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گردشگر خارجيبرحسب جذب ده كشور اول  ده كشور اول برحسب درآمدهاي گردشگري



وضعيت گردشگري خارجي در خاورميانه و جنوب آسيا 



چكيده وضعيت

 فعاليت و دماتخ ارائه با و گذاشته سر پشت را پايداري و شتابان رشد روند گردشگري بخش گذشته قرن نيم طي 
 است شده تبديل جهان اقتصادي هاي بخش ترين مهم از يكي به گوناگون هاي
و است رسيده 2017 درسال نفر ميليون 1323از بيش  به 1950 سال در نفر ميليون 25 از خارجي گردشگران عدادت 

.كند پيدا افزايش نفر ميليون 1800 به 2030 سال تا ميزان اين شود مي بيني پيش
2017 سال در دالر ميليارد 1334  از بيش به 1950 سال در دالر ميليارد 2 از نيز كشورها گردشگري از درآمدحاصل  

.است رسيده
7 و گذاري سرمايه كل درصد 4/3 ، ناخالص محصول درصد 10 حدود در مستقيم غير و مستقيم بطور بخش اين 

. است داده اختصاص خود به را خدمات صادرات درصد 30 و جهاني صادرات كل درصد
كرده خود ونگوناگ هاي حوزه فعاليتهاي درگير مستقيم غير و مستقيم بطور را شغل ميليون 277 درحدود بخش اين  

  . )جهاني اشتغال درصد 9/4 ( است



نقش اقتصاد گردشگري در ايران
 نفر گردشگر خارجي از ايران ديدن نموده اند 4942000در حدود  2016در سال  جهانيبر اساس آمار سازمان گردشگري.
 بوده است ميليارد  4در حدود درآمد حاصل از جذب اين گردشگران.
روجي،خ گردشگران كرد هزينه بودن بيشتر به توجه با .است بوده دالر ميليون 517 و ميليارد 7 بر بالغ خروجي گردشگران مخارج 

.است منفي ايران گردشگري تراز
 2015(به بخش گردشگري تعلق دارد مستقيم و غير مستقيم درصد از توليد ناخالص داخلي كشور بطور  6/7در حدود. (
 در بخش هاي گردشگري فعال هستند ) نفر 1398000(درصد از كل شاغلين كشور بطور مستقيم و غير مستقيم  5/6در حدود
)2015.(
  محل از كشور خدمات صادرات از درصد 14 و نفتي غير صادرات از درصد 4 و كشور صادرات كل از درصد 1/7 حدود در تنها 

.)2015( است بوده خارجي گردشگري از حاصل هاي درآمد
 2015(درصد از كل سرمايه گذاري انجام شده در كشور به بخش هاي گردشگري اختصاص يافته است  3/1تنها در حدود  .(



كشور GDPم مستقيم گردشگري درسه



GDPمنتخب خاورميانه در مقايسه سهم بخش گردشگري كشورهاي 



غالكشورهاي منتخب خاورميانه در اشتمقايسه سهم بخش گردشگر ي 



سرمايه گذاري و صادراتمقايسه سهم بخش گردشگر ي كشورهاي منتخب خاورميانه 



مقايسه سهم مخارج گردشگري در ايران و جهان



جايگاه شاخص هاي رقابت پذيري گردشگري در ايران



وضعيت نظام آماري گردشگري

  ك داراي در حال حاضر، مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در كشور بر عهده نهادهاي مختلفي است كه هري
.ساختاري بخشي بوده و از اين نظر اقدامات آنها فاقد هماهنگي الزم است 

  فعاليت  دستگاه دولتي و عمومي بطور مستقيم و غير مستقيم درگير 25حدود براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس
.هستهاي گردشگري بوده و در توسعه آن دخيل 

ش آمارهاي ارائه شده توسط مراجعي چون سازمان ميراث فرهنگي ، مركزآمار ، سازمان توسعه تجارت و آمارهاي بخ
.خصوصي در بخش هتل و رستوران و موسسات گردشگري گاها متفاوت و متناقض است 

 دان آمار و و فق گردشگريدستگاههاي مذكور در حوزه توجه به نبود يك رويكرد جامع و مديريت يكپارچه در  با
.استه جايگاه گردشگري در نظام برنامه ريزي ما به درستي تعريف و تبيين نشد اطالعات بهنگام و كارآمد ،



شرايط آمارهاي گردشگري

 وليدكنندگانت و بازديدكنندگان كه طوري به گردد، اخذ اعتماد قابل آماري منابع براساس بايد اطالعات 
.)اعتماد قابليت ( داد قرار بررسي مورد بتوان را خدمات كنندگان تأمين و كاالها
 برآوردهاي از كيبيتر بايد نيز و پذيرند انجام مدت طوالني و پيوسته و باشند آماري بايد بررسيها و مشاهدات 

.)زماني سري داراي (دهند افزايش را نتايج سودمندي تا باشند نشانگرها از استفاده و معيار
 هاي داده با انبتو بايد نيز و كرد مقايسه هم با مختلف زماني هاي بازه در بتوان بايد را كشور يك هاي داده  

.)يپذير مقايسه قابليت ( كرد مقايسه اقتصادي فعاليتهاي ديگر هاي داده و ديگر كشوري
 شناخته لملليا بين سطح در كه كالن اقتصاد هاي چارچوب در و باشند هماهنگي و پيوستگي داراي بايد ها داده 

.)المللي بين مفاهيم و تعاريف با هماهنگ ( شوند ارائه هستند شده



مركز آمار ايران –) درصد(سهم هزينه هتل، رستوران و تفريح و فرهنگ در سبد خانوار 
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مركز آمار ايران –) درصد(هزينه هتل و رستوران در سبد خانوار سهم 
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آمار ايرانمركز  -)درصد(خانوار سهم هزينه تفريح و فرهنگي در سبد 
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مركز آمار ايران -1396بهار -مقصدتفكيك استان به انجام شده سفرهاي تعداد 
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كل بدون اقامت شبانه با اقامت شبانه

يرانمركز آمار ا -مقصدتعداد سفرهاي انجام شده بر حسب نوع سفر به استان اصفهان به عنوان 



و تعداد نفر شب  بيست شهر مقصد اصلي سفرهاي داخلي به ترتيب تعداد سفر انجام شده برحسب نوع سفر
مركز آمار ايران -1396بهار-اقامت
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كل بدون اقامت شبانه با اقامت شبانه

ار ايرانمركز آم -مقصدروند تعداد سفرهاي انجام شده بر حسب نوع سفر به شهر اصفهان به عنوان 



مركز آمار ايران– )  درصد(سفر نرفته / وضعيت خانوارها در كشور به تفكيك سفر رفته 



انمركز آمار اير –) درصد(  سفرتفكيك نوع به خانوارها داخلي  هايسفرروند 



مركز آمار ايران– )  درصد( خانوارها در كشور سهم هزينه هاي سفرهاي داخلي 
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سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري– آمارهاي گردشگري استان 

ـارجيايــرانيتختاتاقجمع تخــتجمع اتــاق ــيكلخ گردشگر گردشگر داخل
ـارجي خ

جمع كــل

1394456838888721163051.642.61.42.31.518566293057602162389

1395492379208521886653.444.11.52.11.720115575011532512710

139644568184150 *416304 *46.737.42.22.1224652326444023109634

1395
590759100021554064.951.81.62.21.811093121761971285509سه ماهه اول

50599912212162555647.81.62.31.845437874575528953سه ماهه دوم

497689511022876053.547.41.71.91.9213252185415398667سه ماهه سوم

375059101021499041.230.71.41.91.623461564966299581سه  ماهه چهارم

1396
557159090021555061502.12213210882087151529803سه ماهه اول

533209220022266863522.22265353268081721613سه ماهه دوم

3854424600061200028.122.1222287249184061471310سه ماهه سوم

3169530750061500034.825.82.52.32203363183545386908سه ماهه چهارم

تعـداد كـل بازديدكننــدگان از امــاكن و  بناهــاي 
ـتان تاريخي اسـ

سال
ـوع  متوسط مجـم

اتاق- هاي 
اشغال شــده

ـاه ـاي اقامـتدرصد اشـغالظرفيت درمـ متوسط روزه



سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري– تعداد اقامتگاه هاي استان برحسب نوع اقامتگاه 

سه ستارهچهار ستارهپنج ستاره
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سايرهتل(1)



وضعيت موجود اصفهان در زمينه گردشگري

هزار اثر تاريخي 20اثر ثبت شده ملي و نزديك به  1698اثر جهاني ،  4ثبت •
 427هتل آپارتمان با  10تخت و  2643مهمانپذير با  65تخت ،  6823هتل با  83تعداد •

تخت
رشته 178 –رتبه اول در تعداد رشته صنايع دستي ثبت شده •
رتبه پنجم كشور در تعداد آثار ثبتي منقول و غير منقول ميراث فرهنگي •
رتبه چهارم كشور در تعداد آثار ثبتي ميراث معنوي •



نقاط قوت اصفهان در زمينه گردشگري

.اثر طبيعي واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملي ميراث طبيعي  308وجود •
دوران تاريخي ـ اسالمي كشورهاي ابنيه،  آثار و محوطهدرزمينة مركزيت ميراث فرهنگي •
.هاي كشوراستان دستي، باالترين حجم توليد و اشتغالزايي نسبت به سايرهاي صنايعوجود بيشترين كارگاه•
-وريسم، طبيعتهائي مانند ژئوتوريسم، كويرگردي، اكوتتنوع اقليمي استان و امكان استفادة همزمان از قابليت•

، گردشگري گردي، گردشگري ورزشي، گردشگري كشاورزي، گردشگري صنعتي، گردشگري درماني و سالمت
روستائي، گردشگري عشاير 

شهر فرهنگي مهم جهان13شهر اصفهان با كالنخواهر خواندگي•



حساب هاي اقماري گردشگري
Tourism Satellite Account (TSA)



حساب هاي گردشگري

  گردشگري اقماري حساب ) TSA ( با طمرتب طبقه بنديهاي و مفاهيم يكسان سازي براي نوين آماري ابزار يك 
WORLD( گردشگري جهاني سازمان سوي از كه است بين المللي سطح در گردشگري TOURISM

ORGANIZATION ( است شده پيشنهاد .  
 داول ومقادير از مفاهيم، طبقه بندي ها، تعاريف، جمتشكل به عنوان يك ابزار آماري اقماري گردشگري حسابهاي

ماني دوره زدر ) كشور يا منطقه( را در يك اثرات اقتصادي گردشگري توان  ميكه در چارچوب آن كل است 
يك سال اندازه گيري كرد

شده شناخته لك متغيرهاي ساير نيز و كشورها از گروهي يا كشورها مناطق، بين پذيري مقايسه امكان ها حساب اين 
.سازد مي فراهم گردشگري بخش در را المللي بين سطح در اقتصادي كالن



تعريف و حدود گردشگري

سپري منظور هب خود معمول محيط از خارج هاي محيط به افراد كه شود مي گفته فعاليتهايي كليه به گردشگري 
 مدت و اشتهند مالي درآمد آنها براي محل آن از كه ديگري فعاليتهاي ساير يا و كار و كسب فراغت، اوقات كردن
مي كنند سفر باشد، پي در پي سال يك از كمتر آن
استوار سفر فاهد و اقامت ، مسافرت شرايط ، كنندگان بازديد مشخصات پايه بر گردشگري تعريف ذشتهگ در  

بود
 اشتغال، بر ژهوي به اقتصاد در گردشگري مستقيم غير و مستقيم نقش به نسبت تري فزاينده آگاهي امروزه 

.است آمده بوجود اجتماعي رفاه و دولت درآمدهاي شخصي، درآمدهاي
كشورها از خيبر و گرفته قرار توجه مورد اخير سالهاي در گردشگري اقتصادي تأثيرات از افزون روز آگاهي اين 
.اند كرده اقدام ريگردشگ اقتصادي تأثيرات اندازه گيري با مرتبط روشهاي بهبود درباره المللي بين سازمانهاي و



سابقه حساب هاي گردشگري

 واحد گويال يك ارائه و حساب اين تهيه شناسي روش و نظري چارچوب  به دستيابي هدف با جهاني گردشگري سازمان 
 روش چارچوب نتدوي ، المللي بين كارشناسان همكاري و پيشرو كشورهاي تجارب از گيري بهره با حساب اين تهيه براي

 و نهائي بهايحسا ، مفاهيم و تعاريف ، نظري مباني و اصول مجموعه و رسانيد انجام به را گردشگري اقماري حساب شناسي
 به 2001 الس در “ گردشگري اقماري حساب شناسي روش چارچوب “ نام به دستورالعملي در را كاربردي هاي بندي طبقه
.برد پايان
كشورهايي ايبر بويژه گردشگري اقماري حساب تهيه براي پايه اي نظام عنوان به گردشگري اقماري هاي حساب چارچوب 

 زي وبرنامه ري درساماندهي وكارآمد سودمند ابزاري خوردارند، بر اي ويژه گردشگري توانمنديهاي و ها جاذبه از كه
  .كند مي فراهم فعاليتهاي گردشگري

العمل دستور اولين انتشار از پس كه بود اي بگونه كشورها از برخي براي ها حساب اين تهيه اهميت TSA در 2001 سال در 
  افزايش كشور 60 به آنها تعداد 2010 سال پايان در و كردند ها حساب اين تهيه به  اقدام مختلف مراحل در كشور 44حدود
.يافت
  گرديد مجدد ويرايش 2008 سال در گردشگري هاي حساب العمل دستور.



را تهيه و يا در حال تدوين آن هستند TSAكشور  60تاكنون 
فيليپينايتاليامصراتريش
لهستانجامائيكاالسالوادرباهاما
پرتغالژاپناستونيبرزيل
رومانيقزاقستانفنالندبلژيك
عربستان سعوديجمهوري كرهفرانسهكانادا
سنگاپورالتونيآلمانشيلي
اسلوواكيليتوانييونانچين
اسلووانيمالزيگواتماالكلمبيا
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ضرورت تدوين و استقرار حساب هاي گردشگري

ثبتي آمارهاي چارچوب در گردشگري آمارهاي نظام ساماندهي و ايجاد
 كمي هاي شاخص به گردشگري اقتصادي پتانسيلهاي تبديل 
هاي هحوز در اعتبارات بهينه تخصيص و گردشگري از حاصل عوايد محاسبه جهت ابزاري 

گردشگري
 شگريگرد حوزه سياستگذاري و گيري تصميم در دقيق و اعتماد قابل چارچوبي تدوين  
 گردشگري حوزه پيشرفت و توفيق ميزان سنجش جهت در ابزاري
 گردشگري سازمان مالي هاي كمك از استفاده



اهداف حساب اقماري گردشگري

بومي و داخلي و خروجي و ورودي گردشگري مخارج محاسبه
 گردشگري اقماري حساب تهيه از كلي هدف ) TSA( گردشگري با مرتبط فعاليتهاي افزودة ارزش برآورد 

. مي شود انجام فعاليتها اين ستانده هاي و داده ها محاسبة با كه است
ملي اقتصاد موعةمج در بخش اين نقش و داخلي ناخالص محصول در گردشگري با مرتبط فعاليتهاي سهم تعيين  
ثابت سرمايه تشكيل و ،اشتغال اطالعات دربرگيرنده كه گردشگري هاي فعاليت رشته تفصيلي توليد حساب تهيه 

. باشد مي مرتبط هاي بخش در ناخالص
 از هدف ،اقامت مدت سفر، تعداد مانند گردشگري پولي غير اطالعات ساير و اقتصادي هاي داده بين پيوند 

. غيره و نقل و حمل شيوه سفر،



فعاليت هاي گردشگري
 اقامتگاهها خدمات
 نوشيدني و غذا صرف خدمات
ريلي مسافر نقل و حمل 
اي جاده مسافر نقل و حمل  
 مسافر دريائي مسافر نقل و حمل
 مسافر هوائي نقل و حمل
نقل و حمل تجهيزات اجاره خدمات
 گردشگري موسسات  
 فرهنگي خدمات
 ورزشي و تفريحي خدمات
 خاص كشور در گردشگري ويژه كاالهاي فروشي خرده
 خاص كشور گردشگري ويژه هاي فعاليت ساير

 رشته گردشگري اقماري هاي حساب چارچوب اساس بر 
 شوند مي بندي گروه زير گروه 12 در گردشگري هاي فعاليت

 با مطابق يالملل بين مقايسه منظور به اول فعاليت رشته 10 كه
 فعاليت رشته دو و ISIC اقتصادي فعاليتهاي رشته بندي طبقه
: باشد مي كشور هر خاص مسائل ويژه آخر



)بازديدكنندگان(طبقه بندي گردشگري 
 اقامت برحسب گردشگري
المللي بين بازديدكنندگان (International Visitors)
بومي بازديدكنندگان (Domestic Visitors)

 مصرفي مخارج حسب بر گردشگري
مرزي درون يا ورودي گردشگري (Inbound Tourism) : مرجع كشور داخل در مقيم غير بازديدكنندگان فعاليت
 مرزي برون يا خروجي گردشگري (Outbound Tourism): مرجع كشور از خارج به مقيم بازديدكنندگان فعاليت  
بومي گردشگري (Domestic Tourism): مرجع كشور درداخل كشور يك مقيم بازديدكنندگان فعاليت
داخلي گردشگري (Internal Tourism) : مرجع كشور داخل در بومي گردشگري و ورودي گردشگري جمع حاصل
ملي گردشگر ( National Tourism) : مرزي برون و بومي گردشگر مجموع



تعاريف و مفاهيم 

    مخارج گردشگريTourism expenditure)( :ي به ميزان پرداختي مستقيم بازديدكنندگان  براي دستياب
.كاالها و خدمات در كشور مرجع است 

 مصرف گردشگريTourism consumption)( : مفهومي گسترده تر از مخارج گردشگري را در بر مي گيرد و
اي غير نقدي ، پرداخت ه) اقامتگاه دوم ( پرداختي هاي احتسابي مربوط به اقامتگاهاي متعلق به خود بازديد كننده شامل 

انتقالي دولت به گردشگران  



جداول و شاخص هاي آماري حسابهاي گردشگري



رابطه جداول و شاخص هاي اوليه حساب هاي گردشگري



رابطه جداول و شاخص هاي  ثانويه حساب هاي گردشگري



مخارج گردشگري درون مرزي برحسب محصول و نوع بازديد كنندگان.  1جدول 



مخارج گردشگري درون مرزي برحسب محصول و نوع بازديد .  1جدول 
)ادامه(كنندگان 



وع كنندگان و نمحصول و نوع بازديد محلي برحسب مخارج گردشگري .  2جدول 
سفر



گان و مخارج گردشگري محلي برحسب محصول و نوع بازديد كنند.  2جدول 
)ادامه(سفرنوع 



انمخارج گردشگري برون مرزي برحسب محصوالت و نوع بازديدكنندگ. 3جدول 



داخلي برحسب محصولمخارج گردشگري . 4جدول 



صنايع گردشگري)ارزش افزوده ( حساب هاي توليد . 5جدول



)ادامه (گردشگريصنايع -ارزش افزوده  -حساب هاي توليد . 5جدول



كل عرضه داخلي و مصرف گردشگري داخلي.  6جدول



اشتغال در صنايع گردشگري.  7جدول 



سرمايه ثابت ناخالص در صنايع گردشگري.  8جدول 



مصرف تجمعي گردشگري بر حسب محصول و قلمرو.  9جدول 



شاخص هاي غير پولي گردشگري . 10جدول 
شمار سفرها و اقامت شبانه ) الف 



شمار ورودي ها و اقامت كنندگان سبانه بر حسب نوع حمل و نقل: گردشگري درون مرزي ) ب 



تعداد ساختمان و ظرفيت آنها بر حسب نوع اقامت) پ 



الزامات تهيه حساب هاي اقماري گردشگري

 جداول اصلي حساب هستند  6تا  1گانه حساب اقماري گردشگري، جداول  10از ميان جداول.
 ر نيازمند طراحي و اجراي طرح هاي آماري ويژه گردشگري براي اندازه گيري هزينه و مصرف گردشگران د 4تا  1جداول تهيه

.  سه حوزه گردشگري بومي، ورودي و خروجي است
 است كه با ) ستانده-مشابه اطالعات جداول داده(حساب توليد به صورت تفصيلي عات الاطنيازمند دسترسي به  5تهيه جدول

.نتايج طرح هاي آماري ويژه گردشگري تلفيق مي شود
هاي تفعالي رشته با مرتبط آمارگيري هاي طرح از برخي نتايج و ثبتي اطالعات از گيري بهره با )اشتغال( 7 جدول تهيه 

.است امكانپذير )..... مسافر، نقل و حمل هاي شركت ها، رستوران عمومي، هاي اقامتگاه( گردشگري
 هيه جداولي است كه از اهميت كمتري برخوردار است و تاكيدي بر ت) مصرف جمعي گردشگري( 9و ) تشكيل سرمايه( 8جداول

.  آن ها نشده است
 نيز با بكارگيري مجموعه اي از نتايج طرح هاي آماري ويژه گردشگري و اطالعات ثبتي قابل تهيه است 10جدول.  



چالشهاي تهيه و تدوين حساب هاي گردشگري

  تنوع متوليان بخش گردشگري به دليل تنوع فعاليت هاي مرتبط با گردشگري
  عدم توجه به ثبت داده هاي مرتبط با گردشگري در دستگاه هاي مرتبط
فقدان نظام آماري يكپارچه در برنامه ريزي گردشگري
عدم همكاري برخي نهاد ها و دستگاه در ارائه آمارهاي ثبتي موجود
فقدان نگاه اقتصادي به برنامه ريزي گردشگري
 دستگاه / گاه متولي دست( ضعف قوانين قانوني در ديكته و پيگيري وظايف قانوني مرتبط با گردشگري

)مرتبط



به  TSAتا مادامي كه ظرفيت هاي اقتصادي گردشگري از طريق  
از  شاخص هاي كمي تبديل نگردد نمي توان تصوير واضحي

!ه كردارائاقتصاد مقاومتي پتانسيل هاي گردشگري در تحقق 


