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Wstęp
We współczesnej gospodarce na znaczeniu zyskuje nie tylko konkurencyjność
poszczególnych podmiotów gospodarczych, lecz także sprawne funkcjonowanie
określonych układów (jednostek) terytorialnych (np. państw, regionów, miast). Powinna być ona traktowana jako bardzo ważny czynnik rozwoju oraz sposób otwarcia
zarówno przedsiębiorstw, jak i wspomnianych układów terytorialnych na bliższe i
dalsze otoczenie. Głównym celem konkurowania jest poprawienie swojej pozycji w
stosunku do konkurentów. O ile jednak konkurencja w odniesieniu do podmiotów
gospodarczych polega na zabieganiu o dostępność do ograniczonego popytu, a następnie o utrzymanie swojej pozycji dzięki trwałości kontaktów z dostawcami i odbiorcami, o tyle konkurencja pomiędzy regionami (miastami) przejawia się przede
wszystkim w rywalizacji o nowych inwestorów (przyciąganiu inwestycji prywatnych) oraz pozyskiwaniu subwencji i innych form wsparcia z budżetu centralnego,
środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.
Nie dokonując w tym miejscu przeglądu definicji konkurencyjności, warto zwrócić uwagę, iż pojęcie to ma dwie charakterystyczne cechy w kontekście sygnalizowanej problematyki. Jeżeli odnosimy je do podmiotu gospodarczego, wówczas dość
jednoznacznie możemy określić istotę konkurencyjności bądź zdolności do konkurowania. W relacji do jednostki terytorialnej (np. regionu) określenie to nie jest już
takie oczywiste i precyzyjne. W literaturze poświęconej problematyce konkurencyjności wymienia się w związku z tym wiele czynników wpływających na jej poziom1.
Jednym z najbardziej eksponowanych czynników są innowacje. W dość już obecnie
klasycznym ujęciu J.A. Schumpetera są one interpretowane jako nieciągłe przedsięwzięcia kombinacji czynników wytwórczych. Współcześnie innowacja nie jest postrzegana wyłącznie jako proces techniczny. Odnosi się ona do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który będzie postrzegany przez kogoś jako nowy. Jak
zauważa P.F. Drucker, innowacją jest świadoma korzystna zmiana wynikająca z potrzeb lub z systematycznej obserwacji środowiska zewnętrznego2. Można zatem
stwierdzić, że innowacje i poziom innowacyjności odnoszą się także do jednostek
terytorialnych, są one jednym z istotniejszych czynników wpływających na wzrost
ich konkurencyjności. Umiejętne wykorzystanie czynników konkurencyjności (m.in.
innowacji) stwarza większą szansę na odniesienie sukcesu na rynku.
Prezentowane w niniejszym zeszycie Prac Naukowych artykuły podejmują problematykę innowacji, uznając je za bardzo istotny czynnik kształtowania konkurencyjności zarówno podmiotów gospodarczych, jak i regionów. Szczególnie wiele
1
B. Winiarski, Czynniki konkurencyjności regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999, s. 50-51.
2
P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 41.
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miejsca poświęcono innowacjom przyczyniającym się do wprowadzenia na rynek
nowych produktów w turystyce i do podnoszenia ich jakości, poprawiającego sprawność funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw i regionów
turystycznych. Wśród zagadnień, które znalazły się w sferze zainteresowania autorów prezentowanych publikacji, należy wymienić m.in.:
–– związki między konkurencyjnością regionów a innowacyjnością,
–– zagadnienie innowacyjności w ochronie środowiska,
–– konkurencyjność i innowacyjność gospodarki turystycznej,
–– innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne w turystyce i w podmiotach
branży turystycznej.
Prezentowane w publikacji artykuły nie wyczerpują całej złożoności problematyki innowacji w kształtowaniu konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw. Ich
autorzy mają jednak nadzieję, że zawarte w nich treści przyczynią się do lepszego
poznania omawianej problematyki i okażą się przydatne naszym czytelnikom.
Andrzej Rapacz

Andrzej Raszkowski

KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW A INNOWACYJNOŚĆ

1. Wstęp
W dobie globalizacji i przemian rynkowych jednym z najbardziej eksponowanych
czynników konkurencyjności regionów jest poziom systemu innowacyjnego (innowacji). W literaturze przedmiotu autorzy podkreślają kluczową rolę innowacji w
budowaniu przewagi konkurencyjnej. Systemy innowacyjne i transfery technologii
są podstawą rozwoju i konkurencji w regionach, szczególnie w tych, w których gospodarka do tej pory oparta była na zasobach naturalnych. Niniejszy artykuł stanowi
próbę wskazania na innowacyjność jako na ważny czynnik w kreowaniu konkurencyjności regionów.

2. Teoretyczne aspekty konkurencyjności regionów
W literaturze przedmiotu spotykamy wiele różnych definicji odnoszących się do
konkurencyjności regionów. Jedną z bardziej uniwersalnych jest definicja traktująca
konkurencyjność regionów jako zdolność do odnoszenia sukcesu w rywalizacji.
Powołując się na G. Gorzelaka, powiemy, że region jest konkurencyjny, jeżeli1:
•• zlokalizowanym na jego terenie przedsiębiorstwom stwarza takie warunki, że są
one w stanie wygrać konkurencję. Stabilną przewagę konkurencyjną uzyskuje
się dzięki zdolności do tworzenia innowacji;
•• jest w stanie wygrać konkurencję z innymi regionami o przyciągnięcie kapitału
inwestycyjnego, szczególnie zaś kapitału lokowanego w przedsięwzięcia o wysokim poziomie innowacyjności.
Zdaniem A. Klasika, wewnątrzkrajową konkurencyjność regionu można zdefiniować jako przewagę nad innymi regionami będącą wypadkową2:
•• atrakcyjności oferty usługowej kierowanej do obecnych i potencjalnych użytkowników regionu (mieszkańców, przedsiębiorstw, inwestorów, turystów).
1
G. Gorzelak, Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady, „Studia Regionalne
i Lokalne” 2003 nr 1, s. 49.
2
A. Klasik, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, AE, Katowice 2002,
s. 22-25.
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Wspomniana atrakcyjność powinna wynikać z nowoczesnej infrastruktury materialnej, instytucjonalnej i intelektualnej regionu,
•• silnych stron regionu, których źródło tkwi w systemie edukacyjnym, strukturze
gospodarczej, infrastrukturze technicznej i przejawia się na regionalnych rynkach pracy, nieruchomości i finansowych,
•• produktywności, czyli relacji między potencjałami, którymi dysponuje region, i
sektorami ekonomicznymi wykorzystującymi te potencjały. Priorytetową pozycję zajmuje tutaj kapitał ludzki i działalność badawczo-rozwojowa (B+R);
•• siły eksportowej, którą tworzą towary i usługi oparte na międzynarodowej marce, kreujące rozwój regionu oraz jego pozytywny wizerunek.
Konkurencyjność międzynarodowa regionu jest to równocześnie trwała zdolność do eksportowania jego dóbr i usług oraz do przyciągnięcia na jego obszar nowych zagranicznych klientów oraz producentów krajowych prowadzących międzynarodową działalność.
Według T. Markowskiego, konkurencyjność regionu zależy w dużym stopniu, a
może przede wszystkim od sprawności regionalnego systemu innowacyjnego. System ten możemy zdefiniować jako zbiór firm i instytucji wzajemnie powiązanych na
wydzielonym terytorium działających na rzecz procesu innowacji i postępu technologicznego w gospodarce (lub im sprzyjających). Istotnym składnikiem regionalnego systemu innowacyjnego są uwarunkowania społeczno-kulturowe, które przenikają do całego instytucjonalnego i produkcyjnego układu3. Kapitał innowacyjny jest
szczególnie pożądany przez rywalizujące ze sobą układy terytorialne. Tworzy on
miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji, dobrego wykształcenia i wysoko
płatne. Miejsca pracy wysokiej jakości są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju
danego układu terytorialnego.

3. Konkurencyjność a innowacyjność
Zdolność konkurencyjna podmiotu (regionu, przedsiębiorstwa) zawiera w sobie
produktywność nakładów, sprawność mechanizmów organizacji, efektywność i skuteczność działania, przedsiębiorczość i elastyczność, innowacyjność. Współczesną
zdolność konkurencyjną regionu tworzą: wiedza, innowacje, umiejętności, know-how, technologie, struktury organizacyjne, a więc czynniki zasadniczo niematerialne (soft)4.
Podając za P. Druckerem, możemy stwierdzić, że innowacja jest szczególnym
narzędziem przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią oni okazję do
podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenia usług w nowym wymiarze. Przedsiębiorcy powinni w celowy sposób szukać źródeł innowacji, zmian
3

s. 103.

T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,

J. Bossak, W. Bieniowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa.
Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004, s. 58.
4
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i ich objawów, wskazujących na sposobność do skutecznej innowacji5. Innowacyjność poszczególnych przedsiębiorstw musi finalnie przekładać się na wzrost konkurencyjności regionów, w których one działają, a w dalszej perspektywie na poprawę
sytuacji w całej gospodarce kraju.
Za jeden z podstawowych mierników konkurencyjności regionów uznawany jest
PKB na mieszkańca. Jedną z jego zalet jest duża dostępność informacji. Poziom tego
miernika determinuje:
•• PKB na zatrudnionego, określający produktywność siły roboczej, bez uwzględniania liczby godzin pracy,
•• procent zatrudnionych w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym,
•• liczba ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu ludności.
•• Miernik ten przedstawia się następująco:
PKB
PKB
liczba zatrudnionych
liczba osób w wieku prod .
=
×
×
liczba ludn. liczba zatrudnionych liczba osób w wieku prod .
liczba ludn.

Takie określenie konkurencyjności odnosi się do regionów, które, chcąc być
konkurencyjne, powinny mieć zarówno wysoki poziom produktywności, jak i wysoką jakość pracy oraz dużą liczbę pracujących lub zadowalającą liczbę miejsc pracy.
Konkurencyjność zatem wiąże się ze wzrostem zarówno produktywności, jak i zatrudnienia.
Firmy oferujące innowacyjne produkty i usługi mogą w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu wartości tego miernika. Dzięki stosowanym rozwiązaniom
technologicznym cechują się wysokim poziomem produktywności, tworzą miejsca
pracy wysokiej jakości, a zatrudnienie w tego typu przedsiębiorstwach ma z reguły
stabilniejszy charakter niż w innych podmiotach.
Można więc przyjąć, że globalna konkurencyjność regionalna, mierzona jako
PKB na mieszkańca, jest efektem regionalnej wydajności pracy (mierzonej PKB na
zatrudnionego) oraz regionalnej aktywności zawodowej (mierzonej liczbą zatrudnionych w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym), jak również regionalnej produktywności mieszkańców (mierzonej liczbą ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby ludności ogółem)6.
Najwyższy poziom PKB na mieszkańca w 2005 r. miały województwa mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie (rys. 1). Najniższy poziom PKB odnotowały województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie.
Pod względem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle, działalność
badawczo-rozwojową i zatrudnienie w tej działalności zdecydowanym liderem, podobnie jak w przypadku PKB per capita, jest województwo mazowieckie (zob. rys.
2, 3, 4). Oprócz województwa mazowieckiego wyższe wartości mają także woje5
P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wydawnictwo PWE, Warszawa
1992, s. 29.
6
H. Ponikowski, Mierniki oceny konkurencyjności województw, „Człowiek i Środowisko” 2001
nr 1, s. 51.
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wództwa: małopolskie, śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Najgorzej pod względem wspomnianych nakładów wypadają województwa: świętokrzyskie, opolskie,
lubuskie, warmińsko-mazurskie. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku PKB
per capita (gdzie dochodzą jeszcze województwa podlaskie i podkarpackie).

Rys. 1. Produkt krajowy brutto per capita na poziomie województw w 2005 r.
Źródło: opracowanie na podstawie Rocznika Statystycznego Województw 2007.

Rys. 2. Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w mln zł w 2006 r.
Źródło: opracowanie na podstawie Rocznika Statystycznego Województw 2007.
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Rys. 3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w mln zł w 2006 r.
Źródło: opracowanie na podstawie Rocznika Statystycznego Województw 2007.

Rys. 4. Zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w EPC* w zł w 2006 r.
* – ekwiwalenty pełnego czasu pracy.
Źródło: opracowanie na podstawie Rocznika Statystycznego Województw 2007.

Powiązany z konkurencyjnością i innowacyjnością jest jeden z kluczowych zasobów regionalnych, tzw. kapitał ludzki. W strukturze tego kapitału wysokie miejsce
zajmują mieszkańcy młodzi, wykształceni, znający języki obce. Obraz przyszłej sytuacji, w aspekcie wzbogacania kapitału ludzkiego, daje nam liczba studentów w
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poszczególnych województwach. Najwyższy odsetek studentów szkół wyższych
notowany jest w województwie mazowieckim (rys. 5). Następne cztery pozycje zajmują województwa: małopolskie, dolnośląskie, łódzkie i wielkopolskie.

Rys. 5. Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności w 2006 r.
Źródło: opracowanie na podstawie Rocznika Statystycznego Województw 2007.

Powyższe województwa mają jednocześnie (oprócz łódzkiego) najwyższe nakłady na działalność innowacyjną, badawczo-rozwojową i zatrudnienie w tej działalności.
Stosunkowo najmniej studiujących jest w województwach: lubuskim, podkarpackim, opolskim i warmińsko-mazurskim.

4. Podsumowanie
Odnosząc się do powyższych analiz, można stwierdzić, że najbardziej konkurencyjne regiony (województwa charakteryzujące się najwyższym poziomem PKB per
capita) mają jednocześnie wysokie pozycje pod względem nakładów na działalność
innowacyjną w przemyśle, nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
a także pod względem zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej (B+R)
i liczby studentów szkół wyższych.
Analizując sytuację rozwoju innowacyjności w poszczególnych województwach,
możemy odnaleźć zbliżone bariery w rozwijaniu regionalnych potencjałów innowacyjnych. W ogólnym zarysie przedstawiają się one następująco7:
G. Gorzelak, A. Bąkowski, M. Kozak, A. Olechnicka, A. Płoszaj, Regionalne strategie innowacji
w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007 nr 1, s. 106.
7
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•• współpraca przedsiębiorstw z przemysłem jest niewielka i nie zależy bezpośrednio od poziomu placówek naukowych (regionalnie zróżnicowanego),
•• poziom praktycznego zastosowania prowadzonych badań jest niewielki,
•• część kadry naukowej nie ma wystarczających umiejętności menedżerskich,
•• programy edukacyjne nie są na bieżąco dostosowywane do potrzeb płynących z
gospodarki,
•• przedsiębiorstwa w małym stopniu uczestniczą we wspólnych przedsięwzięciach
z placówkami naukowymi,
•• przedsiębiorcy nie są zainteresowani współpracą z nauką, ponieważ nie dostrzegają potencjalnych korzyści gospodarczych płynących z takich kontaktów,
•• oferta instytucji naukowych rozmija się z oczekiwaniami technologicznymi
przedsiębiorców,
•• przedsiębiorstwa innowacyjne dużo częściej podejmują współpracę z nauką i
potrafią wskazać osiągane z tej współpracy korzyści niż przedsiębiorstwa nieinnowacyjne,
•• instytucje otoczenia biznesu skupiają się na świadczeniu usług o charakterze
podstawowym, a ich oferta w zakresie działań promujących innowacyjność jest
dla potencjalnych przedsiębiorstw mało atrakcyjna. Potencjał ludzki i ekonomiczny instytucji otoczenia biznesu pod względem realizacji usług specjalistycznych jest ograniczony.
Istotną rolę w tworzeniu klimatu sprzyjającego innowacyjności powinien odgrywać samorząd terytorialny. Rola samorządu w tym zakresie polega m.in. na8:
•• kształtowaniu wysokiej jakości zagospodarowania przestrzennego,
•• inwestowaniu w infrastrukturę techniczną i społeczną przy uwzględnieniu zasad
wypracowanych w ramach regionalnych strategii innowacji (RSI),
•• partycypowaniu z udziałami finansowymi w różnego typu przedsięwzięciach, z
których są finansowane inwestycje podwyższonego ryzyka cechujące się innowacyjnymi rozwiązaniami,
•• pomocy w organizowaniu targów technologii i innowacji oraz aktywnym marketingu gmin i miast ze szczególnym uwzględnieniem kreowania marki regionalnej.
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REGIONS’ COMPETITIVENESS vs. INNOVATION
Summary
The hereby article presents concepts related to competitiveness and innovation in regional dimension. There are covered theoretical aspects of regions’ competitiveness, followed by the analysis of the
level of outlays spent on innovative activities in the sector of industry, outlays on research and development (R&D), employment in research and development centres and the number of tertiary education
students in the context of GDP per capita at regional level. In the summary the problems of barriers
encountered in developing regional innovation potential are touched upon, as well as the role of local
government in creating innovation enhancing climate.

Andrzej Raszkowski – dr, asystent ze stopniem dr. w Katedrze Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej Górze.

Danuta Strahl

PRÓBA POMIARU ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ROZWOJEM
A INNOWACYJNOŚCIĄ EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI
REGIONALNEJ

1. Wstęp
Procesy rozwojowe każdego kraju zdeterminowane są wieloma czynnikami,
a różnice kulturowe nawet w zglobalizowanym świecie sprawiają, iż każdy kraj poszukiwać będzie własnych priorytetowych przesłanek rozwoju. Nie ulega natomiast
wątpliwości, że największy sukces będą osiągały te kraje, które za najważniejszy
czynnik swego rozwoju uznają innowacyjność1. Kategorię tę należy rozumieć szeroko, nie tylko w sferze wytwarzania produktów, ale przede wszystkim jako gotowość
do otwarcia na wiedzę2, promowanie postaw poszukujących nowych rozwiązań. Pomiar tak sformułowanej kategorii ekonomicznej nie jest łatwy, a określenie jej związków z rozwojem gospodarczym wymaga zastosowania mierników o charakterze jakościowym oraz metrycznym. Analiza związku powinna być identyfikowana na
kilku poziomach: krajowym, a więc dotyczyć całej gospodarki narodowej w skali
makroekonomicznej, przedsiębiorstwa oraz regionalnej. Zasadniczym celem artykułu jest próba analizy związków zachodzących między rozwojem gospodarczym
a innowacyjnością na szczeblu regionalnym.

W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007; T.G. Grosse, Czy Polska
potrzebuje narodowej strategii rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2007 nr 4; M. Markowska, D. Strahl, Poziom innowacyjności krajów zjednoczonej
Europy, [w:] Integracja europejska, red. M. Klamut, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław nr 1127, AE, Wrocław 2006; K. Piech, Gospodarka oparta na wiedzy jako etap przemian spo
łeczno-gospodarczych krajów transformacji systemowej, [w:] red. J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek, Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, SGH, Warszawa 2004;
E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004.
2
Por. K. Piech, wyd. cyt.
1
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2. Przegląd wybranych badań nad innowacyjnością i rozwojem
Spośród wielu badań nad innowacyjnością3 warto zwrócić uwagę na te, które
próbują określić związki zachodzące między innowacyjnością a rozwojem gospodarczym. Mianowicie np. L. Zienkowski4 przeprowadził analizę ekonometryczną
dla państw OECD między wybranymi identyfikatorami innowacyjności, takimi jak:
wydatki na B+R w % PKB, wydatki na B+R w % PKB finansowane przez przedsiębiorstwa, wydatki na B+R w % PKB finansowane przez instytucje rządowe, kapitał
trwały (maszyny i urządzenia), kapitał nauki (B+R), a rozwojem gospodarczym ilustrowanym w PKB/mieszkańca państw OECD. W badaniach tych autor wykorzystał
również tzw. średni wskaźnik innowacyjności ustalany przez Komisję Europejską na
podstawie listy wskaźników cząstkowych, charakteryzujących różne aspekty innowacyjności. Wielu badaczy podkreśla, iż istnieje związek między rozwojem gospodarczym a innowacyjnością wyrażoną przez wymienione wyżej identyfikatory.
L. Zienkowski podkreśla jednak, iż nie można stwierdzić jednoznacznie, iż są to
związki przyczynowo-skutkowe. Zbudowane przez autora sześć modeli regresji dla
państw OECD potwierdza zależność statystyczną między wymienionymi identyfikatorami a PKB/m. Najbardziej istotny związek występuje w równaniu opisującym
zależność między kapitałem trwałym a PKB/m – jest to model liniowy, gdzie współczynnik R2 ma wartość 0,8715. Również dobre wyniki modelowania uzyskano dla
równania opisującego zależność między kapitałem nauki a PKB/m oraz średnim
wskaźnikiem innowacyjności a PKB – R2 = 0,5726.
Na poziomie regionalnym warto przytoczyć wyniki badań M. Markowskiej5.
Autorka badała zależność między rozwojem regionalnym a innowacyjnością w regionach czeskich szczebla NUTS-2. Innowacyjność była ilustrowana następującymi
identyfikatorami:
–– X 1 – absolwenci szkół wyższych na 1000 ludności ogółem w wieku 20-29 lat,
–– X2 − udział ludności z wykształceniem wyższym jako % w ludności ogółem
w wieku 25-64 lata,
–– X3 − % ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym,
–– X4 − wydatki publiczne na B+R w PPS na mieszkańca,
–– X5 − zatrudnienie w usługach high-tech (% siły roboczej ogółem),
–– X6 − zatrudnienie w przemyśle produkcyjnym średnio i wysoko zaawansowanym
technicznie (% siły roboczej ogółem),
− X7 − patenty EPO na milion siły roboczej.
Por. np. M. Markowska, D. Strahl, wyd. cyt.; Okoń-Horodyńska, wyd. cyt.
L. Zienkowski, Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki, [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004.
5
M. Markowska, Pozycja Regionów Czech, Polski i Słowacji w Europejskiej Przestrzeni Regionalnej pod względem innowacyjności – ujęcie dynamiczne, referat wygłoszony na Międzynarodowej
Konferencji Naukowej – Uniwersytet Usti nad Łabą (29.06-30.06.2007).
3
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Cechy te były podstawą do zbudowania agregatowej miary innowacyjności regionalnej. W regionach czeskich bardzo wysoką korelację (współczynnik korelacji =
0,9 i więcej) między poziomem PKB per capita a składowymi agregatowej miary
innowacyjności regionalnej odnotowano dla pięciu spośród siedmiu badanych zmiennych: X1 − absolwenci szkół wyższych na 1000 ludności ogółem w wieku 20-29 lat,
X2 − udział ludności z wykształceniem wyższym jako % w ludności ogółem w wieku
25-64 lata, X3 − % ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym, X4 − wydatki publiczne na B+R w PPS na mieszkańca, X5 − zatrudnienie
w usługach high-tech (% siły roboczej ogółem). Również między PKB per capita
a wartością miary agregatowej innowacyjności regionalnej korelacja i zależność regresyjna jest w czeskich regionach znaczna – współczynnik korelacji wynosi bowiem 0,89.
Warto też wspomnieć o badaniach przeprowadzonych przez B. Piecha6. Wprawdzie autor rozważania swoje odnosi do badania zależności między gospodarką opartą na wiedzy a dynamiką rozwoju gospodarczego w skali makroekonomicznej, ale
innowacyjność jest, zgodnie z metodologią badawczą Banku Światowego, jednym
z filarów GOW i można uznać rezultaty tych badań również za bardzo pożyteczne
dla ustalenia zależności między innowacyjnością a procesami rozwojowymi. Wyniki
otrzymane przez B. Piecha nie przynoszą jednoznacznych ustaleń dotyczących
związków przyczynowych między badanymi kategoriami ekonomicznymi, ale po
twierdzają ich współwystępowanie.

3. Analiza zależności między innowacyjnością a rozwojem
w europejskiej przestrzeni regionalnej
Przegląd badań nad zależnością między innowacyjnością a procesami rozwojowymi pozwala sądzić, iż złożoność tych kategorii ekonomicznych nie przynosi jednoznacznych ustaleń w skali makroekonomicznej, a więc dla badań, w których
obiektami analiz są kraje. W badaniach regionalnych analiza tych zależności może
mieć dużo różnych wymiarów, a jednym z nich może być ocena siły współwystępowania w regionach symptomów innowacyjności oraz natężenia procesów rozwojowych.
Chcąc odnieść badanie wspomnianych zależności do europejskiej przestrzeni
regionalnej, trzeba przypomnieć, iż Eurostat ma już znaczny dorobek w określaniu
mierników innowacyjności na szczeblu krajowym. Europejska Tablica Wyników w
zakresie innowacyjności (European Innovation Scoreboard) zawiera aktualnie 26
mierników7. Natomiast zasoby informacyjne Eurostatu dla regionów szczebla
NUTS-2 są już w tym zakresie znacznie skromniejsze. Do przeprowadzenia zamierzonych analiz można było pozyskać dane z zakresu innowacyjności dla 247 regionów państw Unii Europejskiej. Pominięte zostały w badaniach regiony szczebla
6
7

K. Piech, wyd. cyt.
Por. M. Markowska, wyd. cyt.; M. Markowska, D. Strahl, wyd. cyt.
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NUTS-2 Bułgarii i Rumunii oraz takie regiony Francji, jak: Guadeloupe, Martinique, Guyane, Reunion, Portugalii (Região Autónoma dos Açores, Região Autónoma
da Madera) i Hiszpanii (Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla).
Do opisu innowacyjności regionów przyjęto sześć cech, tj.:
–– udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie ludności w
wieku 25-64 lata,
–– kapitał ludzki w nauce i technologii (HRST) jako odsetek aktywnych zawodowo; jest to cecha ilustrująca liczbę [AS1] osób, które ukończyły wyższą uczelnię
na wydziale naukowo-technicznym i które pracują w tym zawodzie,
–– udział ludności uczestniczącej w ustawicznym kształceniu w ogólnej liczbie ludności w wieku 25-64 lata,
–– zatrudnienie w przemyśle produkcyjnym średnio i wysoko zaawansowanym
technicznie (% siły roboczej ogółem),
–– zatrudnienie w usługach high-tech (% siły roboczej ogółem),
–– patenty EPO na milion siły roboczej.
Do identyfikacji rozwoju regionalnego przyjęto powszechnie akceptowany8
miernik, jakim jest produkt krajowy brutto przypadający na mieszkańca regionu wyrażony w jednostkach PPP (Purchase Parity Power), zwany parytetem siły nabywczej:
Do oceny zależności między innowacyjnością a rozwojem regionalnym, czyli
między poszczególnymi cechami ilustrującymi innowacyjność regionalną a PKB/m,
wykorzystano podstawową miarę zależności statystycznej, tj. współczynnik korelacji. Wyniki obliczeń podano w tab. 1. Jak widać, najwyższa wartość współczynnika
korelacji występuje między PKB/m a kapitałem ludzkim w nauce i technologii
(HRST) wyrażonym jako odsetek aktywnych zawodowo [AS1] osób, które ukończyły wyższą uczelnię na wydziale naukowo-technicznym i które pracują w zawodzie; wynosi ona 0,71. Również bardzo wysoka jest wartość współczynnika korelacji
między PKB/m a udziałem pracujących w usługach high-tech w regionie; wynosi
ona 0,659.Trzeba też zaznaczyć, że pozostałe zależności również wykazują staty
styczną istotność (na poziomie 246 stopni swobody i p = 0,005), co pozwala stwierdzić, iż występuje bardzo wyraźna, zweryfikowana statystycznie9 zależność między
procesami rozwoju regionalnego a innowacyjnością regionalną ilustrowaną sześcioma przyjętymi do analizy cechami. Warto też zauważyć, że między przyjętymi do
badania cechami występują istotne zależności. W regionach, w których są znaczne
udziały osób z wyższym wykształceniem, występuje też istotny udział pracujących
w usługach high-tech w stosunku do ogółu pracujących oraz wysoki odsetek osób
biorących udział w ustawicznym kształceniu w ogólnej liczbie ludności w wieku 25-64 lata. Natomiast brak jest wyraźnego współwystępowania cech: udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie ludności w wieku 25-64 lata oraz
udział pracujących w przemyśle produkcyjnym średnio i wysoko zaawansowanym
8
9

Por. A.B. Czyżewski, Taksonomiczny miernik rozwoju obszaru, ZBS-E GUS i PAN 2002.
Por. A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
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technicznie (% siły roboczej ogółem). Bardzo wyraźnie zauważalne są zależności
między cechami: X2, X3 i X5, co oznacza współwystępowanie ich natężenia w badanych regionach.
Tabela 1. Wartości współczynników korelacji
X1
WYKSZ

Zmienne

X2
HRST

X3
LLL

X4HI-TECh
PRZEM

X5 HI-TECH
USŁUGI

X6
PATENTY

PKB/m

X1 WYKSZ

1

X2 HRST

0,782302142

1

X3 LLL

0,446726042

0,512861336

1

X4 HI TECh
PRZEM

–0,078672672

0,20454781

–0,00957391

1

X5 HI TECH
Usługi

0,645791669

0,763751789

0,766636124

–0,010784245

1

X6

0,2745326

0,545470549

0,311742902

0,570746843

0,380029829

1

PKB/m

0,496293827

0,710904222

0,431859022

0,138001079

0,659090453

0,525348728 1

0,496293827
0,710904222
0,431859022
0,138001079
0,659090453
0,525348728

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Oceniając związki zachodzące między procesami rozwoju regionalnego a innowacyjnością ilustrowaną wskazanymi cechami w europejskiej przestrzeni regionalnej, warto poddać analizie zagregowany miernik innowacyjności, który kumulując
wszystkie cechy, powinien mieć większą zdolność diagnostyczną. W tym celu zbudowano agregatową miarę innowacyjności regionalnej, wykorzystując podejście
stosowane przez Eurostat oraz zaproponowane w innej pracy autorki10. Wszystkie
cechy są stymulantami, a sprowadzenia ich wartości we wszystkich badanych regionach szczebla NUTS-2 do porównywalności dokonano za pomocą unitaryzacji11.
Otrzymano dla wszystkich badanych regionów zagregowane wartości miary, którą
nazwano syntetyczną miarą innowacyjności regionalnej. Obliczeń dokonano dla
pięciu lat, tj. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Wartości współczynników korelacji
między miarami agregatowymi innowacyjności a wartością PKB/m w regionach europejskiej przestrzeni pokazano w tab. 2.
Jak widać, zależności między syntetyczną miarą innowacyjności a PKB/m w
europejskiej przestrzeni regionalnej w każdym momencie badanego okresu, a więc
w latach 2001-2005, są bardzo wyraźne. Wszystkie wartości współczynników korelacji są powyżej wartości 0,98, a ich statystyczna istotność została zweryfikowana
odpowiednimi testami i można stwierdzić, iż są statystycznie istotne12. Natomiast
zależność między wartościami PKB/m a wartością agregatowej miary innowacyjności również wykazuje statystyczną istotność (współczynniki korelacji są wyższe od
0,6 ) i zależność ta w każdym kolejnym roku badania narasta. Widać więc, iż w re10
D. Strahl, Strukturalna miara rozwoju obiektów hierarchicznych, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1100, Ekonometria nr 16, AE, Wrocław 2006.
11
A. Aczel, wyd. cyt.; D. Strahl, wyd. cyt.
12
Por. A. Aczel, wyd. cyt.
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Tabela 2. Wartości współczynników korelacji między miarami agregatowymi innowacyjności
regionalnej a PKB/m w regionach NUTS-2 państw UE
MI
2001

MI
2002

MI
2003

MI
2004

MI
2005

PKB
1995

PKB
1996

PKB
1997

MI 2001

1

0,99298

0,98538

0,97428

0,98006

0,60952

0,6114

0,62254

MI 2002

0,99298

1

0,98938

0,97516

0,98091

0,59454

0,59755

0,60949

MI 2003

0,98538

0,98938

1

0,98533

0,98264

0,61006

0,61255

0,62524

MI 2004

0,97428

0,97516

0,98533

1

0,98656

0,63731

0,63836

0,64714

MI 2005

0,98006

0,98091

0,98264

0,98656

1

0,64524

0,64752

0,65813

PKB 1995 0,60952

0,59454

0,61006

0,63731

0,64524

1

0,99811

0,99381

PKB 1996 0,6114

0,59755

0,61255

0,63836

0,64752

0,99811

1

0,99706

PKB 1997 0,62254

0,60949

0,62524

0,64714

0,65813

0,99381

0,99706

1

PKB 1998 0,61848

0,60645

0,62266

0,64404

0,65558

0,98938

0,99281

0,99749

PKB 1999 0,61464

0,60402

0,6206

0,64424

0,65525

0,98335

0,98675

0,9922

PKB 2000 0,62912

0,61881

0,6356

0,6584

0,66957

0,97497

0,97868

0,98591

PKB 2001 0,63811

0,63095

0,64718

0,66542

0,67784

0,96806

0,97307

0,98243

PKB 2002 0,64299

0,6369

0,6514

0,66613

0,68182

0,95827

0,96441

0,97574

PKB 2003 0,65391

0,64736

0,65987

0,67719

0,69239

0,95407

0,96011

0,96969

PKB 2004 0,66212

0,65686

0,66941

0,68449

0,70089

0,94378

0,95065

0,96162

PKB
1998

PKB
1999

PKB
2001

PKB
2002

PKB
2003

PKB
2004

MI 2001

0,61848

0,61464

0,62912

0,63811

0,64299

0,65391

0,66212

MI 2002

0,60645

0,60402

0,61881

0,63095

0,6369

0,64736

0,65686

MI 2003

0,62266

0,6206

0,6356

0,64718

0,6514

0,65987

0,66941

MI 2004

0,64404

0,64424

0,6584

0,66542

0,66613

0,67719

0,68449

MI 2005

0,65558

0,65525

0,66957

0,67784

0,68182

0,69239

0,70089

PKB 1995 0,98938

0,98335

0,97497

0,96806

0,95827

0,95407

0,94378

PKB 1996 0,99281

0,98675

0,97868

0,97307

0,96441

0,96011

0,95065

PKB 1997 0,99749

0,9922

0,98591

0,98243

0,97574

0,96969

0,96162

PKB 1998 1

0,99661

0,99061

0,98747

0,98134

0,97372

0,96622

PKB 1999 0,99661

1

0,99488

0,99172

0,98614

0,9801

0,97339

PKB 2000 0,99061

0,99488

1

0,99684

0,99333

0,98783

0,98282

PKB 2001 0,98747

0,99172

0,99684

1

0,99695

0,98976

0,98535

PKB 2002 0,98134

0,98614

0,99333

0,99695

1

0,99505

0,99254

PKB 2003 0,97372

0,9801

0,98783

0,98976

0,99505

1

0,99836

PKB 2004 0,96622

0,97339

0,98282

0,98535

0,99254

0,99836

1

PKB
2000

MI – syntetyczna miara innowacyjności.
Źródło: obliczenia własne.
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gionach europejskich umacnia się współwystępowanie procesów innowacyjnych i
rozwojowych wyrażonych PKB/m oraz agregatową miarą innowacyjności. Warto
też zauważyć, że współczynniki korelacji między agregatową miarą innowacyjności
regionalnej a PKB/m obliczone dla opóźnień czasowych wykazują również narastanie badanego związku. O ile bowiem współczynnik korelacji w roku 2001 między
badanymi kategoriami wynosił 0,62, o tyle w roku 2005 już 0,66. Może to oznaczać,
iż rozpoczęte procesy innowacyjne ilustrowane sześcioma cechami przynoszą najwyższe efekty ilustrowane wartościami PKB/m po trzech, czterech latach. Z kolei
wypracowany PKB/m pozwolił na wprowadzenie w gospodarce regionów procesów
innowacyjnych również z określonym opóźnieniem. Współczynniki korelacji potwierdzają współwystępowanie procesów innowacyjnych i rozwojowych oraz ich
wzajemne oddziaływanie, ale do opisu zależności przyczynowych potrzebne są jeszcze równania regresji – co będzie treścią kolejnego artykułu. Natomiast dla pogłębienia i uzupełnienia dotychczasowych ustaleń zostanie przeprowadzona klasyfikacja
regionów europejskich ze względu na wartości miary agregatowej innowacyjności
oraz wartości PKB/m. Szczegółowy opis procedury klasyfikacji z wykorzystaniem
statystyk pozycyjnych podano w innej pracy autorki13.

4. Klasyfikacja regionów europejskich ze względu
na identyfikatory innowacyjności regionalnej oraz PKB/m
Do klasyfikacji europejskiej przestrzeni regionalnej zostanie wykorzystana klasyfikacja pozycyjna, która dla dwóch cech, tj. agregatowej miary innowacyjności
oraz PKB/m, obliczonych dla 2004 r., wyróżni cztery klasy regionów:
Klasa I obejmie regiony, których wartości agregatowej miary innowacyjności
oraz PKB/m są wyższe od mediany – będą to zatem regiony, w których procesy rozwojowe oraz poziom innowacyjności są znaczne;
Klasa II obejmie regiony, których wartości agregatowej miary innowacyjności
będą wyższe od mediany, a wartości PKB/m będą niższe od mediany – znajdą się w
niej zatem regiony, w których relatywnie wyższemu poziomowi innowacyjności nie
towarzyszy oczekiwany rozwój ilustrowany wartością PKB/m;
Klasa III obejmie regiony, których wartości PKB/m będą wyższe od mediany,
a wartości agregatowej miary innowacyjności będą niższe od mediany – znajdą się
w niej zatem regiony, w których relatywnie wyższym wartościom PKB/m nie towarzyszy wyższy poziom innowacyjności;
Klasa IV obejmie regiony, w których wartości agregatowej miary innowacyjności oraz PKB/m są niższe od mediany – będą to zatem regiony, w których zarówno
procesy innowacyjności, jak i procesy rozwojowe są relatywnie skromne.
Wyniki klasyfikacji pokazano w tab. 3.
13

D. Strahl, wyd. cyt.
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Tabela 3. Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na innowacyjność oraz PKB/m
Kraj
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
Razem

Liczba regionów
11
8
1
42
1
2
13
17(19)
22(26)
21
1
1
1
1
7
1
12
9
16
5(7)
1
4
5
8
37
247

Klasa 1
7
1
1
26

Klasa 2

1

Klasa 3
3

8

1
5
3

2
2
5
12

2

1
1
10
2

7
1
1
11
10
12
9
1
1
1
6
1

2
6

1
16
4
1
3

1
1
4
8
24
95

Klasa 4
1
7

1

29

13
29

94

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Warto zauważyć, że w klasie I, a więc w klasie skupiającej regiony o wysokim
rozwoju ilustrowanym PKB/m oraz o wysokiej wartości agregatowej miary innowacyjności, znajdują się regiony 15 państw UE, w tym 12 państw „starej 15” oraz po
jednym regionie: Czech, Słowacji i Węgier. Najbardziej widoczne zaawansowanie
procesów innowacyjnych w przestrzeni regionalnej widoczne jest w Finlandii − 4
regiony w I klasie na pięć regionów ogółem, oraz w Holandii, w której aż 10 regionów na 12 ogółem znajduje się w klasie pierwszej. Podobne tendencje strukturalne
występują w Niemczech (w klasie I znajduje się 26 regionów na 42 ogółem),Wielkiej Brytanii (24 regiony na 37 ogółem). W klasie liderów są też kraje z jednym regionem szczebla NUTS-2 − Dania i Luksemburg. Natomiast klasa IV, a więc klasa
skupiająca regiony o niskich wartościach PKB/m, a także niskich wartościach agregatowej miary innowacyjności, zawiera regiony 19 państw, i to zarówno z ostatniego
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rozszerzenia z 2004 r., jak i ze „starej 15”. Grecja ma w tej klasie aż 11 regionów na
13 ogółem. Portugalia ma aż 4 regiony w klasie IV na 5 regionów ogółem. Również
Włochy, Francja i Hiszpania mają relatywnie znaczną liczbę regionów w klasie o
słabych parametrach. Mianowicie Włochy w najsłabszej klasie mają 9 regionów na
21 regonów ogółem, Francja ma w tej klasie 12 regionów na 26 ogółem, Hiszpania
zaś 10 regionów na 17 ogółem. Bardzo interesujące są klasy II i III, w których nie
ma wyraźnego współwystępowania procesów rozwojowych i innowacyjnych. W
klasie II charakterystyczny jest udział regionów Włoch i Austrii oraz Francji, które
rozwój w regionach tej klasy generują przez tradycyjne czynniki wzrostu, jak turystyka i usługi. Klasa III zawiera regiony tylko 6 państw, w tym znaczną liczbę regionów niemieckich oraz brytyjskich, w których procesy innowacyjne nie przynoszą
jeszcze oczekiwanych efektów wzrostu PKB/m.
Warto spojrzeć na regiony, które w uporządkowaniu europejskiej przestrzeni regionalnej zajmują pierwsze 10 miejsc ze względu na wartość PKB/m oraz na wartość agregatowej miary innowacyjności. Regiony te pokazano w tab. 4 i 5.
Tabela 4. Regiony o najwyższych wartościach PKB/m w europejskiej przestrzeni regionalnej
Region

Kraj

PKB/m

Uki1 Inner London

Wielka Brytania

65138

Lu00 Luxembourg (Grand-Duché)

Luksemburg

53978

Be10 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Belgia

53381

De60 Hamburg

Niemcy

41972

At13 Wien

Austria

38632

Fr10 Île de France

Francja

37527

Ukj1 Berkshire, Bucks and Oxfordshire

Wielka Brytania

37379

De21 Oberbayern

Niemcy

36408

Se01 Stockholm

Szwecja

35621

Nl31 Utrecht

Holandia

33906

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Jak widać, w dziesiątce najsilniejszych regionów UE ze względu na wartość
PKB/m znajdują się regiony aż 8 państw, w tym: 2 regiony brytyjskie, 2 niemieckie,
a 6 państw ma po 1 regionie – wśród nich 4 regiony mają charakter regionów stołecznych: Wien, Stockholm, Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, Ile de France.
Regiony tworzące pierwszą dziesiątkę ze względu na poziom innowacyjności
należą do sześciu państw. Są to trzy regiony brytyjskie, dwa fińskie, dwa szwedzkie,
dwa niemieckie, region belgijski oraz Dania. Charakterystyczne jest to, iż cztery
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regiony na dziesięć pokrywają się na liście najlepszych regionów ze względu zarówno na rozwój regionalny, jak i na poziom innowacyjności. Są to: Inner London,
Stockholm, Oberbayern, Berkshire, Bucks oraz Oxfordshire. Jest
��������������������
to mała zbiorowość, ale wskazująca na silne zależności zachodzące między badanymi kategoriami
ekonomicznymi.
Tabela 5. Dziesięć regionów o najwyższych wartościach agregatowej miary innowacyjności
Region

Kraj

Wartość agregatowej
miary innowacyjności

Uki1 Inner London

Wielka Brytania

0,7073

Se01 Stockholm

Szwecja

0,6725

Be31 Prov. Brabant Wallon

Belgia

0,6375

Fi18 Etelä-Suomi

Finlandia

0,6306

De11 Stuttgart

Niemcy

0,6254

Ukj1 Berkshire, Bucks and Oxfordshire

Wielka Brytania

0,6245

De21 Oberbayern

Niemcy

0,6074

Ukj2 Surrey, East and West Sussex

Wielka Brytania

0,6006

Dk00 Denmark

Dania

0,5935

Se04 Sydsverige

Szwecja

0,592

Fi19 Länsi-Suomi

Finlandia

0,5699

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
Tabela 6. Regiony europejskie o najniższych wartościach PKB/m
Region

Kraj

PKB/m

Region

Kraj

Miara

Pl52 Opolskie

Polska

9377,8

gr43 Kriti

Grecja

0,1112

Pl21 Małopolskie

Polska

9324,2

gr41 Voreio Aigaio

Grecja

0,1099

Hu31 Észak-Magyarország
Sk04 Východné Slovensko

Węgry

9137,6

pt18 Alentejo
gr11 Anatoliki
Makedonia, Thraki

Portugalia

0,079

Słowacja 9102,4

Grecja

0,0773

Hu32 Észak-Alföld

Węgry

9002,6

gr24 Sterea Ellada

Grecja

0,0764

Pl62 Warmińsko-mazurskie

Polska

8468,7

pt11 Norte

Portugalia

0,0647

Pl33 Świętokrzyskie

Polska

8443

gr42 Notio Aigaio

Grecja

0,0645

Pl34 Podlaskie

Polska

8147,5

pt16 Centro (PT)

Portugalia

0,0602

Pl32 Podkarpackie

Polska

7616,7

gr22 Ionia Nisia

Grecja

0,059

Pl31 Lubelskie

Polska

7568,1

gr25 Peloponnisos

Grecja

0,0548

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
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Najsłabsze regiony ze względu na wartość PKB/m oraz wartość agregatowej
miary innowacyjności regionalnej pokazano w tab. 6. W dziesiątce regionów o najniższych wartościach PKB/m znajduje się aż siedem regionów Polski, dwa węgierskie i jeden słowacki.
Natomiast najniższy poziom innowacyjności w europejskiej przestrzeni re
gionalnej występuje w siedmiu regionach greckich i trzech portugalskich, a więc w
regionach państw UE tzw. starej 15.

5. Podsumowanie
Przeprowadzone analizy empiryczne na szczeblu NUTS-2 w europejskiej przestrzeni regionalnej wskazują na istnienie wyraźnych zależności między rozwojem
regionalnym, ilustrowanym wartością PKB/m, a innowacyjnością, ilustrowaną sześcioma identyfikatorami znajdującymi się w metodologii badań Eurostatu. Analiza
zależności zarówno między każdą cechą a wartością PKB/m w przestrzeni 247
regionów europejskich, jak i między każdą cechą a wartością agregatowej miary
innowacyjności regionalnej w badanych pięciu latach wskazuje na silne wzajemne
relacje między badanymi kategoriami ekonomicznymi. Zależności te zostały potwierdzone w dwóch podejściach metodologicznych: przez zastosowanie miar zależności statystycznej, jaką jest współczynnik korelacji, oraz przez metody klasyfikacji pozycyjnej.
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AN ATTEMPT TO MEASURE INTERDEPENDENCIES BETWEEN
THE DEVELOPMENT AND INNOVATION
OF EUROPEAN REGIONAL SPACE
Summary
The article presents research results regarding interdependencies between regional development
illustrated by the value of GDP per capita and the innovation of European regional space at NUTS-2
level, characterized by six determinants included in the Eurostat research methodology, i.e.:
–– share of the employed university graduates in the total number of population aged 25-64,
–– human resources in science and technology (HRST) as the percentage of professionally active
individuals, this is an attribute representing the number of people who graduated from technical or
science university faculties and who are professionally active in these fields,
–– share of population participating in continuing education in the total number of population aged
25-64,
–– employment in mid- and high-tech manufacturing industry (per cent of total labour force),
–– employment in high-tech services (per cent of total labour force),
–– EPO patents per 1 million of labour force.
The above interdependencies were confirmed in two methodological attempts: by the application
of statistical relations measures represented by the correlation coefficient and by means of positional
classification methods. The dynamic analysis pointed to intensifying relations between the researched
economic categories. The method of positional classification facilitated distinguishing four classes of
European regions different in the intensity of interdependencies occurring between regional development and innovation.

Danuta Strahl – prof. dr hab., profesor zwyczajny w Katedrze Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej Górze.

Franciszek Adamczuk

WSPIERANIE INNOWACJI TECHNICZNYCH
W SKALI LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE
TECHNOLOGIE-ZENTRUM ZITTAU (TZZ)

1. Wstęp
Celem artykułu jest ukazanie środków i skutków wspierania innowacji technicznych w skali lokalnej w Europie. Jako przykład zostało wybrane Technologie-Zentrum Zittau, w skrócie określane jako TZZ (polskie Centrum Technologiczne
w Żytawie). Jest to instytucja otoczenia biznesu (IOB) w rejonie przygranicznym
w miejscowości Żytawa (niemieckie Zittau) na obszarze funkcjonującego Euroregionu Nysa ( ERN).
W opracowaniu podjęta jest próba odpowiedzi na pytania, jaką funkcję spełnia
TZZ w tym procesie i jakie doświadczenia można transferować na grunt polski.
Działalność tej instytucji jest wysoko oceniana na obszarze pogranicza, m.in. po
stronie czeskiej i polskiej, gdyż sprzyja wzrostowi innowacji i popularyzacji proinnowacyjnego myślenia w ERN.
Sformułowano także pewne ogólne rekomendacje i propozycje, które mogą być
transferowane na grunt polski.

2. Wybrane problemy teorii innowacji
W teorii i praktyce gospodarczej brak jest jednej uniwersalnej definicji innowacji. Poszczególne dziedziny nauki inaczej traktują pojęcie zarówno innowacji, jak i
samego procesu innowacyjnego. Innowacja traktowana najczęściej jest jako „każda
idea, zachowanie się lub też rzecz, która jest nowa, ponieważ jest jakościowo odmienna od istniejących znanych form”1. Pojęcie innowacji łączy się potocznie z nowym, często oryginalnym rozwiązaniem. Jedni badacze uważają, że innowacja to
wynik procesu poznawczego, inni natomiast, że to proces powiększania zasobów
1
W praktyce nie występuje wiele interpretacji „nowego produktu” lub „nowej usługi czy rozwiązania organizacyjnego”. Oprócz tego funkcjonują pojęcia: patent, wynalazek itd. Problematyka ta nie
będzie tu rozwijana.
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wiedzy i jej praktycznego wykorzystania w działalności gospodarczej. Wydaje się,
że jest możliwe pogodzenie tych obu spojrzeń i traktowania ich równorzędnie.
Najpełniejsze podejście do procesu innowacyjnego podaje P.F. Drucker, według
którego „Innowacja jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do
świadczenia nowych usług.(...) Przedsiębiorcy powinni także znać i stosować zasady skutecznej innowacji”2.
Błędem jest kojarzenie i wiązanie innowacji wyłącznie lub przede wszystkim
z produkcją. Współczesna teoria innowacji, o ile można w ogóle mówić o takiej dyscyplinie jako monolicie wiedzy, obejmuje sferę zarządzania przedsiębiorstwem, marketing, finanse, a nawet takie dziedziny, jak polityka kadrowa itp.
Przypomnieć należy, że zagadnienie innowacji jest integralnie zawiązane z zagadnieniem jakości i kwalitologią jako określoną dyscypliną nauki3.
Zgodzić się trzeba z opinią, że dominująca część innowacji to innowacje techniczne. Posiadają one najdłuższą tradycję wspierania ich rozwoju, przez m.in. system nagradzania indywidualnego czy zbiorowego, z czasem partycypacji w efektach
wprowadzania ich do praktyki gospodarczej, rozwoju systemu ochrony rozwiązań
i ich transferu do konkretnych odbiorców. Zasadniczy wkład w ich rozwój i popularyzację miały w Polsce w okresie gospodarki centralnie planowanej niektóre instytucje, jak np. Naczelna Organizacja Techniczna (NOT), Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników (SIMP) itd. Dziś rola stowarzyszeń i związków tego typu uległa zasadniczej zmianie, lecz w dalszym ciągu ich znaczenie w procesie wspierania rozwoju
innowacji jest istotne. To właśnie na szczeblu lokalnym i regionalnym jest najwięcej
inicjatyw wspierania postaw proinnowacyjnych.
Nie należy zapominać, że innowacje techniczne nie są monolitem i wyróżnia się
w tej grupie 2 podgrupy: innowacje procesowe i produktowe4. W początkowych fazach procesu innowacyjnego − szczególnie w fazie rozwoju – nadrzędna jest rola
innowacji produktowych. Dopiero w kolejnych fazach wzrasta znaczenie innowacji
procesowych, np. w trakcie podnoszenia jakości produkcji czy dystrybucji. Projekty
w przedsiębiorstwach związane z innowacjami zarówno procesowymi, jak i produktowymi określa się mianem innowacji kompleksowych.
Obok innowacji technicznych wymienia się innowacje organizacyjne oraz inne,
o charakterze mieszanym, dotyczące życia społecznego i gospodarczego5.
Syntetycznie rzecz ujmując, w wyniku innowacji w produkcji przedsiębiorstwo
może uzyskać przewagę konkurencyjną (w płaszczyźnie kosztów) lub(i) związaną z
różnicowaniem cech wytwarzanych przez siebie produktów. W trakcie wdrażania
P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 29.
Kwalitologia ma bogaty dorobek i jako dyscyplina nauki stała się zaczątkiem rozwoju wielu
innych dyscyplin naukowych, np. zarządzania jakością. Do jej współtwórców zaliczany jest m.in. prof.
T. Borys z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
4
A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 20.
5
Wyróżnia się także np. innowacje w zarządzaniu, pierwotne i wtórne oraz inne.
2
3
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innowacji następuje szczegółowe analizowanie produktu, jego poszczególnych cech
i istnieje niepowtarzalna okazja, aby dokonać wszechstronnej jego oceny pod względem jakościowym.
Innowacje mogą mieć także charakter transgraniczny. Transgraniczny charakter
więzi w ERN, i tym samym rynku euroregionalnego, generalnie sprzyja poprawie
innowacyjności produkcji6.
Powstaje pytanie, co i kiedy wymusza rozwój innowacji, których wyrazem jest
m.in. wyższa jakość produktów i usług. Do czynników tych należy zaliczyć: wzrost
zakresu konkurencji, normy i ustawodawstwo, porozumienia handlowe, rozwój kooperacji przemysłowej i innych form współpracy, napływ kapitału i technologii, rozwój świadomości konsumentów, „samokontrolę” producentów.
Przedstawiona sekwencja nie jest rzecz jasna wyczerpująca, ukazuje jednak warunki rozwoju innowacji i ewentualne czynniki sprzyjające innowacjom lub ograniczenia, jakie mogą wystąpić w rozwoju proinnowacyjnym gospodarki. Pamiętać
należy, że rola tych i innych czynników może ulegać zmianie w poszczególnych
okresach7. Każda szanująca się firma nie może sobie pozwolić na tworzenie w świadomości pracowników i konsumentów faktu, że jest „obok” procesów innowacyjnych na rynku i nie jest ich kreatorem8.
Pojęcie „proinnowacyjnosć” w niniejszym opracowaniu będzie traktowane jako
synonim działań na rzecz organizowania, stymulowania i wdrażania innowacji w
konkretnym podmiocie lub przestrzeni gospodarczej9.
Transgraniczne aspekty transferu innowacji technicznych są w stosunkowo skromnym stopniu przedstawiane w literaturze, choć transfer i dyfuzja innowacji w erze
globalizacji podejmowane są dość często.

3. Instytucjonalne aspekty innowacji w ERN
– studium przypadku Technologie-Zentrum Zittau (TZZ)
Od początku funkcjonowania ERN innowacje były dostrzegane jako ważny
aspekt rozwoju regionu. W pierwszym okresie było to zainteresowanie znikome, z
czasem problematyka ta wyraźnie zyskała na znaczeniu. Wśród tworzonych struktur
biznesowych w ERN znalazły się lokalne centra technologii czy innowacji. Początkowo sporadyczna, z czasem regularna i uporządkowana i usystematyzowana dysM.A. Weresa, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskich przedsiębiorstw, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, red. J. Rymarczyk, T. Szeląg,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 893, AE, Wrocław 2001, s. 231-245.
7
Z. Wysokińska, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 11-23.
8
H.Ch. Brauweiler, Innovationen peripheren Raum. Eine Analyse am Beispiel der Grenzräume
Süd und Ostsachsens, Ini. Verlag, Wiesbaden 2002, s. 6-18.
9
P. Cooke, Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji. Studia regionalne i lokalne, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, UW nr 2(24), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006,
s. 12-26.
6
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kusja na temat innowacji w ERN w zasadzie rozpoczęła się w połowie lat 90., kiedy
opracowano koncepcje rozwoju ERN. Najpierw po stronie niemieckiej, a następnie
po stronie czeskiej i polskiej wspierano koncepcję stymulowania transferu innowacji
w skali transgranicznej przy wykorzystaniu lokalnych centrów transferu technologii.
Dyskusja w tym zakresie nie toczyła się zbyt długo. Każda ze stron nie wyrażała
chęci wspierania inicjatyw partnerów. W ten sposób w ERN powstało kilka takich
jednostek z transgranicznymi ambicjami działania. Centra niemieckie myślały o
utworzeniu swoich filii (przedstawicielstw) za granicą, m.in. w Polsce. Pojawiły się
istotne trudności w realizacji tej koncepcji ze względów formalnoprawnych, ale i
mentalnościowych. W innych regionach pogranicza polsko-niemieckiego doszło do
wzajemnych porozumień, m.in. w Euroregionie Szprewa-Nysa-Bóbr. Podjęte w
ERN w owym czasie próby integracji działań na rzecz wspólnego wspierania innowacji nie powiodły się. W kolejnym okresie modyfikowano tę koncepcję na rzecz
większej jej mobilności i transgraniczności. Od początku nie wchodziła w grę jedna
instytucja o zasięgu transgranicznym za względu na rozbieżności interesów stron i
wspomniane przeszkody formalne.
Dziś w ERN funkcjonuje kilkanaście tego typu jednostek, zajmujących się innowacjami bezpośrednio lub pośrednio. Najbardziej znane i aktywne w ERN są następujące podmioty:
–– Technologie-Zentrum Zittau (TZZ) − Centrum Technologiczne Zittau10,
–– Technologie-Zentrum Bnautzen − Centrum Transferu Technologii w Budzi
szynie,
–– Regioinfo spol. s.r.o. – Regionalna Poradnia i Centrum Informatyczne w Libercu.
–– Na obszarze ERN selektywnie działają także instytucje spoza euroregionu, np.:
–– Technologie Zentrum Dresden,
–– Technologie Zentrum Chemnitz GmbH,
–– Vedeckotechnicky Park Inovacni Technologicke Centrum − VOK, a.s. Odelena
Voda,
–– Technologiepark Mittweida Gmbh.
Po stronie polskiej ERN występuje stosunkowo duże rozproszenie tej działalności i wyraźna pozycja główna Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii
(WCTT)11. Funkcjonujący Park Technologiczny we Wrocławiu oraz powstające Parki Technologiczne, np. w Lubinie, Wałbrzychu, pozycję tę wyraźnie zmieniają na
korzyść strony polskiej. Zapowiadane powstanie we Wrocławiu Europejskiego Instytutu
Technologicznego będzie w tej kwestii zmianą zasadniczą w tej części Europy, z licznymi
reperkusjami w skali lokalnej i regionalnej.
Zentrum Technologiczne w Żytawie powstało w 1992 r. w wyniku inicjatywy
Rządu Saksonii, który uznał za zasadne tworzenie w celu wspierania i rozwoju innoZob. www.tz-zittau.de.
F. Adamczuk, Współpraca międzyregionalna w Europie na przykładzie województwa dolnośląskiego i Saksonii, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1161, AE, Wrocław 2007, s. 99-112.
10
11
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wacji specjalistycznych lokalnych instytucji w konkretnych miastach. Władze miasta Żytawa (Zittau) podjęły w tej sprawie decyzję o powołaniu takiego podmiotu w
formie spółki prawa handlowego. Konkretnie przybrało ono od początku status
prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (niemieckie GmbH − Gesellschaft
mit beschrankter Haftung), w której miasto posiada 100% udziałów.
Struktura organizacyjna TZZ na tle otoczenia wygląda następująco (rys. 1):
Technologie − Zentrum Zittau GmbH

Rys. 1. Struktura organizacyjna T22 na tle otoczenia
Źródło: zob. www.tz-zittau.de.

Do zasadniczych zadań TCC należy:
–– inicjowanie transferu technologii,
–– wspieranie inicjatyw proinnowacyjnech,
–– stwarzanie możliwości kooperacji podmiotów gospodarczych w zakresie rozwoju nowych technologii,
–– organizowanie działalności badawczej,
–– promocja innowacji w skali regionalnej i międzynarodowej,
–– inna działalność, jak np. wynajem nieruchomości.
W latach 1992-2007 istotnymi przedsięwzięciami TCC były:
–– pełnienie funkcji lokalnego inspiratora wzrostu innowacyjności gospodarki,
–– współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się zbliżoną problematyką,
–– tworzenie warunków dla umacniania proinnowacyjnego myślenia,
–– pomoc podmiotom w rozwiązywaniu ich problemów bieżących i perspektywicznych.
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Jako przykład tych działań wymienić należy projekty realizowane w ww. okresie. Podane zostaną nazwy oryginalne projektów i ich tłumaczenie na język polski w
celu bliższego zrozumienia ich zakresu − choć w praktyce nazwy tłumaczeniowe w
zasadzie nie występują.
1. Regio Sustain (pol. region Sustain)
Projekt realizowany jest w 4 regionach: powiaty (niem. landkreis) Annaberg (D)
i Złotów (PL), związek miast Bogatynia/Hrádek nad Nisou/Zittau (CZ/D/PL) i Slovenske Gorice (SI). Celem projektu jest:
–– kontynuacja wymiany doświadczeń pomiędzy współpracującymi ze sobą regionami,
–– transfer wiedzy, przede wszystkim z zakresu innowacji,
–– utworzenie sieciowych więzi współpracy,
–– wypracowanie zasad modelowego układu powiązań z możliwością aplikacji ich
w innych regionach.
Szczególnym obszarem współpracy jest gospodarka rolna i leśnictwo. Realizacja tego projektu w zakresie transferu innowacji jest bardzo wysoko oceniana. To, że
uczestniczą w nim bardzo różne podmioty, dowodzi możliwości współpracy instytucji o zasadniczym zróżnicowaniu kompetencji i statutowych celów działania w skali
międzynarodowej.
2. Projekt „Gasohol” (pol. Gas-bioalkohol)
Projekt dotyczy produkcji i technologii bioalkoholu; jako surowiec do jego produkcji będzie wykorzystywana celuloza. Integralną częścią projektu jest aparatura
oraz jej parametry wykorzystywane do tej produkcji.
Celem jest więc integracja produkcji bioalkoholu jako jednostki cieplnej w aparaturze i wykorzystanie brakującego tzw. ciepła odlotowego. Chodzi o używanie w
tej produkcji odpadów produkcyjnych na miejscu, a nie pełnowartościowej celulozy.
Głównym urządzeniem do realizacji tego zadania są tzw. mikrowały. Przy tym odpady produkcyjne powinny zostać przetworzone na miejscu w biogaz.
Partnerem głównym, tzw. leadpartnerem, jest Technologiezentrum Zittau, a
oprócz tego Wyższa Szkoła Zawodowa (FH) Zittau/Görlitz oraz łużycka firma, Bi
– Utec GmbH, Hirschfelde.
3. Projekt „Glasfaserbeton” (pol. beton na bazie szkła)
Beton z włókna szklanego jest lżejszy od konwencjonalnego i wyróżnia się wyższą elastycznością przy mniejszej grubości materiału. Są to właściwości, które
umożliwiają wszechstronne użycie tego materiału.
Mimo oczywistych zalet technologia ta jest, jak dotąd, prawie w ogóle niestosowana. Projekt ten powinien być zastosowany, aby poszerzyć grono poinformowanych o nim w tym regionie. Tak się stanie w dużej mierze przez dołączenie nowych
pól zastosowań do wykorzystania w regionalnych przedsiębiorstwach, które przez
zastosowanie nowych technologii mogłyby poprawić swoją pozycję na rynku. Ze
wstępnych badań rynku na obszarze pogranicza wynika, że jest możliwy szeroki
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transfer tej innowacji i istnieje duże zainteresowanie wynikami tych prac przedstawicieli rodzimego biznesu. Partnerami projektu są:
–– Zittauer Sanierungsgesellschaft mbH,
–– Dura Pact GmbH aus Haan,
–– CIMTT,
–– TU Dresden,
–– Bau und Haustechnik GmbH Zittau,
–– Projekt ten jest przykładem wewnątrzsaksońskiego transferu technologii innowacji technicznych o ogromnych ambicjach kreacji na zewnątrz ERN.
4. Projekt: Ausbildung zum „Internationalen Gründungsberater” (pol.
kształcenie międzynarodowych doradców dla przedsiębiorstw)
W ramach projektu Interreg IIIA doradcy wykonują tzw. wolne zawody (nie
mieckie Gründungsberater) i uczestniczą w tworzeniu firm w Niemczech, a także
mają zostać przygotowani do coachingu podczas formowania nowych przedsię
biorstw. W teorii i praktyce coaching rozumiany jest jako pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby w określonej dziedzinie (zajęcia prowadzone indywidualnie przez trenera). Cel tej oferty kształcenia to całkiem nowe
pola działania i szanse rozwoju zawodowego dla uczestników.
Partnerami tego projektu są RKW Sachsen i wspomniana w poprzednim projekcie Wyższa Szkoła Zawodowa z Zittau, której zadaniem jest umieszczenie w nim
swojego know-how. Projekt bardzo szeroko podejmuje transgraniczny transfer innowacji przez zintegrowanie go z programem kształcenia w ramach transgranicznej,
wirtualnej szkoły wyższej na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim w postaci tzw.
Neisse University. Projekt wykracza znacznie poza obszar regionu i bierze w nim
udział firma Media Project AG Dresden. Pozwoli to na wykorzystanie e-learningu
przez przedsiębiorców i kadry kierownicze. Transfer innowacji w zarządzaniu w
tym projekcie stoi na pierwszym planie.
Analizując dokonania TZZ od momentu jego powstania, można odnieść wrażenie, że niestety nie udało się osiągnąć do końca niektórych celów. Zaliczyć należy do
nich:
1) zrealizowanie funkcji najważniejszego ośrodka w zakresie transferu technolo
gii na rynku euroregionalnym,
2) utworzenie transgranicznych sieci powiązań produkcyjnych,
3) wypracowanie modelu struktur klastrowych (gronowych),
3) utworzenia mocnej pozycji międzynarodowej dla lokalnych i regionalnych
instytucji wspierania innowacji.
Nie należy traktować tych uwag jako zarzutów, są to jedynie spostrzeżenia krytyczne o charakterze autorskim, odnoszące się do pierwotnych planów i zapowiedzi
z początku lat 90. XX wieku, kiedy to powstawało TZZ. Generalnie, działalność tej
instytucji należy ocenić bardzo pozytywnie.
Odrębnego potraktowania wymaga, choć skrótowo, promowanie innowacji w
ERN w kontekście funkcjonowania TZZ. W ERN, jak wiadomo, powołana została
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do tego celu inicjatywa pod nazwą: Trójstronna Nagroda Innowacji „Innovation Eureregion Neisse-Nisa-Nysa”. Geneza powstania koncepcji, w skrócie określonej w
niniejszym opracowaniu nazwą „Innovation ERN”, sięga 2002 r., a pierwsza edycja
konkursu odbyła się w roku 2003. Organizatorem tej edycji po stronie niemieckiej
została instytucja Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH, po
stronie polskiej BTG − Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze, a po stronie czeskiej Regioinfo spol. s.r.o − Regionalna Poradnia i Centrum Informatyczne dla
Przedsiębiorców w Libercu. W kolejnych latach konkurs odbywał się według formuły rotacji w poszczególnych częściach ERN. W roku 2007 organizatorem edycji była
strona polska. Symptomatyczne jest, że w promowaniu innowacji tą drogą nie bierze
udziału bezpośrednio analizowana jednostka, tj. TZZ, nie należy tego jednak traktować jako zarzutu, lecz jako uwagę ogólną związaną z miejscem tego podmiotu na
rynku.

4. Zakończenie
Z przeprowadzonej analizy wynikają następujące wnioski:
1. Instytucje otoczenia biznesu typu TZZ w znacznym stopniu przyczyniają się
do rozwoju i transferu innowacji w skali lokalnej.
2. Instytucje te wypełniają nie tylko funkcje podstawowe, jakimi są pomoc organizacyjna i pomoc prawna w stymulowaniu innowacji, ale także np. funkcję pro
mocji postaw proinnowacyjnych.
3. Szczególną formą stymulowania rozwoju innowacji i ich transferu są porozumienia dwu- i wielostronne pomiędzy lokalnymi IOB.
4. W Euroregionie Nysa ma miejsce transgraniczny transfer innnowacji przy
udziale TZZ, czemu sprzyjają przede wszystkim bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
5. TZZ sprzyja internacjonalizacji więzi produkcyjnych, handlowych i społecznych przez organizację transgranicznych przedsięwzięć w ERN.
6. Polskie IOB mogą wykorzystywać część doświadczeń niemieckich w zakresie
stymulowania rozwoju innowacji przede wszystkim na płaszczyźnie działalności samorządu gospodarczego oraz w powstających parkach technologicznych.
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TECHNICAL INNOVATIONS SUPPORT ON THE LOCAL SCALE
ON EXAMPLE OF TECHNOLOGIE-ZENTRUM ZITTAU (TZZ)
Summary
The point of the article is to show the means and results of technical innovations support in Europe.
As an example Technologie-Zentrum Zittau (TZZ) was chosen. It is a part of business surrounding in
Nysa Euroregion.
The article tries to describe which experience of the TZZ’s activity may be transferred into Polish
realities. Some of recommendations and suggestions are created in this case.

Franciszek Adamczuk – dr, st. wykładowca ze stopniem dr. w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej Górze.

Anetta Zielińska

KONKURENCYJNY MODEL FUNKCJONOWANIA
OBSZARÓW PRZYRODNICZO CENNYCH
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania
o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
Ojciec Święty Jan Paweł II
Zamość, 12 czerwca 1999 r.

1. Wstęp
W odczuciu społeczeństwa działania na rzecz ochrony przyrody mają mniejsze
znaczenie wobec wagi np. problemów społeczno-gospodarczych. W konsekwencji
przyczynia się to do wzrostu zagrożeń dla ekosystemów, flory, fauny, innymi słowy
różnorodności biologicznej1. Dlatego też rozwój cywilizacyjny i gospodarczy naraża
dziedzictwo przyrodnicze Polski na postępującą degradację. Odpowiedzią na ten
proces są działania Unii Europejskiej mające na celu zatrzymanie degradacji różnorodności biologicznej oraz ochronę i przywrócenie ekosystemów obszarów przyrodniczych do 2010 r.
Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej jest kwestią istotną nie tylko ze
względu na satysfakcję, jaką możemy czerpać z obcowania z przyrodą, lecz przede
wszystkim z powodu zagrożenia naszych zasobów żywnościowych pustynnieniem
obszarów rolnych, zanikaniem wielu gatunków roślin i zwierząt oraz różnorodności
genetycznej. Straty te zubażają również zasoby naturalne wykorzystywane przez
człowieka w wielu sektorach przemysłu, począwszy od budowlanego, a skończywszy na farmaceutycznym2.
Przez różnorodność biologiczną rozumiemy zróżnicowanie zarówno organizmów, rozpatrywane
na wszystkich poziomach organizacji przyrody, od odmian genetycznych, należących do tego samego
gatunku, przez zestawy gatunków, rodzajów, rodzin i niższych jednostek taksonomicznych, a także
ekosystemów, które składają się z zespołów organizmów żyjących w określonych siedliskach, jak
i samych warunków fizycznych, w których żyją. E. Wilson, Diversity of Life, W.W. Morton and Co.,
New York, London 1992.
2
Środowisko, w którym warto żyć. Wkład Unii Europejskiej, seria „Europa w ruchu”, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2006, s. 5-6.
1
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Na podstawie raportu z 2007 r. sporządzonego przez Europejską Agencję Środowiska stwierdzono, że poziom wykorzystania zasobów na osobę pozostał stabilny
we wszystkich regionach przez ostatnie lata i osiągnięto pewne oddzielenie wykorzystania zasobów od wzrostu gospodarczego. Efektywność wykorzystania zasobów
różni się znacznie między krajami i jest wielokrotnie wyższa w krajach UE-15, niż
była w krajach UE-103. Można mieć nadzieję, że jest to początek długiej i trudnej
drogi mającej na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej.
Mając na uwadze rozwój społeczno-gospodarczy XXI wieku, należy zmienić
tradycyjne, konserwatorskie pojmowanie ochrony przyrody na nowe, daleko idące
rozszerzenie ochrony przyrody w powiązaniu z człowiekiem. Człowiek jest silnie
uzależniony od środowiska przyrodniczego i nie może jednoznacznie zerwać tych
więzi.
Destruktywny wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze jest spowodowany
nie tylko jego złą wolą, ale wręcz przymusem do eksploatacji zasobów przyrody w
celu jego przetrwania na Ziemi4.
Celem opracowania będzie ukazanie obecnie funkcjonującego modelu obszarów
chronionych oraz zaproponowanie nowego spojrzenia, konkurencyjnego, na funkcjonowanie tego modelu.

2. Obowiązujący model ochrony obszarowej
W ustawie o ochronie przyrody5 w art. 6 ust. 1 wskazane są formy ochrony przyrody, które można ująć w trzech grupach6:
1. Formy ochrony obszarowej obejmujące:
•• tradycyjne formy ochrony: parki narodowe i rezerwaty przyrody,
•• nowsze formy ochrony: parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu,
•• europejskie formy ochrony: obszary Natura 2000.
2. Formy ochrony obiektowej obejmujące: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
3. Formy ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.
Do lat 80. XX wieku ochrona przyrody miała charakter konserwatorski, czyli
chroniono przyrodę i ekosystemy przed wyginięciem lub zniszczeniem. Podejście to
uległo zmianie przez ukazanie współzależności między ochroną przyrody a rozwoŚrodowisko Europy. Czwarty raport oceny. Streszczenie, Europejska Agencja Środowiska, Belgrad 2007, s. 18.
4
A. Zielińska, Etyka środowiskowa a zrównoważone gospodarowanie na obszarach przyrodniczo
cennych, [w:] Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska – Unia Europejska – świat, IV Zjazd Katedr
Ekonomii, Uniwersytet Szczeciński, w druku.
5
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
6
A. Zielińska, Prawo ochrony przyrody. Ochrona przyrody i gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, [w:] Prawo środowiskowe dla ekonomistów, red. S. Czaja, AE, Wrocław 2007,
s. 101.
3
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jem społeczno-gospodarczym. Do chwili obecnej trwają prace nad projektowaniem
i tworzeniem na terenie całego kraju jednolitego systemu, gwarantującego efektywną i maksymalną realizację zadań ochrony przyrody. Formy należące do ochrony
obszarowej tworzą krajowy system obszarów chronionych, który stanowi układ
przestrzenny wzajemnie uzupełniających się form połączonych korytarzami ekologicznymi7.
W Polsce (stan na 31.12.2006 r.) 32,1% ogólnej powierzchni kraju objęte jest
ochroną obszarową, w tym: 23 parki narodowe stanowią 1% ogólnej powierzchni
kraju, 1407 rezerwatów przyrody stanowi 0,5%, 120 parków krajobrazowych –
8,0%, 411 obszarów chronionego krajobrazu – 22,1%8, dodatkowo wyznaczono i
zgłoszono do Komisji Europejskiej (do 31.08.2007 r.) 564 ostoi obszarów Natura
2000, co stanowi 34,3% ogólnej powierzchni kraju9. Należy zwrócić uwagę, że sieć
Natura 2000 pokrywa się w znacznej części z parkami narodowymi i krajobrazowymi oraz z częścią obszarów chronionego krajobrazu.
Aspekty ochrony obszarów przyrodniczo cennych są w Polsce uregulowane
np. w:
•• międzynarodowym prawie w postaci traktatów, np. konwencji, porozumień (dyrektywa „ptasia”, dyrektywa „siedliskowa”, Konwencja o różnorodności biologicznej, Europejska konwencja krajobrazowa itp.);
•• polskim ustawodawstwie (np. ustawa o ochronie przyrody, ustawa Prawo ochrony środowiska itp.);
•• w programach, dokumentach strategicznych kraju (Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-20010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20011-2014,
Narodowy program edukacji ekologicznej: przez edukację do zrównoważonego
rozwoju itp.).
Według ustawy o ochronie przyrody organami rządowymi ochrony przyrody są
(art. 91): minister środowiska, wojewoda oraz starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W Ministerstwie Środowiska odpowiedzialny za sprawy ochrony przyrody jest główny konserwator przyrody; jego zadaniem jest przede wszystkim tworzenie parków narodowych i wyznaczanie obszarów Natura 2000. Natomiast w
województwach kompetentną władzą jest wojewoda, który wykonuje zadania organu administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody przy pomocy wojewódzkiego konserwatora przyrody (art. 93). Do najważniejszych zadań wojewody należy
wyznaczanie rezerwatów przyrody, tworzenie parków krajobrazowych oraz wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu. Należy zwrócić uwagę na szczególne
kompetencje rady gminy, która może tworzyć parki na terenach pokrytych drzewostanem o charakterze parkowym oraz wyznaczać obszary chronionego krajobrazu
Przez korytarz ekologiczny rozumiemy obszar mający służyć do migracji zarówno organizmów
obdarzonych zdolnościami ruchowymi lub do przenoszenia się „krok po kroku” genów, jak i osobników pozbawionych takich zdolności.
8
Ochrona środowiska 2007, GUS, Warszawa 2007, s. 287-288.
9
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/proste.php, 11.02.2008 r.
7
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(jeżeli takich działań nie podejmuje wojewoda). Dodatkowo funkcjonują organy doradcze, takie jak (art. 95): Państwowa Rada Ochrony Przyrody składająca się z wielu komisji (np. Komisja Parków Narodowych i Rezerwatów, Komisja Ochrony Krajobrazu i Przyrody Nieożywionej, Komisja Ochrony Obszarów Wodnych i Błotnych,
Komisja ds. Programu Natura 2000), Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody, Rada
Naukowa Parku Narodowego oraz Rada Parku Krajobrazowego lub Rada Zespołu
Parków Krajobrazowych. Do służb ochrony przyrody należą również dyrektorzy
i pracownicy parków narodowych i krajobrazowych.
Poszczególne formy ochrony przyrody mają wyszczególnione dopuszczalne i
zabronione formy gospodarowania w postaci licznych nakazów i zakazów10. Najostrzejsze rygory ochronne są stosowane w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, umiarkowane – w parkach krajobrazowych oraz w otulinach parków narodowych, a najbardziej liberalne – na obszarach chronionego krajobrazu, w otulinach
parków krajobrazowych11 oraz na obszarach Natura 2000.
Ze względu na wyżej wymienione obostrzenia odnośnie do każdej z form w
momencie wejścia w życie nowej ustawy o ochronie przyrody w 2004 r. wystąpiły
pewne nieścisłości. Zgodnie z przepisami obszary parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu nie mogą się pokrywać, natomiast
w wypadku pozostałych form ochrony (np. rezerwaty przyrody, obszary Natura
2000) mogą. Biorąc pod uwagę istotne różnice, np. w zakazach i nakazach dotyczących parków narodowych czy krajobrazowych, należy stwierdzić, że dla obszaru
Natura 2000 wystąpiła systemowa niespójność. Pojawia się w związku z tym pytanie: które zakazy będą stosowane na obszarze chronionym, na którym jest np. park
narodowy i obszar Natura 2000. Jak widać na podstawie tylko tego wątku, wystąpiły
utrudnienia w skutecznym zarządzaniu obszarami chronionymi. Świadczy to o niedoskonałości aktualnie funkcjonującego modelu obszarów przyrodniczo cennych.

3. Konkurencyjny model obszarów chronionych
Na podstawie analizy tylko przepisów ustawy o ochronie przyrody zaobserwować można, że system zarządzania obszarami przyrodniczo cennymi nie jest przejrzysty, ma niejasne kompetencje i zależności służbowe. Dlatego też obowiązujący
status prawny i sposób zarządzania formami obszarowymi nie jest przystosowany do
wymogów ani w chwili obecnej, ani nie będzie w przyszłości.
Każdy model w dłuższym przedziale czasu wymaga pewnych udoskonaleń i
przystosowań do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Dlatego też model funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych powinien chronić cały ekosystem, a nie pojedyncze fragmenty parków narodowych, krajobrazowych czy rezerwatów przyrody. W dobie XXI wieku odchodzi się od wąsko rozumianej ochrony
Ustawa o ochronie przyrody, wyd. cyt., art. 15, 17, 24, 33.
K. Dubel, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998, s. 92.
10
11
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obszarowej na rzecz szerszego zasięgu, np. w postaci: sieci EMERALD (sieć obszarów ważnych dla zachowania gatunków i siedlisk przyrodniczych uznanych za kluczowe na podstawie konwencji berneńskiej), Europejskiej Sieci Ekologicznej –
EECONET czy sieci Natura 2000.
Zbytnie rozproszenie i przestrzenna izolacja form obszarów chronionych nie
sprzyjają skutecznej ochronie całych ekosystemów, różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Konkurencyjny model obszarów przyrodniczo cennych powinien charakteryzować się spójnym przestrzennie i funkcjonalnym do zarządzania systemem
w skali zarówno kraju, Unii Europejskiej, jak i globalnie całej Ziemi.
Konkurencyjny model powinien być jasny i czytelny. Daleko idąca modyfikacja
powinna dotyczyć kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, poprawić przepisy dotyczące zagadnień kompetencji i zależności służbowych podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne formy obszarowe. Obecnie system zarządzania jest
nieczytelny, np. obszary chronionego krajobrazu może tworzyć wojewoda lub rada
gminy. Przepisy powinny jednoznacznie określić, jakie obowiązują zakazy, nakazy
na obszarze, na którym nakładają się dwie różne formy, np. obszar parku narodowego i obszar Natura 2000. Która z tych dwóch form ma „pierwszeństwo” w systemie
zarządzania? To samo dotyczy opracowania planów ochrony dla obszarów Natura
2000 na okres nie krótszy niż 20 lat. Plany te powinny wziąć pod uwagę już obowiązujące plany, np. dotyczące parków narodowych czy krajobrazowych. W przypadku
nakładania się kilku form ochrony przyrody trzeba dokładnie sprecyzować nakazy, zakazy dotyczące możliwości prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej.
Należy nadać status prawny krajowemu systemowi obszarów chronionych
(funkcjonuje on tylko w teorii), np. w postaci Krajowej Agencji Obszarów Chronionych. Taka krajowa agencja powinna w akcie prawnym mieć zapis o celach, zadaniach, podmiotowości, zarządzaniu i finansowaniu. Powołanie takiej agencji przyczyniłoby się do stworzenia czytelnej struktury hierarchicznej poszczególnych form
ochrony przyrody. Na przykład w celu zachowania różnorodności biologicznej, krajobrazowej „ważniejsze” są parki narodowe, rezerwaty przyrody w porównaniu
z obszarami Natura 2000. Jednakże na podstawie oceny subiektywnej stwierdzam,
że „pierwszeństwo” mają mniej rygorystyczne obszary Natura 2000, ponieważ jest
to sieć europejska.
Dodatkowo warto się zastanowić nad prawnym umocowaniem „korytarzy ekologicznych” w nowym modelu. Przyczyni się to do powstania jednego, wielkoprzestrzennego obszaru chronionego. Zarządzanie takim jednym obszarem będzie efektywniejsze i skuteczniejsze, zarówno dla podmiotów zarządzających poszczególnymi
formami, jak i dla całego społeczeństwa.
Propozycja stworzenia jednolitego obszaru chronionego powinna stać się konkurencyjnym modelem ochrony przyrody na początku w kraju, a w dalszej perspektywie „znoszenia granic” powinna to być instytucja ponadnarodowa.
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W celu prawidłowego funkcjonowania takiego modelu ochrony przyrody potrzebna jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna, która przyczyni się do zrozumienia oraz zaakceptowania przez społeczeństwo idei ochrony przyrody. Jednym z elementów takiej edukacji jest zaangażowanie społeczeństwa w procedurę ochronny
przyrody przez „informowanie partnerskie”12. Oznacza ono, że w całym procesie
powstawania i funkcjonowania modelu powinni uczestniczyć wszyscy zainteresowani lub wszyscy ci, na których te obszary mają wpływ. Przyczyni się to do większej
wrażliwości przyrodniczo-kulturowej i podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Istotna rola w procesie edukacji ekologicznej przypada również organizacjom społecznym, takim jak np. NGO, które aktywnie reagują na poczynania
władz, przedsiębiorców oraz składają propozycje dotyczące ochrony przyrody. Edukacja ekologiczna wpłynie na zmiany ekofilozoficznego myślenia i działania ludzi w
sprawach dotyczących ochrony przyrody.

4. Podsumowanie
Stworzenie konkurencyjnego modelu obszarów chronionych, w postaci jednego
wielkoprzestrzennego obszaru, przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania
systemu ochrony ekosystemów i zarządzania nim, do różnorodności biologicznej i
krajobrazowej o znaczeniu zarówno krajowym, europejskim, jak i globalnym.
Idea utworzenia tak dużego terytorialnie modelu nie będzie łatwa. Pociągnie to
za sobą wiele wysiłku, wyrzeczeń państwa i społeczeństwa na rzecz ochrony przyrody. A na efekty funkcjonowania takiego modelu będzie trzeba długo czekać. Zatem, czy jest możliwe wprowadzenie takiego modelu? Z pewnością tak. Po części
zależy to od zrozumienia faktu, że dalszy rozwój społeczno-gospodarczy nie będzie
możliwy bez doraźnej ochrony przyrody, ponieważ człowiek bez przyrody nie może
istnieć!
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COMPETITIVE MODEL OF NATURE VALUABLE
AREAS FUNCTIONING
Summary
Competitive model of nature valuable areas existing in the form of one macrospace interface will
contribute to better running and managing the model of protecting valuable major ecosystems, bio- and
landscape diversity in national, European and in global sense.
To build such a model it must be taken into consideration:
•• building new legal, organizational and financial instruments,
•• creation of National Agency of Protected Areas,
•• elaborating plans for a protection of a model for the time not shorter than 20 years,
•• ecological education.

Anetta Zielińska – dr, adiunkt w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej Górze.

Bartosz Bartniczak

EKOFUNDUSZ JAKO PODMIOT WSPIERAJĄCY
INNOWACYJNOŚĆ W OCHRONIE ŚRODOWISKA W POLSCE

1. Geneza powstania Fundacji EkoFundusz
Geneza EkoFunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50%,
pod warunkiem spłaty pozostałej jego części do roku 2010. Rząd Polski zaproponował, aby dalsze 10% długu można było przeznaczyć na wsparcie najpilniejszych
przedsięwzięć w ochronie środowiska. Inicjatywa zamiany części długu gwarantowanego przez państwo na cele ekologiczne to tzw. ekokonwersja długu.
Ekokonwersja oznacza zatem zamianę części zadłużenia zagranicznego danego
kraju na inwestycje realizowane w danym kraju (dłużniku) w sferze ochrony środowiska. Inaczej mówiąc, dłużnik przeznacza równowartość umorzenia w swojej walucie na realizację inwestycji ochronnych na własnym terenie1.
Idea ekokonwersji sformułowana została w latach 80. XX wieku przez T. Lovejoya z Word Wildlife Fund, a pierwsze tego typu przedsięwzięcia zostały zrealizowane w Ameryce Południowej. Podobne idee przeniesiono później na teren Afryki,
Azji i Europy Środkowo-Wschodniej2.
Polska propozycja była więc jedną z pierwszych tego rodzaju na świecie. Zgoda
na tę propozycję ze strony wszystkich 16 państw wierzycielskich oznaczała możliwość przeznaczenia na ochronę środowiska w Polsce kwoty ponad 3 mld dolarów.
Stanowiłoby to bardzo istotne wsparcie finansowe dla podejmowanych w kraju wysiłków zmierzających do poprawy stanu środowiska, silnie zdegradowanego w wyniku wieloletnich zaniedbań w poprzednim systemie politycznym i gospodarczym.
Klub Paryski przychylił się do propozycji Polski, stwarzając generalną możliwość
zastosowania mechanizmu konwersji części długu (do 10%) na cele uzgodnione w
umowach bilateralnych między Polską a poszczególnymi krajami wierzycielskimi.
1
B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 411.
2
B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, wyd. cyt., s. 411.
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Już w czerwcu 1991 r. Rząd Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o ekokonwersji
10% polskiego długu (ok. 370 mln USD). Stworzyło to podstawę do powołania specjalnej instytucji zarządzającej środkami finansowymi pochodzącymi z tego źródła.
W kwietniu 1992 r. minister finansów, działając w imieniu Skarbu Państwa, powołał EkoFundusz, nadając mu statut niezależnej, nienastawionej na zysk fundacji.
W 1993 r. decyzje o ekokonwersji części polskiego długu podjęły Francja (konwersja 1% długu – ok. 280 mln FF) i Szwajcaria (10% długu – 78 mln CHF). W roku
1997 decyzję o ekokonwersji polskiego długu (4% – ok. 13 mln USD) podjął Rząd
Szwecji, a rok później do krajów – donatorów dołączyły Włochy (konwersja 2%
długu – ok. 32 mln USD). W 2000 r. na ekokonwersję polskiego długu zdecydował
się Rząd Norwegii, przeznaczając na wsparcie projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce 10% długu – ok. 27 mln USD. Łącznie więc, w wyniku podpisania
z wymienionymi sześcioma państwami umów o ekokonwersji długu, Polska miała
otrzymać na przedsięwzięcia w ochronie środowiska kwotę 571 mln USD. Środkami
tymi zarządza EkoFundusz, otrzymując je w rocznych ratach (w latach 1992-2010)3.
W okresie 1992-2006 na konto fundacji wpłynęło blisko 445 mln USD. Szczegółowe wpływy z podziałem na poszczególne państwa przedstawiono w tab. 1.
Tabela 1. Wpływy EkoFunduszu z tytułu ekokonwersji w latach 1992-2006 z podziałem na darczyńców
(w mln USD)
Wyszczególnienie
Stany Zjednoczone
Francja
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Włochy
Razem

1992-1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

140,5
10,7
–
9,0
4,7
1,0
165,9

24,5
1,7
1,1
1,9
1,3
1,2
31,7

24,2
2,4
2,2
2,6
1,5
1,7
34,6

24,3
3,4
2,5
3,6
1,6
2,2
37,6

24,3
4,6
2,7
5,1
2,2
2,8
41,7

24,1
5,9
2,9
6,4
–
3,3
42,6

24,2
6,8
3,1
7,5
–
3,9
45,5

24,3
7,2
3
6,5
–
4,2
45,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ochrona środowiska 2007, GUS, Warszawa 2007, s. 486;
Ochrona środowiska 2006, GUS, Warszawa 2006, s. 459; Ochrona środowiska 2005, GUS,
Warszawa 2005, s. 461; Ochrona środowiska 2004, GUS, Warszawa 2004, s. 438; Ochrona
środowiska 2001, GUS, Warszawa 2001, s. 491; Ochrona środowiska 1998, GUS, Warszawa
1998, s. 463; Ochrona środowiska 1997, GUS, Warszawa 1997, s. 423.

Mówiąc o ekokonwersji, trzeba pamiętać, że nie ma ona tak dużego zakresu, aby
mogła w istotny sposób zredukować zadłużenie danego kraju. Jej zaletą jest jednak
generowanie dodatkowych środków finansowych, które można przeznaczyć na
ochronę środowiska4.
3
4

Opracowano na podstawie http://www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm.
B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, wyd. cyt., s. 411.
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2. Działalność EkoFunduszu w latach 1993-2006
EkoFundusz udziela wsparcia na projekty realizowane w pięciu dziedzinach,
które traktowane są priorytetowo. Są nimi: ograniczenie transgranicznego transportu
dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona
powietrza); ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód); ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany
klimatu Ziemi (ochrona klimatu); ochrona różnorodności biologicznej (ochrona
przyrody); racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych (gospodarka odpadami). W przypadku ochrony powietrza dofinansowywane są
głównie projekty mające na celu likwidację niskich źródeł emisji w miastach o udokumentowanym ponadnormatywnym stężeniu dwutlenku siarki oraz dotyczące
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń atmosfery z pojazdów samochodowych w miastach. W ochronie wód działalność EkoFunduszu koncentruje się na budowie lub
modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz budowie instalacji do
utylizacji osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Ochrona
klimatu realizowana jest natomiast przez wspieranie inwestycji dotyczących wykorzystania biomasy do celów energetycznych, wykorzystania energii solarnej i geotermalnej czy też wykorzystania energii odpadowej z procesów przemysłowych i z
procesów spalania. W sektorze ochrony przyrody wspierane są projekty dotyczące
ochrony gatunków fauny i flory zagrożonych wyginięciem, ochrony cennych przyrodniczo obszarów wodno-błotnych oraz budowy infrastruktury edukacji ekologicznej w parkach narodowych. W obszarze gospodarki odpadami wspierane są projekty
związane z organizacją kompleksowych systemów zbiórki, recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
Tabela 2. Kierunki wydatkowania środków przez EkoFundusz w latach 1993-2006 (w mln zł)
Wyszczególnienie
Ochrona powietrza
Ochrona wód
Ochrona klimatu
Ochrona przyrody
Gospodarka odpadami
Razem

1993-1999
121,5
141,3
127,3
74,4
2,4
466,9

2000
34,1
38,8
30,2
24,6
6,6
134,3

2001
24,4
24,1
67,3
25,5
10,4
151,7

2002
13,8
11,1
57,9
25,8
15,3
123,9

2003
38,5
35,0
44,8
19,7
19,5
157,5

2004
0,8
51,3
49,4
15,5
19,8
136,8

2005
2,1
36,3
43,5
13,0
24,1
119

2006
3,1
36,5
85,4
14,0
37,8
176,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ochrona środowiska 2007, wyd. cyt., s. 486; Ochrona środowiska 2006, wyd. cyt., s. 459; Ochrona środowiska 2005, wyd. cyt., s. 461; Ochrona środowiska 2004, wyd. cyt., s. 438; Ochrona środowiska 2001, wyd. cyt., s. 491; Ochrona środowiska 1998, wyd. cyt., s. 463; Ochrona środowiska 1997, wyd. cyt., s. 423.

Kierunki wydatkowania środków na poszczególne sektory przedstawiono w tab. 2.
Łącznie w latach 1993-2006 na wspieranie ok. 1300 projektów ekologicznych EkoFundusz wydał blisko 1,5 mld zł. Na ochronę klimatu przekazano blisko 506 mln zł,
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na ochronę wód 375 mln zł. W sektorze ochrony powietrza udzielono wsparcia na
łączną kwotę 240 mln zł. Różnorodność biologiczna została wsparta 213 mln zł,
a gospodarka odpadami 136 mln zł. Na dominującą pozycję dotacji w sektorze
„ochrona klimatu” w głównej mierze wpływ ma duża popularność konkursu dotyczącego oszczędności energii w systemach grzewczych oraz wsparcie budowy instalacji kolektorów słonecznych.
Zakres efektów ekologicznych, jakie zostały osiągnięte dzięki wsparciu EkoFunduszu, przedstawiono w tab. 3. Obejmują one jednak tylko efekty najłatwiej mierzalne, tj. dotyczące jakości wód i ochrony powietrza.
Tabela 3. Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku wykorzystania dotacji EkoFunduszu
w latach 2000-2006
Ograniczenie emisji:
Pyłów (tys. t/rok)
Dwutlenku węgla (tys. t/rok)
Dwutlenku siarki (tys. t/rok)
Dwutlenku azotu (tys. t/rok)
Bzt5 (tony O2/rok)
Zawiesiny (t/rok)
Azotu ogólnego (t N/rok)
Fosforu ogólnego (t P/rok)
Przyrost przepustowości oczyszczalni
ścieków (tys. m3/dobę)

2000

2001

2003

2004

4,1
692,2
64,5
1,8

12,6
177,8
57,9
0,6

2002
2,5
760
7,7
3,3

2,1
1116,8
11,6
2,8

2,0
619
362,9 76856
2,8
421
2
106

2005

2006
3,5
552,5
3,1
1,7

793
442
86
28

2752
2630
181
132

5206
4706
540
210

2958
2518
464
124

1284
1329
202
53

2516
2805
709
103

1663
1284
207
52

6317

20,9

.

53,4

18,9

58,7

99,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ochrona środowiska 2007, wyd. cyt., s. 486; Ochrona środowiska 2006, wyd. cyt., s. 459; Ochrona środowiska 2005, wyd. cyt., s. 461; Ochrona środowiska 2004, wyd. cyt., s. 438; Ochrona środowiska 2001, wyd. cyt., s. 491; Ochrona środowiska 1998, wyd. cyt., s. 463; Ochrona środowiska 1997, wyd. cyt., s. 423.

Na szczególną uwagę zasługuje osiągnięta redukcja emisji dwutlenku węgla.
Świadczy to z jednej strony o dużej efektywności ekologicznej zrealizowanych przedsięwzięć, a z drugiej strony o wysokiej efektywności ekonomicznej ze względu na
aktualną cenę rynkową uprawnień do emisji CO2.

3. Innowacyjność jako kryterium wyboru projektów
do finansowania przez EkoFundusz
Twórcą definicji innowacji jest J. Schumpeter, który twierdzi, że innowacja to
istotna zmiana funkcji produkcji, polegająca na odmiennym niż uprzednio kombinowaniu, tzn. łączeniu ze sobą czynników produkcji. Według natomiast G.S. Altshullera, innowacja jest złożonym zjawiskiem i zbiorem umiejętności, odmiennym spo-
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sobem organizowania, syntezy i wyrażania wiedzy, postrzegania świata i tworzenia
nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów5.
Innowacyjność jest jednym z kryteriów podziału wniosków zgłaszanych o dofinansowanie do EkoFunduszu (por. rys. 1).

Rys. 1. Podział projektów stosowany przez EkoFundusz przy rozpatrywaniu
wniosków o udzielnie dotacji
Źródło: http://www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm.

Przez projekty innowacyjne fundacja rozumie takie, które prowadzą do pierwszego zastosowania nowej technologii w Polsce lub stwarzają warunki dla jej wprowadzenia na polski rynek. Zadaniem EkoFunduszu jest upowszechnianie takich
sprawdzonych, a nie stosowanych dotąd w kraju nowoczesnych i efektywnych rozwiązań. Poprzez wspieranie (finansowanie) projektów innowacyjnych EkoFundusz
promuje wykorzystanie najnowszych technologii w obszarze ochrony środowiska.
Warunki dofinansowywania projektów innowacyjnych zgłaszanych do EkoFunduszu są korzystniejsze niż w projektach typowych. Udział dotacji w kosztach projektu
zostaje powiększony o 10% w stosunku do projektów typowych.
Promowanie innowacyjnych i nowoczesnych technologii przyczynia się do uzyskiwania trwałego efektu ekologicznego. Technologie te mają zastosowanie przede
wszystkim w inwestycjach tworzących warunki do unikania powstawania zanieczyszczeń. Mogą być również korzystne przy próbach podwyższania skuteczności i
efektywności usuwania powstających zagrożeń. W tym zakresie stwarzana jest szansa dla zwiększenia udziału na polskim rynku nowoczesnych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych pochodzących z krajów-donatorów6.
Czym jest innowacja, http://www.stim.org.pl/czym_jest_innowacja/.
Sprawozdanie z działalności Ekofunduszu w 2005 r., Warszawa 2006, http://www. ekofundusz.
org.pl/pl/index.htm, s. 24.
5
6
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EkoFundusz w swoim działaniu dużą uwagę zwraca na to, aby znaczną część
dotacji przeznaczyć na transfer najlepszych urządzeń i linii technologicznych do
Polski z państw-donatorów, których firmy stanowią ścisłą czołówkę światową jako
producenci urządzeń w dziedzinie ochrony środowiska. Są to najczęściej urządzenia
nieprodukowane w Polsce, stanowiące rozwiązania innowacyjne – wysoce skuteczne, energooszczędne i trwałe. Wprowadzone do Polski stanowią często instalacje
referencyjne, służąc rozpowszechnianiu praktycznej wiedzy o postępie technologicznym w danej dziedzinie. Produkcja wielu z nich została podjęta przez firmy
krajowe, które stanowią oddziały producenta zagranicznego lub kupują licencję7.
Wydatki na zakup nowoczesnych technologii w państwach-donatorach przedstawione zostały w tab. 4.
Tabela 4. Wydatki EkoFunduszu w firmach państw-donatorów w latach 1992-2006
Państwo
Stany Zjednoczone
Szwajcaria
Francja
Włochy
Norwegia
Szwecja
Razem

Wartość zakupów
(mln zł)

Liczba zakupów

173
57
110
90
15
44
489

228
177
544
248
24
260
1481

Średnia wartość zakupów
(tys. zł)
759
322
202
363
625
169
–

Źródło: M. Nowicki, S. Sitnicki, Ochrona środowiska w praktyce. 15 lat Ekofunduszu, Warszawa 2007,
s. 265.

Przykładem konkretnego innowacyjnego rozwiązania może być dofinansowanie
przez EkoFundusz zakupu dokonanego w Stanach Zjednoczonych przez Elektrociepłownię Katowice kotła z paleniskami fluidalnymi. Dzięki temu niepotrzebne było
budowanie dodatkowych instalacji do odsiarczania i odazotowywania spalin, a kocioł mógł z bardzo wysoką sprawnością spalać najgorsze gatunki węgla, a także
muły zalegające w stawach osadowych przy śląskich kopalniach, nie powodując
przy tym zanieczyszczenia atmosfery8.
Przeznaczenie blisko 490 mln zł na zakup najnowocześniejszych technologii
proekologicznych w państwach donatorskich stanowi wielką wartość dla Polski.
Wpływają one nie tylko na podniesienie sprawności, niezawodności i trwałości in7

s. 24.
8

s. 13.

M. Nowicki, S. Sitnicki, Ochrona środowiska w praktyce. 15 lat Ekofunduszu, Warszawa 2007,
Ekofundusz promuje innowacje technologiczne w ochronie środowiska, „Aura” 2007 nr 11,

Ekofundusz jako podmiot wspierający innowacyjność...

51

stalacji służących ochronie środowiska, ale pozwoliły także w wielu przypadkach
polskim producentom na uruchomienie produkcji tych urządzeń, rozpowszechniając
najnowszą myśl techniczną z krajów przodujących9.

4. Zakończenie
EkoFundusz stanowi istotne ogniwo wśród instytucji wspomagających finansowo działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce. Przez wiele lat był to jedyny
fundusz wspierający te działania w formie bezzwrotnych dotacji, a więc w formie
najbardziej atrakcyjnej dla inwestorów. Słuszność takiego rozwiązania potwierdzają
w ostatnich latach fundusze Unii Europejskiej, które także udzielają wsparcia finansowego w formie dotacji10.
EkoFundusz starannie selekcjonuje projekty pod względem merytorycznym.
Przy ich ocenie uwzględnia się długotrwałe efekty ekologiczne działań i dofinansowuje jedynie te, które stanowią najwyższy priorytet w skali krajowej czy nawet międzynarodowej11.
EkoFundusz w swojej działalności kładzie duży nacisk na wspieranie projektów
innowacyjnych. Z kwoty wydatkowanej w badanym okresie, tj. blisko 1,5 mld zł,
30% przeznaczono właśnie na zakup najnowocześniejszych technologii, urządzeń
najnowszej generacji, o niskiej energochłonności, wysokiej sprawności technicznej,
wykonanych z najtrwalszych materiałów, o najwyższej jakości. W wyniku tej działalności do Polski wprowadzono urządzenia i linie technologiczne o najwyższym w
świecie poziomie.
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ECOFUND AS AN ENTITY SUPPORTING INNOVATION
IN ENVIRONMENT PROTECTION IN POLAND
Summary
Establishing EcoFund in Poland was one of the first in the world initiative of allocating a part of
a government-secured debt for environmental protection.purposes (ecoconversion of debts). The goal
of the article is to show the history of EcoFund and to examine the role Ecofund plays in financing
environmental protection in Poland. The article shows also the role which EchoFund plays in transfering a new technology in Poland in environment protection.
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ROLA KLASTRÓW KRYZYSOWYCH W ZWALCZANIU
KATASTROF NATURALNYCH
NA PRZYKŁADZIE POWIATU KAMIEŃSKIEGO

1. Wstęp
Międzynarodowy Instytut Zarządzania i Rozwoju (International Institute for Management Development), który corocznie przygotowuje „Światowy Rocznik Konkurencyjności” („IMD World Competitiveness Yearbook”)1, wyróżnia cztery podstawowe czynniki (factors) świadczące o konkurencyjności2: stan gospodarki (economic
performance), infrastrukturę (infrastructure), jakość rządów (government efficiency),
jakość biznesu (business efficiency). Każda z grup ma po pięć czynników mniejszego
stopnia wpływających na każdy z czynników (odpowiedni) podstawowych. W grupie
„infrastruktura” jednym z podczynników (sub-factors) jest zdrowie i środowisko
(health and environment). Wśród wielu kryteriów (criteria) w tej grupie znajdują się
m.in: sustainbale development (rozwój zrównoważony), średnia długość zdrowego
życia (healthy life expactancy) czy wskaźnik rozwoju społecznego – HDI (human
development index) ukazujący społeczno-ekonomiczny rozwój krajów3.
Grupa „infrastruktura” dotyka zjawisk, które niewątpliwie zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Wiąże się to ze zwiększonym natężeniem występowania katastrof naturalnych, takich jak np. powodzie, które często związane są z ludzkim cierpieniem, utratą zdrowia, a nawet śmiercią. Ponadto mogą powodować zmiany
i zniszczenia znacznych obszarów terenu. Niektóre katastrofy dotykają tylko mniejszych obszarów. Można je określić mianem tzw. katastrof lokalnych (np. lokalne
pożary torfowisk). Naprawa szkód powstałych w wyniku wystąpienia katastrof wyceniana jest w krajach europejskich na ok. 3% PKB4, co jest bardzo ważne z punktu
IMD, World Competitiveness Report, Wyd. IMD, Lausanne 2008.
International Institute for Management Development – strona dostępna pod adresem internetowym: www.imd.ch, 14.02.2008.
3
Tamże.
4
Materiały z konferencji „Ekstremalne zjawiska hydrologiczno-meteorologiczne i nadzwyczajne zagrożenia w Polsce” zorganizowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dniu
24 października 2007 r.
1
2
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widzenia ekonomii. Rozwiązaniem problemu szkód spowodowanych przez katastrofy może być tworzenie subregionalnych klastrów kryzysowych na poziomie powiatu w ramach polityki zwalczania katastrof.
Zdaniem autora, klaster kryzysowy jest innowacyjną koncepcją tworzenia i
funkcjonowania grup kooperacyjnych wyspecjalizowanych zakładów użyteczności
publicznej, których działania opierają się na współpracy w celu przeciwdziałania
sytuacjom będącym następstwem zagrożenia i prowadzącym w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu funkcjonowania instytucji publicznych. Klastry kryzysowe możemy podzielić ze względu na stadium rozwoju na: embrionalne – brak współpracy
jednostek; wzrostowe – umowa o współpracy jednostek; dojrzałe – zespół koordynujący współpracę jednostek; schyłkowe – pełna integracja jednostek. Inną klasyfikacją jest rozróżnienie ze względu na: powiązania horyzontalne (wąskie – mała liczba, szerokie – duża liczba) czy zasięg terytorialny (gminne, powiatowe, regionalne,
krajowe, ponadnarodowe)5.

2. Powiat Kamień Pomorski – charakterystyka ogólna
Powiat kamieński znajduje się w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, pomiędzy Bałtykiem, Zatoką Pomorską, Zalewem Szczecińskim i rzeką Dziwną. Jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie morsko-lądowym Wolińskiego Parku Narodowego i Puszczy Goleniowskiej. Swoim zasięgiem
obejmuje sześć gmin: Kamień Pomorski (siedziba powiatu), Golczewo, Międzyzdroje, Wolin i Dziwnów, Świerzno (rys. 1). Wszystkie one są gminami miejsko-wiejskimi, poza Świerznem, które jest gminą wiejską6. Powiat kamieński położony jest
nad wybrzeżem Bałtyku. Powstał w wyniku dołączenia do rejonu dwóch gmin położonych wokół Kamienia – Międzyzdrojów i Wolina, dawniej należących do powiatu
wolińskiego (do1975 r.). Powierzchnia powiatu kamieńskiego wynosi 1007 km2, a
liczba ludności ogółem 50 033 osób. Gęstość zaludnienia wyrażona w liczbie osób
na l km2 kształtuje się na poziomie 48. Powiat kamieński zajmuje 13 miejsce w województwie pod względem powierzchni oraz 18, biorąc pod uwagę liczbę ludności.
Wyróżnia się dwa obszary: nadmorski i położony „w głębi” powiatu7.
Wskaźniki charakteryzujące rynek pracy oraz gospodarkę ukazują w doskonały
sposób różnice między terenami nadmorskimi a terenami pozostałymi. Te ostatnie
5
Por.: Z. Piepiora, Klaster kryzysowy jako element przestrzeni przeciwdziałania katastrofom naturalnym, [w:] Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej nr 236, red. K. Miszczak, Z. Przybyła,
PAN KPZK, Warszawa 2008, s. 127.
6
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim – strona dostępna pod adresem internetowym:
http://www.kamienpomorski.powiat.pl.
7
J. Dowgiałło, Powiatowy plan reagowania kryzysowego na obszar powiatu kamieńskiego (plan
główny), Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych, Kamień Pomorski 2003, s. 3.
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Rys. 1. Powiat kamieński
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim – strona dostępna pod adresem internetowym:
http://www.kamienpomorski.powiat.pl/strony/menu/34.dhtml.

(zwłaszcza Świerzno) są ubogie w miejsca pracy. Świerzno jest terenem największego w powiecie bezrobocia (i istotnie dużego w skali województwa). Rolnictwo jest
źródłem utrzymania tylko ludności gmin niemających „dostępu do morza”. Najważniejszą rolę w kształtowaniu oblicza gospodarczego powiatu odgrywa turystyka8.

3. Zagrożenie katastrofami naturalnymi w powiecie kamieńskim
Powiat kamieński jest powiatem nadmorskim. Decyduje o tym to, że znajduje
się nad morzem na nisko położonych fragmentach lądów. Powiat kamieński wraz z
pozostałymi powiatami nadmorskimi należy do krainy geograficznej Polski pod nazwą Pobrzeże Bałtyku9.
Cechą charakterystyczną powiatów nadmorskich jest to, że są podatne na występowanie silnych huraganowych wiatrów oraz powodzi, a szczególnie powodzi sztormowej. Oprócz tych katastrof na terenie powiatu mogą wystąpić10:
8
9

s. 41.

10

Tamże.

H. Mroczkiewicz (red.), Atlas współczesnego świata, Wydawnictwo Demart, Warszawa 2006/2007,
J. Dowgiałło, wyd. cyt., s. 3-11.
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–– pożary;
–– gwałtowne i obfite opady śniegu oraz silne i długotrwałe mrozy;
–– masowe zakażenia – epidemie i epizootie.
Powodzie są katastrofami naturalnymi, które powodują duże szkody w majątku
indywidualnym i publicznym11. Jedną z odmian powodzi jest powódź sztormowa,
która występuje corocznie lub kilka razy w roku na obszarze powiatu kamieńskiego.
Powstaje ona przy sile wiatru 9o-12o w skali Beauforta z kierunku północno-wschodniego i północnego, gdy Bałtyk wpycha do Zalewu Kamieńskiego przez
ujście rzeki Dziwny w Dziwnowie duże ilości wody, tworząc tzw. cofkę (do 120 cm
wyżej od stanu normalnego, który wynosi 500 cm, tj. 0 m n.p.m.).Wiatr północno-wschodni i północny o tej samej sile przyczynia się również do powstawania dużych
fal, które atakują wały wydmowe na całej długości wybrzeża Bałtyku, rozmywając
je i niszcząc urządzenia techniczne, które się tam znajdują (m.in. kładki zejściowe na
plażę, ubezpieczenia skarp, wydm itp.)12.
Wiatr można zdefiniować jako naturalny poziomy ruch powietrza, który powstał
na skutek różnic ciśnienia. Jest tym silniejszy, im większe są te różnice. Przy prędkościach przekraczających 54 km/h (15 m/s) wiatr stwarza poważne zagrożenia13.
Specyficzny klimat morski wiąże się z występowaniem silnych huraganowych
wiatrów, szczególnie w obszarze gmin nadmorskich. Huragan może być przyczyną
powstania dużych zniszczeń i strat materialnych w komunikacji i gospodarce leśnej,
sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych, budownictwie mieszkaniowym
i przemysłowym14.
Na obszarze powiatu mogą wystąpić duże lub bardzo duże pożary. Związane jest
to z występowaniem wielu kompleksów leśnych. Ze względu na dużą ilość obszarów leśnych należących do nadleśnictw Rokita, Gryfice, Międzyzdroje, a także do
Wolińskiego Parku Narodowego o łącznej powierzchni leśnej 2055 ha katastrofa
lokalna może dotknąć miasta Międzyzdroje,15 które jest uważane za kurort wypoczynkowy.
Wystąpienie katastrofy naturalnej mogą spowodować również położone na podmokłych trzcinach trzcinowiska, torfowiska oraz nieużytki rolne w bezpośrednim
sąsiedztwie z lasami, których duża część kwalifikuje się do I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego16.
Gwałtowne i obfite opady śniegu oraz silne i długotrwałe mrozy powstają w
wyniku działania żywiołowych sił przyrody w okresie zimowym. W następstwie obT. Mitek, Czekanie na wiosenne wody, „Przegląd Obrony Cywilnej” nr 1, Wydawnictwo Dom
Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006, s. 8.
12
J. Iwańcz, Analiza zagrożenia powodziowego, Powiatowy Komitet Przeciwpowodziowy, Kamień Pomorski, 20.08.2007.
13
IMGW (red.), Zagrożenia naturalne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
2000, s. 5.
14
J. Dowgiałło, wyd. cyt., s. 63.
15
Tamże, s. 3.
16
Tamże, s. 4.
11
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fitych opadów, trwających od kilku godzin do kilku dni, powstają oblodzenia i zaspy
śnieżne. Zakłócają one działalność transportu17, gospodarkę komunalno-energetyczną i łączność oraz znacznie utrudniają prace w gospodarstwach rolnych18. W powiecie kamieńskim miejscowości położone w kompleksach leśnych, oddalone od głównych szlaków komunikacyjnych, są narażone na powstawanie zwałów i zasp
śnieżnych w wyniku gwałtownych i obfitych opadów śniegu oraz silnych i długotrwałych mrozów. W związku z tym mogą one być pozbawione komunikacji i
zaopatrzenia przez kilka dni19.
Epidemie mogą być skutkiem zarówno m.in. zdarzeń katastrofalnych (powodzie, susze), jak i rozpowszechniania się chorób w określonych przedziałach czasowych (grypa) lub wynikających z niezachowania ostrożności czy wymogów higienicznych20. Mogą one wystąpić szczególnie w lecie w miejscowościach nadmorskich,
gdy następuje wzrost liczby ludności. Epidemie mogą być także wywołane przez
cholerę lub gorączki krwotoczne, które mogą być przeniesione z innych krajów, co
jest bardzo prawdopodobne ze względu na obecność obcokrajowców na terenie powiatu w czasie trwania sezonu turystycznego21.
Na obszarze powiatu mogą wystąpić również epizootie – epidemie u zwierząt.
Należą do nich głównie choroby zakaźne, tj. pryszczyca, pęcherzykowe zapalenie
jamy ustnej, pomór bydła, afrykański pomór koni (świń), klasyczny pomór świń, ptasia grypa. Mogą one wystąpić ze względu na hodowlę drobiu i zwierząt w powiecie22.

4. Struktura podmiotowa zwalczania katastrof naturalnych
– studium przypadku powiatu kamieńskiego
W powiecie kamieńskim lokalne organy władzy publicznej (gminne i powiatowe) mają priorytetowe znaczenie w zwalczaniu katastrof naturalnych (rys. 2). Gminy koncentrują się na zadaniach podstawowych dla ochrony ludności, tzn. na ostrzeganiu i alarmowaniu, informowaniu ludności o niebezpieczeństwie, ewakuacji i o
możliwościach zakwaterowania ewakuowanych, a także na zapewnieniu wszystkim
poszkodowanym pomocy społecznej. Powiaty skupiają swoją działalność na tych
samych zadaniach co gminy oraz na wykorzystaniu posiadanych sił i środków ratowniczych oraz porządkowo-ochronnych. Ze względu na usytuowanie w powiecie
i gminie służb, inspekcji, straży, pogotowia, a także profesjonalnych sił ratowniM. Kozina, Pomoc w śliskiej sprawie, „Przegląd Obrony Cywilnej” nr 2, Wydawnictwo Dom
Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006, s. 28.
18
M. Jagiełło, Wyprawy do wypadków lawinowych, [w:] Na każde wezwanie..., red. A. Jonaka,
Wydawnictwo Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2002, s. 381.
19
J. Dowgiałło, wyd. cyt., s. 4.
20
L. Lewandowski, Kuszenie demonów, „Przegląd Obrony Cywilnej” nr 3, Wydawnictwo Dom
Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006, s. 25.
21
J. Dowgiałło, wyd. cyt., s. 11.
22
Tamże, s. 11.
17
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Rys. 2. Struktura podmiotowa zwalczania katastrof naturalnych w powiecie kamieńskim
Źródło: opracowanie własne.

czych i porządkowo-ochronnych poziom lokalny pełni funkcję podstawowego poziomu wykonawczego w realizacji polityki zwalczania katastrof względem województwa czy kraju23.
Do pozostałych instytucji zwalczających katastrofy naturalne należą: Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, filia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Szpital Powiatowy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Urząd
Morski w Szczecinie, Kapitanat Portu Dziwnów i Bosmanat w Kamieniu Pomorskim, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR Dziwnów, Ochotnicza Straż
Pożarna Kamień Pomorski, Oddział Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Kamieniu Pomorskim, Oddział Morski Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w Dziwnowie, Zakład Energetyczny i inne instytucje (rys. 2)24.
Tamże, Anex. Łączność, s. 5-6.
Autor odwiedził powyższe instytucje podczas badań przeprowadzonych w powiecie kamieńskim w miesiącach lipiec-sierpień 2007 r.
23
24
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5. Zakończenie
Zdaniem autora, przypadek powiatu kamieńskiego może posłużyć za przykład
realizacji polityki zwalczania katastrof naturalnych przez dojrzały klaster kryzysowy, którego funkcjonowanie opiera się na kooperacji zakładów użyteczności publicznej na szczeblach powiatowym i gminnym. Koordynatorem współpracy jest
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim, istnieje
jednak możliwość zmiany głównej instytucji – w klastrze występują powiązania horyzontalne25.
Ponadto funkcjonowanie i rozwój klastra kamieńskiego oraz innych klastrów
kryzysowych może pośrednio prowadzić do zwiększenie konkurencyjności regionalnej (grupa czynników „infrastruktura”) czy subregionalnej – jeśli weźmiemy pod
uwagę obszar powiatu.
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THE MEANING OF THE CRISIS CLUSTERS IN THE PREVENTION
OF THE NATURAL DISASTERS IN KAMIEŃ POMORSKI DISTRICT
(NUTS-4)
Summary
This article describes the new concept of crisis clusters and their meaning in the prevention of
natural disasters – the case study of Kamień Pomorski district (NUTS-4). Creating and functioning of
the crisis clusters conduct (indirectly) to the increase of the competitiveness of the regions.
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Marian Kachniarz

PRZESŁANKI PRAWNE
INNOWACYJNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ
JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA
1. Wstęp
Konstrukcja zakładów oparta na ustawie o ZOZ1 wykazuje wiele nieścisłości,
przez co wielokrotnie była przedmiotem orzecznictwa sądów różnych instancji (z
NSA i TK włącznie). Wystarczy tylko rzec, że w latach 1991-2007 ustawa ta była
nowelizowana aż 46 razy (sic!). Jeszcze w 2007 r. autorzy komentarza prawnego do
ustawy o ZOZ wskazywali na brak ustawowych definicji oraz jednolitego i powszechnie przyjmowanego rozumienia niektórych pojęć i terminów używanych w
ustawie2. Generuje to w praktyce problemy interpretacyjne, zmniejsza efektywność
funkcjonowania, zwiększając jednocześnie ryzyko podejmowanych zmian. Artykuł
w sposób syntetyczny identyfikuje podstawowe dysfunkcje prawne, które legły u
podstaw zmian animowanych przez organy założycielskie. Działania takie w warunkach braku rozwiązań systemowych decydują o ich autorskim i innowacyjnym charakterze.

2. Dysfunkcje konstrukcji finansowej
Bardzo poważne dyskusje i wątpliwości dotyczą zagadnień finansowych z punktu widzenia charakteru SPZOZ. Umieszczenie tych zakładów w rozdziale 3 Krajowego Rejestru Sądowego (wraz z organizacjami społecznymi) sugeruje, że intencją
ustawodawcy nie było traktowanie SPZOZ jako przedsiębiorcy. Orzecznictwo Sądu
Najwyższego ustaliło inną interpretację, która jest jednak przedmiotem krytycznej
oceny wielu prawników3. Nawet więc tak zasadniczy, wydawałoby się, ustrojowy
1

zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408 z późn.

M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 11-12.
3
R. Kołodziejski, Glosa do postanowienia SN z dnia 26 kwietnia 2002 r., IV CKN 1667/00, „Prawo Spółek” 2003 nr 7-8; P. Bielski, Glosa do postanowienia SN z dnia 26 kwietnia 2002 r., IV CKN
1667/00, „Rejent” 2004 nr 2, s. 139.
2
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element funkcjonowania SPZOZ budzi wątpliwości interpretacyjne, co w świetle
gospodarki finansowej, odpowiedzialności za zobowiązania czy choćby sfery podatkowej jest bardzo poważną dysfunkcją. Dziwić w tym zakresie musi brak jednoznacz
nego precyzowania tych elementów w kolejnych nowelizacjach ustawy o ZOZ, tak
jakby autorzy tych zmian nie dostrzegali ich fundamentalnego znaczenia.
Podstawowymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową SPZOZ są określenia art. 35b, 35c oraz art. 50 i 60 pkt 1 ustawy o ZOZ. Mówią one o tym, że zakład
pokrywa we własnym zakresie koszty działalności i zobowiązań oraz że prowadzi
swoją gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. W swych działaniach powinien się kierować efektywnością wykorzystania zasobów. Ani ustawa o ZOZ, ani ustawa o finansach publicznych nie regulują
kwestii zasad sprawozdawczości, realnej kontroli nad planowaniem i wykonaniem
budżetu, chociażby w taki sposób, jak to odbywa się w innych jednostkach sektora
publicznego (np. w samorządach). Zarządzający nie został poddany nawet tak
elementarnej, z punktu widzenia finansów, procedurze, jaką jest absolutorium. Pro
cedura ta pozwalała skutecznie i stosunkowo szybko zapobiegać niewłaściwemu, z
punktu widzenia finansów, kierowaniu jednostką. Takich zabezpieczeń ewidentnie w
przypadku SPZOZ brakuje, co niestety przekłada się na skuteczność nadzoru finansowego nad jego działalnością. Zapisy art. 61 ustawy o ZOZ nie dość, że nie przewidują konsekwencji braku zatwierdzenia rocznego bilansu, to jeszcze nie określają,
kto tak naprawdę ma tej weryfikacji dokonywać (zarząd lub rada organu założycielskiego, a może rada społeczna?).
Tak sformułowane zasady gospodarki finansowej zakładów stoją w sprzeczności
z zapisami art. 60 pkt 2 i 4, w których mówi się, że ujemny wynik finansowy nie
może być podstawą do zaprzestania działalności oraz że organ, który utworzył zakład, pokrywa ujemny wynik finansowy zakładu. Mają one fundamentalne znaczenie dla braku kontroli nad efektywnością funkcjonowania zakładów. Pomimo wcześniejszych przepisów stanowiących, że zakład sam pokrywa swe zobowiązania,
nieco dalej w ustawie kierownik zakładu uzyskuje gwarancję (a może i zachętę?), że
wynik finansowy nie ma żadnego wpływu na dalsze funkcjonowanie jednostki.
Umieszczając ten przepis w kontekście chronicznego przejmowania zadłużeń sektora ochrony zdrowia przez podmioty zewnętrzne (do 1999 r. – Skarb Państwa), trudno
nie wyciągnąć wniosku, że ustawodawca usankcjonował „naturalność” zadłużania
się SPZOZ. W każdym razie stworzył podstawę do takich właśnie interpretacji, co
zaważyło na traktowaniu ujemnego wyniku finansowego SPZOZ jako sytuacji „naturalnej”. Aspekt ten wzmacnia wspomniany już pkt 4 w art. 60, który, zdaniem
wielu kierowników zakładu, precyzyjnie określa główną rolę organów założycielskich w systemie – rolę przejmowania długów zakładów. Trudno takiemu rozumowaniu odmawiać racji, skoro wynika ono wprost z analizy zapisów ustawowych. Jak
bowiem inaczej interpretować finansową pozycje i rolę organu założycielskiego, jeżeli w strukturach SPZOZ nie ma skutecznych możliwości kontroli i egzekwowania
efektywności przy jednoczesnej odpowiedzialności za skutki działalności zakładu.
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3. Dysfunkcje konstrukcji formalnoprawnej SPZOZ
Jedne z najpoważniejszych dysfunkcji konstrukcji formalnoprawnej SPZOZ wynikają z doraźnego kreowania „samodzielności” SPZOZ. Skutkiem tego jest nieprecyzyjne określenie tej samodzielności już w samej ustawie o ZOZ. Ponadto przepisy
te nie wykazują żadnej synchronizacji z innymi ustawami, będącymi np. podstawami funkcjonowania organów założycielskich (i to w sferze zarówno kompetencyjnej,
jak i finansowej). W efekcie SPZOZ jest niedopracowanym, nowym tworem prawnym, który, abstrahując od zamiarów liderów reformy, nie jest ani samodzielną formą publiczną, ani elementem administracji specjalnej, nie mieści się też w formułach zespolenia z różnymi szczeblami administracji. Nie należy także do
klasycznego wykazu form organizacji usług publicznych (zakład budżetowy, jednostka budżetowa, spółka komunalna). Nic dziwnego, że w wielu opracowaniach
naukowych i raportach eksperckich formułę SPZOZ określa się mianem hybrydy
formalnoprawnej4. Jedynie przekształcenie w inną formę prawną może trwale
wyeliminować powyższe dysfunkcje. Próby usprawnienia tych relacji w obecnej
formule w zbyt wielkim stopniu zależą od dobrych chęci po obu stronach, a nie od
profesjonalnie ustalonego zakresu kompetencji i odpowiedzialności.
Kolejnym ważnym elementem jest wynikająca z pozornej samodzielności zakładu niedookreślona odpowiedzialność zarządzającego. Mamy tu do czynienia z sytuacją, gdy kierownik zakładu może podejmować decyzje, za skutki których ponosi
odpowiedzialność organ założycielski. Narusza ona jedną z podstaw skutecznego
zarządzania, która winna wiązać podejmujących decyzje z odpowiedzialnością za
ich skutki. Przy czym dysfunkcja ta dotyczy jednej z najważniejszych determinant
funkcjonowania każdej jednostki – finansów. Ani w ustawie o ZOZ, ani w ustawie o
finansach publicznych nie określono szczegółowej odpowiedzialności kierownika za
ujemny wynik finansowy. Nie określono, jak to ma miejsce w przypadku innych
sektorów, granicznych progów zadłużenia zakładów. W tym aspekcie archaicznie
brzmi jedyna finansowa delegacja prawna pozwalająca na natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę z kierownikiem zakładu. Artykuł 44 pkt 7 mówi o takiej możliwości w przypadku (…) przekroczenia przyrostu przeciętnego wynagrodzenia
ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń, i to jeszcze w powiązaniu
ze spowodowaniem pogorszenia sytuacji finansowej zakładu. Nic dziwnego, że po
dzień dzisiejszy pokutuje przekonanie, że w systemie ochrony zdrowia czynnik finansowy nie należy do głównych paradygmatów (choć problemy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek wynikają właśnie z tego powodu). Niejasne okreśS. Golimowska, Z. Czepulis-Rutkowska, M. Sitek, A. Sowa, C. Sowada, C. Włodarczyk, Opieka
zdrowotna w Polsce po reformie, Raporty CASE 2002 nr 53; M. Boni, A. Kruszewski, M. Gorajek,
Analiza sytuacji i program systemowych zmian w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce, Ekspertyza
opracowana dla Pana Wicepremiera Jerzego Hausnera, Warszawa 2003; Instytut Spraw Publicznych,
Przyszłość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Analizy i Opinie” nr 6 (2/2003).
4
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lenie odpowiedzialności kierownika powoduje powstawanie swoistej sfery „niesubordynacji” nie tylko z jego strony, ale także ze strony pracowników niższego
szczebla. Niedookreślona odpowiedzialność rodzi podstawy kwestionowania zasadności ingerencji w sprawy zakładu przez organ założycielski. Sytuacja ta przyczynia
się znacznie do występowania pewnego napięcia między uprawnieniami właścicielskimi a samodzielnością zakładu, które może prowadzić do wielu negatywnych
skutków, a w każdym razie do nieefektywnego wykorzystania potencjału insty
tucjonalnego tak zaprojektowanych struktur5. Wydaje się zatem, że usprawnienie
winno zmierzać albo do ustanowienia pełnej samodzielności kierownika zakładu,
albo do zastosowania znanych już z sektora gospodarczego konstrukcji właścicielskich. W chwili obecnej mamy do czynienia z niekonsekwentnym pomieszaniem
obu tych modeli. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku podstawowym elementem tego usprawnienia winno być ustanowienie pełnej odpowiedzialności kierownika zakładu za podejmowane decyzje. Dotyczy to odpowiedzialności zarówno
karnej, jak i finansowej. Bez tych elementów trudno wyobrazić sobie jakikolwiek
skuteczny system zarządzania.

4. Relacje właścicielskie
Przemodelowaniu powinien ulec system relacji właścicielskich. Podobnie jak w
poprzednim akapicie mamy do czynienia z niekonsekwentnym przenikaniem się
dwóch modeli – samodzielności z podległością. Trudno w tej chwili zrozumieć, w
którym kierunku zmierzali liderzy reformy w 1999 r. Z jednej bowiem strony widać
wyraźny trend w kierunku stworzenia wyodrębnionego sektora usług funkcjonującego na zasadzie paraprzedsiębiorstwa, bez przeniesienia jednak z praktyki gospodarczej całego segmentu organizacji i zarządzania. Z drugiej strony zachowano
zdemontowane elementy relacji typowych dla sektora publicznego. Projekcja ta jed
nak, sądząc po sposobie przygotowywania reformy przed rokiem 1999, jest bardziej
wynikiem przypadku i niedopracowania niż efektem celowego i planowego działania6. Wyniki kontroli NIK przeprowadzonej w tym okresie w resorcie zdrowia nie
pozostawiają wątpliwości, że planowanie i wdrażanie reformy odbywało się w warunkach określanych przez kontrolerów jako „totalny bałagan, jakiego w resorcie
nigdy nie było”7.
W efekcie mamy do czynienia z jednostkami, które pozbawione zostały skutecznych relacji nadzorczych z przeniesioną jednak na zewnątrz odpowiedzialnością za
ujemny wynik finansowy. Jedynym elementem przypominającym instytucje nadzoru nad działalnością jednostek była rada społeczna. Przypominała ona w swym chaPor. C. Włodarczyk, Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 188.
6
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych ZOZ, nr ewid. 184/1999/P/1998/129/DZK, Warszawa 1999.
7
L. Kraskowski, Przewlekła choroba Ministerstwa Zdrowia, „Rzeczpospolita”, 13.06.2000.
5
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rakterze i usytuowaniu radę nadzorczą (określenie „rada społeczna” wprowadzono
nowelizacją ustawy o ZOZ w 1997 r., wcześniej używano sformułowania rada nadzorcza)8. Niezależnie jednak od używanej nomenklatury ciało to jest „…organem
inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład, oraz organem doradczym kierownika…”9. W dalszych zapisach ustawy trudno znaleźć uzasadnienie
dla „inicjującej” funkcji rady społecznej; sposób ustalenia zakresu zadań i kompetencji wskazuje, że ma ona wspierać kierownika i organ założycielski. Nie ma zatem
żadnych kompetencji władczych. W większości spraw pozostających w zakresie zadań rady wyraża ona swoje stanowisko w formie niewiążących wniosków i opinii10.
Rada społeczna zatem nie przypomina w swych kompetencjach rady nadzorczej w
rozumieniu kodeksu spółek handlowych. Pod tym względem jest to ciało specyficzne, występujące w polskim systemie prawnym tylko w przypadku publicznych
ZOZ11. W rzeczywistości organ ten, miast być elementem nadzoru i kontroli względem zakładu, stawał się często orężem kierownika jednostki względem organu założycielskiego. To odwrócenie funkcji wynikało z art. 44 c i 45 ustawy o ZOZ, które
określały w dużej mierze jej skład. W efekcie zamiast specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości zasiadali w niej przede wszystkim przedstawiciele samorządów zawodowych i związków. Lektura protokołów z posiedzeń rad społecznych
kreuje przede wszystkim obraz wspólnego frontu walki o utrzymanie status quo zakładu wobec „niecnych” zamiarów organu, który go utworzył. Dokumenty te sta
nowią coś w rodzaju białej księgi zmagań o uzdrowienie sytuacji w SPZOZ, a ich
lektura oddaje w pełni charakter i rolę poszczególnych instytucji w animowaniu
zmian.

5. Przesłanki wynikające ze struktury wewnętrznej SPZOZ
Przy analizie uwarunkowań prawnych nie sposób pominąć istotnego elementu
organizacji wewnętrznej SPZOZ. Uwarunkowana ona została bowiem w dużej mierze szczegółowymi zapisami prawnymi, które regulują takie sfery, jak szczególne
uprawnienia pracowników (rozdz. 4a), tryb wyłaniania i zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w zakładzie (art. 44a), zasady wynagradzania. W tym względzie nie pozostawiono kierownikowi zakładu np. swobody w doborze kadry zarządzającej (ordynatorów, przełożonej pielęgniarek itp.), jak również formy nawiązania
tej współpracy oraz czasu, na jaki będzie ona nawiązana. Zapisy ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych jednoznacznie określają skład komisji konkursowych, konieczność nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę (z wyłączeniem
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 1997 nr 104, poz. 661).
9
Art. 44b ustawy o ZOZ (DzU nr 91, poz. 408 z późn. zm.).
10
M. Dercz, T. Rek, wyd. cyt.
11
Tamże, s. 304.
8
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umów cywilnoprawnych) na okres minimum 6 lat12. Regulacje te powodują w efekcie eliminację dynamicznych metod zarządzania w SPZOZ, szybkiego reagowania
na pojawiające się zagrożenia czy też sprawnej gospodarki zasobami kadrowymi. W
powiązaniu z wysokim „uzwiązkowieniem” tych jednostek SPZOZ jawi się jako
instytucja ociężała, cechująca się olbrzymią inercją działania. Warto podkreślić, że
wspomniane ograniczenia nie dotyczą zakładów niepublicznych13.

6. Zakończenie
Analiza powyższych uwarunkowań prawnych wyraźnie obnaża poważne systemowe dysfunkcje, które udaremniają wiele inicjatyw zmierzających do efektywnego pełnienia świadczeń zdrowotnych przez SPZOZ. Struktura ta, wskutek popełnionych błędów przy jej projektowaniu, cechuje się ułomnością, która w sposób
naturalny roztrwania znaczną część wysiłku i energii poświęcanej w celu podwyższania jej sprawności. Olbrzymia inercja w tym względzie uzyskała swój konkretny
finansowy wymiar w postaci wielomiliardowego, systemowego zadłużenia. Oczekiwanie na eliminację niesprawności okazało się w dużej mierze czasem straconym.
Brak systemowych rozwiązań powoduje, że podejmowane są indywidualne inicja
tywy, wykorzystujące istniejące, lecz zawiłe możliwości prawne. W końcu 2007 r.
na terenie całego kraju funkcjonowało ponad 50 szpitali zorganizowanych w formie
spółek komunalnych. Innowacje te potwierdzają generalnie możliwość skutecznej
eliminacji wymienionych w tym artykule dysfunkcji, a w efekcie znacznego zwiększenia efektywności swego działania.
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LEGAL FRAMEWORK FOR INNOVATIVE TRANSFORMATIONS
OF HEALTH CARE UNITS
Summary
The article identifies basic legal dysfunctions in the activity of health care units. It makes a state
diagnosis serving as restricting directions planning which effectively eliminate this system inefficiency.
Because these actions have not had legal solutions creating full solutions, attempts of innovative methods using creatively existing legal formulas have appeared.
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INNOWACYJNOŚĆ A KONKURENCYJNOŚĆ
GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

1. Wstęp
W czasach gwałtownych zmian nic nie jest dane raz na zawsze. Współczesna
gospodarka podlega ciągłym przeobrażeniom, a wraz z nią zmieniają się pojęcia,
paradygmaty, modele i teorie. Współcześni menedżerowie podmiotów gospodarki
turystycznej często zapominają o słynnym sformułowaniu Heraklita, mówiącym o
tym, że „Dwa razy nie wejdziesz do tej samej wody, bo inne wody napłyną”, które
powinno zwracać im uwagę, że odtwórcze powielanie rzeczywistości, zapożyczanie
schematów zagranicznych, nie zawsze przydatnych w polskich realiach, nie daje
oczekiwanych rezultatów. Nawet znane i cenione przedsiębiorstwa turystyczne, pomimo chlubnej przeszłości, ulegają degradacji społecznej i ekonomicznej, jeśli nie
są zorientowane na przyszłość przez tworzenie nowych rozwiązań, dopasowanych
do współczesnych wyzwań.
Konkurencja wymaga od przedsiębiorstw ciągłej innowacyjności i koncentracji
na działalności o wysokim wkładzie wiedzy. Z tego powodu w centrum zainteresowania powinny znajdować się innowacje jako źródło poprawy konkurencyjności
przedsiębiorstw. Zdolność do tworzenia i absorpcji wiedzy warunkuje wytwarzanie
innowacyjnych produktów i unikatowych usług oraz stanowi najważniejszy czynnik
konkurowania we współczesnej gospodarce turystycznej. Ostatnie wyniki European
Innovation Scoreboard1 dowodzą, że pogłębia się dysproporcja między innowacyjnością polskich przedsiębiorstw względem przedsiębiorstw europejskich. Główną
przyczyną tego stanu rzeczy jest bardzo niski stopień własności intelektualnej.
Celem artykułu jest wskazanie na niezbędność działań innowacyjnych w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego. W związku z tym przyjęto założenie, że budowanie pozycji konkurencyjnej wymaga:
•• ciągłego poszukiwania źródeł innowacyjności,
•• skupienia się na umiejętnościach i zasobach trudnych do imitacji.
http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf.
1
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2. Innowacja, innowacyjność, działania innowacyjne
Na ogół zarówno wśród teoretyków, jak i wśród praktyków panuje zgoda, że
obecnie jednym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw są
innowacje. Na główną rolę innowacyjności w osiąganiu pozycji konkurencyjnej
zwrócił uwagę M. Porter2. Również G. Hamel i C.K. Prahalad twierdzą, iż wykre
owanie w przedsiębiorstwie kluczowych kompetencji pozwala zdobyć długotrwałą
przewagę konkurencyjną. Źródłem kluczowych kompetencji nie tyle są nowe technologie, ile nowe koncepcje zaspokajania potrzeb odbiorców3.
Żeby prawidłowo wyjaśnić zjawisko innowacji, warto zastanowić się nad tryp
tykiem pojęć: innowacja – innowacyjność – działania innowacyjne.
Ogólnie przyjmuje się, że innowacje są to twórcze zmiany w systemie spo
łecznym, w strukturze gospodarczej, w technice oraz w przyrodzie. W wąskim znaczeniu innowacja jest zmianą w metodach wytwarzania i produktach bazującą na
nowej lub niewykorzystywanej dotychczas wiedzy4. Sugerowana przez OECD definicja uznaje za innowacje każdą zmianę (zawierającą element nowości) w produktach i procesach wdrożoną w przedsiębiorstwie5. Innowacje traktuje się jako rezultat
produkcji wiedzy, postępu naukowo-technicznego, a z drugiej strony jako czynnik
rozwoju przedsiębiorstw, regionów, krajów (nowych rynków, produktów). Innowacje są rozpatrywane jako element zasobów niewidocznych6. W sensie społecznym
nie zawsze innowacje mają wymiar pozytywny. Mogą przyczyniać się do znacznej
redukcji zatrudnienia, mogą prowadzić do zamykania rynków, degradacji środowiska i walorów turystycznych, niszczenia przedsiębiorstw czy produktów.
Za innowacyjne zwykle uważa się firmy, które przeznaczają na tę działalność
znaczne nakłady finansowe, stale wprowadzają innowacje na rynek i mają dużo nowości w wolumenie produkcji i usług7. Przez innowacyjność rozumiemy8:
–– skłonność do nowatorstwa,
–– zdolność do tworzenia nowych i modernizowania istniejących produktów oraz
procesów technologicznych, nowych systemów organizacji i zarządzania oraz
wprowadzania innych twórczych i imitacyjnych zmian w podsystemach systemu
globalnego społeczeństwa,
2
3

s. 14.

M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 20.
G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999,

X. Decelle, A Conceptual and Dynamic Approach to Innovation in Tourism, OECD 2004, s. 5-12.
Oslo Manual, Second Edition, OECD/EC/Eurostat 1996, s. 8.
6
E. Skawińska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw, nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 64-65.
7
Zob. W. Janasz, Modele przedsiębiorstwa innowacyjnego, „Przegląd Organizacji” 1994 nr 9,
s. 14; I. Bielski, Innowacje w polskich przedsiębiorstwach, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”
2007 nr 3, s. 25.
8
S. Marciniak, Innowacyjność gospodarki a państwo, [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej
gospodarce rynkowej, red. A. Noga, PTE, Warszawa 2004, s. 124.
4

5
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–– zdolność adaptowania osiągnięć naukowo-technicznych,
–– motywację przedsiębiorców do ustawicznego poszukiwania nowych koncepcji,
pomysłów i wynalazków.
Jeśli przyjmiemy, że innowacyjność jest podstawą oceny zdolności konkurencyjnej,
to można ją definiować jako umiejętność efektywnej alokacji zasobów przedsiębiorstwa dla ukształtowania optymalnej konfiguracji przewag konkurencyjnych.
Działanie innowacyjne to świadoma forma aktywności człowieka mająca na
celu zastosowanie innowacji. Inaczej jest to proces obejmujący czynności związane
z kreowaniem pomysłu, powstaniem innowacji, a następnie wdrożeniem nowego
(lub ulepszonego) produktu, procesu lub organizacji. Działania innowacyjne = koncepcja teoretyczna + innowacja + eksploatacja komercyjna.

3. Determinanty innowacyjności w turystyce
Współczesne przedsiębiorstwa turystyczne skazane są na uczestnictwo w procesie zmian dokonujących się w ich otoczeniu. Podstawową cechą nowoczesnego
przedsiębiorstwa powinna zatem być zdolność do permanentnego przystosowywania
się do zmian i umiejętność ich wykorzystywania, co oznacza ciągłą gotowość do
wdrażania innowacji. Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych zależy od wielu
czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Do grupy czynników wewnętrznych, nazywanych niekiedy kapitałem innowacyjnym9, należy zaliczyć poziom kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, jego uczestnictwo w transferze wiedzy, indywidualną
przedsiębiorczość, elastyczność, jakość zarządzania, gotowość do zmian, otwartość
na otoczenie i zdolność do współpracy z podobnymi przedsiębiorstwami lub podmiotami tworzącymi łańcuch wartości, a także dostrzeganie roli innowacji w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Do czynników zewnętrznych kwalifikuje się stan edukacji, zasoby wiedzy naukowej, nakłady na B+R,
poziom współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki, przepływ wiedzy z innych
dziedzin do np. sektora turystycznego, dostępność instytucji wspomagania innowacji
(banków, programów, np. „Innowacyjna gospodarka”, izb handlowych, władz państwowych i samorządowych, stowarzyszeń zawodowych, organizacji branżowych).
Z badań prowadzonych przez zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że
wśród najważniejszych czynników wpływających na kształtowanie się innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych należy wymienić: możliwość dostosowania
oferty do indywidualnych potrzeb turystów, znajomość zachowań i strategii konkurentów oraz wiedzę i umiejętności pracowników10. W tabeli 1 uporządkowano cechy
innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych i czynniki wpływające na innowacyjność.
M. Bratnicki, J. Strużyna (red.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, AE, Katowice 2001,
s. 57; P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 82.
10
M. Bednarczyk, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 129.
9
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Tabela 1. Atrybuty innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych
Cechy
innowacyjności
Stan świadomości,
który skłania do
zmian i aprobuje
zmiany

Nacisk na wiedzę
i właściwe
wykorzystania
systemu
edukacyjnego

Systematyczny
wzrost nakładów
na działalność
innowacyjną

Przedsiębiorczość

Źródła innowacyjności
Szanse wynikające z procesów globalizacji, integracji, w tym członkostwa Polski w UE
Umiejętność włączenia się w globalne, europejskie, krajowe czy regionalne sieci
i podjęcia działań w nich lub w klastrach turystycznych.
Ze względu na komplementarny charakter produktu turystycznego i przestrzenność ruchu turystycznego ważna jest umiejętność współdziałania z innymi podmiotami rynku turystycznego
Predyspozycje w zakresie zarządzania: umiejętność zarządzania strategicznego,
zarządzania wiedzą, zarządzania w sieci
Stała obserwacja trendów i zmian na rynku turystycznym, badania popytu i zachowań konkurentów
Pozyskiwanie informacji poprzez uczestnictwo w targach i wystawach turystycznych
Dostęp do Internetu
Okazją do rozwijania proinnowacyjnych umiejętności i postaw są kursy i szkolenia. Korzystanie z różnych form nauczania, programów dostosowanych do
potrzeb. Umiejętność korzystania z zasobów Internetu
Obecność instytucji wspomagających procesy innowacyjne
Nacisk na współpracę uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw turystycznych, samorządów terytorialnych
Rozwój szkolnictwa wyższego kształcącego przyszłych specjalistów ds. turystyki, który można opisać liczbą absolwentów szkół wyższych turystycznych
Wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwie turystycznym

Umiejętność generowania kapitałów własnych i zdolność do wykorzystania finansowych instrumentów zewnętrznych
System motywowania pracowników (promowanie postaw aktywnych, kreatywnych, kształtowanie wynagradzania w zależności od wyników przedsiębiorstwa)
Przedsiębiorcza kultura organizacyjna przedsiębiorstwa turystycznego
Zdolność do podejmowania ryzyka

Źródło: opracowanie własne.

Powszechnie przyjmuje się, że działalność innowacyjna jest domeną przed
siębiorstw produkcyjnych. Podmioty gospodarki turystycznej jako firmy usługowe i
należące głównie do grupy małych i średnich przedsiębiorstw napotykają trudności
w tworzeniu podstawowych innowacji (główną barierą są wysokie koszty takich
przedsięwzięć). Ich zdolność koncentruje się na kopiowaniu i adaptacji innowacji.
Turystyka jest zatem sektorem, który bardzo szybko adaptuje różnego rodzaju inno-
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wacje, ale jest słaby w tworzeniu własnych, oryginalnych. Jak pokazują hiszpańskie
badania, prawie 78% wszystkich innowacji zastosowanych w przedsiębiorstwach
turystycznych stanowią innowacje technologiczne, w tym największy udział mają
technologie informacyjne (49%) oraz środowiskowe (19%)11. Należy jednak dostrzec, że mały lub średni dostawca usług turystycznych dzięki większej elastyczności jest mniej wrażliwy na zmiany rynkowe i ma większe umiejętności wprowadzania zmian niż duże przedsiębiorstwo, a bliskie kontakty między pracownikami i
klientami wpływają na lepsze określenie i zaspokojenie potrzeb turystów. Drogą do
rozwiązania problemu dostępu do najnowszej technologii i innowacji dla małych
i średnich przedsiębiorstw turystycznych jest współpraca w sieciach, klastrach turystycznych lub zakładanie, wraz z podmiotami działającymi na danym obszarze, organizacji zarządzającej obszarem recepcji turystycznej (destination management
company) i łączenie umiejętności, które mogą być mostem między wysokimi oczekiwaniami gości a relatywnie niewielką wiedzą pojedynczych przedsiębiorstw12.
Nie wszystkie działania innowacyjne kończą się sukcesem. Przejaw niepewności
co do powodzenia zamiaru dokonania zmiany i zrealizowania innowacji można by
nazwać problemem ambiwalencji. Pojawia się kwestia wyboru między zaniechaniem wysiłków i pozostaniem przy dotychczasowych praktykach a perspektywą
wprowadzania zmiany stwarzającej13:
–– możliwość wykorzystania potencjalnych przewag przedsiębiorstwa,
–– szansę efektywnego zdyskontowania zidentyfikowanych w otoczeniu możliwości wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurentów,
–– okazję do usunięcia wewnętrznych słabości przedsiębiorstwa,
–– sposobność do zneutralizowania zagrożeń, które w przyszłości mogłyby ograniczyć przetrwanie i rozwój.
Próba wprowadzenia innowacji (głównie podstawowej) obarczona jest nie tylko
niepewnością co do stopnia powodzenia przedsięwzięcia, ale również ryzykiem poniesienia strat materialnych i finansowych oraz utratą prestiżu i dobrego wizerunku
w otoczeniu w razie niepowodzenia.
Trudno jest ocenić poziom innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych. Można ją wyrazić w formie dwu charakterystyk: kultury innowacyjności (wskaźnikami
są tu: planowanie strategiczne, tworzenie budżetu na B+R, współpraca z ośrodkiem
naukowym, instytutem badawczym itp., korzystanie z zakupionych patentów, licencji) oraz efektów innowacyjności, np. kwot przyznanych z programów unijnych, a
wspierających inicjatywy innowacyjne, sprzedaży opracowanych przez przedsiębiorstwo licencji lub know-how. Mierzą one nie tylko skłonność do wprowadzania
innowacji, ale także rzeczywiste efekty. Na finansowanie badań i rozwoju mogą sobie pozwolić tylko duże korporacje i to one są centrami generowania i wdrażania
www.finestraturistica.org.
T. Rhodri, M. Augustyn (red.), Tourism in New Europe, Elsevier, London 2007, s. 119.
13
W. Świtalski, Innowacje a konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 70.
11

12

Innowacyjność a konkurencyjność gospodarki turystycznej

73

rozwiązań innowacyjnych. Mniejsze przedsiębiorstwa muszą korzystać z zewnętrznych źródeł innowacji: odpłatnych licencji, patentów, know-how i usług konsultingowych. W literaturze przedmiotu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym proponuje się ocenianie innowacyjności na podstawie liczby produktów
lub modyfikacji produktowych, które uznać można za „nowość” na rynku, oraz liczby nowatorskich rozwiązań w zakresie świadczenia i sprzedaży usług14. Polskie
przedsiębiorstwa turystyczne, jak wykazują badania15, uznają uczestnictwo w targach, konferencjach, wystawach oraz dostępność do Internetu i czasopism branżowych za najważniejsze źródło informacji, a jednocześnie za inspirację do podejmowania działalności innowacyjnej.
Skuteczność działań innowacyjnych determinowana jest m.in. przez cechy danej
innowacji. E.M. Rogers wskazuje cztery atrybuty innowacji, które decydują o stopniu ich rozprzestrzeniania, takie jak:
–– relatywna przewaga – stopień, w jakim innowacja postrzegana jest jako lepsza
od idei dotychczas stosowanych,
–– zgodność z istniejącymi wartościami, dotychczasowym doświadczeniem i potrzebami potencjalnych adaptatorów,
–– łatwość zastosowania – stopień postrzegania innowacji jako trudnej do zro
zumienia i użytku, możliwość poddawania próbom16.

4. Konkurencyjność przedsiębiorstwa turystycznego
Mechanizm konkurencji sprawia, że uzyskanie wygranej na rynku wiąże się z
koniecznością podejmowania przez przedsiębiorstwa turystyczne działań podnoszących ich atrakcyjność. Wygrana z rywalami jest możliwa wówczas, gdy konkurujące
podmioty mają zdolność i potencjał umożliwiające osiąganie przewagi konkurencyjnej. Innymi słowy, aby móc konkurować, należy być konkurencyjnym.
Konkurencyjność zatem to:
–– długookresowa zdolność do sprostania międzynarodowej konkurencji (na rynku
krajowym, unijnym i globalnym),
–– skuteczna adaptacja do zmieniających się warunków zewnętrznych,
–– zdolność do osiągania trwałej przewagi rynkowej.
Konkurencyjność postrzegana jest w relacji: podmiot gospodarujący, jego po
tencjał, możliwości i umiejętności a struktura rynku i występujące na nim szanse
strategiczne. Odzwierciedleniem tego jest stanowisko wyrażone przez D. Faulknera
14
A. Peszko, R. Kusa, Klastry jako stymulatory konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych, [w:] J. Kot (red.), W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 281.
15
Tamże, s. 282-285.
16
J. Wiśniewska, Dyfuzja jako determinanta działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004,
s. 66.
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i C. Bowmana, którzy rozróżniają konkurencyjność podstawową i kluczową. Pierwsza obejmuje procesy i systemy, które dają firmie pozycję lidera w branży, i jest
związana z umiejętnością zwiększania przez przedsiębiorstwo wartości użytkowej
postrzeganej przez klienta. Druga natomiast utożsamiana jest z umiejętnościami wymaganymi do zdobycia trwałej przewagi konkurencyjnej na danym rynku17. M. Gorynia rozpatruje konkurencyjność w trzech płaszczyznach: pozycji konkurencyjnej,
czyli konkurencyjności wynikowej, potencjału konkurencyjnego traktowanego jako
konkurencyjność zasobowa i strategii konkurencyjnej, czyli konkurencyjności czynnościowej18. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa turystycznego może być interpretowana jako wynik oceny jego działalności przez rynek turystyczny, a szczególnie przez turystów. Potencjał konkurencyjny to wszystkie zasoby, umiejętności
i kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa19. Strategia konkurencyjna to zbiór instrumentów konkurowania stosowanych z myślą o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.
Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa może być trwała, jeśli ma ono zdolność do zapewnienia zróżnicowanej oferty. Przewaga będzie tym większa, im większa będzie luka w zdolnościach między rywalizującymi podmiotami . Przedstawiciel
szkoły pozycyjnej, K.P. Coyne, wyróżnia cztery rodzaje luk: funkcjonalną, decyzyjna, regulacyjną i zarządczą20. Ta ostatnia powstaje, gdy przedsiębiorstwo jest w stanie podejmować działania innowacyjne i adaptować się do nowych warunków szybciej niż konkurenci. Zatem u podstaw budowy konkurencyjnego przedsiębiorstwa
turystycznego leży przekonanie o bezpośredniej zależności między trwałą przewagą
konkurencyjną a innowacyjnością przedsiębiorstwa. Na przewagę konkurencyjną
głównie wpływać będą zbiory określonych specyficznych zasobów, umiejętności i
struktur (kluczowych kompetencji czy zdolności) oraz tworzenie nowych. Można
zbudować schemat analityczny opisujący związek między innowacyjnością przedsiębiorstwa turystycznego a jego przewagą konkurencyjną, co opisuje rys. 1.
Formalną podstawą do budowy konkurencyjnej gospodarki jest Strategia lizbońska uchwalona przez Komisję Europejską w 2000 r., zakładająca, że głównym celem
społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej jest „uczynienie z Unii do 2010 r. najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej i opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju z większą liczbą miejsc pracy gospodarki świata”. Gospodarczy wymiar strategii ma zostać osiągnięty m.in. przez tworzenie środowiska sprzyjającego tworzeniu
i rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw. W 2005 r. KE podjęła działania mające
na celu ożywienie Strategii lizbońskiej, koncentrując uwagę na dwóch zagadnieniach – zapewnieniu silniejszego, trwałego wzrostu oraz tworzeniu większej liczby
miejsc pracy. Odpowiedzią sektora turystycznego stała się odnowiona polityka turyD. Faulkner, C. Bowman, Strategie konkurencji, Gebethner i S-ka, Warszawa 1996, s. 44-45.
M. Gorynia, B. Jankowska, Wpływ klastrów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2007 nr 7-8, s. 4.
19
C.K. Prahalad, G. Hamel, The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”
1990, May-June, s. 37.
20
Więcej na ten temat: M. Krzyżanowska, Wczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej, „Marketing i Rynek” 2007 nr 8, s. 6-7.
17
18
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styczna UE21, która zakładała podniesienie konkurencyjności gospodarki turystycznej przez zrównoważony wzrost turystyki w Europie jako konsekwencji zmieniającej
się struktury demograficznej, zmian w zakresie popytu turystycznego, konkurencyjności zewnętrznej, konieczności zrównoważenia gospodarczego, społecznego i ekologicznego.

Rys. 1. Innowacja jako źródło przewagi konkurencyjnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Skawińska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw, nowe
podejście, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 81; M. Krzyżanowska,
Nowoczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej, „Marketing i Rynek” 2007 nr 9 s. 4-7.

Jak polskie przedsiębiorstwa turystyczne realizują Strategię lizbońską i jaką
uzyskują przewagę konkurencyjną na rynku? Pokazują to wyniki międzynarodowych
badań nad konkurencyjnością sektora turystycznego. W przygotowanym przez
World Economic Forum raporcie Polska w 2007 r. uplasowała się na 63 pozycji
wśród 124 krajów świata. Indeks ogólny tego rankingu został skonstruowany na
podstawie 13 zmiennych. Najwyżej w Polsce oceniono zasoby naturalne i kulturowe
(19 pozycja), w dalszej kolejności priorytety dla turystyki (42 pozycja), infrastrukturę informatyczno-telekomunikacyjną (43 pozycja), kapitał ludzki (44 pozycja) i infrastrukturę turystyczną (46 pozycja), najniżej zaś postrzeganie turystyki krajowej
(122 pozycja).
Odnowiona polityka turystyczna UE: Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej, COM (2006) 24 z 17.03.2006.
21
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5. Wnioski
1. Trudno jest bezpośrednio ocenić innowacyjność polskiej gospodarki tury
stycznej, brak bowiem badań lub ich wybiórczość prowadzi do niejednoznacznych
opinii. Pośrednio o niskiej innowacyjności sektora usług turystycznych świadczą
negatywne oceny dla całej polskiej gospodarki.
2. Innowacyjność ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności. Ta dość banalna teza nabiera poważnego wymiaru problemowego, jeżeli przeanalizujemy konkurencyjność polskiej turystyki w kontekście międzynarodowym. Najważniejszym
źródłem przewagi pozostają polskie walory naturalne i kulturowe, czyli czynnik, na
który przedsiębiorstwa turystyczne mają niewielki wpływ.
3. Dostrzega się wyraźny brak powiązań i koordynacji biznesu turystycznego
w narodowym systemie innowacji.
4. Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki turystycznej wymaga długo
okresowej strategii sektora, w której działania innowacyjne będą traktowane priorytetowo.
5. Niezbędne jest również skoordynowanie działań na poziomie mikro-, mezoi makroekonomicznym w tworzeniu klimatu sprzyjającego innowacyjności, kształtowaniu postaw innowacyjnych i realizacji głębszych badań w tym zakresie.
6. Przyczynkiem do wzmocnienia działań innowacyjnych w sektorze tury
stycznym zdominowanym przez małe i średnie przedsiębiorstwa powinna być
współpraca w ramach regionalnych klastrów lub sieci.
7. Import nowoczesnych rozwiązań z zagranicy (np. dzięki obecności na pol
skim rynku turystycznym międzynarodowych sieci i łańcuchów hotelowych) może
być sposobem na pokonanie luki innowacyjnej, jednak silne uzależnienie od zagranicznych pomysłów może nie zapewnić oczekiwanych rezultatów.
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INNOVATION vs. COMPETITIVENESS
OF TOURIST ECONOMY
Summary
The basis for establishing a competitive tourist enterprise becomes an attitude according to which
there is a direct relation between a long lasting and solid competitive advantage of an enterprise and its
innovation. Such an advantage stems mainly from the sets of defined and specific resources, skills and
structures of an enterprise. The objective of the hereby article is to present how indispensable innovative activities in constructing a competitive profile of a tourist enterprise are. The article presents the
innovation attributes and sources of a tourist enterprise and how to create an analytical scheme defining
the relation between the innovation and competitiveness of an enterprise. The article is summed up by
conclusions.
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ROLA ZASOBÓW NIERZECZOWYCH
W TWORZENIU POTENCJAŁU KONKURENCYJNOŚCI
OBSZARU NA RYNKU TURYSTYCZNYM
1. Wstęp
Konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej (dalej ORT) jest sumą przewagi
komparatywnej i przewagi konkurencyjnej, którą obserwuje się na rynku. Przewagę
komparatywną określa obfitość zasobów: ludzkich, kapitałowych, naturalnych
(przyrodniczych) i antropogenicznych, wiedzy i informacji, a także infrastruktura
turystyczna i wielkość gospodarki turystycznej. Przewaga konkurencyjna natomiast
jest związana ze zdolnością do zmobilizowania i rozdysponowania tych zasobów.
Podstawą konkurowania jest znalezienie wspólnego mianownika pomiędzy profilem
konkurencyjności obszaru turystycznego i:
–– alternatywnymi segmentami rynku turystycznego,
–– konkurentami,
–– wytyczonymi celami danego regionu turystycznego1.
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zasobów, które w obecnych uwarunkowaniach otoczenia tworzą główną siłę potencjału konkurencyjności obszaru recepcji
turystycznej.
Potencjał konkurencyjności jest jednym z elementów strukturalnych (podsystemów) systemu konkurencyjności. Złożony jest z ogółu zasobów (materialnych i niematerialnych) niezbędnych do tworzenia przewagi konkurencyjnej przez ORT na
arenie konkurencji2.
Niniejszy artykuł jest wynikiem studiów literaturowych, a także szeroko prowadzonych obserwacji rzeczywistości.
Na konkurencyjność obszaru turystycznego, oprócz czynników endogenicznych,
w sposób istotny wpływa szeroko rozumiane otoczenie (otoczenie rynku), które należy traktować jako ciągle transformującą się strukturę zewnętrzną. Powoduje to
1
B. Ritchie, G. Crouch, The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective, CABI
Publishing, London 2005, s. 29.
2
Na podstawie: M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wyd. Dom Organizatora,
Toruń 2005, s. 87-89.
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konieczność zmiany schematów myślenia, sposobu postrzegania rzeczywistości,
wprowedzania do strategii rozwoju obszarów nowych priorytetów zarządzania i polityki turystycznej.

2. Główne determinanty zewnętrzne tworzenia potencjału
konkurencyjności ORT
Budowanie potencjału konkurencyjności odbywa się obecnie w warunkach globalizacji, czyli w dobie procesu (wielowymiarowego, złożonego, wielowątkowego,
wielopoziomowego i o dialektycznym charakterze) przekształcania oddzielnych narodowych systemów gospodarczych w zintegrowaną gospodarkę światową, z wynikającymi stąd zmniejszeniem stopnia segmentacji rynków i wzrostem współzależności między sektorami i narodowymi systemami gospodarczymi3.
Od początku lat 90. XX wieku globalizacja jest najczęściej postrzeganą cechą
otoczenia4. Analiza literatury przedmiotu ujawnia różne przejawy procesu globalizacji w turystyce, które umożliwiają wyodrębnienie subprocesów: globalizacji
w obrębie popytu i konsumpcji, produkcji, co prowadzi do globalizacji sektorów
i rynków.
Innym zjawiskiem połączonym z globalizacją jest proces kształtowania się społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój współczesnych systemów gospodarczych staje się coraz bardziej zależny od ciągłego,
efektywnego generowania, nabywania, rozpowszechniania i stosowania wiedzy i informacji. Niektórzy autorzy określają, iż obecnie jesteśmy świadkami „drugiego napędu cywilizacyjnego”5, w którym rozrastają się sektory oparte na składnikach niematerialnych.
Pojawienie się nowych tendencji w rozwoju społecznym i gospodarczym, związanych ze społeczeństwem wiedzy, uwarunkowane jest wieloma czynnikami, wśród
których do najważniejszych możemy zaliczyć:
–– szybki postęp techniczny w dziedzinie sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych,
3
Na podstawie: J. Adamczyk, P. Bartkowiak (red.), Determinanty rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 249; A. Zorska, Ku globalizacji?, PWN, Warszawa 1998, s. 16-18; Z. Niechoda, Normalizacja na przełomie stuleci – kierunki
i tendencje rozwojowe, „Normalizacja” 2001 nr 1, s. 9.
4
M. Bednarczyk (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku
turystycznym, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 36.
5
Pierwszym, szczytowym okresem innowacji był okres lat 1876-1886. Powstały wtedy główne
wynalazki w zakresie: elektryczności, transportu, materiałów, mediów i zdrowia. Więcej zob.: R. Galar,
Bariery pojęciowe na drodze europejskiej kreatywności, [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Przyszłość Europy – wyzwania globalne, wybory strategiczne, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2006,
s. 51.
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–– nowe technologie, szczególnie informacyjne i komunikacyjne,
–– nowe dziedziny wiedzy i produkcji,
–– Internet jako nośnik kultury masowej, kanał badań marketingowych i rynkowych, dystrybucji i komunikacji, podstawa innowacji produktowych, środek
kreowania nowej rzeczywistości, mający coraz większy wpływ na wyobraźnię,
–– dostępność różnych form zdobywania wiedzy,
–– ewolucję form kooperacji międzyorganizacyjnej (m.in. w kierunku organizacji
sieciowej czy wirtualnej),
–– wydłużający się proces nauki (w społeczeństwie agrarnym proces ten trwał od
5 do 14 roku życia, w przemysłowym od 7 do 24 roku życia6, a obecnie promuje
się i organizuje edukację ciągłą),
–– działania na rzecz równania szans rozwoju społecznego,
–– rozwój sektora usług, w tym usług bazujących na Internecie,
–– rosnące znaczenie specjalistów i naukowców,
–– zmiany w metodach przekazywania wiedzy i jej treści (np. e-learning),
–– większą spójność społeczności lokalnych,
–– nacisk na kreatywność ludzi,
–– zmiany w podejściu i organizacji pracy (np. telepraca),
–– rozwój elektronicznego monitoringu,
–– realizowanie idei organizacji uczącej się na poziomie mikro-, mezo- i makroskali,
–– przesunięcie działalności badawczo-rozwojowej z ośrodków uniwersyteckich
w kierunku firm,
–– indywidualizację produkcji i konsumpcji, a także komunikacji,
–– większą mobilność osób.
Globalizacja popytu i konsumpcji, a także rozwój społeczeństwa informacyjnego
powodują wyodrębnienie się ważnego segmentu turystów poszukujących produktu
turystycznego zawierającego w swojej strukturze kulturę i historię odwiedzanego
obszaru, rozrywkę i wydarzenia, które umożliwiają poszerzanie wiedzy.
W świetle powyższych uwarunkowań można stwierdzić, iż skuteczne konkurowanie na rynku turystycznym wymaga:
•• efektywności – dążenia do uzyskiwania nadwyżki efektów nad nakładami w
sposób zrównoważony, racjonalny i skuteczny,
•• elastyczności – otwarcia na otoczenie, odpowiadania na sygnały, posiadania
zdolności adaptacyjnych i kreatywnych,
•• innowacyjności – aktywizowania permanentnej edukacji, produktywności wiedzy kreującej nowe wartości i stosowania nowoczesnych technologii, a także
procesów tworzenia innowacji, które znajdują stymulujący klimat społeczny w
ORT.
G. Wrzeszcz-Kamińska (red.), Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, Wyższa
Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 119.
6
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3. Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej
ORT – perspektywa teoretyczna
Zasobami w ekonomii nazywamy wszystkie czynniki – aktywa, zdolności, umiejętności, procesy, informacje, wiedzę – kontrolowane przez dany podmiot, które są
używane i zużywane (lub akumulowane) w procesach gospodarowania w celu zaspokojenia potrzeb i/lub mogą stanowić ofertę podaży i zostać sprzedane na rynku7.
Zasoby przybierają postać rzeczową, finansową i osobową, mogą być materialne i
niematerialne. W przypadku ORT można wyróżnić zasoby strukturalne (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, usługi i udogodnienia) i funkcjonalne
(społeczne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne).
Z punktu widzenia prowadzenia badań eksploracyjnych najważniejsze klasyfikacje zasobów ORT przedstawiają się następująco8:
a) ze względu na naturę wyróżniamy zasoby: rzeczowe (materialne) – infra
strukturę turystyczną i paraturystyczną, nierzeczowe – wyspecjalizowane umiejętności, w nich wyodrębniamy wiedzę i informację, zasoby społeczne, kulturę niematerialną, tradycje, obrzędy, wzajemne zaufanie w grupach społecznych, jakość
środowiska przyrodniczego;
b) źródło (pochodzenie) zasobu pozwala wyodrębnić: czynniki przyrodnicze,
kulturowe, społeczne i gospodarcze ( kapitał, zasoby rzeczowe, praca, zarządzanie
i czas9).
W ekonomii „zasób” nie istnieje, dopóki człowiek nie nada mu wartości ekonomicznej (nie znajdzie zastosowania produktywnego). Przetwarzanie zasobów w produkty turystyczne zmienia nie tylko dotychczasowe właściwości, lecz także powoduje wzrost ich znaczenia. Przydatność ekonomiczną produktów turystycznych z
kolei określa rynek, który jest rzeczywistym weryfikatorem celowości i efektywnego wykorzystania zasobów na tle funkcji preferencji i użyteczności10.
Zróżnicowanie zasobów z punktu widzenia atrybutów i ich znaczenia, czyli
zdolności do podwyższania efektywności i elastyczności procesu gospodarowania,
7
Opracowanie własne na podstawie: W. Tyc, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny, AE, Wrocław 2007, s. 87; S. Czaja, A. Becla, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, AE, Wrocław 2002, s. 45; M.J. Stankiewicz, wyd. cyt., s. 98.
8
W literaturze przedmiotu spotyka się wiele klasyfikacji zasobów, które wyszczególniane są m.
in. na podstawie: ilości w stosunku do potrzeb (wolne i rzadkie) – choć coraz częściej obserwuje się
głosy, że podział ten stracił znaczenie, bo wszystkie zasoby stają się rzadkie; zastosowania w procesie
wytwórczym (potencjalne i wykorzystane – rzeczywiste); ruchliwości zasobu (mobilne i stabilne); sposobu tworzenia zasobu – własne i zinternalizowane (przejęte z otoczenia zewnętrznego); odnawialności
zasobu: odnawialne i nieodnawialne; rodzaju własności: prywatne – niedostępne dla ogółu, np. wiedza
pracowników, przedsiębiorczość ludności miejscowej, i publiczne – udostępniane wszystkim zainteresowanym, korzystać mogą wszyscy turyści, np. infrastruktura transportowa.
9
P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 36.
10
R. Broszkiewicz, Mechanizmy i instrumenty sterowania procesami rozwoju gospodarki lokalnej
i samorządowej w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 734, AE, Wrocław 1996, s. 37.
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a także jego komplikowanie, zadecydowało o porządkowaniu tych czynników w ramach nowych, bardziej złożonych konfiguracji. Po raz pierwszy uczyniono to w
ekonomii klasycznej, która wyróżniała trzy podstawowe czynniki produkcji – pracę,
ziemię i kapitał. W trakcie rozwoju teorii ekonomii pojawiła się wieloczynnikowa
klasyfikacja współczesna, która obok pracy, zasobów naturalnych, kapitału rzeczowego i finansowego, wyróżnia wiedzę i informację (postęp techniczny), a także
przedsiębiorczość (w tym innowacyjność)11. Klasykiem teorii ekonomii, który szerzej rozwinął teorię konkurencyjności z punktu widzenia przedsiębiorczości i innowacji, jest Schumpeter, tworzący pod wpływem Saya i XX-wiecznych (niemieckich)
ekonomistów, wśród których List (1841) nakreślił ramy społeczne i instytucjonalne
„systemu narodowego” i skrytykował klasyków ekonomii za brak poświęcenia należytej uwagi roli nauki, technologii i kapitałowi ludzkiemu w wyjaśnianiu (zróżnicowanego) tempa wzrostu narodowego12. Znaczeniem wiedzy w ekonomii zajmował
się również von Hayek. Podkreślał on (a także jego następcy) znaczenie wiedzy o
rynku zdobywanej przez podmioty gospodarcze oraz konkurencji traktowanej jako
proces przyczyniający się do dyfuzji wiedzy, a w konsekwencji do rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki13.
Podczas gdy charakter globalny współczesnej gospodarki stanowi praktycznie
bodaj najbardziej oczywistą cechę charakterystyczną kapitalizmu, konsensus, do jakiego doszli teoretycy ekonomii, głosi, że jego faktyczną cechą definiującą na początku nowego tysiąclecia jest element dużo bardziej fundamentalny, a mianowicie
centralne znaczenie wiedzy i uczenia się w kreowaniu wartości ekonomicznej oraz
determinacja w osiągnięciu sukcesu w konkurencyjnej rzeczywistości gospodarczej.
W tym procesie ważne jest, że w przypadku wiedzy nie znajduje potwierdzenia prawo zmniejszającego się dochodu z inwestycji, mówiące, że z biegiem czasu zmniejsza się zwrot kapitału zainwestowanego w materialne czynniki produkcji. W sytuacji
gospodarowania wiedzą zwrot kapitału wykazuje tendencję dokładnie odwrotną, a
dodatkowo początkowo przekracza on zwrot w tradycyjne środki materialne i wzrasta w miarę jego użytkowania. Z drugiej jednak strony wiedza jest trudna do zlokalizowania, uchwycenia, skodyfikowania i efektywnego wykorzystywania14.
Jeśli wiedza stanowi najcenniejszy zasób we współczesnej gospodarce, to proces zdobywania jej, czyli uczenie się, odpowiada za najistotniejszą progresję społeczną, co potwierdził Lundvall w swoich pracach nad systemami innowacji, które
najszybciej rozwijają się w regionach. W wyniku tego jednostki przestrzenne stały
się ośrodkami, z których wywodzi się społecznie zorganizowany proces uczenia się
Więcej czytelnik znajdzie w: S. Czaja, A. Becla, wyd. cyt., s. 62.
H. Grupp, Foundations of the Economics of Innovation, E. Elgar Pub., Massachusetts USA
1998, s. 54.
13
J. Godłów-Legiędź, Doktryna ekonomiczno-społeczna Friedricha von Hayeka, PWN, Warszawa 1992, s. 89-102.
14
B. Nogalski, A. Kowalczyk, Wiedza jako zasób organizacji i czynnik przewagi konkurencyjnej,
[w:] M. Bednarczyk (red.), wyd. cyt., , s. 26.
11

12

Rola zasobów nierzeczowych w tworzeniu potencjału konkurencyjności...

83

i tam też kwitnie. Niektórzy nawet określają takie lokalizacje mianem regionów
uczących się15.
Jak już zostało powiedziane, w gospodarce opartej na wiedzy podkreśla się rolę
zasobów niematerialnych (niematerialnych form kapitału). W ostatnim czasie powstały koncepcje kapitału ludzkiego, intelektualnego, społecznego, kulturowego,
organizacyjnego, intelektualnego16. W ekonomii dużo mówi się o kapitale ludzkim i
kapitale społecznym17. Idea kapitału ludzkiego pojawiła się w ekonomii w latach 60.
XX wieku wraz z pracami T. Schultza i G. Beckera, którzy pisali o możliwościach
inwestowania, akumulowania i użytkowania specyficznego zasobu (kwalifikacji,
umiejętności, zdolności i wiedzy poszczególnych osób). Ta forma kapitału jest
zindywidualizowana, nie uwzględnia bowiem społecznej pozycji jednostki18. Poję
cie kapitału społecznego19 zostało po raz pierwszy użyte w 1961 r. przez J. Jacobsa
– tego zdania jest Fukuyama, natomiast Putnam uważa, iż pierwszeństwo badań nad
produktywnym charakterem społecznych wartości (życzliwości, sympatii, bratniej
pomocy) należy przypisać L. Hanifanowi działającemu na początku XX wieku20.

4. Koordynacja wykorzystania zasobów nierzeczowych
w budowaniu konkurencyjności ORT
Paradoksem globalizacji jest to, że o sile regionów w tym procesie stanowi w
znacznej mierze aktywność endogeniczna, oparta na miejscowych czynnikach (tzw.
rozwój oddolny)21.
W procesie gospodarowania, z punktu widzenia tworzenia potencjału konkurencyjności obszaru, ważne są działania przyczyniające się do ustalenia korzystniejszej
konfiguracji czynników i lepszej ich koordynacji, a także optymalnej alokacji. W
dobie gospodarki opartej na wiedzy źródło konkurencyjności ORT tkwi nie w alokacji rzadkich zasobów turystycznych (walorów turystycznych, infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, zasobów ludzkich – pracy), by uzyskać z nich możliwie
15
L. Earl, F. Gault, National Innovation, Indicators and Policy, Edward Elgar Publishing Inc.,
USA 2006, s. 137.
16
W literaturze przedmiotu dostrzega się dowolność w określaniu niematerialnych form kapitału,
np. pojęcie kapitału kulturowego obejmuje m.in. wizerunek i reputację, które to zasoby zaliczane są
także do kapitału intelektualnego, z kolei ten zawiera kapitał strukturalny (w tym m.in. kapitał innowacyjny) i kapitał ludzki.
17
W zagranicznej i polskiej literaturze przedmiotu przedstawia się różne koncepcje form kapitału,
np. model czterech kapitałów Ekinsa.
18
K. Kostro, Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, „Gospodarka Narodowa” 2005 nr 7-8,
s. 1-28.
19
Jedna z wielu definicji określa kapitał społeczny jako rodzaj kapitału struktury społecznej, który
wytwarza dla określonych jednostek lub grup przewagę konkurencyjną w osiąganiu ich celów. Źródło:
H. Januszek (red.), Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne, AE, Poznań 2004, s. 27.
20
Tamże.
21
B. Domański, Miejsce Małopolski na mapie ekonomicznej Europy XXI wieku, [w:] A. Kukliński,
K. Pawłowski (red.), wyd. cyt., s. 344.
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jak największe efekty, ale w tworzeniu nowej wiedzy przyczyniającej się do innowacji procesowych, produktowych, rynkowych, których realizacja powiększa wartość
efektów ekonomicznych sektora turystycznego zlokalizowanego w danym ORT, jak
również całego regionu.
Polityka władz publicznych dotycząca kształtowania czynników produkcji po
winna się skupić na organizowaniu wyspecjalizowanych programów oświatowych i
szkoleniowych, wspieraniu prac i projektów badawczo-rozwojowych związanych z
nowymi elementami potencjału konkurencyjności ORT. Polityka mająca na celu
rozwijanie kluczowych zasobów jest jednym z elementów szerszej strategii podnoszenia konkurencyjności, dlatego wymagana jest koordynacja wszystkich działań i
zapewnienie ich komplementarności.
Właściwa z punktu widzenia konkurencyjności ORT polityka turystyczna powinna stwarzać warunki finansowe i prawne do wykorzystania zasobów, nawet takich, które w danym czasie nie są brane pod uwagę, ale pod wpływem zmian w
otoczeniu mogą być zmodernizowane i przystosowane do potrzeb ruchu turystycznego. W tym miejscu można wskazać przykład starych fabryk czy innych nieczynnych obiektów industrialnych, które odpowiednio zaadaptowane pełnią ważną funkcję w procesie rozwoju turystyki postindustrialnej22.
Z punktu widzenia konieczności właściwej alokacji i rozwoju zasobów w ORT
można zaproponować cykl życia miejscowości turystycznej jako koncepcję dającą
podstawy polityki ich kształtowania23. Na każdym z etapów potrzeba innych działań
i narzędzi, są to mianowicie:
•• narzędzia oddziaływania bezpośredniego, do których zalicza się np. uchwały,
decyzje administracyjne, nakazy i zakazy wynikające z planów zagospodarowania, warunki dzierżawy i wynajmu składników mienia komunalnego czy sprzedaży majątku komunalnego, lub
•• narzędzia oddziaływania pośredniego: stawki opłat, podatków, zwolnienia i ulgi
podatkowe, gwarancje (poręczenia) kredytowe, obligacje komunalne, doradztwo i obsługa informacyjna przedsiębiorców, organizowanie semipublicznych
instytucji rozwoju lokalnego lub współuczestniczenie w nich, prowadzenie działań promocyjnych.
Niezbędne jest także stosowanie odpowiednich metod analizy, wśród których
można wskazać metodę diagnozy dynamiki wydatków turystycznych w porównaniu
z przyrostem ruchu turystycznego. W sytuacji, kiedy ten wskaźnik maleje, może to
świadczyć o nieefektywnej alokacji zasobów w ORT.
W działalności podnoszącej skuteczność i racjonalność kombinacji czynników
wytwórczych należy wziąć pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju turystyki.
Przyjęcie w polityce koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki oznacza respekOpisywane zasoby nie były wcześniej turystycznymi czynnikami wytwórczymi, bo nie było dla
nich zastosowania.
23
Więcej na temat cyklu życia miejscowości turystycznej czytelnik znajdzie w: J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994, s. 107-108, za: P.E. Murphy, Tourism: A Community Approach, Methuen, New York and London 1985, s. 84-89.
22
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towanie zasad ekologizacji gospodarki turystycznej, niepodzielności systemu środowiska przyrodniczego, gospodarczego i społecznego, efektywności ekonomicznej
tego rozwoju, partnerstwa, regionalizacji i społecznej odpowiedzialności podmiotów publicznych i prywatnych.

5. Zakończenie
W praktyce w poszczególnych obszarach recepcji turystycznej występuje inna w
danym czasie kombinacja liczby i jakości zasobów (różne możliwości ich wykorzystania), którą przekształca się w ofertę rynkową dostarczaną turystom. Nawet przy
zbliżonych walorach turystycznych, charakterze infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, a także przy podobnej historii określone ORT mogą zbudować inną pozycję konkurencyjną na rynku turystycznym. Będą o tym decydować zasoby niematerialne, które powinny być przekształcane w kapitał (m.in. w kapitał ludzki czy
społeczny)24. Zasoby niematerialne cechują się tym, że mogą być wykorzystane w
wielu miejscach; w trakcie wykorzystywania nie podlegają deprecjacji, lecz zwiększają znaczenie dla ORT, który je posiada, a także mają wpływ na produkcyjność
innych zasobów.
Era społeczeństwa informacyjnego25 wymaga tworzenia w ORT kultury koopetycji i kultury przedsiębiorczości (przy rozbudowie infrastruktury badawczo-rozwojowej
i transportowej) w celu budowania głównych zasobów decydujących o pozycji konkurencyjnej na rynku turystycznym. Kluczem do poprawy konkurencyjności ORT w
dobie globalizacji będzie ciągła edukacja i budowanie kompetencji, m.in. w zakresie
twórczego wykorzystania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, a także wdrażania innowacji produktowych, procesowych i rynkowych w turystyce.
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THE ROLE OF NONMATERIAL RESOURCES IN THE COMPETITIVE
POTENTIAL CONSTRUCTION OF AN AREA
ON THE TOURIST MARKET
Summary
Contemporary society has entered the new epoch, namely the period focused on information (the
construction of the information society), diversified structures and partitioned culture, while in economy one can observe the relations among nonmaterial resources, productivity and competitiveness of the
tourist reception area.
The objective of the hereby article is to identify resources which in present tourist environment
conditions create the leading competitive potential power of the tourist reception area (referred to in the
content as ORT). The first part of the article indicates major changes in the tourist environment, the significantly changing conditions of the competitive potential construction at the tourist market. The
following part identifies and interprets the role of nonmaterial resources in creating competitiveness in
the new environmental conditions, as well as the ways of their proper application.
The final part of the article presents conclusions regarding the most important factors, which facilitate the increasing competitiveness by taking the advantage of nonmaterial resources.
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EWOLUCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ
I PRODUKTEM TURYSTYCZNYM W REGIONACH
JAKO ELEMENT POPRAWY
KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ

1. Wstęp
Zmiany zachodzące na rynku turystycznym oraz przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej zapoczątkowały od 2000 r. znaczne przekształcenia w systemie zarządzania turystyką i promocji turystycznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Przekształcenia modelu zarządzania i promocji turystycznej w model oparty
na funkcjonowaniu regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych napotykały
liczne przeszkody natury organizacyjnej, finansowej i mentalnej. Blisko osiem lat
zajęło utworzenie szesnastu regionalnych organizacji turystycznych we wszystkich
województwach. Proces ten zakończył się latem 2007 r. rejestracją ostatniej z nich,
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Tworzenie lokalnych organizacji turystycznych trwa w regionach nadal. Obecnie zarejestrowanych jest w Polsce
ponad osiemdziesiąt lokalnych organizacji turystycznych. Chcąc jednak efektywnie
konkurować na europejskim rynku turystycznym z innymi obszarami turystycznymi, jak najszybciej należy skupić się na wypracowaniu odpowiednich metod sprawnego zarządzania obszarami recepcji turystycznej. Zarządzanie to powinno opierać
się na modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz na kooperacji przedsiębior
ców przy tworzeniu regionalnego produktu turystycznego. Tylko taka współpraca w
chwili obecnej może doprowadzić do osiągnięcia efektu synergii na rynku turystycznym. Celem artykułu jest ukazanie zmian w zarządzaniu turystyką na obszarach
atrakcyjnych turystycznie.

2. Region turystyczny czy destynacja turystyczna?
Punktem wyjścia do dalszych rozważań na temat zarządzania turystyką na obszarach atrakcyjnych turystycznie powinno być określenie zakresu terytorialnego
działania organizacji powoływanych do tego celu. W literaturze przedmiotu bardzo
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często mówi się o regionach turystycznych oraz o regionalnych produktach turystycznych tworzonych na ich obszarze. Region turystyczny uważany jest przez
S. Liszewskiego za najwyższą formę przestrzennej organizacji turystyki. Za region
turystyczny uważa się obszar pełniący funkcję turystyczną dzięki pewnej jednorodności cech środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego oraz wewnętrznym
powiązaniom usługowym. Regiony turystyczne cechują się wysokimi walorami
turystycznymi i odpowiednim zagospodarowaniem turystycznym w celu obsługi ruchu turystycznego. Głównymi wyróżnikami regionu turystycznego są:
–– zajmowanie konkretnego obszaru i posiadanie walorów turystycznych,
–– występowanie zagospodarowania turystycznego oraz ruchu turystycznego,
–– istnienie powiązań wewnętrznych,
–– występowanie ściśle określonych granic,
–– jakość środowiska,
–– dostępność komunikacyjna1.
Wymienione wyżej cechy regionu turystycznego nie zawsze mają korzystny
wpływ na tworzenie tzw. regionalnego produktu turystycznego oraz sprawną obsługę turystów. Często bowiem granice regionu turystycznego pozostające w świadomości turystów nie pokrywają się z granicami geograficznymi czy administracyjnymi. Mobilność współczesnych turystów sprawia, że nie zwracają oni uwagi na
granice regionów turystycznych, żądając jednocześnie kompleksowej obsługi i możliwości zakupu oferty ponadregionalnej. Wydaje się zatem, iż z punktu widzenia
tworzenia regionalnego produktu turystycznego i zarządzania nim bardziej odpowiednie byłoby używanie pojęcia obszaru recepcji turystycznej, rozumianego jako
miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny. Zakres tego pojęcia ma charakter
bardziej ogólny i umożliwia stosowanie go nie tylko w ujęciu geograficznym, ale
także w odniesieniu do każdego fragmentu przestrzeni turystycznej pełniącego funkcję recepcyjną (przyjmującą) ze względu na zlokalizowane tam obiekty i urządzenia
turystyczne. Pojęcie to może odnosić się do pojedynczego obiektu, ośrodka wypoczynkowego (tourist resort), miejscowości turystycznej, jej fragmentu lub grupy takich miejscowości, regionu turystycznego, a także całego kraju2. Obszarem recepcji
turystycznej może być także obszar o charakterze mentalnym, pozostający w świadomości turystów, niepokrywający się z żadnymi granicami geograficznymi czy
administracyjnymi, np. Ziemia Kłodzka stanowiąca cel wyjazdów turystycznych, a
obejmująca swym zasięgiem obszar kilku jednostek geograficznych, kilkunastu
gmin i kilku powiatów3. W literaturze anglo- i niemieckojęzycznej zagadnienie to
W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 27-28.
Tamże, s. 28.
3
Pojęcie Ziemi Kłodzkiej jako obszaru recepcji turystycznej obejmuje część Sudetów Środkowych i Wschodnich, na które składają się takie pasma górskie, jak Góry Sowie, Góry Stołowe, Góry
Bystrzyckie i Orlickie, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote, Góry Bardzkie i Kotlina Kłodzka
z Rowem Górnej Nysy. Obszar ten obejmuje gminy leżące w powiecie kłodzkim oraz częściowo
w powiatach ząbkowickim, wałbrzyskim, świdnickim, dzierżoniowskim.
1
2
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odzwierciedlone zostaje w pojęciu destynacji turystycznej (destination). Definiowane jest ono jako fragment przestrzeni, który turysta wybiera jako miejsce docelowe podróży. Miejsce to zawiera wszystkie niezbędne w czasie pobytu urządzenia i
usługi, co umożliwia turyście pozostanie na tym obszarze. Funkcjonalny charakter
wydzielonego obszaru powoduje, że zasięg obszaru określanego jako destination
jest różny w zależności od celu i motywu podróży4.
Dodatkowo według D. Buhalisa dla destynacji turystycznej charakterystycznych
jest sześć komponentów, znanych też pod nazwą „sześć A”, a mianowicie:
–– attractions – atrakcje, czyli podstawowa oferta turystyczna, która zakresem, jakością i atrakcyjnością zachęca do przyjazdów turystycznych (walory przyrodnicze i antropogeniczne);
–– accessibility – dostępność, czyli infrastruktura, która umożliwia dotarcie do regionu oraz zagospodarowanie komunikacyjne wewnątrz destynacji;
–– ancillary services – usługi dodatkowe, czyli tzw. infrastruktura uzupełniająca,
umożliwiająca zaspokojenie podstawowych potrzeb turystów i stałych mieszkańców, np. infrastruktura telekomunikacyjna, zdrowotna, pocztowa;
–– amenities – infrastruktura turystyczna, umożliwiająca pobyt w destynacji i korzystanie z jej atrakcji, np. baza noclegowa i gastronomiczna, urządzenia rekreacyjne, instytucje kultury;
–– available packages – dostępne pakiety turystyczne przygotowane dla konkretnych grup odbiorców – segmentów rynku;
–– activities – rozmaite działania, np. działania z zakresu promocji, tworzenia wizerunku destynacji, wydarzenia5.
Można zatem stwierdzić, że z perspektywy kształtowania popytu turystycznego
właściwsze jest tworzenie produktu turystycznego destynacji turystycznej i zarządzanie turystyką w destynacji, a nie w konkretnym regionie turystycznym.

3. Kooperacja i jej wpływ na rozwój produktu
turystycznego destynacji
Produkt turystyczny obszaru recepcji turystycznej ma bardzo złożony charakter.
Na jego powstanie, promocję i sprzedaż ma wpływ wiele czynników i instytucji6.
Dlatego też, aby przygotować profesjonalną ofertę regionalną, która będzie spełniać
A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, AE, Poznań
2006, s. 51-52.
5
Za: A. Királová, Marketing destinace cestovnícho ruchu, Ekopress, Praha 2003, s. 16.
6
Szerzej na temat regionalnego produktu turystycznego oraz jego elementów autor pisał w publikacjach: P. Gryszel, Regionalne i lokalne organizacje turystyczne jako instytucje wspierające rozwój
regionalnego produktu turystycznego, [w:] Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja
na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 23-34 oraz P. Gryszel, Działania lokalnej
organizacji turystycznej na rzecz kształtowania jakości produktu turystycznego regionu, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Praca zbiorowa, Instytut Turystyki, Warszawa 2004, s. 163-172.
4
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Rys. 1. Możliwości kooperacji w destynacji turystycznej
Źródło: M. Palatková, Marketingová strategie destinace cestovního ruchu, Wydawnictwo
Grada Publishing, Praha 2006, s. 37.

oczekiwania konsumenta, niezbędna jest współpraca wielu podmiotów i instytucji.
Może mieć ona charakter (por. rys. 1):
a) kooperacji wertykalnej, czyli współpracy podmiotów z różnych sektorów w
celu tworzenia łańcucha usług, np. wspólnego tworzenia pakietów turystycznych;
b) kooperacji horyzontalnej, czyli wykorzystania ekonomii skali – współpracy
podmiotów tego samego rodzaju, np. wspólna kuchnia lub pralnia dla kilku hoteli;
c) kooperacji lateralnej (bocznej), czyli wymiany doświadczeń z innymi branżami, np. partnerstwo w dziedzinie technologii – firma Quelle współpracowała z
Neckermannem w dziedzinie sprzedaży wysyłkowej ofert turystycznych;
d) koncentracji przestrzennej (efekt aglomeracji), czyli użycia heterogenicznego
efektu aglomeracji – koncentracji różnych atrakcji i usług w destynacji.
Współpraca ta napotyka jednak wiele przeszkód natury formalnej oraz mentalnej. Można zauważyć, iż polscy przedsiębiorcy zmuszani w latach 1945-1989 do
obligatoryjnej współpracy w formie chociażby spółdzielni bardzo niechętnie podejmują działania na rzecz wspólnego przygotowywania oferty turystycznej.
W krajach Europy Zachodniej proces wypracowywania modelu skutecznej kooperacji w destynacjach turystycznych trwał wiele lat, co przedstawiono w tab. 1.
Ewoluował on od modelu wspólnej promocji turystycznej przez kooperację na rzecz
tworzenia produktu turystycznego do systemu marketingowego zarządzania destynacją. Według H. Bartla i F. Schmidta w systemie marketingowego zarządzania
destynacją turystyczną kluczową rolę odgrywa synergiczne współdziałanie sześciu
elementów – subsystemów destynacji łączących poszczególnych partnerów w destynacji, jak również destynację z rynkiem:
1. System kluczowych produktów – obejmuje tworzenie produktów dających
destynacji przewagę konkurencyjną nad innymi regionami oraz w pełni dopasowanych do oczekiwań określonych segmentów rynku.
2. Kanały dystrybucji – odpowiednio dopasowane do konkretnych produktów i
dające możliwość dotarcia do ich odbiorców.
3. Polityka marki – rozumiana jako branding, stanowiąca podporę dla zwiększenia sprzedaży i umiejscowienia produktu na rynku.
4. System zarządzania jakością – powoduje zwiększenie zadowolenia gości z
konsumpcji produktu, który w pełni zaspokaja ich potrzeby.

Faza szybkiego rozwoju
– lata 70. i 80.
–– urlop to zmiana i przeżycie (odpoczywać można w domu),
–– samolot jako dostępny środek lokomocji,
–– klient żąda „swojej” specjalnej oferty,
–– rosnący popyt

–– wzrost konkurencji rynkowej,
–– międzynarodowe destynacje zaczynają
przenikać na główne rynki europejskie,
–– tworzenie nowych ofert,
–– rosnące wymagania w stosunku do
marketingu
Związki branżowe:
Regionalne organizacje turystyczne:
–– orientacja lokalna,
–– strategie dla miast turystycznych,
–– wspólne prospekty miast i regionów –– regionalne prospekty,
turystycznych,
–– zasada neutralności wobec członków
–– akcje promocyjne,
organizacji,
–– uczestnictwo w targach,
–– wspólna reklama i wsparcie sprzedaży,
–– związki na rzecz uatrakcyjnienia –– tworzenie produktów regionalnych,
miast i regionów turystycznych
–– dominacja lokalnych organizacji,
–– rosnące efekty synergiczne,
–– szeroka reprezentacja różnych interesów

Faza budowy –
lata 50. i 60
–– urlop to odpoczynek od pracy,
–– wyjazdy krajowe i do krajów sąsiednich jako głównych destynacji,
–– samochód osobowy jako tani środek
lokomocji,
–– przewaga popytu nad podażą,
–– rynek sprzedawcy,
–– rosnący popyt
–– rynek ofert z relatywnie małą konkurencją,
–– kraje europejskie i sąsiednie jako
główne konkurujące destynacje,
–– rosnąca ilościowo oferta

Źródło: M. Palatková, Marketingová ..., wyd., cyt., s. 31-32.

Współpraca + organizacja

Konkurencja

Oferta

Tabela 1. Fazy rozwoju współpracy organizacji działających na rynku turystycznym
Faza koncentracji
– od lat 90.
–– urlop i konsumpcyjny styl życia określają postawy życiowe zorientowane na wolny czas,
–– popyt na przeżycia i komfortowe usługi sieciowe,
–– serwis, miejsce i bezproblemowy przebieg urlopu zyskują na znaczeniu,
–– klient zorientowany globalnie,
–– zachowania kompleksowej konsumpcji,
–– częściowo ustabilizowany popyt, rosnący globalnie
–– rosnąca globalna konkurencja,
–– zdobywanie nowych klientów i klientów ponownych,
–– na rynek wchodzą nowe destynacje,
–– globalny wzrost ofert,
–– nieustannie rosnące działania marketingowe,
–– silny proces koncentracji i fuzji
Zarządzanie destynacją:
–– koncentracja na rozwoju i tworzeniu kluczowych produktów,
–– aktywne umiejscowienie się na rynku i aktywna sprzedaż,
–– orientacja na jakość i markę destynacji,
–– odrzucenie zasady neutralności,
–– regionalne systemy rezerwacji,
–– regionalnie koordynowana budowa infrastruktury,
–– oddzielenie turystyki i polityki,
–– zarządzanie i koordynacja na poziomie regionalnym

Ewolucja systemu zarządzania turystyką i produktem turystycznym...

91

92

Piotr Gryszel

5. System zarządzania wiedzą – obejmuje m.in. badania rynku w celu poznania
preferencji konsumentów, jak również wdrażanie nowych technologii i systemów
obsługi.
6. Organizacja (Instytucja) Zarządzania Destynacją, touroperator lokalny – przedsiębiorstwo organizujące recepcję (Destination Management Company – DMC),
mające za zadanie sprzedaż na rynku destynacji turystycznej jako kompleksowego
produktu, jak również zarządzanie gospodarką turystyczną w destynacji. Organizacja stanowi istotę systemu zarządzania marketingowego destynacją turystyczną.

4. Istota Destination Management Company – DMC
Obserwując zmiany zachodzące na rynku turystycznym krajów Europy Zachodniej, można stwierdzić, że tworzone z wielkim wysiłkiem regionalne i lokalne organizacje turystyczne przestają odpowiadać zmieniającym się realiom rynkowym. W
swej istocie były one nastawione głównie na promocję regionów turystycznych jako
miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz na szeroko rozumiane inicjowanie tworzenia
regionalnych produktów turystycznych. Są to często instytucje o charakterze niedochodowym, finansowane głównie ze składek członkowskich i dotacji zewnętrznych.
Wymagania współczesnego rynku wymuszają, w celu sprawnego zarządzania destynacją turystyczną i sprzedaży obszarowego produktu turystycznego, częściowe nastawienie komercyjne. Dlatego też oprócz regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych powinny być powoływane Instytucje Zarządzania Destynacją – Destination
Management Company (DMC)7, które przez swój po części komercyjny charakter
mogą funkcjonować na następujących obszarach rynkowych:
1. Organizować i koordynować wertykalną i horyzontalną kooperację podmiotów w destynacji – zarządzać destynacją jak holdingiem.
2. Stosować benchmarking, krytycznie porównując destynację z najlepszymi
obszarami recepcji turystycznej w celu lepszego dostosowania oferty do wymogów
klientów.
3. Odpowiadać za wypełnianie podstawowych funkcji zarządzania turystyką w
regionie. Wpływać na usługodawców nie w relacji „organizacja–klient”, ale jako
współpracownik, który jest przez nich finansowany.
4. Pełnić funkcję dodającego ofertę do wspólnego produktu obszarowego, z racji
tego, iż niektóre elementy produktu turystycznego obszaru są dobrem publicznym.
5. Pełnić funkcje marketingowe.
Jeśli zatem, wykonując określone wyżej zadania i funkcje, DMC będzie miało
charakter przedsiębiorstwa w pełnym tego słowa znaczeniu, np. będzie działać w
W języku polskim trudno jest znaleźć określenie oddające w pełni ideę DMC. Zaproponowane
przez S. Medlika w Leksykonie podróży turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 89, określenie „przedsiębiorstwo organizujące recepcję” nie oddaje w pełni istoty DMC.
Dlatego też można mówić o instytucji zarządzania destynacją lub pozostać przy anglojęzycznym
DMC.
7
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formie spółki prawa handlowego, powinniśmy je traktować jako przedsiębiorstwo
zarządzania destynacją – touroperatora lokalnego. Jeśli natomiast obowiązki te
przejmie na siebie lokalna organizacja turystyczna lub współpraca podmiotów zorga
nizowana będzie w innej, nieformalnej postaci, będziemy traktować DMC jako organizację – instytucję zarządzania destynacją.
DMC różni się zatem od tradycyjnej regionalnej lub lokalnej organizacji turystycznej, ponieważ8:
1. Koncentruje się na organizacji i rozwoju kluczowych produktów i umieszczaniu ich na rynku.
2. Realizuje wszystkie sześć kluczowych elementów zarządzania destynacją.
3. Inicjuje pozycjonowanie produktu na rynku, koordynuje jego sprzedaż, a także go sprzedaje. Jest zorientowane na potrzeby konsumentów i partnerów.
4. Może działać rynkowo.
5. Jego udziałowcami (członkami) i finansującymi są najważniejsi i najsilniejsi
przedsiębiorcy i partnerzy w destynacji. Jest zarządzane przez fachowców pochodzących z wyboru.
6. Stosuje takie same narzędzia zarządzania jak inne branże w gospodarce.
7. Pracuje z pominięciem centralizacji.
8. Zmienia destynację w samorządną, zarządzaną, dynamiczną i uczącą się jednostkę.
9. Występuje jako administrator destynacji i stara się zapewnić optymalne stosunki i kontakty pomiędzy partnerami w regionie.

5. Zakończenie
Współczesna sytuacja na międzynarodowym rynku turystycznym charakteryzuje
się ostrą konkurencyjną walką między poszczególnymi destynacjami. Aby możliwe
było osiąganie zadowalających dochodów z prowadzonej turystycznej działalności
gospodarczej, konieczne jest podejmowanie współpracy pomiędzy podmiotami turystycznymi w celu osiągnięcia efektu synergicznego. Ponadto obszar recepcji turystycznej powinien być traktowany jak jedno wielkie przedsiębiorstwo, w którym
poszczególne „podzespoły” i „części” ostatecznego produktu turystycznego wytwarzane są w odpowiednich „działach” i na odpowiednich „stanowiskach pracy” (w hotelach, restauracjach, atrakcjach turystycznych, sklepach z pamiątkami, przedsiębiorstwach transportowych itd.). „Przedsiębiorstwo” to powinno być zatem sprawnie
zarządzane, aby na koniec okresu obrachunkowego można było wykazać zysk. Tak
na początku XXI wieku można postrzegać region – destynację turystyczną.
M. Palatková, Marketingová strategie destinace cestovního ruchu, Wydawnictwo Grada Publishing, Praha 2006, s. 72.
8
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EVOLUTION OF MANAGEMENT SYSTEM OF TOURISM
AND OF TOURIST PRODUCT IN REGIONS AS AN ELEMENT
OF MARKET COMPETITIVENESS IMPROVEMENT
Summary
The objective of the herby article is to point to changes in tourism management of tourist attractive
areas. The article presents evolution in tourism management of tourist destinations starting from the
model of joint tourism promotion, moving on to cooperation aiming at the construction of a tourist
product and finishing with the marketing system of a destination management. It is also indicated that
it is more efficient to create and manage a tourist product in a tourist destination than in a defined tourist
region, which is characterized by its predefined boundaries. The Organization (Institution) for Destination Management is referred to as the main coordinator of such activities, and its advantages are pointed
to over a classical regional or local tourist organization.
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KLASTER JAKO NARZĘDZIE KREOWANIA
REGIONALNYCH INNOWACJI W TURYSTYCE

1. Wstęp
Innowacje i możliwości kreatywnego działania stanowią zasadniczy czynnik determinujący rozwój społeczno-gospodarczy w globalnej gospodarce opartej na wiedzy, w tym w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy (GTOW). Najnowsze prace
dotyczące systemów innowacyjnych wskazują, że region stanowi kluczowy szczebel, na którym kształtowane są zdolności innowacyjne.
Relacje pomiędzy aktorami na polu gospodarki turystycznej (zarówno między
przedsiębiorstwami turystycznymi, jak i w ich wnętrzu) oraz organizacjami i instytucjami na poziomie lokalnym i regionalnym stanowią podstawowe czynniki wpływające na rozwój turystyki w danym regionie w nowych warunkach otoczenia.
Główną sprawą w gospodarowaniu staje się tworzenie i wykorzystywanie nowych pomysłów wprowadzających nowe procesy z nowymi efektami (dającymi
nową wartość dodaną w wytwarzanych dobrach i usługach turystycznych), z wykorzystaniem zasad rozwoju zrównoważonego1. Celem artykułu jest próba odpowiedzi
na następujące pytania badawcze:
1. Jakie są źródła wprowadzania innowacji w turystyce w świetle literatury
przedmiotu?
2. Na czym polegają innowacje w turystyce i zmiany w modelach innowacji?
3. Jakie związki dostrzega się między funkcjonowaniem klastrów a wzrostem
innowacyjności obszarów recepcji turystycznej?
4. Jaka jest intensywność współpracy klastrowej w dziedzinie turystyki?
Niniejszy artykuł jest wynikiem studiów literaturowych oraz wniosków z nich
wynikających, a także szeroko prowadzonych obserwacji rzeczywistości.

W różnorodnych dokumentach rozwój GOW jest ujmowany w kontekście rozwoju zrównoważonego, respektującego wszystkie jego zasady.
1

96

Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka

2. Innowacje w turystyce – perspektywa teoretyczna
Innowacje uznaje się za rezultat produkcji wiedzy, postępu naukowo-technicznego, a z drugiej strony za czynnik rozwoju przedsiębiorstw, regionów, krajów (nowych rynków, produktów)2. Innowacje w naukach ekonomicznych są często przedmiotem rozważań i badań. Za „ojca” koncepcji opisującej innowacje uznaje się
Schumpetera (choć wspominali o nich Smith i Marks). Z punktu widzenia teoretyczno-funkcjonalnego określony wkład do teorii innowacji i ekonomii innowacji wniosły teorie: systemów, konsumencka, innowacji, wzrostu, systemowa, neoschumpeterowska, neoklasyczna, technologiczno-socjologiczna, technologiczno-historyczna,
funkcjonalna, instytucjonalna, ewolucyjna, konkurencyjno-teoretyczna, decyzyjno-teoretyczna czy wreszcie teoria oparta na teorii gry, koncepcja oparta na teorii nowego wzrostu i mikroekonomia innowacji3.
Z punktu widzenia prowadzenia badań eksploracyjnych najważniejsze klasyfikacje innowacji przedstawiają się następująco4:
•• przedmiot pozwala dzielić innowacje na: produktowe, procesowe, systemów organizacji i zarządzania, rynkowe, m.in. o charakterze ekonomicznym, społecznym, ekologicznym,
•• zasięg innowacji pozwala wyodrębnić: nowości w skali globalnej, krajowej, lokalnej, wewnątrz przedsiębiorstwa5,
•• ze względu na oryginalność zmian wyróżnia się: innowacje oryginalne (kreatywne) oraz imitacje,
•• Komisja Europejska w programie EQUAL rozróżnia trzy typy innowacji, kierując się zorientowaniem innowacji: innowacje zorientowane na proces – dotyczą
rozwoju nowych metod, instrumentów i podejść, jak również poprawy istniejących metod, innowacje zorientowane na cel, które koncentrują się wokół formułowania nowych celów oraz podejść, aby zidentyfikować nowe potrzeby, oraz
innowacje zorientowane na kontekst odnoszące się do struktur politycznych i
instytucjonalnych6,
2
Innowacja może także prowadzić do zamykania starych rynków i niszczenia przedsiębiorstw oraz
produktów. Źródło: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski, KBN, Warszawa 2001, s. 85.
3
H. Grupp, Foundations of the Economics of Innovation, E. Elgar Pub., Massachusetts USA 1998,
s. 50.
4
W literaturze przedmiotu spotyka się wiele klasyfikacji innowacji, które wyszczególniane są na
podstawie: złożoności procesu, oryginalności zmian, rodzaju wiedzy będącej podstawą innowacji, zakresu spowodowanych przez nie skutków, stopnia nowości, zasięgu oddziaływania, warunków psycho-społecznych osób je realizujących, korzyści przynoszonych społeczeństwu, możliwych skutków zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie, głębokości powodowanych zmian, przedmiotów innowacji,
sfer innowacji.
5
W latach 1995-1999 udział przedsiębiorstw usługowych działających na rynku polskim, które
wprowadziły nowości w skali świata, nie przekroczył 2%; dla ok. 15% firm były to nowości w skali
kraju. Źródło: Z. Wysokińska, J. Witkowska (red.), Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004, s. 5.
6
www.stim.org.pl (data pobrania 30.01.2008).
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•• z punktu widzenia podmiotu – źródła innowacji (popytowe, podażowe) – nowości dla klientów i/lub dla przedsiębiorstwa,
•• biorąc pod uwagę rodzaj działalności, wyróżnić można innowacje m.in. w: turystyce, ochronie zdrowia, rolnictwie, przemyśle samochodowym, transporcie.
W literaturze przedmiotu można doszukać się klasyfikacji innowacji charakterystycznych dla rynku usług turystycznych. Anne-Mette Hjalager stworzyła typologię
inspirowaną wczesnymi pracami Schumpetera, odzwierciedlającą nowoczesne warunki funkcjonowania sektora turystycznego. Według niej innowacje w turystyce
mogą mieć miejsce w jednej kategorii lub w kombinacji pięciu kategorii, takich jak:
produkt innowacyjny, proces innowacyjny, zarządzanie innowacyjne, innowacje logistyczne i innowacje instytucjonalne7.
Na podstawie koncepcji Abernathy’ego i Clarka sformułowano model stosowany w turystyce, który wyodrębnia cztery typy innowacji oparte na kombinacji dwóch
zmiennych, tj. budowaniu związków partnerskich między uczestnikami rynku turystycznego i tworzeniu kompetencji8:
1) innowacje regularne, będące wypadkową utrzymania istniejących związków
partnerskich i utrwalania istniejących kompetencji (np. poprawa jakości produktu
turystycznego),
2) innowacje niszowe, wynikające z kreowania nowych partnerstw i utrzymania
posiadanych kompetencji (np. łączenie istniejących produktów z nowymi rozwiązaniami, dzięki współpracy z nowymi podmiotami),
3) innowacje architektoniczne, służące utrwalaniu istniejących związków partnerskich i zakłócaniu przestarzałych kompetencji (np. wiązanie się z tymi samymi
rynkami turystycznymi, ale za pomocą nowych metod),
4) innowacje rewolucyjne, polegające na odrzuceniu dotychczasowego działania i poszukiwaniu nowych kompetencji i tworzeniu nowych związków (np. kreowanie popytu na nowe imprezy turystyczne).
Każdy rodzaj innowacji ma odmienne źródła wiedzy i inną strukturę oraz powoduje inne konsekwencje.
Jak pokazano wyżej, w literaturze turystycznej spotyka się typologie innowacji,
jednak można mieć do nich pewne zastrzeżenia metodologiczne, dotyczące np. niejasności przyjmowanych kryteriów, jak również wyznaczania klasyfikacji bez określenia atrybutu przedmiotu badania. W usługach turystycznych nie do końca jest
uprawniony podział na innowacje produktowe i procesowe (jako oddzielne), ponieważ usługa z racji jej niematerialności nie istnieje poza procesem jej świadczenia.
Dlatego bardziej adekwatny dla praktyki usług turystycznych wydaje się podział
Druckera, w którym wyróżnił on innowacje technologiczne (jako efekt postępu
Por. A. Hjalager, Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, „Tourism Management” nr 23,
s. 465-466; S. Nordin, Tourism Clustering &Innovation – Paths to Economic Growth & Development,
European Tourism Research Institute Mid – Sweden University, Östersund 2003, s. 26-31.
8
S. Nordin, B. Svensson, The Significance of Governance in Innovative Tourism Destinations,
European Tourism Research Institute Mid – Sweden University, Östersund 2005, s. 6-13.
7
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naukowo-technicznego) i organizacyjno-instytucjonalne (jako efekt przedsiębiorczości). W odniesieniu natomiast do produktu turystycznego obszaru należy rozróż
niać innowacje produktowe i procesowe. W przypadku obszaru bowiem mamy do
czynienia z usługami turystycznymi, które są elementem komplementarnym umożliwiającym wykorzystanie walorów turystycznych obszaru. Pakiet usług, udogodnień, urządzeń, które tworzone są w pewnym procesie (mogącym mieć charakter
innowacji), razem m.in. z krajobrazem, klimatem i kulturą, buduje nowy produkt
turystyczny. Autorki są zdania, iż w typologiach innowacji w turystyce w pierwszej
kolejności powinno się uwzględniać punkt widzenia obszaru turystycznego, a dopiero w dalszej punkt widzenia przedsiębiorstwa turystycznego, co wynika ze specyfiki
produktu turystycznego.
Firmy, które konkurują na rynku w sposób najbardziej skuteczny, nie są już firmami, które po prostu oferują swój produkt po najniższej cenie, lecz są raczej firmami posiadającymi zdolność generowania nowego, innowacyjnego procesu i produktu w sposób efektywny i szybki9. Dla aktorów rynku społeczne procesy uczenia się
stały się dużo ważniejsze niż kiedyś. Prace ekonomistów, np. Freemana i Lundvalla,
pokazują, że znaczna liczba innowacji wynika z procesów interakcyjnych (interaktywnego uczenia się i grupowej przedsiębiorczości) pomiędzy różnymi podmiotami,
czyli pomiędzy klientami a producentami lub pomiędzy producentami będącymi
partnerami w interakcjach (np. w łańcuchu dostaw), polegających na wzajemnej
współpracy. Rozwój takich lokalnych wzajemnych zależności znacznie wpływa na
kształtowanie innowacyjnej zdolności firm. Dostrzega się przesunięcie z pojedynczego aktu innowacji na kompleksowe mechanizmy społeczne, które występują
u podstaw nowych procesów wytwarzania produktów turystycznych. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że następuje zmiana modelu innowacji z liniowego na interaktywny. Model liniowy to model „od badań do produkcji”, w którym innowacje
„napędzane są przez B+R”. Działalność B+R postrzegana jest jako niezbędna praca
odkrywcza. W modelu tym działalność innowacyjna przedstawiana jest jako system,
w którym opracowywanie nowych produktów i procesów odbywa się w wyraźnie
zdefiniowanym linearnym ciągu czasowym. Ma ono swój punkt wyjścia w działalności badawczej, następnie przechodzi przez fazę prac rozwojowych i wdrożeniowych, a zwieńczeniem tego linearnego ciągu zdarzeń jest komercjalizacja innowacji,
czyli wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów na rynek czy zastosowanie
nowych procesów w produkcji. Przykładem modelu interaktywnego jest model
sprzężeń zwrotnych i interakcji Kline’a i Rosenberga, którzy przedstawiają tę działalność w kategoriach interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem i szansami stwarzanymi przez rynek a bazą naukowo-techniczną i możliwościami przedsiębiorstwa. Podkreślają wielką złożoność procesu innowacyjnego i duże znaczenie ciągłego
wzajemnego oddziaływania (interakcji) pomiędzy etapem marketingu i etapem
określanym jako „opracowywanie wynalazku/projektowanie analityczne produktu”.
Na podstawie: L. Earl, F. Gault, National Innovation, Indicators and Policy, Edward Elgar Publishing Inc., USA 2006, s. 137.
9
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W świetle tego podejścia działalność B+R nie jest niezbędnym warunkiem wstępnym, poprzedzającym proces innowacyjny, i jedynym źródłem idei innowacyjnych,
lecz czynnikiem wspomagającym, sposobem rozwiązywania problemów pojawiających się na różnych etapach tego procesu i na każdym z tych etapów mogącym mieć
zastosowanie10.
Szukając przejawów innowacji w turystyce, można podać następujące przykłady:
•• wprowadzanie na rynek turystyczny nowego produktu, np. jego ekologizacja,
•• zastosowanie nowej metody świadczenia usług czy sprzedaży produktu turystycznego, np. wprowadzenie internetowego systemu rezerwacji i sprzedaży
miejsc noclegowych,
•• zdobycie nowego rynku zbytu proponowanej oferty turystycznej,
•• wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych w branży turystycznej, np. outsourcing, leasing pracowników, chociażby w hotelarstwie, normy ISO, intranet
(sieć wewnątrz firmy) i ekstranet (pomiędzy firmami kooperującymi),
•• wprowadzenie nowych metod zarządzania w podmiotach gospodarki turystycznej, np. zarządzania wiedzą, CRM (innowacje w tworzeniu baz danych),
•• zastosowanie nowych technologii budowlanych, materiałów, rozwiązań architektonicznych,
•• wprowadzenie nowego, internetowego systemu komunikacji z rynkiem.

3. Rozwój teorii klastra
Głównymi przesłankami rozwoju teorii klastrów (czy innych sieci współpracy)
są warunki związane z niedoskonałościami:
•• rynku (market failures) – brak instytucji okołobiznesowych bądź słaba koordynacja między nimi, słaby przepływ informacji, niski poziom usług świadczonych
przez te instytucje, źle pojmowana kultura konkurencji i niedostrzeganie w kooperacji szans na dalszy rozwój,
•• polityki publicznej (government failures) – wysoki poziom biurokracji i korupcji, ograniczone zaufanie przedsiębiorców do inicjatyw rządowych, niepewność
co do rzeczywistego angażowania się władzy publicznej w długim okresie,
•• systemowymi (systemic failures) – niezbyt sprawne instytucje społeczeństwa
obywatelskiego, słabość systemu edukacji i nauki, trwający proces przekształceń
struktury gospodarczej, wysokie koszty współpracy z instytucjami B+R skutkujące tym, że tylko duże podmioty są w stanie je unieść, a małe są skazane na
zakup imitacji, inne priorytety instytucji B+R i biznesu, które często niełatwo
pogodzić.
Do rozwinięcia teorii klastrów przyczyniły się badania nad teorią dystryktów
przemysłowych Marshalla, który jako pierwszy zwrócił uwagę na zjawisko koncenThe Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting
and Interpreting Technological Innovation Data, www. oecd.org (data pobrania 20.01.2008).
10
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tracji niewielkich firm rzemieślniczych w określonych lokalizacjach. W koncentracji
dostrzegł oszczędności, które później nazwano pozytywnymi efektami skali i aglomeracji. Do rozwoju teorii klastrów przyczyniły się badania nad teorią biegunów
wzrostu Perroux, teorią lokalizacji przemysłowych Webera i Hoovera czy teorią uzależnienia od ścieżki rozwoju (path-dependance)11. Jednak za twórcę dojrzałej koncepcji klastra uważa się M. Portera, który zdefiniował klastry jako geograficzne
skupiska powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców,
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji12. W polskiej literaturze przedmiotu klaster jest definiowany
jako przestrzennie skoncentrowane skupisko przedsiębiorstw jednocześnie kooperujących i konkurujących ze sobą w pewnych aspektach działalności oraz instytucji
i organizacji powiązanych wzajemnymi relacjami o formalnym i nieformalnym charakterze, opartym na specyficznej tzw. trajektorii rozwoju, np. technologii, rynkach
zbytu itd.13.
W prawie polskim klaster jest przestrzenną i sektorową koncentracją podmiotów
działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz co najmniej
dziesięciu przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego województwa lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę
podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy14.
Z punktu widzenia celu artykułu warto zwrócić uwagę na jeden z rodzajów tego
typu układów sieciowych, a mianowicie na klastry innowacyjne, które oznaczają
skupiska niezależnych przedsiębiorstw – nowo powstałych firm innowacyjnych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych – działających
w określonym sektorze i regionie oraz mających na celu stymulowanie działalności
innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, współdzielenie zaplecza
technicznego oraz wymianę wiedzy i doświadczeń, a także przez skuteczne przyczy
nianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania
informacji wśród przedsiębiorstw wchodzących w skład danego klastra15.
B. Błasiak-Nowak, Klastery jako sposób na przyspieszenie rozwoju regionów problemowych,
„Gospodarka Narodowa” 2007 nr 7-8, s. 83-104.
12
M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 32.
13
T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja
i Kierowanie” 2002 nr 4, s. 54.
14
Podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (DzU nr 226, poz. 1651 z dnia 11 grudnia 2006 r. z późn. zm.).
15
Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (DzU UE, C323, z dn. 30.12.2006 r.). Ten typ układu funkcjonuje obok klastrów badawczych
i razem stanowią one ważne narzędzie podnoszenia konkurencyjności danego regionu. Źródło: A. Bąkowski, A. Siemaszko, M. Snarska-Świderska, Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, Twigger, Warszawa 2007, s. 89.
11
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W praktyce nie ma jednego modelu klastra i każdy typ układu wymaga indywidualnego zakresu działań koordynacyjnych i wspierających.
Firmy skupiające się w klastrach przejawiają intensywniejszą działalność innowacyjną, ponieważ, jak podkreślają niektórzy z autorów, wiedza zewnętrzna napływa głównie na poziomie regionalnym, a pewien zakres wiedzy kluczowej, generowanej przez firmy podejmujące działalność innowacyjną, jest wiedzą „milczącą”
(cichą) i z łatwością przenika do funkcjonujących w sąsiedztwie firm, na zasadzie
komunikacji personalnej. Inni z kolei autorzy przedstawiają argumenty, że poczynania innowacyjne w jednej firmie zmuszają do nich firmy sąsiednie w celu przeżycia
na konkurencyjnym rynku i pod groźbą wyeliminowania z niego przez skuteczniejszego konkurenta w zakresie innowacyjności16.

4. Regionalne inicjatywy kreowania innowacji w turystyce
W Polsce działają różne ośrodki mające na celu pobudzanie i wzmacnianie innowacyjności w skali regionalnej i lokalnej. Do nich zaliczamy: inkubatory przedsiębiorczości, centra technologiczne, parki naukowe i technologiczne, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, centra wspierania biznesu, kluby i centra przedsiębiorczości,
centra transferu technologii, ośrodki transferu innowacji, ośrodki przekazu innowacji, fundusze pożyczkowe, gwarancyjne i poręczeń kredytowych.
Warunki powodzenia inicjatyw klastrowych w regionie są następujące:
•• silne zaangażowanie czynnika prywatnego,
•• katalityczna funkcja polityki publicznej – polityka proinwestycyjna, promowania idei przedsiębiorczości i innowacyjności,
•• zmniejszające się zaangażowanie publiczne,
•• przejrzystość polityki innowacyjnej i klastrowej,
•• szerokie zdefiniowanie beneficjentów,
•• efektywne mechanizmy konsultacyjne i ewaluacyjne.
W celu rozwoju inicjatyw klastrowych w regionach należy podjąć:
1) działania koordynujące i analityczne – na podstawie dogłębnych analiz tworzenie mechanizmu identyfikacji tych celów, które w pierwszej kolejności wymagają wsparcia publicznego, oraz skupienie uwagi na działalności klastrów, które dają
największą szansę poprawy pozycji konkurencyjnej regionu i ukierunkowane zostały na wzrost specjalizacji kooperujących przedsiębiorstw oraz przełamywanie zidentyfikowanych barier klastrowych,
2) działania informacyjno-szkoleniowe – np. rozwijanie przez edukację wyspecjalizowanych umiejętności, gromadzenie doświadczeń i ekspertyz w zakresie procedur klastrowych, stały monitoring projektów klastrowych, budowanie regionalnego portalu o działalności klastrów,
16

L. Earl, F. Gault, wyd. cyt., s. 120.
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3) wsparcie inicjatyw klastrowych przez opracowanie i stosowanie polityki
opartej na klastrach (Cluster-Based Policy – CBP)17, dostosowanej do polskiej, lokalnej specyfiki. Może ona przybierać różne postaci. Pierwsza zakłada wzmacnianie
systemu powiązań między trzema kluczowymi aktorami sieci – przedsiębiorstwami
turystycznymi, organizacjami świata nauki oraz władzami publicznymi, druga natomiast skoncentrowana jest na powiązaniach między przedsiębiorstwami oraz między nimi a instytucjami B+R. Trzeci model nastawiony jest na wsparcie wszystkich
typów interakcji między uczestnikami w ramach sieci i jego otoczenia, w układach
pionowych i horyzontalnych18.
Klastry w turystyce nie są inicjatywą rozpowszechnioną w dużym stopniu, o czym
może świadczyć struktura tego typu sieci zarejestrowanych na portalu Innowacje
(prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości), gdzie na 45 rejestracji jeden układ partnerski działa wyłącznie w dziedzinie turystyki, a mianowicie jest to „Północno-wschodni innowacyjny klaster turystyczny KRYSZTAŁ EUROPY”, którego koordynatorem jest Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód
w Suwałkach. Drugim przykładem jest klaster działający (od 1,5 roku) na pograniczu branży medycznej i turystycznej pod nazwą „Medycyna Polska”, którego
koordynatorem jest Stowarzyszenie Medycyna Polska; obejmuje on swym zasięgiem województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Przy
kładem lokalnej inicjatywy z potencjałem rozwoju regionalnego i transgranicznego
jest klaster turystyczny „Via Sudetica” z siedzibą w Bolesławcu. Główną ideą kooperacji jest stworzenie produktu turystycznego opartego m.in. na oryginalnej ceramice bolesławieckiej i innych lokalnych atrakcjach zlokalizowanych wzdłuż historycznej drogi wiodącej od Bolesławca przez Lwówek, Jelenią Górę, Jakuszyce do
czeskich i niemieckich Sudetów.

5. Zakończenie
Regionalne podejście do tworzenia innowacji nie jest w naszym kraju doceniane, natomiast jego rola jest podkreślana w Strategii lizbońskiej, która zakłada działania wspierające regionalne strategie innowacji19. System innowacyjny w ujęciu
regionalnym stanowi specyficzne forum współpracy różnych organizacji i instytucji
działających w regionie, których celem jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności20.
17
T. Brodzicki, S. Szultka, P. Tamowicz, Polityka wspierania klastrów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 5.
18
Tamże, s. 17.
19
Strategia Lizbońska, praca zbiorowa, Urząd Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 7.
20
W UE system innowacji w układzie przestrzennym przyjmuje formę sieci i skupisk stymulujących innowacyjność i zapewniających szerokie rozpowszechnianie wyników badań naukowych. Źródło: W. Kosiedowski (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego
i lokalnego, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002, s. 18.
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Obserwacja praktyki wprowadzania innowacji w turystyce pozwala na zidentyfikowanie podstawowych szans i barier tego procesu. Do najważniejszych szans zaliczamy:
•• rozwój rynku badań naukowych w turystyce,
•• wysoki poziom przedsiębiorczości w turystyce21,
•• politykę państwa i regionu wobec innowacji w turystyce – w podstawowych
dokumentach strategicznych zapisano zadania związane ze wsparciem innowacyjnych przedsięwzięć podnoszących konkurencyjność na rynku turystycznym,
•• uruchomienie szeregu programów dotyczących innowacji, np. takich jak:
Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Wsparcie na Rozwój Klastra, czy
konkursów, np. Polski Produkt Przyszłości, Innowacyjna Gmina,
•• nasilenie rywalizacji na rynku turystycznym, która skutkuje poszukiwaniem nowych rozwiązań zapewniających osiąganie wyższej pozycji konkurencyjnej,
•• dostępność środków z funduszy unijnych na wprowadzanie innowacji w turystyce,
•• proinnowacyjną politykę unijną w zakresie tworzenia klastrów.
•• Wśród barier dostrzega się następujące:
•• infrastruktura instytucjonalna wspierająca innowacyjność na razie jest zbyt słaba
z punktu widzenia wspomagania sektora usługowego, w tym turystycznego,
•• polityka fiskalna państwa – dostrzega się pewne ulgi podatkowe z tytułu wdrożenia innowacji, ale są one skierowane przede wszystkim na ochronę środowiska i ich wymiar ma często charakter symboliczny,
•• niedostrzeganie przez właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw turystycznych
istotności wiedzy pracowników – niski poziom inwestycji w kapitał ludzki,
•• brak danych statystycznych na temat działalności innowacyjnej w sektorze turystyki.
Główną barierą powstawania klastrów jest niewątpliwie niewielka skłonność
przedsiębiorstw turystycznych zlokalizowanych w danym obszarze turystycznym
do współpracy z innymi instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w obrębie
tych samych walorów turystycznych. Przełamywanie tej mentalnej bariery jest najważniejszym zadaniem lokalnej polityki turystycznej.
W Polsce jak najszybciej powinny być wprowadzone wytyczne metodologiczne
dotyczące badań statystycznych innowacji (działalności innowacyjnej) w turystyce,
prowadzonych tzw. metodą podmiotową (tematem badań powinna być działalność
Badania prowadzone w ramach Globalnego Monitora Przedsiębiorczości wykazują, że nowe
przedsięwzięcia w branży turystycznej charakteryzują się wyższym niż średni (w stosunku do innych
branż) potencjałem innowacyjności i potencjałem rozwojowym. Więcej na ten temat czytelnik znajdzie
w: P. Zabierowski, Nowe przedsięwzięcia w branży turystycznej – wyniki badań Globalnego Monitora
Przedsiębiorczości (GEM), [w:] Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej w gospodarce opartej na
wiedzy, M. Bednarczyk (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 78-84. London
Business School i Babson College są inicjatorami projektu GEM, którego celem jest badanie na całym
świecie (w różnych dziedzinach gospodarczych) przedsiębiorczości we wczesnym stadium jej występowania.
21
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innowacyjna i zachowania innowacyjne przedsiębiorstwa turystycznego jako całości), którą wykorzystuje np. metodologia OSLO22.
Nie będzie nowej gospodarki bez nowego społeczeństwa, a nowego społeczeństwa bez nowych instytucji23 (np. sieci partnerstw), które często warunkują kreowanie nowych produktów turystycznych w regionach.
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CLUSTER AS A TOOL FOR CREATING REGIONAL
INNOVATION IN TOURISM
Summary
For a few years cluster systems have been a preferred form by the European Union of introducing
innovation in different economic domains, including the domain of tourism. In this process the role of
regions is emphasized as the one of areas for creating new projects.
The article presents some research questions referring to theoretical sources of innovation, the
changeability of concepts related to them, the role of clusters in the construction of innovative areas for
the reception of tourist traffic and their practical illustration.
On the basis of the conducted research there are presented chances and threats for the development
of cluster initiatives in Polish tourism.
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Andrzej Rapacz

ROLA KLASTRÓW W KSZTAŁTOWANIU STRUKTURY
I JAKOŚCI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO REGIONU

1. Wstęp
Obserwacja zjawisk zachodzących w ostatnich latach na rynku turystycznym w
Polsce wskazuje na rosnące zainteresowanie usługodawców w turystyce nie tylko
skuteczniejszą promocją i dystrybucją, lecz także tworzeniem atrakcyjnych ofert,
których istotnym atrybutem będzie jakość proponowanych usług. W turystyce należy jednak mówić zarówno o jakości pojedynczych usług, jak i o jakości produktu
rozumianego jako oferta miejscowości lub regionu. Dostrzegają to coraz częściej
przedstawiciele władz lokalnych, którym zależy na podnoszeniu konkurencyjności
obszarów recepcji (miejscowości, regionu), spodziewający się wymiernych korzyści
z tego tytułu. Wzrost zainteresowania problematyką regionalnych systemów innowacji oraz koncepcją klastra uzasadnia pytanie o przydatności tej ostatniej m.in. w
turystyce. W tym kontekście celem opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwość
wykorzystania koncepcji klastrów w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem ich
roli w procesie kształtowania regionalnego produktu turystycznego oraz podnoszenia jakości usług składających się na ofertę destynacji turystycznej (tj. miejscowości, regionu). W opracowaniu przedstawiono teoretyczne rozważania na temat koncepcji klastrów, ich przydatności w turystyce dla kształtowania struktury i jakości
produktu turystycznego regionu, a także przykłady funkcjonowania klastrów turystycznych w kilku regionach świata.

2. Klaster narzędziem kształtowania konkurencyjności
i innowacyjności regionu
W literaturze poświęconej problematyce podnoszenia konkurencyjności i budowy innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy zwraca się uwagę na znaczenie
współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym instytucji sektorów prywatnego i
publicznego, która przyczynia się do powstawania, dyfuzji i wykorzystania nowej,
rynkowo użytecznej wiedzy1. Jednym z narzędzi sprzyjających podnoszeniu konku1

Szerzej na temat teoretycznych systemów innowacyjnych zob.: www.klastry.pl.
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rencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki mogą być klastry. Przez pojęcie to rozumie się znajdującą się w geograficznym sąsiedztwie grupę podmiotów
gospodarczych i powiązanych z nimi organizacji wspierających, zajmujących się
określoną dziedziną. Teoria klastrów opiera się na pracach M.E. Portera2, chociaż
zalety klastrów przedstawił już w latach 80. ubiegłego wieku angielski ekonomista
A. Marshall. Nie jest to więc pojęcie nowe, aczkolwiek w ostatnich latach teoria ta
została wzbogacona o praktyczne doświadczenia związane z ich funkcjonowaniem.
Obserwuje się i bada politykę wspierającą powstawanie klastrów. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, iż zajmując się problematyką polityki wspierającej powstawanie i działanie klastrów, nie można nie podkreślić, że powstają one w naturalny
sposób. Zadaniem sektora publicznego nie jest tworzenie klastrów, ale kształtowanie
warunków sprzyjających współpracy i nawiązywaniu kontaktów między przedsiębior
stwami3.
Unia Europejska określa klastry jako grupy niezależnych podmiotów gospodarczych, które ze sobą współpracują, ale i konkurują. Są one skoncentrowane w określonej przestrzeni, w jednym regionie lub kilku regionach, chociaż mogą oddziaływać znacznie szerzej (globalnie), specjalizują się w pewnej dziedzinie i są
powiązane wspólnymi technologiami oraz wiedzą. Podobnie definiuje klastry OECD,
dla której są one lokalnymi stowarzyszeniami poziomo lub pionowo powiązanych ze
sobą przedsiębiorstw, które specjalizują się w podobnych obszarach działalności,
wraz ze wspierającymi je organizacjami.
W strukturze klastrów można wyróżnić następujące podmioty:
•• przedsiębiorstwa tworzące jądro klastra, które są podmiotami głównymi. Większość ich przychodów pochodzi od klientów (firm) działających poza klastrem.
Do jądra mogą należeć również przedsiębiorstwa, które konkurują między sobą,
ale muszą ze sobą współpracować w celu koncentracji środków;
•• przedsiębiorstwa wspierające bezpośrednio lub pośrednio firmy działające w ramach klastra; są to najczęściej dostawcy technologii, surowców itp.;
•• podmioty tworzące tzw. miękką infrastrukturę wspierającą. Do tej grupy podmiotów należą szkoły (średnie, wyższe), instytuty naukowo-badawcze, lokalne i
regionalne organizacje branżowe, agencje rozwoju regionalnego itp.;
•• infrastrukturę obejmującą m.in. dostępność komunikacyjną (sieć dróg, połączeń
kolejowych, transport lotniczy), podmioty gospodarki komunalnej4.
W praktyce oznacza to, że uczestnikami klastra mogą być przedsiębiorstwa produkcyjne, wytwórcy usług, wyspecjalizowane firmy marketingowe, pośrednicy, firmy
doradcze i konsultingowe, instytucje edukacyjne (szkoły średnie i uczelnie wyższe),
Por. M.E. Porter, Clusters and the New Economics of Competition, „Harvard Business Review”
1998 nr 6, s. 78.
3
C. Ketels, The Development of the Cluster Concept. Present Experiences and Further Development, [w:] NRW Conference on Clusters, Duisburg, www.competiteveness.org.
4
Por. Z. Molnár, P. Bernat, Řízení inovací v malých a středních podnicích (klastrech), „Ekonomie
a Management” 2006 nr 9, s. 93.
2
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instytuty badawcze. Wszyscy członkowie klastra zachowują swoją samodzielność.
W konfrontacji klastrów z istniejącymi przykładami sieciowego współdziałania
przedsiębiorstw warto zwrócić uwagę na zachodzące między nimi różnice (tab. 1).
Tabela 1. Porównanie cech klastra i form sieciowego współdziałania przedsiębiorstw w regionie
Klaster
•• przyciąga do regionu firmy świadczące wyspecjalizowane usługi
•• członkostwo ma otwarty charakter
•• stwarza popyt na działalność przedsiębiorstw o
podobnym lub uzupełniającym zakresie
•• opiera się na wspólnych wartościach, wspiera
zaufanie i wzajemne współdziałanie
•• bazuje na współpracy, a także konkurencji
•• ma wizję wspólną dla wszystkich uczestników

Sieciowe formy współdziałania
•• pozwalają obniżyć koszty wyspecjalizowanych
usług
•• członkostwo ma ograniczony charakter
•• ułatwiają przedsiębiorstwom włączenie kompleksowej produkcji
•• opierają się na więziach formalnoprawnych
wynikających z zawartych umów
•• opierają się na współpracy
•• mają wspólne cele

Źródło: opracowano na podstawie: S. Nordin, Tourism Clustering and Innovation, European Tourism
Research Institute, Ostersund 2003, s. 13-14.

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż w ramach klastrów mamy do czynienia ze współpracą opierającą się na konkurencji. Oferują one uczestniczącym w nich
przedsiębiorstwom i organizacjom wiele następujących korzyści:
–– współpraca pozwala przedsiębiorstwom wchodzić na nowe rynki oraz obniżać
koszty funkcjonowania,
–– małe przedsiębiorstwa mogą się specjalizować, a dzięki współpracy konkurować
z dużymi firmami,
–– wzrasta lokalna konkurencja i rywalizacja przedsiębiorstw w zakresie innowacji,
które sprzyjają poprawie efektywności i zdolności konkurowania na rynku,
–– nasila się intensywność przepływu informacji i technologii będąca konsekwencją bliskości przedsiębiorstw i tworzących się między nimi silnych powiązań,
–– zwiększają się możliwości małych przedsiębiorstw, które mogą lobbować na
rzecz poprawy usług i infrastruktury,
–– klastry zachęcają władze publiczne (państwowe i samorządowe) do inwestycji w
wyspecjalizowaną infrastrukturę, spełniających wymóg wyższej efektywności i
szybszego zwrotu poniesionych nakładów,
–– pozwalają przedsiębiorstwom na skuteczne powiązanie i partnerstwo z podmiotami zaplecza naukowo-badawczego (uczelniami i instytucjami badawczymi),
co pozwala tym ostatnim na prowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych, transfer nowych technologii i wiedzy do praktyki oraz zdobywanie środków na finansowanie prac badawczych5.
Szerzej patrz: M. Gúčik, Kooperatívny manažment ako nástroj rozvoja cestovného ruchu v regióne, „Acta Oeconomica” 2007 nr 22, s. 15-16.
5
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Są to korzyści osiągane przez przedsiębiorstwa i organizacje uczestniczące w
klastrze, ale mają one swój wpływ na ogólny rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Biorąc pod uwagę to, że koncepcja klastrów zakłada związek (korelację) między
zdolnością konkurencji i zdolnością do nieustannego podnoszenia jakości oferowanego produktu i innowacji, warto rozważyć przydatność tej koncepcji w turystyce,
pamiętając, iż jest ona m.in. zjawiskiem przestrzennym. Współpraca w turystyce na
poziomie obszaru recepcji ruchu turystycznego (np. miejscowości, regionu) jest bowiem czymś oczywistym i naturalnym.

3. Możliwości wykorzystania koncepcji klastra w turystyce
Jedną z cech charakterystycznych produktu turystycznego jest złożoność jego
struktury. Jest nim zarówno pojedyncza usługa oferowana turyście (np. nocleg, przewóz na określonej trasie), jak i pakiet świadczeń (np. pobyt nad morzem). Trzeba
także pamiętać, że w turystyce konkurencja dotyczy nie tylko przedsiębiorstw oferujących poszczególne usługi lub ich wiązki, lecz również obszarów recepcji. Dodatkowym zagadnieniem, które należy uwzględnić w rozważaniach dotyczących produktu turystycznego i jego tworzenia, jest to, iż w turystyce przeważają małe i
średnie przedsiębiorstwa. Konkurują one ze sobą o turystów, ale także współpracują,
czego przejawem są funkcjonujące w turystyce sieci przedsiębiorstw hotelarskich,
gastronomicznych. Celem ich tworzenia jest podniesienie konkurencyjności dzięki
obniżaniu kosztów, rozszerzeniu dostępu do nowych technologii, informacji, tworzeniu wspólnych baz informacji, szybszemu wprowadzaniu osiągnięć postępu technicznego, a także stworzenie możliwości wchodzenia na nowe rynki czy też dzielenia ryzyka pomiędzy uczestników takiej sieci. Doceniając przydatność funkcjonowania
określonych podmiotów gospodarki turystycznej w takich sieciach, nie sposób nie
zauważyć, że zdecydowana większość usługodawców działających w miejscowościach i regionach turystycznych pozostaje poza takimi strukturami. Dla odbiorców
oferty turystycznej niewielkie znaczenie ma to, czy poszczególni usługodawcy w
regionie (miejscowości) działają w strukturach sieciowych czy poza nimi. Oczekują
oni atrakcyjnej oferty obszaru recepcji, która spełni ich oczekiwania oraz zaspokoi
ich potrzeby. W tym kontekście wydaje się, że jednym z narzędzi służących podnoszeniu konkurencyjności regionu przez m.in. rozszerzanie struktury oferty, podnoszenie jakości świadczonych usług, wprowadzanie innowacji może być klaster turystyczny. Jak każdy klaster powinien spełniać trzy podstawowe warunki z punktu
widzenia formalizacji i efektywności swego funkcjonowania:
–– powinna mieć miejsce koncentracja podmiotów z powiązanych branż w ramach
określonej przestrzeni geograficznej,
–– podmioty z danego klastra powinny ze sobą współpracować,
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–– klaster nie powinien eliminować konkurencji i rywalizacji między podmiotami
zaangażowanymi w jego funkcjonowanie6.
W turystyce mamy do czynienia z konkretną przestrzenią geograficzną, w ramach której rozwija się funkcja turystyczna lub istnieją inne przejawy turystyki.
Przestrzeń ta ma określone walory turystyczne stanowiące podstawę rozwoju infrastruktury turystycznej umożliwiającej ich wykorzystanie. Z walorami oraz istniejącą
infrastrukturą turystyczną (a także paraturystyczną) wiąże się funkcjonowanie w
miejscowości (regionie) wielu podmiotów, które zaliczamy do tzw. bezpośredniej i
pośredniej gospodarki turystycznej. Wspomniana natomiast wcześniej specyfika
produktu turystycznego, szczególnie produktu oferowanego przez obszar (miejscowość, region), wymaga nie tylko istnienia specjalizujących się w świadczeniu róż
nych usług przedsiębiorstw, lecz także ich współdziałania. Turystów odwiedzających
określoną przestrzeń turystyczną (np. region, miejscowość) interesuje produkt turystyczny będący zestawem dóbr, usług i udogodnień, które zaspokoją ich potrzeby.
Osiągnięcie celów formułowanych przez turystów oraz przez usługodawców (obiekty hotelarskie, placówki gastronomiczne, właścicieli obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, firmy transportowe, biura podróży itd.), a także
przez władze samorządowe obszaru recepcji (w postaci rosnących wpływów do budżetu lokalnego), wymaga współpracy podmiotów, organizacji i instytucji działających na takim obszarze. Nieodzownym elementem takiej współpracy jest ciągły
przepływ wiedzy i informacji. Podmioty działające w ramach obszaru recepcji (miejscowości, regionu) powinny zatem ze sobą współpracować na rzecz rozwoju oferty
turystycznej, kształtowania jakości świadczonych usług, co nie wyklucza wzajemnej
konkurencji7. Ta ostatnia sprzyja bowiem innowacyjności w sferze produktu turystycznego obszaru, jego promocji i dystrybucji oraz podnoszeniu jego jakości.
W kontekście dotychczasowych rozważań spróbujmy zidentyfikować podstawowe korzyści dotyczące tworzenia produktu turystycznego regionu, kształtowania
jego jakości, a będące konsekwencją wdrożenia w praktyce koncepcji klastra turystycznego. Nie sposób, podejmując to zagadnienie, nie zwrócić uwagi na przydatność koncepcji tzw. turystycznego łańcucha wartości8. Na satysfakcję turystów odwiedzających miejscowość (region) turystyczną, a korzystających z tzw. produktu
turystycznego obszaru, składają się walory turystyczne, dobra materialne i usługi
świadczone przez różnych wytwórców i usługodawców, a także elementy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej miejsca recepcji. Podczas kształtowania oferty
takiego miejsca zależy nam na systematycznym wzbogacaniu jej struktury, a także
6
Klastry. Innowacyjne rozwiązania dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk
2004, s. 13.
7
Zob. m.in. A. Panasiuk, Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych.
Zagadnienia instytucjonalne, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd.
Współpraca, red. A. Rapacz, Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką, Kielce
2006, s. 157-158.
8
K. Weiermair, On the Concept and Definition of Quality in Tourism. Quality Management in
Tourism, AIEST, St. Gallen 1997, s. 40.
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na zagwarantowaniu jakości wszystkich elementów wspomnianego łańcucha. Od
jakości elementów składających się na produkt turystyczny obszaru zależeć będzie
całkowita satysfakcja turystów odwiedzających wybrany obszar, tj. miejscowość,
region. Podstawowym warunkiem osiągnięcia tego celu będzie współpraca wszystkich tych, którzy współtworzą produkt turystyczny obszaru i konkurują między sobą
jakością usług.
W jaki zatem sposób klaster turystyczny może sprzyjać kształtowaniu atrakcyjnej oferty obszaru recepcji oraz podnoszeniu jakości tworzących ją materialnych
i niematerialnych elementów? Warto zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
1) klaster może sprzyjać ochronie środowiska przyrodniczego określonej przestrzeni geograficznej (np. regionu turystycznego), względnie zachowaniu jakości
walorów turystycznych tworzących podstawowy element oferty obszaru recepcji. W
tym celu w ramach klastra powinna działać co najmniej jedna organizacja (instytucja) podkreślająca znaczenie jakości środowiska przyrodniczego dla podmiotów gospodarki turystycznej. Utworzenie klastra pozwala na osiągnięcie celu, jakim będzie
m.in. ochrona tego środowiska przez same przedsiębiorstwa turystyczne, wspierane
polityką jego ochrony realizowaną przez władze samorządowe regionu, a także
przedsięwzięciami podejmowanymi w tym względzie na poziomie ogólnokrajowym9;
2) w teorii klastrów zwraca się uwagę na wspomniany już związek między konkurencyjnością samego klastra a jego zdolnością do nieustannego podnoszenia jakości swojego produktu i do innowacji. Chociaż innowacje w turystyce nie są tak częste jak w innych gałęziach gospodarki, ze względu na słabsze powiązania praktyki
i sfery badań w turystyce, nie oznacza to, że współpraca w ramach klastra i wzajemna konkurencja przedsiębiorstw turystycznych nie sprzyja innowacjom w produkcie,
w sposobach jego dystrybucji lub promocji. Faktem jest, że współpraca w turystyce
ogranicza się często do współdziałania biur podróży z hotelami czy też obiektów
hotelarskich z ośrodkami informacji turystycznej. Korzyści z funkcjonowania
klastra turystycznego w obszarze innowacji jego produktu akcentują M. Novelli,
B. Schmitz i T. Spencer, poddając analizie działalność klastra turystycznego „Zdrowy styl życia w Zjednoczonym Królestwie”10;
3) pozytywnym rezultatem funkcjonowania klastra jest również podnoszenie
jakości produktu regionu turystycznego. Wpływ na proces podnoszenia jakości produktu turystycznego obszaru należy postrzegać przede wszystkim w następującym
kontekście:
–– działalność klastrów wspiera, o czym była już mowa, przedsięwzięcia podejmowane na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie walorów turystycznych,
9
Na ten aspekt działania klastra turystycznego zwracają uwagę: T. Huybers, J. Bennett, Inter – Firm
Cooperation in Nature – Based Destinations, „Journal of Socio-Economics” 2003 nr 32, s. 571-587.
10
Zob. M. Novelli, B. Schmitz, T. Spencer, Networks, Clusters And Innovation In Tourism: A UK
Experience, „Tourism Management” 2006 nr 27, s. 1141-1152.
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–– funkcjonowanie klastra turystycznego służy, dzięki aktywności jego uczestników, popularyzacji proekologicznej świadomości, m.in. wśród lokalnej społeczności obszaru recepcji,
–– możliwości rozpoznania wymagań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby branży turystycznej regionu; sprzyja temu współpraca podmiotów gospodarki turystycznej z instytucjami zaplecza naukowo-badawczego (szkołami,
uczelniami, placówkami badawczymi) uczestniczącymi w klastrze turystycznym. Kształtowanie zasobów czynnika ludzkiego w regionie turystycznym ma
zasadnicze znaczenie dla podnoszenia jakości w turystyce;
4) funkcjonowanie klastra turystycznego służy wdrażaniu nowych technologii
informatycznych, które pozwalają poprawić efektywność procesów w nim zachodzących oraz przedsiębiorstw turystycznych. Nie pozostaje to bez wpływu na możliwości gromadzenia informacji o turystach odwiedzających dany region, ich potrzebach oraz oczekiwaniach, a w konsekwencji na możliwości tworzenia nowych ofert
spełniających te oczekiwania i zapewniających pożądaną przez turystów jakość produktu obszaru;
5) nie można także nie zauważyć, że dobrze działający klaster turystyczny
wspierać będzie proces tworzenia i doskonalenia standardów jakości w turystyce.
Sformułowanie obszarów przejawiania się korzyści związanych z funkcjonowaniem klastrów w turystyce, ze szczególnym akcentem na problematykę kształtowania produktu turystycznego i podnoszenia jego jakości, może stanowić podstawę do
prezentacji kilku przykładów ilustrujących omawiane zagadnienie.

4. Funkcjonowanie klastrów w turystyce
Z problematyką klastrów spotykamy się wprawdzie głównie w odniesieniu do
przemysłu (przykładem najbardziej znanego klastra jest Krzemowa Dolina w USA),
ale także w turystyce można obserwować ich powstawanie i funkcjonowanie11.
W dalszej części opracowania przedstawione zostaną informacje o klastrach turystycznych: Napa Valley (w USA), Åre (w Szwecji) oraz na Balearach (w Hiszpanii).
Klaster Napa Valley znajduje się w pobliżu San Francisco. Jest on znany jako
region winnic i jednocześnie popularna destynacja turystyczna (przyciągająca corocznie ok. 5 mln turystów). Początki klastra sięgają lat 60. i związane są z rodziną
Roberta Mondaviego (producenci wina)12. Celem działania tej rodziny było uczynienie z Napa Valley najlepszego na świecie regionu produkującego wino. Podstawą
sukcesu miało być wykorzystanie najnowocześniejszych amerykańskich technologii, wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu w powiązaniu z europejską tradycją
uprawy winorośli. W pierwszym okresie rodzina Mondavi starała się o zmianę relacji między uprawiającymi winorośle oraz ich przetwórcami. Zwrócono szczególną
11
W Polsce warto wspomnieć o powołaniu „Zachodniopomorskiego Klastra Turystycznego” oraz
o inicjatywie utworzenia „Doliny Zdrowia” (robocza nazwa klastra w Ciechocinku).
12
Szerzej na ten temat patrz: S. Nordin, wyd. cyt., s. 42-50.
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uwagę na rolę nauki i zaoferowano szkolenia dla właścicieli winnic. Działania te
miały doprowadzić do podniesienia jakości wszystkich produktów w regionie związanych z uprawą winorośli i produkcją wina. Objęto nimi dostawców, uprawiających winorośl, producentów beczek, dostawców technologii napełniania butelek,
producentów korków, nakrętek, butelek itp. Współpraca z instytucjami badawczymi
pozwoliła na wdrożenie nowych technologii, natomiast współdziałanie z firmami
marketingowymi zapewniło skuteczną promocję i dystrybucję. Elementem promocji
stały się organizowane dla turystów wycieczki po winnicach regionu, połączone z
degustacją win. Obawy samorządu regionalnego co do ryzyka związanego z jed
nokierunkową orientacją regionu na uprawę winorośli i produkcję wina spowodowały, że w latach 80. podjęto decyzję o wsparciu przez samorząd trzech nowych
gałęzi, w tym hotelarstwa i turystyki. W tym celu podjęte zostały działania:
–– wyjaśniające lokalnej społeczności znaczenie rozwoju turystyki i korzyści z tego
wynikających. Powołano regionalną organizację marketingową, która odpowiadała m.in. za marketing wewnętrzny. Jej działanie miało za zadanie wydłużyć
pobyt turystów odwiedzających region;
–– rozpoznające poziom kwalifikacji lokalnej społeczności; podjęto też działania
służące rozwojowi zasobów ludzkich dla branży turystycznej;
–– prowadzące do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu;
–– ułatwiające podejmowanie działalności gospodarczej w turystyce.
Efektem podjętych kroków było m.in. uruchomienie szkół przygotowujących
osoby do pracy w gastronomii i hotelarstwie i stworzenie pakietów usług (imprez)
obejmujących nie tylko pobyty w winnicach, lecz także ofertę lokalnej gastronomii
czy też usługi wellnes. Działania te miały prowadzić do wykreowania wizerunku
Napa Valley jako regionu będącego wyjątkową krainą wina. Obecnie w regionie tym
turystyka jest dominującą gałęzią gospodarki i wypiera powoli gospodarczą działalność związaną z uprawą winorośli i produkcją wina. Duża liczba właścicieli winnic
i firm produkujących wina nastawia się bardziej na obsługę ruchu turystycznego, a
uprawianie winorośli staje się stopniowo dodatkowym zajęciem. Nie dziwi zatem
pytanie, czy dalej rozwijać turystykę, czy też ograniczać ten rozwój (respektując
zasady zrównoważonego rozwoju), zmieniła ona bowiem nie tylko profil gospodarczy regionu, lecz także wiele elementów krajobrazu. Ocenia się, że region Napa
Valley znajduje się w fazie stagnacji (uwzględniając fazy cyklu życia obszaru), co
wynika nie tyle ze spadku popytu, ile z ograniczonej chłonności tego obszaru.
Drugi z wymienionych klastrów znajduje się na granicy Szwecji i Norwegii. W
gronie przedsiębiorstw wiodących prym w klastrze Åre znajdują się trzy podmioty:
spółka Skistar, będąca właścicielem kolejek liniowych i wyciągów narciarskich, firma Holiday Club, zajmująca się całorocznym wykorzystaniem regionu i ograniczaniem sezonowości ruchu turystycznego, oraz stowarzyszenie reprezentujące interesy
małych firm turystycznych. Grono przedsiębiorstw wspierających obejmuje producentów i sprzedawców sprzętu narciarskiego, odzieży narciarskiej, firmy zajmujące
się projektowaniem sprzętu, projektantów odzieży oraz producentów lokalnych
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specjalności. Celem klastra Åre jest uczynienie tego obszaru najbardziej znanym
narciarskim regionem w Europie.
O powodzeniu przedsięwzięcia zadecydowały przede wszystkim:
–– wykorzystanie w przeszłości koncepcji zarządzania marketingowego,
–– partnerstwo sektora publicznego i prywatnego,
–– przekazanie znacznej części kompetencji lokalnego samorządu podmiotom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą,
–– ograniczenie się samorządu lokalnego do tworzenia sprzyjających warunków do
podejmowania działalności gospodarczej13.
Efektem podjętych działań było przyciągnięcie do regionu nowych inwestorów,
także spoza sektora turystycznego. Obecnie duży nacisk kładzie się na zarządzanie
strategiczne. Kolejną inicjatywą jest powstanie roboczej grupy Wizja 2011, której
uczestnikami są przedstawiciele sektora prywatnego i publicznego. Powstała ona
spontanicznie, nie ma ani przewodniczącego, ani lidera, nie posiada osobowości
prawnej, ale efektem jej działalności jest kilka projektów (np. budowa wielofunkcyjnego centrum wolnego czasu). Atutem grupy roboczej jest posiadanie dużego poparcia społecznego i zaufania oraz jej otwartość, co sprzyja przejawianiu myślenia
innowacyjnego wśród jej członków. W kontekście różnych wątpliwości związanych
z działaniem klastrów w turystyce nie potwierdziła się obawa związana z niechęcią
obecnych uczestników klastra Åre do nowych członków i przedsiębiorstw. Co więcej, współpraca przedsiębiorstw działających w regionie od lat z nowymi firmami
sprzyja innowacjom. Nie można nie wspomnieć jednak o pewnych obawach ze
strony małych przedsiębiorstw oraz lokalnej społeczności, dotyczących dominacji
wspomnianych wcześniej przedsiębiorstw, będących głównymi podmiotami w klastrze Åre.
Warto natomiast zwrócić uwagę, że stworzony w ramach klastra turystycznego
Åre system opiera się na: uczeniu się bazującym na współpracy i konkurencji, wdrażaniu innowacji, działaniu instytucji zaplecza naukowo-badawczego (szkół, uczelni,
instytutu badawczego), kształtowaniu zasobów ludzkich oraz poszukiwaniu źródeł
finansowania podejmowanych inwestycji.
Trzeci przykład dotyczy klastra turystycznego obejmującego archipelag Balearów. Powstał on w ramach programu INNOBAL, finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem klastra jest dokonanie innowacji tradycyjnego produktu „słońce i morze”. W ramach utworzonego klastra realizowane są aktualnie następujące przedsięwzięcia:
–– stworzenie własnej strony internetowej i zarządzanie nią,
–– organizowanie międzynarodowych seminariów służących wymianie informacji
i wiedzy między przedstawicielami branży turystycznej i instytucji naukowo-badawczych,
–– zbudowanie systemu informacji opierającego się na Internecie i technologii
WAP,
13

Tamże, s. 68-81.
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–– przygotowanie programu nauczania na poziomie magisterskim na specjalności
turystyka i ochrona środowiska, który ma akcentować relacje zachodzące między turystyką a środowiskiem naturalnym,
–– wprowadzenie nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
szczególnie w małych i średnich hotelach, które nie należą do żadnych hotelowych sieci, głównie w tych centrach turystycznych, gdzie doszło do spadku rozmiarów ruchu turystycznego,
–– wdrożenie projektu AVANTHOTEL, który jest kanałem dystrybucji dla 1000
hoteli i pozwala na wykorzystanie systemu on-line do zarządzania potencjałem
noclegowym,
–– opracowanie wirtualnej rekonstrukcji stolicy Palma z doby starożytnej, która będzie dostępna na stronie internetowej oraz na płytach DVD i ma służyć rozwojowi turystyki kulturalnej, nauce i badaniom,
–– określenie potrzeb dotyczących rozwoju zasobów ludzkich i organizowanie seminariów w różnych częściach tego archipelagu14.

5. Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że miejscowości i regiony turystyczne oraz funkcjonujące w nich podmioty gospodarcze, szczególnie branży turystycznej, powinny zmierzać do podnoszenia swojej konkurencyjności i zdolności do innowacji produktowych. Przejawem tego procesu powinno być z jednej strony systematyczne
różnicowanie oferty turystycznej, poszczególnych podmiotów oraz konkretnego obszaru recepcji, a także podnoszenie jakości w turystyce. Przedstawione w opracowaniu przykłady oraz rozważania teoretyczne wskazują na przydatność klastrów turystycznych do osiągnięcia powyższych celów. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka
istotnych kwestii dotyczących ich funkcjonowania.
Dotychczasowe doświadczenia związane z tworzeniem klastrów wskazują na
przydatność tej formy współdziałania nie tylko dla regionów rozwiniętych, lecz także dla obszarów gospodarczo zacofanych. Dla wielu takich regionów turystyka jest
szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze, trudno jest jednak w nich zrealizować
koncepcję klastra turystycznego, m.in. ze względu na brak w takim regionie podmiotu reprezentującego branżę turystyczną (lidera) oraz słabe więzi pomiędzy istniejącymi przedsiębiorstwami.
Poważnym utrudnieniem dla funkcjonowania klastra jest stosunkowo słabe w
porównaniu z przemysłem przenikanie się praktyki i badań w turystyce. Szczególna
rola innowacji w działalności klastra uzasadnia udział w nim podmiotów zaplecza
naukowo-badawczego (szkół, uczelni, instytutu badawczego). Powinny one wspierać podmioty branży turystycznej uczestniczącej w klastrze w procesie innowacji
Por. I. Šipková, Úloha klstrov pri zlepšovaní kvality produktu regiónu v cestovnom ruchu, „Ekonomická Revue Cestovného Ruchu” 2007 nr 1, s. 40-41.
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oferty obszaru. Nie jest to niestety powszechnym zjawiskiem w regionach turystycznych.
Rozwojowi współpracy w turystyce i realizacji koncepcji klastra turystycznego
nie sprzyja słabsze powiązanie branży turystycznej ze sferą badań, często brak ochoty podmiotów do współdziałania, a także niechęć do wdrażania osiągnięć postępu
naukowo-technicznego.
Do powodzenia inicjatywy tworzenia klastra turystycznego może w zasadniczy
sposób przyczynić się rozwój partnerstwa sektora publicznego i prywatnego. Samorząd lokalny ma tworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości i zachęcać nowych
inwestorów do inwestycji w regionie. Nie powinien on natomiast tworzyć klastra, a
jedynie stymulować rozwój współpracy na poziomie obszaru recepcji. Nie można
również utożsamiać lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych z klastrem.
Organizacje te powinny być jednak uczestnikiem takiego klastra.
Warto zwrócić uwagę na to, iż działające w turystyce klastry wśród celów swojego funkcjonowania akcentują problematykę ochrony środowiska przyrodniczego.
Skuteczność działania w tym obszarze zależy jednak od powiązania podejmowanych w klastrze przedsięwzięć z realizowaną na szczeblu ogólnokrajowym polityką
ochrony tego środowiska.
Nie sposób także nie przypomnieć, że miejscowości i regiony charakteryzują się
odmiennymi warunkami z punktu widzenia tworzenia klastrów. Co więcej, podobnie jak obszary turystyczne mają one swój cykl życia. Uczestnicy każdego klastra
turystycznego powinni być tego świadomi i przygotowani do podejmowania stosownych działań w każdej fazie tego cyklu.
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THE ROLE OF CLUSTERS IN THE STRUCTURE AND QUALITY
CONSTRUCTION OF THE REGION’S TOURIST PRODUCT
Summary
The need for increasing the competitiveness of a tourist traffic reception area facilitates the implementation of clusters’ theory. The hereby study attracts attention to the theoretical aspect of clusters’
functioning, pointing to its usefulness in tourism. The crucial element of the study becomes the identification of advantages resulting from the tourist clusters construction and referring mainly to the problems of diversifying the structure of such clusters’ offer, as well as creating quality in tourism. Theoretical remarks are illustrated by the examples of a few tourist clusters functioning in the world.
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INWESTYCJE TURYSTYCZNE
JAKO FORMA POBUDZANIA POPYTU TURYSTYCZNEGO
NA PRZYKŁADZIE GMINY GŁUCHOŁAZY

1. Wstęp
Stale rosnąca popularność różnych form turystyki, jaką zaobserwować możemy
w Polsce i na świecie, niesie ze sobą wiele konsekwencji ekonomicznych. Gospodarka turystyczna jest obecnie sektorem generującym ogromne wpływy budżetowe
oraz odgrywającym doniosłą rolę w tworzeniu PKB. Proces konsumpcji dóbr i usług
turystycznych pośrednio wpływa również na popyt na dobra i usługi niezwiązane
ściśle z turystyką, tj. bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe czy telekomunikacyjne.
Zmiana uregulowań prawnych oraz decentralizacja naszego kraju spowodowały,
że coraz aktywniejsze w stymulowaniu rozwoju gospodarki turystycznej są samorządy terytorialne. Spora liczba gmin widzi w turystyce pozytywny impuls do aktywizacji gospodarczej, wzrostu dochodów budżetów lokalnych czy czynnik pobudzający lokalny rynek pracy1. Bardzo bogaty i zróżnicowany układ rodzajowy turystyki
(np. turystyka miejska, wiejska, kulturalna czy uzdrowiskowa) sprawia, że duża liczba samorządów wykorzystuje posiadane atrakcje turystyczne w programach rozwoju lokalnego czy regionalnego2.
Atrakcyjność turystyczną każdej miejscowości determinują w sposób komplementarny trzy główne składowe: walory turystyczne (naturalne oraz te, do których
wytworzenia przyczynił się człowiek), dostępność komunikacyjna oraz stan zagospodarowania turystycznego (infrastruktura turystyczna i paraturystyczna). Rozwój
turystyki oraz kreowanie funkcji turystycznych na danym obszarze zależy przede
wszystkim od występowania walorów turystycznych. Dopiero z wykorzystaniem
tych zasobów podmioty zarządzające gminą czy regionem mogą wpływać na atrakA.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE,
Wrocław 2001, s. 50.
2
W. Gaworecki, Turystyka jako czynnik kształtowania gospodarki regionalnej, [w:] Strategia
Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, AWF, Warszawa 2006, s. 17.
1
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cyjność turystyczną przez modernizacje już istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury3.
Jednym z największych problemów, z którym borykają się przedsiębiorcy turystyczni oraz podmioty polityki turystycznej na szczeblu lokalnym, jest sezonowość
popytu turystycznego. Może ona wynikać z przyczyn zarówno naturalnych (pory
roku, warunki klimatyczne), jak i instytucjonalnych (czas pracy, rozkład i długość
urlopów, liczba świąt)4. Niezależnie od przyczyn sezony turystyczne kształtują się
odmiennie dla poszczególnych miejscowości, a ich przebieg zależy również od
uczestnictwa obszaru w krajowym lub międzynarodowym ruchu turystycznym, walorów oraz stanu zagospodarowania turystycznego5. Do najważniejszych negatywnych skutków sezonowego wykorzystania podaży turystycznej możemy zaliczyć6:
•• zagrożenia ekologiczne, wynikające z okresowego obciążenia obszaru recepcji
ruchem turystycznym,
•• zwiększenie kosztów działalności niektórych podmiotów gospodarczych, związane z koniecznością gromadzenia rezerw,
•• zmniejszenie efektywności ekonomicznej podmiotów podaży turystycznej, spowodowane zwiększonym ryzykiem i uzależnieniem od czynników ekonomicz
nych i pozaekonomicznych,
•• niepełne wykorzystanie obiektów turystycznych poza sezonem,
•• konieczność elastycznego regulowania wielkości i struktury zatrudnienia,
•• prawdopodobieństwo obniżenia się jakości świadczonych usług w okresach
zwiększonego popytu na nie i związane z tym niepełne zaspokojenie potrzeb
nabywców,
•• konieczność inwestowania w rozwój i modernizację infrastruktury turystycznej.
Jednym ze sposobów złagodzenia powyższych negatywnych konsekwencji
okresowych wahań popytu turystycznego przez gminę jest stwarzanie odpowiednich
warunków prywatnym podmiotom gospodarczym oraz współudział w realizacji inwestycji turystycznych. Zasadność takiego postępowania jest dodatkowo jeszcze
wzmacniana ścisłymi powiązaniami turystyki z innymi sektorami gospodarki. Jak
twierdzą niektórzy autorzy, jedno miejsce pracy w sektorze turystyki generuje cztery
miejsca pracy w pozostałych sektorach7.
Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie planowanych inwestycji turystycznych w gminie Głuchołazy. Jest to jeden z instrumentów pobudzania
popytu turystycznego oraz łagodzenia negatywnych skutków jego sezonowości.
T. Wilczak, Wpływ turystyki na rozwój regionalny, [w:] Strategia Rozwoju Turystyki na lata
2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, AWF,
Warszawa 2006, s. 7.
4
A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2007, s. 90.
5
J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1998, s. 27.
6
A. Panasiuk (red.), wyd. cyt., s. 91; M. Jedlińska, U. Szubert-Zarzeczny, Gospodarka turystyczna,
AE, Wrocław 1992, s. 55-63.
7
T. Soliński, J. Krupa, Badania źródeł finansowania inwestycji w infrastrukturze turystycznej,
[w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział,
WSIiZ, Rzeszów 2006, s. 91-92.
3

120

Daniel Puciato

2. Determinanty ruchu turystycznego w gminie Głuchołazy
Gmina Głuchołazy usytuowana jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie Nysa. Wchodzi w skład Przedgórza Sudeckiego, Sudetów Wschodnich i Niziny Śląskiej. Zachodnią część gminy stanowi mezoregion
Przedgórze Paczkowskie, południowa to Góry Opawskie, natomiast wschodnia Płaskowyż Głubczycki. Od południa gmina graniczy z Republiką Czeską. Powierzchnia gminy wynosi 16760 ha, a ludność liczy ogółem 26 460 osób. Najważniejszymi
jednostkami morfologicznymi tworzącymi krajobraz są: Góra Parkowa, złożona z
trzech szczytów tworzących grzbiet o długości ok. 5 km, najwyższy szczyt na terenie
gminy – Biskupia Kopa (889 m n.p.m.), rzeka Biała Głuchołaska tworząca malowniczy przełom o długości 2,5 km, rozległa dolina Złotego Potoku oraz dolina Bystrego Potoku o długości ok. 4 km, ostro i malowniczo wcinająca się w zbocze Biskupiej
Kopy. Lasy i grunty leśne stanowią niemal 20% ogólnej powierzchni gminy i są
naturalnym siedliskiem dla licznej flory i fauny. Większość obszarów użytkowanych
turystycznie jest objęta systemem ochrony przyrody (Park Krajobrazowy „Góry
Opawskie”, a także trzy rezerwaty leśne – Cicha Dolina, Las Bukowy oraz Nad Białką). Gmina Głuchołazy jest stosunkowo bogata w rozproszone obiekty historyczne:
kościoły, zabytki architektury obronnej, elementy dawnej zabudowy uzdrowiskowej, pałace i dwory z parkami o charakterze krajobrazowym z cennymi zespołami
starodrzewu8.
Gmina ma nieźle rozwiniętą infrastrukturę dla ruchu kołowego. Przez jej tereny
przebiega droga krajowa nr 40 Prudnik–Głuchołazy–granica państwa, droga wojewódzka nr 411 Nysa–Głuchołazy–granica państwa, drogi powiatowe łączące miasto
Głuchołazy z 17 sołectwami oraz drogi gminne o nawierzchni asfaltowej o długości
35,3 km. Poważnym mankamentem jest zły stan nawierzchni większości ww. dróg.
Połączenia autobusowe PKS umożliwiają dojazd do każdej miejscowości na terenie
gminy oraz bezpośrednio do Nysy, Prudnika, Opola, Wrocławia, Głubczyc, Żywca i
Nowego Sącza. Na terenie gminy znajdują się również 4 dworce kolejowe PKP, lecz
ruch pasażerski został tu czasowo zawieszony9. Znajdują się tam również 54 czynne
obiekty bazy noclegowej. Zlokalizowane są one w Głuchołazach (16 obiektów), Pokrzywnej (16 obiektów), Jarnołtówku (15 obiektów), Starym Lesie (3 obiekty) oraz
Konradowie (4 obiekty). Według danych z roku 2003 liczba miejsc noclegowych
wynosiła 4079, w tym 2649 (64,9%) miejsc całorocznych i 1430 (35,1%) miejsc
sezonowych (tab. 1). Tylko dwa obiekty zostały zaszeregowane w kategorii „obiekt
hotelarski”, są to Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Potok” w Jarnołtówku
jako pensjonat 3-gwiazdkowy oraz Schronisko Młodzieżowe w Głuchołazach. Pozostałe to „inne obiekty świadczące usługi hotelarskie”.
8
9

Strategia rozwoju turystyki w gminie Głuchołazy, s. 11-23.
Tamże, s. 12-13.
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Tabela 1. Wielkość bazy noclegowej w gminie Głuchołazy
Miejsca noclegowe

Miejscowość

całoroczne
1157
651
785
36
20
2649

Głuchołazy
Pokrzywna
Jarnołtówek
Konradów
Stary Las

sezonowe
308
392
140
–
–
840

pola namiotowe
–
550
40
–
–
590

razem
1465
1593
965
36
20
4079

Źródło: Strategia rozwoju turystyki w gminie Głuchołazy.

Gmina Głuchołazy ma dobrze rozwiniętą bazę obiektów o charakterze leczniczo-wypoczynkowym. Na jej terenie znajduje się 5 ośrodków, które oprócz usług
hotelowych posiadają zaplecze lecznicze w zakresie fizjoterapii i odnowy biologicznej. Mają one łącznie 530 miejsc o wysokim standardzie i mogą stanowić bazę dla
intensywnie rozwijającej się turystyki uzdrowiskowej czy zdrowotnej.
Na terenie Głuchołaz występują różnorodne obiekty gastronomiczne: restauracje,
kawiarnie, pizzerie, puby i piwiarnie. Obiekty te są zróżnicowane pod względem
wielkości, rodzaju świadczonych usług oraz standardu. Część spośród tych obiektów jest sprzężona z obiektami noclegowymi.
Duże znaczenie dla jakości oferowanego produktu turystycznego mają zlokalizowane tu obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, do których zaliczyć możemy:
basen kąpielowy „Leśny” w Głuchołazach, kąpielisko „Leśne” w Pokrzywnej, orczykowy wyciąg narciarski o długości 300 metrów w Jarnołtówku, korty tenisowe,
halę sportową oraz miejski stadion sportowy. Na terenie gminy usytuowane są również szlaki turystyczne, ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, oznakowane trasy rowerowe, oraz 20-kilometrowy szlak kajakowy – Biała Głuchołaska10.

3. Charakterystyka ruchu turystycznego
Jednym z mierników popytu turystycznego jest ruch turystyczny. Dane o poziomie ruchu turystycznego w gminie Głuchołazy pozyskano ze źródeł wtórnych11. Badania miały charakter pełny i zostały przeprowadzone za pomocą metody rejestracji
hotelowej, polegającej na rejestracji osób przyjmowanych przez wszystkie obiekty
prowadzące działalność hotelarską.
Gmina Głuchołazy stanowi miejsce realizacji różnych form turystyki głównie
dla:
•• mieszkańców gminy,
•• mieszkańców powiatu nyskiego i prudnickiego,
10
11

Tamże, s. 32-39.
Tamże, s. 39-40.
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•• mieszkańców miast położonych w odległości do ok. 70 km, tj. Opola, Kędzierzyna-Koźla czy Brzegu,
•• mieszkańców miast położonych w większej odległości od gminy, np. Wrocławia, miast aglomeracji Górnego Śląska czy Warszawy.
Tabela 2. Wielkość ruchu turystycznego w gminie Głuchołazy w 2003 r.
Ruch turystyczny [osobodni]
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

obiekty
całoroczne

miejsca
sezonowe

pola
namiotowe

razem

16 323
15 791
6135
14 018
24 723
22 053
70 355
57 401
20 789
19 558
10 426
24 938
302 510

–
–
–
–
–
6993
22 309
18 202
6592
–
–
–
54 096

–
–
–
–
–
–
8850
8850
–
–
–
–
17 700

16 323
15 791
6135
14 018
24 723
29 046
101 514
84 453
27 381
19 558
10 426
24 938
37 4306

Źródło: Strategia rozwoju turystyki w gminie Głuchołazy.
Tabela 3. Wartości wskaźników sezonowości w gminie Głuchołazy w 2003 r.
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Wskaźniki
sezonowości [%]
52,3
50,6
19,7
44,9
79,3
93,1
325,4
270,8
87,8
62,7
33,4
79,9

Kwartał

Wskaźniki sezonowości
[%]

I

40,9

II

72,4

III

228,0

IV

58,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia rozwoju turystyki w gminie Głuchołazy.
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Wielkość ruchu turystycznego na terenie gminy w obiektach całorocznych (w tym
w gospodarstwach agroturystycznych i pokojach gościnnych) wynosiła w 2003 r.
302 510 osobodni, w obiektach sezonowych 54 096 osobodni, a na polach namiotowych 17 700 osobodni. Łącznie więc na terenie Głuchołaz ruch turystyczny wynosił
374 510 osobodni (tab. 2). Baza noclegowa była w najmniejszym stopniu wykorzystana w marcu (7,72%), natomiast najpełniej w lipcu (88,53%). Popyt turystyczny
w gminie cechuje się dużymi wahaniami sezonowymi. Wskaźniki sezonowości
przyjmują najwyższe wartości w lipcu i sierpniu, najniższe zaś w marcu i listopadzie
(tab. 2). Najwyższy poziom ruchu turystycznego występuje tu w III kwartale, a najniższy w I kwartale roku (tab. 3).

4. Rola inwestycji w pobudzaniu popytu turystycznego
Znaczną barierą ruchu turystycznego każdej gminy, oprócz cech podaży turystycznej, może być ograniczona dostępność komunikacyjna do miejsc atrakcji turystycznych oraz słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna12. Aby zmienić ów stan
rzeczy, należy zwiększyć nakłady finansowe związane z tworzeniem bazy materialnej, służącej do świadczenia usług turystycznych, oraz zapewnić korzystne warunki
inwestycyjne dla prywatnych podmiotów gospodarczych. Inwestycje związane
z tworzeniem bazy turystycznej możemy podzielić na dwie grupy13:
•• inwestycje stricte turystyczne – dotyczące obiektów, za pomocą których można
zaspokoić podstawowe potrzeby turysty (nocleg, wyżywienie, transport, rozrywka). Zaliczyć do nich możemy m.in.:
–– budowę i modernizację obiektów noclegowych,
–– zakup środków transportowych oraz budowę niezbędnej do ich wykorzystania
infrastruktury,
–– budowę obiektów infrastruktury turystycznej,
–– odnawianie dóbr kultury narodowej;
•• inwestycje paraturystyczne – dotyczące obiektów i urządzeń stanowiących uzupełnienie dla inwestycji stricte turystycznych, do których zaliczamy m.in.:
–– infrastrukturę usługową,
–– infrastrukturę techniczną,
–– sieć komunikacyjną,
–– inwestycje w obszarze ochrony środowiska,
–– inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej.
Wsparcie dla rozwoju turystyki ze strony władz samorządowych może odbywać
się za pomocą dwóch rodzajów instrumentów: dochodowych i wydatkowych. Głównym instrumentem dochodowym jest prowadzona przez gminę polityka podatkowa.
12
A. Ostromęcki, D. Zając, Czynniki różnicujące natężenie ruchu turystycznego w obszarach górskich i podgórskich, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, red. J. Krupa, T. Soliński, WSIiZ, Rzeszów 2004, s. 108.
13
A. Panasiuk (red.), wyd. cyt., s. 176.
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Zasilenie finansowe gminy następuje na drodze następujących podatków: wpływy z
PIT i CIT, zryczałtowany podatek dochodowy, karta podatkowa, podatek rolny, leśny,
od nieruchomości, od środków transportu, opłaty lokalne, skarbowe i inne opłaty.
Wspieranie rozwoju turystyki na drodze polityki podatkowej gminy jest oczywiście
ograniczone, ze względu na to, że nie ma ona bezpośredniego wpływu na PIT i CIT.
Ma natomiast możliwość ustalania innych istotnych z punktu widzenia wpływów do
budżetu lokalnego, podatków (od nieruchomości czy środków transportowych). Polityka podatkowa gminy może przybierać formę stosowania obniżonych stawek podatkowych dla wszystkich podmiotów na terenie gminy lub przyznawania ulg i zwolnień
podatkowych tym podmiotom gospodarczym, które realizują procesy inwestycyjne
na terenie gminy. Drugim instrumentem wspierającym rozwój turystyki na terenie
gminy są instrumenty wydatkowe. Najważniejszym z nich są właśnie inwestycje,
choć należy pamiętać, że większość wydatków gminy ma charakter bieżący14.
Tabela 4. Planowane inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej podnoszącej jakość
usług turystycznych w okolicy Kopy Biskupiej (gmina Głuchołazy) na lata 2007-2013
Projekt

Zadanie

Rewitalizacja
istniejących
obiektów
turystycznych
i przestrzeni
dla rekreacji
i wypoczynku

budowa infrastruktury
technicznej i rewitalizacja
Kąpieliska Leśnego
w Pokrzywnej
modernizacja schroniska
PTTK na Kopie Biskupiej

inwestor
prywatny

przebudowa istniejącej
starej skoczni narciarskiej

Polski Związek
Narciarski

budowa parkingu przy
projektowanych
wyciągach narciarskich
udostępnienie Góry
Zamkowej dla turystyki
pieszej i rowerowej
(budowa drogi, schronów
przeciwdeszczowych
oraz wykonanie tablic
informacyjnych

gmina
Głuchołazy

Budowa
obiektów
i urządzeń
okołotury
stycznych

Wykonawca

stowarzyszenie
„Kopa Biskupia”

Koszt
całkowity
(zł)
2500000

400000

400000

150000

nadleśnictwo
Prudnik
600000

Źródła finansowania
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego, środki
własne, kredyt bankowy
Program Operacyjny Współpraca
Transgraniczna Republika
Czeska-Rzeczpospolita Polska
2007-2013, środki własne
budżet PZN, Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego
budżet gminy

Program Operacyjny Współpraca
Transgraniczna Republika
Czeska-Rzeczpospolita Polska
2007-2013, środki własne
nadleśnictwa

Źródło: Studium rozwoju turystyki rekreacyjnej w rejonie Kopy Biskupiej.
Ł. Nawrot, P. Zmyślony, Inwestor czy synergetyk. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju
turystyki, [w:] Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, red.
R. Gałecki, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Łowicz 2004, s. 53-54.
14
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Tabela 5. Planowane inwestycje w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w okolicy Kopy Biskupiej (gmina Głuchołazy) na lata 2007-2013
Projekt

Zadanie

Budowa
nowych
obiektów
sportowych
i rekreacyjnych

budowa nowej skoczni
narciarskiej, pokrytej
igielitem – K-15 lub K-20
budowa kolei krzesełkowej
w Ośrodku Narciarskim
Pokrzywna
budowa trasy narciarskiej
1200 m, Pokrzywna–
Szyndzielowa Kopa
budowa trasy narciarskiej
600 m, Pokrzywna–Zamkowa
Góra
budowa kolei krzesełkowej
w Ośrodku Narciarskim
Jarnołtówek - Bolkowice
budowa kompleksu sportowego
na terenach działek Moszczące
i otulinach Pokrzywnej
budowa tras biegowych wokół
schroniska i szczytu Kopy
Biskupiej
budowa ścieżki rowerowej
wokół Kopy Biskupiej

Koszt
Wykonawca całkowity
(zł)
Polski
600000
Związek
Narciarski
inwestor
6500000
prywatny

budżet PZN, Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Regionalny Program
Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny,
środki własne, kredyt bankowy

inwestor
prywatny

6700000

Regionalny Program Operacyjny,
środki własne, kredyt bankowy

inwestor
prywatny

8200000

Regionalny Program Operacyjny,
środki własne, kredyt bankowy

inwestor
prywatny

8000000

Regionalny Program Operacyjny,
środki własne, kredyt bankowy

gmina
Głuchołazy

brak
danych

gmina
Głuchołazy

brak
danych

gmina
Głuchołazy

3000000

Regionalny Program Operacyjny,
środki własne budżetu gminy,
kredyt bankowy
Regionalny Program Operacyjny,
środki własne budżetu gminy,
kredyt bankowy
Regionalny Program Operacyjny,
środki własne budżetu gminy,
kredyt bankowy

Źródła
finansowania

Źródło: Studium rozwoju turystyki rekreacyjnej w rejonie Kopy Biskupiej.

Finansowanie inwestycji mających na celu rozwój infrastruktury turystycznej
i paraturystycznej wymaga ogromnych nakładów, które często przekraczają możliwości finansowe gminy. Stanowi to bardzo poważną barierę dla polskiego rynku
turystycznego. Wiele regionów czy miejscowości turystycznych to obszary słabo
rozwinięte gospodarczo, niedysponujące wystarczającymi środkami finansowymi15.
Władze lokalne, oprócz dochodów z podatków i opłat lokalnych, poszukują więc
środków z następujących źródeł: dochodów z własności majątkowych, obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek inwestycyjnych, kapitału prywatnego, środków z
budżetu państwa, kredytów i pożyczek z instytucji międzynarodowych oraz fundu
szy Unii Europejskiej16.
15
S. Bosiacki, Gospodarka turystyczna w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku – stan obecny i perspektywy rozwoju, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań
2002, s. 14.
16
J. Kizielewicz, Możliwości korzystania z funduszów na rozwój inwestycji infrastrukturalnych
wspomagających rozwój gospodarki turystycznej w miastach i gminach nadmorskich, „Problemy Turystyki” 2004 nr 4, s. 82; J. Kuczyński, Prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju inwestycji turystycznych na szczeblu kraju i regionów, „Problemy Turystyki” 2002 nr 3-4, s. 37.
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Tabela 6. Planowane inwestycje w zakresie rozwoju nowoczesnej infrastruktury turystycznej
i okołoturystycznej w okolicy Kopy Biskupiej (gmina Głuchołazy) na lata 2007-2013
Projekt

Zadanie

Koszt całkowity
(zł)

Wykonawca

Rozbudowa
i modernizacja
obiektów
kulturalnych
i integracyjnych

rozbudowa Domu
Pielgrzyma oraz
infrastruktury
towarzyszącej

Duszpasterstwo
Sanktuarium
Marii Panny
Wspomożycielki
(Czechy)

1 903 583

Projekt budowy
nowych obiektów
turystycznych

ośrodek SPA
na stoku Kopy
Biskupiej

inwestor prywatny

brak danych

Źródła
finansowania
Program Operacyjny
Współpraca Transgraniczna
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska
2007-2013, środki własne,
kredyt bankowy
Regionalny Program
Operacyjny, środki własne,
kredyt bankowy

Źródło: Studium rozwoju turystyki rekreacyjnej w rejonie Kopy Biskupiej.
Tabela 7. Planowane inwestycje w zakresie promocji turystycznej Kopy Biskupiej (gmina Głuchołazy)
na lata 2007-2013
Projekt
Projekt tworzenia,
inicjowania
i wspierania
publikacji
dotyczących
Kopy Biskupiej
i jej najbliższego
otoczenia

Zadanie

Wykonawca

Koszt
całkowity (zł)

legendy, podania
i opowieści
Zlatohorska

autor książki
(Czechy)

22 256

pracujące potoki –
pozycja książkowa

autor książki
(Czechy)

11 128

Źródła finansowania
Program Operacyjny Współpraca
Transgraniczna Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, środki własne, kredyt
bankowy
Program Operacyjny Współpraca
Transgraniczna Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska
2007-2013, środki własne, kredyt
bankowy

Źródło: Studium rozwoju turystyki rekreacyjnej w rejonie Kopy Biskupiej.

Władze gminy Głuchołazy, chcąc pobudzić popyt turystyczny i zniwelować
negatywne skutki jego sezonowości, zaplanowały cztery programy operacyjne mające na celu poprawę atrakcyjności gminy. Większość planowanych działań inwestycyjnych koncentruje się wokół najchętniej odwiedzanego przez turystów miejsca,
jakim jest bez wątpienia obszar Kopy Biskupiej. Programy dotyczą inwestycji
w infrastrukturę techniczną, sportowo-rekreacyjną, turystyczną, a także w promocję Kopy Biskupiej. Priorytetem jest poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
zaplanowano tutaj budowę kolejek krzesełkowych, tras i skoczni narciarskich oraz
tras rowerowych. Część z tych inwestycji ma być sfinansowana przez samą gminę,
część zaś przez inwestorów prywatnych, budżet centralny czy Unię Europejską
(tab. 4-7).
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5. Zakończenie
Turystyka staje się obecnie coraz ważniejszym czynnikiem rozwoju wielu polskich gmin. Bardzo często jednak poważną przeszkodą jest słabo rozwinięta infrastruktura, będąca efektem wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Ograniczoność
środków finansowych, jakimi dysponują polskie jednostki samorządu terytorialnego, sprawia, że gminy realizują niewspółmierną do potrzeb liczbę inwestycji turystycznych. Dużą szansą na zmianę tego stanu jest możliwość pozyskiwania środków
na inwestycje z innych źródeł, szczególnie z Unii Europejskiej. Ogromne znaczenie
inwestycji turystycznych wynika nie tylko z podniesienia atrakcyjności turystycznej
gminy, ale i z polepszenia warunków życia mieszkańców gminy (infrastruktura techniczna), wzrostu zatrudnienia w turystyce i w innych sektorach gospodarki, zwiększonej racjonalności działań władz lokalnych w wyniku procesu planowania oraz
wykorzystania dynamiki inwestycji jako informacji promocyjnej17.
Inwestycje turystyczne mogą przyczyniać się do pobudzenia popytu tu
rystycznego w Gminie Głuchołazy i w innych gminach. Przede wszystkim jednak
muszą one zostać zrealizowane, gdyż w polskich realiach mają najczęściej charakter
deklaratywny. Konieczne jest również prowadzenie dalszych badań mających na
celu stwierdzenie, czy przyczynią się one w sposób rzeczywisty do zwiększenia
popytu turystycznego.
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TOURIST INVESTMENTS AS A FORM OF TOURIST DEMAND
STIMULATION BASED ON EXAMPLE OF GŁUCHOŁAZY COMMUNE
Summary
The increasing popularity of tourism results in its larger influence on GDP level of our country.
Transformation processes and decentralisation caused high activity of regional self-governments in the
stimulation of tourist economy development. The condition of tourist infrastructure is, besides tourist
values and transport accessibility, the most important factor shaping tourist attractiveness of every
town. To increase of tourist attractiveness, and consequently the demand for tourist services, suitably
planned and realized investment policy every commune is essential. The Głuchołazy commune features
many tourist values, however, it does not possess necessary tourist infrastructure. Such a situation is
a reason for not sufficient utilization of the existing accommodation base and the seasonal character of
tourist demand.���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
In order to counteract this situation the commune planned a series of investments aiming to building the new and refurbishing the old infrastructure concentrated around the most popular
place in the commune i.e. Biskupia Kopa. Further studies are necessary after the realization of planned
investments in order to check their actual influence on tourist demand volume in the commune.
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WYBRANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INNOWACJI
W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH
W POLSCE

1. Wstęp
W dobie globalizacji internacjonalizacja i innowacyjność stanowią podstawowe
elementy decydujące o konkurencyjności na rynku Europy i świata przedsiębiorstw,
zwłaszcza małych i średnich. Wiedza i innowacje nabierają podstawowego znaczenia nie tylko dla przetrwania, ale przede wszystkim dla rozwoju podmiotów gry
rynkowej.
Jednocześnie innowacje to jeden z najbardziej progresywnych czynników rozwoju
firm. Oparciem dla procesów innowacyjnych są instytucje naukowo-badawcze, uznane za jedną z głównych determinant konkurencyjnego przedsiębiorstwa i regionu.
Wydaje się jednak, iż często podstawową barierą ograniczającą wprowadzanie
rozwiązań innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach jest, oprócz niewystarczającego rozwoju instytucji naukowo-badawczych i rozwiązań legislacyjnych, dostępność do źródeł ich finansowania1. O ile dostęp do wiedzy o nowych rozwiązaniach
stwarza możliwości kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach turystycznych, o tyle dysponowanie odpowiednim kapitałem daje podstawy do ich urzeczywistnienia.
Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych zewnętrznych źródeł finansowania innowacji dostępnych dla przedsiębiorstw turystycznych działających na pol1
Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2005 r. wynika, iż głównym czynnikiem ograniczającym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach polskich jest brak
środków finansowych. Raport – Wyniki badań innowacyjności polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005. Natomiast badanie przeprowadzone przez
PKPP „Lewiatan” w 2006 r. wskazuje, iż jedną z głównych barier podnoszenia innowacyjności są m.in. zbyt
złożone procedury administracyjne. R. Stanisławski, Znaczenie innowacyjności w procesie zarządzania małym
i średnim przedsiębiorstwem w Polsce w kontekście zjawisk globalizacji europejskiej, [w:] Mechanizmy
i obszary przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2007, s. 319-320.
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skim rynku, z uwzględnieniem podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich.
Należy zauważyć, iż wiele przedstawionych w niniejszym artykule źródeł finansowania innowacji w podmiotach gospodarki turystycznej ma charakter uniwersalny
i jest dostępnych dla ogółu przedsiębiorstw, niezależnie od rodzaju prowadzonej
działalności. Równocześnie należy podkreślić, iż zaprezentowane w artykule możliwości wspierania aktywności innowacyjnej w przedsiębiorstwach nie wyczerpują
tematu.

2. Istota i rodzaje innowacji
Zakres pojęcia innowacja w literaturze przedmiotu jest szeroki i często interpretowany w sposób dość dowolny. Jedni termin ten rezerwują dla nowych rozwiązań,
można powiedzieć tzw. nowości absolutnych – niestosowanych dotąd przez nikogo.
Zdaniem innych, innowacje to wszelkie zmiany w stosunku do stanu poprzedniego2.
Drugie podejście do innowacji proponuje m.in. E.M. Rogers, określając omawianym
terminem wszystko, co ludzie postrzegają jako nowe, niezależnie od obiektywnej
nowości danego usprawnienia3.
Z kolei według Komisji Europejskiej, innowacja oznacza „udaną produkcję,
asymilację i wykorzystanie nowości w dziedzinie ekonomicznej i społecznej”4. Rozszerzona definicja tego pojęcia określa aktywność innowacyjną jako „całokształt
działań naukowych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych i handlowych,
które prowadzą, bądź mają prowadzić, do wdrażania nowych lub udoskonalonych
produktów lub procesów”5.
W odniesieniu do przedsiębiorstwa, w tym również turystycznego, uzasadnione
wydaje się przypisanie pojęciu: „innowacja” nieco węższego znaczenia i uznanie za
nią: tworzenia lub modyfikowania procesów, wyrobów, technik i metod działania,
które są postrzegane przez daną organizację jako nowe oraz postępowe w danej dziedzinie i prowadzą do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów będących w
jego dyspozycji6.
Z przytoczonych powyżej definicji wynika techniczny, ekonomiczny i organizacyjny charakter innowacji, przy czym należy zauważyć, iż innowacje technologiczne są skutkiem postępu naukowo-badawczego, organizacyjne zaś wynikają z przedsiębiorczości.
2
Por.: J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 142-143.
3
D.M. Rogers, Diffusion of Innovation, Free Press, New York 1962, s. 62.
4
R. Stanisławski, wyd. cyt., s. 316.
5
K. Ćwik, W. Szumowski, Globalizacja a transfer nowych technologii, [w:] Zmiana warunkiem
sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław 2002, s. 94.
6
J. Penc, wyd. cyt., s. 143.
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Występuje wiele podziałów innowacji dokonywanych według rozmaitych kryteriów. Mianowicie np.:
1. Według kryterium oryginalności dzielone są one na innowacje:
•• kreatywne – zmiany stosowane pierwszy raz w gospodarce, wynalazki i odkrycia często chronione patentem,
•• imitujące – zmiany naśladowcze.
2. Ze względu na zakres oddziaływania i uzyskiwane efekty wyróżnia się innowacje:
•• procesowe – to m.in. wprowadzanie nowego sposobu świadczenia usługi, dystrybucji czy obsługi klienta,
•• produktowe – ulepszenia dokonywane w produktach (usługach), wprowadzanie
nowych, dotąd nieświadczonych usług7.
Niezależnie od stosowanych kryteriów podziału innowacji można wskazać pięć
podstawowych obszarów wprowadzania zmian8 w przedsiębiorstwach turystycznych:
–– świadczone usługi i wytwarzane produkty, np. oparcie wprowadzanych zmian na
przyjaznych środowisku formach turystyki i infrastrukturze turystycznej, wykorzystywanie do wytwarzania produktów ekologicznych komponentów pochodzących np. z recyklingu (m.in. do opakowania produktu – pamiątki);
–– organizacja i zarządzanie, np. wykorzystanie ekologicznych – niekonwencjonalnych środków transportu, głównie na potrzeby turystów (np. wozy, bryczki, rowery, sanie, łodzie);
–– marketing: przede wszystkim budowa systemu informacji i edukacji, którego
jednym z podstawowych zadań byłoby tworzenie pozytywnego wizerunku
przedsiębiorstwa, np. ekologicznego, oraz wprowadzenie elementów badania
rynku turystycznego;
–– zasoby rzeczowe i ludzkie: głównie wprowadzanie odpowiednich systemów
kształcenia dla przedsiębiorców oraz zatrudnianych przez nich pracowników,
prowadzących do zmniejszania oporu wobec innowacji i wprowadzania ich w
zarządzanych firmach, podnoszenie poziomu wiedzy na temat możliwości wprowadzania zmian i kosztów ich stosowania;
–– relacje z otoczeniem, np. wypracowanie i wprowadzanie zmian w wykorzystywanych formach kooperacji z innymi podmiotami turystycznymi, jak również
z przedstawicielami samorządu terytorialnego, a także zasad komunikacji i zarządzania jakością w kontaktach z otoczeniem9.
Tamże, s. 144-146.
W związku z tym w opracowaniu pojęcie „innowacja” traktowane jest zamiennie z pojęciem
„zmiana”. Por. również np.: F. Mroczko, Uwarunkowania innowacji opartych na wiedzy, [w:] Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, red. L. Pawłowicz, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2006,
s. 358-359.
9
Kształtowanie współpracy z podmiotami otoczenia (np. w formie klastra turystycznego) prowadzi do umocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, wzrostu efektywności działania, jak również do obniżenia kosztów, m.in. pozyskiwania innowacji z otoczenia. R. Przeorek-Smyka, Identyfikacja
7
8

132

Renata Przeorek-Smyka

3. Źródła finansowania innowacji w podmiotach
gospodarki turystycznej
Do zewnętrznych źródeł finansowania innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych można zaliczyć przede wszystkim:
•• środki finansowe Unii Europejskiej,
•• kredyty i pożyczki.
Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej należą niewątpliwie do głównych źródeł finansowania innowacji w gospodarce Polski. Podstawy do ich tworzenia i wykorzystania tworzą zapisy w głównych dokumentach strategicznych UE
i Polski, które traktują zagadnienie innowacji jako jeden z głównych priorytetów
rozwoju gospodarki państw, regionów i przedsiębiorstw10.
Na szczeblu UE podstawowym dokumentem indukującym tworzenie podstaw
do finansowania innowacji jest Strategia lizbońska, która stanowi długofalowy,
kompleksowy program rozwoju społeczno-gospodarczego UE. W owej strategii
wśród pięciu sfer działania wymienia się m.in. innowacyjność i przechodzenie do
gospodarki opartej na wiedzy11.
Do polskich dokumentów strategicznych wskazujących cele i obszary wprowadzania innowacji należy przede wszystkim zaliczyć Kierunki Wzrostu Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-201312. Jest to zasadniczy dokument strategiczny określający obszary rozwoju innowacji w Polsce z uwzględnieniem sektora małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Wśród pozostałych dokumentów podnoszących omawiane zagadnienia można
wymienić: Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 (NPR), Strategię Rozwoju
Kraju 2007-20015 oraz Strategię Rozwoju Turystyki w Polsce na lata 2007-2013.
Z kolei strategicznym dokumentem określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w Polsce jest Narodowa Strategia
Spójności (NSS).
Środki finansowe UE dostępne w Polsce dla przedsiębiorstw turystycznych, z
których będą finansowane tzw. programy operacyjne i regionalne programy operacyjne, to:
obszarów innowacji proekologicznych w przedsiębiorstwach turystycznych, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej (w druku), AE, Wrocław 2007. Por. również: M. Brojak-Trzaskowska, Rola innowacji w
polityce rozwoju przedsiębiorstw turystycznych, [w:] Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Fundacja
na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005, s. 403-405.
10
W opracowaniu, pisząc o przedsiębiorstwie, autorka nie zawsze będzie odnosić się bezpośrednio do przedsiębiorstwa turystycznego. Takie rozwiązanie wynika m.in. z tego, iż: przez pojęcie przedsiębiorstwa rozumiane jest również przedsiębiorstwo turystyczne oraz brak jest często odrębnych regulacji traktujących firmy z danego sektora gospodarki priorytetowo.
11
Szerzej zob.: L. Pawłowicz (red.), wyd. cyt., s. 358-359.
12
Kierunki wzrostu innowacyjności na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Departament
Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006, http://www.pi.gov.pl.
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− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
− Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
− Fundusz Spójności (FS).
Podział programów dostępnych dla przedsiębiorstw turystycznych, w których
podnoszona jest kwestia innowacji w różnym zakresie, przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Programy pomocowe Unii Europejskiej i źródła ich finansowania na lata 2007-2013
Nazwa programu
Infrastruktura i Środowisko
Innowacyjna Gospodarka
Kapitał Ludzki
16 programów regionalnych
Rozwój Polski Wschodniej
Pomoc Techniczna
Europejska Współpraca Terytorialna

Źródło
finansowania
EFRR i FS
EFRR
EFS
EFRR
EFRR
EFRR
EFRR

Udział
procentowy
w całości środków
41,9
12,4
14,6
24,9
3,4
0,8
–

Kwota
(w mld euro)
27,9
8,3
9,7
16,6
2,3
0,5
0,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl.

Podstawowe znaczenie dla finansowania innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych ma przede wszystkim Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka
(PO IG). W ramach tego programu wspierane są działania z zakresu innowacyjności
produktowej, usługowej (procesowej) oraz organizacyjnej. Interwencja dotyczy bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, jak również obejmuje wsparcie systemowe zapewniające rozwój
środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Program Operacyjny
IG ma, poza celem głównym, pięć celów szczegółowych realizowanych przez dziewięć priorytetów. Opis działań w wybranych priorytetach (dostępnych dla przedsiębiorstw) przedstawia rys. 1.
Z punktu widzenia tematu opracowania na szczególną uwagę zasługuje priorytet 6,
którego cel odnosi się bezpośrednio do rozwoju usług turystycznych. Natomiast
wyróżnione w jego ramach działanie 6.4 w całości poświęcone zostało inwestycjom
w obszarze gospodarki turystycznej. Celem wskazanego działania jest wsparcie inwestycji13 dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystyczW zakresie inwestycji wspierane będą szczególnie budowa, rozbudowa, modernizacja lub zagospodarowanie: infrastruktury turystyki wodnej, rowerowej, narciarskiej, konnej, obiektów i terenów
poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne, infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej, jak
np. wiosek tematycznych, infrastruktury związanej z trasami kolejek wąskotorowych łączących atrakcje turystyczne, wraz z zakupem taboru, szlakami samochodowymi łączącymi atrakcje turystyczne,
a także odrestaurowanie, modernizacja lub zagospodarowanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne i budowa infrastruktury towarzyszącej turystyce kwalifikowanej, m.in. punktów rekreacyjnych
wzdłuż szlaków, parkingów przy atrakcjach i obiektach turystycznych, wykonanie schronów kajakowych i rowerowych, stworzenie punktów widokowych. http://www.dotacjeue.org.pl.
13

134

Renata Przeorek-Smyka
Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki na podstawie
innowacyjnych przedsiębiorstw

Priorytet 1.
Badania i rozwój
nowoczesnych
technologii

Priorytet 3.
Kapitał dla
innowacji

Priorytet 4.
Inwestycje
w innowacyjne
przedsięwzięcia

Priorytet 5.
Dyfuzja innowacji

Priorytet 6.
Polska gospodarka
na rynku
międzynarodowym

Działania w ramach poszczególnych priorytetów
*1.1. Wsparcie
badań naukowych
dla budowy
gospodarki opartej
na wiedzy
*1.2. Wzmocnienie
potencjału
kadrowego nauki
*1.3. Wsparcie
projektów B+R
na rzecz
przedsiębiorców
realizowanych
przez jednostki
naukowe
1.4. Wsparcie
projektów
celowych

3.1. Inicjowanie
działalności
innowacyjnej
3.2. Wspieranie
funduszy
kapitału
podwyższonego
ryzyka
– nie dla firm
3.3. Tworzenie
systemu
ułatwiającego
inwestowanie
w MŚP

4.1. Wsparcie
wdrożeń wyników
B+R
4.2. Inwestycje B+R
w przedsiębiorstwach
4.3. Kredyt
technologiczny
4.4. Nowe inwestycje
o wysokim potencjale
innowacyjnym
4.5. Wsparcie
inwestycji o dużym
znaczeniu
dla gospodarki

5.1. Wspieranie
powiązań
kooperacyjnych
o znaczeniu
ponadregionalnym
*5.2. Wspieranie
instytucji otoczenia
biznesu świadczących
usługi proinnowacyjne
oraz ich sieci
o znaczeniu
ponadregionalnym
*5.3. Wspieranie
ośrodków
innowacyjności
5.4. Zarządzanie
własnością intelektualną,
przedsiębiorcy
gł. przemysłowi

6.1. Paszport do
eksportu
*6.2. Rozwój sieci
centrów obsługi
inwestorów oraz
powstawanie
nowych terenów
inwestycyjnych
6.3. Promocja
turystycznych
walorów Polski
6.4. Inwestycje
w produkty
turystyczne
o znaczeniu
ponadregionalnym
**6.5. Rozwój
systemu wsparcia
polskiej gospodarki
na rynku
międzynarodowym

Rys. 1. Wybrane priorytety i działania w ramach PO IG na lata 2007-2013
Objaśnienia: * – działania, w których beneficjentami są inne jednostki niż przedsiębiorstwa.
** – działanie, w którym beneficjentem pośrednim są przedsiębiorstwa.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.dotacjeue.org.pl.

nych o charakterze ponadregionalnym. Z tego względu w PO IG przewidziano
wsparcie projektów o największym znaczeniu turystycznym, także takich, które pozwolą na rozwój turystyki w kilku województwach. Ponadto udzielane będzie wsparcie inwestycyjne mające na celu powiązanie wielu elementów, zlokalizowanych w
różnych regionach, należących do różnych właścicieli, w spójne produkty, postrzegane przez turystów jako jednolita oferta.
Wprowadzanie innowacji na poziomie regionalnym wspierane jest w ramach 16
regionalnych programów operacyjnych (tzw. innowacyjność niska). Każde województwo tworzy swój program kompatybilny z wytycznymi na szczeblu kraju. Na
przykład jednym z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
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wództwa Dolnośląskiego jest finansowanie wzrostu konkurencyjności dolnośląskich
przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i innowacyjność”). Priorytet ten wskazuje również na prowadzanie i wspieranie inwestycji zwiększającej atrakcyjność turystyczną
regionu oraz na wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. W ramach tego prio
rytetu MŚP mogą również korzystać z odnawialnych instrumentów finansowych,
głównie takich jak: regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz
inicjatywy JEREMIE14.
Wśród innych programów finansujących wprowadzanie innowacji, również w
obszarze turystyki, należy wymienić: Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności
i Innowacji (CIP)15, Siódmy Program Ramowy w Zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (7 PR) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Z programu CIP mogą być finansowane technologiczne, jak też pozatechnologiczne aspekty innowacji (m.in. rynkowe badania produktu, wykorzystanie nowych
technologii w obszarze informacyjnym i komunikacji, wprowadzanie innowacji związanych z ochroną środowiska i energią. Budżet tego programu wynosi 3,62 mld euro.
Nie zapewnia on jednak bezpośredniego finansowania przedsiębiorstw – zajmują się
tym instytucje finansowe. Dostępne w ramach programu instrumenty mają zachęcić
te instytucje do zwiększania finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
zwłaszcza tych innowacyjnych16.
Natomiast 7 PR jest głównym instrumentem UE w zakresie finansowania badań
w Europie.
Wśród pozostałych źródeł finansowania innowacji dostępnych dla przedsiębiorstw turystycznych na uwagę zasługuje kredyt technologiczny obsługiwany przez
Bank Gospodarstwa Krajowego17. Kredyt ma być przeznaczony dla przedsiębiorców
na sfinansowanie wdrożenia nowych technologii, zarówno własnych, jak i nabytych,
oraz wprowadzenia nowych produktów lub na ich modernizację.
Podmioty oferujące usługi agroturystyczne mogą uzyskać m.in. kredyt na wprowadzanie zmian i rozwój z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym udzielane są również przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARR). O wsparcie mogą
ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w Polsce. Objęte
pożyczką są wydatki na: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zakup
licencji krajowych lub zagranicznych, zakup i montaż maszyn lub urządzeń, budohttp://www.rpo.umwd.pl/.
Program ten przygotowany został przez Komisję Europejską na lata 2007-2013, a jego celem
jest realizacja założeń Strategii lizbońskiej.
16
Konkurencyjność i innowacje. Fundusze na wsparcie MŚP, „Monitor Unii Europejskiej” 2007
nr 12, s. 61.
17
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
(DzU 2005 nr 179, poz. 1484).
14
15
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wę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji18.
Na zakończenie należy podkreślić, iż zmiany w przedsiębiorstwach turystycznych
mogą być finansowane również z innych zewnętrznych źródeł, m.in. ze środków
wspólnych, pochodzących np. z partnerstwa publiczno-prywatnego, od tzw. aniołów
biznesu, z programu LIFE+ (główny wspólnotowy instrument finansowy w zakresie
wdrażania polityki ochrony środowiska).

4. Zakończenie
W dobie globalizacji wzrost gospodarczy można osiągnąć w wyniku podniesienia innowacyjności całej gospodarki. Funkcjonujące w warunkach silnej konkurencji przedsiębiorstwa turystyczne potrzebują dobrych warunków do inwestowania w
innowacyjne przedsięwzięcia.
Jednak w tym zakresie nie wystarczy tylko chęć i umiejętność korzystania przez
przedsiębiorców z rządowych i prywatnych instrumentów finansowych, ale niezbędna jest odpowiednia polityka proinnowacyjna państwa.
Dlatego w Polsce muszą zostać stworzone atrakcyjne i opłacalne ekonomicznie
dla przedsiębiorstw warunki wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Konieczne jest w związku z tym m.in.:
–– powstanie i wdrożenie właściwego systemu zachęt, np. podatkowych, motywujących firmy do inwestycji w innowacyjne rozwiązania19,
–– zwiększenie dostępności do kapitału na działania innowacyjne dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich,
–– stworzenie właściwie ukształtowanej polityki naukowo-technologicznej wzmac
niającej m.in. znaczenie badań naukowych w obszarze innowacji,
–– wzrost wydatków państwa na rozwój sfery B+R20,
–– rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.
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SELECTED SOURCES OF FINANCING THE INNOVATIONS
IN TOURIST ENTERPRISES
Summary
The article identifies the main, according to the author, sources of financing innovations in tourist
enterprises operating on the Polish market (including rural areas). The discussed issues are supplemented with the characteristics of selected support forms.
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Daria Elżbieta Jaremen

OUTSOURCING JAKO PRZEJAW INNOWACYJNOŚCI
W ZARZĄDZANIU PODMIOTAMI BRANŻY
HOTELARSKIEJ

1. Wstęp
Innowacyjność jest niezbędna, by każde przedsiębiorstwo, w tym również hotelarskie, mogło trwać na rynku z sukcesem. Wysoki stopień innowacyjności przyczynia
się bowiem do uzyskiwania lepszej pozycji rynkowej i wyższego poziomu wzrostu.
Natomiast skutkiem niskich zdolności innowacyjnych są zawsze niższe zdolności
adaptacyjne przedsiębiorstw do zmieniających się warunków działania i pozostawanie w tyle za konkurentami.
Innowacyjność oznacza po prostu wprowadzanie do działalności przed
siębiorstwa czegoś nowego (innowacji), co w założeniu przyniesie poprawę wskaźników opisujących funkcjonowanie firmy (np. takich jak: wydajność pracy, jakość
produktów/usług, stopień satysfakcji klientów, rentowność sprzedaży czy zdolność
konkurowania). Podstawową przesłanką wdrażania innowacji jest zatem ulepszanie,
doskonalenie. Powszechnie za innowacje1 uznaje się nowy lub istotnie zmodyfikowany produkt/usługę, lepiej służący konsumentom, dostarczający im wyższej użyteczności. Nie jest to jednak jedyny przejaw zdolności innowacyjnych przedsiębiorstwa. W firmach doskonaleniu może podlegać wszystko. W każdym obszarze, nie
tylko produkcyjnym, znajdzie się coś, co można usprawnić. Stąd innowacje mają
wiele twarzy i nie dotyczą tylko technicznego wymiaru produktu/usługi, lecz również innych aspektów działania przedsiębiorstwa, takich jak technologia, procesy
zarządcze, organizacja pracy czy marketing.
Jednym z rozwiązań mających innowacyjny charakter dla polskiej branży hotelarskiej jest outsourcing. Pomimo swej już kilkudziesięcioletniej tradycji na świecie
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji innowacji – od sformułowanej przez
J. Schumpetera, dla którego wymiar innowacyjny miało tylko pierwsze zastosowanie nowego rozwiązania, do zaproponowanej przez P. Druckera, który przez pojęcie innowacji rozumiał każdą nowość dla
użytkownika. I to drugie podejście przyjęte zostało na potrzeby niniejszego opracowania. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104; P. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 39-45.
1
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outsourcing we współczesnym wymiarze w polskim hotelarstwie jest stosunkowo
nową koncepcją prowadzenia biznesu wdrażaną dopiero od lat 90.
Artykuł jest próbą ukazania znaczenia outsourcingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw hotelarskich, ze szczególnym akcentem na jego oddziaływanie na jakość
usług. W opracowaniu zostanie omówiona istota i przedmiot outsourcingu, a także
przesłanki oraz skutki jego wdrażania w świetle wyników różnych badań prowadzonych w Polsce i na świecie.

2. Istota outsourcingu i przesłanki jego
wykorzystania w hotelarstwie
Termin „outsourcing” powstał w wyniku opuszczenia pewnych sylab w angielskim wyrażeniu outside-resource-using. Dosłowne jego tłumaczenie brzmi „wykorzystanie zasobów zewnętrznych”. Istota outsourcingu sprowadza się zatem do zastosowania przez dane przedsiębiorstwo czynników wytwórczych, które należą do
innych podmiotów gospodarczych dostarczających ich w celach zarobkowych i są
przez nie zarządzane. Pojęcie to M. Trocki2 tłumaczy jako przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa macierzystego) realizowanych przez nie funkcji (działalności) i przekazanie ich innym podmiotom gospodarczym. Praktycznym wyrazem wyodrębnienia
czynności w celu ich realizacji przez jednostki trzecie jest:
–– przesunięcie określonej bieżącej działalności obiektu poza ramy jego struktury
organizacyjnej (np. prowadzanie restauracji hotelowej, dokonywanie elektronicznej rezerwacji pokoi, nadzór nad parkingiem, pomiar jakości),
–– zlecanie wykonania dóbr i usług na zewnątrz (np. usługi pralnicze, transport
gości, wyroby cukiernicze),
–– zastosowanie w obiekcie zewnętrznych czynników wytwórczych (np. dodatkowej obsługi kelnerskiej w okresie spiętrzenia popytu w zakładzie gastronomicz
nym),
–– przeniesienie wydzielonej części działalności poza granice, do kraju, gdzie siła
robocza jest tańsza lub przedsiębiorstwa dysponują większymi kompetencjami.
Cechą charakterystyczną outsourcingu, odróżniającą go od innych form współpracy w zakresie wykonywania pewnych zadań na rzecz zleceniodawcy, jest duża
trwałość powiązań występujących w długim czasie (tworzenie trwałych więzi partnerskich) oraz wyraźny jego wpływ na organizację pracy i strukturę organizacyjną w
przedsiębiorstwie zlecającym (odchudzenie struktury). Związki, o których mowa,
mogą mieć charakter wyłącznie umowny (outsourcing kontraktowy) lub kapitałowy
(outsourcing kapitałowy). W pierwszym przypadku wydzielanie funkcji ze struktury
przedsiębiorstwa macierzystego i przekazanie ich do realizacji firmie zewnętrznej
M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa
2001, s. 75.
2
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odbywa się na podstawie kontraktu, a w drugim polega na utworzeniu odrębnego
podmiotu, w kapitale którego firma zlecająca ma udziały (wyodrębnienie zależnej
spółki kapitałowej, wykonującej na rzecz spółki matki określone zadania).
Przez outsourcing rozumie się zatem model realizacji biznesu, który przewiduje
okresowe wykorzystanie różnego rodzaju zewnętrznych wobec firmy zasobów i zastąpienie nimi nieefektywnych dla jej funkcjonowania zasobów wewnętrznych – a
przez to uzyskanie nowej, kluczowej kompetencji, dzięki której można zapewnić
firmie lepszą pozycję konkurencyjną3. Outsourcing prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa dzięki przeniesieniu poza firmę mniej efektywnych funkcji i operacji. Efekty uzyskiwane dzięki wykonywaniu określonych
czynności przez firmy obce są wyższe niż te osiągane w ramach konkretnego przed
siębiorstwa, co może wynikać z różnych przyczyn (np. wysokich kosztów realizacji
danej funkcji, niższych kompetencji i doświadczenia, konieczności pozyskania
uprawnień do wykonywania określonej działalności).
Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań4, identyfikujących problem zastosowania outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem hotelarskim, wskazują na
podobne jego przesłanki. Dominują motywatory efektywnościowe. Outsourcing jest
przede wszystkim metodą poszukiwania oszczędności i redukcji kosztów świadczenia usług5 (głównie przez redukcję zatrudnienia i związanych z tym kosztów). Wskazuje na to zdecydowana większość obiektów objętych badaniami prowadzonymi w
tym temacie w Polsce i na świecie. Oprócz przesłanek czysto ekonomicznych do
tworzenia układów outsourcingowych w hotelarstwie skłaniają także inne determinanty, które wymieniono poniżej (według malejącego znaczenia)6:
–– możliwość koncentracji uwagi na funkcjach kluczowych – najważniejszych z
punktu widzenia przedsiębiorstwa,
–– możliwość wykorzystania uwolnionych dzięki outsourcingowi zasobów przedsiębiorstwa w innych obszarach funkcjonalnych,
–– wspieranie sprzedaży usług i pozyskanie nowych klientów,
–– wzrost skuteczności podejmowanych działań dzięki wykonywaniu określonych
czynności przez wyspecjalizowane osoby z dużym doświadczeniem w danej
dziedzinie,
–– dostęp do dobrych praktyk, innowacji, nowoczesnych technologii i rozwiązań
mogących pozytywnie wpłynąć na efekty funkcjonowania obiektu,
N.W. Wojtołowskij, Outsourcing we współczesnych koncepcjach zarządzania, Prace Naukowe
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1025, AE, Wrocław 2004, s. 301-304.
4
M.in. w hotelach australijskich, na Wyspach Kanaryjskich, w hotelach szanghajskich czy w końcu wywiady w wybranych hotelach na Dolnym Śląsku prowadzone przez autora tekstu.
5
D. Lamminmaki, Outsourcing in Australian Hotels: A Transaction Cost Economics Perspective,
„Journal of Hospotality & Tourims Research” 2007 nr 1, s. 73-110.
6
T. Lam, M.X.J. Han, A Study of Outsourcing Strategy: a Case Involving the Hotel Industry in
Shanghai, China, „International Journal of Hospitality Management” 2005 nr 1, s. 41-56; K. Perechuda,
E. Nawrocka, Sieci outsourcingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich Dolnego Śląska, web.ae.katowice.pl/Stanley/konferencja/pdf/Perechuda_Nawro-cka.pdf.; D. Lamminmaki, wyd. cyt, s. 73-110.
3
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–– doskonalenie jakości usług i wzrost zadowolenia klientów,
–– ograniczenie ryzyka niepowodzenia w zakresie danej funkcji poprzez oddanie
jej w ręce specjalistów,
–– niska wiedza merytoryczna lub braki personelu niepozwalające, aby samodzielnie wykonywać określoną funkcję w obiekcie.
Powyższe zestawienie dowodzi, że przesłanek zastosowania outsourcingu w hotelarstwie jest wiele. Z ich różnorodności wynika coraz większe zainteresowanie tą
koncepcją prowadzenia działalności gospodarczej i coraz szersze jej wykorzystanie
w praktyce obiektów hotelarskich na świecie i w Polsce. Podsumowując, należy
wspomnieć, iż oprócz przyczyn wewnętrznych upowszechniających outsourcing w
hotelarstwie występują również obiektywne czynniki otoczenia, a przede wszystkim
globalizacja gospodarki, specjalizacja pracy, rozwój technik, technologii informatycznych i komunikacyjnych, rozwój gospodarki opartej na wiedzy i informacji, a
także rozwój rynku usług outsourcingowych i orientacja podmiotów gospodarczych
na niskobudżetowość przedsięwzięć (orientacja na niskie koszty, np. podróży służbowych, organizacji konferencji itp.).

3. Kierunki zastosowań outsourcingu w hotelarstwie i jego skutki
Na wstępie należy uznać, iż w zasadzie nie ma takiego rodzaju obiektu hotelarskiego, który nie mógłby rozważyć i wdrożyć outsourcingu. Ze względu na możliwość jego szerokiego wykorzystania w wielu obszarach działania firmy hotelarskiej
zlecanie funkcji na zewnątrz staje się korzystnym rozwiązaniem i znajduje miejsce
zarówno w małych, niezależnych, prowadzonych rodzinnie obiektach, jak i w dużych sieciowych hotelach. Inny jest jedynie rodzaj układu outsourcingowego i jego
przedmiot.
Badania światowe i polskie dowodzą, że wykorzystanie outsourcingu dotyczy
70-80%7 małych i średnich zakładów hotelarskich. Jeszcze wyższy odsetek, sięgający nawet 90%8, odnotowuje się odnośnie do obiektów działających w międzynarodowych systemach i łańcuchach hotelowych.
Funkcje zlecane do realizacji podmiotom zewnętrznym są rozmaite, począwszy
od sprzątania i ochrony, przez zadania concierge i gastronomii, na zarządzaniu
obiektami kończąc. Outsourcingowi zatem podlegają funkcje zarówno operacyjne
(outsourcing techniczny), w tym podstawowe i pomocnicze, jak i zarządcze (outsourcing administracyjny). Najpowszechniejsze obecnie rodzaje zastosowań outsourcingu w hotelarstwie dotyczą najczęściej 7 następujących obszarów funkcjonalnych:
Na przykład według M. Walkera 85% firm zrzeszonych w Hotel Employees and Restaurant Employees Union (HERE) zleca funkcje na zewnątrz. M. Walker, Outsourcing in the Hotel and Restaurant
Industry, www.nelp.org/docUploads/Walker.
8
K. Perechuda, E. Nawrocka, wyd. cyt., web.ae.katowice.pl/ Stanley/konferencja/pdf/Perechuda_Nawrocka.pdf.
7
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1. Outsourcing funkcji operacyjnych (tzn. realizowania i utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych i usługowych) – dotyczy m.in. utrzymania czystości w
obiekcie i jego otoczeniu (houskeeping, pranie, prace ogrodowe), obsługi technicznej budynków hotelowych, ochrony obiektów, prowadzenia parkingu, gastronomii,
usług osobistych, transportowych oraz zorganizowania czasu wolnego gościom hotelowym (rozrywka, rekreacja itp.), jest to zatem outsourcing wykonania głównie
usług dodatkowych, ale także podstawowych (usługi żywienia).
2. Outsourcing funkcji zarządczych – realizowany na podstawie długo
okresowych (15-20-letnich) kontraktów menedżerskich na zarządzanie obiektem
przez wyspecjalizowane podmioty.
3. Outsourcing funkcji marketingowych, w ramach którego jednostkom obcym powierza się działania w zakresie promocji i dystrybucji oferty, badań marketingowych oraz zarządzania relacjami z klientami (CRM), głównie przez utrzymanie
z nimi stałego kontaktu (np. prowadzenie call centres) i gromadzenie informacji o
klientach w postaci baz danych.
4. Outsourcing funkcji związanych z zarządzeniem jakością usług – dotyczy
przede wszystkim angażowania sił zewnętrznych do pomocy przy wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością oraz służy do pomiaru i kontroli jakości.
5. Outsourcing funkcji księgowych – polega na zlecaniu na zewnątrz prowadzenia dokumentacji księgowej w zakresie obliczania podatku dochodowego, podatku VAT i naliczania składek ZUS oraz analiz ekonomiczno-finansowych itp.
6. Outsourcing funkcji kadrowych – obejmuje rekrutację kadr, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji kadrowej, obsługę wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, leasing pracowniczy, a także outsourcing szkoleń.
7. Outsourcing funkcji związanych z przetwarzaniem informacji i zarządzaniem nią przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii IT, często łączony z
outsourcingiem funkcji marketingowych i operacyjnych – polega na zlecaniu wdrażania i utrzymania (konserwacja i rozwój zastosowań informatyki w obiekcie hotelarskim), a często i bieżącej obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych
w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa (w tym np. hosting aplikacji i hoteling9
zasobów informacyjnych), na budowie i administrowaniu stron WWW, tworzeniu
aplikacji e-commerce, prowadzeniu elektronicznej rezerwacji usług oraz zarządzaniu bazami danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania obiektów.
Jak wynika z powyższych uwag, przedmiotem outsourcingu mogą być różne
funkcje przedsiębiorstwa i ich składowe. Wyodrębnienie może dotyczyć całego zakresu czynności związanych z daną funkcją (outsourcing całkowity) lub tylko pewnych elementarnych zadań (outsourcing częściowy). Na przykład wydzielenie może
wiązać się z przekazaniem albo całości działań promocyjnych na zewnątrz, albo jedynie trudnej w samodzielnej realizacji promocji w Internecie.
9
Hosting aplikacji oznacza udostępnianie aplikacji informatycznych (oprogramowania) na serwerze firmy zewnętrznej. Hoteling zaś to usługa przechowywania danych biznesowych na serwerze firmy
zewnętrznej.
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Podane powyżej rodzaje zastosowań outsourcingu obalają również mit o tym, że
jego przedmiotem są wyłącznie funkcje pomocnicze. W hotelarstwie często wydzieleniu podlega gastronomia, a jest to, oprócz udzielania noclegu, podstawowa działalność firmy.
O rodzaju i zakresie wyodrębnienia decydują korzyści, których spodziewa się
obiekt hotelarski, a także doświadczenie firmy w stosowaniu outsourcingu. Obiekty,
które już wcześniej skorzystały z tej formy prowadzenia biznesu i osiągnęły zamierzone cele, odważniej patrzą w stronę outsourcingu i łatwiej decydują się na jego
wykorzystanie w nowych obszarach. Należy zwrócić tu uwagę, że wspomniane korzyści zależne są również od konstrukcji kontraktu outsourcingowego. W niektórych
przypadkach będą koncentrowały się głównie na kosztach, w innych istotna będzie
jakość usług.
Podstawową korzyścią płynącą z wydzielania funkcji, o której najczęściej mówią hotelarze, jest optymalizacja kosztów, zwłaszcza w zakresie kosztów stałych.
Można przyjąć, że w wyniku zastosowania outsourcingu następuje ich transformacja
w koszty zmienne, zależne od liczby świadczonych usług. Duże oszczędności dotyczą zwłaszcza kosztów utrzymania personelu, ponieważ przedsiębiorstwo zlecające
daną działalność na zewnątrz nie musi tworzyć ani utrzymywać stanowisk pracy
związanych z jej realizacją. Uwolnione ono zostaje również od konieczności ponoszenia kosztów dotyczących zatrudnienia pracowników w czasie nieproduktywnym,
tj. w czasie urlopu, w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem, zwolnień lekarskich czy szkoleń. Na spadek kosztów personelu wpływa również brak wydatków na
ubezpieczenia, godziny nadliczbowe czy odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.
Mniejsze są także administracyjne koszty obsługi pracowników.
O korzyściach ekonomicznych wynikających z outsourcingu można również
mówić w odniesieniu do inwestycji. Układ outsourcingowy może być tak skonstruowany, że obowiązek rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej z daną
funkcją przejmuje na siebie firma zewnętrzna. Wymaga tego zazwyczaj konieczność
zapewnienia zasobów na odpowiednim poziomie, co bezpośrednio przekłada się na
jakość wykonania powierzonych zadań. Takie rozwiązania często stosuje się w całkowitym outsourcingu funkcji gastronomicznej. Zewnętrzny operator restauracji
samodzielnie wyposaża ją w odpowiedni sprzęt, urządzenia, meble, dbając jednocześnie o wystrój lokalu.
W literaturze przedmiotu akcentuje się również pozytywny wpływ outsourcingu
na ograniczanie kosztów utraconych możliwości, co jest rezultatem pełniejszego
wykorzystania potencjału usługowego obiektu, oraz na łagodzenie negatywnych
skutków wahań sezonowych w działalności hotelarskiej dzięki lepszemu dostosowaniu potencjału usługowego do wzrostu lub spadku popytu.
Nie mniejsze znaczenie outsourcing ma w osiąganiu odpowiedniego poziomu
skuteczności działań przedsiębiorstwa. Dzieje się tak za sprawą koncentracji wysiłków firmy na tym, co jest źródłem wartości dla klienta i co decyduje o jej wyróżnieniu na rynku.
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Hotelarze coraz częściej podkreślają, iż outsourcing odgrywa istotną rolę w
kształtowaniu odpowiedniego poziomu świadczeń. To właśnie w odniesieniu do jakości outsourcing z jednej strony generuje duże możliwości jej poprawy, z drugiej
stwarza istotne zagrożenia i ryzyko nieosiągnięcia ustalonych celów. Pozytywny
wpływ analizowanego zjawiska na jakość wynika głównie z powierzenia pewnych
zadań ekspertom w danej dziedzinie i korzystania z ich wiedzy, know-how i doświadczenia. Zagrożeń upatruje się natomiast przede wszystkim w utracie przez
przedsiębiorstwo hotelarskie kontroli nad określonymi procesami usługowymi i rozmijaniu się ich wykonawstwa z ustalonymi w obiekcie standardami. To ostatnie po
strzeganie skutków outsourcingu jest przyczyną tego, iż niektóre firmy hotelarskie
nigdy nie zdecydują się na jego zastosowanie, przynajmniej w kluczowych dla osiągania zadowolenia klienta obszarach (chociażby tam, gdzie występuje bezpośredni
kontakt między hotelarzem a gościem).

4. Podsumowanie
Przeprowadzone na potrzeby artykułu wywiady w wybranych (tzn. wyrażających zgodę na uczestnictwo w badaniach) hotelach dolnośląskich oraz przegląd i
analiza literatury przedmiotu, zarówno polskiej, jak zagranicznej, wskazały, że outsourcing coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w zarządzaniu działalnością hotelarską na świecie, przeobrażając jego oblicze już nie tylko na poziomie taktycznym
(rozwiązanie bieżących problemów, obniżanie kosztów), ale i strategicznym (ukierunkowanym na budowanie przewagi konkurencyjnej). W przeciwieństwie do hotelarstwa światowego, głównie amerykańskiego, australijskiego i zachodnioeuropejskiego, wśród przesłanek wdrażania omawianego rozwiązania w Polsce ciągle
jeszcze dominują motywy kosztowe (efektywnościowe). Niemniej jednak dotych
czasowa wiedza w tym zakresie, choć skromna, pozwala stwierdzić, iż oblicze outsourcingu również w rodzimych przedsiębiorstwa hotelarskich ulega przeobrażeniu.
Wydzielanie przestaje dotyczyć wyłącznie najprostszych funkcji, typu ochrona
obiektów, prowadzenie parkingów czy leasing pracowników. Coraz ważniejsze stają
się względy długofalowe, a w tym przede wszystkim zapewnienie dostępu do określonej wiedzy, do nowych technologii, zwłaszcza w zakresie ITK (technologie informatyczne i komunikacyjne), kreowanie skutecznych kanałów dystrybucji ofert,
doskonalenie procesów usługowych czy podnoszenie skuteczności i efektywności
przedsięwzięć promocyjnych. Nie dysponujemy jeszcze wyczerpującymi danymi,
by ostatecznie rozstrzygać o skutkach zastosowania outsourcingu przez branżę hotelarską w Polsce. Wymaga to dalszych badań i studiów.
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OUTSOURCING AS AN INNOVATION IN THE HOTEL MANAGEMENT
Summary
The aim of this paper is to describe the practical using of the conception of outsourcing in hotel
industry. The author defines the category of outsourcing. The review of the literature of outsourcing and
the presentation knowledge gained during the author’s own research allows to describe the role of outsourcing in hotel industry. The article identifies the functions, which are outsourced, the advantages and
results of using outsourcing by hotels.
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SERWIS INTERNETOWY W DZIAŁALNOŚCI
PROMOCYJNEJ OBIEKTÓW HOTELARSKICH
DOLNEGO ŚLĄSKA

1. Wstęp
Dynamiczny rozwój rynku usług turystycznych, począwszy od drugiej połowy
XX wieku, jest w znacznym stopniu uwarunkowany możliwościami systemu dystrybucji wspieranego technologiami komputerowymi1. Technologie te rozwijają się
bardzo dynamicznie, dostarczając zarówno oferentom usług turystycznym, jak i ich
klientom coraz więcej korzyści.
Dla przedsiębiorstw turystycznych Internet stanowi bardzo ważny kanał pozwalający na dotarcie do klienta. Na platformę elektroniczną przedsiębiorstwo turystyczne może przenieść cały proces prezentacji ofert, ich wyboru, składania i przyjmowania zamówień, zawierania kontraktów wraz z ich obsługą związaną z przetwarzaniem
dokumentów. Główne zalety włączenia Internetu do istniejących kanałów dystrybucji to przede wszystkim: wzrost popytu (dotarcie do nowych segmentów rynku, zdobycie klientów firm konkurencyjnych, szczególnie, gdy nie używają one w pełni
Internetu jako kanału marketingowego, wzmocnienie relacji z klientami), dotarcie
do zamożniejszych klientów oraz możliwość stworzenia efektu synergii płynącego z
jednoczesnego wykorzystania wielu kanałów.
Wykorzystywanie Internetu w komunikacji przedsiębiorstwa turystycznego z
rynkiem pozwala zoptymalizować podejmowane przez nie działania w ramach polityki promocyjnej. Większość dotychczas wykorzystywanych mediów reklamowych
miała charakter jednokierunkowy. Internet ułatwia dwukierunkową komunikację
przedsiębiorstwa z klientem, co więcej, pozwala na aktywne uczestnictwo klienta w
tworzeniu wartości tak, aby finalny produkt miał zindywidualizowany charakter2.
1
A. Panasiuk (red.), Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym. Turystyka – poczta –
telekomunikacja, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 26-27.
2
I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2001, s. 244.
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2. Serwis internetowy w działalności promocyjnej
przedsiębiorstw turystycznych
W komunikacji przedsiębiorstwa turystycznego z klientem za pośrednictwem
Internetu istotną rolę odgrywa jego strona internetowa. Jest ona miejscem pozwalającym kształtować wizerunek firmy, komunikować się z klientami i innymi podmiotami otoczenia, prowadzić sprzedaż usług, budować trwałe związki z klientami oraz
zapewniać ich lojalność. Odpowiednio zaprojektowana i prowadzona strona WWW
może wesprzeć działalność firmy turystycznej w zakresie: dotarcia do nowych klientów, kształtowania wizerunku, promocji usług, wsparcia sprzedaży, nawiązania dialogu z klientami oraz gromadzenia o nich danych3.
Strona internetowa odbierana jest zazwyczaj przez osoby ją odwiedzające jako
wirtualna siedziba przedsiębiorstwa. Coraz częściej firmowa strona internetowa staje się miejscem pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, a umiejętne przedstawienie na niej informacji jest warunkiem koniecznym do pomyślnego kształtowania
jej wizerunku. Kluczem do sukcesu jest spełnienie potrzeb informacyjnych osób
odwiedzających stronę. Potencjalni klienci zainteresowani są najczęściej informacjami o oferowanych usługach oraz wartościami reprezentowanymi przez te usługi
i samo przedsiębiorstwo turystyczne4. Potencjalni kontrahenci i inwestorzy zaś zainteresowani są zazwyczaj informacjami opisującymi działalność przedsiębiorstwa
(np. wielkość udziału w rynku, dynamikę wzrostu sprzedaży czy alianse strategiczne). Strona internetowa sprawdza się również doskonale jako narzędzie komunikacji
z dziennikarzami i pracownikami mediów. Pełne jej wykorzystanie wymaga wydzielenia specjalnej sekcji przeznaczonej dla tej grupy, która powinna zawierać bieżące
informacje (press releases), materiały do dalszej publikacji, takie jak np. logo, sprawozdania oraz raporty o działalności firmy turystycznej, zdobyte wyróżnienia, nagrody itp.
Znaczna część osób odwiedzających serwis WWW, jak już wspominano, to potencjalni klienci pragnący zdobyć informację o interesujących ich usługach. Umie
jętne przedstawienie swojej oferty ma tutaj ogromne znaczenie. Za pomocą strony
internetowej można dotrzeć do właściwych osób w najbardziej odpowiednim momencie, na krótko przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego produktu turystycznego. Warunkiem koniecznym jest dostarczenie przez przedsiębiorstwo turystyczne informacji przedstawiającej oferowane usługi i ich zalety. Skuteczne
informacje na stronie to takie, które są przydatne dla kupującego, co dyskwalifikuje
zarówno żargon marketingowy, jak i niezrozumiałe specjalistyczne opisy. PrzedsięB. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona, Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin,
Warszawa 2004, s. 162-170.
4
Wartościami reprezentowanymi przez przedsiębiorstwo turystyczne mogą być tradycja, pewność, bezpieczeństwo czy innowacyjność. W przypadku firm o długoletniej tradycji multimedialne
przedstawienie faz rozwoju firmy i jej oferty usługowej czy zdobytych wyróżnień przyczyni się do
wzmocnienia właściwego wizerunku firmy.
3
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biorstwo turystyczne może zaprezentować produkt turystyczny wzbogacony o zdjęcia bądź prezentacje multimedialne miejsca docelowego wyjazdu, pobliskich atrakcji turystycznych, hotelu, pokoi hotelowych itd. W niektórych przypadkach
publikacja zdjęć może okazać się niewystarczająca. Dlatego też warto rozważyć
umieszczenie trójwymiarowej prezentacji bądź krótkich filmów wideo przedstawiających miejsca wyjazdu i pobytu.
Przedsiębiorstwo turystyczne powinno również umożliwić klientom samodzielne zaprojektowanie produktu turystycznego na stronie internetowej. Użytkownicy
mogą dopasować produkt turystyczny do swoich potrzeb poprzez wybór konkretnych jego parametrów. Projektując np. imprezę turystyczną, użytkownicy mogą wybierać pomiędzy różnymi destynacjami, terminami i czasem trwania wyjazdów,
środkami transportu, kategoriami i wyposażeniem obiektów noclegowych, rodzajem
i wyposażeniem pokoi hotelowych, różnymi opcjami wyboru posiłków, cenami,
opcjami ubezpieczenia itd. Spersonalizowaną w taki sposób usługę turystyczną
klient może zobaczyć w postaci zdjęć, prezentacji bądź filmów, a następnie zamówić
na stronie internetowej.
Strona internetowa może przyczyniać się do wzrostu sprzedaży przedsiębiorstwa
turystycznego. Wsparcie sprzedaży odbywać się może na dwóch płaszczyznach:
ułatwienia transakcji poza Internetem oraz sprzedaży poprzez Internet. Strona internetowa wspiera transakcje pozainternetowe przez wskazanie potencjalnym klientom
najbliższego punktu obsługi klientów. Lokalizację punktów obsługi można przedstawić na interaktywnej mapie kraju lub regionu – po kliknięciu w wybrany punkt
wyświetlane są jego dane teleadresowe, sposób dojazdu itd.
Właściwie zaprojektowana, oparta na zaawansowanej technologii strona internetowa nie spełni swej funkcji, jeżeli zaniedbany zostanie dwustronny kontakt z
klientem. Klienci oczekują, że dzięki kontaktowi z przedstawicielami firmy turystycznej szybko dostaną oczekiwane informacje. Jeżeli otrzymane informacje nie są
przydatne, przychodzą z opóźnieniem lub nie przychodzą w ogóle, klienci prawdopodobnie zwrócą się do konkurencji. Wartościowy dialog zarówno z klientami, jak i
z otoczeniem zależy przede wszystkim od czynników pozatechnologicznych, takich
jak kultura działania organizacji, jej pracownicy czy struktura, a więc szeroko rozumiana otwartość na informacje pochodzące od klienta. Bardzo ciekawą możliwością
Internetu jest tzw. web personalization, funkcja polegająca na tym, iż w zależności
od tego, kto wchodzi na daną stronę, jej zawartość jest zróżnicowana. Może oznaczać to zupełnie różny wygląd strony WWW np. dla kogoś, kto jeszcze nie jest
klientem firmy, dla bieżącego klienta, dla klienta bardzo ważnego, a jeszcze inny dla
pośrednika.
Właściwie zarządzana i skonstruowana strona internetowa umożliwia monitorowanie zachowania użytkowników w serwisie. Dzięki programom analizującym ruch
w serwisie można poznać informacje dotyczące liczby użytkowników, czasu spędzonego w serwisie, domen, z których nastąpiły wejścia, najczęściej oglądanych
stron itd. W przypadku sklepów internetowych mierzone są również takie wielkości,
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jak ile razy produkt został obejrzany, umieszczony w koszyku czy kupiony. Duża
liczba wyświetleń strony z opisem konkretnego produktu świadczy o zainteresowaniu nim. Wysoki współczynnik umieszczenia produktu w koszyku, czyli wykonanie
czynności zmierzającej do zakupu, jest jeszcze lepszym sygnałem, obrazuje bowiem
gotowość klientów do zawarcia transakcji. Jeżeli liczba porzuconych koszyków jest
znaczna, innymi słowy, jeżeli klienci wycofują się z zawarcia transakcji pod koniec
procesu zakupu, prawdopodobnie warunki płatności nie są ich zdaniem korzystne.
Aby strona internetowa zapewniała maksymalnie dobry efekt przy jak najniższych nakładach, przedsiębiorstwo turystyczne musi zapewnić właściwe funkcjonowanie5 czterech części składowych serwisu, a mianowicie: zawartości informacyjnej, oprawy graficznej, nawigacji oraz interaktywności6.
Zawartość informacyjna serwisu ma kluczowe znaczenie dla jego atrakcyjności,
dlatego konstruując serwis internetowy, przedsiębiorstwo turystyczne musi pamiętać o kilku ważnych zasadach dotyczących:
•• odpowiedniej budowy informacji − każda informacja zamieszczona na stronie
WWW powinna zostać skonstruowana pod kątem potencjalnego odbiorcy. Każdą wiadomość należy ponadto uzupełnić informacją o dacie jej powstania (bądź
aktualizacji), pamiętając, że niektórzy będą ją czytali w oderwaniu od kontekstu
całości (np. jeśli trafią na daną podstronę dzięki wyszukiwarce);
•• właściwej ekspozycji treści − poszczególne informacje powinny zostać pogrupowane w działy, odpowiadające bądź obszarom działania firmy (np. historia,
ludzie, produkty itd.), bądź też grupom odbiorców serwisu (np. informacje dla
klientów, kontrahentów, prasy itd.). W wypadku bardziej rozbudowanych witryn
konieczne jest umieszczenie sprawnej wyszukiwarki;
•• aktualizacji − konieczność zamieszczania na stronie tylko aktualnych informacji;
•• wykorzystania standardowych rozwiązań sieciowych − jako że internauci są
przyzwyczajeni do pewnego standardu w Internecie, należy dopasować firmowy
serwis WWW do tych wymagań7.
Oprawa graficzna serwisu to bardzo ważny element strony internetowej. Udana
grafika może znacznie poprawić komunikację przedsiębiorstwa turystycznego ze
społecznością internetową, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działań
w sieci. Przy projektowaniu grafiki należy przede wszystkim uwzględnić charakter
przyszłej strony − serwisy typowo informacyjne mają przeważnie układ portalowy
(odnośniki po obu stronach ekranu, zawartość w środku) i dość oszczędną grafikę,
W trakcie projektowania oraz prowadzenia serwisu WWW przedsiębiorstwo turystyczne powinno ponadto zachować odpowiednie proporcje pomiędzy wymienionymi elementami: grafika nie może
zdominować zawartości, nawigacja nie może utrudniać korzystania z elementów interaktywnych itd.
6
T. Maciejowski, Firma w Internecie. Budowanie przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 115-120.
7
Absolutne minimum to zapewnienie możliwości wydruku zawartości poszczególnych stron oraz
możliwości wysłania danej informacji pocztą na określony adres. Niezbędne jest również zamieszczenie odnośnika umożliwiającego kontakt oraz komentowanie poszczególnych informacji zawartych na
stronie WWW.
5
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podczas gdy serwisy wizerunkowe (nastawione na promocję firmy) wyróżniają się
zwykle bogatą grafiką. Przedsiębiorstwo turystyczne powinno zaprojektować na
stronach WWW elementy graficzne nawiązujące do firmowej kolorystyki stosowanej poza siecią − jest to działanie jak najbardziej słuszne, ponieważ integracja różnych metod oddziaływania marketingowego przyczynia się do lepszego wyróżnienia
firmy na rynku. Przy projektowaniu grafiki należy jednak pamiętać o tym, aby nie
zdominowała ona całości projektu internetowego oraz aby nadmiernie nie obciążała
łącz, ponieważ może się zdarzyć, że zbyt bogata grafika nadmiernie wydłuża czas
oczekiwania na załadowanie strony. Może to powodować rezygnację internautów z
odwiedzenia danego serwisu, a więc utratę potencjalnych klientów.
Sprawna nawigacja znacznie zwiększa komunikatywność serwisu WWW, a ponadto poprawia odbiór treści, które przedsiębiorstwo turystyczne chce przekazać
internautom. Dobrze zaprojektowana nawigacja pozwala natychmiast odnaleźć po
szukiwane informacje. Oznacza to, że klienci będą korzystali ze stron WWW z przyjemnością, co może skłonić ich do ponownych wizyt w serwisie8.
Interesująca zawartość serwisu, ciekawa grafika i sprawna nawigacja to nie
wszystko − konieczne jest bowiem zapewnienie interaktywności, rozumianej jako
sprzężenie zwrotne między serwisem a jego odbiorcą. Jest to o tyle istotne, że – jak
wskazano we wcześniejszych rozważaniach − właśnie interaktywność różni Internet
od pozostałych mediów. Najważniejsze elementy interakcji użytkownika z firmowym serwisem WWW to:
•• korzystanie z odnośników (łącz). Podstawą działania stron internetowych jest
hipertekstowość, czyli ich wzajemne połączenia umożliwiające użytkownikowi
przemieszczanie się w dowolnym kierunku dzięki odnośnikom. O tych właści8
Wśród najważniejszych rozwiązań nawigacyjnych stosowanych w projektowaniu stron internetowych znajdują się:
–– menu nawigacyjne − zestaw odnośników do działów lub najważniejszych stron serwisu,
–– odnośnik do strony głównej − w większości serwisów odnośnik taki znajduje się w lewym górnym
rogu podstrony,
–– wyszukiwarka, która jest elementem obowiązkowym, ale wyłącznie w rozbudowanych serwisach
(liczących kilkaset i więcej stron bądź gdy są to bardzo obszerne dokumenty),
–– mapa serwisu, która zawiera informacje o najważniejszych stronach danej witryny WWW, najczęściej będących odnośnikami (pozwalającymi na szybkie przemieszczanie się w obrębie danego
serwera). Łącze do mapy serwisu powinno znajdować się na wszystkich jego stronach,
–– odnośniki pozycyjne − łącza pokazujące miejsce serwisu, w którym znajduje się internauta.
Umożliwiają one nie tylko szybką orientację w przebytej drodze, ale także pozwalają na szybkie
przejście do stron głównych oraz przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kategoriami tematycznymi,
–– komunikat braku strony − każdy profesjonalny serwis internetowy jest często modyfikowany, co
oznacza konieczność przesuwania części jego zawartości do nowych katalogów, usuwania stron
nieaktualnych itd. Jeśli strona została wcześniej zindeksowana przez wyszukiwarkę, korzystający
z odnośnika internauta otrzyma komunikat błędu (404 page not found − strona nie została znaleziona). Warto więc, aby na wszelki wypadek przedsiębiorstwo turystyczne przygotowało własną
stronę z komunikatem błędu, zawierającą odnośnik do jego strony głównej.
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wościach należy pamiętać i na przykład przy opisach produktów turystycznych
warto umieścić odnośnik do cennika, przy cenniku − do sklepu internetowego,
gdzie klient może dokonać rezerwacji itd. Odnośniki mogą okazać się także cenną pomocą w wypadku bardziej skomplikowanych tekstów (trudniejsze terminy,
np. w treści umowy bądź regulaminie, mogą być zaopatrzone łączem do strony
z ich objaśnieniem);
•• możliwość wysłania wiadomości. Serwis powinien posiadać tego typu odnośniki na każdej podstronie, a na listy od klientów pracownicy firmy turystycznej
powinni odpowiadać w jak najkrótszym czasie;
•• wirtualne dyskusje i zbieranie opinii − najczęściej w formie forów dyskusyjnych
(chat-room) lub przez stworzenie użytkownikom serwisu możliwości komentowania opublikowanych na stronie informacji, w tym także dzielenia się opiniami
na temat poszczególnych produktów, które to sposoby z pewnością okażą się
pomocne w tworzeniu społeczności internetowych wokół serwisu;
•• narzędzia interaktywne – mogą one być cennym uzupełnieniem serwisu firmowego; chodzi tu o różnego rodzaju kalkulatory (np. walutowe), interaktywne
formularze (np. prognozy pogody w poszczególnych destynacjach), poradniki
bądź przewodniki. Przedsiębiorstwo turystyczne może coraz częściej korzystać
z pojawiających się w sieci ofert typu „szyte na miarę”, w wypadku których
klient dokładnie określa kompozycję danego produktu lub usługi. Wówczas warto umieścić w sieci tzw. konfigurator – narzędzie pozwalające na budowę produktu z gotowych elementów‚ które potrafi podać cenę wybranej konfiguracji.
Na etapie projektowania serwisu WWW przedsiębiorstwo turystyczne powinno
zwrócić uwagę na następujące kwestie:
–– dostosowanie prezentowanych treści do faktycznych potrzeb odbiorcy,
–– zaprojektowanie takiej struktury serwisu, która pozwoli łatwo znajdować potrzebne informacje,
–– dostosowanie witryny do realnych możliwości zasilania ją treścią,
–– zapewnienie stabilnych i wiarygodnych źródeł danych, które powinno być na
bieżąco aktualizowane,
–– wyposażenie serwisu w narzędzia pozwalające łatwo zarządzać strukturą witryny oraz treścią stron9.
Poprawnie zaprojektowana i prowadzona strona internetowa zapewnia kontakt z
klientem, który obejmować powinien:
–– szczegółową i aktualną informację na temat oferty przedsiębiorstwa tu
rystycznego,
–– porady i konsultacje dla klientów,
–– adres kontaktowy,
–– system wyszukujący najbliższy oddział obsługi klienta,

9

P. Kasperczak, Stronniczy przegląd stron WWW, „Rynek Turystyczny” 2005 nr 4, s. 36.
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–– forum dyskusyjne na temat świadczonych przez przedsiębiorstwo turystyczne
usług,
–– chat-rooms − miejsce spotkań klientów, gdzie mogą oni wymienić swoje opinie,
–– call center za pomocą Internetu,
–– interaktywne aplikacje wspomagające decyzje zakupu.
Uruchomienie serwisu internetowego przedsiębiorstwa turystycznego należy
uznać za warunek konieczny jego działalności w Internecie. Niezbędnym elementem działań promocyjnych w Internecie staje się umiejętne wypromowanie adresu
strony WWW. Cel ten może zostać osiągnięty na dwa sposoby. Po pierwsze, należy
uzupełniać przekazy reklamowe rozpowszechniane w tradycyjnych mediach i innych kanałach o stosowne odwołanie do adresu firmy w Internecie. Po drugie, powinno się ułatwiać użytkownikom znalezienie adresu WWW w Internecie dzięki
zaprojektowaniu właściwego adresu witryny przez dobór domeny internetowej,
pozycjonowanie adresu witryny w tzw. wyszukiwarkach, współpracę z serwisami
innych podmiotów o zbliżonej tematyce i umieszczanie na nich bezpośrednich od
nośników, skłanianie użytkowników, którzy już odwiedzili witrynę, do jej polecenia
i przesłania adresu znajomym (tzw. marketing wirusowy).
Najefektywniejszym sposobem pozyskania użytkowników z danej grupy docelowej jest web positioning, czyli zapewnienie stałego dostępu do strony przez mechanizmy wyszukiwawcze i katalogi oraz maksymalizacja szans na jej odnalezienie
przez internautów. W realizacji pozycjonowania strony internetowej przedsiębiorstwa turystycznego pomocne mogą okazać się10:
–– dobór domeny internetowej − dobrze dobrana nazwa domeny zwiększa skuteczność kampanii marketingowej, wzmacnia markę firmy czy produktu, a użytkownikom Internetu pozwala na łatwe dotarcie do witryny przedsiębiorstwa. Nazwa
domeny11 powinna być tożsama z nazwą firmy turystycznej, mogą to również
być słowa-klucze – krótkie sugestywne nazwy kojarzone z urlopem, wypoczynkiem czy podróżami bądź konkretną działalnością, np. wakacje, wczasy, narty,
Ameryka Południowa;
–– rejestracja witryny internetowej w wyszukiwarkach − polegająca na przekazaniu
do wybranej wyszukiwarki informacji o adresie strony internetowej, którą przedsiębiorstwo chce umieścić w indeksie wyszukiwarki;
–– udział w projektach partnerskich prowadzących do wymiany odnośników (reciprocal links), a także aktywne szukanie witryn, serwisów tematycznych, portali/
wortali i innych popularnych miejsc w sieci, których administratorzy mogliby
chcieć umieścić odnośnik do witryny firmy turystycznej. Zwykle odbywa to się
na zasadach wzajemności;
Szerzej w: A. Małachowski (red.), Marketing w Internecie, AE, Wrocław 2004, s. 97.
Nazwa domeny może się składać wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku minus.
Znak ten nie może występować na początku i na końcu nazwy. Nazwa każdego poziomu domeny może
zawierać łącznie do 63 znaków.
10
11
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–– programy afiliacyjne – to specyficzne powiązanie handlowe pomiędzy dwoma
partnerami (sprzedawcą usług turystycznych oraz afiliantem), w którym sprzedawca udostępnia swoje zasoby za pomocą odpowiedniego bannera lub specjalnej aplikacji12 zainstalowanej na witrynie afilianta.

3. Wykorzystanie Internetu w działalności promocyjnej obiektów
hotelarskich Dolnego Śląska w świetle badań ankietowych
Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena stopnia oraz zakresu wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej obiektów hotelarskich działających
na dolnośląskim rynku. Badanie ankietowe objęło próbę 95 obiektów hotelarskich13
i odbywało się w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2007 r. na terenie województwa
dolnośląskiego. Ze względu na zasięg analizy miały charakter badań niepełnych,
obejmujących tylko wybrane jednostki zbiorowości. Natomiast zależnie od sposobu
doboru respondentów należały one do badań reprezentacyjnych, zbiorowość próbna
bowiem stanowiła statystyczną reprezentację. Podstawowym narzędziem wykorzystanym w badaniach był kwestionariusz ankietowy zawierający 12 pytań wraz z metryczką. W badaniu zakładów hotelarskich przy określaniu wielkości próby zastosowano metodę polegającą na wykorzystaniu dowodów historycznych, która korzysta
z doświadczeń wcześniejszych studiów14.
Przeprowadzone badanie dotyczyło rynku przedsiębiorstw, miało zakres regionalny, a liczbę analizowanych podgrup można określić jako niewielką (podział na
Przykładem mogą być aplikacje rezerwacyjne IBE (Internet Booking Engine) – systemy rezerwacyjne gotowe do zainstalowania na stronie WWW oferowane przez GDS (np. Travel Galileo, Amadeus Sirius), oraz API (Application Programing Interface) – umożliwiające tworzenie internetowych
modułów rezerwacyjnych (np. Galileo Web Serwis). IBE i API są przeznaczone głównie dla biur podróży chcących sprzedawać przez Internet, które same odpowiadają za całość transakcji, np. płatności,
dostarczenie biletu, podczas gdy afiliantem może być każda strona WWW, gdyż całość obowiązków
związanych z transakcją bierze na siebie sprzedawca.
13
Wśród badanych obiektów znalazły się różne rodzaje zakładów hotelarskich: 76 hoteli (80,00%
wskazań), 13 pensjonatów (14,74% badanych), 4 schroniska (4,21% odpowiedzi) oraz 2 domy wycieczkowe (2,11% odpowiedzi). Natomiast co do hoteli i pensjonatów – w badaniu udział wzięli przedstawiciele następujących kategorii: 13 obiektów jednogwiazdkowych (13,68% badanych), 25 obiektów
o kategorii dwie gwiazdki – 26,32% badanych, 48 obiektów trzygwiazdkowych (50,53% badanych)
oraz 3 obiekty posiadające kategorię cztery gwiazdki (3,16% badanych). W badaniu nie odnotowano
obiektu pięciogwiazdkowego.
14
Przykładowe wielkości prób badawczych według metody wykorzystującej dowody historyczne
12

Liczba analizowanych podgrup
Niewiele (1-9)

Przedsiębiorstwa lub instytucje
badania krajowe
200-500

badania regionalne
50-200

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 85; G.A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 562.
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hotele, motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe), stąd najczęściej stosowana w
podobnych wypadkach liczebność próby w badaniach ankietowych powinna mieścić się w przedziale 50-200 podmiotów.

Rys. 1. Narzędzia promocyjne stosowane przez obiekty hotelarskie na Dolnym Śląsku
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują, iż największą popularnością (ponad 93% wskazań) wśród narzędzi promocyjnych wykorzystywanych
przez menedżerów obiektów hotelarskich na Dolnym Śląsku cieszą się właśnie strony internetowe (rys. 1).
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W przypadku ponad 86% badanych obiektów wykorzystuje się rabaty, upusty i
inne zachęty o charakterze finansowym. Katalogi, foldery oraz promocyjne broszury
stosuje w swej działalności 70,5% badanych, a oferty specjalne kieruje do klientów
ponad 53% ankietowanych. Połowa respondentów wykorzystuje w swych działaniach promocyjnych mailing. Ponad 44% wskazań dotyczyło targów branżowych
jako istotnego narzędzia promotion-mix.
Warto podkreślić, iż przy wyjątkowo wysokim odsetku wskazań dotyczących
posiadania stron internetowych oraz wysokim wskaźniku stosowania direct-mail w
komunikacji z klientami jedynie 35,8% spośród badanych obiektów wskazuje na
prowadzenie sprzedaży swoich usług przez Internet.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie spośród badanych obiektów
hotelarskich odpowiedziały twierdząco na pytanie dotyczące posiadania strony internetowej. Wnioskować można zatem, że nawet jeśli przedsiębiorstwa hotelarskie
nie wskazały strony WWW jako narzędzia promocji, to stronę takową posiadają.
Wygląda na to, że nie do końca uświadamiają sobie, iż zaliczyć ją można do takich
właśnie instrumentów.
Zgodnie z zasadą, iż nazwa domeny internetowej powinna być tożsama z nazwą
firmy turystycznej, badane obiekty zostały zapytane, czy adres ich strony WWW
zawiera nazwę obiektu, a więc czy jest domeną własną, czy też nie jest związany z
nazwą obiektu, a dotyczy domeny obcej. W przypadku 87,37% wskazań okazało się,
iż adresy stron internetowych badanych obiektów są domenami własnymi i są ściśle
związane z ich nazwami. W 12,63% wskazań posiadane przez obiekty hotelarskie
strony WWW miały adresy domeny obcej.
W dalszej części badanie dotyczyło zamieszczanych na stronie internetowej informacji dotyczących badanych obiektów (rys. 2).

Rys. 2. Informacje na temat obiektów hotelarskich zamieszczane na stronie WWW
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Niemal cała badana populacja (98,95% odpowiedzi) na swojej witrynie internetowej zamieszcza opis obiektu, a więc krótką jego charakterystykę, szczegółowe
objaśnienie lokalizacji, a także podstawowe wiadomości dotyczące historii bądź
szczególnych dokonań danego obiektu. Podobnie popularną pozycją jest opis pokoi
hotelowych. Na swoich stronach WWW umieszcza go 96,84% badanych podmiotów. Charakterystykę restauracji można odnaleźć na stronach internetowych 82,11%
badanych obiektów. Blisko połowa respondentów na swojej stronie WWW zamieściła również informacje na temat pakietów pobytowych, opis oferowanych usług
rekreacyjnych oraz pozostałych usług obiektu. Ponad 56% badanych nie zapomina o
zamieszczaniu na swojej witrynie informacji na temat regionu i miejscowości, w
której działają. Wśród pozostałych wskazań pojawiły się odpowiedzi informujące, iż
na stronie WWW umieszczane są zdjęcia panoramiczne obiektów i wnętrz oraz informacje o instytucjach partnerskich.

Rys. 3. Informacje zamieszczane przez obiekty hotelarskie na stronie WWW
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

W badaniu chodziło również o wskazanie pozostałych informacji umieszczanych na stronach internetowych obiektów hotelarskich. Najczęściej pojawiającymi
się na stronach respondentów informacjami okazały się:
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–– adres obiektu, zarówno pocztowy, wraz z numerem telefonu i faksu, jak i internetowy (94,74% wskazań),
–– galerie ze zdjęciami obiektu (92,63% odpowiedzi),
–– cenniki usług noclegowych (86,32% badanych), konferencyjnych (84,21%
wskazań) oraz gastronomicznych (40% respondentów).
Ponad 70% badanych dysponuje również obcojęzycznymi wersjami swoich wi
tryn internetowych (najczęściej są to wersje angielskie, niemieckie, rzadziej pojawiały się tłumaczenia stron WWW na język rosyjski i francuski). Do wyjątków należały wersje japońskie, flamandzkie oraz ukraińskie. Pomocne w dotarciu do
miejsca docelowego mapki na swoich stronach zamieściło 72,63% badanych. Obiekty w ponad 50% przypadków na swoich stronach WWW umieszczają adres e-mail
administratora serwisu, który umożliwia przesłanie zapytania. Strona internetowa
jest również miejscem, gdzie obiekty umieszczają licznik odwiedzających je inter
nautów (22,11% odpowiedzi) oraz informacje na temat aktualnych promocji i ofert
specjalnych (21,05% wskazań). Prawie w 76% przypadków witryna internetowa
obiektu pozwala na dokonanie rezerwacji noclegu, ale tylko 20% badanych zakładów hotelarskich potwierdziło, że pozwala ona na dokonanie faktycznego zakupu i
płatności.
Menedżerowie badanych obiektów są świadomi, iż dobrze pozycjonowana witryna internetowa powinna być zarejestrowana w najważniejszych dla swojego rynku docelowego wyszukiwarkach, katalogach i serwisach informacyjnych oraz znajdować się w czołówce wyników wyszukiwania dla wyrażeń kluczowych związanych
z jej tematyką. Wyniki badań wskazują, że 64,21% respondentów deklaruje, iż pozycjonuje swoją witrynę w wyszukiwarkach internetowych. Co do udziału witryn badanych obiektów w projektach partnerskich, prowadzących do wymiany odnośni
ków, oraz w programach afiliacyjnych – aż 61,05% respondentów korzysta z tych
narzędzi pozycjonowania swoich stron WWW, a 38,95% badanych współpracuje z
branżowymi portalami internetowymi15.

4. Podsumowanie
Zastosowanie Internetu w działalności promocyjnej oznacza dla zakładu hotelarskiego możliwość wykorzystania nowoczesnych metod komunikacji z klientem.
Przeprowadzone analizy potwierdzają, iż osoby zarządzające obiektami hotelarskimi
na Dolnym Śląsku zauważają i wykorzystują oferowane przez Internet możliwości.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż najbardziej popularnym narzędziem promocyjnym w działalności obiektów hotelarskich jest ich strona internetoWskazywane portale to np. bookings.com, doba.pl, noclegi.pl, wczasy.net.pl, www.odkryjpolske.pl, e-reisengebirge, noclegi.com, turystykadolnoslaskie.pl, wakacje.pl, e-nocleg, konferencje.com,
ehotele.pl itp.
15
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wa. Ponad 93% badanych zakładów hotelarskich posiada własną witrynę w Internecie, którą świadomie traktuje jako istotny instrument w swej działalności
promocyjnej. Respondenci na swoich portalach umieszczają dokładne opisy obiektów oraz wiele potrzebnych potencjalnym klientom informacji, np. galerie zdjęć,
cenniki, mapki dojazdowe, opisy regionu i miejscowości itp. Ponad 75% badanych
obiektów oferuje za pomocą prowadzonych stron internetowych możliwość dokonania rezerwacji noclegu.
Zastanawiający może być niewielki odsetek obiektów, które za pośrednictwem
własnego serwisu WWW umożliwiają swoim klientom dokonanie zakupu i płatności. Jeśli obiekt hotelarski zdecyduje się na wdrożenie serwisu internetowego oraz
pełnego „sklepu” on-line, zyska nowy, czynny przez 24 godziny na dobę kanał sprzedaży swoich usług oraz tani w utrzymaniu punkt obsługi klienta. Zastosowanie opisanych narzędzi to bez wątpienia skuteczny sposób zyskiwania nowych oraz sposób
na poprawę jakości obsługi dotychczasowych klientów, a także możliwość roz
szerzenia obszaru działania na kraje i rynki, których obsługa w innym przypadku nie
byłaby możliwa.
Nie ulega wątpliwości, że w najbliższym czasie technologie informacyjne będą
nadal stanowić istotny czynnik wpływający na funkcjonowanie sektora turystycznego, a postęp w tym zakresie będzie miał decydujące znaczenie dla opracowywanych
przez przedsiębiorstwa turystyczne strategii dystrybucji. Należy się również spodziewać, że ich dalszy dynamiczny rozwój zwiększy liczbę transakcji bezpośrednich
zawieranych pomiędzy wytwórcami usług turystycznych a finalnymi klientami, co
bez wątpienia spowoduje zmniejszenie roli pośredników i agentów na rynku
turystycznym.
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USING WEB PAGE IN THE FUNCTIONING OF HOTELS
IN LOWER SILESIA REGION
Summary
Among information technologies applied in tourist sector, the Internet has been occupying the
most important role and has become in recent years the platform for the development of diversified type
of reservations and sales applications. The hereby article presents opportunities for the application of
modern information technologies by tourist establishments as the tool of their promotional policy.
Most frequently this medium is used for the presentation of a tourist enterprise offer, which is
supposed to result in booking and sales of tourist services. The article also presents surveys results referring to the degree and scope of the Internet application in promotional activities related to hotels
functioning in Lower Silesia region.
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PROMOCJA WYDARZEŃ MARKETINGOWYCH
ELEMENTEM BUDOWANIA POZYCJI KONKURENCYJNEJ
MIASTA OPOLA
1. Wstęp
Konkurencja jest procesem, w którym uczestniczą co najmniej dwa podmioty
współzawodniczące ze sobą w celu jak najlepszej realizacji własnych interesów.
Może mieć ona charakter cenowy i pozacenowy. Konkurować ze sobą nie muszą
tylko przedsiębiorstwa czy ludzie, obserwuje się także rosnącą konkurencję na rynku miast. Zmusza ona jednostki osadnicze do wyszukiwania potencjalnych klientów
(osób odwiedzających) i zachęcania ich do przybycia. Wiąże się to z konkurencyjnością miasta, którą można rozumieć jako osiągnięcie przewagi nad inną jednostką, nie
tylko w sferze gospodarki, ale także pod względem estetycznym, społecznym czy
turystycznym. Każda z tych płaszczyzn daje możliwość zaistnienia na rynku, a w
przypadku turystyki konieczne jest posiadanie odpowiednich walorów turystycznych, szczególnie antropogenicznych. Te ostatnie odpowiednio promowane czynią
miasto miejscem atrakcyjnym dla turysty. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi
na rolę wydarzeń marketingowych, które służą wzmocnieniu wizerunku miasta
i ugruntowaniu jego pozycji konkurencyjnej.

2. Podstawowe założenia marketingu terytorialnego
U podstaw koncepcji marketingu miasta leży marketing społeczny, akceptujący
zaspokajanie potrzeb klientów. Podstawowym kryterium wyodrębnienia marketingu
terytorialnego z wiedzy o charakterze ogólnym jest kryterium produktowe (przedmiotowe). O odmienności tej dziedziny decyduje źródło oferowanych korzyści, czyli „miejsce”, cechy charakterystyczne jednostek przestrzenno‑administracyjnych,
które mają różny zasięg obszarowy, funkcje i miejsce w hierarchii. Stąd też w literaturze przedmiotu spotykamy się z pokrewnymi i pochodnymi nazwami „marketingu
miasta”. Mówi się o marketingu kraju, miasta czy też o marketingu regionalnym.
Jeśli odniesiemy ujęcie marketingowe do jednostki osadniczej, możemy założyć, że
każde miasto to swego rodzaju firma. Jednostka osadnicza wytwarza określone pro-
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dukty i usługi w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów zarówno na rynku lokalnym,
jak i na rynku zewnętrznym. Oznacza to, iż miasto funkcjonuje w warunkach konkurencji innych ośrodków i musi zabiegać zarówno o kapitał, jak i o inwestorów.
Miasto jest pojęciem złożonym i spełnia różne funkcje wobec mieszkańców, instytucji, a także otaczającego je środowiska. Skuteczny marketing miasta powinien
opierać się na znajomości podstaw podejmowania przez jego „klientów” decyzji
o przyjeździe, wydaniu pieniędzy czy o inwestycjach oraz informacjach, których
potrzebują. Tylko na bazie takiej wiedzy osoby odpowiadające za marketing miasta
mogą działać skutecznie.
Marketing terytorialny jest różnie definiowany w literaturze przedmiotu. T. Markowski ujmuje go jako „rynkowo zorientowaną koncepcję zarządzania miastem
(gminą) lub regionem przez władze samorządowe i jej partnerów w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb użytkowników (klientów) wewnętrznych i zewnętrznych. Sens ekonomiczny marketingu miasta przejawia się we wzmacnianiu
jego bazy ekonomicznej oraz większych dochodach budżetowych”.
Termin „wydarzenie marketingowe” wywodzi się z angielskiego określenia
marketing event i jest stosunkowo słabo znany w Polsce. To działanie marketingowe,
którego celem jest oddziaływanie na odbiorców (np. turystów) w sposób bezpośredni i kształtowanie ich rzeczywistych przeżyć oraz doświadczeń odbywające się
w trakcie tych wydarzeń. Samo słowo event to nic innego jak zainscenizowane wydarzenie, które swoją formą przekazuje klientowi określone wartości. Osoba biorąca
udział w takim wydarzeniu nie powinna być biernym uczestnikiem, gdyż jego celem
jest jej zaangażowanie w sposób zarówno fizyczny, jak i emocjonalny. Marketing
event to planowanie, przygotowanie i realizacja imprez tak, aby widzowie mogli
wzbogacić swoje odczucia o przeżycia o charakterze kulturowym, emocjonalnym
i artystycznym.
W koncepcji marketingu terytorialnego ważne miejsce zajmuje marketing-mix.
Jest on zbiorem użytecznych technik, przedsięwzięć i środków związanych z ceną
(price), produktem (product), dystrybucją (placement) i promocją (promotion).
W przypadku marketingu terytorialnego:
•• produktem będą dobra i usługi, urządzenia, imprezy, nieruchomości, stosunki
społeczne, a także atmosfera miasta,
•• kategoria ceny dotyczyć będzie wysokości cen, a także opłat dodatkowych, taryf, podatków, ulg podatkowych, subwencji, płac oraz dodatków specjalnych
i innych,
•• dystrybucja to system komunikacji (np. infrastruktura drogowa) oraz łączności
(telekomunikacja), kanały przepływu dóbr, usług i urządzeń,
•• komunikacja obejmuje reklamę, public relations, promocję sprzedaży, sprzedaż
osobistą, a także marketing bezpośredni. Będą to ulotki, foldery, programy telewizyjne, a także promocje prowadzone w trakcie imprez wystawienniczych (np.
targów turystycznych).
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Traktowanie miasta jako swego rodzaju „firmy” wymaga troski o jego rozwój
i zwiększania atrakcyjności. Jest to możliwe dzięki organizacji m.in. różnego rodzaju wydarzeń marketingowych. Działania te stanowią ważny i integralny element
strategii marketingowej miasta. Wpływają na wzrost liczby turystów (m.in. weekendowych, kongresowych i innych) przybywających na dany teren podczas trwania
imprez, a także na wzrost dochodów z tytułu podatków od usługodawców zaangażowanych w obsługę osób uczestniczących w imprezach. Dla niektórych wydarzenia
marketingowe są zabiegiem zbędnym, dla innych jest to rozwiązanie nowatorskie,
które pomaga na pewien czas stać się kartą przetargową w walce o klienta. Umie
jętne wykorzystanie tego narzędzia marketingu jest wymogiem rynkowym i szansą
na udział w profesjonalnych akcjach promocyjnych.

3. Charakterystyka miasta Opola
Opole, położone na Nizinie Śląskiej, po obu brzegach Odry, w połowie jej górnego biegu, jest stolicą województwa opolskiego. „Opole”, czyli miejsce zamieszkałe przez ludność wspólnie użytkującą pola i pastwiska oraz broniącą się przed wrogiem – taka jest etymologia nazwy. Miasto, popularnie nazywane stolicą polskiej
piosenki, słynie z gospodarności, malowniczych zaułków, ale również z faktu, iż
splotło swój rozwój z rzeką Odrą. Obecnie zamieszkuje je ok. 130 tys. mieszkańców.
W mieście funkcjonują uczelnie wyższe, takie jak m.in. Uniwersytet Opolski,
Politechnika Opolska, Prywatna Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Insty
tut Diecezjalny, Państwowy Instytut Śląski, filharmonia, muzea, teatry, regionalna
rozgłośnia Polskiego Radia, Opolska Telewizja Regionalna. Opole słynie także z organizacji imprez kulturalnych, takich jak Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska” czy Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny.
Atutem Opolszczyzny i Opola jest położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych. Region ten ewoluuje pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się Górnym
i Dolnym Śląskiem, poprzecinany jest liniami komunikacji drogowej i kolejowej,
a także odrzańskim szlakiem wodnym.
Do podstawowych potrzeb osób odwiedzających Opole (m.in. w celach biznesowych czy turystycznych) zalicza się potrzebę noclegu i wyżywienia. Infrastruktura,
która obejmuje sieć obiektów i urządzeń noclegowych oraz gastronomicznych, pozwala na ich zaspokojenie. W centrum Opola znajdują się dwa hotele trzygwiazdkowe i jeden jednogwiazdkowy. Kolejne, o podobnym standardzie, znajdują się w niedalekiej odległości od centrum. Są to najpopularniejsze hotele Opola. Oprócz nich
na terenie miasta działają dwa zajazdy. Z tańszych noclegów można skorzystać
w Hotelu Politechniki Opolskiej, w Novum, w Domu Wczasowym „Toropol” oraz
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
Infrastruktura o charakterze społecznym i publicznym zaspokaja potrzeby w zakresie wypoczynku, kultury, rozrywki, higieny, zdrowia i wychowania fizycznego.
Obejmuje ona m.in. obiekty sportowe, kulturalno-rozrywkowe oraz plaże i kąpieli-
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Tabela 1. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w Opolu w latach 2000-2006
Wyszczególnienie
Obiekty noclegowe ogółem
w tym hotele
Miejsca noclegowe
Korzystający z miejsc noclegowych (tys.)
w tym turyści zagraniczni (tys.)
Udzielone noclegi (tys.)

2000
10
6
462
39,6
14,4
59,5

2002
13
6
776
41,2
b. d.
52,2

2004
15
8
725
47,2
13,9
97,1

2006
15
8
747
48,8
13,0
94,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

ska i inne. Opole posiada bogatą infrastrukturę społeczną, która jest w stanie sprostać niemal wszystkim wymaganiom zgłaszanym zarówno przez mieszkańców, jak
i przez gości. Należą do niej m.in. Amfiteatr Opolski, Hala Widowiskowo-Sportowa
„Okrąglak”, Lodowisko „Toropol”, Teatr im. J. Kochanowskiego, Teatr Lalki i Aktora, Galeria Sztuki Współczesnej, a także Filharmonia Opolska oraz takie obiekty,
jak Ogród Zoologiczny, Muzeum Wsi Opolskiej czy Wieża Piastowska.
Opole jest miastem, które może pochwalić się bardzo dużą liczbą różnych wydarzeń nie tylko o charakterze lokalnym, ale również o zasięgu krajowym, a nawet
międzynarodowym. Do najciekawszych należą Opolskie Konfrontacje Teatralne
oraz odbywający się już od ponad 40 lat Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.
Bardzo często zdarza się, że sama atrakcyjność produktu, jakim jest wydarzenie
marketingowe, nie jest wystarczająca, aby go sprzedać. Produkt rzadko sprzedaje się
sam. Konieczne jest zwrócenie na niego uwagi przez wykorzystanie odpowiednich
instrumentów. Impreza „gorsza”, której jednak towarzyszy skuteczniejsza działalność promocyjna, może być silnym konkurentem wobec imprezy „lepszej” i bardziej atrakcyjnej, lecz słabo wypromowanej. Istotne jest więc stworzenie takiej drogi informowania o wydarzeniach, ich elementach i atrybutach, aby potencjalny
turysta zechciał przyjechać i zobaczyć oferowaną mu imprezę.
Wydarzenia marketingowe należy uznać za stymulantę rozwoju turystyki w Opolu,
w mieście, w którym nie ma wielu atrakcji turystycznych decydujących o przyjeździe do niego. Oznacza to potrzebę odpowiedniego planowania takich imprez i prowadzenia działań promocyjnych zachęcających turystów do odwiedzenia Opola.

4. Oferta wydarzeń marketingowych miasta
Imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne pełnią istotną funkcję w promocji
miasta. Wydarzenia cykliczne oraz te jednorazowe na stałe wpisały się w historię
miasta, kształtując jego pozytywny wizerunek. Te najbardziej popularne, o zasięgu
krajowym i międzynarodowym, przyciągają swoim programem osoby z różnych zakątków nie tylko Polski, lecz także świata.
Wśród imprez kulturalnych Opola należy wymienić Opolskie Konfrontacje Te
atralne „Klasyka Polska” – organizowane od 30 lat przez Teatr im. Jana Kochanow-
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skiego. Celem festiwalu jest zaprezentowanie widzom polskiej klasyki przygotowanej w danym roku przez teatry dramatyczne z Polski. Jest to jedyny tego typu festiwal
w Polsce, podkreślający na taką skalę znaczenie polskiej klasyki. Pozwala on na
zdefiniowanie polskości, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Festiwal ma charakter konkursu, a spektakle oceniane są przez pięcioosobowe jury
złożone z wybitnych polskich krytyków teatralnych i znawców teatru.
Szczególne miejsce w ofercie imprez kulturalnych zajmuje Festiwal Polskiej
Piosenki. Pierwszy odbył się w Opolu 19 czerwca 1963 r. W 15 koncertach i recitalach udział wzięło wówczas 102 wykonawców. Od tego czasu festiwal odbywa się
co roku i jest ukoronowaniem sezonu artystycznego polskiego środowiska twórców
i wykonawców utworów muzycznych. Festiwal od samego początku wzbudzał wiele emocji wśród widzów. Jest to bardzo ważne wydarzenie w kalendarium imprez
odbywających się w mieście. Ma ono charakter uniwersalny, wielopokoleniowy,
przyciąga zarówno młodsze, jak i starsze generacje.
Do ważnych wydarzeń kulturalnych miasta należy zaliczyć także imprezy, konkursy i wystawy organizowane przez Muzeum Wsi Opolskiej. Mają one charakter
folklorystyczny, przyjmując formę festynów, biesiad i jarmarków. Zwiększają one
atrakcyjność oferty muzealnej, a także przybliżają społeczeństwu elementy ludowej
kultury śląskiej. Początkowo organizacja takich imprez skupiała się głównie na tworzeniu widowiska prezentującego zwyczaje wiejskie. Obecnie organizatorzy nastawiają się na przygotowanie imprezy łączącej rozrywkę z działalnością handlową.
W trakcie wydarzenia można podziwiać występy zespołów ludowych, solistów
oraz kapel, a także dokonać zakupu wyrobów twórczości ludowej, artystycznej i rzemieślniczej. Tego typu imprezy organizowane są od 3 do 5 razy w roku. Na trwałe
do kalendarza imprez wpisały się takie wydarzenia, jak Jarmark Wielkanocny, Festyn Rycerski, Piknik Ekologiczny, festiwale folklorystyczne, Dzień Dziecka w Muzeum, oraz przeglądy piosenek. Imprezy te spowodowały aktywizację ruchu folklorystycznego. Służą one również zachowaniu w pamięci śląskich zwyczajów.
Istniejąca w Opolu infrastruktura sportowa pozwala na organizację wielu wydarzeń (imprez) sportowych. Ich głównym inicjatorem jest Miejski Zarząd Obiektów
Rekreacyjnych (MZOR). Nie mają one długiej tradycji, zwykle odbywają się po raz
pierwszy lub drugi, ale w planach jest nadanie im cyklicznego charakteru.
Ofertę kulturalną, sportową i turystyczną wzbogaca także oddział PTTK. Jest on
organizatorem wycieczek po mieście (prowadzonych przez regionalnych przewodników), rajdów i wyjazdów. Ich uczestnikami są przede wszystkim osoby, które chcą
poznać Opole i okolice.

5. Promocja wydarzeń marketingowych
organizowanych w Opolu
Promocja miasta to nic innego jak umiejętne i sprawne informowanie odbiorców
o produkcie – o mieście i o działalności władz lokalnych. Przedmiotem działań promocyjnych w jednostce osadniczej jest nie tylko usługa czy nieruchomość inwesty-
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cyjna, lecz także samo miasto, jego wizerunek i walory, dlatego tak ważna jest komunikacja marketingowa z otoczeniem.
W literaturze przedmiotu wymienia się pięć instrumentów komunikacji, które
możemy określić jako podstawowe i jednocześnie pełniące funkcję zarówno informacyjną, jak i wspierającą sprzedaż. Tymi instrumentami są: reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni i public relations. Oddziaływanie
władz samorządowych na odbiorców (mieszkańców i gości) wymaga stworzenia
sprawnego systemu komunikacji z rynkiem.
Cały proces promocyjny gwarantuje, że informacja dotrze do szerokiego grona
potencjalnych odbiorców i jednocześnie uczestników imprez. W działaniach promocyjnych Opola najważniejsza jest odpowiednia reklama, która pozostaje w pamięci
i jest identyfikowalna z wydarzeniem. Przyjmuje ona formę plakatów umieszczonych
w miejscach o największym natężeniu ruchu, folderów z wypisanym kalendarzem
imprez na kolejny rok czy informacji regularnie przekazywanej mediom. Im bliżej
terminu, w którym odbywa się impreza, tym mocniej akcentuje się jej obecność.
Reklama jest najczęstszym środkiem używanym do komunikacji z otoczeniem.
Najważniejszą rolę w promocji Opola odgrywają materiały promocyjne w postaci
wydawnictw, folderów, broszur, katalogów i innych informatorów. Edytorami takich
publikacji są placówki informacji turystycznej, prywatne wydawnictwa, Oddział
PTTK, urzędy miasta, muzea i agencje rozwoju regionalnego. Te wydawane przez
Urząd Miasta Opola zawierają charakterystyczne logo miasta i przeważa w nich kolorystyka żółto‑niebieska (kolory miasta). Promocji mają służyć hasła promocyjne:
„Opole – stolica polskiej piosenki” oraz najnowsze „Opole – miasto bez granic”,
umieszczane na wydawnictwach promocyjnych. Wszystkie publikacje i gadżety wydawane przez Urząd Miasta Opola (Referat Promocji Miasta), oprócz podstawowych informacji dotyczących miasta, jego historii i zabytków, zawierają w wielu
przypadkach informacje dotyczące harmonogramu imprez kulturalnych, sportowych
i turystycznych.
Do zadań realizowanych przez Referat Promocji Miasta należy m.in. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań związanych z promocją gospodarczą, turystyczną, a także inwestycyjną przy współpracy z innymi wydziałami urzędu i instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Na te zadania wydatkowane są środki, dzięki
którym przygotowano m.in.:
•• wydawnictwa turystyczne i broszury o mieście i wydarzeniach mających w nim
miejsce – drukowano teczki promocyjne z ofertami inwestycyjnymi, foldery
„Weekend w Opolu” i „Opole – miasto bez granic”, a także dodrukowywano
foldery „Opole – na szlaku turysty” i „Opole – stolica polskiej piosenki”, plany
miasta Opola, plakaty oraz folder „Weekend w Opolu”;
•• prezentacje miasta w dziennikach i czasopismach (wydatek ok. 4% ogółu środków na promocję);
•• udział w targach turystycznych (ok. 12% ogółu środków na promocję);
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•• zewnętrzną kampanię promocyjną Opola (wybór hasła promocyjnego, layoutu i
jego adaptacji na billboardy, bannery internetowe, autobusy, ulotki w Inter City,
zakup zdjęć, opracowanie gospodarczej prezentacji multimedialnej Opola);
•• seminaria i konferencje;
•• wystawy tematyczne w holu Ratusza;
•• zestawy gadżetów miasta;
•• opłacono składki członkowskie dla organizacji, do których należy Opole (wydatek ok. 50% ogółu środków na promocję);
•• inne (wydatek ok. 6% ogółu środków na promocję).
Warto także wspomnieć o wydawnictwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W folderach przygotowywanych przez Samorząd Województwa znajdują się przede wszystkim informacje dotyczące Opolszczyzny. Publikacje
wydawane przez oba urzędy mają charakter promocyjno‑informacyjny. Zwracają
one uwagę dobrym opracowaniem graficznym oraz starannym doborem fotografii.
W wielu z nich znajdują się kalendaria najbardziej popularnych wydarzeń województwa.
Nie można zapominać o wydawnictwach, takich jak przewodniki i książki dotyczące województwa opolskiego i Opola. Najczęściej spotka się w nich historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki oraz informacje o Opolskich Konfrontacjach
Teatralnych. Wydawnictwa służą reklamie miasta i jego wydarzeń na szerszą skalę.
Na mniejszą skalę materiały reklamowe wydają takie organizacje, jak teatry, muzea
czy kina. Są to zazwyczaj dwustronicowe ulotki informujące o repertuarze, wystawach lub innych wydarzeniach. Z tej formy korzystają także inne organizacje, takie
jak Miejski Ośrodek Kultury czy Młodzieżowy Dom Kultury. Wydawane są także
programy okazjonalne związane z odbywającymi się imprezami.
Tabela 2. Przychody i wydatki opolskiego MOK w zakresie prowadzonej działalności
w latach 2004-2006 (w zł)
Wyszczególnienie

2004 – plan

Przychody
796 800 zł
MOK (dotacja
z Urzędu
Miasta)
Przychody
1 177 191 zł
z działalności
statutowej
Wydatki na
b. d.
pozostałe usługi
(realizacja
imprez i ich
promocja)

2004
– wykonanie
planu
738 800 zł
(92,7%
planu)

2005 –
wykonanie 2006 – plan
planu
1 185 900zł 1 185 900 zł 1 443 350 zł
(100%
planu)

2006
– wykonanie
planu
1 446 296,86
(100,2%
planu)

1 150 160 zł
(97,7%
planu)
934 712 zł

1 211 155zł 1 071 910 zł 1 567 650 zł
(88,5%
planu)
b. d.
1 222 506 zł 1 322 000 zł

1 650 495,16
(105,3%
planu)
1 314 207,28
(99,4%
planu)

2005 – plan

Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetów miasta w latach 2004-2006 oraz informacji zaczerpniętych z wywiadów.
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MOK jest organizacją wspieraną przez miasto. Z informacji w tab. 2 wynika, że
kwoty przekazywane przez Urząd Miasta systematycznie rosną. Wyższe są także
przychody z działalności statutowej. Warto zauważyć, że były one w roku 2005 niemal dwukrotnie wyższe niż w roku 2003 (kiedy było to 665 000 zł). Godne uwagi
jest to, iż wydatki na promocję imprez kulturalnych są w kolejnych latach coraz
wyższe, dzięki czemu kampanie promocyjne docierają do większej liczby odbiorców. Istotnym przedsięwzięciem, oprócz promocji festiwalu, jest wydawanie informatorów kulturalnych dotyczących imprez organizowanych w mieście przez MOK.
Z przedstawionych informacji wynika, że ponad połowa środków uzyskiwanych
z organizacji imprez i opłat rodziców przeznaczana jest na tworzenie ofert wydarzeń
kulturalnych i turystycznych w mieście (z czego niemal każdego roku 1/10 przeznaczana jest na promocję). MDK wydaje informatory kulturalne, ulotki i broszury
z programami imprez, plakaty, zamieszcza ogłoszenia w prasie i radiu oraz na bieżąco aktualizuje swoją stronę internetową (tab. 3).
Tabela 3. Przychody i wydatki MDK w zakresie swojej działalności w latach 2004-2006 (w zł)
Wyszczególnienie

2004
2005 –
2006 –
2005
2006
– wykonanie
wykonanie
wykonanie
– plan
– plan
planu
planu
planu
2 535 299 zł 2 2410 208 zł 2 752 850 zł 2 695 360zł 3 018 500 zł 2 894 967,58
(95%)
(97,9%)
(95,9%)
2004
– plan

Środki
na działalność
placówki
Środki uzyskane
403 993 zł
z działalności
statutowej
Środki
b. d.
przeznaczone na
organizacje imprez

377 203 zł
(93,4%)

292 307 zł

227 629 zł
(77,9%)

350 000 zł

373 299,81
(106,7%)

293 457 zł

b. d.

146 408 zł

b. d.

223 919,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetów miasta w latach 2004-2006 oraz wywiadów.

Referat Promocji miasta realizuje także wielokierunkowe działania dotyczące
udziału miasta w wystawach i targach krajowych oraz zagranicznych. Nawiązuje
współpracę z lokalnymi firmami w celu realizacji wspólnych inicjatyw promocyjnych. W zakresie public realtions przygotowuje prezentacje miasta dla czasopism,
takich jak „Dziennik Zachodni”, „Panorama Polskich Miast”, „TTG Poland”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” i „Polish Business Magazine”. Informacje na temat miasta i wydarzeń mających w nim miejsce zamieszcza się także w magazynach
targowych wydawanych przy okazji odbywania się Międzynarodowych Targów
Budownictwa „Mój Dom”, Międzynarodowej wystawy Psów Rasowych oraz Mię
dzynarodowych Targów Turystycznych „W stronę Słońca”.
Ważnym elementem działalności instytucji jest promocja miasta na targach
turystycznych, podczas których prezentuje się walory Opola i Opolszczyzny. Ekspo
nuje się przede wszystkim długie tradycje Śląska Opolskiego, jego folklor i kulturę.
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Promocji miasta służy także popularyzacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki,
który jest jednoznacznie kojarzony z Opolem. W ramach zadań związanych z public
relations Urząd Miasta Opola współorganizuje wycieczki studyjne dla dziennikarzy.
W roku 2005 została zorganizowana prezentacja miasta dla uczestników II Dziennikarskiej Sesji Stowarzyszenia Polskich Mediów na Opolszczyźnie.
Należy także pamiętać o innych przedsięwzięciach public relations zrealizowanych przez Referat Promocji, do których należą m.in.:
•• opracowanie strategii promocji miasta, w której uwzględniono zagadnienia dotyczące wydarzeń marketingowych w mieście,
•• współpraca przy opracowaniu scenariusza filmu o Opolu realizowanego dla stacji TV4,
•• organizacja wystaw tematycznych w holu Ratusza promujących lokalnych twórców, m.in. „Plakaty – 40-lecie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki” – wystawa poświęcona KFPP, dzięki której można było zapoznać się z historią tego wydarzenia.
Do innych działań w zakresie public relations można zakwalifikować prezentacje regionu oraz wydarzeń w dodatkach do gazet regionalnych. Jest to ważna forma
promocji miasta, gdyż prasa lokalna dociera niemal do każdego gospodarstwa domowego. Zawarte w dodatkach informacje mają formę przewodnika po regionie, po
najważniejszych wydarzeniach mających w nim miejsce. Najbardziej popularne
w Opolu są dodatki do „Nowej Trybuny Opolskiej” (NTO) oraz do „Gazety Wyborczej”. Podczas festiwalu przygotowywany jest dodatek „Gazeta Festiwalowa”,
w którym prezentowane są informacje o programie, zaplanowanych występach
gwiazd oraz sprawy organizacyjne.
Istotną rolę w promocji odgrywa obecnie Internet. Stanowi on narzędzie zarówno
reklamy, jak i public relations. Jest to najsilniej rozwijające się medium i coraz więcej
osób ma do niego dostęp. Internauta, odwiedzając stronę internetową, może zapoznać
się z ofertą miasta. Witryna taka ma zwykle charakter informacyjny. Oficjalna strona
miasta Opole dostępna jest pod adresem internetowym http://www.opole.pl. Podzielona została na trzy części i dostępna jest w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i oczywiście polskim. Pierwszą część stanowią wiadomości ogólne dotyczące
miasta. Zawarte są tam informacje o organizacjach działających w mieście, o jego
historii, a także podstawowe wiadomości w dziedzinie turystyki i wydarzeń odbywających się w mieście. Kolejna część to aktualności dotyczące miasta. Przedstawiony
jest też aktualny repertuar kin oraz teatrów. Ostatni fragment strony dotyczy informacji przekazywanych przez władze miasta. Najważniejsze imprezy odbywające się
w mieście mają swoje odwołania na stronie głównej. Tam też znajdują się programy,
informacje o cenie biletów oraz nazwy organizacji, które się tym zajmują. Strona
zrobiona jest zgodnie ze standardami typologii portali internetowych, wczytuje się
szybko i pozwala na szybkie znalezienie poszukiwanych informacji.
Skuteczna promocja oparta jest na poznaniu sposobu, w jaki turyści podejmują
decyzję o wyborze imprezy. Jest ona ważnym czynnikiem rozwoju miasta. Władze
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Opola wykorzystują wiele narzędzi promocji. Ich zakres i intensywność zależą od
możliwości finansowych. Starannie opracowane foldery, dobrze wykonane gadżety,
a przede wszystkim szybka i rzetelna informacja o imprezach mających miejsce
w mieście są atutem Opola.

6. Ocena promocji wydarzeń marketingowych odbywających się
w Opolu
Nie wystarczy dobrze promować miasto przez wydarzenia marketingowe, należy także systematycznie dokonywać oceny skuteczności tej promocji. Ważne jest,
aby monitorować popyt na takie imprezy i stopień zadowolenia osób biorących w
nich udział. Aby uzyskać informacje o tym, jak postrzegają atrakcyjność Opola i wydarzeń w nim organizowanych jego mieszkańcy oraz goście do niego przybywający,
przeprowadzono badanie ankietowe podczas trwania Festiwalu Polskiej Piosenki.
Rozmawiano ze 180 osobami, z których 70 to goście, którzy przybyli do miasta na
czas trwania festiwalu. Pozostałą część stanowili mieszkańcy miasta.
Obywatele miasta są zazwyczaj jego największymi krytykami. Oceniają pracę
nie tylko urzędników, ale także innych organizacji, które zajmują się promocją miasta. Z badań przeprowadzonych na grupie 110 mieszkańców Opola wynika, że uważają oni, iż wydarzenia marketingowe stanowią ważne narzędzie promocji. Ze
wszystkich uzyskanych odpowiedzi tylko 3 były negatywne (co stanowi 2,73% ogółu respondentów). Jedynie 1,82% nie miało zdania na ten temat, natomiast aż 95,45%
przebadanych uważało, że ta forma promocji miasta jest bardzo istotna. Na promocję miasta wpływają różne rodzaje imprez. Bezapelacyjnie najważniejszą jest Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Miasto jest jednak w stanie zaoferować znacznie bo
gatszy kalendarz wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych. Wiele z nich
wpisało się już na stałe w krajobraz miasta i odbywają się cyklicznie każdego roku,
np. Opolskie Konfrontacje Teatralne, mające wymiar ogólnopolski, oraz Jarmark
Franciszkański, będący raczej lokalną imprezą. Dużym zainteresowaniem opolan
cieszą się także imprezy sportowe organizowane na terenie miasta (m.in. turniej siatkówki plażowej, mecze piłki siatkowej czy wyścigi żużlowe). Mieszkańcy miasta
w dużej części uważają Opole za mało atrakcyjne, mimo to są sojusznikami władz
miasta w aktywnym jego promowaniu. Uważają, że dzięki odbywającym się w nim
imprezom miasto zyskuje na popularności i przyciąga turystów.
Działania promocyjne nie obejmują jednak tylko wydarzeń kulturalno‑
-rozrywkowych, ale także popularyzowanie zabytków miasta i miejsc wartych zobaczenia. Mieszkańcy zwracają uwagę na narzędzie promocji, jakim jest reklama. Naj
częściej o wydarzeniach dowiadują się z prasy, radia i strony internetowej miasta.
W swych odpowiedziach wymienili także informatory imprez wydawane przez
Urząd Miasta, MOK czy MDK oraz liczne wydawnictwa okolicznościowe w postaci broszur i ulotek. Wyniki ankiety wskazują, że mieszkańcy, podobnie jak urzędnicy, uważają, iż lepsza promocja wydarzeń odbywających się w mieście może skut-
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kować wzrostem liczby uczestników imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. Respondenci uważają bowiem, że Opole jest dobrym miejscem na realizację
ciekawych imprez.
Mówiąc o funkcji turystycznej miasta, nie sposób nie brać pod uwagę opinii o jego
atrakcyjności w oczach gości. Tych ostatnich zapytano, czy miasto jest atrakcyjne turystycznie i czy ankietowani przyjechaliby do Opola, gdyby nie odbywał się w nim
KFPP. Zgodnie z przewidywaniami Festiwal Piosenki Polskiej stanowi główny powód
przyjazdu turystów. Aż 68,6% badanych uznało jednak, iż przyjechałoby do Opola
niezależnie od organizacji festiwalu. Odpowiedzi na pytanie dotyczące innych imprez
mających miejsce w Opolu wyjaśniły, iż ankietowani, którzy odwiedzili miasto tylko
z powodu festiwalu, są słabo zaznajomieni z innymi wydarzeniami odbywającymi się
w mieście. Respondenci argumentowali nieznajomość tych wydarzeń słabą i mało zauważalną na terenie kraju promocją. Jedynie KFPP promowany jest w całej Polsce,
a służą temu telewizyjne spoty, audycje radiowe i artykuły prasowe.
Należy zauważyć, że osoby przybywające na festiwal interesują się także samym miastem i jego walorami turystycznymi. Uzupełnieniem informacji o popularności i atrakcyjności Opola było pytanie o znajomość atrakcji turystycznych miasta
przed jego odwiedzeniem. Ankietowani mogli wybrać spośród dziewięciu propozycji. Ani jednej z proponowanych atrakcji Opola nie znało 43,3% z nich. Badanie
uwzględniło także zagadnienie Opola jako odpowiedniego miejsca na organizację
imprezy takiej jak KFPP. Prawie 89% ankietowanych uznało Opole za dobrą lokalizację do realizacji tego typu przedsięwzięcia. Zdanie takie wyrażane było zarówno
przez odwiedzających miasto po raz pierwszy, jak i przez „stałych bywalców”.
Uzupełnieniem badania były pytania dotyczące zaplecza noclegowego i gastronomicznego w mieście. Wśród osób odwiedzających Opole aż 80% korzystało
z noclegów w mieście. Największa część tej grupy, bo 60,71%, korzystała z noclegów u rodziny, znajomych i przyjaciół, 21,43% ankietowanych nocowało w hotelach, natomiast 17,86% wskazało na motel i zajazd.
Z przedstawionych informacji wynika, że Opole ma sporo atutów jako miasto
atrakcyjne turystycznie. Za zbyt mały i niezróżnicowany należy uznać potencjał zaplecza noclegowego. Wiele do życzenia pozostawia także promocja miasta oraz odbywających się w nim imprez. Wydatki na nią ujęte w budżecie miasta, chociaż rosną, są znacznie mniejsze niż innych jednostek osadniczych. Wyniki ankiety
wskazują, że lepsza reklama wydarzeń mających miejsce w mieście powinna przyczynić się do wzrostu liczby uczestników imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. Respondenci uważają bowiem, że Opole jest dobrym miejscem na realizację ciekawych imprez.
Rezultaty badań i dokonane analizy upoważniają do zwrócenia uwagi na fakt, że
spora liczba osób niezwiązanych z miastem nie kojarzy Opola z Krajowym Fe
stiwalem Polskiej Piosenki. Jest on bardzo często mylony z Międzynarodowym Festiwalem Piosenki w Sopocie. Wskazuje to na celowość intensywniejszej niż dotychczas promocji tej imprezy.
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7. Zakończenie
Opole postrzegane jest przez gości jako miasto turystycznie atrakcyjne. Niestety
promocja miasta nie jest jego najmocniejszą stroną, skoro często nie dociera w inne
regiony kraju. Skutkuje to utożsamianiem Opola najczęściej tylko z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki. Dominujący charakter festiwalu, mimo nieocenionego
pozytywnego wpływu na wizerunek miasta, jest również jego największym zagrożeniem. Koncentracja działań promocyjnych na tym właśnie wydarzeniu doprowadziła do tego, że dla wielu osób Opole to miasto tylko jednej imprezy.
Uwzględniając wyniki badań i dokonane analizy, nie sposób nie zauważyć, iż
wszyscy są zwolennikami lepszego reklamowania miasta jako centrum realizacji
wydarzeń marketingowych. Należy zatem zrobić wszystko, aby turyści wracali do
miasta, stając się jego stałymi bywalcami. Promocja powinna także objąć turystów
tranzytowych, których należy zachęcić do zatrzymania się w mieście i poznania jego
atrakcji.
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THE PROMOTION OF MARKETING EVENTS AS THE COMPONENT
IN CONSTRUCTING COMPETITIVE POSITION OF OPOLE TOWN
Summary
A town constitutes a mega-product, a mutually related set of material products and services, which
are available in a town for their users and which result in obtaining additional advantages. The consumption of such a product takes place directly in a town. The due component elements are an image,
local cultural climate, enterprising activities, ability for self-fulfilment, communication system, as well
as the quality of town management. Marketing events themselves will not result in an inflow of tourist
traffic to a town. A proper promotion is a necessary factor. The town of Opole does not represent a typical tourist centre. The town authorities perceive a great opportunity in attracting tourists by means of
proper promotion of marketing events. The most important of such events are, among others, National
Festival of Polish Song, Theatre Confrontations in Opole, or International Percussion Festival. They are
vigorously promoted and they attract most tourists to the town. Promotional activity directly influences
the construction of town’s positive image, although the research results point to the fact that many
tourists associate it mainly with the National Festival of Polish Song.
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MEGATRENDY W HOTELARSTWIE WYZNACZANE
PRZEZ WIELKIE SYSTEMY HOTELOWE
1. Wstęp
Głównym źródłem innowacji nie są monopole, które nie są zmuszane do wprowadzania nowych rozwiązań, nie są również polipole, ze względu na rozproszone,
ograniczone zasoby, a oligopole – wielkie przedsiębiorstwa, mające duży udział
w rynku, znaczne środki, stale poszukujące nowych rozwiązań ze względu na wielkość ryzyka i siłę konkurencji1.
Światowe hotelarstwo ulega znacznej polaryzacji, po jednej stronie występują
wielkie systemy hotelowe, po drugiej małe, działające niezależnie hotele. W niniejszym opracowaniu przyjęto założenie, że światowy rynek hotelarski ma formułę
oligopolistyczną i to właśnie oligopole – największe międzynarodowe systemy hotelowe – wyznaczają nowe globalne tendencje rozwojowe w branży hotelarskiej,
tzw. megatrendy.
Zdaniem J. Stacewicza współczesne megatrendy rozwojowe to:2
–– przekształcenie się społeczeństw przemysłowych w informatyczne,
–– otwieranie się systemów gospodarczych na świat,
–– przechodzenie od myślenia i planowania krótkookresowego do długookresowego,
–– przechodzenie od centralizacji do decentralizacji decyzji,
–– odchodzenie od pomocy instytucjonalnej na rzecz samopomocy,
–– demokratyzacja życia społecznego,
–– przechodzenie od organizacji o charakterze hierarchicznym do organizacji o
charakterze sieciowym,
–– rozszerzanie się gospodarki rynkowej,
–– wzmacnianie tendencji regionalizacyjnych,
–– wzrost znaczenia ekorozwoju.
Te megatrendy wpływają na działania wszystkich branż gospodarki, w tym hotelarstwa.
1
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE,
Warszawa 1996, s. 84.
2
J. Stacewicz, Polityka gospodarcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998, s. 72.
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2. Największe międzynarodowe systemy hotelowe
W badaniach uwzględniono 8 największych systemów hotelowych3, których potencjał przedstawiono w tab. 1.
Tabela 1. Największe systemy hotelowe w latach 2006-2007
Miejsce w
roku
2007
1

Miejsce
w roku
2006
1

2

2

3
4
5
6
7
8

3
5
4
6
7
8

Razem:

Nazwa
systemu
InterContinental HG
Wyndham
Worldwide
(d. Cendant)
Marriott Int.
Hilton Copr..
Accor
Choince
Best Western
Starwood
Hot. & Res.

Kraj

Liczba
Liczba
hoteli
hoteli
w 2007 r. w 2006 r.

Liczba
pokoi
w 2007 r.

Liczba
pokoi
w 2006 r.

Zmiana
– pokoje
(w licz.)

Zmiana
– pokoje
(w %)

Wielka
Brytania

3 741

3 606

556 246

537 533

18 713

3,5

USA
USA
USA
FRA
USA
USA

6 473
2 775
2 901
4 121
5 316
4 164

6 348
2 672
2 744
4 065
5 145
4 196

543 237
502 089
497 738
486 512
429 401
315 401

532 669
485 979
472 510
475 433
418 488
315 875

10 568
16 110
25 228
11 079
10 913
–474

2,0
3,3
5,3
2,3
2,6
–0,2

USA

871
30 362

845
29 621

265 598
57 889
3 596 222 3 496 376

7 709
99 486

3,0
3,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Hotelarz” 2007 nr 11za MKG Consulting Database.

W ciągu badanego okresu, tzn. w latach 2006-2007, przybyło ponad 740 systemów hoteli należących do tzw. wielkich, a o prawie 100 tys. wzrosła liczba jednostek mieszkalnych. Wskaźnik 3-procentowego rocznego wzrostu potencjału naj
większych systemów hotelowych świata jest niezbędny, aby zachować pozycję na
czele listy. Wzrost uzyskiwany jest przez otwieranie kolejnych hoteli w ramach portfela marek, zakupu marek oraz tworzenia nowych marek.

3. Działania innowacyjne w największych systemach hotelowych
Regułą ściśle przestrzeganą przez zarząd InterContinental HG jest zachowanie w
każdym obiekcie specyfiki kulturowej danego regionu połączonej z nowoczesnością
w zakresie zarówno wyposażenia, jak i metod pracy. Hotele budowane są według
indywidualnych projektów, z uwzględnieniem lokalnych warunków. Bardzo starannie i konsekwentnie prowadzona jest polityka lokalizacyjna. System organizacji
IHG narzuca ujednolicony program znormalizowanej dokumentacji eksploatacyjnej,
co w dużym stopniu ułatwia przeprowadzanie przez władze IHG okresowych kontroli. W przypadku stwierdzenia odchyleń od standardu wyposażenia oraz usług
Wielki system hotelowy to ten, który dysponuje ponad 250 tys. jednostek mieszkalnych. Za:
A. Kowalczyk, Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 162.
3
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wymaganych umową koncesyjną stosowane są zalecenia pokontrolne, kary finan
sowe, aż do utraty koncesji włącznie. Opłaty koncesyjne na rzecz systemu zależą od
stopnia wykorzystania hotelu. InterContinental jest pionierem pod względem wprowadzania do hoteli współczesnej techniki w zakresie wyposażenia i metod pracy.
Hotele systemu dostosowane są do obsługi konferencji i kongresów, mają specjalne
przygotowanie techniczne, w skład którego wchodzą sale wielofunkcyjne, kabiny
dla tłumaczy, aparatura audiowizualna (mikrofony, światło, projektory), a także zaplecze gastronomiczne. Nowoczesne, luksusowe hotele IHG oferują swoim gościom
wiele usług w zakresie wypoczynku i rekreacji. Dysponują one krytymi lub od
krytymi basenami, solarium, sauną i gabinetami do masażu, kręgielnią, boiskami do
siatkówki, polami golfowymi czy też do gry w krykieta, przystaniami jachtowymi,
łodziami motorowymi, żaglówkami lub innym sprzętem wodnym. W ramach propagowania dorobku kultury, a jednocześnie generowania dodatkowego dochodu w hotelach uruchamiane są galerie sztuki. Raz w miesiącu hotele systemu IHG otrzymują
tzw. różowy zeszyt (pink sheet) – informator dotyczący oferty wszystkich hoteli tego
największego międzynarodowego systemu hotelowego.
System hotelowy Wyndham Worldwide (d. Cendant Hospitality) wchodzi w
skład Cendant Corporation jako jedna z czterech spółek działających w czterech
różnych branżach. Oprócz spółki hotelowej są to spółki: Realogy, która zajmuje się
zarządzaniem nieruchomościami, Travelport – świadcząca usługi informacyjne,
transportowe i rezerwacyjne, oraz Avis Budget Group – wynajmująca samochody.
Wyndham – będąca drugą co do wielkości grupą hotelową świata – wyróżnia się
trzema elementami:
–– jest największym na świecie hotelowym franczyzodawcą (miarą jest liczba hoteli franczyzowych),
–– ma bogaty portfel 10 hotelowych marek, obejmujących hotele ekonomiczne,
średniej oraz bardzo wysokiej klasy,
–– włada największym programem lojalnościowym, mierzonym liczbą uczestniczących w nim hoteli.
Wyndham Worldwide oferuje swoim franczyzobiorcom kompletny program tzw.
obsługi wsparcia, w myśl hasła: „Będziemy z Tobą w każdym momencie Twojej
działalności, otrzymasz od nas pomoc finansową i szkolenia dla Ciebie oraz Twojego personelu. Otrzymasz wsparcie, jakiego potrzebujesz, przy radzeniu sobie z wykorzystaniem hotelu, zwiększaniem wartości dochodu oraz utrzymaniem prowadzonej nieruchomości”.
Grupa Wyndham jest przyjazna nie tylko dla klientów i inwestorów, ale dba o
swoich pracowników, zapewniając im szeroką gamę programów związanych ze
zdrowiem i opieką socjalną. Prowadzona jest profilaktyka stomatologiczna i okulistyczna. W ofercie Wyndham znajduje się duży wybór ubezpieczeń oraz planów
emerytalnych. Zapewniona jest również pomoc finansowa w zakresie ustawicznego
kształcenia pracowników oraz – na niektórych stanowiskach – elastyczny czas pracy. Oprócz tego zatrudnieni w firmie mogą korzystać z rabatów na wszystkie usługi
oferowane przez Wyndham Worldwide.
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Obecnie na rynku turystycznym działają dwie firmy posługujące się znakiem
firmowym Marriott. Jest to skutek zasadniczych zmian, jakie zostały przeprowadzone w korporacji Marriotta w 1993 r. Dokonano wówczas restrukturyzacji całej działalności Marriott Corporation. Najważniejsza zmiana polegała na wydzieleniu z firmy macierzystej dwóch odrębnych spółek: Host Marriott Corporation oraz Marriott
International Inc. Pierwsza z nich specjalizuje się w dostarczaniu żywności na lotniska, w obsłudze imprez sportowych i rozrywkowych oraz w handlu nieruchomościami, w tym zwłaszcza hotelami. Natomiast druga zajmuje się wyłącznie zarządza
niem hotelami.
Podstawą sukcesu Marriotta jest tzw. The Marriott Way – robienie wszystkiego
tak, by klienci dzięki specjalnej obsłudze, prowadzonej na najwyższym poziomie,
chcieli wracać do obiektów Marriotta oraz kontynuować współpracę z tymi, którzy
dają największe prawdopodobieństwo sukcesu. Firma uwzględnia zróżnicowanie
kulturowe krajów, w których ma swoje obiekty. Jak podkreśla J.W. „Bill” Marriott,
Jr: „Kultura Marriotta jest oparta na dumie z własnych działań, pracy, walki o doskonałość i nieporównywalny z innymi serwis. Wyznaczamy wysokie cele, a potem je
osiągamy. Nigdy nie oferujemy drugiej jakości”.
Co roku Marriott International zostaje wyróżniony w wielu konkursach i plebiscytach na całym świecie. Kilkakrotnie otrzymał tytuł najlepszej ekskluzywnej marki na świecie, miano hoteli przyjaznych dla pracujących matek czy pracodawcy
przyjaznego dla obcojęzycznych pracowników.
Odpowiednie zarządzanie wewnętrznym rynkiem pracy powoduje prze
kształcenie zasobów ludzkich korporacji z pozycji generującej koszty stałe w czynnik dający przewagę konkurencyjną, stymulującą wyniki firmy. W Marriotcie zastosowano nowatorski system wynagrodzeń, polegający na przeniesieniu decyzji
dotyczących płac poszczególnych pracowników na menedżerów liniowych. Jednocześnie system ten jest przykładem stosowanej coraz częściej praktyki „wyceniania
rynkowego” wynagrodzeń w odniesieniu do rynku lokalnego. Spółka kładzie również nacisk na powiązanie stopy zwrotu z akcji z wynagrodzeniem kadry kierowniczej. Służy temu rozbudowany system wynagradzania akcjami. Płace menedżerów
są ustalane z wykorzystaniem badania praktyk wynagrodzeń w podobnych firmach.
Ich indywidualne wynagrodzenie jest już jednak szacowane na podstawie czynników
kluczowych dla osiągania celów korporacyjnych.
W Marriotcie realizowana jest marketingowa zasada, że jeśli firma opiekuje się
pracownikami, to oni troszczą się o swoich klientów, ci ostatni zaś – zadowoleni –
będą zawsze wracać.
System Marriott współpracuje z 60 największymi liniami lotniczymi, by uprościć dotarcie do wybranego obiektu. Dodatkowo przy rezerwacji można skorzystać
z usługi rent-a-car, wybrać markę samochodu, jego wyposażenie i miejsce podstawienia.
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, doceniając znaczenie Marriotta w
dziedzinie ochrony środowiska, uhonorowała go nagrodą Energy Star Award 2007.
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W 2006 r. Marriott był pierwszą hotelową grupą, która otrzymała nazwę Environmental Protection Agency Climate Leader (działający na rzecz ochrony klimatu),
ponieważ zobowiązał się zredukować do 2010 r. emisję gazów cieplarnianych o 6%
na każdy pokój. Już w 2006 r. w USA emisja została zredukowana o 2%, a działania
nie dotyczą jedynie Stanów Zjednoczonych, ale są ogólnoświatowe.
W ciągu ostatnich lat (1999-2007) ankietowani przez miesięcznik „Business
Traveler” oraz czytelnicy „Business Week” uznawali rokrocznie Marriott Rewards
za najlepszy program lojalnościowy na świecie. Goście, oprócz wymiany dotychczasowych pobytów na darmowe noclegi, mogą również zbierać mile w liniach lotniczych, otrzymywać zniżki w wypożyczalniach samochodów, liniach promowych
czy też sklepach internetowych. Dodatkowo Marriott pozyskuje niektóre grupy społeczne przez przyznawanie im specjalnych przywilejów – np. seniorzy mogą liczyć
na opust w wysokości 15%, a osoby płacące kartą American Express na 5-procentową zniżkę.
Z kolei strategia międzynarodowa systemu Hilton Hotel Corporation (HHC) sugeruje, aby być „szybkim, skoncentrowanym i elastycznym”. Wskazuje ona skupienie się na szczególnie atrakcyjnych rynkach, jak Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosja, Australia, USA, Japonia,
oraz w bardzo intensywnym stopniu Chiny i Indie. Wprowadzanych jest 25 obiektów w Państwie Środka oraz 75 w Indiach. Są to obiekty średniej kategorii, dopasowane do indywidualnych gustów, stylów oraz potrzeb turystów w tych krajach.
Od 2000 r. HHC znalazł się 21 razy na pierwszym miejscu w prestiżowych rankingach satysfakcji klientów J.D. Powera.
Francuska grupa hotelowa Accor planuje do końca 2008 r. pozbyć się 535 hoteli
ze swojego portfolio. Menedżerowie grupy zamierzają dzięki tej transakcji zyskać
3,2 mld euro. W ciągu 1,5 roku (od połowy 2006 r.) grupa Accor sprzedała już
261 hoteli za 1,6 mld euro. Dodatkowe 500 mln euro firma spodziewa się pozyskać
dzięki zaplanowanej na lata 2007-2008 sprzedaży udziałów. Plany Accoru na przyszłość to utworzenie nowej niskiej kategorii marki hoteli ekonomicznych w Europie.
Pilotażowe hotele zostaną uruchomione we Francji. Ich formuła zakłada, że będą
działały w sieci franczyzowej, pozostając w rękach niezależnych właścicieli i posłu
gując się szyldem nowej marki Accoru.
System Choice Hotels International posiada własną fundację: Choice Hotels International Foundation, która została założona w styczniu 2000 r. Filantropijne cele
fundacji są stale rozszerzane, będąc wyrazem realizacji strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Wspomaga ona organizacje charytatywne działające na obszarach, gdzie zlokalizowane są hotele systemu.
Główne nurty działań fundacji to:
–– dostarczanie pożywienia i schronienia osobom w trudnej sytuacji,
–– wspieranie rozwoju edukacji w szkołach,
–– wspomaganie inicjatyw lokalnych społeczności,
–– promocje dziedzictwa kulturowego,
− promocje wzrostu i rozwoju turystyki.
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Przewodnim hasłem fundacji w roku 2007 było: Caring for the World Around Us
(troska o otaczający nas świat), a organizacje zwracające się do fundacji o wsparcie
finansowe musiały dostarczyć informacji o swoich programach mieszczących się
w tym haśle.
System Choice, znany z wielu innowacji w myśl zasady „bycia pierwszym”,
konsekwentnie utrzymuje swoje charakterystyczne cechy:
–– gwarancja 100-procentowej satysfakcji gościa,
–– średnia cena rynkowa,
–– pokoje przystosowane dla osób niepalących,
–– troska o gości – seniorów,
–– system rezerwacji przez Internet.
Best Western International jest aktywny we wszystkich istotnych segmentach
rynkowych i ich kanałach pośrednictwa oraz zbytu. Podstawę działań w dziedzinie
marketingu bezpośredniego i telemarketingu, osobistej sprzedaży i promocji sprzedaży stanowi obszerny, aktualny bank danych klientów, umożliwiający także elektroniczne sterowanie sprzedażą. Zgodna z wymogami rynku polityka cenowa jest
nieodzownym elementem składowym kompleksowego marketingu. Oznacza to dostosowanie cen do różnych sezonów i segmentów. Dla różnych segmentów rynkowych, różnych kanałów komunikacji i dystrybucji hotele Best Western opracowują
i udostępniają odpowiednie programy i produkty będące gwarancją sukcesu. Każdy
hotel Best Western jest prezentowany rocznie w ok. 3 mln własnych publikacji tej
sieci. Hotele Best Western są obecne na wszystkich istotnych targach turystycznych na
świecie. Ich dewizą jest kompleksowa, wewnętrznie spójna koncepcja marketingowa,
charakteryzująca się nakierowaniem na spełnienie życzeń i oczekiwań klienta.
Głównym czynnikiem charakteryzującym Best Western na świecie jest gwarancja jakości wszystkich zrzeszonych obiektów. Raz do roku wszystkie hotele poddawane są kontroli przeprowadzanej zgodnie z obowiązującymi normami jakości Best
Western. Raport pokontrolny stanowi dla hotelarzy z sieci Best Western źródło ważnych informacji na temat ewentualnych niedociągnięć w zakresie stosowania znaku
firmowego, higieny, konserwacji, poziomu usług, zachowania standardów.
Czynnikiem stanowiącym fundament strategii biznesowej Starwood Hotels
& Resort Worldwide jest siła marki. Starwood utrzymuje pozycję lidera na rynkach
międzynarodowych dzięki sprawnej dystrybucji globalnej, łączącej silną markę z jej
rozpoznawalnością. Kładzie on nacisk na rozwój luksusowych hoteli, mających krąg
lojalnych, choć wymagających klientów. Siłę marki Starwood potwierdzają oceny,
jakie otrzymuje ona od swoich gości oraz w publikacjach branżowych.

4. Podsumowanie
Rozwój największych międzynarodowych systemów hotelowych zmierza w następujących kierunkach:
–– rozszerzana jest skala świadczonych usług, głównie o usługi rekreacyjne i kulturalne,
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–– wykorzystywany jest nowoczesny marketing i reguła STP,
–– ofertą obejmowane są kolejne segmenty gości, ze szczególnym uwzględnieniem
osób starszych i mniej zamożnych,
–– pogłębia się zjawisko koncentracji, poprzez fuzje i przejęcia występujące na tym
rynku,
–– zakładane są spółki z mieszanym kapitałem inwestycyjnym,
–– coraz popularniejszy jest rozwój z wykorzystaniem franszyzy,
–– następuje postęp w zarządzaniu zasobami ludzkimi i wdrażanie marketingu wewnętrznego,
–– trwa ekspansja na kolejne rynki,
–– starannie prowadzona jest polityka lokalizacji,
–– honorowane są aspekty lokalnej specyfiki kulturowej,
–– postęp techniczny coraz intensywniej wkracza do hotelarstwa, wiele czynności
jest automatyzowanych,
–– wzbogacane i stale modyfikowane są programy lojalnościowe,
–– hotele systemowe zdobywają certyfikaty ISO, a procedury podlegają standaryzacji, ułatwiając ich kontrolę,
–– coraz większą rolę odgrywa poszanowanie środowiska naturalnego i szeroko
rozumiane bezpieczeństwo – gości hotelowych, pracowników, społeczności lokalnych,
–– starsze obiekty są likwidowane lub przekształcane w hotele ekonomiczne,
–– rozwija się współpraca z liniami lotniczymi i firmami wypożyczającymi samochody,
–– budowana jest silna marka,
–– intensyfikowane są działania na rzecz kształtowania wizerunku firmy przyjaznej,
z zastosowaniem instrumentów public relations.
Te megatrendy są wdrażane przez mniejsze systemy hotelowe oraz tam, gdzie
nie stoi to w sprzeczności z formułą działania pojedynczych hoteli, działających
poza systemami.
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MEGA-TRENDS IN HOTEL INDUSTRY CREATED
BY LARGE HOTEL SYSTEMS
Summary
Globalization in economy constitutes the factor stimulating the emergence of global developmental tendencies, so called mega-trends. They also occur in hotel industry and stem from innovative activities of the biggest international hotel systems, the oligopolies at hotel markets.
Within 8 biggest systems there are implemented interesting solutions, which are later assimilated
by other participants of this market. The study presents the examples of such innovations and takes up
an attempt of presenting the list of mega-trends.

Maja Jedlińska – dr, st. wykładowca ze stopniem dr. w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej Górze.

Piotr Zawadzki

WPŁYW POLITYKI CENOWEJ SPRZEDAŻY POWIERZCHNI
REKLAMOWYCH NA PRZYCHODY WYDAWCÓW
OGÓLNOPOLSKIEJ PRASY CODZIENNEJ

1. Wstęp
Proces sprzedaży powierzchni reklamowych jest jednym z najbardziej interesujących zagadnień w działalności wydawców ogólnopolskiej prasy codziennej. Te
złożone i czasochłonne działania często ujawniają odmienne spojrzenie wydawnictw
na rynek reklamowy. Obawa przed podjęciem nietrafnej decyzji w tym zakresie
zmusza wydawców do nieustannego gromadzenia danych o działaniach konkurentów, zachowaniach konsumentów, doświadczeniach z przeszłości, a także wpływie
otoczenia makroekonomicznego.
W komunikowaniu się z rynkiem prasa codzienna odgrywa szczególną rolę, będąc pomostem, przez który reklamodawca dociera do wybranego audytorium. Dzienniki, pomimo istotnych zmian na rynku reklamowym w Polsce, nadal stanowią jego
istotny element, ciesząc się dużym zainteresowaniem zarówno czytelników, jak
i reklamodawców.
Podstawowym uwarunkowaniem wpływającym na proces sprzedaży powierzchni reklamowych, a przez to na pozycję konkurencyjną wydawcy, jest odpowiednia
polityka cenowa. Cena wraz z ilością (wolumenem) sprzedanego produktu wyznacza dochód przedsiębiorstwa (dochód jest to iloczyn ceny jednostkowej i ilości
sprzedanego produktu w danym czasie)1.
Ustalenie ceny związane jest z osiągnięciem przez przedsiębiorstwo określonego celu. Do najbardziej typowych celów należy zaliczyć:
•• pożądaną wielkość przychodu,
•• pożądany wolumen sprzedaży (udział w rynku),
•• budowanie wizerunku,
•• konkurencyjność.
R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka, Marketing. Jak to się robi?, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 154.
1
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Cena jest jedynym instrumentem marketingu, który przybiera postać wynagrodzenia za nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwo. Wynagrodzenie to powstaje
dzięki spełnieniu przez cenę funkcji źródła dochodów przedsiębiorstwa2.

2. Polityka cenowa wydawców
Ustalając cenę powierzchni reklamowej, wydawcy funkcjonujący na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej muszą zadać sobie pytanie: czego oczekują od realizowanej polityki cenowej i co leży w centrum ich zainteresowania. Przedsiębiorstwa
korzystające z oferty reklamowej oczekują z reguły niskich cen, natomiast celem
każdego wydawcy jest generowanie jak najwyższego zysku. Jednocześnie proces
ustalania ceny musi odpowiadać założonej strategii funkcjonowania wydawcy oraz
jego wizerunkowi.
W gazecie istnieje możliwość zamieszczenia zarówno dużej reklamy, jak i drobnego ogłoszenia. Ogłoszenia drobne zwykle występują pod nagłówkami określającymi kategorię ogłoszeń i mogą zawierać wyłącznie tekst. Jeżeli ogłoszenie drobne
jest nietypowe, wydawca może zamieścić nowy nagłówek kategorii – wówczas
ogłoszenie staje się bardziej widoczne. Dodając nową kategorię ogłoszeń, wydawca
przyciąga nowe grupy reklamodawców. Z kolei reklamy są projektowane indywidualnie i zawierają elementy graficzne, nagłówki i tekst podstawowy. Reklamy stanowią
w przychodach wydawców zdecydowanie większy udział niż ogłoszenia drobne3.
Podstawową jednostką miary powierzchni reklamowej w prasie jest moduł.
W poszczególnych gazetach i czasopismach moduł zajmuje różną powierzchnię
mierzoną w cm2. Może to być zarówno kwadratowy obszar ok. 2 cm2, jak i prostokąt
o wymiarach np. 1×1,5 cm. Ponadto część wydawców oferuje różne rodzaje modułów – inne na stronie tytułowej, inne na ostatniej, a jeszcze inne na stronach redakcyjnych wewnątrz publikacji. W przypadku dużych reklam można spotkać się
z o wiele prostszymi jednostkami miary, np. ćwiartka, połowa i cała strona4.
Najniższą cenę za moduł wydawcy prasy codziennej oferują na dalszych stronach redakcyjnych (najczęściej od piątej strony). Są to ceny w ofercie podstawowej,
od których wydawcy naliczają dodatkowe opłaty, uzależniając je od wybranych
przez każdego wydawcę czynników (tab. 1).
Najwyższy poziom cen, sięgający powyżej 80 tys. zł za stronę, oferują dzienniki
opiniotwórcze: „Polska”, „Gazeta Wyborcza” oraz „Dziennik – Polska, Europa,
Świat”. Celem takiej polityki wydawców owych tytułów jest kreowanie odpowiedniego ich wizerunku przez eliminowanie reklam produktów średnich i małych firm.
Wysokie ceny nie są natomiast barierą dla dużych markowych koncernów, które,
chcąc dotrzeć do atrakcyjnych grup docelowych, skłonne są zapłacić więcej. Tytuły
2
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosem, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE,
Warszawa 2000, s. 351.
3
D. Patten, Skuteczny marketing w małej firmie, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005, s. 118.
4
Tamże, s. 120.
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te profilowane są na czytelników pochodzących z dużych miast, dobrze wykształconych, najlepiej zarabiających. Z drugiej strony reklamodawcy korzystają z dużych
upustów i rabatów związanych z chęcią utrzymania ich przez wydawcę, a także wynikających z ich siły przetargowej.
Tabela 1. Rozmiary modułów reklamowych i ceny w ofercie podstawowej*
Tytuł
„Gazeta Wyborcza”
„Fakt”
„Dziennik”
„Metro”
„Super Express”
„Rzeczpospolita”
„Polska”
„Gazeta Prawna”
„Puls Biznesu”
„Gazeta Podatkowa”
„Przegląd Sportowy”
„Parkiet”

Rozmiar modułu
(mm)
46,8×57,5
48,0×38,8
33,5×56,5
46,8×57,5
48,8×55,0
39,0×38,4
40,5×38,8
38,5×57,0
38,5×28,0
58,0×48,0
39,0×39,0
39,0×38,4

Maksymalna liczba
modułów na stronie
30
40
42
30
30
48
48
30
72
28
48
48

Cena całej strony
(w zł)
84 900
70 000
80 000
58 500
64 800
58 000
94 000
35 750
22 000
16 240
26 400
15 600

*Dotyczy wydań ogólnopolskich (wtorek-czwartek), reklama na stronach redakcyjnych.
Źródło: opracowanie własne.

Drugą grupę (opłata za stronę ok. 60 tys. zł) stanowią tytuły „Rzeczpospolita”,
„Fakt”, „Metro” oraz „Super Express”, które z wyłączeniem tego pierwszego należy
zaliczyć do grupy dzienników popularnych. Dzienniki te ze względu na swoją charakterystykę mogą przyciągnąć większą grupę reklamodawców wówczas, gdy zaoferują niższą cenę niż prasa opiniotwórcza.
Najniższe ceny, poniżej 40 000 zł za stronę, oferują dzienniki niszowe: gospodarcze „Gazeta Prawna”, „Puls Biznesu”, „Gazeta Podatkowa” i „Parkiet”, a także
dziennik tematyczny „Przegląd Sportowy”. Dzienniki ekonomiczne w dużej mierze
walczą o tych samych reklamodawców co dzienniki opiniotwórcze, zatem zdecydowanie niższa cena (nawet do 50%) ma zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania właśnie z ich oferty.
Wydawcy, realizując określoną politykę cenową, wykorzystują z reguły kilka
elementów różnicujących poziom cen oferowanych przez nich powierzchni reklamowych. Do najczęściej stosowanych należą:
•• dopłata za wybór określonej strony,
•• dopłata za wybór miejsca na stronie,
•• dopłata za płatność po emisji ogłoszenia,
•• rabat za większą liczbę modułów,
•• dopłata za wybrane dni tygodnia (wydania poniedziałkowe i weekendowe),
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•• rabat za wielokrotność emisji,
•• dopłata za niestandardowe formaty.
Najistotniejszym elementem różnicującym cenę powierzchni reklamowej jest
umiejscowienie przekazu w gazecie. Najdroższa, ale zarazem z punktu widzenia
reklamodawcy najlepsza jest powierzchnia na pierwszej stronie, przy czym strony te
Tabela 2. Elementy różnicujące poziom cen powierzchni reklamowych (największe tytuły)
Tytuł
„Gazeta
Wyborcza”

„Fakt”

„Dziennik”

„Super
Express”
„Rzeczpospolita”

„Polska”

Strona
1 strona – moduł 17 500 zł
3 strona – jedynie cała strona – 134 400 zł
5 strona – 4150 zł za moduł
7 strona – 3800 zł za moduł
9 strona – 3470 zł za moduł
ostatnia strona – 3900 zł za moduł
1 strona – dostępnych pięć formatów
3 strona – cała strona – 115 000 zł
4 strona – 2400 za moduł
5 strona – 3350 zł za moduł
7 strona – 2400 zł za moduł
1 strona – dostępne cztery formaty
2-3 strona – rozkładówka – 155 000 zł
3 strona – cała strona – 80 000 zł
5 strona – cała strona – 71 000 zł
7 strona – 1900 zł za moduł
ostatnia – cała strona – 78 000 zł
1 strona – moduł 6540 zł
2,3 oraz 5 strona – dopłata ok. 10%
ostatnia – 2600 zł za moduł
1 strona – opłata za moduł 8780 zł – osiem
dostępnych formatów
2 strona – 3050 zł za moduł
3 strona – 3190 zł za moduł
4 strona – 2090 zł za moduł
5 strona – 2740 zł za moduł
6 strona – 1790 zł za moduł
7 strona – 2290 zł za moduł
ostatnia strona – 2590 zł za moduł
1 strona – dostępne trzy formaty
2-3 strona – rozkładówka – 225 000 zł
3 strona – cała strona – 100 000 zł
4 strona – 2500 zł za moduł
5 strona – 2600 zł za moduł
7 strona – 2400 zł za moduł
ostatnia – cała strona – 96 000 zł

Źródło: opracowanie własne.

Wybór miejsca
na stronie
dopłata 10%

Termin zapłaty
dopłata za płatność
po emisji 10%

dopłata 10%

dopłata za płatność
po emisji 5 %

dopłata 15%

dopłata za płatność
po emisji ogłoszenia
5%

dopłata 10%

rabat za płatność
przed emisją 3%

dopłata 20%

dopłata za płatność
po emisji 7 %

dopłata 15%

dopłata za płatność
po emisji 10 %
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rezerwowane są z reguły z dużym wyprzedzeniem, a ich cena jest zaporowa – często
zbyt wysoka dla małych i średnich firm. Z kolei reklamy na stronach nieparzystych
(czyli trzecia, piąta, siódma, a czasami również dziewiąta) są bardziej atrakcyjne od
reklam na stronach parzystych, podobnie jak reklamy umieszczone bliżej początku
publikacji, które są częściej czytane niż te bliżej tyłu.
Rosnący poziom konkurencji zmusza wydawców do podejmowania działań w
sferze polityki cenowej. Agora SA po pojawieniu się na rynku prasowym „Dziennika” zaoferowała pakiety reklamowe w „Gazecie Wyborczej” oraz w bezpłatnym
dzienniku „Metro” pozwalające klientom na obniżenie kosztów dotarcia do nabywców nawet o 25%.
W rywalizacji na pakiety reklamowe lepiej wypada Axel Springer Polska, ponieważ oprócz gazet ogólnopolskich posiada w swoim portfolio liczące się na rynku
czasopisma i magazyny kolorowe. Także suplement do „Dziennika” w postaci „Wall
Street Journal Polska” stał się dodatkowym polem rywalizacji w zakresie powierzchni reklamowej.
Elementem polityki cenowej są rabaty udzielane klientom. Ich poziom uzależniony jest od liczby prezentowanych w danym dzienniku reklam oraz, choć coraz
rzadziej, od kolorystyki danego ogłoszenia. Sprzedaż powierzchni reklamowej przed
samym oddaniem danego numeru do druku z reguły odbywa się po obniżonej cenie
– chodzi o zapełnienie wolnej przestrzeni (której nikt nie chciał kupić).
Stosowanie rabatów i upustów przez wydawców prasy ogólnopolskiej rozpoczęło się w 2000 r. W tym okresie polski rynek reklamowy znajdował się w wyraźnym
kryzysie.
Najczęściej rabaty stosowane są wobec agencji reklamowych, które występują
na tym rynku w imieniu reklamodawców. Wynika to z indywidualnych ustaleń poszczególnych wydawców z agencjami, które przygotowują reklamodawcom kom
pleksowy produkt reklamowy łącznie z media planem.
W obecnej sytuacji rynkowej praktycznie każdy z wydawców prasy codziennej
proponuje swoim klientom również formaty niestandardowe reklam, ale są one droższe od standardowych o ok. 50% (w zależności od rozmiaru).

3. Przychody reklamowe wydawców prasy codziennej
Skuteczna polityka cenowa sprzedaży powierzchni reklamowych bezpośrednio
przekłada się na poziom przychodów wydawców prasy. Cena oraz możliwość dotarcia do atrakcyjnej grupy nabywców są podstawowymi determinantami wyboru przez
reklamodawcę określonego środka masowego przekazu.
Obserwacje rynków ogólnokrajowej prasy codziennej na świecie wskazują, że w
strukturze przychodów wydawców średni udział przychodów ze sprzedaży reklam
stanowi ok. 82%. Jest to stosunkowo wysoki poziom w porównaniu z innymi rynkami medialnymi, na których jedynie prasa darmowa oraz stacje telewizji komercyjnej, które praktycznie utrzymują się tylko z reklam, uzyskują najwyższe możliwe
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wartości udziału przychodów z reklam – 100%. Na drugim biegunie znajdują się
wydawcy książek oraz producenci filmów utrzymujący się jedynie ze sprzedaży egzemplarzowej swoich produktów.
Tabela 3. Udział przychodów ze sprzedaży i reklamy według rodzajów mediów
Medium
Książki
Filmy
Czasopisma naukowe
Czasopisma opinii
Czasopisma
Dzienniki
Tygodniki
Dzienniki ogólnokrajowe
Prasa darmowa
TV komercyjna

Udział przychodów
ze sprzedaży (w %)
100
100
55
44
40
35
35
18
0
0

Udział przychodów z reklamy
(w %)
0
0
45
56
60
65
65
82
100
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do
ekonomiki mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 85.

Pomimo stabilizacji poziomu sprzedaży egzemplarzowej w ostatnich latach
w większości dzienników przychody reklamowe (według cennika) generowane
przez poszczególne tytuły wzrastały. W dużej mierze jest to wynik ogólnego wzrostu
wydatków reklamowych w Polsce.
Tabela 4. Wpływy reklamowe dzienników ogólnopolskich w latach 2004-2006 (w zł)
Tytuł
„Gazeta Wyborcza”
„Fakt”
„Rzeczpospolita”
„Super Express”
„Dziennik”*
„Gazeta Prawna”
„Puls Biznesu”
„Metro”
„Przegląd Sportowy”
„Parkiet”
„Trybuna”

2004
710 779 946
94 413 978
163 391 793
100 802 206
–
30 040 446
17 953 203
–
21 756 865
41 574 650
4 260 449

2005
764 189 812
176 478 895
177 768 045
107 317 733
–
44 367 138
44 376 694
26 280 529
23 885 959
18 328 028
2 166 698

2006
894 645 232
188 058 339
160 973 038
84 889 155
57 271 550
56 317 534
51 054 048
46 800 000
24 400 000
21 758 530
960 909

* Tytuł ukazuje się od kwietnia 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych cennikowych Expert Monitora, bez autopromocji
i rabatów.
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W warunkach coraz większej konkurencji na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej liderem w tej grupie pozostaje nadal „Gazeta Wyborcza”. Dominuje ona na
rynku reklamy, a ogromny dystans dzielący najlepiej zarabiającą gazetę codzienną
od reszty dzienników ogólnopolskich ukazuje, że jej pozycja na rynku reklamy prasowej jest, i wydaje się w perspektywie najbliższych lat, niezagrożona.
W 2006 r. udział „Faktu” we wpływach reklamowych wynosił zaledwie 11,9%.
Jeśli uwzględnić, że „Fakt” jest liderem pod względem sprzedaży egzemplarzowej
dzienników, poziom jego wpływów jest niski. Jego wpływy reklamowe spowodowały jednak, że dziennik ten wyprzedził „Rzeczpospolitą” i zajmuje obecnie drugą
pozycję w tej grupie.
W rankingu przychodów wydawców trzecie miejsce przypada wydawcy Axel
Springer Polska. Jego przychody z reklamy wzrosły o 14,6%. Wydawca ten lokuje
się za Agorą oraz Polskapresse, dotychczasowym wydawcą dzienników lokalnych.
Poprawa pozycji Axel Springer Polska wynika z sukcesu „Dziennika” uruchomionego w kwietniu 2006 r. Tytuł ten od momentu wejścia na rynek stale rozwija produkty redakcyjne oraz ofertę reklamową dla klientów przez dodatki: praca, nieru
chomości, podróże, codzienny „The Wall Street Journal Polska”.
Tabela 5. Udział dzienników we wpływach reklamowych w 2006 r. (w %)
Tytuł
„Gazeta Wyborcza”
„Fakt”
„Rzeczpospolita”
„Super Express”
„Dziennik”*
„Gazeta Prawna”
„Puls Biznesu”
„Metro”
„Przegląd Sportowy”
Gazeta Giełdy „Parkiet”
„Trybuna”
RAZEM

Udział (w %)
56,4
11,9
10,1
5,4
3,6
3,6
3,2
3,0
1,5
1,3
0,1
100,0

* Tytuł ukazuje się od kwietnia 2006 r.
Źródło: opracowanie własne.

Dostępne dane o poziomie wpływów reklamowych wskazują, jak już wspominano, na dominującą pozycję „Gazety Wyborczej”, której przychody z tego źródła
stanowią ponad 50% wpływów wszystkich gazet wydawanych na rynku ogólno
polskiej prasy codziennej. Znaczny udział w tym rynku (powyżej 10%) mają również dzienniki „Fakt” oraz „Rzeczpospolita”. Dalsze miejsca zajmują tytuły, które
mają mniejsze znaczenie dla tego rynku, posiadając udziały poniżej 5%.
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4. Wskaźniki koncentracji przychodów reklamowych
Charakterystyka poziomu konkurencji na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej
zobrazowana jest także analizą skali koncentracji. Dla oceny koncentracji prasy codziennej stosowane są różne miary, takie jak np. udział dominujących wydawców w
przychodach reklamowych, udział pięciu czy dziesięciu tytułów w rynku danego
typu prasy, oraz inne miary pochodne. Koncentracja oznacza gromadzenie się pewnej wartości wokół innej i polega na tym, że pewna część jednostek skupia odsetek
wartości cechy badanej kosztem pozostałej części jednostek. Im bardziej nierównomierny jest podział, tym silniejsza jest koncentracja.
Miarą opartą przede wszystkim na dochodach (przychodach) mediów są wskaźniki udziału w przychodach całego rynku czterech głównych wydawców (CR4) lub
ośmiu głównych wydawców (CR8).
Tabela 6. Krytyczne wartości wskaźnika koncentracji (CR4) i (CR8)
Wyszczególnienie
Wysoka koncentracja
Średnia koncentracja
Niska koncentracja

CR4
≥ 50%
33% ≤ do < 50%
< 33%

CR8
≥75%
50% ≤ do < 75%
< 50%

Źródło: T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania
masowego, Przedsiębiorstwo Handlowe TEX, Warszawa 1998, s. 97.

Wskaźnik koncentracji jest względnie prosty do obliczenia, ale podstawowy
problem dotyczy dostępności odpowiednich danych liczbowych, które niestety w
warunkach polskich są trudne do osiągnięcia.
Tabela 7. Wskaźniki koncentracji CR4 i CR8
Tytuł
Wskaźnik CR4
Wskaźnik CR8

Udział (w %)
83,8
97,1

Źródło: opracowanie własne.

Wskaźniki CR4 i CR8 wskazują na bardzo wysoki poziom koncentracji. Wartości tych indeksów – odpowiednio 83,8 oraz 97,1% – znacznie odbiegają od wartości
krytycznych tych wskaźników wyznaczających przedział wysokiej koncentracji (odpowiednio 50 i 75%).
Na uwagę zasługuje łączny udział dwóch największych wydawców funkcjonujących na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej, tj. Agory oraz Axel Springer Polska. Ich wkład obejmujący wszystkie wydawane przez nich dzienniki wyniósł w
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2006 r. aż 76,4%5. Wielkość udziału w przychodach z reklamy była większa niż
łączny odsetek osób czytających te dzienniki, który wyniósł 59,86%6. Dane te pozwalają na stwierdzenie, iż polityka cenowa sprzedaży powierzchni reklamowej obu
wydawców jest bardzo skuteczna.

5. Zakończenie
Skuteczne funkcjonowanie wydawców ogólnopolskiej prasy codziennej wymaga od nich przyjęcia odpowiednich rozwiązań w sprzedaży powierzchni reklamowych. Sprzedaż ta determinowana jest przez wiele czynników, do których, jako jeden z istotniejszych, należy zaliczyć politykę cenową.
Ograniczenie się jedynie do atrakcyjnej oferty cenowej może jednak nie przynieść wydawcy spodziewanego sukcesu. Poza czynnikami cenowymi, wydawcy,
chcąc wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną, muszą również zaproponować reklamodawcom atrakcyjne formy sprzedaży tej oferty, a także umożliwić im dotarcie
do docelowej grupy czytelników.
Rynek prasy codziennej w Polsce ulega stopniowym zmianom. Wskazują one na
zapoczątkowany w naszym kraju proces konsolidacji mediów, który od wielu lat
przebiega w krajach Europy Zachodniej. Nadmierna koncentracja na rynku prasowym pociągać może za sobą dwa rodzaje negatywnych skutków. Po pierwsze, może
ona ograniczyć konkurencję, prowadząc w skrajnym przypadku do powstania monopolu, po drugie zaś może zagrażać pluralizmowi prasy, który charakteryzuje się istnieniem dużej liczby niezależnych i autonomicznych wydawców.
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THE INFLUENCE OF ADVERTISING SPACE SALES PRICING POLICY
ON PROFITS OF NATIONWIDE DAILY PRESS PUBLISHERS
Summary
The article presents pricing policy of advertising space sales implemented by nationwide daily
press publishers and its influence on their advertising profits. The author presents objectives which can
be obtained by the means of price factor, as well as pricing policy components of particular publishers
which differentiate the level of prices related to advertising space sales. The article points to advertising
profits of particular titles in the period of 2004-2006, and also the share of these titles in an advertising
market. The author distinguishes the groups of the biggest publishers and defines the level of CR4 and
CR8 indicators presenting the situation of daily press market concentration in Poland.
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