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ГЛОБАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Туризмът в световен мащаб 

Туризмът се характеризира с практически непрекъснат растеж, което 

демонстрира силата и устойчивостта на сектора. Международните туристи са достигнали 

от 25 милиона през 1950 г. до 278 милиона през 1980 г., 674 милиона през 2000 г. и 1,235 

милиона през 2016 г. Международният туризъм представлява 7% от световния износ на 

стоки и услуги, след като се увеличи с един процентен пункт от 6% през 2015 г. Туризмът 

нараства по-бързо от световната търговия през последните пет години. 

Международните туристи през 2016 г. са се увеличили с 3,9%, за да достигнат 

общо 1,235 милиона в световен мащаб, което е увеличение от 46 милиона през 

предходната година. Това е седмата поредна година на над средното нарастване на 

международния туризъм след световната икономическа криза през 2009 г. Подобна 

последователност на непрекъснат солиден растеж не е регистрирана от 60-те години на 

миналия век. 

Международните туристи в световен мащаб се очаква да нарастват с 3,3% 

годишно между 2010 и 2030 г., за да достигнат 1,8 милиарда до 2030 г., според 

дългосрочния прогнозен доклад на UNWTO "Туризъм към 2030 г.“ Между 2010 и 2030 

г. пристигащите в нововъзникващите дестинации (+ 4,4% годишно) се очаква да се 

увеличат с два пъти в сравнение с тези в развитите икономики (+ 2,2% годишно). 

Пазарните дялове на нововъзникващите икономики са се увеличили от 30% през 1980 г., 

на 45% през 2016 г. и се очаква да достигнат 57% до 2030 г., което се равнява на над 1 

милиард международни туристи. 

Като цяло остава стабилна положителната тенденция за нарастване на 

пътуванията, като спад отчитат само отделни дестинации, поради  инциденти и 

терористични заплахи. Наблюдава се и пренасочване на туристическите потоци, което 

се дължи на по-добри цени на въздушния транспорт и по-добра свързаност. Това 

отличава сигурността и свързаността сред основните фактори за вземане на решение за 

пътуване.  
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През 2017 г. Европа регистрира рекордно увеличение (+ 8%) в международните 

туристически пристигания, което е четири пъти по-високо от това през 2016 г. и 

надхвърля растежа в световен мащаб (+ 7%). През миналата година регионът приветства 

671 милиона пътници, като за осем последователни години консолидира своята позиция 

като водеща дестинация в световен мащаб. 

Растежът се регистрира в почти всички наблюдавани дестинации, като повече от 

половината е отбелязан ръст от над 10% или повече над регионалните резултати. След 

като се оказват устойчиви на глобалните предизвикателства миналата година (напр. 

терористични атаки, геополитически проблеми и т.н.), перспективите за европейски 

туризъм през 2018 г. остават положителни и се очаква да се увеличат с около 3-4% тази 

година.  

 

Демографски и поведенчески промени 

Въпреки че се очаква да расте с по-бавен темп, отколкото в миналото, световното 

население се очаква да нарасне от 7,4 милиарда през 2015 г. на 9,7 милиарда през 2050 

г., което се дължи на ръста в развиващите се страни. 

Промяната на демографските данни ще има голямо въздействие върху търсенето 

на туристически услуги през следващите години. По-специално, тенденции като 

непрекъснатия ръст на броя на световното население и то основно в развиващите страни, 

ръст на глобалната средна класа и застаряващото население означават, че глобалното 

население като цяло ще бъде по-богато и по-възрастно в следващите десетилетия. 

Нараства значението на новите поколения - Милениълс (родените в началото на 1980 до 

средата на 1990та) и Поколение Z (родените в края на 1990 и началото на 2010та), които 

ще се превърнат в ключови сили в мобилността и поведението им при пътуване може да 

доведе до значителни промени в туристическия пазар. 

И двете поколения са израснали с технологии и са били отгледани с интернет, 

което ще играе ключова роля за достъпа, навигацията и взаимодействието с различните 

туристически продукти и услуги. Също така те са по-склонни да пътуват независимо от 

предишните поколения и да бъдат отворени за временен достъп до или отдаване под наем 

на продукти или услуги, като например транспортни средства или настаняване, вместо 

да ги притежават напълно. 

Данните показват, че Милениълс извършват повече пътувания годишно в 

сравнение с други поколения. Освен това те са по-склонни да избират пътувания, които 
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смятат за "автентични" - предпочитайки да са далеч от утъпканите туристически пътеки 

и да "живеят като местни". 

Едно проучване на Airbnb установи, че много от Милениълс смятат, че пътуването 

е по-важно от други приоритети, включително купуването на дом или кола. Когато се 

комбинира с второ естество използването на цифрови технологии, тази група е по-

вероятно да създаде свои собствени маршрути, отколкото да разчита на съветите на 

туристически агенти или да участва в пакетни екскурзии. 

Предпочитанията на Милениълс и Поколение Z за уникални, персонализирани и 

устойчиви пътувания биха могли да доведат до изместване от традиционните форми на 

туризъм.  

Различията в поколенията се размиват и не се влияят само от демографски, а и от 

поведенчески характеристики. Последните проучвания показват, че групата на 30-50 

годишните се интересува повече от релаксираща почивка, докато 65-годишните се 

интересуват от приключенията и възможностите за общуване. Все повече начина на 

живот е определящ за избора на пътуване, а не възрастовата група.  

Често пренебрегвано, поколението X (родените в началото на 1960та до края на 

1970), може да не е най-големият (или най-готиният) пазар, но те са поколението с най-

големи финансови възможности и време за пътуване. 83% работят на пълен работен ден 

или на непълно работно време и понастоящем харчат най-много пари за пътуване в 

сравнение с по-младите или по-старите си колеги.  

 

Застаряващо население 

Изследванията показват, че туризмът е една от главните области, които ще се 

възползва от застаряващото население, което има все по-голям интерес към 

туристически услуги в сравнение с миналите поколения. Инфраструктурните и 

помощните услуги ще трябва да бъдат приспособени, за да се съобразят както с 

повишеното търсене, така и с променящите се потребности и предпочитания на 

посетителите. Например достъпността (както физически достъп, така и предоставяне на 

информация) е  сред областите с особена важност за по-възрастните туристи. 

Друга ниша, която е вероятно да има значителен ръст през следващите години, е 

медицинският туризъм. Тъй като разходите за медицинска застраховка и процедури, 

независимо дали за здравни или козметични цели, продължават да се увеличават в 

развитите икономики, нововъзникващите ще станат атрактивни варианти. Тъй като 
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качеството на практикуващите лекари и инфраструктурата се подобрява, а разходите 

остават ниски, в сравнение с тези на пазарите на произход, туристите по-вероятно ще 

помислят да пътуват в чужбина за уелнес цели и / или да съчетаят медицинска процедура 

с кратка почивка. 

 

 Ръст на източните изходящи пазари 

През 2017 г. се наблюдава огромно увеличение на изходящите пазари от Изтока, 

особено на арабския и индийския пазар. До 2020 г. изследователите прогнозират, че 

арабският пазар ще нарасне с 50%, а UNWTO очаква 50 милиона индийци да пътуват в 

чужбина. 

 

Нови технологии 

Новите технологии продължават да преструктурират пазарите и секторите по 

целия свят. През последните десетилетия технологичният напредък направи пътуването 

по-достъпно и лесно за много хора, а в бъдеще технологията има потенциал да промени 

изцяло понятието туризъм (например интегрирано издаване на билети, системи за 

мобилни плащания).  

Tъй като технологиите за виртуална реалност продължават да се подобряват, е 

възможно виртуалният туризъм да допълни или да замени физическите пътувания за 

някои пътници. Обратно, тъй като хората живеят все по-дигитален и свързан живот, 

възможностите за и аналогови, естествени преживявания по време на пътувания може да 

се превърнат в предпочитана алтернатива на чисто цифровите преживявания. 

Икономиката на споделяне се разрасна бързо през последните пет години, за да 

обхване значителна част от икономическата дейност. Платформите за споделяне на дома, 

като Airbnb, HomeAway и Couchsurfing, са вече значими конкуренти на хотелиерската 

индустрия. Резервациите на Airbnb продължават да растат с бързи темпове, от 4 милиона 

нощувки през 2011 г. до 40 милиона през 2014 г. и прогнозирани 80 милиона през 2017 

г. Продължителният и бърз растеж на фирмите с марката "Uber", "Lyft" и "BlaBlaCar" 

предоставя все повече по-евтини и по-ефективни възможности за пътуващите. 

Бъдещият растеж в сферата на кулинарията и пътуванията може да се очаква и в 

икономиката на споделяне, тъй като потребителите стават по-запознати с възможността 

да се хранят в дома на някого, когато пътуват. 
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Много от работните места в туристическия сектор, вариращи от туристически 

агенти до хотелски персонал, вероятно ще бъдат повлияни от засиленото проникване на 

автоматизацията в икономиката. В същото време софтуер за превод в реално време прави 

по-удобно за туристите да пътуват до райони, в които не говорят езика. В 

действителност, приложенията за превод вече могат да превеждат знака и се очаква да 

преминат отвъд тази способност в превод на вербални изявления през следващите години 

(NITB, 2013). Това може да се добави към опциите, предоставени на туристите, но също 

така има потенциал да повлияе на задълженията на екскурзоводите. 

В момента технологията за виртуална реалност (VR) се използва главно във 

видеоигрите, но туризмът е сектор, който очевидно би могъл да бъде засегнат, ако хората 

лесно могат да изпитат нови и екзотични дестинации, без да напускат уюта на собствения 

си дом. Виртуалният опит в туризма може все повече да предоставя възможност за 

алтернативно посещение на места, считани за твърде екологично или културно 

чувствителни, за да позволят достъп на физически посетители. 

Нараства броят на мобилните резервации 49%, което е увеличение с 18% от 2016 

г. според данни на TrekkSoft. Резервациите се извършват онлайн и през мобилни 

телефони, като това преминаване към мобилни устройства ще продължи да нараства през 

2018 г. 

Онлайн ревютата имат най-голямо влияние върху резервациите – не е тайна в 

индустрията, че доброто класиране на TripAdvisor може да повлияе положително на 

растежа на бизнеса.  

 

Промени в начина на пътуване и сигурността 

Бързото нарастване на туризма и въздушния транспорт през последните 

десетилетия е в отговор на два основни фактора: i) по-високи доходи и новопоявяваща 

се средна класа в нововъзникващите икономики, които насърчават по-големи 

потребителски разходи, включително пътувания; ii) пътуванията с въздушен превоз 

стават по-изгодни, в резултат на подобрената аерокосмическа технология и 

либерализирането на пазара. Либерализацията на въздухоплаването стимулира 

конкуренцията, насърчи създаването на нови маршрути и позволи да се появят нови 

бизнес модели на авиокомпании като чартърни и нискотарифни превозвачи, които 

внесоха по-голямо ниво на конкуренция в авиокомпанията. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  2  

 ГЛОБАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ 
 

6 
 

Сигурността и граничните мерки не само играят важна роля в пътната мобилност, 

но и в опита на клиентите. IATA съобщава, че часовете за чакане в сигурността са сред 

най-големите оплаквания на пътниците и тези оплаквания вероятно ще се влошат през 

следващите години (WEF, 2016). Също така, Световният икономически форум е обявил 

входните визи "една от най-тежките бюрократични неефективности за пътуващите", 

които могат да възпрат хората да посетят дестинация (WEF, 2016). Всъщност 

съществуват известни доказателства, че страните, които са подобрили процесите си за 

облекчаване на визовия режим, са отбелязали увеличение на броя на международните 

посетители от между 5% и 25%, като положителното икономическо въздействие се 

променя в цялата икономика (UNWTO и WTTC 2012 ). 

 

Преживяванията все още са в основата на всичко 

Туристите по света все повече търсят уникални и автентични преживявания –

зареждане в природата, изучаване на културата на дестинацията, търсене на 

приключения.  

Пътуванията вече не са само за разглеждане на забележителности и посещения на 

известни дестинации. Една от новите тенденции в областта на туризма през следващата 

година е свързана с постигането на цели по време на пътуването. Предизвикателни 

ситуации като завършване на маратон за първи път, катерене на връх Килиманджаро или 

разходката до "Сантяго де Камино" например ще са основен фактор за избора на 

пътуващите. 

Вместо да продължат тенденцията на "бягство" (смесване на бизнеса с отдих), 

бизнес пътниците през 2018 г. ще разширят концепцията за още по-дълги периоди от 

време. Днес повече служители от всякога имат свободата да разширяват професионалния 

си престой с още няколко дни или дори седмици за лични пътувания. 

През следващата година обаче, удължаването на бизнес пътуването с няколко дни 

няма да бъде достатъчно. Вместо това, работата на пълно работно време или дори на 

непълно работно време като цифров номад за месец или повече ще стане следващото 

нещо, което трябва да направите. С достъп до надежден Wi-Fi почти навсякъде по света, 

напредък в инструментите за онлайн комуникация и професионалните пространства за 

съвместна работа в големите градове по света, ще бъде по-лесно от всякога да живеете и 

работите в различни дестинации за по-дълги периоди от време.  

 


