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چکیده:
توان درآمدزایی گردشگری باعث شده توسعه آن مورد حمایت سیاستگذاران و جوامع میزبان قرار گیرد .تزریق مخارج
گردشگران به اقتصاد مقصد ،افزایش درآمد خانوار و شرکت ها را به همراه دارد .در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری
اجتماعی سال  ،1981اثر توسعه بخش گردشگری ورودی بر درآمد خانوارها و شرکتها و توزیع آن ارزیابی شده است.
ماتریس حسابداری اجتماعی به گونهای اصالح شده است تا بخش گردشگری را به عنوان بخشی واحد در کنار سایر بخشها
در حساب تولید دربرگیرد .همچنین ،با به کارگیری رهیافت تحلیل مسیر ساختاری ،مسیرهایی که این توسعه بر درآمد خانوارها
و شرکتها اثر میگذارند ،شناسایی شدهاند .نتایج نشان میدهد که شرکتها ،خانوارهای شهری و سپس روستایی به ترتیب
بیشترین افزایش درآمد حاصل از توسعه گردشگری را تجربه میکنند .سهم چهاربرابری خانوارهای شهری نسبت به روستایی از
این درآمد ،حاکی از افزایش شکاف درآمدی در نتیجه رشد گردشگری ورودی است .همچنین بخش اقتصادی حملونقل
بیشترین سهم را در انتقال درآمد گردشگری به خانوارها و شرکتها داشته و مهمترین عامل تولید در این انتقال درآمد به
خانوارها و شرکتها به ترتیب نیروی کار و سرمایه است.

كلیدواژهها :گردشگری ورودی ،ماتریس حسابداری اجتماعی ،تحلیل مسیر ساختاری.

 .1نویسنده مسئول

Email: b_farzin@yahoo.com
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مقدمه
اهمیت اقتصادی گردشگری همواره مورد تأکید قرار گرفته است .گردشگری  %7از صادرات جهانی و %91
صادرات خدمات را به خود اختصاص داده است ،و  %11از سهم  GDPجهانی دارد و یک شغل از هر ده
شغل در سطح جهان مربوط به گردشگری است (سازمان جهانی گردشگری .)6117 ،1یکی از مهمترین
اثراتی که باعث میشود جوامع از توسعه گردشگری حمایت کنند ،اثرهای مثبت درآمدی آن برای نهادهای
جامعه است .ماهیت گردشگری به گونهای است که انواع مشاغل را در سطوح گوناگون فراهم کرده و
برای گستره وسیعی از خانوارها امکان کسب درآمد ایجاد میکند .به همین دلیل است که از گردشگری به
عنوان فعالیتی درآمدزا برای جامعه یاد میشود که پراکندگی گسترده درآمدهای آن ،میتواند بسیاری از
خانوارها و همچنین شرکتها را بهرهمند سازد.
توزیع درآمد و تغییرات آن به دلیل اهمیت اقتصادی و اثرات اجتماعی آن در جامعه از اهمیت باالیی
برخوردار است (دفتر مطالعات اقتصادی .)1981 ،توزیع درآمد به گونهای که موجب کاهش شکاف
درآمدی میان خانوارها شود ،از جمله اهداف برنامههای توسعه بوده است .دستیابی به این هدف تنها با
تکیه بر رشد اقتصادی میسر نخواهد شد و عالوه بر کمّیت رشد ،میبایست کیفیت آن را نیز مد نظر قرار
داد که این به معنای لزوم تالش برای توزیع بهتر درآمد در سطح جامعه و کاهش اختالف طبقاتی گروه-
های مختلف خانوارهاست.
گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی چند بعدی زیربخشهای متنوعی دارد .خانوارهای جامعه نیز به
فراخور کمیت و کیفیت عوامل تولیدی که دارند ،از درآمد مشاغلی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به دلیل
رشد گردشگری ایجاد میشود ،بهرهمند میشوند .شرکتهای فعال در اقتصاد نیز معموالً در زیربخشهایی
که بیشتر به صورت نظاممند و شرکتی اداره میشوند ،میتوانند از توسعه گردشگری درآمد کسب کنند.
البته سهم گروههای درآمدی خانوارها و شرکتها به عنوان دو نهاد اجتماعی از درآمدهای گردشگری
یکسان نیست .هر چه سهم گروههای کمدرآمدتر از درآمدهای توسعهبخش اقتصادی ،از جمله گردشگری،
بیشتر باشد ،شکاف درآمدی کمتر میشود و آن توسعه را میتوان گامی در جهت بهبود عدالت اجتماعی
1.UNWTO
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که از جمله اهداف مهم برنامههای توسعه میباشد ،به شمار آورد .به منظور نیل به این هدف ،میبایست
ابتدا توان درآمدزایی بخش گردشگری ورودی برای نهادهای خانوار و شرکتها ارزیابی شود و سپس
کانالهایی را که این بخش از طریق آن ،زمینه توزیع درآمد را فراهم میکنند ،شناسایی کرد تا بتوان
راهنمایی در اختیار سیاستگذاران این حوزه قرار داد.
با توجه به اهمیت موضوع توسعه گردشگری و توزیع درآمد در جامعه ،هدف این مقاله بررسی اثرات
توسعه گردشگری ورودی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی و شرکتها و تبیین چگونگی پراکندگی
این اثرات درآمدی میان این نهادها است .در واقع این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که توسعه
گردشگری ورودی چه اثری بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی و شرکتها دارد و این اثرات از چه
طریقی بر آنها اعمال میشود .این مقاله با بهکارگیری آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی موجود که
مربوط به سال  1981است و اصالح آن متناسب با نیازهای این پژوهش ،میتواند با آشکارسازی مسیرهای
درآمدزایی توسعه گردشگری ورودی برای خانوارها و شرکتها ،رهنمونهایی در اختیار سیاستگذاران
این حوزه قرار دهد.
مبانی نظری
گردشگری همواره به عنوان صنعتی درآمدزا و محرک موتور اقتصادی جوامع مطرح شده است .در دهه-
های اخیر صنعت گردشگری رشد چشمگیری در جهان داشته است؛ به طوری که تعداد گردشگران بین-
المللی در سال  6117نسبت به سال گذشته  %7رشد داشته است (سازمان جهانی گردشگری.)1 :6119 ،
دریافتیهای حقیقی حاصل از گردشگری بینالمللی در سال  ،6117به میزان  %1/8افزایش یافته و به
 1911میلیارد دالر رسیده است (همان.)2:
طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری ،)6119( 1سهم مستقیم سفر و گردشگری در تولید ناخالص
داخلی ایران  %6/9در سال  6117بوده است و پیشبینی میشود این سهم در سال  6119به  %7/1برسد.
سهم کل سفر و گردشگری نیز  %7/9از  GDPایران در سال  6117بوده است و پیشبینی میشود در سال
 % 2/7 ،6119رشد داشته باشد (همان) .بنابراین توسعه گردشگری نقشی مهم در توسعه اقتصادی کشورها
)1 .World Travel & Tourism Council (WTTC
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از جمله ایران دارد .با این حال ،آگاهی از ماهیت درآمدزای گردشگری به تنهایی برای برنامهریزی آن کافی
نیست .سیاستگذاری مناسب و صحیح در هر حوزهای از جمله گردشگری نیازمند شناخت دقیق آثار و
تبعات آن حوزه در یک نظام اقتصادی است.
نظام اقتصادی شبکهای پیچیده از وابستگیهای متقابل چندگانه میان عوامل و بخشهای آن است (ال پ و
پونس-آلیفونسو .)6115 ،1برای به دست آوردن تصویری کامل از مسیر اثرات توسعه گردشگری ،چرخه
درآمد در این نظام اقتصادی باید بررسی شود .با ورود مخارج گردشگران به اقتصاد ،فعالیتهای تولیدی
اعم از فعالیتهای گردشگری و غیرگردشگری ،برای تأمین محصوالت مورد نیاز آنها تالش میکنند .این
شوک اولیه و افزایش تقاضا برای محصوالت ،بنگاههای تولیدی را یکی پس از دیگری به حرکت واداشته
و اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و القایی را بر اقتصاد در پی دارد .عالوه بر کاالهای واسطهای که برای تولید
محصوالت نهایی بین بنگاهها تبادل میشود ،عوامل تولید نیز برای پاسخگویی به خواستههای گردشگران
مورد نیاز است .این عوامل تولید در اختیار نهادهای جامعه قرار دارد که آن را در ازای مبلغی به بنگاههای
تولیدی میسپارند .بدین ترتیب اثرات اقتصادی مخارج گردشگران از بنگاهها فراتر رفته و از مسیرهای
مختلفی در کل نظام اقتصادی یک جامعه توزیع میشود.
هر نظام اقتصادی را میتوان در یک نمودار جریان چرخشی نشان داد که پرداختهای میان بخشها و
نهادها را در برمیگیرد (شکل  .)1فعالیتهای تولیدی دادههای نیروی کار و سرمایه را از بازار عوامل تولید
و دادههای واسطهای را از بازار محصوالت خریداری و برای تولید استفاده میکنند .این محصوالت از
طریق بازار محصوالت به خانوارها ،دولت ،سرمایهگذاران و خارجیها فروخته میشوند .سایر پرداخت-
های انتقالی بیننهادی باعث میشوند که جریان چرخشی درآمدها بسته بماند (بریزینگر ،تامس و ترلو،6
.)1 :6118
این نظام اقتصادی در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی قابل ارائه است .با استفاده از این ماتریس میتوان
اثر توسعه بخشهای اقتصادی از جمله گردشگری را عالوه بر سایر بخشها ،بر نهادهای جامعه نیز

1. Llop and Ponce-Alifonso
2. Breisinger, Thomas and Thurlow
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ارزیابی کرد .ارزیابی ضرایب فزاینده گردشگری از اهمیت بسزایی برخوردار است .بخش گردشگری یک
فعالیت اقتصادی خدمات -محور و کاربر است و با ایجاد طیف وسیعی از مشاغل ،برای گروههای مختلف
خانوارها فرصتهای کسب درآمد ایجاد میکند (ونهوف1891 ،1؛ بام1898 ،6؛ چوی1885 ،9؛ ساهلی و
هزاری6115 ،1؛ لیو6119 ،5؛ آیکاج6111 ،2؛ اسنایمن6116 ،7؛ پراساد و کالشرستا .)6112 ،9تنوع مشاغل
گردشگری به گونهای است که میتواند انواع نیروی کار اعم از زن و مرد ،شهری و روستایی ،ماهر و ساده
را به کار گیرد و بدین ترتیب درآمد حاصل از گردشگری میان خانوارهای مختلف مقصد نفوذ و گسترش
مییابد .پراکندگی وسیع اثرات گردشگری در سطح مقصدها باعث شده از گردشگری به عنوان بخشی با
ضریب فزاینده قابل توجه یاد شود.
ضرایب فزاینده ماتریس حسابداری اجتماعی را میتوان به دو رویکرد کلی طبقهبندی کرد :رویکرد
ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده (دفورنی و توربک .)1891 ،8ضرایب
فزاینده متعارف تأثیر توسعه یک حساب بر حساب دیگر را به طور همهجانبه به دست میدهد ،اما
مسیرهای اثرگذاری را نشان نمیدهد .این ضرایب فزاینده نمیتوانند تصویری واقعبینانه از اثرات زنجیره-
ای و مسیرهایی را که این اثرات طی میکنند ،ارائه دهند و در هر ضریب فزاینده ،جعبه سیاهی ایجاد می-
شود (توربک .)1887 ،برای رفع این کاستی ،دفورنی و توربک ( )1891رویکرد تحلیل مسیر ساختاری 11را
ارائه کردهاند که در آن اثرات تزریق یک واحد از حسابهای برونزا (صادرات ،سرمایهگذاری و یا مصرف
دولت) بر افزایش تولید و درآمد حسابهای درونزا (تولید ،عوامل تولید و نهادها) نشان داده میشود.
رویکرد تحلیل مسیر ساختاری ،نه تنها مسیرهای مختلف اثرگذاری را آشکار میکند ،بلکه مدار ،حلقه و
زنجیرههایی را که در هر یک از این مسیرها ایجاد میشود شناسایی کرده و جعبه سیاه ایجاد شده را در
رویکرد ضرایب فزاینده باز مینماید (بانویی و همکاران.)1999 ،
1.Vanhove
2.Baum
3.Choy
4. Sahli and Hazari
5. Liu
6. Aykac
7. Snyman
8. Prasad and Kulshresta
9. Defourney and Thorbecke
)10. Structural Path Analysis (SPA
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چرخشی اقتصاد؛ منبع .بریزینگر ،تامس و ترلو1 :6118 ،

پس از شناسایی مسیرهای اثرگذار ،با بهرهگیری از توان توزیع گسترده درآمد گردشگری ،میتوان شکاف
درآمدی در جامعه را کنترل کرد .این موضوع باعث شده گردشگری به عنوان محرک رشد اقتصادی مورد
توجه قرار گیرد و مطالعات متعددی در این حوزه صورت گیرد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می-
شود.
در ایران ،درک منافع اقتصادی گردشگری موجب شده تا این فعالیت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد ،با
این حال تحلیل دقیقی از نقش گردشگری در درآمدزایی برای خانوارهای کشور و شرکتها وجود ندارد.
تنها تحلیلهای موجود به محاسبه انواع ضرایب فزاینده گردشگری در سطوح استانی و ملّی (صباغ کرمانی
و امیریان1978 ،؛ صمدی1999 ،؛ تاجعلی1995 ،؛ مهرابی بشرآبادی و همکاران1998 ،؛ و عیسیزاده و
قدسی )1981 ،و بررسی اقتصادسنجی رابطه بین توسعه گردشگری و برخی از شاخصهای کالن رشد
اقتصادی (طیبی و همکاران1997 ،1992 ،؛ شریفی رنانی ،صفایی شکیب و عمادزاده1999 ،؛ یاوری و
همکاران1998 ،؛ میرزایی و جلیلی1981 ،؛ کهنسال و توحیدی1986 ،؛ و جعفری صمیمی و خبره)1981 ،
محدود میشود و مسیرهای اصلی این اثرگذاری مورد مطالعه قرار نگرفتهاند .تکنیکهای اقتصادسنجی
مبتنی بر تعادل جزئی هستند و اطالعات چندانی درباره ارتباطات بین بخشی یک اقتصاد ارائه نمیکنند.

7

اثرات توسعه گردشگری ورودی بر توزیع درآمد بین خانوارها و شركتها

یکی از برتریهای مدلهای تعادل عمومی نسبت به تحلیلهای اقتصادسنجی این است که میتواند روابط
بده -بستان بین بخشها و تقاضای نهایی را به طور همزمان در نظر بگیرند (آرچر1882 ،1؛ بریاسولی،6
1881؛ فلچر1898 ،9؛ هارا .)6119 ،1جدول  1مطالعات تعادل عمومی گردشگری را با استفاده از ماتریس
حسابداری اجتماعی نشان میدهد.
جدول  .1مطالعات داخلی بررسی اثرات اقتصادی گردشگری با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی
پژوهشگر
نصراللهی ،اکبری
و رمضانی ()1986

مقصد

موضوع مطالعه

اصفهان

قادری ()1981

ایران

اثر گردشگری بر درآمد
اثر گردشگری خارجی بر تولید و توزیع
درآمد نهادی

موسوی ،سادات
اصل و سادات

توزیع درآمد گردشگری روستایی بین

ایران

بخشهای کلیدی اقتصاد

اصل ()1987

نتایج
 ارتباط ضعیف بخش مالی با بخش گردشگری سهم خانوارها از درآمد گردشگری در توزیع نهایی افزایش تولید کلیه بخشهای اقتصادی سهم بیشتر خانوارهای پردرآمد از گردشگری افزایش درآمد خانوارهای روستایی -نقش گردشگری در اشتغالزایی و درآمدزایی

منبع :یافتههای پژوهش

در ادامه به برخی از پژوهشهای خارجی که با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی به بررسی اثرات
اقتصادی گردشگری پرداختهاند ،اشاره میشود (جدول .)6
جدول  .6مطالعات خارجی بررسی اثرات اقتصادی گردشگری با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی
پژوهشگر

مقصد مورد مطالعه

موضوع مطالعه

وست)1889( 5

کویینزلند

اثر گردشگری بر اقتصاد ایالت در دورههای زمانی مختلف

واگنر)1887( 2

استان گاراکیکابا ،برزیل

اثر گردشگری بر درآمد منطقه و خانوارها

لی و لیان)6111( 7

استان جیانگسوی چین

توزیع درآمد میان صنایع و ساکنین شهری با سطوح مختلف درآمدی

اکمیک)6116( 9

ترکیه

اثرات گردشگری بینالمللی بر ستانده ،ارزش افزوده و اشتغال

گل)6119( 8

ترکیه

اثرات افزایش درآمد حاصل از گردشگری ورودی بر اقتصاد

منبع :یافتههای پژوهش

1. Archer
2. Briassoulis
3. Fletcher
4. Hara
5. West
6. Wagner
7. Li and Lian
8. Akkemik
9. Gul
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با مرور مطالعات مرتبط در این حوزه ،به ویژه در ایران ،مشاهده میشود که دو نکته در آنها مغفول مانده
است:
از آن جا که در حسابهای ملّی بخشی منسجم به نام گردشگری وجود ندارد ،در برخی مطالعات،
گردشگری به بخشهای اقامت یا رستوران تقلیل یافته است و یا با احتساب کل زیربخشهای
گردشگری مانند حملونقل ،اثرات آن بیشبرآورد شده است .در برخی موارد این بخش به عنوان
بخشی از صادرات ،یک حساب برونزا در نظر گرفته شده است .در حالی که گردشگری فعالیتی
است که محصولی را به مصرفکنندگان نهایی عرضه میکند و بهتر است تعامالت آن ،مانند سایر
بخشها در حساب تولید بررسی شود.
در بررسی سهم درآمدی گروههای مختلف خانوارها و شرکتها به محاسبه ضریب فزاینده درآمدی
بسنده شده و مسیرهایی را که هر خانوار و شرکت از درآمد گردشگری بهرهمند میشود ،بررسی نشده
است.
بنابراین این پژوهش میکوشد تا با رفع کاستیهای مذکور به تبیین نحوه اثرگذاری توسعه گردشگری بر
درآمد خانوارها و شرکتها بپردازد .بدین منظور ابتدا ماتریس حسابداری اجتماعی ویژهای طراحی می-
گردد که بخش گردشگری را دربرگیرد و سپس نحوه توزیع درآمد گردشگری بین خانوارها و شرکتها را
با شناسایی مسیرهای طی شده ،تبیین مینماید .بدین ترتیب میتوان با هدایت توسعه این فعالیت به
مسیرهای مطلوب ،آن را به گونهای برنامهریزی کرد که منافع آن به طور مناسب در اقتصاد پراکنده شود و
رونق کل اقتصاد را به همراه داشته باشد.
روش پژوهش
جهت بررسی اثر توسعه گردشگری ورودی بر درآمد خانوارها و شرکتها از ماتریس حسابداری اجتماعی
سال  1981استفاده میشود .محصول گردشگری ماهیتی چندبعدی دارد و بر خالف سایر فعالیتهای
اقتصادی ،مبتنی بر تقاضا تعریف میشود و در ماتریس حسابداری اجتماعی به طور مشخص وجود ندارد.
در راستای اهداف این پژوهش میبایست ماتریس حسابداری اجتماعی ویژهای طراحی شود که بخش
گردشگری را به عنوان یک بخش مجزا دربرگیرد .سپس با بهکارگیری رهیافت تحلیل مسیر ساختاری
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مسیرهایی را که دریافتیهای حاصل از گردشگری در اقتصاد طی میکنند تا به صورت درآمد به گروههای
خانوار و شرکتها برسند شناسایی میشود.
ماتریس حسابداری اجتماعی
الگوی حسابداری اجتماعی روشی برای ارزیابی اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و القایی است .ماتریس
حسابداری اجتماعی الگوی بسطیافته جدول داده-ستانده است که جزئیات بیشتری را درباره مصرف-
کنندگان و عوامل تولید ارائه میدهد .ماتریس حسابداری اجتماعی در این پژوهش با رویکرد مقداری
مورد استفاده قرار گرفته است .در این رویکرد میتوان آثار اقتصادی-اجتماعی سیاستگذاریهای کالن را
که با عنوان اقالم تزریقی شناخته میشوند بر تغییرات حسابهای درونزا بررسی کرد.
جدول  9یک نمای کلی از ماتریس حسابداری اجتماعی را نشان میدهد که بر حسب دو حساب کلی
برونزا و درونزا تقسیمبندی شده است .در
جدول  9تمامی حسابها در قالب دو حساب کلی درونزا و برونزا و در چهار ناحیه مشخص شدهاند
(مرتضوی و کیانی دهکیانی:)1987،
جدول  .9نمای کل ماتریس حسابداری اجتماعی بر اساس حسابهای درونزا و برونزا
جمع ورودیها

برونزا

درونزا

حسابها

Y

X

N

درونزا

Yx

R

L

برونزا

Y’x

’Y

جمع خروجیها

منبع .مرتضوی و کیانی ده کیانی1987 ،

 Nیک ماتریس مربع است و مبادالت جاری درونزا را نشان میدهد ،X .متغیرهای سیاستی حسابهای
برونزای مربوط به سه حساب درونزا را نمایش میدهد .اجزای آن شامل هزینه دولت ،سرمایهگذاری،
صادرات کاالها و خدمات ،درآمد عوامل تولید از دنیای خارج و انتقاالت جاری دولت به خانوارها می-
باشد ،L .مجموع اقالم نشتیهای حسابهای درونزاست که در حسابهای برونزا منظور میشود .اجزای
تشکیلدهنده آن شامل واردات کاالها و خدمات ،مالیات بر تولید و واردات ،یارانه بر تولید و واردات،
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پساندازها و پرداختهای حسابهای عوامل تولید و نهادها به دنیای خارج میباشد Y’ .جمع خروجیها
است R .پرداخت حسابهای برونزا به خود این حسابها را نشان میدهد که در ناحیه چهار به عنوان
یک قلم پسماند ترازکننده عمل میکند.
با استفاده از رابطه مقداری (تراز تولیدی لئونتیف) و در چارچوب ساختار کلی ماتریس حسابداری
اجتماعی در
جدول  ،9رابطهتراز تولیدیتراز درآمدی ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت زیر بیان میشود:
∑

رابطه ()1

,

[ ],

,

] [

 :اقالم تزریقی و یا متغیرهای کالن سیاستگذاری حسابهای برونزا

] [

 :جمع درآمد سه حساب درونزا.

رابطه ( )1نشان میدهد که کل درآمد حسابهای درونزا از دو قسمت تشکیل شده است .قسمت اول
درآمد حسابهای درونزا از حسابهای درونزا و قسمت دیگر آن از حسابهای برونزاست .برای انجام
تحلیلهای اقتصادی-اجتماعی الزم است قسمت مبادالت واسطهای بین حسابهای درونزا (

) به یک

ماتریس ضرایب مستقیم میل متوسط به هزینه تبدیل شود (راند.)6119 ،1
̂

رابطه ()6

رابطه ()9

]

[

,

 :ماتریس ضرایب مستقیم میل متوسط به هزینه (ماتریس ضرایب مستقیم داده -ستانده)
 :ماتریس ضرایب مستقیم میل متوسط به هزینه گروههای خانوارها و شرکتها
 :ماتریس ضرایب مستقیم میل متوسط به درآمد عوامل تولیدی
1. Round
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 :ماتریس ضرایب مستقیم میل متوسط تخصیص درآمد عوامل تولید به نهادها
 :ماتریس ضرایب مستقیم میل متوسط انتقاالت جاری بین نهادها
با جایگزینی رابطه ( )9در رابطه ( )1رابطه جدید زیر به دست میآید:
رابطه ()1
رابطه ()5
رابطه ()2
رابطه ()7
یک ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است که اثرات همهجانبه زنجیرههای پیوند سه حساب درون-
زای تولید-عوامل تولید-مصرف-تولید را آشکار میکند .با این حال ،این را که اثرات مستقیم و غیرمستقیم
یک واحد اضافی از قطب مبدأ  iبر قطب مقصد  jچه مسیرهایی را طی کرده و چه مدارها و یا حلقههایی
را به وجود آورده است ،نمی توان از طریق رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری شناسایی کرد ،بنابراین برای
انجام این کار از رهیافت تحلیل مسیر ساختاری استفاده میشود (دفورنی و توربک1891 ،؛ بانویی و
همکاران.)1999 ،
رهیافت تحلیل مسیر ساختاری

در تجزیه ضرایب فزاینده به روش تحلیل ساختاری مسیر ،مسیرهای مختلفی که شوکهای برونزا از
طریق آن حسابهای درونزا را تحت تأثیر قرار میدهند ،مشخص میشود .به عبارت دیگر ،میتوان
کانالهای متفاوتی را که اثرهای شوکها از طریق آنها در یک سیستم اقتصادی انتقال مییابند ،شناسایی
کرد.
در تحلیل ساختاری مسیر ،اثر حساب  iبر  jهزینهای است که  iبر روی  jصرف میکند و از طریق یک
کمان انتقال مییابد .هر حساب یک قطب نامیده میشود و کمان کوتاهترین مسیر ارتباطی بین دو قطب
است .یک رشته از کمانهای متوالی ،مسیر را ایجاد میکنند .مسیری که از هر قطب تشکیلدهنده خود تنها
یک بار عبور کند ،مسیر ابتدایی ،و مسیری که در آن قطب ابتدایی و انتهایی منطبق باشند ،مدار نام دارد.
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مجموعه کمانهایی که ارتباطات بین قطبهای مختلف را ایجاد میکنند ،یک شبکه را تشکیل میدهند که
همان ساختار اقتصاد است (دفورنی و توربک( )1891 ،

شکل .)6

شکل  .6شبکه ای از مسیرهای ابتدایی و مدارهای متوالی از مبدأ  iبه مقصد j

در تحلیل ساختاری مسیر اثر تغییر در متغیر برونزا بر متغیر درونزا به سه جزء تقسیم میشود :اثر مستقیم،
تأثیر کل که مجموع اثر مستقیم و غیر مستقیم است و تأثیر همهجانبه که از جمع تمام اثرهای حاصل می-
گردد .اثر مستقیم حساب  iبر  jاز طریق یک مسیر اولیه منتقل شده و عبارت است از تغییر ایجاد شده در
حساب  jدر اثر یک واحد تغییر در حساب  ،iبا فرض ثبات حسابهای دیگر که در مسیر مورد نظر قرار
ندارند .اثر مستقیم تأثیر کوتاهمدت یک حساب را بر حساب دیگر نشان میدهد و در طول یک کمان نشان
داده میشود (رابطه (.))9
رابطه ()9
اگر در یک مسیر اولیه بیش از دو قطب وجود داشته باشد ،اثر مستقیم از حاصل ضرب تأثیر ناشی از
قطبهای متوالی در طول مسیر حاصل میگردد.
رابطه ()8
گاهی به دلیل وجود ارتباط متقابل میان برخی قطبها ،در طول یک مسیر مدارهایی ظاهر میشود که اثر
مستقیم منتقل شده از طریق مسیر اولیه را تقویت میکند .بنابراین مدارها به طور غیرمستقیم بر قطب مقصد
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اثر میگذارند:
رابطه ()01
در رابطه ،11

تأثیر کل منتقل شده در مسیر بین قطبهای  iو  jاست .جزء اول این رابطه اثر مستقیم

منتقل شده از مسیر اولیه بین دو قطب  iو  jبوده و جزء دوم یک ضریب فزاینده است که باعث تشدید اثر
مستقیم منتقل شده از مسیر اولیه میگردد .این جزء ،ضریب فزاینده مسیر نامیده میشود.
اثر همهجانبه ،بر خالف اثر مستقیم و تأثیر کل ،تنها به یک مسیر انتقال اثرها محدود نمیشود؛ بلکه همه
ارتباطات بین اجزای شبکه را پوشش میدهد .اثر همهجانبه حساب  iبر  jهمان عناصر تشکیلدهنده
ماتریس ضرایب فزاینده

میباشد ،بنابراین در صورت وجود  nمسیر اولیه بین دو حساب  iو  ،jاثر

همهجانبه تغییر در حساب  iبر حساب  jاز رابطه زیر حاصل میشود.
رابطه ()11
که

∑

∑

اثر همهجانبه تغییر در قطب  iبر  jاست .این رابطه نشان میدهد اثر همهجانبه حساب  iبر  jرا

میتوان به مجموعهای از تأثیر کل تجزیه کرد .هر جزء مجموعه تأثیر کل نیز میتواند به اثر مستقیم و اثر
فزاینده مسیر تجزیه شود .با تعیین مسیرهای مختلف اثرگذاری یک حساب بر دیگری و محاسبه ضرایب
فزاینده هر مسیر و محاسبه اثر مستقیم ،تأثیر کل و اثرهای همهجانبه برای هر مسیر میتوان مسیری را که
بیشتر اثرگذار است ،مشخص نمود.
برای انجام این پژوهش ،ماتریس حسابداری اجتماعی سال  1981متناسب با موضوع در دوازده بخش
تولیدی (کشاورزی ،نفت و معادن ،صنایع غذایی ،صنایع ،آب ،برق و گاز ،ساختمان ،عمدهفروشی و
خردهفروشی ،هتل و اقامت ،رستوران ،حمل و نقل ،خدمات و گردشگری ورودی) ،دو عامل تولید (نیروی
کار و سرمایه) ،شش گروه خانوار (خانوارهای کمدرآمد ،متوسط درآمد و پردرآمد شهری و خانوارهای
کمدرآمد ،متوسط درآمد و پردرآمد روستایی) ،شرکت ،دولت ،پسانداز و دنیای خارج تجمیع و استفاده
شده است .برای تبیین و تحلیل اثرهای توسعه بخش گردشگری ورودی بر درآمد خانوارها و شرکتها از
نرمافزار  Simsip SAMاستفاده شده است.
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یافتهها
از آن جا که هدف این پژوهش ،بررسی اثر توسعه گردشگری ورودی بر درآمد خانوارها و شرکتهاست،
ماتریس حسابداری اجتماعی ،متناسب با هدف پژوهش اصالح شده است .این ماتریس جدید ،بخش
گردشگری را به شکل یک بخش مجازی که نقش واسطه را میان فعالیتهای تولیدی و تقاضای نهایی ایفا
میکند دربرمیگیرد .افزایش تولید این بخش درونزا ،که خود حاصل تزریق در آن بخش مثال از طریق
سرمایهگذاری است ،بر کل اقتصاد و به تبع آن ،بر درآمد گروههای درآمدی خانوارهای شهری و روستایی
و شرکتها اثرگذار است.
شکل جایگاه بخش گردشگری را در معامالت اقتصادی ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه این پژوهش
نشان میدهد .بخش مجازی گردشگری ،محصوالت فعالیتهای تولیدی مختلف را خریداری کرده و به
شکل صادرات در اختیار گردشگران خارجی قرار میدهد .جریان پولی این معامله نیز در قالب درآمد
صادراتی به بخش مجازی گردشگری وارد شده و بابت خرید محصوالت گردشگری به بازار محصوالت
منتقل میشود .این بخش مجازی پیوندی میان دو سمت عرضه و تقاضا ایجاد میکند .همسو با این مباحث
نظری ،در ماتریس حسابداری اجتماعی نیز بخش گردشگری از حساب صادرات تفکیک شده و به حساب
تولید منتقل میگردد و به این ترتیب از حسابی برونزا به حسابی درونزا تبدیل میشود که امکان مقایسه
با سایر بخشهای اقتصادی برای آن فراهم میشود.

اثرات توسعه گردشگری ورودی بر توزیع درآمد بین خانوارها و شركتها
پسانداز خصوصی

سرمایهگذاری

مالیات غیر مستقیم

مالیات مستقیم
دولت

درآمد عوامل تولید
(ارزش افزوده)

بازار عوامل

داخلی
مازاد مالی
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تولید

خانوارها

فعالیتهای تولیدی
تقاضای
واسطهای

پرداخت انتقالی

اجتماعی
تقاضای سرمایهگذاری

مخارج دولت

درآمد
فروش

مخارج مصرفی

بازار محصوالت
واردات

صادرات

بخش مجازی گردشگری

دنیای خارج
ورود سرمایه

وام و کمکهای مالی
خارجی

شکل  .9جریان چرخشی اقتصاد شامل بخش

وجه ارسالی

صادرات گردشگری

گردشگری ورودی؛ منبع :نگارنده؛ با اقتباس از بریزینگر ،تامس و ترلو ()1 :6118

برای تفکیک حساب گردشگری ورودی از حساب صادرات ،ابتدا بر اساس کل صادرات گردشگری 1ایران
در سال ( 1981شورای جهانی سفر و گردشگری )19 :6115 ،و سهم هر یک از بخشهای اقتصادی از این
مخارج ،بردار صادرات گردشگری تشکیل شده است .به طور کل ،مخارج گردشگران ورودی به ایران
برای هتل و اقامت ( ،)%69حمل و نقل ( ،)%69تهیه و صرف غذا در رستوران ( ،)%61خرید ( ،)%12خرید
محصوالت غذایی و آشامیدنی ( ،)%2/1سایر خدمات ( )%5/2هزینه میشود (علیزاده .)1982 ،در خصوص
مخارج گردشگران ورودی به ایران ،صباغ کرمانی و امیریان ( )1978با اشاره به گزارش طرح جامع
توریسم ایران بیان میکنند که مخارج عمده مربوط به خرید ،شامل خرید فرش و صنایع دستی ایران یعنی
بخش صنایع است .بنابراین در این پژوهش این مخارج در بخش صنایع قرار میگیرد.
سپس ،بر اساس کل صادرات گردشگری ایران در سال  1981و توزیع آن ،میزان مخارج گردشگران
ورودی در هر زیربخش گردشگری مشخص میشود .طبق توزیع اولیه مخارج گردشگران ،سهم مخارج
بخش هتل و اقامت و رستوران از کل صادرات آن بخش بیشتر میشود (جدول ) .بنابراین ،ابتدا کل
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صادرات این دو بخش به بخش گردشگری تخصیص داده میشود ،زیرا ماهیت صادرات بخش اقامت و
رستوران به گونهای است که میتوان درآمد آن را به گردشگری نسبت داد (هارا .)696 :1982 ،سپس ،می-
بایست بر اساس سهم اولیه مخارج در زیربخشها و تغییرات ایجاد شده ،سهم جدید آنها را از صادرات
گردشگری تعیین کرد (قادری.)91 :1981 ،
برای ایجاد ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه گردشگری ،ابتدا میبایست طبق مقادیر محاسبه شده در باال،
صادرات را به دو بخش گردشگری و غیرگردشگری تجزیه کرد .سپس حساب گردشگری را به عنوان یک
بخش مجازی به حساب تولید منتقل کرد .ویژگیهای ذکر شده درباره بخش مجازی گردشگری و نحوه
تعامل آن با سایر اجزای اقتصادی در ماتریس حسابداری اجتماعی اصالح شده نیز دیده میشود .ستون
حساب بخش مجازی گردشگری نشان میدهد که این بخش با سایر بخشهای اقتصادی در تعامل است و
از آنها محصوالتی را خریداری میکند .این بخش برای این فعالیت واسطهگری خود نیازی به نیروی کار
و سرمایه ندارد .همچنین وارداتی نیز از دنیای خارج ندارد .سطر مربوط به بخش مجازی گردشگری
ورودی نیز نشان میدهد که این بخش مجموع آن چه را که از سایر بخشها فراهم کرده است ،به صورت
یک محصول مرکب به بخش دنیای خارج عرضه میکند .این ماتریس حسابداری اجتماعی مبنای
محاسبات مربوط به ضرایب فزاینده و تجزیه آنها قرار میگیرد.
جدول  .1صادرات گردشگری ایران در سال 1981
بخش متناظر در ماتریس

سهم اولیه بر اساس

سهم نهایی از صادرات

صادرات گردشگری 1981

حسابداری اجتماعی

علیزاده ()1982

گردشگری

(میلیون ریال)

صنایع غذایی )(FOD

1/121

1/1977

6959991/91

سایر صنایع )(IND

1/12

1/6181

5991579/65

هتل و اقامت )(HTL

1/69

1/6692

2119862/79

رستوران )(RST

1/61

1/1779

6197891/11

حمل و نقل )(TRN

1/69

1/9151

9158191/61

سایر خدمات )(SRV

1/152

1/1727

6158216/98

کل

1

1

62918111

منبع .محاسبات تحقیق بر اساس علیزاده ( ،)1982شورای جهانی سفر و گردشگری ( )19 :6115و ماتریس حسابداری اجتماعی
(.)1981
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در این پژوهش ،عالوه بر محاسبه اثر همهجانبه توسعه گردشگری بر درآمد خانوارها و شرکتها که از
طریق ضرایب فزاینده کلی به دست میآید ،جزئیات این ضرایب فزاینده نیز با بهکارگیری رویکرد تحلیل
مسیر ساختاری تبیین میشود .تحلیل مسیر ساختاری اثرات همه جانبه توسعه گردشگری بر خانوارها و
شرکتها را که همان ضرایب فزاینده کلی درآمدی است ،در طول مسیرهای مختلف نشان میدهد.جدول
 2اثر رشدبخش گردشگری ورودی را بر درآمد گروههای مختلف خانوارها و شرکتها نشان میدهد.
طبق نتایج جدول  ،یک میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش گردشگری ورودی به ترتیب سبب افزایش
درآمد خانوارهای کمدرآمد ،متوسطدرآمد و پردرآمد شهری به مقدار  1/611 ،1/111و  1/618میلیارد ریال
خواهد شد .این افزایش درآمد برای خانوارهای کمدرآمد ،متوسطدرآمد و پردرآمد روستایی به ترتیب برابر
با  1/151 ،1/169و  1/151میلیارد ریال خواهد بود .در هر دو گروه شهری و روستایی ،خانوارهایی که
درآمد بیشتری دارند ،از این توسعه نیز نفع بیشتری کسب کرده و افزایش درآمد بیشتری را تجربه میکنند.
نسبت افزایش درآمد گروههای درآمدی شهری به گروههای روستایی بسیار بزرگتر از یک و حدود چهار
برابر است .این نسبت چهار برابری به این معناست که چنانچه بخش گردشگری ورودی رشد یابد،
خانوارهای شهری در هر گروه درآمدی حدود چهار برابر بیشتر از خانوارهای روستایی در همان گروه
درآمدی از این توسعه بهرهمند میشوند .همچنین ،یک میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش گردشگری
ورودی درآمد شرکتها را  1/958میلیارد ریال افزایش میدهد.
جدول  .5ضرایب فزاینده درآمدی توسعه بخش گردشگری ورودی
خانوارهای شهری

ضریب فزاینده گردشگری

خانوارهای روستایی

کمدرآمد

متوسطدرآمد

پردرآمد

کمدرآمد

متوسطدرآمد

پردرآمد

1/111

1/611

1/618

1/169

1/151

1/151

شرکتها
1/958

منبع .محاسبات تحقیق حاضر

ضرایب موجود در جدول اثر همهجانبه توسعه گردشگری ورودی بر درآمد خانوارها و شرکتها را نشان
میدهد .برای این که بتوان تحلیل دقیقتری از این وضعیت داشت و به درک بهتری از چگونگی اثرگذاری
توسعه گردشگری ورودی بر درآمد گروههای خانوارها و شرکتها دست یافت ،میبایست مسیرهای این

98

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان  9911

اثرگذاری شناسایی و تبیین شود .در ادامه نتایج مربوط به مسیرهای اثرگذاری از مبدأ توسعه بخش
گردشگری ورودی تا مقصد شش گروههای درآمدی خانوارهای شهری و روستایی و شرکتها بیان می-
شود.
نتایج تحلیل مسیر ساختاری اثر رشد بخش گردشگری ورودی بر درآمد خانوارهای کمدرآمد شهری نشان
میدهد که با تزریق یک میلیارد ریال سرمایهگذاری به بخش گردشگری ورودی ،درآمد خانوارهای کم-
درآمد شهری  1/1119میلیارد دالر افزایش مییابد .بیشترین اثرگذاری از طریق بخش حمل و نقل به
خانوارهای کمدرآمد شهری میرسد .این مسیر از آن جهت دارای اهمیت است که بیشترین تأثیر مستقیم را
نیز بر این گروه خانوارها دارد و میتواند سریعتر از سایر مسیرها گروه خانوار کمدرآمد شهری را از
افزایش درآمد حاصل از توسعه گردشگری ورودی بهرهمند سازد .این انتقال درآمد در بیشتر مسیرهای
ارائه شده از طریق عامل تولید نیروی کار صورت میگیرد و تنها دو مسیر از عامل تولید سرمایه عبور می-
کند که آنها نیز سهم اندکی از تأثیر کل دارند.
با تزریق یک میلیارد ریال به گردشگری ورودی ،درآمد خانوارهای متوسطدرآمد شهری  1/6115میلیارد
ریال افزایش مییابد .بیشترین سهم از این اثر از طریق بخش حمل و نقل و سپس نیروی کار منتقل می-
شود .این مسیر بیشترین تأثیر مستقیم را بر درآمد این خانوارها دارد ،بنابراین در صورتی که سرعت انتقال
اثر در سیاستگذاری توزیع درآمد اهمیت داشته باشد ،این مسیر میتواند سریعتر درآمد گردشگری را به
خانوارهای متوسط درآمد شهری منتقل کند .در بیشتر مسیرها افزایش درآمد از طریق نیروی کار به این
خانوارها منتقل میشود و تنها چهار مسیر است که از عامل سرمایه عبور میکند ،که در مقایسه با سایر
مسیرها و تأثیر کل هم اثرگذاری اندکی دارد.
با تزریق یک میلیارد ریال سرمایهگذاری به بخش گردشگری ورودی ،درآمد خانوارهای پردرآمد شهری
 1/6188میلیارد ریال افزایش مییابد .بیشترین سهم این اثرگذاری از طریق مسیری است که از بخش حمل
و نقل و عامل تولید نیروی کار میگذرد ،که عالوه بر داشتن بیشترین سهم از تأثیر همهجانبه رشد
گردشگری بر افزایش درآمد خانوارهای پردرآمد شهری ،دارای بیشترین تأثیر مستقیم نیز است و میتواند
این اثرات را در زمان کمتری نسبت به سایر مسیرها به مقصد خانوارهای پردرآمد شهری منتقل کند .در
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این مسیرهای اثرگذاری ،عامل تولید نیروی کار نقش بیشتری را نسبت به سرمایه ایفا میکند و درآمد
بیشتری را به گروه درآمدی از خانوارها منتقل میکند.
با یک میلیارد ریال سرمایهگذاری در گردشگری ورودی ،درآمد خانوارهای کمدرآمد روستایی 1/1691
میلیارد ریال افزایش مییابد که این افزایش در مقایسه با گروه درآمدی مشابه در شهرها بسیار کمتر است.
حدود  99درصد از این افزایش درآمد از طریق بخش حمل و نقل و عامل تولید نیروی کار به دست این
خانوارها میرسد.
با یک میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش گردشگری ورودی ،درآمد خانوارهای متوسط درآمد روستایی
 1/1519میلیارد ریال افزایش مییابد .بیشترین سهم اثرگذاری مربوط است به مسیری که دربرگیرنده بخش
حمل و نقل و عامل تولید نیروی کار است .حدود  99درصد از تأثیر همهجانبه رشد بخش گردشگری از
طریق همین مسیر به خانوارهای متوسطدرآمد روستایی منتقل میشود .همانند گروه خانوارهای کمدرآمد
روستایی ،این گروه نیز تنها در دو مسیر از طریق عامل تولید سرمایه از افزایش درآمد بهرهمند میشوند و
منافع حاصل از توسعه بخش گردشگری ورودی عمدتاً از طریق نیروی کار است که به آنها منتقل می-
شود.
با سرمایهگذاری یک میلیارد ریال در توسعه گردشگری ورودی ،درآمد خانوارهای پردرآمد روستایی
 1/1517میلیارد ریال افزایش مییابد که حدود  96درصد از آن از طریق مسیر بخش حمل و نقل و عامل
نیروی کار به خانوارها منتقل میشود .این مسیر انتقال درآمد برای سایر گروههای خانوارها نیز اهمیت
زیادی دارد.
نتایج تحلیل مسیر ساختاری اثر رشد گردشگری ورودی بر درآمد شرکتها نشان میدهد که با سرمایه-
گذاری یک میلیارد ریال در توسعه این بخش ،درآمد شرکتها  1/9582میلیارد ریال افزایش مییابد .این
افزایش درآمد بسیار بیشتر از افزایش درآمدی است که خانوارها ،حتی گروه خانوار پردرآمد شهری ،در اثر
این توسعه تجربه میکنند .حدود  15درصد از این افزایش درآمد از مسیر بخش حمل و نقل و عامل تولید
سرمایه ،و حدود  11درصد از این افزایش درآمد از طریق بخش صنایع و عامل تولید سرمایه در اختیار
شرکتها قرار میگیرد.
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نتیجهگیری
در این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی سال  1981و آمار صادرات گردشگری ایران در سال
 1981استفاده شده است .به منظور درک بهتر نتایج 71 ،بخش ماتریس متناسب با موضوع پژوهش در 16
بخش کشاورزی ،نفت و معادن ،صنایع غذایی ،سایر صنایع ،آب ،برق و گاز ،ساختمان ،عمدهفروشی و
خردهفروشی ،هتل و اقامت ،رستوران ،حملونقل ،سایر خدمات و بخش مجازی گردشگری ورودی
تجمیع شده است.
ایجاد بخش مجازی گردشگری ورودی به عنوان یک حساب درونزا در ماتریس حسابداری اجتماعی
وجه تمایز این پژوهش است .بخش مجازی گردشگری که در حساب تولید جای گرفته ،نقش واسطهگری
میان عرضه و تقاضای گردشگری ایفا میکند و آنها را به هم پیوند میدهد .این بخش از سایر بخشهای
اقتصادی ،محصوالتی را تهیه کرده و بدون این که خود با بهکارگیری عوامل تولید نقشی فعال در تولید این
محصوالت داشته باشد ،آنها را به شکل محصول صادراتی به گردشگران خارجی عرضه کرده و درآمد
کسب میکند.
با قرارگیری بخش گردشگری ورودی در حساب تولید ماتریس حسابداری اجتماعی ،میتوان اثر سیاست-
های تزریقی مربوط به این بخش را بررسی کرد .نتایج نشان میدهد که با افزایش یک میلیارد ریال
سرمایهگذاری در بخش گردشگری ورودی ،درآمد خانوارها و شرکتها افزایش مییابد .این افزایش درآمد
برای خانوارهای کمدرآمد ،متوسطدرآمد و پردرآمد شهری به ترتیب به میزان  1/611 ،1/111و 1/618
میلیارد ریال و برای خانوارهای کمدرآمد ،متوسطدرآمد و پردرآمد روستایی به ترتیب  1/151 ،1/169و
 1/151میلیارد ریال میباشد .افزایش درآمد شرکتها نیز  1/958میلیارد ریال خواهد بود .بدین ترتیب،
بیشترین افزایش درآمد را شرکتها خواهند داشت ،که این میتواند به دلیل بهرهمندی آنها از سهم قابل
توجهی از عامل تولید سرمایه باشد .توزیع منافع درآمدی میان خانوارها به گونهای است که خانوارهای
پردرآمد بیشتر از خانوارهای کمدرآمد و خانوارهای شهری بسیار بیشتر از خانوارهای روستایی از آن بهره-
مند میشوند .به منظور توزیع بهتر این درآمد و کاهش شکاف درآمدی میتوان گونههایی از گردشگری را
که مشارکت بیشتر جوامع روستایی و حاشیهای را در بر دارند ،توسعه داد .طبق یافتههای این پژوهش باید
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توجه داشت که تفکر رایج درباره گردشگری به عنوان یک بخش خدماتی کاربر که میتواند گروههای کم-
درآمد را منتفع سازد ،حداقل در مقصد ایران نیازمند بازاندیشی است.
طبق نتایج تحلیل مسیر ساختاری ،بیشترین میزان درآمد توسعه بخش گردشگری از طریق بخش حمل و
نقل به خانوارها و شرکتها میرسد .این مقدار برای خانوارها بیش از  % 91از کل درآمد دریافتی از
توسعه گردشگری و برای شرکتها حدود  %15است .بیشترین سهم درآمد حاصل از مسیر حمل و نقل از
طریق عامل تولید نیروی کار به دست خانوارها میرسد ،در حالی که شرکتها از طریق سرمایه از این
درآمد بهرهمند میشوند.
بخش خدمات رتبه دوم را در انتقال درآمد توسعه گردشگری ورودی به خانوارها دارد .گروههای خانوار
هر یک حدود  % 7از درآمد حاصل از توسعه گردشگری ورودی خود را از بخش خدمات و از طریق
نیروی کار دریافت میکنند .در حالی که جایگاه بخش خدمات از نظر اهمیت آن در انتقال درآمد
گردشگری به شرکتها ،رتبه سوم و از طریق سرمایه است .شرکتها حدود  %9از درآمد گردشگری را از
این مسیر کسب میکنند .بخش صنایع در انتقال این درآمد به شرکتها اهمیت بیشتری دارد و حدود %11
از این درآمد را به آنها منتقل میکند.
نکته مهم دیگر این است که بخش هتل که معموالً به عنوان بخش معرف گردشگری در پژوهشها مورد
استفاده قرار میگیرد ،حدود  %7از درآمد گردشگری ورودی را به خانوار منتقل میکند .این سهم در مورد
شرکتها هم همین مقدار است ،اما درآمد شرکتها از طریق سرمایه و درآمد خانوارها از طریق نیروی کار
منتقل میشود.
بیشترین ضریب فزاینده مسیر در انتقال درآمد به خانوارها به مسیرهایی با طول بیشتر تعلق دارد ،یعنی
مسیرهایی که عالوه بر قطب مبدأ از دو بخش تولیدی دیگر نیز عبور میکنند .این موضوع نشان میدهد که
هر چه پیوند میان بخشهای اقتصاد بیشتر باشد و تبادالت واسطهای بیشتری میان آنها صورت گیرد،
تزریق یک واحد سرمایهگذاری در بخش گردشگری میتواند اثر بیشتری بر افزایش درآمدها داشته باشد.
زیربخشهای گردشگری میتوانند با تأمین نیازهای خود از سایر بخشها در قالب مصرف واسطهای ،به
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جای تأمین از طریق واردات در فزایندگی این اثر درآمدی نقش مهمی ایفا کرده و از نشت منافع آن به
خارج از نظام اقتصادی جلوگیری کنند.
نکته مهم دیگر ،نقش عامل تولید نیروی کار در درآمدزایی گردشگری ورودی برای خانوارها و نقش
سرمایه برای شرکتها است .در ادبیات گردشگری ،از این بخش ،بیشتر به عنوان بخشی کاربر یاد میشود
تا سرمایهبر ،که این موضوع به دلیل ماهیت خدماتی اغلب زیربخشهای گردشگری است .این نتایج نشان
میدهد با وجود اهمیت فراوان نیروی کار در تولید و عرضه محصوالت گردشگری ورودی ،بیشترین
مقدار از درآمد حاصل از این توسعه از طریق عامل تولید سرمایه ایجاد شده است که سهم عمدهای از آن
در اختیار شرکتها قرار دارد.
با توجه به آن چه گفته شد ،میتوان دریافت که تنها توجه به مقدار مطلق صادرات گردشگری و حتی
محاسبه ضرایب فزاینده درآمدی مربوط به آن نمیتواند تصویری دقیق از سازوکار اثرگذاری رشد
گردشگری ورو دی بر درآمد نهادهای اجتماعی ارائه دهد .بنابراین توجه به مسیرهای این اثرگذاری برای
پرداختن به موضوع توزیع درآمد و پراکندگی منافع حاصل از این توسعه در سطح جامعه ضروری است.
شناسایی و توجه به مسیرهایی که میتوانند اثرات را سریعتر منتقل کنند ،میتواند فرایند رشد را تسهیل
کرده و سیاستگذاران را در بهرهگیری از منافع توسعه گردشگری جهت تحقق عدالت اجتماعی،
درآمدزایی برای نهادها و همچنین کاهش شکاف طبقاتی میان خانوارها راهنمایی کند .بنابراین پیشنهاد می-
شود پیش از حمایت از رشد گردشگری به عنوان یک ابزار توسعهبخش ،اهداف توسعه مورد توجه قرار
گیرد و بهترین مسیر جهت دستیابی به این اهداف شناسایی شود.
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