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Туризмът в световен мащаб реализира растеж въпреки несигурната икономическа 

ситуация 

 

Според Световната организация по туризъм броят на чуждестранните туристи за периода 

януари-август 2012г. е нараснал с 4% спрямо същия период на 2011г и е достигнал 705 млн. 

туристи. 

Ръстът в броя на чуждестранните туристи  е показал забавяне през м. юни 2012 г.(+2.7%) и м. 

юли 2012 г. (+1.4%), а през м .август е достигнал 4%. 

Според Световната организация по туризъм  очакваният ръст на туристите за цялата 2012  г. 

е между 3% и 4%, а през 2013 г прогнозите са за намаляване на темповете на растеж и 

достигане на ръст от  2% до 4%. 

Данните показват, че развиващите се икономика отбелязват по-голям ръст в броя на 

туристите  (+5%), докато развитите икономики показват ръст от 4%. 

 

Най-голям е ръстът в Азия и Тихоокеанския регион, както и в Африка, следвани от Америка 

и Европа. Близкият изток продължава да показва признаци на възстановяване, като налице са 

позитивни резултати за Египет. 

• Европа показва ръст от 3% независимо от продължаващата криза в Еврозоната. 

• Централна и Източна Европа показват резултати над средните с ръст от 9%, а Южна 

Европа и Средиземноморието регистрират по-слаби нива на растеж (около 1%), 

независимо, че през 2011 г са били едни от най-силно развиващите се райони в 

областта на туризма..Значително по-слаби са резултатите в Северна Европа, която 

показва ръст от 0.2% на пристигащите  туристи. 

• Южна  и Югоизточна Азия, които регистрират ръст от 8%, са водещи в Азия и 

Тихоокеания, които като цяло отбелязват ръст от 7%. 

• Възстановяването на входящия и изходящ туризъм в Япония оказва влияние и върху 

темповете на растеж  в Североизточна Азия (+7%). Стабилен ръст отбелязва и 

Океания (+5%). 

• Америка като цяло отбелязва ръст от 4%, като водещи са Централна Америка (+7%) и 

Южна Америка (+6%), както и Карибите (+5%). Северна Америка достига ръст от 3% 

на входящия туризъм. 

• Африка показва ръст от 6%, като възстановяването на Тунис оказва влияние върху 

резултатите на Северна Африка (+10%).Дестинациите в районите около Сахара 

регистрират стабилен ръст от 4%, продължавайки тенденцията от предишните години. 

 

Приходите от международен туризъм също отбелязват ръст. Сред 10-те водещи дестинации 

по приходи  значително са нараснали постъпленията от туризъм  в Хонг Конг (+17%), САЩ 

(+8%), Германия (+7%), Франция (+5%) и Великобритания (+4%). 

Двуцифрен ръст в приходите от туризъм реализират страни като Япония (+48%), Швеция 

(+26%), Южна Африка (+26%), Република Корея (+26%), Индия (+23%), Полша (+19%), 

Тайланд (+17%), Руска Федерация (+16%), Египет (+13%), Чехия (+13%), Тайван (+11%), 

Сингапур (+10% ) и Хърватия (+10%). 

 

Сред 10-те водещи пазара по разходи за пътувания в чужбина значителен ръст отбелязват 

Китай (+30%), Русия (+15%), САЩ (+9%), Канада (+6%), Германия (+5%) и Австралия 

(+4%), както и Япония, което отбелязва ръст от 7%. Великобритания отбелязва скромен ръст 

от 2% в разходите за туризъм, докато Италия и Франция показват спад в нивото на разходи 

за пътувания в чужбина. 

Други големи икономики, които отбелязват ръст в разходите за туризъм, са Австрия (+16%), 

Белгия (+13%), Швейцария (+11%) и Норвегия (+11%). 
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Сред развиващите се икономики двуцифрен ръст в  разходите за туризъм са достигнали 

Полша (+22%), Малайзия (+18%), Аржентина (+18%), Филипините (+14%), Индия (+11%) и 

Индонезия (+10%). 

 


