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Wpływ pandemii na turystykę 

Zjawisko pandemii – epidemii dotykającej cały glob – zdarza się 

rzadko. Dlatego uderzenie koronawirusa zastało świat nieprzy-

gotowany, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i psy-

chologicznym. Najistotniejszym warunkiem skutecznej walki z 

pandemią (przynajmniej do momentu wynalezienia szczepionki) 

jest izolacja ludzi, i to zarówno chorych, jak i zdrowych. Służy 

ona powstrzymaniu dalszego wzrostu zakażeń.  

Działania te miały i mają dalekosiężne skutki dla gospodarki. Za-

kazy prowadzenia działalności doprowadzają do masowych zwol-

nień i wzrostu bezrobocia, a w późniejszym czasie do bankructw 

wielu przedsiębiorstw. Bankructwa te dodatkowo zwiększają 

bezrobocie i powodują dalszy spadek popytu, doprowadzając w 

konsekwencji do spadku PKB. Aby temu przeciwdziałać, państwa 

wydają ogromne środki finansowe na ratowanie upadających 

przedsiębiorstw, licząc na to, że przetrwają one kryzys bez ko-

nieczności zaniechania dotychczasowej działalności lub urucho-

mią tę działalność gospodarczą po zwalczeniu pandemii.  

Wrażliwość gospodarki na zjawiska będące efektem szalejącej 

pandemii jest zróżnicowana. Do sektorów najbardziej narażo-

nych na skutki pandemii należy turystyka. Wymienia się ją jed-

nym tchem obok takich rodzajów działalności jak hotelarstwo, 

gastronomia czy transport. Takie rozumienie zagadnienia tury-

styki zawęża skalę tej działalności gospodarczej do organizacji 

wycieczek i wypoczynku.  

Tymczasem Światowa Organizacja Turystyki (WTO) definiuje tu-

rystykę jako ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w 

celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż 

rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem (Rozporzą-

dzenie 2011). Takie podejście do zagadnienia turystyki jest źró-

dłem wielu trudności z definiowaniem produktu turystycznego i 

sposobami jego mierzenia. Produkt ten jest bowiem pojęciem 

złożonym. Jest nim pakiet stanowiący wiele różnych świadczeń, a 

nabywany przez turystę jako kompleks usług. W skład produktu 

wchodzą nie tylko dobra materialne i usługi, ale także udogod-

nienia o nierynkowym charakterze, takie jak ochrona środowiska, 

zapewnienie bezpieczeństwa, rekreacja czy rozrywka (Gołembski 

G. red., 2009). 

Wszystkie dobra i usługi wchodzące w skład produktu turystycz-

nego wytwarzane są w bardzo różnych działach i sektorach go-

spodarki. W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z turystyką 

związane są dwie sekcje:  

sekcja H –  Hotele i Restauracje, którą można w większości zali-

czyć do usług turystycznych 

sekcja I  –  Transport i Łączność, która między innymi świadczy 

także usługi dla turystów.  

Jednakże próby wyodrębniania produktu turystycznego poprzez 

określanie sposobu wytwarzania dóbr i usług nie może przynieść 

satysfakcjonujących efektów, bowiem w przypadku turystyki 

czynnikiem określającym zakres zjawiska jest sposób wykorzysta-

nia produktów (Dziedzic E., Kachniewska M., Skalska T., 2016).  

Tak więc można wyodrębnić rolnictwo, budownictwo, przemysł 

czy transport, ale w ten sposób nie wyodrębnimy turystyki.  

Możemy więc założyć, że turystyczny PKB to suma wartości do-

danej wytworzonej w przedsiębiorstwach dzięki produkcji na 

rzecz spożycia turystycznego. Stąd rozpatrując zagadnienie od 

strony popytowej, a nie podażowej, turystyczny PKB możemy 

określić jako sumę wydatków przed podróżą, w jej trakcie oraz 

po podróży, jednak pozostających w związku z tą podróżą. Struk-

tura tych wydatków może być zróżnicowana, jednakże zawsze w 

pakiecie usług związanych z uprawianiem turystyki muszą być 

usługi noclegowe, żywieniowe i transportowe. Nie ma turystyki 

bez konsumpcji tych trzech usług.  

Stąd też rozpatruje się zjawisko turystyki w ujęciu wąskim i sze-

rokim. W wąskim ujęciu wyodrębniono przemysł turystyczny  

(Tourism industry). Jest to produkcja dóbr, a przede wszystkim 

kreacja usług stricte turystycznych, związanych z zakwaterowa-

niem, wyżywieniem, transportem i usługami rekreacyjnymi. Na 

tej podstawie wyodrębnić można charakterystyczne turystyczne 

rodzaje działalności (Dziedzic E., 2013) i określić produkty w zna-

czącej części nabywane przez odwiedzających i mające istotny 

udział w wydatkach turystycznych. Są to: usługi noclegowe, ga-

stronomiczne, transportu pasażerskiego, biur podróży, kultu-

ralno-rekreacyjne, a także produkcja dóbr turystycznych trwa-

łego użytku. Usługi transportu pasażerskiego są bardzo zróżnico-

wane. Są to międzynarodowe przewozy kolejowe, pozostały 

transport rozkładowy, transport morski, rozkładowe i pozaroz-

kładowe przewozy lotnicze.         

Turystykę można również rozpatrywać w ujęciu szerokim jako go-

spodarkę turystyczną (Travel and Tourism Economy). Do gospo-

darki tej zaliczamy nie tylko dobra i usługi służące bezpośrednio 

konsumpcji turystycznej, ale także takie rodzaje działalności go-

spodarczej, które są ściśle bądź częściowo uzależnione od ruchu 

podróżnych, a których rozwój nie byłby możliwy (lub byłby znacz-

nie ograniczony), gdyby nie turystyka. Przy próbie sformułowania 

prognozy skutków pandemii, na rozwój turystyki ograniczymy się 

jedynie do wąskiego ujęcia. 

Pandemia, a przede wszystkim sposoby minimalizowania jej skut-

ków wpływają nie tylko na podaż dóbr i usług turystycznych, ale 

także na popyt, który w najbliższej przyszłości będzie miał decy-

dujące znaczenie dla możliwości przetrwania oferentów. Popyt 

turystyczny charakteryzuje się wieloma cechami. W tym miejscu 

chcielibyśmy podkreślić przede wszystkim te jego cechy, które 

mogą mieć najistotniejszy wpływ na przyszłość branży.  

Do takich cech zaliczyć trzeba przede wszystkim wrażliwość na 

niesprzyjające warunki zewnętrzne wpływające na zagrożenie 

szeroko pojętego bezpieczeństwa podróżujących. Do takich za-

grożeń, z którymi mieliśmy w ostatnich czasach do czynienia, na-

leżą klęski żywiołowe (wybuchy wulkanów, tsunami, wielkie po-

wodzie), terroryzm, konflikty wewnętrzne i zewnętrzne, fana-

tyzm religijny czy katastrofy – szczególnie awarie elektrowni 

Na podstawie dotychczasowych prób obliczeń udziału sektora tury-

styki w PKB za pomocą rachunku satelitarnego można założyć, że 

przemysł turystyczny dostarcza około 3% PKB, a jego obroty sprzed 

wystąpienia pandemii wynosiły około 19 mld USD. 

(http://pl.tradingeconomics.com) 
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jądrowych. Zjawiska te wywoływały i wywołują gwałtowne zała-

mania popytu, które jednak w skali światowej miały charakter 

krótkotrwały. Pandemia i strach przed zakażeniem może jednak 

wywołać nie tylko gwałtowne, ale przede wszystkim długotrwałe 

skutki, przejawiające się w skracaniu odległości między obszarem 

emisyjnym a recepcyjnym. Oznacza to w praktyce znaczne 

zmniejszenie wyjazdów zagranicznych, z wyjątkiem stref przygra-

nicznych. Może także powodować zmiany w strukturze popytu. 

Jedną z jego cech jest bowiem substytucyjność, polegająca na 

możliwości zaspokojenia danej potrzeby w różny sposób, np. wy-

bór takiej spośród usług noclegowych czy transportowych, która 

zminimalizuje ryzyko niebezpiecznych kontaktów z innymi 

uczestnikami ruchu turystycznego.  

Popyt turystyczny jest też bardzo wrażliwy na zmiany koniunk-

tury gospodarczej i cechuje się wysoką elastycznością docho-

dową. Procesy pauperyzacji społeczeństwa, będące wynikiem 

wzrostu bezrobocia, ograniczenia produkcji i spadku PKB, mogą 

spowodować w pierwszej kolejności ograniczenie wydatków na 

dobra i usługi związane z turystyką. Efekty te mogą zostać 

wzmocnione ze względu na dużą elastyczność cenową, jaką cha-

rakteryzuje się popyt turystyczny. W efekcie wzrost cen wywo-

łuje bardziej niż proporcjonalny spadek popytu. Wiele wskazuje 

na to, że wzrost cen na wiele usług turystycznych następuje i 

prawdopodobnie nastąpi w najbliższej przyszłości, bo tylko on 

(zdaniem usługodawców) może zrekompensować poniesione 

przez nich straty. Ale tę kwestię trzeba rozpatrywać osobno w 

odniesieniu do różnych usług turystycznych.  

Sytuację komplikuje fakt, iż zarówno popyt, jak i podaż usług tu-

rystycznych zależą od rodzaju uprawianej turystyki. Światowa Or-

ganizacja Turystyki (WTO) wymienia pięć rodzajów turystyki. Są 

nimi: wypoczynek bierny (utożsamiany w pobytem w jednej de-

stynacji i nie związany z aktywnością ruchową – uprawianiem 

sportów), wypoczynek czynny (związany z uprawianiem turystyki 

kwalifikowanej, a także zmianami destynacji turystycznej). Inną 

formą jest uczestnictwo w wydarzeniach (sportowych, kultural-

nych czy religijnych). Kolejnym motywem uprawiania turystyki 

jest biznes i konferencje: wyjazdy na targi, uczestnictwo w kon-

gresach, spotkania biznesowe. Wreszcie liczącym się segmentem 

jest turystyka tranzytowa często związana z wyjazdami zakupo-

wymi, ale także ułatwiająca rozwój innych rodzajów turystyki.  

Podsumowując dotychczasowe rozważania, chcielibyśmy doko-

nać analizy skutków, jakie wywołać może i już wywołuje pande-

mia w tak zróżnicowanej działalności, jaką jest obsługa ruchu tu-

rystycznego. Będzie to punktem wyjścia dla określenia prognozy 

na najbliższą przyszłość. Chcielibyśmy przeanalizować wpływ 

pandemii na pracę i wyniki finansowe następujących instytucji:  

- hotele, 

- pozostałe obiekty noclegowe, 

- restauracje, bary, stołówki i catering, 

- transport kolejowy, lotniczy i morski, 

- działalność związana z turystyką (biura podróży), 

- usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny ra-
chunek.  

Hotele   

To rodzaj działalności gospodarczej, który po transformacji spo-

łeczno-gospodarczej przeżywał przez ponad 30 lat okres inten-

sywnego rozwoju. Dość powiedzieć, że liczba miejsc hotelowych 

oferowanych w Polsce wzrosła z 50 tys. w roku 1990 do około 250 

tys. w roku przed wybuchem pandemii (http://wot.waw.pl/wp 

Raport – rynek hoteli w Polsce 2018).  Liczba miejsc noclegowych 

oferowanych przez hotele wzrastała do tej pory w tempie około 

6% rocznie. Pomimo to była ona jeszcze zdecydowanie niższa niż 

średnia europejska szczególnie wtedy, kiedy weźmiemy pod 

uwagę liczbę miejsc hotelowych na 10 tysięcy mieszkańców.  

Hotele różnią się znacznie pomiędzy sobą z punktu widzenia ich 

kategorii oraz lokalizacji. Niedosyt miejsc hotelowych w Polsce i 

nienadążanie ich rozwoju za zwiększającym się popytem w miarę 

rozwoju ekonomicznego kraju spowodowały paradoksalną sytu-

ację: największe wykorzystywanie miejsc noclegowych występo-

wało w hotelach najwyższej kategorii i malało wraz z jej spad-

kiem. Klientela hoteli, sezonowość świadczonych usług i po części 

wyniki ekonomiczne uzależnione są od lokalizacji. Z tego punktu 

widzenia możemy wyróżnić hotele działające w dużych miastach 

oraz te, które świadczą swoje usługi w destynacjach turystycz-

nych. Ma to wielkie znaczenie dla skutków, jakie wywiera pande-

mia na ich wyniki ekonomiczne. 

Niezależnie od lokalizacji wszystkie hotele mają wysoki udział 

kosztów stałych w kosztach całkowitych. Wynika on przede 

wszystkim z wysokiego udziału środków trwałych w strukturze 

majątku hoteli. Budynek, wyposażenie pokoi, urządzenia wenty-

lacyjne, klimatyzacja, działalność gastronomiczna – wszystko to 

wpływa na wielkość odpisów amortyzacyjnych, czynszów, skła-

dek ubezpieczeniowych, podatków itp. W krótkim okresie do 

kosztów stałych można zaliczyć także płace pracowników, które 

stanowią około 33% wszystkich kosztów ponoszonych przez ho-

tele. W pewnej mierze do kosztów stałych można też zaliczyć tzw. 

„koszty niepodzielone”, czyli takie, których nie można przypisać 

konkretnej działalności (administracja, eksploatacja nieruchomo-

ści, koszty energii czy marketingu) (Bednarska M.,  Gołembski G.,  

Markiewicz E., Olszewski M., 2007). Wzrost udziału tych kosztów 

w kosztach ogółem powoduje przesuwanie się w górę punktu 

krytycznego. Jest to punkt przecięcia się dochodu łącznego (rozu-

mianego jako różnica pomiędzy wartością sprzedanych usług a 

kosztem osiągnięcia tej sprzedaży) z krzywą kosztów całkowitych. 

Innymi słowy, punkt krytyczny wskazuje, jakie powinno być wy-

korzystanie potencjału, aby zysk hotelu wyniósł zero. Wszystko 

to, co jest poniżej punktu krytycznego, oznacza stratę dla hotelu, 

wszystko, co znajduje się powyżej tego punktu, oznacza zysk. 

Duży udział kosztów stałych w strukturze kosztów może np. ozna-

czać, że hotel musi wykorzystywać swoje miejsca w 50%, aby nie 

przynosił strat. Do tej pory osiąganie tej granicy było możliwe 

przede wszystkim w hotelach usytuowanych w dużych miastach, 

będących centrami ruchu turystycznego (Warszawa, Kraków, 

W efekcie rola publicznych środków transportu (koleje, samoloty, trans-

port wodny) będzie znacznie mniejsza niż do tej pory, wzrośnie natomiast 

wykorzystanie własnych środków transportu. Zmniejszy się prawdopo-

dobnie wykorzystanie miejsc noclegowych w hotelach na rzecz wynajmo-

wania nieruchomości na własny rachunek.  
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Gdańsk). Ale już w Poznaniu wskaźnik 50% wykorzystania miejsc 

osiągnięty został dopiero 3-4 lata temu. 

Wszystko to powoduje, że stopa zwrotu poniesionych nakładów 

w hotelarstwie jest wysoka i wynosi przeciętnie 10-15 lat. W cza-

sach, w których ryzyko wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń jest 

niewielkie, zyskowność hoteli i stopa zwrotu poniesionych nakła-

dów jest uzależniona od sezonowości, ta z kolei od lokalizacji 

obiektu. Z reguły sezonowość ta jest mniejsza w hotelach usytu-

owanych w dużych miastach. Okresy zmniejszonych obrotów wy-

stępują tu z reguły w miesiącach letnich i podczas ferii zimowych. 

W tym czasie próbuje się zwiększać obroty poprzez przyjmowa-

nie grup turystycznych bądź stosowanie zniżek. Natomiast hotele 

zlokalizowane w miejscowościach nadmorskich bądź górskich 

muszą rekompensować okresy bardzo niskich obrotów omalże 

pełnym wykorzystaniem miejsc w miesiącach wakacyjnych. W 

czasie posezonowym próbuje się przyciągnąć turystów bizneso-

wych, przedstawiając dogodne warunki do organizowania kon-

gresów, konferencji czy innych imprez dla świata nauki czy biz-

nesu.  

Wystąpienie pandemii zmieniło zasadniczo dotychczasowe uwa-

runkowania działalności hoteli, czego skutki zaczynają się obja-

wiać w praktyce gospodarczej. Przez ponad 2 miesiące od rozpo-

częcia pandemii wszystkie hotele musiały zawiesić swoją działal-

ność. Nie było żadnych przesłanek do zmniejszenia kosztów sta-

łych, a wykorzystanie miejsc noclegowych spadło do zera.     

Wyobraźmy sobie hotel X, który posiada 400 miejsc noclego-

wych, a średnia cena 1 miejsca wynosi 200 złotych. Wobec tego 

przychody, jakie powinien osiągnąć, aby nie ponosić strat i osią-

gnąć punkt krytyczny na poziomie 50% powinny wynosić:  

400 miejsc x 200 zł x 60 dni x 50%  =  2 400 000.  

Można więc uznać, że strata tego hotelu z tytułu zawieszenia 

działalności wzrosła w ciągu 2 miesięcy do prawie 2,5 mln zło-

tych. Teoretycznie stratę tę można zmniejszyć poprzez redukcję 

kosztów. Ale redukcja kosztów stałych jest w krótkim czasie 

omalże niemożliwa bez pomocy ze strony państwa. Skalę strat w 

polskich hotelach można sobie wyobrazić w uproszczony sposób. 

Jeżeli mamy w Polsce około 250 tysięcy miejsc noclegowych, to 

w tej liczbie mieści się 625 takich hoteli dysponujących 400 miej-

scami noclegowymi (250 000: 400). Mnożąc 625 hoteli razy 2,4 

mln strat w jednym hotelu otrzymujemy kwotę 1,5 mld złotych, 

którą mogły stracić hotele w Polsce wskutek 2-miesięcznego za-

wieszenia działalności. 

Po dwóch miesiącach hotele mogły wznowić działalność, pod wa-

runkiem przestrzegania określonych rygorów sanitarnych. Ich 

stosowanie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. 

Wznowienie działalności nie oznacza oczywiście powrotu do 

stanu wyjściowego. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się ho-

tele działające w dużych miastach. I to niezależnie od tego, czy 

były one jednocześnie centrami ruchu turystycznego (Warszawa, 

Kraków, Gdańsk), czy też nie (Poznań, Wrocław, Katowice). Zo-

stały bowiem odcięte od swojej tradycyjnej klienteli. Do chwili 

obecnej zamarła turystyka biznesowa, będąca podstawowym 

źródłem utrzymania hoteli miejskich. Internet i telekonferencje 

zastąpiły dotychczasowe formy kontaktów biznesowych czy nau-

kowych. Organizowanie takich imprez jest administracyjnie za-

bronione. 

Kolejnym segmentem klientów odciętym od polskich hoteli miej-

skich są zagraniczne grupy turystyczne, a także indywidualni tu-

ryści zagraniczni. Otwarcie granic wcale nie musi przyczynić się 

do szybkiego wzrostu ruchu turystycznego. Wszystko to spowo-

duje, że ewentualny wzrost przychodów nie doprowadzi do 

osiągnięcia punktu krytycznego i straty z prowadzenia działal-

ności noclegowej będą się powiększać, chociaż już nie w tak dra-

stycznym stopniu. Pomoc państwa mająca na celu utrzymanie 

na rynku hoteli w dużych miastach powinna być prowadzona w 

dłuższym, minimum półrocznym okresie. Biorąc pod uwagę 

ograniczoność dostępnych środków pomocy finansowej dla ho-

teli oraz biurokrację powodującą długie oczekiwanie na deklaro-

waną pomoc, należy spodziewać się spektakularnych ban-

kructw hoteli miejskich oraz prób wycofywania się obcego ka-

pitału, zainwestowanego w rozwój sieci hotelarskich w Polsce.  

W przeciwieństwie do czasów sprzed pandemii obecnie sytuacja 

hoteli zlokalizowanych na obszarach turystycznych jest znacz-

nie lepsza od tej, jaką przewidujemy dla hoteli miejskich. Ogra-

niczenia poruszania się w czasie pandemii i obecne luzowanie re-

strykcji spowodowały wzrost popytu na wyjazdy wakacyjne, w 

szczególności organizowane w kraju. Silna będzie jeszcze obawa 

przed wyjazdami zagranicznymi do miejsc oddalonych od kraju 

ojczystego. Stąd też hotele zarówno wyższych kategorii, jak i 

inne obiekty noclegowe na obszarach recepcji turystycznej 

mogą liczyć na klientelę. Z pewnością w gorszej sytuacji znajdą 

się hotele z dużą liczbą miejsc, wpłynie na to obawa klientów 

przed nadmiernym zagęszczeniem. Poza tym koszty związane z 

rygorami sanitarnymi będą w tych hotelach na wysokim pozio-

mie. W czasie wakacji powinny one osiągać zyski pozwalające na 

kontynuowanie działalności. Kłopoty mogą wystąpić niewątpli-

wie po sezonie, bowiem działania zmierzające do wzrostu wyko-

rzystania miejsc mogą nie przynieść zamierzonych rezultatów.     

Pozostałe obiekty noclegowe 

Do obiektów tych należy zaliczyć campingi oraz usługi w zakresie 

wynajmowania nieruchomości na własny rachunek. Szczególnie 

usługi dotyczące wynajmu trudno oszacować, bowiem są one 

często nierejestrowane, stanowiąc tzw. szarą strefę, którą ocenia 

się na 50% (Szwichtenberg  A., 2006). Ogromną rolę zaczynają 

odgrywać usługi związane z wynajmem miejsc noclegowych 

przez Internet (Airbnb) (Sthapit E., Bjork P., 2019). Można zaryzy-

kować twierdzenie, że w wyniku pandemii nastąpi znaczny 

wzrost obrotów omawianego sektora. Zwiększony popyt na 

usługi „pozostałych obiektów noclegowych” będzie rezultatem 

następujących tendencji, a mianowicie: 

- dążenia do jak największej izolacji i skupiania się w kręgu naj-

bliższej rodziny, 

- preferowanie „własnych” miejsc noclegowych (własne przy-

czepy campingowe i kampery) bądź też wynajmowanie mieszkań 

lub drugich domów wyłącznie na własny użytek,  

- zmniejszanie odległości między miejscami emisji i recepcji tury-

stycznej (w efekcie skupianie się na turystyce krajowej),       

- ucieczka od skupisk ludzkich w popularnych regionach tury-

stycznych i wybór spokojniejszych miejsc (pojezierza, agrotury-

styka na obszarach leśnych),  

- szukanie niższych cen.  



Wszystko to powoduje ogromny wzrost popytu na usługi „pozo-

stałych obiektów noclegowych”. Co się tyczy campingów, naj-

większym powodzeniem cieszyć się będzie wynajem miejsc dla 

prywatnych przyczep i kamperów, a także wynajem domków 

campingowych i innych obiektów świadczących tanie usługi 

noclegowe. Poza tym wzrośnie zapotrzebowanie na krótkoter-

minowy wynajem mieszkań i pokoi wraz z łazienkami, zapew-

niającymi izolację od skupisk ludzkich, a także umożliwiających 

przygotowanie posiłków. Przewidywany wzrost popytu na opi-

sane usługi noclegowe nie pozostanie bez wpływu na kształtowa-

nie się cen. Obserwować będziemy ich wzrost, powodowany też 

spadkiem wyjazdów zagranicznych, wynikającym z obawy przed 

nawrotem pandemii i kolejnym zamykaniem granic.  

Z pewnością ceny usług świadczonych przez „pozostałe obiekty 

noclegowe” będą niższe od tych oferowanych przez hotele, ale i 

tak wyjazdy turystyczne na terenie kraju będą znacznie droższe 

niż do tej pory.   

Usługi gastronomiczne 

Do usług gastronomicznych zaliczamy przede wszystkim te, które 

świadczone są przez restauracje, a także bary oraz stołówki i ca-

tering. Nieznaczna część usług gastronomicznych świadczona jest 

w hotelach, pasażerskich środkach transportu czy wynajmowa-

nych nieruchomościach.  Trzeba jednak zaznaczyć, że przed pan-

demią restauracje świadczyły około 95% usług gastronomicz-

nych. Usługi te stanowią nieodzowną część produktu turystycz-

nego, chociaż nie wszystkie świadczone są na rzecz turystów. 

Można przyjąć, że połowa usług gastronomicznych świadczona 

jest na rzecz lokalnych społeczności.  

Przychody z tytułu świadczenia usług gastronomicznych rosły w 

szybkim tempie. Było to wynikiem wzrastającego popytu, wyni-

kającego ze wzrostu PKB per capita i przeznaczania większych za-

sobów finansowych na usługi gastronomiczne. W 2018 roku dzia-

łało w Polsce 68,3 tysiąca  lokali gastronomicznych. Wartość 

świadczonych przez nie usług dla turystów można oszacować na 

7,6 mld złotych (http://www.horecatrends.pl). Można więc w 

prosty sposób oszacować wartość utraconych przychodów wy-

nikających z dwumiesięcznego zakazu prowadzenia działalności. 

Równa się ona wartości rocznych przychodów podzielonych 

przez liczbę miesięcy w roku i pomnożonej razy dwa miesiące i 

wynosi 1,27 mld złotych (7,6 mld : 12  =  0,63 x 2 = 1,27 mld). Z 

pewnością koszty stałe w zakładach gastronomicznych są mniej-

sze niż w hotelach (mniejsza wartość środków trwałych). Jed-

nakże konieczność płacenia pensji pracownikom wraz z ubezpie-

czeniem, czynszów, dzierżaw czy podatku od nieruchomości 

czyni restauracje bardzo wrażliwymi na tak drastyczne spadki 

przychodów.  

Otwarcie restauracji oznacza jednak wolny wzrost przychodów, 

który w pierwszym okresie może nie równoważyć ponoszonych 

kosztów.  Zwiększają się one bowiem wraz z koniecznością spro-

stania restrykcyjnym wymogom epidemiologicznym i przyczyniać 

się mogą do powiększania strat, chociaż już w wolniejszym tem-

pie. Możemy założyć, że straty te do końca sierpnia mogą wzro-

snąć o kolejny miliard złotych. Konsumenci nadal odczuwają 

strach przed koronawirusem. Preferują konsumpcję na wolnym 

powietrzu i utrzymywanie odległości między stolikami, co w oczy-

wisty sposób ogranicza przychody. Obniża je w drastyczny spo-

sób brak zagranicznej turystyki przyjazdowej, a także zamknięcie 

szkół i wyższych uczelni, co radykalnie zmniejsza liczbę młodej 

klienteli. Nastąpił zanik turystyki biznesowej, ludzie pracują w do-

mach i kontaktują się online, nie ma konferencji, kongresów, tar-

gów, spotkań biznesowych. Zwiększony jest ruch samochodowy, 

ale ulice, nawet w centrach miast, są opustoszałe. Pozwolono na 

organizację wesel czy innych imprez okolicznościowych, ale 

efekty tych krótkowzrocznych decyzji mogą być bardzo nega-

tywne i ryzyko ich organizacji jest spore. Generalnie rzecz biorąc, 

w perspektywie półrocznej straty w gastronomii wyniosą około 

2,3 mld złotych. 

Sporej części restauracji bez szybkiej i efektywnej pomocy pań-

stwa grozi upadek. Muszą one liczyć na otwarcie granic i likwida-

cje obostrzeń związanych z prowadzeniem biznesu. Niektóre z 

pewnością wykorzystają nadchodzący sezon turystyczny, aby 

podreperować budżet, korzystając z rozkwitu turystyki krajowej. 

Te z nich, które przetrwają pomimo tak niesprzyjających warun-

ków, długo jeszcze będą musiały pracować na odrobienie po-

wstałych strat. Trzeba założyć, że przemysł gastronomiczny w 

Polsce będzie dochodził do kondycji sprzed wybuchu pandemii 

jeszcze przez parę lat.  

Transport 

Transport lotniczy 

Transport jest istotą turystyki, polegającej na podróżach poza 

miejsce stałego zamieszkania. Współcześnie największy udział w 

obsłudze ruchu turystycznego (poza własnymi środkami lokomo-

cji) ma transport lotniczy. Dynamika rozwoju tego transportu w 

Polsce była zadziwiająca. Dowodem na to jest liczba obsłużonych 

pasażerów na polskich lotniskach, która wzrastała z roku na rok 

w tempie ponad 10% i w roku 2019 osiągnęła liczbę 50 mln pasa-

żerów (https://www.businessinsider.com). Analizując wpływ 

pandemii na rozwój transportu lotniczego, musimy wydzielić lot-

nicze przewozy pasażerskie rozkładowe i pozarozkładowe, czyli 

czartery.  

W obydwu przypadkach dokonamy próby określenia wpływu 

pandemii na narodowego przewoźnika, jakim jest PLL LOT. Nie 

mamy niestety informacji dotyczącej motywów podróży pasaże-

rów LOT-u, ale możemy przyjąć, że dominującą rolę wśród nich 

odgrywają te związane z szeroko pojętą turystyką. Zgodnie z de-

finicjami przyjętymi przez WTO do turystyki zaliczyć możemy po-

dróże związane z prowadzeniem działań biznesowych, a także 

uczestnictwo w konferencjach i kongresach. Za turystyczne mo-

żemy uznać wyjazdy w celu odwiedzin krewnych i znajomych, jak 

i oczywiście te, które dotyczą zwiedzania regionów turystycznych 

organizowanego indywidualnie bądź przez biura podróży. Jedy-

nym motywem podróży niezwiązanym z turystyką są wyjazdy do 

pracy (które przeważają w przewozach tanich linii lotniczych).  

Żaden przewoźnik nie podaje informacji dotyczących przycho-

dów z tytułu prowadzenia swojej działalności. Możemy je jednak 

oszacować na podstawie pewnych założeń. Zgodnie z informa-

cjami przekazanymi przez LOT przed pandemią, w 2019 roku ob-

służył on 10 mln pasażerów (https://corparate.lot.com).  Jeżeli 

założyć, że średnio cena biletu lotniczego w obie strony wynosiła 

800 złotych (jest to prawdopodobnie cena zaniżona), to można 

oszacować przychody LOT-u na kwotę 8 mld złotych. Przyjmując, 

że liczba pasażerów kształtuje się równomiernie w poszczegól-

nych miesiącach, można wnioskować, że w wyniku dotychczaso-

wego 3-miesięcznego postoju samolotów przychody LOT-u zo-

stały uszczuplone o kwotę 2 mld złotych.   

http://www.horecatrends.pl/
https://www/
https://corparate.lot.com/


W tych dramatycznych chwilach zaczyna się bardzo powoli przy-

wracać ruch lotniczy. Zaczyna się od przewozów krajowych, które 

jednak mają niewielki udział w przychodach przewoźnika, ale 

pierwsze doświadczenia skłaniają do refleksji. Uruchamianie rej-

sów zagranicznych postępuje bardzo powoli. Nie wszystkie kraje 

wpuszczają pasażerów z Polski bez konieczności kwarantanny, 

niektóre destynacje są jeszcze zamknięte dla polskich turystów.  

Istotnego znaczenia nabiera konieczność dostosowania się do re-

strykcji mających zapobiegać rozszerzaniu się pandemii. Dotyczą 

one przede wszystkim zmniejszenia liczby miejsc dostępnych dla 

pasażerów, tak aby utrzymać przepisowy dystans między nimi. 

Ale pierwsze doświadczenia płynące ze wznowionych lotów 

krajowych pokazują, że nawet te ograniczone miejsca nie są w 

pełni wykorzystane. Ludzie boją się latać i do tego napotykają 

dodatkowe utrudnienia w czasie kontroli przed odlotem.             

Przewoźnik stoi przed  dylematem: albo utrzymywanie ceno-

wego status quo, które doprowadzić może do dalszego spadku 

przychodów i zysków (pomimo prób ograniczenia kosztów po-

przez zwalnianie personelu i ograniczanie funduszu płac), albo 

wzrost cen świadczonych usług przewozowych (co zwiększa ry-

zyko dalszego ograniczania liczby pasażerów).  

Najbliższa przyszłość (około roku, do momentu zwalczenia pan-

demii) rysuje się dla narodowego przewoźnika w czarnych bar-

wach. Bez pomocy finansowej z zewnątrz pochłaniającej w naj-

bliższym roku około 4 mld złotych LOT stanie na skraju bankruc-

twa. Jedynym pocieszeniem jest to, że w podobnej sytuacji znaj-

dują się wszyscy narodowi przewoźnicy. Zakaz ich dofinansowy-

wania z budżetu państwa, jaki wynika z uregulowań prawnych 

Unii Europejskiej, powinien być w tych bardzo trudnych czasach 

uchylony. Decyzje powinny zapaść w krótkim czasie.  

Pozarozkładowe przewozy lotnicze dotyczą głównie czarterów, 

czyli wynajmowanych samolotów przez biura podróży. Samoloty 

te kursują z kraju emisji do krajów posiadających regiony recepcji 

nastawione głównie na wypoczynek bierny, rezerwujące 1-2-ty-

godniowe  pobyty. Loty czarterowe są częścią pakietu usług ofe-

rowanych przez biura podróży. Dotyczą przede wszystkim desty-

nacji śródziemnomorskich (Grecja, Hiszpania, Włochy, Portuga-

lia, Turcja, Francja). Dlatego niezwykle trudno jest oszacować 

straty ponoszone wskutek zaniechania tych lotów. Od momentu 

rozpoczęcia pandemii w Europie loty te zostały całkowicie zawie-

szone, podobnie zresztą jak loty rozkładowe. Obecnie kraje śród-

ziemnomorskie zaczynają otwierać się na turystykę, możemy jed-

nak domniemywać, że częstotliwość lotów czarterowych będzie 

zdecydowanie mniejsza, aniżeli było to przed wybuchem pan-

demii. 

Dzieje się to z dwóch przyczyn: po pierwsze przygotowania do 

sezonu turystycznego rozpoczęto zbyt późno. Wygaszanie ognisk 

choroby w krajach o tak ciężkim przebiegu epidemii jak Włochy 

czy Hiszpania nastąpiło dopiero pod koniec maja. Do tego czasu 

w krajach tych wszystkie hotele i ośrodki wypoczynkowe były za-

mknięte. Podpisywanie umów z biurami podróży dotyczyć więc 

może rezerwacji dopiero od połowy albo nawet końca lipca. Po 

drugie, trzeba liczyć się ze strachem potencjalnych klientów 

przed dalekimi wyjazdami w czasach, kiedy ryzyko wznowienia 

pandemii jest bardzo duże. W Polsce, jak wiemy, liczba zakażeń 

od dłuższego czasu się nie zmienia, co wywołuje w niektórych 

krajach niechęć do przyjmowania turystów z Polski.     

Transport kolejowy 

Podobnie jak w przypadku transportu lotniczego za przewozy tu-

rystyczne można uznać wszystkie, oprócz dojazdów do pracy. 

Można pokusić się o twierdzenie, że pandemia spowodowała 

ograniczenie przewozów pasażerskich li tylko do przejazdów 

pociągami do pracy. Co więcej, nawet te przejazdy zostały ogra-

niczone. Wielu podróżnych posiadających samochód osobowy 

zdecydowało się na ten środek transportu w obawie przed zara-

żeniem. Skutki tych zjawisk obserwować można na dworcach ko-

lejowych. Zagraniczne połączenia kolejowe zawieszono, daleko-

bieżne połączenia międzymiastowe znacznie ograniczono. Liczbę 

biletów sprzedawanych na te pociągi zmniejszono do połowy, a i 

tak wiele z nich było niemal pustych. Jedynie pociągi podmiejskie, 

wożące ludzi do pracy, mają więcej klienteli. Koleje są własnością 

państwa, które musi pokrywać straty wynikające z gwałtownego 

zmniejszenia się przychodów. Straty te poniesione w 3 miesią-

cach pandemii szacujemy na około 1,3 mld złotych. Niewiele 

przemawia za tym, aby do końca sierpnia sytuacja uległa rady-

kalnej zmianie. Dlatego straty te wzrosną prawdopodobnie do 

2,5 mld. 

Transport morski  

Nie odgrywa on zbyt dużej roli na polskim rynku turystycznym. 

Jego znaczenie ogranicza się do żeglugi promowej między Polską 

a krajami skandynawskimi. Oczywiście połączenia te zostały za-

wieszone, czemu towarzyszy także zamknięcie granic. Skutkiem 

tych działań jest nie tylko wstrzymanie wyjazdów polskich tury-

stów, ale także zawieszenie podróży turystów ze Skandynawii do 

Polski, co do tej pory miało duży wpływ na ruch turystyczny w 

polskich miastach portowych i uzdrowiskach nadmorskich.   

Działalność związana z turystyką (biura podróży)  

Rynek biur podróży w Polsce był bardzo skoncentrowany i rozwi-

jał się dynamicznie. Formalnie działa w Polsce około 2500 biur 

podróży (www.turystyka.gov.pl) i liczba ta w ostatnich latach nie 

ulegała wielkim zmianom. Ale tylko 19 największych podmiotów 

zatrudnia więcej niż 49 pracowników i koncentruje około 60% 

wartości sprzedaży na polskim rynku.  Jednocześnie w ostatnim 

dziesięcioleciu obserwujemy szybki wzrost sprzedaży. Było to 

efektem dobrej koniunktury gospodarczej zarówno w Polsce, jak 

i w innych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli uznamy, że sprzedaż w 

ostatnim dziesięcioleciu wzrastała o 8% w skali rocznej, to w roku 

2019 przed wybuchem pandemii wartość sprzedaży można osza-

cować na 7,2 mld zł.  

Charakterystyczną cechą polskiego rynku touroperatorskiego 

jest jego koncentracja na zagranicznej turystyce wyjazdowej. 

Większość biur skupia się na organizacji letniego i zimowego wy-

poczynku dla klientów polskich w uznanych kurortach europej-

skich. Są też biura specjalizujące się w turystyce aktywnej, orga-

nizujące wyprawy turystyczne na wszystkie kontynenty. Charak-

terystyczną cechą wielkich biur podróży jest zjawisko integracji 

pionowej. Biura mają rozległą sieć kooperantów w postaci linii 

lotniczych, sieci hotelarskich, biur w krajach recepcyjnych zapew-

niających transport i usługi przewodnickie itp.  

Przygotowanie oferty na kolejny sezon zaczyna się częstokroć z 

paromiesięcznym wyprzedzeniem, przekraczającym z reguły pół 

roku. Dotyczy to podpisywania umów z liniami lotniczymi bądź 

czarterowania samolotów, rezerwacji hoteli czy organizacji 

http://www.turystyka.gov.pl/


wycieczek na miejscu (autokary, przewoźnicy). Nagły i niespo-

dziewany wybuch pandemii był jak grom z jasnego nieba dla 

biur podróży. Gwałtownie zawaliły się podstawy działalności. 

Uziemiono samoloty, zamknięto granice, zakazano prowadze-

nia działalności hotelarskiej, zamknięto lokale gastronomiczne. 

Wszystkie dotychczasowe umowy biur z kooperantami zostały 

anulowane.  

Przewidywania dotyczące najbliższej przyszłości nie skłaniają 

do optymizmu. Co prawda tradycyjne kraje recepcyjne (Grecja, 

Włochy, Hiszpania) zaczynają otwierać się dla turystów, ale uru-

chomienie regularnych i czarterowych połączeń lotniczych jesz-

cze nie nastąpiło. Otwarte jest pytanie, jak będzie kształtował się 

popyt turystyczny w nowych uwarunkowaniach. Jak już wspo-

mniano, w samolotach ograniczona będzie liczba miejsc, co spo-

wodować może wzrosty cen. Hotele też muszą dostosować się do 

reżimów sanitarnych, co szczególnie w większych obiektach jest 

zadaniem trudnym i kosztochłonnym. Nie wiadomo, czy ludzie 

uwierzą w zwycięstwo nad pandemią, a przecież ryzyko jest nadal 

ogromne. Wreszcie, pomimo buńczucznych oświadczeń władz 

polskich o zwycięstwie nad pandemią, liczba zachorowań nie 

zmniejsza się sukcesywnie. Nie widać, żeby ich szczyt był za nami. 

Jesteśmy krajem zwiększonego ryzyka. 

Wszystko to spowoduje falę bankructw przede wszystkim ma-

łych biur podróży, które w zdecydowanej większości były agen-

tami dużych graczy. Ale ci ostatni bez wsparcia z zewnątrz nie 

będą mogli w większości przetrwać roku pandemii. Większość z 

nich realizowała strategię poszerzania swego udziału na rynku 

poprzez politykę niskich cen i marż  Gołembski G., 2013 ). Marże 

jednostkowe były niskie, a zyski osiągano ze zwiększanej liczby 

obsługiwanych klientów. Nawet przy założeniu, że będzie można 

jeszcze w tym roku wysłać polskich klientów do krajów śródziem-

nomorskich, to ceny z czasów przed pandemią będą prawdopo-

dobnie nie do utrzymania. Trudno przewidzieć także zmiany w 

zachowaniach i nastawieniu klientów, co może skutkować 

zmniejszeniem zainteresowania wyjazdami zagranicznymi. Zała-

manie polskiego rynku touroperatorów może mieć długookre-

sowe skutki. Może przyczynić się do opanowania w przyszłości 

tego rynku przez wielkich graczy z zagranicy.              

Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości   

Jest to ogromny, częstokroć niedoszacowany segment rynku. Już 

10 lat temu wartość szacowanego czynszu z tytułu wynajmu 

określano na 18,5 mld złotych. Od tego czasu wartość tego rynku 

wzrosła wielokrotnie. Przede wszystkim uruchomiono usługę 

Airbnb, czyli wynajmu krótkookresowego przez Internet. 

Zwiększyła się aktywność deweloperska szczególnie w regio-

nach turystycznych. Pandemia z pewnością przyczyni się do 

wzrostu wartości czynszu z tytułu wynajmu nieruchomości. Wy-

nika to z dążenia do izolacji, do spędzania rodzinnych wakacji, z 

niewątpliwie niższych cen wynajmu w porównaniu z usługami 

hotelowymi. Jest to także okazja do walki z szarą strefą i uzyski-

wania większych przychodów budżetowych z tytułu podatku od 

prowadzonej działalności.  

Zagraniczna turystyka przyjazdowa 

Polska w ostatnich latach stawała się atrakcyjną destynacją dla 

turystów z zagranicy. Sprzyjał temu rozwój połączeń lotniczych i 

to zarówno linii regularnych, jak i tanich linii lotniczych. W ostat-

nich latach bilans turystyczny Polski był dodatni, co oznacza, że 

zagraniczni turyści więcej wydawali w Polsce, aniżeli polscy tury-

ści za granicą. W 2018 roku wydatki zagranicznych turystów w 

Polsce szacuje się na 35 mld złotych (https://msit.gov.pl). W tej 

kwocie są pokrywane podstawowe wydatki na noclegi, wyżywie-

nie i transport, a także zakupy dokonywane w naszym kraju. Po-

wyższa kwota musi być uzupełniona o wydatki tzw. odwiedzają-

cych jednodniowych, które szacuje się w 2018 roku na poziomie 

26 mld złotych. Są to przede wszystkim zakupy towarów i usługi 

gastronomiczne. Ogółem wydano w analizowanym roku ponad 

60 mld złotych. Do tej pory już ponad 3-miesięczne zamrożenie 

zagranicznego ruchu przyjazdowego uszczupliło przychody pol-

skich usługodawców o kwotę co najmniej 5 mld złotych.   

Wnioski 

W podsumowaniu dotychczasowych wywodów chcielibyśmy raz 

jeszcze podkreślić ogromne znaczenie turystyki dla gospodarki 

kraju. Rozpatrując usługi turystyczne tylko w ujęciu wąskim (a 

więc noclegi, wyżywienie i transport),  udział turystyki w tworze-

niu dochodu narodowego wynosi 3% i zamyka się w kwocie 19 

mld USD. Z wielu przyczyn (o których była mowa w niniejszych 

rozważaniach) turystyka jest niezwykle wrażliwa na wszelkie re-

alne zagrożenia, a w szczególności zagrożenia epidemiologiczne. 

Uprawianie turystyki łączy się nieodzownie z bliskimi kontaktami 

z innymi ludźmi, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. 

Dlatego też działania zmierzające do powstrzymania pandemii w 

pierwszej kolejności polegają na zamykaniu granic, zawieszeniu 

lub ograniczeniu transportu oraz usług noclegowych i żywienio-

wych. Tarcza antykryzysowa, polegająca na pomocy finansowej 

firmom w celu zmniejszenia negatywnych skutków wynikających 

z zawieszenia lub ograniczenia działalności, powinna w pierwszej 

kolejności dotyczyć usługodawców działających na rynku tury-

stycznym. 

Negatywnym efektem pandemii jest skala strat przemysłu tury-

stycznego, które chcieliśmy oszacować w okresie półrocznym,  od 

marca do końca sierpnia.  

1. W hotelarstwie straty te próbowaliśmy obliczyć dla okresu, 

w którym obiekty nie mogły prowadzić działalności gospo-

darczej, ale także później, kiedy taka działalność została 

podjęta, ale w stopniu znacznie bardziej ograniczonym. 

Oszacowaliśmy, że straty w okresie zawieszenia działalności 

(2 miesiące) wyniosły 1,5 mld złotych, natomiast po otwar-

ciu hoteli (4 miesiące) około 2 mld. Straty w hotelarstwie 

szacujemy na około 3,5 mld (do końca sierpnia).  

2. Gastronomia: Wartość utraconych przychodów wynikają-

cych z dwumiesięcznego zakazu prowadzenia działalności 

oszacowaliśmy na 1,27 mld. Otwarcie restauracji oznacza 

wolny przyrost przychodów, który w pierwszych 4 miesią-

cach nie może równoważyć ponoszonych kosztów. Szacu-

jemy, że straty w gastronomii zostaną zredukowane do 250 

mln miesięcznie, czyli 1 mld do końca sierpnia. W sumie 

straty w gastronomii szacujemy na 2,3 mld złotych.  

3. Lotnictwo: Ruch lotniczy uziemiony został całkowicie na 3 

miesiące. Oszacowaliśmy, że w tym czasie wartość przycho-

dów, które utracił  narodowy przewoźnik, wyniosła 2 mld zł. 

Na początku czerwca przywrócone zostały loty krajowe, ale 

pierwsze obserwacje płynące ze wznowionych lotów nie 

napawają optymizmem. Przewoźnik nadal ponosi duże 

straty. Przewidujemy, że skala tych strat wzrośnie do końca 



sierpnia do około 4 mld złotych. Bez pomocy państwa LOT 

stanie na skraju bankructwa. 

4. Koleje: Pandemia spowodowała ograniczenie przewozów 

pasażerskich do przejazdów pociągami do pracy. Ruch tury-

styczny został ograniczony omalże do zera. Stąd straty wy-

nikające z gwałtownego zmniejszenia się przychodów w 

pierwszych 3 miesiącach pandemii szacujemy na 1,3 mld 

złotych. Sądzimy, że w następnych 3 miesiącach niewiele 

się zmieni i straty w najbliższym półroczu od powstania pan-

demii wyniosą około 2,5 mld.    

5. Biura podróży: Do tej pory sektor ten rozwijał się bardzo dy-

namicznie, a roczne przychody z tytułu prowadzonej dzia-

łalności można oszacować na 7,2 mld złotych. Niespodzie-

wany wybuch pandemii zniweczył całkowicie przygotowa-

nia do nowego sezonu turystycznego. Próby otwierania gra-

nic, uruchamiania transportu lotniczego, rozpoczynania 

działalności hotelarskiej w recepcyjnych krajach śródziem-

nomorskich są bardzo spóźnione i mogą wywoływać pierw-

sze skutki w połowie sezonu. Z przyczyn omówionych wcze-

śniej wynika, że polskie biura podróży będą beneficjentem 

tych zabiegów w bardzo ograniczonym stopniu. Spadek 

przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim szacu-

jemy na około 5,5 mld złotych.   

Czynnikiem niekorzystnym dla odbudowy rynku turystycznego 

jest niepewność. Dotyczy ona przede wszystkim kształtowania 

się popytu turystycznego. Jest on trudny do przewidzenia ze 

względu na uzależnienie od poziomu dochodów i cen. Także za-

chowania klientów mogą być inne niż oczekiwane, bo wpływa na 

nie strach przed kolejnym wybuchem pandemii. 

Popyt turystyczny dotyczy nie tylko turystyki krajowej. Powodem 

głębokich strat usługodawców jest odcięcie ich od klientów za-

granicznych. Straty te określiliśmy na 5 mld złotych. Zanik zagra-

nicznej turystyki przyjazdowej oznacza dla szerokiej rzeszy prze-

wodników turystycznych odcięcie od klienteli. 

Ta grupa zawodowa nie może także obsługiwać grup wycieczek 

szkolnych, których organizacja jest wstrzymana bezterminowo. 

Duże straty spowodowane są także praktycznym zatrzymaniem 

turystyki biznesowej, która jest podstawą utrzymania większości 

hoteli o wysokiej kategorii. Termin, w którym nastąpi otwarcie 

granic, uruchomione zostaną targi, kongresy czy konferencje i za-

czną być organizowane wycieczki szkolne, pozostaje wielką nie-

wiadomą. Skłania to do wniosku, że straty branży turystycznej 

będą narastać także po upływie pół roku od rozpoczęcia pande-

mii.  

Z dotychczasowych rozważań wynika, że popyt turystyczny wsku-

tek zniesienia wielu obostrzeń koncentrować się będzie na tury-

styce krajowej (szczególnie w okresie letniego sezonu turystycz-

nego). Przewidujemy jednak spore wzrosty cen usług turystycz-

nych, które wynikać będą z: konieczności zredukowania strat po-

noszonych przez usługodawców w związku z pandemią, 

zwiększenia popytu tej klienteli, która do tej pory wyjeżdżała za 

granicę, czy wprowadzenia bonów turystycznych.  

Z pewnością rozszerzy się szara strefa. Kontrola tego zjawiska 

umożliwiłaby zwiększenie wpływów podatkowych. Mogłyby być 

one przeznaczone na ratowanie innych usługodawców, których 

skutki pandemii odcięły od dotychczasowej klienteli. 

 Reasumując, negatywne skutki pandemii dla wąsko ujętego 

„przemysłu turystycznego” są znacznie poważniejsze, niż się 

przyjmuje do tej pory. Skutki te będą długotrwałe i z pewnością 

objawiać się będą także po zakończeniu sezonu letniego. Ban-

kructwa i zwolnienia z pracy są w tej branży nieuniknione, nato-

miast większość najważniejszych graczy powinno przetrwać. Od-

nowa rynku turystycznego – po jego ewentualnym załamaniu –

byłaby procesem bardzo długotrwałym, a skala strat z pewnością 

większa od pieniędzy wyłożonych na pomoc dla turystyki.  
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Podsumowując, straty jedynie przemysłu turystycznego (czyli sek-

tora turystyki w wąskim tego słowa znaczeniu) w najbliższym półro-

czu (do końca sierpnia 2020) szacujemy na 17,8 mld złotych. 

 

Z drugiej strony, jeżeli nie nastąpi gwałtowny wzrost zachorowań, mo-

żemy liczyć na większe zainteresowanie turystów wypoczynkiem w 

kraju i to nie tylko w tradycyjnych regionach recepcyjnych, ale także 

tam, gdzie do tej pory ruch turystyczny nie był tak intensywny. Wzrost 

sprzedaży nastąpi także w miastach, które były do tej pory centrami 

zagranicznego ruchu przyjazdowego (Gdańsk, Kraków, Warszawa). 

Odnotujemy boom na rynku wynajmu nieruchomości, wynajmu dom-

ków czy przyczep kempingowych. 
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