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  )1387-1368 هايسال(در اثر گردشگري بر رشد اقتصادي ايران بررسي 

  حسين شريفي رنانيدكتر 
  مريم صفائي شكيب
  مصطفي عمادزاده

  

   2/12/89تاريخ پذيرش:      6/8/89تاريخ ارسال: 

  چكيده

در سه دهه گذشـته  اين ميزان اي برجسته اقتصاد ايران است كه هي به درآمد نفت يكي از ويژگيوابستگ
بـه پايـان   هاي نه چنـدان دور  سالافزايش يافته است. با آنكه ذخاير نفتي ايران بسيار غني است ولي در 

كانـات كشـور از   هاي آينده كـه ام  صنعت گردشگردي در ايران، به ويژه در دهه، اهميت خواهد رسيد. لذا
درآمدهاي نفتي محدودتر خواهد شد بر كسي پوشيده نيست. امروزه بيشتر كشـورهاي جهـان در رقـابتي    

گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و بـه ويـژه دريافـت سـهم       نزديك و تنگاتنگ در پي بهره
  ر خود هستند. از صنعت گردشگري در كشو  بيشتري از درآمد و باال بردن سطح اشتغال ناشي

به بررسي تأثير صنعت گردشگري بـر رشـد اقتصـادي ايـران بـا اسـتفاده از رويكـرد        پژوهش در اين 
ـ  )ARDLخودتوضيحي با وقفه گسـترده (    1387-1368هـاي فصـلي در دوره   از دادهگيـري  بهـره ا و ب

ي وهمچنـين  گذاري سـرانه در بخـش گردشـگر   دهد كه سرمايهنشان ميپژوهش . نتايج اين ايمپرداخته
 ورود سرانه گردشگران به كشور اثر معناداري بر رشد اقتصادي ايران دارد.

  

  .ARDLصنعت گردشگري، رشد اقتصادي، مدل واژگان كليدي:
  .JEL L83 ،C32 ،O40:بندي طبقه

                                                 
  h.sharifi@khuisf.ac.ir   * دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان (اصفهان)، استاديار گروه اقتصاد.

  ** دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي. 
maryam_safaei_shakib@yahoo.com 

 emazir@gmail.com  *** دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان (اصفهان)، استاد گروه اقتصاد.
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  مقدمه

 رود كه با برخورداري از سابقه ديرينمهم گردشگري در جهان به شمار مي هايقطب كشور ايران يكي از
تمدن و فرهنگ، طبيعت و شرايط اقليمي گوناگون و عوامل ديگـر از ايـن دسـت، توانـايي قرارگيـري در      

گردشگري بـر بـاالبردن    تأثير د.المللي را دارجايگاه مناسب نقاط پرجاذبه گردشگري در سطح آسيا و بين
المللي هاي بيناريارزي، رونق صنايع داخلي، گسترش همك درآمدهايميزان اشتغال در كشورها، افزايش 

و بسياري ديگر از عوامل پيش برنده اقتصادي موجب شده است تا نگـرش كشـورهاي دنيـا بـه مـرز آن      
  ها پيدا كند.اري دولتذجايگاه مهمي در سياستگ تغييريافته و

به تصديق سازمان يونسكو، ايران از نظر وجود آثار تاريخي و فرهنگي در ميان هشت كشور نخسـت  
پنج كشور برتر دنياسـت. طبيعـت    ءهاي اكوتوريسمي و تنوع اقليمي جزجاذبهبه لحاظ ارد و جهان جاي د

هـاي  هاي آب گرم، حيات وحـش متنـوع و انحصـاري، جاذبـه    چهار فصل ايران، وجود دريا، كوير، چشمه
هاي نخست گردشگري مذهبي و تمدن هفت هزار ساله اين قابليت را به ايران بخشيده است كه در رديف

هـاي  گـذاري هاي بالقوه گردشگري و سـرمايه گيري از ظرفيتبهره ،. بنابراينقرار گيردگردشگري جهان 
 تواند در ادامه روند توسـعه و كالن كشور در اين بخش و توجه به اين صنعت به عنوان ابزاري مناسب مي

  رشد اقتصادي ايران عامل مهمي محسوب شود.
ميليون نفـر در   880به  1990ميليون نفر در سال  438جهان، از  رالمللي دميزان ورودي گردشگران بين

ميليـارد دالر در   264ميزان درآمدهاي حاصل از گردشگري در جهـان از   ،رسيده است، همچنين 2009سال 
در ايـران نيـز ميـزان ورودي گردشـگران از      1رسـيده اسـت.   2009ميليارد دالر در سال  852به  1990سال 
  2رسيده است.2009ميليون و سيصد هزار نفر در سال 2به حدود  1990ل هزار نفر در سا154

چهـارده شـاخص    پذيري گردشگري كه توسط مجمع جهاني اقتصاد منتشر شده، بر اساس گزارش رقابت
ها و مقررات سياسي، پايداري محيطي، سـالمت و امنيـت، بهداشـت و     پذيري گردشگري در زمينه رويه رقابت

ونقل زميني،  هاي حمل ونقل هوايي، زيرساخت هاي حمل نعت گردشگري، زيرساختسازي ص درمان، خصوصي
هـا   ) فناوري ارتباطات و اطالعـات، قيمـت  جز اينها هاي گردشگري (هتل، بانكداري، تسهيل ويزا و زيرساخت

) منابع انساني، وابستگي بـه گردشـگري و سـفر، منـابع     موارد ديگر (قيمت بليط، قيمت سوخت، قيمت هتل و
 .شده استمنجر بندي كشورها  نهايت به رتبهدر بيعي و منابع فرهنگي مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته كه ط

   3است. 114كشور جهان  139پذيري در ميان رتبه ايران از نظر شاخص رقابت

                                                 
1. World Tourism Organization(UNWTO), 2010 
2. World Travel &Tourism Council(WTTC), 2011 
The Travel and Tourism Competitveness Report, 2011 3- 
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سهم ايران از شـمار گردشـگران    است الزم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايرانبا توجه به چشم
ميليـون   20افزايش يابد، يعني حـدود   1404درصد در سال  5/1به  1383درصد در سال  09/0ي از جهان

 30بـيش از  گـذاري  انه به خود جذب نمايد كه اين امر مستلزم سرمايهاز بازار جهاني را ساال نفر گردشگر
اسـت.  ي درصدي بخش دولتي و مابقي از بخـش خصوصـ  16ميليارد تومان در اين صنعت با سهم حدوداً 

درصــد در  07/0انـداز، ســهم ايـران از درآمـد گردشـگري جهـاني بايـد از       طبـق سـند چشـم    ،همچنـين 
نزديـك  سـاالنه   1404اي كه كشور ايران در سال به گونه ؛رشد يابد1404 درصد در سال 2به 1383سال
-ان رضـايت اما روند كنوني بـه هـيچ عنـو    1درآمد كسب نمايد. ،ورودي ميليارد دالر از محل گردشگر 25

لـذا  سازد. درصد از درآمد جهاني توريسم را نمايان مي 2بخش نيست و راه دشوار ايران براي دستيابي به 
تواند عامل مهمي براي شتاب بخشيدن به آهنگ رشـد و  انداز در اين راستا ميتوجه به اهداف سند چشم

 توسعه را فراهم نمايد.

ـ    پژوهش در اين    ر رشـد اقتصـادي ايـران بـه دنبـال بررسـي اثـر        براي بررسـي تـأثير گردشـگري ب
 ازپـس  گذاري سرانه در بخش گردشگري و ورود سرانه گردشگران بـر رشـد اقتصـادي هسـتيم.     سرمايه
 از برخي قسمت سوم در و نظري خواهيم داشت مباني مروري برادبيات موضوع و دوم قسمت در ،مقدمه

 و برآورد مـدل  و يافتهاختصاصپژوهش  شناسيروش هب چهارم . قسمتايمكرده ارائهرا  تجربي مطالعات
 هايتوصيه و گيرينتيجه ارائه بهپايان نيز  در .ايمارائه كرده پنجم قسمت دررا  تجربي هاييافته تحليل

   .پرداختخواهيم  سياستي

 مروري بر ادبيات موضوع و مباني نظري. 1

. رشـد اقتصـادي يكـي از    شـود هان تلقي ميترين مسائل كشورهاي جامروزه رشد اقتصادي يكي از مهم
اي هاي كمي سنجش ميزان پيشرفت اقتصاد كشورها بوده و عوامل اثرگذار بر آن از اهميت ويـژه شاخص

 هـاي صـنعت  پذيرد كـه در ايـن ميـان ظرفيـت    برخوردار هستند. اين شاخص از عوامل متعددي تأثير مي
ها، ورود گردشگران خارجي، افـزايش تقاضـا   رساختزي توسعه هاي شغلي،فرصت گردشگري، مانند ايجاد

 كـه  استاصلي  داليل گذاري خارجي، ازبراي كاالهاي داخلي، افزايش صادرات و افزايش امكان سرمايه
اي داشت. با درك موقعيت برتر ايـن صـنعت در الگوهـاي    ويژهتوجه بدان بايد راستاي رشد اقتصادي  در

اساسـي  پرسـش   ،در ايـن رابطـه  اقتصادي كشور را تقويـت كـرد.    توان رشداقتصادي، مي مختلف توسعه
بحث الگوهاي رشد برونزا در اين است كه چه عـواملي تأثيرگـذار   گيري فرايند رشد است. چگونگي شكل

شود كه هرگونه تغيير تكنولوژيكي در خارج هايي گفته ميهاي رشد برونزا به مدلبر نرخ رشد است. مدل
                                                 

 31090/59447به شماره 9/10/1383. مصوبه هيأت وزيران در تاريخ 1
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هاي دولت سطحي بوده و پس از يـك دوره تخليـه  مـي    تأثير سياست ،همچنين ،گيرداز مدل شكل مي
شود، به عبارت ديگر ممكن است سياستها نرخ رشد را به طور مـوقتي افـزايش دهنـد و اقتصـاد در يـك       

)، 1956( 1سـوان  و مسير رشد متوازن قرار گيرد اما در بلند مدت به سطح اوليه خود باز مي گـردد. سـولو  
 مـي  تأكيد موضوع براين آوردند. مدل نئوكالسيك رشد را بوجود نئوكالسيكي تئوري شكل ترين اصلي

شـود. در راسـتاي محتـواي ايـن الگوهـا بـود كـه         مـي  حاصـل  انباشت سـرمايه  از رشد چگونه كه كند
اقتصاددانان توصيه نمودند براي كسب رشد اقتصادي باالتر، بايد كشورها سياسـت اقتصـادي خـود را در    

  ايش موجودي سرمايه فيزيكي تنظيم نمايند. جهت افز
هـايي را  ) از جمله اقتصادداناني هستند كه چنـين مـدل  1965( 2) كاس و كومپانز1956سولو وسوان (

در اقتصاد تنها يـك كـاالي    ،مثالبه طور مطرح كردند. الگوي سولو به اشكال مختلفي ساده شده است. 
رد، اقتصاد در اشتغال كامل قرار دارد و نوسانات در اشتغال در شود، دولت وجود نداواحد و همگن توليد مي

انـداز، اسـتهالك،   هـاي پـس  نظر گرفته نشده است، تابع توليد يك تابع كالن با تنها سه نهاده است، نرخ
اند. دراين الگو، رشد بلندمدت توليد سـرانه تنهـا بـه    رشد جمعيت و پيشرفت فني ثابت در نظر گرفته شده

تواند ناشي از پيشرفت فني يا انباشت سرمايه باشـد.  مدت ميبستگي دارد. اما رشد در كوتاه پيشرفت فني
فرض اصلي الگو در مورد تابع توليد اين است كه تابع داراي بازگشت به مقياس ثابت با توجه به دو نهاده 

ـ        است، سرمايه ونيروي كار مؤثر    ا يكـديگر و  همچنين ايـن مـدل بـر قابليـت جانشـيني كـار و سـرمايه ب
ها بدون عامـل پيشـرفت   ها مبتني است. مدل رشد اساسي نئوكالسيكوري نهايي دادهبودن بهرهكاهنده

كنـد،  شود كه وقتي اقتصاد روي مسير رشـد تعـادلي و بلندمـدت خـود رشـد مـي      ميمنجر فني به اين نتيجه 
ن است. اما اين نتـايج بـا شـواهد    نرخ رشد هر سه يكسا وكرده سرمايه متناسب با نيروي كار رشد  محصول و
حقايق آماري مربوط به رشد كه بيانگر اين است كه سرمايه و توليد هر دو به طور يكسان و متناسب  تجربي و
توانيم عامل پيشرفت فني را به صورت نرخ افـزايش  سازگار نيست. براي رفع اين ناسازگاري مي ،يابندرشد مي

بـار ديگـر   تـوانيم  مي ،شود به سيستم اضافه كنيم. بنابراينرونزا تعيين ميوري نيروي كار كه به صورت ببهره
نيروي كار را در مدل نئوكالسيكي سولو به صورت نيروي كار مؤثر كه نه تنها شامل كميـت تعـداد كـارگران    

هاي فنـي (عامـل كيفـي) را هـم در خـود دارد، تعريـف كنـيم. الگوهـاي رشـد          شود، بلكه عامل پيشرفتمي
  توان به صورت زير نوشت: داگالس را مي - سيكي با فرض تابع توليد كابنئوكال

  

)1                   (                                 Yt=Kt
(AtLt)

1-                   0<<1  
  

                                                 
1. Solow and swan 
2. Cass and Kompans 
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 نيـروي  ALسطح فناوري كـار افـزا و    Aنيروي كار و  Lسرمايه فيزيكي،   Kتوليد كل، Y ،كه در آن
انـداز و نـرخ رشـد    بيني اصلي الگو اين است كه درآمد واقعي تحت تـأثير نـرخ پـس   ر است. پيشكار مؤث

  .استجمعيت 
كند كه رشد اقتصادي نه تنها به وسيله افزايش ، فرض ميELGH(1فرضيه صادرات منجر به رشد (

ادرات نيـز حاصـل   بلكه به وسيله توسعه ص ،شودگذاري در اقتصاد ايجاد ميدر ميزان نيروي كار و سرمايه
زيـرا   ؛اقتباس شـده اسـت   TLGH(2شود. مستقيماً از اين فرضيه، فرضيه گردشگري منجر به رشد (مي

شـود و ثانيـاً   المللي به عنوان يك منبع تأمين مالي، نوعي صادرات جديد محسوب مياوالً گردشگري بين
 مطالعـات  از بسياري د كه مبنايآييك عامل استراتژي بالقوه براي رشد و توسعه اقتصادي به حساب مي

تفـاوت   تنها كه است رسيده اثبات به آن درستي موارد بيشتر در و گرفته قرار جهاني سطح در اقتصادي
 ايـن  .كندمي مصرف ميزبان كشور در را آن كننده،مصرف كه است اين خدمات و كاالها صادرات با آن

 و صـادرات  سـرمايه،  كـار،  نيـروي  از تابعي تنها نه كشور يك اقتصادي رشد كه كندمي نظريه استدالل
باشـد.   نيـز  كشـور  آن بـه  وارد ميزان گردشـگر  ثيرأت تحت تواندمي است بلكه كشور آن درديگر  عوامل

كردند و از آن پس توجه بودند كه به اين مفهوم اشارهنخستين پژوهشگراني )، 2002( 3باالگوئر و كانتاوال
  .4است زيادي به اين موضوع معطوف شده

UNWTO كنـد مي پيشنهاد توريسم صنعت اقتصادي اثرات گيرياندازه براي رااصلي  محور پنج 
كه عبارتند از افزايش توليد ناخالص داخلي، تأمين ارزهاي خارجي كه به دو طريق مستقيم و غيرمسـتقيم  

پرداخـت   يعني از طريق ارزهايي كه گردشگران هنگـام اقامـت در كشـور ديگـر صـرف      ،گيردصورت مي
از آن كشور به كشـور ديگـر بـه     تهايي كه براي عزيمكنند و همچنين بازپرداختهاي مختلف ميهزينه

 مـداوم  توسـعه  كـه  جاهـايي  در اسـت  ممكـن  ولي موقتي است معموالً آورند، ايجاد اشتغال كهعمل مي
 بـر  درآمـد  رجيخـا  منبـع  يك كه تأثيري به تكاثر كه شود، ضريب طوالني بسيار دارد وجود گردشگري

كند و در محاسبات اقتصادي گردشگري بـه دو ضـريب افـزايش درآمـد و ضـريب      مي اشاره، دارد اقتصاد
 ماليات شامل امر اين دولتي كه درآمدهاي افزايش به كمك ،نهايتدر شود و افزايش اشتغال تفكيك مي

 صنعت واردات بر گمركي رضعوا ها،خروج فرودگاه عوارض هاي گردشگري،مالياتديگر  انواع و هاهتل
 تأسيسـات  بـر دارايـي   ماليـات  و گردشـگري  صـنعت  كارمندان و سساتؤم درآمد بر ماليات گردشگري،
  .است گردشگري

                                                 
1. Export-Led Growth Hypothesis 
2. Tourism-Led Growth Hypothesis 
3. Balaguer and Cantavella 
4. Cortés and Pulina. (2006) 
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  يمطالعات تجرب. 2

 اسـپانيا  اقتصادي بلندمدت رشد  در گردشگري نقش آزمون به ايمطالعه در )2002( كانتاوال و باالگوئر

 همجمعي و عليت آزمون با شود،مي منجر به رشد گردشگري كه اين بر بنيم هاآن فرضيه .اندپرداخته

 بـه  اخيـر  دهه سه در حداقل اسپانيا، در اقتصادي رشد كه هددنشان مي آنهاهاي يافته است. شده تأييد

 . است شده منجر الملليبين گردشگري پايدار توسعه به مشهود، و محسوس طور

اقتصـادي در كشـورهاي    رشـد  و گردشـگري  رابطـه  بررسـي  ) به2004(1مارتين و همكاران - اجنيو
 – آرالنوبرآورد كننده  و تابلويي هايروش داده از اند. آنهاپرداخته 1998-1985دوره در امريكاي التين 

سـرانه   رشـد  و اقتصـادي  رشـد  بـين  روابـط  از و بـرآوردي  انـد كـرده  استفاده پويا هايپانل براي  2بوند
 رشـد  بـراي  گردشـگري  صـنعت  كـه  دهـد مي نشان اهآن مطالعه اند. نتايجآورده دست به را گردشگري

  .است مناسب التين آمريكاي كشورهاي همچون متوسط و پايين با درآمد كشورهاي اقتصادي
 علّيـت  روش اسـتفاده از  با را يونان بلندمدت اقتصادي رشد بر گردشگري ) اثر2004(3دريتساكيس 

   گردشـگري  از حاصـل  درآمـد  ، ميـزان ارز مـؤثر و  GDPهمجمعي بـين   بردار يك كرد. آزمون گرنجر
 خطـا  تصحيح هايمدل بر كه گرنجر هاي علّيتداشت. آزمون وجود 2000 - 1960 دوره در المللينبي

 گردشگري از حاصل درآمدهاي بين طرفه دو قوي علّي رابطه يك كرد كه مشخص بود، شده ريزيپايه

رشـد   و مـؤثر  ارز نـرخ  بـين  دارياعلّي معنـ  روابط مشابه، طور به دارد. وجود اقتصادي رشد و الملليبين
 در دوره در ايـن  المللـي بـين  گردشـگري  از حاصل درآمدهاي و مؤثر ارز نرخ بين همچنين، و اقتصادي

  .شد مشاهده يونان كشور
 در دشـگري كـه گر  فرضـيه  ايـن  تأييد كانتاوال، و باالگوئر مطالعه در كه كندمي ) بحث2005( 4اوه

 يكـي  كشور اين كه باشد واقعيت مربوط اين به است ممكن شود،مي منجر آن اقتصادي رشد به اسپانيا

 وي، مطالعـه  در همجمعـي  تحليـل  اسـت.  المللـي گردشگري بين از درآمد كسب در كشورها برترين از

در  جنـوبي رهك كشور در اقتصادي رشد و گردشگري درآمدهاي بلندمدتي بين رابطه كه كندمي مشخص
بـه   اقتصـادي  رشـد  سوي از رابطه يك تنها كه دهدمي نشان وي نتايج ندارد. وجود 2001-1975دوره 
 گسـترش  اقتصـادي بـه   رشـد  بيشـتر  جنوبي،كره كشور در رو اين از دارد. وجود گردشگري رشد سوي

 اشاره نينهمچ وي .كند اقتصادي كمك رشد به گردشگري توسعه كه اين تا شودمي منجر گردشگري

 متفـاوتي  عوامـل  توسط است اقتصادي ممكن رشد و گردشگري گسترش بين علّيت جهت كه كندمي

                                                 
, et al 1-Eugenio-Martin 

2-Arellano-Bond estimator 
  3-Dritsakis 

, C. O 4- Oh  
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 به سفر هايمحدوديت ميزان همانند اقتصاد بازبودن و درجه ملي اقتصاد اندازه وي، اعتقاد به شود.تعيين

 عوامـل،  ايـن  بـر  الوهعـ  اسـت.  شده جنوبيكره و تايوان بين هاييتفاوتباعث فيزيكي،  عوامل عنوان

 از اقتصـادي،  توسعه سطح و گردشگري مقصد زندگي دوره گردشگري، به وابستگي است درجه ممكن

  .باشد متغير دو اين بين علّيت كننده جهتتعيين عوامل ديگر
-1995هـاي  كشـور آفريقـايي در سـال    42هاي تلفيقـي ) با استفاده از داده2007( 1فايسا و همكاران

لقوه گردشگري را در رشد اقتصـادي و توسـعه، در يـك چـارچوب نئوكالسـيكي، بررسـي       نقش با، 2004
توجهي به هر دو سطح فعلي توليـد  هاي گردشگري به طور قابلدهد كه دريافتياند. نتايج نشان ميكرده

گـذاري در سـرمايه   رشد اقتصادي كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، بـه شـكل سـرمايه    ناخالص داخلي و
توانند رشـد  هاي آنها حاكي از آن است كه كشورهاي آفريقايي، ميكند. يافتهانساني كمك مي فيزيكي و

  را توسط تقويت استراتژيك صنعت گردشگري، باال ببرند. خود  مدتاقتصادي كوتاه
تـرين  ثير احتمالي گردشگري را بر رشد اقتصادي با تمركز بر دو تا از مهمأت )2008( 2جيمنز-كورتس
پـژوهش آنهـا   . اندبررسي كرده 2004-1990در دوره جهان از نظر گردشگري، اسپانيا و ايتاليا كشورهاي 

شـود بلكـه   المللـي محـدود نمـي   دو بخش مهم را در نظر گرفته اسـت: اول اينكـه بـه گردشـگري بـين     
اي اسـت و برخـي از   ي منطقـه گردشگري داخلي را نيز در نظر گرفته است و ديگـر اينكـه يـك مطالعـه    

برآورد كننده  هاي تابلويي وهاي دادهارهاي موقعيت جغرافيايي را نيز در نظر گرفته است. وي از روشمعي
دهد كه هر دو گردشـگري  نشان ميآنها . نتايج اندهاي پويا استفاده كرده) براي پانل1991بوند ( - آرالنو

نشـان داده  نتيجه آنهـا  ترين . مهماي دارندالمللي اثر مثبت و مهمي در رشد اقتصادي منطقهداخلي و بين
رسـد  گردشگري داخلي عامل اقتصادي مربوط به اسپانيا است، در حالي كه به نظر مي ياست، از يك سو
  المللي براي ايتاليا مهم باشد.گردشگري بين

كه چه تغييراتي، پايايي و ثبات رابطـه بلندمـدت بـين توسـعه     اند كرده) بررسي 2008( ٣چيانگ لي و چن
شكند. آنها به طور تجربي رابطـه  ، مي2003- 1959توليد ناخالص داخلي را در تايوان  براي دوره  دشگري وگر

علّي بين توليد ناخالص داخلي واقعي، توسعه گردشگري و نرخ ارز واقعي را دريك مدل چنـد متغيـره بررسـي    
انـد. دو متغيـر   ي استفاده كردههمجمعي براي بررسي شكست ساختارآزمون اند و از آزمون ريشه واحد و كرده

  هـاي گردشـگر   تعـداد ورودي  المللـي و هـاي گردشـگري بـين   مختلف گردشگري مورد استفاده آنها، دريافتي
دهد كه رابطه علّي بين گردشـگري و رشـد اقتصـادي دو    نشان ميبه روشني المللي است. شواهد تجربي بين

                                                 
    , et al 1- Fayissa  

2- Cortés-Jiménez    
3- Lee and Chien  
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قتصادي و سستي كنتـرل بخـش گردشـگري و برخـي     هاي اتغييرات سياسي و شوك ،طرفه است. در نهايت
  شكند.ها، پايايي رابطه بين توسعه گردشگري و رشد اقتصادي را ميسياست

، به بررسي سهم صـنعت گردشـگري بـر رشـد اقتصـادي و توسـعه       2009فايسا و همكاران در سال 
در كشـور آمريكـاي التـين     17هاي تابلويي اند. در اين مطالعه از دادهكشورهاي آمريكاي التين پرداخته

. نتـايج بـه دسـت آمـده بـراي      انـد كـرده در چارچوب مدل رشد نئوكالسيك استفاده  2004-1995دوره 
  كشورهاي آمريكاي التين مشابه نتايج به دست آمده براي كشورهاي آفريقايي است.

تصـادي  اي به بررسي رابطه علّي بين درآمـدهاي گردشـگري و رشـد اق   ) در مطالعه2010( 1كريشان
) VARاز روش خودرگرسـيون بـرداري (  وي پرداختـه اسـت.    2009-1970براي كشـور اردن در دوره  

هاي همجمعي يوهانسن و جوسليوس و علّيت گرنجر دريافـت كـه   براساس آزموناو است. كرده استفاده 
ـ   ،يك رابطه مثبت بين گردشگري و رشد اقتصادي در كشور اردن وجود دارد ن دو همچنين رابطه بـين اي

  متغير از گردشگري به سوي رشد اقتصادي است.
ورود  جريـان  واردات) و و تجـارت (صـادرات   بين علّي رابطه به بررسي )1384در ايران نيز خوارزمي(

 خـدمات  كشـورهاي متقاضـي   و ايـران  از سـاالنه  هـاي هداد از اسـتفاده  بـا  ايران، به خارجي جهانگردان
) براي اين بررسـي  1995(2پرداخته است. وي از آزمون ياماماتو 1380-38 هايسالدر  آن از جهانگردي

 تجـارت  وگردشـگري (از  تجارت بين طرفه يك است كه رابطه علّيرسيده استفاده كرده و به اين نتيجه 
   الگوهـاي  بـرآورد  در كـه  اسـت كـرده   پيشـنهاد  نتيجـه  اين به توجه باوي است.  گردشگري) برقرار به

 .شود گرفته نظر در مهم عامل يك عنوان به تجارت گري،گردش براي بيني تقاضاپيش

المللي و رشد اقتصادي در ايران با استفاده از الگوي ) به بررسي رابطه گردشگري بين1386( طيبي و همكاران
دهد كه رابطه علّي بين گردشگري آنها نشان مي پژوهشاند. نتايج ، پرداخته1383- 1338در دوره علّي گرنجري 

  تصادي ايران، يك رابطه علّي دو طرفه است و بين اين دو متغير، يك تعادل بلندمدت وجود دارد.و رشد اق
علّي بين گردشگري و رشـد اقتصـادي را  در    اي رابطه) همچنين در مطالعه1387( طيبي و همكاران

بـه عـالوه چـين، هنـگ      OECDكشـورهاي   و 1383-38در دوره  VARايران با استفاده از الگوي 
  بررسـي   VAR-Panelبـا اسـتفاده از الگـوي     2004-1995در دوره تايلنـد   مـالزي، روسـيه و   كنگ،
دهــد كــه رابطــه علّــي بــين گردشــگري و رشــد اقتصــادي ايــران،  نشــان مــيآنهــا انــد. نتــايج كــرده

به عالوه چين، هنگ كنگ، مالزي، روسيه و تايلند، رابطه علّي دو طرفه است و بين  OECDكشورهاي
  ر، تعادل بلندمدت وجود دارد.اين دو متغي

                                                 
1. Kreishan  
2. Yamamoto Test. (1995) 
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) رابطـه ميـان صـنعت گردشـگري و رشـد اقتصـادي در كشـورهاي عضـو         1388( ياوري و ديگران
رابطه ميان  وداده هاي پانل پويا و پانل ايستا، مورد بررسي قرار را بر پايه مدل )OICكنفرانس اسالمي (

هـا،  برآورد كننـده با استفاده از را  2007 - 1990دوره در گردشگري و رشد اقتصادي كشورهاي اسالمي 
رابطـه  پـژوهش آنهـا   . نتايج تجربـي  اندكردهيافته، اثرات ثابت و اثرات تصادفي برآورد گشتاورهاي تعميم

  كند.مثبت ميان مخارج گردشگري و رشد اقتصادي در اين كشورها را تأييد مي

  معرفي الگو. 3

و  1387-1368دوره در هـاي فصـلي   اسـتفاده از داده  بررسي رابطه گردشگري و رشد اقتصادي ايران بـا 
  براي بررسي رابطه بلندمـدت بـين متغيرهـا بـه كـار      ARDL گيرد. روش انجام مي ARDL1الگوي 

هـاي  هاي بسـياركوچك از سـري  تكنيكي بسيار مناسب براي نمونهARDL رود. رويكرد همجمعي مي
مزاياي براي بررسي همجمعي، از  ARDLدارند كه  زماني است. بيشتر مطالعات اخير بر اين نكته تأكيد

 و وابسـته  متغيرهـاي  برخوردار است. اول اين كه ايـن رويكـرد بـين   پيشين هاي اي نسبت به روشويژه
   و بلندمـدت  ياجـزا  كـه  ايـن  كنـد و ديگـر  مي و مشكل درونزايي را حل شودمي قائل تفاوت توضيحي

   و افتـاده  قلـم  از متغيرهـاي  بـه  مربـوط  مشـكالت  وه بـرآورده كـرد   زمـان  هـم  طـور  به را مدتكوتاه
 سـعي در  هـا برآورد كننـده  گراييهم درجه از نظر صرف كه و سوم اين كندمي برطرف بستگي راخودهم

 بـودن  يكسـان  دربـاره  گرايي يكسـان هم استاندارد تحليل از قبل نگراني دارد و مدلبرآورد  و تشخيص
  نيست. واحد ريشه آزمون به نيازي ديگر ورده ك برطرف را گرايي متغيرهادرجه هم

هـاي  هاي متغير وابسـته، متغيرهـاي توضـيحي و وقفـه    شامل وقفه، برآورد كننده ARDLدر مدل 
  توان آن را به صورت كلي زير نشان داد:متغيرهاي توضيحي هستند، كه مي

  

)2                                   (               titii
k
i0t uX)q,L(1y)p,L(    

qi، كــه در آن
iai1i0iii L...L)q,L(   .بــاال مــدلرابطــه اســت )q,...,q,p(ARDL k1 بــا

امين متغير توضيحي است  itX،i جزء اخالل است.وقفه و  tX ،L ، متغير توضيحيمتغيروابسته 
k,...,2,1iكه در آن   هاي هر يك از متغيرهـاي  است. از آن جايي كه در بلندمدت ارزش جاري و وقفه

tتعادلي بلندمـدت را بـه شـكل    رابطه توان وابسته و توضيحي برابرند، مي
k
i iit X1y   

بيان كرد كه در آن 
)p,1(

u t
t 
 ،

)p,1(

)q,1(i
i 


 و 

)p,1(
0




  .رابطـه  تـوان  مي افزون بر اين،است

                                                 
1. Autoregressive Distributed Lag 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 )1388، بهار 6فصلنامه علوم اقتصادي (سال دوم، شماره    ....................................................................    18

  را به شكل زير نشان داد: RDLمدل  يتصحيح خطا
)3 (         

   
 

p

2j

k

1i

k

1i

q

2j
t1tjt,ijt,iit0ijtj0t uECM)p,1(XXyy  

  
، كه در آن  k

i ititt X1ˆyECM ، و بـوده  عملگر تفاضلي مرتبـه اول   ∆و)p,1(   سـرعت
دهد. با استفاده از مدل رشد اقتصادي سولو، به منظور تعيين واكنش نرخ رشد اقتصادي تعديل را نشان مي

  توان از تابع توليد لگاريتمي زير استفاده كرد:ته شده مينسبت به پارامترهاي در نظر گرف
  

)4               (                                    ALKLKLGDPL n30n2Tn10n   
  كه در آن:
GDPLnلگاريتم طبيعي : GDP واقعي سرانه،   

Tn KLلگاريتم طبيعي انباشت سرمايه سرانه در صنعت گردشگري :،  
0n KLلگاريتم طبيعي انباشت سرمايه سرانه در ساير صنايع :،   

ALnلگاريتم طبيعي تعداد گردشگران سرانه وارد شده : .  
)K( دي سرمايه به دو بخـش موجـودي سـرمايه درصـنعت گردشـگري     در برآورد اين تابع توليد موجو T  و

)K(موجودي سرمايه در ساير صنايع  تقسيم شده است، كه هدف از ايـن تفكيـك، تعيـين سـهم عامـل       0
)K(سرمايه در صنعت گردشگري  T      در توليد ناخالص داخلي است. علت  ايـن كـه در ايـن مطالعـه بـراي ،

گذاري بدين صورت گذاري در صنعت گردشگري و رشد اقتصادي در ايران، سرمايهبررسي رابطه بين سرمايه
كنند بيشـتر بـه   گذاري در امور مختلف را تفكيك نميتفكيك شده، اين است كه در مطالعاتي كه اثر سرمايه

 تواند آثار متفاوتي ايجاد كنند و اصوالًگذاري ميدر حالي كه اجزاي مختلف سرمايه ،پردازندايگزيني مياثر ج
  هاي زيربنايي، بحث جايگزيني چندان مطرح نيست.گذاري عمومي در بخشدر خصوص سرمايه

  نويسيم:را به شكل زير مي 4رابطه متناسب با  ARDLمدل 

)5(
t1t4o3T21t1

p

1i

q

0i

q

0i
iti4

q

0i
0i3Ti2iti10t

ULAyLKyLKyGDPLy

ALKLKLGDPLcGDPL

1t1t

1 32

itit







  







   

  
به ترتيب توليد ناخالص داخلي سـرانه، سـرمايه بخـش گردشـگري و      GDP ،TK ،0K ،A،كه در آن

  . استها و ورود گردشگران نيز سرانه سرمايه در ساير بخش
نبود براي بررسي وجود رابطه بلند مدت ميان متغيرها، فرضيه صفر مبني بر  Fنجام آزمون به منظور ا

0y:Hرابطه بلندمدت،  r0    0در مقابل فرضيه جـايگزينy:H r1    ،,....3,2,1r     مـورد ارزيـابي
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نبـود  يعنـي   شده از حد باالي ارزش بحراني بزرگتر باشد فرضيه صـفر محاسبه Fاگر آماره  گيرد.قرار مي
شده، كوچكتر از حد پايين ارزش بحراني باشـد، فرضـيه   محاسبه Fشود و اگر آماره رابطه بلندمدت رد مي

نباط، محاسـباتي در بـين ايـن دو محـدوده قـرار بگيـرد نتـايج اسـت         Fتوان رد كرد. اگر هم صفر را نمي
همجمعـي  باشند. در صورت تأييد وجود  I)1(ياهستند  I)0( غيرقطعي و وابسته به اين است كه متغيرها

و  2دشـو ، وقفه بهينه براي هريك از متغيرها مشـخص مـي  AIC(1آكائيك ( اطالعات معيار از استفاده با
  .شودمدت و سپس مدل تصحيح خطا براي متغيرها برآورد ميمدل بلند

  تحليل نتايج تجربي برآورد مدل و. 4

گيرد نتـايج ايـن   مورد ارزيابي قرار مي Fرابطه همجمعي بين متغيرها آزمون  وجود بررسي منظور به ابتدا
  ام معنـادار  ازدهبراي بررسي وجود رابطـه بلندمـدت در وقفـه يـ    F دهد آماره نشان مي 1آزمون در جدول 

  .داردبيشترين مقدار را  AICشود كه در اين وقفه نيز آماره مي
  براي آزمون وجود همجعي بين متغيرها Fنتايج آماره  .1جدول 

وقفه 
 ها

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

آماره 
F 

70/0 91/0 14/1 26/1 39/1 95/1 39/1 80/2 93/1 79/3* 95/0 

آماره 
AIC 

31/5568/6452/6553/6167/5945/6867/6334/7543/7269/7906/77

  57/3 -42/2% : 95سطح بحراني 

 اين پژوهش.هاي خذ: يافتهأم

  
 مقـدار  معناداراسـت.  الگـو برآوردي  ضرايب تمام ،2هاي تشخيصي در جدول با توجه به نتايج آزمون

دارد.  قـرار  مطلـوبي  حـد  در شـده ارائـه  هـاي داده براسـاس  گوال كه برازشدهد نشان مي نيز 2Rآماره 
  است.  مردود خطا جمالت بين پياپي همبستگي وجود دوربين واتسون، آماره به توجه با همچنين،

                                                 
1.  Akaike Information Criterion. 

 ايم.بودن تعداد مشاهدات در اين مطالعه از اين معيار استفاده كرده. به علت كافي2
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  آزمون هاي تشخيصي .2جدول 
HeteroscedasticityNormality Functional Form D.W. R2 

05/1 
)31/0( 

83/0 
)66/0( 

14/1  
)28/0( 

97/1 99/0

  اين پژوهش. هاي خذ: يافتهأم    
  

گـذاري سـرانه   دهد كه ضريب لگاريتم سرمايهرابطه بلندمدت را نشان ميبرآوردي ، ضرايب 3جدول 
درصـد معنـا دارنـد و عالمـت      95در بخش گردشگري وضريب لگاريتم ورود سرانه گردشگران در سطح 

  كـه نشـان    متغيرها با توليد ناخالص داخلـي سـرانه اسـت   مثبت آنها، نمايانگر رابطه مثبت يا مستقيم اين 
درصـد افـزايش توليـد     22/0گذاري سرانه در بخش گردشگري به دهد يك درصد افزايش در سرمايهمي

يك درصد افـزايش در ورود سـرانه گردشـگران بـه افـزايش       ،همچنين ،ناخالص داخلي سرانه خواهد شد
ي هـا بخـش  در گـذاري سـرانه  سرمايه ضريب شود.ميمنجر  درصد در توليد ناخالص داخلي سرانه 52/0

 سرانه در گذاريسرمايه باالي دهيدر توضيح تواندمي امر اين توجيه. است آمده دست به معنيبيديگر 

شـدن   معنـي بـي  باعث گذاريسرمايه كل از اين جزء جداكردن كه معني اين به .باشد بخش گردشگري
  است. شده درتابع توليد ها،بخش ايرس سرانه در گذاريسرمايه ضريب

  بلندمدتبرآورد ضرايب . 3جدول 
 AIC متغيرها

LKt 
0/223 
(2/69) 

LKo 
0/083 
(0/52) 

LA 
0/524 
(5/12) 

C 
0/562 
(0/45) 

t 
0/029 
(6/59) 

را نشان مي دهد. tاعداد داخل پرانتز آماره  -
  اين پژوهش. هاي خذ: يافتهأم
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كنـد. در  آنها بيان ميمدت را به همراه آماره كوتاهبرآوردي ضرايب  4ت آمده در جدول نتايج به دس
است كـه   -31/0دار و مقدار آن ا، منفي و معن بر اساس نتايج ارائه شده ضريب ،اين جدول

اكي از آن است كه در هر ح ،دار بين متغيرهاي الگوست. همچنينادهنده وجود رابطه بلندمدت و معننشان
  شود.درصد عدم تعادل در توليد ناخالص داخلي سرانه تعديل مي 31دوره 

  مدتكوتاهبرآوردي ضرايب  .4جدول 
 هاوقفه

 2 1 0 متغيرها
HQC SBC AIC HQC SBC AIC HQC SBCAIC 

ΔLGDP 
         
         

ΔLKt 
0/064 0/063 0/069       
(1/90) (1/88) (2/05)       

ΔLKo 
0/433 0/416 0/431 0/125  0/123 0/132  0/143 
(7/04) (6/66) (7/07) (1/98)  1/97 (2/58)  2/78 

ΔLA 
0/327 0/125 0/374 -0/454  -0/395   -0/250 
(1/83) (2/24) (2/07) (-2/56) (-2/18)   (-1/42) 

C 
0/064 0/137 0/174       
(0/17) (0/36) (0/45)       

t 
0/008 0/008 0/009       
(2/68) (2/57) (2/78)       

Ecm(-1) 
   -0/285 -0/265 -0/310    
   (-3/05)(-3/00) (-3/29)    

  را نشان مي دهد. tاعداد داخل پرانتز آماره  -

  اين پژوهش. هاي خذ: يافتهأم
  

 ثبات كننده منعكس 1نمودار  در CUSUMSQ2و CUSUM1ساختاري  ثبات هايآزمون نتايج

درصد  95 اطمينان فاصله در گرفتن قرار علت به است و بررسي دوره مورد طول دربرآوردي  ضرايب در
يك از بانـدهاي   شده، نمودار وسطي، هيچزيرا در نمودارهاي رسم ؛ندارد وجود مدل در ساختاري شكست

  طرفين را قطع نكرده است.

                                                 
1. Cumulative Sum of Residuals 
2. Cumulative Sum of Squared Residuals 
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  آزمون هاي ثبات .1نمودار 
 CUSUMSQآزمون  CUSUMزمون آ

  

  هاو ارائه پيشنهاد بنديجمع. 5

گـذاري در بخـش   برتـأثير متغيرهـاي سـرمايه    تأكيـد  بـا را  اقتصادي رشد بر مؤثر عوامل، طالعهاين م در
به منظـور بررسـي روابـط     .كرديم بررسي ازبرون رشد الگوي از استفاده با گردشگري و ورود گردشگران،

 مدل، در شدهلحاظ متغيرهاي ميان روابط تحليل و تجزيه براي جمعيهم لندمدت از آزمونمدت و بكوتاه
-1368هـاي  سـال  بـراي  فصلي زماني سري هاياز داده استفاده بارا  هاتحليل و تجزيه ويم گرفت بهره

نشان داد كه حداقل يـك رابطـه همجمعـي بلندمـدت ميـان       ARDL. نتايج آزمون انجام داديم 1387
گذاري سرانه در بخش گردشگري و ورود گردشـگران سـرانه   رهاي مدل وجود داشته و متغير سرمايهمتغي

اي كـه يـك درصـد افـزايش در     گونهبهشدند؛ بر رشد اقتصادي شناسايي  به عنوان عوامل مهم تأثيرگذار
ـ   سرمايه ه گذاري سرانه در بخش گردشگري و همچنين يك درصد افزايش در ورود سـرانه گردشـگران ب

. نتايج برآورد مـدل  منجر شددرصد در توليد ناخالص داخلي سرانه  52/0درصد و  22/0ترتيب به افزايش 
بر رشـد اقتصـادي در سـطوح مختلـف     ياد شده متغيرهاي  مدت نيز تأثيرتصحيح خطا نشان داد، در كوتاه

  معنادار است.
كـه  دهـيم  عنوان فرضيه اصـلي پاسـخ   به اين پرسش به كرديم در اين مطالعه، با تحليل تابع توليد سعي 

گذاري سرانه در بخش گردشگري و همچنين ورود گردشگران سرانه، چقدر در توليد يا رشد اقتصـادي  سرمايه
 قوي اثرنشان دهنده در بخش گردشگري  ذاري سرانهگسرمايه متغير براي آمده دست به سهم دارند. ضريب

 ،پـژوهش  اين در ترتيب، بدين است. يد ناخالص داخلي سرانهگذاري در اين بخش، بر رشد تولسرمايه توسعه
مورد بررسي قرار را  اقتصادي رشد تأثيرگردشگري بر توليد، تابع چارچوب در و كمي قالب در تاتالش كرديم 

 و مثبـت  نقـش  آمـده،  دسـت  بـه  نتايج و اقتصاددانان ديگر سوي از شده ارائه هايپژوهش باتوجه به وداده 
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  . رسانيم اثبات به ديگر باررا ) TLGHرشد اقتصادي (فرضيه  درآن كننده تعيين
-پذيري گردشگري كه در قسمت مقدمه ذكر شد، مقام ايـران در ايـن رتبـه   با توجه به گزارش رقابت

هاي سازمان جهـاني گردشـگري، ايـران در    اين در حالي است كه بر اساس ارزيابي ونبوده بندي مطلوب 
بـرآورد  لذا ضمن در نظر گرفتن نتايج  .هاي گردشگري قرار داردن از نظر جذابيتشمار ده كشور برتر جها

 اي دربيشتر دولت به امر گردشگري در ايران، بتوان در جايگاه شايستهتوجه اين مطالعه، اميد است كه با 
  قـرار گرفـت. بـا بهبـود      ،همتـا بـراي درآمـدهاي رو بـه پايـان نفـت اسـت       اين صنعت كه جايگزيني بي

هاي اين بخش اقـدام  توان در جهت معرفي هرچه بهتر جاذبهالمللي ميرساني در عرصه ملي و بينطالعا
بـرداري بهينـه از امكانـات و منـابع موجـود و      هـاي مناسـب بـراي بهـره    گذاريبا سرمايه ،. همچنينكرد

و جـامع   هاي دقيـق هاي جديد و مستمر بخش خصوصي در سايه حمايتگذاريبسترسازي براي سرمايه
رعايت حقوق و تأمين امنيت گردشگران،  همچنين با بخش دولتي در تأسيسات و تجهيزات گردشگري و

  تحوالت بنياديني در اين صنعت پديد آورد.
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