Budapest, 2017. február 3.

Hosszantartó növekedés a nemzetközi turizmusban a kihívások ellenére
MEGJELENT A WORLD TOURISM BAROMETER
A Turisztikai Világszervezet (United Nations World Tourism Organization – UNWTO) a 2016. év előzetes
adataira vonatkozó statisztikákra alapozva kiadta World Tourism Barometer (Volume 15, January 2017)
című jelentését. A legfontosabb megállapításokat az alábbiakban mutatjuk be.
A több mint 200 országot vizsgáló Turisztikai Világszervezet folyamatosan gyűjti, frissíti és ellenőrzi a
statisztikai adatokat. Az eredmények értelmezése során fontos figyelembe venni, hogy a folyó évi
adatok a legtöbb desztináció esetében előzetes adatok, amelyekhez képest a végleges adatok
általában pozitívabb eredményeket mutatnak. A UNWTO mindenhol a legfrissebb hozzáférhető
információkat dolgozta fel.

Főbb tendenciák 2016-ban
 2016-ban is folytatódott a nemzetközi turistaérkezések számának növekedése
Az előzetes adatok szerint a nemzetközi turistaérkezések száma 2016-ban elérte az 1 235 milliót, ami
3,9%-kal (46 millió nemzetközi turistaérkezéssel) több, mint 2015-ben. A 2009-es világválság után
2016 már sorban a hetedik év, amikor növekedést regisztráltak. Ehhez hasonló megszakítatlan
növekedési sorozatra az 1960-as évek óta nem volt példa. A 2008. évi eredményekhez képest
2016-ban 300 millióval több nemzetközi turista kelt útra a világban. Az elmúlt évben a fejlett
országokban gyorsabb (4,9%-os) volt a növekedés, mint a fejlődő országokban (ahol körülbelül
2,6%-kal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma). A 2016. évre vonatkozóan adatot szolgáltató
150 ország közül 121 a nemzetközi turistaérkezések számának bővüléséről számolt be, 51 ország
kétszámjegyű növekedést könyvelhetett el.
A nemzetközi utazások iránti kereslet erős maradt 2016-ban, habár a növekedés üteme valamivel
mérsékeltebb volt, mint az előző évben. A legtöbb ország biztató eredményekről számolt be,
ugyanakkor egyes desztinációk továbbra is érzékelik az országban vagy a régióban történt negatív
események utóhatásait, és a biztonság kérdése több helyen is fontos ügy maradt. 2016-ban az északi
féltekén a főszezont is magában foglaló, májustól októberig terjedő időszak – amelyben minden hónap
eredménye meghaladta a 100 millió turistaérkezést – több mint 700 millió turistaérkezést tudhatott
magáénak, ami az éves összes nemzetközi turistaérkezés 57%-át jelenti.
Ami a régiókat illeti, Ázsiában 8,4%-os, Afrikában 8,1%-os, Amerikában 4,3%-os, Európában 2,0%-os
növekedést, a Közel-Keleten pedig 4,1%-os csökkenést mértek. Európán belül a legdinamikusabb
növekedés Észak-Európát (+5,7%) és Közép- és Kelet-Európát (+4,3%) jellemezte, Dél-Európa és a
Mediterrán térség visszafogott (1,4%-os) növekedést mutatott, míg Nyugat-Európában 0,4%-os
visszaesést regisztráltak 2016-ban az előzetes adatok szerint.
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„A turizmus az elmúlt években kivételes ellenálló képességről és rugalmasságról tett tanúbizonyságot,
annak ellenére, hogy számos, főleg biztonsággal kapcsolatos kihívással került szembe. A nemzetközi
utazások száma tovább növekszik, így a turizmus továbbra is nagy szerepet játszhat az új munkahelyek
létrehozásában és a közösségek jólétének megteremtésében világszerte” – mondta Taleb Rifai, a
Turisztikai Világszervezet főtitkára.
 A bevételek szempontjából is jó eredmények várhatóak
Az előzetes becslések szerint a nemzetközi turizmusból származó bevételek a nemzetközi
turistaérkezések számához hasonló ütemben bővültek 2016 során. A 2016. éves bevételekre
vonatkozó eredményeket a UNWTO májusi kiadványában fogja publikálni.
 A nemzetközi turizmus felét regisztráló Európa mérsékelt növekedésről számolt be
Európában 2016-ban 619,7 millió nemzetközi turistaérkezést regisztráltak, ami 2,0%-kal (+12 millió
turistaérkezés) több, mint 2015-ben. Ez, az előző évekhez képest mérsékelt növekedési ütem az
európai desztinációk vegyes teljesítményét tükrözi. Számos desztináció feltűnően jó teljesítménye nem
tudta teljesen ellensúlyozni a néhány országból származó gyengébb eredményeket, amelyek a legtöbb
esetben a közbiztonsággal kapcsolatos aggodalmaknak tudhatók be. Nyugat-Európában
Franciaországot (-5,4%, 2016. január–szeptemberi adatok) és Belgiumot (-13,5%, 2016. január–
szeptemberi adatok) érintették negatívan a biztonsággal kapcsolatban felmerült problémák, a déleurópai és Mediterrán térségből pedig Törökországban (-29,3%, 2016. január–novemberi adatok)
csökkentek lényegesen a nemzetközi turistaérkezések.
Az Európai Unió 28 országában összességében 4,3%-kal bővült a nemzetközi turizmus, ezzel a
turistaérkezések száma elérte a 499 millió főt. A rendelkezésre álló előzetes adatok alapján a
legdinamikusabb bővülést regisztráló országokat az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat
A legdinamikusabb bővülést regisztráló országok Európában, 2016/2015*
Ország
Izland
Moldovai Köztársaság
Liechtenstein
Ciprus
Szlovákia
Albánia
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Norvégia
Szerbia
Portugália
Szlovénia
Tádzsikisztán
San Marino
Írország

Nemzetközi turistaérkezések
számának változása

Időszak

+35,3%
+31,8%
+22,6%
+20,1%
+18,0%
+15,3%
+13,9%
+13,5%
+13,0%
+12,7%
+12,6%
+11,5%
+11,6%
+11,2%
+11,0%

január–november
január–szeptember
január–szeptember
január–november
január–október
január–szeptember
január–október
január–november
január–október
január–november
január–november
január–november
január–június
január–szeptember
január–november

* Előzetes adatok.
Forrás: UNWTO
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 Magyarország és versenytársai
Magyarország 2015-ben a 21. helyen állt a nemzetközi turistaérkezések száma szerinti rangsorban,
négy hellyel előrébb, mint 2014-ben. (A 2016. évi adatok szerinti rangsor még nem áll rendelkezésre.)
Magyarországon a nemzetközi turistaérkezések száma (az első kilenc havi adat szerint) az európai
átlagot (+2,0%) jóval meghaladó mértékben, 7,1%-kal bővült.
A globális trendeket Magyarország versenytársai is követték 2016-ban. A rendelkezésre álló előzetes
adatok alapján a nemzetközi turistaérkezések számának változását Magyarországon és a versenytárs
országokban a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat
A nemzetközi turistaérkezések száma a környező országokban és Magyarországon, 2016/2015*
Helyezés a
2015. évi
világrangsorban
44.
25.
21.
28.
12.
19.

Ország

Nemzetközi
turistaérkezések
számának változása

Időszak

+18,0%
+12,7%
+11,5%
+10,6%
+8,7%
+7,1%
+6,3%
+5,3%
+2,3%

január–október
január–november
január–november
január–november
január–október
január–szeptember
január–szeptember
január–november
január–június

Szlovákia
Szerbia
Szlovénia
Románia
Horvátország
Magyarország
Csehország
Ausztria
Lengyelország

* Előzetes adatok.
Sorrend a nemzetközi turistaérkezések számának változása szerint. A UNWTO csak az első 50 ország rangsorát
közli.
Forrás: UNWTO, Magyar Turisztikai Ügynökség

Közép- és Kelet-Európában a nemzetközi turistaérkezések száma 4,3%-kal nőtt 2016-ban az előzetes
adatok szerint. Az Ukrajnába irányuló nemzetközi turistaérkezések számáról 2016. évi adatok nem
állnak rendelkezésre, ahogyan a régió legnagyobb desztinációjáról, Oroszországról sem.
 A nemzetközi légi forgalom tovább bővült 2016-ban
A 2016-ban a kereskedelmi légi közlekedést szép eredmények jellemezték. A teljes légiutas-forgalom
elérte a 3,7 milliárd utast, 6,0%-kal növekedve 2015-höz képest. Az egy utaskilométerre eső bevételek
(RPK) hasonló ütemben, 5,9%-kal bővültek az előző évben, a kapacitás pedig 6,2%-kal nőtt világszerte.
A gyenge gazdasági feltételek ellenére a bővülés a csökkenő olajáraknak és a fapados légitársaságok
növekvő jelenlétének köszönhető. A diszkont légitársaságok által szállított utasok száma 2016-ban
meghaladta az egymilliárdos lélektani határt, a világ légiutasainak 28%-a, Európa légiutasainak pedig
31%-a utazott a fedélzetükön. A csökkenő olajáraknak köszönhetően a légi társaságok világszerte
35,6 milliárd dollár nettó profittal zárták az elmúlt évet, ami ez idáig a légiközlekedési ipar által generált
legnagyobb abszolút profit.
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A ForwardKeys adatai szerint 2016-ban a nemzetközi járatok forgalma világszerte 3,9%-kal nőtt.
Az Európából induló nemzetközi járatok forgalma 2,7%-kal, ezen belül az európai úti céllal
rendelkezőké 1,1%-kal, az Európából más kontinensre tartó járatoké pedig 4,9%-kal emelkedett.
2017-ben a légi közlekedés további bővülése várható, a ForwardKeys adatai szerint a nemzetközi
járatokon a foglalások 2017. január–április között 6,7%-kal haladják meg az előző év azonos
időszakában regisztráltat (ugyanez az adat az Európából induló nemzetközi járatok esetében +7,6%).

Előrejelzések 2017-re vonatkozóan
 Visszafogott növekedés a világgazdaságban 2016-ban, fokozatos fellendülés 2017-ben
Az ENSZ által a világgazdaság alakulásáról kiadott jelentés (World Economic Situation and Prospects
2017) szerint a világgazdaság 2016-ban 2,2%-kal, 2017-ben 2,7%-kal, 2018-ban pedig 2,9%-kal bővül.
Az előrejelzések szerint az Amerikai Egyesült Államokat mérsékeltebb növekedés (+1,9% 2017-ben,
+2,0% 2018-ban) jellemzi majd. Az Európai Unió gazdasága 2017-ben és 2018-ban is várhatóan 1,8%kal bővül, ezen belül a 2004-ben és azután csatlakozott 13 országban 2017-ben
3,2%-os, 2018-ban 3,3%-os növekedés várható.
Az elemzés a kihívások, bizonytalanságok között az egyes országokban bevezetésre kerülő új, még nem
kipróbált monetáris politikát, a fejlődő országokat sújtó magas szintű eladósodást és az Egyesült
Királyság Európai Unióból való kilépését (Brexit) emeli ki.
 Az előrejelzések pozitívak maradnak 2017-re is
A UNWTO által felkért turisztikai szakemberek az elmúlt évekhez hasonlóan optimisták a 2017-es évvel
kapcsolatban is, főként Afrikában, a Közel-Keleten, Amerikában és Ázsiában. A biztonsággal
kapcsolatos aggodalmaknak ellenére az európai szakértők szintén derűlátók, de valamivel
elővigyázatosabbak. Az európai turizmusba vetett bizalom is a szektor ellenálló képességét támasztja
alá.
3. táblázat
A nemzetközi turistaérkezések számának változása, 2011–2017
2011

2012

2013

2014

2015

2016*

+4,7%
+3,9%

+4,7%
+4,8%

+4,3%
+2,3%

+4,6%
+4,7%

+3,9%
+2,0%

Éves
átlagos
növekedés
2005–2015
+3,9%
+3,0%

+7,1%

+6,9%

+5,8%

+5,6%

+8,4%

+6,1%

+5–6%

+4,5%
+4,5%
+3,2%

+3,0%
+4,5%
-1,5%

+8,5%
+0,9%
+8,4%

+6,0%
-2,5%
+0,8%

+4,3%
+8,1%
-4,1%

+3,8%
+4,5%
+5,2%

+4–5%
+5–6%
+2–5%

egész éves változás
Világ
+4,6%
Európa
+6,4%
Ázsia és a Csendes+6,2%
óceáni térség
Amerika
+3,7%
Afrika
-0,7%
Közel-Kelet
-9,3%
* Előzetes becslés.
** 2017. januári előrejelzés

2017
előrejelzés**
+3–4%
+2–3%

Forrás: UNWTO, 2016. novemberi adatgyűjtés alapján
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A 2017. évet tekintve a nemzetközi turistaérkezések számának növekedése világszinten várhatóan
3–4% között lesz. A becslés kifejezi a folyamatos bővülést a nemzetközi turisztikai piacon, de az utóbbi
hét év erőteljes növekedése után immár fenntarthatóbb ütemben. Ez nagyjából összhangban van a
hosszú távra előrejelzett évi átlagos 3,8%-os növekedéssel 2010 és 2020 között. Európa esetében
2–3% közötti növekedés várható 2017-ben a Turisztikai Világszervezet várakozása szerint. Ahogy
említettük, kontinensünkön a gazdasági növekedés is mérsékelt lesz, és a szakemberek is lassabb
növekedésre számítanak idén (3. táblázat).

A kiadvány angol nyelvű kivonata
http://mkt.unwto.org/en/barometer.
További információk:

ingyenesen

letölthető

Magyar Turisztikai Ügynökség
Kutatási Iroda
Tel.: 488-8710, fax: 488-8711
E-mail: kutatas@mtu.gov.hu
Internet: www.itthon.hu
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