Komunikat nr 1/2019
TOUROPERATORZY W POLSCE W 2018 ROKU
Touroperatorzy w rankingu przedsiębiorstw za 2018 rok
Jak co roku 19 grudnia 2019 dziennik Rzeczpospolita [RP 295] opublikował listę 2000 przedsiębiorstw o największych
przychodach w 2018 roku. Wśród nich znalazło się pięciu touroperatorów:
1. Na pozycji 118 (w 2017 r. na pozycji 131) Itaka Holdings sp. z o.o. z przychodami w wysokości 3 112,6 mln zł i zyskiem w
wysokości 13,5 mln zł. Same przychody z imprez turystycznych wyniosły w 2018 roku 2 151,3 mln zł i wzrosły w stosunku
do 2017 roku o17%.
2. Na pozycji 163 (w 2017 r. na pozycji 273) TUI Poland sp. z o.o. z przychodami w wysokości 2 243,6 mln zł i zyskiem w
wysokości 11,4 mln zł. Same przychody z imprez turystycznych wyniosły w 2018 roku 1 376,9 mln zł zł i wzrosły w
stosunku do 2017 roku o 58%.
3. Na pozycji 258 (w 2917 r. na pozycji 272) Rainbow Tours SA z przychodami w wysokości 1 599,1 mln zł i zyskiem w
wysokości 1,6 mln zł. Same przychody z imprez turystycznych wyniosły w 2018 roku 1 284,7 mln zł i wzrosły w stosunku
do 2017 roku o15%.
4. Na pozycji 679 (w 2017 r. na pozycji 1022) Coral Travel sp. z o.o. z przychodami w wysokości 639,0 mln zł i brakiem danych
o zysku. Same przychody z imprez turystycznych wyniosły w 2018 roku 395,7 mln zł i wzrosły w stosunku do 2017 roku
o 61%.
5. Na pozycji 732 (w 2017 r. na pozycji 737) Grecos Holiday sp. z o.o. z przychodami w wysokości 596,4 mln zł i stratą w
wysokości 6,9 mln zł. Same przychody z imprez turystycznych wyniosły w 2018 roku 494,5 mln zł i wzrosły w stosunku
do 2017 roku o5,7%.
Pozostali touroperatorzy w 2018 roku zanotowali przychody poniżej 220 mln zł, a więc poniżej spółki Woodward Poland
sp. z o.o., która z przychodami 221,6 mln zł zajęła na liście 2000 pozycję ostatnią.
Należy podkreślić, że wszyscy wymienieni w rankingu touroperatorzy w 2018 roku poprawili swoje pozycje na liście 2000
o przynajmniej 5 pozycji.
Warto również wspomnieć, że w 2018 roku Itaka Holding wyprzedziła takie firmy jak: Ford Polska sp. z o.o., Unilever
Polska sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., czy Skanska S.A.

I. Klienci biur podróży i touroperatorów w 2018 roku
Zgodnie z szacunkami Instytutu Turystyki SGTiH Vistula dokonanymi na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki
w 2018 roku z usług biur podróży ogółem (touroperatorów i agentów turystycznych) skorzystało 4,01 mln klientów, w tym
3,34 mln z usług zagranicznych.
Rys. 1. Liczba klientów biur podróży ogółem w latach
2016-2018 w mln.
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Źródło: oszacowania Instytutu Turystyki

Oszacowania liczby wszystkich klientów biur podróży dokonano na podstawie deklaracji mieszkańców Polski o sposobie
organizacji kolejnych wyjazdów w 2018 roku (wyjazd całkowicie lub częściowo zorganizowany przez biuro podróży).
Liczba sprzedanych pakietów przez touroperatorów została oszacowana na podstawie liczby deklaracji o wykupionych w
całości wyjazdach w biurach podróży. Przyjęto, że wyjazdy w całości zorganizowane przez biuro podróży były zorganizowane
przez biuro będące touroperatorem.
Rys. 2. Liczba sprzedanych pakietów przez touroperatorów w latach 2016-2018 w mln.
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Źródło: oszacowania Instytutu Turystyki

Ponieważ podstawą działalności touroperatorów w Polsce są wycieczki zagraniczne (w pełni zorganizowane wyjazdy
zagraniczne) przedstawiamy poniżej, jak kształtowały się liczby takich wyjazdów w ostatnich dziesięciu latach. Podajemy też
prognozę takich wyjazdów w 2019 roku sporządzoną po trzech kwartałach 2019 roku.

Rys. 3. Klienci, którzy wykupili zagraniczne pakiety turystyczne w latach 2010-2018 i prognoza na 2019 rok
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Źródło: Oszacowania Instytutu Turystyki

Na koniec informacji o liczbie klientów touroperatorów warto skonfrontować liczbę klientów pięciu czołowych
touroperatorów z ogólną liczbą klientów.
Otóż czołowa piątka touroperatorów wymieniona na początku niniejszego komunikatu obsłużyła w 2018 r. 2 773,4 tys.
klientów (Itaka – 915,0 tys., TUI – 838,8 tys., Rainbow -501,3 tys., Coral Travel – 300,3 tys., Grecos – 218 tys.), co stanowiło
prawie 70% wszystkich klientów obsłużonych przez biura podróży w 2018 roku.

II. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność organizatorów turystyki,
pośredników i agentów turystycznych na koniec trzeciego kwartału 2019 roku
Według danych GUS1 na dzień 31 października 2019 roku prowadzenie działalności organizatorów turystyki,
pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią
związanych według wykazu REGON zarejestrowały 13 682 podmioty gospodarcze.
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Wg TABLICy 1. Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według przewidywanej
liczby pracujących oraz sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rys. 4. Podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki wg liczby zatrudnionych
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, grudzień 2019

W grupie zatrudniających 0-9 osób aż 9 529 podmiotów to osoby fizyczne.
Razem wśród 13 682 podmiotów 4 001 stanowiły spółki handlowe lub cywilne, 20 spółdzielnie, 4 fundacje, 33
stowarzyszenia i organizacje społeczne, a pozostałe 9576 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
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