
الدول العشر األكثر إنفاقاً ف السياحة العالمية

.مدى العقد الماض تعد مصدراً ألسواق السياحة تغيرا جذريا عل تغيرت الدول الت
فالصين وروسيا وغيرها من األسواق الناشئة قفزت إل المراكز األول من حيث اإلنفاق
السياح. وقد بلغ إنفاق الصين عل السفر إل الخارج 102 مليار دوالر أمري سنويا.
ومع ذلك، فقد أظهرت مصادر السياحة التقليدية أيضا نموا إيجابيا ف عام 2012. موقع
Tourism-Review.com باالشتراك مع كلية IE توفر برنامج إلدارة األعمال (الت

."إدارة السياحة المتقدمة" األكثر شموال ف هذا المجال) يقدمان البلدان األعل إنفاقاً ف القطاع السياح بمختلف أنحاء العالم

(الصين (102 مليار دوالر .1

أصبحت اإلحصاءات تضع الصين باستمرار ف الصدارة باعتبارها واحدة من أسواق السياحة األسرع نموا ف العالم. ويعزى ذلك
إل حد كبير إل تخفيض القيود المفروضة عل السفر، وزيادة التحضر، وزيادة الدخل المتاح. وهذه بعض من العوامل األساسية
الت أدت إل حدوث نمو واضح ف عدد المسافرين الصينيين الذين يذهبون ف رحالت دولية. فقد زادت األعداد من عام 2000
فإن األموال الت ،السنوات المقبلة. وبالتال 83 مليون، ويتوقع الباحثون حدوث مزيداً من النمو ف 2012 من 10 مليون إل إل
ينفقها السياح الصينيون ف الخارج قد ازدادت بشل ملحوظ. وتشير التقديرات إل أن السياح الصينيين أنفقوا ما يقرب من 102
مليار دوالر ف عام 2012 عل السياحة، وهو ما يشل قفزة بنسبة 40٪ بالمقارنة مع عام 2011 عندما بلغ اإلنفاق 73 مليار دوالر
.أمري تقريبا

(ألمانيا (83.8 مليار دوالر .2

كقوة اقتصادية ضخمة ف أوروبا، ينفق األلمان ما يقرب من 83.8 مليار دوالر سنويا ف مجال السياحة. وكما هو حال العديد من
العالم عل عالٍ من المعيشة. وهم اآلن ضمن أكبر المنفقين ف يف األلمان مع نمط حياة متميز ومستوىاألوروبيين اآلخرين، ت
السياحة الدولية. وعاما بعد عام، يتزايد عدد األلمان الذين يقومون برحالت عبر الحدود. وف عام 2012 لم ين هناك تغيراً كبيراً
ف الوجهات المفضلة لأللمان لقضاء عطالتهم الخارجية: فقد حصلت النمسا مرة أخرى عل المرتبة األول (وبلغت حصة السوق
.(٪17٪)، تليها إسبانيا (16٪) وإيطاليا (13

(الواليات المتحدة األمريية (83.7 مليار دوالر .3

من المعروف أن األميركيين ضمن أكبر المنفقين فيما يتعلق بالسفر والسياحة الدولية. فف عام 2012، سافر 57.7 مليون مسافر
أمري (بزيادة 3٪ عن عام 2011) لقضاء عطالتهم بالخارج. وقد زار حوال ثلث المسافرين األميركيين المسيك. أما الوجهة
الثانية المستهدفة من قبل األميركيين فانت كندا الت تلقت حوال 12 مليون مسافر من الواليات المتحدة األمريية العام
الماض. وبصرف النظر عن هذين البلدين، تمثل البلدان األوروبية وجهة السفر الثالثة األكثر شعبية بالنسبة للمسافرين األمرييين
.(مع نحو 11 مليون مسافر (بزيادة 4٪ عن عام 2011

(المملة المتحدة (52.3 مليار دوالر .4

يعتبِر المواطنون البريطانيون السفر والسياحة ضمن أولوياتهم. وهذا هو السبب ف أن هذه البلد تعتبر حاليا واحدة من أكبر



المنفقين ف مجال السياحة الدولية. وقد نما معدل اإلنفاق السياح من المملة المتحدة بشل استثنائ بزيادة بلغت 4٪ عن عام
.2012. وبالتال، كانت بريطانيا قادرة عل الحفاظ عل مانتها المتميزة باعتبارها واحدة من أسواق السياحة الرئيسية

(االتحاد الروس (42.8 مليار دوالر .5

ليس خفيا أن روسيا واحدة من أسرع االقتصادات نموا ف العالم. وبعد العصر السوفييت، شهدت روسيا زيادة كبيرة ف معدالت
السياحة ‐ عل المستويين المحل والدول. وف عام 2012، شهدت البالد زيادة ف اإلنفاق السياح لما يقرب من 43 مليار
البلدان من حيث اإلنفاق السياح دوالر (بزيادة 32٪ عن العام الذي يسبقه). وقد دفع هذا المعدل البلد لتصبح واحدة من أعل
العالم.

(فرنسا (38.1 مليار دوالر .6

أن الفرنسيين ال يسافرون إل ن هذا ال يعنمستوى العالم. ل اآلن، ال تزال فرنسا واحدة من أكثر الدول الجاذبة للسياح عل حت
الخارج. ومع ذلك، كان هناك انخفاضا حادا ف السفر إل ثير من المال فبلدان أخرى أيضا. فالمواطنون الفرنسيون ينفقوا ال
.٪معدل اإلنفاق السياح الدول ‐ وصل إل نسبة 6

(كندا (35.2 مليار دوالر .7

ال يمن الحديث عن أكبر الدول المنفقة عل السياحة بدون اإلشارة لندا. فالنديون يستمتعون حالياً بالسفر أكثر من أي وقت
مض. ونتيجة للتقدم االقتصادى، أصبح معظم المواطنين قادرين عل إنفاق أموالهم ف السفر إل الخارج. وقد وضع هذا األمر
%20 مدار العامين الماضيين، ارتفع اإلنفاق إل المستقر والقوى. وعل الصدارة ضمن البلدان ذات اإلنفاق السياح كندا ف
.ليصل إل 35.2 مليار دوالر

(اليابان (28.1 مليار دوالر .8

28.1 مليار دوالر. وقد شهدت البالد ارتفاعا كبيرا ف ضخماً وصل إل السياحة والسفر الدوليين معدال بلغ إنفاق اليابان عل
معدل السفر للخارج، باعتبارها قوة اقتصادية رائدة. وعل الرغم من نزاعاتها القائمة مع الصين والعديد من الزالزل الت تضربها،
الصدارة فيما يتعلق بالسياحة والسفر الدوليين. ويعتقد معظم المواطنين اليابانيين أن األزمات لن تؤثر عل ال تزال اليابان ف
خطط السفر الخاصة بهم لهذا العام ‐ فال زالت خطة السفر بمعدل زيادة يبلغ 21٪ ه نفسها. وعموما، يتوقع الخبراء ارتفاع
.معدل سفر اليابانيين للخارج لمستوى 3٪ هذا العام

(أستراليا (27.6 مليار دوالر .9

تشتهر أستراليا بالحياة البرية، ومناطق الجذب السياح العظيمة. كما أن األستراليين من بين أكبر المنفقين الدوليين عل قطاع
السياحة. وليس هناك من شك ف أن مستقبل السياحة األسترالية مشرق بوجود اقتصادها القوى. ويتوقع نمو النشاط االقتصادى
.بنحو ثالثة ف المائة عل مدى العامين المقبلين، مع ثقة المستهلك اإليجابية، ويتوقع أيضاً أن يظل معدل البطالة منخفضاً

(إيطاليا (26.2 مليار دوالر .10

اإليطاليون أيضا من بين أكبر المنفقين عل السياحة ف العالم. وبينما أظهرت بلدان أوروبية أخرى، مثل بلجيا والنمسا والسويد



العالم عام 2012، حققت إيطاليا انخفاضاً طفيفاً من حيث اإلنفاق السياح الخارج ف قوياً للسفر ال وهولندا معدال.
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