THAJSKÝ CESTOVNÍ RUCH SE POMALU
PROBOUZÍ: CO VŠAK MÍSTNÍ PROTESTY?
Pandemie Covid-19 zdecimovala cestovní ruch po celém světě. To
platí zejména pro země závislé na tomto odvětví, jako je například
Thajsko.

Asijská země utrpěla v tomto kontextu značné ztráty ve srovnání s příjmy 60 miliard dolarů v roce
2019. Odhaduje se, že letos dorazí do Thajska pouze 6,7 milionu turistů. To představuje obrovský
pokles z průměrných 40 milionů za posledních pár let.
A to vše navzdory skutečnosti, že se země s pandemií vypořádává podstatně lépe než jiné země
v regionu.
Postupné probouzení
Přesto se zdá, že blýská na lepší časy. Minulý týden přivítalo Thajsko v zemi první skupinu čínských
turistů.
To představuje důležitý signál pro thajský cestovní ruch, vzhledem ke skutečnosti, že Číňané
představovali před vypuknutím pandemie více než čtvrtinu celkového přílivu turistů (11 milionů).
Čínští turisté navíc v roce 2019 přinesli do země 17 miliard dolarů.
V počáteční fázi znovuotevření hranic bude limit 1200 příjezdů měsíčně. To je výrazně nižší počet
než obvyklý příliv 3 milionů turistů v předkrizových dobách, ale jde o známku mírného oživení.
První skupinu čínských turistů tvořilo 41 lidí, dalších 100 dorazí z Kantonu 26. října a další skupina
ze Šanghaje odcestuje do Thajska o dva dny později.
Cestovní koridor s Čínou
V případě úspěchu této počáteční fáze by v nadcházejících měsících mohlo dojít k dalšímu pokroku.
Thajsko údajně vyjednává o vytvoření cestovního koridoru bez povinné karantény s Čínou ve snaze
oživit svůj cestovní ruch.
Pokud výše uvedený postupný proces proběhne hladce, povinná karanténa by byla nahrazena jinými
opatřeními. Mezi ty patří například testování, sledovací aplikace a další způsoby pro zabránění rizika
dalších infekcí.
Protesty mohou být problém
Je však možné, že oživení thajského cestovního ruchu nebo tak plynulé, jak by si představitelé této
asijské země přáli.
Současné protivládní protesty by totiž mohli zpomalit návrat cestovního ruchu na výsluní, a to na dle
předpovědí Thajské centrální banky. Prezident Thajské asociace hotelů (THA) poznamenal, že je
třeba co nejdříve tuto situaci vyřešit, aby se „zachoval pozitivní sentiment cestovního ruchu“.

Plán pro rok 2021 představen
Thajský úřad pro cestovní ruch (TAT) mezitím představil plán thajského turismu na rok 2021. Tento
plán si klade za cíl podporovat bezpečnost, přírodní krásy, jídlo, jedinečnost Thajska a zaměřit se na
„kvalitní“ turisty s vysokou kupní silou.
Cestovní ruch v příštím roce bude primárně záviset na vývoji pandemie a plán je založen na
nejoptimističtějším scénáři, že turismus začne růst počátkem příštího roku nebo ve druhém čtvrtletí.
Podle tohoto scénáře by Thajci uskutečnili 120 milionů domácích cest a příští rok utratili přibližně
800 miliar bahtů. Pokud jde o příchozí cestovní ruch, TAT očekává, že dorazí přibližně 20 milionů
turistů a země příští rok vygeneruje přibližně 1,5 bilionu bahtů (téměř 48 miliard dolarů).
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