
 

 Turystyka wyjazdowa 2017  

- czy powtórzy się sukces  
roku 2016? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 25 listopada 2016 

Konferencja podczas 24. Międzynarodowych Targów Turystycznych 

TT Warsaw Andrzej Betlej 
Instytut Badań  

Rynku Turystycznego 
TravelDATA 



2 

 
  

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY – pożytek,  
czy kłopot dla touroperatorów 
 
Wpływ TANICH LINII LOTNICZYCH (LCC) na decyzje 
wyjazdowe turystów 
 
Wakacje W KRAJU czy ZA GRANICĄ ? 
 
TURYSTYKA WYJAZDOWA 2017 – czy powtórzy  
sukces roku 2016 
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Realizacja ochrony interesów turysty przez: 
 

1.UBEZPIECZYCIELI - system gwarancyjny 
 

2.BIURA AGENCYJNE - nieformalny „filtr” 
  
 Biura agencyjne poprzez „filtr” pośrednio chronią: 
 

• interes ubezpieczycieli       – przez redukcję ryzyka niektórych 
       touroperatorów 

• interes touroperatorów     – poprzez ochronę wizerunku branży 
 
 

 
 

4 

 
  

Na postawę wielu biur agencyjnych wpłynął rok 2012 

Pożytek czy kłopot dla touroperatorów? 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

OKRES PRZED POWSTANIEM TFG  



1. eliminuje (prawie) ryzyka finansowe dla nabywców wycieczek 
 

2. pozostawia (lub zwiększa) ryzyko kłopotów z organizacją wakacji 
  

Działanie „filtru” biur agencyjnych może teraz ulec osłabieniu 
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Rolę „filtru” mogą i powinni przejąć ubezpieczyciele 

Pożytek czy kłopot dla touroperatorów? 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

WPROWADZENIE TFG (bez mechanizmów kontrolnych) 

Możliwy rezultat: 

• wzrost ryzyka UBEZPIECZYCIELI 

• wzrost ryzyka dla STABILNYCH TOUROPERATORÓW 



WADY TFG 
• Ryzyko wzrostu nieracjonalnej presji konkurencyjnej,  
 skutkujące zmniejszeniem cen, marż i zysków                           

u stabilnych touroperatorów 
 

• Ryzyko zdestabilizowania wizerunku branży 
zorganizowanej turystyki wyjazdowej ( - > korzyść dla LCC) 
 
 

• Ryzyko dodatkowych kosztów dla stabilnych 
touroperatorów związanych z uzupełnianiem stanu 
środków w TFG 

 
 
 

 

6 

 
  

KLUCZOWA 

UMIARKOWANA 

Pożytek czy kłopot dla touroperatorów? 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

MNIEJ  ISTOTNA 

ZALETY TFG 
• Korzystny biznesowo dla małych i nowopowstałych 

touroperatorów 
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Pożytek czy kłopot dla touroperatorów? 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
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Stabilny wzrost liczby turystów wyjeżdżających z LCC 

Wpływ LCC na decyzje wyjazdowe 

Rozwój LCC na tle branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej 
(czarterowe imprezy lotnicze) 
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Rola LCC w turystyce wyjazdowej Polaków systematycznie rośnie 

Wpływ LCC na decyzje wyjazdowe 

Rozwój LCC na tle branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej 
(czarterowe imprezy lotnicze) 

relacja LCC do czarterów 

udział LCC w lotniczej  
turystyce wyjazdowej jako całości 
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profesjonalny  
ZARZĄD 

Wpływ LCC na decyzje wyjazdowe 

Tanie linie planują swój biznes 

PROFESJONALNIE 

dobra jakościowo 
INFORMACJA 

trafne (najczęściej)  
DECYZJE BIZNESOWE 
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LCC często „rozumują” kategoriami rynków, a nie państw 

Wpływ LCC na decyzje wyjazdowe 

Orientacyjny wzrost liczby turystów podróżujących z LCC  
w roku 2017 (vs 2016) na poszczególnych „rynkach” 

Morze  
Egejskie 

0% 

Adriatyk 
+ 115% 

Morze  
Tyrreńskie 

+ 30% 

Przyrost LCC do Włoch: 96 tys. pax = 76 tys. pax + 20 tys. pax 
Ruch czarterowy do Włoch w 2016: ok. 120 tys. pax 



                            rozumiany jako liczba (procent) osób 

wybierających samodzielne wyjazdy  w oparciu o LCC jest w 

przybliżeniu taki jak oferowana przez LCC pojemność na 

poszczególnych kierunkach 
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Wpływ… 

troszczą się o to: 

• udoskonalane algorytmy, które „sprzedadzą wszystko” 

• decyzje biznesowe wyboru rejonów ekspansji preferujące obszary o dużej 

dostępności hoteli (na portalach) i o relatywnie słabej pozycji biur podróży 

Wpływ LCC na decyzje wyjazdowe 
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Wpływ LCC na decyzje wyjazdowe 

Silniejsza ekspansja LCC  
(na kierunkach turystycznych) 

dopiero nadejdzie… 

… katalizatorem może być  

kryzys gospodarki globalnej  
lub europejskiej 
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Według badania IPSOS Polska na zlecenie Mondial Assistance  

z 4-31 maja 2016 roku: „Wakacyjne plany Polaków 2016”: 
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• rekordowy spadek w turystyce wyjazdowej o ok. 7,3%                     

lub 9,3% (w warunkach porównywalnych) 

• rekordowy wzrost liczby wyjeżdżających w kraju (o ok. 16,6%) 

• dramatyczny spadek wyjazdów do Grecji (o 42%) 

• relatywnie mniejszy spadek wyjeżdżających do Egiptu (o 30%) 

Wakacje w kraju, czy za granicą? 

Jak postrzegano tę kwestię przed sezonem: 
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Świat sondaży… 
Francja: Sondaże z ostatnich dni października dają Fillonowi max. 12-14% 
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Świat sondaży… 
Francja: Sondaż z 7-10 listopada daje Fillonowi 3. miejsce i 18% 
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… a rzeczywistość 
Francja: wyniki prawyborów z 20.11 – Fillon 1. miejsce z poparciem 44,1% 
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Dynamika wakacyjnych wyjazdów nad Bałtyk w tym roku spadła 

Wakacje w kraju, czy za granicą? 

Roczna dynamika wzrostu wyjazdów nad Bałtyk 
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Wakacje w kraju, czy za granicą? 

wzrost liczby turystów  

w lipcu + 6,7% 
wzrost liczby turystów  

w sierpniu + 2,7% 
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Wakacje w kraju, czy za granicą? 

Czy promocja Bałtyku szkodzi turystyce wyjazdowej? 

Znaczący wzrost liczby turystów nad polskim morzem to: 

… WYŻSZE CENY 

… WIĘKSZY TŁOK 

… SPADA RELACJA JAKOŚCI DO CENY 
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Wakacje w kraju, czy za granicą? 

Może to zachęcać 

część lepiej 

sytuowanych osób  

do zamiany Bałtyku  

na morza 

południowe 

POTENCJALNY 
REZULTAT: 

Więcej wypoczywających nad Bałtykiem prawdopodobnie  
wspiera koniunkturę w turystyce wyjazdowej 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 

Lotnicza turystyka wyjazdowa w latach 2013-2016 (ilość pax) 

Tanie linie 
lotnicze 

LCC 

2016 2013 2014 2015 

Czartery 

Lotnicza  
turystyka  

wyjazdowa 

281 tys. 
+32,0 % 

2 927 tys. 
-7,5 % 

3 207 tys. 
-3,3 % 

400 tys. 
+42,4 % 

3 555 tys. 
+21,5 % 

3 955 tys. 
+23,3 % 

616 tys. 
+54,2 % 

3 585 tys. 
+0,8 % 

4 201 tys. 
+6,2 % 

849 tys. 
+37,8 % 

3 460 tys. 
-3,5% 

4 309 tys. 
+2,6 % 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 

Ważne wydarzenia roku turystycznego 2015/16, a sprzedaż wycieczek 

Nowy rząd w Polsce, 
Zamach w Ankarze, 
Zamach w Paryżu, 

Zestrzelenie  
samolotu  

nad Synajem 
Obniżka  
ratingu  
Polski 

15.01 

Demonstracje 
w kraju 

Brexit 
24.06 

Zamach  
w Nicei 

14.07 

 
Zamach  

stanu  
w Turcji 

15.07 

Rio 
2016 

5.08-21.08 

EURO  
2016 

10.06-10.07 

Zamach  
w Brukseli 

22.03 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 

Można odnieść wrażenie, że rozwojem turystyki kierują wydarzenia 

Rozwój branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej – podejście ex post 



Podejście modelowe DCNO: DOCHODY CENY NASTROJE OBAWY 
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GOSPODARKA 
BEZPIECZEŃSTWO 

(TERRORYZM) 

NASTROJE 
KONSUMENCKIE 

Wynagrodzenia  
nominalne / realne 

Dochody gospodarstw 
domowych 

nominalne / realne 
Składnik  

racjonalny 

Syntetyczne Wskaźniki 
Konsumenckie: 

 
• TNS Consumer Index 
• Wskaźnik dobrobytu BIEC 
• IRG SGH (IRGKGD) 
• GUS: BWUK i WWUK 

Klimat komunikacji 
medialnej 

Czynniki wpływające  
na relacje: 

ceny wycieczek / dochody 

SFERA REALNA SFERA EMOCJONALNA 

Składnik  
emocjonalny 

Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 

Uświadomienie sobie przez turystów  
racjonalnego poziomu zagrożeń  

działa na korzyść turystyki 

DCNO: OBAWY  
(przed terroryzmem i uchodźcami) 

Podejście modelowe DCNO: DOCHODY CENY NASTROJE OBAWY 

składnik emocjonalny działa szczególnie w    
    pierwszym okresie 

 
składnik racjonalny nabiera stopniowo    

    znaczenia wraz z upływem czasu 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 

Nie są zasadniczym czynnikiem wyznaczającym  
poziom i dynamikę popytu w turystyce 

DCNO: NASTROJE KONSUMENCKIE 

Podejście modelowe DCNO: DOCHODY CENY NASTROJE OBAWY 

ważnym czynnikiem modyfikującym  
(podobnie jak OBAWY) 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 

Nowe zjawiska w obszarze NASTROJÓW KONSUMENCKICH  
ważne dla popytu i jego dynamiki w turystyce 

Podejście modelowe DCNO: DOCHODY CENY NASTROJE OBAWY 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 

Nowe zjawiska w obszarze NASTROJÓW KONSUMENCKICH  
ważne dla popytu i jego dynamiki w turystyce 

Podejście modelowe DCNO: DOCHODY CENY NASTROJE OBAWY 

wieś 

miasto 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 

DCNO: DOCHODY / CENY  
relacja o podstawowym znaczeniu  

w kształtowaniu popytu i jego dynamiki  
w turystyce wyjazdowej  

Podejście modelowe DCNO: DOCHODY CENY NASTROJE OBAWY 

aspekt zasadniczy  dynamika wzrostu dochodów  
    realnych 

 
aspekt dodatkowy szybkość i kierunek zmian dynamiki  

    dochodów realnych 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 
Podejście modelowe DCNO: DOCHODY CENY NASTROJE OBAWY 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 
Podejście modelowe DCNO: DOCHODY CENY NASTROJE OBAWY 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 

Zmiany popytu w turystyce wyjazdowej na tle zmian modelowych generowanych  
przez składnik DOCHODY / CENY  

(bez wpływu NASTROJÓW KONSUMENCKICH I OBAW) 

Podejście modelowe DCNO: DOCHODY CENY NASTROJE OBAWY 

teoretyczna dynamika modelu DCNO 

rzeczywista dynamika  
wzrostu rynku w pax-ach 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 
Dynamika dochodów realnych wraz z Programem 500+ 
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Wpływ Programu 500+ i ewentualnych reform podatkowych 

oddziałuje na sprzedaż w turystyce w sposób: 

• bezpośredni 

• pośredni 

przy okazji… 

Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 

mniej istotnym elementem niepewności powinny być  
CENY wraz z ich ważnym czynnikiem, kursem złotego 

Ryzyka prognostyczne na rok 2017 
dotyczą głównie elementów modyfikujących 

Podejście modelowe DCNO: DOCHODY CENY NASTROJE OBAWY 

zmiany poziomu OBAW  
• wpływ prawdopodobnie dodatni 

 
zmiany NASTROJÓW KONSUMENCKICH  

• prawdopodobnie wpływ ujemny 
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Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 

coraz więcej osób stać będzie na zagraniczne wyjazdy 

„ukryte” atuty ważne dla przyszłego rozwoju turystyki wyjazdowej 
w dalszych latach 

powrót do fundamentalnej wartości złotego 
 
możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych metod 
wspierania rozwoju gospodarczego 
 
dostosowanie systemu podatkowego (PIT) do standardów 
zachodnich 
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Szansa dynamicznego rozwoju  
turystyki wyjazdowej Polaków 

leży tylko 

w turystyce masowej 

Turystyka wyjazdowa – czy powtórzy się sukces z roku 2016? 


