
صنعت گردشگري از دیدگاه اقتصاد

اقتصاد دانان از صنعت گردشگري به عنوان یک صنعت مولد سرمایه واشتغال زا نام می برند و توجه خاصی به این 
صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگري به لحاظ اقتصادي موجب افزایش ارز آوري می شود.صاحب نظران 

بتواند از پتانسیل ها استفاده کرده وچرخ هاي این صنعت را درکشورش به حرکت در علم اقتصاد معتقدند اگر کشوري
آورد شاهد شکوفایی شگرفی درسطح اقتصاد کشور خواهند بود. تاثیر این صنعت از جهات مختلف قابل بررسی و مهم 

است که به تعدادي از این مولفه ها در زیر اشاره شده است:

فروشیخردهبازارپویایی–هازمینهازبسیاريدرلاشتغا–ورود ارز به کشور -

گذاريسرمایهافزایش–فعال شدن فرودگاه ها وسیستم هاي حمل ونقل -

افزایش تولیدات محلی و بومی وصنعتی (صنایع دستی ومحصوالت فرهنگی )-

افزایش میزان سرمایه گذاري بخش خصوصی (هتل سازي وسایر خدمات مرتبط )-

بشکه نفت را به 100تا 50فرصت شغلی ایجاد می نماید و در آمدي به اندازه فروش 8توریست به کشور ماورود هر
رقماینکههزار نفر جهانگرد خارجی به ایران مسافرت نموده اند1200تا کنون 1381دنبال می آورد . از ابتداي سال 

بهایرانبرايگذشتهسال10بهنسبترادرصد27رشدنیزودهدمینشانگذشتهسالبهنسبترادرصد16درش
اشته است . مقایسه اي تطبیقی نشان می دهد کشور همسایه ما ترکیه بیش از درآمد ایران از فروش نفت از دهمراه

3/8) درآمدي بالغ بر1377میالدي (1998صنعت جهانگردي کسب سود می نماید .به طوریکه این کشور در سال 
یروي کار فعال و جوان خود را در این صنعت به نازنفرهزلر320نیزونمودهکسبجهانگرديصنعتازدالردمیلیار

کار گرفته است . تمامی این آمار و ارقام از گستردگی و عمق حیاتی این صنعت دارد و نیز نشانگر آن است که تنها 
.استجهانگرديصنعتدرآمد˓جانشین درآمد صنعت نفت 

درآمد جاري

واستبودهنظرمدکشورهاهمهبیندرجهانآورارزواقتصاديبخشمهمترینعنوانبهتوسعه صنعت توریسم
˓گردشگريهايساختزیرتوسعه.استبزرگصنعتایندرآمدهايبههادولتتوجهازنشان˓تبلیغات گسترده 

صنعتیماراتنیکبهاینکهمعرصهایندرکشورهارقابتودنیاستدراقتصاديتوسعهمهمچالشهايازیکی
صنعتاینهايویژگیازیکی˓ت توریسم صنعزاییاشتغالوگذاريسرمایهابعادفراگیري. استشدهتبدیل

کندمیایجادگذاريسرمایهبراينیزرامحدوديناهايظرفیت˓بودنبازدهزودبرعالوهکه˓استپایهاقتصادي
بر. استکردهمعرفیالمللبینتجارتدرخدماتبخشدومینبانکداريلزپسراجهانیتوسعهوهمکاريسازمان.

درصد 9/4میلیارد دالر یعنی معادل 701میزان سرمایه گذاري در بخش گردشگري 2000تشره در سال منآماراساس



درصد کل سرمایه 10/6میلیارد دالر معادل 1400بیش از به 2010کل سرمایه گذاري جهان بوده است . این رقم تا سال 
درصد و آمار گردشگران نیز 2/4توریسم صنعترشد2010سالتامنتشرهگذاري هاي جهانی رسید . بر اساس آمار

و در طول2011میلیارد دالر افزایش یافت . اگر چه از نیمه سال 736به یک میلیارد نفر و درآمد جهانی این بخش به 
رتبهصنعتایناما˓یافتکاهششدتبهآمریکاواروپادرصنعت گردشگري به دلیل بحران هاي مالی 2012سال 

زایی را براي کشورهاي هدف همچنین به همراه داشته است .گستره جهانی صنعت جهانگردي باعث درآمدنخست
شرایطبهبودوهادرآمدافزایشوالعاتاط˓فرهنگ˓ايسرمایههايجریان˓توسعه نوآوري هاي تکنولوژي 

اقتصادي صنعت توریسم به شکوفاییوجهانگرديکهحاضرعصردر. استشدهکشورهاایندرگردشگريارتباطات
نحوبه˓جدیدهايراهیافتنوعملابتکارباکهبودندموفقهاییکشور˓دغدغه مشترك جهانی تبدیل شده است 

بهگردشگريصنعتاز˓سازيخودروصنعترکودازپساکنون. اندبردهبهرهبخشاینهايتوانمنديازمطلوب
د می شود درآمد کالن این صنعت است در برخی کشور ها هم اینک جهانگردي را یاکشورهابرخیتوسعهکلیدعنوان

برخیخالصناتولیددرصد50بودنوابسته˓در اولویت دیگر برنامه هاي آنان قرار داده است .به گفته کارشناسان 
کشور ایران به درکهطلبدمیگردشگريازبزرگهايکشوربرخیدرآمدبودنمحسوسوجهانکوچکهايکشور

عنوان یک خاستگاه بزرگ گردشگري آسیا با تمدن و تاریخ کهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاري شود . در 
میلیون نفر و درآمد ارزي ناشی از توریسم این کشور 12/7تعداد گردشگرانی که از مالزي دیدار کرده اند 2001سال 

نفرمیلیون15بهکشوراینگردشگرانتعداد2006بوده است . تا سال میلیارد دالر5/2کم سابقه کوچک آسیایی 
هايجاذبهتنوعوتاریخیقدمتوجودبهتوجهباایراندر. گذشتدالرمیلیارد8مرزازآنارزيدرآمدورسید

ري هر توریست دال1000درآمد. باشدکشوربرايدرآمدپرصنعتیعنوانبهتواندمیگردشگريصنعت˓گردشگري
بشکه نفت است و صنعت گردشگري می تواند جایگزین صنعت نفت شود . جهانگردي یک صنعت 70تا 60برابر با 

چرخشازايشبکهبلکه˓مادر است و در آمد هاي این صنعت تنها به یک گروه و افراد محدود تعلق نمی گیرد 
˓عت گردشگري در دنیا در بخش هاي مختلف هتل داري صنتوسعه. باشدداشتههمراهبهتواندمیرااقتصادي

غیرومستقیماشتغالموجبغذاییخدماتبخشوتفریحی˓اقامتیمراکز˓نقلحمل˓کشتیرانی˓هواپیمایی
وکارمندنفر9هرازجهانیمسافرتوجهانگرديشورايگزارشبراساس. استشدهجهاندرفراوانیمستقیم

میلیون نفر است گردشگري 212نفر در صنعت گردشگري مشغول است و تعداد این افراد در دنیا یکدنیاکارگر
در صد از تولیدات ناخالص خود را 50شاهرگ اقتصادي بسیاري از کشور هاست تا جایی که برخی از دولت ها تا 

عادل تر و روند عمران منطقه اي مترادرآمدهاتوزیع˓وابسته به گردشگري می دانند .گردشگري و درآمد حاصل از آن 
افزایش˓را تسریع و فعالیتهاي اقتصادي کشور را متنوع می کند گردشگري باعث جذب سرمایه هاي سرگردان 

دوبهجهاندرگردشگريحاضرحالدر.استگردشگريبخششکوفاییهايمزیتدیگرازآوريارزوملیدرآمد
ه گردشگري کالسیک وسنتی در جاذبه هاي تاریخی رخ می دهد و گیردکمیصورتمدرنوکالسیکشیوه

گردشگري نوین نیز از سوي مراکز علمی ودانشگاهی به عنوان گردشگري علمی میزبانی می شود. یکی از مولفه هاي 



گردشگري نوین در جهان پرداختن به گردشگري علمی است و گردشگري علمی در زمینه صنعت توریسم در سطح 
گاها و دست آوردهاي علمی می تواند به صنعتی در آمد زا براي دانشگاها و مراکز علمی مبدل شود. بر اساس دانش

افراداینکهچرا˓شودمیقلمدادمسافرعنوانبه˓ورد هر شخص خارجی به یک کشور WOTتعاریف جدید سازمان 
از هتل اقدام خواهند کرد .استفادهوکاالخریدبرايکنندسفرنیزترانزیتبراياگرحتیخارجی

کافینامشارکت˓زیارتیوسیاحتیساختیزیرامکاناتکمبود˓به روز نبودن سیستم ناوگان حمل و نقل جاده اي 
مشخصراهبردنبود˓گردشگريهايجاذبهوهاپتانسیلمطلوبمعرفیعدم˓گذاريسرمایهبرايخصوصیبخش

و عدم رشته آموزشی راهنماي گردشگري از موانع توسعه صنعت توریسم می باشد. توانمندیهاواستعدادهامعرفیدر

اثرات اقتصادي گردشگري 

صنعت گردشگري داراي آثار اقتصادي و اجتماعی قابل مالحظه اي می باشد . ایجاد اشتغال و دست یابی به درآمد 
در راستاي صلح و وفاق بین المللی از آثار اجتماعی و ارزي پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی 

افزایش˓هاپرداختترازبهبودومیزبانکشوربرايارزيدرآمدکسب˓اقتصادي این صنعت است . ایجاد اشتغال
دگرگون˓ثروتتعدیل˓ايمنطقهتعادلایجاد˓گردشگريبامرتبطاقتصاديهايفعالیتمحلازمالیاتیهايدرآمد
اقتصادي و سوق دادن درآمد از مناطق شهري و روستاها و باالخره جلوگیري از برون کوچی هايفعالیتنساخت

حائزمحلیاقتصادبهبخشیدنروستاییان از اثرات اقتصادي گردشگري محسوب می شود از طرفی در تنوع و غنا
ارتزاق گردشگران جهتکشاورزيمحصوالتیاودستیصنایعازاعممحلیتولیداتبراي˓استبسیاراهمیت

میموثرنیزدستیصنایعکشاورزيهايفراوردهکیفیتبهبوددر˓آنبرعالوه˓بازارهاي جدیدي ایجاد می کند 
. باشد

در اکثر ارزیابی هاي به عمل آمده از توسعه گردشگري در جهان سوم تاثیرات اقتصادي مهمتر از مالحظات دیگر 
گردشگري به عنوان یک عامل اقتصادي عمده و بسیار موثر در سال هاي اخیر مورد توجه فراوان قرار است.در حقیقت 

گرفته و بدین علت سعی می شود که حتی االمکان از عوامل موثر در کاهش جریان گردشگري جلوگیري به عمل آمده 
و امکانات الزم جهت رشد و توسعه آن فراهم شود .

صنعت گردشگري موجب تنوع درآمد ها و کاهش نا هماهنگی دراقتصاد می گردد و در در کشورهاي صنعتی توسعه
.استبیشترصادراتسنتیاشکالازآنرشدنرخکهکندمیایجادصادراتبرايفرصتی˓کشور هاي در حال توسعه



ست که می تواند تاثیر بنابراین گردشگري منبعی قابل اتکا در بسیاري از کشور هاي توسعه یافته و در حال توسعه ا
وتحولوهادستمزدافزایش˓فزاینده اي بر روي افزایش درآمد چه در سطح ملی و نیز افزایش فرصت هاي شغلی

.باشدداشته... وتولیداتگسترش

) عقیده دارد که یکی از بزرگترین منافع حاصل از صنعت گردشگري در نواحی و 1995عالوه بر این جولی لئونز (
ق مختلف ایجاد درآمد و دستمزد براي افرادي است که در آن اشتغال دارند و نیز تاکید می کند که اغلب این مناط

شاغالن را افراد محلی و بومی تشکیل می دهند تاثیر اقتصادي گردشگري در نواحی روستایی افزایش درآمد براي 
ومی براي این مناطق به وجود آید . ساکنان مناطق گردشگري می باشد که می تواند به صورت فردي یا عم

تاثیر مثبت دیگر گردشگري می تواند ایجاد فرصت هاي شغلی جدید و نیز افزایش اشتغال زنان و جوانان در فعالیت 
هاي مرتبط با این صنعت می باشد . اصوال اشتغال در صنعت گردشگري داراي اشکال مختلفی است که عبارتند از :

... وهارستوران˓: همانند اشتغال در هتل ها الف ) اشتغال مستقیم 

میدستیصنایعوشیالت˓ب)اشتغال غیر مستقیم : که در بخش هاي عرضه کننده کاال همانند تولیدات کشاورزي 
.باشد

ج)اشتغال القایی : شامل کسانی است که از درآمد افرادي که به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گردشگري 
ی شوند .مپشتیبانی˓می کنندفعالیت

د)اشتغال در بخش ساختمان : شامل افرادي است که در بخش احداث تاسیسات و زیر ساخت هاي گردشگري فعالیت 
می کنند .

توسعه گردشگري براي رشد اقتصادي و اجتماعی اهمیت ویژه اي دارد که می توان آن را به منزله نیروي محرکه 
ور ها به حساب آورد هیچ کشوري نیست که فاقد مواد اولیه الزم براي توسعه گردشگري توسعه اقتصادي در تمام کش

باشد آنچه که کشورها را از همدیگر متمایز می سازد خود به تنهایی جاذبه گردشگري به شمار می رود . بنابراین هر 
نده جهانگرد بوده و از این راه کشور با کوشش در خور و سرمایه گذاري مناسب در زمینه گردشگري می تواند وارد کن

به رشد اقتصادي خود کمک نماید .

بهرازیاديتعدادیاوکشاندمیگردشگري پول و جمعیت را از مراکز ثقل صنعتی به سوي روستاها و نقاط طبیعی 
جهانگرد پذیر می شود کشورهاياقتصاددرمضاعفبازدهباعثآنهاحرکتاینوسازدمیروانهشهريمراکزسوي

.گردشگري در تنوع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی نیز حائز اهمیت بسیار است براي تولید محلی اعم از صنایع 
دستی و یا محصوالت کشاورزي جهت ارتزاق گردشگران بازارهاي جدیدي ایجاد می کند عالوه بر آن در بهبود کیفیت 

موثر می باشد . همچنین در احیا و بازسازي شهر ها خصوصا شهر هاي فراوده هاي کشاورزي و صنایع دستی نیز



تاریخی نقش مهمی دارند چرا که در صورت عدم دریافت درآمد ناشی از این اماکن و تخصیص بودجه الزم براي ابقاي 
ناشی از جذب آنها این گونه مراکز به تدریج رونق و اهمیت خود را از دست می دهند و از این رهگذر منافع اقتصادي

گردشگر نیز منتفی می شود.

هیچکسبراقتصاديبنیهتقویتوپولجریانتسریع˓ملیناخالصتولید˓تاثیر گردشگري از بعد درآمد زایی 
امکانعالوهبهدهدمیافزایشدستمزدوحقوقطریقازرامحلیمردمدرآمدفعالیتازقسمایننیستپوشیده
کرایه˓مایحتاجتامین˓تعمیرات˓طریق ارائه مشاغل در دیگر بخش ها نظیر ساختمانازدیگرهايدرآمدحصول

فروشدریافتیهايمالیاتمحلازکهاستمالیاتگردشگريصنعتدرآمدمنابعازیکیداردوجودنیز... واتومبیل
شود را ایجاد می نماید میدولتعایدساالنهکهمالیاتیهايدرآمددرصد6میزانتاگردشگري.شودمیتامین

گردشگري ارز آور بوده و سبب توسعه بست تجارت خارجی و صادرات نامرئی و بهبود تراز پرداختها نیز می شود .

همچنین گردشگري در ایجاد فرصت هاي شغلی و کاهش معضل بی کاري با تصحیح الگو و ایجاد ظرفیت هاي شغلی 
درصد از مشاغل در سطح جهانی به بخش گردشگري اختصاص دارد .اگر چه 15پایدار و مستمر نقش به سزایی دارد. 

بخش گردشگري پتانسیل بسیار باالیی از ارتباط بااشتغال دارد لکن قدرت اشتغال زایی آن بستگی به عواملی نظیر 
ن با پر بودن راایدرشدهانجاممطالعاتطبقداردهااتاقبودنپرمیزانوآنهااقامتشبتعداد˓تعداد گردشگران

شب به ازاي هر دو اتاق یک فرصت شغلی ایجاد شده است . واقعیت آن است که عالوه 5/4درصد اتاق ها و اقامت 79
بر ایجاد فرصت هاي شغلی مستقیم به دو نوع فرصت شغلی یکی غیر مستقیم و دیگر القایی نیز باید توجه کرد . مراد 

نتیجه هزینه کردن و خرج کردن درآمد افرادي که به طور غیر مستقیم در این از فرصت شغلی القایی اشتغالی است از 
صنعت شاغلند ایجاد می شود .

سازمان جهانی گردشگري در این رابطه چنین بیان می کند :

رستوران˓هاهتلقبیلازکنندمیکارگردشگريبامرتبطموسساتدرکهاشخاصی˓الف) اشتغال مستقیم 
گردشگري و آژانس هاي مسافرتی هايفروشگاه˓ها

صنایعوشیالتکشاورزيقبیلازعرضههايبخشدرشدهایجادمشاغل˓ب) اشتغال غیر مستقیم

اندکردهکسبمستقیمغیرومستقیمشاغالنکهدرآمديکردنخرجطریقازکهاشخاص˓ج) اشتغال القایی
شوندمیحمایت

خش احداث زیر بناهاي گردشگري تولید می شوند (این اشتغال معموال موقتی بدرکههاییشغل˓د)اشتغال ساختمانی
است ولی ممکن است در جاهایی که توسعه مداوم گردشگري وجود دارد بسیار طوالنی باشد )




