
ZANIK FRANCUSKIEJ BRANŻY
TURYSTYCZNEJ

Po fali ataków, które dotknęły Francję w ciągu ostatnich 18
miesięcy, francuska turystyka ucierpiała z pełną siłą. Francuski rząd
ogłosił, że liczba turystów od stycznia zmalała o 7%, również z
powodu pogody i strajków.

„Od początku roku, przyjazdy zagranicznych turystów w całym kraju
zmalały o 7%, ale w większości regionach są stabilne względem poprzedniego roku, chociaż w
ostatnim czasie miał na nie wpływ zamach w Nicei.” – powiedział Minister Spraw Zagranicznych i
Turystyki, Jean-Marc Ayrault.

Według niego, spadek francuskiej branży turystycznej był częściowo spowodowany atakami.
„Spostrzeżenie ryzyka , wywarło wyraźny wpływ na niektórych podróżujących, w tym tych
najbogatszych oraz tych z Azji” – powiedział Francuski minister turystyki. Również problemy
ekonomiczne w Rosji i Brazylii muszą być brane pod uwagę.

Spadek liczby turystów we Francji szczególnie uderzył w Ile-de-France i Paryż . Zgodnie z
opublikowanym w ostatnim czasie raporcie Komitetu Turystyki Regionalnej (RTC), sektor
turystyczny w Ile-de-France, od stycznia stracił miliard euro.

„Wszystkie lampki są czerwone” – powiedział Frederic Valletoux, prezes RTC. Jednakże Jean-Marc
Ayrault wskazał wysokość cen w stolicy, podczas gdy, według niego, specjaliści z francuskiej riwiery,
od razu po ataku, powinni dostosować ceny w stolicy.

Minister, który w marcu przedstawił plan z milionem euro na promocję Francji za granicą, po
atakach w 2015r. zapowiedział inwestycję dodatkowych 500 tys. euro, aby wspomóc program
prowadzony przez „Atout France”, na pokrycie części kosztów francuskiej riwiery.
Francuski minister turystyki również ogłosił swój plan powołania na początku września, nowej
komisji do spraw nagłych wypadków ekonomicznych. Spotkania będą koncentrować się na regionach
najbardziej dotkniętych spadkiem turystyki.

Jean-Marc Ayrault twierdzi również że UEFA EURO 2016 spowodowało rekordowe obłożenie hoteli
w niektórych miastach gospodarczych. Obroty hoteli wzrosły o 70% w Lens, Lille, Saint-Etienne.

Spadek francuskiego przemysłu turystycznego jest poważnie brany pod uwagę, ponieważ przemysł
ten jest ważną częścią gospodarki kraju – generuje dwa miliony pośrednich i bezpośrednich miejsc
pracy oraz 7-8% francuskiego PKB.
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