תיירות בעולם – סיכום מחצית ראשונה 2018
התנופה החיובית של  2017בתיירות הגלובלית ממשיכה גם השנה
נתוני המחצית הראשונה של השנה מצביעים על עליה ניכרת בתנועת התיירים
כניסות התיירים עלו בעולם ב  6% -במחצית הראשונה של השנה ,בהמשך לעליה של  7%שנרשמה בשנת
 .2017לצורך השוואה  -קצב הגידול השנתי במהלך השנים  2010עד  2016עמד על כ .4% -עליות ניכרות
נרשמו בכניסות תיירים למדינות אירופה ואסיה.
כניסות תיירים למדינות אסיה והפסיפיק עלו במהלך ינואר – יוני
השנה בכ –  7.5%לעומת החודשים המקבילים אשתקד .עליות
ניכרות נרשמו בעיקר במדינות דר'-מז' אסיה (תאילנד ,קמבודיה,
הפיליפינים ואינדונזיה עלו בשיעור גידול של שתי ספרות) .כניסות
התיירים לסין ,המדינה הגדולה ביבשת עלו בשיעור מתון של 2%
בלבד.
כניסות התיירים למדינות אירופה עלו בכ  7% -במחצית הראשונה
של  2018לעומת מקבילתה אשתקד  -המקור העיקרי לעליה הינו
התיירות הנכנסת למדינות דרום אירופה שלחופי הים התיכון
ולמדינות הבלקן .למדינות צפון אירופה עלו כניסות התיירים בשיעורים נמוכים יותר.

במקביל ,ההכנסות מתיירות ממשיכות לעלות ולהוות נדבך חשוב לצמיחה כלכלית
עליה בהכנסות מתיירות נרשמה כמעט בכל המדינות המסוקרות ע"י ארגון התיירות העולמי.
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ההכנסות מתיירות עלו בשיעור חד של
 27%במחצית הראשונה של השנה ,בד
בבד עם גידול של  23%בכניסות תיירים.
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תיירות בעולם – סיכום מחצית ראשונה 2018
סין – יצואנית התיירים מס'  1בעולם
אחד מכל עשרה תיירים בעולם הוא סיני ,אבל חלקו של התייר הסיני בהוצאה על תיירות במדינות היעד גבוה מחלקו במספר
התיירים .התייר הסיני מוציא בממוצע כ –  20%מסך ההוצאה על תיירות בעולם.
על פי העדכון האחרון של ארגון התיירות העולמי :בשנת
 2017יצאו מגבולות סין  130.5מיליון תיירים המהווים
כ 10% -מסך התיירים בעולם ( 1.326מיליארד) לצורך
השוואה ,בשנת  2010התיירות היוצאת מסין היוותה רק 6%
מכלל התיירות הגלובלית .סין מונה כיום כ –  1.42מיליארד
תושבים מתוך  7.7מיליארד כלל תושבי הגלובוס ()/http://www.worldometers.info/world-population( )18.5%
סך ההוצאה של סין על תיירות בשנת  2017הסתכמה בכ 258 -
מיליארדי דולר לעומת כ 250 -מיליארדי דולר בשנת ,2016
( 20%מסך ההוצאה של התיירים בעולם לעומת  6%בשנת
 .)2010להוצאה על תיירות חלק ניכר בהרכב היבוא הסיני :על
פי נתוני  2016ההוצאה של סין על תיירות מהווה כ –  58%מסך
יבוא השירותים ,וכ –  13%מסך כל יבוא הסחורות והשירותים.
החלשות ה -יואן הסיני (*) הפכה את סין

(**) (**)

השנה ליעד משתלם יותר לתייר ,דבר שבין
היתר תרם לשיפור המשמעותי בהכנסות
מתיירות.

במהלך המחצית הראשונה של

השנה עלו ההכנסות מתיירות ב – 21%
לאחר שירדו בשנת  2017ביותר מ – .25%
הגידול בהכנסות מרשים מאוד לאור העובדה
שכניסות התיירים במהלך התקופה עלו ב –
 2%בלבד .מאידך ,החלשות ה-יואן הביאה
ככל הנראה גם לירידה בהוצאה הלאומית על
תיירות .במחצית הראשונה של השנה הוציאו
הסינים על תיירות  1.6%פחות מאשר הוציאו
במחצית הראשונה של שנת .2017

לצורך

(**) למעט מקאו והונג-קונג

השוואה ,בשנת  2017גדלה ההוצאה של סין
על תיירות ב –  ,4.7%ובשנת  2016עלו ב – .7%
(*) מתחילת השנה פוחת ה-יואן הסיני בכ –  7%לעומת הדולר ,כאשר בפברואר ,במרץ ובאפריל הגיע המטבע לשפל ונחלש ביותר מ – 10%

מקור הנתונים :ארגון התיירות העולמי )(UN World Tourism Organization
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