بزرگترین تاثیرهای اقتصاد گردشگری در سال ۸۱۰۲
شورای جهانی سفر و گردشگری در گزارشی به تاثیرهای بزرگ اقتصادی صنعت توریسم در  ۸۱۰۲میالدی و همچنین
چشمانداز پیش روی آن در سالهای آتی پرداخته است.
ایسنا :در گزاش جدید سارمان جهانی سفر و گردشگری آمده است که سهم مستقیم این صنعت در تولید ناخالص ملی که در
سال  ۸۱۰۲برابر با  ۸۷۲۱میلیارد دالر بود ( ۲.۸درصد تولید ناخالص ملی کل) در سال  ۸۱۰۲با  ۴درصد رشد همراه بوده است
و پیشبینی میشود این رقم در سال  ۸۱۸۲به  ۲۲۸۱میلیارد دالر ( ۲.۳درصد از تولید ناخالص ملی کل) برسد.
رشد و حصول اطمینان از اشتغال همواره یکی از دغدغههای دولتها در سراسر جهان بوده است و صنعت سفر و گردشگری
که پیشتر از هر  ۰۱شغل در سراسر جهان یک شغال را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حمایت میکرد ،نیروی محرکهای
پویا برای ایجاد فرصتهای شغلی فراهم کرده است.

اشتغالزایی صنعت گردشگری  ۸۱۰۲-۸۱۱۲و چشمانداز ۸۱۸۲

در سال  ۸۱۰۲میالدی ،صنعت گردشگری در مجموع  ۰۰۲میلیون و  ۴۷۴هزار شغل در سراسر جهان به شکل مستقیم حمایت
میکرد که  ۲.۲درصد از کل اشتغال جهانی است و انتظار میرود در آمارهای سال  ۸۱۰۲این رقم با رشد  ۸.۴رصدی به بیش
از  ۰۷۱میلیون شغل برسد .شورای جهانی سفر و گردشگری پیشبینی میکند در سال  ۸۱۸۲میالدی سهم مستقیم صنعت
گردشگری در اشتغالزایی جهانی به  ۴.۸درصد باشد .در سال  ۸۱۰۲سهم مستقیم و غیرمستقیم صنعت گردشگری در

اشتغالزایی جهانی  ۸.۸درصد ( ۲۰۲میلیون و  ۸۸۰هزار شغل) بود که در سال  ۸۱۰۲با رشد  ۲درصدی به  ۲۲۸میلیون شغل
 ۳۳۳هزار شغل میرسد .چشمانداز اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم این صتنعت در سال  ۸۱۸۲میالدی بیش از  ۴۰۲میلیون
شغل است که درآن صورت  ۰۰.۳درصد از اشتغال جهانی را به خود اختصاص میدهد.
بر اساس دیگر اطالعات آمده در این گزارش ،صنعت سفر و گردشگری در سال  ۸۱۰۲در مجموع شاهد بیش از  ۲۲۸۰میلیارد
دالر سرمایهگذاری بود و این رقم در سال  ۸۱۰۲نیز  ۴.۲درصد رشد داشته و میزان این سرمایهگذاری تا سال  ۸۱۸۲میالدی
نیز طبق پیش بینیها به رقمی بالغ بر  ۰۴۱۲میلیارد دالر خواهد رسید.

جدول تاثیرات اقتصادی گردشگری در سال  ۸۱۰۲و  ۸۱۰۲و چشمانداز ۸۱۸۲
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