ZASKAKUJĄCE STATYSTYKI IGRZYSK
OLIMPIJSKICH W LONDYNIE
W lipcu 2012 roku Wielką Brytanię odwiedziło mniej turystów, niż
się spodziewano. Zaskakujące statystyki pokazują, że Wielką
Brytanię w lipcu bieżącego roku odwiedziło mniej turystów, niż się
tego spodziewano. Jest to sprzeczne z oczekiwaniami wzrostu liczby
przyjazdów, które spowodowały pewne działania operacyjne mające
na celu logistyczne rozmieszczenie spodziewanych tłumów.
Z danych wynika, że w lipcu bieżącego roku UK odwiedziło 3,18 mln turystów, czyli o 180 000 tys.
mniej, niż rok wcześniej. Powyższe dane zostały opublikowane przez ONS (Office for National
Statistics – Biuro Statystyk Narodowych).
Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko było mniej turystów, ale także ich wydatki były znacznie niższe,
niż w roku poprzednim, spadając o około 120 milionów funtów.
Podobna tendencja zauważalna była także w sierpniu bieżącego roku, gdzie odnotowano 2%-owy
spadek przyjazdów na podstawie kontroli ruchu na lotniskach wykonanego przez BAA.
Touroperatorzy oferujący wycieczki do Wielkiej Brytanii już wcześnie informowali o tym, że wyższe
ceny hoteli mogą odstraszyć wielu potencjalnych gości.
Inne miasta organizujące olimpiadę w latach poprzednich, miały bardzo podobne doświadczenia. W
przypadku Olimpiady w Pekinie, ceny noclegów były nawet 10-krotnie wyższe, niż normalnie, co było
przyczyną 30%-owego przyjazdów w 2008 roku.
Powyższe dane stoją w opozycji do celów Wielkiej Brytanii w zakresie turystyki. Cele te zakładają
bowiem przyciągnięcie blisko 4,5 mln turystów w ciągu czterech najbliższych lat. Z kolei z danych
opublikowanych przez ONS wynika, że w ciągu siedmiu pierwszych miesięcy 2012 roku wzrost
przyjazdów wyniósł jedynie 1%. Plany rządu wydają się być więc dość optymistyczne.
Z kolei liczba Brytyjczyków, którzy w lipcu wyjechali z kraju wzrosła o 10 000 do poziomu 5,75 mln.
Ich wydatki wzrosły jednak niespodziewanie o 22 milionów funtów osiągając poziom 3,56 mld
funtów.
Wydaje się więc, że Igrzyska Olimpijskie nie są gwarantem zwiększonego ruchu stricte
turystycznego. Wszystko z uwagi na wywindowane w górę ceny. Być może zatem utrzymanie cen w
ryzach okaże się bardziej skuteczne.
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