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Wstęp
Francja to jeden z najchętniej odwiedzanych krajów świata, mogący się poszczycić
nie tylko monumentalnymi zabytkami, ale także długą i bogatą historią, wspaniałą kulturą
oraz wyśmienitą kuchnią. Zimą odwiedzana jest przede wszystkim przez narciarzy, którzy
do wyboru mają ośnieżone stoki Alp i Pirenejów. Lato to z kolei najlepszy czas na
niezapomniany wypoczynek na Lazurowym Wybrzeżu, Korsyce oraz wspaniałe rejsy po
Loarze. Pozostała część roku jest idealna na zwiedzanie Paryża, wraz z jego słynnymi
zabytkami, jak słynna Wieża Eiffla, Luwr, a także Disneyland dla najmłodszych turystów.1
Stosunki francusko-polskie odznaczają się bogactwem i różnorodnością z wielu
powodów. Ich wielowymiarowość, wielowiekowa historia państwowości i wymiany
kulturalnej, a także migracje mieszkańców sprawiają że, musimy wyjść poza ramy ujęcia
czysto chronologicznego, choć ma ono miejsce w tej strukturze i niejednokrotnie okaże się
bardzo użyteczne. Stosunki francusko-polskie to owocna współpraca w dziedzinie kultury i
nauki, to osobiste losy, które wpisują się zarówno w dzieje Polski jak i Francji, to wymiana
gospodarcza i stale rozwijane kontakty polityczne.
Francuscy turyści coraz chętniej odwiedzają Polskę, co widocznie jest już od wielu
lat. Liczba turystów z Francji zaczęła rosnąć od roku 2010. Rocznie oszacowano wzrost
liczby turystów na ok. 6% rok do roku. Należy obserwować tę tendencję w kolejnych
latach, uważam, że dzięki właściwej promocji Polski na rynku francuskim liczba turystów
z Francji powinna się w najbliższych latach podwoić2. Zaobserwować możemy również
podobną sytuację w stosunku Polski do Francji. Polacy coraz częściej i chętniej wyjeżdżają
do Francji. Sprzyja temu coraz lepsza sytuacja finansowa Polaków, lepsza oferta
turystyczna i relacja jakości usług do ceny ( np. warunki do uprawiania narciarstwa i koszt
wyciągów narciarskich), a także charakterystyczny dla Polski bardzo wysoki poziom cen w
sezonie turystycznym w miejscowościach wypoczynkowych. 3
Celem niniejszej pracy jest określenie znaczenia rynku turystycznego Francji na
globalnym rynku turystycznym, użyteczności rynku francuskiego dla Polski oraz
perspektyw Francji i jej przydatności dla Polski.

1

http://www.wakacyjnyklimat.pl/francja-informacje-ogolne/
„Analiza Rynku Turystycznego Francji” Pierre Tabaszewski, 7.01.2018r.
3
https://wtir.awf.krakow.pl/pdf/studenci/strony_st/projekty/francja/2013_tabaszewski_francja.pdf
2
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Praktycznym celem pracy jest pomoc przedsiębiorstwom turystycznym w
ulepszeniu i zwiększeniu bazy swojej oferty wyjazdowej poprzez lepsze dostosowanie jej
do wymogów rynku a także dostarczenie najnowszych informacji na temat Francji.
Metody badawcze wykorzystane w pracy obejmują obserwację nieuczestniczącą,
desk research oraz analizę treści i informacji na temat badanego kraju.
Najważniejszymi źródłami informacji, które zostały wykorzystane w niniejszej
pracy są raporty dotyczące badanego rynku francuskiego, źródła internetowe oraz liczne
analizy porównujące państwo Polskie i Francuskie. Dodatkowym źródłem informacji jest
wiedza pozyskana podczas uczestnictwa w zajęcia Rynki Turystyczne.

I.

Podstawowe

uwarunkowania

rozwoju

turystyki

przyjazdowej,

krajowej i wyjazdowej
1. Ogólne informacje o badanym kraju
Francja to państwo, którego część metropolitalna znajduje się w Europie
Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach . Są to 4
departamenty zamorskie, w których skład wchodzi Gwadelupa, Martynika, Reunion,
Gujana Francuska, ponadto 2 zbiorowości terytorialne- Mayotte, Saint-Pierre i Miquelon,
3 terytoria zamorskie- Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia, Wallis i Futuna oraz
Francuskie Ziemie Południowopolarne.
Francja metropolitalna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału
La Manche i Morza Północnego na północy oraz od Renu na wchodzie do Zatoki
Biskajskiej na zachodzie.

5

Ryc.1. Geografia Francji
Źródło:
https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=N01bWq27LamJmgWP0raAAw&
q=francja+granica&oq=francja+granica&gs_l=psyab.3...53590.54973.0.55131.7.7.0.0.0.0.175.680.1j4.5.0....0...1c.1.64.psyab..2.4.584...0j0i8i30k1j0i24k1.0.0jo4l-kSdSA#imgrc=WNBxWaH7HOCVkM: (14.01.2018)

Francja jest państwem leżącym w strefie klimatu umiarkowanego i łagodnego.
Językiem urzędowym jest francuski, a jednostka monetarna wyrażana jest w euro. Kraj ten
jest unitarnym państwem demokratycznym, w którym ważną rolę odgrywa prezydent. Jest
również piątym spośród najlepiej rozwiniętych krajów świata i jedenastym w rankingu
warunków życia. Republika Francuska posiada 643 801 km² powierzchni co daje jej 41
miejsce na świecie pod względem wielkości, a 3 w Europie zaraz po Rosji i Ukrainie.
Liczba ludności w 2017 r. wynosiła 67 158 000 osób i kreowała się na 21 miejscu na
świecie. Stolicą Francji jest Paryż, który szczyci się ogromną ilością atrakcji
przyciągających turystów z całego świata. Państwo to graniczy z 8 państwami a jego
Całkowita granica lądowa wynosi 2 892,4 km. Sąsiedzi Francji to : Belgia, Luksemburg,
Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Monako, Andora i Hiszpania. Terytoria zamorskie graniczą
6

również z Brazylią, Surinamem i Holandią. Kraj jest połączony z Wielką Brytanią poprzez
Eurotunel przebiegający pod kanałem La Manche. Kraj należy do grona założycieli Unii
Europejskiej, a także ma największą powierzchnię spośród państw Wspólnoty. Francja jest
także członkiem i założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do najważniejszych
sektorów francuskiej gospodarki w 2015 r. należały: działalność związana z administracją
publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (23 %), handel
hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi
gastronomiczne (17,7 %) oraz przemysł (14,1 %). Główne rynki eksportowe dla
francuskiej gospodarki to Niemcy, Hiszpania i USA, a w przypadku importu – Niemcy,
Belgia i Włochy.4

Ryc.2. Waluta obowiązująca we Francji (20.12.2017)
Źródło: http://www.worldbulletin.net/haber/196309/euro-gains-amid-german-coalition-talks

Ryc.3. Znak Francji w Unii Europejskiej
Źródło: http://40ton.net/francja-chce-uczynic-portugalke-platna-trasie-rn10-zbyt-duzozagranicznych-ciezarowek (25.12.2017)
4

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_pl
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2. Atrakcje turystyczne przyciągające największą liczbę turystów
Lista największych atrakcji Francji jest niezwykle długa, gdyż to jeden z
najpopularniejszych wśród turystów krajów na świecie. To nie tylko raj dla zakochanych,
spacerujących pod Wieżą Eiffla, ale również jedno z ważniejszych miejsc skupiających
ludzi sztuki, mody i wyrafinowanego gustu kulinarnego 5. Poniżej opisanych zostało 6
najbardziej charakterystycznych i popularnych atrakcji turystycznych Francji.
Wieża Eiffla- najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża znajdujący się na Placu
Marsowym. Uznawany jest za symbol tego miasta i całej Francji. Jest najwyższą budowlą
w Paryżu (mierzy aż 324 metry liczone wraz z anteną na szczycie) i 5 co do wysokości w
kraju. Wieża nazywana jest również „Żelazną Damą” i w momencie jej budowy była
najwyższą wieżą na świecie. Ciekawostką jest też to, że podłoga na pierwszym poziomie
jest szklana, dzięki czemu turyści mają szansę ocenić wysokość z innej perspektywy.
Ponadto najwyższa platforma jest oszklona, umieszczono tam też opisy widzianych
obiektów. Znajduje się tu również salon Gustawa Eiffela urządzony w duchu epoki, w
której żył twórca wieży6.

Ryc.4. Wieża Eiffla
Źródło: http://podroze.se.pl/swiat/europa/francja/paryz/paryz-co-warto-zobaczyc-obowiazkowywjazd-na-wieze/1475/ (27.12.2017)
5

http://podroze.onet.pl/najwieksze-atrakcje-francji/71vf6
http://podroze.se.pl/swiat/europa/francja/paryz/paryz-co-warto-zobaczyc-obowiazkowy-wjazd-nawieze/1475/
6
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Katedra Notre Dame w Paryżu- gotycka katedra w Paryżu. Jedna z najbardziej znanych
katedr na świecie, między innymi dzięki powieści Dzwonnik z Notre Dame francuskiego
pisarza Victora Hugo7. Co roku blisko 12 milionów turystów staje w zachwycie przed tą
imponującą bryłą, co czyni z niej najczęściej odwiedzanym zabytkiem we Francji. Budowa
świątyni godnie reprezentującej Paryż rozpoczęła się w XII w i trwała blisko 200 lat.
Jeszcze nie dokończono budowy katedry, a stała się ona centrum najważniejszych
wydarzeń w historii Francji. Stąd w średniowieczy wyruszały wyprawy krzyżowe, a
kilkaset lat później w 1804 Napoleon Bonaparte koronował się na Cesarza Francuzów.
Tutaj również tysiące Francuzów żegnało przywódcę Charles de Gaulle’a.
Nazwa katedry tłumaczy się jako Nasza Pani i odnosi się do Matki Boskiej.
Wzniesiono ją na wyspie na Sekwanie, zwanej Île de la Cité w 4. okręgu Paryża, na
śladach po dwóch kościołach powstałych jeszcze w IX wieku. Zwiedzając katedrę, warto
wejść na jej wieżę skąd rozpościera się wspaniały widok na cały Paryż, wyspę La Cite, na
której wzniesiono katedrę oraz Sekwanę. Dziedziniec przed katedrą od 2006 r nosi nazwę
placu Jana Pawła II. Znajduje się na nim niewielka gwiazda z brązu tzw. Point Zero –
miejsce, od którego mierzy się odległości do innych miast we Francji.
Na temat katedry Notre Dame w Paryżu można usłyszeć wiele ciekawostek jak np.
fakt, iż niegdyś przechowywano tam relikwie- fragmenty Krzyża świętego świętej lancy,
którą przebito bok Jezusa, gąbki, na której podawano mu ocet. Obecnie w skarbcu można
zobaczyć Koronę Cierniową Jezusa, drzazgę i gwóźdź z Krzyża. Co więcej katedrę zdobią
przepiękne, największe we Francji organy posiadające prawie 8000 piszczałek8

7
8

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_Notre-Dame_w_Pary%C5%BCu
https://zwiedzamyparyz.pl/zabytki-paryza/katedra-notre-dame
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Ryc.5. Katedra Notre Dame w Paryżu
Źródło: https://zwiedzamyparyz.pl/zabytki-paryza/katedra-notre-dame (27.12.2017)

Luwr- dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie mieszczący największe na świecie
muzeum sztuki.). Jedno z największych historycznych rezydencji w Europie. Stanowi
jeden z ważniejszych punktów orientacyjnych Paryża, położony jest przy prawym brzegu
Sekwany w obrębie Pierwszej Dzielnicy. W obecnym stanie Luwr jest dziełem
renesansowej, barokowej, klasycystycznej i eklektycznej architektury, a jego poszczególne
elementy tworzą potężny gmach zbudowany na planie zbliżonym do wydłużonego
prostokąta. Składa się z trzech części, najstarszej wschodniej z zabudowaniami wokół
Cour Carree, południowej z XVII i XVIII w. oraz północnej z pierwszej połowy XIX w. W
kompleksie budynków o całkowitej powierzchni wynoszącej 60 600 metrów
kwadratowym znajduje się muzeum liczące około 35 000 dzieł sztuki światowego
dziedzictwa od czasów najdawniejszych po połowę wieku XIX, w tym tych o największej
sławie jak np. stela z kodeksem Hammurabiego, Nike z Samotraki oraz Mona Lisa.
Muzeum Luwr początkowo pełniło funkcję obronną, natomiast w późniejszych
czasach przekształcono je w rezydencję królewską, która przez wieki stanowiła siedzibę
ponad 20 władców Francji. W XVII dwór królewski przeniesiony został do Wersalu i tym
samym zadecydowano, aby opuszczony budynek oddać w ręce artystów. Ostatecznie 1793
roku otwarto tutaj muzeum.

10

W 1981 dokonano gruntownej renowacji budynku. Po zakończeniu prac, Luwr podwoił
swoją powierzchnię do 6 ha, stając się jednocześnie jednym z największych muzeów na
świecie. Długość budynku wynosi aż 850 metrów.

Ryc.6. Muzeum Luwr w Paryżu
Źródło: http://viva.pl/styl-zycia/design/szklana-piramida-w-luwrze-kto-ja-zaslonil-102834-r1/
(27.12.2017)

Pałac w Wersalu-

pałac królewski w Wersalu, na przedmieściach Paryża, symbol

francuskiej monarchii absolutnej tzw. ancien régime. Pałac projektowali architekci
królewscy Louis Le Vau i Jules Hardouin-Mansart. Wnętrza projektował Charles Le Brun,
a André Le Nôtre zaprojektował ogrody.

W 1682 pałac w Wersalu stał się oficjalną

rezydencją króla Francji i Wersal przejął rolę faktycznej stolicy kraju. W XVIII w. w parku
wersalskim wzniesiono dwa mniejsze pałace Grand Trianon, Petit Trianon9. Największy
pałac świata, od końca XVII w. do czasów rewolucji francuskiej, był wielkim placem
budowy, okazałym obrazem epoki intensywnego tworzenia (barok). Symbol klasycznej
doskonałości i władzy królewskiej cudownie ocalał od zniszczeń czasu. Pałac i jego
9

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_wersalski
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okolica powróciły dzisiaj do dawnej świetności, dzięki wielu pracom renowacyjnym.
Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest najczęściej zwiedzanym
zabytkiem Francji. Przez wielu uważany za najpiękniejszą siedzibę królewską
odzwierciedlającą potęgę Króla Słońce. Obecnie pałac jest odwiedzany przez około 10
milionów zwiedzających rocznie i stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych
Francji. Znajduje się w nim 700 pomieszczeń, z których 120 udostępnia się publiczności.
Pałac w Wersalu jest jedną z najznakomitszych budowli baroku klasycznego i
stanowił inspirację dla architektów i artystów późniejszych lat. Pałac posiada trzy
dziedzińce: Cour des Ministres (Dziedziniec Ministrów), Cour Royale (Dziedziniec
Królewski) z konnym posągiem Ludwika XIV i Cour de Marbre (Dziedziniec
Marmurowy) z częścią zabudowań stanowiących część zameczku myśliwskiego Ludwika
XIII z białego kamienia i czerwonej cegły. Całość wieńczy balustradowa attyka, w której
znajdowały się mieszkania członków ogromnego dworu królewskiego. Król i książęta
zamieszkiwali część środkową i skrzydła pałacu. Przed pałacem znajduje się liczący
prawie 6 ha półkolisty plac (Place d’Armes), który zaprojektowano z myślą o rewiach
wojskowych. Plac ma podstawę 350 m oraz szerokość 220 m i stanowi unikatowy przykład
planu promienistego.

Ryc.7. Pałac Wersalski
Źródło: http://paryz.lovetotravel.pl/palac_wersalski (27.12.2017)
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Wzgórze Świętego Michała- Na wzgórzu tym stoi ogromne opactwo. Klasztor ten
sprawia wrażenie jakby wyrasta wód Oceanu Atlantyckiego, a z lądem łączy go tylko
długa grobla. Mont Saint Michel, czyli Wzgórze Świętego Michała znajduje się prawie 2
km od stałego lądu. Spiętrzona zabudowa wzniesienia kontrastuje podczas odpływu z
rozległym terenem wokół. Klasztor Saint Michel dominuje nad miasteczkiem leżącym u
jego stóp. To przede wszystkim perła średniowiecznej architektury - potężna,
monumentalna budowla wykonana z kamienia, która robi wrażenie już z odległości wielu
kilometrów. W średniowieczu klasztor Mont Saint Michel był znanym ośrodkiem
nauczania, po rewolucji stał się więzieniem, a obecnie jest pomnikiem narodowym
wpisanym na listę UNESCO. Zespół klasztorny obejmuje kościół opactwa Benedyktynów,
opactwo w stylu romańskim i arcydzieło architektury gotyckiej - słynny klasztor La
Merveille, skonstruowany przez mnichów w XIII wieku. Mont Saint Michel otaczają
mury, które skutecznie obroniły miasto podczas wojny stuletniej10.
O każdej porze dnia jest tu inaczej. Światło zmienia swój blask, a piaszczystą
pustynię, rozciągającą się wokół wzgórza, zalewa woda. Nocą, oświetlony Mont Saint
Michel, wygląda wręcz magicznie. Widok świateł, które wyłaniają się z czarnej otchłani
dookoła, działa hipnotyzująco. To jedno z miejsc, które warto w życiu odwiedzić. Jego
wielkość uświadamia jak małą istotą jest człowiek, a jednocześnie jak wielką, że mógł sam
je stworzyć. Najpiękniej prezentuje się nocą, sprawiając wrażenie pływającej świetlistej
wyspy.

10

http://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,8391798,Cuda_swiata__Francja__Mont_Saint_Michel___klaszt
or.html
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Ryc.8. Wzgórze Świętego Michała
Źródło: https://zszywka.pl/p/wzgorze-swietego-michala--skalista--20932653.html

Disneyland- czwarty otwarty na świecie park rozrywki Walta Disneya. Otwarty 12
kwietnia 1992 roku pod nazwą Euro Disney Resort. Nazwę zmieniono w 1994 roku, by
pasowała do romantycznego obrazu związanego z Paryżem, także ze względu na złą
reputację, jaka przylgnęła do starej marki. Kompleks położony jest na przedmieściach
Paryża w miejscowości Marne-la-Vallée - 30 km na wschód od stolicy Francji. Zarządzany
jest przez spółkę Euro Disney SCA, w której udziały posiada The Walt Disney Company.
W 2011 park odwiedziło 16 milionów gości, a od 1992 250 milionów gości. Oblicza się, że
Disneyland Paris przyniósł gospodarce Francji 50 miliardów euro wartości dodanej 11.
Disneyland Park jest podzielony na 5 tematycznych krain:
Główna Ulica - to amerykańska ulica małego miasteczka z początku XX wieku. Dominują
tu wiktoriański styl i słodkie kolory. To pierwsza część Parku, tuż za wejściem, główna
droga łącząca wszystkie krainy. Tędy przebiegają trasy wielu parad.

11

https://pl.wikipedia.org/wiki/Disneyland_Resort_Paris
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Disney Railroad - Main Street Station - stacja kolejki, która wozi chętnych dookoła
Disneyland Park.
Frontierland- Pogranicze - to kraina Dzikiego Zachodu. Przygotowana jest dla
starszych dzieci, które mogą tu znaleźć:
-Phantom Manor - Dom Strachów z XIX wieku
- Thunder Mesa Riverboat Landing - parowe statki pływajace po sztucznym jeziorze
-Big Thunder Mountain - górnicza kolejka górska pomiędzy czerwonymi skalistymi
wzgórzami na sztucznym jeziorze
-Pocahontas Indian Village - miasteczko Pocahontas
Adventureland- Kraina Przygody - to kraina podróżników i przygody oraz odkrywców.
A w niej:
-Indiana Jones and the Temple of Peril - rollercoaster Indiany Jonesa
-Pirates of Caribbean - Piraci z Karaibów
-La Cabane des Robinson - dom na drzewie zamieszkany przez Robinsonów
Fantasyland- Kraina Fantazji - to najbardziej bajkowa (kreskówkowa) z krain,
przygotowana przede wszystkim dla najmłodszych. A w niej:
-Peter Pan's Flight - lot Piotrusia Pana
-Mad Hatter's Tea Cups - popularne filiżanki
-"It's a Small World" - miniaturowa podróż dookoła świata
-Sleeping Beauty Castle - Zamek Śpiącej Królewny
-Le Carrousel de Lancelot - karuzela Lancelota
-Dumbo the Flying Elephant - karuzela latający słoń Dumbo
-Alice's Curious Labyrinth - labirynt Alicji w Krainie Czarów
Discoveryland- Kraina Odkryć - to przede wszystkim "kosmiczna" i futurystyczna
kraina. A w niej:
15

-BuzzLightyear Laser Blast - zabawa z Toy Story 2: pokonaj Zurga i innych przeciwników
Buzza Astrala
-Star Tours - wyprawa statkiem kosmicznym (symulator ruchu)
-Space Mountain: Mission 2 - kosmiczny rollercoaster
-Autopia - przejażdżka samochodzikami z lat 50. XX w.
-Orbitron (Machines Volantes) - karuzela "międzyplanetarna"
Francuski Disneyland kryje w sobie jeszcze więcej atrakcji dla najmłodszych i nie
tylko. Poza wymienionymi wyżej udogodnieniami dla gości, Park Rozrywki posiada
również 4 strefy, obrazujące powstawanie różnego rodzaju filmów. Można po kolei
zobaczyć zdjęcia, wystawy, następnie kulisy przygotowywania filmów animowanych,
pokazy starych filmów oraz różne techniki efektów specjalnych w plenerze. Na koniec
podziwiać można motorowe pokazy kaskaderskie i powstawanie efektów specjalnych do
takich filmów jak np. Armageddon.
Na terenie paryskiego Disneylandu znajdują się liczne Disney Hotels 12 czyli hotele
dla gości parku utrzymane w bajkowym klimacie, Disney Village czyli wioska Disneya z
campingiem i sklepami oraz Golf Disneyland czyli Disneyowe pole golfowe.

Ryc.9. Disneyland w Paryżu
Źródło: http://run.disneylandparis.com/event/disneylandr-paris-10k (27.12.2017)
12

https://pl.wikipedia.org/wiki/Disneyland_Resort_Paris
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3. Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna
Turystyka to jedna z najszybciej rozwijających się i najbardziej dochodowych
gałęzi gospodarki każdego państwa. W niektórych krajach przynosi ponad połowę
dochodów PKB. W XXI wieku można zauważyć boom turystyczny: ludzie mają coraz
więcej wolnego czasu, poziom zamożności zwiększył się oraz infrastruktura turystyczna
rozwija się w niespotykanym dotąd tempie. Trendy turystyczne zmieniają się z roku na
rok, a touroperatorzy walczą o klientów szeroką gamą ofert i szukają to coraz ciekawszych
miejsc do zaoferowania13. Nie inaczej jest również we Francji. Państwo to jako potęga
turystyczna i gospodarcza może śmiało poszczycić się nie tylko szeroką gamą atrakcji
turystycznych dla turystów ale również wewnętrznym rozwiniętym systemem sieci
hotelowych, linii lotniczych oraz sieci komunikacyjnej.
Jedne z najbardziej ekskluzywnych hoteli w stolicy Francji:
-Maison Souquet
-Le Narcisse Blanc Hotel & Spa
-La Reserve Paris - Hotel and Spa
-Le Bristol Paris
-The Peninsula Paris
-ManSaint James Paris - Relais et Châteauxdarin Oriental, Paris
-Four Seasons Hotel George V Paris
-Shangri-La Hotel Paris
-Le Royal Monceau-Raffles Paris
12 Głównych organizatorów turystyki we Francji:
-Belle France
-Panache Tours
-Paris by mouth
13

„Analiza Rynku Turystycznego Francji”, Tadeusz Jarmulski
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-La joie de vivre spa holidays
-Cox and kings
-Abercrombie & Kent
-Luxury worldwide collections
-Discover France Adventures
-Original Travel
-Miss Carrington Travel DMC Corsicca and Sardinia (15 lat doświadczenia w
wycieczkach na Korsyke i Sardynie)
-Maison de la France
-Lekier France Tour

18

Linie lotnicze:

19

Ryc.10. Francuskie linie lotnicze
Źródło: https://www.esky.pl/linie-lotnicze/narodowe/co/fr/francuskie
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Porty lotnicze we Francji:
Francja ma dobrze rozbudowaną sieć połączeń lotniczych, a także kilka znanych i
uczęszczanych lotnisk14. Najpopularniejsze lotniska to:
-Bordeaux (BOD)
-Grenoble Saint-Geoir
-Paryż Charles de Gaulle (CDG)- należy do jednych z największych lotnisk świata (w
2003 – 8. na świecie i 2. w Europie pod względem liczby pasażerów oraz 14. na świecie i
pierwsze w Europie pod względem przewozów towarowych)15
-Paryż Beauvais- Tille (BVA)- specyficznie jako lotnisko tanich linii lotniczych
-Paryż Orly (ORY)
-Marsylia (MRS)
-Nantes (NTE)
-Nicea (NCE)
-Lyon (LYS)
-Lille (LIL)
-Saint-Tropez (LTT)
-Strasburg (SXB)
-Tuluza (TLS)
Na lotniska we Francji dostaniemy się m.in. z liniami: Ryanair, British Airways, EasyJet.

14
15

https://www.tanie-loty.com.pl/lotniska-we-francji.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porty_lotnicze_Pary%C5%BCa
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4. Podstawowe determinanty konsumpcji turystycznej ludności
Powszechnie wiadomo, iż ceny we Francji zwłaszcza w stolicy są bardzo wysokie.
Jedne z najwyższych cen obejmują żywność. Dla przeciętnego francuza płatność w euro
jest jak dla polaka płatność w polskich złotych.

Tab .1. Ceny we Francji za żywność
Źródlo: https://lazurowyprzewodnik.pl/ceny-francji-ile-kosztuje-jedzenie/ (2.01.2018)
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Wynagrodzenie jest jednym z niezbędnych elementów stosunku pracy, który
powinien być ustalony w treści umowy o pracę. Generalnie strony umowy o pracę
dysponują prawem do dowolnego określenia kwoty wynagrodzenia, ale z uwzględnieniem
dwóch podstawowych zasad. Mianowicie, wynagrodzenie we Francji nie może być niższe
od krajowej płacy minimalnej, której wysokość zmienia się periodycznie (SMIC – Salaire
Minimum Interprofessionnel de Croissance). Od 1 stycznia 2017 roku SMIC wynosi
1.480,27 € miesięcznie (9,76 € na godzinę) brutto, a zatem przed potrąceniem należnych
składek ubezpieczenia społecznego, dla 35-godzinnego tygodnia pracy16.
Koszt pracownika we Francji:
Składki pracownicze kształtują się na poziomie ok. 22 %, natomiast składki,
którymi obciążony jest pracodawca od 25 do 42 % wynagrodzenia brutto. Tak więc
minimalne wynagrodzenie miesięczne netto wynosi 1.150 €, podczas gdy koszty
zatrudnienia pracownika ponoszone przez pracodawcę dochodzą do kwoty 2.000 € (przy
składce pracodawcy w wysokości 42 %).
Artykuł L. 3245-1 Kodeksu pracy reguluje kwestię przedawnienia roszczeń z tytułu
zapłaty lub z tytułu zwrotu omyłkowo wypłaconego wynagrodzenia. Obowiązujący 3-letni
termin przedawnienia liczony jest od dnia, w którym osoba, która dochodzi roszczenia
dowiedziała się, lub mogła się dowiedzieć o okolicznościach, które pozwalały jej na jego
dochodzenie. Powództwo może dotyczyć należnych kwot z okresu trzech ostatnich lat,
licząc od powyższego dnia lub jeśli umowa o pracę została rozwiązana, należnych kwot z
okresu trzech lat poprzedzających rozwiązanie umowy17.
Rynek pracy we Francji
Od 1 lipca 2008 roku obywatele polscy mają wolny dostęp do rynku pracy we
Francji, na takich samych zasadach jak obywatele francuscy. Każdy Polak mieszkający we
Francji ma prawo zarejestrować się w urzędzie pracy i z jego pomocą poszukiwać
zatrudnienia. Pracownik delegowany podlega francuskim przepisom BHP.
We Francji obowiązuje 35-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy (151,67
godzin rocznie). Ograniczenie to nie dotyczy niektórych grup pracowników, m.in.
przedstawicieli handlowych, kierowników czy służby domowej. Za pracę powyżej
16
17

http://www.copernic-avocats.pl/wynagrodzenie-we-francji/
http://www.copernic-avocats.pl/wynagrodzenie-we-francji/ (9.01.18r)
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tygodniowego limitu czasu pracy pracownik musi dostać dodatek za godziny nadliczbowe.
Wszystkie godziny przepracowane w ramach i powyżej 35-godzinnego tygodnia pracy
muszą być wynagradzane. Stawka dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych jest ustalana układem zbiorowym dla sektora. Nie może ona być niższa niż
10%. Z braku układu, obowiązują stawki ustalone prawem18:
-dodatkowe 25% za pierwszych osiem godzin nadliczbowych;
-dodatkowe 50% za każdą kolejną godzinę ponad powyższą wartość.
Maksymalny czas nie może przekraczać 10 godzin dziennie lub 48 godzin w tygodniu (w
wyjątkowych , uzasadnionych przypadkach 60 godz/tydzień) lub też 44 godzin
tygodniowo.

Tab.2. SMIC na ostatnie 8 lat, od roku 2010-2018
Źródło: http://www.copernic-avocats.pl/wynagrodzenie-we-francji/ (4.01.2018)
18

https://www.careego.pl/praca-i-zycie-we-francji/
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Struktura społeczno-demograficzna Francji na podstawie raportu dotyczącego
perspektyw demograficznych Francji i Europy udostępnionego przez Francuskie
Zgromadzenie Narodowe
Sytuacja demograficzna we Francji przedstawia się lepiej niż w większości krajów
europejskich. Ma ona drugi po Irlandii wskaźnik dzietności w Unii. Mimo to, Francja ma
inne poważne problemy: bardzo zły stan rynku pracy, niski wskaźnik zatrudnienia
młodych, absolwentów i ludzi po 55 roku życia, problemy z finansowaniem ubezpieczeń
społecznych, wzrost składek na ubezpieczenia oraz trudności z integracją imigrantów.
Francja znajduje się na ostatnim miejscu w Unii pod względem zatrudnienia absolwentów:
77,4 %, w porównani z 83,1 % średniej unijnej.
Kwestia imigracji do Francji zajmuje w raporcie sporo miejsca. Podkreśla się silną
integrację prawną przybyłych (obywatelstwo, dostęp do opieki społecznej) i słabą
integrację gospodarczą (wysokie bezrobocie wśród imigrantów, wskaźnik zatrudnienia
wśród imigrantów o 20 punktów procentowych niższy niż wśród Francuzów).
Zastanawiający jest niski poziom wykształcenia przyjmowanych imigrantów: podczas gdy
we Francji dwóch na trzech imigrantów ma wykształcenie niższe niż średnie lub żadne, w
Wielkiej Brytanii jest to jeden na trzech. We Francji tylko 15 proc. Imigrantów ma
wykształcenie wyższe, gdy w Wielkiej Brytanii ten wskaźnik wynosi 40 proc.
Francja jest na pierwszym miejscu w Europie pod względem próśb o azyl, ze
średnią 65000 próśb rocznie. Azylanci, którzy zwykle pozostają we Francji wiele lat, nie
maja prawa do pracy i nie uczestniczą w tworzeniu dochodu narodowego. Kolejną
charakterystyką Francji jest duża liczba pełnych rodzin wśród imigrantów.
Wnioskiem z raportu jest wskazanie na brak celowości szerszego otwarcia na
imigrację. Wyjątek stanowiłaby polityka migracyjna, która uprzywilejuje aktywnych
pracowników. Projekt nowego prawa imigracyjnego zakłada wprowadzenie nowej karty
pobytu „zdolności i talenty”, wydawanej na przykład pracownikom wykwalifikowanym
oraz naukowcom. Raport podnosi kwestię okresu przejściowego w otwarciu rynku pracy,
co jest „wyjątkowo źle znoszone w niektórych krajach Europy Środkowej, które nie
rozumieją, czemu miałyby być traktowane jako obywatele drugiej kategorii aż do 2011 r.".
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Zdaniem autorów, przyszłość Francji zależy od pięciu fundamentalnych przedsięwzięć:
1. Lepszego połączenia edukacji i zatrudnienia w każdym wieku. Francuski system
edukacyjny jest dziedzictwem tzw. „trzydziestu wspaniałych” powojennych lat. Jest
nastawiony na ilość i edukację sektorową, a nie na jakość i edukację dostosowaną do
potrzeb terytorialnych. Przyszłość Francji zależy od umiejętnego przystosowania się do
„przemysłu wiedzy”. Obecny system edukacji jest zbyt scentralizowany i skomplikowany.
2. Zmiany ogólnego nastawienia systemu edukacyjnego. Zamiast systemu nastawionego na
wyłonienie elity republikańskiej poprzez system trudnych konkursów narodowych,
potrzebna jest promocja systemu edukacji podnoszącego ogólne kwalifikacje całej
ludności. Niezbędne jest również zwiększenie możliwości przeplatania okresów
zatrudnienia okresami edukacji.
3. Skoczenia z systemem mającym jedynie na celu selekcję najlepszych jednostek, z klas
wiekowych o dużej liczebności. Należy na jego miejsce wprowadzić system, w którym
każdy może stworzyć swoją drogę kształcenia. Obecnie generacje napływające do szkół
będą się zmniejszać, więc postulat selekcji za wszelką cenę staje się nieaktualny.
4 Zmiany polityki rodzinnej dotyczącej zasiłków, ubezpieczenia zdrowotnego, emerytur,
których ciężar utrudnia powstawanie miejsc pracy.
5. Ostatnim punktem jest aktywna polityka na rzecz integracji ludności pochodzącej z
imigracji, aby uniknąć zamieszek podobnych do tych, które miały miejsce w listopadzie
ubiegłego roku19

5. Narodowa administracja turystyczna,

Narodowa organizacja

turystyczna, rynki docelowe, narzędzia promocyjne, kształcenie kadr i
ośrodki badawcze
Narodową administracją turystyczną (NTA- National Tourism Administration) we
Francji jest Minister Sportu i Budownictwa, natomiast Narodową organizacją turystyczną
(NTO- National Tourism Organization) jest ETOUT France (do 2009 Maison de la
France)20.

19
20

http://www.psz.pl/127-unia-europejska/antoni-heba-perspektywy-demograficzne-francji-i-europy
Narodowa Organizacja Turystyczna, Paweł Stelmach (11.01.2018)
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Na temat narzędzi promocyjnych Francji niestety nie ma zbyt wiele danych,
jednakże warto wspomnieć, iż 11 kwietnia 2014r., Ambasador Francji w Polsce, Pierre
Buhler zorganizował jednodniowe seminarium poświęcone promowaniu wyjazdów
turystycznych do Francji, a zwłaszcza do regionu Normandii. Na imprezie, na którą
zaproszono dziennikarzy reprezentujących prasę ogólną i specjalistyczną, panowie
Christian Walgenwitz, dyrektor na Niemcy i Polskę francuskiej Agencji Rozwoju
Turystyki „Atout France” i Jean-Louis Laville, dyrektor Comité Régional de Tourisme de
Normandie przedstawili, w obecności Ambasadora RP we Francji, Tomasza Orłowskiego,
atuty turystyczne Francji, dobrze znane i cenione w Polsce. Przedstawiona prezentacja
uzupełniana projekcją krótkich filmów dokumentalnych poświęcona była w dużej mierze
miejscom Normandii związanym z historią oraz imprezom rocznicowym, które każdego
roku w czerwcu przypominają o lądowaniu wojsk sprzymierzonych 6 czerwca 1944 r. Ta
wielka operacja wojskowa miała decydujący wpływ na przebieg drugiej wojny światowej.
Prelegenci przypomnieli bohaterstwo polskich żołnierzy walczących u boku sojuszników
amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich. Wielu z nich poległo w czasie Bitwy o
Normandię. Tegoroczne uroczystości rocznicowe 70-lecia desantu będą mieć wyjątkową
rangę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski zapowiedział już
swoją obecność21.
Podczas prezentacji Normandii i uroczystości rocznicowych nie pominięto licznych
atrakcji kulturalnych i zachwycających krajobrazów tego zakątka Francji. Dwudziestu
pięciu dziennikarzy przybyłych na zaproszenie „Atout France” nie pozostało obojętnych na
uroki Normandii, zadawali wiele pytań pragnąc poznać więcej szczegółów. Ambasada
Francji w Polsce ma nadzieję, że dzięki spotkaniom tego typu, które zamierza w
przyszłości organizować, przekona Polaków do częstszego wybierania Francji, jako
kierunku wyjazdów turystycznych.
Dzięki bogactwu i różnorodności swych krajobrazów (wybrzeża morskie, góry,
miasta, wsie, egzotyczne wyspy) Francja jest według Światowej Organizacji Turystyki
pierwszym kierunkiem podróży turystycznych na świecie, wybieranym każdego roku przez
ponad 80 milionów turystów. Francja proponuje również bogatą i zróżnicowaną ofertę
kulturalną i artystyczną (festiwale filmowe, muzyczne, pokazy mody…), jedno z

21

https://pl.ambafrance.org/Promocja-wyjazdow-turystycznych-do
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bogatszych na świecie dziedzictw narodowych oraz jedyną w swym rodzaju sztukę życia art de vivre22.

II. Rynek recepcji turystycznej - turystyka krajowa
1.Przyjazdy i główne regiony emitujące
Francja pozostaje od lat niezmiennie krajem najczęściej odwiedzanym na świecie.
W ciągu ostatniego roku Francję odwiedziło blisko 82 mln turystów zagranicznych. Jej
wiodąca rola w dziedzinie turystyki wynika przede wszystkim z wielkiej różnorodności
obszarów przyrodniczych, z piękna krajobrazów, z malowniczości francuskich miasteczek,
a także z bogatego dziedzictwa kultury (muzea, zabytki historii)23. Taka sytuacja nie
dotyczy tylko turystów zagranicznych ale samej turystyki wewnątrzkrajowej.
Potencjał Francji jest ogromny, szczególnie jako kraju docelowego. Na jej
atrakcyjność składa się duża liczba i różnorodność punktów zainteresowania turystów jak:
- różnorodność pejzażu ( zróżnicowanie ukształtowania terenu
-bogata spuścizna historyczna, kulturowa, artystyczna
-dobry klimat
-bogata oferta hotelowa
-łatwy i dobry dostęp do środków transportu i komunikacji
-bogata oferta parków rozrywki
Francuzi znacznie częściej podróżują po Francji, niż wyjeżdżają za granicę. Trudno
się temu dziwić, gdy we Francji mają tak wiele atrakcji turystycznych, wspaniały klimat,
bardzo duży dostęp do morza. Wielu z nich posiada także własne domy letniskowe ( tzw.
druga rezydencja) w atrakcyjnych lokalizacjach. Często korzystają z nich wymieniając się
ze znajomymi, czy rodziną.

22
23

https://pl.ambafrance.org/Turystyka-we-Francji
https://pl.ambafrance.org/Turystyka-Francja-swiatowym
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Tab. 3

Z podanej wyżej tabelki można łatwo wywnioskować, iż najwięcej podróży Francuzów
odbywa się na terenie Francji Metropolitarnej a znacznie mniej poza granice stałego lądu.
Podobna sytuacja dotyczy noclegów- dużo więcej jest ich we Francji aniżeli poza
granicami kraju. Średnia długość pobytu we Francji Metropolitarnej wynosi 5,4 natomiast
poza granice kraju wynosi 9,4. Stąd wniosek, iż podróże zagraniczne są dłuższe niż
podróże po Francji, a wyjazdy krajowe są częstsze, lecz krótsze.

Tab.4

Podobna sytuacja dotyczy wycieczek jednodniowych Francuzów. Blisko 45 tysięcy
mieszkańców Francji wyjeżdża na jednodniowe wycieczki po państwie aniżeli zagranicę.

Tab.5. Podróże turystów francuskich
Źródło: Les chiffres clés du tourisme, www.tourisme.gouv.fr (28.12.2017)
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Francuzi jako główny region docelowy wybierają Paryż, ze względu na jego bogactwo
kulturowe oraz liczne zabytki i atrakcje turystyczne. Paryż to jeden z najchętniej
odwiedzanych regionów Francji przez obywateli oraz turystów zagranicznych. Pozycja
tego regionu na tle kraju jest bardzo mocna. Paryż jak i cała Francja bogaty jest w wiele
środków lokomocji tj. metro, taksówki, RER (podmiejska kolej w Paryżu), tramwaje,
autobusy, batobusy (pływające statki po Sekwanie) oraz rowery.

Tab.6
Źródło: Pierre Tabaszewki- Analiza Rynku Turystycznego we Francji (28.12.2017)

2. Dochody z turystyki krajowej
Dochody z turystyki to aż 7% z rocznego PKB Francji.

Ryc.11. Dochody z turystyki
Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/france/tourism-revenues (8.01.2018)
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Z powyższego wykresu wynika, iż największy wzrost dochodów z turystyki przypada na
miesiące letnie. Począwszy od kwietnia, gdzie dochody w 2017r. kształtowały się na
poziomie blisko 4000, poprzez miesiące wakacyjne- lipiec, sierpień, gdzie wartości te były
najwyższe.

3.

Analiza

profili

konsumenckich

turystów

pochodzących

z

najważniejszych rynków emisyjnych
Brak większej ilości danych

4. Główne obszary koncentracji krajowego ruchu turystycznego
Turyści krajowi najbardziej koncentrują się w dużych miastach Francji. Jednym z
takich miast jest Paryż, gdzie Francuzi najchętniej przyjeżdżają, ze względu na bogactwo
architektury i atrakcji turystycznych. Mogą tu odwiedzić światowej sławy zabytki i wiele
atrakcji jak np. słynna wieża Eiffla, Wzgórze Św. Michała, Muzeum Luwr czy dla atrakcji
starszych i młodszych- Paryski Disneyland.

III. Rynek recepcji turystycznej (zagraniczna turystyka przyjazdowa)
1.Przyjazdy i główne obszary emitujące
Francja od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce na światowych rankingach pod
względem recepcji turystycznej na świecie. W 2007 roku odwiedziło ją ponad 81.9
milionów turystów, z czego największa ich ilość pochodziła z Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Belgii i Luksemburgu.
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Tab.7. Przyjazdy turystów zagranicznych do Francji
Źródło: Tadeusz Jarmulski- Analiza rynku turystycznego Francji (4.01.2018)

W kolejnej tabeli możemy zauważyć liczbę udzielonych noclegów turystom przyjezdnym.
Na przełomie roku (2007/2008) liczba udzielonych noclegów na 1 noc spada o 2,2 miliona.
Podobna sytuacja występuje w przypadku noclegów od 4-7 nocy, gdzie wartość spada o
0,6 miliona. W przypadku pozostałych liczb noclegu wartość mają tendencję wzrostową z
roku 2007 na 2008. W ogólnym podsumowaniu liczba noclegów z roku 2007 jest wyższa
niż w roku późniejszym. Wartość ta spadła o 2,6 miliona.

Tab.8. Liczba noclegów na przełomie lat 2007-2008
Źródło: Tadeusz Jarmulski- Analiza rynku turystycznego Francji (4.01.2018)
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2. Dochody z turystyki przyjazdowej

Ryc.12
Źródło: http://ebiznespolska.pl/ktore-panstwa-maja-najwieksze-dochody-z-turystyki/ (5.01.2018)

Od kilku lat największe wpływy z turystyki osiągają Stany Zjednoczone, Hiszpania,
Francja, Włochy i Chiny. Wielka piątka, jak można by powiedzieć, utrzymuje silną
pozycję jeśli chodzi o dochody z sektora turystycznego24. Dochody Francji uplasowały się
na poziomie 53,8 mln. Mimo globalnego kryzysu i wzrastających cen towarów, turystyka
światowa zdaje się utrzymywać na stabilnym poziomie. Ogólny dochód z turystyki
wyniósł w roku 2011 ponad 983 mln – 43 mln więcej niż w roku ubiegłym.

3.

Analiza

profili

konsumenckich

turystów

najważniejszych rynków emisyjnych
Brak danych

24

http://ebiznespolska.pl/ktore-panstwa-maja-najwieksze-dochody-z-turystyki/
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pochodzących

z

4. Główne obszary koncentracji przyjazdowego ruchu turystycznego
Największa koncentracja przyjazdowego ruchu turystycznego Francji skupia się na
jej najbardziej popularnych regionach. Przez cały rok turyści mogą odwiedzać przepiękne
Lazurowe Wybrzeże, największe miasta Francji takie jak Paryż , Lyon, Marsylia, Renne,
Saint-Tropez, które kuszą swym bogactwem kulturowym i architektonicznym. Ponadto w
zimie idealnym miejscem dla aktywnych turystów są francuskie Alpy, gdzie można
uprawiać wiele sportów zimowych.

IV. Rynek emisji turystycznej (turystyka wyjazdowa)
1. Poziom aktywności turystycznej mieszkańców danego kraju/regionu w
turystyce zagranicznej
Mieszkańcy Francji to bardzo istotna grupa turystów zarówno dla swojego kraju jak i
krajów zagranicznych. Dzieje się tak ze względu na wysoki poziom PKB na osobę, który
wynosi 25300 euro oraz fakt, iż francuzi mają najdłuższe wakacje wśród państw
Europejskich.

Tab.9
Źródło: DGCIS, enquête SDT, Pierre Tabaszewki- Analiza rynku turystycznego we Francji
(7.01.2018)

Z powyżej tabeli wynika, iż największy odsetek procentowy skali wyjazdów dotyczy
długich wyjazdów po Francji Metropolitarnej. Niewiele rzadziej Francuzi wybierają
krótkie wyjazdy do 3 noclegów natomiast znaczna różnica dotyczy miejsca podróżowania.
Nawet na krótkie wyjazdy mieszkańcy Francji wybierają swoją ojczyznę aniżeli państwa
zagraniczne. Średnia liczba podróży na osobę to 4,9 wyjazdów z czego największa ilość
podroży odbywa się po Francji Metropolitarnej.
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Tab.10
Źródło: DGCIS, enquête SDT, Pierre Tabaszewki- Analiza rynku turystycznego we Francji
(7.01.2018)

Analizując powyższą tabelę przedstawiającą ulubione destynacje Francuzów, możemy
zauważyć, iż najczęściej odwiedzanym kontynentem jest Europa a w szczególności kraje
takie jak Hiszpania i Włochy. Średnia długość pobytu i noclegach w tych państwach
również jest najwyższa. Kolejnym najczęściej odwiedzanym kontynentem jest północna
Afryka, a dokładnie regiony Maroko, Tunezji i Algierii. Najrzadszym kierunkiem podróży
Francuzów są kraje DOM przynależące do Francji poza obszarem stałego lądu. Wynika to
z faktu, iż podróże ze względu na wysokie koszty nie są tak częste i liczne jak podróże do
bliższych destynacji.
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Ryc.13
Żródło: Materiały z bazy danych z Les chiffres clés du tourisme 2008, Tadeusz Jarmulski- Analiza
rynku turystycznego Francji (8.01.2018)

Z powyższej tabeli dotyczącej rodzaju transportu turystów Francuskich, można zauważyć,
iż dominującym środkiem transportu jest samochód- jego wartość procentowa wynosi ok.
81%. Liczba ta wynika z bardzo dobrej infrastruktury drogowej, licznych dróg
ekspresowych oraz autostrad. Na drugim miejscu wybieranego rodzaju transportu plasuje
się infrastruktura kolejowa. Wynosi ona ok 12%. Jako ostatni rodzaj transportu występuję
samolot, autokar i inne alternatywne rodzaje transportu. Zupełnie inna sytuacja występuję,
gdy Francuzi podróżują po świecie i Europie. Wtedy można zauważyć znaczący wzrost
transportu lotniczego a następnie samochodowego.

2. Wydatki na podróże zagraniczne

Tab.11 Kraje o najwyższych wydatkach podczas wyjazdów zagranicznych (mld $)
Źródło: UNWTO (8.01.2018)
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Z powyżej tabeli wynika, iż Francja uplasowała się na 4 miejscu wśród krajów o
najwyższych wydatkach podczas wyjazdów zagranicznych. Na przełomie roku 2006 i
2007 widzimy, iż wzrostu wydatku rośnie. W 2006 r. Francuzi wydawali na turystykę
blisko 31,2 miliardy dolarów, natomiast rok później wydatki sięgnęły aż 36,7 miliardów
dolarów.

Ryc.14. International tourism, expenditures (current US$)- Turystyka międzynarodowa, wydatki
(obecnie USD)
Źródło:
https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.XPND.CD?end=2015&locations=FR&start=2010
(10.01.2018)

Dla porównania, na wykresie przedstawiony jest zakres wydatków Francuzów od 20102015 roku. Widać, iż w roku 2010 wydatki przekroczyły już 46,7 miliardów dolarów, a
więc o 10 miliardów więc niż w roku 2007. Wydatki na turystykę z roku na roku
zwiększają się.

3. Ulubione destynacje mieszkańców analizowanego kraju/regionu
Tak jak wspomniane zostało w podrozdziale 1 rozdziału 3, Turyści Francuscy
przede wszystkim podróżują do Europy- a dokładnie Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii,
Krajów Beneluxu i Niemiec. Kolejno ich ulubioną destynacją jest Afryka- a w niej Maroko
i Tunezja, następnie Ameryka- USA i Azja wraz z Oceanią.
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V. Znaczenie badanego rynku dla Polski
1. Analiza przyjazdów do Polski z opisywanego rynku
W roku 2015 Polskę odwiedziło 16,722 milionów turystów zagranicznych. Z badań
Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, iż w ubiegłym roku do Polski przyjechało 456
tysięcy25 turystów pochodzących z Francji. Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach
porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Głównym Urzędem
Statystycznym oraz Narodowym Bankiem Polskim przygotował badania w zakresie
zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej. Dane potwierdzają
tendencję dalszego wzrostu liczby przyjazdów cudzoziemców (o 5,4%), jak i turystów
zagranicznych (o 4,5%)26.

Tab.12. Liczba przyjazdów do Polski w 2015 r. według głównych grup krajów (w tys.)
Źródło: http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=37019 (10.01.2018)

Z powyższej tabeli wynika, iż Francja plasuje się na 3 miejscu wśród krajów
odwiedzających Polskę. Ogólna liczba przyjazdów wynosi 599 tysięcy, z czego sama
liczba turystów to aż 456 tysięcy. Dynamika przyjazdów turystów na przełomie lat
2014/2015 wynosi 106,8 %.
25
26

http://mrot.pl/linki/7-aktualnosci/752-przyjazdy-do-polski-ponad-16-mln-turystow-w-2015-roku
http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=37019
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Tab.13. Procentowa struktura podstawowych celów pobytów w Polsce mieszkańców Francji na tle
ogółu turystów zagranicznych (w %)
Źródło: wyniki badań ankietowych Instytutu Turystyki (10.01.2018)

Najczęściej wskazywane cele pobytu Francuzów w 2003 (podobnie, jak i turystów innych
narodowości) to: motywy turystyczno-wypoczynkowe na poziomie 34,6%, odwiedziny u
krewnych i znajomych na poziomie 33,6 % oraz interesy wynoszące 30,3 %. W
porównaniu z poprzednimi latami, wartości te stale rosną z roku na rok. Jedyny wyjątek
występuje w przypadku interesów, które w 2003 roku wynoszą najmniej niż w latach
poprzednich. Stąd też wniosek, iż z roku na rok wyjazdy w celach interesów znacznie
spadają.

Ryc.15. Struktura wiekowa turystów francuskich, a procentowy udział w wyjazdach zagranicznych
Źródło: Direction du Tourisme, Turisme infos stat (10.01.2018)

Powyższy wykres obrazuje nam w jakim wieku najczęściej podróżują Francuzi. Łatwo
zauważyć, iż największy procent wyjazdów odbywają turyści w wieku 60-69 lat. Ich
podróże kształtują się na poziomie ok 22%. Kolejną grupą jest zakres wiekowy 50-59 oraz
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powyżej 70 lat. Można śmiało wyciągnąć wniosek, iż najczęściej podróżują turyści w
podeszłym wieku. Najmniej osób podróżujących kreuje się w zakresie wiekowym poniżej
20 lat.
W porównaniu z turystami z innych krajów, wśród turystów z Francji zwraca się uwagę na
dłuższy niż przeciętnie czas pobytu, gdyż średnia długość pobytu wynosiła 5 nocy, a poza
głównym sezonem 3,9. Zauważono również u nich większy udział przyjazdów
organizowanych samodzielnie, znaczna liczba wielokrotnych wizyt, dominacja wyjazdów
indywidualnych i wysokie wydatki27.

2. Analiza wydatków w Polsce turystów pochodzących z analizowanego
rynku

Ryc.16. Struktura wydatków turystów francuskich poniesionych w Polsce
Źródło: Badania Instytutu Turystyki (10.01.2018)
Z powyższych danych wynika, iż turyści francuscy najwięcej wydają na zakupy na własne
potrzeby. Przeznaczają na ten cel aż 24,1 % pieniędzy. Kolejnym cele na który
przeznaczają fundusze są noclegi ( 21,5%) oraz transport (20,3%). Na 3 miejscu plasuje się
wyżywienie i wynosi 19,4 %. Zarówno transport, noclegi i wyżywienie to podstawowe
determinanty każdego wyjazdu zagranicznego.

27

https://wtir.awf.krakow.pl/pdf/studenci/strony_st/projekty/francja/francja_tadeusz_jarmulski.pdf
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Ryc.17. Łączne poniesione wydatki przez zagranicznych turystów w Polsce
Źródło: Badania Instytutu Turystyki (10.01.2018)

Na powyższym wykresie Francja zajmuje 3 miejsce, zaraz za Wielką Brytanią i Włochami.
Przeciętny francuz przygotowując się do wyjazdu do Polski wydaje ok 300 euro, natomiast
podczas pobytu w naszym kraju przeznacza na podane we wcześniejszym wykresie cele
blisko 400 euro.

3.

Zaangażowanie

marketingowe

Polski

na

danym

rynku

i

zaangażowanie marketingowe danego kraju w Polsce
Ośrodkiem promocji Polski na terenie Francji jest biuro Polskiej Organizacji
Informacji Turystycznej z siedzibą w Paryżu.
Do zadań Ośrodka należy promocja Polski w dziedzinie turystyki oraz rozwój polskiego
systemu informacji turystycznej za granicą, a w szczególności28:
1) kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski jako celu podróży turystów oraz
promowanie polskich produktów turystycznych,
2) inicjowanie i prowadzenie badań marketingowych, związanych z turystyką wyjazdową
do Polski,
3) działanie na rzecz zwiększenia obecności polskiej oferty na rynku działania Ośrodka,
28

Regulamin Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, listopad 2007
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4) udostępnianie i upowszechnianie informacji związanych z podróżą do Polski,
5) gromadzenie aktualnych informacji związanych z rozwojem turystyki wyjazdowej do
Polski,
6) gromadzenie informacji na temat działalności polskich firm turystycznych na terenie
jego działania,
7) przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z polskimi przedstawicielstwami
zagranicznymi na terenie działania
Dla realizacji zadań, Ośrodek:
1) organizuje stoiska narodowe na targach i wystawach turystycznych oraz uczestniczy w
targach i wystawach organizowanych przez inne podmioty,
2) organizuje imprezy promocyjne,
3) organizuje konferencje prasowe,
4) prowadzi kampanie promocyjne w środkach masowego przekazu,
5) organizuje wyjazdy studyjne do Polski dla przedstawicieli środków masowego
przekazu, branży turystycznej i przewoźników,
6) organizuje seminaria i warsztaty robocze dla przedstawicieli branży turystycznej i
przewoźników oraz w nich uczestniczy,
7) gromadzi, udostępnia i rozpowszechnia materiały promocyjne i informacyjne o Polsce,
8) opracowuje, wydaje, udostępnia i rozpowszechnia własne materiały informacyjne,
9) wykonuje we własnym zakresie badania marketingowe lub zleca ich wykonanie innym
podmiotom,
10) udziela informacji turystycznej

Jeśli chodzi o marketing turystyki francuskiej w Polsce, to poza ofertą wyjazdów
do Francji za pośrednictwem biur podróży, nie ma żadnej globalnej akcji promocyjnej.
Oferta biur podróży jest dość szeroka , gdyż zainteresowanie Polaków wyjazdami do
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Francji jest również duże. W akcjach promocyjnych Francji na terenie Polski bierze cały
czas udział Instytut Francuski, który organizuje różnego rodzaju wystawy, pokazy filmowe
(jednak trafia to do niewielkiej grupy odbiorców), Ambasada francuska, czy też Francuska
Izba Przemysłowo-Handlowa29

4. Analiza wyjazdów Polaków do analizowanego kraju
Polacy coraz częściej i chętniej wyjeżdżają do Francji. Sprzyja temu coraz lepsza
sytuacja finansowa Polaków, lepsza oferta turystyczna i relacja jakości usług do ceny ( np.
warunki do uprawiania narciarstwa i koszt wyciągów narciarskich), a także
charakterystyczny dla Polski bardzo wysoki poziom cen w sezonie turystycznym w
miejscowościach wypoczynkowych.

Tab.14

Tab.15

Tab.16

Liczba turystów polskich we Francji w latach 2009-2011 wynosiła średnio ok 0,4 miliony.
Noclegi Polaków rosły z roku na rok. W 2009 roku wynosiły 3,1 miliona, natomiast w
2011 roku już prawie 4 miliony. Średnia długość pobytu Polaków we Francji wynosiła ok
8,8 nocy na przestrzeni lat.

29

Pierre Tabaszewki- Analiza rynku turystycznego we Francji
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Podsumowanie
Francja to państwo, które z pewnością ma ogromne znaczenie na światowym rynku
turystycznym. Dzięki swej bogatej gamie atrakcji i usług turystycznych od lat zajmuje
jedno z czołowych miejsc w rankingach najchętniej odwiedzanych krajów w Europie i na
świecie. Francja posiada wiele atrakcji kulturowych tj. liczne zabytki, kościoły, muzea, a
także liczne walory naturalne do aktywnego odpoczynku jak np. Lazurowe Wybrzeże czy
Alpejskie Góry. Właśnie to bogactwo państwa przyciąga co roku niezliczone rzesze
turystów zarówno światowych jak i polskich.
Jeżeli chodzi o użyteczność rynku francuskiego dla Polski to jest ona z pewnością
mniejsza niż w przypadku sytuacji odwrotnej. W przypadku wyjazdów turystów
francuskich do Polski, ich odsetek jest mniejszy aniżeli w przypadku wyjazdów Polaków
do Francji. W pierwszym przypadku liczba waha się w granicach 280 tysięcy wyjazdów
rocznie, natomiast liczba turystów polskich do Francji wynosi blisko 400 tysięcy.
Aby zwiększyć częstotliwość przyjazdów Francuzów do Polski, ważna jest
odpowiednia promocja naszego kraju i sposoby zaspokojenia potrzeb turystów. Francuzi i
tak zwykle wydają więcej, wybierają hotele o najwyższym standardzie i podróżują
stosunkowo często. Różnego rodzaju formy turystyki, usługi gastronomiczne, czy
dziedziny zakresu odnowy biologicznej z pewnością pozytywnie wpłyną na większe
zainteresowanie turystów francuskich, a co za tym idzie, wzrośnie liczba przyjazdów
Francuzów do Polski.
Perspektywy rozwoju dla Francji są optymistyczne. Pomimo wielu kryzysów i
zagrożeń, państwo to zawsze będzie przyciągało wielu turystów ze względu na swoją
unikatowość zabytków, historii oraz panującego tam wyjątkowego klimatu. Każdy turysta
powinien choć raz odwiedzić to Państwo i sam przekonać się o jego potędze na światowym
rynku turystycznym.
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