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تاریخ دریافت1399/12/18 :
تاریخ پذیرش1400/04/11 :

اقتصاد ،داده  -ستانده  ،کووید،19
گردشگری ،همهگیری

چکیده

ویــروس کوویــد  19و بیمــاری کرونــا بــه جهــان اثبــات کــرد کــه فجایــع
همهگیــر رخداده در گذشــته امــکان وقــوع در آینــده را دارنــد .لــذا ،بــا توجــه بــه
عدمامــکان پیشــگیری قاطــع ،بایســتی تــا ســرحد امــکان تأثیـرات منفــی آن در جامعه
در حوزههــای اقتصادی  -اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی کمتــر شــود .در غیــاب
اطالعــات و آمــار کافــی ب ـرای بررســی اثرگــذاری کرونــا در صنعــت گردشــگری و
تأثیــرات اقتصــادی آن ،میتــوان از جــداول داده  -ســتانده و تغییــرات میــزان ورود
گردشــگر خارجــی اســتفاده کــرد .طــی شـش ماهـ ٔـه ابتــدای ســال  ،1399قریــب بــه
 96درصــد کاهــش ورود گردشــگر در مقایســه بــا ٔ
دوره مشــابه وجــود داشــته اســت
کــه برآوردهــای تحقیــق نشــان میدهــد  1/13درصــد کاهــش مســتقیم ،غیرمســتقیم و
القایــی تولیــد ناخالــص داخلــی را بــه همـراه خواهــد داشــت .نتایــج نشــان میدهــد
کــه «خدمــات عمدهفروشــی و خردهفروشــی» و «خدمــات پشــتیبانی و کمکــی
حملونقــل» ،بهدلیــل قــدرت انتشــار بــاالی یــک و حساســیت پراکندگــی کمتــر از
یــک ،دارای پیوندهــای پســین قــوی اســت و «خدمــات حملونقــل بــا راهآهــن ،آبــی
و هوایــی» و همچنیــن «خدمــات دینــی و مذهبــی» ،بهدلیــل قــدرت انتشــار کمتــر از
یــک و حساســیت پراکندگــی بیشــتر از یــک ،دارای پیوندهــای پیشــین قــوی هســتند.

مقدمه
از انتهــای ســال  2019و ابتــدای ســال  ،2020بهمنظور
جلوگیــری از گســترش کوویــد  ،19محدودیتهــای ســفر و
فاصلهگذاریهــای اجتماعــی اعمــال شــد کــه تأثیــرات
منفــی چشــمگیری در فعالیتهــای اقتصــادیای پدیــد آورد
کــه بــه تماسهــای اجتماعــی و انســانی زیــاد نیــاز داشــتند.
در ســطح جهانــی ،در مقایســه بــا ســال گذشــته ،پروازهــای
خروجــی قریــب بــه  80درصــد ،رزروکــردن رســتورانها
بیــش از  90درصــد و رزرو هتلهــا بیــش از  70درصــد
کاهــش داشــته اســت .همچنیــن ،تقاضــا بـرای ســفر زمینــی،
در مقایســه بــا ژ ٔ
انویــه  ،2020بیــش از  50درصــد کاهــش
داش��ته اس��ت ( .)MacDonald et al., 2020کشــورهایی
کــه ،بهمنظــور کاهــش در معــرض قــرار گرفتــن افــراد بــا
ویــروس کرونــا ،محدودیتهــای فیزیکــی اعمــال کردنــد

ً
اقتصــاد آنهــا نیــز بــه همــان میـزان دچــار رکــود شــد .مثــا
رزروکــردن رســتورانها در اقتصادهــای پیشــرفتهای همچــون
آلمــان بهشــدت کاهــش یافــت .ایــن کاهــش در تمــام
زیربخشهــای گردشــگری در ســطح جهــان در مقایســه بــا
ٔ
دوره مشــابه ســال  2019اتفــاق افتــاد و وضعیــت فعــاالن
اقتصــادی ایــن حــوزه را بــا رکــود و تزلــزل مواجــه کــرد.
صنعــت گردشــگری را میتــوان اولیــن بخــش
آســیبدیده از کرونــا و همچنیــن آخریــن بخــش قابلرهایــی
کامــل از کرونــا دانســت .کســبوکارهای مرتبــط بــا
گردشــگری ازجملــه صنایــع هتلــداری (اقامــت) ،صنایــع
غذایــی ،حملونقــل و خدمــات مســافرتی ،رســتورانها و
خردهفروشــان و عمدهفروشــان ،صنایــع دســتی ،تفریحــی
و ســرگرمی و ســایر فعالیتهــای مرتبــط در دوران کرونــا
بیشــترین زیــان را دیدهانــد ،درحالیکــه برخــی صنایــع ایــن

ٔ
(نویسنده مسئول)arashkmasaeli@gmail.com .
 .1استادیار اقتصاد گردشگری ،پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران ،تهران ،ایران
ٔ
 .2مربی ٔ
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،تهران ،تهران ،ایران.
رشته اقتصاد،
 .3مربی گردشگری ،معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران ،تهران ،ایران.
 .4دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،تهران ،ایران.
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بخــش ،ماننــد هتلهــا ،زیانهــای جبرانناپذیــری داشــتند،
برخــی از صنایــع ماننــد رســتورانها بــا تغییــر پلتفــرم
حضــوری بــه مجــازی یــا اینترنتــی زیــان خــود را کاهــش
دادنــد .بهطورکلــی ،کرونــا تأثیــرات عمیقــی در اقتصــاد
کشــورهای گوناگــون اعــم از توســعهیافته و درحالتوســعه
داشــته اســت .بــرای مثــال ،برآوردهــای اولیــه حکایــت
از آن دارد کــه کرونــا باعــث خواهــد شــد تولیــد ناخالــص
داخلــی جهــان  2درصــد کاهــش یابــد کــه  2/5درصــد آن

بــرای کشــورهای درحالتوســعه اســت و  1/8درصــد آن
بــرای کشــورهای توســعه ٔ
یافته صنعتــی اســت .بهطورکلــی،
همانطــور کــه از مــدل مفهومــی ذیــل مشــخص اســت،
آمــدن کرونــا در جهــان ،کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی
و تجــارت کشــورها ،کاهــش اشــتغال ،افزایــش هزینههــای
مبادالتــی ،کاهــش شــدید ســفرها ،کاهــش تقاضــای
خدماتــی صنایــع مرتبــط بــا گردشــگری را بــه هم ـراه داشــته
اس��ت (.)World Bank, 2020
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شکل  :1مدل مفهومی بانک جهانی درخصوص تأثیرات کرونا در گردشگری و اقتصاد ()World Bank, 2020

در مقابــل ،کســبوکارهایی ماننــد خدمــات و
تجهیــزات پزشــکی ،بهداشــت و ســامت فــردی ،صنایــع
شــیمیایی ضدعفونیکننــده و تمیزکننــدهّ ،فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات و تجــارت الکترونیــک و کشــاورزی بیشــترین
رشــد را در ایــن ایــام داشــتند؛ چراکــه ،بــا رویکــرد پیشــگیرانه
(بهداشــت) و درمــان همزمــان ،بخشهــای گوناگــون
ســامت رونــق مییابنــد و ،بــا کاهــش صــادرات و تعطیلــی
بنــادر بینالمللــی کشــورها بهمنظــور دســتیابی بــه کاهــش
ٔ
حــوزه غــذا و محصــوالت کشــاورزی ،ایــن
وابســتگی در
بخــش توســعه و رونــق مییابــد .بــا توجــه بــه مــوارد فــوق،

ٔ
مطالعــه حاضــر بــر آن اســت تــا در گام اول میــزان زیــان
اقتصــادی ناشــی از کرونــا در بخــش گردشــگری و تأثی ـرات
آن در کالن اقتصــادی را بــا اســتفاده از جــداول داده  -ســتانده
محاســبه کنــد.
مروری بر ادبیات موضوع
کرونا و گردشگری
بیمــاری کرونــا و ویــروس کوویــد  19از  12مــارس
 2020بهمنزلـ ٔـه بیمــاری همهگیــر مــورد توجــه ق ـرار گرفــت
و توانســت تأثیــرات کالن اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی

تأثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کالن ایران

تأثیــرات کرونــا در صنعــت گردشــگری و
اقتصــاد ایــران
طــی ســالهای اخیــر ،بهمنظــور تنوعبخشــی درآمــد
ارزی و جداشــدن از اقتصــاد تکمحصولــی ،بــه صنعــت
گردشــگری بــا تمرکــز بــر کشــورهای همســایه توجــه شــد.
تحریمهــای اقتصــادی و کاهــش ارزش پــول ملــی باعــث
شــد هزینههــای گردشــگری بــرای گردشــگران خارجــی
ارزانتــر شــود .لــذا ،گردشــگری بــا افزایــش گردشــگران بــا
ســرعت قابلقبولــی رشــد یافــت .ایــن رشــد در ســالهای
 2007تــا  2018در شــکل  ۲نمایــش داده شــده اســت .از
طرفــی ،گرچــه تحریمهــای اقتصــادی از اردیبهشــت ۱۳۹۷
ً
عمــا اقتصــاد کشــور را هــدف قــرار داد ،بــا کاهــش ارزش
ً
پــول ملــی عمــا مســافرت بهخصــوص بــرای کشــورهای
همســایه ازجملــه ع ـراق ،لبنــان و عمــان بــا توجــه بــه قرابــت
دینــی افزایــش یافــت .لــذا ،نکتــهای کــه ذکــر آن در ایــن
بخــش حائــز اهمیــت اســت آن اســت کــه ،عــاوه بــر کرونــا،
ایــران در طــی ٔ
دوره اخیــر بــا تحریمهــای اقتصــادی نیــز
مواجــه بــوده کــه ضریــب آســیبپذیری و اثرگــذاری منفــی
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تأثیــرات کرونایــی گردشــگری در اقتصــاد
بینا لملــل
ٔ
درحالیکــه برآوردهــای اولیــه ســازمان گردشــگری
جهانــی از  3تــا  4درصــد رشــد در صنعــت گردشــگری در
ســال  2020حکایــت داشــت ،بــا ظهور ویــروس کوویــد ،19
ایــن مقــدار بــه  -1تــا  -3درصـ�د کاهـ�ش یافـ�ت (UNWTO,
 .)2020aاز طرفــی ،در ش ـرایطی کــه قریــب بــه  ۱۰درصــد
تولیــد ناخالــص اقتصــاد جهانــی در ســطح بینالملــل بــا
صنعــت گردشــگری و صنایــع مرتبــط اســت و قریــب بــه
320میلیــون نفــر در ایــن حــوزه اشــتغال دارنــد ،بــرآورد
ســازمان گردشــگری جهانــی بیانگــر آن اســت کــه قریــب بــه
50میلیــون شــغل طــی ٔ
دوره کرونــا از دســت رفتهانــد (قریــب
ٔ
حــوزه گردشــگری) کــه
بــه  15درصــد افزایــش بیــکاری در
قریــب بــه 30میلی��ون آن متعل��ق ب��ه آس��یا اس��ت (WTTC,
 .)2019بــرآورد زیانهــای اقتصــادی امریــکا از کرونــا قریــب
بــه 24میلیــارد دالر اســت کــه در قیــاس بــا 237میلیــارد دالر
درآمــد حاصــل از گردشــگری امریــکا در ســال  2018قریــب
بــه  ۱۰درصــد کاهــش درآمــد گردشــگری اســت.
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و اجتماعــی در جوامــع گوناگــون بگــذارد .اســتراتژیها و
سیاسـتهای کشــورهای گوناگــون در حـ ٔ
ـوزه ســامت (ماننــد
فاصلهگــذاری اجتماعــی ،محدودیتهــای عبورومــرور و
مســافرت ،قوانیــن منــع رفتوآمــد ،کمپینهــای مانــدن در
ٔ
قرنطینــه اجبــاری و محدودیــت در جاهــای شــلوغ
خانــه،
ازجملــه پاســاژها ،مــدارس و بازارهــا) مســافرتهای
عمومــی ،گردشــگری و اوقــات تفریــح خانوارهــا را محــدود
ٔ
منزلــه
کـ�رد ( .)Sigala, 2020ایــن مــوارد گردشــگری را به
صنعتــی آســیبپذیر از وقایــع محیطــی ،سیاســی و
ریســکهای اقتصادی  -اجتماعــی (ماننــد تروریســم،
زلزلـ�ه ،ابـ�وال ،سـ�ارس و زیـ�کا) مطرح کـ�رده اسـ�ت (Novelli
.)et al., 2018
بههرحــال ،طبیعــت ایــن بیمــاری ،تأثیــرات و
پیامدهــای بیســابقهای کــه در زندگــی افــراد جوامــع
گوناگــون داشــته ،نهتنهــا بــا بحرانهــای قبلــی متفــاوت
اســت ،بلکــه تغییراتــی بلندمــدت و ســاختاری در صنعــت
ٔ
مثابــه صنعتــی اقتصادی  -اجتماعــی داشــته
گردشــگری به
اســت .صنعــت گردشــگری ،عــاوه بر مقیــاس بــزرگ و کالن،
تأثیــرات چندبعــدی و متقابلــی در صنایــع دیگــر دارد .لــذا،
رکــود ایــن صنعــت رکــود ســایر بخشهــا را نیــز میتوانــد بــه
همـراه داشــته باشــد .بــر ایــن اســاس ،کشــورها بایــد بــا افــق
میانمــدت بــه کاهــش تأثیــرات منفــی ایــن عوامــل توجــه
ویــژه داشــته باشــند .براســاس اطالعــات ســازمان گردشــگری
جهانــی ســازمان ملــل متحــد ،ورود گردشــگران بینالمللــی،
از ابتــدای دوران کرونــا 78 ،درصــد کاهــش داشــته و باعــث
کاهــش 1200میلیــارد دالر در درآمــد صادراتــی از گردشــگری
و بیــکاری 120میلیــون موقعیــت شــغلی میشــود کــه 7
برابــر از تأثیـرات  11ســپتامبر بیشــتر اســت و بیشــترین ضربــه
ب��ه گردش��گری در ط��ول تاری��خ ب��وده اس��ت (UNWTO,
.)2020b
همزمــان بــا تأثیــرات منفــی کرونــا در اقتصــاد و
اش��تغال ،تأثی��رات کرون��ا در گردش��گری برجس��ته ش��د (Mair,
 .)2020امــا ،بــا توجــه بــه تــداوم کرونــا ،نیــاز بــه بازپــروری
بــا در نظــر گرفتــن کرونــای موجــود احســاس شــد و بســیاری
از کشــورها ،بــا ایجــاد پروتکلهــا و دســتورالعملهای
بهداشــتی ،اصالحاتــی در ایــن خصــوص انجــام دادنــد تــا
بتواننــد صنعــت گردشــگری خــود را همزمــان بــا کرونــا
ادام��ه دهن��د ( .)McKinsey & Company, 2020ذکــر
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه محققــان ایــن حــوزه نبایــد
فقــط بــه اثــر مســتقیم کرونــا در صنعــت گردشــگری توجــه
داشــته باشــند ،بلکــه الزم اســت تأثیـرات آن در صنایــع وابســته

نیـ�ز مـ�ورد توجـ�ه قـ�رار گیـ�رد (Gossling et al., 2020; Hall
.)et al., 2020
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کرونــا در اقتصــاد را در مقایســه بــا ســایر کشــورها بهمراتــب
افزایــش میدهــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه وجــه تمایــز اقتصــاد
ایــران در ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹کرونــا بــوده ،میتــوان

تغییــر ورود گردشــگر بــه کشــور در ســال  ۱۳۹۹در مقایســه
بــا  ۱۳۹۸را بیشــتر متأثــر از کرونــا دانســت.
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شکل  :2میزان ورود گردشگر طی سالهای  2007تا )WTTC Data, 2020( 2018

در ســطح جهانــی ،تأثیـرات بخش گردشــگری متناســب
بــا ســهم گردشــگری در اقتصــاد هــر کشــوری اســت .براســاس
دادههــای ســال  2019شــورای گردشــگری و ســفر جهانــی،
درحالیکــه  10/4درصــد تولیــد ناخالــص جهانــی ،در ســطح
بینالمللــی ،مســتقیم ،غیرمســتقیم و القایــی بــه گردشــگری
و ســفر اختصــاص یافتــه اســت ،ایــن مقــدار بــرای ایــران
7/9درصــد اســت کــه قریــب بــه  2/5درصــد از میانگیــن
جهانــی کمتــر اســت .ایــن موضــوع ب ـرای درصــد اشــتغال در
حـ ٔ
ـوزه گردشــگری نیــز مصــداق دارد .بــه عبارتــی 10 ،درصــد
جمعیــت شــاغل در جهــان در بخــش گردشــگری هســتند کــه
ایــن می ـزان در ای ـران  7/4درص��د اس��ت (.)WTTC, 2021
براســاس اطالعــات ســازمان گردشــگری جهانــی وابســته بــه
ســازمان ملــل ،فقــط قریــب بــه یــک درصــد  GDPای ـران بــه
گردشـ�گری تعلـ�ق دارد ( .)UNWTO, 2018ایــن در حالــی
اســت کــه صنعــت گردشــگری بهدلیــل تنــوع آبوهوایــی و
میـراث طبیعــی ایـران میتوانــد بــا ایجــاد درآمــد ارزی ،ایجــاد
ٔ
ســرمایه خارجــی،
فرصتهــای جدیــد شــغلی ،جــذب
ٔ
ٔ
توســعه تأسیســات زیربنایــی ،توســعه منطقــهای،
بهســازی و
ٔ
ٔ
توسـ ٔ
ـعه صــادرات غیرنفتــی ،زمینــه رشــد و توســعه اقتصــادی
ای ـران را فراهــم کنــد.

کرونا و مدلها
در حـ ٔ
ـوزه تحقیقــات در خصــوص کرونــا و گردشــگری،
مدلهــای بهکاررفتــه شــامل تحلیــل داده  -ســتانده،
ماتریــس حســابداری اجتماعــی و مــدل تعــادل عمومــی
ً
محاســبهپذیر اســت؛ مثــا حــداد و همــکاران ()2020
عدمتعــادل در عرضــه و تقاضــا را در سیســتم داده  -ســتانده
بــا اســتفاده از درونیســازی سیاســتها بررســی کردنــد.
آنهـ�ا از مزایـ�ای مـ�دل سـ�انتوس و همـ�کاران در سـ�ال 2020
اســتفاده کردنــد و آن را در ارتقــای روششناســی مــدل بــه کار
ً
بسـ�تند( .)Santos et al., 2020اوال ،عرضـ ٔـه نیــروی کار ،و
بهتبــع آن پرداختهــا ،در دوران همهگیــری کرونــا براســاس
ریســک ســنی گروههــای نیــروی کار متفــاوت اســت.
ً
ثانیــا ،نظــام گردشــگری دوبــاره بــه تعــادل خواهــد رســید
اگــر مجموعــهای از محدودیتهــا بــه صــورت بردارهــای
تقاضــای نهایــی در درآمــد محــدود و عرضـ ٔـه کاال و خدمــات
ِاعمــال شــود .تعــادل جدیــدی در اقتصــاد محــدود شــکل
میگیــرد کــه ماتریــس معکــوس لئونیــف جدیــدی را پدیــد
خواه��د آورد (.)Haddad et al., 2020
در تحقیقــی کــه ســاه و همــکاران ( )2020در نپــال
انجــام دادنــد ،نویســندگان بــه تأثیــر کرونــا در گردشــگری

تأثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کالن ایران
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مــدل داده  -ســتانده در گردشــگری و
اقتصــاد
ٔ
در حــوزه کاربــرد مدلهــای داده  -ســتانده و
گردشــگری ،تحقیقــات متعــددی در خــارج و داخــل کشــور
ً
انجــام شــده اســت؛ مثــا در تحقیقــی بــا عنــوان «تأثی ـرات
اقتصــادی گردشــگری بــا اســتفاده از تحلیــل داده – ســتانده»
کــه ســوروگی در ســال  2009در رومانــی انجام داد ،نویســنده
از مــدل داده  -ســتانده بهمنظــور تأثیــر گردشــگری در ارزش
افــزوده ،اشــتغال و درآمــد و سـ ٔ
ـتانده کالن اقتصــادی اســتفاده
کــرد .نتایــج نشــان میدهــد کــه در ســال  2000و 2005
ضریــب تکاثــری نــوع اول بهترتیــب  1/976و  1/874اســت.
ارتبــاط پســین و پیشــین بخــش هتلــداری و رســتوران نیــز در
ای��ن تحقی��ق محاس��به ش��د (.)Surugiu, 2009
در مطالعــهای بــا عنــوان «بــرآورد اثــر اقتصــادی
صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد ضریــب تکاثــری کالن» کــه
در ســال  2016ســوکی و همــکاران انجــام دادنــد ،نویســندگان
گردشــگری را یکــی از صنایعــی معرفــی کردنــد کــه بــا
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ایــن کشــور پرداختنــد .آنهــا بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور
نپــال کشــوری بــا درآمــد پاییــن و متوســط اســت کــه صنایــع
محــدودی در آن بــا ارزش افـ ٔ
ـزوده مناســب فعالیــت اقتصــادی
میکننــد ،صنعــت گردشــگری را یکــی از بزرگتریــن صنایــع
کشــور میداننــد کــه قریــب بــه  7/9درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی دارد .بهعــاوه1/05 ،میلیــون شــاغل دارد و ســالیانه
پذیــرای 1/19میلیــون خارجــی اســت .نتایــج تحقیــق آنهــا
نشــان میدهــد کــه ،پــس از متوقفکــردن و معلقکــردن
پروازهــای ملــی و بینالمللــی و متعاقــب آن متوقفشــدن
رزرو هتــل و صنایــع مربوطــه ،اقتصــاد از زلزلـ ٔـه ســال 2015
ٔ
ضربـ�ه بزرگتـ�ری خـ�ورده اسـ�ت (Sah et al.,
بهمراتـ�ب
.)2020
در تحقیــق دیگــری بــا عنــوان «کووید  19و گردشــگری»
کــه مؤسسـ ٔـه آنکتــاد (کنفرانــس ســازمان بینالمللــی تجــارت
و توســعه) در ســال  2020انجــام داد ،نویســندگان ،بــا اشــاره
بــه تأثیــر گردشــگری در اقتصــاد برخــی کشــورها و بیــکاری
و کاهــش درآمدهــای دولتــی و درآمدهــای ارزی ،از مــدل
تعــادل عمومــی محاســبهپذیر بــرای تحلیــل بحــران کرونــا
اســتفاده کردنــد و نتایــج آنهــا تعییــن کــرد کــه  65کشــور و
 65بخــش اقتصــادی از تأثیـرات کرونــا در گردشــگری اثرپذیر
هســتند .برآوردهــای آنــان نشــان داد کــه نــرخ بیــکاری در
برخــی کشــورها بــه بیــش از  20درصــد افزایــش مییابــد و،
در صــورت اتمــام کرونــا در شـرایط فعلــی ،حــدود یــک ســال
طــول خواهــد کشــید کــه بخــش گردشــگری بتوانــد خــود را
بازس��ازی کن��د (.)UNCTAD, 2020

رشــد ســریع در ایتالیــا هم ـراه اســت و ارتبــاط معنــاداری بــا
بســیاری از صنایــع دیگــر دارد .آنهــا بدینمنظــور از مــدل
داده  -ســتانده و شــاخصهای قــدرت انتشــار و ضرایــب
پراکندگ��ی اس��تفاده کردن��د ( .)Socci et al., 2016در تحقیق
دیگــری بــا عنــوان «پیونــد گردشــگری و رشــد اقتصــادی بــا
رویکــرد تحلیلــی داده  -ســتانده در ترکیــه» کــه آتــان و
آرســانتورک در ســال  2012انجــام دادنــد ،محققــان بــا
معرفــی صنعــت گردشــگری بهمنزلـ ٔـه صنعتــی درحــال رشــد و
توســعه بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــتند کــه قریــب بــه یکســوم
تجــارت خدمــات در ایــن بخــش اتفــاق میافتــد .آنهــا بــا
توجــه بــه سیاســت ترکیــه درخصــوص گســترش گردشــگری
در بیــن کشــورهای درحالتوســعه از تحلیــل داده  -ســتانده در
ایــن خصــوص اســتفاده کردنــد .نتایــج حاکــی از آن بــود کــه
گردشـ�گری اثـ�ر معنـ�اداری در رشـ�د اقتصـ�ادی دارد (& Atan
.)Arslanturk, 2012
در داخــل کشــور نیــز ،تحقیقاتــی در ایــن حــوزه
ً
انجــام گرفتــه اســت مثــا صبــاغ کرمانــی و امیریــان ،در
تحقیقــی تحــت عنــوان «بررســی اث ـرات اقتصــادی توریســم
در جمهــوری اســامی ایــران» ،بــا اســتفاده از تحلیــل
داده  -ســتانده تأثیــرات گردشــگری در بخشهــای گوناگــون
را بررســی کردنــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه فعالیتهــای
هتلــداری و رســتوران ،صنایــع غذایــی ،پوشــاک و چــرم،
صنایــع دســتی و صنعــت حملونقــل بیشــترین تأثیــر را
پذیرفتهانــد .بهعــاوه ،عوایــد دولــت و واردات بــا گســترش
گردشــگری افزایــش یافتــه اســت (صبــاغ کرمانــی و امیریــان،
.)1379
ٔ
در تحقیــق دیگــری بــا عنــوان «محاســبه ضرایــب
اشــتغالزایی بخــش گردشــگری در اقتصــاد ایـران :بــا اســتفاده
از مــدل داده  -ســتانده در ســال  ،»1391عیسـیزاده و قدســی
اشــتغال مســتقیم ،غیرمســتقیم و القایــی بخــش گردشــگری
را بــا اســتفاده از جــدول داده  -ســتانده ســال  1380بررســی
کردنــد کــه نتایــج آن نشــان میدهــد عمدهفروشــی و
خردهفروشــی بــا ضریــب نرمــال  0/002و ضریــب نســبی
 15/15در رتبـ ٔـه نخســت ایجــاد اشــتغال قـرار دارد (عیسـیزاده
و قدســی.)1391 ،
در مطالعـ ٔـه فرزیــن و همــکاران کــه بــا عنوان «شناســایی
بخشهــای کلیــدی در صنعــت گردشــگری ایــران (بــر
مبنــای مــدل داده  -ســتانده)» در ســال  1394انجــام شــد،
نویســندگان بــا در نظــر گرفتــن اهمیــت تخصیــص بهینـ ٔـه منابع
بــه شناســایی بخشهــای کلیــدی اثرپذیــر از گردشــگری بــا
اســتفاده از تحلیــل داده  -ســتانده ســال  1385پرداختنــد.
نتایــج ایــن تحقیــق گویــای آن اســت کــه ،براســاس کشــش
اشــتغال و درآمــد ،توسـ ٔ
ـعه بخــش خدمــات حملونقــل آبــی
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ٔ
منزلــه بخــش کلیــدی صنعــت گردشــگری اولویــت دارد
به
(فرزیــن و همــکاران.)1394 ،
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

روششناسی پژوهش
از نــگاه اقتصــادی ،کرونــا را نمیتــوان فقــط همهگیــری
جهانــی و بحـران ســامت عمومــی قلمــداد کــرد ،بلکــه ایــن
بیمــاری اقتصــاد کالن و بازارهــای مالــی را هــم تحــت تأثیــر
قـرار داده اســت؛ کاهــش معنــادار درآمــد ،افزایــش بیــکاری،
اختــال در حملونقــل و ســفر ،خدمــات و صنایــع تولیــدی
را میتــوان پیامدهــای ایــن بیمــاری دانســت کــه در ســطح
جهانــی شــیوع یافتــه اســت .در ایــن دوره ،شــاخصهای
ســهامهای بینالمللــی کشــورهای توســعهیافته ،متناســب
بــا افزایــش شــیوع کرونــا ،نزولــی شــده و در مقابــل قیمــت
ٔ
منزلــه کاالی جانشــین ،بــرای دوری از ریســک،
طــا به
افزایــش یافتــه اســت .مهمتریــن بخــش مرتبــط بــا کرونــا
بخــش خدمــات اســت کــه بخــش گردشــگری نیــز جــزء
ایــن بخــش اســت کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا ســایر صنایــع
دارد .بــا توجــه بــه اینکــه بخــش گردشــگری از بنگاههــای
ٔ
محاســبه میــزان
کوچــک و متوســط تشــکیل شــده،

آســیبپذیری ایــن صنعــت از صنایــع تولیــدی بهمراتــب
بیشــتر اســت .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،مطالعـ ٔـه حاضــر
تأثیــرات کاهــش گردشــگری در دوران کرونــا را در تولیــد
ٔ
منزلــه ســطح کالن اقتصــادی بررســی
ناخالــص داخلــی به
میکنــد .بدینمنظــور ،از جــداول داده  -ســتانده ســال
 1390مرکــز آمــار ایـران ،کــه بــه روش  RASبهنــگام شــده،
اســتفاده میشــود .جــداول داده  -ســتانده تولیــد را براســاس
ارتباطــات بیــن بخشهــای گوناگــون تولیــدی و مصــرف
نهایــی محصــول بــه نمایــش میگــذارد (جــدول ذیــل).
ســتانده یــک محصــول ورودی و ٔ
ٔ
داده
بدینصــورت،
تولیــدی ســایر بخشهــا اســت .جــدول داده  -ســتانده
ســال  1390کــه بــه روز شــده شــامل  155محصــول و 110
فعالیــت اســت کــه درنهایــت بــا محاسـ ٔ
ـبه جــداول ضرایــب
مســتقیم (لئونتیــف) اقتصــاد ایــران بــه جــدول  99در 99
محصولــی دســت خواهــد یافــت .بــا دســتهبندی ،جــدول
داده  -ســتانده بــه جــدول  99×99صنعتــی تبدیــل میشــود.
در مــدل حاضــر ،سـ ٔ
ـتانده اقتصــاد بــه صــورت زیــر محاســبه
میشــود:

جدول  :1ساختار داده  -ستانده

تأثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کالن ایران

شکل  :3تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و القایی گردشگری در صنایع مرتبط
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ٔ
ماتریــس معکــوس
معادلــه فــوق،
در
لئونتیــف اســت کــه بــا عنــوان ضرایــب فنــی کل (شــامل
تأثی ـرات مســتقیم ،غیرمســتقیم و القایــی) شــناخته میشــود.
جمــع ســتون  jماتریــس ضرایــب فنــی کل درواقــع ضریــب
ٔ
ســتانده صنعــت  jرا مشــخص میکنــد .موضــوع فــوق را
میتــوان ب ـرای تغیی ـرات ایجادشــده در گردشــگری و تأثی ـرات
آن در تولیــد ناخالــص داخلــی بــه شــرح ذیــل تدویــن کــرد:
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ٔ
ســتانده بخشهــای
در فرمولبنــدی فــوق X ،بــردار
گوناگــون اســت A ،ماتریــس تقاضــای میانــی صنایــع
گوناگــون اســت و  Yتقاضــای نهایــی بــرو نزای صنایــع در
مــدل اســت .هــر درایـ ٔـه  Aارتبــاط بیــن داده و ســتانده را بیــن
دو بخــش مشــخص میکنــد.
بــا توجــه بــه تأثیــرات متقابــل صنایــع گوناگــون و
همچنیــن اثرگــذاری صنعــت گردشــگری در ســایر صنایــع،
ٔ
محاســبه تأثیــرات گردشــگری مــوارد ذیــل را
میتــوان بــرای
از  99محصــول جــدول ضرایــب مســتقیم انتخــاب کــرد کــه
 5مــورد از بخــش حملونقــل (مــوارد  2تــا  )6و  8مــورد
در خصــوص کاالهــا و ســایر خدمــات بخــش گردشــگری
بــه شــرح ذیــل اســت (عیس ـیزاده و قدســی1391 ،؛ فرزیــن
همــکاران:)1394 ،
( )1خدمــات عمدهفروشــی و خردهفروشــی؛ ()2
خدمــات حملونقــل بــا راهآهــن؛ ( )3خدمــات حملونقــل
جــادهای مســافر؛ ( )4خدمــات حملونقــل آبــی؛ ( )5خدمــات
حملونقــل هوایــی؛ ( )6خدمــات پشــتیبانی و کمکــی
حملونقــل؛ ( )7خدمــات اقامتگاههــای عمومــی؛ ( )8خدمــات
محلهــای صــرف غــذا و آشــامیدنی؛ ( )9خدمــات آژانسهــای
مســافرتی؛ ( )10خدمــات دینــی و مذهبــی؛ ( )11خدمــات

هنــری ،کتابخانههــا و موزههــا؛ ( )12خدمــات ورزشــی و
تفریحــی و ( )13خدمــات بیمــه.
ٔ
ب ـرای مثــال ،در ماتریــس  ،Aدرایــه جریــان اقتصــادی
از سـ ٔ
ـتانده خدمــات حملونقــل جــادهای مســافر بــه خدمــات
محلهــای صــرف غــذا و نوشــیدنی اســت .بــه عبارتــی،
تمــام نیازهــای محلهــای صــرف غــذا و نوشــیدنی از
خدمــات حملونقــل جــادهای مســافر را شــامل میشــود .بــا
بازتعریــف فرمــول فــوق میتــوان نوشــت:
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پــس از شــکل نرمالشــده ،شــاخصهای ارتبــاط
پســین و پیشــین راسمیوســن تحــت عنــوان شــاخص «قــدرت
انتشــار» و «حساســیت پراکندگــی» (هیرشمن  -راســمیو
ســن) ارائــه شــد کــه عبــارت اســت از:

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

گردشــگری و ســفر یکــی از فعالیتهایــی هســتند کــه،
عــاوه بــر اثــر مســتقیم در اقتصــاد ،غیرمســتقیم و القایــی نیــز
در تولیــد ناخالــص داخلــی اثرگــذار هســتند .شــکل  ۳ایــن
تأثیـرات را بــه تصویــر کشــیده اســت.
ماتریــس ضرایــب فنــی میتوانــد ســایر ماتریسهــای
شاخص قدرت انتشار
داده  -ســتانده را تولیــد کنــد کــه از آن جملــه میتــوان
ٔ
ســتانده صنعــت بــا در نظــر گرفتــن تقاضــای نهایــی
بــه
ٔ
شاخص حساسیت پراکندگی
اشــاره کــرد .ســتانده صنعــت بــا اســتفاده از تقاضــا نشــان
میدهــد کــه هــر صنعــت چــه مقــدار محصــول را مســتقیم
و غیرمســتقیم تولیــد میکنــد .جــداول فــوق بــرای تخمیــن
مقادیــر تولیــدی و ورودیهــای مــورد نیــاز ب ـرای رســیدن بــه
شبیهســازیهای انجامشــده بــا تکانههایــی کــه
مقــدار مشــخص تقاضــای نهایــی در دوران کرونــا اســتفاده
در ماتریــس تقاضــای نهایــی  Yدر مــدل بــاال انجــام شــده
میشــوند.
درنهایــت ،میتــوان جــدول ارتباطــی از ماتریــس مشــخص میشــود .تأثیــرات در ســتانده بــا اســتفاده از
ضرایــب فنــی را بــه دســت آورد .دو نــوع ارتبــاط پیشــین و ماتریــس  Xنشــان داده میشــود کــه تأثیــرات فزاینــده در
ٔ
تکانــه تقاضــا را نشــان میدهــد.
پســین وجــود دارد .ارتبــاط پیشــین عرضهمحــور اســت و اقتصــاد حاصــل از
ٔ
ســتانده
ارتبــاط ســایر صنایــع بــا صنعــت  jرا هنگامیکــه
یافتهها
صنعــت  jبهمنزلـ ٔـه کاالی میانــی آن صنایــع اســتفاده میشــود
طی شـش ماه ابتدای سـال  ،1399میزان ورود گردشـگر،
مشــخص میکنــد .ارتبــاط پســین در تقاضــا مشــخص
ٔ
ســتانده ســایر صنایــع بــه چــه در مقایسـه بـا سـال قبـل ،قریـب بـه  96درصـد کاهـش یافتـه
میکنــد کــه صنعــت  jاز
ٔ
منزلــه داده (نهــاده) اســتفاده میکنــد .ارتباطهــا اسـت کـه متناسـب بـا آن میتـوان نتیجـه گرفـت کـه تغییـرات
نحــوی به
بــا مقــدار یــک نرمــال میشــوند و مقــدار بزرگتــر از یــک تقاضـای گردشـگری بـرای کاالهـای گردشـگری ازجملـه 13
نشــان میدهــد کــه ارتبــاط میانگیــن باالتــری بــا ســایر محصـول فوق در جـدول داده  -سـتانده نیـز  96درصد کاهش
صنایــع دارد .بــه طــور مشــابه ،اگــر ایــن مقــدار از یــک کمتــر یافتـه اسـت .با توجه به اینکه تقاضا شـامل تقاضای گردشـگران
باشــد ،مشــخص میکنــد کــه ارتبــاط میانگیــن کمتــری بــا ورودی و مصارف داخلی اسـت ،از میزان مشـارکت گردشـگری
در تولیـد ناخالـص داخلـی به ٔ
منزلـه ضریـب تعدیـل اسـتفاده
ســایر صنایــع دارد.
میشـود .جـدول ذیـل میـزان تغییـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم
شاخص پیوند پسین:
تولیـد ناخالـص داخلی را با توجـه به جدول ضرایب مسـتقیم و
شاخص پیوند پیشین:
غیرمسـتقیم (معکـوس لئونتیـف) نشـان میدهد.
جدول  :2تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گردشگری در سایر صنایع

فعالیت

تأثیرات مستقیم

تأثیرات غیرمستقیم

تأثیرات کل

خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی

-۶/۵۳

-۴/۵۳

-۱۱/۰۶

خدمات حملونقل با راهآهن

-۶/۵۳

-۱/۲۱

-۷/۷۴

خدمات حملونقل جادهای مسافر

-۶/۵۳

-۱/۰۴

-۷/۵۷

خدمات حملونقل آبی

-۶/۵۳

-۰/۸۴

-۷/۳۷

خدمات حملونقل هوایی

-۶/۵۳

-۰/۷۷

-۷/۲۹

خدمات پشتیبانی و کمکی حملونقل

-۶/۵۳

-۶/۰۱

-۱۲/۵۴

خدمات اقامتگاههای عمومی

-۶/۵۳

-۰/۳۸

-۶/۹۱

خدمات محلهای صرف غذا و آشامیدنی

-۶/۵۳

-۰/۸۰

-۷/۳۳

تأثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کالن ایران

خدمات آژانسهای مسافرتی

-۶/۵۳

-۰/۲۸

-۶/۸۱

خدمات دینی و مذهبی

-۶/۵۳

-۰/۴۷

-۷/۰۰

خدمات هنری ،کتابخانهها و موزهها

-۶/۵۳

-۰/۲۱

-۶/۷۴

خدمات ورزشی و تفریحی

-۶/۵۳

-۰/۱۶

-۶/۶۹

خدمات بیمه

-۶/۵۳

-۲/۳۹

-۸/۹۱

مجموع

-۸۴/۸۶

-۱۹/۰۹

-۱۰۳/۹۶

بـه عبارتـی ،هـر یـک واحـد تغییـر در گردشـگری ،عالوه
بـر اثـر مسـتقیم ،اثـر غیرمسـتقیم  7/2درصـد در سـایر صنایـع
مربوطـه ایجـاد میکنـد.
همانطـور کـه در بـاال بیـان شـده ،اگـر خانـوار بهمنزلـهٔ
بخـش اقتصـادی در مـدل وارد شـود ،مـدل بهصـورت
ٔ
سـتانده بسـته درمیآیـد کـه در آن تأثیـرات مـازادی را کـه
داده –
از قـراردادن خانـوار در سـاختار داده  -سـتانده بـه دسـت میآید
«تأثیـرات القایـی» میگوینـد .بـه عبارتـی ،علاوه بـر تأثیـرات
متقابـل صنایـع ،کاهـش یـا افزایـش درآمـد میتوانـد در خریـد
ٔ
کلیـه صنایع اثرگذار باشـد کـه از آن تحت عنوان تأثیـرات القایی
ٔ
سـتانده بسـته
نـام میبرنـد .جدول ذیل براسـاس سـاختار داده –
(واردکـردن خانـوار به ٔ
منزلـه یـک بخش) به دسـت آمده اسـت.

جدول  :3تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و القایی گردشگری

فعالیت

تأثیرات مستقیم

تأثیرات غیرمستقیم

تأثیرات القایی

اثر کل

خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی

-۶/۵۳

-۴/۵۳

۰/۰۲

-۱۱/۰۴

خدمات حملونقل با راهآهن

-۶/۵۳

-۱/۲۱

۰/۰۳

-۷/۷۱

خدمات حملونقل جادهای مسافر

-۶/۵۳

-۱/۰۴

-۰/۲۱

-۷/۷۸

خدمات حملونقل آبی

-۶/۵۳

-۰/۸۴

۰/۰۴

-۷/۳۳

خدمات حملونقل هوایی

-۶/۵۳

-۰/۷۷

۰/۱۰

-۷/۲۰

خدمات پشتیبانی و کمکی حملونقل

-۶/۵۳

-۶/۰۱

۰/۰۹

-۱۲/۴۵

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،کاهــش 96درصــدی
گردشــگران قریــب بــه  1/03درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی
را کاهــش میدهــد کــه ،در قیــاس بــا کشــورهای دارای
ً
گردشــگری بــاال ،رقــم قابلتوجهــی نیســت .مثــا نتایــج
کشــور ســنگاپور نشــان میدهــد کــه ایــن رقــم در حــدود 5/1
درصـ�د تولیـ�د ناخالـ�ص داخلـ�ی اسـ�ت (Zhi & Taojun,
 .)2020در بیــن بخشهــای گوناگــون ،همانطــور کــه
انتظــار میرفــت ،بهدلیــل اینکــه اقامتگاههــای عمومــی،
ً
آژانسهــای مســافرتی ،موزههــا و غیــره مســتقیما متکــی
بــه ورود گردشــگران خارجــی هســتند و اثرگــذاری مســتقیم
کمتــری در ســایر صنایــع دارنــد ،کمتریــن اثــر منفــی
غیرمســتقیم در ایــن بخشهــا ایجــاد شــده اســت و ،در
مقابــل ،خدمــات پشــتیبانی و کمکــی حملونقــل شــامل
شــرکتهای کارگــزاری دریایــی ،مؤسســات کشــتیرانی
بخــش خصــوص و دفاتــر شــرکتهای هواپیمایــی خارجــی،
اجــرای گشــتهای مســافرتی ،خدمــات عمدهفروشــی و
خردهفروشــی و بیمــه بیشــترین تأثیــر غیرمســتقیم را در تولیــد
ناخالــص داخلــی داشــتهاند (بهترتیــب 2/39 ،4/53 ،6/1
درصــد کاهــش).

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

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

فعالیت

تأثیرات مستقیم

تأثیرات غیرمستقیم

تأثیرات کل
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مسائلی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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فعالیت

تأثیرات مستقیم

تأثیرات غیرمستقیم

تأثیرات القایی

اثر کل

خدمات اقامتگاههای عمومی

-۶/۵۳

-۰/۳۸

-۰/۰۲

-۶/۹۳

خدمات محلهای صرف غذا و آشامیدنی

-۶/۵۳

-۰/۸

-۰/۲۴

-۷/۵۷

خدمات آژانسهای مسافرتی

-۶/۵۳

-۰/۲۸

-۰/۰۱

-۶/۸۲

خدمات دینی و مذهبی

-۶/۵۳

-۰/۴۷

۰/۰۰

-۷/۰۰

خدمات هنری ،کتابخانهها و موزهها

-۶/۵۳

-۰/۲۱

۰/۰۰

-۶/۷۴

خدمات ورزشی و تفریحی

-۶/۵۳

-۰/۱۶

-۰/۰۲

-۶/۷۱

خدمات بیمه

-۶/۵۳

-۲/۳۹

۰/۰۴

-۸/۸۸

خانوار

۰

۰

-۸/۸۶

-۸/۸۶

مجموع

-۸۴/۸۶

-۱۹/۰۹

-۹/۰۶

۱۱۳/۰۱-

در جــدول فــوق ،مالحظــه میشــود کــه قریــب بــه 9/06
درصــد تغییــر در تأثی ـرات کل در مقایســه بــا حالــت اول بــه
ٔ
ســتانده
وجــود آمــده اســت .یعنــی اگــر بــه ســاختار داده –
بســته توجــه شــود ،بهدلیــل کاهــش درآمــد خانوارهــا (ناشــی
از کاهــش حقــوق و دســتمزد ،اجــاره و ســود) ،خریــد از
ســایر بخشهــا نیــز در مجمــوع کاهــش مییابــد .بــر ایــن
اســاس ،ضریــب تکاثــر نــوع دوم نیــز بــه شــرح ذیــل اســت.

در ایــن حالــت ،عــاوه بــر تأثیــرات مســتقیم
و غیرمســتقیم ،تغییــرات در صــورت افزایــش یــک
واحــد در گردشــگری بــه  17 /7درصــد تغییــرات در
تولیــد ناخالــص داخلــی منجــر میشــود.
بــرای مشــخصکردن ارتبــاط پســین و پیشــین
از شــاخص قــدرت انتشــار و حساســیت پراکندگــی
اســتفاده میشــود کــه در زیــر مشــخص شــده
اســت.

جدول  :4شاخصهای قدرت انتشار و حساسیت پراکندگی

فعالیت

شاخص قدرت انتشار

شاخص حساسیت پراکندگی

خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی

۱/۳۸

۰/۸۷

خدمات حملونقل با راهآهن

۰/۹۷

۱/۲۳

خدمات حملونقل جادهای مسافر

۰/۹۵

۰/۸۷

خدمات حملونقل آبی

۰/۹۲

۱/۲۹

خدمات حملونقل هوایی

۰/۹۱

۱/۲۸

خدمات پشتیبانی و کمکی حملونقل

۱/۵۷

۰/۹۱

خدمات اقامتگاههای عمومی

۰/۸۶

۰/۸۷

خدمات محلهای صرف غذا و آشامیدنی

۰/۹۲

۰/۹۴

خدمات آژانسهای مسافرتی

۰/۸۵

۰/۸۴

خدمات دینی و مذهبی

۰/۸۸

۱/۰۲

خدمات هنری ،کتابخانهها و موزهها

۰/۸۴

۰/۹۴

خدمات ورزشی و تفریحی

۰/۸۴

۰/۸۷

خدمات بیمه

۱/۱۱

۱/۰۸

تأثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کالن ایران

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

بحث و نتیجهگیری
نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه کاهــش میــزان
ورودی گردشــگر باعــث شــده قریــب بــه  1/13درصــد کاهــش
در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور ایجــاد شــود کــه قریــب بــه
 0/85ایــن مقــدار تأثیـرات در صنایــع مرتبــط بــا گردشــگری،
 0/19تأثی ـرات در ســایر صنایــع و  0/09تأثی ـرات در کاهــش
درآمــد و تقاضــای خانوارهــا اســت .بــا توجــه بــه اینکــه پیونــد
پســین بــاال ،ارتبــاط و تأثیرپذیــری بــاال را نشــان میدهــد،
خدمــات عمدهفروشــی و خردهفروشــی و خدمــات پشــتیبانی
و کمکــی حملونقــل ،بیشــترین آســیب را از کاهــش گردشــگر
دیدهانــد.
کرونــا تأثیــرات گوناگــون اجتماعــی ،فرهنگــی،
اقتصــادی و روانــی مختلفــی در گردشــگری و ذینفعــان
ٔ
زنجیــره گردشــگری داشــته اســت کــه برخــی از آنهــا تــا
ســالیان دراز باقــی خواهنــد مانــد .بــه نظــر میرســد در
دوران کرونــا زمــان مناســبی بـرای ایجــاد بــازار و برنامهریــزی
ٔ
آینــده کشــور
گردشــگری ایجــاد شــده کــه میتوانــد در
اثرگــذار باشــد .در دوران کرونــا ،بهدلیــل رکــود صنعــت
گردشــگری ،گرچــه قــدرت خریــد خانوارهــای مشــغول در
ایــن صنعــت کاهــش یافتــه ،در ســایر بخشهــا ،پسانــداز
خانوارهــا بهدلیــل عدمهزینهکــرد ب ـرای ســفر اغلــب افزایــش
یافتــه اســت (بهخصــوص بــرای خانوارهایــی کــه پسانــداز
بخــش چشــمگیری از درآمــد آنهــا بــوده اســت) ،میتــوان
بــا برنامهریــزی دقیــق مســیر ورود گردشــگر خارجــی و
درآمدهــای ارزی را در ایــن دوره محقــق کــرد؛ یعنی در شـرایط
فعلــی ،همانطــور کــه در کشــورهای دارای گردشــگر بــاال
ماننــد اســپانیا ،ایتالیــا ،فرانســه و ترکیــه مالحظــه میشــود،
گردشــگری نبایــد تعطیــل شــود و بــا ایجــاد پروتکلهــا
و دســتورالعملهای بهداشــتی و اســتانداردهای کرونایــی
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در جــدول فــوق ،مالحظــه میشــود کــه خدمــات بیمــه دارای
شــاخص قــدرت پراکندگــی و حساســیت انتشــار بیشــتر از یک
اســت .لــذا ،ایــن بخــش بخشــی کلیــدی نامیــده میشــود؛
چراکــه افزایــش تقاضــای نهایــی محصــوالت ایــن فعالیــت
و تولیــدات ایــن فعالیــت بیــش از میانگیــن کل اقتصــاد
اســت .خدمــات عمدهفروشــی و خردهفروشــی و خدمــات
پشــتیبانی و کمکــی حملونقــل ،بهدلیــل اینکــه قــدرت
انتشارشــان بــاالی یــک و حساســیت پراکندگیشــان کمتــر از
یــک اســت ،دارای پیوندهــای پســین قــوی هســتند و خدمــات
حملونقــل بــا راهآهــن ،آبــی و هوایــی و همچنیــن خدمــات
دینــی و مذهبــی بهدلیــل آنکــه قــدرت انتشارشــان کمتــر از
یــک و حساســیت پراکندگیشــان بیشــتر از یــک اســت دارای
پیوندهــای پیشــین قــوی هســتند (عطــوان.)1385 ،

بهداشــتی بایــد بخــش گردشــگری را در مقابــل تکانههــای
کرونایــی محافظــت کــرد.
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق درخصــوص میـزان اثرگذاری
کرونــا در بخــش گردشــگری و متناســب بــا آن در اقتصــاد
کشــور و همچنیــن لــزوم ادامـهدار بــودن گردشــگری و اقتصــاد
ایــن حــوزه در ٔ
دوره کرونــا ،بــه نظــر میرســد «سیاس ـتها»
و «ســرعت اج ـرای آنهــا توســط دولتهــا» نقشــی اساســی
در برتــری بازیگــران بــازار گردشــگری در دوران پســاکرونا
ایفــا میکننــد .دوران پســاکرونا دورانــی اســت کــه حداقــل
در کوتاهمــدت رقابتهــا بــرای تصاحــب تعــداد گردشــگر
ٔ
گســتره جهانــی ویــروس
بهمراتــب افزایــش یافتــه اســت.
فعلــی و تحــرکات زیربنایــی بینالمللــی خدمــات گردشــگری
بــه سیاســتگذاران هشــدار میدهــد کــه «همسانســازی
در ســطح بینالمللــی» بــرای نجــات ایــن بخــش در آینــده
ضــروری اســت.
بــا توجــه بــه تأثیــرات منفــی کرونــا در گردشــگری
و اقتصــاد و لــزوم تــداوم صنعــت گردشــگری ،ســازمان
گردشــگری جهانــی  23پیشــنهاد بهمنظــور سیاســتگذاری
در دوران کرونــا ارائــه کــرده اســت کــه بــه ســه بخــش اصلــی
محرکهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و اشــتغال اشــاره دارد
( .)WTO, 2020d & 2020eاول دولتهــا بــه اشــتغال و
حمایتهــای اجتماعــی شــاغالن حـ ٔ
ـوزه گردشــگری بپردازنــد
(حمایتهــای مالــی بهمنظــور عدمکاهــش درآمــد شــاغالن
و همچنیــن کمــک بــه مؤسســات و شــرکتهای ایــن حــوزه،
کــه شــاغالن خــود را در ٔ
دوره رکــود صنعــت گردشــگری بیــکار
نکننــد بهخصــوص کــه طبیعــت بســیاری از انــواع گردشــگری
فصلــی و منعطــف اســت).
دوم ،دولتهــا ســربار افزایــش هزینههــا بــرای
کسـبوکارهای صنعــت گردشــگری در زمــان تقاضــای کــم را
کاهــش دهنــد .در ایــن مــورد ،سیاس ـتگذار بایــد مالیاتهــا
و تعهــدات تأمیــن اجتماعــی را بــه تعویــق بینــدازد یــا حــذف
کنــد (کاهــش مالیــات فصلــی) .از طرفــی ،گردشــگری
ملــی کمپینهایــی را بــرای بازاریابــی بهمنظــور تواناســازی
شــرکتهای گردشــگری ایجــاد کنــد .وامهــای بــدون کارمــزد
یــا کــم کارمــزد بــه شــرکتها ،بنگاههــای کوچــک و متوســط
و صنایــع هوایــی ،زمینــی و دریایــی آســیبدیده اعطــا کننــد
تــا از ورشکســتگی نجــات یابنــد.
ســوم ،نقدینگــی و جریــان کمکهــای مالــی،
براســاس حجــم و اثرگــذاری بازیگ ـران ایــن حــوزه در ســایر
صنایــع ،بهنحــوی ســازمان یابــد کــه نقدینگــی مســتقیم و
اعتباربخشــی وامهــا و ضمانتهــای آن از طریــق همــکاری
مؤسســات و نهادهــای مالــی فراهــم شــود.
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