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چکیده

توسعۀ صنعت گردشگری براي کشورهاي در حال توسعه که با معضالتی همچون نرخ بیکاري باال ،محدودیت منابع ارزي و اقتصاد

تکمحصولی مواجه هستند ،دارای اهمیت فراوانی است .اقتصاد کشور ما نیز اتکاي شدیدي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام داشته
است .بنابراين ،پيشبينيها و تحليلهاي قابل اعتماد براي يك برنامهريزي كارآ در صنايع مرتبط با بازار گردشگري ،ضرورت تام دارد.

هدف اصلی این پژوهش ،تخمین تابع تقاضاي خارجیان براي گردشگري در ایران و اندازهگیري میزان تأثیرگذاري متغیرهای تولید ناخالص

جهانی ،نرخ ارز رسمی ،شاخص قیمت مصرفکننده و قیمت نفت بر تقاضاي گردشگري در ایران است.

در این بررسی ،از روش الگوی خود توضیح با وقفههای گسترده و با کمک آزمون ریشۀ واحد دیکیفولر تعمیم يافته و آزمون همجمعي

جوهانسون و آزمون  ARDLاستفاده کردیم .درنهایت ،به این نتیجه رسیدیم که در بلندمدت ،متغیرهای تعداد گردشگر خارجی واردشده به

ایران ،قیمت نفت ،شاخص قیمت مصرفکننده و تولید ناخالص داخلی جهانی ،مثبت و معنا دار بوده و متغیر نرخ ارز ،منفی و معنادار است.

کشش قیمتی تقاضا در بلندمدت ،باکشش و متغیر نرخ ارز رسمی و تولید ناخالص داخلی جهانی بیکشش است و باتوجه به کشش درآمدی

گردشگری کاالی ضروری است.

کلیدواژهها :تقاضای گردشگری ،ایران ،گردشگری ،ARDL ،ايران.

 .*1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران جنوب ،دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری ،پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
			
 .2کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران جنوب ،رشتۀ علوم اقتصادی،

soheila_khoshnevis@yahoo.com
maryam.gh69@yahoo.com
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 .1مقدمه

بهنظر میرسد كه جهانگردی ،پديدهای نو در تاريخ زندگی

بشر است؛ درحاليكه اين صنعت در تاريخ زندگی جمعی ريشه

دارد و از دورههای كهن ،صورتهای مختلف جهانگردی و

گردشگری وجود داشته است.

بهحساب میآید(ابراهیمی و خسرویان.)1384 ،

بايد افزود كه در عصر حاضر ،يعنی دوران مبارزه با آلودگی

محيط زيست ،به گردشگری در مقام مقايسه با صنايع ديگر،
بهعنوان صنعتی بدون آثار شديد آلودگی نگاه میشود؛ به اين

امروزه اهميت گردشگری ازنظر اقتصادی واشتغالزايی

معنا كه حفظ محيط زيست و زيبايیهای طبيعی در ارتباط

اقتصادی هر كشوری محسوب كرد .گردشگری ،مزيتهاي

امروزه توسعۀ گردشگری در تمامی عرصهها ،چه در

بهحدی است كه میتوان آن را بهعنوان نيروی محركۀ

فراوانی دارد و میتواند منبع مهمی برای اشتغال باشد؛ چراكه
اشتغال در اين صنعت به مهارت و كارآموزی بااليی نياز ندارد

و مردم محلی ،با كمی مهارت ،میتوانند در مشاغل خدماتی
مشغول به كار شوند(براون.)2003 ،1

آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمدی ارزی

بسیار مناسب و قابل مالحظهای دراختیار اقتصاد یک کشور

قرار میدهد ،باعث شده است که گردشگری ،مفهومی بسیار

گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پیدا

کند و بهعنوان یک صنعت تلقی شود(.طهماسبی پاشا و مجیدی،
)1384

مهمترين ابعاد اثرات اقتصادي گردشگري را ميتوان در 7

گروه طبقهبندي کرد .1 :درآمدزايي .2 ،اشتغال .3 ،ايجاد درآمد

مالياتي .4 ،اثر بر تراز پرداختها .5 ،بهبود ساختار اقتصادي
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است ،گردشگری همواره عامل مهمی برای توسعۀ اقتصادی

يك منطقه .6 ،ترغيب فعاليتهاي كارآفريني .7 ،زيانهاي

اقتصادي(.کاندال 2و فیجینی)2012 ،3

تنگاتنگ با جهانگردی هستند(عشوندی.)1380 ،

سطح ملی و منطقهای و چه در سطح بینالمللی ،مورد توجه
برنامهریزان دولتی و شرکتهای خصوصی قرار گرفته است.

بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدهاند که برای بهبود

وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل بهخرج دهند و درصد ِد
ِ
یافتن راههای تازهای برآیند(لطفی.)1384 ،
ِ

گسترش صنعت گردشگری بهعنوان صنعتی كه با

حوزههای مختلف ،نظير اقتصاد ،فرهنگ ،محيط زيست،
كشاورزی و خدمات درتعامل است ،اهميت فراوانی دارد و
تجربيات ساير مناطق جهان نشان داده است كه توسعۀ صنعت

گردشگري در هر منطقه ،باعث رشد و پيشرفت اقتصادی و
اجتماعی آن ناحيه شده است(.اوپرمن)1996 ،4

 .2پیشینۀ پژوهش
 .1-2پیشینۀ خارجی

گردشگری ،فعاليتی است كه غير از مزايای اقتصادی و

اوزال و كرامپتون )1984(5در پژوهشی ،با هدف شناسايي

توسعۀ گردشگری میتوان باعث سطح رفاه زندگی اجتماعات

بهعنوان يك كشور در حال توسعه دارد ،به برآورد تقاضاي

اشتغالزايی ،تأثيرات اجتماعی و فرهنگی بسياری دارد .با

بومی شد؛ اما جذب گردشگر ،نيازمند مكانيزمهای مختلفی

است؛ يكي از آنها رضايت گردشگران است(هزارجریبی و

عواملي كه بيشترين تأثير را بر گردشگري بينالمللي تركيه،

گردشگران خارجي كشور تركيه پرداخته است ،چراكه در

سالهاي اخير ،گردشگري نقش اساسي در اقتصاد اين كشور

نجفی .)1390 ،بسیاری از کشورها ،این صنعت پویا را منبع

ايفا کرده است.

زیربنایی میدانند .اگرچه در مناطق مختلف ،شرایط متفاوت

 ،1980بهشكل ضمني زير برآورد شده است .در اين مدل،

اصلی درآمد ،اشتغال ،رشد بخش خصوصی و توسعۀ ساختار

مدل ،بااستفاده از آمارهاي سريهاي زمانی  1960تا

4. Oppermann, M.

1. Brown, D.

5. Uysal and Crompton

2. Candela, G.
3. Figini, P.
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كشور تركيه بهعنوان كشور مقصد و كشورهاي اتريش ،كانادا،

انگلستان و آمريكا ،طی سالهای 1973در نتایج اصلی این

اياالت متحدۀ آمريكا و يوگسالوي بهعنوان مبدأ درنظر گرفته

به متغیرهاي درآمد و قیمتهای نسبی در  6کشور مبدأ با

فرانسه ،يونان ،ايتاليا ،اسپانيا ،سوئيس ،آلمان فدرال ،انگليس،

شدهاند .مدل بهصورت خطي لگاريتمي برآورد شد و نتايج

حاصل از تخمين تابع ،نمایانگ ِر آن است كه :متغيرهاي درآمد،
قيمت و نرخ ارز ،مهمترين عوامل مؤثر بر جريان گردشگری

كشور تركيه هستند و مقدار كشش درآمدي از  0.759تا

پژوهش ،نشان میدهد که کشش تقاضاي گردشگری نسبت
یکدیگر متفاوت است.

هالیسی اوغلو )2004(3در پژوهش خود ،با بهرهگیري از

آزمون باند ،تقاضاي خارجی گردشگري به کشور ترکیه را طی

سالهاي  1960-2002تخمین زده است .نتایج اصلی این

 6.072در نوسان است .اين به آن مفهوم است كه درجۀ

پژوهش نشان میدهد که متغیر درآمد ،یکی از متغیرهای مهم

كشوري به كشور ديگر متفاوت است .تأثير نرخ ارز و تغييرات

ترکیه محسوب میشود.

حساسيت گردشگري تركيه ،نسبت به تغييرات درآمدي ،از
آن در كشور تركيه براي كشورهاي نزديك و همسايه ،چون
يونان و يوگسالوی ،در مقايسه با كشورهای با فاصلۀ دورتر،

بيشتر است.

ساماری ،)1987(1پژوهشی دربارۀ كشور كنيا انجام داد كه

داشتن جاذبههاي گردشگري متنوع ،همواره مورد توجه
دلیل
به ِ
ِ

و تعیینکننده در توضیح تعداد گردشگران ورودی به کشور
آلگیری ،)2006(4با بهرهگیري از روش همجمعی

جوهانسن ،یک رابطۀ تعادلی بلندمدت را بین متغیرهای درآمد
کل جهان و هزینۀ
ارزی گردشگري ،نرخ واقعی ارز ،درآمد ِّ
حمل و نقل براي کشور روسیه ،طی سالهای 1993-2003
نتیجهگیری میکند.

گردشگران كشورهاي مختلف ،ازجمله كشورهاي اروپايي و

هانلی و وید )2007(5در پژوهش خود ،به مدلسازي

در اقتصاد و درآمد ارزي اين كشور ايفا ميكند .این پژوهش،

ایرلند ،طی سالهای 1985-2004پرداختهاند .نتایج پژوهش

آمريكايي بوده است و صنعت گردشگري ،سهم قابلتوجهي
برای شناسايي عوامل مؤثر بر تقاضاي كشور كنيا و برنامهريزي

تقاضاي گردشگري کشورهاي آمريكاي شمالی به کشور
نشان میدهد که متغیر نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و معنیداری

و سياستگذاري مناسب در راستای توسعۀ هرچه بيشتر اين

بر تقاضای گردشگری این کشورها به ایرلند دارد.

خارجي براي اين كشور کرده است .وي بهعلت وجود آمارهاي

عصبی به مدلسازی و پیشبینی تقاضای گردشگری کشور

صنعت انجام گرفته و اقدام به برآورد تابع تقاضاي گردشگري

طراحی کرده است .در اين پژوهش ،تكمعادلهاي بين زوج

كشور مبدأ و مقصد ،برآورد شد كه كشور كنيا بهعنوان مقصد

و كشورهاي انگلستان ،آمريكا ،ايتاليا ،آلمان غربي و سوئيس
بهعنوان مبدأ درنظر گرفته شدهاند.

سانگ و وانگ )2003(2در پژوهش خود ،با بهرهگیري

از رهیافت ( )TVPو مدل فضا ـ حالت به مدلسازي

چین به کشور تایوان ،طی سالهای  1999-2005پرداختهاند.

در این پژوهش ،متغیرهای مؤثر بر تقاضای بینالمللی
گردشگری بررسی شده است .یافتههاي اصلی این پژوهش،
نشان میدهد که متغیرهای نرخ ارز و درآمد سرانۀ کشور چین
بهعنوان متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای گردشگري محسوب

میشوند.

چایبونسری 7و همکاران( ،)2008با بهرهگیري از رویکرد

تقاضاي گردشگري کشور هنگکنگ به  6کشور همسایۀ

همجمعی و ریشۀ واحد در دادههای پانل به مدلسازی تقاضای

5. Hanly and Wade

1. Summary

6. Mountinho

2. Song and Wong

7. Chaiboonsri

3. Halicioglu

استرالیا ( )1997پرداختهاند .یافتههای ـ کانادا ،فرانسه ،آلمان،

خارجی کشور هند ،طی سالهای  2002-2006پرداختهاند.

4. Algieri

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،زمستان 1394

مناسب گردشگري ،طي سالهاي  1968تا  ،1983دو مدل

مونتینهو 6و همکاران( ،)2008بااستفاده از مدلهای شبکۀ
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یافتههای این پژوهش بیانگر آن است که رشد درآمد ،تأثیر

باارزشتر از سیاستگذاری استراتژیهای رشد برای صنعت

تقاضاي گردشگری کشور هند داشته است.

جایگزین امن برای گردشگران مسلمان تبدیل شده است.

مثبت و هزینههاي حمل و نقل ،تأثیر منفی و معنیدار بر
اصالن و همكاران ،)2009(1تابع تقاضاي گردشگري

خوشنویس یزدی و خان علیزاده ، )2016(4بااستفاده از

تركيه را طي دورۀ  1995-2004برآورد کرده است .آنان

روش  ARDLبین  14کشور منتخب ،به تخمین تابع تقاضای

سمت عرضه ،دارای اتكاي كمي هستند .به بيان ديگر ،عواملي

این بررسی ،کشش درآمدی نشان میدهد که گردشگری،

معتقدند مطالعات تجربي قبلي ،بهدليل عدم توجه به عوامل
مانند زيرساخت شبكۀ حمل و نقل ،ظرفيت اقامت در كشور
ميزبان و شبكههاي ارتباطي نوين در مطالعات ناديده گرفته

شدهاند .به همين منظور ،در تابع تقاضا ،از متغير ظرفيت
اقامتي تركيه و نسبت سرمايهگذاري دولتي به توليد ناخالص

داخلي(در زمينۀ فرودگاه ،راهآهن ،بيمارستان و ارتباطات)،
بهعنوان شاخص توسعۀ زيرساختها استفاده كردهاند.

گردشگری آمريكا ،بین سالهای  1995-2014میپردازند .در
یک کاالی لوکس نیست و قیمت و نرخ ارز واقعي ،رابطۀ

منفی با ورود گردشگر خارجی دارد.
 .2-2پیشینۀ داخلی

سابقۀ پژوهشهای علمی در تقاضای گردشگری و اقتصاد

گردشگری با تأخير زمانی اتفاق افتاده است؛ ولی خوشبختانه

نتايج پژوهش نشان ميدهد ،ضريب متغير ظرفيت

در سالهای اخير ،مطالعات محدودی در اين زمينه انجام

داراي عالمت مثبت است .به بيان ديگر ،توسعۀ عوامل سمت

نوری( )1375در پژوهشی ،تابع تقاضاي گردشگري

و هتلها تأثير مثبتي بر تعداد ورودي گردشگران بينالمللي

وی تقاضای گردشگری در ايران را تابع عواملی چون درآمد

هتلها و زيرساختهاي عمومي براي تقاضاي گردشگران

عرضه ،چون توسعۀ فرودگاهها ،راهآهن و شبكههاي مخابراتي

دارد.

توکاموشابا و لین ،)2013(2بااستفاده از روش اتو رگرسیو
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گردشگری در مالزی است .مالزی به یک مقصد گردشگری

گرفته است و در ادامه ،مهمترين آنها بررسی میشوند .

بينالمللي ايران در سالهاي  1373تا  1348را برآورد میکند.
سرانۀ گردشگران ،قيمت كاالها و خدمات خريداریشده

ازطریق گردشگران ،نرخ ارز در بازارهاي آزاد ،متوسط هزينۀ

تأخیری مدل به تخمین مدل تقاضای گردشگری پرداختهاند.

اقامت هر گردشگر در ايران درنظر ميگيرد .نتايج برآورد مدل

مبدأ ،هزینههای گردشگری در پکن و هزینۀ گردشگری در

به درآمد سرانۀ گردشگران ،حساس و كششپذير است و بر

نتایج حاصل نشان میدهد ،عواملی مانند سطح درآمد بازارهای

مقصد این رقابت از عوامل بسیار مهم گردشگری از سه جریان
بلندمدت بازارهای بینالمللی است.

حبیبی ،)2015(3بااستفاده از روش  ،ARDLمدل تقاضای

گردشگران ایرانی برای کشور مالزی را بین سالهای 2013
 2000تخمین کرده است .نتایج پژوهش نشان میدهد کهگردشگران ایرانی که به مالزی میروند ،تحتتأثیر مثبت
متغیر وابسته با وقفه ،تنظیم قیمت گردشگری ازطریق نرخ
ارز ،قیمت جایگزین گردشگری و ارزش تجارت قرار دارد.

دانش متغیرهایی که بر تقاضای گردشگری تأثیرگذار هستند،

ايشان ،حاكي از آن است كه تقاضای گردشگری ايران ،نسبت

اين اساس ،ميتوان چنين نتيجه گرفت كه ايران يك مقصد

گردشگري نرمال براي خارجیها است؛ بهویژه كشورهاي
پردرآمد؛ زيرا هزينۀ سفر به ايران بهطور متوسط براي

اينگونه كشورها پایين است .بهعالوه ،تقاضای گردشگری

بهطور منفی ،با قيمت كاالها و خدمات خريداریشده ازسوی
گردشگران رابطه دارد و تقريب ًا بیكشش است.
كاوهئيان( )1381در پژوهش خود ،سعي كرده است تا

عوامل اقتصادی و غيراقتصادی مؤثر بر تقاضای گردشگری
را در شش منطقۀ جهان ،يعني اروپا ،آمريكا ،شرق آسيا و

3. Habibi

1. Aslan et al.

4. Khoshnevis Yazdi, Khanalizadeh

2. Tukamushaba and Lin
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اقيانوسيه ،خاورميانه ،جنوب آسيا و جهان شناسايی كند.

تقاضاي خارجیان براي گردشگري در ایران را طی سالهای

 -ايران ،يك مقصد گردشگري نرمال برای گردشگران

بااستفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان( )TVPو روش

 -تقاضای گردشگری بينالمللی ايران ،با قيمت نسبی،

این دارد که کششهای درآمدی ،قیمتی و عادات رفتاری

 -تقاضای گردشگری بينالمللی ايران با كاهش ارزش

بهتدریج تغییرات آنها طی زمان کاهش مـییابـد .بهعالوه،

 -ناآرامیهای سياسی ناشی از انقالب و جنگ و نيز آثار

مقایسـه بـا کشـشهـای قیمتـی و عـادات رفتـاری بیشـتر

مهمترين يافتههای اين پژوهش ،عبارتاند از:
اين مناطق است.

حساس و كششپذير است.
ريالی رابطۀ مستقيم دارد.

روانی شوکهای نفتی دهۀ 1970ميالدی ،موجب كاهش

تقاضای گردشگری بينالمللی ايران شده است.

موسايي( )1383در پژوهشی ،عوامل مؤثر بر تقاضاي سفر

در ايران را بررسی میکند .وي براي اين كار ،از يك الگوي
كالن تابع تقاضاي سفر به ايران استفاده كرده است .مهمترين
يافتۀ پژوهش ايشان ،آن است كه پايينبودن ميزان تقاضا

براي سفر به ايران ،بهعلت كمبود امكانات و تسهيالت رفاهی
در زمينۀ حمل و نقل و اقامت نیست؛ بلكه عنصر امنيت،

اصلیترين مانع در افزايش تقاضای سفر به ايران است.

 1350-1385تخمین زده است .براي این منظور ،مدل پژوهش،
کالمن ـ فیلتر برآورد شده است .نتایج تخمین مدل ،داللت بر

و انتظاری دارای تغییرات منظم و ثابت ،طی زمان است و
کشـش درآمدی تقاضای خارجی گردشگری در ایران ،در
است .به بیان دیگـر ،براساس مبانی نظري موضوع و پیشینۀ

عزیمت گردشگران به کشـور ایران
تجربی پژوهش ،با سفر و
ِ

و اظهار لذت و مطلوبیت از سفر به کشور ،گردشگران خارجی
تمایـل پیـدا مـیکننـد که دوباره براي گردش و سفر به ایران
مسافرت کننـد.

 .3مبانی نظری
 .1-3الگوهاي برنامهريزي خطي

عباسینژاد و حبیبی( )1384به تصریح و تخمین تابع

يكي از الگوهاي كاربردي بسيار معروف در برنامـهريـزي

و مقطعی پرداختهاند .در پژوهش آنان ،بیشتر بر روی عوامل

است .ايـن الگويي است كه «ون دركينجف» و «جان

تقاضای گردشگری ایران ،بااستفاده از دادههای سری زمانی

بررسی مدلهاي برآوردشدۀ تقاضای گردشگری در ایران،
مشخص شده است که بیشترین تأثیر بر تقاضای گردشگری
را متغیرهای درآمد سرانه و قیمتهای نسبی در طی دورۀ

مورد بررسی داشتهاند.

استرهيون» ،1در آن ،به بررسی امر گردشگري در جزاير وادن
میپردازند كه متشكل از چهـار جزيـره و مقصـد گردشـگري
آلمانيها است .ویژگی اصـلي ايـن جزايـر ،عمـدت ًا وابسـتگي

شـديد آنهـا بـه فعاليتهاي گردشگري است؛ بهطوري كه ٧٠

درصد اشتغال در اين جزاير ،بهطـور مسـتقيم و غيرمستقيم،

خسروآبادی( ،)1385بااستفاده از روش رگرسیون حداقل

به صنعت گردشگري وابستهاند .اين الگو ،چهـار قيـد و يـك

ایران ،طی سالهای  1383تا  1344را بررسی کرده است.

تابع هدف ،شامل حداكثركردن سطح اشتغال مربوط به

مربعات معمولی ،عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری خارجی

نتایج حاصل از تخمین مدل ،بیانگر آن است که متغیرهای

تبلیغات ،انقالب و جنگ ،بهعنوان متغیرهای مهم و مؤثر بر

تقاضای گردشگری کشور محسوب میشوند.

محمدزاده ،بهبودی ،فشاری و ممیپور( ،)1389تابع

تـابع هـدف دارد.

تختهاي موجود ،تعداد شـبهـاي اقامت ،اثر اشتغالزايي هر

تخت ،تعـداد تخـتهـاي جديـد و  ...اسـت؛ و قيـود ،شـامل
قيـد بودجۀ عمـومي بـراي سياسـتهـاي گردشـگري ،قيـد
مربـوط بـه ظرفيـت انـواع اقامـت(بـا هزينههاي مختلف)
1. Van Derkinjff & Ooster Hoven
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اقتصادی و تأثیر آن بر تقاضای گردشگری تأکید شده و با

بـراي تقاضـاي گردشـگري ،در سال  ١٩٥٥به چاپ رسـیده
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و قيد مربوط به نرخ حداقل اشتغال است .اشكال اصلي اين

مقدار پولي است كه براي مصرف كاالهـاي ديگر اختصاص

خطـي بيـان ميشوند ،تصويري پذيرفتني از واقعيت نشان

ديگـري محـدوديت زمان است.

الگوها ،اين است كه قيدهاي الگـو كـه اغلـب بـهصـورت
نميدهند .بهعالوه ،كـاربرد ايـن الگوهـا بـراي كشورهاي در
حال توسعه ،تأمـلپـذير اسـت؛ زيـرا اسـتفاده از ايـن الگوهـا،
داشـتن جدول داده ـ ستاندة بخـشهـاي مختلـف،
مسـتلزم
ِ

ازجملـه گردشـگري اسـت كـه متأسـفانه چنـين جداولي

در كشورهاي در حال توسعه ،يا وجود ندارد ،يا محاسبۀ آن
مشكل است(موسایی.)1383 ،

البته الگوي فوق باوجود اصالحات فراواني كـه در آن

انجام گرفتـه ،هنـوز در عمـل بهطور تجربي ،تخمين زده
نشده است.

الگوهاي تجربي ديگري نيز در اقتصاد خرد وجود دارند

كه با استفاده از تخمين تجربـي به نتايجي دست يافتهاند كه
ازجملة آنها ميتوان به الگوي «ساكايي» 3اشـاره كـرد كـه

درخصوص سفرهاي تجاري است.

 .2-3الگوهاي تجريد

اين الگوها روشي براي پيشبيني تقاضاي سفر هستند

كه بهصورت تـكمعادلـهاي و بـا استفاده از روشهـاي

اقتصادسنجي ،تقـاضا را تخمين ميزننـد و پيشبيني

ميكننـد .اصــول ايـن الگو بـراي حمل و نقل و تقاضاي
آن طراحي شده اسـت .فرضـيۀ اصـلي الگـو ،ايـن است كه

تقاضاي سفر با هر وسيلهاي به خصوصيات آن وسيله و نيز
محيطي كه مردم در آن زندگي ميكنند ،بستگي دارد .متغير

وابسته ،در اين الگو كه براي انگلستان تخمين زده شده،
تعداد سفرهاي خارجي شهروندان انگليسي است ،و متغيرهاي
مستقل ،عموم ًا حاصـل ضـرب جمعيت در مبدأ و مقصد و
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مييابد و محدوديتها نيز ،يكـي محـدوديت بودجـه و

متوسط وزني درآمد سرانه در دو نقطه است(موسايي.)1383 ،
 .3-3الگوهاي اقتصادي خرد

در اين الگوها به مفهوم مطلوبيت و زيربناي نظري الگوها

توجه شده اسـت .صـرفنظـر از كــار « لنكســتر» 1كـه

در ســالهاي  ١٩٦٦و  ،١٩٧١روش جديــدي بـراي نظريـۀ

مطلوبيــت مصرفكننده ارائه كرد و نيز مطالعۀ تجربي و

تخميني آمـاري «راگ» 2در سـال  ،١٩٧٣کار جديدي در اين

خصوص انجام نگرفته است .در الگوي مذكور ،تابع مطلوبيت

فرد ،شـامل زماني است كه براي امر سفر صرف ميشود و

از ديگر الگوهاي طراحيشده با گرايش اقتصاد خرد و

توابع تقاضاي لگاريتمي ،كه در آن از روش تابع مطلوبيت
«ترانسلوگ» 4استفاده شده ،الگوي «بكال» و «اسـكپرلود»

5

اسـت كه دربارۀ عوامل مؤثر در تقاضاي گردشگري در اياالت
متحده است(همان منبع).

 .4-3الگوي تقاضاي كيلمان

6

اين الگو ،تكمعادلهاي است و در آن ،با بهرهگيري از

روش سري همزمان 7با دادههـاي مقطعي ،ميزان سفرهاي

گردشگران به كانادا بررسـي مـيشـود .در ايـن الگـو ،متغيـر

وابسـته ،تعداد سفرهاي خارجي ،و متغيرهاي توضيحي

شاخص تورم ،نـرخ ارز تعـديلشـده ،قيمـت بليت هوايي و

درآمد حاصل از جاذبههاي قومي و مليتي است .بهكارگيري
مدل در كشورهاي جهان سوم بهعلت كمبود اطالعات ،با
مشكالت همـراه است(همان منبع).

 .5-3الگوي ويت و مارتين

8

در الگوي مذكور ،تابع عرضۀ جهانگردي براي دو كشور

آلمـان و انگلـيس ،تصـريح و برآورد شده است .درايـن مـدل،

متغيـر وابسـته در كشـور آلمـان ،سـرانه تعـداد بازديـدهاي

جهانگردي است كه شامل آن دسته از جهانگرداني میشود

)5. Bakkal & Scoperloud (1992

1. Lancaster

)6. Kilman (1981

2. Rugg

7. Panel Data

3. Sakai

)8. Witt and Martin (1987

4. Tronslog
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كه براي بازديـد اقـوام و دوسـتان خـود عازم خارج از كشور

تابع تقاضاي گردشگری ،نشاندهندۀ رابطۀ بين تقاضاي

بدون درنظرگرفتن بازديدهاي اقوام و دوستان بهعنوان متغيـر
وابسـته اسـت .مقصـد سـفر در هـر دو كشور ،عمدت ًا اتريش،

اقتصـادي مـدل ،وقتـي برآورده ميشوند ،شناسايي و

تشخيص اثر هريك از اين عوامل روي تقاضاي جهانگردي

است .براي هريك از مقصدها ،چهار مدل طراحي شده

روش این پژوهش ،تحلیلی ـ توصیفی است که بااستفاده

هستند .در كشور انگليس ،سرانه تعداد بازديدهاي جهانگردي

فرانسه ،ايتاليا ،هلند ،اسپانيا ،سوئيس ،يونان و بلژيك بوده

است .مدل اول ،مربوط به مسافرتهـاي مسـتقل افراد با

هواپيما ،مدل دوم ،مسافرتهاي تفريحي مستقل ازطريق
دريا و زمينـي ،مـدل سـوم ،مربوط به سفر با هواپيما و مدل

چهارم ،سفر با تور ازطريـق دريـا و زمـين اسـت .متغيرهـاي
مسـتقل در ايـن مـدلهـا ،درآمـد قابـل تصـرف شخصـي
سـرانه ،هزينـۀ واقعـي سـفر ،هزينـۀ جهانگردي در مقصد

نسبت به هزينۀ جهانگردي در مبدأ ،نـرخ تبـديل ارز مقصـد
نسـبت بـه مبدأ و باألخره ،متغير مجازي شوك نفتي سال
 ١٩٧٢-1974ميالدي و ناآراميهـاي سياسـي درمورد يونان

است(صباغ کرمانی.)1375 ،

 .4روش اقتصادسنجی
 .1-4ارائۀ مدل و معرفی متغیرها

در این پژوهش ،بهمنظور بررسی تأثیرات متغیرهای

تخمین زده میشود(هالیسیوگلو:)2004 ،1

TOURt=a0+ a1 LnGDPt + a2 LnPOILt
+ a3 LnREERt + a4 LnCPIt + ε

متغیرها به شرح زیر است:

 :TOURتعداد گردشگر خارجی واردشده به ایران

 :GDPتولید ناخالص داخلی جهانی(دالر ،برحسب سال

پایۀ )2005

 :POILقیمت نفت (دالر)

را امكانپذير ميسازد.

از روشهای اقتصادسنجی به بررسی و تعیین مدل میپردازد.
برای تهیۀ دادههای این پژوهش ،عمدت ًااز اطالعات بانک

جهانی ،مرکز آمار ایران ،مقاالت و کتابها استفاده خواهد شد.

و دادههای سری زمانی ،بین سالهای  1987 -2014است.

نرمافزا ِر استفادهشده برای تجزیه و تحلیل دادهها و مدلها
 Eviews9است.
بااستفاده از روشهای اقتصادسنجی و الگوي پوياي خود

توضيح با وقفههاي توزيعي( ،)ARDLدادههای سری زمانی
و تفسیر ضرایب بهدستآمده را بررسی میکنیم .در ابتدا،
ایستایی متغیرها را بررسی خواهیم کرد و برای این کار از

آزمون دیکی فولر استفاده میکنیم .در مرحلۀ دوم ،همزمان

با انتخاب تعداد وقفۀ بهينۀ متغيرها ،الگوهاي تحت بررسي

در هر بخش برآورد ميشود .در مرحلۀ بعد ،بااستفاده از نتايج
بهدستآمده در مرحلۀ قبل ،به بررسي همجمعي الگوهاي

پوياي فوق میپردازیم .بعد از تأييد وجود رابطۀ بلندمدت،
بااستفاده از الگوهاي پوياي بهدستآمده ،ضرايب مربوط
به الگوهاي بلندمدت برآورد ميشود .درنهايت ،با تخمين

الگوهاي تصحيح خطا ،بااستفاده از ضريب جملۀ تصحيح

خطا ،ساختار الگوهاي پوياي کوتاهمدت بررسی ميشود.
 .2-4آزمون ایستایی

در این قسمت به بررسی ایستایی متغیرها ازطریق انجام

آزمون دیکی فولر تعمیمیافته  ADFمی پردازیم.

 :REERنرخ ارز رسمی

 :CPIشاخص قیمت مصرفکننده
1. Halicioglu, F.
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معرفیشدۀ تقاضای گردشگری در کشور ایران ،الگوی زیر،

جهانگردي و عوامل تأثيرگذار بر تقاضا اسـت .روابـط

دکتر سهیال خوشنویس یزدی ،مریم غمامی
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جدول  .1آزمون دیکی فولر تعمیمیافته در )I(0

ازطریق Eviews 9
منبع :محاسبهشده
ِ

جدول .2آزمون دیکی فولر تعمیمیافته در)I(1
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نتایج آزمون ایستایی ،حاکی از آن است که تمامی متغیرها در سطح ایستا نیستند؛ درنتیجه ،ایستایی متغیرها ،پس از یک بار

تفاضلگیری ،بررسی شده و نتایج آن در جدول  2ارائهشده است .مالحظه شد ،متغیرها با یکبار تفاضلگیری در سطح یک ،ایستا
شدهاند.

 .3-4آزمون همجمعی

آزمون همجمعی به روش جوهانسن 1برای تعیین تعداد بردارهای همجمعی که ازطریق آزمون اثر 2و آزمون حداکثر مقادیر ویژه

3

صورت میگیرد ،انجام گرفت که نتایج آن در جداول زیر ثبت شده است.

1. Johansen Cointegration Test
2. Trace Test
3. Maximal Eigen Value Test

برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران
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جدول .3آزمون همجمعی براساس آزمون اثر

جدول .4آزمون همجمعی براساس حداکثر مقادیر ویژه

براساس نتایج بهدستآمده ،که در جدولهای  4و  5ثبت شده است ،فرضیۀ  H(0)=0در سطح  ،%5مبنی بر عدم وجود

همجمعی ،رد و وجود حداقل دو بردار همجمعی در بلندمدت تأیید شد.

جدول  .5نتایج آزمون برآورد روابط بلندمدت)(ARDL,5, 2, 3, 3, 3

بررسی و برآورد روابط بلندمدت بااستفاده از آزمون حنان

هستند .بهعالوه ،کشش درآمدی کمتر از یک است()0/55؛

در این بررسی ،در بلندمدت ،کشش قیمتی تقاضا برای

در این معادله ،ضرایب بهدستآمده دارای تفسیر بلندمدت

ولی متغیرهای  ،REER ، GDPکمتر از یک ،و کمکشش

بلندمدت ،اثر تولید ناخالص داخلی جهانی بر تعداد گردشگر

کویین انجام گرفته است.

متغیرهای  ، CPI ، POILبیشتر از یک و باکشش هستند؛

بنابراين گردشگری ،کاالی ضروری محسوب میشود.

هستند .از این رو ،یافتههای پژوهش ،نشان میدهد كه در

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،زمستان 1394

 .4-4آزمون ARDL
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خارجی ورودی به کشور ،مثبت و معنادار بوده است .به عبارتي،

سطح ملي و منطقهاي و چه در سطح بينالمللي مورد توجه

جهانی  0/55است؛ يعني در بلندمدت با تغییر يك درصدی

بسياري از كشورها بهصورت فزايندهاي به اين حقيقت پي

به کشور ،درصورت ثبات سایر شرایط ،به ميزان  0/55درصد

يافتن راههاي تازهاي برآيند.
بهخرج دهند و درصد ِد
ِ

اين رابطه نشاندهندۀ اين است كه ضريب تولید ناخالص

در تولید ناخالص داخلی جهانی ،تعداد گردشگر خارجی ورودی
افزايش مييابد.

بردهاند كه براي بهبود وضعيت اقتصادي خود بايد ابتكار عمل
کشور ایران که دارای تواناییهای بالقوۀ عظیمی در

عالوه بر آن ،در بلندمدت ،اثر نرخ ارز رسمی بر تعداد

زمینههای زیست محیطی ،تاریخی ،میراث فرهنگی و غیره

عبارتي ،اين رابطه نشاندهندۀ اين است كه ضريب نرخ ارز

فرهنگی ـ اجتماعی ،خود را از این جریان اقتصادی دور نگه

گردشگر خارجی ورودی به کشور ،منفی و معنادار است .به
رسمی  -0/45است؛ يعني در بلندمدت ،با تغییر يك درصدی

در نرخ ارز رسمی ،تعداد گردشگر ورودی به کشور ،به ميزان
 0/45درصد کاهش مييابد.

است ،نمیتواند و نباید بهدلیل مسائل سیاسی و نگرانیهای
دارد .ازسوی دیگر ،بازار بینالمللی گردشگری نیز نمیتواند از
جاذبههای ایران برای گردشگری چشمپوشی کند.

برای افزایش گردشگران ،تنها نمیتوان به اقتصاددانان

در بلندمدت ،اثر شاخص قیمت مصرفکننده بر تعداد

دل بست .راهحل درواقع در دستان دولت و برنامهریزان

عبارتي ،اين رابطه نشاندهندۀ اين است كه ضريب شاخص

و جذب گردشگر نداشته باشند ،جاذبههای تاریخی ،طبیعی

گردشگر خارجی ورودی به کشور ،مثبت و معنادار است .به
قیمت مصرفکننده  1/78است؛ يعني در بلندمدت ،با تغییر

است؛ چراکه آنان اگر نخواهند و تمایلی به گسترش توریسم
و فرهنگی بهتنهایی نمیتواند کارساز باشد .از طرف دیگر،

يك درصدی در شاخص قیمت مصرفکننده ،تعداد گردشگر

تجربه و فرهنگ مردم نیز بیتأثیر نیست .گاه پیش میآید

در بلندمدت ،اثر قیمت نفت بر تعداد گردشگر خارجی

ارتباط هستند ،تجربۀ الزم را ندارند و یا آموزشهای مناسب

نشاندهندۀ اين است كه ضريب قیمت نفت  -1/02است؛

خدمات به او را نمیدانند .در این راه ،انجام پژوهش میتواند

ورودی به کشور به ميزان  1/78درصد افزايش مييابد.

ورودی به کشور ،منفی و معنادار است .به عبارتي ،اين رابطه
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برنامهريزان دولتي و شركتهاي خصوصي قرار گرفته است.

يعني در بلندمدت ،با تغییر يك درصدی در قیمت نفت ،تعداد

گردشگر ورودی به کشور به ميزان  1/02درصد کاهش
مييابد.

 .5جمعبندی و تبیین نتایج

که دولت میخواهد ،ولی مردم و مراکزی که با توریستها در

را ندیدهاند و از این رو ،چگونگی برخورد با گردشگر و ارائۀ

یاریرسان سازمانها و شرکتهای مرتبط با بخش گردشگری

باشد و موجب شناسایی اولویتها و سیاستگذاریها باشد .از
این طریق میتوان ،بازار و ارائۀ روندهای نوین را پیشبینی

کرد و به این ترتیب ،آسیبها و رویدادهای خطرآفرین و
غیرمنتظره را کاهش داد.

در این بررسی ،از روش الگوی خود توضیح با وقفههای

باوجود اهمیت بیبدیل صنعت جهانگردی در توسعه و

ازطریق آزمون اثر و آزمون حداکثر مقادیر ویژه انجام گرفته،

ارتقای آن در کشورمان انجام نشده و عمدۀ تالشهای

مستقل تولید ناخالص داخلی جهانی ،قیمت نفت ،نرخ ارز

معطوف به رهیافتهای تشویقی و تبلیغاتی و یا به عبارتی،

گسترده( )ARDLو آزمونهای دیکی فولر ،همجمعی که

استفاده شده است .بهعالوه ،در پژوهش حاضر ،اثر متغیرهای
رسمی و شاخص قیمت مصرفکننده بر متغیر وابسته تعداد
گردشگر خارجی واردشده به ایران ،بررسی شده است.

امروزه ،توسعۀ گردشگري در تمامي عرصه ها ،چه در

شکوفایی اقتصادی ،سیاستگذاریهای مناسبی درخصوص

مربوط به توسعۀ صنعت جهانگردی در دهههای اخیر،
تقاضامحور بوده است .در این راستا ،بیشتر هدفگذاریها و

وض ِع دستورالعملهای اجرایی ،معطوف به خصوصیسازی
واحدهای اقامتی ،تبلیغات جهانگردی ،آموزش نیروی

برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران
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انسانی ،سیاستهای تشویقی ساخت تأسیسات ایرانگردی و

زیرساختها و عدم توجه دولتمردان به این مهم است که البته

تقاضا را م ِّد نظر قرار داده است؛ درحالیکه چالشهای پیش

بیتاثیر نیست .باتوجه به رفع تحریمها و توافق کشور با ،5+1

جهانگردی ،تخفیفهای مالیاتی و  ...بوده که بیشتر ،جذب

وابستگی به درآمد نفتی و ناامنیهای موجود در کشور هم

روی این صنعت ،نهتنها استحکام و تداوم بیشتر سیاستهای

تمایل گردشگران به ورود به کشورمان بسیار بهتر شده است.

و سازماندهی ساختار فعالیت بنگاهها را میطلبد.

مرجعها

جانب تقاضا را طلب میکند ،بلکه سیاستگذاری ابعاد عرضه

توسعۀ صنعت گردشگری ،با هدف تبدیل آن به بخش

ابراهیمی ،ع .و خسرویان ،م .ر« .1384 .عوامل مؤثر بر رشد و

اهم
اصلی اقتـصاد ،بـا مشکالت و تردیدهایی روبهرو استّ .
این موارد را میتوان چنین خالصه کرد - :موضوع وابستگی

اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعۀ

عمـومی کشورهای در حال توسعه بهحساب می آید .وابستگی

خسروآبادی ،م .1385 .تخمین تابع تقاضای گردشگری خارجی

اقتصادی به یک صنعت یا بخـش اقتـصادی از مـشکالت
کامل اقتصاد یک کشور به گردشگری نیز از این موضوع
مستثنا نیست.

توسعۀ صنعت توریسم در استان مازندران» ،مجموعهمقاالت
استان مازندران.

ایران طی دوره  1344-1383و ارائه استراتژی های گسترش

صنعت گردشگری ایران (با استفاده از استراتژیهای توسعه

ریشههای تقاضا برای بازدید از یک کشور ،در خـارج از آن

گردشگری در مالزی ،سنگاپور و مصر) ،پایان نامه کارشناسی

فعالیـتهـای گردشـگری در آن ،تـاحـدود زیادی تابع روند

صباغ كرماني ،ا .1375 .بررسي وضعيت صنعت توريسم و تخمين

شـکل مـیگیـرد .یعنـی اقتصاد کشور ،میزبان و درجۀ توفیـق
فعالیتهای اقتصادی در کشورهای مبدأی گردشگران است و
کنترل چندانی بر آن نخواهد داشت
کـشور میزبان،
ِ

ارشد ،دانشگاه صنعتی اصفهان.

تقاضا و عرضۀ توريسم .مركز پژوهشهاي بنيادي وزارت

فرهنگ و ارشاد اسالمي.

جمهوری اسالمی ایران ،با داشتن جاذبههای جهانگردی

طهماسبی پاشا ،ج .و مجیدی ،ر« .1384 .چشمانداز گردشگری

این بخش ،میتواند به سهم مناسب و درخور خود ،به بازار
حل بسیاری از
جهانگردی جهان دست پیدا کند و این امر ،به ِّ

روستاهای منطقه(مطالعۀ موردی :شهرستان تنکابن)»،

مجموعهمقاالت اولین همایش سراسری نقش صنعت

بااستفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته ،ایستایی متغیرها

عباس نژاد ،ح ،.حبیبی ،ف .1384 .تصریح و براورد تابع تقاضای

(تاریخی ـ مذهبی ـ طبیعی) ،با اتخاذ سیاستهای مؤثر در

بررسی ،و مشاهده شد که تمامی متغیرها در سطح ایستا نیستند
و با یک بار تفاضلگیری ایستا شدهاند و بااستفاده از دو آزمون
حداکثر مقادیر ویژه و آزمون اثر تعیین شد ،تعداد بردارهای

همجمع که بیانگر وجود حداقل یک بردار همجمع است ،بیان
شده است .بهعالوه ،وجود رابطۀ بلندمدت و کوتاهمدت معنادار

مثبت میان متغیرهای پژوهش است.

کشور ایران ،باتوجه به موقعیت جغرافیایی و جاذبههای

گردشگری فراوانی که دارد ،نتوانسته است در جذب گردشگر
خارجی و کسب درآمد ارزی از این طریق بهطور چشمگیری
عمل کند و این امر بهدلیل ضعف فرهنگی مردم و نبو ِد

گردشگری در توسعۀ استان مازندران.

گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی-مقطعی،
مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره .70

عشوندی ،م .1380 .موقعیت گردشگری در ایران .دانشگاه تهران،
گروه جامعهشناسی.

کاوه ئیان ،ن .1381 .برآورد تابع تقاضای جهانگردی بین المللی
ایران طی سال های  ، 1350-1375دانشگاه شهید بهشتی،

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی.

لطفی ،ص« .1384 .نگرش سیستمی الزمۀ پایداری گردشگری

در مازندران» ،مجموعهمقاالت اولین همایش سراسری نقش
صنعت گردشگری در توسعۀ استان مازندران.
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معضالت اقتصادی ـ اجتماعی کشور منجر خواهد شد.
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