Gdańsk, 29 kwietnia 2016 r.

Komunikat z badań – wstępny szacunek liczby turystów i odwiedzających Gdańsk
w I kwartale 2016 r.

Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka oraz Gdańska Organizacja Turystyczna w ramach
projektu „Badanie turystyki gdańskiej”, pragnie przedstawić wstępne szacunki wielkości ruchu turystycznego
w Gdańsku w I kwartale 2016 r.
Uczestnicy ruchu turystycznego zostali sklasyfikowani w dwóch grupach, w zależności od długości ich pobytu:
turyści – osoby, które korzystają z noclegu w Gdańsku;
odwiedzający – osoby, które nie korzystają z noclegu w Gdańsku.
oraz w zależności od miejsca zamieszkania:
krajowi uczestnicy ruchu turystycznego – osoby, które na stałe mieszkają Polsce;
zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego – osoby, które na stałe zamieszkują poza terenem Polski.
Podstawą dla szacunku liczby turystów i odwiedzających I kwartale 2016 r. były realne dane GUS, dotyczące
liczby osób korzystających z obiektów noclegowych w styczniu b.r. oraz prognoza ich liczby w lutym i marcu.
Liczba osób zakwaterowanych poza bazą noclegową ewidencjonowaną przez GUS (u rodziny, znajomych itp.)
oraz liczba odwiedzających, zostały natomiast oszacowane w oparciu o wyniki badania turystyki gdańskiej,
przeprowadzonego w I kwartale 2016 r. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.
krajowi
1Q2016

zagraniczni

suma

turyści

odwiedzający

turyści

odwiedzający

137 246,00

74 613,00

66 422,00

16 102,00

294 383,00

w bazie noclegowej GUS

88 551,00

n/d

48 940,00

n/d

137 491,00

w tym: poza bazą noclegową GUS

48 695,00

n/d

17 482,00

n/d

66 177,00

Tym samym w stosunku do I kwartału 2015 r. liczba turystów krajowych uległa zwiększeniu o 19,63%, zaś
zagranicznych aż o 29,54%. Zmniejszeniu natomiast uległa liczba odwiedzających, co spowodowało ogólne
zmniejszenie natężenia ruchu turystycznego.
Struktura turystów i odwiedzających uzyskana w trakcie badań prowadzonych w I kwartale 2016 r. wskazuje, że
32,61% osób, które do Gdańska przyjechały na pobyt z noclegiem, to obcokrajowcy. Tym samym struktura
turystów w Gdańsku w analizowanym okresie uległa znacznej zmianie w stosunku do IV kwartału 2015 r., kiedy
to udział obcokrajowców wynosił ponad 50%. Jest to potwierdzenie dającego się obserwować od kilku lat trendu,
który wskazuje, że spadek liczby zagranicznych turystów w pierwszych 3 miesiącach każdego roku jest
zdecydowanie większy, niż w przypadku turystów krajowych. Co ciekawe w I kwartale 2016 r. odsetek osób
pochodzenia polskiego wśród respondentów z zagranicy wyniósł 28,77% i tym samym był o ponad 3% wyższy,
niż w IV kwartale 2015 r. Zjawisko to należy jednak interpretować w kontekście zmniejszonego zainteresowania
Gdańskiem zagranicznych uczestników ruchu w okresie od stycznia do marca, bowiem wzrost udziału osób z
zagranicy polskiego pochodzenia nie oznacza, iż właśnie w tym okresie przyjeżdża ich do Gdańska więcej, a
jedynie że ze względu na mniejszą liczebność respondentów o zagranicznej narodowości, ich udział w strukturze
tej populacji wzrósł.

z Polski
z zagranicy

Ogółem
[udział w %]
68,26%

Odwiedzający
[udział w %]
73,08%

Turyści
[udział w %]
62,00%

31,74%

26,92%

38,00%

Struktura respondentów krajowych pod względem ich pochodzenia była zdecydowanie bardziej zróżnicowana
w analizowanym okresie, niż w IV kwartale 2015 r. Dominującą grupą nie byli już respondenci z województwa
pomorskiego, których udział wśród krajowych uczestników ruchu turystycznego zmalał o ponad 20 p.p. i wyniósł
17,83%. Może to mieć związek z faktem, iż IV kwartał obejmuje tzw. przedświąteczny okres zakupowy,
skłaniający osoby zamieszkujące mniejsze miejscowości, do częstszych przyjazdów do Gdańska. Najliczniej
reprezentowanymi

krajowymi

uczestnikami

ruchu

krajowego

byli

natomiast

mieszkańcy

województwa

mazowieckiego, którzy stanowili 19,11% tej populacji. Natomiast co dziesiąty krajowy uczestnik ruchu przyjechał
do Gdańska z województwa łódzkiego.
Udział wśród turystów z Polski
[w %]

województwo
mazowieckie

22,58%

łódzkie

12,90%

pomorskie

11,29%

warmińsko-mazurskie

9,68%

Analogicznie jak w poprzednim kwartale, wśród respondentów z zagranicy dominowali goście z Wielkiej Brytanii,
przy czym 50% z nich stanowiły osoby pochodzenia polskiego. Na drugim miejscu uplasowały się osoby na stałe
zamieszkujące w Niemczech, a na kolejnych miejscach respondenci z Ukrainy i Rosji.
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