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چکیده
گردشگریب رگ ترینصنعتخدماتیجهانازنظردرآمدزاییشناختهشدهاست.توسعةاینصنعت
هایدرحال توسعه،کهبامعضالتزیادیهمچونبیکاری،محدودیتمنابعارزیواقتصاد


برایکشور
تکمحصولی مواجهاند ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .هدف اصلی از این پژوهش بررسی تأثیر

نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران است .بدین منظور ،ابتدا با استفاده از دادههای نرخ ارز
بهدست
رسمی نوسانات نرخ ارز را ازطریق مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی   ARCH/GARCH
هایسریزمانیطیسالهای 1360تا،1394بااستفادهازروش


کاربردنداده

ایم،سپسبابه

آورده
الگوی خودبازگشت وقفة توزیعی  ،ARDLروابط بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرهای پژوهش را
.نتایجحاصلازاینتخمیننشانمیدهدکهبیننوساناتنرخارزوگردشگرانورودی

تخمینزدهایم

بهایرانرابطةمعنی دارومنفیوجوددارد.همچنینبیننوساناتنرخارزوتولیدناخالصداخلیو

کنندهرابطةمثبتومعنیداریوجوددارد.


شاخصقیمتمصرف
تولیدناخالصداخلی،شاخصقیمتمصرفکننده

واژههای کلیدی :نوساناتنرخارز،گردشگری،

مقدمه
دهههای اخیر ،بهسرعت درحال توسعه است و به رشد
صنعت گردشگری ،یکی از صنایع مهم در  
بهویژه در کشورهای گردشگرپذیر آسیا ،کمک فراوانی میکند ).(Martins et al, 2017
اقتصادی  ،
بهشدت اف ایش یافته و به یکی از ب رگترین و
بینالمللی در شش دهة گذشته  
جریان گردشگری  
بخشهایرشددرسراسرجهانتبدیلشدهاست) . (Agiomirgianakis et al, 2015
سریعترین 

هاینفت،مسئوالننگاهجدیتریبه


درحدودیکدههاستکهدرایران،باکاهشبازدهیچاه
گردشگری دارند .نفت در آیندة ن دیک تمام میشود ،اما آثار تمدنهای باستانی ،کوهستانها،
1ـنویسندهمسئول:استادیارگروهاقتصاددانشگاهپیامنور()al_tamizi@yahoo.com
2ـکارشناسارشداقتصاد
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هایوسیع،گونههایمتنو گیاهیوجانوریسالهایبیشتری


ها،دشت

ها،جنگل

ها،رودخانه

دریاچه
ترینوارزانترینمنابعکسبدرآمدارزیاست،


جاکهگردشگرییکیازمطمئن

مانند.ازآن

پابرجامی
کند.اینصنعتنهتنها

نعتدرایرانبهراحتیجایدرآمدهاینفتیراپرمی

بیتردیدگسترشاینص

در پیش برد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد ،بلکه صنعتی پاکی ه و بدون آلودگی است و
هایمهمگردشگریدرجهانبهشمارمیرود


زاییبسیاریدارد.ایرانیکیازقطب
درعینحالاشتغال

کهبابر خورداریازسابقةدیرینتمدنوفرهنگ،طبیعتوشرایطاقلیمیگوناگونوعواملدیگر
ازاین دست،تواناییقرارگیریدرجایگاهمناسبنقاطپرجاذبةگردشگریدرسطحآسیاوبینالمللیرا

دارد .امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعة فراوانی یافته و بسیاری از کشورها از این رهیافت
توانسته اندوضعیتخویشراتاحددرخورتوجهیبهبودبخشندوبسیاریازمشکالتخودازقبیل

بیکاری،پایین بودنسطحدرآمدوکمبوددرآمدارزیرابرطرفکنند.بههمینسبب،نگرشکشورها

گذاریدولتهاپیداکردهاست .

بهمرزآنتغییریافتهوجایگاهمهمیدرسیاست
پدیدهای اجتماعی ـ اقتصادی است که با تصمیم اقتصادی درمورد نحوة استفاده از
گردشگری  
سرمایهگذاری،مصرف،اشتغال،

جنبههایاقتصادیمانند
میشودودارای 
پساندازآغاز 
اوقاتفراغتو 
بهعلت کنجکاوی مردم برای دیدن
صادرات و درآمد دولت است .از زمان آغاز تمدن ،گردشگری  
گستردهای در

بهطور 
بهسرعت توسعه یافته و  
انهای گوناگون ظهور کرده ،از دهة   1950
مک 
درحالحاضر تبدیل به رویدادی پولی و

مسافتهای طوالنی گسترش یافته است .گردشگری ،که 

بینالمللی
بهویژه روابط  
قابلتوجهی بر اقتصاد کشور  
اجتماعی شده ،تأثیرات اقتصادی و سیاسی  
اقتصادیوسیاسیدارد.درحالحاضر،گردشگرییکیازعواملتأمیندرآمددراقتصادجهانیاستو
سرمایهگذاری و توسعه است .توسعة این صنعت در کشورهای

تبدیلشدن به بخش ب رگ 

درحال 
تکمحصولی مواجه
درحالتوسعه ،که با مشکالتی همچون بیکاری ،کمبود منابع ارزی و اقتصاد  

بینالمللی است و
پدیدهای نسبتاً جدید در معامالت  
بودهاند ،اهمیت فراوانیدارد.صنعت گردشگری  

برنامهری ی شده باشد ،به
بهدرستی  
مهمترین منابع تولید درآمد در اکثر کشورهاست؛ اگر  
یکی از  
منجرمیشود.امروزه

اف ایش تولید ،اف ایش درآمد ،بهبود سطح زندگی ،رفاه عمومی و اشتغال بیشتر 
بینالمللی متمرک 
منطقهای و  

برنامهری ان دولتی توجه خود را بر توسعة گردشگری در سطح ملی ،

کردهاند) .(Shirafkan Lamsoo and Masoomzadeh, 2017


اهمیت موضوع پژوهش
طورروزاف ونآشکارتر

امروزهاهمیتصنعتگردشگریدرایجادتأثیرات مثبتاقتصادیدر جهان  
به
یافتهوچهدرکشورهایدرحالتوسعه،گردشگریرایکی


چهدرکشورهایتوسعه
هودولتمردان،

شد
یکجهانگرد ،هنگامیکهواردکشوری

ازعواملمهمایجاداشتغالوکاهشنرخبیکاریمیدانند .

هایگوناگوناعمازاخالقی،حملونقل،غذایی و تفریحی دارد .درحقیقت مانندآن

میشود ،ه ینه

میکنند .ازآنجاکه این جریان
است که کشورهای صادرکننده به کشور می بان جهانگرد ارسال  
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قابلمحاسبه نیست ،به گردشگری «صادرات نامر ی» گفته میشود و منبع مهم درآمد ارزی برای

بهعنوان یک بخش اقتصادی ،اثر ف ایندة
میآید .در ایران نی صنعت گردشگری  ،
کشورها بهشمار  
نسبتاً زیادی در تولید انبوه دارد و قدرت اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم آن از بسیاری از
بخشهایدیگراقتصادیبیشتراستوتوسعةآنمطمئناًباعثرشدپرشتاباقتصادیهمراهبابهبود

توزیعدرآمددرکشورخواهدشد.همچنین،توسعة گردشگریمبتنیبرشرایطفرهنگیوتاریخی،و
میشودو،باتوجهبه
جاذبههایطبیعیوتاریخیوفرهنگیایرانباعثتعاملسازندهومؤثرباجهان 

منابع سرشار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی آن ،مصالح کشور نی برآورده خواهد شد (محمدی و
همکاران )1389،
بااینحال ،شدت و ضعف این
فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است .

اصوالً نوسانات نرخ ارز بر تمامی 
تأثیرات بستگی به می ان تعامالت هر بخش با اقتصاد جهانی دارد.صنعت گردشگری نی  ،هم از جنبة
گردشگریخارجیوهمازجنبةگردشگریداخلی،ازاینموضو متأثرخواهدبود.باتوجهبهجایگاه
ویژة صنعت گردشگری و نقش و اهمیت آن در رشد اقتصادی ،بر آنیم تا در این پژوهشبه بررسی
تأثیرنوساناتنرخارزبربخشگردشگریایرانبپردازیم .

محدودیتهای پژوهش
دسترسیبهآمارواطالعاتازمهم ترینارکانپژوهشاست.دراینزمینهمشکالتیوجودداردکه

،آمار،بانکهایاطالعاتیو...درایران

موجبشدهامکاناتپژوهشیازقبیلدسترسیبهکتب،مجالت
به راحتیممکننباشد.بخشیازاینمشکلناشیازفقدانیاکمبودهریکازامکاناتپژوهشیفوق

است .ازسوی دیگر ،فرهنگ غلط سبب خصوصی تلقی کردن این موارد میشود و درنتیجه افراد و
مؤسساتازانتقالیافتههایخویشبهدیگرانخودداریمیکنند.

ازعواملمحدودکنندةاینپژوهشمیتوانبهمواردزیراشارهکرد :

کمبودمنابععلمیقابلدسترسی؛ 

نبودپژوهشهایداخلیمشابهدرخصوصموضو مطالعه؛ 

هادربازههایزمانیپژوهش؛ 


نبودآماروارقامقیمتاتاقهتل
نبودآماروارقامتعدادهتلدربازةزمانیپژوهش؛ نبوداطالعاتخدماتمسافرتیوگردشگری؛دسترسنبودنآماراماکنوجاذبههایگردشگری .

 در

سیاستهای نرخ ارز در ایران
1

درایران،همانندسایرکشورهایعضوصندوقبینالمللیپول،تازمانیکهقراردادبرتونوودز معتبربود

خلیدالربهریـالبود؛ازاینرونرخمبادلةاسنادخارجیتقریباٌثابتشده

(،)1945-1973نرخمبادلةدا
1. Bretton Woods
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بود،بهترتیبیکهنرخمبادلةریـالبهدالردرسنوات 1963تا 1973بین 62/567و 75/75ریـال
نوسانداشت.پسازفروپاشینظامبرتونوودزومنسوخشدنقابلیتتبدیلدالربهطالدرسال1971
درکشورهایصنعتیپیشرفته،نظامارزشناورغالبواف ایشنوسانهایدالردربازارهایجهانیارز
موجبف ونینوسانهایریـالدرمقابلدیگراسعارمهمبینالمللیشد.برایجلوگیریازاف ایشبیش
ازحدقیمتاسعارمهماروپاییدرمقابلریـال،دربهمنماه1353تا،1356رابطةثابتریـالودالر
دیآر)( 1(SDRحقبرداشت مخصوص) تثبیتشد.
جایآننرخبرابریریـالبهواحداس 


لغوشدوبه
دیآرمعادل82/2425ریـالتعیینشد.البتهایننرخدرصورتل ومقابلتغییربودواگر
ارزشهراس 
رخجدیدیاعالممیشد.ازاواسطآذرسال

درصدبیشترمیشد،ن

نوساناتدربیشازپنجروزاز 3/5
 1356تااولخرداد 1359مجدداٌریـالبهدالرآمریکاتثبیتشد.نرخخریدهردالر 70/35ریـالو
فروشهرواحد70/600ریـالتعیینشد.برایمحاسبةنرخبرابریروزانةسایرارزهابهریـال،ازبرابری
هابادالرآمریکااستفادهمیشد.ازسال 1359تا 1371مجدداًرابطة

ساعتیازدهبازارلندنآنارز
دیآربرابر92/30ریـال
آرتثبیتشدونرخمتوسطهراس 

ریـالبهدالرآمریکاقطعوریـالبهاس 
دی
تعیینشد.اینتغییراتموجبتغییررسمیارزنشدونرخارزرسمیپسازپیروزیانقالباسالمیو
ورانجنگتحمیلیثابتماند.درعملنرخرسمیدالردرایراندرسالهای1340تا1372بین

درد
برنرخرسمیارز،نرخهایبرابریدیگری


هایفوق،عالوه

ریـالنوسانداشتهاست.درسال
 65تا 75
مثلنرخترجیحی(غیرتعادلی)،نرخخدماتیونرخرقابتیدرسیستمبانکیرایجبود.اماازابتدایسال
هایچندگانةارزبهنرخواحدتبدیلشدوازآنپسنرخارزمرجعدربازاربینبانکیتعیین

 1381
نرخ
میشود(آقاییوهمکاران .)1387،


تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری
میکند ،صادرات را
بخشهایاقتصادی در جهان شغل ایجاد  
بهعنوان یکی از ب رگترین  
گردشگری  
میشود (.)Travel & Tourism Global, 2017
هدایت میکند و باعث ایجاد رفاه در سراسر جهان  
وسیلهایبرایتسریعرشداقتصادیواف ایش

بینالمللی
آناستکهفعالیتهایگردشگری 

تأکیدبر
درآمد پایهاست.بخش گردشگری اساسراهبردرشد دربرخیازکشورهاست.این کشورها ازطریق
میتوانند تولید ناخالص داخلی خود را
بیشتریواردمیکنند،بنابراین  

خدمات صادرات و اشتغال ارز 
اف ایشدهند) .)Aktas, et al, 2014
صنعتگردشگرینی ،مانندبسیاریازصنایعدیگر،بانوساناتبازارارزدچارآشفتگیشدهاست.
رؤیتتر از دیگر صنایعاست ،زیراصنعت جهانگردی در
بسیارقابل 

جهانگردی 
این آشفتگی در بازار  
بهسمت خارج قصد
ارتباط کامالٌ مستقیم با تغییرات نرخ ارز قرار دارد .چه مسافرانی که از ایران  
ایراناند،بایدپولخودرابهارزهاییمانندیوروو
ع یمتدارندوچهجهانگردانیکهخواهانسفربه 
گردشگریمیاف اید.پا ینبودن

دالر تبدیل کنند و همین موضو نی بر تأثیر نوسانات ارزی در بازار 
1Special Drawing Right
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سالهای قبل از  1390باعث شده بود مقاصد گردشگری خارجی برای گردشگران
نرخ واقعی ارز در  
داخلی ارزان تمام شود و مسافرت به خارج در طی این سالها اف ایش یابد.اف ایش نرخ اسمی ارز و
فوقالعادة گردشگر خارجی شده ،زیرا
سالهای اخیر باعث جذب  
درنتیجه اف ایش نرخ واقعی آندر  
شمارمیرود(نیازیورضا ی )1394،


اینگردشگرانبه
ایرانمقصدارزانیبرای
نوسانات نرخ ارز مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش داخلی و خارجی
اقتصاد بههمراه دارد که برآیند آن عملکرد اقتصاد کشور را تحتتأثیر مثبت یا منفی قرار میدهد.
بنابراین در قرن حاضر هیچ شاخصی بیش از نوسانات نرخ ارز توجه و تفکر اقتصاددانان و
یافتهودرحالتوسعهرابهخودجلبنکردهاست.نوساناتغیرعادی


گذارانکشورهایتوسعه

سیاست
د رسیستمارزیازمعضالتاقتصادیهرکشوراستکهثباتاقتصادیرابامشکلمواجهمیکندو
المللیرادرپیدارد(ابراهیمی،پدرام .)1393،


هایبین

کاهشنسبیقدرتخریددرمقایسهباموازنه
اگرنرخارزدرکشورمقصداف ایشیابد،کاالوخدماتگردشگریبرایگردشگرانخارجیارزان
دیگر،گردشگرانخارجیباهمانمبالغقبلی(بهارز)میتوانندازکاالوخدمات


عبارت

شود.به

تماممی
بیشتریبهرهببرندکهاینباعثایجادانگی هدرآنانبرایمسافرتبهکشورمقصدمیشود.برعکس،
اگرنرخارزکاهشیابد،ورودگردشگرانخارجیکاهشمییابدوموجبخروجگردشگرانداخلیبه

مقصدکشورهایخارجیمیشود؛زیراباکاهشنرخارزکاالوخدماتخارجیبرایگردشگرانداخلی

ترتماممیشودواینامرتقاضابرایمسافرتبهخارجرااف ایشمیدهد.درواقعنوساناتنرخ


ارزان
طوریکه گردشگران

ارز عامل تعیینکنندة تقاضای گردشگری در بلندمدت شناخته شده است .به
ریسکگری ،اگرنوساناتنرخارزرادرکشورمقصدمدنظرخودباالببینند،ممکناستازتصمیمخود

منصرف  شوندیاسفرخودرابهتأخیربیندازندیا مسیر گردشگریخودرابهمقصدی دیگرتغییر

عکسکنندة ناپایداری و ناآرامی اجتماعی در کشور
دهند .بهعالوه نوسانات نرخ ارز ممکن است من 
مقصدباشدکهباعثرعبگردشگرازکشورموردنظرمیشود(نیازیورضایی .)1394،


پیشینة پژوهش
تأثیرنوساناتنرخارزبرجریانگردشگریبینالمللی

)،درمقالهایباعنوان«

نیازیورضایی(1394
ایران»،جریانگردشگریدرایرانرادربازةزمانی 1350تا 1392بررسیکردندوبهایننتیجه
رسیدندکهکششگردشگرخارجیبهتولیدناخالصداخلیکشورهاییکهبیشترینمسافرترابه
ایران دارند مثبت بوده است؛ یعنی یک درصد اف ایش در تولید ناخالص داخلی این کشورها باعث
شودونشانگرلوکسبودنمسافرتبهایران


گرخارجیدرایرانمی
اف ایشبیشازیکدرصدیگردش
است .کشش گردشگر خارجی به نسبت قیمتهای ایران به قیمتهای کشورهایی که بیشترین
مسافرترابهایراندارندمنفیبودهکهبیانگرتأثیرمنفیاف ایشقیمتهایداخلیبرورودگردشگر
بهایراناست.همچنینتأثیرنوساناتنرخارزبرورودگردشگرمنفیبودهاست.
خوشنویس ی دی و غمامی ( )1394در مطالعهای با عنوان «برآورد تابع تقاضای گردشگری
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ایران» ،بهایننتایجدستیافتندکهدربلندمدترابطةمتغیرهایتعدادگردشگرخارجیواردشدهبه
ایرانباقیمتنفت،شاخصقیمتمصرفکنندهوتولیدناخالصجهانیمثبتومعناداروبامتغیرنرخ

ارزمنفیومعناداراست .
پناهیوهمکاران(،) 1395بابررسیاثرنرخارزبرترازپرداختگردشگریایران،بهایننتایج
دستیافتندکهمنحنیجیدرترازپرداختگردشگریایرانوجودداردوباشوکواردشدهبرنرخ
ارزت رازپرداختگردشگریتادورةپنجموضعیتوخیمیداشتهوبعدازدورةپنجمترازپرداخت
گردشگریبهبودمییابدوبااف ایشنرخارزدرآمدهایگردشگریایراناف ایشپیدامیکند .

آگیومیرگیاناکیس وهمکاران(  )2015aتأثیرنااطمینانینرخارزبرجریانگردشگریانگلستانو
درابررسیکردند.نتایجنشانمیدهدکهبیننواساتنرخارزوجریانگردشگریبهانگلیسو

سو
دهدکهشاخصقیمتمصرفکنندگانبدونتوجه

سو درابطةمنفیوجودداردوهمچنیننشانمی
یابد،ولیبرایانگلیساینمتغیرقابلتوجهنیستودارایعالمتمثبت است.


بهنوساناتکاهشمی
همچنینتولیدناخالصداخلیسرانهدرانگلیسوسو درابطةمثبتبانوساناتنرخارزدارد .
درمقالهایدیگربهبررسیاثرنوساننرخارز )ERV(1در

آگیومیرگیاناکیسوهمکاران)(2015b
تاسهماهةچهارمسال2014پرداختند.برخی
ایسلنددرورودگردشگراندرسهماهةاولسال 1990

از پژوهشگران ادعا کردهاند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش ورود گردشگران میشود .پژوهشگران
تجربیاغلبازانحرافمعیار میانگینمتحرکلگاریتمنرخ ارزبهعنوانمعیاریازنوساناتنرخارز
استفادهمیکنند.دراینمطالعهمعیارجدیدیبرایارزیابینوساناتارا هشدهاست.روشتجربی

مورداستفاده بر نظریة همانباشتگی ،مدت اصالح خطای معیارهای نوسانات نرخ ارز با استفاده از
طورکلییافتههای


انباشتگیمتکیاست.به

برایهم
مدلسازیخودرگرسیونیباتوزیعوقفه()ARDL

اینپژوهشنشانمیدهدکهنوساناتنرخارزبرورودگردشگرانایسلندتأثیرمنفیدارد .
مقالهایاثرنوساناتنرخارزدربخشگردشگرینیجریهرابرایدورة
پیسوهمکاران))2016در 
 1995تا  ،2015با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (،)VECMبررسیکردند.نتایج نشان داد
که نوسانات نرخ ارز تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی گردشگری در نیجریه دارد و نوسانات بیشتر
میشود.اف ایش شدید نوسانات نرخ ارز
باعث کاهش سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی  
کاهشمیدهد .

مالحظهای

گردشگریرابهطور 
قابل

ورودیوخروجیبخش
پژوهشخود تأثیرات متغیر نوسانات نرخ ارز بر تورم گردشگران رادر

ارجنویاوز (2017) 2در 
کشورترکیهبررسیکردند.براساساینپژوهشروندگردشگریدرترکیه ،کهدرسال2003حدود
بهرغم اف ایش جریان
بااینحال  
16میلیون نفر بود ،در سال  2015بهبیش از 40میلیون نفررسید .
سالهایاخیردرآمدگردشگریبیش
گردشگریودرآمدکل،ه ینههایسرانهکاهشیافتهاست.در 
میدهد.همین دلیل،نوساناتنرخ
از4درصددرآمدوحدود 20درصدکلصادراتترکیهراتشکیل 
سیاستهایگردشگرینتایجمثبتیداشتهباشد .

ارزدرترکیهبایدبهحداقلرساندهشودتا
)1. Exchange Rate Volatility (ERV
2.Ergen and Yavuz
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شیوة تجزیهوتحلیل
تخمین نوسانات نرخ ارز

ویژگیهایمهمبرخی از سریهایزمانیاقتصادیومالیایناست کهتغییرپذیری خوشهای

یکیاز
دارند؛یعنیتغییراتب رگدرمتغیرموردنظربهتغییراتب رگ،وتغییراتکوچکبهتغییراتکوچک
عبارتدیگر،سطحجاریتغییرپذیریرابطةمثبتبامقادیرگذشتةآندارد.مدلARCH

منجرمیشود.به
وشهایمناسببرایمدلسازیاینتغییرپذیریاست(سوری،1395،ص .)802-801
یکیازر 
برای مدلسازی نوسانات نرخ بهوسیلة مدل  ARCHباید دو معادلة میانگین و واریانس برآورد
شود.معادلةمیانگینبرایمعادلةARCHبهشرحذیلاست:
 )1
Y t  t   t Z t
, t   t Z t
), Z t  ND (0,1
k

t     bi X i ,t
i 1

دراینمعادله  YtمیانگینشرطیاستکهبهمتغیرهایتوضیحیوضریبآنبستگیداردXi,t .
زاومتغیرهایدرونزایباوقفهاست Zt .نی ج ء


متغیرهایتوضیحیاستکهشاملمتغیرهایبرون
اخالل است که توزیع یکسان و مستقل دارد .فرایند نوسانات مثبت توسط 𝜎 مشخص میشود
دستمیآید.ج ءاخاللمعادلةمیانگینتعدیلشدهازضرب𝜎

که 𝜎 توسطمدلمختلف ARCH
به
دستمیآید .

در Zt
به
q
 )2
 2   0  1 t 12  q  t q 2   0    i  t 12
 t
i 1
  0, 1  0, i  0

معادلةواریانس) :ARCH(q
تیلوروبولرسلو1درسال1986مدلGARCHراارا هنمودند .حالتسادةاینمدلعبارتاستاز :
 )3
 2     u 2   2
t 1

1 t 1

0

t

در مدل فوق ،چون خطاها با یک وقفه و واریانس نی با یک وقفه وارد شدهاند ،آن را با
) GARCH(1,1نشان میدهند .بدیهی است اگر معادله را با یک وقفه بنویسیم و بهجای    t21
جایگذاریکنیم،خواهیمداشت :

 )4

) t2   0  1u t21   ( 0  1ut22   t22
  0 (1   )  1u t21  1u t22   2 t22

دستمیآید :


هاراتکرارکنیم،نتیجةزیربه

گذاری
اگراینجای

1. Tayler and Bollerslev
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 )5

) t2   (1     2  ...)  1 (u t21  u t22   2u t23  ...
  0   u   u   u  ...
2
2 t 2

2
3 t 3

2
1 t 1


 0   0   i ,  i   i  i



i 0

بنابراین،مدلفوقمعادلبا)∞(ARCHاست.درحالتکلیGARCH(q,p)،عبارتاستاز :
  0  1ut21  ...  qut2q  1 t21  ...   p t2 p
2
t

 )6


الگوی خودتوضیحبرداری با وقفههای گسترده ()ARDL
پسران و شین در سال  1997نشان دادند در حالتی که تمام متغیرها جمعی از مرتبة ) I(0باشند،
همچنیندرحالتیکهبعضیازمتغیرهایاهمةآنهاجمعیمرتبةیک)I(1باشند،ولیبینمتغیرهای

جمعیمرتبةاولیکرابطةهمجمعیوجودداشتهباشد،روشARDLمعتبراست؛البتهقبلازتخمین
ماناییمتغیرهابررسیشود.همچنیناینروشروابطبلندمدتوکوتاهمدت

مدلبهروش ARDLباید
زمانتخمینمیزند .


طورهم

بینمتغیروابستهوسایرمتغیرهایتوضیحیالگورابه
طورکلیبهصورت)ARDL(q1, q2, ..., qk


هایتوزیعیبه
رگرسیونیبا 
وقفه


یکمدلالگویخود
نشان داده میشود ،بهطور مشخص اگر  Ytمتغیر وابسته و  Xtمتغیر توضیحی باشد ،مدل ARDL
بهصورتذیلخواهدبود:

k
 )7
  (L , P )Y t   0   B (L , q i )X i ,t U t
i 1

طوریکه :


دهد،به

اینمعادلهرابطةپویایبینمتغیرهارانشانمی
 )8
  (L , q i )  1  1L   2 L2  ...   p L p
 )9

 B i (L , q i )  B i 0  B i 1L  ...  B iq Lq

هایبهکاررفتهبرایمتغیروابسته()Ytو qتعداد


تعدادوقفه
 α0مقدارثابت L،عملکردوقفهو P
وقفههایمورداستفادهبرایمتغیرهایمستقل()X i,tاست .

باعملیاتجبریدرمعادلةباالوباتوجهبهآنکهدربلندمدتارزش

رابطةبلندمدت ARDL
صورتذیلبهدستمیآید :


تغیرهایوابستهوتوضیحیباهمبرابرند،به
جاریوقفههایهریکازم

p
q
n
n
 )10
Y t  C  Y t 1    m X m ,t 1   W j Y t  j    m ,i X m ,t i  t
j 1

m 1 i 0

m 1

کهدرآنiوقفةمتغیرتوضیحیmامj،وقفةمتغیروابستهn،تعدادمتغیرهایتوضیحیp ،تعداد
وقفههایمتغیروابستهوqتعدادوقفةمتغیرهایمستقلاست .

دراینآزمونف رضصفرمبنیبرعدموجودرابطةبلندمدتبینمتغیرها،وفرضمقابلوجود
رابطةبلندمدتبینمتغیرهاستکهبهصورتذیلتعریفمیشود :


8
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H 0 : 1   2  ...   m  0
H 1 : 1   2  ...   m  0



آخرینمرحلهدربرآوردیکمدلARDLبررسیرابطةکوتاهمدتبینمتغیرهاومحاسبةسرعت
ایکوتاهمدتدرهردورهبرایرسیدنبهتعادلبلندمدتاست .

تعادله
تعدیلعدم 

معادله و روش بهکاررفته در پژوهش
عوامل مؤثر در جریان گردشگری بینالمللی طی چند دهه تحت نظارت شدید نظری و تجربی قرار
گرفتهاند.بررسیهاییاپ)،)2012پیسوهمکاران(،)2016آکتانسواوزکان(،)2014دینسروهمکاران

)،(2015چنگوهمکاران)،(2014مارتینسوهمکاران)،(2017کووهمکاران)،(2017شیرافکنلمسوو
بااستفادهازروشهای … VAR, OLS,انجامشدهاستوهمچنین

معصومزاده)(2017ودیویتا)(2014
مطالعاتآگیومیرگیاناکیسوهمکاران()2015و ارجنویاوز( )2017بااستفادهازروش ARDLصورت
همچنیندراینمدلها

هایمذکورگردشگریبینالمللیبیشترمدنظراست.


البتهدرپژوهش
گرفتهاست.
باوجودمواردفوق،بررسیتأثیررژیمهاینرخارزبر

نوساناتباروشهایمتفاوتاندازهگیریشدهاست.

بخش گردشگری ایران حا اهمیت است .در پژوهش حاضر نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش
گیریشدهوبرایتخمینروابطبلندمدتوکوتاهمدتازروشARDLاستفاده

ARCH/GARCHاندازه
شدهاست؛همچنینازجدیدترینآمارواطالعاتموجودبهرهگیریشدهاست.البتهگردشگرانورودیبه
ایرانمالککارپژوهشحاضراستکهبرایاینمنظورازرابطةزیراستفادهشدهاست :
) ln T  f (GDPg t ,ln CPI t ,V t
 )12
:لگاریتمتعدادگردشگرانیکهبهایرانسفرکردهاند .

)T(tour
 :ln GDPرشدتولیدناخالصداخلی .
:لگاریتمشاخصقیمتمصرفکننده .

ln CPI
:Vنوساناتنرخارز.
تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل پژوهش

الف)تولیدناخالصداخلی( 1)GDP
تولیدناخالصداخلیدربر گیرندةمجمو ارزشکاالهاوخدماتنهاییاستکهدرطییکدورة

معین،معموالٌیکسال،درکشوریتولیدمیشود .
ب)شاخصقیمتمصرفکننده( 2)CPI

هایقیمتیبهعنواننمادیبرای


ترینشاخص

زمهم
شاخصبهایکاالهاوخدماتمصرفییکیا
1. Gross Domestic Product
2. Consumer Price Index
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سنجشنرختورموقدرتخریدپولداخلیهرکشوراست.ازاینشاخصبرایطراحیبرنامههای

رفاهیوتأمیناجتماعی،تعدیلم دوحقوقوتنظیمقراردادهایدوجانبهاستفادهمیشود .
ج)نوساناتنرخارز) 1(VER
همانشوک هایمثبتومنفینرخارزبرتقاضاوعرضهدرکلاقتصادمؤثر

نوساناتنرخارزیا 
است.نوساناتنرخارزبررشدتولیدوتقاضایکشوروبرخیمتغیرهایدیگرمؤثراست؛بهصورتیکه
روانتخابسیاستهایارزیباتوجه


شود.ازاین
امروزهبرسرمی انمطلوبوبهینةنوساناتبحثمی
ایکهبهاستقرارسیستممناسبنرخارزمنجرشود،نهتنهاراهیبراینیل

رایطاقتصادی،به 
گونه

بهش
بهرشدوتوسعهاست،بلکهبرعواملکالندیگرنی اثرگذارخواهدبود .

متغیر وابستة پژوهش
گردشگری

هاست.کشورهایگوناگونبافرهنگهایمتفاوت،شهرهایکوچکو


هاوجاذبه

جهانماپرازشگفتی
ب رگ با آداب ورسوم و ابنیة گوناگون و رنگارنگ مردمان دیگر کشورها را به میهمانی خود فرا
ایجادکردهوپیونددهندة

ون دیک
دور 
گردیپلیبینکشورهاوفرهنگهای 


.صنعتجهان
میخوانند
 
انسانها و ملتها با یکدیگر است .جهانگردی ما را به دنیای دیگری میبرد؛ با فرهنگ ،سیاست،

جامعه ،تکنیک و طبیعتهای تازه آشنا میسازد و ذهن و اندیشههایمان را توسعه میبخشد.
زاییودرآمدآفرینیاست .

جهانگردیموجبتوسعةاقتصادیوسیاسیوفرهنگی ـ اجتماعی،اشتغال

نتایج تجربی و یافتههای پژوهش
دیکیفولرتعمیمیافتهبرایآزمونپایاییمتغیرهااستفادهشدهونتایجدر

دراینپژوهشازآزمون
جدول1ارا هشدهاست:
جدول  :1نتایج آزمون ریشة واحد
متغیرها

نماد

آمارة آزمونADF

GDP

-3/482454

 0/0149

 Tour

 -4/506600

 0/0011

) I(1

قیمتمصرفکننده 


شاخص

CPI

-3/266458

0/0249

)I(1

نرخارز 

Exchange rate

-5/387906

0/0001

) I(1

Volatility Exchange rate

-5/636033

0/0000

) I(0

تولیدناخالصداخلی 
تعدادگردشگران

نوساناتنرخارز

مقدار بحرانی

نتیجه
)I(0



یمیافته
باتوجهبهاینکههیچکدامازمتغیرهایموجوددرمدلطبقنتایجآزموندیکیفولرتعم 

هستند،بنابراینمیتوانیمازروشبرآورد

یستاازدرجةدونیستند،بهعبارتیترکیبیاز) I(0و ) I(1

ا
1. Volatility of Exchange Rate
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خودرگرسیونباوقفههایگستردهبرایتخمینالگواستفادهکنیم .

بااستفادهازدادههاینرخارزرسمیدرجدول2ارا هشدهاست :

تخمینیکالگوی)ARCH(1

جدول  :2نتایج تخمین ARCH

متغیر

احتمال

 0/0000

F-statistic

0/0000

Obs*R-squared


باتوجهبهمقداراحتمالهاییکهدرمقابل Fو Rارا هشدهاستوایناحتمالهاکمتراز0/05

هستند ،لذا فرضیة صفر یعنی وجود  ARCHرد نمیشود .بهعبارتدیگر واریانس موردنظر ،یعنی
2

2

علتمحدودیتهایمدل،ARCHنوساناتنرخارزرا


تواندثابتباشد.به

ناتنرخارز،نمی
واریانسنوسا
تخمینمیزنیم .

بامدلGARCH

جدول  :3تخمین  GARCHبرای دادههای نرخ ارز
احتمال

آمارة z

 0/0000

ضریب

 9/118966

 655/221

متغیر
C

Variance Equation

 0/7459

 0/324107

 0/000337

C

 0/0245

 2/249279

 1/346454

 RESID(-1)^2

0/8623

 -0/173488

-0/026239

) GARCH(-1


میتوانیمواریانسشرطیرامحاسبهکنیم :
همچنینبااستنادبهنتایججدول 3
 t2  0  1ut21   t21
2
)  t2 =0/000337+(0/001040) +(-0/026239) (  t21
DW= 0/036760

R2 =-0/831236

جدول  :4نتایج تخمین ضرایب کوتاهمدت
متغیر توضیحی

آمارة t

ضریب

سطح احتمال

 0/374254

 4/189184

 0/0003

 0/511888

 0/933801

 0/3584

 2/573901

 4/801192

 0/0000

 0/429937

 6/691452

0/0000

 VOLATILITY

-0/011354

 -2/484885

 0/0192

C

0/940961

 6/773761

 0/0000

)TOUR(-1

 GDP
)GDP(-1

 CPI
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نتایج جدول  4نشان میدهد که در کوتاهمدت بین تولید ناخالص داخلی و تعداد گردشگران
ورودیبهایرانرابطةمثبتومعنیداریوجوددارد.همچنیننوساناتنرخارزباتعدادگردشگران

ورودیبهایرانرابطةمنفیدارد؛یعنیزمانیکهنوساناتنرخارزاف ایشمییابد،تعدادگردشگران
کهنوساناتنرخارزکاهشمییابد،درنتیجهخارجیان

خارجیورودیبهایرانکاهشمییابدوزمانی

ترغیبمیشوندکهبرایمسافرتوگردشایرانراانتخابکنند .

کوتاهمدت،قبلازبرآوردضرایببلندمدتبهروش،ARDLبرایاطمیناناز
باتوجهبهضرایب  
هایمدلالزماستآزمونهمجمعیصورتپذیرد .


وجودرابطةبلندمدتمیانمتغیر
 t=)0/37425-1(0/089338=-7
دستآمدهازقدرمطلقمقادیربحرانیارا هشدهتوسطبنرجی،دوال
به 
باتوجهبهاینکهقدرمطلق t

و مستر ( )-3/82ب رگ تر است ،بنابراین فرضیة صفر مبنی بر نبود رابطة بلندمدت با اطمینان 95
هایمدلرابطهایبلندمدتوجوددارد .


کهبینمتغیر

شود.نتیجهاین

درصدردمی

جدول  :5آمارة  Fکرانههای باال و پایین
F=12/4072

K=3

سطحاحتمال 
حدباالوحدپایین 

 %10

%5

 %1

I(0)=2/72

I(0)=3/22

I(0)=4/29

I(1)= 3/77

I(1)=4/35

I(1)=5/61


مدتبینمتغیر وابستهو


انباشتگیبهایننتیجهرسیدیمکهروابطبلند

هایهم

باانجامآزمون
بهوضوحمشخصاست .
متغیرهایمستقلاینپژوهشحاکماست.درستیایننتیجهدرجدول 6


جدول  :6نتایج حاصل از برآورد بلندمدت
متغیر توضیحی

آمارهt

ضریب

سطح احتمال

GDP

 4/931372

 4/427668

 0/0001

 CPI

 0/687079

 13/190163

 0/0000

 VOLATILITY

-0/018145

-2/749879

0/0103

C

 11/092291

 41/857783

 0/0000

،رشداقتصادیوشاخصقیمتمصرفکنندهباتعدادگردشگرانخارجی

براساسنتایججدول6

کهدرقسمتنتایجضرایبکوتاهمدتمالحظهشد،نوسانات

رابطةمثبتومعنیداریدارد،وهمچنان
نرخارزباتعدادگردشگرانورودیبهایرانرابطةمنفیدارد .
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جدول  :7جدول تصحیح خطای مدل ARDL

ضریب

متغیر توضیحی

سطح احتمال

آمارة t

) D(GDP

 0/511888

 0/933801

 0/3584

) D(CPI

 0/429937

 6/691452

 0/0000

) D(VOLATILITY

 -0/011354

 -2/484885

0/0192

) CointEq(-1

 -0/625746

 -7/004253

 0/0000


آزمون ثبات ساختاری
برایآزمونثباتساختاریازمحاسبةآمارةپسماندتجمعیومجذورپسماندتجمعیکهبراونارا هکرده
طورکهمشاهدهمیشود،نمودارهایپسماندتجمعیومجذورپسماندتجمعی


دهاست.همان
استفادهش
بیندوخطفاصلةاطمینان95درصدارا هشدهاست.اگرنمودارارا هشدهبینفاصلةاطمینانقرارداشته
باشد،فرضیةصفرمبنیبرعدمشکستساختاریپذیرفتهمیشودواگرنمودارازفاصلةاطمینانخارج
شدهباشد،فرضیةصفرمبنیبرعدمشکستساختاریردوشکستساختاریپذیرفتهمیشود .

16

12

8

4

0

-4

-8

-12

-16
1390

1385

1380

5% Significance

1375

1370



CUSUM

شکل  :1آزمون پسماند تجمعی
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

-0.2
-0.4
1390

1385

5% Significance

1380

1375

CUSUM of Squares

شکل  :2آزمون مجذور پسماند تجمعی

13

1370
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نتیجهگیری و پیشنهادها
ترباشد،کشورثباتاقتصادیپایینتریدارد؛بنابراینورودگردشگردر

هرچهنوساناتنرخارزبیش
اینشرایطکمتراززمانیاستکهثباتاقتصادیکشورباالست.البتهمطالعاتانجامشدهمانند یاپ

)،)2012آگیومیرگیاناکیسوهمکاران)،(2014; 2015آکتاسواوزکان)،(2014مارتینسوهمکاران
شیرافکنلمسوومعصومزاده)(2017درکشورهایمختلفنی ایننتیجهراتأییدمیکنند .

)(2017و
دست آمدهازاینپژوهش،رشداقتصادیایرانبامی انورودگردشگرانخارجی
براساسنتایجبه 

راستابامطالعةرنجپوروهمکاران()1390است


داریدارد.ایننتیجههم

بهایرانرابطةمثبتومعنی
وهمچنینبامطالعاتخارجیمانندآگیومیرگیاناکیس )،(2014پیسوهمکاران ) ،(2016ارجنو
همراستا است که به این نتیجة مشابه دست یافتند که رابطهای مثبت بین صنعت
یاوز )  (2017
قراراستوبیانکردهاندکهتوسعةصنعتگردشگریمحرک


گردشگریوتولیدناخالصداخلیبر
عواملتولیدناخالصداخلیونی رشداقتصادیکشورمیشود .
هایاینپژوهش،شاخصقیمتمصرفکنندهبانوساناتنرخارزرابطة


همچنین،براساسیافته
مثبتدارد.البتهخوشنویسی دیوغمامی()1394نی بهایننتیجهدستیافتندکهشاخصقیمت
خارزرابطةمثبتومعنیداریدارد.آگیومیرگیاناکیسوهمکاران)(2014

مصرفکنندهبانوساناتنر

در مورد کشور انگلیس نی به این نتیجه رسیدند .این نتیجه نشان میدهد که گردشگران و
هاتحتتأثیراینموضو 


اندولیانتخابمقصدآن

بازدیدکنندگانازایرانازسطحباالیقیمتآگاه
هاومحصوالتگردشگریمنحصربهفردیارا همیدهد،ایرانرامقصد


ایرانجاذبه
نیستوازآنجاکه 
گردشگریانتخابمیکنند .

باتوجهبهنتایجاینپژوهشمیتوانمدعیشدکهچونگردشگرانخارجیهموارهدرصددند

کشوریرابرایمسافرتوگردشانتخابکنندکهنرخارزدرآننوساناتکمیداشتهباشد،درایران
نی نوسانات نرخ ارز با تعداد گردشگران ورودی رابطة منفی دارد؛ یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز
تعدادگردشگرانورودیبهایراناف ایشمییابد .
این نکته حا اهمیت است که ،بر اساس مدارک ،تحوالت سیاسی و فرهنگی بر تقاضای
ارزیابیآثاراقتصادیصنعتگردشگریسببفراهمآوردناطالعات

گردشگریدرطیزماناثرداردو
الزم برای شکلگیری سیاستهای توسعة گردشگری میشود .گردشگری مفیدترین بخش صنعتی
جهاناستوبرچندفعالیتاقتصادیهمچوناشتغال،صنایعانسانی،توسعه،تجارتبینالمللیوتراز

هاتأثیرمیگذارد .


پرداخت
توانراهکارهاوتوصیههایسیاستیذیلرابرایتوسعة


باتوجهبهنتایجحاصلازاینپژوهشمی
صنعتگردشگریارا هنمود :
سعیدرپاییننگهداشتننرختورم .
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-

14

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران

علیرضا تمیزی و همکار

هایفصلیبرایاستقرارگردشگراندرنقاطجذابگردشگریبهمنظورجلوگیریاز
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  ایجاد و توسعة انوا مراک اقامتی مدرن ،فضاهای تفریحی و سرگرمی ،فضاهای خرید ب رگشهری،موزههاومراک فرهنگیوهنریبهویژهفرهنگوهنربومیباتوسعةگردشگری .

ظاهرمتروکومردهبهقصدزندهکردنجنبههای


ایجادوتوسعةفضاهایشهریمناسبوبه
کهنجامعه.
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