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چکیده
به● و● دربرگرفته● را● اقتصادي● فعالیت● چندین● که● است● بین●رشته●اي● فعالیت● یک● توریسم●
اقتصادي● بخش●هاي● سایر● مي●تواند● آن● پیامدهای● بنابراین● است؛● نیازمند● متنوعی● مهارت●های●
و● توریسم● بین●مخارج● و●همگرایی● علّی● روابط● مقاله●می●کوشد● این● دهد.● قرار● را●تحت●تأثیر●
کشورهاي● در● خدمات(● و● صنعت● )کشاورزي،● اقتصادي● مختلف● بخش●هاي● افزوده● ارزش●
●P-VECM●درحال●توسعه●در●سال●های●2011-1995●را●با●استفاده●از●آزمون●علیت●در●چارچوب

و●روش●هم●●انباشتگی●FMOLS●بررسی●کند.●
نتایج●آزمون●●●علیت●)کوتاه●●مدت●و●بلندمدت(●در●چارچوب●P-VECM●نشان●مي●دهد●در●
کوتاه●مدت،●هیچ●رابطه●علّي●ای●میان●مخارج●توریسم●و●ارزش●افزوده●بخش●هاي●کشاورزي●و●
افزوده●بخش● به●ارزش● از●مخارج●توریسم● ندارد،●در●حالی●●که●علیت●یک●طرفه● صنعت●وجود●
افزوده● ارزش● به● توریسم● از● یک●طرفه● علیت● بلندمدت،● در● همچنین● دارد.● وجود● خدمات●
بخش●●هاي●کشاورزي●و●صنعت●وجود●دارد،●درحالی●●که●علیت●دوطرفه●بین●مخارج●توریسم●و●
ارزش●افزوده●خدمات●برقرار●است.●عالوه●بر●آن،●نتایج●بردارهای●هم●●انباشتگی●FMOLS●نشان●
می●●دهد●مخارج●توریسم●اثر●مثبت●و●معناداری●بر●ارزش●افزوده●بخش●●های●خدمات●و●صنعت●

●somysadeghi@yahoo.com● *.●دکترای●علوم●اقتصادی●
soysadeghi@yahoo.com● **.●کارشناس●ارشد●علوم●اقتصادي●

●●سمیه●صادقی،●مسئول●مکاتبات.
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داشته،●اما●این●اثر●بر●ارزش●افزوده●بخش●کشاورزی●منفی●و●معنادار●است.●

 Z19, E32, C22 :JEL طبقه بندی
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مقدمه 

در● جدیدي● نسبتاً● پدیده● اقتصادي● لحاظ● از● گردشگری● و● توریسم● صنعت● امروزه●
مبادالت●بین●المللي●است●و●به●عنوان●جایگزین●صادرات●می●●تواند●راهکار●مناسبی●برای●کسب●
درآمدهاي●ارزي●سرشار●براي●کشورها●باشد.●از●سوی●دیگر،●پیش●بیني●هاي●رسمي●سازمان●
جهاني●توریسم●نشان●مي●دهد●درآمد●●های●حاصل●از●توریسم●در●سطح●جهان●تا●سال●2020●به●
ارزش●تقریبي●دو●تریلیون●دالر●در●سال●خواهد●رسید1.●همچنین●براساس●گزارش●این●سازمان،●
بین●المللی●در●کشورهای●درحال●توسعه●در●دوره●زمانی● متوسط●رشد●توریسم●و●گردشگران●
2012-1990●حدود●6/5●درصد●)در●مقایسه●با●رشد●4/1●درصدی●در●جهان(●بوده●●،●به●طوری●●که●
پنج●تا●ده●درصد●رشد●اقتصادی●این●کشورها●را●شامل●می●●شود.●بنابراین،●توسعه●توریسم●برای●
برای● سرمایه● کمبود● و● ارزي● منابع● محدودیت●●های● با● عمدتاً● که● درحال●توسعه● کشورهاي●
از●سوی● است.● این●کشورها● مهم● اهداف● از● مواجه●اند،● اقتصادی● توسعه● و● به●رشد● دستیابی●
فعالیت●ها،● دیگر● با● بسیار● تعامل● دلیل● به● که● است● رشته●اي● بین● فعالیت● توریسم●یک● دیگر،●
پیامدهای●آن●)مثبت●یا●منفی(●بخش●هاي●مختلف●اقتصادي●را●تحت●تأثیر●قرار●می●●●●●دهد.●در●این●

میان،●شناسایی●ماهیت●این●پیامد●●ها●برای●تحقق●اهداف●اقتصادی●ضروری●است.●
چارچوب● در● علیت● آزمون● از● استفاده● با● حاضر● مطالعه● بیان●شده،● مطالب● به● توجه● با●
P-VECM●و●روش●هم●●انباشتگی●FMOLS●به●بررسی●روابط●علّی●و●همگرایی●میان●مخارج●

خدمات(● و● صنعت● )کشاورزي،● اقتصادي● مختلف● بخش●هاي● افزوده● ارزش● و● توریسم●
بی●●تردید● آن● نتایج● که● می●●پردازد● ●1995-2011 سال●های● در● درحال●توسعه● درکشورهاي●
پیامد●●های● ماهیت● شناخت● بر● عالوه● تا● است● اقتصادی● سیاستگذاران● برای● بزرگی● کمک●
به●سمت● مناسب● سیاست●های● اتخاذ● با● اقتصادی،● مختلف● بخش●●های● از● هریک● بر● توریسم●

رشد●و●توسعه●پایدار●اقتصادی●گام●بردارند.●
ارائه● موضوع● ادبیات● اول،● بخش● در● است:● شده● ساماندهي● زیر● به●صورت● مقاله● این●
می●شود.●در●بخش●دوم،●مطالعات●تجربي●انجام●شده●مرور●شده●و●بخش●سوم،●به●معرفي●مدل●

و●نتایج●تجربي●اختصاص●یافته●است.●سرانجام●نتیجه●گیري●بیان●مي●شود.●

1. UNWTO (2012). 
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1. ادبيات موضوع 

اقتصاددانان●در●تحلیل●توریسم●بر●پیامدهاي●اقتصادي●توسعه●توریسم●بر●اقتصاد●کشورها●
تأکید●دارند.●بررسي●هاي●اولیه●مانند●لي1●و●سینکلر2●به●نقش●توریسم●در●تشویق●رشد●اقتصادي،●
رشد● »فرضیه● به● ادبیات● در● که● داشته●اند● تأکید● دولت● براي● درآمدزایي● و● اشتغال● ایجاد●
توریسم●محور«3●شناخته●شده●است.●براساس●این●نظریه،●رشد●اقتصادي●یک●کشور●نه●تنها●تابعي●
از●نیروي●کار،●سرمایه،●صادرات●و●سایر●عوامل●مؤثر●در●اقتصاد●آن●کشور●است●بلکه●مي●تواند●
تحت●تأثیر●تعداد●توریست●های●آن●کشور●نیز●باشد.●بنابراین،●توریسم●بین●الملل●به●عنوان●یک●

فاکتور●استراتژیک●برای●رشد●اقتصادي●کشورها●به●شمار●مي●رود4.
از●آنجا●که●توریسم●یک●فعالیت●بین●رشته●اي●است●که●چندین●فعالیت●اقتصادي●را●شامل●
می●شود●و●به●مهارت●های●گوناگونی●نیاز●دارد،●پیامدهای●آن●نیز●سایر●بخش●هاي●اقتصادي●را●
در●برمی●گیرد5.●براساس●ادبیات●نظري،●ماهیت●اثرگذاری●توریسم●بر●ارزش●افزوده●بخش●●های●
مختلف●اقتصادی●متفاوت●است.●همچنین،●این●اعتقاد●کلی●وجود●دارد●که●توریسم●خود●یکي●
از●صنایع●خدماتي●است،●زیرا●گردشگران●خدمات●رفاهي●از●قبیل●اقامت،●هتل●و●رستوران،●
حمل●ونقل،●پذیرایي●و●سرگرمي●در●کشور●میزبان●را●دریافت●مي●کنند.●بنابراین،●درآمد●حاصل●
از●توریسم●به●عنوان●بخشي●از●تولید●ناخالص●داخلي●کشور●میزبان●محسوب●شده●و●مستقیماً●بر●

ارزش●افزوده●خدمات●و●در●نتیجه●رشد●اقتصادي●آن●کشور●اثر●مي●گذارد.●
از●یک●سو،● دارد.● بر●بخش●کشاورزی●وجود● توریسم● تأثیر● زمینه● در● متضاد● دیدگاه● دو●
افزایش●تقاضا●براي●کاالها●و●خدمات●اصلي●●)مواد●غذایي(●در●کشور●میزبان● توریسم●سبب●
مي●شود●که●برای●پوشش●این●تقاضا،●باید●سطح●تولید●بخش●کشاورزي●افزایش●●یابد.●بنابراین●
که● یابد● افزایش● فعلي● تولید● سطح● باید● تقاضاها،● این● پوشش● براي● کشورها● از● بسیاري● در●
افزایش● سپس،● و● درآمد● و● تولید● افزایش● نخست،● دارد:● اقتصاد● بر● مثبت● تأثیر● دو● امر● این●
بر● تکاثري● اثر● نتیجه،● در● است(.● کاربر● صنعت● یک● توریسم● این●که● به● توجه● )با● اشتغال●

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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به●ویژه● از●کشورها● بسیاري● در● توریسم● دیگر،● از●سوی● دارد1.● میزبان● اقتصادي●کشور● رشد●
زیرا●وجود●ظرفیت●●هاي● کشورهای●درحال●توسعه●سبب●تضعیف●بخش●کشاورزی●می●●شود،●
پایین●بخش●کشاورزي●در●زمینه●اشتغال●●زایی●و●درآمد●●زایي●براي●جامعه●محلي●در●مقایسه●با●
سبب● کشورها● این● کشاورزی● بخش● از● دولت● مؤثر● حمایت●●های● عدم● همچنین● و● توریسم●
می●●شود●کشاورزان●فعالیت●اصلي●خود●را●رها●کرده●و●به●فعالیت●های●گردشگري●روی●آورند●

یا●با●فروش●اراضي●به●بورس●بازان●زمین،●سود●بادآورده●●اي●به●دست●آورند2.●
اثر●توریسم●بر●بخش●صنعت●به●فرضیه●»صادرات●منجر●به●رشد«●معطوف●می●●شود.●براساس●
این●فرضیه،●توریسم●شکلی●از●صادرات●بوده●و●تنها●تفاوت●آن●با●صادرات●کاالها●و●خدمات●
مخارج● نتیجه،● در● مي●کند3.● مصرف● میزبان● کشور● در● را● آن● مصرف●کننده،● که● است● این●
توریسم●به●عنوان●جایگزین●صادرات●مي●تواند●راهکار●مناسبی●برای●کسب●درآمدهاي●ارزي●
کاالهاي● واردات● برای● الزم● ارز● کردن● فراهم● با● به●طوري●که● باشد،● کشورها● براي● سرشار●
با● بین●الملل● توریسم● همچنین،● مي●شود4.● صنعت● بخش● در● تولید● افزایش● سبب● سرمایه●اي،●
افزایش●رقابت●●میان●بنگاه●ها●و●سایر●مقصدهاي●توریسم●بین●الملل،●کارایي●صنایع●و●درنتیجه●
صرفه●هاي●مقیاس●در●بنگاه●هاي●محلي●را●افزایش●داده5●و●به●این●طریق●سبب●افزایش●تولید●در●

بخش●صنایع●شده●و●درنتیجه●رشد●اقتصادي●را●افزایش●می●دهد.●

2. مطالعات تجربي

در●بیش●تر●مطالعات●انجام●شده،●به●رابطه●توریسم●و●تولید●ناخالص●داخلي●●)GDP(●توجه●
شده●است؛●اما●مطالعات●تجربي●در●زمینه●رابطه●توریسم●و●اجزاي●تشکیل●دهنده●GDP●ــ●یعني●
با● باالگوئر●و●کانتاوال●)2002(● اندک●اند.● بسیار● بخش●هاي●کشاورزي،●صنعت●و●خدمات●ـ●ــ●
استفاده●از●تکنیک●هم●انباشتگي●یوهانسن●و●روش●VAR،●نقش●توریسم●در●توسعه●اقتصادي●
اسپانیا●در●سال●های●2007-1995●را●بررسی●کرده●و●نشان●دادند●رشد●اقتصادي●اسپانیا●به●شدت●

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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بهتر،●رشد●صنعت● به●عبارت● است.● بوده● بین●الملل● توریسم● از● تحت●تأثیر●درآمدهاي●حاصل●
توریسم●از●طریق●اثرات●تکاثري،●تأثیر●مثبتي●بر●توسعه●اقتصادي●بلندمدت●کشور●اسپانیا●داشته●

است.●
برآوردگر● و● ●)GMM( پویا● پانل● رویکرد● از● استفاده● با● همکارانش●1● و● مارتین● ـ● اجنیو●
آرالنوـ●●باند2●به●بررسي●رابطه●رشد●اقتصادي●با●توسعه●صنعت●توریسم●در●کشورهاي●امریکاي●
رشد● بر● توریسم● صنعت● توسعه● دادند● نشان● و● پرداخته● ●1995-98 زماني● دوره● در● التین●
کشورهاي● در● درحالی●که● دارد،● مثبت● اثر● پایین● و● متوسط● درآمد● با● کشورهاي● اقتصادي●

پردرآمد●این●●گونه●نیست.●
کاتالینا●و●لیزاردو3●رابطه●توریسم●و●بخش●کشاورزی●در●فرانسه●را●بررسی●کردند.●براساس●
بر● ملیت● و● جنس● توریسم،● محلی● مقصد● توریسم،● درآمد● فاکتورهای● به●دست●آمده،● نتایج●
ساالنه● درآمد● این●که● بر● توریسم●کشاورزی4●عالوه● همچنین،● است.● مؤثر● توریسم● عملکرد●
را●حدود●364-251●میلیون●دالر●افزایش●می●دهد،●فواید●بسیاری●نیز●برای●تشویق●فعالیت●های●

کشاورزی●پایدار●به●همراه●دارد.●
بلندمدت●توریسم●و●رشد●اقتصادي●در● با●استفاده●از●آزمون●علیت●گرنجري●رابطه● اوه5،●
کره●جنوبي●را●در●دوره●زماني2001-1975●بررسي●کرده●و●نشان●داد●تنها●یک●رابطه●علّی●از●
رشد●اقتصادي●به●توریسم●وجود●دارد.●به●عبارت●دیگر،●رشد●اقتصادي●باالتر●به●توسعه●توریسم●

منجر●مي●شود.●
توریسم●و●رشد● رابطه●علّي● یاماماتو،● تودا● از●آزمون●علیت● استفاده● با● بریدا●و●همکاران6●
اقتصادي●مکزیک●در●دوره●2007-1980●را●بررسی●کرده●و●نشان●دادند●رابطه●علّي●مثبت●و●

یک●طرف●های●از●مخارج●توریسم●به●رشد●اقتصادي●وجود●دارد.●
و● توریسم● میان● بلندمدت● علّي● رابطه● درباره● چنگ7● و● لي● بررسی● براساس● همچنین،●
رشد●اقتصادي●در●کشورهاي●OECD●و●non-OECD،●می●توان●نتیجه●گرفت●در●کشورهاي●

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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OECD،●رابطه●علّي●یک●طرف●های●از●توریسم●به●رشد●اقتصادي●وجود●دارد،●درحالی●که●در●

کشورهاي●non-OECD،●رابطه●علّي●دوطرفه●برقرار●است.●
اقتصادي،● بین●رشد● رابطه● بررسي● به● ●VECM از●روش استفاده● با● و●همکارانش1● میرشا●
تعداد●گردشگران●و●درآمدهاي●ارزي●هند●در●سال●های●2009-1978●پرداخته●و●نشان●دادند●
در●بلندمدت●رابطه●علّي●یک●طرف●های●از●توریسم●به●رشد●اقتصادي●وجود●دارد،●درحالی●که●

در●کوتاه●مدت●رابطه●اي●بین●متغیرها●مشاهده●نشده●است.●
بین● بلندمدت● علّی● رابطه● ●،P-VAR روش● از● استفاده● با● صمیمی2● و● صادقي● همچنین،●
توریسم●و●رشد●اقتصادي●در●کشورهاي●درحال●توسعه●در●دوره●زماني●2009-1995●را●بررسی●
کردند.●نتایج●ضمن●تأیید●فرضیه●رشد●توریسم●محور●نشان●داد●رابطه●علّی●دوطرف●های●میان●

رشد●اقتصادي●و●توسعه●توریسم●در●کشورهاي●درحال●توسعه●وجود●دارد.●
جلیل●و●همکاران3●نیز●با●استفاده●از●روش ARDL●به●بررسی●رابطه●بلندمدت●بین●توریسم●
دادند● نشان● و● پرداخته● ●1972-2011 زمانی● دوره● در● پاکستان● اقتصادی● رشد● و● بین●●الملل●
توریسم●همراه●با●متغیرهای●سرمایه●انسانی●و●تجارت●بین●●الملل،●اثر●مثبت●و●معناداری●بر●رشد●

اقتصادی●این●کشور●دارد.●
بخش●کشاورزی● جایگزینی● بر● توریسم● اثر● درباره● ●)2013( ماهاراج● و● هریسون● مطالعه●
در●افریقا●نشان●داد●اگرچه●توریسم●رشد●اقتصادی●را●افزایش●داده●و●فرصت●●های●شغلی●ایجاد●
می●●کند،●اما●ساکنان●محلی●فعالیت●کشاورزی●را●رها●خواهند●کرد.●به●عبارت●بهتر،●اثر●توریسم●

بر●بخش●کشاورزی●منفی●است.●
اقتصادی● رشد● و● توریسم● علّی● رابطه● بررسی● به● دیتا● پانل● رویکرد● از● استفاده● با● توگیو4●
بین● علیت● می●دهد●جهت● نشان● و● پرداخته● زمانی●1998-2011● دوره● در● مدیترانه● منطقه● در●
توریسم●و●رشد●اقتصادی●بستگی●به●گروه●کشورهای●مورد●بررسی●و●شاخص●توریسم●دارد.●
توریسم●محور●در● اقتصادی● برای●کسب●رشد● باالتری● توانایی● اروپایی● همچنین،●کشورهای●

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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طیبي●و●همکاران●)1387(●به●بررسي●رابطه●علّی●بلندمدت●بین●توریسم●و●رشد●اقتصادي●
در●ایران●)با●استفاده●از●روش●VAR(●در●دوره●زمانی●83-1338●و●کشورهاي●OECD●به●عالوه●
روش● از● استفاده● )با● ●1995- ●2004 دوره● در● تایلند● و● روسیه● مالزي،● هنگ●کنگ،● چین،●
اقتصادي●در● توریسم●و●رشد● بین● نشان●دادند●رابطه●علّی●دوطرف●های● پرداخته●و● ●)P-VAR

ایران●و●کشورهاي●مورد●بررسي●وجود●دارد.●
یاوري●و●همکارانش●)1389(●نیز●با●استفاده●از●روش●پانل●پویا●)GMM (●اثر●مخارج●توریسم●
بر●رشد●اقتصادي●کشورهاي●عضو●سازمان●کنفرانس●اسالمي●را●در●دوره●زماني●1990-2007،●
رشد● و● توریسم● مخارج● میان● مثبتی● رابطه● می●دهد● نشان● به●دست●آمده● نتایج● کردند.● بررسي●

اقتصادي●)GDP●سرانه(●وجود●دارد.●
مطالعه●اربابیان●و●همکارانش●)1392(●درباره●بررسی●اثرات●متقابل●توسعه●توریسم●و●رشد●
از● استفاده● با● و● ●1995-2011 زمانی● دوره● در● اسالمی● کنفرانس● عضو● کشور● ●21 اقتصادی●
فیزیکی●و● بین●●الملل،●سرمایه● توریسم● معنادار● مثبت●و● اثر● نشانگر● تابلویی●همزمان،● داده●●های●
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●می●●شود.●
درنهایت،●حقیقت●و●همکارانش●)1392(●با●استفاده●رویکرد●پانلی●اثرات●ثابت●به●بررسی●
زمانی● دوره● در● ●MENA منطقه● در● گردشگری● توسعه● و● اقتصادی● رشد● بین● علیت● رابطه●
اقتصادی● رشد● و● گردشگری● دوطرفه● علیت● رابطه● تأیید● ضمن● و● پرداخته● ●1999-2009
تعداد● افزایش●0/21●درصدی● اقتصادی●سبب● در●رشد● افزایش● هر●یک●درصد● دادند● نشان●
افزایش● سبب● گردشگران● تعداد● افزایش● درصد● یک● هر● درحالی●●که● می●شود،● گردشگران●

0/14●درصدی●رشد●اقتصادی●خواهد●شد.●

3. تصریح مدل و نتایج تجربي

1ـ3. داده ها و متدولوژي
در●این●بخش،●با●استفاده●از●آزمون●همگرایي●پدروني●و●روش●P-VECM●وجود●روابط●
همگرایي●و●علّی●)کوتاه●مدت●و●بلندمدت(●بین●توریسم●و●ارزش●افزوده●بخش●هاي●مختلف●
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مراکش،● امارات،● تونس،● عربستان●سعودي،●مصر،● مالزي،● )ترکیه،● در●18●کشور● اقتصادي●
ارمنستان(● الجزایر،● تایلند،● تایوان،● قبرس،● یونان،● لبنان،● هند،● بحرین،● ایران،● اندونزي،●
درحال●توسعه●بررسي●می●شود.●مهم●ترین●علت●انتخاب●این●کشورها●تشابه●ساختار●فرهنگی●و●
وجود●جاذبه●●های●توریستی●فراوان●در●مقایسه●با●سایر●کشورهای●درحال●توسعه●است.●همچنین،●
قلمرو●جغرافیایی●این●کشورها●به●گونه●●ای●است●که●از●تنوع●آب●وهوایی●و●دسترسی●به●مناظر●
پیست●●های● معدنی،● آب●●های● و● آبشارها● کوهستانی،● مناطق● دریا،● سواحل● جمله● از● متنوع●
دیگر،● سوی● از● برخوردارند.● کویر● و● جزایر● شکار،● اکوتوریستی،● گوناگون● منابع● اسکی،●
دارند،●وجود●جاذبه●●های● قرار● قدیم● تمدن● این●کشورها●در●حوزه● بیش●تر● این●که● به● توجه● با●

تاریخی●نیز●بر●جذابیت●توریستی●شان●می●افزاید.●
استفاده●از●تکنیک●اقتصادسنجي●با●رویکرد●پانل●دیتا●مزایایي●دارد.●از●یک●سو،●داده●هاي●
فراهم●مي●آورد،● نظري● نتایج● و● براي●گسترش●روش●هاي●تخمین● مناسبي● بسیار● پانل،●محیط●
به●طوری●●که●محققان●می●توانند●از●داده●هاي●مقطعي●سری●زماني●براي●بررسی●مسایلي●استفاده●
کنند●که●امکان●مطالعه●آن●ها،●در●محیط●هاي●فقط●مقطعي●یا●سري●زماني●وجود●ندارد.●از●سوي●
کند؛● لحاظ● زمان● و● مکان● به● نسبت● را● پایا● متغیرهاي● می●تواند● پانلي● داده●هاي● روش● دیگر،●
بنابراین،●برآوردهاي●نااریب●و●سازگار●مي●دهد.●همچنین،●رویکرد●پانل●دیتا●با●ارائه●اطالعات●
بهتر● بیش●تر،● کارایي● و● بیش●تر● آزادي● درجه● کم●تر،● همخطي● بیش●تر،● تغییرپذیري● بیش●تر،●

مي●تواند●پویایي●هاي●تعدیل●را●نشان●دهد1.●
با● که● هستند● واحد(● )ریشه● تصادفی●● روند● یک● حاوی● اغلب● کالن● اقتصاد● متغیرهای●
یک●بار●تفاضل●گیري●روند●مذکور●حذف●مي●شوند.●با●توجه●به●این●که●حضور●چنین●روندي،●
تخمین●و●استنباط●های●آماری●به●روش●های●سنتی●اقتصادسنجي●را●بی●اعتبار●مي●سازد؛●بنابراین،●
نخستین●گام●برای●تحلیل●های●اقتصادسنجي●در●متدولوژی●نوین،●بررسی●خواص●سری●زمانی●
متغیرهای●الگو●یا●تعیین●درجه●انباشتگی●آن●ها●)تعداد●ریشه●واحد(●است.●از●این●رو،●از●آزمون●
ایستایی●ایم،●پسران●و●شین●●)IPS(●استفاده●می●شود.●این●آزمون●براي●هر●متغیر●به●گونه●ای●انجام●
شده●تا●در●صورت●لزوم●شرایط●ویژه●هر●کشور●را●در●یک●جزء●ثابت2●لحاظ●کند.●فرض●صفر●

1.●بالتاجي●)2005(.
2. Individual Intercept.
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در●این●آزمون●حاکي●از●نامانایی●متغیر●است.●
اقتصادي● متغیر● چند● یا● دو● میان● باثبات● و● بلندمدت● رابطه● وجود● مفهوم● به● هم●انباشتگی●
است.●به●عبارت●دیگر،●هر●چند●متغیرها●روند●تصادفی●)نامانا(●دارند،●اما●ممکن●است●یکدیگر●
آزمون● باشد.● باثبات● یا● مانا● آن●ها● ترکیب●خطی● به●طوری●که● کنند،● دنبال● زمان● طول● در● را●
و● بسط● که● می●شود● انجام● پدروني1● پیشنهادي● روش● از● عموماً● پانلي● داده●هاي● هم●انباشتگي●
مبناي● بر● انگل●گرنجر● است.●آزمون●هم●انباشتگي● انگل●گرنجر2●● تعمیم●آزمون●هم●انباشتگي●
آزمون●مانا●بودن●جمالت●پسماند●یک●رگرسیون●بوده●و●براساس●آن،●وقتی●متغیرهاي●معادله●
متغیرها●هم●انباشته●هستند.● باشند،●آنگاه● ●I (0) I (1)●هستند،●اگر●جمالت●پسماند● رگرسیون●
نتایج●آزمون●هم●انباشتگي●با●استفاده●از●روش●پدروني●●)فرضیه●صفر●مبني●بر●عدم●هم●انباشتگي(●
است● درون●گروهي3● اول● دسته● شده●اند:● مشخص● دسته● دو● در● که● است● آماره● هفت● شامل●
غیرپارامتریک(● )پانل● ●pp ●پانل پرون4،● و● فیلیپس● آزمون● مشابه● ●rho و● ●v پانل● آماره●هاي● و●
دوم● دسته● دربرمی●گیرد.● را● ●ADF تک●معادله●اي● آزمون● مشابه● پارامتریک(● )پانل● ●ADF ●و

بین●گروهي5●نامیده●مي●شوند●و●شامل●سه●آزمون●گروهي●pp،rho●و●ADF●است.●
همچنین،●وجود●هم●انباشتگي●نشانگر●رابطه●علیت●بین●متغیرها●نیز●هست،●اما●جهت●رابطه●
را●نشان●نمی●دهد.●برای●تعیین●جهت●علیت●بین●توریسم●و●ارزش●افزوده●بخش●هاي●اقتصادي●
در●کشورهاي●مورد●بررسي،●از●الگوي●پویای●P-VECM●به●صورت●زیر●استفاده●می●●شود.●به●
این●ترتیب●رابطه●علیت●در●»بلندمدت«●و●»کوتاه●مدت«●را●نیز●می●توان●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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بیزین● با●در●نظر●گرفتن●معیار●شوارتزـ●● بهینه● بیانگر●وقفه● ●j t●زمان●و● i●نماد●کشور،● که●در●آن،●
و● خطا● جمله● ضریب● ●ECT عبارت● مي●دهد.● نشان● را● تفاضلي● اپراتور● ●Δ و● بوده● ●)SBC(
سفید● نوفه● و● بوده● پسماند● جمالت● به●ترتیب● ●ε2,i,t و● ●ε1,i,t هستند.● تعدیل● ضرایب● ●φ2 و● ●φ1

نماینده● ●،LY متغیر● توریسم،● لگاریتم●مخارج● ●،LTOU متغیر● و●غیرهمبسته●هستند.●همچنین،●
بخش● افزوده● ارزش● لگاریتم● ●LYSE کشاورزي،● بخش● افزوده● ارزش● ●LYAG متغیرهاي●
خدمات●و●LYMA●لگاریتم●ارزش●افزوده●بخش●صنعت●است●که●جداگانه●بررسي●می●شوند.●
بانک● و● توریسم● جهاني● سازمان● از● و● ●) ●2000 ثابت● )قیمت● ساالنه● بررسی،● مورد● داده●هاي●

جهاني●استخراج●شده●اند.●
●DLTOU معناداري●ضریب● از●طریق●آزمون● منبع●و●جهت●علیت●کوتاه●مدت● همچنین،●
یعني●γ1●براي●معادله●)1(●و●ضریب●ΔLY●یعني●θ2●براي●معادله●)2(،●بررسي●می●شود.●فرضیه●
مورد●بررسي●براي●معادله●)1(،●H0: γ1, j=0●و●براي●معادله●)H0: θ2, j=0●،)2●است●که●از●طریق●
علیت●گرنجری●ضعیف● رابطه● فرضیه●صفر،●وجود● رد● می●شود.●درصورت● انجام● ●F آزمون●
پذیرفته●می●شود.●در●برخی●مقاالت●رابطه●علیت●گرنجری●ضعیف●به●علیت●»کوتاه●مدت«●تعبیر●

شده●است،●به●این●معنا●که●متغیر●وابسته●به●شوک●هاي●کوتاه●مدت●واکنش●نشان●مي●دهد1.●
در● ●ECT ضریب● معناداري● آزمون● طریق● از● بلند●مدت● علیت● جهت● و● منبع● همچنین،●
تعادل● به● میل● و● خطا● تصحیح● سرعت● بیانگر● ●ECT ضریب● مي●شود.● تعیین● فوق● معادالت●
،)2( معادله● براي● و● ●H0: φ1,i=0 ●،)1( معادله● براي● بررسي● مورد● فرضیه● است.● ●بلندمدت●
H0: φ2, i=0●است●که●از●طریق●آزمون●F●انجام●می●شود.●درصورت●رد●فرضیه●صفر،●وجود●

رابطه●علیت●در●بلندمدت●از●متغیر●توضیحي●به●متغیر●وابسته●پذیرفته●مي●شود،●اما●اگر●فرضیه●
صفر●پذیرفته●شود●آنگاه●هیچ●رابطه●علیت●بلندمدتي●بین●متغیرهاي●توضیحي●و●وابسته●وجود●
اثر● آزمود.● همزمان● را● بلندمدت● و● کوتاه●مدت● اثر● دو● هر● وجود● می●توان● همچنین● ندارد2.●
مشترک●دو●رابطه●علیت●کوتاه●مدت●و●بلندمدت●به●رابطه●علیت●گرنجری●قوي●تعبیر●مي●شود.●
به●این●منظور●فرضیه●مورد●بررسي●براي●معادله●)1(،●H0: φ1,j=0, φ1,i=0●و●براي●معادله●)2(،●

H0: θ2,j=0, φ2,i=0●است●که●از●طریق●آزمون●F●انجام●می●شود.●

1. Masih and Masih (1997); Asafu-Adjaye (2000).
2. Hatanaka (1996).
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برای● به●دست●آمده،● گرنجری● علیت● جهت● همچنین● و● همگرایی● رابطه● تأیید● از● پس●
برآورد●بردار●هم●انباشتگي●با●توجه●به●نتایج●ایستایی●متغیرها●از●روش●حداقل●مربعات●معمولي●

کاماًل●تعدیل●شده1●که●توسط●پدروني●)2000(●مطرح●شده،●استفاده●مي●شود.●

2ـ3. نتایج تجربي

جدول●●)1(●نتایج●آزمون●ایستایي●ایم،●پسران●و●شین●●)IPS(●را●نشان●مي●دهد.●فرض●صفر●
تفاضل● از●آن●است●که● نتایج●حاکی● ناایستا●هستند.● متغیرها● بیان●مي●کند●که● این●آزمون● در●
متغیرها● دیگر● به●عبارت● هستند.● ایستا● درصد،● ●95 اطمینان● سطح● در● متغیرها● همه● اول● مرتبه●

دارای●درجه●هم●انباشتگي●I (1)●می●باشند.●

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

نتيجه P-value تفاضل مرتبه اول P-value سطح متغير

I (1) 0/000 -3/97 0/73 0/62 LTOU

I (1) 0/000 -4/59 0/73 0/64 LYAG

I (1) 0/000 -4/75 0/36 0/-33 LYSE

I (1) 0/000 -6/83 0/41 0/-22 LYMA

منبع:●یافته●هاي●مقاله.

با●توجه●به●نتایج●آزمون●ریشه●واحد●و●به●منظور●اطمینان●از●عدم●وجود●رگرسیون●کاذب،●
وجود●رابطه●همگرایي●بین●متغیرها،●بررسي●می●شود.●همگرایي●به●مفهوم●وجود●رابطه●بلندمدت●
نتایج●آزمون●همگرایي●پدروني● اقتصادی●است.●جدول●●)2(● متغیر● یا●چند● میان●دو● باثبات● و●
بین●مخارج●توریسم●و●ارزش●افزوده●هریک●از●بخش●هاي●کشاورزي،●صنعت●و●خدمات●را●
نشان●مي●دهد.●براساس●این●نتایج،●وجود●رابطه●بلندمدت●تعادلي●بین●توریسم●و●ارزش●افزوده●

هریک●از●بخش●ها●در●کشورهاي●درحال●توسعه●تأیید●مي●شود.●

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

LTOU, LYMA LTOU, LYSE LTOU, LYAG آماره

-0/3861●)0/6503(● -0/8707●)0/8080(● -0/4115●)0/6597(●* Panel v-statistic

-5/2703●)0/0000(● -4/1642●)0/0000(● -4/9935●)0/0000(● Panel rho-statistic

-9/2302●)0/0000(● -8/4208●)0/0000(● -8/9495●)0/0000(● Panel PP-statistic

-4/1802●)0/0000(● -5/0577●)0/0000(● -4/4123●)0/0000(● Panel ADF-statistic

-2/8894●)0/0019(● -2/2018●)0/0138(● -2/7493●)0/0030(● Group rho-statistic

-11/838●)0/0000(● -10/476●)0/0000(● -12/192●)0/0000(● Group PP-statistic

-4/5699●)0/0000(● -6/1405●)0/0000(● -4/9309●)0/0000(● Group ADF-statistic

*.●اعداد●داخل●پرانتز،●مقدار●احتمال●را●نشان●مي●دهند.●
منبع:●یافته●هاي●مقاله

نیز● متغیرها● بین● علیت● رابطه● نشان●دهنده● هم●انباشتگی● وجود● شد،● بیان● که● همان●●طور●
گرنجر● استاندارد● علیت● آزمون● از● منظور● این● به● نمی●دهد.● نشان● را● علیت● اما●جهت● است،●
نتایج●آزمون●هاي●علیت●کوتاه●مدت● ●)3( استفاده●مي●شود.●جدول●● ●P-VECM در●چارچوب●
نشان●مي●دهد.● را● بررسي● افزوده●بخش●هاي●مورد● ارزش● توریسم●و● بین●مخارج● بلندمدت● و●
همان●طور●که●مشاهده●مي●شود●در●کوتاه●مدت،●هیچ●رابطه●علّی●بین●مخارج●توریسم●و●ارزش●
افزوده●بخش●هاي●کشاورزي●و●صنعت●وجود●ندارد،●درحالی●●که●علیت●یک●طرفه●از●مخارج●
توریسم●به●ارزش●افزوده●بخش●خدمات●وجود●دارد.●همچنین●در●بلندمدت،●علیت●یک●طرفه●
افزوده●بخش●●هاي●کشاورزي●و●صنعت●وجود●دارد،●درحالی●●که●علیت● به●ارزش● از●توریسم●

دوطرفه●بین●مخارج●توریسم●و●ارزش●افزوده●خدمات●برقرار●است.●

جدول 3ـ نتايج آزمون هاي عليت بين مخارج توريسم و ارزش افزوده بخش هاي 
اقتصادي

منبع و جهت عليت )متغير توضيحي(

علیت●همزمان علیت●بلندمدت علیت●کوتاه●مدت متغیر●وابسته

ΔLYAG,ECT (-1) ΔLTOU,ECT (-1) ECT (-1) ΔLYAG ΔLTOU

1/46 - 1/82 0/43 - ΔLTOU
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منبع و جهت عليت )متغير توضيحي(

علیت●همزمان علیت●بلندمدت علیت●کوتاه●مدت متغیر●وابسته

- *3/19 *-4/21 - 1/25 ΔLYAG

ΔLYMA, ECT (-1) ΔLTOU, ECT (-1) ECT (-1) ΔLYMA ΔLTOU

2/18 - -1/48 0/57 - ΔLTOU

- *3/44 *-3/85 - 1/42 ΔLYMA

ΔLYSE, ECT (-1) ΔLTOU, ECT (-1) ECT (-1) ΔLYSE ΔLTOU

*3/98 - *-4/31 1/06 - ΔLTOU

- *4/42 *-5/08 - *3/14 ΔLYSE

*معناداري●آماره●F●در●سطح●5●درصد●است.●
منبع:●یافته●هاي●مقاله

به●منظور● آمده،● به●دست● گرنجری● علیت● جهت● و● بلندمدت● رابطه● وجود● تأیید● از● پس●
برآورد●بردار●هم●●انباشتگی●از●روش●FMOLS●استفاده●شده،●تا●تأثیر●توریسم●بر●ارزش●افزوده●
هر●یک●از●بخش●●ها●به●خوبی●آشکار●شود.●بدین●منظور●از●رگرسیون●به●صورت●زیر●استفاده●

مي●شود:●

●)3

که●در●آن،●i●نماد●کشور،●t●زمان●و●Ui,t●جمله●پسماند●که●نوفه●سفید●و●غیر●همبسته●است.●
و● بخش● هر● در● رفته● به●کار● کار● نیروی● و● سرمایه● لگاریتم● به●ترتیب● ●LL و● ●LK متغیرهای●
متغیر●OP●درجه●باز●بودن●تجاری●هر●کشور●را●نشان●می●●دهد.●متغیر●LTOU،●لگاریتم●مخارج●
●LYSE کشاورزي،● بخش● افزوده● ارزش● ●LYAG متغیرهاي● نماینده● ●،LY متغیر● و● توریسم●
لگاریتم●ارزش●افزوده●بخش●خدمات●و●LYMA●لگاریتم●ارزش●افزوده●بخش●صنعت●است●
می●●دهد● نشان● ●)4( در●جدول● هم●●انباشتگی● بردار● نتایج● می●شود.● بررسي● جداگانه● به●طور● که●
افزوده●بخش●●های●خدمات●و●صنعت●دارد،● ارزش● بر● معناداری● مثبت●و● اثر● مخارج●توریسم●
به●طوری●●که●هر●یک●درصد●افزایش●مخارج●توریسم●سبب●می●●شود●ارزش●افزوده●بخش●●های●
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خدمات●و●صنعت●به●ترتیب●0/76●و●0/21●درصد●افزایش●یابد.●
همچنین،●نتایج●نشان●می●●دهد●مخارج●توریسم●اثر●منفی●و●معناداری●بر●ارزش●افزوده●بخش●
افزایش●مخارج●توریسم●سبب●می●●شود●ارزش● به●طوری●که●هر●یک●درصد● کشاورزی●دارد،●
میان●گردشگري● رابطه● به●عبارت●دیگر،● یابد.● افزوده●بخش●کشاورزی●0/38●درصد●کاهش●
نشان●می●●دهد●در● نتیجه● این● به●تضعیف●است.● بررسی●رو● و●کشاورزي●در●کشورهای●مورد●
بخش● برابر● در● کارآمد● جایگزیني● به●عنوان● گردشگري● ظهور● درحال●توسعه،● کشورهای●
کشاورزي●عمل●کرده●که●با●تحریک●و●تشویق●انتقال●سرمایه●●ها●توسط●مردم●محلي●و●حرکت●
دادن●منافع●از●کشاورزي●به●گردشگري●صورت●گرفته●است.●این●نتیجه●با●مطالعات●دومینیکو●
و●میلر●)2012(،●هریسون●و●ماهاراج●)2013(●سازگار●است.●عالوه●بر●آن،●همان●●طور●که●انتظار●
می●رود●نیروی●کار،●موجودی●سرمایه●و●درجه●باز●بودن●تجاری●اثر●مثبت●و●معناداری●بر●ارزش●

افزوده●هریک●از●بخش●●های●اقتصادی●دارند.●

)FMOLS( جدول 4ـ نتايج برآورد بردارهاي هم انباشتگي

LYMA
بخش صنعت

LYSE
بخش خدمات

LYAG
بخش كشاورزی متغير

0/58
)3/06(●

0/39
)2/54(●

1/23
●)2/17(●

LL

0/93
)4/25(●

0/42
)2/36(●

0/66
)3/10(●

LK

0/22
)2/43(●

0/11
)1/93(●

0/15
)2/74(●

OP

0/21
)2/63(●

0/76
)4/45(●

-0/38
)-2/87(●

LTOUR

*اعداد●داخل●پرانتز،●مقدار●آماره●t●را●نشان●مي●دهند.●
منبع:●یافته●هاي●مقاله.

جمع بندی و مالحظات

توریسم●یک●فعالیت●بین●رشته●اي●است●که●به●دلیل●تعامل●زیاد●با●دیگر●فعالیت●هاي●اقتصادي،●
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بنابراین،●شناسایی● قرار●●●دهد.● اقتصادي●را●تحت●تأثیر● پیامدهای●آن●مي●تواند●سایر●بخش●هاي●
ماهیت●اثرگذاری●توریسم●بر●بخش●●های●مختلف●اقتصادی●جهت●دستیابی●به●اهداف●توسعه●
چارچوب● در● علیت● آزمون● از● استفاده● با● حاضر● مطالعه● در● دارد.● اهمیت● پایدار● اقتصادی●
بین●مخارج● بررسي●روابط●علّی●و●همگرایی● به● ●FMOLS P-VECM●و●روش●هم●●انباشتگی●

توریسم●و●ارزش●افزوده●هریک●از●بخش●هاي●کشاورزي،●صنعت●و●خدمات●در●کشورهاي●
درحال●توسعه●در●دوره●زمانی●2011-1995●پرداخته●شده●است.●

نتایج●آزمون●●●علیت●)کوتاه●●مدت●و●بلندمدت(●در●چارچوب●P-VECM●نشان●مي●دهد●در●
و● بخش●هاي●کشاورزي● افزوده● ارزش● و● توریسم● مخارج● بین● علّی● رابطه● هیچ● کوتاه●مدت،●
صنعت●وجود●ندارد،●درحالی●●که●علیت●یک●طرفه●از●مخارج●توریسم●به●ارزش●افزوده●بخش●
افزوده● ارزش● به● توریسم● از● یک●طرفه● علیت● بلندمدت،● در● همچنین● دارد.● وجود● خدمات●
بخش●●هاي●کشاورزي●و●صنعت●وجود●دارد،●درحالی●●که●علیت●دوطرفه●بین●مخارج●توریسم●و●

ارزش●افزوده●خدمات●برقرار●است.●
در●ادامه،●نتایج●بردارهای●هم●●انباشتگی●با●استفاده●از●روش●FMOLS●نشان●می●●دهد●مخارج●
توریسم●اثر●مثبت●و●معناداری●بر●ارزش●افزوده●بخش●●های●خدمات●و●صنعت●دارد.●به●عبارت●
دیگر،●رونق●بخش●توریسم●و●در●نتیجه●افزایش●تقاضاي●گردشگران●سبب●می●●شود●بخش●●های●
از● به●کار●گرفته●و●بخشی● را● بتوانند●ظرفیت●هاي●خالی●خود● بلندمدت● خدمات●و●صنعت●در●
افزایش●تقاضا●را●تأمین●کنند.●همچنین،●براساس●نتایج●به●دست●آمده،●مخارج●توریسم●اثر●منفی●
و●معناداری●بر●ارزش●افزوده●بخش●کشاورزی●دارد.●به●عبارت●دیگر،●رابطه●میان●گردشگري●
نشان●می●دهد●در● نتیجه● این● به●تضعیف●است.● بررسی●رو● و●کشاورزي●در●کشورهای●مورد●
کشورهای●درحال●توسعه،●توریسم●و●گردشگری●به●عنوان●جایگزیني●کارآمد●در●برابر●بخش●
مردم● توسط● سرمایه●●● انتقال● تشویق● و● تحریک● با● به●طوری●که● است،● کرده● عمل● کشاورزي●
دالیل● مهم●ترین● است.● گرفته● گردشگري●صورت● به● کشاورزي● از● منافع● و●حرکت● محلي●
این●امر●را●می●●توان●در●ظرفیت●●هاي●پایین●کشاورزي●در●زمینه●اشتغا●●ل●●زایي●و●درآمدزایي●براي●
و● زمین● قیمت● شتابان● افزایش● و● زمین● بورس●بازی● گردشگري،● با● مقایسه● در● محلي● جامعه●
همچنین●عدم●حمایت●●هاي●مؤثر●دولت●ها●و●فقدان●سیاست●●هاي●حمایتي●از●بخش●کشاورزی●

در●کشورهای●درحال●توسعه●دانست.●
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با●توجه●به●نتایج●به●دست●آمده،●در●کشورهای●درحال●توسعه●به●دلیل●محدودیت●هاي●منابع●
ارزي،●کمبود●سرمایه●و●رقابت●●پذیری●پایین●محصوالت●صادراتي●،●توسعه●توریسم●راهکاری●
اما● باالتر●است،● اقتصادی● نتیجه●رشد● اقتصادي●و●در● برای●رونق●بخش●هاي●مختلف● مناسب●
پیامدهای●منفی●آن●بر●بخش●کشاورزی●باید●مدنظر●سیاستگذاران●قرار●گیرد.●بنابراین،●پیشنهاد●
می●●شود●دولت●این●کشورها،●همراه●با●اتخاذ●سیاست●های●مناسب●حمایتی●از●بخش●کشاورزی،●
و● محلی● مردم● ترجیحات● تأمین● بر● عالوه● تا● ورزند● اهتمام● کشاورزی● توریسم● توسعه● به●
و● بهبود● اولیه● استراتژی● گیرد.● شکل● کشاورزی● و● توریسم● بین● مکملی● رابطه● گردشگران،●
بلکه● به●رونق●کشاورزي●کمک●مي●●کند،● نه●تنها● توسعه●زیرساخت●ها●و●حمل●ونقل●است●که●
امکان●می●●دهد●چشم●●اندازهاي●کشاورزي●را●مشاهده●کنند.●همچنین،●تشکیل● به●گردشگران●
تورهای●مزرعه●●ای●●●برای●گذران●اوقات●فراغت●سبب●تحریک●و●تشویق●جامعه●محلی●به●عرضه●
محصوالت●و●خدمات●بخش●کشاورزي●و●در●نتیجه●رونق●این●بخش●می●●شود.●به●این●ترتیب،●
این●کشورها●می●●توانند●عالوه●بر●کسب●منافع●ناشی●از●گردشگری،●در●جهت●توسعه●پایدار●نیز●

گام●بردارند.●
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