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چکیده

در طول چند دهۀ گذشته ،ارتباط بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی ،هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعهیافته

بهشکل گستردهای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .دانش و آگاهی نسبت به ارتباط سببی بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی

برای سیاستگذاران دارای اهمیت خاصی است؛ چون سیاستهای گردشگری جز ِو نگرانیهای این کشورها محسوب میشوند .گردشگری
بینالمللی ،مبادالت ارزی را نیز بههمراه داشته است که میتواند برای واردات کاالها و خدمات مورد استفاده واقع شود ،که به نوبۀ خود ،به رشد

اقتصادی میانجامد .اهمیت این بخش ،بهدلیل این حقیقت که این صنعت درآمدها را افزایش میدهد ،اشتغال ایجاد میکند ،بخش خصوصی
پیرامون ارتباط بین تعداد ورود گردشگران خارجي و رشد
را تشویق میکند و زیرساختها را توسعه میدهد ،قابلتوجه است .در پژوهش حاضر،
ِ

عليت گرنجر ،در این پژوهش ،ارتباط
اقتصادی در ایران ،بین سالهای  1980تا  2012بررسی شده است .با استفاده از آزمونهای  ARDLو ّ

پوياي بین تعداد ورود گردشگران بینالمللی ،تولید ناخالص داخلی حقيقي ،نرخ ارز مؤثر واقعی و عدم ثبات سیاسی را مورد بررسی قرار دادیم.

نتایج نشان میدهند که بین تعداد ورود گردشگران خارجي ،نرخ ارز مؤثر واقعی ،عدم ثبات سیاسی و تولید ناخالص داخلی حقيقي در

علیت گرنجر نشان میدهد که ارتباط علّي دوطرفهای بین نرخ ارز مؤثر واقعی و رشد اقتصادی
کشور ایران رابطۀ بلندمدت وجود دارد .آزمون ّ

در کوتاهمدت و بلندمدت وجود دارد .همچنین ،یافتهها نشان میدهند که گردشگری تاحدودی بخشی از فراین ِد رشد داخلی است و وجو ِد رش ِد

محوریت رشد اقتصادی ،بهشکل بهتری
ناشی از گردشگری را در ایران تأیید میکنند .بهعالوه ،مشخص شد که فرضیۀ صادرات گردشگری ،با
ِ

با هر اقتصاد ایران مطابقت دارد .هرچه کشور پیشرفت بیشتری میکند ،ثبات بیشتری مییابد و وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بهتری
پیدا میكند.

کلیدواژهها :گردشگران خارجي ،رشد اقتصادی ،نرخ ارز مؤثر واقعی ،ایران .ARDL
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 .1مقدمه

صنعت گردشگری ،بهعنوان یک فعالیت اقتصادی،

کنفرانس اسالمی از لحاظ تعداد گردشگر ورودی رتبۀ  ۱۳و

درصورت برنامهریزی
است .گردشگری ،پدیدهای است که
ِ

که از جنبۀ جاذبههای گردشگری در ردیف  ۱۰کشور اول

اهمیت بسزایی یافته
اجتماعی و فرهنگی برای توسعۀ کشورها ّ

صحیح میتواند به افزایش تولید ،ارتقای سطح زندگی ،رفاه
عمومی و اشتغال بسیاری از عوامل تولید ازجمله کار ،سرمایه

سبب درآمد حاصل از آن ،رتبۀ دهم را دارا است ،در حالی
به ِ

جهان و اولین کشور جهان سوم است .در این میان ،ترکیه

ظرف  ۲۰سال گذشته ،از  ۲۵۰۰۰نفر گردشگر به حدود ۱۳
میلیون نفر و تونس از  ۵۰۰هزار نفر به بیش از  ۶میلیون نفر

و زمین منجر شود .اقتصاددانان از صنعت گردشگری بهعنوان
یک صنعت مولّد سرمایه و اشتغالزا نام میبرند و توجه

گزارش «رقابتپذیری گردشگری»
ارتقا یافته است .براساس
ِ

موجب افزایش ارزآوری میشود.
گردشگری بهلحاظ اقتصادی،
ِ

شاخص رقابتپذیری گردشگری در زمینۀ روشها و مقررات

خاصی به این صنعت دارند؛ از این رو ،معتقدند توسعۀ صحیح

که ازسوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است ،چهارده

اگر کشوری بتواند از پتانسیلها استفاده کند و چرخهای این

سیاسی ،پایداری محیطی ،سالمت و امنیت ،بهداشت و درمان،

شگرفی در سطح اقتصاد کشور خواهند بود.

هوایی و زمینی ،زیرساختهای گردشگری(هتل ،بانکداری،

صنعت را در کشور خود به حرکت درآورد ،شاهد شکوفایی

خصوصیسازی صنعت گردشگری ،زیرساختهای حملو نقل
تسهیل ویزا )... ،فناوری ارتباطات و اطالعات ،قیمتها(قیمت

براساس آمارهای منتشرشده ازسوی سازمان جهانی
محل گردشگری
کل کشورها از
ِّ
گردشگری ،دریافتی ِّ

بلیط ،سوخت ،هتل و موارد دیگر) منابع انسانی ،وابستگی به

که این رقم در سال  ،2007به  856میلیارد دالر و در سال

و واکاوی قرار گرفته که درنهایت ،به رتبهبندی کشورها منجر

بینالمللی در سال  ،1950بالغ بر  2/1میلیارد دالر بوده است

گردشگری و سفر ،منابع طبیعی و منابع فرهنگی مورد بررسی

 ،2010به یک تریلیون دالر رسیده است .همچنین ،براساس

شده و رتبۀ ایران از نظر شاخص رقابتپذیری ،در میان 139

تاریخی و نیز رتبۀ  ۵جاذبه گردشگریهای طبیعی را دارد؛

براساس سن ِد چشمانداز ،سهم ایران از درآمد گردشگری

نگرفته است؛ چراکه سهم ایران باوجود رتبۀ ممتازش در

 1404رشد یابد ،بهگونهای که کشور ما در سال  ،1404ساالنه

گزارش این سازمان ،ایران رتبۀ  ۱۰جاذبههای باستانی و

اما از لحاظ بهرهبرداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار
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همچنین ،ایران در میان کشورهای عضو سازمان

جاذبههای گردشگری از درآمد گردشگری جهان ،حتی به
یک درصد هم نمیرسد و متأسفانه ،در چند سال گذشته،
بهعلت عدم توجه به امر گردشگری در ایران و نادیدهگرفتن

آن ،باعث شده است ،کشور ما درآمد کالنی را که از این راه

حاصل میشود ،از دست بدهد .براساس گزارشهای یونسکو،
کشور ایران ،با بیش از  ۴۰۰۰جاذبۀ گردشگری ،در زمرۀ ۱۰

کشور دارای تمدن و باستانی در جهان قرار دارد که بیشترین

جاذبههای گردشگری را با پتانسیلی بالقوه باال دارد و با اتکا

کشور جهان 114 ،بوده است.

جهانی باید از  0/7درصد در سال  ،1383به  2درصد در سال

نزدیک به  25میلیارد دالر از محل گردشگران درآمد کسب
کند .اما روند کنونی به هیچ عنوان رضایتبخش نیست و تنها

حدود  8میلیارد دالر در سال  2011میالدی دریافت کرده است

و راه دشوار ایران برای دستیابی به  2درصد از درآمد جهانی

گردشگری را نمایان میسازد؛ از این رو ،توجه به اهداف سن ِد
چشمانداز در این راستا میتواند عامل مهمی برای شتاب
صنعت
بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه را فراهم سازد .تأثیر
ِ

گردشگری از جهات مختلف ،قابل بررسی و مهم است که
میتوان به ورود ارز به کشور ،اشتغال در بسیاری از زمینهها،

خیل گردشگران خارجی ،پاسخگوی
به آن ،میتوان از میان ِ
کل
نیازهای جهانگردان فرهنگیای باشد که حدود  ۲۰درصد ِّ

پویایی بازار خردهفروشی ،فعال شدن فرودگاهها و سیستمهای

نفر.

بومی و صنعتی(صنایع دستی و محصوالت فرهنگی) ،افزایش

گردشگران را تشکیل میدهند؛ جمعیتی بالغ بر  ۱۶۰میلیون

حمل و نقل ،افزایش سرمایهگذاری ،افزایش تولیدات محلی و
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میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی(هتلسازی و سایر

خدمات مرتبط) اشاره کرد.

صنعت گردشگری ،نوعی سرمایهگذاری غیرمستقیم

خارجی در داخل کشور است و اثرهای انبساطی آن در کلیۀ
بخشهای اقتصادی ،اثرهای توسعهای دارد .درواقع میتوان

گردشگری را یک رویه ،دوسویه دانست .یعنی به همان ترتیب
که کشوری با جذب گردشگر ،درآمد ارزی کسب میکند ،بر

متحمل هزینههای
اثر مسافرت ساکنان کشور به خارج از آن،
ِ
ارزی نیز میشود؛ از این رو ،استفادۀ خالص درآمد از

گردشگری ،مربوط به رابطۀ میان درآمد و هزینۀ حاصل از آن
است که در موازنۀ پرداختها محسوب میشود .گردشگری

پول و جمعیت را از حالت تمرکز و ثقل صنعتی بهسوی

روستاها و نقاط طبیعی میکشاند .از گردشگری بهعنوان
صادرات نامرئی نیز یاد میشود ،زیرا در حالی که اثر اقتصادی

آن در تراز پرداختهای یک کشور مشهود میشود ،درآمدهای

پیشنهادهایی ارائه میشود.

 .2پیشینۀ پژوهش

بهطور کلی ،در مقاالت تحلیلی ،ارتباط بین توسعۀ

گردشگری و رشد اقتصادی ازطریق دو مؤلفۀ مختلف مورد
ضریب
پیگیری قرار گرفته است .نخستین مؤلفه از نظریۀ
ِ
تحت این رویکرد ،گردشگری
فزایندۀ کینز 1ناشی میشود.
ِ

بینالمللی میتواند بهعنوان یک مؤلفۀ خارجی از تقاضای

کل که تأثیری مثبت بر درآمد و اشتغال دارد ،ازطریق یک

ضريب فزاینده م ِّد نظر قرار گیرد .باوجود این ،این رویکرد
ِ
کام ً
ال ایستا است و اجازه نمیدهد تا مقايسهاي براي مطالعۀ
اثرات بلندمدت توسعۀ گردشگری انجام شود.

رویکرد متفاوتی که به گستردهترین شکل در مقاالت م ِّد
2
نظر قرار گرفته است ،به بررسی پتانسیل تئوری رشد درونی
و تئوری تجارت نوین 3بهکار گرفتهشده در بخش گردشگری

خدمات افراد
ناشی از آن ،نظیر درآمدهای بهدستآمده از ارائۀ
ِ

میپردازد .بنابراین ،مانند فرضیۀ ناشی از رشد صادرات،4

ارزیابی دقیقتر ،تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ایران ،ابتدا

مبحث تئوریک وجود دارد که در آنها گردشگری به یک عامل

متغیرها ،معرفی و بررسی میشوند و در ادامه ،برآور ِد مدل

میشود .اغلب مطالعاتی که در حوزۀ اقتصاد گردشگری در

یک کشور در کشور بیگانه معلوم نیست .در این مقاله ،برای

با مروری بر پیشینۀ پژوهش ،چارچوب نظری ،تبیین و سپس
تخمین ضرایب انجام میگیرد و در انتها ،نتیجهگیری و
و
ِ

فرضیۀ رش ِد ناشی از گردشگری ،5فرض میکند که چندین

اصلی تعیینکننده در زمینۀ رشد اقتصادی بلندمدت تبديل

داخل انجام گرفته است ،کالن بوده و در سطح کشور و
جدولهای  1و  2به برخی از این پژوهشها اشاره میشود.

جدول .1مطالعات انجامشدۀ داخلی

←
)4. Export-Led Growth Hypothesis (ELGH

1. Keynesian Theory of Multiplier

)5. Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH

2. Endogenous Growth Theory
3. New Trade Theory
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یا کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که در
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 مطالعات انجامشدۀ خارجی.2جدول

1

3

4

←

1. Balaguer, J.

3. Eugenio, J.

2. Cantavella, J.

4. Dritsakis, N.
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2

1

3

5

4

6

7

8
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9

10

11
12

←
1. Sequeira, T.

4. Lee, C.

7. Pulina, M.

10. Georgantopoulos

2. Campos, C.

5. Chang, C.

8. Kreishan, F.

11. Khoshnevis Yazdi, S.

3. Cortés-Jiménez, I.

6. Katircoiglu, S. T.

9. Nowjee, A.

12. Mastorakis, N.
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 .3چارچوب نظری و روش پژوهش

تا قبل از جنگ جهانی اول ،امکانات تفکیک اشکال

ی هستند .در صنعت گردشگری ،بخش دولتی
توسعۀ گردشگر 

که امروزه باید از عواملی استفاده کرد که شامل زمان ،مکان،

ناکارآمدی وجود دیگری میشود؛ از این رو ،باید بخش دولتی

جهانگردی ،باتوجه به طبقات اجتماعی وجود نداشت ،در حالی
انگیزه و هدف است .باتوجه به مدت زمان اقامت و یا بهعبارت

دیگر ،طول مدت مسافرت ،میتوان از جهانگردی کوتاهمدت و
جهانگردی بلندمدت ،صحبت و آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.

امروزه انواع گردشگری را به گردشگری الکترونیک ،تجاری،

تفریحی ،روستایی ،سالمت ،شهری ،عشایری ،فرهنگی،
کشاورزی ،مذهبی ،ورزشی و گردشگری در طبیعت(طبیعت
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عبارت دیگر ،مهمانان ،میزبانان و جاذبهها ،سه عامل اصلی در

گردی) طبقهبندی کردهاند .فصل سال نیز میتواند دو نوع
از جهانگردی را که شامل گردشگری زمستانی(از آبان تا

فروردین) و گردشگری تابستانی(از اردیبهشت تا مهرماه)
محل اقامتی که
مکان مسافرت و یا
است ،مشخص سازد.
ِّ
ِ

گردشگر انتخاب میکند نیز شکل معینی را عرضه میدارد.

اقامت ،ممکن است در هتل ،کمپینگ ،ویالی شخصی و یا
خانههای اجارهای باشد .انجام چنین مسافرتهایی معمو ًال
ازطریق وسایط حملو نقل زمینی ،هوایی و یا دریایی انجام

میگیرد که این عامل نیز خود میتواند شکل خاصی از

و خصوصی مکمل یکدیگر هستند و نبو ِد یکی از آنها باعث
و بخش خصوصی ،هریک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد
رشد و شکوفایی این صنعت باشیم.

 .4معرفی و بررسی روند متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش ،عبارتاند از:

متغیر مستقل :تعداد ورود گردشگران خارجي ،نرخ ارزمؤثر

واقعي ،مخارج دولت ،شاخص قيمت مصرفكننده.

متغیر وابسته :تولید ناخالص داخلی حقیقی(.)GDP

میزان سهم خاورمیانه و ایران از صنعت گردشگری:

سازمان جهانی جهانگردی در گزارش سال  ۲۰۰۵اعالم

کرد که رشد قابل توجه گردشگر به منطقۀ خاورمیانه ،باعث

تبدیلشدن این منطقه به چهارمین نقطۀ جهانگردی جهان
شده است .بنا بر گزارش این سازمان ،مبنی بر روند رو به

رشد تعداد سفرهای گردشگری به خاورمیانه ،میتوان دریافت

جهانگردی ،بهنام جهانگردی زمینی ،هوایی و دریایی را بهوجود

تخمین
تعیین جاذبههای ایران و تحقیق و
که با تبیین و
ِ
ِ
میزان تقاضای سفرهای خارجی به ایران و سپس هموارسازی

نقش دارند ،اما سه عامل اصلی مؤثر در توسعۀ گردشگری

محیطی نئولیبرال که دولت را موظف به گشایش راه برای

آورد(رضوانی .)1374 ،عوامل بیشماری در توسعۀ گردشگری
عبارتاند از :گردشگران ،مردم منطقه و ویژگیهای مقصد .به

ناهمواریها و نامالیمتیهای اجتماعی ،سیاسی و بسترسازی
تحقق آزادیهایی میکند که به اشتغالزایی منتهی میشود

تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ایران
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مالکیت خصوصی قدرتمند و تجارت آزاد در بازارهای آزاد است ،بهمنظور جذب و هدایت
که از نکات بارز این قاعده ،محترم شمردن
ِ

و توسعۀ پایدار گردشگری و اکو گردشگری که موجب افزایش سهم ایران از این صنعت و درنهایت ،بهرهمندی از منافع فرهنگی،

اجتماعی و اقتصادی خواهد شد(جدول .)3

جدول  .3متوسط میزان رشد گردشگران ورودی به ایران

منبع :لطفی و همکاران.1387 ،

ایران براساس اعالم سازمان جهانگردي ،بهدلیل

جاذبههای تاریخی ،در رتبة دهم جهان و از نظ ِر جاذبههای
طبیعی ،در جایگاه پنجم قرار دارد .این جایگاه میتواند ارزش
افزودۀ اقتصادي -اجتماعی زیادي درپی داشته باشد ،اما

آمارها حاکی از آن است که سهم ایران از گردشگري ،سهم

قابلتوجهی نیست .بهطوریکه از نظر درآمد گردشگری ،حتی

جزو صد کشور اول جهان هم نیست(اینانلو.)1379 ،

در نمودار  ،1سهم ناچيز گردشگران در ايران نشان داده

شده است:

منبع :بانک جهانی.2015 ،1

وضعیت صنعت گردشگري در ایران و مالحظۀ
بررسی
ِ

ارقام درآمدي ارزي حاصل از آن ،حاکی از این است که بهرغم

ازحیث
این واقعیت که ایران یکی از ده کشور مهم جهان
ِ

آثار تاریخی و باستانی است ،کمتر از یکهزارم درآمد جهانی

حاصل از گردشگري را نصیب خود کرده است(موسایی.)۱۳۸۳ ،

داشتن تنوع اقليمي کمنظیر ،فرهنگ و تاريخ
ايران با
ِ
كهن ،وجود آثار باستاني فراوان و جاذبههاي طبيعي و ديدني

نادر ،همواره جزو ده کشور برتر در زمینۀ دارا بودن منابع
)1. World Bank(WDI
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نمودار .1سهم دریافتیهای ایران از گردشگران بینالمللی نسبت به جهان(میلیارد دالر)
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گردشگری محسوب میشود؛ با این حال ،در ميان  150كشور

این در حالی است که براساس آمار در سال  ،2011کشورهای

در مقام هفتاد و پنجم قرار دارد .به گزارش نشريۀ الكترونيك

بخش گردشگري و ورود مسافر داشتهاند.

عضو سازمان جهاني گردشگري  WTOدر امر توريستپذيري،
توسعۀ ترابر ايرانيان ،براساس آمار سازمان جهاني گردشگري،

باتوجه به نمودار  2و نیز براساس آمار بانک جهانی،

ميليارد نفر بود .پیشبینی میشود تا سال  ،2020این تعداد به

سهم کمتر از  %40را نسبت به  GDPبه خود اختصاص

تعداد ورود گردشگران بينالمللي در سال  ،2012درحدود يك
رقمي بالغ بر  1/6ميليارد نفر خواهد رسيد .همچنین ،براساس
آمار ،ميزان ورود مسافر خارجي به ايران در سال ،حدود سه
ميليون نفر اعالم شده است كه باتوجه به ايجاد اشتغال بهازاي

 6تا  8مسافر خارجي براي يك نفر ،ايران سهم اندكي از درآمد
ناخالص و اشتغال اين بخش را به خود اختصاص داده است.
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اسپانيا ،فرانسه و چين بیش از  ۵۰ميليارد دالر درآمدزايي از

موقعیت درآمد دریافتی ایران از گردشگری بینالمللی ،همواره

داده است .بااینکه حجم گردشگران خارجی ورودی به ایران
درنظرگرفتن همین تعداد کم هم سهم
قابل توجه نیست ،با
ِ
موقعیت
محسوسی در  GDPنسبت دارد .درنتیجه ،میتوان
ِ

بالقوۀ ایران در گردشگری را با کمک مدیریت کارآمد بالفعل

کرد تا بتوان به سطوح باالتر  GDPو درنهایت ،به رشد
اقتصادی قابلتوجهتری رسید.

نمودار .2سهم دریافتیهای ایران از گردشگران بینالمللی نسبت به GDP

منبع :بانک جهانی.2015 ،1

علت ویژگیهای ساحلی ،چشماندازهای طبیعی و
ایران به ِ

نقاط تاریخی ،یک مکان جذاب گردشگری است .ارتباط مثبت
بین گردشگری و رشد اقتصادی ،نیاز به پیشبر ِد گردشگری

پتانسیل بینظیری برای تبدیلشدن به یک مکان گردشگری

در جهان دارد .ایران مکان گردشگری است که در سال
 ،2011پذیرای ورود تقریب ًا سه میلیون گردشگر بوده و از

در راستای حفظ رشد کشور را نشان میدهد .در این زمینه،

آن ،دو بیلیون دالر امریکا درآمد داشته است(خوشنویس یزدی و

باعث افزایش گردشگری ،بهعنوان مهمترین رکن توسعۀ

در نمودار  ،3بهطور کلی ،ورود گردشگران بینالمللی

تصمیمگیرندگان باید نرخ ارز را بهگونهای تثبیت کنند که

اقتصادی شود.

ایران بهواسطۀ چشماندازهای ناب و فرهنگ متنوع خود،

همکاران.)2015 ،

به ایران ،نسبت به فاکتورهای متعدد مختلفی(مانند جنگ،

تحریمها ،نرخهای تورم ،و نرخهای ارز) تحتتأثیر قرار گرفته
1. WDI, 2015

تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ایران
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و حساس است .اولین كاهش در ورود گردشگر به ایران در سالهای  1980تا  1988رخ داده که بهعلت جنگ بین ایران و عراق
بوده است .اما بعد از آن ،بهدنبال بازسازی در طول سال  ،1992ورود گردشگر تا سال  2009بهعلت آشوب های پس از انتخابات
تحریم محصورکنندۀ رشد ایران در طول سال  ،2000بهعلت برنامه هستهای ،شروع به افزایش میکند.
ریاست جمهوری و
ِ

نمودار  .3ورود گردشگر به ایران.

منبع :سازمان جهانی مسافرت و گردشگری.1

سهم بسيار ناچيز ايران از صنعت گردشگرى ،نشاندهندة

گردشگری :REERt ،نرخ ارز مؤثر حقیقی :POL1t ،مخارج

عنوان يك عامل توسعۀ اقتصادى كشور و معرفى ايران
به ِ
بهعنوان يك كشور توريستى و فرهنگى بهخوبى ايفا كند.

براي آزمون رابطۀ بلندمدت بین توليد ناخالص

آن است كه صنعت گردشگرى نتوانسته است نقش خود را

شاخص قيمت مصرفكننده.
دولت:POL2t ،
ِ

داخلی حقيقي( ،)GDPRتعداد ورود گردشگران خارجي

بخش گردشگري در
نگاهي اجمالي به جايگاه اقتصادي
ِ
اقتصاد جهاني و از طرفي ،ظرفيتهاي غني سرزمين كهن

دولت( )POL1و شاخص قیمت مصرفکننده( )POL2از

فرهنگي كمنظير در مقياس جهاني ،ميطلبد به اين بخش

استفاده ميشود:

و با تمدن ديرينۀ ايران ،با داشتن هزاران آثار تاريخي و

معادلۀ زير در راستای يافتن رابطۀ بلندمدت بین متغیرها

()2

 .5معرفی و برآورد مدل و تخمین ضرایب

همۀ متغیرها بهصورت لگاریتم طبیعی و بيانگر کشش

در چارچوب تجربی در این پژوهش ،بهمنظور بررسی

بين متغيرها و توليد ناخالص حقيقي شود .نرخ ارز مؤثر

داخلی حقیقی با نرخ ارز مؤثر حقیقی ،مدل زیر را مشخص

حجم معامالت با طرفهاي تجاري و رقباي کشور ايران

روابط بین تعداد ورود گردشگران خارجي و تولید ناخالص

میکنیم( ِژیورگنتوپولوس:)2013 ،

واقعی( ،2)REERشاخص موزوني است که وزنهاي شاخص،

هستند .رابطهاي که از آن براي محاسبۀ شاخص نرخ مؤثر

حقیقی ارز استفاده میشود ،بهصورت زیر تعریف میشود:

()1

 :GDPtتولید ناخالص داخلی حقیقی (میلیارد دالر به

()3

قيمت ثابت  :TOURt ،)2005تعداد ورود گردشگران خارجي
2. Real Effective Exchange Rate

)1. World Travel & Tourism Council(WTTC

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز 1396

توجه بيشتري مبذول شود.

گردشگری( ،)TOURنرخ ارز مؤثر واقعی( ،)REERمخارج
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که در آن Pit* ،شاخص قیمتها در کشور  i، Ptشاخص

قيمت
مؤثر حقیقی و مخارج دولت( )GDP%و شاخص
ِ

تعداد ریال بهازای واحد پول خارجی تعریف شده است) و Wit

گردشگران خارجي از شورای جهانی گردشگری(,WTTC

در این پژوهش ،استفاده از متغیر جدیدی را در معادلۀ

مراحل انجام به این صورت است که در مرحلۀ اول،

است .مطالعهاي در این زمینه وجود دارد که تأثیرات عدم ثبات

ایستایی متغیرها استفاده میشود .در مرحلۀ دوم ،با استفاده از

قیمتها در ایران Eit ،نرخ ارز بین کشور  iو ایران(که بهصورت
وزن کشور  iدر شاخص است(گودرزینژاد.)1382 ،

کشور ایران هدف قرار دادیم .این متغیر ،بيثباتي سیاسی

سیاسی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهد .در این

پژوهش ،دالیلی ارائه شده است که نشان میدهد چرا درجات

مصرفكننده( )2010=100از بانک جهانی( )WDIو تعداد ورود

 )2014در سالهای  1980-2012استخراج شده است.

آزمونهای ریشۀ واحد دیکی ـ فولر تعمیمیافته برای تعیین

آزمون همجمعی جوهانسون -جوسیلیوس ،درجۀ همجمعی
بین متغیرها را مشخص میکنیم .در مرحلۀ سوم ،رابطۀ

اقتصادی در كشورها شود .بیثباتی سیاسی اثرات مخربی بر

ضرایب بلندمدت محاسبه
بلندمدت بین متغیرها ،بررسی و
ِ
میشود .در مرحلۀ آخر ،بهمنظور بررسی رابطۀ کوتاهمدت بین

و تورم دارد(رودریک.)1991 ،1

سرعت تعدیل در
همکاران( ،ARDL ،)2001برآورد میشود و
ِ

نرخ رشد
بیشتری از عدم ثبات سیاسی میتواند باعث
ِ
کاهش ِ

متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن ،مانند سرمایهگذاری ،بیکاری
براي متغير بيثباتي سياسي از دو متغير نسبت مخارج

دولت به توليد ناخالص داخلي و شاخص قيمت مصرفكننده
استفاده شده است و آمار تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز

متغیرها ،مدل تصحیح خطای توسعهیافته ازسوی پسران 2و
هر دوره ،بهمنظور برقراری یک رابطۀ بلندمدت بهدست میآید.
انتخاب وقفۀ بهينه و معیارهای براساس معیار آکائیک()AIC
ِ

بیزی شوارتز است.

چارچوب  ARDLاز رابطۀ  ،2بهشرح زیر است:
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()4

()5

()6

روش  ARDLزماني قابل اجرا است که متغیرها از مرتبۀ ) I(1و همجمعي وجود داشته باشد .جملۀ پسماند از معادلۀ زير برآورد

ميشود:
()7

2. Pesaran, M. H.

1. Rodrik, D.
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 a0نوقه سفيد و  ECMt-1مربوط به شرایط تصحیح خطا است .مدل مورد استفاده برای آزمون رابطۀ علّت و معلولی بین

متغیرهای رابطۀ  14است:
()8

جملۀ تصحیح خطا  ،ECMt-1سرعت تنظیم را نشان

میدهد و به اين مفهوم است که چگونه متغیرها به تعادل

ضروری است .بنابراین ،بهعلت آزمون رابطۀ تعادل بلندمدت
بین گسترش گردشگری و رشد اقتصادی ،آزمون دیکی ـ

ضریب آماری آن بايد معنادار و
بلندمدت بازگشت ميكنند.
ِ
عالمت منفی داشته باشد .برای اطمینان از مناسب بودن مدل،

5
متغیرها
پرون (( )PPفیلیپس و پرون ،)1988 ،برای آزمون پایایی ّ

عبارتاند از :آزمون خودهمبستگي ،آزمون نرمالبودن و آزمون

نتایج آزمونهای  ADFو  PPبرای پایایی در جدول  5ارائه

آزمونهای تشخیصی و ثبات انجام شده است .این آزمونها
ب شده است .ثبات
واریانسی ناهمساني كه مرتبط با مدل انتخا 

برآورد روابط بلندمدت و کوتاهمدت ازطریق مجموع تجمعی

بازگشتي  CUSUMو مجموع مربعات تجمعی بازگشتي
 CUSUMSQانجام شده است .آزمونهاي  CUSUMو

ثبات ضریب در مدل برآورد
 CUSUMSQبهمنظور بررسی ِ

انجام شده است.

فولر تعمیمیافته(( 1)ADFدیکی 2و فولر )1981 ،3و فیلیپس 4و

و ریشۀ واحد در سطح معناداری پنج درصد بهکار میرود.
شده است.

با مقادیر بحرانی مککینون ،)1991(6فرضیۀ صفر که

بودن سری زمانی
وجود ریشۀ واحد و فرضیۀ مقابل که پایا ِ

را نشان میدهد ،آزمون میشوند .نتایج آزمون نشان میدهد

که دادههای  LGDPو  LTOURدر مرتبۀ اول ) I(Iهمجمع

هستند .بنابراین ،فرایند با تجزیه و تحلیل بلندمدت ،با استفاده
از تکنیکهای همجمعی انجام میشود .در مرحلۀ بعد ،آزمون

الف ـ آزمون ديكي ـ فولر تعميميافته

ایستایی متغيرها انجام میشود؛ درصورتی که مقادیر پسماند

از این رو ،انجام آزمون ریشۀ واحد در مدل  ،ARDLبرای

بين متغیرهای مدل است که نتایج آزمون ریشۀ واحد در

تمامی متغیرهای موجود در مدل I(0) ،و یا ) I(1هستند.

تعیین اینکه هیچیک از متغیرها جمعی از مرتبه هستند،

جدول باشد ،نشاندهندۀ وجود رابطۀ بلندمدت و همجمعي
جدولهای  4و  5نشان داده شده است.

جدول  .4آزمون دیکی ـ فولرتعمیمیافته( )ADFدر سطح )I(0

**معناداری در سطح  *** ،0/05معناداری در سطح .0/10
منبع :محاسبات محقق.
4. Phillips, P.

1. Augmented Dicky-Fuller Test

5. Perron, P.

2. Dickey, D. A.

6. MacKinnon, J. G.

3. Fuller, W. A.
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جدول  .5آزمون دیکی ـ فولرتعمیمیافته( )ADFدر سطح )I(1

**معناداری درسطح  *** ،0/05معناداری در سطح .0/10

وقفۀ بهینه برمبناي معيار حداقل اطالعات آکائیک()AIC

مدل ) ARDL (4, 0, 0, 0, 1انتخاب شده است.

حداکثر مقدار ویژه )6است ،برای آزمون تعداد روابط همجمعی

بهکار میرود .زمانی که آزمون اثر( )traceو آزمون حداکثر

مقدار ویژه( )λr|r + 1نسبت به مقادیر بحرانی اوستروالد ـ لنوم

7

ب ـ آزمون همجمعی جوهانسون ـ جوسیلیوس

( )1992بزرگتر باشند؛ فرضیۀ صفر ،وجو ِد  rبردار همجمعی

تحلیل بلندمدت ،با استفاده از
باتوجه به فرایند تجزیه و
ِ

دربراب ِر فرضیۀ مقابل بیش از  rبردار همجمعی رد میشود .در

2

( )λ-Traceو حداکثرمقادیرویژه( )Max-λبرای تعیین تعداد

تکنیکهای همجمعی ،در مرحلۀ بعد از روش توسعهیافته
ازسوی جوهانسن 1988(1و  )1991و جوهانسون و جوسلیوس

جدول  5و  ،6نتایج بهدستآمده از آزمونهای ماتریس اثر

( )1990برای رسیدن به آزمون همجمعی ،براساس الگوی خود

بردارهای همجمعی نشان داده شده است .آزمون همجمعی

شامل دو آزمون نسبت درستنمایی(4آزمون اثر 5و آزمون

 ARDLبهكار گرفته ميشوند.

توضیح برداری( 3)VARاستفاده میشود .روش جوهانسون که

جوهانسون و جوليوس بهمنظور تقویت نتایج ازطریق روش
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جدول  .6آزمون ماتریس اثر()λ-Trace

*معناداری در سطح .0/05
جدول  .7آزمون حداکثر مقادیر ویژه()λ–Max

*معناداری در سطح .0/05
6. Maximum Eigenvalue test

4. Likelihood Ratio Test

1. Johansen, S.

7. Osterwald-Lenum, M.

5. Trace Test

2. Juselius, K.
3. Vector Autoregression
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در جداول ،بردارهاي همجمعي مورد آزمون قرار میگیرند.

مبنی بر عدم وجود بردار همجمعی یا رابطۀ بلندمدت بین

ن داده شده است .در ستون دوم ،مقادير
بردارهاي همجمعي نشا 

 3بردار همجمعی بین متغیرها رد نمیشود .نتایج بهدستآمده،

در ستون اول از سمت راست ،فرضيۀ صفر مبني بر تعداد

ويژه( ها) نشان داده شده است .در ستون سوم ،آمارههاي و

 ،در ستون چهارم ،مقادير بحراني و در ستون پنجم ،احتمالها
ارائه شده است .براساس آمارۀ آزمون ماتریس اثر  ،حداقل

پنج بردار همجمعي و حداکثر مقادیر ویژه  ،حداكثر  3بردار
همجمعي وجود دارد .بنابراين ،در سطح اطمینان  ،0/05فرضیۀ

متغیرهای مدل رد میشود و فرض مقابل ،یعنی وجود حداقل

وجود رابطۀ بلندمدت بین متغیرها را تأیید ميكند.
ج ـ برآورد مدل ARDL

ضرایب بلندمدت در جدول  8میتواند بهعنوان کشش
ِ
بلندمدت متغيرها مورد استفاده قرار گيرد .نتایج برآورد مدل
 ،ARDLرابطۀ بلندمدت و رابطۀ کوتاهمدت ارائه میكند.

جدول  .8نتایج حاصل از برآورد رابطۀ بلندمدت مدل خود رگرسيوني با وقفههاي توزيعي )ARDL(4, 0, 0, 0, 1

معناداربودن* *در سطح  *** ،0/05در سطح .0/10

گردشگران خارجي بهشدت وابسته به رشد اقتصادي ایران

معناداری متغیرها ،باتوجه به آمارۀ  tسنجیده میشود؛

این ارتباط با مبانی نظری و مطالعات کریشان(،)۲۰۱۰

بهطوری که اگر قدر مطلق مقدار آمارۀ  ، tباالتر از  1/96باشد

و یا  p-valueآمارۀ  tکمتر از ( )0/05باشد ،نشاندهندة ر ِد

فرضیۀ صفر مبنی بر عدم وجود رابطۀ معنادار بين متغیرهای

است.

ِژیورگنتوپولوس( )2013و خوشنویسیزدی و مستوراکیس
نرخ ارز مؤثر
( )2014هماهنگ است .در بلندمدت ،اث ِر ِ

واقعی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی ،منفی و معنادار است.

مستقل و وابسته است .از این رو ،باتوجه به جدول ،آمارۀ t

بهعبارتی ،این رابطه نشاندهندۀ این است که کشش تولید

توجه متغیرهای مستقل با تولید ناخالص داخلی است .عالمت

است .یعنی در بلندمدت ،با افزایش یک درصد در نرخ ارز

به مخارج دولت است که نشاندهندۀ تأثیر منفي بیشتر این

کاهش مییابد.

متغیرهای فوق معنادار است و نشاندهندة رابطۀ مهم و قابل

تمامی ضرایب قابل انتظار است .بزرگترین ضریب ،مربوط
ضریب تعداد ورود
متغیر نسبت به بقیۀ متغیرها بر رشد است.
ِ

گردشگران خارجي نسبت به  GDPسرانه مثبت و معنادار

ناخالص داخلی حقیقی نسبت نرخ ارز مؤثر حقیقی -0/77
مؤثر واقعی ،تولید ناخالص داخلی حقیقی بهمیزان  0/77درصد
کشش مخارج دولت ،معادل  -2/06است و تأثیر منفي

و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد .افزایش در مخارج
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نتایج جدول  ،8نشانگ ِر وجو ِد رابطۀ معناداری بين تولید
ناخالص داخلی با تعداد ورود گردشگران خارجي و نرخ ارز

مؤثر حقيقي است.

 %0/19است .این ضريب نشان میدهد كه تعداد ورود
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دولت ،عالوه بر تغییر در هزینهها و قیمتها ،به رفاه اقتصادی

ضریب تورم ،تأثیر منفي بر رشد اقتصادی
منجر نمیشود.
ِ
ضریب متغیر تورم ،معادل  -0/06است و تأثیر منفي و
دارد.
ِ
معناداری بر رشد اقتصادی در بلندمدت دارد.

ضرایب در جدول  8را میتوان براي کششهاي

مدل تصحیح خطای ،ECM
كوتاهمدت متغيرها بهکار برد .با ِ
رابطۀ کوتاهمدت بین متغیرها بررسي ميشود .ضريب

 ECMt-1در سطح  0/05معنادار و عالمت آن ،مطابق
انتظار ،منفی است .مقدار این ضریب -0/06 ،بهدست آمده

است ،كه سرعت تعديل از کوتاهمدت به تعادل بلندمدت را

نشان ميدهد .به عبارت ديگر ،سرعت فرایند تنظیم برای
بازگرداندن تعادل را ارائه ميدهد كه ضریب نسبت ًا باال ،مؤی ِد

یک فرایند تنظیم سریعتر است .مقادیر ضرایب  ECMt-1بود،
نشان میدهد ،متغیرهای به تعادل بلندمدت در  16/6دوره،
پس از شوکهای کوتاهمدت تعديل ميشوند.

جدول  .9نتایج حاصل از برآورد مدلِ تصحیح خطای  ECMو رابطۀ کوتاهمدت )ARDL(4, 0, 0, 0, 1
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معناداربودن **در سطح *** 0/05در سطح .0/10

قدرت تشريح متغيرها است و
 ،R2معياري براي بيان
ِ

خارجي مثبت است .كشش به اين مفهوم است كه يك درصد

از تغييراتِ  GDPرا توضيح دهد و بقيۀ آن ،ناشي از عوامل

داخلی منجر ميشود .اما رابطۀ معناداری برای گردشگری

معادلۀ رگرسيون تخمين زده شده ،ميتواند حدود  91درصد

افزایش  %0/01تولید ناخالص
تعداد گردشگران خارجي ،به
ِ

تصادفي است .همچنین ،فرضهای کالسیک برقرار بوده و

تجاری یافت نشد .همچنین ،اگر یک درصد نرخ ارز مؤثر

جدول ،مدل دچار ناهمسانی واریانس و همبستگی نیست ،که

درصد تولید ناخالص داخلی حقیقی کاهش خواهد داشت.

بودن آمارههاي محاسباتي از مقدار بحراني
باتوجه به بزرگتر ِ

درواقع ،اعتبار مدل را نشان میدهد .بهعالوه ،آمارۀ دوربين
نزدیک  ،2و حاكي از عدم
واتسن ،برابر با  2/09شدهاست كه
ِ

وجو ِد خودهمبستگي بين جمالتِ اخالل در مدل مورد نظر
کل رگرسیون
است .معناداری آمارۀ  Fنیز نشاندهندۀ اعتبار ِّ
مدت تولید ناخالص به تعداد گردشگران
است.
کشش کوتاه ِ
ِ

بودن سایر شرایط افزایش یابد0/05 ،
حقیقی ،با فرض ثابت ِ

ضريب مخارج دولت ،معادل  -0/12بوده و تأثیر منفي و
ِ
معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است .كشش مخارج

دولت در كوتاهمدت ،كمتر از كشش مخارج دولت در بلندمدت
ضریب تورم تأثیر مثبتي بر رشد اقتصادی در كوتاهمدت
است.
ِ

ضریب متغیر تورم ،معادل  0/02است و تأثیر مثبت و
دارد.
ِ
معناداری بر رشد اقتصادی در كوتاهمدت دارد.

تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ایران
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ِ
ثبات ضرایب
د ـ آزمون

تحلیل آزمون ،نشانگ ِر وجو ِد خودهمبستگي نیست .درنتیجه ،مدل برآورد آزمونهاي براي نرمالبودن است .مدل آزمونشده،
ِ

برای ثباتِ ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت ازطریق آزمون  CUSUMو  CUSUMSQبهكار گرفته ميشود .در شکلهای  1و ،2
ارائهاي از ثباتِ ضرایب است و دو آزمون  CUSUMو  CUSUMSQدر سطح  %5معنادار هستند.

خط مستقیم مرزهای بحرانی در سطح معناداری % 5

ِ
انباشت پسماندهای عطفی  CUSUMدرمورد ثبات مدل.
شکل  .1مجموع

انگل و گرنجر( )1987و گرنجر )1987(1نشان دادند

متغیر سری زمانی همجمع باشند ،حداقل یک
که اگر دو ّ
رابطۀ مستقیم علّی گرنجر وجود دارد .وجو ِد رابطۀ بلندمدت
پایدار(روابط همجمعی) بین رشد اقتصادی و توسعۀ گردشگری،

متغیر ،حداقل بهصورت علّی ،حداقل در
مؤی ِد این است که دو ّ

یک جهت ارتباط داده میشود .بهعنوان گام نهایی ،برای
متغیرها از آزمون علّی گرنجر
پاسخدادن به جهت علّیت بین ّ
استفاده میشود.

1. Granger, C. W. J.
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خط مستقیم مرزهای بحرانی در سطح معناداری % 5

ِ
انباشت پسماندهای مجذور عطفی  CUSUMQدرمورد ثبات مدل.
شکل  .2مجموع
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جدول .10آزمون علیّت گرنجر

** اهمیت آماری در سطح .%5

علیت بین متغیرها براي سياستگذاري
تعیین
ِ
جهت ّ
ضروری است .این یافتهها نشان میدهد که تعداد ورود

و سیاستگذاران قرار گیرد .باتوجه به پتانسیلهای موجود

داخلي از نظر آماری معنادار است .ضرایب آزمون مثبت است.

برای کشور است ،میتواند این مهم را تحقق بخشد .ایران

گردشگران خارجي ،نرخ ارز مؤثر حقيقي و توليد ناخالص
این آزمون نشان میدهد كه تعداد ورود گردشگران خارجي

در ایران ،تأثیر قابلتوجهی در رشد اقتصادی دارد و رابطۀ
علي ِت دوطرفه بین آنها وجود دارد كه با كار تانگ ()2013
ّ

در کشور ،توسعۀ گردشگری ،که منبع درآمدی مناسب
سبب موقعیت جغرافیایی و بیش از هفت هزار سال تمدن و
به ِ

فرهنگ و نیز تنوع فرهنگی در جغرافیای زیستی خود ،یکی
از شاخصترین کشورها در حوزۀ گردشگری است .جمهوري

مطابقت دارد .نتایج ،همچنين نشان ميدهد که بين تعداد

داشتن جاذبههای گردشگري(تاريخي،
اسالمي ايران ،با
ِ
مذهبی ،طبيعي) ،بهلحاظ عدم اتخاذ سیاستهای مؤثر در

متغیرها ،ممکن است باتوجه به تغییرات مکرر بیثباتی سیاسی

گردشگري جهان دست يابد.

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

ترغيب
عايدي را ايجاد ميكند .گردشگري ،نقش مهمي در
ِ
سرمايهگذاري در زيرساختها ،ايجاد درآمد براي دولت و

ورود گردشگران خارجي و نرخ ارز مؤثر حقيقي در ایران
علیت دوطرفه در بلندمدت وجود دارد .رابطۀ علّی بین
رابطۀ ّ
در بلندمدت پایدار باشد.

Journal of Economic Business Research, Vol. 8, No. 16, Autumn 2017

بخشیدن به منابع درآمدی باید در مرکز توجه برنامهریزان

اين بخش ،هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار
از نظر اقتصادي ،گردشگري بينالمللي بيشترين

اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم در سراسر دنيا داشته است.

مهم اقتصادي است که
گردشگري ،یکی از بخشهاي ِّ
ضمن
توانسته است بهعنوان یک صنعت پاك مطرح شود و
ِ

امروزه صنعت گردشگري بهاندازهاي در توسعۀ اقتصادي ـ

به رونق اشتغال و ایجاد درآمدها کند .این صنعت بهعنوان یک

نامرئي» نام نهادهاند.

هتلداري ،رستورانداري ،حمل و نقل داخلی و بینالمللی و

کالن اقتصادي ،نقش مهمی را در توسعه و رشد اقتصادي

ایران از لحاظ دارا بودن ابنیۀ تاریخی ،جزء  9کشور نخست

یکی از شاخصهاي توسعۀ اقتصادي بهشمار میرود .بهدلیل

افزایش درآمدهاي ارزي براي اقتصاد ملی ،کمک شایستهاي

صنعت جلوبرنده در توسعۀ مجموعهاي از صنایع دیگر ،بهویژه

صنایع دستی نقش مهمی داشته است و دارد .در این میان،

دنیا و از لحاظ جاذبههاي اکوتوریستی ،در میان  10کشور برتر
جهان قرار دارد.

باتوجه به تأکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی ،تنوع

اجتماعي كشورها اهميت دارد كه اقتصاددانان آن را «صادرات
توسعۀ گردشگري ،بهدلیل تأثیرگذاري بر متغیرهاي

ایفا میکند .افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی ،بهعنوان

تأثیرگذاري مستقیم و غیرمستقیم توسعۀ گردشگری بر تولید
ناخالص داخلی حقیقی ،در این پژوهش ،با استفاده از آزمون

همجمعی ،روش الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده

تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ایران

( )ARDLو مکانیسم تصحیح خطا ( ،)ECMروابط بلندمدت
و کوتاهمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.

مدل ،شامل متغيرهاي تولید ناخالص داخلی حقیقی،

تعداد ورود گردشگران خارجي ،نرخ ارز مؤثر واقعی ،مخارج
دولت و شاخص قيمت مصرفكننده در ایران در بازة زمانی

 1980-2012است .نتایج آزمون ریشۀ واحد دیکیفولر
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چشمانداز آینده به همجهت شدن و همافزایی کوشـشها،
ایجاد پایگاه اطالعرسانی و بانک اطالعات گردشگری،

آموزش نیروی انسانی بهمنظور تربیت کادر متخصص.

براي هرچه پویاتر شدن گردشگري باید به چهار بعد حیاتی

گردشگري ،یعنی امور ک ّمی گردشگري(نظیر توسـعه و جذب
گردشگران داخلی و خارجی) ،امور کیفی گردشگري(نظیر
ارتقاي سطح حیاتی کیفی خدمات ارائهشده به گردشگران)،

ناایستابودن تغییرات در سطح است.
تعمیمیافته ،بیانگر
ِ
همچنین ،تمامی متغیرها با یکبار تفاضلگیری ایستا شدند.

امور شکلی گردشگري(نظیر باالبردن وضـعیت جاذبههاي

مقادیر ویژه و آزمون اثر تعیین شد که بیانگ ِر وجو ِد حداقل سه

پیامرسانی به گردشگرها ،قبل ،حین و بعد از بازدید از

تعداد بردارهای همجمعی با استفاده از سه آزمون حداکثر

بردار همجمعی است.

همچنین ،نتایج پژوهش ،حاکی از وجو ِد رابطۀ کوتاهمدت

توریستی و تسهیالت اداري) و امور محتوایی گردشگري(نظیر

جاذبههاي گردشگري) بهصورت همزمان توجه کنند .تأمین
تدریجی شرایط خودکفایی در صنعت جهانگردی ،توجه به

و بلندمدت معنادار منفی میان نرخ ارز مؤثر حقیقی و تولید

قابلیتها و پتانسیلهاي گردشگري موجود در تهیۀ طرحهای

گردشگران خارجي و تولید ناخالص داخلی حقیقی رابطۀ

خارجی ،توسعه و تقویت برنامههای تبلیغاتی برای معرفی

ناخالص داخلی حقیقی است .ازسوی دیگر ،بین تعداد ورود
مثبت و معناداری در بلندمدت وجود دارد .اما بین تعداد

ورود گردشگران خارجي و تولید ناخالص داخلی حقیقی در
کوتاهمدت رابطۀ معناداری یافت نشد ،که میتوان آن را

توسعه ،توجه دولت برگردشگري داخلي در کنار گردشگری

جاذبههای گردشگری ایران اسالمی ،رفع بیثباتیهای
سیاسی ،اجتماعی ،قانونگذاری ،شناساندن جاذبهها و امکانات

گردشگري استان بهعنوان «مقصد متفاوت» ،با استفاده از

بهدلیل کم بودن سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی

برنامههاي تبلیغی و ترفیعی مناسب و متنوع و شرکت

سیاسی و اجتماعی ایران ،اغلب سرمایهگذاران و تاجران را از

قيمتگذاري براساس استانداردهاي بينالمللي ،کاهش

دانست .وجود تحریمها و تصور وجود نااطمینانی از شرایط

تصديگري دولت و واگذاري امور اجرایی به بخش خصوصی،

ارتقای ظرفیتهای ک ّمی و کیفی تأسیسات جهانگردی،

با اولویت در توسعۀ زیرساختها ،و توانمندسازي شرکتهاي

موجود در مقایسه با کشورهای پیشرفتۀ جهانگردی ،اتخاذ

جهانی ،گسترش خدمات و امکانات زیربناي الزم برای توسعۀ

بهویژه تعداد تورهای داخلی و خارجی بهمنظور تعدیل شکاف

استراتژي حمایت ،هدایت و نظارت درمورد بخش خصوصی
براي حضور فعال در بازارهاي گردشگري و سرمایهگذاري در

زیرساختهاي گردشگري كشور؛ اصالح قوانین ورود و خروج
اتباع خارجی ،بهویژه مقررات موجود در مبادی ورودی کشور،

افزایش هزینهکر ِد گردشگران ،اعالم معافيت مالياتي براي

صنعت گردشگري با درنظرگرفتن الگوهاي کامیابی
مرتبط با
ِ

گردشگري.

مرجعها

ابراهیمیان قاجاری ،ز .و شکری ،خ .1391 .مقایسۀ اثر

گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته و

شاغالن در بخش گردشگري ،اطالعرساني در راستای تغيير

کشورهای درحال توسعه(پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،)،دانشگاه

بینش مشترك و
نقش گردشگري در اقتصاد كشور ،ایجاد
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نگرش سیسـمی در ذینفعان صنعت گردشگري درمورد

اینانلو ،م .ع« .1379 .وضعیت تبلیغات گردشگری در

نگرش گردشگران خارجي ،اطالع رساني بومي درمورد اهميت
ِ

آزاد اسالمی ـ واحد تهران مرکزی.
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پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز 1396

اینگونه سفرها منع میکند.

فعاالنه در جشنوارهها ،نمایشگاهها و سمینارهاي گردشگري،
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