
USA: REKORDOWA LICZBA TURYSTÓW

Departament handlu USA, opublikował ostatnie dane, z których
wynika, że turyści zagraniczni wydali około 82.2 mld dolarów na
usługi turystyczne w USA. W ujęciu rok do roku, statystyki pokazują
przyrost o 11% w stosunku do raportu opublikowanego przez
Międzynarodową Organizację Handlu.

 

Dane te potwierdziły, że branża turystyczna w USA przymierza się do pobicia swego
dotychczasowego rekordu przychodów. Jeśli wzrost liczby turystów utrzyma się na takim poziomie,
to zgodnie z szacunkami Departamentu Handlu USA, przychody branży turystycznej mogą
przekroczyć kwotę 169 miliardów dolarów na koniec tego roku.

Rebecca Blank, pełniąca obowiązki Sekretarza Handlu USA, przyjęła z zadowoleniem wyniki za II
kwartał 2012 roku w branży turystycznej. Zauważyła, ze wyniki te pobiły kolejne dotychczasowe
rekordy przychodów branży oraz stanowiły pozycję numer jeden w eksporcie usług USA.

Wyjaśniła również, że pomysł wdrożenia narodowego program turystycznego, ma szansę przyciągnąć
ponad 100 mln turystów do USA do 2021 roku. Taka liczba turystów spowoduje z kolei, zwiększenie
przychodów do 250 mld dolarów rocznie w tej branży.

Wydatki zagranicznych turystów w czerwcu 2012 pokazały 7% wzrost (o około 860 milionów USD),
do kwoty 13.8 mld dolarów. Wg Departament Handlu USA, w pierwszej połowie tego roku, średnio o
1.3 mld dolarów miesięcznie wzrastały przychody z eksportu usług turystycznych.

Rynek usług turystycznych związanych z przyjazdami zagranicznych turystów do USA pokazał 7%
wzrost rok do roku, osiągając w czerwcu 2012 kwotę 10.6 mld dolarów. Departament Handlu USA
podał, że w skład przychodów branży wchodziły między innymi: zakupy żywności, zakwaterowanie,
prezenty, rozrywka, transport lokalny oraz inne wydatki.

Amerykańscy przewoźnicy i operatorzy statków podali, ze ich przychody zwiększyły się 6% do kwoty
3.3 mld dolarów miesięcznie. Pierwsza połowa 2012 roku dała im w sumie około 19.6 mld
przychodów pochodzących od zagranicznych turystów.

Nowy, strategiczny plan rozwoju turystyki narodowej w USA, zaprezentowany w maju przez
Departament Handlu i Departament Spraw Zagranicznych, jest postrzegany, jako projekt który
prowadząc do wzrostu ruchu turystycznego do USA, przyczyni się jednocześnie do poprawy sytuacji
ekonomicznej. Ponadto program ten ma na celu poprawę funkcjonowania w 5 wybranych kluczowych
obszarach.

Roger Dow, prezes i dyrektor generalny US Travel Assocation, stwierdził, że branża turystyczna
wydaje sie odgrywać główną rolę w odzyskiwaniu równowagi ekonomicznej po kryzysie
finansowym w USA. Według prezesa, każdy turysta przybywający do USA odgrywa znaczącą rolę
we wspieraniu biznesu i lokalnych społeczności. Według niego, Stany Zjednoczone stoją przed dużą
szansą zachęcając zagranicznych turystów do odwiedzania swego kraju.
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