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 تأثير گردشگري بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه:

2و پانل پويا 1دو رويكرد پانل ايستا  
  

 4، مسعود خداپناه3سميه حسنوند
  

 12/6/1393تاريخ پذيرش:        8/4/1393تاريخ دريافت: 

  
  چكيده

همواره صنعت گردشگري بزرگترين صنعت خدماتي جهان از نظر درآمدزايي شناخته شده است. رشد اين صنعت، 
صنعت گردشگري  توسعهدنبال داشته است. محيطي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي زيادي را بهآثار زيست

محصولي  بيكاري باال، محدوديت منابع ارزي و اقتصاد تك براي كشورهاي درحال توسعه كه با معضالتي چون نرخ
از اين رو هدف اين مطالعه آن است كه در جستجوي پاسخ دادن به اين مواجهند، از اهميت فراواني برخوردار است. 

شود يا اي در حال توسعه منجر به رشد اقتصادي اين كشورها ميآيا بخش گردشگري كشوره«پرسش باشيم كه 
ميان گردشگري و رشد اقتصادي در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه (شامل  در اين مطالعه، رابطه» خير؟

هاي اثرات زنو با استفاده از تخمين 2011-1999زماني  كشورهاي آسيايي، افريقايي و امريكاي التين) در دوره
) برآورد شده است. stata11افزار (به كمك نرم System GMM)( 6سيستمي  يافته و گشتاورهاي تعميم 5بتثا

سيستمي را مورد استفاده قرار دهيم، وجود  يافته حاضر، روش گشتاورهاي تعميم عواملي كه باعث شد در مطالعه
نتايج تجربي وابسته و همچنين خودهمبستگي بين جمالت خطا بود. اي از متغير زا، وجود وقفهمتغيرهاي درون

 . كند گردشگري و رشد اقتصادي را در اين كشورها تأييد مي  مثبت بين توسعه حاصل از اين تحقيق، رابطه
  

  JEL  :L83 ،040 ،C23بنديطبقه
 

  سيستمي، كشورهاي در حال توسعه. يافته گردشگري، رشد اقتصادي، گشتاورهاي تعميم واژگان كليدي:

 
   

  

  
1. Static Panel Data 
2. Dynamic Panel Data  

    Email: hasanvand13@yahoo.com                 . كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز٣
   Email: khodapanah@scu.ac.ir                               عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز. 4

5. Fixed Effects 
6. System Generalized Method of Moments 
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ت كاالها و 
د توانه نمي

 جوامع ايفا 
صرفي ايجاد 
يد و فروش 

)، 1992ن (
صاد به شكل 
ان موتوري 
 نعت مرتبط

  .ه باشد

ض است كه 
ردي از اين 

كشور  21 
 -ي آرالنوده

ور) و نيز در 
ست و تأثير 
دشگري اثر 

با  1-2002
ز وجود يك 
ردشگري بر 

 استفاده از 
 اين بررسي 

1. Marin  
4. Extern
7. Arellan
9. Wan- C

فاوت آن با صادرا
ين صنعت، اگرچه
ستقيم در اقتصاد
الها و خدمات مص

ي از طريق توليرز
ساس نظر مارين
ي را در كل اقتصا

عنوتواند بهي مي
نيز كه با آن صنع
د به همراه داشته

 غير قابل اغماض
 در ادامه، به موار

شد اقتصادي در
زنندو تخمين 6ي
كشو 3پايين ( نه

شور مؤثر بوده اس
 شده و رشد گرد

1963هاي  سال
 مطالعه حاكي از
در اين مطالعه گر

رشد اقتصادي با
ل غيرخطي براي

2. Butcher a
nalities 5. Eug
no- Bond Esti
Chen and Bwo

) تف1992( 1رين
كند. اين صرف مي

ستقيم و غير مس
شگران براي كاال
سب درآمدهاي ار

). بر اس2003 2
چرا كه اثر پويايي
 ديگر، گردشگري
ي اقتصادي را ن

كنندمصرف مي  را

جمله موضوعات
قرار گرفته است.

 گردشگري و رش
هاي تابلوييش داده

هاي با درآمد سران
رشد اقتصادي كش
اين رابطه عكس

اقتصادي را در
دادند. نتايج اين

عبارت ديگر، دبه

گردشگري و ر ه
. آنها از يك مدل

and et al  3.
genio- Martin
imator   8. 
o- Nung 

 

 

 

ست كه از نظر ما
 كشور ميزبان مص
مثبتي از طرق مس
مخارج اوليه گرد
ال مستقيم و كس
اچر و همكاران،

گذارد، چ تأثير مي
تعباردهد. بهي

هاد ساير فعاليت
و يا محصول آن

دي كشورها از ج
شورهاي مختلف ق

بين رسي رابطه
 استفاده از روش
هد كه در كشوره
د گردشگري بر ر

كشور) ا 7 باال (

ردشگري و رشد
ورد بررسي قرار 
ب . اقتصادي است

 به بررسي رابطه
مختلف پرداختند.

Spillovers 
n and et al 6. P

Gunduz and H

 صادراتي مهم اس
كننده آن را درف

سازد، اما نقش م
ت گردشگري از م
باعث ايجاد اشتغا

شود (باگران مي
قيم نيز بر رشد ت

نشان مي 4خارجي
عمل كند و رشد

دهند وت ارائه مي

ي و رشد اقتصاد
ز پژوهشگران كش

)، به برر2004(
با 1958-1998

ده طالعه نشان مي
كشور) رشد 11(

شورهاي با درآمد
  ذارد.
صنعت گر رابطه

ي كشور تركيه مو
دشگري به رشد

  ست.
اي)، در مطالعه2

كشور م 88در  2

Panel Data Ap
Hatemi 

هاي كي از بخش
 است كه مصرف

طور كامل بس را به
ت مستقيم صنعت
 بخش از اثرات، ب
دمات به گردشگ

صورت غيرمستق ه
و يا ديگر آثار خ 

 رشد اقتصادي ع
 آن، كاال يا خدمت

  تحقيق نه
ين گردشگريب ه

 توجه بسياري از
  شود.ره مي

5تين و همكاران

8هاي ين در سال
ند. نتايج اين مط
 درآمد متوسط (
ن دارد؛ اما در كش

گذد اقتصادي مي
) ر2005( 8تمي

زمون عليت، براي
رفه از صنعت گرد
ي اثرگذار بوده اس

2008( 9 بونانگ
2005-1995النه

pproach 

 
 

 
 

 

 

گردشگري يك
خدمات اين
اقتصاد شهر

كند. اثراتمي
شود. اينمي

كاالها و خد
گردشگري به

3آثار سرريز

محرك براي
هستند و به آ

  
. پيشين1-2

اهميت رابطه
همواره مورد
مطالعات اشار

مارت -ايجنيو
امريكاي التين

پرداختن 7بوند
شورهاي باك

مثبتي بر آن
منفي بر رشد
گوندوز و ها
استفاده از آز

طريك رابطه
رشد اقتصادي

چن و -وان
هاي ساال داده

  

  



مثبت و  طه

ري را براي 
برخالف  ود،

 20رتغال و 
 . نتايج اين

لي بسياري 

ردشگري و 
سي كردند. 
ين كشورها 

ا استفاده از 
ورد بررسي 
 وجود دارد. 
سطح توسعه 

 براي ايران 
داري انجام 

 

1. Katircio
2. Leitao 
3. Organiz
4. Panel V

كه رابطدهد ن مي

و صنعت گردشگر
طراحي شده بو 2

براي پر 1-2008
مي بررسي كرد.

   دارد. 
ي مطالعات داخل

بين صنعت گر  ه
بررس 199-2007

 اقتصادي را در اي

شد اقتصادي را با
مو 1995-2009 

تغيرن اين دو م
شد اقتصادي و س

 رشد اقتصادي را
بر  خودرگرسيون

  رد.

oglu 

zation of the I
Vector Autore

شده نشاند انجام
  ا وجود دارد.

رشد اقتصادي و
2006-1960اي

  .ي را رد كرد
1995هاي ي سال
سيستم يافتهميم

 بر رشد اقتصادي
ي و رشد اقتصادي

يافته، رابطه تعميم
0 در دوره 3المي

ردشگري و رشد

ت گردشگري و رش
سعه و در دوره

مثبتي بين وطرفه
شود، رشصادي مي

عت گردشگري و
كه براساس مدل
 رشد اقتصادي دا

 

Islamic Confe
gressive Mod

 

 

تند. نتايج برآورد
ي در اين كشورها
وهانسون، رابطه
هاه كه براي سال

ي به رشد اقتصادي
 اقتصادي را طي

گشتاورهاي تعم ه
ثبت و معناداري

بين گردشگري ه
 كنيم. اشاره مي

ش گشتاورهاي ت
ضو كنفرانس اسال
ت بين مخارج گر

عليت بين صنعت
هاي در حال توس

دو ندمدت رابطه
نجر به رشد اقتص

 بين مصارف صنع
يج اين مطالعه ك
ري اثر مثبتي بر

erence (OIC) 
del (P-VAR) 

ن موضوع پرداخت
ي و رشد اقتصادي
تفاده از روش جو
ر داد. اين مطالعه
صنعت گردشگري
گردشگري و رشد

زنندهه از تخمين
 گردشگري اثر مث
 در بررسي رابطه

هابه برخي از آن
اده از روشبا استف

 از كشورهاي عض
مثبت حقيق، رابطه

ع )، رابطه2011(
، براي كشور4ري

ن است كه در بلن
 كه گردشگري من

  دشگران است.
بلندمدت  رابطه
اند. نتايكرده سي

ه مخارج گردشگر

به تحليل اين ه و
ن رشد گردشگري

)، با است2009( 1
 مورد بررسي قرار

عليت از ص  رابطه
بين گر ) رابطه20
اش با استفادهيه

ي از آن است كه
المللي، لعات بين

ست كه در ادامه ب
)، ب1389كاران (

ي را در منتخبي
 حاصل از اين تح

  د.
يمي و همكاران (

بردار خودرگرسيون
تايج حاكي از آن
گر، در عين حال

مي در جذب گرد
)،2012مكاران (

برر 1975-2008
يانگر آن است كه

 
 

 
 

 

 

استفاده كرده
داري بينمعنا

1كاتيركويگلو

كشور تركيه
مطالعات باال

011( 2ليتاوو
كشور همساي
مطالعه حاكي
در كنار مطال
انجام شده اس
ياوري و همك
رشد اقتصادي
نتايج تجربي

كندتأييد مي
عفري صميج

مدل پانل خ
قرار دادند. نت

عبارت ديگ به
نيز عامل مهم
صفدري و هم

5 و در دوره
شده است، بي
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شورهاي در 

كار  وسعه به
 توليد آغاز 
-تابع را مي

 Zروي كار، 

 رشد مانند 
-ستفاده مي

قعي بوده و 
ن و هلپمن 

1. Fayissa
2. Solow 
خارج مصرفي 

4. Barro 
 فشار يا اجبار 
شاخص فرعي 

مالياتي،  زادي
قتصادي و در 
 يك از اين ده
ر بودن ميزان 

  د.

رشد اقتصادي كش

ورهاي در حال تو
بور از يك تابع

گردد. اين تط مي

نير Lفيزيكي،  ه

 منابع اثرگذار بر
 لگاريتمي زير اس

  

واق GDPدي از 
) و گروسمن199

a and et al 

كل مخ« شود: مي

خدمات، فارغ از ها و
ش 10مؤلفه كه در 

زادي كسب و كار، آز
ت، آزادي از فساد اق
تلف جهان، به هر ي

باالتر  دهندهشد، نشان
كند ادي را ايجاد مي

ج گردشگري بر ر

رشد كه در كشو
گيرند. الگوي مز

بطوامل توليد مرت

K سرمايه ذخيره
 كند.ري مي

ردشگري و ديگر
جي از تابع توليد

	

صورت درصد ه به
90( 4شود (بارو ي

گونه تعريفي اين

توزيع و مصرف كااله
م 40 تركيب حدود 

د از: آزادي تجاري، آز
عتبار)، حقوق مالكيت
صادي كشورهاي مخت

باش ترنزديك 100ه
 شاخص آزادي اقتصا

 

 

 

سازي تأثير مخارج

هاي ره اكثر مدل
گ) قرار مي1956

توليد كل) به عو

y = Af (K

Kمحصول بالقوه)،

گير را اندازهوري ره
بت به مخارج گر

گذاري خارج سرمايه

  سرانه،
3 ،  

ثابت ناخالص كه
ر نظر گرفته مي

 

ن جهاني گردشگري

ت از: امكان توليد، تو
ت يتيج با استفاده از

هاي فرعي عبارتندص
اع  نظام مالي (تأمين

 شاخص آزادي اقتص
كه هرچه اين عدد به

گيرد،تغير تعلق مي

سر ادامه به مدل

كنند كهشاره مي
6( 2ي رشد سولو

ح محصول كل (ت
 

(K, L, Z)       
 كل توليدشده (م

عامل بهر Aتغير
شد اقتصادي نسب
اني و فيزيكي، سر

 

GDP واقعي سر
3خارج گردشگري

تشكيل سرمايه ث
فيزيكي د سرمايه

،5زادي اقتصادي

ي از سوي سازمان
 ». وي در مقصد

 اقتصادي عبارت است
آزادي اقتصادي هري

شود. اين شاخص مي
گذاري، آزاديسرمايه

ش ؤسسه براي تعيين
د كشوصاص داده مي
ده مت ددي كه به اين

  حقيق
هميت موضوع، د

  ردازيم.پمي
) اش2007( 1كاران

 چارچوب الگوي
آن سطح وسيله به

ت زير نشان داد:
                 

y سطح محصول
مؤثر بر رشد و مت
ين كنش نرخ رش

انسا ي در سرمايه

لگاريتم طبيعي :
گاريتم طبيعي مخ
تلگاريتم طبيعي

گذاري در سمايه

گاريتم شاخص آز

، مخارج گردشگري
طي بازديد و اقامت

بنياد هريتيج، آزادي
ياز دولت. شاخص آ

ارائه اند، محاسبه و ه
ادي پولي، آزادي س
مؤ يروي كار. در اين

ين صفر تا صد اختص
خش است. برآيند عد

 
 

 
 

 

 

. روش تح2
با توجه به اه
حال توسعه م
فايسا و همك

روند، درمي
شود كه ب مي

توان به صورت
          )1(  

yكه در آن، 

بردار عوامل م
منظور تعيي به

گذاريسرمايه
  كنيم:

)2(      

  كه در آن: 
:

lnTRPitلگ :
lnGCFitل :

عنوان سرم به
)1991،((  

LnEFIitلگ :
  

  

طور كليبه. 3
بازديدكننده ط

بن . بنابر تعريف5
بيش از حد ني

بندي شد دسته
لت، آزادو اندازه

نهايت آزادي ني
متغير، عددي بي
آزادي در آن بخ



گذاري در ه

ت زير ارائه 

ي و سرمايه
i= در زمان 

ي توضيحي 
ي توضيحي 
ري بر رشد 
ت، استفاده 

 شده است؛ 

ت متغيرهاي 
مل، با انجام 

1. Endoge

نشيني از سرمايه

صورت  كرد كه به

ي انساني ومايه
=1, 2, …, m

ي رشد، متغيرهاي
ر سمت متغيرهاي
حليل اثر گردشگر
ت ارائه شده است

  

  ،t دوره

كشورها توزيع ه
  اند. زيع شده

 وابسته در سمت
بر وجود اين عوام

eny 

عنوان جان ه به ك

ستفاده خواهيم

  
  
گذاري در سريه

mبراي كشورهاي 

, … . ,،  
 

  ستند.
هايچنين مدلم

 متغير وابسته در
 در تجزيه و تحل
فع اين مشكالت

:  
´

و در طول د iشور

  ل هستند.
 و يكسان در همه

طور مستقل توبه
اي از متغيروقفه
برحاضر عالوه لعه

 

 

دبيرستان  دوره

Panel Data اس

،tدر سال  iشور
ردشگري، سرماي
ادي اقتصادي) ب

ز پارامترهاي
E(ѱ)=0, Va،

مقاطع و زمان هس
ها و همشتر مدل

اي ازند، يا وقفه
رو، دارند. از اين

) كه براي رف19
شود:ير نوشته مي

´∆

آمد سرانه در كش
  ي،

  زا،ي درون

   است،
مستقل iر كشور

طور مستقلكه به
كه ب شودرض مي

زا و ورهاي درون
كند. در مطا مي

نام افراد درثبت
  ود،

  اري خارجي،
aز روش برآورد

Ф ѱ

GD واقعي در كش
ي گرحي (سرانه

جي و شاخص آز

س تك عنصري) از
ar(ѱ)=σ كه:

م تأثيرات ويژه ده
)، در بيش2004 (

قوي هستن 1زايي
 در مدل وجود

91النو و بوند (
صورت زير بوند به
´

 طبيعي رشد درآ
سته با تأخير زماني
خيري و متغيرهاي

،  
رهاي برآورد شده

ها درزمان در همه
اشاره دارد ك iطع

صادفي است و فر
ود دو عامل متغير
نل پويا را الزامي

لگاريتم ميزان ث 
شوي استفاده مي
گذاگاريتم سرمايه

مين پارامترها از

                    
DP  طبيعي سرانه

متغيرهاي توضيح
گذاري خارجمايه
t=1،  

ر اسكالر (ماتريس
الل تصادفي است

دهندترتيب نشان
و همكارانجنيو

زي خاصيت درون
و يا هر دو مورد

 مدل پوياي آرال
ل پوياي آرالنو و

   ɛ

ن تفاضل لگاريتم
فاضل متغير وابس
ردار متغيرهاي تأخ

زا،متغيرهاي برون
پارامتر دهندهشان

شود كه دض مي
مقطع ه اثرات ويژه

جزء اخالل تص 
ه اشاره شد، وجو
ستفاده از روش پا

 
 

 
 

 

 

LnSCHit:
انساني سرمايه

lnFDIitلگ :
منظور تخمبه
  : شود مي

)3          (
Yitلگاريتم :
Xitبردار م :

فيزيكي، سرم
, 2, …, T

Фيك بردار :
ѱجزء اخال :

: به تو  
از ديدگاه ايج
مدل يا داراي
وجود دارد و
اقتصادي، از

كنيم. مدل مي
)4     (      

  ن،كه در آ
اولين ∆	:

: ∆Y تف
: بر∆
بردار م :
α،β   وγ نش

: فرض	و	
به عبارت 
كه در حالي

طور كههمان
توضيحي، اس
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جمالت خطا 
طالعه است. 

Sys  امكان
ضرايب شود. 
هش حاضر، 

و FDI نند 
) و 2006( 

، وجود اين 
جاي ليل به

) براي 199
ايج تخمين 

 -ي تركيبي
ين مطالعه، 

د. 

 ضرايب و 
ي پانلي و 
آزمون در 
ده از روش 

 

1. Hansen
4. Mileva
7. Ordina

افتيم كه بين ج
ل پويا در اين مط

GMM-stemد 

 بهبود كارايي ض
ن دليل در پژوه

غيرها مانخي از مت
1 هانسن و رند

دهند. بنابراين،ي
 و به همين دلي

8( 3بوند -الندل
فزايش كارايي نتا

هايع خاص داده
است. در اي 6سمن

رودكار مي ثابت به

نگر يكسان بودن
هايستفاده از داده

آ است. نتايج اين 
صفر و لزوم استفاد

n and Rand 2
a  5. Chow T
aryLeast Squa

صورت گرفت، دريا
ل استفاده از پانل

S هستند. رويكرد
چشمگيري باعث
دارد (و به همين

برخ كه، در حالي
زيادي (از جمله

 متغيرها نشان مي
آوردد ميوجوبه

باور/ بال -ط آرالنو
ن روش باعث اف

خمين جهت نوع
و آزمون هاس 5چاو
 م.

و مدل آثار ث 7ولي

	

صفر بيان  ، فرضيه
ضيه صفر مبين اس
مولي ادغام شده
انگر رد فرضيه ص

 

. de Mello 3. 
Test 6. Hausm
res 

 

 

 

صو Stata11زار
 نيز يكي از داليل
System- GM

طور چتواند بهمي
GM ارجحيت د

م). از طرف ديگر،
هستند، شواهد ز
صادي را بر اين
 از معادالت را ب

شده توسطارائه
) اين2007( 4ميلوا

ت تا نوع روش تخ
ن زمينه آزمون چ

Evi ايمانجام داده

قل مربعات معمو

	 ⋯
	

ت. در اين آزمون،
 از اين رو، رد فرض
داقل مربعات معم

شود نتايج بيا مي

Arellano- Bo
man Test 

از نرم افز ستفاده
 وجود اين عامل

Mو  GMMر

كند و مفراهم مي
System  برMM

ايمبرتر انجام داده
ك كشور مؤثر ه
د كه اثر رشد اقتص

زا، سيستميون
System- GM

كنيم. بنابر نظر م

، ابتدا الزم است
ها در اينن آزمون

iews6افزار  نرم

ب بين روش حدا
   زير است:

	 0

دل آثار ثابت است
رد مطالعه است.

ستفاده از روش حد
گونه كه مشاهده

over/ Blundell-

مبستگي كه با اس
گي وجود دارد و

ي پويا دو برآوردگر
هاي بيشتري را ف

m-GMMليل

ز طريق رويكرد بر
رشد اقتصادي يك

)) وجود دارد199
نوان متغير درو

 MMزن تخمين

كيب استفاده مي

  و تحليل
)،2( مين معادله
ترينن شود. رايج

ن را با استفاده از

  ن چاو
راي آزمون انتخاب
ن مدل به صورت

در مدغير مجازي
هاي مورأ در داده

يه صفر بيانگر اس
گمده است. همان

- Bond 

 
 

 
 

 

 

تست خودهم
خودهمبستگ
برآوردگرهاي
معرفي ابزاره
به همين دل
برآوردها را از

SCH، بر ر
99( 2ملو دي

عنمتغيرها به
GMMاز ،

تخمين ضراي
  شود.مي
  
.  تجزيه و3
منظور تخم به

مقطعي تعيين
اين دو آزمون

  

مون. آز3-1
آزمون چاو بر
مفروضات اين

ضريب متغ 
عرض از مبد
عدم رد فرضي

) آم1جدول (
  پانل است.

 

  

  



 از 
ت ثابت 

ي توضيحي 
خطاء با 

كه احتمال 
ثابت 
شان 

) 3 جدول (

P– 

 
 
 
 
 

Effect Te 
Cross-secti 

در مطالعه، عرض
ت تصادفي و اثرا

تواند با متغيرهايي
ستگي بين جزء خ

ككند. در صورتي
دفي را به اثرات ث

) نش2ول شماره (
  است. 

Effe 

Cross
Ran 

 داده و به نتايج

  اثرات ثابت

 ركيبي

value – ون

 000/0
017/0
000/0
000/0

 052/0

est s 
ion F

ها دقاطع يا زمان
ين تخمين با اثرات
 كه جزء خطا مي

ين است كه همبس
ك دو استفاده مي -
توان اثرات تصاي

گونه كه جدومان
ن با اثرات ثابت ا

ect test

s section 
ndom

Stata11 انجام

صادي به روش
) GDP( 

هاي ترزمون داده

ي آزموآماره
55/26
39/2 
57/4 
04/4 
95/1-

 

 

statistic

632/2  

وان براي تمام مق
 آزمون انتخاب بي
ت ثابت اين است
صادفي فرض بر اي
-ن، از معيار كاي

درصد مي 95اري
هم .شودخاب مي

العه الگوي تخمين

statistic 

834/23 

افزار فاده از نرم

گري بر رشد اقتص
ه: رشد اقتصادي
آز

ضرايب
603/0
130/0
675/0
183/0
022/0-

  آزمون چاو
Chi-sq,df

11 

  قيق.

توداده شود كه مي
فت، آنگاه بايد به

اثرات ي در الگوي
ر الگوي اثرات تص
ارد. آزمون هاسمن
، در سطح معنادا
ت، اثرات ثابت انتخ

هاي اين مطا داده
 زمون هاسمن

Chi-
sq,df 

5 

  ت تحقيق.

ت ثابت را با استف

د تأثير گردشگر
متغير وابسته

ضيحي

. نتايج 1-جدول
Prob 

0027/0 

خذ: محاسبات تحق
  ن هاسمن

ن چاو تشخيص د
داگانه در نظر گرف
ورزيد. فرض اصلي
د، در حالي كه د
وضيحي وجود ندا

% باشد5از   بيش
در غير اين صورت
وي مناسب براي

. نتايج آز2 – ول
Prob 

0002/0

مأخذ: محاسبات    

  ي اثرات ثابت
حاضر، روش اثرات

  م:
. نتايج برآور3-

متغيرهاي توض

TRP
GCF
EFI
SCH
FDI

 
 

 
 

 

 

ج

مأخ           
. آزمون3-2

اگر در آزمون
مبدأهاي جد
نيز مبادرت و
همبسته باشد
متغيرهاي تو

آزمون آماره
ترجيح داد؛ د

دهد، الگو مي
جدو          

 
  

. الگوي3-3
ح در مطالعه
ايمدست يافته

-جدول      
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صادي دارد. 
شد اقتصادي 

G شود و  مي
تي بر رشد 

 فيزيكي  يه
خص آزادي 
ب منجر به 
ي حاصل از 
   در سرمايه

دولت،  دازه
ي از فساد 
زايش رشد 

زايي نر درو
 استفاده از 

  شده است.

Sys  

 

P– 

 

داري بر رشد اقتص
درصدي در رش 0

GDP به كاهش 

ر بوده و اثر مثبت
گذاري در سرما
درصدي در شاخ

SCHبه ترتيب (
راساس برآوردهاي

گذاري ش سرمايه
آزادي مالياتي، اند

آزاديق مالكيت، 
ساني منجر به افز

ظور كنترل بهتر
System G با

)، ارائه ش4جدول (

 stem GMM

 000/0
 

 ركيبي

 
–value

 000/0

ثر مثبت و معناد
6/0جر به افزايش 

) منجرFDIي (
طح بااليي معنادار
گ درصدي سرمايه
. افزايش يك د

Hانساني (  سرمايه

عبارت ديگر، بر به
گردشگري، افزايش
ي كسب و كار، آ
ن اعتبار)، حقوق

ي انس در سرمايه

منظ دل مربوطه به
GMM برآوردگر

اين تخمين در ج

صادي به روش

72/13-
57/385

000/0 
779/0 

 )GDPي (

هاي ترمون داده

يا آماره
آزمون

26/25

 

 

 

) اثTRPشگري (
ج گردشگري منج

گذاري خارجي مايه
ظر آماري در سط
با افزايش يك د

گيرد صورت مي
گذاري در س رمايه
GDP شوند. ب مي

صنعت گ  ه توسعه
دي تجاري، آزادي
ظام مالي (تأمين

گذاري د  سرمايه

  سيستمي 
ن اثرات ثابت، مد
ستگي، به روش
 نتايج حاصل از ا

گري بر رشد اقتص

427/8-

ه: رشد اقتصادي

آزم

 ضرايب

545/0 

دهند، گردشن مي
فزايش در مخارج
 خواهد شد. سرم

شده نيز از نظته
ر اساس نتايج، ب

GDPيش در

يك درصدي سر
Pدرصدي در  0/

توان گفت كه  مي
دي اقتصادي (آزاد
گذاري، آزادي نظ
ر) و نيز افزايش

يافته هاي تعميم
زنفاده از تخمين

مشكل خودهمبس
ن زده شده است.

رد تأثير گردشگ

ت

P

متغير وابسته

 ضيحي

G 

 حاسبات تحقيق.

ه نتايج باال نشان
ورد، يك درصد ا

در حال توسعهي
هاي در نظر گرفت
رند. در واقع، بر

درصد افزايش 1/0
EFو افزايش ي (

/18درصدي و  0
ثابت، در مجموع
يش شاخص آزاد
گ آزادي سرمايه

آزادي نيروي كار
 شوند.  

زن گشتاورهان
ين مدل با استف
وضيحي و رفع م

Stata نيز تخمين

. نتايج برآور4-

ضريب ثابت
Fآماره

P- value
R2

متغيرهاي توض

GDP(-1)

 
 

 
 

 

 

مأخذ: مح   
طور كههمان

طبق اين برآ
در كشورهاي
ديگر متغيره
اقتصادي دار

)GCF ،(3
FIاقتصادي (

67/0افزايش 
ات ثروش اثر

فيزيكي، افزاي
آزادي پولي،
اقتصادي و آ
اقتصادي مي

  
. تخمين3-4

بر تخميعالوه
متغيرهاي تو

a11افزار  نرم

 
-جدول       



 افزايش در 
فزايش يك 

1/0 ،19/0 ،
 سازگار با 
دار هستند. 
منهاي جزء 
و در نتيجه 
ادي برابر با 
پسماندها با 
ل، معتبرند. 

دهد، نتايج ي

 

1. Over- i

 

 

 

 

 

 

 ازاي يك درصد
 گذشته از اين، ا

3ه ميزان تقريباً
هايراي عالمت

 نظر آماري معناد
رهاي توضيحي م

درصد رد و 95 
 2λ با درجات آزا

اهمبسته بودن پ
نتايج حاصلت كه 

هد فوق نشان مي

dentifying res

 000/0
000/0
002/0

 000/0
000/0

 000/0

 آن است كه به
يابد. ت تغيير مي

به GDPفزايش
 برآورد شده دار
 تمام متغيرها از
دي معادل متغير
 سطح معناداري
 نيز كه از توزيع
 صفر مبتني بر نا

توان گفتن، مي
كه شواهدت. چنان

 

strictions 

78/14
56/6 

09/3 

46/12
62/7 

91/7-
002/0 

833/0 

113/0 

000/0 

 

 

، نتايج حاكي از
صد در همان جهت
ترتيب منجر به ا

متغيرهاي همه
دهد كه شان مي

λ با درجات آزاد
 تمام ضرايب در

آزمون سارگان ه
دار است، آزمون

كند و بنابرايننمي
ودهمبستگي است

214/0 

135/0 

196/0 

249/0 

032/0 

881/2- 

شود،مشاهده مي
درص 17/0صادي
SCH  وFDI به ت

عبارت ديگر، ه ه
همچنين نتايج نش

2ه داراي توزيع

ي بر صفر بودن
شود. آمارهييد مي
برخورد 1مشخص

ن ابزارها) را رد ن
بتني بر عدم خو

  كنند. را رد مي

 ت

Arellano
AR(1 

Arellano
AR(2 

Sargan t 
(p 

Wald t 

  اسبات تحقيق.

ه در جدول باال م
TRPرشد اقتص ،(
GCF ،EFI ،H

شود و به مي 0/
ه موجود هستند.

ج آزمون والد كه
صفر مبني فرضيه

ب برآورد شده تأي
ي بيش از حد م
زاري (معتبر بودن
اي فرض صفر مب
د خودهمبستگي

TRP

GCF

EFI 

SCH

FDI

ضريب ثابت
o-Bond test f
), (p value) 

o-Bond test f
2), (p value) 
test of overid
p value)

test (p value)
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طور كههمان
Pگردشگري (

Fدرصدي در 

24/0 ،032
هاي م تئوري

براساس نتايج
ثابت است، ف
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هايمحدوديت
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مل مختلف 
هاي  موفقيت
بين   رابطه
هاي زنمين
دهد كه   مي

تنها از ها نه
 ريق توسعه

ردشگري و 
و از عواملي 
 كشورها به 
دي، به اين 
ي اين بخش 
 حد ممكن 

امست. در ميان عو
كه گسترش آن م

حاضر ر مطالعه
با استفاده از تخم
ج برآوردها نشان

براين، اين كشوره
 و ...) بلكه از طر
 زيرا صنعت گر
، شناخته شده و
ادي مختلفي در
يش رشد اقتصاد
قابل توجهي براي
ي و فرهنگي را تا

ل مؤثر بر آن اس
از عواملي است ك

رو، دست. از اين
ب  در حال توسعه

قرار گرفت. نتايج
توسعه دارد و بناب

مادي و انساني 
ي دست يابند؛

21ويژه در قرن 
، سياسي و اقتصا
ريزان جهت افزاي

هاي قاگذاريمايه
ل زيربنايي، رفاهي

 

 

 

ند شناخت عوامل
ت تورسيم يكي ا

دنبال داشته اس ه
بي از كشورهاي

مي مورد بررسي ق
ورهاي در حال ت
ذاري در سرمايه

اقتصادي و توسعه
و درآمد جهان به
رهنگي، اجتماعي
ر گذاران و برنامه

آن، سرم ر توسعه
ت از جمله عوامل

  ات
ال و پايدار، نيازمن
ي كشورها، صنعت
خي از كشورها به
تصادي در منتخب

سيستمي يافته ميم
شد اقتصادي كشو

گذز جمله سرمايه
وانند به رشد و
صنايع مهم و پر

محيطي، فرستزي
گست كه سياست

منظور  باشند و به
اين صنعت  توسعه

يري و پيشنهاد
 رشد اقتصادي باال

اقتصادي  و توسعه
اي را براي برخه

شگري و رشد اقتص
و گشتاورهاي تعم
أثير مثبتي بر رش
 متداول رشد (از
توشگري نيز مي

عنوان يكي از ص ه
ترش آن اثرات ز
 بنابراين، الزم اس
 بيشتري داشته
ه باشند و موانع

 
 

 
 

 

 

گي. نتيجه4
دستيابي به
مؤثر بر رشد
قابل مالحظه
صنعت گردش
اثرات ثابت و
گردشگري تأ
طريق منابع

صنعت گردش
گردشگري به
است كه گست

دنبال دارد.
صنعت توجه

اشتهدر نظر د
  رفع كنند.
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Tourism is the largest service industry in the world in terms of income 

generation. This industry leads to Environmental, cultural, social, 

political, economic impacts. Development of tourism is very important 

for developing countries which are faced with problems such as high 

unemployment, limited financial resources and the economy single- 

product. Therefore, the aim of this paper is that we seek to answer the 

question "whether the tourism sector in developing countries contribute 

to the economic growth of these nations or not." In this paper, is 

estimated the relationship between tourism and economic growth, for 

68 developing countries (including Asia, Africa and Latin America 

countries) in period of time period 1999-2011 using fixed effects 

estimators and approach of System Generalized Method of Moments 

(System- GMM) by stata11. Factors that led to using of the System- 

GMM are endogenous variables, a lag of the dependent variable and 

also autocorrelation between the error terms. The results of this 

research shown that in selected countries, there is an positive 

relationship between the tourism and economic growth. 

JEL Classification: L83, 040, C23 
 

Key Words: Tourism, Economic Growth, System Generalized Method 

of Moments, Developing Countries. 
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