت رد فرضیۀ صفر و با استفاده از آزمون هاسمن باید به بررسی این مسئله
بپردازیم که برای تخمین دادههای تابلویی از روش اثرات ثابت 2یا روش اثرات تصادفی 3،استفاده شود .براساس این
آزمون ،رد فرضیۀ صفر بیانگر استفاده از روش اثرات ثابت بوده و عدم رد آن مبین استفاده از روش اثرات تصادفی است.
جدول شماره  :2آزمون معنیداری اثرات گروه
آمارۀ آزمون F

ارزش احتمال ()PV

186/56

0/00
منبع :نگارندگان

با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول  ،2میتوان گفت که آمارۀ آزمون  Fبیانگر استفاده از روش دادههای تابلویی
بهجای استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده است.
جدول شماره  : 3آزمون اثرات ثابت و تصادفی
مقدار آمارۀ آزمون

2

ارزش احتمال ()PV

0/3479

3/30
منبع :نگارندگان

در ادامه از آزمون هاسمن استفاده شده است .نتایج آمارۀ آزمون هاسمن ،بیانگر عدم رد فرضیه صفر و درنتیجه،
انتخاب روش اثرات تصادفی است که نتایج در جدول  3نشان داده میشود.
1
. Pooled Least Squares
2. Fixed Effects
3. Random Effects
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جدول شماره  :4نتایج برآورد
متغیر

ضریب

Z

|𝒛| >p

Ltrade
Lgdp
Lrxvol
Lep
Lpop
Ldis
Dumfta
Dumcol
Dumregim
Dumlang
Cons

*0/0095106
*0/4093768
*-0/0788263
*-0/1237932
*0/888433
*2/688385
-0/0484269
0/33115
**
*0/5423621
***0/6349751
*-12/53485

3/41
5/08
-3/36
-2/50
8/07
2/63
-0/11
1/08
1/85
1/63
3/27

0/001
0/000
0/001
0/013
0/000
0/009
0/915
0/280
0/065
0/104
0/001

منبع :نگارندگان * ،سطح معنیداری  %1و *** سطح معنیداری .%10

با توجه به نتایج جدول  ،4میتوان بیان کرد که رژیمهای ارزی با عنوان متغیر دامی توضیحی در روند گردشگری اثر
مثبت دارد؛ بهطوریکه به میزان  0/5423621درصد در صورت داشتن رژیم ارزی ثابت مشترک بین کشورهای مورد
مطالعه ،جریان گردشگری افزایش مییابد .رژیم ارزی ثابت ،هزینۀ مبادلهای و نااطمینان سایر رژیمها را ندارد و بستر
امنی بهلحاظ مبادلۀ ارزی بوده و نوسانات ارزی تأثیری در روند گردشگری نخواهد داشت .این متغیر بهلحاظ آماری در
سطح ده درصد معنیدار است .نرخ ارز اسمی اثر منفی بر جریان تجارت دارد؛ چراکه بهدلیل کاهش ارزش پول کشور در
سطح بینالمللی تقاضای خارجیها به سفر به کشور مقصد افزایش خواهد یافت؛ بهطوریکه یک درصد افزایش در نرخ
ارز به کاهش جریان گردشگری بهاندازۀ  0/0788263درصد منجر میشود (الزم به توضیح است ،آمار این متغیر برگرفته
از بانک جهانی است که نرخ ارز بهصورت قیمت هر واحد پول داخل برحسب پول خارج گزارش شده است) .این متغیر
بهلحاظ آماری در سطح یک درصد معنیدار است .متغیر تجارت اثر مثبت در جریان ورود گردشگر دارد؛ چراکه با تسهیل
روابط تجاری بینالمللی و افزایش سفرهای کاری روند گردشگری افزایش مییابد بهطوریکه با یک درصد افزایش در
تجارت  0/0095106درصد تعداد گردشگران افزایش مییابد .این متغیر به لحاظ آماری در سطح یک درصد معنیدار
است .اثر مورد انتظار تولید ناخالص داخلی بر گردشگری مثبت است ،بهطوریکه یک درصد افزایش در تولید ناخالص
داخلی منجر به افزایشی معادل  0/4093768درصد در جریان گردشگری میشود .این متغیر به لحاظ آماری در سطح یک
درصد معنیدار است .میزان جمعیت نیز اثر مثبت در جریان گردشگری دارد؛ چراکه با افزایش جمعیت در کشور ،توان
کشور در عرضۀ خدمات مختلف و متنوع از جمله راهنمای گردشگران ،هتلداری ،حملونقل برای گردشگران افزایش
مییابد؛ بهطوریکه یک درصد افزایش در جمعیت به افزایش در تعداد گردشگران به میزان  0/888433درصد منجر
میشود .این متغیر بهلحاظ آماری در سطح یک درصد معنیدار است .متغیر نرخ ارز مؤثر حقیقی اثر منفی در جریان
گردشگری دارد؛ در شاخص نرخ ارز مؤثر حقیقی ،شاخص قیمت مصرفکننده نیز منظور شده است .بهگونهای که با
افزایش یک درصدی در این شاخص ،جریان گردشگری به میزان  0/3149571درصد کاهش مییابد؛ چراکه با افزایش
شاخص قیمت مصرفکننده ،هزینههای سفر افزایش خواهد داشت و از طرفی ،با افزایش نرخ ارز تقاضای سفرهای
خارجی در کشور خودی بهدلیل کاهش ارزش پول داخل در سطح بینالملل کاهش خواهد داشت ،اما به همین دلیل
تقاضای سفر به داخل برای خارجیها افزایش مییابد .این متغیر بهلحاظ آماری در سطح یک درصد معنیدار است .متغیر
مسافت اثر مثبت بر جریان گردشگری دارد؛ بهطوریکه یک درصد افزایش در مسافت به افزایش تعداد گردشگران
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بهاندازه  2/688385درصد منجر میشود .این متغیر بهلحاظ آماری در سطح یک درصد معنیدار است .با توجه به نمونۀ
انتخابی میتوان اذعان داشت که اثر متغیر مسافت بین دو شهر بزرگ کشورهای مورد مطالعه ،بر جریان ورود گردشگر
مثبت بوده و افزایش مسافت بین کشورها مانع کاهش ورود جریان گردشگر به کشورهای مورد بررسی نشده است.
درواقع ،بهعلت وجود جاذبههای گردشگری مختلف در این کشورها و همچنین ،اماکن مذهبی زیارتی و بهعلت اینکه
کشورهای مورد مطالعه مسلمان بودهاند .علیرغم هزینههای حملونقل و سایر هزینههای جانبی ،با توجه به اینکه امروزه
پروازهای مختلف به اقصی نقاط جهان وجود دارد ،مسافت مانعی برای جذب گردشگر در این کشورها ندارد .همچنین،
ممکن است که گردشگران در زمانهای دورتر به کشورهای با مسافت نزدیک سفر کردهاند و امروزه جاذبۀ سفر به
کشورهای دورتر باالتر رفته است .و از سوی دیگر ،علیرغم هزینۀ کم سفر به کشورهای نزدیکتر که بهعنوان حسن
تلقی میشود ،جاذبههای گردشگری کشورهای با مسافتهای دورتر بیشتر است .داشتن زبان مشترک ،اثر مثبت در
جریان گردشگری دارد؛ چراکه زبان و ارتباط زبانی مهمترین مسئلۀ سفر بوده و هرچه همزبانی بین دو کشور وجود داشته
باشد ،روند گردشگری آسانتر خواهد بود یا میتوان با نهادینهسازی آموزش زبان بینالمللی انگلیسی بر این مشکل فائق
آمد .داشتن زبان مشترک ،بهعنوان متغیر دامی میتواند اثر مثبت به اندازۀ  0/6349751درصد بر جریان گردشگری داشته
باشد .این ضریب بهلحاظ آماری در سطح ده درصد معنیدار است .مستعمرهبودن بهعنوان متغیر دامی دیگر میتواند اثر
مثبت بر تعداد گردشگران داشته باشد؛ بهطوریکه با افزایش یک درصدی در این شاخص ،جریان گردشگری به میزان
 0/33115درصد افزایش مییابد ،اما این متغیر بهلحاظ آماری معنیدار نیست .متغیر مجازی داشتن تفاهمنامۀ تجاری
مشترک بین کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت در روند گردشگری دارد؛ چراکه داشتن همکاریهای اقتصادی به شناخت
سالیق مصرفکنندگان کشور طرف مقابل و شناخت بازارهای تجاری طرف تجاری منجر شده و با این شناختها در
فراهمآوردن نیازهای مصرفی گردشگران واردشده از کشورهای عضو تفاهمنامه مشکلی نخواهد بود .اثر این متغیر در
مطالعۀ حاضر منفی بوده و ضریب آن بسیار ناچیز معادل  0/0484269درصد بوده ،اما از نظر آماری معنیدار نیست.
میتوان اینگونه توجیه کرد که جریان گردشگری در کشورهای اسالمی ،تحت تأثیر تفاهمنامههای تجاری بین کشورها
نبوده است .عرض از مبدأ مدل حاضر برابر  -15/59935بوده و ضریب آن در سطح اطمینان یک درصد بهلحاظ آماری
معنیدار هست.
نتایج مطالعۀ حاضر در عالمت متغیرهای توضیحی مورد استفاده ،شامل رژیمهای ارزی ،تجارت ،تولید ناخالص
داخلی ،جمعیت ،داشتن زبان مشترک و مستعمرهبودن متغیر تلفیقی شاخص قیمت مصرفکننده و نرخ ارز مؤثر ،نرخ ارز
اثر منفی و داشتن تفاهمنامۀ تجاری مشترک مطابق مطالعات تجربی صورتگرفته توسط گالجا و همکاران ( )2007و
( )2010و دی ویتا و همکاران ( )2014است .این محققان ،اولین بار به مطالعۀ اثر رژیمهای ارزی بر جریان گردشگری
بینالمللی پرداختهاند و در کنار این متغیر مهم ،برخی متغیرهای توضیحی دیگر را نیز وارد مدل کردهاند که به پیروی از
آنها مطالعۀ حاضر نیز این متغیرها را در مدلسنجی لحاظ کرده و عالمت تمام متغیرهای مذکور مطابق مبانی نظری و
مطالعات تجربی صورت گرفته است .متغیر مسافت بین کشورها ،علیرغم منفیبودن عالمت آن در مطالعات قبلی بهدلیل
وجود هزینهها بهعنوان بازدارندۀ گردشگران از سفر به نقاط دوردست ،در مطالعۀ حاضر مثبت بوده است .این عالمت
میتواند اینگونه توجیه شود که کشورهای مورد مطالعه از جاذبههای گردشگری باالیی برخوردار بودهاند و همینطور
قطب جاذبههای مذهبی بهشمار میروند؛ بنابراین ،مسافت نقش تعیینکنندهای در انتخاب مقصد گردشگران نداشته است.
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نتیجهگیری
این مطالعه به بررسی اثر رژیمهای ارزی بر جریان گردشگری بینالمللی  14کشور منتخب اسالمی شامل بحرین ،ایران،
عراق ،مصر ،ترکیه ،عربستان سعودی ،امارات متحدۀ عربی ،کویت ،قطر ،یمن ،سوریه ،لبنان ،اردن و عمان در بازۀ زمانی
 2013 -1993با استفاده از روش جاذبه پرداخته است .نتایج نشاندهندۀ تأثیر باالی رژیمهای ارزی در جریان گردشگری
بینالمللی است که داشتن رژیم ارزی ثابت بهدلیل عدم نوسانات باالی ارزی و هزینههای پایین مبادلۀ ارز و عدم وجود
نااطمینانیهای رژیمهای ارزی شناور و شناور مدیریتشده ،تأثیر خوبی در روند ورود گردشگران میگذارد .این مطالعه ،به
شناسایی اثرات مختلف رژیمهای ارزی و اهمیت حفظ ثبات نرخ ارز در جذب گردشگران تأکید دارد .این درحالی است که
بسیاری از عوامل مؤثر در تقاضای گردشگری مانند شرایط جوی از کنترل سیاستگذاران خارج است .انتخاب رژیم ارزی
برای کشورها ،نتیجۀ تصمیمات سیاستی است .همچنین تجارت ،تولید ناخالص داخلی ،مسافت ،جمعیت ،داشتن زبان
مشترک و مستعمرهبودن ،اثر مثبت بر جریان گردشگری دارد و متغیر تلفیقی شاخص قیمت مصرفکننده و نرخ ارز مؤثر،
نرخ ارز اثر منفی و داشتن تفاهمنامۀ تجاری مشترک بر جریان گردشگری دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،به سیاستگذاران و مسئوالن پیشنهاد میشود که بسیاری از برنامهریزان و
سیاستگذاران توسعه ،از صنعت گردشگری بهعنوان رکن اصلی توسعۀ پایدار یاد میکنند که میتواند با برنامهریزی
اصولی و مناسب و شناسایی فرصتها و محدودیتهای گردشگری از این منبع ،درآمدی استفاده شود .با توجه به اینکه
رژیم ارزی ثابت ،هزینههای مبادلهای و عدم اطمینان از فضای بازار ارز را ندارد ،پیشنهاد میشود که کشورهای
درحالتوسعه این سیستم ارزی را در پیش گیرند .داشتن جمعیت فعال در ارائۀ خدمات گردشگری اعم از هتلداری،
نقلوانتقال ،راهنمای گردشگری و سایر خدمات گردشگری مؤثر است و این صنعت در ایجاد اشتغال برای جوانان نیز
کارساز خواهد بود .متغیر مسافت اثر مثبت بر روند گردشگری دارد؛ چراکه کشورهای مورد مطالعه بهطورعمده مسلمان
بوده و مراکز مذهبی نیز در این کشورها قرار دارند؛ بنابراین ،مسافت طوالنی دلیل بر عدم سفر گردشگران به این کشورها
نمیشود .در این راستا ،به مدیران پیشنهاد میشود جریان رفتوآمد را از طریق ایجاد بسترهای امن ارتباطی تسهیل
بخشند و سعی در توسعۀ مراکز گردشگری در کشور برای جذب گردشگر کنند .داشتن تفاهمنامۀ مشترک نیز در روند
گردشگری اثر مثبت داشته؛ اگرچه این متغیر بهدالیلی مانند نزدیکی مسافتی کشورها در مطالعۀ حاضر بهلحاظ آماری
بیمعنی است .در ادامه پیشنهاد میشود ،روابط تجاری بین کشورها بهدلیل شناخت ظرفیتها و بازارهای هدف در جهت
تسخیر بازارها و شناخت سلیقۀ مصرفکنندگان کشور هدف گسترش یابد و تالشهایی برای برقراری روابط و مناسبات
تجاری بیشتر با کشورهای دورتر صورت گیرد .داشتن زبان مشترک نیز در جذب گردشگری اثر مثبت دارد؛ چراکه مشکل
عمدۀ گردشگران داشتن ارتباط زبانی است و به سیاستگذاران پیشنهاد میشود ،آموزش زبانهای مختلف را از طریق
فرهنگسازی به یک فرهنگ تبدیل کنند و از این طریق ،مشکل عمدۀ گردشگران حل شود.
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