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جستارگشایي
با توه ب اینک رشد اقتصادی عمدتاً از تمامی قسمتهای اقتصادی هامع ناشی میشود و بار
تمامی بخ های هامع اع از اقتصادی و غیراقتصادی تأثیر میگاذارد ،لاذا پارداختن با ایان
بحث و تجزی وتحلیل آن حائز اهمیت بوده و ب هرأت مایتاوان گفات کا نقشای اساسای در
پیشبرد توسع هامع ایفا میکند .الزم رشد و توسع اقتصادی هر کشور شناخت کلی عوامل،
امکانات و ظرفیتهایی است ک قابلیت فراوان برای رشد و بالندگی دارند و میتوانناد در ههات
ارتقا و توسع سطح اقتصادی آن تأثیر ب سزایی داشت باشند .باوهود مطالعات فراوان انجامشده
درخصوص اهمیت رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن ،هنوز ه نسبت ب عوامل تأثیرگذار بر رشد
اقتصادی توافق حاصل نشده و در تحقیقات تجربی رشد اقتصادی ،متغیرهای توضیحی متفااوتی
لحاظ شده است ک هر محقق با توه ب هدف پژوه

خود ،متغیرهای مختلفی را در الگو قارار

میدهد.
از میان عوامل مختلف مؤثر بر رشد اقتصادی ،با توه ب اینک توساع صانعت گردشاگری
می تواند منافعی نظیر ارزآوری ،درآمدزایی و اشتغال را برای کشاورها با هماراه داشات باشاد،
بسیاری از دولتها بر توسع این صنعت ب عنوان یکی از مه ترین صنایع مؤثر در رشد اقتصادی
کشورها تأکید دارند ) )Mill & Morrison, 2002و ( .)Sahli & Nowak, 2007این صنعت عالوهبر ب
حرکت درآوردن نرخ بسیاری از صنایع و ایجاد رونق اقتصادی ،میتواند منشأ تحاوالت ساازنده
فرهنگی و اهتماعی خرد و کالن در هر کشور و هامع باشد و در ساطح ههاانی نیاز موهباات
گسترش پیوندهای دوستی و مودت میان فرهنگها ،تمدنها و ملتهای مختلف را فاراه آورد.
مطابق پی بینیهای سازمان ههانی گردشاگری 1تاا ساال  2020مایالدی ایان صانعت رتبا
نخست را از لحاظ ایجاد ارزش افزوده در بین صانایع با خاود اختصااص خواهاد داد و از ایان
طریق ساالن میلیاردها دالر عاید کشورهای پیشرو در این زمین خواهد شد ).)UNWTO, 2007
بررسی آمار منتشرشده توسط سازمان ههانی گردشگری نشان میدهد ک تعداد گردشگران
بینالمللی در سطح ههان از سال  1950تا سال  2013بی

از  48برابر شده است؛ ب طوریک

از رق  25میلیون نفر در سال  1950ب رق  1123میلیون نفر در سال  2013رسیده است .بار
اساس گزارشهای این سازمان ،کشاور ایاران با لحااظ داراباودن ابنیا و آثاار تااریخی نظیار
تختهمشید ،نغازنبیل ،تختسلیمان و شهر سوخت و همننین ب دلیل برخاورداری از تناو
حیاتوح

و طبیعت زیبا ،هزء ن کشور نخست ههان ازلحاظ هاذب های گردشگری محساو

میشود .بنابراین با توه ب توان کشور ایران در این زمین و رویکرد فعلی ایران در سیاستهای
1. World Tourism Organization
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صاادرات

غیرنفتی ،توه ب گردشگری بینالمللی و فراه کردن بستر مناسب آن ضرورت مییابد.
مهمای در اثربخشای بار

از سوی دیگر ب لحاظ مصرف انر ی نیز ب همراه گردشگری نق

رشد اقتصادی دارد .معموالً در مقایس بین کشورها ،باالبودن مصرف سران انر ی بهینا نشاان
توسع یافتگی ی

کشور بوده و البت مصرف باالتر ،عموماً با تولید ملی بیشتری نیز همراه است.

ب عبارتدیگر ،از ی طرف متوسط سران مصرف انر ی کشورهای صنعتی بسیار بیشتر از مقادار
مشاب در کشورهای در حال توسع و توسع نیافت است و از طرف دیگر این مصرف زیاد انار ی،
تبدیل ب ارزش افزوده بیشتری در این کشورها میشود .همننین تجربا کشاورهای پیشارفت
نشان میدهد ک میتوان با افزای
در بخ

کارایی فناوریهای تولید و مصرف انار ی و سارمای گاذاری

گردشگری ،ضمن ثابت نگ داشتن و حتی کاه

مصرف ،ب توساع اقتصاادی و رفااه

اهتماعی باالتری دست یافت (آماده و همکاران .)1391 ،برخی از مطالعات تجربی انجامشده در
این زمین نشان میدهند ک گردشگری و مصرف انر ی موهب افزای

رشد اقتصادی میشاود

) )Tang & Tan, 2012) ،)Tang, 2009و ) (Apergis & Tang, 2013در حاالی کا بع ای مطالعاات
تجربی دیگر بیان میکنند ک بر اسااس بهباود گردشاگری و مصارف انار ی نمایتاوان رشاد
اقتصادی را استدالل کرد ) .)Shabaz & Feridun, 2012لذا میتوان گفت ادبیات تجربی موهود در
ههان نشان میدهد ک تأثیر گردشگری و انر ی بر رشد اقتصادی نیاز ب تکمیلشدن باا دیگار
عوامل و متغیرها دارد (حیدری و صادقپور .)1393 ،با توه ب اینک در سالهای اخیر تعدادی
از اقتصاددانان با ارائ الگوهای رشد درونزا سعی در توضیح دانا

و فنااوری هدیاد با عناوان

عامل رشد داشت و فناوری اطالعاات و ارتباطاات را با عناوان یا

عامال درونزای رشاد وارد

الگوهای رشد اقتصادی کردهاناد .در تحقیاق حاضار متغیار فنااوری اطالعاات و ارتباطاات نیاز
ب عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در نظر گرفت میشود .تولید کاالهاا و خادمات در
بخ

فناوری اطالعات و ارتباطات ،ب طور مستقی ب رشد تولید ناخالص داخلای واقعای منجار

شده و نیز پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور ب پیشرفت فنااوری ساایر بخا هاا
منجر شده و درنتیج بر رشد تولید آنها و رشد اقتصادی کشاور ماؤثر خواهاد باود (مشایری و
ههانگرد.)1383 ،
در کنار عوامل یادشده ک بار رشاد اقتصاادی مؤثرناد ،در ساالهاای اخیار پیشارفتهاای
قابلمالحظ ای نیز در زمین نگونگی ارتباط بین دو عامل توسع مالی و رشد اقتصادی حاصال
شده است .این پیشرفتها از ی سو معلول شکلگیری نظری هاای هدیاد اقتصاادی و از ساوی
دیگر ،حاصل معرفی فنون و روشهای هدید اقتصادسنجی است .نتایج مطالعات اخیار نظاری و
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تجربی انجامشده ب طور همگرا ،تقویتکننده نق
در حال حاضر بخ

بزرگای از ادبیاات اقتصاادی ،تأییدکنناده ایان مطلاب هساتند کا رشاد

اقتصادی بلندمدت و رفاه ی
کشور مربوط

مثبت توسع مالی بر رشد اقتصادی هساتند.

کشور ،عالوهبر عوامل مه دیگر ،ب دره توسع یافتگی ماالی آن

است.

بنابراین ،با توه ب اهمیت تأثیرگذاری توسع صنعت گردشگری ،توسع فناوری اطالعات و
ارتباطات ( ،)ICTتوسع مالی و مصرف انر ی در فرایند رشد و توسع اقتصادی ،در ایان تحقیاق
ابتدا ب بررسی تأثیر این عوامل بر رشد اقتصادی ایران پرداخت مایشاود .از طارف دیگار بایاد
توه داشت ،توسع صنعت گردشگری ک یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین مؤلف های مؤثر بر
رشد بخ
کشور کم

خدمات در ههان بوده و میتواند ب رشد اقتصادی و رشد فرصاتهاای شاغلی یا
قابل مالحظ ای کند (حیدری و صادقپاور ،)1393 ،باا افازای

سارمای گاذاری و

بهبود کارایی در زیرساختهای هدید هذ کننده گردشاگر نظیار توساع نهادهاا و مؤسساات
مالی ،توسع فناوریهای مربوط ب بخ

اطالعات و ارتباطاات و نحاوه مصارف انار ی محقاق

میشود .ب عبارتدیگر ،توسع مالی ،نحوه مصرف انر ی و توسع فنااوری اطالعاات و ارتباطاات
در هر کشور ممکن است از طریق تأثیر بر صنعت گردشگری آن کشور نیاز بار رشاد اقتصاادی
مؤثر بوده و لذا رابط بین گردشگری و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند .بنابراین در مقال
حاضر عالوهبر بررسی تأثیر متغیرهای یادشده بر رشد اقتصادی ایران ،رابطا علیات باین رشاد
اقتصادی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسع مالی و مصرف انر ی با گردشگری بینالملل طای
دوره مورد مطالع  ،بررسی خواهد شد .ب همین منظور ابتدا ب بررسی مبانی نظری تأثیرگاذاری
این متغیرها بر رشد اقتصادی پرداخت میشود و سپس در ادام با استفاده از الگوی رشد تعمی
سولو 2و دیدگاهها و نظری های موهود در زمین رشد اقتصادی )2(،الگوسازی و بررسی متغیرهای
تحقیق انجام خواهد شد .در ادام  ،آمارههاای توصایفی متغیرهاا و روششناسای تحقیاق ارائا
خواهد شد و در پایان پس از تخمین و بارآورد الگاوی تحقیاق ،نتیجا گیاری و پیشانهادهاای
تحقیق ارائ میشود.

 .1گردشگري و رشد اقتصادي
بررسی تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی ب مطالع شلدون

)1997

 (Sheldon,برمیگردد و از آن

ب بعد مطالعات زیادی در این زمین انجام شد و رابط گردشگری و رشاد اقتصاادی با لحااظ
تجربی و نظری مورد بررسی قرار گرفت .لی و نانگ ) ،(Lee & Chang, 2008با اساتفاده از روش
ه انباشتگی پانل ب بررسی تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای ع و گروه ساازمان
2. Solow
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همکاری و توسع اقتصادی 3و کشورهای غیرع و پرداختند .آنها ب این نتیج رسیدند ک تأثیر
گردشگری بر رشاد اقتصاادی در کشاورهای ع او ساازمان همکااری و توساع ٔ اقتصاادی از
کشورهای غیرع و این گروه بیشتر است .کومار و کومار ) (Kumar & Kumar, 2012در مطالع ای
ب بررسی نق

گردشگری و سایر عوامل مکمل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی مانند توسع مالی و

توسع شهرنشینی بر رشد اقتصادی در کشور فیجی باا اساتفاده از روش  ARDLپرداختناد .بار
اساس نتایج ب دستآمده از این مطالع  ،تأثیر مثبت گردشگری بر رشاد اقتصاادی ماورد تأییاد
قرار گرفت .مطالعات داخلی ب نسبت فراوانی نیز در زمین گردشگری و رشد اقتصادی در ایاران
انجام شده است ک اغلب این مطالعات (یاوری و همکاران1389 ،؛ حقیقت و همکااران1391 ،؛
ابراهیمیان و سیدلشکری 1391 ،و حسنوند و خداپناه )1393،ب صورت بین کشوری و در قالاب
الگوهای پانل انجام شده است و مطالع ای ک ب بررسی گردشگری و رشد اقتصادی برای کشور
ایران ب تنهایی و در قالب الگوهای مجموع زمانی بپردازد ،محدود است.
با توه ب مطالعات انجامشده در این زمین  ،فرضی گردشگری منجار با رشاد کا حالات
خاصی از فرضی صادرات منجر ب رشد است ،مبنای نظری بسیاری از مطالعات قرار گرفت و در
بیشتر موارد ،درستی آن ب اثبات رسیده است .این نظری استدالل میکند کا رشاد اقتصاادی
ی

کشور ن تنها تابعی از نیروی کار ،سرمای و دیگر عوامل ماؤثر در اقتصااد آن کشاور اسات،

بلک میتواند تحت تأثیر میزان توریست واردشده ب آن کشاور و درآمادهای حاصال از آن نیاز
باشد.
 .1-1تأثیرات گردشگري بر رشد اقتصادي
ب طورکلی گردشگری ب دو صورت مستقی و غیرمستقی بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد:
 .1-1-1اثر مستقیم
هرن تعداد ورود گردشگران بینالمللی ب ی
افزای

کشاور افازای

یاباد ،درآماد حاصال از آن نیاز

مییابد .از آنجاییک گردشگری یکی از صانایع خادماتی اسات ،درآماد حاصال از ایان

صنعت بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور میزبان محسو شده و ب طاور مساتقی بار رشاد
اقتصادی آن کشور تأثیر میگذارد .از اینرو ،صنعت گردشگری میتواند راهکاری مناساب بارای
کسب درآمدهای ارزی سرشار برای کشورها و درنتیج رشاد اقتصاادی بااالتر باشاد .با عناوان
نمون در سال  1998گردشگری بینالمللی حدود  8درصد از کل درآمدهای ههان و  37درصد
از صادرات بخ

خدمات را ب خود اختصاص داده است .همننین بار اسااس پای بینایهاای

)3. Organization for Economic Co-operation and Development Countries (OECD
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رسمی سازمان ههانی گردشگری ،درآمد حاصل از گردشگری در سطح ههان تا سال  ،2020ب
ارزش تقریبی  2تریلیون دالر در هر سال خواهد رسید ).(UNWTO, 2007
 .2-1-1اثر غیرمستقیم
گردشگری ب صورت غیرمستقی نیز بر رشد تأثیر میگذارد ،نرا ک اثر پویایی را در کل اقتصااد
ب شکل اثرات سرریز 4یا دیگر آثار خارهی 5نشان میدهد

)1992

 .(Marine,ب ایان صاورت کا

اگر صنعت گردشگری ب دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیتهای اقتصادی ،دنار رونق شاود ،ساایر
فعالیتهای اقتصادی ک ب آن کاال یا خدمت ارائ میدهند یا محصول آن را مصرف مایکنناد،
همراه با آن حرکت خواهند کرد .بنابراین طبق مباحث باال ،مخارج گردشگری میتواند ب عناوان
محرکی برای رشد اقتصادی عمل کند ک سایر فعالیتها را نیز ب دنباال خاود روبا هلاو براناد
(.)Abdul Jalil et al, 2013

 .2فناوري اطالعات و ارتباطات ( )ICTو رشد اقتصادي
با توه ب اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در افزای
کاه

هزین های تولید و افزای

ب بررسی نق

بهارهوری و رشاد اقتصاادی در کناار

توان مصرفکننده در تصمی گیری ،مطالعات تجربای فراوانای

این فناوری در سطوح مختلف ملی ،بین کشوری و منطق ای بر رشاد اقتصاادی

پرداخت اند .لی و خاتری ( ،)Lee & Khatri, 2003در مطالع خود تاأثیر  ICTبار رشاد اقتصاادی
کشورهای آسیای هنو شرقی را طای دو دوره زماانی  94-1990و  99-1995باا اساتفاده از
روش حسابداری رشد مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان میدهاد کا کما
اقتصادی از تعمیق سرمای بخ
 1990تعمیق سرمای بخ

 ICTبا رشاد

 ICTدر ده  1990شرو شده است .ب ویژه در نیم دوم ده

 ICTنق

باالیی در بهبود بهرهوری نیاروی کاار کشاورهای مزباور

داشت است .در نیم نخست ده  1990تعمیق سارمای در بخا

 ICTبا افازای

بهارهوری

نیروی کار در نند کشور همانند هنگکنگ ،سنگاپور و کره هناوبی منجار شاد .ایان تاأثیر در
نیم دوم ده  1990بیشتر و باعث شتا در سرمای گذاری در  ICTشاده اسات .ولای در ایان
دوره سطح باالی مخارج  ICTب دلیل بحران شرق آسیا کاه

یافت است .در طول دو دوره باال

ازنظر تعمیق سرمای ب خاطر سه درآمدی بااالی  ،ICTهناگکنا  ،کاره و سانگاپور مناافع
بیشتری را کسب کردهاند .گروبر و کوترومپیس ( )Gruber & Koutroumpis, 2010ب بررسی تأثیر
فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در  192کشور منتخب طی دوره زمانی  1990تاا

4. Spillovers
5. Externalities
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 2007با استفاده از الگوی پانل دیتا 6پرداختند .نتایج حاصل از این مطالع نشاان داد کا نفاوذ

فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی و بهرهوری تأثیر مثبت و معنایدار دارد .وو

(Vu,

) 2011نیز ب بررسی تأثیر  ICTبر رشد اقتصادی  102کشور منتخب طی دوره زماانی  1996تاا
 2005پرداخت .بر اساس نتایج حاصل از ایان مطالعا

ICT

تاأثیر مثبات و معنایدار بار رشاد

اقتصادی در این کشورها داشت است و ضریب نفوذ کامپیوترهای شخصی ،موبایل و اینترنت نیز
تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی در این کشورها دارد.
در ایران نیز مطالعات مختلفی ب بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی
پرداختند .امینرشتی و همکاران ( ،)1392در مطالع ای با بررسای تاأثیر فنااوری اطالعاات و
ارتباطات بر رشد اقتصادی در استانهای ایران طی دوره زماانی  1381تاا  1386باا اساتفاده از
الگوی پانل دیتا پرداختند .بر اساس نتایج تحقیق فناوری اطالعاات و ارتباطاات تاأثیر مثبات و
معنیدار بر رشد اقتصادی در استانهای کشور دارد .عصاری و آقایی ( ،)1387در مطالعا ای با
بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای ع او اوپا

در قالاب

الگوی پانل دیتا طی دوره زمانی  1998تا  2004پرداخت اند .بر اساس نتایج این مطالع فناوری
اطالعات تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسای دارد .فقیا نصایری و
گودرزی ( )1384با برآورد الگویی بر اساس الگوی رشاد رومار کا شاامل متغیرهاای سارمای
فیزیکی ،موهودی  ،ICTموهودی سرمای  R&Dو سرمای انسانی است ،ب بررسای آثاار فنااوری
اطالعات و ارتباطات بار رشاد اقتصاادی  37کشاور (متشاکل از کشاورهای در حاال توساع و
توسع یافت ) در دوره زمانی  1995-2003میپردازند و در بررسی نتایج آنها ،مقایس اثر متغیار
لگاریت مخارج  ICTسران ب قیمت ثابت ساال  2000نشاان مایدهاد کا اثار ایان متغیار در
کشورهای در حال توسع  0/13و در کشورهای توسع یافت  0/18درصد اسات .بازرگتارباودن
این متغیر در کشورهای در حال توسع ب فراه بودن زیرساختهای الزم و پویایی اقتصااد ایان
کشورها برمیگردد .مشیری و ههانگرد ( )1383ب مطالع آثار فناوری اطالعات و ارتباطاات بار
رشد و بهرهوری اقتصادی ایران پرداخت اند .این مطالعا از دو قسامت تشاکیل شاده اسات .در
قسمت نخست آن ب بررسی و آزمون رابط بین  ICTو رشد اقتصادی پرداخت شده است .نتایج
این آزمون مبین نبود ی

رابط معنایدار و قاوی باین رشاد اقتصاادی و فنااوری اطالعاات و

ارتباطات در ایران تا سال  1380است .آنها در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی ایران از روش
ف ا -حالت 7ب صورت ضرایب متغیر در طاول زماان در دوره  1380-1348اساتفاده کاردهاناد.
6. Panel Data
7. State Space
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ب طورکلی ،نتایج برآورد حاکی از فراه نباودن عوامال مکمال همانناد ساازماندهای و تجربا
مدیریتی ،سازماندهی بخشی و قانونگذاری ،ساختار اقتصادی ،سیاساتهاای دولات و سارمای
انسانی و ف ای تجاری مناسب در راستای ب کارگیری مؤثر  ICTدر اقتصاد ایران اسات .قسامت
دوم مطالع اختصاص ب آزمون رابط بین فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTو بهرهوری صنایع
کارخان ای باالی ده نفر نیروی کاار در قالاب کادهای  ISICنهااررقمی در دوره 1380-1374
دارد .آنها در این قسمت از مط الع با بارآورد تواباع تولیاد ضامنی و صاریح در ساطح صانایع
کارخان ای پرداخت اند .برای الگوسازی ،روشهای پنل دیتا و نندمرحل ای 8را ب کاار گرفتا و
تأثیر  ICTبر بهرهوری و تولید صنایع کارخان ای را مورد آزمون قرار دادهاناد .نتاایج ایان بخا
مبین تأثیر مثبت و معنیدار ولی ضعیف  ICTبر تولید صنایع کارخان ای و همننین تأثیر بیشتر
 ICTبر صنایع با فناوری میان (خودروسازی و صنایع پتروشیمی) و تاأثیر بسایار ضاعیف آن بار
صنایع با فناوری ساده و مبتنی بر منابع طبیعی است .همننین نتایج بازگوکننده تأثیر مثبات و
معنیدار فناوری اطالعات بر بهرهوری نیروی کار در صنعت است.
با توه ب مطالعات انجامشده قبلی و مبانی نظری موهود میتوان گفت فناوری اطالعاات و
ارتباطات در اقتصاد ه در طرف عرض و ه در طرف تقاضا تأثیر میگذارد .در طارف تقاضاا از
طریق تابع مطلوبیت بر رفتار اقتصادی مصرفکننده تأثیر میگذارد و در طرف عرضا بار رفتاار
تولیدکننده مؤثر است .نگونگی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهرهوری و رشد اقتصاادی
در طرف عرض اقتصاد در نمودار ( )1نشاان داده شاده اسات .هماانگونا کا در ایان نماودار
مشخص است در کنار عوامل مکملی مانند سازماندهی و تجرب مدیریتی ،سازماندهای بخشای
و قانونگذاری ،ساختار اقتصادی ،سیاستهای دولت و سرمای گذاری در سرمای انسانی ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ب عنوان نهاده در طرف عرض اقتصاد در کنار سایر نهاده ب صاورت سارمای
وارد میشود و باعث بهبود فرایند تولید از طریق تعمیاق سارمای  ،پیشارفت فنااوری و کیفیات
نیروی کار میشود .ستانده آن افزای

ارزش افزوده در س سطح بنگاه ،بخ

و کشاور اسات و

درنهایت رشد اقتصادی ،رشد بهره وری نیاروی کاار ،ساوددهی و رفااه مصارفکنناده را سابب
میشود ).(Dedrick et al, 2003

Multilevel

8

83
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نمودار ( -)1نحوه عملکرد فناوري اطالعات و ارتباطات در طرف عرضه اقتصاد
عوامل مکمل

نه
سازماندهی و تجرب مدیریتی ،سازماندهی بخشی و قانونگذاری ،ساختار اقتصادی،
سیاستهای دولت و سرمای گذاری در سرمای انسانی

ادهه


نتیج

ا
عملکرد اقتصاد
رشد اقتصادی
رشد بهرهوری نیروری کار
سوددهی
رفاه مصرفکننده

ستاد
ه
ارزش افااازوده در سااا
سطح:
بنگاه
بخ
کشور

فرایند

بهبااود در فراینااد تولیااد از
طریق:
تعمیق سرمای
پیشرفت فناوری
کیفیت نیروی کار

نهاده

نیروی کار
سرمای IT
سرمای
غیرIT

فناوری ارتباطات و اطالعات ب س روش اساسی بر رشد اقتصادی ،تولیاد و بهارهوری تاأثیر
ICT
میگذارد .نخست اینک  ،تولید کاالها و خدمات فناوری ارتباطاات و اطالعاات  Yبخشای از

ارزش افزوده اقتصاد هستند .دوم ،ب کارگیری سرمای فناوری ارتباطات و اطالعات یا  ،Cب عنوان
نهاده در تولید هم کاالها و خدمات باعث ایجااد رشاد اقتصاادی مایشاود .درنهایات فنااوری
ارتباطات و اطالعات باعث افزای

رشد اقتصادی از طریق کم

بخ های فنااوری ارتباطاات و

اطالعات ب تغییر فناوری می شوند .اگر رشد سریع تولید فناوری ارتباطات و اطالعات بر اسااس
منافع کارایی و بهرهوری در این فعالیتها باشد ،باعث افزای

رشاد بهارهوری در ساطح کاالن

اقتصادی نیز خواهد شد (عصاری و آقایی.)1387 ،

 .۳توسعه مالي و رشد اقتصادي
بخ

اعظ ادبیات نظری و تجربی این پی فرض را مورد تأیید قرار میدهند کا داشاتن یا

نظام مالی با عملکرد مناسب شرط الزم برای رشد اقتصادی بلندمادت اسات .تقریبااً یا
پی

شومپیتر بیان کرد ک واسط های مالی از طریق سیسات بانکاداری و باا اثارگذاشاتن بار

تخصیص پساندازها و متعاقب آن افزای
در توسع اقتصادی بازی میکنند
ک نق

قارن

(1911

بهرهوری و تغییرات فنی رشد اقتصادی ،نق

مهمای

 .(Schumpeter,نظری های هدید مالی تأکید مایکنناد

واسط ای اتخاذشده توسط مؤسسات مالی ،عدم تقارن اطالعاتی بین پساندازکننادگان

و وامگیرندگان را از بین میبرد و بدینسان کارکردهای تحرک پساندازها ،تخصایص موهاودی
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سرمای  ،نظارت بر مصرف موهودیها و مدیریت خطرپذیری 9ب اهرا درمیآید ک تماامی اینهاا
فرایند رشد را تحت تأثیر قرار میدهند .نقاط ضاعف و کارکردهاای ضاعیف نظاام ماالی مانناد
اطالعات نامتقارن نیز سهمی را ک بخ

مالی در رشد اقتصادی دارد ،کاه

مایدهناد و ایان

مسائل اغلب در کشورهای ک درآمد ک در آنها ظرفیت نهاادی و مهاارتهاای نظاارتی محادود
است وهود دارد ).(Levine et al, 2000
نگاه اقتصاددانان ب گون عجیبی در پنجاه سال اخیر نسبت ب اهمیت نظامهای ماالی بارای
رشد اقتصادی تغییر کرده است .والتر بااگهوت )1873( 10و هاان هایکس ،)1969( 11سیسات
مالی را ب خاطر تجهیاز سارمای بارای انجاام فعالیات بازرگ ،عامال صانعتیشادن انگلساتان
میدانستند .اگرن مطالعات زیادی در مورد رابط بین توسع مالی و رشد اقتصادی انجام شاده
است ،اما هنوز نارنو تحلیلی مناسبی برای مسیر علیت ب این صورت ک آیا توسع مالی بار
رشد اقتصادی اثر دارد یا برعکس ارائ نشاده اسات .اقتصااددانانی همناون تاوساند،)1979(12
دیاموند )1984(13و بوید و پرسکات )1986(14ب نق

توسع مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصاادی

تأکید داشت اناد .در حاالی کا افارادی مانناد رابینساون )1952(15و پاتریا  )1966(16،رشاد
اقتصادی را عامل توسع مالی میدانستند .عالوهبر دیدگاههایی ک در مورد رابط توسع مالی و
رشد اقتصادی وهود دارد ،عدهای از اقتصاددانان نیز ب این ارتباط اعتقادی ندارند.
رابرت لوکاس )1988( 17اصرار داشت ک اقتصاددانان بی ازحد بار نقا

عوامال ماالی در

رشد اقتصادی تأکیاد داشات اناد .برخای از اقتصااددانان توساع نیاز باا نشا پوشای از نقا
سیست ها ی مالی ،ش

و شبه خودشان را نسبت ب نق

آن بیان کردهاناد .در مطالعااتی کا

اخیراً انجام شده است بر همبستگی مثبت بین توسع مالی و رشد اقتصادی تأکید شاده اسات.
کینگ و لوین ،)1993( 18لوین و زرواس ،)1998( 19نیوسر و کاگلر )1996( 20نشان دادناد کا
سطح توسع مالی پای بینایکنناده خاوبی از رشاد اقتصاادی اسات .در هدیادترین مطالعا
9. Risk
10. Walter Bagehot
11. John Hicks
12. Townsend
13. Diamond
14. Boyed and Perscott
15. Robinson
16. Patrick
17. Robert Lucas
18. King & Levine
19. Levine & Zervos
20. Neusser & Kugler

شماره هشتادوسوم  /سال بیستوشش  /تابستان 1396

ب دستآمده در این زمین توسط لوین ،لویاز و ب

85

ب رابطا مثبات باین توساع ماالی و رشاد

اقتصادی تأکید شده است (عصاری و همکاران)1387 ،
هیمز ،)2008( 21در مطالع ای ب بررسی تأثیر توسع ماالی بار رشاد اقتصاادی در کشاور
مالزی از کانالهای گوناگون پرداخت .وی برای بررسی این ساازوکارهاا در مطالعا خاود شا
معادل را برآورد کرد .نتایج حاصل از تخمین این معادالت نشان داد ک توساع ماالی از طریاق
افزای

پسانداز و سرمای گذاری خصوصی باعث رشد اقتصادی باال در کشور مالزی شده اسات.

نتایج حاصل از مطالعات وی فرضی درونزایی توسع مالی و رشد ،مبنی بر اینک توسع مالی از
طریق افزای

کارایی سرمای گذاری باعث رشد اقتصادی شده است را نیز تأیید

کرد.

مطالعات داخلی متعددی نیز ب بررسی تاأثیر توساع ماالی بار رشاد اقتصاادی پرداختناد.
فرازمند و همکاران ( ،)1392در مطالع ای ب بررسی تأثیر مصرف انر ی و توسع مالی بار رشاد
اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی تصحیح خطای نامقید و آزمون علیت تاودا یامااموتو طای
دوره زمانی  1355تا  1389پرداختند .نتایج حاصل از ایان مطالعا نشاان داد کا یا
بلندمدت بین توسع مالی ،مصارف انار ی و رشاد اقتصاادی وهاود دارد و یا

رابطا

رابطا علیات

ی طرف از توسع مالی و رشاد اقتصاادی با مصارف انار ی وهاود دارد .ابوناوری و تیماوری
( ،)1392ب بررسی تأثیر توسع مالی بر رشد اقتصاادی در کشاورهای منتخاب ع او ساازمان
کنفرانس اسالمی در دوره زمانی  1980تا  2009پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد کا توساع
مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد.

 .4مصرف انرژي و رشد اقتصادي
از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی ،مه ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ک در توابع رشد
در نظر گرفت میشوند ،عبارتند از انوا سرمای و نیروی کار ،اع از متخصاص و غیرمتخصاص.
در الگوهای هدیدتر رشد مانند الگوی  ،KLEMعالوهبر این عوامل تولید ،عامال انار ی نیاز وارد
الگوهای رشد شده است ،ولی اهمیت آن در الگوهای مختلف یکسان نیست .در ده های پیشین
دیدگاه های متفاوتی در مورد میزان و نحوه تأثیرگذاری انر ی بر تولید و رشد اقتصاادی مطارح
شده است ک این دیدگاهها را مایتاوان در دو قالاب کلای دیادگاه اقتصااددانان بیولو یسات و
دیدگاه اقتصاددانان نئوکالسی

عنوان کرد .اقتصاددانان بیولو یست انر ی را نهاده غالب در تابع

تولید میدانند و از آن ب عنوان مه ترین عامل رشد اقتصادی یاد مایکنناد و عاواملی همناون
نیروی کار و سرمای را عوامل واسط ای در نظر میگیرند .برای مثال برنت و وود 22معتقدند کا
21. James
22. Berndt & Wood
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نهاده مکمل سرمای وارد تابع تولید میشود و ترکیب این دو موهب افزای

انر ی ب عنوان ی

تولید خواهد شد .بر اساس مطالع انجامشده توسط این پژوهشگران ،انر ی ب عنوان یا

عامال

تولید ،ارتباط هداییپذیر و ضعیفی باا نیاروی کاار دارد ،تاابع تولیاد پیشانهادی توساط آناان
ب صورت زیر است:
() 1

 (G( K , E ), L 

Q  f

با توه ب این تابع ،آنها معتقدند انر ی با سرمای ترکیاب شاده و عامال تولیاد  Gرا تولیاد
میکند و از طریق عامل  Gو ترکیب آن با نیروی کار موهب افزای
گروهی دیگر از اقتصاددانان نئوکالسی
در رشد اقتصادی دارد و بیشتر ی
محسو میشود

)1993

تولید در اقتصاد میشود.

مانند دنیسون 23نیز معتقدند ک انر ی نق

اندکی

نهاده واسط ای و مکمل نهاادههاای سارمای و نیاروی کاار

 .(Stern,از سوی دیگر ،برخی از اقتصاددانان معتقدند انر ی در طبیعات

مقدار ثابتی دارد ،هبران پذیر بوده و قابل تبدیل ب مااده اسات و از باین نمای رود .بناابراین ،در
مدهای بیوفیزیکی رشد ک توسط نایر و آیارس )1984( 24بیاان شاده اسات ،تولیاد کاالهاا در
اقتصاد نیازمند صرف مقادیر فراوان انر ی در تولید اسات و لاذا انار ی مها تارین عامال رشاد
اقتصادی محسو میشود و سارمای و نیاروی کاار نیاز عوامال واساط ای هساتند کا بارای
ب کارگیری و تولید محصول ،ب انر ی نیاز دارند

)1993

 .(Stern,در برخای دیگار از نظریا هاای

رشد نیز بر نهاده انر ی ب عنوان یکی از نهادههای اصلی تأثیرگذار بار رشاد تولیاد تأکیاد شاده
است .برای مثال استرن و کلولند 25با استفاده از ی

تابع تولید نئوکالسیکی رابط بین مصارف

انر ی و رشد محصوالت در اقتصاد را مورد بررسی قرار دادهاند .تابع تولید ارائ شده توسط ایان
محققان ب صورت زیر است:
() 2

) (Qi ,..., Qm )  F ( A, X i ,..., X n , Ei ,..., E p

ک در این تابع  ،Qiنشاندهنده انوا کاالها و خدمات تولیدی در اقتصاد است،

Xi

نشان دهنده عوامل مختلف تولید نظیر نیروی کار ،موهودی سرمای  ،زمین و  ...است و

Ei

نیز

نشاندهنده انوا مختلف انر یهای مصرفی از قبیل برق ،نفت ،گاز و ..است .متغیر

A

نیز

نشاندهنده شاخص پیشرفت فناوری است .رابط بین مصرف انر ی و تولید ناخالص داخلی در
این معادل تحت تأثیر عواملی نون میزان پیشرفت تکنولو یکی ،تغییر در ترکیب نهاده انر ی،
تغییر در ترکیب محصول تولیدی و دره هانشینی بین انر ی و سایر نهادههای تولید قرار دارد.
تغییر در ترکیب دیگر نهادهها -برای مثال انتقال از اقتصاد کاربر ب اقتصاد سرمای بر -نیز
23. Denison
24. Nair & Ayres
25. Stern & cleveland
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میتواند رابطﺔ بین انر ی و تولید را تحت تأثیر قرار دهد .همننین ممکن است متغیر نهادههای
 Xبهرهوری کل عوامل را تحت تأثیر قرار دهد؛ ک این بحث در مجموعﺔ تغییرات تکنولو یکی
مورد بررسی قرار میگیرد ( .)Stern & celevland, 2004بر اساس ادبیات اقتصاد کالن ،تحلیل
رابط بین مصرف انر ی و رشد اقتصادی از طریق تابع تولید و منحنیهای عرض و تقاضای کل
اقتصاد میسر است .بدین ترتیب ک انر ی ب عنوان ی
افزای

نهاده مه در تابع تولید محسو شده و

آن منجر ب انتقال ب سمت باالی تابع تولید میشود .با انتقال تابع تولید ،منحنی عرض
26

کل اقتصاد ( )ASب سمت راست منتقلشده و با فرض عمودینبودن منحنی تقاضای کل
( ،)ADتولید و درآمد تعادلی افزای

27

مییابد (آقایی و رضاقلیزاده.)1393 ،

بعااد از نخسااتین مطالعا کرافاات و کرافاات ،)1978( 28در زمینا تقاضااای اناار ی و رشااد
اقتصادی و بررسی رابط علیت ی طرف بین رشد  GNPو مصارف انار ی در آمریکاا طای دوره
زمانی  1947تا  ،1974مطالعات مختلفی ب بررسای رابطا باین ایان دو متغیار در کشاورهای
مختلف و طی دورههای زمانی مختلف پرداختند .اوئادراگو ،)2010( 29با بررسای رابطا باین
مصرف انر ی و رشد اقتصادی در کشور بورکینافاسو طی دوره زمانی  1968تا  2003با استفاده
از ی

الگوی  ARDLپرداخت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ک بین مصرف انر ی (برق)
30

و رشد اقتصادی در این کشور رابط مثبت و معنیدار وهود دارد .اسالن ( ،)2016با اساتفاده
از ی

الگوی  ARDLو آزمون علیت تودایاماموتو ب بررسی تاأثیر انار ی بار رشاد اقتصاادی در

کشور آمریکا طی دوره زمانی  1961تا  2011پرداخت .بر اساس نتایج حاصال از ایان مطالعا ،
مصرف انر ی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنیدار دارد.
در ایران نیز مطالعاات مختلفای با بررسای رابطا باین رشاد اقتصاادی و مصارف انار ی
پرداختند .برای مثال شکیبایی و همکاران ( ،)1390در مطالع ای ب بررسی رابطا علیات باین
مصرف انر ی در بخش ای صنعت و کشاورزی و ارزش افزوده با استفاده از یا

الگاوی تصاحیح

خطای برداری پرداختند .بر اساس نتاایج تحقیاق رابطا علیات یا طرفا از مصارف بارق در
بخ های صنعت و کشاورزی با ارزش افزوده و رابط علیت ی طرفا از مصارف گااز باا ارزش
افزوده بخ

صنعت وهود دارد.

26. Aggregate Supply
27. Aggregate Demand
28. Kraft and Kraft
29. Ouedraogo
30. Aslan
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 .5فناوري اطالعات و ارتباطات ،توسعه مالي ،مصرف انرژي ،گردشگري و
رشد اقتصادي
در بخ های قبلی رابط باین توساع ماالی ،مصارف انار ی ،فنااوری اطالعاات و ارتباطاات و
گردشگری با رشد اقتصادی ب صورت هداگان مورد بررسی قرار گرفت و نحوه تأثیر هار کادام از
این عوامل بر رشد اقتصادی ب لحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفت .در مطالعات تجربی فراوانی
نق

مثبت هرکدام از این عوامل بر رشد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفت است .با توه ب تأثیر

مثبت این متغیرها بر رشد اقتصادی ،هرکدام از آنها میتوانند ب عنوان مکمل یکدیگر در فرایناد
رشد اقتصادی ،آن را تسهیل کنند .با توه ب هدف اصلی این تحقیق مبنای بار بررسای نقا
عوامل تسهیلکننده رابط بین رشد اقتصاادی و گردشاگری باینالمللای ،مایتاوان از فنااوری
اطالعات و ارتباطات ،توسع مالی و مصرف انر ی ب عنوان تسهیلکننده این رابط نام برد.
توسع صنعت گردشگری ک یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین بخ هاای ماؤثر بار رشاد
خدمات در ههان بوده و میتواند ب رشد اقتصادی و رشد فرصتهای شاغلی یا

بخ

قابل مالحظ ای کند (حیدری و صادقپور ،)1393 ،باا افازای

کم

کشاور

سارمای گاذاری و بهباود

کارایی در زیرساختهای هدید هذ کننده گردشگران نظیر توسع نهادهاا و مؤسساات ماالی،
توسع فناوریهای مربوط ب بخ

اطالعات و ارتباطات و نحوه مصرف انر ی محقاق مایشاود.

ب عبارتدیگر توسع مالی ،نحوه مصرف انر ی و توساع فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در هار
کشور ممکن است از طریق تأثیر بر صنعت گردشگری آن کشور نیز بر رشد اقتصادی مؤثر بوده
و لذا رابط بین گردشگری و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند.
توسع نهادها و مؤسسات مالی در کنار توساع فنااوری اطالعاات و ارتباطاات مایتواناد از
مه ترین عوامل تسهیلکننده و افزای دهناده ورود گردشاگران با کشاور مقصاد و درنتیجا
افزای

درآمد حاصل از گردشگران باشد .برای مثال توسع مالی و فناوری اطالعات و ارتباطاات

میتوانند از طریق مواردی همنون رزرو هتل و بلیت ،انتقاال و تبادیل ارز ،اساتفاده از وساایل

ارتباطی و غیره بر رابط گردشگری و رشد اقتصادی تأثیرگذار باشند .بارن و همکااران
)2015

(Bern et

 .al,در مطالع خود رابط مثبتی را میاان رشاد اساتفاده از  ICTباا واساط هاای بخا

گردشگری و عملکرد کسبوکارشان تحت عنوان الگوی

)(RE-BP

31

در اسپانیا برآورد کاردهاناد.

بیگنی و همکاران نیز تأثیر  ICTرا بر تأمین زنجیره آ انسهای گردشگری بررسی کردهاند .آنهاا
طی بررسیهای خود ب این نتیج رسیدهاند ک  ICTاثر مثبتی بر رشد فروش ،کاه

هزین هاا

31. RE: Relationship Enhancement due to ICT & BP: Business Performance
Improvements due to ICT.
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و روابط  32B2Bمطلو در شرکتهاای گردشاگری داشات و منجار با بهارهوری بیشاتر ایان
شرکتها شده است

)(Bigne et al, 2008

حملونقل و سایر امکانات رفاهی انار ی بار

مصرف انر ی نیز از طریق تأثیرگذاری بر بخ

میتواند بار فرایناد تأثیرگاذاری گردشاگری باینالملال بار رشاد اقتصاادی تأثیرگاذار باشاد.
کاتیرساایوگلو باا بررساای رابطاا میااان گردشااگری بااینالمللاای ،مصاارف اناار ی و آلااودگی
زیستمحیطی در کشور ترکی طی سالهای  1960-2010با استفاده از الگوی  ARDLپرداخت
است .نتایج این تحقیق حاکی از وهود اثر مثبت تعادلی بلندمدت بین گردشاگری باینالمللای،
مصرف انر ی و انتشار گاز  CO2است .بر اساس نتایج ب دستآمده توسع گردشاگری در ترکیا
منجر ب افزای

مصرف انر ی و تغییرات قابلمالحظ آ و هوایی طی دوره مورد بررسی شاده

است ).(Katircioglu, 2014
رونالد کومار در مطالع ای ب بررسای نقا

فنااوری اطالعاات ،توساع ماالی و گردشاگری

بااینالمللاای باار رشااد اقتصااادی در کشااور ویتنااام ماایپااردازد .وی در ای ان مطالع ا از روش
خودرگرسیون برداری با وقف های توزیعی ( )ARDLبرای بررسی رابط کوتااهمادت و بلندمادت
بین متغیرهای تحقیق طی دوره زمانی  1980تا  2010اساتفاده مایکناد .نتاایج ایان تحقیاق
بیانگر رابط مثبت و معنیدار گردشگری بر رشاد اقتصاادی در کوتااهمادت اسات درحاالیکا
فناوری اطالعات و ارتباطات و توسع مالی تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی در بلندمدت
دارند ).(Kumar, 2012
با وهود اهمیت بررسی توسع فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسع مالی و مصرف انر ی بار
رابط بین رشد اقتصادی و گردشگری بینالمللی ،تاکنون در مطالعاات داخلای با آن پرداختا
نشده است .بنابراین این تحقیق میکوشد ،خأل موهود در مطالعات مربوط ب گردشگری و رشاد
اقتصادی را برطرف کند.

 .6الگوسازي تحقیق و توضیح متغیرها
ب منظور بررسی تأثیر متقابل گردشگری بینالمللی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،مصرف انار ی
و توسع مالی بر رشد اقتصادی ،از تابع تولیاد کاا -داگاالس و ناارنو الگاوی رشاد ساولو
استفاده شد .در مطالعات مختلف از الگوی تعمی یافت رشد سولو اغلب ب منظاور بررسای ساایر
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ک در کنار عواملی مانند سرمای و نیروی کار ب عناوان متغیرهاای

32. Business to Business
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انتقالی 33و مکمل عمل میکنند ،استفاده میشود ( .)Rao, 2010با در نظرگرفتن الگاوی مرساوم
سولو داری :

β
At K αt Lt

()3

=Y

ک در این معادل  αو  βب ترتیب نسبتهای سرمای و نیروی کاار مایباشاند و .α+β = 1
در این معادل فرض بر این است ک بازدهی ثابت نسبت ب مقیاس وهود دارد.
 Kبیانگر موهودی سرمای است .با توه ب دیگر مطالعات انجامشده قبلی و عدم دسترسای
ب اطالعات مربوط ب موهودی سرمای از اطالعات مرباوط با تشاکیل سارمای ناخاالص ثابات
ب عنوان هانشینی برای این متغیر استفاده شده است ،L .نیز نشاندهنده تعداد کل نیاروی کاار
است.
با تقسی طرفین معادل باال بر تعداد نیروی کار ،معادل تولید ب ازای هر واحاد نیاروی کاار
(حروف انگلیسی کون

نشاندهنده مقدار آن متغیر بر حسب نیروی کار میباشند) با صاورت

زیر تعریف میشود:

α>0

()4

At k αt

= yt

ک در این معادل  Aبیانگر میزان انباشت و ذخیره فناوری و  kنشاندهنده میزان موهاودی
سرمای ب ازای هر واحد نیروی کار است .در الگوی سولو پیشرفت تکنولو ی با صاورت معادلا
زیر فرض میشود:

gT

()5
ک در این معادل  A0نشاندهنده میزان اولی انباشت دان

At = A0 e

و فناوری و  Tنیاز بیاانگر زماان

است .در صورت تعمی دادن الگو با گردشگری بینالمللی ،فناوری اطالعات و ارتباطاات ،توساع
مالی و انر ی ،میتوان انباشت فناوری را ب صورت زیر تعریف کرد:
)At = f(TUR, ICT, FD,E
()6
ک در این معادل :
 ،TURعبارت است از درآمد حاصل از ورود توریست بینالمللای با کشاور بار حساب دالر
آمریکا ب عنوان درصدی از

34GDP

ک ب عنوان شاخص گردشگری بینالمللای در ایان تحقیاق

مورد استفاده قرار گرفت است.
 ،ICTمیزان مخارج انجام شده در حوزه  ICTب عنوان درصدی از

GDP

33. Shift Variables
34. Gross Domestic Products
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 ،FDنشاندهنده شاخص توسع مالی و عبارت است از اعتبارات داده شاده با شارکتهاا و
مؤسسات خصوصی ب عنوان درصدی از

GDP

 ،Eمیزان مصرف کل انر ی برحسب میلیون بشک معادل نفت خام
بر اساس معادل ( )6پیشرفت فناوری عالوهبر زمان ،تحت تأثیر میازان فنااوری اطالعاات و
ارتباطات ( ،)ICTگردشگری بینالمللی ( ،)TURتوسع ماالی ( )FDو میازان مصارف انار ی ()E
قرار دارد .با هایگذاری معادل ( )6در معادل ( )5داری :
()7

γ
FDt Etδ

TUR∅t ICTtθ

gT

At = A0 e

با در نظر گرفتن تابع رشد فناوری با صاورت معادلا بااال و هایگاذاری آن در تاابع تولیاد
(معادل  ،)4داری :
()8

γ
FDt Etδ )k αt

TUR∅t ICTtθ

gT

yt = (A0 e

با دیفرانسیلگیری هزئی از لگاریت طبیعی معادل ( )8داری :
(∆Ly = g + ∅∆LTUR + θ∆LICT + γ∆LFD + δ∆LE + α∆Lk )9
در معادل ( g ،)9نشاندهنده بهرهوری کل عوامل است و سایر متغیرها نیز پی تار تعریاف
شدهاند (دادههای مورد نیاز در این تحقیق از مجموع آماری بان

مرکزی ،مرکاز آماار ایاران و

ترازنام انر ی گردآوری شده است).
 .1-6آزمون کرانهاي در الگوي خودرگرسیون برداري باا وقفاههااي گساترده

(ARDL

)Bounding test

ب منظور بررسی و تجزی وتحلیل تجربی رابط پویای بلندمادت و کوتااهمادت باین متغیرهاای
گردشگری بین المللی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسع مالی و انر ی باا رشاد اقتصاادی در
اقتصاد ایران در قالب الگوهای مجموع زمانی ،از روش آزمون کران ای خودرگرسیون برداری باا
وقف های گسترده استفاده شد .این روش توسط پساران و همکااران ) (Pesaran et al, 2001ارائا
شده و الگوی توسع یافتا  ARDLاسات .ایان روش نسابت با ساایر روشهاای قبلای بارآورد
ه انباشتگی مانند روش یوهانساون و تودایامااموتو و غیاره ،دارای مزیاتهاایی اسات .یکای از
مزیتهای مه روش

Test

 ARDL Boundingدر بین روشهای ه انباشتگی این اسات کا ایان

روش بدون در نظر گرفتن دره ه انباشتگی متغیرها و اینک متغیرها ) I(0یا ) I(1هستند ،قابل
کاربرد است و فقط درصورتیک متغیرها ) I(2باشند ،این روش کااربردی نیسات .از آنجااییکا
اغلب متغیرهای کالن اقتصادی ناپایا هستند ،این روش ابزار مناسبی برای تحلیل روابط بین این
متغیرها ب شمار میرود .دومین مزیت این روش این است ک در تعیین رابط ه انباشاتگی ،در

...(ICT) فناوری اطالعات و ارتباطات
و محدود نسبت ب روشهای دیگر کاراتر است و تخماینهاای کاارا و بادون
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نمون های کون

.تورش از روابط بلندمدت الگو ارائ میدهد
کاربرد روش ه انباشتگی شرطی با وقف های بهین متفاوت از دیگار مزیاتهاای ایان روش
فرم کااه یافتا

 اینک این روش ی،است ک در روشهای قبلی امکانپذیر نیست و درنهایت

 درحالیک روشهای قبلای رابطا،ت معادل ای برای رابط بلندمدت بین متغیرها ارائ میدهد
.)Harris & Sollis, 2003( بلندمدت را در قالب نظامی از معادالت ارائ میکردند
 بهترین و مناسبترین وقف را35،نارنو کلی ب هزئی

 در یARDL bounding test روش

برای فرایند تجزی وتحلیل دادهها انتخا میکند و تعدیل مناسب وقفا هاا در ایان الگاو باعاث
(Pesaran et al,

 و خودهمبستگی سریالی ب طور ه زمان میشاود36تصحیح مشکالت درونزایی

) مورد استفاده در این تحقیق ب منظور بررسیUECM( 37 الگوی تصحیح خطای غیرمقید.2001)
:روابط پویای بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرها ب صورت زیر است
LnYt  1   y Lnyt 1  k Lnkt 1  TUR LnTURt 1   ICT LnICTt 1   FD LnFDt 1   E LnEt 1 
p

q

r

u

s
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i 1

i
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t k
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m0

m

t m
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l
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n

t n

 t

) الف10(

LnTURt  1   y Lnyt 1  TUR LnTURt 1   k Lnkt 1   ICT LnICTt 1   FD LnFDt 1   E LnEt 1 
p

q

r

u

s

v

 LnTUR   Lnk   Lny   LnFD   LnE   LnICT
i 1

t i

i

j 0

t j

j

k 0

t k

k

m0

m

t m

l 0

l

t l

n 0

n

t n

 t

) 10(

LnICTt  1   y Lnyt 1  TUR LnTURt 1   k Lnkt 1   ICT LnICTt 1   FD LnFDt 1   E LnEt 1 
p

q

 LnICT    Lnk
i 1

i

t i

j

j 0

t j

r

u

k 0

m0

s

v

l 0

n 0

   k Lnyt k    m LnFDt m    l LnEt l    n LnTURt n  t

) ج10(

LnFDt   1   y Lnyt 1   TUR LnTURt 1   k Lnkt 1   ICT LnICTt 1   FD LnFDt 1   E LnEt 1 
p

q

r

  LnFD    Lnk    Lny
i 1

i

t i

j 0

j

t j

k 0

k

t k

u

s

v

m0

l 0

n 0

   m LnICTt m    l LnEt l    n LnTURt n  t

) د10(
35. General-to-specific framework
36. Endogeneity
37. Unrestricted Error Correction Model

93

شماره هشتادوسوم  /سال بیستوشش  /تابستان 1396

Lnkt  1  y Lnyt 1  TUR LnTURt 1  k Lnkt 1  ICT LnICTt 1  FD LnFDt 1  E LnEt 1 
v

s

u

r

q

n 0

l 0

m0

k 0

j 0

   j LnFDt  j   k Lnyt k   m LnICTt m   l LnEt l   n LnTURt n  t

p

  Lnk

t i

i

i 1

( 10ه)

LnEt  1   y Lnyt 1  TUR LnTURt 1  k Lnkt 1  ICT LnICTt 1  FD LnFDt 1  E LnEt 1 
v

s

u

r

q

n 0

l 0

m0

k 0

j 0

   j LnFDt  j   k Lnyt k   m LnICTt m   l Lnkt l   n LnTURt n  t

p

  LnE

t i

i

i 1

( 10و)
در این سیست معادالت Δ ،عملگر تفاضل است و  tنیز هزء اخالل الگو در زماان  tاسات.
نماد  Lnنیز نشاندهنده مقادیر لگاریتمی متغیرها است .روش

Bounding test

 ARDLب طورکلی

بر اساس آماره  Fمشترک 38بوده و توزیع مجانبی این آماره ،غیراستاندارد و تحت فرضای صافر
نبود بردار ها انباشاتگی اسات .نخساتین گاام در بارآورد روش  ،ARDL Bounding testبارآورد
سیست معادالت باال با روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSاست .تخماین هریا

از معاادالت

باال ب منظور آزمون وهود یا نبود رابط ه انباشتگی بین متغیرها بر اساس معنایداری آمااره

F

مشترک ضرایب متغیرهای با وقف موهود در الگو صورت میگیرد .بارای مثاال آزماون فرضای
وهود یا نبود رابط بلندمدت بین تولید ناخالص داخلای باا مصارف انار ی ،موهاودی سارمای ،
توسع مالی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و گردشگری بینالمللی عبارت است از:
H 0 : Y  TUR   k   E   FD   ICT  0
()11
H1 : Y  TUR   k   E   FD   ICT  0
یا آزمون فرضی وهود یا نبود رابطا ها انباشاتگی باین گردشاگری باینالمللای و ساایر
متغیرهای توضیحی (تولید ناخالص داخلی ،موهودی سارمای  ،مصارف انار ی ،توساع ماالی و
فناوری اطالعات و ارتباطات) بر اساس آخرین معادل موهود در سیست معاادالت بااال اسات و
عبارت است از:
()12

H 0 : Y  TUR   k   E   FD   ICT  0
H1 : Y  TUR   k   E   FD   ICT  0

برای اظهارنظر در مورد آزمونهای فرضی باال از مقادیر بحرانی محاسب شده توسط پسران و
همکاران ( )2001استفاده میشود .این مقادیر بحرانی شامل کران بحرانی باال )UCB( 39و کران
بحرانی پایین )LCB( 40میباشند ک ب منظور بررسی وهود یا عدم وهاود ها انباشاتگی ماورد
38. Joint F-statistic
39. Upper Critical Bound
40. Lower Critical Bound
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استفاده قرار میگیرند .اگر تمام متغیرهای الگو در ساطح ماناا باشاند ،از کرانا بحرانای پاایین
ب منظور معنیداری آزمون ها انباشاتگی اساتفاده مایشاود .در ماواقعی کا متغیرهاای الگاو
ه انباشت از دره ی

و صفر باشند ،برای بررسی معنیداری آزمون

یا ه انباشت از دره ی

وهود رابط ه انباشتگی از کران بحرانی باال استفاده میشود .اگر مقادار کرانا بحرانای بااال از
آمااره  Fمحاسااباتی کونا تاار باشااد ،حاااکی از وهاود رابطا ها انباشااتگی باین متغیرهااا و
معنیداربودن آن است و اگر آماره  Fمحاسباتی از مقادیر بحرانی پایین بیشتر نباشد ،هیچ رابط
ه انباشتگی بین متغیرها وهود ندارد .اگر آماره  Fمحاسباتی بین کران های بحرانی باال و پاائین
باشد ،استفاده از روش تصحیح خطاا ( )ECMبهتارین راه با منظاور وهاود ها انباشاتگی باین
متغیرها است .با توه ب اینک حج نمون مورد بررسی در این مطالع کون

اسات ،اساتفاده

از مقادیر بحرانی پسران و همکاران برای تشخیص ه انباشاتگی مناساب نیسات؛ زیارا مقاادیر
بحرانی ارائ شده توسط پسران و همکاران برای نمون های با حج بازرگ ( T=500تاا )T=40000
مناسب میباشند ،بنابراین در این مطالعا از مقاادیر بحرانای نارایاان )2005( 41اساتفاده شاد.
مقادیر بحرانی ارائ شده توسط پسران و همکاران ممکن است باعث نتاایج نارایاب در تشاخیص
رابط ه انباشتگی بین متغیرها در نمون های کون

شود ،بنابراین مقاادیر بحرانای ارائا شاده

توسط نارایان در نمون های بین  30تا  80نتایج بهتری ارائ میدهد.
بعد از بررسی وهود یا نبود رابط ه انباشتگی بین انر ی و دیگر عوامل تأثیرگذار بر رشااد
اقتصاادی ،میتاوان ب بررسی رابطا علیت بین متغیارهای ماوهود در الگو پرداخت .بر اسااس
مطالع گرنجر )1969( 42در صورتی ک متغیرها ه انباشت از مرتب ی

باشاند ،روش تصاحیح

خطای برداری )VECM( 43بهترین روش برای تشخیص رابط علیت بین متغیرها است .درواقاع
الگوی  VECMی

شکل مقید از الگوی  VAR44غیرمقید است ک قید مورد نظر در این الگو بار

وهود رابط بلندمدت بین متغیرها اعمال میشود .تمام متغیرها با صاورت درونزا در سیسات
الگوی تصحیح خطا مورد استفاده قرار میگیرند .این نشاندهنده این است کا در ایان محایط
متغیرهای واکن  45ه توسط مقادیر باا وقفا خودشاان و ها توساط وقفا هاای متغیرهاای
مستقل ب عالوه هزء خطا و هزء باقیمانده 46توضیح داده مایشاوند .الگاوی  VECMمتغیرهاای
موهود در این قسمت از تحقیق ب منظور بررسی رابط بلندمدت ب صورت زیر است:
41. Narayan
42. Granger
43. Vector Error Correction Method
44. VectorAutoregressive
45. response variable
46. Error correction term and residual term

95

1396  تابستان/  سال بیستوشش/ شماره هشتادوسوم
I

m

n

Lnyt   01   11Lnyt i    22 LnTURt  j    33Lnkt k
i 1

j 1

o

p

l 1

r 1

k 1

u

  44 LnEt l    55 LnFDt r    66 LnICTt  s  1 ECTt 1  1i
s 1

I

m

n

i 1

j 1

k 1

) الف13(

LnTURt   01   11LnTURt i    22 Lnyt  j   33Lnkt  k
o

p

u

l 1

r 1

s 1

  44 LnEt l   55 LnICTt r    66 LnFDt  s  2 ECTt 1  2i
I

m

) 13(

n

Lnkt  01   11Lnkt i   22 LnTURt  j   33Lnyt  k
i 1

j 1

k 1

o

p

u

l 1

r 1

s 1

  44 LnEt l    55 LnICTt  r   66 LnFDt  s  3 ECTt 1  3i

) ج13(
I

m

n

LnEt  01   11LnEt i   22 LnTURt  j   33Lnkt  k
i 1

j 1

k 1

o

p

u

l 1

r 1

s 1

  44 Lnyt l   55 LnICTt  r   66 LnFDt  s   4 ECTt 1   4i

I

m

n

j 1

k 1

LnICTt   01   11LnICTt i    22 LnTURt  j    33Lnkt  k
i 1

p

o

) د13(
) ه13(

u

  44 Lnyt l    55 LnEt  r    66 LnFDt  s  5 ECTt 1  5i
l 1

r 1

s 1

I

m

n

i 1

j 1

k 1

LnFDt   01    11LnFDt i    22 LnTURt  j    33Lnkt  k
o

p

u

l 1

r 1

s 1

) و13(

   44 Lnyt l    55 LnEt  r    66 LnICTt  s  6 ECTt 1  6i

 بیانگر هازء باقیماناده الگاو بااit  نشاندهنده عملگر تفاضل وΔ در سیست معادالت باال
 ) در ایان سیساتECTt 1 (  معنیداری ضریب هزء خطای با وقفا.توزیع نرمال و مستقل است
نشاندهنده وهاود رابطا بلندمادت باین متغیرهاا اسات و همنناین سارعت تعادیل تعاادل
 ضاریب منفای هازء خطاا در سیسات.کوتاهمدت ب بلندمدت در سیسات را نشاان مایدهاد
نشاندهنده وهود همگرایی در سیست معادالت و همننین بیانگر علیت بلندمدت بین متغیرها
 رابط علیت کوتاهمدت بین متغیرها باا اساتفاده از متغیرهاای تفاضالی مشاخص تعیاین.است
 بیاانگر ایان،ها مخاالف صافر باشادi  ب ازای تمام 22,i  برای مثال در سیست باال اگر.میشود
 با ازای 22,i  درحالیک اگر،است ک گردشگری بینالمللی علت گرنجری رشد اقتصادی است
 نشاندهنده وهود علیت از رشد اقتصادی ب گردشگری بینالمللی و،ها مخالف صفر باشدi تمام
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برعکس است .در مرحل آخر نیز آزمون والد روی متغیرهای با وقف مشخص و هز تصحیح خطا
ب منظور بررسی وهود یا نبود رابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای الگو انجاام مایشاود
).(Oh&Lee, 2004, Shahbaz et al, 2011
 .2-6تخمین الگو و تجزیهوتحلیل نتایج
 .1-2-6بررسي مانایي و آمارههاي توصیفي متغیرها

در تجزیا وتحلیاال مجموعا هااای زمااانی ،قباال از باارآورد الگااو و انجااام آزمااونهااای علیات و
ه انباشتگی ،مانایی متغیرها مورد آزمون و بررسی قرار میگیرد .در برآورد الگو ب روش
test

ARDL

 ،Boundingفرض اساسی این است ک متغیرهای مورد بررسی ،ه انباشت از مرتب صافر یاا

ه انباشت از مرتب ی

یا ه انباشت از مرتبا یا

و صافر باشاند و هایچکادام از متغیرهاای

ه انباشات از مرتبا دو نباشاد ( .)Pesaran et al, 2001اگار یکای از متغیرهاای ماورد اساتفاده
ه انباشت از مرتب  2باشد ،در این صورت انجام آزمون  Fمشترک ارائا شاده توساط پساران و
همکاران و همننین نارایان برای بررسی وهود یا نبود رابط بلندمدت ،نامعتبر خواهد بود؛ زیارا
آزمون ها انباشاتگی باین متغیرهاا باا اساتفاده از روش آزماون کرانا ای  ARDLباا دادههاای
ه انباشت از مرتب  2دارای اعتبار نخواهد بود (.)Pesaran et al, 2001
ب منظور آزمون و بررسی مانایی ،در این مطالع از آزمونهای حداقل مربعاات تعمای یافتا
دیکی فولر )DF-GLS( 47و آزمون ریش واحد ( )Ng-Perronاستفاده شد .آزمون ریش واحاد
 Perronدر مطالعات با حج نمون های کون

Ng-

نتایج بهتر و قابال اعتماادتری نسابت با ساایر

آزمون ای دیگر ارائ میدهد و در مقایس باا ساایر آزماونهاای ریشا واحاد مانناد

DF- ،ADF

 KPPS،GLSو غیره قویتر و مناسبتر است ).(Shahbaz et al, 2012
نتایج آزمونهای ریش واحد ذکرشده ب طور کامل در نگااره شاماره ( )1ارائا شاده اسات.
دره ه انباشتگی متغیرهای مختلف تحقیق بر اسااس آزماونهاای  DF-GLSو  Ng-Perronدر
ستونهای هداگان نشان داده شده است .با توه ب نتایج ب دستآمده ،هیچکدام از متغیرهاای
مورد بررسی در این تحقیق دارای دره ه انباشتگی مرتب دوم نمیباشند و تمام متغیرها با در
نظرگرفتن عرض از مبدأ و روند زمانی در سطح یا با ی

تفاضال ماناا هساتند ،بناابراین بادون

هراس از غیرقابل اعتبار بودن آماره  Fپسران ،میتوان ب تخمین و بررسی الگوهاای ماورد نظار
تحقیق در کل و بخ های مختلف اقتصادی با استفاده از روش ARDL Bounding testپرداخت.

)47. Dickey-Fuller generalised Least Square (DF-GLS
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نگاره شماره ( -)1نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهاي تحقیق
آزمون Ng-Perron

آزمون DF-GLS
دره
ه
انباشتگی

وقف
بهین

DF-GLS
statistic

دره
ه
انباشتگی

MPT

MSB

)(1I

2

*63367/2-

)(1I

65665/2

22927/0

**39905/9 **15492/2

)(1I

1

*3401/4-

)(1I

51498/1

17203/0

*7348/16- *8788/2-

0

)(0I

5

*1586/3-

)(1I

9011/1

06679/0

*4175/84- *6381/5-

3

)(0I

1

**7549/1-

)(0I

6733/4

2661/0

***8147/5

0

توسع مالی ()FD

)(1I

1

*2738/3-

)(1I

5243/2

18406/0

**887/12- **3720/2-

0

تولید ناخالص داخلی
()GDP

)(0I

0

*8814/2-

)(0I

2226/2

20959/0

**2653/11 **36107/2

0

درآمد گردشگری ()TUR

MZa

MZt

5474/1-

وقف
بهین

متغیر

1

مصرف انر ی ()E
موهودی سرمای ()K
فناوری اطالعات ()ICT

(منبع :محاسبات تحقیق)

خالص ای از آمارههای توصیفی متغیرهای استفادهشده در این تحقیق نیز در نگاره ( )2ارائ
شده است
نگاره شماره ( -)2خالصهاي از آمارههاي توصیفي متغیرهاي تحقیق
موجودي درآمد حاصل از فناوري
گردشگري اطالعات و نیروي کار
سرمایه
ارتباطات
بینالمللي

تولید
ناخالص
داخلي

توسعه مالي

مصرف
انرژي

1240519

21944493

7/366217 13687942 93/26793

45174/32

5068/575

میانگین

1100221

21797962

5/312283 13420196 50/24893

82925/32

3546/530

میان

2171578

43078283

0/699062 20635843 00/48934

25443/47

222/1210

بیشین

1/696715

9138151

0/180556 7899420 00/15229

73081/13

9989/139

کمین

9/420121

6850357

4/146660 3974409 098/8963

111559/6

 0260/331انحراف استاندارد

832527/0

816681/0

819400/0 284482/0 090521/1

340782/0-

512349/0

نولگی

532672/2

138333/4

538698/2 850953/1 226460/3

659115/4

030376/2

کشیدگی

735439/4

275818/6

589233/4 603046/2 613027/7

093889/5

151115/3

093694/0

043373/0

100800/0 272117/0 022226/0

078321/0

06892/0

Jarque-Bera

۳8

۳8

۳8

۳8

تعداد مشاهدات

۳8

۳8

۳8

آماره Jarque-
Bera

احتمال آماره

(منبع :محاسبات تحقیق)

 .2-2-6تعیین تعداد وقفههاي بهینه

طبق ایده سیمز در الگوهای سیستمی خودرگرسیون برداری تعیاین متغیرهاای مناساب بارای
ح ور در سیست و تعیین تعداد وقف از اهمیت فاوقالعاادهای برخاوردار اسات .گااهی اوقاات
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فناوری اطالعات و ارتباطات )...(ICT

محدودیت دره آزادی تعداد وقف ها را تعیین میکند ،اما در شرایطی ک تعداد مشاهدات زیااد
است ،تعیین تعداد وقف بهین ضروری است .ب دلیل زیادبودن تعداد مؤلف ها 48در ایان ناو از
الگوها باید بر اساس اصل صرف هاویی 49،وقفا بهینا را تعیاین کارد .در ماواردی کا تعاداد
مشاهدات محدود باشد در انتخا وقف بهین الگوی خودهمبست برداری نباید عادد بزرگای را
انتخا کرد (نون با توه ب محادودباودن تعاداد مشااهدات درهاات آزادی زیاادی از دسات
میرود .از اینرو ،در الگوی مورد بررسی ،ابتدا حداکثر مرتب را قرار میدهی  .در انتخا مرتبا
بهین باید دقت کرد ک بزرگترین مرتب انتخا شود تا هزء اختالل معاادالت تاا حاد امکاان
دنار همبستگی نشوند و مؤلف های تخمینی بی ازحد دره آزادی از دست ندهند .معیارهاای
اطالعات 50بهترین ابزار برای انتخا وقف بهین در الگوهای سیساتمی مایباشاند

(Lütkepohl,

) .2006 & 1991; Brooks, 2008معیارهای انتخا  ،منافع استفاده از وقف بیشتر در مقابل هزینا
از دست دادن دره آزادی بیشتر در الگوهاای رگرسایون را بار اسااس کااه

واریاانس اهازا

باقیمانده مورد بررسی و مقایس قرار میدهند .معیارهای انتخا ماورد اساتفاده بارای انتخاا
وقف بهین عبارتند از معیار اطالعات آکائی  ،)AIC( 51معیار اطالعات شاوارتز ،)SBC( 52معیاار
اطالعات حنان کوئین.)HQC( 53
پس از بررسی دره ه انباشاتگی متغیرهاا ،بارای بارآورد الگاوی

Bounding test

 ARDLو

ب منظور یافتن رابط ه انباشتگی بین متغیرها ،ضروری است تا وقفا بهینا سیسات انتخاا
شود .از بین معیارهای اطالعات ذکرشده برای انتخا وقف بهین  ،معیار آکائی

در نمون های با

حج باال و معیار شوارتز -بیزین در نمون های با حج پایین نتایج قابل اطمینانی ارائ نخواهناد
کرد .معیار حنان-کوئین نیز بین این دو روش قرار دارد 54.با توه ب محادودباودن دوره ماورد
مطالع در این قسمت از تحقیق ( )1391-1353و برتری معیار آکائی

در نمون هاای کونا

نسبت ب سایر معیارها ،برای انتخا وقف بهین الگو از این معیار استفاده شد (آقایی.)1395 ،
 .۳-2-6نتایج آزمون همانباشتگي  ARDLو سایر آمارههاي تشخیصي

پس از انجام آزمونهای مربوط ب مانایی متغیرها و پس از اطمیناان از عادم ها انباشات باودن
متغیرها از دره دو ،در این قسمت از تحقیق ب انتخا وقف بهین  ،انجام آزمون ها انباشاتگی
48. Over parameterized
49. Parsimonious
50. Information criteria
51. Akaike Information Criterion
52. Schwarz Baywsian Criterion
53. Hannan-Quinn Criterion
54. Maximized log-likelihood Ratio
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از الگاوهاا

پرداخت میشود.
ستون نخست نگاره ( )3نشاندهنده رابط برآوردشده و ههت علیات باین متغیرهاا اسات.
ستون دوم نشاندهنده وقف بهین هرکدام از متغیرها است ک بر اساس معیار آکائیا

انتخاا

شده است .ستون سوم مقادیر آزمون  Fپسران ب منظور بررسی وهود یا نبود ه انباشاتگی باین
متغیرها را نشان میدهد .ستونهای دیگر این نگاره بیانگر آمارههای تشخیصای الگاوهاا ههات
بررسی فروض کالسی
شامل ش

و اعتبار الگوهای برآورد شده میباشند .با توه ب اینک الگوی تحقیاق
رابط ه انباشتگی باین متغیرهاای

متغیر است ،پس ب صورت بالقوه میتواند ش

الگو وهود داشت باشد .همانطور ک در قسمت قبلی بیان شاد ،با منظاور بررسای وهاود ها
انباشتگی از آزمون کران ای ( ARDLآماره  Fپسران) استفاده گردید ک نتایج آن در ستون سوم
نگاره ( )3ارائ شده است .همانطور ک در نگاره ( )3مشاهده میشود وهود رابط ه انباشاتگی
بی ن ش

متغیر تحقیق بر اساس معادالت مختلف و در ساطح اطمیناان بااالی  95درصاد بار

اساس آزمون کران ای پسران تأیید میشود.
با توه ب هدف اصلی این تحقیق مبنی بر بررسی رابط بین گردشگری بینالمللی و رشاد
اقتصادی و تأثیر توسع مالی ICT ،و مصرف انر ی بر رابط بین این دو متغیر و نظار با اینکا
وهود رابط علت و معلولی بین رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بار آن (گردشاگری ،توساع ماالی،
موهودی سرمای  ICT ،و انر ی) و گردشگری بینالمللی و عوامل مؤثر بار آن (رشاد اقتصاادی،
توسع مالی ،موهودی سارمای  ICT ،و انار ی) ماورد تأییاد قارار گرفتا اسات ،فقاط ضارایب
کوتاهمدت و بلندمدت مربوط ب این دو معادل مورد تخمین و بررسی قرار میگیرد.
R-BarSquared

F-stat

DWstatistic

0/98788

*110/0748

2/0831

0/9933

*766/26

)0/33928(0/163) 8/5479(.249

)1/589(0/208) 0/112624(.811

2/112

آزمون تصریح
رمزي

آزمون
خودهمبستگي

آماره آزمون
واریانس
ناهمساني

**4/2215

)0/7918(0/275

*8/4005

)(2.2.0.2،2،1
)(2.2،1،1.0.2

)1/6564(.105

آماره
Fپسران
()1

طول وقفه
بهینه

الگوي برآورد
شده
Fy (y/k, TUR,
)E, ICT, FD
Fk (k/y,
TUR, E,
)ICT, FD

آزمون نرمالیتي )0/4374(0/764) 0/87665(.518

نگاره شماره ( -)۳نتایج آزمون همانباشتگي  ARDLو سایر آمارههاي تشخیصي
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0/9941

*345/018

1/9632

0/9931

*98/348

2/0583

0/9911

*346/05

2/1154

0/99116

*1497/1

2/0578

1/7352(0/870
)0/1466(0/802) 1/6583(0/066) 0/2986(0/709
)

)1/999(0/152) 0/2573(0/636

***3/096
*15/4650

0/1983(0/767
)0/1283(0/683) 0/1876(0/895) 0/08919(0/837
)

)0/2325(0/44

***3/240

)(1.2،1،1.0.1
)(2.0،1،2.3.1
)(1.0،1،1،0.0

)1/046(0/206) 1/1081(0/178) 2/4524(0/311) 1/8744(0/210

)0/2108(0/976

**3/4138

(2.0،0،2.0.0

FTUR
(TUR/k, y,
E, ICT,
)FD
FICT
(ICT/k,
TUR, E, y,
)FD
FFD
(FD/k,
TUR, E,
)ICT, y
FE (E/k,
TUR, y,
ICT,
)FD

(منبع :محاسبات تحقیق)

 .4-2-6تخمین ضرایب و تفسیر آن

 .1-4-2-6ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت .نگاره شماره ( )4ب بررسی رابط علیت از درآمد حاصال
از گردشگری بینالمللی ،توسع مالی ،فناوری اطالعاات و ارتباطاات و مصارف انار ی با رشاد
اقتصادی در ایران در کوتاهمدت و بلندمدت میپردازد .هماانطاور کا در ایان نگااره مالحظا
میشود ،ضریب درآمد حاصل از گردشگری بینالمللی در کوتاهمدت برابر با  0/1102و ب لحاظ
آماری نیز معنیدار است .این نتیج ب دستآمده بیانگر این است ک افزای

درآمدهای حاصال

از ورود گردشگران خارهی ب کشور بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت طی دوره مورد بررسی تأثیر
مثبت داشت است .متغیرهای فناوری اطالعات و ارتباطات و مصرف انار ی نیاز در کوتااهمادت
تأثیر مثبت و معنیدار بر افزای

رشد اقتصادی کشور طی دوره مورد بررسی داشت اند .ضاریب

متغیر توسع مالی در کوتاهمدت مثبت است ،ولی ب لحاظ آماری معنایدار نمایباشاد .ضاریب
تصحیح خطا در این مدل ک بیانگر سارعت تعادیل خطاهاای مادل بارای رسایدن با تعاادل
بلندمدت میباشد ،برابر با  -0/95و ب لحاظ آماری نیز در سطح اطمینان باالیی معنیدار اسات.
ب عبارتدیگر این ضریب نشاندهنده این است ک  95درصاد از انحرافاات از عادم تعاادل دوره
گذشت در دوره هاری برطرف میشود.
تخمین ضرایب بلندمدت در این معادل نیز بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار فناوری اطالعات و
ارتباطات ،گردشگری بینالمللی و مصرف انر ی بر رشد اقتصادی است .تاأثیر توساع ماالی بار
رشد اقتصادی نیز در بلندمدت مثبت و معنیدار است .تأثیر متغیر موهاودی سارمای بار رشاد
اقتصادی نیز در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت و معنیدار میباشد .با توه ب ضرایب کوتاهمادت
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و بلندمدت ب دستآمده برای متغیر گردشگری بینالمللی ،فرضی گردشگری منجر ب رشد طی
دوره مورد بررسی در ایران تأیید میشود.
نگاره شماره ( -)4بررسي رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین گردشگري بینالمللي و
عوامل دیگر بر رشد اقتصادي
برآورد رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها :متغیر وابسته :لگاریتم تولید ناخالص داخلي (علیت از مصرف انرژي،
توسعه مالي ،گردشگري بینالمللي ،فناوري اطالعات و ارتباطات و موجودي سرمایه به رشد اقتصادي)
برآورد رابطه کوتاهمدت
انحراف خطاي

احتمال

آماره t

0/0203

2/501035

0/233472

0/1905

1/350633

0/233392

0/1149

استاندارد

ضریب

متغیرها

0/583922
0/315227

)DLOG(E
))DLOG (E (-1

1/641699

0/099044

0/162600

0/0006

4/016279

0/117317

0/471178

0/0000

6/049630

0/305662

1/849142

0/0000

5/567348

0/274410

1/527738

)DLOG(ICT
))DLOG (ICT (-1

0/0339

2/262466

0/048742

0/110277

)DLOG(TUR

0/0042

3/191329

0/168291

0/536978

0/0060

3/039143

0/154154

0/468496

)DLOG(K
))DLOG (K (-1

0/0000

-6/714711

0/141907

-0/952865

)CointEq (-1

)DLOG(FD
))DLOG (FD (-1

Cointeq = LOG(GDP) - (0/2258*LOG(E) +0/2۳95*LOG(FD) + 0/6558 *LOG(ICT) +
) 0/1126*LOG(TUR) + 0/99۳9*LOG(K)-7/594۳
برآورد رابطه بلندمدت
احتمال

آماره t

انحراف خطاي
استاندارد

ضریب

متغیرها

0/0002

4/473343

0/050469

0/225766

)LOG(E

0/0029

3/876808

0/061791

0/239548

)LOG(FD

0/0000

5/630114

0/116476

0/655774

)LOG(ICT

0/0308

2/238109

0/050292

0/112559

)LOG(TUR

0/0000

5/302624

0/187441

0/993931

0/0000

-5/880832

1/291358

-7/594260

)LOG(K
ضریب ثابت

(منبع :محاسبات تحقیق)

با توه ب اینک تأثیر مثبت درآمد حاصل از گردشگری بینالمللی بر رشد اقتصاادی ماورد
تأیید قرار گرفت است ،در ادام تحقیق و ب منظور بررسای تاأثیر توساع ماالی ICT ،و مصارف
انر ی بر گردشگری بینالمللی و درنتیج تأثیرگذاری این متغیرها از طریق تأثیر بر گردشاگری
بینالمللی بر رابط گردشگری و رشد اقتصادی ،رابط علیات از رشاد اقتصاادی ،توساع ماالی،
 ،ICTموهودی سرمای و مصرف انر ی ب درآمد حاصل از گردشگری باینالمللای در نگااره ()5
ارائ شده است .همانطور ک در این نگاره مشاهده میشود متغیرهاایی مانناد رشاد اقتصاادی،
مصرف انر ی ،فناوری اطالعات و توسع مالی در دوره مورد بررسی تأثیر مثبت بر درآمد حاصل
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از گردشگری بینالمللی داشت اند ،ولی هیچکدام از ضارایب کوتااهمادت و بلندمادت با لحااظ
آماری معنیدار نیستند .فناوری اطالعات و ارتباطات با یا

وقفا تنهاا متغیاری اسات کا در

کوتاهمدت تأثیر مثبت و معنیدار بر گردشگری بینالمللی دارد .این نتیجا بیاانگر نقا
مخارج انجام شده در این حوزه بر هذ گردشگران و افزای

ماؤثر

درآمدی ارزی ناشای از آن اسات.

با توه ب نتایج ب دستآمده میتوان گفت متغیرهای توسع مالی ICT ،و مصارف انار ی طای
دوره مورد بررسی تأثیر معنیداری بر درآمد حاصل از گردشگری بینالمللی در ایران نداشت اند،
بنابراین نمیتوان نق

تسهیلکننده و افزای دهنده این متغیرها در رابط بین رشد اقتصادی و

گردشگری بینالمللی را طی دوره مورد بررسی تأیید کرد .یکی از دالیل نتیج ب دساتآماده را
میتوان عدم تو سع مالی و توسع فناوری اطالعات و ارتباطات مناسب طی دوره ماورد بررسای
در ایران دانست .ولی با توه ب اینک تأثیر تمام این متغیرهاا بار درآماد ناشای از گردشاگری
بینالملل در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت اسات ،مایتاوان گفات در صاورت توساع نهادهاا و
مؤسسات مالی و توسع فناوری اطالعات و ارتباطات در آینده میتوان تأثیرگذاری این متغیرهاا
بر درآمد ناشی از گردشگری بینالمللی و درنتیج تأثیر گردشگری بینالملل بر رشاد اقتصاادی
را انتظار داشت.
نگاره شماره ( -)5بررسي رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین رشد اقتصادي و عوامل
دیگر بر گردشگري بین االمللي
برآورد رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها :متغیر وابسته :لگاریتم گردشگري بینالمللي (علیت از مصرف انرژي ،توسعه
مالي ،رشد اقتصادي ،فناوري اطالعات و ارتباطات و موجودي سرمایه به گردشگري بینالمللي)
برآورد رابطه کوتاهمدت
انحراف خطاي

احتمال

آماره t

0/0675

1/907599

0/135271

0/1168

1/622170

0/335848

استاندارد

ضریب

متغیرها

0/258044

))DLOG (TUR (-1

0/544803

)DLOG(GDP

0/8330

0/212990

0/534076

0/113753

)DLOG(E

0/3105

1/034242

0/292273

0/302281

)DLOG(FD

0/1792

1/380576

0/970183

1/339410

)DLOG(ICT

0/0079

2/877606

0/875079

2/518131

))DLOG (ICT (-1

0/4520

0/763637

0/516444

0/394376

)DLOG(K

0/0000

-5/742796

0/138803

-0/797117

)CointEq (-1

)Cointeq = LOG(TUR) - (1/1896*LOG(GDP) 0/2951*LOG(E) + 0/6۳۳7 *LOG(FD
) +0/7401*LOG(ICT) +1/1267*LOG(K) + 21/89۳
برآورد رابطه بلندمدت
احتمال

آماره t

انحراف خطاي
استاندارد

ضریب

متغیرها

0/0700

1/889827

0/629482

1/189612

)LOG(GDP

0/1362

1/537821

0/191924

0/295145

)LOG(E
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0/0938

1/739184

0/364385

0/633732

)LOG(FD

0/1501

1/482846

0/499081

0/740060

)LOG(ICT

0/1803

1/376826

0/818366

1/126748

0/0001

4/704589

4/653666

21/893589

)LOG(K
ضریب ثابت
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فرجام
هدف اصلی در این مطالع بررسی تأثیر عواملی همنون توسع مالی ICT ،و مصارف انار ی بار
رابط بین گردشگری بینالمللی و رشد اقتصادی طای دوره زماانی  1353تاا  1391اسات .با
همین منظور در این مطالع ابتدا تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت عوامال ماؤثر بار رشاد اقتصاادی
ازهمل گردشگری بینالمللی مورد بررسی و تجزیا وتحلیال قارار گرفات .ساپس در اداما با
بررسی عوامل مختلف تأثیرگذار بر درآمد حاصل از گردشگری بینالمللای مانناد توساع ماالی،
 ICTو مصرف انر ی در کوتااهمادت و بلندمادت با منظاور روشانشادن تاأثیر آنهاا در رابطا
گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی در نارنو الگوی رشاد تعمای یافتا ساولو و تکنیا
اقتصادسنجی خودرگرسیون بارداری باا وقفا هاای تاوزیعی کرانا ای

(Test

)ARDL Bounding

پرداخت شد.
نتایج حاصل از آزمون ه انباشتگی نشان داد ک ی

رابط ه انباشتگی (رابط بلندمادت)

بین رشد اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر آن مانند موهاودی سارمای  ،گردشاگری باینالمللای،
توسع مالی ICT ،و مصرف انر ی وهود دارد .از طرف دیگر بر اساس نتایج ب دستآماده ،رابطا
ه انباشتگی بین گردشگری بینالملال و عوامال ماؤثر بار آن مانناد موهاودی سارمای  ،رشاد
اقتصادی ،مصرف انر ی ICT ،و توسع مالی نیز وهود دارد.
با توه ب نتایج ب دستآمده ،متغیرهای موهودی سارمای  ICT ،و مصارف انار ی در کناار
متغیر گردشگری بینالمللی تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت داشات اناد و
متغیر توسع مالی نیز با ی

وقف در کوتاهمدت بر رشد اقتصادی تأثیر مثبات و معنایدار دارد.

بر اساس رابط بلندمدت برآوردشده نیز ،تأثیر متغیرهای موهودی سرمای  ،توساع ماالی،ICT ،
مصرف انر ی و گردشگری بینالمللی در بلندمدت بر رشد اقتصاادی مثبات و معنایدار اسات.
نتایج ب دستآمده نشاندهنده این اسات کا متغیرهاای توساع ماالی ،مصارف انار ی ICT ،و
گردشگری بینالمللی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی در کوتاهمادت
و بلندمدت محسو میشوند و فرضی گردشگری منجر ب رشد نیز باا توها با رابطا علیات
کوتاهمدت و بلندمدت بین گردشگری بینالمللی و رشد اقتصادی مورد تأیید قرار میگیرد.
در ادام تحقیق رابط کوتاهمدت و بلندمدت بین درآمد حاصل از گردشاگری باینالملال و
عوامل مؤثر بر آن مانند توسع مالی ICT ،و مصرف انر ی ب منظور بررسی تأثیر ایان عوامال بار
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درآمد حاصل از گردشگری بینالملل و درنتیج تأثیر آنها بر رابط بین گردشگری باینالملال و
رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از تخمینهای کوتاهمدت و بلندمدت بیانگر
این است ک متغیرهای توسع مالی ICT ،و مصرف انر ی در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبات
بر درآمد حاصل از گردشگری بینالملل در ایران داشت است ،ولی ضرایب ب دستآمده ب لحاظ
آماری معنیدار نیستند ،بنابراین نمیتوان نق

تسهیلکننده این عوامال بار رابطا باین رشاد

اقتصادی و گردشگری بینالمللی در ایران طی دوره مورد بررسی را تأیید کرد .از طرف دیگر باا
توه ب عدم معنیداری رابط بین رشاد اقتصاادی و گردشاگری باینالملال در کوتااهمادت و
بلندمدت نمیتوان رابط علیت از رشد اقتصادی ب درآمد حاصل از گردشگری را نیز تأیید کرد.
این نتیج بیانگر این است ک رشد اقتصادی ایجادشده در کشور هیچ تأثیر معنیدار بار بخا
گردشگری و درآمدهای حاصل از آن نداشت است.
نتایج حاصل از این تحقیق در کوتاهمدت و بلندمدت میتواند راهگشای سیاساتگاذاری در
برنام های مختلف توسع باشد؛ زیرا با توه ب نتایج ب دستآمده ،درآمد حاصال از گردشاگری
در کنار متغیرهای همنون توسع مالی ،فنااوری اطالعاات و ارتباطاات و مصارف انار ی تاأثیر
مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی کشور داشت است .بر اساس نتایج ب دساتآماده از مادل در
بلندمدت نیز میتاوان گفات توساع نهادهاای ماالی ،توساع فنااوری اطالعاات و ارتباطاات و
فراه کردن دسترسی ب انر ی باید توسط سیاستگذاران مورد توه قرار گیرد.
با توه ب تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کوتاهمادت و بلندمادت و
همننین تأثیر متغیر با وقف فناوری اطالعات و ارتباطات بر گردشگری بینالملل ب عنوان تنهاا
عامل معنیدار در معادل گردشگری ،توسع ایان فنااوری و زیرسااختهاای مرباوط با آن با
سیاستگذاران این حوزه در راستای رسیدن ب رشد اقتصادی باثبات و پایدار پیشنهاد میشود.
پينوشت:
( )1مقادیر بحرانی کران ای  Fپسران در سطوح مختلف معنیداری در نگاره زیر نشان داده شده است.
مقادیر بحراني کرانهاي  Fپسران
Bound1I
۳

Bound0I
2/08

10%

۳/۳8

2/۳9

5%

۳/7۳

2/7

2/5%

4/15

۳/06

1%

( )2از همل این نظری ها می توان ب این موارد اشاره کرد:
Schumpeter 1933; Domar 1952, 1961; Harrod, 1959; Acemoglu, 2009.
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