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چکیده:
بازار گردشگري از پتانسیل بسیار باالیی در ایجاد درآمدهاي ارزي و افزایش اشتغال 

تواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه برخوردار است و توجه به این صنعت می
عضو منطقه منا داشته باشد. لذا، این سؤال مطرح اقتصادي ایران و سایر کشورهاي 

اي میان گردشگري و رشد اقتصادي وجود دارد؟ با توجه به گردد که چه رابطهمی
شرایط بسیار ویژه و منحصر به فرد ایران و کشورهاي عضو منطقه منا از لحاظ مناظر 

ی میان طبیعی، تاریخ، فرهنگ و مذهب، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّ
است. 1995-2012ي گردشگري و رشد اقتصادي در کشورهاي عضو منا طی دوره

هاي تابلویی و آزمون علّی در چارچوب دادهVARبراي این منظور، از روش 
هورلین استفاده شده است که از این لحاظ، وجه تمایز این مطالعه نسبت -دومیترسکو

اد که نظریه رشد گردشگري با محوریت به مطالعات پیشین است. نتایج مطالعه نشان د
گردد که باشد. لذا، پیشنهاد میاقتصادي در کشورهاي عضو منطقه منا برقرار می
گذاري در صنایع پیشرو و توسعه ایران و سایر کشورهاي عضو این منطقه با سرمایه

ها، شرایط الزم براي رشد اقتصادي را فرآهم آورند تا صنعت گردشگري این زیرساخت
کشورها نیز منتفع گردد.
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مقدمه- 1
هاي ترین بخشرود و یکی از سریعگردشگري بزرگترین صنعت جهان به شمار می

شود، به طوري که بیش از یک سوم ارزش کل تجارت رو به رشد را شامل می
25سطح جهانی را به خود اختصاص داده است. میزان گردشگري از خدمات در 

2007میلیون گردشگر در سال 825به بیش از 1950میلیون گردشگر در سال 
باشد. درصد می5/6افزایش یافته است که متوسط نرخ رشد ساالنه آن حدود 

سالمیلیارد دالر در800حاصل از گردشگري بیش از همچنین، درآمد جهانی
و 1980میلیارد دالر در سال 5/106برآورد شده است که در مقایسه با 2007

درصد طی 7، از نرخ رشد متوسط ساالنه حدود 1990میلیارد دالر در سال 2/273
، 2011). در سال 2011، 1برخوردار بوده است (سیتاناه2007تا 1980هاي سال

ی جهانی را به خود درصد از تولید ناخالص داخل9صنعت گردشگري حدود 
میلیون شغل بوده است. براي 255اختصاص داده است که این امر همراه با ایجاد 

درصد 4شود که این صنعت داراي نرخ رشد ساالنه بینی میده سال آینده پیش
درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص 10باشد که این امر 

). 2013، 2دهد (چومی
گردشگري در بهبود رشد اقتصادي، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد براي صنعت 

3نماید. در حقیقت، نظریه گردشگري منجر به رشددولت نقش مهمی را ایفا می

توان به عنوان یک عامل راهبردي بالقوه کند که گردشگري جهانی را میبیان می
شده توسط جامبراي رشد اقتصادي در نظر گرفت. افزون بر این، مخارج ان

گردد که موجب به دست آوردن ارز خارجی و گردشگران نوعی صادرات تلقی می
هاي حاصل از توسعه گردشگري را شود. بنابراین، دریافتیبهبود تراز تجاري می

توان به عنوان یک منبع مهم درآمدي براي اقتصاد ملی در نظر گرفت. همچنین می
توان براي واردات کاالهاي دشگري میاز درآمدهاي ارزي حاصل از صنعت گر

). بنابراین، 2011اي جهت تولید کاالها و خدمات استفاده نمود (سیتاناه، سرمایه
رشد سریع گردشگري از طریق اثرات تکاثري باعث افزایش درآمد خانوارها، افزایش 

هاي دولت، بهبود تراز تجاري، افزایش درآمدهاي مالیاتی و ایجاد اشتغالدریافتی

1 Seetanah
2 Chou
3 Tourism-Led Economic Growth (TLEG)



٥٧...بررسی رابطه علّی میان گردشگري و رشد اقتصادي

 کنند هاي اقتصادي بیان می). از این رو، نظریه2013؛ چو، 2011شود (سیتاناه، می
ن اعتقاد شد اقتصادي دارد. اما، برخی محققاکه توسعه گردشگري تأثیر مثبتی بر ر

باشد و رشد اقتصادي دلیل توسعه دارند که در عالم واقع این امر صادق نمی
گذاري در صنایع پیشرو از اولویت مایهگردشگري است. مطابق با این دیدگاه، سر

باالتري در مقایسه با صنعت گردشگري برخوردار است. لذا، این سؤال براي 
گردد که براي توسعه صنعت گردشگري، آیا بهتر است سیاستگذاران مطرح می

گذاري مستقیم در این صنعت انجام شود و یا این که با رشد اقتصادي و سرمایه
، شرایط الزم براي جذب و ورود گردشگران فرآهم آورد؟ در این هاتوسعه زیرساخت

و آزمون علّی Panel VARمطالعه براي پاسخگویی به این سؤال، از دو روش 
استفاده شده است که وجه تمایز این مطالعه نسبت به 4هورلین-دومیترسکو

از پذیري بسیار باالمطالعات پیشین است. در نظر گرفتن ناهمگنی و انعطاف
هاي مختلفی را هاي مذکور است. این مطالعه بخشهاي منحصر به فرد روشویژگی

گردد. در ها بیان میشود. پس از بررسی ادبیات موضوع، مواد و روششامل می
شود و سرانجام بر اساس قسمت نتایج و بحث، نتایج برآورد، گزارش و تفسیر می

گردد.  سیاستی ارائه میگیري و پیشنهاداتهاي مطالعه، نتیجهیافته

ادبیات موضوع-2
اي برخوردار است، به طوري رابطه میان گردشگري و رشد اقتصادي از اهمیت ویژه

هاي مناسب گردشگري مورد توجه سیاستگذاران اغلب کشورها که اتخاذ استراتژي
رفاه است. زیرا صنعت گردشگري در کنار صنایع مهم دیگر، اثر قابل توجهی بر

ن به طی چند دهه اخیر، بسیاري از محققا). از این رو 1993، 5جامعه دارد (ریچی
اند. لنزا و ي میان مخارج گردشگري و رشد اقتصادي پرداختهبررسی رابطه

13اي به بررسی آثار بلندمدت گردشگري بر اقتصاد ) طی مطالعه2003(6همکاران
تقاضاياختند. با به کارگیري سیستمپرد7توسعهواقتصاديهمکاريعضو سازمان

نشان داد که گردشگري اثر 1975- 1992ي ، نتایج مطالعه طی دوره8آلایدهتقریباً

4 Dumitrescu-Hurlin
5 Ritchie
6 Lanza et al.
7 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
8 Almost Ideal Demand System (AIDS)
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) طی 2004(9مثبتی بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد مطالعه دارد. دریتسکیس
اي به بررسی تجربی تأثیر گردشگري بر رشد اقتصادي بلندمدت یونان مطالعه

و با به 1960)1(-2000)4ي (هاي فصلی طی دورهبا استفاده از دادهپرداخت. وي 
کارگیري آزمون علّیت گرنجر به این نتیجه دست یافت که یک رابطه علّی دو طرفه 

) در 2005(10میان گردشگري و رشد اقتصادي وجود دارد. سکریت و هایبرس
ي سعه طی دورهکشور در حال تو37اي اثر گردشگري بر توسعه اقتصادي مطالعه
ها با استفاده از روش را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آن1965- 1992

حداقل مربعات معمولی نشان داد که توسعه اقتصادي به طور مثبتی تحت تأثیر 
اي به بررسی اثر توسعه ) در مطالعه2008(11گیرد. پو و هانگگردشگري قرار می

پرداختند. 1995-2005ي کشور طی دوره88گردشگري بر رشد اقتصادي براي 
نشان داد که اگر سهم 12نتایج مطالعه با استفاده از مدل خودرگرسیون آستانه

یا بیشتر از 04/4هاي حاصل از گردشگري به تولید ناخالص داخلی کمتر از دریافتی
داري بر رشد اقتصادي خواهد درصد باشد، گردشگري اثر مثبت و معنی73/4

هاي ساختاري، توسعه صنعت اي شکست) در مطالعه2008(13لی و چینداشت. 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه ي و رشد اقتصادي کشور تایوان را گردشگر

و روش روش1959-2003ي هاي ساالنه طی دورهها با استفاده از دادهآن
گري و رشد وجوسیلیوس نشان داد که رابطه علّی میان گردشجوهانسونهمجمعی

اي به ) در مطالعه2008(14نونسسیکیرا و مکاسباشد. نوساقتصادي دو طرفه می
کشور پرداختند. نتایج مطالعه با استفاده 94بررسی اثر گردشگري بر رشد اقتصادي 

و 15و با به کارگیري روش اثرات ثابت1980- 2002ي هاي تابلویی طی دورهاز داده
هاي مثبت رشد کنندهان داد که گردشگري از تعییننش16گشتاروهاي تعمیم یافته

اي به بررسی رابطه علّی میان ) طی مطالعه2009(17اقتصادي است. اوزترك و علی
پرداختند. با به 1970- 2007ي رشد گردشگري و رشد اقتصادي ترکیه طی دوره

9 Dritsakis
10 Skerrit and Huybers
11 Po and Huang
12 Threshold Autoregressive
13 Lee and Chien
14 Neves Sequeira and Macas Nunes
15 Fixed Effects (FE)
16 Generalized Method of Moments (GMM)
17 Ozturk and Ali
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 ، نتایج مطالعه نشان داد که 18توزیعیوقفهبارگرسیونکارگیري روش خود
ي مورد مطالعه اي میان توسعه گردشگري و رشد اقتصادي ترکیه طی دورهطهراب

اي به بررسی رابطه علّی میان ) در مطالعه2009(19وي-وجود ندارد. چن و چیو
گسترش گردشگري و رشد اقتصادي در دو کشور تایوان و کره جنوبی پرداختند. 

و مدل 1975)1(-2007)1ي (هاي فصلی طی دورهها با استفاده از دادهآن
EGARCH-M با عوامل نااطمینانی به این نتیجه دست یافتند که نظریه

براي کشور تایوان برقرار است، در حالی که براي کشور رشد بهمنجرگردشگري
) در 2010(20کره جنوبی رابطه علّی دو طرفه به دست آمد. خلیل و همکاران

هاي گردشگري و رشد اقتصادي در اي به بررسی رابطه علّی میان دریافتیمطالعه
همجمعیپرداختند. با استفاده از روش1960-2005ي کشور پاکستان طی دوره

نتایج مطالعه بیانگر وجود یک رابطه علّی دو طرفه میان گردشگري و 21جوهانسون
اي صحت نظریه ) در مطالعه2011(22باشد. تانگرشد اقتصادي در پاکستان می

بازار مختلف گردشگري تایلند مورد آزمون 12را براي د رشبهمنجرگردشگري
و با به 1995)1(-2009)2ي (هاي ماهانه طی دورهقرار داد. وي با استفاده از داده

ي بلندمدت کارگیري آزمون علیت گرنجر به این نتیجه دست یافت که طی دوره
23جلیل و همکارانباشد. بازار گردشگري تایلند معتبر می5نظریه مذکور تنها در 

اي به بررسی ارتباط بلندمدت میان گردشگري و رشد ) طی مطالعه2013(
ها با پرداختند. نتایج مطالعه آن1972-2011ي اقتصادي پاکستان طی دوره

توزیعی نشان داد که گردشگري اثر مثبت و وقفهبارگرسیوناستفاده از روش خود
) در 2013(24د. چتزیانتونیو و همکارانداري بر رشد اقتصادي پاکستان دارمعنی

به 2000)1(- 2010)12ي (هاي ماهانه طی دورهاي با استفاده از دادهمطالعه
بررسی رابطه میان گردشگري و رشد اقتصادي براي چهار کشور فرانسه، ایتالیا، 

به این نتیجه VARها با به کارگیري الگوي ساختاري اسپانیا و یونان پرداختند. آن
ست یافتند که یک رابطه علّی یک طرفه از رشد اقتصادي به سمت توسعه د

18 Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
19 Chen and Chiou-Wei
20 Khalil et al.
21 Johansen co-integration
22 Tang
23 Jalil et al.
24 Chatziantoniou et al.
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اي به بررسی روابط علی میان مخارج ) در مطالعه2013گردشگري وجود دارد. چو (
هاي تابلویی مربوط به دهگردشگري و رشد اقتصادي پرداخت. وي با استفاده از داده

نتیجه دست یافت که عوامل به این 1988- 2011ي طی دوره25گذرحالدرکشور
توانند بر جهت علّیت میان توسعه گردشگري و رشد اقتصادي در مختلفی می

اي ) در مطالعه2013(26کشورهاي مورد مطالعه تأثیرگذار باشند. لی و برهمسرین
به بررسی اثر گردشگري بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا پرداختند. 

هاي تابلویی و هاي ریشه واحد و همجمعی مربوط به دادهمونها با استفاده از آزآن
به این نتیجه دست یافتند که رشد 1988-2009ي رهیافت اثرات ثابت طی دوره

گردشگري اثر مثبت و قابل توجهی بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد مطالعه دارد. 
ي ) به بررسی رابطه توسعه1386در مطالعات داخلی، طیبی و همکاران (

پرداختند. نتایج مطالعه 1338- 83ي گردشگري و رشد اقتصادي در ایران طی دوره
ها با استفاده از الگوي علّی گرنجر نشان داد که رابطه علّی میان گردشگري و آن

اي به ) در مطالعه1390رشد اقتصادي در ایران دو طرفه است. میرزایی و جلیلی (
تصادي در ایران و کشورهاي منتخب بررسی اثر توسعه گردشگري بر رشد اق

1995-2008خاورمیانه پرداختند. نتایج برآورد مدل اثرات ثابت طی دوره زمانی 
نشان داد که نظریه گردشگري منجر به رشد در کشورهاي مورد بررسی برقرار 

اي به بررسی نظریه گردشگري ) در مطالعه1393باشد. حسنوند و خداپناه (می
- 2011ي زمانی شورهاي منتخب در حال توسعه طی دورهمنجر به رشد در ک

پرداختند. نتایج تخمین اثرات ثابت و گشتاورهاي تعمیم یافته سیستمی 1999
نشان داد که رابطه مثبتی میان توسعه گردشگري و رشد اقتصادي در کشورهاي 

مورد بررسی وجود دارد.
ر مثبتی بر رشد ن اعتقاد دارند که گردشگري اثاگر چه بسیاري از محققا

اقتصادي دارد؛ اما، رابطه علّی میان این دو متغیر موضوعی بحث برانگیز است و با 
) رابطه علّی 1توان چهار نوع رابطه را مشخص نمود: (مروري بر ادبیات موضوع می

) رابطه علّی از رشد اقتصادي به توسعه 2از توسعه گردشگري به رشد اقتصادي؛ (
) نبود 4علّی دو طرفه میان گردشگري و رشد اقتصادي؛ () رابطه 3گردشگري؛ (

25 Transition Countries
26 Lee and Brahmasrene



٦١...بررسی رابطه علّی میان گردشگري و رشد اقتصادي

 رابطه علّی میان گردشگري و رشد اقتصادي. بر این اساس، مباحث نظري مرتبط با
شوند. هر یک از چهار حالت فوق، در ادامه این بخش از مطالعه توضیح داده می

یت از توان استدالل نمود که جهت علّشواهدي وجود دارد که بر اساس آن می
توسعه گردشگري به سمت رشد اقتصادي است که این رابطه منجر به مطرح شدن 
نظریه گردشگري منجر به رشد اقتصادي گردیده است. بر اساس این نظریه، افزایش 
درآمد گردشگري داراي مزایاي متعددي براي اقتصاد یک کشور است (لی و چین، 

(برگرفته از نظریه صادرات منجر ). در واقع، نظریه گردشگري منجر به رشد 2008
کند که گردشگري از چندین مسیر به رشد اقتصادي بلندمدت به رشد) بیان می

کند. مسیر اول؛ افزایش سطح درآمد است که با گسترش رقابت میان کمک می
شود. مسیر هاي محلی و خارجی و همچنین با بهبود دانش فنی حاصل میبنگاه

هاي محلی است. در مسیر نسبت به مقیاس در بنگاهدوم از طریق بهبود بازدهی
هاي مربوط به ارز خارجی سوم؛ افزایش درآمد گردشگري موجب کاهش محدویت

کند که شود. بر این اساس، نظریه گردشگري منجر به رشد اقتصادي بیان میمی
ها از طریق افزایش درآمدهاي اثر مثبت صنعت گردشگري بر بهبود تراز پرداخت

، گسترش صادرات و در دسترس بودن سرمایه براي واردات کاالها است، به ارزي
طوري که مجموع این سه عامل اثرات مثبتی بر رشد اقتصادي خواهند داشت 

).  2011(سیتاناه، 
این اعتقاد وجود دارد که رشد اقتصادي یک عامل ضروري براي افزایش 

عنوان رشد گردشگري با درآمدهاي حاصل از گردشگري است که این نظریه تحت
شود که شود. این نظریه با این استدالل مطرح میشناخته می27محوریت اقتصادي

هایی هرگونه طرح سیاسی با هدف بهبود توسعه اقتصادي باید مقدم بر سیاست
شوند. مطابق با این باشد که به طور مستقیم باعث افزایش رشد گردشگري می

شود منجر به توسعه صنعت گردشگري میدیدگاه، رشد اقتصادي درنهایت
). در برخی از ادبیات تجربی شواهدي وجود دارد که 2013(چتزیانتونیو و همکاران، 

بر مبناي آن رابطه علّی دو طرفه میان گردشگري و رشد اقتصادي وجود دارد. 
وجود رابطه علّی دو طرفه میان گردشگري و رشد اقتصادي نمایانگر آن است که 

هاي اقتصادي و توسعه صنعت گردشگري اثرات متقابلی بر یکدیگر لیتسطح فعا

27 Economic-Driven Tourism Growth (EDTG)
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ن نیز اعتقاد دارند که هیچگونه رابطه ). برخی از محققا2008(لی و چین، دارند
).2013علّی میان گردشگري و رشد اقتصادي وجود ندارد (چتزیانتونیو و همکاران، 

دست آمده است و توافق هاي متناقضی بهبه طور کلی در ادبیات موجود، یافته
نظري در مورد ارتباط میان گردشگري و رشد اقتصادي وجود ندارد. این امر به 

هاي انتخابی است. صرف نظر از چگونگی ها و روشدلیل متفاوت بودن مدل
ي زمانی مشخصی روي اثرگذاري این دو متغیر بر یکدیگر، این اثر پس از طی دوره

هاي معمول آماري را با مشکل مواجه ه از تکنیکخواهد داد و این امر استفاد
سازد. در این مطالعه براي در نظر گرفتن اثرات گذشته این دو متغیر از روش می

گردد.هاي تابلویی استفاده میدر چارچوب داده28خودرگرسیون برداري

شناسیروش- 3
از متغیر در این مطالعه به منظور آزمون رابطه میان گردشگري و رشد اقتصادي

هاي سرانه واقعی حاصل از ) و دریافتیyرشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی (
ها به صورت ساالنه و از پایگاه اطالعاتی گردد. این داده) استفاده میtuگردشگري (

1995-2012ي زمانی مطالعه از سالاند. دورهآوري گردیدهبانک جهانی جمع
است و کشورهاي عضو منا به عنوان مقاصد گردشگري و کشورهاي مورد مطالعه 

21یقا قرار دارند و و شمال آفریانهمنطقه خاورماند. کشورهاي منا در انتخاب شده
گردد (الجزایر، بحرین، جیبوتی، مصر، ایران، فلسطین، عراق، کشور را شامل می

مان، قطر، عربستان سعودي، رژیم اردن، کویت، لبنان، لیبی، مالت، مراکش، ع
اشغالگر قدس، سوریه، تونس، امارات متحده عربی و یمن). کشورهاي عضو منطقه 

درصد 57منا از فراوانی منابع طبیعی برخوردارند، به نحوي که در سطح جهانی، 
درصد منابع گاز طبیعی اختصاص به این کشورها دارد. از 41درآمدهاي نفتی و 
شود؛ زیرا، شناخته می"بهشت گردشگري"منطقه منا به عنوان لحاظ گردشگري، 

هاي مذهبی فراوانی این کشورها از تمدن کهن، میراث فرهنگی غنی و مکان
). 2014، 29باشند (تانگ و ابوسدرابرخوردار می

زمانی یک رهیافت معمول براي آزمون رابطه میان هاي سرياستفاده از روش
ها به دلیل نادیده گرفتن ناهمگنی ت، اما، این روشگردشگري و رشد اقتصادي اس

28 Panel Vector Autoregression (panel VAR)
29 Tang and Abosedra
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 دهند. لذا، براي رفع این نقیصه از ها نتایج معتبري را ارائه نمیموجود در داده
گردد که از این لحاظ وجه تمایز هاي تابلویی استفاده میهایی مبتنی بر دادهروش

panelر از روش این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. در ابتدا شرحی مختص

VARگردد و سپس شکل اجمالی آزمون هاي تابلویی ارائه میدر چارچوب داده
شود.هاي تابلویی توضیح داده میعلّیت داده

panel VARروش - 1- 3

هایی است که در مطالعات تجربی براي تحلیل خودرگرسیون برداري یکی از روش
براي VARطور معمول، روشگردد. به تشخیص جهت رابطه علّی استفاده می

گردد. اما، از این روش هاي زمانی استفاده میزمانی با تعداد زیاد دورههاي سريداده
ي استفاده از آن، در نظر هاي تابلویی نیز استفاده نمود و الزمهتوان براي دادهمی

هاي گرفتن برخی مسائل اقتصادسنجی است. ابتدا آزمون علّیت در چارچوب داده
گیرد. مسأله این است که آیا رابطه علّی میان ري زمانی مورد بررسی قرار میس

نیست که yدر صورتی علّت (گرنجر) xوجود دارد یا خیر. متغیر yو xمتغیرهاي 
بهبود نیابد. این روش با تخمین txبا در نظر گرفتن مقادیر گذشته tyبینی پیش

شود:رگرسیون زیر انجام می
)1( 
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هاي کافی است تا نمایانگر تعداد وقفهnو mپارامترهاي مدل و مقادیر δو αکه 
) داراي خصوصیات 1ي اخالل رگرسیون در رابطه (اطمینان حاصل گردد که جمله

توان میm=…=δ2=δ1δ=0مناسب آماري است. با استفاده از آزمون فرضیه مشترك 
Fاست یا خیر، که این امر با استفاده از آزمون yعلّتxمشخص نمود که آیا 

به اندازه yو xپذیرد. براي انجام آزمون الزم است که تعداد مشاهدات صورت می
) حاصل 1ي (کافی وجود داشته باشد تا برآوردهاي سازگاري از پارامترهاي معادله

هاي مورد سالهاي تابلویی، تعداد مقاطع زیاد و تعداد شود. به طور کلی در داده
هاي مربوط به واحدهاي ن براي آزمون علّیت، دادهمحققاباشد. مطالعه اندك می

نمایند به طوري که این روش مستلزم وارد نمودن قید مختلف را ترکیب می
یکسانی واحدهاي مقطعی است. بنابراین، این روش احتمال وجود اثر فردي هر 

ي نمایانگر تأثیر متغیرهاي غیرقابل مشاهده گیرد. اثر فردواحد مقطعی را نادیده می
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هاي است که داراي یک اثر پایدار بر متغیر وابسته هستند. لذا در چارچوب داده
ي زمانی وجود دارد. فرض دیگر دورهTواحد مقطعی و Nشود که تابلویی فرض می

توان میامین واحد مقطعی است. بنابراین، مدل را it) براي ifوجود یک اثر انفرادي (
به صورت زیر در نظر گرفت:

)2(i=1,…,N
t=m+1,…,T 
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اول و به کارگیري روش حداقل مربعات معمولی یا تعمیم استفاده از تفاضل مرتبه
یافته یک روش استاندارد براي تخمین معادله فوق است که این امر منجر به حذف 

گردد:اثر انفرادي می
)3(    

 
 

m
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است و جمله itu-1تابعی از ity-1باشد؛ زیرا، اما، استفاده از روش مذکور معتبر نمی
گیري باشد. در واقع، تفاضل) همبسته میity-1-ity-2) با برآوردکننده (itu-itu-1خطا (

ابزاري تواند مشکل همزمانی را ایجاد نماید. استفاده از برآوردکننده متغیرهاي می
یک راه حل مناسب براي مقابله با این مشکل است. اما، براي به کارگیري آن الزم 
است که از سبک دیگري استفاده نمود؛ زیرا، متغیرهاي ابزاري در طول زمان تغییر 

) یک 3کنند. وجود تعداد مناسبی از متغیرهاي ابزاري براي برآورد معادله (می
رود. یک برآوردکننده کارا طی سه مرحله حاصل معیار براي شناسایی به شمار می

):1988، 30ایکین و همکاران- گردد (هولتزمی
شوند. اما بر ي زمانی برآورد می، معادالت براي هر دوره2SLS) با استفاده از 1

باشد؛ زیرا خالف حالت معمول، لیست متغیرهاي ابزاري براي هر معادله یکسان نمی
غیرهاي ناهمبسته با جمالت خطا طی هر دوره تغییر همانگونه که عنوان شد، مت

کنند.می
) با استفاده از جمالت باقیمانده و ماتریس ابزارها، کواریانس مشترك جمالت 2

شود.خطا برآورد می
) با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته، تمام پارامترها به طور همزمان 3

گردند.برآورد می

30 Holtz-Eakin et al.



٦٥...بررسی رابطه علّی میان گردشگري و رشد اقتصادي

 هاي تابلوییهورلین براي داده-دومیترسکوآزمون علّیت- 2- 3
هاي تابلویی باید ناهمگنی میان مقاطع را در در استفاده از آزمون علّیت براي داده

هاي هورلین براي مدل داده- نظر گرفت. براي این منظور، از آزمون دومیترسکو
را فرآهم هورلین این امکان - شود. آزمون دومیترسکوتابلویی ناهمگن استفاده می

آورد که هر دو بعد ناهمگنی (ناهمگنی روابط علّی و ناهمگنی مدل رگرسیونی می
مورد استفاده براي آزمون علّیت گرنجر) را در نظر گرفت. براي آزمون رابطه علّی در 

شود:هاي تابلویی از مدل زیر استفاده میالگوي داده
)4( 
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شود که تعداد وقفه براي تمام واحدهاي مقطعی یکسان میدر رابطه فوق، فرض 
(l)باشد و پارامترهاي خودرگرسیونمی

lو ضرایب شیب(l)
l در میان مقاطع

زمانی، آزمون علّیت شوند. در چارچوب تحلیل سريمتفاوت در نظر گرفته می
است که در iδي خطی بر بردار ضرایب هااستاندارد مشتمل بر آزمون محدودیت

هاي تابلویی باید مسأله ناهمگنی میان مقاطع را نیز در نظر گرفت. اثرات دادهمدل
منشأ اولیه ناهمگنی است و منشأ دیگر مربوط به ناهمگنی ضرایب شیب ifفردي 

iδ است. در این راستا، براي در نظر گرفتن هر دو بعد ناهمگنی از آزمون
ها به صورت iگردد که فرضیه صفر آن براي تمام هورلین استفاده می-دومیترسکو

شود:زیر تعریف می
)5(H0: δi=0     i=1,…,N

تحت فرضیه مقابل (مدل ناهمگن)، دو زیر گروه از واحدهاي مقطعی وجود دارد: 
شوند و زیر گروه دیگر شامل توصیف میyبه xروه اول توسط روابط علّی از زیر گ

توان به صورت زیر بیان نمود:است. لذا فرضیه مقابل را میyبه xروابط غیر علّی از 
)6(i=1,…,N1

i=N1+1, N1+2,…,N
H1:δi=0
δi≠0

گاه، باشد؛ آنN=1Nباشد. زیرا اگر در رابطه فوق کمتر از یک میN/1Nکه نسبت 
هاي تابلویی وجود ندارد. در حالت رابطه علّی براي هیچ یک از مقاطع در مدل داده

براي تمام مقاطع نمونه برقرار yبه xگاه، رابطه علّی از باشد؛ آن1N=0دیگر، اگر 
).2012باشد (دومیترسکو و هورلین، می
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نتایج و بحث-4
ایستایی متغیرهاي مطالعه مورد بررسی قرار گیرد. پیش از انجام آزمون علّیت باید

هاي تابلویی در سطح کالن (براي مثال، در سطح کشوري) به طور معمول براي داده
نهایت میل هاي زمانی به سمت بیشود که تعداد مقاطع ثابت و تعداد دورهفرض می

اسب انتخاب نماید و با توجه به این مسأله الزم است که آزمون ریشه واحد منمی
)، در این LLCگردد. با توجه به خصوصیات مجانبی آزمون لوین، لین و چو (

گردد که نتایج آن در جدول مطالعه از این آزمون براي بررسی ایستایی استفاده می
) فرض صفر مبنی بر وجود ریشه 1) گزارش شده است. بر اساس نتایج جدول (1(

باشند. اي مطالعه در سطح ایستا میتوان رد کرد و لذا متغیرهواحد را می

LLCآزمون ریشه واحد نتایج:1جدول 

ارزش احتمالمقدار آماره آزموننام متغیر

0166/0-1288/2واقعیسرانهداخلیناخالصتولیدلگاریتم رشد
0000/0-1216/4گردشگريازحاصلواقعیسرانههايلگاریتم دریافتی

مأخذ: محاسبات تحقیق

هاي در چارچوب دادهVARپس از تأیید ایستایی متغیرهاي مطالعه، از روش 
تابلویی براي تعیین جهت رابطه علّی میان گردشگري و رشد اقتصادي استفاده 

، تمام پارامترهاي مدل، از جمله اثر انفرادي، VARگردد. در استفاده از روش می
اي کنترل اثرات متغیرهاي کالن شوند. همچنین برتابعی از زمان در نظر گرفته می

استفاده VARاقتصادي در هر سال، از متغیرهاي دامی زمانی در تصریح الگوي 
ایکین و همکاران -هاي مدل، روش پیشنهادي هولتزشود. در انتخاب وقفهمی

) به کار گرفته شده است که بر اساس آن، تفاوت مجموع مربعات خطا در 1988(
باشد. با در نظر گرفتن هاي بهینه میمالك انتخاب وقفههاي مقید و غیرمقیدمدل

این مشخصه، تنها یک وقفه از متغیرهاي سمت راست وارد الگوي برآوردي شده 
هاي دو متغیر رشد اقتصادي و است. همچنین متغیرهاي دامی زمانی و وقفه

اي هاند. یکی از ویژگیگردشگري به عنوان متغیرهاي ابزاري در نظر گرفته شده
پذیري بسیار باالي آن است به نحوي که در آزمون تابلویی، انعطافVARمدل 

تابلویی VARنماید، با این تفاوت که در روش علّیت مشابه با روش گرنجر عمل می
داري بلوکی را نیز انجام داد. با توجه به موارد مطرح شده، توان آزمون معنیمی
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 J) گزارش شده است. مقدار آماره 2جدول (تابلویی در VARنتایج برآورد به روش 

زا) ) مؤید آن است که متغیرهاي ابزاري به کار رفته معتبر (برون2در جدول (
است. همانگونه panel VARهستند که این مسأله بیانگر تصریح مناسب الگوي 

واقعی به طور سرانهداخلیناخالصتولیدشود، رشد) مشاهده می2در جدول (
گیرد، در حالی که ي خود قرار میداري تحت تأثیر مقدار گذشتهیمثبت و معن

داري بر رشد اقتصادي گردشگري اثر معنیواقعیسرانههايمتغیر دریافتی
دهد که ) نشان می2کشورهاي عضو منطقه منا ندارد. همچنین، نتایج جدول (

متغیر دارد. از داري بر مقدار جاري این ي متغیر گردشگري اثر مثبت و معنیوقفه
واقعی به طور مثبت و سرانهداخلیناخالصتولیدسوي دیگر، متغیر رشد

) حاکی از 2داري بر میزان گردشگري اثرگذار است. در مجموع نتایج جدول (معنی
آن است که نظریه رشد گردشگري با محوریت اقتصادي در کشورهاي عضو منطقه 

باشد. منا برقرار می

Panel-VARبرآورد با روش نتایج : 2جدول 

معادله رشد اقتصادي
انحراف ضریب برآورديمتغیر

معیار
آماره

t

ارزش 
احتمال

6384/00680/03860/90000/0واقعی با یک وقفهسرانهداخلیناخالصتولیدلگاریتم رشد
0060/00057/00453/12958/0گردشگريواقعیسرانههايلگاریتم دریافتی

4941/0مجموع مربعات خطا: 2882/2دوربین واتسون: آماره 
معادله گردشگري

انحراف ضریب برآورديمتغیر
معیار

آماره
t

ارزش 
احتمال

7662/14488/09348/30000/0واقعیسرانهداخلیناخالصتولیدلگاریتم رشد
3522/01026/04326/30005/0گردشگري با یک وقفهواقعیسرانههايلگاریتم دریافتی

5091/56مجموع مربعات خطا: 9572/1آماره دوربین واتسون: 
J :1186/0ارزش احتمال J :1444/73مقدار آماره 

مأخذ: محاسبات تحقیق

، از Panel-VARبراي اطمینان از صحت نتایج به دست آمده، عالوه بر روش 
- دومیترسکوآزمون علّیت گردد. هورلین نیز استفاده می-آزمون علّیت دومیترسکو

باشند. آماره آزمون کند که تمام ضرایب میان کشورها متفاوت میهورلین فرض می
با اجراي رگرسیون استاندارد علّیت گرنجر براي هر مقطع به صورت انفرادي 
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شود که تحت هاي آزمون محاسبه میشود. در این آزمون، متوسط آمارهمحاسبه می
هاي تابلویی نامتوازن است که براي دادهZشود. آماره میشناخته Wعنوان آماره 

هورلین -داراي توزیع نرمال استاندارد است. بر این اساس، نتایج آزمون دومیترسکو
) گزارش شده است.3در جدول (

هورلین- دومیترسکونتایج آزمون علّیت :3جدول 
ارزش احتمالzآماره wآماره فرض صفر

54685/368670/10917/0باشد.همگنی علّت رشد اقتصادي نمیگردشگري به طور 
75050/300488/20450/0باشد.رشد اقتصادي به طور همگنی علّت گردشگري نمی

مأخذ: محاسبات تحقیق

) مؤید آن است که رابطه علّی میان گردشگري و رشد اقتصادي یک 3نتایج جدول (
باشد و جهت علّیت از رشد اقتصادي به سمت گردشگري است. لذا مشابه طرفه می
توان استدالل نمود که نظریه رشد گردشگري با محوریت میpanel VARبا روش 

اقتصادي در کشورهاي عضو منطقه منا برقرار است. نظریه رشد اقتصادي با 
شرایط محوریت اقتصادي مؤید آن است که رشد گردشگري یک کشور از طریق 

پذیرد. در واقع، فرآهم آوردن یک جو اقتصادي مثبت، مساعد اقتصادي تحقق می
). 2015، 31شود (انتونکاکیس و همکارانهاي گردشگري میموجب تشویق فعالیت

تخصیص منابع اقتصادي به صنایع پیشرو یک رویکرد مؤثر براي بهبود شرایط 
عنوان یک محصول فرعی) اقتصادي است. با اجراي این سیاست، گردشگري (به 

). در واقع، تخصیص منابع اقتصادي به 2006، 32یابد (کیم و چنرشد و توسعه می
شود که صنعت صنایع پیشرو (به جاي صنعت سیاحت و گردشگري) موجب می

). 2009وي، -گردشگري به نوبه خود از رشد کلی اقتصاد منتفع گردد (چن و چیو
ها دهد که در زمان کسري بودجه، دولتیاز سوي دیگر، شواهد موجود نشان م

نمایند براي کاهش این شکاف بودجه و تخفیف اثرات نامطلوب اقتصادي سعی می
اي و ها و مخارج گردشگري را کاهش دهند (به علت محدودیت بودجهکه فعالیت
ها). بنابراین، شرایط نامطلوب اقتصادي یک مانع براي توسعه گردشگري زیرساخت
). از لحاظ تجربی، وجود رابطه علّی از رشد 2015کاکیس و همکاران، است(انتون

31 Antonakakis et al.
32 Kim and Chen
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 اقتصادي به سمت توسعه گردشگري مؤید نتایج مطالعات پیشین است (براي مثال؛
).2009، 35، کتیرسیوگلو2005، 34؛ اوه2002، 33نارایان

گیرينتیجهخالصه و - 5
اي در توسعه صنعت گردشگري در کشورهاي عضو منطقه منا نقش قابل مالحظه

نماید، به نحوي که مخارج انجام شده توسط اقتصادي این کشورها ایفا می
توان شود. از این رو، گردشگري را میگردشگران موجب حصول ارز خارجی می

شود که گردشگري نقش نوعی صادرات تلقی نمود. بنابراین، این گونه استدالل می
ب بهبود تراز تجاري و رشد اقتصادي نماید که درنهایت موجصادرات را ایفا می

گردد. اما با وجود مطرح شدن نظریه صادرات منجر به رشد اقتصادي، شواهد می
تجربی بسیاري در رد این نظریه حاصل شده است. با توجه به اهمیت صنعت 

گردد که آیا این گردشگري در کشورهاي عضو منطقه منا، این سؤال مطرح می
گردد یا خیر؟ لذا، هدف اصلی این ي این کشورها میصنعت موجب رشد اقتصاد

مطالعه بررسی رابطه علّی میان گردشگري و رشد اقتصادي در کشورهاي عضو 
است. با توجه به وجود ناهمگنی میان 1995-2012ي منطقه منا طی دوره

-دومیترسکوعلّیتآزمونوPanel VARکشورها، در این مطالعه از دو روش 
مذکور روشهاي تابلویی استفاده شده است. نتایج دوچوب دادههورلین در چار

اقتصادي در کشورهاي عضو منطقه محوریتباگردشگرينشان داد که نظریه رشد
منا برقرار است. لذا، براي رشد صنعت گردشگري در کشورهاي عضو منطقه منا نیاز 

ر، شرایط از سوي دیگدهنده رشد اقتصادي است. هاي شتاببه اجراي سیاست
تواند یک مانع براي توسعه صنعت گردشگري باشد. در این نامطلوب اقتصادي می

شرایط، کاهش اثرات منفی شرایط اقتصادي بر صنعت گردشگري یک راهکار 
هاي هزینه در فعالیتمؤثررود که این امر با مدیریتسیاستی مناسب به شمار می

پذیرد.اقتصادي تحقق می

33 Narayan
34 Oh
35 Katircioglu
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