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Streszczenie: W 2014 r. upłynęło 10 lat od momentu, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europej-
skiej. Daje to podstawę do czynienia pewnych ocen mijającej dekady w różnych aspektach, 
np. odnośnie do polskich regionów i ich kondycji społeczno-gospodarczej czy turystycznej. 
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na publikowanych danych 
wtórnych, które pozwoliły zauważyć, że poziom rozwoju funkcji turystycznej 6 polskich ma-
kroregionów ulegał zmianom w czasie (lata 2005-2012). Najwyższy osiągnął makroregion 
południowy, najniższy – wschodni. Analogicznie rzecz się ma odnośnie do poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego makroregionów. Najwyższe wartości w tym względzie odnotowa-
no w makroregionie centralnym, najniższe – we wschodnim. We wszystkich badanych ma-
kroregionach istnieje dodatnia, silna zależność pomiędzy rozwojem turystyki a rozwojem 
społeczno-gospodarczym regionu. Najsilniejsze zależności zanotowane zostały w makrore-
gionach: centralnym, północno-zachodnim i wschodnim.

Słowa kluczowe:  funkcja turystyczna, makroregiony, Unia Europejska, rozwój społeczno-
-gospodarczy.

Summary: Ten-year presence of Poland in the European Union allows to conduct an 
evaluation with reference to a socio-economic and tourist condition of Polish regions. The 
research based on published secondary data indicates that the level of tourist function 
development and the level of socio-economic development of six Polish macro-regions have 
undergone transformations in the process of time (from 2005 to 2012). In all analysed macro-
regions a positive strong dependence between the growth of tourism and socio-economic 
development of the region has been proven.

Keywords: tourist function of regions, macro-regions, the European Union, socio-economic 
development.
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1. Wstęp

W 2014 r. upłynęło 10 lat od momentu, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. 
Daje to podstawę do czynienia pewnych ocen mijającej dekady w różnych aspek-
tach, np. odnośnie do polskich regionów i ich kondycji społeczno-gospodarczej czy 
turystycznej. W tym kontekście zadano następujące pytania:

1. Czy po roku 2004 wzrósł poziom rozwoju funkcji turystycznej oraz poziom 
rozwoju społeczno-gospodarczego polskich makroregionów? Czy słabe makrore-
giony dogoniły „liderów”, tj. czy zmniejszył się dystans między najmocniejszymi  
a najsłabszymi makroregionami?

2. W którym z badanych makroregionów odnotowuje się najsilniejszą zależność 
między rozwojem turystyki (liczonym przy wykorzystaniu wskaźnika syntetyczne-
go poziomu rozwoju funkcji turystycznej) a rozwojem społeczno-gospodarczym  
(liczonym przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju społeczno-
-gospodarczego)?

3. Czy zmiany poziomu rozwoju funkcji turystycznej regionu, jakie ujawniły się   
w badanym okresie w poszczególnych makroregionach, są współmierne do zmian roz- 
woju społeczno-gospodarczego tych obszarów (np. czy zachowana jest rola lidera)?

Mając na uwadze powyższe kwestie, sprecyzowano cel artykułu, którym jest 
wykazanie zależności pomiędzy rozwojem turystyki a rozwojem społeczno-gospo-
darczym regionu. Tak określony cel główny pozwolił na określenie następujących 
celów szczegółowych: 1) zbudowanie wskaźników: funkcji turystycznej i rozwoju 
społeczno-gospodarczego polskich makroregionów; 2) zidentyfikowanie kierunku  
i siły zależności pomiędzy funkcją turystyczną polskich makroregionów a pozio-
mem ich rozwoju społeczno-gospodarczego.

Realizacji celów oraz rozwiązaniu problemów badawczych posłużyła kwerenda 
literatury przedmiotu1 oraz wyniki badań własnych przeprowadzonych na publiko-
wanych danych GUS. Dostępność tych ostatnich wyznaczyła zakres czasowy bada-
nia, który przypadł na lata 2005-2012. 

2. Integracja Polski z UE – nowe okoliczności funkcjonowania 
podmiotów rynkowych

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wykreowało nowe okoliczności funkcjo-
nowania wszystkich podmiotów rynkowych, zarówno tych o charakterze komercyj-
nym, jak i tych o charakterze niekomercyjnym. Wśród nich wskazać można regiony, 
które w obliczu silnej konkurencji walczą o swoich klientów; w pierwszej kolejności 
– mieszkańców, dalej inwestorów, ale również turystów. Dla każdego z nich jednost-

1 Wymogi co do objętości artykułu sprawiły, że część teoretyczną ograniczono do niezbędnego 
minimum na rzecz analiz statystycznych. 
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ki przestrzenne tworzą stosowne produkty, pozwalające na jak najlepsze zaspokoje-
nie potrzeb swych odbiorców. Chodzi o to, żeby adresaci działań JST mogli być 
usatysfakcjonowani z konsumpcji oferowanych produktów. I tak mieszkańcy danej 
jednostki przestrzennej winni odczuwać zadowolenie z warunków życia oferowa-
nych na danym terenie; wszelkie działania podejmowane w danym regionie powin-
ny skutkować satysfakcją mieszkańców, tj. poprawą ich jakości życia. 

Nie budzi żadnej wątpliwości fakt, że przystąpienie Polski do UE w swoich za-
łożeniach miało przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców naszego 
kraju. W artykule 3. traktatu z Maastricht wśród celów Unii wymienione są m.in.: 
ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju 
gospodarczego regionów oraz polepszenie standardów życia. O ile postulaty te zo-
rientowane są na wyrównywanie różnic między państwami – członkami UE, to stały 
się one inspiracją do postawienia pytania, czy integracja europejska zmniejszyła  
dystanse standardów życia na poziomie mezo w Polsce? Każdy region chcąc popra-
wić warunki życia swoich mieszkańców, podejmuje szereg różnych przedsięwzięć  
w różnych obszarach społeczno-gospodarczych, w tym również w zakresie rozwoju 
turystyki. O jej roli w tym względzie traktują kolejne wątki podjęte w niniejszym 
artykule.

3. Funkcja turystyczna regionów  
w aspekcie społecznym i ekonomicznym

W obecnych czasach turystyka staje się jedną z największych i najbardziej dyna-
micznych branż na świecie. W skali świata w 2013 r. wygenerowała ona ok. 9% 
światowego dochodu narodowego; w Polsce wskaźnik ten stanowił 5,3% PKB 
[http://www.wttc.org]. 

Znaczenie rozwoju turystyki w regionie jest niezaprzeczalne. Otóż rozwój ruchu 
turystycznego aktywizuje lokalną gospodarkę poprzez to, że napływa do niej kapitał, 
rozwijają się małe i średnie przedsiębiorstwa, powstają nowe miejsca pracy, lokalne 
firmy notują wyższe obroty, zwiększają się dochody miejscowej ludności, a do bu-
dżetu wpływają wyższe podatki. Rola tego sektora jest tym większa, że kreuje on też 
dodatkową działalność gospodarczą (a tym samym zatrudnienie), pobudzając ko-
niunkturę w innych sektorach (np. w budownictwie, przemyśle, rolnictwie) [Niem-
czyk, Seweryn 2008]. W rezultacie rozwój turystyki może skutkować bogaceniem 
się przedsiębiorstw, samorządów i lokalnej społeczności. W tym kontekście funkcję 
turystyczną regionów można rozpatrywać w wielu aspektach, m.in. w aspekcie spo-
łecznym, jako czynnik poprawy jakości życia mieszkańców, oraz w aspekcie ekono-
micznym, jako czynnik aktywizacji lokalnej gospodarki [Gołembski (red.) 2011].  
Z tej racji poszukiwanie wzajemnej zależności pomiędzy funkcją turystyczną pol-
skich makroregionów a poziomem ich rozwoju społeczno-gospodarczego wydaje 
się zasadne. 
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4. Podstawy formalne badania

Jednym z podstawowych zagadnień podjętych w niniejszym artykule jest funkcja 
turystyczna – rozumiana jako „działalność społeczno-ekonomiczna obszaru, która 
jest skierowana na obsługę turystów, i którą dany obszar spełnia w systemie gospo-
darki narodowej” [Matczak 1989]. Za obszar (region) uznaje się obszar o cechach na 
tyle charakterystycznych, że pozwalają one na wydzielenie go z większego teryto-
rium. Delimitacja regionów jest prowadzona z wykorzystaniem różnych kryteriów; 
wśród nich wymieniane jest zaproponowane przez UE kryterium statystyczne, zgod-
nie z którym przestrzeń europejska podzielona jest na tzw. NUTS-y. W polskich 
warunkach NUTS 1 odpowiada poziomowi makroregionów. Jednostki NUTS 1,  
jest ich 6, istnieją w Polsce od listopada 2005 r. i to one stanowią obiekty badania 
podjętego w niniejszym artykule.

Innym pojęciem, które wymaga zdefiniowania, jest rozwój społeczno-gospodar-
czy. Pod tym terminem rozumie się proces pozytywnych ilościowo-jakościowych 
zmian w sferze wszelkiej działalności gospodarczej, kulturowej i społecznej oraz 
stosunków społeczno-produkcyjnych i polityczno-ustrojowych danego społeczeń-
stwa w ujęciu czasowym i przestrzennym [Kupiec 1995].

Diagnoza rozwoju funkcji turystycznej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego 
wybranych makroregionów wymaga zgromadzenia danych liczbowych w kolejnych 
okresach w badanym przedziale czasowym. Załóżmy, że badanie dotyczy n okresów. 
Zarejestrowane dane statystyczne można w tym przypadku przedstawić w formie 
kostki danych. Oś x przedstawia wymiar obiektów, oś y – wymiar zmiennych, a oś  
t – wymiar czasu. W podjętej analizie bada się k zmiennych diagnostycznych rozpatry-
wanych w m obiektach w n okresach. Dowolna liczba w kostce danych jest oznaczona 
przez t

ijx  , gdzie: i = 1, 2..., m (numer badanego obiektu-makroregionu), j = 1, 2..., k 
(numer cechy statystycznej opisującej funkcję turystyczną/rozwój społeczno-gospo-
darczy), t = 1, 2…, n (moment obserwacji). Jest to więc wartość j-tej zmiennej diagno-
stycznej, zaobserwowana w i-tym obiekcie w t-tym momencie [Zeliaś (red.) 2000]. 

Do wyznaczenia funkcji turystycznej jednostek terytorialnych stosuje się różne 
mierniki, zarówno o charakterze popytowym, jak i podażowym; należą do nich:  
a) wskaźnik funkcji turystycznej miejscowości Baretje’a i Deferta, b) wskaźnik  
intensywności ruchu turystycznego według Schneidera, c) wskaźnik gęstości bazy 
noclegowej, d) wskaźnik rozwoju bazy noclegowej, e) wskaźnik intensywności ru-
chu turystycznego według Charvata, f) wskaźnik wykorzystania pojemności bazy 
noclegowej, g) wskaźnik gęstości ruchu turystycznego Deferta. To one stały się pod-
stawą wyznaczenia wskaźnika syntetycznego rozwoju funkcji turystycznej wybra-
nych do analizy makroregionów. 

Z kolei do obliczenia wskaźnika syntetycznego rozwoju społeczno-gospodar-
czego makroregionów wykorzystano ostatecznie2 30 zmiennych: zmienne opisujące 

2 Zbiór cech diagnostycznych w pierwszej kolejności determinowała merytoryczna ważność oraz do-
stępność danych statystycznych. Ostateczny zbiór cech diagnostycznych ustalony został poprzez eliminację 
cech statystycznych: wysoko z sobą skorelowanych (przyjęto wartość współczynnika korelacji równą bądź 
wyższą 0,85), o małej zmienności (przyjęto wartość współczynnika zmienności niższą bądź równą 10). 
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rozwój ludnościowy: X1 – przyrost naturalny na 1 tys. ludności; X2 – zgony niemow-
ląt na 1 tys. urodzeń żywych; X3 – ludność w wieku nieprodukcyjnym (przed- i po-
produkcyjnym) na 100 osób w wieku produkcyjnym; X4 – saldo migracji stałych; 
dostępność usług zdrowotnych: X5 – liczba ludności na łóżko w szpitalach ogólnych; 
X6 – liczba ludności na lekarza; X7 – liczba ludności na lekarza dentystę; dostępność 
usług wychowawczych i oświatowych: X8 – odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym; X9 – liczba uczniów szkół podstawowych na oddział; 
X10 – studenci na 10 tys. ludności wieku 19-24 lata; dostępność usług kulturalnych: 
X11 – wypożyczenia na 1 czytelnika w woluminach; X12 – liczba ludności na 1 miej-
sce w teatrach i instytucjach muzycznych; X13 – liczba ludności na 1 miejsce w ki-
nach stałych; warunki pracy i bezpieczeństwa społecznego: X14 – przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w PLN; X15 – stopa 
bezrobocia (rejestrowanego) w %; X16 – osoby korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej na 10 tys. ludności; X17 – przestępstwa stwierdzone na 100 tys. ludności; 
warunki mieszkaniowe: X18 – przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na  
1 osobę; X19 – mieszkania na wsi wyposażone w łazienkę w % ogółu mieszkań; 
transport i łączność: X20 – drogi o twardej nawierzchni na 100 km2; X21 – drogi  
o twardej nawierzchni na 10 tys. ludności; X22 – linie kolejowe ogółem na 100 km2; 
X23 – samochody osobowe na 1000 ludności; X24 – telefoniczne łącza główne na 
1000 ludności; rozwój gospodarczy: X25 – osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym; X26 – nakłady inwestycyjne na  
1 mieszkańca w zł; X27 – nakłady na B+R na 1 mieszkańca w zł; X28 – wartość brutto 
środków trwałych na 1 mieszkańca w zł; stan i ochrona środowiska: X29 – ludność 
obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogółu ludności; X30 – odpady wytwo-
rzone w ciągu roku na 1 km2. 

W przyjętym do analizy zbiorze cech diagnostycznych mogą znajdować się 
wielkości mające różny kierunek wpływu na badane zjawisko. W celu uzyskania 
porównywalności wyjściowych zmiennych stosuje się procedurę tzw. normalizacji. 
W prowadzonych w niniejszym artykule badaniach zastosowano normalizację opar-
tą na przekształceniach ilorazowych, przyjmując propozycję D. Strahl [1998]. 

5. Analiza kształtowania się funkcji turystycznej  
oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
makroregionów w Polsce w latach 2005-2012

Stosowne obliczenia wykonane na danych empirycznych pozyskanych z publikowa-
nych danych GUS, tj. z Banku Danych Lokalnych oraz z Roczników Statystycznych 
Województw GUS, pozwoliły na wyliczenie wskaźnika syntetycznego poziomu roz-
woju funkcji turystycznej badanych makroregionów w Polsce, w latach 2005-2012. 
Szczegółowe dane zawiera rysunek 1. Na jego podstawie wnioskuje się, że regio-
nem-liderem w zakresie funkcji turystycznej jest region południowy, na przeciwle-
głym końcu uplasował się makroregion wschodni. W całym analizowanym okresie 
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największe tempo zmian rozwoju funkcji turystycznej (mierzone średnią geome-
tryczną łańcuchowych indeksów dynamiki) odnotowano w makroregionie central-
nym 3,96% (por. rys. 3). Było ono o 1,2 p.p. większe niż średnioroczne tempo zmian 
dla wszystkich badanych makroregionów. Z kolei najniższe wskaźniki w tym wzglę-
dzie odnotowano w makroregionie północno-zachodnim (2,10%).

Rys. 1. Wskaźnik syntetyczny poziomu rozwoju funkcji turystycznej makroregionów w Polsce  
w latach 2005-2012

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Wskaźnik syntetyczny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionów w Polsce  
w latach 2005-2012

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Średnioroczne tempo zmian poziomu rozwoju funkcji turystycznej i rozwoju społeczno- 
-gospodarczego polskich makroregionów w latach 2005-2012 (mapy, dla zachowania ich czytelności, 
opisano tylko wartościami skrajnymi)

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4. Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy poziomem rozwoju funkcji turystycznej a poziomem 
rozwoju społeczno-gospodarczego polskich makroregionów w latach 2005-2012

Źródło: opracowanie własne.
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Natomiast biorąc pod uwagę wskaźnik syntetyczny poziomu rozwoju społecz-
no-gospodarczego makroregionów w Polsce w latach 2005-2012 (por. rys. 2), za-
uważa się rosnącą dynamikę tegoż po 2009 r. Podobnie jak w wypadku funkcji tury-
stycznej, regionem najsłabszym pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego 
okazał się makroregion wschodni. Inaczej rzecz się ma odnośnie do lidera. W tym 
wypadku czołowe miejsce w rankingu zajął makroregion centralny. Średnioroczne 
tempo zmian poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego dla tego makroregionu 
wyniosło 2,14% (por. rys. 3) i było wyższe o 0,54 p.p. od najniższego, jaki zanoto-
wano w makroregionie północno-zachodnim, i o 0,19 p.p. od średniorocznego tempa 
zmian dla wszystkich badanych makroregionów. 

Analizując zależności pomiędzy poziomem rozwoju funkcji turystycznej  
a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego polskich makroregionów w latach 
2005-2012 (por. rys. 4), można odnotować najsilniejszą ich skalę odnośnie do ma-
kroregionów: centralnego, północno-zachodniego i wschodniego. Dowodzi to ist-
nienia dużej zależności (współczynnik korelacji liniowej Pearsona wahał się od 
0,989 do 0,932) pomiędzy rozwojem turystyki a rozwojem społeczno-gospodarczym 
wymienionych obszarów. 

6. Dyskusja

W kontekście przedstawionych analiz należy w pierwszej kolejności podkreślić 
wpływ kryzysu gospodarczego 2008-2010 na badane zjawiska. Jeśli chodzi o wskaź-
nik syntetyczny funkcji turystycznej, to wyraźnie widać, że w 2009 r. (pierwszy rok 
kryzysu gospodarczego XXI wieku) nastąpiło obniżenie tegoż w większości bada-
nych makroregionów (z wyjątkiem makroregionu południowego). Potwierdziły to 
również wcześniejsze badania autorów [Niemczyk, Zacłona 2013, s. 11-20]. Rok 
później wskaźnik ten we wszystkich badanych makroregionach był już wyższy lub 
podobny do tego z 2009 r. (wyjątek stanowił makroregion północny). Wzrosty 
wskaźników w kolejnych latach dało się już zaobserwować we wszystkich makrore-
gionach i nawet druga fala kryzysu w 2011 r. nie obniżyła ich wartości, a progres  
w 2012 r. był, jak można domniemywać, również konsekwencją organizowanych  
w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (taki stan rzeczy formułowali autorzy 
we wspomnianej wcześniej publikacji). Niemniej jednak wzrósł dystans między 
wartościami wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju funkcji turystycznej w re-
gionie o najwyższym poziomie w tym względzie a regionem najsłabszym: o ile  
w 2005 r. wynosił 0,36, to w 2012 r. już 0,42. Rolę lidera w rankingu wszystkich 
makroregionów odgrywał makroregion południowy, dla którego w całym analizo-
wanym okresie średnioroczne tempo zmian rozwoju funkcji turystycznej wyniosło 
2,69% i, jak wspominano, nie było ono największe. 

Analizując z kolei wskaźnik syntetyczny poziomu rozwoju społeczno-gospodar-
czego makroregionów w Polsce w latach 2005-2012, odnotować trzeba trzy jego 
wyraźne skupiska. Pierwsze reprezentuje zdecydowany lider rozwoju społeczno-go-
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spodarczego – makroregion centralny. Na przeciwległym końcu pod omawianym 
względem uplasował się makroregion wschodni. Pomiędzy nimi zgrupowały się po-
dobne do siebie, jeśli chodzi o poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, pozostałe 
makroregiony (inaczej niż w sytuacji opisanej wyżej odnośnie do wskaźnika funkcji 
turystycznej). Charakterystyczna jest analogiczna, jak wskaźnika opisanego wyżej, 
„reakcja” wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na 
kryzys gospodarczy, zarówno w odniesieniu do pierwszej, jak i drugiej fali kryzysu. 
Niestety, w ciągu ośmiu lat wzrósł dystans między wartościami wskaźnika syntetycz-
nego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie o najwyższym poziomie 
w tym względzie a regionem najsłabszym: z 0,14 w 2005 r. do 0,17 w 2012 r. 

W tym świetle poszukiwanie makroregionów, w odniesieniu do których odnoto-
wuje się najsilniejszą zależność między rozwojem turystyki a rozwojem społeczno-
-gospodarczym, pozwoliło wyłonić makroregion centralny, ale również, co warto 
podkreślić – wschodni. Ponieważ rozważania prowadzone są przez pryzmat konse-
kwencji funkcjonowania Polski w strukturach unijnych, należałoby zwrócić uwagę 
na ową silną zależność odnośnie do makroregionu wschodniego. Wsparcie w fundu-
szach unijnych tego obszaru poprawiło warunki życia jego mieszkańców, ale rów-
nież warunki uprawiania turystyki na jego terenie. Tym samym opisane zjawiska 
silnie na siebie oddziaływały. Współczynnik korelacji liniowej w tym wypadku wy-
niósł 0,932. Można się tylko zastanawiać, jakie konsekwencje dla opisanych wskaź-
ników spowoduje sytuacja polityczna na Wschodzie w latach 2014-2015. To właśnie 
makroregion wschodni jest azylem dla uchodźców z Ukrainy. Tak sformułowany 
problem skłania do podjęcia kolejnych badań w tym zakresie. 

Na zakończenie warto jeszcze odnotować najmniejsze średnioroczne tempo 
zmian rozwoju funkcji turystycznej i rozwoju społeczno-gospodarczego w makrore-
gionie północno-zachodnim. Mimo niskiego tempa zmian zaobserwowano tu wyso-
ki, kształtujący się na poziomie 0,933, współczynnik korelacji liniowej pomiędzy 
badanymi zjawiskami. Potwierdził on tym samym silną zależność pomiędzy rozwo-
jem turystyki a rozwojem społeczno-gospodarczym na tym obszarze. 

7. Zakończenie

Przeprowadzone rozważania upoważniają do następujących wniosków, pozwalają-
cych również na realizację przyjętego celu oraz rozwiązanie sformułowanych pro-
blemów badawczych:

1. Poziom rozwoju funkcji turystycznej i poziom rozwoju społeczno-gospodar-
czego badanych regionów ulegały zmianom w czasie (2005-2012). Najwyższy osią-
gnął odpowiednio makroregion południowy i centralny, najniższy (w obu wypad-
kach) – wschodni.

2. Powiększył się dystans między wartościami wskaźnika syntetycznego zarów-
no poziomu rozwoju funkcji turystycznej, jak i poziom rozwoju społeczno-gospo-
darczego w regionie o najwyższym i najniższym poziomie w tym względzie.
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3. W okresie ośmiu lat największe tempo zmian rozwoju funkcji turystycznej  
i rozwoju społeczno-gospodarczego odnotowano w makroregionie centralnym.

4. We wszystkich badanych makroregionach istnieje dodatnia, silna (tylko w ma-
kroregionie południowo-zachodnim stosunkowo słabsza) zależność pomiędzy roz-
wojem turystyki a rozwojem społeczno-gospodarczym regionu.

W świetle przedstawionych wniosków interesujące będzie zweryfikowanie opi-
sanych zależności na poziomie województw. Mniejsze obszary mogą wykazywać 
znacznie większe zróżnicowanie pod omawianym względem. Ponadto uwzględnia-
jąc konflikt wschodni, można spróbować sformułować tezę o pogarszających się  
w drugiej dekadzie członkostwa w UE warunkach życia mieszkańców makroregionu 
wschodniego. Napływ obcokrajowców ze Wschodu to z jednej strony popyt na ryn-
ku krajowym, ale z drugiej – co wydaje się zdecydowanie ważniejsze – silna konku-
rencja na rynku pracy. I taką tezę do dalszej weryfikacji, w kontekście zależności 
pomiędzy rozwojem turystyki a rozwojem społeczno-gospodarczym na tym obsza-
rze, formułują autorzy niniejszego artykułu.
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