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Основни тенденции през 2011 
 

Търсенето на международния туристически продукт продължава придобитата от 2011-та 

година инерция, като броят на международните  туристи е нараснал с 4,6%, достигайки 

983 млн. в световен мащаб в сравнение с 940 млн. през 2010. 

 

Европа, която успява да привлече над половината туристи от цял свят, се превръща в 

най-бързо разрастващият се регион както в относителни стойности (+6% свързани с 

Азиатския и Тихоокеански регион), така и в абсолютни стойности (29 млн. повече 

туристи).   

 

Приходите от международен туризъм в световен мащаб през 2011 възлизат на 1,030 млрд. 

щ. д. в сравнение с 2010, когато същите са 928 млрд. (+3.9% в реални стойности), което 

представлява нов рекорд в по-голямата част от дестинациите въпреки икономическите 

предизвикателства в много от генериращите пазари. 

 

 

Настоящо развитие и перспективи 
 

Според изданието “Световен туристически барометър” за 2012-та на Световната 

организация по туризъм (СОТ), броят на международните туристи е нараснал с 5% през 

първото четиримесечие на годината, което затвърждава започналата през 2010-та 

тенденция на растеж. 

 

Изготвените през месец януари 2012-та прогнози на СОТ сочат растеж от 3 - 4% на 

международните туристи за цялата година, като общият им брой се очаква да достигне за 

пръв път 1 млрд. през 2012г.  

 

 

Дългосрочни тенденции 
 

През последните шест десетилетия, туризмът е обект на продължаващо разширяване и 

диверсификация, което го превръща в един от най-бързо развиващите се сектори в 

световната икономика. Появата на множество нови дестинации представлява 

предизвикателство за традиционни дестинации като Европа и Северна Америка.  

 

Въпреки преживените трусове броят на международните туристи показва тенденция на 

постоянен растеж – от 227 млн. през 1980г. до 528 млн. през 1995г. и съответно 983 млн. 

през 2011г.  

 

Според наскоро осъвременената дългосрочна оценка на бъдещите тенденции в туризма на 

СОТ “Tourism Towards 2030”, броят на международните туристи в света в периода 2010 – 

2030г. се очаква на нараства средно с 3.3% годишно. Това означава приблизително 43 

млн. повече туристи всяка година, като очакванията до 2030г. са тази цифра да достигне 

1,8 млрд.  

 

Тенденцията за по-бърз растеж на новите икономически дестинации в сравнение с 

напредналите се очаква да се запази и в бъдеще. Очакванията за периода 2010-2030г. са 

новите икономики да удвоят растежа на международни туристи (+4.4% годишно) в 

сравнение с този на напредналите икономики (+2.2% годишно). 

 

Пазарният дял на новите икономики е нараснал от 30% през 1980г. до 47% през 2011г., 

като очакванията са той да достигне 57% през 2030г., което е еквивалент на 1 млрд. 

международни туристи.  



 
Международният туризъм – ключов за развитието, просперитета и 
благополучието 
 

Като международно търгувана услуга, туризмът е една от най-значимите търговски 

категории. Генерираните общи приходи от туризъм, включително пътнически транспорт 

надхвърлят 1.2 трлн. щ. д. или средно 3.4 млрд. на ден. Експортът на туризъм възлиза на 

30% от световния експорт на търговски услуги и на 6% от общия експорт на стоки и 

услуги. В световен мащаб, в качеството си на експортна категория, туризмът се нарежда 

на четвърто място след износа на горива, химикали и храни. 

 

Международни туристи 
 

През 2011г., световният туризъм продължи съживяването си след неуспешните 2008 и 

2009г., характеризиращи се с икономически трусове и сериозни политически промени в 

Близкия Изток и Северна Африка.  В световен мащаб, през 2011г. броят на 

международните туристи е нараснал с 4.6% до 983 млн. в сравнение с 2010г., когато 

броят им е бил 940 млн. (6.4% растеж). 

 

В противовес на дългосрочната тенденция, напредналите икономики отбелязват по-висок 

растеж (+4.9%) от новите пазари (+4.3%), дължащ се до голяма степен на добрите 

резултати в Европа, както и на проблемите в Близкия Изток и Северна Африка. През 

2011г. Европа и Азия и Тихоокеанският регион отбелязват най-голям ръст на туристи 

(+6% всеки). Растежът в Европа надхвърля очакванията въпреки икономическата 

нестабилност, докато през 2010г. броят на туристите в Азия и Тихоокеанския регион 

нараства с бавни темпове отчасти в резултат на спада на японския пазар. 

 

Най-много пътувания със самолет и с цел отдих 
 

През 2011г. туристите с цел отдих, почивка и ваканция представляват малко над 

половината от общия брой международни туристи (51% от 505 млн. пристигащи). Около 

15% от международните туристи съобщават за пътуване по работа, докато 27% 

съобщават, че са пътували по други причини, като посещение на приятели и роднини.     

 

Малко над половината от пътуващите през 2011г. са пристигнали в своите дестинации с 

въздушен транспорт (51%), докато останалите (49%) са ползвали алтернативни форми на 

транспорт от които 41% шосеен, 2% железопътен и над 6% воден транспорт. Тенденцията 

е делът на въздушния транспорт постепенно да нараства. 

 

Приходи от международен туризъм през 2011г., надхвърящи 1 трилион щатски 
долара 
 

През 2011г, приходите от международен туризъм достигат рекордната цифра от 1.030 

млдр. щ. д. (740 млрд. евро) в сравнение с 2010, когато същите възлизат на 699 млрд. 

евро.  

 

По региони, през 2011г. Северна и Южна Америка отбелязват най-голямо увеличение на 

приходите (+5.7%), следвани от Европа (+5.2%), Азия и Тихоокеанския регион (+4.4%) и 

Африка (+2.2%). Близкият Изток е единственият регион с отрицателен растеж (-14%). 

Европа има най-голям дял от международните приходи от туризъм (45%), достигайки 463 

млрд. щ.д. през 2011, следвана от Азия и Тихоокеанския регион (28% или 289 млрд. 

щ.д.), Северна и Южна Америка (19% или 199 млрд. щ.д.), Близкия Изток (4% или 46 

млрд. щ.д.) и Африка (3% или 33 млрд. щ.д). 

 

 
 
Дългосрочни прогнози – Съществен потенциал за бъдещ растеж 
 



Според дългосрочните перспективи и оценки на СОТ за развитието на туризма в периода 

2010-2030г., “UNWTO Tourism Towards 2030”, броят на международните туристи в 

световен план се очаква да нараства средно с 3.3% годишно. Очакванията са растежът 

постепенно да намалява от 3.8% през 2011г. до 2.5% през 2030г. С този темп на растеж, 

очакванията през 2012г. са броят на международните туристи да надхвърли 1 млдр. и да 

достигне 1.8 млрд. през 2030г.  

 

 

 

 

 

     


