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  :چکیده

ي هشت کشور بزرگ اسـالمی معـروف بـه    ها دادهاین مطالعه با استفاده از 

به بررسی تأثیر گردشگري،  2000 -2013براي دوره زمانی  دي هشتگروه 

براي به دست . پردازد ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادي می مصرف انرژي و بی

آوردن نتیجه مستندتر با استفاده از هر دو روش تخمین مدل دیفرانسیلی و 

شده  به بررسی تأثیر متغیرهاي مورد نظر پرداخته GMMسیستمی تابلویی 

که؛ مصرف انرژي و گردشـگري بـه طـور قابـل      دهد مینتایج نشان . است

مؤثر بوده و بیانگر ایـن   دي هشتاي بر رشد اقتصادي کشورهاي  مالحظه

ها از صنعت گردشگري توسط کشورهاي  نکته است که اگر برخی حمایت

تواند رشد اقتصـادي در ایـن    ت توریسم میمورد مطالعه انجام پذیرد، صنع

در راستاي انتظارات ما نتایج برآورد مدل نیز نشان . منطقه را تحریک نماید

 انع روند رشد اقتصادي در کشورهاي دي هشتثباتی سیاسی م بی دهد می

ثبـاتی سیاسـی و    غلبه بـر بـی   به منظوربنابراین باید در این کشورها است، 

للی جهت تقویـت رشـد اقتصـادي اقـدام جـدي      الم جذب گردشگران بین

اما مصرف انرژي بیشـترین تـأثیر را بـر رشـد اقتصـادي در      . صورت گیرد

انـرژي   مصرف رشد کاهش هاي مجموعه کشورهاي عضو دارد که سیاست

 اثرات ریزي الزم جهت حمایت از بخش تولید در این کشورها،  بدون برنامه

  .داشت خواهد اقتصادي رشد بر اي کننده نگران
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Abstract: 

This study uses data from the eight largest Islamic 
countries known as D-8 for the period 2000 to 2013 
concerns to assess the effect of tourism, energy 
consumption and political instability on economic 
growth. To address the objective of this study, we 
utilize both the static panel data approach as well as the 
dynamic generalized method of moments (GMM) 
estimator to examine the impact of candidate variables. 
Our results show that energy consumption and tourism 
significantly contribute to the economic growth of 
countries in the D-8 region. Hence, our study lends 
some support to the existence of the tourism-led growth 
and energy-led growth hypotheses in the region. In line 
with our expectation, our estimation results also reveal 
that political instability impedes the process of 
economic growth and development in the D-8 countries. 
There fore, it should be take serious action in these 
countries to overcome political instability and attract 
international tourists to boost economic growth. Since 
energy consumption has the greatest impact on 
economic growth in member countries, policies that 
reduce energy consumption without planning to support 
the growth of the manufacturing sector in these 
countries, will have disturbing impact on economic 
growth. 
 
Keywords: Energy Consumption, D-8, Tourism, 
Political Instability. 
JEL: C01, C12, C13. 

                                                   
 Faculty Member of Economics, Urmia University, Urmia, 
Iran (Corresponding Author). 
 PhD. Candidate, Urmia University, Urmia University, 
Urmia, Iran. 



  ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادي کشورهاي دي هشت   تأثیر گردشگري، مصرف انرژي و بی: حیدري و صادقپور                                                           12

 

  مقدمه -1

از نظر تئوري گردشـگري و مصـرف انـرژي نقـش مهمـی در      

 بین مقایسه در معموالً. کنند اثربخشی بر رشد اقتصادي بازي می

 یافتـه  توسـعه  انـرژي، نشـانه   سرانه مصرف بودن باال کشورها،

 ملی با تولید عموماً باالتر، مصرف البته و بوده کشور یک بودن

 متوسط طرف یک از دیگر عبارت به. باشد می همراه نیز بیشتري

 مقـدار  از بیشـتر  بسیار صنعتی کشورهايمصرف انرژي  سرانه

 از و اسـت  نیافته توسعه و توسعه حال در در کشورهاي مشابه

 افـزوده  ارزش بـه  تبـدیل  انـرژي  زیاد مصرف این دیگر طرف

 کشـورهاي  تجربـه  همچنـین . شود کشورها می این در بیشتري

 کـارایی  افـزایش  بـا  تـوان  مـی  کـه  اسـت  داده نشـان  پیشـرفته 

گـذاري در بخـش    سرمایه و انرژي مصرف و تولید هاي فناوري

 بـه  مصرف، کاهش حتی و داشتن نگه ثابت ضمن گردشگري،

آمـاده و  (یافـت   دست باالتري اجتماعی رفاه و اقتصادي توسعه

  ).32: 1391دیگران، 

هـاي   ترین و تأثیرگذارترین بخش گردشگري یکی از بزرگ

مؤثر بر رشد بخش خدمات در جهـان اسـت؛ کـه ایـن مسـئله      

هاي شغلی یک کشور  تواند به رشد اقتصادي و رشد فرصت می

گذاري  اي کند و این عامل با افزایش سرمایه کمک قابل مالحظه

هاي جدید براي جذب توریست و افزایش درآمد  رساختدر زی

آمـدن ارز   دسـت  بـه شود و مبـین   مالیاتی یک کشور محقق می

کنـد کـه    در مطالعه خود بیان می 1استرن. خارجی فراوان است

تولیدي به رشـد اقتصـادي    هاي انرژي از طریق افزایش فعالیت

شان با این حال ادبیات تجربی موجود در جهان ن. کند کمک می

دهد تأثیر گردشگري و انرژي بر رشد اقتصادي ماننـد پـازل    می

ناقصی مانده است که نیاز به تکمیل شـدن بـا دیگـر عوامـل و     

دهـد کـه    برخی از مطالعـات تجربـی نشـان مـی    . متغیرها دارد

افـزایش رشـد اقتصـادي    گردشگري و مصرف انرژي موجـب  

آپرگیس ؛ 32: 2012، 3؛ تانگ و تن380: 2009، 2تانگ(شود  می

در حالی کـه بعضـی مطالعـات تجربـی     ). 28: 2013، 4و تانگ

کنند که بر اسـاس بهبـود گردشـگري و مصـرف      دیگر بیان می

                                                   
1. Estern (2011) 
2. Tang (2009) 
3. Tang & Tan (2012) 
4. Apergis & Tang (2013) 

شـهباز و  (تـوان رشـد اقتصـادي را اسـتدالل کـرد       انرژي، نمی

عالوه بر این در اکثر مطالعات نقـش  ). 1587: 2012، 5فریدون

اقتصـادي نادیـده   ثباتی سیاسی در رشـد   عوامل نهادي مانند بی

ثباتی سیاسی و  بی). 214: 2013، 6آسین و ویقا(شود  گرفته می

توانـد بـراي عملکـرد     تغییرات مکرر در سیاست یک کشور می

امــا در ). 163: 2002، 7تنــناگ(اقتصـادي کشــور مضــر باشـد   

انجـام   2013در سـال   8مطالعات اخیـري کـه توسـط اینگـرام    

ی به احتمال زیاد صـلح  ثباتی سیاس دهد که بی گرفت، نشان می

اندازد و از این لحاظ داراي تـأثیر   و امنیت کشور را به خطر می

منفی بر گردشگري است که این نتایج در کشـورهاي فیجـی و   

، 9فلچر و مارکوئیس(کنیا به صورت تجربی مشاهده شده است 

ثباتی سیاسی یکی دیگر از عوامل مهم  بنابراین بی). 514: 2011

قتصادي است که در کمتـر مطالعـه داخلـی بـه     در تعیین رشد ا

  .تأثیر آن بر رشد اقتصادي پرداخته شده است

هدف این مطالعه بررسی تأثیر گردشگري، مصرف انرژي و 

ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادي در هشت کشور عضو گـروه   بی

هـاي تـابلویی و در چـارچوب مقالـه      بـا روش داده  دي هشت

همچنـین هـدف دیگـر ایـن مطالعـه      . اسـت ) 2000(فیلدینگ 

مقایسه تأثیر گردشگري، مصـرف انـرژي، سـرمایه فیزیکـی و     

. ثباتی سیاسی در روند رشد اقتصـادي ایـن کشـورها اسـت     بی

ــه   بنــابراین، ایــن مطالعــه اطالعــات مفیــد و قابــل اعتمــادي ب

براي تسریع رشد اقتصـادي بلندمـدت در ایـن    گذاران  سیاست

 بـه  تمامی آنهـا  که کشورها این. دهد گروه از کشورها ارائه می

 داراي اسـت،  میلیون نفـر  70 معادل جمعیتی داراي مالزي جز

عـواملی   دلیل به وجود این با باشند، می غنی بسیار طبیعی منابع

 انـدازه  به فقر و اقتصادي و مالی هاي بحران جنگ، وقوع چون

دهـد   اطالعات بانک جهانی نیز نشان می. اند توسعه نیافته کافی

 و فعـال  نیـروي کـار   میلیـون  400 نفري، میلیون 950 جمعیت

توسعه  براي مطلوبی فرصت گذاري، سرمایه گوناگون هاي زمینه

 کـرده  فـراهم  عضو کشورهاي میان جدي و مؤثر هاي همکاري

 41نفـت جهـان و   درصـد از ذخـایر    57از سوي دیگر، . است

                                                   
5. Shahbaz & Feridun (2012) 
6. Aisen & Veiga (2013) 
7. Nugent (2002) 
8. Ingram et al. (2013) 
9. Fletcher & Marques (2011) 
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اداره (درصد از منابع گـاز طبیعـی در ایـن کشـورها قـرار دارد      

از لحـاظ گردشـگري   ). 2013، 1اطالعات و آمار انرژي آمریکا

نیز خاورمیانه به عنوان بهشت گردشگري نام برده شده است و 

علت این نام گذاري به دلیل تـاریخ تمـدن باسـتانی و میـراث     

هـاي مـذهبی    طقه و بعضی مکانفرهنگی منحصر به فرد این من

توان  همچنین می). 2: 2012، 2بل و دیگران(در این منطقه است 

درصـد از تولیـد    5/3به این امر اشاره کـرد کـه در خاورمیانـه    

 8/4آید و  ناخالص داخلی توسط بخش گردشگري به دست می

بـر طبـق   . درصد از کل اشتغال در صـنعت گردشـگري اسـت   

توان ادعـا کـرد کـه منطقـه خاورمیانـه       می 3یلمطالعات ال موال

وان قرار اثباتی سیاسی فر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت و بی

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل  2011در سال . دارد

هاي سیاسی در اکثر کشورهاي عربی تعداد  ثباتی ها و بی انقالب

به طور خـاص ورود   ؛گیري شد گردشگران دچار کاهش چشم

درصـد کـاهش یافـت؛     2/9المللی به خاورمیانه  دشگران بینگر

 جهـانی،  توسـعه  هاي گزارش در جهانی بانک بندي تقسیم طبق

 عمده هاي شاخص اساس بر مورد بررسی را توان کشورهاي می

  :داد گروه جاي سه در شان اقتصادي

 انـدونزي،  کشـور  سه شامل که نفت صادرکننده کشورهاي -

 .شود نیجریه می و ایران

 ترکیه، پاکستان، کشور چهار که متوسط درآمد با کشورهاي -

 .شود می شامل مصر را و مالزي

 تنهـا  کشـور  8 این میان در که یافته توسعه کمتر کشورهاي -

  .گیرد می قرار گروه این بنگالدش در کشور

توان به اهمیت تجزیه و تحلیل نقش گردشـگري و   بنابراین می

ــر ثبــاتی سیاســی انــرژي و بــیمصــرف  رشــد اقتصــادي در  ب

  .کشورهاي دي هشت پی برد

دهـی شـده اسـت کـه      سـازمان شرح  در ادامه مقاله به این

بخش بعـدي بـه بررسـی موضـوع و تـأثیر متغیرهـا بـر رشـد         

ها اختصاص داشته و  به بررسی مدل و داده 3قسمت . پردازد می

بـه   5بخـش  . پـردازد  شناسـی تحقیـق مـی    به روش 4در بخش 

بـه   6سـپس بخـش   . سنجی پرداخته اسـت برآورد مدل اقتصاد 

                                                   
1. U.S. Energy Information Administration (2013) 
2. Bell et al. (2012) 
3. Al-Mulali (2011) 

گذاري براي اعضاي گـروه   گیري و سیاست بحث پیرامون نتیجه

 .پردازد می

 

  بررسی ادبیات موضوع -2

کـه آیـا مصـرف انـرژي و      در طول چند دهه اخیر ایـن سـؤال  

ثباتی سیاسـی میـزان رشـد اقتصـادي را تحـت تـأثیر قـرار         بی

اقتصـاددانان و   هـاي زیـادي بـین    دهد؛ باعث انجام پژوهش می

اي ناشی از این است که  چنین عالقه. گذاران شده است سیاست

گذاري صحیح، رشد اقتصادي و رفـاه را بـه    توان با سیاست می

اما مطالعات تجربی . میزان زیادي در جامعه تحت تأثیر قرار داد

در این زمینه نتایج متناقضی را در منابع مختلف گـزارش کـرده   

گـذاران   ري در میان اقتصاددانان و سیاستهیچ اجماع نظ. است

در مورد ماهیت رابطه این متغیرهـا بـا رشـد اقتصـادي وجـود      

هاي اقتصادسـنجی مختلفـی بـراي بررسـی ایـن       تکنیک. ندارد

موضوع استفاده شده است که در ادامه مختصـري از مطالعـات   

ثبـاتی   که به بررسی رابطـه گردشـگري، مصـرف انـرژي و بـی     

  .گردد تصادي پرداخته است اشاره میسیاسی با رشد اق

  

  گردشگري -2-1

مطالعه تأثیر نقش گردشگري بر رشد در کشورهاي مختلف بـا  

هاي گوناگون مدت طوالنی است که صورت گرفته و بـا   روش

این وجود هنـوز مشـخص نیسـت کـه آیـا رشـد گردشـگري        

تواند به طور مؤثر بر رشد اقتصـادي تـأثیر بگـذارد یـا نـه؟       می

ملل متحد در تعریف خود از گردشگر به عنـوان یـک    سازمان

مالقات کننده موقتی از یک کشور یا منطقه، با هدف تفریح یـا  

در فرهنگ التین، ). 43: 1388زارعی نمین، (کند  تجارت یاد می

خـارجی  توریسم به معناي سـیاحت در داخـل یـا کشـورهاي     

ي باشد در حالی که در ادبیات فارسی جهـانگردي بـه معنـا    می

دهد و لذا سفرهاي داخلی را شامل  گشتن و سیر آفاق معنی می

ــی ــود  نم ــ(ش ــی، ائیض ــال،  ). 202: 1386ی و میرزای ــه هرح ب

شود کـه   می هایی تعریف گردشگري به عنوان مجموعه فعالیت

نظـایر آن، از محـل زنـدگی    مردم به خاطر تفریح، استراحت و 

   ).19: 1384داس ویل، (کنند  ها مسافرت می خود به سایر مکان

 به گردشگري ارتباطات، حوزه در انسان پیشرفت با همزمان
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 به توان می متفاوتی هاي جنبه از المللی که بین صنعت یک عنوان

 که امروزه اي به گونه. گردید بشري معادالت وارد کرد، نگاه آن

 بـر  اقتصـادي  رشـد  به دستیابی براي اقتصادها از بسیاري تکیه

 رشـد  دیگـر،  طـرف  از. اسـت  شدهگذاشته  گردشگري صنعت

عبـارت   بـه  .اسـت  تأثیرگـذار  نیز صنعت این رشد بر اقتصادي

 بر گردشگري رشد و اقتصادي رشد عامل دو تأثیرگذاري دیگر

بررسـی   رو ایـن از  .رسـد  مـی  به نظر دوجانبه تأثیري دیگر، یک

کارهاي صورت گرفته در این زمینه و مرور نتایج آنها خـالی از  

ت گرنجري توسط باالگورا علّیکارگیري آزمون  به. لطف نیست

 3ترکیه، بللومیبراي  2براي اسپانیا، گوندوز و حاتمی 1و کانتاوال

 5براي آفریقـاي جنـوبی، بریـد    4براي تونس، اکینبود و برایمهو

 7براي سـنگاپور، لـین و تانـگ    6براي اروگوئه، کاتیرچی اوغلو

براي مـالزي   9براي لبنان و تانگ 8براي مالزي، تانگ و آبوسدرا

این موضوع اسـت کـه بـین گردشـگري و رشـد       مالزي بیانگر

بـراي مـالزي نیـز    . ت گرنجري وجـود دارد علّیاقتصادي رابطه 

اند که نه تنها  اي دیگر مشاهده کرده اخیراً تانگ و تان در مطالعه

ت گرنجـري وجـود   علّیبین گردشگري و رشد اقتصادي رابطه 

  . تباط بسیار پایدار نیز هستدارد، بلکه این ار

دهـد   از طرف دیگر مطالعاتی نیز وجود دارد که نشـان مـی  

پـایین و  (پـذیرد   رشد اقتصادي از رشد گردشگري تـأثیر نمـی  

ت بـین  علّی؛ اما حداقل وجود یک رابطه )1090: 2010، 10مروه

. گردشگري و رشد اقتصادي در اکثر مطالعات تأیید شده اسـت 

داد که گردشـگري و رشـد اقتصـادي در    نشان  واتیرچی اوغلک

ها با هم مربوط نیستند و تنها در بلندمدت به احتمال  همه دوره

جـداي از اینهـا، برخـی    . ت بین آنها وجود داردعلّیزیاد رابطه 

. مطالعات به تأثیر گردشگري بر رشـد اقتصـادي تأکیـد دارنـد    

بسیاري از این مطالعات به این نتیجه رسـیدند کـه گردشـگري    

. درصد بر رشـد اقتصـادي دارد   1ثیر مثبت ولی با ارزش زیر تأ

                                                   
1. Balaguer & Cantavella (2002) 
2. Gunduz & Hatemi (2005) 
3. Belloumi (2010) 
4. Akinboade & Braimoh (2010) 
5. Brid et al. (2010) 
6. Katircioğlu (2009) 
7. Lean & Tang (2010) 
8. Tang & Abosedra (2012) 
9. Tang (2013) 
10. Payne & Mervar (2010) 

ارزش تأثیر گردشگري بر رشد اقتصادي  11به طور مثال مدست

درصد در کشورهاي حـوزه دریـاي کارائیـب بـرآورد      25/0را 

در مطالعــه خــود بــراي  12همچنــین گــووالی و بهــار. کنــد مـی 

ا گردشگري بر رشد اقتصـادي ر  کشورهاي حوزه مدیترانه تأثیر

درصـد در   1دهنـد کـه بـا افـزایش      مطالعه کـرده و نشـان مـی   

در . یابـد  درصـد افـزایش مـی    1/0گردشگري، رشد اقتصـادي  

براي ترکیه به این نتیجه رسیدند  13و چیلیک نهمین راستا کاپال

درصد در گردشگري، رشـد اقتصـادي    1رسیدند که با افزایش 

  .یابد درصد افزایش می 3/0

ــددي   ــات متع ــز مطالع ــران نی ــه  در ای ــی رابط ــراي بررس ب

 گردشگري و رشـد صـورت پذیرفتـه اسـت کـه در اینجـا بـه       

  .گردد ها آنها اشاره مختصري می ترین مرتبط

پور و دیگران در تحقیق خـود بـه بررسـی رابطـه بـین       رنج

به کمـک   1347 -1388گردشگري و رشد در ایران طی دوره 

یوسیلیوس پرداخته و به این نتیجـه   -روش انباشتگی یوهانسن

رسیدند که رابطه بلندمدت میان درآمدهاي حاصـل از توریسـم   

و پـور   رنـج (و تولید ناخالص داخلی بـدون نفـت وجـود دارد    

  ).120: 1393دیگران، 

شاهی و همکاران در بررسی خود تحت عنوان رابطه  حسن

ت گرنجري بین مصرف انرژي، گردشگري و رشد اقتصادي علّی

 اسـالمی بـه ایـن نتیجـه    در کشورهاي منتخب عضو کنفرانس 

 مصـرف  از طرفـه  گرنجـري یـک   تعلّی رابطه یک که رسیدند

شـاهی   حسن(دارد  وجود اقتصادي رشد به گردشگري انرژي و

  ).1: 1390و همکاران، 

الملل و  اربابیان و همکاران در بررسی رابطه گردشگري بین

 کنفـرانس  سـازمان رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب عضـو  

هاي تابلویی همزمـان بـه ایـن نتیجـه      اده از دادهاسالمی با استف

الملل، سرمایه فیزیکی و درجه باز بودن  رسیدند که توریسم بین

اربابیان (اقتصادي تأثیر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارد 

  ).100: 1392و همکاران، 

سمیرمی و همکاران به بررسی ارتباط صنعت توریسم  بابایی

انـد   ایران با رویکرد شبکه عصبی پرداختهو توسعه اقتصادي در 

                                                   
11. Modeste (1995) 
12. Gökovali & Bahar (2006) 
13. Kaplan & Çelik (2008) 
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و به این نتیجه رسیدند که به ترتیب نرخ ارز، تعداد گردشگران 

وارد شده به ایـران و جنـگ داراي بیشـترین تـأثیر بـر توسـعه       

: 1393و همکـاران،   سـمیرمی  بابـایی (باشند  اقتصادي ایران می

120.( 

  

  مصرف انرژي -2-2

 بـه  انـرژي  ملـی،  تولید محصـول  تابع ، در1970 دهه اواخر تا

 شـدن  همزمـان . شـد  نمـی  گرفتـه  نظـر  در تولیـد  عامل عنوان

 غرب، در اقتصادي رکود با 1979 و 1973 سال هاي نفتی شوك

 رشد عوامل از یکی به عنوان انرژي اهمیت در را جدیدي فصل

 بـر  عالوه رشد، جدید هاي تئوري تحلیل گشود و در اقتصادي

 رشد هاي مدل به نیز انرژي سرمایه، نهادهو  کار نیروي نهاده دو

 این وجود با اما ،)25: 1390زارعی، و  مهرآرا(است  شده اضافه

در  نهـاده  ایـن  حضـور  اهمیـت  و نقش با ارتباط در اقتصاددانان

 بـه  هـا  دیـدگاه  اخـتالف  ایـن  .ندارنـد  نظـر  اتفاق تولید فرآیند

 که شناختی بوم و نئوکالسیکی نظریه کلی قالب دو در طورکلی

 تجلـی  دارنـد،  همـراه  بـه  را نیـز  متفـاوتی  سیاستی هاي داللت

  .)28: 2013یس و تانگ، گآپر(یابند  می

طور کلی، بررسی رابطه بین مصرف انرژي و رشد اقتصـادي   به

  : در چهار فرضیه مقدور است

اي اشاره دارد که مصرف انرژي نقش  فرضیه اول، به فرضیه

در این مورد رابطه . بسیار مهمی در تحریک رشد اقتصادي دارد

بـا توجـه   . ت از مصرف انرژي به رشد اقتصادي وجود داردعلّی

هاي کاهش انرژي روند رشد اقتصادي را  به این فرضیه سیاست

؛ شـهباز و  2338: 2008، 1نارایان و اسمیت(اندازد  به تأخیر می

  ).3531: 2،2011تانگ

ت از علّیدارد رابطه  اي است که بیان می فرضیه دوم، فرضیه

این فرضیه کـه بـه   . رشد اقتصادي به مصرف انرژي وجود دارد

کند انـرژي منبـع اصـلی     فرضیه حفاظت معروف است ادعا می

تـأثیري بـر رشـد     رشد اقتصادي نبوده و تـأثیر کـم و یـا هـیچ    

به بیان دیگر کـاهش  ). 5: 2013، 3شهباز و لیتو(دارد اقتصادي ن

دهـد   مصرف انرژي مقدار آلودگی محیط زیست را کاهش مـی 

                                                   
1. Narayan & Smyth (2008) 
2. Tang & Shahbaz (2011) 
3. Shahbaz & Leitão (2013) 

هانـگ و  (که این فرضیه براي حمایت از محیط زیست اسـت  

  ).43: 2008، 4همکاران

فرضیه سوم به نظریه بازخورد اشاره دارد که بیانگر وجـود  

اقتصادي است و بیـان  رابطه وابسته میان مصرف انرژي و رشد 

ت دو طرفه بـین مصـرف انـرژي و رشـد     علّیدارد که رابطه  می

ــان، (اقتصــادي وجــود دارد  ــا و 301: 2013تانــگ و ت ؛ اس بی

ــازخورد تأکیــــد ). 193: 2014، 5همکــــاران در نظریــــه بــ

گذاران به پیـاده سـازي یـک اسـتراتژي دوگانـه بـراي        سیاست

. انرژي اسـت  تحریک رشد اقتصادي و جلوگیري از هدر رفت

هـاي انـرژي بایـد     گذاري در زیر ساخت از طرف دیگر سرمایه

افزایش یابد تا اطمینان حاصل شـود کـه عرضـه انـرژي بـراي      

وري  بایـد بهـره   از سـوي دیگـر  . توسعه اقتصادي کـافی اسـت  

هـاي جدیـد بهبـود یابـد و      آوري مصرف انرژي از طریـق فـن  

  .هاي غیرضروري انرژي کاهش یابد زباله

طرفی است که اشاره بـه   یت فرضیه چهارم نظریه بیدر نها

این دارد که مصرف انرژي و رشد اقتصـادي نـامربوط بـه هـم     

بنابراین تغییر در مصرف انرژي بر رشـد اقتصـادي اثـر    . هستند

در ایـن مـورد، سیاسـت حفـاظتی کـاهش      . کند و بالعکس نمی

: 2009، 6سـویتاش و سـاري  (شـود   مصرف انرژي اعمـال مـی  

1670.(  

رعی نیز در ایران بـه بررسـی اثـرات غیرخطـی     ارآرا و زمه

اي  مصرف انرژي بر رشد اقتصادي مبتنی بر رویکرد حد آستانه

 هـاي  آماره بر مبتنی غیرخطی هاي که مدل ندبه این نتیجه رسید

 را تري رضایت بخش نتایج ضرایب، بودن دار معنی و تشخیصی

 رشـد  و انرژي مصرف رابطه تبیین در خطی هاي به مدل نسبت

  ).11: 1390رعی، امهرآرا و ز(دهند  می ارائه اقتصادي

 بلندمدت و مدت کوتاه حیدري و همکاران به بررسی رابطه

 طـرف  مـدل  چـارچوب  در اقتصـادي  رشد و برق مصرف بین

هـا پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه       با استفاده از آزمون کرانه عرضه

 بـه  اقتصادي رشد از طرفه بلندمدت یک رابطه که یک ندرسید

 بر نیزمدت  کوتاه وجود دارد و نتایج منفی ضریب برق مصرف

 اقتصادي رشد و برق بین مصرف مثبت و دوطرفه رابطه وجود

                                                   
4. Huang et al. (2008) 
5. Sbia et al. (2014) 
6. Soytas & Sari (2009) 
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  ).59: 1389حیدري و همکاران، (کند  می داللت

تحلیـل رابطـه بـین رشـد      فاضلی ویسري و همکـاران بـه  

 تعلّیـ کـارگیري روش   اقتصادي و مصرف برق در ایران با بـه 

 عمـده  اثـرات  بـه  توجه اند که با پرداخته و به این نتیجه رسیده

 اقتصـادي،  هـاي  تحـریم  تحمیلـی،  جنگ انقالب، وقایعی نظیر

 هـاي  دوره برخـی  طـی  کشـور  اقتصاد بر ...و  نفتی هاي شوك

 پیدا کاهش مقطعی به صورت داخلی تولید است ممکن زمانی،

 تقریبـاً  نرخ در کشور، الکتریکی انرژي مصرف ولی باشد کرده

 توان بلندمدت می در اما. است داشته را خود افزایشی مشخص

نظر  در انرژي مصرف افزایش و تولید رشد بین مستقیمی رابطه

  .)4: 1392فاضلی ویسري و همکاران، (گرفت 

  

  ثباتی سیاسی بی -2-3

ــام      ــاً تم ــادي، تقریب ــعه اقتص ــث توس ــداي مباح ــان ابت از هم

فایـت متغیرهـاي اقتصـادي در    اقتصاددانان توسـعه بـر عـدم ک   

در توضـیح  . توضیح و تبیین پدیده توسعه اتفـاق نظـر داشـتند   

تـوان بـه    نمـی  چگونگی دستیابی بـه توسـعه اقتصـادي صـرفاً    

متغیرهایی از قبیل نیروي کار، سرمایه، نـرخ رشـد جمعیـت و    

 بـر ). 7: 1383میدري و خیرخواهان، (انداز اکتفا کرد  نرخ پس

 بر که صرفاً نئوکالسیکی و کالسیکی رشد هاي مدل اساس، این

 اقتصادي هاي واقعیت توانند نمی اند، بوده متمرکز سرمایه انباشت

 و رشـد  هـاي  مدل بازسازي. تشریح نمایند درستی به را جامعه

 توانـد  مـی  خـود  اجتماعی و انسانی سرمایه مانند مباحثی طرح

 اثـر  یبررسـ  ،رو ایـن  از .باشـد  فوق هاي واقعیت هایی از نشانه

 بسـیاري از  کـار  دستور در اقتصادي رشد بر سیاسی متغیرهاي

 سیاسی ثباتی بی از منظور معموالً. است گرفته قرار اقتصاددانان

 اداره نحوه خصوص در که حکومت است متزلزل وضعیت یک

 آن بـا  کشـور  ارضـی  تمامیـت  یـا  خود حاکمیت حفظ جامعه،

بنــابراین،  .)80: 1392کمیجــانی و همکــاران، (مواجــه اســت 

 عین در و تنگاتنگ رابطه کشور یک سیاسی و اقتصادي ساختار

 سیاسـی  ساختار که طوري به یکدیگر دارند، با اي پیچیده حال

 عمـل  کشور اقتصادي مدیریت هدایتگر سیستم عنوان به کشور

 سیاسـی  سیسـتم  آن اقتصـادي  کننده تفکرات منعکس و نموده

 یـک  مـدیریتی  نهـاد  در اخـتالل  هرگونه حیث این از. باشد می

 کشورهاي در ویژه به سیاسی، ثباتی عنوان بی با) دولت( کشور

 و شـده  اقتصـادي  ثبـاتی  بـی  بـه  منجر تواند می توسعه حال در

 رشـد  نتیجه در که نماید اخالل را دچار اقتصاد طبیعی حرکت

 عملکـرد  شـاخص  تـرین  مهـم  عنـوان  به که را کشور اقتصادي

اصـغرپور و  (نمایـد   مـی  کنـدتر شـود،   مـی  شـناخته  اقتصـادي 

 منجر ثباتی بی نخستین مورد، عنوان به .)178: 1392همکاران، 

 بـراي  مـانعی  که شود می فردي مالکیت حقوق شدن متزلزل به

. باشـد  مـی  اقتصـادي  معـامالت  هاي بلندمـدت و  گذاري سرمایه

 بینـی  پـیش  باثبـات  سیستم سیاسـی  یک وجود عدم اینکه دیگر

 را 1یسـازمان  تغییـرات  و آینـده  هـاي  دولت عملکرد و ماهیت

 گـذاران  سـرمایه  شود تا می باعث عامل این. سازد می غیرممکن

 سـوم . دهنـد  ترجیح دارند، پیش بینی قابلیت هایی را که محیط

 هاي فعالیت در طلب فرصت شرکت افراد احتمال ثباتی بی اینکه

 هاي فعالیت سوي به را منابع که دهد می افزایش را گري واسطه

 در و ؛)67: 1392کمیجانی و همکاران، (دهد  می غیرمولد سوق

ثبـاتی بـر رشـد     آخر اینکه ادبیات اقتصادي مربوط به تأثیر بـی 

اقتصادي بسیار زیـاد اسـت و در شـمار قابـل تـوجهی از ایـن       

ثباتی سیاسی باعث کاهش رشد  مطالعات بیان شده است که بی

تأثیر مخربـی بـر متغیرهـاي     ثباتی سیاسی بی. شود اقتصادي می

گذاري، بیکـاري و تـورم دارد    کلیدي اقتصاد کالن نظیر سرمایه

  ). 14: 1392و خبره،  صمیمی جعفري(

اند به این نتیجـه   انجام داده 2اي که آیسین و ویگا در مطالعه

ثباتی سیاسی  رسیدند که نوسانات و تورم باال مرتبط با درجه بی

اسی و آزادي اقتصادي پایین، از است و تکه تکه شدن نظام سی

آنها همچنین استدالل کردند که . شود ثباتی سیاسی ناشی می بی

ثباتی سیاسی، تمایـل   هاي اقتصادي در کشورهاي با بی سیاست

ایـن  . به قطع ارتباط با کشـورهاي داراي ثبـات سیاسـی اسـت    

تـر   ثبات شود نرخ تورم بی گسست از کشورهاي دیگر باعث می

بهبود نهادهـا و  : جه به این موارد، انجام اموري مانندبا تو. گردد

ایجاد ساز و کارهاي عملی مطلوب براي ثبات قیمت در جهت 

نیل به رشد اقتصادي و رفاه اجتماعی و جلوگیري از نوسـانات  

، 3السـینا و دراذان . نمایـد  سیاسی در هر کشوري ضـروري مـی  

                                                   
1. Institutional Change 
2. Aisen & Veiga (2008) 
3. Alesina & Drazen (1991) 
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1کاسترو و ویگا
هـاي   نامـه نشان دادند که تـأخیر در اجـراي بر   

ثباتی سیاسی بیشتر کشورها اسـت   بی تثبیت نرخ تورم مرتبط با

ثباتی سیاسی نرخ تورم  دهد در صورت ادامه بی و این نشان می

در پژوهشی دیگر السـینا و  . در آینده بیشتر رشد خواهد داشت

دهند کـه در دوره سـقوط    کشور نشان می 113براي  2همکاران

هـاي قبـل از    لی کمتـر از دوره دولت، مقدار تولید ناخالص داخ

در مطالعـه خـود بـا روش     این واقعه اسـت و آیسـین و ویگـا   

انـد کـه    هاي تابلویی نشان داده گشتاورهاي تعمیم یافته در داده

ثباتی سیاسی اثر نامساعد بر رشد اقتصـادي داشـته و سـبب     بی

وري را بـه   شود و رشد بهره کاهش انباشت سرمایه فیزیکی می

براساس مطالعات تجربی بـه  . دهد هی کاهش میطور قابل توج

رسیم که اهمیت ثبات سیاسی بر رشـد اقتصـادي    این نتیجه می

ثبات سیاسی منجر به ایجاد ساختار مورد نظر . قابل توجه است

گـذاري خصوصـی خـارجی و تنظـیم محـیط       و جذب سرمایه

ــی ــوب    زیســت م ــراي مطل ــبب اج ــدت س ــردد و در درازم گ

  .شود می هاي اقتصاد کالن سیاست

تـرین   مطالعه اصغرپور و همکاران را به روزتـرین و جـامع  

ثبـاتی سیاسـی بـر رشـد در ایـران       مطالعه در رابطه با تأثیر بـی 

 متغیـر  اثـر  APARCHتکنیـک   از استفاده توان نامید که با می

ثباتی  بی شاخص دو اساس بر رشد اقتصادي بر سیاسی ثباتی بی

 قـرار  آزمون مورد غیررسمی سیاسی ثباتی بی و رسمی سیاسی

متغیرهـاي   دهـد  مـی  نشان مطالعه این تجربی هاي یافته. اند داده

 بر منفی تأثیر مذکور سیاسی ثباتی بی شاخص دو هر به مربوط

: 1392اصـغرپور و همکـاران،   (در ایـران دارنـد    اقتصادي رشد

175(.  

 سیاسی تجاري هاي سیکل بررسی کمیجانی و همکاران به

 در سیاسـی  ثبـاتی  بـی  نقـش  کوشند بـه  اخته و میپرد ایران در

 خودتوضـیح  یک مـدل  قالب در تجاري هاي سیکل و نوسانات

 ناخـالص  تولیـد  از مقالـه  ایـن  در. دنـ سـاختاري بپرداز  برداري

 عامل به عنوان نفتی درآمدهاي و مرجع سیکل داخلی به عنوان

 از حکایت دست آمده به نتایج .است شده استفاده اصلی محرکه

 همسـان و  تقریباً مالی سیاست و عرضه طرف نقش که دارد آن

 و ارز نـرخ  پـولی،  متغیرهـاي  و بوده درصد 40 حدود دامنه در

                                                   
1. Castro & Veiga (2004) 
2. Alesina et al. (1996) 

 توضــیح را درصــد نوســانات 10تــا  2 حــدود تــراز پرداختهــا

 40 تقریبـاً  ابتـدایی  هاي سال در سیاسی ثباتی بی متغیر. دهد می

 ایـن  مـرور  به اما دهد، می اختصاص به خود را تغییرات درصد

 شـکل  در. رسـد  مـی  درصـد  26حدود  به و یافته کاهش سهم

 مـدل  بـا  مـدل  کلیات که رسد می به نظر متغیر این تعدیل شده

 بـر  سیاسـی  ثبـاتی  بـی  شوك اثر اما ندارد؛ چندانی اولیه تفاوت

 کامالً و مثبت توجه، اول قابل مدل وضعیت همانند تولید شوك

  .)17: 1393همکاران، کمیجانی و (است  دار معنی

  

  مدل و داده -3

هـاي   تولید ناخـالص داخلـی یکـی از پرکـاربردترین شـاخص     

-گیـري بـازدهی اقتصـاد اسـت، بـه      اقتصاد کالن بـراي انـدازه  

که، نرخ رشد این شـاخص مـنعکس کننـده افـزایش یـا       طوري

بخش وسـیعی از ادبیـات   . باشد کاهش ثروت در یک کشور می

هـایی کـه رشـد را توضـیح      نیزماقتصادي سعی کرده است مکا

  ).27: 1987، 3ویت و مارتین(دهد، بیان کند  می

هاي رشدي که در مطالعات کشورهاي در حال توسعه  اکثر مدل

قـرار  ) 1956( 4روند، در چارچوب الگوي رشد سولو به کار می

شـود کـه بـه     الگوي مزبور از یک تابع تولید آغاز می. گیرند می

بـه عوامـل تولیـد مـرتبط     ) لید کلتو(وسیله آن سطح محصول 

  :توان به صورت زیر نشان داد این تابع را می. گردد می

)1                                               (Y=Af (K, L, Z)  

، )محصـول بـالقوه  (سطح محصول کل تولید شده  Yکه در آن 

K  ،ذخیره سرمایه فیزیکیL  ،نیروي کارZ   بردار عوامل مـؤثر

  .کند گیري می وري را اندازه عامل بهره Aو متغیر  بر رشد

ثباتی سیاسـی و رشـد    رابط بین گردشگري، مصرف انرژي، بی

توانـد بـه    کند، می معرفی می 5اقتصادي همان گونه که فیلدینگ

  :صورت زیر نشان داده شود

)2                             (Y�� = δ� + 	μ� +	X��ϑ +	ε��  

 iواقعـی در کشـور    GDP، لگاریتم طبیعی سرانه ��Yکه در آن 

گردشگري، مصرف (، بردار متغیرهاي توضیحی ��X؛ tدر سال 

در  i=1,2,3,…mبـراي کشـورهاي   ) ثباتی سیاسی انرژي و بی

                                                   
3. Witt & Martin (1987) 
4. Solow (1956) 
5. Fielding (2000) 



  ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادي کشورهاي دي هشت   تأثیر گردشگري، مصرف انرژي و بی: حیدري و صادقپور                                                           18

 

مــاتریس تــک (، یــک بــردار اســکالر ؛ t=1,2,… Tزمــان 

β…و	�βاز پارامترهاي) عنصري �	 .ε��  ؛ جزء اخالل تصـادفی

E(ε��)که  = 0 VAR(ε��) = σ�	و	؛ δ�،		μ�    نیز بـه ترتیـب

  .باشند نشان دهنده زمان و تأثیرات ویژه مقاطع می

بنابراین از مدل رشد مقاله فیلدینگ، به منظور تعیـین تـأثیر   

ثباتی سیاسی بر رشـد اسـتفاده    گردشگري، مصرف انرژي و بی

دهد که انرژي یکی  اگرچه ادبیات موضوع نشان می. شده است

و عوامـل  ) 62: 1983، 1فـدر (براي تولید اسـت   از عوامل مهم

پیشرفت اقتصادي را تحت تأثیر قرار  ،نهادي مانند ثبات سیاسی

، ولی در این پژوهش، )97: 2013، 2همکاران اینگرام و(دهد  می

ثباتی سیاسی بـه عنـوان عوامـل کنتـرل بـه       مصرف انرژي و بی

ل رشـد  ؛ به مد)461: 2014(پیروي از مطالعه تانگ و ابوصدرا 

  .اضافه شده است

lnGDP�,�= β� + β�lnK�,�+ β�lnTR�,�+

β�lnEC�,�+ β�lnPOL�,�+ ε�,� )3  (                          

lnGDP�,� :لگاریتم تولید ناخالص سرانه واقعی ناخالص است  

lnK�,� :     لگاریتم سرمایه گـذاري سـرمایه فیزیکـی کشـورi  در

  .tزمان 

lnTR�,� : ــرانه ــاریتم س ــافتیلگ ــاي  دری ــهه ــت ب ــده از  دس آم

  .گردشگران است

lnEC�,�
شود که  به مقدار انرژي مصرف شده سرانه اطالق می :3

در این مطالعه بر لگـاریتم انـرژي مصـرفی سـرانه بـر حسـب       

  .کیلوگرم بر نفت استفاده شده است

POL�,� :سیاسـی  ثبـاتی  بـی  بخـش  ثباتی بـه دو  طور کلی بی به 

  .شود میغیررسمی تفکیک  و رسمی

هاي عملکـردي اقتصـاد کـالن، میـزان تولیـد       در میان شاخص

ها است؛ چرا که این  ترین شاخص ناخالص داخلی یکی از مهم

هـاي تولیـدي آن را    شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت

البتــه بایــد توجـه داشــت کــه میــزان رفــاه و  . دهــد نشـان مــی 

ـ   برخورداري مردم یک کشور، صرفاً د ناخـالص  به واسـطه تولی

شـود، بلکـه تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه        داخلی تعیین نمی

که میزان تولید به وسـیله هـر نفـر را بـه      ي استشاخص بهتر

                                                   
1. Feder (1983) 
2. Ingram et al. (2013) 
3. Per capita Energy Consumption 

ثر أدر واقع رفاه مردم یک کشور مت. دهد صورت سرانه نشان می

از تولید ناخالص داخلی و میزان جمعیت آن کشور است که در 

   .شود تولید ناخالص داخلی سرانه منعکس می

گذاران اقتصـادي کشـور، موجـودي     اقتصاددانان و سیاست

ترین متغیرهاي رشد و توسعه دانسـته   سرمایه را یکی از اساسی

ســرمایه، ) انبــاره(موجــودي . و از اهمیــت بــرآورد آن آگاهنــد

اي است که در هر لحظه در  موجودي وسایل تولید ساخته شده

نـابراین انتظـار   ب ؛اختیار یک شرکت یا یـک اقتصـاد قـرار دارد   

  .رود که رابطه سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادي مثبت باشد می

شود،  توریسم به عنوان یکی از صنایع خدماتی محسوب می

بنابراین درآمد حاصل از این صنعت بخشی از تولیـد ناخـالص   

بر رشد اقتصادي  داخلی کشور میزبان محسوب شده و مستقیماً

ــأثیر مــی آن کشــور هرچــه تعــداد ورود گردشــگران . گــذارد ت

المللی به یک کشور افزایش یابد، درآمد حاصـل از آن نیـز    بین

رو راهکار مناسبی براي کسب درآمدهاي  از این. یابد افزایش می

ارزي سرشار براي کشورها و در نتیجه رشـد اقتصـادي بـاالتر    

گري سرانه واقعـی گردشـ   براي این منظور از شاخص. باشد می

  .در این مطالعه استفاده گردیده است

 به اشاره با نئوکالسیک اقتصاددانان از نقل به 4برنت و وود

 پیشـرفت  کـه  کننـد  مـی  ادعا تولید عوامل میان امکان جانشینی

 و سـرمایه  در وري بهـره  افـزایش  طریـق  تکنولوژي از و دانش

 کـاهش  را تولیـد  فراینـد  انـرژي در  مصرف به نیاز کار، نیروي

 وجـود  بـا  تولید اقتصادي و رشد فرایند رو، این از. داد خواهد

 بنـابراین، انـرژي  . است پذیر امکان انرژي ذخایر در محدودیت

 عنـوان  بـه  و دارد کار نیروي با تفکیک پذیري و ضعیف رابطه

. گـردد  نمـی  مطرح اقتصادي رشد در ضروري و مؤثر یک عامل

 تشـکیل  بـراي  اینکـه  بیان با شناختی بوم مقابل، اقتصاددانان در

 مـاده  و انـرژي  فراوان مقادیر مصرف آن به نگهداري و سرمایه

 شکلی به شکلی از ماده مکانیزم تبدیل در همچنین و است نیاز

 نقش اهمیت به ؛ضروري است نهاده یک عنوان به انرژي دیگر

 نظریـات  ارائـه  آنها در. دارند اشاره کاال تولید فرآیند در انرژي

 از ثابت است، انرژي اینکه بر مبنی ترمودینامیک قوانین به خود

دیگـر   شـکل  بـه  شـکلی  از بلکه شود نمی ایجاد و رود نمی بین

                                                   
4. Berndt & Wood  
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 ادعـاي  بـه  پاسـخ  در آنهـا . کننـد  مـی  اسـتناد  شـود  مـی  تبدیل

 انرژي و تکنولوژي میان جانشینی امکان مبنی بر ها نئوکالسیک

 بهبـود  وجـود  بـا  دارنـد  مـی  تولیـد، اظهـار   هاي نهاده عنوان به

 کارگیري به سرمایه همچنین و کار نیروي هاي نهاده در وري بهره

 چرا باشد، انرژي می صرف نیازمند تولید فرآیند در نهاده دو این

هـاي شـرکت    نهاده از یکی تنها تکنولوژي و دانش پیشرفت که

اسـاس   بر. است تولیدي هاي نهاده سایر میان در تولید در کننده

 و بـوده  اقتصـادي  رشد محرك عامل انرژي ان،سبوم شنا نظریه

 عامـل  عنـوان  بـه  انـرژي  مصـرف  تحدیدکننـده  هـاي  سیاست

: 2008، 1اوك ول(باشـد   مـی  اقتصـادي مطـرح   رشـد  بازدارنده

4602.(  

در این پژوهش به دلیل نبود اطالعات ثبات سیاسـی بـراي   

اسـتفاده   2کشورهاي مورد مطالعه از دادة ریسک ثبـات سیاسـی  

المللی هنگام أخذ تصـمیم بـراي    گذاران بین رمایهس. شده است

گذاري در یک کشور عالوه بر معیار سودآوري به معیار  سرمایه

جهـت   رو ایـن از . گذاري نیز توجـه ویـژه دارنـد    امنیت سرمایه

کسب اطالعات الزم در خصوص سطح امنیت در یک کشور از 

آمــار و اطالعــات مؤسســات بــرآورد کننــده ریســک اســتفاده 

 IBCاز مؤسسات مطرح در این زمینـه مؤسسـه    ییک. نندک می

این مؤسسـه از  . در نیورك تأسیس شد 1980است که در سال 

گذاري را  هاي امنیت سرمایه اي از شاخص مجموعه 1982سال 

  .کند منتشر می) ICRG3(تحت عنوان 

استفاده خواهیم کـرد  ICRG از شاخص  براي این متغیرما 

  .کند گیري می براي کشورها اندازهالمللی را  که ریسک بین

 بانک از حاضر پژوهش در شده گرفته به کار سایر اطالعات

4(کشورهاي در حال گذار  زمانی سري هاي هداد
CNT ( و بانک

5(جهانی 
WDI (در اطالعـاتی  هـاي  هداد بانـک  ایـن . باشد می 

 فـراهم  را اجتمـاعی  و جمعیتـی  سیاسـی،  اقتصادي، هاي زمینه

محـدودیت اطالعـات مربـوط بـه      بـه  وجـه ت بـا . اسـت  ساخته

 2000کشورهاي عضو دي هشت، بازه زمانی پژوهش از سـال  

افزارهـاي مـورد    انتخـاب گردیـده اسـت و نـرم     2013تا سال 

                                                   
1. Ockwell (2008) 
2. Poliical Stability Risk 
3. International Country Risk Guide 
4. Cross-National Time-Series Data Archive 
5. World Development Indicators 

ها  هاي مذکور و تجزیه و تحلیل داده استفاده جهت تخمین مدل

  .باشند می Stata12و  Eviews7نیز 

میـزان اثرگـذاري   نـوع رابطـه و    تعیـین  اهمیـت  به توجه با

در  گـذاري  بـراي سیاسـت   اقتصـادي  رشـد  متغیرهاي مـدل بـر  

 از استفاده با شده تالش مقاله این در ،هاي مختلف کشور بخش

 هـاي تـابلویی   هـاي بـرآورد در داده   آخـرین روش  کارگیري به

 و کـرده  رفع امکان حد تا را قبلی مطالعات در ایرادات موجود

 .گردد رائها اعتمادي قابل و سازگار نتایج

  

  روش تحقیق -4

هاي تـابلویی، ابتـدا یـک مقطـع      در روش تجزیه و تحلیل داده

ي متغیرهاي مربـوط،  ها یژگیوشود و  خاصی در نظر گرفته می

بررسـی   Tمقطـع در دوره زمـانی مـورد نظـر      Nبراي تمـامی  

ي تـابلویی بـه   هـا  دادهبراي بررسی مزایاي استفاده از (شود  می

  ).مراجعه شود 1389حیدري و همکاران، 

  :ي مرکب با سه مدل روبرو هستیمها دادهدر تخمین به روش 

دهد کـه ویژگـی    این روش این امکان را می: 6مدل اثرات ثابت

ها و یا واحدهاي انفـرادي بـا یکـدیگر متفـاوت      انفرادي بنگاه

متفاوتی براي هـر گـروه    از مبدأباشند، به این معنی که عرض 

 . است

. نامنـد  این مدل را مدل جزء خطا نیز مـی  :7یمدل اثرات تصادف

در این مدل، خصایص فردي و زمانی بـه وسـیلۀ جملـه خطـا     

 .شود وارد می

کـار بـردن یکـی از ایـن دو      گیري در مورد بـه  براي تصمیم

هنگـامی کـارایی    معموالًروش، باید توجه کرد که اثرات ثابت 

اثـرات  در مـدل   .ددارد که کل جامعۀ آماري در نظر گرفته شـو 

ها در  iµاست چون   Xiها از iµتصادفی فرض اصلی استقالل 

بر این اساس هاسمن آزمونی را جهـت  . جملۀ خطا قرار دارند

حیـدري و همکـاران،   (دهـد   بین این دو مدل ارائه مـی  انتخاب

1389 :70.(  

 بـه دنبـال  اکثر محققـان اقتصـادي   : مدل داده تابلویی پویا

هاي پویا در این  مدل. ي هستندبررسی پویایی در روابط اقتصاد

                                                   
6. Fix Effect Model 
7. Random Effect Model 
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آورند که پویایی روابـط   ها، این امکان را فراهم می سري از داده

ی رابطـۀ  اقتصادسـنج هاي  در مدل. از این طریق بهتر درك شود

هایی از متغیر وابسته به  پویایی به وسیلۀ وارد شدن وقفه یا وقفه

، 1بالتـاجی ( شـود  عنوان متغیر توضیحی در مدل مشـخص مـی  

ها مهم است این است که حتی  آنچه در این مدل). 417: 2005

اگر ضریب وقفه متغیر وابسته چندان مورد نظر و مهـم نباشـد،   

حضور این متغیر باعث خواهد شد که ضرایب سایر متغیرها به 

  .درستی برآورد شوند

روش تخمــین مــورد اســتفاده در ایــن پــژوهش روش     

آوردن  به دسـت این روش براي . است افتهی میتعمگشتاورهاي 

هاي زمانی زیاد نیست و  پارامترهاي سازگار، نیازمند تعداد دوره

هاي زمانی کم نیز مناسـب   هاي با مقاطع زیاد و دوره براي پانل

از طرفی خود همبستگی محدودي در جملۀ خطاي منجر . است

هاي  ، براي برآورد مدلGMMهاي  شده از معادله تخمین زننده

: 1991 ،2آرالنـو و بانـد  (شـود   ویاي تابلویی در نظر گرفته میپ

289.(  

، توسعه یافت کـه  3توسط هانسن هیافت روش گشتاورهاي تعمیم

هـایی بـا    تخمـین زن  به دست آوردنچارچوب راحتی را براي 

دیفرانسیل از مرتبـۀ   زن نیتخم. سازد کارایی مجانبی فراهم می

و  هـولتز یی، توسـط  تابلو AR (1)هاي  براي مدل GMMاول 

  . توسعه یافت 5و باند 4همکاران

از ماتریس متغیرهاي ابزاري به شکل زیـر   اساساًدر این روش 

  :شود استفاده می

)4(  

Zi = �			

y��				0								0 ⋯ 		0	 0
		0			y��		y�� ⋮ ⋱ 		0 0 ⋮
0					0							0 ⋯y�� yi, t − 2

� 

که سطرهاي ماتریس فوق برابر با معادالت دیفرانسیلی از  جائی

. اســت iو مقــاطع  t= 3,4,…,Tهــاي  مرتبـۀ اول بــراي دوره 

  :وندش میگشتاورهاي شرطی به صورت زیر استخراج 

)5  (        E[Zt	∆ϑ�]=0 , ∆ϑ� = (∆ϑ��, ∆ϑ��,…,	∆ϑ��)'  

For i=1,2,…,N 

                                                   
1. Baltagi (2005) 
2. Arellano & Bond (1991) 
3. Hansen (1982) 
4. Holtz et al. (1988) 
5. Bond (1991) 

به صورت مجانبی کارا هستند بر  که  GMMيها زننده نیتخم

اي از گشتاورهاي شرطی، معیار زیر را حـداقل   اساس مجموعه

  :کنند می

)6(  

LN = �
�

�
∑ ∆ϑ�Z�
�
��� � WN �

�

�
∑ Z�∆ϑ�
�
��� � 

این حداقل سـازي بـا اسـتفاده از مـاتریس وزنـی زیـر انجـام        

  :گیرد می

)7(  

WN= �
�

�
∑ (z�∆ϑ�∆ϑ�Z�)
�
��� �-1 

هـاي   یمانـده هاي سـازگاري اسـت از باق   تخمین �ϑ∆که در آن 

هاي سـازگار اولیـه    دیفرانسیل از مرتبۀ اول که از تخمین همعادل

اي  ي دو مرحلهها زن نیتخمبه عنوان  رو ایناز . آید به دست می

GMM  است شدهشناخته.  

پس از برآورد ضرایب، الزم است اعتبار متغیرهاي ابـزاري  

آماره ایـن آزمـون   . از طریق آماره آزمون سارجنت بررسی شود

بـا درجـه آزادي برابـر بـا      ��ه صورت مجانبی داراي توزیع ب

فرضیه صـفر  . هاي بیش از حد مشخص است تعداد محدودیت

کنـد و   همبسته بودن پسماندها با متغیرهـاي ابـزاري را رد مـی   

. کنـد  کـار گرفتـه شـده را تأییـد مـی      اعتبار متغیرهاي ابزاري به

زء همچنین بـراي تشـخیص اینکـه همبسـتگی سـریالی در جـ      

همبستگی سـریالی از   ها وجود ندارد، آزمون عدم وجود اخالل

هاي معادله دیفرانسیل از مرتبه اول  مرتبه دوم، بر روي باقیمانده

ایــن آزمــون از آن جهــت کــه ســازگاري . گیــرد صــورت مــی

E[∆V��∆V�,���]بر فرض  GMMهاي  زن تخمین = استوار  0

  ).198: همان(باشد  است، بسیار مهم می

  

  برآورد الگو و تجزیه و تحلیل نتایج -5

  آزمون ایستایی متغیرها -5-1

فرم کلی مدل مورد استفاده در این مطالعه به صورت لگاریتمی و 

مزیت استفاده از لگاریتم . شود در نظر گرفته می) 3(معادله کلی 

تـوان   متغیرها این است که عالوه بر انجام بهتر برآورد مدل، می

اي  به گونه. ورت کشش تعبیر و تفسیر نمودنتایج حاصل را به ص

که ضرایب متغیرها نشان دهنده کشش آن متغیر نسبت به متغیر 

    .باشد وابسته و یا رشد اقتصادي می
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اولین قدم در برآورد الگوي مـورد نظـر، بررسـی ایسـتایی     

هاي مطرح شده  این آزمون بر اساس یکی از آزمون. متغیرهاست

نتایج حاصل . ی صورت گرفته استهاي تابلوی در خصوص داده

لـین و چـاو    -اساس آزمون لـوین  از آزمون ایستایی متغیرها بر

)LLC (  و ایم، پسران و شـین)IPS (  در جـدول)مشـاهده  ) 1

  .شود می

  نتایج حاصل از بررسی ایستایی متغیرها): 1(جدول 

  چاولین و  -نتایج حاصل از بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین

  متغیر  سطح  تفاضل مرتبه اول

***9508/8 -  ***0265/6 -  lnGDP�,� 

***9727/4 -  ***4130/4 -  lnK�,� 

***8517/9 -  ***3015/11 -  TR�,� 

***4965/4 -  ***1330/7 -  EC�,� 

***3091/03 -  ***1005/5 -  POL�,� 

 نتایج حاصل از بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ایم، پسران و شین

  متغیر  آماره  احتمال

***13068/4 -  01084/0 -  lnGDP�,� 

***5982/3 -  30330/0  lnK�,� 

***9585/3 -  ***34506/3 -  TR�,� 

***9845/3 -  ***7406/4 -  EC�,� 

**7658/1 -  1206/0 -  POL�,� 

 10و  5، 1به ترتیب رد فرضیه صفر در سطح معناداري  *و  **، ***عالئم 

 .کنند درصد را بیان می

 هاي تحقیق یافته: مأخذ

اسـاس   و بـر ) 1(توجه به نتایج ارائـه شـده در جـدول     با

لین و چاو و آزمون ایم، پسران  -نتیجه میان آزمون لویناختالف 

بین متغیرهاي وابسته و متغیرهـاي مسـتقل    انباشتگی همو شین 

 انباشتگی همبه این منظور از آزمون . گیرد مورد بررسی قرار می

پدرونی مبتنی بر  انباشتگی همنتایج آزمون . پدرونی استفاده شد

  .اند گزارش شده) 2(باشد که در جدول  هفت آماره می

هاي آزمون پدرونی،  دهند که براي اکثر آماره نتایج نشان می

فرضیه صفر که عدم وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهاي مدل 

درصـد رد   5و  1است، به لحـاظ آمـاري در سـطح معنـاداري     

تـوان از نتـایج بـه دسـت آمـده وجـود رابطـه         شـود و مـی   می

  .بین متغیرهاي مدل را نتیجه گرفت انباشتگی هم

 
  پدرونی انباشتگی همآزمون ): 2(جدول 

  هاي محاسباتی آماره

**5907/2  Panel-v 

0474/3  Panel-ρ  

***5337/9 -  Panel-pp  

***0318/5 -  Panel- ADF  

2800/6  Group-ρ  

***6270/3 -  Group-pp  

***1484/3 -  Group-ADF  

 10و  5، 1به ترتیب رد فرضیه صفر در سطح معناداري  *و  **، ***عالئم 

  .کنند درصد را بیان می

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

 

  )لیمر Fآزمون (داري اثرات گروه  آزمون معنی -5-2

به منظور تخمین مدل، ابتدا الزم اسـت تـا نـوع روش تخمـین     

. یا مقطعی تعیین شود) پانل(هاي ترکیبی  نوع خاص داده جهت

مبـدأ   عرض از) یا عدم وجود(بنابراین ابتدا براي تعیین وجود 

از . اسـتفاده شـد   Fیک از کشـورها از آمـارة    جداگانه براي هر

هاي تابلویی الزم است که در ابتـدا   سویی دیگر، در روش داده

مورد آزمون ) کشورها مقاطع یا(همگن یا ناهمگن بودن واحدها 

توان  در صورتی که مقاطع همگن باشند به سادگی می. قرار گیرد

در غیر این . استفاده کرد 1از روش حداقل مربعات تجمیع شده

به عبـارت  . صورت استفاده از روش اثرات ثابت ضرورت دارد

 Fداري اثرات ثابت با استفاده از آماره  دیگر الزم است که معنی

  ).122: 1389حمدزاده و همکاران، م(انجام شود 

لیمر محاسبه شده برابـر بـا    Fبا توجه به اینکه میزان آماره 

تر بود، لـذا   جدول بزرگ Fآمده و از آماره  دست به 308/1027

درصد، فرضیه عدم مبنی بر استفاده از  99با سطح اطمینان باالي 

شود و در نتیجه رگرسیون  روش حداقل مربعات معمولی رد می

باشـد و   داراي اعتبار نمی) روش حداقل مربعات معمولی(قید م

روش اثرات ثابـت یـا اثـرات    (مبدأهاي مختلفی  باید عرض از

هـاي   را در مدل لحاظ کرده و در نتیجـه از روش داده ) تصادفی

  .تابلویی استفاده نمود

                                                   
1. Pooled Least Squares 
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کارگیري روش اثرات ثابت یا  گیري در مورد به  براي تصمیم

این آزمون در . شود مون هاسمن استفاده میاثرات تصادفی، از آز

حقیقــت، آزمــون ناهمبســته بــودن اثــرات انفــرادي متغیرهــاي 

توضیحی است که طبق آن برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته، 

. ، ناسازگار است��، سازگار و تحت فرضیه ��تحت فرضیه 

به عبارت دیگر با استفاده از روش اثرات تصادفی کـه در آن از  

شـود،   هاي حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده می ین زنندهتخم

کـه   دهـد، در حـالی   ، سازگاري ضرایب را نشان مـی ��فرضیه 

اگر با انجام آزمون . ، مبتنی بر رد این سازگاري است��فرضیه 

رد نشود، روش مورد استفاده براي تخمین،  ��هاسمن فرضیه 

عـدد  ). 432: 2001بالتاجی، (روش اثرات تصادفی خواهد بود 

باشد که نشـان از   می 0191/0و با احتمال  5/13آزمون هاسمن 

توجه به اینکـه   با. داردتأیید روش حداقل مربعات تعمیم یافته 

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیرگذاري گردشگري، مصرف 

ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو گروه  انرژي و بی

است، براي به دست آوردن نتیجه مستندتر با استفاده  دي هشت

 GMMاز هر دو روش تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی پنل 

  .پردازیم به بررسی تأثیر متغیرهاي مورد نظر می

  

برآورد مدل با اسـتفاده از روش گشـتاورهاي تعمـیم     -5-3

  یافته

نتایج حاصل از تخمین مـدل دیفرانسـیلی و   ) 3(جدول شماره 

 دي هشـت را براي گروه کشـورهاي   Panel-GMMستمی سی

  .دهد گزارش می

-Panelنتایج حاصل از تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی 

GMM دهد که مصرف انرژي بیشترین اثر را بر روي  نشان می

بـدین معنـی کـه    . رشد اقتصادي دوره مورد مطالعه داشته است

هـاي   اسـت اند و سی کشورهایی که مصرف انرژي بیشتري داشته

اند، رشد باالتري را در  وري را به خوبی اجرا کرده افزایش بهره

دلیل تفاوت مقادیر به دسـت آمـده   . کنند دوره حاضر تجربه می

براي ضرایب نیز، استفاده از متغیرهاي ابـزاري متفـاوت در دو   

و مدل سیسـتمی   GMMروش تخمینی یعنی مدل دیفرانسیلی 

GMM ري نیز تأثیر مثبـت و  ضرایب سرمایه و گردشگ. است

شـورها داشـته امـا مطـابق انتظـار      معناداري بر رشد اقتصادي ک

 . شود ثباتی سیاسی باعث کاهش رشد در کشورها می بی

  نتایج تخمین مدل ): 3(جدول 

نتایج تخمین مدل سیستمی 

GMM  

نتایج تخمین مدل دیفرانسیلی 

GMM  

  ضرایب
متغیرهاي 

  توضیحی
  ضرایب

متغیرهاي 

  توضیحی

***33527/0  lnK�,� ***1359/0  lnK�,� 

*0099728/0  lnTR�,� ***03436/0  lnTR�,� 

***36896/0  lnEC�,� ***19843/0  lnEC�,� 

***29734/0 -  lnPOL�,� ***12865/0 -  lnPOL�,� 

  مبدأ عرض از  69713/5***    

 10و  5، 1به ترتیب رد فرضیه صفر در سطح معناداري  *و  **، ***عالئم 

  .کنند درصد را بیان می

 هاي تحقیق یافته: مأخذ

با توجه به اینکه متغیرها در این مدل به صورت لگـاریتمی  

در مـدل  . باشـد  اند، ضرایب آنهـا بیـانگر کشـش مـی     وارد شده

ضریب مثبت مصرف انرژي نشان دهنده این  GMMدیفرانسیلی 

درصـد از مصـرف انـرژي، رشـد      1موضوع است که با تغییـر  

در مدل سیستمی . یابد درصد افزایش می 8/19اقتصادي به اندازه 

تخمین زده شده نیز عالمت مورد انتظار براي متغیرها به دسـت  

درصدي مصرف  1دهد با تغییر  صورتی که نشان می آمده است به

 به. درصدي رشد را در پی خواهیم داشت 8/36رژي، افزایش ان

 مستقیم طور به تولید عوامل از یکی عنوان به انرژي نظري، لحاظ

 مصرف و تولید افزایش اما. باشد می اقتصادي تأثیرگذار رشد بر

 هـا  بخـش  در سـایر  تولیـد  کـاهش  بهـاي  به تنها داخلی انرژي

 افزایش اثر بخشی، دو الگوي یک در لذا. بود خواهد پذیر امکان

 به(مثبت  مستقیم آثار برآیند از اقتصادي رشد بر مصرف انرژي

 کاهش صورت به(منفی  غیرمستقیم آثار و) تولید نهاده یک عنوان

 ویژه غیرمستقیم به آثار .گردد می حاصل )غیرانرژي بخش تولید

 افزایش زیرا .است گیرتر چشم نفت صادرکننده کشورهاي براي

 بـه  منجـر  نفت، به وابسته کشور یک در انرژي داخلی مصرف

 .شود می کمتر درآمدهاي ارزي نتیجه در و نفت صادرات کاهش

و  اي واسطه کاالهاي واردات به کشورها این وابستگی به توجه با

 کنـدي  بـه  تواند می حاصله ارزي درآمدهاي کاهش اي، سرمایه
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دهد که  مطالعه نشان میبیانجامد اما نتایج این  آنها اقتصادي رشد

 بر اي کننده نگران اثرات انرژي مصرف رشد کاهش هاي سیاست

  .کشورهاي عضو خواهد داشت اقتصادي رشد

به لحاظ اقتصادي درآمد حاصل از جهانگردي خارجی براي 

بنابراین دامنه . شود هر کشوري در حکم صادرات محسوب می

ود ارز به کشور از زیرا با ور. باشد اثر گردشگري بسیار وسیع می

شـود، در   طریق ضریب تکاثري، موجب تحرك اقتصـادي مـی  

باشد که از طریق  نتیجه گردشگري به عنوان یک منبع درآمدزا می

ارز خارجی، افـزایش درآمـد، ایجـاد اشـتغال، تعـادل در تـراز       

هـا منجـر بـه رشـد اقتصـادي       ها و توسعه زیرسـاخت  پرداخت

دي در کشـورهاي عضـو   بنابراین توسعه گردشـگري  . شود می

باشـند بسـیار    که داراي پتانسیل فراوانی در این زمینه می هشت

ر در یـ درصـد تغی  1بر طبق برآورد دیفرانسیلی . نماید حیاتی می

درصد تغییر در رشد و بر اسـاس بـرآورد    3گردشگري، باعث 

شـود کـه    درصد تغییر در رشد اقتصادي مـی  1سیستمی باعث 

، فیســا و )882: 2002( 1و همکـاران مطـابق بـا نتــایج بـاالقور    

  .است) 241: 1389( و همکاران و یاوري) 33: 2009( 2همکاران

 ساختار با سیاسی ساختار تنگاتنگ و پیچیده رابطه بررسی

 بـوده  عرصه این پژوهشگران توجه کانون همواره در اقتصادي

 این حوزه در شده انجام مطالعات و واقع دنیاي تجربیات .است

 بـه  دستیابی براي را خاصی اقتصادي ساختار یک آنکه از بیش

 که کند می مطرح را موضوع کند این تجویز اقتصادي رشد بهترین

 آرامـش  نیازمند شدت به آن ماهیت و نوع از فارغ سیاسی نظام

 اعتماد جلب و کشور داخل در سیاسی ثبات ایجاد .سیاسی است

 یـک  قـوانین کشـور   چـارچوب  در دولـت  بـه  نسبت همگانی

 آرامـش  برقراري با بتوان ترتیب این به تا است جدي ضرورت

 براي زمینه اقتصادي هاي تحریم ناشی از فشارهاي کاهش ضمن

در بـرآورد الگـوي   . شـود  فـراهم  فرصـت  بـه  تهدیـد  تبـدیل 

ثباتی سیاسی، باعث  در بی) کاهش(درصد افزایش 1دیفرانسیلی، 

. شـود  در رشـد اقتصـادي مـی   ) افـزایش (درصد کـاهش   8/12

) کـاهش (درصد افزایش 1همچنین، بر اساس برآورد سیستمی، 

در رشد ) افزایش(درصد کاهش  7/29ثباتی سیاسی، باعث  در بی

                                                   
1. Balaguer et al. (2002) 
2. Fayissa et al. (2009) 

: 2012( 3نتایج کامپوس و همکاران شود که مطابق با اقتصادي می

ــر، خــان و )302 ــاران ) 547: 2011( 4عم و اصــغرپور و همک

  .است) 191: 1392(

-Panelنتایج حاصل از تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی 

GMM در مورد متغیر سرمایه فیزیکی مثبت و معنی دار است .

 درصد افزایش در سرمایه فیزیکی1بر طبق برآورد دیفرانسیلی، 

درصد افزایش در رشد اقتصادي شده و بر اسـاس   5/13باعث 

 5/33درصد افزایش در سرمایه فیزیکی باعث 1برآورد سیستمی، 

شود کـه مطـابق بـا نتـایج      درصد افزایش در رشد اقتصادي می

ــاس ــارو )40: 1998( 5لوک ــاوري و  ) 441: 1991(، ب ــز ی و نی

  .است) 241: 1389(همکاران 
  

  هاي تشخیصی مدل نتایج آزمون): 4(جدول 

نتایج براي مدل سیستمی 

GMM  

نتایج براي مدل دیفرانسیلی 

GMM  

  ها آماره  ضرایب  ها آماره  ضرایب

  والد  26/1124) 00/0(  والد  73/1859) 00/0(

  سارگان  8656/14  )00/1(  سارگان  3726/10) 00/1(

)301/0 (

01722/1 -  
AR(1) 

)321/0 (

06978/1 -  
AR(1) 

)3293/0 (

97556/0 -  
AR(2)  

)3543/0 (

987361/0 -  
AR(2)  

 هاي تحقیق یافته: مأخذ
  

هاي تشخیصی دو مدل آورده شده  هم آزمون) 4(در جدول 

که نتایج آزمون والد، فرضیه صفر مبنـی بـر صـفر بـودن تمـام      

درصد در هر دو مدل تخمینی رد  1ضرایب در سطح معناداري 

هاي  آماره. شود شده و در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردي تأیید می

سـته بـودن   آزمون سارگان نیز فرضیه صفر مبنـی بـر عـدم همب   

در نتیجه اعتبار نتایج . کند پسماندها با متغیرهاي ابزاري را رد نمی

هـاي بـه دسـت آمـده بـراي       آمـاره . شود جهت تفسیر تأیید می

AR(1)  وAR(2)  عــدم وجــود همبســتگی ســریالی بــر روي

  .دهند هاي مدل را نشان می باقیمانده

                                                   
3. Campos et al. (2012) 
4. Khan & Omar (2011) 
5. Lucas (1998) 
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  گیري  بحث و نتیجه -6

هشت براي  -عملکرد کلی اقتصادي گروه کشورهاي عضو دي

هـا و منـابع طبیعـی     دهه گذشته با توجه بـه پتانسـیل   2بیش از 

در . موجود، نسبت به سایر مناطق ضعیف و ناامید کننده اسـت 

کشـورها بـرآورد کـردیم کـه     ایـن  این مقاله مدل رشدي براي 

شـگري  برخالف مطالعات قبلی، به غیر از مصرف انرژي و گرد

ثباتی سیاسی به عنوان متغیر کنتـرل نیـز    و سرمایه، شاخص بی

براي توضیح رفتار رشد اقتصادي منطقه در مدل گنجانده شـده  

نتایج ما نظریه رشد گردشـگري باعـث رشـد اقتصـادي     . است

و فرضیه رشد باعث مصرف انرژي را در این مجموعه شود  می

مؤید این نکته اسـت  با این حال نتایج . کند از کشورها تأیید می

که رشد اقتصادي این کشورها بیشتر تحت تأثیر مصرف انرژي 

عالوه بر این نتایج تجربی نشـان  . است تا سرمایه و گردشگري

ثباتی سیاسی در این کشـورها رشـد اقتصـادي را     دهد که بی می

بنابراین عملکرد اقتصادي ضعیف این مجموعه . دهد کاهش می

توان ناشی از شرایط ناپایـدار   میرا دهه گذشته  دوکشورها در 

شرایط سیاسی عمده کشورهاي . سیاسی در منطقه ارزیابی کرد

ثباتی سیاسی و در حد  مورد مطالعه حتی یک درجه بیشتر از بی

هـاي سیاسـی و آزادي کـم اقتصـادي در      تکه تکه شدن سیستم

، 1مـاك دیسـی و همکـاران   (مقایسه با سایر مناطق جهان است 

2007 :15 .(  

شرح  سیاست به چهارتوانیم  می ،با توجه به نتایج گزارش شده

  :زیر ارایه نماییم

گذاري مستمر به منظـور افـزایش    اول، چند مرحله سیاست

. سهم بخش گردشگري از رشد اقتصادي منطقه باید انجام شود

هــاي سیاســتی بــراي تــرویج  طــرح: ایــن مراحــل عبارتنــد از

ــال  ــاهنگی و ت ــه، هم ــگري در منطق ــزایش  گردش ــراي اف ش ب

گردشگران و توانمندي براي جذب گردشگران براي دیـدار از  

چند کشور که در اولویت گردشگري قـرار دارنـد، اجـازه دادن    

سفر به درون منطقه بدون نیاز به  برايالمللی  به گردشگران بین

واضح است اجراي این اهداف نیاز بـه  . ویزاي کشور به کشور

یجاد شرایط خاص براي گردشگران آزادسازي بیشتر، ادغام و ا

  .داردجهت ورود به منطقه 

                                                   
1. Makdisi et al. (2007) 

دوم، به منظور ترویج یکپـارچگی بیشـتر میـان کشـورهاي     

هـاي  مورد بررسی نیاز بـه توسـعه نهـادي و ادغـام چـارچوب     

در این راستا نیاز به اصالحات ساختاري مـؤثر  . اقتصادي است

هـاي   هایی از قبیل آب و هوا، کسب و کار و سیاسـت  در زمینه

هـا   هـدف از ایـن تـالش   . تجاري و حکومتی باید شتاب گیرد

هماهنگی قوانین و مقررات مورد استفاده توسط کشورهاي این 

عالوه بر این، هماهنگی میان نهادهاي موجـود در  . منطقه است

اداره امور  هکشورهاي این منطقه براي تمرکز بر مسائل مربوط ب

ي خارجی و کاهش ها ها با هدف توسعه فعالیت شرکت شرکت

ــی  هزینــه ــاي معــامالت صــورت م ــرد ه ــی ســازگاري . گی حت

هاي منطقه با سایر نقاط جهان در مسئله محیط زیسـت   فعالیت

توانــد سیاســتی مهــم در جهــت همــاهنگی قــوانین و  هـم مــی 

  .ها تلقی گردد سیاست

سوم، کشورهاي مورد بررسی که در منطقه خاورمیانه قـرار  

هـایی   راي بهبود حکومت، از جمله گامدارند، نیاز به اقداماتی ب

براي بهبود خدمات عمومی و کیفیت این خدمات و مبـارزه بـا   

ایـن مـورد امکـان    . دارنـد فساد اداري و بهبود حقـوق مالکـان   

تالش براي ایـن  . کند تر می اي را آسان همکاري ضروري منطقه

تر براي امکان ایجاد کسب و کـار و   زمینه باید در مقیاس بزرگ

  .گذاري براي آینده صورت گیرد یهسرما

چهارم، با توجه به اینکه افزایش سطح درآمد در کشور و یا 

دهـد   منطقه شـانس ایجـاد دموکراسـی پایـدار را افـزایش مـی      

هــاي منطقــه خاورمیانــه بایــد  ، دولــت)103: 1959، 2لیپســت(

اقداماتی براي تشویق ایجاد و یا افزایش ثبات سیاسی در منطقه 

المللی  این امر منجر به جذب بیشتر گردشگران بین. انجام دهند

. شـوند  که به نوبه خود منجر به رشد اقتصادي منطقـه مـی   دهش 

توانـد بـا تشـکیل سـرمایه بیشـتر و       بدیهی است این رشد مـی 

عـالوه بـر ایـن،    . مصرف انرژي بر طبق نتایج ما صورت پذیرد

ـ   ا هماهنگی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت گـروه، ب

. برجسته سازي اهمیت همکاري بلندمدت بایـد تقویـت گـردد   

در کشورهاي در حال توسعه اصالح که دلیل این امر این است 

و بهبود ارتباط بین بازارهاي موجود در منطقه موجب افـزایش  

  .شود سرعت رشد اقتصادي بلندمدت در منطقه می

                                                   
2. Lipset (1959) 
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