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Ryc. 7. Inwestycje w sektorze hotele i restauracje na jednego pracownika w DOM i we Francji kontynen-
talnej w latach 1996–2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT i Rousseau (2012).

Ryc. 8. Udział miejscowości pobierających opłatę klimatyczną (A) i średni dochód z opłaty klimatycznej 
na jedną gminę turystyczną (B)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT i Rousseau (2012).
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Wysokość średniego dochodu z opłaty klimatycznej w przeliczeniu na jedną gminę turystycz-
ną była w DOM porównywalna z wartością metropolitalną, przy czym pierwsza z nich pozo-
stawała nieco wyższa – przekraczała nieznacznie 107 euro (ryc. 8B). Biorąc pod uwagę natę-
żenie ruchu turystycznego (rys. 6B) w poszczególnych regionach, należy zauważyć, iż po 2008 r. 
nastąpiło zahamowanie gwałtownego spadku w metropolii oraz łagodne zmniejszenie udziału 
turystów w DOM. Z analizy przyjazdów do obiektów hotelowych (rys. 9A) wynika, że po 2009 r. 
w części kontynentalnej nastąpił odczuwalny wzrost liczby turystów (po uprzednim spadku), 
a w DOM – bardzo mały, co było spowodowane głównie spadkiem liczby przyjazdów do 
Gwadelupy. Natomiast udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie przyjezdnych w bada-
nym okresie w metropolii wyraźnie zmalał (z ok. 33% do 28%), podczas gdy w departamentach 
zamorskich nieznacznie wzrósł (do 14%) (ryc. 9B). Było to głównie wynikiem wzrostu zain-
teresowania obcokrajowców Martyniką i Reunionem.

Analizując zmianę liczby udzielonych noclegów (rys. 10A), można zauważyć wyraźne za-
łamanie w 2007 r. spowodowane głównie spadkiem liczby noclegów udzielonych turystom 
zagranicznym, zrekompensowane wzrostem udziału noclegów Francuzów. W znacznym stop-
niu wpłynęła na to kampania medialna Ministerstwa Turystyki propagująca wypoczynek 
w części europejskiej. Z proponowanego rozwiązania skorzystało wówczas ok. 10% metropo-
litalnych wczasowiczów. Różnice te widoczne są wyraźnie w analizie tempa zmian liczby 
udzielonych noclegów (ryc. 10B). Natomiast w DOM liczba noclegów w okresie 2005–2011 
wykazała niewielki spadek przejawiający się zmniejszeniem udziału noclegów w DOM z 16% 
do 13%. Uśredniony czas wypoczynku w DOM – ze względu na jego specyfikę i odległość 
geograficzną – był niemal czterokrotnie dłuższy niż we Francji kontynentalnej.

W analizie liczby udzielonych noclegów w obiektach hotelowych (ryc. 11A) należy odno-
tować, iż nastąpił ich krótkotrwały spadek, w tym akces noclegów udzielonych w DOM zma-
lał z ok. 2,9 w 2005 r. do 2,0 w 2009 r. Podczas badania regionalnych zmian liczby noclegów 
udzielonych we Francji i w DOM zauważono duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi 
regionami (ryc. 11B). W przypadku części kontynentalnej ubytek ten był nagły i krótkotrwały 
(ok. 10%), zaś w DOM – długotrwały i wyraźnie zauważalny (ok. 30%). Z analizy zmiany 
liczby noclegów w obiektach hotelowych wynika z kolei, że we Francji europejskiej dwa re-
giony: Île-de-France i Korsyka zanotowały przeszło dziesięcioprocentowy wzrost ich udziału, 

Ryc. 9. Liczba przyjazdów (obiekty hotelowe) (A) i udział turystów zagranicznych w przyjazdach (B)  
we Francji i w DOM w latach 2005–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT i Rousseau (2012).
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Ryc. 10. Liczba noclegów we Francji i w DOM w latach 2005–2011 (A) oraz dynamika zmian liczby 
noclegów we Francji (B)

Ryc. 11. Liczba noclegów w obiektach hotelowych we Francji i w DOM w latach 2005–2010 (A) 
oraz liczba noclegów ogółem w obiektach hotelowych w DOM (B)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT i Rousseau (2012).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT i Rousseau (2012).
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zaś wszystkie cztery DOM – spadek (ryc. 12A). Kolejne różnice między Francją a jej departa-
mentami zamorskimi można dostrzec w trakcie porównywania liczby noclegów wg pochodze-
nia turystów (ryc. 13). Podczas gdy w metropolii wzrósł udział turystów krajowych, a udział 
wczasowiczów zagranicznych zmniejszył się do ok. 33%, w DOM odsetek przybyłych obco-
krajowców wzrósł z 13% do 16%. Badanie regionalnego zróżnicowania udziału turystów lo-
kalnych w obiektach hotelowych części kontynentalnej (ryc. 12B) pozwala ponadto zauważyć, 
że w regionach Pikardii oraz Alzacji udział ten nieznacznie wzrósł, a w departamentach zamor-
skich wykazywał tendencję spadkową.

Ryc. 12. Zmiany liczby noclegów ogółem (A) oraz zmiana liczby noclegów Francuzów (B) w obiektach 
hotelowych w regionach Francji i DOM (2007–2011)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT.
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Odmiennie kształtowała się sytuacja noclegów udzielonych gościom zagranicznym  
(ryc. 15B). Ujemne wartości zanotowano we wszystkich regionach europejskich poza Korsyką, 
natomiast w DOM – tylko w Gwadelupie (–44,13%). W trzech pozostałych departamentach 
nastąpił ponadczterdziestoprocentowy wzrost. Biorąc pod uwagę zmiany udziału liczby noc-
legów w obiektach hotelowych, można zauważyć także, że we Francji metropolitalnej nastąpił 
spadek udziału noclegów udzielonych turystom zagranicznym przy jednoczesnym wzroście 
udziału miejsc noclegowych, z których korzystali wczasowicze krajowi. Natomiast w DOM 
udział liczby noclegów udzielonych turystom krajowym zmniejszył się bardziej niż udział 
noclegów udzielonych turystom zagranicznym (ryc. 14). 

Przyjmując za przedmiot analizy pochodzenie turystów w DOM w latach 2009–2010, moż-
na dostrzec, że wśród przyjezdnych i korzystających z noclegów przeważali Francuzi metro-



154 sławomir dorocki, Paweł brzegowy 

Ryc. 13. Liczba noclegów (A) i udział klientów zagranicznych (B) we Francji i w DOM w latach 2005–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT. 

politalni (niemal 60% i przeszło 60%). Drugą grupę wczasowiczów stanowili obcokrajowcy 
pochodzący głównie z Ameryki Północnej i UE. Należy więc stwierdzić, że po roku 2008 
w DOM nastąpił spadek udziału turystów metropolitalnych przy niewielkim wzroście udziału 
obcokrajowców – dokładnie odwrotnie niż we Francji kontynentalnej.

Światowy kryzys finansowy z 2008 r. trzeba uznać za jedną z determinant warunkujących 
spadek liczby turystów we Francji karaibskiej. W 2009 r. odwołano niemal 10 tys. uprzednio 
zarezerwowanych pobytów w departamentach Indii Zachodnich (Magras, 2011). W pierwszej 
dekadzie XXI w. wzrosła także konkurencja turystyczna ze strony innych państw wyspiarskich 
Karaibów. Największe natężenie wizyt turystycznych na Gwadelupie obserwowano w sezonach 
bożonarodzeniowym oraz wielkanocnym. W przeciwieństwie do Saint-Martin i Saint-Barthéle-
my departament przyciągał głównie klientelę metropolitalną, najczęściej z regionów: Île-de- 
-France (33%), Rodanu-Alp (7%), Prowansji-Alp-Lazurowego Wybrzeża (5%) oraz Akwitanii 
(5%). Obywatele innych państw członkowskich UE stanowili łącznie 5,1% wszystkich odwie-
dzających. Najczęściej byli to Włosi (32%), Belgowie (19%) oraz Niemcy (11%). Przeszło 
połowa turystów wykupiła wycieczkę na Gwadelupę przez biuro podróży, a 16% z nich orga-
nizowało wyjazd we własnym zakresie i nabyło bilet bezpośrednio u przewoźnika lotniczego 
(Le tourisme dans l’outre-mer français, 2007). W okresie poprzedzającym kryzys ekonomicz-
ny, w latach 2003–2008, tylko w departamencie Gwadelupy liczba miejsc noclegowych uległa 
zredukowaniu o 5 tys. (Atout France, Du diagnostic à la mise en oeuvre: priorités d’actions 
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pour chaque destination. Synthèse finale, 2010). By skutecznie przeciwdziałać odpływowi 
turystów, proponowano m.in. zwiększenie połączeń lotniczych z Francji metropolitalnej do 
Pointe-à-Pitre i Fort-de-France, poprawę warunków hotelowych czy wydłużenie sezonu tury-
stycznego (Philibert, 2011). W przypadku Francuskich Indii Zachodnich szczególnie ważną 
kwestią pozostaje dalsza rozbudowa transportu lotniczego spełniającego również funkcję re-
kreacyjno-rozrywkową. W przekonaniu Renaty Rettinger i Piotra Staszaka stanowi on również 
jedną z prymarnych przesłanek warunkujących rozwój podróży międzykontynentalnych 
(Rettinger, Staszak, 2010).

Przemysł hotelarski pozostaje obszarem najbardziej dotkniętym przez kryzys branży tury-
stycznej. Odpowiedzialna za politykę turystyczną wspólnoty Saint-Martin Stéphanie Bessière 
(2010) zauważyła w swym raporcie, iż spadek liczby turystów zagranicznych wynikał pośred-
nio z przestarzałej infrastruktury hotelowej DOM, która obniżała ich atrakcyjność. W podobne 
wnioski obfitowało sprawozdanie Cécile Felzines (2007), w którym autorka stwierdziła, że 
obiekty hotelowe Gwadelupy i Martyniki cechuje niska komfortowość i unifikacja charakteru 
oferowanych usług. Bazę hotelową Martyniki tworzyły w 2007 r. 84 obiekty dysponujące 12 144 
miejscami noclegowymi. Największą liczbę łóżek (7294) posiadały hotele trzygwiazdkowe, 
najmniejszą zaś (130) – hotele o standardzie jednogwiazdkowym. Przeważającą część klientów 

Ryc. 14. Liczba noclegów turystów krajowych (A) i zagranicznych (B) w obiektach hotelowych we Francji 
oraz w DOM w latach 2005–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT. 
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korzystających podczas wypoczynku z zaplecza hotelowego (aż 79%) stanowili Francuzi me-
tropolitalni. W dalszej kolejności byli to turyści z obydwu Ameryk i Europy (31%) (Le tourisme 
dans l’outre-mer Francis, 2007: 30–31).

Zakończenie
Postępujący od lat 60. XX w. rozwój branży turystycznej w departamentach i wspólnotach 
zamorskich Francji pozostaje od lat 90. priorytetowym i nowoczesnym elementem aktywności 
społeczno-gospodarczej jednostek będących przedmiotem niniejszego opracowania. Stanowi 
to odzwierciedlenie postępującego procesu globalizacji i, jak stwierdził Dean MacCannell 
(2007), próbę uczynienia z turystyki największej gałęzi światowego przemysłu. Aby zwiększyć 
udział turystów, departamenty zamorskie zaczęły w większym stopniu eksponować dziedzictwo 
regionalne: historyczno-kulturowe oraz przyrodnicze. Powołując się na stwierdzenie Małgo-
rzaty Zdon-Korzeniowskiej (2009), produkt turystyczny regionu nie musi być wcale regional-
nym produktem turystycznym. W przypadku DOM pierwszy z produktów turystycznych  
stanowić będą kompleksy rekreacyjno-rozrywkowe, drugi zaś – oferty z zakresu agro- i eko-
turystyki wykorzystujące elementy folkloru kreolskiego. 

Ryc. 15. Liczba noclegów turystów krajowych (A) i zagranicznych (B) w obiektach hotelowych we Francji 
oraz w DOM w latach 2005–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT.

A.

B.1. B.2.
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Tab. 2. Analiza SWOT sektora turystycznego DOM

Mocne strony Słabe strony

•  unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe 
(kompleksy leśne, rafy koralowe, zabytki 
architektury kolonialnej)

•  różnorodność krajobrazowa i ukształtowanie 
terenu umożliwiające uprawianie zróżnico-
wanych form turystyki (pieszej, rowerowej, 
samochodowej)

•  bogate zasoby wodne sprzyjające turystyce 
morskiej, żeglarstwu, kajakarstwu i in.

•  zróżnicowanie kulturowe i narodowościowe
•  brak gęstej zabudowy umożliwiający 

tworzenie licznych tras turystycznych

•  niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystycz-
na, przede wszystkim w DFA i w Reunionie (baza 
noclegowa, obiekty o przeznaczeniu sportowo- 
-rekreacyjnym, usługi okołoturystyczne)

•  zbyt słaba oferta turystyki posezonowej
•  niewykorzystany potencjał turystyczny obszarów 

wiejskich
•  mała liczba regionalnych produktów turystycznych
•  niezadawalający poziom bezpieczeństwa wewnętrz-

nego (Gwadelupa, Martynika)
• niedobory infrastrukturalne

Szanse Zagrożenia

•  przynależność DROM do UE – możliwość 
pozyskania nowych turystów

•  nowe trendy społeczne i zmiany  
w konsumpcji (ekokonsumpcja)

•  wzrost zainteresowania ofertą  
ekoturystyczną

•  bliskość stref wolnocłowych (Saint- 
-Barthélemy, Saint-Martin)

•  niebezpieczeństwo degradacji zasobów naturalnych
•  wzrost konkurencji ze strony innych regionalnych 

centrów turystycznych (m.in. państw wyspiarskich 
Karaibów)

•  brak równowagi pomiędzy źródłami finansowania 
turystyki a potrzebami branży

•  kryzysy gospodarcze
• wzrost cen paliw 

Źródło: opracowanie własne.

Obszary zamorskie wyspecjalizowały się w turystyce krajoznawczej, kwalifikowanej (że-
glarskiej, motorowodnej, kajakowej, pieszej, nurkowej), morskiej (wycieczki pełnomorskie, 
pasażerska żegluga przybrzeżna, minirejsy międzyportowe i rejsy inclusive), alternatywnej, 
kulturowej i aktywnej. Ma to związek z faktem, iż rekreacja ruchowa jest uznawana współcze-
śnie za konieczną, a nie luksusową i dyktowana modą na zdrowy styl życia oraz zmianami 
demograficznymi (por. Nęcka, Żbikowski, 2005). W departamentach tych w ograniczonym lub 
znikomym wręcz stopniu rozwinęły się z kolei inne formy turystyki: biznesowa, kongresowa, 
uzdrowiskowa (Ravine Chaude i Saint-Claude w Gwadelupie) oraz socjalna. Działalność tu-
rystyczna we Francji zamorskiej ma wiele zalet, m.in. generuje jej wzrost gospodarczy, pozy-
tywnie oddziałuje na bilans płatniczy poszczególnych terytoriów, a także sprzyja przedsiębior-
czości i społecznej aktywności, ponieważ angażuje różne środowiska oraz wyzwala 
ekonomiczno-kulturową synergię. Prowadzi również do przekształcania infrastruktury i środo-
wiska oraz pozostaje ważną determinantą rozwoju zrównoważonego, gdyż chroni dziedzictwo 
przyrodnicze przy jednoczesnym pielęgnowaniu tradycji regionalnych (villages créoles w Reu-
nionie) oraz wdrażaniu nowych technologii (Gujana Francuska). Należy uznać, że przyjęte 
w strategiach rozwoju ruchu turystycznego (Schéma d'Aménagement et de Développement 
Touristique) rozwiązania sprzyjają budowaniu solidnych podstaw gospodarki turystycznej oraz 
prowadzą do nieobecnego dotychczas zaangażowania władz departamentalnych, regionalnych, 
a także przedstawicieli przedsiębiorców i organizacji branżowych.
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Podsumowując, po roku 2008 Francja znalazła się w grupie pięciu państw o najwyższej 
recepcji ruchu podróżnych, co wynikało z globalnego spowolnienia gospodarczego i niestabil-
ności rynków finansowych. Departamenty i regiony zamorskie znacznie wyraźniej odczuły 
wpływ kryzysu na koniunkturę turystyczną niż część kontynentalna. Turystyka w UE stanowi 
trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej, co w szczególno-
ści dotyczy regionów peryferyjnych (Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny 
na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, 2010). Dalsza 
intensyfikacja rozwoju przemysłu turystycznego DOM jest konieczna, gdyż warunkuje ich 
rozwój cywilizacyjno-infrastrukturalny, a zatem stanowi jeden z najważniejszych stymulatorów 
regionalnych gospodarek.
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