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 7112روندهای گردشگری بین المللی در سال 

 تاکنون( 7111شته )از سال ن بین المللی ورودی در هفت سال گدنرخ رشد تعداد گردشگرا باالترین 

  بازیابی مقصدهای آسیب دیده از چالش های امنیتی سال های اخیر 

  ناشی از بهبود وضعیت اقتصادی اصلیتقاضا باالی گردشگری برون مرزی از بازارهای مبداء 

 به عنوان دو بازار کشورهای برزیل و فدراسیون روسیه )سفرهای برون مرزی( از سوی مردم تقاضای  بهبود

 کاهش چند سالهپس از مبداء نوظهور، 
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 تعداد گردشگران ورودی بین المللی

 هشتمین سال متوالی رشد پایدار 

  تعداد گردشگران ورودی  7112در سال

افزایش یافت. این میزان  % 8.6بین المللی 

بحران اقتصادی  از پس باالترین درصد رشد 

بوده و با اختالف قابل توجهی در  7112سال 

سطح باالتری از پیش بینی بلندمدت 

UNWTO  3.6قرار دارد )یعنی رشد سالیانه 

 (.7171الی  7111درصدی در بازه زمانی 

 

  در مجموع یک میلیارد مقاصد سرتاسر جهان

بت را ثمیلیون گردشگران بین المللی  373و 

میلیون نفر بیش از  68 کردند که تقریباً

 است. 7118تعداد گردشگران در سال 

 

  این آمار از تقاضای پایدار سفر به مقاصد

حاصل شده موجود در تمامی مناطق جهان 

است و شامل بازیابی قدرتمندانه مقاصدی 

است که در سال های اخیر از چالش های 

 امنیتی آسیب دیده اند.

 

  ود ب  این رشدبهبود وضعیت اقتصادی دلیل

که منجر به افزایش تقاضای سفرهای برون 

 مرزی از تمامی بازارهای مبداء گردید.

 

  بهبود تقاضای سفرهای برون مرزی از برزیل

و فدراسیون روسیه پس از کاهش چندساله 

تقاضای مردم هندوستان  مداوم و افزایش

نیز در رشد سفرهای برون مرزی در بسیاری 

 بوده است. از مقاصد دخیل 

 

 میزان رشد تعداد یسه آمار منطقه ای، ا مقاب

 گردشگران ورودی بین الملل به قاره های آفریقا و اروپا باالتر از حد میانگین بود.

 

 شمال آفریقا، جنوب اروپا و  7112نه در سال زیرمجموعه مناطق پنج گا نواحی ثبت شده توسط با مقایسه آمار

پیشتاز بودند. این آمار منعکس کننده تقاضای باال برای مقاصدی است که در حوزه مدیترانه  اروپای مدیترانه ای

 قرار دارند.
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 زیرمجموعه آنها نواحیگانه و  5گردشگران ورودی بین المللی به تفکیک مناطق 
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 گردشگری بین المللی هایریافتی د

  گردشگری سومین طبقه صادراتی بزرگ در جهان 

  میزان دریافتی های گردشگری  7112در سال

درصدی به  8.2با افزایش واقعی بین المللی 

دالر آمریکا رسید )با در نظر  میلیارد 1381

 گرفتن اثر نوسانات نرخ ارز و تورم(.

 

  تقاضای باالی بازارهای سنتی و نوظهور برای

سفرهای برون مرزی محرک افزایش دریافتی 

همراستای روند های جهانی گردشگری بود که 

مثبت تعداد گردشگران ورودی بین المللی می 

 (.% 2باشد )+

 

  گانه، خاورمیانه پیشتاز رشد  5در میان مناطق

. چراکه برخی از مقاصد بودمیزان دریافتی ها 

این منطقه پس از ثبت نتایج ضعیف در سال 

با قدرت به صحنه گردشگری بازگشته  7118

 اند.

 

  جنوب  ناحیهزیرمجموعه، چهار  نواحیدر میان

آسیا، جنوب شرق آسیا، جنوب اروپای 

رشد قابل توجهی مدیترانه ای و شمال آفریقا 

 تجربه کردند.ای خود در میزان دریافتی هرا 

 

  میلیارد دالری مقاصد  1381عالوه بر درآمد

مختلف از محل گردشگری )ردیف سفر در تراز 

از طریق  پرداخت ها(، گردشگری بین المللی

 به ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی

 781مسافران غیرمقیم درآمدی معادل 

 میلیارد دالر نیز ایجاد کرده است.

 

  بدین ترتیب، صادرات کل گردشگری بین

میلیارد دالر  1811به  7112المللی در سال 

 میلیارد دالری. 8رسید؛ یعنی صادرات روزانه 

 

  گردشگری به عنوان یک طبقه صادراتی در

در جایگاه سوم قرار « محصوالت خودروسازی»و پیش از « سوخت»و « مواد شیمایی»جهان، پس از دو صنعت 

 طبقه صادراتی محسوب می شود.می گیرد. گردشگری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اصلی ترین 
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 زیرمجموعه آنها گانه و نواحی 5به تفکیک مناطق  بین المللی دریافتی های گردشگری
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 برترین مقاصد گردشگری جهان

بیشترین تعداد گردشگران ورودی و میزان دریافتی را به خود  جهان مقصد برتر 11مقصد از  2

 اختصاص داده اند.

  گردشگری بین المللی جهان توجه به دو شاخص تعداد گردشگران بین المللی به منظور رتبه بندی برترین مقاصد

 و میزان دریافتی های گردشگری بین المللی بسیار حائز اهمیت است.

 

 2  از نظر نوع گردشگرانی اینکه علی رغم در صدر هر دو فهرست مذکور دیده می شوند؛ مقصد برتر  11مورد از

و میزان هزینه کرد روزانه آنان  مت، میزان هزینه کرد به ازای هر سفرکه جذب می کنند، میانگین طول اقا

 تفاوت هایی دارند.

 

  چهار مقصد به جمع ده مقصد برتر از لحاظ میزان دریافتی های گردشگری بین المللی صعود  7112در سال

ده  توانستند به جمعسه مقصد نیز لی لمحاظ تعداد گردشگران ورودی بین الکردند و در رتبه بندی مقاصد از ل

 مقصد برتر راه یابند.

 

 از نظر میزان  اسپانیا از جایگاه سوم تعداد گردشگران ورودی به جایگاه دوم صعود کرد و با حفظ جایگاه دوم

دومین مقصد بزرگ دو شاخص تعداد گردشگران ورودی بین المللی و میزان دریافتی ها  از لحاظ هردریافتی ها ، 

 می باشد.جهان 

 

 پس از تجربه رشد دو رقمی میزان دریافتی های خود به مدت شش سال متوالی توانست به جمع ده مقصد پن ژا

 برتر از لحاظ میزان دریافتی ها راه یابد.

 

  تغییراتی که در فهرست دریافتی ها مشاهده می شود تا حدودی ناشی از سقوط چین از جایگاه پنجم به جایگاه

 گردآوری داده های این کشور رخ داده است. بازنگری در شیوه ل می باشد که به دلیلجدو 17
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 آمار منطقه ای

 اروپا

 رشد چشمگیر با پیشتازی مقاصد مستقر در جنوب حوزه مدیترانه 

  به عنوان پربازدیدترین منطقه اروپا  7112سال در

رشدی پایدار را تجربه جهان، برای هشتمین سال پیاپی 

 د.نمو

 

  با  7112گردشگران ورودی این منطقه در سال تعداد

میلیون نفر بیش از سال گذشته(  57) درصدی 6رشد 

 مواجه بود.

 

  میزان دریافتی های این منطقه نیز دقیقاً همانند نرخ

 درصد افزایش یافت. 6رشد تعداد گردشگران ورودی، 
 

  تقاضای سفر درون منطقه ای و برون  7112در سال

گردشگران به مقصد منطقه ای از تمامی بازارهای مبداء 

همین امر محرک رشد درون مرزی اروپا افزایش یافت. 

به ویژه از افزایش مجدد  در اروپا بود. بسیاری از مقاصد

 سفرهای برون مرزی روس ها منتفع گردیدند.

 

  پای مدیترانه ای/ اروزیرمجموعه اروپا،  نواحیدر میان

از لحاظ تعداد گردشگران ورودی در صدر قرار  جنوبی

بازیابی ترکیه و قدرت مستمر سایر گرفت که ناشی از 

ر دور بود. ایتالیا و اسپانیا هریک، مقاصد سنتی و نوظه

افزایش شش میلیون تعداد گردشگران ورودی خود 

 گزارش کردند.نفری  

 

  ک بلژیهمچنین فرانسه به عنوان برترین مقصد جهان و

بودند و توانستند  اروپای غربیسردمدار رشد در ناحیه 

 نمایند. گذراز حوادث امنیتی سال گذشته 

 

  به واسطه افزایش تقاضای سفرهای برون مرزی روس ها

به جز چند مورد  اروپای مرکزی و شرقیمقاصد مستقر در 

 ربه کرده اند.استثناء رشد خوبی را تج

 

  یه این ناحدر بودیم. انگلستان که بزرگترین مقصد  شمال اروپاتمامی مقاصد همچنین شاهد رشد  7112در سال

. کاهش ارزش پوند از این روند مستثنی نبودمحسوب می شود، علی رغم حمالت تروریستی لندن و منچستر نیز 

 ود.این مقصد تأثیرگذار بدر افزایش شمار گردشگران با تبدیل انگلستان به مقصدی مقرون به صرفه، بریتانیا 
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 آمار منطقه ای

 آسیا و اقیانوسیه

  باالی درون منطقه ایمستمر ناشی از تقاضای رشد  

  بازتابی از + %( 8آسیا و اقیانوسیه )نرخ رشد منطقه

به ویژه از کشورهای چین،  باالی درون منطقه ایتقاضای 

 جمهوری کره و استرالیا است.
 

  افزایش قدرت خرید مردم در اقتصادهای نوظهور به

عنوان بازار گردشگری، افزایش اتصاالت هوایی، 

سفرهای مقرون به صرفه تر و ارتقای سطح تسهیل ویزا 

همچنان محرک گردشگری از داخل و بیرون این منطقه 

 می باشد.
 

  اشمال شرق آسیوضعیت بزرگترین ناحیه در آسیا یعنی 

به طور کلی مثبت بود. بسیاری از مقاصد رشد خوبی را 

گزارش کردند. ژاپن با تجربه رشد دو رقمی برای 

ششمین سال متوالی در تعداد گردشگران ورودی خود، 

در صدر این مقاصد قرار داشت. در مقابل، جمهوری کره 

ردشگران ورودی از چین، با به دلیل کاهش تعداد گ

 در آمار کل گردشگران ورودی خود مواجه شد.کاهش 
 

 میلیون  2با جذب  7112در سال  جنوب شرق آسیا

ین از باالتربیش از سال گذشته، گردشگر بین المللی 

 نرخ رشد در میان تمامی نواحی آسیایی برخوردار بود.

ز ارشد مقاصد مختلف این ناحیه ناشی از تقاضای باال 

جانب بازارهای مبداء ناحیه شمال شرق آسیا بود. ویتنام 

بیشترین نرخ رشد تعداد گردشگران ورودی را ثبت کرد 

و بر تعداد گردشگران ورودی به بزرگترین مقصد در 

ناحیه جنوب شرق آسیا یعنی تایلند سه میلیون نفر 

افزوده شد. معافیت های ویزا و ارتقای سطح اتصاالت 

عوامل تأثیرگذار بر آمار امیدبخش این  هوایی از جمله

 حیه بود.ان
 

 یاجنوب آسبرای ناحیه ی که بخش عمده ای از نتایج مثبت 

ین مقصد این ناحیه یعنی هند بود که از تقاضای رو به رشد از سوی ناشی از عملکرد قوی بزرگترثبت شده است 

 گردیده است.بازارهای مبداء غربی و آسان تر شدن رویه های اخذ ویزا منتفع 
 

  حاکی از رشد استرالیا و نیوزیلند بود که به نوبه خود از افزایش تقاضا از سوی  اقیانوسیهآمار مربوط به ناحیه

 بازارهای مبداء شمال شرق آسیا، ایاالت متحده آمریکا و انگلستان نشأت می گرفت.



 

11 

 آمار منطقه ای

 قاره آمریکا

  نتایج مثبت در بسیاری از مقاصد 

  گردشگران ورودی به طبق برآوردها شمار

رشد افزایش یافته است و  % 8 قاره آمریکا

میزان دریافتی های اندک و آهسته تری در 

 مشاهده می شود.آن 
 

  7112در سال  آمریکای جنوبیمیزان رشد 

نیز ادامه یافت. افزایش سفرهای برون 

آرژانتین و بازگشت دوباره  مردم مرزی

برزیل به عرصه گردشگری رشد مقاصد 

 7112همسایه را به دنبال داشت. در سال 

همچنین رشد دو رقمی تعداد گردشگران 

ورودی به شیلی، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه و 

 اروگوئه ثبت گردید
 

  با  آمریکای مرکزیتقریباً تمامی مقاصد

ی تقاضای قوپیشتازی نیکاراگوئه به واسطه 

از سوی بازارهای منطقه ای، نتایج مثبتی را 

شمار گردشگران ورودی خود  درخصوص

 گزارش دادند.
 

  ترکیبی است؛  حوزه کارائیبآمار مربوط به

برخی مقاصد همچون جمهوری دومینیکن و 

جامائیکا از رشد خوبی برخوردار بودند و 

برخی دیگر به دلیل وقوع طوفان های 

سهمگین در بسیاری از جزایر )از اواسط 

( کاهش آمار 7112آگوست الی سپتامبر 

 گردشگران خود را تجربه نمودند.

 

 که دو سوم گردشگران  آمریکای شمالی

دی و دریافتی های منطقه را به خود ورو

رشد  7112اختصای می دهد، در سال 

 آهسته تری را ثبت کرد.
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 آمار منطقه ای

 قاره آفریقا

   محرک آمار قاره آفریقا بهبود قدرتمندانه وضعیت شمال آفریقا

  قاره آفریقاتعداد گردشگران ورودی بین المللی 

و میزان دریافتی ها نیز در  % 2طبق برآوردهابه 

 + %( افزایش یافته است. 6) مشابهی سطح
 

  ال شمنتایج منطقه ناشی از بهبود مستمر ناحیه

بسیاری از مقاصدی است که داده و رشد  آفریقا

 73های خود را گزارش کرده اند. تونس با رشد 

درصدی تعداد گردشگران ورودی خود در سال 

قدرتمندانه به بازگشت به عرصه  7112

گردشگری ادامه داد. مراکش نیز پس از تقاضای 

ضعیفی که در سال گذشته داشت، امسال نتایج 

خود را بهبود بخشید. تقاضای رو به افزایش از 

 ،جانب بازارهای مبداء اروپایی و محیط باثبات تر

در دستیابی این ناحیه به نتایج مثبت تأثیرگذار 

 بود.
 

  شاهد تداوم عملکرد قوی فریقای سیاه آدر

ساحل عاج، موریس و کنیا،  همچونمقاصد بزرگی 

زیمباوه بودیم. آفریقای جنوبی، برترین مقصد 

این ناحیه برای تعداد گردشگران ورودی خود 

اعالم کرد با این حال میزان رشد آهسته تری را 

دریافتی های این کشور افزایش قابل توجهی 

مقاصد جزیره ای شامل سیشیل، تمامی داشت. 

رئونیون در کاپ وِرد )کِیپ وِرد یا دماغه سبز( و 

تعداد گردشگران ورودی خود رشد دو رقمی را 

تجربه کردند که ناشی از افزایش اتصاالت هوایی 

 بود.
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 آمار منطقه ای

 خاورمیانه

  با افزایش قابل توجه میزان درآمد 7118بازگشت از سال 

 با افزایش چشمگیر  7112در سال  خاورمیانه

درصدی در میزان درآمدهای حاصل از  13

گردشگری بین المللی نشانه های بازیابی و 

 بهبود وضعیت خود را نشان داد.
 

  برخی مقاصد این منطقه ترکیبی است؛ نتایج

انه وضعیت خود را بهبود بخشیدند و قدرتمند

 نرخیدار برخوردار بودند که با برخی از رشدی پا

 کاهشی چندین مقصد تعدیل یافت.
 

  مصر پیشتاز رشد مطلق و رشد نسبی شمار

گردشگران ورودی بود که قدرتمندانه توانست 

وضعیت سال های گذشته را بهبود بخشد و 

به عرصه گردشگری بین المللی بازگردد.  دوباره

این منطقه توانست مجدداً از بازارهای سنتی در 

نوظهور در اروپای  اروپای غربی و بازارهای

مرکزی و شرقی، خاورمیانه و آسیا 

بازدیدکنندگان بیشتری را جذب نماید و در آمار 

خود سیر صعودی را تجربه نماید. اقدامات 

ترویجی و ترفیعی در کنار بازگشت اعتماد به 

منطقه در این بازیابی سهیم بود. بحرین، اردن و 

وضعیت  قابل مالحظهبا بهبود فلسطین نیز 

ردشگری خود مواجه بودند. این در حالی است گ

که دبی )امارات متحده عربی(و لبنان از رشدی 

 پایدار برخوردار بودند. 
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 گردشگری برون مرزی

  بخش عمده ای از سفرهای بین المللی در داخل مناطقی که مسافران به آن تعلق دارند صورت می پذیرد

  )گردشگری درون منطقه ای(.
 

  سنتی، اقتصادهای پیشرفته ای که در اروپا، قاره آمریکا و آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته اند به بازارهای به طور

 مبداء اصلی برای گردشگری بین المللی تبدیل شده اند.
 

  دربا این حال، اقتصادهای نوظهور در آسیا، اروپای مرکزی و شرقی، خاورمیانه، قاره آفریقا و آمریکای التین 

  ی اخیر آهنگ رشد سریعی را نشان داده اند که ناشی از افزایش سطح درآمد قابل تصرف بوده است.سال ها
 

  اروپا همچنان بزرگترین منطقه مبداء برای گردشگری برون مرزی محسوب می شود و تقریباً نیمی از تعداد

 را اروپاییان تشکیل می دهند.جهان گردشگران ورودی 
 

  سفر یک مبداء  ،سفر 8اقیانوسیه به سرعت در حال افزایش بوده است. اخیراً از هر ضمن آن که سهم آسیا و

 منطقه آسیا و اقیانوسیه می باشد.
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 بین المللی انگردشگر نتری مصرفپر

 .چین کماکان پیشتاز جهانی مخارج گردشگری در سفرهای برون مرزی است 
 

  7118جهان، در مقایسه با سال مخارج )هزینه کرد( گردشگری ایاالت متحده آمریکا، دومین بازار مبداء بزرگ 

افزایش یافت که بیشترین افزایش در اندازه مطلق مخارج گردشگری  + %(2)میلیارد دالر  13به میزان 

 کشورهای پرمصرف بود.
 

 ( و 31له به طور قابل توجهی افزایش یافت )مخارج گردشگری فدراسیون روسیه پس از کاهش چند سا% +

بدین ترتیب جایگاه این کشور با ارتقای سه پله ای به رده هشتم رسید تا این کشور مجدداً به جمع ده کشور 

 پرمصرف جهان وارد شود.
 

  یش اکه در فهرست ده کشور پرمصرف جهان دیده می شوند نیز با افزعالوه بر سه کشور فوق، سایر بازارهایی

خود در سفرهای برون مرزی مواجه بودند که در این میان میزان افزایش مخارج مردم میزان مخارج )هزینه کرد( 

  ایتالیا و کانادا نسبتاً باالتر بود. آلمان، گردشگران اهل جمهوری کره،
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