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چکیده
ــع  ــه فجای ــرد ک ــات ک ــان اثب ــه جه ــا ب ــاری کرون ــد 19 و بیم ــروس کووی وی
ــه  ــه ب ــا توج ــذا، ب ــد. ل ــده را دارن ــوع در آین ــکان وق ــته ام ــر رخ داده در گذش همه گی
عدم امــکان پیشــگیری قاطــع، بایســتی تــا ســرحد امــکان تأثیــرات منفــی آن در جامعه 
ــاب  ــود. در غی ــر ش ــی کمت ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــای اقتصادی - اجتماع در حوزه ه
ــا در صنعــت گردشــگری و  ــرای بررســی اثرگــذاری کرون ــی ب اطالعــات و آمــار کاف
ــزان ورود  ــرات می ــتانده و تغیی ــداول داده - س ــوان از ج ــادی آن، می ت ــرات اقتص تأثی
گردشــگر خارجــی اســتفاده کــرد. طــی شــش  ماهــٔه ابتــدای ســال 1399، قریــب بــه 
96 درصــد کاهــش ورود گردشــگر در مقایســه بــا دورٔه مشــابه وجــود داشــته اســت 
کــه برآوردهــای تحقیــق نشــان می دهــد 1/13 درصــد کاهــش مســتقیم، غیرمســتقیم و 
القایــی تولیــد ناخالــص داخلــی را بــه همــراه خواهــد داشــت. نتایــج نشــان می دهــد 
ــی  ــتیبانی و کمک ــات پش ــی« و »خدم ــی و خرده فروش ــات عمده فروش ــه »خدم ک
ــر از  حمل ونقــل«، به دلیــل قــدرت انتشــار بــاالی یــک و حساســیت پراکندگــی کمت
یــک، دارای پیوندهــای پســین قــوی اســت و »خدمــات حمل ونقــل بــا راه آهــن، آبــی 
و هوایــی« و همچنیــن »خدمــات دینــی و مذهبــی«، به دلیــل قــدرت انتشــار کمتــر از 
یــک و حساســیت پراکندگــی بیشــتر از یــک، دارای پیوندهــای پیشــین قــوی هســتند.

مقدمه
از انتهــای ســال 2019 و ابتــدای ســال 2020، به منظور 
ــد 19، محدودیت هــای ســفر و  ــری از گســترش کووی جلوگی
فاصله گذاری هــای اجتماعــی اعمــال شــد کــه تأثیــرات 
ــد آورد  منفــی چشــمگیری در فعالیت هــای اقتصــادی ای پدی
کــه بــه تماس هــای اجتماعــی و انســانی زیــاد نیــاز داشــتند. 
در ســطح جهانــی، در مقایســه بــا ســال گذشــته، پروازهــای 
ــتوران ها  ــردن رس ــد، رزروک ــه 80 درص ــب ب ــی قری خروج
بیــش از 90 درصــد و رزرو هتل هــا بیــش از 70 درصــد 
کاهــش داشــته اســت. همچنیــن، تقاضــا بــرای ســفر زمینــی، 
ــش  ــد کاه ــش از 50 درص ــٔه 2020، بی ــا ژانوی ــه ب در مقایس
ــورهایی  ــت )MacDonald et al., 2020(. کش ــته اس داش
ــا  ــراد ب ــن اف ــرار گرفت ــرض ق ــش در مع ــور کاه ــه، به منظ ک
ــد  ــال کردن ــی اعم ــای فیزیک ــا، محدودیت ه ــروس کرون وی

 
ً
اقتصــاد آن هــا نیــز بــه همــان میــزان دچــار رکــود شــد. مثــال
رزروکــردن رســتوران ها در اقتصادهــای پیشــرفته ای همچــون 
آلمــان به شــدت کاهــش یافــت. ایــن کاهــش در تمــام 
ــا  ــه ب ــان در مقایس ــطح جه ــگری در س ــای گردش زیربخش ه
ــاالن  ــت فع ــاد و وضعی ــاق افت ــال 2019 اتف ــابه س دورٔه مش

ــا رکــود و تزلــزل مواجــه کــرد.  اقتصــادی ایــن حــوزه را ب
بخــش  اولیــن  می تــوان  را  گردشــگری  صنعــت 
آســیب دیده از کرونــا و همچنیــن آخریــن بخــش قابل رهایــی 
بــا  مرتبــط  کســب وکارهای  دانســت.  کرونــا  از  کامــل 
ــع  ــت(، صنای ــداری )اقام ــع هتل ــه صنای ــگری ازجمل گردش
ــتوران ها و  ــافرتی، رس ــات مس ــل و خدم ــی، حمل ونق غذای
ــی  ــتی، تفریح ــع دس ــان، صنای ــان و عمده فروش خرده فروش
و ســرگرمی و ســایر فعالیت هــای مرتبــط در دوران کرونــا 
بیشــترین زیــان را دیده انــد، درحالی کــه برخــی صنایــع ایــن 
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ــتند،  ــری داش ــای جبران ناپذی ــا، زیان ه ــد هتل ه ــش، مانن بخ
برخــی از صنایــع ماننــد رســتوران ها بــا تغییــر پلت فــرم 
ــش  ــود را کاه ــان خ ــی زی ــا اینترنت ــازی ی ــه مج ــوری ب حض
دادنــد. به طورکلــی، کرونــا تأثیــرات عمیقــی در اقتصــاد 
کشــورهای گوناگــون اعــم از توســعه یافته و درحال توســعه 
داشــته اســت. بــرای مثــال، برآوردهــای اولیــه حکایــت 
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــد ش ــث خواه ــا باع ــه کرون از آن دارد ک
ــد آن  ــه 2/5 درص ــد ک ــش یاب ــد کاه ــان 2 درص ــی جه داخل

بــرای کشــورهای درحال توســعه اســت و 1/8 درصــد آن 
ــی،  ــت. به طورکل ــی اس ــعه یافتٔه صنعت ــورهای توس ــرای کش ب
ــت،  ــخص اس ــل مش ــی ذی ــدل مفهوم ــه از م ــور ک همان ط
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــش تولی ــان، کاه ــا در جه ــدن کرون آم
ــای  ــش هزینه ه ــتغال، افزای ــش اش ــورها، کاه ــارت کش و تج
تقاضــای  کاهــش  ســفرها،  شــدید  کاهــش  مبادالتــی، 
خدماتــی صنایــع مرتبــط بــا گردشــگری را بــه همــراه داشــته 

 .)World Bank, 2020( اســت 

)World Bank, 2020( شکل 1: مدل مفهومی بانک جهانی درخصوص تأثیرات کرونا در گردشگری و اقتصاد

و  خدمــات  ماننــد  کســب وکارهایی  مقابــل،  در 
ــع  ــردی، صنای ــالمت ف ــت و س ــکی، بهداش ــزات پزش تجهی
ــاوری اطالعــات  شــیمیایی ضدعفونی کننــده و تمیزکننــده، فّن
ــترین  ــاورزی بیش ــک و کش ــارت الکترونی ــات و تج و ارتباط
رشــد را در ایــن ایــام داشــتند؛ چراکــه، بــا رویکــرد پیشــگیرانه 
گوناگــون  بخش هــای  هم زمــان،  درمــان  و  )بهداشــت( 
ســالمت رونــق می یابنــد و، بــا کاهــش صــادرات و تعطیلــی 
ــش  ــه کاه ــتیابی ب ــور دس ــورها به منظ ــی کش ــادر بین الملل بن
ــن  ــاورزی، ای ــوالت کش ــذا و محص ــوزٔه غ ــتگی در ح وابس
ــه مــوارد فــوق،  ــا توجــه ب ــد. ب ــق می یاب بخــش توســعه و رون

ــان  ــزان زی ــا در گام اول می ــت ت ــر آن اس ــر ب ــٔه حاض مطالع
ــرات  ــا در بخــش گردشــگری و تأثی اقتصــادی ناشــی از کرون
آن در کالن اقتصــادی را بــا اســتفاده از جــداول داده - ســتانده 

ــد.  ــبه کن محاس

مروری بر ادبیات موضوع
کرونا و گردشگری

ــارس  ــد 19 از 12 م ــروس کووی ــا و وی ــاری کرون بیم
ــرار گرفــت  ــر مــورد توجــه ق ــٔه بیمــاری همه گی 2020 به منزل
و توانســت تأثیــرات کالن اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی 
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و اجتماعــی در جوامــع گوناگــون بگــذارد. اســتراتژی ها و 
سیاســت های کشــورهای گوناگــون در حــوزٔه ســالمت )ماننــد 
و  عبورومــرور  محدودیت هــای  اجتماعــی،  فاصله گــذاری 
ــدن در  ــای مان ــد، کمپین ه ــع رفت وآم ــن من ــافرت، قوانی مس
ــلوغ  ــای ش ــت در جاه ــاری و محدودی ــٔه اجب ــه، قرنطین خان
مســافرت های  بازارهــا(  و  مــدارس  پاســاژها،  ازجملــه 
ــدود  ــا را مح ــح خانواره ــات تفری ــگری و اوق ــی، گردش عموم
ــٔه  ــگری را به منزل ــوارد گردش ــن م ــرد )Sigala, 2020(. ای ک
و  سیاســی  محیطــی،  وقایــع  از  آســیب پذیر  صنعتــی 
تروریســم،  )ماننــد  اقتصادی - اجتماعــی  ریســک های 
 Novelli( مطرح کــرده اســت )زلزلــه، ابــوال، ســارس و زیــکا

 .)et al., 2018
و  تأثیــرات  بیمــاری،  ایــن  طبیعــت  به هرحــال، 
جوامــع  افــراد  زندگــی  در  کــه  بی ســابقه ای  پیامدهــای 
گوناگــون داشــته، نه تنهــا بــا بحران هــای قبلــی متفــاوت 
ــت  ــاختاری در صنع ــدت و س ــی بلندم ــه تغییرات ــت، بلک اس
گردشــگری به مثابــٔه صنعتــی اقتصادی - اجتماعــی داشــته 
اســت. صنعــت گردشــگری، عــالوه بر مقیــاس بــزرگ و کالن، 
ــذا،  ــر دارد. ل ــع دیگ ــی در صنای ــدی و متقابل ــرات چندبع تأثی
رکــود ایــن صنعــت رکــود ســایر بخش هــا را نیــز می توانــد بــه 
همــراه داشــته باشــد. بــر ایــن اســاس، کشــورها بایــد بــا افــق 
ــه  ــل توج ــن عوام ــی ای ــرات منف ــش تأثی ــه کاه ــدت ب میان م
ویــژه داشــته باشــند. براســاس اطالعــات ســازمان گردشــگری 
جهانــی ســازمان ملــل متحــد، ورود گردشــگران بین المللــی، 
ــا، 78 درصــد کاهــش داشــته و باعــث  ــدای دوران کرون از ابت
کاهــش 1200میلیــارد دالر در درآمــد صادراتــی از گردشــگری 
و بیــکاری 120میلیــون موقعیــت شــغلی می شــود کــه 7 
برابــر از تأثیــرات 11 ســپتامبر بیشــتر اســت و بیشــترین ضربــه 
 UNWTO,( ــت ــوده اس ــخ ب ــول تاری ــگری در ط ــه گردش ب

.)2020b
و  اقتصــاد  در  کرونــا  منفــی  تأثیــرات  بــا  هم زمــان 
 Mair,( اشــتغال، تأثیــرات کرونــا در گردشــگری برجســته شــد
2020(. امــا، بــا توجــه بــه تــداوم کرونــا، نیــاز بــه بازپــروری 
بــا در نظــر گرفتــن کرونــای موجــود احســاس شــد و بســیاری 
دســتورالعمل های  و  پروتکل هــا  ایجــاد  بــا  کشــورها،  از 
ــا  ــد ت ــام دادن ــوص انج ــن خص ــی در ای ــتی، اصالحات بهداش
بتواننــد صنعــت گردشــگری خــود را هم زمــان بــا کرونــا 
ادامــه دهنــد )McKinsey & Company, 2020(. ذکــر 
ــد  ــوزه نبای ــن ح ــان ای ــه محقق ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ای
ــه  ــگری توج ــت گردش ــا در صنع ــتقیم کرون ــر مس ــه اث ــط ب فق
داشــته باشــند، بلکــه الزم اســت تأثیــرات آن در صنایــع وابســته 

 Gossling et al., 2020; Hall( نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد
.)et al., 2020

تأثیــرات کرونایــی گردشــگری در اقتصــاد 
لملــل بین ا

درحالی کــه برآوردهــای اولیــٔه ســازمان گردشــگری 
ــگری در  ــت گردش ــد در صنع ــد رش ــا 4 درص ــی از 3 ت جهان
ســال 2020 حکایــت داشــت، بــا ظهور ویــروس کوویــد 19، 
 UNWTO,( ایــن مقــدار بــه 1- تــا 3- درصــد کاهــش یافــت
ــد  ــه ۱۰ درص ــب ب ــه قری ــرایطی ک ــی، در ش 2020a(. از طرف
ــا  ــل ب ــطح بین المل ــی در س ــاد جهان ــص اقتص ــد ناخال تولی
ــه  ــب ب ــت و قری ــط اس ــع مرتب ــگری و صنای ــت گردش صنع
320میلیــون نفــر در ایــن حــوزه اشــتغال دارنــد، بــرآورد 
ســازمان گردشــگری جهانــی بیانگــر آن اســت کــه قریــب بــه 
50میلیــون شــغل طــی دورٔه کرونــا از دســت رفته انــد )قریــب 
ــه  ــگری( ک ــوزٔه گردش ــکاری در ح ــش بی ــد افزای ــه 15 درص ب
 WTTC,( ــت ــیا اس ــه آس ــق ب ــون آن متعل ــه 30میلی ــب ب قری
2019(. بــرآورد زیان هــای اقتصــادی امریــکا از کرونــا قریــب 
بــه 24میلیــارد دالر اســت کــه در قیــاس بــا 237میلیــارد دالر 
درآمــد حاصــل از گردشــگری امریــکا در ســال 2018 قریــب 

ــه ۱۰ درصــد کاهــش درآمــد گردشــگری اســت.  ب

و  تأثیــرات کرونــا در صنعــت گردشــگری 
اقتصــاد ایــران 

ــد  ــی درآم ــور تنوع بخش ــر، به منظ ــال های اخی ــی س ط
ارزی و جداشــدن از اقتصــاد تک محصولــی، بــه صنعــت 
ــد.  ــه ش ــایه توج ــورهای همس ــر کش ــز ب ــا تمرک ــگری ب گردش
ــث  ــی باع ــول مل ــش ارزش پ ــادی و کاه ــای اقتص تحریم ه
شــد هزینه هــای گردشــگری بــرای گردشــگران خارجــی 
ــا  ــگران ب ــش گردش ــا افزای ــگری ب ــذا، گردش ــود. ل ــر ش ارزان ت
ــال های  ــد در س ــن رش ــت. ای ــد یاف ــی رش ــرعت قابل قبول س
ــت. از  ــده اس ــش داده ش ــکل ۲ نمای ــا 2018 در ش 2007 ت
ــت ۱۳۹۷  ــادی از اردیبهش ــای اقتص ــه تحریم ه ــی، گرچ طرف
ــش ارزش  ــا کاه ــرار داد، ب ــدف ق ــور را ه ــاد کش  اقتص

ً
ــال عم

ــورهای  ــرای کش ــوص ب ــافرت به خص  مس
ً
ــال ــی عم ــول مل پ

همســایه ازجملــه عــراق، لبنــان و عمــان بــا توجــه بــه قرابــت 
ــن  ــر آن در ای ــه ذک ــه ای ک ــذا، نکت ــت. ل ــش یاف ــی افزای دین
بخــش حائــز اهمیــت اســت آن اســت کــه، عــالوه بــر کرونــا، 
ایــران در طــی دورٔه اخیــر بــا تحریم هــای اقتصــادی نیــز 
ــی  ــذاری منف ــیب پذیری و اثرگ ــب آس ــه ضری ــوده ک ــه ب مواج
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کرونــا در اقتصــاد را در مقایســه بــا ســایر کشــورها به مراتــب 
ــز اقتصــاد  ــه اینکــه وجــه تمای ــا توجــه ب افزایــش می دهــد؛ ب
ــوان  ــوده، می ت ــا ب ــال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کرون ــران در س ای

ــه کشــور در ســال ۱۳۹۹ در مقایســه  ــر ورود گردشــگر ب تغیی
ــت. ــا دانس ــر از کرون ــتر متأث ــا ۱۳۹۸ را بیش ب

)WTTC Data, 2020( 2018 شکل 2: میزان ورود گردشگر طی سال های 2007 تا

در ســطح جهانــی، تأثیــرات بخش گردشــگری متناســب 
بــا ســهم گردشــگری در اقتصــاد هــر کشــوری اســت. براســاس 
ــی،  ــفر جهان ــگری و س ــورای گردش ــال 2019 ش ــای س داده ه
درحالی کــه 10/4 درصــد تولیــد ناخالــص جهانــی، در ســطح 
ــگری  ــه گردش ــی ب ــتقیم و القای ــتقیم، غیرمس ــی، مس بین الملل
ــران  ــرای ای ــدار ب ــن مق ــت، ای ــه اس ــاص یافت ــفر اختص و س
ــن  ــد از میانگی ــه 2/5 درص ــب ب ــه قری ــت ک ــد اس 7/9درص
جهانــی کمتــر اســت. ایــن موضــوع بــرای درصــد اشــتغال در 
حــوزٔه گردشــگری نیــز مصــداق دارد. بــه عبارتــی، 10 درصــد 
جمعیــت شــاغل در جهــان در بخــش گردشــگری هســتند کــه 
 .)WTTC, 2021( ــران 7/4 درصــد اســت ــزان در ای ایــن می
ــه  براســاس اطالعــات ســازمان گردشــگری جهانــی وابســته ب
ســازمان ملــل، فقــط قریــب بــه یــک درصــد GDP ایــران بــه 
گردشــگری تعلــق دارد )UNWTO, 2018(. ایــن در حالــی 
ــی و  ــوع آب وهوای ــل تن ــگری به دلی ــت گردش ــه صنع ــت ک اس
میــراث طبیعــی ایــران می توانــد بــا ایجــاد درآمــد ارزی، ایجــاد 
فرصت هــای جدیــد شــغلی، جــذب ســرمایٔه خارجــی، 
ــه ای،  ــعٔه منطق ــی، توس ــات زیربنای ــعٔه تأسیس ــازی و توس بهس
ــٔه رشــد و توســعٔه اقتصــادی  توســعٔه صــادرات غیرنفتــی، زمین

ایــران را فراهــم کنــد.

کرونا و مدل ها 
در حــوزٔه تحقیقــات در خصــوص کرونــا و گردشــگری، 
داده - ســتانده،  تحلیــل  شــامل  به کاررفتــه  مدل هــای 
ماتریــس حســابداری اجتماعــی و مــدل تعــادل عمومــی 
 حــداد و همــکاران )2020( 

ً
محاســبه پذیر اســت؛ مثــال

ــتانده  ــتم داده - س ــا را در سیس ــه و تقاض ــادل در عرض عدم تع
ــد.  ــی کردن ــت ها بررس ــازی سیاس ــتفاده از درونی س ــا اس ب
آن هــا از مزایــای مــدل ســانتوس و همــکاران در ســال 2020 
اســتفاده کردنــد و آن را در ارتقــای روش شناســی مــدل بــه کار 
، عرضــٔه نیــروی کار، و 

ً
بســتند)Santos et al., 2020(. اوال

ــاس  ــا براس ــری کرون ــا، در دوران همه گی ــع آن پرداخت ه به تب
اســت.  متفــاوت  کار  نیــروی  گروه هــای  ســنی  ریســک 
ــید  ــد رس ــادل خواه ــه تع ــاره ب ــگری دوب ــام گردش ، نظ

ً
ــا ثانی

ــای  ــورت برداره ــه ص ــا ب ــه ای از محدودیت ه ــر مجموع اگ
تقاضــای نهایــی در درآمــد محــدود و عرضــٔه کاال و خدمــات 
ــکل  ــدود ش ــاد مح ــدی در اقتص ــادل جدی ــود. تع ــال ش ِاعم
ــد  ــدی را پدی ــف جدی ــوس لئونی ــس معک ــه ماتری ــرد ک می گی

 .)Haddad et al., 2020( خواهــد آورد
ــال  ــکاران )2020( در نپ ــاه و هم ــه س ــی ک در تحقیق
ــگری  ــا در گردش ــر کرون ــه تأثی ــندگان ب ــد، نویس ــام دادن انج
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ــور  ــه کش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــد. آن ه ــور پرداختن ــن کش ای
نپــال کشــوری بــا درآمــد پاییــن و متوســط اســت کــه صنایــع 
محــدودی در آن بــا ارزش افــزودٔه مناســب فعالیــت اقتصــادی 
می کننــد، صنعــت گردشــگری را یکــی از بزرگ تریــن صنایــع 
کشــور می داننــد کــه قریــب بــه 7/9 درصــد تولیــد ناخالــص 
ــالیانه  ــاغل دارد و س ــون ش ــالوه، 1/05میلی ــی دارد. به ع داخل
ــا  ــق آن ه ــج تحقی ــت. نتای ــی اس ــون خارج ــرای 1/19میلی پذی
نشــان می دهــد کــه، پــس از متوقف  کــردن و معلق کــردن 
پروازهــای ملــی و بین المللــی و متعاقــب آن متوقف شــدن 
ــٔه ســال 2015  رزرو هتــل و صنایــع مربوطــه، اقتصــاد از زلزل
 Sah et al.,( به مراتــب ضربــٔه بزرگ تــری خــورده اســت

.)2020
در تحقیــق دیگــری بــا عنــوان »کووید 19 و گردشــگری« 
کــه مؤسســٔه آنکتــاد )کنفرانــس ســازمان بین المللــی تجــارت 
و توســعه( در ســال 2020 انجــام داد، نویســندگان، بــا اشــاره 
ــکاری  ــورها و بی ــی کش ــاد برخ ــگری در اقتص ــر گردش ــه تأثی ب
ــدل  ــای ارزی، از م ــی و درآمده ــای دولت ــش درآمده و کاه
ــا  ــران کرون ــل بح ــرای تحلی ــبه پذیر ب ــی محاس ــادل عموم تع
ــد و نتایــج آن هــا تعییــن کــرد کــه 65 کشــور و  اســتفاده کردن
65 بخــش اقتصــادی از تأثیــرات کرونــا در گردشــگری اثرپذیر 
ــکاری در  ــرخ بی ــه ن ــان داد ک ــان نش ــای آن ــتند. برآورده هس
ــد و،  ــه بیــش از 20 درصــد افزایــش می یاب برخــی کشــورها ب
در صــورت اتمــام کرونــا در شــرایط فعلــی، حــدود یــک ســال 
ــد خــود را  طــول خواهــد کشــید کــه بخــش گردشــگری بتوان

.)UNCTAD, 2020( ــد ــازی کن بازس

و  گردشــگری  در  داده - ســتانده  مــدل 
اقتصــاد

و  داده - ســتانده  مدل هــای  کاربــرد  حــوزٔه  در 
ــور  ــل کش ــارج و داخ ــددی در خ ــات متع ــگری، تحقیق گردش
ــرات  ــوان »تأثی ــا عن ــی ب  در تحقیق

ً
ــال ــت؛ مث ــده اس ــام ش انج

ــتانده«  ــل داده – س ــتفاده از تحلی ــا اس ــگری ب ــادی گردش اقتص
کــه ســوروگی در ســال 2009 در رومانــی انجام داد، نویســنده 
ــگری در ارزش  ــر گردش ــور تأثی ــتانده به منظ ــدل داده - س از م
افــزوده، اشــتغال و درآمــد و ســتاندٔه کالن اقتصــادی اســتفاده 
ــال 2000 و 2005  ــه در س ــد ک ــان می ده ــج نش ــرد. نتای ک
ضریــب تکاثــری نــوع اول به ترتیــب 1/976 و 1/874 اســت. 
ــز در  ــاط پســین و پیشــین بخــش هتلــداری و رســتوران نی ارتب

 .)Surugiu, 2009( ــد ــبه ش ــق محاس ــن تحقی ای
اقتصــادی  اثــر  »بــرآورد  عنــوان  بــا  مطالعــه ای  در 
صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد ضریــب تکاثــری کالن« کــه 
در ســال 2016 ســوکی و همــکاران انجــام دادنــد، نویســندگان 
گردشــگری را یکــی از صنایعــی معرفــی کردنــد کــه بــا 

ــا  ــاداری ب ــاط معن ــا همــراه اســت و ارتب رشــد ســریع در ایتالی
ــدل  ــور از م ــا بدین منظ ــر دارد. آن ه ــع دیگ ــیاری از صنای بس
داده - ســتانده و شــاخص های قــدرت انتشــار و ضرایــب 
پراکندگــی اســتفاده کردنــد )Socci et al., 2016(. در تحقیق 
ــا  ــد گردشــگری و رشــد اقتصــادی ب ــوان »پیون ــا عن دیگــری ب
آتــان و  ترکیــه« کــه  داده - ســتانده در  رویکــرد تحلیلــی 
آرســالنتورک در ســال 2012 انجــام دادنــد، محققــان بــا 
معرفــی صنعــت گردشــگری به منزلــٔه صنعتــی درحــال  رشــد و 
توســعه بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــتند کــه قریــب بــه یک ســوم 
ــا  ــا ب ــد. آن ه ــاق می افت ــش اتف ــن بخ ــات در ای ــارت خدم تج
ــه درخصــوص گســترش گردشــگری  ــه سیاســت ترکی توجــه ب
در بیــن کشــورهای درحال توســعه از تحلیــل داده - ســتانده در 
ایــن خصــوص اســتفاده کردنــد. نتایــج حاکــی از آن بــود کــه 
 Atan &( گردشــگری اثــر معنــاداری در رشــد اقتصــادی دارد

.)Arslanturk, 2012
ایــن حــوزه  در  تحقیقاتــی  نیــز،  کشــور  داخــل  در 
ــان، در  ــاغ کرمانــی و امیری  صب

ً
ــال ــت مث ــه اس ــام گرفت انج

ــرات اقتصــادی توریســم  ــوان »بررســی اث تحقیقــی تحــت عن
تحلیــل  از  اســتفاده  بــا  ایــران«،  اســالمی  جمهــوری  در 
ــون  ــای گوناگ ــگری در بخش ه ــرات گردش ــتانده تأثی داده - س
ــای  ــه فعالیت ه ــد ک ــان می ده ــج نش ــد. نتای ــی کردن را بررس
هتلــداری و رســتوران، صنایــع غذایــی، پوشــاک و چــرم، 
صنایــع دســتی و صنعــت حمل ونقــل بیشــترین تأثیــر را 
ــترش  ــا گس ــت و واردات ب ــد دول ــالوه، عوای ــد. به ع پذیرفته ان
گردشــگری افزایــش یافتــه اســت )صبــاغ کرمانــی و امیریــان، 

.)1379
در تحقیــق دیگــری بــا عنــوان »محاســبٔه ضرایــب 
اشــتغال زایی بخــش گردشــگری در اقتصــاد ایــران: بــا اســتفاده 
از مــدل داده - ســتانده در ســال 1391«، عیســی زاده و قدســی 
ــگری  ــش گردش ــی بخ ــتقیم و القای ــتقیم، غیرمس ــتغال مس اش
ــا اســتفاده از جــدول داده - ســتانده ســال 1380 بررســی  را ب
و  عمده فروشــی  می دهــد  نشــان  آن  نتایــج  کــه  کردنــد 
ــبی  ــب نس ــال 0/002 و ضری ــب نرم ــا ضری ــی ب خرده فروش
15/15 در رتبــٔه نخســت ایجــاد اشــتغال قــرار دارد )عیســی زاده 

و قدســی، 1391(.
در مطالعــٔه فرزیــن و همــکاران کــه بــا عنوان »شناســایی 
)بــر  ایــران  گردشــگری  صنعــت  در  کلیــدی  بخش هــای 
ــد،  ــام ش ــال 1394 انج ــتانده(« در س ــدل داده - س ــای م مبن
نویســندگان بــا در نظــر گرفتــن اهمیــت تخصیــص بهینــٔه منابع 
ــا  ــگری ب ــر از گردش ــدی اثرپذی ــای کلی ــایی بخش ه ــه شناس ب
اســتفاده از تحلیــل داده - ســتانده ســال 1385 پرداختنــد. 
ــش  ــاس کش ــه، براس ــت ک ــای آن اس ــق گوی ــن تحقی ــج ای نتای
ــی  اشــتغال و درآمــد، توســعٔه بخــش خدمــات حمل ونقــل آب



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

تأثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کالن ایران مسائلی  و همکاران 268

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

ــت دارد  ــگری اولوی ــت گردش ــدی صنع ــش کلی ــٔه بخ به منزل
ــکاران، 1394(. ــن و هم )فرزی

روش شناسی پژوهش
از نــگاه اقتصــادی، کرونــا را نمی تــوان فقــط همه گیــری 
جهانــی و بحــران ســالمت عمومــی قلمــداد کــرد، بلکــه ایــن 
بیمــاری اقتصــاد کالن و بازارهــای مالــی را هــم تحــت تأثیــر 
قــرار داده اســت؛ کاهــش معنــادار درآمــد، افزایــش بیــکاری، 
اختــالل در حمل ونقــل و ســفر، خدمــات و صنایــع تولیــدی 
ــطح  ــه در س ــت ک ــاری دانس ــن بیم ــای ای ــوان پیامده را می ت
جهانــی شــیوع یافتــه اســت. در ایــن دوره، شــاخص های 
ســهام های بین المللــی کشــورهای توســعه یافته، متناســب 
ــل قیمــت  ــی شــده و در مقاب ــا، نزول ــش شــیوع کرون ــا افزای ب
طــال به منزلــٔه کاالی جانشــین، بــرای دوری از ریســک، 
ــا  ــا کرون ــط ب ــش مرتب ــن بخ ــت. مهم تری ــه اس ــش یافت افزای
ــزء  ــز ج ــگری نی ــش گردش ــه بخ ــت ک ــات اس ــش خدم بخ
ــع  ــایر صنای ــا س ــی ب ــاط تنگاتنگ ــه ارتب ــت ک ــش اس ــن بخ ای
ــای  ــگری از بنگاه ه ــش گردش ــه بخ ــه اینک ــه ب ــا توج دارد. ب
میــزان  محاســبٔه  شــده،  تشــکیل  متوســط  و  کوچــک 

آســیب پذیری ایــن صنعــت از صنایــع تولیــدی به مراتــب 
ــٔه حاضــر  ــن موضــوع، مطالع ــه ای ــا توجــه ب بیشــتر اســت. ب
تأثیــرات کاهــش گردشــگری در دوران کرونــا را در تولیــد 
ــی  ــادی بررس ــطح کالن اقتص ــٔه س ــی به منزل ــص داخل ناخال
ســال  داده - ســتانده  جــداول  از  بدین منظــور،  می کنــد. 
1390 مرکــز آمــار ایــران، کــه بــه روش RAS بهنــگام شــده، 
ــد را براســاس  اســتفاده می شــود. جــداول داده - ســتانده تولی
ارتباطــات بیــن بخش هــای گوناگــون تولیــدی و مصــرف 

ــل(. ــدول ذی ــذارد )ج ــش می گ ــه نمای ــول ب ــی محص نهای
بدین صــورت، ســتاندٔه یــک محصــول ورودی و دادٔه 
تولیــدی ســایر بخش هــا اســت. جــدول داده - ســتانده 
ــه روز شــده شــامل 155 محصــول و 110  ســال 1390 کــه ب
ــا محاســبٔه جــداول ضرایــب  فعالیــت اســت کــه درنهایــت ب
ــدول 99 در 99  ــه ج ــران ب ــاد ای ــف( اقتص ــتقیم )لئونتی مس
ــدول  ــته بندی، ج ــا دس ــت. ب ــد یاف ــت خواه ــی دس محصول
داده - ســتانده بــه جــدول 99×99 صنعتــی تبدیــل می شــود. 
در مــدل حاضــر، ســتاندٔه اقتصــاد بــه صــورت زیــر محاســبه 

می شــود:

جدول 1: ساختار داده - ستانده 
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در فرمول بنــدی فــوق، X بــردار ســتاندٔه بخش هــای 
صنایــع  میانــی  تقاضــای  ماتریــس   A اســت،  گوناگــون 
ــع در  ــرون زای صنای ــی ب ــای نهای ــت و Y تقاض ــون اس گوناگ
مــدل اســت. هــر درایــٔه A ارتبــاط بیــن داده و ســتانده را بیــن 

دو بخــش مشــخص می کنــد. 
بــا توجــه بــه تأثیــرات متقابــل صنایــع گوناگــون و 
ــع،  ــایر صنای ــگری در س ــت گردش ــذاری صنع ــن اثرگ همچنی
ــل را  ــوارد ذی ــگری م ــرات گردش ــبٔه تأثی ــرای محاس ــوان ب می ت
از 99 محصــول جــدول ضرایــب مســتقیم انتخــاب کــرد کــه 
ــورد  ــا 6( و 8 م ــوارد 2 ت ــل )م ــش حمل ونق ــورد از بخ 5 م
ــگری  ــش گردش ــات بخ ــایر خدم ــا و س ــوص کااله در خص
ــن  ــل اســت )عیســی زاده و قدســی، 1391؛ فرزی ــه شــرح ذی ب

همــکاران، 1394(:
 )2( خرده فروشــی؛  و  عمده فروشــی  خدمــات   )1(
خدمــات حمل ونقــل بــا راه آهــن؛ )3( خدمــات حمل ونقــل 
ــی؛ )5( خدمــات  جــاده ای مســافر؛ )4( خدمــات حمل ونقــل آب
کمکــی  و  پشــتیبانی  خدمــات   )6( هوایــی؛  حمل ونقــل 
حمل ونقــل؛ )7( خدمــات اقامتگاه هــای عمومــی؛ )8( خدمــات 
محل هــای صــرف غــذا و آشــامیدنی؛ )9( خدمــات آژانس هــای 
مســافرتی؛ )10( خدمــات دینــی و مذهبــی؛ )11( خدمــات 

هنــری، کتابخانه هــا و موزه هــا؛ )12( خدمــات ورزشــی و 
تفریحــی و )13( خدمــات بیمــه.

ــان اقتصــادی  ــٔه  جری ــال، در ماتریــس A، درای ــرای مث ب
از ســتاندٔه خدمــات حمل ونقــل جــاده ای مســافر بــه خدمــات 
محل هــای صــرف غــذا و نوشــیدنی اســت. بــه عبارتــی، 
از  نوشــیدنی  و  غــذا  صــرف  محل هــای  نیازهــای  تمــام 
ــا  خدمــات حمل ونقــل جــاده ای مســافر را شــامل می شــود. ب

ــت:  ــوان نوش ــوق می ت ــول ف ــف فرم بازتعری

در معادلــٔه فــوق،                        ماتریــس معکــوس 
ــامل  ــی کل )ش ــب فن ــوان ضرای ــا عن ــه ب ــت ک ــف اس لئونتی
ــی( شــناخته می شــود.  ــرات مســتقیم، غیرمســتقیم و القای تأثی
ــب  ــع ضری ــی کل درواق ــب فن ــس ضرای ــتون j ماتری ــع س جم
ســتاندٔه صنعــت j را مشــخص می کنــد. موضــوع فــوق را 
می تــوان بــرای تغییــرات ایجاد شــده در گردشــگری و تأثیــرات 
ــن کــرد: ــل تدوی ــه شــرح ذی ــد ناخالــص داخلــی ب آن در تولی

شکل 3: تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و القایی گردشگری در صنایع مرتبط
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گردشــگری و ســفر یکــی از فعالیت هایــی هســتند کــه، 
عــالوه بــر اثــر مســتقیم در اقتصــاد، غیرمســتقیم و القایــی نیــز 
ــن  ــد ناخالــص داخلــی اثرگــذار هســتند. شــکل ۳ ای در تولی

تأثیــرات را بــه تصویــر کشــیده اســت.
ــای  ــایر ماتریس ه ــد س ــی می توان ــب فن ــس ضرای ماتری
داده - ســتانده را تولیــد کنــد کــه از آن جملــه می تــوان 
ــی  ــای نهای ــن تقاض ــر گرفت ــا در نظ ــت ب ــتاندٔه صنع ــه س ب
ــان  ــا نش ــتفاده از تقاض ــا اس ــت ب ــتاندٔه صنع ــرد. س ــاره ک اش
می دهــد کــه هــر صنعــت چــه مقــدار محصــول را مســتقیم 
ــن  ــرای تخمی ــوق ب ــداول ف ــد. ج ــد می کن ــتقیم تولی و غیرمس
مقادیــر تولیــدی و ورودی هــای مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه 
ــتفاده  ــا اس ــی در دوران کرون ــای نهای ــخص تقاض ــدار مش مق

می شــوند. 
ماتریــس  از  ارتباطــی  درنهایــت، می تــوان جــدول 
ــین و  ــاط پیش ــوع ارتب ــت آورد. دو ن ــه دس ــی را ب ــب فن ضرای
ــت و  ــور اس ــین عرضه مح ــاط پیش ــود دارد. ارتب ــین وج پس
ــتاندٔه  ــه س ــت j را هنگامی ک ــا صنع ــع ب ــایر صنای ــاط س ارتب
صنعــت j به منزلــٔه کاالی میانــی آن صنایــع اســتفاده می شــود 
مشــخص می کنــد. ارتبــاط پســین در تقاضــا مشــخص 
ــه  ــه چ ــع ب ــایر صنای ــتاندٔه س ــت j از س ــه صنع ــد ک می کن
ــا  ــد. ارتباط ه ــتفاده می کن ــاده( اس ــٔه داده )نه ــوی به منزل نح
ــک  ــر از ی ــدار بزرگ ت ــوند و مق ــال می ش ــک نرم ــدار ی ــا مق ب
نشــان می دهــد کــه ارتبــاط میانگیــن باالتــری بــا ســایر 
صنایــع دارد. بــه طــور مشــابه، اگــر ایــن مقــدار از یــک کمتــر 
ــا  ــری ب ــن کمت ــاط میانگی ــه ارتب ــد ک ــخص می کن ــد، مش باش

ــع دارد.  ــایر صنای س
شاخص پیوند پسین:

شاخص پیوند پیشین:

ارتبــاط  نرمال شــده، شــاخص های  از شــکل  پــس 
پســین و پیشــین راسمیوســن تحــت عنــوان شــاخص »قــدرت 
انتشــار« و »حساســیت پراکندگــی« )هیرشمن - راســمیو 

ــت از: ــارت اس ــه عب ــد ک ــه ش ــن( ارائ س

شاخص قدرت انتشار

شاخص حساسیت پراکندگی

کــه  تکانه هایــی  بــا  انجام شــده  شبیه ســازی های 
ــده  ــام ش ــاال انج ــدل ب ــی Y در م ــای نهای ــس تقاض در ماتری
مشــخص می شــود. تأثیــرات در ســتانده بــا اســتفاده از 
ماتریــس X نشــان داده می شــود کــه تأثیــرات فزاینــده در 

اقتصــاد حاصــل از تکانــٔه تقاضــا را نشــان می دهــد. 

یافته ها
طی شـش ماه ابتدای سـال 1399، میزان ورود گردشـگر، 
در مقایسـه بـا سـال قبـل، قریـب بـه 96 درصـد کاهـش یافتـه 
اسـت کـه متناسـب بـا آن می تـوان نتیجـه گرفـت کـه تغییـرات 
تقاضـای گردشـگری بـرای کاالهـای گردشـگری ازجملـه 13 
محصـول فوق در جـدول داده - سـتانده نیـز 96 درصد کاهش 
یافتـه اسـت. با توجه به اینکه تقاضا شـامل تقاضای گردشـگران 
ورودی و مصارف داخلی اسـت، از میزان مشـارکت گردشـگری 
در تولیـد ناخالـص داخلـی به منزلـٔه ضریـب تعدیـل اسـتفاده 
می شـود. جـدول ذیـل میـزان تغییـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
تولیـد ناخالـص داخلی را با توجـه به جدول ضرایب مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم )معکـوس لئونتیـف( نشـان می دهد.

جدول 2: تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گردشگری در سایر صنایع

تأثیرات کل تأثیرات غیرمستقیم تأثیرات مستقیم فعالیت

-۱۱/۰۶ -۴/۵۳ -۶/۵۳ خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

-۷/۷۴ -۱/۲۱ -۶/۵۳ خدمات حمل ونقل با راه آهن

-۷/۵۷ -۱/۰۴ -۶/۵۳ خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر

-۷/۳۷ -۰/۸۴ -۶/۵۳ خدمات حمل ونقل آبی

-۷/۲۹ -۰/۷۷ -۶/۵۳ خدمات حمل ونقل هوایی

-۱۲/۵۴ -۶/۰۱ -۶/۵۳ خدمات پشتیبانی و کمکی حمل ونقل

-۶/۹۱ -۰/۳۸ -۶/۵۳ خدمات اقامتگاه های عمومی

-۷/۳۳ -۰/۸۰ -۶/۵۳ خدمات محل های صرف غذا و آشامیدنی
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تأثیرات کل تأثیرات غیرمستقیم تأثیرات مستقیم فعالیت

-۶/۸۱ -۰/۲۸ -۶/۵۳ خدمات آژانس های مسافرتی

-۷/۰۰ -۰/۴۷ -۶/۵۳ خدمات دینی و مذهبی

-۶/۷۴ -۰/۲۱ -۶/۵۳ خدمات هنری، کتابخانه ها و موزه ها

-۶/۶۹ -۰/۱۶ -۶/۵۳ خدمات ورزشی و تفریحی

-۸/۹۱ -۲/۳۹ -۶/۵۳ خدمات بیمه

-۱۰۳/۹۶ -۱۹/۰۹ -۸۴/۸۶ مجموع

همان طــور کــه مالحظــه می شــود، کاهــش 96درصــدی 
گردشــگران قریــب بــه 1/03 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
را کاهــش می دهــد کــه، در قیــاس بــا کشــورهای دارای 
ــج   نتای

ً
ــال ــت. مث ــی نیس ــم قابل توجه ــاال، رق ــگری ب گردش

کشــور ســنگاپور نشــان می دهــد کــه ایــن رقــم در حــدود 5/1 
 Zhi & Taojun,( ــت ــی اس ــص داخل ــد ناخال ــد تولی درص
کــه  همان طــور  گوناگــون،  بخش هــای  بیــن  در   .)2020
انتظــار می رفــت، به دلیــل اینکــه اقامتگاه هــای عمومــی، 
 متکــی 

ً
آژانس هــای مســافرتی، موزه هــا و غیــره مســتقیما

ــتقیم  ــذاری مس ــتند و اثرگ ــی هس ــگران خارج ــه ورود گردش ب
منفــی  اثــر  کمتریــن  دارنــد،  ســایر صنایــع  در  کمتــری 
غیرمســتقیم در ایــن بخش هــا ایجــاد شــده اســت و، در 
مقابــل، خدمــات پشــتیبانی و کمکــی حمل ونقــل شــامل 
کشــتیرانی  مؤسســات  دریایــی،  کارگــزاری  شــرکت های 
بخــش خصــوص و دفاتــر شــرکت های هواپیمایــی خارجــی، 
اجــرای گشــت های مســافرتی، خدمــات عمده فروشــی و 
خرده فروشــی و بیمــه بیشــترین تأثیــر غیرمســتقیم را در تولیــد 
ناخالــص داخلــی داشــته اند )به ترتیــب 6/1، 4/53، 2/39 

ــش(.  ــد کاه درص

بـا توجه بـه کاهش 96درصـدی ورود گردشـگر خارجی 
کـه باعث 1/03 درصـد کاهش در تولید ناخالص داخلی شـده 
اسـت، ضریـب تکاثـر نـوع اول به شـرح ذیل به دسـت می آید:

بـه عبارتـی، هـر یـک واحـد تغییـر در گردشـگری، عالوه 
بـر اثـر مسـتقیم، اثـر غیرمسـتقیم 7/2 درصـد در سـایر صنایـع 

مربوطـه ایجـاد می کنـد.
همان طـور کـه در بـاال بیـان شـده، اگـر خانـوار به منزلـٔه 
به صـورت  مـدل  شـود،  وارد  مـدل  در  اقتصـادی  بخـش 
داده – سـتاندٔه بسـته درمی آیـد کـه در آن تأثیـرات مـازادی را کـه 
از قـراردادن خانـوار در سـاختار داده - سـتانده بـه دسـت می آید 
»تأثیـرات القایـی« می گوینـد. بـه عبارتـی، عـالوه بـر تأثیـرات 
متقابـل صنایـع، کاهـش یـا افزایـش درآمـد می توانـد در خریـد 
کلیـٔه صنایع اثرگذار باشـد کـه از آن تحت عنوان تأثیـرات القایی 
نـام می برنـد. جدول ذیل براسـاس سـاختار داده – سـتاندٔه بسـته 
)واردکـردن خانـوار به منزلـٔه یـک بخش( به دسـت آمده اسـت.

جدول 3: تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و القایی گردشگری 

اثر کل تأثیرات القایی تأثیرات غیرمستقیم تأثیرات مستقیم فعالیت

-۱۱/۰۴ ۰/۰۲ -۴/۵۳ -۶/۵۳ خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

-۷/۷۱ ۰/۰۳ -۱/۲۱ -۶/۵۳ خدمات حمل ونقل با راه آهن

-۷/۷۸ -۰/۲۱ -۱/۰۴ -۶/۵۳ خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر

-۷/۳۳ ۰/۰۴ -۰/۸۴ -۶/۵۳ خدمات حمل ونقل آبی

-۷/۲۰ ۰/۱۰ -۰/۷۷ -۶/۵۳ خدمات حمل ونقل هوایی

-۱۲/۴۵ ۰/۰۹ -۶/۰۱ -۶/۵۳ خدمات پشتیبانی و کمکی حمل ونقل
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اثر کل تأثیرات القایی تأثیرات غیرمستقیم تأثیرات مستقیم فعالیت

-۶/۹۳ -۰/۰۲ -۰/۳۸ -۶/۵۳ خدمات اقامتگاه های عمومی

-۷/۵۷ -۰/۲۴ -۰/۸ -۶/۵۳ خدمات محل های صرف غذا و آشامیدنی

-۶/۸۲ -۰/۰۱ -۰/۲۸ -۶/۵۳ خدمات آژانس های مسافرتی

-۷/۰۰ ۰/۰۰ -۰/۴۷ -۶/۵۳ خدمات دینی و مذهبی

-۶/۷۴ ۰/۰۰ -۰/۲۱ -۶/۵۳ خدمات هنری، کتابخانه ها و موزه ها

-۶/۷۱ -۰/۰۲ -۰/۱۶ -۶/۵۳ خدمات ورزشی و تفریحی

-۸/۸۸ ۰/۰۴ -۲/۳۹ -۶/۵۳ خدمات بیمه

-۸/۸۶ -۸/۸۶ ۰ ۰ خانوار

۱۱۳/۰۱- -۹/۰۶ -۱۹/۰۹ -۸۴/۸۶ مجموع

ــه 9/06  ــب ب ــه قری ــود ک ــه می ش ــوق، مالحظ ــدول ف در ج
ــه  ــا حالــت اول ب درصــد تغییــر در تأثیــرات کل در مقایســه ب
ــتاندٔه  ــاختار داده – س ــه س ــر ب ــی اگ ــت. یعن ــده اس ــود آم وج
بســته توجــه شــود، به دلیــل کاهــش درآمــد خانوارهــا )ناشــی 
ــد از  ــود(، خری ــاره و س ــتمزد، اج ــوق و دس ــش حق از کاه
ــن  ــر ای ــد. ب ــش می یاب ــوع کاه ــز در مجم ــا نی ــایر بخش ه س
اســاس، ضریــب تکاثــر نــوع دوم نیــز بــه شــرح ذیــل اســت.

 

ــتقیم  ــرات مس ثی تأ ــر  ب ــالوه  ــت، ع ــن حال ی ا در 
یــک  یــش  فزا ا صــورت  در  تغییــرات  غیرمســتقیم،  و 
در  ــرات  تغیی ــد  17 درص /7 ــه  ب ــگری  ــد در گردش واح

می شــود.  منجــر  داخلــی  ناخالــص  تولیــد 
پیشــین  و  پســین  رتبــاط  ا مشــخص کردن  بــرای 
پراکندگــی  نتشــار و حساســیت  ا قــدرت  از شــاخص 
شــده  مشــخص  یــر  ز در  کــه  می شــود  اســتفاده 

ــت. اس

جدول 4: شاخص های قدرت انتشار و حساسیت پراکندگی 

شاخص حساسیت پراکندگی شاخص قدرت انتشار فعالیت

۰/۸۷ ۱/۳۸ خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

۱/۲۳ ۰/۹۷ خدمات حمل ونقل با راه آهن

۰/۸۷ ۰/۹۵ خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر

۱/۲۹ ۰/۹۲ خدمات حمل ونقل آبی

۱/۲۸ ۰/۹۱ خدمات حمل ونقل هوایی

۰/۹۱ ۱/۵۷ خدمات پشتیبانی و کمکی حمل ونقل

۰/۸۷ ۰/۸۶ خدمات اقامتگاه های عمومی

۰/۹۴ ۰/۹۲ خدمات محل های صرف غذا و آشامیدنی

۰/۸۴ ۰/۸۵ خدمات آژانس های مسافرتی

۱/۰۲ ۰/۸۸ خدمات دینی و مذهبی

۰/۹۴ ۰/۸۴ خدمات هنری، کتابخانه ها و موزه ها

۰/۸۷ ۰/۸۴ خدمات ورزشی و تفریحی

۱/۰۸ ۱/۱۱ خدمات بیمه
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در جــدول فــوق، مالحظــه می شــود کــه خدمــات بیمــه دارای 
شــاخص قــدرت پراکندگــی و حساســیت انتشــار بیشــتر از یک 
ــود؛  ــده می ش ــدی نامی ــی کلی ــش بخش ــن بخ ــذا، ای ــت. ل اس
ــت  ــن فعالی ــوالت ای ــی محص ــای نهای ــش تقاض ــه افزای چراک
و تولیــدات ایــن فعالیــت بیــش از میانگیــن کل اقتصــاد 
ــات  ــی و خدم ــی و خرده فروش ــات عمده فروش ــت. خدم اس
پشــتیبانی و کمکــی حمل ونقــل، به دلیــل این کــه قــدرت 
انتشارشــان بــاالی یــک و حساســیت پراکندگی شــان کمتــر از 
یــک اســت، دارای پیوندهــای پســین قــوی هســتند و خدمــات 
ــات  ــن خدم ــی و همچنی ــی و هوای ــن، آب ــا راه آه ــل ب حمل ونق
ــر از  ــان کمت ــدرت انتشارش ــه ق ــل آن ک ــی به دلی ــی و مذهب دین
یــک و حساســیت پراکندگی شــان بیشــتر از یــک اســت دارای 

ــوی هســتند )عطــوان، 1385(.  پیوندهــای پیشــین ق

بحث و نتیجه گیری
نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد کــه کاهــش میــزان 
ورودی گردشــگر باعــث شــده قریــب بــه 1/13 درصــد کاهــش 
در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور ایجــاد شــود کــه قریــب بــه 
0/85 ایــن مقــدار تأثیــرات در صنایــع مرتبــط بــا گردشــگری، 
ــش  ــرات در کاه ــع و 0/09 تأثی ــایر صنای ــرات در س 0/19 تأثی
درآمــد و تقاضــای خانوارهــا اســت. بــا توجــه بــه اینکــه پیونــد 
ــد،  ــان می ده ــاال را نش ــری ب ــاط و تأثیرپذی ــاال، ارتب ــین ب پس
خدمــات عمده فروشــی و خرده فروشــی و خدمــات پشــتیبانی 
و کمکــی حمل ونقــل، بیشــترین آســیب را از کاهــش گردشــگر 

دیده انــد.
فرهنگــی،  اجتماعــی،  گوناگــون  تأثیــرات  کرونــا 
اقتصــادی و روانــی مختلفــی در گردشــگری و ذی نفعــان 
ــا  ــا ت ــی از آن ه ــه برخ ــت ک ــته اس ــگری داش ــرٔه گردش زنجی
ســالیان دراز باقــی خواهنــد مانــد. بــه نظــر می رســد در 
دوران کرونــا زمــان مناســبی بــرای ایجــاد بــازار و برنامه ریــزی 
گردشــگری ایجــاد شــده کــه می توانــد در آینــدٔه کشــور 
اثرگــذار باشــد. در دوران کرونــا، به دلیــل رکــود صنعــت 
ــغول در  ــای مش ــد خانواره ــدرت خری ــه ق ــگری، گرچ گردش
ــداز  ــا، پس ان ــایر بخش ه ــه، در س ــش یافت ــت کاه ــن صنع ای
ــرای ســفر اغلــب افزایــش  ــل عدم هزینه کــرد ب خانوارهــا به دلی
ــداز  ــه پس ان ــی ک ــرای خانوارهای ــوص ب ــت )به خص ــه اس یافت
ــوان  ــت(، می ت ــوده اس ــا ب ــد آن ه ــمگیری از درآم ــش چش بخ
بــا برنامه ریــزی دقیــق مســیر ورود گردشــگر خارجــی و 
درآمدهــای ارزی را در ایــن دوره محقــق کــرد؛ یعنی در شــرایط 
ــاال  ــگر ب ــورهای دارای گردش ــه در کش ــور ک ــی، همان ط فعل
ــود،  ــه می ش ــه مالحظ ــه و ترکی ــا، فرانس ــپانیا، ایتالی ــد اس مانن
گردشــگری نبایــد تعطیــل شــود و بــا ایجــاد پروتکل هــا 
کرونایــی  اســتانداردهای  و  بهداشــتی  دســتورالعمل های  و 

ــای  ــل تکانه ه ــگری را در مقاب ــش گردش ــد بخ ــتی بای بهداش
ــرد.  ــت ک ــی محافظ کرونای

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق درخصــوص میــزان اثرگذاری 
ــاد  ــا آن در اقتص ــب ب ــگری و متناس ــش گردش ــا در بخ کرون
کشــور و همچنیــن لــزوم ادامــه دار بــودن گردشــگری و اقتصــاد 
ــت ها«  ــد »سیاس ــر می رس ــه نظ ــا، ب ــوزه در دورٔه کرون ــن ح ای
و »ســرعت اجــرای آن هــا توســط دولت هــا« نقشــی اساســی 
در برتــری بازیگــران بــازار گردشــگری در دوران پســاکرونا 
ــل  ــه حداق ــت ک ــی اس ــاکرونا دوران ــد. دوران پس ــا می کنن ایف
ــگر  ــداد گردش ــب تع ــرای تصاح ــا ب ــدت رقابت ه در کوتاه م
به مراتــب افزایــش یافتــه اســت. گســترٔه جهانــی ویــروس 
فعلــی و تحــرکات زیربنایــی بین المللــی خدمــات گردشــگری 
بــه سیاســت گذاران هشــدار می دهــد کــه »همسان ســازی 
ــده  ــش در آین ــن بخ ــات ای ــرای نج ــی« ب ــطح بین الملل در س

ضــروری اســت.
بــا توجــه بــه تأثیــرات منفــی کرونــا در گردشــگری 
و اقتصــاد و لــزوم تــداوم صنعــت گردشــگری، ســازمان 
ــت گذاری  ــور سیاس ــنهاد به منظ ــی 23 پیش ــگری جهان گردش
در دوران کرونــا ارائــه کــرده اســت کــه بــه ســه بخــش اصلــی 
محرک هــای اجتماعــی، اقتصــادی و اشــتغال اشــاره دارد 
ــتغال و  ــه اش ــا ب )WTO, 2020d & 2020e(. اول دولت ه
حمایت هــای اجتماعــی شــاغالن حــوزٔه گردشــگری بپردازنــد 
ــاغالن  ــد ش ــش درآم ــور عدم کاه ــی به منظ ــای مال )حمایت ه
ــه مؤسســات و شــرکت های ایــن حــوزه،  و همچنیــن کمــک ب
کــه شــاغالن خــود را در دورٔه رکــود صنعــت گردشــگری بیــکار 
نکننــد به خصــوص کــه طبیعــت بســیاری از انــواع گردشــگری 

ــت(.  ــف اس ــی و منعط فصل
بــرای  هزینه هــا  افزایــش  ســربار  دولت هــا  دوم، 
کســب وکارهای صنعــت گردشــگری در زمــان تقاضــای کــم را 
کاهــش دهنــد. در ایــن مــورد، سیاســت گذار بایــد مالیات هــا 
و تعهــدات تأمیــن اجتماعــی را بــه تعویــق بینــدازد یــا حــذف 
کنــد )کاهــش مالیــات فصلــی(. از طرفــی، گردشــگری 
ــازی  ــور تواناس ــی به منظ ــرای بازاریاب ــی را ب ــی کمپین های مل
شــرکت های گردشــگری ایجــاد کنــد. وام هــای بــدون کارمــزد 
یــا کــم کارمــزد بــه شــرکت ها، بنگاه هــای کوچــک و متوســط 
ــد  ــا کنن ــیب دیده اعط ــی آس ــی و دریای ــی، زمین ــع هوای و صنای

ــد.  ــات یابن ــتگی نج ــا از ورشکس ت
مالــی،  کمک هــای  جریــان  و  نقدینگــی  ســوم، 
ــایر  ــوزه در س ــن ح ــران ای ــذاری بازیگ ــم و اثرگ ــاس حج براس
ــتقیم و  ــی مس ــه نقدینگ ــد ک ــازمان یاب ــوی س ــع، به نح صنای
ــکاری  ــق هم ــای آن از طری ــا و ضمانت ه ــی وام ه اعتباربخش

ــود. ــم ش ــی فراه ــای مال ــات و نهاده مؤسس
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ــه  ــه آن توج ــت گذاران ب ــد سیاس ــه بای ــی ک ــٔه اصل نکت
کننــد و می توانــد موضــوع تحقیقــات آتــی باشــد ایــن اســت 
کــه، اگــر در شــرایط فعلــی کــه کرونــا قریــب بــه 1/13 درصــد 
کاهــش در تولیــد ملــی ایــران ایجــاد کــرده، در شــرایط 
می تــوان  گوناگــون چگونــه  بــا ســناریوهای  و  گوناگــون 
ــت  ــه داش ــا نگ ــر پ ــدت س ــگری را در میان م ــت گردش صنع
و در عین حــال، چــه برنامه هایــی را می تــوان بــرای رونــق 

ــرد. ــی ک ــاکرونا اجرای ــگری در دوران پس گردش
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