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Od Redakcji

Jedną z  charakterystycznych cech współczesnego świata jest niestabilność otoczenia, 
w jakim działają podmioty gospodarcze. Współczesne środki komunikowania przeka-
zują informacje szybciej i dokładniej niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu, 
kształtując wyobraźnię milionów osób na całym świecie. Powyższe twierdzenia dotyczą 
także turystyki. Można zaryzykować stwierdzenie, że dostosowanie się do niestabilnego 
otoczenia jest dla podmiotów gospodarczych działających w sferze turystyki ważniejsze 
i trudniejsze niż dla wielu innych rodzajów działalności gospodarczej. Wynika to z cha-
rakterystyki produktu turystycznego: złożoności i ścisłego związku z otoczeniem oraz 
faktu, że konsument musi dotrzeć do miejsca produkcji poszczególnych usług. 

Sytuacja kryzysowa uderzająca w przedsiębiorstwa turystyczne może wydarzyć się 
w każdym ogniwie produktu turystycznego: poczynając od miejsca zamieszkania poten-
cjalnego odwiedzającego poprzez trasy dojazdowe po miejsca docelowe podróży. Różny 
może być również związany z tym zakres oddziaływania sytuacji kryzysowych. Sytuacje 
związane z miejscami zamieszkania potencjalnych odwiedzających wpływają na ograni-
czenie popytu ogółem, natomiast występujące w miejscach docelowych lub na trasach 
dojazdowych mogą powodować skierowanie popytu do konkurujących obszarów. Na 
wszelkiego rodzaju zagrożenia kryzysowe szczególnie podatna jest turystyka zagranicz-
na i obsługujące ją przedsiębiorstwa. Wynika to z nakładania się wielu czynników eko-
nomicznych i pozaekonomicznych, które sprawiają, że podróże do określonych miejsc 
(eksport usług turystycznych) postrzegane są jako mniej lub bardziej atrakcyjne, przy 
czym integralną częścią tej atrakcyjności jest poczucie bezpieczeństwa.

Zakres oddziaływania sytuacji kryzysowych ma istotny wpływ na możliwości re-
agowania przedsiębiorstw turystycznych: wyspecjalizowane w usługach rezerwacyjnych 
(organizatorzy, pośrednicy i agenci turystyczni) są mniej ograniczone lokalizacją i sto-
sunkowo szybko mogą zmienić ofertę, jeśli chodzi o proponowane kierunki podróży, 
transport czy obsługiwane segmenty rynku. Dla tej grupy przedsiębiorstw największym 
zagrożeniem są sytuacje zmniejszające całkowity popyt na usługi turystyczne na ryn-
kach wysyłających, które obsługują. Obiekty noclegowe, sportowo-rekreacyjne i kultu-
ralne są w gorszej sytuacji, ponieważ mają sztywną lokalizację i wszystko, co wydarzyło 
się w miejscach, w których są usytuowane oraz na głównych rynkach wysyłających i tra-
sach dojazdowych staje się przeszkodą, której skutki muszą być usunięte lub zminimali-
zowane, jeśli obiekty te mają przetrwać. 



Od Redakcji8

Problemy reagowania branży turystycznej na sytuacje kryzysowe są przedmiotem 
opracowań zamieszczonych w niniejszym wydaniu „Zeszytów Naukowych” Kolegium 
Gospodarki Światowej. Ich treści można sklasyfikować w kilku grupach tematycznych:
a) ogólna prezentacja sytuacji na globalnym rynku turystycznym i uwarunkowań eko-

nomiczno-politycznych, które ją kształtują,
b) lokalne zagrożenia dla rozwoju turystyki oraz rola poszczególnych grup interesariu-

szy w ich przezwyciężaniu,
c) narzędzia zarządzania kryzysowego w  różnych typach przedsiębiorstw turystycz-

nych, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym.
Znaczna część materiału empirycznego zaprezentowanego w opracowaniach doty-

czy konsekwencji kryzysu finansowego z  lat 2008–2009 dla turystyki. Pojęcie sytuacji 
kryzysowych w odniesieniu do turystyki wykracza jednak poza czynniki ekonomiczne 
i dlatego w opublikowanych opracowaniach znalazły się także omówienia kryzysów wy-
wołanych czynnikami przyrodniczymi czy działaniami kryminalnymi. 

Ewa Dziedzic



Józef Sala
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Stabilizacja gospodarczo-polityczna a turystyka

Wprowadzenie

Gospodarka turystyczna jest obecnie coraz ważniejszym sektorem gospodarki świa-
towej. Ma duży wpływ na rozwój miast i regionów [Klimek, 2010, s. 29]. Stymulująca 
rola gospodarki turystycznej w rozwoju obszarów recepcji turystycznej zależy w głównej 
mierze od wielkości ruchu turystycznego, który obsługuje konkretny region. Skala świa-
towego i krajowego ruchu turystycznego jest przede wszystkim pochodną poziomu roz-
woju ekonomicznego i stabilności politycznej [Tisdell, 2001, s. 23]. Słusznie więc uważa 
się, że uczestnictwo obywateli konkretnych państw w  turystyce jest silnie skorelowa-
ne z sytuacją ekonomiczną i polityczną państw emisji ruchu turystycznego [Goeldner, 
2006, s. 377]. Silne związki między poziomem rozwoju ekonomicznego a skalą ruchu 
turystycznego sprawiają, że wszelkie wahania koniunktury gospodarczej mają istotny 
wpływ na rynek turystyczny.

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja wpływu stabilności gospodarczej 
i koniunktury oraz sytuacji politycznej na rynek turystyczny.

Sytuacja ekonomiczna a turystyka

Uczestnictwo w turystyce jest kategorią potrzeb wyższego rzędu. Konsument uczest-
niczy w podróżach dopiero wówczas, gdy ma on do dyspozycji odpowiednią wielkość 
funduszu swobodnej decyzji, czyli dochodu, który pozostaje po zaspokojeniu potrzeb 
podstawowych. Sytuacja gospodarcza ma więc istotny wpływ na zachowania konsumen-
tów na rynku turystycznym [Rudnicki, 2010, s. 15].

Wzrost gospodarczy, podnoszenie dobrobytu społeczeństw i  związane z  tym po-
większanie się funduszu swobodnej decyzji gospodarstw domowych implikuje pojawie-
nie się „efektu dźwigni”. Według J. Mundta jego oddziaływanie polega na tym, że wraz ze 
wzrostem realnych dochodów ludności przed gospodarstwami domowymi otwiera się 
szersza przestrzeń „gry finansowej”, powstają nowe horyzonty konsumpcji, także w za-
kresie podróżowania [Mundt, 2001, s.  43]. Im wyższy poziom zamożności, tym wię-
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cej konsumentów może partycypować w podróżach. Gospodarstwa domowe, które nie 
uczestniczyły dotąd w wyjazdach turystycznych, dzięki pojawieniu się funduszu swo-
bodnej decyzji mogą brać w nich udział. Z kolei dla konsumentów o wyższych docho-
dach powstają warunki do uczestnictwa w bardziej zróżnicowanych formach turystyki 
[Kotler, Bowen, Makens, 2006, s.  229]. Dzięki rosnącemu popytowi zwiększa się po-
jemność rynku, co tworzy korzystne warunki rozwoju dla różnych sektorów gospodarki 
turystycznej: biur podróży, hoteli, firm gastronomicznych, przedsiębiorstw transporto-
wych. Tworzone są bowiem warunki dla rentownej działalności firm turystycznych.

Z  kolei recesja wiąże się zwykle ze spadkiem realnych dochodów konsumentów, 
zwiększeniem bezrobocia, a  to pociąga za sobą zmniejszenie się liczby konsumentów 
uczestniczących w wyjazdach turystycznych, ponieważ ich koszty nie mogą być pokryte 
z bieżących dochodów gospodarstw domowych.

Badania wskazują, iż elastyczność dochodowa popytu na podróże zagraniczne jest 
wysoka, wyższa niż na podróże krajowe [Gaworecki, 2003, s. 108]. W wyniku wzrostu 
realnego dochodu ludności i oddziaływania „efektu dźwigni” popyt na podróże zagra-
niczne rośnie więc szybciej niż na podróże krajowe. Na rynku turystycznym następują 
zmiany: wzrasta udział podróży zagranicznych kosztem krajowych.

Wzrost gospodarczy i związane z nim podnoszenie się poziomu zamożności ludności 
implikuje kolejne zmiany w zachowaniach konsumentów. Przede wszystkim obserwuje 
się nasilenie procesów indywidualizacji i dyferencjacji konsumpcji [Bywalec, 2007, s. 37].

Indywidualizacja konsumpcji kreowana jest przede wszystkim przez to, iż wraz ze 
wzrostem kulturalnego i ekonomicznego bogactwa społeczeństwa spada rola i siła od-
działywania środowiskowego i  utartych norm na zachowania konsumentów na ryn-
ku. Wzrasta znaczenie indywidualnego wyboru i suwerenności konsumenta na rynku. 
Wzrost zamożności zmniejsza wpływy środowiska pracy, związków zawodowych, śro-
dowiska religijnego na zachowania konsumenta na rynku. Konsument zyskuje coraz 
większą suwerenność, spada znaczenie oddziaływania czynnika zewnętrznego. To, jak 
kto się zachowuje i co czyni, podlega bardziej pod indywidualne normy i preferencje, 
niż jest określane przez obce i środowiskowe normy. Wzrost roli samodzielnych, indy-
widualnych decyzji konsumentów znajduje odzwierciedlenie w  ich zachowaniach na 
rynku turystycznym. Konsumenci dążą do uczestnictwa w  podróżach akcentujących 
ich prestiż, pozwalających na osiągnięcie indywidualnego, subiektywnego przeżycia. 
Rośnie zainteresowanie znajomością świata, podróżami dalekimi, „szałowymi” [Mundt, 
2001, s. 46].

Wzrost gospodarczy i związany z nim wzrost zamożności społeczeństwa implikuje 
także procesy dyferencjacji zachowań konsumentów na rynku turystycznym. Rozwój 
ekonomiczny związany jest zwykle z podnoszeniem się poziomu wykształcenia ludno-
ści, powstawaniem różnych możliwości w zakresie kariery zawodowej. Rozszerzanie się 
oferty turystycznej przy wzroście świadomości społeczeństwa sprawia, że zachowania 
konsumentów stają się bardziej zróżnicowane i elastyczne [Alejziak, 1999, s. 189].
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Badając związki między rozwojem gospodarczym, dochodami ludności a rynkiem 
turystycznym zauważyć można kolejne prawidłowości. Systematyczne powiększanie się 
poziomu zamożności implikuje zmiany preferencji turystów. Występują tu podobne pra-
widłowości jak na rynku dóbr konsumpcyjnych.

Wraz ze wzrostem dochodów turyści zgłaszają zapotrzebowanie na lepsze jakościo-
wo usługi, korzystają z  lepszych i bardziej kosztownych form i organizacji wyjazdów. 
Wzrasta więc liczba podróży, których organizatorami są biura podróży kosztem wyjaz-
dów organizowanych indywidualnie. W miarę wzrostu zamożności, wybierając formę 
zakwaterowania, turyści preferują hotel kosztem zakwaterowania u znajomych, na cam-
pingach, w pensjonatach. Rezygnują z organizowania wyżywienia we własnym zakresie, 
a korzystają z usług renomowanych restauracji, uczestniczą w coraz bardziej atrakcyj-
nych i kosztownych programach rozrywkowych. Im wyższy dochód turysty, tym częściej 
korzysta z transportu lotniczego, a zmniejsza się rola transportu kolejowego i podróży 
autobusami [Kotler, Bowen, Makens, 2006, s. 230].

Powyższe zależności mają istotne konsekwencje dla funkcjonowania międzynarodo-
wego i wewnętrznego rynku turystycznego. Żadna gospodarka rynkowa nie rozwija się 
w równym tempie. Są okresy, kiedy tempo wzrostu dochodu narodowego jest wysokie, 
w  innych latach jest ono niskie, a czasami dochód nawet spada. Zmiany w cyklu ko-
niunkturalnym mają określone implikacje dla uczestnictwa konsumentów w turystyce. 
W  okresie dobrej koniunktury turystyka, zwłaszcza międzynarodowa, rośnie szybciej 
jak dochód narodowy, następują jakościowe zmiany strukturalne na rynku turystycz-
nym. W okresie recesji liczba podróży znacząco spada.W latach 2003–2009 występował 
systematyczny wzrost gospodarczy w świecie (tabela 1). Najwyższa dynamika rozwoju 
gospodarczego występowała w Chinach i Rosji. 

TABELA 1. Dynamika PKB w krajach, których obywatele są najbardziej aktywni turystycznie

Kraje 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Świat
Niemcy
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Chiny
Francja
Włochy
Japonia
Kanada
Rosja
Holandia
Belgia

102,7
99,8

102,8
102,5
110,0
101,1
100,0
101,4
101,9
107,3
100,3
100,8

104,1
101,2
103,0
103,6
110,1
102,5
101,5
102,7
103,1
107,2
102,2
100,8

103,5
100,8
102,2
103,1
110,4
101,9
100,7
101,9
103,0
106,4
102,0
103,2

104,0
103,4
102,8
102,7
111,6
102,2
102,0
102,0
103,0
107,7
103,4
101,7

103,9
102,7
102,7
101,9
113,0
102,4
101,5
102,4
102,8
108,1
103,9
102,9

101,7
101,0

99,9
100,0
109,6
100,2

98,7
98,8

100,5
105,6
101,9
101,0

98,0
95,3
95,1
97,3

109,1
97,4
95,0
94,8
97,5
92,9
96,1
97,2

Źródło: Rocznik Statystyczny.



Józef Sala12

Umiarkowany rozwój gospodarczy państw świata w latach 2000–2007 przyczynił się 
do wzrostu podróży międzynarodowych z  682 mln w  roku 2000 do 919 mln w  roku 
2008. Był to okres, kiedy wzrosło na międzynarodowym rynku turystycznym znaczenie 
nowych obszarów recepcji turystycznej: Chin, Turcji, Malezji, Egiptu, Hongkongu, Taj-
landii, Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Maroka, Syrii, Ukrainy, Indii, Bułgarii, Argentyny. 
Najbardziej wzrósł ruch turystyczny w Europie, w Azji i Pacyfiku (tabela 2). Najwięk-
szy przyrost dochodów z tytułu obsługi ruchu turystycznego odnotowały w tym okresie 
tradycyjne największe destynacje turystyczne oraz szybko rozwijające się nowe obszary 
recepcji turystycznej, jak: Chiny, Turcja, Hongkong, Malezja, Tajlandia (tabela 3).

Wzrostowi wyjazdów turystycznych w tym okresie towarzyszyło zwiększanie wydat-
ków na podróże, szczególnie przez obywateli krajów wysoko rozwiniętych, wykazują-
cych się dużą aktywnością turystyczną, jak: Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Bryta-
nia, Chiny, Francja, Włochy, Kanada, Holandia, Rosja, Belgia (tabela 4).

Od roku 2008 w światowej gospodarce rozpoczął się kryzys ekonomiczny. Najwięk-
szy spadek PKB odnotowały Włochy, Japonia, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania. Kryzys 
ekonomiczny dotknął wszystkie wysoko rozwinięte kraje. Odbiło się to na uczestnictwie 
i wydatkach turystycznych obywateli krajów, które wykazują największą aktywność tu-
rystyczną. Wydatki Niemców na podróże zmniejszyły się w roku 2009 o 10 mld dola-
rów, Brytyjczyków o 18 mld, Amerykanów o 6 mld, a Rosjan o 3 mld. Również wydat-
ki na podróże obywateli innych wysoko rozwiniętych państw znacznie się zmniejszyły

TABELA 2. Wielkość przyjazdów turystów zagranicznych do krajów będących największymi 
obszarami recepcji (w mln)

Pozycja Kraj 2000 2005 2006 2007 2008 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
…
20
…
26

Świat ogółem
Francja
Stany Zjednoczone
Hiszpania
Chiny
Włochy
Wielka Brytania
Turcja
Niemcy
Malezja
Meksyk

Polska

Szwajcaria

682
77,2
51,2
46,4
31,2
41,2
23,2

9,6
19,0
10,2
20,6

17,4

7,8

802
75,0
49,2
55,9
46,8
36,5
28,0
20,3
21,5
16,,4
21,9

15,2

7,2

846
77,9
51,0
58,0
49,9
41,1
30,7
18,9
23,6
17,5
21,4

15,7

7,5

901
80,9
56,0
58,7
54,7
43,7
30,9
22,2
24,4
21,0
21,4

15,0

8,4

919
79,2
57,9
57,2
53,0
42,7
30,1
25,0
24,9
22,1
22,6

13,0

8,6

880
74,2
54,9
52,2
50,9
43,2
28,0
25,5
24,2
23,6
23,6

11,9

8,3

Źródło: Intur.com.pl.
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TABELA 3. Kraje o największych wpływach z turystyki zagranicznej (w mld USD)

Kraje 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Świat
Stany Zjednoczone
Hiszpania
Francja 
Włochy 
Chiny
Niemcy
Wielka Brytania
Australia
Turcja
Austria
Hongkong
Tajlandia
Malezja
Grecja
Szwajcaria 
Polska

478
82,4
30,0
33,0
27,5
16,2
18,7
21,9

9,3
7,6
9,8
5,9
7,5
5,0
9,2
6,6
5,7

678
81,8
48,8
44,0
35,4
29,3
29,2
30,7
16,8
18,2
16,1
10,3

9,6
8,8

13,7
10,0

6,3

743
85,8
51,1
46,3
38,1
33,9
32,8
34,6
17,8
16,9
16,6
11,6
13,4
10,4
14,3
10,8

7,2

857
96,9
57,6
54,3
42,7
37,2
36,0
38,6
22,3
18,5
18,7
13,8
16,7
14,0
15,5
12,2
10,6

939
110,0

61,6
56,6
45,7
40,8
40,0
36,0
24,8
22,0
21,6
15,3
18,2
15,3
17,1
14,4
11,8

850
93,9
53,2
49,4
40,2
39,7
34,7
30,0
25,6
21,3
19,4
16,5
15,9
15,8
14,5
13,8

9,8

Źródło: www. intur.com.pl.

TABELA 4. Wydatki na wyjazdy zagraniczne według krajów pochodzenia (w mld USD)

Kraje 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Świat
Niemcy
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Chiny
Francja
Włochy
Japonia
Kanada
Rosja
Holandia
Belgia

478
53,0
64,7
38,4
13,1
22,6
15,7
31,9
12,4

8,8
12,2

9,4

678
74,4
69,0
59,6
21,8
31,8
22,4
27,3
18,0
17,3
16,2
15,0

743
73,9
72,1
63,1
24,3
32,6
23,1
26,9
20,5
18,1
17,0
15,5

857
83,1
76,3
71,4
29,8
38,2
27,3
26,5
24,7
21,2
19,1
17,7

939
91,0
79,7
68,5
36,2
41,4
30,8
27,9
27,2
23,8
21,7
19,7

850
81,2
73,2
50,1
43,7
38,5
27,9
25,1
24,2
20,8
20,7
17,9

Źródło: Dane Instytutu Turystyki.

(por. tabela 4). Nie pozostało to bez wpływu na światowy rynek turystyczny. Najwięk-
szy spadek wpływów z tytułu obsługi zagranicznej turystyki przyjazdowej odnotowały: 
Francja, Hiszpania, USA, Niemcy, Włochy, Tajlandia, Grecja. Na światowym kryzysie 
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ekonomicznym ucierpiała również Polska. W latach 2008–2009 liczba przybywających 
do Polski turystów zmalała. Największy spadek dotyczył przyjazdów z  Łotwy, Esto-
nii, Rumunii, Litwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii i  Szwecji. Liczba turystów z  Unii Eu-
ropejskiej spadła o 6 % (w tym ze „starej Unii” o 4 %, a z nowych krajów członkow-
skich o 15 %). Spadły też wpływy z tytułu obsługi zagranicznego ruchu turystycznego.

Rodzi się zatem pytanie, czy istnieje możliwość przeciwdziałania kryzysowi w sek-
torze turystycznym? Środki walki z kryzysem leżą w sferze makroekonomicznych in-
strumentów kształtowania cyklu koniunkturalnego (inwestycje, podatki, stopy procen-
towe). Ważnym instrumentem przeciwdziałania i zapobiegania kryzysowi powinno być 
stałe podnoszenie konkurencyjności gospodarki turystycznej. Wysoka konkurencyjność 
gospodarki turystycznej na międzynarodowym rynku turystycznym czyni ją bardziej 
odporną na wahania cyklu koniunkturalnego. Potwierdza to przykład Szwajcarii, która 
według rankingów ma najbardziej konkurencyjną gospodarkę turystyczną na świecie 
(tabela 5). Pomimo że Szwajcaria jest dla turystów krajem bardzo drogim, to w latach 
2000–2009 roczne wpływy z turystyki wzrosły przeszło 2 razy, a w okresie kryzysu ich 
spadek był nieduży. Szwajcaria należy do najważniejszych destynacji turystycznych na 
świecie. Stupięćdziesięcioletnia tradycja przyjmowania turystów zagranicznych, wyso-
ka jakość świadczonych usług, prestiż Szwajcarii w środowisku międzynarodowym, jej 
neutralność  polityczna – to kilka powodów, dla których kraj ten wyrósł na lidera w dzie-

TABELA 5. Ranking krajów o najwyższym poziomie konkurencyjności gospodarki turystycz-
nej w 2009 r.

Miejsce w rankingu Kraj Indeks konkurencyjności

1
2 
3
4
5
6
7
8
9

10
…
26
27
…
46
…
58

Szwajcaria
Austria
Niemcy
Francja
Kanada
Hiszpania
Szwecja
USA
Australia
Singapur
…
Czechy
Estonia
…
Słowacja
…
Polska

5,68
5,46
5,41
5,34
5,32
5,29
5,28
5,28
5,24
5,24
…

4,86
4,83
…

4,34
…

4,18

Źródło: The Travel & Tourism Competentiveness Reports, OECD, Geneva 2009, s. 15.
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dzinie przyjazdowej turystyki zagranicznej (incoming tourism). Rozwój turystyki 
w Szwajcarii miał i nadal ma duży wpływ na przemiany  społeczno-gospodarcze w tym 
kraju [Klimek, 2010, s. 12].

Poziom konkurencyjności polskiej gospodarki turystycznej na rynku międzynaro-
dowym jest niski. W 2009 r. Polska uplasowała się dopiero na 58. miejscu w świecie na 
139 krajów objętych rankingiem. OECD najwyżej ocenia nasze zasoby naturalne i kultu-
rowe. Na niską konkurencyjność polskiej gospodarki turystycznej na światowym rynku 
ma wpływ przede wszystkim zły system regulacji funkcjonowania gospodarki turystycz-
nej (tabela 6). W Polsce funkcjonują liczne, często jednak niespójne regulacje, urzędy 
są niewydajne. System prawny nie zapewnia firmom przejrzystości, neutralności w roz-
strzyganiu sporów biznesowych [Usługi…, 2011, s. 107]. 

TABELA 6. Konkurencyjność gospodarki turystycznej Polski w świecie w przekroju subindek-
sów konkurencyjności

Lp. Zmienne konkurencyjności gospodarki turystycznej Indeks Miejsce w świecie

1

2
3

Ramy regulacyjne funkcjonowania gospodarki 
turystycznej
Rozwój infrastruktury
Zasoby naturalne i kulturowe

4,44
3,53
4,56

72
68
29

Źródło: The Travel & Tourism Competentiveness Reports, OECD, Geneva 2009, s. 16.

W Polsce panuje zły klimat dla inwestycji zagranicznych. Bank Światowy i OECD 
odnotowują spadek reputacji Polski jako kraju, który zapewnia wiarygodny system 
prawny. Niska konkurencyjność polskiej gospodarki turystycznej spowodowana jest 
także niedorozwojem infrastruktury turystycznej. Wysoce niezadowalający jest szcze-
gólnie poziom rozwoju bazy noclegowej. Pod względem liczby miejsc noclegowych 
w obiektach typu hotelowego Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. 
Poziom usług oferowanych przez podmioty gospodarki turystycznej oceniany jest także 
jako niezadowalający. Niska konkurencyjność polskiej gospodarki turystycznej spowo-
dowana jest niedorozwojem infrastruktury transportowej. 

Stabilność polityczna i bezpieczeństwo wewnętrzne a turystyka

Rozwój krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego jest w dużym stopniu 
uzależniony od stabilności politycznej państw i regionów. Jednym z gwarantów stabil-
nego rozwoju turystyki jest bezpieczeństwo podróży. Turyści w trosce o własne zdrowie, 
bezpieczeństwo preferują wyjazdy do państw ustabilizowanych politycznie. Magazyn 
„Forbes” zbudował ranking najbardziej bezpiecznych krajów świata (tabela 7).
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TABELA 7. Najbardziej bezpieczne kraje świata

Miejsce w rankingu Kraj

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Singapur
Islandia
Szwajcaria
Bhutan
Mauritius
Nowa Zelandia
Cypr 
Irlandia
Dubaj
Wyspy Aruba

Źródło: www.forbes.com.

Kraje te legitymują się dobrze rozwiniętym systemem bezpieczeństwa, niską prze-
stępczością, dobrymi stosunkami z sąsiadami, dużą stabilnością polityczną i  liberalną 
polityką ekonomiczną. Wysoka stabilność polityczna i wyróżniające się bezpieczeństwo 
wewnętrzne sprawiają, że odgrywają one ważną rolę na światowym rynku turystycznym.

Z kolei wszelkie konflikty zbrojne, napięcia polityczne, konflikty wewnętrzne, zama-
chy terrorystyczne skutkują zwykle natychmiastowym zmniejszeniem wielkości ruchu 
turystycznego, zwłaszcza przyjazdowego. „Forbes” utworzył listę najniebezpieczniejszych

TABELA 8. Najniebezpieczniejsze kraje świata

Miejsce w rankingu Kraj

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Somalia
Afganistan
Irak
Demokratyczna Republika Konga
Pakistan
Strefa Gazy
Sri Lanka
Jemen
Sudan
Zimbabwe
Wybrzeże Kości Słoniowej
Haiti
Algieria
Nigeria
Gruzja

Źródło: www. forbes.com. 
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krajów świata. Przy jej tworzeniu zostały wzięte pod uwagę wskaźniki przestępczości, 
ochrony policyjnej i niepokojów społecznych. Zwrócono także uwagę na ryzyko porwań 
i terroryzmu oraz wskaźnik stabilności geopolitycznej. W tabeli 8 zaprezentowano listę 
najbardziej niebezpiecznych krajów świata.

Za najbardziej niebezpieczny kraj świata została uznana Somalia, kraj niekończącej 
się wojny domowej, która rozpoczęła się w 1991 r. Rząd tymczasowy kontroluje jedynie 
centralną część kraju, zaś na obszarze Somalii funkcjonuje jeszcze pięć „państw”. Na 10. 
miejscu uplasowało się Zimbabwe, które jest targane wewnętrznym konfliktem między 
dwoma stronnictwami politycznymi, nie posiada waluty, ma 95-procentowe bezrobocie. 
Za niebezpieczny dla turystów kraj „Forbes” uznał także Gruzję, która jest w stanie kon-
fliktu zbrojnego z Rosją.

Chociaż większość wymienionych państw ma atrakcyjne walory przyrodnicze, kul-
turowe duża niestabilność polityczna sprawia, że ich rola na międzynarodowym rynku 
turystycznym jest niewielka. Są to kraje, które nie są członkami większych międzynaro-
dowych organizacji gospodarczych, dlatego wydaje się, że perspektywy szerszego udzia-
łu tych krajów w recepcji ruchu turystycznego, a ich obywateli w turystyce międzynaro-
dowej, są niewielkie.

Ostatnie lata przyniosły kolejne przykłady dużego wpływu sytuacji politycznej na 
rynek turystyczny. Destabilizacja polityczna w Egipcie, Tunezji i Libii natychmiast wpły-
nęła na znaczący spadek wyjazdów turystycznych do tych krajów.

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej i  do NATO, Polska znalazła się w  grupie 
państw o  dużej stabilności politycznej. Wchodząc do układu z  Schengen, który znosi 
kontrolę osób przekraczających granice między państwami, a w zamian za to wzmacnia 
współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej, Polska zapewniła sobie ko-
rzystne warunki dla rozwoju ruchu turystycznego.

Wpływ klęsk żywiołowych na ruch turystyczny

Rozwój turystyki wiąże się z koniecznością penetracji nowych destynacji turystycz-
nych, kreowania nowych produktów, przygotowywania podróży dostarczających uczest-
nikom niepowtarzalnych wrażeń. Popyt na takie podróże generowany jest szczególnie 
przez bogatszych turystów, uczestników podróży motywacyjnych. Zarówno na istnie-
jących obszarach ruchu turystycznego, jak i  na potencjalnych, perspektywicznych re-
gionach ruchu turystycznego, możliwości rozwoju turystyki kształtują między innymi 
warunki klimatyczne. Czynnikiem ograniczającym skalę ruchu turystycznego są klęski 
żywiołowe. Rozumie się przez nie ekstremalne zjawiska naturalne, powodujące znaczne 
szkody na terenie objętym zjawiskiem i pozostawiające zmiany obrazu Ziemi. Do klęsk 
żywiołowych zalicza się: powodzie, susze, huragany, pożary, trzęsienia ziemi, tsunami, 
osuwiska ziemi, katastrofy kosmiczne.
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Klęski żywiołowe mogą spowodować całkowitą dewastację infrastruktury turystycz-
nej, co sprawia, że obszary recepcji turystycznej nie nadają się do wypoczynku. Dodat-
kowo klęski żywiołowe odstraszają potencjalnych turystów z innych regionów. Często 
musi upłynąć wiele czasu, aby wielkość ruchu turystycznego powróciła do stanu sprzed 
klęski żywiołowej.

W ciągu ostatnich 30 lat zwiększyła się zarówno częstotliwość, jak i intensywność 
klęsk żywiołowych. Całkowita liczba zarejestrowanych klimatycznych klęsk żywioło-
wych zwiększyła się trzykrotnie: z 1280 w  latach 1978–1987 do 3435 w  latach 1998 
i 2007. 

Największą klęską żywiołową ostatnich lat było trzęsienie ziemi na Ocenie Indyjskim 
w roku 2004. Największe zniszczenia tsunami spowodowało na wybrzeżu Indonezji, Sri 
Lanki, Indii, Tajlandii i  Japonii. Śmieć poniosło co najmniej 294 tys. ludzi. Kataklizm 
negatywnie odbił się na zagranicznej turystyce przyjazdowej do wielu krajów tego regio-
nu. W okresie odbudowy zniszczeń po tsunami wystąpiło wiele negatywnych zjawisk. 
Sektor formalny zaczął uzyskiwać przewagę nad sektorem nieformalnym. Małe i słabe 
lokalne firmy (np. rybackie) zaczęły być wypierane z atrakcyjnych lokalizacji przez duże 
korporacje pod pretekstem planowania przestrzennego [Cohen, 2005, s. 3].

Polska była również krajem, w którym w ostatnich latach wystąpiły klęski żywioło-
we. Największą w historii była powódź w 1997 r. w dorzeczu górnej Odry. Wyrządziła na 
tym obszarze ogromne szkody i wpłynęła znacząco na zmniejszenie się zagranicznego 
ruchu przyjazdowego do Polski.

Największe skutki klęsk żywiołowych ponoszą kraje słabo rozwinięte. Muszą one 
przesuwać środki przeznaczone na bieżący rozwój na przedsięwzięcia mające na celu 
usuwanie skutków klęsk. Sektor turystyczny może jednak stymulować rozwój społecz-
no-ekonomiczny tych krajów.

Zakończenie

Uczestnictwo w turystyce jest kategorią potrzeb wyższego rzędu. Zaspokojenie tej 
potrzeby jest możliwe, gdy gospodarstwa domowe dysponują odpowiednim funduszem 
swobodnej decyzji. Z  tych względów sytuacja ekonomiczna i  koniunktura ma duży 
wpływ na rynek turystyczny.

Kryzys ekonomiczny, zapoczątkowany w 2008 r., w istotny sposób wpłynął na mię-
dzynarodowy rynek turystyczny. Uczestnictwo w  turystyce międzynarodowej uległo 
obniżeniu przede wszystkim za sprawą zmniejszenia wydatków na wyjazdy turystycz-
ne obywateli krajów najbardziej aktywnych turystycznie: Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Włoch, Francji. Spowodowało to obniżenie wpływów z turystyki międzynarodowej ta-
kich krajów, jak: USA, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania. Na kryzysie najmniej ucier-
piały kraje o wysokim poziomie konkurencyjności gospodarki turystycznej.
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Polska plasuje się na dalekim miejscu pod względem konkurencyjności gospodarki 
turystycznej. OECD szczególnie nisko ocenia funkcjonujący w Polsce system regulacji 
gospodarki turystycznej, a głównie system prawny. Polskie przepisy prawne są niespój-
ne, niestabilne, nie zapewniają firmom przejrzystości, neutralności w rozstrzyganiu spo-
rów biznesowych. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej poziom rozwoju 
infrastruktury turystycznej jest niezadowalający. Wszystko to spowodowało, że Polska 
odczuła znacząco skutki światowego kryzysu ekonomicznego w zakresie wielkości przy-
jazdów turystycznych i wpływów uzyskiwanych z tytułu jego obsługi.

Istotny wpływ na kierunki światowego ruchu turystycznego ma stabilność politycz-
na. Duże bezpieczeństwo i stabilność polityczna Europy to ważne czynniki sprawiające, 
że zajmuje ona pierwsze miejsce pod względem liczby przyjmowanych turystów.

W najbliższych latach wiele krajów, szczególnie afrykańskich, pomimo posiadania 
atrakcyjnych walorów turystycznych nie będzie obszarami recepcji turystyki między-
narodowej. Powodem tego jest destabilizacja polityczna w tych krajach, liczne konflikty 
zbrojne i zamieszki.
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Economic and political stabilisation and tourism

Summary

Participation in tourism is primarily determined by the volume of funds at the dis-
posal of potential tourists. An increase in the income of population results in broader 
participation in tourism. The economic growth, a decisive factor determining the wealth 
of population, contributes to shaping the population involvement in tourism. In the 
years 2000–2007, the world noted a moderate economic growth, which translated into 
a continuous increase in international tourist traffic. Since 2008, the world economy 
has been in recession, which resulted in a slump in international tourism. Among other 
countries, Poland has been also experiencing the effects of the crisis, which have resulted 
in a decrease in the number of tourists visiting our country. One of the reasons for that is 
low competitiveness of the Polish hospitality management in the world tourism market.

Keywords: free decision fund and participation in tourism, economic crisis and tour-
ism, political destabilisation and tourism, natural disasters and tourism  
Słowa kluczowe: fundusz swobodnej decyzji a uczestnictwo w turystyce, kryzys ekono-
miczny a turystyka, destabilizacja polityczna a turystyka, klęski żywiołowe a turystyka.



Teresa Skalska
Instytut Turystyki

Wykorzystanie cen jako narzędzia konkurowania 
na rynku turystycznym w warunkach kryzysowych

Wprowadzenie

Celem artykułu jest analiza – na podstawie badań empirycznych – sposobów wyko-
rzystywania cen jako ważnego parametru przewagi konkurencyjnej w warunkach kry-
zysowych. W opracowaniu wykorzystano zestaw wskaźników umożliwiających ocenę 
konkurencyjności polskiej oferty turystycznej w relacji do głównych konkurencyjnych 
obszarów recepcji turystycznej (Słowacja, Litwa, Czechy, Niemcy, Węgry) oraz porów-
nanie zachowań konkurentów i zmian tych zachowań w czasie. Oprócz wskaźników ba-
zujących na przeciętnym (średnim) poziomie cen, ustalonym na podstawie zebranych 
danych (średnie „empiryczne”), wykorzystano również proste wskaźniki syntetyczne, 
ilustrujące relację ceny do użyteczności produktu. Dokonanie porównań międzynaro-
dowych posłużyło wytyczaniu obszarów konkurencyjności i pozycjonowaniu polskich 
ofert.

Obserwację reakcji na sytuacje kryzysowe umożliwiła analiza zróżnicowania cen 
przeciętnych („empirycznych”) i wskaźnika obrazującego stosunek ceny do użyteczno-
ści ze względu na:

 • stosowane obniżki cen,
 • zakres usług dodatkowych zawartych w cenie,
 • kreatora oferty (touroperator/bezpośredni usługodawca),
 • miejsce i  czas dokonania zakupu (biuro podróży/internet) oraz oferty last minute 

i first minute.
Analiza została oparta na badaniach empirycznych przeprowadzonych w  latach 

2009–2011 na zlecenie i przy współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zakres działań w warunkach kryzysowych

Obserwując działania podejmowane przez jednostki sektora turystyki w warunkach 
kryzysowych, można podzielić je na długo- i krótkookresowe. Z badań przeprowadzo-
nych w  sektorze turystyki w  pierwszym etapie kryzysu wynika, że wśród długookre-
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sowych za ważne przedsiębiorcy uważają: jasny kierunek i  strategię działania, relacje 
z klientami, zdecydowane przywództwo (rysunek 1). Natomiast działania średnio- i krót-
kookresowe to przede wszystkim kontrola kosztów, marketing i promocja marki (także 
przez portale społecznościowe), większe wykorzystanie internetu (więcej ofert on-line), 
dbałość o płynność finansową, w tym o przychody bieżące1.

RYSUNEK 1. Jak przetrwać kryzys? Działania priorytetowe (% wskazań)

Źródło: Fast Future Survey on the Future of Travel, Marketing and Events, 2009; www.imex-frankfurt.com (28.11.2011).

Do działań taktycznych, o  szybkim, niemal natychmiastowym efekcie zalicza się 
zmiany cen. Narzędzie to jest uznawane za jeden z najbardziej elastycznych sposobów 
oddziaływania na rynek, jest powszechnie wykorzystywane do zarządzania kryzysowe-
go w krótkim czasie oraz reagowania na konkretną sytuację rynkową; służy zwłaszcza do 
pobudzania tzw. popytu końcowego (np. oferty podróży typu last minute, zniżki w hote-
lach dla późnych gości). Wywołuje jednak efekty krótkotrwałe. 

Wśród planowanych działań, wskazanych przez badane w ramach Fast Future Su-
rvey jednostki, zmiany cen (zarówno obniżki, jak i wzrost) odgrywają ważną, ale nie 
priorytetową rolę. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że właściwe operowanie cenami 
jest bardzo trudne, dostarcza wielu problemów i może wywołać skutki odwrotne od za-
mierzonych. Wpływ otoczenia powoduje, że cena ulega dynamicznym zmianom, ponie-
waż konkurencja może równie szybko zareagować zmianą ceny, co oznacza, że nie da 
się stworzyć trwałej przewagi konkurencyjnej tylko na bazie cen. Trzeba raczej zmierzać 
do przewagi w  zakresie kosztów, która udaremni konkurencji dotrzymanie kroku. Ta 
konieczność jest uświadamiana i wyraźnie widoczna w wynikach przytaczanych badań 
(rysunek 2).
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RYSUNEK 2. Działania planowane do zastosowania w walce z kryzysem (% wskazań)

Źródło: Fast Future Survey on the Future of Travel, Marketing and Events, 2009; www.imex-frankfurt.com (28.11.2011).

Co więcej, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że nie wszystkie produkty tury-
styczne i nie wszystkie strumienie popytu charakteryzuje jednakowa elastyczność cenowa 
(niektóre mają charakter nieelastyczny – np. krótkookresowe podróże krajowe, przyjazdy 
z tych krajów, w których poziom dochodów osobistych i ceny są wyższe niż w kraju re-
cepcyjnym). Przed nierozważnym wykorzystywaniem cen w warunkach kryzysowych po-
wstrzymuje także wysokie ryzyko zmian warunków rynkowych (wahania kursów walut, 
cen paliw) oraz obawa przed niebezpieczeństwem wywołania wojny cenowej. Mimo tych 
obaw, aż 24 % badanych jednostek zamierzało obniżyć ceny, a 8 % – zwiększyć.

Ceny w Polsce i na rynkach konkurencyjnych

Analiza sposobów wykorzystywania cen jako ważnego parametru przewagi konku-
rencyjnej w warunkach kryzysowych, przygotowana na potrzeby niniejszego opracowa-
nia, została przeprowadzona przez porównanie oferty katalogowej, przedstawionej – za-
równo w katalogach drukowanych, jak i na stronach internetowych – na kilku wybranych 
rynkach europejskich przez organizatorów turystyki i  bezpośrednich usługodawców. 
Główne rynki emisyjne, które wzięto pod uwagę, to: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, 
Holandia, Belgia, Szwecja, Włochy i Austria. Jako rynki konkurencyjne wskazano osiem 
obszarów recepcyjnych: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, kraje nadbałtyckie oraz Niem-
cy. Analiza bazuje głównie na wynikach badania przeprowadzonego w 2011 r.; do celów 
porównawczych wykorzystano także część danych z lat poprzednich.
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Do badania wybrano kilka ważnych dla Polski grup produktowych: turystykę 
w miastach i kulturową (ze szczególnym uwzględnieniem city break oraz znaczących 
wydarzeń kulturowych i sportowych), turystykę aktywną i specjalistyczną oraz turysty-
kę zdrowotną2. Analizą objęto zarówno ceny wiązane (tj. ceny pakietów turystycznych), 
jak i ceny jednostkowe, ustalone w szczególności na usługi noclegowe. Badanie oparto 
na ofertach detalicznych cen katalogowych, prezentowanych przez przedsiębiorstwa 
turystyczne w postaci opublikowanych cenników, katalogów, ogłoszeń prasowych i in-
formatorów.

Jeśli chodzi o uzyskane wyniki, to warto zauważyć, że zarówno w odniesieniu do ca-
łego „koszyka” ofert, jak i w przypadku wielu obszarów produktowych, latem 2011 r. Pol-
ska znalazła się w strefie cen niskich. Zdecydowana większość produktów sprzedawana 
była po cenach niższych w stosunku do propozycji konkurentów: produkty typu city bre-
ak (wyjątek – Słowacja), wydarzenia (wyjątek – Słowacja), turystyka rowerowa (wyjątek 
– Litwa), zdrowotna (wyjątek – Litwa), usługi sanatoriów, hoteli trzy- i czterogwiazd-
kowych (wyjątek – Słowacja), pensjonatów (wyjątek – kraje nadbałtyckie). Zauważalnie 
droższe – w porównaniu do ofert większości naszych najbliższych konkurentów – były 
natomiast ceny apartamentów i studio (wyjątek stanowią Niemcy, gdzie ceny tego typu 
bazy są wyższe). Niejednoznaczna jest również pozycja konkurencyjna polskich usługo-
dawców w odniesieniu do samych usług noclegowych; tańsze oferty znajdziemy zarów-
no w Słowacji, jak i na Litwie3 – rysunki 3 i 4. 

RYSUNEK 3. Średnia cena osobonoclegu według krajów recepcji (2011 r., w zł) 

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.
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RYSUNEK 4. Średnia cena  osobonoclegu według krajów emisji (2011 r., w zł) 

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.

Stosowane systemy zniżek cen, usługi dodatkowe

W  turystyce ważnym narzędziem konkurencyjności cenowej, wykorzystywanym 
również w okresie kryzysu, są różnorodne usługi dodatkowe lub udogodnienia, które 
uatrakcyjniają pobyt i z których klienci mogą korzystać w ramach ceny podstawowej. 
Z przeprowadzonych latem 2011 r. badań wynika, że takie usługi dodatkowe propono-
wano w blisko 80 % wybranych do analizy ofert; najczęściej znaleźć je można było na 
rynkach słowackim i polskim (odpowiednio 87,5 % i 87,1 %), stosunkowo najrzadziej 
– na rynkach węgierskim i niemieckim (odpowiednio 73,1 % oraz 75,6 %). Obserwując 
sytuację gospodarczą na tych ostatnich rynkach, można wnioskować, że w momencie 
pogłębiania się kryzysu usługodawcy ograniczają usługi dodatkowe, zgodnie ze wska-
zaną wyżej tendencją do kontrolowania kosztów. Analiza i porównanie ofert pod kątem 
usług dodatkowych nie jest proste, ponieważ w poszczególnych ofertach mogło znaleźć 
się kilka usług wspierających ich konkurencyjność. W celu usystematyzowania, a następ-
nie dokonania niezbędnych porównań, podzielono usługi dodatkowe na kilka kategorii, 
każdej z nich przyporządkowując odpowiednią liczbę punktów. Uwzględniono dostęp 
do urządzeń w zakresie rekreacji fizycznej, dostęp do sprzętu turystycznego, usługi w za-
kresie rekreacji, dostęp do urządzeń i usług dla dzieci, imprezy towarzyskie, możliwość 
uczestniczenia w wycieczkach (w cenie), bezpłatny parking oraz inne usługi/produkty 
w cenie (butelka wina, ubezpieczenie, winieta, kolacja przy świecach itp.).

Jeśli chodzi o dołączanie do ofert usług dodatkowych, sytuacja na poszczególnych 
rynkach jest dość zbliżona, choć zaskakuje fakt, że najuboższe pod tym względem są 
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oferty niemieckie. Zakres tych usług na poszczególnych rynkach, mierzony rozpiętością 
i średnią liczbą punktów, przypadających na jedną ofertę, pokazano na rysunku 5. Warto 
zauważyć, że w 2011 r. był on najwyższy w Słowacji (na jedną ofertę przypada średnio 
5,4 pkt).

RYSUNEK 5. Zakres usług dodatkowych – liczba punktów przypadających na 1 badaną ofertę 
(2011 r.)

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.

Jednym ze sposobów walki o klienta są również wspomniane wyżej różne systemy 
zniżek cen. W wylosowanej próbie było to rozwiązanie dość często stosowane i dotyczy-
ło ok. 17,3 % przypadków. Wśród badanych ofert zidentyfikowano następujące rodzaje 
zniżek: 1) procentowe obniżenie zasadniczej ceny – zastosowane w stosunku do 10,3 % 
analizowanych ofert; 2) obniżki oparte na ilości sprzedanych usług (np. siedem nocle-
gów w cenie sześciu) – 2,3 % ofert; 3) zniżki na usługi dodatkowe (np. tańsze usługi spa) 
– 0,6 % ofert; 4) zniżki ze względu na wiek: dla dzieci – 3,6 %, dla seniorów – 0,3 %. Inne 
rodzaje zniżek stanowiły zaledwie 0,2 % analizowanych ofert.

Tego rodzaju zniżki najczęściej można spotkać w ofertach polskich i litewskich, naj-
rzadziej – w niemieckich. W Polsce i Czechach najczęściej stosuje się procentowe zniżki 
cen, w Niemczech – system typu: siedem noclegów w cenie sześciu. Jest on stosunkowo 
popularny również na Węgrzech i w Czechach. Zaskakujące jest rzadkie stosowanie zni-
żek dla seniorów. Co więcej, oferty, do których te obniżki się odnoszą, są relatywnie 
drogie. Jeśli chodzi o turystykę zimową, to tego rodzaju zniżki najczęściej można spot- 
kać w ofertach czeskich i  słowackich, najrzadziej – w Niemczech i Austrii. W Polsce, 
Czechach i  Słowacji najczęściej stosuje się zniżki na usługi dodatkowe, w Niemczech 
i Austrii – system typu: siedem noclegów w cenie sześciu.



Wykorzystanie cen jako narzędzia konkurowania na rynku turystycznym… 27

Spośród ofert, w  odniesieniu do których cena zawierała różnego typu usługi do-
datkowe, w co czwartej zapewniano klientom narciarski skipass (najczęściej 6-dniowy), 
w 6 % – karnet i dowóz do wyciągu skibusem, natomiast blisko 70 % dotyczyło innych 
usług lub udogodnień. Poziom tych usług na poszczególnych rynkach, mierzony rozpię-
tością i średnią liczbą punktów, przypadających na jedną ofertę, pokazano na rysunku 6. 
Warto zauważyć, że jest on najwyższy w Polsce.

RYSUNEK 6. Zakres usług dodatkowych – liczba punktów przypadających na 1 badaną ofertę

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.

Analiza zakresu usług dodatkowych oraz cen skipassów pokazuje, że polscy usługo-
dawcy, mając świadomość niekonkurencyjności rodzimych centrów sportów zimowych, 
zwłaszcza narciarskich, podejmują próbę konkurowania w  inny sposób: uzupełniając 
ofertę różnymi usługami towarzyszącymi oraz proponując najniższe spośród bada-
nych rynków ceny karnetów. Na podstawie przeprowadzonego sondażu trudno jednak 
stwierdzić, czy różnice cen są adekwatne do różnicy w jakości usług i użyteczności pro-
duktu. Obserwacje własne oraz potoczne opinie turystów uprawiających sporty zimowe 
nie dają podstaw do optymizmu w tym zakresie.

Inne działania wpływające na poziom cen finalnych

Analizując ceny usług turystycznych i ich zmiany w okresie kryzysu bądź zagrożenia 
kryzysem, warto zweryfikować, na ile są one uzależnione od takich zmiennych, jak mo-
ment sprzedaży, miejsce sprzedawcy w kanale dystrybucji, miejsce zakupu oferty. Jeśli 
chodzi o moment sprzedaży – z uwagi na niepełne dane analizę trzeba ograniczyć do 
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trzech rynków: polskiego, niemieckiego i węgierskiego. Jak widać na rysunku 7, ceny 
last minute nie zawsze są niższe od cen first minute. Na rynkach polskim i węgierskim 
to ceny first minute były w sezonie letnim 2011 najkorzystniejsze dla klienta. Może to 
świadczyć nie tylko o  trudnościach z  płynnością finansową polskich touroperatorów 
przed sezonem letnim, ale także o istotnych zmianach w warunkach rynkowych (ceny 
paliw, kursy walut). Największa różnica cen w zależności od momentu sprzedaży cha-
rakteryzuje rynek niemiecki. 

RYSUNEK 7. Zróżnicowanie średnich cen osobonoclegu w zależności od momentu sprzedaży 
(2011 r., w zł)

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.

RYSUNEK 8. Zróżnicowanie średnich cen osobonoclegu w zależności od organizatora 
(2011 r., w zł)

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.
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RYSUNEK 9. Zróżnicowanie średnich cen osobonoclegu w zależności od miejsca sprzedaży 
(2011 r., w zł)

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.

We wszystkich krajach (z wyjątkiem Słowacji) ceny usług kupowanych w biurach 
podróży są wyższe niż u bezpośredniego usługodawcy (rysunek 8). Największa różnica 
cen cechuje w przypadku tej zmiennej rynek polski, najmniejsza – niemiecki. Jeśli cho-
dzi z kolei o miejsce zakupu, w większości krajów, z wyjątkiem Niemiec i Węgier, tańsze 
są usługi kupowane w internecie (w Polsce i na Litwie zdecydowanie, w Słowacji – nie-
znacznie) – rysunek 9.

W badaniach przeprowadzonych na zamówienie POT uznano, że wyżej zastosowane 
i ujęte w tabeli 1 proste porównanie cen jest nie do końca satysfakcjonujące. Decyduje 
o  tym bardzo zróżnicowana zawartość ofert na rynku turystycznym, która powoduje, 
że mimo stosowania wspólnej miary, jaką jest średnia cena za osobonocleg, taka ana-
liza może czasami prowadzić do mylących wniosków. W tej sytuacji pomocne staje się 
wprowadzenie wskaźnika użyteczności (ή) i współczynnika obrazującego stosunek ceny 
do użyteczności (μ/ή)4.

TABELA 1. Różnice poziomu cen w zależności od miejsca i czasu dokonania zakupu (zmiany 
w latach 2010–2011) 

Cechy oferty 2010 lato 2010/2011 zima 2011 lato

Organizator Touroperator
Bezpośredni usługodawca

1,78
1,00

0,87
1,00

1,30
1,00

Skąd oferta Katalog
Internet

—
—

1,06
1,00

1,20
1,00

Moment 
sprzedaży

First minute
Last minute

1,26
1,00

1,41
1,00

1,05
1,00

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.
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Współczynnik odzwierciedlający relację ceny do użyteczności, wykorzystywany do 
analizy danych w latach 2010–2011 oznacza, że im wyższa jest ta relacja (im wyższy po-
ziom μ/ή), tym więcej płacimy za użyteczność i tym mniej konkurencyjny cenowo jest 
dany kraj. Współczynnik ten daje się dość łatwo porównać ze średnimi cenami za oso-
bonocleg. Pozwala on nie tylko porównać konkurencyjność ofert dostępnych na bada-
nych rynkach, ale także umożliwia dokonanie bardziej szczegółowej analizy, z uwzględ-
nieniem takich zmiennych, jak: rodzaj i kategoria bazy noclegowej, zakres usług, czas 
i miejsce dokonania zakupu, wykorzystany środek transportu i inne. Niektóre wyniki tej 
analizy zostały zilustrowane na rysunku 10. Są one o tyle interesujące, że burzą obiegowe 
opinie, krążące chociażby wśród konsumentów, co do tego, które usługi są najtańsze, 
a które najdroższe. 

RYSUNEK 10. Cena osobonoclegu (μ) oraz relacja ceny do współczynnika użyteczności (μ/ή) 
według miejsca i czasu dokonania zakupu (2011 r.) 

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.

W odniesieniu do produktów jednorodnych (np. city break) ciekawych obserwacji 
dostarcza porównanie średniej ceny oraz relacji ceny do użyteczności dla wybranych 
rodzajów bazy noclegowej (rysunek 11). Z badań empirycznych wynika, że najtańsze są 
usługi świadczone w pensjonatach, ale już porównanie ceny do użyteczności pokazuje, 
że za tę samą cenę w pensjonatach konsument uzyskuje produkt o znacząco niższej uży-
teczności. Wynika to przede wszystkim z faktu gorszej dostępności do urządzeń i usług 
rekreacyjnych niż to ma miejsce w przypadku hoteli trzy- i czterogwiazdkowych (base-
ny, sale fitness, boiska itp.).

Warto zwrócić także uwagę na porównanie średniej ceny oraz relacji ceny do uży-
teczności w odniesieniu do ofert sprzedawanych na podstawie katalogów i w internecie, 
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RYSUNEK 11. Cena osobonoclegu (μ) oraz relacja ceny do współczynnika użyteczności (μ/ή) 
według miejsca i czasu dokonania zakupu (2011 r., produkty city break)

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.

a także w trybie first i last minute. Ceny tych ostatnich (last minute) są wprawdzie nie-
co niższe, ale jest to wyraźnie związane z obniżką poziomu użyteczności usług. Śred-
nie ceny osobodnia sprzedawane w ofercie first minute są wyższe od last minute o ok. 
35 %, ale już wskaźnik ceny do użyteczności tylko o ok. 18 %. Jest to wyraźnie związane 
z obniżką użyteczności usług sprzedawanych last minute. Podobne zjawisko odnosi się 
do ofert sprzedawanych w  internecie. Różnice między średnimi cenami 1 osobodnia 
i wskaźnikami cena/użyteczność nie są wprawdzie duże, ale dostrzec można, że jednak 
w internecie zapłacić należy nieco wyższą cenę za porównywalną użyteczność. 
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Macierze konkurencyjności

Najbardziej interesującym efektem analizy jest stworzenie macierzy, pozwalających 
na dokonanie bardziej syntetycznej oceny konkurencyjności krajów wybranych do bada-
nia. Na rysunkach 12 i 13 podsumowano dwa wymiary analizy (i dwa wymiary konku-
rencyjności) w odniesieniu do całej próby i do produktów typu city break: średnią cenę 
osobonoclegu (μ) oraz współczynnik pokazujący relację ceny do użyteczności (μ/ή). 

Na rysunkach 12 i  13 widać, że jeśli analizujemy cały „koszyk” ofert, najbardziej 
konkurencyjne cenowo są rynki: słowacki, polski i litewski, najmniej – niemiecki. W za-
kresie produktów typu city break – najbardziej konkurencyjna jest oferta słowacka, naj-
mniej – węgierska i niemiecka. Z badania wynika, że Polska, Litwa i Słowacja to bardzo 
bliscy konkurenci.

Analiza badań przeprowadzonych w  latach 2009–2011 pozwala także na dokona-
nie pierwszych obserwacji co do zmian pozycji konkurencyjnej w czasie. Wykorzystując 
dane z  trzech badań, wyodrębniono cztery grupy relacji w zakresie konkurencyjności 
cenowej polskich produktów turystycznych: 1) pozycja wobec danego kraju długookre-
sowo konkurencyjna; 2) pozycja wobec danego kraju długookresowo niekonkurencyjna; 
3) zmiana pozycji od niekonkurencyjnej do konkurencyjnej; 4) zmiana pozycji od kon-
kurencyjnej do niekonkurencyjnej. Wyniki zilustrowano na rysunku 14.

RYSUNEK 12. Pozycja konkurencyjna wybranych rynków recepcyjnych – badane produkty 
ogółem (2011 r.)

Uwaga: Koło dotyczące Polski pokrywa się z tym, które odnosi się do Litwy.

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.
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RYSUNEK 13. Pozycja konkurencyjna wybranych rynków recepcyjnych – produkty city break 
(2011 r.)

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT

RYSUNEK 14. Zmiany pozycji konkurencyjnej Polski w relacji do wybranych rynków recep-
cyjnych w latach 2009–2011 

Źródło: Badania własne na zlecenie i przy współpracy POT.
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Zakończenie

Analizując zmiany cen, jakie zachodzą w ostatnich latach na rynku turystycznym, 
warto zauważyć, że zagrożenia kryzysowe nie wywołują jednoznacznych reakcji ceno-
wych (np. obniżek cen). Obserwuje się raczej dużą niejednorodność sytuacji decyzyj-
nych dotyczących polityki cen oraz niejednorodność działań. Wynika to przede wszyst-
kim z następujących czynników i zjawisk:

 • Brak przejrzystości cen i przejrzystości użyteczności pozwala na dużą swobodę ru-
chów cen (szczególnie wtedy, gdy uda się wykorzystać reputację jako zastępczy indy-
kator użyteczności). Dla klienta struktura świadczeń i struktura cen jest trudna do 
wglądu i porównań; stąd łatwo ustalić cenę nieadekwatną do użyteczności.

 • Produkty turystyczne i różne strumienie popytu charakteryzuje niejednakowa ela-
styczność cenowa (niektóre mają charakter nieelastyczny, np. krótkookresowe po-
dróże krajowe, przyjazdy z  tych krajów, w  których poziom dochodów osobistych 
i ceny są wyższe niż w kraju recepcyjnym). 

 • Przed nierozważnym wykorzystywaniem cen w warunkach kryzysowych powstrzy-
muje także wysokie ryzyko zmian warunków rynkowych (wahania kursów walut, 
cen paliw) oraz obawa przed niebezpieczeństwem wywołania wojny cenowej.

 • Wpływ otoczenia powoduje, że cena ulega dynamicznym zmianom, ponieważ kon-
kurencja może w tym zakresie równie szybko zareagować; oznacza to, że nie da się 
stworzyć trwałej przewagi konkurencyjnej tylko na bazie cen. Wówczas trzeba raczej 
zmierzać do przewagi w zakresie kosztów, która udaremni konkurencji dotrzymanie 
kroku. Ta konieczność jest uświadamiana i wyraźnie widoczna w wynikach przyta-
czanych badań. 
Z badań empirycznych wynika, że najczęściej wykorzystywane metody reagowania 

na sytuacje kryzysowe to różnorodne obniżki cen, dołączanie usług dodatkowych wzbo-
gacających produkt podstawowy, różnicowanie cen ze względu na miejsce i czas doko-
nania zakupu (biuro podróży/internet oraz oferty last i first minute). Część tych metod 
prowadzi do pogarszania relacji cena/użyteczność. 

W kontekście tego ostatniego zjawiska ciekawych obserwacji dostarcza analiza spo-
sobu różnicowania cen w zależności od momentu sprzedaży oferty (ceny typu first minute 
i  last minute). Obydwa warianty ceny mają charakter taktyczny, przy czym te pierwsze, 
których popularność rozpoczęła się tak naprawdę w momencie pojawienia się pierwszych 
zagrożeń kryzysowych, służą przede wszystkim poprawie płynności finansowej w okresie 
przedsezonowym, te drugie zaś – do pobudzenia popytu końcowego (zazwyczaj również 
w momentach kryzysowych). Jak pokazuje analiza, ceny typu last minute są zazwyczaj 
niższe niż ceny first minute, ale coraz częściej wydają się być jednak raczej zabiegiem 
marketingowym lub sposobem na sprzedaż produktu o niższej użyteczności. Ceny last 
minute są wprawdzie nieco niższe, ale jest to wyraźnie związane z obniżką użyteczności 
usług. Świadczy o tym znacząco wyższy wskaźnik cena/użyteczność. Przygotowując ceny 
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last minute, usługodawcy wykorzystują fakt ogromnego zróżnicowania produktów, brak 
przejrzystości na rynku i  przedstawiają oferty, dla których wprawdzie cena jest niższa, 
ale już relacja cena/użyteczność jest mniej korzystna. Jest to ważne w sytuacji, gdy dla 
konsumenta klarowność stosunku użyteczności do ceny jest ograniczona, cena nie jest 
przejrzysta, a  przed dokonaniem zakupu turysta ma niewielką możliwość ustalenia jej 
relacji do użyteczności. Z badań empirycznych wynika, że usługi sprzedawane w ostat-
niej chwili są znacząco tańsze na rynkach dojrzałych, na których klient jest lepiej zo-
rientowany, w coraz większym stopniu świadomy relacji value for money. Stosowanie cen 
last minute w dłuższym okresie jest zabiegiem o kontrowersyjnej efektywności: prowadzi 
wprawdzie do wzrostu zysku przez minimalizowanie liczby straconych, niesprzedanych 
usług, powoduje jednak odciąganie popytu normalnego i nie zawsze pozwala na ustalenie 
cen optymalnych. Ceny first minute są zazwyczaj znacząco wyższe niż ceny produktów 
sprzedawanych w ostatniej chwili. Zdarza się jednak, że różnice są niewielkie lub niejed-
noznaczne (a nawet ceny są niższe). Dzieje się tak wówczas, gdy w okresie pomiędzy cena-
mi first a last nastąpiły znaczące zmiany warunków rynkowych (kursy walut, ceny paliw).

Przypisy 

1 Fast Future Survey on the Future of Travel, Marketing and Events, 2009; www.imex-frankfurt.com 
(28.11.2011).

2 Szczegółowa koncepcja badania znajduje się w przygotowanych wcześniej założeniach metodologicz-
nych, zawartych w: T. Skalska, Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych na wybranych 
rynkach emisyjnych w relacji do ofert głównych konkurentów. Założenia metodologiczne badań, POT, War-
szawa 2010.

3 Szczegółowe wyniki badań zostały zawarte w: T. Skalska, Konkurencyjność cenowa polskich produktów 
turystycznych na wybranych rynkach emisyjnych w relacji do ofert głównych konkurentów. Lato 2011 – raport 
z badań, POT, Warszawa 2011.

4 Konstrukcja tego wskaźnika została szczegółowo omówiona w: T. Skalska, Konkurencyjność cenowa..., 
op.cit. 
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Making use of prices as a tool to achieve competitive advantage  
in the tourism market during economic crisis  

Summary

The objective of the article is the analysis, based on empirical studies, on the methods 
of the use of prices as an important parameter of achieving competitive advantage dur-
ing an economic crisis. The study makes use of the set of indicators that allow assessment 
of the competitiveness of the Polish tourist offer in relation to the major competitive 
areas, as well as comparison of the competitors’ behaviours and their changes in time. In 
addition to the indicators based on the average price level, there are also analysed sim-
ple synthetic indicators, illustrating the value (utility) for money relation. International 
comparisons helped to show the demarcation of areas of competitiveness and position-
ing of the Polish offers.

Keywords: prices in tourism, price competitiveness, last and first minute offers
Słowa kluczowe: ceny w turystyce, konkurencyjność cenowa, oferty last i first minute
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Atrakcyjność turystyczna, bańka spekulacyjna 
i kryzys gospodarczy – próba analizy wzajemnych 

relacji na przykładzie Hiszpanii

Wstęp

Branża turystyczna przedstawiana jest często jako jedna z części światowej gospo-
darki, która w sposób szczególnie dotkliwy odczuła konsekwencje kryzysu gospodarcze-
go, rozpoczętego po roku 2007. Dotyczy to zarówno branży turystycznej w skali Polski 
[np. Dziedzic, Łopaciński, Saja, Szegidewicz, 2009; Awedyk, 2011; Nowakowska, Zdeb-
ski, 2011], w skali Europy [np. Wagner, 2009], jak i w skali całego świata [np. UNWTO, 
2009a; UNWTO 2009b; Smeral, 2009; Papatheodorou, J. Rosselló, H. Xiao, 2010; Stu-
czyński 2011]. O słuszności takiej tezy świadczą chociażby dane Światowej Rady Podró-
ży i Turystyki (WTTC), pokazujące, że w latach 2008–2010 udział gospodarki turystycz-
nej i przemysłu turystycznego w tworzeniu zarówno globalnego, jak i europejskiego PKB 
się zmniejszał. Według tych danych udział przemysłu turystycznego w tworzeniu global-
nego PKB zmalał w latach 2008–2010 z 3,4 % do 3,2 %, natomiast udział gospodarki tu-
rystycznej zmniejszył się z 9,9 do 9,2 % [www.wttc.org]. Na powiązanie zjawiska kryzysu 
globalnego oraz kondycji sektora turystyki, czy jeszcze szerzej – atrakcyjności turystycz-
nej kraju, można jednak spojrzeć nie tylko przez pryzmat strat ponoszonych przez go-
spodarkę turystyczną poszczególnych krajów. Możliwa jest także analiza znacznie bar-
dziej skomplikowanych wzajemnych powiązań, pokazująca, że w niektórych sytuacjach 
przyczyny wystąpienia lub nasilenia kryzysu mogą być mocno powiązane z turystyką. 
Ilustracją takiej złożonej zależności może być przykład Hiszpanii – kraju szczególnie 
mocno dotkniętego skutkami kryzysu gospodarczego, ale też kraju o wybitnej atrakcyj-
ności turystycznej i intensywnym zagospodarowaniu turystycznym. 

Celem artykułu jest wskazanie na najważniejsze relacje między intensywnością 
i sposobem ujawnienia się zjawisk kryzysowych w gospodarce hiszpańskiej a miejsco-
wym sektorem turystyki i  atrakcyjnością turystyczną poszczególnych regionów kraju. 
Jest to temat dotychczas niepodejmowany w literaturze naukowej i jedynie sporadycznie 
w  literaturze branżowej, co powoduje dużą trudność z  uzyskaniem danych obrazują-
cych w sposób bezpośredni omawiane zjawiska. Dlatego w niniejszym artykule podjęto 
próbę wnioskowania na podstawie danych, ilustrujących zależności w sposób pośredni 
i pochodzących ze stosunkowo łatwo dostępnych źródeł. Źródła te obejmują rynek nie-
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ruchomości w całej Hiszpanii1, a także stan sektora bankowego w tym kraju w związku 
z widocznym kryzysem na rynku nieruchomości2. Z konieczności posiłkowano się tak-
że wyrywkowymi danymi zamieszczanymi w tekstach o charakterze publicystyki eko-
nomicznej. Metodologia zastosowana w pracy mieści się w badaniach typu case study, 
jednak ze względu na brak niektórych szczegółowych danych nie zawsze zachowana jest 
tutaj wymagana dokładność opisu. Dlatego celem i jedynym efektem możliwym do osiąg- 
nięcia przez podjęcie tematu w niniejszym opracowaniu jest raczej zwrócenie uwagi na 
ciekawe, dotychczas niezauważane zjawisko i otwarcie dyskusji niż rozwiązanie proble-
mu i wskazanie konkretnych dróg wyjścia dla omawianego kraju, czy też wskazówek dla 
innych krajów, które pozwoliłyby nie powielać błędów popełnionych w Hiszpanii. 

W  artykule podjęto wątek wpływu nadmiernych inwestycji w  nieruchomości 
w atrakcyjnych turystycznie miejscach Hiszpanii na gospodarkę całego kraju i poszcze-
gólnych regionów oraz wpływu tych inwestycji na atrakcyjność turystyczną tych miejsc. 
Wydaje się jednak, że złożone relacje między atrakcyjnością turystyczną, bańką spekula-
cyjną na rynku nieruchomości oraz kryzysem gospodarczym mogą być także interpre-
towane w innych wymiarach, które dotychczas nie zostały wskazane.

Geneza kryzysu gospodarczego na świecie

Międzynarodowy Fundusz Walutowy uznaje kryzys finansowy za sytuację, w której 
znaczna grupa instytucji finansowych posiada aktywa o wartości rynkowej niższej od 
ich zobowiązań [Sundarajan, Balino, 1991, s. 3]. Współczesny kryzys gospodarczy cha-
rakteryzuje się globalnym zasięgiem nie tylko pod względem geograficznym, ale także 
obejmuje wszystkie grupy uczestników rynku oraz grupy aktywów [Wilczyński, 2009, 
s. 96]. Obecne perturbacje w światowym systemie gospodarczym przejawiają się głów-
nie przez: kryzys instytucji finansowych, które w  znacznej mierze zredukowały akcję 
kredytową, wzrost kosztów pożyczek i dekoniunkturę, spadek wydatków inwestycyjnych 
przedsiębiorstw, a także konsumpcji gospodarstw domowych. Wystąpił również spadek 
cen ryzykownych aktywów w  stopniu większym niż wynikałoby to z  analizy funda-
mentalnej, a dotyczyło to cen papierów wartościowych, surowców oraz nieruchomości 
mieszkalnych [Firlej, 2011, s. 180]. 

Niewątpliwie źródła obecnego kryzysu gospodarczego znajdują się w Stanach Zjed-
noczonych i tamtejszym sektorze finansowym. W sposób szczególny zwraca się w tym 
miejscu uwagę na rynek kredytów hipotecznych, a zwłaszcza dynamiczny rozwój kredy-
tów o podwyższonym ryzyku, tzw. subprime, w latach poprzedzających kryzys. Z jednej 
strony, wiele amerykańskich rodzin decydowało się na zakup nieruchomości powyżej 
własnych możliwości finansowych, kierując się entuzjazmem związanym z długotrwałą 
hossą gospodarczą oraz modą, z drugiej, instytucje finansowe oferujące kredyty hipo-
teczne w  pogoni za zyskiem związanym z  dużym niezaspokojonym popytem, jeszcze 
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bardziej ten popyt zwiększały przez szczególnie atrakcyjne warunki oferowane na bar-
dzo konkurencyjnym rynku [Monkiewicz, 2008; Prosper, 2008; Firlej, 2011]. Wszystko 
to spowodowało szybki rozwój rynku subprime oraz gwałtowny wzrost popytu na nie-
ruchomości przekładający się także na galopujące ich ceny. Wartość kredytów subpri-
me wrosła z 94 mld USD do 685 mld USD w latach 2001–2006, zaś w 2006 r. segment 
subprime stanowił aż 20 % rynku kredytów hipotecznych w USA, podczas gdy w 1996 r. 
analogiczny wskaźnik kształtował się na poziomie 9 %. Rozwój rynku kredytów sub-
prime spowodował też wzrost wskaźnika posiadania własnej nieruchomości w Stanach 
Zjednoczonych w  latach 1995–2004 o  5 p.p. do poziomu 69  % [Monkiewicz, 2008]. 
W tej sytuacji gwałtowane zmiany polityki monetarnej Banku Centralnego USA – Sys-
temu Rezerwy Federalnej (FED), który łagodząc swoją politykę obniżył stopy procento-
we z 6,5 % w połowie 2000 r. do 1 % w połowie 2003 r., a następnie 17-krotnie podnosił 
poziom stóp procentowych (z 1 do 5,25 %), aby ograniczyć presję inflacyjną towarzy-
szącą szybko rosnącej gospodarce amerykańskiej, spowodowały znaczne zwiększenie 
obciążenia gospodarstw domowych spłacających kredyty. W  efekcie spowodowało to 
duży spadek popytu na amerykańskim rynku nieruchomości i w konsekwencji znaczące 
obniżenie cen nieruchomości. Coraz więcej kredytobiorców bankrutowało, zaś banki 
zaczęły się borykać z problemem „złych” (nieściągalnych) kredytów. W połowie 2007 r. 
ilość „złych” kredytów subprime ukształtowała się na poziomie 13,5 % (ponad dwa razy 
więcej niż jeszcze w 2005 r.). We wspomnianym 2007 r. ok. 1,3 mln gospodarstw do-
mowych zaprzestało spłat kredytów [Monkiewicz, 2008]. Fakt posiadania niewypłacal-
nych klientów, przejmowania i wystawiania na sprzedaż ich nieruchomości przez banki, 
w jeszcze większym stopniu pociągnęły za sobą spadek cen na rynku mieszkaniowym 
z uwagi na zwiększenie podaży na rynku nieruchomości przy jednoczesnym gwałtownie 
obniżającym się popycie na nie. Wiele banków posiadających w swoich portfelach liczne 
nieruchomości, których wartość rynkowa spadła znacznie poniżej wartości zaciągnięte-
go pod jej zastaw kredytu, zmuszona była do ponownej wyceny swoich aktywów, a wie-
le z nich stanęło przed groźbą niewypłacalności. Zła sytuacja poszczególnych banków 
znacznie obniżyła poziom zaufania w  transakcjach międzybankowych, których liczba 
wyraźnie obniżyła się, co bardzo szybko spowodowało rozszerzenie się zjawisk kryzyso-
wych na inne branże oraz na inne kraje świata. 

Atrakcyjność turystyczna a kryzys gospodarczy w Hiszpanii – 
studium przypadku

Globalne powiązania gospodarcze sprawiły, że lokalny początkowo kryzys insty-
tucji finansowych w USA rozprzestrzenił się na cały świat. Jednak nie wszystkie kraje 
odczuły jego skutki w tym samym stopniu. W Europie zdecydowanie najmocniej kon-
sekwencje kryzysu odczuły gospodarki Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i  Irlandii. 
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W przypadku czterech krajów basenu Morza Śródziemnego, ze względu na podobień-
stwo uwarunkowań geograficznych i kulturowych, zwykło się dostrzegać podobne przy-
czyny nasilenia kryzysu, które związane były przede wszystkim z brakiem dyscypliny 
w wydatkach publicznych. Szczególnie jaskrawym przypadkiem jest tu Grecja. Kryzys 
greckiej gospodarki ostatnich lat związany jest z nadmiernym deficytem finansów pu-
blicznych. Już w chwili przystępowania Grecji do strefy euro zauważono, iż kraj ten nie 
spełnia kryteriów konwergencji, aczkolwiek usilne starania władz politycznych i zataje-
nie prawdziwego stanu finansów państwa spowodowały, że Grecja ostatecznie dołączyła 
do strefy euro. Powodami obecnych trudności gospodarczych Grecji jest postępujący 
spadek konkurencyjności kraju na arenie międzynarodowej, a także nadmierny wzrost 
płac w okresie przedkryzysowym. Szacuje się, że w 2010 r. dług publiczny Grecji wyniósł 
120 mld euro. Natomiast dług zagraniczny w marcu 2010 r. wyniósł 391 mld euro, a więc 
aż 163 % PKB  [Firlej, 2011, s. 187]. 

Przed rokiem 2008 gospodarka Hiszpanii uchodziła za stabilną przy zadłużeniu na 
poziomie 43 % PKB (analogiczna wartość dla Niemiec to 66 % PKB) [Lubowski, 2011] 
i sprawnym systemie bankowym, którego zyskowność była wyższa niż większości kra-
jów Unii Europejskiej, pomimo relatywnie niskiego korzystania z lewarowania kapitału 
[Henn, Honjo, Moreno-Badia, Giustinian, 2009, s. 42]. Problemy finansowe hiszpań-
skiej gospodarki w przeciwieństwie do Grecji nie były związane z wydatkami, a z przy-
chodami [Sytuacja gospodarcza…, 2010, s. 2]. Ponad 50 % wpływów do hiszpańskiego 
budżetu z tytułu podatków powiązane było z rynkiem nieruchomości, który w ostat-
nich latach bliźniaczo przypominał rynek nieruchomości w  Stanach Zjednoczonych 
[Firlej, 2011, s. 187]. W przypadku Hiszpanii wystąpienie kryzysu nie było wyłącznie 
wynikiem przeniesienia negatywnych zjawisk z USA przez globalną sieć powiązań in-
stytucji finansowych, jak miało to miejsce w wielu innych krajach, ale dodatkowo ob-
serwowane były wydarzenia analogiczne do tych w USA, a więc najpierw napompo-
wanie, a potem gwałtowne pęknięcie bańki nieruchomości. W szczycie koniunktury 
w latach 2006–2007 Hiszpanie budowali więcej domów niż Niemcy i Francuzi łącznie, 
a wartość inwestycji w nieruchomości wyniosła jedną trzecią PKB. Na skutek budowla-
nego boomu na ok. 16 mln rodzin w roku 2009 przypadało 23 mln mieszkań [Sytuacja 
gospodarcza…, 2010, s. 2], podczas gdy jeszcze niecałe dziesięć lat wcześniej (2001) 
było to 20 mln mieszkań na 17 mln rodzin [Henn, Honjo, Moreno-Badia, Giustinian, 
2009, s.  19]. W  efekcie ceny nieruchomości w  Hiszpanii wzrosły średnio w  okresie 
1998–2009 o  115  % [Indice immobilario. La vivienda en el año 2011, 2012, s.  13], 
a udział sektora budowlanego w tworzeniu PKB Hiszpanii wzrósł z 6,9 % w 1995 r. do 
10,8 % w 2006 r. [Perez, 2010, s. 1578]. Usługi i dobra podrożały w Hiszpanii w latach 
2000–2008 trzyipółkrotnie, bardziej niż w  Niemczech. Pęknięcie bańki sprawiło, że 
Hiszpania stała się jednym z najbardziej zagrożonych bankructwem krajów w Europie. 
Jako przykłady poważnych konsekwencji pęknięcia bańki nieruchomości w Hiszpanii  
można wymienić:



Atrakcyjność turystyczna, bańka spekulacyjna i kryzys gospodarczy… 41

 • spadek cen nieruchomości w całej Hiszpanii w okresie 2007–2011 o średnio 28,5 %, 
a w prowincji La Rioja o 35,3 %; jeszcze bardziej (33 %) spadła w tym samym okre-
sie wartość gruntów budowlanych, przy czym w przypadku licznych obszarów pod-
miejskich przyjmuje się, że grunty budowlane stały się całkowicie bezwartościowe,

 • banki kredytujące zakupy nieruchomości przejęły już od swoich dłużników 200 tys. 
nieruchomości, a liczba ta może się potroić w przeciągu kilku lat,

 • wartość nieruchomości zajętych przez banki na poczet niespłacanych kredytów sza-
cuje się na 70 mld euro, z czego około połowa to grunty budowlane,

 • wartość niezabudowanych działek w portfelach banków szacowana jest na 100 mld 
euro,

 • 1,5 mln niesprzedanych domów w całej Hiszpanii sprawia, że brak jest perspektyw 
na budowanie kolejnych, a 1,45 mln działek budowlanych pozostanie niezabudowa-
nych prawdopodobnie co najmniej do roku 2020,

 • 1 mln nowych nieruchomości nie zostanie wchłonięty przez rynek aż do połowy 
2017 r., a 13 % wszystkich mieszkań w Hiszpanii to pustostany,

 • od początku 2008 r. hiszpańskie banki spisały na straty aktywa o wartości księgowej 
około 96 mld euro, co stanowi równowartość 9,5 % PKB,

 • powołanie w roku 2008 przez rząd specjalnego funduszu dla zapewnienia płynno-
ści finansowej banków (Fondo para la Adquisición de Activos Financieros – FAAF) 
o wartości 30 mld euro,

 • największy bank hiszpański – Santander ustanowił blisko 40-procentową rezerwę na 
pokrycie strat związanych ze spadkiem wartości posiadanej ziemi,

 • w ciągu niespełna dwóch lat w Hiszpanii zbankrutowało 40 tys. agencji nierucho-
mości,

 • niemal trzykrotny wzrost bezrobocia do poziomu (22,8 %) najwyższego w całej Unii 
Europejskiej3.
Nieco inne były w  przypadku Hiszpanii przyczyny powstania bańki na rynku 

nieruchomości. Oprócz mechanizmów obserwowanych w  Stanach Zjednoczonych 
i związanych z zakupami nieruchomości mieszkalnych przez osoby o niewystarczają-
cej zdolności kredytowej oraz ze zbyt dużą skłonnością do ryzyka ze strony instytucji 
finansowych, do jej powstania przyczyniła się także znaczna atrakcyjność turystyczna 
Hiszpanii, a dokładniej niektórych jej regionów, która przez lata była istotnym atutem 
hiszpańskiej gospodarki. Powiązanie między rynkiem turystycznym a  rynkiem nie-
ruchomości, zwłaszcza w kraju o tak dużej skali zagospodarowania turystycznego jak 
Hiszpania, jest oczywiste. Rozwój turystyki napędzającej rozwój gospodarczy całych 
regionów Hiszpanii wymagał inwestycji w  nieruchomości. Wobec rosnącego popytu 
ceny nieruchomości, ale także gruntów w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach 
Hiszpanii, od początku wieku gwałtowanie wzrastały. Obserwując to zjawisko, wielu 
inwestorów instytucjonalnych i „drobnych ciułaczy”, a także pośrednicy na rynku nie-
ruchomości i sami deweloperzy zaczęli traktować inwestycje w nieruchomości w tych 
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miejscowościach jako najlepszą i najpewniejszą lokatę kapitału. Oprócz masowego za-
kupu nieruchomości w celach spekulacyjnych i jako lokatę kapitału dalszy wzrost po-
pytu i cen nieruchomości w hiszpańskich kurortach spowodowany był przez znaczne 
zainteresowanie migracją do tych miejsc (zarówno czasową, jak i stałą) ze strony miesz-
kańców innych regionów Hiszpanii, ale także wielu państw europejskich, w tym Wiel-
kiej Brytanii i Rosji. Opisanym faktom, oprócz nadmuchania bańki, towarzyszyły także 
inne negatywne zjawiska – zmiana struktury mieszkańców, w tym rosnący udział obco-
krajowców wśród mieszkańców wielu kurortów4 oraz radykalna ingerencja w przyrodę 
i zeszpecenie krajobrazu. 

Publikowane dane opisujące rynek nieruchomości w  Hiszpanii w  skali poszcze-
gólnych regionów, prowincji i  miejscowości dotyczą przede wszystkim cen na rynku 
nieruchomości i ich zmian. Dane te (tabele 1 i 2) nie pozwalają w sposób jednoznacz-
ny stwierdzić, że spadek wartości nieruchomości w sposób szczególny dotknął miejsca 
atrakcyjne turystycznie. Żaden z regionów notujących największe spadki wartości nie-
ruchomości nie może być postrzegany jako wybitnie atrakcyjny turystycznie na tle resz-
ty kraju, a regiony przodujące w rozwoju masowej turystyki plażowej plasują się w tym 
zestawieniu w okolicach średniej (Katalonia, Walencja i Andaluzja), czy wręcz wyraźnie 
poniżej (Baleary i Wyspy Kanaryjskie). Także wśród gmin o najwyższej dynamice spad-
ku wartości nieruchomości jedynie kilka to znane kurorty. W tych kategoriach można 
traktować jedynie zajmujące 12. miejsce w  zestawieniu Figueres, a  przede wszystkim 
zajmujące 23. miejsce Malgrat de Mar5.

TABELA 1. Regiony Hiszpanii notujące największy spadek wartości nieruchomości w okresie 
2006–2011

Region Skala spadku Region Skala spadku

La Rioja 35,3% Asturias 28,1%

Murcia 32,6% Canarias 21,6%

Aragon 32,1% Estremadura 21,1%

Nawarra 31,8% Castilla y León 20,6%

Castilla 31,5% Cantabria 20,5%

Comunitat Valenciana 31,1% Baleares 20,2%

Cataluña 29,8% Galicia 19,7%

Madrid 28,8% País Vasco 18,2%

Andalucía 28,3%

Źródło: [Indice immobilario. La vivienda en el año 2011, 2012, s. 15].
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TABELA 2. Gminy w Hiszpanii notujące największy spadek wartości nieruchomości w okresie 
12.2010–12.2011

Miejsce Region Prowincja Gmina Skala spadku 

1 Valencia Castellón Moncofa 34,0%

2 Valencia Castellón Almenara 32,0%

3 Valencia Castellón Oropesa del Mar/orpesa 23,5%

4 Baleares Balears (Illes) Ciutadella de Menorca 22,4%

5 Galicia Pontevedra Sanxenxo 20,3%

6 Cataluña Tarragona Mont- roig del Camp 18,8%

7 Castilla La Mancha Toledo Seseña 18,5%

8 Cataluña Barcelona Canet de Mar 18,3%

9 Andalucía Granada Monachil 17,5%

10 Cataluña Barcelona Sabadell 16,9%

11 Cantabria Cantabria Laredo 16,5%

12 Cataluña Girona Figueres 16,1%

13 La Rioja La Rioja Lardero 16,1%

14  Valencia Valencia Picassent 15,9%

15 Cataluña Barcelona Franqueses del Vallès (Les) 15,8%

Źródło: [Indice immobilario. La vivienda en el año 2011, 2012, s. 66].

Próbując przeanalizować nieco dokładniej ceny na rynku nieruchomości w  wy-
branych popularnych kurortach nadmorskich w Hiszpanii (tabela 3) można dojść do 
wniosku, że trudno jest tu wskazać jedną dominującą tendencję. Poszczególne kurorty 
w różnych okresach czasu radziły sobie na rynku nieruchomości bardzo różnie, z reguły 
notując wyniki dynamiki zmian zbliżone dla średniej krajowej lub nieco lepsze. Zdecy-
dowanie najmniej, spośród prezentowanych w tabeli 3, straciły na wartości nierucho-
mości w Calvii na Majorce, dość dobre wyniki zanotowały też kurorty katalońskie. Beni-
dorm i Torrevieja położone w prowincji Valencia w analizowanym okresie doświadczyły 
wprawdzie niemal identycznego spadku wartości nieruchomości, jednak w Torrevieja 
spadek ten był obserwowany głównie w początkowej fazie kryzysu, podczas gdy w Beni-
dorm ceny gwałtownie spadły dopiero w latach 2010 i 2011. Zdecydowanie najbardziej 
ceny spadły w położonej na Costa del Sol Fuengiroli. Trzeba jednak pamiętać, że pre-
zentowane ceny stanowią średnią dla całych bardzo rozległych miejscowości, w ramach 
których prawdopodobnie widoczne będzie znaczne zróżnicowanie. Tam, gdzie istnieją 
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naturalne bariery podaży, bo ilość miejsca w pierwszej linii przy plaży jest ograniczona, 
domy niewiele straciły na wartości. Zupełnie inna sytuacja obserwowana jest w większej 
odległości od morza i w centrum.

TABELA 3. Ceny nieruchomości w wybranych kurortach nadmorskich w Hiszpanii w latach 
2007–2011

Gmina Region 12.2007 
(euro/m2)

12.2009 
(euro/m2)

Dynamika 
2009/2007

12.2011 
(euro/m2)

Dynamika 
2011/2009

Dynamika 
2011/2007

Fuengirola Andalucía 2644 2163 –18,2 1868 –13,6 –29,3

Marbella Andalucía 2923 2469 –15,5 2259 –8,5 –22,7

Lloret de Mar Cataluña 3204 2816 –12,1 2565 –8,9 –19,9

Salou Cataluña 3021 2661 –11,9 2451 –7,9 –18,9

Calvia Illes Balears 3379 3178 –5,9 2894 –8,9 –14,4

Benidorm Valencia 2836 2555 –9,9 2152 –15,8 –24,1

Torrevieja Valencia 1871 1531 –18,2 1416 –7,5 –24,3

Cała Hiszpania 2862 2352 –17,8 2112 –10,2 –26,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na http://hogar.fotocasa.es.

Wydaje się, że efekty załamania na rynku nieruchomości objawiły się w nieco inny 
sposób w miejscowościach turystycznych, a w inny w obszarach metropolitalnych i o in-
tensywnej zabudowie mieszkaniowej. W tych drugich wzrost cen napędzany był przede 
wszystkim, podobnie jak miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych, rosnącym popy-
tem na nieruchomości mieszkalne, natomiast bardzo wiele nieruchomości na obszarach 
turystycznych było kupowane w celach zarobkowych oraz jako lokata kapitału. Pomimo 
braku danych, pokazujących liczbę budowanych oraz porzuconych, pustych obiektów 
i niedokończonych budów w skali poszczególnych gmin, wydaje się, że właśnie w miej-
scowościach turystycznych problem pustych nieruchomości oraz porzuconych placów 
budów może być najbardziej widoczny, ze względu na inwestycyjny, a nie mieszkaniowy 
charakter ich zakupów. Zwłaszcza w tych miejscowościach widoczne było zjawisko bu-
dowy znacznie powyżej potrzeb mieszkaniowych mieszkańców [Perez, 2010, s. 1571]. 
Wydaje się także, że skutki pęknięcia bańki na rynku nieruchomości będą odczuwalne 
znacznie dłużej właśnie tam, gdzie budowano przede wszystkim w celach inwestycyj-
nych, niż tam, gdzie budowa wynikała z potrzeb mieszkaniowych ludzi; po ustąpieniu 
kryzysu niesprzedane inwestycje mają szanse na znalezienie właścicieli pod warunkiem, 
że sytuacja kryzysowa nie będzie trwała na tyle długo, że puste nieruchomości zdążą 
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podupaść. Natomiast inwestorzy mogą zostać trwale zniechęceni do lokowania swych 
oszczędności w nieruchomości, a niesprzedane domy i apartamenty mogą jeszcze długo 
szukać nowych właścicieli. Prawdopodobnie wiele z nich popadnie w ruinę.

Ponadto w przypadku mniejszych miejscowości, w sposób szczególny gospodarczo 
uzależnionych od turystyki, jakimi są nadmorskie kurorty, każda nietrafiona inwestycja 
budowlana okazuje się być dużym problemem ze względu na konsekwencje nie tylko 
ekonomiczne. Analiza konsekwencji sytuacji na rynku nieruchomości nie powinna być 
bowiem ograniczana do aspektów finansowych, choć te są dramatyczne, ale uwzględ-
niać również kwestie środowiskowe i społeczne. Na obrzeżach nadmorskich kurortów, 
gdzie spadek cen i popytu jest najbardziej odczuwalny, powszechnym widokiem stały się 
puste, niezamieszkałe osiedla i apartamentowce. Część z nich stoi już wykończona, ale 
brak jest chętnych na zakup. Jeszcze bardziej krajobraz szpecą niedokończone budowy 
oraz często stojące nadal przy nich dźwigi i maszyny budowlane. Wielu deweloperów 
prowadzących te inwestycje zbankrutowało, inni uznali, że w obecnej sytuacji rynkowej 
minimalizacja strat polega na porzuceniu budowy i bezpowrotnej utracie środków już 
zainwestowanych. Zważywszy na opisaną powyżej olbrzymią nadwyżkę podaży i brak 
popytu na nieruchomości w hiszpańskich kurortach (w warunkach ryzyka generowane-
go przez kryzys większość banków europejskich wycofała się z finansowania nierucho-
mości za granicą pod zastaw hipoteczny, co istotnie ograniczyło także popyt ze strony 
obcokrajowców) należy przypuszczać, że niedokończone budowy i niezamieszkałe bu-
dynki już na stałe wpisały się w krajobraz hiszpańskiego wybrzeża. Co więcej, nieza-
mieszkałe i niezadbane będą z czasem niszczeć, stając się coraz większym problemem 
dla krajobrazu, co z kolei może prowadzić do wystąpienia bardzo niebezpiecznego dla 
całej miejscowości efektu domina. Każda niedokończona budowa i dokończona, ale pu-
sta, popadająca w ruinę, powoduje automatyczny spadek atrakcyjności i wartości sąsied-
nich nieruchomości, które w związku z tym mogą także zacząć się wyludniać i popadać 
w ruinę, co może prowadzić do degradacji krajobrazu, całkowitego załamania lokalnego 
rynku nieruchomości i wreszcie dramatycznego spadku atrakcyjności turystycznej całej 
miejscowości, a wręcz taką miejscowość z rynku turystycznego wykluczyć.

Z  drugiej strony, zgodnie z  oczekiwaniami, przemysł oparty na atrakcyjności tury-
stycznej Hiszpanii staje się obecnie motorem napędowym oczekiwanego wychodzenia 
gospodarki tego kraju z kryzysu. Świadczy o tym fakt, że PKB wytworzony przez przemysł 
turystyczny w Hiszpanii wzrósł w roku 2010 o 2,4 % i był to wzrost najwyższy spośród 
wszystkich branż gospodarki Hiszpanii. W  tym przypadku w  rozwiązaniu problemów 
hiszpańskiego przemysłu turystycznego pomogły w pewnym stopniu kłopoty głównych 
konkurentów, a przede wszystkim kryzys gospodarczy i wizerunkowy Grecji (w tym kon-
flikt polityczny z Niemcami) oraz „wiosna ludów” w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej. Skorzystały na tym przede wszystkim Wyspy Kanaryjskie, oferujące wypoczy-
nek na wyspach (podobnie jak Grecja) i egzotykę porównywalną do Egiptu czy Tunezji, ale 
pod bezpieczną europejską jurysdykcją, skorzystały także wielkie miasta Hiszpanii. 
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Zakończenie

Dla wielu miejsc, regionów, a nawet całych państw o wybitnej atrakcyjności tury-
stycznej przemysł oparty na obsłudze przyjazdowego ruchu turystycznego stanowi istot-
ny, a często najważniejszy, element tworzenia dobrobytu ekonomicznego mieszkańców. 
Bardzo optymistyczne podejście do intensyfikacji zagospodarowania turystycznego było 
widoczne na fali niesłabnącej koniunktury gospodarczej w początkowych latach XXI w. 
Obecny kryzys gospodarczy ujawnił, czy też raczej przypomniał, o potrzebie zachowania 
daleko idącej ostrożności w projektowaniu długoterminowych inwestycji w trwałą infra-
strukturę jedynie na podstawie optymistycznych oszacowań bieżącego, rosnącego popy-
tu i cen. Koniunktura gospodarcza może się szybko i niespodziewanie zmienić, popyt 
obniżyć, a przeszacowane inwestycje stają się dla całych gospodarek zarówno problemem 
ekonomicznym, jak i ekologicznym. Ponadto, psując harmonię krajobrazu, przyczyniają 
się do ograniczenia atrakcyjności turystycznej miejsca, jeszcze bardziej ograniczają po-
pyt. Zaprezentowany w tekście przypadek nieruchomości na hiszpańskich wybrzeżach 
jest czytelnym odzwierciedleniem tych zasad. Z drugiej strony, nie można sytuacji, w ja-
kiej znalazła się gospodarka turystyczna Hiszpanii, nadinterpretować i domagać się cał-
kowitego wstrzymania trwałych inwestycji turystycznych lub istotnego ich ograniczenia 
w sposób administracyjny. Potrzebne są natomiast efektywne mechanizmy planowania 
przestrzennego i kontroli ze strony sektora publicznego.

Przypisy

1 Np. IESE Bussiness School Univesidad de Navarra wraz ze specjalistycznym portalem fotocasa.es wydają 
coroczny i cokwartalny szczegółowy raport dotyczący cen nieruchomości w Hiszpanii z uwzględnieniem róż-
nic w poszczególnych regionach i prowincjach. Por.: [Indice immobilario. La vivienda en el año 2011,  2012]. 

2 Np. Szczegółowy raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Por.: [Henn, Honjo, Moreno-Badia, 
Giustinian, 2009].

3 Opracowano na podstawie: [Indice immobilario. La vivienda en el año 2011, 2012; Henn, Honjo, Mo-
reno-Badia, Giustinian, 2009; Lubowski, 1011]; [Kryzys nieruchomości w Hiszpanii: na rynku zostanie tylko 
kilka największych banków, 2011], [Hiszpania: trwa kryzys na rynku nieruchomości, 2010].

4 Przykładem może być słynny kurort Torrevieja na wybrzeżu Costa Blanca, w którym, zgodnie z szacun-
kami, rdzenni Hiszpanie stanowią mniej niż połowę mieszkańców. Por.: [Lubowski, 2011].

5 Trzeba jednak pamiętać, że dane publikowane dla gmin w układzie jedynie rocznym nie powinny być 
traktowane jako miarodajny opis całokształtu konsekwencji pęknięcia bańki, a  dynamika spadku wartości 
nieruchomości w poszczególnych gminach jest bardzo zmienna. Spośród 15 gmin prezentowanych w tabeli 2 
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jedynie Laredo znalazło się na wysokiej pozycji (4) w podobnym rankingu opublikowanym rok wcześniej, 
a pozostałe 14 gmin było w tym zestawieniu bądź poza pierwszą setką, bądź wręcz niesklasyfikowanych (poza 
pierwszą trzysetką). Niesklasyfikowane były m.in. gminy zajmujące pięć pierwszych pozycji w rankingu za rok 
2011, co każe przypuszczać, że bardzo duży spadek wartości nieruchomości w tych gminach w roku 2011 był 
w dużym stopniu odreagowaniem stosunkowo długo utrzymujących się wysokich cen.
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Tourist attractiveness, speculative bubble and economic crisis  
– the attempt at analysis of their interrelations in the case of Spain

Summary

The paper refers to the relations between tourist attractiveness, tourism and the 
global economic crisis. The Author attempts to widen the perspective of the hitherto 
dominating perception of these relations, i.e. viewing the tourism sector as a victim of 
the global crisis, by adding new points of view, especially through analysing the possibil-
ity of a cause-effect relation where overdevelopment of tourism and high level of tourist 
attractiveness might be the crisis-enhancing factors. The analysis on the case of Spain 
with the use of the case study method led to conclusion that even though such relation 
might be observed in this particular country, it does not allow to apply this conclusion 
to other countries both in Europe or in the world. 

The situation in Spain differs substantially from the situation in the USA, where the 
demand for residential estates was the reason for blowing up a speculative bubble. In 
Spain, the main driving force in blowing up the bubble was demand for real estates in 
tourism places, especially in sea resorts. A high level of tourism attractiveness of those 
places led to a quick and unjustified increase in prices and over-investment. After the 
crack of the bubble, the already finished buildings, as well as the unfinished ones, started 
to pose a serious problem for their investors who were not able to sell them, for banks 
taking over those estates due to unrepaid loans, for local and national economies, and for 
the local landscape permanently deformed by unfinished buildings.

Keywords: economic crisis, real estate market, speculative bubble, tourist attractiveness, 
Spain
Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy, rynek nieruchomości, bańka, atrakcyjność tury-
styczna, Hiszpania
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Metody identyfikacji wczesnych symptomów kryzysu  
funkcji turystycznej miasta

Wstęp

Zgodnie z koncepcją cyklu życia turystyki, kryzys rozwojowy, prowadzący w na-
stępstwie do jej upadku, stanowi nieuchronny etap ewolucji każdego obszaru [Butler, 
1980; Borg, 1991]. Pomimo tej nieuchronności, śledzenie i  mierzenie jego objawów 
oraz zakresu jest w  miastach niezwykle trudne. Wynika to przede wszystkim z  licz-
by czynników, które to zagrożenie wywołują [por. Buhalis, 2000, s. 97–116; Meethan, 
2001; WTO, 2000]. Dodatkowo, miasta to skomplikowane, niesformalizowane struktu-
ry przestrzenno-gospodarcze, w których funkcja turystyczna ma charakter co najwy-
żej uzupełniający [Haywood, 1986; Law, 2002; Borg, 1991; Derek i in., 2005]. Ma tak-
że heterogeniczny charakter, a na jej kondycję wpływa wiele czynników społecznych, 
ekonomicznych, politycznych i  środowiskowych. Wiele aspektów funkcjonowania 
gospodarki turystycznej wymyka się zatem oficjalnemu monitoringowi ze względów 
obiektywnych lub technicznych. Statystyka turystyki ma wąski zakres w odniesieniu do 
rzeczywistości, a pozyskiwane dane cechują się ograniczoną wiarygodnością. Dlatego 
też zarządzający instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki w wielu miastach 
nie wiedzą nawet, w jakiej fazie cyklu życia znajduje się w danym momencie funkcja tu-
rystyczna. Dodatkowo, jak zauważają Manente i Pechlaner [2006, s. 235], wiele organi-
zacji nie do końca zna i rozumie naturę upadku. Traktują go bardziej jako zagadnienie 
teoretyczne niż rzeczywiste zagrożenie i w rezultacie nie tworzą żadnego systemu wcze-
snego ostrzegania, a kiedy wreszcie kryzys nadchodzi, nie podejmują żadnych kroków 
zaradczych. Może dojść nawet do sytuacji, w której gospodarka turystyczna znajduje 
się na progu kryzysu lub w kryzysie, a podmioty odpowiedzialne za jej kształtowanie 
nie są tego świadome. Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę, konieczne jest za-
proponowanie metody umożliwiającej określenie symptomów nadciągającego kryzysu, 
która wykorzystywałaby zarówno dane wtórne, pochodzące z  ogólnodostępnych lub 
celowych rejestrów statystycznych, jak i informacje pozyskiwane w drodze badań bez-
pośrednich.

Celem artykułu jest określenie zakresu występowania symptomów kryzysu funkcji 
turystycznej w mieście lub, innymi słowy, zbadanie stopnia niebezpieczeństwa jego wy-
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stąpienia, w warunkach braku wyczerpującej i wiarygodnej informacji statystycznej na 
ten temat. Zakresem przestrzennym badania jest Poznań. Jego wybór stanowi konse-
kwencję wcześniejszych badań, z których wynika, że turystyka w mieście znajduje się 
obecnie w fazie późnego rozwoju [Czernek, Zmyślony, 2011; Majewska, 2011]. Według 
opinii badaczy zajmujących się tematem [m.in. Butler, 1980; Manente, Pechlaner, 2006; 
Borg, 1991], właśnie pod koniec tej fazy mogą pojawiać się symptomy późniejszej sta-
gnacji i upadku. Poza tym, z uwagi na burzliwość procesów społeczno-gospodarczych, 
niewykluczona jest zmiana kolejności faz cyklu i nagłe wystąpienie kryzysu.

Realizacja celu wymaga wykorzystania źródeł wtórnych w postaci danych statystycz-
nych dotyczących kształtowania się funkcji turystycznej Poznania, a także, w warunkach 
niedostatku wyczerpującej informacji, zorganizowania badań pierwotnych opartych na 
metodach heurystycznych w formie ankiety internetowej przeprowadzonej wśród lokal-
nych ekspertów z zakresu turystyki, reprezentujących trzy sfery: zarządzanie publiczne, 
biznes oraz środowisko akademickie.

Kryzys w koncepcjach cyklu życia funkcji turystycznej

Na ogół w ujęciu ekonomicznym kryzysem można nazwać taką sytuację, w której 
wskutek gwałtownego spiętrzenia różnorodnych trudności zagrożona jest realizacja 
podstawowych funkcji organizacji i  jednocześnie ograniczone są organizacyjne zdol-
ności do zlikwidowania zaistniałego problemu. Pomimo tego, że określenie to dotyczy 
przedsiębiorstw, adekwatne jest także do turystyki jako aktywności gospodarczej w mie-
ście. Wielu autorów podkreśla, że kryzys jest konsekwencją zakłóceń w  istnieniu lub 
realizacji wielu czynników, przy czym jest on sytuacją nie tyle nagłą i niespodziewaną, 
co atrybutem wpisanym w  funkcjonowanie [Wieczerzyńska, 2009, s.  17; Zelek, 2003, 
s. 38]. Złożoność przyczyn kryzysu ogólnogospodarczego potwierdzają kategorie jego 
przyczyn: obiektywne i subiektywne, systemowe i specyficzne, oraz, co ważne, zewnętrz-
ne i wewnętrzne [Kołodko, 1989, s. 19; Zelek, 2003].

Na podstawie znanych w  literaturze przestrzennych modeli cyklu życia turystyki 
przyjęto, że symptomy kryzysu widoczne są już w zdecydowanym stopniu w fazie sta-
gnacji, a  jednoznacznie tożsamy jest on z  fazą upadku. Odpowiadają one poszczegól-
nym fazom kryzysu wyszczególnionym przez B. Wawrzyniaka [1985]: stagnacja – kry-
zysowi ukrytemu, natomiast upadek – kryzysowi palącemu. Przed tymi dwiema fazami 
mogą także występować  symptomy sytuacji kryzysowej (kryzys potencjalny), przy czym 
wzrost ich liczby i natężenia może świadczyć o dynamice zbliżania się kryzysu. Pomimo 
tego, że niektórzy badacze zajmujący się problematyką cyklu życia funkcji turystycznej 
[por. Cooper, Jackson, 1989; Haywood, 1986] wątpią, iż dokładny termin nadejścia po-
szczególnych faz lub niepodlegające dyskusji zdarzenie lub natężenie danego zjawiska, 
na podstawie którego można byłoby to stwierdzić, są możliwe do wyznaczenia za pomo-
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cą modeli, to możliwe jest wykorzystanie ich do stwierdzenia, ile z czynników charakte-
ryzujących daną fazę – w tym wypadku fazę stagnacji i upadku – jest w mieście obecnych 
i na ile silne jest ich oddziaływanie. 

Wśród modeli analizujących rozwój turystyki w aspekcie przestrzennym, najczęściej 
opisywane w literaturze są trzy koncepcje: cykl życia obszaru turystycznego (the tourism 
area life cycle – TALC) R. Butlera [1980] oraz jej dwa rozszerzenia: zweryfikowany cykl 
życia miasta jako ośrodka turystycznego (the revised life cycle of the city as a urban tourist 
attraction) J. van der Borga [1991, s. 57–72] oraz koncepcja błędnego koła rozwoju tu-
rystyki w mieście kulturowym („vicious circle” of tourism development in heritage cities) 
autorstwa A.P. Russo [2002].

Model TALC można uznać za klasyczny model ewolucji turystycznej. Zakres zmian 
funkcji turystycznej scharakteryzowany jest w następujących obszarach: wielkość i typ 
ruchu turystycznego, przekształcenia przestrzeni, struktura podaży i dynamika inwesty-
cji turystycznych, podejmowane działania marketingowe, zaangażowanie władz lokal-
nych (planowanie turystyczne), interakcje między mieszkańcami a odwiedzającymi oraz 
konkurencja innych obszarów. W efekcie zmian tych elementów obszar ewoluuje, prze-
chodząc przez kolejne etapy: eksploracji, wprowadzenia, rozwoju, konsolidacji, stagnacji 
oraz etap poststagnacyjny, który może przyjąć formę upadku (schyłku) lub ożywienia. 
Kluczowe dla tematu opracowania jest zwrócenie uwagi na czynnik będący przyczyną 
faz kryzysowych: przekroczenie krytycznego progu pojemności turystycznej, określo-
nej za pomocą kryteriów fizycznych (wskaźniki natężenia funkcji turystycznej, stopień 
zanieczyszczenia oraz degradacji środowiska), psychologicznych (zadowolenie odwie-
dzających z pobytu) oraz społecznych (nastawienie mieszkańców do turystów) [Martin, 
Uysal, 1990; Jędrzejczyk, 2000]. Osiągnięcie tego progu prowadzi do stagnacji i groźby 
upadku w razie niepodjęcia działań rewitalizacyjnych. Od tego momentu koszty funk-
cjonowania turystyki zaczynają dominować nad korzyściami.

Zgodnie z modelem, w fazie stagnacji liczba turystów osiąga poziom maksymalny. 
Wizerunek obszaru jest dobrze ugruntowany w  świadomości odwiedzających, ale już 
niezgodny z bieżącymi trendami, dlatego zachodzi potrzeba jego zmiany. Obszar od-
wiedzają już tylko stali turyści. Możliwe jest pogorszenie się satysfakcji odwiedzających 
z pobytu (m.in. z powodu coraz niższej sprawności urządzeń infrastruktury turystycz-
nej) i jakości życia mieszkańców z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo przekrocze-
nia norm pojemności i  chłonności turystycznej (dominują „sztuczne” atrakcje, a  nie 
przyrodnicze). Jeśli tak się stanie, atrakcyjność turystyczna obszaru spada, a w następ-
stwie wywołuje spadek liczby odwiedzających. W  fazie upadku konkurencyjność ob-
szaru maleje, a dotychczasowi odwiedzający decydują się na pobyt w innych miejscach, 
których atrakcyjność jest w ich opinii wyższa. Pobyty mają najczęściej charakter krótko-
terminowy – weekendowy lub jednodniowy. Funkcja turystyczna, wśród innych funkcji 
gospodarczych, przestaje być wiodąca – obiekty zakwaterowania turystycznego zostają 
przekształcone w celu pozaturystycznego wykorzystania.
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Na podstawie modelu TALC oraz badań odwołujących się bezpośrednio do niego 
[Butler, 1980, 2000; Buhalis, 2000; Mannente, Pachlaner, 2006; European Commission, 
2002] można zidentyfikować 20 symptomów kryzysu funkcji turystycznej: negatywne 
zmiany w liczbie turystów, negatywne zmiany w liczbie udzielonych noclegów, spadek 
przeciętnej długości pobytu, pogłębiająca się sezonowość ruchu turystycznego, malejący 
udział liczby turystów odwiedzających miasto po raz pierwszy, pogorszenie jakości tury-
stów odwiedzających miasto, zmiany w wielkości i strukturze strumieni turystów, spadek 
średnich wydatków turystycznych, kurczenie się głównych segmentów odbiorców, ob-
niżenie jakości oferty turystycznej miasta, malejące zyski największych przedsiębiorstw 
turystycznych, malejący wskaźnik wykorzystania pokoi, brak obiektów lub infrastruk-
tury adekwatnej do potrzeb turystów, fizyczne problemy wynikające ze zwiększonego 
ruchu turystycznego (kongestia, korki, pogorszenie jakości walorów kulturowych itp.), 
problemy społeczne, spadek elastyczności działań promocyjnych, negatywne warunki 
polityczne, rosnąca konkurencja innych miast, zagrożenie czynnikami zewnętrznymi.

Dwie kolejne koncepcje dostosowują koncepcję R. Butlera do przestrzeni miejskich 
oraz wprowadzają dwa jakościowe wymiary: strukturę ruchu turystycznego (jako relację 
liczby odwiedzających jednodniowych do liczby turystów) oraz analizę kosztów i ko-
rzyści przestrzenno-ekonomicznych płynących z  rozwoju turystyki w poszczególnych 
fazach cyklu.

Cykl J. van der Borga zakłada istnienie czterech faz: wprowadzenia, wzrostu, stag- 
nacji i  upadku. W  trakcie stagnacji następuje początkowe wyhamowanie wzrostu, 
a następnie spadek liczby turystów przy dynamicznie rosnącej liczbie odwiedzających 
jednodniowych, czego efektem jest wzrost całkowitej liczby odwiedzających, powodu-
jący koncentrację ruchu turystycznego w  centralnej części miasta oraz przekroczenie 
wskaźników pojemności turystycznej, w wyniku czego spada poziom korzyści lokalnych 
z funkcjonowania turystyki, a poziom bezpośrednich i pośrednich kosztów społeczno- 
-ekonomicznych szybko rośnie. Z kolei w fazie upadku następuje spadek liczby turystów 
i odwiedzających jednodniowych, a także obniżenie jakości oferty turystycznej miasta 
we wszystkich wymiarach (walory, zagospodarowanie, infrastruktura), co prowadzi do 
spadku zatrudnienia oraz liczby przedsiębiorstw obsługujących turystów, a  także do 
stopniowej utraty tożsamości kulturowej miasta. 

Koncepcja błędnego koła rozwoju turystyki stanowi w całości analizę mechanizmu 
kryzysu wywołanego przez nadmierny i niekontrolowany rozwój turystyki w miastach 
bogatych w  walory kulturowe. Wzrost liczby turystów wywołuje wzrost cen oraz de-
koncentrację przestrzenną usług turystycznych w mieście, co prowadzi do zwiększenia 
udziału jednodniowych pobytów zorganizowanych w strukturze popytu oraz presję in-
westycyjną. Zatłoczenie, problemy komunikacyjne oraz rozproszenie przestrzenne ko-
rzyści ekonomicznych powodują, że w czasie krótkich wizyt zwiedzane są przede wszyst-
kim główne atrakcje miasta. Degradacja jakościowa, komercjalizacja oferty turystycznej 
miasta wywołana powierzchownym sposobem zwiedzania oraz obniżeniem wymagań 
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jakościowych wywołuje zjawisko wypychania z rynku niszowych, bardziej wyrafinowa-
nych usług kulturalnych i turystycznych. Nowe obiekty noclegowe budowane są w coraz 
większej odległości od głównych atrakcji, co zwiększa kontrast między przestrzennym 
rozkładem relatywnie niskich korzyści a wysokimi kosztami funkcjonowania systemu 
turystyki w samym mieście.

Na podstawie modeli J. van der Borga i  A.P. Russo można dodatkowo zidentyfi-
kować 12 nowych symptomów: zwiększanie udziału wycieczkowiczów w  strukturze 
odwiedzających, dobowe zmiany w  wielkości strumieni turystów, zatłoczenie wokół 
głównych atrakcji, wysokie ceny usług noclegowych w centrum miasta, spadek atrak-
cyjności turystycznej miasta, spadek zysków przedsiębiorstw turystycznych zlokalizo-
wanych w centrum miasta, przekroczenie pojemności obiektów turystycznych, wzrost 
liczby obiektów noclegowych i innych obiektów usługowych poza centrum oraz w stre-
fie podmiejskiej, spadek miejsc pracy w turystyce, przestrzenne bariery rozwoju podaży 
turystycznej w mieście, standaryzacja oferty turystycznej miasta, utrata tożsamości kul-
turowej miasta. 

Opis metodyczny badań

Wszystkie wymienione kryteria mogą być potraktowane jako symptomy kryzysu 
turystyki w mieście. Ich znaczenie oraz siła występowania jest różna, jednak już samo 
określenie ich liczby może skutkować wymiernym obrazem zagrożenia kryzysem. W ba-
daniach konieczne jest wyjście poza wykorzystanie wtórnych źródeł o charakterze sta-
tystycznym i marketingowym oraz sięgnięcie do wiedzy i opinii ekspertów zajmujących 
się rozwojem turystyki. 

Do weryfikacji przejawów stagnacji i upadku posłużono się metodą wskaźnikową, 
bazującą na 32 elementach. Ich testowanie następowało w dwóch etapach. Najpierw dla 
każdego z  nich sprawdzono istnienie wtórnych danych statystycznych. W  ten sposób 
przetestowano 6 wskaźników. Pozostałe informacje zostały uzupełnione na podstawie 
opinii poznańskich ekspertów z zakresu turystyki (podobną technikę w odniesieniu do 
lokalnych ekspertów z zakresu turystyki zastosował D. Getz [1992], badając fazę cyklu 
życia turystyki w Niagara Falls), zebranych przez ankietę internetową. Dobór respon-
dentów miał charakter celowy, kryterium było uzyskanie możliwie najbardziej reprezen-
tatywnej (ilościowo i merytorycznie) grupy eksperckiej, podzielonej na trzy podgrupy: 
zarządzanie publiczne (politycy samorządowi, urzędnicy miejscy oraz pracownicy orga-
nizacji turystycznych), biznes turystyczny (przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organi-
zacji branżowych) oraz pracownicy akademiccy. 

Kwestionariusz składał się z  czterech pytań dotyczących oceny (przy użyciu skali 
porządkowej) wyszczególnionych wcześniej symptomów kryzysu turystyki w Poznaniu. 
Pytania odnosiły się do opinii respondentów wynikających z ich wiedzy i doświadcze-
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nia. Ankietę rozprowadzono w  marcu 2011 r. wśród 67 respondentów, z  czego osta-
tecznie otrzymano 48 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy (71,6 %, szczegółowo 
według grup eksperckich: zarządzanie publiczne 78,9 %, biznes 46,4 %, pracownicy aka-
demiccy 100  %), co należy uznać za satysfakcjonujący wynik. Zgodnie z  zaleceniami 
w odstępstwie trzech dni zastosowano przypomnienie listowne, a następnie telefoniczne 
[Dillman, 2000]. 

Symptomy kryzysu funkcji turystycznej w Poznaniu: rezultaty 
badawcze

Na podstawie analizy wtórnych danych statystycznych stwierdzono, iż tylko jeden na 
sześć wskaźników wykazuje negatywne zmiany (tabela 1). Jest nim spadek przeciętnej 
długości pobytu turystów, który wynosi 1,8 dnia. Liczba odwiedzin jednodniowych nie 
jest mierzona.

TABELA 1. Testowanie symptomów kryzysu funkcji turystycznej na podstawie danych wtórnych

Wskaźnik/symptom Zgodność Uwagi

Negatywne zmiany w liczbie turystów NIE Średnioroczny wzrost 8,7 % od 2003

Negatywne zmiany w liczbie udzielonych 
noclegów

NIE Średnioroczny wzrost 10,4 % od 2003

Spadek przeciętnej długości pobytu TAK Średnia długość 1,8 dnia (2,2 w 1991)

Malejący wskaźnik wykorzystania pokoi NIE 49,4 % (2009) i rośnie (40,1 % w 2004)

Przekroczony wskaźnik wykorzystania pokoi NIE Patrz wyżej

Przestrzenne bariery rozwoju podaży 
turystycznej w mieście

NIE 16 nowych obiektów od 2003

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik statystyczny Miasta Poznania, Poznań 2009.

Rezultaty przeprowadzonej ankiety pozwoliły zidentyfikować najsilniej występujące, 
zdaniem ekspertów, symptomy kryzysu. Ze względu na ograniczoną objętość artyku-
łu, na rysunku 1 zaprezentowano te czynniki, których występowanie wskazało przynaj-
mniej dwie trzecie respondentów, przy czym powyżej 33 % z nich uznało poziom ich 
natężenia jako przynajmniej średni. W ten sposób zidentyfikowano 12 silnych sympto-
mów stagnacji lub upadku turystyki w mieście, z których 3 mają charakter popytowy, 
5 – charakter podażowy, a 4 – charakter ogólny. Dwa najczęściej wskazywane czynniki 
(ponad 90  % wskazań, przy czym minimum 77  % jako średnie i  silne natężenie) to: 
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rosnąca konkurencja innych miast oraz zbyt wysokie ceny usług noclegowych w cen-
trum miasta. Patrząc jednak na ich charakter, można stwierdzić, że ich występowanie 
nie wiąże się wyłącznie z fazą stagnacji i upadku. Należy zatem przeprowadzić bardziej 
pogłębioną analizę zidentyfikowanych symptomów.

RYSUNEK 1. Główne symptomy kryzysu funkcji turystycznej Poznania według opinii ekspertów 

Uwaga: szczegółowe dane w wierszu nie sumują się do 100 %, ponieważ nie zawierają odpowiedzi „nie mam zdania”. Dla uzy-
skania czytelności wyników zadecydowano o przedstawieniu ich w formie wykresu kolumnowego skumulowanego.

Źródło: Badania własne.

Problemy zbyt dużej standaryzacji oferty turystycznej, zbyt wysokich cen usług noc-
legowych w obiektach zlokalizowanych w centrum miasta oraz wahań czasowych ru-
chu turystycznego (nasilenie w dni robocze oraz w miesiącach wiosennych i jesiennych) 
oraz niedogodności fizyczne (głównie korki uliczne, tłok i problemy komunikacyjne) 
wskazywało 4/5 respondentów, z czego ponad połowa uznała intensywność ich występo-
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wania jako co najmniej średnią. Nie odnotowano znaczących różnic w odpowiedziach 
w zależności od grupy eksperckiej, lekkie odstępstwa w ocenie można zauważyć jedynie 
w odniesieniu do problemu nadmiernej sezonowości, którego nie dostrzega 40 % aka-
demików (w porównaniu do tylko 7 % ekspertów pozostałych grup), co jednak może 
być wynikiem odmiennego rozumienia tej kwestii. Wyróżnione problemy wynikają 
bowiem z  biznesowej specyfiki produktu turystycznego Poznania, kształtowanego od 
lat 20. XX wieku przede wszystkim przez funkcjonowanie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich oraz przemysłowo-handlowy charakter miasta. Utrudnia on wykorzysta-
nie potencjału rozwojowego na innych rynkach, przede wszystkim turystyki kulturowej. 
Problemy te towarzyszyły rozwojowi gospodarki turystycznej Poznania niezależnie od 
fazy cyklu życia. Należy jednak podkreślić, że nawet jeżeli nie uzna się ich w tym przy-
padku jako typowych symptomów kryzysu, to należy mieć na uwadze, że z pewnością 
pogłębią one skutki ewentualnego nadejścia stagnacji i upadku. Dlatego nie należy ich 
wykluczać z systemu monitoringu.

Kolejne związane ze sobą czynniki – niedostateczna w stosunku do potrzeb tury-
stów oferta obiektów i infrastruktury turystycznej, szybki wzrost liczby obiektów poza 
centrum miasta oraz nadmierna koncentracja ruchu turystycznego wokół głównych 
atrakcji – stanowią jednoznacznie negatywne przejawy kryzysu turystyki w mieście opi-
sane przez J. van der Borga i  A.P. Russo oraz  dotyczą nie tylko turystyki biznesowej, 
ale także kulturowej. Co najmniej średnio intensywne występowanie wskazało powyżej 
40 % pytanych ekspertów. Różnice w opiniach ekspertów pojawiają się w odniesieniu do 
oceny braków w ofercie miasta dla turystów. Tylko 53 % zapytanych praktyków biznesu 
turystycznego uznało ten czynnik jako obecnie występujący (niezależnie od natężenia), 
podczas gdy udział ten wyniósł 85 % w przypadku ekspertów akademickich oraz 92 % 
w przypadku przedstawicieli biznesu turystycznego.

Na odrębne omówienie zasługuje wskazany wzrastający udział wycieczkowiczów 
w strukturze odwiedzających. Według opinii 2/3 ekspertów duża liczba odwiedzających 
miasto zatrzymuje się w nim na kilka godzin, co wynika z niedostatecznego rozwoju 
produktu zorientowanego na turystę kulturowego. Miasto nie wypracowało unikalnej, 
czy nawet charakterystycznej oferty skierowanej do tego odbiorcy.

Cztery kolejne wyróżnione czynniki odnoszą się do pośrednich uwarunkowań roz-
woju funkcji turystycznej. Około 2/3 respondentów wskazało negatywne lokalne wa-
runki polityczne oraz spadek elastyczności działań promocyjnych miasta jako problemy 
rozwojowe, przy czym ponad 46 % wskazało średnią lub dużą intensywność tego pro-
blemu. Nieco łagodniej problemy te ocenili przedstawiciele zarządzania publicznego, 
odpowiedzialni bezpośrednio za te obszary działalności. Z kolei negatywne zewnętrz-
ne warunki polityczne oraz rosnąca konkurencja innych miast (odpowiednio pierwszy 
i ostatni czynnik na rysunku 1) wskazują nie tylko symptomy kryzysu Poznania, ale 
także są efektem niepewności i ryzyka globalnego oraz nadrabiania zaległości rozwo-
jowych przez polskie miasta, zatem mogą być niezależne od fazy rozwoju turystyki. 
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Należy jednak stwierdzić, że na rynku turystyki miejskiej panuje obecnie duża konku-
rencja ośrodków, których wielkość obszaru aglomeracyjnego wynosi powyżej miliona  
mieszkańców.

Wnioski

Przeprowadzone badanie umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w Poznaniu 
obecny jest kryzys funkcji turystycznej, słowami „jeszcze nie”. Ryzyko wystąpienia faz 
uznanych w opracowaniu jako kryzysowe jest w przypadku funkcji turystycznej Pozna-
nia umiarkowane. Analizując odpowiedzi respondentów na pytania dotyczące występo-
wania i stopnia zagrożenia czynników łącznie, można stwierdzić, że największy obecny 
problem rozwojowy przemysłu turystycznego miasta tkwi w jego malejącej konkuren-
cyjności zasobowej. Nie jest bowiem przypadkiem, że jako główne i najbardziej groźne 
symptomy ewentualnego kryzysu eksperci wskazują skutki niedostatecznego rozwoju 
oferty (niedostosowanie obiektów i  infrastruktury do potrzeb turystów, zbyt wysokie 
ceny, fizyczne trudności rozwoju turystyki i nadmierna koncentracja ruchu turystycz-
nego wokół głównych atrakcji) i kłopotów w zarządzaniu turystyką na szczeblu miasta 
(niestabilne lokalne warunki polityczne oraz nieelastyczność promocji) w warunkach 
rosnącej konkurencji. Z drugiej jednak strony, wiele ze zidentyfikowanych w procesie 
badawczym symptomów równie dobrze może potwierdzać niedojrzałość rozwojową 
funkcji turystycznej Poznania, a więc kontynuację fazy rozwoju. Paradoksalnie jednak, 
ich występowanie może sugerować zagrożenie przesunięcia się turystycznego cyklu ży-
cia z etapu rozwoju od razu do fazy upadku.

Wyprowadzając wnioski z badań, należy pamiętać, że zdecydowana większość z wy-
odrębnionych wskaźników została przetestowana na podstawie subiektywnych opinii 
ekspertów, brak jest bowiem obiektywnych danych liczbowych to umożliwiających. 
Ponadto respondenci, sugerując się tematyką badania, mogli wykazywać zbyt surowe 
spojrzenie na oceniane zjawiska i zmiany, dlatego wyniki badania należy przyjmować 
z pewną rezerwą, filtrując je przez pryzmat własnego „optymizmu” (nie wiadomo jed-
nak, w  jakim stopniu). Co więcej, z  uwagi na obiektywne przesłanki nie można było 
wykorzystać zaawansowanych technik statystycznych dla przetestowania zależności 
omawianych opinii względem siebie lub w zależności od cech respondentów. Poddanie 
danych analizie czynnikowej pozwoliłoby wyodrębnić mniejszą liczbę wymiarów (czyn-
ników) wyjaśniających zagrożenie nadejściem fazy stagnacji lub upadku. Brak możli-
wości wykorzystania zaawansowanych metod statystycznych sprawia, że można mówić 
o pewnym zmniejszeniu, a nie znacznym wykluczeniu ryzyka i niepewności w planowa-
niu rozwoju turystyki w Poznaniu. 

Wyniki badania potwierdzają opinię wielu badaczy [Butler, 2000; Cooper, Jackson, 
1989; Getz, 1992; Martin, Uysal, 1990; Manente, Pechlaner, 2006], że koncepcja cyklu 
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życia funkcji turystycznej może być generalnie użyteczna w procesie planowania i za-
rządzania turystyką w miastach, nawet w warunkach niepewności wynikającej z wąskie-
go zasobu informacji statystycznej. Ponadto, przy dodatkowym wykorzystaniu wiedzy 
eksperckiej możliwe jest nie tylko określenie obecnej pozycji na krzywej ewolucji, ale 
także zbadanie, na ile prawdopodobne jest pojawienie się w przyszłości faz kryzysowych, 
co jest nieuniknione, ale jednocześnie możliwe do oddalenia w czasie. Konsekwentne 
prowadzenie tego typu kontroli w bezpośredni sposób przyczynia się do podnoszenia 
lub utrzymywania pozycji konkurencyjnej miasta. Waga tego procesu wzrasta, ponieważ 
w dobie konkurencji miast i regionów na globalnym rynku turystycznym cykle ich życia 
są coraz krótsze i coraz bardziej burzliwe. Nagłych zmian zewnętrznych (naturalnych, 
politycznych lub finansowych kryzysów) nie da się przewidzieć, jednak warto zdawać 
sobie sprawę z symptomów wewnętrznych, które nie rodzą się nagle i które należy iden-
tyfikować. Zmniejszy to ryzyko funkcjonowania gospodarki turystycznej nawet w czasie 
niepewności wywołanej zewnętrznymi warunkami. Jest wtedy łatwiej rozpoznać przy-
czyny i konsekwencje kryzysowej sytuacji i podejmować odpowiednie działania. Mini-
malizuje się także skutek dodatkowej synergii negatywnych czynników. Inna jest bowiem 
sytuacja miasta, które doświadcza globalnego kryzysu w  początkowej fazie upadku, 
z którego zdają sobie sprawę osoby zarządzające instytucjami odpowiedzialnymi za roz-
wój turystyki, a inna miasta, które nie jest w stanie rozpoznać, czy negatywne zdarzenia 
są bardziej wynikiem działań zewnętrznych, czy palącym kryzysem funkcji turystycznej.
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The methods of identifying the early symptoms  
of the urban tourist function crisis

Summary

The Author uses the tourism life cycle concept to assess the threat of the urban tourist 
function crisis due to a shortage of extensive and reliable information and data concern-
ing this problem. The crisis is considered as stagnation or decline of tourism. The city 
of Poznan (Poland) is examined as the case study. The aim of the paper is to detect the 
emergent symptoms of tourism stagnation and/or decline in the city. 
The indicative method based on 32 indicators was employed to verify the symptoms of 
stagnation and decline. Testing for these indicators was carried out in two stages. Firstly, 
the existence of secondary statistical data was studied. Then, the data for testing other in-
dicators were collected through a self-administrated Internet questionnaire distributed 
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among local tourism experts and professionals, divided into three groups: city tourism 
managers, tourism business professionals, and academicians. The sample was chosen on 
the assumption that the identified key individuals were tourism-related knowledgeable 
and/or could influence the tourism planning and management in the city. The study 
shows that Poznan’s tourist function is currently in the development stage, nonethe-
less the risk of stagnation and decline is moderate. The biggest current developmental 
problem of the city’s tourism industry lies in its depleting competitiveness of resources. 
Therefore, it is not accidental that the main and most detrimental symptoms of a pos-
sible crisis denoted by the experts are the result of an insufficiently developed tourist 
offer and problems related to managing tourism at a municipal level in an environment 
of growing competition.

Keywords: crisis management; urban tourism; destination life cycle; heuristic methods; 
Poznań
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, turystyka miejska, cykl życia destynacji, 
metody heurystyczne, Poznań
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Wpływ kryzysu gospodarczego  
na metody zarządzania obiektami hotelowymi

Wprowadzenie

Początków ostatniego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego1 upatruje się w za-
paści na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w USA latem 2007 r. Spadek 
cen nieruchomości wpłynął prawie natychmiast na politykę kredytową banków, a spo-
wolnienie akcji kredytowej doprowadziło do załamania na rynku motoryzacyjnym, 
a następnie w pozostałych sektorach gospodarki światowej. 

Rynek turystyczny jest niewątpliwie jednym z najbardziej narażonych na skutki kry-
zysu ekonomicznego. W turystyce – szybciej niż w innych branżach – następuje przeno-
szenie niepokojących zjawisk ekonomicznych w skali świata. Wynika to z faktu, że emisja 
ruchu turystycznego z krajów wysoko rozwiniętych w okresie kryzysu ulega ograniczeniu 
zarówno w zakresie podróży wypoczynkowych, jak i w segmencie podróży biznesowych. 
Oznacza to olbrzymie problemy dla wszelkich podmiotów turystycznych, nawet tych, któ-
re zlokalizowane są w państwach relatywnie dobrze radzących sobie ze skutkami kryzysu. 

Według WTTC światowa gospodarka turystyczna ma ponad 9 % udziału w global-
nym produkcie brutto na świecie i ponad 7,5 % udziału w zatrudnieniu2. Te dwa wskaź-
niki wyznaczają jej realną (gospodarczą i społeczną) pozycję we współczesnym świecie, 
a zarazem powodują sprzężenie między zjawiskami zachodzącymi w turystyce i w pozo-
stałych działach gospodarki. Kryzys finansów światowych, który wywołał ograniczenie 
produkcji, zmniejszenie handlu i  inwestycji oraz zahamowanie popytu, nieuchronnie 
musiał wpłynąć na dziedzinę o tak dużym udziale w światowej gospodarce. 

Wielkość i dynamika światowego ruchu turystycznego wyraźnie odzwierciedla tur-
bulencje w światowej gospodarce. Efekt „zarażania” od początku 2008 r. przenosił się 
za pośrednictwem spadku konsumpcji na kolejne branże turystyczne – w tym na hote-
larstwo, gdzie dokonał się dwutorowo: przez ograniczenie wydatków firm i korporacji 
(klientów instytucjonalnych) na imprezy biznesowe, kongresy i konferencje oraz w wy-
niku zmiany struktury spożycia gospodarstw domowych (klienci indywidualni).

Wpływ zjawisk kryzysowych na branżę turystyczną w Polsce został dotychczas pod-
dany tylko jednej kompleksowej analizie (na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki) 
przez zespół ekspertów. Wynikiem tych badań stał się raport [Dziedzic, Łopaciński, Saja, 



Magdalena Kachniewska62

Szegidewicz, 2009], który – poza identyfikacją przyczyn kryzysu i prognozą na kolejne 
lata – miał w założeniu służyć wskazaniu sposobów przeciwdziałania zjawiskom kryzy-
sowym w turystyce (m.in. przez analizę przypadków innych państw dotkniętych recesją) 
na poziomie makroekonomicznym. W niniejszym opracowaniu przyjęto optykę przed-
siębiorstwa turystycznego, a głównym przedmiotem zainteresowania jest analiza działań 
podejmowanych przez obiekty hotelowe w celu minimalizowania negatywnych skutków 
recesji. Opracowanie nawiązuje też do raportu „Strategie firm w kryzysie” [2009], które-
go wyniki są oparte na badaniach przeprowadzonych w 2009 r. w 119 polskich przedsię-
biorstwach przez firmę Praktycy.com. 

Zgodnie z przywołanym raportem dominującą strategią, występującą we wszystkich 
grupach przedsiębiorstw, jest obniżanie kosztów funkcjonowania (53  % odpowiedzi). 
Należy je przede wszystkim powiązać ze zwolnieniami pracowników (28 % przedsię-
biorstw), obniżkami płac (23 %), obniżeniem wydatków na marketing i reklamę (34 %), 
szkolenia (30 %) i public relations (24 %). Jednocześnie połowa respondentów (51 %) 
uznała kryzys za swoistą szansę: okazję do modyfikacji i racjonalizacji strategii zarzą-
dzania firmą oraz pozyskania załogi dla zmian, które w warunkach względnej stabilizacji 
budzą niechęć i nieufność, a w warunkach kryzysu stają się koniecznością. Cytowane 
badania wskazały, że co piąta firma skupia się na rozwijaniu nowych form działalności, 
a 13 % respondentów przyznało, że kryzys stał się okazją zwiększenia zakresu prowa-
dzonej działalności o nowe geograficznie rynki. Spadek cen – nieodzownie kojarzony ze 
spadkiem przychodów – może być z kolei rozpatrywany jako okazja do wprowadzenia 
outsourcingu niektórych funkcji przedsiębiorstwa. W podsumowaniu raportu znalazło 
się stwierdzenie, że „obecna trudna sytuacja gospodarcza w długoterminowym rozlicze-
niu może okazać się korzystna dla polskiej przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwa wyjdą 
z niej wzmocnione, z efektywniejszymi procesami i metodami zarządzania oraz ureal-
nionymi planami finansowymi”.

Celem poniższego opracowania jest analiza efektów sytuacji kryzysowej z perspek-
tywy przedsiębiorstw hotelowych oraz ocena skuteczności podejmowanych przez nie 
działań niwelujących skutki kryzysu.

Zjawiska kryzysowe a kondycja polskiej branży hotelowej

Zgodnie z danymi raportu „Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i per-
spektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce” należy uznać, że już rok 2008 przyniósł 
w Polsce nienotowany wcześniej spadek liczby przybyłych turystów. Przyjechało ich nie-
całe 13 mln, a więc o 2 mln mniej niż rok wcześniej. W ujęciu procentowym stanowiło 
to ponad 13 % turystów i oznaczało największy spadek ruchu przyjazdowego w Europie 
[Dziedzic, Łopaciński, Saja, Szegidewicz, 2009]. Według autorów raportu podstawowy-
mi przyczynami tego stanu były: 
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 • przystąpienie Polski do strefy Schengen (zmiana reżimów wizowych dla obywate-
li państw spoza UE, co niekorzystnie odbiło się na liczbie przyjazdów z Rosji, Ukra-
iny i Białorusi), 

 • narastanie w trakcie roku zjawisk recesyjnych w gospodarce światowej, 
 • bardzo wysoki kurs PLN przez większą część roku, który powodował wzrost kosztów 

pobytu w Polsce dla cudzoziemców. 
Koincydencja czasowa tych przyczyn spowodowała nałożenie się ich skutków i spo-

tęgowanie efektów w postaci spadku liczby przyjazdów. Znaczący spadek przyjazdów tu-
rystów (prawie o 19 %) wystąpił także w I kwartale 2009 r. Dotyczył on głównie przyjaz-
dów turystów z Niemiec. W tym samym okresie nastąpiło też poważne obniżenie liczby 
cudzoziemców korzystających z bazy noclegowej w Polsce (spadek o 13,2 % w stosunku 
do I kwartału 2008 r.). Spadek liczby przyjazdów zagranicznych turystów odbił się nie-
korzystnie na wynikach obiektów noclegowych – szczególnie wyższej kategorii. Fakt ten 
jedynie częściowo rekompensował wzrost liczby gości krajowych (o prawie 9 % w 2008 r. 
w stosunku do roku 2007) [Dziedzic, Łopaciński, Saja, Szegidewicz, 2009]. 

Pod względem liczby gości nocujących w  obiektach hotelarskich rok 2008 należy 
ocenić pozytywnie. Okres przedkryzysowy nie odbił się wyraźnie na polskim hotelar-
stwie. Złożyły się na to: dobra koniunktura w gospodarce i wzrost aktywności w we-
wnątrzkrajowym segmencie wyjazdów biznesowych (w  tym: konferencji i  spotkań), 
wzrost zarobków Polaków oraz poprawa oferty hotelowej, tak pod względem ilościo-
wym, jak i jakościowym. Także od strony podaży hotelowej rok 2008 należy ocenić jako 
korzystny (wg danych GUS przybyło wówczas 118 nowych hoteli, co jest największym 
rocznym wzrostem w dziejach polskiego hotelarstwa po II wojnie światowej [Turysty-
ka…, 2010; Turyści…, 2010]). Relacje liczby obiektów powstałych w ostatnich 15 latach 
do starszych powodują, że Polska ma hotele stosunkowo nowoczesne (60 % hoteli zbu-
dowano po 1994 r.). W 2009 r. było 6,9 tys. obiektów noclegowych, które dysponowały 
606,9 tys. miejsc do spania. W tej liczbie mieszczą się 1634 hotele (oferujące 165,6 tys. 
miejsc noclegowych). Oznacza to wzrost o  6,3  % w  stosunku do roku 2008. Ogółem 
w latach 2000–2009 liczba hoteli wzrosła o 710 obiektów, a przyrost miejsc noclegowych 
wyniósł 70,5 tys. (74,1 %). Polska zajmuje aktualnie 15. miejsce na liście krajów o naj-
wyższej liczbie miejsc noclegowych, ale w rankingu liczby miejsc na 10 tys. mieszkańców 
– miejsce przedostatnie, wyprzedzając jedynie FYROM (Macedonię). 

Dane dotyczące liczby nowo powstających obiektów budzą jednak niepokój wie-
lu hotelarzy, którzy, obserwując spadek liczby turystów zagranicznych w  kontekście 
wzrostu liczby konkurentów, słusznie obawiają się pogorszenia wyników finansowych 
swoich obiektów. Obawy te znalazły potwierdzenie w  2009 r., który należy uznać za 
pierwszy rok kryzysu gospodarczego. Można było wówczas zaobserwować poważne 
spadki wszystkich podstawowych wskaźników obrazujących sytuację ekonomiczną eu-
ropejskich hoteli. Średnie wykorzystanie pokoi hotelowych spadło o 6,2 punktu pro-
centowego, średnia cena za pokój spadła o 16 %, a średni przychód z pokoju o 21,2 %. 
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W krajach Europy Środkowo-Wschodniej wskaźniki te były jeszcze bardziej niepokoją-
ce: średnia uzyskana cena za pokój w tym rejonie spadła w ciągu roku z 138 do 113 USD 
[Turystyka…, 2010]. 

W Polsce spadły nakłady inwestycyjne na budowę obiektów zakwaterowania i ga-
stronomii (w 2009 r. wyniosły one 704,0 mln zł, co stanowiło spadek o 10,8 % w stosun-
ku do 2008 r.). Natomiast wartość inwestycji rozpoczętych w 2009 r. wyniosła 302 mln 
zł, co stanowiło wzrost o 44,5 % w stosunku do roku poprzedniego [Turystyka…, 2010]. 

Liczba turystów korzystających z hoteli w 2009 r. wyniosła nieco powyżej 10,6 mln 
i była o ponad 0,1 mln (1 %) niższa niż rok wcześniej. Należy jednak podkreślić, że przez 
okres poprzednich siedmiu lat obserwowano wyraźny trend wzrostowy w ogólnym po-
pycie na usługi hotelowe i znaczny przyrost osób nocujących. Dopiero rok 2009 przy-
niósł poważny spadek. Spośród liczących się rynków najbardziej spadła liczba turystów 
z Rosji (o 17,7 %) oraz z Wielkiej Brytanii (o 12,3 %). Większość turystów zagranicznych 
korzysta z hoteli trzygwiazdkowych (ponad 42 %). Największe spadki liczby gości zagra-
nicznych odnotowano w pierwszych miesiącach 2009 r. – później sytuacja się poprawia-
ła. W pierwszym kwartale 2010 r. liczba zagranicznych gości hotelowych w stosunku do 
pierwszego kwartału 2009 r. wzrosła o ok. 6 % [Dziedzic, Łopaciński, Saja, Szegidewicz, 
2009].

Na podstawie przedstawionych danych można przyjąć, iż kryzys gospodarczy stał 
się odczuwalny dla branży hotelowej już od 2008 r. Z tego względu badania prowadzone 
w polskich obiektach hotelowych w ramach badań statutowych Katedry Turystyki SGH 
„Reagowanie branży turystycznej na sytuacje kryzysowe” przeprowadzono w dwóch eta-
pach. Celem pierwszego z nich było ustalenie, czy zjawiska kryzysowe w światowej i pol-
skiej gospodarce wywarły dostrzegalny wpływ na funkcjonowanie badanych obiektów. 
Celem drugiego etapu było ustalenie, jakiego rodzaju działania podejmowali kierownicy 
poszczególnych hoteli, w celu przezwyciężenia zjawisk kryzysowych bądź w celu zabez-
pieczenia się przed ewentualnym spadkiem przychodów3.

Badanie poziomu średniej rocznej frekwencji w wytypowanych obiektach wskazuje 
na istotny spadek obłożenia w 2008 r., a następnie poprawę w 2009 r. Skala tych zmian 
była szczególnie widoczna w przypadku hoteli 4-gwiazdkowych, gdzie średnie roczne 
obłożenie spadło z poziomu 69 % w 2007 r. do 59 % w 2008 r. Hotele 3-gwiazdkowe 
odnotowały stosunkowo łagodny spadek (z 63 % do 57 %), dzięki przejęciu części ruchu 
turystycznego z obiektów 4-gwiazdkowych (dotyczy to w równej mierze hoteli bizneso-
wych, jak i wypoczynkowych)4. Pogłębiona analiza danych wskazuje, że w mniejszym 
stopniu wspomniane spadki odczuły hotele sieciowe niż hotele niezależne (szczególnie 
w obszarze turystyki biznesowej), co potwierdza tezę o silnym przywiązaniu ruchu biz-
nesowego do standardów sieciowych. Istotna pozostaje też kwestia lokalizacji: hotele 
położone w ośrodkach miejskich stanowiących ważne centra biznesowe w mniejszym 
stopniu odczuły zmiany, chociaż utrzymanie poziomu frekwencji odbywało się kosztem 
ceny noclegu. 
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W zakresie obsługi dużych imprez nastąpiło przesunięcie w kierunku obiektów niż-
szej kategorii. Podobnie zareagowały biura turystyczne, zdecydowanie częściej poszu-
kujące tańszych noclegów. Zmuszało to obiekty 4-gwiazdkowe do znaczących ustępstw 
cenowych, co w  praktyce oznaczało, że podpisanie umowy allotmentu z  touroperato-
rem możliwe było tylko w przypadku ustalenia ceny noclegu na poziomie zbliżonym do 
propozycji hoteli 3-gwiazdkowych (aspekt ten podkreśliło w swoich wypowiedziach 18 
kierowników, z 23 badanych, obiektów 4-gwiazdkowych).

Analiza zależności między wielkością obiektu i  jego funkcją wiodącą a poziomem 
frekwencji wykazała, że najlepiej poradziły sobie hotele średniej wielkości (50–150 
pokoi), a najsłabiej hotele małe (poniżej 50 pokoi). Prawdopodobnie wynik ten nale-
ży powiązać z faktem, że hotele średnie i duże (ze względu na posiadany potencjał ga-
stronomiczny i  zaplecze noclegowe) znacznie częściej angażują się w  obsługę dużych 
imprez i zorganizowanych grup turystycznych, podczas gdy hotele małe częściej bazują 
na klientach indywidualnych. 

Zmiany w zakresie zarządzania obiektami hotelowymi 
w warunkach kryzysu gospodarczego  
– wyniki badań własnych

Podsumowując pierwszy etap badań, należy wskazać, że zjawiska kryzysowe odczu-
walne są w polskim hotelarstwie od początku 2008 r., głównie w sektorze hoteli 4–5-  
-gwiazdkowych za sprawą znaczącego spadku liczby turystów biznesowych. Część tego 
ruchu przejęły hotele trzygwiazdkowe, głównie ze względu na oszczędności, do jakich 
zmuszone zostały zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy oraz touroperatorzy. Celem 
drugiego etapu badań było ustalenie, jaki wpływ na stosowane metody zarządzania 
obiektami hotelowymi wywarły wspomniane problemy.

Już pobieżna analiza podejmowanych działań i wdrażanych zmian wskazała na istot-
ne różnice w tym obszarze między hotelami sieciowymi a niezależnymi. Działania po-
dejmowane na poziomie sieci hotelowych, będące reakcją na zjawisko kryzysu gospo-
darczego obejmowały5:

 • fuzje i przejęcia,
 • tworzenie nowych ofert produktowych,
 • poszerzanie asortymentu świadczonych usług,
 • dywersyfikację produktu,
 • opracowanie nowych standardów wyposażenia i obsługi,
 • zmiany w obszarze projektu architektonicznego i wyposażenia wnętrz, 
 • zarządzanie relacjami między franczyzodawcą a franczyzobiorcą,
 • integrację rachunkowości i zarządzania oraz rachunkowości i marketingu,
 • zarządzanie marką,
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 • programy lojalnościowe (relacje z klientami i dostawcami),
 • doskonalenie pozycjonowania produktu,
 • zmiany w zakresie dystrybucji oferty,
 • silniejsze motywowanie pracowników sprzedaży,
 • zwiększenie skali szkoleń pracowniczych.

Niektóre z wymienionych działań miały charakter sekwencyjny (np. szkolenia, mo-
tywowanie, zmiana sposobów pozycjonowania oferty) lub w  sposób logiczny były ze 
sobą powiązane (nowe standardy obsługi i wyposażenia, szkolenia, zmiany architekto-
niczne, dywersyfikacja produktu). Niektóre wywoływały konieczność podejmowania 
działań wcześniej nieplanowanych – w  szczególności dotyczy to sytuacji, gdy zmiana 
relacji między franczyzodawcą a franczyzobiorcą rzutowała na kształt umowy i/lub pro-
wadziła do konfliktu, którego efektem było przejęcie przedsiębiorstwa lub rozwiązanie 
umowy franczyzowej z nieuchronnymi jego konsekwencjami.

Działania podejmowane na poziomie pojedynczego obiektu obejmowały:
 • zmiany w obszarze zarządzania personelem (pomiar satysfakcji i  lojalności, moty-

wowanie, szkolenia i rozwój, wdrażanie standardów obsługi, zarządzanie różnorod-
nością, promowanie pracy zespołowej),

 • wdrażanie (nowych) systemów informatycznych i zmiany w zakresie stosowanych 
technologii (integracja systemów sieci i danego obiektu, integracja systemów opera-
cyjnych i technologii, szkolenia personelu w zakresie stosowania nowych technolo-
gii i systemów informatycznych, wdrażanie nowych systemów rezerwacji, zarządza-
nia ceną itd.),

 • nowe zarządzanie operacyjne (utrzymanie obiektu, jego modernizacja i remonty, za-
rządzanie bezpieczeństwem osób i mienia, obsługa gości i kształtowanie wzajemnie 
korzystnych relacji, integracja pracowników obsługi z personelem zaplecza obiektu, 
elastyczność działania),

 • programy lojalnościowe (w zakresie relacji z klientami i dostawcami),
 • pozycjonowanie produktu
 • zmiany w zakresie dystrybucji oferty,
 • yield management,
 • motywowanie pracowników sprzedaży.

Wszelkie podejmowane działania należy podzielić na działania o  charakterze in-
westycyjnym i  działania ukierunkowane na kontrolę kosztów. Ścisły podział możliwy 
jest jedynie w krótkim okresie, ponieważ liczne działania podejmowano kosztem okre-
ślonych nakładów (czasowych, finansowych, organizacyjnych) z nadzieją na obniżenie 
kosztów działalności obiektu w długim okresie. Wymienić tu należy chociażby zarzą-
dzanie przez jakość (podejmowane przede wszystkim z myślą o przyszłym ograniczeniu 
kosztu błędów i reklamacji), szkolenia i nowe metody motywowania personelu, zmiany 
struktury organizacyjnej obiektu, wydzielanie części usług (outsourcing) i poszukiwanie 
nowych partnerów handlowych.



Wpływ kryzysu gospodarczego na metody zarządzania obiektami hotelowymi 67

Charakter podejmowanych działań, ich skala i  zaangażowanie personelu w  dużej 
mierze zależą od tzw. marketingu wewnętrznego i umiejętności stwarzania przyjazne-
go klimatu wokół nowych koncepcji zarządzania i/lub sposobu prowadzenia biznesu. 
W grupie badanych obiektów, na podstawie wypowiedzi respondentów, zidentyfikowa-
no kilka kluczowych metod zarządzania. Należą do nich:

 • zarządzanie wiedzą,
 • reengineering,
 • lean management (LM),
 • zarządzanie jakością (QM),
 • benchmarking,
 • outsourcing,
 • franczyza hotelowa.

Bliższa analiza sposobu rozumienia niektórych metod zarządzania wskazała, że 
wdrażane są one w niezwykle wąskim zakresie lub wręcz źle rozumiane. Takim przy-
kładem jest chociażby zarządzanie wiedzą, które w pełnej swojej postaci stosowane było 
tylko w jednym obiekcie (sieciowym). Część z wymienionych metod powszechnie sto-
sowana jest już w przedsiębiorstwach usługowych, ale nie zawsze spotyka się z zaintere-
sowaniem ze strony gestorów bazy noclegowej. Czasem wynika to z niskiego poziomu 
wiedzy i znajomości poszczególnych metod, częściej zaś z przekonania, że możliwość ich 
aplikacji w warunkach branży hotelarskiej jest bardzo niska i nieefektywna.

W przypadku poszczególnych metod następowały dość duże zmiany, np. wyraźny 
wzrost liczby hoteli wystąpił w obszarze zarządzania jakością (prawie o 20 %), bench-
markingu (o  13  %) i  lean managementu (o  8  %). Nieco mniejszy był przyrost liczby 
hoteli stosujących outsourcing i franchising. W przypadku outsourcingu przyczyną jest 
zapewne i tak bardzo wysoki wskaźnik obiektów stosujących tę metodę.

Wzrost liczby hoteli stosujących tę czy inną metodę zarządzania musi być związa-
ny z sytuacją kryzysową. Natomiast w wywiadach prowadzonych z kierownictwem po-
szczególnych obiektów potwierdzono tę zależność – menedżerowie podkreślali fakt, że 
trudności finansowe i niska frekwencja skłoniły ich do poszukiwania całkowicie nowych 
metod zarządzania. 

Z  aspektem franczyzy ściśle wiąże się zakres i  charakter więzi partnerskich utrzy-
mywanych przez obiekty hotelowe. W wielu przypadkach zasady doboru kontrahentów 
określone są w umowie franczyzowej i nie zawsze franczyzobiorca zachowuje dowolność 
w tym obszarze. W wielu przypadkach korzyści skali przemawiają za wspólnym dokony-
waniem zakupów, ale okres kryzysu gospodarczego wymusił na wielu potencjalnych do-
stawcach drastycznie obniżki cen, z których nie mogli skorzystać franczyzobiorcy, zwią-
zani ścisłymi umowami6. Podobna obserwacja dotyczy usług szkoleniowych – na tym 
rynku spadek cen w okresie recesji był dość znaczący (zależnie od regionu Polski od 10 
do 20 %), ale franczyzobiorcy zazwyczaj kierowani są do usługodawców wyznaczonych 
przez sieć. Hotelarze krytykowali też „wymuszanie” prowadzenia szkoleń w okresie, kiedy 
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trudności finansowe zmuszają do oszczędności. Zaskakującym wynikiem było spostrze-
żenie, że zarówno w obiektach sieciowych (65 %), jak i niesieciowych (96 %) dominuje 
przekonanie, iż w okresie recesji przynależność do sieci nie jest korzystnym rozwiąza-
niem. Jedynie 35 % menedżerów obiektów sieciowych wskazywała na przewagę korzyści: 

 • silna, ugruntowana marka, szczególnie ważna w zakresie turystyki biznesowej,
 • korzyści skali w obszarze zakupów, modernizacji obiektów, usług szkoleniowych,
 • dostęp do wsparcia i doświadczenia menedżerów pozostałych obiektów skupionych 

w sieci oraz nowoczesnych technik marketingowych i wspomagających zarządzanie,
 • współdziałanie w zakresie tworzenia nowych ofert, 
 • większe możliwości w obszarze kształtowania i wdrażania programów lojalnościo-

wych, 
 • lepsze możliwości dystrybucji oferty,
 • więcej możliwości motywowania pracowników (vouchery pracownicze, rotacja we-

wnątrz sieci, szkolenia wewnętrzne).
Ważnym aspektem badań były przyczyny i  skala stosowania outsourcingu (wy-

dzielania) funkcji obiektu hotelowego poza macierzyste przedsiębiorstwo. Najchętniej 
korzystają z  niego hotelarze działający w  warunkach silnej sezonowości. Wydzielanie 
funkcji jest wówczas najważniejszą możliwością ograniczenia kosztów. Wyniki badania 
wskazują, że aż 85 % hoteli miejskich, biznesowych stosuje wydzielanie funkcji, podczas 
gdy wśród hoteli wypoczynkowych wskaźnik ten wynosi zaledwie 46 %. W dużej mierze 
wynika to z problemu pozyskania właściwego partnera (usługodawcy) poza centrami 
miejskimi. Często – szczególnie w małych obiektach – czynnikiem zniechęcającym do 
wydzielenia usług była konieczność dokonania zmian w obrębie struktury organizacyj-
nej obiektu i/lub podziału obowiązków (w tym redukcja części personelu). Szczególnie 
w małych społecznościach (6 obiektów) względy społeczne przeważały nad kwestią efek-
tywności ekonomicznej.

Badania potwierdzają, że podstawowym celem stosowania outsourcingu jest chęć 
ograniczenia kosztów, a dopiero w dalszej kolejności koncentracja na rozwoju własnych 
kluczowych kompetencji [Perechuda, Nawrocka, 2008, s.  49]. Niektórzy respondenci, 
poza chęcią ograniczenia kosztów, wymieniali jednocześnie zamiar redukcji persone-
lu. Inni traktowali te redukcję jako oczywisty element oszczędności (kosztów pracy). 
Znacząca (65 %) część menedżerów wskazywała na tak ważną przesłankę, jak chęć pod-
niesienia jakości usług. Niektórzy wskazywali wprost, że w okresie silnej recesji muszą 
powiązać dwa, zdawałoby się wzajemnie sprzeczne, elementy: redukcję kosztów i wzrost 
poziomu jakości usług. Delegowanie części usług pozwala osiągnąć ten cel. Podobny 
aspekt dotyczy zakresu obowiązków i odpowiedzialności kierownictwa obiektu, które, 
przekazując na zewnątrz część odpowiedzialności, może więcej czasu i uwagi poświęcić 
zadaniom wewnętrznym.

Poza kwestią kosztów ważnym czynnikiem przesądzającym o stosowaniu outsour-
cingu jest ryzyko wystąpienia luki popytowej. Na aspekt elastyczności działania i reago-
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wania na zmiany w otoczeniu obiektu wskazało 55 % respondentów. Kierownicy pod-
kreślali, że szczególnie w obszarze działalności gastronomicznej i usług porządkowych 
muszą liczyć się z  tak dużymi wahaniami popytu, że samodzielne zapewnienie odpo-
wiedniej jakości i tempa pracy przekraczałoby ich możliwości. 

Podsumowując wątek outsourcingu, należy podkreślić, że najczęściej wykorzystują 
usługi zewnętrzne hotele trzygwiazdkowe, hotele sieciowe (ok. 90  %), duże (powyżej 
150 miejsc noclegowych), działające w dużych ośrodkach miejskich. Wydzielanie doty-
czy wówczas zazwyczaj kilku lub kilkunastu funkcji jednocześnie, przy czym najczęściej 
outsourcing dotyczy usług ochrony mienia, porządkowych, pralniczych i gastronomicz-
nych. W żadnym z badanych obiektów nie odnotowano delegowania funkcji zarządza-
nia, choć w  dwóch obiektach sieciowych kadrę kierowniczą stanowili menedżerowie 
kontraktowi związani umową na okres 2 lat. Firmom w  otoczeniu największą gamę 
usług powierzają obiekty duże, hotele 3-gwiazdkowe, szczególnie sieciowe. Głównymi 
przyczynami niechęci do wydzielania funkcji przedsiębiorstwa na zewnątrz jest zdaniem 
respondentów:

 • utrata kontroli nad procesem,
 • obawa przed zachowaniem oportunistycznym partnera (dostawcy usług),
 • uzależnienie się od dostawcy (utrata dobrej pozycji negocjacyjnej),
 • trudności organizacyjne i koszty na etapie wdrażania outsourcingu.

Obok franczyzy i outsourcingu ważną metodą zarządzania stosowaną w badanych 
hotelach trzy- i czterogwiazdkowych okazał się benchmarking, zyskujący swoją rangę 
w hotelach dwugwiazdkowych dopiero w 2008 i 2009 r. Respondenci wyjaśniali wprost, 
że w  obliczu trudności, jakie przeżywały hotele na przełomie lat 2007 i  2008, po raz 
pierwszy zaczęli interesować się tą metodą, poszukując najlepszych, wzorcowych roz-
wiązań, które mogliby zastosować we własnych obiektach. Nasilająca się konkurencja 
w  połączeniu z  zagrożeniami, jakie przyniósł kryzys gospodarczy, nie pozwalała dłu-
żej tkwić w ramach dotychczasowych rozwiązań i sposobów działania. Niestety, hotele 
niższej kategorii, szczególnie obiekty małe, często dysponują ograniczonymi środkami 
budżetowymi i niewystarczającymi (pod względem liczebnym i jakościowym) zasobami 
ludzkimi, co nie pozwala im samodzielnie opracowywać, wdrażać i  testować nowych 
strategii. Jedynym rozwiązaniem w takim przypadku jest uczenie się strategii, procesów 
i metodologii pracy od siebie wzajemnie, drogą obserwacji działalności innych podmio-
tów rynkowych. 

Respondenci podkreślali, że zazwyczaj zainteresowani są naśladowaniem przedsię-
biorstw tej samej branży, ponieważ adaptowanie wzorców dobrych praktyk z  innych 
branż wydaje się zbyt trudne lub niemożliwe. Problemem często okazuje się dobór przed-
miotu porównania. Może nim być całe przedsiębiorstwo, jego struktura, miejsca pracy, 
usługi, pakiety usług. W badanych obiektach hotelowych najczęściej (85 % obiektów) 
stosowano benchmarking procesów marketingowych (metod kampanii promocyjnej, 
programów lojalnościowych, sposobów pozycjonowania produktu, systemów dystrybu-
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cji, polityki cenowej itp.). Na drugim miejscu (65 % obiektów) znalazł się benchmarking 
struktury organizacyjnej (w tym skali stosowanego outsourcingu), następnie pakietów 
usług (60 % obiektów). 

Respondenci deklarowali najczęściej stosowanie benchmarkingu konkurencyjnego 
(85 % obiektów), a w przypadku hoteli sieciowych i członków stowarzyszeń marketingo-
wych – benchmarkingu wewnętrznego (65 %), który ma tę podstawową zaletę, że prak-
tycznie nie istnieją bariery w dostępie do potrzebnych informacji, a przedsiębiorstwo 
posiada pełne prawa do stosowania wybranych rozwiązań. Wadą jest brak możliwości 
porównania z innymi uczestnikami rynku oraz brak innowacyjnych, odmiennych roz-
wiązań, ze względu na zunifikowany system zarządzania i marketingu. Dlatego bench-
marking wewnętrzny stosowany jest zazwyczaj uzupełniająco dla rozpowszechniania 
dobrych praktyk w ramach tej samej firmy, do czego zresztą powołane są sieci franczy-
zowe i stowarzyszenia marketingowe. 

Największym plusem benchmarkingu konkurencyjnego – tak chętnie stosowanego 
w badanych obiektach (85 % wskazań) – jest brak problemów związanych z dostoso-
wywaniem metod (porównanie dotyczy przedsiębiorstwa z  tej samej branży). Proble-
mem jest natomiast dostęp do interesujących danych, ponieważ jedynym sposobem ich 
pozyskania jest zakup usług konkurencji oraz analiza ich atrybutów umożliwiających 
odwrotne projektowanie (reverse enginnering). 

Stosowanie benchmarkingu funkcjonalnego – głównie w zakresie kształtowania pro-
gramów lojalnościowych (tu podpatrywano rozwiązania stosowane przez linie lotnicze 
i wielobranżowe systemy lojalnościowe typu Payback) – deklarowało 34 % respondentów. 
Respondenci deklarowali ponadto częste wykorzystywanie tak podstawowych źródeł wie-
dzy i wzorców do benchmarkingu, jak prasa branżowa, targi i szkolenia zewnętrzne.

W żadnym z badanych obiektów hotelowych kierownictwo nie stosuje tzw. podejścia 
procesowego7, które jest podstawowym narzędziem służącym racjonalizacji struktury 
organizacyjno-własnościowej. Ta forma zarządzania znalazła już swoje miejsce w pro-
dukcji przemysłowej oraz licznych usługach (głównie finansowych), ale z dużym tru-
dem toruje sobie drogę w hotelarstwie. Nieumiejętność aplikacji podejścia procesowego 
w realiach obiektu hotelowego wynika z przekonania, iż jedynym właściwym sposobem 
analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelowego jest kontrola efektywności po-
szczególnych pionów organizacyjnych (najczęściej w  badanych hotelach występowały 
cztery piony: część noclegowa, gastronomia, housekeeping i zaplecze konferencyjne lub 
rekreacyjne). Ten sposób myślenia świadczy o poważnych niedoborach wiedzy, w tym 
braku znajomości zasad nowoczesnego marketingu, w którym proces tworzenia warto-
ści przebiega od i do klienta, w poprzek wszelkich struktur organizacyjnych przedsię-
biorstwa. Bez zastosowania tego narzędzia bardzo trudna jest racjonalizacja procesów 
wytwórczych i usługowych zachodzących w firmie. 

Pomimo nieznajomości sensu podejścia procesowego, niektóre działania podejmo-
wane przez kierownictwo badanych obiektów świadczyły o intuicyjnym stosowaniu tego 



Wpływ kryzysu gospodarczego na metody zarządzania obiektami hotelowymi 71

narzędzia. W kilku przypadkach (8 obiektów) podjęto nawet decyzje o zmianie struk-
tury organizacyjnej hotelu i/lub zmianie liczebności wybranych komórek. Reinżynieria, 
czyli przeprojektowanie procesów w firmie, znajdujące odzwierciedlenie w jej konstruk-
cji organizacyjnej (Business Process Reengineeringu – BPR), jest wyróżniane w ramach 
zarządzania procesowego jako jego najbardziej radykalna forma. Większość badanych 
obiektów de facto stosowało tę metodę lub wybrane jej elementy, ale tylko 20 % respon-
dentów bez wahania wybrało tę opcję, jako stosowaną metodę zarządzania (menedże-
rowie świadomi byli jej nazwy i zasad realizacji). Pogłębiony wywiad pozwolił jednak 
zidentyfikować działania z obszaru BPR w większości badanych obiektów, choć w wielu 
z nich stosowany był tylko jeden wybrany obszar (element). Największe zmiany wywo-
łane BPR w analizowanych obiektach były widoczne w obszarze:

 • organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa (rekonfiguracja komórek organizacyj-
nych, likwidacja części z nich) – 80 % badanych obiektów,

 • zasobów ludzkich i  organizacji pracy (zwiększenie skali delegowania uprawnień, 
zmiana systemu kontroli jakości pracy, nowe systemy motywowania personelu) – 
65 % obiektów – 60 % hoteli,

 • relacji z klientem – 65 % obiektów,
 • zmiany organizacji współpracy z dostawcami i podwykonawcami (silna integracja, 

dbałość o obopólne korzyści) – 45 % obiektów, 
 • technologii (poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, szybszy obieg infor-

macji) – 55 % hoteli.
Część respondentów utożsamiała BPR z lean managementem, określanym też jako 

„odchudzanie organizacji”. W obu przypadkach może bowiem chodzić o likwidację wy-
branych komórek, struktur i nawet miejsc pracy, które nie przynoszą wzrostu wartości 
dla klienta. „Odchudzanie” w badanych obiektach polegało jednak przede wszystkim na 
ograniczaniu pewnych funkcji (np. rezygnacja z gromadzenia zapasów na rzecz doboru 
dostawców działających w trybie just in time, dotyczyło to zwłaszcza chemii gospodarczej 
i zapasów żywności w restauracji), które może następować bez radykalnej przebudowy 
struktury firmy. Ważnym elementem LM wskazywanym przez respondentów okazała się 
orientacja na delegowanie uprawnień, decentralizacja odpowiedzialności i kompetencji, 
tworzenie małych struktur zespołowych zorientowanych na realizację konkretnych za-
dań (np. obsługę konkretnej konferencji lub bankietu) oraz przeobrażenia w dziedzinie 
przygotowania zawodowego personelu i kształtowania postaw pracowniczych (w  tym 
np. stosowanie rotacji wewnętrznej pracowników zależnie od potrzeb w obszarze po-
szczególnych stanowisk pracy, wielozadaniowość lub nawet rezygnacja ze ścisłego po-
działu personelu na piony organizacyjne). 

Interesującym uzupełnieniem przedstawionych wyników badań może być opinia 
menedżerów poszczególnych obiektów oraz ich pracowników nt. wdrożonych metod, 
ich skuteczności i poziomu akceptacji ze strony załogi. 70 % respondentów przyznało, że 
zmiany organizacyjne, strukturalne, własnościowe i technologiczne budzą silny sprze-
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ciw lub co najmniej niechęć załogi (w  tym nierzadko kierownictwa średniego szcze-
bla). 45 % menedżerów oceniło pozyskanie przychylności personelu dla nowych metod 
zarządzania lub modyfikacji dotychczas stosowanych jako trudne lub bardzo trudne. 
W dwóch przypadkach próba wdrożenia nowego systemu motywowania personelu spo-
tkała się z tak silnym sprzeciwem załogi, że odstąpiono od próby jego wdrożenia. Tylko 
10 % respondentów uznało, że opisywane zmiany udało się wdrożyć bez zbędnej zwłoki 
i  sprzeciwu załogi, a  zaledwie 6 dyrektorów stwierdziło, że podejmowane przez nich 
działania naprawcze zyskały aprobatę, a nawet silne wsparcie podwładnych. 

W  tych nielicznych przypadkach dyrektorzy obiektów optymistycznie zwracali 
uwagę, że w kryzysie ludzie są bardziej skłonni do współpracy i konsensusu. Dotyczy 
to zarówno spraw wewnętrznych przedsiębiorstwa, jak i poddostawców oraz klientów. 
Otwierają się nowe możliwości obniżania kosztów przez np. zaangażowanie pracow-
ników w  optymalizację czy możliwość renegocjacji warunków z  dostawcami. Trudne 
do przeprowadzenia w innej sytuacji zmiany kultury organizacyjnej w okresie kryzysu 
można było wesprzeć silną orientacją na cele, dyscypliną pracy, otwartą komunikacją, 
gotowością do zmian. W trzech z badanych obiektów wdrożono nowy system mierników 
efektywności pracy. Już samo jego wprowadzenie podniosło efektywność o 10 %. Kie-
rownicy wspomnianych obiektów uważali też, że kryzys nie oznacza rezygnacji z rozwo-
ju. Podkreślali, że w tym okresie bardziej niż kiedykolwiek można (i warto) było rozwijać 
ludzi przez stawianie im ambitniejszych celów optymalizacyjnych, szersze możliwości 
szkoleń. W dwóch hotelach podjęto decyzję, że zamiast zwolnień pracowników lepiej 
jest przesunąć te osoby do zadań związanych wyłącznie z rozwojem i usprawnianiem 
przedsiębiorstwa. Stworzono intensywny proces rozwojowy dla tej grupy, mający na celu 
przygotowanie ich do roli trenerów wewnętrznych. Oczywiście jednoczesnym zamierze-
niem kierownictwa było przyszłe ograniczenie kosztu, wynikającego z zaangażowania 
zewnętrznych firm szkoleniowych. Takiemu podejściu sprzyjało wspomniane wcześniej 
mniejsze obciążenie czasowe i organizacyjne załogi obiektu.

Wywiady z  kierownikami poszczególnych obiektów znajdowały podsumowanie 
w prośbie o określenie, na ile stosowanie nowych metod zarządzania wynikało z oba-
wy przed skutkami kryzysu oraz w jakim stopniu wdrożone metody złagodziły skutki 
recesji. W większości obiektów (68 %) podkreślano, że co najmniej jedna z omawianych 
metod zarządzania wdrożona została w badanym okresie w reakcji na odczuwalne lub 
przewidywane zjawiska kryzysowe. Pozostałe obiekty poprzestały na wcześniej stosowa-
nych metodach zarządzania bądź to wierząc, że są one wystarczająco efektywne, bądź 
nie znajdując żadnego wsparcia ani źródeł wiedzy nt. możliwości poszerzenia spektrum 
stosowanych narzędzi menedżerskich, które w szczególny sposób byłyby ukierunkowa-
ne na sytuacje kryzysowe czy poprawę efektywności działania. 

Ponad połowa respondentów podkreślała, że bez istotnych zmian w zakresie stoso-
wanych metod zarządzania skutki zjawisk kryzysowych byłyby znacznie bardziej od-
czuwalne. W  trzech przypadkach wskazano, że sytuacja finansowa obiektów była na 
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tyle zła, że zmianę metod zarządzania oraz opracowanie programu naprawczego wy-
musili kredytodawcy (banki). Prawie 60 % respondentów na tyle wysoko oceniło efek-
tywność nowo wdrożonych metod, że zadeklarowało zamiar utrzymania tych narzędzi 
jako istotnego źródła oszczędności i/lub wyraźnej poprawy efektywności funkcjono-
wania swoich obiektów. Ta sama grupa respondentów uznała, że w pewnym sensie kry-
zys wywarł na ich obiekty „odświeżający” wpływ, pozwolił obiektywnie ocenić jakość 
i efektywność stosowanych metod zarządzania oraz zmobilizować siły do wprowadze-
nia zmian, na które często brakuje energii w  codziennej, czasochłonnej działalności 
operacyjnej hotelu.

Podsumowanie

Jak każda inna dziedzina ludzkiej działalności, zarządzanie ulega przeobrażeniom 
związanym z  rozwojem wiedzy, kultury, poziomem technologicznym, a nawet modą. 
Lata 90. XX wieku zaowocowały pojawieniem się i  gwałtownym upowszechnieniem 
licznych metod i  technik zarządzania, ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji i nasilonej rywalizacji. Kryzys gospodarczy, 
który niezwykle szybko rozprzestrzeniał się w skali świata, w naturalny sposób wymusił 
na przedsiębiorstwach konieczność zainteresowania się tymi metodami, które ukierun-
kowane są na podnoszenie efektywności działań i obniżenie kosztów, przy jednocze-
snej poprawie (lub co najmniej zachowaniu poziomu) jakości i intensyfikacji wielkości 
sprzedaży. 

Hotelarstwo ucierpiało w wyniku zjawisk kryzysowych zarówno w obszarze tury-
styki wypoczynkowej (spadek zamożności potencjalnych klientów), jak i  w  sektorze 
biznesowym (program restrukturyzacji wydatków firm, poszukiwanie oszczędności). 
Zależnie od lokalizacji, zasobów finansowych, docelowego rynku usługobiorców, ho-
telarze od początku 2008 roku podejmowali różnorodne działania mające na celu ogra-
niczenie negatywnych skutków recesji. Część z nich poszukiwała wsparcia i doświad-
czenia w  międzynarodowych systemach hotelowych, inni decydowali się zachować 
niezależność, a rozwiązań wzorcowych poszukiwali drogą benchmarkingu. Praktycznie 
wszystkie badane obiekty sięgały po rozwiązania umożliwiające ograniczenie kosztów 
działalności bez uszczerbku dla jakości (outsourcing, lean management, reinżynieria 
procesów). Niektóre obiekty koncentrowały się jedynie na przeobrażeniach w zakresie 
wykorzystania majątku trwałego i zasobów finansowych, inne sięgnęły po bardziej wy-
rafinowane działania z zakresu kompetencji miękkich, zarządzania zasobami ludzkimi, 
nowoczesnych strategii marketingowych. Wiele obiektów po raz pierwszy zdecydowało 
się na stosowanie benchmarkingu, mając nadzieję na opracowanie nowej strategii firmy, 
jakości produktu lub identyfikację kluczowych czynników sukcesu przez ich porówny-
wanie do podejść stosowanych przez konkurencję lub liderów rynku. 
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Przypisy

1 Pod pojęciem kryzysu gospodarczego w niniejszym opracowaniu rozumiane są procesy zachodzące w go-
spodarce światowej od sierpnia 2008 r., tj. od czasu gwałtownych spadków cen surowców, załamania wiarygod-
ności instytucji finansowych o znaczeniu globalnym, spadku cen nieruchomości, silnego obniżenia się indeksów 
na głównych światowych giełdach, zwiększenia wskaźników bezrobocia na głównych rynkach, a w konsekwencji 
obniżenia się popytu i zmniejszenia wartości wymiany handlowej. W takim rozumieniu czas od ujawnienia się 
załamania na rynku kredytów subprime (lato 2007 r.) do sierpnia 2008 r. uznano za okres przedkryzysowy.

2 http://www.wttc.org/eng/Tourism_News/.
3 Opis metody badania przedstawiono w opracowaniu M. Kachniewska, Wpływ kryzysu gospodarczego 

na strategie zarządzania obiektami hotelowymi (www.kachniewska.net/czytelnia), dostęp 12.12.2011.
4 Patrz: Reagowanie branży turystycznej na sytuacje kryzysowe. Badania statutowe, Katedra Turystyki, 

SGH, Warszawa 2010–2011, masz. pow.
5 Wyniki badań własnych, częściowo opublikowane w: M. Kachniewska, Wpływ kryzysu..., op.cit.
6 Ibidem.
7 Proces rozumiany jest w tym przypadku jako zbiór czynności przebiegających równolegle, warunkowo 

lub sekwencyjnie, prowadzących do zmiany zasobów przedsiębiorstwa już „na wejściu” w  efekty końcowe 
w postaci produktu lub usługi.
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The impact of economic crisis on hotel management practices

Summary

There are two main objectives of the presented study: the first one is to indicate the 
influence of the global crisis on the condition of the Polish hotel sector. The second 
one is to indicate changes occurring in the hotel management practices in reaction to 
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the current economic crisis. The research carried out in the Polish hotel sector in the 
years 2008-2010 confirmed that the economic situation and financial results of the Pol-
ish hotels were influenced in both segments: business and leisure tourism as the result 
of a decrease in corporate spending, as well as the wealth of individual tourists. The re-
search results presented in the paper allow the conclusion that hotel managers have un-
dertook different actions aimed at reducing the impact of the economic crisis. Some of 
them decided to take advantage of the aid and experience of international hotel chains, 
while other preferred to stay independent and sought to find the best practices using 
the method of benchmarking and then adopting business process reengineering, lean 
management practices and outsourcing of some hotel functions.

Keywords: benchmarking, franchise, lean management, outsourcing, hotel manage-
ment, quality management
Słowa kluczowe: benchmarking, franczyza, lean management, outsourcing, zarządzanie 
hotelami, zarządzanie jakością
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Zmiany w zarządzaniu hotelami  
w okresie kryzysu ekonomicznego

Wprowadzenie

W światowej literaturze fachowej można znaleźć zarówno wzmianki, jak i większe 
opracowania poruszające zagadnienie wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na tu-
rystykę. Wiele z nich opiera się na wynikach badań strony popytowej i podażowej rynku 
turystycznego. Najczęściej badania te koncentrują się na określeniu kierunków i stop-
nia oddziaływania kryzysu ekonomicznego na wielkość ruchu turystycznego i poziom 
wydatków turystów oraz poziom podstawowych mierników ekonomicznych opisują-
cych wyniki działalności operacyjnej przedsiębiorstw turystycznych, w  tym głównie 
hotelarskich. Rzadziej są podejmowane wysiłki w celu diagnozy działań zarządczych 
w obliczu kryzysu w sektorze przedsiębiorstw turystycznych. Można tu przytoczyć nie-
liczne przykłady badań prowadzonych m.in. przez: E. Smerala [2009], a  także P. Na-
idoo, P. Ramseook-Munhurruna i A.K. Seetarama [2011] czy zespół pracowników Ka-
tedry Turystyki SGH w Warszawie. Wypełniając tę lukę, autorki artykułu podjęły próbę 
identyfikacji sposobów przezwyciężania skutków kryzysu ekonomicznego w hotelach 
w  Polsce, na przykładzie obiektów funkcjonujących na rynku wrocławskim. Własne 
spostrzeżenia i wnioski, wynikające z badań podjętych na potrzeby artykułu, odniosły 
również do wybranych opinii zawartych w publikacjach wspomnianych wcześniej eks-
pertów. 

Celem głównym prezentowanego opracowania jest wskazanie zmian w zarządzaniu 
hotelami, będących reakcją na kryzys. 

Analizując przejawy ostatniego kryzysu ekonomicznego w obszarze działalności ho-
telarskiej, zauważono, iż nie wszystkie hotele ucierpiały jednakowo i zanotowały jedna-
kowo głęboki spadek poziomu wskaźników operacyjnych, takich jak: stopień wykorzy-
stania pokoi, RevPar, ADR czy GovPar. Na rysunku 2 przedstawiono różnice między 
sytuacją ekonomiczną hoteli zlokalizowanych w  wybranych miastach polskich i  nie-
mieckich. Do wyznaczenia różnic między hotelami posłużyły uśrednione miary tempa 
wzrostu stopnia wykorzystania pokoi i ADR. Różnice w miernikach operacyjnych poka-
zują, że jedne hotele radzą sobie z kryzysem lepiej i notują lepsze wyniki finansowe dzię-
ki wzrostowi liczby obsługiwanych klientów, a inne gorzej, odczuwając spadek popytu, 
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uruchamiają specjalne programy naprawcze i wprowadzają zmiany w zarządzaniu. Jest 
to bowiem uwarunkowane wieloma różnymi czynnikami, których identyfikacja również 
stała się przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. 

Realizacja problemu badawczego wymagała gromadzenia danych zarówno ze źródeł 
wtórnych, jak i  pierwotnych. Źródła wtórne wykorzystano do analizy czynników de-
terminujących wrażliwość i  reakcję przedsiębiorstw hotelarskich na kryzys. Czerpano 
z nich również informacje potrzebne do analizy porównawczej sposobów przezwycięża-
nia skutków kryzysu przez hotele w Polsce i na świecie. Źródłami wtórnymi były głównie 
raporty badawcze i artykuły naukowe zawierające wyniki, przeprowadzonych w Polsce 
i  za granicą, badań nt. kryzysu w hotelarstwie. Źródła pierwotne stanowili menedże-
rowie pionu hotelowego lub marketingowego wrocławskich hoteli wysokiej i  średniej 
klasy1. Informacje zgromadzono metodą pogłębionych wywiadów bezpośrednich prze-
prowadzonych w 2010 r. 

Na potrzeby analizy porównawczej, obok prezentacji wyników badań ze źródeł pier-
wotnych, w dwóch częściach artykułu zostały przedstawione również wnioski z analiz 
przeprowadzonych przez dwa zespoły badawcze w dwóch miejscach świata, tj. na Mau-
ritiusie i w Polsce. Należy zaznaczyć, iż znalezienie podobnego podejścia badawczego 
nastręczało wiele trudności. Ostatecznie wybór padł na badania P. Naidoo, P. Ramse-
ook-Munhurruna, A.K. Seetarama zaprezentowane w „Global Journal of Business Re-
search” 2011 nr 2, w artykule zatytułowanym „Marketing the Hotel Sector in Economic 
Crisis Evidence from Mauritius” oraz badania zespołu pracowników Katedry Turystyki 
SGH w Warszawie pt. „Reagowanie branży turystycznej na sytuacje kryzysowe”, których 
wybrane wyniki opublikowano na stronie internetowej www.kachniewska.net/czytelnia. 
Wnioski wynikające ze studiów porównawczych umieszczono w konkluzjach.

Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego w turystyce

Tematyka artykułu wpisuje się w  zagadnienie zarządzania kryzysowego. Kryzys 
jest to wydarzenie, które poważnie zakłóca funkcjonowanie gospodarki, regionu, czy 
przedsiębiorstwa, w  tym również turystycznego. Może też oznaczać ciąg niekorzyst-
nych zmian [Nogalski, Marcinkiewicz, 2004, s. 12], mających różny charakter: natural-
ny (np. tsunami, SARS w Azji, wybuch wulkanu w Europie), polityczny (np. działania 
wojenne na Bałkanach), ekonomiczny (spadki przychodów ze sprzedaży) i technolo-
giczno-techniczny (np. niewłaściwe zastosowanie innowacji technicznych), a  także 
organizacyjny (np. konflikty wśród kadry zarządzającej). Zarządzanie kryzysowe jest 
procesem mającym dwie podstawowe perspektywy: zarządzenie na bieżąco kryzysem 
(interwencja) bądź ograniczanie zagrożenia (prewencja) [Lows, Prideaux, Chon, 2007, 
s. 10]. Analiza literatury pokazuje, iż zarządzanie kryzysowe w turystyce rozpatrywane 
jest na różnych poziomach, np. regionu turystycznego i przedsiębiorstwa, oraz w od-
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niesieniu do różnych sytuacji kryzysowych czy katastrof2. W niniejszym artykule za-
rządzanie kryzysowe będzie oznaczało prowadzenie działań służących osiąganiu celów 
przedsiębiorstw hotelarskich w obliczu sytuacji kryzysowej, ujmujące w sieć zależności 
wszystkie zasoby (rzeczowe, ludzkie, informację, wiedzę itp.) organizacji w rozumie-
niu instrumentalnym3. O sprawnym zarządzaniu w takich sytuacjach decyduje wiele 
czynników, przede wszystkim szybkość reakcji i stosowanie określonych zasad, wśród 
których L. Pender i R. Sharpley wyróżniają: koordynację, współdziałanie, komunikację 
i zaangażowanie4. 

W sytuacji obecnego kryzysu ekonomicznego, który rozpoczął się w połowie 2007 r., 
popyt turystyczny jest uzależniony bardzo mocno od niekorzystnych czynników eko-
nomicznych [Song, Shanshan, 2010, s. 16–30]. E. Smeral wskazuje, iż głównymi prze-
jawami kryzysu ekonomicznego końca pierwszej dekady XXI wieku są przede wszyst-
kim zmiany w zachowaniach konsumenckich, wzrost bezrobocia i spadek przychodów 
[Smeral, 2009, s. 3–13]. W okresie kryzysu klienci oczekują wyższej wartości, tzn. do-
datkowych elementów oferty za daną cenę, czy też poprawy relacji jakości do ceny, a tak-
że rezerwują tańsze noclegi, skracają pobyty, częściej zaspokajają potrzeby w  ramach 
konsumpcji naturalnej oraz podróżują na krótsze odległości, wybierając sąsiadujące 
z miejscem zamieszkania ORT [Smeral, 2009, s. 3–13; Naidoo, Ramseook-Munhurrun, 
Seetaram, 2011, s.  1–13; Ang, 2001, s.  263–284]. Do tych symptomów można dodać 
spadek wielkości ruchu turystycznego, a także wzrost kosztów działalności gospodarczej 
w turystyce (za sprawą droższego i trudniej dostępnego kredytu, wahań kursów walut 
czy wzrostu ceny ropy naftowej). Nie pozostaje to bez wpływu na działalność sektora 
turystycznego, w tym na branżę hotelarską, która w okresie recesji osiąga zdecydowanie 
gorsze wyniki operacyjne w  zakresie obłożenia, przychodów i  zyskowności. Przeciw-
działanie reperkusjom kryzysu i  poprawa sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsię-
biorstw hotelarskich wymaga wprowadzenia określonych zmian w zarządzaniu. Wiąże 
się to z uruchomieniem różnych działań i instrumentów pozwalających przetrwać trud-
ne czasy i jak najszybciej powrócić do stanu sprzed recesji. Niekiedy podjęte działania 
pozwalają nawet osiągnąć lepsze wyniki niż te osiągane przed kryzysem, co świadczy 
o nieprawidłowościach w dotychczasowej praktyce zarządzania. To, jakie antykryzyso-
we narzędzia zostaną uruchomione w  danym przedsiębiorstwie hotelarskim, zależne 
jest od wielu, kontrolowanych i niekontrolowanych przez przedsiębiorstwo, zmiennych. 
Mechanizm powiązań między czynnikami a  zarządzaniem kryzysowym podmiotami 
turystycznymi w ujęciu instrumentalnym przedstawiono na rysunku 1. Czynniki, o któ-
rych więcej w następnym punkcie, oddziałują w sposób bezpośredni lub pośredni na 
przejawy (symptomy) i skutki kryzysów, katastrof oraz praktyki antykryzysowe (zmiany 
w zarządzaniu) wdrażane w przedsiębiorstwach hotelarskich. Przejawy kryzysów i kata-
strof mogą być bardzo różne i związane nie tylko ze spadkiem przychodów ze sprzedaży, 
zysków, cen akcji czy wartości nieruchomości. Na skutki kryzysu narażone są wszystkie 
zasoby i  wszystkie obszary funkcjonalne przedsiębiorstw hotelarskich. Przykładowo,  
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RYSUNEK 1. Kryzysy i katastrofy a zarządzanie przedsiębiorstwami hotelarskimi

Źródło: Opracowanie własne.

w odniesieniu do czynnika ludzkiego realną groźbą są zwolnienia, przymusowe urlo-
py, redukcja lub zamrożenie płac, przy jednoczesnym wzroście kosztów utrzymania, 
z czego wyłaniają się inne ludzkie problemy, jak: napięcie, stres, brak satysfakcji z pra-
cy, a nawet choroba czy ucieczka na zwolnienia lekarskie. Skupienie uwagi na kryzysie 
odciąga przedsiębiorstwa od innych realizowanych wcześniej przedsięwzięć, zwłaszcza 
tych wymagających nakładów finansowych (np. niektóre obiekty mogą odłożyć w cza-
sie dostosowanie obiektów do wymogów środowiskowych i ubieganie się o  ekocerty-
fikaty). Recesja ekonomiczna to również zmiany personalne w zarządach firm (skutki 
polityczne). W procesie ograniczania negatywnego wpływu kryzysu na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw hotelarskich znaczenie mają dwojakiego rodzaju działania, a mianowi-
cie prewencja i interwencja. Prewencja ma miejsce ex ante (przed wystąpieniem zjawisk 
kryzysowych) i pozwala w większym lub mniejszym stopniu przygotować się na zagro-
żenie. Obejmuje ona takie instrumenty, jak: wczesne rozpoznawanie i przewidywanie 
kryzysu oraz jego skutków, analizę ryzyka czy planowanie programów naprawczych. In-
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terwencja odbywa się w czasie i po ustąpieniu zjawisk kryzysowych; służy ograniczaniu 
negatywnego wpływu na bieżące funkcjonowania przedsiębiorstw. Polega na przykład 
na usprawnieniu obsługi klienta, intensyfikacji marketingu czy redukowaniu kosztów 
związanych z  bieżącym działaniem hotelu. Należy podkreślić, że ogromne znaczenie 
w podnoszeniu skuteczności walki z negatywnymi skutkami kryzysu w hotelu ma po-
szukiwanie centrów zysków i kosztów, zwłaszcza w ramach działalności zaplecza przed-
siębiorstwa (np. zaopatrzenia, gospodarki magazynowej, gospodarki odpadami). 

Identyfikacja głównych czynników wpływających  
na wrażliwość hoteli na skutki kryzysu ekonomicznego  
i na zmiany w zarządzaniu hotelami w okresie recesji

Recesja dotknęła obiekty hotelarskie w różny sposób i wskazała, że wrażliwość hoteli 
na niekorzystne warunki otoczenia makro- i mikroekonomicznego jest różna w zależ-
ności od ich lokalizacji i atrybutów otoczenia, które z tej lokalizacji wynikają (rysunek 
2). Wrażliwość przedsiębiorstw na kryzys jest uzależniona od wielu współoddziałują-
cych czynników. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy, a mianowicie: zmienne 
zewnętrzne i wewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstw hotelarskich. Główne czynniki 
o charakterze zewnętrznym wymieniono niżej.

 • Rodzaj turystyki przeważający na rynku lokalnym – mniej ucierpiały hotele zlokali-
zowane w miejscowościach wypoczynkowych (np. Gdańsk).

 • Struktura lokalnego rynku hotelarskiego ze względu na kategorię obiektów – spadki 
takich wskaźników, jak: ADR czy stopa obłożenia, były głębsze na rynkach o więk-
szym nasyceniu obiektami wysokich kategorii (np. Wrocław, Warszawa, Kraków), 
natomiast wprowadzenie obiektów wyższych kategorii na rynek, na którym do tej 
pory hotele takie nie działały, mogło poprawić wskaźniki (np. Łódź5).  

 • Wielkość miasta, w którym zlokalizowany jest obiekt hotelarski – w mniejszych mia-
stach zaobserwowano mniejszy ruch turystyczny, co skutkowało większymi spadka-
mi przychodów, w większych miastach sytuacja była nieco lepsza.

 • Struktura gospodarki lokalnej – w miastach, w których dominuje przemysł samo-
chodowy, większy udział mają firmy ubezpieczeniowe, sektor bankowy i  branże 
związane z nieruchomościami, hotele mają większe problemy z utrzymaniem wyni-
ków sprzedażowych na dotychczasowym poziomie (np. Düsseldorf, Stuttgart).

 • Polityka podatkowa państwa, która może wpłynąć na wyniki finansowe hoteli – 
przykładowo w Niemczech, w reakcji na kryzys obniżono stawkę podatku VAT na 
usługi noclegowe z 19 % do 7 % w 2010 r., co umożliwiło obniżkę ich cen bez więk-
szych strat dla obiektów lub ograniczyło spadek wielkości inwestycji na rynku hote-
larskim [Oehmichen, 2011, s. 1–15].



Zmiany w zarządzaniu hotelami w okresie kryzysu ekonomicznego 81

RYSUNEK 2. Zmiany podstawowych wskaźników działalności operacyjnej w czasie kryzysu 
w wybranych polskich i niemieckich hotelach ze względu na ich lokalizację (w %)

Objaśnienia: nazwy miast oznaczają hotele w tych miastach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [2009 Poland Real Estate Review, s. 75–77; 2010 Poland Real Estate Review, s. 75–77; 
Oehmichen, 2011, s. 1–15].

 • Polityka władz lokalnych, zwłaszcza w  zakresie tworzenia atrakcyjnego produktu 
miejskiego i jego promocji – przykładowo w niektórych niemieckich miastach za-
obserwowano, iż organizacja wielkich wydarzeń kulturalnych, naukowych i sporto-
wych przyciąga ruch turystyczny nawet w  okresie gorszej koniunktury gospodar-
czej. Organizowane kongresy, konferencje i sympozja ograniczyły spadki wyników 
działalności hoteli w stosunku do wyników operacyjnych hoteli w innych lokaliza-
cjach europejskich (np. w Berlinie średnia cena pokoju w 2009 roku spadła o ok. 
7,5 % w porównaniu do poprzedniego roku, a w Krakowie czy Düsseldorfie o po-
nad 10 % – patrz rysunek 2). Przykład polski może stanowić tu miasto Łódź, które 
w roku 2007 rozpoczęło kampanię promocyjną w stacji telewizyjnej BBC zatytuło-
waną „Would you in Łódź?”, trafiając tym samym do ponad 88 mln gospodarstw do-
mowych w Europie [Would you in Łódź?, 2011] i przyczyniając się do tego, że spa-
dek obłożenia hoteli łódzkich był poniżej uśrednionego spadku stopy wykorzystania 



Daria E. Jaremen, Elżbieta Nawrocka82

obiektów obliczonego dla 7 największych polskich miast – patrz rysunek 2. Niestety 
nie zawsze politykę lokalną można uznać za wspierającą hotele w walce z kryzysem. 
Niekorzystnym działaniem władz lokalnych może być wprowadzenie dodatkowych 
opłat lokalnych lub podwyżek podatków już istniejących. Stało się tak w przypad-
ku kilku miast niemieckich intensywnie rozwijających działalność kulturalną (m.in. 
Bremen, Duisburg, Dortmund, Erfurt). W 2011 r. wprowadzono w nich dodatkową 
opłatę miejscową (zwaną opłatą kulturową) w wysokości 5 % od ceny pokoju w ho-
telach. W związku z  tym z  jednej strony zaobserwowano w tych miastach spadek 
ruchu turystycznego na korzyść okolicznych miejscowości, które takiej opłaty nie 
wprowadziły [Oehmichen, 2011, s. 1–15], z drugiej natomiast utrudniono hotelom 
antykryzysowe działania w obszarze cen.

 • Polityka banków – zamrożenie lub zaostrzenie warunków uzyskania kredytów na 
inwestycje hotelowe ograniczyło rynek nieruchomości hotelarskich. Przykłado-
wo, w Niemczech wielkość transakcji kupna-sprzedaży hoteli uległa zmniejszeniu 
o 50 % w 2009 r. w stosunku do 2008 [Oehmichen, 2011, s. 1–15]. Inną uciążliwo-
ścią wynikającą z polityki banków i pogłębiającą niekorzystną sytuację finansową 
hoteli było obniżenie wartości nieruchomości hotelarskich w wycenach dokonywa-
nych na potrzeby kredytowania, co przyczyniło się do zwiększenia obciążeń kredy-
towych, a przy sprzedaży obiektów hotelarskich – obniżenia przychodów z takich 
transakcji.

 • Polityka linii lotniczych – wycofywanie się tanich linii z tych lotnisk, na których na-
stąpiły podwyżki opłat lotniskowych, spowodowało w przypadku niektórych desty-
nacji obniżenie natężenia ruchu turystycznego, a tym samym i stopy wykorzystania 
pokoi w hotelach. Takim przykładem jest miasto Bremen, z którego w 2011 r. wyco-
fał się Ryanair [Oehmichen, 2011, s. 1–15].
Skuteczność walki ze skutkami kryzysu warunkowana jest również przez potencjał 

wewnętrzny przedsiębiorstwa hotelarskiego. Wśród czynników wewnętrznych należy 
zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • standard hotelu – obserwuje się, że hotele luksusowe mają większe trudności w utrzy-
maniu dotychczasowego poziomu obłożenia niż te posiadające niższy standard;

 • zasoby informacji i  wiedzy warunkujące wybór odpowiednich narzędzi funkcjo-
nowania hoteli w warunkach kryzysu i podjęcia właściwych działań zarządczych;

 • przynależność danego hotelu do sieci – generalnie łatwiej jest działać hotelom sie-
ciowym, m.in. z  uwagi na to, że złe wyniki finansowe jednego hotelu mogą być 
kompensowane przez lepsze w  innych; hotele sieciowe dysponują bowiem więk-
szym potencjałem kapitałowym, kadrowym i marketingowym;

 • sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa hotelarskiego przed kryzysem – dobry stan 
zaplecza materialno-technicznego, niski stan zadłużenia, ugruntowana pozycja na 
rynku, zintegrowana, kreatywna załoga zdecydowanie ułatwiają walkę ze skutkami 
kryzysu, stawiając hotel na lepszej pozycji wyjściowej. 
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Zarządzanie hotelami wypoczynkowymi  
– case study hoteli na Mauritiusie6

Autorzy wspomnianego we wstępie artykułu, zidentyfikowali zmiany w zarządzaniu 
hotelami wypoczynkowymi w czasie kryzysu na podstawie badań ankietowych przepro-
wadzonych w formie elektronicznej z 57 menedżerami ds. marketingu obiektów 2*–5* 
zlokalizowanych na wyspie Mauritius.

Respondenci podkreślali istotną rolę działań marketingowych w zarządzaniu opera-
cyjnym. Badania wykazały, iż 44 % badanych menedżerów dokonało zmian w polityce 
produktu, które przede wszystkim polegały na:

 • rozszerzeniu dotychczas oferowanego pakietu, głównie na włączeniu do pakietu 
usług dotychczas ekstra płatnych, jak golf czy spa i wellness,

 • wprowadzeniu nowych propozycji – przykładowo nowych dań w gastronomii, no-
wych pakietów obejmujących nocleg i wyżywienie, kompleksowych usług organizo-
wania ślubów i wesel wzbogaconych elementami lokalnej kultury.
Kolejnym rozwiązaniem były propozycje niższych cen dla klientów kupujących pa-

kiety obejmujące nocleg i posiłki w systemie HP (śniadanie i kolacja) lub w systemie 
pełnego wyżywienia.

W okresie kryzysu głównym kanałem sprzedaży oferty tych hoteli okazali się tourope-
ratorzy (63 % wskazań respondentów). Zdecydowanie mniejsze znaczenie miały: własna 
strona internetowa (15 % wskazań), sprzedaż bezpośrednia (12 % odpowiedzi), przedsta-
wiciele handlowi i agencje turystyczne (po 5 % wskazań).

Analizując bardziej szczegółowo wyniki dotyczące struktury wydatków na poszcze-
gólne narzędzia promocji mix, można wskazać, iż 29 % z nich przeznaczanych było na 
wystawy i targi, 27 % – na reklamę, a 17 % na PR. Dużo mniejsze kwoty wydatkowano 
na sponsoring (7 %) i marketing bezpośredni (2 %).

Autorów badań interesowała również skuteczność podjętych działań marketingo-
wych. Szczegóły w  tym zakresie pokazuje trzecia kolumna tabeli 1. Zestawiając nato-
miast wyniki analizy wspomnianej skuteczności z zakresem stosowania instrumentów 
marketingowych, można ocenić poprawność podjętych decyzji menedżerskich.

Na podstawie danych tabeli 1 można stwierdzić, iż duże znaczenie w badanych ho-
telach wypoczynkowych ma tworzenie i sprzedawanie produktu hotelowego w postaci 
pakietów, a także prowadzenie polityki cen zróżnicowanych i elastycznych w stosunku 
do oczekiwań gości, których skuteczność oceniono na dość dobrym poziomie. Szersze 
zastosowanie i większą skuteczność od działań w zakresie polityki produktu mają te po-
dejmowane w dziedzinie dystrybucji. W ocenie respondentów największą skutecznością 
odznaczają się wyczerpujące informacje zamieszczone na własnej stronie internetowej 
hotelu (ocena 4,5). Nieznacznie mniejszą natomiast miała sprzedaż produktu pakieto-
wego przez organizatorów (oceniana na poziomie 4,3), w stosunku do których stosowa-
no najczęściej dyskonta i zachęty w zależności od wielkości sprzedaży. W opinii mene-
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TABELA 1. Zakres stosowania narzędzi marketingowych w czasie kryzysu ekonomicznego 
i ich skuteczność w opinii badanych hotelarzy

Wyszczególnienie
Zakres stosowania 
instrumentu (w % 

odpowiedzi)

Ocena skuteczności 
zastosowanego 

instrumentu  
(skala 1–5, gdzie  

5 – oznacza najwyższą 
skuteczność,  

a 1 – najniższą)

Tworzenie produktu, sprzedaż w pakietach, dodatkowe usługi 44 3,8

Zróżnicowanie cen w stosunku do segmentu 25 3,7

Obniżki cen dla touroperatorów 7 3,7

Touroperatorzy jako kanał dystrybucji (produkt hotelu 
sprzedawany w pakietach, np. z biletem lotniczym) 63 4,2

Uruchamianie rezerwacji online na stronie www hotelu 15 3,9

Sprzedaż bezpośrednia 12 3,4

Reklama 27 3,6

Wyczerpująca informacja na stronie WWW hotelu 15 4,5

Promocja uzupełniająca 21 4,2

Wystawy i targi turystyczne 29 3,8

Public relations 17 2,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Naidoo, Ramseook-Munhurrun, Seetaram, 2011, s. 1–13].

dżerów wysoką skutecznością charakteryzowała się rezerwacja online (3,9), choć zakres 
stosowania tego narzędzia był stosunkowo mały (15 % wskazań). Wśród narzędzi pro-
mocyjnych największą skuteczność miała promocja sprzedaży (4,2), a  następnie targi 
i wystawy (3,8) oraz reklama (3,6).

Badania wykazały, iż w  czasie kryzysu menedżerowie hoteli wypoczynkowych na 
Mauritiusie najczęściej poszerzali kanały sprzedaży poprzez współpracę z nowymi tour-
operatorami, której skuteczność była oceniana przez nich bardzo wysoko (4,2). Najsku-
teczniejszym instrumentem okazała się wyczerpująca informacja na własnej stronie in-
ternetowej hotelu, która jest stosunkowo tanim narzędziem zwiększania sprzedaży. Nie 
zostało to jednak przez badanych menedżerów zauważone.
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Zarządzanie hotelami – case study hoteli w Polsce7

Kolejnym opracowaniem, którego treść − zgodnie z celem wyznaczonym we wprowa-
dzeniu do artykułu − należy przytoczyć, jest raport z badań przeprowadzonych przez pra-
cowników SGH, a dotyczących reagowania branży turystycznej na sytuacje kryzysowe. 
Badaniami w formie wywiadu kwestionariuszowego objęto 54 hotele, wśród których zna-
lazły się obiekty sieciowe i niesieciowe, posiadające kategorię minimum dwóch gwiazdek. 
Respondentami były osoby zatrudnione w wybranych hotelach na stanowiskach kierow-
niczych. Analiza działań i zmian w zarządzaniu hotelami wdrażanych w związku z kry-
zysem wykazała wyraźne różnice między praktykami realizowanymi na poziomie sieci 
hotelowej i na poziomie pojedynczego obiektu. Ze względu na to, że zarówno badania 
przeprowadzone na Mauritiusie, jak i w hotelach wrocławskich, brały pod uwagę jedynie 
rozwiązania stosowane samodzielnie przez pojedyncze obiekty, zacytowane tu zostaną 
fragmenty raportu odnoszącego się do poziomu hotelu. Wspomniany zespół zidentyfiko-
wał, iż działania antykryzysowe podejmowane przez badane hotele obejmują najczęściej: 

 • zmiany w obszarze zarządzania personelem (pomiar satysfakcji i  lojalności, moty-
wowanie, szkolenia i rozwój, wdrażanie standardów obsługi, zarządzanie różnorod-
nością, promowanie pracy zespołowej), 

 • wdrażanie (nowych) systemów informatycznych i  zmian w  zakresie stosowanych 
technologii (integracja systemów sieci i danego obiektu, integracja systemów opera-
cyjnych i technologii, szkolenia personelu w zakresie stosowania nowych technolo-
gii i systemów informatycznych, wdrażanie nowych systemów rezerwacji, zarządza-
nia ceną itd.), 

 • nowe rozwiązania w zakresie zarządzania operacyjnego (utrzymanie obiektu, jego 
modernizacja i remonty, zarządzanie bezpieczeństwem osób i mienia, obsługa go-
ści i kształtowanie wzajemnie korzystnych relacji, integracja pracowników obsługi 
z personelem zaplecza obiektu, elastyczność działania), 

 • programy lojalnościowe (w zakresie relacji z klientami i dostawcami), 
 • pozycjonowanie produktu, 
 • zmiany w zakresie dystrybucji oferty, 
 • yield management, 
 • motywowanie pracowników sprzedaży.

Badania wykazały, że zarysowuje się wyraźny podział praktyk antykryzysowych na 
dwie grupy, a  mianowicie działania o  charakterze inwestycyjnym, ukierunkowane na 
jakość i  reorganizację przedsiębiorstw, oraz działania zorientowane na koszty. Należy 
też tu zwrócić uwagę, że rozpatrywanie skutków działań z pierwszej grupy prowadzi do 
wniosku, że one również sprzyjają redukowaniu kosztów lecz w  dalszej perspektywie 
czasu. Taki rezultat przynosi implementacja zarządzania przez jakość, dywersyfikacja 
i pozycjonowanie produktu, wdrażanie nowych technologii, szkolenia i nowe metody 
motywowania personelu czy zmiany w strukturze organizacyjnej obiektu.
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Zarządzanie hotelami biznesowymi  
– case study hoteli we Wrocławiu

Wywiady bezpośrednie przeprowadzone we wrocławskich hotelach przez autor-
ki niniejszego artykułu potwierdzają ogólną tendencję spadkową obłożenia obiektów 
hotelarskich, przy czym większy spadek nastąpił w segmencie gości zagranicznych niż 
w grupie Polaków. Te zjawiska wymusiły zmiany w strategii biznesowej badanych obiek-
tów. Głównym celem działań hotelarzy wrocławskich było, z jednej strony, utrzymanie 
obłożenia hotelu, a  z  drugiej, jak najmniejsze obniżenie stopy rentowności operacyj-
nej sprzedaży. Z tego względu w zarządzaniu operacyjnym badanymi hotelami w czasie 
recesji zastosowanie znalazły przede wszystkim instrumenty mające utrzymać wartość 
sprzedaży na niezmienionym poziomie oraz narzędzia ograniczające wysokość kosztów 
funkcjonowania obiektów (rysunek 3). 

RYSUNEK 3. Obszary zmian w zarządzaniu operacyjnym w badanych hotelach w czasie kryzysu

Źródło: Badania własne.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem wspierającym sprzedaż na wrocławskim ryn-
ku hotelarskim były obniżki cen, przy czym w  praktyce badanych podmiotów zakres 
promocji cenowych był różny. Na uwagę zasługuje fakt, iż w 60 % badanych obiektów 
obniżki cen były stosunkowo niewielkie i kształtowały się w przedziale 5–10 %, a w jed-
nym hotelu średnie ceny nawet wzrosły o  ok. 5  %. Zmiany w  zakresie obniżenia cen 
w badanych podmiotach miały zróżnicowany poziom – jako znaczne określiło je 30 % 
respondentów, średnie – 10 %, a nieznaczne 30 %. Polityka cenowa nie uległa zmianie 
w 30 % obiektów hotelarskich (rysunek 4).

Promocjom cenowym towarzyszyło wprowadzanie obostrzeń – warunków skorzy-
stania z promocji i kierowanie specjalnych cen do jedynie wyselekcjonowanych segmen-
tów rynku. Innym sposobem było świadome zamazywanie przejrzystości cen pokoi, 
przez oferowanie pakietów z wartością dodaną, którą stanowił najczęściej jakiś bonus 
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RYSUNEK 4. Zmiany cen w hotelach wrocławskich (w %)

Źródło: Badania własne.

dla gości, np. jedna noc gratis lub usługi obejmujące przelot i wynajęcie auta, a  także 
uruchomienie pięter klubowych (club lounge), gdzie goście mogą bezpłatnie zapraszać 
partnerów biznesowych i korzystać z internetu.

Inną taktyką hoteli było podwyższanie poziomu jakości (np. serwowanie ekologicz-
nej żywności). Kryzys gospodarczy zmusił badane hotele także do obniżania kosztów, co 
uzyskiwane było głównie przez:

 • ograniczenia w remontach i konserwacjach (w 50 % badanych obiektów), 
 • renegocjacje warunków dostaw,
 • wstrzymywanie rekrutacji nowych pracowników, 
 • zmniejszenie liczby godzin pracy,
 • zamknięcia niewykorzystywanych części hotelu (ok. 30 % badanych obiektów),
 • ograniczenie zatrudnienia i zwiększenie zakresu outsourcingu, głównie w zakresie 

usług pralniczych, ochroniarskich, obsługi kelnerskiej i recepcyjnej (wzrost w 40 % 
badanych hoteli), 

 • obniżenie kosztów związanych ze szkoleniami i kursami dokształcającymi pracow-
ników lub zaprzestanie ich finansowania (w 30 % hoteli). 
Należy jednak zauważyć, że pomimo cięć budżetowych w 70 % badanych hoteli nie 

ograniczono zakresu programów edukacyjnych dla pracowników, a w niektórych (10 %) 
nawet rozszerzono. Działania te świadczą o traktowaniu personelu jako kapitału, co wy-
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maga stałych inwestycji, pomimo trudniejszej sytuacji finansowej. Potwierdzeniem tego 
jest fakt, iż zdaniem 50 % respondentów zwiększono atrakcyjność systemu motywacyj-
nego w hotelach, w których pracują. 

Innym kierunkiem zmian było nasilenie działań marketingowych, głównie dystry-
bucyjnych i reklamowych, bądź wprowadzenie bardziej efektywnych, czyli:

 • powiększenie liczby pośredników (zadeklarowało 30 % respondentów), 
 • ograniczenie liczby pośredniczących w  sprzedaży biur podróży na rzecz podjęcia 

współpracy z portalami rezerwacyjnymi (nastąpiło to w 20 % hoteli),
 • intensyfikacja reklamy głównie na portalach społecznościowych (60 % badanych),
 • w ramach dystrybucji w internecie – stosowanie na większą skalę kampanii pay per 

click.
W epoce społeczeństwa informacyjnego menedżerowie hoteli dostrzegają ogrom-

ną rolę internetu, a obecnie portali społecznościowych, wprowadzając social marketing 
w budowaniu pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej.

Podsumowanie

Na podstawie wyników badań przedstawionych w  opracowaniu można sformuło-
wać następujące wnioski dotyczące sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom 
obecnego kryzysu ekonomicznego. Wyniki trzech przytaczanych analiz świadczą o ist-
nieniu wielu podobieństw dotyczących zarządzania hotelami w okresie obecnej recesji, 
bez względu na to, czy są to hotele na Mauritiusie, czy też Polsce. Potwierdzają one, że 
w czasie kryzysu najważniejsza w zarządzaniu hotelami stała się orientacja marketingowa 
i  działania w  ramach marketingu-mix. Wskazują one jednoznacznie, że wśród narzę-
dzi marketingowych cena usług i manipulowanie nią było bardzo istotnym, ale nie jedy-
nym, instrumentem w walce z kryzysem. Obok ceny podkreślano wagę jakości usług (tj. 
spełnianie zmienionych kryzysem oczekiwań i preferencji gości, np. oczekiwanie lepszej 
relacji cena–jakość) przy jednoczesnej orientacji na koszty, ale tylko w wybranych obsza-
rach funkcjonowania hoteli. Zatem nie ograniczano wydatków na promocję, dystrybucję 
oferty i modyfikowanie produktu, a  redukowano koszty personelu czy wstrzymywano 
wydatki inwestycyjne. Obniżanie określonych kosztów tworzyło warunki do stosowania 
cen o charakterze promocyjnym, a tym samym do pobudzania popytu. Częstym sposo-
bem było podnoszenie wartości oferty w oczach klienta. Tworzono tym samym sytuację, 
w  której klient otrzymuje więcej za tę samą cenę, jaką płacił dotychczas. Świadczy to 
o nierutynowym, innym niż ogólnie przyjęte scenariusze, zachowaniu menedżerów (np. 
spadek obłożenia – obniżka cen za nocleg) i poszukiwaniu przez nich nietypowych roz-
wiązań (np. spadek obłożenia – wyższa jakość). Celem takiego działania było uniknięcie 
wyniszczających wojen cenowych oraz, co może nawet ważniejsze, nieprzyzwyczajanie 
klientów do niskich cen, które w przyszłości, czyli po kryzysie, musiałyby wzrosnąć. 
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Orientacja na zintegrowany marketing-mix dominowała zarówno w hotelach wy-
poczynkowych, badanych przez zespół P. Naidoo, P. Ramseook-Munhurrun, A.K. Se-
etaram, jak i  w  hotelach sieciowych i  niesieciowych w  Polsce, badanych przez zespół 
pracowników Katedry Turystyki SGH, a także we wrocławskich hotelach biznesowych, 
w których wywiady prowadziły autorki artykułu. Ograniczanie działań marketingowych 
i obniżanie budżetu marketingowego było rzadko spotykanym rozwiązaniem i świadczy-
ło o krótkookresowym ukierunkowaniu naczelnego kierownictwa. Obniżenie nakładów 
na marketing w  teraźniejszości może bowiem spowodować obniżenie przychodów ze 
sprzedaży w okresach przyszłych. Obecny kryzys daje także rzadką sposobność − co po-
kazały cytowane w artykule badania − do zintensyfikowania aktywności marketingowej 
poprawiającej konkurencyjność firmy [O’Malley, Story, O’Sullivan, 2011, s.  285–310]. 
Ankietowane hotele uciekają również od doraźnych rozwiązań i przyjmują orientację 
długofalową. Konieczność przyjęcia orientacji długookresowej w zarządzaniu w czasie 
obecnego kryzysu ekonomicznego potwierdza także A. Sogno8, który zaobserwował ją 
w przypadku hoteli luksusowych [Sogno, 2011, s.  2]. Wyższą skuteczność w walce ze 
skutkami kryzysu wykazują hotele, które:

 • mniej orientują się na obniżanie cen, a bardziej na wzbogacanie produktu,
 • intensyfikują programy lojalnościowe i uruchamiają narzędzia promocji uzupełnia-

jącej na miejscu w hotelu (np. niespodzianki – dodatkowe usługi)9,
 • ukierunkowują system komunikacji z klientami na budowanie wizerunku i zaufa-

nia do firmy,
 • wdrażają innowacje produktowe (np. wprowadzają do menu żywność ekologiczną, 

organiczną i zdrową),
 • na usługi wysokiej jakości ustalają średnią cenę, a niską na usługi średniej jakości,
 • wzmacniają działania w zakresie pozycjonowania hotelu na rynku,
 • tworzą i sprzedają organizatorom i agentom turystycznym usługi w pakietach.

W okresie kryzysu istotne są także działania o charakterze naprawczym w dziedzinie 
finansów, które powinny polegać na zweryfikowaniu centrów zysków i centrów kosztów, 
służącym redukcji zbędnych wydatków i zwiększeniu przychodów. 

Badania pokazały, że unikanie wojen cenowych było najpopularniejszą taktyką za-
rządzania stosowaną przez hotele w obliczu spadającego zapotrzebowania na ich usługi. 
Relatywnie lepszą sytuację obserwuje się w tych hotelach, które intensyfikowały sprze-
daż przez touroperatorów i agentów turystycznych, tworzyły promocyjne pakiety usług 
oraz orientowały się na obsługę stałych klientów. 

Dokonany przegląd opinii pokazuje również, że kryzys gospodarczy wpłynął na 
lepszą obsługę klientów hoteli i ich zadowolenie, przede wszystkim w wyniku zmian 
w produktach i cenach. Podniesienie poziomu zadowolenia z relacji jakość–cena usług 
hotelarskich oferowanych przez hotele potwierdzają także zmiany w poziomie wskaź-
nika HPLI10 w połowie roku 2009 w porównaniu do poziomu z końca 2008 r. (z 6,69 
do 7,11). 
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Przypisy

1 Za wyborem hoteli wrocławskich przemawiało m.in. to, że: wrocławski rynek hotelarski jest rynkiem 
dynamicznie rozwijającym się, czego przejawem są zmiany ilościowe i jakościowe; Wrocław jest ważnym pod 
względem gospodarczym, naukowym i  społecznym ośrodkiem miejskim w  Polsce; eksperci przyjmują, że 
Wrocław ma bardzo podobne/lub nawet większe perspektywy rozwoju, jak inne miasta Polski (m.in. War-
szawa, Kraków, Poznań, Łódź); polityka władz miasta zorientowana na przyciągnięcie inwestorów, nowych 
mieszkańców, studentów i  turystów przyczynia się do wzrostu popytu na usługi hotelarskie. Dodatkowym 
argumentem przemawiającym za wyborem hoteli wrocławskich było wieloletnie doświadczenie autorek w ba-
daniach i obserwacji rynku hotelarskiego miasta Wrocławia.

2 Według B. Faulknera kryzys jest odnoszony do organizacji i w tym znaczeniu oznacza zdarzenia lub 
sytuacje, które mają swoje źródło w specyfice danej organizacji, a najczęściej wynikają z błędów w zarządzaniu 
lub niedostosowania do zmian w otoczeniu. Natomiast katastrofy to wydarzenia w otoczeniu, które są nieprze-
widywalne i pozostają poza kontrolą organizacji [Faulkner, 2001, s. 135–147].

3 Wyróżniamy cztery podstawowe sposoby rozumienia zarządzania przedsiębiorstwem: funkcjonalne, 
procesowe, instrumentalne i instytucjonalne.

4 Szerzej patrz: [Zarządzanie turystyką, 2008, s. 342].
5 Na wzrost wskaźnika ADR w przypadku hoteli łódzkich miało wpływ otwarcie w maju 2009 roku czte-

rogwiazdkowego Andel’s Hotel Łódź.
6 Opracowano na podstawie: [Naidoo, Ramseook-Munhurrun, Seetaram, 2011, s. 1–13.]
7 Opracowano na podstawie: [Kachniewska, 2011].
8 Alex Sogno jest założycielem Global Asset Solution – firmy konsultingowej specjalizującej się w zarzą-

dzaniu aktywami w branży hotelarskiej oraz członkiem Asset Managers Association Hospitality (HAMA); jest 
również współautorem podręcznika „Asset Management Hotel” i autorem artykułów w „Hospitality Magazine 
in the Middle East”.

9 Propozycja jest zgodna z podjętymi działaniami przez sieci handlowe. Na podstawie: [Nistorescu, Puiu, 
2009, s. 5].

10 Opracowany przez portal hotel.info wskaźnik HPLI mierzy relację jakości do ceny w skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza ocenę złą. Badania tego typu są prowadzone w hotelach na całym świecie [Kryzys wpłynął na 
poprawę jakości usług hotelowych, 2009].

Bibliografia

Ang S.W., 2001, Crisis Marketing: A Comparison Across Economic Scenarios, „International Business Re-
view”, vol. 10, no. 3, s. 263–284
Faulkner B., 2001, Towards a Framework for Tourism Disaster Management, „Tourism Management”, vol. 22, 
no. 2, s. 135–147
Kachniewska M., Wpływ kryzysu gospodarczego na strategie zarządzania obiektami hotelowymi, www.kach-
niewska.net/czytelnia (dostęp: 10.10.2011)
Kryzys wpłynął na poprawę jakości usług hotelowych, http://www.hotelnews.pl (dostęp: 10.10.2011)
Lows E., Prideaux B., Chon K., 2007, Crisis Management in Tourism, CABI, Oxon
Naidoo P., Ramseook-Munhurrun P., Seetaram A.K., 2011, Marketing the Hotel Sector in Economic Crisis 
Evidence from Mauritius, „Global Journal of Business Research”,  vol. 5, no. 2, s. 1–13



Zmiany w zarządzaniu hotelami w okresie kryzysu ekonomicznego 91

Nistorescu T., Puiu S., 2009, Marketing Strategies during the Financial Crisis. A Case Study of Real Hyper-
market and Carrefour, MPRA, paper no 17743, October, s. 5, na: http://mpra.ub.uni-muenchen.de (dostęp: 
10.10.2011)
Nogalski B., Marcinkiewicz H., 2004, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa
Oehmichen A., 2011, After the Storm: Germany in the Spotlight, HVS, London, s. 3, na www.hvs.com (dostęp: 
10.10.2011)
O’Malley L., Story V., O’Sullivan V., 2011, Marketing in the Recession: Retrech or Incest?, „Journal of Strategic 
Marketing”, vol. 19, no. 3, s. 285–310
Smeral E., 2009, The impact of the financial and economic crisis on European tourism, „Journal of Travel 
Research”, vol. 48, no. 1, s. 3–13
Sogno A., Credit Crisis Repercussion on the Hotel Industry, s. 2, na: http://globalassetsolution.com (dostęp: 
12.10.2011)
Song H., Shanshan L., 2010, Impact of the Financial and Economic Crisis on Tourism in Asia, „Journal of 
Travel Research”, vol. 49, no. 1, s. 16–30
Would you in Łódź?, http://uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=16574 (dostęp: 10.10.2011)
Zarządzanie turystyką, 2008, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa.
2009 Poland Real Estate Review, 2009, Colliers International, Warszawa
2010 Poland Real Estate Review, 2010 Colliers International, Warszawa

Changes in hotel management during economic crisis

Sumary

The main objective of the presented paper is to indicate the changes occurring in 
hotel management in reaction to the global crisis. Based on the research results pre-
sented in the study it may be concluded that during the crisis marketing orientation and 
activities within the framework of marketing-mix turned out to be the most important. 
The conducted research confirmed that avoiding price wars was the most popular tactic 
applied by hotels facing the decreasing demand for their services. A more important 
strategy was to upgrade the offer value in the customer’s eyes, which resulted in a better 
quality-price relation reflected in an increasing level of HPLI indicator. 

Keywords: economic crisis, hotel sector, crisis management 
Słowa kluczowe: kryzys ekonomiczny, hotele, zarządzaniem kryzysowe
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Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie  
na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa)

Wstęp

Postępowanie konsumenta na rynku, w tym na rynku turystycznym, jest wypadko-
wą wielu czynników. Wśród nich szczególną rolę, w ostatnim czasie, odgrywają determi-
nanty makroekonomiczne. Kryzys gospodarczy XXI w. znacząco wpłynął na zachowa-
nia nabywcze turystów – w obronie dotychczasowego modelu konsumpcji turystycznej 
dokonali oni przekształceń w sposobach i formach zaspokajania potrzeb turystycznych. 
Artykuł ma na celu pokazanie zmian, zarówno ilościowych, jak i jakościowych w kon-
sumpcji usług noclegowych gości odwiedzających Kraków. Bazę stanowiły wyniki badań 
ruchu turystycznego, przeprowadzonych w mieście w latach 2005–2011. Analizę empi-
ryczną poprzedziły rozważania teoretyczne na temat czynników kształtujących postępo-
wanie turysty, ze szczególnym uwzględnieniem determinant ekonomicznych i zwróce-
niem uwagi na zjawisko kryzysu gospodarczego XXI w.

Popyt turystyczny i jego determinanty – wybrane problemy

Postępowanie konsumenta na rynku, ujawniające się w zmniejszonym lub zwiększo-
nym popycie na dobra i usługi konsumpcyjne, kształtowane jest przez wiele czynników. 
Podobnie rzecz się ma rynku turystycznym, gdzie przedmiotem zakupu jest z  reguły 
usługa, a skorzystanie z niej wymaga transferu turysty z miejsca zamieszkania do miej-
sca docelowego podróży. W rezultacie zakup produktu turystycznego (na ogół usługi) 
kształtowany jest przez wiele czynników. W  literaturze przedmiotu spotyka się różne 
klasyfikacje determinant popytu turystycznego [Niemczyk, 2010]. W niniejszym arty-
kule zaproponowano podział na determinanty popytowe i podażowe, a szczegółową ich 
listę pokazano na rysunku 1.

Zważywszy na problem badawczy podjęty w niniejszej publikacji, spośród wyróż-
nionych czynników zwracają uwagę te o charakterze ekonomicznym, a przede wszyst-
kim: tempo wzrostu gospodarczego, kursy walutowe i dochody jednostki. 
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RYSUNEK 1. Klasyfikacja determinant popytu turystycznego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Rudnicki, 2010, s. 45–132; Rynkowe zachowania konsumentów, 1999, s. 107; 
Gaworecki, 2007, s. 168–170; Wodejko, 1997, s. 62–76].

Powszechnie zauważa się, że wielkość produktu krajowego brutto świadczy o pozio-
mie rozwoju gospodarczego kraju, a jego indeksy dynamiki wyrażają zazwyczaj tempo 
tego rozwoju. Wydaje się słusznym stwierdzenie, że poziom konsumpcji społeczeństwa, 
w tym również w zakresie zaspokajania potrzeb turystycznych, jest tym wyższy, im więk-
szy jest poziom PKB. 

Istotną makroekonomiczną determinantą popytu turystycznego jest również kurs 
walutowy, zwłaszcza jeśli chodzi o peregrynacje zagraniczne. Zmiany popytu są odwrot-
nie proporcjonalne do siły nabywczej pieniądza poza granicami kraju. Parytety waluto-
we mogą oddziaływać pozytywnie, obniżając poziom cen, lub negatywnie, prowadząc 
do podwyższenia cen oraz spadku popytu na określonym rynku docelowym [Niemczyk, 
Seweryn, 2011, s. 143–158]. 

W grupie wyróżnionych powyżej czynników ekonomicznych wymieniono również 
dochody jednostki. Zależność między dochodem a popytem na dobra i usługi określa 
wskaźnik elastyczności dochodowej popytu, który może identyfikować rynek jako do-
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chodowo elastyczny lub dochodowo nieelastyczny [Gaworecki, 2007, s. 167]. Podejmu-
jąc rozważania na temat dochodu jednostki i jego wpływu na popyt turystyczny, odnoto-
wuje się, że wydatki na dobra i usługi turystyczne pochodzą z tzw. funduszu swobodnej 
decyzji, który ujawnia się po opłaceniu wszystkich kosztów związanych z zaspokojeniem 
elementarnych potrzeb konsumentów. Poniżej granicy tego funduszu może występować 
tylko naturalna konsumpcja turystyczna. Wolumen funduszu swobodnej decyzji może 
być również kształtowany przez kredyty i/lub oszczędności. Obydwa czynniki decydują 
o sile nabywczej turysty, lecz w przeciwnych kierunkach. Otóż kredyt pozwala na zakup 
wielu dóbr i usług turystycznych w krótkim czasie, zwiększając bieżące możliwości na-
bywcze jednostki. W przyszłości jednak będzie je ograniczał ze względu na konieczność 
jego spłaty wraz z odsetkami. Odmienny wpływ na wielkość popytu turystycznego mają 
oszczędności. Uszczuplają one bieżący fundusz nabywczy konsumenta, jednocześnie 
zwiększając jego przyszłe możliwości nabywcze. Wynika z  tego, że o  ile kredyt przy-
spiesza konsumpcję w  czasie, to oszczędności ją opóźniają. Należy przy tym podkre-
ślić, że konsumpcja turystyczna realizowana jest na ogół ze zgromadzonych wcześniej 
oszczędności. Z racji swej sezonowości i niejednokrotnie długotrwałych przygotowań 
do realizacji, nie może ona być podejmowana w każdym momencie, jak ma to miejsce 
w odniesieniu do innych dóbr i usług konsumpcyjnych. W rezultacie stwierdza się, że 
gromadzone oszczędności ludności mogą z dużym prawdopodobieństwem prognozo-
wać o aktywności turystycznej.

Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę, że jakiekolwiek zmiany w otoczeniu jednost-
ki, które wpłyną na poziom jej dochodu, nie od razu doprowadzą do zmian w popycie 
turystycznym. Konsument ma bowiem przy określonym poziomie dochodów swój włas-
ny ustalony schemat wydatków, własny styl życia, własny model konsumpcji.  Przyzwy-
czajony do pewnego poziomu konsumpcji turystycznej nie będzie chciał, np. na skutek 
obniżenia dynamiki PKB, a co za tym idzie jego dochodów, doprowadzić do obniżenia 
wartości dotychczasowego modelu konsumpcji, ze skrajnym przypadkiem – rezygnacji 
z wyjazdu. W takich okolicznościach ujawni się znany w ekonomii efekt rygla, inaczej 
hipoteza zalegającej konsumpcji Thore’a [Thore, 1956, s. 17–21, 71–74]. Skłonność do 
utrzymania osiągniętego już poziomu aktywności turystycznej sprawi, że zmiana uwa-
runkowań ekonomicznych dopiero w dalszej kolejności może doprowadzić do rezygna-
cji z wyjazdu. Wcześniej podejmowane będą rozwiązania obronne, jak np. korzystanie 
z kredytów czy ograniczanie wydatków w innych dziedzinach [Seweryn, 2010, s. 275]. 
Dążenie konsumentów do utrzymywania stosunkowo wysokiego poziomu konsumpcji 
w okresie kryzysu jest czynnikiem stabilizującym gospodarkę i zmniejszającym ampli-
tudę wahań cyklicznych. 

W rezultacie stwierdza się, że uwarunkowania ekonomiczne mają istotny wpływ na 
popyt turystyczny, a ostatnie wydarzenia na rynkach globalnych sprawiły, że model kon-
sumpcji turystycznej niejednego podróżującego już jest lub będzie naruszony.
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Kryzys gospodarczy – istota problemu

Wydarzenia ostatnich lat niosą ze sobą znamiona istotnej „rewolucji” na światowych 
rynkach finansowych i  gospodarczych. Początki tych zmian sięgają 2006 r., kiedy to 
w USA zaczęły spadać ceny nieruchomości. Banki, udzielając pożyczek na zakup nie-
ruchomości osobom nieposiadającym stałego źródła dochodu, w 2007 r. zaznały bar-
dzo poważnych, liczonych w miliardach dolarów strat. Te ostatnie okazały się na tyle 
duże, że w 2008 r. główne instytucje bankowe USA zostały dokapitalizowane (z rezerw 
walutowych różnych państw), by zapobiec ich upadłości, która w konsekwencji mogła 
prowadzić do bankructwa wielu przedsiębiorstw, bezrobocia i kryzysu gospodarczego. 
Działania te przyniosły tylko krótkotrwałą poprawę. Banki przestały sobie ufać i poży-
czać pieniądze z obawy przed niewypłacalnością. Momentem krytycznym na rynkach 
finansowych okazał się wrzesień 2008 r. i upadek banku inwestycyjnego Lehman Bro-
thers – symbolu kryzysu finansowego 2007–2010. W konsekwencji w USA zmniejszył 
się popyt na wszelkie kredyty, zmalał optymizm konsumentów, a co za tym idzie – ich 
skłonność do zakupów (coraz więcej Amerykanów stawało się niewypłacalnymi). 

Perturbacje gospodarki amerykańskiej odcisnęły swoje piętno na rynku europej-
skim i zarysowały podobny schemat załamania gospodarczego na Starym Kontynencie. 
Kryzys, jaki ujawnia się obecnie w strefie euro, jest konsekwencją ekspansji kredytowej 
wywołanej przez Europejski Bank Centralny. Prowadzenie polityki łatwego pieniądza 
i ustalenie niskiego poziomu stopy procentowej spowodowało wzrost podaży kredytów. 
Najpierw wywołało to boom w gospodarce, by w konsekwencji przekształcić się w zała-
manie. Punktem krytycznym okazał się kwiecień i maj 2010 r., czas ujawnienia kryzy-
su w Grecji, stanu wywołanego nadmiernym zadłużeniem państwowym, wynikającym 
z braku odpowiedniej dyscypliny budżetowej1. 

W  rezultacie zaistniałych okoliczności Unia Europejska została mocno dotknięta 
kryzysem – recesja spowodowała spadek PKB w 2009 r. o 4,2 %. Po apogeum kryzysu, 
w 2010 r. nastąpił okres stopniowego powrotu koniunktury (rysunek 2). 

Załamanie gospodarcze obserwowane w UE od 2007 r. miało swoje następstwa rów-
nież w Polsce. Istotny spadek PKB dał o sobie znać w 2009 r., jednak nie przeszkodzi-
ło to uzyskać w tym czasie w naszym kraju najwyższego, wśród krajów UE, wskaźnika 
tempa wzrostu gospodarczego – na poziomie 1,6  %. Polska należała też do najszyb-
ciej rozwijających się krajów unijnych w 2010  r. W  latach 2004–2010 dynamika PKB 
w Polsce osiągnęła poziom 30 %, podczas gdy w krajach UE-27 – tylko 6 %. Szybkie 
tempo wzrostu gospodarczego względem naszych europejskich partnerów spowodowa-
ło zwiększenie względnej wielkości gospodarki polskiej w stosunku do czołowych go-
spodarek UE. W 2004 r. PKB Polski, mierzony według standardu siły nabywczej (PPS), 
wynosił 20 % PKB Niemiec, 26 % PKB Zjednoczonego Królestwa i 28 % PKB Francji, 
a w 2010 r. było to już odpowiednio: 24 %, 34 % i 34 % [polskawue.gov.pl/files/2011/
Ocena_7lat28.04.2011.pdf].
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RYSUNEK 2. Wzrost/spadek PKB w Polsce i w UE-27 w latach 1996–2010 (rok poprzedni = 100; 
ceny stałe)

Źródło:http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/
Raport_Polska_2011.pdf [data pobrania: 11.2011].

Na tle zarysowanych zmian należy spojrzeć na zjawiska, jakie ujawniły się na pol-
skim rynku turystycznym. Mianowicie w 2010 r. zanotowano wzrost (o 0,6 mln w sto-
sunku do 2009 r.) liczby odwiedzających nasz kraj turystów zagranicznych (w 2009 r. 
było to 11,9 mln turystów wobec 15,7 mln w 2006 r.). Zmianom tym towarzyszyły in-
tensywne wzrosty liczby obiektów turystycznych (których w ciągu czterech lat przybyło 
o 269 – do 6992 w 2009 r.) i miejsc noclegowych (prawie o 37 tys.). Do tego odnotowuje 
się korzystne zmiany w turystyce krajowej. Można domniemywać, że ukierunkowanie 
na podróże wewnętrzne było konsekwencją z  jednej strony ograniczeń finansowych 
Polaków (skutki kryzysu), a z drugiej dobrze rozwijającej się rodzimej infrastruktury 
turystycznej, sprzyjającej zaspokajaniu ich potrzeb coraz bardziej ukierunkowanych na 
turystykę miękką – soft tourism (np. wydłużenie szlaków rowerowych aż o 2108 km, 
a pieszych o 1258 km) [Raport. Polska 2011]. Taka sytuacja może tylko cieszyć, zważyw-
szy na ujawniające się z tego tytułu korzyści ekonomiczne na poziomie zarówno mezo, 
jak i makro.

Należy odnotować, że branża turystyczna jest „czujna”, jeśli chodzi o skutki – wciąż 
rozwijającego się – kryzysu. Na przykład niemiecki koncern turystyczny TUI zażądał od 
greckich hotelarzy podpisania nowych umów, które regulowałyby także wzajemne roz-
liczenia w wypadku opuszczenia przez Grecję strefy euro i powrotu do drachmy [http://
biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/563299,tui_zabezpiecza_sie_na_wypadek_wyjscia_
grecji_z_eurolandu.html].

Jak na tym tle wygląda światowy rynek turystyczny i jakie są prognozy ekspertów 
w tym względzie?
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Tendencje na rynku turystycznym według UN WTO
Obecnie według UN WTO turystyka ma 5-procentowy udział w tworzeniu świato-

wego PKB oraz daje zatrudnienie co dwunastej pracującej osobie. Każdego roku liczba 
podróży zagranicznych na świecie będzie rosnąć o  43  mln – poziom 1 mld zostanie 
przekroczony w bieżącym roku (2012), a w 2030 r. liczba ta osiągnie poziom 1,8 mld. 
Przewidywania UN WTO opierają się na założeniach Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, który szacuje, iż światowe PKB będzie rosło w tempie 4 % rocznie. W rezul-

RYSUNEK 3. Udział regionów w przyjazdach turystów zagranicznych (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tourism towards 2030.

tacie światowe roczne tempo wzrostu zagranicznych podróży turystycznych w  la-
tach 2010–2030 wyniesie 3,3  % wobec 3,9  % w  latach 1995–2010 [http://msport.gov.
pl/aktualnosci-turystyka/2598-Publikacja-UNWTO-Tourism-Towards-2-3-Global-
Overview-?retpag=/aktualnosci-turystyka/p468/2/]. Udział Europy w przyjazdach tury-
stów zagranicznych ulegnie redukcji do 41 % w 2030 r. (rysunek 3). Na znaczeniu zyska  
rejon Azji i Pacyfiku.
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Wpływ kryzysu gospodarczego XXI w.  
na ruch turystyczny w Krakowie

Jednym z polskich obszarów, przyciągającym już dziś rokrocznie rzesze odwiedza-
jących, jest Kraków. Jego konkurencyjność na rynku turystycznym kształtują zarówno 
specyficzne cechy, jak i stosowne działania marketingowe Urzędu Miasta oraz lokalnych 
przedsiębiorców. Na atrybuty składają się przede wszystkim: walory historyczne (m.in. 
Zespół Starego Miasta wraz z Kazimierzem wpisany na listę UNESCO, liczne muzea i ga-
lerie, wciąż kultywowane obrzędy i zwyczaje, np. Lajkonik, Wianki) i współczesne (np. 
Festiwal Kultury Żydowskiej na Kazimierzu, Krakowskie Zaduszki Jazzowe, Międzyna-
rodowy Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie” [Seweryn, 2006a, s. 354–356], placówki 
gastronomiczne z występami kabaretów i muzyką na żywo [Seweryn, 2006b, s. 96–101]). 
W Krakowie prężnie działają również instytucje kultury i uniwersytety. Nie sposób nie 
wspomnieć też o licznych krakowskich kościołach oraz miejscach związanych z Janem 
Pawłem II (w tym o Łagiewnikach z relikwiami papieża Polaka). Istotną rolę odgrywa 
ponadto dobra dostępność komunikacyjna miasta, jego wysoko rozwinięta baza nocle-
gowa, gastronomiczna i towarzysząca (m.in. liczne galerie handlowe). Władze Krakowa 
wraz z lokalnymi podmiotami na zasadzie partnerstwa starają się uatrakcyjniać produkt 
i wprowadzać innowacje (np. od maja do września, co miesiąc przez jedną noc zaka-
marki scen krakowskich teatrów, klasztorne skarbce, krużganki, ogrody i inne miejsca, 
które zwykle są niedostępne dla turystów, stają otworem i zapraszają na zwiedzanie – są 
to kolejno: Noc Muzeów, Noc Teatrów, Noc Jazzu, Noc Cracovia Sacra i Noc Poezji). 
Kraków jest ponadto szeroko promowany na rynku krajowym i międzynarodowym (np. 
kampanie reklamowe: „Kraków. Tu każdy weekend przechodzi do historii” czy „Kraków 
świętuje. Ciężko wrócić do siebie”) [Niemczyk, Seweryn, 2008, s. 137].

Powyższe cechy i działania przekładają się na duże rozmiary ruchu turystycznego 
w mieście (rysunek 4). 

Kryzys gospodarczy XXI w. odbił się jednak na krakowskiej turystyce – w  latach 
2008 i 2009 odnotowano spadek liczby odwiedzających. Łatwo zauważyć, że obniżka nie 
była duża (odpowiednio o 7,57 % i o 2,01 %), co można tłumaczyć wspominanym wcze-
śniej prawem rygla oddziałującym na przyjeżdżających do Krakowa turystów.

Zmniejszenie dotyczyło bardziej gości zagranicznych (odpowiednio o  14  % 
i o 2,33 %), co przypuszczalnie spowodowane było kryzysem w rozwiniętych krajach 
Europy Zachodniej i  Ameryki. Krajowy ruch turystyczny był w  Krakowie w  latach 
2008–2009 tylko odpowiednio o 4,68 % i o 1,89 % mniejszy niż w latach poprzednich. 
Empiryczne potwierdzenie znajduje zatem też wcześniejsza teza, że w dobie załamania 
gospodarczego częściej podejmowane są podróże wewnątrzkrajowe.

Liczba turystów (gości nocujących) w  Krakowie również uległa nieznacznemu 
zmniejszeniu – odpowiednio o 11,76 % i o 2,50 %. Tutaj też spadek był większy w odnie-
sieniu do obcokrajowców niż Polaków (rysunek 5) – odpowiednio o 14,63 % i o 7,14 %.
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RYSUNEK 4. Liczba gości odwiedzających Kraków w latach 2005–2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT i IPSOS.

RYSUNEK 5. Liczba turystów w Krakowie w latach 2005–2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT i IPSOS.

Tendencję spadkową zaobserwowano ponadto w  zakresie odsetka gości nocujących 
w mieście – odpowiednio o 9,61 i o 3,89 p.p. Spowodowało to, że udział turystów wśród od-
wiedzających Kraków w 2009 r. był najniższy z wszystkich analizowanych lat (rysunek 6) – 
nawet o 2,10 p.p. mniejszy niż w najgorszym jak dotychczas pod tym względem roku 2005. 

W obu latach (2008 i 2009) spadek objął tak nocujących w Krakowie gości krajowych, 
jak i zagranicznych, przy czym większy okazał się w tej pierwszej grupie – odpowiednio 
o 15,42 i o 7,38 p.p. w stosunku do 2,40 i 4,36 p.p. Wydaje się to być oczywiste, biorąc pod 
uwagę odległość od miejsca zamieszkania – Polakom łatwiej jest przyjechać do Krakowa 
na jeden dzień czy też szukać zakwaterowania w miejscowościach zlokalizowanych w po-
bliżu miasta.
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RYSUNEK 6. Udział turystów wśród odwiedzających Kraków w latach 2005–2011 (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT i IPSOS.

W 2010 r. skutki kryzysu gospodarczego w Krakowie nie były już widoczne – ruch 
zwiększył się o  11,64  %, przy czym wzrost dotyczył tylko odwiedzających krajowych 
(o 16,35 %), gdyż liczba gości zagranicznych utrzymała się na poziomie z  roku 2009. 
Przyrost odnotowano także w zakresie liczby turystów (o 3,42 %) i odnosił się on tak 
do korzystających z zakwaterowania w mieście Polaków, jak i cudzoziemców, przy czym 
w tym pierwszym przypadku był nieco większy (o 3,85 % w stosunku do 2,56 %). Rów-
nież odsetek gości nocujących w Krakowie uległ zwiększeniu (o 4,26 p.p.), ale miała tutaj 
miejsce sytuacja odwrotna – w większym stopniu szukali zakwaterowania w mieście ob-
cokrajowcy (wzrost o 4,31 p.p.) niż Polacy (wzrost tylko o 0,65 p.p.).

Rok 2011 zapisał się także wzrostem rozmiarów ruchu turystycznego w Krakowie – 
tym razem na poziomie 5,52 %. Zwiększenie objęło zarówno przybywających do miasta 
gości krajowych (o  6,61  %), jak i  zagranicznych (o  2,38  %). Przyrost liczby turystów 
wynosił 8,26 % (w segmencie Polaków o 11,11 %, a w grupie obcokrajowców o 2,50 %). 
Natomiast odsetek nocujących w mieście zwiększył się o 1,74 p.p., przy czym odnosił się 
on tylko do Polaków (o 2,81 p.p.), ponieważ cudzoziemcy częściej niż w 2010 r. szukali 
zakwaterowania poza Krakowem (spadek odsetka nocujących o 2,22 p.p.).

Reasumując: pomimo niewątpliwych atutów dawna stolica Polski odczuła w latach 
2008–2009 skutki kryzysu gospodarczego. Załamanie w  rozmiarach krajowego ruchu 
turystycznego zostało jednak przełamane już w  2010 r., a  zagranicznego – w  2011  r. 
Ujawniona w II połowie 2011 r. „druga fala” kryzysu odbiła się natomiast negatywnie na 
odsetku (nie liczbie) turystów zagranicznych w mieście oraz na strukturze konsumpcji 
krakowskich usług noclegowych (zmiany w tej ostatniej obserwowane były także w la-
tach 2008–2009).
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Kryzys gospodarczy a popyt na krakowskie usługi noclegowe 
Wyniki badań ruchu turystycznego2 prowadzonych w Krakowie w latach 2005–20113 

pozwalają stwierdzić, że kryzys gospodarczy XXI w. w istotny sposób wpłynął na zmiany 
nie tylko w rozmiarach, ale także w strukturze popytu na krakowskie usługi noclegowe. 
Wprawdzie w 2008 i 2009 r. turyści przyjeżdżający do miasta wybierali, analogicznie jak 
w latach poprzednich, przede wszystkim hotele (rysunek 7), ale ich udział wyraźnie się 
zmniejszył (odpowiednio o 20,96 p.p. w relacji do roku 2006 i o 6,54 p.p. w stosunku 
do roku 2008). Wzrósł zaś odsetek gości kupujących usługi w innych obiektach (akade-
mikach, hotelach studenckich, bursach, hostelach, domach pielgrzyma, domach para-
fialnych itp.) – wzrost o 10,60 p.p. w odniesieniu do roku 2006 i o 4,23 p.p. w stosunku 
do roku poprzedniego oraz korzystających z gościnności rodziny i znajomych (wzrost 
odpowiednio 3,01 i o 2,19 p.p.). Zmiana ta była bardziej istotna w przypadku gości za-
granicznych, spośród których w 2009 r. aż o 22,44 p.p. mniej niż w 2006 r. zakupiło noc-
legi w hotelach (wśród Polaków tylko o 12,89 p.p. mniej), a 20,30 p.p. więcej skorzystało 
z usług innych obiektów (w grupie gości krajowych o 12,01 p.p. więcej). 

RYSUNEK 7. Baza noclegowa wykorzystywana przez odwiedzających Kraków w latach 
2005–2006 i 2008–2011* (w %)

* W 2007 r. badania prowadziła firma IPSOS z Warszawy i uzyskane wyniki okazują się nieporównywalne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT.
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W  2010 r. udział szukających zakwaterowania w  hotelach zwiększył się o  2,94 p.p. 
(zwłaszcza wśród cudzoziemców – o 3,53 p.p.), a procent turystów nocujących w innych 
obiektach oraz u rodziny i znajomych pozostał na zbliżonym poziomie do roku 2009. Z ko-
lei w roku 2011 w wyniku „drugiej fali” kryzysu ponownie zmniejszył się odsetek korzysta-
jących z usług hoteli (o 3,79 p.p., w tym zwłaszcza w segmencie gości zagranicznych – o 8,16 
p.p.), a wzrost odnotowano m.in. w zakresie noclegów w motelach (o 3,53 p.p., wśród Po-
laków – o 2,69 p.p., wśród cudzoziemców – o 3,19 p.p.) oraz u rodziny i znajomych (o 1,87 
p.p., w tym w grupie turystów z Polski o 2,89 p.p., a wśród obcokrajowców o 1,53 p.p.).

Trzeba ponadto podkreślić, że w 2009 r. zdecydowanie zmniejszył się odsetek tu-
rystów korzystających z hoteli najwyższej kategorii (rysunek 8) – o 4,11 p.p. (zwłaszcza 
wśród cudzoziemców – o 4,52 p.p.), a wzrósł procent gości preferujących hotele nie-
kategoryzowane – o 18,22 p.p. (w tym wśród turystów krajowych o 20,96 p.p., a wśród 
cudzoziemców o 16,90 p.p.). 

RYSUNEK 8. Hotele wykorzystywane przez odwiedzających Kraków w latach 2008–2011* 
według kategorii (w %)

* W latach wcześniejszych pytanie to nie było zadawane respondentom.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT.

Rok 2010 przyniósł z kolei wzrost udziału nocujących w obiektach cztero- i pięcio-
gwiazdkowych (odpowiednio o 2,07 p.p. i 2,11 p.p., zwłaszcza w grupie przybyszów kra-
jowych – w sumie o 7,40 p.p.), a zmniejszenie odsetka niewskazujących kategorii (w seg-
mencie Polaków o 4,94 pp., a w grupie turystów zagranicznych o 3,14 p.p.).

W 2011 r. ponownie zwiększył się natomiast procent gości nieokreślających standardu 
(aż o 20,89 p.p., w  tym wśród turystów krajowych o 20,36 p.p., a wśród zagranicznych 
o  22,00 p.p.), a  największy spadek odnotowano w  przypadku obiektów trzy- i  cztero-
gwiazdkowych (w sumie aż o 14,88 p.p., szczególnie wśród obcokrajowców – o 19,16 p.p.).
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Podsumowanie
Przeprowadzone rozważania dają podstawę do konstatacji, że zjawisko kryzysu 

nie pozostaje bez wpływu na turystykę. Konsekwencje załamania gospodarczego są 
jednak widoczne nie tyle w rozmiarach popytu na usługi turystyczne, co w strukturze 
konsumpcji. Wysoka substytucyjność podaży turystycznej oraz efekt rygla sprawiają, 
że uczestnicy ruchu turystycznego w sytuacji zmiany uwarunkowań ekonomicznych 
częściej wybierają tańsze sposoby zaspokajania swoich potrzeb niż w ogóle rezygnują 
z wyjazdu. 

Uzyskane wyniki ponadto pozytywnie weryfikują stwierdzenie, że bardziej wraż-
liwą na skutki kryzysu okazuje się turystyka zagraniczna – podróżowanie po własnym 
kraju jest w okresie spadku realnych dochodów mniej kosztowną alternatywą podróży. 
Mając przy tym na względzie popularne przysłowie: Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie – sami nie wiecie, co posiadacie, peregrynacje po własnym kraju są jak najbardziej 
wskazane4.

Przypisy

1 W pierwszym kwartale 2010 r. rozpoczął się tzw. kryzys krajów PIGS (Portugalii, Irlandii, Grecji i Hisz-
panii), który do tej pory w największym stopniu dotknął Grecję i Irlandię.

2 Projekt finansowany z budżetu miasta Krakowa, realizowany w latach 2003–2006 oraz 2008–2011 przez 
Międzyuczelniany Zespół Ekspertów Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

3 W 2005 r. ankietą objęto 4023 osoby, w 2006 – 3242 osoby, w 2008 – 3285 osób, w 2009 – 3060 osób, 
w 2010 – 3378 osób, a w 2011 – 3492 osoby. Szerzej na temat metodologii badań: [Badanie…, 2005, s. 6–7], 
[Badanie…, 2006, s. 4–6], [Ruch…, 2008, s. 4–7], [Ruch…, 2009, s. 5–7], [Ruch…, 2010, s. 4–7], [Ruch…, 
2011, s. 4–7].

4 Artykuł został napisany 25 listopada 2011 r.
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The 21st century crisis and the changes in demand for tourist services 
(the case of Krakow)

Summary

The aim of the article is to show both quantitative and qualitative changes in con-
sumption of tourist services, which were observed during the period of economic crisis. 
The data base constitute the results of the research into tourist movement in Krakow 
conducted in the years 2005-2011 under the supervision of the Malopolska Tourist Or-
ganization. The analysis of the consequences of the world economic depression for de-
mand for accommodation services of the city are analysed makes use of dynamics and 
structure rates. The empirical analysis is preceded by theoretical considerations regard-
ing the factors shaping tourists' behaviour, with particular emphasis on the economic 
ones, and attention paid to the 21st century economic crisis. 

As the result, the article shows that the consequences of the economic depression are 
observed not exactly in the size of the demand for tourist services, but in the structure 
of consumption. In addition, foreign tourism turns out to be more sensitive to the effects 
of the crisis. In a period of decline in real income, domestic tourism is less expensive 
alternative to travel.

Keywords: tourism demand, crisis, Krakow
Słowa kluczowe: popyt na turystykę, kryzys, Kraków
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Fundamentalizm i radykalizm muzułmański 
a zagrożenia rozwoju turystyki – na przykładzie 

krajów Azji Południowo-Wschodniej 

Wstęp

Celem artykułu jest próba oszacowania zagrożeń dla branży turystycznej związa-
nych ze wzrostem fundamentalizmu i radykalizmu muzułmańskiego. Zagrożenia mogą 
mieć charakter bezpośredni (zamachy terrorystyczne), ale nie bez znaczenia są również 
zagrożenia pośrednie, skutkujące stopniowym obniżaniem atrakcyjności turystycznej 
poszczególnych obszarów (np. porzucanie strojów regionalnych na rzecz czadorów, 
nagłaśnianie nocnych modłów w meczetach – znaczny wzrost poziomu hałasu, zakaz 
sprzedaży alkoholu, zmiana nastawienia zbiorowości przyjmującej do turystów).

Za przykład posłużyły dwa regiony krajów Azji Południowo-Wschodniej: Palawan 
na Filipinach oraz Penang w Malezji. Artykuł opiera się na badaniach terenowych (ob-
serwacja uczestnicząca, wywiady nieskategoryzowane, eksperymenty badawcze) stano-
wiących kontynuację badań przedstawionych w pracy „Społeczno-kulturowe dysfunkcje 
turystyczne w krajach islamu”. Badania prowadzono w okresach październik–listopad 
(Filipiny) oraz lipiec–sierpień 2010 (Filipiny, Malezja).

Wpływ islamu na postawy wierzących w odniesieniu do tzw. obcych, czyli turystów, 
jest bardzo znaczący. Wśród różnych religii świata jedynie islam i chrześcijaństwo wy-
kazują postawy „misjonarskie”, tj. nawracania niewiernych na drogę wierności Bogu. 
W  przypadku islamu istotne jest zwłaszcza podporządkowanie zachowania „niewier-
nych” normom obowiązującym muzułmanów. Prawdziwe, wewnętrzne przekonania są 
już mniej istotne [Jackowski 2003, Dłużewska 2009]. Dżihad, czyli walka z niewiernymi, 
jest jednym z filarów wiary i obowiązkiem każdego wierzącego [Danecki 1997–1998]. 
Sprawia to, że w wielu środowiskach muzułmańskich istnieje powszechne przyzwolenie 
na walkę z brakiem moralności, również w odniesieniu do turystów. Postawy antytury-
styczne są jednak bardzo zróżnicowane w różnych krajach [Aitchison 2007, Dłużewska 
2009]. 

Badanie wpływu islamu na turystykę jest tematem trudnym. Samo podejmowanie 
takiej problematyki nie mieści się w  nurcie poprawności politycznej reprezentowanej 
oficjalnie przez środowiska dyplomatyczne. Z drugiej strony, badania ankietowe prowa-
dzone w różnych krajach wskazują, że islam kojarzony jest z terroryzmem, co powoduje 
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RYSUNEK 1. Udział islamu w krajach, w których rozwija się sektor turystyczny (udział turystyki 
w PKB powyżej 5 %)

Źródło: Dłużewska 2009.

RYSUNEK 2. Okres występowania islamu w krajach, w których rozwija się sektor turystyczny 
(udział turystyki w PKB powyżej 5 %)

Źródło: Dłużewska 2009.
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znaczne zmniejszenie ruchu turystycznego w miejscach, gdzie dominuje ta religia (ry-
sunek 1). Nie bez znaczenia jest oczywiście wiedza turystów na temat dominacji isla-
mu w obszarze penetracji turystycznej. Wiedza ta jest powszechna w odniesieniu do 
krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu czy Półwyspu Arabskiego, inaczej dzieje 
się jednak w przypadku krajów azjatyckich. Powszechnie uważane są one za buddyj-
skie lub wielokulturowe (badania własne 2010, 2011), choć w wielu przypadkach islam 
ma tu zdecydowanie bardziej radykalną formę niż w  krajach Północnej Afryki czy 
Bliskiego Wschodu. Zarówno na Palawanie na Filipinach, jak i w Penang w Malezji 
liczba muzułmanów nie przekracza 60 %. W obydwu obszarach jest to „islam młody” 
(rysunek 2).

Charakterystyka społeczno-gospodarcza Malezji

Malezja zajmuje powierzchnię 329 847 km2; położona jest na Półwyspie Malajskim 
oraz na Wyspie Borneo. Jest to jeden z najlepiej rozwiniętych i najbogatszych krajów 
Azji Południowo-Wschodniej. PKB per capita w  latach 2005–2010 wynosił 14591 
USD [World Bank 2011]. Główne gałęzie gospodarki stanowią: przemysł i  górnictwo 
(45,3 %), handel i usługi (44,8 %) oraz rolnictwo i rybołówstwo (9,9 %) [United Nations 
Development Programme 2010]. Z roku na rok maleje udział rolnictwa i rybołówstwa 
wzrasta natomiast udział handlu i usług, w tym usług turystycznych. W 2007 r. w usłu-
gach zatrudnionych było ponad 51 % ludności. Sektor turystyczny wytwarza 15,8 % PKB 
[WTTC 2011]. 

Malezja jest Federacyjną Wielopartyjną Monarchią Konstytucyjną [EIU 2001]. Kraj 
liczy ponad 27 mln obywateli, z czego połowa to Malajowie (muzułmanie). Przedstawi-
ciele pozostałych grup endogenicznych stanowią ok. 13 % (z czego 25 % to Chińczycy, 
7 % Hindusi, Wietnamczycy, Filipińczycy oraz imigranci z Kambodży). W Malezji za-
mieszkują również potomkowie małżeństw malajsko-hiszpańskich i malajsko-portugal-
skich. W statystykach odnotowywani są oni zazwyczaj jako Malajowie [Harper 1998, 
Dłużewska 2009]. Malajowie stanowią wyraźną dominantę na Półwyspie Malajskim, 
mniejszości etniczne (głównie mniejszość chińska) dominują z kolei na wyspie Borneo. 

Religią państwową Malezji jest islam Hadhari, opierający się na doktrynie islamu 
sunnickiego. We wszystkich stanach islam traktowany jest jako nierozerwalna część toż-
samości narodowej Malezyjczyków, chociaż wyznawany jest przez ok. 60 % populacji. 
Buddyzm wyznaje 19 % obywateli Malezji, chrześcijaństwo ok. 9 %, a hinduizm ok. 6 %. 
Konfucjonizm, taoizm i pozostałe religie chińskie wyznaje ok. 3 % populacji [Jesudason 
2001]. Społeczność muzułmańska podlega prawu szariatu, z kolei ludność innych wy-
znań obowiązuje prawo świeckie [Nagata 1994, 1997]. 

Do lat 70. XX wieku kultura Malezji cieszyła się opinią bardzo tolerancyjnej. Pod-
kreślano zwłaszcza gościnność i otwartość Malajów oraz wysoką pozycję kobiet, w po-
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równaniu do innych krajów muzułmańskich. Kształt islamu zmienił się diametralnie 
w  latach 70., kiedy upowszechniać zaczęła się idea jedności państw muzułmańskich. 
Przejawy konserwatyzmu obserwowane były zwłaszcza w  środowisku klasy średniej. 
Muzułmanki bardzo literalnie traktować zaczęły wskazania Koranu, w tym nakaz przy-
krywania włosów, niepraktykowany w strojach tradycyjnych Malezji [Kennedy 1993]. 
Malajki powszechnie noszą obecnie hidżab lub chustę przykrywającą włosy i szyję (na-
zywaną lokalnie tudung). Strój, który ma być elementem łączącym wszystkie muzuł-
manki świata, zupełnie wyparł tradycyjny wayang kulit [Dłużewska 2009, Yaapar 2005]. 
W prasie i w mediach coraz częściej podkreślana jest wyższość islamu nad innymi reli-
giami. Nasiliły się także postawy radykalne w rządzie Malezji [Yaapar 2005]. Przykładem 
wspierania ekstremizmu islamskiego przez władze państwowe jest finansowanie działal-
ności Międzynarodowego Uniwersytetu Islamskiego [International Islamic University 
of Malaysia] z  środków budżetowych Malezji. Absolwenci tej uczelni niejednokrotnie 
zasilają szeregi organizacji terrorystycznych [Manolo 2004].

Wpływ islamu na turystykę w Malezji

Pomimo iż konstytucja Malezji gwarantuje wolność wyznania, począwszy od XXI w. 
obywatele innych wyznań spotykają się z rosnącą dyskryminacją [Yaapar 2005]. Przed-
stawiciele mniejszości chrześcijańskiej oskarżani są powszechnie o  podważanie treści 
Koranu, a nawet o prowadzenie agitacji na rzecz zdrady islamu (przez publiczne gło-
szenie treści z islamem niezgodnych). Systematycznie zwalczany jest również hinduizm 
i buddyzm. W latach 2004–2005 malezyjski rząd wydał nakaz zamknięcia licznych za-
bytkowych świątyń konfucjańskich i  taoistycznych w dzielnicach zamieszkałych przez 
mniejszość chińską. Niektóre świątynie zdemolowano. W 2006 r., zgodnie z wytyczny-
mi rządu, zniszczono ponad 30 świątyń hinduskich w dzielnicach zamieszkałych przez 
mniejszość indyjską. Za wydarzenia te nigdy oficjalnie nie przeproszono. W ostatnich 
latach nie wydawane są pozwolenia na budowę nowych kościołów, świątyń buddyjskich, 
hinduskich, taoistycznych czy konfucjańskich, nawet w dzielnicach zamieszkałych wy-
łącznie przez mniejszości religijne. Z  kolei obowiązujące prawo budowlane nakazuje 
budowę meczetu w każdej nowo powstałej dzielnicy, niezależnie od wyznania jej miesz-
kańców [Nagata 1997, Dłużewska 2009]. Działania te w  znacznym stopniu obniżyły 
atrakcyjność turystyczną Malezji (wynikającą z walorów kulturowych) dla tzw. turystów 
zachodnich. 

Krytyczny stosunek do przedstawicieli innych wyznań w  zasadniczym stopniu 
wpłynął również na stosunek do turystów niewyznających islamu. O  ile w  innych 
krajach muzułmańskich z  rozwiniętym sektorem turystycznym (np. Tunezja, Turcja, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie) zastrzeżenia wobec turystów dotyczą rzeczywistych 
zachowań, narzucających się zbiorowości przyjmującej, w strefach do tego nieprzezna-
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czonych (poza hotelem), o  tyle w  Malezji zastrzeżenia dotyczą zachowania turystów 
„w  ogóle” [Dłużewska 2009]. Znacznej krytyce poddawana jest dostępność alkoholu 
w hotelowych restauracjach, zakładanie bikini podczas wypoczynku na hotelowej pla-
ży – a zatem zachowania dla turystów zachodnich nieodłącznie związane z turystyką 
wypoczynkową. Krytyka turystów, otwarcie głoszona jest na łamach prasy i w innych 
środkach masowego przekazu [The New Straits Times 2002b, The Star 2002, The Straits 
Times 2002 a,b,c,d].

Turystyka na Penang – wyniki badań terenowych

Stan Penang jest jednym z najstarszych, najsilniej rozwiniętych ośrodków turysty-
ki stacjonarnej (plażowej) w Malezji [Musa 1999]. Penang leży na wyspie o powierzch-
ni 1031 m2, liczy 1,3 miliona mieszkańców. Znajdują się tu zarówno walory kulturowe 
istotne dla turystyki krajoznawczej (kolonialne Georgetown, tradycyjne wioski rybackie, 
świątynie buddyjskie, hinduskie i inne), jak i walory wypoczynkowe (długa linia brze-
gowa, piaszczyste plaże, wysoka temperatura wody i powietrza, tropikalna roślinność). 
Turystyka stacjonarna ma wielokrotnie charakter aktywny – wypoczynek na plaży uroz-
maicany jest uprawianiem sportów wodnych. Na terenie wyspy znajduje się również 
park narodowy oraz rezerwat leśny Teluk Bahang [Dłużewska 2009].

Również na Penang odnotowano krytyczny stosunek zborowości przyjmującej do 
turystów zachodnich. Znamienne jest natomiast, że badani w takim samym stopniu czu-
li się upoważnieni do krytyki zachowań turystów w krajach niemuzułmańskich. Potępie-
nie turystów miało charakter globalny, opierający się na poczuciu prawa do zmieniania 
świata w imię ogólnego dobra. W czasie badań pojawiały się wypowiedzi, takie jak: „Bóg 
widzi wszędzie”, „nigdzie nie należy zachowywać się w sposób grzeszny” itd. Wielokrot-
nie zachowania turystów określane były jako „Obraza Allacha”, określenie o  tyle alar-
mujące, że pociąga za sobą w świadomości odpowiadających poważne konsekwencje, 
wynikające z doktryny religijnej (Dłużewska 2009).

Zastanawiające jest również, że osoby potępiające zachowanie zachodnich turystów 
dobrowolnie wiązały się z branżą turystyczną. Uważały one, że mają prawo wybierać taki 
zawód, jaki im odpowiada i że to turyści powinni zmodyfikować swoje zachowanie tak, 
aby nie godziło w islam „Miałem praktyki zawodowe w hotelu (…) Nigdzie (turyści) nie 
powinni się tak zachowywać, nawet u siebie. Bóg widzi wszędzie. (…) Niby dlaczego, 
jak zabronimy niemoralnego zachowania, turyści przestaną do nas przyjeżdżać?! To wy 
powinniście się zmienić!”; „Studiowałem turystykę, bo mnie to interesuje (…) Uważam, 
że niektórych rzeczy należy w hotelach zabronić. Po co np. sprzedawać alkohol? Przecież 
turyści mogliby się bez tego obyć” [Dłużewska 2009].

W świetle takich postaw społecznych, idealnym rozwiązaniem wydawało się skiero-
wanie promocji turystycznej na rynki krajów muzułmańskich o podobnym typie religii 
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i wartości. Kraje arabskie są w Malezji coraz bardziej liczącym się rynkiem źródłowym, 
zwłaszcza w zakresie turystyki średnio- i długoterminowej. Udział obywateli tych krajów 
z roku na rok staje się coraz większy, podczas gdy udział turystów zachodnich zmniejsza 
się. W Penang, w zakresie turystyki wypoczynkowej, w strefie przybrzeżnej rynek domi-
nujący stanowią obecnie obywatele Arabii Saudyjskiej.

Zbiorowość przyjmująca Penang oceniała obecność turystów z  Arabii Saudyjskiej 
bardzo pozytywnie. Podwyższona została dochodowość sektora, zmniejszyły się jed-
nocześnie dysfunkcje społeczno-kulturowe, które powodować mieli turyści zachodni. 
Oddzielnym, nieuświadamianym problemem, jest jednak zmiana rodzimych wzorów 
kulturowych na rzecz konserwatywnych wzorów pochodzących z  krajów Zatoki Per-
skiej, które przez lokalną ludność odczytywane są jako wzory religijne, a zatem „jedyne 
słuszne”. 

Obecność Saudyjczyków w dużym stopniu zniechęcała pozostałych turystów, którzy 
np. na plaży czuli się bardzo niezręcznie. Dodatkowo, w związku z orientacją rynkową 
na potrzeby turystów saudyjskich, z Penang zniknęły elementy produktu turystycznego, 
atrakcyjne dla turystów zachodnich. Doprowadzi to z pewnością do dalszego wzrostu 
turystyki z Arabii Saudyjskiej (i innych krajów Zatoki Perskiej) oraz zanikania turystyki 
z krajów zachodnich. 

Charakterystyka społeczna Filipin 

Filipiny zajmują archipelag złożony z  7107 wysp położonych na Oceanie Spokoj-
nym. Dwie największe to wyspy archipelagu to: Luzon, gdzie znajduje się stolica kraju 
– Manila, oraz Mindanao [Salta 1974]. Łączna powierzchnia kraju wynosi 300 000 km2. 
Filipiny to kraj rozwijający się o znacznym udziale sektora państwowego w gospodarce 
(banki, duże zakłady przemysłowe). PKB per capita w latach 2005–2010 wynosił 3940 
USD [World Bank 2011]. Główne gałęzie gospodarki stanowią: handel i usługi (54,6 %), 
przemysł i górnictwo (31,3 %) oraz rolnictwo i rybołówstwo (14,1 %) [United Nations 
Development Programme 2010]. Mimo dużego potencjału turystycznego, Filipiny nale-
żą do grupy państw o średnio zintensyfikowanym rozwoju sektora turystycznego i usług 
około turystycznych. W 2010 roku turystyka wytworzyła 9 % PKB, dając miejsca pracy 
dla 8881 tys. osób (8,1 % zatrudnienia w skali kraju) [WTTC 2011]. 

Kraj liczy 94 miliony obywateli. Ludność Filipin jest bardzo zróżnicowana etnicz-
nie. Żyją tu Negryci, potomkowie pierwszych mieszkańców archipelagu, potomkowie 
przybyszów z Azji Centralnej (ludność mongoidalna) i potomkowie ludów z Borneo. 
Znaczną część ludności stanowią potomkowie Hiszpanów, Amerykanów i Chińczyków. 
Językiem urzędowym jest phiilipino i hiszpański, w powszechnym użyciu jest jednak 
również język angielski. Zróżnicowanie etniczne wpłynęło na duże bogactwo językowe 
– na Filipinach używa się aż 70 języków lokalnych. 
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Najważniejszą religią Filipin jest chrześcijaństwo. Chrześcijanie stanowią prze-
wagę w regionach północnych, na południu z kolei dominuje islam. Dane statystycz-
ne publikowane w  różnych opracowaniach są dość rozbieżne: chrześcijanie stanowić 
mają obecnie 94,2 % lub 75 % ogółu ludności, muzułmanie od 4,3 % do 15 %. Kościół 
chrześcijański tworzony jest przez katolików, protestantów oraz różnego rodzaju gru-
py wyznaniowe. Najważniejsze grupy to Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół Mormonów, 
Iglesia di Cristo, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Jezusa Ukrzyżowanego, 
Kościół Świętego Ducha i  inne [Gagelonia 1969, Dłużewska 2007]. Na Filipinach ofi-
cjalnie działa ponad 300 kościołów, które można określić jako sekty. Udział katolików 
uznających zwierzchnictwo papieża z roku na rok maleje. Udział muzułmanów staje się 
coraz znaczniejszy, w praktyce jest on zdecydowanie wyższy niż podają to oficjalne sta-
tystyki [Goda 1999]. Na wyspie Palawan udział procentowy chrześcijan i muzułmanów 
jest zbliżony. Chrześcijanie zamieszkują na północy wyspy, muzułmanie zajmują część 
południową [Dłużewska 2007].

Konflikty na linii chrześcijaństwo–islam rozpoczęły się w  latach 70. XX w., kiedy 
wielu nauczycieli muzułmańskich wyjechało do szkół religijnych w Libii, Syrii i Arabii 
Saudyjskiej. Z ich inicjatywy, na Filipinach wybudowano setki meczetów i szkół kora-
nicznych. Powszechnie zaczęto nauczać języka arabskiego. Zmianie uległ również styl 
i treści nauczania. Zaadoptowano uczenie się „na pamięć”, bez interpretacji pozwalającej 
na indywidualne zrozumienie problematyki. Dotyczy to zwłaszcza wybranych sur Ko-
ranu. Akcentować zaczęto wspólnotę świata muzułmańskiego rządzącego się prawem 
szariatu w opozycji do świata niewiernych, których symbolem na Filipinach stał się ko-
ściół chrześcijański [Manolo 2004]. Działalność misjonarska, również chrześcijańskie 
akcje charytatywne w opinii lokalnych mułłów interpretowane są jako zamach na islam 
[Manolo 2004]. W  aspekcie legislacyjnym Filipiny to państwo świeckie. Na południu 
kraju utworzony został Autonomiczny Region Muzułmański Mindanao. Środowiska 
muzułmańskie dążą jednak do utworzenia niezależnego od północnych Filipin państwa 
religijnego. 

Wpływ islamu na turystykę na Filipinach

Na Filipinach działa jedna z najbardziej radykalnych grup islamistycznych Abu Say-
yaf (Ojcowie Miecza), nazywana też Al Harakat Al Islamya, dążąca do oderwania po-
łudniowych wysp Filipin od części chrześcijańskiej oraz do utworzenia wielkiego mu-
zułmańskiego państwa, w  skład którego wejść miałyby: wyspa Mindanao, archipelag 
Sulu, wyspa Borneo (należąca obecnie częściowo do Malezji, a częściowo do Indonezji), 
obszary położone przy Morzu Południowochińskim oraz Półwysep Malajski, należący 
obecnie do Malezji, Tajlandii i Birmy. Abu Sayyaf wywodzi się z Frontu Narodowo-Wy-
zwoleńczego Moro, jednego z dwóch głównych muzułmańskich ruchów separatystycz-
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nych Filipin. Środkiem do uzyskania „niepodległości” mają być zamachy bombowe, po-
rwania i egzekucje. Grupa stawia sobie ponadto za cel całkowitą eksterminację ludności 
chrześcijańskiej na Filipinach [Manolo 2004, Dłużewska 2007].

Założycielem Abu Sayyaf był Abadurajik Abubakar Janjalani, nauczyciel z miejsco-
wości Isabela na wyspie Basilian. W latach 80. XX w., jak wielu muzułmańskich nauczy-
cieli filipińskich, wyjechał na studia teologii i języka arabskiego do Libii, Syrii i Arabii 
Saudyjskiej. Zaangażował się w  wojnę afgańską przeciw sowieckiej okupacji. Właśnie 
w Afganistanie poznał Osamę Bin Ladena, który przekazał mu 6 mln USD na utworze-
nie organizacji islamistycznej oraz muzułmańskiej partii politycznej w południowych 
Filipinach. 

A.A. Janjalani został zabity w grudniu 1998 r., w czasie nieudanej próby aresztowania 
na wyspie Basilian. Przywódcą Abu Sayyaf został młodszy brat Abadurajika – Khadaffy 
Janjalani. Kadaffy Janilani zginął 4 września 2006 r. Nazwisko kolejnego lidera nie zosta-
ło podane do publicznej wiadomości. 

Od początku swojej działalności Abu Sayyaf zorganizowała dziesiątki zamachów 
bombowych, porwań i egzekucji na terenie całych Filipin, Malezji i Indonezji. Najwię-
cej ofiar przyniósł zamach bombowy w dzielnicy portowej Manilii (zginęło 100 osób, 
a setki zostało rannych). Od czasu objęcia kierownictwa organizacji przez Khadaffy-
ego Janjalanii zmniejszyła się liczba zamachów terrorystycznych na rzecz porwań dla 
okupu.

Porwanie turystów miało miejsce również na wyspie Palawan, w maju 2001 r. Abu 
Sayyaf uprowadziła wówczas dwudziestu turystów oraz personel pracowniczy z  luk-
susowego Las Palmas położonego w  pobliżu Puerto Princessa, stolicy wyspy. Wśród 
zakładników znalazło się trzech cudzoziemców. Niektórzy zakładnicy zostali straceni, 
inni przetrzymywani byli na wyspie Basilian. Rok później podłożone zostały bomby 
w Puerto Princessa. Departament Stanu USA umieścił Abu Sayyaf na liście najbardziej 
niebezpiecznych organizacji terrorystycznych na świecie. Khadaffy Janjalani był jednym 
z sześciu terrorystów najbardziej poszukiwanych przez FBI. W pierwszej szóstce znaleźli 
się również dwaj inni członkowie Abu Sayyaf: Isnilon Totoni Hapilon oraz Jainal Antel 
Sali, Jr. Organizacja utrzymuje ścisłe kontakty z Al-Kaidą [Council on Foreign Relations 
2007]. Obecnie Abu Sayyaf finansowana jest przez Arabię Saudyjską i  Syrię [Manolo 
2004, Council on Foreign Relations 2007]. Legalnym ramieniem Abu Sayyaf jest partia 
polityczna ARMM działająca od roku 1989.

Prowincja Palawan, a  zwłaszcza wyspy Spratly, położone na Morzu Południowo-
chińskim, są obszarem, który zdaniem separatystów muzułmańskich stanowić powinien 
część wielkiego muzułmańskiego państwa. W 2001 r. na Palawanie odbyło się referen-
dum, w  którym mieszkańcy mieli zdecydować o  przyłączeniu prowincji do Autono-
micznego Regionu Muzułmańskiego Mindanao. Pomysł upadł przy zdecydowanym 
sprzeciwie większości głosujących. Do dziś Abu Sayyaf rości sobie prawa do terytorium 
prowincji.
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Turystyka na Palawanie – wyniki badań terenowych

Prowincja Palawan jest największą prowincją na Filipinach, zajmuje łączną po-
wierzchnię 14 896 km2. Zamieszkuje ją ok. 755 tys. ludności. W skład prowincji wchodzi 
wyspa Palawan (od której pochodzi nazwa), ok. 100 wysp Spratley położonych na Morzu 
Południowochińskim, wyspy Busuanga, Cuyo, Cagayan, Culion, Duragan i Coron (gru-
pa Calamian) oraz tysiące niezamieszkałych wysepek. Długość linii brzegowej wynosi 
ponad 2000 km [Salta 1974]. Główną gałęzią gospodarki jest rybołówstwo i rolnictwo 
[Flores, Efren 1992]. Duże nadzieje pokładano również w rozwoju sektora turystyczne-
go. Palawan plasuje się na bardzo wysokiej pozycji pod względem atrakcyjności tury-
stycznej. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jest to jeden z najpiękniejszych zakątków 
Azji. Główne atrakcje turystyczne Palawanu to: 

 • rafa koralowa (ze względu na bogactwo porównywana może być tylko do Wielkiej 
Rafy Australijskiej),

 • długa linia brzegowa, z atrakcyjnym białym piaskiem rafowym,
 • setki niedużych wysp w bliskiej odległości El Nido („prywatne” plaże dla nurkują-

cych), 
 • krajobraz krasowy (mogoty) przewyższający atrakcyjnością słynne Krabi w Tajlan-

dii,
 • tropikalna roślinność (szlaki trekkingowe poprowadzone przez dziewiczą dżunglę),
 • sabang – najdłuższa podziemna rzeka na świecie (na liście Światowego Dziedzictwa 

UNESCO),
 • klimat – średnia temperatura roczna kształtuje się na poziomie 30˚C. 

Porwanie turystów w Puerto Princessa roku 2001 wpłynęło na drastyczny spadek ru-
chu turystycznego w regionie. Spadek ten w konsekwencji wpłynął na zagospodarowanie 
turystyczne wyspy i jej atrakcyjność – zamknięto liczne hotele i restauracje, zlikwidowa-
no niektóre połączenia lądowe i morskie. W latach 2004–2005 turystyka powoli zaczęła 
powracać. W 2008 r. w prowincji pojawiły się inwestycje z kapitałem koreańskim (obok 
już działających inwestycji z kapitałem mieszanym szwajcarsko-filipińskim). Można to 
wytłumaczyć swojego rodzaju oswojeniem z zagrożeniem – media regularnie wspomi-
nają o zamachach terrorystycznych i porwaniach w różnych częściach świata – Palawan 
stał się więc jednym z wielu miejsc „nie do końca bezpiecznych”. Kolejne porwanie mo-
głoby jednak zahamować ten delikatny wzrost – nic więc dziwnego, że napięcie wśród 
osób, które w turystykę zainwestowały, jest znaczne. 

Charakter walorów turystycznych predestynuje Palawan do turystyki wypoczynko-
wej, aktywnej (snorkelling, trekking, jazda na rowerze) i kwalifikowanej (diving). Pala-
wan odwiedzają turyści ekskluzywni oraz turyści typu explorer (back packing) [Dłużew-
ska 2007]. Ci pierwsi zatrzymują się w luksusowych kurortach położonych na wyspach 
okalających Palawan, drudzy natomiast zatrzymują się w małych hotelach w El Nido. 
Ze względu na brak dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej oraz bazy turystycznej 
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przystosowanej do obsługi dużych grup, na Palawanie nie rozwinęła się turystyka maso-
wa [Aparna 2004, Dłużewska 2007]. W okresie prowadzenia badań (2010 r.) w El Nido 
obecna była już jednak turystyka zorganizowana przez biura podróży. Uczestnikami tu-
rystyki zorganizowanej byli głównie obywatele Chin i Korei.

Pomimo podobieństwa walorów turystycznych znajdujących się na południu i na 
północy Palawanu, część południowa jest przez turystów omijana. Ankietowani otwar-
cie wyznawali, że głównym powodem omijania południa jest islam – świadomie wy-
bierali wypoczynek w chrześcijańskiej części wyspy. Zarówno turyści ekskluzywni jak 
i explorerzy mieli dużą świadomość norm kulturowych obowiązujących muzułmanów. 
Pojawiały się odpowiedzi takie, jak: „Na Palwanie najważniejsze są plaże, nurkowanie, 
wiadomo, że do tego trzeba założyć kąpielówki, a na to muzułmanie będą krzywo pa-
trzeć”; „Rozbiorę się i zaraz zrobi się wokół mnie sztuczny tłum! Po co mi to?”; „Nie 
będę sobie utrudniać życia! Wiadomo, że chcę się poopalać, nie będę się pchać do mu-
zułmanów, to mogłoby ich urazić”. Wielokrotnie podkreślano również obawę o własne 
bezpieczeństwo: „Oni (muzułmanie) tutaj są nawiedzeni! Nie wiadomo, czego można 
się spodziewać”, „Po prostu bym się bał”, „Nie będę ryzykować”, „Na Filipinach jest tyle 
pięknych miejsc, po co się pchać tam, gdzie jest niebezpiecznie?” [Dłużewska 2007]. 

Ludność autochtoniczna północnej części Palawanu dostrzegała duże korzyści pły-
nące z turystyki. Dotyczyło to również osób niezwiązanych bezpośrednio z branżą tu-
rystyczną: sklepikarzy, kierowców ryksz (tuk tuków). Ze względu na charakter turystyki 
(np. nurkowanie, odwiedzanie okolicznych wysp), dochody z obsługi ruchu turystycz-
nego czerpali okazjonalnie również okoliczni rybacy, np. udostępniając łodzie w cenach 
konkurencyjnych w  porównaniu do miejscowych biur podróży. Ankietowani nie do-
strzegali drażniących cech negatywnych wśród turystów. 

Mieszkańcy części południowej odczuwali zdecydowaną zazdrość o turystów. Trud-
no im było obwiniać władze prowincji, które w równym stopniu inwestują w infrastruk-
turę na całej wyspie. Niechęć przerzucali więc na „tych z północy”, którzy nieprawdziwy-
mi opowieściami zniechęcają turystów do odwiedzenia południa. Występuje tu jednak 
znaczny brak elastyczności kulturowej. Z  jednej strony ankietowani chcieliby czerpać 
z turystyki zyski, z drugiej nie chcieliby „oglądać rozebranych ciał”, co w przypadku tu-
rystyki nurkowej i plażowej jest zdecydowanie nie do uniknięcia. 

Zakończenie

Dotychczasowe badania wskazują, że w krajach, w których islam współistnieje obok 
innych religii, postawa negatywna lub roszczeniowa wobec innowierców, w tym wobec 
turystów, jest zdecydowanie wyższa niż w krajach, gdzie islam stanowi wyraźną domi-
nantę. Tam, gdzie islam jest jedyną religią, rzeczywiste wzory kulturowe ewoluują w spo-
sób naturalny. W przeciwnym wypadku obce religie traktowane są jako opozycja islamu, 
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a nawet zagrożenie dla muzułmańskiej moralności i kultury, co „zmusza” wierzących do 
kurczowego trzymania się tradycji oraz do podjęcia dżihadu. Narzędziem podporządko-
wania innowierców jest między innymi umieszczanie głośników na zewnątrz meczetów 
tak, aby wszyscy, również niewierni, zmuszeni byli słuchać wielogodzinnych modłów. 
Natężenie hałasu przekracza wszelkie normy, zdecydowanie obniżając jakość życia lokal-
nej ludności. Powszechne jest również nagłaśnianie modłów na targowiskach miejskich 
oraz w środkach komunikacji publicznej. Odnotować należy również, że długość modłów 
zdecydowanie przekracza standardy obowiązujące w  krajach Zatoki Perskiej. W  wielu 
przypadkach modlitwy kończą się około północy, a początek kolejnych jest przed świtem.

W takim kontekście również turysta staje się namacalnym dowodem dominacji ob-
cej, uznanej za wrogą, religii. Muzułmanie mogą próbować nakłonić turystów do przej-
ścia na właściwą drogę (przejęcia wzorów muzułmańskich) albo też z nimi walczyć. Wy-
niki badań w Penang (Malezja) i na Palawanie (Filipiny) potwierdzają tę prawidłowość. 
W zbiorowości przyjmującej (muzułmańskiej) obydwu obszarów wielokrotnie pojawia-
ły się postulaty, by turyści zupełnie dostosowali swoje zachowanie do norm obowiązu-
jących muzułmanów, również w miejscach niewidocznych dla miejscowej ludności (np. 
na terenie hotelu). Silna krytyka zachowań turystów zachodnich oraz postulaty o ko-
nieczności dostosowania zachowań turystów do norm obowiązujących muzułmanów 
obecne są nawet w środowiskach naukowych tych krajów. Zwłaszcza w Malezji, niektóre 
propozycje, pojawiające się w nurcie turystyki zrównoważonej, bliższe są roszczeniom 
środowisk radykalnych niż obiektywnej analizie naukowej [Din 1989, 1993, 1997, Na-
gata 1994, 1997]. 

Za przejaw walki z innymi wyznaniami uznać należy niszczenie świątyń niemuzuł-
mańskich (Malezja, Filipiny) oraz nakaz budowy meczetu w każdej dzielnicy (Malezja). 
Działania te w znacznym stopniu wpływają na obniżenie atrakcyjności turystycznej dla 
tzw. turysty zachodniego.

Badania potwierdziły również wpływ okresu występowania islamu na postawy dys-
funkcyjne w zbiorowości przyjmującej. Tam, gdzie islam upowszechnił się w VIII–X w., 
wiedza na temat doktryny religijnej jest obszerna, z kolei w regionach „islamu młode-
go” wiedza religijna jest przeważnie płytka i wybiórcza. Wzory idealne w obydwu ob-
szarach badań traktowane są w sposób selektywny, zazwyczaj akcentowane są aspekty 
walki z niewiernymi, z pominięciem zaleceń szacunku do innych wyznań. Stosunek do 
religii wielu przedstawicieli zbiorowości przyjmującej można by określić jako „nadgor-
liwość neofity” [Dłużewska 2009]. Przejawem nadgorliwości jest przejmowanie wzorów 
kulturowych krajów Zatoki Perskiej i  traktowanie ich jako wzorów religijnych, czy też 
zarzucanie strojów regionalnych na rzecz panislamskiego hidżabu. Dla rodzin, w któ-
rych kobiety zdecydują się nosić czador, nawet kosztem tradycyjnych strojów, wypłacane 
są dotacje. W szkołach publicznych, również tych, które są dotowane przez organizacje 
międzynarodowe, treści nauczania nie są cenzurowane pod względem eliminowania nie-
nawiści religijnej.
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Działania o charakterze radykalnym finansowane są przez rząd (Malezja) lub do-
puszczane jest finansowanie zewnętrze (Filipiny). Podkreślić należy, że propagowanie 
treści radykalnych, nie spotyka się z protestami organizacji międzynarodowych ani rzą-
dów państw zachodnich. Działalność organizacji religijnych odczytywana jest jako prze-
jaw demokracji. Z kolei kraje, które podejmowały działania zwalczające radykalizm (np. 
Tunezja, Egipt), spotykały się z zarzutami łamania praw człowieka. 

Polityka zbiorowości przyjmującej w odniesieniu do muzułmańskiego radykalizmu, 
choć na obecnym etapie nie wpływa bezpośrednio na obniżenie ruchu turystycznego, 
stanowi zasadniczą barierę rozwoju turystyki w  najbliższej przyszłości. Tolerowanie 
przez władze rozpowszechniania treści o charakterze radykalnym prowadzi do przerwa-
nia ciągłości systemu społecznego, zmiany typu kultury i  typu recepcji religijnej zbio-
rowości przyjmującej. Wzrost radykalizmu doprowadzić może do agresji skierowanej 
w  turystów jako jedynych, dostępnych przedstawicieli świata zachodu. Konsekwencją 
będzie nagłośnienie konfliktu w  międzynarodowych mediach oraz obniżenie ruchu 
turystycznego, wynikające z obaw turystów związanych z przebywaniem w państwach 
muzułmańskich. Doświadczenia wskazują, że negatywne konsekwencje tego procesu 
odczują również inne kraje, w których występuje islam, nawet jeśli zamachy miały miej-
sce w innych regionach. 

Bibliografia

Aitchison C. (2007), Geographies of Muslim Identities. Diaspora, Gender and Belonging, Ashgate Pub. CO.
Aparna R. (red.) (2004), Tourist behaviour; a psychological perspective, Kanishka Publishers, New Delhi
Council on Foreign Relations 2007
Danecki J. (1997–1998), Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1–2, Dialog, Warszawa.
Din K.H. (1989), Islam and Tourism: Patterns, Issues and Options, Annals of Tourism Research, vol. 16, nr 4, 
s. 542–563
Din K.H. (1993), Dialogue with the Hosts: An Educational Strategy Towards Sustainable Tourism, [w:] Hitch-
cock M., , King V.T., Parnwell M.J. (red.), Tourism in South-East Asia, Routledge, London 
Din H.K. (1997), Tourism Development: Still in Search of a More equitable Mode of Local Involvement, [w:] 
Cooper C., Wanhill S.  (red.), Tourism Development: Environmental and Community Issues, West Sussex: 
John Wiley and Sons
Dłużewska A. (2007), Wpływ religii na perspektywy rozwoju turystyki na Palawanie (Filipiny), Zeszyty Na-
ukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, t. 6, nr 7, seria: Turystyka i rekreacja, Bydgoszcz
Dłużewska A., (2008), Działalność organizacji radykalnych a perspektywy rozwoju turystyki na Filipinach, 
Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, seria geograficzno-turystyczna, nr 1
Dłużewska A. (2009), Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w  krajach islamu, Wyd. Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa
EIU (2001), Malaysia and Brunei. Country profile 2001, The Economist Intelligence Unit, London



Anna Dłużewska118

Flores E. (1992), Community- Based Coastal Fishery Management in the Philippines: a Review of Small Islands 
Coral Reef Fishery management, Yakara: Studies in Ethnology, Vol. 19, no. 7, Japan, University of Tsukuba
Gagelonia P. (1969), The Filipino of Yesterdays, Manila, National Statistics Office 
Goda T. (1993), The concluding of Peace Pacts: The Politics of Discourse among the Bontoc, Northern Luzon, 
Philippines, [w]: Political, Culture and Ethnicity. An Anthropological Study in Southeast Asia, Quezon City
Harper T.N. (1998), The end of empire and the making of Malaysia, Cambridge University Press, New York
Jackowski A. (2003), Święta przestrzeń świata, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Jesudason J.V. (2001), State legitymacy, minority political participation, and ethnic conflicts In Indonesia and 
Malaysia, [w:] Coletta N.J., Lim T.G., Kelles-Viitanen (red.), Social cohesion and conflicts prevention in Asia: 
managing diversity trough development, The World United Nations Development Programme 2001 
Kennedy J. (1993), History of Malaya, S. Abdul Majeed & Co, Kuala Lumpur
Manolo E.P. (2004), The Philippine response to terrorism: The Abu Sayyaf group, Naval Postgraduate School, 
Manila
Musa G. (1999), Tourism in Malaysia, [w:] Hall C.M., Page S. (red.), Tourism in South and Southeast Asia: 
Issues and cases, Butterworth–Heinemann, Oxfrod
Salta D. C. (1974), Geography and Natural Resources of the Philippines, Quezon City 
Nagata J. (1994), How to be Islamic without being an Islamic state: contested model of development in Ma-
laysia, [w:] Ahmed A.S., Donnan H. (red.), Islam, globalization and post modernity, Routledge, London and 
New York
Nagata J. (1997), Religious correctness and the place of Islam In Malaysia`s economic policies, [w:] Brook T., 
Luong H.V. (red.), Culture and capital: the shaping of capitalism in Eastern Asia, University of Michigan 
The New Straits Times (2002), Bikinis in Terengganu is all right after all after issue is clarified, 11 May 
The Star (2002), Terengganu won`t use women in ads, April 19 
The Straits Times (2002a), Terengganu`s hudud bill gets royal approval from Sultan, 1 August
The Straits Times (2002b), Ban on bikinis? That`s just like Taleban, 1 May
The Straits Times (2002c), No bikinis, please, you`re in Terengganu, 18 April
The Straits Times (2002d), Terengganu bikini ban hurt tourism, warns DAP, 21 April
United Nations Development Programme 2010
Yaapar S. (2005), Negotiating identity in Malaysia: Multi-cultural society, Islam, theatre and tourism, „Asian 
Journal of Social Science”, Vol. 33, No. 3, s. 473–485

Muslim fundamentalism and radicalism and the threats to tourism 
development – the case of Southeast Asia countries

Summary

The aim of the article is to estimate direct and indirect threats and dangers to tour-
ism industry coming from Muslim fundamentalism and radicalism in Southern Asia. 
The direct danger, mostly terrorism-related, is discussed in the literature quite widely, 
whereas the indirect one (such a loss of local tradition, changing of attitude or destruc-
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tion of other cultures attractions) is not often subject to the research. The paper is based 
on the field studies carried out on Palawan Island in the Philippines (2004 and 2010) and 
on Penang Island in Malaysia (2010) and continues the studies carried out in different 
Muslim countries in the years 2001-2007. 

Keywords: fundamentalism, Penang, Malaysia, Palawan, the Philippines,  tourism 
Słowa kluczowe: fundamentalizm, Penang, Malezja, Palawan, Filipiny, turystyka
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Procesy ewolucji klastrów turystycznych  
wobec zagrożeń kryzysowych

Wstęp

W  reakcji na zagrożenia kryzysowe i  wyzwania globalizacji oraz informatyzacji 
w regionalnych branżowych skupiskach (klastrach) zachodzą procesy zorientowane na 
system wewnętrznych lub zewnętrznych powiązań. Strategie nakierowane na sieci po-
wiązań wewnątrz regionu nie zabezpieczają przed zagrożeniem izolacją, która implikuje 
negatywne efekty zewnętrzne sieci i niebezpieczeństwo kryzysu. Strategie oparte na bu-
dowie powiązań zagranicznych, związane z  przemieszczeniem wybranych elementów 
łańcucha wartości (tzw. relokacja selektywna), pozwalają na uniknięcie izolacji oraz na 
czerpanie pozytywnych efektów sieci. 

Celem artykułu jest przedstawienie procesów zachodzących w klastrach, w tym rów-
nież turystycznych w świetle modelu ewolucji klastrów. Model może służyć do określe-
nia fazy rozwoju klastra w danym otoczeniu regionalnym, wpływu tej fazy na rozwój re-
gionu i lokalnych przedsiębiorstw oraz do określenia procesów ewolucji. Tekst opiera się 
na studiach literaturowych oraz badaniach empirycznych z zakresu koncepcji klastrów.

Pojęcie i specyfika klastrów turystycznych

Klaster traktowany jest jako geograficzna aglomeracja przedsiębiorstw działających 
zarówno w konkurencyjnych, jak i kooperacyjnych relacjach oraz w związkach z orga-
nizacjami otoczenia, w ramach jednego lub ograniczonej liczby powiązanych sektorów 
[Porter, 1998, s. 77–90; European Commission, 2002]. Przeprowadzone badania wska-
zują, że firmy z określonych sektorów zgrupowane w klastrach odznaczają się wyższą 
konkurencyjnością niż przedsiębiorstwa zlokalizowane poza tymi skupiskami. W ślad za 
konkurencyjnością firm, rozwija się przewaga konkurencyjna regionu, w którym są one 
zlokalizowane [Porter, 1998]. Regionalne aglomeracje branżowe szczególnie wyróżniają 
się udziałami w  eksporcie i  zatrudnieniu. Pod koniec lat 90. XX w., ok. 380 klastrów 
w USA tworzyło 57 % miejsc pracy, osiągając 45-procentowy udział w eksporcie [Enri-
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ght, Ffowsc-Williams, 2000]. Jak wynika z nowszych badań European Cluster Observa-
tory, europejskie klastry zatrudniają ok. 38 % zasobów pracy w 32 krajach i osiągają 45 % 
eksportu [European Commission, 2008].

Pojęciem klastra obejmuje się współcześnie takie stosowane wcześniej określenia, 
jak: okręg/dystrykt przemysłowy (industrial district), wyspecjalizowana aglomeracja 
przemysłu (specialized industrial agglomeration) czy branżowy system produkcyjny (in-
dustrial production system) [Vanhaverbeke, 2001, s. 97–116]. Wszystkie dotychczasowe 
ujęcia tego zjawiska akcentują fenomen przestrzennej koncentracji powiązanych rodza-
jów działalności gospodarczej (sektorów)1 jako jego podstawową cechę i  obiektywną 
podstawę wyróżnienia. Aspekt geograficznej koncentracji akcentują m.in. G. Becattini, 
M. Bellandi, M. Piore i C. Sabel, P. Krugman oraz M. Porter [Gancarczyk, Gancarczyk, 
2002]. Aglomeracja jednej lub ograniczonej liczby powiązanych branż implikuje regio-
nalną specjalizację działalności gospodarczej i zasób specjalistycznych zasobów infra-
struktury, kadr i wiedzy w regionie.

Wśród przesłanek konkurencyjności klastrów wymieniane są korzyści zewnętrzne 
z dostępu do informacji, wiedzy i wykwalifikowanych kadr [Marshall, 1927] korzyści 
skali i zakresu, osiągane przez firmy kooperujące w formie elastycznych systemów pro-
dukcji, niskie koszty transakcyjne związane z relacjami opartymi na bliskości przestrzen-
nej i zaufaniu [Brusco, 1982, s. 167–184; Pyke, Sengenberger, 1992] oraz korzyści skali 
i niskie koszty transportu [Krugman, 1991]. Wymienione przesłanki nie są warunkowa-
ne samą bliskością geograficzną lecz wykorzystaniem potencjału aglomeracji przez wy-
mianę między jej uczestnikami. Sieci powiązań są zatem niezbędnym mechanizmem dla 
wykorzystania potencjalnych przewag związanych z przestrzenną koncentracją i mogą 
być traktowane jako źródła przewagi konkurencyjnej klastrów, zarówno w  obszarze 
efektywności kosztowej, jak i  innowacyjności [Markusen, 1996, s. 293–313; Saxenian, 
2000, s. 123–138; Molina-Morales, Martínez-Fernández, 2006, s. 503–524]. Rozbudo-
wany system powiązań sprawia, że firmy i  organizacje otoczenia tworzą w  znacznym 
stopniu samowystarczalny system produkcyjny i społeczny. System zależności wewnątrz 
klastra powinien być jednak połączony z zależnościami o charakterze ponadregional-
nym i międzynarodowym, które stanowią warunek podtrzymywania konkurencyjności 
przez wymianę wiedzy i chronią przed izolacją (lock-in) w dostępie do zasobów, zwłasz-
cza technologicznych [Sornn-Friese, Sørensen, 2005, s. 267–292].

Do najbardziej znanych regionalnych branżowych aglomeracji (klastrów) należą 
[Nordin, 2003]:

 • wielkie aglomeracje, które gromadzą przemysły o jednolitym profilu, takie jak Los 
Angeles, Media City w Lipsku z przemysłem filmowym czy Londyn i Nowy Jork jako 
centra usług finansowych i biznesowych,

 • usługi telemarketingowe w Omaha oraz produkcja kart kredytowych w Południo-
wej Dakocie, USA,

 • oprogramowanie w Bangalore, Indie,
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 • Kalifornia, a zwłaszcza Dolina Krzemowa (przemysł elektroniczny, oprogramowa-
nia, biotechnologie),

 • Badenia-Wirtembergia w  Niemczech (przemysł motoryzacyjny, elektryczny i  ma-
szynowy),

 • regiony „Trzecich Włoch” (Emilia Romania/produkcja płytek ceramicznych, Toska-
nia/przemysł tekstylny, Parma/przemysł spożywczy),

 • aglomeracje turystyczne w USA (Hawaje, Klaster Turystyczny Karoliny Południo-
wej, Klaster Turystyki i Gościnności w Maryland, Klaster Turystyczny w Oregonie), 
w Australii (Tropical North Queensland), Meksyku (Cancun), Szwecji (Åre & Fu-
näsdalsfjällen), Nowej Zelandii (Klaster Turystyki Golfowej), na Sri Lance, Jamajce.
Turystyka jest postrzegana jako jeden z „motorów” rozwoju gospodarczego szcze-

gólnie na poziomie regionalnym (mezo) o znaczącym wpływie na poziom krajowy (ma-
kro) [Jackson, Houghton, Russell, Triandos, 2005, s. 360–367]. Większość produktów 
turystycznych regionu tworzą przedsiębiorstwa lokalne [Dziedzic, 1998, s.  117–118], 
działające na poziomie regionalnym i  należące w  zdecydowanej wielkości do sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W Polskiej turystyce sektor MSP ma pozycję 
dominującą. Udział pracujących w MSP w sekcji związanej z turystyką (hotele i restaura-
cje) wynosi 86,3 %, a w wartości dodanej brutto 85,1 %. Natomiast, generalnie, w gospo-
darce Polski udział MSP w tworzeniu miejsc pracy w sektorze rynkowym wynosi 76,5 %, 
podczas gdy w tworzeniu PKB 46,9 %, a w wartości dodanej sektora rynkowego 66,5 % 
[PARP, 2010]. W Unii Europejskiej MSP generowały 67,1 % zatrudnienia i 57,5 % war-
tości dodanej przedsiębiorstw niefinansowych [European Commission, 2008]. Udziały 
sektora MSP we wskaźnikach ekonomicznych są znaczące, jednak należy wskazać, iż 
przedsiębiorstwa te stanowią zarówno w gospodarce UE ogółem, jak i w naszym kraju, 
99,9 % liczby firm. W tej sytuacji wkład dużych podmiotów, które mają zaledwie 0,1 % 
udziału wydaje się nieproporcjonalnie duży.

Pomimo że teorie i koncepcje klastrów pierwotnie zastosowano do branż wytwór-
czych, a ich przydatność w branżach usługowych (turystyka) była „pozornie” obniżo-
na, to w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania problematyką klastrów 
w turystyce. Jackson i Murphy twierdzą nawet, że koncepcja klastra w turystyce jest 
szczególnie właściwa, ponieważ produkt turystyczny powstaje w wyniku interakcji lo-
kalnych uwarunkowań oraz aktywności powiązanych firm, co prowadzi do budowa-
nia aglomeracji [Jackson, Murphy, 2002, s. 36–52; Breda, Costa, Costa, 2004]. Dlatego 
klaster turystyczny jest kojarzony zarówno z produktem turystycznym, jak i destyna-
cją turystyczną (regionem). Również Porter [1998], prowadząc badania w tradycyj-
nych sektorach, podkreślał znaczenie elementów odpowiednich dla klastra turystycz-
nego, wskazując, że satysfakcja turystów zależy nie tylko od miejsca (destynacji), które 
jest główną atrakcją, ale także od jakości i efektywności powiązanych firm, jak hotele, 
restauracje, centra handlowe i firmy transportowe (logistyczne). Klaster turystyczny 
to geograficzna koncentracja firm oraz instytucji powiązanych zależnościami siecio-
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wymi w ramach branży turystycznej, która grupuje dostawców, usługodawców, wła-
dze regionalne i lokalne, instytucje, uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe (B+R) 
[Capone, 2004]. To „zestaw” podmiotów turystycznych, skumulowanych na okre-
ślonym obszarze geograficznym, oferujący usługi na odpowiednim poziomie jakości 
oraz efektywności. Charakteryzuje się spójnością gospodarczą, społeczną i polityczną 
w ramach łańcucha wartości, tworząc sieć przedsiębiorstw, generującą przewagę kon-
kurencyjną.

Zamierzeniem klastra turystycznego jest skoncentrowanie przedsiębiorstw działa-
jących z reguły samodzielnie dla zbudowania produktu turystycznego w regionie [No-
velli, Schmitz, Spencer, 2006, s. 1141–1152]. W klastrze występują zwykle tzw. sekto-
ry wiodące, pokrewne i  wspierające, dlatego w  skład klastra turystycznego wchodzą 
usługi noclegowe i  zakwaterowania, restauracje i  bary, które reprezentują statyczne 
elementy sektora, oraz elementy mobilne, takie jak: pasażerskie usługi transportowe, 
usługi agencji podróży i organizatorów wycieczek (touroperatorów), usługi wypoży-
czalni rent-a-car. Natomiast usługi „czasu wolnego”, kulturalne i rekreacyjne stanowią 
dynamiczne elementy sektora, powiększając wydatki turystów. Kluczowym elementem 
dla normalnego funkcjonowania klastra turystycznego jest udział innych „aktorów” 
[Brown, Geddes, 2007, s. 129–141], którymi są władze oraz samorządy regionalne i lo-
kalne. Władze powinny wspierać i finansować programy przyciągające prywatnych in-
westorów, rozwój infrastruktury, reklamę i promocję regionu turystycznego, ponieważ 
klaster może pomóc w przezwyciężaniu kryzysów. 

Procesy ewolucji klastrów

Klastry mogą być interpretowane w kategoriach teorii regulacji, która dotyczyłaby 
częściowego ograniczenia relacji konkurencyjnych (spontanicznego ładu rynkowego) 
na rzecz instytucjonalnego systemu regulującego zachowania uczestników sieci (ładu 
regulowanego) [Gorynia, Jankowska, 2007, s. 311–340]. Sieci organizacji analizuje się 
także jako złożone systemy adaptacyjne [Stacey, 2007, s. 195–197], które rozwijają się 
na podstawie świadomych wyborów międzyorganizacyjnych strategii, historycznych 
zależności i  wzajemnych dostosowań w  procesie koewolucji, a  jednocześnie podlega-
ją zewnętrznym czynnikom otoczenia, w  tym regulacji władz publicznych. Z  punktu 
widzenia teorii ewolucji, zarówno pojedyncze organizacje, jak i  ich systemy, wykazu-
ją podobieństwa do organizmów żywych i mogą być objaśniane modelami i prawami 
przyrody, w tym modelem cyklu życia [Eisenhardt, Galunic, 2000]. Dokonując analizy 
ewolucji klastrów z wykorzystaniem modelu cyklu życia, traktujemy je jako podlegające 
jednocześnie ładowi spontanicznemu, opartemu na zależnościach rynkowych i indywi-
dualnych decyzjach podmiotów oraz ładowi regulowanemu, który zakłada możliwą in-
terwencję publiczną dla wsparcia rozwoju danego skupiska przemysłu. 
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Analiza klastrów z perspektywy modelu cyklu życia obrazuje ich ewolucję począw-
szy od rozwoju aż po dojrzałość i schyłek [Park, 1996, s. 476–493]. Model ten nie może 
być traktowany jako deterministyczny, tj. podobnie jak w przypadku współczesnych 
zastosowań modelu dla sektora czy też organizacji, daje on podstawy jedynie do roz-
ważania scenariuszy rozwoju, tj. możliwych wariantów ewolucji, nie zaś możliwość 
prognozowania tego rozwoju [Allen, Strathern, Baldwin, 2006]. Klastry niekoniecznie 
zatem przechodzą przez każdą z faz i ich rozwój nie zawsze podlega sekwencji typowej 
dla modelu. Rozważania nad ewolucją klastrów można oprzeć na modelu A. Marku-
sen [1996], który koncentruje się na dynamice powiązań sieciowych. Wyróżniła ona 
następujące cztery typy klastrów (okręgów przemysłowych):

 • okręg Marshalla/włoski – małe i średnie przedsiębiorstwa pozostające w długoter-
minowych relacjach konkurencji i kooperacji w procesie wytwarzania i  rozwoju 
produktu (regiony Trzeciej Italii, Dolina Krzemowa, regiony turystyczne Tropical 
North Queensland w Australii, Funäsdalsfjällen w Szwecji);

 • okręg „oś i szprychy” – jedna lub kilka dużych firm kooperujących w procesie pro-
dukcji z grupą mniejszych podwykonawców na zasadzie długoterminowych kon-
traktów (Toyota City k. Nagoji, Seattle jako siedziba Microsoft, Round Rock jako 
siedziba Dell, regiony turystyczne Åre w Szwecji, Rhône-Alpes we Francji);

 • okręg „satelita” – oddziały dużych firmy ponadnarodowych, które nie wykształ-
cają w procesie produkcji powiązań kooperacyjnych z firmami okręgu, lecz utrzy-
mują powiązania z oddziałami, dostawcami i odbiorcami firm macierzystych spo-
za okręgu; firmy lokalne mogą dostarczać usług wspierających (region turystyczny 
Cancun w  Meksyku, Dubaj, Tunezja, transport, usługi remontowo-budowlane), 
a powiązania z nimi są słabe i krótkoterminowe;

 • okręg „kotwica” – instytucja publiczna, która może być np. firmą państwową, szko-
łą wyższą, bazą wojskową i  przybrać formę organizacji jednego z  charakteryzo-
wanych powyżej okręgów lub stanowić połączenie tych form [Gancarczyk, 2010, 
s. 1–21].
Wymienione typy klastrów związane są silnie z  cyklem życia produktu i  repre-

zentują różne fazy ewolucji, tj. okręg Marshalla/włoski można uznać za fazę rozwoju, 
okręg „oś i szprychy” – za fazę dojrzałości, a okręg satelicki – za fazę schyłku. Okręg 
„kotwica” zaś może przybrać każdy z trzech prezentowanych typów organizacji prze-
mysłu, a odróżnia go publiczne źródło inwestycji (rysunek 1).

Relacje sieciowe w każdym z analizowanych typów opisywane są następującymi 
czynnikami: charakterem firm, rodzajem kontraktów między nimi, narzędziami kon-
kurowania i  dominującym typem innowacji, charakterem zasobów ludzkich, stop-
niem zaangażowania władz centralnych i samorządu terytorialnego, instrumentami 
dzielenia ryzyka, innowacji i stabilizacji2 oraz decyzjami inwestycyjnymi. Wynikiem 
określonej charakterystyki tych czynników są perspektywy rozwojowe regionu (ta-
bela 1).
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RYSUNEK 1. Powiązania sieciowe w klastrach według A. Markusen

Źródło: Opracowanie na podstawie: [Markusen, 1996, s. 293–313].

W przypadku okręgu Marshalla/włoskiego oraz okręgu „oś i szprychy” są to perspek-
tywy trwałe, gdyż opierają się na sile lokalnych firm oraz na długoterminowych zależ-
nościach między nimi, zakorzenionych w  strukturze społecznej i  kulturowej regio-
nu. Podstawą trwałego rozwoju i przewagi konkurencyjnej danego terytorium jest też 
zlokalizowanie w nim centrum decyzji inwestycyjnych oraz tworzenia technologicz-
nego know-how i innowacji. Ten ostatni aspekt związany jest wykorzystaniem i stałym 
doskonaleniem zasobów wykwalifikowanych kadr oraz gromadzeniem wiedzy jako 
podstawy konkurencyjności regionu. Za stosunkowo nietrwałe należy uznać perspek-
tywy rozwoju regionu opartego na okręgach typu „satelita” i „kotwica”. Powstają one 
najczęściej jako wynik decyzji lokalizacyjnych dużych podmiotów, które poszukują 
oszczędności na kosztach produkcji (okręg „satelita”) lub władz publicznych, dążą-
cych do stymulowania rozwoju danego regionu przez zakładanie szkół wyższych, baz 
wojskowych, parków technologicznych czy firmy państwowej (okręg „kotwica”). Cen-
trum decyzji inwestycyjnych pozostaje wówczas poza okręgiem, co uzależnia region 
od decyzji zarządów dużych firm lub państwa. Jednostki badań i  rozwoju w okręgu 
satelickim także najczęściej znajdują się poza oddziałem, w konsekwencji lokalne fir-
my absorbują jedynie innowacje organizacyjne i wzorce zarządzania. Problemem tych 
dwóch form organizacji przemysłu jest stosunkowo słabe zakorzenienie powiązań 
oddziałów firm lub inwestycji publicznych w regionie, co uniemożliwia lub utrudnia 
uczenie się i podnoszenie konkurencyjności firm lokalnych, a przez to absorpcję wie-
dzy i jej rozwój na danym terytorium. W sytuacji kryzysu finansów państwa czy zmia-
ny strategii dużej firmy, wycofanie lub ograniczenie inwestycji stanowi strukturalne 
zagrożenie dla gospodarki regionu.
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Typ klastra (okręgu) Okręg Marshalla/włoski Okręg typu „oś i szprychy”

Charakter firm Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), 
właściciele lokalni

Jedna lub kilka dużych firm 
zintegrowanych pionowo

Rodzaj kontraktów Silna wymiana między dostawcami 
i odbiorcami wewnątrz okręgu, 
długoterminowe kontrakty

Silna wymiana między firmami 
dominującymi i dostawcami wewnątrz 
okręgu, kontrakty długoterminowe; 
intensywna kooperacja i związki 
między firmami spoza okręgu

Narzędzia konkurencji/ 
/typ innowacji

Dyferencjacja/innowacja produktowa Ekonomia skali/innowacja procesu

Zasoby ludzkie Silna wymiana personelu między 
dostawcami i odbiorcami wewnątrz 
okręgu, duży udział pracowników 
zaangażowanych w projektowanie 
i innowacje, pracownicy przywiązani 
do okręgu, a nie do firm

Słaba wymiana personelu między 
dużą firmą i dostawcami, duży udział 
pracowników słabiej kwalifikowanych, 
pracownicy przywiązani najpierw 
do dużej firmy, potem do okręgu, 
następnie do małej firmy

Infrastruktura dzielenia 
ryzyka, innowacji 
i stabilizacji

Silne mechanizmy; źródła 
finansowania, pomocy technicznej 
i usług biznesowych poza firmami, ale 
wewnątrz okręgu

Brak mechanizmów; usługi biznesowe, 
źródła finansowania i pomocy 
technicznej zdominowane przez duże 
firmy

Rola samorządu 
terytorialnego

Silna Słaba

Rola rządu Umiarkowana Silne zaangażowanie publiczne

Inwestycje Podejmowane wewnątrz okręgu, na 
podstawie kapitału inwestycyjnego 
wewnątrz okręgu

Podejmowane wewnątrz okręgu, ale 
o znaczeniu ponadlokalnym

Perspektywy rozwoju 
regionu

Trwałe, oparte na sile lokalnych firm, 
wiedzy i innowacjach oraz decyzjach 
inwestycyjnych generowanych 
wewnątrz okręgu

Trwałe, oparte na sile dużych 
przedsiębiorstw oraz wiedzy 
i innowacjach oraz decyzjach 
inwestycyjnych generowanych 
wewnątrz okręgu

Źródło: [Gancarczyk, 2009, s. 190–197]. 

TABELA 1. Typy klastrów (okręgów) w modelu A. Markusen
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Okręg typu „satelita” Okręg – „kotwica” instytucji publicznych

Wielkie firmy z siedzibami poza okręgiem 
i właścicielami spoza okręgu

Jedna lub kilka instytucji publicznych

Słaba wymiana między dostawcami i odbiorcami 
wewnątrz okręgu, brak długoterminowych związków 
z lokalnymi dostawcami, intensywna kooperacja 
z firmami spoza okręgu, szczególnie z oddziałami 
macierzystymi

Niskie obroty firm lokalnych, wymiana wewnątrz 
regionu ograniczona do instytucji i ich dostawców, 
kontrakty krótkoterminowe

Ekonomia skali/innowacja w dziedzinie zarządzania Ekonomia skali w sektorze publicznym

Pracownicy związani raczej z firmą niż z okręgiem, 
migracje pracowników szczebla menedżerskiego 
do okręgu i poza okręg, słabe migracje nisko 
kwalifikowanych

Umiarkowana wymiana personelu między 
dostawcami i odbiorcami, przewaga urzędników 
i profesjonalistów, pracownicy związani najpierw 
z instytucjami, następnie z okręgiem, na końcu 
z małymi firmami

Brak mechanizmów; źródła finansowania, pomocy 
technicznej i usług biznesowych pochodzą spoza 
okręgu

Brak specjalistycznych źródeł finansowania, 
pomocy technicznej i usług biznesowych

Słaba Słaba

Silna rola rządu Duże zaangażowanie finansów publicznych

Podejmowane poza okręgiem, brak kapitału 
inwestycyjnego wewnątrz okręgu

Podejmowane na szczeblu rządu, brak kapitału 
inwestycyjnego wewnątrz okręgu

Nietrwałe, zależne od wiedzy, innowacji i decyzji 
inwestycyjnych generowanych poza okręgiem

Nietrwałe, zależne od wiedzy, innowacji i decyzji 
inwestycyjnych generowanych poza okręgiem
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Determinanty ewolucji klastrów turystycznych

Postępująca globalizacja wywiera presję na zwiększenie aktywności innowacyjnej 
przedsiębiorstw turystycznych działających w  klastrze, warunkującej im przetrwanie 
oraz dalszy wzrost i  rozwój. Działalność w ramach gospodarki turystycznej wymusza 
konieczność komplementarnego rozwijania różnych rodzajów innowacyjności [Go-
łembski, 2007], ponieważ zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne dzia-
łające w klastrach różnią się poziomem innowacyjności, m.in. w zależności od przyjętej 
strategii działania, rodzaju działalności, kwalifikacji kadry pracowniczej i otoczenia ryn-
kowego.

Współcześnie szczególnie istotnymi wyznacznikami zmian w skupiskach branżo-
wych są globalizacja i internacjonalizacja oraz podejmowane w odpowiedzi na nie de-
cyzje przedsiębiorców o zmianie lokalizacji elementów łańcucha wartości lub/i zmia-
nie produktowej [Biggiero, 2006, s. 443–472]. Kooperacja międzynarodowa staje się 
koniecznym warunkiem uniknięcia strategicznego zamknięcia (lock-in) [Sornn-Frie-
se, Sørensen, 2005, s. 267–292] w ramach nieefektywnej kooperacji. Ta ostatnia bloku-
je rozwój nowych produktów w sytuacji spadku konkurencyjności dotychczasowych, 
a w konsekwencji prowadzi do schyłku klastra [Gancarczyk, 2005, s. 77–92; Gancar-
czyk, Gancarczyk, 2009, s. 44–57]. Z drugiej jednak strony, związana z umiędzyna-
rodowieniem zmiana lokalizacji łańcucha wartości, tzw. relokacja, może pozbawić 
klaster systemu powiązań krytycznych dla jego przewagi konkurencyjnej, co także 
grozi kryzysem i schyłkiem. W odpowiedzi na wyzwania internacjonalizacji, przed-
siębiorstwa okręgu Marshalla/włoskiego lub okręgu typu „oś i  szprychy”, dokonują 
zazwyczaj wyboru między ścieżką efektywności a ścieżką innowacji [Zucchella, 2006,  
s. 21–44].

W przypadku ścieżki innowacji możliwe są następujące wybory:
1) firmy koncentrują się na produktach wymagających wysokich kompetencji w dzie-

dzinie wzornictwa, marketingu oraz B+R, stosując strategie niszy w skali globalnej3,
2) firmy dokonują zmiany produktowej w kierunku branż pokrewnych o bardziej zło-

żonym produkcie4,
3) selektywna relokacja, tj. zmiana lokalizacji wybranych elementów łańcucha warto-

ści, w poszukiwaniu komplementarnej technologii, przez przemieszczenie centrów 
B+R do innych regionów5.
W dwóch pierwszych przypadkach podtrzymane zostają sieci lokalnej kooperacji, 

jakkolwiek zmienia się jej przedmiot. Klaster zachowuje charakter okręgu Marshalla/ 
/włoskiego lub okręgu typu „osi i szprych”. Trzeci charakteryzuje się nastawieniem na 
zewnętrzne relacje i poszerzeniem sieci powiązań o partnerów w innych lokalizacjach. 
Wybór ten zabezpiecza przed izolacją i  sprzyja wykorzystaniu efektów zewnętrznych 
sieci, zwłaszcza w obszarze kreowania wiedzy, w skali międzynarodowej, a nawet glo-
balnej.
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W przypadku ścieżki efektywności przedsiębiorstwa decydują się na:
1) mechanizację procesu produkcji, co może pozbawić unikatowości produkty dotych-

czas wytwarzane przy użyciu tradycyjnych technologii, 
2) relokację, która przybiera charakter selektywny bądź replikujący [Biggiero, 2006, 

s. 443–472].
Mechanizacja może pozbawić unikatowości produkty wytwarzane dotychczas przy 

użyciu tradycyjnej technologii. Dąży się tutaj do zachowania wiedzy i kluczowych kom-
petencji w ramach lokalnych powiązań, jednak nie likwiduje zagrożenia izolacją, gdyż 
brak perspektyw dla wymiany i tworzenia wiedzy.

Relokacja replikująca łańcuch wartości prowadzi do naruszenia dotychczasowych 
sieci powiązań i wyprowadzenia ich poza okręg, najczęściej do regionów o przewadze 
kosztowej. Jeśli jest ona ograniczona, tj. dotyczy tylko niektórych przedsiębiorstw, nie 
zagraża klastrowi i  regionowi. Jeśli jednak ma charakter masowy, to wywołuje zanik 
dotychczasowych sieci powiązań i relacji kontraktowych oraz przenikanie nieformalnej 
wiedzy i informacji biznesowej do konkurentów. Okręg zmienia stopniowo charakter 
na satelicki i doświadcza tendencji schyłkowych6. 

Relokacja selektywna dotyczy wybranych elementów łańcucha wartości, najczęściej 
o  niższej wartości dodanej. W  jej wyniku powstają klastry o  charakterze „satelitów” 
w nowych lokalizacjach. Źródłowy klaster zachowuje wówczas swój status jako okręg 
Marshalla/włoski lub okręg typu „oś i  szprychy”. W przypadku selektywnej relokacji 
aktywnej angażującej wymianę wykwalifikowanych kadr (brain circulation), wiedzy 
i technologii z przedsiębiorstwami w innym regionie, klastry satelickie nabierają cech 
okręgów typu „oś i  szprychy”7. Pozwala to uniknąć niestabilności rozwoju właściwej 
dla terytoriów uczestniczących w relokacji pasywnej, opartej na prostej produkcji we-
wnątrz oddziału firmy międzynarodowej, bez wymiany wiedzy i angażowania know-how 
partnerów.

Przyczyn powyższych procesów ewolucji zachodzących również w klastrach tury-
stycznych można szukać w następujących kategoriach:

 • ekonomiczne, np. kursy walutowe, koniunktura, cena ropy naftowej, koszty pracy,
 • polityczne, np. dalsze rozszerzanie UE, pakt fiskalny, podatki, ochrona środowiska,
 • kryzysy i  zagrożenia, np. terroryzm, fundamentalizm islamski, choroby zakaźne, 

klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi,
 • demograficzne, np. zmiana struktury wiekowej, migracje, poziom wykształcenia,
 • technologiczne, np. transport, komunikacja, informacja.

Dominującą grupą firm w klastrach turystycznych są małe i średnie przedsiębior-
stwa, które są zdecydowanie bardziej wrażliwe na zmiany zachodzące w klastrach w po-
równaniu z dużymi firmami. O  ile duże firmy radzą sobie w kryzysie całkiem nieźle, 
o tyle małe znacznie bardziej narażone są na kłopoty finansowe.
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Podsumowanie

Choć turystyka jest branżą mocno narażoną na skutki kryzysu gospodarczego oraz 
innych zagrożeń, to można dostrzec zróżnicowane perspektywy rozwojowe regionu tu-
rystycznego (destynacji) i lokalnych MSP w zależności od fazy rozwoju klastrów. Dlate-
go należy zwrócić uwagę na możliwości stymulowania ich ewolucji w kierunku typów, 
które zapewniają trwałe podstawy konkurencyjności. Otwarcie klastrów na globalizację 
i otoczenie międzynarodowe jest niezbędne zarówno z punktu widzenia rozwoju inno-
wacji, jak i wzrostu efektywności. Zaawansowane formy kooperacji pozwalają na rozwój 
zasobów specjalistycznej wiedzy w regionie turystycznym, podnosząc jego atrakcyjność 
oraz wytworzoną w nim wartość dodaną. Wobec pojawiających się zagrożeń wydaje się 
korzystne stosowanie przez globalne firmy branży turystycznej selektywnej relokacji 
wybranych elementów łańcucha wartości, połączone z  wykorzystaniem lokalnej wie-
dzy i współpracy technologicznej z lokalnymi MSP. Jakkolwiek podstawowe znaczenie 
w kształtowaniu pogłębionych form kooperacji mają decyzje firm i przedsiębiorczych 
jednostek, należy podkreślić kluczową rolę rządu i władz samorządowych w stymulowa-
niu takiej współpracy. 

Przypisy

1 Pojęcia „sektor” i „branża” są w tekście stosowane zamiennie.
2 Instrumenty dzielenia ryzyka, innowacji i  stabilizacji to przedsięwzięcia angażujące firmy, samorząd 

gospodarczy i terytorialny oraz instytucje finansowe dla rozwoju technologii, marketingu, kredytowania.
3 Przykłady stanowią oryginalne produkty spożywcze i markowa odzież jako niszowe produkty włoskich 

okręgów. Por. [Biggiero, 2006].
4 Produkcja maszyn do opakowań oraz opakowań dla przemysłu spożywczego w rejonie Parmy i Medio-

lanu; produkcja maszyn do wytwarzania płytek ceramicznych w regionie Emilia Romania we Włoszech. Por. 
[Zucchella, 2006].  

5 Opcja ta, zwana selektywną relokacją (zmiana lokalizacji wybranych elementów łańcucha wartości) do-
tyczy głównie sektorów zaawansowanej i  średnio zaawansowanej technologii, np. przedsiębiorstw z branży 
telekomunikacyjnej, które lokują centra B+R w Dolinie Krzemowej, aby nadążać za zmianą technologiczną. 
Por. [Enright, Ffowsc-Williams, 2000].

6 Do przykładów należą klaster Como (produkcja jedwabiu i  jedwabnej konfekcji) i klaster odzieżowy 
w Val Vibrata. Por. A. Samarra, Relocation and the International Fragmentation of Industrial Districts Value 
Chain: Matching Local and Global Perspectives, [w:] F. Belussi, A. Samarra (ed.), Industrial Districts, Reloca-
tion and the Governance of the Global Value Chain, CLEUP, Padua 2005, s. 61–70.
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7 Te procesy obserwować można w klastrze Montebelluna we Włoszech, z odzieżą sportową (por. A. Sa-
marra, op.cit.) oraz w klastrach wysokiej technologii, jak Dolina Krzemowa (por. A. Saxenian, Brain Circula-A. Saxenian, Brain Circula-
tion and Regional Innovation: The Silicon Valley-Hsinchu-Shanghai Triangle, [w:] K.R. Polenske (ed.), The 
Economic Geography of Innovation, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 190–212. Dostrzegamy 
takie zjawiska również w Polsce, w przypadku inwestycji International Paper w Kwidzyniu czy Opla w Gliwi-
cach. 
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Tourist clusters evolution processes and crisis-related threats

Summary

The paper presents the processes occurring in clusters in the light of the clusters 
evolution model. The model can be used to determine the phase of the tourism cluster 
development in the regional environment, the impact of this phase on development of 
the region and local enterprises, and to identify the processes of evolution. The text is 
based on literature studies and empirical research in the field of the cluster concept.

Keywords: tourism, cluster, regional development
Słowa kluczowe: turystyka, klaster, rozwój regionalny
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Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Gościnność jako istotna składowa reputacji 
gospodarstwa agroturystycznego 

Wstęp

Pojęcie wartości przedsiębiorstwa może być rozumiane w ujęciu wąskim, jako war-
tość posiadanych przez nie aktywów, i/lub w ujęciu szerokim, jako możliwość genero-
wania dodatnich przepływów pieniężnych i zysków [Jabłoński, 2009, s. 60]. W dobie 
gospodarki opartej na wiedzy znaczną uwagę należy poświęcić niematerialnym czynni-
kom budującym wartość przedsiębiorstwa. Właśnie aktywa niematerialne firmy mogą 
stanowić istotne źródło przewagi konkurencyjnej w czasie kryzysu, a dodatkowym atu-
tem jest fakt, że wartość aktywów niematerialnych rośnie w wyniku ich wykorzystywa-
nia. Wartości niematerialne kształtują tzw. kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, który 
może pomóc uzyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć udział w rynku. Przegląd 
spotykanych w literaturze przedmiotu pojęć kapitału intelektualnego wskazuje, iż może 
on być utożsamiany z  kapitałem ludzkim lub być postrzegany znacznie szerzej, jako 
składowa czterech komponentów: kapitału ludzkiego, kapitału organizacyjnego, kapi-
tału rynkowego i  kapitału innowacyjnego [Warschat, Wagner, Huss , 1999; Wiatrak, 
2007, s. 29]. 

W niniejszym opracowaniu założono, że choć gospodarstwo agroturystyczne naj-
częściej nie jest podmiotem gospodarczym w myśl prawa (art. 3 Ustawa z 2004 r.1), 
to podobnie jak przedsiębiorstwo posiada ono pewną wartość rynkową. Świadczenie 
usług agroturystycznych klasyfikowane jest bowiem jako przedsiębiorczość poza-
rolnicza, na którą składają się działania przedsiębiorcze podejmowane poza rolnic-
twem, lecz realizowane na podstawie zasobów gospodarstwa rolnego [Wiatrak, 2010, 
s. 245–251]. 

Zdaniem autorki opracowania można przyjąć, że szczególnie w przypadku działal-
ności agroturystycznej, wartość gospodarstwa agroturystycznego kształtowana jest przez 
czynniki mające wartość niematerialną. Wynika to m.in. z faktu „sztucznego” ogranicza-
nia rozmiarów prowadzonej działalności (ze względu na preferencyjne warunki podat-
kowe), a co z tego wynika z niskich nakładów finansowych inwestowanych w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług i  niskich dochodów uzyskiwanych w  trakcie realizacji 
tychże usług. 
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Należy jednak w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że autorka opracowania nie neguje 
faktu, iż rynkowy sukces gospodarstwa agroturystycznego jest możliwy dopiero wówczas, 
gdy zarządzanie wartością firmy będzie obejmowało także odpowiednie zasoby materialne 
gospodarstwa. Jednak w chwili obecnej, w przypadku gospodarstw rolnych świadczących 
usługi agroturystyczne na niewielką skalę, kształt wartości gospodarstwa agroturystyczne-
go determinowany jest głównie przez czynniki mające charakter niematerialny. 

Literatura przedmiotu nakreśla 12 czynników niematerialnych współtworzących 
wraz z czynnikami materialnymi wartość firmy. Są to [Jabłoński, 2009, s. 60]:
 1) przywództwo,
 2) umiejętność realizacji strategii,
 3) wartość marki,
 4) reputacja,
 5) sieci i sojusze,
 6) technologie i procesy,
 7) wiedza pracowników,
 8) kultura organizacji,
 9) innowacyjność,
 10) komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 11) relacje z interesariuszami,
 12) lojalność klientów.

W przypadku prowadzenia działalności usługowej, jaką bez wątpienia jest świadcze-
nie usług turystycznych, z należytą atencją powinny być traktowane zwłaszcza te czyn-
niki niematerialne, które ukierunkowane są na klienta. Bowiem takie cechy, jak: wartość 
marki, reputacja czy lojalność klientów mogą nie tylko stanowić o przewadze rynkowej 
przedsiębiorstwa, ale także minimalizować ewentualne straty w czasie kryzysu. 

W niniejszym opracowaniu autorka pragnie postawić hipotezę mówiącą o tym, że 
w przypadku reputacji rozpatrywanej w kontekście branży turystycznej, wśród ww. cech 
powinna znaleźć się także gościnność. Celem niniejszego artykułu zatem jest wykaza-
nie, że gościnność rozpatrywana na wielu płaszczyznach może stanowić istotną cechę 
kształtującą reputację gospodarstwa agroturystycznego i  w  momencie zmniejszenia 
przez społeczeństwo aktywności turystycznej może decydować o przewadze rynkowej 
tegoż gospodarstwa.

Reputacja, wizerunek i tożsamość w rozważaniach teoretycznych

Ponieważ w usługach turystycznych potencjalni klienci dość często opierają się na 
opiniach innych osób, zwłaszcza tych, które korzystały już z usług oferowanych przez 
dany podmiot turystyczny, można przyjąć, że reputacja stanowi szczególnie istotny 
element budowania wartości firmy. Jak twierdzi R. Hall, „jako kluczowy zasób reputa-
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cja organizacji może być głównym czynnikiem w osiąganiu przewagi konkurencyjnej 
i umacnianiu pozycji finansowej organizacji, ponieważ konkurentom trudno jest osią-
gnąć podobny prestiż i szacunek” [Hall, 1992, s. 67].

Jak podaje Schwaiger, reputacja to „nastawienie osoby wobec firmy, na które składają 
się zarówno obiektywne elementy, takie jak wiedza, jak i subiektywne, czyli indywidu-
alny sposób postrzegania przez osobę danego przedsiębiorstwa czy miasta” [Schwaiger, 
2004, s. 46–71]. Reputację zatem można rozpatrywać w ujęciu wąskim, w odniesieniu 
do przedsiębiorstwa, i w ujęciu szerokim w stosunku do branży, a nawet przestrzeni te-
rytorialnej. W sektorze usług turystycznych zagadnienie reputacji może dotyczyć zatem 
pośrednika, który sprzedaje usługi turystyczne, poszczególnych usługodawców, a także 
miejsca recepcji turystycznej. 

W świecie nauki trwa dyskusja, czy reputacja może funkcjonować jako samodzielne 
zjawisko, czy stanowi jedynie określenie używane zamiennie z wizerunkiem [Fombrun, 
Rindova, 1996; Dowling, 2004, s. 134–142]. 

W niniejszym opracowaniu zgodnie z teorią Dąbrowskiego reputacja zostanie po-
traktowana jako odrębne pojęcie w stosunku do wizerunku i tożsamości firmy, z pełną 
świadomością relacji, jakie można zaobserwować między wspomnianymi pojęciami (ry-
sunek 1) [Dąbrowski, 2010, s. 43].

RYSUNEK 1. Relacje łączące reputację z wizerunkiem i tożsamością

Źródło: [Dąbrowski, 2010, s. 38].

Jak podaje Dąbrowski, „podstawowa różnica między tożsamością, reputacją i wize-
runkiem polega na tym, że tożsamość kształtowana jest przede wszystkim wewnątrz 
organizacji, reputacja powstaje na zewnątrz, wizerunek zaś, w zależności od ujęcia, może 
istnieć wewnątrz lub na zewnątrz przedsiębiorstwa” [Dąbrowski, 2010, s. 48].

W literaturze jako cechy leżące u podstaw reputacji wymieniane są: solidność, wia-
rygodność, zaufanie oraz ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie w określo-
nym środowisku [Nawrocka, 2009, s. 127–140]. Bowiem, jak podaje Fombrun, skutkiem 
dobrej reputacji jest szacunek wśród różnych grup otoczenia [Fombrun, 1996, s. 72]. 
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Typologia gościnności

W branży usług turystycznych gościnność ma szczególne znaczenie. Może przybie-
rać ona formy gościnności intuicyjnej, z czym zwykle mamy do czynienia w gospodar-
stwach agroturystycznych lub gościnności zinstytucjonalizowanej, u podstaw której leżą 
procedury obsługi i kultura organizacyjna firmy. Pewien spójny i wyuczony zespół za-
chowań w stosunku do klientów w literaturze bywa określany jako model gościnności 
[Piasta, 2007, s. 112]. Jak podają Kołodziejczyk i Górka [Kołodziejczyk, Górka, 2006, 
s. 46] wśród elementów, które wywierają istotny wpływ na model gościnności są:

 • kultura organizacyjna firmy turystycznej,
 • zespół przepisów, regulaminów i opisów stanowisk,
 • poziom wykształcenia ogólnego pracowników,
 • poziom wykształcenia zawodowego, jaki dają szkoły hotelarskie,
 • indywidualne predyspozycje osobowe personelu,
 • formalne wymogi dotyczące kategorii obiektów hotelowych,
 • pozaformalne, czyli indywidualne zabiegi właścicieli obiektów gwarantujących 

w swoich obiektach świadczenia wykraczające poza ramy wymogów kategoryzacyj-
nych.
Jednak decydujący wpływ na realizowany model gościnności ma w praktyce rodzaj 

i skala prowadzonej działalności. Zatem można przyjąć, że w obiektach zbiorowego za-
kwaterowania, w tym także w obiektach hotelarskich, będziemy mieli do czynienia z go-
ścinnością usługową, rozumianą jako starannie wypracowany profesjonalny standard 
obsługi, sprawiający wrażenie naturalności [Kowalski, 2009, s. 3]. W gospodarstwach 
agroturystycznych zaś dominującym typem gościnności będzie tzw. gościnność rodzin-
na, przejawiająca się pozytywnym nastawieniem do turystów wszystkich członków ro-
dziny i traktowaniem przyjezdnych bardziej jako gości niż klientów. Takiemu stanowi 
rzeczy sprzyja oczywiście sytuacja, w której miejsce świadczenia usług dla turystów go-
ści jest tożsame z miejscem zamieszkania rodziny usługodawcy. Należy jednak podkre-
ślić, że funkcjonują także takie gospodarstwa agroturystyczne, w których kontakt go-
ścia z gospodarzem ogranicza się jedynie do wydania kluczy do wynajmowanych pokoi. 
Najczęściej jednak w gospodarstwach agroturystycznych gościnność rodzinna, wynika-
jąca z naturalnej życzliwości, nie przekształca się w gościnność usługową, ze względu 
na niewielką skalę prowadzonej działalności. Zaistnieć może jednak sytuacja, w której 
lokalne lub środowiskowe normy gościnności mogą wydawać się osobom przyjezdnym 
zbyt nachalne. Dlatego też postulat rodzinnej gościnności powinien ograniczać się do 
dyskretnego zaspokajania potrzeb osób odwiedzających gospodarstwo, a nie do zaspo-
kajania własnych potrzeb gospodarzy. 

Ponieważ nie sposób prowadzić działalności turystycznej w  oderwaniu od tzw. 
otoczenia rynkowego, tym bardziej w przypadku rozpatrywania działalności agrotury-
stycznej nie sposób nie zauważyć, jak istotną rolę w procesie obsługi turystów odgrywa 
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gościnność miejsca recepcji turystycznej. Gościnność miejsca docelowego, jako otocze-
nia funkcjonującego gospodarstwa agroturystycznego, możemy rozpatrywać w dwóch 
płaszczyznach, jako przestrzeń gościnną i społeczność gościnną. J. Kaczmarek, A. Sta-
siak, B. Włodarczyk definiują przestrzeń gościnną jako sposób zagospodarowania ob-
szaru, umożliwiający bezpieczny i wygodny pobyt odwiedzającym oraz wiążący organi-
zację przestrzeni z postawami mieszkańców miejsca recepcyjnego za pomocą formuły 
gościnności [Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk, 2008, s. 136–150]. Można zatem przyjąć, 
że im większy odsetek mieszkańców miejsca recepcyjnego jest lub czuje się opiekuńczy-
mi gospodarzami w stosunku do osób przyjezdnych, tym bardziej dana społeczność jest 
gościnna. Jak wskazują powyższe rozważania, gościnność miejsca docelowego będzie 
wypadkową zagospodarowania obszaru i  postaw mieszkańców lokalnej społeczności. 
Ze względu na miejsce świadczenia usług agroturystycznych można założyć, że na ob-
szarach wiejskich, zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od dużych ośrodków miej-
skich i „typowych” atrakcji turystycznych, dominować będzie niekomercyjna przestrzeń 
gościnna, a na terenach zdominowanych przez masowy ruch turystyczny – komercyj-
na przestrzeń gościnna. Zaproponowane przez wspomnianych autorów pozostałe dwa 
warianty przestrzeni, tj. komercyjna przestrzeń turystyczna i niegościnna lub obojętna 
przestrzeń turystyczna nie będą budowały pozytywnej reputacji miejsca recepcji agro-
turystycznej.

Ponieważ miejsce recepcji agroturystycznej można rozpatrywać także w  znacznie 
szerszym kontekście, tzn. jako destynację dla turystyki zagranicznej przyjazdowej, wspo-
mnieć także należy o gościnności narodowej. Można rozumieć ją jako relację kształto-
waną na linii gość–gospodarz, przy założeniu, że gośćmi są osoby innej narodowości niż 
mieszkańcy miejsca odwiedzanego, a w rolę gospodarzy wcielają się autochtoni. Należy 
przy tym założyć, że aby mówić o gościnności narodowej, niezbędna jest akceptacja dla 
innej wiary, kultury, języka. Sondaż przeprowadzony wśród 185 osób, które odwiedziły 
portal www.turystycznebadania.pl w ciągu roku2, wykazał, że zdecydowana większość 
respondentów uważa, iż Polacy nie wyróżniają się gościnnością (rysunek 2).

Jednak, biorąc pod uwagę niewielki odsetek gości zagranicznych korzystających 
z oferty gospodarstw agroturystycznych, można przyjąć, że gościnność narodowa od-
grywa mniejszą rolę w kształtowaniu reputacji Polski jako agroturystycznej destynacji.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż możliwe jest współistnienie gościnności rodzin-
nej i usługowej w jednym gospodarstwie agroturystycznym. Ma to miejsce wówczas, gdy 
stali klienci traktowani są jak goście i przyjaciele domu, a nowo przybyli pozostają w re-
lacjach z gospodarzami jedynie klientami. Można przyjąć, że choć jest to zjawisko nie-
korzystne, występuje we wszystkich gospodarstwach agroturystycznych, które decydują 
się znacznie zwiększyć obłożenie w swoim obiekcie i rozpocząć działalność gospodarczą 
związaną z obsługą turystów.

Na rysunku 3 przedstawiono omówione typy gościnności i relacje, jakie między nimi 
zachodzą w wybranych podmiotach świadczących usługi na rzecz turystów.
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RYSUNEK 2. Ocena gościnności Polaków w opinii respondentów (w %)*

* Sondaż wśród osób, które odwiedziły portal www.turystycznebadania.pl w okresie 31.08.2010–31.08.2011. Sondaż na próbie 
185 osób.

Źródło: Badania własne.

RYSUNEK 3. Typy gościnności w wybranych podmiotach działających w branży turystycznej 

*Autorka artykułu definiuje rodzinne gospodarstwo agroturystyczne jako gospodarstwo rolne, które świadczy usługi agrotu-
rystyczne w ramach ubocznego zajęcia zarobkowego (art. 3 Ustawy z 2004 r.) i nie prowadzi działalności gospodarczej w za-
kresie świadczenia usług dla turystów. Komercyjne gospodarstwo agroturystyczne rozumiane jest jako podmiot gospodarczy 
świadczący usługi na rzecz turystów na podstawie własnego gospodarstwa rolnego (np. stadniny).

Źródło: Opracowanie własne.
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Rola gościnności w kształtowaniu reputacji  
gospodarstwa agroturystycznego

Świadczenie usług agroturystycznych zaliczane jest do szeroko rozumianego prze-
mysłu gościnnego (hospitality industry) i  choćby z  tego powodu gościnność powinna 
być istotnym elementem pozytywnej reputacji gospodarstwa agroturystycznego. Typ go-
ścinności, jaki jest realizowany w gospodarstwie agroturystycznym, powinien być skore-
lowany z oczekiwaniami głównej grupy klientów. Jak wskazują wyniki badań L. Strzem-
bickiego, goście gospodarstw agroturystycznych nie tylko wysoko oceniają kontakty 
z gospodarzami, ale także przez kontakty te realizują swoje potrzeby w zakresie wypo-
czynku na obszarach wiejskich (rysunek 4) [Strzembicki, 2006, s. 71].

RYSUNEK 4. Ocena oferty wypoczynku w gospodarstwie wiejskim* 

* Odsetek wskazań poszczególnych elementów oferty ocenionej na 5 w pięciostopniowej skali.

Źródło: [Strzembicki, 2006, s. 71].

Bycie gościem, a nie klientem, jako jeden z elementów satysfakcji turysty wypoczy-
wającego w gospodarstwie agroturystycznym może kształtować pozytywny obraz kwa-
tery i przyczynić się tym samym nie tylko do ponawiania wizyt, ale także przekazywania 
pozytywnej opinii na temat gospodarstwa znajomym. Jak podaje K. Karbowiak, ponad 
19 % gości gospodarstw agroturystycznych pozyskuje informacje o ofercie od swoich 
znajomych [Karbowiak, 2005, s. 120–132]. 
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Gościnność może być rozciągnięta w  czasie, tzn. obejmować okres od zapyta-
nia rezerwacyjnego do utrzymywania kontaktów po zakończonej wizycie. Autorka 
artykułu przeprowadziła badanie wśród 112 gospodarstw agroturystycznych działa-
jących na terenie województwa wielkopolskiego, którego celem było uzyskanie od-
powiedzi na wysłane drogą mailową zapytanie rezerwacyjne. Analizie podlegała ilość 
i jakość udzielonych odpowiedzi. Badanie objęło wszystkie gospodarstwa agrotury-
styczne województwa wielkopolskiego, które posiadają własną stronę WWW, a także 
gospodarstwa, które posiadają ogólnodostępny adres e-mail [Kosmaczewska, 2010, 
s.  225–232]. Badanie wykazało, że kwaterodawcy nie wykazują się zbytnią gościn-
nością przy pierwszym kontakcie z potencjalnym klientem, gdyż na wysłane zapy-
tanie rezerwacyjne odpowiedzi nie udzieliło 36 % gospodarzy, a w przypadku 13 % 
wiadomość nie została dostarczona do adresata. Wynika z  tego, że 49 % badanych 
gospodarstw utraciło w  ten sposób możliwość pozyskania potencjalnego klienta 
i zbycia części swoich usług. W pozostałych przypadkach zwrotna wiadomość e-mail 
zawierała najczęściej zdawkowe i  lakoniczne zaproszenie we wskazanym terminie 
lub odmowę ze względu na brak miejsc, bez żadnych dodatkowych informacji. Jedy-
nie 4 gospodarstwa załączyły link do swojej strony WWW; szczegółowy opis oferty 
wraz z opisem atrakcji dostępnych w gospodarstwie posiadały jedynie 2 odpowiedzi 
mailowe. Zaproszenie w  innym terminie przesłało zaledwie 5 gospodarstw agrotu-
rystycznych, a tylko 1 z powodu braku miejsc zaproponowało inne zakwaterowanie. 
Po analizie przeprowadzonych badań można zatem uznać, że kwaterodawcy nie do-
ceniają siły pozytywnego nastawienia do potencjalnych klientów już w  momencie 
pierwszego kontaktu. Zwroty „Miło nam będzie Państwa gościć”, „Z niecierpliwością 
oczekujemy Państwa przybycia”, lub bardziej bezpośrednie „Zapraszamy serdecznie” 
powinny być załączane do wszelkiej korespondencji z klientami, jako wyraz przyszłej 
gościnności.

Jak już wcześniej wspomniano, dość trudno o pozytywną reputację gospodarstwa 
agroturystycznego zbudowaną jedynie na podstawie gościnnych postaw gospodarzy 
i domowników, jeśli funkcjonuje ono w nieprzyjaznym turystom otoczeniu. Prowa-
dzone w 2005 roku przez autorkę artykułu badania empiryczne wśród mieszkańców 
czterech gmin województwa wielkopolskiego (liczebność próby 765 osób) wykazały, 
że nastawienie mieszkańców do turystów zależy od ich wieku, wykształcenia, lecz naj-
silniej jest skorelowane z faktem odczuwania pozytywnego wpływu agroturystyki na 
dochody respondenta3 [Kosmaczewska, 2007, s. 43]. Negatywne nastawienie do przy-
jeżdżających na teren gminy turystów najczęściej deklarowali ankietowani posiadają-
cy 50 lat i więcej oraz osoby z wykształceniem podstawowym. Na podstawie analizy 
tabeli kontyngencji można było stwierdzić, że negatywny stosunek do turystów mają 
wszystkie osoby (100  % odpowiedzi), które stwierdziły, że rozwój agroturystyki nie 
ma wpływu na ich dochody. Natomiast osoby, które odczuwają pozytywny wpływ roz-
woju agroturystyki na swoje dochody, deklarowały pozytywny (82  %) lub obojętny 
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(8 %) stosunek do turystów. Przytoczone wyniki badań wyraźnie pokazują, że pośred-
nie czerpanie korzyści z  agroturystyki wpływa na postawę mieszkańców względem 
przybywających do gminy turystów. Można zatem przyjąć, że angażując jak najwięk-
szą liczbę mieszkańców miejsca recepcyjnego w obsługę turystów, można w pewnym 
stopniu wpłynąć na ich nastawienie względem turystów, tworząc tym samym gościnną 
przestrzeń z gościnną społecznością. 

Reputacja a zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym 
w kryzysie

Jak już wcześniej wspomniano, reputacja powstaje na zewnątrz podmiotu. Może on 
jednak przez podejmowane działania i  sposób komunikowania się z  interesariuszami 
wpływać na ich oceny, kształtując w ten sposób do pewnego stopnia swoją reputację. 
Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania i przytoczone wyniki badań, można stwier-
dzić, że w gospodarstwach agroturystycznych raczej nie występuje świadome zarządza-
nie procesem kształtowania reputacji, a  większość zachowań tworząca tożsamość go-
spodarstwa podejmowana jest w sposób intuicyjny. Jak podaje C.J. Fombrun, na kapitał 
reputacji składa się kapitał marki i wartość relacji podmiotu z interesariuszami [Fom-
brun, 2004, s. 33]. Gospodarstwa agroturystyczne bardzo często nie posiadają nie tylko 
wykreowanej marki, lecz także nazwy, więc główną składową kapitału reputacji pozo-
staje wartość relacji z interesariuszami. W działalności agroturystycznej główną grupę 
interesariuszy stanowić będą goście gospodarstwa, ale także jej pracownicy, czyli najczę-
ściej członkowie rodziny właścicieli gospodarstwa oraz osoby i organizacje, z którymi 
dane gospodarstwo współpracuje i/lub współdziała. Utrzymywanie zatem poprawnych 
relacji i słuchanie opinii interesariuszy powinno być nieodzownym elementem strategii 
gospodarstwa agroturystycznego. Można bowiem uznać, że dla szeroko pojętej branży 
turystycznej utrata reputacji oznacza brak możliwości dalszego funkcjonowania na ryn-
ku. Tymczasem wypracowywana przez lata pozytywna reputacja, jako zasób trudny do 
zastąpienia lub powielenia przez konkurencję, może stanowić o przewadze konkuren-
cyjnej gospodarstwa. Gospodarstwo agroturystyczne, posiadające pozytywną reputację, 
dzięki lojalności klientów i ich mniejszej wrażliwości na cenę powinno poradzić sobie 
lepiej w sytuacji kryzysowej.

Nadmienić w tym miejscu należy, że kryzys w turystyce nie musi oznaczać zmniej-
szonego popytu na usługi świadczone przez gospodarstwa agroturystyczne, co wynika 
z faktu, iż:

 • popyt na usługi agroturystyczne jest głównie kreowany przez rodaków (popyt kra-
jowy),

 • niższa jest zazwyczaj kwota wydatkowana na konsumpcję usług agroturystycznych 
niż usług turystycznych, zwłaszcza świadczonych w znanych kurortach,
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 • podróż do miejsca docelowego odbywa się najczęściej indywidualnym środkiem 
transportu, a destynacja znajduje się poza terenem metropolii, co znacząco zmniej-
sza ryzyko zamachów terrorystycznych.
Paradoksalnie jednak źródłem kryzysu dla agroturystyki może być znakomita sy-

tuacja gospodarcza kraju, która będzie skutkować umocnieniem złotego i tym samym 
zwiększy atrakcyjność cenową wypoczynku za granicą [Pasieczny, 2008, s. 123]. Źródła 
kryzysu dla turystyki wiejskiej, w tym głównie agroturystyki, w dużym stopniu mogą 
być kreowane przez samych usługodawców i ich otoczenie, co pokazano w tabeli 1.

TABELA 1. Inicjatorzy i źródła kryzysu w agroturystyce

Inicjatorzy kryzysu Źródła kryzysu

Gospodarstwa agroturystyczne •	 przemiana intuicyjnej gościnności w gościnność 
kupiecką (usługową) we wszelkich kontaktach 
z turystami,

•	 brak poprawy jakości zakwaterowania i świadczonych 
usług traktowanych jako proces ciągły,

•	 brak współpracy z innymi usługodawcami

Otoczenie gospodarstw agroturystycznych
(wieś i jej mieszkańcy)

•	 utrata „wiejskości”,
•	 zanik tożsamości lokalnej społeczności,
•	 lokalne konflikty o podłożu społecznym i/lub 

ekonomicznym
•	 przemiana intuicyjnej gościnności w gościnność 

kupiecką (usługową) we wszelkich kontaktach 
z turystami

Otoczenie gospodarstw agroturystycznych 
(lokalne władze, lokalne stowarzyszenia 
agroturystyczne, stowarzyszenia branżowe 
o zasięgu krajowym)

•	 drenaż kadr,
•	 wyludnianie się wsi,
•	 zła reputacja wsi jako destynacji turystycznej,
•	 niezrównoważony i niekoordynowany rozwój turystyki

Zdarzenia losowe •	 kataklizmy,
•	 epidemie chorób zwierzęcych i odzwierzęcych (SARS, 

pryszczyca),
•	 moda

Źródło: Opracowanie własne.

Wcześniejsze rozważania wskazują, że w  przypadku krótkookresowych zachwiań 
popytu na usługi agroturystyczne, gospodarstwo, które funkcjonuje w przyjaznym dla 
turystów otoczeniu i posiada dobrą reputację, stworzoną na podstawie rodzinnej gościn-
ności, może przetrwać kryzys dzięki lojalności swoich klientów. Jednak w  przypadku 
małych rodzinnych gospodarstw agroturystycznych, które działają na tak niewielką ska-
lę, że nie prowadzą działalności gospodarczej, trudno mówić o świadomym kreowaniu 
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swojej reputacji, czy wyborze i konsekwentnej realizacji konkretnej koncepcji zarządza-
nia. Spostrzeżenia poczynione w trakcie realizacji wcześniejszych badań empirycznych 
prowadzonych przez autorkę opracowania pozwalają na konkluzję, że w znacznej części 
gospodarstw agroturystycznych w sposób intuicyjny stosowany jest benchmarking ze-
wnętrzny, a  więc zorientowanie na konkurencję i, co się z  tym wiąże, porównywanie 
cen, produktów i działań marketingowych z najlepszymi w branży. Wynika to jednak 
nie ze świadomych i celowych działań właścicieli gospodarstw agroturystycznych, lecz 
można założyć, że raczej jest efektem organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rol-
niczego tzw. wyjazdów studyjnych (study tour), których celem jest uczenie się i twórcze 
adaptowanie najlepszych praktyk zgodnie z zasobami własnego gospodarstwa. Można 
jednak założyć, że w sytuacji kryzysowej poradzi sobie lepiej gospodarstwo, które zna 
konkurencję, dba o własną reputację (choć w sposób nieświadomy i/lub niezamierzo-
ny) i preferuje integracyjny styl zarządzania, w którym nie tylko właściciele, ale także 
pracownicy domownicy utożsamiają interesy i  powodzenie prowadzonej działalności 
z własnymi korzyściami.

Wnioski

Niniejszy artykuł ma w dużym stopniu charakter hipotezy badawczej, która zakłada, 
że gościnność jest istotną składową reputacji, a ta z kolei, jeśli jest pozytywna, to może 
ułatwić zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym w czasie kryzysu. Z dotychcza-
sowych rozważań można wysnuć następujące wnioski:

 • reputacja to informacja o tym, jak podmiot jest faktycznie postrzegany, a nie o tym, 
jak chciałby być oceniany przez rynek (zatem reputacja może być kształtowana przez 
podmiot tylko do pewnego stopnia),

 • realizowany przez podmiot typ gościnności zależy od rodzaju i skali prowadzonej 
działalności, 

 • gościnność może być rozciągnięta w czasie, tzn. obejmować okres od zapytania re-
zerwacyjnego do utrzymywania kontaktów po zakończonej wizycie,

 • reputacja miejsca recepcji turystycznej jest wypadkową zagospodarowania obszaru 
i postaw mieszkańców lokalnej społeczności,

 • reputacja kreowana na bazie gościnności usługodawcy i gościnności miejsca docelo-
wego jest istotnym czynnikiem tworzącym niematerialną wartość podmiotu działa-
jącego w agroturystyce (i turystyce) oraz może stanowić o jego konkurencyjnej prze-
wadze.
Autorka niniejszego artykułu ma nadzieję, że zarówno przytoczone wnioski, jak 

i wszelkie powyższe rozważania, w tym zaproponowana typologia gościnności, a także 
jej umiejscowienie wśród cech współtworzących reputację, będą impulsem do podjęcia 
dyskusji nad ww. zagadnieniami.



Gościnność jako istotna składowa reputacji gospodarstwa agroturystycznego 145

Przypisy

1 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 173, poz. 1807) wraz 
z przypisami wprowadzającymi (Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1808).

2 Sondaż wśród osób, które odwiedziły portal www.turystycznebadania.pl w  okresie 31.08.2010–
31.08.2011 na próbie 185 osób.

3 α = 0,05; N = 765. W  celu obliczenia stopnia zależności wykorzystano statystykę C-Pearsona: 
wiek (Cskor = 0,167), wykształcenie (Cskor = 0,235), pozytywny wpływ na dochody (Cskor = 0,329).
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Hospitality as a significant component  
of the agritourist farm reputation  

Summary

The article based on the research carried out by the Author in selected farms provid-
ing the tourist services and an opinion poll focuses on the analysis on hospitality as the 
component of the agritourist farm reputation. The main objective was finding whether 
reputation based on the hospitality of the service provider and the hospitality of the 
destination as such comprises a significant factor in creation of the goodwill of an agri-
tourist farm and whether it may determine its competitive advantage in the slumping 
economy. The conclusion is that hospitality should be viewed as a continuous process, 
ranging from the moment of the reservation enquiry to keeping in touch with the guests 
after their visit. The paper presents a  typology of hospitality and descriptions of rela-
tions that may arise between particular types of hospitality. The analysis also includes 
the sources of the crisis with respect to rural tourism and agritourism and the outline 
concerning the fact that in case of agritourist farms that do not conduct economic activ-
ity we cannot really consider a conscious creation of reputation or deliberate choice and 
a consequently pursued concept of management. 

Keywords: agritourism, agritourist farm, crisis, hospitality, reputation
Słowa kluczowe: agroturystyka, gospodarstwo agroturystyczne, kryzys, gościnność, re-
putacja
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Organizacyjne uczenie się w kryzysie.  
Przypadek aktu piractwa morskiego

Wprowadzenie

Statek jest specyficzną jednostką organizacyjną. Może stanowić składnik przed-
siębiorstwa zaliczanego do gospodarki turystycznej lub być eksploatowany przez takie 
przedsiębiorstwo. W świetle prawa polskiego morskim statkiem handlowym jest statek 
przeznaczony lub używany do prowadzenia działalności gospodarczej, w  tym między 
innymi do przewozu ładunku lub pasażerów1.

Kryzysy wynikające z uprowadzenia statków stały się w ostatnich latach poważnym 
wyzwaniem dla uczestników światowej gospodarki morskiej, w tym armatorów (tutaj: 
właścicieli statków; termin „armator” w  polskim systemie prawnym jest rozumiany 
inaczej), przewoźników, ale także rządów państw odpowiedzialnych za uprowadzone 
jednostki oraz sił bezpośrednio zaangażowanych w ich uwolnienie. Jednostkowo do-
świadczają ich załogi statków i pasażerowie – turyści. Odczuwalny od 2008 r. wzrost 
liczby aktów piractwa morskiego w  rejonie Rogu Afryki niesie nowe wyzwania dla 
transportu drogą morską, zwłaszcza że przez somalijskie wody przebiega jeden z naj-
ważniejszych szlaków żeglugowych na świecie. Panująca w Somalii skomplikowana sy-
tuacja polityczna oraz trudne warunki społeczno-ekonomiczne przyczyniły się do za-
znaczenia zapalnego rejonu na mapie światowego piractwa morskiego [Kubiak, 2009, 
s. 148–151; Whiteneck, Ivancovich, Hall, 2011; Treves, 2009; Pardo, 2009; Percy, Shor-
tland, 2011]. ONZ często opisuje sytuację w Somalii, pogrążonej w wojnie domowej  
od 1991 r.2

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r.3 precy-
zuje, że każdy z następujących czynów stanowi piractwo:
a) wszelki bezprawny akt gwałtu, zatrzymania lub grabieży popełniony dla celów oso-

bistych przez załogę lub pasażerów prywatnego statku lub samolotu i wymierzony:
– na morzu pełnym przeciwko innemu statkowi morskiemu lub powietrznemu 

albo przeciwko osobom lub mieniu na pokładzie takiego statku morskiego lub 
powietrznego;

– przeciwko statkowi morskiemu lub powietrznemu, osobom lub mieniu w miej-
scu niepodlegającym jurysdykcji żadnego państwa;
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b) wszelki akt dobrowolnego udziału w korzystaniu ze statku morskiego lub powietrz-
nego, jeżeli jego sprawca wiedział o okolicznościach nadających takiemu statkowi 
charakter pirackiego statku morskiego lub powietrznego;

c) wszelki akt podżegania do popełnienia czynów określonych w punktach a) i b) lub 
wszelki akt celowego ułatwiania popełnienia takich czynów.
Sytuacja, gdy są wzięci zakładnicy, często towarzysząca aktowi piractwa, oznacza 

występowanie szczególnego typu kryzysu: kryzysu, w którym bezpośrednio zagrożone 
jest życie ludzkie. W przypadku porwania jednostki nadrzędnym celem kapitana statku 
jest zachowanie życia załogi i pasażerów.

Kryzysy w turystyce

Przyjmuje się, iż turystyka jest jednym z sektorów najbardziej wrażliwych na waha-
nia gospodarcze. Obniżona aktywność turystyczna na świecie, związana z kryzysem go-
spodarczym, oznacza problemy dla biur turystycznych i innych firm związanych z ryn-
kiem turystycznym. Gospodarka turystyczna jest wyjątkowo narażona na te kryzysy, 
których źródła mają charakter zewnętrzny. W przeciwieństwie do wewnętrznych źródeł 
kryzysów, które mogą być kontrolowane przez menedżerów, zdarzenia zewnętrzne znaj-
dują się poza ich kontrolą i dlatego z natury charakteryzuje je większy stopień ryzyka 
oraz niepewność. Ponadto cechy charakterystyczne produktu turystycznego, takie jak 
sezonowość czy komplementarność, powodują, że ryzykiem tym potencjalnie trudno 
zarządzać, ponieważ podaż usług turystycznych nie może być szybko dostosowana do 
zmniejszającego się popytu [Evans, Elphick, 2005].

Istnieje wiele definicji sytuacji kryzysowej organizacji. Między innymi przyjmuje się, 
że w kryzysie jest przedsiębiorstwo, którego wskaźniki finansowe pokazują złą kondycję, 
zagrażającą jego istnieniu w  przewidywalnej przyszłości. Jest to pojmowanie kryzysu 
w sposób uproszczony; jego utożsamianie z brakiem płynności finansowej nie zawsze 
jest prawdziwe [Nogalski, Marcinkiewicz, 2004, s. 12]. 

Do kryzysu z  punktu widzenia organizacji można zakwalifikować zdarzenia lub 
sytuacje, które mają swoje źródła w specyfice danej organizacji, a najczęściej wynikają 
z błędów w zarządzaniu, wadliwej struktury lub niedostosowania do zmian w otoczeniu.  
Natomiast katastrofy są wydarzeniami w otoczeniu, nieprzewidywalnymi i pozostający-
mi w zasadzie poza kontrolą organizacji [Pender, Sharpley, 2008, s. 338; Ritchie, 2004, 
s. 670]. Ten podział nie zawsze jest przestrzegany [Evans, Elphick, 2005, s. 140], badacze 
proponują też wiele ujęć, typologii czy klasyfikacji kryzysów, których wymiary i kryte-
ria przesądzają o specyfice treści działań antykryzysowych. Kryzysy wydają się też być 
stopniowalne [Ritchie, 2004, s. 671]. Zaliczają się do sytuacji trudnych, co powoduje, że 
można podjąć próbę określenia wymiarów sytuacji trudnej, służących ocenie nasilenia 
kryzysu. 
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Przyjętym założeniem jest twierdzenie, iż kryzysy obejmują zarówno całe organiza-
cje, jak i ich części. Dotyczyć też mogą grup organizacji, określonego obszaru [Pender, 
Sharpley 2008, s. 338], a także mają swój wymiar jednostkowy – ludzki.

Paradoksy kryzysu i organizacyjnego uczenia się

Podczas kryzysów organizacje angażują się w procesy normalizacyjne [Jacques, Ga-
tot, Roux-Dufort, 1999]. Oznacza to, że stosują znane i  możliwe do akceptacji wzor-
ce i układy: poznawcze, psychologiczne i społeczno-polityczne. Naturalną skłonnością 
uczestników organizacji jest minimalizowanie znaczenia i/lub racjonalizowanie zda-
rzeń, które nie pozostają w  zgodzie z  ich systemem wartości lub układami odniesie-
nia. Mechanizmy normalizacyjne umożliwiają trwałe i wspólnie podzielane dostrzega-
nie i rozumienie kryzysu, ale zmniejszają potencjał uczenia się. Paradoksalne jest to, iż 
wspomagając uczenie się, jednocześnie je hamują [Batorski, 2007]. Przyjęto, iż działania 
podejmowane w kryzysie można opisać jako procesy lub subprocesy organizacyjnego  
uczenia się.

Paradoksy można określić jako problemy mające dwa krańcowe rozwiązania – jedno 
rozwiązanie jest prawdziwe i równocześnie drugie rozwiązanie jest prawdziwe [Batorski, 
2010]. Potencjalnym paradoksem jest zatem konflikt między uczeniem się innowacyj-
nym (dwucyklowym), w którym zmianie ulegają zarówno założenia, jak i normy oraz 
strategie działania, a uczeniem się rutynowym (jednocyklowym), dotyczącym wyłącz-
nie strategii działania – zachowań. Uczeniem się innowacyjnym jest radykalna zmiana 
sposobów działania wraz z  celami działania (czy normami) oraz założeniami. Można 
przypuszczać, że w sprawnym zarządzaniu w kryzysie najbardziej przydatne jest uczenie 
się jednocyklowe, które opiera się na zdolności wykrywania i korygowania błędu przy 
danym zestawie norm operacyjnych. 

W  przypadku uczenia się dwucyklowego zmianom ulegają normy i  podstawowe 
założenia. Takie uczenie się sprzyja innowacjom, kwestionowaniu celów i jest bardziej 
istotne dla długofalowego przetrwania. Wiąże się z koniecznością testowania modeli po-
znawczych [Argyris, Schön, 1996, s. 20–21]. Potencjalnym problemem organizacyjne-
go uczenia się jest także konflikt między odkrywaniem a wykorzystywaniem [Batorski, 
2010].

Paradoksy zarządzania w kryzysie dotyczą także przedmiotu organizacyjnego ucze-
nia się. Paradoksalny charakter mogą mieć na przykład systemy zarządzania, które, 
zmniejszając liczbę wypadków, nie gwarantują, że wypadki nie zdarzą się (paradoks pre-
wencji i przygotowania). Wypadek w postaci pożaru na stacji benzynowej czy awaria 
systemu bezpieczeństwa w elektrowni atomowej stwarzają zagrożenie katastrofy [Laufer, 
2007, s. 30–31]. Jednak systemy zarządzania projektowano pod kątem unikania wypad-
ków, a nie radzenia sobie z nimi.
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Opis przypadku „Le Ponant”4

Grupa kapitałowa CMA CGM jest trzecim na świecie i największym we Francji ar-
matorem kontenerowym. Przedsiębiorstwo operuje 350 jednostkami na ponad 200 szla-
kach morskich. Statki CMA CGM przewożą rocznie ok. 9 mln TEU (jednostka miary 
odpowiadająca pojemności jednego kontenera o długości 20 stóp). Statki francuskiego 
armatora obecne są w 400 portach w 150 krajach na świecie (również w Polsce). Gru-
pa zatrudnia ponad 16 tys. pracowników. Jej działalność obejmuje ponadto tworzenie 
i sprzedaż produktów turystycznych, takich jak morskie rejsy wycieczkowe, w tym rejsy 
luksusowe.

Do grupy należy luksusowy żaglowiec wycieczkowy (szkuner bermudzki) „Le Po-
nant”. Zbudowany w 1991 r. jest najmniejszą jednostką armatora. Statek dysponuje 32 
kabinami dla 64 pasażerów. Rozwija prędkość 12–14 węzłów pod żaglami. 

Dnia 4 kwietnia 2008 r. „Le Ponant” został uprowadzony w Zatoce Adeńskiej, gdy 
bez pasażerów wracał z Seszeli na Morze Śródziemne. Dnia 21 kwietnia 2008 r. miał 
popłynąć z Aleksandrii w Egipcie do La Valetty, stolicy Malty. Na pokładzie znajdowało 
się 30 osób załogi, w tym sześć kobiet. Porywaczami okazali się członkowie najgroź-
niejszej i największej grupy piratów morskich w Somalii, złożonej z byłych żołnierzy 
somalijskich, tak zwani „Somali Marines”. Napastnicy wdarli się na pokład statku, wy-
korzystując szybką łódź motorową. Sterroryzowali załogę i skierowali statek najpierw 
na wschód, a później na południe, w dół somalijskiego wybrzeża. Załoga stała się za-
kładnikami. 

Somalia nie ma skutecznie działającego rządu od roku 1991. Kraj pogrążony jest 
w chaosie, a na wodach wzdłuż wybrzeży pleni się piractwo dla okupu. Przestępczy pro-
ceder przynosi piratom miliony dolarów. Somalijscy piraci używają łodzi motorowych 
wyposażonych w telefony satelitarne i system nawigacji satelitarnej. Ich celem są zarów-
no statki pasażerskie, jak i towarowe. 

Kiedy informacje o  uprowadzeniu jednostki dotarły do Francji, zastosowano od-
powiednie procedury zarządzania kryzysowego. W  stan gotowości postawiono m.in. 
wydzielone siły okrętowe stacjonujące w Dżibuti, pododdziały komandosów piechoty 
morskiej oraz wyspecjalizowaną w odbijaniu zakładników grupę specjalną żandarmerii 
– Grupę Interwencyjną Żandarmerii Narodowej (Groupe d’Intervention de la Gendar-
merie Nationale – GIGN). W graniczącym z Somalią Dżibuti Francja ma rozlokowanych 
2900 żołnierzy.

Po posiedzeniu sztabu kryzysowego premier Francji François Fillon oświadczył, że 
ministerstwa: obrony oraz spraw zagranicznych znajdują się w stanie pełnej mobilizacji 
i opracowują odpowiedni sposób działania. Rzecznik ministerstwa obrony przekazał in-
formację, że statek został zlokalizowany przez francuską fregatę „Commandant Bouan”, 
z  którą współpracują śmigłowce z  kanadyjskiej fregaty „Charlottetown”, wchodzącej 
wraz z okrętem francuskim w skład sił międzynarodowych stacjonujących w Dżibuti. 
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Uprowadzony statek śledzono, ale nie podejmowano akcji zbrojnej. Brak zdecydo-
wanych działań podyktowany był obawą o bezpieczeństwo zakładników oraz konieczno-
ścią respektowania somalijskich wód terytorialnych. Statek był śledzony zarówno przez 
okręty, jaki i samoloty patrolowe. Wykonane przez nie zdjęcia jednostki, przedstawiające 
obsadzających mostek napastników, francuskie władze udostępniły prasie. 

Francuzi zaangażowani w  rozwiązanie kryzysu uzyskali zgodę rządu Somalii na 
przeprowadzenie akcji zbrojnej. Władze somalijskie nalegały na Francję i Stany Zjedno-
czone, żeby rozwiązały kryzys metodami siłowymi. Akcji zbrojnej nie rozpoczęto jednak 
natychmiast. Przystąpiono bowiem do negocjacji z  porywaczami. Francuski minister 
obrony, Herve Morin, wcześniej powiedział, że operacja wojskowa w  celu zwolnienia 
załogi będzie dokonana tylko w przypadku zagwarantowania jej bezpieczeństwa.

Rząd francuski 10 kwietnia ujawnił, że w zamian za zwolnienie zakładników i statku 
piraci zażądali 2 mln dolarów okupu. Tego samego dnia media przekazały informację, że 
w kierunku zakotwiczonego u wybrzeży Somalii statku skierowano następne dwa fran-
cuskie okręty.

Kryzys został rozwiązany 11 kwietnia. Trzydziestu członków załogi odzyskało wol-
ność. Okup zapłacił armator, a wojsko francuskie po opuszczeniu jachtu przez piratów 
podjęło pościg helikopterami za porywaczami, którzy zostali ostrzelani i  poddali się. 
Gen. Jean-Louis Georgelin powiedział, że piraci zostali aresztowani na lądzie po godzi-
nie od uwolnienia załogi „Le Ponant”. Udało się schwytać sześciu napastników.

Operacja uwolnienia zakładników była przedstawiana przez francuskie media jako 
wzorcowa. Również zagraniczni komentatorzy wypowiadali się o niej z uznaniem, pod-
kreślając znaczenie akcji dla wizerunku Francji na arenie międzynarodowej. 

Paradoksy uczenia się w kryzysie w przypadku aktu piractwa 

Wnioski dotyczące paradoksu organizacyjnego uczenia w zakresie prewencji i przy-
gotowania w analizowanym przypadku muszą być ostrożne. A. Walczak, wspominając 
o znaczeniu prewencji w zakresie procedur zabezpieczenia statku przed atakiem napast-
ników, o podjęciu różnych środków ostrożności, jak wzmocnienie wacht na obszarach 
przewidywanych napadów, zachowanie czujności, o metodach rozpoznania niebezpie-
czeństwa czy wyposażeniu technicznym uniemożliwiającym opanowanie statków, po-
dejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o sposób właściwego przygotowania kadr mor-
skich do bezpośredniego spotkania i pertraktacji z napastnikami po opanowaniu przez 
nich statku [Walczak, 2008]. Przygotowanie to może być różne, jednak brakuje podstaw, 
aby twierdzić, iż w przypadku „Le Ponant”, działania prewencyjne osłabiały działania 
przygotowawcze (lub odwrotnie). Tutaj jednak prewencja, w tym aktywność międzyna-
rodowych patroli u somalijskich wybrzeży, okazała się nieskuteczna, natomiast przygo-
towanie było wystarczające.
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W zakresie przygotowania można sformułować kolejny paradoks: dylemat między 
płaceniem okupu a jego niepłaceniem. Oba rozwiązania charakteryzują zarówno silne 
strony, jak i słabości [Marts, 2010]. Można przyjąć, iż argumenty i kontrargumenty prze-
stawiane na ich rzecz lub przeciwko nim składają się na opozycyjne modele odzwiercie-
dlające działania [Berniker, McNabb, 2006].

Paradoksem zarządzania kryzysowego dotyczącym prewencji może być dylemat mię-
dzy korzystaniem z  eskorty a  zapewnieniem ochrony na pokładzie statku [McDougall, 
2009]. „Le Ponant” nie korzystał z eskorty, także nie zapewniono wyspecjalizowanych 
służb ochrony. 

Funkcjonowanie międzynarodowych patroli u somalijskich wybrzeży w latach 2008–
2009 nie wiązało się ze spadkiem liczebności ataków (tabela 1). Z upoważnienia ONZ 
działały i działają tam okręty wojenne różnych krajów. Liczba ataków pirackich w Zato-
ce Adeńskiej w latach 2008–2009 zwiększała się w okresach funkcjonowania korytarzy 
tranzytowych: Strefy Morskich Patroli Bezpieczeństwa (Maritime Security Patrol Area – 
MSPA) oraz Korytarza Tranzytowego Międzynarodowej Rekomendacji (Internationally 
Recommended Transit Corridor – IRTC). Zmniejszał się natomiast wskaźnik uprowa-
dzeń, obliczany jako iloraz sumy uprowadzeń w danym okresie oraz sumy wszystkich 
ataków (zarówno ataków zakończonych niepowodzeniem, jak i  uprowadzeń). Jednak 
w  okresie funkcjonowania IRTC (2.02.2009–31.12.2009) liczba uprowadzeń w  całej 
Zatoce Adeńskiej była większa niż w okresie przed wprowadzeniem korytarzy tranzy-
towych (1.01.2008–25.08.2008). Liczebności ataków zakończonych niepowodzeniem 
i  uprowadzeń dokonanych przez piratów somalijskich w  latach 2005–2009, również 
poza Zatoką Adeńską, przedstawiono na rysunku 1.

RYSUNEK 1. Liczba ataków zakończonych niepowodzeniem i uprowadzeń dokonanych przez 
piratów somalijskich (2005–2009)

Źródło: UNOSAT/UNITAR, Spatial Analysis of Somali Pirate Attacks in 2009. CE-2010-00110-SOM, 7 June 2010, s. 12.



Organizacyjne uczenie się w kryzysie. Przypadek aktu piractwa morskiego 153

Przyjmując perspektywę szerszą, wykraczającą poza zarządzanie kryzysowe związa-
ne z uprowadzeniem jednego statku, można określić konflikt między uczeniem się inno-
wacyjnym (dwucyklowym), w którym zmianie ulegają zarówno założenia, jak i normy 
oraz strategie działania, a uczeniem się rutynowym (jednocyklowym), dotyczącym wy-
łącznie strategii działania. Uczeniem się innowacyjnym w ustalonym zakresie byłaby ra-
dykalna zmiana sposobów działania wraz z jego celami oraz założeniami; w przypadku 
takiego uczenia się spadkowi uległaby zarówno liczba uprowadzeń, jak i liczba samych 
ataków (tabela 1).

TABELA 1. Liczba ataków pirackich w Zatoce Adeńskiej w latach 2008–2009

Analizowane okresy 
funkcjonowania korytarzy 
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Przed MSPA  
(1.01.2008–25.08.2008)

14 30 46,7 % 14 30 46,7 %

MSPA  
(26.08.2008–1.02.2009)

12 42 28,6% 16 41 39,0 % 28 83 33,7 %

IRTC  
(2.02.2009–31.12.2009)

9 62 14,5% 10 46 21,7 % 19 108 17,6 %

Źródło: UNOSAT/UNITAR, Spatial Analysis of Somali Pirate Attacks in 2009. CE-2010-00110-SOM, 7 June 2010, s. 7.

Hipotetyczne procesy wiedzy i ich udziałowców w zarządzaniu kryzysowym w przy-
padku uprowadzenia statku „Le Ponant” przedstawiono na rysunku 2. Odwzorowanie 
uwzględnia rozróżnienie między tworzeniem a  wykorzystywaniem wiedzy; kolejność 
wskazanych procesów odzwierciedla ich prawdopodobną intensywność. Do zewnętrz-
nych udziałowców procesów wiedzy zaliczono między innymi: dowództwa zaangażo-
wanych sił zbrojnych, bezpośrednich uczestników akcji wojskowej oraz francuski sztab 
zarządzania kryzysowego.
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RYSUNEK 2. Główne procesy wiedzy i ich udziałowcy w zarządzaniu kryzysowym w przypadku 
uprowadzenia statku 

Źródło: Opracowanie własne. Wykorzystano: [Jacques, 2010].

Podsumowanie
Studium przypadku zawężono do problematyki organizacyjnego uczenia się w zarzą-

dzaniu kryzysowym. Jednak organizacyjne uczenie się dotyczy również samych piratów 
[Iyigun, Ratisukpimol, 2010]. Przykładowo, reagując na akty przemocy, siły okrętowe 
podległe CJTF-HOA (Combined Joint Task Force – Horn of Africa) rozpoczęły antypi-
rackie patrole na wodach otaczających południową Somalię. Piraci przemieścili się wtedy 
na północ, gdzie – zgodnie z ich oczekiwaniami – nie było patroli [Kubiak, 2008, s. 14].

Paradoksy organizacyjnego uczenia się wyodrębniane ze względu na jego przedmiot 
mają charakter wysoce zindywidualizowany. Nie można zatem uogólniać takich para-
doksów, automatycznie odnosić ich do sytuacji kryzysowych różnych typów, a także do 
różnych podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym.

Pomimo że w Zatoce Adeńskiej znajdowały się silne środki militarne (okręty wo-
jenne, lotnictwo morskie), nie udało się zapobiec porwaniu statku „Le Ponant”. Sytuacja 
kryzysowa, będąca następstwem uprowadzenia załogi, została rozwiązana. Jednak re-
zultatem organizacyjnego uczenia się związanego z zarządzaniem kryzysowym w tym 
przypadku, a także w innych przypadkach uprowadzeń, nie było zmniejszenie się licz-
by aktów piractwa w Rogu Afryki. Atak piratów, nawet niezakończony uprowadzeniem 
statku, zawsze będzie stanowić sytuację trudną i groźną. 
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Przypisy

1 Art. 3 Ustawy z dnia 18.09.2001 Kodeks morski, Dz.U. z 2001 r., nr 138, poz. 1545 ze zm.
2 Zob. np. Report of the Monitoring Group on Somalia pursuant to Security Council resolution 1853 

(2008), 10 March 2010.
3 Dz.U. z 2002 r., nr 59, poz. 54.
4 W opisie przypadku wykorzystano: [Kubiak, 2008, s. 13–16]; informacje zawarte na stronie firmowej 

grupy CMA CGM (www.cma-cgm.com); doniesienia prasowe. 
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Organizational learning in crisis. The case of the act of maritime 
piracy

Summary

On 4th April 2008, the pirates in the Gulf of Aden hijacked a French luxury yacht. 
The article presents the results of research into crisis management in the case of the act of 
piracy. The main objective of the article is to characterize the complex relations between 
management in a crisis and organizational learning. 

The key presumption serving as a foundation for case study refers to the thesis that 
the effectiveness of crisis management depends both on the effectiveness of the learning 
process leading to crisis suppression, as well as on the ability to profit from the crisis in 
the learning process. The research procedure described in the article should be perceived 
as a fragment of methodological proposal in terms of the crisis management research 
within the framework of organizational learning in tourism.

Keywords: piracy, organizational learning, crisis, paradox
Słowa kluczowe: piractwo, organizacyjne uczenie się, kryzys, paradoks
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Wprowadzenie

Turystyka stanowi znaczące źródło dochodu dla mieszkańców wielu regionów świa-
ta, a w państwach będących tzw. monokulturami turystycznymi turystyka generuje czę-
sto więcej niż połowę PKB (WTTC, 2011). Kryzys, niezależnie od jego natężenia, natury 
i skutków może spowodować zmniejszenie się wielkości ruchu turystycznego, skutkują-
ce utratą miejsc pracy oraz znaczącym pogorszeniem się warunków życia lokalnej spo-
łeczności. Ponieważ turyści, wybierając miejsce, w którym spędzą wakacje, nie zwracają 
uwagi na gospodarcze funkcje turystyki, bardzo istotne jest odpowiednie zarządzanie 
regionem turystycznym w celu przywrócenia infrastruktury turystycznej oraz kształto-
wania odpowiednich relacji z otoczeniem.

W literaturze przyjmuje się, że głównym motywem podróży jest dostępność atrakcji 
turystycznych rozumianych jako miejsce lub transakcja [Mundt, 2001, s. 286], ale warun-[Mundt, 2001, s. 286], ale warun-, ale warun-
kiem koniecznym rozwoju turystyki jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom [Beirman, 
2003, s. 3]. Obniżenie się poziomu bezpieczeństwa w lepszy sposób wyjaśnia gwałtowne 
spadki wielkości światowego ruchu turystycznego niż czynniki ekonomiczne (np. recesja). 
Według statystyk UN WTO [2010] roczna dynamika liczby przyjazdów turystycznych 
mierzona od 1950 r. była ujemna w latach 1982 (konflikt o Falklandy, stan wojenny w Pol-
sce, konflikt izraelsko-libański) [Santana, 2003, s. 302], 2001 (wydarzenia z 11 września), 
2003 (SARS) i 2009. Jedynie w roku 2009 spadek wielkości przyjazdów turystycznych mógł 
być wyjaśniony kryzysem ekonomicznym, podczas gdy w czasie kryzysów naftowych lat 
70. i recesji końca lat 80. liczba przyjazdów rosła (faktem jest, że dynamika wzrostu była 
niższa niż w okresie prosperity). Należy ponadto założyć, że o ile w warunkach globalnego 
ruchu turystycznego jego wielkość jest zdecydowanie mniej wrażliwa na kryzysy (turyści 
wybierają regiony bardziej bezpieczne, ale nie rezygnują z wyjazdu), to w przypadku po-
szczególnych regionów turystycznych konsekwencje mogą być bardzo poważne, jak po-
kazują liczne badania [Santana, 2003; Wang, 2009]. Niektórzy autorzy wskazują nawet na 
brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa jako główną przyczynę stosunkowo niskie-
go wzrostu wielkości ruchu turystycznego w Afryce [Mundt, 2004, s. 253–254].
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W artykule wskazano na teoretyczne podstawy zarządzania kryzysowego w sektorze 
turystycznym oraz zilustrowano te rozważania przypadkiem skażenia wody w Świnouj-
ściu w środku sezonu turystycznego w 2010 r., które spowodowało straty lokalnej bran-
ży hotelarskiej. Rozważania teoretyczne nie dotyczą tzw. kryzysów ekonomicznych, tj. 
wpływu recesji gospodarczej na wielkość ruchu turystycznego. 

W  pracy przyjęto hipotezę, że instytucje samorządu terytorialnego zajmujące się 
marketingiem terytorialnym miejscowości turystycznej mają znaczący wpływ na proces 
zarządzania kryzysowego. Opis studium przypadku oparto na analizie doniesień pra-
sowych z okresu kryzysu (tj. pierwszej dekady sierpnia 2010 r.), na wywiadach bezpo-
średnich z kierownikami Wydziału Promocji oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, z dziennikarzami prasy lokalnej („Gazety Wyborczej” 
i „Kuriera Szczecińskiego”) relacjonującymi badane zdarzenie oraz na wywiadach tele-
fonicznych z kierownikiem OSiR „Wyspiarz”, jednostki budżetowej UM Świnoujście zaj-
mującej się zarządzaniem miejskim kąpieliskiem, a także z kierownikiem Powiatowego 
Inspektoratu Sanitarnego.

Znaczenie zarządzania kryzysowego w turystyce

Według Weaver i Lawton [2007] literaturę dotyczącą zarządzania kryzysowego w tu- [2007] literaturę dotyczącą zarządzania kryzysowego w tu- literaturę dotyczącą zarządzania kryzysowego w tu-
rystyce można podzielić na dwa okresy. Przed rokiem 2000 pojawiła się niewielka liczba 
artykułów i dotyczyły one głównie związku między turystyką a terroryzmem. Po roku 
2000 zarządzanie kryzysowe stało się jednym z najważniejszych obszarów zaintereso-
wania badaczy turystyki. Rozpoczęto szeroko zakrojone badania w zakresie zarządza-
nia kryzysowego jako elementu planowania strategicznego, zarządzania regionem tu-
rystycznym oraz działań prewencyjnych. Badania dotyczyły także wpływu zarządzania 
kryzysowego na poszczególne obszary turystyki, takie jak hotelarstwo, rynek pośrednic-
twa i organizacji, przewoźnicy lotniczy czy narodowe organizacje turystyczne. 

Jako przyczynę wzrostu zainteresowania zarządzaniem kryzysowym podaje się dużą 
liczbę katastrof mających wpływ na turystykę po roku 2000. Najważniejszym wydarzeniem 
były ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku i Waszyngtonie, które miały 
znaczący wpływ na spadek liczby przyjazdów turystycznych w skali globalnej w roku 2001 
oraz długoterminową zmianę zachowań nabywczych turystów. Do pozostałych wydarzeń 
kryzysowych, mających wpływ na globalny ruch turystyczny w  latach 2001–2005, zalicza 
się ataki terrorystyczne na Bali (2002), SARS i wojnę w Iraku (2003), tsunami w Azji (2004) 
oraz ataki bombowe w Londynie (2005). Drugim czynnikiem wpływającym na wzrastające 
zainteresowanie badaną problematyką jest coraz szerszy zasięg turystyki. Turyści podróżują 
do odległych i mniej znanych zakątków świata. Różnice kulturowe między turystami a lud-
nością miejscową są coraz większe, a liberalny sposób zachowania się dużej liczby turystów 
sprawia, że są oni idealnym celem ataku dla radykalnych organizacji [Beirman, 2003, s. 5].
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Pojęcie i typologia kryzysu

Wyrażenie „kryzys” pochodzi od greckiego krisis i oznacza decyzję [Online Etymology 
Dictionary, 2011]. Beirman [2003, s. 4] wskazuje na brak powszechnie przyjętej definicji 
„kryzysu” jako główny problem rozwoju badań w tym zakresie. Analizując głównie kry-
zysy, których skutki leżą poza organizacją zarządzającą regionem turystycznym (miał na 
myśli przede wszystkim jednostki administracyjne), Beirman przyjął następującą defini-
cję: Kryzys jest sytuacją, która wymaga radykalnych działań w odpowiedzi na wydarzenia 
znajdujące się poza kontrolą organizacji. Kryzys (w regionie turystycznym) wymaga podję-
cia działań adaptacyjnych w zakresie marketingu i samego produktu turystycznego w celu 
przywrócenia zaufania pracowników, przedsiębiorstw i klientów w powodzenie regionu1. 

Podobnie Santana [2003, s. 306] wskazuje na trudność definiowania oraz liczne błędy 
metodologiczne związane z wyrażeniem „kryzys”. Kryzys jest pojęciem wykorzystywa-
nym na wielu różnych płaszczyznach, przez co definicja kryzysu różni się w zależności 
od konkretnego opisywanego zdarzenia lub obszaru, którego dotyczy. Również w litera-
turze dotyczącej turystyki występuje jedynie kilka prób definiowana „kryzysu turystycz-
nego”. Santana (2003, s. 307) przytacza stosunkowo prostą definicję: „każde zdarzenie, 
które zagraża normalnemu funkcjonowaniu gospodarki opartej na turystyce”2. Również 
pojęcie zarządzania kryzysowego w turystyce definiowane jest stosunkowo rzadko. Za-
rządzanie kryzysowe definiowane jest jako zintegrowany proces, który wprowadzany 
jest przez organizacje w celu zrozumienia, zapobiegania i ewentualnego zarządzania sy-
tuacją kryzysową, biorąc pod uwagę interesy wszystkich zainteresowanych grup oraz 
wcześniej wypracowane plany działania [Santana, 2003, s. 308].

W literaturze podejmuje się liczne próby mierzenia stopnia kryzysu. Standardowym 
miernikiem kryzysu w turystyce jest zmniejszenie się liczby przyjazdów lub wydatków 
turystów. Jest to niewątpliwie miara, która pozwala porównać ze sobą wpływ wielu wy-
darzeń o  bardzo różnym charakterze. Ocena skutków kryzysu jest jednak (zwłaszcza 
w przypadku wydarzeń o mniejszym znaczeniu) trudna ze względu na kompleksowość 
czynników wpływających na decyzję turysty o odwiedzeniu regionu turystycznego. Po-
nadto tego typu miary pozwalają na określenie skutków kryzysu jedynie w ujęciu ex post, 
przez co mają ograniczone zastosowanie w procesie zarządzania kryzysowego. Z  tego 
względu wypracowano inne sposoby mierzenia kryzysu oparte w większej części na ele-
mentach jakościowych.

Beirman [2003, s.  19–21] podejmuje próbę klasyfi kacji stopnia kryzysu, wykorzy-[2003, s.  19–21] podejmuje próbę klasyfi kacji stopnia kryzysu, wykorzy- podejmuje próbę klasyfikacji stopnia kryzysu, wykorzy-
stując skalę DESTCON, która przyjmuje wartość od DESTCON1 do DESTCON5. DE-
STCON5 oznacza sytuację, w ramach której poziom zagrożenia jest minimalny. Jest to 
zatem sytuacja, którą można określić mianem „normalna”. DESTCON4 odnosi się do 
sytuacji, w której występują pojedyncze przypadki zagrożeń, takie jak większa przestęp-
czość i niewielkie problemy polityczne. Beirman zaliczył do tego typu zdarzeń np. zwięk-
szony poziom przestępczości w RPA w latach 1994–2000. Tego typu zdarzenie miało nie-
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wielki wpływ na konieczność dostosowawczych działań marketingowych. DESTCON3 
oznacza sytuację, w której występują poważne problemy w niektórych częściach regionu. 
Zdarzenia są opisywane przez media i postrzegane przez turystów jako realne zagroże-
nie. Są to poważniejsze rozboje, lokalne ataki terrorystyczne, niewielkie epidemie. Do-
tyczy to głównie zdarzeń o  krótkim okresie trwania i  wymagających znacznych dzia-
łań marketingowych. Do tego typu zdarzeń Beirman zaliczył trzęsienie ziemi w Izmicie 
w Turcji w 1999 r., zamachy stanu na Fidżi w latach 1987 i 2000 oraz masakrę w Port 
Artur (Tasmania, Australia) z roku 1996. DESTCON2 jest sytuacją, w której zagrożenie 
dotyczy znaczących obszarów kraju. Spowodowany jest przez znaczące akty terrorystycz-
ne, katastrofy naturalne, epidemie, zagrożenie wojną. Wspólnym mianownikiem wszyst-
kich wymienionych zagrożeń jest bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia przebywają-
cych w danym kraju turystów. Jako przykłady takich zdarzeń Beirman wymienia wojnę 
w byłej Jugosławii (1991–1995), ataki terrorystyczne wymierzone bezpośrednio w tury-
stów w Egipcie w latach 1992–1998 i wojnę domową na Sri Lance 1995–2001. Problemy 
z marketingiem terytorialnym krajów dotkniętych sytuacją DESTCON2 najczęściej mają 
również wpływ na kraje ościenne. DESTCON1 jest sytuacją, w której kryzys ma reperku-
sje regionalne i globalne (odnosi się przynajmniej do kilku krajów). Do tego typu sytuacji 
Beirman zaliczył przede wszystkim atak terrorystyczny z 11 września 2001 r.

Do alternatywnych sposobów klasyfikacji kryzysów w turystyce należy zaliczyć kon-
tinua: możliwe i niemożliwe do przewidzenia, normalne i poważne, socjoekonomiczne 

RYSUNEK 1. Typologia wydarzeń kryzysowych

Źródło: Na podstawie: [Santana, 2003, s. 301].
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i  technicze, dotyczące jedynie sektora turystycznego oraz dotykające wszystkie dzie-
dziny życia regionu. Na rysunku 1 przedstawiono typologię wydarzeń kryzysowych na 
podstawie dwóch spośród wymienionych kryteriów.

Model zarządzania kryzysowego regionem turystycznym

Sytuacja kryzysowa charakteryzuje się [Laws, Prideaux, Chon, 2007, s. 2]:
 • koniecznością zmiany standardowych procedur w organizacji,
 • zmiennością i trudnością przewidywania wydarzeń,
 • koniecznością podejmowania szybkich decyzji, 
 • faktem, że osoby bezpośrednio dotknięte kryzysem nie mają możliwości z nim walczyć.

Zatem jest to sytuacja nadzwyczajna, w której standardowe procedury postępowa-
nia muszą być zmienione. Ze względu na samą naturę kryzysu (niepewność, różnorod-
ność) trudno jest wypracować standardowe procedury postępowania odpowiednie dla 
każdej sytuacji kryzysowej. 

Santana [2003, s. 310–314] opracował model zarządzania kryzysowego (rysunek 2), 
w którym wydzielił cztery podstawowe fazy. W pierwszej i drugiej fazie pojawiają się 
pewne zdarzenia sygnalizujące możliwość wystąpienia kryzysu. Podjęcie działań zapo-
biegawczych umożliwia powrót do status quo, podczas gdy po wystąpieniu kryzysu moż-
liwe jest jedynie ograniczanie strat oraz działania skierowane na poprawę wizerunku 
organizacji lub regionu. Ostatnią fazą jest proces nauki, w trakcie którego wyciągane są 
wnioski na przyszłość. 

RYSUNEK 2. Fazy zarządzania kryzysowego

Źródło: Na podstawie: [Santana, 2003, s. 311].
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Model Santany jest skonstruowany w sposób, który umożliwia analizę sytuacji kry-
zysowych trwających długo, podczas gdy nie jest przystosowany do analizy sytuacji 
kryzysowych wywołanych przez jeden incydent. Przykładem takiego wydarzenia było 
osunięcie się ziemi w  stanie New Hampshire (USA), które zniszczyło statuę Starego 
Człowieka (ang. Old Man), będącego symbolem parku narodowego oraz całego stanu. 
Weaver i Lawton [2007] na bazie tego wydarzenia opracowali model zarządzania kryzy-[2007] na bazie tego wydarzenia opracowali model zarządzania kryzy- na bazie tego wydarzenia opracowali model zarządzania kryzy-
sowego (rysunek 3) w odniesieniu do atrakcji turystycznych (a nie regionów lub orga-
nizacji jak w przypadku modelu Santany). Artykuł Weavera i Lawtona napisany był dwa 
lata po wypadku, który spowodował nie tylko znaczne zmniejszenie się liczby odwiedza-
jących, ale także spadek przychodów lokalnych przedsiębiorstw turystycznych i utratę 
symbolu całego stanu.

RYSUNEK 3. Model zarządzania kryzysowego dla atrakcji turystycznych

Źródło: Na podstawie: [Weaver & Lawton, 2007, s. 114].
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Sztab kryzysowy, który został powołany po zniszczeniu pomnika, przeprowadził 
konsultacje społeczne, w wyniku których otrzymano 5000 listów od mieszkańców z pro-
pozycjami rozwiązania problemu. Rozważano następujące możliwości:

 • odbudowa in situ pomnika. Okazało się to technicznie, ekonomicznie i  społecz-
nie prawie niewykonalne. Aby to zrobić, należałoby usunąć bardzo dużą liczbę skał 
w otaczającym obszarze, przez co ucierpiałby krajobraz i środowisko. Również spo-
łeczność lokalna była przeciwna temu rozwiązaniu;

 • odbudowa ex situ. Przyjęto opcję, że miniatura miała być centralnym punktem two-
rzonego parku sztuki. W ramach rozważania opcji odbudowy centralnym proble-
mem była ewentualna lokalizacja nowego miejsca. Ponadto, brak było prawnych 
możliwości zabronienia komukolwiek budowy podobnej rzeźby na własnym terenie;

 • miejsce pamięci. Ta opcja była preferowana przez społeczność lokalną. Ostatecznie 
tę opcję wybrano i w roku 2010 odsłonięto pierwszą część parku pamięci;

 • redefinicja – na miejscu starej pojawiła się nowa twarz. Część listów zachęcała do 
zmiany wizerunku i przyjęcia nowego pomnika. Pomysł nowej twarzy miał jednak 
komiczny charakter i ta opcja nigdy nie była poważnie brana pod uwagę.
Kryzys opisany powyżej jest przykładem wydarzenia dotyczącego w  dużej części 

turystyki (atrakcji turystycznych), a w zdecydowanie mniejszej innych obszarów (brak 
ofiar w  ludziach, brak zniszczeń innych elementów, brak wpływu na codzienne życie 
mieszkańców itp.). 

Bardzo istotną częścią zarządzania kryzysowego są kontakty z  mediami. Są one 
trudne zwłaszcza na początku kryzysu, kiedy organizacja nie zna jeszcze właściwej skali 
kryzysu i nie jest znany czas jego trwania ani działania, jakie powinny zostać podjęte. 
W  przypadku braku informacji prawdopodobne jest rozprzestrzenianie się niepraw-
dziwych informacji, które mogą stać się przyczyną kolejnego kryzysu. Santana [2003, 
s. 304–305] podaje przykład Florydy, gdzie na początku lat 90. doszło do kilku ataków 
na turystów, które zostały bardzo nagłośnione przez media. Pomimo faktu, iż obiek-
tywne dane nie wykazały znaczącego wzrostu przestępczości w regionie, turyści zaczęli 
postrzegać region jako niebezpieczny i branża turystyczna musiała się zmierzyć w fak-
tycznym kryzysem zaufania. 

Laws, Prideaux, Chon [2007] wskazują również na fakt, że organizacje turystyczne 
nie szkolą pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego. Dotyczy to zarówno pra-
cowników szeregowych, jak i pracowników wyższego szczebla. 

Skażenie wody morskiej w Świnoujściu jako sytuacja kryzysowa

Świnoujście jest nadmorskim miastem na prawach powiatu oraz jednym z czterech 
zachodniopomorskich uzdrowisk. Miasto leży na dwóch wyspach Uznam i Wolin. Na 
wyspie Uznam znajduje się większość atrakcji turystycznych, dzielnica uzdrowiskowa 
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oraz większa część kąpieliska. Jedyną możliwością komunikacji między wyspami jest 
bezpłatny prom. Położenie geograficzne determinuje rozwój gospodarczy miasta, który 
(zwłaszcza na wyspie Uznam) zorientowany jest na usługi turystyczno-uzdrowiskowe. 
Świnoujście jest jednym z najbogatszych miast w Polsce3. 

Kąpielisko morskie jest zarządzane przez OSiR „Wyspiarz”, jednostkę budżetową 
Urzędu Miasta. Składa się z dwóch plaż strzeżonych – w obszarze 700 m na prawobrze-
żu (Uznam) oraz 200 m na lewobrzeżu (Warszów). Sezon na obu kąpieliskach trwa od 
1 lipca do 31 sierpnia (w tym czasie kąpielisko jest strzeżone).

Kąpielisko Świnoujście otrzymało Błękitną Flagę (certyfikat jakości przyznawany 
kąpieliskom oraz przystaniom jachtowym spełniającym określone kryteria w zakresie 
jakości wody, informacji i  edukacji ekologicznej, zarządzania środowiskowego oraz 
bezpieczeństwa) jako jedno z  dwóch pierwszych polskich kąpielisk w  2006 r. (razem 
z Gdańskiem). Obecnie certyfikat Błękitnej Flagi posiada 13 kąpielisk w Polsce. Zgodnie 
z kryteriami przyznawania Błękitnej Flagi próbki wody muszą być pobierane przynaj-
mniej 5 razy w ciągu sezonu w odstępach co najwyżej 30-dniowych (zgodnie z polskimi 
regulacjami kontrole muszą być przeprowadzane 4 razy w ciągu sezonu kąpielowego). 
Pierwsze próbki muszą być pobrane 30 dni przed sezonem. W przypadku wyniku ne-
gatywnego należy prowadzić badania częściej. Znak Błękitnej Flagi jest w powszechnej 
opinii najbardziej rozpoznawalnym na świecie znakiem jakości kąpielisk [Blue Flag, 
2011]. W czasie zamknięcia kąpieliska Błękitna Flaga jest zdejmowana. 

W sobotę 31 lipca 2010 r. Wojewódzki Inspektor Sanitarny podjął decyzję o zakazie 
kąpieli w Świnoujściu. Zakaz wydano, ponieważ stężenie bakterii coli w wodzie przekro-
czyło dopuszczalne normy. Dopiero 9 sierpnia Wojewódzki Inspektor Sanitarny cofnął 
zakaz kąpieli. Zdarzenie było szeroko opisywane przez prasę lokalną i  ogólnopolską, 
a początek sierpnia to środek krótkiego sezonu nad Morzem Bałtyckim. Zdarzenie mo-
gło zatem przełożyć się na realne straty dla branży turystycznej oraz mieć negatywny 
wpływ na wizerunek popularnego kurortu. Nigdy nie udało się ustalić przyczyny skaże-
nia wody. Przez cały okres obowiązywania zakazu kąpieli w Świnoujściu kąpiel w Niem-
czech (po drugiej stronie granicy) była dozwolona, ze względu na różne normy sanitarne 
w obu krajach.

Badania przeprowadzone w 2011 r. przez Urząd Miasta w Świnoujściu wśród przed-
siębiorstw hotelarskich wykazały, że wydarzenie miało stosunkowo niewielki wpływ 
na branżę turystyczną. Spadek liczby rezerwacji przedstawiono na rysunku 4. Jedynie 
w dwóch obiektach odnotowano spadek obłożenia o więcej niż 10 % w związku z kry-
zysem. Było to związane przede wszystkim z wcześniejszymi rezerwacjami dokonanymi 
przez klientów indywidualnych oraz współpracą hotelarzy z  touroperatorami. Należy 
założyć, że badane wydarzenie miało znacznie silniejszy wpływ na wyniki finansowe 
przedsiębiorstw turystycznych sprzedających swoje usługi odwiedzającym jednodnio-
wym (dotyczy to przede wszystkim gastronomii), którzy mogli wybrać inne miejsca nad 
morzem, gdzie nie obowiązywał zakaz kąpieli.
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RYSUNEK 4. Wpływ kryzysu na obłożenie hoteli w Świnoujściu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez UM w Świnoujściu.

W chwili wybuchu kryzysu był on jednak szeroko komentowany przez media. Wy-
daje się, że miał on siłę około DESTCON4, ponieważ z jednej strony sytuacja na pewno 
nie była normalna z marketingowego punktu widzenia, a z drugiej strony nie można 
było mówić o realnym zagrożeniu dla życia i zdrowia turystów.

Kryzys miał zasięg ograniczony jedynie do miasta Świnoujście (dopiero około 5 
sierpnia bakterie zaczęły migrować na wschód i 6 sierpnia zamknięto na krótko kąpie-
lisko w Międzyzdrojach). Z pewnością miał charakter raczej przyrodniczo-techniczny 
oraz stosunkowo (w  porównaniu do np. zagrożeń związanych z  terroryzmem, powo-
dziami) niezbyt poważny. Na rysunku 1 zatem należałoby go umieścić w czwartej (prawa 
dolna) ćwiartce układu współrzędnych. 

Pierwsze dwie fazy zarządzania kryzysowego według Santany przedstawione na 
rysunku 2 odnoszą się do sygnałów alarmowych oraz potencjalnej prewencji. Według 
władz miasta kryzysu nie można było przewidzieć. Badania prowadzone przez sanepid 
w zakresie obecności bakterii coli w kąpielisku wykazywały znaczną zmienność. Przy-
kładowo, badania z 26 lipca wykazywały, że liczba bakterii coli nie przekraczała w żad-
nym z 7 punktów kontrolnych dopuszczalnej normy (rysunek 5).

Badania przeprowadzone 28 lipca wykazały przekroczenie norm jedynie w 2 punk-
tach, w pozostałych brak było bakterii coli (rysunek 6). Sanepid w  tym czasie nie za-
mknął jeszcze plaży, ale od 30 lipca rozpoczął codzienne badania w czterech dodatko-
wych punktach. 

Badania przeprowadzone 30 lipca wykazały, że liczba bakterii coli jedynie w 5 punk-
tach na 11 badanych przekracza poziom i to jedynie w niewielkim stopniu (rysunek 7).
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RYSUNEK 5. Liczba jednostek bakterii coli w 100 ml wody według badania z 26 lipca  

Uwaga: Dopuszczalna norma w Polsce to 10 000. Liczby określają 5 punktów pomiaru w Świnoujściu na wyspie Uznam (1 – 
Falochron, 2 – Relax, 3 – Molo, 4 – Basen, 5 – Granica). Warszów jest częścią miasta leżącą na wyspie Wolin.

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim.

RYSUNEK 6. Liczba jednostek bakterii coli w 100 ml wody według badania z 28 lipca

Uwaga: Jak dla rys. 5. Dane pokazują, że poziom bakterii coli jest wyższy niż 24 200 jednostek (badania prowadzone są w taki 
sposób, że tylko wynik z przedziału 0–24 200 jest dokładny).

Źródło: Jak rys. 5.
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RYSUNEK 7. Liczba jednostek bakterii coli w 100 ml wody według badania z 30 lipca

Uwaga: Jak dla rys. 5.  

Źródło: Jak rys. 5.

W sobotę 31 lipca wprowadzono zakaz kąpieli. Jeszcze tego samego dnia Prezydent 
Świnoujścia zwołał sztab kryzysowy, który zbierał się doraźnie. Na niektóre spotkania 
zapraszano również przedstawicieli gmin niemieckich (leżących na wyspie Uznam). 

Według badanych dziennikarzy Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w  Świnoujściu 
tłumaczył zamknięcie plaży restrykcyjnymi polskimi normami, które w Niemczech nie 
obowiązują. Wprawdzie nie namawiano do łamania zakazu kąpieli w morzu, a plaża była 
wyraźnie oznakowana (pojawiły się czerwone flagi, wprowadzono dodatkowe plansze 
o zakazie kąpieli, również w języku angielskim i niemieckim), niemniej jednak wskazy-
wano na fakt, iż brak jest bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców oraz 
turystów. 

Prasa lokalna bardzo szeroko komentowała badane wydarzenie. Informacje o  za-
mknięciu plaży pojawiły się na ich głównych stronach. W tabeli 1 przedstawiono umiej-
scowienie informacji na temat kryzysu w prasie lokalnej. Należy zauważyć, że po po-
czątkowym stosunkowo dużym zainteresowaniu kryzysem i spekulacjach na temat jego 
przyczyn, w dalszym okresie artykuły pojawiały się rzadziej i były coraz mniej wyekspo-
nowane. Wyciszenie medialne kryzysu po 5 sierpnia jest niewątpliwie sukcesem polityki 
informacyjnej Urzędu Miasta. 

Do zespołu zarządzania kryzysowego nie włączono Wydziału Promocji Urzędu 
Miasta zajmującego się turystycznym marketingiem terytorialnym Świnoujścia oraz 
obsługą informacji turystycznej na terenie miasta. Jedyną rolą Wydziału Promocji było

Warszów
Prawa
Strona

Warszów
Lewa
Strona

1
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TABELA 1. Tytuły prasowe i ich umiejscowienie w „Kurierze Szczecińskim” (KS) i lokalnym 
dodatku „Gazety Wyborczej” (GW) w czasie badanego kryzysu

Dzień Pierwsza strona/ 
/główny artykuł

Pierwsza strona/ 
/poboczny artykuł

Kolejne 
strony Tytułu GW Tytuł KS

2.08 GW KS Dramat 
Świnoujścia

Coli w Bałtyku

3.8 GW KS Świnoujście. 
Coraz więcej 
bakterii 
w morzu

Bakterie w morzu

4.8 GW Czekają na 
sztorm jak na 
zbawienie

5.08 GW Mimo zakazu 
ludzie się kąpią

6.08 GW, KS Świnoujście. 
Kąpiel 
w morzu nadal 
zabroniona

Bakterie psują 
wakacje

7–8.08 GW Ostatni taki 
rok na naszych 
kąpieliskach

9.08

10.08 GW KS W Świnoujściu 
znów można się 
kąpać!

Radość 
Świnoujścia, smutek 
Międzyzdrojów. 
Bakterie idą na 
wschód.

Źródło: Opracowanie własne.

poinstruowanie działu informacji turystycznej na temat aktualnej sytuacji w mieście (to 
tam dzwonili turyści z całej Polski). Informacja turystyczna w czasie kryzysu zachęcała 
do odwiedzin plaż w Niemczech, gdzie kąpiel nie była zakazana. Brak włączenia Wydzia-
łu Promocji do sztabu kryzysowego tłumaczony był krótkoterminowym charakterem 
kryzysu.

Wydział Promocji Urzędu Miasta ocenia, że kryzys nie zaszkodził wizerunkowi 
Świnoujścia w sposób trwały, o czym miała świadczyć  większa liczba przyjazdów tu-
rystycznych w sezonie 2011 w stosunku do sezonu 2010. Również Dyrektor Centrum 
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Zarządzania Kryzysowego w Świnoujściu uważał, że kryzys nie miał charakteru poważ-
nego (w porównaniu do innych zdarzeń, w przypadku których istnieje potrzeba powo-
łania sztabu kryzysowego) i z tego powodu nie wyciągnięto znaczących wniosków na 
przyszłość. Jedynie OSiR zaostrzył kontrole czystości obiektów sprzedających usługi  
na plaży.

Wnioski końcowe

Rola jednostek samorządu terytorialnego w przypadku tego typu zdarzeń kryzyso-
wych jest kluczowa. Zarówno dziennikarze, jak i opinia publiczna w pierwszej kolejności 
zwracają się po informacje i wyjaśnienia właśnie do jednostki terytorialnej, niezależnie 
od tego, kto jest winien zdarzeniu oraz kto podejmuje decyzje administracyjne (jak to 
było w opisanym przypadku, w którym decyzje o zamknięciu plaży podjął Państwowy 
Inspektor Sanitarny).

Wydaje się, że sposób zarządzania badanym wydarzeniem przez Urząd Miasta 
w  Świnoujściu był poprawny. Rzecznik prasowy w  żaden sposób nie kwestionował 
prawdziwości wyników badań prowadzonych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. 
Również w prasie nie wskazywano pochopnie winnych całego zdarzenia (pomimo ist-
nienia licznych hipotez). Przedsiębiorcy, którzy byli posądzani o nielegalne spuszczanie 
ścieków, sami poddawali się kontroli. Dziennikarze relacjonujący wydarzenie nawet nie 
sugerowali wpływania przez władze miasta na wyniki kontroli jakości wody (tego typu 
problemy zauważył Santana [2003, s. 307], opisując podobny kryzys w Brazylii). We-[2003, s. 307], opisując podobny kryzys w Brazylii). We- opisując podobny kryzys w Brazylii). We-
dług dziennikarzy istotną rolę w przypadku tego typu kryzysów ma instytucja rzecznika 
prasowego. Ankietowani dziennikarze twierdzili, że miejscowości nadmorskie niepo-
siadające tego typu instytucji są zdecydowanie bardziej narażone na negatywne skutki 
kryzysu. 

Wydaje się, że przedstawicie Wydziału Promocji powinni być włączeni w skład ze-
społu zarządzania kryzysowego, zwłaszcza w przypadku zdarzeń dotykających przede 
wszystkim turystów i branży turystycznej. Tego typu rozwiązanie sprzyjałoby jednoli-
tości przekazu informacji do potencjalnych turystów zarówno przez media, jak i przez 
system informacji turystycznej. W przypadku kryzysu mającego wpływ na wizerunek 
miasta tego typu rozwiązanie umożliwiłoby ujednolicenie przekazu również do klientów 
instytucjonalnych (w czasie imprez targowych itp.).
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Przypisy

1 Ang. A crisis is a situation requiring radical management action in response to events beyond the internal 
control of the organisation, necessitating urgent adaptation of marketing and operational practices to restore the 
confidence of employees, associated enterprises and consumers in the viability of the destination.

2 Ang. Any occurence which can threaten the normal operation and conduct of tourism-related businesses.
3 Według danych GUS na 31.12.2010 r. Świnoujście znajduje się na 17. miejscu w rankingu miast o naj-

wyższych dochodach budżetu na 1 mieszkańca. Według danych GUS w Polsce jest 908 miast, http://www.stat.
gov.pl/gus/5840_8478_PLK_HTML.htm. 15.4.2012.
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Crisis management in tourism at the local level. The case of water 
pollution in Świnoujście, Poland in August 2010

Summary

Bearing in mind the steadily increasing number of crises affecting the tourism sector, 
it is essential to understand the nature of the crisis phenomenon. As tourism is very vul-
nerable to crises, which may easily destroy the years of efforts to create destination im-
age, academicians, policy makers and entrepreneurs are required to possess the knowl-
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edge of management and limitation of such incidents. Following the intensification of 
the competition between tourism regions, this knowledge will become indispensable in 
securing a long-term competitive advantage. Although the processes of crisis manage-
ment cannot be fully standardized due to diverse nature of the phenomenon, there are 
certain patterns that can be observed. These patterns can be applied to both full-scale 
crises that affect tourism region, its economy and neighbouring countries and small-
scale crises that affect ‘merely’ the tourism industry. 

The paper defines crises before discussing the nature of crisis management and 
presents models of crisis management and the role of public authorities in the process. 
Presented models have been applied to the seawater pollution in Swinoujscie in 2010. 
Swinoujscie is a well-known Polish sea resort in the northwest Poland (near the German 
border). Water pollution resulted in 10-day beach closure, which meant a significant 
blow to tourism industry and tourism image of the upscale resort. The paper presents 
a response of the public authorities, cooperation problems between various public and 
private bodies and communication policy with both journalists and potential and actual 
tourists.

Keywords: Swinoujscie, tourism, sea water pollution, crisis management
Słowa kluczowe: Świnoujście, turystyka, zanieczyszczenie wody morskiej, zarządzanie 
kryzysowe
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Nowoczesne systemy informatyczne w turystyce 
a dostępność kadr na rynku lokalnym

Wprowadzenie

Współcześnie jednym z  kluczowych czynników sukcesu na rynku turystycznym 
jest wysoko wykwalifikowany personel. Jego znaczenie przejawia się w wielu aspektach 
funkcjonowania organizacji, a niedobór może prowadzić do pogorszenia sytuacji kon-
kurencyjnej firmy czy wręcz do kryzysu organizacyjnego. Celem artykułu jest ukazanie 
związku między rozwojem nowoczesnych systemów informatycznych przez podmioty 
gospodarki turystycznej (zwłaszcza przedsiębiorstwa oraz samorządy: gospodarcze i lo-
kalne) a zagrożeniem wynikającym z niedoboru kadr na rynkach lokalnych. Analiza jest 
oparta na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie 
małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych.

Znaczenie wykwalifikowanego i kompetentnego personelu  
dla konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa turystycznego nie zależy od daty jego po-
wstania, lecz od zasobów, które tworzą jego potencjał konkurencyjny. Jak pokazuje ra-
port z badań „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw”, 
najcenniejszym składnikiem potencjału konkurencyjnego małych i średnich przedsię-
biorstw jest odpowiednia jakość wyposażenia technicznego oraz kapitał ludzki. Szcze-
gólnie ten drugi czynnik jest istotny, gdyż to jemu przypisuje się rolę animatora i kreatora 
konkurencyjności [Jamka, 2011, s.120]. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw 
z sektora MSP, które dość często dysponują ograniczonymi zasobami materialnymi i dla 
których personel staje się najważniejszym czynnikiem przewagi konkurencyjnej, źró-
dłem wartości odróżniającej go od konkurentów rynkowych. Od pracowników wymaga 
się więc emocjonalnego zaangażowania, kreatywności, dążenia do osobistego mistrzo-
stwa w wykonywaniu obowiązków, uzależnionego od skłonności do uczenia się, staran-
ności i efektywności pracy oraz współdziałania w zespołach i pozytywnego nastawienia 
do realizowanych celów [Godziszewski, 2010, s. 29].
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Istotne znaczenie personelu w przedsiębiorstwach turystycznych sektora MSP wyni-
ka z [Panasiuk, 2006, s. 146]:

 • faktu, iż personel jest elementem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • usługowego charakteru działalności w turystyce,
 • wysokiego udziału kosztów pracy w kosztach ogółem, 
 • dużego wpływu personelu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • zdolności do generowania innowacji (personel jako źródło innowacji),
 • faktu, iż na rynku turystycznym dochodzi do interakcji między personelem a klien-

tami, co wpływa na jakość oferowanych usług, a  tym samym na tworzoną war- 
tość.
To właśnie personel pozwala przedsiębiorstwom turystycznym wyróżnić się na ryn-

ku oraz utrwalić w  świadomości klientów swą unikalną pozycję. Żadne inne zasoby 
rzeczowe, finansowe, jakie pozostają w  dyspozycji przedsiębiorców, tego nie zagwa-
rantują, ponieważ są dostępne dla innych i łatwe do skopiowania. Jedynymi zasobami, 
charakteryzującymi się unikatowością i trudnością w naśladowaniu przez konkurencję, 
zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zespołowym, są ludzie. Wszyscy pracowni-
cy, bez względu na zajmowane stanowiska, wnoszą do przedsiębiorstwa swoją wiedzę, 
umiejętności, zdolności, systemy wartości, które przy dobrej organizacji tworzą specy-
ficzny klimat i kulturę decydującą o niepowtarzalności całego przedsiębiorstwa [Tokarz, 
2008, s. 41]. 

Pracownicy przedsiębiorstwa turystycznego, a w szczególności ich liczba (powinna 
być adekwatna do zakresu działalności przedsiębiorstwa) oraz kwalifikacje są podstawo-
wym wyznacznikiem jego konkurencyjności. To pracownicy, dzięki swoim kwalifika-
cjom, walorom intelektualnym, a przede wszystkim chęci do pracy, realizują cele przed-
siębiorstwa, decydując o jego sukcesie. 

Wykwalifikowany i  kompetentny personel stanowi potencjalne źródło sukcesu 
przedsiębiorstw turystycznych, ponieważ zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni 
wpływa na tworzenie wartości dla klientów (zaspokojenie potrzeb przez dostarczanie 
wartościowych usług) i interesariuszy zewnętrznych (tworzenie wartości ekonomicznej 
i społecznej).

Poziom kwalifikacji zależy w głównej mierze od wykształcenia, odbytych szkoleń, 
dostarczających wiedzy, natomiast kompetencje „dotyczą zintegrowanego wykorzysta-
nia zdolności, cech osobowości, a także nabytej wiedzy i umiejętności, w celu doprowa-
dzenia do pomyślnego wykonania założonej misji w ramach przedsiębiorstwa” [Lévy-
Leboyer, 1997, s. 19].

Personel i efektywne wykorzystanie potencjału, jaki w nim tkwi, staje się obecnie dla 
wszystkich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej zagadnieniem niezwykle 
istotnym, gdyż współczesna gospodarka oparta na wiedzy, z uwagi na dużą konkurencję 
i  postępującą globalizację, staje się coraz bardziej wymagająca dla podmiotów rynku 
[Bednarczyk, 2006, s. 10]. Sukces przedsiębiorstwa turystycznego budują ludzie, a  ich 
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kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenia i postawy decydują o jakości, spraw-
ności, efektywności, a tym samym i konkurencyjności przedsiębiorstwa [Ludwiczyński, 
Stobińska, 2001, s. 26].

W wymiarze regionalnym, wykształceni, kreatywni i wykwalifikowani pracownicy 
nie tylko decydują o większym potencjale regionu, ale także warunkują kierunki i szyb-
kość jego rozwoju, budując przy tym przewagę konkurencyjną. Jednocześnie to właśnie 
otoczenie regionalne i – szczególnie – lokalne są przestrzenią pozyskiwania wykwali-
fikowanych kadr dla przedsiębiorstw turystycznych. Oznacza to, że brak dostępności 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na rynku lokalnym jest znaczącym źró-
dłem zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania biznesu turystycznego. 

Istnieje wiele czynników, mogących przyczyniać się do redukcji tych zagrożeń, 
wśród których istotne miejsce zajmuje technologia informacyjna, dzięki której przed-
siębiorstwa i  ich otoczenie rozwijają nowoczesne systemy informatyczne (SI). Celem 
określenia realnego związku nowoczesnych SI, stosowanych przez podmioty i instytu-
cje turystyczne, z poziomem zagrożenia ze strony niedoboru wykwalifikowanych kadr 
przeprowadzono w Katedrze Zarządzania w Turystyce UJ pod kierunkiem prof. dr hab. 
Małgorzaty Bednarczyk badania empiryczne w  ramach projektu pt. Przedsiębiorczość 
w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy.

Metodyka badań

Do głównych celów projektu należało opracowanie metodyki diagnozowania gospo-
darki turystycznej opartej na wiedzy. Jako element tej metodyki stworzony został model 
pozwalający na identyfikację źródeł przewag konkurencyjnych polskich firm turystycz-
nych, a  także gmin i  regionów na globalnym rynku turystycznym oraz identyfikację 
szans i zagrożeń wzrostu/spadku konkurencyjności Polski na tym rynku. 

Na potrzeby badań empirycznych zbudowano listę 27 czynników, które wpływają na 
kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych, nazwanych dźwigniami 
konkurencyjności. Czynniki, których źródłem było otoczenie biznesowe przedsiębiorstw, 
zostały sklasyfikowane jako zewnętrzne dźwignie konkurencyjności, a te, które były zwią-
zane z systemem zarządzania przedsiębiorstw, zostały nazwane dźwigniami wewnętrzny-
mi. Wszystkie dźwignie szczegółowe zostały następnie pogrupowane w 8  subobszarów. 
Z punktu widzenia celu niniejszego opracowania najważniejszymi subobszarami były: 
1) dostęp do wykwalifikowanej i kompetentnej kadry na rynku lokalnym (zewnętrzna 

dźwignia konkurencyjności – w całości),
2) zastosowanie technologii informacyjnych (wewnętrzne dźwignie konkurencyjności 

– w całości), 
3) współtworzenie (zewnętrzne dźwignie konkurencyjności – w  zakresie inwestycji 

technologicznych podmiotów lokalnego otoczenia biznesu).



Nowoczesne systemy informatyczne w turystyce a dostępność kadr na rynku lokalnym 175

Na podstawie listy czynników opracowany został kwestionariusz ankietowy, który 
posłużył do badania 74 przedsiębiorstw turystycznych z terenu całej Polski, świadczą-
cych usługi w zakresie: gastronomii, noclegów i pośrednictwa turystycznego (biura po-
dróży). 

Respondenci – menedżerowie badanych firm – korzystając z pięciostopniowej skali 
Likerta oceniali każdy czynnik w dwóch wymiarach: statycznym i dynamicznym. Wy-
miar statyczny oznaczał obecny poziom rozwoju badanego czynnika, natomiast dy-
namiczny – jego zmiany na przestrzeni 3 lat poprzedzających badanie. Uzyskane oce-
ny poszczególnych czynników pozwoliły na obliczenie poziomu luki kompetencyjnej 
przedsiębiorstw (dotyczy dźwigni wewnętrznych) oraz poziomu inercji otoczenia (doty-
czy dźwigni zewnętrznych). Poziom luki kompetencyjnej bądź inercji należy rozumieć 
jako różnicę między stanem idealnym a poziomem faktycznym ustalonym w trakcie ba-
dania. Przyjmuje on wartości z przedziału <0; 4>. Im poziom ten jest wyższy, tym wyższy 
jest także deficyt kompetencji przedsiębiorstwa (luka) lub wsparcia otoczenia instytucjo-
nalnego (inercja). Na potrzeby interpretacji i oceny uzyskanych wyników opracowano 
skalę zawierającą 5 przedziałów: <0,0; 0,8> – luka/inercja bardzo niska, (0,8; 1,6> – luka/ 
/inercja niska, (1,6; 2,4> – luka/inercja średnia, (2,4; 3,2> – luka/inercja wysoka i (3,2; 
4,0> – luka/inercja bardzo wysoka. W przypadku badania wymiaru dynamicznego, wy-
niki zostały zmapowane na skalę <–2,0; +2,0>, gdzie –2,0 oznacza znaczne pogorszenie 
badanego czynnika (znaczący wzrost luki/inercji), a  +2,0 znaczną poprawę (znaczne 
zmniejszenie luki/inercji). Wartość 0 oznacza stan neutralny, czyli brak jakichkolwiek 
zmian badanej dźwigni w przyjętym okresie.

Wyniki uzyskane w trakcie badań zostały poddane obróbce statystycznej, dzięki któ-
rej możliwy był nie tylko prosty opis statystyczny, ale także wskazanie zależności i kore-
lacji między badanymi dźwigniami konkurencyjności. 

Inercja otoczenia oraz dynamika zmian w zakresie dostępu do 
wykwalifikowanych kadr

Przed przystąpieniem do analizy związków pomiędzy dostępnością kadr a zastoso-
waniem nowoczesnych systemów informacyjnych warto zaprezentować stan i dynamikę 
zmian tego pierwszego czynnika. Odpowiednie dane zaprezentowano na rysunku 1.

Przeprowadzone badania dowiodły, że inercja lokalnego otoczenia biznesu turysty-
cznego w  zakresie dostępności wykwalifikowanych kadr jest wysoka. Oznacza to, że 
w  środowisku lokalnym występuje czynnik mogący istotnie osłabić konkurencyjność 
przedsiębiorstw turystycznych. Co więcej: menedżerowie badanych organizacji 
zauważyli, że w badanym okresie dostępność kadr uległa pogorszeniu. Mamy więc do 
czynienia z realnym zagrożeniem, choć nie wszędzie występuje ono na tym samym pozio- 
mie, o czym świadczą dane zaprezentowane na rysunku 2. 
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RYSUNEK 1. Inercja otoczenia w zakresie dostępności kadr i jej zmian w badanym okresie

Źródło: Opracowanie własne.

RYSUNEK 2.  Różnice w ocenach stanu i zmian dostępności kadr dokonanych przez przedsię-
biorstwa małopolskie i działające w pozostałych województwach

Źródło: Opracowanie własne.

Porównano statystycznie istotne różnice w  ocenie inercji w  zakresie dostępności 
kadr i  jej dynamiki w  ujęciu przestrzennym. Sposób dokonania rozróżnienia na wo-
jewództwo małopolskie oraz inne województwa wynikał z  założeń projektowych. Na 
podstawie zaprezentowanych danych można zauważyć, że w Małopolsce sytuacja w ba-
danym zakresie jest znacznie lepsza (1,33 – niska inercja) niż w pozostałych wojewódz-
twach (2,84 – wysoka inercja). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dynamiki zmian 
badanej dźwigni konkurencyjności: w  większości badanych województw zanotowano 
pogorszenie (–0,38), natomiast w Małopolsce – poprawę (0,7).
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Jak widać, poziom zagrożenia dla konkurencyjności podmiotów turystycznych ze 
strony niskiej dostępności kadr jest zróżnicowany w  ujęciu przestrzennym. Tym nie-
mniej w  skali całej Polski sytuacja jest niezadowalająca, co wymaga m.in. określenia 
sposobów jej poprawy. Zgodnie z przyjętym celem poszukiwanie tych sposobów będzie 
prowadzone w obszarze zastosowań nowoczesnych systemów informatycznych (SI).

Związki nowoczesnych SI i dostępności kadr turystycznych  
na rynkach lokalnych

Rozważając znaczenie systemów informatycznych dla redukcji zagrożenia ze stro-
ny braku wykwalifikowanych kadr na lokalnym rynku pracy, należy uwzględnić dwa 
wymiary ewentualnych inwestycji technologicznych: wewnętrzny i zewnętrzny. Wymiar 
zewnętrzny dotyczy inwestycji w  nowoczesne technologie informacyjne dokonywa-
nych przez instytucje regionalnego i  lokalnego otoczenia biznesu – głównie samorząd 
gospodarczy i administracyjny. Jest to wymiar relatywnie niezależny z punktu widze-
nia przedsiębiorstw. Natomiast wymiar wewnętrzny dotyczy inwestycji dokonywanych 
przez same przedsiębiorstwa, a więc jest on w pełni (lub w znacznym stopniu) zależny 
od samych przedsiębiorców. Prezentacja i omówienie wyników badań związków rozwo-
ju IT z problemem dostępności kadr zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem obu 
wspomnianych perspektyw.

W trakcie przeprowadzonych badań zostały poddane analizie kierunki zastosowań 
technologii informacyjnych w  przedsiębiorstwach turystycznych w  ujęciu wymiarów 
infoprzestrzeni (orientacja na otoczenie i orientacja na wnętrze organizacji), rodzajów 
technologii (np. strony WWW, rozwiązania społecznościowe), jak również wspoma-
ganych działań organizacji (np. pozyskiwanie innowacji, zarządzanie wiedzą). Poniżej 
zostaną omówione jedynie te kierunki/obszary rozwoju SI, w przypadku których kore-
lacja z dostępnością kadr (w ujęci statycznym i dynamicznym) osiągnęła przynajmniej 
umiarkowany poziom. 

Pierwszy ze wspomnianych kierunków dotyczy informatyzacji obszaru łączącego 
organizację z jej otoczeniem, a więc zorientowanej na infoprzestrzeń zewnętrzną. Przy 
badaniu prawidłowości w tym zakresie posłużono się trójwymiarowym modelem info-
przestrzeni zewnętrznej, na który składają się: wymiar komunikacyjny, kooperacyjny 
i transakcyjny [Kopera, 2011, s. 126]. W pierwszym z nich analizowane były rozwiązania 
informatyczne, które wspierają procesy komunikacyjne z otoczeniem firmy. W drugim 
przypadku pod uwagę brano rozwiązania wspierające współpracę i – w rezultacie – bu-
dowanie długofalowych relacji z podmiotami zewnętrznymi. Natomiast wymiar trzeci 
to rozwiązania, które wspierają realizację transakcji rynkowych. W kwestionariuszu nie 
pytano o konkretne rozwiązania, ale o wsparcie wymienionych wymiarów. W rzeczywi-
stości te same aplikacje mogą wspierać więcej niż jeden wymiar. 
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W toku badań ustalono, że przynajmniej umiarkowana korelacja z poziomem (ale 
nie zmianami!) dostępności wykwalifikowanych kadr na rynku lokalnym występuje tylko 
w przypadku wymiaru komunikacyjnego i kooperacyjnego (budowania relacji) – rysu-
nek 3. Przy tym na pierwszy plan wysunął się wymiar komunikacyjny. W jego przypadku 
poziom badanego czynnika był w stopniu dość silnym skorelowany z poziomem wsparcia 
informatycznego dla komunikacji z otoczeniem i w silnym z jego zmianami. Oznacza to, 
że firmy, które w badanym okresie dokonały większych zmian w zakresie wsparcia ko-
munikacji zewnętrznej, albo też charakteryzowały się wyższym obecnym stopniem jego 
rozwoju, bardziej optymistycznie postrzegały sytuację na lokalnym rynku pracy.

RYSUNEK 3. Korelacja poziomu i dynamiki wybranych zewnętrznych obszarów wsparcia 
informatycznego z poziomem dostępności kadr

Źródło: Opracowanie własne.

Podobnie sytuacja wyglądała w  przypadku wsparcia informatycznego wymiaru 
współpracy i  budowania relacji; zaobserwowano tu umiarkowaną korelację obecnego 
poziomu i dość silną zmian wsparcia budowania relacji z obecnym poziomem dostęp-
ności kadr. 

Wyjaśnienia zaobserwowanych faktów należy szukać w charakterystyce współcze-
snych zmian w  otoczeniu społecznym i  technologicznym. Narzędzia informatyczne, 
w tym internet, są podstawowym instrumentarium rosnącej grupy (zwłaszcza, choć nie 
tylko) młodych ludzi. Służą one w dużej mierze rozrywce, ale również poszukiwaniu 
i wykonywaniu pracy. Co więcej, internet stał się w ostatnich latach głównym narzę-
dziem poszukiwania pracy [Anam, 2011]. Nic więc dziwnego, że firmy, które wykorzy-
stują narzędzia informatyczne do komunikacji i budowania relacji z otoczeniem, łatwiej 
„odnajdują” potencjalnych pracowników, a w rezultacie w mniejszym stopniu są podat-
ne na zagrożenia ze strony niedoboru wykwalifikowanych kadr.
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W toku badań zaobserwowano również występowanie korelacji pomiędzy dostęp-
nością kadr na lokalnym rynku pracy a stosowaniem przez firmy systemów informa-
tycznych do wsparcia wybranych aspektów wewnętrznego funkcjonowania firmy. Pod 
uwagę brane było zastosowanie SI do: automatyzacji zadań, doskonalenia procesów 
i struktur, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą. Są to najistotniejsze wymiary 
budowania wewnętrznej doskonałości przez stosowanie SI [Kopera, 2011, s. 128]. W ba-
danym kontekście dwa z nich wymagają szczególnej uwagi: zastosowanie SI do doskona-
lenia procesów i struktur oraz do zarządzania wiedzą (rysunek 4). 

RYSUNEK 4. Koleralcja poziomu i dynamiki informatycznego wsparcia wybranych zadań 
wewnętrznych i dostępności kadr na rynku lokalnym

Źródło: Opracowanie własne.

W  przypadku wsparcia informatycznego zadań wewnętrznych korelacja z  badaną 
dostępnością kadr jest niższa niż w przypadku informatyzacji wymiarów infoprzestrzeni 
zewnętrznej. Tym niemniej warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa, które wykazały 
wyższy poziom wsparcia wybranych obszarów przez IT, jak również więcej w  tych 
zakresach zrobiły w  badanym okresie, lepiej postrzegały styuację na lokalnym rynku 
pracy. Jednym z możliwych wyjaśnień zaobserwowanych prawidłowości jest to, że sto-
sowanie SI do wsparcia wymienionych zadań poprawiało efektywność już posiadanych 
zasobów ludzkich, co redukowało zapotrzebowanie firm na nową kadrę pracowniczą 
pozyskiwaną z zewnątrz. To z kolei mogło się przełożyć na bardziej pozytywne oceny 
dostępności kadr na rynku lokalnym.

Ankietowani menedżerowie zostali także zapytani o to, w jakim stopniu systemy infor-
matyczne stosowane przez samorząd gospodarczy oraz samorząd gminny przyczyniają się 
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do tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorstw turystycznych. Podobnie jak poprzed-
nio, zarejestrowano tu zarówno ujęcie statyczne (stan obecny), jak i dynamiczne (zmiany 
w badanym okresie). Następnie zbadano korelację wyników z odpowiedziami na pytanie 
o dostępność kadr. Zaobserwowano korelację obu ujęć (statycznego i dynamicznego) wy-
łącznie z obecnym poziomem dostępności kadr. Wyniki zaprezentowano na rysunku 5.

RYSUNEK 5. Korelacja inercji i dynamiki zmian w zakresie wpływu SI stosowanych przez oto-
czenie biznesu na kształtowanie warunków rozwoju przedsiębiorstw turystycz-
nych oraz poziomu dostępności kadr

Źródło: Opracowanie własne.

We wszystkich przypadkach korelacja wpływu stosowanych przez samorządy sys-
temów informatycznych na kształtowanie warunków rozwoju przedsiębiorstw tury-
stycznych z  poziomem dostępności kadr przyjmowała wartości umiarkowane i  dość 
mało zróżnicowane. O ile była to prawidłowość oczekiwana, o tyle jej poziom („tylko” 
umiarkowany) jest wynikiem raczej rozczarowującym i  dającym do myślenia. Ozna-
cza bowiem, że informatyzacja otoczenia instytucjonalnego firm turystycznych, która 
jest w założeniach zorientowana na tworzenie korzystnych warunków dla ich rozwoju, 
w  odniesieniu do dostępności wykwalifikowanych kadr na rynku lokalnym nie przy-
nosi wystarczająco znaczących efektów. Można tu bowiem oczekiwać relacji kauzalnej, 
gdzie inwestycje w SI będą stymulatorami dostępności kadr. Tym niemniej, biorąc pod 
uwagę cel niniejszego opracowania, którym jest poszukiwanie czynników redukujących 
zagrożenie ze strony niedoborów wykwalifikowanych kadr na rynkach lokalnych, należy 
zauważyć pewne znaczenie w tym zakresie inwestycji w IT dokonywanych przez samo-
rządy: gospodarcze i gminne.
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Podsumowanie
Rynki pracy: regionalny i lokalny oferują określoną liczbę potencjalnych pracowni-

ków o określonych kwalifikacjach. To jest sfera faktów. Natomiast wpływ tych faktów na 
działalność przedsiębiorstw – faktyczny i potencjalny – zależy od ich postrzegania i oce-
ny przez przedsiębiorców turystycznych. Z kolei na postrzeganie przez przedsiębiorców 
występowania i istotności problemu niedoboru kadr będą wpływały zarówno działania 
instytucji otoczenia biznesu w zakresie inwestycji w systemy informatyczne, jak i analo-
giczne działania samych podmiotów gospodarczych. 

Jeśli chodzi o działania samorządów – gospodarczych i gminnych – to zaobserwowa-
no pozytywny wpływ stosowanych przez nie rozwiązań informatycznych na postrzega-
nie dostępności kadr na rynku lokalnym. Należy to odbierać jako optymistyczny sygnał 
wskazujący pożądany kierunek dalszych działań samorządów, które przez przemyślane 
decyzje inwestycyjne w systemy informatyczne mogą przyczyniać się do redukowania 
zagrożenia ze strony niedoborów kadrowych na rynkach lokalnych.

Duży potencjał w  tym zakresie drzemie także w  działaniach samych podmiotów 
turystycznych, które stosują różne systemy informatyczne do wsparcia swoich działań 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Badania wykazały, że zwłaszcza informatyzacja ko-
munikacji zewnętrznej i budowania relacji z podmiotami otoczenia biznesowego może 
przynieść dużo korzyści, redukując (postrzegany) niedobór kadr na rynku lokalnym. 
Nie bez znaczenia jest także stosowanie systemów informatycznych wewnątrz organiza-
cji, które – służąc doskonaleniu jej funkcjonowania – podnoszą efektywność wykorzy-
stania już posiadanych zasobów (w tym także ludzkich) i zmniejszają uzależnienie od 
otoczenia. 

Należy zauważyć, że przedstawione wnioski dotyczące wyników badań, w związ-
ku z niereprezentatywnością próby badawczej, mają charakter hipotez, które wymaga-
ją dalszych badań ukierunkowanych na ich weryfikację. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę na pytania, które warto uwzględnić, projektując przyszłe badania w tym zakre-
sie. Do podstawowych zagadnień należy m.in. ustalenie rodzaju rozwiązań informa-
tycznych, które po obu stronach (przedsiębiorstw i  otoczenia) będą w  największym 
stopniu przyczyniały się do redukcji zagrożenia ze strony niedoborów kadrowych na 
rynku lokalnym. Odpowiedź na to pytanie powinna iść w parze z poszukiwaniem kie-
runków zmian organizacyjnych, które należą do istoty efektywnych wdrożeń dowol-
nych systemów informatycznych. Rozwinięciem powyższych zagadnień jest pytanie 
o ewentualną współpracę firm i otoczenia, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak 
i technologicznym. Jej rezultatem mogłaby być cyfrowa platforma współpracy w regio-
nach turystycznych, do której zadań należałoby m.in. poprawianie dostępności kadr 
przez ich ukierunkowany rozwój, a także usprawnienie przepływu informacji o potrze-
bach kadrowych z jednej strony i lokalnej podaży pracy z drugiej. Taką cyfrową platfor-
mę współpracy w regionach turystycznych należałoby rozumieć jako całokształt info-
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struktury podmiotów w regionie, którą cechuje pewien poziom integracji i złożoności 
funkcjonalnej. Istnieją już pewne doświadczenia w tym zakresie w krajach zachodnich, 
głównie nawiązujące swoją logiką do systemów zarządzania destynacjami (DMS – De-
stination Management Systems). Niestety w Polsce rozwój takich rozwiązań jest wciąż 
na bardzo wczesnym etapie, co utrudnia skuteczne rozwiązywanie problemów, które 
zostały tu omówione.
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Advanced IT systems and availability of tourism workforce  
in a local market

Summary

Nowadays, one of the key success factors in the tourism market is highly qualified 
personnel. Its importance manifests in different aspects of company operations, and its 
shortage may result in deterioration of a  competitive position or even organizational 
crisis. The aim of the paper was to assess the actual relationship between application 
of computerized information systems by tourism enterprises and institutions and the 
threat of personnel shortage in the local markets. The assessment was based on the sur-
vey carried out on the sample of Polish small and medium tourism enterprises. The 
survey results lead to conclusion that although the potential of ICT used by tourism 
SMEs and tourism institutions concerning the reduction of personnel shortage threat is 
high – neither SMTE nor tourism institutions could exploit this potential. To change the 
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unfavourable situation some actions aimed at stimulating the effective and integrated 
use of information technology should be undertaken by both sides, although local and 
regional self-government should play a prominent role in this process. 

Keywords: tourism, SME, personnel, tourism market, ICT in tourism, competitiveness, 
regional and local self-government, business self-governments
Słowa kluczowe: MSP, turystyka, kadry, rynek turystyczny, systemy informatyczne 
w turystyce, konkurencyjność, regionalny i lokalny samorząd, samorządy gospodarcze




