بازیگر جدید اقتصاد ایران کیست؟
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اگرچه کجاندیشیهای کارتلهای اقتصادی جهان،
شاخصهای ط�لا و ارز و نفت را متالط��م کرده اما
آمارهای رسمی و مستقل از اقتصاد ایران ،روایتگر
خبرهای خوبی است.
تازهترین پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،موید
آن است که سال جدید میالدی قرار است روزهایی
*
مهدی جهانگیری
بهیاد ماندنی را برای ما رقم بزند.
اقتصاد ایران که ماهها قبل در محاق تورم باالی  40درصد بود ،این روزها با تورم
 17درصدی اخت شده و این یعنی «ثبات» که سالها در «کوچه و پسکوچههای
بازار» گم شده بود ،اکنون امیدها برای پیدا شدنش زنده شدهاست.
گزارش صندوق بینالمللی پول میگوید که اقتصاد ایران ،سال  2015را با رشد
 2.2درصدی گذران خواهد کرد .این خبر خوش اما قطعا بهمعنای آسایش مطلق
و فراموشی آسیبها و چالشهایی نیست که به مثابه تهدیدی برای اقتصاد تازه
التیامیافته ایران قلمداد میشود.
واقع امر ،این است که اقتصاد ای��ران بهرغم همه فراز و نشیبه��ا و تهدیدات و
مشکالتی که در طول سالیان گذشته داشته اس��ت ،همچنان به نفت وابستگی
جدی دارد .در سایه بشکههای نفت هم بوده ک��ه ظرفیتهای تولید و صادرات
کشور ،چونان که باید فعال نشده است؛ ص��د البته از سوء مدیریتها و تحریمها
هم که سهمشان در رسیدن اقتصاد به جایگاه سالهای اخیر قابل انکار نیست.
این همه اما در حالی است که نفت ،این روزها بازار محتضری دارد و تنفسهای
مصنوعی مانند بحران در کشورهای آفریقایی یا توافق مقطعی برای توقف تولید،
گرهگشا نیست .از این رو باید فکری جدی و اساسی کرد؛ از آن دست فکرهایی که
هم به هنگام ارزانی نفت به کار بیاید و هم به هنگام گرانی ،ما را نفریبد .در چنین
شرایطی است که نسخه «اقتصاد مقاومتی» در روزهای اخیر ،از راهروهای مجلس
تا دروازه دولت به کرات تکرار میشود.
حال که چاره کار در بهکار بستن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ،پرسش این
است که چگونه میتوان اقتصاد ایران را مقاوم ساخت؟ آیا میتوان ظرفیتهای
پولساز و ثروتآفرینی در سطح کشور یافت که مغفول مانده و فعالسازی آن نیز
بتواند از میدان پر از مین تحریمها جان سالم به در برد؟
پاسخ را شاید بتوان در حوزهای جست که تا  10سال دیگر قرار است بزرگترین و
اقتصادیترین صنعت دنیا باشد؛ «گردشگری» .واقعیت این است که گردشگری،
راهکار و درمانی ج��دی و البته ناگزیر برای وضعیت اقتص��ادی ایران است .این
صنعت با رشدی چشمگیر در سالهای اخیر مواجه ب��وده و روند رو به رشد آن،
همه نگاهها را به خود معطوف کرده است.
بدون شک ،گردشگری یکی از حوزههایی است که اقتصاد ایران باید به آن توجه
ویژه داشته باشد ،چرا که رونق این صنعت ،زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و ارزان
قیمت ،توسعه همدلی ،افزایش شادابی جامعه و رون��ق اقتصادی در بسیاری از
بخشها خواهد بود.
گردشگری ایران ب��ه شدت نیازمن��د ورود و حض��ور برنده��ای بینالمللی در
بهرهبرداری از مجموعههای خدماتی در بخش گردشگری و ورود تکنولوژی روز
دنیا در حوزههای تحت پوشش این صنعت است .ایران نیز نیازمند حضور پررنگ
در فضاهای بینالمللی و کسب تجربه از کشورهای صاحب جایگاه در گردشگری
است.
شکی نیست حضور گردشگران در ایران جدا از مزایای اقتصادی ،مزایای دیگری
را نیز درپی دارد که منجر ب��ه رونق سایر فعالیته��ای اقتصادی در بخشهای
دیگر خواهد شد .چرا که حضور پر شمار گردشگران در ایران به منزله نفی تمام
فضاسازیهایی است که برعلیه کشور صورت گرفته و پیام صلح و امنیت را بلندتر
از هر صدای دیگری به گوش سایر کشورها خواهد رساند و این زمینه مساعدی
را برای ورود منابع ارزان قیمت بینالمللی و حض��ور سرمایهگذاران بالقوه برای
سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از جمله گردشگری فراهم میکند.

در سال  1384که سند چشم انداز توسع��ه بخش میراث فرهنگی و گردشگری
کشور تدوین شده است ،سهم ایران از گردشگران بینالمللی 0.09درصد بوده
است .در این سند سهم گردشگری ایران در سال  1404شمسی ( 2025میالدی)
حدود  1.5درصد از جمعیت گردشگران بینالمللی تعریف شده است که طبق
برآورد صورت گرفته در زمان تدوین سند ،ح��دود  20میلیون نفر تخمین زده
شده است.
همچنین سهم درآمدی ایران در زمان تدوین سند ،حدود 0.07درصد از درآمد
جهانی تخمین زده شده است که مقرر شده است این سهم به 2درصد از درآمد
گردشگری جهان ارتقا یابد .با توجه به آمارهای موجود در زمان تدوین این سند،
رقم تخمینی حدود  25میلیارد دالر میباشد.
البته اگر بخواهیم سند تدوین شده را بر اساس رشد موجود گردشگری در جهان،
دوباره به روزرسانی کنیم ،طبق پیشبینی بلند مدتی که توسط UNWTO
برای جمعیت گردشگران بینالمللی در سال  2025میالدی صورت گرفته است،
تعداد گردشگر بینالمللی به حدود  1.6میلیارد نفر در جهان خواهد رسید که با
درنظر گرفتن سهم  1.5درصدی ایران ،باید حدود  24میلیون گردشگر به ایران
بیاید تا سند چشم انداز  20ساله محقق شود .این در حالی است که اگر رشد فعلی
جهانی گردشگر را ( +5درصد) که فراتر از پیشبینی  UNWTOبوده ،مالک
محاسبه قرار دهیم ،آنگاه جمعیت گردشگر دنیا در سال  1404رقمی نزدیک به
 1.9میلیارد نفر خواهد بود و بالطبع تکلیف ایران بر اساس سند چشم انداز برای
جذب گردشگر ،جمعیتی بیش از  28میلیون نفر در سال خواهد بود.
کنار هم ق��رار دادن آمارهای موج��ود و آمارهای هدفگذاری ش��ده بیانگر این
واقعیت است که تعداد گردشگر فعلی ایران باید حدودا  5برابر شود .یعنی درست
اتفاقی که پس از تغییر دولت در سال گذشت��ه ( )1392در گردشگری ایران به
وقوع پیوست و موجی از گردشگران به سوی ای��ران سرازیر شدند ،باید در طول
تمام سالهای آینده تکرار شود تا سند چش��م انداز محقق شود .به عبارت دیگر
گردشگری ایران نیازمند رشد  20درصدی سالیانه گردشگر ورودی است تا بتواند
همگام با سند چشم اندار تدوین شده حرکت کند.
اما به واقع ،راهکار م��ا برای رسیدن به اهداف قابل توج��ه و تامل در گردشگری
چیست؟ نخستین و مهمترین نی��از گردشگری کشور ،یک «ع��زم ملی و اراده
حقیقی» است .علیرغم همه تالشهای صورت گرفت��ه و شعارهای بیان شده،
هنوز عطش رونق گردشگری در ایران همهگیر نیست.
3شاخص از  5شاخص نخست رقابت پذیری گردشگ��ری و سفر که مربوط به
«چارچوب مقررات» است ،تحت تاثیر همین عزم و اراده ملی است .گردشگری
یک موضوع فرابخشی و ملی است و رون��ق آن در گرو مشارکت و همکاری همه
سازمانها و نهادهای مرتبط (و حتا به ظاهر غیر مرتبط) است .گردشگری ایران
نیاز به یک انقالب دارد.
همانگونه که پس از انقالب یک عزم ملی برای ریشهکن کردن بیسوادی ایجاد
شد و «نهضت سوادآموزی» به راه افتاد ،برای بهبود اوضاع گردشگری نیز نیاز به
«نهضت جذب گردشگر» وجود دارد .برای این منظ��ور الزم است تا اراده رونق
گردشگ��ری در گفتار و رفتار مسئولی��ن کشور  -از باالتری��ن رده تا پایینترین
رده – قابل مشاهده باشد.
برای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ،ایران باید همه ساله رشدی 20
درصدی را در کارنامه گردشگری خود رقم بزند .این هدف ،وقتی در کنار شرایط
امروز جامعه ،هماهنگی موجود بین نهادها و سازمانها ،شرایط فعلی زیرساختها
در بخشهای مختلف ،عالقه و تمایل ارکان مختلف حکومتی ،وضعیت مقاصد و
جاذبههای گردشگری موجود و ...قرار میگیرد ،بیشتر به یک شوخی مینماید.
اگر ایران قص��د دارد گردشگری خ��ود را رونق بخشد ،باید کام�لا جدی باشد؛
جدیتر و ملیتر از همه زمانهای دیگر...
* کارشناس مسائل اقتصادی

