
بير فمستوى العالم بعد االرتفاع ال ارتفاع أسعار الفنادق عل
معدالت السياحة الصينية

تشف النتائج الت تم التوصل إليها من خالل بعض األبحاث األخيرة الت قام بها موقع
Hotels.com جميع أنحاء العالم قد تسبب عن أن التدفق السريع للسياح الصينيين ف
.ف حدوث تحول تصاعدي عالم لمعظم أسعار الفنادق

سعروكشف مؤشر أسعار الفندق أن أسعار الفندق قد ارتفعت بنسبة حوال واحد ف المئة خالل عام 2013 مع ارتفاع متوسط 
.غرف الفنادق بنسبة اثنين ف المئة بين األشهر الستة األول من عام 2013 ونفس الفترة من عام 2012

ويشل الصينيون أكبر نسبة من المسافرين ف العالم مع ما يقدر ب 83 مليون رحلة للخارج واكثر من 100 مليار دوالر حجم
اإلنفاق عل السفر ف عام 2012، وذلك وفقا لإلحصاءات الصادرة عن أكاديمية السياحة الصينية. وقد وصف (ديفيد روش) مالك
االرتفاع البير ف نسب المسافرين الصينيين كظاهرة تؤثر بشل كبير عل أسعار الفنادق ف جميع أنحاء Hotel.com موقع
.العالم

ووفقا لـ (روش) فإن الزيادة المطردة ف عدد السياح الوافدين من الصين (برغم ذلك) ليست ه السبب الوحيد لزيادة أسعار
2008 و2009. وتعليقا عل سبيل المثال، ترتفع أسعار الفنادق تدريجيا بعد التداعيات االقتصادية لعام أوروبا عل الفنادق. فف
ذلك، قال (روش) إن النمو الذي سجلته منطقة اليورو خالل النصف األول من عام 2013 يقدم دليال كافيا عل أن األزمة
.االقتصادية آخذة ف الزوال. ومع ذلك، فإنه ال يمن القول أنها انتهت بشل كامل

وكانت المنطقة الت سجلت أعل زيادة ف أسعار الفنادق ه أمريا الالتينية حيث زادت األسعار بنسبة سبعة ف المئة، تليها
منطقة البحر الاريب بنسبة خمسة ف المئة، وأمريا الشمالية بنسبة ثالثة ف المئة. ومع ذلك، شهدت أسعار الفنادق ف آسيا بين
عام 2012 و 2013 انخفاضا حادا بهامش حوال اثنين ف المئة. ويعزى هذا إل انخفاض قيمة كل من الروبية والين،
.وانخفاض عدد السياح الذين يزورون الصين كل عام

وقد تم تصنيف هونغ كونغ باعتبارها الوجهة األكثر تفضيال من قبل المسافرين الصينيين، مع حصول ماكاو وكوريا الجنوبية عل
التوال والثالث عل الترتيبين الثان.
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