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چکیده
صنعت گردشگری ،بهمنزلة یکی از مهمترین و سودآورترین صنایع خدماتی جهان ،اولویت
درآمد اقتصادی کشورهای بسیاری است .در سالهای اخیر ،با طرح موضوع «اقتصاد مقاومتی»
بهعنوان رویکرد کلی اقتصاد ایران ،تمامی فعالیتهای دولت به این موضوع معطوف و راهکاری
برای رشد و توسعة اقتصاد شد .در این مقاله ،باتوجهبه اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد و
نیز در صنعت گردشگری ،درمقام متولی اصلی گردشگری ایران ،نقش دولت در توسعة اقتصاد
گردشگری با محوریت اقتصاد مقاومتی بررسی شده است .این پژوهش بهشیوة کیفی ـ توصیفی
انجام شده و محوریت بحث شاخصهای اقتصاد مقاومتی است .طی مطالعات انجام شده ،مشخص
شد صنعت گردشگری با این شاخصها بسیار همراستاست؛ و با مدیریت دولت و هموارسازی
فعالیتها میتوان شاهد رشد صنعت گردشگری و کاهش وابستگی به اقتصاد تکمحصولی نفت
بود .همچنین ،با بهرهگیری از قابلیتهای صنعت گردشگری در ایران ،میتوان در مسیر رشد و
توسعة اقتصاد متکی بر منابع و ظرفیتهای داخلی گام برداشت.
واژههای کلیدی :صنعت گردشگری ،دولت ،اقتصاد مقاومتی
مقدمه
واژة دولت بیانگر دستگاهی واحد است که حکومت ا طریق آن اعمال قدرت میکند .دولت
شامل سیاستمداران منتخب ،دیوانساالران ،کارکنان کشوری ،مستخدمین دولتی و همچنین
شامل مجموعهای از قوانین ،مقررات ،حقوق ،کنوانسیونها و سیاستهاست .اقدامات و اعمال دولت،
بر سیاستهای گردشگری و خطمشیهای توسعه ،به درجات مختلف ،تأثیر میگذارد.
بهطورکلی ،هدف از مدیریت دولتی ایجاد چارچوبی است که بهواسطة آن رفاه مردم فراهم و
تقویت و درعینحال ،از حقوق افراد حمایت شود .مدیریت دولتی بهمنظور اعمال سیاستها و
برنامههای دولت و اجرای امور معمول آن مدِّنظر قرار میگیرد و انتخاب میشود .در عمل این امر
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ
jahanian@usc.ac.ir
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شامل اجرای قوانین ،جمعآوری درآمدها ،اجرای خدمات اجتماعی ،توزیع و اختصا بودجه و
اعتبارات مالی و بهطورکلی ادارة کشور میشود .در بخش گردشگری نیز ،دولت نقش مدیریت
کالن را عهدهدار شده و شکل مناسب سازمانی را ،برای دستگاه متولی امور گردشگری ،در دست
میگیرد (داس ویل ،1379 ،بهنقلاز حسنپور.)1392 ،
باتوجهبه رشد صنایع خدماتی در جهان ،صنعت گردشگری به یکی از مهمترین و کلیدیترین
صنایع خدماتی تبدیل شده که ساالنه درآمدهای اقتصادی بسیاری را ،برای کشورها ،بههمراه
داشته است .ایران ،به لحاظ شرایط اقلیمی توپوگرافی ،از منابع عظیمی در راستای توسعة صنعت
گردشگری برخوردار است و پتانسیل بسیار باالیی در بهرهمندی از صنعت گردشگری ،چه در
سطح داخلی و چه بینالمللی ،دارد .براساس آمار بهدست آمده ،گردشگری ایران در سال،2010
با رشد  309درصدی و درآمد 2/4میلیارد دالر 2/5 ،درصد از صادرات کل ایران را تشکیل میدهد؛
برای سال  308 ،2020درصد رشد ورودی و 5/1میلیارد دالر درآمد ارزی و  2/4درصد کل
صادرات ایران پیشبینی میشود .یکی دیگر از شاخصههای بارز گردشگری تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم بر اشتغال است .در ایران 598هزار نفر ،در سال ،2010در این صنعت اشتغال داشتهاند
که  8/3درصد کل مشاغل کشور است .براساس آمار سال  ،1392تعداد  4801826نفر گردشگر
بینالمللی وارد ایران شدهاند و نسبتبه سال  1391از رشد  18درصدی برخوردار بوده است.
سهم مستقیم گردشگری در اقتصاد ایران ،در  2015میالدی 2/5 ،درصد بوده است؛
درحالیکه ،این رقم برای میانگین جهانی و میانگین خاورمیانه  3درصد است و این ظرفیتهای
استفاده نشدة ایران را نشان میدهد .بااینحال انتظار میرود که در  ،2016درآمدهای مستقیم
گردشگری با سرعت ( 6/7درصد بیشتر نسبتبه سال پیش) افزایش یابد .این سرعت رشد ،در
سالهای پس از آن ،اندکی کند میشود و دربازة  2016تا  2026به  4/9درصد خواهد رسید.
برایناساس ،پیشبینی میشود سهم درآمدهای مستقیم گردشگری ،از اقتصاد کل کشور ،تا 2026
به  2/8درصد افزایش یابد که البته باز هم با میانگین جهانی فاصله دارد .براساس پیشبینی
سازمانهای جهانی ،تا  2030میانگین رشد گردشگر ،در مناطق مختلف جهان 4/4 ،درصد درنظر
گرفته شده و تعداد گردشگران بینالمللی به 1/8میلیارد نفر خواهد رسید (سازمان جهانی سفر و
گردشگری.)2015 ،
ازاینرو ،در سالهای اخیر ،با تأکید بر اقتصاد مقاومتی1بهعنوان رویکرد کلی اقتصادی کشور
از یک سو ،و اهمیت صنعت گردشگری از سوی دیگر ،ضروری است تا چارچوب نگرشهای اقتصاد
مقاومتی ،در توسعة اقتصاد ایران ،در صنعت گردشگری لحاظ و بررسی شود .از آنجاکه در کشور
ایران ،دولت متولی اصلی صنعت گردشگری است ،نقش دولت و دولتمردان در توسعة گردشگری،
با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،بیشازپیش مهم و ضروری بهنظر میرسد .لذا در این نوشتار ،باتوجهبه
مفاهیم و مضامین اقتصاد مقاومتی ،بر نقش دولت در توسعة اقتصاد گردشگری تأکید شده است.
1
. Resilience Economy
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صنعت گردشگری
گردشگری هنوز فعالیتی جدید برای بسیاری از کشورهایی است که تجربهای کم یا ناچیز در
توسعة این بخش از اقتصاد دارند .بهعلت رشد فوقالعادة گردشگری ،در دهههای اخیر و پیشبینی
تبدیل گردشگری به بزرگترین صنعت صادراتی در سال  ،2020کشورها بهناچار باید اهمیت
زیادی به توسعة گردشگری بدهند .طبق آمار سال  ،2005حدود 808میلیون گردشگر در جهان
جابهجا شدهاند که درآمدی بالغ بر 282میلیارد دالر بههمراه داشته است .مطابق اعالم سازمان
جهانی گردشگری ،با روند رشد تا سال  ،2020تعداد این گردشگران در سرتاسر جهان به حدود
 1/6میلیارد نفر خواهد رسید (نوربخش و اکبرپور ،1389 ،کرمیپور.)1391 ،
گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان ،پس از صنعت نفت و خودروسازی و مواد
شیمیایی ،است .طبق آمار به دست آمده ،گردشگری با افزایش رشد چهار درصدی در جهان
نسبتبه سالهای قبل و با کسب درآمد 1100میلیارد دالر و ایجاد290میلیون شغل مستقیم و
غیرمستقیم ( 8/8درصد از کل مشاغل جهان) بیشک عنصر بسیار مهمی در اقتصاد جوامع بهشمار
میرود (گزارش سازمان جهانی گردشگری سال .)2015
از دهة  ،1950وقتی مسافران خارجی به مکانهای عمومی دسترسی پیدا کردند ،شمار
گردشگران بیشاز  7/1درصد در هر سال افزایش پیدا کرد .طبق گزارش سازمان جهانی
جهانگردی ( ،)UNWTOدر سال  ،2007تعداد گردشگران خارجی به 900میلیون نفر رسید .این
تعداد ،در سال  ،2015به یکمیلیارد و200میلیون نفر رسیده و 7/17تریلیون دالر درآمد اقتصاد
جهانی داشته که از این مقدار حدود 2/23تریلیون دالر درآمد مستقیم حاصل از گردشگری بوده
است ( .)UNWTOطبق پیشبینی سازمان جهانی جهانگردی شمار گردشگران بینالمللی تا سال
 2020هر سال شش درصد افزایش مییابد (.)Yasin et al., 2011
صنعت گردشگری بیشک یکی از مهمترین و کلیدیترین عناصر رشد اقتصادی کشورها در
سالهای اخیر بهشمار میرود .نمونة بازر آن رشد اقتصادی گردشگری در کشورهای اسپانیا،
امریکا ،کنیا ،افریقای جنوبی و ...است .ازاینرو سازمان جهانی گردشگری صنعت گردشگری را،
در نقش کاتالیزور اقتصادی ،عامل مهمی در رشد اقتصادی معرفی کرده است .بنابراین ،کشورهای
درحالتوسعه در جستوجوی کسب منافع اقتصادی ناشیاز صنعت گردشگری هستند ( B.Esu,
 .)2015به همین سبب گردشگری بهعنوان منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال ،افزایش درآمدهای
ارزی ،افزایش درآمدهای دولتی ،تقویت زیرساختهای اجتماعی ،در مطالعات مختلف تأیید شده
است ( .)Cloverdon, 2002صنعت گردشگری تأثیرات قابلتوجهی در جوامع داشته است .ازجمله
میتوان به سه تأثیر کلی آن اشاره کرد (جدول :)1
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جدول  :1انواع اثرات صنعت گردشگری بر جوامع

تأثیرات
تأثیرات مستقیم

توضیح
دستمزدها و دریافتیهایی که بهصورت مستقیم از مشارکتکنندگان در صنعت گردشگری
حاصل میگردد .گردشگری در مقایسة با سایر صنایع نیروی انسانی بیشتری بهکار میگیرد.

1

تأثیرات غیرمستقیم
تأثیرات داینامیک

3

2

آوردهایی که در زنجیرة گردشگری حاصل میشود .ازجمله دادههای حاصل از غذا ،حملونقل،
اسباب و تجهیزات و. ...
گردشگری مجموعة وسیعی از انواع تأثیرات داینامیک را دربرمیگیرد .توسعة گردشگری در
سبک زندگی مردم محلی ،همسایگان ،توسعة تأمین مالی ،الگوهای رشد اقتصادی و انواع
زیرساختها و منابع و مقاصد تأثیر میگذارد.

منبعAshley et al. (2007) :

منافع مستقیم اقتصادی گردشگری شامل اشتغالزایی ،درآمدزایی ،ارزآوری است که همگی
به افزایش سطح استانداردهای زندگی جوامع در سطح ملی و منطقهای و محلی منجر میشود.
ازجمله مهمترین منافع غیرمستقیم اقتصادی گردشگری ،تسهیل و سرعتبخشی توسعة سایر
بخشهای اقتصادی مانند کشاورزی ،شیالت ،مسکن ،صنعت ،تولید ،صنایع دستی ازطریق خرید
و مصرف محصوالت این بخشهاست( .اینسکیپ )357 :1392 ،ازاینرو همواره گردشگری ،برای
پیشرفت اقتصادی ،موردتوجه دولتها قرار گرفته است (ضیایی و تراب احمدی.)152 :1392 ،
پیشینة نقش دولتها در اقتصاد جوامع
دولت را میتوان مجموعهای از مقامات مسئول دانست که باتوجهبه تمایالت و ترجیحات و
تواناییهای خود بر سیاستهای عمومی تأثیر میگذارند .به بیانی رسمیتر ،دولت مجموعهای
پایدار از نهادهای سیاسی است که در یک جامعة مدنی فعالیت میکنند (هال و جنکینز1378 ،
بهنقلاز حسنپور.)1392 ،
با بروز بحران جهانی سال  1929و تداوم آن ،و پ از شکست نظریههای سرمایهداری در دهة
 ، 1930اقتصاد جهان بهسمت ارائة تعریفی جدید برای دولت و حوزة مداخالت آن پیش رفت .در
این دوران دولت شبگرد اقتصاددانان لیبرال کنار گذاشته شد و بهجایآن ،در بسیاری مناطق
بهویژه آمریکا و بسیاری مناطق اروپای غربی ،دولت مداخلهگر برای کاهش بیکاری گسترده و
راهنمایی اقتصادها بهسمت دولت رفاه رویکار آمد .دولت رفاه ،بهموازات ارائة خدمات رفاهی،
مسئولیت سرمایهگذاری برای رشد را برعهده گرفت .این امر موجب پیدایش بخش عظیمی از
1
. Direct Effects
2
. Indirect Effects
3
. Dynamic Effects

159

فصلنامه علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه ...................... ......................سال پنجم ،شمارة  ،9زمستان 95

فعالیتهای اقتصادی دولتی شد که قسمتی از آن ازطریق ملی کردن بعضی بنگاههای خصوصی
و قسمتی هم ازطریق سرمایهگذاری از محل وجوه عمومی ،در مؤسسات اقتصادی جدیدالتأسیس
دولتی ،حاصل شد .با گذشت زمان و انتقاد از رویکردهای مذکور ،کاهش حجم دولت ازطریق
فروش مؤسسات دولتی به بخش خصوصی پیشنهاد شد( .حسینی و دیگران)46-45 :1392 ،
در نظریة لیبرالیسم کالسیک ،محور اصلی تفکرات این بود که دست دولت باید از اقتصاد کوتاه
باشد و سیاست «لسه فر»1بر جامعة اقتصادی حاکم شود .طرفداران اصل لسه فر بر این عقیده
بودند که دولت بیشتر باید به مسائل حاکمیتی و امنیت اشخا بپردازد .آنان معتقد به آزادی
مطلق اقتصادی بودند و ازاینحیث دخالت دولت را ،در بازار آزاد و رقابتی ،عاملی فسادآور دانسته
و مانع پیشرفت و رونق اقتصادی قلمداد میکردند (شاپیرو.)44-27 :1391 ،
نقد شدیدی که مخالفان لیبرالیسم بر دولتهای لیبرال کالسیک داشتند ،بیعدالتی اقتصاد
حاکم بر جامعه بود .بهعقیدة منتقدین مداخلهنکردن دولت در اقتصاد ،منجربه چپاول ثروت
ازسوی قدرتمندان و سرمایهداران میشود .در این دورة فکری بود که دولت اقتصاد را تحت کنترل
خود قرار داد و با مداخلة مستقیم در بازار سرمایه و منابع اصلی را در دست گرفت و آن را براساس
معیار مساوات اقتصادی میان افراد جامعه توزیع کرد تا مانع گسترش شکاف طبقاتی اقتصادی شود
) .(Hollander, 2012این نوع تفکر ،در اواخر قرن بیستم ،درنهایت منجربه شکلگیری دولتهای
رفاه شد؛ این دولتها اقتصاد را در سیطرة خود داشته و بهطور گستردهای به ارائة خدمات عمومی
میپرداختند و سیاستهای اقتصادی تعدیل کننده را در بازار اعمال میکردند ).(Gutmann,1988
اما نظریة فکری دولت رفاه ،بهمرور زمان ،موجب کندی چرخة اقتصاد شد و با پدیدآوردن
بحران اقتصادی شکست خورد ( بو .)148 :1384 ،این امر به رکود اقتصادی شدید انجامید و
دلیل اصلی آغاز تحول فکری دربارة دخالت دولت در اقتصاد شد که دورة نئولیبرالیسم را با تفکر
جدید دولتتنظیمی پدید آورد .منتقدین دولت رفاه همواره بر مسئلة تنپروری و اتکای جامعه به
حمایتهای دولتی تأکید میکردند .به عقیدة آنان ،اگرچه دولت میباید حامی منافع عموم باشد
اما ،تأمین اقتصاد جامعه را نباید برعهده بگیرد و ازاینطریق مسیر را بر هرگونه تالش مردم و
تحول اقتصادی ببندد (پتفت و مؤمنیراد.)1394 ،
در تفکر نئولیبرال ،وظیفة دولت گشودن راه برای تحقق آزادیهای کارآفرینانه و مهارتهای
فردی در چارچوبی نهادی است که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند و بازارهای آزاد و
تجارت آزاد است که میتواند رفاه و بهروزی انسان را افزایش دهد .دولت عمالً مداخلة غیرمستقیم
در تنظیم و حفظ تعادل بازار دارد و ناظر و تنظیمکنندة اصلی چرخة اقتصادی است ( Colin,
.)2004
همانطورکه بیان گردید ،طی سالهای گذشته ،اقتصاددانان مکاتب مختلف توسعة اقتصادی
نظرات گستردهای را دربارة جایگاه اقتصادی دولت و نقش آن در راهبردهای توسعه ارائه کردهاند.
1
. Laissez-faire
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در دیدگاه جدید ،که مقبول بسیاری از کشورهاست ،مدارج مکمل در کنار بخش خصوصی برای
توسعة باالتر در حالی قابل دسترسی است که در کنار دولت توسعهگرا ،برای برخورداری از یک
بخش خصوصی قدرتمند ،سیاستگذاری شود (حسینی و شفیعی 132 :1386 ،بهنقلاز مصلینژاد
و اکبری.)1391 ،
نمیتوان این نکته را نادیده گرفت که دولت دارای نقش مشخصی در ارتقای عملکرد اقتصادی
است و باید آن را هم در سطوح اقتصاد کالن و هم اقتصاد خُرد ایفا کند .بازارها بهترین راه
سازماندهی تولید و توزیع کاالها و خدمات هستند .اما موارد مهمی وجود دارد که در آنها بازارها
عاجز از تولید نتایج کارا هستند ( استیگلیتز.)83 :1382 ،
عرضة کاالهای عمومی ،رفع انحصارها ،تنظیم تأثیرات بیرونی ،عدالت اجتماعی ازجمله
مواردی است که سازوکار بازار بهخودیخود نمیتواند عهدهدار آن شود .خصوصیسازی بنگاههای
دولتی و تمرکز بر ادارة مؤثر سازمانهای دولتی برای ارائة کاالهای عمومی و مقرراتگذاری
شایسته تنها راه پیشروی دولت برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی است .فقط در چنین بستری
است که بخش خصوصی میتواند رشد و توسعة برونزا و پایدار را به ارمغان آورد (هداوند و سرزعیم،
.)1387
نقش دولت در اقتصاد گردشگری
آگاهی دولتها از اهمیت گردشگری و نقش این فعالیت در توسعة مادی و معنوی ملتها سبب
شد که دولتها ،برای سازماندهی امور گردشگری ،سازمانهایی در سطوح گوناگون تشکیل دهند.
ازاینرو نقش و مسئولیت دولت ،ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای سازمانهای اقتصادی ،اجتماعی،
رفاهی کشور است؛ و چون در امور گردشگری ،چه در مبدأ و چه در مقصد مسافرت ،مؤسسات و
سازمانهای بسیاری دخالت دارند ،که هرکدام ارائهدهندة بخشی از خدمات گردشگری هستند و
منافع خود را در توسعةگردشگری میدانند ،برای گسترش همکاری بین آنها در ارائة خدمات
بهتر به گردشگر در سطوح محلی ،منطقهای یا ملی باید سازمانهای گردشگری در سراسر یک
کشور تشکیل شود (محالتی 1380 ،بهنقلاز حسنپور .)1392 ،باتوجهبه نقش و اهمیت دولتها
در ادارة جوامع و فعالیتهای صنایع مختلف ،ساختار نهادهای دولتی مرتبط با گردشگری بهصورت
زیر بیان شده است (نمودار :)1
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نمودار  :1ساختار نهادهای دولتی مرتبط با گردشگری

مجموعههای
شبه دولتی
قوة مجریه و
مقننه

دستگاه
قضایی

نهادهای
دولتی

مجریان
قانون

جوامع و
شبکههای
میانحکومتی

استانداریها،
فرمانداریها و
جوامع محلی

مراکز دولتی
شرکتهای
دولتی

منبع :هال و جنکینز 1378 ،بهنقلاز حسنپور 1392

برنامهریزی دولتها در سطح ملی و منطقهای و محلی ،در گردشگری ،نقش بسیار مهمی در
توسعة گردشگری ،با اهداف اقتصادی و غیراقتصادی ،ایفا میکند .بیشک این برنامهها درسطوح
مختلف با هم متفاوتاند؛ اما نکتة مهم این است که این برنامهها بدون یکپارچگی و مشارکت
جامعة محلی اجرا نخواهد شد ( .)B.Esu, 2015ازاینرو ،در برنامههای گردشگری جوامع،
سازمانهای دولتی و غیردولتی نقشهای متفاوتی ایفا میکنند و نباید تأثیرشان را نادیده انگاشت.
لذا سازمانهای دولتی و غیردولتی هرکدام ،در برنامهها و منافع اقتصادی و غیراقتصادی حاصل
از توسعة گردشگری ،نقشهای گوناگونی دارند که در ذیل بیان شده است:
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نمودار  :2نقشهای بالقوة سازمانهای دولتی و غیردولتی در تعیین نوع و سطح منافع بهدستآمده از
توسعة گردشگری

منبعSimpson, 2008 :

ریچینز( )20001تصمیمگیریها و اقدامات دولتها را در صنعت گردشگری به انواع :داده و
اطالعات ،برنامه ریزی ،کنترل ،توسعه ،کاربری زمین ،زیرساخت ،تأمین مالی تقسیم کرده است.
فعالیت دولت در هریک از شیوههای مداخله و تصمیمگیری در جدول ذیل بیان شده است:

1Richins
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جدول  :2فعالیت دولت در هریک از شیوههای مداخله و تصمیمگیری

موضوع
داده (اطالعات)
برنامهریزی

تصمیمگیری
پشتیبانی در توسعة اقتصادی گردشگری
ارتقای گردشگری در سطح محلی /منطقهای و ادارات گردشگری
پشتیبانی از برنامهها و استراتژیهای گردشگری
چشم انداز بلندمدت برای گردشگری و توجه به عناصر محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی گردشگری

کنترل

ارائة معیارها و استانداردها در توسعة گردشگری
ارائة خطوط راهنما و امکانات در جهت توسعة گردشگری
ایجاد و تأمین نیازهای امنیتی ،سالمتی ،محیطی در توسعة گردشگری

توسعه

توسعة فرایندها و اقدامات در جهت فراهم کردن امکانات و انجام فعالیتها
ارزیابی و سنجش معیارهای توسعه
ارزیابی فعالیتها و عملکردها در جهت توسعه

کاربری زمین

تعیین ظرفیت و محدودیتهای زمین در توسعة گردشگری
تعیین حوزههای خا و گسترده در جهت توسعة گردشگری

زیرساخت

اعمال تغییرات و اقدامات در مدیریت زیرساختها
ایجاد و پیگیری اقدامات و برنامههای زیرساخت

تأمین مالی

ایجاد دستمزد ،مالیات ،نرخ های بهره و  ...در توسعة گردشگری و افزایش شمار بازدیدها
مشاورة تأمین مالی و انجام دادن پژوهش برای توسعه و کاهش موانع موجود در راه توسعة
گردشگری

منبعRichins(2000) :

در مطالعة دیگری نقشهای دولت در صنعت گردشگری به سه گروه اصلی تقسیم میشود:
نمودار  :3نقش دولت در صنعت گردشگری

برنامهریزی توسعة
گردشگری

استانداردهای
گردشگری

ارتقای گردشگری

منبعJavier and Elazigue(2011) :

تحقیقات انجام شده حاکی از اهمیت نقش دولت در صنعت گردشگری است .بهطوریکه
نمیتوان اقدامات گردشگری را در کشورها بدون حضور دولت درنظر گرفت .در یکی از تحقیقات،
نقش دولت رهبری ،طبقهبندی محصوالت در سطح جهانی ،تمرکز بر کیفیت ،شریک مهم صنعتی،
حمایتکننده ،بازاریابی برشمرده شده است ( .)Ontario, 2009بهعنوان مثال ،سازمان گردشگری
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اسکاتلند مهم ترین عنصر در سیستم مدیریت گردشگری این کشور را دولت معرفی کرده است؛
بهطوریکه چشمانداز توسعة گردشگری خود را ،طی سالهای آتی ،رشد اقتصادی اعالم کرده
است .ازاینرو دولت را مهمترین حلقة اتصال ،در کسب منافع اقتصادی گردشگری ،میداند
(.)VisitScotland,2010
دولتها ،با هرگونه رویکردی ،باید به نکات زیر در صنعت گردشگری توجه کنند:
 -1ایجاد دولت مرکزی ،در واحدهای دولتی محلی در مناطق و سایتهای گردشگری،
برای ایجاد ارتباط یکپارچه میان دولت مرکزی و واحدهای محلی.
 -2تعیین چگونگی فعالیت و مشارکت سایر واحدهای دولتی در توسعة گردشگری
بهصورت یکپارچه
 -3تعیین واحدهای اقتصادی گردشگری برای بررسی منافع و آوردههای اقتصادی
 -4تعیین اثرات فعالیتهای گردشگری ،در هر یک از واحدهای اقتصادی ،در اقتصاد ملی
(.)Goodwin and Robson,2004
اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی ،در اولین روزهای معرفی ،بیشتر به اقتصادی اشاره داشت که درحال
دستوپنجه نرم کردن با «اقتصاد پایدار» و ادبیات اقتصادی مشکالتی مانند جنگ و تحریم و
محاصره بود (سیفلو.)1393 ،
اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزههای فشار یا ـ در شرایط کنونی ـ تحریم و درپی آن
تالش برای کنترل و بیاثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت که
قطعاً باور و مشارکت همگانی و اِعمال مدیریتهای عقالیی و مدبرانه پیششرط و الزام چنین
موضوعی است .اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها و تأکید روی مزیتهای تولید داخل و تالش
برای خوداتکایی است (فشاری و پورغفار .)1393 ،درحقیقت منظور از اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی
و فعال و پویاست ،نه اقتصادی منفعل و بسته؛ چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش
در مسیر مهم حرکت و پیشرفت تعریف میشود (.)Johnston, 2005
اقتصاد مقاومتی بنیان نظری برای مدلسازی گونة ویژهای از اقتصاد است که فعاالنه خود را
برای مواجهه با تحریمها ،بیشازپیش ،آماده ساخته است .مکانیسمهای اقتصادی ،فضای
کسبوکار ،تجارت خارجی ،نهادهای مالی و واسطهای و ،...در اقتصاد مقاومتی ،مبتنی بر این پیش
فرض طراحی میشوند که کشور در تعارض ایدئولوژیک دائمی با نظام سلطه است و هرلحظه
ممکن است ضربهای اقتصادی از غرب به کشور وارد شود (ترابزادة جهرمی و دیگران.)1392 ،
منافاتی ندارد که اقتصاد تحریم هم بخشی از اقتصاد مقاومتی باشد؛ ولی تمام اقتصاد مقاومتی
اقتصاد تحریم نیست؛ درواقع ،اقتصاد مقاومتی میتواند راه حلی برای مقابله و خروج از تحریمهای
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اقتصادی باشد؛ ولی صرفاً در این موضوع محدود نیست و فراتر از اقتصاد تحریم است .بهطورکلی
میتوان گفت رفع تحریمها یکی از کارکردهای اقتصاد مقاومتی است (سیفلو.)1393 ،
در اقتصاد مقاومتی ،شناسایی نقاط ضعف کشور و تبدیل آن به نقاط قوت یکی دیگر از الزامات
کشور در رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد در عرصة جهانی است .برای تحقق اقتصاد مقاومتی ،الزم
است تعامل و همکاری سازندهای بین مردم و دولت صورت گیرد .از مهمترین وظایف دولت در
تحقق اقتصاد مقاومتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تثبیت نوسانات نرخ ارز افزایش سطح اشتغال تثبیت سطح عمومی قیمتها ارتقای بخش خصوصی در اقتصاد مدیریت مصرف (فشاری و پورغفار)1393 ،در اقتصاد مقاومتی ،دو رویکرد درونزا و بروننگر به اقتصاد مطرح میشود .در نگرش درونزا،
به بهرهبرداری حداکثری با بهرهوری باال از ظرفیتها و مزیتهای درونی اقتصاد ایران ،درحکم
عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی داخلی ،تأکید میشود .در رویکرد بروننگر ،به بهرهبرداری
حداکثری از فرصتهای موجود در جهان ،بهمنظور پیشبرد اهداف اقتصاد ملّی ،توجه میشود که
در سه حوزة دانش فنی ،سرمایه ،بازار مدِّنظر قرار میگیرد (نیلی و مالیی.)1393 ،
جدول  :3مقایسة رویکردهای درونزا و بروننگر در اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی
درونزا

بروننگر

اقتصاد دانش بنیان
توسعة بخش نفت و گاز و زنجیرة ارزش آن
تقویت نظام مالی
کاهش وابستگی بودجه به نفت
برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی
توسعة دیپلماسی اقتصادی
تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات

منبع :نیلی و مالیی1393 ،

با نگاهی به ویژگیها و مؤلفههای دهگانة اقتصاد مقاومتی ،میتوان بهراحتی قضاوت کرد که
هرگز اقتصاد مقاومتی راهبرد مقاومت اقتصادی نیست .ویژگیها و مؤلفههای اقتصادی و مقاومتی
عبارت است از:
 -1ایجاد تحرك و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کالن اقتصادی؛
 -2توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا؛
 -3تکیه بر ظرفیتهای داخلی؛
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 -4رویکرد جهادی؛
 -5مردممحوری؛
 -6تأمین امنیت اقالم راهبردی و اساسی؛
 -7کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت؛
 -8اصالح الگوی مصرف؛
 -9فسادستیزی؛
 -10دانشمحوری (سیفلو.)1393 ،
نقش دولت در گردشگری ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در ایران ،دولت متولی امر گردشگری است .در طول بیش از هفت دهه ،ساماندهی این صنعت
با تشکیل ادارههای گوناگون شروع شده و سپس به سازمان ارتقا یافته است .امروز سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،زیر نظر ریاست جمهوری ،متولی صنعت گردشگری در ایران
است( .ضرغام بروجنی و شالبافیان)369 :1393 ،
در توسعة گردشگری ،دولتها اهداف متعددی را مدِّنظر دارند .از آنجاکه دولتها تمایل به
حفظ نظام اقتصادی خود دارند ،ترجیح میدهند در گردشگری مداخله کنند (گی.)348 :1382 ،
لذا گردشگری ،در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،شاهراه اقتصادی مناسبی بهشمار میآید و
فواید اقتصادی بسیاری بههمراه دارد؛ که ازجمله میتوان به درآمدهای کسبشده از گردشگران،
درآمدهای صادراتی ،افزایش تولید ناخالص ملی ،اشتغالزایی اشاره کرد ( Sharpleyand Tefler,
.)2008: 180
ازاین رو گرایش و توجه کشورها به صنعت گردشگری معطوف به منافع اقتصادی است.
باتوجه به مسائل اقتصادی در ایران از یک سو ،و منابع عظیم و متنوع گردشگری از سوی دیگر،
اتخاذ رویکردهای صحیح اقتصادی میتواند اولین گام در توجه هرچهتمامتر به صنعت گردشگری
و توسعة آن باشد .همانطورکه بیان شد ،اقتصاد مقاومتی نظام اقتصادی مجزا نیست؛ مدل
اقتصادی کالسیک نیست؛ بلکه جریانی مهندسیشده از تولید و درآمد و مصرف ملی است که
باعث تعادل در بازارهای اقتصاد کالن میشود و با استفاده از ظرفیتهای تشویقی و
برانگیختگیهای ملی و دینی درصدد است نفوذ خود را تا پائینترین الیههای اقتصاد خرد و
بنگاههای کوچک اقتصادی و خانوارها گسترش دهد (خلیلی.)1391،
کامفیروزی و همکارانش( ،)1392در تحقیقات خود ،شاخصههای اقتصاد مقاومتی را
بهصورت زیر ارائه کردهاند:
 سیاستگذاری و برنامهریزی؛ فرهنگسازی؛ مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی؛167
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 کیفیت؛ مصرف محصوالت داخلی؛ اشتغال و کارآفرینی؛ سرمایهگذاری و گسترش تولید؛ اقتصاد بدون نفت.در میان این شاخصها ،سیاستگذاری و برنامهریزی مهمترین شاخص اقتصاد مقاومتیاند
(کامفیروزی و دیگران .)1392 ،باتوجهبه نقش دولتها ،در حوزة برنامهریزی و سیاستگذاری ،در
صنعت گردشگری نیز برنامه و سیاست دولتها و حکومتهاست که فعالیتها و رویکردهای
جوامع را مشخص میکند .شاخصهای بنیادین سیاستگذاری گردشگری در سه حوزة سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و آموزش بهصورت ذیل ارائه شده است:
جدول  :4شاخصهای بنیادین سیاستگذاری گردشگری

توسعة روابط خارجی
سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری
کاهش تصدی دولت
توسعة فرهنگ عمومی گردشگری
ایجاد نظام آموزش رسمی گردشگری
توسعة آموزشهای کاربردی
حمایت از پژوهشهای گردشگری
تحول و نوسازی سازمانها
تحول در نظام مدیریت
توسعة نظام پشتیبانی و عملیات
توسعة محصوالت و خدمات گردشگری
منبع :شجاعی و نوری1386 ،

در میان شاخصها ،سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری و کاهش تصدی دولت
شاخصهای حوزة اقتصادی بیان شدهاند (شجاعی و نوری .)1386 ،باتوجهبه اینکه ایران ،در حوزة
امکانات بالقوة سرمایهای اعمّاز ذخایر مادی و انسانی ،از توانمندیهای بسیاری برخوردار است،
بهنظر میرسد توانمندی نیل به تعادل اقتصادی مطلوب امری میسر باشد .ابزارها و عوامل توسعه
و تعادل اقتصادی ،بهطورکلی به دو دسته عامل سختافزاری نظیر سرمایة فیزیکی و مادی ،و
عوامل نرمافزاری نظیر سرمایة انسانی ،سازمان ،انضباط و قانونمندی تقسیم میشود .مطالعة
سرگذشت و کارنامة دولتها مؤید این نکته است :همواره کشورهایی که به تقویت عوامل نرمافزاری
توسعه و تعادل اقتصادی پرداختهاند ،بسیار موفقتر از کشورهایی بودهاند که به تقویت عوامل
سختافزاری نظیر سرمایة فیزیکی پرداختهاند (خلیلی.)1391 ،
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ازآنجاکه صنعت گردشگری در مقایسه با سایر صنایع ،که اکثراً سرمایهبَرند ،کاربَرتر است،
لذا نقش مؤثرتری در اشتغالزایی دارد و دولتها عموم ًا از گردشگری ،برای رفع مشکالت اقتصادی
ناشی از بیکاری در جوامع ،بهره میبرند .گردشگری این قابلیت را دارد که درنقش فعالیت
اقتصادی جایگزین ،با تنوع بخشی به اقتصاد ملی ،روند توسعه را تسریع کند و اقتصاد را از
وابستگی به یک صنعت و تکمحصول بودن برهاند (ضیایی و تراب احمدی.)230 :1392 ،
جمعبندی
صنعت گردشگری بیشک یکی از مهمترین و کلیدیترین عناصر رشد اقتصادی کشورها ،در
سالهای اخیر ،بهشمار میرود .ازاینرو سازمان جهانی گردشگری ،با تأکید بر نقش مهم
گردشگری به عنوان یک کاتالیزور اقتصادی ،این صنعت را عامل مؤثر در رشد اقتصادی معرفی
کرده است ()B.Esu, 2015؛ به همین سبب گردشگری درنقش منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال،
افزایش درآمدهای ارزی ،افزایش درآمدهای دولتی ،تقویت زیرساختهای اجتماعی ،در مطالعات
گوناگون تأیید شده است ). (Cloverdon, 2002
مجمع جهانی اقتصاد 1،از سال  2005تاکنون« ،شاخص رقابتپذیری جهانی» را مبنای
تحلیل اقتصادی کشورها قرار داده است .در حوزة گردشگری ،براساس شاخصهای توانمندیهای
محیطی ،سیاستگذاری ،زیرساخت ،منابع طبیعی و فرهنگی ،هرساله کشورها را بررسی و
رتبهبندی میکند .در گزارش منتشر شدة این سازمان در  ،2015ایران بین  141کشور حائز رتبة
 97شده است ( .)WEF, 2015باتوجهبه قابلیتها و منابع تاریخی و طبیعی ایران ،و تمرکز سایر
کشورهای درحالتوسعه بر صنع ت گردشگری ،این آمار خوشایند نبوده و جایگاه مناسبی برای
کشورمان نیست.
باتوجه به اینکه ،در ایران دولت متولی امر گردشگری است ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ،زیر نظر ریاست جمهوری ،عهدهدار صنعت گردشگری در کشور است (ضرغام
بروجنی و شالبافیان .)369 : 1393 ،از یک سو باتوجهبه مسائل اقتصادی که ایران با آن مواجه
است ،و از سوی دیگر منابع عظیم و متنوع گردشگری ایران ،اتخاذ رویکردهای صحیح اقتصادی
میتواند اولین گام در توسعة گردشگری و توجه هرچهتمامتر به این صنعت باشد (خلیلی.)1391 ،
رشد سهم درآمدهای کل گردشگری و صنایع وابسته ،در سال جاری میالدی و بازة دهساله
تا  ، 2026مسیر دشوارتری را طی خواهد کرد و سرعت آن کمتر از رشد سهم درآمدهای مستقیم،
در کل اقتصاد ،خواهد بود .این رشد بهتدریج برای  2016و بازة دهسالة پیشرو ،بهترتیب  5/9و
 4/7درصد خواهد بود .بهاینترتیب ،سهم درآمدهای کل گردشگری در اقتصاد ایران از  6/7درصد
کنونی به  7/3درصد خواهد رسید .این رشد کند درآمدهای کل گردشگری نسبتبه درآمدهای
مستقیم نشان از آن دارد که زیرساختها و صنایع وابسته و پشتیبان گردشگری با سرعت کمتری
1
). World Economic Forum(WEF
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در حال رشدند و بخش عمدة توسعه در بنگاهها و مراکزی انجام میشود که بهصورت مستقیم با
گردشگران درارتباطاند .از طرفی سرمایهگذاریها و هزینههای دولتی برای توسعة سفر و
گردشگری هم در این بند جای میگیرد که نشان از ناکافیبودن آنها دارد.
تحقیقات انجام شده حاکی ا ز اهمیت نقش دولت در صنعت گردشگری است ،بهطوریکه،
اقدامات گردشگری در کشورها را نمیتوان بدون حضور دولت در نظر گرفت (.)Ontanio, 2009
بسیاری از محققان ،اقدامات مدیریتی در سطح کالن را از وظایف دولتها در صنعت گردشگری
میدانند بهطوریکه فعالیتهایی چون برنامهریزی توسعة گردشگری ،ارتقای گردشگری،
استانداردهای گردشگری از وظایف دولتها در امر گردشگری برشمرده شده است (Javier and
. )Elazigue, 2011
در توسعة گردشگری ،دولتها اهداف متعددی را مدِّنظر دارند .از آنجاکه دولتها تمایل به
حفظ نظام اقتصادی خود دارند ،ترجیح میدهند در گردشگری مداخله نمایند (گی:1382 ،
)348؛ لذا گردشگری ،در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،شاهراه اقتصادی مناسبی بهشمار
میآید و فواید اقتصادی بسیاری بههمراه دارد که ازآنجمله میتوان به درآمدهای کسبشده از
گردشگران ،درآمدهای صادراتی ،افزایش تولید ناخالص ملی ،اشتغالزایی اشاره کرد ( Sharpley
.)and Tefler, 2008: 180
در سال های اخیر ،اقتصاد مقاومتی ،به مفهوم رویکردی کارا در برونرفت از مشکالت
اقتصادی پیشرو ،ارائه شده است .همانطورکه بیان شد ،اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی مجزا
نیست؛ یک مدل اقتصادی کالسیک نیست؛ بلکه جریانی مهندسیشده از تولید و درآمد و مصرف
ملی است که باعث تعادل در بازارهای اقتصاد کالن میشود (خلیلی .)1391،ازاینرو دولتها باید
درکنار وظایف خطیر نظارت ،راهبری ،حمایت از بخش خصوصی و کسبوکارهای نوپایی که در
آن پدید آمدهاند ،بسترهای مناسبی برای رشد واحدهای فعال اقتصادی خصوصی ،بهویژه در
بخش صنایع کوچک و متوسط ،فراهم آورند .در ایران ،بهعلت سهم حدود  85درصدی دولت در
عرصة فعالیتهای اقتصادی ،مطمئناً باید نفوذ فوقالعادة دولت را در عرصة تمامی کارکردهای
اصلی سیستم نوآوری انتظار داشت (اکبرزاده و شفیعزاده.)1391 ،
اجرای صحیح اصل  44قانون اساسی و مردمیکردن اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی
میتواند نقش بسزایی در افزایش مشارکت مردمی و تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز ،تقویت ظرفیت
و توان تولید داخلی داشته باشد .نیروی کار ،منابع سرمایهای ،ابتکارات و خالقیتها ،نگاهها و
نگرشها و نظایر آن میباید با الزامات اقتصاد مقاومتی هماهنگ شوند .نگاه مولد به درون،
خوداتکایی و خودکفایی ،از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است و عامل تبدیل کشور به صادرکنندة
محصوالت غیرنفتی و غیروابسته و غیرمتکی به نفت است .در اقتصاد مقاومتی ،رویکرد کشور و
جامعه ،در وهلة نخست ،بهرهوری و بهکارگیری ظرفیتهای درونی است (فشاری و پورغفار،
.)1393
170
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ازآنجاکه صنعت گردشگری در مقایسه با سایر صنایع ،که اکثراً سرمایهبرند ،کاربَرتر است،
لذا نقش مؤثرتری در اشتغالزایی دارد و دولتها عموم ًا از گردشگری برای رفع مشکالت اقتصادی
ناشی از بیکاری در جوامع بهره میبرند .گردشگری این قابلیت را دارد که ،درنقش فعالیت
اقتصادی جا یگزین ،با تنوع بخشی به اقتصاد ملی ،روند توسعه را تسریع کرده و اقتصاد را از
وابستگی به یک صنعت و تکمحصول بودن برهاند (ضیایی و تراب احمدی.)230 :1392 ،
آمار توسعة گردشگری ایران ،در طول چهار برنامة چشمانداز ،با پایة حدود 700هزار نفر در سال
گردشگر ورودی به ایران ،در سال  ،1383مطابق جدول زیر است:
جدول  :5آمار توسعة گردشگری ایران
نرخ

تعداد گردشگران در

درآمد ارزی در سالهای

رشد

سالهای پایانی

پایانی برنامه به میلیارد دالر

برنامه

برنامه به میلیون نفر

%30

2/6

1/5

%20

6/5

4/5

برنامة ششم توسعه 1398-1394

%15

13

10

برنامة هفتم توسعه 1403-1399

%10

20

25

سالهای برنامه
برنامة چهارم توسعه
1388- 1384
برنامة پنجم توسعه
1393-1389

منبع :سالنامة آماری معاونت برنامهریزی و نظارت ریاست جمهوری 1395
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نتایج تحلیل و بررسی نقاط قوت و ضعف گردشگری ایران ،در مواجهه با فرصتها و تهدیدهای
پیشرو ،بهصورت خالصه در جدول زیر آمده است:
جدول :6نقاط ضعف و قدرت ،فرصتها و تهدیدهای گردشگری ایران
 جغرافیای سیاسی و موقعیت ایران در منطقة استراتژیک خاورمیانه و آسیا ،موقعیت تاریخی ایران درحکمیکی از مراکز تمدن های بزرگ باستانی ،امنیت و پایداری سیاسی کشور در مقایسه با کشورهای منطقه،
قرارگیری در حدفاصل دو قارة آسیا و اروپا
 برخورداری کشور از انواع مختلف جاذبهها و قابلیتهای گردشگری بهویژه گردشگری مذهبی ،گردشگریفرهنگی ،گردشگری سالمت ،گردشگری دریایی ،گردشگری جنگ ،گردشگری روستایی و طبیعتگردی
 تنوع اقلیم و موقعیت منحصربهفرد جغرافیایی تنوع فرهنگی و قومی کمنظیر برخورداری از میراث فرهنگی و تاریخی بیبدیل (  13اثر ملموس ثبت جهانی)نقاط قوت

 قرار گرفتن در کنار جادة باستانی ابریشم خدمات زیربنایی و شبکة حملونقل نسبتاً توسعهیافته که ،بهجز ترکیه ،در میان کشورهای همسایه یکیاز بهترینها را در اختیار دارد.
 شرایط و موقعیت مناسب برای تشکیل تورهای تلفیقی شامل مناطق ساحلی ،جنگل ،کوه ،نواحی بیابانیو کویری ،روستاهای سنتی ،جاذبههای تاریخی
 جایگاه و ساختار مناسب دستگاه متولی گردشگری در نظام تشکیالتی دولتتنوع زیستی ،ایالت و اقوام با آداب و سنن متفاوت و جاذبههای متنوع فرهنگی ،گستردگی و تنوع صنایعدستی ،خوراکیهای سنتی ،پوششهای گوناگون
 برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده و دانشگاهی در حوزة گردشگری نداشتن نظام جامع حسابهای اقماری گردشگری کشور ) (TSAو بهتبع آن فقدان آمار و ارقام الزمبرای برنامهریزی و بررسی اثرات درآمد کم حاصل از گردشگری بر متغیرهای کالن اقتصادی ،نظیر
اشتغالزایی و تولید ناخالص ملی ،قابل احصاء نیست.
 ناهماهنگی بین دستگاههای دخیل در صنعت گردشگری ناهماهنگی و فقدان همکاری الزم بین دستگاههای ذیربط درزمینة معرفی چهرة واقعی جمهوری اسالمیایران در سطح بینالمللی و مقابله با تبلیغات مغرضانه و مسموم رسانههای معاند
 -اختصا

نیافتن اعتبارات و بودجة ملی ویژه ،برای فعالیتهای تبلیغاتی گسترده و فراگیر ،در راستای

معرفی قابلیتها و توانمندیهای گردشگری جمهوری اسالمی ایران در سراسر جهان
نقاط ضعف

 نبودن سامانة بانکی الزم در کشور ،بهمنظور پذیرش کارتهای اعتباری بینالمللی مراحل متعدد و دستوپاگیر صدور روادید ورود به کشور برای اغلب بازارهای هدف گردشگری ضعف ساختار سیستم حملونقل هوایی در حوزة پروازهای بینالمللی و باالخص پروازهای داخلی نداشتن توجه کافی به ناوگان حملونقل دریایی ،شامل کشتیهای کروز و کشتیهای تفریحی نبو ِد فرهنگسازی و نهادینه سازی مبحث گردشگری در کتب درسی ،رسانة ملی و دستگاههای اجراییکشور
 تغییر ندادن نوع دیدگاه به گردشگری ،از پدیدهای صرفاً فرهنگی به پدیدهای ممزوج از مقولة فرهنگ واقتصاد ،در دستگاههای کالن سیاستگذار و دستگاههای اجرایی کشور
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فرصتها

تهدیدات

 تأکید بر ضرورت توسعة صنعت گردشگری در اسناد باالدستی کشور بی ثباتی سیاسی در برخی از کشورهای حوزة خاورمیانه و درنتیجه امکان سرازیر شدن گردشگران اینکشورها بهسمت جمهوری اسالمی ایران
 گرایش جدید کشورهای منطقه به گردشگری حالل و گردشگری درمانی که جمهوری اسالمی ایران ازپتانسیل باالیی دراینخصو برخوردار است.
 لغو روادید با برخی از کشورهای بازار هدف قرارگرفتن نام جمهوری اسالمی ایران در فهرست مقاصد مجاز گردشگری کشور چین بهعنوان بزرگترینبازار مولد گردشگر در جهان
 عضویت جمهوری اسالمی ایران در سازمانهای منطقهای و بینالمللی نظیر،OIC ،D8 ، ECOUNWTO
 تحوالت نرخ ارز و افزایش قیمت تورهای خروجی و بهتبع آن ارزان شدن تورهای ورودی تبلیغات مغرضانه و مسموم رسانههای خارجی از طریق ماهواره ،اینترنت ،نشریات ،فیلمهای مستند وسینمایی
 اعمال تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران اختصا نیافتن بسته های حمایتی مرتبط با طرح هدفمندسازی یارانهها ،درخصو حاملهای انرژیتأسیسات گردشگری
 -بیثباتی سیاسی و وجود ناآرامی در کشورهای همسایه

درمجموع میتوان بیان کرد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به نتایج آن
مستلزم برنامهریزی در یک مسیر بلندمدت و هماهنگی تمام دستگاهها و نهادهاست؛ و همانطورکه
بیان شد ،در تجلی اقتصاد مقاومتی باید نهادها و منابع و عوامل اثربخش در جامعه را موردتوجه
قرار داد (اخباری و قلی زاده.)1394 ،
بحث و نتیجهگیری
از آنجا که صنعت گردشگری ،به یکی از پردرآمدترین صنایع خدماتی در جهان تبدیل شده
است و بسیاری از کشورهای توسعهیافته رشد اقتصادی خود را مدیون این صنعتاند ،و
ازسویدیگر ،باتوجهبه قابلیتها و پتانسیل باالی ایران در داشتن جاذبههای گردشگری متنوع،
تمرکز و توجه به این صنعت درحکم شاهراه اقتصادی ،برای برونرفت از مشکالت اقتصادی،
ضروری است .این مفاهیم بهمنظور توجه صِرف اقتصادی به گردشگری نیست ،زیرا نگاه صرفاً
منفعت طلبانه به گردشگری ،آن را ضایع و تباه خواهد ساخت؛ اما درحالحاضر ،باتوجهبه
شکافهای موجود در اقتصاد ایران ،میتوان به گردشگری بهمنزلة منبع و راهکاری اساسی
نگریست.
در سالهای اخیر ،موضوع اقتصاد مقاومتی بهعنوان رویکرد کلی اقتصادی مطرح شده و با
نامگذاری سال  ،1395به سال اقتصاد مقاومتی ،از سوی مقام معظم رهبری ،اهمیت این موضوع
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بیشازپیش معلوم میشود .به همین سبب ،ضروری است تمامی ارگانها و صنایع این رویکرد را
موردتوجه قرار دهند.
در صنعت گردشگری ایران ،دولت متولی امر گردشگری است و بهعبارتی صنعت گردشگری
ایران تحت نظارت و مدیریت دولتی است؛ ازینرو دولت ،درمقام مهمترین ارگان قانونگذار ،در
صنعت گردشگری اثر میگذارد .مفاهیم گوناگونی در اقتصاد مقاومتی ارائهشده و بهویژه به
بهره برداری از منابع داخلی اشاره شده است؛ منابع تاریخی ،طبیعی ،فرهنگی از مهمترین
جاذبههای کشور محسوب میشوند که بهرهبرداری از آنها از طریق گردشگری تحقق مییابد.
همچنین ،بهرهبرداری از ظرفیتهای داخلی تجلیبخش اقتصاد بدون نفت خواهد بود و تکیه بر
صنعت گردشگری خود یکی از اقداماتی است که وابستگی ایران را به نفت کاهش خواهد داد.
تأکید بر برنامهریزی و سیاستگذاری دولت ،خود یکی از مهمترین نکات قابلتوجه در ارتقای
صنعت گردشگری است .برنامهریزی در راستای ارتقای گردشگری ایران ،با تأکید بر ظرفیتهای
داخلی و بهکارگیری واحدهای خصوصی ،منجربه اشتغالزایی و کاهش بیکاری در این صنعت
میشود و خصوصیسازی را نیز محقق میکند.
همانطورکه بیان شد ،اقتصاد مقاومتی بهمعنی اقتصاد محدودکننده و انقباضی نیست.
اقتصاد مقاومتی بهعبارتی تأکید و تمرکز بر منابع داخلی و بهترین شیوة بهرهبرداری از آن است.
باتوجهبه ویژگیهای بالقوة صنعت گردشگری ،میتوان انتظار داشت دولت درمقام مرجع اصلی و
برنامهریز ،با رویکردی تعادل نگر و نظارتی ،مسیر اقدامات الزم در توسعة گردشگری را هموار
نماید.
براساس سند چشمانداز افق  ،1404رسیدن به عدد20میلیون نفرِ درنظر گرفته شده ،دور از
دسترس نیست و میتوان با برنامهریزی و محور قراردادن هر سه ضلع دولت و بخش خصوصی و
جوامع میزبان به این رقم دست یافت؛ که قطع ًا نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و درآمد ارزی و
رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت .در آن صورت میتوانیم به رتبة پانزدهم در رنکینگ
سازمان جهانی جهانگردی دست یابیم؛ که درآمد ارزی بیش از 30میلیارد دالر خواهد داشت .آن
زمان میتوان ،به جای نفت ،بر توسعة گردشگری برنامهریزی کرد ،که این مهم مستلزم داشتن
برنامة استراتژیک و توجه جدی به مؤلفههای زیر است:
 شناسایی مزیتهای گردشگری کشور حضور فعال و جدی در بازارهای هدف گردشگری و بازشناسایی و بازبینی این بازارها نقش جدی بخشهای غیردولتی و NGOها و سازمانهای مردمنهاد جوامع میزبان و محلی توسعة همکاریهای منطقهای و بینالمللی بهکارگیری تجربههای موفق کشورهای پیشرو و توسعهیافته در این حوزه لزوم توجه جدی و عزم ملی درخصو توسعة گردشگری در کشور174
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 همکاری سایر دستگاهها و وزارتخانهها و نهادهای مرتبط با مقولة گردشگری با دستگاهمتولی برای توسعه
 توسعه و تکمیل زیرساختهای موردنیاز در بخشهای گوناگون حملونقل ،مراکز اقامتیو پذیرایی ،راهنمایان و...
 نگاه علمی و تخصصی به مقولة گردشگری ،بهکارگیری نیروهای آموزشدیده ودانشگاهی ،تعامل و همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی برای سیاستگذاری و
برنامهریزی و حتی اجرا در حوزههای گوناگون
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