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 چکيده

ها، جوامع و مناطقی که در ها را برای سازمانتوریسم صنعتی پویا و فراگیر است که طیف وسیعی از مزایا و ارزش

کند. این صنعت با افزایش فعالیت اقتصادی و افزایش تنوع در آن و همچنین ایجاد انگیزه اند فراهم میاین صنعت سهیم

رو امروزه شود. از اینگذاری و افزایش اشتغال و درآمد موجب بهبود رفاه اقتصادی میبرای توسعه اقتصادی و سرمایه

ترین صنایع دنیا مطرح بوده و اهمیت روزافزون آن موجب شده تا نه تنها به عنوان  صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم

های فراوان رشد و توسعه و ایجاد اثرات مثبت اقتصادی و  ی قابلیتیک صنعت، بلکه به عنوان صنعتی درآمدزا، دارا

کشور  05افزایش رفاه شناخته شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بخش توریسم بر رفاه اقتصادی، در منتخبی از 

اده چهار ( با استفIEWB2انجام شده است. برای این منظور ابتدا شاخص رفاه اقتصادی ) 6552-6512های جهان سال

جزء جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمدهای فردی و سطح امنیت اقتصادی محاسبه شده و سپس مبتنی بر 

های تابلویی برآورد در قالب یک الگوی پایه و سه سناریو )بر اساس ویژگی صادرکنندگی سوخت، قرار داشتن روش داده

گرفت. نتایج حاکی از  ازمان همکاری اقتصادی و توسعه( صورتدر زمره کشورها برتر از حیث توریسم؛ و عضویت در س

بخش توریسم و تولید ناخالص داخلی اثری مثبت؛ و تورم اثری منفی بر رفاه اقتصادی دارد. البته نوع و آن است که 

ی ادرکنندهبرای کشورهای صکه های مختلف کشوری متفاوت است. به نحوی ی این اثرات بر رفاه اقتصادی در گروه اندازه

ی حقیقی توریسم بر رفاه اقتصادی کمتر از سایر کشورها بوده و در سوخت نظیر ایران، اثرگذاریِ مثبتِ ارزش افزوده

گانه از های سهکشورهای برتر در صنعت توریسم، اندازه اثرگذاری بیشتر است. همچنین برای تورم و تولید نیز در گروه

 وتی بر رفاه اقتصادی مشاهده شده است. ی اثرگذاریِ متفاکشورها، اندازه

 های تابلویی.: توریسم، رفاه اقتصادی، تورم، تولید، روش دادههای کليدیواژه
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 . مقدمه7

های توسعه اقتصادی در هر کشور محسوب شده افزایش رفاه و کاهش فقر از اهداف اصلی برنامه

   گذاران اقتصادی وظایف مهم سیاستو تأمین شرایط مطلوب برای زندگی تمام اقشار جامعه از 

ی اهمیت توزیع درآمد، ی اخیر در کشورهای ثروتمند و فقیر، در زمینهی سه دههباشد. تجربهمی

که پیامدهای دو دهه تفکرات رشد ساالرانه، به هر دو گروه آموخته است آموز است. به نحویعبرت

شود. امروزه در کشورهای توسعه اال حل نمیکه همه مشکالت از طریق دستیابی به رشد اقتصادی ب

مطمع نظر است. البته « کیفیت زندگی»یافته بجای تمرکز و تاکید اصلی بر مسئله رشد اقتصادی، 

های در کشورهای جهان سوم نیز دیگر افزایش محصول ناخالص ملی، به عنوان هدف اصلی فعالیت

بیستم تا اواسط آن، توجه بیشتر اقتصاددانان رود. در واقع از ابتدای قرن اقتصادی به شمار نمی

کشورهای جهان به افزایش نرخ رشد اقتصادی معطوف شده بود ولی از نیمه دوم به بعد، به ویژه از 

ی افزایش شکاف درآمدی میان فقرا و ثروتمندان و همچنین تحول در ، با مالحظه1795ی دهه

( 1792) 1ده است. به طوری که محبوب الحقآگاهی عمومی به افزایش در کیفیت زندگی تأکید ش

ی توزیع درآمد شد به رشد اقتصادی بیاندیشید مسئلهتاکنون به ما گفته می»نویسد اینچنین می

این موضوع ابتدا در «. گوییم به فقر بیاندیشیم رشد محقق خواهد شدحل خواهد شد، حال ما می

گران و ارائه خدمات رفاهی قابل توجه به نیروی کشورهای ثروتمند با تغییر قوانین کار به نفع کار

های تأمین اجتماعی برای ی انواع بیمهکار، افزایش مالیات از صاحبان سرمایه و اقشار ثروتمند و ارائه

درآمد همراه شد. از این نقطه نظر ایجاد تعادل در توزیع درآمدها و کاهش نابرابری به افراد کم

اتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی درآمده است )راسخی و محمدی، صورت یکی از اهداف عمده استر

1370.) 

ترین صنایع دنیا مطرح بوده و اهمیت روزافزون آن  مروزه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهما

های فراوان  موجب شده تا نه تنها به عنوان یک صنعت، بلکه به عنوان صنعتی درآمدزا، دارای قابلیت

اد اثرات مثبت اقتصادی شناخته شود. این صنعت در بسیاری از کشورها به رشد و توسعه و ایج

ی  عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد درآمد، اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، رشد بخش خصوصی و توسعه

که بیش از هر فعالیت اقتصادی و صنعتی دیگر  باشد. به نحوی ساختارهای زیربنایی مورد توجه می

ترین صنعت خدماتی جهان از  ت سرمایه و انتقال پول شده و به عنوان بزرگدر جهان، موجب تحرک

در حال حاضر صنعت توریسم  (.1372نسب، )زروکی و اولیایی شودحیث درآمدزایی شناخته می

جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها دارد و نقش فعال و مؤثر در ارتقای ساختار اقتصادی، اجتماعی و 

کند. در این میان، کشور ایران با وص در کشورهای رو به توسعه بازی میفرهنگی کشورها، به خص

های فراوان طبیعی، فرهنگی و تاریخی هنوز نتوانسته است جایگاه خود را به عنوان یک وجود جاذبه

   (. به نظر 1370کشور پذیرنده گردشگر در بازار جهانی صنعت توریسم بیابد )باقری و همکاران، 

                                                           
1 Ul Haq 
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گذاری در اسناد و قوانین پایه وفرادستی در خصوص توریسم ایران بستر قانونی و قانونرسد در می

های اساسی است. توجه نکردن به به خوبی صورت نگرفته و این بخش دارای ضعف و ابهام و چالش

مدت و بلندمدت و اسناد فرادستی ایران باعث شده است های میانریزیصنعت توریسم در برنامه

یراث فرهنگی و گردشگری و شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، نتوانند در توسعه سازمان م

المللی توفیق چندانی کسب کنند )ویسی، صنعت توریسم ایران به ویژه در بخش توریسم بین

(. در حال حاضر توریسم بیش از هر فعالیت دیگری در جهان، حرکت سرمایه و انتقال پول را 1372

تر های توریسم به مراتب سریعشود و هزینهالمللی موجب میای، ملی و بینمنطقه در مقیاس محلی،

یابد. از این رو اکثر کشورهای جهان از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی کاال و خدمات رشد می

ی تاریخی و فرهنگ ی آن طبیعت زیبا و متنوع، آداب و رسوم، پیشینهبه توریسم که مواد اولیه

نگرند. از سویی دیگر تأثیر توریسم بر میزان به عنوان بهترین راه رسیدن به اهداف خویش میاست؛ 

تر المللی و مهمهای بیناشتغال کشورها، افزایش درآمد ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری

موجب ی اقتصادی برندهاز همه، ارتقای سطح زندگی و معیشتی مردم و بسیاری دیگر از عوامل پیش

ترین نیروهای شده است تا نگرش کشورهای دنیا به آن تغییر یابد و توریسم به عنوان یکی از مهم

ها پیدا کند )راسخی و محمدی، گذاری دولتمحرک توسعه اقتصادی جایگاه مهمی در سیاست

با ود. توان از این صنعت به عنوان صنعتی اثرگذار بر رفاه اقتصادی یاد نمبر این اساس می(. 1370

گویی به ی حاضر در پی پاسخبخش توریسم در ابعاد مختلف اقتصادی، مطالعهتوجه به اثرات توسعه

ی بخش توریسم بر رفاه اقتصادی در این مسئله است که اساساَ نحوه و میزان اثرگذاری ارزش افزوده

پژوهش حاضر  باشد چگونه است؟ هدف دیگرهای مختلف میمنتخبی از کشورها که متشکل از گروه

ی  های مختلف از کشورها تفاوت معناداری در نوع و اندازه پاسخ به این پرسش است که آیا در گروه

بندی کشورها بر مبنای اثرگذاری نقش بخش توریسم در رفاه وجود دارد؟ به عبارتی دیگر آیا گروه

برتر در صنعت های  تمایزاتی نظیر، ویژگی صادرکنندگی سوخت، قرار داشتن کشورها در رده

به عنوان کشورهای توسعه یافته تفاوتی در نوع  OECDتوریسم؛ و قرار داشتن در گروه کشورهای 

نماید یا خیر؟. بر این اساس و با هدف پاسخ به سواالت  ی بین بخش توریسم و رفاه ایجاد می رابطه

در بخش ادبیات  ادامه پس از مقدمه مطرح شده، مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است. در

سوم الگوی پژوهش معرفی و نحوه محاسبه  بخش در. شود نظری و تجربی مطرح می پژوهش مبانی

ها، نتایج حاصل از برآورد الگوی  بخش چهارم پس از توصیف داده شود. در رفاه اقتصادی تبیین می

ی پژوهش و ارائه ها بخش پایانی مشتمل بر یافته. است شده پایه و سه سناریوی منشعب از آن ارائه

 پیشنهادات است.
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 . ادبيات پژوهش6

 ادبيات نظری

های اخیر، توانسته برای فقرا صنعت توریسم به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان در سال

تواند یکی از عوامل زایی و فقرزدایی مینیز ایجاد شغل نماید. درآمد حاصل از این صنعت، با اشتغال

گستری منجر به بهبود رفاه کاهش نابرابری درآمدی بوده و از این طریق ضمن عدالتتاثیرگذار بر 

رغم وجود چنین مزایایی، این امکان نیز وجود دارد که اقتصادی شود. البته الزم به ذکر است علی

ها همراه شده و یا ممکن است موجب کمبود برخی رشد این بخش با تورم و افزایش عمومی قیمت

مشاهدات ای مردم بومی گردد. از این روی امکان کاهش رفاه اقتصادی نیز ممکن است. کاالها بر

تواند اثرات مثبت مستقیم و غیرمستقیمی بر دهد که توریسم میبین المللی و منطقه ای نشان می

ی افزایش تولیدات و کاهش بیکاری و افزایش دستمزدها ی محلی بواسطهسطح درآمد و رفاه جامعه

حال، برخی از فواید توریسم ممکن است به عوامل تولیدی خارج از منطقه برسد. اشد. با اینداشته ب

این میزان نشتی، به ساختار اقتصاد )که به چه میزان واردات در فرآیند تولید نیاز دارد( و به نوع 

 (.6510، 6و فرناندز 1شود بستگی دارد )کاراسکالتولیداتی که توسط گردشگران مصرف می

از معیارهای بهبود رفاه اقتصادی ن افزایش در تولید و درآمد سرانه، کاهش نابرابری درآمدی ضم

تواند نمادی از بهبود رفاه اقتصادی شود. به عبارتی دیگر کاهش نابرابری درآمدی میمحسوب می

وجود نظر در زمینه ارتباط کلی بین توریسم و نابرابری درآمدی در بین محققان اختالفلحاظ شود. 

( معتقدند که گسترش این صنعت نابرابری 6552و همکاران ) 3ای نظیر بلیکای که عدهگونهدارد. به

( 6552)  2بخشد. ولی افرادی دیگر نظیر لیدرآمدی را کاهش داده و توزیع درآمد را بهبود می

معتقدند که در کشورهای مرتبط با صنعت توریسم، نابرابری درآمد بیش از کشورهایی است که 

تاثیرپذیری کمتری از این صنعت دارند. از این روی صنعت توریسم دارای تاثیرات مثبت و منفی بر 

(. صنعت 1370 زاده،جامعه میزبان بوده و اندازه این تاثیر بستگی به عوامل متعددی دارد )رضاقلی

شود و بسیاری از صنایع کوچک و متوسط را توریسم با توجه به اینکه یک صنعت کاربر تلقی می

گذاری کالن نیاز یهکند، ضریب تکاثری نسبتاً باالیی دارد، زودبازده است و لزوماً به سرمادرگیر می

ود توزیع درآمد کمک کند تواند به بهببرند و میپایین درآمدی نیز از آن سهم می ندارد. طبقات

 (.1370)راسخی و محمدی، 

( از اولین کسانی بود که در قالب الگوی تعادل عمومی، اثرات توریسم را به 1771) 0کوپلند

(، 1726) 9و نیری 2ای که قبالً توسط کوردنی بیماری هلندی )نظریهپارادوکس شناخته شده
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ند که با تغییر شرایط تجارت، توسعه توریسم در کتوسعه یافته بود(، مربوط ساخت. او استدالل می

گذارد. در واقع، گردشگران خارجی عمدتاً کاالی اقتصادهای بازِ کوچک بر رفاه اقتصادی تأثیر می

تواند باعث ها میکنند و افزایش در تقاضای آنها و به تبع آن افزایش قیمتغیرتجاری را مصرف می

قیمت کاالهای تجاری و غیر تجاری( شود. بدون مالیات و افزایش ارزش حقیقی ارز )یعنی نسبت 

بیکاری، افزایش نرخ حقیقی ارز منجر به افزایش اثرات مستقیم و غیرمستقیم توریسم شود و این به 

شود. از سویی دیگر به دلیل افزایش در درآمد و تولید نهایی کار، نوبه خود باعث افزایش رفاه می

ها به سمت تر شده و عوامل تولید به ویژه نیروی کار را از سایر بخشتوریسم از سایر صنایع جذاب

    تواند منجر به کاهش جمعیت نیروی کار در کار میکند. این جابجایی نیرویخود جذب می

تواند منجر به غیرصنعتی گرا به ویژه کشاورزی و صنعت شده و ادامه این روند میهای صادراتبخش

اجتماعی  -های اقتصادیحد به بخش توریسم و ایجاد نگرانی نسبت به جنبهشدن، وابستگی بیش از 

تواند موجب و زیست محیطی جامعه شود. چنین تغییراتی طبق نظر کوپلند، در نهایت می

ای ناکارآمدی توزیع درآمد شود. زیرا توریسم وابسته به اثرات بیرونی است که به طور قابل مالحظه

 پذیرد.ثر میالمللی ااز تقاضای بین

(، تأثیرات اقتصادی و توزیعی جهانی شدن جزئی و کامل را 6556) 6، بلیک و سینکلیر1سوگیارتو

المللی توریسم در المللی توریسم در اندونزی بررسی کردند. مازاد تقاضای بینبا رشد تقاضای بین

قیمت و مصرف داخلی مدل آنها، تولید و رشد اشتغال را افزایش داد، همچنین باعث افزایش فشار 

رفاه را افزایش داد، اگرچه توزیع مجدد  شد. ترکیبی از رشد درآمد خانوار و بهبود تعادل تجارت،

درآمد بین خانوارهای روستایی و شهری صورت گرفته است. شبیه سازی همزمان جهانی شدن و 

رد نسبی در توزیع رشد تقاضای توریسم نشان داد که گسترش توریسم تأثیر مثبتی بر رفاه و عملک

 درآمد دارد. 

و دیگران   3المللی در شرایط رقابت ناقص توسط نواکتأثیر توریسم و رفاه از منظر تجارت بین

( مورد بررسی قرار گرفت. هر دو مطالعه با دو بخش قابل تجارت و 6552و دیگران) 2(، و چائو6553)

دهد. غیرقابل تجارت نشان داد که گسترش توریسم، قیمت نسبی کاالی غیرتجاری را افزایش می

دهد که گردشگران خارجی کاالی غیرتجاری افزایش درآمد حاصل از توریسم به این دلیل رخ می

ها و بهبود شرایط کنند و سبب افزایش قیمتا به کاالی قابل تجارت تبدیل می)عمدتاً خدمات( ر

( اشاره شد به سه عامل 6552) شوند. شدت این اثر، همانطور که توسط چائو و همکارانتجاری می

اصلی شامل میزان وجود اثرات بیرونی ناشی از توریسم، تغییر در شرایط تجارت از طریق افزایش 

غیرقابل فروش و درجه حرکات منابع به ویژه سرمایه از بخش تولیدی به توریسم قیمت کاالهای 

 بستگی دارد.

                                                           
1 Sugiyarto 
2 Sinclair 
3 Nowak 
4  Chao 



 747....................................................های تابلوییاقتصادی با روش داده تحليل نقش توریسم بر رفاه

 

(، اثرات توزیعی توریسم را در برزیل با استفاده از الگوی تعادل عمومی 6552بلیک و همکاران )

د اثر پذیر بررسی نموده و نشان دادند که افزایش تقاضای توریسم از سه کانال بر توزیع درآممحاسبه

گذارد. نخست، با افزایش قیمت کاالهای خدماتی خریداری شده توسط ساکنان؛ دوم، از طریق می

ستانی از ساکنان. ایشان رشد درآمد سرمایه و سوم، از طریق انتقاالت درآمدی دولتی با مالیات

وزیعی گیرند که اثرات رفاهی مثبت برای دولت وجود دارد در حالیکه اثرات تهمچنین نتیجه می

    بسته به نوع خانوار متفاوت است. کارگران نیمه ماهر به باالترین میزان دستمزد حقیقی دست 

یابند چراکه بازده سرمایه بدلیل نسبت پایین سرمایه به کار در صنعت توریسم کم است. می

با درآمد  مند شده ولی خانوارهایخانوارهای با درآمد پایین بیشتر از مجرای قیمت و دستمزد بهره

 برند.متوسط و درآمد باال بیشتر از مجرای درآمد بیشتر دولت سود می

پذیر در بررسی اثرات خالص (، نیز از الگوی تعادل عمومی محاسبه6557) 6و تسوئی 1شنگ

آل از یک کشور کوچک با ظرفیت حمل بار محدود، ای ایدهتوریسم بر رفاه در ماکائو، به عنوان نمونه

اجتماعی و زیست محیطی ناشی از توریسم است. این -ند. الگو شامل اثرات اقتصادیاستفاده کرد

های اقتصادی در قالب رشد الگو همبستگی آماری معناداری را بین تعداد ورودی گردشگران و نشتی

های محلی و کاهش سهم بخش واردات، حباب قیمت امالک، افزایش تعداد ورشکستگی شرکت

صدا، نرخ مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و وات خارجی محیطی مانند سرتولید در اقتصاد، اثر

های نشت در هر کشوری متفاوت است کنند که نرخدهد. ایشان تأکید میحوادث ترافیکی، نشان می

 ولی در مجموع، هرچه منابع انسانی و ظرفیت تولیدی کوچکتر باشد، به معنای نشت بیشتر است.

تحلیلی تجربی درباره وجود بیماری هلندی در بلندمدت انجام داد. بر اساس ( 6515) 3هولزنر

کشور، او سعی کرد تا بررسی کند که آیا کشورهای متمایل به توریسم دارای  135های بیش از داده

اند؟. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی از رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای غیرتوریستی بوده

ین توریسم، رشد اقتصادی، نرخ حقیقی ارز، مالیات و بخش تولیدی نشان داده رابطه بلندمدت ب

است که کشورهای دارای سهم بیشتر از درآمد توریسم در تولید ناخالص داخلی، سریعتر توسعه 

دهد که کشورهای گذاری را دارا هستند. در این مطالعه نشان مییافتند و سطح باالتری از سرمایه

 م در بلندمدت در معرض خطر بیماری هلندی قرار ندارند.وابسته به توریس

 

 ادبيات تجربی

تعیین رابطه بین توریسم و نابرابری درآمدی کشورها از جمله موضوعاتی است که بخصوص در 

های اخیر، در ایران نیز های اخیر مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته و طی سالسال

رفته است. اما از سوی دیگر رابطه موجود بین توریسم و رفاه از مطالعاتی در این رابطه صورت گ
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جمله موضوعاتی است که علیرغم اهمیت باالی آن از نظر پژوهشگران خارجی، تاکنون در داخل 

کشور به آن توجه چندانی نشده و مطالعه جدی بر روی آن صورت نگرفته است. بنابراین در این 

ی استفاده شود که نزدیکترین ارتباط را به موضوع پژوهش پژوهش سعی شده است که از مطالعات

 دارد.

(، به برآورد و ارزیابی روند رفاه اقتصادی ایران با استفاده از 1327حسینی و جعفری صمیمی)

CIEWBشاخص ترکیبی رفاه اقتصادی )
های ( با روش نرمال سازی بر اساس سال پایه طی سال1

لی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه تنها به بعد مصرف در رفاه اند. درآمد مپرداخته 1326تا  1322

توجه دارد. شاخص سن و توسعه انسانی اگرچه به ابعاد بیشتری از رفاه توجه دارند ولی امکان ارائه 

های جزیی را ندارند. بنابراین، استفاده از یک شاخص ترکیبی رفاه ضمن پوشش مختلف رفاه، تحلیل

های رفاهی تواند به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاستو جزیی را فراهم آورد، می امکان ارائه تحلیل کلی

( با پوشش ابعاد مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت IEWBکمک کند. شاخص رفاه اقتصادی )

های رفاهی باشد. در این گیری و تحلیلهای مناسب برای اندازهتواند یکی از شاخصاقتصادی می

ی ( برای اولین بار در اقتصاد ایران طراحی شد و روند رفاه برای سه برنامهCIEWBپژوهش شاخص )

دهد که استفاده از درآمد ملی سرانه گیری شده است. نتایج نشان می( اندازه1326-1322توسعه )

 دهد.به عنوان یک شاخص رفاه، نرخ رشد رفاه را بیشتر از مقدار واقعی آن نشان می

گیری آن پرداخته (، به بررسی شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و اندازه1371)بختیاری و همکاران 

است. برای این منظور پس از معرفی الگوی شاخص رفاه اقتصادی، برای اولیین بیار مقیدار آن بیرای     

مورد محاسبه و مقایسه قرار داده  6556-6559منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 

ی مورد بررسی به طور متوسط میراکش  دهد که در دورهز این پژوهش نشان میاست. نتایج حاصل ا

کیه حیداکثر رشید در    بیشترین مقدار و بنگالدش کمترین میزان این شیاخص را دارا بیوده، درحیالی   

شاخص را ترکیه و حداقل آن را نیز با رشد منفی، بنگالدش به خود اختصاص داده است. اییران نییز   

 ته و در بین کشورهای مورد مطالعه در رده هشتم قرار دارد.جایگاه مطلوبی نداش
های تلفیقی، به بررسی تاثیر درآمدهای توریسیم  (، با استفاده از داده1376هوشمند و همکاران )

پرداختنید.   1779-6557بر نابرابری درآمد در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 

دهای ناشی از توریسم تاثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمید ایین   نتایج حاکی از آن است که درآم

 مجموعه از کشورها دارد.

هیای گسیترده تیاثیر    (، با استفاده از الگوی خودتوضییح بیا وقفیه   1372خاکسار آستانه و رهنما )

درآمدهای بین المللی توریسم بر کاهش فقر و توزیع متعیادل درآمید در اییران را طیی دوره زمیانی      

بررسی کردند. آنان به بکارگیری ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته، نشان دادند که  1371-1322

باشید.  تاثیر متغیر نسبت درآمدهای توریسم به تولید ناخالص داخلیی بیر ضیریب جینیی منفیی میی      
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درحالی که اثر شاخص تجارت و قیمت مصرف کننده بر ضریب جینی مثبت بوده و باعث بدتر شدن 

 شود.درآمد می توزیع

(، به بررسی اثر توریسم بر توزیع درآمید بیرای کشیورهای دی هشیت     1370راسخی و محمدی )

های تابلویی مجموعه کشورهای گیروه دی هشیت )شیامل اییران(     پرداختند. برای این منظور از داده

توسیعه   دهد،استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الکو نشان می 6555-6513طی دوره زمانی 

 توریسم و باز بودن تجارت اثر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد دارند.

   یافتییه و بییا اسییتفاده از آزمییون (، بییا اسییتفاده از روش گشییتاورهای تعمیییم1370زاده )رضییاقلی

ی زمانی های موجود، به بررسی تاثیر توریسم بر مثلث فقر، نابرابری و رشد اقتصادی طی دورهتئوری

      در ایییران پرداخییت. نتییایج تجربییی بدسییت آمییده حییاکی از اییین اسییت کییه توریسییم   1371-1305

شیود.  سیرانه میی   GDPبخشد و موجیب افیزایش   اندازهای رشد اقتصادی در ایران را بهبود میچشم

شود. از سوی دیگر بررسی تاثیر مسیتقیم  همچنین توسعه توریسم در ایران باعث کاهش نابرابری می

توانید باعیث کیاهش فقیر     دهد که توسعه توریسم در ایران میوریسم بر فقر نشان میو غیرمستقیم ت

 شود.

( کیه بیه   IEWB(، با یک معماری جدیید از شیاخص رفیاه اقتصیادی )    6553) 6و شارپ 1اوزبرگ

3شاخص رفاه بازار کار )
ILMW      نامگذاری شد. برای برآورد روند رفیاه بیازار نییروی کیار کشیورهای )

OECD کشیور نیروب بیشیترین     1725-6551دهید کیه در دوره   اند. برآوردها نشان میاستفاده کرده

انید. مقایسیه   کار کسب کیرده افزایش و کشور فنالند و نیوزلند کمترین افزایش رفاه را در بازار نیروی

ود دهد که ارتباط ضعیفی میان تغییرات این دو متغیر وجی شاخص کلی رفاه با نرخ بیکاری نشان می

 داشته است.

بر توزییع درآمید در سیه     0(، به بررسی تاثیر توریسم مبتنی بر جامعه6552و همکاران) 2آنتونگ

)انحیراف درآمیدی(    2روستای تایلند پرداختند. ایشان با استفاده از ضریب جینی و شاخص شیوروکز 

آمید بیین اعضیای    نشان دادند که توریسم تمایل به افزایش نابرابری درآمید دارد؛ زییرا بیشیترین در   

       هیایی کیه سیوغاتی    شیود و بخشیی از آن، بیه خیانواده    کمیته توریسم و روسای روستا متمرکیز میی  

یابد. همچنیین ایشیان دریافتنید    دهند، اختصاص میهای غیرکشاورزی ارائه میفروشند و فعالیتمی

 د.تواند برای جوامع با اهمیت تلقی شوکه درآمد توریسم مبتنی بر جامعه می
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(، به بررسی تاثیر توریسم بر توزیع درآمد با اسیتفاده از اطالعیات بیین    6511و همکاران) 1سورج

ها نشان داده است توریسم تاثیر منفی بیر نیابرابری   های تابلویی پرداختند. یافتهکشوری و روش داده

 دهد.داشته و آن را در کشورهای مورد مطالعه کاهش می

مدل تعادل عمومی قابل محاسبه به بررسی توریسم، رفیاه و توزییع    کارگیری(، با به6513) گتی

به ویژه منابع آبی( یکی از عوامیل  ) درآمد در کروواسی پرداخت. او نشان داد امکانات طبیعی توریسم

گیری اثرات توزیعی با شیاخص اتکینسیون دریافیت گردشیگران     کلیدی توزیع درآمد است و با اندازه

دهند. همچنین او نشان داد کیه اگیر ضیریب جینیی بیه عنیوان       را کاهش میورودی نابرابری درآمد 

 شاخص نابرابری انتخاب شود، این اثرات کمتر خواهد شد.

(، به تجزیه و تحلیل فضایی توزیع درآمد توریسم در بخش اقامتی غرب 6512) و همکاران 6آدییا

سیاختاریافته از کارکنیان اطیراف    نیمهپرداختند. ایشان با مصاحبه  1776-6516های اوگاندا در سال

در غرب اوگاندا نشان دادند که منطقه نفوذ جغرافیایی اقامت توریسم در روستاها،  3پارک ملی کیباله

های فضیایی توزییع منیافع توریسیم در کشیورهای      نسبت به مناطق شهری کمتر است. درک تفاوت

قر منجر شود. سیاست ترویج توریسیم بیه   های آگاهانه در کاهش فتواند به سیاستدرحال توسعه می

هایی را نشان داده است. عالوه بر این، بیرای  عنوان استراتژی کاهش فقر در برخی از مناطق موفقیت

ها، توریسم منبع اصلی درآمد در ایین منیاطق اسیت. همچنیین، اشیتغال      درصد خانواده 25بیش از 

 های تکمیلی به دست آورد.تواند سرمایه اولیه الزم را برای فعالیتتوریسم می

(، به بررسی توزیع درآمد، توریسم و بحران در کشورهای جنوب اروپا پرداخت. او 6510) 2گرجیا

نشیان داد کیه بخیش     6555-6511هیای  یافتیه طیی سیال   با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم

های جنیوب اروپیا را نییز    شود، توزیع درآمد در کشورتوریسم عالوه بر اینکه باعث رشد اقتصادی می

 بخشد. همچنین آنان دریافتند که رشد اقتصادی و بحران بر توزیع درآمد اثری ندارد.بهبود می

(، به بررسی تاثیر توریسم بر توزیع درآمد در گالیسیا پرداخت. نتیایج نشیان داد   6510کاراسکال)

 مورد مطالعه قابل توجه است.های درآمدی که اثرات مثبت توریسم بر توزیع درآمد در تمامی گروه

های مختلف درآمدی خانوارهیا و مکیانیزم درآمیدهای    (، با تمرکز بر گروه6510) اینسرا و فرناندز

ای دولت به بررسی توریسم و توزیع درآمد در گالیسیای اسپانیا پرداختند. ایشیان بیا طراحیی    بودجه

هیای طبقیات مختلیف درآمیدی و بیا      های توریسم و ترکییب داده روشی خاص برای ارزیابی سیاست

نشان دادند که هرچنید رشید توریسیم بیه سیود همیه        6552ماتریس حسابداری اجتماعی در سال 

باشد، ولی بزرگترین دستاوردها توسط خانوارهایی با درآمید بیاال دریافیت شیده     ها میطبقات خانواده

 است و این باعث نابرابری درآمدی در منطقه شده است.

 

                                                           
1 Suraj 
2 Adiyia 
3 Kibale 
4 Georgiou 
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 شناسی پژوهش لگو و روش. ارائه ا9

 الگوی پژوهش به شکل زیر تصریح می شود:در پژوهش حاضر با توجه به مطالعات انجام شده 

 

                                                            (1 )  

به عنوان متغیر وابسته بیانگر شاخص رفاه اقتصادی است که در ادامه مراحل      که در آن 

باشد. با ی حقیقی بخش توریسم میبیانگر ارزش افزوده        محاسبه آن تشریح خواهد شد. 

    شود. های تجربی مشخص میتوجه به مبانی نظری اثر این متغیر بر رفاه مبهم بوده و با بررسی

در این پژوهش تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت نگر تولید ناخالص داخلی حقیقی است. بیا

    رود عالمت آن مثبت و از لحاظ آماری معنادار باشد. شود. انتظار میاستفاده می 6515سال 

م بر رفاه، در ادبیات اقتصادی و بر طبق مطالعات انجام شده در رابطه با اثر تور بیانگر تورم است.

مدت بر رفاه اثر منفی داشته ولی در بلندمدت این اثر تورم در کوتاه دهند کهها نشان میپژوهش

نیز به   است.  6512تا  6552های  ی زمانی پژوهش مشتمل بر سال بیانگر دوره   .وجود ندارد

کشور مورد بررسی است که شامل کشورهای آلمان، آمریکا، اتریش، اسپانیا،  05عنوان مقاطع شامل 

اروگوئه، ایتالیا، ایرلند، ایسلند، انگلستان، دانمارک، فرانسه، فنالند، لهستان، نروب، آفریقای جنوبی، 

یلند، ترکیه، جمهوری دومینیکن، السالوادور، اوکراین، ایران، برزیل، بلغارستان، پاراگوئه، پرو، تا

رومانی، سریالنکا، کاستاریکا، کلمبیا، مالزی، مولداوی، هندوراس، اوگاندا، بنگالدش، بنین، پاکستان، 

توگو، تونس، سنگال، سیرا لئون، فیلیپین، کامبوجیه، کنیا، گواتماال، ماداگاسکار، مالی، مراکش، 

( به عنوان 1ی) های پژوهش، رابطهر پاسخگوئی به پرسشباشد. به منظونیجریه، نیکاراگوئه و هند می

 الگوی پایه پژوهش، در قالب سه سناریو به شرح زیر تبیین مجدد شده است.

تبیین این سناریو در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا اساساً تفاوتی سناریوی اول: 

ی ی اثرگذاری ارزش افزوده اندازهمیان کشورهای صادرکننده سوخت با سایر کشورها به لحاظ نوع و 

ی رگرسیونی برای این سناریو بصورت زیر  حقیقی بخش توریسم بر رفاه وجود دارد یا خیر؟  رابطه

 تصریح شده است:
                                                                

                                                               (6)  

 گردد: به صورت زیر معرفی می   که در آن متغیر مجازی 

   {
کشورهای صادرکننده سوخت                     

سایر  کشورها                                          
 

ی اثرگذاری  به ترتیب به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه    ،   ،   معناداری ضریب 

ی حقیقی بخش توریسم، تولید ناخالص داخلی و تورم بر رفاه در کشورهای صادرکننده ارزش افزوده

 سوخت نسبت به سایر کشورها است.
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تبیین این سناریو در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا اساساً تفاوتی بین  سناریوی دوم:

ی بخش ی اثرگذاری ارزش افزوده کشورهای برتر در صنعت توریسم  با سایر کشورها در زمینه

ی رگرسیونی برای این سناریو بصورت زیر  توریسم بر رفاه وجود دارد یا خیر؟ بر این اساس رابطه

 ت:تصریح شده اس
                                                                

                                          (3)  

 گردد: به صورت زیر معرفی می   که در آن متغیر مجازی 

   {
کشورهای برتر در صنعت توریسم                   

سایر کشورها                                              
  

بدان مفهوم خواهد بود که تفاوت معناداری بین کشورهای برتر در    ،    ،   معناداری ضریب 

توریسم، تولید ناخالص ی حقیقی بخش صنعت توریسم و سایر کشورها در اثرگذاری ارزش افزوده

 داخلی و تورم بر رفاه وجود دارد.

تبیین این سناریو در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین کشورهای  سناریوی سوم:

ی حقیقی بخش توریسم بر رفاه وجود دارد با سایر کشورها در اثرگذاری ارزش افزودهOECD عضو 

 رای این سناریو بصورت زیر تصریح شده است:ی رگرسیونی ب یا خیر؟ بر این اساس رابطه
                                                                

                                          (2)  

 گردد: عرفی میبه صورت زیر م   که در آن متغیر مجازی 

   {
 کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه                  

سایر کشورها                                                                     
 

به مفهوم وجود تفاوت معنادار بین این دو گروه از کشورها در    ،    ،   معناداری ضریب 

الزم به  ی حقیقی بخش توریسم، تولید ناخالص داخلی و تورم است.اثرپذیری رفاه از ارزش افزوده

ای است. جامعه آماری ذکر است که پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش کتابخانه

ها و اطالعات مربوط به شاخص رفاه برای آنها وجود داشته دادهپژوهش شامل کشورهایی است که 

است. در این راستا نمونه آماری پژوهش کشورهایی را شامل می شود که عالوه بر اطالعات مربوط به 

 های مربوط به سایر متغیرهای الگوی پژوهش را نیز دارا باشد. شاخص رفاه، داده

 

 (IEWB) شاخص رفاه اقتصادی

ی های رفاه مطرح شده، با توجه به تکیه این مطالعه بر جنبههش، از بین شاخصدر این پژو

به عنوان معیاری برای  IEWBهای خاص شاخص رفاه اقتصادی، شاخص اقتصادی رفاه و ویژگی

سنجش میزان رفاه اقتصادی مورد توجه واقع شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است در 
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محاسبه شاخص رفاه اقتصادی برای کشورهای منتخب،  صورت وجود محدودیت آماری، جهت

دهنده هر جزء به مدل پایه نزدیک باشد. شکل کلی فرمول این شاخص متغیرهای جایگزین تشکیل

 به صورت زیر است: 

                                    (0)  

   کنند عبارت از گیری میای که مقدار شاخص رفاه اقتصادی را اندازهاجزاء چهارگانه
جریان  1

   مصرف، 
  انباشت ثروت،  6

  توزیع درآمدهای فردی و  3
سطح امنیت اقتصادی است. الگوی  2

 باشد:کلی این شاخص بدین شرح می
       [(         )(  )]    [                 ]  

   [ (   )  (   )(    )]    [     (   )   (   )   (   )]         (2)  

 ( به شرح زیر است.2اجزاء چهارگانه در رابطه )

 

 : جزء اول جریان مصرف بوده و عبارت است:جریان مصرف -

      [(         )(  )]           (9)
  

 که در آن 
 (، 6515سرانه مخارج مصرفی نهایی خانوار )دالر به قیمت ثابت  0

سرانه مخارج  2

  ( و 6515مصرفی نهایی عمومی دولت )دالر به قیمت ثابت 
امید به زندگی در زمان تولد نسبت  9

  و کشور پایه )ایران( است.  6515به سال پایه 
ارزش واقعی سرانه تغییرات در مدت زمان کار  2

 شود:ر مبنای زیر محاسبه میاست و ب

   [(
   

   
)     ]             (2      )  

   سال به باال ) 10جمعیت فعال  که در آن
   ( و 7

 کل جمعیت است. همچنین 15

  بوده و با استفاده از درآمد مالیاتی ) ارزش افزوده فراغت یک نفر در سن کار      
(، تولید 11

 شود:( بصورت زیر محاسبه می16 )متوسط جبران خدمات هر فرد ( و    داخلی )ناخالص 

      [   
  

   
]          (7      )  

 

                                                           
1 Consumption Flows 
2 Wealth Stocks 
3 Income Distribution 
4 Economic Security 
5 Real  Per Capita Household Final Consumption Expenditure etc. (Constant 2010 US$) 
6 Real  Per Capita General Government Final Consumption Expenditure (Constant 2010 US$) 
7 Index of  Life Expectancy Relative to the Base Year and Country 
8 Real  Per Capita Value of  Variations in Working Time 
9 Working Age Population (15+) 
10 Total  Populations (All Ages) 
11 Tax Revenue 
12 Average Compensation Per Employed Person Per Hour 
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  برابر با نسبت جبران خدمات کارکنان ) ( )متوسط جبران خدمات هر فرد 
( به جمعیت 1

 ( است:   سال به باال ) 10فعال 

   
  

   
            (15 )  

  (، 9ی)در رابطه
ارزش واقعی سرانه مخارج جبرانی )جبران خدمات کارکنان، ارزش واقعی  6

سال  10( به جمعیت فعال    سرانه تولید یک ساعت( است که از نسبت تولید ناخالص داخلی )

 شود.( حاصل می   به باال )

    
   

   
             (11)   

 

 ( انباشت ثروت بوده و عبارت است از:2ی): جزء دوم در رابطهوتانباشت ثر -

     [                 ]        (16)  

  سرمایه ثابت ناخالص واقعی سرانه )مصرف سرانه سرمایه ثابت(،    3که در آن 
مخارج  2

  تحقیق و توسعه واقعی سرانه، 
  موجودی سرمایه انسانی واقعی سرانه،  0

موجودی ثروت  2

   منابع طبیعی واقعی سرانه، 
  گذاری مستقیم خارجی و سرانه واقعی خالص جریان سرمایه 9

2 

اکسید کربن( سرانه هزینه اجتماعی واقعی فرسایش محیط زیست )آلودگی ناشی از انتشار گاز دی

 .7است

 

 ( توزیع درآمد بوده و عبارت است از:2ی)در رابطه: جزء سوم توزیع درآمد -

      [ (   )  (   )(    )]     

      (13 )   

   که در آن، 
     11دالر در روز و  60/1نسبت فقر سرپرست خانوار در حداقل درآمد  15

درآمد از میانگین ( بوده و شاخص توزیع 90/5)برابر با  وزن نسبی  ضریب جینی است. همچنین 

 .1آیدوزنی شدت فقر و ضریب جینی به دست می

                                                           
1 Workers Remittances and Compensation of Employees Received 
2 Real  Per Capita Value of Regrettable Expenditures 
3 Real Per Capita Capital Stock (Adjusted Savings: Real Per Capita Consumption of Fixed Capital (Constant 

US$)) 
4 Real Per Capita Stock of Research and Development 
5 Real Per Capita Stock of Human Capital (Adjusted Savings: Real Per Capita Education Expenditure 

(Constant US$)) 
6 Real Per Capita Stock of Natural Resource Wealth 
7 Real Per Capita Foreign Direct Investment Net Inflows 
8 Real Per Capita Social Costs of Environmental Degradation (Adjusted Savings: Real Per Capita Carbon 
Dioxide damage (constant US$)) 

)مخارج    های کشورهای منتخب و محدودیت آماری متغیر در پژوهش حاضر با توجه به عدم دسترسی به داده  7

 )موجودی ثروت منابع طبیعی( حذف شده است.   تحقیق و توسعه( و 
10 Poverty Headcount Ratio at $1.25 a Day (PPP) 
11 Gini Index 
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 ( امنیت اقتصادی بوده و عبارت است از:2ی): جزء چهارم در رابطهامنيت اقتصادی -

     [     (   )   (   )   (   )]         (12)   

% در نظر گرفته 155سهم جمعیت در معرض ریسک بیماری است. این پارامتر   که در آن، 

 اند. درصد افراد یک جامعه در معرض خطر بیماری 155شود. بدین معنی که می
نسبت زنان  6

    سال به کل جمعیت است. در این رابطه  20نسبت جمعیت باالی   بیکار به کل جمعیت و 

 دهنده ریسک بیکاری است.کل جمعیت بوده و نشان سال به 10-20نسبت جمعیت 

     
  

  
         (10   )  

   
دهنده سهم مخارج شخصی کل در درآمد قابل تصرف است که ریسک امنیت ، نشان3

دهد و از نسبت مخارج شخصی کل برای سالمتی به درآمد اقتصادی در مقابل بیماری را نشان می

 آید:قابل تصرف به دست می

     
  

    
            (12)   

  
درآمد قابل تصرف )تولید ناخالص داخلی      0مخارج شخصی کل برای سالمتی و  2

 باشد.منهای مالیات( می
عبارت سوم، بیانگر میزان امنیت اقتصادی زنانی است که تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند و 

 جزء چهارم بیانگر احتمال فقر افراد مسن است و میزان امنیت اقتصادی آنان در جامعه را نشان 

دهد. در این بعد نیز به دلیل محدودیت آماری و داده در کشورهای منتخب و در دسترس نبودن می

 از ضریب جینی استفاده شده است.       اطالعات به جای شاخص فقر 

 ی شاخص رفاه اقتصادی الزم است نکاتی را متذکر شد:برای محاسبه

  جهت محاسبه شاخص رفاه اقتصادی، به هرکدام از ابعاد آن به ترتیب، ضرایب مختلفی تعلق

زء در تاثیر بر شاخص رفاه اقتصادی گیرد. علت اختصاص ضرایب متفاوت، به نسبت اهمیت هر جمی

 گردد. در این مطالعه نیز با توجه به مطالعات گذشته و به پیروی از روش اوزبرگ و شارپبرمی

به  1/5به مصرف،  2/5(، ضرایب اجزاء چهارگانه در محاسبه شاخص رفاه اقتصادی به ترتیب،6557)

درآمد و امنیت اقتصادی اختصاص داده  به دو جزء توزیع 60/5موجودی منابع مولد و ضریب یکسان 

 شده است.

                                                                                                                                               
های متعددی وجود دارد. در این پژوهش از بین تمامی درآمد، شدت فقر و نابرابری، شاخصبرای سنجش نحوه توزیع  1

ها به علت محدودیت آماری و داده در کشورهای منتخب و در دسترس نبودن اطالعات از متغیر ضریب جینی به شاخص

 عنوان معیاری برای سنجش شدت فقر برای این بعد استفاده شده است.

2 Unemployment Female (% of  Total  Population) 
3 The Ratio of Total Private Expenditures on Health Care in Disposable Income (RHP) 
4 Total Private Expenditures on Health Care 
5 Disposable Income 
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 زدن نیستند. متغیرها در شاخص، با توجه به مقادیر و واحد هر یک، به صورت عادی قابل جمع

، استانداردسازی متغیرها انجام گرفته است. این روش 1با استفاده از روش استانداردسازی خطی

 کند.بندی می( رتبه5،1متغیرها را در فاصله )

  در شاخص رفاه اقتصادی، بیشتر متغیرها بر حسب نیاز، به قیمت ثابت و به صورت سرانه مورد

 استفاده قرار گرفته است.

  با توجه به اثر منفی ابعاد توزیع درآمد و امنیت اقتصادی بر شاخص رفاه اقتصادی، برای     

( 6ضرب و سپس با عدد ) (-1راستا کردن جهت حرکت متغیرها در مدل، این مقادیر ابتدا در )هم

اند. در نتیجه در این رابطه، افزایش تمامی ابعاد به منزله بهبود رفاه اقتصادی خواهد بود. جمع شده

دست خواهد ( به5،6همین دلیل با توجه به ضرایب هر جزء و مقدار آن، مقدار شاخص در فاصله )به

 (.1371آمد )بختیاری و همکاران، 

 

 رآورد الگوها و ب توصيف داده. 2

 ها توصيف داده -

ها، میانگین متغیرها در کشورهای مورد بررسی در دو  در این بخش جهت شناخت بیشتر داده

ها ( گزارش شده است. برای محاسبه شاخص رفاه، داده1محاسبه و در جدول) 6512و  6552سال 

درگاه  توریسم از های مربوط به بخشاز درگاه آماری بانک جهانی استخراج است. همچنین داده

شود مشاهده می (1استخراج شده است. همانطورکه از در جدول) 6انجمن جهانی سفر و گردشگری

ی بخش توریسم، شاخص رفاه اقتصادی نیز افزایش در ارزش افزوده با، 6512به سال  6552از سال 

های  متغیر در تفکیکتر به این دو درصد افزایش یافته است. با نگاه دقیق 12/1درصد به  2/5از 

ی افزودهی سوخت نرخ رشد ساالنه ارزش یابیم در کشورهای صادرکننده صورت گرفته در می

کنند. اما این باشد که نسبت به سایر کشورها رشد بیشتری را تجربه میدرصد می 25/3توریسم 

د رفاه در شود. عمده دلیل این مسئله اینست که رشمیزان افزایش رشد در رفاه مشاهده نمی

پذیری کمتری از صنعت توریسم دارد. کشورهای سوختی بیشتر متکی بر صادرات سوخت است و اثر

ی توریسم و افزودهشود که نرخ رشد ارزشدر تفکیک بر اساس برتری در صنعت توریسم مشاهده می

ی افزودهنرخ رشد رفاه در این کشورها نسبت به سایر کشورها کمتر است. به طوری که رشد ارزش

 20/6درصد ودر سایر کشورها برابر  56/1توریسم در کشورهای برتر در صنعت توریسم ساالنه 

درصد و در سایر  51/1باشد. رشد ساالنه رفاه در کشورهای برتر در صنعت توریسم درصد می

باشد. در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز نرخ رشد می 62/3کشورها برابر 

ی توریسم و نرخ رشد رفاه نسبت به سایر کشورها کمتر است. در این کشورها نرخ رشد افزودهارزش

                                                           
1 Linear Scaling Technique (LST) 
2 World Travel and Tourism Council 
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می باشد در حالیکه برای سایر کشورها این  32/1و  22/5ارزش افزوده توریسم و رفاه به ترتیب برابر 

توریسم و  یبدست آمده است. دلیل اصلی کم بودن رشد ارزش افزوده 02/3و  23/3مقادیر برابر 

رشد رفاه در کشورهای برتر در صنعت توریسم و در کشورهای برتر از نظر اقتصادی این است که به 

های کوچک، شتاب طور معمول رشد در اقتصادهای بزرگ شتاب کمتری دارد در حالیکه در اقتصاد

 رشد بیشتر است.

 
 6472و  6440ا در سال رفاه اقتصادی کشوره شاخص ارزش افزوده توریسم و . ميانگين7جدول 

 
افزوده توریسم )میلیارد ارزش

 دالر(
 شاخص رفاه اقتصادی

 6472 6440 های کشوری گروه
 نرخ رشد
ساالنه 
 )درصد(

6440 6472 
 نرخ رشد
ساالنه 
 )درصد(

 75/6 12/1 25/5 05/1 6/90 7/21 کل کشورها

تفکیک بر اساس 
 کشورهای

 صادرکننده ی سوخت

 کشورهای صادر
 سوختکننده 

6/12 11/62 25/3 29/5 57/1 90/1 

 79/6 19/1 25/5 90/5 0/91 2/22 سایر کشورها

تفکیک بر اساس 
 صنعت توریسم

 کشورهای برتر در
 صنعت توریسم

7/332 2/322 56/1 73/5 52/1 51/1 

 62/3 12/1 92/5 20/6 2/62 6/19 سایر کشورها

تفکیک بر اساس 
 کشورهای

 OECDعضو 

کشورهای عضو 
OECD 

9/192 9/127 22/5 76/5 15/1 32/1 

 02/3 12/1 90/5 23/3 2/60 0/12 سایر کشورها

 منبع: محاسبات پژوهش

 

 پسران و آزمون ریشه واحد  CDآزمون  -

پیش فرض در  کلی حالت در. های تابلویی است مبتنی بر داده مطالعه حاضر موردنظر در الگوی

پیش  این. مقطعی برای متغیرها برقرار است که استقاللتابلویی آن است  های داده اقتصادسنجی

 نبوده و بر این اساس الزم است در نخستین مرحله، برقرار تواند می فروض سایر فرض همانند

 نظیر متعددی های منظور آزمون بدین. مقطعی متغیرها، انجام شود استقالل یا وابستگی تشخیص

 .( استفاده نمود6552پسران) CD( و آزمون 1725پاگان ) و (، بریوش1739فریدمن ) های آزمون

نامتوازن  و متوازن های تابلویی داده برای مقطعی استقالل یا وابستگی تشخیص برای( 6552)پسران

 :شده است تعریف زیر صورت به آن و صفر های کرده است که فرضیه آزمونی ارائه

{
             (      )                                 

             (      )                             
              (19)     

 



 7931پایيز، مششبيست و ی  م، شمارههفتریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه. مجله....776

 

 به صورت است: CDی آزمون  های تابلویی متوازن آماره برای داده

   √
  

 (   )
(∑ ∑  ̂  

 
     

   
   )       (12   )  

باشد. هرگاه  ضرایب همبستگی جفت جفت پیرسون از جمالت پسماندها می   ̂ آن،  در که

 بیشتر استاندارد نرمال توزیع بحرانی مقدار از معین، معناداری سطح یک محاسباتی در CDی  آماره

ی حاضر  در مطالعه .است مقطعی شود که خود به معنای وجود وابستگی می رد صفر باشد فرضیه

 آزمون مذکور استفاده شده است. نتایج ها از داده بین مقطعی استقالل یا ابستگیو بررسی برای

 .گزارش شده است( 6)ی  جدول شماره در استفاده پژوهش متغیرهای برای آزمون این از حاصل

ی متغیرهای  محاسباتی برای کلیه CDی  بیانگر آن است که آماره( 6)جدول شده در ارائه مقادیر

و  0، 1ی سطوح معناداری )مقادیر بحرانی در سطوح احتمال  پژوهش بیش از مقادیر بحرانی در کلیه

ی صفر برای تمام متغیرها  باشد. بنابراین فرضیه است( می 09/6و  72/1، 22/1درصد به ترتیب 15

 باشد. یرد شده و در نتیجه متغیرها با وابستگی مقطعی روبرو م

 
 پسران برای متغيرهای پژوهش CD. نتایج آزمون 6جدول 

  های پژوهشمنبع: یافته

 

ی واحد در متغیرها از آزمون  مقطعی، برای بررسی وجود ریشه وابستگی وجود تایید به توجه با

( 3( استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون به شکل زیر در جدول)CIPSایم، پسران و شین )

 باشد. آمده است. نتایج بیانگر آن است که کلیه متغیرها در سطح ایستا می

 
 CIPS. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد 9جدول

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 سطح احتمال پسران CDآماره  متغیرها

 5555/5 6/12 تورم

 5555/5 7/26 تولید ناخالص داخلی

 5555/5 2/20 شاخص رفاه

 5555/5 1/39 ارزش افزوده حقیقی توریسم

 سطح احتمال CIPSی آزمون  آماره متغیرها

 5550/5 -67/3 شاخص رفاه اقتصادی

 5555/5 -22/2 ی حقیقی توریسمارزش افزوده

 5555/5 -25/0 تولید ناخالص داخلی

 5555/5 -22/2 تورم
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 های تشخيصی در برآورد آزمون -

قرار گرفته است. در ابتدا و قبل از برآورد الگو،  در این قسمت، نتایج برآورد الگو مورد بررسی

لیمر )آزمون  Fهای حداقل مربعات تلفیقی، اثر ثابت و اثر تصادفی، آزمون برای انتخاب میان روش

 شود. چاو( و آزمون هاسمن انجام می

 
 های ليمر)چاو( و هاسمن: نتایج آزمون0جدول

 نوع آزمون برآورد
ی آماره

 آزمون
سطح 

 معناداری
 آزمون نتیجه

 پایه
 های تلفيقی و تایيد الگوی اثر ثابترد الگوی داده 5290/5 35/1 آزمون ليمر

آزمون 
 هاسمن

 رد الگوی اثر تصادفی و تایيد الگوی اثر ثابت 5202/5 07/2

 اول
 های تلفيقی و تایيد الگوی اثر ثابترد الگوی داده 5222/5 33/1 آزمون ليمر

آزمون 
 هاسمن

 رد الگوی اثر تصادفی و تایيد الگوی اثر ثابت 5922/5 22/11

 دوم
 های تلفيقی و تایيد الگوی اثر ثابترد الگوی داده 5523/5 20/1 آزمون ليمر

آزمون 
 هاسمن

 رد الگوی اثر تصادفی و تایيد الگوی اثر ثابت 5556/5 29/62

 سوم
 الگوی اثر ثابت های تلفيقی و تایيدرد الگوی داده 5071/5 30/1 آزمون ليمر

آزمون 
 هاسمن

 رد الگوی اثر تصادفی و تایيد الگوی اثر ثابت 5325/5 22/13

 های پژوهشمنبع: یافته
 

های های لیمر و هاسمن، رد الگوی دادهدهد که نتایج حاصل از آزمون( نشان می2جدول )

ثابت و اثر تصادفی،  های اثرباشد. بنابراین به منظور انتخاب روش تخمین بین روشتلفیقی می

دو جدول بیشتر دو محاسبه شده در این آزمون از کایی کایآزمون هاسمن انجام گرفته است. آماره

شود. در نتیجه، روش ی صفر مبنی بر برآورد الگو به روش اثرات تصادفی رد میاست بنابراین فرضیه

 گردد.اثرات ثابت برای برآورد الگوهای مذکور انتخاب می

 

 یج برآورد و تفسير ضرایب نتا -

نتایج نهایی حاصل از برآورد الگوهای مورد نظر با روش اثرات ثابت برای کشورهای منتخب و 

بر اساس نتایج جدول  گزارش شده است. (2( و )9(، )2(، )0در جداول ) 6552-6512دوره زمانی 

مثبت بر رفاه اقتصادی در ، توریسم تاثیر از الگوی پایه (، با توجه به برآورد صورت گرفته0)

ی حقیقی بخش کشورهای منتخب دارد. به طوری که با افزایش یک درصدی در ارزش افزوده

تأثیر توریسم بر میزان اشتغال بدیهی است که  یابد.درصد افزایش می 22/5توریسم، رفاه اقتصادی 

تر از همه، المللی و مهمهای بینکشورها، افزایش درآمد ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری
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تواند موجب ارتقای سطح زندگی و معیشتی مردم و بسیاری دیگر، مطابق با ادبیات نظری می

ی حاضر نیز نشان از اثرگذاری مثبت توریسم بر رفاه دارد. این نتیجه افزایش رفاه شود. نتایج مطالعه

(، آدییا و 6513گتی)(، 6511)ی مشابه مانند سورج و همکارانبا نتیجه مطالعات انجام گرفته

 باشد.( سازگار می6510( و کاراسکال)6510(، گرجیا)6512) همکاران

اثرگذاری منفی تورم بر رفاه طبق نتایج بدست آمده مشهود است که این نتیجه در ادبیات 

 ها را افزایش و قدرت خرید را کمتورم عاملی است که هزینه اقتصادی تایید شده است. از آنجا که

توان انتظار داشت که افزایش آن منجر به کاهش رفاه شود. مطابق نتایج کند بدیهی است که میمی

است. این بدین معنی است که با  -5551/5ی ضریب تورم برابر با اندازه(، 0برآوردی در جدول )

  یابد.درصد کاهش می 5551/5افزایش یک درصدی تورم، رفاه اقتصادی 

بر رفاه  GDPآورد شده برای متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت با توجه به ضریب بر 

گردد. با شده تایید میباشد، که این نتیجه نیز توسط اکثر مطالعات تجربی انجاماقتصادی مشهود می

 506/5توجه به ضریب بدست آمده، با افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی، رفاه اقتصادی 

یابد. تولید ناخالص داخلی هم درآمدهای کل اقتصاد و ورهای مورد مطالعه افزایش میدرصد در کش

کند. شکی وجود ندارد که به سبب باال گیری میهای کل تولید کاالها و خدمات را اندازههم هزینه

رفتن تولید ناخالص داخلی و توزیع مناسب آن بتوان امید داشت که سطح رفاه اجتماعی نیز افزایش 

اشته باشد. تولید ناخالص داخلی در بهبود شرایط زندگی مؤثر است. برای مثال کشورهای با تولید د

ی سالمت بهتر عمل های آموزشی بهتری فراهم کنند یا در زمینهتوانند نظامناخالص داخلی باال می

 شود. کنند که این موارد موجب رفاه بیشتر در جامعه می
 

 پایه به روش اثرات ثابت . نتایج برآورد الگوی1جدول

 های پژوهشکلیه متغیرها به جز نرح تورم در مقیاس لگاریتمی است. منبع: یافته

 

 متغیر وابسته: شاخص رفاه اقتصادی

 سطح احتمال tی آماره ضریب متغیرهای توضیحی

22/5 ارزش افزوده حقیقی بخش توریسم  6/62  555/5  

506/5 تولید ناخالص داخلی  93/6  552/5  

-5551/5 نرخ تورم  97/1-  593/5  

F 9/31ی آماره  

F 555/5ی آماره سطح احتمال  

93/5 ضریب تعين  

91/5 ضریب تعين تعدیل شده  
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(، نتایج حاصل از برآورد سناریوی اول گزارش شده است. در این سناریو متغیر 2در جدول )

ی حقیقی بخش متغیر ارزش افزودهمجازی اول با هدف تبیین تفاوت اثرگذاری متغیرها بویژه اثر 

ی سوخت و سایر کشورها وارد شده است. ضریب توریسم بر رفاه اقتصادی در کشورهای صادرکننده

ی سوخت در تببین اثر ارزش افزوده حقیقی برآوردی متغیر مجازی اول برای کشورهای صادرکننده

ر کشورهای پایه )یعنی کشورهایی ی ضریب این متغیر دبخش توریسم منفی است. با توجه به اندازه

ی حقیقی ی سوخت نیستند(، این ضریب بدین مفهوم است که اثر ارزش افزودهکه صادرکننده

ی سوخت کمتر از سایر کشورهاست. به طوری که توریسم بر رفاه اقتصادی در کشورهای صادرکننده

قتصادی در این کشورهای ی حقیقی بخش توریسم، رفاه ابا افزایشی یک درصدی در ارزش افزوده

    درصد افزایش 73/5درصد و در سایر کشورها به میزان  76/5ی سوخت به میزان صادر کننده

ی سوختی نظیر ایران که متکی به درآمد حاصل از فروش منابع کنندهیابد.. در کشورهای صادرمی

بخش توریسم وجود دارد. های  طبیعی است؛ بطور معمول توانایی کمتری در بهره بردن از پتانسیل

همچنین، به دلیل دریافتی از محل فروش ثروت ملی و ثروت بین نسلی تمایلی چندانی به افزایش 

درآمد ملی و در نتیجه انباشت ثروت از کانال توریسم در این نوع از اقتصادها ندارد. که همین امر 

 شود.می موجب اثرگذاری کمتر بخش توریسم بر رفاه در این نوع از کشورها

 
 . نتایج برآورد سناریوی اول به روش اثرات ثابت2جدول

 متغیر وابسته: شاخص رفاه اقتصادی

ی آماره ضریب متغیرهای توضیحی
t 

سطح 
 احتمال

73/5 ارزش افزوده حقیقی بخش توریسم  7/67  555/5  
507/5 تولید ناخالص داخلی  2/3  551/5  

-5552/5 نرخ تورم  6/6-  562/5  

 مجازی اول برایمتغیر 
 ی سوختکشورهای صادرکننده

 در تببین اثر متغیرهای

ارزش افزوده حقيقی بخش 
 توریسم

51/5-  0/6-  511/5  

551/5 توليد ناخالص داخلی  0/6  511/5  
55553/5 نرخ تورم  72/1  522/5  

F 9/20ی آماره  

F 555/5ی آماره سطح احتمال  
25/5 ضریب تعين  

97/5 ضریب تعين تعدیل شده  

 های پژوهشکلیه متغیرها به جز نرح تورم در مقیاس لگاریتمی است. منبع: یافته
 

باشد. این ضریب می 551/5ضریب متغیر مجازی برای تولید ناخالص داخلی معنادار و برابر با 

ی سوخت، تولید ناخالص داخلی بیش از سایر بدین مفهوم است که در کشورهای صادرکننده

شود. بطور دقیقتر با افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی، رفاه افزایش رفاه میکشورها موجب 
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 507/5و  52/5ی سوخت و سایر کشورها به ترتیب به میزان اقتصادی در کشورهای صادرکننده

برای تورم مثبت است. این بدان مفهوم است که اثر  مجازی یابد. ضریب متغیردرصد افزایش می

 اه اقتصادی در کشورهای سوختی کمتر از سایر کشورهاست.منفی تورم بر رف

(، نتایج حاصل از برآورد سناریوی دوم گزارش شده است. در این سناریو متغیر 9در جدول )

ی حقیقی بخش مجازی دوم با هدف تبیین تفاوت اثرگذاری متغیرها بویژه اثر متغیر ارزش افزوده

در صنعت توریسم و سایر کشورها وارد شده است. نتایج  توریسم بر رفاه اقتصادی در کشورهای برتر

ی توریسم بر رفاه اقتصادی در حاکی از آن است که مطابق با انتظار اثرگذاری مثبتِ ارزش افزوده

که با افزایشی یک درصدی در کشورهای برتر در صنعت توریسم بیش از سایر کشورهاست. به نحوی

فاه اقتصادی در کشورهای برتر در صنعت توریسم به میزان ی حقیقی بخش توریسم، رارزش افزوده

است.  25/5ی اثر برابر با یابد. این درحالی است که در سایر کشورها اندازهدرصد افزایش می 700/5

برداری هر چه های مناسب امکان بهرهدر کشورهای برتر در صنعت توریسم به دلیل وجود زیرساخت

 رو در این کشورها توریسم اثر بیشتری بر رفاه دارد.ازین بیشتر از توریسم وجود دارد.

 
 . نتایج برآورد سناریوی دوم به روش اثرات ثابت1جدول

 متغیر وابسته: شاخص رفاه اقتصادی

 tی آماره ضریب متغیرهای توضیحی
سطح 
 احتمال

25/5 ارزش افزوده حقیقی بخش توریسم  07/65  555/5  
532/5 تولید ناخالص داخلی  22/1  522/5  

-5551/5 نرخ تورم  27/5-  262/5  

 متغیر مجازی دوم برای
کشورهای برتر در صنعت 

 توریسم
 در تببین اثر متغیرهای

ارزش افزوده حقيقی بخش 
 توریسم

100/5  39/3  551/5  

596/5 توليد ناخالص داخلی  73/1  502/5  
-55556/5 نرخ تورم  50/5-  702/5  

F 1/29ی آماره  
F 555/5ی آماره سطح احتمال  

21/5 ضریب تعين  
97/5 ضریب تعين تعدیل شده  

 های پژوهشکلیه متغیرها به جز نرح تورم در مقیاس لگاریتمی است. منبع: یافته
 

     596/5ی ضریب متغیر مجازی دوم برای تولید ناخالص داخلی نیز معنادار و برابر با اندازه

برتر در صنعت توریسم نسبت به سایر کشورها، اثر تولید باشد. بدان مفهوم که در کشورهای می

ی ضریب بیشتر است. این در حالی است که اندازه 596/5ناخالص داخلی بر رفاه اقتصادی به میزان 

 متغیر مجازی دوم برای نرخ تورم معنادار نیست.
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متغیر مجازی دهد. در این سناریو (، نتایج حاصل از برآورد سناریوی سوم را نشان می2جدول )

ی حقیقی بخش توریسم سوم با هدف تبیین تفاوت اثرگذاری متغیرها بویژه اثر متغیر ارزش افزوده

و سایر کشورها وارد شده است. نتایج حاکی از آن است که  OECDبر رفاه اقتصادی در کشورهای 

اقتصادی از ارزش ی اثرپذیری رفاه با سایر کشورها در اندازه OECDتفاوتی معنادار بین کشورهای 

افزوده حقیقی بخش توریسم وجود ندارد. بر اساس در هر دو گروه از این کشورها اندازه اثر مثبت و 

تحت  71/5که ارزش افزوده حقیقی بخش توریسم، رفاه اقتصادی را با ضریب برابر است به نحوی

اثرپذیری رفاه اقتصادی در دهد. این در حالی است که از حیث تولید و تورم، اندازه تاثیر قرار می

متفاوت از سایر کشورهاست. بدین نحوی که با افزایشی یک درصدی تولید  OECDکشورهای 

و   600/5و سایر کشورها به ترتیب به میزان  OECDناخالص داخلی، رفاه اقتصادی در کشورهای 

به  OECDهای درصد افزایش؛  و با افزایش یک درصدی در تورم، رفاه اقتصادی در کشور 507/5

 یابد.درصد کاهش می 5552/5اندازه
 

 . نتایج برآورد سناریوی سوم به روش اثرات ثابت0جدول 

 های پژوهشکلیه متغیرها به جز نرح تورم در مقیاس لگاریتمی است. منبع: یافته
 

 گيری و ارائه پيشنهادات. نتيجه1

 05در پژوهش حاضر به بررسی اثر بخش توریسم بر رفاه اقتصادی در منتخبی از کشورها )

، پرداخته شده است. 6512تا  6552ی زمانی  سناریو طی دورهکشور( در قالب یک الگوی پایه و سه 

های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است  برای این منظور از روش اقتصادسنجی داده

ی حقیقی بخش توریسم و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات نظری با اثری که ارزش افزوده

 متغیر وابسته: شاخص رفاه اقتصادی

 سطح احتمال tی آماره ضریب متغیرهای توضیحی

71/5 ارزش افزوده حقیقی بخش توریسم  7/37  555/5  

507/5 تولید ناخالص داخلی  22/3  551/5  

-5551/5 نرخ تورم  59/1-  622/5  

 متغیر مجازی سوم برای

 OECDکشورهای 

 در تببین اثر متغیرهای

-599/5 ارزش افزوده حقيقی بخش توریسم  39/1-  196/5  

172/5 توليد ناخالص داخلی  72/6  553/5  

-5552/5 نرخ تورم  21/6-  512/5  

F 0/20ی آماره  

F 555/5ی آماره سطح احتمال  

25/5 تعينضریب   

97/5 ضریب تعين تعدیل شده  
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ی  رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب همراه است. البته نوع و اندازهمثبت و تورم با اثری منفی بر 

 های مختلف کشوری متفاوت است. به نحوی که: این اثرات بر رفاه اقتصادی در گروه

ی حقیقی توریسم بر رفاه ی سوخت اثرگذاریِ مثبتِ ارزش افزودهبرای کشورهای صادرکننده

شورهای متکی به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی، اقتصادی کمتر از سایر کشورهاست زیرا در ک

های بخش توریسم وجود دارد. همچنین، به  بطور معمول توانایی کمتری در بهره بردن از پتانسیل

دلیل دریافتی از محل فروش ثروت ملی و ثروت بین نسلی تمایلی چندانی به افزایش درآمد ملی و 

در این نوع از اقتصادها ندارد. در این گروه از کشورها، تولید در نتیجه انباشت ثروت از کانال توریسم 

شود. همچنین اثر منفی تورم بر ناخالص داخلی نیز بیش از سایر کشورها موجب افزایش رفاه می

 رفاه اقتصادی در کشورهای سوختی کمتر از سایر کشورهاست.

ر کشورهای برتر در صنعت مطابق با انتظار اثرگذاری مثبتِ بخش توریسم بر رفاه اقتصادی د

ی حقیقی که با افزایشی یک درصدی ارزش افزودهتوریسم، بیش از سایر کشورهاست. به نحوی

درصد بیش از  100/5بخش توریسم در کشورهای برتر در صنعت توریسم، رفاه اقتصادی به میزان 

های ل وجود زیرساختدر کشورهای برتر در صنعت توریسم به دلییابد زیرا سایر کشورها افزایش می

همچنین در این گروه از کشورهایِ  برداری هر چه بیشتر از توریسم وجود دارد.مناسب امکان بهره

موفق از حیث توریسم، اثرپذیری مثبت رفاه اقتصادی از تولید ناخالص داخلی بیشتر از سایر 

فیِ تورم بر رفاه اقتصادی کشورهاست. این در حالی است که تفاوت معناداری در اندازه اثرگذاریِ من

 در کشورهای برتر در صنعت توریسم نسبت سایر کشورها وجود ندارد.

ی اثرگذاری توریسم بر رفاه اقتصادی تفاوت با سایر کشورها در اندازه OECDبین کشورهای 

حوی معناداری وجود ندارد. بر اساس در هر دو گروه از این کشورها اندازه اثر مثبت و برابر است به ن

( تحت تاثیر 71/5بخش توریسم در هر دو گروه از این کشورها، رفاه اقتصادی را با ضریب یکسان )

دهد. این در حالی است که از حیث تولید و تورم، اندازه اثرپذیری رفاه اقتصادی در قرار می

و سایر  OECDمتفاوت از سایر کشورهاست. بدین نحوی که در کشورهای  OECDکشورهای 

؛ و 172/5بر رفاه اقتصادی برابر با  ی اثرگذاریِ مثبت تولید ناخالص داخلی، تفاوت در اندازهکشورها

است. اقتصاد ایران از حیث  5552/5ی اثرگذاریِ منفیِ تورم بر رفاه اقتصادی برابر با تفاوت در اندازه

متر رفاه ی سوخت قرار دارد که در آن اثرپذیری کبندی در گروه کشورهای صادرکنندهگروه

تواند در آن باشد که اقتصادهایی اقتصادی از بخش توریسم مشاهده شده است. دلیل این امر می

نظیر اقتصاد ایران که متکی به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی است؛ بطور معمول توانایی 

از محل  های بخش توریسم را دارند. همچنین، به دلیل دریافتی کمتری در بهره بردن از پتانسیل

فروش ثروت ملی و ثروت بین نسلی تمایلی چندانی به افزایش درآمد ملی و در نتیجه انباشت ثروت 

بینی است که از کانال توریسم در این نوع از اقتصادها ندارد. بر این اساس این مسئله قابل پیش

اسب برای جذب اقتصادهایی نظیر ایران در صورت عدم تالش شایسته و بایسته در ایجاد بستری من
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شود که با استفاده از ای مواجه شود. بر این اساس پیشنهاد می گردشگر در آینده با مشکالت عدیده

های موردنیازِ صنعت توریسم را  درآمد حاصل از فروش منابع فسیلی اعم از نفت و گاز، زیرساخت

ق نقش موثرتری از گذاری خارجی فراهم آورد و از این طری برای استفاده بخش خصوصی و سرمایه

عایدهای بخش توریسم در رفاه اقتصادی مردم حاصل شود. مطابق با نظر غالب پژوهشگران در 

زمینه  اقتصاد توریسم برای ایجاد تحول اساسی در بخش توریسم و به تبع آن اثرپذیری بیشتر 

ت در شود که نخست، ضمن شکسته شدن انحصار دولاقتصاد کشور از بخش توریسم پیشنهاد می

توریسم و مواردی نظیر تعریف معین از اقتصاد توریسم؛ سهم، نقش و جایگاه بخش خصوصی در 

مدت فکری اساسی در رفع ایی مدون و البته میانتوریسم تبیین و تفهیم گردد. دوم، در برنامه

ونقل  کمبود فضاهای اقامتی صورت پذیرد. سوم، جهت گسترش توریسم خارجی وضعیت حمل

 ر دقیق رصد و بازسازی اساسی ناوگان هوایی کشور در دستور کار قرار گیرد.هوایی بطو
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