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چکیده

ھدف اصلی از این مقالھ معرفی یک تحلیل از بازار گردشگری امریکای جنوبی بویژه برزیل ، با اندازه گیری و تجزیھ و تحلیل رشد تعداد
گردشگران بھ منطقھ بین سالھای 1998 و 2002  می باشد.

روش تحقیق :  این مطالعھ از روش Shift Share   استفاده کرده است کھ رشد تعداد گردشگران در قسمتھای مختلف و قادرسازی دقیق
تشخیص توانمندی ھای بخش توریسم در دوره مشخص را تجزیھ و تحلیل می کند .

یافتھ ھا :  علیرغم این واقعیت کھ برزیل مقصد گردشگری در امریکای جنوبی را رھبری  می کند، این مقالھ نشان می دھد کھ برزیل نسبت بھ
بعضی از ھمسایھ ھایش در امریکای جنوبی پیشرفت را از دست داده است .  ھمچنین این مقالھ حادثھ 11 سپتامبر و بحرانھای آرژانتین و

مشارکت گردشگران اروپایی د ر برزیل را آشکار کرده است .

ارزش و نوآوری تحقیق :  علیرغم برخی از محدودیتھا ،این  روش مزیتی متمرکز روی مطالعات اندک منطقھ در مسیر اصلی تحقیقات
گردشگری و ارائھ بھ برنامھ ریزان برزیل دارد با روش شناسی جدی دی مثل این آنھا ممکن است فواید را درک کنند و مزایای رقابتی را

برای کشور جمعبندی کنند .

واژگان کلیدی :  گردشگری ـ سیاست عمومی ـ برزیل ـ امریکای جنوبی .

مقدمھ

گردشگری یک بخش بزرگ را در اقتصادی جھانی تحمل می کند .  ھمواره از سال 1950  میالدی ھر گاه سفر بین المللی ، برای عموم
جامعھ در دسترس بود ، شمار گردشگران ، با میانگین 6/8 درصد در ھر سال رشد می کرد .  پیش بینی ھایی ھستند کھ در سال 2005

تعداد گردشگران درآمد ساز بھ 808 ملیون نفر خواھد رسید .  تمایالت سفر برای آینده صنعت گردشگری نشان می دھد کھ در سال 2020 ،
تعداد گردشگران بین المللی درآمد ساز  بھ اندازه 1/6 میلیارد نفر خواھد بود .( سازمان بین المللی گردشگری 2006 ) . بھ گزارش انجمن
جھانی سفر و گردشگری ، پیش بینی شده است کھ گردشگری در سال 2006 ، 3/6 درصد از کل تولید ناخالص جھان را تامین خواھد کرد

.( انجمن جھانی سفر و گردشگری 2006 ) . 

در چشم انداز پر اھمیت بخش گردشگری ، این مقالھ در پی آن است کھ در مقابل تحلیل ھای فنی مفید بالقوه دیگر ابزاری برای بخش
گردشگری اھدا کند .  ھدف این مقالھ تامین برنامھ ریزان برزیل طبق یک روش اصولی در جھات اداره فعالیتھا و تالشھای گردشگری

آنھاست  .این مقالھ بوسیلھ یک نظریھ فشردۀ سیاستھای عمومی در منطقھ جھانگردی متکی بھ مبحث نتایج مدل تلفیقی در مقایسھ با نتایج
تحقیقات و مطالعات دیگر نتیجھ گیری می کند .

صنعت گردشگری در امریکای جنوبی

ازنظر  اقتصادی  گردشگری در امریکای جنوبی یک پدیده تازه است .  بھ استثنای دھھ 1960 و دھھ 1970 رشد گردشگری در قاره
امریکای (شمالی ، مرکزی و جنوبی ) ، ھمیشھ زیر متوسط جھانی بود.( سازمان جھانی گردشگری ).  عواملی مانند مسافت زیاد از

بازارھای تولیدکننده گردشگر ، ضعف اقتصادی منطقھ و بھ ھمین مقدار رکود اقتصادی طوالنی ، تاثیری منفی روی گردشگری منطقھ ای و
درون منطقھ ای داشت .  (سانتانا2000 ) . باالخره در سال 1990 امریکای جنوبی بوسیلھ برزیل ، آرژانتین و شیلی ( بازیکنان اصلی

منطقھ ) از حالت یک مقصد گردشگری بالقوه خارج شده.  عواملی مانند ایجاد دموکراسی، قالبھای اقتصادی یکپارچھ ، رشد بازرگانی بوسیلھ
بازارھای جھانی بزرگ و پیشرفت خدمات عمومی اصلی بطور مثبت موجب رشد گردشگری در منطقھ شد .  گسترش بازارھا ھمزمان با

سرمایھ گذاریھای کالن زیر بنایی ، موجب تسھیل روند گردشگری برای مقاصد سنتی و غیر سنتی در امریکای جنوبی گردید .( سانتانا
2000 ـ گوآ 2004 ) . ھمواره اگرچھ توسعھ در قاره ھای امریکایی در سرتاسر جھان ادامھ داشتھ است ولی گردشگری در اکثر کشورھای
امریکای جنوبی رشدی غیر واقعی و بالقوه داشتھ است .  فقط بھ تازگی برخی از کشورھا گردشگری اتخاذ شده از حالتی استراتژیکی دارند .

طبق برآورد انجمن جھانی گردشگری ( WTTC ) در سال 2006 پیش بینی شده است کھ درآمد فعالیتھای اقتصادی بوسیلھ گردشگری (
مجموعا ) ،       163/362 میلیارد دالر خواھد بود.  یک تاثیر 7/2 درصدی روی تولید ناخالص داخلی کشورھای امریکای التین پیش بینی

شده است .  ھمچنین تولید 12/1 ملیون شغل یعنی 6/9 درصد از کل شغل ھا .( انجمن جھانی سفر و گردشگری 2006 ) . 

صنعت گردشگری در برزیل

آمریکای جنوبیموضوع کلی:

مقالھ

Data processing afair- Alast انتشار بھ معنی تایید محتوی نیستصفحھ 1 از 4

http://ghasrantourism.blogfa.com


quinta-feira, 7 de julho de 2011بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

13:42
آمریکای جنوبیموضوع کلی:گردشگری در برزیلعنوان:

در رابطھ با برزیل با تاکید براینکھ گردشگری یک فعالت اقتصادی پراھمیت با استعداد توسعھ ای بزرگ در آینده است ، سھم تولید ناخالص
داخلی صنعت گردشگری در برزیل حدود 2/8 درصد پیش بینی شده است .  ( 25/3 میلیارد دالر ) . طی سال 2006 ظرف مدت کوتاھی بھ

36 میلیارد دالر   (2/7 درصد تولید ناخالص ملی ) افزایش پیدا می کند .  ( انجمن جھانی سفر و گردشگری 2006 ) . اھمیت بخش
گردشگری در برزیل ھنگامیکھ تاثیر اجتماعی آن ارزیابی شد ، بویژه در اشتغال زایی آشکار گردید .وزارت کار و کارگر روشن کرده است

Embratur) کھ ، از سال 2003 تا 2005 ، طی یک دوره زمانی سھ سالھ فعالیتھای اقتصادی گردشگری 560000 شغل جدید ایجاد کرد
2006   ).  برای سال 2006 برآورد ھای مقدار کل شغل ھای تولید شدۀ وابستھ بھ صنعت گردشگری 5/5 میلون شغل است بعبارت دیگر ،

6/4 درصد از کل اشتغال .( انجمن جھانی سفر و گردشگری 2006 ) .    علیرغم این واقعیت مسلم کھ برزیل با داشتن تنوع و فراوانی
اکولوژیکی و فرھنگی بزرگترین کشور امریکای التین می باشد ، ھم بخش خصوصی و ھم دولت گردشگری را دست کم گرفتھ اند .  تحلیل
اطالعات تاریخی گردشگری در برزیل نشا نداد کھ گردشگری تنھا در میانھ سال 1990 برقرار بود ، کھ صنعت توریسم واقعا اوج گرفتھ

بود .

بالترین میزان ثبت شده ورود گردشکران بھ کشور در سال 2000 دیده شد با 5/3 ملیون گردشکر بین المللی .  منشا اصلی درآمد گردشگری
برزیل  و  آرژانتین حدود 922/484 گردشگر است ، شامل ایاالت متحده ( 705997 )،  پرتغال (336988 ) ، اوروگوئھ ( 309732 )

، آلمان ( 294989 ) ، ایتالیا ( 276563 ) و فرانسھ ( 224160 ) گردشگر (Embratur 2005 ) . پرداختن بھ بحران اقتصادی
آرژانتین کھ در سال 2002 متحمل آن شد مشارکتش را در ورود گردشگر بھ برزیل از 32/8 درصد در سال 2000 بھ 19/24 درصد در

سال 2004 کاھش داد .  بھ ھر حال ھمچنان برزیل بین گروه ھای اصلی گردشگری داخلی برتر است .  با توجھ بھ میانگین مخارج روزانھ
 . (Embratur 2005). گردشگری ، سرانھ ھزینھ کرد گردشگران بین المللی 88/99 دالر و متوسط طول اقامتشان 13/5 روز بود

پژوھش اجراء شده در جھت انعکاس خارج از کحشور واقعیتی را ثابت کرد کھ علیرغم احساس منفی درباره جامعھ و اوضاع اقتصادی
کشور ، ھمچنین کمبود امنیت ، جذابیت برزیل بعنوان یک مقصد گردشگری روی شگفتی و زیبایی ھای طبیعی آن پایھ ریزی شده است و با
این نگرش مثبت زندگی می کنند .بھ ھر حال تحقیقات روی واکنش گردشگران حاکی از آن بود کھ آنھا برداشت خوبی از شرایط اقتصادی و
Rezende  - Parker)  . اجتماعی کشور ندارند و از سویی دیگر وقتی برای دیدن کشور می روند نگران موضوع ایمنی و امنیت ھستند

 . (et al. 2003

نقد و بررسی

این تحقیق از نسخھ ای با روش تحلیلی توسعھ از ( استبان مارکیلز ـ 1972 ) جھت بررسی شکل و محتوای گردشگری در امریکای جنوبی
استفاده می کند .  ھدف آن ارزیابی و تجزیھ و تحلیل رشد ورود گردشگران بین سالھای 1998 و 2002 از سھ منطقھ مختلف جھان (

کشورھای اروپا ، امریکا و بقیھ مناطق کھ شامل آسیا ، افریقا ، خاور میانھ و اقیانوسیھ ) بھ امریکای جنوبی است  .(یعنی کشورھای آرژانتین
، بولیوی ، برزیل ، شیلی ، کلمبیا ، اکوادور ، پاراگوئھ پرو ، اوروگوئھ و ونزوئال ) . روش تحلیلی ( Shift Share  ) ، رشد تعداد

گردشگران در بخشھای مختلف را کنکاش می کند کھ می توان آن را چنین تعریف کرد :

کارآمد سازی  در تشخیص دقیق توانمندی ھا منطقھ در یک دوره زمانی .

کشورھای برگزیده در امریکای جنوبی برای تشکیل سمبل قضاوت و داوری انتخاب شدند زیرا آنھا در برخی از شباھتھای مھم از لحاظ
ظاھری و جذابیت ھای بالقوه باھم شریک بودند بنابراین کارآیی ھر کشوری می تواند با عملکرد کشورھای سمبل قضاوت و داوری تطبیق

داده شود .

اطالعات در مورد ورود و خروج گردشگران از کتاب آماری سال " Statistical Yearbook  " ،  چاپ بخش آمار ادارۀ امور اجتماعی
و اقتصادی ملل متحد گردآوری شده است .

نتیجھ گیری

مھمترین نتایج این تحقیق بھ شرح زیر می باشد :

· برزیل کشوری است کھ در امریکای جنوبی  باالترین تعداد گردشگر بین المللی را پذیرا است ( بیش از 30 درصد ) ، پس از آن آرژانتین
( تقریبا 20 درصد )،اوروگوئھ (11 درصد )،وشیلی (11 درصد ) می باشد .

· در مورد نواحی گردشگر فرست بھ امریکای جنوبی ، امریکا ( بیش از 70 درصد ) و اروپا ( 23 درصد )   فرستنده ھای اصلی گردشگر
ھستند .

·بین سالھای 1998 و 2002 کاھشی قابل توجھ در تعداد گردشگران بین المللی وجود داشت کھ نشان دھنده افت  بیش از 18 درصد در
میزان ورود گردشگران بھ امریکای جنوبی است کھ بیشتر بھ خاطر حادثھ 11 سپتامبر و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی برخی از کشورھای

منطقھ بویژه آرژانتین ، کلمبیا و ونزوئال بود .

· علیرغم کاھش جھانی درآمد ، گردشگری در امریکای جنوبی ، عملکرد جھانی آن خیلی کمتر از حد انتطار شد سھمش را از بازار اندازه
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بیش از یک ملیون گردشگر  ازدست داد          ( 21/5 –  درصد ) . 

· بررسی مذکور روشن ساخت کھ این میزان کاھش ، خسارت ناشی از کارآیی ضعیف قاره ھای امریکا بود کھ با عملکردی خوب از سوی
اروپا تقریبا جبران شد .

· نتایج ، حاکی از آن است کھ شمار بازدید گردشگران اروپایی از برزیل تا 235503 نفر افزایش یافتھ است .  ( یک رشد بیش از 20
درصدی ) . طبق بررسی ، برزیل در جذب گردشگران اروپایی از یک برتری رقابتی بھره مند است و در این زمینھ تخصص یافتھ است .

· ھمچنین نتایج ، کاھشی چشمگیر بھ اندازه بیش از 1/2 ملیون گردشگر از گردشگران امریکایی بھ برزیل را آشکار ساخت  کھ می تواند بھ
این دالیل باشد :  بحران در کشورھای اصلی گردشگرفرست مثل ایاالت متحده (حادثھ 11 سپتامبر ) و آرژانتین ( بحران اقتصادی )، یک

نقطھ ضعف رقابتی در جذب گردشگران امریکایی و عدم شناسایی این بازار گردشگری .

·تنھا کشورھای  امریکای جنوبی کھ مقدار ورود گردشگر را در تمام مدت افزایش دادند دو کشور اکوادور با (28/1 درصد ) و پرو با (
18/3 درصد ) بودند .  این کشورھا در دوران جذب گردشگر ، نسبت بھ بقیھ کشورھای امریکای جنوبی از خود موفقیت ھای رقابتی نشان

دادند.

·آرژانتین ھم عملکردی خوب علیرغم نقصانی خفیف در میزان گردشگران بین المللی              ( 5- درصد ) داشت .  ھرچند در مقایسھ با
نرخ رشد استاندارد جھانی ( 18- درصد ) این رقم می تواند ھنوز بھ منزلھ یک نتیجھ مثبت مورد تایید در نظر گرفتھ شود .  آرژانتین در

جذب گردشگران امریکایی صاحب موفقیت رقابتی شدیدی است ولی در رقابت جذب گردشگران اروپایی نا موفق می باشد .

· بولیوی ، شیلی ، کلمبیا و پاراگوئھ ، اجرائی یکپارچھ ارائھ دادند و بھ اصطالح بازار را تحت تاثیر خود قرار دادند .  ازبین این کشورھا
شیلی در تنھا منطقھ ای کھ تخصص یافتھ است (امریکا) ، یک کاستی و در مناطقی کھ تخصص پیدا نکرده است مزایایی دارد .

·اوروگوئھ با (41/7 -درصد) و ونزوئال با (37 –  درصد) با جایگاه نزولی در نرخ رشد ، بیشتر از دو برابر میزان کاھش استاندارد جھانی
(18 –  درصد ) ، کشورھایی ھستند کھ بدترین نقش را ایفا کردند .  ھر دوی آنھا در جذب گردشگر از ھر منطقھ ای ، رقابتی ناموفق داشتند .

جمعبندی و پیشنھادات

گردشگری یک پدیده استراتژیک و حساس برای توسعھ برزیل است زیرا بھره بری فرصتھا را عرضھ می کند .  آنگاه کھ در ھمین زمان
برنامھ ھا بھ خط مشی بازارھا در طی طرح  رضایت بخش اولیھ و اجرای استراتژیھای گردشگری معرفی می کند .

نخست اینکھ این مطالعھ تایید می کند کھ پھنھ توسعھ بخش گردشگری با میزان رشد اجتماعی ـ اقتصادی کشور دقیقا پیوند خورده است .  اینکھ
بازیکنان ارشد اقتصادی در امریکای جنوبی ( برزیل ، آرژانتین و شیلی ) کشورھای اصلی میزبان برای گردشگران منطقھ نیز ھستند ،

تصادفی نیست .  بھ ھر حال ایجاد سرمایھ گذاری ھای خصوصی در زیرساختھا برای جذب توریست ، باالخص در برزیل کار دشواری است
.  نظر بھ اینکھ کشورھایی مانند شیلی نتایج ارائھ شده سازگارتری در طول جذب سرمایھ گذاری ھا روی زیرساختھا دارند ، نشان دھنده

استعداد غیر قابل رقابت باالتری در میان مدت و بلند مدت می باشد .

دوم اینکھ ، این تحقیق اثر حادثھ 11 سپتامبر و بحران آرژانتین را برروی نرخ رشد بخش گردشگری آشکار کرد .  این تاثیر بطور سخت تر
در برزیل نمایان شد این کشور از لحاظ گردشگری بھ شدت بھ امریکا وابستھ بود .  در ھر صورت این مطالعھ بیان کرد کھ ھر گاه بین

عملکرد جزئ بھ جزئ کشورھای امریکای جنوبی مقایسھ ای صورت گرفت ، برزیل بھ وضوح با رقابتی قدرتمند تر از آرژانتین ظاھر شد .
مطالعات روی سیمای بخشھای مھم برزیل ، وجود نگرشی منفی درباره شرایط اجتماعی و اقتصادی و در پی آن کمبود امنیت را نشان می

دھد اما این نگرش در کشورھایی نظیر آرژانتین رواج ندارد .  این تصور ھمراه با عوامل دیگری مثل ھزینھ باالی حمل و نقل داخلی و
ضعف در ممتاز نمودن ھر چیزی کھ موجب امتیاز برزیل در رابطھ دیگر کشورھای اسپانیولی زبان می شود ، ممکن است در عدم موفقیت

رقابتی برزیل در امریکا تاثیرگذار باشد .

در پایان یک موضوع مھم دریافت شده از مقالھ، رشد سھم بازار است کھ برزیل در خصوص جذب گردشگران اروپایی پیروز شده است
مطالعات دیگر نشان داد ، مھمترین کشورھای اروپایی کھ بھ برزیل گردشگر می فرستند ، پرتغال ، آلمان ، ایتالیا و فرانسھ ھستند و ھمچنین

واقعیت شفاف تر اینکھ عموم گردشگران اروپایی بعنوان اولین جایگاه در رابطھ با میانگین طول اقامتشان در کشور رده بندی می شوند .

ھرچند مطالعھ اذعان ھایی را بیان کرد کھ برزیل در این بازار تخصص و موفقیتی رقابتی دارد ، اماتاکید بر این نکتھ مھم است کھ ھنوز ھم
توانایی پیشرفت بسیار زیادی در بازار اروپا وجود دارد کھ با تنوع فرھنگی فراوان متمایز شده است .  با توجھ بھ پیشنھادات برای سیاستھای

وضع کننده عمومی در ناحیھ گردشگری این مقالھ تو صیھ ھایی بعبارت زیر ارائھ می کند :

• برنامھ استراتژیک بلند مدت ، بھ دنبال حرکت موفقیتھای رقابتی کشور و تخصص آن .

• پیشبرد پیکره مطالعات بطور عمیق در مشخص ساختن سیاستھای مرسوم جذب گردشگر بھ جای مناسب در بازار توریسم .
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آمریکای جنوبیموضوع کلی:گردشگری در برزیلعنوان:

• تنظیم جھات جھانی ، مانند گردشگری پایدار ( اکوتوریسم ) . 

• تمرکز روی بازارھای اروپایی ، یادآوری این کھ تفاوتھای فرھنگی کشورھای اروپایی نیازمند استراتژی ھای تقاضامحور در ھر کدام از
کشورھای ھدف می باشد .

•سرمایھ گذاری در مناطق گردشگری کھ می تواند تخصص و موفقیتھای رقابتی در رابطھ با کشورھای امریکای التین را دوباره ایجاد کند .
بعنوان مثال این امر می تواند بوسیلھ جذب گردشگران آرژانتینی و اوروگوئھ ای برای جنوب کشور دست یافتنی باشد .

•استقرار شرکتھا و داد وستدھای شراکتی بوسیلھ شرکای بخش خصوصی برای ترفیع تولیدات جدید گردشگری مانند :  گردشگری اکولوژیکی
ـ گردشگری روستایی ـ گردشگری ماجراجویانھ ـ گردشگری تاریخی و گردشگری فرھنگی .

•افزایش رقابتھای تبلیغاتی ھماھنگ با بخش عمومی در ھمکاری با قسمتھایی کھ بطور مستقیم یا غیر مستقیم از گردشگری بھره می برند .

•تالش تعاونی بین دانشگاه ھا ، بخش خصوصی و دولت در آماده سازی ظرفیت منابع انسانی برای صنعت توریسم .

•نھایتا برای اینکھ گردشگری در جھت یکپارچھ پیش رود ، نیاز است کھ دولت بھ گونھ ای کامل در یافتن راه حلھای ھماھنگ برنامھ ریزی
کند کھ دائما تالش در جھت قصد دوباره برای فعالیتھا و محصوالت ملی کھ برزیل می تواند بھ بیگانگان ارائھ دھد ، ایجاد شود .
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