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Abstract

Tourist traffic between European Union countries – panel data analysis

The author examined the tourist traffic between European Union countries from 2003 till 
2011, and the economic factors impacting it. The correlations between the number of 
tourist trips and income, price factors were calculated on the basis of Eurostat data, with 
the use of statistic methods and panel data analysis. The author estimated the fixed effect 
one way error models for each of the 28 EU countries and for the whole community. The 
relation of price level indices in the visited country to the same indicator in the country of 
the tourist’s place of living turned out a crucial and statistically significant factor. The number 
of trips falls with increase of this relation. The consumers travel not so willingly to countries 
where costs of living rise quicker than in their homeland. The effect of the PLI factor is 
much stronger for partner countries which are not neighbour countries. Neither the GDP 
per capita, nor the consumer price index turned out significant for changes in the number 
of tourist trips between EU countries.
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WPROWADZENIE

Szybki rozwój sektora usług turystycznych, 
a także jego rosnący udział w tworzeniu pro-
duktu krajowego brutto (PKB) oraz nowych 
miejsc pracy sprawiły, iż turystyka stała się 
przedmiotem wielu badań i analiz ekono-
micznych. Według World Travel and Tourism 
Council tzw. turystyka bezpośrednia1 wy-
tworzyła w roku 2013 ponad 2,9% świato-
wego PKB, a liczba oferowanych przez ten 
sektor miejsc pracy stanowiła około 3,3% 
światowego zatrudnienia. Wkład turystyki 
bezpośredniej w światowe PKB był ponad 
dwukrotnie wyższy niż wkład przemysłu 
samochodowego i o blisko 40% wyższy niż 

1 Do turystyki bezpośredniej według UNWTO 
(TSA: RMF… 2008) zalicza się usługi noclegowe, 
gastronomiczne, transportowe, rekreacyjne, spor-
towe i kulturalne oraz handel detaliczny. Patrząc 
od strony popytowej, są to wydatki ponoszone na 
podróże odbywane w celach wypoczynkowych 
i biznesowych przez rezydentów i cudzoziemców, 
a także wydatki państwa dotyczące atrakcji, któ-
rych bezpośrednim odbiorcą jest turysta, takich 
jak muzea czy parki narodowe.

wkład przemysłu chemicznego. Liczba osób 
zatrudnionych w jednostkach związanych 
bezpośrednio z sektorem turystyki była pięcio-
krotnie wyższa niż w przemyśle samocho-
dowym i chemicznym, ponad czterokrotnie 
wyższa niż w sektorze górniczym i o 15% 
wyższa niż w sektorze usług finansowych 
(The Comparative… 2014). PKB wytwarzane 
przez sektor usług turystycznych wszystkich 
państw należących do Unii Europejskiej sta-
nowił w roku 2013 ponad 25% światowego 
PKB tworzonego przez ten sektor. Spośród 
krajów Unii liderami są: zajmująca czwarte 
miejsce w świecie Francja, Wielka Brytania, 
znajdująca się na pozycji piątej, Włochy – na 
miejscu szóstym – oraz Hiszpania i Niemcy, 
plasujące się odpowiednio na pozycji dziewią-
tej i dziesiątej. Udział dwóch pierwszych państw 
w ogólnoświatowym PKB wytwarzanym przez 
sektor usług turystycznych przewyższa 4%, 
w przypadku Włoch jest on bliski tej wiel-
kości, dla Hiszpanii sięga niemal 3,5%, zaś 
udział Niemiec wynosi 3% (http://www.
wttc.org… 2014).

Kraje te znajdują się również w czołówce 
państw, których obywatele przeznaczają 
największe fundusze na turystykę wyjaz-
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dową. Niemcy zajmują pod tym względem 
trzecie miejsce na świecie, Wielka Brytania 
czwarte, Francja szóste, Włochy dziesiąte, 
Hiszpania zaś piętnaste (http://data.world-
bank.org… 2014). W większości państw Unii 
Europejskiej odsetek podróży zagranicz-
nych odbywanych w ramach Unii stanowi 
50–90% wszystkich turystycznych wyjaz-
dów zagranicznych. Ze względu na niezwy-
kle istotny udział państw członkowskich 
w tworzeniu podaży usług turystycznych, jak 
też popytu na nie analiza przeprowadzona 
w artykule została ograniczona do krajów 
Unii Europejskiej.

Przedmiotem analizy będzie popyt oby-
wateli Unii Europejskiej na usługi zagra-
nicznego sektora turystyki (jedynie pań-
stwa UE) i wpływające na niego czynniki.

Zgodnie z definicją Hunzikera i Krapfa 
(za: Panasiuk 2007) popyt turystyczny jest 
sumą dóbr i usług turystycznych, które tu-
ryści są skłonni nabyć przy określonym po-
ziomie cen w określonym czasie.

Na wielkość zapotrzebowania na usługi 
sektora turystyki wpływa wiele czynników, 
począwszy od ekonomicznych, poprzez spo-
łeczno-psychologiczne, a skończywszy na 
prawno-instytucjonalnych. Wśród czynni-
ków ekonomicznych najczęściej wymienia-
nymi determinantami są: dochód konsumen-
tów oraz ceny dóbr i usług turystycznych. 
Turystyka postrzegana jest jako dobro luk-
susowe, a więc elastyczność dochodowa po-
pytu na usługi tego sektora jest wyższa od 
jedności. Oznacza to, że względna zmiana 
wielkości zapotrzebowania na usługi turys-
tyczne jest większa niż wywołująca ją względ-
na zmiana dochodu realnego konsumentów. 
W większości przypadków popyt na usługi 
sektora turystyki jest zatem bardzo wrażliwy 
na czynnik dochodowy. Podobnie jak inne 
dobra luksusowe, popyt na turystykę pojawia 
się dopiero, gdy konsument posiada tzw. fun-
dusz konsumpcji swobodnej, po zaspokoje-
niu podstawowych potrzeb pozostaje nad-
wyżka, którą dana osoba może przeznaczyć 
na wypoczynek. W społeczeństwach o bar-
dzo niskich dochodach, tam, gdzie nie doszło 
jeszcze do powstania wolnych środków lub 
gdzie są one bardzo niewielkie, zmiana do-
chodu nie musi przyczyniać się do zmiany 
popytu na usługi sektora turystyki. Podob-

nie w społeczeństwach o wysokim standar-
dzie życia czynnik dochodowy wpływa w 
mniejszym stopniu na wielkość zapotrze-
bowania na usługi sektora turystyki. Krótko-
trwały spadek dochodów nie przyczynia się 
zaś do spadku popytu turystycznego. Elas-
tyczność dochodowa popytu zależy od ro-
dzaju produktu turystycznego. Jest zazwyczaj 
niższa dla tzw. dóbr z najwyższej półki.

Drugim bardzo ważnym czynnikiem eko-
nomicznym determinującym popyt na usługi 
sektora turystyki jest czynnik cenowy. Zgod-
nie z teorią ekonomii, elastyczność cenowa 
popytu jest ujemna, co oznacza, że wraz ze 
wzrostem ceny maleje zapotrzebowanie na 
dane dobro czy usługę. Możliwy jest jednak 
tzw. efekt snoba (efekt Veblena), gdy rosną-
cym cenom towarzyszy wzrost zapotrzebo-
wania. Cechą szczególną popytu turystycz-
nego jest jego komplementarność. Produkt 
turystyczny składa się bowiem z wielu usług, 
które wzajemnie się uzupełniają. Badanie 
wpływu cen jest zatem niezmiernie złożone 
i musi się zawsze odbywać w odniesieniu do 
cen pozostałych dóbr i usług oraz uwzględ-
niać różnice poziomu cen w miejscu zamiesz-
kania i w miejscu recepcji turystycznej 
(Vanhove 2005).

Ponadto istnieje wiele innych czynni-
ków ekonomicznych i pozaekonomicznych 
determinujących wielkość zapotrzebowania 
na usługi sektora turystyki. Są to np. ilość 
czasu wolnego, moda, zwyczaje, czynniki 
demograficzne, kulturowe – których wpływ 
nie stanie się przedmiotem niniejszej analizy. 
Badania przeprowadzone na potrzeby arty-
kułu dotyczyć będą jedynie wpływu czynnika 
dochodowego i cenowego (przy uwzględnie-
niu kursów walutowych) na wielkość popytu 
na usługi zagranicznego sektora turystyki 
wśród mieszkańców Unii Europejskiej.

W analizach poświęconych badaniu po-
pytu na usługi zagranicznego sektora turys-
tyki i jego determinant najpopularniejszym 
miernikiem poziomu dochodów obywateli 
danego kraju jest PKB per capita, zaś do okreś-
lenia wpływu czynnika cenowego stosuje się 
zazwyczaj iloraz indeksu poziomu cen kraju 
zamieszkania turysty i kraju destynacji tu-
rystycznej. Niezmiernie istotne jest również 
uwzględnienie kursów walutowych (Song 
i Witt 2000). Podstawowymi miernikami 
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wielkości popytu turystycznego są ruch tu-
rystyczny i wydatek turystyczny. Wśród mier-
ników zaliczanych do kategorii pierwszej 
UNWTO wyróżnia liczbę turystów, liczbę 
noclegów i liczbę podróży (TSA: RMF… 2008). 
Pomimo iż obie kategorie mierników są po-
wszechnie i równie chętnie używane w ba-
daniach empirycznych poświęconych stro-
nie popytowej rynku usług turystycznych, 
różnią się one w istotny sposób. Po pierwsze, 
odmienny jest sposób gromadzenia danych 
dotyczących mierników; po drugie, różne są 
grupy docelowe, dla których dany miernik 
niesie ze sobą istotne informacje; po trzecie 
wreszcie, obie kategorie mogą prowadzić do 
skrajnie różnych wniosków dotyczących po-
pytu na usługi sektora turystyki (Song i wsp. 
2010). Na potrzeby artykułu przyjęto za 
miernik popytu turystycznego liczbę podróży 
obywateli danego kraju odbywanych rocz-
nie w celach wakacyjnych z co najmniej 
czterema noclegami. 

CEL BADAŃ

Głównym celem analizy opisanej w artykule 
jest stwierdzenie, czy czynnik dochodowy 
i cenowy w istotny sposób wpływają na licz-
bę długoterminowych podróży odbywanych 
w celach osobistych pomiędzy poszczegól-
nymi państwami członkowskimi w krótkim 
okresie. Zostanie również podjęta próba mo-
delowania analizowanego miernika popytu 
na usługi sektora turystyki czynnikami do-
chodowym i cenowym w oparciu o dane 
przekrojowo-czasowe. Dodatkowy cel ba-
dań stanowi analiza zmian zachodzących 
w ruchu turystycznym pomiędzy krajami 
Unii Europejskiej (28 obecnymi państwami 
członkowskimi) w latach 2003–2011.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Wszystkie dane użyte do analizy wielkości 
i zmian ruchu turystycznego pomiędzy pań-
stwami Unii Europejskiej oraz czynników 
na niego wpływających pochodzą z bazy da-
nych Eurostat (http://epp.eurostat.ec.euro-
pa.eu… 2014).

Za miernik popytu na usługi sektora tu-

rystyki przyjęto roczną liczbę podróży tu-
rystycznych mieszkańców poszczególnych 
państw Unii Europejskiej odbywanych do 
każdego z pozostałych krajów członkowskich 
w celach osobistych z co najmniej czterema 
noclegami w latach 2003–2011. Dla każdego 
z 28 państw otrzymano panel składający się 
z 27 dziewięcioletnich szeregów czasowych. 
Należy zaznaczyć, iż tak krótkie szeregi cza-
sowe nie mogą służyć do rzetelnej analizy 
statystyczno-ekonometrycznej, ale ich bada-
nie może być podstawą do sformułowania 
pewnych ogólnych wniosków i podjęcia dal-
szych prac badawczych. 

Celem oszacowania wpływu czynnika 
dochodowego na analizowany miernik po-
pytu na usługi sektora turystyki zastosowano 
realne roczne PKB per capita za lata 2003–
2011, wyrażone w euro. Mimo iż wskaźnik 
ten nie jest doskonałym miernikiem pozio-
mu zamożności obywateli danego kraju, po-
wszechnie się go stosuje w badaniach ekono-
micznych (Oulton 2012) oraz w analizach 
poświęconych oddziaływaniu czynnika do-
chodowego na stronę popytową rynku usług 
turystycznych (Stabler i wsp. 2010). W arty-
kule zbadano wpływ zmian zachodzących 
w PKB per capita każdego państwa z osobna 
na liczbę odbywanych przez jego obywateli 
podróży turystycznych oraz oddziaływanie 
zmian wielkości stosunku PKB per capita 
w kraju zamieszkania turysty i kraju recep-
cji turystycznej.

Aby oszacować wpływ czynnika ceno-
wego, wykorzystano dane dotyczące wskaź-
nika cen ogółu dóbr i usług konsumpcyjnych, 
cen pakietów turystycznych oraz cen usług 
hotelarskich i gastronomicznych w latach 
2003–2011 (indeksy łańcuchowe). Dodatko-
wo dokonano analizy oddziaływania różnic 
pomiędzy powyższymi wskaźnikami w kraju 
zamieszkania turysty i kraju docelowym.

Ostatnią badaną determinantą popytu 
na usługi sektora turystyki był wskaźnik 
poziomu cen (PLI, price level index)2 za lata 
2003–2011 oraz jego iloraz dla państw, 
pomiędzy którymi odbywał się ruch tury-

2 Wskaźnik poziomu cen oblicza się jako ilość 
pieniędzy, którą trzeba wydać na pewien stały ko-
szyk dóbr w każdym kraju, i dzieli przez bieżący 
nominalny kurs walutowy.
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styczny. Wskaźnik ten uwzględnia poziom 
cen oraz kursu walutowego. Ukazuje, o ile 
więcej lub mniej musiałby zapłacić miesz-
kaniec danego kraju za określony koszyk dóbr 
w stosunku do tego samego koszyka dóbr na-
bywanego według średnich cen obowiązują-
cych w Unii Europejskiej. W artykule omó-
wiono wpływ tego czynnika w zakresie ogółu 
dóbr i usług konsumpcyjnych oraz usług ho-
telarskich i gastronomicznych.

Ostatecznie materiał badań podzielono na 
28 podgrup (każda dotyczyła jednego pań-
stwa członkowskiego). W każdej podgrupie 
wykorzystano dane dotyczące rocznej liczby 
podróży odbywanych przez obywateli da-
nego kraju do pozostałych 27 państw Unii 
(odrębne dane dla każdej pary państw) oraz 
wymienionych powyżej czynników ekono-
micznych, a także ich stosunku do tych sa-
mych wskaźników w kraju docelowym w la-
tach 2003–2011.

Oznaczenia przyjęte w artykule:

LPijt – liczba podróży odbywanych rocz-
nie przez mieszkańców kraju i do kraju j w 
roku t,

PKBit – PKB per capita kraju i w roku t,

PKBjt

PKBit – stosunek PKB per capita kra ju j do 
PKB per capita kraju i w roku t,

CPIit – indeks cen ogółu dóbr i usług kon-
sumpcyjnych w roku t dla kraju i (indeks 
łańcuchowy),

CPIPHit – indeks cen pakietów turystycz-
nych w roku t dla kraju i (indeks łańcuchowy),

CPIHRit – indeks cen usług hotelarskich 
i gastronomicznych w roku t dla kraju i (in-
deks łańcuchowy),

CPIjtCPIit – różnica indeksów cen ogółu 
dóbr i usług konsumpcyjnych między kra-
jami i i j w okresie t,

CPIPHjtCPIPHit
 – różnica in deksów cen pa-

kietów turystycznych między krajami i i j  
w okresie t,

CPIHRjtCPIHRit
 – różnica in deksów cen 

usług hotelarskich i gastro no micznych 
między krajami i i j w okresie t,

PLIit – wskaźnik poziomu cen ogółu 
dóbr i usług konsumpcyjnych w kraju i w 
okresie t,

PLIHRit – wskaźnik poziomu cen usług 
hotelarskich i gastronomicznych w kra ju i 
w okresie t,

PLIjt

PLIit  – stosunek wskaźnika poziomu cen 
ogółu dóbr i usług konsumpcyjnych w okre-
sie t pomiędzy krajami i i j,

PLIHRjt

PLIHRit – stosunek wskaźnika po ziomu 
cen usług hotelarskich i gastronomicz nych 
w okresie t pomiędzy krajami i i j.

Do zrealizowania postawionego w arty-
kule celu zastosowano metody analizy statys-
tycznej i modelowania ekonometrycznego. 
Analiza wielkości i zmian liczby zagranicz-
nych podróży długoterminowych odbywa-
nych przez obywateli poszczególnych państw 
Unii została zrealizowana poprzez zastoso-
wanie metod indeksowych3 oraz sporządze-
nie rankingów państw najchętniej odwiedza-
nych przez mieszkańców danego kraju.

Aby zbadać oddziaływanie poszczegól-
nych determinant popytu na usługi sektora 
turystyki na analizowany miernik, zastoso-
wano współczynnik korelacji liniowej Pear-
sona, testem t-Studenta sprawdzając jego sta-
tystyczną istotność4.

Próba modelowania ekonometrycznego 
została przeprowadzona przy użyciu metod 
analizy panelowej. Dla każdego z państw pa-
nel składał się z 27 przekrojów analizowanych 
w 9 okresach. Podjęto próbę oszacowania 
metodą najmniejszych kwadratów modelu 
błędu jednokierunkowego z ustalonym efek-
tem indywidualnym, odrębnie dla każdego 
z państw członkowskich UE. Modele tego 
typu zakładają, iż parametry strukturalne są 
stałe w czasie i takie same dla wszystkich jed-
nostek, natomiast wyraz wolny jest zróżni-
cowany, ale stały w czasie w ramach każ-
dej jednostki (Laszlo i Sevestre 2008). Za 
zmienną objaśnianą szacowanych modeli 

3 Indeks indywidualny łańcuchowy (
yt

yt–1 ), 

indeks indywidualny jednopodstawowy (
yt

yk
) (wię-

cej: Ostasiewicz i wsp. 2011).
4 Należy zaznaczyć, że współczynnik kore-

lacji nie daje podstaw do stwierdzenia, co jest przy-
czyną, a co skutkiem. Współczynnik bada współ-
zależność (więcej: Sobczyk 2010).
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przyjęto roczną liczbę podróży odbywanych 
przez mieszkańców badanego państwa do 
analizowanego kraju partnerskiego (LPijt), 
zaś za zmienne objaśniające: PKB w przelicze-
niu na mieszkańca kraju badanego (PKBit), 
stosunek PKB per capita kraju partnerskiego 

do kraju badanego (
PKBjt

PKBit

), różnicę indek-

sów cen ogółu dóbr i usług konsumpcyjnych, 
pakietów turystycznych i usług hotelarsko-
-gastronomicznych między krajami (CPIjtCPIit

, 
CPIPHjtCPIPHit

,
 
CPIHRjtCPIHRit

) oraz stosunek 

wskaźnika poziomu cen ogółu dóbr i usług 
konsumpcyjnych, a także cen usług hote-
larsko-gastronomicznych między krajami 

(PLIij

PLIit

, 
PLIHRij

PLIHRit

). Dla każdego z 28 państw UE 

oszacowano model postaci:

LPij = ij + i1PKBi + i2 
PKBj

PKBi

 + i3 
PLIj

PLIi

+ 

+ i4 
PLIHRj

PLIHRi

 + i5(CPIj – CPIi) +  

+ i6(CPIPHj – CPIPHi) + i7 (CPIHRj – CPIHRi)

gdzie:
i = 1, ..., 28;
j = 1, ..., 27;

ij – wyraz wolny dla kraju badanego i 
oraz kraju partnerskiego j;

i1; i2; i3; i4; i5; i6; i7 – parametry 
strukturalne modelu.

Celem podjętych prób nie była predykcja 
(braki w danych i bardzo krótkie szeregi cza-
sowe uniemożliwiają otrzymanie modelu 
o dobrych własnościach prognostycznych), 
a jedynie porównanie państw UE ze względu 
na siłę oddziaływania wyróżnionych czynni-
ków na liczbę podróży między krajami człon-
kowskimi i wskazanie, które determinanty są 
bardziej istotne dla poszczególnych państw. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W Unii Europejskiej narodem, który odbywa 
rocznie najwięcej długookresowych podróży 
zagranicznych w celach osobistych, są Niemcy. 
W czołówce znajdują się kolejno mieszkańcy 
Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Włoch. 
Ostatnie miejsca zajmują Malta, Bułgaria, 
Estonia i Łotwa. Jednak liderami w rankin-

gu liczby podróży przypadających na 1000 
obywateli danego kraju są: Luksemburg (tu 
na 1 mieszkańca przypada 1,5 zagranicznej 
podróży), Dania i Cypr (powyżej 800 po-
dróży na 1000 mieszkańców) oraz Holandia, 
Irlandia, Niemcy i Szwecja (powyżej 700 wy-
jazdów zagranicznych na 1000 obywateli). 
Krajami, w których liczba długookresowych 
podróży zagranicznych przypadających na 
1000 obywateli jest niższa od 200, są Hisz-
pania, Włochy, Polska, Bułgaria, Portugalia, 
Grecja i Rumunia. We wszystkich państwach 
Unii ponad połowę długoterminowych po-
dróży zagranicznych odbywanych w celach 
osobistych stanowią wyjazdy do innego kraju 
członkowskiego (tab. 1).

Liczba odbywanych przez obywateli UE 
zagranicznych podróży długookresowych 
wzrosła w latach 2003–2011 w większości 
państw Unii, jedynie we Włoszech liczba wy-
jazdów spadła o 1%, w Czechach i Wiel-
kiej Brytanii o 5% i w Niemczech o 11% 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu… 2014).

Celem sprawdzenia, do których państw 
obywatele Unii Europejskiej odbywają naj-
większą liczbę podróży turystycznych, sporzą-
dzono ranking dla lat 2003 i 2011. Obliczono, 
w ilu krajach dane państwo zajmowało pierw-
szą, drugą lub trzecią lokatę jako miejsce 
destynacji turystycznej ze względu na liczbę 
długookresowych wyjazdów w celach oso-
bistych. W rankingu dla roku 2003 przodują 
Włochy, z liczbą 17 państw, w tym 9 razy na 
pierwszym miejscu. Drugą lokatę zajmuje 
Hiszpania, z 15 krajami, w tym 7 razy na 
pierwszej pozycji. Na miejscu trzecim upla-
sowała się Francja, która stała się podsta-
wowym miejscem wypoczynku dla 11 krajów, 
w tym 5 razy z pierwszą lokatą. Pomimo iż 
również Grecja znalazła się na jednym z trzech 
pierwszych miejsc w 11 krajach, tylko w jed-
nym z nich zajęła ona pierwszą pozycję, a za-
tem plasuje się na czwartym miejscu w ran-
kingu. Kolejnym krajem są Niemcy, które 
stały się jedną z głównych destynacji turys-
tycznych obywateli 7 państw, w tym w 4 
z nich na pierwszym miejscu. Austria i Wielka 
Brytania, chociaż rzadko zajmują czołowe 
lokaty jako miejsce docelowe podróży turys-
tycznych w pozostałych państwach UE, bar-
dzo często znajdują się w pierwszej siódemce 
krajów, do których odbywa się największa 
liczba podróży turystycznych. W rankingu 
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sporządzonym dla roku 2011 ponownie 
pierwszą pozycję zajęły Włochy, z 16 krajami, 
w tym 6 razy na pierwszym miejscu, a dru-
gą – Hiszpania, z 15 krajami, w tym 7 razy 
z pierwszą lokatą. Na pozycji trzeciej znalazły 
się Francja i Niemcy, które stały się głównym 
celem podróży obywateli 9 państw, 4 razy 
zajmując pierwsze miejsce. Grecja spadła na 
pozycję szóstą, zaś Wielka Brytania awan-
sowała na miejsce piąte. Ponownie Austria, 
chociaż rzadko znajdowała się na jednym 
z trzech pierwszych miejsc, bardzo często zaj-
mowała pozycję czwartą, piątą lub szóstą.

Można zatem stwierdzić, iż krajami naj-
chętniej odwiedzanymi przez obywateli Unii 
Europejskiej w całym analizowanym okresie 
2003–2011 były Włochy, Hiszpania, Francja, 
Niemcy, Grecja, Wielka Brytania i Austria. 
Liczba podróży obywateli UE odbywanych 
do tych państw stanowi około 80% ogółu 
wszystkich zagranicznych wyjazdów długo-
okresowych pomiędzy państwami członkow-
skimi (http://epp.eurostat.ec.europa.eu… 
2014). W większości państw, zwłaszcza tych, 
które były członkami Unii Europejskiej przed 
2004 r., ani kierunki podróży, ani struktura 
wyjazdów według miejsc docelowych nie 
zmieniły się znacznie w badanym okresie.

Zgodnie z teorią ekonomii wraz ze wzro-
stem dochodu realnego konsumentów rośnie 

popyt na dobra normalne5, a zgodnie z pra-
wem popytu zapotrzebowanie na dane dobro 
spada wraz ze wzrostem jego ceny. W odnie-
sieniu do ruchu międzynarodowego trzeba 
jednak dodatkowo zbadać wpływ relacji do-
chodów i poziomu cen w miejscu zamiesz-
kania turysty oraz w miejscu docelowym. 
Należy się spodziewać, że szybszy wzrost cen 
krajowych w stosunku do cen w miejscu 
destynacji turystycznej spowoduje spadek 
zapotrzebowania na usługi krajowe i przy-
czyni się do wzrostu zapotrzebowania na 
usługi zagraniczne. Wzrost dochodów miesz-
kańców danego państwa powinien również 
wpłynąć dodatnio na liczbę odbywanych po-
dróży zagranicznych, gdyż turystyka między-
narodowa postrzegana jest przeważnie jako 
dobro o wyższym niż turystyka krajowa stan-
dardzie. Współczynniki korelacji obliczone 
dla analizowanego miernika popytu na usłu-
gi sektora turystyki i PKB powinny zatem 
przyjąć wartości dodatnie. Współczynniki 

5 Dobro normalne to takie dobro, dla którego 
elastyczność dochodowa popytu przyjmuje war-
tości dodatnie. Dobra normalne dzieli się na dobra 
pierwszej potrzeby i dobra luksusowe. Turystyka 
jest dobrem luksusowym, a więc elastyczność do-
chodowa popytu jest tu wyższa od jedności (Va-
rian 2013).

Tab. 1. Udział długookresowych podróży turystycznych, których celem jest inny kraj Unii 
Europejskiej, w ogólnej liczbie długookresowych podróży zagranicznych w 2011 r.

Kraj Odsetek liczby podróży Kraj Odsetek liczby podróży

Rumunia 89,44% Dania 67,33%
Malta 87,28% Wielka Brytania 65,86%
Cypr 81,75% Szwecja 64,56%
Belgia 76,50% Włochy 63,73%
Luksemburg 76,36% Chorwacja 62,78%
Polska 75,57% Portugalia 60,96%
Finlandia 74,46% Austria 60,95%
Węgry 73,26% Grecja 59,56%
Łotwa 72,61% Czechy 58,75%
Irlandia 72,32% Hiszpania 56,61%
Holandia 71,38% Słowacja 55,69%
Niemcy 70,13% Estonia 55,15%
Bułgaria 68,97% Francja 54,89%
Litwa 68,14% Słowenia 53,25%

źródło: opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu… 2014
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korelacji obliczone dla liczby zagranicznych 
podróży oraz relacji poziomu cen obowiązu-
jących w kraju, do którego konsument się wy-
biera, i w kraju zamieszkania powinny przy-
jąć wartości ujemne.

Ze względu na bardzo dużą liczbę współ-
czynników, które należałoby obliczyć, aby 
dokonać kompletnej analizy współzależno-
ści badanych zmiennych (28 państw, dla 
każdego państwa 27 potencjalnych part-
nerów, pełna liczba współczynników wy-
nosiłaby więc 756), wybrano sześć państw 
o różnej wielkości powierzchni, klimacie, 
położeniu geograficznym i poziomie rozwoju 
gospodarczego. Współczynniki korelacji po-
liczono dla Austrii, Belgii, Czech, Rumunii, 
Szwecji i Włoch. Dla każdego z tych państw 
wybrano trzy kraje partnerskie: dwa, do któ-
rych obywatele badanego państwa podró-
żowali najczęściej, i trzeci, będący krajem 
sąsiednim najchętniej odwiedzanym przez 
mieszkańców analizowanego państwa (jeśli 

kraj sąsiedni był państwem z pierwszej dwójki 
najchętniej odwiedzanych, kolejnym wybra-
nym państwem był kraj zajmujący trzecią 
pozycję pod względem liczby podróży odby-
wanych przez mieszkańców kraju badane-
go). Dla poszczególnych par, składających 
się zawsze z państwa badanego i wybranego 
kraju destynacji turystycznej, obliczono 
współczynniki korelacji pomiędzy analizo-
wanym miernikiem popytu na usługi sek-
tora turystyki i jego determinantami. Uzys-
kane wyniki przedstawiono w tabeli 2.

Współczynnik korelacji, aby mógł być 
uznany za statystycznie istotny, musi być co 
do wartości bezwzględnej większy od 0,66 
(poziom istotności 0,05). Współczynniki, 
które nie osiągnęły tej wartości, mogą służyć 
jedynie jako wskazanie kierunku współza-
leżności.

Zgodnie z oczekiwaniami, wzrost zamoż-
ności obywateli badanego państwa przyczy-
nia się do zwiększenia liczby podróży do kraju 

Tab. 2. Współczynniki korelacji pomiędzy liczbą podróży odbywanych przez obywateli państwa 
badanego do kraju partnerskiego a wybranymi determinantami popytu na usługi sektora turystyki

Badany kraj Partner PKBBK PKB/
PKBBK

CPI/
CPIBK

CPIPH/
CPIPHBK

CPIHR/
CPIHRBK

PLI/
PLIBK

PLIHR/
PLIHRBK

Austria
Niemcy 0,83 0,42 –0,60 –0,09 0,13 –0,87 0,04
Hiszpania 0,40 –0,59 –0,22 –0,17 –0,34 0,51 –0,51
Włochy 0,09 –0,38 0,08 –0,27 –0,26 –0,36 0,21

Belgia
Francja 0,78 –0,62 –0,70 0,15 0,17 –0,69 –0,27
Hiszpania –0,49 0,02 0,16 0,46 –0,09 0,08 –0,16
Włochy 0,55 –0,66 –0,65 0,10 –0,49 –0,53 0,28

Czechy
Włochy 0,58 –0,62 –0,29 –0,74 –0,04 –0,74 –0,67
Słowacja –0,15 –0,21 –0,04 0,05 –0,01 –0,27 –0,39
Grecja 0,28 –0,42 0,33 –0,07 0,52 –0,58 –0,19

Rumunia
Włochy 0,90 –0,78 0,71 –0,58 0,78 –0,84 –0,33
Bułgaria 0,63 0,08 –0,32 –0,56 –0,06 0,54 0,62
Hiszpania 0,13 –0,06 –0,11 –0,80 0,08 –0,34 –0,20

Szwecja
Grecja 0,29 –0,51 –0,03 0,11 –0,43 0,00 –0,21
Włochy 0,64 –0,70 0,58 0,66 –0,24 –0,72 –0,68
Finlandia 0,66 –0,16 0,45 0,63 –0,23 –0,78 –0,43

Włochy
Hiszpania 0,24 0,42 0,13 –0,05 0,43 0,17 –0,18
Francja 0,38 –0,15 –0,15 0,60 0,51 0,03 0,43
Austria 0,38 0,03 –0,29 0,35 –0,17 0,09 0,29

BK – kraj badany; pogrubioną czcionką oznaczono współczynniki korelacji statystycznie istotne
źródło: opracowanie własne na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu… (2014)
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partnerskiego w większości analizowanych 
przypadków. Wyjątek stanowią dwie pary 
państw: Czechy i Słowacja oraz Belgia i Hisz-
pania, dla których współczynniki przyjęły 
wartości ujemne, jednak statys tycznie nie-
istotne. Oznaczałoby to, że wraz ze wzrostem 
dochodów Czechów maleje roczna liczba 
podróży długookresowych odbywanych do 
Słowacji oraz że im zamożniejsi stają się 
mieszkańcy Belgii, tym rzadziej wypoczy-
wają w Hiszpanii.

Wraz ze wzrostem ilorazu PKB per capita 
kraju partnerskiego i kraju badanego w więk-
szości przypadków maleje popyt na usługi 
sektora turystyki państwa partnerskiego. 
Oznacza to, iż wzrost zamożności mieszkań-
ców kraju docelowego w stosunku do stan-
dardu życia kraju, z którego pochodzi turysta, 
przyczynia się do spadku liczby odbywa-
nych podróży. Odziaływanie czynnika ce-
nowego wydaje się nie mieć jednoznacznego 
kierunku. Współczynniki korelacji przyjmo-
wały zarówno wartości ujemne, jak i dodat-
nie. Zmienną, która najczęściej w sposób 
istotny korelowała z liczbą podróży, był sto-
sunek wskaźnika poziomu cen ogółu dóbr 
i usług konsumpcyjnych kraju odwiedzanego 
do badanego.

Po wstępnej analizie korelacji podjęto 
próbę modelowania ekonometrycznego w 
oparciu o dane panelowe. Dla każdego z 28 
państw oszacowano metodą najmniejszych 
kwadratów trzy kategorie modeli o ustalonym 
efekcie indywidualnym. W pierwszej kate-
gorii krajami partnerskimi państwa bada-
nego były wszystkie pozostałe kraje Unii 
Europejskiej, w drugiej kategorii – tylko pań-
stwa najchętniej odwiedzane przez obywa-
teli kraju badanego, zaś w trzeciej kategorii 
– jedynie kraje sąsiednie.

Po zbadaniu testem t-Studenta istotności 
zmiennych objaśniających modeli kategorii 
pierwszej, oszacowanych dla wszystkich ba-
danych państw Unii Europejskiej, czynni-
kiem najczęściej oddziałującym na liczbę 
długookresowych podróży mieszkańców kra-
ju badanego okazał się stosunek wskaźnika 
poziomu cen ogółu dóbr i usług konsumpcyj-
nych państwa partnerskiego do państwa ana-
lizowanego. Parametr oszacowany dla tej 
zmiennej był istotny w 13 krajach (Austria, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Holandia, 

Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, 
Niemcy, Rumunia) i zawsze przyjmował war-
tości ujemne. Obywatele tych państw mniej 
chętnie decydowali się na wypoczynek w kra-
jach, w których realne koszty życia rosły 
szybciej niż w ich ojczyźnie. Należy zazna-
czyć, iż wskaźnik poziomu cen uwzględnia 
również poziom kursu walutowego. A zatem 
liczba podróży spadała wraz ze wzrostem 
kosztów życia (spowodowanym wzrostem 
cen lub zmieniającym się poziomem kursu 
walutowego) w kraju odwiedzanym w sto-
sunku do kraju zamieszkania turysty. Dru-
gim czynnikiem, który również okazał się 
istotny w wielu państwach UE, był stosu-
nek PKB per capita w kraju partnerskim i ba-
danym. We wszystkich państwach parametry 
oszacowane dla tej zmiennej przyjmowały 
wartości ujemne. Czynnik ten był istotny 
w Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Luksembur-
gu, Polsce, Rumunii, Słowenii, Szwecji, na 
Malcie i na Litwie. Wraz ze wzrostem ilorazu 
PKB per capita w kraju destynacji turystycz-
nej i kraju zamieszkania turysty malała liczba 
odbywanych podróży. Zatem im wyższy 
stawał się standard życia mieszkańców kraju 
docelowego, tym obywatele państwa bada-
nego mniej chętnie do niego podróżowali. 
Francja, Portugalia, Słowacja, Wielka Bryta-
nia, Węgry i Włochy to państwa, w których 
przypadku wszystkie determinanty okazały 
się statystycznie nieistotne dla wyjaśnienia 
zmienności analizowanego miernika popytu 
na usługi sektora turystyki w latach 2003–
2011. W tak krótkim czasie ani czynnik do-
chodowy, ani cenowy nie wpływał na liczbę 
długookresowych podróży obywateli tych 
państw do pozostałych krajów Unii.

Estymacja modeli kategorii drugiej, w któ-
rej zbadano wpływ analizowanych czynni-
ków na liczbę podróży obywateli kraju ba-
danego do państw najchętniej przez nich 
odwiedzanych, dała wyniki w dużej mierze 
porównywalne z wynikami otrzymanymi dla 
modeli kategorii pierwszej. Również w tym 
przypadku najczęściej statystycznie istotną 
zmienną objaśniającą okazał się stosunek 
wskaźnika poziomu cen ogółu dóbr i usług 
konsumpcyjnych w kraju odwiedzanym i ba-
danym. Parametr oszacowany dla tej zmien-
nej przyjmował zawsze wartości ujemne. Tak 
więc również w przypadku najpopularniej-
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szych w danym kraju destynacji turystycz-
nych liczba podróży zmniejszała się wraz ze 
wzrostem kosztów życia w kraju docelowym 
w stosunku do kraju zamieszkania turysty. 
Stosunek wskaźników poziomu cen był 
zmienną statystycznie istotną w przypadku 
Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czech, 
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, 
Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii i Rumunii. 
Drugim czynnikiem, który wpływał na liczbę 
długookresowych podróży mieszkańców UE, 
był stosunek PKB w przeliczeniu na osobę 
w kraju docelowym do poziomu tego mier-
nika w kraju zamieszkania turysty. Zmienna 
ta była istotna w przypadku Grecji, Litwy, 
Luksemburga, Malty, Polski, Portugalii, Ru-
munii, Słowenii i Szwecji. Parametr osza-
cowany dla tej zmiennej przyjmował war-
tości ujemne we wszystkich przypadkach, 
z wyjątkiem Luksemburga. W Finlandii, Wiel-
kiej Brytanii, Włoszech oraz na Słowacji 
i Węgrzech żadne badane determinanty nie 
wpływały w istotny sposób na liczbę zagra-
nicznych podróży długookresowych do 
państw najchętniej odwiedzanych przez oby-
wateli krajów badanych.

W modelach kategorii trzeciej, w których 
badaniu poddano jedynie wyjazdy do krajów 
sąsiednich, wybrane determinanty ekono-
miczne miały zdecydowanie mniejszy wpływ 
na analizowany miernik popytu na usługi 
sektora turystyki. Stosunek wskaźnika po-
ziomu cen ogółu dóbr i usług konsumpcyj-
nych kraju odwiedzanego i badanego istotnie 
wpływał na liczbę odbywanych podróży 
długoterminowych jedynie w ośmiu pań-
stwach: Austrii, Belgii, Chorwacji, Hiszpanii, 
Irlandii, Holandii, Luksemburgu i Niemczech. 
Również dla tej kategorii modeli parametr 
oszacowany dla powyższej zmiennej przyj-
mował wartości ujemne. Pozostałe badane 
czynniki nie miały istotnego wpływu na licz-
bę długookresowych wyjazdów odbywanych 
w celach osobistych do państw sąsiednich.

Na koniec podjęto próbę zbudowania jed-
nego, wspólnego modelu błędu jednokierun-
kowego z ustalonym efektem indywidual-
nym dla wszystkich państw członkowskich 
UE. Panel składał się z 756 jednostek, ob-
serwowanych w latach 2003–2011, jednak 
nie dla wszystkich państw dane były kom-
pletne.

Po wyeliminowaniu nieistotnych zmien-
nych otrzymano poniższy model:

Estymacja Ustalone efekty,  
z wykorzystaniem 4310 obserwacji
Włączono 653 jednostki  
danych przekrojowych
Szereg czasowy długości:  
minimum 1, maksimum 9
Zmienna zależna (Y): LP
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const. 333712 23007,5 14,5045 < 0,00001 ***
PLI/PLIC –68344,6 21390,4 –3,1951 0,00141 ***

*** zmienne istotne statystycznie

Średn. aryt. zm. zależnej 260480,6
Suma kwadratów reszt 6,34e+13
Wsp. determ. R-kwadrat 0,983624
F(653, 3656) 336,2852
Logarytm wiarygodności –56568,88
Kryt. bayes. Schwarza 118610,9
Autokorel. reszt-rho1 0,482375
Odch. stand. zm. zależnej 948057,2
Błąd standardowy reszt 131712,4
Skorygowane R-kwadrat 0,980699
Wartość p dla testu F 0,000000
Kryt. inform. Akaike’a 114445,8
Kryt. Hannana-Quinna 115916,6
Stat. Durbina-Watsona 0,786492

Test na zróżnicowanie wyrazu wolnego  
w grupach –
Hipoteza zerowa: grupy posiadają 
wspólny wyraz wolny
Statystyka testu: F(652, 3656) = 335,837
z wartością p = P(F(652, 3656) > 335,837) = 0

Oszacowany metodą najmniejszych kwa-
dratów model przyjął postać:

LPij = ij – 68344,6 
PLIj

PLIi

gdzie:
ij – indywidualny wyraz wolny dla ruchu 

turystycznego z kraju i do kraju j.

Pomimo bardzo wysokiej wartości współ-
czynnika determinacji model nie ma dobrych 
własności prognostycznych ze względu na 
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bardzo duży współczynnik zmienności resz-
towej. Ponadto nie są spełnione założenia 
modelu co do homoskedastyczności i braku 
autokorelacji składnika losowego. Test na 
zróżnicowanie wyrazu wolnego dla poszcze-
gólnych jednostek panelu potwierdza celo-
wość stosowania modelu z ustalonym efek-
tem indywidualnym. Powyższy model jasno 
wskazuje, iż w tym krótkim, dziewięciolet-
nim okresie jedyną istotną zmienną wpły-
wającą na liczbę podróży odbywanych po-
między państwami Unii Europejskiej był 
stosunek wskaźników poziomu cen w kraju 
odwiedzanym i badanym. Pozostałe czyn-
niki dochodowe i cenowe nie miały istotnego 
znaczenia dla kształtowania liczby podróży 
odbywanych pomiędzy krajami Unii Euro-
pejskiej.

WNIOSKI

Analiza liczby podróży odbywanych pomię-
dzy krajami Unii Europejskiej jest niezwykle 
złożona, a jej rzetelne przeprowadzenie utrud-
niają duże braki w dostępnych danych i krótkie 
szeregi czasowe. Jednak ogromna liczba moż-
liwych powiązań (28 państw, 27 możliwych 
partnerów), ich złożony charakter, a także 
odmienność analizowanych państw mogą 
stać się podstawą badań, których niniejszy 
artykuł jest jedynie zapowiedzią.

Większość międzynarodowego ruchu tu-
rystycznego obywateli Unii Europejskiej sta-
nowią podróże do pozostałych państw Unii. 
Udział tych wyjazdów w ogóle podróży za-
granicznych waha się od 53% w Słowenii do 
niespełna 90% w Rumunii. W przypadku 
większości państw w trójce najchętniej od-
wiedzanych przez jego obywateli krajów UE 
znajduje się kraj sąsiedni. Struktura ruchu 
turystycznego pomiędzy państwami Unii nie 
zmieniła się znacznie w latach 2003–2011. 
W całym badanym okresie najpopularniej-
szymi miejscami docelowymi długookreso-
wych podróży zagranicznych odbywanych 
w celach osobistych były Francja, Włochy, 
Hiszpania, Niemcy, Grecja, Wielka Brytania 
i Austria. Odsetek podróży odbywanych do 
tych państw stanowi około 80% ogólnej 
liczby wyjazdów realizowanych w ramach UE.

Spośród siedmiu analizowanych deter-
minant ekonomicznych popytu na usługi 
sektora turystyki jedynie dwie okazały się 
w sposób istotny wpływać na liczbę zagra-
nicznych podróży obywateli Unii Europej-
skiej w latach 2003–2011. Był to czynnik 
dochodowy, wyrażony stosunkiem PKB per 
capita kraju docelowego i badanego, oraz 
czynnik cenowy, uwzględniający poziom kur-
sów walutowych. Wraz ze wzrostem wskaź-
nika poziomu cen ogółu dóbr i usług kon-
sumpcyjnych w kraju destynacji turystycznej 
w stosunku do wartości tego wskaźnika w 
kraju zamieszkania turysty malała liczba od-
bywanych podróży. Czynnik ten okazał się 
istotny w wielu krajach UE, zwłaszcza w mo-
delach, w których badano wyjazdy do wszyst-
kich pozostałych państw Unii i do krajów 
o najwyższej popularności wśród mieszkań-
ców państwa badanego. Rosnące koszty ży-
cia w kraju odwiedzanym w stosunku do 
kosztów życia w kraju ojczystym wpływają 
na decyzje o zmianie miejsca odpoczynku. 
Warto również zauważyć, że zmienną istotną 
nie był wskaźnik poziomu cen usług hotelar-
skich i gastronomicznych, lecz ogółu dóbr 
i usług konsumpcyjnych. Turyści zatem przy 
wyborze miejsca odpoczynku kierowali się nie 
poziomem cen usług bezpośrednio związa-
nych z turystyką, ale ogólnymi kosztami życia 
w danym kraju.

Zmiany w PKB per capita obywateli kraju 
badanego nie miały istotnego wpływu na 
liczbę odbywanych podróży, podobnie jak 
zmiany cen ogółu dóbr i usług konsumpcyj-
nych, pakietów turystycznych oraz usług ho-
telarskich i gastronomicznych nieuwzględ-
niające różnic kursowych. Rosnący stosunek 
PKB per capita w kraju odwiedzanym i bada-
nym wpływał ujemnie na liczbę odbywanych 
podróży. Czynniki: dochodowy i cenowy miał 
zdecydowanie mniejsze znaczenie dla liczby 
wyjazdów do krajów sąsiednich względem 
badanego państwa. Wydaje się, iż tego typu 
podróże nie są wrażliwe na zmiany stosunku 
PKB per capita i wskaźnika poziomu cen, 
przynajmniej w krótkim okresie.

Podjęta w artykule próba uogólnienia ba-
dań nad ruchem turystycznym pomiędzy 
krajami Unii Europejskiej wskazała na czyn-
niki najsilniej wpływające na analizowany 
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miernik popytu na usługi sektora turystyki. 
Jednak państwa Unii są niezwykle zróżni-
cowane pod względem położenia, klimatu, 
poziomu rozwoju gospodarczego i uwarun-
kowań historycznych. Przedmiotem dalszych 
badań powinna być zatem analiza i próba 
modelowania dla każdej pary państw UE, 
uwzględniające indywidualny charakter po-
wiązań.
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