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ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي (كشاورزي ،صنعت و خدمات) در كشورهاي
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داشته ،اما این اثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و معنادار است.
طبقهبندی Z19, E32, C22 :JEL
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مقدمه
امروزه صنعت توريسم و گردشگری از لحاظ اقتصادي پديده نسبتاً جديدي در

مبادالت بينالمللي است و بهعنوان جايگزين صادرات میتواند راهكار مناسبی برای كسب

درآمدهاي ارزي سرشار براي كشورها باشد .از سوی دیگر ،پيشبينيهاي رسمي سازمان
جهاني توريسم نشان ميدهد درآمدهای حاصل از توريسم در سطح جهان تا سال  2020به

ارزش تقريبي دو تريليون دالر در سال خواهد رسيد .1همچنین براساس گزارش این سازمان،
متوسط رشد توریسم و گردشگران بینالمللی در کشورهای درحالتوسعه در دوره زمانی

 1990-2012حدود  6/5درصد (در مقایسه با رشد  4/1درصدی در جهان) بوده ،بهطوریکه
پنج تا ده درصد رشد اقتصادی این کشورها را شامل میشود .بنابراین ،توسعه توریسم برای
كشورهاي درحالتوسعه که عمدتاً با محدودیتهای منابع ارزي و کمبود سرمایه برای
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مواجهاند ،از اهداف مهم این کشورها است .از سوی

دیگر ،توريسم يك فعاليت بين رشتهاي است كه به دليل تعامل بسیار با ديگر فعاليتها،

پیامدهای آن (مثبت یا منفی) بخشهاي مختلف اقتصادي را تحتتأثیر قرار میدهد .در این

میان ،شناسایی ماهیت این پیامدها برای تحقق اهداف اقتصادی ضروری است.

با توجه به مطالب بیانشده ،مطالعه حاضر با استفاده از آزمون عليت در چارچوب

 P-VECMو روش همانباشتگی  FMOLSبه بررسی روابط علّی و همگرایی میان مخارج

توریسم و ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي (كشاورزي ،صنعت و خدمات)

دركشورهاي درحالتوسعه در سالهای  1995-2011میپردازد که نتایج آن بیتردید

کمک بزرگی برای سیاستگذاران اقتصادی است تا عالوه بر شناخت ماهیت پیامدهای

توریسم بر هریک از بخشهای مختلف اقتصادی ،با اتخاذ سیاستهای مناسب به سمت

رشد و توسعه پایدار اقتصادی گام بردارند.

این مقاله بهصورت زير ساماندهي شده است :در بخش اول ،ادبيات موضوع ارائه

میشود .در بخش دوم ،مطالعات تجربي انجامشده مرور شده و بخش سوم ،به معرفي مدل

و نتايج تجربي اختصاص يافته است .سرانجام نتيجهگيري بيان ميشود.

1. UNWTO (2012).
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 .1ادبيات موضوع
اقتصاددانان در تحليل توريسم بر پيامدهاي اقتصادي توسعه توريسم بر اقتصاد كشورها

تأکید دارند .بررسيهاي اوليه مانند لي 1و سينكلر 2به نقش توريسم در تشويق رشد اقتصادي،

ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي دولت تأکید داشتهاند كه در ادبيات به «فرضيه رشد
توريسممحور» 3شناخته شده است .براساس اين نظريه ،رشد اقتصادي يك كشور نهتنها تابعي

از نيروي كار ،سرمايه ،صادرات و ساير عوامل مؤثر در اقتصاد آن كشور است بلكه ميتواند

تحتتأثیر تعداد توريستهای آن كشور نيز باشد .بنابراين ،توريسم بينالملل بهعنوان يك 

فاكتور استراتژيك برای رشد اقتصادي كشورها بهشمار ميرود.4

از آنجا که توريسم يك فعاليت بينرشتهاي است كه چندين فعاليت اقتصادي را شامل

میشود و به مهارتهای گوناگونی نياز دارد ،پیامدهای آن نیز ساير بخشهاي اقتصادي را
در برمیگيرد .5براساس ادبيات نظري ،ماهیت اثرگذاری توریسم بر ارزش افزوده بخشهای

مختلف اقتصادی متفاوت است .همچنین ،این اعتقاد کلی وجود دارد که توريسم خود يكي
از صنايع خدماتي است ،زیرا گردشگران خدمات رفاهي از قبيل اقامت ،هتل و رستوران،

حملونقل ،پذيرايي و سرگرمي در كشور ميزبان را دریافت ميكنند .بنابراین ،درآمد حاصل
از توریسم بهعنوان بخشي از توليد ناخالص داخلي كشور ميزبان محسوب شده و مستقيماً بر

ارزش افزوده خدمات و در نتيجه رشد اقتصادي آن كشور اثر ميگذارد.

دو دیدگاه متضاد در زمينه تأثیر توریسم بر بخش کشاورزی وجود دارد .از یکسو،

توريسم سبب افزايش تقاضا براي كاالها و خدمات اصلي (مواد غذايي) در كشور ميزبان

ميشود كه برای پوشش اين تقاضا ،بايد سطح توليد بخش كشاورزي افزايش يابد .بنابراين

در بسياري از كشورها براي پوشش اين تقاضاها ،بايد سطح توليد فعلي افزايش يابد كه
این امر دو تأثیر مثبت بر اقتصاد دارد :نخست ،افزايش توليد و درآمد و سپس ،افزايش
اشتغال (با توجه به اينكه توريسم يك  صنعت كاربر است) .در نتيجه ،اثر تكاثري بر

1. Lea (1988).
2. Sinclair (1998).
3. Tourism-led Growth Hypothesis
4. Sinclair, T. and Stabler (2002); Cortes and Pulina (2006).
5. Telce and Schroenn (2006).
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رشد اقتصادي كشور ميزبان دارد .1از سوی دیگر ،توریسم در بسياري از کشورها بهویژه

کشورهای درحالتوسعه سبب تضعیف بخش کشاورزی میشود ،زیرا وجود ظرفيتهاي

پايين بخش كشاورزي در زمينه اشتغالزایی و درآمدزايي براي جامعه محلي در مقايسه با
توریسم و همچنین عدم حمایتهای مؤثر دولت از بخش کشاورزی این کشورها سبب

میشود کشاورزان فعاليت اصلي خود را رها کرده و به فعالیتهای گردشگري روی آورند

یا با فروش اراضي به بورسبازان زمين ،سود بادآوردهاي بهدست آورند.2

اثر توریسم بر بخش صنعت به فرضیه «صادرات منجر به رشد» معطوف میشود .براساس

این فرضيه ،توريسم شکلی از صادرات بوده و تنها تفاوت آن با صادرات كاالها و خدمات

اين است كه مصرفكننده ،آن را در كشور ميزبان مصرف ميكند .3در نتیجه ،مخارج

توريسم بهعنوان جايگزين صادرات ميتواند راهكار مناسبی برای كسب درآمدهاي ارزي

سرشار براي كشورها باشد ،بهطوريكه با فراهم کردن ارز الزم برای واردات كاالهاي

سرمايهاي ،سبب افزايش توليد در بخش صنعت ميشود .4همچنین ،توريسم بينالملل با

افزايش رقابت میان بنگاهها و ساير مقصدهاي توريسم بينالملل ،كارايي صنایع و درنتیجه

صرفههاي مقياس در بنگاههاي محلي را افزایش داده 5و به اینطریق سبب افزايش توليد در

بخش صنايع شده و درنتيجه رشد اقتصادي را افزایش میدهد.

 .2مطالعات تجربي
در بیشتر مطالعات انجامشده ،به رابطه توريسم و توليد ناخالص داخلي ( )GDPتوجه

شده است؛ اما مطالعات تجربي در زمينه رابطه توريسم و اجزاي تشكيلدهنده  GDPــ يعني

بخشهاي كشاورزي ،صنعت و خدماتـــ بسيار اندكاند .باالگوئر و كانتاوال ( )2002با
استفاده از تكنيك همانباشتگي يوهانسن و روش  ،VARنقش توريسم در توسعه اقتصادي

اسپانيا در سالهای  1995-2007را بررسی کرده و نشان دادند رشد اقتصادي اسپانيا بهشدت
1. Balaguer and Cantavella (2002).
2. Domenico and Miller (2012); Harrison and Maharaj (2013).
3. Marin (1992).
4. McKinnon (1964); Balaguer and Cantavella (2002).
5. Krueger (1980); Helpman, E. and Krugman (1985).
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تحتتأثیر درآمدهاي حاصل از توريسم بينالملل بوده است .بهعبارت بهتر ،رشد صنعت
توريسم از طريق اثرات تكاثري ،تأثیر مثبتي بر توسعه اقتصادي بلندمدت كشور اسپانيا داشته
است.

ش 1با استفاده از رويكرد پانل پويا ( )GMMو برآوردگر
اجنيو ـ مارتين و همكاران 

آرالنوـ باند 2به بررسي رابطه رشد اقتصادي با توسعه صنعت توريسم در كشورهاي امریکاي
التين در دوره زماني  1995-98پرداخته و نشان دادند توسعه صنعت توريسم بر رشد

اقتصادي كشورهاي با درآمد متوسط و پايين اثر مثبت دارد ،درحالیکه در كشورهاي

پردرآمد اينگونه نيست.

کاتالینا و لیزاردو 3رابطه توریسم و بخش کشاورزی در فرانسه را بررسی کردند .براساس

نتایج بهدستآمده ،فاکتورهای درآمد توریسم ،مقصد محلی توریسم ،جنس و ملیت بر

عملکرد توریسم مؤثر است .همچنین ،توریسم کشاورزی 4عالوه بر اینکه درآمد ساالنه
را حدود  251-364میلیون دالر افزایش میدهد ،فواید بسیاری نیز برای تشویق فعالیتهای

کشاورزی پایدار بههمراه دارد.

اوه ،5با استفاده از آزمون عليت گرنجري رابطه بلندمدت توريسم و رشد اقتصادي در

كره جنوبي را در دوره زماني 1975-2001بررسي کرده و نشان داد تنها یک رابطه علّی از
رشد اقتصادي به توريسم وجود دارد .بهعبارت دیگر ،رشد اقتصادي باالتر به توسعه توريسم

منجر ميشود.

بريدا و همكاران 6با استفاده از آزمون عليت تودا ياماماتو ،رابطه علّي توريسم و رشد

اقتصادي مكزيك در دوره  1980-2007را بررسی کرده و نشان دادند رابطه علّي مثبت و
يكطرفهای از مخارج توريسم به رشد اقتصادي وجود دارد.

همچنین ،براساس بررسی لي و چنگ 7درباره رابطه علّي بلندمدت میان توريسم و

رشد اقتصادي در كشورهاي  OECDو  ،non-OECDمیتوان نتیجه گرفت در كشورهاي
1. Eugenio- Martin, et al. (2004).
2. Arellano- Bond Estimator.
3. Catalino and Lizardo (2004).
4. Agro-Tourism.
5. Oh (2005).
6. Brida et al. (2008).
7. Lee and Chang (2008).
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 ،OECDرابطه علّي يكطرفهای از توريسم به رشد اقتصادي وجود دارد ،درحالیکه در
كشورهاي  ،non-OECDرابطه علّي دوطرفه برقرار است.

ميرشا و همكارانش 1با استفاده از روش  VECMبه بررسي رابطه بين رشد اقتصادي،

تعداد گردشگران و درآمدهاي ارزي هند در سالهای  1978-2009پرداخته و نشان دادند

در بلندمدت رابطه علّي يكطرفهای از توريسم به رشد اقتصادي وجود دارد ،درحالیکه
در كوتاهمدت رابطهاي بين متغيرها مشاهده نشده است.

همچنین ،صادقي و صمیمی 2با استفاده از روش  ،P-VARرابطه علّی بلندمدت بين

توريسم و رشد اقتصادي در كشورهاي درحالتوسعه در دوره زماني  1995-2009را بررسی

کردند .نتايج ضمن تأیید فرضيه رشد توريسممحور نشان داد رابطه علّی دوطرفهای میان
رشد اقتصادي و توسعه توريسم در كشورهاي درحالتوسعه وجود دارد.

جلیل و همکاران 3نیز با استفاده از روش  ARDLبه بررسی رابطه بلندمدت بین توریسم

بینالملل و رشد اقتصادی پاکستان در دوره زمانی  1972-2011پرداخته و نشان دادند
توریسم همراه با متغیرهای سرمایه انسانی و تجارت بینالملل ،اثر مثبت و معناداری بر رشد

اقتصادی این کشور دارد.

مطالعه هریسون و ماهاراج ( )2013درباره اثر توریسم بر جایگزینی بخش کشاورزی

در افریقا نشان داد اگرچه توریسم رشد اقتصادی را افزایش داده و فرصتهای شغلی ایجاد
میکند ،اما ساکنان محلی فعالیت کشاورزی را رها خواهند کرد .بهعبارت بهتر ،اثر توریسم
بر بخش کشاورزی منفی است.

توگیو 4با استفاده از رویکرد پانل دیتا به بررسی رابطه علّی توریسم و رشد اقتصادی

در منطقه مدیترانه در دوره زمانی  1998-2011پرداخته و نشان میدهد جهت علیت بین
توریسم و رشد اقتصادی بستگی به گروه کشورهای مورد بررسی و شاخص توریسم دارد.
همچنین ،کشورهای اروپایی توانایی باالتری برای کسب رشد اقتصادی توریسممحور در
منطقه مدیترانه دارند.

1. Mirsha et al. (2011).
2. Samimi and Sadeghi (2011).
3. Jalil et al. (2013).
4. Tugcu (2014).
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طيبي و همكاران ( )1387به بررسي رابطه علّی بلندمدت بين توريسم و رشد اقتصادي

در ايران (با استفاده از روش  )VARدر دوره زمانی  1338-83و كشورهاي  OECDبهعالوه

چين ،هنگكنگ ،مالزي ،روسيه و تايلند در دوره ( 1995- 2004با استفاده از روش

 )P-VARپرداخته و نشان دادند رابطه علّی دوطرفهای بين توريسم و رشد اقتصادي در
ايران و كشورهاي مورد بررسي وجود دارد.

ياوري و همكارانش ( )1389نیز با استفاده از روش پانل پویا ( )GMMاثر مخارج توريسم

بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي را در دوره زماني ،1990-2007

بررسي کردند .نتايج بهدستآمده نشان میدهد رابطه مثبتی میان مخارج توريسم و رشد

اقتصادي ( GDPسرانه) وجود دارد.

مطالعه اربابیان و همکارانش ( )1392درباره بررسی اثرات متقابل توسعه توریسم و رشد

اقتصادی  21کشور عضو کنفرانس اسالمی در دوره زمانی  1995-2011و با استفاده از
دادههای تابلویی همزمان ،نشانگر اثر مثبت و معنادار توریسم بینالملل ،سرمایه فیزیکی و

درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی است .همچنین رشد اقتصادی این کشورها همراه با
توسعه تسهیالت و امکانات زیربنایی سبب توسعه گردشگری شده و افزایش درآمد سرانه
هریک از کشورهای اسالمی به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا ختم میشود.

درنهایت ،حقیقت و همکارانش ( )1392با استفاده رویکرد پانلی اثرات ثابت به بررسی

رابطه علیت بین رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در منطقه  MENAدر دوره زمانی

 1999-2009پرداخته و ضمن تأیید رابطه علیت دوطرفه گردشگری و رشد اقتصادی

نشان دادند هر یک درصد افزایش در رشد اقتصادی سبب افزایش  0/21درصدی تعداد
گردشگران میشود ،درحالیکه هر یک درصد افزایش تعداد گردشگران سبب افزایش

 0/14درصدی رشد اقتصادی خواهد شد.

 .3تصريح مدل و نتايج تجربي
1ـ .3دادهها و متدولوژي
در این بخش ،با استفاده از آزمون همگرايي پدروني و روش  P-VECMوجود روابط

همگرايي و علّی (كوتاهمدت و بلندمدت) بين توريسم و ارزش افزوده بخشهاي مختلف
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اقتصادي در  18كشور (تركيه ،مالزي ،عربستان سعودي ،مصر ،تونس ،امارات ،مراكش،
اندونزي ،ايران ،بحرين ،هند ،لبنان ،يونان ،قبرس ،تايوان ،تايلند ،الجزاير ،ارمنستان)

درحالتوسعه بررسي میشود .مهمترین علت انتخاب این کشورها تشابه ساختار فرهنگی و

وجود جاذبههای توریستی فراوان در مقایسه با سایر کشورهای درحالتوسعه است .همچنین،

قلمرو جغرافیایی این کشورها بهگونهای است که از تنوع آبوهوایی و دسترسی به مناظر

متنوع از جمله سواحل دریا ،مناطق کوهستانی ،آبشارها و آبهای معدنی ،پیستهای

اسکی ،منابع گوناگون اکوتوریستی ،شکار ،جزایر و کویر برخوردارند .از سوی دیگر،
با توجه به اینکه بیشتر این کشورها در حوزه تمدن قدیم قرار دارند ،وجود جاذبههای
تاریخی نیز بر جذابیت توریستیشان میافزاید.

استفاده از تكنيك اقتصادسنجي با رويكرد پانل ديتا مزايايي دارد .از يكسو ،دادههاي

پانل ،محيط بسيار مناسبي براي گسترش روشهاي تخمين و نتايج نظري فراهم ميآورد،

بهطوریکه محققان میتوانند از دادههاي مقطعي سری زماني براي بررسی مسايلي استفاده

کنند كه امكان مطالعه آنها ،در محيطهاي فقط مقطعي يا سري زماني وجود ندارد .از سوي
ديگر ،روش دادههاي پانلي میتواند متغيرهاي پايا را نسبت به مكان و زمان لحاظ كند؛

بنابراين ،برآوردهاي نااريب و سازگار ميدهد .همچنين ،رويكرد پانل ديتا با ارائه اطالعات

بيشتر ،تغييرپذيري بيشتر ،همخطي كمتر ،درجه آزادي بيشتر و كارايي بيشتر ،بهتر

ميتواند پوياييهاي تعديل را نشان دهد.1

متغیرهای اقتصاد کالن اغلب حاوی یک روند تصادفی  (ریشه واحد) هستند که با

یکبار تفاضلگيري روند مذکور حذف ميشوند .با توجه به اینکه حضور چنین روندي،

تخمین و استنباطهای آماری به روشهای سنتی اقتصادسنجي را بیاعتبار ميسازد؛ بنابراين،
نخستین گام برای تحلیلهای اقتصادسنجي در متدولوژی نوین ،بررسی خواص سری زمانی

متغیرهای الگو یا تعیین درجه انباشتگی آنها (تعداد ریشه واحد) است .از اینرو ،از آزمون

ایستایی ایم ،پسران و شین ( )IPSاستفاده میشود .این آزمون براي هر متغیر بهگونهای انجام

شده تا در صورت لزوم شرایط ویژه هر کشور را در یک جزء ثابت 2لحاظ کند .فرض صفر
 .1بالتاجي (.)2005

2. Individual Intercept.
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در اين آزمون حاكي از نامانایی متغير است.

همانباشتگی به مفهوم وجود رابطه بلندمدت و باثبات میان دو يا چند متغير اقتصادي

است .بهعبارت دیگر ،هر چند متغيرها روند تصادفی (نامانا) دارند ،اما ممکن است یکدیگر

را در طول زمان دنبال کنند ،بهطوریکه ترکیب خطی آنها مانا یا باثبات باشد .آزمون
همانباشتگي دادههاي پانلي عموماً از روش پيشنهادي پدروني 1انجام میشود كه بسط و

تعميم آزمون همانباشتگي انگل گرنجر 2است .آزمون همانباشتگي انگل گرنجر بر مبناي

آزمون مانا بودن جمالت پسماند يك رگرسيون بوده و براساس آن ،وقتی متغيرهاي معادله
رگرسيون ) I (1هستند ،اگر جمالت پسماند ) I (0باشند ،آنگاه متغيرها همانباشته هستند.

نتايج آزمون همانباشتگي با استفاده از روش پدروني (فرضيه صفر مبني بر عدم همانباشتگي)

شامل هفت آماره است كه در دو دسته مشخص شدهاند :دسته اول درونگروهي 3است
و آمارههاي پانل  vو  rhoمشابه آزمون فيليپس و پرون ،4پانل ( ppپانل غيرپارامتريك)

و ( ADFپانل پارامتريك) مشابه آزمون تكمعادلهاي  ADFرا دربرمیگیرد .دسته دوم

بينگروهي 5ناميده ميشوند و شامل سه آزمون گروهي  pp،rhoو  ADFاست.

همچنین ،وجود همانباشتگي نشانگر رابطه علیت بین متغیرها نیز هست ،اما جهت رابطه

را نشان نمیدهد .برای تعیین جهت علیت بين توريسم و ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي

در كشورهاي مورد بررسي ،از الگوي پویای  P-VECMبهصورت زیر استفاده میشود .به

اینترتیب رابطه علیت در «بلندمدت» و «کوتاهمدت» را نیز میتوان از یکدیگر تمیز داد.
)1

)2

1. Pedroni (1999).
2. Engle-Granger (1987).
3. Within Dimension.
4. Phillips-Peron (1988).
5. Between Dimensions
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كه در آن i ،نماد كشور t ،زمان و  jبيانگر وقفه بهينه با در نظر گرفتن معيار شوارتزـ بیزین

( )SBCبوده و  Δاپراتور تفاضلي را نشان ميدهد .عبارت  ECTضريب جمله خطا و

 φ1و  φ2ضرايب تعديل هستند ε1,i,t .و  ε2,i,tبهترتيب جمالت پسماند بوده و نوفه سفيد

و غيرهمبسته هستند .همچنین ،متغير  ،LTOUلگاريتم مخارج توريسم ،متغير  ،LYنماينده
متغيرهاي  LYAGارزش افزوده بخش كشاورزي LYSE ،لگاريتم ارزش افزوده بخش

خدمات و  LYMAلگاريتم ارزش افزوده بخش صنعت است که جداگانه بررسي میشوند.

دادههاي مورد بررسی ،ساالنه (قيمت ثابت  ) 2000و از سازمان جهاني توريسم و بانك 
جهاني استخراج شدهاند.

همچنین ،منبع و جهت عليت كوتاهمدت از طريق آزمون معناداري ضريب DLTOU

يعني  γ1براي معادله ( )1و ضريب  ΔLYيعني  θ2براي معادله ( ،)2بررسي میشود .فرضيه

مورد بررسي براي معادله ( H0: γ1, j=0 ،)1و براي معادله ( H0: θ2, j=0 ،)2است كه از طريق

آزمون  Fانجام میشود .درصورت رد فرضیه صفر ،وجود رابطه علیت گرنجری ضعیف

پذیرفته میشود .در برخی مقاالت رابطه علیت گرنجری ضعیف به علیت «کوتاهمدت» تعبیر

شده است ،به این معنا که متغیر وابسته به شوکهاي کوتاهمدت واکنش نشان ميدهد.1

همچنین ،منبع و جهت عليت بلندمدت از طريق آزمون معناداري ضريب  ECTدر

معادالت فوق تعيين ميشود .ضريب  ECTبيانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل
بلندمدت است .فرضيه مورد بررسي براي معادله ●( H0: φ1,i=0 ،)1و براي معادله (،)2

 H0: φ2, i=0است كه از طريق آزمون  Fانجام میشود .درصورت رد فرضيه صفر ،وجود

رابطه عليت در بلندمدت از متغير توضيحي به متغير وابسته پذيرفته ميشود ،اما اگر فرضيه

صفر پذيرفته شود آنگاه هيچ رابطه عليت بلندمدتي بين متغيرهاي توضيحي و وابسته وجود
ندارد .2همچنین میتوان وجود هر دو اثر کوتاهمدت و بلندمدت را همزمان آزمود .اثر

مشترک دو رابطه علیت کوتاهمدت و بلندمدت به رابطه علیت گرنجری قوي تعبير ميشود.
به این منظور فرضيه مورد بررسي براي معادله ( H0: φ1,j=0, φ1,i=0 ،)1و براي معادله (،)2

 H0: θ2,j=0, φ2,i=0است كه از طريق آزمون  Fانجام میشود.

1. Masih and Masih (1997); Asafu-Adjaye (2000).
2. Hatanaka (1996).
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پس از تأیید رابطه همگرایی و همچنین جهت علیت گرنجری بهدستآمده ،برای

برآورد بردار همانباشتگي با توجه به نتایج ایستایی متغیرها از روش حداقل مربعات معمولي

كام ً
ال تعديلشده 1كه توسط پدروني ( )2000مطرح شده ،استفاده ميشود.

2ـ .3نتايج تجربي
جدول ( )1نتايج آزمون ايستايي ایم ،پسران و شین ( )IPSرا نشان ميدهد .فرض صفر

در اين آزمون بيان ميكند كه متغيرها ناايستا هستند .نتایج حاکی از آن است که تفاضل

مرتبه اول همه متغیرها در سطح اطمینان  95درصد ،ایستا هستند .بهعبارت دیگر متغيرها

دارای درجه همانباشتگي ) I (1میباشند.

جدول 1ـ نتايج آزمون ريشه واحد ايم ،شين و پسران
متغير

سطح

P-value

تفاضل مرتبه اول

P-value

نتيجه

LTOU

0/62

0/73

-3/97

0/000

)I (1

LYAG

0/64

0/73

-4/59

0/000

)I (1

LYSE

0/-33

0/36

-4/75

0/000

)I (1

LYMA

0/-22

0/41

-6/83

0/000

)I (1

منبع :يافتههاي مقاله.

با توجه به نتايج آزمون ريشه واحد و بهمنظور اطمینان از عدم وجود رگرسیون کاذب،

وجود رابطه همگرايي بين متغيرها ،بررسي میشود .همگرايي به مفهوم وجود رابطه بلندمدت
و باثبات میان دو یا چند متغیر اقتصادی است .جدول ( )2نتايج آزمون همگرايي پدروني

بين مخارج توريسم و ارزش افزوده هریک از بخشهاي كشاورزي ،صنعت و خدمات را
نشان ميدهد .براساس اين نتايج ،وجود رابطه بلندمدت تعادلي بين توريسم و ارزش افزوده
هريك از بخشها در كشورهاي درحالتوسعه تأیید ميشود.

1. Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS).
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جدول 2ـ نتايج آزمون همگرايي پدروني
آماره

LTOU, LYAG

LTOU, LYSE

LTOU, LYMA

Panel v-statistic

* (-0/4115 )0/6597

(-0/8707 )0/8080

(-0/3861 )0/6503

Panel rho-statistic

(-4/9935 )0/0000

(-4/1642 )0/0000

(-5/2703 )0/0000

Panel PP-statistic

(-8/9495 )0/0000

(-8/4208 )0/0000

(-9/2302 )0/0000

Panel ADF-statistic

(-4/4123 )0/0000

(-5/0577 )0/0000

(-4/1802 )0/0000

Group rho-statistic

(-2/7493 )0/0030

(-2/2018 )0/0138

(-2/8894 )0/0019

Group PP-statistic

(-12/192 )0/0000

(-10/476 )0/0000

(-11/838 )0/0000

Group ADF-statistic

(-4/9309 )0/0000

(-6/1405 )0/0000

(-4/5699 )0/0000

* .اعداد داخل پرانتز ،مقدار احتمال را نشان ميدهند.
منبع :يافتههاي مقاله

همانطور که بیان شد ،وجود همانباشتگی نشاندهنده رابطه علیت بین متغیرها نیز

است ،اما جهت علیت را نشان نمیدهد .به این منظور از آزمون عليت استاندارد گرنجر

در چارچوب  P-VECMاستفاده ميشود .جدول ( )3نتايج آزمونهاي عليت كوتاهمدت
و بلندمدت بين مخارج توريسم و ارزش افزوده بخشهاي مورد بررسي را نشان ميدهد.

همانطور كه مشاهده ميشود در كوتاهمدت ،هيچ رابطه علّی بين مخارج توريسم و ارزش
افزوده بخشهاي كشاورزي و صنعت وجود ندارد ،درحالیکه عليت يكطرفه از مخارج
توريسم به ارزش افزوده بخش خدمات وجود دارد .همچنین در بلندمدت ،علیت يكطرفه
از توريسم به ارزش افزوده بخشهاي كشاورزي و صنعت وجود دارد ،درحالیکه علیت
دوطرفه بین مخارج توریسم و ارزش افزوده خدمات برقرار است.

جدول 3ـ نتايج آزمونهاي عليت بين مخارج توريسم و ارزش افزوده بخشهاي
اقتصادي
منبع و جهت عليت (متغير توضيحي)

متغير وابسته
ΔLTOU

عليت كوتاهمدت

عليت همزمان

عليت بلندمدت

ΔLTOU

ΔLYAG

)ECT (-1

)ΔLTOU,ECT (-1

)ΔLYAG,ECT (-1

-

0/43

1/82

-

1/46
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منبع و جهت عليت (متغير توضيحي)

متغير وابسته

عليت كوتاهمدت

عليت بلندمدت

1/25

-

-4/21

ΔLTOU

ΔLYMA

)ECT (-1

ΔLTOU

-

0/57

-1/48

ΔLYMA

1/42

-

-3/85

ΔLTOU

ΔLYSE

)ECT (-1

ΔLTOU

-

ΔLYSE

3/14

ΔLYAG

*

*

*

عليت همزمان
3/19

*

-

)ΔLYMA, ECT (-1) ΔLTOU, ECT (-1

3/44

2/18
*

)ΔLTOU, ECT (-1

1/06

-4/31

*

-

-

-5/08

*

4/42

)ΔLYSE, ECT (-1

3/98
*

*

-

*معناداري آماره  Fدر سطح  5درصد است.
منبع :يافتههاي مقاله

پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت و جهت علیت گرنجری بهدست آمده ،بهمنظور

برآورد بردار همانباشتگی از روش  FMOLSاستفاده شده ،تا تأثیر توریسم بر ارزش افزوده

هر یک از بخشها به خوبی آشکار شود .بدین منظور از رگرسیون بهصورت زير استفاده

ميشود:
)3

كه در آن i ،نماد كشور t ،زمان و  Ui,tجمله پسماند كه نوفه سفيد و غير همبسته است.

متغيرهای  LKو  LLبهترتیب لگاریتم سرمایه و نیروی کار بهکار رفته در هر بخش و

متغیر  OPدرجه باز بودن تجاری هر کشور را نشان میدهد .متغیر  ،LTOUلگاريتم مخارج
توريسم و متغير  ،LYنماينده متغيرهاي  LYAGارزش افزوده بخش كشاورزيLYSE ،

لگاريتم ارزش افزوده بخش خدمات و  LYMAلگاريتم ارزش افزوده بخش صنعت است

كه بهطور جداگانه بررسي میشود .نتایج بردار همانباشتگی در جدول ( )4نشان میدهد

مخارج توریسم اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخشهای خدمات و صنعت دارد،

بهطوریکه هر یک درصد افزایش مخارج توریسم سبب میشود ارزش افزوده بخشهای
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خدمات و صنعت به ترتیب  0/76و  0/21درصد افزایش یابد.

همچنین ،نتایج نشان میدهد مخارج توریسم اثر منفی و معناداری بر ارزش افزوده بخش

کشاورزی دارد ،بهطوریکه هر یک درصد افزایش مخارج توریسم سبب میشود ارزش

افزوده بخش کشاورزی  0/38درصد کاهش یابد .بهعبارت دیگر ،رابطه میان گردشگري

و كشاورزي در کشورهای مورد بررسی رو به تضعيف است .این نتیجه نشان میدهد در

کشورهای درحالتوسعه ،ظهور گردشگري بهعنوان جايگزيني كارآمد در برابر بخش

كشاورزي عمل کرده كه با تحريك و تشويق انتقال سرمايهها توسط مردم محلي و حركت

دادن منافع از كشاورزي به گردشگري صورت گرفته است .این نتیجه با مطالعات دومینیکو

و میلر ( ،)2012هریسون و ماهاراج ( )2013سازگار است .عالوه بر آن ،همانطور که انتظار

میرود نیروی کار ،موجودی سرمایه و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر ارزش
افزوده هریک از بخشهای اقتصادی دارند.

جدول 4ـ نتايج برآورد بردارهاي همانباشتگي ()FMOLS
متغير

LYAG

LYSE

LYMA

بخش کشاورزی

بخش خدمات

بخش صنعت

LL

1/23
()2/17

0/39
()2/54

0/58
()3/06

LK

0/66
()3/10

0/42
()2/36

0/93
()4/25

OP

0/15
()2/74

0/11
()1/93

0/22
()2/43

LTOUR

-0/38
()-2/87

0/76
()4/45

0/21
()2/63

*اعداد داخل پرانتز ،مقدار آماره  tرا نشان ميدهند.
منبع :يافتههاي مقاله.

جمعبندی و مالحظات
توريسم يك فعاليت بينرشتهاي است كه بهدليل تعامل زياد با ديگر فعاليتهاي اقتصادي،
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پیامدهای آن ميتواند ساير بخشهاي اقتصادي را تحتتأثیر قرار دهد .بنابراین ،شناسایی

ماهیت اثرگذاری توریسم بر بخشهای مختلف اقتصادی جهت دستیابی به اهداف توسعه
اقتصادی پایدار اهمیت دارد .در مطالعه حاضر با استفاده از آزمون عليت در چارچوب

 P-VECMو روش همانباشتگی  FMOLSبه بررسي روابط علّی و همگرایی بين مخارج
توريسم و ارزش افزوده هریک از بخشهاي كشاورزي ،صنعت و خدمات در كشورهاي

درحالتوسعه در دوره زمانی  1995-2011پرداخته شده است.

نتايج آزمون عليت (کوتاهمدت و بلندمدت) در چارچوب  P-VECMنشان ميدهد در

كوتاهمدت ،هيچ رابطه علّی بين مخارج توريسم و ارزش افزوده بخشهاي كشاورزي و

صنعت وجود ندارد ،درحالیکه عليت يكطرفه از مخارج توريسم به ارزش افزوده بخش
خدمات وجود دارد .همچنین در بلندمدت ،علیت يكطرفه از توريسم به ارزش افزوده

بخشهاي كشاورزي و صنعت وجود دارد ،درحالیکه علیت دوطرفه بین مخارج توریسم و
ارزش افزوده خدمات برقرار است.

در ادامه ،نتایج بردارهای همانباشتگی با استفاده از روش  FMOLSنشان میدهد مخارج

توریسم اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخشهای خدمات و صنعت دارد .بهعبارت

دیگر ،رونق بخش توريسم و در نتیجه افزايش تقاضاي گردشگران سبب میشود بخشهای

خدمات و صنعت در بلندمدت بتوانند ظرفيتهاي خالی خود را بهکار گرفته و بخشی از
افزایش تقاضا را تأمین کنند .همچنین ،براساس نتایج بهدستآمده ،مخارج توریسم اثر منفی

و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد .بهعبارت دیگر ،رابطه میان گردشگري
و كشاورزي در کشورهای مورد بررسی رو به تضعيف است .این نتیجه نشان میدهد در

کشورهای درحالتوسعه ،توریسم و گردشگری بهعنوان جايگزيني كارآمد در برابر بخش

كشاورزي عمل کرده است ،بهطوریکه با تحريك  و تشويق انتقال سرمايه  توسط مردم

محلي و حركت منافع از كشاورزي به گردشگري صورت گرفته است .مهمترین دالیل

این امر را میتوان در ظرفيتهاي پايين كشاورزي در زمينه اشتغالزايي و درآمدزايي براي

جامعه محلي در مقايسه با گردشگري ،بورسبازی زمین و افزایش شتابان قیمت زمین و

همچنین عدم حمايتهاي مؤثر دولتها و فقدان سياستهاي حمايتي از بخش کشاورزی
در کشورهای درحالتوسعه دانست.
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با توجه به نتايج بهدستآمده ،در کشورهای درحالتوسعه به دلیل محدوديتهاي منابع

ارزي ،كمبود سرمايه و رقابتپذیری پایین محصوالت صادراتي ،توسعه توریسم راهکاری

مناسب برای رونق بخشهاي مختلف اقتصادي و در نتیجه رشد اقتصادی باالتر است ،اما
پیامدهای منفی آن بر بخش کشاورزی باید مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد .بنابراین ،پیشنهاد

میشود دولت این کشورها ،همراه با اتخاذ سیاستهای مناسب حمایتی از بخش کشاورزی،

به توسعه توریسم کشاورزی اهتمام ورزند تا عالوه بر تأمین ترجیحات مردم محلی و

گردشگران ،رابطه مکملی بین توریسم و کشاورزی شکل گیرد .استراتژی اولیه بهبود و

توسعه زیرساختها و حملونقل است که نهتنها به رونق كشاورزي كمك ميکند ،بلكه

به گردشگران امكان میدهد چشماندازهاي كشاورزي را مشاهده كنند .همچنین ،تشکیل
تورهای مزرعهای برای گذران اوقات فراغت سبب تحريك و تشويق جامعه محلی به عرضه

محصوالت و خدمات بخش كشاورزي و در نتیجه رونق این بخش میشود .به اینترتیب،
این کشورها میتوانند عالوه بر کسب منافع ناشی از گردشگری ،در جهت توسعه پایدار نیز
گام بردارند.
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