ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،76ﺑﻬﺎر  ،1399ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺻﻔﺤﺎت 55-80

اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺰازان* ،ﻣﻬﻨﺎز اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ** و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1397/10/05 :

***

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1398/11/26 :

اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﯾﮑﯽ از ﭘﺮروﻧﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﺪري در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن آن را ﺻﺎدرات ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدﺷﮕﺮي در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي و

وﺟﻮد ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي در ﻗﺎﻟﺐ داده  -ﺳﺘﺎﻧﺪه دو ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺿﺮاﯾﺐ
داده  -ﺳﺘﺎﻧﺪه اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻏﯿﺮآﻣﺎري ∗  FLQاز ﺟﺪول
داده  -ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻣﻠﯽ ﺳﺎل  1390ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮي و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ،ﻣﺪل داده  -ﺳﺘﺎﻧﺪه دو ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان
داﺧﻠﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺪل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاي ورود
ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل  ،1390ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي  12/11درﺻﺪ و اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن 11/47درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي از ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎرداري از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
رﺗﺒﻪ دوم و ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي.R2, R10, Z32,O18 ,R1 :JEL
ﮐﻠﯿﺪواژﻫﺎ :ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،داده -ﺳﺘﺎﻧﺪه دو ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي.

* داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸـﮑﺪه ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدي داﻧﺸـﮕﺎه اﻟﺰﻫـﺮا ،ﺗﻬـﺮان  ،اﯾـﺮان ) -ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻣﺴـﺌﻮل(،
ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽfbazzazan@alzahra.ac.ir :

** داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدي ،داﻧﺸـﮕﺎه
اﻟﺰﻫﺮا ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽsmailimn@gmail.com :

*** داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ،داﻧﺸـﮕﺎه

اﻟﺰﻫﺮا ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽfarsi6887@gmail.com :
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 -1مقدمه
امروزه گردشگري يكي از پررونقترين فعالیتهاي اقتصادي جهان است و بهقدري در توسعه
اقتصادي و اجتماعي کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئي نام نهادهاند.
گردشگري مفهوم و جرياني کامال متفاوت با گذشته پیدا کرده است و زمینه اقتصادي آن
بیش از پیش افزايش يافته است .بر اساس گزارشها ،گردشگري بعد از صنايع نفت و
خودروسازي پردرآمدترين صنعت بهشمار ميرود .بسیاري از کشورها ،صنعت گردشگري
را بهعنوان منبع اصلي درآمد ،اشتيال ،رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زيربنايي
مي دانند .در مناطق مختلف ،شرايط متفاوت است ،گردشگري همواره عامل مهمي براي
توسعه اقتصادي نیز بهحساب ميآيد .توسعه صنعت گردشگري در کشورهاي صنعتي،
موجب تنو درآمدها و کاهش ناهماهنگي در اقتصاد ميشود و در کشورهاي درحالتوسعه،
فرصتي براي صادرات ،تولید ارز و ايجاد اشتيال بهشمار ميآيد.
يكي از ويژگيهاي مهم اقتصادي گردشگري ،مصرف درآمدهاي حاصل از مناطق
گردشگري در همان مناطق است .بنابراين ،گردشگري وسیلهاي براي انتقال منابع عظیم
درآمدي از کشورها يا مناطق مبدا به کشور يا منطقه مقصد و پذيراي گردشگر است.
گردشگري نهتنها موجب کسب درآمد مستقیم و چرخه پولي غیرمستقیم ميشود ،بلكه
موجب رشد تولیدات صنايعدستي و محصوالت صنعتي ديگر نیز ميشود .گردشگري براي
مناطق داراي جاذبههاي جهانگردي ميتواند به مهمترين منبع کسب درآمد تبديل شود،
مشروط بر اينكه برنامهريزي صحیح و همهجانبه همراه با آيندهنگري براي بهرهبرداري منطقي
و عملي آن تنظیم و اجرا شود.
استان خراسان رضوي با داشتن ويژگيهاي مهم فرهنگي ،مذهبي ،طبیعي ،صنايعدستي
و ...يكي از قطب هاي گردشگري در ايران است و به دلیل وجود حرم مطهر امام رضا ( )
در اين استان ،يكي از مهمترين پايگاههاي مذهبي جهان تشیع و اولین مرکز زيارتي کشور
ايران ،داراي توانمنديهاي گردشگري با کارکردهاي مذهبي -فرهنگي ارزشمندي در سطح
ملي و بینالمللي است .اين استان بهعنوان بخشي از سرزمین پهناور ايران ،ازنظر تاريخي با
وجود آرامگاه فردوسي ،عمر خیام ،عطار نیشابوري ،نادرشاه ،مسجد گوهرشاد ،آتشكده بازه
هور و ...به جاذبههاي گردشگري آن اضافه ميکند .بهرهگیري از اين قابلیتهاي ارزشمند
و متنو در صنعت گردشگري بهمثابه منابع رشد اقتصادي اهمیت دارند.

اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان 26 ...

براساس گزارش مرکز آمار ايران ( ،)9912خراسان رضوي با  93/7میلیون نفر سفر در
فصل بهار و  26/6میلیون نفر سفر در تابستان ،رتبه اول را در بین استانهاي مهم کشور در
جذب گردشگر داخلي داشته که مطمئنا موجب رشد تولید و اشتيال استان شده است.
استان خراسان رضوي بخشي از استان پهناور خراسان است که با مصوبه دولت در سال 9939
و پس از تقسیم خراسان به سه قسمت شمالي ،رضوي و جنوبي ايجاد شده است .براساس گزارش
معاونت آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوي ،جمعیت استان در سال
 9912حدود  7/96میلیون نفر که معادل  3/22درصد جمعیت کشور اسـت ،بود .تولیـد ناخالی
داخلي اين استان در سـال يادشده  672/3هـزار میلیـارد ريـال و سهم آن از تولید ناخالی داخلي
کـشور حـدود  6/7درصـد بـوده اسـت (سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوي.)9916 ،
خراسان رضوي ،چهارمین استان داراي بیشترين تولید ناخالی داخلي بعد از تهران ،خوزستان
و اصفهان در ايران است (اتاآ صنايع معادن و کشاورزي تهران .)9919 ،براساس گزارش سازمان
برنامه استان در سال 9916ســاختار ارزش افــزوده بخشهــاي عمــده اقتــصادي استان نــشان
ميدهــد بیشترين سهم ارزش افزوده آن طي دوره  9939-9912مربوط به گروه خـدمات است
که به طور متوسـط  79/73درصـد بوده که اين رقم  99/4درصد بیش از متوسط در سطح ملي
است .در اين دوره بخش ساختمان ،آب برآ و گاز داراي باالترين مزيت نسبي استان و بخش
صنعت و معدن کمترين مزيت نسبي را داشته است .وضعیت سهم ارزش افزوده از تولید ناخالی
داخلي و سهم اشتيال بخشي استان به تفكیك گروههاي عمده فعالیت در جدول ( )9آمده است.

ارقام جدول ( )9ن شان مي دهند هر چند کل شاغلین خرا سان ر ضوي در سال 9912
نســـبت به ســـال  9936کاهش ( 2/66درصـــد) داشـــته اســـت ،اما بخش هاي مرتبط با
گردشـــگري :هتل و رســـتوران ،حمل ونقل و انبارداري و ســـاير فعالیت هاي خدمات
عمومي ،اجتماعي و شــخصــي افزايش اشــتيال داشــته اند .بخش هاي واســطه گري مالي،
کشاورزي و صنعت ،باالترين کاهش اشتيال و سهم آن را داشته اند .از مجمو شاغالن
استان در سال  9936که معادل  9691626است  67/71درصد از آنان در بخش خدمات
ا شتيال دارند .کاهش سهم ا شتيال ک شاورزي از  22/6در صد در سال  9936به 22/6
در صد در سال  9912قابل تامل ا ست و از سهم باالي فعالیت ک شاورزي در ا ستان خبر
مي دهد .عالوه بر سهم اشتيال ،سهم ارزش افزوده برح سب فعالیت هاي عمده اقتصادي
نیز دچار تيییرات متفاوتي نســبت به ســهم اشــتيال در دوره موردنظر شــده اســت .ارقام
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مربوط به سـهم ارزش افزوده نشـان مي دهند که سـهم ارزش افزوده بخش هاي مرتبط با
گردشــگري در ســال  9912افزايش داشــته که بیانگر کمتر ضــربه پذير بودن اين بخش
نســـبت به بخش هاي ديگر در اثر رکود ســـال  9912اســـت و همین امر اهمیت مطالعه
حاضر را بیشتر نشان مي دهد.
هر چند که استان خراسان رضوي و به خصوص شهر مشهد از ديرباز پذيراي گردشگران
داخلي و خارجي بوده ،اما منبع آماري مدون و رسمي براي آمارهاي مرتبط با گردشگري
خارجي و داخلي از جمله تعداد آنها و يا مخارج گردشگري در اين استان وجود ندارد .به
تازگي مرکز آمار ايران ( )9912آمار تعداد و هزينه گردشگران داخلي را براي استانهاي
مشخصي از جمله خراسان رضوي تهیه کرده که مطالعه اثرات اقتصادي ورود گردشگران
داخلي را امكانپذير کرده است.
جدول ( :)1سهم ارزش افزوده و اشتغال استان برحسب گروههای عمده اقتصادی
گروه عمده فعالیت

سهم ارزش افزوده بخشی (در د)

سهم اش غال بخشی (در د)

1300

1300

تغییرات

1300

1300

تغییرات

کل

100

100

-

100

100

-0/00

کشاورزی ،شکار و جنگلداری و ....

21

10

11

22/0

20/0

-2/2

اس خراج معدن

2

0/6

-1/4

0/4

0/0

0/0

0

10/1

2/1

10/4

14/0

-2/0

تأمین برق ،آب و گاز

0/6

0/1

0/0
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منبع :سالنامه آماري استان خراسان رضوي9912،
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هدف اصــلي پژوهش حاضــر ســنجش میزان اثرپذيري تولید و اشــتيال اســتان خراســان
ر ضوي و اقت صاد ملي از ورود گرد شگران داخلي ا ست که اين سنجش با ا ستفاده از مدل
داده -ستانده دو منطقهاي که در اين مطالعه به همین منظور تهیه شده ،صورت ميگیرد.
جهت تحقق اين هدف ســازماندهي مقاله بدين قرار اســت :پس از مقدمه در بخش دوم
مروري مختصري بر سیماي اقتصادي و گردشگري استان خراسان رضوي داريم .در بخش
سوم به ادبیات نظري و پی شینه تحقیق ميپردازيم .در بخش چهارم روش شنا سي پژوهش و
مراحل تهیه جدول داده -ســـتانده دو منط قهاي را شـــرح ميدهیم .در بخش پنجم به تبیین
پايههاي آماري و برآورد ضرايب فزاينده تولید و اشتيال داده -ستانده دو منطقهاي و تحلیل
نتايج ميپردازيم .بخش پاياني به نتیجهگیري اختصاص يافته است.
مقاله حاضر از چند جهت داراي نوآوري است -9 :اين مقاله يكي از بهروزترين مطالعاتي
است که اثرات ورود گردشگران داخلي به استان خراسان رضوي که يكي از مقاصد مهم
گردشگري داخلي است ،را بررسي مي کند -2 .اثرات گردشگري داخلي نه تنها روي اقتصاد
(تولید و اشتيال) استان خراسان ،بلكه روي باقي قسمتهاي اقتصاد ملي نیز محاسبه شده
است -9 .از آمارهاي رسمي مربوط به هزينه گردشگري داخلي که توسط نهاد رسمي (مرکز
آمار ايران  )9919تهیه شده ،استفاده شده است.

 -8مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
 -1-8ادبیات نظری گردشگری و رشد اقتصادی
رشد اقتصادي يكي از شاخیهاي کمي سنجش میزان پیشرفت اقتصاد کشورها بوده و
عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ويژهاي برخوردار هستند .اين شاخی از عوامل متعددي تاثیر
ميپذيرد که در اين میان ظرفیتهاي صنعت گردشگري ،مانند ايجاد فرصتهاي شيلي،
توسعه زيرساختها ،ورود گردشگران خارجي ،افزايش تقاضا براي کاالهاي داخلي ،افزايش
صادرات و افزايش امكان سرمايهگذاري خارجي از داليل اصلي است که در راستاي رشد
اقتصادي بايد بدان توجه ويژهاي داشت.
رابطه میان صادرات و رشد اقتصادي و تفاوتهاي میان راهبردهاي تشويق صادرات و
جايگزيني واردات يكي از موضوعات موردتوجه در متون توسعهاي بوده است .طي دهه
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( )ELGHبه «ديدگاه جديد غالب» ارتقا يافت (تیلر .)9139 ،2با توسعه چشمگیر بخش
گردشگري در قرن بیست و يكم نظريه مذکور توسط پژوهشگران بسط و گسترش يافت و
از اين نظريه ،نظريه رشد با محوريت گردشگري )TLGH( 9اقتباس شد زيرا اوال مخارج
گردشگري خارجي بهعنوان يك منبع تامین مالي ،نوعي صادرات جديد محسوب ميشود و
ثانیا يك عامل استراتژي بالقوه براي رشد و توسعه اقتصادي بهحساب ميآيد که مبناي
بسیاري از مطالعات اقتصادي در سطح جهاني قرارگرفته و در بیشتر موارد درستي آن به اثبات
رسیده است که تنها تفاوت آن با صادرات کاالها و خدمات اين است که مصرفکننده ،آن
را در کشور میزبان مصرف ميکند .اين نظريه استدالل ميکند که رشد اقتصادي يك کشور
نهتنها تابعي از نیروي کار ،سرمايه ،صادرات و عوامل ديگر در آن کشور است ،بلكه ميتواند
تحت تاثیر تعداد گردشگران ورودي نیز باشد .باالگوئرو کانتاوال )2222( 4نخستین
پژوهشگراني بودند که به اين مفهوم اشاره کردند و از آن پس توجه زيادي به اين موضو
معطوف شده است .مخارجي که توسط گردشگران در داخل يك کشور انجام ميشود براي
آن کشور در حكم صادرات بوده و ميتواند اثرات تكاثري ايجاد و به رشد اقتصادي منجر
ميشود که اين رشد خود ميتواند زمینهساز ايجاد اشتيال و درآمد بیشتر در آينده باشد.
مخارج گردشگري عالوه بر رشد ،روي توزيع درآمد از طريق سه کانال اثر ميگذارد
نخستین کانال قیمتها هستند که بهوسیله آن مخارج گردشگري به تيییرات در قیمت
کاالهايي که توسط خانوارهاي فقیر خريداري ميشود ،منجر ميشود .دومین کانال اين است
که اين مخارج به تيییرات در درآمد نیروي کار کارگر و خود اشتيال و نیز تيییر درآمد
سرمايه منجر ميشود .سومین کانال دولت است که بهوسیله آن مخارج گردشگري
دريافتيهاي دولت را تيییر ميدهد و از اين طريق ميتواند به تيییر در نرخ مالیات ،مخارج
و بدهي دولت منجر شود.
مصارف گردشگري معموالً به افزايش ستانده ،قیمت و دستمزدها در صنايعي که به طور
مستقیم کاالها را به گردشگران ميفروشند ،منجر ميشود .افزايش در دستمزدها به اين معني
1- Export- Led Growth Hypothesis
2- Tyler
3- Tourism- Led Growth Hypothesis
4- Balaguer, and Cantavella- Jorda
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است که ساير کسبوکارها براي حفظ نیروي کار دستمزد باالتري پرداخت ميکنند
(عملكرد مشابه براي سرمايه و درآمد سرمايه نیز وجود دارد) و اين امر باعث افزايش هزينه
و سپس افزايش قیمت ساير محصوالت ميشود .اين افزايش کلي در قیمتهاي داخلي نسبت
به قیمتهاي خارجي افزايش نرخ ارز واقعي است .اين افزايش کار را براي ساير صنايع جهت
صادرات مشكل ميکند .بنابراين تولید در ساير صنايع صادراتي کاهش مييابد از اين رو،
خانوادههاي فقیر احتماال بهطور منفي از طريق کانال قیمت تاثیر ميپذيرند و افزايش قیمتها
سطح درآمد واقعي آنها را احتماال کاهش خواهد داد.

اگر اثرات از طريق کانال قیمت را برحسب اثرات نسبي در نظر بگیريم ،بیشترين افزايش
در قیمتها که اتفاآ میفتد بهطورمعمول مربوط به انوا کاالها و خدماتي است که
گردشگران مصرف ميکنند .اينها کاالهايي هستند که شهروندان تنها زماني آنها را
مصرف ميکنند که به مسافرت بروند (اقامت ،حملونقل مسافر ،آژانسهاي مسافرتي،
خدمات بهرهبرداري ،خدمات تفريحي و کاالهاي سوغاتي) به استثناي رستوران و مواد که
توسط همه افراد اعم از گردشگر و غیرگردشگر خريداري ميشود .بسیاري از محصوالت
(که در سفرهاي داخلي نیز مصرف ميشود ازجمله وعدههاي رستوران) آنهايي هستند که
بیشتر توسط خانوارهاي با درآمد باال خريداري ميشوند .اثرات مستقیم اين کانال فقط به
افزايش اندکي در قیمتهاي پرداختشده توسط خانوارهاي فقیر از طريق محصوالت غذايي
منجر ميشود .حتي در اين مورد گردشگران تمايل دارند تا مجموعهاي متفاوت از کاالهايي
که بهوسیله خانوارهاي فقیر مصرف ميشود را خريداري کنند.
کانال درآمدي شامل درآمد کسب شده از اشتيال ،خوداشتيالي و سرمايه است.
خانوارهاي کم درآمد ميتوانند از دستمزدهاي باالتر و افزايش در تولید صنايع گردشگري
محور منتفع شوند .اين اثر اگر خانوارهاي فقیر ،فاقد مهارت موردنیاز در اين کسبوکارها
باشند ،ممكن است متعادل باشد .اثرات درآمدي بزر تر براي خانوارهايي با درآمد متوسط
که تخصی دارند ،احتماال اتفاآ ميافتد .کانال درآمدي همچنین اثرات بلندمدتتري را نیز
شامل ميشود فعالیتها بهآساني دستمزد نسبي عوامل مختلف تولید يا انوا نیروي کار را
تيییر نميدهند ،اما ميتواند خانوارها را وادار به آموزش کند و درنتیجه از اشتيال بامهارت
پايین خارج کنند.
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کانال سومي که بهوسیله آن گردشگري درآمد خانوارها و فقر را تحت تاثیر قرار ميدهد
از طريق درآمد دولت است .رشد گردشگري درآمد دولت را از طريق مالیاتها و عوارا
وضعشده به خصوص روي گردشگري همانند مالیات عزيمت ،مالیات مسافر و عوارا ويزا،
اقامت (مالیات تخت هتل) و ديگر منابع درآمدي افزايش ميدهد .همچنین درآمدهاي دولت
را از مالیاتهاي عمومي روي کاالها و درآمد افزايش ميدهد .گردشگري ممكن است
درآمد دولت را افزايش دهد ،اما توزيع مخارج اين درآمد نامشخی است .درآمدهاي
افزايشيافته به احتمال زياد در کوتاهمدت جذب کسري (يا مازاد) بودجه دولت ميشوند.
در بلندمدت دولت تصمیماتي احتیاطي درخصوص اينكه چطور اين جريان درآمدي را
دوباره اختصاص دهد ،ميگیرد .مقداري از اين درآمد را براي کاهش ساير مالیاتها
اختصاص ميدهد ،مقداري از اين درآمد را براي بازپرداخت بدهي خارجي استفاده ميکند
و بقیه درآمدها را خرج ميکند (اينسرا و فرناندز.)2296 ،9

 -8-8مطالعات پیشین
پژوهشگران زيادي اثر توسعه گردشگري را با استفاده از روششناسيهاي مختلفي مطالعه
کردهاند که در ادامه به مطالعاتي اشاره ميشود که از رويكرد داده -ستانده به ويژه داده-
ستانده منطقهاي استفاده کردهاند.
تاج علي ( )9932در پاياننامه خود با عنوان «بررسي اثرات اقتصادي گردشگري در
جمهوري اسالمي ايران» به بررسي آثار گردشگري بر درآمد ،واردات ،ارزش افزوده و
اشتيال با استفاده از مدل داده -ستانده و جدول داده -ستانده سال  9932ملي پرداخته است.
نتايج مطالعه او نشان ميدهد که بخش حملونقل و بخش هتل و رستوران بیشترين
درآمدزايي و اشتيال زايي را دارند.
آکمیك )2292( 2با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي به بررسي اثر گردشگران
خارجي بر تولید ،ارزش افزوده و اشتيال ترکیه پرداخت .نتايج بررسي آکمیت نشان داد که
کشش تولید ناخالی داخلي بخش گردشگري خارجي به نسبت پايین است و اثر مخارج

1- Incera and Fernandez
2- Akkemik
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گردشگري خارجي بر تولید ،ارزش افزوده و تولید در ترکیه به نسبت کم است که احتماال
نشان ميدهد مخارج گردشگران خارجي به خارج از اقتصاد ترکیه نشت ميکند.
ريبرو و موتا )2292( 9در پژوهشي اثر سرمايهگذاريهاي گردشگري در برنامه ملي
توسعه گردشگري در منطقه سرژيپه برزيل را به کمك مدل داده -ستانده بین منطقهاي روي
تولید و اشتيال مورد بررسي قرار دادند .اثرکل  422/17میلیون دالر برآورد شد که43/1
درصد آن درخود اين ايالت ماند و 1/6درصدآن به ساير اياالت شمال شرقي اين منطقه و
 49/4درصد آن به ساير ايالتهاي برزيل سرريزکرده است .همچنین با اجراي برنامه فوآ
 9943شيل جديد در ايالت سرژيپپه و  9997شيل جديد در ساير ايالتهاي برزيل و
9196شيل در بخشهاي شمال شرقي برزيل ايجاد کند.
فرچلینگ و هورواث ،)9111( 2اثرات مخارج گردشگري در اقتصاد ايالت واشنگتن را
با استفاده از مدل داده -ستانده منطقهاي برآورد کردند .نتايج مطالعه آنها نشان داد که
بخش گردشگري در مقايسه با  96بخش ديگر درآمدزايي و اشتيال زايي بااليي در ايالت
واشنگتن دارد.
راجا البكامي)2224( 9در پژوهشي با استفاده از جدول داده -ستانده سال 9116و ضرايب
فزاينده آن ،تاثیر تقاضاي گردشگران بر تولید ،درآمد و اشتيال بخشي در کشور عربستان را
مورد بررسي قرار داد .نتايج اين تحقیق نشان داد مخارج گردشگري بیشترين تاثیر را روي
تولید بخش تجارت و حمل ونقل داشته است .در زمینه درآمد نیز بخش خدمات بیشترين
سود را از هزينههاي گردشگري برده است .همچنین در زمینه اشتيال ،بخشهاي خدمات و
تجارت بیشترين سهم از مشاغل ايجاد شده توسط مخارج گردشگري را داشتهاند.

بزازان و جعفري ( )9919به بررسي اثر گسترش صنعت گردشگري بر اقتصاد شهر نیشابور
پرداختند .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که به ازاي ورود گردشگران داخلي در سال
 ،9912تولید شهر به میزان  1239میلیارد ريال و اشتيال به میزان  9699نفر (برابر  9/94درصد
کل اشتيال شهر) افزايش يافته که مقدار آن قابل توجه است.
ابراهیمي کوهبنه و ايزد ( )9919به بررسي و تحلیل آثار گردشگري روستايي در توسعه
يكي از گردشگاههاي روستايي استان مازندران به روش پیمايشي پرداختند .براساس نتايج
1- Ribeiro and Motta
2- Frechtling, and Horvath
3- Raja Albqami
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اين پژوهش ،ورود گردشگران تاثیرهاي مثبت و معناداري بر بهبود درآمد روستايیان ،توسعه
امكانات بهداشتي عمومي ،بهبود سیستم دفع فاضالب و دفع زباله ،گسترش مرکزهاي
اعتباري و توسعه سكونتگاهها و معابر روستاها دارد .همچنین مهمترين تاثیرهاي مثبت ناشي
از ورود گردشگران به روستاها را ميتوان در عواملي نظیر :توسعه زيرساختي ،توسعه
اقتصادي و توسعه اشتيال و همچنین مهمترين تاثیرهاي منفي ناشي از ورود گردشگران به
مناطق روستايي را ميتوان در عواملي نظیر تيییر ف اي کسب و کار ،توسعه ناهنجاريهاي
اجتماعي و تخريب ف اي فرهنگي روستا خالصه کرد.
شربتي ( ) 9914به بررسي نقش گردشگري در توسعه اقتصادي استان گلستان پرداخت.
جامعه آماري اين پژوهش ،کارشناسان و صاحبنظران سازمانها و موسسات دولتي و
خصوصي فعال در حوزه گردشگري استان گلستان است .براساس نتايج اين پژوهش
گردشگري در ايجاد و توسعه اشتيال ،افزايش میزان سرمايهگذاري ،ارتقاي سطح درآمد و
بهبود شاخیهاي کیفیت زندگي مردم استان گلستان تاثیر مثبت و موثر دارد.
مروت ،سالم و نعمتاللهي ( )9916با استفاده از اطالعات مربوط به  946کشور جهان
طي سالهاي  2226تا  2296و با استفاده از روش دادههاي تابلويي ويژگيهاي موثر مقاصد
گردشگري در جذب گردشگران خارجي شناسايي و معنيداري آنها از نظر آماري را
بررسي کردند .نتايج تحقیق نشان دادند که از سه شاخی کلي مربوط به ويژگيهاي مقاصد
گردشگري ،يعني زيرساختهاي گردشگري و ف اي کسب و کار ،قوانین و مقررات مربوط
به گردشگري و منابع انساني ،طبیعي و فرهنگي ،شاخی زيرساختهاي گردشگري و ف اي
کسبوکار مانند زيرساختهاي حملونقل ريلي ،هوايي و زمیني و همچنین رقابتپذيري
قیمتي اثر معنيداري در جذب گردشگر خارجي دارند .در بین  99شاخی جزيي سه شاخی
ايمني و امنیت ،شاخی منابع فرهنگي و طبیعي ،و شاخی رقابتپذيري قیمتي در صنعت
گردشگري و مسافرت اثر معنيداري در جذب گردشگران خارجي دارند.
بزازان و آزاددانا ( ،)9916میزان اثربخشي گردشگري داخلي به استان قم را بر اقتصاد
استان قم و اقتصاد ملي با استفاده از رويكرد داده -ستانده دو منطقهاي مورد سنجش قرار
دادند .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهند با ورود گردشگران داخلي به استان قم در سال
 ،9912تولید استان  6/97درصد و اشتيال استان  3/23درصد افزايش يافته است .همچنین
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ورود گردشگران فوآ در اقتصاد ملي به میزان  6692میلیارد ريال تولید و  27979نفر شيل
ايجاد کرده است.

 -3روش پژوهش
 -1-3روششناسی مدل داده -ستانده دو منطقهای
در مطالعه پیش رو براي بررسي اثر مخارج گردشگري بر روي تولید و اشتيال استان
خراسان رضوي و اقتصاد ملي از مدل داده -ستانده دو منطقه اي استفاده ميکنیم.
مدل هاي دو منطقه اي حاوي اطالعات بسیار کاملتر و پیچیدهتري نسبت به مدل هاي
تك منطقه اي است و ساختار آن به گونه اي است که همزمان ،هم تصوير کلي و کاملي
از فعالیت هاي داخل هر منطقه را نشان مي دهد و هم روابط متقابل میان مناطق موجود در
اقتصاد ملي که از نظر اقتصادي به هم وابسته هستند را با جزئیات کامل تبیین مي کند.
برمبناي چنین ساختاري است که اين مدل ها قادرند اثرات سرريزي ناشي از گسترش
يك بخش در يك منطقه( 9مثل بخش هاي مرتبط با گردشگري در استان خراسان) را
روي بخش هاي منطقه ديگر (مثل ساير اقتصاد ملي) نشان دهد .در اين نو مدل داده-
ستانده دو منطقه اي ،اقتصاد ملي به دو منطقه :استان خراسان و بقیه اقتصاد ملي که آن را
ساير اقتصاد ملي مي نامیم تجزيه شده است .الگوي ساده دو منطقه اي را مي توان با استفاده
از رابطه ( ) 9فرم عمومي مدل داده -ستانده به شكل زير نشان داد:
X=BY

()9
KH

KH

که در آن ]  X = [X Rماتريس ستانده دو منطقه Y = [Y R ] ،ماتريس تقاضاي نهايي و
X

Y

KHKH KHR
]  B = [B RKH BRRماتريس معكوس بین منطقه اي لئونتیف است .ماتريس  Bدر
B
B

رابطه ( )9به ماتريس ضريب فزاينده تولید يا اثربخشي تولید الگوي داده -ستانده دو
منطقه اي معروف است .با استفاده از تعريف عمومي ضريب فزاينده تولید در مدل داده-

 -9در اين مطالعه منطقه معادل استان (تعريف جيرافیايي) در نظر گرفته شده است که با تعريف منطقه مرکز آمار ايران
در حسابهاي منطقهاي همخواني دارد.

 77فصلنامه علمی پژوهشنامه اقتصادی ،سال بیستم ،شماره  ،67بهار 9911

ستانده که اثر تيییر در تقاضاي نهايي بر تولید است در رويكرد دو منطقهاي شامل چهار
اثر تولیدي :اثرات بخشي ،اثرات درون منطقهاي ،اثرات بین منطقه اي (سرريزي) و اثرات
ملي است (میلروبلر.)2221 ،9
اثرات بخشي عبارتند از :اثر تيییر تقاضاي نهايي هر استان روي تولید بخشي همان استان

است که به وسیله هر يك از عناصر ماتريس  BKHKHيا  BRRقابل محاسبهاند.

اثرات درونمنطقهاي عبارتند از :اثر تيییر تقاضاي نهايي هر استان روي تولید کل همان

استان است که از جمع ستوني ماتريسهاي  BKHKHو  BRRقابل محاسبهاند.

اثرات بینمنطقهاي که به اثرات سرريزي نیز معروف هستند ،عبارتند از :اثر تيییر تقاضاي
نهايي بخشي يك استان روي تولیدات بخشي و تولید کل استانهاي ديگر.

جمع ستوني ماتريسهاي  BRKHو  BKHRبه ترتیب اثر سرريزي افزايش تقاضا در استان

خراسان رضوي بر تولید ساير استانها و ديگري اثر سرريزي ساير استانها روي تولید استان
خراسان رضوي را نشان ميدهد.
آخرين اثر به اثرات ملي معروف است که عبارتند از :اثر تيییر در تقاضاي نهايي بخشي
در يك استان روي تولید ملي (جمع اثر :روي تولید همان استان و ساير استانها) است که از
جمع ستوني ماتريس  Bقابل محاسبه است (بزازان.)9912 ،
با استفاده از ماتريس ضرايب فزاينده تولید فوآ ميتوان اثر تيییر در تقاضاي نهايي
هرکدام از دو منطقه را بر تولید منطقه موردنظر و همچنین منطقه ديگر مورد سنجش قرار
داد .به اين ترتیب که اگر تقاضاي نهايي منطقه اول به اندازه  ∆YKHتيییر کند (در اين پژوهش
ورود گردشگر به استان خراسان رضوي به مثابه صادرات منطقه) ،آنگاه اثر آن بر ستانده هر
دو منطقه از رابطه ( )2بهدست ميآيد .در اين تحلیل ايستاي مقايسهاي ،فرا بر اين است
که تيییرات تقاضاي نهايي استان خراسان رضوي به دلیل ورود گردشگر به میزان مصرف
آنها تيییر ميکند و بنابراين تقاضاي نهايي ساير اقتصاد ملي بدون تيییر باقي ميماند.
( )2

∆X KH
] BKHKH BKHR ] [∆Y KH
]
=
[
BRKH BRR
0
∆X R

[

1- Miller and Blair
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از آنجايي که ورود گردشگران نه تنها تولید را افزايش ميدهد ،بلكه روي تعداد شاغالن
هر دو منطقه نیز تاثیر ميگذارد ،جهت محاسباتي کردن اثر بخشي اشتيال ،ابتدا ماتريس
ضرايب مستقیم اشتيال  ̂lرا به صورت رابطه ( )9تعريف ميکنیم.
()9

̂l = L ⇒ L = ̂lX ⇒ L = ̂lBY ⇒ L = EY
X

در اين رابطه  ̂lماتريس قطري ضريب مستقیم اشتيال دو منطقه است .با جايگزيني رابطه
( )9در رابطه ( )9رابطه ( )4و ( )6به دست ميآيد که در آن پیوند بین افزايش صادرات ناشي
از ورود گردشگران و اشتيال در دو منطقه قابل محاسبه است يعني:
( )4

𝐻𝐾
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𝐻𝐾
𝐻𝐾̂
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𝑌
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ماتريس  Eماتريس ضرايب فزاينده اشتيال دو منطقهاي است .از ماتريس فوآ ميتوان
اثرات اشتيال بخشي درونمنطقهاي ،بینمنطقهاي و ملي را محاسبه کرد .هر يك از عناصر

ماتريس  E KHKHو  E RRاثرات اشتيالزايي بخشي استان خراسان رضوي و ساير اقتصاد ملي
را نشان ميدهد و جمع ستوني ماتريسهاي فوآ بیانگر اشتيالزايي درون منطقهاي است.
اثرات اشتيالزايي بینمنطقهاي (يا اثرات سرريزي اشتيال) از ماتريسهاي  E RKHو E KHR

محاسبه ميشوند که  E RKHاثر سرريزي اشتيال استان خراسان رضوي و  E KHRاثر سرريزي
اشتيال ساير اقتصاد ملي است .اين دو به ماتريسهاي سرريزي اشتيال دو منطقهاي معروفند

(بزازان .)9912
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 -4تحلیل دادهها
 -1-4پایههای آماری و برآورد مدل
جهت عملیاتي کردن مدل داده -ستانده دو منطقهاي دسترسي به جدول (يا ضرايب) داده-
ستانده دومنطقهاي ضروري است و از آنجايي که جدول داده -ستانده دو منطقهاي قبال آماده
نشده است ،از اين رو ،اولین قدم محاسبه آن است .در محاسبه ضرايب داده -ستانده دو
منطقه اي استان خراسان رضوي و ساير مناطق اقتصاد ملي و برآورد اثر گسترش گردشگري
داخلي در اين مطالعه از رويكرد سهم مكاني استفاده شده ،دو نو پايه آماري موردنیاز است:
* پايه آماري موردنیاز براي برآورد ضرايب داده -ستانده دو منطقهاي استان خراسان رضوي
و ساير اقتصاد ملي (اقتصاد ملي بهجز استان خراسان رضوي)
* پايههاي آماري موردنیاز براي برآورد اثر توسعه گردشگري ناشي از ورود گردشگران
داخلي به استان خراسان رضوي.
پايههاي آماري موردنیاز براي برآورد جدول داده -ستانده دو منطقهاي استان خراسان
رضوي و ساير اقتصاد ملي عبارتند از:
الف -مرکز آمار ايران در سال  9917جدول آماري ساخت به ابعاد  994فعالیت در 966
کاال ،جدول آماري جذب به ابعاد  966کاال در  994فعالیت و همچنین جدول متقارن 11
محصول در  11محصول را براي سال  9912منتشر کرده است .از آنجايي که حسابهاي
منطقهاي براساس فعالیت بوده و تعداد آنها نیز  62فعالیت است ،از اين رو ،جدول متقارن
مذکور نميتواند مبناي محاسبه داده -ستانده منطقهاي قرار گیرد و الزم است که جدول
متقارن فعالیت در فعالیت تهیه و مورد استفاده قرار گیرد .عالوه بر اين ،طبقه بندي حاکم بر
جداول ساخت و جذب مرکز آمار ايران  ISIC.Rev.4و  CPC.Rev.2است ،از اين رو،
جدول متقارن مستخرج از آن هم داراي همان طبقهبندي است در حالي که طبقهبندي حاکم بر
حسابهاي منطقهاي  ISIC.Rev.3است که به منظور هماهنگي و سازگاري بین طبقهبندي جدول

متقارن و حسابهاي منطقهاي مرکز آمار ايران ،جدول متفارن فعالیت در فعالیت مستخرج از دو
جدول ساخت و جدب به  ISIC.Rev.3تبديل شده است .اين جدول به دلیل هماهنگي با
حسابهاي منطقهاي استان خراسان رضوي به  73بخش تجمیع شده است و ابعاد ساير اقتصاد
ملي متناظر آن نیز محاسبه شده است.
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ب -حسابهاي منطقهاي مرکز آمار ايران در سالهاي  9912و  9919براي استان خراسان و
ساير اقتصاد ملي.
پايههاي آماري موردنیاز برآورد اثر توسعه گردشگري داخلي شامل:
الف -آمار اشتيال بخشي در سطح ملي و در سطح استان خراسان رضوي که از سرشماري
نفوس و مسكن سال  9912مرکز آمار ايران استخراجشده است.
ب -آمار موردنیاز براي برآورد هزينه ورود گردشگران داخلي به استان خراسان رضوي از
نتايج آمارگیري از گردشگران ملي سال  9912که با هدف تهیه آمار و اطالعات مربوط به
سفرهاي داخلي خانوارهاي کشور در سال  9912توسط مرکز آمار ايران انجامشده ،اخذ شد.
ضرايب داده -ستانده دو منطقهاي طي دو مرحله تهیه شده است در مرحله اول دو جدول
تكمنطقه اي يكي براي استان خراسان رضوي به عنوان منطقه اول و ديگري براي ساير
اقتصاد ملي به عنوان منطقه دوم با استفاده از روش سهم مكاني ∗ FLQکه به طور مشروح در
مقاله بزازان و سايرين ( )9937آمده است .در اين مطالعه ،مقدار  δبراي استان خراسان رضوي

 δ = 0.1و براي ساير مناطق اقتصاد ملي  δ = 0.9محاسبه شده است .1در مرحله دوم براي
تكمیل جدول دو منطقهاي ،ماتريس مبادالت بین منطقهاي استان خراسان رضوي با ساير
اقتصاد ملي و ماتريس مبادالت بین منطقهاي ساير اقتصاد ملي با استان خراسان رضوي محاسبه

شده است .براي اين منظور از روشي استفاده ميکنیم که انگو و همكاران ( )9137در تهیه
ضرايب دومنطقهاي براي کشور فیلیپین و بزازان و همكاران ( )9933براي ايران (تهران و
ساير اقتصاد ملي) استفاده کردند و داراي پايه نظري متناسب با الگوي منطقهاي است،
محاسبات صورت گرفته است.
ساختار تولیدات بخشي استان خراسان رضوي و ساير مناطق اقتصاد ملي در جدول ()2
ن شان داده شده ا ست .برا ساس نتايج حا صله از جدول ،ميتوان تحلیل منا سبي از ساختار
اقتصــاد دو منطقه به دســت آورد .با مقايســه ســاختار اقتصــادي ســاير مناطق و اقتصــاد ملي
مشاهده مي شود که ساختار اقتصاد هر دو منطقه با يكديگر مشابه هستند که عليالقاعده نیز
 -9از آنجايي که هدف اصلي مقاله برآورد ضرايب داده ستانده دو منطقه اي و استفاده از آن جهت تعیین اثرات اقتصادي
ناشي از گردشگري است از روش  FLQاستفاده شده است .در روش ترکیبي  FLQ-RASکه بانويي و همكارانشان
( )9917در سالهاي اخیر در جهت رفع اشكاالت اين روش معرفي کردهاند ،هدف اصلي تهیه جدول داده ستانده
منطقهاي است.
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بايد به همین صورت باشد زيرا ساير مناطق اقتصاد ملي با در اختیار داشتن  16/99درصد از
کل اقتصاد ملي بايد ساختاري مشابه با سطح اقتصاد ملي داشته باشد ،اما اين مشابهت براي
ا ستان خرا سان ر ضوي صدآ نميکند و اين ا ستان با اندازهاي معادل  4/36در صد از کل
اقتصــاد ملي ســاختار متفاوتي دارد بدين صــورت که ســهم تولید  99بخش اســتان داراي
اهمیت بی شتري ن سبت به ساير مناطق اقتصاد ملي ا ست که مهمترين آنها عبارتند از :الف-
کشاورزي ،شكار و جنگلداري و شیالت ،ب -ساختمان ،ج -عمدهفروشي و خردهفروشي،
تعمیر وسـائل نقلیه و کاالها ،ت -مسـتيالت ،اجاره و فعالیتهاي کسـبوکار و ث -سـاير
فعالیتهاي خدمات عمومي ،اجتماعي و شــخصــي .همچنین برخي از بخشهاي اســتان نیز
اهمیت کمتري نســبت به ســاير مناطق اقتصــاد ملي دارند بخشهايي نظیر :اســتخراج معدن،
صنعت و واسطهگري مالي.
جدول ( :)8مقایسه سهم ستانده در دو منطقه و اقتصاد ملی ( 1331ارقام به میلیارد ریال)
کشور (ملی)
بخشهای اق صادی

س انده

سایر مناطق
نسبت
(در د)

س انده

رراسان رضوی

نسبت
(در د)

س انده

نسبت
(در د)

کشاورزی،شکار و جنگلداری و شیالت

010022

 6/41

 640040

 6/10

61003

 11/0

اس خراج معدن

 1010406

 16/30

 1012612

 10/10

 2000

 0/0

نعت

 3420000

 30/00

 3300300

 31/30

 113020

 21/1

تامین برق،آب و گاز

 400400

 4/31

 446002

 4/24

 30600

 0/0

 040000

 0/63

 001403

 0/41

 64406

 12/0

سار مان
عمده فروشی  ،ررده فروشی و تعمیر

 1003020

 0/06

 024001

 0/06

 00046

 14/0

ه ل و رس وران

 00023

 0/00

 00100

 0/03

 12616

 2/3

حمل و نقل و انبارداری

 610600

 0/00

 003104

 0/03

 30406

 6/6

واسطه گریهای مالی

 220600

 2/06

 221100

 2/10

 0404

 1/4

مس غالت،اجاره و فعالیتهای کسب و کار

 060603

 0/00

 004443

 0/63

 06240

 10/4

اداره ی عمومی،دفاع و تامین اج ماعی

 400020

 3/62

 300460

 3/06

 20466

 4/0

آموزش

 261026

 2/36

 241600

 2/20

 20001

 3/0

 200060

 2/31

 230606

 2/20

 10002

 3/4

وسائل نقلیه و کاالها

بهداشت و مددکاری اج ماعی
سایر فعالیتهای ردمات عمومی،
اج ماعی ،شخصی
جمع

 02604

 0/00

 02100

 0/60

 10410

 1/0

 11003060

 100

 10043001

 100

 030006

100

منبع :مرکز آمار ايران ( )9912و يافتههاي پژوهش

اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان 69 ...

با برآورد ضرايب داده -ستانده دو منطقهاي ،ضريب فزاينده تولید دو منطقه محاسبه و در
جدول ( )9سازماندهي شده است .نتايج در جدول ( )9نشان ميدهند که ضريب فزاينده تولید
بخشي در دو منطقه با توجه به ساختار متفاوت منطقه نتايج يكسان نداشته است .با نگاهي به
ستون اول جدول ( )9مشاهده ميشود که ضريب فزاينده تولید استان خراسان رضوي براي
همه بخشها (بهاستثناي بخش استخراج معدن) کوچكتر از ضريب فزاينده ساير اقتصاد ملي
در ستون  4است ،اما اين رابطه در مورد ضرايب فزاينده تولید کلي (ملي) در ستونهاي  9و
 7صادآ نیست .همانطور که ارقام ستونهاي  2و  6نشان ميدهند ،اثرات سرريزي استان
خراسان رضوي از ساير اقتصاد ملي براي همه بخشها بزر تر است .بزر تر بودن اثرات
سرريزي در خراسان رضوي (منطقه کوچكتر) به علت باالتر بودن ضريب واردات آن از
ساير اقتصاد ملي است که با تحلیل اقتصاد منطقهاي نیز سازگاري دارد.
همانطور که نتايج نشان ميدهند بزر ترين ضريب فزاينده تولید مربوط به بخش صنعت در
دو منطقه است .بدين معنا که اتخاذ سیاستهاي افزايش يك واحد سرمايهگذاري (افزايش تقاضاي
نهايي) در بخش صنعت در هر دو منطقه باعث بیشترين رشد تولید آن بخش در سطح ملي ميشود.
ضريب فزاينده تولید آن در استان خراسان رضوي کمتر از ساير اقتصاد ملي است ،اما به دلیل نیاز
شديدي که به واردات از ساير اقتصاد ملي دارد (به بیان ديگر ،بزر تر بودن اثر سرريزي) ضريب
افزايش آن بزر تر است و معادل  2/272واحد و رقم متناظر آن براي ساير اقتصاد ملي 2/292
واحد را نشان ميدهد .عكس روند بخش صنعت براي مستيالت ،اجاره و فعالیتهاي کسبوکار
در استان خراسان رضوي و استخراج معدن براي ساير اقتصاد ملي صادآ است بهطوريکه بخش
مستيالت ،اجاره و فعالیتهاي کسبوکار در استان خراسان رضوي و استخراج معدن براي ساير
اقتصاد ملي داراي کمترين ضريب فزاينده تولید در کل اقتصاد است .همچنین بخش ساختمان در
دو منطقه داراي رتبه دوم اهمیت بوده و ضريب فزاينده تولید آن در استان خراسان رضوي کمتر از
ساير اقتصاد ملي است ،سرمايهگذاري در بخش ساختمان در استان خراسان رضوي باعث افزايش
 9/179واحد تولید در استان و  9/141واحد تولید در ساير اقتصاد ملي ميشود .همچنین ساختمان
در استان خراسان رضوي بیشترين اثرات سرريزي را نیز دارد .از منظر سیاستگذاري درصورتيکه
هدف سیاستگذار رشد تولید باشد ،سرمايهگذاري در بخش صنعت اثر بیشتري نسبت به ساير
بخشها در دو منطقه دارد و بخش با اهمیتي تلقي ميشود.
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عالوه بر ضريب فزاينده تولید در جدول ( ،)9ضريب فزاينده اشتيال را ميتوان به کمك
رابطه ( )4محاسبه و براي دو منطقه در جدول ( )4نشان داده شده است .نتايج جدول ( )4نشان
ميدهند که سه بخش کشاورزي ،شكار و جنگلداري ( ، )6/7آموزش ( )6/6و حملونقل و
انبارداري با ( )6/29نفر -شيل بیشترين ضريب فزاينده اشتيال را در استان خراسان رضوي به
خود اختصاص دادهند .در حالي که در ساير اقتصاد ملي بخشهاي کشاورزي ،شكار و
جنگلداري و شیالت ( ،)6/3ساير فعالیتهاي خدمات عمومي ،اجتماعي ( )7/1و بخش
آموزش ( )6/9داراي بیشترين ضرايب فزاينده اشتيال هستند.
جدول  -3ضرایب فزاینده تولید و اثرات سرریزی دو منطقه
تغییر در تقاضای نهایی اس ان رراسان رضوی

سایر

رراسان رضوی

اق صاد ملی

(اثر سرریزی)

()4

()0

 1/34

 0/41

1/06

 1/60

 0/02

 1/60

 1/23

 0/10

 1/30

 1/04

 0000

 1/04

نعت-سارت

 1/61

 0/44

 2/06

 1/00

 0/00

 2/03

تامین برق،آب و گاز

 1/16

 0/32

 1/40

 1/44

 0/01

 1/40

 1/30

 0/00

 1/06

 1/01

 0/03

 1/04

بخشهای اق صادی
کشاورزی،شکار و
جنگلداری و شیالت
اس خراج معدن

سار مان
عمده فروشی ،ررده فروشی

رراسان
رضوی ()1

سایر اق صاد ملی

تغییر در تقاضای نهایی سایر اق صاد ملی

(اثرات سرریزی)
()2

ملی
()3=1+2

ملی
()6=4+0

 1/11

 0/10

 1/30

 1/20

 0/01

 1/30

ه ل و رس وران

 1/10

 0/20

 1/40

 1/04

 0/02

 1/06

حمل و نقل و انبارداری

 1/10

 0/33

 1/03

 1/40

 0/02

 1/40

واسطه گریهای مالی

 1/10

 0/12

 1/30

 1/20

 0/01

 1/20

 1/00

 0/00

 1/10

 1/10

 0/01

 1/16

 1/10

 0/14

 1/30

 1/20

 0/01

 1/31

 1/00

 0/11

 1/10

 1/20

 0/01

 1/20

 1/10

 0/16

 1/26

 1/20

 0/01

 1/26

 1/12

 0/30

 1/42

 1/43

 0/01

1/44

و تعمیر وسائل نقلیه

مس غالت،اجاره و
فعالیتهای کسب و کار
اداره ی عمومی،دفاع و تامین
اج ماعی
آموزش
بهداشت و مددکاری
اج ماعی
سایر فعالیتهای ردمات
عمومی ،اج ماعی... ،

منبع :یاف ههای پژوهش براساس رابطه ()2

اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان 69 ...
جدول ( :)4ضرایب فزاینده اشتغال استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد (نفر شغل)
تغییر در اش غال اس ان رراسان رضوی
بخشهای اق صادی
کشاورزی،شکار و
جنگلداری و شیالت
اس خراج معدن
نعت
تامین برق،آب و گاز
سار مان

رراسان

اثرات

تغییر در اش غال سایر اق صاد ملی
سایر

اثر سرریزی

اق صاد ملی

رراسان رضوی

 0/6

 0/0

 0/4

 0/6

 0/1

 0/0

 3/0

 0/2

 3/0

 0/2

0

 0/2

 4/0

 0/0

 0/3

 2/3

 0/2

 2/4

1

 0/4

 1/0

 1/2

0

 1/3

 0/2

 0/0

 0/0

 4/0

 0/1

 4/6

رضوی

سرریزی سایر

ملی

اق صاد ملی

ملی

عمده فروشی ،ررده
فروشی و تعمیر وسائل

 3/2

 0/3

 3/0

 3/1

0

 3/1

نقلیه ...
ه ل و رس وران

 2/0

 0/0

 3/2

 3/3

 0/1

 3/3

حمل و نقل و انبارداری

 0/2

 0/0

 0/0

 4/1

 0/1

 4/2

واسطه گریهای مالی

 3/0

 0/2

 3/0

 1/0

0

 1/0

1

 0/1

 1/1

 0/0

0

 0/0

 4/0

 0/2

0

0

0

 0/1

 0/0

 0/2

 0/0

 0/3

0

 0/3

مس غالت،اجاره و
فعالیتهای کسب و کار
اداره ی عمومی،دفاع و
تامین اج ماعی
آموزش
بهداشت و مددکاری
اج ماعی
سایر فعالیتهای ردمات
عمومی ،اج ماعی.. ،

 2/6
 4/0

 0/2
 0/4

 2/0
 0/3

 2/0
 6/0

0
0

 2/0
 6/0

منبع :یاف ههای پژوهش با اس فاده از رابطه ()4

 -8-4سنجش میزان اثربخشی گردشگری بر اقتصاد خراسان رضوی و سایر
اقتصاد ملی
با استفاده از ارقام ضريب فزايندههاي تولید و اشتيال ازيكطرف و نتايج آمارگیري از
گردشگران ملي  9912مرکز آمار ايران از طرف ديگر ،میزان هزينههاي گردشگري داخلي
استان بدين صورت محاسبه شده است .در آمارگیري از گردشگران سفرهاي داخلي سال
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 9912که از گردشگران ورودي به  22استان مقصد اصلي سفرهاي داخلي در کشور توسط
مرکز آمار ايران انجامگرفته ،دو نو اطالعات را مورداستفاده قرار گرفته است:
الف -آمار مربوط به تعداد گردشگران داخلي ورودي به استان خراسان رضوي بهصورت
اقامت شبانه و يا بدون اقامت شبانه
ب -آمار مربوط به هزينه سفرهاي داخلي خانوارها به تفكیك نو هزينهاي که در سفر انجام
داده است.
مخارج کل گردشگران داخلي استان خراسان رضوي از حاصلضرب مخارج يك
گردشگر (به تفكیك نو هزينه) در تعداد گردشگران داخلي بهدستآمده که در جدول
( )6نشان داده شده است.
جدول  -5هزینه گردشگران داخلی استان خراسان رضوی به تفکیک نوع هزینه (میلیارد ریال)
هزینه گردشگران در بخشهای مخ لف

هزینه کل

بخشهای منطبق با نوع هزینه

هزینه تور و گشت

0103

حملونقل

هزینههای حملونقل

21243

حملونقل

هزینههای اقامت و هزینه روراکی

0200

ه ل و رس وران

هزینههای فرهنگی،تفریحی،ورزشی

026

سایر فعالیت ردمات عمومی

هزینههای درمانی

1644

بهداشت و مددکاری اج ماعی

هزینههای ررید سوغاتی

6442

نعت-سارت

هزینههای ررید کاال و لوازم

4000

نعت-سارت

سایر هزینههای سفر

606

سایر فعالیت ردمات عمومی

جمع کل

01000

__

منبع :مرکز آمار ایران ( )1300و یاف ههای پژوهش

همانطور که در جدول ( )6مشاهده ميشود نو هزينهاي که گردشگر انجام ميدهد به
يك بخش اقتصادي مربوط ميشود که با ساختار جدول داده -ستانده همخواني داشته و
بهصورت بردار صادرات به مدل دو منطقهاي شماره ( )2و ( )6وارد و اثرات تولیدي و اشتيال
محاسبه و نتايج در جدول ( )7نشان داده شده است.
برا ساس نتايج بهد ستآمده در جدول ( ،)7بخشهاي صنعت ،حملونقل و انبارداري و
عمدهفروشــي ،خردهفروشــي و تعمیر وســايل نقلیه و کاالها به ترتیب با  96739 ،93663و

اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان 62 ...

 99664میلیارد ريال ،بیشــترين افزايش تولید را در اســتان خراســان رضــوي ناشــي از ورود
گرد شگر داخلي به ا ستان دا شتهاند .درحاليکه بخش هتل و ر ستوران با  4969میلیارد ريال
در رتبه پنجم اســـتان قرار دارد .عالوه بر اين ،اثر کل تولیدي بر اقتصـــاد اســـتان خراســـان
ر ضوي 76923 ،میلیارد ريال که معادل  92/99در صد از تولید کل ا ستان ا ست و رقم قابل
مالحظهاي است .همچنین اثرات سرريزي ورود گردشگر داخلي به استان خراسان رضوي،
تولید بخشهاي صــنعت ،حملونقل و انبارداري و معدن ســاير اقتصــاد ملي را به ترتیب با
 9321 ،،7662و  9622میلیارد ريال تحت تاثیر قرار داده و اثر کل تولیدي بر ســاير اقتصــاد
ملي  96276میلیارد ريال بوده است.
جدول ( :)6اثربخشی تولید و اشتغال ناشی از ورود گردشگر ان داخلی به استان خراسان رضوی
اثرات تولیدی (میلیارد ریال)
رش ه فعالیتها

رراسان رضوی

سایر اس انها

اثرات اش غال (نفر)
رراسان
رضوی

سایر اس انها

کشاورزی،شکار و جنگلداری و شیالت

 2002

 000

 10010

4600

اس خراج معدن

 226

 1020

 601

 100

 10000

 6000

 40240

 6114

 020

 600

 001

 402

نعت
تأمین برق ،آب و گاز
سار مان

 230

 120

 030

 300

عمدهفروشی ،رردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه و...

 13004

 1003

 30060

 2000

ه ل و رس وران

4133

 34

 0040

 00

حملونقل و انبارداری

 10603

 1000

 01200

 0023

واسطهگریهای مالی

 310

 004

 000

 1102

مس غالت ،اجاره و فعالیتهای کسبوکار

 6002

 1201

 0062

 012

اداره عمومی ،دفاع و تامین اج ماعی

 21

 20

 00

 121

آموزش

 20

 10

 102

 03

بهداشت و مددکاری اج ماعی

 16

 10

 30

 34

سایر فعالیتهای ردمات عمومی ،اج ماعی ،شخصی

 1006

 36

 0216

 210

60300

10060

100434

22001

 11/40

 0/12

اثر کل
اثر کل (در د)

 12/11

منبع :یاف ههای پژوهش با اس فاده از رابطه ( )2و ()0
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از جدول ( )7در اثربخشي اشتيال به اين نتیجه ميرسیم که به ازاي کل مخارجي که
گردشگران در استان خراسان رضوي در سال  9912هزينه کردهاند ،در بخش حملونقل و
انبارداري  69231نفر و در بخش صنعت  46246نفر و در بخش عمدهفروشي  ،خردهفروشي
و تعمیر وسايل نقلیه و کاالها  91276نفر شيل ايجاد شده است .درمجمو سفر کل
گردشگران داخلي به استان خراسان رضوي باعث افزايش کل اشتيال به میزان  913494نفر
شده که معادل  99/46درصد کل اشتيال در استان است که نقش بسیار تعیینکننده در اشتيال
استان داشته است .همچنین به ازاي کل مخارجي که گردشگران در استان خراسان رضوي
در سال  9912انجام دادهاند در ساير اقتصاد ملي بخشهاي صنعت  ،7994حملونقل و
انبارداري  ،6129کشاورزي ،شكار و جنگلداري و شیالت  4713نفر شيل ايجاد شده است
و درمجمو ورود گردشگران داخلي به استان خراسان رضوي باعث افزايش  22339نفر
شيل در ساير اقتصاد ملي شده که اثر آن را نبايد ناديده گرفت.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
امروزه گردشگري يكي از فعالیتهاي اقتصادي بااهمیت در جهان است و اقتصاددانان آن
را صادرات نامرئي نامیدهاند .با توجه به نقش گسترش گردشگري در رونق اقتصادي و وجود
مكانهاي تاريخي و زيارتي بهخصوص حرم امام رضا ( ) در اين مطالعه اثر ورود
گردشگري داخلي بر تولید و اشتيال استان خراسان رضوي در قالب مدل داده -ستانده دو
منطقهاي مورد سنجش قرار گرفت .بدين منظور ،ضرايب داده -ستانده استان خراسان رضوي
و ساير مناطق اقتصاد ملي با استفاده از روش غیر آماري ∗ FLQاز جدول داده -ستانده داخلي
ملي سال  9912محاسبه و به کمك ضرايب مستقیم و فزاينده تولید و اشتيال استان خراسان
رضوي و ساير اقتصاد ملي ،مدل داده -ستانده دو منطقهاي را تهیه شد .همچنین هزينه
گردشگران داخلي که به تازگي توسط مرکز آمار ايران تهیه شده ،زمینه را براي چنین
مطالعات منطقهاي فراهم کرده است .با در نظر گرفتن هزينه گردشگران داخلي در استان به
عنوان صادرات استان و ورود آن به مدل دو منطقهاي نتايج نشان دادند بخش صنعت استان
خراسان رضوي بیشترين تاثیرپذيري از ورود گردشگران را داشته است .بخشهاي مرتبط با
گردشگري مانند حملونقل و انبارداري و عمده فروشي و خرده فروشي رتبه دوم و سوم و
بخش هتل و رستوران رتبه پنجم را به خود اختصاص دادند .اين نتیجه خیلي دور از انتظار
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براي بخش هتل و رستوران به حساب نميآيد زيرا همه نهادهاي دولتي و خصوصي داراي
مهمانپذيرهايي در مشهد هستند که هزينه هتل و رستوران را براي گردشگران داخلي
کارمندانشان کاهش مي دهد .اثرکل حاصل از گسترش گردشگري داخلي بر تولید استان
معادل  92/99درصد تولید ناخالی داخلي استان بوده که بسیار قابل مالحظه است .عالوه بر
اين ،میزان اثرکل حاصل از صنعت گردشگري بر اشتيال استان خراسان رضوي  198434نفر
بوده است که اين  99/46درصد از کل اشتيال ايجاد شده در استان خراسان رضوي است که
ميتوان نقش آن را در اقتصاد استان بسیار بااهمیت تلقي کرد .نتايج نشان داد که اثرات
سرريزي تولید و اشتيال ورود گردشگران داخلي به استان خراسان رضوي بر ساير اقتصاد
ملي کوچك است ،اما نمي توان آن را ناديده گرفت.
در اين پژوهش اثر اقتصادي گردشگري داخلي بر رشد تولید و اشتيال مورد بررسي قرار
گرفت در حالي که استان خراسان پذيراي گردشگران خارجي زيادي از کشورهاي عربي و
مسلمان منطقه است .بهدلیل فقدان آمار مربوط به تعداد و مخارج گردشگران خارجي مطالعه
آن امكانپذير نبوده است .با توجه به پتانسیل مدلهاي تعادل عمومي بهويژه مدلهاي داده-
ستانده منطقهاي ،پیشنهاد ميشود که پس از آماده شدن حداقل آمار مربوط به گردشگران
خارجي ،اثرات اقتصادي ورود آنها نیز برآورد شود تا تصوير واقعيتري از پتانسیل
گردشگري استان ارائه شود.
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Abstract
Today, tourism is one of the world's highest booming economic sectors and it is
such important in socio-economic development that economists have called it
“invisible export”. Given the expanding role of tourism in economic prosperity and
the existence of religious and historic sites in Khorasan Razavi province, especially
the Imam Reza holy shrine, the impact of tourism on the economy of Khorasan
Razavi province is studied in form of a two-region input-output model. For this
purpose, input-output coefficients of Khorasan Razavi province and other areas of
Iran have been calculated with the use of FLQ non-statistical method from the
national input-output table of the year 2011. By calculating direct and increasing
coefficients of production and employment in Khorasan Razavi province and the
rest of the national economy, a two-region input-output model is presented here. The
expenditures paid by domestic tourists staying in the province have been added to
our model as export of this province. Our findings show that because of domestic
tourists in year 2011, production and employment in this province have been
increased 12/11 and 11/47 percent respectively. Moreover, The manufacturing sector
in Khorasan Razavi did have the highest level of output impact from the arrival of
domestic tourists. The tourism-related sectors, such as transportation and
warehousing on the one hand, and wholesale and retail on the other hand were
placed in the second and third rank respectively.
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