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 چکیده: 

 2016-1963تعداد گردشگران و توسعه مالی طی سالهای  ،تجارت باز رشد اقتصادی،مدت بین  کوتاهو  بلند مدترابطه در این مطالعه، 

واریانس مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل ایجاد شده، و تجزیه تحلیل ARDL  روش آزمون حدی با استفاده از برای اقتصاد ترکیه 

و مدل در برای متغیرهای موجود   Ng-Perronپرورون( و  -)فیلیپس PPدیکی فولر(، ADF (آزمونهای ریشه واحد  انجام ازپس 

در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر مثبتی بر  متغیرهای تجارت باز، تعداد گردشگران و توسعه مالیمشخص گردید  ARDL نتیجه آزمون

توسعه مالی در بین متغیرهای مدل تحلیل واریانس دیگری که انجام گرفت مشخص شد که شاخص به با توجه رشد اقتصادی دارند. 

 بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی دارد. 

  ، رشد اقتصادی، ترکیه، توریسمARDLکلمات کلیدی:  

 

The Impact Of Tourism, Financial Development And Trade Openness On 

Economic Growth In Turkey 

Abstract 

This study investigates the relationship between economic growth, trade openness, the number of 

tourist arrivals, and financial developments for Turkey employing ARDL bounds testing approach 

and variance decomposition analysis for the period of 1963-2016 both in the short and long run. ADF, 

PP and Ng-Perron unit root tests carried out to examine the order of integration of the variables. 

ARDL test results reveal that trade openness, the number of tourist arrivals, and financial 

development have positive and significant impact on economic growth both in the short and long run 

growth. Moreover, the variance decomposition results indicate that financial development has the 

highest impact on economic growth among other variables in Turkey.  
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 مقدمه

 .بسیاری از کشورها است ی از اقتصادبه تأثیر ارزش افزوده فعالیتهای جهانگردی بین المللی ، این صنعت بخش مهم با توجه

 2016، در سال منتشر شده است (WTTC) و سفر گردشگریتوسط شورای جهانی  2017سال براساس گزارشی که در 

از کل  شسهمو همچنین  ،بوده ٪10.2فعالیتهای مسافرتی و گردشگری در تولید ناخالص داخلی  کل ارزش افزودهسهم 

عالوه بوده است.  ٪4.4ها  ، و در صنعت توریسم سهم سرمایه گذاری های تحقق یافته از کل سرمایه گذاری ٪9.6اشتغال 

 صورت گرفته است. 2027یرهای کالن در سال برآوردهای مختلفی از تأثیر بخش گردشگری بر متغ ، در این گزارشبر این

 ٪11.1، سهم در کل اشتغال  ٪11.4براساس برآوردها، ارزش افزوده فعالیت های بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی 

می توان اظهار داشت باشد در این راستا  %0.5و انتظار می رود سهم سرمایه گذاری ها در کل سرمایه گذاری های سرمایه ای 

ارزش تحقق یافته و ارزش مورد انتظار صنعت گردشگری از دید اقتصادهای ملی، نشان دهنده روند افزایشی مورد انتظار 

 .دراهمیت اقتصاد ملی است

ابزاری برای رشد اقتصادی کشورها به خصوص برای اقتصاد کشور در حال توسعه ایی در حال حاضر صنعت توریسم به عنوان 

صادرات گرا   فعالیت های گردشگری خارجی در ترکیه با ظهور یک سیاست مهممانند ترکیه از جایگاه مهمی برخوردار است. 

 .پیدا کردحرکت چشمگیری  1980ژانویه  24پس از تصمیمات 

، حمایتهای مختلف 1982با تصویب قانون تشویق گردشگری که در سال  شروع یک دوره لیبرال در بخش گردشگری ترکیه

مالی و سرمایه گذاری به شرکتهای بخش گردشگری ارائه شد. گردشگری به بخشی تبدیل شد که برای توسعه باز است و باید 

 (.  2015.)شن و شیت،مدیریت می گردید

،  2010،  2000میلیون نفر، در سال های  5.5 تعداد 1990کنندگان از ترکیه در سال در بخش گردشگردی تعداد بازدید 

میلیون نفر  32.5ا به تعداد ، این رقم حدود 2017در سال محاسبه گردید.  میلیون نفر 28.5و  10.5به ترتیب تقریباً 

  (. TURSAB ،2017رسید)

هزینه های توریستی با درآمد ارزی که برای کشورها فراهم می کند ، به تراز پرداخت ها کمک می ( ، 2005طبق گفته اوه )

، شاخه اشتغال و فرصت های سرمایه گذاری ،درآمد ایجاد ، گردشگری بارست مانند صادرات کاالها و خدمات، دکند، بنابراین

 مهمی در جبران کسری حسابها دارد. درآمدهای گردشگری، تأثیر عالوه بر این  .مهم صنعت را تشکیل می دهد

در این  گری و بخش های مالی نشان داده است.، ترکیه پیشرفت های قابل توجهی در گردش1980با این حال، پس از سال   

شود که تأکید می  ، ورود ارز از طریق بخش گردشگری به اقتصاد توانست کسری در تجارت خارجی را جبران کند،دوره

  (.2018اوغلو، به تعادل های کالن اقتصادی دارد )کاتیرجی یدرآمدهای حاصل از بخش گردشگری نقش مهمی در دستیاب

تحت تأثیر بحران مالی  2008اظهار داشتند که بخش گردشگری در سال  و همکارانش Papatheodorou 2010در سال 

به منظور درک اهمیت بخش  .ری جهانی نتایج قابل توجهی خواهد داشتبوده است و این وضعیت در روند رشد گردشگ

این آمار شامل . نشان داده شده است 2016و  1980آمار گردشگری بین سالهای  1در جدول گردشگری در اقتصاد ترکیه 



سهم درآمدهای  ،محاسبه شده 2010پایه دالر سال درآمد گردشگری که براساس ،  GDP سهم درآمدهای گردشگری در

 .گردشگری در صادرات و تعداد گردشگران است

 : بخش توریسم در ترکیه 1جدول

 

 

 سالها        

 

سهم درآمد گردشگری 

 در تولید ناخالص داخلی 

 

درآمد گردشگری )سال 

 ، میلیون دالر( 2010پایه 

 

سهم درآمدهای 

 گردشگری در صادرات

 

 تعداد گردشگران

1980 0.6 1315 11.2 1288060 

1985 2.8 7785 18.6 2614924 

1990 2.1 7671 24.9 5389308 

1995 2.9 12407 22.9 7083000 

2000 2.9 15106 27.5 9586000 
2001 5.3 25963 32.1 10783000 
2002 5.4 28154 33.9 12790000 
2003 4.5 24777 28.2 13341000 
2004 4.4 26563 25.2 16826000 
2005 4.2 27640 24.7 20273000 
2010 3.4 26243 18.3 31364000 
2011 3.6 30875 20.8 34654000 

2012 3.7 33253 19.2 35698000 
2013 3.9 38027 21.3 37795000 
2014 4.3 44093 21.8 39811000 
2015 6.2 67446 21.9 39478000 
2016 2.6 29184 15.5 30289000 

TURSAB (https://www.tursab.org.tr/statistics)  

 

برابر  10،  2015تا  1980 مابین سالهای GDP مشاهده می شود ، سهم درآمدهای گردشگری در 1مانطور که در جدول ه

در حالی که  .درصد رسیده است 2.6دت کاهش یافته و به به ش 2016، این نسبت در سال با این حال افزایش یافته است. 

 2016و در سال  33.9 رابرب 2002نسبت در سال  ، اینهبود 11.2به  1980در سال سهم درآمدهای گردشگری در صادرات 

و در سال  ن روند رو به رشدی را ادامه دادهدرآمد ترکیه از فعالیتهای گردشگری همچنا ،عالوه بر این .رسیده است 15.5به 

 میلیون دالر بوده است. 446لیارد و می 67 به میزان ،2015

سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی، مطالعات تجربی برای آزمایش تأثیرات احتمالی  علیرغم افزایش روز افزون

وجود رابطه احتمالی بر این اساس در مطالعه حاضر این بخش بر رشد اقتصادی نتایج مختلفی را برای ما آشکار گردانده است. 

مورد بررسی  تجارت بازی همچون سطح توسعه مالی و یرهابر خالف مطالعات دیگر با متغی  رشد اقتصادی، بین گردشگری و



گردشگران، توسعه مالی قرار گرفتند. در این چارچوب، روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی واقعی، تعداد 

 .واریانس مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل ARDL با رویکرد آزمون محدود 2016-1963برای دوره  تجارت بازو 

 ادبیات تحقیق -2

مطالعات بسیاری با هدف بررسی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف و گروه های کشور انجام شده 

 ،(2016بریدا و همکاران ) ( 2015) ( ، کومار و همکاران2013رومرو و مولینا )پابلو ،  (2013)نونو و همکاران-کاسترو .است

در مورد رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی انجام ( ، یک بررسی جامع 2016ا )نگ و ابوسدرادر مطالعاتی همچون ت  و

(، 2013، جلیل و همکاران )(2012آتان و ارسالنتورک ) (،2005حاتمی) وگوندوز  همچنین در ادبیات فعلی .است گرفته

( ، 2005توریسم و رشد اقتصادی وجود دارد و نتایج تحقیقات دمیرز و اونگان )تخمین می زنند که رابطه مستقیمی بین 

رابطه دو طرفه ای را بین توریسم و رشد اقتصادی نشان میدهد. در مقابل ( 2007) ( ، خلیل و همکاران2004درتساکیس )

(، در مطالعاتشان هیچ رابطه ایی بین توریسم و 2009آجاراوجی )، اوزتورک و (2006)و همکاران ،  ، کیم(2011) کاسماتی

 رشد اقتصادی نیافتند. 

برای بررسی تاثیر توریسم بر ( 2009در سال ) ه مشاهده می شود که کاتیرجی اوغلور ترکیتحقیقات انجام شده د با نگاهی به

 2006-1960را طی سالهای  ارز موثر واقعیناخالص داخلی، تعداد گردشگران و نرخ رشد اقتصادی متغیرهایی همچون تولید 

 قرار داده است.  هانتخاب و مورد مطالع

(، 2016طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه رابطه طوالنی مدت بین گردشگری و رشد اقتصادی وجود ندارد. کیزیلکایا )

که نشان داد  نتایجرا مورد بررسی قرار داد و  2014-1980رابطه بین درآمدهای گردشگری و رشد اقتصادی برای سالهای 

، تاثیر گردشگری (2015)پناهی و همکاران .مثبتی بر رشد اقتصادی دارد درآمد گردشگری در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر

 بررسی قرار دادند. در این مطالعه،مورد ا استفاده از روش فیلتر کالمن ب 1970-2011دوره  را طیبر رشد اقتصادی در ترکیه 

همچنین سرمایه انسانی و افزایش یافته است  ٪0.03در هزینه های گردشگری با تولید ناخالص داخلی سرانه  ٪1افزایش 

 تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، نرخ ارز موثر واقعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. مخارج عمومی

نتایج بدست  .سهم سطح توسعه مالی در رشد اقتصادی بویژه در چارچوب فرضیه های عرضه و تقاضا محور بررسی شده است 

 بین سطح توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه متفاوتی وجود دارد.  آمده نشان می دهد که

 . داده ها و روش 3

  تعداد گردشگران و توسعه مالی با روش تجارت بازدر این مطالعه، رابطه بین رشد اقتصادی و ، ARDL  و روش

 .تحلیلی واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

تعداد ،  تولید ناخالص داخلی واقعی، تجارت بازمورد بررسی قرار گرفته مدلی که برای تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی در  

مستقل  به عنوان متغیر توسعه اقتصادی به عنوان متغیر وابسته و، 2017-1963بین سال های گردشگران سفر به ترکیه ما

 انتخاب شده اند. 



مدل از شاخص  ترکیه و متغیرهای دیگر درکشور موسسه آمار سازمان برنامه ریزی و از سایت متغییرهای مورد استفاده،  

 های بانک توسعه جهانی به دست آمده است. 

 

 : تعریف داده ها 2 جدول  

 متغیر              توضیحات                                         منبع داده   

  GDP            جهانی توسعه های شاخص ، جهانی بانک                   تولید ناخالص داخلی 

    1NT                      موسسه آماری ترکیه              تعداد گردشگران 

   2DF              جهانی توسعه های شاخص ، جهانی بانک  مالی                            توسعه 

   3TO                      جهانی توسعه های شاخص ، جهانی بانک                      تجارت باز 

 

( بدست آمده به 2018( کاتیرجی اوغلو و همکاران )2017مدل تجربی که از مطالعات انجام شده شهباز زاده و همکاران )

 شرح زیر است : 

tD+ Ᵹ3FtNT+ Ᵹ2LntTO= Ᵹ0+ Ᵹ1 tGDPLn  

ده استفاده ش Ng-Perron (NG-P)، (PP)پرورو-فیلیپس ،(ADF)آزمون ریشه واحد دیکی فولر از در تجزیه و تحلیل، 

 است.  

و  Pesaran .استفاده شده است ARDL از روش آزمونرابطه بلند مدت بین متغیرها  بررسی وجودبرای در مطالعه ، 

بین متغیرها  همپوشانیانجام شده است ، رابطه  ARDL ریشه واحد که توسط آزمون ، پس از آزمون (2001) همکاران

 به شرح زیر است:  ARDLبرای تجزیه و تحلیل معادله شکل گرفته  .مشاهده می شود

+ 1-tTO1Ᵹ +1-tGDP0+ Ᵹ1-tdFD3,iβi=1
n+∑1-tNTd2,iβ i=1

n+∑1-tTOdi1,β1=i
n+∑1-tGDPd0,iβ1=i

n+∑0=CtGDPd

1t+ε1-tFD 3+ Ᵹ1-tNT2Ᵹ 

برای (n) از نمادبرای نشان دادن اختالف، (d) نماد از نییکران باال و کران پا نیب F یمشخص کردن آماره ها یدر معادله باال برا

 تنظیم شده است.  ریها به صورت ز هیاستفاده شده و فرض برای نشان دادن شاخص ها  123Ᵹاز  ،رهایتعداد تاخ

      H0 = Ᵹ0 = Ᵹ1 = Ᵹ3 = 0 ( رهایمتغ نیب یعدم وجود رابطه هم انباشتگ )  

      H0 = Ᵹ0 ≠ Ᵹ1 ≠ Ᵹ3 ≠ 0 ( رهایمتغ نیب یوجود رابطه هم انباشتگ )  

                                                           
1-Number of Tourist  
2-Financial DevelTOment 
3-Trade TOenness 



مدل تصحیح خطا تخمین زده شده با ARDL در رویکرد رهایمتغ نیرابطه بلند مدت و کوتاه مدت ب صورت گرفته لیدر تحل   

 معنی داررابطه بلند مدت،   علیت، ARDL کردیبر رو یبتنایجاد شده مVECM   مدل یهم انباشتگ لیتحل هیتجز است. در

 .قرار گرفته است آزمونمورد  یاز نظر آمار-) ECT 1)یخطا بیضربودن یا نبودن 

تست معنی دار بودن در تجزیه و تحلیل رابطه علیت کوتاه مدت، مقادیر اختالف متغیرهای مستقل و مقادیر اختالف وقفه ها 

، از آزمون تجزیه واریانس برای تشخیص منبع تغییر  ARDL پس از رویکرد آزمون حدیمد نظر است.   2Xطبق آمارآماری 

 واریانس متغیرها در مدل استفاده شده است. 

 

 افته های تجربی ی

 ، ADF،PP ،Ng-perronریشه واحد ونهایاز نتایج آزم مانایی سریها در مرحله اول مطالعه    

  مانا هستند.در سطح اول  I(1و سری توسعه اقتصادی ) تجارت بازنتیجه گیری شد که تولید ناخالص داخلی ، تعداد گردشگران، 

 

 PPو  ADFنتایج آزمون ریشه واحد : 3جدول 

                                    ADF                                           PP 

 متناوب                       نامتناوب                متناوب      متناوب    نا                     متغیر

      GDP             0.347-          2.902-                     0.347-                 2.902- 

                          (0.910(         )0.170              )       (0.190                )(0.170) 

TO                     1.128-          2.640-                      0.993-                 2.834- 

                          (0.697      )   (0.264)                    (0.749(                 )0.191) 

LnNT                2.132-          2.807-                      2.224-                  2.837- 

                         (0.233(         )0.201(                     )0.200(                 )0.191) 

Fin                     3.176             1.468                       2.770                    1.188 

                         (1.000(         )1.000(                      )1.000(                 )1.000) 

LnGDP Δ         7.000-           7.019-                       3.156-                 2.472- 

                          7.090-           7.019-                       3.516-                 2.472-    

TO Δ                  6.529-          6.485-                        6.989-                7.234- 

                        (0.000(          )0.000(                       )0.000(                )0.000) 



LnNT Δ          7.240-           7.609-                       7.257-                 7.611- 

                       (0.000(          )0.000(                       )0.000        )        (0.000) 

Fin Δ              4.650-            5.370-                        4.588-                 5.370- 

                      (0.000(          )0.000                      )  (0.000(                )0.000) 

 

 مثال ترکیه :و توسعه مالیباز تجارت ردشگری ، رشد اقتصادی ، رابطه بین گ: 4جدول 

  Ng-Perron واحد ریشه آزمون نتایج: 4 جدول

 ثابت                          

 aMZ                              tMZ                        MZB                    MPT      متغیرها      

LnGDP          1.85655     2.27281              1.22421                 118.539 

TO                0.41432-      0.25545-            0.61655-               23.3326 

LnNT             1.2104            1.81874              1.50292                155.110  

FD                4.18634              1.83104             0.43738                27.2489 

 

LnGDPΔ     ***25.99-             ***3.59-            ***0.138-            ***0.963 

TO Δ             ***25.44-             ***3.55-            ***0.139             ***0.994                                                                                                        

LnNTΔ        ***25.77-             ***3.39-            ***0.131            ***1.588 

 Δ FD           ***21.99-            ***3.29-             ***0.149            ***1.177 

 

 مقادیر بحرانی

1%          13.8000-            2.58000-              0.17400                1.78000 

5%         8.10000-             1.98000-              0.23300                3.17000 

10%       5.70000-             1.62000-              0.27500                4.45000  

 

 ثابت + متحرک                     



 aMZ                            tMZ                                   MZB                      MPT      متغیرها       

LnGDP            10.5030-          2.27324-             0.21644                8.76484- 

TO                  19.9812-          3.08672-             0.15448                 5.00849 

LnNT              6.96289-         1.61372-             0.23176                 13.3756 

FD                  144.489-          8.41299-             0.05823                0.90664  

 LnGDP Δ       25.99-              3.603                  0.1386                     3.51697       

  TO Δ              41.68 -            4.558                 0.10919                       2.2579                                           

LnNTΔ             25.83-           3.497                0.13536                     4.09575 

 FD Δ               23.90-            3.456               0.14461                      3.81430 

 

 مقادیر بحرانی

1%               23.8000-          3.42000-            0.14300                 4.03000 

5%               17.3000-         2.91000-            0.168000                 5.48000 

10%             14.2000-          2.62000-            0.185000               6.67000 

 

 سطح معنی داری را نشان میدهد.  ٪10،  ٪5،  ٪1 به ترتیب توجه: *** ، ** ، *

  .ارائه می دهد آماری مناسب F و مقادیرARDL مدلهای   (1)برای معادله  5جدول  

و  ٪1( در سطح 5.61( و حد باالیی )4.29محاسبه شده برای مدل ایجاد شده باالتر از حد پایین )  Fآماره  این واقعیت که

 .می کند را تاییدوجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای تعیین شده طا از نظر آماری معنی دار است ضریب تصحیح خ

 

 F و آمارهای ARDL : مدلهای5جدول 

 F                            ECT(-1)آماره               ARDLمدل          مدل                             

GDP= f(TO, NT, FD)            (3،3،2،3           )5.665                  [ 3.296-]  ***0.316  



 %  معنی داری را نشان می دهد 1% ، و 5% ، 10در سطح  به ترتیب  *,**,***.را نشان می دهد   tتوجه: مقادیر داخل کروشه آماره 

  

 طبق نتایج آزمون .، ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت به دست آمده را نشان داده است 6در جدول  ARDL نتایج آزمون حد

  طبق آزمونهای .دیده نمی شود متغیرهمبستگی و  مشکل فرضی ARDL (3  ،3  ،2  ،3) در مدل منتخب ، ARDL تست

CUSUM و CUSUMQ پارامترها مانا بودند ، طبق تست ، ARCHمقادیر خطا دارای واریانس ثابت، و طبق آزمون رمزی-

برای تعیین ضرایب  ARDL با توجه به نتایج آزمون .ریست ، نتیجه گرفته شد که فرم عملکردی به درستی انتخاب شده است

رابطه مثبت  LnGDP به FD و  TO  ،LnNT کوتاه مدت ، از متغیرهایبلند مدت و کوتاه مدت متغیرها ، در بلند مدت و 

منفی بودن ضریب خطا و معنی دار بودنش از نظر آماری نشان می دهد که اثر شوک های رخ  .و آماری معنی دار وجود دارد

( و کارتیرجی 2017اران ). نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات شهباز و همکداده در کوتاه مدت در طوالنی مدت ناپدید گردد

 ( مطابقت دارد. 2018اوغلو و همکارانش)

 ( و ضرایب بلند مدت 3،2،3،3)ARDL: نتایج تخمینی مدل 6جدول   

 ضرایب کوتاه مدت    

 tآماره        ضرایب                                   متغیرها                                      

       C                                         ***3.650                                 [3.53825] 

     TOD                                     ***0.010                                [5.49749-] 

     DLnNT                                 ***0910.                                [3.77936-] 

     DFG                                      ***0.003                                [2.78768 -] 

    1)-ECT(                                *0.316609-                            [3.29680-]     

 

 مدت ضرایب بلند   

  

 tآماره ضرایب                                                                        متغیرها    

  TO                                      ***0.004                                      [2.583141] 

 LnNT                                 ***0.170                                      [7.141142] 

 FD                                      ***0.004                                      [4.680564] 

 تستهای تشخیص 



R                                             0.342                   RR2X          1.269[0.213] 

JB2X                                       ***28.570             BGO2X        0.536 [0.588]   

WDV2X                              1.034 [0.313]         ,CUSUM             پایدار 

                                                                          CUSUMQ 

 توجه: 

 

 : تجزیه واریانس 7جدول 

 SH                LnGDP                     TO                 LnNT               FGدوره                

    1             0.035393            100.0000             0.000000         0.000000        0.000000 

   2             0.052748            84.85280             0.007980         0.270271        14.86895 

   3             0.065708            78.49947             0.248085         0.232578        21.01987    

   4            0.077161             69.77360            3.125438          0.309392        26.79157 

   5            0.087065             63.96573             5.961477         0.271424        29.80137 

   6            0.093629             60.77189            7.296422         0.235441         31.69625 

  7            0.098692             58.68611             8.591294         0.212471         32.51013 

  8            0.103721             56.86392             9.981430         0.196439         32.95821 

  9            0.108528             55.22751             11.13590        0.179452          33.45714    

10            0.112901             53.77853              12.12770       0.165871          33.92790 

   

دوره  ، بخش قابل توجهی از تغییر در تولید ناخالص داخلی در 7با توجه به نتایج اختالفات واریانس به دست آمده در جدول 

 هبر تولید ناخالص داخلی کامالً کم بود TO متغیردر حالی که در دوره های اولیه تاثیر  .دوم به دلیل توسعه مالی رخ داده است

 چنین برداشتدر دوره پنجم ،  .بر تولید ناخالص داخلی در دوره های بعدی افزایش یافته است TO ، اما مشاهده شد که تأثیر

همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که تاثیر  .است FD می شود که تغییرات در تولید ناخالص داخلی بیشتر ناشی از

 متغیرها بر تولید ناخالص داخلی تغییر نکرده است. 

 

 



 نتایج:

، تعداد گردشگران و باز تجارت، یرشد اقتصاد نیرابطه ب، 2016-1963در این مطالعه با بررسی اقتصاد ترکیه بین سالهای 

در مرحله  .و همچنین تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است شده لیو تحل هیتجز یتوسعه اقتصاد

با ه است. برای تست مانایی سری در مدل ایجاد شده استفاده شد ADF  ،PP ، Ng-Perron اول ، از تست های ریشه واحد

رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرها مشخص گردید که سریها در سطح اول مانا هستند.  واحد شهیر آزمونهای استفاده از

برآورد  یبرا ARDL محدودیت از روش آزمون تحلیل شد. تجزیه و واریانسو  ARDL یتبا استفاده از روش آزمون محدود

مدت و بلند مدت استفاده  یدر طوالن یبر رشد اقتصاد یو رشد اقتصاد ی، تعداد گردشگران ، توسعه مال تجارت باز تاثیر بیضرا

را امکان پذیر ساخته است.  ARDL آزمونو معنی دار بودنش از نظر آماری انجام  یمنف یخطا حیتصح سمیمکان .ه استشد

یافته  دارند. یدر رشد اقتصاد یمثبت ریتأثدر بلند مدت و کوتاه مدت دهد که تعداد گردشگران  ینشان م ARDLآزمون  جینتا

در دارند. تدوین برنامه های مختلف سیاست گذاران به منظور بهره مندی کامل از پتانسیل گردشگری ترکیه بر لزوم تاکید ها 

و به تبع آن رشد  یتوسعه بخش گردشگر یمحرکه برا یروین کی، که به عنوان  یاز جهانگرد تیحما یها استیراستا ، س نیا

و توسعه  یرشد اقتصاد نی، ارتباط بلند مدت ب قیتحق نیمهم ا یها افتهیاز  یکی اجرا شود. دیشود ، با یم لیتشک یاقتصاد

مشاهده . دهد یمدت نشان م یرا در طوالن یکه منبع شوک رشد اقتصاد انسیوار لیو تحل هیتجز جیبا توجه به نتا است. یمال

همانطور که از  است. ی، شاخص توسعه اقتصاد یمنتخب بر رشد اقتصاد یرهایمتغ نیدر ب ریمتغ نیرگذارتریشود که تأث یم

توسعه  شیافزادر کشور ترکیه نیز با  دارد. یبر رشد اقتصاد یمثبت ریتأث یشود ، توسعه مال یبه دست آمده مشخص م جینتا

 خواهد شد. حمایت توریستی یها تیاعتبار فعال نیو تأم گردشگری در بخش ها یگذار هیسرمااز  یمال
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