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چکیده
هدف  :در دهه های اخیر ،گردشگری به یکی از سریع ترین و رو به رشدترین بخش -
های صنعتی دنیا تبدیل گردیده است و بر طبق چشم انداز بلند مدت سازمان جهان ی
گردشگری؛ تع داد گردشگران و مساافران سراسار جهاان باه میازان  % 3/3باه طاور
میانگین از سال  2010تا  2030افزایش پیدا میکند  .برای رسایدن باه دردماد بااای
گردشگری ،کشورها نیازمند داشتن فضای مناسب سرمایه گذاری می باشند .به عبار ت
دیگر فضای سرمایهگذار ی ،فضایی است که در دن روند سرمای ه گذاری رخ م ی دهاد.
ا ین فضا تحت تأثیر مجموعهای از عوامل مرتبط با قانونگذاری ،نظارت ی ،ساازما نی،
اقتصادی ،اجتماع ی ،س یاسی و دیگر عوامل تع یین کننده شرایط فعالیت سرمایهگذا ر ی
در یک کشور ،منطقه یا شهر مشخص م ی گردد .بر همین اساس در ایان مطالعاه باه
بررسی تاثیر فضاای سارمایه گاذاری بار دردماد گردشاگری در کشاورهای منتخاب
خاورمیانه پرداخته می شود.
روش  :شاخص های متعددی بر فضای سرمایه گذاری تاثیرگذارند که در این تحقیاق
شاخص های کنترل فساد ،حاکمیت قانون ،کیفیت مقررات ،کارایی دولت ،حق اظهار

___________________________
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نظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و شاخص کلی فضای کسب و کاار در نظار گرفتاه
شده است .همچنین سهم دردمادهای گردشاگری از  GDPباه عناوان شاخصای از
دردمد گردشگری در نظر گرفته شده است .تجزیه و تحلیال داده هاا باا اساتفاده از
روش پنل دیتا در بازه زمانی  2006- 2016برای  13کشور منتخب منطقه خاورمیاناه
انجام شده است.
یافتهها /نتایج :یافته های پژوهش نشان داد که کیفیات مقاررات و اثربخشای دولات
تاثیر مثبت و معنی دار و کنترل فساد ،شاخص فضای کسب و کار تاثیر منفی و معنی -
دار بر سهم دردمدهای گردشگری از  GDPدر کشورهای منتخب خاور میانه دارد.
نتیجهگیری  :با توجه به نتایج به دست دمده می توان این طاور بیاان کارد کاه بهباو د
فضای سرمایه گذاری یکی از عوامل مهمی است که باید در زمینه گردشاگری باه دن
توجه کرد .به عبارت دیگر ،در صورت فراهم بودن فضای مناسب سرمایه گذاری در
یک کشور ،بخش گردشگری و زیربخش های مرتبط با دن همچون حمل و نقل ،هتل -
داری و ...بهبود خواهد یافت که نتیجه دن افازایش ساهم دردمادهای گردشاگری از
 GDPمی باشد .همچنین در صورت فراهم بودن شاخص های حکمرانی خوب ( ثبات
سیاسی ،کیفیت مقررات ،کنترل فساد ،حق اظهار نظر و پاسخگویی ،اثربخشی دولت
و حاکمیت قانون) ،فضای سرمایه گذاری و به تبع دن دردمادهای گردشاگری بهباود
می یابد.
کلیدواژه ها :فضای سرمایه گذاری ،خاورمیانه ،دردمدهای گردشگری .
.1مقدمه

در بسیاری از کشورهای جهان دستیابی به رشد اقتصادی بااتر ،راهبرد اصلی برای رسایدن
به توسعه اقتصادی و برنامهریزی است .تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد کاه عامال
اصلی رشد و توسعه اقتصادی دنها سرمایهگذاری بوده است چنانچاه در مطالعاات متعادد باه
نقش مهم و کلیادی سارمایهگاذاری در رشاد ،توساعه اقتصاادی و کااهش فقار اشااره شاده
است(خوشفر ،1395 ،ص .)48 .باه اعتقااد اقتصااددانان ،ماوثرترین راه حال تحقاق اهادا
بلندمدت اقتصادی و دستیابی به سطوح باای رشد و توساعه ،وجاود یاک سااختار اقتصاادی
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توانمند با بازارهای مالی فعال و سالم و از همه مهمتر سارمایه مولاد اسات(بهبودی و باساتان،
 ،1389ص.)2.
فضای سرمایهگذاری به عنوان محیطی که در دن سرمایهگذاری صورت میگیرد تحت تأثیر عوامال
مختلفی از اقتصاد خرد و کالن و همچنین وضاعیت اجتمااعی و سیاسای کشاور اسات (لیتویننکاو1و
همکاران ،2016،ص .)254.یکی از شرایط مهم توسعه پایدار اقتصاد ملی در ساط کاالن نیاز بهباود
فضای سرمایهگذاری است (کوزنتسوا و واکولیچ ،2017 2،ص .)1.در کشورهای در حال توساعه بهباود
فضای سرمایهگذاری امری حیاتی و ضروری است زیارا فضاای سارمایهگاذای خاوب فرصاتهاا و
جذابیتهایی را برای شرکت ها فراهم میکند تا کاراتر فعالیت کرده ،کسب و کار خود را توساعه داده
و از این طریق شاغل ایجااد کنناد (گازارش توساعه جهاانی ،باناک جهاانی ،2005 3،ص .)1.فضاای
سرمایهگذاری که شرایط بی ثبات را ایجاد کرده و یا سبب افزایش هزینههای کسب و کار شده اسات،
تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاران برای شروع فعالیت و یا توسعه کسب و کارشاان و ایجااد شارایط
کاری جدید دارد (هوزمن ،20184،ص .)3.در واقع فضای سرمایهگذاری که شکل گرفته از سیاساتهاا
و خط مشیهای دولتها است همانند اهرمی سبب جذب یا دفع سارمایهگاذاری و هادایت سارمایه-
گذاران به سمت فعالیت های مختلا

اقتصاادی در هار کشاوری مایشاود .چنانچاه دولات محلای

بوروکراتیک و فاسد باشد ،سیاستهای دولت در جهت ایجاد زیرساختها و خدمات ماالی ناکاردماد
باشد ،به طوری که بنگاهها نتوانند خدمات قابل اطمینان دریافت کنند ،سرمایهگذاری بالقوه کم خواهاد
شد و انتظار رشد در این فضای سرمایهگذاری نیز از بین مایرود .در مقابال یاک حاکمیات و فضاای
کسب و کار خوب ،سبب بازده و انباشت سرمایه میشود(دار5و همکاران ،2005 ،ص.)2.
با توجه به نقش کلیدی فضای سرمایهگذاری ،مایتاوان از شااخصهاای فضاای سارمایهگاذاری
همچون یک ابزار مناسب برای سانجش و شناساایی مواناع رشاد و توساعه در بخاشهاای مختلا
اقتصادی استفاده کرد .یکی از بخشهای فعال در چرخه اقتصاد ،گردشگری است که به عنوان ساومین
صنعت در جهان از نظر دردمدزایی و جذب منابع مالی پا

از نفات و خاودرو شاناخته مایشاود و

بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه بر رشاد صانعت توریسام در جهات رسایدن باه رشاد پایادار

Litvinenko
Kuznetsova and Vakulich
World Bank , World Development Report, 2005
Huisman
dollar
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اقتصادی تأکید دارند (تانگ ،2012 1،ص .)1.در چند دهه اخیر سارمایهگاذاری در بخاش گردشاگری
مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است .به این دلیل که دنها دریافتاهاناد باا
ایجاد فضای مناسب سرمایهگذاری در گردشگری میتوانند با ایجاد تنوع در دردمدها و ارتقاای ساط
دردمد ملی کشورهایشان به رشد اقتصادی دست یابند .سرمایهگذاری در این صنعت میتواند منجر باه
افزایش دردمدهای صادراتی ،ایجاد مشاغل جدید (به صورت مساتقیم و غیار مساتقیم) ،اشاتغالزایای
جوانان و زنان ،حل مشکالت بیکاری و فقر و بهرهمندی جوامع محلی از این دردمادها گاردد

(فاضال2

و همکاااران ،2017 ،ص1043؛ متااانی و امیااری ،1397 ،ص210؛ قلاای پورسااالمانی ،2007 ،ص.)79
نظرسنجی که توسط کنفاران

تجاارت و توساعه ساازمان ملال ( )UNCTAD3از بایش از  50کشاور

(اکثریت در حال توسعه) انجام گرفت تأیید میکند که گردشگری از جمله صنایع پایش رو در جاذب
سرمایهگذاری خارجی است (اندو ،2006 4،ص  .)601البته این در صورتی اسات کاه فضاای مناساب
برای سرمایهگذاری در کشورها فراهم شده باشد .فضای سرمایهگذاری در گردشگری به دلیل خاصیت
بااازدهی زودهنگااام از بسااتر مناساابی برخااوردار اساات (متااانی و امیااری ،1397 ،ص .)210فضااای
سرمایهگذری در بخش گردشگری تفاوت چندانی با فضای سرمایهگذاری در ساایر بخاشهاا نادارد.
چنانچه عوامل تعیین کننده بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی( )FDIدر این بخش همانناد ساایر
بخشها عبارتند از :ثبات سیاسی ،سط توساعه اقتصاادی ،فضاای اجتمااعی و اقتصاادی ،خصوصای
سازی صنعتی ،دزادسازی رژیمهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،مالیات ،مشوقهای سرمایهگاذاری،
در دسترس بودن و کیفیت زیرساختها و استراتژی شرکتها میباشند (اندو ،2006 ،ص601؛ فاضال
و همکاااران ،2017 ،ص  .)1044فضااای مناسااب ساارمایهگااذاری در گردشااگری ساابب جااذب
سرمایهگذاران داخلی و خارجی میشود .سرمایهگذاری خارجی میتواند توسعه گردشگری را سرعت
بخشیده و معیارهای اقتصادی را ارتقا داده و ایدهها ،فندوری ،تماسها و بازارهای جدید را به ارمغان
میدورد (متانی و امیری ،1397 ،ص .)210در سراسر جهان ،سرمایهگذاری گردشگری بدون شک یکی
از مهمترین اشکال جهت سرمایهگذاری به حساب میدید.
منطقه خاورمیانه منطقهای استراتژیک از نظر جغرافیایی و انرژی است ،بهطوریکه اکثر کشاورهای
این منطقه تولید کننده نفت در جهان هستند و جزء کشورهای در حاال توساعه محساوب مایشاوند.
Tang, 2012
Fazel
United Nations Conference on Trade and Development
Endo
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اقتصاد این کشورها وابستگی زیادی به تجارت نفت در جهاان دارد .دماار بیکااری بااا و محادودیت
منابع ارزی از دیگر ویژگیهای اقتصاد این کشورهاست که سبب اهمیت توسعه صنعت گردشگری در
این منطقه شود .شاید مهمترین دلیل که دولتها در منطقه خاورمیانه به گردشاگری توجاه کارده و در
راستای دن برنامهریزی کنند ،دردمدزایی در بخش گردشگری است که سبب رشد تولید ناخالص ملای،
کاهش فقر و اشتغالزایی در کشور میگردد .صنعت گردشگری کشورهای خاورمیانه با وجود داشاتن
جاذبههای مختل

گردشگری همیشه به خاطر وقوع بحرانهای مختل

و عدم وجود امنیت ضارر و

دسیب میبیند (تیموری ،1394،ص .)2.بر طبق دمار و اطالعات موجود در سایت بانک جهانی در سال
 2016دردمد گردشگری منطقه خاورمیانه و شمال دفریقا حادود  108/8میلیاارد دار باوده اسات کاه
حدود  4/4درصد رشد داشته است .بر اساس WTTC1گردشگری 10 ،درصاد از  GDPجهاانی را
در بر میگیرد و با رشد کنونی  4درصدی تا سال  2020تقاضای گردشگری در جهان باه  1/6میلیاارد
دار خواهد رسید و از  10شغل برتر در جهان ،یکی را به خود اختصاص خواهد داد (ایمانی خوشخو
و علی زاده ،1392،ص.)2.
در این پژوهش ابتدا به معرفی فضای سرمایهگذاری به عنوان فضایی که تحت تأثیر مجموعهای از
عوامل نهادی و غیر نهادی تعیین کننده شرایط مناسب جهت جاذب سارمایه در زمیناههاای مختلا
اقتصادی است ،پرداخته میشود و در ادامه مزایای کلیدی و تاثیر مثبت سرمایهگاذاری در گردشاگری
بررسی میگردد .سپ

شاخصهای مؤثر بر فضای سرمایهگذاری (شاخصهای کنترل فساد ،حاکمیت

قانون ،کیفیت مقررات ،کارایی دولت ،حق اظهار نظر و پاساخگویی ،ثباات سیاسای و شااخص کلای
فضای کسب و کار) معرفی و شرح داده میشود .در نهایت باه بررسای تأثیرگاذاری هار یاک از ایان
شاخصها بر دردمد گردشگری (سهم دردمدهای گردشگری از  GDPباه عناوان شاخصای از دردماد
گردشگری) پرداخته شده است.
اطالعات مورد نیاز برای تحقیق از طریق منابع کتابخانهای و الکترونیکی تهیه شاده اسات ،دماار و
دادههای مورد نیاز از سایت بانک جهانی و سایت شورای جهانی سفر و گردشگری تهیه شده اسات.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی و دادههاای تاابلویی  13کشاور منتخاب
خاورمیانه؛ مصر ،ایران ،اردن ،کویت ،لبنان ،مراکش ،عمان ،امارات ،عربساتان ساعودی ،یمان ،تاون ،
سوریه و الجزایر انجام شده است.

World Travel and Tourism Council
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اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که تأثیرگذاری هر یک از شاخصهای مؤثر بر

فضای سرمایهگذاری بر رشد دردمد گردشگری کشورهای مورد مطالعه به چه میازان مایباشاد ایان
پژوهش با هد

پاسخگویی به پرسش فوق در  4بخش تنظیم شده است .در بخاش نخسات ادبیاات

تحقیق مورد بررسی قرار گرفته میشود و در بخش دوم پیشینه تحقیق معرفی میشود .در بخش ساوم
به بررسی متغیرهای تحقیق پرداخته میشود .در بخش چهارم به تصاری مادل و نتاایج حاصال از دن
پرداخته میشود.
.2پیشینه تحقیق
تحقیقات تحلیلی و تجربی زیادی در زمینه فضای سرمایهگذاری و تأثیر دن بار رشاد و توساعهی
اقتصادی انجام شده است .که در ذیل به دن اشاره میگردد .اما تا کنون پژوهشای در رابطاه باا فضاای
سرمایهگذاری و نقش دن بر دردمد گردشگری انجام نشده است.
متانی و امیری ( ،)1397به بررسی نقش سرمایهگذاری و طارحهاای عمرانای در توساعه صانعت
گردشگری مازندارن پرداختهاند .نتابج نشاان داد کاه سارمایهگاذاری در زمیناه زیرسااختهاا ،ایجااد
جاذبههای مناسب ،ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایهگذاران و در نظار گارفتن تساهیالت
در حوزه گردشگری باعث توسعه گردشگری استان مازندران خواهاد شاد .کروبایفار و مجیادیفار
( ،)1396در مطالعهای به شناسایی عوامل موثر بر جریانات و جذب سرمایهگذاری مستقیم خاارجی و
رابطه دن با صنعت گردشگری پرداختند .نتایج حاصل نشان داد که توجه به زیرساخت هاای قاانونی،
تشاویق و تقویات سارمایهگاذاری داخلای بخاش خصوصای ،توجاه باه کاارایی و بهارهوری
سرمایهگذاریهای انجام شده در زیر ساختها و تحقیق و توسعه ،توجه به کارایی ،بهره وری و سط
مهارت نیروی کار و اقداماتی در جهت افزایش ثبات سیاسی کشاور شااید بتواناد باه جاذب بیشاتر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری و شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت در کشاور
ایران منجر شود .تیموری ( ،)1394به بررسی وقوع بحرانهای سیاسی -اجتماعی و اثرات دن بر دردمد
حاصل از گردشگری در کشورهای ایران ،ترکیه و مصر پرداختند .نتایج نشان داد که در کشور ترکیه و
مصر دردمد گردشگری تحت تأثیر بحران و نادرامیهای سیاسی -اجتمااعی مایباشاد و در دورههاای
وقوع چنین بحرانهایی از دردمد گردشگری این کشورها کاسته شده اسات .ایان در حاالی اسات باه
خاطر شرایط خاص سیاسی در ایران مهمترین عامل اثر گذار بر کااهش دردماد گردشاگری شااخص
بهای مصر

کننده است .حیدری چیانه و سلطانی ( ،)1393در مقالاهای باه بررسای ثباات سیاسای و
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امنیت در توسعه صنعت گردشگری با اساتفاده از روش توصایفی -تحلیلای در خاورمیاناه پرداختناد.
یافتههای پژوهش نشان داد که نوسان و عدم تعادل شدید در میزان گردشگران ورودی باه کشاورهای
این منطقه ارتباط بسیار نزدیکی با تحاوات سیاسای در عرصاه جهاانی (چاون اساتراتژی مباارزه باا
تروریسم بینالملل) ،فضای سیاسی -امنیتی منطقه خاور میانه (چون تشدید اقدامات گاروههاای بنیااد
گرا) و شرایط داخلی کشورهای ایان منطقاه (چاون رژیامهاای اساتبدادی) دارد .موساوی شاقایی و
همکاران ( ،)1391با استفاده از روش توصیفی-پیماشی به بررسی تاثیر بیثباتی سیاسی خاورمیاناه بار
صنعت گردشگری ایران در دوره پ

از  11سپتامبر  2001پرداختند .نتایج نشان داد که شااخصهاای

اصلی (جنگ ،تروریسم و بیثباتی رژیم سیاسی) با شاخصهای رکود (بازاریابی) صنعت گردشاگری،
دارای همبستگی در سط معنیداری قابل قبول میباشند .با توجه به اینکه بازاریاابی و باه طاور ویاژه
تبلیغات مقاصد از جمله مهمترین عناصر گردشگری است ،میتوان نتیجه گرفت بیثبااتی سیاسای باه
وجود دمده پ

از  11سپتامبر  2001که به بروز جنگ و تروریسم و بیثباتی رژیمهاای حااکم منطقاه

انجامید به دلیل مخدوش کردن چهره مسلمانان منطقه و ایجاد تصویر منفای نسابت باه کشاور ایاران
باعث رکود در صنعت گردشگری کشور شده است .بهباودی و باساتان ( ،)1389رابطاه گردشاگری و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه (رهیافت علیت در دادههاای تاابلویی) را
بررسی کردند .نتایج نشان داد در کشورهای در حال توسعه تنها از طار

تعاداد گردشاگر باه ساوی

 FDIرابطه علیت وجود دارد.
سخنور ( ،)2019به بررسی اینکه دیا سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،گردشگری و رشاد اقتصاادی
در اروپا را تسریع میکند پرداخت .نتایج نشان داد سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی بار رشاد
اقتصادی پنج کشور دارد و به طور شگفتانگیزی صانعت گردشاگری را در هایچ یاک از کشاورهای
نمونه مورد بررسی تحریک نمیکند .دوتا و کار ،)2018(1حاکمیت قانون و تخصیص بودجاه را بارای
استانهای هند مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد تاأثیرات حاشایهای تخماین زده شاده حکومات
قانون بر تخصیص بودجه نشان میدهد که کاهش میزان تخصیص بودجه برای استانهاای ثروتمنادتر
کوچکتر است .از دیدگاه سیاستی ،این نتایج نشان میدهد که حاکمیت قانون و مقررات بودجاه بارای
گردشگری مکمل یکدیگر هستند .سیسلیک و گوژک ،)2018(2کنترل فساد ،سرمایهگذاری باینالمللای
و رشد اقتصادی در  142کشور با استفاده از دادههای پانل مورد بررسی قرار دادند .فقدان فسااد تااثیر
1. Dutta and Kar
2. Cieslik and Goczek
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مثبت و قابل توجهی بر نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سرانه و افزایش نسبت سارمایهگاذاری
دارد .از این رو ،نتایج تجربی نشان میدهد که فسااد باه طاور مساتقیم ماانع سارمایهگاذاری و رشاد
اقتصادی اسات .ژو1و همکااران ( ،)2017در مطالعاهای باه بررسای اثار سارمایهگاذاری گردشاگری
(ساختمان) بر دردمد گردشگری در چین با استفاده از مدل اقتصادسانجی فضاایی پرداختاهاناد .نتاایج
نشان داد که سرمایهگذاریهای انجام شده در ساختمان سازی در بخش گردشگری تأثیر مثبت و قابال
تااوجهی باار دردمااد گردشااگری دارد .فاضاال و همکاااران ( ،)2017در مطالعااهای بااه بررساای تااأثیر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش گردشگری بر روی رشد اقتصادی در کشور موری

پرداختاه

اند .ایشان با استفاده از مدل تصحی خطای برداری پویا باه ایان نتیجاه رسایدند کاه سارمایهگاذاری
مستقیم خارجی به رشد اقتصادی کمک میکند اگرچه ضریب بخش گردشگری اندک است .یافتاههاا
همچنین نشاندهنده رابطه مثبت بین توسعه گردشاگری و رشاد اقتصاادی اسات بناابراین توصایه باه
حمایت از رشد بخش گردشگری میگردد .کریستجاندوتیر ،)2016(2سرمایهگاذاری مساتقیم خاارجی
در صنعت مهماننوازی در ایسلند و نروژ را در مقایسه با کشورهای نوردیک و سایر کشورهای عضاو
 OECDمورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد سرمایهگذاران عالقهمند به سارمایهگاذاری در صانعت
محلی عمدتاً از کشورهای کم جمعیت با دردمد باا هساتند .باانرجی3و همکااران ( ،)2015باه تعیاین
چارچوبی برای ارزیابی سرمایهگذاری عمومی گردشگری در هائیتی پرداختاهاناد .باا اساتفاده از مادل
تعاول عمومی به ارزیابی اثرات اقتصادی سرمایهگذاری گردشگری در جنوب غربی هائیتی پرداختهاند.
نتایج نشان داد که سرمایهگذاری بر گردشگری تأثیر مثبتی بر فعالیت بخشهای مختل

گردشگری باه

خصوص هتلها و رستورانها دارد .سرمایهگذاری گردشگری همچنین سابب افازایش  2درصادی در
تولید ناخالص در سال  2040در مقایسه با سال پایه دارد .این سرمایهگاذاری همچناین سابب از باین
بردن فقر در برخی از فقیرترین ساکنان هائیتی میانجامد .این پژوهش مکانیزمهایی را ارائه میدهد که
طی دن سرمایهگذاری گردشگری میتواند به افزایش فرصتهاای شاغلی و کااهش فقار کماک کناد.
مشتاق و زمان ،)2014(4در مطالعهای به بررسی رابطه بی ثبااتی سیاسای ،تروریسام و گردشاگری در
منطقه سارک در بازه زمانی  1995-2012با استفاده از روش پانل پرداختند .نتایج نشان داد کاه از یاک
سو رابطه مثبتی بین رشد اقتصادی و گردشگری است و از طر

دیگر رابطه مثبتای باین تروریسام و
Zhou
Kristjánsdóttir
Banerjee
Mushtagh and Zaman

1.
2.
3.
4.
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گردشگری نیز در منطقه سارک وجود دارد .همچنین در بلندمدت رابطه منفی بین عدم ثبات سیاسی و
گردشگری در منطقه وجود دارد .چینگارانده ،)2014(1با اساتفاده از مشااهدات کتابخاناهای باه تااثیر
عدم ثبات سیاسی بر گردشگری در مصر پرداخته و نشان داده است که تعداد گردشگران از  15میلیون
گردشگر در سال  2010به  10میلیون در سال  2011کاهش یافته است و در سال بعد با رشد اندکی به
 11/5میلیون گردشگر رسیده است .صمیمی و همکاران ( ،)2013به بررسی رابطه بین سارمایهگاذاری
مستقیم خارجی با رشد و توسعه بخش گردشگری در کشورهای در حال توساعه پرداختاهاناد .نتاایج
نشاندهندهی یک رابطه دو طرفه بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توساعه گردشاگری مایباشاد.
سلواناتان2و همکاران ( ،)2009در مطالعهای به بررسی ارتباط باین سارمایهگاذاری مساتقیم خاارجی و
گردشگری در هندوستان پرداختند .نتایج نشان داد که پیوند مستقیم بین سط سرمایهگاذاری مساتقیم
خارجی و تعدادی از مدیران و کاردفرینانی که به دنبال فرصاتهاای سارمایهگاذاری باه عناوان یاک
گردشگر تجاری در کشورهای میزبان هستند ،وجود دارد .فلچر و مرکباتی ،)2008(3در مقالههاایی باه
بررسی تاثیر بیثباتی سیاسی بر جهانگردی در فیجی و کنیا پرداختند .در این مقاات تااثیر حماالت و
پیامدهای دن را بر تعداد ورودیهای گردشگری و حجم دردمدها مورد بررسی قرار دادند .نتاایج ایان
دو تحقیق نشان داد که رویدادهای سیاسی مانند کودتاا و مساائل سیاسای داخلای اثارات باه مراتاب
شدیدتری در سط فعالیتهای گردشگری نسبت به حمالت تروریستی سط پایین تا متوسط دارناد.
اندو ( ،)2006باه مطالعاه جریاان و حجام سارمایهگاذاری مساتقیم خاارجی در بخاش گردشاگری
پرداختهاند .نتایج نشان داد که در برخی از کشورهای در حال توسعه ،نقاش سارمایه گاذاری مساتقیم
خارجی در گردشگری در فعالیت های اقتصادی دنها بسیار حیاتی است .تجزیه و تحلیل دقیاق قبال از
جذب  FDIیا  TNCدر گردشگری در استراتژی های توسعه کلی دنها توصیه می شود.
 .3روش تحقیق
روش دادههای ترکیبی (پانل دیتا )4روشی برای تلفیق دادههای مقطعی و سری زمانی است .مزیات
این روش در این است که معمواً روشهای سنتی اقتصاد سانجی بار ساریهاای زماانی و دادههاای
مقطعی ،ناهماهنگیهای مربوط به واحدها یا گروهها را لحاظ نمیکنند و نتایج دارای ریساک تاورش
Chingarande
Selvanathan et al
Flecher and Morakabati
Panel data

1.
2.
3.
4.

10

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

شمارۀ سی و پنجم

دار بودن است .این نوع ناهمگنیها در روش دادههای پانل در نظر گرفته میشوند و بردوردهاای ناا
اریب وسازگارتری را ارائه میدهند (محمدی ،1390 ،ص .)69.در واقع با استفاده از دادههای ترکیبی،
شناسایی و اندازهگیری تأثیراتی که به سادگی در دادههای مقطعی و سری زمانی قابل شناسایی نیست،
امکانپذیر میشود (هسیائو ،2003 1،ص.)95 .
در این مطالعه به بررسی شاخصهای فضای سارمایهگاذاری بار ساهم دردمادهای گردشاگری از
 GDPدر کشورهای منتخب خاورمیانه (امارات ،الجزایر ،مصر ،ایاران ،اردن ،کویات ،لبناان ،ماراکش،
عمان ،عربستان سعودی ،سوریه ،تون  ،یمن) در بازه زمانی 2006-2016پرداخته میشود.

نقشه  .1کشورهای مورد مطالعه در پژوهش

1. Hsiao

سال هجدهم
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شاخصهای متعددی بر فضای سرمایهگذاری تاثیرگذار است که بر مبنای مطالعات صورت گرفتاه
توسط بانک جهانی ،شاخصهای فضای کسب و کار 1،ثبات سیاسای 2،کیفیات مقاررات 3،کنتارل

فسااد4،

حق اظهار نظر و پاسخگویی 5،اثربخشی دولت6و حاکمیت قانون7در ایان مطالعاه در نظار گرفتاه شاده
است 8.اطالعات مورد نیاز از سایتهای شورای سفر و گردشاگری جهاان 9،باناک جهاانی10اخاذ شاده
است.الگوی اصلی این مطالعه پانل دیتا و بین کشوری و چارچوب اصلی بارای چناین الگوهاایی باه
صورت زیر است:
()1
بردار متغیرهای توضیحی است .در بررسی دادهها و بردورد الگوها بصورت پانلدیتا

که در دن،

دو رهیافت کلی و اصلی در ادبیات دادههای تلفیقی وجود دارد:
ال  -اثرات ثابت  11:بر این فرض استوار است که اخاتال

باین کشاورها را میتاوان باه صاورت

تفاوت در عرض از مبدأ نشان داد .بنابراین رابطه ( )1را میتوان برای الگوی با اثرات ثابت به صورت
ذیل بازنویسی کرد:
()2
در بردورد و تخمین الگوی اثرات ثابت ،ابتدا این مسأله مطرح است که دیا شواهدی دال بر ادغاام
شدن دادهها وجود دارد یا اینکه مدل باید بصورت اثرات ثابت بردورد شود .برای این منظور از دزماون
چو12بصورت ذیل استفاده میشود (بالتاجی ،200513،ص.)165.

 .1این شاخص ،میانگین شاخص هایی همچون شروع کسب و کار ،مجوز ساخت و ساز ،ثبت اموال و داراییها ،گرفتن
اعتبارات ،حمایت از سرمایه داران ،پرداخت مالیات ،تجارت برون مرزی ،اجرای قراردادها ،حل و فصل مسائل و مشکالت
میباشد .همچنین متغیر الکتریسیته به دلیل نداشتن اطالعات در برخی از سالها از میانگین حذ

شد.

Political Stability
Regulatory Quality
Control of corruption
Voice and Accountability
Government Effectiveness
Rule of Law

2.
3.
4.
5.
6.
7.

 .8این شش متغیر ،متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب میباشد
World Travel & Tourism Council
World Bank
0
Fixed Effect
1
Chow test
2
Baltagi
3
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 .4مبانی نظری تحقیق
 .1 .4فضای سرمایهگذاری
در جهت استفاده مؤثرتر و کاراتر از موجودی سرمایه ،همچنین جذب سرمایه از سایر بخاشهاا و
مناطق و انجام سرمایهگذاری مولد ،نیاز به ایجاد شرایط خاصی میباشد که به نام فضای سرمایهگذاری
تعری

میشود .بانک جهانی فضای سرمایه گذاری را محیطی سیاسی ،نهادی و نظارتی تعری

کارده

که شرکتها در دن فعالیت کنند (کیندا1و همکاران ،2011 ،ص .) 441.در واقع فضای سارمایهگاذاری
به خودی خود ،کل مجموعه و عوامل فعال در بخشهای اقتصادی ،سیاسی و مالی را شامل مایشاود.
اگرچه مطالعات زیادی در زمینه سرمایهگذاری انجام شده است اماا همچناان بسایاری از ساؤاات در
زمینه فضای سرمایهگذاری از قبیل؛ مکانیزم مدیریت ،چگونگی اندازهگیری دن هنوز در حاال بحاث و
مناظره است و تالشها برای اندازه گیری مجموعه خاصی از شاخصها ادامه دارد(باکیوا و

خاشایموا2،

 ،2017ص.)79.
فضای کساب و کاار و سارمایهگاذاری ایجااد شاده توساط دولاتهاا تعیاین کنناده تصامیمات
سرمایهگذاری داخلای و خاارجی و در نتیجاه پیشارفت و توساعه اقتصاادی کشاور هساتند(باکیوا و
خاشیموا،2017،ص .) 79.امروزه به صورت تئوری و نظری پذیرفته و اثباات شاده اسات کاه فضاای
سرمایهگذاری و فضای کسب و کار تأثیر معناداری بر بهارهوری ،رشاد اقتصاادی و در نتیجاه در کال
فعالیتهای اقتصادی دارند (کوردانانو3و همکاران ،2010 ،ص .) 141.خط مشی و سیاستهای دولات
از طریق تأثیر بر هزینهها ،ریسک هاا و مواناع ،تاأثیر زیاادی بار فضاای سارمایهگاذاری کشاور دارد
(اسکریبانو و گاچ ،2005 4،ص.)2.
فضای سرمایهگذاری نامناسب سبب جذب سرمایه پایینتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به
کشورهای توسعهیافته میشود ،به این دلیل در کشورهای در حال توسعه کمتر تمایل به سرمایهگذاری
در این کشورها دارند (هوزمن ،2018 5،ص .)4.دلیل عمده سرمایهگذاری پایین در کشورهای در حاال
توسعه؛ زیرساختهای نامناسب ،مقررات دست و پا گیر ،عدم دسترسی به منابع مالی ،رقابت با بخش
غیر رسمی و نرخهای مالیات باا میباشد(هوزمن ،2018 ،ص .)3.بار مبناای نظار سانجی کاه باناک
Kinda
Bakieva and А. Khashimova
Cordunanu
Escribano & Guasch
Huisman

1.
2.
3.
4.
5.
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جهانی بر روی بیش از  45000شرکت در  106کشاور در حاال توساعه انجاام داده اسات ،در منطقاه
جنوب دسیا؛ بی ثباتی سیاسی ،فساد و زیرساختهای نامناسب به عنوان اصالی تارین عوامال کاارایی
پایین فضای سرمایهگذاری در این کشورها بیان شده است .میزان باای نا اطمینانی و بی ثبااتی سابب
تعویق سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه میگردد(هوزمن ،2018 ،ص.)4.

 .2 .4درآمد گردشگری
گردشگری به عنوان موتور اقتصادی در هر کشوری تلقی میشود و باه عناوان یاک عامال اصالی
پیشرفت اجتماعی و اقتصادی از طریق دردمد صادرات ،ایجاد شاغل و توساعه زیرسااخت هاا اسات.
گردشگری ورودی به عنوان یک سروی

معامله در سط باین المللای تبادیل باه یکای از مهمتارین

معیارهای تجارت جهانی شده است .برای بسیاری از کشورهای در حاال توساعه ایان یکای از مناابع
اصلی دردمد ارز خارجی و بخش عمده صادرات است که فرصت های شغلی و توساعه بسایار ماورد
نیاز را ایجاد می کند .صنعت گردشاگری از طارق مختلا

همچاون ارائاه اناواع خادمات اقاامتی و

تفریحی ،فروش صنایع دستی هر منطقه ،ایجاد نمایشگاهها و جشنوارههای مختلا
مختل

باه مناسابتهاای

مذهبی ،فرهنگی و ملی میتواند سبب ایجاد اشتغال و دردمدزایی داشته باشد.
با سرمایهگذاری در صنعت گردشگری میتوان به پایداری دردمد در ایان صانعت دسات یافات.

میزان رشد دردمد گردشگری به وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشور وابسته است .وضعیت اقتصاادی
کشور تحت تأثیر شاخصهای سرمایه گذاری و فضای کسب وکاار هساتند ،شااخصهاایی همچاون
امنیت ،ثبات سیاسی ،کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت قانون ،فساد ،شروع فعالیت ،مجوز سااخت و
ساز ،ثبت اموال و داراییها ،دسترسی به اعتبارات مالی ،میزان مالیات ،تجارت بارون مارزی و اجارای
قراردادها هستند .هریک از این شاخصها به تنهایی بر میزان دردمد گردشگری تاأثیر دارناد .همچناین
روند دردمد گردشگری میتواند با عوامل و بحرانهای مختلفی تغییر یابد که میتاوان از بحارانهاای
طبیعی نظیر سیل ،زلزله ،سونامی؛ بحرانهای سیاسی :نظیر جنگ ،ترور ،انقاالبهاا و ،...بحارانهاای
اقتصادی در مبداء و مقصد گردشگری به عنوان عوامل اثرگذار بر روند تغییرات دردمد گردشگری یاد
کرد .جمع دوری و تحلیل اثر همه بحرانها و عوامل بر دردماد گردشاگری کااری دشاوار و ساخت
میباشد ،ولی میتوان اثر برخی بحرانهاای حااد و چشامگیر را در دردماد گردشاگری ردیاابی کارد
(تیموری ،1394 ،ص.)2.
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 .3 .4مزایای کلیدی و تاثیر مثبت سرمایهگذاری در گردشگری
مزایای کلیدی و تاثیرات مثبت فضای سرمایهگذاری شامل موارد ذیال مایباشاد کاه در اداماه باه
توضی هر یک از این موارد پرداخته میشود (رفیعی.)1397 ،

الف -توسعه اقتصادی
به دایل مختل

گردشگری می تواند یک کاتالیزور مهم برای توسعه اقتصادی از سط محلی باه

سط ملی باشد .برای سرمایهگذاران ،اگر گردشگری به طور ماوثر برناماهریازی ،توساعه و بازاریاابی
شود ،این امر میتواند منجر به سرمایهگذاری جذاب مالی گردد .همچنین سرمایهگذاری در گردشگری
میتواند برای اقتصادهای محلی جذاب باشد چرا که گردشاگری باعاث ایجااد خریاد مساتقیم ،غیار
مستقیم و القا شده در طی

وسیعی از زنجیرههای عرضه میگردد .اغلب این خریدها توسط شارکت-

های کوچک و متوسط محلی تامین میشود .برای دولت ،افزایش سرمایهگذاری و خرید نیز منجار باه
افزایش دردمد مالیاتی که نتیجه دن تحریاک سارمایهگاذاری و هزیناههاای عماومی و احتماااً رشاد
اقتصادی و توسعه میشود .در حالت کلی برای یک اقتصاد ،گردشگری بین المللی میتواند یک منباع
حیاتی از ارز خارجی مورد نیاز دن کشور را فراهم دورد.
ب -مزایای کاهش فقر
همانطور که رشد گردشگری یک اقتصاد را تحریک میکند و منافع ذکر شده در باا را ایجاد مای-
کند ،میتواند راه حل قابل توجهی برای کاهش فقر نیز باشد .از طریق افزایش خرید کااهای محلی و
خدمات ،فرصتهای اشتغال و کسب و کار را باه ویاژه بارای کاارگران غیار مااهر ،زناان ،و فقیاران
روستایی ،مردم محروم و بومی افزایش میدهد .گردشگری به عنوان بخشی از خدمات ،باعث تقویات
ظرفیت ساخت و ساز در مناطق مختل

جهان میشود.

 .4. 4ریسکهای کلیدی و تاثیر منفی سرمایهگذاری در گردشگری
همانطور که در مورد مزایا و اثرات مثبت سرمایهگذاری در باا بحث شد ،خطرات و تاثیرات منفی
سرمایهگذاری در گردشگری نیز مورد بحث قرار میگیرد که در ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
الف -تاثیرات زیست محیطی
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کسب و کارهای گردشگری در انواع محایطهاا ،منااطق شاهری و روساتایی ،دریاایی ،سااحلی و
داخلی ،جزایر و کوهستان فعالیت میکنند .در حال حاضر گردشگری پایدار به طاور عماده باا اثارات
زیست محیطی متعددی ناشی از بی دقتی و بی توجهی در برخی از مقصدهای توریستی مواجه گشاته
است .تاثیرات ذکر شده در زیر به طور کلی در مورد مناطق شهری یا روستایی اعماال مایشاود و دو
مورد برای زمینهای حفاظت شده اعمال میگردد .فعالیتهای گردشاگری مایتواناد یاک فشاار بار
زیرساختهای مقصد به همراه داشته باشد ،که اگر پیش بینی نشده یا برنامهریزی نشده باشد میتواناد
به محیط محلی دسیب برساند و کیفیت زندگی را کاهش دهد.
ب -ریسکهای مالی
ریسکهای مالی به طور کلی مربوط به انواع سارمایهگاذاری خصوصای و عماومی و خاارجی و
داخلی مربوط میشود .دنها همچنین به بسیاری از انواع زیرساختهای گردشگری وابسته هستند کاه
به صورت سوددور عمل میکنند .در بیشتر موارد ،موانع مالی است که بیشاترین مشاکل را زماانی کاه
سرمایهگذار ،برای پروژه برنامهریزی میکند؛ اتفاق میافتد و ممکن است بیش از هر چیز دیگری دلیل
اصلی رها کردن سرمایهگذاران از انجام دن کار باشد.
این به این دلیل است که اکثر پروژهها به تعهدات وامهای بلند مادت متکای هساتند کاه نیااز باه
پروژهای دارد که توانایی دن را برای بازپرداخت بدهیها براساس یک برنامه مشخص شده تعیین کناد.
بنابراین این ریسک پیش فرض ،نگرانی اصلی برای حامیان مالی است.
 .5 .4معرفی متغیرهای پژوهش
یکی از چالشهای اساسای در ارتبااط باا فضاای سارمایهگاذاری و عوامال ماؤثر بار دن ،یاافتن
شاخصهای مناسب جهت سنجش و بردورد دن است .امروزه شااخصهاای مختلفای در ساط باین
المللی جهت محاسبه فضای سرمایهگذاری به کار گرفته میشود .در هر مطالعهای بر حسب نیاز از هر
یک از این شاخصها استفاده شده است .مهمترین شاخصهای فضاای سارمایهگاذاری شاامل؛ مناابع
طبیعی و محیط زیست ،کیفیت و کارایی نیروی کار ،سط توسعه و دسترسی به زیرسااختهاا ،ثباات
سیاسی و قابل پیش بینی بودن ،ثبات اقتصاد کالن ،بودجه دولتی ،تعادل در تاراز پرداخاتهاا ،بادهی
عمومی از جمله از خارج ،کیفیت حکومت ،سیاستهای مقامات مرکزی و محلی ،قانونمنادی ،کامال
بودن و کیفیت زندگی اقتصادی ،درجه دزاد سازی ،حاکمیت قانون ،جرم و فسااد ،حفاظات از اماوال،
سط مدیریت شرکتها ،میزان عملکرد توسط شرکای قراردادها ،کیفیت سیستم مالیااتی و میازان باار
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مالیاتی ،کیفیت سیستم بانکی و سایر موسسات مالی ،دسترسی به اعتباار ،بااز باودن ،قاوانین مختلا
اداری ،فنی و اطالع رسانی برای تجارت با کشورهای خارجی میشوند (خساانوا1و همکااران،2018 ،
ص.)2.
چنانچه در گزارش توسعه بانک جهانی بیان شده میتوان از شااخصهاای حکمرانای خاوب باه
عنوان مالکهایی جهت سنجش وضعیت کشاورها در ایجااد محایط مناساب جهات سارمایهگاذاری
استفاده کرده است .این شاخصها (کنترل فساد ،حاکمیت قانون ،کیفیت مقررات ،کارایی دولات ،حاق
اظهار نظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت و تروریست) عالوه بر این که بر فضاای
سرمایهگذاری این کشورها تأثیرگذارند جزء شاخصهایی هستند کاه بار جاذب گردشاگر نیاز ماؤثر
میباشند .این شاخصها از طریق تأثیر بر هزبنههای ایجاد کرده برای شرکتها بر میزان بهرهوری و در
نتیجه رشد دنها تأثیرگذارند .رشد اقتصادی شرکتها سبب گسترش شرکتها ،سرمایهگذاری بیشتر و
ایجاد اشتغال مولد و کاهش فقر میشود.
متغیرهای مستقل تحقیق شامل؛ کنترل فساد ،حاکمیت قانون ،کیفیت مقاررات ،کاارایی دولات،حق
اظهار نظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و عدم وجود خشاونت و تروریسات و شااخص کلای فضاای
کسب و کار میباشد .متغیر وابسته در ایان پاژوهش ساهم دردماد گردشاگری از  GNPگردشاگری
میباشد .دمار مربوط به متغیرهای مستقل از بانک جهانی و دماار مرباوط باه متغیار مساتقل از ساایت
شورای جهانی سفر و گردشگری2کسب گردیده است.
کنترل فساد
به مفهوم استفاده از قدرت و امکانات عمومی جهت منافع شخصی است ،که هر دو شکل کوچاک
و بزرگ فساد را شامل میشود (سایت بانک جهانی .)2017 ،این شاخص مفهومهایی مانناد فسااد در
میان مقامات رسمی ،اثر بخشی تدبیرهای ضد فساد ،تأثیر دن بر جذب سرمایههای خاارجی ،پرداخات
اضافی یا رشوه و مانند دن را شامل میشود (مرادی و همکاران ،1396 ،ص .)158 .پر واض است کاه
در جامعهای که فساد در بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد ،منافع عمومی به صاورت
عادانه و بر حسب شایستگی و میزان عملکارد دنهاا توزیاع مایگاردد .بناابراین سارمایهگاذاری در
بخشهای مختل

اقتصادی از جمله گردشاگری افازایش یافتاه و در نتیجاه دردماد گردشاگری نیاز

افزایش مییابد.
1. Khasanova
2. https://tool.wttc.org
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حاکمیت قانون
این شاخص میزان اعتماد به قوانین جامعه (به ویژه کیفیت اجرای قرارداد) ،حقوق مالکیت ،پلای
و دادگاهها ،و نیز احتمال جرم و خشونت ،را نشان می دهد ( ساایت باناک جهاانی .)2017 ،تعریا
سازمان ملل از حاکمیت قانون به اصول حاکمیت اشاره دارد که در دن همه افراد و نهادهای خصوصی
و دولتی (شامل خود دولت) در برابر قوانین پاسخگو هساتند .قاوانینی کاه باه طاور عماومی منتشار
شدهاند ،به طور مساوی اجرا میشوند ،به طور مستقل حکم میشوند و ضمناً سازگار با حقاوق بشار
بین المللی هستند (سامتی و همکاران ،1390 ،ص .) 167.در واقع این شاخص نمایانگر میازان اعتمااد
مردم به اجرای یکسان قوانین برای همه مردم جامعه را بیان میکند .پاساخگو باودن هماهی افاراد در
برابر قوانین فضای یکسان و امن اقتصادی را برای سرمایهگذاران در بخشهاای مختلا

اقتصاادی از

جمله گردشگری فراهم مینماید .از دیگر سو سبب ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی برای گردشگران
شده و گردشگران با امنیت خطر وارد کشور میزبان میشوند.
کیفیت قوانین و مقررات
منظور از این شاخص ،قابلیت دولت در تدوین و اجرای سیاستها و مقرراتای اسات کاه سابب
گسترش حضور و فعالیتهای بخش خصوصی میشود .حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اثر
اجرای سیاستهای تدوین شده از سوی دولت نشان از حکمرانی بهتر دارد (پاداش زیاوه و خاداپناه،
 ،1394ص .)169 .کیفیت بااتر قوانین و مقررات به معنی ساختار علمی و منطقی قاوانین و مقاررات
است .در واقع تمامی قوانین و مقررات فعالیتهای اقتصادی از جمله گردشاگری بار مبناای منطاق و
اصول علمی شکل گرفتهاند ،عادانه و فراگیر هساتند .بناابراین فعالیاتهاای اقتصاادی باه خصاوص
فعالیتهای مبتنی بر گردشگری رشد مناسبی خواهند داشت.
کارایی دولت
در این شاخص ،کیفیت خدمات عمومی ،کیفیت بوروکراسی ،صاالحیت حکمراناان شاهری و
میزان استقالل خدمات شهری از فشارهای سیاسی مدنظر است (پاداش زیاوه و خاداپناه ،1394 ،ص.
 .)169این شاخص بیشتر به بررسی کیفیت خدمات عمومی و عادم وابساتگی خادمات اجتمااعی باه
فشارهای سیاسی است .گردشگران تمایل به ورود باه کشاوری را دارناد کاه از لحااظ اساتانداردهای
خدمات عمومی در سط بین المللی باشد و نسبت به هزینهای که در کشور میزبان میکنند ،باه دور از
فشارهای سیاسی ،دولت به تعهداتش عمل کند.
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حق اظهار نظر و پاسخگویی
اعتراض و پاسخگویی به مفهوم میزان و درجه توانایی شهروندان یک کشور در تعیاین و انتخااب
دولت خود است یا به عبارتی میزان و درجه این که رئی

دولت ،رئی

حکومت یا سایر افاراد دارای

مقام سیاسی در کشور از طریق انتخابات دزاد از سوی مردم انتخاب شاوند (پااداش زیاوه و خاداپناه،
 ،1394ص .)168 .وقتی چنین حقی برای مردمان یک کشور محفاوظ باشاد بازتااب باین المللای دن
بسیار قابل مالحظه خواهد بود به طوریکه برای مردمان دیگر کشورها این تصور شکل مایگیارد کاه
اگر دولتی به مردمان خود احترام میگذارد و خود را در برابر سؤاات دنان پاسخگو میداناد ،بناابراین
دولتی است که در رفتار انعطا پذیر و مالیم خواهد بود و همین امر میتواند انگیازهی دناان را بارای
ورود به دن کشور تقویا کند (شاهدبادی و تلیانی ،1395 ،ص.)12.
ثبات سیاسی
در ادبیات مربوط ،معمواً ثبات سیاسی را به معنی قانونمند بودن تغییر دولات در نظار مایگیرناد
یعنی جا به جایی دولت از طرق غیرقانونی یا ابزارهای خشونت دمیز نباشد .عمده بحث این شااخص
مربوط به تروریسم و خشونت است .بر اساس این شاخص ،هرچه احتمال نبودن ثبات سیاسی در یک
کشور بیشتر باشد نشاندهنده حکمرانی ضعی

اسات و هرچاه کشاوری از ثباات سیاسای بیشاتری

برخوردار باشد ،در زمینه حکمرانی خوب امتیاز بااتری را کسب مایکناد (پااداش زیاوه و خاداپناه،
 ،1394ص .)168 .بر این اساس میتوان گفت یکی از اصلیترین پارامترهای اساسای در شاکلگیاری
محیط گردشگری برای انتخاب دگاهانه مقصد گردشگری ،وجود یک محیط باا شااخصهاای نهاادی
مطلوب به ویژه مؤلفه امنیت و ثبات سیاسی است .از این رو انتظار میرود شاخصهاای حکمرانای و
مؤلفههای نهادی دن به عنوان یک متغیر اثرگذار بر دردمد حاصل از ورود گردشاگران باین المللای باه
شمار دید (شاه ابادی و تلیانی ،1395 ،ص.)11.
شاخص کلی فضای کسب و کار
فضای کسب و کار جزئی از فضای سرمایهگذاری میباشد و نشاندهندهی زیرساختهای مناساب
کشور برای ایجاد کسب و کار جدید و دسترسی به منابع مالی میباشد .اگرچه مفهوم فضای کساب و
کار از دیرباز در نظریات و اندیشههای اقتصادی با تعاری

و عناوین دیگر مورد بررسی قارار گرفتاه-

اند ،اما از دهه  1990تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهاای باین المللای قارار گرفتاه باه
طوری که بخشی از اهدا

و سیاساتگاذاریهاای کاالن کشاورها باه بهباود فضاای کساب و کاار
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اختصاص می یابد(مکیان و همکاران ،1392 ،ص .)75.فضای کسب و کار و سرمایهگاذاری باه مثاباه
محیط سیاسی ،نهادی و رفتاری می باشد که بازدهی و مخاطرات مارتبط باا فعالیاتهاای اقتصاادی و
سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد (حکمتی فرید و همکاران ،1395 ،ص.)119.
در این پژوهش از شاخص کلی فضای کسب و کار باه عناوان یکای از متغیرهاای مساتقل مادل
استفاده شده است .شاخص کلی فضای کسب و کار نشاندهندهی فاصله فضای کسب و کار کشور تاا
نقطهی بهینه فعالیت در سط جهان را دارد .در واقاع شاخصای جهات مقایساه وضاعیت کشاورهای
مختل

در توسعه کسب و کار و فاصله تا نقطهی ایده دل میباشد .نمرهگذاری این شاخص بین صافر

تا صد است که بهترین عملکرد برای کشوری با نمره  100میباشد .شاخص کلی فضای کسب و کاار،
از میانگینگیری ساده از شاخصهای؛ شروع فعالیت ،مجوز ساخت و ساز ،گرفتن برق ،ثبات اماوال و
داراییها ،گرفتن اعتبار ،حمایت از سارمایهداران اقلیات ،پرداخات مالیاات ،حال و فصال مشاکالت،
تجارت برون مرزی و اجرای قراردادها حاصل میشود .به دلیل نبود دمار مربوط به برق برای تعادادی
از کشورها ،این شاخص از بین شاخصها حذ

شده و متوسط گیری از بین  9شاخص دیگار انجاام

شده است.
 .5یافتههای تحقیق
قبل از پرداختن به نتایج روش پانل ،به توصی

متغیرهای مورد بررسی در کشورهای مورد مطالعه

پرداخته میشود .همانطور که نتایج جدول  1نشان میدهد تون

( 8/83درصد) ،لبنان ( 8/80درصاد)

و مراکش ( 8/79درصد) بیشترین متوسط سهم دردمد گردشگری از  GNPرا به خود اختصااص داده-
اند .این در حالی است که متوسط سهم دردمد گردشگری از  GNPدر ایاران  2/16درصاد اسات کاه
نشان دهنده اندک بودن سهم دردمادهای گردشاگری از  GNPدر ایاران اسات .دامناه شااخصهاای
حکمرانی خوب (ثبات سیاسی ،کیفیت مقررات ،کنترل فساد ،حق اظهار نظر و پاساخگویی ،اثربخشای
دولت ،حاکمیت قانون) بین  -2/5تا  2/5است که عدد  -2/5نشاندهنده صعی

باودن ایان شااخص

است و هر چه این عدد به  2/5نزدیکتر باشد نشاندهنده قویتر بودن این شاخص میباشد .هماانطور
که نتایج جدول  1نشان میدهد متوسط تمام شاخصهاای حکمرانای خاوب در کشاورهای الجزایار،
مصر ،ایران ،لبنان ،مراکش ،سوریه و یمن منفی است .این در حالی است که کشورهای کویت ،قطار و
امارات متحده عربی تنها در شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی نمره منفی کسب کردهاند و متوساط
 5شاخص دیگر دنها ،مثبت است .دخرین شاخصی که مورد بررسی قرار مایگیارد شااخص فضاای
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کسب و کار است .این شاخص که از متوسط  9شاخص محاسبه شده است؛ اعداد بین صفر تا  100را
به خود اختصاص میدهد که هر چه عدد به  100نزدیکتر باشد نشاندهنده بهتر بودن شاخص فضاای
کسب و کار در دن کشور اسات .کشاورهای اماارات متحاده عربای ،قطار ،بحارین و عماان در باین
کشورهای مورد بررسی بیشترین مقدار شاخص فضای کسب و کاار و کشاورهای ساوریه ،الجزایار و
مصر کمترین متوسط شاخص فضای کسب و کار را دارا میباشند.
بعد از بررسی نتایج جدول  ،1به بررسی نتایج مدل پنل پرداخته میشاود .در ابتادا ،بایاد ایساتایی
متغیرها با دزمونهایی همچون لوین-لین-چو ،ایم ،پسران ،شین مورد بررسی قرارگیارد .باا توجاه باه
اینکه تعداد سالهای مورد بررسی در این تحقیق کمتر از  25سال میباشد ( 11سال) جهت جلوگیری
از دست رفتن درجه دزادی و با توجه به نظرات بالتاجی نیازی به دزمون ایستایی نمیباشد .لذا تماامی
متغیرها در سط وارد الگو میشوند.
بعد از بررسی ایستایی متغیرها ،ازم اسات کاه ابتادا الگاوی مناساب در ایان خصاوص (الگاوی
عمومی ،اثرات ثابت و اثرات تصادفی) انتخاب گردد .برای این منظاور از دزماون هاای مختلا

چااو1

) ،(Fهاوسمن(2خی دو) استفاده میشود .نتایج دزمونهای مذکور نشاان مایدهاد کاه الگوهاای پانال
(اثرات ثابت و تصادفی) بر الگوی عمومی ترجی داده میشود .بر اساس نتاایج دزماون هاوسامن کاه
انتخاب بین الگوی با اثرات ثابت و یا تصادفی میباشد ،با توجه به نتایج بدست دمده میتوان گفت که
الگوی پانل با اثرات تصادفی مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین با توجه به دزمون بروش پاگان ،اثارات
تصادفی نسبت به الگوی عمومی ارجحیت دارد (جدول (.))2
بنا به نظر بالتاجی ،در پنلهای بزرگ با سریهای زماانی طاوانی وابساتگی باین بخشای مشاکل
بزرگی است (بیشتر از  20تا  30سال) .این قضیه برای پنلهای کوچکتر مسئله جادی نیسات (تعاداد
سال اندک با تعداد کشورهای زیاد) .دزمون همبستگی سریالی نیز برای پنلهای بزرگ با زمان بایش از
 20تا  30سال مشکل ساز است و برای پنلهای کوچک مشکل ساز نیست .لذا در این تحقیق لزومای
به بررسی وابستگی بین بخشی و همبستگی سریالی نمیباشد.

1. Chaw
2. Hausman
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جدول .1میانگین متغیرهای تخمین زده شده در کشورهای مورد بررسی
مأخذ :نگارندگان1397 ،
سهم درآمد

ثبات

کیفیت

کنترل

حق اظهار نظر

اثربخشی

حاکمیت

شاخص فضای

سیاسی

مقررات

فساد

و پاسخگویی

دولت

قانون

کسب و کار

الجزایر

3/35

-0/98

-1/04

-0/56

-0/93

-0/53

-0/77

45/50

بحرین

5/16

-0/70

0/70

0/21

-1/12

0/47

0/42

64/86

مصر

6/26

-1/13

-0/47

-0/66

-1/13

-0/58

-0/37

49/95

ایران

2/16

-1/14

-1/50

-0/71

-1/55

-0/48

-0/94

53/97

اردن

5/95

-0/49

0/20

0/18

-0/75

0/12

0/34

52/72

کویت

2/15

0/25

0/05

0/07

-0/59

0/02

0/38

58/53

لبنان

8/80

-1/71

-0/16

-0/9

-0/41

-0/37

-0/73

56/65

مراکش

8/79

-0/43

-0/14

-0/31

-0/69

-0/11

-0/20

58/92

عمان

2/31

-0/70

0/54

0/3

-1/07

0/28

0/47

63/32

قطر

1/82

1/07

0/60

1/04

-1/03

0/80

0/79

63/50

عربستان سعودی

2/76

-0/44

0/06

-0/03

-1/81

-0/003

0/13

61/80

سوریه

5/70

-1/66

-1/33

-1/25

-1/80

-1/04

-1/06

44/60

تون

8/83

-0/39

-0/16

-0/14

-0/60

0/13

0/003

61/99

8/38

0/81

0/68

1/05

-0/97

1/12

0/50

67/70

3/34

-2/27

-0/83

-1/18

-1/33

-1/20

-1/18

50/61

نام کشور

گردشگری
از GNP

امارات متحده
عربی
یمن

جدول .2نتایج آزمونهای انتخاب نحوه برآورد الگوی پانل در کشورهای مورد بررسی
مأخذ :نگارندگان1397 ،
آزمون

آماره

سطح معنیداری

دزمون چاو )(F

13/35

0/000

دزمون هاوسمن (خیدو)

6/63

0/468

دزمون بروش پاگان

340/40

0/000
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جدول ( )2نتایج بردورد شاخصهای فضای سرمایهگذاری بر دردمدهای گردشگری در کشورهای
منتخب خاورمیانه در بازه زمانی  2006-2016نشان میدهد .مقدار دماره دزماون والاد1معنایداری کال
مدل در سط  99درصد را نشان میدهد و به این معنا است که نتایج بارازش الگاو از اعتباار مناسابی
برخوردار میباشد .نتایج نشان داد متغیرهای کیفیت مقررات ،کنترل فساد ،اثربخشی دولت و شااخص
فضای کسب و کار بر ساهم دردمادهای گردشاگری از  GDPتااثیر گاذار اسات و متغیرهاای ثباات
سیاسی ،حق اظهار نظر و پاسخگویی و حاکمیت قانون تاثیر گذار نمیباشد.
کیفیت مقررات در سط  99درصد تاثیر مثبت و معنایداری بار ساهم دردمادهای گردشاگری از
 GDPدارد .به عبارت دیگر به ازای یک درصد تغییار در ایان متغیار در صاورت ثابات باودن ساایر
متغیرها ،سهم دردمدهای گردشگری از  2/281 GDPواحد افزایش مییابد .کیفیت مقررات به ناوعی
بر روی سیاستهای ناسازگار با بازار همچون سیاستهای کنترل قیمت ،نظارت بر سیستم باانکی و...
تمرکز دارد (بانک جهانی 2012 ،و کافمن و همکاران .)2010 ،بنابراین وجود مقررات باا کیفیات بااا
باعث میگردد تا شرایط برای فعالیت در بخش گردشگری فاراهم گاردد و هماین امار نیاز منجار باه
افزایش سهم دردمدهای گردشگری از  GDPخواهد شد.
کنترل فساد متغیر دیگری است که تااثیر منفای و معنایداری بار ساهم دردمادهای گردشاگری از
 GDPدارد .به ازای یک واحد تغییار در ایان متغیار و ثابات باودن ساایر شارایط ،ساهم درامادهای
گردشگری از  2/503،GDPواحد کاهش مییابد .کنترل فساد به معنی جلوگیری از استفاده قادرت و
امکانات عمومی در جهت منافع شخصی است (بانک جهانی .)2012 ،این شاخص مفهومهاایی مانناد
فساد در میان مقامات رسمی ،اثر بخشی تدبیرهای ضد فساد ،تاثیر دن بر جذب سرمایههاای خاارجی،
پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و مانند دنها را انادازهگیاری مایکناد (اک
وود .)2010 ،بنابراین باا بودن این عوامل که به نوعی باعث افزایش فساد میگردد منجر میشاود کاه
فعالیت در گردشگری و سایر بخشهای تولیدی و خدماتی کاهش یاباد کاه منجار باه کااهش ساهم
دردمدهای گردشگری از  GDPمیگردد.
اثر بخشی دولت متغیر دیگری است که در سط  95درصاد تااثیر مثبات و معنایداری بار ساهم
دردمدهای گردشگری از  GDPدر کشورهای خاورمیانه در بازه مورد بررسی دارد .به عبارت دیگر باا
فرض ثابت در نظر گرفتن سایر متغیرها ،به ازای یک واحد افزایش در این متغیر 1/499 ،واحد ساهم
دردمدهای گردشگری از  GDPافزایش مییابد .اثربخشای دولات بیاانگر کارامادی دولات در انجاام
1. Wald

سال هجدهم

وظای

23

بررسی تأثیر فضای سرمایه گذاری بر دردمد گردشگری ...

محوله است که شاخص مقوات ذهنی همچون کیفیت ،تهیاه و تادارک خادمات عماومی یاا

کیفیت نظام اداری ،صالحیت و شایستگی کارگزاران و استقالل خدمات همگانی از فشارهای سیاسای
است (بانک جهانی .)2012 ،لذا در صورت کارامد بودن دولت ،گردشگری رونق مییابد که این رونق
موجب افزایش دردمدهای گردشگری و به تبع دن سهم دردمدهای گردشگری از  GDPافزایش مای-
یابد.
دخرین متغیری که در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد؛ شاخص فضای کسب و کاار اسات.
ضریب این متغیر  -0/0813میباشد که نشان میدهد به ازای یک واحد تغییر در این متغیار باا فارض
ثابت بودن سایر شرایط ،سهم دردمدهای گردشگری از  0/0813 ،GDPواحد کااهش ماییاباد .دلیال
این کاهش را میتوان این طور بیان کرد که در این کشورها به دلیل شرایط نامساعدی که برای کساب
و کار وجود دارد ،افراد تمایل بیشتری به کسب و کارهای خادماتی نسابت باه صانعت و کشااورزی
دارند زیرا در فعالیتهای گردشگری ،سرمایه کمتری نیاز است و زیرساختهای مناسبتری نسابت باه
صنعت و کشاورزی وجود دارد.
جدول  .2نتایج برآورد الگوی شاخصهای فضای سرمایهگذاری بر سهم درآمدهای گردشگری از

GDP

مأخذ :نگارندگان ** ،1397 ،و *** به ترتیب معنی دار در سط  95و  99درصد و  nsعدم معنیداری
متغیر

ضریب

خطای معیار

آماره ( Zاحتمال)

ثبات سیاسی

-0/278

0/207

ns)0/179( -1/34

کیفیت مقررات

2/281

0/532

***)0/000( 4/28

کنترل فساد

-2/503

0/580

***)0/000( -4/31

حق اظهار نظر و پاسخگویی

-0/250

0/386

ns)0/517( -0/65

اثربخشی دولت

1/499

0/686

**)0/029( 2/19

حاکمیت قانون

0/310

0/689

ns)0/653( 0/45

شاخص فضای کسب و کار

-0/0813

0/0185

***)0/000( -4/39

عرض از مبدأ

9/682

1/326

(***)0/000

دماره والد

7/30

***)0/000( 56/10
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادات
در این مطالعه به بررسی شاخصهای فضای سارمایهگاذاری بار ساهم دردمادهای گردشاگری از
 GDPپرداخته شده است .برای این منظور و باا توجاه باه گزارشاات باناک جهاانی ،شااخصهاای
حکمرانی خوب (ثبات سیاسی ،کیفیت مقررات ،کنترل فساد ،حق اظهار نظر و پاساخگویی ،اثربخشای
دولت ،حاکمیت قانون) و شاخص فضای کسب و کار (متوسطی از  9زیر شاخص) مورد بررسی قارار
گرفت .نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای کنترل فساد و شاخص فضای کسب و کاار تااثیر منفای و
معنیدار بر سهم دردمدهای گردشگری از  GDPدارد .در این ارتباط ،سیسلیک و گاوژک ( )2018نیاز
در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که فساد به طور مستقیم مانع سرمایهگذاری و رشد اقتصادی می-
شود .متغیرهای اثر بخشی دولت و کیفیت مقررات در این مطالعه تاثیر مثبات و معنایداری بار ساهم
دردمدهای گردشگری از  GDPدارد .کروبیفر و مجیدیفر ( ،)1396در مطالعه خود نشاان دادناد کاه
اثربخش بودن دولت میتواند باعث جذب بیشتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری
و شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت در ایران گردد .همچنین دوتاا و کاار ( ،)2018نشاان دادناد کاه
حاکمیت قانون که منجر به اثربخش بودن دولت میشود به همراه مقررات بودجه برای گردشاگری در
استانهای کشور هندوستان مکمل یکدیگر هستند.
نکته دیگری که باید به دن توجه شود این است کاه در بیشاتر مطالعاات ،اهمیات سارمایهگاذاری
(فضای سرمایهگذاری) بر بخش گردشگری مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .بهباودی و
باستانی ( ،)1389در مطالعه خود نشان دادند که در کشورهای در حال توسعه از طر

تعداد گردشگر

به سوی سرمایهگذاری مستقیم خارجی رابطه علیت وجود دارد .متانی و امیری ( ،)1397در مطالعاهای
که در استان مازندران انجام دادند به این نتیجه رسیدند کاه سارمایهگاذاری در زیرسااختهاا ،ایجااد
جاذبههای مناسب ،ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایهگذاران و در نظار گارفتن تساهیالت
در حوزه گردشگری باعث توسعه گردشگری استان میگاردد .سالواناتان و همکااران ( ،)2009نشاان
دادند که پیوند مستقیمی بین سط سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مادیران کااردفرین کاه باه دنباال
فرصتهای سرمایهگذاری هستند در هندوستان وجود دارد .صمیمی و همکاران ( ،)2013در مطالعهای
که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی باا رشاد و توساعه بخاش
گردشگری در کشورهای در حال توسعه رابطه مساتقیمی وجاود دارد .باانرجی و همکااران (،)2015
نشان دادند که سرمایهگذاری بر گردشگری تأثیر مثبتی بر فعالیت بخشهاای مختلا

گردشاگری باه

خصوص هتلها و رساتورانهاا دارد .کریساتجاندوتیر ( ،)2016سارمایهگاذاری مساتقیم خاارجی در
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صنعت مهماننوازی در ایسلند و نروژ را مورد بررسی قارار داد .نتاایج نشاان دهناده عالقمناد باودن
سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این صنعت میباشد .ژو و همکاران ( ،)2017نیاز نشاان دادناد کاه
سرمایهگذاریهای انجام شده در ساختمان سازی در بخش گردشگری تأثیر مثبت و قابال تاوجهی بار
دردمد گردشگری در کشور چین دارد.
بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده در باا میتوان موارد ذیل را پیشنهادات داد:
 -1با توجه به تاثیر کیفیت مقررات در افزایش ساهم دردمادهای گردشاگری از  ،GDPپیشانهاد
میگردد که در کشورهای خاورمیانه مقررات مجدد مورد بازبینی قرار گیرد و مقرراتی که باه
نوعی مانع از ورود سرمایهگذاران به بخش گردشگری میشاود برطار
کننده در این زمینه تعری

و مقاررات تساهیل

گردد.

 -2فساد از جمله مواردی است که همواره تاثیر منفی بر کسب و کار داشته است و این متغیر در
پژوهش حاضر نیز تاثیرگذار است .لذا پیشنهاد میگردد کنترل فساد در این کشورها جدیتار
گرفته شود و با افراد و شرکتهایی که با در اختیار داشاتن راناتهاایی ساعی در اساتفاده از
منابع به نفع خویش هستند به شدت برخورد و مانع از فعالیت این افراد و شرکتها شوند.
 -3دولت همواره نقش مهم و غیر قابل انکاری در زمینه فضای سرمایهگاذاری ،اشاتغال ،دردماد
و ...در کشورهای مختل

دارد .در این مطالعه نیز دولات و اثار بخشای دن تااثیر مثبتای بار

افزایش سهم دردمدهای گردشگری از  GDPدر کشورهای مورد بررسای داشاته اسات .لاذا
پیشنهاد میگردد دولت با توجه به امکانات و منابعی که در اختیار دارد وظای

محولاه خاود

را به بهترین نحو انجام دهد ،کیفیت خادمات عماومی را افازایش و نظاام اداری را بهباود و
اصالح نماید.
 -4با توجه به شرایط نامساعد فضای کسب و کار در بیشتر کشورهای خاورمیانه ،پیشانهاد مای-
گردد که دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر فضای مساعد برای کساب و کاار در
تمام زمینهها را فراهم نمیاد تا از این طریق بتوانند سهم دردمادهای گردشاگری از  GDPرا
افزایش دهند.
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