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מדד מאסטרקארד :בנגקוק מובילה במספר התיירים – מעל 20
מיליון
 Posted on 9באוקטובר  by 2018עירית רוזנבלום

מדד הערים הבינלאומי של מאסטרקארד חושף את הערים המתויירות בעולם לשנת  .2017גם תל אביב ברשימה

 :Categoriesתיירות ,ראשי
 :Tagפריז ,לונדון ,תל אביב ,דובאי ,מדד מאסטרקארד ) ,(GDCIבנקוק ,מכה ,סינגפור

מדד הערים הבינלאומי של מאסטרקארד ) (GDCIחושף את היעדים בהם תיירים מבקרים ברחבי העולם ואת האופן
שבו הם מוציאים את כספם .מדד ה GDCI-מצא כי בנגקוק מדורגת כעיר המובילה במספר המבקרים לשנת  ,2017עם
כ 20-מיליון תיירים .אחריה לונדון עם  19.8מיליון ופריז עם  17.4מיליון.
השנה הרחיבה מאסטרקארד את רשימת הערים הנכללות במדד ובחנה  162יעדים מרכזיים ומובילים בעולם .המדד
מסתמך על כמות המבקרים ,זמן השהייה הממוצע ביעדים השונים והוצאותיהם בשנת  .2017הניתוח המעמיק מספק גם
תחזית צמיחה לשנת  ,2018תובנות לגבי יעדי הערים בעלי קצב הצמיחה הגבוה ביותר והבנה עמוקה יותר על סיבות
נסיעתם של אנשים וכיצד הם מוציאים את כספם ברחבי העולם.
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עשר הערים המובילות במספר המבקרים הן בנגקוק ,לונדון ,פריז ,דובאי ,סינגפור ,ניו יורק ,קואלה לומפור ,טוקיו,
איסטנבול וסיאול.
המדד מצא כי אין שינוי בעשרת היעדים המובילים בהשוואה לשנת  .2016עשר הערים המובילות  -למעט סיאול -
הציגו מגמת גידול בכמות המבקרים .כמו כן ,על פי התחזית ,עד סוף שנת  2018עשרת היעדים המובילים יציגו צמיחה
בקרב התיירים הצפויים להגיע ,כאשר איסטנבול היא העיר היחידה שצופים כי מדד המבקרים בה יעלה בכ.20%-
חרף מעמדה האיתן של בנגקוק כעיר בעלת כמות המבקרים הגדולה ביותר לשנת  ,2017היא אינה מצליחה לגלם זאת
בהוצאות של התיירים השונים .דובאי ממשיכה להוביל בפער עצום במדד הערים עם ההוצאה הגבוהה ביותר של
תיירים עם הוצאה כללית של  29.7מיליארד דולר בשנה וממוצע יומי של  .537$במקום השני התברגה באופן מפתיע
מכה שנכנסה לראשונה גם לעשירייה הראשונה עם  18.45מיליארד דולר .חישוב ההוצאה הממוצעת בכל עיר מבוסס על
עלות הלינה ,תחבורה ,אוכל ,תרבות וקניות.

בורג' אל ערב ודובאי .כאן מבזבזים בכיף .צילום Depositphotos
שאר הערים שבהן הוציאו התיירים את כספם יותר מאשר במקומות אחרים מונות את לונדון ,סינגפור ,בנגקוק ,ניו
יורק ,פריז ,פלמה דה מיורקה ,טוקיו ופוקט.
ומה בנוגע לישראל? תל אביב מדורגת במקום ה 95-במספר המבקרים עם  1.7מיליון מבקרים )לעומת  1.4מיליון בשנת
 (2016גידול של  .23.8%היא ניצבת במקום ה 73-בהוצאות הכספיות ובמקום ה 72-במספר הלילות במלונות .מבחינת
היקף ההוצאות ,התייר הממוצע מוציא בתל אביב כ 142$-ליום ובסך הכללי  1.957מיליארד דולר .זמן הלינה הממוצע
עומד על  8.2לילות.
בנוסף ,בפילוח נתונים מ 2009-ועד ל 2017-נמצא שתל אביב מדורגת במקום ה 7-באירופה מבחינת קצב הגידול
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בתיירים ובמקום ה 11-בגידול מבחינת ההוצאות השנתיות ,עם עלייה של כ 15.95% -משנה לשנה בממוצע.
חרף מעמדה האיתן של בנגקוק כעיר בעלת כמות המבקרים הגדולה ביותר לשנת  ,2017היא אינה מצליחה לגלם זאת
בהוצאות של התיירים השונים .דובאי ממשיכה להוביל בפער עצום במדד הערים עם ההוצאה הגבוהה ביותר של
תיירים עם הוצאה כללית של  29.7מיליארד דולר בשנה וממוצע יומי של  .537$במקום השני התברגה באופן מפתיע
מכה שנכנסה לראשונה גם לעשירייה הראשונה עם  18.45מיליארד דולר .חישוב ההוצאה הממוצעת בכל עיר מבוסס על
עלות הלינה ,תחבורה ,אוכל ,תרבות וקניות.
עוד עולה ממדד ה GDCI-כי הביקורים ב 20-ערים המובילות בעולם נועדו בעיקר למטרות פנאי ובילוי ולא למטרות
עסקים .בבנגקוק רק  11.4%הגיעו למטרות עסקים ,ואילו בערים כדוגמת מילאנו ,טוקיו והונג קונג  -למעלה מ20%-
מהמבקרים מגיעים למטרות עסקים ) 24.7% ,30.6%ו 21.4%-בהתאמה(.
כמו כן ,נמצא כי לונדון היא בירת הקניות ,כאשר התיירים מוציאים כמעט  50%מכספם בחופשה על הלבשה וביגוד ו-
 153$הוצאה יומית .במקום השני נמצאת סיאול עם  - 47%עם  182$הוצאה יומית  .בפריז המלונות היקרים ביותר ,עם
הוצאה כוללת של כ 40%-מסך כל הטיול על הלינה ו 301$-הוצאה יומית .בניו-יורק ) 147$הוצאה יומית( ובמילאנו
מוציאים התיירים כ 11%-על תחבורה .באנטליה ,איסטנבול ופלמה דה מיורקה ) 220$הוצאה יומית( למעלה מ30%-
מהוצאות התיירים מופנות למלונות עם פנסיון מלא.
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