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چکیده
صنعت گردشگری ،بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب میآید .تأثیر گردشگری بر
افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی ،رونق صنایع داخلی ،گسترش همكاریهای بینالمللی
موجب شده است تا نگرش كشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاستگذاری
دولتها
پیدا كند .از این رو در این پژوهش ،رابطه بین صنعت گردشگری ،رشد اقتصادی و توسعه مالی با
استفاده از رویكرد تصحیح خطای برداری ( )VECMو با بهرهگیری از دادههای سری زمانی در طی
دوره ( )5931-5931بررسی شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد كه بین رشد اقتصادی و
گردشگری رابطه مثبت و معنا دار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در كشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی
در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد .همانگونه كه افزایش
توسعه مالی سبب رشد اقتصادی میگردد ،افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساختها و
توسعه صنعت گردشگری میشود.
واژههاي كلیدي :صنعت گردشگری ،رشد اقتصادی ،توسعه مالی ،ایران ،مدل تصحیح خطای
برداری (.)VECM
طبقه بندي L83 ،O11 ، C50: JEL

 -1دانشجوی دکتری ،گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایرانnargesi.shahin1@gmail.com .
 -2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران( .نویسنده مسئول) roohollah.babaki@gmail.com

 -3کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران.
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 -1مقدمه
صنعت گردشگری پس از صنایع خودروسازی ،ساختمان و غذایی ،چهارمین صنعت برتر جهان
است .میزان مشاركت این بخش در تولید ناخالص داخلی جهان بیش از بخشهایی همچون
خودروسازی و كشاورزی و مشاركت آن در اشتغال از خودروسازی نیز بیشتر بوده است .ارقامی
همچون  57درصد تولید ناخالص داخلی ( 57تریلیون دالر) ،تولید یک شغل از میان هر یازده
شغل ،صادرات  5/9تریلیون دالری 7/73 ،درصد از صادرات جهان ،رشد گردشگری بین المللی به
میزان  5791میلیون نفر و پیشبینی رشد تعداد گردشگر به میزان  5/1بیلیون نفر در سال ،0797
نشان میدهد صنعت گردشگری به یكی از بزرگترین و پررونقترین بخشهای اقتصادی جهان
تبدیل شده است (سازمان جهانی گردشگری .)0759 ،5با توجه به پتانسیل بالقوهای كه در صنعت
گردشگری ایران وجود دارد ،می توان امیدوار بود كه با سرمایهگذاری و برنامهریزی در این صنعت،
كشور ایران میتواند به قطب بزرگ گردشگری درمنطقه تبدیل شود .به نحوی كه در میانمدت و
بلندمدت ،درآمدهای ارزی حاصل از آن بهعنوان عاملی مؤثر در برونرفت از اقتصاد تک محصولی
مطرح گردد (مؤمنی وصالیان و غالمیپور.)5937 ،
كشور ایران یكی از قطبهای مهم گردشگری در جهان به شمار میرود كه با برخورداری از سابقه
دیرین تمدن و فرهنگ ،طبیعت و شرایط اقلیمی گوناگون و عوامل دیگر از این دست ،توانایی
قرارگیری در جایگاه مناسب نقاط پرجاذبه گردشگری در سطح آسیا و بینالمللی را دارد.
همچنین ،از لحاظ ابنیه و آثار تاریخی ،جزء  3كشور نخست دنیا و از لحاظ جاذبههای
اكوتوریستی در میان  57كشور برتر دنیا قرار دارد (ارمغان ،)5913 ،كه این امر نشاندهنده استعداد
و قابلیت زیاد كشور در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری است .با توجه به اتكای بیش از حد
اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و آسیبپذیری فراوان آن در اثر تغییرات قیمت نفت و سایر شوك
های اقتصادی و غیراقتصادی ،توسعة صنعت گردشگری تا حد زیادی می تواند این آسیب پذیری را
بكاهد و عامل موثری برای مقابله با فقر باشد و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف جامعه ،توزیع
عادالنه ثروت ،كاهش نرخ بیكاری ،رونق اقتصاد و در نتیجه بهبود سطح رفاه و كیفیت زندگی مردم
شود.
در ایران صنعت گردشگری آن چنان كه باید و شایسته آن است گسترش و توسعه نیافته است .با
وجود اینكه در تمامی برنامههای توسعه سالیانه اخیر ،به رهایی از اقتصاد تک محصولی متكی بر
صادرات نفت تأكید شده ،ولی در مقام عمل موفقیتی در این زمینه بدست نیامده است.
مطابق با سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران الزم است سهم ایران از شمار
گردشگران جهانی به  5/1درصد در سال  5070افزایش یابد ،یعنی حدود  07میلیون نفر گردشگر از
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بازار جهانی را ساالنه به خود جذب نماید كه این امر مستلزم سرمایهگذاری بیش از  97میلیارد تومان
در این صنعت با سهم حدوداً  53درصدی بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی است.
همچنین ،طبق سند چشم انداز ،سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی باید به  0درصد در سال
 5070رشد یابد؛ به گونهای كه كشور ایران در سال  5070ساالنه نزدیک  01میلیارد دالر از محل
گردشگر ورودی ،درآمد كسب نماید اما روند كنونی به هیچ عنو ان رضایتبخش نیست و راه دشوار
ایران برای دستیابی به  0درصد از درآمد جهانی توریسم را نمایان میسازد .لذا توجه به اهداف سند
چشمانداز در این راستا میتواند عامل مهمی برای شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه را فراهم
نماید.
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین گردشگری ،رشد اقتصادی و توسعه مالی در كشور
ایران میباشد .همچنین فرض شده است كه گردشگری و توسعهی مالی با رشد اقتصادی رابطه
مثبت دارند و افزایش توسعه مالی سبب بهبود گردشگری میگردد .از این رو این مقاله در  1بخش
تنظیم شده است :بعد از مقدمه در بخش اول ،چارچوب نظری تحقیق در قالب رابطه گردشگری و
رشد اقتصادی و همچنین رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در بخش دوم توضیح داده خواهد شد
و مروری بر مطالعات گذشته صورت خواهد گرفت .در بخش سوم به روششناسی تحقیق و بخش
چهارم به یافتههای پژوهش اختصاص خواهد داشت .در نهایت در بخش پنجم ،نتایج و پیشنهادات
پژوهش ارائه خواهد شد.
 -2مروري بر ادبیات تحقیق
 -1-2گردشگري و رشد اقتصادي
امروزه اهمیت صنعت گردشگری در ایجاد اثرات مثبت اقتصادی در سطح دنیا بهطور روز افزون
آشكارتر شده كه دولتمردان چه در كشورهای توسعه یافته و چه در كشورهای در حال توسعه
گردشگری آن را بهعنوان یكی از عوامل مهم ایجاد اشتغال و كاهش نرخ بیكاری میدانند (محمدی و
همكاران.)5913 ،
افزایش گردشگری به عنوان یک منبع تامین مالی ،سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود .رشد
اقتصادی یک كشور نه تنها تابعی از نیروی كار ،سرمایه ،صادرات و عوامل دیگر در آن كشور است،
بلكه می تواند تحت تاثیر میزان گردشگر وارد به آن كشور نیز باشد (باالگوئر و كانتاوال.)0770 ،0
رشد صنعت گردشگری بینالمللی در كشورهای در حال توسعه ،بعد از جنگ جهانی دوم شروع
شد .این كشورها گردشگری را به عنوان یک راه امید بخش بالقوه برای دستیابی به رشد اقتصادی و
انسانی تلقی میكردند .در كشورهای كوچک با منابع سرمایهای كمتر ،صنعت گردشگری عامل مهم
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استراتژی توسعه و برای كشورهای بزرگتر ،به عنوان یک منبع اضافی كسب درآمد و راهی برای
پیشرفت مناطق كمتر توسعه یافته در این كشورها است (هیكمن.)0770 ،9
صنعت گردشگری نقش مثبتی از طریق مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد جوامع ایفا میكند.
اثرات مستقیم صنعت گردشگری از مخارج اولیه گردشگران برای كاالها و خدمات مصرفی ایجاد
می شود .این بخش از اثرات ،باعت ایجاد اشتغال مستقیم و كسب درآمدهای ارزی از طریق خرید و
فروش كاالها و خدمات به گردشگران می شود (باچر و همكاران.)0779،0
گردشگری به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد تاثیر میگذارد ،چرا كه اثر پویایی را در كل اقتصاد
به شكل آثار سرریز و یا دیگر آثار خارجی نشان میدهد .به عبارت دیگر ،گردشگری میتواند به
عنوان موتوری محرك برای رشد اقتصادی عمل كند و رشد سایر فعالیتهای اقتصادی را نیز كه با
آن صنعت مرتبط هستند و به آن ،كاال یا خدمت ارائه میدهند و یا محصول آن را مصرف میكنند
به همراه داشته باشد (مارین.)5330 ،1
رشد اقتصادی یكی از شاخصهای كمی سنجش میزان پیشرفت اقتصاد كشورها بوده و عوامل
اثرگذار بر آن از اهمیت ویژهای برخوردار هستند .این شاخص از عوامل متعددی تأثیر میپذیرد كه در
این میان ظرفیتهای صنعت گردشگری ،مانند ایجاد فرصتهای شغلی ،توسعه زیرساختها ،ورود
گردشگران خارجی ،افزایش تقاضا برای كاالهای داخلی ،افزایش صادرات و افزایش امكان
سرمایهگذاری خارجی ،از دالیل اصلی است كه در راستای رشد اقتصادی باید بدان توجه ویژهای
داشت .با درك موقعیت برتر این صنعت در الگوهای مختلف توسعه اقتصادی ،میتوان رشد اقتصادی
كشور را تقویت كرد .رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه علمای اقتصادی قرار داشته است .بطوریكه
میتوان آدام اسمیت را نظریهپرداز رشد اقتصادی نامید و هدف مباحثی نظیر تقسیم كار نیز در
نهایت به رشد اقتصادی خواهد رسید.
داستان انباشت سرمایه در كشورهای اروپای غربی ،ژاپن و ایاالت متحده برخی از نظریهپردازان را
به سمت و سوی مدل رشد اقتصادی رهنمون ساخت .بر این اساس انباشت سرمایه به همراه نیروی
كار مرهم هر مشكل و سبب ساز توسعه و ترقی تلقی میگشت .به همین علت نیز الگوی مذكور كه
تركیبی از نیروی كار و سرمایه بود به الگوهای رشد اقتصادی منجر گردید .بتدریج روابط میان تولید،
نیروی كار و سرمایه به ابزار ریاضی مسلط گردید و بدین ترتیب الگوی هارود  -دومار 3طرح شد .در
الگوی رشد هارود  -دومار ،شرایط رشد پایدار ،با پیروی از اصل شتاب هنگامی كه سرمایهگذاری،
دستكم تا حدودی ناشی از افزایش در تولید باشد بررسی میشود .در این چارچوب ،همچنان كه
پس انداز در واكنش به افزایش درآمد رشد مییابد و ضرورتا منجر به سرمایهگذاری میشود ،شرایط
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تعادل كوتاه مدت كنیز ،مبنی بر برابری پس انداز و سرمایهگذاری ،شالودهای برای رشد اقتصادی
میشود .بر اساس الگوی هارود  -دومار رشد اقتصادی به سه عامل زیر بستگی دارد:
الف) نرخ پسانداز كه پس از تخصیص درآمد خانوار بین مصرف و پسانداز مشخص میشود.
ب ) نسبت سرمایه به تولید كه نشاندهندة میزان تقاضا برای سرمایه به ازای یک واحد تولید
است.
ج) نرخ استهالك كه تا حدودی نشاندهندة كیفیت سرمایهگذاری در دورة مورد نظر است.
الگوی هارود  -دومار به سرعت وارد معادالت اقتصادی گشت و در نظامهای برنامهریزی مورد
استقبال شدید قرار گرفت .اما بتدریج انتقادات متعددی بر آن وارد گردید .یكی از انتقادات اساسی
آن بود كه الگوی یاد شده نمیتوانست رشد اقتصادی واقعی را توضیح دهد و تفاوت پیشبینیهای
آن با واقعیتها معنادار گشت .در سال  5313و 5310رابرت سولو 0الگوی رشد اقتصادی طرح نمود
كه به الگوی رشد نئوكالسیک معروف است در الگوی سولو ،چهار متغیر تولید ،سرمایه ،نیروی كار و
دانش فنی اساس مدل را تشكیل میدهد .الگوی سولو به اشكال مختلفی ساده شده است .به طور
مثال ،در اقتصاد تنها یک كاالی واحد و همگن تولید میشود ،دولت وجود ندارد ،اقتصاد در اشتغال
كامل قرار دارد و نوسانات در اشتغال در نظر گرفته نشده است ،تابع تولید یک تابع كالن با تنها سه
نهاده است ،نرخهای پس انداز ،استهالك ،رشد جمعیت و پیشرفت فنی ثابت در نظر گرفته شدهاند.
همچنین این مدل بر قابلیت جانشینی كار و سرمایه با یكدیگر و كاهنده بودن بهرهوری نهایی دادهها
مبتنی است .در این الگو ،رشد بلندمدت تولید سرانه تنها به پیشرفت فنی بستگی دارد .اما رشد در
كوتاهمدت میتواند ناشی از پیشرفت فنی یا انباشت سرمایه باشد (بابایی و الفتی.)5915 ،
این الگو دارای فروض اساسی است كه می توان به  9مورد آن اشاره داشت :فرض اول آن است
كه تابع دارای بازگشت به مقیاس ثابت با توجه به دو نهاده سرمایه و نیروی كار موثر میباشد .فرض
دوم آن است كه سایر دادهها به جز سرمایه ،كار و دانش نسبتاً كم اهمیت میباشند ،بهخصوص در
الگو ،زمین و سایر منابع طبیعی در نظر گرفته نمیشود و باالخره فرض اساسی سوم آن است كه در
چگونگی تغییرات موجودی كار ،دانش و سرمایه با زمان سر و كار دارند و در حقیقت الگو پیوسته
است.
مدل رشد اساسی نئوكالسیکها بدون عامل پیشرفت فنی به این نتیجه منجر میشود كه وقتی
اقتصاد روی مسیر رشد تعادلی و بلندمدت خود رشد میكند ،محصول و سرمایه متناسب با نیروی
كار رشد كرده و نرخ رشد هر سه یكسان است .اما این نتایج با شواهد تجربی و حقایق آماری مربوط
به رشد كه بیانگر این است كه سرمایه و تولید هر دو بهطور یكسان و متناسب رشد مییابند ،سازگار
فصلنامـه اقتصاد مالی
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نیست .برای رفع این ناسازگاری میتوان عامل پیشرفت فنی را بهصورت نرخ افزایش بهرهوری نیروی
كار كه به صورت برونزا تعیین میشود ،به سیستم اضافه كرد .بنابراین ،میتوان بار دیگر نیروی كار را
در مدل نئوكالسیكی سولو به صورت نیروی كار مؤثر كه نه تنها شامل كمیت تعداد كارگران میشود،
بلكه عامل پیشرفتهای فنی (عامل كیفی) را هم در خود دارد ،تعریف نمود .الگوهای رشد
نئوكالسیكی با فرض تابع تولید كاب  -داگالس را میتوان بهصورت زیر نوشت:
() 5

0

كه در آن Y ،تولید كل K ،سرمایه فیزیكی L ،نیروی كار و  Aسطح پیشرفت تكنولوژی و
نیروی كار موثر است .پیش بینی اصلی این الگو این است كه درآمد واقعی تحت تاثیر نرخ پس انداز
و نرخ رشد جمعیت است.
در دهه 5317ایرادات اساسی كه به الگوی هارود  -دومار وارد شد ،به الگوی سولو نیز وارد
گردید .منتقدین معتقد بودند كه پیشرفت تكنولوژیكی ،خود دارای یک روابط علت و معلولی است.
برخی دیگر از منتقدین به برونزا بودن رشد اقتصادی بلندمدت اشاره داشتند و معتقد بودند اگر
تولید سرانه با نرخی كه تنها به پیشرفت تكنولوژیكی بستگی دارد ،چگونه میتوان تفاوتهای
معناداری را در رشد اقتصادی كشورهای مختلف در بلندمدت تشریح كرد .بخصوص كشورهایی كه به
دالیل ساختار اقتصادی ،جغرافیایی ،قومی و تكنولوژیكی شباهتهای زیادی با یكدیگر دارند و بر این
اساس بود كه نظریه رشد درونزا طرح گردید .طرح الگوی رشد درونزا سبب ورود مباحث جدیدی
نظیر تحقیق و توسعه به عرضه رشد اقتصادی شد و پس از آن مباحثی نظیر تفاوت در زیرساخت
های اجتماعی و مباحثی نظیر رانت جویی ،فساد ،ثبات سیاسی و نظایر آن به مدل های رشد وارد
گردید و به نظر میرسد كه مباحث اخیر تا حدودی توانستهاند كه از یكپارچگی گذشته الگوهای
رشد بكاهند و الگوها را بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر كشور طراحی كنند .تئوری رشد
درون زا مفهومی ساده برای رشد اقتصادی است كه از درون سیستم یا به عبارت بهتر از درون یک
كشور ،تحقق پیدا می كند .اساس این نظریه بر این اصل استوار است كه رشد تكنولوژیكی درونزا
بوده و به عوامل اقتصادی دیگر بستگی دارد .این مسئله را میتوان در مقاالت رومر )5313( 1و یا
لوكاس )5311( 3به روشنی دریافت (گسكری و میستری.)5913 ،
AL
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 -2-2توسعه مالی و رشد اقتصادي
نظامهای مالی كارآمد با شناسایی و تامین مالی فرصتهای مناسب كسب و كار ،تجهیز پس-
ندازها ،پوشش و متنوعسازی ریسک و همچنین تسهیل مبادالت كاالها و خدمات موجب گسترش
فرصتهای سرمایهگذاری میگردند .از سوی دیگر ،افزایش كارایی در سیستم مالی در نهایت با بهبود
تخصیص منابع ،ارتقای سرمایهگذاری و تسریع در انباشت سرمایه ،موجبات رشد باالتر اقتصادی را
فراهم میآورد (كریئن 57و همكاران.)0770 ،
همچنین ،سیستمهای مالی كارامد موانع تامین مالی خارجی را كاهش داده و با تسهیل شرایط
دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایههای خارجی ،زمینه گسترش سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی بیشتر را فراهم میسازند .به طور كلی ،دو دیدگاه دربارهی توسعهی مالی و رشد اقتصادی
وجود دارد :در دیدگاه اول ،بیان میشود كه توسعهی مالی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد .می یرو و
سیرز )5310( 55نمونههایی از این دیدگاه هستند .طبق این دیدگاه توسعهی مالی ممكن است به
دالیل زیر برای رشد اقتصادی سودمند نباشد )5 :ناپایداری و آشفتگی ذاتی فرایند قیمتگذاری بازار
سهام در كشورهای درحال توسعه ،راهنمای خوبی برای نشان دادن تخصیص كارای سرمایهگذاری
نیست )0 .ممكن است كه شوكهای نامطلوب اقتصادی به دلیل ارتباط متقابل بین بازارهای پول و
سهام باعث بیثباتی كالن اقتصادی و كندی رشد اقتصادی بلندمدت شود )9 .بخش بانكی در برخی
از كشورهای درحال توسعه به ویژه برخی از كشورهای جنوب شرق آسیا دارای مزیتهایی است كه
توسعهی بازار سهام ممكن است كه نظام بانكی این كشورها را ضعیف كند.
دیدگاه دوم كه برای اولین بار از سوی پاتریک )5333( 50مطرح شد ،بر وجود رابطهی همسو بین
توسعهی بخش مالی و رشد اقتصادی تاكید میكند .طرفداران این دیدگاه بر این باورند كه تغییر در
بازارهای مالی در نتیجهی رشد بخش واقعی اقتصاد (به دلیل پیشرفت تكنولوژی یا ارتقای بهرهوری
نیروی كار) به وجود خواهد آمد .به بیان دیگر ،رشد اقتصادی علت رشد بخش مالی است .وجود
بازارهای مالی كارا ،افزایش عرضهی خدمات مالی را در پی دارد .این موضوع به نوبهی خود باعث
گسترش تقاضا برای بخش حقیقی اقتصاد میشود .در این رویكرد ،توسعهی بخش مالی مقدم بر
توسعهی بخش حقیقی اقتصاد است.
كشورهای توسعه یافته به دلیل گسترده بودن نهادها و مؤسسات مالی ،استفاده از ابزارهای
مختلف مالی و وجود قوانین مالی مناسب ،از بخش مالی كارآمدتری برخوردار هستند .برخی از
اقتصاددانان بر این باورند كه توسعهی مالی تاثیر انكارناپذیری در عملكرد كالن اقتصادی كشورها
داشته است ،تا حدی كه امروزه در اكثر كشورهای توسعهیافته بخش عمدهای از تحوالت در اقتصاد
جهانی را به این بازارها نسبت میدهند .اما شرایط در كشورهای در حال توسعه متفاوت است .در
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بسیاری از كشورهای در حال توسعه به دلیل دولتی بودن بخش بزرگی از نظام مالی ،خدمات بانكی
ناكارا ،كمبود منابع ،وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن عملكرد
بخش غیررسمی ،نهادها و موسسات مالی از كارایی مطلوب برخوردار نیستند .از اینرو ،برخی از
اقتصاددانان كندی رشد اقتصادی در برخی از كشورهای در حال توسعه را به ناكارآمدی و توسعه
نیافتگی بخش مالی نسبت میدهند و اصالحات نظاممند این بخش را برای دستیابی به رشد
اقتصادی سریعتر توصیه میكنند.
نكته مهمی كه باید بدان توجه شود این است كه شاخصهای سنتی توسعه مالی نظیر عمق
مالی ،سركوب مالی و سهم بخش غیردولتی از كل تسهیالت بانكی ممكن است موجب گمراهی در
تعیین درجه توسعه یافتگی مالی كشورها شود .بدین منظور ،اكثر مطالعات تجربی جدید ،شاخصی
تركیبی از چند معیار را مدنظر قرار میدهند.
عمق مالی بیشتر در اقتصاد معرف توسعه مالی بیشتر است .معیارها برای اندازهگیری عمق مالی در
اقتصاد عبارتند از:
 )5نسبت اعتبارات داخلی اعطاء شده توسط سیستم بانكی به بخش خصوصی به تولید ناخالص
داخلی
 )0نسبت تعهدات نقدی به تولید ناخالص داخلی .تعهدات  M3حاصل جمع  M2و چکهای
مسافرتی ،سپردههای مدتدار ارزی ،اسناد تجاری و سهام صندوقهای بازار پول نگاهداری
شده بوسیله ساكنین كشور می باشد.
 )9نسبت تعهدات شبه نقدی به تولید ناخالص داخلی .تعهدات شبه نقدی تفاوت  M3و M1می
باشند.
 )0نسبت ذخایر نقدی بانکها به داراییهای آنها (تقوی)5911 ،
 )1اندازه بازار سهام كه با نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی مشخص می شود.
 )3نسبت فعالیت یا گردش كه عبارت از ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاری ،سهام می
باشد.
بنابراین با كاهش سركوب مالی یعنی حذف محدودیتهایی كه دولت بر نظام مالی تحمیل
میكند ،عمق مالی افزایش و نظام مالی توسعه یافتهتر میگردد .بحران مالی یكی دیگر از عواملی
است كه میتواند تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری داشته باشد .بر این اساس میتوان انتظار داشت
كه با تشدید بحران مالی جهانی ،درآمد سرانه در كشورها كاهش یافته و با كاهش درآمد سرانه و
كاهش قدرت خرید واقعی گردشگران ،تقاضای گردشگری كاهش یابد.
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 -3-2مروري بر مطالعات انجام شده
خوارزمی ( ،) 5910در مطالعه خود تحت عنوان بررسی رابطه گردشگری و تجارت در ایران به
این نتیجه رسیده است كه رابطه علّی یک طرفه بین تجارت و توریسم (از تجارت به توریسم) برقرار
است و تجارت به عنوان یک عامل مهم در تقاضای گردشگری به شمار میرود.
طیبی و همكاران ( ،)5910به بررسی رابطه گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی در ایران با
استفاده از الگوی علّی گرنجری در دوره  5919-5991پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد
كه رابطه علّی بین گردشگری و رشد اقتصادی ایران ،یک رابطه علّی دو طرفه است و بین این دو
متغیر ،یک تعادل بلندمدت وجود دارد.
یاوری و همكاران ( ،)5911رابطه میان صنعت گردشگری و رشد اقتصادی در كشورهای عضو
كنفرانس اسالمی را بر پایه مدل های پانل پویا و پانل ایستا ،مورد بررسی قرار داده و رابطه میان
گردشگری و رشد اقتصادی كشورهای اسالمی در دوره  5337-0770را با استفاده از
برآوردكنندهها ،گشتاورهای تعمیمیافته ،اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد كردهاند .نتایج تجربی
پژوهش آنها رابطه مثبت میان مخارج گردشگری و رشد اقتصادی در این كشورها را تأیید میكند.
میرزایی و همكاران ( ،)5937به بررسی آماری تأثیر توسعه گردشگری بر رشد تولید ناخالص
داخلی (مقایسه ایران وكشورهای منتخب) از طریق دادههای تابلویی پرداختند .نتایج پژوهش
نشاندهنده این است كه دركشورهای صادركننده نفت صنعت گردشگری اثركمتری بر رشد
اقتصادی دارد.
59
بالگر و كانتاوال -جوردا ( )0770در مطالعهای نقش گردشگری را در توسعه اقتصادی
بلندمدت اسپانیا مورد بررسی قرار دادند .آنها با استفاده از دادههای فصلی ،از فصل اول  5301تا
فصل اول  5330و به كمک روش همجمعی جوهانسن این رابطه را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
این مطالعه وجود رابطه مثبت و معنادار بین گردشگری و رشد اقتصادی را مورد تایید قرار داد.
خطیب سمنانی و فتحیی ( )5937در مقالیه ای بیه بررسیی راهكارهیای توسیعه گردشیگری در
آذربایجان غربی پرداختند .هدف این تحقیق معرفی توانمنیدیهیای گردشیگری اسیتان آذربایجیان
غربی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر تعداد گردشگران وارد شده به استان آذربایجان غربیی اسیت .بیا
این فرضیه كه افزایش سرمایهگذاری و افزایش درآمد تأثیر مثبتی بر افزایش تعداد گردشگران دارد.
در مطالعه ی حاضر برای بررسی متغیرهای مؤثر بر گردشگری مدلی برآورد شده است كه نشان می-
دهد افزایش سرمایهگذاری با دو دوره وقفه ،افزایش تعداد گردشیگران دورهی قبیل افیزایش درآمید
سرانه و كاهش سطح قیمتها تأثیر مثبتی بر افزایش تعداد گردشگران میگذارد.
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انجینیو مارتین و مورالز )0770( 50در مقالهای با عنوان گردشگری و رشد اقتصادی در
كشورهای آمریكای التین ،با روش دادههای تابلویی به بررسی اثر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی
در كشورهای آمریكای التین پرداختهاند .آنها در مقاله خود ضمن معرفی عوامل موثر بر رشد
اقتصادی از جنبه های فیزیكی و اجتماعی ،تاثیرگردشگری را نیز مورد بررسی قرار دادند و برای این
منظور این كشورها را به سه گروه كشورهای با درآمد پایین ،متوسط و باال تقسیمبندی كردند .نتایج
حاصل از مطالعه آنها حاكی از آن است كه در كشورهای با درآمد متوسط و پایین رشد بخش
گردشگری تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی آن كشورها می گذارد ،اما توسعه گردشگری در
كشورهای با درآمد باال با رشد اقتصادی آن كشورها ارتباط ندارد.
كیم و همكاران ،)0773( 51در مطالعه خود رابطه علی بین گسترش گردشگری و رشد اقتصادی
در تایوان با استفاده از آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه آنها ،وجود رابطه
علیت دو طرفه را بین این دو متغیر را مورد تایید قرار داد .به عبارت دیگر توسعه گردشگری و رشد
اقتصادی در تایوان ،یكدیگر را تقویت میكنند.
فایسا و همكاران ( ،)0773به بررسی سهم صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی و توسعه
كشورهای آمریكای التین پرداختهاند .در این مطالعه از دادههای تابلویی  50كشور آمریكای التین
طی دوره  0770-5331در چارچوب مدل رشد نئوكالسیک استفاده كرده اند .نتایج به دست آمده
كشورهای آمریكای التین مشابه نتایج به دست آمده برای كشورهای آفریقایی است.
زورتاك ( ،)0773در مطالعه ای برای اقتصاد تركیه ،سهم و كمكی كه توسعه سریع بخش
گردشگری ،به ویژه بعد از دهه  5317در رشد اقتصادی این كشور دارا بوده را مورد بررسی قرار داد.
او برای این منظور از دادههای فصلی از فصل اول  5337تا فصل سوم  0771استفاده نمود و از طریق
آزمون علیت گرنجری و بر اساس روش  ،VECMبه بررسی رابطه بین توسعه گردشگری و رشد
اقتصادی پرداخت كه نتایج ،رابطه یک طرفه از توسعه گردشگری به سمت رشد اقتصادی را نشان
داد.
53
فیگنی و ویكی ( )0757در مقاله ای با بررسی تاثیر سطح توسعه اقتصادی یک كشور بر
پویایی گردشگری و رشد اقتصادی ،دریافتند كه گردشگری رشد را در كشورهای در حال توسعه
افزایش نمی دهد ،در حالی كه ارتباط بین گردشگری و رشد اقتصادی در كشورهای توسعه یافته
بیشتر اتفاق می افتد.
سانگ و لین ،)0757( 50اثر بحران مالی  0770را بر گردشگری در آسیا با استفاده از الگوی
 ARDLتخمین زدند و مشخص گردید كه بحران مالی ،هم بر گردشگری داخلی و هم خارجی در
آسیا اثر منفی داشته است.
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ستاناه و همكاران )0755( 51در مقالهای تحت عنوان تاثیر رشد اقتصادی بر گردشگری در
كشورهای عضوكنفرانس اسالمی ،دریافتند كه گردشگری تاثیر مثبتی بر رشد در كشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه دارد و تاثیر آن بر كشورهای در حال توسعه بیشتر است.
كاكیر و باساریر ،)0751( 53رابطه تصادفی بین گردشگری بر توسعه مالی ،مصارف انرژی و
انتشارات كربن در تركیه و چهار كشور اتحادیه اروپا (فرانسه ،اسپانیا ،ایتالیا و یونان) طی سالهای
 0757-5331بررسی نمودند و به وجود یک رابطه دو طرفه بین گردشگری و توسعه مالی پی
بردند.
07
كومار و همكاران ( ،)0751با استفاده از رویكرد  ARDLسهم گردشگری را به همراه سایر
محرك های موثر از جمله توسعه مالی و شهرنشینی در رشد اقتصادی فیجی طی سالهای -5315
 0773مورد بررسی قرار داد .آنها دریافتند كه به ازای بازده خروجی هر كارگر ،گردشگری به میزان
 7/59درصد افزایش مییابد در حالیكه توسعه مالی باالترین سهم را در این افزایش به میزان 7/05
درصد به ازای هر نفر در بلندمدت دارد.
شهباز و همكارانش ،) 0753( 05رابطه بین توسعه مالی،گردشگری و تجارت را طی سالهای
 0759-5301برای كشور مالزی مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد كه رابطه
دو طرفه بین این سه متغیر نشان دهنده تاثیر متقابل و مثبت بین آنها و افزایش درآمد و بهبود
وضعیت بخش های كلیدی كشور از طریق گردشگری می باشد.
رامپال ،) 0750( 00به بررسی رابطه بین گردشگری ،توسعه مالی و رشد اقتصادی در هند
پرداخته است .نتایج پژوهش وی نشان داده است كه گردشگری سبب رشد اقتصادی میگردد و با
افزایش توسعه مالی رشد اقتصادی و گردشگری افزایش یافته است.
 -3روش شناسی تحقیق
 -1-3آزمون هم انباشتگی جوهانسون -جوسیلسیوس

09

سه محدودیت مهم در استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین رابطه تعادلی
بلندمدت وجود دارد .این محدودیتها عبارتند از :تخمینها ،كارایی مجانبی ندارند ،آزمون فرضیه را
بطور مستقیم نمیتوان روی ضرایب انجام داد و اگر بیش از یک بردار تعادلی وجود داشته باشد ،روش
 00OLSتخمینهای سازگاری از هیچ یک از بردارهای همانباشته ارائه نمیكند .یوهانسون و
جوسیلیوس با ارئه روشی ،محدودیتهای ارائه شده را برطرف نمودند .اساس كار آنها را یک مدل
01VARجهت بدست آوردن بردار یا بردارهای همجمعی تشكیل میدهد.
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 44پائیز 1331

/ 44

بررسی رابطه بین گردشگری ،رشد اقتصادی و توسعه مالی در ایران ()1331-1331

آزمون اثر 03و آزمون حداكثر مقدار ویژه 00دو نوع آزمون برای بدست آوردن تعداد بردارهای
همجمعی موجود میباشند .آزمون اثر به بررسی این فرضیه می پردازد كه تنها  rمقدار ویژه اولیه،
مخالف صفر است و بقیه برابر صفر هستند .یعنی:
() 0

i = r+1, K, k

این فرضیه با آماره آزمون اثر ،آزمون می شود:

() 9

r = 0, 1,…, k-1

)

(

∑

كه در آن  Qنسبت تابع حداكثر درست نمایی ،مقید به تابع حداكثر درست نمایی غیر
مقیدλˆ،برآورد ریشه های مشخصه حاصل از تخمینπو  nتعداد مشاهدات است .یوهانسون و
را از طریق مطالعات شبیهسازی بدست آوردهاند .مطابق آزمون
یوسیلسیوس مقادیر بحرانی
حداكثر مقدار ویژه ،فرضیه صفر مبنی بر وجود  rبردار همجمعی ،در مقابل وجود بردار  r+1بردار
همجمعی آزمون میشود .هنگامی وجود rبردار همجمعی پذیرفته میشود كه كمیت آماره آزمون،
از مقدار بحرانی كوچكتر باشد (گجراتی.)0771 ،
 -2-3الگوي تصحیح خطاي برداري ()VECM
یک الگوی خود توضیح برداری  VARكه دارای Kمتغیر درونزا و Pوقفه زمانی برای هر متغیر است
در شكل ماتریسی به صورت زیر نمایش داده می شود:
() 0

و وقفه های آن بردارهای  K1مربوط به متغیرهای الگو هستند .برای
كه در این رابطه
 i=1,..,pماتریسهای  Kkضریب الگو هستند و بردار  K1مربوط به جمالت اخالل الگو است.
اكنون برای پیوند دادن رفتار كوتاهمدت به مقادیر تعادلی بلندمدت آن میتوان رابطه باال را در
قالب الگوی تصحیح خطای برداری  VECMبهصورت زیر درآورد:
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() 1

است كه
ماتریس حاوی اطالعات مربوط به روابط تعادلی بلندمدت است .در واقع
در آن ضرایب تعدیل عدم تعادل و نشاندهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت و
آورده شده معادل جمله
ماتریس ضرایب روابط تعادلی بلندمدت است .بنابراین جمله
با این تفاوت كه حداكثر دارای
تصحیح خطا ( 01)ECTدر الگوی تک معادله ای
( )K-1بردار مستقل است.
دارای  Kستون برداری است اما حداكثر فقط ( )K-1عدد از این بردارها
در واقع
می توانند بیانگر روابط تعادلی بلندمدت باشند .اغلب تعداد روابط تعادلی بلندمدت از ( )K-1كمتر
است .الزم به ذكر است كه در هر یک از معادالت ،عالمت ضرایب تصحیح خطای بدست آمده به
نوعی با عالمت ضریب متغیر وابسته این معادله در بردار همجمعی مرتبط است؛ به گونهای كه اگر در
رابطه تعادلی به دست آمده ضریب مورد نظر مثبت باشد ،انتظار میرود عالمت سرعت تعدیل منفی
باشد و برعكس .برای تخمین ضرایب الگوی  VECMمعادالت الگو به روش  OLSبرآورد میشود،
زیرا از آنجا كه مجموعه متغیرهای (با وقفه) توضیحدهنده در همه معادالت الگو یكسان است
برآوردكنندههای  OLSكارا خواهند بود .درعین حال با توجه به اینكه تمامی متغیر های الگو )I(0
هستند انجام آزمونهای فرضیه با استفاده از آماره های  Tو  Fاز اعتبار الزم برخوردار است
(تاشكینی.)0771 ،03
 -3-3مدل پژوهش
در این مطالعه برای آزمون رابطه علیت بین رشد اقتصادی ،گردشگری و توسعه مالی از مدل
خودرگرسیون برداری ،استفاده شده است .یكی از علتهای انتخاب این مدل این است كه در اغلب
اوقات ،متغیرهای اقتصادی عالوه بر متغیرهای برونزا ،از مقادیر با وقفه خود نیز تأثیر میپذیرند.
مدل چند متغیره خودرگرسیون برداری ،انتخاب شده برای تخمین رابطه علی بین گردشگری،
توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران را میتوان بهصورت زیر نمایش داد:
) Gt  f (Tt  Ft

() 3

اگر این معادله بهصورت لگاریتمی-خطی نوشته شود ،بهصورت زیر قابل نمایش است:
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lnGt  ln Tt  lnFt  t

() 0

كه در آن  :Gتولید ناخالص داخلی سرانه :T ،گردشگری بینالمللی و  :Fتوسعه مالی است.
اقتصاددانان از دادههای تولید ناخالص داخلی )GDP( 97به عنوان معیار رشد اقتصادی استفاده
میكنند (بادی ،الكس ،آالن .)0777 ،95در این تحقیق ،تعداد گردشگران وارد شده به كشور
(گردشگری بین المللی) به عنوان جایگزین توسعه گردشگری استفاده میشود (وانگ،گادبی،90
 )5330كه دادههای سری زمانی تعداد گردشگران وارد شده به ایران از سالنامههای آماری كشور
طی سالهای  5930-5931به دست آمده است .اگرچه دریافتی از گردشگری معموالً به عنوان یک
جایگزین دیگر برای فعالیت گردشگری استفاده میشود ،اما به علت دقیق نبودن آمار موجود و
نااطمینانی در دادهها ،دریافتی گردشگری مدنظر قرار نمیگیرد .آمار شاخص توسعه مالی و رشد
اقتصادی از بانک جهانی استخراج گردیده است .اطالعات تولید ناخالص داخلی ،تعداد گردشگران
وارد شده به ایران و توسعه مالی به صورت فرم لگاریتمی استفاده میشود كه تنها به دلیل تفسیر
آسان ضرایب در فرم لگاریتمی است .فرم لگاریتمی درصد تغییر متغیر وابسته را با درصد تغییر
متغیر توضیحی نشان میدهد.
 -4یافتههاي پژوهش
با استفاده از تكنیک خود توضیح برداری غیرمقید ( ،)VECMیک الگوی خودتوضیح برداری
سه متغیره بر اساس تحلیلهای نظری بیان شده برآورد میشود .متغیرهای مورد استفاده در این
تحقیق عبارتند از :LTOURISM :لگاریتم توریسم :LGNP ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه
(رشد اقتصادی) :LFINANCE ،لگاریتم توسعه مالی.
قبل از برآورد مدل الزم است كه مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد .جهت بررسی مانایی
متغیرها از آزمون دیكی -فولر تعمیم یافته ( )ADFاستفاده شده است كه نتایج آن در جدول 5
قابل مشاهده است.
بر اساس جدول  ،5نتایج آزمون دیكی  -فولر تعمیم یافته  ADFنشاندهنده آن است كه كلیه
متغیرها با سطح اطمینان  7/733در سطح نامانا بوده اما پس از یک بار تفاضلگیری مانا میشوند و
در نتیجه كلیه متغیرهای موجود در مدل ) I(1هستند .همچنین برای تعیین وقفههای مناسب برای
سیستم ،با توجه به حجم نمونه ،معیار آكاییک ( )AICمالك عمل قرار میگیرد .براساس نتایج ارائه
شده در جدول  0مقدار آمارهی آكاییک وقفه چهارم است.
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جدول  -1نتایج حاصل از بررسی مانایی متغیرها
آماره  ADFدر سطح آماره  ADFدر سطح آماره  ADFدر سطح آماره  ADFمحاسبه
%09

%09

%00

متغیر

شده

-5/35

-5/30

-0/35

-0/93

LTOURISM

-0/37

-0/30

-9/11

-1/30

LFINANCE

-0/37

-0/30

-9/11

-0/73

LGNP

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  -2تعیین تعداد وقفههاي بهینه
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LOGL

وقفه

-0/15

*-0/13

-0/31

5/71

NA

33/13

5

*-0/39

-0/00

-9/07

1/50

99/39

17/13

0

-0/07

-5/33

-9/55

3/55

55/59

10/17

9

-0/19

-5/11

*-9/91

*0/07

*53/03

570/57

0

منبع :یافتههای پژوهشگر

در این مرحله با استفاده از آماره آزمون اثر و آزمون حداكثر مقادیر ویژه ،به بررسی وجود یا
عدم وجود بردار یا بردارهای همانباشتگی میان متغیرهای الگو میپردازیم .آزمون حداكثر مقادیر
ویژه ،وجود  rبردار همانباشته كننده را در برابر  r+1بردار همانباشته كننده مورد آزمون قرار می-
دهد r .بردار همانباشته زمانی پذیرفته میشود كه كمیت آماره آزمون از مقدار بحرانی آن كوچكتر
باشد .آزمون اثر ،وجود حداكثر  rبردار همانباشته را در مقابل وجود بیشتر از  rبردار همانباشته
آزمون مینماید .نتایج حاصل از آزمونهای اثر و آزمون حداكثر مقادیر ویژه برای تعیین تعداد
بردارهای همانباشته متغیرهای مدل در جداول  9و  0ارائه شده است.
جدول  -3نتایج حاصل از آزمون اثر براي تعیین تعداد بردارهاي همانباشته
مقدار بحرانی سطح اطمینان %09

آماره آزمون

03/03

99/90

51/03

0/10

9/10

7/77
منبع :یافتههای پژوهشگر
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جدول  -4نتایج حاصل از آزمون حداكثر مقادیر ویژه براي تعیین تعداد بردارهاي همانباشته
آزمون اثر

مقدار بحرانی سطح اطمینان %09

آماره آزمون

05/59

01/03

r=1

50/03

0/19

r=2

9/10

7/77

r=3

فرضیه مقابل

فرضیه صفر
r=0


r2
r 1

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج آزمون اثر و آزمون حداكثر مقادیر ویژه وجود یک بردار همانباشتگی پذیرفته می-
شود .در نتیجه میتوان اقدام به برآورد مدل  VECMبا در نظر گرفتن یک بردار هم انباشتگی نمود
(جدول .)1
جدول  -9نتایج حاصل از برآورد مدل VECM
C

)LFINANCIAL(-1

)LTOURISM(-1

)LGNP(-1

متغیرها

3/03

7/00
()0/30

7/71
()0/70

5/77

بردار

(توضیحات :اعداد داخل پرانتز آمارههای  tمیباشد).
منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج حاصل از برآورد مدل  VECMنشان میدهد كه رابطه میان رشد اقتصادی و گردشگری
مثبت می باشد .به عبارت دیگر ،با افزایش ورود گردشگرها به داخل كشور ،رشد اقتصادی كشور
افزایش مییابد.
هر اندازه اقتصاد ملی كشور بزرگتر باشد و سهم گردشگری در مجموع فعالیتهای اقتصادی
كشور و به تعبیر دقیقتر اقتصادی ،سهم ارزش افزودهی صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی
قابل توجهتر باشد كه بهطور متعارف این امر در اقتصادهای كوچکتر خود را نشان میدهد ،آنگاه
درجهی تأثیرگذاری تحوالت در صنعت گردشگری بر رشد اقتصاد ملی بیشتر خواهد بود.
با توسعه فعالیتهای گردشگری زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم میشود و این امر برای
كشورهایی كه با جمعیت جوان و متقاضی روبهرو هستند ،بسیار مفید است .الزم به ذكر است كه از
هر ده نفر گردشگر كه وارد كشور میزبان میشوند ،یک فرصت شغلی ایجاد میگردد و سبب رشد
اقتصادی میشود.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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در رابطه با توسعه مالی و رشد اقتصادی نیز میتوان گفت كه رابطه این دو متغیر مثبت و
معنیدار میباشد .بخش مالی با كاهش هزینههای مبادالتی و دسترسی به اطالعات باعث تجهیز
پسانداز و تسهیل تامین مالی شده است .این امر به نوبهی خود باعث افزایش سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی سریعتر شده است .این نتیجه با مبانی نظری توسعهی مالی و رشد اقتصادی سازگار است.
در راستای توسعه مالی ،اعتبارات بانکها به بخش دولتی باید كاهش یابد و اعتبارات بانکها به
بخش خصوصی تعلق گیرد .هر چه كشوری بازار مالی توسعه یافتهتری داشته باشد ،نتیجه آن رشد
اقتصادی باالتر خواهد بود.
جدول  3برآورد ضرایب تعدیل را نشان میدهد .این ضرایب سرعت تعدیل متغیرها را نسبت به
بیتعادلیهای دستگاه یا جمالت تصحیح خطا اندازهگیری مینمایند .در صورت بیتعادلی یعنی
انحراف از روابط تعادلی بلندمدت ،باید برخی متغیرها بار تعدیل بر ای رسیدن به روابط تعادلی
مذكور را به عهده بگیرند .در غیر اینصورت ،تضمینی برای همانباشتگی متغیرهای سیستم وجود
نخواهد داشت .الگوی تصحیح خطای كوتاهمدت یک الگوی بازخور محسوب میشود و در آن متغیر
وابسته نسبت به بیتعادلی دستگاه تعدیل میگردد .در حقیقت وجود این سازوكار بازخور ،رسیدن
به رابطه تعادلی بلندمدت را تضمین میكند .در این الگو ،ضریب تعدیل بیانگر وجود رابطه كوتاه-
مدت بین متغیرها در راستای یک رابطه بلندمدت است .طبق یافتههای به دست آمده ،ضریب خطا
تقریباً  -7/00می باشد .بدین معنی كه اگر شوكی به رابطه تعادلی بلندمدت وارد شود ،هر فصل به
اندازه  00درصد تصحیح میگردد.
جدول  -6نتایج حاصل از برآورد ضرایب تعدیل
)D(LFINANCE

)D(LTOURISM

)D(LGNP

روابط همانباشتگی

7/70
()7/91

-7/01
()-0/13

-7/00
()-0/10

بردار5

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -1-4نتایج حاصل از توابع عکسالعمل آنی
پس از طی مراحل الزم و برآورد الگو ،میتوان با معیار تابع واكنش ضربهای و تجزیه واریانس،
پویایی موجود در الگو را بررسی كرد.
بدین ترتیب میتوان واكنش متغیرهای درونزای الگو را نسبت به تكانههای ناشی از همان
متغیر و متغیرهای دیگر و همچنین سهم و مشاركت هر یک از متغیرها را در خطای پیشبینی
فصلنامـه اقتصاد مالی
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متغیرها بررسی نمود .این بررسی اجازه خواهد داد تا نقش این متغیرها و ترتیب اهمیت آنها از
جهت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص گردد.
ابتدا نتایج حاصل از تكانههای وارده بر هر یک از متغیرهای مستقل وارده بر لگاریتم گردشگری
قرار میدهیم .الزم است یادآوری شود كه تكانههای وارد شده به میزان دو انحراف معیار است كه بر
اساس واریانس جمله خطا در الگوی ساختاری محاسبه میگردد.
از طریق تابع واكنش ضربه ،چگونگی پاسخ یا عكسالعمل هر متغیر در طول زمان زمان را در
برابر شوك ایجاد شده در خودش یا شوك به وجود آمده در سایر متغیرها در سیستم معادالت
مشخص میگردد .به طور كلی این تكنیک ،روابط پویای متغیرهای درون مدل الگوی تصحیح
خطای برداری را بیان میكند.
پیش از آغاز بررسی تأثیرات شوكهای وارده بر متغیرها بهتر است دوباره اشاره شود ،هنگام
بررسی مانایی متغیرها نتایج به دست آمده حاكی از نامانایی متغیرها بوده است كه این دلیل بر
ماندگاری اثر شوكها است و دلیلی دیگر كه در برآورد معادله از مدل  VECMبهره گرفته شد .لذا
در صورتی كه مشاهده می شود تأثیر شوكی بعد از گذشت چندین دوره هنوز از بین نرفته را در
نامانایی متغیرها میبایست دانست.
همانطور كه در نمودار  5مشاهده میشود و مطابق با مطالب ذكر شده در مبنای نظری با ایجاد
شوكی مثبت به اندازه دو انحراف معیار بر متغیر لگاریتم گردشگری اگر شوكی به متغیر لگاریتم
گردشگری وارد شود ،پاسخ متغیر لگاریتم گردشگری به این شوك همواره مثبت است .در دوره
مذكور ،با یک شوك نامیرا روبرو بوده ایم .نمودارهای قرمز رنگ كران باال و پایین شوك را در یک
سطح اطمینان (معموالً  31درصدی) نشان میدهد.

نمودار  -1پاسخ لگاریتم رشد اقتصادي به شوک وارده به اندازه دو انحراف معیار بر لگاریتم
گردشگري
منبع :یافتههای پژوهشگر
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 44پائیز 1331

شهین نرگسی ،روحاله بابکی و مهناز عفتی 43 /

با مشاهده نمودار  5چنین استنباط میشود كه ایجاد یک واحد شوك مثبت بر شاخص لگاریتم
گردشگری باعث میشود در كوتاهمدت این شاخص با افزایش روبرو شده و در بلندمدت تأثیر این
شوك مثبت منجر به كاهش لگاریتم توریسم میشود .یعنی با گذشت زمان و افزایش ورود
گردشگری ممكن است در بلندمدت منجر به كاهش رشد اقتصادی نیز شود.

نمودار  -2پاسخ لگاریتم رشد اقتصادي به شوک وارده به اندازه دو انحراف معیار بر لگاریتم
توسعه مالی
منبع :یافتههای پژوهشگر

مطابق با نمودار  0با ایجاد شوكی مثبت به اندازه دو انحراف معیار بر متغیر لگاریتم توسعه مالی
اگر شوكی به متغیر لگاریتم توسعه مالی وارد شود ،پاسخ متغیر لگاریتم رشد اقتصادی به این شوك
همواره مثبت است .در دوره مذكور ،با یک شوك نامیرا روبرو بودهایم .نمودارهای قرمز رنگ كران
باال و پایین شوك را در یک سطح اطمینان (معموالً  31درصدی) نشان میدهد .با مشاهده نمودار
 0چنین استنباط می شود ،ایجاد یک واحد شوك مثبت بر شاخص لگاریتم رشد اقتصادی باعث
میشود در كوتاهمدت این شاخص با كاهش روبرو شده و در بلندمدت تأثیر این شوك مثبت منجر
به افزایش لگاریتم رشد اقتصادی میشود.
همانطور كه در نمودار  9مشاهده میشود با ایجاد شوكی مثبت به اندازه دو انحراف معیار بر
متغیر لگاریتم توسعه مالی اگر شوكی به متغیر لگاریتم توسعه مالی وارد شود ،پاسخ متغیر لگاریتم
گردشگری ب ه این شوك همواره مثبت است .در دوره مذكور ،با یک شوك نامیرا روبرو بودهایم.
نمودارهای قرمز رنگ كران باال و پایین شوك را در یک سطح اطمینان (معموالً  31درصدی) نشان
میدهد .با مشاهده نمودار  9چنین استنباط میشود ،ایجاد یک واحد شوك مثبت بر شاخص
لگاریتم توسعه مالی باعث میشود در كوتاهمدت این شاخص با كاهش روبرو شده و در بلندمدت
فصلنامـه اقتصاد مالی
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تأثیر این شوك مثبت منجر به افزایش لگاریتم توسعه مالی میشود .از این نمودار چنین نتیجه
میشود كه رابطه میان توسعه مالی و گردشگری در بلندمدت همواره مثبت میباشد.

نمودار -3پاسخ لگاریتم توسعه مالی به شوک وارده به اندازه دو انحراف معیار بر لگاریتم
گردشگري
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-4تجزیه واریانس
روش تجزیه واریانس ،قدرت نسبی زنجیره علیت گرنجر یا درجه برونزایی متغیرها را ماورای
دوره نمونه اندازهگیری میكند .لذا تجزیه واریانس را میتوان آزمون علیت خارج از دوره نمونه نام-
گذاری كرد .در این روش ،سهم تكانههای وارد شده به متغیرهای مختلف دستگاه ،در واریانس
خطای پیشبینی یک متغیر در كوتاهمدت و بلندمدت مشخص میشود .در نتیجه میتوان سهم هر
متغیر را بر روی تغییر متغیرهای دیگر در طول زمان اندازهگیری نمود .سهم متغیرهای مورد نظر
در كوتاهمدت (سال اول) ،میانمدت (سال دوم تا ششم) و بلندمدت (از سال ششم به بعد) بررسی
میشود.
همانطور كه در جدول  0مشاهده میشود ،نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر لگاریتم رشد
اقتصادی نشان میدهد كه در دورهی اول تمام واریانس خطا در لگاریتم رشد اقتصادی توسط خود
آن توجیه میشود .در دورهی دوم  39/10درصد از واریانس خطا در لگاریتم رشد اقتصادی توسط
خود آن 3/00 ،درصد توسط متغیر لگاریتم گردشگری 7/07 ،درصد توسط متغیر لگاریتم توسعه
مالی توجیه میشود .در دوره سوم  13/31درصد از واریانس خطا در لگاریتم رشد اقتصادی توسط
خود آن 57/09 ،درصد توسط متغیر لگاریتم گردشگری  7/57 ،درصد توسط متغیر لگاریتم توسعه
مالی توجیه میشود .باالخره در دوره آخر (دوره دهم) 01/95 ،درصد از واریانس خطا در لگاریتم
رشد اقتصادی 51/50 ،درصد توسط متغیر لگاریتم گردشگری 3/15 ،درصد توسط متغیر لگاریتم
فصلنامـه اقتصاد مالی
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توسعه مالی توجیه می شود .مطابق با جدول بعد از متغیر رشد اقتصادی به ترتیب متغیر گردشگری
و توسعه مالی بیشترین تاثیر را در بیثباتی متغیر گردشگری داشتهاند.
جدول -7تجزیه واریانس
LFINANCE

LTOURISM

LGNP

دوره

7/77

7/77

577

5

7/07

3/00

39/10

0

7/57

57/09

13/31

9

7/00

50/00

10/10

0

7/00

59/50

13/71

1

5/15

59/30

10/11

3

9/95

59/10

10/10

0

1/50

50/50

17/30

1

0/01

50/10

01/50

3

3/15

51/50

01/95

57

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -9بحث و نتیجهگیري
صنعت گردشگری با ویژگیهای خاص خود ،صنعتی پویا با آیندهای روشن تلقی میشود.
سرمایهگذاری در این صنعت در تمام كشورهای دارای جاذبههای جهانگردی روبه افزایش است.
امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری
تبدیل شده است.
زیرا این صنعت نه تنها در پیشبر د اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد بلكه صنعتی است
پاكیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجادكننده مشاغل جدید .اینكه امروزه مشاهده میشود
كه كشورهای صنعتی تمام نیرو و توان خود را در جهت جذب جهانگرد به كار میگیرند ،موید
جایگاه این صنعت در اقتصاد است ،عایدی حاصل از گردشگری پایدار و در عین حال امكان
بهرهبرداری از آن در كوتاهمدت فراهم است .همچنین اشتغالزایی در این صنعت باال بوده و نیروی
انسانی مورد نیاز آن محتاج به آموزش بلندمدت نمیباشد.
در این پژوهش به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی ،صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی با
استفاده از رویكرد  VECMو با بهرهگیری از دادههای سری زمانی در طی دوره 5931-5931
فصلنامـه اقتصاد مالی
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پرداخته شد .در این راستا پس از بررسی پویایی متغیرها و تعیین وجود رابطه همانباشتگی میان
متغیرها ،مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد كه
بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنادار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.
رابطه بلندمدت بین متغیرها نشان داد كه با افزایش ورود توریسم به كشور تقاضا برای
كاالهای مصرفی و خدماتی افزایش یافته و به تبع آن تولید و اشتغال افزایش كه به دنبال آن منجر
به افزایش رشد اقتصادی كشور می شود .در رابطه با توسعه مالی باید گفت هر چه كشوری از نظر
توسعه مالی پیشرفته تر باشد ،رشد اقتصادی آن كشور نیز در سطح باالیی قرار دارد .سیستمهای
مالی كارآمدتر ،موانع تأمین مالی خارجی را كاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای
تولیدی و صنعتی به سرمایههای خارجی ،زمینه گسترش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بیشتر را
فراهم میسازند .بازارهای مالی میتوانند نقش مهمی در رشد اقتصادی بازی كنند سیستم كارای
مالی ،سرمایه را از پساندازكنندگان به وامگیرندگان انتقال میدهد و منابع را به سمت پروژههای
سرمایهگذاری مولد و سودده هدایت میكند .هر قدر بهرهوری سرمایهگذاری بیشتر باشد ،نرخ رشد
اقتصاد نیز بیشتر خواهد بود و توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در كشور مبدا برای
گردشگران و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد و توسعه
این صنعت نقش به سزایی دارد .همانگونه كه افزایش توسعه مالی سبب رشد و توسعه اقتصادی
میگردد و افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساختها و توسعه صنعت گردشگری میشود.
در رابطه با بحث گردشگری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی میتوان پیشنهاداتی ارائه نمود كه در
ذیل به آنها اشاره میشود.
 )5با توجه به اینكه كشور ایران جزء كشورهای تک محصولی میباشد و درآمد آن متكی به
نفت میباشد می توان با گسترش صنعت گردشگری در ایران این كشور را از تک محصولی
بودن خارج كرد و درآمدهای دولت نیز افزایش مییابند .از طرفی هم قسمتی از درآمدها
صرف تولید و اشتغال شده و منجر به رشد اقتصادی میشود.
 )0با تربیت نیروی انسانی متخصص میتوانیم فرهنگ كشورمان را برای گردشگران بازگو كرد و
اعتماد آنها را كسب و سرمایههای خارجی را جذب كرد و با این سرمایهها تولید را گسترش
و رشد اقتصادی كشور را باال برد.
 )9تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری
 )0تالش در جهت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ایجاد انگیزه الزم در خصوص
سرمایهگذاری شركتهای چند ملیتی در بخشهای مختلف گردشگری.
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 )1تشویق سرمایهگذاری در بخش گردشگری با اعطای تسهیالت كم بهره و بلندمدت و
معافیتهای مالیاتی برای بخش خصوصی كه از این طریق رشد اقتصادی افزایش مییابد.
 )3توجه به زیرساختها و امكانات الزم برای توسعه گردشگری
 )0افزایش سهم بخش خصوصی از كل اعتبارات ،توسعهی بازارهای بورس و اوراق قرضه و
استفاده از ابزارهای متنوع و پیشرفتهی مالی.
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