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در کشوهای   تورم نرخ برابری ارز ودرآمد سرانه، گردشگری با  صنعت بررسی رابطه بین

 در حال توسعهمنتخب 
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 چکیده

در کشییوهای نرخ برابری ارز و نرخ تورم  درآمد سییرانه،در این پژوهش به بررسییی رابطه بین توری یی  به ننواغ متویر واب ییته 

های داده .شودمی در حال توسعهکشور  11پرداخته شده است نمونه مورد استفاده دراین تحقیق شامل  منتخب در حال توسعه

و نرم افزارهای مورد  باشدانل دیتا میمدل مورد استفاده تحقیق پو آوری شده است جمع 2112تا  1991تحقیق در بازه زمانی 

 باشد.می   eviewsو  Excelاستفاده

شاغ می دهد که بین   شگرییافته های تحقیق ن شگری با و گرد سرانه رابطه مثبت وجود دارد درحالی که بین گرد رخ ن درآمد 

ابطه ر دارای ری ارزبنرخ برا باهای تحقیق نشییاغ می دهد که تقاضییا برای گردشییگری  نهایتا یافته .تورم رابطه منفی وجود دارد

توری یی  کاهش می یابد و برای تقاضییا آمریکا یعنی با کاهش نرخ برابری ارز کشییورهای نمونه در برابر د ر  باشیید.میمنفی 

 .برنکس

 

 صنعت گردشگری، درآمد سرانه، نرخ برابری ارز، نرخ تورم کلمات کلیدی: 
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 مقدمه  -1

شگری گ ترده شتوالگرد صلی ا صنعت متنوع به ننواغ منبع ا ست. این  صنعت خدماتی در دنیا شکوفایترین  ی زایی، درآمد، 

سعه صادی و تو شمار میاقت شورهای جهاغ به  ساختارهای زیربنایی در ب یاری از ک (. البته 1311پور، )جهانیاغ و نلی آیدی 

شود. گرایش مردم جهاغ به یافتن  سایر ابعاد آغ به ویژه بعد فرهنگی،  شگری نباید بانث غفلت از  صادی گرد اهمیت و نقش اقت

ز شود. ا تراست تا نقش گردشگری در این تعامالت هر روز حیاتیها سبب شده ترین و موثرترین راه برای گفتگوی فرهنگآساغ

 داری در طول تاریخ وها از تجارب تلخ و شیرین حکومتیاید که ان اغلحاظ سیاسی نیز نقش گردشگری از آغ نظر اهمیت می

ه دیگر تری بی دید وسیعشوند و ضمن برقراری پیوندهای ناطفی و ان انی با یکدیگر با زاویهمند میهای مختلف بهرهدر تمدغ

صادی میاغ آغنگرند و روابط فرهها میفرهنگ ستی و به تبع آغ روابط اقت صلح و دو ساس  سنگی ملل، از آنجا که پایه و ا ت، ها

سعه سه  ب زایی دارد )کاظمی، در تو ضر یعنی دوراغ 1311ی همه جانبه نیز  صر حا (. نالوه بر نکات فوق باید افزود که در ن

صنایع دمبارزه با آلودگی محیط شگری در مقام مقای ه با  شمار میزی ت، گرد شدید آلودگی به  صنعتی بدوغ آثار  رود یگر، 

ی کشییورهای جهاغ در قالب رقابتی تنگاتنگ در پی (. با توجه به مزایای این صیینعت تردیدی نی ییت که همه1331)دیبایی، 

سه  بیشبهره صادی، اجتمانی، فرهنگی و ... به ویژه دریافت  سطحگیری از مزایای اقت ش تری از درآمد و با  بردغ  شتوال نا ی ا

 (.1312سازی این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خود ه تند)گی، از بهینه

ی این صنعت ترسی  و انداز روشنی را برای آیندهبه طور کلی، آمار و ارقام حاصل از درآمد گردشگری در سطح جهانی چش    

در سییال  2(UNWTO)آمار سییازماغ جهانی گردشییگری  حکایت از رونق روزافزوغ این صیینعت در جهاغ دارد. به طوری که طبق 

 2111به مرز  2121میلیارد د ر بوده و این رق  در سییال  922المللی رقمی معادل درآمد حاصییل از گردشییگری بین 2111

ستراتژیک و ارزشمندی در چش میلیارد د ر خواهد در انداز جمهوری اسالمی ایراغ دارد و رسید. همچنین این صنعت جایگاه ا

ی ی اقتصادتواند راهی به سوی توسعههای این صنعت، میها و توجه ویژه به زیرساختصورت برطرف نمودغ تنگناها و کاستی

شد. پس از جنگ تحمیلی، ضرورت بازسازی کشور و برنامه سرلوحهکشور با های ی برنامهریزی اقتصادی، اجتمانی و فرهنگی، 

 (. 1319دولت قرار گرفت )حیدری، 

 

 بیاغ م أله -2

ساس تعر بر ست از فعال ی(، گردشگرUNWTO) یگردشگر یسازماغ جهان فیا ستراحت، کار و  یکه برا یافراد یهاتینبارت ا ا

 دکننیجا اقامت مدر آغ یسال متوال کییحداکثر برا و سفر کرده        شیسکونت معمول خو طیبه خارج از مح گرید لید 

 (.1392یزدی و سقایی، )پاپلی

ست که امروزه می    صنایعی ا شگری از  شورهای صنعت گرد سازی رقابت کند. ک صنایعی نظیر نفت و خودرو تواند به خوبی با 

نقش های طبیعی، فرهنگ و تمدغ، آثار باسییتانی و مبهبی، اسییتعداد و توانمندی های گردشییگری به لحاظ جلوهدارای جاذبه

 ب زایی در جبب گردشگراغ

 دارند.

شد ملی موثرترین د یل توجه و التفات دولت شاید یکی از  سعه و ر صنعت در تو صادی این  شگری اثرات اقت ها به گرد

ی اقتصادی کشورها به شمار آورد تواغ گردشگری را به ننواغ یکی از نیروهای محرک رشد و توسعههاست و در حقیقت میآغ

 (.1311نژاد، )راسخی
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سل له فعالیت    ضمن ایجاد یک  شگری  سایر بخشگرد شدغ  صادی نیز میهای جدید در جامعه، موجب فعال  شود، های اقت

صنایعبخش سوخت و انرژی،  ساختمانی که به تبع فعالیتهایی نظیر حمل و نقل، مواد غبایی،  ستی و بخش  شگد ری های گرد

ری ی گردشگا جهت رشد و توسعهگیرند. به همین نلت اکثر کشورها سعی در ارتقاء این صنعت داشته و امکانات  زم ررونق می

 (. 1311نژاد،کنند )راسخیفراه  می

شور ما ایراغ نیز بنا     شور نخ ت جهاغ جای ک سازماغ یون کو، از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میاغ ده ک صدیق  به ت

ولی جایگاه خوبی در بازار گردشگری ندارد.  های اکوتوری می و تنوع اقلیمی جزء پنج کشور برتر دنیاستدارد و به لحاظ جاذبه

باشند.  اشتهالمللی دریزی برای جبب گردشگراغ بینتری بر روی برنامهریزاغ باید توجه و تمرکز بیشبنابراین م ئو غ و برنامه

ادی ز بعد اقتصکه در فرایند جبب گردشگر بر روی کدام کشورها باید متمرکز شد سوالی اساسی است که در این پژوهش ااین

 به این موضوع خواهی  پرداخت. 

 

 پژوهش تسؤا  -3

 و گردشگری خروجی کشورهای مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟ ایا بین درآمد سرانه -1

 ارز و گردشگری خروجی کشورهای مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟برابری آیا بین توییرات در نرخ  .1

 خروجی کشورهای مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟آیا بین توییرات در تورم و گردشگری  .2

 

 پژوهش: هایهیفرض -1-2

 ؟باشدمعنی دار میو گردشگری خروجی کشورهای مورد مطالعه  درآمد سرانه رابطه -1

 باشد.دار میی بین توییرات در نرخ ارز و گردشگراغ خروجی کشورهای مورد مطالعه معنیرابطه .1

 باشد.دار میگردشگراغ خروجی کشورهای مورد مطالعه معنیی بین توییرات در تورم و رابطه .2

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1

سطح ملنرصه یدر تمام یگردشگر یامروزه توسعه سطح ب یاو منطقه یها، چه در   زاغیرمورد توجه برنامه یالمللنیو چه در 

مناسییب و قابل  اریب یی یمنبع درآمد یگردشییگرکه  نیجوامع از ا یاسییت. آگاهقرار گرفته یخصییوصیی یهاو شییرکت یدولت

        در ابعاد  یاگ ییترده اریمفهوم ب یی یاسییت که گردشییگر بانث شییده دهد،یکشییور قرار م کیاقتصییاد  اریدر اخت یامالحظه

 (.1313،ییشود )موسا یصنعت تلق کیو به ننواغ  کنددایپ یو فرهنگ یاجتمان ،یمختلف اقتصاد

تصیدیق سیازماغ یون یکو، ایراغ از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میاغ ده کشیور نخ یت جهاغ جای دارد و به لحاظ  به

ایراغ  جمهوری اسالمی یانداز بی ت سالههای اکوتوری می و تنوع اقلیمی جزء پنج کشور برتر دنیاست و باتوجه به چش جاذبه

 21افزایش یابد، یعنی حدود  1212درصد در سال  1/1به  1313درصد در سال 19/1 زم است سه  ایراغ از شمار گردشگراغ 

میلیارد توماغ در  31گباری بیش از نفر گردشگر از بازار جهانی را سا نه به خود جبب نماید که این امر م تلزم سرمایه وغیلیم

 (.1319و همکاراغ،  یرنانیفیشردرصدی بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی است) 11این صنعت با سه  حدوداً 

درصد در سال  2به  1313درصد در سال  13/1انداز، سه  ایراغ از درآمد گردشگری جهانی باید از طبق سند چش  همچنین،   

شد یابد؛ به گونه 1212 سال ر شور ایراغ در  شگر ورودی، درآمد  21به  کیسا نه نزد 1212ای که ک میلیارد د ر از محل گرد

ضایتک ب نم ستیابی به اید. اما روند کنونی به هیچ ننواغ ر شوار ایراغ برای د صد از درآمد جهانی  2بخش نی ت و راه د در

ش توری   را نمایاغ می سند چ ستا میسازد. لبا توجه به اهداف  شیدغ به    تواند ناملانداز در این را شتاب بخ مهمی برای 

 (.1319و همکاراغ،  یانرنیفیآهنگ رشد و توسعه را فراه  نماید)شر
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 نوع تحقیق  -1

دل باشد مها، تحقیق توصیفی اقتصادسنجی میگیرد و از نظر گردآوری دادهیجای میکاربرد ی مطالعاتدر زمرهحاضر  تحقیق

ساس مدل  ستفاده از نرممیپنل دیتا سازی این تحقیق بر ا شد و با ا سنجی یعنی ایویوزبا صاد صی اقت ص  گیرینتیجه1افزار تخ

 ها ارائه خواهد شد.ی آزموغ فرضیهنهایی درباره

 

 جامعه آماری و نمونه آماری -3

)ترکیه، اردغ، هند، روسیه،  در حال توسعه یکشورهای ی آماری دربرگیرندهی آماری تحقیق کل کشورهای دنیا و نمونهجامعه

باشند که کشورها با توجه به دسترسی به می 1991 - 2112ی زمانی در بازهبرزیل، مکزیک، تایلند،آرژانتین، بولیوی، پاراگوئه( 

 اند.شاغ انتخاب شدهها و اطالناتداده

 

 هاآوری دادهجمع -1-3-1

 1یبانک جهان تیاز سا ی است،خروج وتعدادگردشگراغ درآمدسرانه، نرخ ارز اسمی، تورم به مربوط اطالنات که ی تحقیقهاداده

 .به دست آمده است

 

 تحقیقمدل  -1

 است. شده ستفادها های پانل دیتامدل ازنرخ ارز و تورم  گردشگری خروجی بای بررسی رابطه منظور به تحقیق این در

 تعریف شده است:  1-1ی ی، نرخ ارز و تورم با گردشگری خروجی طبق رابطهسازی رابطهدر این تحقیق مدل

(1-1) TODEP= C(1)+ C(2)*GDP+ C(3)*EX+C(4)*INF+ε
𝑡

 

 نرخ یدهندهنشاغ )4C(، نرخ برابری ارز ی دهندهنشاغ )3C(دهندی درآمد سرانه  نشانده C(2) پارامتر ثابت، C(1)یمعادله این  در

وتورم 
tی پ ماند با میانگین صفر و واریانس شرطی ی جملهدهنده، نشاغth باشد.می 

 

    نتایج مدل برآورد شده 

Dependent Variable: TODEP   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/20/16   Time: 13:49   

Sample: 1995 2014   

Periods included: 20   

Cross-sections included: 10   

Total panel (balanced) observations: 200  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1089352. 676425.8 1.610453 0.1090 

GDPPC 1265.797 103.2309 12.26180 0.0000 

EX -58.48381 560.0503 0.104426 0.9169 

INF -4602.248 14584.67 -0.315554 0.7527 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
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R-squared 0.875167     Mean dependent var 7041435. 

Adjusted R-squared 0.867156     S.D. dependent var 9144696. 

S.E. of regression 3333033.     Akaike info criterion 32.93945 

Sum squared resid 2.08E+15     Schwarz criterion 33.15385 

Log likelihood -3280.945     Hannan-Quinn criter. 33.02622 

F-statistic 109.2501     Durbin-Watson stat 0.292186 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

شاغ میمعادله   شده  ن سرانه یبضردهد که  برآورد  سطح اطمیناغ  درامد  صد معنادار 13در  ضریب  در ساس  شد و برا می با

مدل طراحی شده از قدرت و تواغ توضیح دهندگی با  در تشریح رفتار متویر واب ته توسط متویرهای م تقل برخوردار  تعیین 

ست ضریب تعیین برابر ا صد  13  به طوری که مقدار  شده توان ته اند حدود میدر شد. طبق جدول متویرهای تعریف   13با

کل رگرسیییوغ نیز از انتبار آماری  Fبا توجه به صییفر بودغ آماره  .درصیید در توییرات متویر واب ییته را بیاغ و توضیییح دهند

 باشد.برخوردار می

شگری و کاهش برابری ارزی در  شند که بیانگر وجود رابطه منفی بین گرد ضرایب نرخ برابری ارز و نرخ تورم هر دو منفی میبا

راغ در  خروجی گردشگکشورهای نمونه در مقابل د ر میباشد. بنابراین کاهش نرخ برابری نرخ ارز  و افزایش تورم تاثیر منفی بر 

 گبارد.کشورهای مورد می
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