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 اثرات اقتصادي گردشگري
1ابتهال زندي  

 

 

  :مقدمه 

ابعاد مختلف گردشگري داراي اثرات اقتصادي، اجتماعي . گردشگري مي تواند اثرات زيادي بر نواحي و به طور آشكار بر مقاصد داشته باشد
  .كه اين اثرات مي تواند شامل اثرات مثبت و منفي باشد)  1982وال و ماتيسون . ( گردشگري استبر مقاصد  ، فرهنگي و محيطي 

تمركز اين فصل بر اثرات اقتصادي گردشگري است و در مورد اثرات جامعه شناختي ، فرهنگي و محيطي به عنوان عوامل هزينه در اين 
  .بحث خواهد شد 8فصل و در فصل 

  صادي گردشگري كدامند؟مهمترين ابعاد اثرات اقت

  :گروه طبقه بندي نمود 7مهمترين ابعاد اثرات اقتصادي گردشگري  را مي توان در 

ترغيب فعاليت هاي  -6اقتصادي يك منطقه بهبود ساختار  -5اثرات بر تراز پرداختها  -4ايجاد درآمد مالياتي  -3اشتغال  -2درآمدزايي  -1
  زيانهاي اقتصادي -7كارآفريني 

  :تاثيرگذار بر گستره اثرات اقتصادي عبارتند از از عوامل  شش دسته

بزرگي و اندازه شالوده  -4سطح توسعه اقتصادي مقصد   -3حجم و ميزان هزينه ها   -2ماهيت تسهيالت اصلي و جذلبيت آن   -1
ميزاني كه مقصد  -6)  مي آيد ميزاني كه مخارج گردشگران در مقصد به چرخش در ( ميزان اثر تكاثري در مقصد  -5اقتصادي مقصد  

  ) 1982وال و ماتيسون . ( خود را با فصلي بودن گردشگري وفق داده است

در بخش اول گردشگري به عنوان . از معايب و مزايا و عواملي كه در اين قسمت ذكر گرديد در اين فصل مورد بحث قرار مي گيرد بسياري 
در نظر گرفته شده است و سپس در مورد مزايا و معايب گردشگري بحث خواهيم كرد و در بعد استراتژيك توسعه اقتصاد ملي و منطقه اي 

اثرات تراز پرداختها مورد بحث قرار خواهد گرفت و نشان خواهد داد كه اثرات تراز پرداختها بسيار بيشتر از هزينه هاي درون و بخش آخر 
  .برون مرزي مي باشد

مهمترين بخش اين فصل بر اندازه گيري  درآمدها و . ه هاي اندازه گيري ميزان اثرات بيان گردددر ادامه سعي شده است در اين فصل شيو
شامل درآمدهاي مالياتي ، اثرات رويدادها ، ابعاد كيفي استخدام و  ابعاد خاص ديگر گردشگري. اشتغال حاصل از گردشگري تمركز دارد

كه ... صادي يك منطقه و ناحيه و ترغيب و تشويق فعاليتهاي سرمايه گذلري و اشتغال در بخش گردشگري ، بهبود و پيشرفت ساختار اقت
  .بسياري از اين ابعاد در بخشهاي مختلف اين فصل مورد بحث قرار خواهند گرفت

                                                            
   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1
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  :د استراتژيك توسعه اقتصادي عگردشگري به عنوان ب

نقش  1975در سال    Loméدر اولين كنفرانس . ساب نمي آمدح تا چند دهه اخير گردشگري  به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي به 
در آن زمان بسياري از نشريات نگرش و ديد ي منفي نسبت به . گردشگري در توسعه كشورهاي كمتر توسعه يافته ناديده گرفته شد

مورد بررسي قرار ... و ابعاد منفي گردشگري همچون نشتهاي گردشگري ، كاهش ارز خارجي و تورم 1979گردشگري داشتند در سال 
بسياري از نشريات به مزاياي گردشگري پي بردند و ديدگاه و نظر بسياري از سازمانهاي بين المللي در زمينه  1980در سال . گرفت 

بل توجه تغييراتي در بينش و ديدگاه سازمانهاي بين المللي در مورد گردشگري به وجود آمد بسيار قا 1985گردشگري تغيير نمود و در سال 
  .بود و سرانجام گردشگري توانست جايگاه خود را در توسعه اقتصادي بدست آورد

در بسياري از گزارشات، كتابها و مقاالتي كه نويسندگان آنها افرادي بودند كه هرگز در كشورهاي در حال توسعه  1970در دهه به طور كلي 
تند كلماتي همچون نشت واردات ، منتقل كننده درآمد، مالكيت خارجي ، عامل زندگي نكرده بودند و يا پيش زمينه  اقتصادي ناكافي داش

در حاليكه ما مي دانيم حتي . تورم ، مخرب فرهنگي ، صنعت تك قطبي ، اثرات اجتماعي را همراه كلمه ي گردشگري چاپ مي كردند
  .نظر گرفت را با وجود تمام اثرات منفي آن نمي توان بدون سود اقتصادي در  گردشگري انبوه

را ) مقصد ( براي تعريف استراتژيك گردشگري در سطح توسعه ي ملي و منطقه اي ، ابتدا بايد برخي از  اهداف اقتصادي منطقه اي 
  .بررسي نماييم 

  

  :فعاليت هاي اصلي و غير اصلي 

فعاليتهاي ور كلي يك مقصد به وسيله در تئوري توسعه منطقه اي بر رويكرد اصلي بودن و غير اصلي بودن تاكيد زيادي مي گردد به ط
  .اصلي و غير اصلي ساخته مي شود

  )مغازه ها ، دبستان ها ( فعاليت غير اصلي ، فعاليتي است كه به داليل اقتصادي بايد در محدوده مشخص و تعيين شده اي انجام شود 

كارخانه هاي .( ي نيست كه درآن محدوده مستقر گرددفعاليت اصلي ، فعاليتي است كه اگرچه در محدوده مشخصي انجام مي شود اما نياز
  )صنعتي ، دانشگاه ها 

فعاليتهاي غير اصلي قابل صادر شدن به ديگر مناطق نيستند و وارداتي از آنها نيز وجود ندارد به عبارت ديگر هيچ گونه داد و به طور كلي 
 .داردستد تجاري بين منطقه اي براي اين دسته از كاالها و خدمات وجود ن

فعاليتهاي اصلي  ميزان واردات را كاهش مي دهند يا به صادرات كمك مي كنند و يا هر دواين فعاليتها را انجام مي دهد به عبارت ديگر 
  .درآمد اوليه اي را براي منطقه ايجاد مي كند

از طريق مصرف درآمد حاصل از مشتريان  به طور كلي مفهوم فعاليتهاي اصلي و غير اصلي پيچيده است و اين دو نوع فعاليت را مي توان
  .فعاليتهاي اصلي ذر فعاليتهاي غير اصلي به هم پيوند داد
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محصوالت ثانويه زمانيكه در منطقه توليد شوند مي توانند فعاليت غير اصلي محسوب شوند و اين محصوالت  زماني مي توانند به عنوان 

  .ند و قابل صادر شدن باشندفعاليت اصلي به شمار آيند كه در منطقه توليد نشو

با به وجود آمدن محصوالت ثانويه تفاوت بين فعاليت اصلي و غير اصلي مبهم مي شود و ضرورت وجود ضرايب مختلف براي صنايع 
  .متفاوت به وجود مي آيد

هاي  غير اصلي قرار مي در اقتصاد منطقه اي كشاورزي و صنعت در گروه فعاليت هاي  اصلي و فعاليت هاي چندبعدي در گروه فعاليت 
البته تمامي فعاليتهاي اين حوزه ها كامال اصلي يا غير اصلي نيستند به عنوان مثال خدمات گردشگري يك منطقه به منطقه ديگر . گيرند

ل صادر مي شود و سهم گردشگري در ترازپرداختها مثبت است و گردشگري درآمد اوليه اي را در منطقه ايجاد مي كند و در عين حا
به عبارت ديگر گردشگري از جمله صنايعي مي باشد كه كامال . گردشگري فعاليتي است كه با مخارج ، ديگر شعبه ها را حمايت مي كند

  .اصلي يا غير اصلي بئدن آن مشخص نيست

توسعه نوعي ابزار  گردشگري به عنوان يك فعاليت اصلي مي تواند عالوه بر مزاياي نسبي، براي مناطق عقب مانده و كشورهاي در حال
  .توسعه يه حساب آيد

  

  :مزاياي نسبي گردشگري

از جمله آن ... جاذبه ها ، تسهيالت ، حمل و نقل ، سرگرمي ، تصويرسازي و : مي باشد كه اركان اصلي گردشگري شامل عوامل مختلفي 
  .مي باشد

بسياري از كشورهاي پيشرفته از نظر طبيعي و انسان . باشد اصلي ترين ركن گردشگري جاذبه ها مي باشد كه مي تواند انواع مختلفي داشته
ساز غني هستند، توسعه بر مبناي اين جاذبه ها براي بخش گردشگري نسبت به ساير بخش ها از نظر اقتصادي مزاياي نسبي را فراهم مي 

  :كند كه اين مزايا عبارتند از 

مثل كليساها ، ( و بيساري از جاذبه هاي فرهنگي ... ) ، ساحل ف كوهستان و  مثل دريا( اولين مزيت نسبي مستقيما به جاذبه هاي طبيعي 
اين جاذبه ها مواد خامي هستند كه مي توانند با هزينه ي محدودي به جاذبه هاي . مربوط مي گردد...) قلعه ها،صومعه ها ٍ موزه ها و

  .سودآوري تبديل شوند وخطر تحليل كم و بيش اندكي را دارند

éssoM )1973 (عليرغم اين كه كشور ميزبان از موهبت هاي طبيعي برخوردار است، موهبت هايي با وفور امتيازات در خور  ": مي گويد
) كوهستانها و جنگل ها ( مانند سواحل شني ، منطق خوش منظره و تماشايي  ي آنها را دارند برابازاريابي كه گردشگران تمايل به پرداخت 

دالر از گردشگران پول  20تا ثار به جاي مانده از تمدن هاي باستاني كه مي توان براي استفاده از اين جاذبه ها و آب و هواي آفتابي و آ
در حال حاضر  ")به گفته باستيات . (دالر از اين خدمات رفاهي رايگان استفاده مي كنند 6- 5گرفت در حاليكه در حال حاضر با پرداخت 

  ."دمات رفاهي رايگان استفاده كنندرجي اندك مي تواند از اين خگردشگر با پرداخت ارز داخلي و خا

  .اين اولين مزيت نسبي است كه بايد در متن  تئوري تجارت بين الملل روشن تر و مشخص تر گردد

  سوالي كه به وجود مي آيد اين است كه چگونه مي توان اين مزايا را جذب نمود ؟
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تئوري عوامل انباشتي  در اين زمينه دو  .ر بنگاه هاي عرضه كننده و مالياتهاي مربوطه به آنها استتنها راه حل ايجاد ارزش افزوده باالتر د

  .قابل استفاده مي باشند)  1995ولس و بچرل ( و مزيت مطلق ) تئوري هكچر و اولين ( 

ما به وفور منابع الزم براي توسعه اولين تئوري فرض را بر اين قرار مي دهد كه تخصصي سازي گردشگري بين المللي يك كشور ، مستقي
ولس و بچرل اين منابع گردشگري را در  عوامل انباشتي  . ي عرضه ي محصوالت گردشگري براي آنچه تقاضا مي شود پيوند مي خورد

  :به سه دسته متمايز تقسيم مي كنند

 منابع طبيعي ، فرهنگ و ميراث فرهنگي -1

  منابع انساني -2

  يرساختيمنابع سرمايه اي و ز -3

اين تئوري نقشي حياتي در . دستاوردي از تحليل آدام اسميت از تجارت بين المللي است ) مزيت فناوري ( تئوري دوم يعني مزيت مطلق 
  .گردشگري بين المللي ايفا مي نمايد

ت هاي طبيعي استثنائي يا كشور هاي خاص منابع گردشگري يگانه اي دارند كه مي تواند ساي ": والس و بچرل در اين زمينه مي گويند
منابع هنري و معماري شناخته شده در سراسر جهان باشد كه اين منابع انسان ساز مي تواند گردشگران را به بازديد از يك كشور تشويق 

مه كند و اهميت آنها به وسيله تك و منحصر به فرد بودن آنها مشخص مي شود كه اين ويژگي ها به آن كشور حالت انحصاري يا ني
  ".انحصاري مي دهد

گردشگري به طور متوسط ميزان واردات كمتري نسبت به ديگر بخشهاي  گردشگري مي باشد كهميزان واردات  دومين مزيت نسبي
اقتصادي دارد كه آن نيز به اين دليل مي باشد كه گردشگران خدماتي را مي خرند كه جمعيت محلي مي تواند در حجم بااليي آنرا توليد 

 .نمايد

éssoM گردشگري به عنوان منبعي از تبادل ارز خارجي هم تراز با ديگر بخشهاي صادر كننده مي باشد اما تنها  ":در اين زمينه مي گويد
    "با اين تفاوت كه صنايع صادراتي نيازمند ورودي داده هاي بسيار گران هستند

به همراه دورنماي خوب و كشش درآمدي باال گردشگري را به  گردشگري است كه اين رشدنرخ رشد باال  سومين مزيت نسبي مربوط به
  .بخش مرجع براي توسعه اقتصادي تبديل مي كند

است كه بازارهاي صادرات مواد خام بي ثبات هستند و بنابراين عايدات خارجي  بر صادرات آن  اثر پايدار چهارمين مزيت نسبي گردشگري
 . نظر حجم و چه از نظر قيمت اين طور نيستنامشخص دارند اما در مورد گردشگري چه از 

éssoM)1973(  بايد بين آنچه داده مي شود و آنچه دريافت مي شود نوعي توازن وجود داشته باشد البته اين  ":در اين زمينه مي گويد
  ".توازن نبايد الزاما بر پايه ساعات كار باشد بلكه بايد با توجه به مطلوبيت آنچه مبادله مي شود باشد

  .بيان نمود) انسان ( متاسفانه هيچ معيار مطلوبيت قابل قبولي از نظر جهاني وجود ندارد و بايد هزينه ها را در قالب پول يا زمان 

است كه گردشگري باعث ايجاد اشتغال در بخش هاي مختلف از ماهيت كار محور بخش گردشگري  پنجمين مزيت نسبي گردشگري
  .مي شود... جمله خدمات ،اقامت و 
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  :ساير مزايا 

در مقياس بزرگ آن و بر پايه گردشگري انبوه صرفه جويي هاي خارجي اي را به همراه دارد كه از آن جمله مي توان به  توسعه گردشگري
   .عالوه بر ترويج صنعت گردشگري به ديگر بخشهاي اقتصادي نيز سود مي رساند توسعه و بهبود زيرساختها اشاره نمود كه

در اين زمينه عوامل موثر برميزان  ارتباط  وال و ماتيسون. مزيت ديگر توسعه گردشگري ايجاد فعاليتهاي سرمايه گذاري و كارآفريني است
  :انندعامل زير مي د 4در بخش گردشگري با بنگاه هاي كار آفرين محلي را 

 انواع عرضه كنندگان و توليدكنندگاني كه با تقاضاهاي موجود در اين صنعت در ارتباط هستند - 

  توانايي عرضه كنندگان محلي در پاسخ به اين تقاضاها -

  تاريخ توسعه گردشگري در منطقه مقصد -

  نوع توسعه گردشگري -

مشخص مي شوند و فعاليتهاي اقتصادي و كارآفريني مي توانند با استفاده از  در ارتباط با قطبي شدن تكنولوژي، پيوندها و ارتباطات پيشين
  .صرفه هاي اقتصادي ايجاد شده تحريك شوند

  

 :عدم صرفه هاي اقتصادي 

همان طور كه قبال اشاره شد مطالعات برخي از انديشمندان اين رشته  با ديد منفي و تنها با نگاه به ضررهاي گردشگري صورت گرفته 
  .ت و برخي ديگر نيز تنها مزاياي آن را مورد بررسي قرار داده انداس

به اندازه گيري روشن تر و واضح تر هزينه هايي  وال و ماتيسون بر اين مطلب تاكيد مي كنند كه مطالعات در اين زمينه به ميزان زيادي
  .ها مربوط مي شودنظير سرمايه گذاري در تسهيالت ، ترويج و تبليغ ، حمل و نقل و ديگر زيرساخت

وال و ماتيسون همچنين عقيده دارند كه بسياري از تحقيقات نتوانسته اند هزينه هاي غير مستقيم صادرات كاال براي گردشگران ، تورم 
  .،انتقال سود ، وابستگي اقتصادي و هزينه فرصت ها را توضيح دهند

و اين در ( ها اهميت داده مي شود و ضريب درآمد گردشگر كمتر مي گردد تمامي مبادالت و واردات بايد حذف گردند و در نتيجه به نشتي 
اما در تمامي اين مطالعات بر ). گردشگران تغيير بدهند "اثر نمايشي "حالي است كه ساكنين محلي ممكن است رفتار خريدشان را به دليل 

  .مورد توجه قرار گرفتن هزينه هاي فرصت توافق نظر وجود دارد

ه يك فعاليت جايگزين قابل انجام باشد نيز يك منطقه ي گردشگري اين مزيت اساسي را دارا مي باشد كه از مواد خام حتي زماني ك
  .شروع به كار نمايدرايگان 

  .همان طور كه مي دانيم گردشگري به تغييرات داخلي و خارجي بسيار حساس مي باشد
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  :گردشگري و تورم 

از آنجايي كه گردشگران از عهده خريد در قيمت هاي باال بر مي آيند لذا  .ده ، مقطعي و محلي استرابطه  گردشگري و تورم بسيار پيچي
دو پيامد عمده در بر خرده فروشان قيمت هاي محصوالت موجود را افزايش مي دهند و كاالهاي گران تري توليد مي شود كه اين مسئله 

  :دارد

 الها بپردازندساكنين محلي بايد هزينه ي بيشتري براي كا -1

  .خرده فروشان  فروشنده به گردشگران بايد از عهده اجاره و مالياتهاي بيشتر كه به خاطر مشتري وضع مي شوند برآيند -2

در زمان كوتاه ، عرضه كشش ناپذير است و افزايش ناگهاني گردشگر انبوه در يك .جنبه متفاوت ديگر ارزيابي قيمت اقامتگاهها است 
  .افزايش قيمتها مي شود بنابراين افزايش قابل توجه در تقاضا با افزايش قيمت همراه مي باشدمنطقه منجر به 

  .قيمت زمين را افزايش مي دهد و تمامي مالكين ، صاحبان زمين و ساكنين محلي از اين ارزش مازاد سود خواهند بردگردشگري انبوه 

هزينه ها تا حد زيادي به وسيله مزاياي ناشي از گردشگران جبران و بسياري از دبه طور كلي اثر گردشگران بر ساكنين نبايد بزرگنمايي شو
  .گرددمي 

ثروت بيشتر موجب ايجاد مشاغل بيشتر و ارزش بيشتر زمين مي گردد اگرچه ممكن است شرايطي وجود داشته باشد كه تقاضاي 
گري تا اندازه زيادي در اقتصاد منتشر مي گردد و در ايجاد گردشگري  به مقدار بسيارزيادي افزايش يابد اما روندهاي تورمي در گردش

  .تورمي كلي سهيم مي شود

چه عواملي پاسخگو و مسئول فشار تورمي بخش گردشگري هستند؟ دوراند و حال سوالي كه در اين زمينه به وجود مي آيد اين است كه 
اند كه براي پي بردن به اين مسئله ابتدا بايد اين مطلب را بدانيم كه ديگران ، تفاوتي ميان تورم تقاضا و هزينه در گردشگري ارائه كرده 

،تورم وارداتي ناشي از ) بخش خاصي از بازار سود مي برد ( تورم تقاضا باعث تقاضاهاي محلي ، عرضه كشش ناپذير ، واكنش ناكافي بازار 
 عواملي چون مديريت Peakهمچنين تورم هزينه نيز نتيجه )  تاثير پول قوي و افزايش ذخيره و انباشته پولي( ورودي هاي بين المللي 

  .و وضع ماليات باال بر بعضي محصوالت و خدمات گردشگري مي باشد 

  .قيمتها را نمي توان بدون توجه به مشتري افزايش داد و درزمينه تثبيت قيمتها  قانون مشخص عرضه و تقاضا نقش مهمي داردلذا 

  

  

  :گردشگري) خارجي ( هزينه هاي بيروني 

  .ناميده مي شود) خارجي ( تفاوت بين هزينه هاي خصوصي و زيان هاي اقتصادي خارجي هزينه هاي بيروني 

منجر به هزينه هاي كيفيت زندگي و هزينه هاي عمومي يا مالي مي  )خارجي ( بيروني  هزينه هاي) :1994(فرچلينگ  نظر با توجه به 
روش زير را  3ت تاثير ضررهاي اقتصادي خارجي گردشگري قرار مي گيرند، مي توانند يكي از در واقع جمعيت محلي منطقه كه تح.شود

  :براي برخورد با آنها در نظر بگيرند
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 .ممكن است كيفيت پايين تر زندگي را بپذيرند و بدون گردشگر از زندگي لذت ببرند -1

  .شان ماليات مي پردازند اصالح نمايندممكن است ضعف كيفي زندگي خود را از طريق مخارج عمومي كه براي -2

  .ممكن است مستقيما هزينه هاي مالي خود را از طريق وضع ماليات ها و گرفتن دستمزد ها به گردشگران تحميل نمايند -3

دقيقا واضح ومشخص نيست كه آيا حجم مشخصي از گردشگران هزينه هايي در همه ي مشاهده مي شود   7.1جدول  همان طور كه در
  .ته و طبقات ايجاد مي كنند يا خيردس

  .ثانويه را نيز متمايز مي سازد) خارجي ( مستقيم ، فرچلينگ هزينه هاي بيروني ) خارجي ( بيروني عليرغم هزينه هاي 

  

  :ترازپرداختها و گردشگري

  .ردگردشگري براي كشورهاي توسعه يافته به لحاظ گردش پول خارجي ،اهميت كمتري نسبت به ديگركشورها دا

اتخاذ تصميمات دولتي محدودكننده گردشگري ممكن است اثراتي جدي بر برخي از مقاصد داشته باشد اما اثر كلي آن بر  به طور كلي
براي دريافت بهتر نقش گردشگري بر جايگاه نقدينگي بين المللي،بايد به . ترازپرداختهاي كشورهاي گردشگر فرست نسبتا محدود مي باشد

  .ن بخش در ترازپرداختها بپردازيمتعريف جايگاه اي

تراز پرداختها ،گزارشهايي هستند كه معامالت يك كشور با ديگر نقاط جهان را نشان مي دهند و صورت ثبت شده اي از اقالم پرداختي به  
  .داخل و پرداختي به خارج مي باشند

  :ساختار ترازپرداختها 

يك ثبت . ثبت ، با ارزش برابر ارائه مي شوند 2ه هر معامله ي ثبت شده اي به وسيله عرف اصلي در تهيه گزارش تراز پرداختها اين است ك
در اصل جمع ثبت بستانكار برابر جمع ثبت . مثبت  كه به بستانكار تخصيص مي يابد و يك ثبت منفي كه به بدهكار تخصيص مي يابد

داده هاي .ين وجود در عمل اين مقادير معموال توازني ندارندبا ا. بدهكار است و توازن خالص همه ورودي هاي گزارش برابر صفر است
براي ترازپرداختها اغلب به صورت مستقل از منابع مختلفي بدست مي آيند و در نتيجه خالصه اي از بستانكاري ها و بدهي هاي تخميني 

دا برابر با آن مقدار با حفظ عالمت ايجاد يك ورودي ج) به عبارت ديگر خطاها و حذفيات موجود در گزارش ها (خالص بدست خواهد آمد 
  .مي شود تا گزارشها را موازنه نمايد

   :قسمت اصلي تشكيل شده است  2يك تراز پرداخت از 

، نقل و )سرمايه  غرامت به كاركنان ، درآمد( ، درآمد )مسافرت ، حمل و نقل ، ديگر خدمات ( كاالها ، خدمات : كه شامل  حساب جاري -1
   جاري انتقاالت 

به عنوان مثال نقل و انتقال ( گزارش سرمايه: گزارش مالي و سرمايه اي كه به نقل و انتقاالت سرمايه اي مي پردازد كه شامل  -2
، سرمايه گذاري بر موجودي )سرمايه گذاري مستقيم در خارج ،سرمايه گذاري مستقيم در كشور(، گزارش مالي ) مهاجران ،بخشش بدهي

 ، مشتقات مالي ، سرمايه گذاريهاي ديگر،دارايي هاي ذخيره)دارايي ها، بدهي ها( ادارسهام و اوراق به

  .و همانطور كه در باال توضيح داده شد ، قسمت كوچك و سومي نيز به نام خطاها و حذفيات ويژه وجود دارد
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عوامل زيادي مي . الملل در نظر گرفته شود ينكلي كسري موازنه به خودي خود بد نيست بلكه بايد در چارچوب تئوريهاي تجارت ببه طور 

توانند در كسري و عدم موازنه تراز پرداختها موثر و دخيل باشند كه از آن جمله مي توان به عرضه گردشگري، نرخ مبادله ، فضاي حاكم و 
  .اشاره نمودسالمت اقتصادي كشور 

  

  :حساب خارجي واقعي گردشگري

يك كشور بايد تمامي معامالت بين المللي كه به طريقي براي گردشگري الزم هستند در نظر  براي فهميدن ارزش حقيق گردشگري براي
اين معامالت نه تنها پرداخت هاي نهايي گردشگران را شامل مي شود بلكه پرداخت هاي بين المللي براي كاالها و خدمات . گرفته شوند 

كه نتيجه را مي توان حساب خارجي حقيقي  گري را نيز شامل مي شودمورد نياز براي سرمايه گذاري و به كار اندازي صنعت گردش
  .گردشگري ناميد

 :اثرات گردشگري بر تراز پرداختها را به سه دسته تقسيم مي كند ) 1978(ايري 

 .كه به دريافتي هاي گردشگري از خارجي ها و پرداختيهاي ساكنين در خارج از كشور اشاره مي كند: درجه يك يا اوليه  -1

اثرات بر تراز پرداختها ناشي از هزينه هاي مستقيم گردشگر است هزينه هائي كه باعث نشت اقتصادي مي : درجه دو يا ثانويه  -2
وال و . بنابراين در اثرات درجه دو نيازي نيست كه هزينه هاي ابندايي بازديدكننده كه در كشوري ديگر اتفاق مي افتد لحاظ گردد.شوند

  :رند كه اين اثرات مي توانند به اشكال متفاوت زير آشكار شوند ماتيسون عقيده دا

  ...)     هزينه بازاريابي در خارج ، پرداختهاي تقسيمي در بين سرمايه گذاران خارجي و ( ثانويه مستقيم  -1

  )   واردات مقاطعه كاران فرعي ( ثانويه غير مستقيم   -2 

  ).يق اقتصاد نشت مي كنند و اين خود باعث ايجاد اثر تكاثري مي شود هزينه هايي كه از طر( ثانويه القايي  -3  

خريد احتياجات گردشگر، انگيزه ي صادرات ( جريانات پولي هستند كه به دليل هزينه هاي گردشگر به وجود نيامده اند : درجه سه  -3
  ).محصوالت خارجي مانند خريد اوزو پس از ديدار از يونان 

  .ن سه دسته اثرات از نقطه نظر تئوريك جالب مي باشد اما تشخيص عملي آنها بسار سخت و دشوار مي باشدتفاوت ميان ايتشخيص 

رويكرد اول روش نظرسنجي است كه مبتني بر نظرسنجي هاي . در نهايت حساب مسافرت با توجه به دو رويكرد احتمالي بدست مي آيد
دومين رويكرد روش بانك مي باشد كه بر مبناي مقررات مالي و . اندازه مي گيرددوره اي مي باشد كه دريافتي ها و مخارج گردشگر را 

هردو روش داراي نقاط ضعف و قوتي هستند اما روش بانك . ارقام مبادالتي بدست آمده از بانكها و ديگر موسسات مالي قرار گرفته است
عالوه بر اين در يك ناحيه ي پولي . وشن و مشخص نيستداراي يك عيب بزرگ مي باشد و آن اين كه هدف يك معامله مالي هميشه ر

  .مثل منطقه اروپا معامالت تبادلي ديگر از طريق خود گردشگران صورت نمي گيرد


