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چکیده
درحوزهیگردشگرینیزافزایش توان

مهمترین مسائلدر اقتصادکشورهاست.
رقابتپذیری از  

میتواند با حفظ و افزایش سهم  بازارمنجربهافزایشرشداینبخشوبهتبعآنرفاهملی
رقابتی  
شود.پژوهشحاضرباهدفتحلیلعواملموثربررشدبخشگردشگریباتاکیدبررقابتپذیری

مقصد برای  36کشور منتخب ،طی دوره زمانی  6112-6103انجام شده است .روش در برآورد
میباشد.نتایجحاکی
گشتاورهایتعمیمیافتهسیستمی 

تخمینزن

مبتنیبردادههایتابلوییپویاو

ازآناستکهدرمجموعاثررقابتپذیریمقصدبررشدارزشافزودهحقیقیبخشگردشگری،

باشد.البتهنوعواندازهیآندرگروههایمختلفکشوریمتفاوتاست.بدینشرح


اثریمثبتمی
راساسویژگیهایینظیرصادرکنندهگیسوخت؛سطحدرآمد؛قرارداشتن

کهدرتفکیککشورهاب
درسطحدهکشوربرترازحیثتعدادگردشگرانومیزانمخارجصورتگرفتهدربخشگردشگری؛
یاثرگذاریرقابتپذیریمقصدبررشد


یافتگیتفاوتمعناداریدرعالمتواندازه

وسطحتوسعه
گردشگریمشاهدهمیشود.همچنیناثرپذیریرشدبخشگردشگریازسهمگردشگریدرتولید

ناخالصداخلی،جمعیتونرخارزحقیقیمثبتاست.
واژههای کلیدی:رشدگردشگری،رقابتپذیریمقصد،دادههایتابلوییپویا.



0نویسندهمسئول:استادیارگروهاقتصاد،دانشگاهمازندران()sh.zaroki@umz.ac.ir
6دانشآموختهکارشناسیارشداقتصاد،دانشگاهمازندران
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مقدمه
امروزهصنعتگردشگریبهعنوانیکیازمهمترینصنایعدنیامطرحبودهواهمیتروزافزون

آنموجبشدهتانهتنهابهعنوانیکصنعت،بلکهبهعنوانصنعتیدرآمدزا،دارایقابلیتهای

فراوانرشدوتوسعهوایجاداثراتمثبتاقتصادیشناختهشود.اینصنعتدربسیاریازکشورها
به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد درآمد ،اشتغال ،کاهش نرخ بیکاری ،رشد بخش خصوصی و
توسعهی ساختارهای زیربنایی ،مورد توجه میباشد ،به نحویکه بیش از هر فعالیت اقتصادی و

هاشدهوبهعنوانبزرگترینصنعت


هاوانتقالپول

صنعتیدیگردرجهان،موجبحرکتسرمایه
خدماتی جهان از حیث درآمدزایی شناخته شده است (پناهی و همکاران .)0633 ،در واقع
شودبدینصورتکهوقتییکگردشگرواردیککشورمیشوددارای


دشگریباعثجابجاییمی
گر
هزینه هایمتفاوتیاست.اینبهمعنایانتقالمنابعارزیازکشورمبدأبهکشورمقصدگردشگری

باشد.بهعبارتدیگرکاالهاوخدماتیکهکشورمقصدارائهمیدهدبهمانندکاالهاوخدماتی


می
یگردشگرصادرمیکندکهازآنتحتعنوانصادراتنامرئییاد


استکهبهکشورارسالکننده
شدهومنبعمهمدرآمدارزیبرایکشورهابهحسابمیآید(محمدیوهمکاران.)0633،مطالب

ذکر شده بیانگر اهمیت صنعت گردشگری است.رشد این بخشمیتواند بر اقتصاد اثرات مثبتی
داش تهباشد.درهمینراستاتوجهبهرشدبخشگردشگریوعواملیکهموجببهبودآنمیگردند
باشد.رقابتازجملهمسائلیاستکهمیتواندبراینصنعتاثرگذارباشدچراکه


حائزاهمیتمی
نظریه های اقتصادی و تجارب تاریخی بیانگر عملکرد بهتر اقتصادهای باز ،غیرمتمرکز و رقابتی

هستند.بهطورکلیرقابتدرتمامابعادسبببهبودعملکرداقتصادوافزایشکارآییآنمیشود.

فضایرقابتیبهوجودآمدهدرصنعتگردشگریبینالمللی،ضرورتتوجهبهتوانرقابتیمقاصد

گردشگری را آشکار ساخته است .ویژگی رقابتپذیری مقاصد گردشگری ،به عنوان رقابت در
بههای مختلف به شکل مجموعه ای از امکانات ،برای گردش و گردشگری محسوب میشود
جن 
6
0
(ایکن وآکباالت .)6102،رقابت پذیرییکمقصدبهتواناییآن،برایرقابتموثروسودآوردر
بازارگردشگریاطالقشدهواشارهبهمیزانجذبگردشگرانبهمنظورافزایشرونقوشکوفایی
).بهعبارتیرقابتپذیریمقصدبهعنوانمفهومیاقتصادی

مقصددارد(شاطریانوهمکاران0632،
6
مطرحاستکهبرتوسعهپایدارصنعتسفروگردشگریتاثیرگذاراست(باالن ودیگران.)6113،
همانندرقابتدرکاالهایمصرفی،مقصدهایگردشگرینیزبایدبتوانندگرشگرانرامتقاعدکنند
یآنها
باشندکهمقصدهایدیگرقادربهعرضه 


هامی

یترکیبیازمنافعوجذابیت

هقادربهعرضه
ک
نیستند (فرزین و نادعلیپور .)0631 ،بر این اساس انتظار بر آن است که بهبود در رقابتپذیری

1

Ekin
Akbulut
3
Balan
2
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مقاصدگردشگریمنجربهارتقایمنافعناشیازبخشگردشگریشدهورشددرآنرابه همراه
داشتهباشد.
با توجه به اهمیت گردشگری ورقابت روزافزون بین کشورهای مقصد ،کشورهایی که بتوانند
تریرابرایگردشگریفراهمنمودهوبهمشتریاننزدیکترشوند،احتماالًمیتوانند


شرایطمناسب
سهمبیشتریازکلدرآمدهایگردشگریجهانرابهخوداختصاصدهندوبهطورکلیازمنافع
مندگردند.باتوجهبهدرجهاهمیترقابتدرصنعتگردشگری،مطالعهی


گردشگری،بیشتربهره
حاضر نخست بر آن است به این سوال پاسخ دهد که چه عواملی بر رشد بخش گردشگری در
منتخبیازکشورهاکهمتشکلازگروههایمختلفمیباشدموثراست؟دربین عواملمتعدد با

پذیریمقصدقراردارد.ازسوییدیگرگروههای


توجهبهمباحثمطرحشدهتمرکزاصلیبررقابت
مختلف کشوری با توجه به ویژگیهای خاص خود میتوانند در تبیین نوع و اندازهی اثرگذاری
رقابت پذیری مقصد بر رشد بخش گردشگری متفاوت ظاهر شده و نقش متفاوتی در جذب

گردشگران داشتهباشند.براینمونهانتظاربرآناستکهکشورهاییکهسرمایهوهزینهبیشتریرا
صرف بخش گردشگری میکنند؛ از نظر ورودی گردشگران و دریافتی از بخش گردشگری در
وضعیتبهتریباشند.همچنینکشورهاییمانندایرانکهمتکیبرصادراتسوختهستندوبه
عنوان کشورهای صادرکننده سوخت مطرح می باشند؛ ممکن است با توجه به برخورداری از این
هاخدادادیکمتربهامررقابتپذیریمقصدتوجهنمایندویارشدبخشگردشگریدراین


نعمت
کشورهابهمیزانکمتریمتاثرازافزایشرقابتپذیریمقصدنسبتبهسایرکشورهاباشد.تفاوت
یافتگیاست.اینتفاوتها


یتوسعه

کشوری،تفاوتدرسطحدرآمدودرجه
دیگردربینگروههای

یاثرگذاریرقابتپذیریمقصدگردشگریبررشدآنبخشموثرواقعشدهو


توانددرنحوه

نیزمی
تفکیک کشورها بر اساس گروههای درآمدی (مطابق با تقسیمبندی بانک جهانی) و یا درجهی
توسعهیافتگی (مطابق با تقسیمبندی سازمان ملل متحد) در تبین بهتر بحث موثر واقع گردد .با

توجه به تفاوتهای مطرح شده و البته سایر تفاوتهایی که در بخشهای بعدی بدان پرداخته
هایبینگروههای

می شود،هدفدیگرپژوهشحاضرپاسخبهسوالدوماستکهاساساًآیاتفاوت

مختلف از کشورها با اختالفی معنادار در نوع و اندازهی اثرگذاری رقابتپذیری مقصد بر رشد
هایینظیردرجهیتوسعهیافتگی،سطح


گردشگریهمراهاستیاخیر؟بهعبارتیدیگرآیاتفاوت
درآمد،ویژگیصادرکنندگیسوخت،وقرارداشتنکشورهادرردههایبرتر(جزودهکشوراولبه
لحاظدریافتیازمحل گردشگرییاتعداد گردشگرانورودیویامخارج(سرمایهگذاری)صورت
یبینرقابتپذیریمقصدورشد


گرفتهبرایبخشگردشگری)،تفاوتیبینکشورهادرنوعرابطه
بخشگردشگریایجادمی نمایدیاخیر؟.برایناساسوباهدفپاسخبهسواالتمطرحشده،مقاله

حاضردرپنجبخشتنظیمشدهاست.درادامهپسازمقدمهدربخشادبیاتپژوهشمبانینظری
سومالگویپژوهشمعرفیوروشبرآوردارائهمیشود.دربخش

وتجربیمطرحمیشود.دربخش
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یافتههایپژوهشبخش
چهارمپسازتوصیفدادهها،نتایجحاصلازبرآوردالگوبیان شده است .

پنجمرابهخوداختصاصدادهاست.
ادبیات پژوهش
رشد گردشگری و رقابتپذیری مقصد
توسعهورشداقتصادیویاکاهششکافتوسعهاییبراییککشورباسایرکشورهابستگیبه

حلهاییمناسببرایمشکالتاقتصادینظیربیکاری،کسریبودجه،
تواناییآنکشوردریافتنراه 

تعادلمالیو پولیوبیثباتی اقتصادکالندارد.دراینراستابخشگردشگریبهعنوانعاملی
کلیدیموردتوجهاست.گردشگریبینالمللیدارایبزرگترینوسریعترینرشدصنعتخدماتدر

جهاناست(سورش0وسنتیلندن.)6102،6نقش مثبت گردشگری برای توسعه اقتصادیکشورها،
بهخصوصکشورهاییکهدچارضعفصنعتیوپتانسیلنوآورانهتکنولوژیکیهستند،تقریباًبهطور
جهانی تایید شده است (خالصه اجرایی بانک جهانی .)6102 ،6صنعت گردشگری به عنوان یک
کارخانهبدوندودوصادراتنامرئیکاالوخدماتموردتوجهاست.اینصنعتاغلبموتوریمهم
برایرشدوتوسعهیاقتصادیدرکشورهابهحسابآمده (بریدا2وریسو 6113،2وتانگ3وتان،2

) 6106وبهطورمعمولباافزایشرفاهاقتصادیِجمعیتمحلیهمراهاست.درواقعازآنجاکه
گردشگریمنبعیمهم برایارزخارجیمحسوبمیشوداثراتجانبیمثبتیرافراهمساختهو
برای بخش واقعی ،ارزش افزوده را به همراه دارد .در نتیجه گردشگری ،تجمع سرمایه و
سرمایهگذاریجدیدراتشویقمیکند(کومار3ودیگران.)6102،بهطورکلیگردشگراندرکشور

ونقل،مبادالتخردهفروشی،مبادالتفرهنگیو


میزبانکاالهاوخدماتیمانندمسکن،امکاناتحمل
سازیایناحتیاجاتبسیاریازبخشهای


حققوفراهم
خدماتورزشی-تفریحیراتقاضامیکنند.ت
).بدینمنظوراهمیترقابتپذیریمقصد

اقتصادراتحتتاثیرقرارمیدهد(کام3ودیگران6102،

یآنبهطورگستردهایموردتوجهقرارگرفتهو


کننده

بهمنظورجذبگردشگرانوعواملتعیین
01
دربرخیمطالعاتبهاندازهگیریوتجزیهوتحلیلآنپرداختهشدهاست(بوتی ودیگران6113،؛

02
06
گومزلج 00و میهالیک 6113 ،06و وبستر و ایوانو  .)6102 ،در همین راستا برای پاسخ به
1

Suresh
Senthilnathan
World Bank
4
Brida
5
Risso
6
Tang
7
Tan
8
Kumar
9
Kum
10
Botti
11
Gomezelj
12
Mihalič
13
Webster
14
Ivanov
2
3
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وریآشکار،رقابتبرایسرمایهگذاریهمراهوپذیرشسریع


هایموجودمانندشکافبهره

چالش
تکنولوژی ،محققان و سیاستگذاران در سراسر دنیا ادعا میکنند که کشورها باید بیشتر رقابتی
پذیریبهطورفزاینده ایبرایکشورهاحائزاهمیتشدهاست.بهنحویکهاگر


شوند.مسئلهرقابت
کشورها بر این باشند که وضعیت مناسب اقتصادی خود را حفظ کنند و یا بخواهند در صورت
عقبماندگی از سایر کشورها درصدد ارتقاء جایگاهشان برآیند؛ باید این مهم ،یعنی افزایش

رقابتپذیریدرمقصدراموردتوجهقراردهند.

رقابتپذیری درسطحملی،بدانمعناستکهیککشور درشرایطتجارتآزادوبازارعادالنه

نخست  ،توانایی تولید کاالها و خدماتی را داشته باشد که در آزمون بازارهای بینالمللی سربلند
همزمان ضمن حفظ درآمد واقعی مردم خود ،میزان این درآمد را در
بیرون آیند و دوم ،بطور  
بلندمدت افزایش دهد (خیرخواهان  .)0631،از سوی دیگر ،از آنجا که نیروی کار ماهر و
ترحرکتمیکندیککشوررقابتی


گذاریازکشورهایغیررقابتیبهسمتکشورهایرقابتی

سرمایه
شودکهتواناییجذبونگهداریبنگاههایموفقراداشتهباشدو


نیزبهعنوانکشوریتعریفمی
0
دررقابتپذیری،

یااینکهسطحاستانداردهایزندگیساکنانخودراافزایشدهد(پسوا .)6102،
کشور،منطقهویابطورعامتریکمقصدگردشگریزمانی

هدفرسیدنبهبرتریرقابتیاست.یک
پذیراستکهبتواندجذابیتهایکلیوتجربیاتی کیفیارایهکندکهبرابریابهترازمقاصد


رقابت
جایگزین برای متقاضیان خاص باشد .به عبارت دیگر میتوان گفت آنچه که باعث میشود یک
مقصدبهطورحقیقیرقابتپذیرباشد؛درواقعتواناییآنمقصدبرایافزایشمخارجگردشگریبه

منظور افزایش گردشگر است .بدین مفهموم که با انجام مخارج موردنیاز این امر ،لحظاتی
خاطرشانرافراهمسازدواینکهالبتهتمامیاینهابه


انگیزرابرایگردشگرانایجادورضایت

خاطره
روشی سودآور انجام پذیرد .روشی که ضمن افزایش رفاه ساکنان مقصد و سرمایه طبیعی برای
6
کنندکههدفنهاییرقابتپذیریمقصد


،تاکیدمی
نسلهایآیندهرانیزحفظنماید.داویر6وکیم

حفظوافزایشدرآمدواقعیشهرواندانمقصدموردنظراستکهمعموالًدرسطحزندگیاستاندارد
رقابتپذیریمفهومینسبیوچندبعدی
کشورمنعکسشدهاست(داویروکیم.)6116،ازآنجاکه 
برفعالیتهاییاز گردشگری

میباشد  الزماستتادرزمینهگردشگریبرایهرکشورویامنطقه،

درآنفعالیتهابه

تمرکز شودکهدرآنموهبتاولیهونسبیوجودداشتهباشدتااقتصادبتواند 
بهموهبتهایطبیعیوتاریخییکمقصدگفتهشدهومنابعی

برتریرقابتینائلآید .برترینسبی
تجارتبینالملل،خودرابهشکل

هادرعرصهی


سازد.اینموهبت
استکهیکمقصدراجذابمی
ترنشانمیدهد.درمقابل برتریرقابتیبهتوانایییکمقصددرخلقارزشافزودهو


قیمتپایین
استفاده اثربخش از این منابع اشاره دارد و به شکل ارتقای فناوری سرمایه ،مهارت نیروی کار،
1

Pessoa
Dwyer
3
Kim
2
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هایدولتیخودرانشانمیدهد.ترکیبایندو نوعازبرتری به

مدیریتوسازماندهیوسیاست

معنایتوجهبهتمامویژگیهاییکمنطقه(منابعبهارثرسیدهومنابعخلقشده)استکهآن

رابرایبازدیدجذابمیکند.

مکانیامنطقه
ازنگاهیدیگر،رقابتپذیریمقصدبهتوانایی یک مقصد به حفظموقعیت و سهم بازار خود یا

دیگررقابتپذیریمقصد

گفتهمیشود (دیهاتِسر.)6111،0درتعریفی

افزایش آنها در خالل زمان
تمرکز بر سازوکارهای بازار و هر جزء (شامل محصوالت و خدمات) صنعت گردشگری است که
)عواملرقابتپذیریرادر

موفقیتآمیزی جذابیت مقصد را حفظ کند.پورتر0331(6

میتواند بهطور

پنج گروه ،شامل منابع نیروی انسانی ،منابع فیزیکی ،منابع دانش ،منابع مالی و زیرساختها
تواناینچنیناستدالل


توجهبهتعاریفباالمی
دستهبندی نموده است(ریچیوکراچ.)6111،6با

هاینسبیومزیتهایرقابتییک مقصد ،رقابتپذیری آن مقصد را تعیین


کردکهترکیبمزیت
میکند (جعفرتاش و پویانزاده .)0632 ،بنابراین فرض صریح در ادبیات مربوط به رقابتپذیری

مقصدآناستکهمقاصدرقابتیتر،گردشگرانبیشتریجذبمیکنندوگردشگراننیزبهتبعآن

وجوهبیشتریدراینمقاصدهزینهخواهندنمود.اینامرموجبافزایشتولیدناخالصداخلیو
رشد اقتصادی در کشور مقصد میشود .رشدی که عموماً به معنای رفاه اقتصادی باالتر جمعیت
محلی قابل تلقی است .با این حال در روی دیگر سکه ،ادبیات مرتبط با اقتصاد گردشگری به
بیانمیدارندکه

مضراتیناشیتوسعهبخشگردشگرینیزاشارهدارد.براینمونهپسواوسیلوا  2
گردشگریبهعنوانیکمفهوممبهممشخصشدهاست.چراکهدرکنارافزایشرفاهمردممنطقه
گردشگرپذیرهزینه هایاجتماعیچونفرسایش؛احتقانوتخریبمحیطزیستوغیرهرابههمراه

).همچنیننشتهایمربوطبهگردشگریازاقتصادمحلیکهبهشکل

دارد(پسواوسیلوا6112
واردات به منظور ارائه خدمات به گردشگران از کشور خارج میشود؛ یا بازپرداخت درآمدها به
کارگرانخارجیدرصنعتگردشگریمحلیکهبهکشورهایکارگرانخارجیگسیلمییابد؛یا

بازپرداخت سود به سرمایهگذاران خارجی؛ و یا فروش محصوالت توریستی در قیمت دامپینگ،
میتواند منجر به کاهش مزایای اقتصادی توسعهی گردشگری برای جمعیت محلی شود (ایوانو،

 .)6112بنابراین چه بسا در مقصدهای رقابتی با نشتهای مربوط به ارتقای بخش گردشگری،
افزایشتعدادگردشگرانوپرداختهایآنانممکناستمنجربهافزایشتولیدناخالصداخلیو

قتصادینشودچراکهبخشقابلتوجهیازاینپرداختهاممکناستصرفوارداتشود.در

رشدا
بینسالهای 6110تا6112

نهایتقابلذکراستکهشورایجهانیگردشگریوسفر()WTTC
تهیهکردکهچندینمفهوماساسیبرایتوسعهی

شاخصیبهنام "پایشرقابتپذیری  "WTTC
پذیر،زیرساختها،منابعانسانی،محیطزیستوفناوریرا


بیلقیمترقابت
صنعتگردشگریازق
d’ Hauteserre
Prter
Ritchie and Crouch
4
Silva
1
2
3
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جهانی،قلمروودامنهیاینشاخصمحدودبود.پسازآن

مدنظرداشت.باوجوداستقبالجامعهی

مجمعجهانیاقتصاد( )WEFوچندارگاندیگربههمکاریفراخواندهشدتاعمقوگسترهدادهها
مجمعجهانیاقتصادبهعنوانمعتبرترینمرجعدرعرصهی معرفیوگسترش

بیشترشود.امروزه 
چارچوبمفهومیرقابتپذیریگردشگریمطرحاست.

ادبیات تجربی
بهطورکلیبرخیکارهایپژوهشیبهاثررشداقتصادیبربخشگردشگریونیزاثربخش
میتوانبهکارپژوهشیلی0ودیگران(،)6102
گردشگریبررشداقتصادیپرداختهاندازاینجمله 

اشارهکردکهدرپژوهشخودبهبررسیومطالعهدالیلوچراییاینکهگردشگریانگیزهایبرای

رشداقتصادیاست(ازنگاهاندازه یتاثیراتاقتصادیآن،تاثیر برکاهشفقر،تاثیربر کاراییو

مجلهیمرتبطباگردشگریکه
بهروهوریوغیره)پرداختهاند.بدینمنظورآنها 612مقالهاز  00

اند.یافتههایاصلیبدینشرح


منتشرشدهاستراموردبررسیقرارداده
طیدوره6111تا6102
می باشدکهنخست،مطالعاتگذشتهاثراتمثبتاقتصادیگردشگریرادراکثرشرایطتاییدکرده

قیمتی،درآمدیودرآمدهایدولتی،گردشگریمیتواندبهکاهش

است.دوم،ازطریقکانالهای

آوری،محیطزیست،هزینهها،درآمدوچندینعامل


فقرکمککند.سوم،نیرویکار،سرمایه،فن
یکارآییوبهرهوریگردشگریاست.کارپژوهشی


اقتصادیبیرونیجزوعواملمهموتعیینکننده
)استکهدرمقالهیخود

دیگریکهدراینزمینهمیتواننامبردمربوطبهکامودیگران(6102

6
یبینفعالیتهایگردشگریورشداقتصادیرابرای00کشورعضوبریکس بررسینمودهو


رابطه
به این نتیجه رسیدند که رابطهای بلندمدت بین ورودیهای گردشگری و تولید ناخالص داخلی
وجوددارد.دراینکشورهادرآمدگردشگریاثرمثبتیبررشدتولیدناخالصداخلیداشتهاست.
همچنینایشانبهیکرابطهعلیتیکسویهازرشداقتصادیبهگردشگرینیزدستیافتند.
مطالعاتبسیارینیزدرباببررسیتقاضایگردشگریوعواملموثربرآنانجامشدهاستاز
قبیلکارپژوهشینظریوهمکاران(،)0633کهدرپژوهشخودبهبررسیعواملموثردرجذب
گردشگرانبینالمللیبهایرانباروشدادههایتابلوییپرداختهوهمچنینتابعتقاضایگردشگری

را  بااستفادهازمدلجاذبهبرآوردنمودند.نتایجحاکیازآناستکتولیدناخالصداخلیسرانه،
فاصلهجغرافیایی،جمعیتونرخارزدارایاثریمعناداربرتقاضایگردشگریمیباشد.همچنین

فاصلهجغرافیایی تنها متغیریاستکه باضریب منفی درجذب گردشگرانظاهرشدهاست.از
باشدکهدرمطالعهیخود

دیگرکارهادراینزمینهمطالعهیخوشنویسیزدیوغمامی()0632می

به تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران و اندازهگیری میزان تاثیرگذاری

Li
BRICS Countries

1
2
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متغیرهای تولید ناخالص جهانی ،نرخ ارز رسمی ،شاخص قیمت مصرفکننده و قیمت نفت بر
اند.ایشانبااستفادهازروشخودتوضیحیباوقفههایتوزیعی


دشگریدرایرانپرداخته
تقاضایگر
نتیجه می گیرند که در بلندمدت اثر تعداد گردشگر خارجی به ایران ،قیمت نفت ،شاخص قیمت
مصرف کنندهوتولیدناخالصداخلیجهانی،مثبتبودهومتغیرنرخارزدارایاثریمنفیومعنادار

اس ت.همچنیندربلندمدتتقاضایگردشگرینسبتبهقیمتباکششونسبتبهنرخارزرسمی
وتولیدناخالصداخلیجهانیبیکششاست.
همچنینمطالعاتیبهموضوعرقابتپذیری،عواملموثربرآنواثرآنبررشدبخشگردشگری
وبیاستفادهکردهاستکهمهمترین

پرداختهاند.ازجملهپسوا(،)6102کهدرپژوهشخودازچارچ

عوامل رقابت را برای استراتژیهای اقتصادی منطقهای بیان میکند .وی در این چارچوب دورو
پرتغال 0راموردمطالعهقراردادهونشاندادهاستکهاینمنطقهازبازارهایانبوهجداشدهاستو
بهلحاظارتباطداخلی،تحتکنترلدرآوردنپیریومهاجرتخارجی،عدمنوآفرینیوکارآفرینی،
داردکهبااینویژگیهاتنهاامتیازگردشگری


گیریخودبیانمی

ضعیفبودهاست.ویدرنتیجه
ماندهایکهدرتالشندتاازطریقتوسعهگردشگریبا
برایهمگراییکافینیستوکشورهایعقب 

یافتههمگامشوندنمیتوانندتنهابرمنابعطبیعیوبازاریابیمتکیباشندبلکهباید


کشورهایتوسعه
بهسایرعواملرقابتپذیریتوجهداشتهباشند.همچنینکارپژوهشیوبستروایوانو()6102کهدر

پذیریمقصدبررشدبخشگردشگریرابااستفادهازدادههایمقطعی060


پژوهشخوداثررقابت
کشوربررسینمودهاند.رشدبخشگردشگریبهروشتجزیهوتحلیلرشدمحاسبهشدهوبرای

رقابتپذیری مقصد ،از دادههایی استفاده شده که مجمع جهانی اقتصاد اندازهگیری و گزارش

کند.نتایجاینپژوهشحاکیازآناستکهرقابتپذیریمقصداثرقابلتوجهیبررشدبخش


می
)،مولفههایکاراییبازاربر

گردشگریندارد .بهعالوهکارپژوهشیشهیکیتاشوهمکاران(0632
رقابت پذیری در بین کشورهای جهان را با تاکید بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دادهاند .این

مطالعه در خصوص  033کشور توسعهیافته ،توسعهنیافته و درحالتوسعه انجام شده است .نتایج
یشاخصرقابتپذیریاثرمثبتومعناداریبر


اجزایتشکیلدهنده
پژوهشبیانگرآناستکه
شاخص مورد مطالعه داشته است .از دیگر مطالعات در این زمینه میتوان به مطالعهی تقوی و
)اشارهداشتکهبارهیافتخودرگرسیونیباوقفههایتوزیعیبهبررسی

قلیپورسلیمانی(0633

عداداتاقدرهتل،افزایشآژانسهایگردشگری،آموزشمنابعانسانی

تاثیرعواملینظیرافزایشت
شاغل در صنعت گردشگری ،جنگ و غیره بر گردشگری خارجی در ایران پرداختهاند .نتایج این
هاوآژنسهایگردشگریدارایاثرمثبتمعناداربودهو

مطالعهنشانمیدهدکهافزایشتعداداتاق
سرمایهگذاریدرمنابعانسانیشاغلدرگردشگریوجنگمعنادارنیست.


Portuguese Douro

1
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پژوهشحاضربهتحلیلعواملموثربررشدگردشگریباتوجهویژهبهاثررقابتپذیریمقصد
پرداختهاست.دراینپژوهشبرخالفسایرکارهایپژوهشیازمتغیرنرخارزبهعنواننمایندهی

تقاضایگردشگریدرسمتراستالگواستفادهشدهاستوازدیگرتفاوتهایکارپژوهشیحاضر
یانتخابیکشورهاوگروهبندیآنهابراساسویژگیخاصشانوبررسیتاثیراین


توانبهنمونه

می
هابرنتایجبرآوردالگونامبرد.تفاوتدیگراینپژوهشدراستفادهازروشدادههایتابلویی


تفاوت
یافتهیسیستمیدربرآوردالگوست،اینبرآوردگرکارآمدترین
تعمیم 

پویاوبرآوردگرگشتاورهای
هایتابلوییپویامیباشد.

تخمینزندرفضایداده


ارائه الگو و روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر با توجه به مطالعات انجام شده و بویژه با توجه به مطالعهی وبستر و
ایوانو()6102الگویپژوهشبهشکلزیرتصریحمیشود:
()0
بهعنوان
یهمگراییشرطیبتامیباشدکهدرآن،


)منطبقبرمعادله
رابطهی(0


متغیروابستهبیانگرتغییردرلگاریتمارزشافزودهیحقیقیبخشگردشگریاست.

بیانگر وقفهی اول لگاریتم ارزش افزودهی حقیقی بخش گردشگری میباشد که به عنوان متغیر
معادلهی رشد بخش گردشگری وارد الگو شده است .با توجه به مبانی نظری رشد،

همگرایی در 
انتظاربرآناستکهعالمتضریببرآوردیاینمتغیرمنفیبودهوبینصفرومنفییکباشد.
بیانگر شاخص رقابتپذیری مقصد میباشد .داده مربوط به این شاخص از گزارشهای
منتشرهمجمعاقتصادجهانی()WEFاستخراجشدهاست.اینشاخصبراساسمیانگینحسابیاز
0
،زیرساختهایتجاریومحیطکسبوکار6ومنابع

سهزیرشاخصچارچوبمقرراتیگردشگری
طبیعی ،فرهنگی و انسانی 6محاسبه میشود .با توجه به مبانی نظری انتظار بر آن است که
بیانگر سهم بخش
رقابتپذیری مقصد بر رشد گردشگری اثری مثبت داشته باشد .

گردشگریدرتولیدناخالصداخلیاستوانتظاربرآناستکهافزایشدراینعاملبااثریمثبت
بیانگرجمعیتاست.جمعیتمیتواندازکانالتاثیربرنیروی


بررشدگردشگریهمراهباشد.
کاربرایارائه یبهترخدماتگردشگریویاحتیتاثیربرتعدادگردشگرانبرگردشگریموثرواقع

3
2
2
گردد.اینعاملدرمطالعاتمتعددیازجملهدیاموند (،)0322یانگ ودیگران()6101وبالی و
دیگران() 6103بکاررفتهاست.انتظاربرایناستکهاینمتغیرنیزاثرمثبتومعناداریبررشد
1

T&T Regulatory Framework
Business Environment and Infrastructure
3
T&T Human, Cultural and Natural Resources
4
Diamond
5
Yang
6
Balli
2
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بیانگرنرخارزحقیقیاست.اینمتغیربهعنوانمتغیریمهم
بخشگردشگریداشتهباشد.
0
درتعیینتقاضایگردشگریدربسیاریازمطالعاتازجملههوانگ ودیگران()6106وسوو
لین() 6102موردتوجهقرارگرفتهاست.درعموممطالعاتمربوطبهتقاضایگردشگری،ازمتغیر
درآمدهایارزیبجایتقاضایگردشگریبهعنوانمتغیروابستهوازمتغیرنرخارزبهعنوانمتغیر
مستقلاستفادهشدهاست(.تقویوقلیپورسلیمانی.)0633،ازآنجاکهافزایشنرخارزباافزایش
نماید؛انتظارمیرودکهبر


درتقاضایگردشگریوبهبوددردرآمدهایارزیگردشگریایجادمی
رشدبخشگردشگرینیزاثریمثبتداشتهباشد.
میباشد .نیزبیانگر36
یزمانیپژوهشمشتملبرسالهای 6112تا  6103


بیانگردوره

کشورموردبررسیمی باشدکه عبارتازچین،آلمان،ژاپن،آمریکا ،فرانسه،هند،ایتالیا،اسپانیا،

مکزیک ،برزیل ،استرالیا ،کانادا ،ترکیه ،تایلند ،کره جنوبی ،عربستان سعودی ،روسیه ،فیلیپین،
سوییس،اندونزی،هنگکنگ،آرژانتین،سوئد،امارات،مالزی،هلند،یونان،پرتغال،نروژ،نیوزلند،
ایران ،سنگاپور ،آفریقای جنوبی ،بلژیک ،شیلی ،دانمارک ،لهستان ،فنالند ،نیجریه ،پرو ،مصر،
پاکستان،مراکش،ونزوئال،ویتنام،ایرلند،کلمبیا،قطر،جمهوریچک،مجارستان،بوتسوانا،کرواسی،
جمهوریدومینیکن،آلبانی،بنگالدش،سریالنگا،رومانی،پاناما،قزاقستان،اردن،کاستاریکا،کویتو
کنیااست.
بهمنظورپاسخگوئیبهسواالتمطرحشدهدربخشمقدمه،رابطهی()0بهعنوانالگویاصلی


پژوهش ،درقالبششسناریوبهشرحزیرتبیینمجددشدهاست.دراینسناریوها
پذیریمقصدمیباشد.


بیانگرضربمتغیرمجازیموردنظردرشاخصرقابت
سناریوی اول :تبیین  این سناریو در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا اساساً تفاوتی
میانکشورهایصادرکنندهسوختباسایرکشورهابهلحاظنوعواندازهیاثرگذاریرقابتپذیری

مقصدبررشدگردشگریوجودداردیاخیر؟رابطهیرگرسیونیبرایاینسناریوبصورتزیرتصریح

شدهاست:
́

()6
کهدرآنمتغیرمجازی بهصورتزیرمعرفیمیگردد:



کشورهای صادرکننده سوخت

{

سایر کشورها
یاثرگذاریرقابتپذیری


بهمفهوموجودتفاوتمعناداردراندازه

معناداریضریب
مقصدبررشدگردشگریدرکشورهایصادرکنندهسوختنسبتبهسایرکشورهااست.

Huang

1
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سناریوی دوم :تبییناینسناریودرپیپاسخگوییبهاینسوالاستکهآیااساساًتفاوتیبین
یاثرگذاریرقابتپذیریمقصدبررشد


کشورهایبادرآمدباالوکشورهایدرآمدمتوسطدرزمینه
گردشگریوجودداردیاخیر؟برایناساسرابطهیرگرسیونیبرایاینسناریوبصورتزیرتصریح

شدهاست:
́

( )6
کهدرآنمتغیرمجازی بهصورتزیرمعرفیمیگردد:
کشورهای با درآمد باال

{

کشورهای با درآمد متوسط
 بدانمفهومخواهدبودکهتفاوتمعناداریبینایندوگروهاز
معناداریضریب
کشورهادراثرگذاریرقابتپذیریمقصدبررشدبخشگردشگریوجوددارد.

سناریوی سوم  :تبییناینسناریودرپیپاسخگوییبهاینسوالاستکهآیابینکشورهای
برتردرجذبگردشگرباسایرکشورهادراثرگذاریرقابتپذیریمقصدبررشدگردشگریوجود

داردیاخیر؟برایناساسرابطهیرگرسیونیبرایاینسناریوبصورتزیرتصریحشدهاست:


́

( )2
کهدرآنمتغیرمجازی بهصورتزیرمعرفیمیگردد:
کشورهای جزو ده کشور برتر به لحاظ گردشگران ورودی

{

سایر کشورها
به مفهوم وجود تفاوت معنادار بین این دو گروه از کشورها در
معناداری ضریب 
اثرپذیریرشدگردشگریازرقابتپذیریمقصداست.
سناریوی چهارم :هدف از تبیین این سناریو پاسخگویی به این سوال است که آیا بین
کشورهاییکهازنظردریافتیازمحلگردشگریدرجمعدهکشوربرترقراردارندباسایرکشورها،
تفاوت معناداری در اثرگذاری رقابتپذیری مقصد بر رشد گردشگری وجود دارد یا خیر؟ بر این
اساسرابطهیرگرسیونیبرایاینسناریوبصورتزیرتصریحشدهاست:

́

()2
کهدرآنمتغیرمجازی بهصورتزیرمعرفیمیگردد:
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کشورهای جزو ده کشور برتر به لحاظ دریافتی از محل گردشگری

{

سایر کشورها
 بهمفهومآناستکهتفاوتمعناداریبینایندوگروهازکشورها
معناداریضریب
دراثرگذاریرقابتپذیریمقصدبررشدگردشگریوجوددارد.

سناریوی پنجم  :هدفدراینسناریوپاسخگوییبهاینسوالاستکهآیابینکشورهاییکه
از نظر مخارج گردشگری در جمع ده کشور برتر قرار دارند با سایر کشورها ،تفاوت معناداری در
پذیریمقصدبررشدگردشگریوجودداردیاخیر؟برایناساسرابطهیرگرسیونی


اثرگذاریرقابت
برایاینسناریوبصورتزیرتصریحشدهاست:
́

()3
کهدرآنمتغیرمجازی بهصورتزیرمعرفیمیگردد:
کشورهای جزو ده کشور برتر از نظر مخارج گردشگری

{

سایر کشورها
به مفهوم وجود تفاوتی معنادار بین این دو گروه از کشورها در
معناداری ضریب 
اثرگذاریرقابتپذیریمقصدبررشدگردشگریاست.

سناریوی ششم :هدف در سناریوی ششم پاسخگویی به این سوال است که اثرگذاری
هایمختلفبراساسسطحتوسعهیافتگیمتفاوتاستیا


پذیریبررشدگردشگریدرگروه

رقابت
خیر؟برایناساسرابطهیرگرسیونیبرایاینسناریوبصورتزیرتصریحشدهاست:


́́

́

()2

کهدرآنمتغیرهایمجازی و بهصورتزیرمعرفیمیگردد:
کشورهای در حال توسعه

{

کشورهای توسعه یافته

{

سایر کشورها
سایر کشورها
به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازهی اثرگذاری شاخص
معناداری ضریب 
شگردشگری،درکشورهایتوسعهیافتهنسبتبهوسایرکشورها

رقابتپذیریمقصدبررشدبخ

حالگذار) وجود دارد .همچنین معناداری ضریب
حالتوسعه و کشورهای در  
(کشورهای در  
به معنای وجود چنین تفاوت معناداری بین کشورهای درحالتوسعه با سایر کشورها
یافتهوکشورهایدرحالگذار)است.


(کشورهایتوسعه
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جملهاثراتمقاطعیاکشورهاستکهشاملمتغیرهایمشاهدهنشدهو
درروابط()0تا(  ،)2
مانند،فرهنگها،نهادها،شرایطآبو

غیرقابلاندازهگیریاثرگذاربررشدبخشگردشگریکشورها

هوایی،برخورداریازتکنولوژیوغیرهمیباشدکهبینکشورهامتفاوتاست.بافرضآنکه از
میباشدو
بهعبارتیتنهایکعاملموجبتفاوتمقطع  

پیرویمیکند (

مدلجزءاخاللیکطرفه 

میتواننوشت:
آنالگویاثراتثابتاست) ،
میباشدکهدربینمقاطعودرهرمقطعع
و
کهدرآن
مستقلازیکدیگرند.درمباحثتجربی،معادالتمذکورهمبادادههایمقطععیوهعمبعادادههعای
تابلوییقابلبرآورداست،ولیبهدلیلوجودساختارپویعادرایعنمعادلعه،دوناسعازگاریبعالقوهدر
تخمینبادادههایمقطعیوجوددارد.نخست،تورشناشیازحذفمتغیعرودوم،تعورشناشعیاز

زایی.چوندرتخمیناینمعادلهبااستفادهازدادههایمقطعی،بهناچعاریعکععرضازمبعدأ

درون
تخمینزدهمیشود،ازاینروبطورضعمنیجملعه مسعتقلازمتغیرهعایتوضعیحیوجزئعیاز

0
جملهیخطادرنظرگرفتهمیشود،اماکسلی ودیگران()0333براساسسعاختارپویعایمعادلعه
نشاندادهاندکه:

])

(

[

)

(

است،بنابراین،حذفاثراتویژهیکشوریدرروشحداقلمربعاتمعمعولی
چون
6
هایمقطعیویاتلفیقی،منجربهتورشناشیازحذفمتغیرمهممیشود.اسعالم (،)0332


باداده
جهتحذفاینناسازگاریروشدادههایتابلوییراپیشعنهاددادهاسعت.اولعینبحعثدرتخمعین

مدلدادههایپانلیآناستکهآیاجمله یاهماناثراتمقاطع،ثابتاسعتیعاتصعادفی.فعرض

اصلیدرمدلاثراتتصادفیایناستکهاثراتمقاطع،مستقلازمتغیرهایتوضیحیهستند.
اسالم()0332معتقداستبهدلیلردشدناینفرضدرتخمعینمعدلهعایپویعا،اسعتفادهاز
روشاثراتتصادفیبعرا یتخمعینآنمناسعبنخواهعدبعود.وجعودارتبعاطبعیناثعراتمقعاطعو
متغیرهایتوضیحیدرروشاثراتثابتمشکلزانمیباشد،امااینروشقادربهحلمشکلتعورش
درون زاییمتغیرهایتوضیحینیست،ازسویدیگر،بهدلیلوجودساختارپویعادرمعدل،هسعیائو6
)،اثباتکردهاندکهروشاثراتثابعتتخمعینهعایناسعازگاریرا

()0333وآرالنو2وبوند0330(2
چونمدلهابادومشکلدرونزاییمتغیرهایتوضیحیووجودساختارپویامواجه

ارائهخواهدداد.
3
است،ازاینروبراساسبالتاجی (،)6110وآرالنووبوند()0330بایدبهروشحعداقلمربععاتدو
ایویابهروشگشتاورهایتعمیمیافتهمتوسلشد.بهدلیلنوعابزارهعایمعورداسعتفادهدر


مرحله
1

Caselli
Islam
3
Hsiao
4
Arellano
5
Bound
6
Baltagi
2
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روشحداقلمربعاتدومرحلهای،ممکناستواریانسضرایبتخمینیبزرگتربرآوردشوندونتایج

مینزنبرایمعدلهعایپویعایپعانلی،تخمعینزن
ناسازگاریبدستآید.ازاینرو،مناسبترینتخ 

زنبهدودستهتقسیممیشود:تخمعینزن

گشتاورهایتعمیمیافتهخواهدبود.بطورکلی،اینتخمین

تفاضلمرتبهیاول(ارائهشدهتوسطآرالنعووبونعد())0330وتخمعینزنسیسعتمیگشعتاورهای
تعمیمیافته(ارائهشدهتوسطبلوندل0وبوند(.))0333آرالنووبوند()0330پیشنهاددادهاندکعهاز

وقفه یمتغیرهایوابستهدرسطحبهعنوانابزاراستفادهشود،امعابلونعدلوبونعد()0333وبونعد،
)نشاندادهاندکهوقفهمتغیرهادرسطح،ابزارهایضععیفیبعرایمعادلعهی

جائگر6وبیکر0332(6
رگرسیونیدرتفاضلهستند.برایحلاینمشکلبلوندلوبوند(،)0333تخمعینزنگشعتاورهای
یسیستمیراپیشنهاددادهاندکهدریکسیستم،رگرسیوندرسطحرابارگرسیوندر

تعمیمیافته

هاترکیبمیکند.البتهبایدگفتکهنتایجبدستآمدهازروشگشعتاورهایتعمعیمیافتعهی


تفاضل
هابناشدهاند،معتبرخواهندبود.بعدینمنظعور،

دادههایتابلوییبرپایهیدرستیفروضیکهبرآن

وسارگاناستفادهمیشود.آماره برایآزمونععدموجعودخودهمبسعتگی

عموماازدوآماره 
سریالیدرجمالتخطاوآمارهسارگانبرایآزموناعتبارابزارهایبکاربردهشدهدرمدلاست.در
اینمطالعه،بهدلیلکاراییبیشترروشگشتاورهایتعمعیمیافتعهسیسعتمینسعبتبعهروشهعای
بانرمافزاراستتا)استفادهشدهاست.
رقیب،ازتخمینزنGMM-Sysبرایبرازشالگو( 

الزمبهذکراستکهپژوهشحاضرازحیثهدفکعاربردیوازنظعرروشکتابخانعهایاسعت.
جامعهآماریپژوهششاملکشورهاییاستکهدادههاواطالعاتمربوطبهشاخصرقابعتپعذیری
مقصدبرایآنهاوجودداشتهاست.دراینراستانمونهآماریپژوهشکشورهاییراشاملمعیشعود
کهعالوبراطالعاتمربوطبهشاخصرقابتپذیری،دادههعایمربعوطبعهسعایرمتغیرهعایالگعوی
پژوهشرانیزداراباشد.برایاستخراجدادههعاازدرگعاهاینترنتعیWTTC،WEFوبانعکجهعانی
استفادهشدهاست.

توصیف دادهها و برآورد الگو
توصیف دادهها
دراینبخشجهتشناختبیشترداده ها،میانگینمتغیرهادرکشورهایموردبررسیدردو

سال6112و6103محاسبهودرجدول()0گزارششدهاست.همانطورکهازجدولفوقمشخص
است از سال  6112به سال  ،6103علیرغم افزایش در شاخص رقابتپذیری مقصد و سهم
گردشگریدر،GDPنرخرشدگردشگریاز 2/0درصدبه 6/23درصدکاهشیافتهاست.بانگاه
دقیق تر به این سه متغیر در تفکیکهای صورت گرفته در مییابیم که کشورهای صادرکنندهی
1

Blundell
Jaeger
3
Baker
2
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ورقابتپذیریمقصددرهردو

سوختدرهرسهمتغیر(رشدگردشگری،سهمگردشگریازGDP
سطحیپایینترقراردارند.فصلمشترکایندوگروهازکشورهااز

سالموردبررسیبهنسبتدر 
سال  6112به سال   6103آن است که هر دو گروه کاهش در رشد گردشگری و افزایش در
اند.درتفکیکبراساسسطحدرآمدمیتواناظهارداشتکه


پذیریمقصدراتجربهنموده

رقابت
مطابقباانتظارکشورهایبادرآمدباالنسبتبهکشورهایبادرآمدمتوسطنرخرشدگردشگری
کمتری دارند .البته با توجه به اندازه ی اقتصاد ملی کشورهای با درآمد باال کمتر بودن سهم
گردشگریدرGDPنسبتبهکشورهایبادرآمدمتوسطنیزقابلقبولاست.
همچنین این که رقابتپذیری مقصد در کشورهای با درآمد باال بیش از کشورهای با درآمد
متوسطبودهوافزایشدراینشاخصبرایهردوگروهازاینکشورهاازسال6112بهسال6103
مشاهده میشود .ده کشور برتر در زمینهی ورود گردشگر که عموماً از کشورهای توسعهیافته
میباشند در هر دو سال مورد بررسی از سطح نرخ رشد پایینتری نسبت به سایر کشورها

برخوردارندکهالبتهاینموردانتظاراست.همچنینایندوگروهکشوریافزایشدرسهمگردشگری
راتجربهکرده اندوایندرحالیاستکهاینسهمازنظرسطحواندازهدردهکشوربرتر،

بهGDP
باالترازسایرکشورهاست.

جدول  .6میانگین برخی شاخصها در کشورها در سال  3007و 3061
سال

3007

گروههای کشوری
کل کشورها

تفکیک کشورها بر اساس

صادرکنندگی
سوخت
تفکیکبر
اساسسطح
درآمدی
ورودی
گردشگری
دریافتیبخش
گردشگری






رشد
گردشگری
2/0

رقابتپذیر

یمقصد
2/20

3061
سهم
گردشگری
01/26

رشد
گردشگری
6/23

رقابتپذیری

مقصد
2/32

سهم
گردشگری
01/22

صادرکننده
سوخت

2/3

2/03

2/3

6/6

2/62

2/3

سایرکشورها

2/03

2/3

00/02

6/2

2/26

00/60

6/3

2/3

3/3

6/3

2/32

01/13

3

2/13

00/62

2/2

2/62

00/00

6/3

2/3

00/2

6/22

2/33

06/63

2/2

2/23

01/6

6/26

2/3

01/62

6/2

2/12

00/33

6/2

2/01

06/62

2/3

2/26

01/66

6/22

2/23

01/63

کشورهای
درآمدباال
کشورهای
درآمدمتوسط
جزوده
کشوراول
سایرکشورها
جزوده
کشوراول
سایرکشورها
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ادامه جدول  .6میانگین برخی شاخصها در کشورها در سال  3007و 3061
سال

3007
رشد
گردشگری

رقابتپذیر

یمقصد

سهم
گردشگری

رشد
گردشگری

رقابتپذیری

مقصد

سهم
گردشگری

جزوده
کشوراول

6/33

2/13

3/2

0/6

2/60

3/32

سایرکشورها

2/2

2/26

01/23

6/32

2/22

01/33

توسعهیافته


0/3

2/32

01/0

6/62

2/12

01/02

درحالگذار


2/3

6/32

2/26

6/60

2/66

2/26

درحالتوسعه


2

2/63

01/33

6/3

2/63

00/12

تفکیک کشورها بر اساس

گروههای کشوری
مخارج
گردشگری

سطح
توسعه
یافتگی

3061

منبع:یافتههایپژوهش



پذیریبرخورداربودهانددر


یدیگرآنکهدهکشوربرتردرورودگردشگر،ازافزایشرقابت

نکته
حالیکهبرایسایرکشورهاکاهشاینشاخصمشاهدهمیشود.درتفکیکبراساسدریافتیاز

بخش گردشگری ،نتایج برای ده کشور اول و سایر کشورها تقریباً مشابه نتایج تفکیک بر اساس
ورودیگردشگراناستبااینتفاوتکهبرایهردوگروهازکشورها(چهآنهاییکهدردهکشور
اول قرار میگرفتند چه سایر کشورها) از سال  6112به  6103افزایش در رقابتپذیری مشاهده
میشود.

در تفکیک کشورها از حیث مخارج گردشگری ،وضعیت دسته کشورها از حیث نرخ رشد
گردشگری مشابه با دو تفکیک قبلی میباشد .همچنین دادهها نشان میدهد که بر اساس این
تفکیک،ازسال 6112به 6103افزایشدرسهمگردشگریبه GDPورقابتپذیریبرایهردو
یتوسعهیافتگیکشورهاتنظیمشدهاست،


شود.درتفکیکآخرکهبراساسدرجه

گروهمشاهدهمی
مطابقباانتظارکشورهایتوسعهیافتهازحیثرشدبخشگردشگرینسبتبهسایرکشورهاازنرخ

تریبرخوردارند.نکتهیدیگرآنکهبرایهردوگروهازاینکشورها،ازسال6112به،6103


پایین
مشاهدهمیشود.همانطورکهمشخص

افزایشدررقابتپذیریمقصدو سهمگردشگریدر GDP

،علیرغمافزایشدررقابتپذیریمقصدوسهمگردشگریدر

استازسال 6112بهسال6103
نگاهدقیقتربهاین

،GDPنرخرشدگردشگریاز 2/0درصدبه 6/23درصدکاهشیافتهاست.با 
یابیمکهکشورهایصادرکنندهیسوختدرهرسه


هایصورتگرفتهدرمی

سهمتغیردرتفکیک
ورقابتپذیریمقصد)درهردوسالموردبررسی

متغیر(رشدگردشگری،سهمگردشگریازGDP
بهنسبتدرسطحیپایینترقراردارند.فصلمشترکایندوگروهازکشورهاازسال6112بهسال

آناستکههردوگروهکاهشدررشدگردشگریوافزایشدرشاخصرقابتپذیریمقصد

6103
راتجربهنمودهاند.
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درتفکیکبراساسسطحدرآمدمی تواناظهارداشتکهمطابقباانتظارکشورهایبادرآمد

یدارند.البتهباتوجهبهاندازهی

باالنسبتبهکشورهایبادرآمدمتوسطنرخرشدگردشگریکمتر
اقتصادملیکشورهای بادرآمدباالکمتربودنسهم گردشگری در  GDPنسبتبه کشورهایبا
درآمدمتوسطنیزقابلقبولاست.همچنیناینکهرقابتپذیریمقصددرکشورهایبادرآمدباال

بیشازکشورهایبادرآمدمتوسطبودهوافزایشدراینشاخصبرایهردوگروهازاینکشورهااز
مشاهدهمیشود.

سال6112بهسال6103
دهکشوربرتردرزمینهیورودگردشگرکهعموماًازکشورهایتوسعهیافتهمیباشنددرهردو

سال مورد بررسی از سطح نرخ رشد پایینتری نسبت به سایر کشورها برخوردارند که البته این
موردانتظار اس ت .همچنین این دو گروه کشوری افزایش در سهم گردشگری به  GDPرا تجربه
کرده اندوایندرحالیاستکهاینسهمازنظرسطحواندازهدردهکشوربرتر،باالترازسایر

یدیگرآنکهدهکشوربرتردرورودگردشگر،ازافزایشرقابتپذیریبرخوردار


کشورهاست.نکته
حالیکهبرایسایرکشورهاکاهشاینشاخصمشاهدهمیشود.

بودهانددر

درتفکیکبراساسدریافتیازبخشگردشگری،نتایجبرایدهکشوراولوسایرکشورهاتقریباً
مشابهنتایجتفکیکبراساسورودیگردشگراناستبااینتفاوتکهبرایهردوگروهازکشورها
قرارمیگرفتندچهسایرکشورها)ازسال 6112به 6103افزایش

(چهآنهاییکهدردهکشوراول
در رقابتپذیری مقصد مشاهده میشود .در تفکیک کشورها از حیث مخارج گردشگری ،وضعیت
دستهکشورهاازحیثنرخرشدگردشگریمشابهبادوتفکیکقبلیمیباشد.محاسباتهمچنین

نشان میدهد که بر اساس این تفکیک ،از سال  6112به  6103افزایش در سهم گردشگری به
پذیریمقصدبرایهردوگروهمشاهدهمیشود.

GDPورقابت
یتوسعهیافتگیکشورهاتنظیمشدهاست،مطابقباانتظار


درتفکیکآخرکهبراساسدرجه
کشورهای توسعه یافته از حیث رشد بخش گردشگری نسبت به سایر کشورها از نرخ پایینتری
برخوردارند.نکته یدیگرآنکهبرایهردوگروهازاینکشورها،ازسال 6112به،6103افزایش

مشاهدهمیشود.

دررقابتپذیریمقصدوسهمگردشگریدرGDP

آزمون  CDپسران و آزمون ریشه واحد
برمبنایدادههایتابلوییاست.در حالت کلی

الگوی موردنظر مطالعهحاضر معادلهرگرسیونی 
دادههای تابلویی آن است که استقالل مقطعی برای متغیرها برقرار
پیش فرض در اقتصادسنجی  
است .این پیش فرض همانند سایر فروض میتواند برقرار نبوده و بر این اساس الزم است در
ونهای
نخستینمرحله،تشخیصوابستگییااستقاللمقطعیمتغیرها،انجامشود.بدینمنظورآزم 
آزمونهای فریدمن( ،)0362بریوش و پاگان( )0331و آزمون  CDپسران()6112

متعددی نظیر 
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دادههایتابلویی
استفادهنمود .پسران() 6112برای تشخیص وابستگی یا استقالل مقطعی برای  
کردهاستکهفرضیههایصفروآنبهصورتزیرتعریفشدهاست:

متوازنونامتوازنآزمونیارائه
{

( )3
هایتابلوییمتوازنآمارهیآزمونCDبهصورتاست:


برایداده
) ̂

()3

∑

∑(

√



که در آن  ̂  ،ضرایب همبستگی جفت جفت پیرسون از جمالت پسماندها میباشد .هرگاه
آمارهیCDمحاسباتیدریکسطحمعناداری معین،ازمقدار بحرانیتوزیعنرمالاستانداردبیشتر

درمطالعهیحاضر

میشودکهخودبهمعنایوجودوابستگی مقطعی است .
باشدفرضیه صفر رد  
برای بررسی وابستگی یا استقالل مقطعی بین دادهها از آزمون مذکور استفاده شده است .نتایج
جدولشمارهی()6گزارششدهاست.

حاصلازاینآزمونبرایمتغیرهایپژوهشاستفادهدر
محاسباتیبرایکلیهیمتغیرهای

بیانگرآناستکهآمارهیCD

مقادیرارائهشدهدرجدول()6
پژوهشبیشازمقادیربحرانیدرکلیهیسطوحمعناداری(مقادیربحرانیدرسطوحمعناداری2،0

باشد.بنابراینفرضیهیصفربرایتماممتغیرها


است)می
و01درصدبهترتیب0/33،0/32و6/22
ردشدهودرنتیجهمتغیرهاباوابستگیمقطعیروبرومیباشد.

جدول  .3نتایج آزمون  CDپسران برای متغیرهای پژوهش
متغیرها

آماره  CDپسران

سطح احتمال

رشد گردشگری

02/3

1/1111

رقابتپذیری مقصد

63/3

1/1111

سهم گردشگری از GDP

02/3

1/1111

جمعیت

26/1

1/1111

نرخ ارز حقیقی

32/6

1/1111

وقفه ارزش افزوده حقیقی گردشگری

26/3

1/1111

منبع:محاسباتپژوهش


مقطعی،برایبررسیوجودریشهیواحددرمتغیرهاازآزمون

با توجه به تایید وجود وابستگی 
ایم،پسرانوشین()CIPSاستفادهشدهاست.نتایجحاصلازآزمونبهشکلزیردرجدول()6آمده
آناستکهکلیهمتغیرهادرسطحایستامیباشد.

است.نتایجبیانگر
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جدول .2نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد CIPS

متغیرها

آمارهی آزمون CIPS

سطح احتمال

رشد گردشگری

-2/20

1/1111

رقابتپذیری مقصد

-03/21

1/1111

سهم گردشگری از GDP

-0/22

1/1313

جمعیت

-2/23

1/1111

نرخ ارز حقیقی

-6/23

1/1132

منبع:محاسباتپژوهش

آزمونهای تشخیصی در برآورد
در روش دادههای پشتهایی پویا که از تخمینزن گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی استفاده
کندالزماستسهآزمون(پسابرآوردی)کهبهآزمونهایتشخیصیمعروفاستموردبررسی


می
0
واقع شود .اولین آزمون ،آزمون والد است که به منظور بررسی معناداری همزمان متغیرهای
کایدوبرخورداراستکهدرجهآزادیآنمعادلبا
انجاممیگیرد.اینآزمونازآماره 

توضیحیالگو
.فرضیهیصفراینآزمون،صفربودن هریک

تعدادمتغیرهایتوضیحیمنهایجزءثابت میباشد
بمتغیرهایتوضیحیدرسطحمعناداریپنجدرصدمیباشد،اگراحتمالآمارهموردنظردر

ازضرای
آزمون والد کمتر از ده درصد باشد فرضیه صفر رد شده و میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای
معناداریکلمدلتاییدمیگردد.آزموندوم،

توضیحیموردنظربرمتغیروابستهتأثیرگذاربودهو
آزمونسارگان 6استکهبرایبررسیمعتبربودن 6متغیرهایابزاریمورداستفادهدربرآوردالگو
می باشد .فرضیه صفر این آزمون عدم وجود همبستگی بین متغیر ابزای و جمله اختالل را بیان

می کند(ابزارهاتاآنجامعتبرهستندکهباخطاهادرمعادلهتفاضلیمرتبهاولهمبستهنباشند)،

پذیرشاینفرضیهبدانمعناستکهمتغیرهایابزاریبکارگرفتهشدهدرمدلمعتبرمیباشند.

آزمونسوم،آزمونخودهمبستگیآرالنو-باندبودهوجهتاطمینانازعدموجودخودهمبستگیدر
جمالتپسماندوهمچنینتعیینمرتبهخودهمبستگیجمالتپسماندانجاممیشود.فرضیهصفر

آزمونمبنیبرعدموجودخودهمبستگیمرتبهدوماست،کهبایداحتمالآمارهآنبزرگتراز

این
ده درصد باشد تا عدم وجود خودهمبستگی سریالی از مرتبهی دوم تایید شود .برای آزمون
خودهمبستگیمرتبهاولتحلیلهابرعکسمرتبهدوماست.آرالنووباند()0330نشاندادندکهدر

تخمین،GMMجمالتاخاللبایددارایخودهمبستگیسریالیمرتبهاول) AR(1بودهودارای
خودهمبستگی سریالی مرتبه دوم ) AR(2نباشند .یعنی احتمال آماره در مرتبه اول کمتر از ده
Wald
Sargan

 6منظور از معتبر بودن متغیرهای ابزاری این است که متغیرهای ابزاری تعریف شده باید دارای همبستگی باالیی با متغیر وقفهدار
مرتبهی اول متغیروابسته بوده؛ ولی ،دارای همبستگی با جمالت اختالل نباشد.

1
2
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درصدودرمرتبهدومبیشترازدهدرصدباشد .نتایجحاصلازسهآزمونمذکوردربرآوردالگوی
میباشد.
اصلیوبرآوردششالگویدیگربهشرحجدول( )2
شودنتایجبهدستآمدهازآمارهآزمونوالددرتمامیبرآورد،داللت


طورکهمشاهدهمی

همان
برردفرضیهصفرومعناداربودنتمامضرایبمتغیرهایتوضیحیموجوددرالگوداردکهبهمعنای
هدرالگوبرمتغیروابستهمیباشد.نتایجبهدستآمدهازآمارهآزمون

اثرگذاریمتغیرهایبهکاررفت
سارگاننیزدرکلیهبرآوردهاداللتبرعدمردفرضیهصفر(پذیرشفرضیهصفر)داردکهبهمعنای
باشد.بهعبارتدیگرمتغیرهایابزاریتعریفشدهبا


شدهمی

معتبربودنمتغیرهایابزاریتعریف
جمالت اختالل ،دارای همبستگی نمیباشند .نتایج حاصله از آزمون آرالنو-باند نیز بیانگر عدم
پذیرشفرضیهصفردرمرتبهاولوپذیرشآندرمرتبهدومدرتمامیبرآوردهااست.بنابراینعدم
وجودخودهمبستگیجمالتاخاللدربرآوردهاتأییدمیشود.


جدول :1نتایج آزمونهای تشخیصی در برآوردها
برآورد
آمارهZ

-2/30

-2/330

-2/22

-2/33

-2/3123

-2/31

-2/20

سطح
احتمال

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

آمارهZ

1/36

1/32

0/66

0/11

1/36

1/33

1/22

سطح
احتمال

1/213

1/633

1/661

1/603

1/206

1/636

1/221

آمارهی کایدو سارگان

23/2

31/2

23/2

26/6

23/2

31/3

31/1

آمارهی کایدو والد

63620

0236

خودهمبستگی آرالنو -باند

اصلی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مرتبه
اول

مرتبه
دوم

62601 01222

63663

02326 62262

منبع:محاسباتپژوهش


باتوجهبهنتایجآزمونهایتشخیصی،اعتبارالگودر 3برآوردصورتگرفتهتاییدشدهاست.

تفسیر به شرح جدول( )2است .همانطور که از جدول( )2مشخص است در برآورد الگوی اصلی،
ضریببرآوردیلگاریتموقفه یاولارزشافزودهحقیقیبخشگردشگریمطابقباانتظارنظری

منفیومع ناداراست.برایناساسعلیرغمشکافموجود(ازحیثاندازهبخشگردشگری)دربین
کشورهای مورد بررسی این انتظار وجود دارد که در بلندمدت همگرایی در این نرخ رشد حاصل
گردد .به نحوی که بین کشورهای با سطح ارزش افزوده بیشتر (با توجه نرخ رشد پایینتر) و
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کشورهایباسطح ارزشافزودهکمتر(باتوجهبهنرخرشدباالتر)همگراییشرطیدررشدبخش
گردشگریبرقرارگردد.ایننتیجهدر2برآورددیگرنیزحاصلشدهاست.
همچنین در برآورد الگوی اصلی ،مطابق با ادبیات اقتصادی ،در کشورهای مورد بررسی بطور
کلیشاخصرقابتپذیریمقصدموجبتقویتدررشدگردشگریشدهوبااثریمثبتومعنادار
همراهاست.بهنحویکهباافزایشیکواحدیدررقابتپذیریمقصد،نرخرشدبخشگردشگری

به میزان  1/112درصد افزایش مییابد .بر رشد بخش گردشگری ،یک واحد افزایش یابد ،رشد
رابطهمثبتومعنادارنشانمیدهدکه

واحدافزایشمییابد.درواقعوجوداین

گردشگری 1/112
هرچهشاخصرقابتپذیریدرکشورهایمقصدبهبودیابدجذبگردشگرانورشدارزشافزوده
حاصله در بخش گردشگری افزایش خواهد یافت .این نتیجه در مطالعاتی نظیر پسوا( )6102نیز
تاییدشدهاست.شاخصرقابتپذیریهمانطورکهپیشترگفتهشد اطالعاتیرادرموردموقعیت

نسبی هر کشور به لحاظ رقابتپذیری بیان میکند .رقابت پذیری می تواند با بهبود وضعیت
گردشگریاثراتمثبتیبراقتصادداشتهباشد.ازجملهموجبکاهشفقر،افزایشبهرهوری،افزایش

درآمدهایمالیاتی،درآمدهایارزیوبطورکلیموجبرشداقتصادیوافزایشدرآمدهاگردد(لی
ودیگران.) 6102،ازطرفیرابطهیمثبتومعنادارمتغیردرآمدهایارزیورشددرآمدبرتقاضا
برایگردشگریونهایتارشدبخشگردشگریدرمطالعاتینظیرآلگیری)6113( 0ومونتینهوو
دیگران)6113(6تاییدشدهاست.
درتولیدناخالصداخلینیزنشانمیدهدکهمطابقباانتظار

ضریببرآوردیسهمگردشگری
نظری،باافزایشسهمگردشگریدرتولیدناخالصداخلیکشورها،رشددراینبخشبااثرپذیری
مثبت همراه است .اندازه این اثرگذاری (در الگوی اصلی) برابر با  1/63است .بدان مفهوم که با
افزایش یک درصدی در سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی ،نرخ رشد این بخش به میزان
 1/63درصد افزایش می یابد .البته در سایر برآوردها نیز با چنین اثرگذاری مثبتی از سهم بخش
گردشگریهمراهبودهاست.
جمعیتنیزبهمانندسایرعواملموردبررسی،اثریمثبتبرگردشگریداشتهاست.بهنحوی
کهباافزا یشیکدرصدیدرجمعیتاینکشورها،رشدارزشافزودهحقیقیبخشگردشگریبه
میزان1/26درصدافزایشیافتهاست.همانطورکهپیشترهمبیانشد،ازمنظراقتصادیافزایش
برنیرویکاربرایارائهبهترخدماتگردشگریو

جمعیتدریککشورمیتواندازطریقاثرگذاری

یاحتیازط ریقتاثیربرتعدادگردشگران،تاثیرمثبتیبرگردشگریداشتهباشد.ایننتیجهدر
مطالعات متعددی از جمله دیاموند( ،)0322یانگ و دیگران( )6101و بالی و دیگران( )6103نیز
حاصلشدهاست.

Algieri
Mountinho
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ضریببرآوردینرخارزحقیقیمطابقباانتظارمثبتاست.بهنحویکهبایکدرصدافزایش
درصدافزایشمییابد.اثرگذاریمثبتنرخارز

درنرخارزحقیقی،رشدگردشگریبهمیزان1/102
حقیقیبررشدگردشگری،ازکانالاثرمثبتآنبرتقاضایگردشگریمیباشد،کهمنجربهاثری

6
0
مثبت بر رشد بخش گردشگری میشود .این نتیجه در مطالعاتی نظیر هانلی و وید ( )6112و
آلگیری() 6113نیزتاییدشدهاست.همچنینایناثرگذاریمثبتدرسایربرآوردهانیزمشاهده
میشود.


جدول :8نتایج برآورد الگو با روش گشتاورهای تعمییمیافته سیستمی
برآورد الگوی

اصلی

سناریو()6

سناریو()3

سناریو()2

سناریو()1

سناریو()8

سناریو()1

وقفه اول ارزش افزوده

-1/62
()1/111

-1/62
()1/111

-1/06
()1/111

-1/66
()1/111

-1/62
()1/111

-1/66
()1/111

-1/62
()1/111

شاخص
رقابتپذیری مقصد

1/112
()1/106

1/101
()1/111

-1/122
()1/111

1/112
()1/111

1/112
()1/166

1/112
()1/111

-1/162
()1/111

سهم گردشگری از
GDP

1/63
()1/111

1/63
()1/111

1/61
()1/111

1/66
()1/111

1/62
()1/111

1/66
()1/111

1/63
()1/111

جمعیت

1/26
()1/111

1/20
()1/111

1/06
()1/111

1/20
()1/111

1/26
()1/111

1/33
()1/111

1/32
()1/111

نرخ ارز حقیقی

1/102
()1/111

1/103
()1/116

1/103
()1/111

1/161
()1/111

1/103
()1/111

1/102
()1/110

1/102
()1/111

صادرکننده
سوخت

-

-1/166
()1/112

-

-

-

-



بادرآمدباال

-

-

1/132
()1/111

-

-

-



برتردرتعداد
گردشگران

-

-

-

1/122
()1/133

-

-



برتردردریافتی
گردشگری

-

-

-

-

-1/112
()1/233

-



برتردرمخارج
گردشگری

-

-

-

-

-

1/103
()1/111



توسعهیافته


-

-

-

-

-

-

1/102
()1/111

درحالتوسعه


-

-

-

-

-

-

1/126
()1/111

متغیرهای مجازی در شاخص رقابتپذیری مقصد برای کشورهای

حقیقی گردشگری

متغیروابستهدرکلیهبرآوردهانرخرشدارزشافزودهحقیقیبخشگردشگریاست.منبع:محاسباتپژوهش


Hanly
Wade
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2
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همانطورکه در بخش ارائه الگو تبیین شد تفاوت سناریوهای  0تا  2با الگوی پایه در ورود
متغیرهایمجازیمرتبطباگروههایمختلفازکشورهااست.تفکیکیکهدرراستایتدقیقدر
سنجشاثرگذاریرقابت پذیریمقصدبررشدگردشگریصورتگرفتهاست.نتایجحاصلهازاین

ورهابراساسویژگی هایخاصبدینشرحاستکهدرسناریویاول،ضریببرآوردی

تفکیککش
متغیر مجازی معنادار است .این معناداری بدان مفهوم است که رشد گردشگری در کشورهای
صادرکنندهسوختنسبتبهسایرکشورها،تاثیرپذیریمتفاوتیازشاخصرقابتپذیریمقصددارد.
نتظاربود.نکتهمهمترآنکهعالمتضریببرآوردیمنفیاست.بهنحویکه

نتیجهاییکهموردا

حتی در کشورهای صادر کننده سوخت ،اندازه اثر (با لحاظ کد یک برای این کشورها در متغیر
مجازی)برابربا  -1/106شدهودرسایرکشورها(بهعنوانکشورهایمبنادرمتغیرمجازیباکد
دهدکهاثرشاخصرقابتپذیریبررشد


است.ایننتیجهنشانمی
صفر)مثبتوبرابر با 1/101
گردشگری در کشورهای صادرکننده ی سوخت نه تنها کمتر از سایر کشورها است؛ بلکه اثری
معکوسنیزبررشدگردشگریداشتهاست.شایدبتوانگفتدلیلاینامرایناستکهکشورهای
صادرکنندهی سوخت ،معموالً به دلیل اتکاء به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی ،کمتر

تواناییبهرهبردنازپتانسیل هایبخشگردشگریرادارند.برایناساسدرباافزایشیکواحددر

شاخصرقابتپذیریمقصد،رشدارزشافزودهحقیقیدرکشورهایصادرکنندهسوختبهمیزان

1/106درصدکاهشمییابد.در  سناریودومنیزمتغیرمجازیموردنظرمعناداراست.برایناساس
می تواناظهارداشتکهبینکشورهاییکهدرگروهکشورهایبادرآمدباالقراردارندباکشورهایی

کهدرگروهکشورهایبادرآمدمتوسطقراردارند؛تفاوتمعناداریدراندازهاثرگذاریرقابتپذیری
مقصدبررشد بخشگردشگریوجوددارد.ازسوییدیگرباتوجهبهمنفیبودنضریببرآورداین
متغیرمی توانگفتکهدرکشورهایبادرآمدمتوسط(بهعنوانکشورهایمبناباکدصفر)اندازه

اثرگذاریرقابتپذیریمقصدبررشدگردشگریحتیمنفی()-1/122است.ایندرحالیاستکه

است.درمجموعمیتوانچنینتفسیر

اندازهاثردرکشورهایبادرآمدباالمثبتوبرابربا1/121
نمودکهافزایشیکواحدیدرشاخصرقابتپذیریدرکشورهایبادرآمدباال،منجربهافزایشی
 1/121درصدیدررشدارزشافزودهحقیقیبخشگردشگریشدهولیدردرکشورهایبادرآمد
متوسطباک اهشدررشدبخشگردشگریهمراهاست.ضریببرآوردیمتغیرمجازیدرسناریوی
سوم نیز معنادار (در سطح اطمینان  31درصد) است .از اینرو وجود تفاوت معنادار در اندازهی
اثرگذاریرقابت پذیریمقصدبررشدگردشگریدرکشورهاییکهجزودهکشوراولبهلحاظورود

بتبهسایرکشورهاموردتاییدواقعمیشود.ضریببرآوردیبرابربا1/122

گردشگراناستنس
است.برایناساسباافزایشیکواحددررقابتپذیریمقصد،درکشورهاییکهدرردههایباالاز

حیثجذبگردشگرقراردارند؛نرخرشدگردشگریبهمیزان1/123درصدافزایشوسایرکشورها
بهمیزان1/122درصدارتقامی یابد.متغیرمجازیدرسناریویچهارمبااثرمعناداریهمراهنیست.
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بر این اساس می توان گفت که بین کشورهایی که جزو ده کشور اول به لحاظ دریافتی از محل
گردشگریهستندوسایرکشورها،تفاوتآماریمعناداریدراثرپذیریرشدبخشگردشگریاز
رقابتپذیری  مقصد وجود ندارد .رشد ارزش افزوده حقیقی بخش گردشگری در این دو گروه از

کشورها به مانند الگوی پایه ،تاثیرپذیری مشابهی (به میزان  )1/112را از رقابتپذیری مقصد
داراست.دربرآوردالگوباپنجمینمتغیرمجازی(سناریویپنجم)کهدرارتباطبهوجودتفاوتدر
خصرقابت پذیریمقصدبررشدگردشگریمیانکشورهاییکهجزودهکشوراول(به

اثرگذاریشا
لحاظمخارجبخشگردشگری)هستندباسایرکشورهااست؛نتایجنشانمیدهدکهتفاوتمذکور

برخورداراست.بهنحویکهدرکشورهاییکه

ازنظرآماریمعناداربودهازاختالفیبرابربا 1/103
باشندباافزایشیکواحدیدرشاخصرقابتپذیریمقصد،رشدگردشگری


وراولمی
جزودهکش
درصدافزایشمی یابد.ایندرحالیاستکهدرسایرکشورهااینافزایشبرابربا

بهاندازهی 1/16

1/112درصدمی باشد.دربرآوردسناریویآخرکهبرمبنایمتغیرهایمجازیششموهفتمتبیین
شده است؛ نتایج نشان میدهد اثرگذاری شاخص رقابتپذیری مقصد بر رشد گردشگری متاثر از
سطح توسعهیافتگی کشورهاست .به نحوی که در کشورهای درحالتوسعه و درحالگذار،
رقابت پذیریمقصدمنجربهکاهشدررشدبخشگردشگریشدهوتنهادرکشورهایتوسعهیافته

ترباافزایشیکواحدیدررقابتپذیری


گریهمراهبودهاست.بطوردقیق
باافزایشدررشدگردش
مقصد رشد ارزش افزوده حقیقی بخش گردشگری در کشورهای درحالگذار و درحالتوسعه به
درصدکاهشیافتهودرکشورهایتوسعهیافتهبهمیزان1/102

ترتیببهمیزان 1/162و 1/160
درصدافزایشمییابد.

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
در پژوهش حاضر به بررسی اثر رقابتپذیری مقصد گردشگری بر رشد بخش گردشگری در
منتخبی از کشورها ( 36کشور) در دورهی زمانی  6112تا  ،6103پرداخته شده است .برای این
یمیافتهسیستمی
هایتابلوییپویاوتخمینزنگشتاورهایتعم 


منظورازروشاقتصادسنجیداده
() GMM–SYSاستفادهشدهاست.نتایجحاکیازآناستکهسهمگردشگریدرتولیدناخالص
داخلی،جمعیتونرخارزحقیقیمطابقباانتظاراتنظری،اثریمثبتبررشدبخشگردشگری
دارد .همچنین در مجموع اثر شاخص رقابتپذیری مقصد بر رشد ارزش افزوده حقیقی بخش
دشگریمثبتوازلحاظآماریمعناداراست.البتهنوعواندازهیاثراینمتغیربررشدبخش

گر
گردشگری در گروههای مختلف کشوری متفاوت است .رشد گردشگری در کشورهای صادرکننده
سوختنسبتبهسایرکشورها،تاثیرپذیریمتفاوتی(همازحیثاندازه وهمازحیثعالمت)از

پذیریمقصددارد.بهنحویکهبرخالفسایرکشورها،درکشورهایصادرکنندهی

شاخصرق 
ابت
سوخت رقابت پذیری مقصد با اثری منفی بر رشد گردشگری همراه است .اثرپذیری رشد بخش
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گردشگریازرقابت پذیریمقصدبراساسسطحدرآمدینیزدرکشورهایمختلفمتفاوتاست.به
نحویکهدرگروهکشو رهایبادرآمدباالنوعاثرگذاریمثبتاستوایندرحالیاستکهدرگروه
کشورهای با درآمد متوسط ،اثرگذاری رقابتپذیری مقصد بر رشد ارزش افزوده حقیقی بخش
گردشگریمنفیاست.درکشورهاییکهجزودهکشوراولچهبهلحاظتعدادگردشگرانوچهبه
لحاظ مخارج (صورت گرفته برای بخش گردشگری) است؛ اثرپذیری رشد ارزش افزوده حقیقی
بخشگردشگریازرقابت پذیریمقصدمتفاوتازسایرکشورهاست.بهنحویکهدراینگروهاز

پذیریمقصدباشدتبیشتریرشدگردشگریرامتاثرمیسازد.بااینحالچنین

کشورها،رقابت
تفاوتآماریبینکشورهاییکهجزودهک شوراولبهلحاظدریافتیازمحلگردشگریهستندبا
سایرکشورهاوجودندارد.سطحتوسعهیافتگینیزبهمانندسطحدرآمدیکشورهادراندازهوعالمت

توسعهودرحالگذار،رقابتپذیریمقصد


کهدرکشورهایدرحال

اثرگذاریموثربودهاست.بهنحوی
منجربهکاهشدررشدبخشگردشگ ریشدهاستوایندرحالیاستکهمطابقباانتظاردر
کشورهایتوسعهیافته،اینعاملباافزایشدررشدگردشگریهمراهبودهاست.

اقتصادایرانازحیثگروهبندیدرگروهکشورهایصادرکنندهیسوختقرارداردکهدرآن
شاهداثرپذیریمنفیگردشگریازرقابتپذیریمقصدهستیم.دلیلاینامرمیتوانددرآنباشد
کهاقتصادهایینظیراقتصادایران،نخستبهدلیلاتکاءبهدرآمدهایحاصلازفروشمنابعطبیعی
بطورمعمولتواناییکمتریدربهرهبردنازپتانسیلهایبخشگردشگریرادارندودوم،بهدلیل

چشمداشتبهدریافتیازمحلفروشثروتملیوبیننسلیتمایلیچندانیبهافزایشدرآمدملی
ودرنتیجهانباشتثروتازکانالگردشگریندارند.همچنینباتوجهبهمطالعاتصورتگرفتهدر
این زمینه بویژه برای کشورهای صادر کننده نفت میتوان گفتکه در این کشورها کشش رشد
اقتصادی نسبت به ارتقای بخش گردشگری به مراتب کمتر از سایر کشورهاست از اینرو چنین
کشورهایی ازجملهکشورایران نیازکمتریبهدرآمدحاصلازگردشگری احساسنموده وتالش
باتوجهبهاتماممنابعپایانپذیردر

کمتریبرایجذبگردشگر دارند.برایناساسوباتوجهبه
اینهچنداندور،ایننکتهقابلپیشبینیاستکهاقتصادایراندرصورتعدمتالششایسته
آینده 

مناسببرایجذبگردشگر،بامشکالتعدیدهایمواجهشود .بنابراین

وبایسته در ایجادبستری 
پیشنهاد میشود که با استفاده از درآمد حاصل از فروش منابع فسیلی اعم از نفت و گاز،
رابرایاستفادهبخشخصوصیوسرمایهگذاریخارجی

زیرساختهایموردنیازِ صنعت گردشگری 

فراهم آورد .همچنین در تقسیمبندیهای مذکور اقتصاد ایران نخست ،در طبقهی کشورهای با
درآمد متوسط؛ و دوم ،در گروه کشورهای درحالتوسعه قرار دارد .گروههایی که در آن شاهد
اثرگذاری معکوس هستیم .مطابق با نظر غالب کارشناسان و پژوهشگران در زمینه  اقتصاد
گردشگری برایایجادتحولاساسیدربخشگردشگریوبهتبعآناثرپذیریمثبتاقتصادکشور
ازبخشگردشگریپیشنهادمیشودکهنخست،ضمنشکستهشدنانحصاردولتدرگردشگریو
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مواردینظیرتعریفمعینازاقتصادگردشگری؛سهم،نقشوجایگاهبخشخصوصیدرگردشگری
تبیین و تفهیم گردد .دوم ،در برنامهایی مدون و البته میانمدت فکری اساسی در رفع کمبود
وضعیتحملونقلهوایی

فضاهایاقامتی صورتپذیرد.سوم ،جهتگسترشگردشگریخارجی
بطوردقیقرصدودربازسازیاساسیناوگانهواییکشوردردستورکارقرارگیرد.
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