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 مقدمه 

شگری یکی از بزرگ سازی، گرد شدترینترین، پویاترین و در حال در دنیا مدرن جهانی  ست که بخش ر صادی ا های اقت

اگر عنوان شود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه  نیستکند. اغراق های اقتصادی را به خود جذب میسایر فعالیت

ی صنعت گردشگری به یک چراکهباشند. از طریق توسعه صنعت گردشگری خود میدر حال حاضر به دنبال رشد اقتصادی 

سبترین حوزهاز بزرگ سته به تبدیل وکار در دنیا های ک صنایع واب شگری در مجموع صنعت شده، به طوری که با  گرد

به خود اختصاص داده است. سهم  2018درصد از کل اشتغال دنیا را در سال  10درصد از تولید ناخالص داخلی و  10.4

شگری از تولید ناخالص داخلی جهان  ستقیم گرد شتغال آن  3.2م ستقیم ا سهم م صد و  شتغال  3.8در صد از کل ا در

  1باشد.می

شگری د سریع گرد شد  شورهای درحالاما باوجود ر ساعد ک سیلر دنیای امروز و اقبال م ستفاده از پتان سعه برای ا  هایتو

شگگود که این سگگوال محرم میدر اینجا . حال جدی مواجه بوده اسگگت مشگگک  این بخش، گردشگگگری در ایران هنوز با 

 هایدر سالایران  صنعت گردشگری آیاچقدر است؟ در صنعت گردشگری جایگاه ایران در این صنعت در منحقه و جهان 

سته جایگاه خود را اخیر  شور که تحریمی شرایط توجه به بادهد؟  ارتقا و جهان در منحقهتوان ست  ما ک  وبا آن مواجه ا

 یارز عظیم منابع چه توریست جذب دانندمی کشور مسئوالن اینکه و بوده مواجه مشکل با ارزی منابع تامین در همواره

شور برای را صنعت  اقدامیآیا ، آوردمی ارمغان به ک سعه و رونق این  ستبرای تو با توجه به اهمیت این  ؟صور  گرفته ا

روابط عمومی آقای صانعی، مشاور  در مصاحبه ای با، های خبریگروه اقتصاد پژوهش ،برای پاسخ به این سؤاال موضوع 

سازمان میراث فرهنگی سانی  ضوع را  2و اط ع ر سی قرار  بحث و مورداین مو شرم زیر  دادبرر صاحبه به  که نتایج این م

 . شودارائه می

                                                           
 98 و تیر و کشاورزی ایران، بررسی صنعت گردشگری در ایران و کشورهای منتخب، خردادمعاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع معادن -1

 داده است.انجام   98 شهریور 12در مصاحبه با آقای صانعی مسئول رسانه مرکز روابط عمومی و اط ع رسانی سازمان میراث فرهنگی  -2

درصد از  3.8درصد و سهم مستقیم اشتغال آن  3.2تولید ناخالص داخلی جهان سهم مستقیم گردشگری از  

 باشد.کل اشتغال می

 ونیلیم 751و  اردیلیم 2بر بالغ  2018جهان در سال  یناخالص داخل دیاز تول یسفر و گردشگر میسهم مستق 

 یآمار برا نیکه ا شودیم ینیبشیجهان بوده است. پ یناخالص داخل دیدرصد از مجموع تول 3.2دالر و معادل 

 برسد. ایدن GDPدرصد از کل  3.4 ادلمع یکه به سهم ابدی شیدالر افزا اردیلیم 4346به  2025سال 

سان، درپ  شنا سته کایخروج آمر یبه باور کار سانه رانیا رامونیپ یاز اخبار منف یموج ،یااز توافق ه  یهادر ر

 نهیکارآمد و به یبه ابزارها یزمان از هر شیب ندهیکشککور در آ یگردشککگر بایدشکککل گرفته که  یپرنفوذ غرب

در  قیدق یهایزیرتوجه به برنامه» یاندهیآ نیبه چن دنیرسکک یبرا لذامسککلب باشککد.  یابیو بازار غاتیتبل

ستانداران به منظور معرف شیافزا»، «چارچوب برنامه جامع سفرا و ا شگر یهاجاذبه یتالش   یاعطا» ،«یگرد

سه ص التیت صو سر»و  «یبه بخش خ سعه ز عیت ساختیروند تو شگر یهار شگر یبرا «یگرد  یصنعت گرد

 ضروری است.
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 گردشگری بر اقتصادصنعت اثرات 

ای بیشترین سهم را به درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی جهان، بعد از تولیدا  کارخانه 3.9بخش گردشگری با سهم 

ت ش دارند تا مشارکت خود در اقتصاد جهانی را از طریق  توسعهخود اختصاص داده و امروزه بسیاری از کشورهای درحال

تا جایی که توسگعه گردشگگری در دنیای امروز، به ابزاری برای بهبود رشگد  ؛المللی افزایش دهندتوسگعه گردشگگری بین

 .کن کردن فقر و تأمین امنیت غذایی تبدیل شده استاقتصادی، ریشه
 

 درصد - 2018های مختلف اقتصادی در سال ر جهان بر اساس بخشرشد تولید ناخالص داخلی د-1جدول شماره 

 
 (WTTC) شورای جهانی سفر و گردشگری

 

زایی سفر و گردشگری دارد. این است که نشان از تأثیرا  اقتصادی و اشتغال شدهآوری سال شواهدی جمع 25یش از ب

بینی و روزافزون ناشی از حم   تروریستی، عدم ثبا  سیاسی، های غیرقابل پیشدهد که علیرغم شوکآمارها نشان می

  .های فراگیر، سفر و گردشگری همچنان به رشد خود ادامه داده استب یای طبیعی و بیماری

سهم مستقیم سفر و گردشگری از (، 2019در سال )بر اساس آمار منتشر شده از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری 

درصگگد از مجموع تولید  3.2میلیون دالر و معادل  751میلیارد و  2بر  بالغ 2018تولید ناخالص داخلی جهان در سگگال 

میلیارد دالر افزایش  4346به  2025رای سال بشود که این آمار بینی میناخالص داخلی جهان بوده است. همچنین پیش

صور  ین سال بهع وه بر آن سهم سفر و گردشگری در هم .دنیا برسد GDP درصد از کل 3.4به سهمی معادل که یابد 

 2025رود در سال و انتظار می ایجاد کرده استدرصد از مجموع اشتغال در دنیا(  3.8میلیون شغل جدید ) 123مستقیم 

 . 1درصد از کل اشتغال دنیا( برسد 4.1میلیون شغل ) 142این عدد به 
 

   2018-2017 هایدر سالگردشگری جهان مقایسه آمار و ارقام 

ساس گزارش  شگری 2018برا سفر و گرد سال  (WTTC) 2شورای جهانی  سحح جهان  323، 2018در  میلیون نفر در 

درصدی  10طور میانگین، بخش گردشگری سهمی طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش گردشگری شاغل هستند و بهبه

  .3ها دارددر اشتغال کشور

 گردشگری آمریکا پردرآمدترین کشور -الف

                                                           
 98گردشگری در ایران با بررسی الگوی امارا ، ترکیه و گرجستان، خرداد و تیرمعاونت اقتصادی اتاق ایران، بولتن اقتصادی، جایگاه صنعت  -1

 97اردیبهشت  17ایسنا، گردشگری جهان به روایت آمار و ارقام، ،سازمان جهانی گردشگری است.گزارش ساالنه آمار و ارقام  -2

  14/6/98درصد گردشگران خارجی ایران همسایه ها هستند، جوان آن ین،  93 -3
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ست  شور، آمریکا با در فهر شگری جهان به تفکیک ک ست قرار  206پردرآمدترین مناطق گرد میلیارد دالر در جایگاه نخ

میلیارد دالر در  42میلیارد دالر و فرانسگگگه با  44میلیارد دالر، چین با  50میلیارد دالر، تایلند با  60گرفته و اسگگگیانیا با 

 .اندهای بعدی قرار گرفتهرتبه

 پردرآمدترین کشورهای جهان از محل گردشگری-1نمودار شماره 

 
 

 المللیاروپا میزبان بیشترین گردشگر بین-ب

المللی بود و پس از آن منحقه درصگگگد از گردشگگگگران بین 51می دی، قاره اروپا در مجموع پذیرای  2017در سگگگال 

المللی را جذب کردند. سهم مناطق آفریقا و های بیندرصد از کل توریست 16و  24و آمریکا نیز به ترتیب  آسیاپاسیفیک

از لحاظ درآمدهای حاصگگل از  .درصگگد بوده اسگگت 4و  5نیز به ترتیب  2017المللی سگگال از گردشگگگران بین غرب آسگگیا

 آسیاپاسیفیکآمدها را به خود اختصاص داد و منحقه درصد این در 37نیز قاره اروپا  2017الملل در سال گردشگری بین

المللی گردشگری در سال گذشته درصد از مجموع درآمد بین 3درصد و آفریقا  5 غرب آسیادرصد،  25درصد، آمریکا  30

 .تریلیون دالر( را از آن خود کردند 1.237می دی )

 الملل )درصد(شگری بینسهم کمی و درآمدی مناطق مختلف جهان از گرد -2نمودار شماره  

 
المللی بوده که درآمد میلیون نفر گردشگر بین 671از نقحه نظر تعداد گردشگر، قاره اروپا در سال گذشته می دی میزبان 

میلیون نفر نیز به قاره آمریکا سگگگفر کردند که با  207میلیارد دالری را برای آنها به ارمغان آورده اسگگگت. همچنین  450

 58و  63، 324 نیز به ترتیب غرب آسگگیادالری همراه بوده اسگگت. منحقه آسگگیاپاسگگیفیک، آفریقا و  میلیارد 313درآمد 
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شته شته می دی دا سال گذ ست در  شده  ،محلاین میلیارد دالر نیز از  58و  33، 371اند که میلیون توری صل  درآمد حا

 (1)شکل شماره  .است

 المللی در مناطق مختلف جهانبینجذب و درآمد گردشگری - 1 شماره  شکل

 
 

نیز نشان از رشد چشمگیر این صنعت بزرگ در نزدیک ( 3شماره نمودار ) 2030سال تا  1950گردشگری جهانی از سال 

رسید، در حالی که این رقم میلیون نفر می 25المللی تنها به شمار گردشگران بین 1950سال اخیر دارد. در سال  70به 

 .میلیارد نفر برسد 1.8به  2030شود تا سال بینی میمیلیارد نفر است و پیش 1.3در حال حاضر بالغ بر 
 

 2030اندازه تا چشم 1۹۵0الملل از سال رشد گردشگری بین- 3شماره  نمودار 

 

 در بخش گردشگریمنطقه سه کشور ایران با مقایسه 

سیمبه  شور در منحقه و در  بهتر منظور تر شنی از جایگاه این ک صویر رو ست، ت شگری الزم ا موقعیت ایران در حوزه گرد

 ه شود.ه کشور برتر در این قیمت ارائسمقایسه با 

، دو  42و  29  متحده عربی و ترکیه با رتبه ا، امار2017در سگگال  1در گزارش رقابت پذیری جهانی سگگفر و گردشگگگری

شور  صاد می 136اول منحقه در بین ک سی مجمع جهانی اقت شور مورد برر سال ک شند. رتبه ایران در  بوده  93، 2017با

شتغال و تولید ناخالص  شگری بر ا ستقیم گرد سهم م شامل  شگری  شاخص مهم گرد ست. همچنین با توجه به آنکه دو  ا

ری حاکی از بهبود رشد کشور گرجستان در ورای جهانی سفر و گردشگاساس آمارهای منتشر شده از سوی ش داخلی بر

ست و پیش 2018و  2017های سال سال وشبینی میا شد تا  ری که حتی باالتر از وافزایش یافته، به ط 2025د این ر

                                                           
-، هر دو سال یک بار گزارشی را با موضوع رقابت پذیری صنعت گردشگری منتشر می2007با توجه به اهمیت سفر و گردشگری در اقتصاد، مجمع جهانی اقتصاد از سال -2

 کند. های متعددی در این زمینه ارزیابی و رتبه بندی میکند که در ان کشورهای جهان را از منظر شاخص
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سه با ایران در  سی و مقای شور منحقه برای برر سومین ک شور نیز به عنوان  شورهای امار  و ترکیه قرار گیرد، لذا این ک ک

 شده است. نظر گرفته 

 GDP درصد از -سهم مستقیم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی -4نمودار شماره 

 

درصد از اشتغال کل -سهم مستقیم سفر و گردشگری در اشتغال-۵نمودار شماره   

 

شان می شگر از تولید همان گونه که آمارها ن سفر و گرد ستقیم  سهم م شاخص  ضعیت ایران در هر چهار  ناخالص دهد و

ذاری گداخلی، سهم مستقیم گردشگری از اشتغال، سهم صادرا  بازدیدکننده از صادرا  کل و سهم گردشگری از سرمایه

 تر است. کل، از هر سه کشور مورد بررسی پایین

نحقه م، در بین کشورهای 2018دهد که در سال در جدول زیر مقایسه وضعیت کشورهای مورد محالعه منحقه نشان می

شم انداز سن ستقیم 1404د چ سهم م شتن  ستان با دا سم گرج صنعت توری سهم  8.6،  شور و  شتغال این ک صد در ا در

 آن باالترین جایگاه را در منحقه داشته است.  GDPدرصدی در  10.1مستقیم 
 

 درصد-2018های اقتصادی سفر و گردشگری مقایسه وضعیت کشورهای مورد مطالعه در برخی شاخص -2جدول شماره 

سککککهکککم  کشور

مسککتقیم از 

GDP 

لی از  ک هم  سکک

GDP 

سککهم مسککتقیم از 

 اشتغال

سکککهککم صکککادرات از  سهم کلی از اشتغال

نده از مجموع  یدکن بازد

 صادرات

سکککهککم از کککل 

 گذاریسرمایه

 7.8 8.6 9.6 5.3 11.1 5.5 امارات

 6.8 16.4 7.7 1.8 12.1 4.3 ترکیه 

 4.2 43.5 29.5 8.6 33.7 10.1 گرجستان

 3.4 4 5.4 1.9 6.5 2.5 ایران

 2018در سال  در منطقه و جهان ایگاه صنعت گردشگری ایرانج

سال  شگری از تولید ناخالص داخلی در ایران  2018در  ستقیم گرد صد از تولید  2.5میلیارد دالر معادل  10.7سهم م در

نیز بدون تغییر  2025 تا 2019های شگود این سگهم در سگالبینی میناخالص داخلی کل کشگور را تشگکیل داده و پیش
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سال  بررسی در  کشور مورد 23نظر سهم مستقیم گردشگری از تولید ناخالص داخلی در میان  ، ایران از2018بماند. در 

 1.قرار گرفته است 19انداز، در رتبه سند چشم

، تعداد شاغ ن بخش گردشگری در 2018در سال  (WTTC)شورای جهانی سفر و گردشگری  2018براساس گزارش 

درصد( کل اشتغال بخش گردشگری  0.51درصد )هزار نفر برآورد شده که این میزان معادل نیم 654میلیون و  ایران یک

های اقتصادی در ایران، بخش گردشگری میلیون شاغل در بخش 24در جهان است. همچنین با در نظر گرفتن نزدیک به 

سهمی  654یلیون و م با یک شاغل،  سفر و  6.9هزار نفر  شورای جهانی  شور دارد. همچنین  شتغال ک صدی در کل ا در

میلیون نفر و در  413به حدود  2028بینی کرده است تعداد شاغ ن بخش گردشگری در جهان تا سال گردشگری پیش

میلیون  90های آتی در سحح جهان ساس در سالنفر( خواهد رسید. بر این ا 1،914،000ایران به کمتر از دومیلیون نفر )

 .2هزار نفر خواهد بود 260نفر به شاغ ن بخش گردشگری افزوده خواهد شد که سهم ایران از این افزایش فقط 
 

 اندازالمللی ورودی و میزان دریافتی از آنها در ایران و کشورهای موردنظر سند چشمتعداد گردشگران بین-3جدول شماره 
 ون دالر(للی ورودی )میلیاز گردشگران بین الم دریافتی تعداد گردشگران بین المللی ورودی کشورنام 

 26.616.000 3۹.478.000 ترکیه

 10.12۹.7 17.۹۹4.22۵ عربستان

 16.038.1 14.200.000 مصر

 6.06۵.1 ۵.237.000 ایران

 3.483.0 3.0۵1.000 قزاقستان

 42۵.6 2.۹2۹.630 قطر

 ۵.03۵.4 2.281.۹7 گرجستان

 1.۹3۵.۹ 1.۹21.۹2۵ آذربایجان

 2.30۹.۵ 1.8۹7.000 عمان

 1.۵3۹.۵ 1.۵17.۹27 لبنان

 6.۵87.3 1.200.000 بحرین

 1.1۹7.0 1.1۹1.۹10 ارمنستان

 ۹3۵.8 ۹6۵.4۹8 پاکستان

 317.0 413.834 تاجیکستان

 4۹8.6 182.000 کویت

World economic forum.2017 

 

 201۹در سال ترین کشور جهان برای گردشگران ارزاندر رتبه نخست ایران 

صاد»ترین گزارشهمچنین در تازه سفر ورقابت»تحت عنوان « مجمع جهانی اقت شگری پذیری  ست؛ « 2019 گرد آمده ا

سیانیا سال به ا شگران در  شور دنیا برای پذیرایی از گرد ش 2019عنوان بهترین ک ست. این ک شده ا ای ور مدیترانهمعرفی 

سال  ست از  سته ا سومین دوره متوالی( جایگاه خود را به 2015توان شورعنوان رقابت)برای  در حوزه  جهان پذیرترین ک

ترین کشگگورها برای میزبانی از عنوان آمادهو آمریکا به ژاپن بندی فرانسگگه، آلمان،گردشگگگری حفک کند. در ادامه این رتبه

 های دوم تا پنجم قرار دارند. گردشگران به ترتیب در رده

                                                           
 98ی اتاق ایران، بولتن اقتصادی، جایگاه صنعت گردشگری در ایران با بررسی الگوی امارا ، ترکیه و گرجستان، خرداد و تیرمعاونت اقتصاد -1

  14/6/98درصد گردشگران خارجی ایران همسایه ها هستند، جوان آن ین،  93 -2
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ساالنه صاد در گزارش دو ضعیت رقابت1مجمع جهانی اقت شور 140پذیری ، و شامل  جهان ک صلی که   14در چهار حوزه ا

یابی قرار میبخش می بت»بخش  14یکی از این گیرد. شگگگود مورد ارز قا که در آن « پذیری قیمتیر اسککت 

است از  توانسته ایران 98سال شوند. بر این اساس المللی معرفی میبرای گردشگران بین 2کشورهای جهان ترینارزان

شور در رده نخست رتبه 140میان  شورمان را بهک ستد، جایگاهی که ک شور جهان عنوان ارزانبندی این بخش بای ترین ک

شگران می ساند. در این بخش ایران با نمره برای گرد شور برای عنوان ارزانز ممکن، بهامتیا 7واحدی از  7/6شنا ترین ک

بر این اساس، یکی از عوامل اثرگذار در افزایش قدر  خرید  .کشور در رده نخست ایستاده است 140گردشگران در میان 

های مصگگر، مالزی، الجزایر، اندونزی و بوتان پس از ایران، کشگگوربوده اسگگت.  نرخ ارز گردشگگگران مسگگافر به ایران، افزایش

ر ها هند دپذیری قیمتهای منحقه نیز در شاخص رقابتاند. در بین کشورهای جهان برای مسافر  بودهترین کشورارزان

، 24ان در رتبه ، عم20، بحرین در رتبه 16سگگعودی در رتبه ، عربسگگتان12، قحر در رتبه 11، روسگگیه در رتبه 10رتبه 

جهان قرار دارند.  81و اردن در رتبه  70، ترکیه در رتبه 56، امارا  در رتبه 40، کویت در رتبه 31آذربایجان در رتبه 

های ارزان برای گردشگران است، همچنین شاید گفته شود ونزوئ  نیز به جهت کاهش شدید ارزش پول ملی جزء کشور

های جهانی مقاصد گردشگری و در ردیف مقاصد ارزان، بندیقتصادی و امنیتی، در رتبهاما با توجه به وضعیت نامحلوب ا

 نامی از این کشور برده نشده است. 

جهان  89امتیاز ممکن، در جایگاه  7از  4/3کشگگور، ایران از لحاظ آمادگی برای پذیرش گردشگگگر با نمره  140در میان 

غرب  پله بهبود یافته اسگگت. در منحقه 4درصگگد و رتبه آن  4/3ره ایران ( نم2017نسگگبت به گزارش قبلی ) که قرار دارد

بندی پذیرترین بخش گردشگری را دارند، کشورهایی که در رتبهرقابت قحر ، امارا  و«منا»و شمال آفریقا معروف به  آسیا

 اند. ایستاده 51و  33های جهانی به ترتیب در رده

نابع فرهنگی»بر این اسگگگگاس در بخش  گاه  8/2نمره « م جای حدی،  هانی را برای  33وا رقم زده اسگگگگت.  ایرانج

سه چین، سیانیا و فران سوم رتبهبه ترتیب در رده ا نیز  «ایمنی و امنیت»بندی این بخش قرار دارند. در بخش های اول تا 

قرار  74بخش اسگگگت( در جایگاه  14پذیری قیمتی باالترین نمره در واحدی )که بعد از رقابت 5/ 4ایران با نمره خوب 

دارد، « المللیباز بودن بین»و « وکارمحیط کسگگگب»وضگگگعیت را در دو بخش  پایین تریناما گردشگگگگری ایران دارد. 

 9/3، ایران با نمره «وکارمحیط کسگگب»در بخش  شگگوند.نیز محسگگوب می اقتصگگاد ایران هایی که نقحه کور عملکردبخش

شور برتر این بخش  121واحدی در رده  سه ک سوئیس. در هنگ :به ترتیب عبارتند ازجهان قرار دارد.  سنگاپور و  کنگ، 

بندی جهانی قرار داده اسگگگت. رتبه 118واحدی، کشگگگور را در جایگاه  4/2نیز نمره پایین « المللیبین باز بودن»بخش 

  .3نیوزیلند، استرالیا و سنگاپور کشورهایی هستند که آزادترین مراوده را با جهان دارند

کا، اسگگیانیا، فرانسگگه، آلمان، ژاپن، آمریپذیر دنیا برای میزبانی از گردشگگگران به ترتیب عبارتند از: ده کشگگور برتر و رقابت

رتبه نخسگگت، بهترین بهبود متعلق به هند اسگگت که با جهش  35و سگگوئیس. در میان  کانادا انگلیس، اسگگترالیا، ایتالیا،

                                                           
شر منتگزارش سالیانه خود را بار هر دو سال یکاین مجمع  باشدسوئیس مستقر است، میکه در ژنو جهان  ترین نهادهای اقتصادییکی از برجستهمجمع جهانی اقتصاد،  -1

شاخص ، کندیم شگری رقابتدر  سفر و گرد صاد 140پذیری  صد از تولیدناخالص 98)که در مجموع این مجمع جهان  اقت شگری رادر شش داخلی بخش گرد بر  (دهندمی پو

ست سیا سعه پایدارت هایی که منجر بهمبنای عوامل و  شامل  4گیرد، در شوند مورد ارزیابی قرار میاین بخش می و صلی  ساس این  90بخش و  14حوزه ا شاخص. بر این ا زیر

سه سبگزارش ابزار مقای ستراتژیک برای ک سوب میوکارها و دولتای ا شگری خود را بهها مح سفر و گرد سعه دهند. این مهم باشود تا بخش  سازگار تو امکان  طور پایدار و 

 .یابدهای آنها تحقق میگذاریها و سرمایهپذیری بخش گردشگری دارند و اط ع از سیاستهایی که سایر کشورها در حوزه رقابتمقایسه و الگوبرداری از پیشرفت

های مربوط به اقامت هتل، هزینه زندگی، عوارض فرودگاهی، هزینهیا  هواپیما بلیت مالیا  گیرند عبارتند از:هایی که در این بخش مورد ارزیابی قرار میجمله زیرشاخص از -2

 های سوخت.میزان برابری قدر  خرید و هزینه

 مجمع ارائه شده است. « پذیری سفر و گردشگریشاخص رقابت»بر مبنای آخرین « پذیری سفر و گردشگریگزارش رقابت» 2019نسخه -3
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ست. بین رتبه 34( تا رده 2017گزارش پیشین ) 40ای خود را از رده پلههفت سته  مصر ،70تا  36های باال کشیده ا توان

بندی امسال یمن، چاد، های انتهایی رتبهدر گزارش امسال برسد. در رده 65گزارش قبلی به رده  74پله ترقی از رده  9با 

برای سگگگفر کشگگگورهای جهان  بدترین 136تا  140های به ترتیب با قرار گرفتن در رده کنگو لیبریا، بروندی و جمهوری

هر کشگگور در مقیاس یک « پذیری سگگفر و گردشگگگریبتشگگاخص رقا»نمره جدول زیر  .هسگگتند 2019گردشگگگران در 

 . 1شود)بهترین( ارائه می 7)بدترین( و 
 

 2بخش 14حوزه و  4ایران به تفکیک « شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری»جزییات  - 4جدول شماره 

 3.4؛ نمره کل  89رتبه کل 

 2.8؛ نمره 94رتبه «:زیرساخت»حوزه  4.6؛ نمره 83، رتبه «محیط توانمندساز»حوزه 

سرمایه انسانی و  س مت و بهداشت ایمنی و امنیت محیط کسب و کار

 بازار نیروی کار

آمادگی فناوری 

اط عا  و 

 ارتباطا 

زیرساخت حمل و نقل 

 هوایی

زیرساخت زمینی و 

 هاترمینال

زیرساخت 

خدما  

 گردشگری

 نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه

121 3.9 74 5.4 89 5 100 4.1 79 4.5 86 2.5 79 3.1 108 2.8 

 7.6؛ نمره 57حوزه منابع طبیعی و فرهنگی؛ رتبه  4.2؛ نمره 100حوزه سیاست و شرایط توانمندساز سفر و گردشگری، رتبه 

اولویت بخشی به 

 سفر و گردشگری

باز بودن بین 

 المللی

 منابع فرهنگی و سفرهای کاری منابع طبیعی پایداری محیط زیستی رقابت پذیری قیمتی

 نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه

115 3.7 118 2.4 1 6.7 107 3.9 99 2.4 23 2.8 

 

 201۹رتبه بندی شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری  –  ۵ جدول شماره

 2019شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری »رتبه بندی 

 (2017تغییر رتبه نسبت به گزارش قبلی) نمره کشور رتبه

 - 5.4 اسپانیا 1

 - 5.4 فرانسه 2

  5.4 آلمان 3

 - 5.4 ژاپن 4

 +1 5.3 آمریکا 5

6 ...   

 +4 3.4 ایران 89

 )بهترین(کشور/ نمرات از یک )بدترین( تا هفت  140رتبه بندی از میان 

 

 

                                                           
  23/6/98یا به روایت مجمع جهانی، ترین نقاط گردشگری دنمحبوباقتصاد نیوز، -1

. 2شاخص(؛  12وکار ). محیط کسب1شود: زیرشاخص می 40بخش و  5که شرایط عمومی انجام فعالیت در هر کشور را در بردارد و شامل « محیط توانمندساز»حوزه الف:  -2

شاخص(. حوزه ب:  8) فناوری اط عا  و ارتباطا  . آمادگی5شاخص(؛ و  9) کاربازار نیرویانسانی و  سرمایه .4شاخص(؛  6و بهداشت ) س مت .3شاخص(؛  5ایمنی و امنیت )

بخش و  4گذارند را در بردارد و شامل سفر و گردشگری اثر می صنعت طور مستقیم برها و ابعاد استراتژیکی که بهکه سیاست« سیاست و شرایط توانمندساز سفر و گردشگری»

 10زیستی). پایداری محیط4شاخص(؛  4پذیری قیمتی ). رقابت3شاخص(؛  3المللی). باز بودن بین2شاخص(؛  6بخشی به سفر و گردشگری )اولویت .1شود: زیرشاخص می 23

ساخت»شاخص(. حوزه ج:  ساخت« زیر سی و کیفیت زیر ستر شور را در که د شامل می 17بخش و  3های فیزیکی هر ک شاخص  ساخت1شود: زیر  6هوایی ) ونقلحمل . زیر

ترین دالیل برای سفر است که از مهم« منابع طبیعی و فرهنگی»شاخص(. حوزه د:  4. زیرساخت خدما  گردشگری )3شاخص(؛ و  7ها ). زیرساخت زمینی و پایانه2شاخص(؛ 

 .شاخص( 5. منابع فرهنگی و سفرهای کاری )2شاخص(؛ و  5. منابع طبیعی)1شود: زیرشاخص می 10بخش و  2و شامل 
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 ایران در گردشگری حاللجایگاه  

سال س می، گردشگری ح لهای جذاب برای گردشگری در همه کشورهای اخیر یکی از بخشدر  س می و غیرا  1های ا

تواند است. این بخش از گردشگری با توجه به اینکه با فرهنگ ایرانی و اس می هم بیشترین و باالترین قرابت را دارد، می

های اخیر این بخش دهد در سالهای جهانی نشان میهای مهم برای توسعه گردشگری در ایران باشد. آماریکی از زمینه

ها های غیراس می قرار گرفته است. برای مثال ژاپنیبسیار مورد توجه کشور های اس می، حتیجز کشوراز گردشگری به

سیار کرده ساجد  شگری ح ل اقدام به ایجاد م سعه گرد س می اند. لغو محدودیتبرای تو شور ا های ویزا برای چندین ک

سیامنحقه  سلمانان با ارائ جمله امارا ، اردن و )از غرب آ ستوران برای م سی به ...(، افتتام ر ستر ه غذای ح ل، امکان د

شن موبایلی به« ناریتا»المللی غذای ح ل در فرودگاه بین برای پیدا کردن مراکز  «Halal minds»نام و طراحی اپلیکی

ست که ژاپنیجمله برنامه های ح ل در ژاپن ازارائه غذا اند. با این حال ها برای توسعه گردشگری ح ل انجام دادههایی ا

سی شان میبرر گیری های باالی قرابت فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، ایران در بهرهرغم وجود ظرفیتدهد بههای آماری ن

صت ست، بهاز فر شگری ح ل موفق عمل نکرده ا ساس گزارش های جهانی گرد س می »طوری که برا صاد ا ضعیت اقت و

ای در جذب گردشگران مسلمان، از رتبه پله 6سقوط  کنفرانس اس می رتبه ایران باهای عضو سازمان ، بین کشور«جهان

سال  11 سال  17به رتبه  2017در  ست. 2018در  سیده ا شور ر س می نیز مالزی، بین ک سازمان کنفرانس ا ضو  های ع

های اول تا پنجم در جذب گردشگگگران مسگگلمان و بهترین ترتیب در رتبهسگگعودی بهاندونزی، امارا ، ترکیه و عربسگگتان

های جهانی گردشگری ح ل از این منظر گیری از فرصتتوسعه گردشگری ایران با بهره گردشگری ح ل هستند.مقاصد 

سال  ست که در  شگری ح ل(  2018دارای اهمیت ا سلمان )یا گرد شگران م سهم  156تعداد گرد میلیون نفر بوده که 

ست. همچنین حجم گردش  3.8ایران از این تعداد گردشگر، حدود  سال درصد ا حدود  2018مالی گردشگری ح ل در 

سال آینده  7دهد تا ها نشان میدرصد است. همچنین برآورد 2.1میلیارد دالر بوده که سهم ایران از این بازار حدود  220

سال  شگری ح ل( به 2026یعنی  سلمان )یا گرد شگران م شگری  180، تعداد گرد میلیون نفر و حجم گردش مالی گرد

 .2یلیارد دالر خواهد رسیدم 300ح ل به 
 

 ۹73آمار ورود گردشگر خارجی به ایران در سال 

هزار گردشگر خارجی ایران در سال  804میلیون و  7دهد از مجموع نشان می 97بررسی آمار گردشگران ورودی در سال 

کشگگور منحقه به ایران  10درصگگد از کل گردشگگگران ورودی به کشگگور( از  93هزار نفر آن )معادل  267میلیون و  7، 97

میلیون نفر گردشگر سال  4.4کشور منحقه نسبت به تعداد  10تعداد گردشگران ورودی از  97اند. همچنین در سال آمده

، نزدیک 97گردشگر خارجی ایران در سال تعداد کل از  های منحقه نیزدرصد رشد داشته است. در بین کشور 64نیز  96

هزار نفر از  947هزار نفر از افغانسگگگتان،  34میلیون و  1میلیون نفر از آذربایجان،  1.8ها از عراق، میلیون نفر آن 2.6به 

 71ر نفر از بحرین، هزا 79هزار نفر از ارمنسگگتان،  163هزار نفر از ترکمنسگگتان،  170هزار نفر از پاکسگگتان،  304ترکیه، 

کشور منحقه، گردشگران ورودی از ارمنستان  10اند. بین هزار نفر از هند از کشورمان بازدید کرده 68هزار نفر از کویت و 

                                                           
های مسلمانان از لحاظ رژیم غذایی ح ل )بدون الکل و مقاصدی است که نیاز« ح ل»براساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری و سازمان کنفرانس اس می، گردشگری  -2

 گوشت حرام و...(، لباس یا اجرای مراسم مذهبی )فاقد برهنگی، قمار و...( تامین شود.
 13/6/98ای در صنعت گردشگری ح ل، پله 6رتبه رزونامه فرهیختگان، کاهش -1

  14/6/98درصد گردشگران خارجی ایران همسایه ها هستند، جوان آن ین،  93 -3
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 91درصدی، گردشگران ورودی از کشور آذربایجان با رشد  92درصدی، گردشگران ورودی از عراق با رشد  433با رشد 

شگران ورودی ا صدی و گرد شد در سال  65ز ترکیه با ر سبت به  شترین افزایش را ن صدی، بی شته 96در اند. همچنین دا

درصد نسبت  6درصد و گردشگران ورودی از هند  9درصد، گردشگران ورودی از کویت  10گردشگران ورودی از بحرین 

 دهد.کاهش نشان می 96به سال 

 ۹7ل آمار ورود گردشگران خارجی به ایران در سا -4جدول شماره 

 ۹6میزان رشد نسبت به سال  تعداد نام کشور

 %۹2 )میلیون نفر( 2.6 عراق

 %۹7 )میلیون نفر(  1.8 آذربایجان

 - )میلیون نفر(  1.3 افغانستان

 %6۵ هزارنفر ۹47 ترکیه

 - هزار نفر 304 پاکستان

 - هزار نفر 170 ترکمنستان

  هزار نفر 163 ارمنستان

 %10 هزار نفر 7۹ بحرین

 %۹ هزار نفر 71 کویت

 %6 هزار نفر 68 هند

تعداد گردشگران  97در سال که دهد دستی و گردشگری کشور نشان میهای سازمان میراث فرهنگی، صنایعبررسی آمار

سال اخیر  12نفر رسیده که این میزان رشد در  113هزار و  804میلیون و درصدی به هفت 53خارجی ایران با افزایش 

ساس، بررسی آماری تعداد گردشگران ورودی به ایران نشان می سابقهبی ست. بر این ا دهد افزایش یا کاهش تعداد بوده ا

ارزی کاهش چشمگیری داشته  واسحه التهابا هایی رخ داده که ارزش پول ملی بهگردشگران خارجی ایران عم  در سال

ها یا همان ارزانی پذیری قیمتتبه ایران در شگگاخص رقابتافزایش تعداد گردشگگگران خارجی ایران، عم  بهبود ر و اسگگت

ست. بهقیمت شور بوده ا شگری خارجی در ایران به جهت جذابیت قیمتها در ک سعه گرد سفر برای عبار  دیگر، تو های 

 گردشگران خارجی اتفاق افتاده است.

 

 2020صنعت گردشگری تا سال پیش بینی 

میلیارد خواهد  6/1های سازمان جهانی گردشگری، به بیش از بینیبر طبق پیش 2020تعداد گردشگران خارجی تا سال 

سید که از این تعداد آمار سفر بین منحقه 378 ر صور  خواهد گرفت.میلیون  ست  صد دورد سمت مقا سفر به  ای و به 

سیاغرب )اروپا،  شرق آ سیا، آفریقا،  سیه و آمریکا( به  و جنوب آ سال بینیطبق پیشمیلیارد و بر  2/1و اقیانو  2020ها تا 

شگران در قاره اروپا  سیه  717تعداد گرد سیا و اقیانو شرق آ میلیون نفر خواهد  282میلیون و قاره آمریکا  397میلیون، 

 .1بود

 

 

 

 

                                                           
 1396اسفند،  6 شود؟بینی میچگونه پیش 2020بازار گردشگری تا سالسایت الی گشت، -2



 

   11 
 

 2020های مختلف جهان تا سال در قارهخارجی تعداد گردشگران پیش بینی  -6نمودار شماره  

 
 

سال  شود کهبینی میپیشهمچنین  شرق 2020تا  شگری در مناطق  سیا،  صنعت گرد سیه، آ سیا، اقیانو سیاآ و  غرب آ

بیشگگتر خواهد بود و در درصگگد  4/ 1درصگگدی خواهد رسگگید که با توجه به میزان آمار میانگین جهانی،  5آفریقا به رشگگد 

سط از کمتر میزان اینمقابل در آمریکا و اروپا،  سال شومی جهانی متو شگر اروپ 2020د. در  شترین تعداد گرد ا دارای بی

 سال در داشت، 1955  درصدی که این قاره در سال 60خواهد بود در حالی که سهم آن از این میزان در مقایسه با سهم 

سال. برسد درصدی 46 کاهش به 2020 سیر بلند طبق  2020تا  1995های در بازه زمانی  سفرهای با خط  میزان رشد 

در حالی که این رقم در برای سگگفرهای داخلی  ،رسگگدمیدرصگگدی  4/5بینی سگگازمان جهانی گردشگگگری به رشگگد پیش

 .1درصد خواهد بود 8/3ای حدود منحقه

  

 نگاه کارشناسان  موانع صنعت گردشگری ازرفع راهکارهای 

 یکیارچه سازی نظام آماری گردشگری *

ز با محیط زیست و مصالح اها و تسهی   نوین همسجهت توسعه زیرساختگذاران، های ویژه به سرمایهاعحای مشوق *

 بومی

 گذاری در گردشگریایجاد پنجره واحد صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی حاکم و تسهیل فرایندهای سرمایه *

 گذاران گردشگری و الحاقا  قانونی برای مستثی کردنهای قانونی برای سرمایهشناسایی شکاف *

 فرایند صدور روادید و تشریفا  ورود اتباع خارجه تسهیل *

های مختلف جهت تامین نیازهای گروهزمینه اقامت تنوع بخشی به خدما  و تسهی   گردشگری به ویژه در  *

 گردشگران

 های بین المللی استفاده از تجارب و استانداردهای خدما  گردشگری زنجیره *

 گردشگری در بستر اینترنت به منظور مدیریت بهینه عرضه و تقاضایکیارچه سازی زنجیره تامین خدما   *

 ه خدما  گردشگریها در ارائآپبسترسازی، تسهیل فرایندها و تقویت فعالیت استار  *

 های گردشگریهای بین المللی در زمینه آموزشبرقراری ارتباط با سازمان *

 ار هدف گردشگری جمهوری اس می ایرانبخش بندی بازار و به هنگام سازی فهرست کشورهای باز *

 ایهای بازاریابی به منظور جذب بازارهای هدف منحقهاجرای برنامه *

 گری جمهوری اس می ایران در محیط بین الملل و اجرای بسته بندی دییلماسی گردش طراحی *

                                                           
 98شهریور  11، 98ماهه ابتدایی سال  4درصدی گردشگران خارجی در  40پایگاه خبری اتاق ایران، افزایش -2
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 مشترک گردشگری با کشورهای بازار هدف برقراری تعام   و همکارهای *

 

 الم آخرک

ست که می صنعتی چندوجهی ا شگری  سایر بخشصنعت گرد سب درآمد ارزی، تواند اثر مثبتی بر  شور مانند ک های ک

سرمایه سعه تولید، افزایش درآمد ملی جامعه میزبان، افزایش درآمد دولت، افزایش  شتغال نیروی کار، تو گذاری، افزایش ا

گران تواند بر گردشتر از همه تغییر دید و نگرشی است که میباشد و مهمفروش و گردش اقتصادی صنایع دستی داشته 

در مورد آن کشگگور به وجود آورد. به همین دلیل توجه به این صگگنعت از اهمیت باالیی برخوردار اسگگت و کشگگورها برای 

 اند.های مفصلی را انجام دادهریزیافزایش سهم خود برنامه

در  رانیا رامونیپ یاز اخبار منف یموج ،یااز توافق هسگگته کایخروج آمر یو درپ 98ل در اوایل سگگاباور کارشگگناسگگان،  به

کارآمد  یارهازبه اب یاز هرزمان شیبدر آینده کشور  یکه گردشگرباشد  ازینکه شاید شکل گرفته  یپرنفوذ غرب یهارسانه

های ریزیتوجه به برنامه»ای کارشناسان برای رسیدن به چنین آینده، رونیاز هم .دشومسلح  یابیو بازار غا یتبل نهیو به

اعحای »، «های گردشگگگریافزایش ت ش سگگفرا و اسگگتانداران به منظور معرفی جاذبه»، «دقیق در چارچوب برنامه جامع

 دانندی میهایرا جزو راهکارها و برنامه« های گردشگریتسریع روند توسعه زیرساخت»و « تسهی   به بخش خصوصی

 تواند صنعت گردشگردی ایران را به جایگاه محلوب سوق دهد.که می

 


