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بررسي تاثيرات صنعت گردشگري بر توسعه اقتصاد كشورها(با تأكيد بر ايران)
هوشنگ سرور  ،منيژه الله پور  ،حامد معصومي

چكيده
امر زه صنعت رردشگري ،از جايگاه يژه اي در توسعه اقتاادي كشور ا از جمله در كشور اي در حال توسعه برخوردار است.
بطوريكه ،در حال حاظر يكي از بزرگ ترين بخشهاي اقتاادي در بسياري از كشور ا به شمار مي ر د  .بررسي تجارب ساير كشور ا
نشا مي د د كه پذيرفتن اين انديشه كه رردشگري سرمايه رذاري در اين بخش مي تواند در توسعه اقتاادي كشور مؤثر باشد
تد ين سياستها ،را برد ا برنامه اي عملي در راستاي توسعه اين صنعت ا لين رام مؤثر در توسعه صنعت رردشگري محسوب
مي شود .كشور ايرا نيز به لحاظ برخورداري از موقعيت يژه جغرافيايي-ارتباطي

نيز منابع طبيعي

يثار ارزنده تاريخي از

قابليتهاي الزم براي توسعه رردشگري برخوردار است .توسعه رردشگري در ايرا كه ،ابستگي شديدي به دريمد اي نفتي دارد ،مي
تواند به عنوا را ي براي ر ايي از ابستگي به دريمد اي نفتي خر ج از اقتااد تك محاولي باشد .ايرا به عنوا كشوري كه از
يكسو داراي پتانسيل ا توانمندي اي فرا ا در عرصه شاخه اي رونارو رردشگري است؛ از سوي ديگر كشوري است
داراي جمعيت جوا كه نرر بيكاري نسبتا بااليي دارد ،مي تواند با برنامه ريزيهاي جامع در حوزه رردشگري ،بر معضل بيكاري
خود فائق ييد .اين مقاله با استفاده از ر ش توصيفي-تحليلي با بهره ريري از منابع كتابخانه اي ،اسناد رزارشهاي مرتبط با
موضوع انجام ررفته است .در اين راستا به بررسي نظري جايگاه رردشگري در ايجاد اشتغال نيز نقش سرمايه رذاري در توسعه
صنعت رردشگري پرداخته شده است .در پايا نيز پيشنهاداتي در جهت توسعه رردشگري در ايرا ارائه شده است.
واژگان كليدي :صنعت گردشگري ،تسهيالت گردشگري ،اثرات اقتصادي ،افزايش درآمد ،ايران
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