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 79-97صفحه 
 

 

 گذاری مستقیم خارجیتأثیر درآمدهای گردشگری برجذب سرمایه

 کشور جهان 23 :مطالعة موردی

 1فریوسف محنت
 

 28/11/1395تاریخ پذیرش:                 30/08/1395تاریخ دریافت: 

  چکیده

ریزان اقتصادی دولتی و خصوصی همة کشورها قرار امروزه توسعة گردشگری موردتوجه برنامه

اند که برای بهبود بردهای، به این حقیقت پیصورت فزایندهگرفته است. بسیاری از کشورها، به

ای برای افزایش درآمدهای خود برآیند. های تازهوضعیت اقتصادی خود باید درصدد یافتن راه

توسعه که با معضالتی همچون میزان ویژه برای کشورهای درحالعة صنعت گردشگری بهتوس

اند ، از اهمیت زیادی برخوردار است. محصولی مواجهبیکاری، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک

هستند استفاده از منابع  روروبههایی که برای توسعة اقتصادی با محدودیت منابع داخلی در کشور

به اهمیت گذاری و افزایش درآمدهای توریسم امری ضروری است. لذا باتوجهبرای سرمایه خارجی

کشور عضو  23گذاری مستقیم خارجی موضوع، دراین مقاله، اثر درآمدهای گردشگری بر سرمایه

 سنجی، با استفاده از روش اقتصادمنظورایم . بدینانداز را مورد مطالعه قرار دادهچشم

اثر درآمدهای گردشگری  2014-2008کشور طی دورة  23تابلویی، در یک نمونه شامل هایداده

است. نتایج گذاری مستقیم خارجی بررسی شدهگذار بر سرمایههمراه سایر متغیرهای تأثیربه

گذاری مستقیم خارجی مثبت دهد که اثر درآمد یادشده بر سرمایهحاصل از برآورد الگو نشان می

ت. همچنین درجة بازبودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلِی سرانه، بر میزان دار اسو معنی

گذاری، اثر منفی دار اما میزان تورم، بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنیسرمایه

 دار دارد .و معنی

گذاری مستقیم خارجی، درآمدهای گردشگر، :  توسعة اقتصادی ، سرمایههای کلیدیواژه

 های تابلوییداده

 JEL :F21 ،L33 ،C23بندی طبقه
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 مقدمه 

که به یکی از طوریای برخوردار بوده است. بهدر شصت سال اخیر، گردشگری از رشد پیوسته

، 2011-1950های های اقتصادی با سرعت رشد باال در جهان تبدیل شده است. طی سالبخش

به  1950یلیون گردشگر در سال م25درصد، از  8/6نرخ رشد ساالنه  المللی باگردشگری بین

های رسمی سازمان جهانی بینی، افزایش یافت. براساس پیش2013میلیون در سال 985

میلیارد نفر 8/1گردشگر ورودی در سطح جهان به ، تعداد 2020( تا سال UNWTOگردشگری )

(. ایران سرزمینی چهارفصل و با تمدنی 2014خواهد رسید )سازمان جهانی گردشگری، 

طبیعی و... فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، های متنوع و منحصربهچندهزارساله است که از جاذبه

، های گردشگریبندی جهانی، ازنظر برخورداری از جاذبهدلیل در رتبههمینبرخوردار است. به

است جایگاه واقعی خود را در دربینِ ده کشور اول جهان قرار دارد. اما باوجوداین هنوز نتوانسته

بیشتر از  استفادة طریق از اقتصادی رشد امکان منابع، محدودیت بهباتوجهدست آورد. دنیا به

 اقتصادی رشد به یابیدست برای روش بهترین وریبهره بهبود و است محدود تولید عوامل مقادیر

 در بازارهای هاآن بقای و هابنگاه پذیریرقابت افزایش به وریبهبود بهره این، بر افزون  .است پایدار

تأثیر شود که تحتکند. رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم هر اقتصاد محسوب میمی کمک جهانی

باز، تکنولوژی و دانش گیرد. در اقتصاد صادرات قرار میگذاری و عوامل متعددی ازجمله سرمایه

ممکن است از طریق صادرات و واردات منتقل شده و درنتیجه موجب رشد اقتصادی شود و این 

. با افزایش درآمدهای توریسم در کشور تأثیر قرار دهدخود، صادرات و واردات را تحتنوبةامر، به

که مؤثرترین و گذاری مستقیم خارجی، متغیرهای مهم اقتصاد کالن کشور ازجمله سرمایه

گیرد؛ درنتیجه رشد اقتصادی افزایش تأثیر قرار میگذاری است، تحتترین نوع سرمایهواقعی

توسعه( یابد. ورود سرمایه باعث کاهش قیمت سرمایه )عامل کمیاب تولید در کشور درحالمی

کاری کاهش بیرشد آن، به ویژگی جمعیت و نرخشود و باتوجهمی شده، بنابراین تولید اشتغال

یش نرخ رشد اقتصادی و کاهش خروج یابد. همچنین افزایش درآمدهای توریسم باعث افزامی

 شود.سرمایه می

شود. در انداز ناشی میاز دیدگاه کالسیک، سرمایه عامل اصلی رشد است که خود از پس

شود؛ نمی های داخلی ناشینتیجه رشد تنها از سرمایهگذاری و درسرمایهدیدگاه نئوکالسیک، 

های خارجی اند، لذا اقدام به جذب سرمایهزیرا بعضی از کشورها با مشکل کمبود سرمایه مواجه

گذاری مستقیم خارجی در بهبود و گسترش صادرات و تعامل اقتصاد کشور کنند. اثر سرمایهمی

تصاد گذاری مستقیم خارجی، در انتقال اقترین نقش سرمایهبا دنیای خارج آشکار است. مهم

ای و صنعتی است و در بعضی از کشور میزبان، از صادرات مواد خام به صادرات کاالهای کارخانه

گذاری دیگر، اثر سرمایهشود. ازطرفبا تکنولوژی باال هم می ها حتی موجب صادرات کاالهایحالت

شود؛ بلکه مستقیم خارجی در کشور میزبان تنها در رشد صادرات و تغییر ساختار آن خالصه نمی

ترین اثرات انتقال دانش جهانی و ورود کشور میزبان به شبکة تولیدات جهانی نیز از مهم
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های اجرای سیاست شده، برای تعیین وبه مطالب ذکرخارجی است. باتوجه گذاری مستقیمسرمایه

گذاری مستقیم خارجی، صادرات و رشد اقتصادی، تعیین نوع ارتباط بین این موفق در سرمایه

 لحاظ(. همچنین به1393)خداپناه، مسعود و سیه حسنوند  رسدنظر میمتغیرها ضروری به

 سرمایة .دارند وریبهره رشد در اساسی نقش توسعه و تحقیق و انسانی سرمایة عامل دو نظری،

 ذکر است. شایان سالمتی و تجربه مهارت، و تخصص چون آموزش، متفاوتی ابعاد شامل انسانی

 هایفنّاوری هزینه ارتقای یابد. منبع داخلیمی ارتقا خارجی و داخلی منبع دو از فناوری است،

 ارتقا را فنّاوری سطح آن طریق از و کنندمی تحقیقات صرف هابنگاه که است ایتوسعه و تحقیق

 داخل به پیشرفته کشورهای از توسعه و تحقیق هایهزینه سرریز اثرات به خارجی منبع دهند.می

های چشمگیری در زمینة ارتباطات و تکنولوژی حاصل ازآنجا که پیشرفتشود. می گفته کشور

خود  تر شده و کشورها برای اینکه بتوانند بر رقبایمراتب سختشده است، نحوة رقابت نیز به

جانبه صورت همهای خارجی به کشور را بهههای ورود سرمایهغالب شوند بایستی شرایط و زمینه

کردن بخش خصوصی فراهم نمایند. در حوزة اقتصادی، سیاست افزایش درآمدهای توریسم و فعال

های چندملیتی های خارجی و گسترش افق نگرش شرکتیکی از ابزارهای مهم در جذب سرمایه

های خود به کشور میزبان است که بر توسعة توریسم و مکانیزم بازار تأکید دارد. نتقال سرمایهبه ا

گذاری منظور رفع و تعدیل موانع سرمایهاین سیاست همراه با سیاست آزادسازی اقتصادی به

های اقتصادی، ضمن پذیرش قوانین و مقررات حفظ و احترام زدایی در فعالیتخارجی و مقررات

های خارجی به کشور میزبان شدت یابد. در شرایطی شود تا ورود سرمایهیت سرمایه، سبب میمالک

دهد، جذب از را نمییای است که تکافوی سرمایة مورد نگونهانداز داخلی بهکه وضعیت پس

تواند اثر مؤثری بر تأمین می1(FDIگذاری مستقیم خارجی )شکل سرمایههای خارجی بهسرمایه

دنبال جذب توسعه، در یک محیط رقابتی بهوب شود. امروزه کشورهای درحالمالی محس

نظر سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی فراهم ای را ازرجیان، بسترسازی گستردههای خاسرمایه

زمینة اخذ وام، اهمیت این خصو  درهای مالی، بهس از بحراناند. طی چند دهة اخیر، پکرده

های مستقیم ای بین کشورها برای جلب سرمایهشد و رقابت گسترده بیشترها گذارینوع سرمایه

شود این است که آیا درآمدهای خارجی صورت گرفت. در مطالعة حاضر سؤالی که مطرح می

 گذاری مستقیم خارجی دارد؟ گردشگری تأثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه

ده و بخش در این مقاله پس از مقدمه، به بررسی مبانی نظری و ادبیات  موضوع پرداخته ش 

گذاری مستقیم خارجی اختصا  یافته و در بخش سوم به تأثیر درآمدهای گردشگری بر سرمایه

اشاره شده  ار بخش پایانی به نتایج و پیشنهادهچهارم به تفسیر الگوی برآورد شده پرداخته و د

 .است

 

                                                           
 Foreign Direct Investment٭.1.
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 روری بر مبانی نظریم

 گذاری مستقیم خارجیسرمایه

 مستقیم خارجی ارائه شده است. گذاری تعاریف مختلفی از سرمایه

گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است: سرمایه 1المللی پولصندوق بین

مدت که توسط شخصیتی حقیقی یا حقوقی مستقیم با هدف کسب منافع طوالنی گذاریسرمایه

 گیرد.مستقر در اقتصادی معین صورت می

گذاری مستقیم خارجی را چنین معرفی سرمایه 2سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 

نفوذ مؤثر مدیریت در جاد روابط اقتصادی مستمر و اعمالگذاری که با هدف ایکند: سرمایهمی

س شعبه و تملک مواردی چون ایجاد یک شرکت با مالکیت کامل، تأسیس مؤسسة فرعی، تأسی

 گیرد.دارایی کامل یک شرکت موجود و یا مشارکت در یک شرکت جدید یا موجود، صورت می

کند: صورت تعریف میگذاری مستقیم خارجی را بدیننیز، سرمایه 3سازمان تجارت جهانی 

گذار یک کشور )کشور مادر( گیرد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی زمانی صورت میسرمایه

 .آورد دست میرایی را در کشور دیگر )میزبان( با هدف مدیریت آن بهیک دا

است گذاری مستقیم خارجی عبارتسرمایه، 4از دیدگاه کنفرانس تجارت و توسعة ملل متحد

کنندة کنترل و نفع مستمر هایی که متضمن مناسبات بلندمدت و منعکسگذاریاز سرمایه

 گذار باشد.ر شرکتی خارج از موطن سرمایهشخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور د

گذاری مستقیم خارجی به چهار بخش: عوامل طبیعی، عوامل عوامل مؤثر بر جذب سرمایه 

شوند . یکی از عوامل بندی میحمایتی و تشویقی، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی تقسیم

های کنترلی در تأثیرگذار در اقتصاد ملی آزادسازی اقتصادی است که معمواًل با اجرای سیاست

های مالیاتی، های ارزی، اصالح سیاستسازی، سیاستای، خصوصیرفع موانع تعرفهاقتصاد مانند : 

 ها همراه است.اصالح یارانه

 

 گردشگری 

(، دست 1404انداز در افق )طبق سند چشم 1404یکی از اهداف بسیار مهم کشور، تا سال 

است. براساس این سند،  اقتصادی، علمی، فنّاوری در سطح منطقه یافتن ج. ا. ایران به جایگاه اول

یافته در منطقه با متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد کشوری توسعه 1404ایران در 

ای قرار گرفته که لحاظ جغرافیایی در منطقهگذاری شده است. جمهوری اسالمی ایران، بههدف

علت منطقه بهفارس، افغانستان، پاکستان است. این شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه، خلیج

                                                           

1 . International Monetary Fund (IMF  )  

2 . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

3 . World Trade Organization (WTO) 

4.United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F&ei=2hNlU4PrLa2y7Ab9w4CoCA&usg=AFQjCNHT99wHepeVZNcaOBWw9mXSyBkzEA&bvm=bv.65788261,d.bGQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F&ei=2hNlU4PrLa2y7Ab9w4CoCA&usg=AFQjCNHT99wHepeVZNcaOBWw9mXSyBkzEA&bvm=bv.65788261,d.bGQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wto.org%2F&ei=5RdlU8IzwtfsBp-BgYgC&usg=AFQjCNGlyd9uhT5PyReWllVyoCXF-emC8A
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wto.org%2F&ei=5RdlU8IzwtfsBp-BgYgC&usg=AFQjCNGlyd9uhT5PyReWllVyoCXF-emC8A
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برخورداری از موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک )شامل برخورداری از نفت، گاز و 

المللی و احیای جادة ابریشم که محل طورکلی انرژی، بازار و تجارت، خطوط مواصالت بینهب

فرهنگی(  قةآسیاست( و نیز ژئوکالچرال )منط تالقی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق

است تا به مقایسة شده، این مقاله برآنبه مطالب گفتهگرفته است. باتوجهکانون توجه ایران قرار 

های اقتصادی و اجتماعی میان کشورهای منطقه، مطابق با وضعیت ایران در برخی از شاخص

خا  خود انداز، بپردازد. گردشگری در مفهوم پایداری دربرگیرندة پردازش معنایی سند چشم

یابی به پایداری در است. زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری، حاصل تالش در جهت دست

مخرب؛ ازنظر فنی، محیطی، غیرهای توسعه است. توسعة پایدار از نظر زیستتمامی زمینه

پذیرش مردم است. حال اگر توسعة پایدار تناسب؛ از نظر اقتصادی، پویا؛ ازنظر اجتماعی، قابلم

گیری عملکرد و اثراتش در از اهداف عینی این عصر از صنعت گردشگری است، پس، اندازه یکی

، در علم گردشگری 1990مقصدهای گردشگری یک ضرورت است. این پرسشی است که، از سال 

سمت توسعة پایدار و پیشرفت مقصدهای گردشگری را به توان ترقیایجاد شده است: چگونه می

نام نهاد؛ زیرا، برخالف اغلب « صنعت سفید»توان ؟ گردشگری را میگردشگری اندازه گرفت

هاست ساز دوستی و تفاهم بین ملتزمینه سازی محیط زیست انسانیصنایع تولیدی، بدون آلوده

آورد. گردشگری، درحکم یک منبع درآمد و ایجاد اشتغال و صلح و صفا را برای مردم به ارمغان می

خصو  اهی برای توسعة اقتصادی در قلمرو ملی باشد. این صنعت، بهتواند ردر سطح ملی، می

های اقتصادی درحال کاهش باشد، جانشین مناسبی برای های دیگربخشکه سود فعالیتدر زمانی

بودن بر پایین اساس، علت اصلی توسعة گردشگری غلبهها و راهبردی برای توسعه است. براینآن

جدید شغلی و تحوالت اجتماعی در جامعه است و امیدهایی را  هایسطح درآمد و ارائة فرصت

کند. فراهم می اند،نحوی دچار رکود اقتصادی شدهخصو  در مناطقی که بهبرای کاهش فقر، به

هزینه در اقتصاد، صنعت توریسم و از دیدگاه اقتصادی، یکی از صنایع بسیار پردرآمد، پاك، کم

که، در سالیان گذشته، بسیاری از کشورهای جهان، با درك رو شاهدیم گردشگری است. ازاین

ند تا امکانات اموقعیت برتر صنعت توریسم در الگوهای مختلف توسعة اقتصادی، درپی آن

گردشگری خود را گسترش دهند. کشورهای صاحب نفت یا کشورهایی که تنها یک منبع درآمدی 

راحتی عبور کنند؛ چون، مؤلفة بسیار مطلوبی در اختیار دارند نباید از کنار صنعت گردشگری به

فارس هم، با اتکا به صنعت برای تنوع درآمدی آنان است. البته برخی از کشورهای حوزة خلیج

اند در سالیان گذشته پذیرای تعداد زیادی از های آن، توانستهتوریسم و تجهیز زیرساخت

سان اقتصادی توفیق این کشورها در حوزة که بسیاری از کارشناطوریبهگردشگران جهانی باشند؛ 

دانند. درآمدهای حاصل از جهانگردی تجارت را ناشی از موفقیت آنان در صنعت توریسم می

یعنی این درآمد نتیجة فروش خدمات جهانگردی در معرفی نوعی صادرات نامریی و پنهان است؛ 

ردی بیش از هر فعالیت اکنون جهانگیک کشور به جهانگردان و مسافران خارجی است. هم

ها شده است. مصارف و درآمدهای اقتصادی و صنعتی دیگر در جهان موجب حرکت سرمایه
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تر از تولیدات ناخالص ملی و صادرات جهانی مراتب بیشتر و سریعحاصل از این صنعت هم، به

ان درصد کل تولید ناخالص ملی جه 11یابد. صنعت گردشگری بیش از کاال و خدمات، رشد می

ویژه در میلیون نفر در مشاغل وابسته به این صنعت، به200گیرد. همچنین، در حدود را دربرمی

میلیون سفر در سطح جهانی صورت 700کارند و ساالنه نزدیک به  به ونقل، مشغولبخش حمل

، 2020سال دیگر، یعنی تا سال  8 رود این ارقام تااست که انتظار میگیرد. این درحالیمی

 49اکنون توریسم، مهمترین کاالی صادراتی در اساس همیزان دو برابر افزایش یابد. براینمبه

شود. در اقتصاد کشور نخستین کاالی صادراتی محسوب می 39کشور توسعه یافته است که در 

یافتگی های مهم توسعهاساسی در توسعة پایدار دارد و یکی از مالك امروزی، گردشگری نقشی

نگر جانبة با ثبات و آیندهبه ضرورت  توسعة پایدار، که شامل توسعة همهشود. باتوجهمیمحسوب 

ای برخوردار های اقتصاد از جایگاه برجستهاست، تقویت و بهبود وضعیت گردشگری و سایر بخش

تواند به توسعة پایدار در کشور، از بعد اقتصادی، کمک کند؛ زیرا، سبب است .گردشگری می

های گذاری داخلی و خارجی، ثبات اقتصادی و تداوم فعالیتملی، اشتغال، سرمایه درآمدافزایش 

ترین و به این که صنعت گردشگری یکی از مهمشود. باتوجهای میاقتصادی و توسعة منطقه

توجهی در تأمین تواند نقش قابلپردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزارة سوم است، می

شد توسعة اقتصادی کشورها ایفا کند. یکی از اهداف مهمی که کشورها درآمدهای ارزی و ر

دنبال تحقق آن هستند، مسئلة رشد و توسعه اقتصادی است؛ چراکه دراین روند، منافع و مزایای به

عوامل  های رسیدن به رشد در کشورها متفاوت است وآید. راهدست میفراوانی برای هر کشور به

که چه عواملی تأثیر بیشتری بر رشد  است نتیجه، مسئلة اصلی این. درزیادی بر آن مؤثر است

شود، در به رشد می هایی که منجرها و اتخاذ سیاستگذارد. یافتن عوامل مؤثر و راهکشورها می

کننده است. هر دوره از زمان، متفاوت است و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هر کشور تعیین

گردشگر یا واگذاری این  های خارجی،  جذب توریسم ومؤثر بر جلب سرمایههای از دیگر سیاست

سازی در هر اهداف خصوصینوع فعالیت اقتصادی به بخش خصوصی است. باید اشاره شود که 

آنجاکه شود. ازدهای کلی جامعه اتخاذ میهای اقتصادی و راهبرها و برنامهبه سیاستکشور باتوجه

دنبال سازی نیز بهاهبردی در کشورها متفاوت است، درنتیجه خصوصیهای اقتصادی و ربرنامه

یافته، فرایند اهداف ملی و بومی خا  هر کشور است. در کشورهای پیشرفته و توسعه

سازی درپیِ اهدافی مانند افزایش کارایی و کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است؛ خصوصی

نیافتگی، به مشکالت و شرایط توسعهباتوجهتوسعه که، در کشورهای درحالدرحالی

تری است و باید به مشکالت و تنگناهای بیشتری پاسخ سازی به دنبال اهداف وسیعخصوصی

 (.1387فر و جعفری صمیمی محنتدهد )
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 گذاری مستقیم خارجیاثرگذاری درآمد گردشگری بر سرمایه

انجامد، باعث ترشدن اندازة دولت میگسترش مداخلة دولت از طریق اهرم بودجه، که به بزرگ

های شود تا کارایی تدابیر اتخاذشدة دولت در حوزة اقتصاد تضعیف شود و عملکرد سیاستمی

ترین آثار منفی مداخله گستردة (. یکی از مهم1389اقتصادی دولت مطلوب نباشد ) مشیری، 

گذاری عیف سرمایههای بخش خصوصی و تضگذاریصورت کاهش سرمایهدولت در اقتصاد به

گذاری خارجی تواند جریان ورود سرمایهشود. مداخلة دولت بنابر دالیل زیر میخارجی ظاهر می

تأثیر منفی قرار دهد: اواًل منابع مالی این مداخله، که با تأکید بیشتر بر به کشور میزبان را تحت

ها بع و کاهش کارایی بنگاههای انحرافی تأمین شده است، به اختصا  نیافتن بهینة منامالیات

خارجی را به  دهد و مکانیزم بازار ورود سرمایةصل از فعالیت را تقلیل میشود، سود حامنجر می

جای مفهوم قرارگیری مصرف بخش دولتی بهکند. ثانیًا افزایش اندازة دولت بهکشور تضعیف می

کشور کاهش یابد و متمایز در داخل  شود مصرف محصوالتبخش خصوصی است که باعث می

شود. خروج بیشتر ها از بازار منتهی میاین خود تأثیر منفی بر صنعت گذاشته و به خروج بنگاه

(. 1387گذاری مستقیم خارجی دارد )راسخی و سیدی،ها از بازار تأثیر منفی بر جذب سرمایهبنگاه

لی اقتصاد را به نفع زدایی، نه تنها شرایط داخسازی و مقرراتاصالحات نهادی مانند خصوصی

گذاری خارجی را نیز متأثر المللی و سرمایهدهد، بلکه تجارت بینبخش خصوصی تغییر می

کم است برای ای محشود نشانهسازی و تغییراتی که همراه با آن ایجاد میسازد. خصوصیمی

نظام بازار  طور جدی درحال تغییر مسیر به سمتبراینکه اقتصاد بهمبنی گذاران خارجیسرمایه

زدایی و سایر سازی همراه با مقرراتاست و امکان برگشت آن وجود ندارد. بنابراین، خصوصی

اطمینانی شده و محیط مناسبی برای تواند موجب کاهش ناقانونی میتغییرات نهادی و 

(. 1389فراهم آورد )مشیری،گذاران خارجی و داخلی و همچنین رشد اقتصادی سرمایه

تواند عالمت مثبتی برای بخش خصوصی های دولتی میسازی شرکتخالصه، خصوصیطوربه

های مالی دولت و های بیشتر از طریق تضمین مسئولیتگذاریداخلی و خارجی جهت سرمایه

دهندة ریسک عنوان کاهشبه ـ تأمین ثبات اقتصادی و پایبندی به قوانین مکانیزم بازار

 (.31977، ماکسفیلد21999، مادرید12000)کیآید حساب به ـ گذاریسرمایه

برداری از منافع اقتصادی نخستین علت توسعة صنعت گردشگری در اغلب کشورها ، بهره

 نظربه(.  1379شود ) رنجبریان و زاهدی ، اگرچه علل دیگری نیز در این مورد ارائه می آن است؛

ش اشتغال و درآمدهای مرتبط با فزایتواند تأثیر مهمی بر ا(، صنعت گردشگری می 2005اوه ) 

رو گردشگری به دو صورت های اقامتی و نیز درآمدهای دولتی کشورها داشته باشد. ازاینمکان

 گذارد.مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می
  

                                                           
 .1Kay  

 .2Madrid  

 .3Maxfield 
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 مطالعات تجربی

 شود:در این بخش از مقاله، مطالعات تجربی موضوع مرور می

دی ( ارتباط بلندمدت بین مصارف صنعت گردشگری و رشد اقتصا2012)صفدری و همکاران 

دل م، بررسی کردند. نتایج این مطالعه، که براساس 2008ـ1975برای ایران را، طی دورة 

برداری انجام شده، بیانگر آن است که مخارج گردشگری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی خودرگرسیون

 دارد.

 رابطة علّیّت بین صنعت گردشگری و رشد اقتصادی( 2011جعفری صمیمی و همکاران )

ـ 1995ة توسعه و در دوربرداری، در کشورهای درحالرا، با استفاده از مدل پانل خودرگرسیون

دهد در بلندمدت رابطة دوطرفة مثبتی بین این دو متغیر بررسی کردند که نتایج نشان می 2009

 وجود دارد.

نعت ص تفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، ارتباط با اس(، 1389)یاوری و همکاران 

ـ 1990گردشگری و رشد اقتصادی را در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسالمی، در دورة 

دهد ارتباط مثبت بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی ، بررسی کردند؛ نتایج نشان می2007

 در این کشورها وجود دارد.

، برای 2008ـ 1995های گری و رشد اقتصادی را طی سالردش( رابطة گ2011)1لیتاوو

یافته سیستمی های گشتاورهای تعمیمزنندهپرتقال و بیست کشور همسایه، با استقاده از تخمین

بررسی کرد؛ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد 

 اقتصادی دارد.

استفاده از روش جوهانسون رابطة رشد اقتصادی و گردشگری را ( با 2009)2کاتیر کویگلو

طراحی شده بود  2006-1960های برای ترکیه مورد بررسی قرار داد. این مطالعه که برای سال

 رابطة علّیّت بین صنعت گردشگری و رشد اقتصادی را رد کرد.

و رشد اقتصادی،  ای به بررسی رابطة گردشگری( در مطالعه2008)3نانگـ  چن و بوـ  وان

ها در این بررسی کشور مختلف پرداختند. آن 88، در 2005ـ 1995 نةهای ساالبا استفاده از داده

دهد که رابطة از یک مدل غیرخطی استفاده کردند و به تحلیل موضوع پرداختند. نتایج نشان می

 رد.مثبت و معناداری بین رشد گردشگری و رشد اقتصادی در این کشورها وجود دا

(، به بررسی رابطة گردشگری و رشد اقتصادی در  2004)  4مارتین و همکارانـ  اجنیو

های تابلویی ها، از روش داده، پرداختند. آن1998تا  1985کشورهای آمریکای التین، طی دورة 

رشد های پویا استفاده کردند و برآوردهایی ، از رابطة بین بوند، برای پانلزنندة آرالنو ـ و تخمین

دهد که صنعت ها نشان میدست آوردند. نتایج مطالعة آناقتصادی و رشد سرانة گردشگری، به

                                                           
.1 Leitao 

.2 Katircio 

.3 Wan-Chen & Bwo-Nung 

.4 Martin et al. 
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گردشگری برای رشد اقتصادی کشورهایی با درآمد پایین و متوسط همچون کشورهای آمریکای 

 التین مناسب است. 

ر تایوان (، رابطة عّلی بین گسترش گردشگری و رشد اقتصادی را د 2006)  1کیم و همکاران

جمعی انجام شده است، تا رابطة عّلیت بین گسترش دنبال روش همآزمودند. یک آزمون عّلی به

دهد که رابطة تعادلی بلندمدتی بین میگردشگری و رشد اقتصادی را مشخص کند. نتایج نشان

گردشگری و رشد اقتصادی در کشور تایوان وجود دارد که یک رابطة عّلی دوطرفه است. 

 کنند. دیگر در کشور تایوان، گردشگری و رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت میارتعببه

(، اثر گردشگری بر رشد اقتصادی بلندمدت یونان را با استفاده از  2004)  2دریتساکیس

میزان ارز مؤثر و درآمد حاصل از  GDPجمعی بین روش علّیت گرنجر آزمود. یک بردار هم

های علّیّت گرنجر، که بر وجود داشت. آزمون 2000تا  1960های المللی طی سالگردشگری بین

ریزی شده بود، مشخص کرد که یک رابطة عّلی قوی دوطرفه بین های تصحیح خطا پایهمدل

طور مشابه، روابط عّلی هالمللی و رشد اقتصادی وجود دارد. بدرآمدهای حاصل از گردشگری بین

داری بین نرخ ارز مؤثر و رشد اقتصادی و همچنین، بین نرخ ارز مؤثر و درآمدهای حاصل معنی

 ها، در یونان مشاهده شد. المللی، دراین سالاز گردشگری بین

کند که در مطالعة باال گوئر و کانتاوالف تأیید این فرضیه که ( بحث می2005) 3اوه

شود، ممکن است به این واقعیت مربوط باشد پانیا به رشد اقتصادی آن منجر میگردشگری در اس

المللی است. تحلیل درآمد از گردشگری بینکه این کشور یکی از برترین کشورها در کسب 

کند که رابطة بلندمدتی بین درآمدهای گردشگری و رشد جمعی در مطالعة وی، مشخص میهم

دهد که تنها ، وجود ندارد. نتایج وی نشان می2001تا  1975ورة اقتصادی در کرة جنوبی، طی د

جنوبی، بیشتر رشد  رو در کرةیک رابطه از رشد اقتصادی به رشد گردشگری وجود دارد؛ ازاین

شود تا اینکه توسعة گردشگری به رشد اقتصادی کمک اقتصادی به گسترش گردشگری منجر می

 کند. 

شد اقتصادی رابطة علّی بین گسترش درآمد گردشگری و کند که راوه همچنین اشاره می

بودن جة بازی، اندازة اقتصاد ملی و درممکن است توسط عوامل متفاوتی تعیین شود. به اعتقاد و

هایی بین تایوان سبب تفاوتعوامل فیزیکی،  های سفر، درحکمند میزان محدودیتاقتصاد همان

ردشگری، دورة به گ ل، ممکن است درجة وابستگیبراین عواماست. عالوه و کرة جنوبی شده

کنندة جهت علّیّت بین زندگی مقصد گردشگری و سطح توسعة اقتصادی از دیگر عوامل تعیین

 این دو متغیر باشد. 

                                                           
.1 Kim et al. 

.2 Deristakis 

.3 Oah 
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تابلویی و چهار دورة یهاای با استفاده از روش داده(، در مقاله 2005) 1سکیورا و کمپوز 

طور متوسط کشورهای ، به این نتیجه دست یافتند که به1999تا  1980ساله بین زمانی پنج

کنند که به کشورهای دیگر رشد بیشتری دارند. آنان همچنین اشاره میگردشگرمحور نسبت

 های رشد باالتر این کشورها را توضیح دهد. تواند نرختنهایی نمیگردشگری، به

های تجارت در ایران، طی سال ین گردشگری وبه بررسی رابطة عّلی ب(  1384خوارزمی ) 

ها، ایران، طی این سال از بررسی روند ورودی گردشگران بهپردازد. وی پس، می1380ـ  1338

ندوستان، لمان، فرانسه، انگلستان، هکشور عمدة متقاضی یعنی کشورهای آ هفت کشور از بین ده

ر تخمین الگوها استفاده کرده است. ها دهای سالیانة آنژاپن، پاکستان، ترکیه را انتخاب و از داده

 متغیره درنظر( ششVARبرداری )این محقق، به پیروی از شان و ویلسون، یک الگوی خودتوضیح

زده و برای بررسی روابط علت  ظاهر نامرتب تخمینهای بهگرفته و با استفاده از تکنیک رگرسیون

ده کرده است. ( استفا1995دا یاماماتو )و معلولی، بین متغیرهای تجارت و گردشگری، از آزمون تو

طرفه بین تجارت و گردشگری )از تجارت به دهد که رابطة علّی یکمینتایج این تحقیق نشان

بینی تقاضا پیشنهاد شده که در برآورد الگوهای پیشنتیجه،  به اینگردشگری( برقرار است. باتوجه

 د.برای گردشگری تجارت یک عامل مهم درنظرگرفته شو

دنبال اثبات تجربی تأثیر مثبت گردشگری در نپال ( در تحقیق خود به2011) 2گائوتام 

جمعی برای رابطة بلندمدت، و از روش تصحیح خطا برای رابطة است. در این تحقیق، از آزمون هم

مدت استفاده شده است و همچنین برای رابطة عّلی میان متغیرها از آزمون علّیت پویای کوتاه

مدت و هم در شود. نتایج حاکی از آن است که گردشگری، هم در کوتاهر استفاده میگرنج

 شود و عّلیّت دوسویه میان متغیرها وجود دارد.به رشد اقتصادی می بلندمدت، منجر

شدن، ارتباط سازی و جهانیعنوان خصوصیای تحت(، در مقاله2013) 3بوبکری و همکاران

را با  4مالیدر سبد گذاری خارجیمستقیم خارجی و سرمایهگذاری دوطرفه بین سرمایه

گذاری گذاری مستقیم خارجی و سرمایهدند. در این پژوهش سرمایهسازی بررسی کرخصوصی

ـ  2006توسعه در طول دورة کشور درحال 55شدن در نمایندة جهانی خارجی در سبدمالی،

گذاری مستقیم طرفة مثبت بین سرمایهط دواست. نتایج پانل پویا ارتبا درنظرگرفته شده 1984

 کند.سازی را تأیید میخارجی و خصوصی

سازی صندوق بازنشستگی را بر جذب (، در پژوهشی، تأثیر خصوصی2011)5ریسه وجی سم

گذار اروپای شرقی و آسیای التین و اقتصادهای درحالگذاری مستقیم خارجی در آمریکایسرمایه

را  1991 ـ 2006ایج مدل اثرات ثابت این مطالعه، که دورة زمانی مرکزی مطالعه کردند. نت

                                                           
.1 Sequra & compos 

.2 Gaotam 

.3 Boubakri, et al. 

 .4 Foreign Portfolio Investment (FPI) 

.5 Reece & G.SAM 
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داری درخالص سازی صندوق بازنشستگی تأثیر معنیگیرد، بیانگر آن است که خصوصیدربرمی

 کند.گذاری مستقیم خارجی دارد و اثر آن در طول زمان افول نمیجریان ورودی سرمایه

 

  :الگوی تحقیق

 تحقیق شناسیروش

های موجود در استفاده از الگوهای سری زمانی، در به اطالعات آماری و محدودیتباتوجه

های های مقاطع و گروههای تابلویی، برای تلفیق دادههای زمانی کوتاه استفاده از روش دادهدوره

 های تابلویی به شکل زیر است:شود. الگوی کلی دادهمختلف، روشی مفید محسوب می

         𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
نیز جزء اخالل  𝑢𝑖𝑡متغیر توضیحی است،  kبرداری از  𝑋𝑖𝑡متغیر وابسته و  𝑌𝑖𝑡که در آن 

صورت  این را به 𝑢𝑖𝑡توان اند. میاست که نمایندة متغیرهایی است که مستقیماً در الگو وارد نشده

 تعریف کرد :

       𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜆𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 
بیانگر  μiاست.  δ2جزء اخالل دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  𝜀𝑖𝑡که در آن 

 تعیین شکل الگو  به منجرهای موجود بین مقاطع بوده و ثابت یا تصادفی بودن توزیع آن تفاوت

دهندة وجود اثرات زمانی در الگو نیز نشان λiگردد. ترتیب در قالب اثرات ثابت یا تصادفی میبه

یابد. در ( برای الگو تحقق میλi≠0( و دوطرفة )λi=0طرفه )است که منطبق با آن دو حالت یک

باشد. دهندة دورة زمانی مشاهدات میمعرف زمان است که نشان tمعرف مقطع و  iالگوی فوق 

های تابلویی برآورد الگو با استفاده از دادهطورکلی نیز جزء ثابت کلی مدل نام دارد. به αضریب 

صورت ها، آزمون قابلیت تخمین مدل بهشامل مراحل: آزمون تشخیص پایایی )مانایی( بر روی داده

های تابلویی، آزمون تعیین اثرات ثابت یا اثرات تصادفی و برآورد پارامترهاست؛ لذا، پیش از داده

گذاری مستقیم خارجی، الزم است مانایی تمامی رمایهبرآورد الگوی اثر درآمد گردشگری بر س

ون متغیرهای الگو مورد آزمون قرار گیرد؛ زیرا نامانایی متغیرها باعث بروز مشکل تخمین رگرسی

های تابلویی باید اطمینان یافت که از تخمین الگو از روش دادهشود. از سوی دیگر قبلکاذب می

ها و نیز دیگر تفاوت بین دورهعبارت( وجود ندارد. بهμi=0) 1صورت تلفیقیامکان تخمین به

 دار است. کشورهای انتخاب شده معنی

 

 تصریح الگو:

منطقة کشور  23و حدود مکانی آن  2014ـ  2008های ژوهش سالحدود زمانی این پ

ایران، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، امارات، شامل:  است کهانداز چشم

                                                           
1 . Pooling 
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تاجیکستان، قرقیزستان، کویت، گرجستان، یمن، اردن، عربستان، لبنان، قطر، عمان، مصر، عراق، 

 ، است. پاکستان، افغانستان، سوریه، بحرین

 الگوی زیر مورد به شرح زیر است: 

 

0 1 2 3 4 5i t t t t tt
i i i i iFDIit Y TO OPE INF GDP IT U             

 

 ته، درآمد حاصل از گردشگری(، متغیر وابسitFDIگذاری مستقیم خارجی )آن سرمایه که در

(itYTOمتغیر توضیحی، در ،)شود. همراه با متغیر توضیحی، متغیرهای اضافی نظر گرفته می

 نه(، تولید ناخالص داخلی سراitINF) (، تورمitOPE) : درجة بازبودن تجاریازجملهدیگری 

(itGDPبه )ای برای توسعة اقتصادی و اندازة بازار،ایندهعنوان نم ( تعداد کاربران اینترنتtiIT به )

 ه آن اضافه شده است.     بتر کردن الگو ها برای کاملعنوان متغیری برای زیرساخت

 ند.اترتیب نماد کشور و سالبه tو  iهای اندیس

و 1منتشرشده از سوی آنکتادهای های این پژوهش از منابع معتبر آماری نظیر گزارشداده

،  براساس حداکثر اطالعات موجود 2014ـ  2008جهانی و مؤسسة بارومتر، برای بازة زمانی بانک

 آوری شده است. جمع
 

 برآورد الگو و تحلیل نتایج :

 ) Fآزمون(داری اثرات گروه آزمون معنی

 بودن مقاطع مورد آزمون قرارهای تابلویی، الزم است در ابتدا همگن یا ناهمگن در روش داده

توان از روش حداقل مربعات معمولی سادگی میکه مقاطع همگن باشند، بهگیرد. درصورتی

 صورت استفاده از روش اثرات ثابت ضرورت دارد.غیرایناستفاده کرد، در 2تلفیقی

طورکه (. همان2004، 3داری اثرات ثابت است )گرین. رد فرضیة صفر بیانگر معنیFدر آزمون 

داری اثرات باشد و نشانگر معنیمی 4,76برابر   Fمحاسباتی آمارة  شودمالحظه می 1در جدول 

 ثابت است.  
 

 (FLeamer آزمون چاو )آزمون 

های تلفیقی و مدل اثر ثابت، مدلی با فروض زیر منظور انتخاب بین مدل داده(، به1960چاو )

 کند:                                                              معرفی می

                                                           
1 . United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

2 . Pooled Least Square 

3 Greene 

01

1210 0...:

HNotH

H N
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 ضریب متغیر موهومی در مدل اثر ثابت است. 

برای حل مدل  OLSهای تلفیقی و استفاده از تخمین معنی وجود دادهبه قبول فرض 

 برای حل مدل است.  LSDVمعنی وجود مدل اثر ثابت و استفاده از به است. رد فرض 

آمارة    (، با فرض نرمال بودن توزیع جمالت اختالل 2005بالتاجی )

کند:گونه بیان میمورد نیاز برای انجام این آزمون را این
 

RRSS.مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از روش حداقل مربعات معمولی است : 

URSS مجموع مربعات پسماندهای غیرمقید حاصل از روش حداقل مربعات با متغیر :

 موهومی است.

Tهای مورد بررسی است.: تعداد سال 

N.تعداد مقاطع است : 

K.تعداد متغیرهای توضیحی است : 

 کند:تری بیان میاین آزمون را به شکل ساده(، 2003گرین )

 

                                                                                  

 ضریب تعیین در مدل است.

معنی به معنی وجود مدل اثر ثابت است و قبول  فرضیة رد شود به اگر فرضیه

 (.2005برای تخمین مدل است )بالتاجی،  OLSاز روش های تلفیقی و استفاده وجود مدل داده
 

  LeamerF آزموننتایج  :1جدول

prob Df Statistic Effects test 

0,0000 21,732 21,331 Cross-sectionF 

0,0000 22 193,803 Cross-section Chi-square 

 های تحقیقمأخذ: یافته          
 

از بت و تصادفی است که در مرحلة بعدپنل با اثرات ثابه نتایج جدول، مدل از نوع باتوجه

 شود.آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثر ثابت و تصادفی استفاده می
 

 آزمون هاسمن

شود. در این برای انتخاب بین دو روش اثرات ثابت و تصادفی، آزمون هاسمن استفاده می

 شود:های زیر بررسی میآزمون فرضیه
 ∶ 𝐻𝑂 بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود ندارد.  = تصادفیمدل اثرات 

: 𝐻1 بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. =مدل اثرات ثابت 
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بت است و درنتیجه صفر رد و مدل اثرات ثا 12,191در پژوهش حاضر آمارة این آزمون 

 شود.انتخاب می
 

  های تابلوییدادهنی واریانس در آزمون ناهمسا
برای انجام آزمون ناهمسانی، واریانس بین جمالت اختالل دو مدل رگرسیون مقید و نامقید 

 1شود. در مدل نامقید، فرض همسانی واریانس یا فرض توزیع یکسان و مستقلتخمین زده می

که در مدل نامقید فرض بر یکسان نبودن واریانس شود درحالینظر گرفته میجمالت اختالل در

رد فرضیة صفر در آزمون جمالت اختالل بین واحدهای مقطعی )ناهمسانی واریانس( است. با 

 نمایی الزم است مدل نامقید تخمین زده شود.نسبت راست

همسانی واریانس جمالت  دهد که فرضیة صفر یامینشان 20/521آمارة آزمون مقالة حاضر 

یافته شده و مدل دارای ناهمسانی واریانس است درنتیجه از روش حداقل مربعات تعمیماختالل رد 

اختصار مطرح ها و تخمین مدل در جدول زیر بهنتایج آزمونشود. و مدل نامقید استفاده می

 شود:می
 

هاسمن آزموننتایج : 2جدول  

Prob Chi-sq. fd  Chi-sq. statistic Test summary 

0,034 4  10,359 Cross-section random 

 های تحقیق مأخذ: یافته

 
 

 های تابلویی )اثرات ثابت(نتایج برآورد الگوی مورد مطالعه به روش داده :3جدول 

Prob t- statistic Std.Error Coefficient Variable 

0,0000 9,699050 9,477259 91,92303 C 

 YTOit) درآمد گردشگری 0,164739 0,046813 3,519090 0,0005

 (OPEit) باز بودن اقتصاد 0,001179 0,000434 2,713506 0,0073

0.4140  (INFit)  تورم 0,000328- 0,000222 1,477309- 

0,0000 5,625538 13,98523 78,67443 
 تولید ناخالص داخلی سرانه

(GDPpit) 

 (INit) اینترنت 0,006914 0,028843 0,239703 0,008108

R-Squared  …………………………… 0,959254 

Adjusted Squared  ……………………0,952845 

F-S tatistic…………………………….149,6630 

Prob(F-Statistic)……………………..0,000000 

Durbin-Watson stat…………………….1,348211 

 های تحقیقمأخذ: یافته

                                                           
 .1Indecently Identically Distributed 



...خارجی مستقیم گذاریسرمایه برجذب گردشگری درآمدهای تأثیر ..........................................یوسف محنت فر  

 

93 

 

 5دهد که تمامی ضرایب از نظر آماری در سطح اهمیت ، نتایج نشان می3جدولمطابق 

 دار هستند. تفسیر ضرایب الگو به شرح زیر است: درصد معنی

دار مورد مطالعه معنیشده براساس آمارة شود رگرسیون پردازشکه مالحظه میطورهمان

دار هستند. درصد معنی 5اهمیت دهد تمامی ضرایب از نظر آماری در سطح نشان می است. نتایج

که، با افزایش طوریشود؛ بهیدار نشان داده معالمت ضریب درآمد گردشگر مثبت و معنی

گذاری مستقیم خارجی در کشورهای میلیون دالر درآمد حاصل از گردشگری، میزان سرمایهیک

شود. اثر هش تأیید مییابد؛ درنتیجه فرضیة پژودرصد افزایش می 051/0مورد مطالعه به اندازة 

دار است. همچنین نتایج تخمین درجة بازبودن اقتصاد در این مطالعه نیز مثبت و معنی

دار است. ضریب تولید ناخالص لحاظ آماری معنید که تورم دارای عالمت منفی و ازدهمینشان

د کاربران شده، تعدادار است. همچنین طبق نتایج کسبداخلی سرانه دارای اثر مثبت و معنی

دیگر، همة متغیرهای عبارت. بهگذاری مستقیم خارجی دارددار بر سرمایهاینترنت اثر مثبت معنی

  های موجود هستند.های سازگار با تئوریبرآوردشده دارای عالمت

 

 پیشنهادهاگیری و نتیجه

به رشد اقتصادی باال و پایدار، نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر آن است. در میان  یابیدست

عوامل مختلف مؤثر بر رشد و توسعة اقتصادی کشورها، صنعت تورسیم یکی از عواملی است که 

دنبال داشته است. ز کشورها بهای را برای برخی اهای قابل مالحظهگسترش آن موفقیت

نیز در رشد اقتصادی همة  کشورهای مورد  گذاری مستقیم خارجییهدیگر، میزان سرماازسوی

گذاری بررسی اثر مثبت داشته و بالطبع، افزایش درآمدهای گردشگری باعث افزایش میزان سرمایه

گذاری رو در مطالعة حاضر، رابطة بین صنعت گردشگری و سرمایهدر این کشورها شده است. ازاین

توسعه نیز هستند، با استفاده از انداز، که همه درحالنطقة چشممستقیم خارجی در کشورهای م

دهد که درآمدهای گردشگری اند. نتایج برآوردها نشان میالگوهای پنلی، مورد ارزیابی قرارگرفته

تنها گذاری مستقیم خارجی در این کشورها دارد. بنابراین، این کشورها نهتأثیر مثبتی بر سرمایه

گذاری در سرمایة مادی و انسانی و...( بلکه از طریق اول رشد )ازجمله سرمایهاز طریق منابع متد

یابند. زیرا صنعت  توانند به رشد و توسعة اقتصادی دستتوسعة صنعت گردشگری نیز می

ویک، شناخته شده و از ویژه در قرن بیستگردشگری، یکی از صنایع مهم و پردرآمد جهان به

محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رات زیستعواملی است که گسترش آن اث

ریزان برای گذاران و برنامهدنبال دارد. بنابراین، الزم است که سیاستگوناگونی درکشورها به

منظور توسعة آن، افزایش رشد اقتصادی، به این صنعت توجه بیشتری داشته باشند و به

نظر بگیرند و موانع توسعة این صنعت ازجمله  های قابل توجهی برای این بخش درگذاریسرمایه

گذاری مستقیم خارجی سرمایهعوامل زیربنایی، رفاهی، فرهنگی را تا حد ممکن رفع کنند. 

های اقتصاد گذاری خارجی است که در حقیقت یکی از چرخهترین نوع سرمایهمؤثرترین و واقعی
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صورت مستقل یا مشارکتی گذاران بهسرمایه گذاری،آید. در این نوع سرمایهشمار میجهانی نیز به

در تولید و ساخت کاال و استخراج مواد اولیه و سایر مراحل فعالیت اقتصادی و همچنین 

گذاری سرمایه یابند. درواقعگذاری در امر توریسم و جهانگردی در کشور حضور میسرمایه

 مستقیم گذاریوسرمایه خارجی دارانةسهام گذاریسرمایه قالب دو در معمــوالً خارجی مستقیم

بر  اثر افزایش درآمدهای گردشگری بررسی مقالة حاضر گیرد. هدفمی صورت خارجی

است؛   2014-2008طی بازة زمانی منتخب،  هایخارجی، در کشور مستقیم گذاریسرمایه

وجود ناهمسانی  مدل اثرات ثابت با و تخمین اقتصادسنجی هایروش کارگیریبه با منظوربدین

دهد که درآمدهای گردشگر اثر مثبت و واریانس به برآورد الگو پرداخته شد. نتایج نشان می

گذاری مستقیم خارجی دارد. بنابراین، فرضیة موردنظر در این مقاله تأیید داری بر سرمایهمعنی

ی است، درجة های اقتصادرساختکنندة زیشود. تأثیر تعداد کاربران اینترنت، که منعکسمی

دار است. تورم اثر منفی بر میزان گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنیهبودن اقتصاد بر سرمایباز

شود. بنابراین، گذاری در اقتصاد داشته و باعث کاهش این متغیر مهم در اقتصاد میسرمایه

یر مثبت درآمد به تأثبه مبانی نظری در اقتصاد کالن این مهم مورد تأیید است. باتوجهباتوجه

های اقتصادی دولت شود، در برنامهگذاری مستقیم خارجی پیشنهاد میگردشگری بر سرمایه

کارگیری منابع بخش ، درزمینة  به44های اصل تأکید جدی بر این مهم شود و با اجرای سیاست

های خصوصی در اقتصاد، تضمین قراردادها، احترام به حقوق مالکیت و تکمیل زیرساخت

 شود:زیر ارائه می یپیشنهادهاطورکلی تصادی، زمینة مساعدی برای آن فراهم شود. بهاق

کارگیری فعاالن اقتصادی قانون اساسی، برای جذب و به  44های اصل اجرای کامل سیاست

های توسعة اقتصادی لحاظ شود و براساس طور مدون و جدی در برنامهدرحوزة گردشگری، به

 با جدیت و عزم ملی اجرایی شود. بندییک برنامة زمان

گذاران های بیشتر و اعطای تسهیالت مناسب مالی، برای جذب بیشتر سرمایهایجاد زمینه 

شود. بنابراین، صنعت گردشگری در کشور بسیار مهم تلقی می به قابلیتهداخلی و خارجی، باتوج

سالة پنجم و سالة کشور همچنین برنامة پنجانداز بیستدولت باید براساس اهداف سند چشم

تر برنامة ششِم توسعه، اقدامات اقتصادی مناسبی برای توسعة گردشگری و افزایش تدوین دقیق

 .درآمدهای خود در این صنعت انجام دهد 

 

 منابع

 ،الدین افتخاری و دیگران، مترجمان : عبدالرضا رکن ان سومگردشگری و توسعه در جه(. 1378، جان )لی

 تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

(. مدیریت جهانگری ، مبانی راهبردها و آثار ، تهران : دفتر 1378داوود ایزدی ) ؛اعرابی ، سید محمد

 پژوهش های فرهنگی.

. بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در جمهوری اقتصادی ایران با استفاده (1379)امیریان، سعید.  

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. نامةـ ستانده، پایان از تحلیل داده
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، همایش ملی «گردشگری و رشد اقتصادی . »(1390)اهلل. بردبار، بیتا؛ موسوی، سیدنعمت 

 ازاریابی.گردشگری، اقتصاد و ب

. فّناوری اطالعات و ارتباطات، (1387)چراغی، کبری.  زاده روشن، یوسف؛پورفرج، علیرضا؛ عیسی 

 .46-66،   13، ش فصلنامة اقتصاد و تجارت نوینصنعت گردشگری، رشد اقتصادی، 

، تحقیقات «جهانی شدن ابزاری در راستای توسعة گردشگری در ایران» (1385)توالیی، سیمین.  

 .132-144 ص، ص82افیایی، ش جغر

گردشگری »بررسی فرضیه . »(1390)نسب، میرحجت. نجفی پور، رضا؛ کریمی تکانلو، زهرا؛رنج 

 .فصلنامة تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، «1347-88در ایران طی دوره « رشد منجربه

گردشگری و بررسی رابطة توسعة . »(1386)اهلل. جباری، امیر. طیبی، سیدکمیل؛ بابکی، روح

، سال هفتم، «ویژة اقتصاد»نامة علوم انسانی و اجتماعی پژوهش، («1338ـ 1383رشداقتصادی در ایران )

 .26ش 

، همایش « گردشگری و توسعة پایدار در اقتصاد ایران(. »1391)صالحی، صادق.  فر، یوسف؛محنت

 گردشگری و توسعة پایدار. دانشگاه مازندران

ون اساسی در قان 44سازی و اصل بررسی خصوصی. (1387). احمد  صمیمی، فر ،یوسف؛محنت

 زمستان، 48 شمارة ،پژوهش ها و سیاست های اقتصادی فصلنامةاقتصاد ایران، 

 تحقیقات مجلة .کشوری بین مطالعة یک اقتصادی رشد و سازیخصوصی .(1389)مشیری، سعید. 

 .90-158 صص ،141، شمارة اقتصادی

(. تأثیر مخارج 1389مصطفوی، سیدمحمدحسن.  )، مجید؛ آقایی ، مهدیه؛زادهرضاقلی یاوری، کاظم؛

 45:91، ش مجلة تحقیقات اقتصادی رهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی،توریسم بر رشد اقتصادی کشو

توسعه: (. تاثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال1393سیه حسنوند ) خداپناه، مسعود؛
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