
NAVZDORY RŮSTU FILIPÍNY ZAOSTÁVAJÍ ZA
OSTATNÍMI ASIJSKÝMI ZEMĚMI

Ramon Jimenez mladší, tajemník filipínského Ministerstva
cestovního ruchu, uvedl, že se očekává meziroční nárůst turistiky o
18 %. Počítá se, že letos zavítá na Filipíny o 4,5 milionu
zahraničních turistů víc.

Tajemník Jimenez je považován za autora nového sloganu filipínské turistiky: "Na Filipínách se bavím
líp." Svůj odhad o 18% nárůstu přitom zakládá na slibném vývoji v první polovině roku.

Podle údajů Ministerstva cestovního ruchu navštívilo Filipíny v první polovině letošního roku 2,14
milionu turistů. Vloni stejnou dobou to bylo jen 1,92 milionu, jedná se celkem o 11,65% nárůst.
Celkem přijelo na Filipíny v roce 2011 3,917 milionu turistů.

Jimenez k tomu dodává, že nejvíce turistů míří na Filipíny vždy v druhé polovině roku, takže pro rok
2012 se očekává celkem 4,5 milionu návštěvníků.

Zatím nejvíce turistů přijelo v lednu, 411 064, což je řečí čísel 17,54% nárůst.

Na konci června si Filipíny oblíbili nejvíce návštěvníci z Jižní Koreje, přijelo jich celkem 474 684. To
je 22,15 % všech zahraničních návštěv od ledna do června 2012. Na druhém místě byli turisté ze
Spojených států, 354 259 návštěvníků představovalo 16,53 % všech turistů. Japonští turisté se s 9,12
% umístili na třetím místě (195 504 návštěvníků), zatímco 150 749 turistů z Číny představovalo
7,03% podíl. Dále si Filipíny oblíbili turisté z Austrálie (92 648), Singapuru (73 015), Kanady (65
503), Hongkongu (57 790) a ze Spojeného království (57 181).

I přes rostoucí oblibu jezdí do Filipín méně turistů než do okolních zemí na jihovýchodě Asie.

Malajský ministr cestovního ruchu, Dato Sri Dr. Ng Yen Yen, uvedl, že v červnu 2012 přijelo do
Malajsie celkem 11 632 483 turistů, což je oproti roku 2011 2,4% nárůst. Nejvíce turistů přitom
pocházelo z jihovýchodní Asie.

Nejčastěji navštěvovali Malajsii turisté ze Singapuru, Indonésie, Číny, Thajska, Bruneje, Indie,
Austrálie, Filipín, Japonska a ze Spojeného království.

Je ironií, že zatímco turisty z Malajsie Filipíny moc nelákají, čím dál tím víc Filipínců jezdí právě do
Malajsie. Filipínští turisté se podílejí na růstu cestovního ruchu v Malajsii ze 45,3 %, v Číně z 34,2 %,
Japonsku z 32,5 %, Indonésii z 20 %, Indii z 6,9 % a ve Spojeném království z 5,9 %.

Podle ministra Nga Yena Yena stojí za růstem cestovního ruchu v Malajsii podpora obchodních
partnerů a zlepšení leteckých spojení.

Také Thajskému cestovnímu ruchu se letos daří. Od ledna do srpna 2012 sem zavítalo celkem 14,3
milionu mezinárodních turistů, což je 8,66% nárůst. Thajské ministerstvo cestovního ruchu navíc
předpokládá, že toto tempo vydrží až do konce roku.

Také Indonésie zaznamenala v první polovině roku 2012 nárůst v počtu turistů, a to o 7,75 %.



Většina z celkem 3,87 milionu turistů dorazila ze Singapuru, Malajsie, Austrálie, Číny a Japonska.
Přibylo také turistů z Velké Británie (4,5 %), Německa (6,7 %) a ze Spojených států (9,9 %). Tato
čísla ukazují, že turisté ze západních zemí cestují i navzdory ekonomické krizi. Indonéský ministr
cestovního ruchu a kreativní ekonomie, Mari Elka Pangestu, vyjádřil přesvědčení, že se podaří splnit
cíl ministerstva, přivítat v roce 2012 8 milionů turistů.
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