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Wstęp
Niniejsza

praca

zawiera

analizę

rynku

turystycznego

ze

szczególnym

uwzględnieniem Balearów. Baleary są wspólnotą autonomiczną należącą do Hiszpanii. Jest
to dość popularna destynacja wśród turystów z różnych zakątków świata. Również wśród
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turystów z Polski jest chętnie wybieranym kierunkiem turystycznym. Z racji braku wielu
danych dotyczący rynku Balearów, w pracy uogólniono niektóre informacje do danych
dotyczących całego rynku Hiszpanii. Hiszpania jest wysoko rozwiniętym gospodarczo oraz
turystycznie krajem. Od wielu lat znajduje się w czołówce krajów najchętniej
odwiedzanych na całym świecie. Hiszpania posiada bardzo dobrze rozwinięte zaplecze
turystyczne, jakim są baza noclegowa, usługi gastronomiczne i różnego rodzaju usługi
towarzyszące. Hiszpania również bogata jest w różnego rodzaju zaplecze kulturowe takie
jak zabytki, obiekty architektoniczne, atrakcje przyrodnicze, miasta, wybrzeża, góry i inne
ciekawe miejsca godne uwagi wśród turystów.
Celem teoretycznym pracy było określenie znaczenia rynku Hiszpanii, ze
szczególnym uwzględnieniem Balearów na globalnym rynku turystycznym, a także
określenie użyteczności tego kraju dla Polski.
Cel praktyczny, stanowi możliwość wykorzystania pracy przez przedsiębiorstwa
turystyczne do analizy danego rynku, chęci pogłębienia wiedzy, a także zdobycia
informacji na dany temat.
W pracy użyto wielu źródeł dostępnych w zasobach internetowych, w celu podjęcia
analizy badanego rynku turystycznego.
Najważniejszymi źródłami wykorzystanymi w pracy były „Analiza rynków za rok
2016 objętych działaniami zagranicznych ośrodków polskiej organizacji turystycznej
(ZOPOT)”, gdzie wykorzystano dużo danych odnośnie turystyki w Hiszpanii, a także
turystyki obywateli Hiszpanii do Polski. Kolejnym ważnym źródłem były dokumenty
OECD „Tourism Trends and Policies” z lat ubiegłych, w których również wykorzystano
dane dotyczące rynku Hiszpanii. Ponieważ nie są prowadzone badania dotyczące rynku
Balearów, do powstania pracy posłużyło wiele stron hiszpańskich oraz polskich
specjalizujących się kierunkiem Balearów. Wszystkie wymienione źródła były pomocne
przy powstaniu pracy, jednak nie było źródła, które głębiej analizowało rynek Hiszpanii, a
tym bardziej Balearów.

I.

Podstawowe uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej, krajowej i
wyjazdowej.
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1. Ogólne informacje o Balearach:

Baleary, czyli inaczej z hiszpańskiego Islas Baleares, a z katalońskiego Illes
Balears, to archipelag w zachodniej części Morza Śródziemnego, w pobliżu wschodniego
wybrzeża Hiszpanii1. Jak mówi historia, przed 15 milionami lat Baleary wynurzyły się z
morza pod wpływem naporu, z jakim afrykańska płyta kontynentalna naciskała na płytę
europejską2.

Ryc. 1. Położenie na mapie
Hiszpanii.https://pl.wikipedia.org/wiki/Baleary#/media/File:Localizaci
%C3%B3n_de_las_Islas_Baleares.svg [data: 20.12.2017]
Baleary są wspólnotą autonomiczną, a także jedną z prowincji Hiszpanii. Swoją
stolice mają w mieście Palma de Mallorca, która jest też siedzibą władz kościelnych,
sądownictwa oraz sił zbrojnych. Każda z wysp, posiada swój organ rządowy, którym jest
Rada Wyspy. Status autonomii został uzyskany w 1983 roku3.

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Baleary [data: 12.12.2017]
2 Marco Polo, Majorka, s. 20, 2017
3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Baleary [data: 12.12.2017]
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FLAGA BALEARÓW

Ryc. 2. Flaga Balearów.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Balear%C3%B3w [data: 20.12.2017]


HERB BALEARÓW

Ryc. 3. Herb Balearów.
http://www.wikiwand.com/pl/Baleary [data: 20.12.2017]


JĘZYKI
Na Balearach obowiązują dwa języki urzędowe: hiszpański i kataloński, a na
5

Majorce obowiązuje również ich osobny dialekt języka katalońskiego – Mallorqui4.


POWIERZCHNIA
Baleary zajmują powierzchnię 5014 km² powierzchni. Baleary liczą ok 1,07 mln

ludności (stan na 2008 rok), z czego najwięcej zamieszkuje wyspę Majorkę 5. Walutą
obowiązującą jest Euro (EUR).


WYSPY
W skład archipelagu wchodzi około 200 wysp i wysepek różnej wielkości.

Największe z nich i zamieszkałe to: Majorka, Minorka, Ibiza, Formentera i Cabrera6.


Majorka (Mallorca) – jedna z najsłynniejszych wysp archipelagu, ze
stolicą w Palma de Mallorca, która jest również jednym z najważniejszych
portów na Morzu Śródziemnym. Pełna urokliwych zatoczek, plaż, miejsc,
uliczek, restauracji itp7.



Ibiza – wyspa dysponuje przepięknymi plażami, zatoczkami, zakątkami,
widokami, a także atrakcjami. W sezonie letnim Ibiza jest również klubową
stolicą Europy, gdzie grają najlepsi DJ-e z całego świata. Wyspa ta została
również wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO8.



Minorka (Menorca) – najbardziej oddalona od lądu z wysp Balearów.
Została w całości uznana za rezerwat biosfery UNESCO. Posiada wiele
atrakcji, przepięknych plaż, widoków9.



Formentera – wyspa posiadająca przepiękne, jedne z najlepszych plaż
Morza Śródziemnego. Wyspa może również poszczycić się jeziorami,
wydmami, lasami sosnowymi czy dzikim krajobrazem, które przykuwają
uwagę turystów10.



Cabrera – jest najmniejszą z pięciu największych wysp w archipelagu.
Zamieszkała przez zaledwie około 50 mieszkańców, licząca 17 km2
powierzchni. Należy do morsko-lądowego Parku Narodowego11.

4
5
6
7
8
9
10
11

Marco Polo, Majorka, s. 24, 2017
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baleary [data: 12.12.2017]
http://baleary.pl/ [data: 12.12.2017]
http://baleary.pl/index.php/majorka/ [data: 12.12.2017]
https://www.itaka.pl/nasze-kierunki/hiszpania/ibiza.html [data: 12.12.2017]
http://baleary.pl/index.php/minorka/ [data: 12.12.2017]
http://baleary.pl/index.php/formentera/ [data: 12.12.2017]
http://baleary.pl/index.php/cabrera/ [data: 12.12.2017]

6

Ryc. 4. Baleary.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baleary [data: 20.12.2017]

Ryc. 5. Archipelag
http://www.wikiwand.com/pl/Baleary [data: 20.12.2017]


KLIMAT

Na Balearach panuje łagodny klimat śródziemnomorski. Latem temperatury przekraczają
7

30°C, lata są gorące, a woda przyjemnie ciepła, natomiast zimą temperatura nie spada
poniżej 5°C12 .


PODATEK TURYSTYCZNY
Na całych Balearach obowiązuje podatek na rzecz turystyki zrównoważonej.

Podatek obowiązuje od 1 lipca 2016 roku i jest pobierany we wszystkich obiektach
noclegowych, za każdą osobę, za każdą dobę. Podatek ma na celu rekompensatę za tzw.
ślad węglowy, który jest wywołany działalnością turystyczną na wyspach 13. Opłaty w
ramach podatku przedstawiają się następująco:

Ryc. 6. Podatek turystyczny na Balearach.
https://media.tui.pl/media/h5c/he0/9029506891806.pdf [data: 20.12.2017]
Gospodarka Balearów nastawiona jest na turystykę. Ponad 70% ludności Balearów
zatrudniona jest w sektorze usług14.
12 https://pl.wikipedia.org/wiki/Baleary [data: 12.12.2017]
13 https://media.tui.pl/media/h5c/he0/9029506891806.pdf s.3 [data: 12.12.2017]
14 https://pl.wikipedia.org/wiki/Baleary [data: 12.12.2017]
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2. Atrakcje turystyczne przyciągające największą liczbę turystów :


Zabytkowe stare miasto w Ibizie (Eivissa Old Town) wpisane na listę UNESCO

Ryc. 7. Ibiza – stare miasto.
https://i.pinimg.com/originals/ca/97/0b/ca970bbfb605748c0c58aab3201e9484.jpg
[data: 19.12.2017]


Stolica Balearów Palma de Mallorca

Ryc. 8. Palma de Mallorca.
http://www.telegraph.co.uk/content/d
am/Travel/2017/April/palma-DABWJE-xlarge.jpg [data: 19.12.2017]
15 http://www.planetware.com/tourist-attractions-/balearic-islands-e-bal-bale.htm [data: 18.12.2017]
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Piękne plaże na wyspie Formentera

Ryc. 9. Plaże na wyspie Formentera.
http://www.sailingdreams.com/sites/sailingdreams.com/files/formentera_illetas.jpg
[data: 19.12.2017]

Ryc. 10. Ryc. 10. Średniowieczne miasto Alcudia.
https://www.sixt.com/fileadmin/files/global/user_upload/pictures-branch-page/alcudiabranchpage-new-3.jpg [data: 19.12.2017]
10

●

Klasztor w Valldemossie (Majorka)
Ryc. 11. Valldemossa.

https://www.casesdecasgarriguer.com/images/9be498c07658cb55fd55b7c1395918b
f.jpg [data: 19.12.2017]


Rezerwat przyrody Ses Salines na wyspie Formentera

Ryc. 12. Rezerwat przyrody Ses Salines.
http://www.weare.es/img/blog/760x410/parque-natural-de-ses-salines.jpg [data:
19.12.2017]
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Mahón – stolica Minorki

Ryc. 13. Mahon Menorca.
https://www.easyjet.com/en/holidays/shared/images/guides/spain/menorca/mahon.j
pg [data: 19.12.2017]


The Chic Seaside Resort of Puerto Portals (Majorka)

Ryc. 14. Port Majorka.
https://www.engelvoelkers.com/wp-content/uploads/2014/08/Portals_blanes-4435x-2947-003002.jpg [data: 19.12.2017]
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Cala Portinatx

Ryc. 15. Cala Portinatx Ibiza.
http://www.ibiza.islasbaleares.com/img/playas/portinatx.jpg [data: 19.12.2017]


Prehistoryczne miejsce Talatí de Dalt (Minorka)

Ryc. 16. Megality Talati de Dalt Minorka.
http://www.ai360.pl/panoramy/ico_tour/923.jpg [data: 19.12.2017]
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3. Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna:


KOMUNIKACJA
Na Baleary można dotrzeć drogą powietrzną – samolotem, bądź drogą wodną –

promem, statkiem.
Podróż samolotem: liniami narodowymi są IBERIA (airlines), które obsługują
lotniska na trzech głównych wyspach: Majorce, Minorce i Ibizie, kolejnymi znacznymi
liniami są: Air Berlin, Air Europa, Condor, EasyJet, Germanwings, Monarch Airlines,
Ryanair, Thomas Cook Airlines, Thomson Airways, TUIfly16.
Lotniska znajdują się na: Majorce (Palma International Airport), Minorce (Mahon
Airport) oraz Ibizie (Ibiza Airport). Aby dostać się na pozostałe wyspy należy płynąć
promem lub statkiem.
Na głównych wyspach archipelagu jest dobrze rozbudowana komunikacja miejska
(TIB), która umożliwia poruszanie się po mieście mieszkańców, jak również turystów.
Oprócz tego istnieje możliwość wynajęcia samochodu, quada, skuterow, rowerów17.


ZAKWATEROWANIE
Wyspy posiadają bardzo dobre zaplecze noclegowe. Na Balearach można znaleźć

hotele i inne obiekty noclegowe od najbardziej luksusowych 5-gwiazdkowych hoteli, po
kwatery prywatne lub mieszkania do wynajęcia. Do głównych obiektów zakwaterowania
należą: hotele, apartamentowce, zorganizowane ośrodki wczasowe, apartamenty na
wynajem, domy, wille18.
4. Podstawowe determinanty konsumpcji turystycznej ludności:



DOCHODY
Średnia pensja w Hiszpanii w roku 2014 wynosiła 1 818,3 euro miesięcznie 19.

Najwięcej w Hiszpanii zarabia się w Madrycie, Kraju Basków i Nawarze. Z kolei najmniej
zarabia się w Estremadurze, na Wyspach Kanaryjskich, Balearach oraz w Andaluzji20.
Natomiast minimalne wynagrodzenie w roku 2017 wyniosło 707,60 euro
16
17
18
19
20

http://www.palma-airport.info/airlines.html [data: 12.12.2017]
http://www.hiszpania-apartamenty.pl/przewodnik-po-hiszpanii,baleary,115.html [data: 12.12.2017]
http://www.hiszpania-apartamenty.pl/przewodnik-po-hiszpanii,baleary,115.html [data: 12.12.2017]
http://www.ine.es/prensa/np939.pdf [data: 12.12.2017] s.2
https://olganina.com/warunki-pracy-zarobki-w-hiszpanii/ [data: 12.12.2017]
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miesięcznie21.
Na Balearach ludność utrzymuje się głównie z turystyki, upraw (zboża, oliwki,
migdały, figi, cytrusy itp.), a także z przemysłu m.in.: skórzany, tekstylny, obuwniczy,

rzemiosło.

Ryc. 17. PKB Hiszpania i Portugalia.
Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami zagranicznych ośrodków polskiej
organizacji turystycznej (ZOPOT), s. 90.


POPULACJA

21 http://www.salariominimo.es/ [data: 12.12.2017]
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Ryc. 18. Wykres populacji 2003-2013.
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares [data: 20.12.2017]

Ryc. 19. Piramida demograficzna.
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares [data: 20.12.2017]
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Ryc. 20. Ludność wg wieku i płci.
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares [data: 20.12.2017]
Jak widać na zamieszczonych rycinach, populacja na Balearach na przestrzeni lat
wzrosła. Największy odsetek ludności jest w wieku 30-39 lat, przewagę stanowią
mężczyźni. Przewaga mężczyzn jest w wieku od 0 do 59 lat, z kolei zauważyć można, iż
więcej jest kobiet od 60. roku życia, aniżeli mężczyzn.


CENY
Przykładowe ceny w sklepach:



czekolada ok. 1 EUR,



Coca-Cola 0,5L ok. 1 EUR,



oliwki w słoiku 350g ok. 1 EUR,



ser Emmentaler 200g ok. 2 EUR,



bułka bagietka 0,5 EUR,



woda mineralna 1,5L 0,35 EUR,



sok pomarańczowy 1L ok. 0,7 EUR,
17



jajka (12 sztuk) ok. 1,5 EUR,



piwo San Miguel 0,5L puszka ok. 0,7 EUR,



tramwaj w Soller 5 EUR,



wstęp do Botanicactus 10,5 EUR, dzieci 5 EUR,



Zamek Bellver 4 EUR, w niedzielę wstęp wolny,



Katedra Matki Bożej 6 EUR,



Park wodny Western Water Park 26 EUR,



lody ok. 1,5 EUR za gałkę.

5. Narodowa administracja turystyczna
Narodową jednostką administracyjną jest Turespaña, która działa w następujących
obszarach:


planowanie, opracowywanie i prowadzenie działań promocyjnych,



wspieranie marketingu hiszpańskich produktów turystycznych,



prowadzenia badań,



ustanawianie strategii, planów i przyszłych inwestycji22.
Turystyka podlega pod Ministerstwo Przemysłu, Energii i Turystyki.

22 http://www.mlit.go.jp/kankocho/naratourismstatisticsweek/statistical/pdf/2014_OECD_Tourism_Trends.p
df [data: 13.12.2017] s. 292
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Ryc. 21. Schemat Organizacyjny Organów Turystyki.
http://www.mlit.go.jp/kankocho/naratourismstatisticsweek/statistical/pdf/2014_OECD_Tou
rism_Trends.pdf s. 293. [data: 20.12.2017]
6. Narodowa organizacja turystyczna, rynki docelowe i narzędzia promocyjne
Regiony autonomiczne, zgodnie z konstytucją są odpowiedzialne za promocje i
regulacje związane z turystyką na ich terytoriach. Prowincje i gminy zarządzają interesami
turystycznymi na poziomie lokalnym, głównie w zakresie promocji i rozpowszechniania
informacji.
Jednym z ważnych organów jest Patronato de Turismo, głównie w większych
miastach. Istnieją również inne organizacje związane z turystyką:


Międzyresortowy Komitet ds. Turystyki (Comisión Interministerial de Turismo),
organ koordynacyjny odpowiedzialny za sprawy związane z turystyką.



Sektorowa Konferencja Turystyki (Conferencia Sectorial de Turismo), instytucja
koordynująca, która zrzesza przedstawicieli publicznych odpowiedzialnych za
turystykę.
19



Hiszpańska Rada Turystyki (Consejo Español de Turismo – CONESTUR), organ
doradczy, który skupia wszystkie administracje turystyki terytorialnej (państwo,
regiony i prowincje/miasta) oraz sektor prywatny.



Rada doradcza Turespaña (Consejo Asesor de Turespaña), ustanowiona w 2013
roku, w celu wzmocnienia współpracy z sektorem prywatnym23.
Na Balearach istnieje również Agencja Turystyki Balearów (The Agency for

Tourism of the Balearic Islands), skrótowo (ATB), która jest spółką publiczną należącą do
regionalnego Ministerstwa Turystyki i Sportu Rządu Balearów. Zadaniem Agencji jest
badanie,

organizowanie,

analizowanie

oraz

ochrona

interesów

miejscowości

turystycznych, takich jak: Majorka, Minorka, Ibiza, Formentera, jednocześnnie promuje te
miejscowości na rynkach turystycznych. Jednostka ta jest podzielona na sześć obszarów24:


analiza rynku,



promocja turystyki,



projekty europejskie,



produkty turystyczne,



jakość,



terytorium.

7. Inne uwarunkowania rozwoju turystyki.


ZATRUDNIENIE W TURYSTYCE
Dużo osób w Hiszpanii zatrudniona jest w turystyce. Na Balearach, jest to jedna z

najlepiej rozwiniętych gałęzi. Osoby zatrudnione w turystyce najczęściej zatrudnione są w
usługach noclegowych, hotelowych, czyli w tak zwanej bazie noclegowej. Następnie
transport pasażerski i inne usługi związane z turystyką. Większość osób zatrudnionych w
turystyce stanowią mężczyźni.

23
http://www.mlit.go.jp/kankocho/naratourismstatisticsweek/statistical/pdf/2014_OECD_Tourism_Trends.p
df [data: 13.12.2017] s. 293-294
24 http://certess.culture-routes.lu/partner/agency-tourism-balearic-islands-atb [data: 13.12.2017]
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Ryc. 22. Zatrudnienie w turystyce.
http://www.mlit.go.jp/kankocho/naratourismstatisticsweek/statistical/pdf/2014_OECD_Tou
rism_Trends.pdf s. 298. [data: 20.12.2017]



PRZEDSIĘBIOSTRWA W TURYSTYCE
Przedsiębiorstwa

zatrudniające

w

turystyce

to

baza

noclegowa,

usługi

gastronomiczne, transport pasażerski, agencje turystyczne oraz usługi rezerwacyjne, usługi
związane z kulturą, sport i rekreacja, handel detaliczny towarami turystycznymi, a także
inne przedsiębiorstwa związane z produktami regionalnymi.
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Ryc. 23. Przedsiębiorstwa w turystyce.
http://www.mlit.go.jp/kankocho/naratourismstatisticsweek/statistical/pdf/2014_OECD_Tou
rism_Trends.pdf s. 297. [data: 20.12.2017]
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II. Rynek recepcji turystycznej - turystyka krajowa
1. Przyjazdy i główne regiony emitujące

Ryc. 24. Turystyka krajowa.
http://www.mlit.go.jp/kankocho/naratourismstatisticsweek/statistical/pdf/2014_OECD_Tou
rism_Trends.pdf, s. 296. [data: 20.12.2017]
Mało jest danych odnośnie turystyki krajowej. Na zamieszczonej rycinie numer 24,
można doszukać się symbolicznych danych dotyczących turystów (odwiedzających z
noclegiem) oraz noclegów we wszystkich rodzajach zakwaterowania. W latach 2008-2012
spadła liczba turystów o przeszło 11 tysięcy, podobnie sprawa ma się w przypadku
noclegów, które spadły o ponad 39 tysięcy.
2. Dochody z turystyki krajowej.
Brak danych.
3. Analiza profili konsumenckich turystów pochodzących z najważniejszych rynków
emisyjnych.
Brak danych.
4. Główne obszary koncentracji krajowego ruchu turystycznego.
Brak danych.
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III. Rynek recepcji turystycznej (zagraniczna turystyka przyjazdowa)
1. Przyjazdy i główne obszary emitujące (kraje)

Ryc. 25. Turystyka przyjazdowa.
http://www.mlit.go.jp/kankocho/naratourismstatisticsweek/statistical/pdf/2014_OECD_Tou
rism_Trends.pdf s. 296. [data: 20.12.2017]

Rycina 25, która przedstawia turystykę przyjazdową do Hiszpanii ukazuje dane
odnoście międzynarodowych przyjazdów, rynków mających największe znaczenie, a także
wpływy z turystyki w milionach Euro. Z danych można wyczytać iż zwiększyły się
przyjazdy do Hiszpanii, co niesie za sobą wzrost wpływów. Najważniejszymi rynkami dla
Hiszpanii są turyści z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch oraz Holandii.

Baleary są popularną destynacją turystyczną, co roku przybywa tutaj ok. 10
milionów turystów z całego świata. Na Baleary najwięcej turystów przybywa z Niemiec,
następnie z Wielkiej Brytanii oraz z Hiszpanii, a także z Włoch i Francji, co zauważyć
można na kolejnej rycinie (nr 27). Ilość turystów z wymienionych krajów jest mniej więcej
24

stała i nie zmienna w badanym okresie 2013-2015.

Ryc. 26. Turyści na Balearach z podziałem na okres i rodzaj zakwaterowania.
https://www.caib.es/ibestat/estadistiques/043d7774-cd6c-4363-929a703aaa0cb9e0/b87ffbc5-a295-4732-b3bc-2ab227ef7b27/ca/I208002_1002.px [data:
20.12.2017]

Najwięcej turystów korzysta z hoteli i podobnych obiektów noclegowych, a także z
wynajmowanych mieszkań, co ukazuje rycina numer 26.
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Ryc. 27. Turyści na Balearach według okresu i kraju zamieszkania.
https://www.caib.es/ibestat/estadistiques/043d7774-cd6c-4363-929a703aaa0cb9e0/e3cf1ac0-3dce-4b97-948f-ef216a613f9e/ca/I208002_1001.px [data:
20.12.2017]



WYDATKI TURYSTÓW:
Najwięcej pieniędzy wydają turyści z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii,

następnie turyści z krajów nordyckich i reszta Europy. Wydatki turystów na Balearach
możemy prześledzić na rycinie numer 28. Podejmując analizę, warto zauważyć, iż w latach
2013-2015 odnotowano coraz mniejsze wpływy z turystyki.
26

Ryc. 28. Całkowite wydatki i średni koszt turystów na Balearach według okresu i kraju
zamieszkania.
https://www.caib.es/ibestat/estadistiques/922f4f96-0580-4c25-9ba6bf8788247112/473ae000-ba4a-4cbd-8126-3d0f1c215203/ca/I208004_2001.px [data:
20.12.2017]



WYDATKI NA ZAKWATEROWANIE:
Turyści najwięcej wydają na zakwaterowanie w hotelach i podobnych jednostkach
27

noclegowych, są to też najczęściej wybierane rodzaje zakwaterowania. Następnie turyści
wybierają mieszkania wynajmowane. Sytuacja utrzymuje się w badanym okresie 20132015 na zbliżonym poziomie.

Ryc. 29. Całkowite wydatki i średni koszt turystów na Balearach według okresu i rodzaju
zakwaterowania.
https://www.caib.es/ibestat/estadistiques/922f4f96-0580-4c25-9ba6bf8788247112/38ac19de-c57b-456a-b652-90b21ee492e7/ca/I208004_2022.px [data:
20.12.2017]


ŚREDNI CZAS POBYTU:
Średni czas pobytu turystów na Balearach to ok. 13 dni w nieruchomościach, ok. 10

dni w mieszkaniach wynajmowanych, prawie 10 dni podczas zakwaterowania u krewnych
i rodziny, ok 7 dni w hotelach i podobnych. Ogólny średni czas pobytu bez podziału na typ
zakwaterowania wynosi ok. 8 dni.
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Ryc. 30. Liczba noclegów i średni czas pobytu turystów na Balearach według okresu i
rodzaju zakwaterowania.
https://www.caib.es/ibestat/estadistiques/922f4f96-0580-4c25-9ba6bf8788247112/970940c4-2988-4f5d-a7bb-29a3f7bb6397/ca/I208004_1022.px [data:
20.12.2017]

2. Dochody z turystyki przyjazdowej
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Ryc. 31. Międzynarodowe wpływy i wydatki na podróże.
http://www.mlit.go.jp/kankocho/naratourismstatisticsweek/statistical/pdf/2014_OECD_Tou
rism_Trends.pdf s. 21. [data: 20.12.2017]

Międzynarodowe wpływy i wydatki na podróże w Hiszpanii w okresie 2011-2012
spadają. Są to spadki we wszystkich branych pod uwagę w rycinie 31. kategoriach,
kolejno: potwierdzenie podróży, wydatki na podróże,
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3. Analiza profili konsumenckich turystów pochodzących z najważniejszych rynków
emisyjnych.
Najważniejszymi turystami są Niemcy, Brytyjczycy, Hiszpanie. Stanowią oni
największy odsetek turystów na Balearach.

4. Główne obszary koncentracji przyjazdowego ruchu turystycznego
Najwięcej turystów przybywa na Majorkę, Ibizę, Minorkę oraz Formenterę i to
właśnie tam znajdują się główne obszary koncentracji ruchu turystycznego. Do głównych
miejscowości wypoczynkowych wśród turystów należą: Palma de Mallorca, Can Pastilla,
Playa de Palma, El Arenal, Magaluf, Palma Nova, Cala Ratjada. Z kolei na Ibizie miastami
koncentrującymi najwięcej turystów są: Eivissa (Ibiza), Sant Antoni de Portmany, Playa
d'en Bossa, Portinatx, Cala Llonga. Na Minorce są to: Mahon, Son Parc, Son Bou, Santo
Tomas, Punta Prima, Ciutadella. Na Formenterze, głównie w stolicy wyspy – Sant
Francesc.

IV. Rynek emisji turystycznej (turystyka wyjazdowa):
1. Poziom aktywności turystycznej mieszkańców danego kraju/regionu w turystyce
zagranicznej:

Analizując rycinę numer 32, można zauważyć, iż w badanym okresie 2008-2012
coraz więcej Hiszpanów uprawia turystykę wyjazdową poza granice kraju. Jednak ilość
wyjazdów nie przekłada się na ilość wydawanych pieniędzy i tutaj można zaobserwować
spadek jeśli chodzi o wydatki na turystykę. Turyści wydają coraz więcej na transport, a
coraz mniej wydają na podróże.
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Ryc. 32. Turystyka wyjazdowa.
http://www.mlit.go.jp/kankocho/naratourismstatisticsweek/statistical/pdf/2014_OECD_Tou
rism_Trends.pdf s. 297. [data: 20.12.2017]

2. Wydatki na podróże zagraniczne:

Porównując wydatki na podstawie Wskaźnika Użyteczności Turystyki Zagranicznej
za lata 2012-2013 w Hiszpanii w badanych latach wzrosły z 15 271 mln $ do 16 287 mln
$, co też przełożyło się na wzrost wydatków na jednego mieszkańca o średnio 19$.
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Ryc. 33. Wskaźniki cząstkowe dla rynków emisyjnych.
Wskaźnik użyteczności turystyki zagranicznej WUTZ 2014, s. 6.
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Ryc. 34. Wskaźniki cząstkowe dla rynków emisyjnych.
Wskaźnik użyteczności turystyki zagranicznej WUTZ 2013, s. 7.
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3. Ulubione destynacje mieszkańców analizowanego kraju/regionu

Ryc. 35. Wyjazdy Hiszpanów.
Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami zagranicznych ośrodków polskiej
organizacji turystycznej (ZOPOT), s. 92.
Hiszpanie preferują kierunki takie jak Europa, sąsiedzi, USA, Azja, Ameryka
Łacińska. Wśród Hiszpanów cieszą się największą popularnością Francja, Portugalia,
Niemcy i Wielka Brytania. Najczęściej wybierany środek transportu to samolot, a rodzaj
zakwaterowania – hotel.
V. Znaczenie badanego rynku dla Polski/regionu.
1. Analiza przyjazdów do Polski/regionu z opisywanego rynku:
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Ryc. 36. Noclegi udzielone turystom zagranicznym (nierezydentom) w turystycznych
obiektach noclegowych według wybranych krajów.
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [data: 20.12.2017]

Ryc. 37. Noclegi udzielone turystom zagranicznym (nierezydentom) w turystycznych
obiektach noclegowych według wybranych krajów.
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [data: 20.12.2017]

Ryc. 38. Przyjazdy do Polski.
Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami zagranicznych ośrodków polskiej
organizacji turystycznej (ZOPOT), s. 93
36

Do Polski przyjeżdża coraz więcej turystów z Hiszpanii. Zazwyczaj są to wyjazdy
kilkudniowe, bądź tygodniowe, podczas których odwiedzają najważniejsze miasta.
Najczęściej odwiedzane miasta to: Kraków, Warszawa, Wrocław i Poznań25.
Do udzielonych noclegów turystom z Hiszpanii w Polsce, można stworzyć
ekstrapolację trendu z prognozą, która przedstawia się następująco.

Ryc. 39. Ekstrapolacja trendu.
Na podstawie otrzymanej linii trendu można przypuszczać, iż trend jest wzrostowy
i w przyszłości Polska będzie udzielać coraz więcej noclegów Hiszpanom.
2. Analiza wydatków w Polsce turystów pochodzących z analizowanego rynku
Turyści z Hiszpanii wydali w Polsce w 2013 roku 75,5 milionów dolarów, co
ustanowiło, że znajdują się na 15. miejscu pod względem wielkości wydatków w Polsce. Z
kolei w roku 2012 wydali 79, 5 miliona dolarów i byli na 13. miejscu pod względem
wydatków.

25 Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami zagranicznych ośrodków polskiej organizacji
turystycznej (ZOPOT), s. 93.
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Ryc. 40. Wskaźniki cząstkowe dla Polski.
Wskaźnik użyteczności turystyki zagranicznej WUTZ 2014, s. 4.
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Ryc. 41. Wskaźniki cząstkowe dla Polski.
Wskaźnik użyteczności turystyki zagranicznej WUTZ 2013, s. 5.

3. Zaangażowanie marketingowe Polski/regionu na danym rynku i zaangażowanie
marketingowe danego kraju w Polsce:
Polska prowadzi działania promocyjne w Hiszpanii. Odbywa się to na targach
turystycznych, imprezach turystycznych, a także kooperacjach zagranicznych ośrodków w
Hiszpanii26.

Ryc. 42. Mierniki działań promocyjnych.

26 Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami zagranicznych ośrodków polskiej organizacji
turystycznej (ZOPOT), s. 100-102.
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Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami zagranicznych ośrodków polskiej
organizacji turystycznej (ZOPOT), s. 105.
4. Analiza wyjazdów Polaków do analizowanego kraju:
Polacy chętnie wybierają jako destynację turystyczną Hiszpanię. W 2016 roku
uplasowała się na 7 miejscu wraz ze Słowacją. Mogą o tym świadczyć dobre połączenia
lotnicze, a także atrakcyjne oferty biur podróży, piękne krajobrazy, sławne kurorty
turystyczne, które przyciągają uwagę Polaków.

Ryc. 43. Zagraniczne podróże Polaków.
MsiT, Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016
roku , s. 10.
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Zakończenie
Hiszpania jest znaczącym rynkiem w wymiarze globalnym. Rok do roku utrzymuje
się na wysokich pozycjach pod względem najczęściej odwiedzanych krajów. Rynek
turystyczny Balearów, również jest dobrze rozwinięty, co roku przybywa tam około 10
milionów turystów, co znaczy o tym, że jest to atrakcyjny kierunek dla ludzi z całego
świata.
Baleary, jak i Hiszpania jest często wybieranym krajem przez turystów z całego
świata, a najczęściej z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji.
Hiszpania zajmuje wysokie miejsce pod względem wyboru jako destylacja
turystyczna również dla turystów z Polski. Jak wynika z badań, Polacy chętnie wybierają
ten kierunek, jako destylację turystyczną. Do zalet tego kierunku należy zaliczyć bliskość,
położenie, liczba atrakcji turystycznych, ale także dobrze przygotowane zaplecze
turystyczne, takie jak baza noclegowa, gastronomiczna i inne usługi towarzyszące.
Hiszpania posiada również dużo miejscowości nadmorskich, z pięknymi wybrzeżami.
Do Polski przyjeżdża rok do roku dużo Hiszpanów, którzy są zadowoleni z tego
kierunku. Najchętniej jako odwiedzane miasta podczas swojej podróży wybierają Kraków,
Warszawę, Wrocław i Poznań. Najczęściej są to podróże tygodniowe, podczas których
odwiedzają najważniejsze miasta Polski, zatrzymując się w nich na krótki czas. W Polsce
Hiszpanie znajdują się w pierwszej 10. pod względem wydawanych pieniędzy, co może
potwierdzić, iż duże znaczenie ma ten rynek dla Polski.
Zarówno Hiszpania, jak i Baleary są rozwojowym rynkiem, również dla Polski. Jest
to chętnie wybierana destylacja przez turystów. A w badaniach corocznych zajmuje
wysoką pozycję jako kierunek turystyczny.

Wykaz źródeł
MsiT, Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016
roku.
Analiza rynków za rok 2016 objętych działaniami zagranicznych ośrodków polskiej
organizacji turystycznej (ZOPOT).
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Ryc. 34. Wskaźniki cząstkowe dla rynków emisyjnych.....................................................32
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Wyrażam zgodę na opublikowanie wykonanego przeze mnie projektu na stronie AWF
Kraków poświęconej realizacji przedmiotu „Rynki turystyczne i rekreacyjne”.
Oświadczam, że został on wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami i nie narusza
niczyich praw autorskich.
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