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چکیده

تأســیس مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی در دنیــا اغلــب ســبب توســعه و آبادانــی مناطــق
پیرامــون خــود شــده اســت .یکــی از مهمتریــن بخشهایــی کــه تأســیس منطقــه آزاد
میتوانــد در آن مؤثــر باشــد گردشــگری اســت .مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی بــا
توجــه بــه ســاختار قانونــی حاکم بــر آنهــا و ســهولت در تجــارت بینالمللــی ،قادرند
گردشــگری را توســعه دهنــد و از ایــن طریــق ســبب توســعه و پیشــرفت پیرامــون خــود
شــوند .منطقــه آزاد انزلــی یکــی از مهمتریــن مناطــق آزاد کشــور و تنهــا منطقــه آزاد
در ســاحل دریــای خــزر اســت کــه در ســال  1384تأســیس شــد .بــا توجه بــه اهمیت
منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی انزلــی و اهــداف مطرحشــده بـرای آن ،ایــن مطالعــه بــه
بررســی اثــر تأســیس منطقــه آزاد انزلــی بــر توســعه گردشــگری در اســتان گیــان
پرداختــه اســت .در ایــن مطالعــه ،بهمنظــور پاســخ بــه ایــن ســؤال از روش کنتــرل
ترکیبــی اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از اج ـرای روش کنتــرل
ترکیبــی ،تأســیس منطقــه آزاد انزلــی اثــر مثبــت و معنــاداری بــر توســعه ارزشافــزوده
گردشــگری در اســتان گیــان داشــته اســت؛ بهگون ـهای کــه نتایــج شبیهسازیشــده
ـ در مقایســه بــا حالتــی کــه اگــر منطقــه آزاد انزلــی تأســیس نمیشــد ـ نشــاندهنده
آن اســت کــه تأســیس منطقــه آزاد انزلــی باعــث شــده ســرانه ارزشافــزوده
گردشــگری در اســتان گیــان بیــش از  30درصــد افزایــش یابــد .بهعبارتدیگــر،
درصــورت تأسیسنشــدن منطقــه آزاد انزلــی در ســال  ،1384درحــال حاضــر سـرانه
ً
ارزشافــزوده گردشــگری در اســتان گیــان ،تقریبــا  70درصــد مقــدار کنونــی بــود.

مقدمه
تأســیس و راهانــدازی مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی
یکــی از سیاســتهای اقتصــاد منطقــهای اســت کــه در
دهههــای اخیــر موردتوجــه سیاســتگذاران قــرار گرفتــه
اســت .برنامهریــزان اقتصــادی بــا توجــه بــه نمونههــای
موفــق مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی در دنیــا ،بــه دنبــال
آن بودنــد تــا کشــور میزبــان بــدون تحمــل معایــب
جهانیشــدن بتوانــد تــا انــدازهای از مزایــای تجــارت آزاد
بهرهمنــد شــود .بهعبارتدیگــر ،تأســیس مناطــق آزاد
تجــاری ب ـرای کشــورهای جهــان ســوم ایــن امــکان را فراهــم
مــیآورد کــه بــدون رهاکــردن تمامــی ســازوکارهای کنتــرل
اقتصــادی ،بهصــورت بخشــی و منطقــهای بــه فراینــد

جهانیشــدن اقتصــاد متصــل شــوند و درصــورت عملکــرد
مطلــوب از مزایــای تجــارت آزاد بهــره ببرنــد؛ ازایــنرو در
دهههــای اخیــر ،تأســیس مناطــق آزاد در دنیــا و بهخصــوص
در کشــورهای درحــالتوســعه رشــد چشــمگیری داشــته
اســت .در اغلــب تعاریــف مربــوط بــه مناطــق آزاد ،ایــن
مفهــوم وجــود دارد کــه «محــدوده جغرافیایــی کــه در آن
کاالهــا بــدون حقــوق گمرکــی وارد میشــوند تــا پــردازش
و صــادر شــوند و ســرمایهگذاران مشــوقهایی ماننــد
معافیــت مالیاتــی و آزادی عمــل بیشــتر در اســتخدام نیــروی
کار دارنــد» (التجایــی .)1388 ،منطقــه آزاد تجــاری2
ً
قلمــرو معینــی اســت کــه غالبــا در داخــل یــا در مجــاورت
یــک بنــدر واقــع و در آن تجــارت آزاد بــا ســایر نقــاط جهــان
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زیرمجموعــه آنیکــی از مهمتریــن راهکارهــای دولتهــا
ب ـرای پیشــرفت و توســعه پایــدار در اقتصــاد بــوده و در بیــن
ســه صنعــت اشــتغا لزای دنیــا قــرار دارد (یزدانــی زنگنــه و
همــکاران .)1388 ،امــروزه گردشــگری یکــی از بخشهــای
مهــم و رو بــه رشــد اقتصــاد جهانــی اســت؛ تاجاییکــه
 10/2درصــد از تولیــد ناخالــص جهــان 4/4 ،درصــد از کل
ســرمایهگذاریها و  9/6درصــد از کل جمعیــت فعــال را در
دنی��ا ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت (.)Sobirov, 2018
بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه گردشــگری در اقتصــاد امــروز دنیــا
دارد ،در ایــن مطالعــه بــه دنبــال پاســخ بــه این ســؤال اساســی
خواهیــم بــود کــه آیــا تأســیس منطقــه آزاد انزلــی در توســعه
گردشــگری در مناطــق پیرامــون خــود موفــق بــوده اســت؟
بهمنظــور ارزیابــی و تحلیــل اثــر منطقــه آزاد انزلــی بــر
توســعه گردشــگری در اســتان گیــان ،از روش کنتــرل ترکیبــی
بهمنزلــه یکــی از مهمتریــن و بهروزتریــن روشهــای
تحلیــل سیاســت اســتفاده میشــود .در ادامــه بــا توجــه بــه
روش تشریحشــده ،نخســت ادبیــات موضــوع بهاختصــار
مــرور میشــود و ســپس بــا تشــریح روش بررسیشــده،
نتایــج تحلیــل میشــود.

مجــاز شــناخته شــده اســت و کاالهــا را میتــوان بــدون
پرداخــت حقــوق و عــوارض گمرکــی از ایــن منطقــه خــارج
یــا بــه آن وارد کــرد .ایــن مناطــق از مقــررات عمومــی
کشــور متبــوع معــاف بــوده و بــا اســتفاده از مزایایــی ماننــد
بخشــودگی مالیاتــی و عــوارض گمرکــی ،معافیــت از مقررات
ویــژه صــادرات و واردات یــا جــذب ســرمایه خارجــی و
ّفنــاوری مــدرن ،امکانــات کســب درآمدهــای ارزی را فراهــم
میســازند .بنــا بــه تعاریــف بینالمللــی ،منطقــه آزاد
محــدوده حراستشــده بنــدری و غیربنــدری اســت کــه از
شــمول برخــی از مقــررات جــاری کشــور متبــوع خــارج بــوده
و بــا بهرهگیــری از مزایایــی نظیــر معافیتهــای مالیاتــی،
بخشــودگی ســود و عــوارض گمرکــی ،نبــود تشــریفات
زائــد ارزی ،اداری و مقــررات دســتوپاگیر و همچنیــن
ســهولت و تســریع در فرایندهــای صــادرات و واردات بــا
جــذب ســرمایهگذاری خارجــی ،فرصتهــای اشــتغال،
کمــک بــرای ورود بــه بازارهــای جهانــی ،انتقــال فنــاوری
و توس��عه س��رزمین اصل��ی کم��ک میکن��د (Dei Ottati,
 .)2018یکــی از کارکردهــای جانبــی مناطــق آزاد عالوهبــر
توســعه تجــارت ،توســعه گردشــگری اســت؛ بهگونــهای
کــه بــا توجــه بــه ســاختار قانونــی مناطــق آزاد ،درصــورت
مبانی نظری و ادبیات موضوع
عملکــرد و سیاســتگذاری مناســب ،بایــد انتظــار داشــت
در بخــش مبانــی نظــری ،ابتــدا منطقــه بررسیشــده
کــه گردشــگری در ایــن مناطــق و بســترهای پیرامونــی آن
توســعه یابــد .بهدنبــال تأثیــرات بســیار مهمــی کــه مناطــق بهصــورت اجمالــی معرفــی میشــود و ســپس مبانــی
آزاد موفــق دنیــا در توســعه منطقــهای و تجــارت داشــتهاند ،مربــوط بــه منطقــه آزاد و ارتبــاط آن بــا ســاختارهای توســعه و
در ایـران نیــز تــاش شــد تــا بــا تأســیس مناطــق آزاد ،ایــن راه گردشــگری تبییــن خواهــد شــد.
منطقه مطالعه شــده
بهســوی موفقیــت بازگشــایی شــود .در همیــن راســتا ،تاکنــون
گیــان در تقســیمات جدیــد کشــوری ،یکــی از
هفــت منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی شــامل کیــش ،قشــم،
چابهــار ،ارس ،انزلــی ،ارونــد و ماکــو ایجــاد شــد .یکــی اســتانهای ســاحلی شــمال ایــران بــا مســاحت ۱۴۷۱۱
از مهمتریــن مناطــق ،منطقــه آزاد تجــاری انزلــی در شــمال کیلومترمربــع اســت .درازای آن از شــمال غربــی تــا جنــوب
ایـران اســت .بــا توجــه بــه اســناد باالدســتی ،اهــداف اصلــی شــرقی  ۲۳۵کیلومتــر و پهنــای آن از  ۲۵تــا  ۱۰۵کیلومتــر
تأســیس منطقــه آزاد انزلــی عبارتانــد از :عم ـران و آبادانــی ،تغییــر میکنــد .ایــن اســتان ،از شــمال بــه دریــای خــزر
ارائــه خدمــات عمومــی ،رشــد و توســعه اقتصــاد ،جــذب و كشــورهای مســتقل آســیای میانــه ،از غــرب بــه اســتان
ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی ،اشــتغا لزایی ســالم و اردبیــل ،از جنــوب بــه اســتان زنجــان و قزویــن و از شــرق بــه
مولــد ،تنظیــم بــازار کار و کاال ،تشــویق تولیــد و صــادرات ،اســتان مازنــدران محــدود میشــود.
یکــی از مهمتریــن شــهرهای اســتان گیــان ،بنــدر
ورود و حضــور فعــال در بازارهــای منطقــه و جهانــی ،جــذب
ّفناوریهــای جدیــد و انتقــال علــم و دانــش فنــی بــه عوامــل انزلــی اســت .انزلــی مهمتریــن بنــدر شــمالی ایــران در
تولیــد داخلــی همســو بــا توســعه علمــی و ّفنــاوری جهــان ،حاشــیه جنــوب غربــی دریــای خــزر و در غــرب دلتــای
تســریع در فرایندهــای تجــاری ،اقتصــادی و ّفنــاوری بــا ســفیدرود ،در اســتان گیــان واقـع شــده اســت .بنــدر انزلــی
بسترســازی مناســب بــرای انجــام آزمایشــی طرحهــا و از شــمال بــه دریــای خــزر ،از جنــوب بــه صومعهســرا ،از
تعمیــم آن بــه سراســر کشــور (ذاکــری و اســفندیاری :1395 ،شــرق بــه رشــت و از غــرب بــه رضوانشــهر متصــل اســت.
 .)50یکــی از اهــداف جانبــی تأســیس مناطــق آزاد ،هماننــد شهرســتان انزلــی  360كیلومتــر تــا تهــران 40 ،كیلومتــر
منطقــه آزاد انزلــی ،توســعه گردشــگری و کســبوکارهای تــا رشــت و  35كیلومتــر تــا فــرودگاه بینالمللــی ســردار
مــوازی بــا آن اســت .امــروزه گردشــگری و فعالیتهــای جنــگل فاصلــه دارد .بــا توجــه بــه اهمیــت سوقالجیشــی
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گیــان و اهمیــت بــاالی تجــارت بــا کشــورهای آســیای میانــه،
تصمیــم بــه تأســیس منطقــه آزاد تجــاری در ایــن اســتان اتخــاذ
شــد .منطقــه آزاد انزلــی در ابتــدای تأســیس ،محــدودهای
از شهرســتان بنــدر انزلــی بــه مســاحت  32کیلومترمربــع
خشــكی و  40کیلومترمربــع آبــی را شــامل میشــده و از ســال
ً
 1384رســما آغــاز بــه کارکــرده اســت .منطقــه آزاد تجــاری ـ
صنعتــی انزلــی در ســال  ۱۳۸۴بــا مســاحت اولی ـهای معــادل

ً
تقریبــا  ۳۲۰۰هکتــار راهانــدازی شــد .محــدوده ایــن منطقــه
در ســال  ۱۳۹۳اصــاح و وســعت آن بــه حــدود ۸۶۰۹
هکتــار افزایــش یافــت .شــکل  1نشــاندهنده موقعیــت مکانــی
منطقــه آزاد انزلــی اســت .مطالعــات و بررســیها بیانگــر آن
اســت کــه منطقــه آزاد انزلــی ویژگیهــا و مزیتهــای مهمــی
دارد کــه درصــورت سیاســتگذاری مناســب میتوانــد
آن را بــه منطقــهای موفــق بــرای تجــارت تبدیــل کنــد1.

217

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

شکل  :1محدوده منطقه آزاد انزلی (منبع :کتابچه فرصتهای سرمایهگذاری در منطقه آزاد انزلی)

 .1مهمتریــن ویژگیهــا و مزیتهــای منطقــة آزاد انزلــی را میتــوان بهصــورت زیــر برشــمرد :الــف .ویژگیهــا و مزایــای منطقــه از منظــر جغرافیایــی :قرارگرفتــن
در مســیر کریــدور بینالمللــی شــمال ـ جنــوب معــروف بــه نســتراک ؛ داشــتن موقعیــت ویــژه در زمینــة ارتبــاط بــا کشــورهای حاشــیة دریــای خــزر؛ همجــواری
بــا بنــادر آســتراخان و الگان در روســیه ،کراسنودســک در ترکمنســتان ،اکتائــو در قزاقســتان و باکــو در آذربایجــان؛ دسترســی از طریــق راههــای مناســب ،بــه بازارهــای
مصــرف کشــورهای CIS؛ نزدیکتریــن منطقــة آزاد بــه پایتخــت کشــور و ســایر مراکــز صنعتــی و پرجمعیــت کشــور ازجملــه بازارهــای مصــرف؛ نزدیکــی بــه بزرگتریــن
ذخایــر نفــت و گاز دریــای خــزر؛ ب) ویژگیهــای منطقــه از منظــر اقتصــادی :وجــود بندرانزلــی بــا امکانــات ،تجهی ـزات و تأسیســات پیشــرفته ب ـرای تخلیــه و بارگیــری
و انبــارداری اســت .اتصــال منطقــه بهویــژه بنــدرگاه کاســپین بــه آزادراه و راهآهــن قزویــن ـ رشــت ـ انزلــی؛ وجــود شــهرک صنعتــی انزلــی؛ وجــود گمــرک انزلــی؛
وجــود مجتمعهــای تجــاری ـ نمایشــگاهی منطقــه بــا حــدود  ۲۰۸۰غرفــة تجــاری ،وجــود نیــروی کار متخصــص؛ ج) ویژگیهــا و مزایــای منطقــه از منظــر عمرانــی و
زیرســاختی :دارای طــرح راهبــردی و طــرح جامــع؛ دارای تمــام امکانــات زیربنایــی شــامل آب ،بــرق ،گاز ،تلفــن و ...؛ اتصــال منطقــه بــه آزادراه قزویــن ـ رشــت ـ انزلــی؛
اتصــال بــه راهآهــن قزویــن ـ رشــت ـ انزلــی؛ راهانــدازی بســتر فیبــر نــوری و برقـراری اینترنــت پرســرعت در سرتاســر منطقــه؛ د) ویژگیهــا و مزایــای منطقــه ازنظــر دانــش
و ّفنــاوری :ایجــاد بســترهای الزم در زمینههــای  ICTب ـرای راهانــدازی تجــارت الکترونیــک ،فراهمکــردن مقدمــات الزم ب ـرای تأســیس دهکــدة ســامت در منطقــه بــا
توجــه بــه راهانــدازی واحــد بینالملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی در منطقــه (ســایت منطقــة آزاد انزلــی).
 .در مطالعــات تجربــی نیــز عوامــل متعــددی کــه در گردشــگری مؤثــر بودنــد شناســایی شــدند؛ ازجملــة آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :آداب و ســنن (قرخلــو،
 ،)1385جنــگ و ناآرامــی (محمــدزاده و همــکاران ،)1389 ،ویژگیهــای طبیعــی مقصــد (مــروت و همــکاران ،)1397 ،درآمــد س ـرانه و قیمتهــای نســبی (حبیبــی و
عباســی نـژاد1384 ،؛ راســخی و محمــدی1396 ،؛ اربابیــان ،)1399 ،درآمــد نفتــی و دولــت (لطفــی و ســلطانی ،)1387 ،امنیــت (صیدائــی و هدایتــی مقــدم،)1389 ،
نــرخ ارز (راســخی و محمــدی1396 ،؛ اربابیــان ،)1399 ،هزینــة ســفر در مقصــد (مؤمنــی و همــکاران1390 ،؛ اربابیــان.)1399 ،
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منطقه آزاد و گردشگری
تأســیس مناطــق آزاد بــا تأثیــری کــه در عوامــل
مؤثــر در توســعه گردشــگری دارد میتوانــد باعــث بهبــود
ســاختار گردشــگری در منطقــه شــود .بررســی مبانــی نظــری
نشــاندهنده آن اســت کــه عوامــل متعــددی میتوانــد در
گردشــگری مؤثــر باشــد .بــا توجــه بــه الگــوی مفهومــی
نمایشدادهشــده در شــکل  ،1اگــر عوامــل مؤثــر در
گردشــگری را بــه ســه دســته کلــی تقســیم کنیــم ،منطقــه
آزاد میتوانــد بــا تأثیــری کــه در ایــن ســه دســته از عوامــل
میگــذارد ســبب بهبــود گردشــگری شــود .ســه دســته از
عوامــل اساســی شــامل مــوارد زیــر اســت :عوامــل بــرو نزا
(توانایــی منابــع عرضــه ،رشــد اقتصــادی ،پایــداری سیاســی
و اجتماعــی ،زیرســاختار ،عوامــل طبیعــی ،واکنشهــای
اجتماعــی و فرهنگــی ،درجــه شهرنشــینی ،محدودیتهــا
و قوانیــن و مقــررات) ،عوامــل روانشــناختی (ســاختار
جمعیتــی ،انگیزههــا و ســایق ،تصــور از مقصــد ،میــزان
فراغــت ،تجربــه گذشــته ،پیوســتگی فرهنگــی) ،و عوامــل
اقتصــادی (درآمــد قابلتصــرف ،شــاخصهای هزینــه
زندگــی ،قیمتهــای گردشــگری ،هزینــه حملونقــل،
تفـ�اوت نـ�رخ ارز ،فاصلـ�ه فیزیکـ�ی) (یـ�اوری و همـ�کاران،
70 :1391؛ ف��ن ه��وو.)116 :1393 ،
اولیــن کانالــی کــه منطقــه آزاد میتوانــد در گردشــگری
مؤثــر باشــد ،تأثیــر در عوامــل برونزایــی اســت .مطالعــات
تجربــی انجامشــده در مناطــق آزاد نشــاندهنده آن اســت

کــه ایــن مناطــق میتواننــد ســبب افزایــش کیفیــت و
ســطح بهرهمنــدی از تســهیالتی نظیــر رســتوران ،امکانــات
گردشــگری ،بهداشــتی ،اقامتــی ،پارکینــگ و راهنمایــی
گردشــگران و کاهــش قیمــت بــا کاهــش هزینــه مبادلــه
(رفتوآمــد ،بیمــه و ســایر هزینههــای ترخیــص کاال) و نیــز
افزایــش تنــوع کاالهــای وارداتــی شــده و از ایــن طریــق ســبب
افزایــش تقاضــای گردشــگریشــود (پیشبهــار و همــکاران
الــف .)1396 ،منطقــه آزاد بــا تأثیــری کــه در قوانیــن و
تعرفههــا میگــذارد قــادر اســت تجــارت کاالیــی و ورود
گردشــگر را تســهیل کنــد .مطالعــات نشــاندهنده آن اســت
کــه تفاوتهــا در منطقــه گردشگرفرســت و گردشــگرپذیر
میتوانــد در جــذب گردشــگر بســیار مهــم باشــد؛ ازجملــه
مهمتریــن ایــن مــوارد مقــررات اقتصــادی در منطقــه
گردشــگرپذیر اســت؛ البتــه متغیرهایــی هماننــد درآمــد افراد،
توزیــع درآمــد ،میــزان فراغــت در مناطــق گردشگرفرســت
و ســطح عمومــی قیمتهــا ،میــزان رقابــت در عرضــه ،و
کیفیــت محصــول گردشــگری نیــز در ایــن بخــش مؤثــر
اســت (یــاوری و همــکاران .)71 :1391 ،عالوهبرایــن،
بررســی متغیرهــای مؤثــر در عرضــه خدمــات گردشــگری
نشــاندهنده آن اســت کــه جاذبههــای انسانســاخت نیــز
میتوانــد بــرای جــذب گردشــگر بســیار مهــم باشــد (فــن
هـ�وو .)157 :1393 ،مناطــق آزاد تجــاری قادرنــد میــزان
جاذبههــای انسانســاخت گردشــگری را توســعه دهنــد و از
ایــن طریــق ،ســبب توســعه گردشــگری شــوند.

نمودار  :1مدل مفهومی تأثیر منطقه آزاد در گردشگری
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 .3پیشینه تحقیق
در ادامــه نخســت مطالعاتــی کــه بــا هــدف بررســی
منطقــه آزاد انزلــی انجــام شــده معرفــی میشــود و ســپس
خالصــهای از مطالعــات انجامشــده در چارچــوب ارتبــاط
مناطــق آزاد و گردشــگری بررســی میشــود.
مطالعاتــی کــه بــا تأکیــد بــر منطقــه آزاد انزلــی انجــام
شــده ،در چارچــوب مطالعــه ســاختار راهبــردی و مدیریتــی و
همچنیــن عوامــل مؤثــر در جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در
ایــن منطقــه اســت .جــدول  1خالصــه مطالعــات انجامشــده
بــا محوریــت منطقــه آزاد انزلــی را نمایــش میدهــد .در ایــن
مطالعــات ،ممیپــور و همــکاران ( )1393بــا بهرهگیــری
از روش دلفــی و تحلیــل سلســلهمراتبی ،عوامــل مؤثــر در
جــذب ســرمایهگذاری در منطقــه آزاد انزلــی را شناســایی
کردنــد .زیبنــده و همــکاران ( )1393در مطالعــه خــود بــاور
دارنــد کــه منطقــه آزاد انزلــی بهســبب واقعشــدن در مســیر
ترانزیتــی شــمال ـ جنــوب ،جمهوریهــای آســیای مرکــزی،
قفقــاز و روســیه ،بهعــاوه وجــود ارتباطــات تاریخــی در
عرصههــای مختلــف تجــاری ،فرهنگــی و اجتماعــی بــه
همــراه ظرفیتهــای متعــدد ایــن منطقــه و اســتان گیــان در
حوزههــای ترانزیتــی و حملونقــل همچنیــن ،جاذبههــای
گردشــگری از اهمیــت راهبــردی و ژئوپلیتیکــی در منطقــه
برخــوردار اســت .آنهــا بــا اســتفاده از مطالعــه توصیفــی ـ
تحلیلــی ،ســعی در ترســیم چشــماندازی از وضــع توســعه
منطقــه و شناســایی ،بررســی و تحلیــل توانمندیهــای
ژئوپلیتیکــی توســعه بهمنزلــه فرصتهــای پیــش رو و
تنگناهــای موجــود دارنــد .ســیدعلیپور و نظــری ()1398
در مطالعــه خــود ،امنیــت اجتماعــی انزلــی پــس از احــداث
منطقــه آزاد و عوامــل مؤثــر در مقادیــر امنیــت را شناســایی
کردنــد .فروغیفــر و همــکاران ( )1399در مطالعــه خــود بــه
دنبــال شــناخت و ارائــه الگــوی عوامل اثرگــذار بــر جذابیت در
ســرمایهگذاری بــازار مناطــق آزاد ایـران هســتند .فروغــی فــر و
همــکاران ( )1399نیــز در مطالعـهای دیگــر بــه دنبــال بررســی
فرصتهــای تجــاری ایــران پــس از تصویــب توافقنامــه
ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا
و چگونگــی تأثیــر آن در عوامــل جــذب ســرمایهگذاری در
ایــن مناطــق بهویــژه منطقــه آزاد انزلــی هســتند .همانگونــه
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در بررســی عوامــل اقتصــادی مؤثــر در گردشــگری،
میتــوان از نظریــه هکشــر اوهلیــن نیــز اســتفاده کــرد؛
بهگونــهای کــه مناطقــی کــه ویژگیهــای خاصــی هماننــد
قوانیــن ســهلتر ،آبوهــوا ،ســاحل و  ...دارنــد خدمــات
گردشــگری را بــه ســایر مناطــق ارائــه میدهنــد (مــروت
و همــکاران .)1397 ،قیمــت کاالهــا و خدمــات و میــزان
تفــاوت آن بیــن مناطــق یکــی از مهمتریــن دالیــل حرکــت
گردشــگران اســت .اگــر ســطح عمومــی قیمتهــا در یــک
منطقــه کاهــش یابــد ،بــه کاهــش هزینــه گردشــگر منجــر
میشــود و ایــن موضــوع در تصمیمگیــری گردشــگران در
انتخــاب مقصــد گردشــگری تأثیــر میگــذارد و گردشــگران
ترجیــح میدهنــد بــه مناطقــی کــه هزینــه کمتــری دارنــد
مس��افرت کنن��د ( .)Morley, 1993منطقــه آزاد بــا کاهــش
تعرفههــا میتوانــد باعــث کاهــش در هزینههــای تمامشــده
خدمــات منطقــه شــود و از ایــن طریــق ،قــدرت رقابــت
منطقــه پیرامــون در گردشــگری را افزایــش دهــد .هزینــه ســفر
در مقصــد نیــز در می ـزان گردشــگری مؤثــر اســت (مؤمنــی و
همــکاران1390 ،؛ اربابیــان )1399 ،و مناطــق آزاد تجــاری بــا
افزایــش رقابــت میتوانــد ســبب کاهــش هزینههــای ســفر
شــده و از ایــن طریــق ،ســبب بهبــود گردشــگری شــود.
یکــی از ویژگیهــای بــارز مناطــق آزاد تجــاری و
صنعتــی ایــن اســت کــه میتواننــد بســیاری از کاالهــا و
خدمــات را بــا عــوارض گمرکــی متفــاوت بــا منطقــه اصلــی
وارد کــرده و مســافران واردشــده بــه ایــن مناطــق قادرنــد مقــدار
مشــخصی از ایــن کاالهــا را خریــداری و بــا توجــه بــه قوانیــن
وضعشــده بــا صــورت قانونــی وارد منطقــه کننــد .ازایــنرو،
مناطــق آزاد تجــاری میتواننــد هزینــه خریــد بســیاری
از محصــوالت را بــرای مســافران کاهــش دهنــد ،پــس بــه
افزایــش تقاضــای گردشــگران بــرای ورود بــه ایــن مناطــق
منجــر شــده و گردشــگری را توســعه خواهنــد داد؛ بنابرایــن،
تقاضــای محصــول گردشــگری در یــک مقصــد رابطــه منفــی
بــا قیمــت نســبی گردشــگری دارد .بــه همــان نســبت کــه
هزینــه زندگــی در درون مقصــد کاهــش مییابــد ،گردشــگران
اشــتیاق باالتــری ب ـرای ورود بــه آن مقصــد خواهنــد داشــت
( .)Seetanah et al. 2011عالوهبــر اثــری کــه مناطــق آزاد
بــر کاهــش هزینــه کاالهــا و خدمــات دارنــد ،میتواننــد در
توســعه زیرســاختهای منطقــه نیــز مؤثــر باشــند .مناطــق
آزاد بــا توجــه بــه ســاختار عملکــردی خــود ،قیمــت تمامشــده
محصــوالت را در جامعــه گردشــگرپذیر کاهــش داده و با بهبود
زیرســاختارها و افزایــش رقابــت قــادر بــه توســعه گردشــگری
خواهنــد بــود .عالوهبرایــن ،مطالعــات نشــان میدهنــد کــه
توســعه تجــارت میتوانــد ســبب توســعه گردشــگری شــود؛
ازایــنرو بــا توجــه بــه اثــری کــه مناطــق آزاد بــر تجــارت

دارن��د میتوانن��د س��بب بهب��ود گردش��گری ش��وند (Ji et al.,
 .)2015; Caraballo-Cueto, 2016مطالعــات تجربــی
در کشــور روســیه و همچنیــن در قفقــاز بیانگــر آن اســت کــه
توســعه مناطــق آزاد توانســته اســت ســبب بهبــود عملکــرد
گردشـ�گری در منطقـ�ه شـ�ود (;Bagiryan et al., 2018
.)Beskorovaynaya et al., 2019
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آن انجــام نشــده اســت.

کــه مشــخص اســت ،تاکنــون مطالعــهای درمــورد تأثیــر
منطقــه آزاد انزلــی در توســعه گردشــگری منطقــه پیرامــون
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :۱خالصه مطالعات انجامشده با محوریت منطقه آزاد انزلی
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محقق

سال

روش

هدف

زیبنده و یوسفیفر

1393

توصیفی و تحلیلی

بررسی فرصتها و تنگناهای ژئوپلیتیک

ممیپور و همکاران

1393

تحلیل سلسلهمراتبی

عوامل مؤثر در جذب سرمایه خارجی

احمدیان و شامی

1394

توصیفی و تحلیلی

نقش آن در توسعه یکپارچه ساحلی

اکبری و همکاران

1395

معادالت ساختاری

پایداری عملکرد شرکتها در منطقه

سیدعلیپور و همکاران

1398

آزمون مقایسه میانگین

جایگاه منطقه آزاد در توسعه پایدار

فروغیفر و همکاران

1399

رویکرد آمیخته ترتیبی

طراحی الگوی جذابیت سرمایهگذاری

فروغیفر و همکاران

1399

رویکرد نو منطقهگرایی

طراحی الگوی جذابیت بازار

همچنیــن خالصــه مطالعاتــی کــه بــه بررســی تأثیـرات
متقابــل بیــن مناطــق آزاد و گردشــگری پرداختــه اســت
در جــدول  2گــزارششــده اســت .در جــدول  ۲میتــوان
مشــاهده کــرد کــه ایــن مطالعــات همگــی در مناطــق آزاد
دیگــر (بهجــز انزلــی) انجــام شــده اســت .بــا توجــه بــه
جــدول  ۲میتــوان دریافــت کــه دســتهای از ایــن مطالعــات
بــر شناســایی عوامــل مؤثــر در گردشــگری تأکیــد دارنــد که از
روشهــای تحلیــل رگرســیونی ،معــادالت ســاختاری ،تحلیل
شــبکهای اســتفاده کردهانــد .دســتهای دیگــر از مطالعــات،
کــه بــا روشهــای مشــابه فــوق انجــام شــده اســت ،تأکیــد
بــر عوامــل مؤثــر در گردشــگری ورزشــی در ایــن مناطــق و
توانمنــدی مناطــق در توســعه گردشــگری ورزشــی دارنــد.

دســتهای دیگــر از مطالعــات در حــوزه مدیریــت راهبــردی
بــوده و بــه بررســی مدلهــای توســعه گردشــگری و طراحــی
الگــوی توســعه گردشــگری در ایــن مناطــق میپــردازد کــه
اغلــب آنهــا از روشهــای تحلیــل سلســلهمراتبی ،ماتریــس
ســوات و بــا تصمیمگیــری چندمعیــاره اســتفاده کردهانــد.
بــا توجــه بــه مطالعــات انجامشــده در ایــن حــوزه ،میتــوان
دریافــت کــه مطالعــات بســیار کمــی بــه بررســی تأثیــر
منطقــه آزاد در توســعه گردشــگری پرداختــه اســت (فقــط
ابراهیــمزاده و آقاســی ( .))1390عالوهبرایــن ،تاکنــون
هیچیــک از مطالعــات از روش کنتــرل ترکیبــی ب ـرای تحلیــل
سیاســتهای تأســیس منطقــه آزاد بــر گردشــگری اســتفاده
نکــرده اســت.

جدول  :۲خالصه مطالعات انجامشده ارتباط گردشگری و مناطق آزاد

محقق

سال

مکان

روش

هدف

ابراهیمزاده و آقاسی

1390

چابهار

رگرسیون و آزمون تی

تأثیر منطقه آزاد در توسعه گردشگری

سعیده زرآبادی و عبدالله

1392

چابهار

تحلیل شبکهای

عوامل مؤثر در گردشگری

گلزاده و همکاران

1393

ارس

SWOT

توانمندیهای گردشگری ورزشی

پیش بهار و همکاران

1393

ارس

معادالت ساختاری

عوامل مؤثر در تقاضای گردشگری

علیپور و همکاران

1393

قشم

SWOT

بررسی سیاستهای توسعه گردشگری

ساالرزهی و میرزاده

1394

چابهار

SWOT-AHP

راهبردهای توسعه گردشگری

یاوری و همکاران

1395

ارس

پرسشنامه و آزمون تی

توسعه گردشگری ورزشی

پیشبهار و همکاران

1396

ارس

معادالت ساختاری

تأثیرات متقابل انواع گردشگری

تأثیر منطقه آزاد انزلی در گردشگری در استان گیالن:
روش کنترل ترکیبی

سوادی

1398

قشم

SWOT

برنامه استراتژیک توسعه گردشگری

ترکستانی و همکاران

1398

کیش

نقشه مفهومی برند

بخشبندی بازار گردشگری

شهماری و علمداری

1398

ارس

حداقل مجذورات جزئی

گونه گردشگری مؤثر بر توسعه

پاشایی و همکاران

1398

ماکو

معادالت ساختاری

توسعه گردشگری ورزشی

قصابی و همکاران

1399الف

ارس

توصیفی ـ تحلیلی

پیشرانهای توسعه گردشگری

قصابی و همکاران

1399ب

ارس

معادالت ساختاری

عوامل مؤثر در گردشگری

مشکینی و همکاران

1399

قشم

تصمیمگیری چندمعیاره

الگوی توسعه گردشگری

روش پژوهش
روش پژوهــش در ایــن مطالعــه براســاس رویکــرد
کنتــرل ترکیبــی 1اس��ت ک��ه برخ��ی پژوهش��گران (& Abadie
Gardeazabal, 2003; Abadie et al., 2010; Abadie
 )et al., 2015ارائــه شــده اســت .ایــن روش بــا توجــه بــه
ســاختار طراحیشــده آن ،میتوانــد رویکــرد مناســبی
بــرای الگوســازی عوامــل غیرقابــل مشــاهده در پدیدههــای
اقتصــادی و اجتماعــی باشــد .روش کنتــرل ترکیبــی بـرای هــر
واحــد درمــان یــک گــروه کنتــرل ترکیبــی ایجــاد میکنــد.
گــروه کنتــرل در ایــن روش بهگونــهای انتخــاب میشــود تــا
نتایــج مربــوط بــه دورههــای قبــل از اجـرای سیاســت در واحــد
درمــان و گــروه کنتــرل تــا حــد ممکــن مشــابه هــم باشــند
( .)Grieve et al., 2015تشــکیل گــروه کنتــرل مناســب در
ایــن روش بهصــورت نظاممنــد و بــا اســتفاده از حــل یــک
مســئله بهینهیابــی انجــام میشــود.
فــرض میشــود کــه نمونــه بررسیشــده شــامل
 j+1عضــو (در ایــن مطالعــه اســتان) اســت کــه در میــان
آنهــا ،اســتان  j=1بهمنزلــه واحــد درمــان یــا واحــدی کــه
سیاســتگذاری در آن اتفــاق افتــاده اســت قلمــداد میشــود
(در ایــن مطالعــه ،واحــد درمــان اســتان گیــان اســت کــه در
1. Synthetic Control Methods
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بــا توجــه بــه مطالعــات انجامشــده ،تاکنــون مطالع ـهای
بــرای بررســی تأثیــر تأســیس منطقــه آزاد انزلــی در توســعه
بخــش گردشــگری در اســتان گیــان انجــام نشــده اســت.
عالوهبرایــن تاکنــون از الگــوی کنتــرل ترکیبــی بهمنزلــه یکــی
از روشهــای نویــن بررســی نتیجــه سیاسـتها ،در مطالعــات
داخلــی اســتفاده نشــده اســت .ازای ـنرو مطالعــه حاضــر هــم
از منظــر روش و هــم از منظــر مــکان بررسیشــده ،بدیــع و
نوآورانــه خواهــد بــود.

آن منطقــه آزاد انزلــی تأســیسشــده اســت) و ســایر نمونههــا
ش��امل j=2,…,j+1گــروه مقایســه بالقوهانــد.
در ایـ�ن سـ�اختار [ Y1=[Y1,1,…,Y1,Tبــردار متغیرهــای
قابــلمشــاهده در واحــد درمــان در دوره قبــل از اجـرای درمان
یــا سیاســت اســت  X1و بــردار  K x1از پیشبینیکنندههــای
Y1هســتند Y .ماتریســی بــا ابعــاد ( )T.x Jاسـ�ت و سـ�تون ()j-1
بهوسـ�یله [ Yj=[Yj,1,…,Yj,Tبــرای هــر
مشـ�خص شـ�ده اسـ�ت و  X .نیــز ماتریســی بــا ابعــاد K
 x Jکــه شــامل  Kپیشبینــی کننــده مشــابه ب ـرای گــروه کنتــرل
اسـ�ت .در اینجـ�ا دوره زمانـ�ی  t=1,…,Tشــامل اســت .نمونــه
بررسیشــده نیــز شــامل تعــداد مشــاهده از دوره قبــل از درمــان
(قبــل از تأســیس منطقــه آزاد) و تعــداد مشــاهده  T.از دوره بعــد
از درمــان  T1اسـ�ت کـ�ه خواهیـ�م داشـ�ت. j+1=T.+T_1 :
فــرض میشــود واحــد تحــت تأثیــر سیاســت خــاص (اســتان
گیـلان) در دوره  T.+1,….,Tقــرار میگیــرد؛ درحالــیکــه
برنامـ�ه هیـ�چ تأثیـ�ری در نتایـ�ج در دورههـ�ای  T . ,…,1قبــل از
درمــان یعنــی دوره نــدارد .بــردار  J x1از وزنهــا بهصــورت
( W=(w2,…,wj+1تعریف میشود؛ بهطوریکه
برای تمام واحدهای  j=2,…,j+1برقرار خواهد بود.
عالوهبرایــن ،مجمــوع وزنهــا نیــز برابــر بــا یــک خواهــد بــود
و ایــن وزن ،اهمیــت نســبی هــر واحــد کنتــرل بـرای نشــاندادن
رفتارهــای آتــی واحــد اول را انــدازه میگیــرد .عالوهبرایــن،
یــک ماتریــس بــا ابعــاد( )KxKبــا نــام  Vاهمیــت نســبی
هریــک از پیشبینــی کنندههــا را اندازهگیــری خواهــد کــرد.
بــا انتخــاب هــر مقــدار خــاص ب ـرای  Wدرواقــع یــک گــروه
کنتــرل ترکیبــی تشــکیل شــده اســت .انتخــاب گــروه کنتــرل
ترکیبــی بایــد بهگونــهای انجــام شــود کــه ویژگیهــای
واحدهــای درمــان بیشــترین شــباهت را بــه ویژگیهــای گــروه
کنتــرل داشــته باشــد .بــرای انجــام ایــن کار ،فــرض کنیــد
 X1بــردار  Kx1اســت کــه شــامل مقادیــر ویژگیهــای قبــل
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از اج ـرای برنامــه واحــد درمــان باشــد و  X.ماتریــس  KxJایــن صــورت برآوردهــا بــرای واحدهــا انجــام و
و  j=2,…,j+1بــا
بــرای تمــام
اســت کــه مقادیــر متغیرهــای مشــابه را بــرای واحدهــای بــا
هــم مقایســه خواهــد شــد .اگــر بهصــورت غیرنرمــال بــزرگ
گــروه مقایســه شــامل میشــود؛ بنابرایــن بایــد
باشــد ،بــه معنــای آن اســت کــه فرضیــه صفــر مبنیبــر
بهگونهای انتخابشود که رابطه زیر برقرار باشد.
بیتأثیربــودن درمــان رد خواهــد شــد .ازآنجاکــه ایــن
()1
روش کم��ی غیرش��فاف ب��ود ( )White, 2000بــرای رفــع
بهگونهای که:
ابهامه��ای وارد ب��ر آن ( )Abadie et al., 2015برآوردگــر
زیــر را ،کــه بــا اســتفاده از تجمیــع اطالعــات همــه دورههــا
()2
بهدســت میآیــد ،ب ـرای اســتنباط آمــاری پیشــنهاد میشــود:
ب ـرای حــل مســئله 1
ســاختار فــوق نشــان میدهــد کــه
بــرای بهدســت آوردن Vحــل میشــود .ابــادی و همــکاران
()5
( )2010اســتفاده از را پیشــنهاد دادهانــد؛ بهگون ـهای کــه:
()3
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()6

در اینجــا  Vمجموعــه ماتریــس بــا ابعــاد( )KxKاســت.
ایــن روش باعــث میشــود کــه کنتــرل ترکیبــی واحــد اول
تــا حــد امــکان مشــابه رفتــار ایــن واحــد در دوره پیــش از در تمــام محاســبه میشــود و درصورتیکــه مقــدار p
درمــان باشــد .در ایــن شـرایط ،وزن گــروه کنتــرل واحــد اول کمتــر از ســطح معنــاداری از پیــش تعییــنشــده باشــد،
فرضیــه صفــر مبنیبــر فقــدان هیــچ اثــری بــه دلیــل درمــان و
بهصــورت ذیــل خواهــد بــود:
سیاســت اعمالشــده رد خواهــد شــد.
در مطالعــه حاضــر ،بهمنظــور بررســی تأثیــر تأســیس
()4
منطقــه آزاد انزلــی در توســعه گردشــگری در اســتان گیــان،
بـرابـر بـا از روش کنتــرل ترکیبــی اســتفاده خواهــد شــد .ازآنجاکــه
بـرآوردگر
بــرای هــر
خواهــد بــود .بــا توجــه بــه معــادالت تأســیس منطقــه آزاد تجــاری انزلــی در ســال  1384اتفــاق
فــوق ،اکنــون میتــوان کل بــردار تأثی ـرات درمانــی را ب ـرای افتــاده ،بنابرایــن ســال درمــان یــا اجــرای سیاســت در ایــن
مطالعــه برابــر بــا ســال  1384در نظــر گرفتــه شــده اســت.
برآورد کرد.
همچنیــن بـرای انتخــاب گــروه مقایســه یــا گــروه کنترل ســایر
شکاف موجود در دوره پس از درمان یعنی
در نشــاندهنده بــرآوردی از اثــر سیاســت یــا درمــان اســتانهای کشــور ،کــه فاقــد منطقــه آزادنــد و درمــان یــا
اتفاقافتــاده (تأســیس منطقــه آزاد) در واحــد درمــان (اســتان سیاســت حاضــر در آنهــا اجـرا نشــده اســت ،بهمنزلــه نمونــه
گیــان) اســت .میتــوان از شــکاف پیــش از دوره درمــان یعنــی اولیــه در نظــر گرفتــه شــد .دادههــای استفادهشــده در ایــن
در بهمنزلــه آزمونــی غیرمســتقیم پژوهــش ،بــا توجــه بــه دادههــای موجــود در حســابهای
ب ـرای ســنجش اعتبــار کنتــرل ترکیبــی اســتفاده کــرد .انتظــار منطقــهای ،بــه ســالهای  1379-1393مربــوط بــوده 2و
بــر آن اســت کــه مقــدار اختــاف در دوره قبــل از درمــان شــامل متغیرهــای ســرانه ارزشافــزوده بخــش کشــاورزی،
ســرانه ارزشافــزوده بخــش صنعــت و معــدن ،ســرانه
نزدیــک بــه صفــر باشــد.
بهمنظــور آزمــون معنــاداری تأثیــرات برآوردشــده ،ارزشافــزوده بخــش خدمــات ،ســهم ارزشافــزوده
فراین��د اس��تنباطی ذی��ل پیش��نهاد ش��د ( Abadie et al.,کشــاورزی از کل ارزشافــزوده اســتان ،ســهم ارزشافــزوده
 .)2010; Abadie et al., 2015ابــادی و همــکاران صنعــت و معــدن از کل ارزشافــزوده اســتان ،ســهم
( )2010بــرای تعییــن مقــدار عــدم تشــابه برآوردگــر  .2گفتنــی اســت بــا توجــه بــه دادههــای موجــود و قابــل اســتناد حســابهای
در بــا فــرض صفــر ،فقــدان اثــر منطقــهای در مرکــز آمــار ،فقــط دادههــای تــا پایــان ســال  1393موجــود بــوده
اســت؛ ازای ـنرو بــا توجــه بــه دادههــای موجــود ،فقــط تــا ســال  1393بررســی
معنــادار آزمــون دارونمــا 1را پیشــنهاد میکننــد .فــرض کنیــد
شــده اســت .عالوهبرایــن بایــد ایــن مــورد را نیــز در نظــر گرفــت کــه اغلــب
هریــک از واحدهــای کنتــرل ایــن درمــان اعمــال شــود؛ در تأثیـرات اساســی سیاسـتهای درمانــی هماننــد منطقــه آزاد تجــاری در دهــه اول
1. Placebo

تأســیس خــود را نشــان خواهــد داد .بنابرایــن ،بررســی ایــن دوره نیــز میتوانــد
بهروشــنی تأثیــرات تأســیس منطقــه آزاد انزلــی را نمایــش دهــد.
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تأثیر منطقه آزاد انزلی در گردشگری در استان گیالن:
روش کنترل ترکیبی

1. Stata 16

استان

وزن در گروه
کنترل

استان

وزن در گروه
کنترل

اردبیل

0

کهگیلویه و بویراحمد

0

بوشهر

0

چهارمحال بختیاری

0

کردستان

0/024

لرستان

0

اصفهان

0

مرکزی

0

فارس

0/272

مازندران

0/044

قزوین

0

قم

0/492

گلستان

0/157

سمنان

0

همدان

0

تهران

0/012

ایالم

0

یزد

0

کرمان

0

زنجان

0

کرمانشاه

0

خراسان رضوی

0

بــا توجــه بــه وزنهــای مشخصشــده هریــک
از اســتانها در گروههــای کنتــرل ،مقایســه مقادیــر
شبیهسازیشــده متغیرهــا بــا مقادیــر واقعــی متغیــر در واحــد
درمــان ،نشــان میدهــد کــه گــروه کنتــرل بهخوبــی توانســته
اســت مقادیــر واقعــی را شبیهســازی کنــد و کمتریــن فاصلــه
را بــا واحــد درمــان داشــته باشــد؛ بهگونــهای کــه بــا توجــه
بــه جــدول  ،4میتــوان دریافــت کــه خطــا و فاصلــه داده
شبیهسازیشــده بــا دادههــای واقعــی الگــو در اســتان گیــان
بســیار انــدک اســت و گــروه کنتــرل بهروشــنی میتوانــد
تغیی ـرات متغیرهــای بررسیشــده در واحــد درمــان (گیــان)
را نمایــش دهــد .بهعبارتدیگــر ،نزدیکــی دادههــای
شبیهسازیشــده بــا دادههــای واقعــی هریــک از متغیرهــای
موجــود در الگــو نشــان میدهــد کــه الگــو بهخوبــی قــادر
بــه تبییــن تأثیــرات سیاســت اســت؛ بنابرایــن میتــوان بــا
توجــه بــه الگــوی شناساییشــده ،اثــر تأســیس منطقــه آزاد بــر
گردشــگری اســتان گیــان را ارزیابــی کــرد.
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نتایج
در گام نخســت ،بهمنظــور دســتیابی بــه گــروه کنتــرل،
بــا توجــه بــه  22اســتان در گــروه کنتــرل و اســتان گیــان ـ
بهمنزلــه اســتانی کــه در آن سیاســت اجــراشــده اســت ـ
از الگــو اســتفاده شــد تــا وزنهــای هریــک از اســتانهای
موجــود در گــروه کنتــرل بهدســت آیــد .جــدول  3نشــاندهنده
وزنهــای برآوردشــده بــرای هریــک از اســتانهای گــروه
کنتــرل اســت .گفتنــی اســت کــه در گــروه کنتــرل ،اســتانهایی
قـرار گرفتنــد کــه فاقــد منطقــه آزاد بودنــد و یــا در دوره اجـرای
سیاســت ،در آنهــا منطقــه آزاد تأســیس نشــده بــود .بــا ایــن
اوصــاف ،سیاســت مدنظــر ،یعنــی تأســیس منطقــه آزاد در
دوره قبــل از اجــرای سیاســت در اســتان گیــان و بعــد از
اجــرای سیاســت در گیــان ،در هیچیــک از اســتانهای
موجــود در گــروه کنتــرل اتفــاق نیفتــاده اســت .ازای ـنرو بــا
توجــه بــه مبانــی نظــری ،اگــر تأســیس منطقــه آزاد انزلــی
بــر توســعه گردشــگری اســتان گیــان اثــر نداشــته باشــد،
بایــد رفتــار ارزشافــزوده گردشــگری در گیــان در دوره
ً
قبــل از اجــرای سیاســت ،دقیقــا مشــابه بــا دوره پــس از
اجــرای سیاســت بــا گــروه کنتــرل شناساییشــده باشــد.
درصورتیکــه ایــن مشــابهت وجــود نداشــته باشــد ،بنابرایــن
تأســیس منطقــه آزاد توانســته اســت بــر گردشــگری در اســتان
گیــان اثــر مطلــوب بگــذارد .بـرای شناســایی گــروه کنتــرل،
وزن هریــک از  22اســتان موجــود در ایــن گــروه ازطریــق
نرمافــزار اســتاتا  ۱۶1و بهینهســازی انجامشــده محاســبه و
در جــدول  3گــزارش شــده اســت.

برای اهداف گوناگون

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ارزشافــزوده خدمــات از کل ارزشافــزوده اســتان ،ســرانه
تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی ،س ـرانه ارزشافــزوده بخــش
هتــل و رســتوران (شــاخص گردشــگری) ،ســهم ارزشافــزوده
بخــش هتــل و رســتوران از کل ارزشافــزوده اســتان اســت.
دادههــای اشارهشــده بــرای تمامــی اســتانهای بررسیشــده،
کــه شــامل یــک واحــد درمــان (اســتان گیــان) و  22اســتان
در گــروه کنترلانــد ،جمــعآوری و بهمنزلــه دادههــای اولیــه
بــرای بــرآورد مــدل کنتــرل ترکیبــی اســتفاده شــد .در ایــن
مطالعــه بــا اســتفاده از الگــوی کنتــرل ترکیبــی اثــر تأســیس
منطقــه آزاد انزلــی ،بــر ســرانه ارزشافــزوده گردشــگری در
اســتان گیــان پــس از تأســیس منطقــه آزاد انزلــی ارزیابــی
خواهــد شــد .بهعبارتدیگــر ،بــه ایــن ســؤال اساســی پاســخ
داده خواهــد شــد کــه آیــا تأســیس منطقــه آزاد انزلــی اثــر
مثبــت و معنــاداری بــر توســعه بخــش گردشــگری در اســتان
گیــان داشــته اســت؟

جدول  :۳وزن هریک از استانهای موجود در گروه کنترل
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مقادیر شبیهساز یشده با گروه کنترل

مقادیر واقعی در استان گیالن

متغیرهای استفادهشده

1/868818

1/86234

سرانه ارزشافزوده کشاورزی

2/668726

2/615232

سرانه ارزشافزوده صنعت

6/985032

6/96569

سرانه ارزشافزوده خدمات

0/1704535

0/1659296

سهم ارزشافزوده کشاورزی

0/2211808

0/2326691

سهم ارزشافزوده صنعت

0/6093657

0/6014014

سهم ارزشافزوده خدمات

93534/72

93554/42

تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی

0/0460081

0/0459325

سهم ارزشافزوده هتل و رستوران

0/5230737

0/5226311

سرانه ارزشافزوده هتل و رستوران

در ادامــه بهمنظــور شناســایی اثــر تأســیس منطقــه
آزاد انزلــی بــر بخــش گردشــگری اســتان گیــان ،بــرآورد و
شبیهســازی پــس از دوره تأســیس انجــام میشــود .نمــودار
 ۱نشــاندهنده تأثیــرات تأســیس منطقــه آزاد انزلــی در
ارزشافــزوده گردشــگری در اســتان گیــان اســت .بــا توجــه
بــه نمــودار  ،۱میتــوان دریافــت کــه اثــر تأســیس منطقــه آزاد
در دوره پــس از تأســیس بــر گردشــگری اســتان گیــان مثبــت
بــوده و هرســاله ایــن اثــر بهصــورت فزاینــده افزایــشیافتــه
اســت .نمــودار  2نیــز نشــاندهنده رفتــار رونــد ارزشافــزوده
گردشــگری در اســتان گیــان (واحــد درمــان) و گــروه کنتــرل
اســت .بــا توجــه بــه نمــودار  ۲میتــوان دریافــت کــه در دوره

قبــل از اج ـرای سیاســت (خــط عمــودی قرمزرنــگ) رفتــار
متغیــر در گــروه کنتــرل بــا رفتــار متغیــر در اســتان گیــان
ً
درحکــم واحــد درمــان ،کامــا مشــابه بــوده اســت .امــا بــا
اجـرای سیاســت تأســیس منطقــه آزاد در ســال  ،1384رونــد
ایــن دو نمــودار از هــم فاصلــه میگیرنــد .بهعبارتدیگــر،
ایــن فاصلــه نشــاندهنده آن اســت کــه اجــرای سیاســت،
یعنــی تأســیس منطقــه آزاد ،در ارزشافــزوده گردشــگری در
اســتان گیــان مؤثــر بــوده اســت و ایــن اثــر بــا توجــه بــه
نمــودار  1و نــوع تفــاوت در نمــودار  ،2مثبــت اســت .تأســیس
منطقــه آزاد انزلــی توانســته اســت ســرانه ارزشافــزوده
گردشــگری در اســتان گیــان را افزایــش دهــد.

نمودار  :۱نتایج تأسیس منطقه آزاد انزلی در سرانه ارزشافزوده گردشگری در استان گیالن

تأثیر منطقه آزاد انزلی در گردشگری در استان گیالن:
روش کنترل ترکیبی
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نمودار  :۲مقایسه روند ارزشافزوده گردشگری در استان گیالن با گروه کنترل

نمودار  :۳آزمون دارونما برای ارزیابی اثر وارده بر ارزشافزوده گردشگری در استان گیالن

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

نمودارهــای  1و  2انــدازه اثــر را نشــان میدهنــد ،امــا
بهمنظــور ارزیابــی اینکــه آیــا ایــن اثــر مثبــت بــر گردشــگری
از لحــاظ آمــاری نیــز معنــادار اســت یــا خیــر ،آزمــون دارونمــا
در نمودارهــای  3و  4اج ـرا شــده اســت .بــا توجــه بــه مبانــی
نظــری تشریحشــده ،در ایــن آزمــون بررســی خواهــد شــد کــه
آیــا تأثیــرات و تغییــرات پــس از اجــرای سیاســت در واحــد
درمــان (در اینجــا اســتان گیــان) هماننــد تغییرات ایجادشــده
در واحدهــای کنتــرل بــوده اســت یــا خیــر .بهعبارتدیگــر،
فــرض صفــر بـرای ایــن آزمــون همســانی ایــن دو تغییر اســت؛
درصــورت رد فــرض صفــر میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
تأثیــرات شناساییشــده در مرحلــه قبــل ،تفــاوت معنــاداری

بــا صفــر داشــته و تصادفــی نیســت .بــا توجــه بــه آزمــون
دارونمــای انجامشــده در نمودارهــای  3و  4و مقــدار آمــاره
آزمــون ،کــه برابــر بــا  0/0869اســت ،فرضیــه صفــر آزمــون
مبنیبــر همســانی تغییـرات در واحــد درمــان بــا واحــد کنتــرل
رد میشــود؛ بنابرایــن میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
تأســیس منطقــه آزاد انزلــی توانســته اثــر مثبــت و معنــاداری
بــر توســعه گردشــگری در اســتان گیــان داشــته باشــد .در
نمودارهــای  3و  4نیــز بهوضــوح میتــوان تفــاوت رفتــار
شــاخص گردشــگری در اســتان گیــان (خــط ســیاهرنگ) بــا
رفتــار ســایر اســتانها (خطــوط آبیرنــگ) در دوره پــس از
تأســیس منطقــه آزاد را مشــاهده کــرد.
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نمودار  :۴نتایج آزمون دارونما برای روند ارزشافزوده گردشگری استان گیالن

بــا توجــه بــه بررســی انجامشــده و آزمــون اجــرای
سیاســت ،در ایــن مطالعــه بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه
منطقــه آزاد انزلــی توانســته اســت اثــر مثبــت و معنــاداری بــر
توســعه گردشــگری و افزایــش ارزشافــزوده گردشــگری در
اســتان گیــان داشــته باشــد .بــا توجــه بــه نتایــج شبیهســازی
انجامشــده در هریــک از ســالهای پــس از تأســیس منطقــه
آزاد انزلــی ،ارزشافــزوده بخــش گردشــگری در اســتان
گیــان در مقایســه بــا ســایر گروههــای کنتــرل تفــاوت داشــته
اســت .بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،5ســطر مربــوط بــه اثــر
نشــاندهنده تفــاوت ســرانه ارزشافــزوده گردشــگری در
اســتان گیــان بــا مقــدار ارزشافــزوده گردشــگری گیــان
درصــورت تأسیسنشــدن منطقــه آزاد را نمایــش میدهــد.
عالوهبرایــن ،اثــر مقیاســی 1نیــز نشــاندهنده تفــاوت

س ـرانه ارزشافــزوده گردشــگری در اســتان گیــان بــا مقــدار
ارزشافــزوده گردشــگری گیــان در ابتــدای ســال تأســیس
منطقــه آزاد را نمایــش میدهــد .در ایــن حالــت ،مقــدار
ســرانه ارزشافــزوده تمامــی اســتانها (هــم واحــد درمــان
و هــم گــروه کنتــرل) در ســال اجــرای سیاســت در مقیــاس
یــک نرمــال شــده اســت و تفــاوت بــا مقادیــر مقیاسشــده
ســنجیده شــده اســت .در هــر دو حالــت میتــوان مشــاهده
کــرد کــه اجـرای سیاســت تأســیس منطقــه آزاد انزلــی توانســته
بــر س ـرانه ارزشافــزوده گردشــگری در اســتان گیــان اثــر
مثبــت داشــته باشــد .بهعبارتدیگــر ،تأســیس منطقــه
ً
آزاد انزلــی توانســته ســبب توســعه تقریبــا  30درصــدی
گردشــگری در اســتان گیــان در مقایســه بــا ســایر
اســتانهای کشــور شــود.

جدول  :۵اثر تأسیس منطقه آزاد بر سرانه ارزشافزوده گردشگری در استان گیالن در سالهای بعد از تأسیس
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نتیجهگیری
منطقــه آزاد محــدوده معینــی از یــک کشــور اســت
کــه در آن برخــی از مقــررات عمومــی کشــور نظیــر
مقــررات تجــاری و مالیاتــی ،ملغــی و یــا تســهیل میشــوند
1. Effect scaled

و همچنیــن ایــن مناطــق از امتیــازات و ویژگیهایــی
بهنســبت ســایر نقــاط کشــور (موســوم بــه ســرزمین اصلــی)
برخوردارنــد .بــا توجــه بــه نقشــی کــه مناطــق آزاد در توســعه
و آبادانــی کشــورهایی چــون چیــن ،امــارات ،هنگکنــگ و ...

تأثیر منطقه آزاد انزلی در گردشگری در استان گیالن:
روش کنترل ترکیبی

ابراهی ـمزاده ،عیســی و آقاس ـیزاده ،عبداللــه ( .)1390تأثیــر منطقــه
آزاد چابهــار بــر توســعه گردشــگری حــوزه نفــوذ آن بــا

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

منابع

حبیبــی ،فاتــح و عباســینژاد ،حســین ( )1384تصریــح و بــرآورد
تابــع تقاضــای گردشــگری ایــران بــا اســتفاده از دادههــای
ســری زمانــی مقطعــی ،مجلــه تحقیقــات اقتصــادی،
 ،)70(40ص .۱۱۵-۹۱
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داشــتند ،در ایـران نیــز هفــت منطقــه آزاد تأســیس شــد .یکــی
از مهمتریــن مناطــق آزاد تأسیسشــده در ایــران ،منطقــه آزاد
انزلــی اســت .ایــن منطقــه بهمنزلــه تنهــا منطقــه آزاد تجــاری
التجائــی ،ابراهیــم ( .)1388مناطــق آزاد تجــاری و صنعتــی :اب ـزار
صنعتــی شــمال کشــور ،نقــش بس ـزایی در تجــارت و واردات
راهبــرد توســعۀ صــادرات ،در مقایســه بــا ســه کشــور دیگــر
کاالهــا بــه کشــور دارد .امــا یکــی از کارکردهــای مناطــق آزاد،
آســیایی .پژوهشــنامۀ اقتصــادی ،)33(۹ ،ص .۲۲۲-۱۸۹
بــا توجــه بــه قوانینــی کــه در آن حاکــم اســت ،اثــری اســت
کــه بــر توســعه گردشــگری دارنــد .بهعبارتدیگــر ،یکــی احمدیــان ،رضــا ،و شــامی ،محمدرضــا ( .)1394ارزیابــی نقــش
از اهــداف اولیــه تأســیس مناطــق آزاد توســعه منطقــه اصلــی
و اثــر مناطــق آزاد بــر مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی
اســت و یکــی از کانالهــای اثرگــذاری ،توســعه گردشــگری
( )ICZMنمونــه مــوردی :منطقــه آزاد تجــاری ـ صنعتــی
اســت .مناطــق آزاد بــه دو طریــق میتواننــد در گردشــگری
انزلی ،مطالعــات ســاختار و کارکــرد شــهری ،)9(3 ،ص
منطقــه میزبــان تأثیــر داشــته باشــند .مســیر اول افزایــش ورود
.108-91
گردشــگرانی اســت کــه بــا هــدف دســتیابی بــه مزیتهــای
تجــارت در منطقــه آزاد بــه اســتان میزبــان میآینــد و مســیر اکبــری ،محســن ،ابراهیمپــور ،مصطفــی و هوشــمند چایجانــی،
میــاد ( .)1395تأثیــر عوامــل نهــادی بــر عملکــرد پایــدار
دوم ،کــه تأثیــر غیرمســتقیم منطقــه آزاد را در گردشــگری
بنگاههــا .چشــمانداز مدیریــت بازرگانــی ،)28(15 ،ص
پیرامــون نشــان میدهــد ،تأثیــری اســت کــه منطقــه آزاد در
.100-81
توســعه زیرســاختارها داشــته و از ایــن طریــق ،ورود گردشــگر
را بــه کل منطقــه حتــی بــا اهــداف گردشــگری غیــر منطقــه پاشــایی ،ســجاد ،عســکریان ،فریبــا و روزافــزون ،عبدالرضــا
آزاد تســهیل میکنــد .منطقــه آزاد انزلــی نیــز تــا انــدازه زیــادی
( .)1398بررســی نقــش میانجیگــری عوامــل نهــادی در
ویژگیهــای اولیــه را بـرای ایــن نــوع اثرگــذاری داشــته اســت.
تأثیــر عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی ،محیطــی بــر توســعه
در مطالعــه حاضــر ،بــا اســتفاده از یکــی از بهروزتریــن
گردشــگری ورزشــی منطقــه آزاد ماکو .مطالعــات مدیریــت
روشهــای تحلیــل سیاســت ،یعنــی روش کنتــرل ترکیبــی ،اثــر
گردشــگری ،)45(14 ،ص .80-57
تأســیس منطقــه آزاد انزلــی بــر ارزشافــزوده گردشــگری در
اســتان گیــان ارزیابــی شــد .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد پیشبهــار ،اســماعیل ،پرچــم ،رقیــه و یــادآور ،حســین
(1396الــف) .تأثیرپذیــری انــواع مختلــف گردشــگری از
کــه تأســیس منطقــه آزاد انزلــی توانســته اســت اثــر مثبــت و
یکدیگــر در منطقــه آزاد ارس :کاربــرد رهیافــت مدلســازی
معنــاداری بــر توســعه گردشــگری در اســتان گیــان داشــته
معــادالت ســاختاری ( .)SEMنشــریه علمــی جغرافیــا و
باشــد .بهگونــهای کــه شبیهســازی الگــو نشــان میدهــد،
برنامهریــزی ،)61(21 ،ص .110-93
س ـرانه ارزشافــزوده گردشــگری در اســتان گیــان درصــورت
تأسیسنشــدن منطقــه آزاد انزلــی ۳۰ ،درصــد کمتــر از مقــدار پیشبهــار ،اســماعیل ،پرچــم ،رقیــه و یــادآور ،حســین (1396ب).
کنونــیبــود .بنابرایــن ،منطقــه آزاد انزلــی توانســته اســت بــه
عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای گردشــگری منطقــه آزاد ارس بــا
یکــی از مهمتریــن اهــداف خــود ،یعنــی توســعه گردشــگری
رهیافــت مــدل معــادالت ســاختاری .تحقیقات اقتصــاد و
در منطقــه پیرامــون نائــل آیــد .بدیهــی اســت افزایــش ۳۰
توســعه کشــاورزی ایــران ،)4(48 ،ص .572-557
درصــدی در گردشــگری بــه ایــن معنــا نیســت کــه همــه ایــن
انــدازه ارزش افــزوده گردشــگری شــامل گردشــگرانی اســت که ترکســتانی ،محمدصالــح ،بخشــیزاده ،کبــرا و جاهــدی ،پــدرام
( .)1398بخشبنــدی بــازار گردشــگری منطقــه آزاد کیــش:
از منطقــه آزاد انزلــی بازدیــد میکننــد ،بلکــه شــامل تأثی ـرات
رویکــردی نــو بــه روش نقشــه مفهومــی برنــد ،مطالعــات
مثبــت بیرونــی نیــز میشــود و تأســیس منطقــه آزاد انزلــی بــر
مدیریــت گردشــگری ،)47(14 ،ص .63-29
توســعه گردشــگری در ســایر مناطــق اســتان گیــان اثــر داشــته
اســت.
بهرهگیــری از مــدل رگرســیون و آزمــون  ،T-testفصلنامــه
جغرافیــا و توســعه ،)21(9 ،ص .26-5
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ذاکــری ،زهــرا و اســفندیاری ،مجتبــی ( .)1395فراتحلیــل
مطالعــات مناطــق آزد ،گزارشهــای کارشناســی مرکــز
پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،شــماره مسلســل
.15068

اربابیــان ،شــیرین ( .)1399ارزیابــی عوامــل مؤثــر بــر صنعــت
گردشــگری در کوتاهمــدت و بلندمــدت در کشــورهای
منتخــب جــاده ابریشــم ،راهبــرد توســعه-165 ،)61(1 ،
.188

راســخی ،ســعید ،و محمــدی ،ثریــا ( .)1396عوامــل مؤثــر بــر
تقاضــای گردشــگری کشــورهای حــوزه دریــای خــزر،
مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،)38(12 ،ص .81-63

صیدائــی ،ســید اســکندر و هدایتــی مقــدم ،زه ـرا ( )1389نقــش
امنیــت در توســعه گردشــگری ،فصلنامــه تخصصــی علــوم
اجتماعــی دانشــگاه آزاد اســامی– واحــد شوشــتر،)۸(۴ ،
ص.۱۱۰-۹۷ .

زیبنــده ،عدالــت و یوســفیفرد ،ســمیه ( .)1393بررســی و تحلیــل
فرصتهــا و تنگناهــای ژئوپلیتیــک توســعه منطقــه آزاد
انزلــی ،فصلنامــه علمــی علــوم و فنــون مــرزی،)10(3 ،
ص .106-83
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ســاالرزهی ،حبیباللــه ،و میــرزاده ،آرمینــا ( .)1394شناســایی
و اولویتبنــدی راهبردهــای توســعه گردشــگری در منطقــه
آزاد تجــاری صنعتــی چابهــار بــا رویکــرد ترکیبــیSWOT-
 ،AHPپژوهشهــای مدیریــت عمومــی،)30(8 ،
ص .۱۲۱-۱۴۴
ســعیده زرآبــادی ،زهــرا ســادات ،و عبداللــه ،بهــار (.)1392
ارزیابــی عوامــل مؤثــر در توســعه صنعــت گردشــگری
منطقــه آزاد چابهــار بــا بهرهگیــری از روش فراینــد
تحلیــل شــبکهای ،معماری و شهرســازی ایــران،)2(4 ،
ص ۴۸-۳۷
ســوادی ،مهــدی ( .)1398تدویــن برنامــه اســتراتژیک توســعه
گردشــگری تفریحی-ورزشــی منطقــه آزاد قشــم .فصلنامــه
جغرافیــا (برنامهریــزی منطقــهای) ،)3(9 ،ص .198-185
ســیدعلیپور ،ســیدخلیل ،رســتم گورانــی ،ابراهیــم ،و حســینی،
ســیدمهدی ( .)1393بررســی سیاســتها و راهبردهــای
توســعه گردشــگری در مناطــق آزاد تجــاری بــا تأکیــد بــر
نظــم و امنیــت اجتماعــی :مطالعــه مــوردی منطقــه آزاد
قشم.پژوهشــنامه جغرافیــای انتظامــی.124-91 ،)6(93 ،
ســیدعلیپور ،ســید خلیــل ،و نظــری خاکشــور ،حمیدرضــا
( .)1398بررســی جایــگاه مناطــق آزاد تجــاری در توســعه
پایــدار و امنیــت اجتماعــی (مطالعــه مــوردی :منطقــه آزاد
انزلــی) .فصلنامــه جغرافیــا (برنامهریــزی منطقــهای)،
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