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Wstęp

Turystyka jest sektorem usług, którego znaczenie na świecie stale rośnie. Wraz z roz-
wojem transportu, powszechniejszym dostępem do informacji, upraszczaniem przepisów 
związanych z ruchem międzynarodowym oraz rosnącym standardem życia obserwujemy 
wzrost znaczenia tego sektora w wielu gospodarkach świata. 

Jedna z definicji popytu turystycznego podaje, że jest to ilość produktu turystycznego, 
który konsumenci chcą nabyć przy danym poziomie cen w pewnym czasie, miejscu i przy 
określonym zbiorze warunków1. Morley stwierdził, że popyt turystyczny jest specyficzną 
formą popytu, gdyż produkt turystyczny jest koszykiem komplementarnych dóbr i usług2. 

Według Burkarta i Medlika, determinanty popytu na usługi sektora turystyki to te czyn-
niki, które w każdym społeczeństwie napędzają i limitują jego wielkość. Ich działanie wy-
jaśnia, dlaczego uczestnictwo w podróżach mieszkańców jednych państw jest wyższe 
niż innych3. W literaturze istnieje wiele klasyfikacji determinant popytu na usługi sektora 
turystyki. Według UNWTO, są trzy główne grupy:
1. ekonomiczne,
2. społeczno-psychologiczne,
3. podażowe4. 
Middleton wyodrębnił aż dziewięć kategorii: 
1. czynniki ekonomiczne,
2. czynniki cenowe uwzględniające kurs walutowy,
3. czynniki demograficzne,
4. czynniki geograficzne,
5. czynniki socjologiczne i kulturowe,

1 H. Song, S.F. Witt, Tourism Demand Modelling and Forecasting, Pergamon 2000, s. 2.
2 H. Song, Tourism demand modelling and forecasting: how should demand be measured?, “Tourism Economics” 
2010, 16(1), s. 64.
3 N. Vanhove, The Economics of Tourism Destinations, Elsevier 2005, s. 50.
4 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2007, s. 92–93.
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6. mobilność,
7. czynniki prawne i instytucjonalne,
8. media i komunikacja,
9. czynniki informacyjno-technologiczne,

i stwierdził, że popyt jest wrażliwy również na czynniki podażowe takie jak pojemność 
bazy noclegowej czy dostępność miejsca recepcji turystycznej5.

Wśród czynników ekonomicznych najważniejszymi są: dochód konsumentów, ceny 
dóbr i usług turystycznych, czynniki makroekonomiczne, takie jak: stopa bezrobocia, 
wzrost gospodarczy, kurs walutowy itd. 

Poza czynnikami ekonomicznymi niezwykle istotne są również determinanty 
społeczno- psychologiczne: liczba i struktura wiekowa ludności, liczba osób w gospo-
darstwie domowym, wykształcenie, znajomość języków obcych, dostępność Internetu, 
zwyczaje i motywacje, a także czynniki instytucjonalne, takie jak: liczba dni wolnych od 
pracy, długość wakacji szkolnych, brak barier w ruchu międzynarodowym itp. Nie można 
również pominąć wpływu czynników geograficznych i podażowych, takich jak: wielkość 
powierzchni kraju, warunki klimatyczne, zróżnicowanie topograficzne oraz walory naturalne 
i antropogeniczne państwa. 

Bardzo szybki rozwój sektora usług turystycznych i ciągle rosnące zapotrzebowanie na 
jego usługi przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania naukowców i przedsiębiorców 
prowadzeniem badań, których efektem byłaby możliwość prognozowania wielkości popytu. 

Jednakże większość analiz i modeli dotyczy wpływu determinant ekonomicznych na 
popyt turystyczny. 

Celem artykułu było zbadanie wpływu wybranych czynników pozaekonomicznych na 
zróżnicowanie wielkości popytu turystycznego wśród państw Unii Europejskiej. Zosta-
ła przeprowadzona również analiza wpływu wybranych determinant pozaekonomicznych 
na wybory mieszkańców UE pomiędzy podróżami krajowymi a zagranicznymi.

Materiał i metoda badania

Analizowane w artykule determinanty zostały podzielone na geograficzne (powierzch-
nia kraju, klimat, walory antropogeniczne, stan środowiska naturalnego) i społeczne 
(bezpieczeństwo, wykształcenie społeczeństwa i znajomość języków obcych, czas wolny 
obywateli).

Miernikami efektywnego popytu turystycznego są ruch i wydatek turystyczny6. Większość 
danych wykorzystanych w pracy pochodzi z bazy danych Eurostatu, a więc do zdefiniowania 
i dokładnego określenia mierników popytu turystycznego została zastosowana metodologia 
badań Eurostat7. Tak więc za mierniki popytu turystycznego przyjęto: liczbę podróży tury-
stycznych zrealizowanych w ciągu roku, liczbę noclegów spędzonych podczas wyjazdów, 

5 N. Vanhove, op. cit., s. 50–51.
6 A. Panasiuk, op. cit., s. 97.
7 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6454997/KS-GQ-14-013-EN-N.pdf [28.06.2017].
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roczne wydatki ponoszone na podróże turystyczne oraz uczestnictwo w podróżach turystycz-
nych. Wszystkie mierniki analizowane były w podziale na turystykę krajową i wyjazdową oraz 
w podziale na podróże krótkookresowe (1–3 noclegi) i podróże długookresowe (co najmniej 
4 noclegi). Turystyka przyjazdowa nie była analizowana w artykule. 

W celu zbadania wpływu wybranych determinant pozaekonomicznych na wybory 
mieszkańców UE pomiędzy podróżami krajowymi a zagranicznymi za mierniki popytu 
turystycznego przyjęto liczbę noclegów, podróży i wielkość wydatków w podziale na tury-
stykę krajową i wyjazdową w roku 2015. Dla każdego z powyższych mierników policzono 
udział wyjazdów, noclegów i wydatków krajowych w ogóle podróży, noclegów i wydatków 
w podziale na podróże krótko- i długookresowe. 

Wielkości analizowanych zmiennych dla poszczególnych państw zostały odniesione do 
średnich wartości liczonych dla dwudziestu ośmiu krajów UE lub do mediany. Na tej podsta-
wie stwierdzono, w których państwach poziom badanego zjawiska jest niższy lub wyższy 
niż średni poziom Unii Europejskiej, i dokonano analizy opisowej przedstawionych danych.

W celu zbadania wpływu wybranych czynników pozaekonomicznych na zróżnicowanie 
wielkości popytu turystycznego wśród państw Unii Europejskiej za miernik popytu tury-
stycznego przyjęto uczestnictwo w długookresowych podróżach turystycznych w roku 
2015 (najnowsze dostępne dane dotyczące rynku turystycznego pochodzą z tego roku). 

Do badania współzależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi został użyty współ-
czynnik korelacji liniowej Pearsona, którego istotność statystyczna była zbadana testem 
istotności t-Studenta na poziomie istotności 0,05, po uprzednim zbadaniu testem Sha-
piro-Wilka normalności rozkładu zmiennych.

Wpływ wybranych czynników geograficznych na wybór 
pomiędzy ofertą krajową a zagraniczną rynku dóbr i usług 
turystycznych w krajach Unii Europejskiej w 2015 roku

Pośród czynników wpływających na rozmiary zapotrzebowania na dobra i usługi sektora 
turystyki danego kraju bardzo istotny wpływ ma jego wielkość, położenie geograficzne, 
a tym samym klimat, a także walory naturalne i antropogeniczne. Są to czynniki, które nie 
ulegają gwałtownym zmianom z roku na rok, dlatego też dla zbadania ich wpływu na popyt 
turystyczny została przeprowadzona statyczna analiza porównawcza krajów UE oparta na 
danych z roku 2015. Trzeba zaznaczyć również, że powyższe determinanty wpływają nie 
tyle na wielkość zapotrzebowania na turystykę mieszkańców danego kraju, ale raczej na 
wybór między ofertą krajową i zagraniczną. Tak więc analizowanymi zmiennymi były: udział 
wydatków na turystykę krajową, odsetek liczby podróży krajowych i udział noclegów 
udzielonych na terenie kraju w podziale na podróże krótkoterminowe i długoterminowe. 

W tabeli 1 został przedstawiony udział wydatków ponoszonych na turystykę krajową, 
udział liczby podróży krajowych oraz udział noclegów udzielonych podczas wyjazdów 
krajowych dla poszczególnych państw Unii Europejskiej, które zostały uszeregowane 
od największej do najmniejszej powierzchni kraju. Kolorem szarym zostały zaznaczone 
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wartości wyższe od 50%. Średni udział liczby krajowych, krótkoterminowych podróży 
turystycznych w Unii Europejskiej wynosił 80%, noclegów spędzonych podczas tego typu 
podróży 78%, a wydatków ponoszonych na tego rodzaju wyjazdy stanowił 65% ogółu 
wydatków na podróże z co najwyżej trzema noclegami. W przypadku podróży z co naj-
mniej czterema noclegami średni udział liczby podróży krajowych stanowił jedynie 48%, 
noclegów 43%, a wydatków 29%. 

Tabela 1. Udział popytu na usługi krajowego sektora turystyki w popycie turystycznym ogółem w krajach 
UE w roku 2015

Kraj Udział licz-
by podróży 
krótkookre-
sowych, 
krajowych 
w ogólnej 
liczbie 
podróży 
krótkookre-
sowych

Udział 
liczby 
podróży 
długo-
okreso-
wych, 
krajowych 
w ogólnej 
liczbie 
podróży 
długo-
okreso-
wych

Udział 
noclegów 
udzielonych 
podczas 
krótkookre-
sowych 
podróży 
krajowych 
w całkowi-
tej liczbie 
noclegów 
udzielonych 
podczas 
tego typu 
podróży

Udział 
noclegów 
udzie-
lonych 
podczas 
długookre-
sowych 
podróży 
krajowych 
w całkowi-
tej liczbie 
noclegów 
udzie-
lonych 
podczas 
tego typu 
podróży

Udział wy-
datków na 
turystykę 
krajową 
krótkoter-
minową 
w wydat-
kach na 
turystykę 
krótkoter-
minową

Udział wy-
datków na 
turystykę 
krajową 
długoter-
minową 
w wydat-
kach na 
turystykę 
długoter-
minową

Francja 95% 82% 94% 80% 86% 63%
Hiszpania 96% 80% 95% 77% 88% 58%
Szwecja 87% 58% 85% 54% 65% 21%
Niemcy 85% 44% 83% 36% 72% 25%
Finlandia 85% 58% 85% 49% 68% 25%
Polska 93% 65% 92% 61% 77% 40%
Włochy 88% 73% 85% 68% 78% 62%
Wielka 
Brytania* 90% 39% 87% 24% 81% 20%

Rumunia 99% 85% 99% 79% 96% 69%
Grecja 93% 87% 92% 88% 85% 80%
Bułgaria 92% 74% 91% 68% 79% 57%
Węgry 80% 54% 80% 46% 62% 24%
Portugalia 97% 80% 95% 79% 87% 57%
Chorwa-
cja 67% 60% 65% 58% 42% 38%

Austria 69% 33% 66% 27% 60% 21%
Czechy 93% 63% 92% 63% 77% 32%
Irlandia 77% 23% 73% 17% 58% 10%
Litwa 81% 29% 79% 24% 57% 6%
Łotwa 85% 33% 82% 33% 53% 8%
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Słowacja 87% 45% 86% 42% 75% 22%
Estonia 85% 30% 82% 22% 67% 7%
Dania** 88% 42% 86% 38% 83% 27%
Holandia 82% 36% 77% 29% 61% 14%
Belgia 42% 12% 39% 8% 31% 4%
Słowenia 51% 20% 47% 15% 36% 12%
Cypr 87% 21% 82% 12% 56% 6%

Luksem-
burg*** 7% 0% 2% 0% 2% 0%

Malta 73% 9% 68% 8% 37% 2%

∗ Dane z roku 2013.
∗∗ Dane z roku 2014.
∗∗∗ Dane z roku 2011.

Źródło: dane Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [28.06.2017], opracowanie własne.

Francja, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Grecja, Bułgaria i Portugalia to kraje, w których 
przeważa krajowy ruch turystyczny i wydatki nań ponoszone zarówno podczas podróży 
krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Są to kraje o bardzo sprzyjającym klimacie 
i z wyjątkiem Portugalii o powierzchni przekraczającej 110 tys. km2. Szwecja i Polska to 
jedne z większych państw Unii Europejskiej (Szwecja – trzecie miejsce, Polska – szóste 
miejsce), o niezbyt sprzyjającym klimacie, zwłaszcza latem, w których zarówno w przy-
padku podróży krótko-, jak i długoterminowych przeważa krajowy ruch turystyczny oraz 
wydatki ponoszone na krajowe wyjazdy turystyczne z co najwyżej trzema noclegami. 
Jednak fundusze przeznaczane na zagraniczne, długookresowe podróże turystyczne 
są wyższe niż na podróże krajowe. Kolejnym takim krajem są Czechy, które choć sporo 
mniejsze, charakteryzują się lepszą niż Polska infrastrukturą zimową i cieplejszym latem. 
W dwunastu krajach udział krajowych podróży turystycznych, krótkoterminowych jest wyż-
szy niż zagranicznych, jednak w przypadku wyjazdów z co najmniej czterema noclegami 
przeważa zarówno wyjazdowy ruch turystyczny, jak i fundusze nań przeznaczane. W Belgii, 
Słowenii i Luksemburgu krajowa oferta turystyczna nie cieszy się dużym powodzeniem. 
Wszystkie mierniki udziału krajowego popytu turystycznego nie przekraczają 50% tak dla 
podróży krótko-, jak i długoterminowych.

Kryterium powierzchniowe zdaje się mieć bardzo istotne znaczenie dla wyboru po-
między turystyką krajową i zagraniczną. Udział wydatków na krajowe podróże z co naj-
wyżej trzema noclegami w ogóle wydatków na tego typu podróże nie jest przeważający 
jedynie w pięciu najmniejszych państwach UE: Belgii, Słowenii, na Cyprze i Malcie oraz 
w Luksemburgu. Dla mieszkańców tych państw klimat zdaje się nie mieć istotnego zna-
czenia; zarówno Słowenia, Cypr, jak i Malta mają doskonałe warunki pogodowe. Jedynie 
dla Belgów i obywateli Luksemburga pogoda w ich kraju może wpływać dodatkowo na 
preferencje co do miejsca spędzania wakacji. Większość mieszkańców Unii Europejskiej 
chętniej spędza krótkie urlopy na terenie własnego kraju, a udział wydatków na krajową 
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turystykę krótkoterminową w ogóle wydatków na takie podróże wśród tych 23 państw 
waha się od 53% na Łotwie do 96% w Rumunii. Analiza pozostałych dwóch mierników 
popytu turystycznego jeszcze silniej wskazuje na to, że obywatele większości państw UE 
preferują własny kraj jako cel podróży krótkoterminowych. Odsetek krajowych wyjazdów 
z co najwyżej trzema noclegami w ogólnej liczbie podróży krótkookresowych jest niższy 
niż 50% jedynie w dwóch państwach: Belgii (42%) i Luksemburgu (7%). W 25 krajach 
udział noclegów udzielonych podczas podróży krajowych krótkookresowych stanowi ponad 
60% ogółu noclegów spędzonych podczas podróży tego typu. Wyjątkiem są: Luksemburg, 
Belgia i Słowenia, a więc kraje o niewielkiej powierzchni.

Na dłuższy wypoczynek obywatele piętnastu państw UE chętniej udają się za granicę i są 
wśród nich zarówno mieszkańcy małych powierzchniowo państw, jak i krajów o dużej po-
wierzchni i niezbyt sprzyjających warunkach klimatycznych jak Niemcy czy Wielka Brytania. 
Podróże krajowe stanowią większość wszystkich wyjazdów długoterminowych w trzynastu 
państwach UE, a ich udział waha się od 54% na Węgrzech do 93% w Grecji. Liczba nocle-
gów spędzonych podczas podróży krajowych stanowi większość w ogólnej liczbie noclegów 
spędzonych podczas podróży długookresowych jedynie w jedenastu państwach. Wydatki 
ponoszone na krajowe podróże z co najmniej czterema noclegami są wyższe od wydatków 
ponoszonych na tego typu podróże zagraniczne tylko w siedmiu krajach. 

W celu zbadania współzależności między wielkością powierzchni kraju i decyzją o wy-
borze pomiędzy turystyką krajową a zagraniczną został policzony współczynnik korelacji 
liniowej Pearsona (tabela 2). Wcześniej zweryfikowano hipotezę o normalności rozkładu 
badanych zmiennych testem Shapiro-Wilka (obliczone wartości testu wykazały brak pod-
staw do odrzucenia hipotezy zerowej o normalności rozkładu na poziomie istotności 0,05).

Tabela 2. Współczynnik korelacji Pearsona policzony dla wielkości powierzchni kraju i mierników wyboru 
pomiędzy turystyką krajową a zagraniczną

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy powierzchnią kraju a

udziałem po-
dróży krótko-
okresowych, 
krajowych 
w podróżach 
krótkookreso-
wych ogółem

udziałem po-
dróży długo-
okresowych, 
krajowych 
w podróżach 
długookreso-
wych ogółem

udziałem 
noclegów 
udzielonych 
podczas 
krótkookreso-
wych podróży 
krajowych 
w całkowitej 
liczbie nocle-
gów udzielo-
nych podczas 
podróży 
krótkookreso-
wych

udziałem 
noclegów 
udzielonych 
podczas 
długookreso-
wych podróży 
krajowych 
w całkowitej 
liczbie nocle-
gów udzielo-
nych podczas 
podróży 
długookreso-
wych

udziałem 
wydatków 
na turystykę 
krajową krót-
koterminową 
w wydatkach 
na turystykę 
krótkotermi-
nową

udziałem 
wydatków 
na turystykę 
krajową dłu-
goterminową 
w wydatkach 
na turystykę 
długotermi-
nową

0,43 0,61 0,49 0,58 0,52 0,53
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Test istotności (statystyka t)

2,44 3,93 2,56 3,63 3,09 3,19

Wartość krytyczna (poziom istotności = 0,05)

2,056

Źródło: opracowanie własne.

Jego dodatnia wartość wskazuje na to, że wraz ze wzrostem wielkości kraju rośnie 
zainteresowanie turystyką krajową. Współzależność ta jest silniejsza dla wyjazdów dłu-
gookresowych. Zależność ta kształtuje się na średnim poziomie, gdyż poza tą cechą na 
wybór pomiędzy podróżami krajowymi i zagranicznymi wpływają również inne czynniki 
pozaekonomiczne i ekonomiczne. Jednak można uznać, że kryterium wielkości kraju ma 
istotne znaczenie dla decyzji o wyborze destynacji turystycznej.

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie na krajowe dobra 
i usługi turystyczne są walory naturalne i antropogeniczne danego kraju oraz stan środo-
wiska naturalnego. Jednymi z licznych mierników, które mogą służyć do porównywania 
atrakcyjności turystycznej danego kraju, są: liczba obiektów z listy światowego dziedzic-
twa UNESCO, wielkość obszarów chronionych oraz Environmental Performance Index.

Włochy i Hiszpania to kraje, które mogą poszczycić się największą liczbą obiektów 
wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na ich terytorium znajduje się 
nieco ponad 25% wszystkich obiektów leżących na obszarze całej Unii Europejskiej. 
Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy są właścicielami ponad połowy 
unijnych obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tak wielkie 
bogactwo zabytków sprawia nie tylko to, że Włosi, Hiszpanie i Francuzi preferują swój 
własny kraj jako miejsce docelowe podróży turystycznych, ale również to, że olbrzymie 
ilości turystów zagranicznych rok rocznie odwiedzają te państwa. Niemcy i mieszkańcy 
Wielkiej Brytanii wolą w celach turystycznych wyjeżdżać za granicę, co może być spo-
wodowane czynnikiem klimatycznym. Jednakże oba kraje są również licznie odwiedzane 
przez turystów zagranicznych. Zależność między liczbą obiektów wpisanych na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO a udziałem krajowych podróży krótko- i długotermi-
nowych jest widoczna w tabeli 3. Mieszkańcy państw z większą liczbą obiektów rzadziej 
decydują się na spędzenie dłuższego urlopu poza krajem. Współczynniki korelacji 
liniowej Pearsona policzone dla tej zależności wynoszą około 0,5, co wskazuje na do-
datnią korelację między liczbą obiektów UNESCO a udziałem długookresowych podróży 
krajowych, noclegów spędzanych w tego typu podróżach i wydatków nań ponoszonych. 
Współczynniki obliczone dla podróży krótkookresowych są niższe i w dwóch przypadkach 
nieistotne statystycznie. Można więc stwierdzić, że liczba posiadanych przez dany kraj 
zabytków UNESCO nie wpływa w znaczący sposób na wybór destynacji turystycznej 
podczas wyjazdów krótkookresowych.
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Tabela 3. Współczynnik korelacji Pearsona policzony dla liczby zabytków wpisanych na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO i mierników wyboru między turystyką krajową a zagraniczną

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy liczbą zabytków wpisanych listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO a:

udziałem po-
dróży krótko-
okresowych, 
krajowych 
w podróżach 
krótkookreso-
wych ogółem

udziałem po-
dróży długo-
okresowych, 
krajowych 
w podróżach 
długookreso-
wych ogółem

udziałem noc-
legów udzielo-
nych podczas 
krótkookreso-
wych podróży 
krajowych 
w całkowitej 
liczbie nocle-
gów udzielo-
nych podczas 
podróży 
krótkookreso-
wych

udziałem noc-
legów udzielo-
nych podczas 
długookreso-
wych podróży 
krajowych 
w całkowitej 
liczbie nocle-
gów udzielo-
nych podczas 
podróży 
długookreso-
wych

udziałem 
wydatków 
na turystykę 
krajową krót-
koterminową 
w wydatkach 
na turystykę 
krótkotermi-
nową

udziałem 
wydatków 
na turystykę 
krajową dłu-
goterminową 
w wydatkach 
na turystykę 
długotermi-
nową

0,35 0,53 0,35 0,51 0,48 0,56

Test istotności (statystyka t)

1,90 3,20 1,90 3,02 2,77 3,48

Wartość krytyczna (poziom istotności = 0,05)

2,056

Źródło: opracowanie własne.

Environmental Performance Index (EPI) jest wskaźnikiem liczonym od 2002 roku 
przez uniwersytety Yale i Columbia przy współpracy World Economic Forum. Ranking 
EPI został opracowany w celu porównania analizowanych krajów pod względem stanu 
środowiska i polityki realizowanej w tym zakresie. W celu skonstruowania tego zesta-
wienia wziętych zostało dwadzieścia pięć wskaźników, począwszy od wpływu jakości 
wody i zanieczyszczenia powietrza na zdrowie obywateli, a skończywszy na zmianach 
klimatycznych i wpływie działalności człowieka na ekosystem. W 2016 roku ranking objął 
180 krajów z całego świata. Wszystkie państwa UE zajmują bardzo dobre miejsca w ran-
kingu, który możemy określić jako ranking wydajności środowiska. Wyraźne powiązanie 
między stanem środowiska mierzonym przez EPI a udziałem wyjazdów krajowych nie jest 
widoczne, współczynniki korelacji okazały się nieistotne w sensie statystycznym.

Tabela 4. Państwa Unii Europejskiej w rankingu EPI 2016

Kraj Miejsce w rankingu EPI Kraj Miejsce w rankingu EPI

Finlandia 1 Łotwa 22
Szwecja 3 Litwa 23
Dania 4 Słowacja 24
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Hiszpania 6 Czechy 27
Portugalia 7 Słowenia 28
Estonia 8 Węgry 28
Malta 9 Włochy 29
Francja 10 Niemcy 30
Wielka Brytania 11 Bułgaria 33
Chorwacja 15 Rumunia 34
Austria 18 Holandia 36
Irlandia 19 Polska 38
Luksemburg 20 Cypr 40
Grecja 21 Belgia 41

Źródło: http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf [28.06.2017].

Wpływ wybranych czynników społecznych na popyt turystyczny 
w krajach Unii Europejskiej

Wśród czynników społecznych można wyróżnić bardzo wiele elementów wpływających 
na wielkość zapotrzebowania na dobra i usługi mieszkańców danego kraju. 

Jedną z najsilniej odczuwanych potrzeb człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa, sytu-
owana w piramidzie potrzeb Maslowa na drugiej pod względem ważności pozycji. Turysta 
tym chętniej podróżuje po własnym kraju lub wybiera się do innego, im dany obszar jest 
bezpieczniejszy. Wszystkie statystki mierzące ruch turystyczny ukazują, że w momencie 
gdy dochodzi do jakiegokolwiek zagrożenia na danym obszarze, czy to będzie kataklizm, 
czy atak terrorystyczny, liczba turystów maleje. 

W celu oceny bezpieczeństwa krajów Unii Europejskiej zostanie przedstawiony tzw. 
Global Peace Index liczony przez Institute for Economics and Peace, w którym są brane 
dwadzieścia dwa wskaźniki mierzące bezpieczeństwo życia w danym kraju, począwszy 
od wydatków militarnych, a skończywszy na poziomie demokracji, korupcji i wykształcenia 
obywateli. Indeks ten jest używany do oceny bezpieczeństwa przez wiodące organizacje 
międzynarodowe, rządy państw i instytucje naukowe.

Tabela 5. Miejsca państw UE w rankingu Global Peace Index w roku 2015

Kraj Miejsce w rankingu GPI Kraj Miejsce w rankingu GPI

Dania 2 Słowacja 23
Austria 3 Rumunia 26
Finlandia 6 Chorwacja 27
Czechy 10 Bułgaria 32
Portugalia 11 Włochy 36
Irlandia 12 Litwa 37
Szwecja 13 Estonia 38
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Kraj Miejsce w rankingu GPI Kraj Miejsce w rankingu GPI

Belgia 14 Wielka Brytania 39
Słowenia 15 Łotwa 40
Niemcy 16 Francja 45
Polska 19 Grecja 61
Holandia 20 Cypr 68
Hiszpania 21 Luksemburg bd
Węgry 22 Malta bd

Źródło: http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.
pdf [28.06.2017].

Co innego jednak ranking międzynarodowej instytucji, a co innego stereotypy funkcjo-
nujące wśród mieszkańców Unii Europejskiej. Kraje najczęściej i najchętniej odwiedzane 
przez turystów zajęły w rankingu bezpieczeństwa jedne z ostatnich miejsc wśród państw 
UE, Włochy trzydzieste szóste, Wielka Brytania trzydzieste dziewiąte, a Francja czter-
dzieste piąte. Jednocześnie i Włosi, i Francuzi chętniej podróżują po własnym kraju niż 
za granicę. Mieszkańcy państw wysokorozwiniętych na pewno postrzegają swój kraj jako 
bezpieczniejszy niż Czechy, Słowenię czy Polskę, które w rankingu GPI zajęły bardzo wy-
sokie miejsca. Można też mieć wątpliwości co do jakości i obiektywizmu rankingu, patrząc 
na fakt, że wyższe niż Polska miejsce zajęły kraje takie jak Belgia i Niemcy, w których 
dochodziło do aktów terroryzmu. Należy też zauważyć, że stan bezpieczeństwa danego 
kraju ma większy wpływ na turystykę przyjazdową (nieanalizowaną w tym artykule), a nie 
na turystykę krajową i wyjazdową. 

Kolejnym ważnym czynnikiem pozaekonomicznym jest wykształcenie społeczeństwa. 
Można pokusić się o stwierdzenie, że wraz ze wzrostem wykształcenia i znajomości języ-
ków obcych rośnie chęć i potrzeba podróży zarówno po własnym kraju, jak i za granicę. 
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona policzony dla udziału osób z wykształceniem 
wyższym i udziału osób uczestniczących w długoterminowych podróżach turystycznych 
dla dwudziestu ośmiu krajów Unii Europejskiej wyniósł 0,61. Oznacza to, że istnieje silna, 
dodatnia zależność wykształcenia obywateli badanych krajów i udziału osób podróżujących 
w celach turystycznych. Z kolei ten sam współczynnik obliczony dla odsetka osób znają-
cych przynajmniej jeden język obcy i odsetka osób uczestniczących w długoterminowych 
podróżach zagranicznych wyniósł 0,64. Oznacza to, że nieznajomość języków obcych jest 
istotnym czynnikiem wpływającym na niechęć podróżowania za granicę. Wykształcenie 
stanowi zatem silny czynnik motywujący do podróżowania, natomiast brak znajomości 
języków działa demotywująco. Należy zadać sobie oczywiście pytanie, czy wzrost wy-
kształcenia nie przekłada się na wzrost dochodów, a tym samym to nie większa wiedza 
byłaby motywatorem podróżowania, tylko zasobniejszy portfel. Czyli tak naprawdę może 
tu chodzić o czynnik ekonomiczny, a nie społeczny.
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W tabeli 6 zostały przedstawione dane dotyczące udziału osób z wykształceniem 
wyższym oraz uczestnictwa w podróżach długookresowych w roku 2015. Kolorem szarym 
zaznaczono wartości badanej cechy znajdujące się poniżej mediany liczonej dla dwudziestu 
ośmiu państw Unii Europejskiej. 

Tabela 6. Uczestnictwo w podróżach długookresowych i odsetek osób z wykształceniem wyższym 
w roku 2015

Kraj

Odsetek obywa-
teli z wyższym 
wykształceniem 
(%)

Uczestnictwo 
w długookreso-
wych podróżach 
(%)

Kraj

Odsetek oby-
wateli z wyż-
szym wykształ-
ceniem (%)

Uczestnictwo 
w długookre-
sowych po-
dróżach (%)

Austria 28,1 58,60 Litwa 33,2 28,11

Belgia 32,7 51,04 Luksemburg 35,2 74,60

Bułgaria 24,1 21,61 Łotwa 28,1 29,45

Chorwacja 19,7 30,10 Malta 18,1 38,39

Cypr 36,4 52,88 Niemcy 23,8 63,61

Czechy 19,8 60,47 Polska 24,4 36,56

Dania 30,7 73,05 Portugalia 20,7 29,11

Estonia 33,3 41,47 Rumunia 15,0 10,55

Finlandia 35,5 68,92 Słowacja 18,9 46,57

Francja 30,4 62,15 Słowenia 26,6 52,29

Grecja 25,4 29,96 Szwecja 34,0 53,60

Hiszpania 32,1 47,43 Węgry 20,9 36,38

Holandia 30,5 71,22 Wielka Bry-
tania 37,6 56,90

Irlandia 37,4 55,16 Włochy 15,5 36,25

Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportlet-
prod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_
id=column-2&p_p_col_count=1 [28.06.2017].

Dane dla jedenastu krajów przeczą postawionej hipotezie, że mieszkańcy krajów z więk-
szym udziałem osób o wykształceniu wyższym chętniej biorą udział w długoterminowych 
podróżach turystycznych. Austria, Czechy, Francja, Holandia i Niemcy to kraje, w których 
odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie jest niższy niż średnio w Unii Europej-
skiej, natomiast udział osób uczestniczących w podróżach turystycznych jest wyższy niż 
średni poziom w UE. Z kolei Belgia, Cypr, Hiszpania, Estonia, Litwa i Szwecja to państwa, 
w których odsetek osób wyjeżdżających jest niższy od średniej, natomiast odsetek osób 
z wykształceniem wyższym jest większy niż średnia liczona dla wszystkich krajów UE. 
Zapewne wysokie dochody Austriaków, Francuzów, Holendrów i Niemców, osiągane bez 
względu na poziom wykształcenia, pozwalają im na swobodne podróżowanie. W przy-
padku Czech można upatrywać czynników kulturowych i zwyczajowych. Odsetek Belgów 
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z wykształceniem wyższym jest bardzo wysoki, jak również ich dochody, natomiast udział 
obywateli w podróżach długoterminowych jest niższy niż mediana obliczona dla krajów 
Unii Europejskiej. Należałoby się przyjrzeć wskaźnikom demograficznym, które być może 
pozwolą na wyjaśnienie takiej sytuacji. Belgowie zdecydowanie nie lubią podróżować po 
własnym kraju, odsetek wyjazdów krajowych jest tutaj bardzo niski. Osoby starsze nie 
lubią opuszczać własnego państwa, tak więc starzejące się społeczeństwo i duży udział 
osób w wieku emerytalnym mogą tłumaczyć niski udział osób podróżujących. Z kolei 
u Hiszpanów można by się dopatrywać czynników kulturowych i zwyczajowych, jak rów-
nież ciągle pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju i rosnącego bezrobocia osób 
z wykształceniem wyższym. Litwini i Estończycy, chociaż wykształceni, nie mają dosta-
tecznych funduszy, aby odsetek osób uczestniczących w podróżach długoterminowych 
był wyższy niż średnio w UE.

Pozostałe kraje potwierdzają hipotezę, że zależność pomiędzy udziałem osób z wyż-
szym wykształceniem a odsetkiem osób uczestniczących w podróżach z co najmniej czte-
rema noclegami jest dodatnia. Kraje, dla których udział osób z wykształceniem wyższym 
jest niższy niż mediana liczona dla dwudziestu ośmiu państw Unii Europejskiej, mają 
jednocześnie niższy od mediany odsetek osób podróżujących. A zatem można stwierdzić, 
że stopień wykształcenia jest dodatnio skorelowany z potrzebą podróżowania.

Znajomość języków obcych jest czynnikiem oddziałującym na popyt na zagraniczne 
usługi turystyczne. Osoby nieznające żadnego języka obcego rzadziej podejmują decyzję 
o spędzeniu urlopu poza granicami własnego kraju. 62,5% obywateli Unii Europejskiej 
włada choć jednym językiem obcym, a 26,6% wyjeżdża na odpoczynek poza granice 
własnego kraju. Węgry, Rumunia, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Grecja, Francja i Wło-
chy to kraje, w których znajomość języków jest słabsza od średniego poziomu unijnego 
i jednocześnie odsetek osób podróżujących za granicę w celach turystycznych jest niższy 
niż w UE. Tylko 25,2% Węgrów posługuje się choć jednym językiem obcym, a 13,9% 
wyjeżdża na wakacje poza granice własnego kraju. Węgry są narodem z najgorszą zna-
jomością języków obcych wśród krajów Unii Europejskiej. Polska, Chorwacja i Łotwa to 
kraje, w których odsetek osób znających przynajmniej jeden język obcy jest wyższy niż 
wartość tego wskaźnika liczona dla całej Wspólnoty, natomiast udział osób wyjeżdżających 
w celach turystycznych za granicę jest niższy niż w UE. Tylko 10,9% Polaków i 10,4% 
Chorwatów udaje się na odpoczynek poza granice własnego kraju. Zapewne tak niski 
odsetek wyjeżdżających za granicę spowodowany jest niskimi dochodami mieszkańców 
Polski, Chorwacji i Łotwy. Tylko te trzy kraje przeczą hipotezie, że znajomość języków 
obcych i chęć spędzania urlopu za granicą są ze sobą skorelowane dodatnio. W pozosta-
łych dwudziestu pięciu krajach niższy od średniego poziomu UE odsetek osób znających 
co najmniej jeden język obcy oznacza również niższy udział osób spędzających wakacje 
za granicą, a wyższa wartość pierwszego wskaźnika związana jest z wyższą wartością 
wskaźnika drugiego. Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że nieznajomość języków 
obcych może być nie tylko barierą dla osób chcących spędzić urlop za granicą, ale również 
dla turystów zagranicznych pragnących wyjechać na wakacje do danego kraju. 
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Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość popytu na dobra i usługi tury-
styczne jest ilość czasu wolnego, którym człowiek dysponuje. Czas wolny danego społe-
czeństwa zależy od uregulowań prawnych dotyczących urlopu, tygodniowych godzin pracy, 
a także liczby dni świątecznych ustalonych przez państwo. Większa ilość czasu wolnego 
powinna przyczyniać się do rozwoju rynku turystycznego, aczkolwiek może się również 
wiązać ze spadkiem dochodu, co z kolei działa niekorzystnie na popyt turystyczny. Wśród 
krajów Unii Europejskiej obserwuje się tendencję do zmniejszania tygodniowego czasu 
pracy wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa. A więc dla rynku turystycznego jest 
to najbardziej korzystna sytuacja, rosnącym dochodom towarzyszy większa ilość czasu 
wolnego. 

Tabela 7. Liczba dni wolnych i średnia liczba tygodniowych godzin pracy w krajach UE w roku 2015

Kraj

Średnia liczba 
godzin prze-
pracowanych 
w tygodniu

Liczba dni  
wolnych od 
pracy

Liczba dni  
płatnego urlopu

Ogólna liczba  
dni wolnych

Austria 36,58 13 25 38

Belgia 37,08 10 20 30

Bułgaria 40,80 11 20 31

Chorwacja 39,55 13 20 33

Cypr 39,50 15 20 35

Czechy 40,45 12 20 32

Dania 33,45 11 25 36

Estonia 38,60 13 28 41

Finlandia 36,85 13 25 38

Francja 37,23 13 25 38

Grecja 42,18 12 20 32

Hiszpania 37,83 10 22 32

Holandia 30,10 7 20 27

Irlandia 35,85 10 20 30

Litwa 38,35 15 28 43

Luksemburg 37,38 10 25 35

Łotwa 39,05 14 20 34

Malta 38,38 14 24 38

Niemcy 35,15 9 20 29

Polska 40,73 13 26 39

Portugalia 39,45 9 22 31

Rumunia 39,75 11 21 32

Słowacja 40,23 16 25 41
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Kraj

Średnia liczba 
godzin prze-
pracowanych 
w tygodniu

Liczba dni  
wolnych od 
pracy

Liczba dni  
płatnego urlopu

Ogólna liczba  
dni wolnych

Słowenia 39,30 17 20 37

Szwecja 36,35 12 25 37

Węgry 39,80 13 25 38

Wielka Brytania 36,68 9 28 37

Włochy 37,03 11 20 31

Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do; https://www.feiertagskalender.ch/
index.php?geo=3058&jahr=2015&klasse=5&hl=en; https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8441&acr
o=living&lang=en&parentId=7784&countryId=LV&living= [wszystkie 29.06.2017].

W tabeli 7 przedstawiono liczę dni wolnych od pracy, liczę dni płatnego urlopu o raz 
średnią liczbę godzin przepracowanych w tygodniu w roku 2015. Kolorem szarym zostały 
zaznaczone wartości znajdujące się poniżej średniej liczonej dla dwudziestu ośmiu państw 
UE w przypadku dni wolnych od pracy i wartości wyższe od średniej dla średniej liczby 
godzin przepracowanych w tygodniu.

Obywatele Unii Europejskiej średnio w ciągu tygodnia pracują 37,99 godzin, mają 
12 wolnych dni świątecznych i 22,82 dni płatnego urlopu. Jednakże zróżnicowanie wśród 
poszczególnych krajów Wspólnoty jest bardzo duże. Najmniej czasu na pracę w ciągu 
tygodnia poświęcają Holendrzy, którzy spędzają w pracy tylko 30,10 godzin tygodniowo. 
Jednakże są również narodem, który ma najmniej dni wolnych od pracy w ciągu roku, 20 dni 
urlopu płatnego i tylko 7 dni świątecznych. Krajem, którego obywatele pracują najwięcej 
w ciągu tygodnia jest Grecja (średnio 42,18 godzin tygodniowo), która jednocześnie daje 
swoim mieszkańcom tylko 20 dni płatnego urlopu.

Austria, Finlandia, Francja i Szwecja to państwa, w których obywatele pracują średnio 
krócej w ciągu tygodnia niż obywatele UE, mają więcej dni płatnego urlopu i świątecznych 
dni wolnych. Obywatele Austrii przepracowują tygodniowo 36,58 godzin i mają łącznie 
(suma dni urlopowych i świątecznych) 38 dni wolnych, mieszkańcy Finlandii poświęcają 
na pracę w tygodniu 36,58 godzin i mają 38 dni wolnych, obywatele Francji pracują tygo-
dniowo 37,23 godziny i mają 38 dni wolnych od pracy, zaś mieszkańcy Szwecji pracują 
średnio 36,35 godzin tygodniowo i mają 37 dni wolnych od pracy.

Mieszkańcy Bułgarii, Portugalii i Rumunii pracują dłużej w ciągu tygodnia, mają mniej 
dni świątecznych i płatnego urlopu niż średnio mieszkańcy Unii Europejskiej. Obywatele 
pozostałych krajów albo pracują krócej w tygodniu niż wynika ze średniej liczonej dla 
dwudziestu ośmiu państw UE, albo mają więcej dni wolnych w ciągu roku. Analizując 
powyższe dane, można stwierdzić, że obywatele państw zamożniejszych poświęcają na 
pracę mniej godzin w tygodniu. Liczba dni świątecznych wolnych od pracy waha się od 
siedmiu w Holandii do siedemnastu w Słowenii. Wydaje się nie zależeć od poziomu rozwoju 
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kraju ani stopnia zamożności obywateli, tak więc zdaje się być podyktowana względami 
zwyczajowymi, religijnymi i tradycją. Liczba dni urlopu płatnego również nie ma związku 
z poziomem rozwoju danego państwa i waha się od dwudziestu w dwunastu krajach UE 
do dwudziestu ośmiu w Wielkiej Brytanii, Estonii i na Litwie.

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona obliczony dla liczby godzin poświęcanych 
na pracę tygodniowo i odsetka osób uczestniczących w podróżach długoterminowych 
wyniósł -0,67. Oznacza to, że wraz ze wzrostem czasu poświęcanego na pracę maleje 
zainteresowanie turystyką. 

Tabela 8. Średnia liczba godzin przepracowanych w tygodniu a uczestnictwo w podróżach długotermi-
nowych w 28 krajach UE

Kraje potwierdzające hipotezę o tym, że więk-
sza ilość czasu wolnego wpływa dodatnio na 
chęć podróżowania

Kraje przeczące hipotezie o tym, że większa 
ilość czasu wolnego wpływa dodatnio na chęć 
podróżowania

Kraj

Średnia licz-
ba godzin 
przepra-
cowanych 
w tygodniu

Odsetek osób 
uczestniczą-
cych w podró-
żach długoter-
minowych (%)

Kraj

Średnia liczba 
godzin prze-
pracowanych 
w tygodniu

Odsetek osób 
uczestniczą-
cych w podró-
żach długoter-
minowych (%)

Austria 36,58 58,60 Cypr 39,50 52,88

Belgia 37,08 51,04 Czechy 40,45 60,47

Dania 33,45 73,05 Słowenia 39,30 52,29

Finlandia 36,85 68,92 Włochy 37,03 36,25

Francja 37,23 62,15

Hiszpania 37,83 47,43

Holandia 30,10 71,22

Irlandia 35,85 55,16

Luksemburg 37,38 74,60

Niemcy 35,15 63,61

Szwecja 36,35 53,6

Wielka Brytania 36,68 56,90

Bułgaria 40,80 21,61

Chorwacja 39,55 30,10

Estonia 38,60 41,47

Grecja 42,18 29,96

Litwa 38,35 28,11

Łotwa 39,05 29,45

Malta 38,38 38,39

Polska 40,73 36,56
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Kraje potwierdzające hipotezę o tym, że więk-
sza ilość czasu wolnego wpływa dodatnio na 
chęć podróżowania

Kraje przeczące hipotezie o tym, że większa 
ilość czasu wolnego wpływa dodatnio na chęć 
podróżowania

Kraj

Średnia licz-
ba godzin 
przepra-
cowanych 
w tygodniu

Odsetek osób 
uczestniczą-
cych w podró-
żach długoter-
minowych (%)

Kraj

Średnia liczba 
godzin prze-
pracowanych 
w tygodniu

Odsetek osób 
uczestniczą-
cych w podró-
żach długoter-
minowych (%)

Portugalia 39,45 29,11

Rumunia 39,75 10,55

Słowacja 40,23 46,57

Węgry 39,80 36,38

Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_dem_totot&lang=en 
[30.06.2017], opracowanie własne.

W większości krajów hipoteza mówiąca, że udział w turystyce rośnie wraz ze spadkiem 
czasu poświęcanego na pracę, wydaje się być prawdziwa. Obywatele państw, w których 
średnia liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia była wyższa od średniej liczo-
nej dla wszystkich krajów UE, rzadziej uczestniczyli w podróżach długookresowych niż 
przeciętny mieszkaniec Wspólnoty. Natomiast wyższy odsetek podróżujących w celach 
turystycznych od przeciętnego poziomu UE mieli obywatele tych krajów, w których ty-
godniowy czas pracy był krótszy. Obywatele czterech państw zachowują się niezgodnie 
z postawioną hipotezą. Mieszkańcy Czech, Cypru, Słowenii pracują dłużej i podróżują 
częściej, natomiast Włosi pracują krócej i podróżują rzadziej. W przypadku Czech faktu 
tego nie tłumaczy również ogólna liczba dni wolnych; Czesi pracują dłużej, mają mniej 
dni wolnych, a ich udział w podróżach turystycznych jest wysoki. Obywatele Cypru i Sło-
wenii poświęcają na pracę więcej godzin tygodniowo, ale mają też więcej dni wolnych 
od pracy, co może przyczyniać się do wyższego niż średni poziom unijny uczestnictwa 
w podróżach z co najmniej czterema noclegami. Włosi co prawda pracują mniej godzin 
tygodniowo, ale mają też mniej dni wolnych od pracy, co z kolei może powodować niższy 
poziom uczestnictwa w długookresowych wyjazdach turystycznych. 

Podsumowanie

Popyt turystyczny jest zjawiskiem niezwykle złożonym, wpływa nań wielka liczba 
czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. W artykule zostały omówione dane 
dotyczące krajów Unii Europejskiej dla wybranych determinant pozaekonomicznych popytu 
turystycznego. Każda z nich w jakiś sposób kształtuje albo sam popyt turystyczny, albo 
wpływa na wybór pomiędzy podróżami krajowymi i zagranicznymi. 

Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie pewnych wniosków. Wielkość kraju 
i jego położenie mają bardzo istotny wpływ na wybór pomiędzy krajową a zagraniczną 
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ofertą turystyczną. Mieszkańcy małych powierzchniowo państw częściej podróżują poza 
granicami swojego kraju i to zarówno w przypadku wyjazdów krótko-, jak i długotermino-
wych. Obywatele dużych państw o niekorzystnym klimacie takich jak Niemcy czy Wielka 
Brytania, wolą spędzać urlop z co najmniej czterema noclegami za granicą, natomiast 
mieszkańcy krajów o dużej powierzchni i korzystnym klimacie takich jak Hiszpania, Wło-
chy, Francja nawet dłuższe podróże turystyczne odbywają w ramach własnego kraju. 
We wszystkich państwach o powierzchni poniżej 85 000 km2 wydatki na zagraniczne 
podróże długoterminowe znacznie przewyższają wydatki krajowe. A więc w przypadku 
krajów o dużej powierzchni czynnikiem dodatkowo oddziałującym na miejsce podróży 
turystycznej jest klimat, natomiast w przypadku małych państw nawet sprzyjająca pogoda 
nie jest w stanie powstrzymać obywateli przed spędzaniem urlopu za granicą. 

Mieszkańcy krajów o zróżnicowanych walorach turystycznych naturalnych i antropo-
logicznych rzadziej korzystają z zagranicznej oferty turystycznej. 

Jakość środowiska naturalnego i poczucie bezpieczeństwa nie wpływają na decyzje 
obywateli Unii Europejskiej o wyborze między ofertą własną a zagraniczną. Tak więc 
w przypadku Europy te czynniki nie mają istotnego znaczenia, zapewne ze względu na 
to, że kraje UE znajdują się w większości na wysokich pozycjach zarówno w rankingach 
dotyczących stanu środowiska, jak i bezpieczeństwa. Analizowane dane pochodziły 
z roku 2015, można się spodziewać, że rosnące zagrożenie terroryzmem w zachodnich 
państwach UE może znacząco wpłynąć na ruch turystyczny mieszkańców Europy. 

Wykształcenie społeczeństwa i znajomość języków obcych wpływają na zapotrzebo-
wanie na usługi turystyczne. Z małymi wyjątkami kraje, dla których udział osób z wykształ-
ceniem wyższym jest większy, mają również wyższy odsetek osób podróżujących w celach 
turystycznych. Mieszkańcy państw o niższym udziale osób władających przynajmniej 
jednym językiem obcym mniej chętnie podróżują za granicę. W większości krajów UE 
wraz ze wzrostem czasu poświęcanego na pracę maleje uczestnictwo w długotermino-
wych podróżach turystycznych, czyli rosnąca ilość czasu wolnego dodatnio wpływa na 
zainteresowanie turystyką.
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Streszczenie

Celem artykułu było zbadanie wpływu wybranych czynników pozaekonomicznych na zróżnico-
wanie wielkości popytu turystycznego wśród państw Unii Europejskiej w podziale na turystykę 
krajową i wyjazdową. Dodatkowym celem pracy była analiza wpływu omawianych determinant 
popytu na wybór pomiędzy turystyką krajową a wyjazdową. 
Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie wielu wniosków dotyczących wpływu geo-
graficznych i społecznych determinant popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: popyt turystyczny, turystyka krajowa, turystyka wyjazdowa, determinanty 
pozaekonomiczne

Abstract

The article was thought to study the influence of the selected non-economic factors on the di-
versity of the tourism demand in the countries of the European Union, both in the domestic and 
outbound tourism. The additional aim of the thesis was to analyze the influence of the discussed 
non-economic determinants of demand on choosing between domestic and outbound tourism. 
Basing on the analysis it’s possible to arrive at numerous conclusions.

Keywords: tourism demand, domestic tourism, outbound tourism, non-economic determinants
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