
TURYŚCI ZA WEJŚCIE DO USA ZAPŁACĄ 14
DOLARÓW

W dniu 8 września 2010 roku, Stany Zjednoczone zaczęły pobierać opłatę za
„wejście” do kraju od turystów z 36 państw. Celem takiego działania jest
pozyskanie środków na promocję i poprawę atrakcyjności turystycznej USA.
Sceptycy twierdzą jednak, że wprowadzenie opłaty, może odnieść zupełnie
odwrotny od zamierzonego skutek.

 

W ciągu ostatnich 10 lat Departament Handlu Stanów Zjednoczonych bardzo starannie zbierał dane
dotyczące turystyki i liczby przyjeżdżających do kraju podróżnych. Wyniki tych badań nie są zbyt
pozytywne. W porównaniu z rokiem 2000, roczna liczba przyjeżdżających gości w 2008
spadła o około 633 tys. Oczywiście, główną rolę w tym spadku odgrywają czynniki ekonomiczno-
polityczne, jednak przemysł jest bardzo ważnym źródłem dochodów i każdy kraj musi go wykorzystać
jak najefektywniej. W związku z tym, USA planuje przeprowadzić międzynarodową kampanię
promocyjną, jednak z tego powodu od 8 września od obywateli 36 krajów, którzy przyjeżdżają
do USA, pobierana jest opłata w wysokości 14 dolarów.

Amerykański kongres opłatę zatwierdził już w marcu bieżącego roku. Dochód z tytułu jej
wprowadzenia ma wynieść 100 milionów dolarów, które zostaną zainwestowane w kampanie
promocyjne na całym świecie. Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) pobiera w sumie
14 dolarów, z czego 4 wraca do ESTA w celu pokrycia kosztów jej funkcjonowania, a 10 zostanie
przeznaczonych na kampanie marketingowe. Mimo, że przez wielu ten pomysł został przyjęty bardzo
dobrze, to krytycy twierdzą, że może on przynieść zupełnie odwrotne od zamierzonych skutki.
Wygląda to bowiem trochę tak, że próbując zwabić turystów do USA, rząd wprowadza opłatę, która z
pewnością wielu z nich zniechęci do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych.

Do krajów, na które nałożona została ta opłata, należą: Wielka Brytania, Singapur, Nowa Zelandia,
Japonia, Islandia, Norwegia i Francja. Opłata została wprowadzona bardzo niedawno i póki co,
eksperci nie są w stanie przewidzieć jaki to będzie miało wpływ na liczbę odwiedzających, jednak
nikt nie spodziewa się znaczącego spadku turystów ze względu na 14 dolarową opłatę.
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