
По данни на UNWTO “World Tourism Barometer” от 10 юли 2012, очакванията са 
за 415 милиона туристи през летния пиков сезон. 

 
 
Въпреки продължаващата икономическа несигурност в някои от основните пазари, общият 
брой на международните туристи, пътуващи в периода януари - април 2012 възлиза на 
285 милиона, което е с 5.4% повече в сравнение със същия период миналата година. 
 
Най-голям растеж отбелязва Северна Африка (+11%), следвана от Южна Азия (+10%) и 
Централна и Източна Европа (+8%). 
 
Очертават се  следните основни тенденции: 
 

· Нарастване на броя на туристите с 5% в периода януари-април в сравнение със 
същия период на 2011г. 

 
· Япония, Египет и Тунис с демонстрират ясни сигнали за възстановяване 

- През първото четиримесечие на тази година Азия и Тихоокеанския регион и 
Африка показват най-добри резултати сред различните региони в света. 

- Близкият Изток също дава сигнали за възстановяване, където броят на 
туристите нараства с 1% в периода от януари до април. Обещаващи са и 
резултатите на Египет (+29%) в периода от януари до май 2012. 

- Северна и Южна Америка отбелязват лек растеж (+6%) и солидни резултати 
на всички дестинации.  

- Въпреки продължаващата икономическа нестабилност в Еврозоната, Европа 
консолидира рекордния си растеж (+4%) от 2011г. Централна и Източна 
Европа водят растежа благодарение на добрите резултати на новите пазари. 

 
· Очаквания за 415 милиона туристи в чужбина в периода от май до август 2012 

- В разгара на летния сезон в Северното полукълбо, краткосрочната 
перспектива за международния туризъм остава положителна, като индексът 
на доверие на Световната организация за туризъм (СОТ) за периода от май 
до август се е повишил в сравнение с предишни периоди. 

- СОТ очаква близо 415 милиона международни туристи в периода от май до 
август, който представлява пиков за повечето пазари и туристически 
дестинации. В предишни години тези четири месеца са представлявали 41% 
от общия процент международни туристи за цялата година.  

- Перспективата се потвърждава от данните на ForwardKeys за самолетни 
резервации, които показват ръст от +5% за периода от май до август 2012г. 
в сравнение със същия период на миналата година. 

 
Настоящото издание на World Tourism Barometer за пръв път представя данни за 
самолетни резервации от Forwardkeys като източник за бизнес информация. Целта на това 
сътрудничество е допълване на съществуващата информация за въздушния трафик чрез 
анализ на резервациите за самолетни билети от глобалните системи за разпределение 
(Global Distributions Systems). Според СОТ въздушният транспорт е важен индикатор за 
туризма, тъй като представлява около половината от всички международни пътувания в 
света.  
 
 


