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 1استادیار ،اقتصاد مالی ،موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال ،رشت ،ایران.
 2کارشناس ارشد مهندسی مالی ،موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال ،رشت ،ایران.
 3استادیار ،موسسه طلوع مهر ،قم ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
فرناز فالحتی

چکيده

تاریخ دریافت1399/5/15 :
تاریخ پذیرش1399/7/23 :

صنعت گردشگری ،بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب میآید .این مطالعه تالش می
کند تا با استفاده از رویه های پیش بینی رشد گردشگری در ایران ،اعتبار بیشتری را برای یک
مدل چند متغیره که از نظریه رشد سولو مشتق شده است ،بررسی نماید .از این رو در این پژوهش،
رابطه بین صنعت گردشگری ،رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری
( )VCEMو با بهرهگیری از دادههای سری زمانی در طی دوره 1387تا  1396بررسی شده است.با
استفاده از مطالعات انجام شده درمی یابیم که رشد اقتصادی ،گردشگری و سایر عوامل تعیین
کننده ،همپوشانی دارند .به طور خاص ،گردشگری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد ،حمایت
تجربی از فرضیه رشد تاثیرگردشگری در ایران را فراهم می کند  .با توجه به این موضوع ،هر گونه
ابتکار عمل سیاسی در ترویج گردشگری می تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند .نتایج حاصل
از این مطالعه در خصوص رابطه گردشگری و رشد اقتصادی حاکی از این است صنعت گردشگری
در کشور ایران صنعت نوپایی است که مدیریت کالن ضعیف در بخش گردشگری میتواند به عنوان
یک تهدید محسوب شود بنابراین باید در این راستا بحث گردشگری پایدار بیش از هر زمان دیگر
مورد توجه نهادهای دولتی و خصوصی قرارداد.

واژگان کليدي :رشد اقتصادی ،گردشگری ،مدل تصحیح خطای برداری ()VECM
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مقدمه
گردشگری ،صنعتی است که امروزه سهم بزرگی از فعالیتهای اقتصادی جهان را دربرگرفته و طبق محاسبات انجام شده،
بالغ بر یک سوم کل تجارت خدمات سراسر جهان را به خود اختصاص داده است (سازمان جهانی گردشگری .)2006 ،1منافع
و آثار مطلوب اقتصادی گردشگری  ،کلیه بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ به گونهای که عالوه بر ایجاد زمینه
برای توسعه زیر ساخت ها ،ایجاد درآمد و اشتغال برای میزبانان و همچنین فراهم آوردن درآمدهای مالیاتی برای دولت از جمله
آثار بازار این صنعت بوده است .به طور سنتی ،رونق اقتصادی با رشد در بخشهای کشاورزی و تولیدی و همچنین هجوم تاثیر
سرمایه خارجی مرتبط است؛ در حالی که نقش گردشگری در رشد اقتصادی اغلب کاهش یافته و به عنوان بخش غیر رشدگرا
در نظر گرفته شده  ،از این رو توجه کمی از سوی اقتصاددانان و سیاستگذاران ( پاپاتهودورو )1999،2میگردد .امروزه،
گردشگری به یکی از بخشهای خدمات سریع در حال رشد تبدیل شده است .با این وجود ،باتوجه به جهانی شدن ،دیدگاه
هایی نیز وجود دارد که گردشگری در واقع نمیتواند به طور قابل توجهی رشد اقتصادی را طوالنی مدت تحریک نماید.
با توجه به اهمیت موضوع ،سئوالی که ذهن را درگیر میکند این است که سهم گردشگری در رشد اقتصادی ایران تا چه
اندازه اهمیت دارد؟ و فرضیه اصلی در پژوهش حاضر ،رابطه معنی دار بین رشد اقتصادی و صنعت گردشگری میباشد.
بقیه این مقاله به شرح زیر است:
بخش بعدی مربوط به مطالعات انجام شده در این زمینه میباشد و بخش 3روش شناسی پژوهش مورد استفاده در این
مطالعه را توضیح می دهد .در بخش  4یافتههای پژوهش ارائه خواهد شد .پس از آن در بخش  5نتیجهگیری و پیشنهادهایی
ارائه خواهد شد.

ادبيات و پيشينه پژوهش
مطالعاتی که در رابطه با صنعت گردشگری و توزیع درآمد صورت گرفته است نشان میدهد که گردشگری از دو طریق
مستقیم و غیرمستقیم با تأثیر رشد اقتصادی و مستقیم بر نابرابری درآمد تأثیر میگذارد.
الف :اثر مستقیم
هرچه تعداد ورود گردشگر بینالمللی به یک کشور افزایش یابد ،درآمد حاصل از آن نیز افزایش مییابد .از آن جاییکه
گردشگری یکی از صنایع خدماتی است ،درآمد حاصل از این صنعت بخشی از تولید ناخالﺺ داخلی کشور میزبان محسوب
شده و مستقیماً بر رشد اقتصادی آن کشور تأثیر میگذارد .از این رو ،صنعت گردشگری میتواندراهکاری مناسب برای کسب
درآمدهای ارزی سرشار برای کشورها و در نتیجه رشد اقتصادی باالتر باشد.
ب  :اثر غیرمستقیم
گردشگری بهصورت غیرمستقیم نیز بر رشد تأثیر میگذارد ،چرا که اثر پویایی را در کلاقتصاد به شکل اثرات سرریز 3یا
دیگر آثار خارجی 4نشان میدهد(.مارین )1992 ،5و به این صورت که اگر گردشگری به دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیتهای
اقتصادی ،دچار رونق شود ،سایر فعالیتهای اقتصادی که به آن کاال یا خدمت ارائه میدهند و یا محصول آن را مصرف میکنند،
همراه با آن حرکت خواهند کرد .بنابراین طبق مباحث فوق ،گردشگری و مخارج توریسم میتواند به عنوان موتوری برای رشد
اقتصادی عمل نماید که سایر فعالیتها را نیز به دنبال خود رو به جلو براند(رضاقلی زاده ،95،صفحه.)133-132
تعیین رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی کشورها از جمله موضوعاتی است که بخصوص در سال های اخیر بسیار مورد
توجه پژوهشگران کشورهای مختلف قرار گرفته و طی سال های اخیر در ایران نیز مطالعاتی در این رابطه صورت گرفته است.
در ادامه ،به مواردی از این مطالعه اشاره میشود.
1. World Tourism Organization
2. Papatheodorou
1. Spillovers
2. Externalities
3. Marin.D
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متقی( ،)1395در مطالعه ای به عنوان بررسی تأثیر عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور ایران با تأکید بر صنایع غیر نفتی
مانند گردشگری با استفاده از روش تحلیل – توصیفی میپردازد.یافتههای پژوهش نشان میدهند که صنعت گردشگری بر رشد
اقتصادی ایران تأثیر مستقیم میگذارد.
حسنوند و خداپناه ( ،) 1393در مطالعه ای تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با دو رویکرد
پانل ایستا و پانل پو یا ،به دنبال پاسخ به این سوال هستند که آیا بخش گردشگری کشورهای در حال توسعه منجر به رشد
اقتصادی این کشورها شده و به این منظور تعدادی کشور را در دوره 1999-2011مورد بررسی قرار دادند که نتیجه تحقیق ،
ارتباط مثبت را نشان میدهد.
سیدشکری و ابراهیمیان( ،)1391رابط ه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای توسعه یافته و در
حال توسعه طی دوره زمانی2007-1998بررسی نمودند و با استفاده از داده های پانلی دریافتند که رابطه مثبت بین گردشگری
و رشد اقتصادی وجود دارد.
یاوری و همکاران( ،)1389با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته،رابطه بین صنعت گردشگری و رشد اقتصادی را در
منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسالمی6در دوره  2007-1990بررسی کردند .نتایج تجربی حاصل از این تحقیق ،رابطه
مثبت بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی را در این کشورها تأیید مینماید.
طیبی و همکاران ( ،)1386به بر رسی رابطه گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی علیت
گرنجری در دوره ، 1383-1338پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی
ایران ،یک رابطه علی دو طرفه است و بین این دو متغیر ،یک تعادل بلند مدت وجود دارد.
دینگ و االن  ،)2015(7در مطالعه ای به بررسی ارتباط توریسم و رشد اقتصادی در109کشور طی دوره  1995-2010با
استفاده از روش های داده های ترکیبی پرداختند  .نتایج نشان میدهد که سرمایهگذاری در گردشگری به خودی خود برای
رشد اقتصادی کافی نیست ،اما گردشگری سهم زیادی در رشد اقتصادی دارد.
تانگ و تان ،)2015(8با بررسی رشد گردشگری در کشور مالزی از سال1975تا سال ،2011دریافتند که رشد اقتصادی،
گردشگری و سایر عوامل تعیین کننده با یکدیگر همپوشانی دارند  .گردشگری تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی مالزی در کوتاه
مدت و بلند مدت دارد.
ریدراستیت و همکاران ،) 2013(9در مطالعه ای به بررسی مدلسازی توسعه گردشگری و رشد بلند مدت در اروپا پرداخت
آنها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل هم انباشتگی ،مدل تصحیح خطای برداری ،دریافتند که رابطه بلند مدت بین درآمد
گردشگری و تولید ناخالﺺ وجود دارد.
کریشان  ،)2010(10در مطالعه ای به بررسی رابطه علی بین درآمدهای گردشگری و رشد اقتصادی برای کشور اردن در
دوره  2009-1970پرداخته است .وی از روش خودرگرسیون برداری( )VARاستفاده کرده است .او بر اساس آزمونهای
همجمعی جوهانس و جوسلیوس و علیت گرنجر دریافت که رابطه مثبت بین گردشگری و رشد اقتصادی در کشور اردن وجود
دارد ،همچنین رابطه بین این دو متغیر از گردشگری بسوی رشد اقتصادی است.
چیانگ لی و چن ) 2008(11بررسی کردند که چه تغییراتی پایایی و ثبات رابطه بلند مدت بین توسعه گردشگری و تولید
ناخالﺺ داخلی را در تایوان برای دوره 2003-1959میشکند .آنها بطور تجربی رابطه علی بین تولید ناخالﺺ داخلی واقعی،
توسعه گردشگری و نرخ ارز واقعی را در یک مدل چند متغیره بررسی کرده و از آزمون ریشه واحد و آزمون همجمعی برای
بررسی شکست ساختاری استفاده نمودند .دو متغیر مختلف گردشگری مورد استفاده آنها ،دریافتیهای گردشگری بین المللی
4.

)Organization of the Islamic Conference(OIC
5. Ding and Alan
1. Chor Tang and Eu Chye Tan
2. Ridderstaat, et al
3. Kerishan
4.
Lee and Chien
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و تعداد ورودی های گردشگر بین المللی است .شواهد تجربی به روشنی نشان میدهد که رابطه علی بین گردشگری و رشد
اقتصادی دو طرفه است .در نهایت ،تغییرات سیاسی و شوکهای اقتصادی و سستی کنترل بخش گردشگری و برخی سیاستها،
پایایی رابطه بین توسعه گردشگری و رشد اقتصادی را میشکند.
فایسا و همکاران2007(12و ) 2009به بررسی سهم صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی و توسعه در42کشور آفریقایی و
در17کشور امریکای التین طی دوره  1995-2004پرداختند و با استفاده از روش پانل دیتا ،چارچوب مدل رشد کالسیک
جدید ،دریافتند که کشورهای افریقایی میتوانند رشد اقتصادی کوتاه مدت خود را توسط تقویت استراتژیک صنعت گردشگری
باال ببرند.
مقایسه مطالعه حاضر با سایر مطالعات
آنچه که این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده در داخل کشور و همچنین پژوهش های خارج از کشور در زمینه تأثیر
گردشگری بر رشد اقتصاد ی متفاوت میسازد این است که در این مطالعه سعی شده است با توجه به نظریه رشد سولو  ،هر
گونه ابتکار عمل سیاسی که در ترویج گردشگری میتواند بر رشد اقتصادی کمک نماید در نظر گرفته شود و همچنین با استفاده
از مدل  VECMتوانستیم به برازش مدل بپردازیم ،تعیین رابطه منطقی در نهایت منجر به یافتن تأثیرات منفی گردشگری بر
رشد اقتصادی شده است در حالی که تا کنون در بسیاری از مطالعات به تأثیر مثبت گردشگری بر رشد اقتصادی اشاره شده
است .هدف این مقاله به بررسی مجدد تأثیر توسعه گردشگری در رشد اقتصادی ایران در یک چارچوب چند متغیره است.

روش شناسی پژوهش
در این مطالعه ،ما از رشد سولو(  )1956طبق چارچوب حاصل از عملکرد تولید کوبه داگالس13برای توجیه نقش
گردشگری در رشد اقتصادی استفاده میکنیم:
()1
𝑌

𝛼

𝛼

) 𝑡𝐿(=𝛽0 + 𝜃𝑙𝑛𝑍 + 1−𝛼 𝑙𝑛𝑆𝑡 − 1−𝛼 ln(𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑡 ln
𝑡

که در اینجا لگاریتم طبیعی را نشان میدهد ،که  Ytخروجی است Lt ،مجموع کار است St ،صرفه جویی n ،نرخ رشد
جمعیت d ،نرخ استهالک سهام g ،نرخ رشد پیشرفت فنی است و  Zیک بردار از عوامل است که بر سطح تکنولوژی و کارایی
در اقتصاد تأثیر می گذارد .در این مطالعه  Zنشاندهنده توسعه گردشگری و عامل نهادی مانند ثبات سیاسی است .بنابراین،
مدل رشد طوالنی مدت مورد استفاده در این مطالعه می توان بصورت زیر نوشت:
()2
𝑡𝜀 ln 𝐺𝑁𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝜃1 ln 𝑇𝑂𝑈𝑅𝑡 + θ2 ln 𝑃𝑆𝑡 + 𝛽1 ln 𝐺𝑁𝑆𝑡 + 𝛽2 ln(𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑡 +
که در آن اپسیلون 14اصطالح اختالل است .جی ان پی t 15سرانه تولید ناخالﺺ واقعی است .تور سرانه گردشگری
وپی اس تی 17که بطور کلی ثبات سیاسی اندازه گیری میکند ،جی ان اس t 18سرانه واقعی پس انداز ناخالﺺ ملی (جی ان

واقعی16

اس) است n ،نرخ رشد جمعیت است g ،نرخ رشد پیشرفت فنی است و δنرخ استهالک است  .که در این مطالعه عبارت𝛿n+g+
نرخ بهره در نظر میگیریم.
5. Fayissa, et al
6.
Cobbe Douglas
1.
ε
2.
GNP
3.
TOURt
4.
PSt
5.
GNS
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داده های جمع آوری شده از سال1387تاسال 1396با استفاده از داده های بانک مرکزی مرکز آمار ایران میباشد و داده
های ساالنه با در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالﺺ ملی بعنوان جی ان پی وگزارشات گردشگری در سال های مذکور بعنوان
سرانه گردشگری ،پس انداز ناخالﺺ ملی بعنوان جی ان اس ،همچنین ثبات سیاسی را بعنوان پی اس تی قرار میدهیم.
این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی از سال  1387تا  1396از پایگاه های داده های اشاره شده در قسمت
فوق استخراج شده است .برای اندازه گیری ثبات سیاسی از مجموعه دادههای شاخﺺ های صنعت  ،بخش انرژی و مواد صنعتی
استخراج شده است که از داده های بانک مرکزی برای اندازه گیری ثبات سیاسی استفاده شده است .

یافتههاي پژوهش
برای استفاده از دادههای سری زمانی در تخمین مدل ،ابتدا باید از ثابت بودن واریانس،کواریانس و میانگین دادهها در
طول زمان اطمینان حاصل کرد ،زیرا در غیر اینصورت ،تخمینها معتبر نبوده و آماره tو Fقابلیت استناد ندارد .در این قسمت،
برای آزمون مانایی متغیرهای مورد استفاده در مدل ،همه متغیرهای مورد نظر ،براساس آزمون دیکی-فولر مورد بررسی قرار
گرفته است و نتایج حاصل از آزمون مانایی در اولین تفاوت در جدول زیر آمده است:
جدول .1نتایج آزمون دیکی -فولر

متغیر پژوهش

آزمون دیکی-فولر

سطح معنی داری

نتیجه

سرانه تولید ناخالﺺ واقعی

6/10

0/0000

تأیید

پس انداز ناخالﺺ ملی

5/42

0/0001

تأیید

ثبات سیاسی

6

0/0000

تأیید

نرخ بهره

6

0/0000

تأیید

گردشگری

6/16

0/0000

تأیید

نتایج حاصل نشان میدهد ،تمامی متغیرها براساس این آزمون ،با یک مرتبه تفاضل گیری مانا شدهاند .در مرحله بعد با
استفاده از مدل VECMبه تخمین مدل میپردازیم .به منظور تخمین مدل ،از روش اقتصاد سنجی و الگوی تصحیح خطای
برداری در جهت تعیین اثر گردشگری بر رشد اقتصادی استفاده شده است و بر این اساس از نرم افزار Eviewsکمک گرفتیم.
ضمن بیان پارهای از توضیحات درباره مدل مورد استفاده ،تخمین مدل را در جدول2خالصه کردهایم.
نتایج جدول 1وجود یک بردار هم جمعی بین متغیرهای مدل را تأیید میکند ،هم جمعی به مفهوم وجود رابطه بلند مدت
و با ثبات بین متغیرها است .رابطه هم جمعی را میتوان براساس رویکردهای مختلفی از جمله حداقل مربعات معمولی ،حداقل
مربعات معمولی پوی ا ،مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ،فیلیپس هنس 19و جوهانس جوسیلیوس انجام داد که در این
مقاله از روش اخیر استفاده میشود .زیرا تنها در روش مذکور امکان برآورد رابطه بلندمدت براساس دستگاه VARوجود دارد.
با استفاده از نتایج آزمون جوهانس جوسیلیوس میتوان به وجود رابطه هم جمعی بین متغیرها آگاهی یافت.
جدول .2نتایج آزمون جوهانس جوسيل

تعداد بردارهای هم جمعی

آزمون حداکثر مقدار ویژه

آزمون اثر
آماره آزمون

مقادیر بحرانی

آماره آزمون

مقادیر بحرانی

صفر

0/0000

95/75

0/0000

40/07

یک

0/04

69/81

0/25

33/87

- Philips Hansen
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دو

0/13

47/85

0/19

27/58

سه

0/39

29/79

0/31

21/13

چهار

0/71

15/49

0/67

14/26

پنج

0/57

3/81

0/57

3/84

حال با توجه به آزمون های انجام شده ،وجود یک بردار هم انباشتگی پذیرفته میشود و در نتیجه میتوان اقدام به برآورد
مدل مدل  VECMبا در نظر گرفتن یک بردار هم انباشتگی نمود.
جدول .3نتایج حاصل از برآورد مدلVECM

آماره آزمونt

عرض از مبدأ

ضرایب

-0/66

1/43

-0/95

ثبات سیاسی

-0/33

0/37

-0/12

پس انداز ناخالﺺ ملی

-1/85

5/73

-10/66

نرخ بهره

-2/03

2/81

-5/72

گردشگری

17/88

5/46

97/69

Dummy

73/25

C

بردار

متغیرها

1/00

سرانه تولید ناخالﺺ واقعی

نتایج حاصل از برآورد مدل VECMنشان میدهد که در این مدل تأثیر گردشگری ،ثبات سیاسی ،پس انداز ناخالﺺ ملی
و نرخ بهره بر سرانه تولید ناخالﺺ واقعی که بعنوان رشد اقتصادی معرفی شده ،بررسی شده است .نتایج آزمون نشان میدهد
که تأثیرگذاری گردشگری بر سرانه تولید ناخالﺺ واقعی مطابق با انتظارات نظری نیست و این دو متغیر رابطه همسو ندارند و
با توجه مقادیر ضرایب آن به لحاظ آماری نیز تأیید نمیگردد .شاید بتوان دلیل اصلی اثر منفی گردشگری بر رشد اقتصادی را
افزایش قیمت کاال و خدمات ،افز ایش هزینه نگهداری از زیرساخت ها،کاهش اشتغال در فصول کم گردشگر سال و خروج منافع
و عایدات مالی توسط صاحبان غیربومی مشاغل دانست .بعبارت دیگر ،اثرات اقتصادی گردشگری همپوشانی زیادی بر رشد
اقتصادی ندارد .این نکته را نباید از خاطر برد که در واقع حاصل جمع سه تأثیر مستقیم؛ غیرمستقیم و تشویقی گردشگری
است که میزان مشارکت بخش سفر و گردشگری را در تولید ناخالﺺ واقعی یک جامعه مشخﺺ میکند .اثرات مستقیم اقتصادی
گردشگری تنها 31درصد از مجموع مشارکت صنعت گردشگری در رشد اقتصادی میشود.بنابراین توجه به دیگر ابعاد اقتصاد
گردشگری نظیر اثرات غیرمستقیم و تشویقی که بترتیب  52و  17درصد در رشد اقتصادی سهم دارند ،میتواند سود حاصل از
فعالیت های گردشگری را تحت تأثیر قرار دهد.
در این تخمین روابط بین ثبات سیاسی ،پس انداز ناخالﺺ ملی و نرخ بهره با رشد اقتصادی به لحاظ آماری معنی دار
نمیباشد و مطابق با انتظارات نظری نمیباشد .در واقع نتایج حاصل از این مطالعه در خصوص رابطه گردشگری و رشد اقتصادی
حاکی از این است صنعت گردشگری در کشور ایران صنعت نوپایی است که مدیریت کالن ضعیف در بخش گردشگری میتواند
به عنوان یک تهدید محسوب شود بنابراین باید در این راستا بحث گردشگری پایدار بیش از هر زمان دیگر مورد توجه نهادهای
دولتی و خصوصی قرار داد .سازمان جهانی گردشگری پایدار را اینگونه تعریف میکند :گردشگری پایدار در قبال تأثیرات
ال مسئولیت پذیر است و نیازهای گردشگران ،صنعت گردشگری،
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی حال و آینده خود کام ً
محیط زیست و جوامع میزبان را مدنظر قرار میدهد.
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با استفاده از یک مدل چند متغیره که از تئوری رشد سولو حاصل شده است ،تالش نمودیم تا تأثیر گردشگری بر رشد
اقتصادی را در ایران در طول سالهای  1387تا  1396تحلیل کنیم  .تکنیک اقتصاد سنجی درگیر در این مطالعه VECM
است .نتایج آزمون نشان داد که رشد اقتصادی ایران ،گردشگری ،ثبات سیاسی ،پس انداز و نرخ بهره هم جمع هستند.
بنابراین تأثیرگذاری بین رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده اقتصادی در ایران قابل توجه است .یافته ها نشان میدهد
که گردشگری با رشد اقتصادی ایران ارتباط دارد .در نتیجه ،یافتههای تجربی نشان میدهد که حمایت از گردشگری منجر به
فرضیه رشد میشود .گردشگری را می تواند بر روی رشد ا قتصادی ایران و توسعه اقتصادی این کشور تکیه نماید و از اینرو،
سیاستگذاران باید توجه بیشتری را به سمت ترویج گردشگری داشته باشند .این همچنین به تنوع ساختاری در ساختار
سازمانی اقتصاد ایران و در نتیجه انعطاف پذیری آن کمک میکند .
صنعت گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای توسعه کشورها بخصوص کشور ایران اهمیت
بسزایی دارد.
ضمن در نظر گرفتن نتایج برآورد این مطالعه ،امید است که با توجه بیشتر دولت به امر گردشگری در ایران ،بتوان جایگاه
شایسته ای در این صنعت که جایگزینی بی همتا برای درآمدهای روبه پایان نفت است؛ قرار داد .با بهبود اطالع رسانی در
عرصه ملی و بین المللی میتوان در جهت معرفی هر چه بهتر جاذبههای این بخش اقدام کرد و همچنین با سرمایهگذاریهای
جدید و مستمر ،بخش خصوصی در سایه حمایتهای دقیق و جامع بخش دولتی در تأسیسات و تجهیزات گردشگری و همچنین
با رعایت حقوق و تأمین امنیت گردشگران ،تحوالت بنیادینی در این صنعت پدید آورد.

نتيجه گيري و پيشنهادها
دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار نیازمند شناخت عوامل موثر برآن است .در میان عوامل مختلف موثر بر رشد و
توسعه اقتصادی ،صنعت توریسم یکی از عواملی است که گسترش آن موفقیت های قابل مالحظهای را برای برخی کشورها
بدنبال داشته است.
صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم و پردرآمد جهان بویژه در قرن حاضر ،شناخته شده و از عواملی است که
گسترش آن اثرات زیست محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مختلفی در کشورها دارد .بنابراین الزم است که
سیاستگذاران و برنامه ریزان جهت افزایش رشد اقتصادی به این صنعت توجه بیشتری داشته باشند.
توجه سرمایه گذاران در حوزه صنعت گردشگری میتواند تا حدود بسیار زیادی مشکالت ناشی از کمبود شغل و وابستگی
اقتصاد ایران به نفت را برطرف کند.
بسط و گسترش ارتباط و وس ایل مدرن حمل و نقل ،توسعه خدمات هواپیمایی و فرودگاهی و بهرهبرداری از راههای
ارتباطی ،بهبود تأسیسات بهداشتی و شبکه های آب و ...
تحکیم امنیت داخلی و خارجی کشور
معرفی جاذبه های گردشگری و فراهم نمودن شرایط الزم برای جذب توریست
در واقع عوامل فوق تأثیر بسزایی در جذب توریست و رشد گردشگری در کشور دارند.
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