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Abstract 

Governments' attention to controlling or preventing the negative consequences of the 
financial crisis is one of the most important goals in the international economy, 
which raises the need for policymakers to pay attention. The present study, intends 
to examine the global financial crisis and its effects on business behaviors from 
1995 to 2018 by using panel data. This relationship has been done in the framework 
of gravity model and using the maximum likelihood method based on Poisson 
Pseudo in Iran and trading partners. The results show that the East Asian financial 
crisis has an effective role in reducing trade, but this result is inversely related to the 
US financial crisis and has become a good opportunity to increase trade flows. 
Therefore, it seems that the difference in the severity and type of impact of the 
financial crisis on business behavior can be affected by the nature of the crisis or the 
region from which the crisis began. 
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 چکیده
مطرح شده در  ترین اهدافیکی از مهم بحران مالی منفیپیامدهای  ها به مهار و یا جلوگیری ازتوجه دولت

کارگیری با بهبر آن است  حاضر پژوهش. انگیزدمیرا برگزاران سیاست توجهلزوم ه است ک المللاقتصاد بین
 8152تا  5991های طی سالجاری آثار آن بر رفتارهای تهای مالی جهانی و بحرانهای تابلویی به بررسی داده

پوآسون نمایی مبتنی بر توزیع حداکثر درستروش  استفاده از الگوی جاذبه و با این ارتباط در چارچوب .بپردازد
در  نقش مؤثریمالی شرق آسیا  بحران دهد کهنشان مینتایج  در کشور ایران و شرکای تجاری انجام شده است.

به فرصتی مناسب در زمینه اما این نتیجه در ارتباط با بحران مالی امریکا  بالعکس است و  ،دارد کاهش تجارت
 بحران تأثیرپذیری و نوع شدتتفاوت در رسد . از این رو به نظر میشده استتبدیل  های تجاریجریانافزایش 
 جا آغاز شده است.ای باشد که بحران از آنو یا منطقه متأثر از ماهیت بحرانتواند می های تجاریرفتارمالی بر 

 .نمایی توزیع پوآسونجاذبه، حداکثر درست مدل ،تجارت مالی، بحران :هاواژهکلید

 JEL: .G01, F13, C51 بندیطبقه
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 مقدمه -1
به طور مالی  نهادهای از زیادی تعدادکه  شودمی اطلاق شرایطی مجموعه به مالی بحران

 و دهند )بونیسبدست  از را خود هایدارایی اسمی ارزش از بزرگی بخش ناگهانی

به  1هاتراز پرداختبحران و  4بحران ارزی، 3، بحران بدهی8بحران بانکی(. 5999 ،5همکاران
-بحران   وقوع (. 5324 )نیلی، شوندمی کار گرفتهمترادف با اصطلاح بحران مالی بهطور معمول 

ها به مهار و یا توجه دولتلزوم  ،منظوربدین .نیستجدید ای پدیده مالی در جهان های
      اقتصاددر  شده مطرح ترین اهدافمهم یکی از آن ناشی از منفی پیامدهای جلوگیری از

بر عملکرد تواند می بحران مالی که استاهمیت  جهت دارای آن از این موضوع .است المللبین
نیدگی و وابستگی تچه درهم  هر ،در این راستا .باشد داشتهتأثیر منفی  بخش واقعی اقتصاد

)کرد زنگنه  دبوبیشتر خواهد  نیز از یکدیگر هاآن کدیگر بیشتر باشد، تأثیرپذیریاقتصادها به ی
از یک کشور به  ا ناخوشایندتر کرده، انتقال آنهای مالی راملی که بحرانع .(5399و همکاران، 

گذاری مستقیم سرمایه ،یتجارهای جریانطریق  مالی از بحران سرایت .است کشورهارسای
بیشتر  . در این رابطه(8112، 6)ولدا گیردصورت میهای مالی کمک های تجاری وخارجی، وام

با افت  ،هستند کالا متکی به صادرات صرفأ که ییکشورها زیرا ؛تأکید بر کانال صادرات است
تراز  در کسری قابل ملاحظه درآمدهای صادراتی و کاهشو به تبع آن  مت کالاهای صادراتیقی

 . (5391)صادقی و حسن زاده،  شدخواهند ها مواجه پرداخت
روابط تجاری ایران در پیوند با اقتصاد جهانی با ند معتقداقتصادی  نظراناز صاحب عضیب

وضعیت مبهمی در خصوص جایگاه کشور ایران در  به طوری که ؛تناقض آشکاری مواجه است
 علاوه بر آن که کشور ایرانزیرا  ؛از اقتصاد جهانی وجود دارد آن و تأثیرپذیری المللبیناقتصاد 

در  به عنوان مثالقرار دارد.  نیز در حاشیه اقتصاد جهانی ،است سایر کشورهابه  وابسته به شدت
میلیارد دلار بوده که  92و  514به ترتیب در حدود میزان صادرات و واردات کشور  8152سال 

-46میلیارد دلار( تقسیم شود رقمی برابر با  439بر تولید ناخالص داخلی کشور ) اگر مجموع آن

                                                            
1  . Bonis et al. 
2  . Banking Crisis 
3. Debt Crisis 
4. Currency Crisis 
5. Balance of Payments Crisis 
6. Velde, W. 
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 ،با وقوع بحران مالی در اقتصاد جهانیتوان انتظار داشت در این شرایط می .آیددست میبه %
وقوع بحران و به تبع آن رکود زمان با هماما  ،شودصادرات و واردات کشور کمتر متأثر 

 محصولاتنفت، مواد اولیه و  کالاهایی مانند تقاضای جهانی برایاز  ،کشورها سایر ی دراقتصاد
-می درآمدهای صادراتیمنجر به کاهش  در نهایت است. این امر، کاسته شده ایران صادراتی

 بنابراین .استنفت  صادرات وابسته بهبوده و  محصولی از طرف دیگر، اقتصاد ایران تک .شود
مراودات  از این میزان به طوری که ؛جایگاهی ندارد شده در بازار کالاهای صنعتی و ساخته

)بانک  است با اقتصاد جهانی ایران کشورپیوند ضعیف  گربیان در بازارهای مالی کشور تجاری
 (. 8152، 5جهانی

توانند ها میاست که از طریق آن بحران اساسییک کانال تجارت توان گفت به طور کلی می
 از هر پدیدهبیشتر  المللبین ی تجارتهاالگوبنابراین شناخت  .داشته باشندثیر أت هاسایر بخش بر

استفاده از ، آنعلاوه بر  .، حائز اهمیت استبحران وقوع مدت زمان طیو  اقتصاد دیگری در
 در های تجاریجریان چگونه این مسأله کمک خواهد کرد که درک به کشورها سایرتجربه 
 گالگو و)سانتانا  شودبرقرار میاند، را پشت سرگذاشته ی مالیهابحران هایی که به تازگیکشور

 مانندهای معدودی کانالطریق  اقتصاد ایران ازرغم آن که علی (.8152، 8رودریجوز پرز
ای به سمت تواند تا اندازهمیاما  در ارتباط است سایر کشورها با ویژه صادرات نفتو به تجارت

را  و کل اقتصاد نمایدسرایت  هاج تلاطم بحران به سایر بخشمو ،وداین گرداب سوق داده ش
های بحرانوقوع که سؤال این پاسخ به  درحاضر  پژوهش ،منظوربدین دهد.تحت شعاع قرار 

جاری را تحت تأثیر قرار داده، کشور ایران و شرکای ت درتجاری  رفتارهای چگونه جهانی مالی
 و در چارچوب الگوی جاذبه متغیرها ارتباط که تبیین شده است. در این راستا تلاش شده است

 8152تا  5991 هایسالطی پوآسون توزیع  مبتنی بر نماییروش حداکثر درست با استفاده از
 .قرار گیرد ررسیبمورد 

مورد بررسی  مبانی نظری ادامهدر  که شده است صورت تدوینبه این  سازماندهی پژوهش
انجام و مطالعات داخلی و خارجی  دوشمیمرور  ه پژوهشپیشین سوم بخشدر  گیرد.میقرار 

 . بخش پنجماختصاص دارداقتصاد ایران  ی ازدشواهبه  چهارم. بخش کندگرفته را تحلیل می

                                                            
1. World Bank 
2. Santana Gallego, M. and Perez Rodriguez, J. 
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در نهایت  و استپرداخته  و تحلیل نتایج مدل برآوردبه ، پژوهش شناسیضمن معرفی روش
 .شودمیارائه  و پیشنهادها گیرینتیجه

 

 مبانی نظری -2

های زمانی ها در برههمالی مواجه هستند و این تلاطمهای اقتصادی و کشورها همواره با تلاطم
 ؛فروپاشی بازارهای مالی است بحران مالی ،در واقعشود. مشخص به بحران مالی تبدیل می

    که بازارهای مالی قادر نیستند وجوه را به کسانی انتقال دهند که دارای  است شرایطی
کرد نامطلوب لنتیجه عم که بحران مالی .باشندگذاری سرمایه وری بالاتر درهای بهرهفرصت

شود )مشیری و نادعلی، اقتصادی منجر می هایبازارهای مالی است به انقباض شدید در فعالیت
مکرری  مالی هایاقتصاد جهانی با بحران( 5925) 5وودز برتونبا فروپاشی سیستم  (.5398

( و 5992)شرق آسیا  در بزرگ جهاندو بحران  توان بهمی در این زمینه .مواجه شده است
 علت وقوع پیوست به به 5992 در سال که شرق آسیا مالی بحران. اشاره کرد (8112) امریکا

 عضیضعف نهادهای نظارتی، شکنندگی شدید بازارهای مالی، عدم تعادل ساختاری در اقتصاد ب
 .ه استوجود آمدهبگذاری در بخش غیرمولد و تحرک بیش از حد سرمایه ورهای منطقهاز کش

آن  که ابتدا از امریکا آغاز شد؛ سپس دامنه به وقوع پیوست 8112سال  بحران مالی ،پس از آن
های غیرقابل جبرانی به گسترش یافت و به بحران مالی جهانی تبدیل شد؛ به طوری که زیان

 این بحرانثر شدند. أاین فاجعه مت منفی پیامدهای جهان ازکل اغلب کشورها وارد کرد و 
هر  وقوع .تجربه کرد 5989 در سال زرگب که بازار جهانی پس از رکود بودبدترین سقوطی 

قدرت کاهش  و ید، افزایش بیکاری، تورمکاهش تول مانندمشکلاتی  مالی هایبحران یک از
-سرایت ولا طم بالات هاآنترک مشمشخصه  که کندایجاد میمحل وقوع بحران  کشور در خرید

 در که لازم است مطرح شده هایترین موضوعمهمیکی از  .است کشورهاپذیری به سایر 
در . است به سایر کشورها بحرانانتقال  نحوه ؛مورد توجه قرار گیردمالی  هایبحران ارتباط با

اقتصاد کشورهای  دنتوانمالی جهانی از چه مسـیرهایی می هایبحران مسأله آن است که واقع،
 گروه های تأثیرگذاری را به سهکانال (8119) 8ودهائن .ندقرار دهـ را تحت تأثیر بررسیمورد 

 :کرده است بندیطبقه
                                                            
1. Berton Woods 
2. Naude, W. 
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 هـا در پرداخـت وام نـاتوانی بانـک -
 کاهش درآمدهای صادراتی -
 مالی  هایکاهش جریان -

 آیدمی وجودهب جهـانی مالی هایبحـرانبه واسطه  های اعمال شدهمحدویت علتبه کانال اول 
 کـالا و مواد خام مؤثره کشـورهای صـادرکنند دردوم  دارد. کانالنسـبتاً محـدودی  تأثیرکه 

های مالی رشـد و توسـعه اقتصـادی بـه جریاندر تسـریع  ه منظورکشورهایی که بـ .خواهد بود
 .شـوندخارجی وابسته هستند، از طریـق کانـال سـوم متأثر می

 را اقتصادی هایمتغیر ممکن است ،است اقتصادی عارضه مالی یک بحران جا کهاز آن

دستخوش تواند میی که در این زمینه یهاشاخص ترینمهم از یکی ؛دهد قرار تأثیر تحت
 ؛گیردمی صورت شکل دو به تجارت بر مالی هایبحران تأثیر است. شود، تجارت تغییرات

 طریق از سپس گذارد،می تجارت بر منفی تأثیر تجاری تعادل وضعیت زدن با برهم ابتدا

مختلف  کشورهای شود.می منتقل کشورها سایر به دیدهآسیبکشور یک از تجاری پیوندهای
 .پذیرندمی تأثیر مالی هایبحران از جهانی دارند اقتصاد با که و پیوندهایی تعامل نوع به بسته

 طریق از) مستقیم به طور ،هستند ارتباط در یکدیگر با هاآن مالی بازارهای که کشورهایی
 طور به دارند، جهان مالی بازارهای با تعامل کمتریکه  کشورهایی و مالی( بازارهای

بحران مالی با در واقع،  .گیرندمیقرار  بحران تأثیر تحتتجارت(  طریق از)غیرمستقیم 
های کشــور منتقل از طریق بخش تجارت خارجی به ســایر بخش هاتأثیرگذاری بر قیمت کالا

در  و بخش تولید داخلی رخارجی از طریق صادرات و واردات بشــود. بخش تجارت می
با کاهش درآمد  که گذارد. بدیهی استمی بخش دولت تأثیر راز طریــق درآمد ارزی ب نهایت

تداوم زیرا  ؛های کشــور افزایش خواهد یافتارزی، مشــکلات تراز بازرگانی و تراز پرداخت
 تقاضا برای وارداتمنجر به افزایش رکود جهانی و کاهش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، 

 علت. از طرف دیگر، با فرض کنترل مقدار واردات، ارزش دلاری کالاهای وارداتی به شودمی
صادرات میزان بحران،  عپس از وقواز طرف دیگر، . یابدکاهش می ،کاهش هزینه واردات

در  ؛کاهش خواهد یافت ،پایین آمدن شدید تقاضا در بازارهای صادراتی علتبه  نیز کشور
خواهند  مواجه بر تراز تجاری منفی تأثیر به تبع آن آمدهای ارزی ودر کاهشبا  کشورها نتیجه

 . (5322، دیلمی )شفیعی و صبوری شد
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زمانی که  .تجاری با یکدیگر در ارتباط هستند هایکشورها به واسطه جریانبه طور کلی 
تواند به کل شبکه گسترش یابد و به طور غیرمستقیم بر دهد، میکشور رخ می یک در یشوک

در  تغییر طریق ها ازبحران ،. به عبارت دیگررابطه تجاری سایر کشورها تأثیر داشته باشد
به  المللبین سطح در کالاها بر قیمتتأثیرگذاری  و با واردات ،صادرات ارز، نرخ متغیرهای

گسترش  منظور،بدین  (.8155 ،5باترز ندروآ و )براو شوندمی منتقل های اقتصادیخشب سایر
 المللی درجایگاه بین عامل مهم در تبیینبه عنوان یک روابط تجاری و تعامل با سایر کشورها، 

مهار و یا جلوگیری از پیامدهای  نسبت بهبنابراین ضروری است کشورها  .است مطرح کشورها
 .سو شوندهم هابا این تحول های مالی اقدام نمایند تا بتوانندمنفی وقوع بحران

 

 ه پژوهشپیشین -3
همواره بر متغیرهای کلان اقتصادی  های مالی و تأثیر آنبحران بررسی ارتباط بین تلاش برای

مروری بر مطالعات انجام شده . بوده استگزاران اقتصادی گران و سیاستمورد توجه پژوهش
های متعدد در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار این ارتباط از طریق کانال دهد کهنشان می

 گروهو  هستندآماری  هایتحلیل بر مبنایبخشی از این مطالعات  گرفته است؛ به طوری که
 ها می پردازیم.ادامه به آنر که داند سنجی استفاده کردهاقتصاد هایدیگر از روش

مالی  هایوقوع بحران و تجارتبا استفاده از مدل جاذبه به بررسی  (5815) 8آبیاد و همکاران
نشان داده  بررسی نتایج. پرداختند 8119تا  5921های سالطی  وسیعی از کشورها در مجموعه

گیری داشته است. در چشم واردات کاهش ،های پس از بحراندر سالبه طور متوسط  که است
مدت و کوتاه درها عملکرد آن و گرفتهثیر قرار نأصادرات کشورهای منطقه تحت تمقابل، 

 .است مشابه با پیش از بحران ،مدتمیان
     هایکشور یارزی و بده های بانکی،زمان بحران( وقوع هم8154) 3بابکی و همکاران

بررسی مورد   8151تا  5921های سال طی گیری بیزیمیانگینروش با استفاده از  را یافتهتوسعه
و عموماً مقدم بر اند بدهی با یکدیگر مرتبط و بانکی هایبحران داد که. نتایج نشان قرار دادند
 نیست.  صادقاین رابطه  معکوسوضعیت اما  هستند یبحران ارز

                                                            
1. Brave, S.A. and Andrew Butters, R 
2. Abiad et al.  
3. Babecky et al. 
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های ارزی و وقوع بحران لاجیت مدلو  استفاده از شاخص فشار بازار پول با (8151) 5ژونگبو
 مطالعه ایجنت. است کردهبررسی  8151تا  5921های سالطی  را کشور در حال توسعه 94بانکی 

 . است و بانکی ارزی هایرابطه علیت دو طرفه بین بحران حاکی از
 و ارزی های بانکیبحران ارتباط بینلاجیت  مدلبا استفاده از ( 8156) 8آری و سرگبوزان

بحران  که است گر آنبیانها افتهی. کردندبررسی  8153تا  5991های سالطی  را کشور ترکیه
از  افزایش بیش مدت،کوتاه خارجی مالی دولت، افزایش بدهی بودجه به علت کسری ارزی
ناشی از  بانکی بحران اما وقوع است؛های نامطلوب خارجی لیر ترکیه و شوک ارزش اندازه

 .اندازه پول است عرضه بیش از
های سالطی  را کشور 28 بر رشد صنعت جهانی تأثیر بحران مالی (8156) 3مور و میرزایی

های عملکرد صنعت پس از شاخص که داده استنتایج نشان  .کردندبررسی  8151تا  8111
داده است. بحران بر  رخ صورت ناهمگن این تأثیر در صنایع به و شدید داشته بحران، افت

از طرف . است نشان داده تأثیر منفی بیشتری ،صنایعی که متکی به تأمین مالی خارجی هستند
 ند.قرار گرفت بحران کمتر تحت تأثیر ،درآمد و با درآمد متوسط به پایین کشورهای کم دیگر،

قرار بررسی  مورد را المللبانکی بر تجارت بین بحران تأثیر (8152) 4ا و همکارانجگیل پر
های سالطی کشور  539ای متشکل از مدل جاذبه با استفاده از نمونه ،برای این منظور .دادند
 داشتهبر تجارت  منفی ثیرأت ،بانکی بحرانکه  نتایج نشان دادرآورد شده است. ب  8158تا  5921
در مقابل، . ندگرفتقرار  بحران منفی اثراتبیشتر تحت  ،کشورهای دارای درآمد متوسط و است

شته کشورهای با درآمد بالا و  کم درآمد دا در های تجاریتلاطم مالی تأثیر کمتری بر جریان
 . است

بر تولید ناخالص داخلی هند و کشورهای  مریکااتأثیر بحران مالی  (8152) 1آروا و کالسی
 داد نشان های آنهایافته. مورد بررسی قرار دادند 8153تا  8111های سالطی  را بریکس عضو
کشورهای عضو در رشد اقتصادی  یگیرترچشم نسبت به سایر موارد، تأثیر صادراتکه 

طور  که هند بهمی مریکا هنگااطور مشابه، تأثیر رشد اقتصادی  دارد. به نسبت به هند بریکس

                                                            
1. Zhongbo, J. 
2. Ari, A. and Cergibozan, R. 
3. Moore, T. and Mirzaei, A. 
4. Gil Pareja et al.  
5. Arora, A. and Kalsie, A. 
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گیرد، متفاوت بررسی قرار می وردم بریکساقتصادی  عنوان بخشی از بلوک جداگانه یا به
توسعه جهان  حال متحده به کشورهای در ایالات بحران مالی سرایتدهنده نشان است. این نتیجه

 است. 
کلان  هایهای مالی و شوکتأثیر بحرانبه بررسی پانل  تکنیکبا استفاده از ( 8152) 5روزانتی
نتایج حاکی از  است. پرداخته 8152تا  5999های سالطی کشور  82 دولت ترازنامه براقتصادی 
اما  شود،می         ها دولت وخیم شدن ارزش خالص مالی موجبهای مالی بحران که آن است

 . نداده است نها نشابر دارایی قابل توجهی رتأثی
یافته و توسعه هایکشور های ارزی و بانکیبحران ( ارتباط بین8159) 8ایجفینگر و کاراتاس

تا  5921های سالطی  دو متغیره لاجیت و پروبیتهای باینری با استفاده از مدلرا  در حال توسعه
ران ارزی مقدم بر بح ،بانکی بحران گویای آن بود کهها یافته .قرار دادندبررسی مورد  8151
های خارجی از طریق شوک بانکی بحران وقوع مستقیم بر احتمالبه طور غیر یارز بحران. است

  گذار است.ثیرأبازارهای مالی آزاد تو 
بخش کشاورزی کشورهای  صادرات میزان تأثیر بحران مالی بر بررسی به( 5391)حمدی م

. توابع تقاضای صادرات با استفاده از ه استپرداخت 8111تا  5929های سالطی ایران و امریکا 
کاهش تولید  هااساس یافته . بره استدشهای سری زمانی و ترکیبی برآورد دو گروه از داده

 داده است.، اهمیت بالایی نشان کشورهای واردکننده داخلی در ناخالص
. ندکردبررسیبر متغیرهای اقتصادی ایران  را مالی( تأثیر بحران 5395) و موسوی شیخیانی

از متغیرها مانند صادرات نفتی، کسری بودجه و  بعضی که است دادهپژوهش نشان  این نتایج
 .است مالی نسبت به سایر متغیرها داشته پذیری بیشتری از بحرانتأثیر ،نرخ ارز

    های اتحادیه اروپا و نحوه( با استفاده از تجربه بانک5398) آبادیهمتی و قاسمی علی

ایجاد  ؛ندهای ایران ارائه کردبرای بانک کارهاییها در شرایط بحران، راهسازی این بانکمقاوم
ها، رعایت کفایت سرمایه در تناسب بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد، کنترل بدهی بانک
است  اقداماتییکی از ، مدتمقابله با بدهی و عدم تمرکز بیش از حد بر تأمین مالی در کوتاه

 که به آن اشاره شده است.

                                                            
1. Ruzzante, M. 
2. Eijffinger, S. and Karatas, B. 
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 به سوئیچینگ مارکوفبا استفاده از رهیافت الگوی چرخشی ( 5394) و کمیجانی زارعی
. پرداختندبا تواتر فصلی  5396تا  5398های سالطی بانکی ایران های بحران بینیشناسایی و پیش

متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش که  داده است نشاننتایج 
میانگین نرخ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن و رشد  غیردولتی،

 .هستند مطرح احتمال وقوع بحران بانکی در ایران کنندهشبینیپی متغیرهایبه عنوان ، حقیقی بهره
 ندکردتلاش ر بر وقوع بحران ارزی، ثؤضمن بررسی عوامل م (5396)نصرالهی و همکاران 

رگرسیون  شرورا با استفاده از  ایران ارزی اقتصاد هنگام بحران زود دهندهسیستم هشدار
 . نتایج نشاننمایندتبیین  5393تا  5362های سالطی های فصلی کارگیری دادهبه ولجستیک 
های های متفاوت در بخشدر نتیجه ترکیب عدم تعادل ،ارزی ایران بحرانوقوع  که داده است

 است. به وقوع پیوسته خارجی و بخش مالی واقعی و عمومی، موازنه
 هایثیر نشر بحرانأت ،زمانمعادلات هم نظام با استفاده از روش( 5396) یزدانی و اسماعیلی

ند. بررسی کرد 8153تا  5991های سالطی  را کشورهای نوظهور های تجاریبر جریان مالی
های مالی و تسریع نشر بحران موجبروابط تجاری  که است گویای آن های این پژوهشیافته

های تجاری شده است. علاوه بر کاهش حجم جریان موجبهای مالی از سوی دیگر، بحران
شده های مالی افزایش نشر بحران موجباین، افزایش پیوندهای تجاری بین کشورهای نوظهور 

 .است
 512 در بر احتمال وقوع بحران بانکی به شناسایی عوامل مؤثر (5392)ابونوری و همکاران 

 و اصلاح شده از شاخص فشار بازار پول این منظورند. برای پرداختکشور منتخب از جمله ایران 
 که حاکی از آن استنتایج . شده استاستفاده  8151تا  5992های سالطی  پانل لاجیت لمد

خصوصی به تولید  نسبت هزینه به درآمد سیستم بانکی، نسبت اعتبار داخلی به بخش متغیرهای
 . شوندمیبانکی  بحران افزایش احتمال وقوع موجبناخالص داخلی و تورم 

های عوامل مؤثر بر بحران بیزی گیریاستفاده از روش میانگین با( 5392) و محمدی بیانی
آن است  گر. نتایج بیانمورد بررسی قرار دادند 5391تا  5321های سالطی  را مالی اقتصاد ایران

 متغیرهای مرتبط با سیاست چرا که ؛بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چند بعدی است که

 .هستند اثرگذار آنمالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر 



 رماده انتشاآمقاله 

11 

 

 هایبحران وقوعهای پولی بانک مرکزی و نقش آن در سیاستبه بررسی  (5392نیا )محمودی
با استفاده از روش در این مطالعه . است پرداخته 5391تا  5318های سالطی  در ایران بانکی

 .ه استشد شناساییهای بانکی این دوره بحران ،و شاخص فشار بازار پول سوئیچینگ مارکوف
 ،بانکیاعتبار و خلق نقدینگی  افزایش ،پولی بانک مرکزی سیاست که داده استنتایج نشان 

 .کنندمیبانکی ایفا  نقش مهمی در بروز بحران
با  را حال توسعهکشور در  32 بانکی های( احتمال وقوع بحران5399عسگریان و همکاران )

مورد بررسی قرار  8152تا  5994های سالطی لاجیت دوگانه و چندگانه  هایاستفاده از مدل
رشد  رم، نرخ بهره و تأثیر منفی متغیرهایتأثیر مثبت متغیرهای نرخ تو . نتایج حاکی ازدادند

بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی  ه و جریان سرمایهاقتصادی، تولید سران
 است. 

کشور  های بانکی، بدهی و ارزیبحرانارتباط بین  (5399) نیامحمودی وصادقی عمروآبادی 
داده . نتایج نشان کردندبررسی  5396تا  5319های سالطی  در لاجیت مدل از با استفاده را ایران
رزی بر بانکی و ا هایبحران تأثیر ؛هستندثیرگذار أیکدیگر تگانه بر سه هایبحران که است

 .های بانکی و بدهی بر بحران ارزی مثبت استبحران تأثیرهمچنین  ،است بحران بدهی مثبت
و تأثیر آن بر  مالی هایبحران ارتباط بادر  که دهدمروری بر مطالعات انجام شده نشان می

تعدادی متغیر  ،در این راستا .انجام شده است تعددیمطالعات تجربی م ،متغیرهای اقتصادی
 ،بر این اساس .متفاوت استای به مطالعه دیگر ترکیب متغیرها از مطالعه اما اندمعرفی شده

 :متمایز است در این حوزه پژوهش حاضر از چند جنبه با مطالعات انجام گرفته
های مالی بحران زماناز ترکیب هم که به طوری ؛است متغیرها ماهیت در زمینه تفاوت اول 

مرکز بر یک بخش از به جای ت ،در واقع است. شدهاستفاده در کنار متغیرهای الگوی جاذبه 
 و بحران مالی امریکا (5992)مالی شرق آسیا  تأثیر بحران که تلاش شده است بحران مالی،

بحران نوع ارتباط یک  اگر که لازم به توضیح است .ی بررسی شودتجار رفتارهایبر  (8112)
اثرات متفاوت و گاه متضاد متغیرها  ممکن است ،بررسی قرار گیرد مورد بر تجارت مالی جهانی

 گرفته،انجام  پژوهشچه در این مطابق با آنها بحرانکه تفکیک  در حالی ؛نباشدقابل تشخیص 
که در ارتباط با  مطالعاتی ربیشتاز طرف دیگر، . شده استتر ضرایب دقیق منجر به تفسیر

های بانکی، ارزی و بدهی بحرانبه بررسی  است گرفتهانجام  های مالی در اقتصاد ایرانبحران
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با استفاده از متغیرهای  رفتارهای تجاریبر  های مالی جهانیبحران از نقشو پرداخته است 
پوشی شده است. چشم ،حاضر مد نظر بوده پژوهشاز منظری که در  توضیحی مدل جاذبه

 حوزهدر سایر مطالعات مرتبط با  استفاده شده سنجیاقتصاد وشر درخصوصتفاوت دوم 
برآوردگرهای مارکوف سوئیچینگ، رگرسیون لاجیت  به طور معمول است که های مالیبحران

توزیع مبتنی بر نمایی که حداکثر درست روشاستفاده از اما  ،هستندتعادل عمومی  هایو یا مدل
به رفع مشکلات سنتی مربوط به برآورد مدل  ،ینی استعلاوه بر آن که روش نو ؛پوآسون است

  5.است کمک کرده نیز جاذبه

 

 اقتصاد ایران شواهدی از -4
های بحران وقوع هر یک از ،مشاهده شدبر اساس ادبیات ارائه شده در قسمت قبل طور که همان
(، 5ی )هانمودار شده در ارائه. از این رو نتایج هستندمؤثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد  مالی

رشد بدهی، نرخ تورم و خالص  نرخمتغیرهای  مالی بر به نحوه تأثیرگذاری بحران( 3) ( و8)
  .پرداخته است 8152تا  5991های سالطی  اقتصاد ایران های مالی دوطرفهجریان

 
 . نرخ رشد بدهی1نمودار 

 
 های پژوهشجهانی و یافتهی بانک هامأخذ: داده

                                                            
 شناسی پژوهش مراجعه شود.برای مطالعه بیشتر به بخش روش . 5
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تا  5992های سال طی را ایران اقتصاد در رشد بدهینرخ (  میزان 5شده در نمودار ) ارائهنتایج 
بحران مالی  مرتبط با 8119تا  8112های سالطی  آسیا و مربوط به بحران مالی شرق 5999

پس از وقوع بحران مالی شرق  رشد بدهی ایراننرخ میزان  ،بر این اساس. دهدنشان میامریکا 
)افزایش  تقریبأ در یک سطح قرار داشته و تغییر محسوسی 5999تا  5992های سالطی  در آسیا

پس  اما ؛مشاهده نشده است در این مقطع زمانی های قبل از وقوع بحراننسبت به سال یا کاهش(
و  8119ایران تا سال  در اقتصاد رشد بدهی نرخ در افزایش میزان 8112سال  در از وقوع بحران

نرخ رشد  در در واقع، میزان افزایش است. همراه بودهروند صعودی با  ،از آن های پسسال
شرق آسیا، کمتر از افزایش نرخ رشد بدهی در زمان  مالی در بحران زمان وقوع بدهی ایران در

 وقوع بحران در آمریکا است.
 

 .  نرخ تورم2نمودار

 
 های پژوهشی بانک جهانی و یافتههامأخذ: داده 

 
در ارتباط با بحران مالی  5999تا  5992های سالطی ایران  در اقتصاد نرخ تورم تغییراتمیزان 

شده  ارائه( 8) در نمودارامریکا  مرتبط با بحران مالی 8119تا  8112های سالطی شرق آسیا و 
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در میزان نرخ  یو کاهش یافزایش هایایران با نوسان اقتصاد که استگویای آن است. نتایج 
های ابتدایی این رقم در مقایسه با سالبه طوری که  ؛است شده های مختلف مواجهسال در تورم

 تحت تأثیرایران  اقتصاد نرخ تورم در که های مالی نشان داده استبحران و انتهایی منتهی به
از  امریکا در بحران مالی پس از وقوع اما داشته، صعودیروند  بوده که شرق آسیا مالی بحران

 است.  شده نزولی آن روند میزان آن کاسته شده و
 

 های مالی دوطرفه.  خالص جریان3نمودار 

 
 های پژوهشی بانک جهانی و یافتههامأخذ: داده

 
متأثر از بحران مالی  5999تا  5992های سالطی های مالی دوطرفه ایران میزان خالص جریان

شده  ارائه( 3) در نمودار بحران مالی امریکا مرتبط با 8119تا  8112های سالطی شرق آسیا و 
با توجه به اقتصاد ایران  رب 5992 سال بحران مالی منفی تأثیر که است. نتایج نشان داده است

به طوری  ؛بیشتر است 8112سال مالی  های مالی نسبت به بحرانمیزان خالص جریان شدنکمتر 
منفی بوده و  5999تا  5992های سالطی های مالی دوطرفه ایران که میزان خالص کسب جریان
 تر از خط قرار گرفته است.مقدار آن به طور فاحش پایین

توان گفت کشور ایران بیشترین ( می3( و )8(، )5با توجه به نتایج ارائه شده در نمودارهای )
از ناحیه افزایش نرخ تورم و کاهش  5992شرق آسیا در سال  مالی را هنگام وقوع بحران آسیب
کمتر پیامدهای منفی ناشی  تأثیرعلت متحمل شده است.  دوطرفه های مالیجریان خالص میزان

 ؛باشد این بحران مهار سریع دهندهتواند نشانمی ،بر اقتصاد ایران 8112سال  مالی از وقوع بحران
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سایر  به بحران اثرات منفی انتقال سریع، سعی در کاهش زیرا کشورهای غربی با مداخله
 ند. کشورها داشت

 

  پژوهش شناسیروش -5
حداکثر        روش  علت استفاده از و در ادامهخته پردا 5به معرفی الگوی جاذبه ابتدا این بخش

 8برگنتینالگوی جاذبه اولین بار توسط  ارائه شده است. توزیع پوآسون مبتنی بر نماییدرست
  یکی ازهای تجاری متقابل مورد استفاده قرار گرفت. به منظور توضیح جریان (5968)

است.  های اقتصاد جهانیویژگی به تبع آنالملل و انعکاس روابط بین ،جاذبه های مدلمشخصه
 هایارتباط ؛بـین کشـورها است های تجاریی همواره شاهد جریاناقتصاد جهانکه  جااز آن

 روابـط درک شهودی بسیاری از قـوانین، مند را لازم کرده است.نظامدوطرفه استفاده از ابزاری 

 مواردی از قوانین علوم طبیعی به منظوردر  در نتیجه ؛اجتماعی و اقتصادی نسبتاً مشکل است
الگوها بوده  این یکی ازجاذبه  مدل .(5992 ،3دردروف) است روابط کمک گرفته توضیح این

 شدهمطالعات انسانی وارد  هطاز فیزیک به حی کارگیری مستقیم نظریه جاذبه نیوتنهاز طریق ب که
اجتمـاعی مهاجرت  هاین قانون برای آزمـون پدیـد از علوم اجتماعی گرانابتدا پژوهش .است

 بعدهااما  ؛کردندیا جریان بین دو یـا بـیش از دو منبـع است، استفاده  و که ویژگی آن، انتقال
( مطرح 5)رابطه به صورت معادله اولیه الگوی جاذبه . وارد شد این معادله در مباحث اقتصادی

 در واقع، به شرط ثبات سایر شرایط، است. پرداختهروابط بین متغیرها  فقط به بیانکه  ه استشد
تولید  با کنندمی وارد یکدیگر بر فیزیکی جسم دو که نیرویی مقدار دهد( نشان می5رابطه )

 کشور ارتباط معکوس دارد. ارتباط مستقیم و با فاصله جغرافیایی بین دو داخلیناخالص 
 

Tij = α0 Yi α1 Yj α2 Dij α3                                                                            )1(  
ارائه  ( 8)رابطه به صورت  جاذبه مدل( 5)رابطه جزء خطای تصادفی به  یک با اضافه کردن

 .شودمی

 

                                                            
1. Gravity Model  
2. Tinbergen, J. 
3. Dardoroff, A. 
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Tij= α0 Yi α1 Yj α2 Dij α3 e ij                                                                          )2(
                                      

.است تصریح شده (3)رابطه خطی  ( به صورت8رابطه )به منظور تسهیل در برآورد،    
 

LnTij = Ln0 + 1 LnYi + 2 LnYj + 3 LnDij + ij                                      )3(  
 

ات سنتی مربوط مشکل با المللبین تجارت حوزه مرتبط با مطالعاتدر  که لازم به توضیح است
حداقل روش  با استفاده ازمدل این  اگربه طوری که  ؛به برآورد مدل جاذبه مواجه هستیم

؛ زیرا شدخواهد  صفر مشاهدات آماریمنجر به حذف  ،برآورد شود (OLS)5معمولی مربعات
در بعضی  هاکشور بین روش سنتی این است که اگر تجارت استفاده از هاییکی از محدودیت

با استفاده از  اگر مدل از طرف دیگر، لگاریتم گرفت. این متغیر توان ازها صفر باشد، نمیسال از
 3پدیده ناهمسانی واریانس در این حالت ،برآورد شود  (NLS) 8غیرخطی حداقل مربعاتروش 
 ممکن است گیرد، که بر مبنای این ضرایب انجام مینتیجه تفسیرهایی  در؛ شودمی ایجاد

نمایی مبتنی حداکثر درست روش (8116)4 سانتوس سیلوا و تنریرواز این رو  .باشندکننده گمراه
گیرنده داده در بر این روش .معرفی کردند برای برآورد این نوع الگوها را توزیع پوآسون بر

های مورد بررسی بین طرف؛ به این مفهوم که با توجه به عدم وجود تجارت کالاهای استصفر 
ممکن  ؛ چرا کهوجود نداردگیری امکان لگاریتم ، در این حالتهاتجاری در بعضی از سال

 سانتوس سیلوا و تنریرو ، در نتیجه برای رفع مشکلاز مشاهدات آماری حذف شوند است بعضی
و آن  1واحد سطح به صورتبدون لگاریتم و متغیر وابسته )تجارت( پیشنهاد دادندکه  (8116)

های از ویژگی واقع، یکی . دردنشواستفاده در این الگو  متغیرهای مستقل به صورت لگاریتمی
برآورد ضرایب بدون تورش و  ،صفر عدم حذف مشاهدات آماری مناسب استفاده از این روش

                                                            
1. Ordineri Least Squares 
2. Nonlinear Least Squares 
3. Heteroskedasticity 
4. Santos Silva, J.M. C. and Tenreyro, S. 
5. Level 
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 تعداد شافزای در که استآماری  یکسان به همه مشاهدات دادن وزن علتقابل اطمینان به 
  5.آوردگر تأثیر به سزایی خواهد داشتمشاهدات و کارآیی بر

ایران و  واردات متقابـلاز مجموع صادرات و  یتجـاررفتارهای منظور بررسـی الگـوی  به
تحت عنوان شرکای  که کشورهای مورد بررسی شده اسـت. استفاده 8شـریک تجاریبیست 

جمهوری اسلامی  های سازمان گمـرک کشـورگزارش با استناد به اندمعرفی شده تجاری ایران
قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد  نیز و بیشترین میزان حجم مبادلات تجاری اساسبر  ،ایران

 بر اساس مدل برآورد پژوهش حاضردر با توجه به مطالب عنوان شده، اند. انتخاب شده ،نیاز
مدل مبانی نظری  در چارچوبکه  است توزیع پوآسون مبتنی بر نماییدرست حداکثر روش

 این روش ؛است شده تبیین های تجاریتأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر جریان نحوه وجاذبه 
( 8152) 4رودریجوز پرز سانتانا گالگو و و (8116)3 سانتوس سیلوا و تنریرو مطالعاتبرگرفته از 

 رابطه به صورت (8156) 1 گلیک و رز مطالعهالگوبرداری از مدل استفاده شده در با  کهبوده 
 . استتصریح شده  (4)

  
Tijt  = B1 + B2 lnLINijt + B3 lnPOPit+ B4 lnPOPjt+ B5lnEXijt+ B6 lnDISijt +   
∑CRIijt + eijt                                                                    )4(  
            

در این  هاستفاد مورد متغیرهای .هر یک از شرکای تجاری است  jکشور ایران و نماد  iنماد 
 .اندشدهمعرفی  (5جدول ) در قالب که هستند 8152تا  5991های سال به مربوطپژوهش 

 
 
 

                                                            
 سانتوس سیلوا و تنریروقاله م( PPML) نمایی توزیع پوآسوندرست حداکثر برآوردگر مأخذ مورد استفاده برای . 5

 ( است.8116)
جنوبی، هندوستان، سوئیس، ترکیه، آلمان، ایتالیا، متحده عربی، کره چین، اماراتشامل کشورهای ایران شـرکای تجاری  . 8

 هستند. فرانسه، پاکستان، هلند، سنگاپور، انگلیس، ژاپن، عمان، روسیه، برزیل، اسپانیا و مالزیتایلند، 
3. Santos Silva, J.M. C. and Tenreyro, S. 
4. Santana Gallego, M. and Perez Rodriguez, J. 
5. Glick, R. and Rose, A. 
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 پژوهشمتغیرهای معرفی  .1جدول 

 های پژوهش: یافتهمأخذ
 

 تحلیل نتایج و مدلبرآورد  -5-1
های بحران تأثیر هدف پژوهش مبنی بر بررسی با توجه به ،در مقدمه مطرح شدطور که همان
انجام  های تشخیصیآزمونقبل از برآورد مدل،  لازم است ،الگوی رفتارهای تجاری بر مالی
     های رگرسیونیبرای انتخاب بین هر یک از روش 5چاو آزمون ازابتدا  منظوربدین ؛شود
مبتنی بر همگن  چاو آزمونفرض صفر. شودمیستفاده ا 3ی تابلوییهادادهو یا  8ترکیبی هایداده

   را نشان  غیر همگن بودن مقاطعاست و فرض مقابل  و برابری عرض از مبدأهابودن مقاطع 

                                                            
1. Chow Test 
2. Pool Data 
3. Panel Data 

در  نماد نام متغیر نوع
 الگو

 منبع تعریف

واردات  ارزش صادرات و مجموع ijtT تجارت بین الملل وابسته
 بر حسب میلیارد دلارکشورها 

Word Bank 

لگاریتم شاخص  مستقل
 مشابهت اقتصادی لیندر

ijtlnLIN 

 

 

تولید ناخالص داخلی  تفاضل
به  دو کشور به توان دوسرانه 

 2111 قیمت ثابت سال

Word Bank 

جمعیت کشور لگاریتم  مستقل
 ایران

itlnPOP کشور  جمعیتi  میلیون  حسببر
 نفر

Word Bank 

لگاریتم جمعیت شرکای  مستقل
 تجاری

jtlnPOP کشور  جمعیتj  میلیون  حسببر
 نفر

Word Bank 

بر حسب کشورها نرخ ارز  ijtlnEX لگاریتم نرخ ارز رسمی مستقل
 به دلار میانگین دوره

Word Bank 

فاصله لگاریتم  مستقل
 جغرافیایی

ijtlnDIS بر  کشور پایتخت دو بین فاصله
 حسب کیلومتر

CEPII 

مالی امریکا  بحران )کیفی(دامی
( و بحران مالی 2112)

 (1992شرق آسیا )

ijt∑CRI به صورت اعداد صفر و یک Laeven and 
Valencia 
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در غیر این  و ترکیبی هایداده این آزمون پذیرفته شود از روش دراگر فرض صفر  .دهدمی
از  ،بعد مرحلهدر  .برای برآورد الگو استفاده خواهد شد تابلوییی هاداده صورت از روش

 3 و یا اثرات تصادفی 8انتخاب بین هر یک از دو روش اثرات ثابت درخصوص 5آزمون هاسمن
در غیر و   اثرات تصادفی اگر فرض صفر  در این آزمون پذیرفته شود از روش شود.می استفاده

 برای برآورد الگو استفاده خواهد شد.  اثرات ثابتاین صورت از روش 
 

 های تشخیصی. آزمون2جدول 
 نتیجه احتمال آماره آزمون

%111 10/23 چاو  رد فرض صفر 

%111 11/032 هاسمن  رد فرض صفر 

 های پژوهشمأخذ: یافته                           
 

در هر دو  فرض صفردهد که می نشان احتمال آماره مطابق با( 8نتایج ارائه شده در جدول )
مبتنی  الگوی جاذبهاین بنابر .شده است و فرض مقابل پذیرفته شودمی رد آزمون چاو و هاسمن

در  .شودبرآورد می ،استفاده از روش اثرات ثابتتأکید بر  با است که های تابلوییداده روش بر
در کشور ایران و بیست  رفتارهای تجاری بر و آثار آن جهانی مالی هایبحران وقوع به ،ادامه

 مبتنی بر نماییدرست حداکثر استفاده از روش باایم؛ این ارتباط پرداخته شریک تجاری آن
به منظور کنترل مقاومت چند جانبه در همچنین، است. بررسی قرار گرفته مورد  توزیع پوآسون

نتایج آن در  که شدهبرآورد  4سالانه کشور( با اضافه شدن قید اثرات ثابت 4) رابطه برابر تجارت
 ارائه شده است. (3)جدول 

 
 
 

                                                            
1. Hausman Test 
2. Fixed Effects 
3. Random Effects 
4. Country-Year Fixed Effects 
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 مدلبرآورد نتایج  .3جدول 
 احتمال انحراف معیار ضریب متغیر

CRIijt 1997 129%- 111/1 111/1  

CRIijt 2007 131%  111/1  111/1  

ijtlnLIN 313/32- 130/1 111/1  

itlnPOP 111/3  911/1 111/1  

jtlnPOP 111%  111/1 111/1  

ijtlnEX 112% 111/1 111/1  

ijtlnDIS 011%- 111/1 111/1  

C 031/12- 113% 111%  

 

 
   Number of Obs = 242 
   R-Squared = % 11  
   Pseudo Log Likelihood = 42544/171-  

پژوهشهای مأخذ: یافته  
درصد  1داری در سطح *** معنی  

 
   درامریکا  و شرق آسیا های مالیبحران وقوع که هددنشان می( 4جدول ) ارائه شده در نتایج

ها نوع تأثیرگذاری هر یک از آن اما است دار بودهلحاظ آماری معنی به 8112و  5992 هایسال
 مالی بحرانعلامت منفی ضریب  با توجه به به طوری که ؛هستندهای تجاری متفاوت بر جریان

 -%529 با ضریب تأثیرگذاریاین بحران وقوع  انتظار داشتتوان می 5992 سال در شرق آسیا
 مالی بحرانوقوع اما  ،شده است ایران و شرکای تجاری کاهش تجارت در کشور منجر به

 حجم تجارت شده است.  افزایشمنجر به  %531با ضریب تأثیرگذاری  8112 سال در امریکا
بـا کـاهش گـر آن اســت کــه بیــانشاخص مشـابهت اقتصـادی لینـدر علامت منفی لگاریتم 

تشـابه بیشـتر دو کشـور . یابدهای تجاری بین دو کشور افزایش میجریان ،اختلاف درآمد سرانه
بهترین بازار  چرا که ؛تر خواهد بوددهنده پتانسیل تجاری بزرگنشان ،در محصولات تقاضا شده

مشابه و یا ساختار تقاضای مشابه  سلیقه ازالکی هستند که یک کشور مم صادراتی برای کالاهای
داشـته  یکدیگرهر چقدر ساختار تقاضای دو کشور مشابهت بیشتری با  از این رو .مند باشندبهره
 .ها شدت بیشتری خواهد داشتبین آن تجارت بالقوه ،باشد
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هـا متغیـرایـن . دارنـدجمعیت کشور ایران و شـرکای تجـاری تـأثیر مثبـت بـر تجـارت لگاریتم 
افـزایش  که دهدها نشان میضریب آن اقتصاد در کشورها هستند و علامت مثبت اندازه نماینده

منـد بهـره به علتاست. همچنین  منجر به تولید بیشتر شده ،مورد بررسی جمعیت در کشورهای
بازارهـای جهـانی  ناشی از مقیاس، کالاهای تولیـد شـده بـا قیمـت کمتـر بــه هایصرفه شدن از
 .است منجر به افزایش حجم تجارت شدهشوند به طوری که میعرضه 

حجـم تجـارت  ،آنبا افـزایش  دهد کهنشان میلگاریتم نرخ ارز رسمی علامت مثبت ضریب 
ــت ــه اس ــزایش یافت ــران ؛اف ــی گ ــه داخل ــبت ب ــارجی نس ــای خ ــرا کالاه ــر زی ــده،ت ــه  ش           در نتیج

کنندگان )داخلی و خارجی( کالای ایرانی را جایگزین کالای خارجی خواهند کـرد. در مصرف
این شرایط، حجم تجارت )مجموع صادرات و واردات( به علت آن که افزایش صادرات بیشـتر 

کـه انتظـار داریـم کشـش قیمتـی عرضـه  جـاه اسـت. از آناز کاهش واردات بوده، افزایش یافتـ
تر از کشش قیمتی تقاضای واردات باشد؛ بـا افـزایش نـرخ ارز امکـان افـزایش صادرات بزرگ

مجمـوع لرنـر اگـر  –مارشال  شرطاساس  برتوان تولید برای کالاهای داخلی فراهم خواهد شد. 
از واحـد  تربیشـ نسـبت بـه نـرخ ارزقدر مطلق کشش قیمتی تقاضای واردات و عرضه صـادرات 

  .بهبود تراز تجاری شودنجر به متواند افزایش نرخ ارز می باشد؛
عامل فاصله  .داردتجارت در کشورهای مورد بررسی منفی بر  تـأثیر جغرافیایی فاصله لگاریتم

 نـوع وکالا  ماهیت تأثیر تحت تواندمی این متغیر .مهمی در الگوهای جغرافیایی تجارت است

به هر میزان فاصـله  که است گویای آناین متغیر  ضریب علامت منفی گیرد. ارتباطی قرار وسیله
بازارهای دوردست جـذابیت  و شودمیهزینه حمل و نقل بیشتر  ،کشورها از یکدیگر بیشتر باشد

 ؛درصورت برابری شرایط کشـورهای نزدیکتـر ارجـح تـر هسـتند و کمتری برای تجارت دارند
 بـا بـه طـوری کـه ؛دهـدمـی افزایش را کالاها المللیبین مبادلات هزینه ،جغرافیایی فاصله زیرا

 د.شومی تری کمتجارآن مراودات  افزایش

 

 گیری نتیجهبندی و جمع -6
 رفتار تجاریبررسی الگوی  و های مالی جهانیبحرانتمرکز بر وقوع  حاضر پژوهش هدف
 به این مهم است کهدر قالب متغیرهای مختلف ترین شرکای تجاری آن مهم در ارتباط باایران 
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  توزیع پوآسون مبتنی بر نماییحداکثر درست روش بر در چارچوب الگوی جاذبه و با تأکید
 نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که: .ستاپرداخته  8152تا  5991های سالطی 

کشور  جمعیتلگاریتم  و نرخ ارز رسمی لگاریتم ،شاخص مشابهت اقتصادی لیندرلگاریتم  -
منجر به بهبود مراودات تجاری در نتیجه  .دتجارت دارن بر مثبت تأثیر ایران و شرکای تجاری

 اند. ایران با شرکای تجاری شده
 با تجارت که توان انتظار داشتمیجغرافیایی  فاصله لگاریتمبه علامت منفی  توجه با -

 با مراودات تجاری ایران و به تبع آن یافته ، کاهشدارندبا ایران  یبیشتر کشورهایی که فاصله

 است. شده بیشتر همسایه کشورهای
بر شدت تأثیرپذیری  اما ندمالی قرار گرفت نبحرا تحت تأثیر پیامدهای کشورهای مورد بررسی -

نقش  شرق آسیا مالی بحرانبه طوری که  ؛است متفاوترخ داده،  مالی بحران ماهیتاساس 
اما این نتیجه در  است داشته در کشورهای مورد بررسی های تجاریجریاندر کاهش  مهمی

شدت تفاوت در  که رسدبه نظر میدر این شرایط بالعکس است.  امریکا خصوص بحران مالی
 مالی و یا بحران ماهیتمتأثر از  تواندمی تجاری رفتارهای بر مالی تأثیرگذاری بحران و نوع
 ای باشد که بحران از آن جا آغاز شده است. منطقه

 که کندبازارهای مالی جهان این تصور را ایجاد می از این کشورهاسهم  میانگین پایین بودن
 های مورد بررسیبر اقتصاد کشــور تأثیر اندکی (8112) امریکا مالی معضلات ناشــی از بحران

یا عدم تعامل با بازارهای  و عدم ادغام علتبه  کشورها این بازارهای مالی زیرا ؛استداشــته 
تحت ا هکشوراین  ،به عبارت دیگر. است داشتهبحران  این پذیری کمتری ازتأثیر ،مالــی جهان

به علت  ممکن است اما قرار گرفتندهای مالی بحران و به تبع آن وقوع های اقتصادیتحول تأثیر
به فرصتی  8112 سال تصاد جهانی، بحران مالیدر اقی مورد بررسی هاکشور موقعیت خاص

کشور ایران که بازارهای مالی آن  .باشدتبدیل شده  های تجاریجریانمناسب در زمینه افزایش 
مکانیسم  ،المللی داردبین با بازارهای مالی کمتریتعامل  اقتصادی هایتحریم به علت

 ،از طرف دیگر .شودانجام میو با یک وقفــه زمانی  استتأثیرپذیــری بازارهای مالی متفاوت 
با کشــورهای  کشورهای مورد بررسیاقتصادی  هایـتری از تعاملبا توجه به آن که ســهم بیشـ

  را تشکیل تجاری ایران ترین شرکایمهم که آسیا شرقبه طور خاص کشورهای همسایه و 
شرق  مالیبحران  پیامد منفیترین مهم  که انتظار داشتتوان می ؛گرفته است صورت ،دهندمی
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 به در نهایت که منعکس شده تبادل کالا و هزینه قیمت در قالب افزایش 5992 سال آسیا در
 است. شده منجر این کشورها در های تجاریجریان کاهش

به  تجارت ویژه جایگاه به توجه باای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نکته 
مناسب  بلندمدت و مدتکوتاه هایسیاست اتخاذ نیاز به ،جهان در ارتباطی کانال یک عنوان
اگر چه  شود. بررسی کشورهاساز و کار تأثیر بحران مالی بر اقتصاد آن  اساس بر تا است

در امریکا  بحران مالی ناحیه از را آسیب میزان ترینکم و کشورهای مورد بررسی اقتصاد ایران
اما ارتباط اقتصادی کشور ایران با سایر کشورها که از طریق کانال  ندمتحمل شد 8112 سال

. خواهد شدبحران به داخل کشور منجر  پیامدهایبه انتقال  مدتبلند در ،شودمی تجارت انجام
تهدیدها و دی در مقابل توان راهبردهای کلیمی ،مورد بحث با توجه به ابعاد گسترده موضوع

 مشخص کرد. را در کشورهای مورد بررسی ی ناشی از بحران مالیهافرصت بهینه از گیریبهره
، و بدون شکاست باره اتفاق نیفتاده یک بهشرق آسیا  بحران مالی که لازم به توضیح است

شناخت  بنابراین .هستند در بروز آن سهیم کشورهای درگیر گذشته های اقتصادیسیاست
 مقابله با به لحاظای تواند برای سایر کشورها تجارب ارزندهمی گیری بحرانشکل مقدمات

 به آنشناسایی  داشته باشد تا با وقوع آن در آینده بینیپیش یا و های مالیبحران پیامدهای منفی
  کمک شایانی نماید. کشورها اقتصادی حفظ موقعیت

  زیر قابل طرح است: پیشنهاد حاضر پژوهش هایبراساس یافته
کشور اتخاذ  در به منظور حمایت از صادرات محور بودن تولیدات داخلی یتجار هایسیاست

کننده در تعدیل یک اهرم به عنوان بتوان ،ارزی هایدرآمد تأمین بر لاوهع وسیلهشود تا بدین
برای رسیدن به این هدف لازم است  ،در واقع .اقدام نمود مالی بحران منفی پیامدهای برابر

کاهش قیمت  زیرا ؛در دستور کار قرار گیرد به درآمدهای نفتی دولت بودجهکاهش وابستگی 
  و از آنجا که کنددولت را دچار کسری بودجه می بحران، وقوع در زمان جهـانی نفـت

این معضل  ؛استقراض از نظام بـانکی کشور است ،ها برای جبران کسری بودجهرویکرد دولت
 . دامن زندایران  یاقتصاد مشکلات به افزایش تورم به صورتتواند می
 

 تعارض منافع
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