گزارش گردشگری
کارشناسان می گویند بخش گردشگری طی هفتاد سال اخیر بدترین عملکرد خود رادر سال  2020ازخود نشان داده است و ده سال
رشد مستمرساالنه را پایان داد .قبل ازانتشار بیماری همه گیر کرونا  ،حدود یک ونیم میلیارد نفر گردشگر وجود داشتند که هر سال
از کل جهان دیدن می کردند و این تعداد عظیم باعث ایجاد حدود  330میلیون شغل مستقیم یا  10درصد از کل مشاغل در سطح جهان
شد .همچنین اینکه بخش گردشگری حدود  9تریلیون دالر ارزش داشته و  10درصد از اقتصاد جهانی را نشان می دهد  .به عبارتی
دیگربخش گردشگری به اندازه اقتصاد ترکیبی ژاپن وآلمان است  .اما در مورد پیامدهای اپیدمی کرونا  ،به خصوص اینکه کشورها
تمایل به بازگشایی دوباره اقتصاد خود را دارند  ،سازمان جهانی گردشگری در مورد ضرر و زیان بخش گردشگری در سال 2020
سه سناریو را تدوین کرده است :
سناریوی اول خوش بینانه است  ،زیرا فرض بر این است که محدودیت سفر در ماه ژوئیه (خرداد )برداشته می شود و این بدان معنی
است که تعداد گردشگران  58درصد کاهش می یابد  (،معادل  850میلیون گردشگر در طول سال  ) 2020در حالی که درآمد ممکن
است کاهش یابد( .کاهش درآمد جهانگردی با بیش از  900میلیارد دالر)
در مورد سناریوی دوم  ،فرض بر این است که محدودیت سفر در ماه سپتامبر(شهریور) برداشته می شود که منجر به کاهش 70
درصدی تعداد گردشگران  ،معادل یک میلیارد گردشگر و افت درآمد بیش از یک تریلیون دالر خواهد شد.
با توجه به بدبینانه ترین سناریو  ،فرض بر این است که محدودیت های سفر در ماه دسامبر( آذر) برداشته می شود و این بدان معنی
است که تعداد گردشگران  78درصد یا حدود یک میلیارد و  140میلیون گردشگر کاهش می یابد و درآمد سال  2020یک هزار و
.
دویست میلیارد دالر کاهش می یابد.
بنابراین پیش بینی ها بخش گردشگری بین  100تا  120میلیون شغل را ازدست خواهد داد .درمورد پیامدهای آتی
کرونا برصنعت گردشگری وبرگشت به سالهای اوج خود  ،عوامل متعددی موثر خواهند بود ازجمله  :بازگشایی فرودگاهها ،باز شدن
راههای مواصالتی آبی و زمینی  ،صدور روادید برای اتباع خارجی  ،بازگشت اعتماد به نفس به گردشگران و تمایل به سفر ،کشف
.
درمان یا واکسن برای ویروس  ،ارائه تسهیالت مناسب با شرایط بسیارسخت اقتصادی و...
پیامدهای کرونا برصنعت گردشگری عراق

.

درآمد عراق از بخش گردشگری مذهبی در سال  2017حدود  5میلیارد دالر بوده است  .داده های محلی تخمین می زند که تعداد
گردشگران مذهبی ساالنه از  4تا  6میلیون نفر بازدید کننده از ملیت های مختلف به عراق می آیند که بیشتر آنها به نجف و کربال
سفر می کنند  ..اما بخش توریسم مذهبی درعراق از آغاز تظاهرات اکتبرسال  ( 2019مهرماه سال  )1398شاهد وخامت مداوم شده
است وبه دنبال آن از مارس سال  2020نیز موضوع انتشار ویروس کرونا نیز باعث تعطیلی کامل فعالین این بخش شده وخسارت
وارده از اکتبر سال  2019تا کنون به بیش از  5میلیارد دالر برآورد شده است  .با شروع محدودیت های ناشی از انتشار این
ویروس ،عراق ورود اتباع خارجی را از  11کشور ممنوع کرده است و بیش از  450هتل در شهر های مقدس کامال تعطیل وخدمه
خود را اخراج یا به مرخصی اجباری فرستادند .از دیگر صنف های متضرر در این دوره  ،رستوران ها ،فروشگاهها  ،دفاتر حمل
ونقل مسافر وبار ،دست فروشان و....بوده اند  .طبق آخرین تصمیم ستاد کرونا در عراق جلوگیری از ورود اتباع خارجی در
صورت ادامه وضعیت همه گیری این بیماری حد اقل تا دوماه دیگر ادامه داشته و با این تصمیم وضعیت اقتصادی شهرهای مذهبی
که منبع کسب ودرآمد آنها از محل گردشگری مذهبی می باشد با مشکالت عدیده وجبران ناپذیری روبه روخواهند شد

