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Wstęp
Innowacyjność jest określeniem często pojawiającym się w publikacjach
książkowych, artykułach, obecnym w dyskusjach przedstawicieli świata
nauki i praktyki (przedsiębiorców), a także w dokumentach i programach
dotyczących polityki gospodarczej. Powszechnie uważa się ją za czynnik
rozwoju przedsiębiorstw oraz całych państw w wymiarze gospodarczo-społecznym. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie ma jednej powszechnie
obowiązującej definicji tego zjawiska. W literaturze przedmiotu podkreśla
się, że innowacyjność jest czynnikiem warunkującym intensyfikację i
racjonalizację procesów wytwórczych i usługowych. Pojęcie to łączy się z
innowacjami, ponieważ innowacyjność i innowacje należy postrzegać jako
szeroki i wewnętrznie złożony zestaw środków do podnoszenia sprawności
gospodarowania, budowania pozycji konkurencyjnych i uzyskiwania
wymiernych korzyści przez przedsiębiorstwa, regiony, gospodarki narodowe i społeczeństwa. Przez pojęcie innowacyjności rozumie się zdolność
podmiotu gospodarczego (organizacji) do systematycznego poszukiwania,
wdrażania i upowszechniania innowacji. Z kolei te ostatnie określa się jako
proces obejmujący wszystkie działania związane z kreowaniem pomysłu
(nowego produktu), a następnie z jego wdrażaniem1. Innowacje mają
decydujący wpływ na rozwój przedsiębiorstw, a w konsekwencji całych
gospodarek. Innowacyjność i innowacje nie są ostatecznym celem
funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarek. Mają one być środkiem do
podwyższania dochodów, podnoszenia poziomu konsumpcji obywateli i
zapewnienia szans rozwoju społecznego w przyszłości.
Najczęściej innowacje dzieli się na produktowe i procesowe, a ponieważ
nie są one jednorodne, warto przytoczyć ich klasyfikację zaproponowaną
przez J. Schumpetera. Wyróżnił on pięć kategorii innowacji:
1. Wprowadzenie nowego produktu lub istotne udoskonalenie jakości
istniejącego produktu.
2. Wprowadzenie nowej lub istotnie zmodernizowanej metody wytwarzania.
1

Por. A. Pomykalski, Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001,
s. 13 i nast.
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3. Stworzenie nowego segmentu rynku lub skuteczne wejście na
geograficznie nowy rynek.
4. Zdobycie nowego źródła zaopatrzenia w surowce lub półprodukty.
5. Wprowadzenie nowego typu organizacji przedsiębiorstwa2.
Podział ten zarysowuje szerokie ramy problematyki innowacji. Są one
przesłanką budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz czynnikiem kształtującym wzrost gospodarczy. Ekonomiści oceniają, że ok. 2/3
tego wzrostu w krajach rozwijających należy łączyć właśnie z wprowadzeniem innowacji.
Prezentowane w zeszycie Prac Naukowych artykuły podejmują kwestie
innowacyjności i innowacji. Wybór przez autorów poszczególnych
zagadnień dotyczących innowacyjności wynika nie tylko z ich zainteresowania tą problematyką, ale także z potrzeby zwrócenia uwagi na znaczenie innowacji w rozwoju gospodarczym (w przedsiębiorstwach, regionach). Wśród problemów, które znalazły się w obszarze zainteresowania
autorów prezentowanych publikacji, można wyróżnić przede wszystkim
zagadnienia:
pomiaru innowacyjności w wymiarze regionalnym i gospodarek
narodowych krajów UE,
instrumentów wspierania działalności innowacyjnej,
społecznego postrzegania innowacji w krajach UE,
wpływu nowej gospodarki na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
obszarów innowacji proekologicznych w przedsiębiorstwach turystycznych
działających na terenach wiejskich,
przejawów innowacji w działalności marketingowej przedsiębiorstw
turystycznych.
Prezentowane artykuły nie obejmują złożoności problematyki innowacyjności i innowacji w gospodarce. W wielu przypadkach mają charakter dyskusyjny. Mają one jednak stanowić przyczynek do lepszego poznania omawianych kwestii.
Andrzej Rapacz

2

Por. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
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Magdalena Rękas

PODATKOWE INSTRUMENTY WSPIERANIA
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

1. Wstęp
W dobie globalizacji zdolność kreowania innowacji stała się szczególnie
ważnym czynnikiem osiągania wysokiego rozwoju gospodarczego i przewagi konkurencyjnej. Tymczasem konkurencyjność polskiej gospodarki jest
w rankingach międzynarodowych oceniania nisko. Na taki stan rzeczy
wpływ ma wciąż niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki. Według
sumarycznego indeksu innowacyjności (SII) Polska w 2006 r. znalazła się
na 20 miejscu spośród 25 krajów UE oraz Turcji, Bułgarii, Rumunii, Japonii
i USA, a gorszą lokatę zajęły Turcja, Rumunia, Bułgaria i Grecja1. Liderem
europejskiego rankingu jest Szwecja, następne pozycje zajęły Szwajcaria,
Finlandia, Dania, Niemcy. W ujęciu globalnym Japonia znajduje się na 5
miejscu, wyprzedzając Niemcy, zaś USA są tuż za Niemcami – na miejscu 7.
Polska znalazła się w grupie państw zaliczonych do krajów tzw. tracących grunt (loosing ground). Tak słaby wynik Polski ukazuje skalę problemu polskiej gospodarki w obszarze jej innowacyjności. Wyzwaniem,
a zarazem koniecznością, staje się stworzenie kompleksowej polityki państwa, która sprzyjać będzie pokonywaniu w kolejnych latach dystansu między naszymi przedsiębiorstwami a średnią unijną.

1

Indeks SII tworzy się na bazie 20 wskaźników dotyczących wydatków na B+R,
patentów, innowacyjności MSP, finansowania itp. – szerzej: [2; 7, s. 49].
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Zdolności innowacyjne polskiej gospodarki zależą od wielu czynników,
m.in.: potencjału krajowych firm2, atrakcyjności inwestycyjnej regionów,
warunków makroekonomicznych i otoczenia prawnego przedsiębiorstw.
Do rozwoju innowacyjności niezbędne jest zagwarantowanie jasnych
i funkcjonalnych (nadążających za rozwojem nauki i techniki) ram prawnych, np. ochrona własności intelektualnej. Ważnym czynnikiem jest także
stworzenie lokalnych rozwiązań podatkowych wspierających innowacyjność, na co wielokrotnie wskazywali polscy przedsiębiorcy.
W jednym z badań mających na celu wskazanie barier innowacyjności i
prowadzenia badań własnych na trzecim miejscu (po braku środków finansowych – 58,1% badanych – i wysokich kosztach wdrożenia – 39,7% badanych) ankietowani wymienili brak preferencji (ulg) w systemie podatkowym (34,1% badanych) [6, s. 98]. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest
m.in.: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej [9] obowiązująca od 20 października 2005 r.,
która to zmodyfikowała już istniejące, a także wprowadziła „nowe” instrumenty finansowe i podatkowe mające służyć zwiększeniu poziomu innowacyjności.
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu instrumentów podatkowych
wykorzystywanych do wspierania działalności innowacyjnej w Polsce
w świetle regulacji obowiązującej od 20 października 2005 r. Ponadto autorka podejmuje próbę oceny – przeprowadzonych w Polsce po wejściu do
UE – polskich zmian podatkowych wspierających innowacyjność,
w świetle obecnej wiedzy, a także dokonuje ich porównań z systemem ulg
podatkowych w innych krajach UE.
W toku rozważań poddano analizie tezę, iż odpowiednio wbudowane
w system podatkowy instrumenty podatkowe mogą stanowić ważny bodziec
do wzrostu poziomu innowacyjności.

2. Podatkowe instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej
w Polsce i wybranych krajach UE
Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
która weszła w życie od 20 października 2005 r. wprowadziła kilka instru2

Wpływ na poziom innowacyjności firm mają m.in.: czynniki demograficzne
(wykwalifikowani fachowcy, szeroka wiedza z zakresu zarządzania, techniki i technologii
wśród kadr menedżerskich), czynniki finansowe; przede wszystkim dostępne źródła
finansowania działalności gospodarczej, czynniki stanowiące o ogólnym rozwoju nauki i
techniki.
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mentów wsparcia. Jeden z nich służy wsparciu finansowemu (np. instytucja
kredytu technologicznego), a pozostałe to instrumenty podatkowe. Wszystkie te narzędzia mają zachęcić do wprowadzania nowych rozwiązań innowacyjnych. Generalnie można w niej wyróżnić pięć instrumentów podatkowych. Są nimi [9].
1. Skrócenie okresu amortyzacji zakończonych prac badawczo-rozwojowych z 36 do 12 miesięcy.
2. Zaliczenie wydatków na prace badawczo-rozwojowe w koszty
uzyskania przychodów.
3. Ulga technologiczna polegająca na odliczaniu od podstawy
opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii.
4. Opodatkowanie 22-procentową stawką podatku VAT usług naukowo-badawczych.
5. Zwolnienia w podatku od nieruchomości i zaliczanie do kosztów
uzyskania przychodu (k.u.p.) odpisów na fundusz innowacyjności dokonywanych przez przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR).
Rozwiązania pierwsze i drugie poddane zostały modyfikacji (skrócono
okres amortyzacji i doprecyzowano warunki zaliczania wydatków na B+R
do k.u.p.), zaś kolejne trzy rozwiązania to „nowo budowane bodźce podatkowe”.
Za niezwykle pozytywnie oddziałujące na pobudzenie działalności innowacyjnej należy uznać skrócenie okresu amortyzacji zakończonych prac
badawczo-rozwojowych z 36 do 12 miesięcy. Ponadto ustawa obowiązująca od 20 października 2005 r. precyzyjnie określiła warunki dokonywania
amortyzacji. Obecnie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób
prawnych umożliwia się amortyzowanie kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby
działalności gospodarczej podatnika, jeżeli [9, art. 22, pkt 1]:
produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich
koszty prac rozwojowych są wiarygodnie określone,
techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika
odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,
z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac
rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.
Z kolei wydatki poniesione przez podatnika na prowadzone prace badawczo-rozwojowe mogą zostać zaliczone w koszty uzyskania przychodów,
13

o ile nie mogą zostać uznane za wartości niematerialne i prawne. Ustawa o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej doprecyzowuje w
tym względzie wcześniejszą regulację obowiązującą przed wejściem do UE.
Aktualnie warunkiem zaliczenia kosztów prac badawczo-rozwojowych do
kosztów uzyskania przychodów jest zakończenie tych prac i niemożność
uznania ich za WNiP, nie ma więc już znaczenia rezultat, jakim zakończą
się prace, i to czy efekt prac w postaci produktu lub technologii zostanie
wdrożony do produkcji lub bezpośredniego zastosowania. Nie jest również
wymagane, aby wyniki prac znalazły odzwierciedlenie w przychodach
przedsiębiorstwa, tzn. żeby przychody uzyskiwane w wyniku
prowadzonych badań pokryły koszty ich przeprowadzenia [9, art. 21, pkt 2].
Nowym wartym uwagi instrumentem wspierania innowacyjności jest
ulga podatkowa, zwana ulgą technologiczną, pozwalająca na odliczanie od
podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii
w wysokości nie większej niż 50% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz 30% w przypadku pozostałych firm3.
Ustawa wprowadziła definicję nowej technologii, określając, iż jest to
„wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych,
w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która
umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług,
która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat” [9, art. 2, pkt 10] – warunek ten potwierdza opinia niezależnej jednostki naukowej (w rozumieniu
ustawy o zasadach finansowania nauki).
Odliczeń na zakup nowej technologii można dokonywać w ciągu
3 kolejnych lat podatkowych. Podatnik traci prawo do odliczeń związanych
z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych – licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową
technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych – w jakiejkolwiek formie lub części udzieli innym podmiotom
prawa do nowej technologii (nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku
przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych
przedsiębiorców dokonywanych na podstawie przepisów kodeksu spółek
handlowych) albo zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację
majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji albo otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie [9, art. 21, pkt 9].
3

Wysokości i warunki określono, uwzględniając wytyczne w sprawie krajowej
pomocy regionalnej w UE (DzU WE C 74 z 10 marca 1998 r. oraz WE C 258 z
9 września 2002 r.).
14

Ponadto prawa do odliczeń (ulgi) w pierwotnym kształcie ustawy nie
nabywali podatnicy, którzy prowadzą działalność na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej. Ostatnią nowelizacją ustawy o wspieraniu działalności
innowacyjnej z 12 maja 2006 r. wprowadzono istotne zmiany zrównujące
wszystkie podmioty, co oznacza, że nabycie nowej technologii w drodze
zupełnego przeniesienia praw lub tzw. umowy o korzystaniu w drodze licencji
będzie uprawniało nabywcę jako podatnika do tej ulgi. Nowelizacja ta ma
obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2006 roku [5].
Istotna dla podatników jest także zmiana zasad opodatkowania działalności badawczej w podatku od towarów i usług (VAT). Od 1.01.2006 r.
podatkiem VAT zostały opodatkowane usługi naukowo-badawcze. Wprowadzona stawka wynosi 22%. Do tej pory podatnicy prowadzący działalność naukowo-badawczą nie mieli możliwości odliczenia podatku VAT od
nabywanych towarów i usług. Powodowało to zwiększanie kosztów prowadzonych badań naukowych. Oczywiście najkorzystniejszą stawką byłaby
stawka 0%, jednak ze względu na dążenia Unii Europejskiej do ujednolicenia stawek podatku VAT w całej Europie mało prawdopodobne wydaje się
wynegocjowanie przez Polskę takiej stawki. W związku z tym Polska będzie
dążyć do możliwości zastosowania stawki preferencyjnej w wysokości 7%.
Kolejnym i wartym uwagi elementem wprowadzonym do systemu
wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce od 20 października 2005 r. jest
uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego4. Status ten także łączy
się z korzyściami podatkowymi. Centrum badawczo-rozwojowe może tworzyć fundusz innowacyjności z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie
więcej niż 20% przychodów uzyskanych przez centrum badawczo-rozwojowe w danym miesiącu. Środki funduszu innowacyjności przeznacza się na
pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych i obciążają
koszty działalności centrum badawczo-rozwojowego. Kwota odpisana na
fundusz pomniejszy podstawę opodatkowania. Pamiętać jednak należy, iż w
4

Może go uzyskać w myśl art. 12 ustawy przedsiębiorca, który spełnia poniższe
warunki:
przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok
obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku wyniosły co najmniej równowartość w
złotych 800 tys. euro przeliczone według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok złożenia wniosku,
przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań lub prac
rozwojowych stanowią co najmniej 50% przychodów określonych powyżej,
który nie zalega z zapłatą podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na
ubezpieczenie zdrowotne.
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przypadku niewykorzystania środków funduszu innowacyjnego w danym
roku kalendarzowym lub też utraty przez przedsiębiorcę statusu centrum
badawczo-rozwojowego środki funduszu innowacyjności zalicza się do
przychodów z działalności, co wiązać się może ze wzrostem podstawy opodatkowania w okresie sprawozdawczym.
Ponadto centra te mają możliwość uzyskania pełnego zwolnienia
z podatku od nieruchomości (w tym nieruchomości rolnych i leśnych) wykorzystywanych na działalność naukowo-badawczą [3]. Warto w tym miejscu podkreślić, iż jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje
z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów wynikających z tytułu zwolnień z podatków i opłat przyznanych CBR [9, art. 20], co oznacza dodatkowe obciążenie dla budżetu państwa, ale wobec tak niskiego poziomu innowacyjności gospodarki polityka taka stała się koniecznością.
Ostatnim z narzędzi stymulujących działalność B+R jest funkcjonująca
od lat zasada stosowania 50-procentowych ryczałtowych kosztów uzyskania
przychodu. Praktyka taka niewątpliwie spłaszcza progresje podatkową dla
tej grupy podatników, ale jest rozwiązaniem pożądanym, służącym zatrzymaniu twórców i wynalazców w Polsce, a także przyciąganiu zagranicznych
twórców, by opodatkowali u nas swoje wynagrodzenia.
Porównanie regulacji obowiązujących w Polsce z zasadami przenoszenia
wydatków na B+R do kosztów uzyskania przychodów w innych krajach na
świecie pozwala wskazać dwie tendencje. W większości badanych krajów
UE (np.: w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Słowenii, we Włoszech, na Węgrzech) bieżące wydatki związane z prowadzeniem prac badawczych, i to
bez względu na ich wynik – a więc także te zakończone wynikiem negatywnym – pomniejszają w całości podstawę opodatkowania w roku, w którym zostały poniesione. Z kolei w Polsce, Czechach, Stanach Zjednoczonych istnieją dwie metody zaliczania wydatków na B+R do kosztów uzyskania przychodów, tj. w koszty bezpośrednio (gdy efekty końcowe nie
mogą być uznane za WNiP) lub za pomocą amortyzacji [5]. Należy jednak
podkreślić, iż Polska od 20 października 2005 r. ma najkrótszy okres
amortyzacji wydatków na B+R stanowiących następnie WNiP, co należy
odczytywać jako element znacznie poprawiający sytuację podatników o
nastawieniu proinnowacyjnym.
Ponadto warto zauważyć, iż 11 państw wśród krajów OECD stosuje na
gruncie podatku CIT odliczenia od podatku, a 7 – odliczenia od podstawy
opodatkowania, przy czym w ¾ krajów OECD wprowadzono limity odliczeń [1, s. 44]. W Polsce takich limitów nie ma, ale również skala wydatków na B+R jest niska, co nie daje impulsu do ograniczania odliczeń.
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Istotną kwestią w rozliczeniach podatkowych jest też fakt rentowności
przedsiębiorstw, gdyż te o niskiej rentowności i przy stosunkowo niskiej
stawce CIT (19%) nie uzyskują pozytywnych efektów osłony podatkowej
pozwalającej na pełne odliczenie nakładów na B+R. W takiej sytuacji warto
byłoby sięgnąć po rozwiązania stosowane w innych krajach na świecie.
Wśród wartych uwagi są np. rozwiązania polegające na odliczaniu nakładów na B+R od podatków 3 lata wstecz (w Polsce byłaby to sytuacja niedopuszczalna) i co najmniej 5 lat do przodu (w Kanadzie nakłady te są rozliczane nawet 10 lat do przodu, zaś w USA straty, które powstaną
z tytułu wydatków na B+R, można rozliczać w okresie 20 lat) [8; 4]. Oczywiście ulgi podatkowe oznaczają utracone wpływy, ale – jak wskazują doświadczenia krajów OECD – utracone wpływy są co najmniej równoważone
przez zwiększone nakłady na badania ze źródeł prywatnych. Ponadto przedsiębiorcy, podnosząc poziom innowacyjności, osiągają w długim okresie
wyższe dochody, co będzie skutkować wyższymi wpływami podatkowymi.
Warto także podkreślić, iż w ramach UE obserwuje się zróżnicowanie
instrumentów podatkowych w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej.
Można więc podać przykłady indywidualnych regulacji podatkowych w tym
obszarze. W Belgii od 2002 r. funkcjonuje zwiększona stopa odliczenia wydatków na B+R oraz nabywanie patentów. Istnieje też ryczałtowa stawka
odliczeń od zysków do opodatkowania na każdego dodatkowego pracownika zatrudnionego w B+R [8; 4].
Zindywidualizowane fiskalne instrumenty wsparcia wydatków na B+R
funkcjonują w wielu innych krajach: w Holandii (ulga podatkowa, podobnie
jak w USA, sięga 100% wydatków innowacyjnych), Irlandii (ulga innowacyjna maksymalnie wynosi 42% wydatków), we Włoszech (wyłączenie z
opodatkowania rejestrowanych zysków). We Francji, Hiszpanii i Grecji
funkcjonuje system ulg podatkowych (sięgających od 25-40% wydatków) w
podatku CIT. Z kolei w Wielkiej Brytanii wprowadzono kilka instrumentów, tj.: ulgę w podatku od zysków kapitałowych, ulgę podatkową dla małych firm prowadzących B+R oraz specjalny schemat ulg zależny od udziału
pracowników zatrudnionych przy B+R w kapitale firmy [8; 4].
Zestawienie stosowanych zasad zaliczania wydatków na B+R w Polsce i
wybranych krajach na świecie prezentuje tab. 1.
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Tabela 1. Zasady zaliczania wydatków na badania i rozwój do kosztów uzyskania przychodu w wybranych krajach
Kraj
Niemcy
Włochy
Irlandia
Słowenia
Hiszpania**
Węgry
Czechy

Prace badawczo-rozwojowe
Prace badawczo-rozwojowe
zakończone wynikiem pozytywnym zakończone wynikiem negatywnym
Wydatki na B+R zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania
przychodów w momencie ich poniesienia

100% wydatków na B+R zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
Wydatki na B+R amortyzowane w Wydatki na B+R zaliczane
ciągu 5 lat
do kosztów uzyskania przychodu
Stany
Wariant 1)
Zjednoczone
Wydatki na B+R zaliczane
Wydatki na B+R zaliczane bezbezpośrednio do kosztów uzyskania pośrednio do kosztów uzyskania
przychodów w momencie ich poprzychodów w momencie ich
niesienia
poniesienia
Wariant 2)*
Amortyzacja w ciągu 5 lat
Polska
Wydatki na B+R zakończone i
Wydatki na B+R, które stanowią
(od 20.10.2005)
niezaliczane do WNiP zaliczane
następnie WNiP amortyzowane są
są do kosztów uzyskania przyw ciągu 1 roku
chodu bez względu na ich rezultat
Odliczanie od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowej
technologii w wysokości nie większej niż 50% w przypadku małych i
średnich przedsiębiorstw oraz 30% w przypadku pozostałych firm.
Odliczeń na zakup nowej technologii można dokonywać w ciągu 3
kolejnych lat podatkowych. Opodatkowanie 22% stawką podatku VAT
usług naukowo-badawczych. Zwolnienia z podatków lokalnych dla
centrum badawczo-rozwojowego
* Wybór przez podatnika. ** Firmy mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego w wysokości 30% wydatków na działalność B+R. Jeżeli poniesione wydatki przekroczą średnie
wydatki z poprzednich 3 lat, to stopa 30% odnosi się do średniej, a do wydatków przekraczających średnią stosuje się zwolnienie 50%.
Źródło: opracowanie własne.

3. Wnioski
Oczekiwanymi rezultatami wejścia w życie ustawy są zmniejszenie dystansu pomiędzy gospodarką Polski a gospodarkami krajów wysoko rozwiniętych oraz zapewnienie polskim przedsiębiorstwom lepszej pozycji konkurencyjnej na krajowym i międzynarodowym rynku. Regulacje obowiązu18

jące przed 20 października 2005 r. nie tworzyły sprzyjającego klimatu proinnowacyjnego. Główne problemy, na które wskazywały polskie przedsiębiorstwa, to brak środków finansowych i zachęt podatkowych, które wynagrodziłyby wysokie koszty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i
ryzyko ich niepowodzeń.
Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej poprawiła ten stan rzeczy, wprowadzając instrumenty zarówno podatkowe,
jak i finansowe (kredyt technologiczny) umożliwiające podejmowanie
działań proinnowacyjnych. Oceniając instrumenty podatkowe przewidziane w ustawie, należy stwierdzić, że wszystkie one dobrze służą
budowaniu zachęt dla działalności proinwestycyjnej. Za szczególnie
atrakcyjne postrzegać należy możliwość dokonywania amortyzacji
wydatków na B+R zakończonych powstaniem wartości niematerialnych i
prawnych już w okresie 1 roku (najkrótszy okres amortyzacji spośród
krajów UE) oraz zasady tworzenia i przyznawania zwolnień stosowane
wobec centrów badawczo-rozwojowych. Oba te rozwiązania, jak pokazuje
praktyka gospodarcza i kolejne zapowiedzi, stanowią szczególnie zachętę
dla inwestorów zagranicznych do lokalizowania CBR właśnie w Polsce.
Także podatkowa ulga technologiczna stanowić powinna pozytywny
instrument, który w połączeniu z kredytem technologicznym daje
możliwość podjęcia dochodowej inwestycji i prawie zupełny zwrot kosztów
jej realizacji. Należy jednak pamiętać o warunkach, jakie ustawodawca
przewidział przy korzystaniu z poszczególnych instrumentów; np. wysoki
(prawie pełny) zwrot kosztów działalności innowacyjnej będzie możliwy,
pod warunkiem że technologia czy prawa przeniesione posiadają absolutny
monopol produkcyjny oraz rynkowy, a także gwarancję, że nie są i nie były
stosowane na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat. Warunki te, choć
rygorystyczne, są moim zdaniem pożądane i zmniejszają ryzyko wdrażania
w Polsce rozwiązań z tzw. starej technologii, co jest dość często spotykane
w praktyce gospodarczej w krajach rozwijających się.
Ulga technologiczna i kredyt technologiczny mają być zachętą kierowaną szczególnie do polskich firm, jednak czy spełnią swoje zadanie?
Pierwsze oceny możliwe będą po uzyskaniu danych za 2006 r., ale już dziś
w kwestii kredytu technologicznego doświadczenia pokazują, że kwota
przeznaczona na ten rodzaj kredytu na lata 2005-2006 jest za mała (120 mln
zł, gdy jeden przedsiębiorca może się ubiegać o kredyt w maksymalnej wy-
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sokości sięgającej nawet 2 mln zł) 5. Dość uciążliwa i trudna okazuje się w
praktyce cała procedura uzyskania kredytu. Myślę, że skorzystają z tego
instrumentu głównie firmy duże i średnie, które poradzą sobie z biurokracją.
Dla małych firm technologicznych poprzeczka może się okazać za wysoka.
Pozostaje mieć nadzieję, że omówione instrumenty staną się rzeczywistą
zachętą do podejmowania działań proinnowacyjnych i pozwolą przedsiębiorstwom korzystać z dobrodziejstw nowych technologii oraz że nie będą
wzorem innych, stosowanych w przeszłości proinwestycyjnych instrumentów, narzędziem raczej trudnym w użyciu.
Na koniec warto podkreślić, iż zupełnie odmienny model wsparcia innowacyjności wybrały kraje w Skandynawii, a więc kraje o najwyższym
poziomie innowacyjności. Kraje te nie stosują ulg podatkowych do
stymulowania wydatków innowacyjnych. Wynika to z faktu, iż w krajach
tych jest relatywnie bardzo duży poziom pomocy bezpośredniej (wydatki na
B+R stanowią znaczny procent PKB) i przy obecnych wysokich wydatkach
na innowacyjność stosowanie instrumentów podatkowych byłoby zbyt
kosztownym rozwiązaniem. Kraje te stosują, i to z powodzeniem, model
wsparcia opartego na systemie grantów (dotacji wspierających
innowacyjność). W latach 2005-2008 kraje skandynawskie ukierunkowały
swoje programy grantów na wybrane gałęzie przemysłu i tzw. technologie
przyszłości. Polska ma więc dwie drogi: albo pozostać przy stymulowaniu
wydatków innowacyjnych poprzez system preferencji podatkowych i
prowadzić monitoring efektywności tych rozwiązań, albo rozważyć
rozwiązania skandynawskie.
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TAX INSTRUMENTS IN SUPPORT OF INNOVATION
PERFORMANCE IN POLAND AND OTHER EU COUNTRIES
Summary
In the latest edition of the annual assessment of the EU members innovation
performance, European Innovation Scoreboard 2006, Comparative Analysis of
innovation Performance, the Polish economy was ranked 251st among the EU,
Japan, and the USA, ahead of just Turkey, Romania, Bulgaria, and Greece. The
rating shows the scale of problems that the Polish economy faces in the sphere of
innovation performance. Establishing a complex national policy to facilitate covering the distance between our businesses and the European average seems to be
both a necessity and a challenging task. An important factor is also creation of
local tax solutions in support of innovations.
The article briefly compares the levels of R&D expenditure in Poland and in
selected countries of the world. It then goes on to present the tax solutions applied
in Poland for innovation support. The article concludes with a preliminary evaluation of the introduced changes against the current economic knowledge.
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SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INNOWACJI
W KRAJACH UE
(NA PODSTAWIE BADAŃ EUROBAROMETER)

1. Wstęp
Innowacje stanowią ważny element strategii ukierunkowanej na osiągnięcie celu wyznaczonego przez Radę Europy w Lizbonie w marcu 2000 r.
i odzwierciedlającego dążenie do tego, by Unia Europejska stała się do
końca bieżącego dziesięciolecia najbardziej konkurencyjną i dynamiczną,
opartą na wiedzy gospodarką światową. Sukces produktów i usług innowacyjnych jest uzależniony od popytu. Tworzenie nowych rynków oraz otwarcie konsumentów na innowacyjne produkty stanowią istotny element zjawiska innowacji. Oczekuje się, że rynki będą wykazywały coraz większą
chłonność na wprowadzane, innowacyjne produkty.
Rynki są zróżnicowane pod względem podatności na określoną innowację. Struktura rynku danego kraju może się okazać korzystna dla pewnych
typów innowacji. Zróżnicowanie preferencji europejskich konsumentów i
wielkość rynku wewnętrznego stwarzają warunki dla przedsiębiorstw w ich
wysiłkach zmierzających do wdrożenia innowacyjnych produktów i usług.
Unia Europejska może się stać wszechstronnie innowacyjna tylko, jeśli
w procesie będzie uczestniczyć wiele podmiotów, a przede wszystkim
jeśli będzie istniał popyt na innowacyjne produkty. W proinnowacyjną
strategię zaangażować się muszą: świat biznesu, sektor publiczny i konsumenci, ponieważ proces innowacji nie dotyczy wyłącznie podmiotów sektora biznesowego, ale także władz publicznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków
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zawodowych i klientów. Tak szerokie partnerstwo na rzecz innowacji doprowadzi do pozytywnego sprzężenia zwrotnego, w którym zarówno nowe
pomysły, jak i zapotrzebowanie na nowe rozwiązania będą siłą napędową
innowacji.
Celem artykułu jest prezentacja postaw obywateli krajów europejskich
wobec innowacji i ocena miejsca Polski w świetle badań prowadzonych
przez Eurostat w ramach European Trend Chart on Innovation oraz Eurobarometer.

2. Statystyczny pomiar innowacyjności w krajach UE
W aktualnym raporcie na temat innowacyjności w krajach UE (European Innovation Scoreboard 2006), opracowywanym corocznie od 2000 r.,
25 wskaźników opisujących innowacje podzielono na pięć kategorii – trzy z
nich dotyczą nakładów, a dwa wyników [1; 3; 4; 2]. Trzy pierwsze zbiory
danych dotyczących nakładów to:
„czynniki innowacyjności”, dzięki którym można ocenić stopień
inwestycji poszczególnych państw w innowacje, edukację i kształcenie
ustawiczne,
„tworzenie wiedzy”, obejmujące wydatki na badania i rozwój oraz
udział przedsiębiorstw i uczelni w finansowaniu innowacji,
„innowacyjność i przedsiębiorczość”, odzwierciedlające poziom
inwestycji firm w innowacyjność oraz stopień współpracy między nimi.
Z kolei dwie kategorie dotyczące osiągnięć to:
„zastosowania”, które mierzą obroty firm przypadające na nowe produkty, zatrudnienie w branży nowoczesnych technologii itp.,
„prawa własności intelektualnej”, dotyczące poziomu wykorzystania patentów, znaków handlowych i wzorów przemysłowych.
Z badań prowadzonych w ramach Trend Chart [2] w 2005 r. wynika, że
najwyższą pozycję pod względem innowacyjności gospodarki mierzoną
miarą EIS (European innovation scoreboard) mają kraje skandynawskie:
Szwecja (unormowany w przedziale [0; 1] wskaźnik równy 0,72) i Finlandia
(0,68) oraz Dania (0,60), najniższą zaś pozycję w UE mają takie kraje, jak:
Rumunia (0,16), Malta i Łotwa (po 0,20), Grecja i Słowacja (wskaźnik na
poziomie 0,21). W Polsce wskaźnik EIS wynosił 0,23, co oznacza, że był
przeszło trzykrotnie niższy niż w Szwecji.
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3. Badania ankietowe społecznych postaw wobec innowacyjności
W celu oceny preferencji konsumentów unijny Dyrektoriat Generalny
ds. Przedsiębiorstw (Directorate-General Enterprise) zdecydował o przeprowadzeniu ankiety, której celem miało być wykazanie, jaką postawę wobec innowacji przyjmują Europejczycy. Przeprowadzono indywidualne wywiady w domach respondentów, w ich ojczystych językach, w okresie od 9
maja do 14 czerwca 2005 r. [5]. W ankiecie uczestniczyło ok. 30 tys. obywateli niemal całej Europy (w tym 1 tys. z Polski). Wśród ankietowanych
krajów znalazło się 27 państw członkowskich (włączając turecką społeczność zamieszkującą Cypr) oraz kraje kandydackie (Chorwacja i Turcja).
Wykorzystano metodologię ankietową stosowaną na podstawie standardów
Eurobarometru [5], nadzorowaną przez unijny Dyrektoriat Generalny ds.
Prasy i Komunikacji Społecznej (Directorate-General Press and Communication).
Najważniejszym celem badania była ocena postrzegania i definiowania
przez Europejczyków produktów innowacyjnych, a także zakresu, w jakim
obywatele je akceptują, oraz ewaluacja percepcji innowacji w Europie. Dla
każdego z analizowanych zagadnień badania prowadzono w odniesieniu do
Unii Europejskiej jako całości, w podziale na poszczególne kraje. Dokonano
charakterystyki społeczno-demograficznej respondentów. Oceniono także
inne zmienne i wzajemne relacje w odniesieniu do każdego z pytań ankietowych (skupiały się m.in. na odbiorze i akceptacji innowacyjnych produktów i usług, na prawdopodobieństwie zastąpienia dotychczasowego, pozytywnie postrzeganego produktu lub usługi innowacją oraz gotowością do
zapłacenia wyższej ceny za innowację).

4. Postrzeganie innowacji w krajach UE – wyniki badań
W celu wyodrębnienia grup o różnym nastawieniu do innowacji na
wstępie zapytano respondentów o sposoby definiowania innowacji. Produkty i usługi innowacyjne zostały opisane jako „nowe” lub „udoskonalone” produkty bądź usługi, tj. jak obywatele kojarzą innowacje: czy bardziej z „kreowaniem nowych produktów lub usług”, czy też z „udoskonaleniem tych już istniejących”.
Większość obywateli Unii Europejskiej wiąże innowacje raczej z wykreowaniem nowych produktów lub usług (52%) niż z udoskonaleniem tych
już istniejących – tak uważa 39% badanych (por. tab. 1).
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Tabela 1. Definiowanie innowacji w krajach UE 27 (dane z 2005 r.)
Odsetek osób, które uważają, że innowacje to:
Wytworzenie nowych
udoskonalenie (modyfikacja)
brak zdania
wyrobów lub usług
istniejących produktów lub usług
Kraj
udział (w %)
kraj
udział (w %)
kraj
udział (w %)
Unia EuropejUnia EuropejUnia Europejska 25
52
ska 25
39
ska 25
9
59
Grecja
63
Estonia
18
Belgia
Słowacja
58
Słowenia
62
Bułgaria
16
Czechy
56
Szwecja
61
Hiszpania
15
Rumunia
61
Węgry
15
Polska
55
Estonia
47
Bułgaria
60
Dania
14
Finlandia
45
Irlandia
59
Irlandia
14
Litwa
44
Niemcy
59
Portugalia
14
Luksemburg
44
Wielka Brytania
57
Rumunia
14
Holandia
43
Portugalia
56
Austria
13
Łotwa
42
Cypr
56
Łotwa
12
Francja
41
Holandia
53
Litwa
11
Litwa
40
Malta
53
Polska
11
Malta
40
Francja
53
Wielka Brytania
11
Cypr
39
Włochy
51
Luksemburg
10
Dania
38
Hiszpania
51
Niemcy
9
Węgry
38
Austria
50
Włochy
9
Austria
37
Finlandia
49
Malta
7
Hiszpania
34
Dania
48
Grecja
6
Słowenia
34
Węgry
47
Finlandia
6
Szwecja
33
Łotwa
46
Francja
6
Niemcy
32
Luksemburg
46
Szwecja
6
Wielka Brytania
32
Litwa
45
Słowacja
6
Grecja
31
Czechy
40
Cypr
5
Portugalia
30
39
Czechy
4
Belgia
Irlandia
27
Słowacja
36
Holandia
4
Rumunia
25
Estonia
35
Słowenia
4
Bułgaria
24
3
Polska
34
Belgia
Max.
63
max.
59
max.
18
Min.
34
min.
24
min.
3
Średnia
51
średnia
40
średnia
10

Źródło: opracowanie na podstawie: [5].

W Grecji, Słowenii, Szwecji, Rumunii i Bułgarii 3/5 respondentów
twierdzi, że innowacja oznacza „wykreowanie nowego produktu lub
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usługi”. Natomiast ponad połowa respondentów w Belgii (59%), na Słowacji (58%), w Czechach (56%) i Polsce (55%) uważa, że koncepcja innowacji
odzwierciedla „udoskonalenie istniejącego już produktu bądź usługi”. Z
analizy w podziale na płeć respondentów wynika, że mężczyźni (54%) częściej niż kobiety (50%) postrzegają innowacje jako „kreowanie nowych
produktów i usług”. W grupie menedżerów aż 64% uważało, że pojęcie innowacji rozumieć należy jako „wytworzenie nowego produktu lub usługi”.
Na podstawie wyników ankiety Eurobarometer [5] wyróżniono cztery
grupy postaw wobec innowacji, mianowicie:
1. Typ pierwszy (16% próby) to przeciwnicy innowacji
skupia
respondentów przeciwnych (negatywnie nastawionych) wprowadzanym na
rynek produktom lub usługom innowacyjnym. W grupie tej znajdują się
przede wszystkim kobiety oraz osoby w wieku 55 i więcej lat. W porównaniu z innymi grupami charakteryzują się one niższym poziomem wykształcenia i mieszkają samotnie, a ich głównym zajęciem jest zajmowanie się
domem. Często są to osoby na emeryturze.
2. Grupa druga to osoby, które nie są jeszcze gotowe do zaakceptowania innowacyjnych produktów i usług. To typ niechętnych – grupa ta skupia 33%
obywateli Unii. Są to także w większości kobiety w wieku lat 40 lub starsze,
najczęściej nieaktywne zawodowo lub pracujące fizycznie.
3. Grupa trzecia to osoby przychylne produktom i usługom innowacyjnym, określane jako zainteresowane. Grupę tę tworzyło 39% respondentów.
Najczęściej są to mężczyźni, młodzi studenci lub pracownicy umysłowi,
którzy są członkami dużych gospodarstw domowych.
4. Czwarty typ to entuzjaści, którzy reprezentują 11% badanej próby.
Grupa ta czeka na pojawienie się innowacji na rynku. Są to w większości
młodzi mężczyźni, studiujący lub posiadający wyższe wykształcenie. Typ
ten stanowią menedżerowie oraz studenci.
Zróżnicowanie występowania poszczególnych, zidentyfikowanych i
scharakteryzowanych typów w krajach UE przedstawiono w tab. 2.
Najwyższy udział obywateli proinnowacyjnych, tj. entuzjastów innowacji lub zainteresowanych nimi, charakteryzuje Maltę i Słowację oraz Włochy i Rumunię (60% i więcej). W dwunastu innych państwach UE odsetek
ten waha się przedziale 50-59%. Zarówno na Słowacji, jak i w Rumunii, a
także w Słowenii i Luksemburgu oraz na Malcie niemal jeden na pięciu
obywateli to entuzjasta innowacji. Do krajów, w których obywatele są najmniej przygotowani na asymilację innowacji, należą Polska i Litwa, gdzie
trzech na pięciu obywateli zostało określonych mianem przeciwników in-
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nowacji lub niechętnych innowacjom. Najwyższy jednak udział zdecydowanych przeciwników innowacji odnotowano w Grecji (22%), na Cyprze
(21%) w Bułgarii i Portugalii (po 20%).
Tabela 2. Kraje UE 27 uporządkowane według społecznego nastawienia do innowacji (dane
z 2005 r.)
Nastawienie do innowacji
niechętni

Przeciwnicy
Kraj

udział

kraj

(w %)

entuzjaści

zainteresowani
udział

kraj

(w %)

udział

kraj

(w %)

udział
(w %)

Unia Europejska

16

Unia Europejska

33

Unia Europejska

39

Unia Europejska

11

25
Grecja

22

25
Estonia

47

25
Francja

50

25
Słowacja

21

Cypr

21

Polska

47

Malta

46

Rumunia

20

Bułgaria

20

Finlandia

46

Irlandia

45

Luksemburg

18

Portugalia

20

Łotwa

45

Czechy

44

Malta

18

Niemcy

19

Litwa

44

Węgry

44

Słowenia

18

Hiszpania

19

Niemcy

39

Belgia

43

Włochy

17

Węgry

19

Austria

38

Włochy

43

Szwecja

17

Francja

18

Dania

37

Holandia

43

Wielka Brytania

16

Polska

17

Szwecja

36

Słowacja

42

Holandia

15

Austria

16

Czechy

35

Słowenia

41

Czechy

12

Włochy

16

Cypr

34

Słowacja

41

Dania

12

Łotwa

16

Grecja

34

Luksemburg

40

Grencja

12

Belgia

15

Portugalia

34

Rumunia

40

Irlandia

11

Iirlandia

14

Hiszpania

33

SE

40

Belgia

10

Litwa

14

Holandia

33

Wielka Brytani

40

Słowacja

10

Finlandia

13

Słowenia

33

Dania

39

Cypr

10

Dania

12

Wielka Brytani

33

Hiszpania

38

Estonia

10

Rumunia

11

Belgia

32

Portugalia

38

Hiszpania

10

Wielka Brytania

11

Luksemburg

32

Austria

37

Łotwa

10

Luksemburg

10

Węgry

30

Niemcy

36

Polska

10

Czechy

9

Irlandia

30

Cypr

35

Francja

9

Estonia

9

Rumunia

30

Estonia

34

Litwa

9

Malta

9

Słowacja

29

Finlandia

34

Portugalia

9

Holandia

9

Bułgaria

28

Litwa

33

Austria

8

Słowenia

9

Malta

28

Grencja

32

Finlandia

8

Słowacja

9

Francja

24

Łotwa

29

Węgry

7

Szwecja

7

Włochy

24

Polska

27

Niemcy

6

Max.

22

max.

47

max.

50

max

21

Min.

7

min

24

min.

27

min.

6

Źródło: jak w tab. 1.
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Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów, którzy są gotowi do zastosowania innowacyjnego substytutu, jest podobna do tej wyrażanej przez część społeczeństwa zaklasyfikowanego w kategoriach grupy
zainteresowanej nowymi, udoskonalonymi usługami i produktami. Decyzja
zamiany starego na nowe – innowacyjne – wydaje się pozostawać pod
wpływem czynnika kosztów. Cena może stanowić barierę dla wielu obywateli, którzy chcieliby spróbować nowego produktu lub usługi. Wyniki
badań pokazują, że 45% obywateli Unii Europejskiej zastąpi markę, której
byli wierni, tylko wtedy, gdy koszt produktu pozostanie podobny.
Respondenci zdecydowanie dostrzegają znaczenie innowacji dla firm
42% stwierdziło, że „firma, która nie wdraża działań innowacyjnych, to
firma, która nie ma szans na przetrwanie”.
Innowacje stanowiące istotny czynnik związany z celami strategii lizbońskiej są przez 42% respondentów wskazywane „jako podstawowe dla
podwyższenia wzrostu gospodarczego” i jest to jedno ze stwierdzeń, które
jest wygłaszane najczęściej.

5. Podsumowanie
W krótkim czasie globalizacja ekonomiczna zmieniła porządek gospodarczy świata, stawiając przed nim nowe możliwości i nowe wyzwania. W
tym nowym porządku ekonomicznym Europa nie będzie konkurencyjna,
jeśli nie stanie się bardziej pomysłowa, nie będzie reagować na potrzeby i
preferencje klientów oraz wprowadzać innowacji. Przychylne nastawienie
obywateli do wprowadzanych nowych i modernizowanych towarów oraz
usług stwarza możliwości rozwoju rynku tych produktów.
Europa, aby konkurować z innymi rynkami, musi się stać społeczeństwem rzeczywiście opartym na wiedzy i przyjaznym innowacjom, społeczeństwem, w którym opinia publiczna nie obawia się innowacji i nie
utrudnia ich wprowadzania, ale jest otwarta na innowacje, dla którego innowacja jest kluczową wartością, uważaną za korzystną dla wszystkich
obywateli.
Sprzyjająca innowacjom społeczność to grupa otwarta na nowe idee,
która znacznie lepiej może reagować na zmiany zachodzące na rynku produktów i usług, ale także, jak się wydaje, zdolna współdziałać z władzami i
bardziej skłonna sprzyjać proinnowacyjnym decyzjom politycznym.
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innovation.
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ZRÓŻNICOWANIE INNOWACYJNOŚCI
EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI REGIONALNEJ

1. Wstęp
Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w zarządzaniu publicznym panuje wspólne przekonanie, iż fundamentalnym czynnikiem rozwoju europejskiej przestrzeni regionalnej jest innowacyjność. Strategia lizbońska oraz
narodowe systemy iInnowacji sygnalizują podstawowe zadania, które muszą być realizowane na szczeblu gospodarki narodowej, w skali przedsiębiorstw oraz w wymiarze regionalnym (por. [1; 10; 11]). Skuteczność tych
działań zależeć będzie również m.in. od możliwości pomiaru innowacyjności, który z kolei umożliwi monitorowanie działań dynamizujących innowacyjność w celu lepszego wykorzystania. Celem zasadniczym artykułu jest
próba identyfikacji i pomiaru innowacyjności europejskiej przestrzeni regionalnej na podstawie wybranych wskaźników ilustrujących innowacyjność w skali regionalnej.

2. Dorobek informacyjny statystyki unijnej
w zakresie pomiaru innowacyjności
Do roku 2006 Eurostat proponował w ramach European Innovation Scoreboard (europejskiej tablicy wyników w zakresie innowacyjności) 26
wskaźników do pomiaru innowacyjności na szczeblu regionalnym. Od roku
2006 lista wskaźników uległa małej modyfikacji i liczy 25 wskaźników
(por. [2; 3; 4; 7]). Zrezygnowano ze wskaźnika: wydatki na uniwersyteckie
ośrodki naukowo-badawcze finansowane przez sektor biznesowy, zaś dwa
wskaźniki: patenty EPO wysoko zaawansowane technicznie na milion lud30

ności oraz patenty USPTO wysoko zaawansowane technicznie na milion
ludności zamieniono na następujące: liczba nowych, wspólnych znaków
handlowych na milion ludności i liczba nowych, wspólnych wzorów przemysłowych na milion ludności. W związku z tym aktualna lista wskaźników
European Innovation Scoreboard obejmuje:
czynniki stymulujące innowacje:
X 11 absolwenci szkół wyższych na 1000 ludności w wieku 20-29 lat,
X 12 udział ludności z wykształceniem wyższym (jako % ludności ogółem
w wieku 25-64),
X 31 wskaźnik penetracji szerokopasmowej (liczba linii szerokopasmowych na 100 mieszkańców),
1
X 4 % ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu
ustawicznym,
1
X 5 poziom osiągniętego wykształcenia ludzi młodych (% ludności w
wieku 20-24 lata z przynajmniej wykształceniem średnim policealnym),
kreowanie wiedzy:
X 12 udział wydatków publicznych na B+R w %, w ogólnej wartości
PKB,
2
X 2 udział wydatków na B+R w % w biznesie, w ogólnej wartości
PKB,
2
udział średnio zaawansowanych i wysoko zaawansowanych
X3
projektów naukowo-badawczych (% wydatków na B+R) w
przemyśle produkcyjnym,
2
X 4 udział przedsiębiorstw otrzymujących fundusze publiczne na
innowacje w ogólnej liczbie przedsiębiorstw,
innowacyjność i przedsiębiorczość:
X 13 udział innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw MSP w
%, w ogólnej liczbie przedsiębiorstw MSP,
X 23 udział innowacyjnych MSP współpracujących z innymi MSP w %,
X 33 wydatki przedsiębiorstw na innowacje (w % obrotu),
X 43 kapitał wysokiego ryzyka we wczesnym etapie (mierzony udziałem w stosunku do PKB),
X 53 wydatki na technologie informatyczne (mierzone udziałem w %
PKB),
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MSP wprowadzające zmiany inne niż technologiczne (% udziału
w ogólnej liczbie MSP),
zastosowania:
X 14 zatrudnienie w usługach high-tech (% siły roboczej ogółem),
X 24 eksport high-tech – eksport produktów zaawansowanych technicznie jako udział w eksporcie ogółem,
4
X 3 sprzedaż produktów nowych na rynku (% obrotu),
X 44 sprzedaż produktów nowych dla firmy, ale nie nowych na rynku
(% obrotu),
4
X 5 zatrudnienie w przemyśle produkcyjnym średnio i wysoko zaawansowanym technicznie (% siły roboczej ogółem),
własność intelektualna:
X 15 patenty EPO na milion ludności,
X 25 patenty USPTO na milion ludności,
X 35 triadyczne rodziny patentów na milion ludności,
X 63

X 45 – liczba nowych, wspólnych znaków handlowych na milion ludności,
X 55

liczba nowych, wspólnych wzorów przemysłowych na milion
ludności.

3. Analiza innowacyjności regionalnej państw Unii Europejskiej
Do analizy innowacyjności regionalnej udało się, na podstawie danych
Eurostatu, pozyskać dane statystyczne dla 240 regionów 25 państw Unii
Europejskiej (brak danych dla czterech regionów francuskich zamorskich,
portugalskich autonomicznych: greckiego: Voreio Aigaio, brytyjskich: Eastern Scotland, South Western Scotland, irlandzkich: Border, Midlands and
Western, Southern and Eastern) na szczeblu NUTS 2 dla następujących charakterystyk: X1 udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej
liczbie ludności w wieku 25-64 lata, X2 udział uczestniczących w ustawicznym kształceniu w ogólnej liczbie ludności w wieku 25-64 lata, X3
liczba patentów EPO przypadających na milion sił roboczej, X4 udział
pracujących w usługach opartych na wiedzy w % ogółu pracujących w
usługach, X5 udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w przemyśle.
Do oceny stopnia zróżnicowania europejskiej przestrzeni regionalnej w
zakresie innowacyjności obliczono podstawowe statystyki opisowe takie,
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jak: rozstęp cechy, współczynnik zmienności, odchylenie standardowe, co
pokazano w tab. 1.
Tabela 1. Podstawowe statystyki opisowe cech ilustrujących innowacyjność europejskiej
przestrzeni regionalnej
Statystyki opisowe
Max.
Min.
Średnia
Max./min.
Max.-min.
Współczynnik zmienności
Odchylenie standardowe

Cecha X1 Cecha X2 Cecha X3 Cecha X4 Cecha X5
49,45
30,97
748,37
59,83
22,24
7,53
1,03
1,30
15,94
0,27
24,95
9,19
123,43
32,06
6,52
6,57
30,11
575,05
3,75
82,37
41,92
29,95
747,06
43,89
21,97
32,42
65,75
110,99
26,11
55,43
8,09
6,04
136,99
8,37
3,62

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Dysproporcje regionalne w zakresie cech ilustrujących innowacyjność
są bardzo znaczne. Najbardziej drastyczne występują w zakresie liczby patentów przypadających EPO na milion ludności. Współczynnik zmienności
dla tej cechy jest najwyższy i wynosi 111%, a najwyższa wartość cechy w
regionie niemieckim Stuttgart jest 575 razy większa aniżeli w regionie lubelskim. Wartość odchylenia standardowego informuje, że przeciętnie wartość cechy w poszczególnych regionach różni się o 147 patentów EPO na
milion ludności od wartości przeciętnej (która wynosi 123 patenty na milion
ludności) dla wszystkich badanych 240 regionów szczebla NUTS 2 Unii
Europejskiej.
Kolejną cechą o bardzo widocznych dysproporcjach przestrzennych jest:
udział uczestniczących w ustawicznym kształceniu w ogólnej liczbie ludności w wieku 25-64 lata – co oznacza, iż nie wszystkie kraje i regiony przywiązują dostatecznie dużą wagę do roli tej cechy w podnoszeniu innowacyjności. Maksymalna wartość tej cechy, która występuje w Sztokholmie, jest
aż 30-krotnie wyższa od jej wartości minimalnej osiąganej przez region
grecki Thessalia. Współczynnik zmienności wynosi 65,75%, a odchylenie
standardowe informuje, że wartość cechy w regionach odchyla się od wartości średniej przeciętnie o 6,04%, co przy średniej wynoszącej 9,19% jest
znacznym odchyleniem. Podobne relacje zachodzą pod względem wartości
cechy piątej: udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w przemyśle. Najbardziej znacząca jest rozpiętość między ekstremalnymi wartościami tej
cechy, która informuje, iż najwyższa wartość cechy występująca w Stuttgar33

cie jest ponad 82-krotnie wyższa od najniższej wartości tej cechy występującej w regionie greckim Ionia Nisia. Z kolei odchylenie standardowe jest
najmniejsze dla tej cechy spośród wszystkich badanych cech. Statystyka ta
wskazuje, że udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w przemyśle w poszczególnych regionach różni się przeciętnie od wartości średniej dla 240
regionów o 3,62%. Najmniej drastyczne dysproporcje występują w zakresie
cechy: udział pracujących w usługach opartych na wiedzy w % ogółu pracujących w usługach. Rozpiętość cechy, mierzona stosunkiem ekstremalnych wartości, pokazuje, iż jej najwyższa wartość, którą posiada region Inner London, jest tylko 4-krotnie wyższa od wartości występującej w regionie greckim Sterea Ellada. Analizę tę uzupełni wykaz 10 regionów zajmujących w europejskiej przestrzeni regionalnej najwyższe i najniższe lokaty ze
względu na badane charakterystyki innowacyjności – co pokazano w tab. 2-6.
Tabela 2. Regiony państw Unii Europejskiej UE-25 o najwyższych i najniższych
wartościach cechy X1
Lp.
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

Region

Kraj

Prov. Brabant
Wallon
Inner London

Belgia

Region de Bruxelles-capitale/ Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Prov. Vlaams
Brabant
Pais Vasco
Utrecht
Etela-Suomi
Noord Holand

Comunidad de
Madrid
Comunidad Foral
de Navarra

Wartość
cechy
49,45

Lp.

Region

Kraj

1

Severozapad

Czechy

Wartość
cechy
7,53

Wielka
Brytania
Belgia

47,44

2

Alentejo

Portugalia

10,51

47,41

3

Severovýchod

Czechy

10,58

Belgia

44,87

4

Słowacja

11,0

Hiszpania
Holandia
Finlandia
Holandia

43,84
43,03
41,10
40,45

5
6
7
8

Portugalia
Czechy
Czechy
Włochy

11,20
11,33
11,47
11,52

Hiszpania

40,13

9

Západné Slovensko
Norte
Moravskoslezko
Strední Cechy
Provincia Autonoma BolzanoBozen
Centro (PT)

Portugalia

11,82

Hiszpania

38,79

10

Východné
Slovensko

Słowacja

11,87

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
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Tabela 3. Regiony państw Unii Europejskiej UE-25 o najwyższych i najniższych wartościach cechy X2

1
2
3

Stockholm
Sydsverige
Vastsverige

Szwecja
Szwecja
Szwecja

Wartość
cechy
30,97
30,17
29,86

4

Smaland med.
Oarna
Ostra Mellansverige
Ovre Norrland
Mellersta
Norrland
Norra Melansverige
Denmark
Etela-Suomi

Szwecja

28,24

Szwecja

Lp.

5
6
7
8
9
10

Region

Grecja
Grecja
Grecja

4

Thessalia
Peloponnisos
Anatoliki Makedonia, Thraki
Dytiki Ellada

Wartość
cechy
1,03
1,11
1,31

Grecja

1,38

28,01

5

Dytiki Makedonia

Grecja

1,80

Szwecja

27,76

6

Ionia Nisia

Grecja

1,80

Szwecja

26,29

7

Słowacja

1,87

Szwecja

25,60

8

Východné Slovensko
La Rioja

1,96

Dania
Finlandia

25,52
23,59

9
10

Hiszpania
Grecja
Grecja

Kraj

Lp.
1
2
3

Region

Kriti
Notio Aigaio

Kraj

2,05
2,10

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
Tabela 4. Regiony państw Unii Europejskiej UE-25 o najwyższych i najniższych
wartościach cechy X3

1

Stuttgart

Niemcy

Wartość
cechy
748,4

2

Noord-Brabant
Oberbayern
Karlsruhe
Freiburg

Holandia

720,4

2

Niemcy
Niemcy
Niemcy

670,3
600,0
545,7

3
4
5

Tübingen
Mittelfranken
Vorarlberg
Rheinhessen-Pfalz
Köln

Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy

542,4
507,9
463,1
438,6

6
7
8
9

Niemcy

436,7

10

Lp.

3
4
5
6
7
8
9
10

Region

Kraj

Lp.

Region

1

Kujawsko-pomorskie
North Eastern Scotland
Zachodniopomorskie
Západné Slovensko
Warmińsko-mazurskie
Podkarpackie
Alentejo
Kalabria
Łódzkie

Polska

Lubelskie

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
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Kraj

Wartość
cechy
1,3

Wielka
Brytania
Polska
Słowacja
Polska

1,5

Polska
Portugalia
Włochy
Polska

1,8
2,1
2,2
2,3

Polska

2,6

1,5
1,6
1,8

Tabela 5. Regiony państw Unii Europejskiej UE-25 o najwyższych i najniższych
wartościach cechy X4
Lp.

Region

1

Inner London

2
3
4

Åland
Stockholm
Outer London

5
6

Utrecht
Surrey, East and
West Sussex
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Övre Norrland
Berlin
Berkshire, Bucks
and Oxfordshire

7

8
9
10

Kraj
Wielka
Brytania
Finlandia
Szwecja
Wielka
Brytania
Holandia
Wielka
Brytania
Belgia

Szwecja
Niemcy
Wielka
Brytania

Wartość
cechy
59,83

1

Sterea Ellada

Grecja

Wartość
cechy
15,94

55,29
54,74
49,21

2
3
4

Portugalia
Grecja
Grecja

16,86
16,91
17,1

49,13
49,03

5
6

Centro (PT)
Notio Aigaio
Anatoliki Makedonia, Thraki
Norte
La Rioja

Portugalia
Hiszpania

17,16
17,94

48,68

7

Ionia Nisia

Grecja

17,94

48,65
47,78
46,75

8
9
10

Świętokrzyskie
Podlaskie
Podkarpackie

Polska
Polska
Polska

18,52
18,59
18,92

Lp.

Region

Kraj

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
Tabela 6. Regiony państw Unii Europejskiej UE-25 o najwyższych i najniższych
wartościach cechy X5

1
2
3
4
5

Stuttgart
Tübingen
Braunschweig
Karlsruhe
Niederbayern

Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy

Wartość
cechy
22,24
18,68
17,52
17,41
15,62

6
7
8
9

Freiburg
Mittelfranken
Unterfranken
Rheinhessen-Pfalz
Schwaben

Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy

15,36
15,21
14,96
14,96

6
7
8
9

Niemcy

14,89

10

Lp.

10

Region

Kraj

Lp.

Region

1
2
3
4
5

Ionia Nisia
Ipeiros
Thessalia
Kriti
Dytiki Makedonia
Canarias (ES)
Notio Aigaio
Extremadura
Cyprus

Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja

Anatoliki Makedonia, Thraki

Grecja

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
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Kraj

Hiszpania
Grecja
Hiszpania
Cypr

Wartość
cechy
0,27
0,3
0,61
0,64
0,72
0,76
0,89
1
1,18
1,2

Najwyższy udział pracujących z wyższym wykształceniem w stosunku
do ludności pracującej w wieku od 25-64 lat występuje w regionach: belgijskim w Prov. Brabant Wallon, brytyjskim Inner London oraz w Region de
Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest i wynosi od 49,45% do
47,41% ogółu pracujących. W pierwszej dziesiątce regionów europejskich o
najwyższych wartościach badanej cechy znajdują się ponadto trzy regiony
Hiszpanii, dwa regiony Holandii, jeden stołeczny region Finlandii i kolejny
region belgijski. Z kolei najniższy udział pracujących z wyższym wykształceniem występuje w regionie czeskim Severozapad i wynosi zaledwie
7,53%, a więc 6,5 razy mniej aniżeli w regionie belgijskim Prov. Brabant
Wallon.
W dziesiątce regionów o najniższym udziale pracujących z wyższym
wykształceniem znalazły się regiony 4 państw: Czech (4 regiony), Słowacji
(2 regiony), Włoch (1) i Portugalii (3 regiony).
Pierwsza dziesiątka regionów posiadająca najwyższe wartości kolejnej
cechy ilustrującej innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej, czyli
udziału ludności uczestniczącej w ustawicznym kształceniu w ogólnej liczbie ludności w wieku 25-64 lata, występuje w trzech państwach: Szwecji,
Danii i Finlandii. Dominująca i imponująca jest tu pozycja Szwecji, wszystkie regiony tego kraju na szczeblu NUTS 2 znalazły się bowiem w pierwszej dziesiątce regionów o najwyższych wartościach tej cechy.
Skala tej dominacji jest tak duża, że Szwecja staje się benchmarkiem w
zakresie wyznaczania roli ustawicznego kształceniu w wypracowaniu modelu innowacyjności regionalnej. Z kolei w ostatniej dziesiątce regionów
najwyraźniej zaznacza się Grecja jako kraj o bardzo niskim udziale ludności
pracującej, uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w poszczególnych
regionach. Znalazło się w tej grupie aż 8 spośród 12 regionów greckich oraz
jeden region słowacki i jeden hiszpański.
Wartości cechy: liczba patentów EPO przypadających na milion sił roboczej podkreślają ogromne dysproporcje między regionami państw Unii
Europejskiej. Cecha ta pokazuje również specyfikę europejskiej przestrzeni
regionalnej wskazującą na wyraźną dominację regionów niemieckich w
zakresie liczby patentów EPO przypadających na milion ludności. Na dziesięć najlepszych regionów w tym zakresie aż 9 regionów to regiony niemieckie oraz jeden holenderski. Z kolei w regionach o najniższej liczbie
patentów EPO przypadających na milion ludności obraz jest zróżnicowany.
W ostatniej dziesiątce regionów są bowiem regiony polskie (aż sześć) i po
jednym regionie z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Słowacji i Włoch.
Charakterystyka innowacyjności: udział pracujących w usługach opartych na wiedzy w % ogółu pracujących w usługach pokazuje, iż w najlep37

szej dziesiątce regionów europejskich dominuje Inner London (59,8% pracujących w usługach opartych na wiedzy) jako europejskie centrum usług
finansowych oraz technik informacyjnych ICT. Ponadto w grupie tej znajdują się trzy kolejne regiony Wielkiej Brytanii, dwa regiony Szwecji (w tym
stołeczny), stołeczne regiony Niemiec, Belgii oraz po jednym regionie Finlandii i Holandii. W grupie ostatniej dziesiątki regionów europejskich są aż
cztery regiony greckie, trzy polskie, dwa portugalskie i jeden z Hiszpanii.
Charakterystyczny obraz europejskiej przestrzeni regionalnej pokazuje
cecha: udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym
technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w przemyśle. Występuje tu,
podobnie jak w przypadku cechy: liczba patentów EPO przypadających na
milion ludności, całkowita dominacja regionów niemieckich w grupie najlepszych regionów, natomiast w ostatniej dziesiątce jest aż siedem regionów
greckich, dwa hiszpańskie i Cypr. Interesujący jest fakt, że w grupie tej nie
ma regionów państw rozszerzenia UE z roku 2004 (oprócz Cypru).
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż europejską
przestrzeń regionalną na szczeblu NUTS 2 cechuje bardzo duże zróżnicowanie w zakresie cech ilustrujących innowacyjność. Regiony niemieckie
pokazują dominację tego kraju w zakresie rozwoju sektora przemysłowego,
zaś regiony brytyjskie wskazują na wysoki rozwój sektora usługowego.
Najsłabsze ogniwa regionalne w zakresie innowacyjności znajdują się w
takich krajach, jak: Grecja, Polska, Słowacja, a także, choć w mniejszym
stopniu, w Portugalii, Hiszpanii.

4. Miejsce regionów Polski w europejskiej przestrzeni
regionalnej w zakresie innowacyjności
Przeprowadzone badania nad innowacyjnością i jej wpływem na rozwój
gospodarczy pokazują, iż w polskiej gospodarce występują szczególnie niskie nakłady na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw oraz niedostateczny udział wysoko kwalifikowanej kadry naukowej i inżynierskiej w
ogólnym potencjale kadrowym. Zjawiska te z pewnością mają różny rozkład przestrzenny. Warto zatem spojrzeć na miejsce 16 polskich regionów
szczebla NUTS 2 w europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na
wartości pięciu przyjętych do badania cech, co pokazano w tab. 7.
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Tabela 7. Miejsce regionów Polski w europejskiej przestrzeni regionalnej
Region
Łódzki
Mazowiecki
Małopolski
Śląski
Lubelski
Podkarpacki
Świętokrzyski
Podlaski
Wielkopolski
Zachodniopomorski
Lubelski
Dolnośląski
Opolski
Kujawsko-pomorski
Warmińsko-mazurski
Pomorski

X1

X2

X3

X4

X5

186
122
176
180
177
199
185
188
196
181
191
169
202
208
205
170

184
168
205
182
153
216
208
186
201
174
191
157
195
179
219
192

232
207
225
230
231
235
227
224
201
238
221
208
210
240
236
216

205
115
202
183
226
231
233
232
207
171
210
170
208
188
206
185

199
173
182
108
203
156
209
206
129
177
146
118
63
138
211
82

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Na podstawie wskazanych miejsc regionów Polski w 240 regionach europejskich należy stwierdzić, iż regiony polskie zajmują bardzo odległe
miejsca ze względu na wartości przyjętych do badania pięciu cech. Relatywnie najbardziej korzystne pozycje nasze regiony zajmują ze względu na
cechę piątą: udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w przemyśle. Najlepsze miejsca (nieco zaskakujące) zajmuje region opolski i pomorski (odpowiednio 63 i 82 lokata na 240 regionów europejskich). Dobre miejsca osiągnęły regiony: śląski (108), dolnośląski (118) oraz wielkopolski (129). Odległa jest pozycja regionu mazowieckiego (173 miejsce wśród 240 regionów). Miejsca te z pewnością ilustrują lokalizację przemysłu wysokiej techniki. Generalnie region mazowiecki zajmuje najkorzystniejsze lokaty ze
wszystkich polskich regionów, a w szczególności ze względu na dwie
cechy: udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie
ludności w wieku 25-64 lata, udział pracujących w usługach opartych na
wiedzy w % ogółu pracujących w usługach, co potwierdza stołeczny
charakter regionu i koncentracja z tytułu realizowanych funkcji usług opartych na wiedzy. Pozostałe regiony na ogół zajmują miejsca poniżej pierwszego kwartyna, a więc znajdują się na końcach list uporządkowanych regionów europejskich.
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5. Zakończenie
Najbliższe lata stawiają przed polskimi regionami wielkie wyzwania.
Dotychczasowe badania [5] wskazują bowiem na jednoznaczny związek
między innowacyjnością gospodarki a rozwojem gospodarczym oraz wzrostem dobrobytu społeczeństw. L. Zienkowski [11] w swoich modelach ekonometrycznych wskazał, iż wartość PKB na mieszkańca jest wyższa w tych
krajach, w których są wyższe wydatki na B+R, i to w ujęciu ogółem oraz w
rozbiciu na wydatki na B+R finansowane przez zarówno przedsiębiorstwa,
jak i przez instytucje rządowe – a więc zachodzi działanie zwrotne, synergiczne: kraje o wysokich wartościach PKB per capita ponoszą znaczne wydatki na działalność badawczo-rozwojową, a ta z kolei jest dominującym
czynnikiem w tych krajach pobudzającym wzrost PKB per capita. Chcąc
czerpać z doświadczeń innych państw, warto przypomnieć, iż np. Irlandia
osiągnęła najwyższe tempo rozwoju gospodarczego m.in. poprzez import
nowoczesnych technologii oraz właściwą politykę państwa i aktywizację
przedsiębiorstw do absorpcji tych technologii. Finlandia z kolei skoncentrowała wielkie nakłady na własną szeroko rozumianą edukację, w tym
kształcenie ustawiczne. Polska być może powinna dokonać strategii integrującej te dwa modele przy jednoczesnej wielkiej aktywizacji regionów do
zarządzania procesami innowacyjnymi. W Polsce brak jest dobrych tradycji
w zakresie relacji między sektorami kreującymi naukę, a więc innowacyjność, a sektorami wykorzystującymi efekty nauki. Bardzo niski stopień komercjalizacji nauki jest podstawową przyczyną niezadowalającego poziomu
innowacyjności polskiej gospodarki. Badania dotyczące szczebla zarówno
krajowego, jak i regionalnego potwierdzają relacje zachodzące między rozwojem regionalnym a innowacyjnością (por. [5; 6; 8; 9]). Musi nastąpić
harmonizacja celów polityki państwa z celami rozwoju regionalnego opartego na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy. Regiony powinny
budować podstawowe filary gospodarki opartej na wiedzy: kapitał ludzki, a
więc inwestować w edukację na każdym poziomie kształcenia, a w szczególności na poziomie wyższym, oraz budować silne relacje między biznesem a nauką.
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DIVERSIFICATION OF INNOVATION IN THE EUROPEAN
REGIONAL SPACE
Summary

The article presents the analysis of innovation with reference to regions
of European Union member countries using five basic characteristic attributes: the share of employed tertiary education graduates in the total population number aged 25-64, share of continuing education participants in the
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total population number aged 25-64, number of EPO patents per one million
of labour force, share of the employed in services “based on knowledge” as
% of total employment in services, share of high and mid-tech industry employment in the total number of industry employees.
240 regions of 25 European Union countries representing NUTS 2 level
were covered by the research. 10 European regions which are characterized
by best values of attributes were presented as well as 10 regions ranked as
last with regard to the studies components. Additionally the article presents
the position of Polish regions in the European regional space with regard to
values of attributes which illustrate innovation.

Danuta Strahl – prof. zw. dr hab., Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej Górze.

42

P RACE NAUKOWE UNIWE RS YTE T U E KONOMICZ NE GO WE WROCŁ AWIU
Nr 2 (1202) _________________________________________________________________ 2008
Gospodarka a Środowisko 8

Elżbieta Pohulak-Żołędowska

WPŁYW TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA FUNKCJONOWANIE
PRZEDSIĘBIORSTW

1. Wstęp
Termin „nowa gospodarka” na dobre zagościł w leksykonie polityków,
ekonomistów i socjologów. Często kojarzony z technologiami komunikacyjno-informacyjnymi (ICT), internetem czy tzw. dotcomami – firmami,
które bazując na globalnej sieci, robią błyskawiczne i nieobliczalne fortuny
albo też doświadczają szybkich i spektakularnych upadków. Tak zwana
nowa gospodarka zmienia kształt gospodarki przemysłowej, a także potrzeby związane z siłą roboczą. Według Atkinsona i Courta w tzw. starej
gospodarce liczyła się specjalizacja pracownika, dyplomy i tytuły, natomiast
w „nowej” ważna jest umiejętność uczenia się przez całe życie, która musi
bazować na ogólnym wykształceniu i wielu podstawowych umiejętnościach, by w razie potrzeby umieć dostosować się do zmieniających warunków [1, s. 7]. Nowa gospodarka ma trzy cechy charakterystyczne. Po pierwsze: jest globalna. Po drugie: faworyzuje byty niematerialne – idee, informacje i powiązania. Po trzecie: jest silnie wewnętrznie połączona. Te trzy cechy stwarzają nowy rodzaj rynku i społeczeństwa zakorzeniony we wszechobecnej sieci elektronicznej [5, s. IX].
Ekonomiści zajmujący się nową gospodarką wskazują, że powszechne
pojawienie się rozwiązań bazujących na prowadzeniu części działalności
gospodarczej w internecie przyniosło skutki w postaci zachowań będących
wynikiem poważnego wstrząsu, a którymi są:
oddziaływanie na praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa,
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nowa redystrybucja bogactwa i przepływów finansowych,
liczne upadki przedsiębiorstw
i wynikająca z przedstawionych przesłanek zmiana światowego układu sił.
Przedsiębiorstwa są głównymi aktorami sceny gospodarczej. Od stanu
przedsiębiorstw zależy stan gospodarki, od stanu gospodarki zależy zamożność jej obywateli. Rozwój nowych technologii, a przede wszystkim informacyjno-telekomunikacyjnych, istotnie zmienia tempo i kierunek rozwoju
przedsiębiorstw, gospodarek. Pojawienie się internetu wśród grupy mediów
zmieniło i wciąż zmienia sposób prowadzenia działalności gospodarczej.
Celem artykułu jest ukazanie podatności przedsiębiorstw na wspomniane
zmiany oraz głównych kierunków tych zmian.

2. Wykorzystanie ICT
(technologii informacyjno-telekomunikacyjnych)
w przedsiębiorstwach krajów Unii Europejskiej
E-biznes zakłada użytkowanie przez przedsiębiorstwa sieci komputerowych w celu prowadzenia przez nie działalności. To właśnie możliwość
połączenia z innymi przedsiębiorstwami jest kluczem do osiągania korzyści
z prowadzenia działalności w sieci (networked). Internet jest największą z
sieci komputerowych, biorąc pod uwagę zarówno liczbę obecnych w sieci
podmiotów, jak i ze względu na zasięg przestrzenny.
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Rys. 1. Udział procentowy przedsiębiorstw stosujących internet w latach 2003-2005
(w krajach UE 25)
Źródło: [4].
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W krajach Unii Europejskiej w 2005 r. 91% przedsiębiorstw zatrudniających ponad 10 osób posiadało dostęp do internetu (por. rys. 1). Wartości
te wahają się od 98% w Finlandii, 97% w Danii, do 75% na Litwie [6]. Jednakże sam dostęp do internetu bez praktycznego jego wykorzystania do
celów firmy nie wpływa jeszcze pozytywnie na produktywność przedsiębiorstw ani nie zmienia sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.
Jednym ze sposobów wykorzystania internetu jest stworzenie własnej, firmowej strony internetowej (website). Około 61% europejskich przedsiębiorstw ma własną stronę w sieci, jednak zdecydowanie przodują tu przedsiębiorstwa duże, bo 90% z nich posiada własną stronę (średnie 79%,
małe zatrudniające od 10 do 49 osób tylko 58%) [6]. Obserwuje się intensywny wzrost liczby małych przedsiębiorstw zakładających własne
strony internetowe w celach komercyjnych. Natomiast pośród przedsiębiorstw dużych udział e-biznesu to aż 97% wszystkich przedsiębiorstw w
Danii i Szwecji i 65% na Litwie.
Wykorzystanie internetu w celach działalności gospodarczej przedsiębiorstw najczęściej polega na jego wykorzystaniu w e-handlu. E-handel
polega na użyciu sieci komputerowej w celu wysłania lub otrzymania zamówienia, niezależnie od sposobu dostarczenia towaru i sposobu płatności
za towar [6, s. 3]. Dotyczy to przede wszystkim składania zamówień i realizacji zamówień złożonych on-line. W Wielkiej Brytanii połowa wszystkich
przedsiębiorstw dokonała zamówień via internet. W Niemczech, Irlandii i
Szwecji było to 41% firm. Średnia dla 25 krajów Unii Europejskiej to 24%
przedsiębiorstw, które dokonują zakupów przez internet. Inaczej wygląda
kwestia sprzedaży on-line (por. rys. 3). Dużo mniej przedsiębiorstw wciąż
korzysta z tej możliwości (tylko ok. 12% przedsiębiorstw w Europie).
Oczywiście duże zróżnicowanie absorpcji ICT występuje również pośród przedsiębiorstw różnych branż. Największy odsetek zakupów przez
internet ma miejsce w szeroko pojętej branży komputerowej – aż 56% ogółu
przedsiębiorstw1, filmy, przekaz radiowy i telewizyjny – 46% ogółu
przedsiębiorstw, 36% przedsiębiorstw branży pocztowej i telekomunikacyjnej. Z kolei największy odsetek e-sprzedaży występuje w przedsiębiorstwach hotelarskich różnych typów – 31%.

1

Bez mikroprzedsiębiorstw.
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Rys. 2. Dostęp do internetu i posiadanie własnej strony internetowej
w przedsiębiorstwach EU 25 w 2005 r. (jako % podmiotów gospodarczych
ogółem z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw)
Źródło: [4].

60
50

%

40
30
20
10

EU25
BE
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK
NO

0

e-zakupy

e-sprzedaż

Rys. 3. Działalność handlowa w internecie w krajach EU 25 w 2005 r.
(jako % podmiotów gospodarczych ogółem z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw)
Źródło: [4].
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3. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach krajów
Unii Europejskiej
„Powszechność, a nie rzadkość – cenne jest to, co mają wszyscy” – to
jeden z postulatów nowej gospodarki [5, s. 29]. Małe i średnie przedsiębiorstwa poddają się trendom zmian w prowadzeniu działalności gospodarczej i
stanowią coraz liczniejszą grupę podmiotów przyłączonych do globalnej
sieci WWW (rys. 4). Oczywiście najliczniejszą grupę podmiotów posiadających dostęp do internetu stanowią wciąż przedsiębiorstwa duże – czy to z
powodu kosztów, czy też możliwości efektywniejszego wykorzystania internetu w działalności firmy. Zalety internetu jako źródła informacji dla firm
są olbrzymie, jednak samo przyłączenie się do sieci globalnej oznacza
bierne korzystanie z jej zasobów i w efekcie nie wpływa w istotny sposób
na działalność przedsiębiorstwa.

małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)

NO

UK

FI

SE

SK

SI

PL

PT

NL

AT

HU

MT

LT

LU

LV

CY

IT

IE

ES

EL

EE

DE

DK

CZ

BE

EU25

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)

duże przedsiębiorstwa (pow. 250 zatrudnionych)

Rys. 4. Dostęp do internetu w przedsiębiorstwach EU 25 według klasy
wielkości podmiotu
Źródło: [5].

Własną stronę internetową ma coraz więcej podmiotów. Jako sposób
prowadzenia działalności czy też wizytówka firmy znalazła ona największe
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zastosowanie w przedsiębiorstwach dużych. Ponad 90% dużych przedsiębiorstw w Danii, Niemczech, na Cyprze, w Irlandii, Holandii, Austrii, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii prowadzi własną stronę internetową
(website). Ciekawostką jest, że spośród krajów, które powiększyły szeregi
UE razem z Polską, tylko słoweńskie duże przedsiębiorstwa przekroczyły
90% próg liczby podmiotów posiadających własną stronę internetową.
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Rys. 5. Prowadzenie strony internetowej w przedsiębiorstwach UE 25 według klas
wielkości
Źródło: [4].

Największy odsetek przedsiębiorstw średnich ma własną stronę internetową w Danii – 93%, Finlandii – 91% i w Szwecji – 93%. Najniższy odsetek tych podmiotów prowadzi własną stronę na Łotwie – 47%, Litwie –
55%, na Węgrzech – 55% i w Portugalii – 56%. Polskie średnie przedsiębiorstwa mające własną stronę internetową plasują się obok Irlandii, Włoch
czy też średniej dla 25 krajów Unii Europejskiej wynoszącej 77%. Natomiast największe zróżnicowanie w tej kategorii występuje pośród małych
przedsiębiorstw. Najczęściej można spotkać firmową stronę internetową
prowadzoną przez przedsiębiorstwa małe w Danii – 79%, Finlandii – 72%,
Szwecji – 83%, czy w Wielkiej Brytanii – 70%; najrzadziej – na Łotwie –
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24%, w Portugalii – 33%, na Węgrzech – 36% , Litwie – 35%, w Hiszpanii
– 40% oraz w Polsce – 43% (zob. rys. 5).
Bardzo często sam fakt posiadania dostępu do internetu czy nawet własnej strony w sieci nie zmienia wiele w prowadzeniu działalności przez
przedsiębiorstwo. Prowadzenie działalności handlowej w internecie polegającej na kupowaniu i sprzedawaniu własnych produktów przez sieć jest
często spotykanym i wspomnianym już sposobem wykorzystania powszechności internetu. Innym aspektem użycia technologii telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwie jest wewnętrzna sieć komputerowa przedsiębiorstwa (LAN). Wykorzystanie sieci komputerowej w taki sposób jest
pierwszym krokiem do zwiększenia wydajności i produktywności przedsiębiorstwa i prowadzi do komputerowej integracji procesu produkcyjnego.
Natomiast intranet to specyficzne narzędzie komunikacyjne w przedsiębiorstwie i jako takie może być uważany za kolejny krok w prowadzeniu e-biznesu. W krajach Unii Europejskiej ok. 1/3 przedsiębiorstw używa intranetu
(od 15% na Węgrzech do 46% w Belgii) i jest to połowa liczby przedsiębiorstw mających sieci LAN.
Jednym z zastosowań internetu najistotniejszych dla produktywności
przedsiębiorstw jest integracja procesu produkcyjnego. Ukierunkowuje ona
i podnosi efektywność przedsiębiorstwa. Istnieje kilka sposobów takiej integracji. Jednym z nich jest automatyczne łączenie różnych procesów, systemów informacji i funkcji przedsiębiorstwa wewnątrz tego przedsiębiorstwa.
W praktyce Unii Europejskiej mierzy się to zjawisko jako liczbę
automatycznych połączeń pomiędzy komputerowymi systemami zarządzania zamówieniami (złożonymi i otrzymanymi) trzema innymi wewnętrznymi systemami: uzupełnianiem zapasów, fakturowaniem i zapłatą oraz
zarządzaniem produkcją, logistyką i działalnością usługową. Wykres na
rys. 6 pokazuje zbiorcze wyniki omawianego zjawiska.
Około 30% wszystkich przedsiębiorstw w UE 25 automatycznie łączy
swój system komputerowy w celu zarządzania zamówieniami z przynajmniej jednym z trzech wspomnianych systemów. Najwyższe wskaźniki integracji procesu produkcyjnego mają: Dania (62%), Holandia (61%) i Finlandia (60%). Oczywiście różnice między zakresem integracji procesu produkcyjnego w poszczególnych przedsiębiorstwach są znaczne. Najmniej korzystnie wypadają przedsiębiorstwa małe. Należy pamiętać, że przytaczane
statystyki nie obejmują mikroprzedsiębiorstw, w których wszystkie wskaźniki dotyczące dyfuzji e-biznesu są z pewnością dużo niższe.
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Źródło: [4].

4. Zakończenie
Technologie informacyjno-telekomunikacyjne na dobre zagościły w
przedsiębiorstwach Unii Europejskiej. Należy zwrócić uwagę na wysoką
pozycję Danii, Holandii i Finlandii we wszystkich omawianych kategoriach.
Państwa te są ścisłą czołówką w zastosowaniu tych technologii dla biznesu.
Bierne korzystanie z internetu jest powszechne, natomiast w miarę podwyższania poprzeczki dla zastosowań sieci komputerowych w przedsiębiorstwach rośnie liczba problemów do pokonania. Co czwarte przedsiębiorstwo
dokonuje zakupów przez internet, natomiast tylko co dziesiąte sprzedaje
swoje wyroby w sieci. Zastosowanie sieci LAN i intranetu pozostawia wiele
do życzenia, szczególnie w małych podmiotach. Natomiast integracja procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa – jeden ze sposobów wykorzystania
sieci komputerowych potencjalnie silnie oddziałujący na efektywność i produktywność przedsiębiorstwa – pozostawia wiele do życzenia zarówno pośród dużych przedsiębiorstw, z których 68% łączy automatycznie poszczególne sfery działalności, jak i wśród małych, w których dla tej samej aktywności odsetek przedsiębiorstw wynosi 31%. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach jest jednym z istotnych markerów obecności nowej gospodarki
w badanych podmiotach. Stosunkowo niskie koszty prowadzenia działalno50

ści w internecie oraz duża elastyczność tego środka przekazu sprawiają, że
przejście z sektora „zaprawy i cegły” (jak określa się technologie stare) do
sektora nowych technologii jest możliwe w prawie każdej branży. W warunkach systemu rynkowego wymusza to zmiany dostosowawcze w pozostałych przedsiębiorstwach i w efekcie prowadzi do powstania fali zmian
przechodzącej przez daną branżę. Oczywiste jest, że prędzej czy później
zmiany te wymuszą dostosowanie się wszystkich firm, lecz znaczne zyski z
tego tytułu osiągną tylko te przedsiębiorstwa, które jako pierwsze dokonały
konwersji na nową gospodarkę.
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THE INFLUENCE OF ICT ON FUNCTIONING OF ENTERPRICES
Summary
The increased use of Information and Communication Technology has had a
radical impact on the way we live – nowhere more so on our enterprises. We now
talk of a „new economy”, encompassing all different ways that the new technology
affects how we earn and spend money and organize business. The goal of this arti-
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cle is to show the ability of enterprises to adopt new conditions and also to show
the mainstream of the change.

Elżbieta Pohulak-Żołędowska – dr, adiunkt w Katedrze Mikroekonomii
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PERSPEKTYWY ROZWOJU
GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ OPARTEJ
NA WIEDZY W POLSCE

1. Wstęp
Coraz częściej w literaturze przedmiotu określa się, iż współczesne społeczeństwo weszło w nową epokę, która jest okresem informacji (budowania społeczeństwa informacyjnego), zróżnicowanych struktur i rozczłonkowanej kultury. Wartościami są m.in. wolność słowa, wyrażanie samego siebie, doświadczenie, tolerancja i harmonia. Konsumowanie nie jest traktowane jedynie jako nabywanie, posiadanie czy użytkowanie, ale staje się sposobem na określenie przez jednostkę własnego „ja” (por. [18, s. 1593]. Od końca XX w.1 można mówić o fenomenie gospodarki cywilizacji informacyjnej (często pojawiają się także terminy: „gospodarka
oparta na wiedzy” – dalej GOW, „nowa gospodarka”, „nowa ekonomia”,
„cybergospodarka”, „gospodarka ery cyfrowej”2), która charakteryzuje się powszechnym stosowaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych,
globalnością, przesunięciem ciężaru gatunkowego w stronę sektora usług, pojawieniem się nowych sposobów organizowania produkcji i usług, nowych metod

1

Nie ma jednomyślności wśród badaczy tego problemu w dziedzinie czasu zaistnienia ery
gospodarki wiedzy, ponieważ natężenie tego procesu jest zróżnicowane w poszczególnych
gospodarkach narodowych.
2
Najczęściej pojęcia te używane są jako synonimy, choć głębsza ich analiza wskaże
określone różnice. Więcej na ten temat czytelnik znajdzie w: [10, s. 19].
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zarządzania i marketingu, opiera się na przedsiębiorczości i wiedzy, innowacji,
konkurencyjności, a także na wirtualności, sieciowości i niematerialności3.
W literaturze przedmiotu określenie „nowa gospodarka” („nowa ekonomia”)
budzi wiele kontrowersji. Istnieje spór, czy można już mówić o nowej ekonomii,
czy raczej o gospodarce, która rozwija się w nowych warunkach powodujących
modyfikacje w procesie gospodarowania. Dyskusji nad nową gospodarką (szczególnie w światowej prasie) dał asumpt wyjątkowo szybki rozwój gospodarki amerykańskiej, zwłaszcza od końca 1995 r., będący wypadkową nowych czynników
wzrostu. Atrybutami nowej gospodarki nazwano szybki i pozbawiony cykliczności
wzrost gospodarczy, rosnącą wydajność pracy, niski poziom bezrobocia oraz niską
inflację, a nowymi źródłami wzrostu gospodarczego określono rozwój technologii,
globalizację i rosnącą konkurencyjność4. Na początku wieku XXI nastąpiło
spowolnienie światowej gospodarki, co zaprzeczało założeniom teoretycznym
nowej ekonomii, jednak rozwój technologii, globalizacja i wzrastające znaczenie
wiedzy i informacji nie zostały zatrzymane (por. [13, s. 5]. W tej sytuacji można
powiedzieć, iż nowa gospodarka jest częścią całej gospodarki [13, s. 17].
Celem artykułu jest rozpatrzenie czynników wpływających na rozwój gospodarki turystycznej opartej na wiedzy (dalej: GTOW) w Polsce. W niniejszym artykule przyjęto, iż w grupie uwarunkowań rozwoju GTOW wyróżniamy przede
wszystkim formalnoprawne, ekonomiczne, technologiczne i społeczne, które występują na poziomie Unii Europejskiej i Polski.
Zastosowane metody badawcze to studia literatury, kwerenda aktów prawnych, diagnoza dokumentów o charakterze strategicznym – strategii i programów
opracowanych na poziomie Unii Europejskiej i krajowym, a także obserwacje
własne autorki.

2. Istota gospodarki opartej na wiedzy
Obecnie warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy konkurencyjności staje się przebudowa gospodarki w oparciu na wiedzy [8, s. 7], u podstaw
budowy GOW leży bowiem założenie o bezpośredniej zależności pomiędzy wiedzą, produktywnością i wzrostem gospodarczym. W tym kontekście wiedza jest
dziś traktowana nie tylko jako jeden z czynników produkcji, ale raczej jako główny
zasób ekonomiczny decydujący o przewadze przedsiębiorstw, organizacji non
profit, regionów, całych państw i społeczeństw [8, s. 7]. Wiedza staje się podstawowym czynnikiem produkcji w sensie jej decydowania o sposobie racjonalnego
3
4

Na podstawie m.in.: [4, s. 38-39; 3, s. 132; 9, s. 16].
Na podstawie: [4, s. 40; 13, s. 5].
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wykorzystania pozostałych czynników wytwórczych, dlatego należy koncentrować uwagę na procesach z udziałem wiedzy, a w szczególności jej identyfikacji,
pozyskiwania, tworzenia, ochrony, wykorzystania, przechowywania, odtwarzania,
rozpowszechniania, syntezy i monitorowania.
Dla dynamizowania procesów z udziałem wiedzy istotne stają się relacje wewnątrz organizacji/regionu i kraju, jak również organizacji, regionu i kraju z otoczeniem.
W literaturze przedmiotu odnajdujemy wiele definicji wiedzy. Przykładowo
wiedza według T.H. Davenporta to informacje wzbogacone o doświadczenie,
kontekst, interpretację i refleksję [17, s. 7], czyli możemy powiedzieć, iż wiedza
powstaje i rozwija się (podnosząc swoją jakość) w procesie personalizacji informacji w wyniku badań, odkryć, przeżyć, doświadczeń, edukacji i intuicji człowieka.
Wiedza może być tworzona różnymi metodami i wykorzystana przez wiele osób
w wielu miejscach naraz (symultaniczność wiedzy); jest różnie interpretowana
przez określonych ludzi; ma postać dynamiczną i jej wartość wzrasta wraz z szerszym wykorzystywaniem; szybko się dezaktualizuje, potrafi się materializować,
czyli uzewnętrznia się np. w usługach; przynależy do społeczeństwa i krąży w nim
różnymi kanałami, jednak najbardziej wartościowej wiedzy nie da się przenieść i
zastosować w innej organizacji, grupie społecznej, lokalnej społeczności. Mamy
do czynienia z jej różnymi rodzajami, które unaoczniają wieloaspektowość, złożoność i wielowątkowość gospodarowania wiedzą5. 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. Wiedza jest trudna do zlokalizowania, uchwycenia, skodyfikowania i
efektywnego wykorzystywania [11, s. 26].
Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka rozwijana na podstawie specyficznych filarów stanowiących jej podstawowe ogniwa. W literaturze przedmiotu i
różnych dokumentach dostrzega się zróżnicowanie koncepcji filarów gospodarki
opartej na wiedzy. D. Strahl i M. Markowska podają w tym zakresie infrastrukturę
technologiczną, kapitał ludzki, kapitał społeczny i zarządzanie wiedzą na poziomie
organizacji [19, s. 197 (za [6]). Według raportu Banku Światowego GOW powinno się rozwijać przez: wsparcie innowacyjności i B+R, poprawianie jakości
otoczenia biznesowego i klimatu inwestycyjnego, doskonalenie systemu kształcenia i tworzenie społeczeństwa informacyjnego (główna rola przypisywana jest
5

Na podstawie: [10, s. 109-111; 17, s. 13-15].
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rozwojowi technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – ICT) [14]. Nieco
inną koncepcję przedstawiają W. Grudzewski i I. Hejduk, którzy do filarów zaliczają system innowacyjny, system edukacyjny, system informacyjno-komunikacyjny, zarządzanie wiedzą na poziomie organizacji, otoczenie instytucjonalno-biznesowe i aspekt regionalny [7, s. 13].
Gospodarka turystyczna oparta na wiedzy budowana jest na podstawie wspomnianych filarów, co oznacza, że najważniejszą 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 zrównoważonego6.

3. Identyfikacja uwarunkowań rozwoju gospodarki turystycznej
opartej na wiedzy w Polsce
Rozwój gospodarki turystycznej opartej na wiedzy jest uzależniony przede
wszystkim od prorozwojowych zmian w otoczeniu formalnoprawnym i instytucjonalnym, a także ekonomicznym i technologicznym dotyczących całej gospodarki polskiej.
Formalne podstawy budowy gospodarki turystycznej opartej na wiedzy
(GTOW) zapisane są w strategii lizbońskiej i Narodowym planie rozwoju (NPR),
a także w innych planach i programach mających na celu wdrożenie w życie zapisów tych ogólnych dokumentów7.
W Lizbonie na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w roku 2000 została przyjęta strategia lizbońska, której głównym celem jest stworzenie w Europie do roku
2010 najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie przez zwiększenie innowacyjności (gospodarka oparta na wiedzy), liberalizację (rynków telekomunikacyjnych, energii, transportu oraz rynków finansowych), zwiększenie przedsiębiorczości (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej) oraz
podnoszenie spójności społecznej (kształtowanie nowego modelu państwa socjalnego)8. Strategia lizbońska zakłada do 2010 roku zwiększenie wydatków na B+R,
budowę europejskiej przestrzeni badawczej, działania wspierające regionalne stra6

W różnorodnych dokumentach rozwój GOW jest ujmowany w kontekście rozwoju
zrównoważonego respektującego wszystkie jego zasady.
7
Wśród nich można wymienić m.in.: Plan informatyzacji państwa na lata 2007-2010,
Krajowy program reform na lata 2005-2008, Strategię rozwoju kraju na lata 2007-2015,
Narodowe strategiczne ramy odniesienia na lata 2007-2013.
8
Na podstawie: [20, s. 7].
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tegie innowacji, tworzenie europejskich platform technologicznych, poprawę
wsparcia publicznego działań innowacyjnych, zarządzanie wiedzą dla innowacji,
popieranie inwestycji w innowacje, wsparcie kluczowych dla UE sektorów technologicznych9 i rozwój miejsc pracy (6 mln w ciągu 5 lat)10. Realizacja tych założeń wymaga współpracy Komisji Europejskiej, państw członkowskich i regionów;
w poszczególnych krajach i regionach ważne są rewaloryzacja i rozwój zasobów,
tworzenie sieci doskonałości oraz aktywizująca rola podmiotów administracji rządowej i samorządowej, a także przeprowadzenie e-transformacji. Na szczególne
podkreślenie zasługuje fakt, że ogólny wzrost gospodarczy zależy od tempa
wprowadzania prorozwojowej i proinnowacyjnej polityki rządowej i samorządowej, a także jej strategicznej skuteczności i efektywności.
Drugim dokumentem stanowiącym podstawę rozwoju GTOW jest NPR na
lata 2007-2013. Turystyka nie została w nim wydzielona sektorowo, ale występują
zapisy jej dotyczące. W omawianym dokumencie mowa jest o wspomaganiu systemów rozwijających turystykę przede wszystkim przez uruchamianie rozwiązań
projakościowych, działań podnoszących poziom bezpieczeństwa oraz wdrażających technologie teleinformatyczne, innowacje produktowe i procesowe w turystyce, a także rozwój regionalnych produktów turystycznych (głównie w wyniku
działań promocyjnych i zorganizowania spójnego systemu informacji turystycznej)
[24].
Jednym z najważniejszych dokumentów określających istotne dziedziny polityki turystycznej rządu jest Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013. Dokument ten wyszczególnia pięć obszarów priorytetowych, a mianowicie [21, s. 37-62]:
a) rozwój produktów turystycznych – rozwój konkurencyjnej oferty
turystycznej przez kreowanie i wdrażanie produktów turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej i podnoszenie poziomu jakości produktów turystycznych;
b) rozwój zasobów ludzkich – przygotowanie wysoko wykwalifikowanych
kadr dla turystyki przez kształtowanie kadr obsługi ruchu turystycznego i kształtowanie turystyki społecznej;
c) wsparcie marketingowe – stworzenie spójnego i skutecznego systemu
marketingu w turystyce przez usprawnienie systemu informacji turystycznej i
zwiększenie efektywności działań marketingowych w turystyce;

9

Są to: nanoelektronika, nowa generacja laserów, stosowanie wodoru jako źródła
energii i elektryczności.
10
Na początku roku 2005 UE opracowała odnowioną strategię lizbońską, w której cele
sformułowano już mniej ambitnie w porównaniu z poprzednią wersją dokumentu.
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d) kształtowanie przestrzeni turystycznej – tworzenie kompleksowych
rozwiązań sprzyjających kształtowaniu przestrzeni turystycznej przez kształtowanie środowiska w kontekście rozwoju przestrzeni turystycznej (w tym innowacje w
dziedzinie infrastruktury na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki) i zwiększenie dostępności turystycznej regionów przez rozwój transportu;
e) wparcie instytucjonalne – wspomaganie systemów rozwijających turystykę przez wsparcie instytucji i organizacji działających w sferze turystyki, tworzenie sprzyjających warunków do zatrudnienia w przedsiębiorstwach turystycznych, wsparcie przedsiębiorstw turystycznych, wspieranie innowacyjności w turystyce i rozwój badań w obszarze turystyki.
Z punktu widzenia filarów gospodarki opartej na wiedzy zapisy tej strategii
wymagają uszczegółowienia, ponieważ w tej postaci nie gwarantują realizacji założeń nowoczesnej gospodarki turystycznej.
Budowanie GTOW jest uzależnione od podstaw ekonomicznych. Obecnie wysokość środków na działania z grupy B+R jest niewystarczająca, tendencje w tym
zakresie są również niekorzystne (tab. 1). W Polsce budzi również zastrzeżenia
struktura wydatków na B+R – znacznie odbiegająca od układu w UE i zaleceń
strategii lizbońskiej (tab. 2).
Tabela 1. Finansowanie działalności B+R w Polsce
Lata

Wyszczególnienie
Nakłady na B+R w relacji do PKB (w %)
Nakłady na B+R na 1 mieszkańca Polski (w zł)
Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej na 1000 osób
aktywnych zawodowo

2000
0,65
125,0

2005
0,57
146,0

4,6

4,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [26].
Tabela 2. Struktura nakładów na B+R w Polsce, UE i według założeń strategii lizbońskiej
Struktura nakładów na B+R w 2003 r. (w %)
Wyszczególnienie
Polska
Unia Europejska
Według założeń strategii
lizbońskiej do 2010 r.

budżet
państwa
62,7
35,0

budżet
przedsiębiorstw
23,5
53,7

źródła
zagraniczne
13,8*
8,9

w stosunku
do PKB**
0,58
1,81

33,0

67,0

-

3,0

*dla Polski inne źródła, ** dane dla 2004 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [26].
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Udział wydatków na B+R w PKB w Polsce jest jednym z niższych w Europie
(najlepsze pod tym względem są Szwecja – 4,5% i Finlandia – ok. 3,5%), gorszy
notuje się m.in. w Rumunii i na Słowacji.
Godne odnotowania są działania państwa podjęte w ostatnich latach w celu
poprawy tej niekorzystnej sytuacji. Wśród nich na uwagę zasługują:
kredyt technologiczny – przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej
na wdrożeniu nowej technologii oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych na podstawie tej technologii;
przedsiębiorcy mogą uzyskać umorzenie połowy wartości kredytu, a umorzenie spłaty rat kapitałowych wynosi 20% udokumentowanej wartości sprzedaży
towarów lub usług;
status centrum badawczo-rozwojowego – celem nadania przedsiębiorcom takiego statusu jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego; przedsiębiorca może tworzyć Fundusz Innowacyjności; kwota przekazana na ten
fundusz pomniejsza podstawę opodatkowania, a środki z niego mogą być
przeznaczone na pokrycie kosztów badań i prac rozwojowych;
ulgi podatkowe na nowe technologie – od stycznia 2006 r. jest możliwość (pod
pewnymi warunkami) odliczania od podstawy opodatkowania wydatków na
zakup lub korzystanie z nowoczesnej technologii w postaci wartości niematerialnych i prawnych;
budowany od 2002 r. system funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla
MSP; organizatorem systemu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jednocześnie podejmowane są działania ukierunkowane na zreformowanie
publicznego wsparcia systemu B+R. Kluczowe znaczenie w tym zakresie będą
miały: powołanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ma powstać do końca
2007 r.), restrukturyzacja jednostek badawczo-rozwojowych, intensyfikacja działań wspierających współpracę między nauką i gospodarką (np. foresight11, platformy technologiczne, centra zaawansowanych technologii). Postęp w dziedzinie
współpracy jest bardzo potrzebny, tym bardziej iż sytuacja w tym zakresie jest zła.
Jak wynika bowiem z badań agencji ARC Rynek i Opinia przeprowadzonych w
roku 2006, 56% przedsiębiorców nie widzi potrzeby współpracy z naukowcami,
zdaniem 33% naukowców przedsiębiorcy przejawiają zbyt mało inicjatywy w
poszukiwaniu pól współpracy, co spowodowane jest niskim poziomem świadomości korzyści z kooperacji i brakiem zachęt ze strony państwa [1].
11

Uruchomiono Narodowy plan foresight w dziedzinach: „Zrównoważony rozwój”,
„Technologie informacyjne i telekomunikacyjne”, a także „Bezpieczeństwo”.
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Ważną rolę w procesie rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy
przypisuje się internetowi, który umożliwił edukacji i nauce, handlowi i administracji, finansom i bankowości, a także rozrywce i turystyce rozprzestrzenianie się
w nowej, wirtualnej rzeczywistości, co spowodowało zmianę warunków i sposobów prowadzonej działalności. Istotnym problemem Polski jest mały dostęp do
szerokopasmowego internetu (tab. 3), który umożliwia intensywniejsze korzystanie z globalnej sieci i różnorodnych usług świadczonych za pomocą sieci, w tym
np. handlu elektronicznego w turystyce, także wymianę doświadczeń, ściślejszą
współpracę w przekazywaniu i koordynowaniu informacji i wiedzy pomiędzy
podmiotami działającymi w sektorze turystycznym, jak również zwiększenie możliwości tworzenia wartości dodanej na każdym etapie kreowania regionalnego
produktu turystycznego.
Tabela 3. Odsetek gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wykorzystujących ICT w roku 2006
Wyszczególnienie
Wyposażenie w komputery
Dostęp do internetu,
w tym do szerokopasmowego

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwa

45
36
22

93
89
46

Źródło: [25].

W ostatnich dwóch latach zwiększył się odsetek gospodarstw domowych korzystających regularnie z komputera i internetu (odpowiednio z 35% w 2004 r. do
45% w 2006 r. i z 22% w 2004 r. do 36% w 2006 r.). Największy odsetek użytkowników komputera i internetu obserwuje się wśród uczniów i studentów (odpowiednio 99 i 97%). W wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych w Polsce występuje również znaczne zróżnicowanie dochodowe, geograficzne i w poziomie wykształcenia. Większość osób o najwyższych dochodach, z
wykształceniem wyższym, w zamieszkujących aglomeracje miejskie ma dostęp do
tych technologii. Dużo mniej osób korzysta z nich natomiast wśród mieszkańców
wsi i z najuboższych rodzin. Powszechność zastosowania ICT wymaga jej dostępności dla przeciętnego użytkownika, która w najbliższych latach powinna nadal
wzrastać12. Obecnie internet jest wykorzystywany jako źródło informacji i narzędzie komunikacji, ale coraz częściej wyręcza ludzi w czasochłonnych zakupach. W
roku 2006 ponad 12% Polaków dokonało zakupów przez internet – w ciągu
12

Dużą rolę w tym procesie przypisuje się instrumentom ekonomicznym –
wprowadzeniu ulgi podatkowej i obniżaniu cen szerokopasmowego internetu, które w
2007 r. (w stosunku do poprzedniego okresu) spadły o ok. 70%.
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dwóch ostatnich lat nastąpił wzrost o 7 pkt proc. [23], z tego połowa przypada na
usługi turystyczne, przy średniej wartości 1 zamówienia on-line wszystkich dóbr i
usług wynoszącej 750 zł – wobec średnio 4100 zł za 1 rezerwację imprezy
turystycznej dokonaną przez internet [27].
Obok zakresu wykorzystania komputerów i internetu przez społeczeństwo polskie rozwój GTOW jest uwarunkowany stopniem i zakresem wykorzystania ICT
przez branżę turystyczną. Nowoczesne technologie w dużym stopniu wykorzystują
zarówno biura podróży, jak i sektor hotelarski. Polski rynek turystyczny w internecie jest stosunkowo młody – pierwsze internetowe biura podróży pojawiły się pod
koniec lat 90. XX w. Co roku powstaje kilkadziesiąt portali, ale obecnie ok. 10 z
nich posiada widoczny udział w rynku. Największy sukces w ostatnich latach zanotował Travelplanet.pl, który znajduje się w pierwszej piątce najszybciej rosnących spółek technologicznych (e- commerce) w Europie Środkowej i Wschodniej
w rankingu „Technology Fast 50” firmy Deloitte [27].
Na podstawie badań T. Buczak [2] można stwierdzić, iż sektor hotelarski w
Polsce w stosunku do wszystkich sektorów ma nieco niższy dostęp do internetu,
wynoszący 85% (i dużo niższy, biorąc pod uwagę średnią dla tego sektora w UE
kształtującą się na poziomie ok. 96%), ale już mniej obiektów noclegowych –
prawie 75% – ma swoją stronę internetową mającą głównie funkcję reklamową.
Za pośrednictwem własnej strony internetowej zamówienia usług otrzymało tylko
20% z nich (ale jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich sektorów). Głównym powodem tak niskiego poziomu wskaźnika jest brak systemów obsługi zamówień zintegrowanych z internetem. Na niskim poziomie pozostaje w sektorze
hotelarskim (w stosunku do wszystkich sektorów razem) wdrożenie intranetu
(23%) i extranetu (2,8%), choć należy zauważyć stały postęp w tej dziedzinie.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i GTOW w Polsce uwarunkowany będzie przede wszystkim:
1. Rozszerzeniem wykorzystywania polskiej platformy e-integracji powołanej 20 listopada 2006 r. Jest ona zgodna z europejskim modelem współpracy sektora publicznego, prywatnego i badawczo-rozwojowego. Głównym celem rozwoju
platformy jest realizacja innowacyjnych projektów, zwalczanie cyfrowego wykluczenia w Polsce i podejmowanie badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego [2].
2. Wdrożeniem narodowego systemu innowacji opartego na regionalnych
strategiach innowacji. Jest on filarem wspomagania wzrostu innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki, w tym turystycznej, obok systematycznie rozwijanych inkubatorów przedsiębiorczości, centrów innowacji, sieci naukowych czy
parków technologicznych.
3. Budową platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
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Większe możliwości wykorzystania istniejącej wiedzy, jej szerokiego udostępniania i procesów tworzenia nowej wiedzy dają stosowanie różnych metod nauczania, np. nauczania, hybrydowego, e-learning, wprowadzanie nowych specjalności, upowszechnianie i egzekwowanie standardów edukacji na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego, jak również zmiany w programach kształcenia na
kierunkach turystycznych. Wspomnieć także należy o potrzebie zbudowania nowoczesnego i efektywnego systemu kształcenia kadr dla turystyki łączącego naukę
i praktykę (metoda: uczenie przez działanie). Inną kwestią jest zbudowanie systemu badań naukowych, które pozwolą na szybsze i sprawniejsze adaptowanie
przez gospodarkę turystyczną nowoczesnych technologii i rozwijanie zarządzania
wiedzą w przedsiębiorstwach turystycznych.

4. Zakończenie
Badania, których wyniki przedstawia niniejszy artykuł, pokazują, iż Polska ma
dość dobre perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy.
W sferze formalnoprawnej potrzebna jest szczegółowa identyfikacja obszarów
problemowych w każdej z dziedzin, w której niezbędna jest aktywność państwa.
Skuteczność działań w tym zakresie uzależniona jest od wyboru właściwych w
danym czasie priorytetów i konsekwencji w realizacji zapisanych w wielu dokumentach strategicznych działań zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem13. Należy wzmocnić czynniki o charakterze ekonomicznym, społecznym i
technologicznym sprzyjające wprowadzaniu koncepcji gospodarki turystycznej
opartej na wiedzy w życie społeczno-gospodarcze, badania bowiem pokazały
wiele zagrożeń, na jakie jest narażony ten proces. Do najważniejszych problemów,
które wymagają rozwiązania, możemy zaliczyć:
zwiększanie środków na B+R, zmianę struktury tych nakładów (w kierunku
sektora prywatnego),
przyspieszenie zmian instytucjonalnych w publicznym sektorze B+R,
intensyfikację rozwoju elektronicznej administracji (e-government),
przyspieszenie informatyzacji życia społeczno-gospodarczego poprzez znoszenie barier administracyjnych i formalnych w dostępie do rynku telekomunikacyjnego (dalsza deregulacja i liberalizacja),

13

Istnieje wiele problemów z realizacją programów strategicznych w zakresie wprowadzania do
praktyki nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, czego wyrazem jest
ciągłe przesuwanie terminu wprowadzenia podpisu elektronicznego. Obecnie mówi się o pierwszym
maja 2008 r.
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wspieranie przez państwo na szerszą skalę nowoczesnych metod nauczania i
systemów kształcenia w turystyce,
opracowanie mechanizmów wykorzystujących wysoki poziom umiejętności
informatycznych, dużej samodzielności i kreatywności polskiej młodzieży14,
wprowadzenie ułatwień dla nowo powstających firm, także turystycznych,
uruchomienie skutecznych mechanizmów stymulowania inwestycji w innowacje w przedsiębiorstwach turystycznych (to przede wszystkim od ich aktywności zależy budowanie GTOW) w postaci m.in. rozwiązań podatkowych,
wsparcia państwa dla venture capital i tzw. aniołów biznesu w gospodarce turystycznej,
szersze stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce zorientowanego na nowe inwestycje w turystyce,
uruchomienie foresightingu turystycznego,
wzmocnienie monitoringu i promocji rozwiązań innowacyjnych w obszarze
podaży turystycznej,
położenie w rządowych programach strategicznych większego nacisku na rozwój GTOW (przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych) jako dziedziny umożliwiającej m.in. restrukturyzację wielu obszarów
bezrobocia strukturalnego,
rozszerzenie zakresu systemów e-turystyki, które kompleksowo powinny spełniać cztery funkcje – informacyjną (przekazanie informacji na temat oferty,
mapy lokalizacji), komunikacyjną (za pomocą m.in. e-mail, skype’a), zachęcającą (zbudowanie wirtualnego pokoju czy podróży) i płatniczą (systemy rezerwacji i płatności).
Przyspieszenie budowy GTOW w Polsce jest możliwe dzięki podejściu systemowemu do tego zagadnienia, w którym najważniejsze są odpowiednie działania
państwa, władz regionalnych i lokalnych, a także podmiotów gospodarczych i
instytucji działających w szeroko ujętym sektorze usług turystycznych. Podstawowym mechanizmem spajającym wszystkie wymienione elementy systemu jest
kapitał społeczny, który jest kreowany nie tylko przez jednostki, ale także przez instytucje i jest pomnażany w procesie współpracy oraz przyczynia się do
zmniejszania niepewności między nimi. W jego tworzeniu uczestniczy zatem całe
społeczeństwo, łącznie z organami władzy, nie można więc go stworzyć dzięki
indywidualnym inwestycjom. Dobrą płaszczyzną w tym zakresie mogą być
14

Świadczą o nich m.in. sukcesy w prestiżowych zawodach w programowaniu
zespołowym studentów informatyki z uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego i
Wrocławskiego.
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poziome struktury zespołowe, w tym lokalne i regionalne organizacje turystyczne,
jednak do zaistnienia efektów synergicznych niezbędne jest równoprawne
uwzględnianie wszystkich podmiotów podaży turystycznej w działaniach
administracji rządowej i samorządowej, a także konieczne są proinnowacyjne
zasady ich finansowania.
Kluczem do rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy będzie uczenie
się i budowanie kompetencji m.in. w dziedzinie twórczego wykorzystania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, a także wdrażania innowacji.

Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

[10]
[11]

[12]
[13]

Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, raport, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
Buczak T., Na tle Europy, Hospitality, wrzesień 2006.
Czajkowski W., Kilka uwag na temat nowej gospodarki, Maslowa I Fukuyamy, [w:]
Nowa ekonomia a społeczeństwo, red. S. Partycki, KUL, Lublin 2006.
Frejtag-Mika E., Paradygmat „nowej gospodarki“ jako wyznacznik konkurencyjności gospodarki krajowej, [w:] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Difin, Warszawa 2006.
Globalizacja gospodarki, red. P. Deszczyński, AE, Poznań 2004.
Gospodarka oparta na wiedzy – stan, diagnoza i wnioski dla Polski, Ekspertyza
Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie, Warszawa-Kraków 2002.
Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorczość w gospodarce opartej na wiedzy, [w:]
Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, red. M. Bednarczyk, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej,
red. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Kołodko G., „Nowa gospodarka, stare problemy, [w:] „Nowa gospodarka” i stare
problemy, red. G. Kołodko, M. Piątkowski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002.
Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, AE, Kraków 2006.
Nogalski B., Kowalczyk A., Wiedza jako zasób organizacji i czynnik przewagi
konkurencyjnej, [w:] Przedsiębiorstwo w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy,
red. M. Bednarczyk, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Nowa ekonomia a społeczeństwo, red. S. Partycki, KUL, Lublin 2006.
„Nowa gospodarka” i stare problemy, red. G. Kołodko, M. Piątkowski, Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002.

64

[14] Perspektywy gospodarki opartej o wiedzę w Polsce – wyniki raportu Banku Światowego, Ministerstwo Nauki, Warszawa 2004, www.nauka.gov.pl.
[15] Plan informatyzacji państwa na lata 2007-2010, www.mswia.gov.pl.
[16] Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, red. M. Bednarczyk,
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
[17] Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red. G. Kobyłko, M. Morawski, Difin,
Warszawa 2006.
[18] Rachocka J., Globalizacja konsumpcji, [w:] Globalizacja gospodarki, red. P. Deszczyński, AE, Poznań 2004.
[19] Strahl D., Markowska M., Gospodarka oparta na wiedzy w Euroregionie Nysa,
Prace Naukowe XII/2006, Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie
Nysa, Liberec, Zittau, Jelenia Góra 2006.
[20] Strategia Lizbońska, praca zbiorowa, Urząd Integracji Europejskiej, Warszawa
2002.
[21] Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013 (projekt), Ministerstwo Gospodarki i
Pracy, Warszawa, czerwiec 2005.
[22] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Difin, Warszawa 2006.
[23] www.egospodarka.pl.
[24] www.npr.gov.pl.
[25] www.stat.gov.pl.
[26] www.stat.gov.pl|dane_spol gosp, 16.02.2007.
[27] www.travelplanet.pl

THE PERSPECTIVES OF KNOWLEDGE INTENSIVE
TOURISM ECONOMY DEVELOPMENT IN POLAND
Summary
Contemporary society entered the new epoch i.e. the period of information
technology (the construction of information society), diversified structures and
segmented culture, while in economy sector there have been observed interdependencies among knowledge, productivity, and economic growth. These processes
prove the emergence of knowledge intensive economy.
The objective of the hereby article is to analyse these factors which influence
the development of knowledge intensive tourism economy in Poland. The article
assumes that among conditions influencing the development of knowledge intensive economy one should distinguish mainly the formal-legal, economic, technological and social conditions which occur at the level of the European Union and
Poland.
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The article concludes by presenting recommendations for indispensable
changes facilitating broader implementation of knowledge intensive tourist economy concept.

Elżbieta Nawrocka – dr, adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania
Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział
w Jeleniej Górze.
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IDENTYFIKACJA OBSZARÓW INNOWACJI
PROEKOLOGICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
TURYSTYCZNYCH

1. Wstęp
Obserwowane obecnie przemiany społeczne i ekonomiczne, w tym
przede wszystkim postępujący proces globalizacji rynku, wzrost znaczenia
jakości produktu i świadomości konsumenta, jak również rozwój techniki i
technologii oraz szerszy dostęp do informacji, sprawiają, że ciężar walki
konkurencyjnej przedsiębiorstw coraz częściej związany jest z poszukiwaniem nowych rozwiązań w poszczególnych sferach ich aktywności rynkowej. Wiedza i innowacje1 nabierają podstawowego znaczenia nie tylko dla
przetrwania, ale przede wszystkim dla rozwoju podmiotów gry rynkowej.
Przewaga konkurencyjna polegająca m.in. na wyróżnieniu oferty i/lub
firmy coraz częściej utożsamiana jest z proekologiczną aktywnością przedsiębiorstw, źródłem atrakcyjności ich oferty stają się bowiem atrybuty związane z ekologią. Wskazana sytuacja jest odpowiedzią na wymagania stale
rosnącej grupy konsumentów o wysokiej świadomości ekologicznej, goto1

Aktywność innowacyjną można określić jako „całokształt działań naukowych,
technologicznych, organizacyjnych, finansowych i handlowych, które prowadzą bądź mają
prowadzić do wdrażania nowych lub udoskonalonych produktów lub procesów” [2, s. 94].
W związku z tym w opracowaniu pojęcie „innowacja” traktowane jest zamiennie z
pojęciem „zmiana”. Por. również np.: [8, s. 358-359].
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wych zapłacić wyższą cenę za „czysty” produkt. Dla nich istotne znaczenie
ma wpływ, jaki na otoczenie przyrodnicze wywierają usługi i funkcjonowanie firmy. Wyniki prowadzonych badań pokazują, iż grupa omawianych
uczestników rynku już obecnie jest znaczna. Przykładowo z badań CBOS-u
z 2000 r. wynika, iż 56% respondentów w ciągu ostatniego roku unikało
kupowania produktów szkodliwych dla środowiska [3]. Inne badania tego
instytutu przeprowadzone w 2002 r. podają, iż zaledwie 34% Polaków nie
sprawdza nigdy szkodliwości dla środowiska nabywanych środków czystości [10, s. 6]. Wprowadzanie rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwach może się stać więc w niedalekiej perspektywie poważnym
źródłem ich przewagi konkurencyjnej.
Celami artykułu są identyfikacja podstawowych obszarów wprowadzania innowacji o charakterze ekologicznym w przedsiębiorstwach turystycznych działających na terenach wiejskich (w tym głównie gospodarstw ekologicznych) oraz wskazanie przykładów szczegółowych, możliwych do zastosowania, rozwiązań warunkujących wzrost konkurencyjności omawianych podmiotów gospodarki turystycznej.
Należy zauważyć, iż wiele zidentyfikowanych w niniejszym artykule
innowacji o charakterze ekologicznym ma charakter uniwersalny i interdyscyplinarny.

2. Przesłanki wprowadzania rozwiązań ekologicznych w turystyce
Podstawową przesłanką wprowadzania innowacji ekologicznych w turystyce są zapisy strategicznych dokumentów Polski i Unii Europejskiej.
Najważniejszym i wyjściowym dokumentem w UE jest dokument pt. Zrównoważona Europa dla lepszego świata: strategia zrównoważonego rozwoju
dla Unii Europejskiej. Jego główne zapisy dotyczą czterech celów strategicznych [6]:
ograniczania zmian klimatycznych i wzrostu znaczenia „zielonej” energii,
wzrostu bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym bezpieczeństwa żywieniowego w obiektach turystycznych,
usprawniania systemu transportowego i gospodarowania przestrzenią, w
tym m.in. wprowadzenia rekomendacji dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich i przyrodniczo cennych oraz promowania rozwoju
m.in. niezmotoryzowanych form transportu,
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gospodarowania zasobami naturalnymi w sposób odpowiedzialny, w
tym wdrażania instrumentów popierających oszczędne gospodarowanie
zasobami, przede wszystkim nieodnawialnymi oraz zasobami o cennych
walorach przyrodniczych, jak również racjonalizacji gospodarki odpadami.
Strategia zrównoważonego rozwoju dla Unii Europejskiej stanowi integralną część strategii lizbońskiej, która stanowi długofalowy, kompleksowy
program rozwoju społeczno-gospodarczego UE. Zgodnie z nim Unia Europejska powinna się rozwijać w sposób zrównoważony. W owej strategii
wyróżniono pięć sfer działania, do których zaliczono m.in.: innowacyjność i
przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska
naturalnego poprzez ograniczenie zmian klimatycznych i zachowanie zasobów naturalnych2.
Wśród innych podstawowych dokumentów istotnych dla ekologizacji turystyki należy wymienić: strategię ochrony różnorodności biologicznej UE,
dokument odnoszący się do polityki transportowej UE oraz szósty program
działań na rzecz ochrony środowiska [6, s. 8-10].
Szczególną uwagę należy zwrócić w tym miejscu na precyzyjne zdefiniowanie celów ochrony środowiska stawianych przed turystyką (przedsiębiorstwami turystycznymi) przez ostatni z wymienionych dokumentów.
Wskazują one mianowicie na bezpośredni lub pośredni udział turystyki w
takich obszarach, jak [6, s. 11]:
promowanie przyjaznych środowisku środków transportu i systemów
transportu,
efektywne wykorzystanie energii i promocja odnawialnych źródeł energii,
redukowanie emisji gazów szklarniowych.
Do polskich dokumentów wskazujących na znaczenie wprowadzania
zmian proekologicznych można zaliczyć m.in.: dokumenty pt. Polityka
ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2007-2010 oraz Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 (projekt) [14], Krajowa
strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej

2

Szerzej zob.: [11].
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wraz z programem działań3, Narodowa strategia edukacji ekologicznej4 i
Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-20065.
Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska stymulują inwestowanie w proekologiczne usługi i produkty oraz urządzenia przedsiębiorstwa,
muszą być bowiem spełnione określone standardy.
Do innych uwarunkowań wprowadzania innowacji o proekologicznym
charakterze należy zaliczyć:
rosnącą konkurencję otoczenia,
rozwój nowych proekologicznych technologii,
wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw,
wzrost kosztów eksploatacji środowiska, który prowadzić będzie do rozszerzania produkcji proekologicznej celem podnoszenia konkurencyjności w skali globalnej,
zmianę struktury podatków na niekorzyść firm wytwarzających odpady i
zużywających znaczne ilości energii.
Warunki sprzyjające rozwojowi ekoturystyki to przede wszystkim:
odpowiedni stan środowiska (niezdegradowany krajobraz),
walory rekreacyjne (przyrodnicze i historyczno-kulturowe),
baza materialna usług turystycznych (sieć komunikacyjna, baza noclegowa i gastronomiczna, punkty informacyjne i usługi paraturystyczne),
zainteresowanie mieszkańców regionu świadczeniem usług w zakresie
ekoturystyki (świadomość ekologiczna).
Na zakończenie rozważań dotyczących przesłanek wprowadzania innowacji proekologicznych należy wspomnieć o zagrożeniach związanych z
omawianymi działaniami. Do podstawowych niebezpieczeństw występujących w procesie zmian zalicza się m.in.: uproszczenie i spłycenie procesu
zmian, poszukiwanie uniwersalnego wzorca przeprowadzania zmian, jednokierunkowe zorientowanie zmian6.

3

Dokument Ministerstwa Środowiska.
Dokument Ministerstwa Środowiska.
5
Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Ministerstwo
Gospodarki przygotowało również projekt strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013. W
skali makroekonomicznej realizacja strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013 wyraźnie
wpisuje się w osiąganie celów strategicznych UE określonych w strategii lizbońskiej.
6
Szerzej zob. [7, s. 312].
4
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3. Obszary wprowadzania zmian
w przedsiębiorstwach turystycznych
Można wskazać pięć podstawowych obszarów wprowadzania zmian w
przedsiębiorstwach turystycznych. Są nimi (por. [1, s. 403-405]):
świadczone usługi i wytwarzane produkty,
organizacja i zarządzanie,
marketing,
zasoby rzeczowe i ludzkie,
relacje z otoczeniem.
Do podstawowych zmian w świadczonych usługach i wytwarzanych
produktach należy zaliczyć głównie: oparcie ich na przyjaznych środowisku
formach turystyki i infrastrukturze turystycznej, wykorzystywanie do
wytwarzania produktów ekologicznych komponentów pochodzących np. z
recyklingu (m.in. do opakowania produktu – pamiątki), ekologiczną żywność, wprowadzanie do oferty produktów ekologicznych przyjaznych środowisku i mających edukacyjny charakter, jak np.: ścieżki przyrodnicze i
zdrowotne, lekcje topografii, obserwacja zwierząt, rozpoznawanie gatunków
fauny i flory, nauka prac w gospodarstwie, organizowanie imprez kulturalnych i folklorystycznych, wytwarzanie pamiątek z lokalnych materiałów
ekologicznych (rękodzieło), np. z gliny, drewna, trzciny, wikliny. Efektem
wprowadzania zmian w tym obszarze powinno być tworzenie ekoturystycznych programów produktów wypoczynku bazujących na zorganizowanej
sieci usług i obiektów. Kompleksowa oferta ma większą szansę zaistnienia
na rynku i odniesienia sukcesu niż sprzedaż pojedynczych usług. Działania
te, przez tworzenie zróżnicowanych i wewnętrznie bogatych produktów
ekologicznych, mogą się przyczynić do szerszego rozpowszechnienia ekoturystyki, która przez wielu autorów definiowana jest jako „forma aktywnego
i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i
kulturowych, która nie niszczy harmonii ekosystemów przyrodniczych i
odrębności kulturowej lokalnych społeczności oraz dostarcza środków finansowych dla ochrony tych elementów” [9, s. 35]. Powodzenie wprowadzenia wielu wskazanych w tym obszarze zmian wymaga współpracy podmiotów funkcjonujących na danym terenie.
W sferze organizacji i zarządzania powinny zostać podjęte takie działania, jak: zorganizowanie sortowania odpadków powstających w gospodarstwie, tworzenie ośrodków edukacji i terapii w lub przy gospodarstwach,
wprowadzenie rozwiązania z zakresu logistyki, np. wykorzystanie ekolo71

gicznych
niekonwencjonalnych środków transportu w gospodarstwie
głównie na potrzeby turystów (np. wozów, bryczek, rowerów, sani, łodzi),
nawiązywanie kontaktów z dostawcami ekologicznych produktów (m.in.
żywności, artykułów gospodarstwa domowego), wprowadzanie systemów
monitorowania wpływu własnej działalności na środowisko przyrodnicze.
W zakresie aktywności marketingowej należałoby przede wszystkim
zbudować system informacji i edukacji, którego jednym z podstawowych
zadań byłoby tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa ekologicznego oraz wprowadzenie elementów badania rynku turystycznego.
Działania te miałyby na celu głównie kształtowanie lojalności nabywców,
pozyskiwanie nowych grup klientów i podnoszenie świadomości ekologicznej uczestników rynku turystycznego.
Wprowadzanie zmian w obszarze zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach turystycznych działających na terenach wiejskich powinno się wiązać głównie z wprowadzeniem odpowiednich systemów kształcenia dla
właścicieli i ich rodzin oraz zatrudnianych przez nich pracowników, a prowadzących do zmniejszania oporu wobec innowacji i wprowadzania ich w
zarządzanych firmach, podnoszenia poziomu wiedzy na temat możliwości
wprowadzania zmian i kosztów ich stosowania. Budowanie przewagi kosztowej na podstawie innowacji proekologicznych nie jest bowiem tak kosztowne jak się powszechnie uważa. Istotna jest tu zmiana nastawienia do
użytkowanych zasobów przyrodniczych i pojawienie się motywacji wewnętrznej, gdyż to ona niezbędna jest do faktycznego zaangażowania się w
proces ekorozwoju. Kształtowanie świadomości ekologicznej ma kluczowe
znaczenie dla dalszego rozwoju turystyki i wprowadzania innowacji ekologicznych. Każdy uczestnik rynku, w tym również przedsiębiorcy działający
w turystyce, powinien uświadomić sobie trzy zasadnicze kwestie, to mianowicie, że [5, s. 366]:
problem stanu środowiska przyrodniczego stanowi jeden z najważniejszych zagadnień współczesnego życia,
nastawienie turystów i wytwórców usług turystycznych do problemów
środowiskowych musi ulec zmianie,
niezbędne jest zmniejszenie dystansu między deklarowaną świadomością ekologiczną a rzeczywistym postępowaniem ekologicznym podmiotów turystyki.
Wprowadzanie innowacji proekologicznych w zakresie zasobów rzeczowych przedsiębiorstw turystycznych wiąże się głównie z:
mniejszym zużyciem wody i energii,
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mniejszym i bardziej efektywnym wykorzystaniem surowców i materiałów przez stosowanie urządzeń oczyszczających, segregacji odpadków,
technologii niskoodpadowych,
niższą emisją zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.
Przejawami aktywności innowacyjnej jest w tym obszarze:
wprowadzenie całkowitego wykorzystania zasobów, np. odpady stosowane jako nawozy, środki do walki ze szkodnikami, materiał do budowy
pomieszczeń gospodarczych,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii takich, jak wiatr, woda,
energia słoneczna i ciepło geotermalne,
wykorzystanie materiałów budowlanych naturalnego pochodzenia i pochodzących z recyklingu, które po zużyciu mogą być również poddane
temu procesowi (przykładem może być budowa niedaleko Pszczyny w
województwie śląskim nad Jeziorem Łąckim domu wykorzystującego
wiele rozwiązań ekologicznych, np. materiały przyjazne środowisku,
układ pomieszczeń, zasilanie w kolektory słoneczne, energooszczędny
sprzęt gospodarstwa domowego),
stosowanie zamkniętych obiegów wody i uszczelnianie instalacji wodnych.
W kształtowaniu relacji z otoczeniem istotne jest wypracowanie i wprowadzanie zmian w wykorzystywanych formach kooperacji z innymi podmiotami turystycznymi, jak również przedstawicielami samorządu terytorialnego, zasad komunikacji i zarządzania jakością w kontaktach z otoczeniem. Kształtowanie współpracy z podmiotami otoczenia prowadzi do
umocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, wzrostu efektywności
działania oraz do obniżenia kosztów m.in. pozyskiwania innowacji z otoczenia.

4. Uwagi końcowe
Przeprowadzone rozważania, mimo ogólnego charakteru, pozwalają na
sformułowanie kilku tez, z których najważniejsze zostały przedstawione
poniżej.
1. Obecnie następuje kształtowanie się lokalnych rynków turystyki
ekologicznej. Ma to miejsce głównie w regionach przyrodniczo cennych, w
których wprowadzenie ekologii jest niezbędne ze względu na ochronę środowiska, oraz na obszarach rolniczych, na których łączona jest ona z produkcją żywności ekologicznej.
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2. Ekoturystyka staje się czynnikiem ekologizacji zarówno turystyki,
jak też innych dziedzin z nią powiązanych, np.: transportu, handlu, produkcji żywności, budownictwa. Zintegrowanie celów i zasad jest niezbędne do
ekorozwoju przedsiębiorstw, a w konsekwencji regionów turystycznych.
3. Nie można w gospodarce ekologicznej uniknąć rozwoju
infrastruktury turystycznej, ale rozbudowując ją kosztem przestrzeni przyrodniczej, należy określić granice jej przekształcania. Stopień degradacji
środowiska przez turystykę uzależniony jest nie tylko od powstania obiektu,
ale też technologii, według której powstał, a następnie eksploatacji oraz
funkcji, jakie pełni. Istotne jest, aby gospodarstwo ekologiczne wykazywało
podejście proekologiczne do funkcjonowania, dlatego ważne jest m.in. posiadanie prawidłowych rozwiązań w zakresie odprowadzania ścieków, stosowanie rozwiązań energooszczędnych, aby pełniły swoje funkcje bez zakłócania przyrody hałasem, a krajobrazu – agresywną architektonicznie zabudową [4, s. 66].
4. Innowacje ekologiczne mogą stanowić kluczowy czynnik sukcesu
ekonomicznego przedsiębiorstw turystycznych. Podnoszą one bowiem skuteczność działania, zapewniają przewagę konkurencyjną na rynku oraz modernizację struktur wewnętrznych firmy.
5. Ekoturystyka jako jedna ze sfer stosunków społecznych i gospodarczych stanowi osobny kierunek specyficzny pod względem celów i zasad
gospodarowania, nieograniczający się do rekreacji, z którą często potocznie
jest utożsamiany.
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IDENTIFICATION OF PRO-ECOLOGICAL INNOVATIONS
AREAS IN TOURIST ENTERPRISES
Summary

The article presents the basic areas of introducing the changes in tourist
enterprises functioning in rural areas. It indicates hypothetical kinds of innovations which can be used in individual areas of economic activities of
firms. Moreover, it describes the reasons for introducing pro-ecological innovations, emphasising legal regulation factors.
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PRÓBA IDENTYFIKACJI POZARYNKOWYCH
EKONOMICZNYCH STYMULATORÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA

1. Wstęp
Stymulacja to pobudzanie, dawanie impulsu, bodźca, wzmaganie procesów za pomocą stymulatorów, bodźców [11, s. 482]. W związku z tym stymulator to czynnik powodujący powstanie, działanie lub rozwój czegoś [10,
s. 713]. Środki stymulujące zaś to takie czynniki i środki, które pobudzają
do jakiegoś działania lub rozwoju [10, s. 713]. Celem niniejszego artykułu
jest wyodrębnienie pozarynkowych stymulatorów ochrony środowiska, a
więc takich czynników i środków, za pomocą których dawane są impulsy,
pobudzane są różne podmioty do zaangażowania się w proces ochrony środowiska. Podmiotem, który posługuje się stymulatorami ochrony środowiska, jest przede wszystkim państwo (rzadziej samorządy terytorialne). Za
pomocą pewnych działań zachęca ono osoby fizyczne i przedsiębiorców do
działań związanych z ochroną środowiska; w przypadku przedsiębiorców do
takiego korzystania ze środowiska, które w jak najmniejszym stopniu będzie
powodować w nim negatywne zmiany. Stymulatory mają zapobiegać niszczeniu środowiska i umożliwiać jego reprodukcję [1, s. 164]. Państwo powinno być wyposażone w narzędzia motywujące, stymulatory, których
działanie skierowane będzie do przedsiębiorców. Stymulatory te mogą
przyjmować dwojakie formy. Z jednej strony ich stymulujące działanie
może być osiągane poprzez nakładanie na podmioty gospodarcze różnego
typu podatków i opłat [19, s. 88]. Stają się one stymulatorami racjonalnego
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gospodarowania elementami środowiska [16, s. 17]. Z drugiej strony stymulatorem ochrony środowiska może być udzielanie pomocy publicznej.

2. Charakterystyka pozarynkowych
stymulatorów ochrony środowiska
Podatek jest jedną z najstarszych, a równocześnie jedną z najtrudniejszych do zdefiniowania kategorii ekonomicznych [4, s. 97]. Według J. Głuchowskiego podatek jest nieodpłatnym, przymusowym, bezzwrotnym i pieniężnym świadczeniem o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny. Związkiem tym jest przede
wszystkim państwo [8, s. 11]. Opłata publiczna jest natomiast świadczeniem
pieniężnym, przymusowym, bezzwrotnym, jednostronnie ustalanym i pobieranym przez władze publiczne. Zasadnicza różnica polega więc na tym, że
opłata, w przeciwieństwie do podatku, powoduje roszczenia do określonego
świadczenia na rzecz jej płatnika [20, s. 141]. Również w przypadku podatków i opłat używanych do celów ekologicznych czy środowiskowych nie
istnieje ani ogólnie akceptowana terminologia, ani ogólnie akceptowana
definicja [14, s.44]. Często używa się zamiennie terminów „podatek” i
„opłata”. Można przyjąć, że podatek ekologiczny to płatność bez założenia
świadczenia i bez żadnej konkretnej usługi (np. podatek od zawartości CO2
w powietrzu). Podatek ekologiczny musi mieć jedną z cech: mieć za zadanie
stymulację zmian zachowania podatników usiłujących uniknąć podatku w
celu uwzględniania (części) negatywnych zewnętrznych skutków środowiskowych w rachunku decyzyjnym jednostki generującej te skutki; mieć za
zadanie generowanie przychodów, które mogą być wykorzystane na
ochronę środowiska w stopniu koniecznym do osiągnięcia konkretnego celu
ekologicznego lub środowiskowego; istnieć musi powiązanie pomiędzy
podstawą opodatkowania a charakterem i wielkością pożądanych lub niepożądanych dla środowiska aspektów lub działań [14, s. 44]. W Polsce jedynym stosowanym podatkiem ekologicznym jest akcyza od produktów energetycznych. Opłata środowiskowa jest natomiast swoistą ceną, jaką płaci się
za zanieczyszczanie ekologiczne [7, s. 12]. Emitenci płacą pewną cenę zależną od wielkości emisji zanieczyszczeń; w rezultacie społeczne koszty
zapotrzebowania na usługi środowiskowe za strony emitentów uzewnętrzniane są w firmowych rachunkach zysków i strat [14, s. 44]. Do stosowanych w Polsce opłat ekologicznych zaliczyć można m.in. opłaty: za wpro-
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wadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów, produktową i depozytową.
W przypadku podatków i opłat ich funkcja bodźcowa, stymulująca podmioty zanieczyszczające do realizacji przedsięwzięć ochronnych mających
na celu redukcję emisji konkretnego zanieczyszczenia, będzie realizowana
wtedy, jeżeli krańcowe koszty redukcji tego zanieczyszczenia będą wyższe
od jednostkowej stawki opłaty (podatku) za to zanieczyszczenie. Bardzo
ważne jest zatem ustalenie stawki opłat i podatków na odpowiednim poziomie. Wysokość ta z jednej strony powinna być powiązana z wysokością
negatywnych środowiskowych efektów zewnętrznych powodowanych przez
działalność gospodarczą, z drugiej strony z kosztami redukcji zanieczyszczeń. Przy zbyt niskim poziomie opłat zanieczyszczający nie będzie zainteresowany podejmowaniem jakichkolwiek działań proekologicznych. Wysokie stawki podatków (opłat) powodują natomiast przeniesienie ekonomicznej opłacalności na działalność ochronną [2, s. 41]. Opłata (podatek), jako
bodziec z definicji, zmniejsza podstawę, z której jest ściągana, i stosowana
konsekwentnie może doprowadzić do całkowitego wyeliminowania działalności gospodarczej obłożonej opłatą (podatkiem) [17, s. 223]. Stymulująca
funkcja opłat (podatków) może się pojawić także w sytuacji, kiedy opłaty
(podatki) będą zachęcać konsumentów do wyboru innych produktów niż
obciążonych opłatami (podatkami). Przykładem takim może być odpowiednio wysoka opłata produktowa w sytuacji, gdy na rynku istnieją przyjazne
środowisku substytuty. Taka opłata może stopniowo i skutecznie eliminować produkty szkodliwe dla środowiska [17, s. 209]. Zatem stymulująca
funkcja opłat (podatków) będzie spełniona wtedy, jeżeli przedsiębiorcom
będzie się bardziej opłacało inwestować w działania ochronne niż ponosić
opłaty za korzystnie ze środowiska. Zasadniczym więc warunkiem skuteczności oddziaływania bodźcowego opłat (podatków) ekologicznych jest
przede wszystkim odpowiednia relacja ich wysokości w stosunku do kosztów prowadzenia działalności ochronnej. Relacja ta powinna być taka, aby
zanieczyszczanie środowiska połączone z uiszczaniem za to opłat (podatków) było dla określonego podmiotu mniej korzystne niż tzw. ekoinwestycje lub zmiany procesów technologicznych na przynajmniej neutralne dla
środowiska [15, s. 80]. Stymulacyjna funkcja opłat (podatków) wyraża się
zatem tym, że opłaty (podatki), obciążając koszty własne podmiotu gospodarującego, zmuszają go do uwzględniania celowości i gospodarności w
dysponowaniu zasobami oraz do stosowania czystych technologii i instalowania urządzeń ochronnych, aby zmniejszyć obciążenia z tytułu opłat (po-
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datków) i tym samym koszty [13, s. 105-106]. W rozwiązanie podatkowe
wmontowany jest nacisk na poszukiwanie technologii „środowiskowo
przyjaznych” czy też na postęp techniczny w dziedzinie metod ochrony środowiska, postęp pozwalający – ujmując rzecz teoretycznie – na obniżenie
przebiegu krzywych marginalnego kosztu redukcji zanieczyszczenia [5,
s. 102].
Są jednak obszary, w których lepszym stymulatorem jest udzielanie pomocy publicznej. Stosowanie np. ulg i zwolnień podatkowych, czyli udzielanie pomocy publicznej, przyczynia się do wspierania prośrodowiskowych
zachowań podmiotów gospodarczych. Chodzi głównie o te dziedziny, które
nie są i nie będą dostatecznie stymulowane przez system opłat emisyjnych,
produktowych, akcyz nakładanych na produkty energetyczne, w szczególności dotyczy to efektywnego użytkowania energii, rozwoju i użytkowania
odnawialnych źródeł energii, recyklingu, utylizacji odpadów i promocji
„czystszych” i bezodpadowych technologii [17, s. 357]. Udzielanie pomocy
publicznej staje się stymulatorem inwestycji ochronnych, gdy przedsiębiorca nie ma własnych środków na przeprowadzenie danej inwestycji, a nie
stać go na ich pozyskanie na rynku komercyjnym. W takim przypadku
udzielanie pomocy publicznej w postaci preferencyjnego kredytu bądź pożyczki może się przyczynić do przeprowadzenia inwestycji w ogóle. Pomoc
publiczna jest także doskonałym stymulatorem inwestycji w dziedzinie
ochronie środowiska, kiedy zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku wiąże się z poniesieniem wyższych nakładów niż w sytuacji przeprowadzania inwestycji w sposób, który nie zmniejszy presji danego podmiotu
na środowisko. Udzielanie pomocy publicznej może się także przyczyniać
do rozwoju pewnych pożądanych przez państwo dziedzin. Przykładem takiej dziedziny mogą być odnawialne źródła energii. Państwo poprzez
udzielanie pomocy publicznej może stymulować przedsiębiorców do inwestycji w tym obszarze, co w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia udziału produkowanej energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji. W efekcie doprowadzi to do zmniejszenia presji na środowisko.
Kolejnym obszarem, w którym stymulacyjna funkcja pomocy publicznej
może mieć zastosowanie, mogą być dopłaty do produkcji biopaliw. Stymulacyjna funkcja pomocy publicznej będzie zatem miała zastosowanie w tych
obszarach ochrony środowiska, w których państwo będzie miało korzyści ze
stymulowania podmiotów do określonych zachowań. Państwo może stymulować przedsiębiorców do zachowań przyjaznych środowisku nie tylko
poprzez udzielanie wsparcia, ale także przez zaniechanie poboru określonych podatków. W takim przypadku ze stymulacyjną funkcją pomocy pu79

blicznej ma się do czynienia w sytuacji, kiedy państwo warunkuje udzielanie zwolnień, ulg czy też rozłożenia na raty podatku od przeprowadzenia
inwestycji, w wyniku której zmniejszy się presja danego przedsiębiorcy na
środowisko. Można zatem powiedzieć, że istotą pomocy publicznej na cele
związane z ochroną środowiska jest wsparcie realizowanych przedsięwzięć
mających na celu poprawę stanu środowiska bądź przeciwdziałanie jego
degradacji. Udzielanie pomocy na ochronę środowiska jest możliwe przede
wszystkim wtedy, kiedy pomoc będzie stanowić zachętę do wychodzenia
przez przedsiębiorcę poza obowiązujące normy, a także wtedy, gdy nie jest
on w stanie uwzględnić w cenach sprzedawanych towarów lub usług
kosztów zanieczyszczenia środowiska [3, s. 1169]. Można powiedzieć, że
zainteresowanie podmiotów gospodarczych inwestycjami służącymi ochronie środowiska nie będzie malało, o ile zapewni się tym podmiotom możliwość korzystania z różnych form pomocy finansowej, oparcie struktury
finansowania inwestycji proekologicznych na środkach własnych zniechęca
bowiem przedsiębiorstwa do podejmowania szerokich działań [9, s. 39].

3. Porównanie pozarynkowych stymulatorów ochrony środowiska
Dokonując przeglądu stymulatorów ochrony środowiska, należy zadać
pytanie: które z nich lepiej stosować? Czy lepszym rozwiązaniem jest nakładanie podatków (opłat), czy też może udzielanie pomocy publicznej?
Odpowiedź na tak postawione pytanie jest bardzo trudna. Z jednej bowiem strony stosowanie podatków i opłat w obszarze ochrony środowiska
wynika z realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”, natomiast udzielanie
pomocy publicznej tę zasadę narusza. Problem bezpośredniego czy pośredniego publicznego wsparcia finansowego w ochronie środowiska nie powinien być jednak w żadnym kraju traktowany w sposób ideologiczny, oznaczający aprioryczne odrzucenie wszelkich form pomocy publicznej do
działalności ochronnej jako niezgodnych z samą istotą gospodarki rynkowej, a także z zasadą sprawca „zanieczyszczenia płaci” [6, s. 447]. Stosowanie opłat (podatków), szczególnie w pierwszym okresie, może przysporzyć wielu kłopotów podmiotom gospodarczym. Mogą one mieć trudności z
konkurowaniem z podmiotami, których zaostrzone wymagania nie obejmują. Z taką sytuacją można się spotkać, gdy podatki i opłaty stosowane są
w jednym kraju, a w innych nie, bądź też stawki opłat ustalane są na różnym
poziomie w różnych państwach. Wtedy podmiotom tym w celu dostosowania się do nowych obciążeń podatkowych można udzielać pomocy publicz-
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nej w postaci zwolnień czy też ulg podatkowych. Takie postępowanie będzie uzasadnione głównie czynnikami ekonomicznymi oraz społecznymi.
Pozostawienie bowiem przedsiębiorców samych sobie z nowymi rozwiązaniami prawnymi mogłoby doprowadzić w wielu przypadkach do trudności
finansowych, a w konsekwencji do ich bankructwa. Miałoby to niekorzystny wpływ na społeczeństwo w postaci np. zwiększenia bezrobocia.
Wydaje się więc, że najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie zarówno
opłat, jak i pomocy publicznej. Oba te stymulatory mogą się wzajemnie
uzupełniać i w efekcie motywować przedsiębiorców do działań ukierunkowanych na ochronę środowiska.
Podsumowując, można zatem stwierdzić, że podatki oraz pomoc publiczna są dwoma ekonomicznymi instrumentami, które są zdolne do skłonienia firm do redukcji ich emisji do takiego samego poziomu (por. [12,
s. 89]). Jeśli państwo nakłada podatek na emisję zanieczyszczeń, każdy
producent redukuje swoją emisję aż do punktu, w którym krańcowy koszt
redukcji emisji jest równy podatkowi. Jeżeli natomiast państwo udziela
pomocy publicznej za każdą zredukowaną jednostkę zanieczyszczeń w
porównaniu z początkowymi zanieczyszczeniami, taka pomoc publiczna
spowoduje ograniczenie emisji do tego samego poziomu jak podatek. Jeśli
przedsiębiorca będzie chciał zwiększyć emisję, będzie musiał zrezygnować
z części pomocy publicznej. W związku z tym, jeśli pomoc publiczna jest
na takim samym poziomie jak podatek, to i pomoc, i podatek będą miały
taki sam wpływ na poziom zanieczyszczeń [18, s. 28].
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OFF-MARKET ECONOMICS STIMULATORS
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Summary
The main aim of this article is to show off market, economic stimulators of
environmental protection. These factors are used by the government to encourage
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environmentally friendly behavior of entrepreneurs. Among these stimulators are:
state aid and ecological taxes. This article presents their characterization, and tries
to answer the following question: which stimulator is better?
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WYKORZYSTANIE NARZĘDZI MARKETINGU
BEZPOŚREDNIEGO PRZEJAWEM DZIAŁALNOŚCI
INNOWACYJNEJ BIUR PODRÓŻY

1. Wstęp
Konkurencyjne otoczenie oraz coraz większe oczekiwania klientów
wymuszają na przedsiębiorstwach branży turystycznej korzystanie z nowoczesnych narzędzi marketingu pozwalających na dopasowywanie zarówno
produktów, jak i pozostałych elementów kompozycji marketingowej do
potrzeb klientów. Odpowiedzią na potrzeby biur podróży w zakresie komunikacji jest komunikacja spersonalizowana, interaktywna i prowadzona konsekwentnie w długim okresie. Od chwili pozyskania klienta w działaniach z
zakresu promocji podejmowanych przez biura podróży, obok tradycyjnych
instrumentów, na znaczeniu powinien zyskać zwłaszcza marketing bezpośredni. Powinien on służyć bezpośrednim kontaktom biura podróży z klientami oraz stałemu zabieganiu o ich utrzymanie i jest przejawem działalności
innowacyjnej służącej wzrostowi ich konkurencyjności.

2. Marketing bezpośredni w działalności biur podróży
W literaturze przedmiotu marketing bezpośredni opisywany jest jako
sposób komunikacji tworzący bezpośrednią relację między firmą a jej aktualnymi i potencjalnymi klientami, stanowiący specyficzne połączenie reklamy oraz sprzedaży, wykorzystujący zróżnicowany zestaw środków
działania takich, jak: poczta telefon, katalog czy media elektroniczne. Marketing bezpośredni opiera się na wzajemnym oddziaływaniu biura podróży
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oraz jego klienta, dając możliwość reakcji klientowi, w wyniku czego biuro
może uzyskać istotne informacje. Kontakt w postaci odpowiedzi ze strony
klienta bądź wyrażenia przez niego chęci zawarcia transakcji może być dokonany w każdym miejscu. Oznacza to, że kupujący nie musi udawać się do
punktu obsługi klienta.
Jednym z podstawowych zadań marketingu bezpośredniego jest personalizacja, czyli zidentyfikowanie 1 klienta, a głównym celem działań z zakresu marketingu bezpośredniego jest polepszenie wizerunku marki, wzrost
sprzedaży, informowanie o zmianach na firmowej stronie internetowej,
stworzenie poczucia więzi z odbiorcami dystrybuowanych informacji [8,
s. 92]. Wśród najważniejszych cech tej formy promocji wymienić należy:
ukierunkowanie (osoby, do których marketing bezpośredni jest skierowany, są starannie wybrane, co ogranicza straty i pozwala na stworzenie
oferty najlepiej odpowiadającej oczekiwaniom potencjalnych klientów),
osobisty charakter (reklama pocztowa może uzyskać charakter osobisty
nie tylko poprzez zwracanie się po nazwisku, ale również przez przekazanie wiedzy o potencjalnym kliencie jako o osobie, np. „Jako cenionemu klientowi, który już trzy razy dokonał u nas rezerwacji i zakupu,
proponujemy Pani (Panu) specjalną ofertę...”, ponieważ większość ludzi
jest do pewnego stopnia egocentryczna, takie sformułowanie może mieć
dużą siłę przekonywania),
zorientowanie na odpowiedź (przesłanie kuponów i kart zwrotnych czy
telefonowanie),
szczegółowość (słowo pisane i szata graficzna pozwalają na przedstawienie dużej liczby szczegółów, które są niezbędne, aby klienci zostali
przekonani do zakupu),
krótkoplanowość (marketing bezpośredni jest raczej krótkoterminowy i
taktyczny niż długookresowy),
mierzalność (marketing bezpośredni przynosi efekty, które mogą być
dokładnie zmierzone),
dyskrecja (reklama telewizyjna i prasowa jest natychmiast zauważona
przez konkurencję, kampania marketingu bezpośredniego może zostać
zauważona przez konkurentów później lub może w ogóle ujść ich uwadze)2.
1

Nazwisko, adres telefon, wiek, stan cywilny, historia ostatnich zakupów,
zainteresowania, preferencje przy zakupach
to przykłady danych o nabywcy, które
gromadzić powinno biuro podróży stosujące się do reguł marketingu bezpośredniego.
2
Szerzej zob. [6, s. 68].
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Efektywność marketingu bezpośredniego zależy w znacznym stopniu od
skutecznego komunikowania, powiadamiania nabywców o produktach, cenach, miejscach sprzedaży, wydarzeniach, od pobudzania w klientach
skłonności do dokonywania zakupów poprzez informowanie ich o nowościach oraz promocjach w ofercie biura.
Kontaktowanie się klienta z biurem podróży zmniejsza ryzyko podjęcia
niewłaściwej decyzji związanej z nabyciem określonego produktu (dysonans pozakupowy). Komunikacja dwukierunkowa wzmacnia także lojalność
klienta wobec danego biura poprzez indywidualizację procesu nabywczego i
jest podstawą do budowania długookresowych relacji między uczestnikami
wymiany.

3. Media interaktywne w działalności promocyjnej biur podróży
Największą rolę w marketingu bezpośrednim odgrywają media interaktywne (direct mail bezpośrednie przesyłki pocztowe, internet, telefon),
które pozwalają bezpośrednio komunikować się z klientem i czynić to na
bieżąco i sukcesywnie. Umożliwiają prowadzenie dialogu między organizacją a klientem. Dialog ten jest podstawą do budowania relacji i dostarcza
wielu istotnych informacji (opinii o ofercie, samym biurze podróży oraz na
temat prezentacji oferty).
Zastosowanie bezpośrednich przesyłek pocztowych polega na dystrybucji materiału reklamowego za pomocą tradycyjnej poczty bezpośrednio do
potencjalnego, przyszłego klienta. Standardowy zestaw przesyłki pocztowej
(direct package) biura podróży zawierać powinien [10, s. 190]:
1. Kopertę zewnętrzną, w której zawarty jest materiał reklamowy. Stanowi ona integralną i ważną część całego zestawu pocztowego. Poza swoją
rolą użytkową (chroni zawarte w niej materiały) jest także elementem oddziałującym swą grafiką i wyglądem na potencjalnego klienta.
2. List przewodni, który jest najważniejszą częścią przesyłki. Jego
zadaniem jest prezentacja oferty i zakomunikowanie przesłania – sprzedaży
bądź też przekazanie istotnych zdaniem biura podróży informacji. W liście
biuro podróży powinno używać krótkich, 2-, 3-sylabowych słów, z wykluczeniem stosowania żargonu marketingowego i technicznego oraz skomplikowanych pojęć. List musi być skierowany do konkretnej osoby. Wskazane
jest zamieszczenie postscriptum, w którym podkreśla się istotne korzyści,
które uzyska potencjalny klient, odpowiadając na ofertę.
3. Broszurę, która nie jest obowiązkowym elementem zestawu bezpośred86

niej przesyłki pocztowej, a używana jest wówczas, gdy trzeba objaśnić wiele
cech, właściwości i korzyści wynikających z zakupu produktu. Jeśli produkt
może być skutecznie zilustrowany – a tak jest w przypadku produktu
turystycznego – broszura przypomina wtedy w większym stopniu folder.
4. Określony sposób (środek) odpowiedzi (response device) – w liście
lub broszurze muszą być przedstawione klientowi możliwe formy odpowiedzi. Mogą być to: formularz zamówienia bądź pocztówka zwrotna z odcinkiem na odpowiedź (reply card), list z odpowiedzią, często już wypełniony,
nalepka zachęcająca do odpowiedzi telefonicznej z zaznaczonym numerem
infolinii bądź call czy contact center.
W tej technice listy mogą mieć charakter osobisty, a klienci mogą być
bardzo precyzyjnie określeni. Można oczekiwać, że będą oni rzeczywiście
zainteresowani przesłaną im ofertą. Znacznym ułatwieniem w stosowaniu
tej techniki jest prowadzenie przez biura podróży marketingowych baz danych.
Wśród głównych zadań realizowanych przez direct mail wymienić należy takie, jak:
tworzenie popytu na broszury wówczas, gdy produkty są skierowane do
ściśle określonych grup klientów,
zachęta do dokonania późnej sprzedaży, skierowana głównie do klientów, którzy poprzedniego roku również późno dokonali rezerwacji i
kupna imprezy turystycznej,
dbałość o klienta, której celem jest wzmocnienie wizerunku marki, lojalności klienta na kolejny sezon, np. klient po powrocie z urlopu otrzymuje list z podziękowaniem za skorzystanie z usług danego biura
podróży [6, s. 73].
Bezpośrednim przesyłkom pocztowym przypisać można kilka unikatowych w porównaniu z innymi mediami cech, a mianowicie [10, s. 191]:
wysoką selektywność dzięki wcześniejszej możliwości wyboru pożądanych klientów,
nielimitowany wybór formatu, kolorystyki, projektu,
wysoką personalizację,
brak bezpośredniej konkurencji w odniesieniu do skupienia uwagi
klienta,
podatność na kontrolę – biuro podróży może dokładnie kontrolować:
datę wysyłki, jej zawartość, osobę odbiorcy itd.
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Poprzez internet biuro podróży może komunikować się ze swoim audytorium docelowym na różne sposoby. Główne narzędzia umożliwiające
prowadzenie indywidualnej komunikacji z wykorzystaniem internetu to:
poczta elektroniczna (direct e-mail, mailing),
newsletters (elektroniczny biuletyn),
pocztowe listy dyskusyjne (mailing lists),
grupy dyskusyjne (newsgroups),
chat rooms.
Direct e-mail, zwany również mailingiem, obejmuje teksty promocyjne
rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej [2, s. 193]. Ten model przekazu
promocyjnego jest internetowym odpowiednikiem direct mail, który od
bezpośrednich przesyłek pocztowych różni się przede wszystkim brakiem
konieczności ponoszenia przez biuro podróży opłat pocztowych oraz możliwością natychmiastowej interakcji ze strony klienta (przez aktywację hiperłącza klient ma możliwość znalezienia się na stronie biura podróży, gdzie
może zdobyć pożądane informacje czy dokonać rezerwacji imprezy turystycznej). Przesyłana w ten sposób informacja jest aktualna, gdyż list dochodzi do adresata w kilka minut.
Droga internetowa jest obecnie najtańszą i najszybszą formą komunikacji, z jakiej może skorzystać biuro podróży [6, s. 73]. Poprawnie skonstruowana marketingowa baza adresów mailowych pozwala biurom podróży na
wysłanie wybranym klientom elektronicznych katalogów, folderów oraz
broszur, życzeń, informowanie ich o ważnych dla biura podróży wydarzeniach, przesyłanie zaproszeń oraz informacji o trwających promocjach lub
konkursach, głównie tych krótkoterminowych, a więc trwających 2-3 dni
[1, s. 133].
Dzięki poczcie elektronicznej możliwe staje się otrzymanie informacji
zwrotnej od klienta. Sam klient może w łatwiejszy niż dotychczas sposób
zwrócić się także z problemem lub zapytaniem ofertowym do biura podróży
(sprzężenie zwrotne). Informacje od klienta mogą dotyczyć zarówno oferty
biura podróży, wyglądu oraz zawartości stron WWW, jak i obsługi, z jaką
spotykają się klienci w tradycyjnych punktach obsługi.
Do komunikatów o ofercie biura podróży wysyłanych drogą internetową
możliwe jest załączenie zdjęć, filmów czy prezentacji multimedialnych,
które nadają wysyłanej informacji odpowiednią estetykę. Docelowym modelem jest spersonalizowany mailing htmlowy o wysokim poziomie grafiki i
interaktywności, wzbogacony nawet o elementy muzyczne [2, s. 194], w
którym personalizacja oznacza nie tylko powitanie użytkownika z imienia
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czy nazwiska, ale przede wszystkim dostarczanie mu informacji dopasowanych do jego potrzeb i oczekiwań.
Wśród podstawowych zalet komunikowania się z klientem za pomocą
poczty elektronicznej należy wymienić3:
szybkość komunikacji – przesyłanie informacji za pomocą poczty
elektronicznej z biura podróży do jej klienta trwa zaledwie kilka sekund,
wiadomości nadchodzą do adresata niemal natychmiast i są przechowywane do momentu odczytania ich przez odbiorcę,
prostą obsługę, którą umożliwia współczesne oprogramowanie dysponujące takimi funkcjami, jak: wysyłanie i odbieranie poczty, definiowanie listy adresatów, porządkowanie poczty itp.,
natychmiastowe i proste sprzężenie zwrotne – odbiorca informacji –
klient, może w łatwy sposób na nią natychmiast odpowiedzieć, a także
przesłać dalej innej osobie, natomiast biuro podróży może otrzymać potwierdzenie dostarczenia przesyłki i/lub przeczytania jej przez adresata,
niski koszt przesyłki – wiadomości e-mail są nieporównywalnie tańsze
od tradycyjnych przesyłek pocztowych,
powszechność poczty elektronicznej,
możliwość przekazu multimedialnego – przesyłania różnego typu danych, tekstu, obrazu, dźwięku, prezentacji multimedialnej itp.,
możliwość powielania informacji – ta sama wiadomość pocztowa może
być w dowolny sposób rozsyłana przez biuro podróży do wielu klientów
jednocześnie. Biuro podróży może stworzyć np. grupy klientów, do których rozsyłać będzie konkretne wiadomości,
możliwość personalizacji przekazu,
łatwość prowadzenia korespondencji seryjnej i automatycznej,
skuteczność przekazu marketingowego – pod warunkiem że nie jest to
poczta niechciana, a klienci wyrazili wcześniej zgodę na jej otrzymywanie (tzw. permission based e-mail).
Newsletter jest elektronicznym biuletynem informacyjnym rozsyłanym
do grupy zarejestrowanych subskrybentów. Klient odwiedzający serwis
internetowy biura podróży, wypełniając specjalny interaktywny formularz
umieszczony na jednej ze stron, podaje (oprócz wielu innych danych przydatnych w działaniach marketingowych biura podróży) swój adres e-mail,
na który co pewien określony czas będzie mu przesyłany biuletyn biura podróży.
3

Por. m.in. [7, s. 170-174].
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Newsletter powinien być rozsyłany na zasadzie opt – in, czyli wymagającej
zgody odbiorcy lub nawet double opt – in, w przypadku której użytkownik musi
nie tylko się zarejestrować, ale później po otrzymaniu pierwszego numeru
newsletter musi potwierdzić chęć jego subskrypcji [2, s. 205].
Biuro podróży może wykorzystać newsletter w kreowaniu swojego wizerunku, utrzymaniu regularnych stosunków z klientami, budowie lojalności
względem raz odwiedzonej strony, generowaniu większej liczby jej odwiedzin czy nawet zwiększeniu poziomu sprzedaży realizowanej on-line. W
biuletynie publikowane mogą być informacje dotyczące biura podróży (prezentacje nowości, promocji, konkursów itp.), jego strony WWW (aktualizacje, modyfikacje, wydarzenia itp.) bądź zagadnienia związane z przedmiotem jego działalności (prezentacje miejsc docelowych, atrakcji turystycznych znajdujących się w ich pobliżu, wywiady z podróżnikami bądź
specjalistami z branży itd.).
Newsletter jest dla biura podróży doskonałym narzędziem komunikacji z
klientami pozwalającym [8, s. 93]:
regularnie i w akceptowalny sposób promować jego nazwę wśród klientów,
personalizować komunikację z klientami,
kreować wizerunek firmy jako eksperta w danej dziedzinie,
informować użytkowników internetu o zmianach na swojej stronie internetowej oraz zachęcać do ponownego jej odwiedzenia,
dostarczyć odbiorcom treść reklamową łatwą do dalszego przekazania
(np. znajomym).
W rozważaniach nad możliwościami zastosowania internetu w działaniach z zakresu marketingu bezpośredniego w biurze podróży warto zwrócić
również uwagę na listy wysyłkowe oraz grupy dyskusyjne. Oba narzędzia
stanowią internetowe forum dyskusyjne, a więc arenę wymiany informacji
między użytkownikami internetu. Proces komunikacji zachodzi między
osobami zainteresowanymi tą samą tematyką, np. turystyką. Istotną kwestię
stanowi w tym przypadku anonimowość internautów, która zdecydowanie
sprzyja swobodzie wypowiedzi oraz szybkości uzyskiwania informacji
zwrotnej.
Z punktu widzenia kryterium organizacji technicznej fora dyskusyjne
można podzielić na [4, s. 224]:
listy wysyłkowe (mailing lists) – uczestnicy wymieniają między sobą e-maile; konferencja zrzeszająca osoby wokół danego tematu przewodniego ma zwykle jeden adres pocztowy, a wysłany tam list dociera do
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wszystkich jej subskrybentów4,
grupy dyskusyjne (newsgroup) – uczestnicy korzystają z pośrednictwa
tzw. news serwera, czyli komputera, który przechowuje poszczególne
wątki toczących się dyskusji.
Grupy dyskusyjne są z założenia bardziej otwarte niż listy wysyłkowe.
Oznacza to, że z wiadomości na nich zamieszczanych (postów na listach
wysyłkowych czy newsów na grupach dyskusyjnych) może korzystać każdy
użytkownik internetu, natomiast dostęp do listy wysyłkowej jest możliwy
dopiero po uzyskaniu akceptacji organizatora listy. Na listy wysyłkowe zainteresowany klient musi się zapisać 5, natomiast grupy dyskusyjne są otwartym forum pozwalającym każdemu na zamieszczenie wiadomości i omawianie aktualnie dyskutowanych tematów.
Pocztowe listy wysyłkowe (mailing lists) oraz grupy dyskusyjne są wirtualnymi konferencjami skupiającymi użytkowników o podobnych zainteresowaniach. Ułatwiają one swoim użytkownikom wymianę poglądów i informacji na konkretny temat, uwalniając ich od licznych czynności, które
musieliby podjąć, aby dotrzeć do osób o podobnych zainteresowaniach.
Biura podróży powinny doceniać znaczenie dyskusji między ich obecnymi
i/lub potencjalnymi klientami, ponieważ mogą one dostarczyć wielu istotnych informacji na temat postrzegania marki czy prowadzonych kampanii
promocyjnych, oceny produktów konkurencyjnych oraz motywów zachowań konsumentów. Na podstawie informacji zebranych bezpośrednio od
klientów możliwe staje się dostosowywanie oferty oraz poziomu obsługi
biura podróży do ich wymagań. Potencjał tych narzędzi polega przede
wszystkim na tym, iż stanowią one bardzo silne forum opiniotwórcze.
Przy wykorzystaniu list wysyłkowych oraz grup dyskusyjnych wskazane
jest ich moderowanie, czyli aktywne uczestnictwo polegające na prostowaniu nieprawdziwych lub nieścisłych informacji na temat biura podróży przez
specjalnie wyznaczonego do tego celu pracownika (tzw. moderatora, czyli
osobę odpowiedzialną za pojawiające się tam informacje). Może ona uniemożliwić pojawienie się na stronach listów od osób, które negatywnie wypowiadają się o biurze podróży lub próbują wykorzystać jego działania do
4

Szerzej patrz: [1, s. 135].
W przypadku listy wysyłkowej wszystko odbywa się za pomocą poczty
elektronicznej: na centralnym serwerze przechowywana jest lista adresów e-mail
subskrybentów i za jego pomocą wiadomości kierowane są do jej członków. Jeśli
użytkownik chce zadać pytanie lub zamieścić odpowiedź, są one wprowadzane do skrzynki
nadawczej serwera, który następnie rozsyła je do wszystkich adresatów listy.
5
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własnych celów promocyjnych [1, s. 136]. Odpowiednia forma aktywnego
uczestnictwa w listach wysyłkowych czy grupach dyskusyjnych jest zazwyczaj postrzegana pozytywnie, oczywiście pod warunkiem że umieszczając
wypowiedzi na pocztowych listach dyskusyjnych, biuro podróży będzie pamiętać o unikaniu informacji o treści promocyjnej [2, s. 205]. Większość list
oraz grup dyskusyjnych funkcjonuje bowiem na zasadzie pełnego puryzmu i
restrykcyjnie wymagane jest na nich stosowanie się do zasad tzw. netykiety
(etykiety w internecie) [3, s. 200].
Chat rooms są to specjalne stworzone miejsca w internecie, w których
możliwe jest prowadzenie rozmowy w czasie rzeczywistym [1, s. 136 i
nast.] z wieloma użytkownikami (pod warunkiem że przebywają oni w tym
czasie na danej stronie internetowej). Biuro podróży może wykorzystywać
tego rodzaju konferencje, umieszczając je na swoich stronach internetowych
i czerpiąc z nich liczne informacje, np. opinie klientów na temat świadczonych przez biuro usług itp. Dyskusja tego typu pozwala poznać opinie
klientów, a także wpływa pozytywnie na wizerunek biura podróży.
Za pomocą serwisu WWW biuro podróży może ogłosić, iż w określonym terminie będzie prowadzona dyskusja na dany temat. Przykładem może
być zorganizowanie przez biuro podróży dyskusji ze znanym podróżnikiem.
Użytkownik może wówczas we wskazanym czasie włączyć się do rozmowy
i zadać pytanie prowadzącemu. Po zakończeniu dyskusji internetowej na
swojej stronie WWW biuro podróży powinno umieścić transkrypcję jej
przebiegu, aby mogli zapoznać się z nią internauci, którzy nie mieli czasu
bądź możliwości uczestniczenia w niej.
Oprócz bezpośrednich przesyłek pocztowych oraz narzędzi komunikacji
za pośrednictwem internetu, w ramach działań z zakresu marketingu bezpośredniego biuro podróży może wykorzystać również telemarketing polegający na nawiązaniu kontaktu z nabywcą za pośrednictwem telefonu.
Biura podróży mogą wykorzystać dwie formy telemarketingu: aktywny
(skierowany na zewnątrz) i bierny (skierowany do wewnątrz). Telemarketing skierowany na zewnątrz wykorzystuje się w sposób proaktywny w celu
identyfikacji potencjalnych nabywców, sprzedaży produktów, przeprowadzenia badań, tworzenia baz danych lub dokonywania uzgodnień będących
następstwem uprzednich kontaktów oraz jako element programów lojalnościowych i specjalnej obsługi klienta [5, s. 1048]. Z telemarketingiem aktywnym mamy do czynienia wówczas, gdy sprzedawca telefonuje do potencjalnych klientów, aby zachęcić ich do dokonania rezerwacji, ocenić zainteresowanie ofertą przez oferowanie katalogów, folderów lub innych ma-
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teriałów reklamowych, przeprowadzić badanie rynku bądź utorować klienta
na osobisty kontakt telefonującego związany ze sprzedażą produktu.
Telemarketing bierny wykorzystywany jest równolegle z innymi nośnikami i polega na przyjmowaniu zamówień od klientów drogą telefoniczną.
Klienci korzystają z tego sposobu zazwyczaj w odpowiedzi na przekazy
reklamowe ukazujące się w tradycyjnych mediach lub doręczone im pocztą
katalogi, foldery lub broszury promocyjne. Telemarketing skierowany do
wewnątrz może również wykorzystywać telefon w sposób reaktywny, odpowiadając na pytania oraz skargi i reklamacje klientów.
Przygotowując akcję telemarketingową biuro podróży powinno jasno
zdefiniować cele, jakie w jej wyniku chce osiągnąć [14, s. 2]. Wśród celów
tych można wymienić m.in.:
weryfikację danych, gromadzenie dodatkowych informacji, przeprowadzanie badań rynkowych,
przyjęcie rezerwacji podczas rozmowy,
umówienie wizyty bądź skłonienie do udania się do najbliższego punktu
obsługi klienta,
zwiększenie skuteczności direct mail, np. potwierdzenie dotarcia przesyłki zawierającej katalog bądź stopnia zainteresowania prezentowaną w
nim ofertą,
ustalenie najwłaściwszych kanałów przyszłej komunikacji.
Biura podróży powinny w szerokim zakresie wykorzystywać to narzędzie, gdyż pozwala ono na otrzymanie informacji zwrotnej na interesujące
je tematy. Standardem w telemarketingu powinno być potwierdzanie i uaktualnianie danych teleadresowych potencjalnego klienta. W rozmowie powinny znaleźć się także elementy badań marketingowych pozwalających na
dokładniejsze i bardziej wszechstronne analizy posiadanych informacji.
Takie sondaże powinny być dla uczestników okazją do wyrażenia swojej
opinii oraz przekazania sugestii. Jeśli biuro podróży połączy bezpośrednie
przesyłki materiałów promocyjnych lub informacyjnych (direct mail) z akcją telemarketingową, odpowiedzi od klientów może otrzymać dużo szybciej i częściej. Sama wysyłka materiałów nie pozwala na uzyskanie takiej
skuteczności, jaką daje jej połączenie z telemarketingiem.
Należy również zwrócić uwagę na potrzebę precyzyjnego określenia
struktury rozmowy telemarketingowej. Biuro podróży powinno przygotować dokument zawierający zasadniczy układ rozmowy. W ramach jednej
spośród funkcji modułu call/contact center służącego do obsługi akcji telemarketingowych istnieje możliwość stworzenia tzw. skryptu telemarketin93

gowego, czyli algorytmu zawierającego wszelkie przewidywalne i prawdopodobne wzory przebiegów rozmów wyznaczone przez cele akcji i zakres
danych, które chcemy uzyskać. Oprócz różnych scenariuszy rozmów, skrypt
powinien zawierać informacje o oferowanym produkcie, wariantach oferty
oraz odpowiedzi na ewentualne obiekcje klientów związane z produktem
bądź biurem podróży.
Skrypt telemarketingowy powinien zawierać kilka stałych elementów
takich, jak: przedstawienie się telemarketera, potwierdzenie danych, dotarcie do osoby docelowej, prezentację oraz zakończenie (zob. rys. 1).
1. Przedstawienie
się
2. Potwierdzenie
danych
3. Dotarcie do osoby
docelowej

3a. W jakiej
sprawie?
3b. Pytania
kwalifikujące
4a. Pokonywanie
obiekcji

4. Prezentacja
4b. Udzielanie
dodatkowych
informacji
5a.
Oferta A

5b.
Oferta B

5c.
Oferta C

6. Zakończenie: zamknięcie bądź brak efektu
Rys. 1. Skrypt telemarketingowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [11, s. 6].
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5d.
Oferta D

Przedstawienie się dzwoniącego (1) powinno być możliwie krótkie, ale
musi informować klienta, z kim ma do czynienia. Potwierdzenie danych (2)
polega na weryfikacji danych zgromadzonych w marketingowych bazach
danych biura podróży. Kolejnym etapem w trakcie marketingowej rozmowy
telefonicznej z klientem jest dotarcie do osoby docelowej i uzyskanie jej
danych (3). Następnie telemarketer przystępuje do prezentacji (4), na którą
składa się krótkie przedstawienie produktu wraz z wyszczególnieniem podstawowych korzyści płynących z jego zakupu. Prezentacja ta nie powinna
być dłuższa niż kilka zdań (jeżeli klientowi to nie wystarczy, sam zapyta o
szczegóły i tym sposobem nawiąże się dialog – główny cel telemarketingu,
a zbyt długa prezentacja mogłaby jedynie zmęczyć i zniechęcić klienta).
Należy się starać, aby nie wpaść w pułapkę chęci powiedzenia wszystkiego o produkcie już w prezentacji. Prezentacja musi być tak skonstruowana, aby przez opis stała się zarazem zachętą do kupna. Gdyby zaistniała
taka potrzeba, telemarketer może również skorzystać z informacyjnej części
skryptu, a mianowicie z dodatkowych informacji o produkcie (4a) oraz pokonywaniu typowych obiekcji klientów (4b), jak zarzuty wobec ceny produktu, brak czasu czy opóźnianie podjęcia decyzji itp.
Kiedy klient pozna zalety oferty biura podróży (5a-d), następuje sfinalizowanie celu rozmowy (np. dokonanie rezerwacji), a następnie przejście do
zakończenia (6), które powinno być krótkie i jest niezbędne niezależnie od
efektu rozmowy. Powinno ono być uprzejme, przypominać nazwę biura
podróży lub fakt, że klient właśnie dokonał rezerwacji imprezy turystycznej.
Pomimo wsparcia ze strony oprogramowania związanego z telemarketingiem wiele zależy od pracowników biura podróży obsługujących połączenia telefoniczne, czyli od telemarketerów. Zakres ich kompetencji
można podzielić na kilka sfer [13, s. 3]:
nawiązanie, podtrzymanie i rozwój relacji z klientami – w zakres tej
umiejętności wchodzą zarówno dbałość o wizerunek biura podróży,
które się reprezentuje, jak i umiejętność skutecznego prowadzenia rozmowy telefonicznej każdego typu,
radzenie sobie z trudnymi rozmówcami – telemarketer powinien zawsze
zachować spokój, starać się wczuć w sytuację rozmówcy, charakteryzować się dość wysokim poziomem empatii, zwłaszcza że telefon to jednak jednokanałowy rodzaj mediów,
umiejętności z zakresu posługiwania się technologią informacyjną –
umiejętność prawidłowego zalogowania się i wylogowania z systemu,
właściwe użytkowanie dostępnych urządzeń oraz znajomość powszech95

nie stosowanej terminologii komputerowej oraz specyficznej terminologii dotyczącej call/contact center.
Znacznie lepsze skutki oraz możliwość osiągnięcia efektu synergii przynieść może biurom podróży zintegrowanie działań z zakresu marketingu
bezpośredniego i wykorzystanie licznych nośników przekazu oraz wieloetapowych kampanii w celu zwiększenia skali reakcji odbiorców. Przykładem
może być wieloetapowa kampania multimedialna obejmująca: płatną reklamę skierowaną do docelowych klientów, która zawiera wskazanie na
sposób skontaktowania się z biurem podróży, bezpośrednią przesyłkę
pocztową, którą biuro wysyła do klientów, którzy w odpowiedzi na przekaz
reklamowy złożyli zapytania, oraz akcję telemarketingu aktywnego, który
po kilku dniach od wysłania przesyłki bezpośredniej nakłania konsumenta
do dokonania rezerwacji.

4. Wykorzystanie narzędzi marketingu bezpośredniego
przez polskie biura podróży w świetle badań ankietowych
Bezpośrednie przekazy kierowane są przez biura podróży wprost do indywidualnych klientów za pomocą tradycyjnych przesyłek pocztowych
(katalogi, foldery, ulotki promocyjne, prezentacje na CD-ROM-ach), telefonu (telemarketing) bądź poczty elektronicznej (mailing). W trakcie przeprowadzonych badań ankietowych biura podróży6 zostały poproszone o
wskazanie wykorzystywanych w swej działalności form komunikacji z
klientem, a także częstotliwości ich stosowania. Wśród wymienionych w
kwestionariuszu ankietowym instrumentów znalazły się m.in.: poczta elektroniczna, katalogi oraz telemarketing.
84,5% badanych biur w swej komunikacji z klientami wykorzystuje katalogi7. Katalogi stanowią dopełnienie sprzedaży w oddziałach, umożliwia6

Badanie objęło próbę 305 biur podróży i odbywało się w od 1 kwietnia 2004 r. do 30
marca 2005 r. w oddziałach biur podróży na terenie całej Polski, a także w trakcie
ważniejszych turystycznych imprez targowych i wystawienniczych. Dla liczebności
badanej populacji N = 2629 (stan z 11 lipca 2005 r. na podstawie [11], współczynnika
ufności (1-α) = 0,9 (tj. 90%) oraz dopuszczalnego błędu statystycznego (d) na poziomie
3,5% liczebność próby wynieść powinna n = 305 jednostek, mieszcząc się we wskazanym
za pomocą metody wykorzystującej dowody historyczne w przedziale od 200 do 500
przedsiębiorstw.
7
W działalności biur podróży zazwyczaj wykorzystywane są katalogi z pełną ofertą,
zawierające wszystkie dostępne w danym czasie usługi.
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jąc zaprezentowanie klientowi szczegółowo opisanej oferty oraz dokonanie
zakupu za pomocą listownego, telefonicznego bądź elektronicznego składania zamówienia, natomiast biurom oferują efektywny sposób pozyskiwania
nowych klientów oraz utrzymania stałego kontaktu z dotychczasowymi
klientami. 33,6% respondentów przynajmniej raz w roku katalog wydaje i
rozsyła do swoich klientów. Częstotliwość stosowania tej formy komunikacji uzależniona jest przede wszystkim od podziału na sezony: letni i zimowy. Raz na pół roku katalog ze swoją ofertą wydaje 37,8% badanych, a
raz w miesiącu czyni to 3,6% respondentów. Sporadycznie, a więc bez przestrzegania stałej częstotliwości, wydaje katalogi 9,5% badanych biur, a
15,5% respondentów w ogóle nie używa tego narzędzia w swej działalności
rynkowej.
Wykorzystanie telefonu do bezpośredniej sprzedaży i zachęcania nabywców do zakupu usług, a więc telemarketing, nie jest na polskim rynku
biur podróży szczególnie popularną formą kontaktowania się z klientem.
Ponad 82% badanych biur w ogóle nie prowadzi działań z zakresu telemarketingu, 8,2% wykorzystuje tę formę komunikacji jedynie sporadycznie, a
tylko 9% deklaruje stosowanie tej odmiany marketingu bezpośredniego.
Biura podróży coraz częściej wykorzystują natomiast pocztę elektroniczną do przekazywania klientom informacji na temat swoich usług, ofert
specjalnych, konkursów itp. Ponad 80% ankietowanych biur wykorzystuje
pocztę elektroniczną do kontaktowania się z klientami. Blisko co trzecie
biuro deklaruje codzienne komunikowanie się z nimi drogą elektroniczną.
Raz na tydzień z konsumentami przez e-mail kontaktuje się ponad 12% respondentów, a co czwarte badane biuro używa jedynie sporadycznie poczty
elektronicznej do kontaktu z nabywcami.

5. Podsumowanie
Biura podróży dążące do nawiązywania oraz podtrzymywania kontaktów z nabywcami swych usług coraz częściej wykorzystują środki umożliwiające bezpośrednią komunikację z klientami. Zastosowanie właściwej
kombinacji opisanych narzędzi marketingu bezpośredniego powinno skutkować:
możliwością osiągnięcia większej selektywności (personalizacji) ofert –
korzystając z marketingowych baz danych, biuro podróży może dostosować ofertę do zindywidualizowanych wymagań klientów, co obniża
koszty sprzedaży,
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budowaniem trwałych więzi z klientami, co sprzyja powstawaniu i
umacnianiu ich lojalności,
możliwością wyboru najbardziej właściwego momentu dotarcia do
klientów,
zapewnieniem prywatności, ponieważ działania w ramach marketingu
bezpośredniego są niewidoczne dla konkurencji,
mierzalnością działań w zakresie marketingu bezpośredniego, która wynika z faktu, iż łatwo można ustalić liczbę dokonanych rezerwacji,
udział zrealizowanych rezerwacji (zakupów) w tej liczbie, efektywność
różnych form komunikacji z rynkiem czy zachowania nabywcze klientów,
możliwością systematycznego oceniania procesu zakupów i zachowań
nabywczych klientów8.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż wśród najbardziej popularnych form indywidualnej komunikacji biur podróży z klientem znalazły
się kolejno katalogi i poczta elektroniczna. Poczta elektroniczna jest jednak
najczęściej wykorzystywana, gdyż ponad 1/4 próby używa jej codziennie w
celu nawiązania kontaktu z klientami.
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THE IMPLEMENTATION OF DIRECT MARKETING TOOLS AS
A SYMPTOM OF INNOVATIVE ACTIVITIES PERFORMED BY
TRAVEL AGENCIES
Summary
In order to enter into and keep contacts with customers purchasing their services travel agencies take advantage, more and more frequently, of the methods
which facilitate direct communication with clients. The implementation of proper
combination of direct marketing tools described in the article should result in the
following:
the ability of obtaining higher selectiveness (personalization) of offers – taking
advantage of marketing data base an agency may adjust its offer to individual
requirements of clients,
establishing permanent relations with clients,
the ability for choosing the best moment for contacting clients,
ensuring privacy, since the activities in the field of direct marketing are
invisible for the competition,
measurability of activities in the field of direct marketing, which results from
the fact that it is easy to establish the number of bookings made, the share of
bookings (purchases) finalized within this number, efficiency of different
communication forms with the market or purchasing behaviours of clients,
the ability to carry out systematic evaluation of purchasing process and
purchasing behaviours of clients.
The conducted analysis results indicate that among the most popular forms of
individual communication between a travel agency and a client there are catalogues
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and e-mails. The latter is used on a daily basis in order to make contacts with
clients in case of every fourth researched travel agency.
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PROCES DYFUZJI INNOWACJI W GOSPODARCE
TURYSTYCZNEJ

1. Wstęp
Współczesna gospodarka eksponuje elastyczność, potrzebę uczenia się,
społeczne warunki kreowania innowacji, umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków jako kluczowe czynniki rozwoju zarówno poszczególnych podmiotów, jak i branży, gospodarki miasta czy regionu. Dostęp do
kapitału i zasobów taniej siły roboczej interpretowany jest jako determinanta drugorzędna. Innowacje należą zatem do podstawowych źródeł uzyskania przewagi konkurencyjnej. Rozprzestrzenianie się innowacji jest procesem złożonym i od dawna analizowanym przez nauki społeczne.
Sektor turystyczny jest uważany za wysoko konkurencyjny. Różnorodność
dóbr i usług turystycznych sprawia, że oczekiwania turystów rosną. Branże turystyczne są bardzo czułe na zmiany popytowe, co wymaga stałych obserwacji trendów i zachowań konsumentów i w konsekwencji prowadzi do systematycznego
dostosowywania się podmiotów gospodarki turystycznej do aktualnego popytu.
Rozwój nowych produktów i procesów w turystyce jest determinowany poziomem innowcyjności. Celem artykułu jest próba adaptacji aspektów dyfuzji innowacji w sektorze usług turystycznych.

2. Istota innowacji
Tradycyjnie rzecz ujmując, głównym motywem rozwoju turystyki w gospodarce rynkowej, a zarazem jej niezbędnym atrybutem, jest mechanizm
konkurencji, który niemalże automatycznie rozwiązuje problem alokacji
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zasobów i podziału dochodów poprzez wzajemne dostosowanie się popytu
i podaży turystycznej. Funkcjonując w takim otoczeniu, podmiot gospodarki
turystycznej musi dążyć do obniżenia ceny, a więc i kosztu wytwarzania.
W nowym nurcie myślenia ekonomicznego, czyli według nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI), istnieje przekonanie, iż podstawowym problemem jest zagadnienie społecznej koordynacji działań podmiotów skierowanych na rozwiązywanie kwestii rzadkości zasobów. Problem ten znajduje
wyraz w analizowaniu instytucjonalnego podłoża gospodarki turystycznej
jako czynnika rozstrzygającego o wielkości kosztów transakcyjnych. W NEI
akcentuje się zachodzące w procesie gospodarowania relacje międzyludzkie,
wiedzę czy, szerzej rzecz ujmując, kapitał intelektualny. Ekonomiści tego
nurtu1 podkreślają, że sukces ekonomiczny zależy nie tyle od postępu technologicznego, ile od zdolności społeczeństwa do wykorzystania istniejących
technologii, w postaci wdrażania innowacji, a tajemnica tej zdolności tkwi
w sferze kultury, ideologii i polityki dziedzin, które kształtują ludzkie
interakcje. Proces rozprzestrzeniania lub rozpowszechniania informacji,
idei, wiedzy, technologii, dóbr i usług między kulturami, rynkami czy segmentami rynku określany jest mianem dyfuzji.
Dyfuzja innowacji polega na jej adaptacji przez poszczególne jednostki
wchodzące w skład określonego systemu lub na imitacji tej innowacji przez
podmioty, które nie są inicjalnymi innowatorami. Dyfuzję innowacji można
też określić jako proces, w którym innowacje przesyłane są pewnymi kanałami (od źródła ich powstawania do ostatecznego użytkownika) w określonym czasie między członkami systemu społecznego2. Ze względu na szeroki zakres pojęciowy wyjaśnienia wymaga termin „innowacja”.
Innowacje stanowią siłę napędową postępu, a tym samym rozwoju społeczno-gospodarczego. Generalnie przyjmuje się, że „innowacje są to twórcze zmiany w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, w technice
oraz przyrodzie”.
Prekursorem teorii innowacji był Joseph Schumpeter, który szeroko interpretował innowacje jako mnogość rozwiązań, jako każdą zmianę produkcji polegającą na przyswajaniu uzyskanej wiedzy. Definicja Schumpetera wyróżnia pięć obszarów, w których przedsiębiorstwa mogą wprowadzać innowacje [12, s. 104]:
1) wytwarzanie nowych lub zmodyfikowanych produktów,
2) stosowanie nowego procesu produkcyjnego,
1
2

Szczególnie: [16; 10].
Por.: K. Karcz [7, s. 30; 5, s.61-62].
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3) rozwój nowych rynków zbytu,
4) rozwój nowych rynków dostaw,
5) reorganizację lub restrukturyzację przedsiębiorstwa.
W wąskim znaczeniu innowacja jest zmianą w metodach wytwarzania i
produktach bazującą na nowej lub niewykorzystywanej dotychczas wiedzy.
Kraje, regiony, przedsiębiorstwa, które stawiają na naukę i nowoczesność,
rozwijają się szybko. R.M. Sollov podkreślił, że można tego dokonać
dwoma sposobami: jeden jest oparty na stymulowaniu inwestycji i wzrostu
gospodarczego poprzez transfer technologii z teorii do praktyki przedsiębiorstw; drugi to kooperacja, integracja i specjalizacja firm [11, s. 37]. Innowacje są uznawane obecnie za podstawowy warunek utrzymania i
wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku, a zatem stanowią podstawę do budowy trwałej przewagi konkurencyjnej. Nacisk konkurencji z
jednej strony, a z drugiej zaś postęp techniczny narzucają przedsiębiorstwom duże tempo innowacyjne.
W Polsce pionierem ekonomicznej adaptacji innowacji i postępu technicznego jest Bogusław Fiedor, który wyraźnie wskazywał na słabości teorii ekonomii w tym zakresie. Poddał w wątpliwość traktowanie innowacji w
neoklasycznych teoriach wzrostu jako czynnika o charakterze egzogenicznym, niezależnego od aktywnej działalności firm i przedsiębiorców. Sygnalizował potrzebę nowego spojrzenia na modele i zbudowania modeli, które
by uwzględniały endogeniczność związku nauki, technologii i gospodarki i
dostrzeżenia obok procesów innowacyjnych także innowacyjnych produktów, co byłoby możliwe, gdyby w analizach odrzucono tradycyjną funkcję
produkcji. Sektor nauki nie powinien być odseparowany od gospodarki,
gdyż sprawa kierunku oddziaływania (innowacje pchane postępem wiedzy
czy ciągnione przez popyt) nie może być traktowana w trybie rozłącznym
(albo, albo). Trwające od lat próby włączenia problematyki do modeli wzrostu, teorii transformacji czy teorii przedsiębiorstwa3 nie zaskutkowały dotąd
ani nowymi ujęciami, ani sprawnymi zasadami formułowania polityki innowacyjnej.
Współcześnie podkreśla się istotną rolę informacji jako wyznacznika i
swoistego mechanizmu napędowego procesu dyfuzji innowacji. Innowacja
jest więc tylko elementem generującym informację, a podstawą dyfuzji staje
się natomiast rozpowszechnienie informacji. Na bazie funkcjonującej terminologii można wyodrębnić podstawowe elementy dyfuzji. Są to [4, s. 62-66]:
3

Takie próby podjął W. Świtalski [13, s. 87-108] oraz X. Decelle [2, s. 5-12].
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cechy i typy innowacji oraz czynniki determinujące innowacje,
kanały komunikacji,
czas (potrzebny na podjęcie decyzji, adaptację),
środowisko społeczne (model relacji między jednostkami systemu).

3. Cechy i typologia innowacji w usługach turystycznych
Od paru lat termin „innowacje” jest coraz częściej używany do opisu
rozwoju przedsiębiorstw turystycznych, regionów oraz sektora turystycznego. Identyfikacja natury innowacyjności w turystyce pociąga za sobą szukanie cech odróżniających usługi turystyczne od tych, które są charakterystyczne dla innowacyjności w innych sektorach usługowych, ale także cech
porównujących je z bardziej generalnymi modelami dla produkcji.
Porównanie innowacji w turystyce z innymi rodzajami usług wyraźnie
wskazuje odmienności, które wynikają z charakteru potrzeb turystycznych i
cech produktu turystycznego. Można stwierdzić, że produkty turystyczne są
„dobrem przeżywanym”, gdyż ich konsumpcja jest zdeterminowana dziedzictwem kulturowym, atrakcjami przyrodniczymi, zagospodarowaniem,
możliwością obserwacji miejsc i ludzi, czyli jest związana z emocjami.
Aktywność turystyczna jest głęboko zakorzeniona przestrzennie i pozostaje
pochodną ogółu doświadczeń turystycznych. Przemysł turystyczny ujawnia
cechy bliskie działalności kulturalnej, sportowej czy rekreacyjnej. Jest on
pod wieloma względami wysoce politycznym biznesem. Rząd i samorządy
terytorialne różnego poziomu istotnie stymulują kształtowanie się zjawisk w
turystyce.
Unikatowych cech usług turystycznych w porównaniu z przemysłem
dóbr można poszukiwać w marketingu usług, roli B+R, braku patentów, tendencji do szybkiego reagowania na zmiany w popycie, niskim stopniu technologizacji itp. W usługach kładziony jest nacisk na pozatechnologiczne
formy innowacji, takie jak know-how, marka, wizerunek, które odgrywają tu
główną rolę. Można też dostrzec zacierającą się granicę między innowacjami w produkcji towarów a usługami wynikającą m.in. z coraz częstszego
stosowaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (NICT)
jako źródła innowacji w turystyce. Usługi turystyczne wyraźnie przyczyniają się do rozwoju handlu elektronicznego i stają się bardzo aktywne w
adaptowaniu innowacji NICT. W tabeli 1 zaprezentowano rodzaje innowacji najczęściej wyodrębniane w literaturze przedmiotu.
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Najczęściej w literaturze dostrzega się innowacje produktowe i procesowe. Wprowadzenie nowego produktu z jednej strony rozpoczyna jego
cykl życia, a z drugiej strony daje początek procesowi rynkowego rozprzestrzeniania się produktu, a ściślej informacji o nim. Rysunek 1 przedstawia
różnice między tymi podstawowymi rodzajami innowacji. Odwołuje się
także do celów i barier tego procesu.
Tabela 1. Typologia innowacji
Kryterium
Rodzaje innowacji
Przedmiot innowacji
produktowe
procesowe
organizacyjne
Znaczenie innowacji
przełomowe
podstawowe
przyrostowe
Oryginalność innowacji
oryginalne (absolutne)
wtórne (dzięki dyfuzji, adaptacji, naśladownictwu)
Źródło innowacji
powstałe w wyniku badań i prac rozwojowych
tworzone w wyniku badań rynku i preferencji nabywców
jako wynik własnych prac inwestora
Źródło: [13, s. 87-106; 6, s. 19-25].

Cechy innowacji turystycznych wpływają na wyodrębnienie ich rodzajów. Anne-Mette Hjalager stworzyła typologię inspirowaną wczesnymi pracami Schumpetera i odzwierciedlającą nowoczesne warunki funkcjonowania sektora turystycznego. Innowacje w turystyce mogą mieć miejsce w
jednej lub w kombinacji pięciu kategorii którymi są produkt innowacyjny,
proces innowacyjny, zarządzanie innowacyjne, innowacje logistyczne i innowacje instytucjonalne4.

4

Por. [3, s. 465-466; 8, s. 26-31].
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Cele
Zmniejszenie kosztów
Wzrost zysków
Wzrost wartości dla konsumenta

Wnioskodawcy
Konsumenci
Konkurenci
Kierownictwo przedsiębiorstwa
turystycznego

Bariery
Brak czasu, pieniędzy i wiedzy
Niechęć do ryzyka
Obawa (personelu, klientów) przed nową technologią
Biurokracja
Myślenie tradycyjne

Innowacyjne produkty np.
Nowe produkty w gastronomii,
Trendy np. więcej wygodny w
pokojach hotelowych
Nowy sprzęt dla wellness
Programy lojalnościowe
Innowacje w cenach
Nowe obszary turystyczne

Innowacyjne procesy np.
IT (internet, systemy informacyjne i rezerwacyjne)
Nowy system controllingu
Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw
Nowe systemy marketingowe
Współpraca na różnych płaszczyznach
Dalszy proces szkolenia personelu
Optymalizacja usług

Innowacje w turystyce

Rys. 1. Produkty i procesy innowacyjne w turystyce
Źródło: [15, s. 7].

Na podstawie modelu pozwalającego wyjaśnić rozwój przemysłu motoryzacyjnego, zaproponowanego w 1985 r. przez Abernathy’ego i Clarka,
sformułowano model stosowany w turystyce. Model ten wyodrębnia cztery
typy innowacji: regularne, niszowe, rewolucyjne i architektoniczne (rys. 2).
Każdy rodzaj ma odmienne źródła wiedzy i inną strukturę oraz powoduje
inne konsekwencje.
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Utrzymanie
/utrwalenie
istniejących
kompetencji

Utrzymanie/
utrwalanie
istniejących
związków
partnerskich

Innowacje regularne
promowanie nowych
inwestycji podnoszących
wydajność
szkolenie przedsiębiorców i pracowników
w działaniach sprzyjających efektywności
poprawa jakości i standardów

Innowacje
rewolucyjne
dyfuzja nowych technologii w firmach turystycznych,
wprowadzanie nowych
metod przyczyniających
się do zmian w strukturze
zatrudnienia,
wiązanie się z tymi
samymi rynkami, ale
nowymi metodami,

Innowacje niszowe
promocja udziału
nowych przedsiębiorców w wykorzystywaniu okazji
zachęcanie firm do
nowych aliansów
rynkowych
łączenie istniejących
produktów z nowymi
rozwiązaniami

Zakłócanie
egzystencji/
kreowanie
nowych
związków

Innowacje
architektoniczne
kreowanie popytu na
nowe wydarzenia i
atrakcje,
zmiany prawne i materialne istniejącej infrastruktury,
kreowanie ośrodków
adaptujących i rozpowszechniających wiedzę
opartą na badaniach
operacyjnych.

Zakłócanie/
zwracanie uwagi na
przestarzałe
kompetencje

Rys. 2. Typy innowacji w turystyce
Źródło: [3, s. 467; 9, s. 6-13].

4. Czynniki determinujące proces dyfuzji innowacji i modele
rozprzestrzeniania się innowacji w turystyce
Dyfuzja jest zjawiskiem złożonym przebiegającym w kilku etapach i na
wielu płaszczyznach. Analizując proces rozprzestrzeniania się innowacji

107

przez pryzmat sfer, w jakich się odbywa, nasuwa się wniosek, że determinują go zbiory cech charakteryzujące poszczególne obszary dyfuzji. Złożoność procesów oraz różnorodność determinant pozwala w różny sposób
klasyfikować uwarunkowania tych zjawisk. Lista czynników stojących u
podstaw działań innowacyjnych, które determinują sukces w turystyce, została zawarta w tab. 2. Zebrano je w dwie zasadnicze grupy, tj. uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.
Tabela 2. Czynniki determinujące rozprzestrzenianie się innowacji w turystyce
Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne

1) stan aktywności gospodarki turystycznej 1) ekonomiczna opłacalność innowacji dla
przedsiębiorstwa turystycznego
2) rozwój rynku badań naukowych w tury- 2) mentalność twórcza i kapitał intelektustyce
alny w przedsiębiorstwie
3) podążanie za trendami
3) skala minimalnych nakładów koniecznych do zrealizowania innowacji
4) polityka państwa wobec innowacji
4) złożoność procesu innowacyjnego
w turystyce
5) stopień rywalizacji na rynku
5) przypadkowe zdarzenia
6) odkrywanie potrzeb
obserwacja, by
odpowiadać na istniejące problemy
7) fiskalno-podatkowe instrumenty promocji innowacji
8) infrastruktura instytucjonalna wspierająca innowacyjność
Źródło: [1, s. 2; 11, s. 129; 4, s. 70].

W teorii i praktyce badań nad dyfuzją stworzono wiele modeli opisujących mechanizm tego zjawiska. Ich wartość teoretyczna jest niewątpliwie
wysoka, niemniej jednak w badaniach empirycznych tylko nieliczne wykazują istotną wartość użytkową. Złożona natura innowacji powoduje, że
próby uogólnień w tym zakresie doprowadzają do zniekształceń, co w konsekwencji przesądza o uniwersalności tych modeli.
Do wyjaśnienia procesu dyfuzji innowacji w turystyce wykorzystywane
są podejścia [2, s. 5-12; 4, s. 73-77]:
dynamiczne (model liniowy, łańcuch wartości, cykl życia innowacji),
kontaktowe,
syntetyczne.
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Podejście dynamiczne akcentuje źródło tworzenia wartości. W tym modelu rozpowszechnianie się innowacji następuje wskutek oddziaływania
stałego źródła, które w tym samym stopniu oddziałuje na wszystkie podmioty podaży rynku turystycznego, przekazując im informacje o innowacji.
Dyfuzja innowacji ma charakter procesu falowego, tzn. że innowacja rozprzestrzenia się jak fala
na zewnątrz pierwotnego źródła. Najprostszy,
liniowy model prezentuje rys. 3. W turystyce model ten może być stosowany do wyjaśnienia procesu dyfuzji innowacji technologicznych pochodzących z innych sektorów takich, jak NICT.
Badania
fundamentalne

Rozwój
technologii

Badania
stosowane

Rozwój produktu/
procesu

Świadczenie
usług turystycznych
Rys. 3. Model liniowy dyfuzji innowacji
Źródło: [2, s. 5-12].

Podejście kontaktowe za czynnik sprawczy dyfuzji uznaje bezpośrednie
kontakty jednostek danej zbiorowości. Zainteresowania prowadzące do akceptacji danej innowacji koncentrują się wokół tych podmiotów, które jako
pierwsze posiadały informację o innowacji i stały się jej zwolennikami. Na
rynku turystycznym podmiotami, które stały się inicjatorami procesów i
produktów innowacyjnych, są Accor (redukcja kosztów hotelarskich), kopalnia soli w Bochni (unikatowość i kompleksowość produktu), bary żywieniowe McDonald’s (szybkość obsługi), linie lotnicze SAS (bezpieczeństwo lotu).
W podejściu syntetycznym (aplikacja modelu A. Barceta) proces absorpcji innowacji do przedsiębiorstwa turystycznego został podzielony na sekwencje (warstwy). W tym modelu zakłada się, że na proces dyfuzji wpływ
mają zarówno kontakty bezpośrednie jednostek popytu i podaży, jak i źródło upowszechniania informacji o innowacji. Model ten zastosowano do
prezentacji zbioru innowacyjnych zmian i usług wprowadzonych przez
linie lotnicze Air France, co przestawia rys. 4. Warstwy 1 i 2 reprezentują
popyt na usługi turystyczne. Innowacyjne produkty powinny być wynikiem
oczekiwań klientów. Warstwy 3 i 4 charakteryzują podaż usług. Proces in109

nowacyjny racjonalizuje wewnętrzne warunki świadczenia usług i wpływa
na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa turystycznego.
Dla kogo?
Po co?

Co?

Jak?

Z kim?

Innowacja =
identyfikacja potrzeb
(rezerwacja)

Innowacyjny produkt
(usługi lokalnej linii
lotniczej)

Innowacyjny proces
(organizacja lotów)

Źródła innowacji
(technologia
informatyczna)

Innowacja

1

bilet elektroniczny

2

3

popyt na usługi

4
podaż usług

Rys. 4. Podejście syntetyczne innowacji w turystyce
Źródło: [14, s. 20].

Podejście strukturalne stanowi ramy dla innowacji w turystyce, wyznaczając tym samym drogę od turystyki tradycyjnej do nowoczesnej. Podejście strukturalne zaprezentowano w tab. 3.
Tabela 3. Podejście strukturalne do dyfuzji innowacji w turystyce.
Wyszczególnienie
Zależność
Świadczenie
Turystyka masowa (fordist* tourism):
prostych
ewolucja jakości obniżka cen,
usług
formy niepewności
ryzyko
obfitości,
rywalizacja podstawą są ceny.
Charakterystyka: członkostwo w organizacjach turystycznych, imprezy
organizowane
Świadczenie
Turystyka zorganizowana:
kompleksu usług
ewolucja jakości
satysfakcja,
nacisk na usługi,
formy niepewności ryzyko konfliktów międzyludzkich,
rywalizacja podstawą jest jakość.
Charakterystyka: luksusowe rejsy, organizacja wyszukanych podróży (ekstremalne
sporty, szkoły przetrwania)

Niezależność
Prosta turystyka:
ewolucja jakości
serdeczność
i współpraca,
formy niepewności małe znaczenie,
rywalizacja
nacisk na ceny
i atrakcje.
Charakterystyka: turystyka rodzinna, turystyka wiejska, turystyka nadmorska itp.
Turystyka indywidualna:
formy niepewności radykalność,
rywalizacja
nacisk na ceny
i oryginalne rodzaje aktywności
turystycznej.
Charakterystyka: turystyka plecakowa
do oryginalnych miejsc

* Turystyka nastawiona na masowego odbiorcę i dystrybucję standardowych produktów turystycznych.
Źródło: [2, s. 5-12].
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Pojawienie się nowej turystyki pociąga za sobą zmiany w kształtowaniu
strategii przedsiębiorstw turystycznych. To, co jest innowacją dla turystyki
prostej, nie musi nią być dla turystyki zorganizowanej. Odmienność produktów wynika ze zróżnicowanego popytu turystycznego i prowadzi do
przenikania się typów turystyki.
5. Podsumowanie
Polski sektor turystyczny od dłuższego czasu kształtuje się, czerpiąc
wzory z procesów przemian dokonujących się w krajach rozwiniętych. Cechą wspólną działalności podmiotów gospodarki turystycznej jest wysoki
poziom konkurencji. Jednym ze sposobów zajęcia dogodnej pozycji konkurencyjnej jest wdrażanie różnego rodzaju innowacji oraz sprawna ich dyfuzja. W ostatnich latach zaobserwować można wiele innowacji w turystyce w
zakresie nowych produktów, kanałów dystrybucji, metod i technik obsługi,
wreszcie zmian strukturalnych, własnościowych i organizacyjnych. Dostrzega się, że pomimo wielu przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym,
zainteresowanie badaczy rynku turystycznego problematyką rozprzestrzeniania się innowacji w turystyce jest niewystarczające. Istnieją także problemy z implementacją odpowiednich mierników do oceny procesu dyfuzji
w działalności turystycznej.
W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia małych i średnich
podmiotów gospodarki turystycznej. Mogą się one skutecznie przyczynić do
rozwoju regionów i wzrostu dobrobytu, stąd ich zdolność do absorpcji innowacji jest sprawą ważną. Istniejący system wspierania MSP preferuje
finansowanie innowacyjnych rozwiązań. Występują jednak istotne bariery
w procesie rozprzestrzeniania się innowacji. Są nimi głównie: system podatkowy, niewystarczająco wykorzystywane instrumenty stymulujące innowacyjność, bariery społeczne, organizacyjne i infrastrukturalne.
Obserwacja i znajomość wzorców, według których przebiega proces dyfuzji innowacji w turystyce, dają podstawy do ścisłego określenia aktualnej
pozycji tych innowacji oraz pozwalają na projekcję ich przyszłej sprzedaży
czy wykorzystania. To z kolei pozwala na prognozowanie inwestycji koniecznych do właściwego stymulowania przebiegających procesów dyfuzji.

111

Literatura
[1] Brackenbury M., Has Innovation Become a Routine Practice the Enables Companies to Stay ahead of Competition in the Travel Industry? OECD, 2004.
[2] Decelle X., A Conceptual and Dynamic Approach to Innovation in Tourism,
OECD 2004.
[3] Hjalager A., Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, „Tourism
Management” no. 23.
[4] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską,
red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
[5] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W.
Janasz, Difin, Warszawa 2004.
[6] Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej, PWE, Warszawa 2007.
[7] Karcz K., Proces dyfuzji innowacji podejście marketingowe, AE, Katowice
1997.
[8] Nordin S., Tourism Clustering & Innovation – Paths to Economic Growth &
Development, European Tourism Research Institute Mid – Sweden University, Östersund 2003.
[9] Nordin S., Svensson B., The Significance of Governance in Innovative Tourism Destinations, European Tourism Research Institute Mid – Sweden University, Östersund 2005.
[10] North D.C., Economic Performance through Time, „Amrican Economic Review” 1994 nr 3.
[11] Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
[12] Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
[13] Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2005.
[14] Tetzschner H., Herlau H., Innovation and Social Entrepreneurship in Tourism
– A Potential for Local Business Development? University of Southern Denmark, Esbjerg 2003.
[15] Weiermair K., Product Improvement or Innovation: What is the Key to Success in Tourism? OECD, 2004.
[16] Williamson O., Transation Cost Economcs: How It Works; Where is Headed,
„The Economist” 1998 nr 1.

112

THE PROCESS OF INNOVATION DIFFUSION
IN TOURISM ECONOMY
Summary
The basis for the construction of modern tourism economy is created by a
common assumption of direct relation between competitive potential of the tourism
sector and its ability to create and absorb innovation. The pressure imposed by
competition on one hand and technical progress on the other force a tourist enterprise to take up activities aiming at the development of innovative products and
processes. The objective of the hereby article becomes an attempt of adapting innovation diffusion aspects in the sector of tourist services.
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FUNDUSZE UNIJNE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ
TURYSTYKI NA OBSZARACH NATURA 2000

1. Wstęp
Turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. Znaczny potencjał kulturowy i dobrze zachowane
środowisko przyrodnicze w Polsce wpływają na atrakcyjność miejsc do
zwiedzania i wypoczynku, dlatego też turystyka związana jest nierozerwalnie z walorami przyrodniczymi, ponieważ to, co najciekawsze dla turysty,
jest jednocześnie najbardziej cenne przyrodniczo i powinno być chronione.
Interakcje między turystyką a środowiskiem naturalnym można rozpatrywać w dwojaki sposób. Z jednej strony turystyka jako biorca wykorzystuje zasoby środowiska niemal bezgranicznie. Stanowią one bowiem często
istotę produktu turystycznego, wyznaczając jednocześnie jego atrakcyjność
i wartość. Z drugiej jednak strony działalność turystyczna, obok innych rodzajów działalności gospodarczej, staje się dość znaczącą częścią siły niszczącej środowisko naturalne, która destabilizuje funkcje jego zasobów, zakłócając tym samym mechanizm ich wykorzystywania w procesie tworzenia
i oferowania produktu turystycznego. Gospodarka turystyczna staje się więc
dla siebie zagrożeniem, ponieważ do efektywnego funkcjonowania potrzebuje ekosystemów, które są czyste, przyrodniczo cenne i oryginalne i odznaczają się nieprzeciętnymi walorami [3, s. 23].
Turystyka respektuje zasady rozwoju zrównoważonego na obszarze recepcji turystycznej przez kształtowanie i pielęgnowanie dziedzictwa kultury
i tradycji oraz bogactwa przyrody, czyli różnorodności biologicznej.
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Turystyka jest często postrzegana jako najbardziej ekologiczna dziedzina gospodarki; w wielu przypadkach bazuje ona na zasobach przyrody, a
przede wszystkim krajobrazu. Wielokrotnie turystyka jest uznawana za
alternatywę do przemysłu czy intensywnego rolnictwa, ponieważ upatruje
się w niej szansę dla rozwoju zrównoważonego na obszarach Natura 2000
ze względów przyrodniczych [8, s. 107].
Zrównoważona turystyka powinna przejawiać się taką formą aktywności
turystycznej, która odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego,
gwarantując długotrwałe zachowanie jego walorów, a zatem zrównoważona
turystyka musi być wyrazem kompromisu między konkurencyjnymi interesami gospodarki turystycznej a potrzebami ekosystemów. W szerszym ujęciu, turystyka zrównoważona polega na korzystaniu z materialnych i niematerialnych zasobów środowiska z zachowaniem równowagi na płaszczyznach: ekologicznej, społecznej, przestrzennej i ekonomicznej [3, s. 21].
Rozwój turystyki i produktów turystycznych wysokiej jakości będzie
miał zatem wpływ na obszary chronione na podstawie tradycyjnego systemu
ochronny (rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe), ale przede
wszystkim może się stać głównym czynnikiem zapewniającym zrównoważony rozwój na obszarach w ramach europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Prawidłowa organizacja turystyki w zgodzie z wymogami ochronnymi tych obszarów będzie się przyczyniać do poprawy jakości
życia na tych terenach [3, s. 24].
Rozwój zrównoważonej turystyki stwarza wiele możliwości dla obszarów Natura 2000, pobudza ducha przedsiębiorczości wśród miejscowej ludności, która czerpie korzyści z różnych usług świadczonych turystom.
Wzrost potencjału ekonomicznego sprawia, że poprawiają się warunki codziennej egzystencji mieszkańców tych obszarów.
Turystyka wkomponowana w obszar Natura 2000 wymaga osiągnięcia
równowagi pomiędzy potrzebami społeczności lokalnej, turystów a dbałością o środowisko naturalne, dlatego też środowisko wymaga poszanowania,
ochrony, prowadzenia pomiarów przepustowości i kontroli, ochrony flory i
fauny. Należy pamiętać o powstających konfliktach na styku społeczność
lokalna a obszar Natura 2000, doprowadzając do pogodzenia formy i tempa
rozwoju z potrzebami społeczności lokalnej. Korzyści społeczno-ekonomiczne z istnienia obszarów Natura 2000 będą płynęły z zatrudnienia w
okolicy, zachęcania do zróżnicowania prowadzonej działalności gospodarczej (zrównoważona turystyka), promocji wykorzystania i sprzedaży wyrobów lokalnych.
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Nie ulega wątpliwości, że rozwój turystyki na obszarach Natura 2000
będzie miał istotny wpływ na rozwój ekonomiczny społeczności lokalnej i
w rezultacie doprowadzi do proekologicznego ożywienia lokalnej gospodarki. Jest to możliwe, jeżeli na obszarach Natura 2000 będzie rozwijana
turystyka zrównoważona proekologiczna, do której zaliczamy takie formy
turystyki, jak np. ekoturystyka i agroturystyka [8, s. 109].
Podsumowując, należy stwierdzić, iż [3, s. 24]:
zrównoważony rozwój już od dość dawna jest wiodącym trendem w
polityce Unii Europejskiej,
ze względu na to, że walory środowiska naturalnego są rdzeniem
produktu turystycznego, jakość ekosystemów będzie wyznaczać dalszy
rozwój sektora turystycznego,
efektywne wypełnianie zasad zrównoważonej turystyki wymaga przede
wszystkim pełnej i dojrzałej świadomości zarówno podmiotów
oferujących usługi turystyczne, jak i odbiorców tej oferty,
obie strony powinny w równie czynny sposób propagować ideę
zrównoważonej turystyki; oferenci usług turystycznych przez odpowiednie
kształtowanie oferty, tj. naznaczanie jej walorami ekologicznymi, dają tym
samym impuls do zmiany postaw klientów, klienci natomiast przez
odpowiednie kształtowanie popytu na usługi turystyczne wymuszają
orientację ekologiczną po stronie podaży,
bardzo dużą rolę w efektywnym wypełnianiu zasad zrównoważonej
turystyki mają lokalne społeczności, stąd władze państwowe, regionalne,
a w szczególności lokalne powinny odpowiednio wspierać i stymulować
wszelkie inicjatywy propagujące zrównoważoną koegzystencję turystyki
i środowiska naturalnego.
Turystyka musi podnieść jakość usług, unowocześnić i rozwinąć infrastrukturę oraz rozpropagować ideę zrównoważonej turystyki. W tym celu
należy wykorzystać m.in. środki z funduszy unijnych, które w obszarze
wsparcia kładą nacisk na inwestycje o charakterze turystycznym.
W artykule zostaną scharakteryzowane najistotniejsze fundusze unijne
przeznaczone na finansowanie zrównoważonej turystyki.

2. Unijne źródła finansowania zrównoważonej turystyki
Szacuje się, że budżet Natura 2000 mieści się w granicach od ok. 200 do
ok. 350 mln zł rocznie; obejmuje on koszty bezpośrednie [7, s. 70]:
utrzymania obszaru chronionego,
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związane z rekompensatami, za utrudnienia oraz utracone lub
przewidywane zyski przez osoby mieszkające na obszarach objętych
ochroną oraz zachęty za prośrodowiskowe sposoby gospodarowania (np.
turystyka zrównoważona),
przygotowania planów zagospodarowania (planów ochrony) obszarów
Natura 2000,
a także koszty pośrednie, do których zaliczamy [7, s. 74]:
koszty promocji, edukacji i informacji dotyczącej sieci Natura 2000 w
Polsce (mieszczą się one w przedziale 1-3 mln zł),
koszty konfliktów wynikających z wprowadzenia sieci Natura 2000,
inne koszty pośrednie (np. zmiana prawa).
W strukturze wydatków inwestycyjnych na różne sektory i dziedziny
ochrony środowiska w Polsce ochrona przyrody od lat zajmuje ostatnie
miejsce. Nakłady na tę dziedzinę stanowiły od 0,21% w roku 1995, przez
0,06% w roku 2000, do 0,20% w roku 2005 [1, s. 32], dlatego też należy
skierować uwagę na zewnętrzne środki finansowania ochrony przyrody (obszarów Natura 2000) przez fundusze unijne.
Natura 2000 jest formą ochrony przyrody bez potrzeby znacznych zmian
w dotychczasowych sposobach gospodarowania, a co istotne pozwala na
uzyskanie dodatkowych funduszy, które są ukierunkowane na zrównoważony rozwój lokalnej społeczności. Ta nowa forma ochrony przyczyni się
do pogodzenia interesów gospodarczych z wymogami ochrony przyrody, a
uzyskany w ten sposób rozwój regionu oparty na dochodach ze sprzedaży
usług zrównoważonej turystyki, promocji cennego produktu, jakim jest obszar Natura 2000, będzie procentował w przyszłości.
Turystyka przyjazna środowisku musi być ciągle wzbogacana, urozmaicana o tradycyjne lokalne produkty, zaaranżowanie małej infrastruktury
turystycznej, kompleksową ofertę wysokiej jakości różnorodnych usług i
promocję. Na ten cel potrzebne są znaczne środki finansowe.
Nowy okres programowania pomocy unijnej (lata 2007-2013) stwarza
duże możliwości ubiegania się o fundusze unijne m.in. na rozwój zrównoważonej turystyki. Duże wyzwanie stoi przed przedsiębiorcami z branży
turystycznej, którzy dotychczas w niewielkim stopniu wykorzystali fundusze strukturalne na rozwój swoich przedsiębiorstw, dlatego też w branży
turystycznej potrzebne są działania związane z podnoszeniem jakości usług
oraz unowocześnianiem i rozwojem infrastruktury.
Pozyskanie środków z funduszy unijnych wymaga dobrego pomysłu i
postępowania zgodnie z ustalonymi regułami; zrównoważona turystyka z
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pewnością spełnia te wymogi. Oznacza to, że fundusze strukturalne stwarzają możliwości pozyskiwania środków na inwestycje turystyczne oraz
wdrażanie nowych technologii, co jest tak istotne dla zrównoważonej turystyki.
W ofercie funduszy unijnych należy wymienić kilka najważniejszych
funduszy, przez które można pozyskać środki na rozwój zrównoważonej
turystyki i promocję. Są to:
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
W rozporządzeniu Rady ustanawiającym Europejski Fundusz Rolny
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) do zadań objętych pomocą zalicza się m.in. zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką [6, art. 52]. Zadania te obejmują [6, art. 54]:
małą infrastrukturę (centra informacyjne oraz oznakowanie miejsc
turystycznych),
infrastrukturę rekreacyjną (infrastruktura obejmująca dostęp do obszarów
przyrodniczych, zakwaterowanie o małej liczbie miejsc),
rozwój lub marketing usług turystycznych związanych z turystyką
wiejską.
W EFRROW wyróżnia się kilka osi, które udostępniają środki w wybranych działaniach [4, s. 70-72]:
1. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki
wiejskiej:
działanie „Różnicowanie kierunków działalności nierolnej” umożliwia
pomoc na podjęcie lub rozwój działalności w zakresie usług turystycznych oraz wspieranie działań przyczyniających się do urozmaicenia
oferty turystycznej (np. drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych); beneficjentami będą rolnicy; maksymalna pomoc udzielana na
jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł,
działanie „Odnowa i rozwój wsi” jest silnie związane z promocją funkcji turystycznych; w zakres pomocy wchodzi m.in.:
remont, przebudowa i wyposażenie obiektów służących promocji
obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury,
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zakup obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji
budownictwa w danym regionie oraz ich adaptacja na cele publiczne,
odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników
historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci,
budowa lub remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem
funkcji turystycznych,
pomoc skierowana jest do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, do
miast poniżej 5 tys. mieszkańców; wysokość pomocy dla jednej
miejscowości sięga do 500 tys. zł, poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych, beneficjentami mogą być
m.in. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego
i instytucje kultury,
działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” dotyczy pomocy
w zakresie usług turystycznych, drobnej wytwórczości, rzemiosła lub
rękodzielnictwa, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; beneficjentami są mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób; wysokość pomocy na jednego beneficjenta może sięgać 500 tys. zł; możliwość wsparcia podmiotów świadczących usługi w
zakresie turystyki przyjaznej przyrodzie (np. baza noclegowa).
2. Oś 4. LEADER to inicjatywa polegająca na aktywnej współpracy
przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego dla
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. lokalnych
grup działania (LPG). Tworzą i wdrażają one w sposób partnerski i oddolny
lokalne strategie rozwoju. Wśród tematów podejmowanych w ramach LPG
są tematy dotyczące wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, w
tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000. Istotnym
elementem wielu lokalnych strategii rozwoju jest wsparcie turystyki
przyjaznej środowisku.
Projekty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) są jednym z priorytetów obszarów wsparcia, w tym promowania
walorów przyrodniczych, jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki. Innymi priorytetami są ochrona i poprawa jakości dziedzictwa
przyrodniczego, pomoc na rzecz zwiększania podaży usług turystycznych
przez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz
wspieranie nowych, równoważonych rodzajów turystyki [5, art. 4].
W ramach EFRR jest 16 programów operacyjnych. Zaprezentowane
zostaną trzy najistotniejsze programy operacyjne:
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Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”,
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Słowacka
– Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na
uwagę zasługuje priorytet V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych”. Jego celem jest ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej. Działania w ramach
priorytetu to:
5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk
przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.
5.2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych.
5.3. Opracowanie planów ochrony.
5.4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej.
Działanie 5.1 jest finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Szacunkowa wartość alokacji z EFRR na lata 2007-2013 to 50 mln euro. Celem
działania jest przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych
(ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin i zwierząt. Jednym z projektów jest budowa lub modernizacja
małej infrastruktury służącej udostępnianiu turystom obszarów chronionych,
w tym budowa ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków,
parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń itp. [2].
Beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe, podmioty sprawujące nadzór nad ochroną obszarów chronionych lub zarządzające tymi terenami (Natura 2000). Minimalna wartość
projektu wynosi 100 tys. euro. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 85%
kwalifikujących się wydatków. Początek okresu kwalifikowalności wydatków to 1 stycznia 2007 r. lub data przedłożenia przez stronę polską do Komisji Europejskiej projektu programu operacyjnego [4, s. 74].
W Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na uwagę zasługuje priorytet
„Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki”. Wspiera on
rozwój turystyki przyjaznej przyrodzie na obszarze pogranicza polsko-cze-
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skiego, w tym agroturystyki. Rezultatem priorytetu będą mikroprzedsiębiorstwa dające nowe i stałe miejsca pracy. Promowane będą walory przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000. Wspierane będą projekty na rzecz
ochrony i odbudowy bogactwa kulturowego i przyrodniczego. Projekty
obejmują m.in. rozwój szlaków i tras turystycznych, szlaków rowerowych
i konnych, promowanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz nowych produktów turystycznych [4, s. 74-75].
W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Słowacka – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 priorytet „Rozwój
Społeczno-Gospodarczy” ma dwa tematy:
1. Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki i edukacji.
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Region polsko-słowacki oferuje dogodne warunki dla rozwoju eko- i
agroturystyki. W celu zachowania dziedzictwa kulturowego regionu należy
przygotować wspólne projekty pozwalające społecznościom lokalnym na
zachowanie swojej tożsamości.
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) współfinansuje inicjatywy na
rzecz tworzenia miejsc pracy w zrównoważonej turystyce. Jednym z priorytetów wsparcia w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” jest
aktywizacja obszarów wiejskich. Środki udzielane będą na projekty związane z pobudzaniem aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowaniem
w działania zapobiegające marginalizacji obszarów wiejskich, działania
szkoleniowe, informacyjno-promocyjne oraz doradcze służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowania koncepcji rozwoju obszarów
wiejskich, realizacją strategii rozwoju zasobów ludzkich na obszarach wiejskich przez animowanie współpracy partnerów lokalnych [4, s. 75-76].
Rozwój zrównoważonej turystyki (np. hotelarstwa, gastronomii) może
być dofinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W ramach
działania 2.6. „Rozwój turystyki” do inwestycji, które będą dofinansowane,
należy zaliczyć m.in.:
rozbudowę, adaptację i modernizację istniejących obiektów
noclegowych (hoteli, schronisk, zajazdów itp.), a także wprowadzenie
funkcji hotelowej do pałaców, dworów, obiektów podworskich,
folwarcznych itp. (z wyjątkiem kosztów bieżącego utrzymania);
rozwój infrastruktury gastronomicznej, także w powiązaniu z obiektami
noclegowymi, wykorzystującej specyfikę regionu (np. w celu promocji
tradycji lokalnej kuchni);

121

tworzenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form
wypoczynku, w tym baz sportowo-rekreacyjnych (np. krytych kąpielisk
z basenami termalnymi, ścieżek zdrowia, szlaków turystycznych,
edukacyjnych, tematycznych, narciarskich tras zjazdowych i biegowych,
ośrodków jeździeckich, pól golfowych, klubów rekreacyjnych, ścieżek
rowerowych, przystani jachtowych itd.);
tworzenie infrastruktury informacyjno-recepcyjnej (np. centrów i
punktów informacji turystycznej, punktów informacji o regionie wraz z
ekspozycją i sprzedażą wydawnictw, map i folderów, lokalnych
wyrobów, pamiątek itp., zlokalizowanych w zajazdach, barach
przydrożnych, a także w obiektach wolnostojących, zabytkach techniki,
np. młynach wodnych, kuźniach, itp.).

3. Podsumowanie
Zwiększająca się skala wpływu turystyki na obszary przyrodniczo
cenne, w tym na obszary Natura 2000, wymaga coraz szerszego stosowania
zabiegów aktywnej ochrony, które są trudne w realizacji i kosztowne.
Należy zwrócić uwagę, że dofinansowanie ze źródeł UE ma przede
wszystkim pomóc na starcie w stworzeniu rentownego i samofinansującego
się przedsięwzięcia w przyszłości.
System finansowania obszarów Natura 2000 należy precyzyjnie określić
w celu zapewnienia względnie stabilnej sytuacji ekonomicznej dla zarządzających i właścicieli gruntów, wówczas tworzenie i funkcjonowanie tych
obszarów spotkałoby się ze znacznie większym poparciem społecznym.
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EUROPEAN UNION FOUNDS FOR SUSTAINABLE TOURISM
AT NATURA 2000 AREAS
Summary
The implementation of sustainable tourism is connected with proenvironmental investments, which require meaningful finances. To achieve the aim
it is important to use resources coming from the European Union support,
especially those planned for tourism investments at the areas protected by
NATURA 2000, such as the European Agricultural Fund for Rural Development,
the European Regional Development Fund, the European Social Founds, the
Integrated Operational Program for Regional Development.
Financing system for NATURA 2000 areas should be precisely presented for
building relatively stable economic situation for managers and owners of areas
belonging to NATURA 2000. It will make building and functioning at those areas
much easier and will get more social acceptance.

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

1. Wstęp
W ostatnich latach w szeroko pojętej działalności gospodarczej coraz
większego znaczenia nabiera pojęcie „projekt”. Wszelkie działania inwestycyjne, szczególnie jeśli związane są z wydatkowaniem środków publicznych
(głównie pochodzących z funduszy Unii Europejskiej), muszą być w
odpowiedni sposób zaprojektowane. W związku z tym literaturze coraz
częściej obok terminu „inwestycja” czy „przedsięwzięcie inwestycyjne”
pojawia się zamiennie pojęcie projektu inwestycyjnego 1.
Bez względu jednak na wymiar znaczeniowy poszczególnych terminów,
z punktu widzenia oceny zasadności i opłacalności konkretnych działań
inwestycyjnych, a więc po części przedmiotu niniejszej pracy, najbardziej
uzasadnionym wydaje się posługiwanie pojęciem „projekt” („projekt inwestycyjny”).

2. Projekt turystyczny  szczególny typ projektu gospodarczego
W praktyce gospodarczej coraz powszechniej używany jest termin „projekt turystyczny” („turystyczny projekt inwestycyjny”). Pojawia się
1

Mimo iż terminy: „inwestycja”, „przedsięwzięcie inwestycyjne” oraz „projekt
inwestycyjny” bardzo często stosowane są zamiennie, mają inny wymiar znaczeniowy.
Zob. np. [11, s. 14-16].
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on szczególnie często, gdy mamy do czynienia z realizacją przedsięwzięć
turystycznych finansowanych z funduszy europejskich. Uzasadnione wydaje
się więc wyjaśnienie w sposób bardziej precyzyjny istoty tego pojęcia.
Rozważania należy jednak rozpocząć od ogólnej definicji projektu. W
literaturze wskazuje się na dwa podejścia w tym zakresie:
 charakterystyczne dla nauk o zarządzaniu,
 charakterystyczne dla nauk ekonomii.
W ramach pierwszego podejścia termin „projekt” jest pojęciem wieloznacznym. Jest on wykorzystywany obecnie niemal we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ujęciu szerszym przez projekt
rozumie się jednorazowe przedsięwzięcie (zadanie) do wykonania
w ramach przyjętych ograniczeń czasowych i budżetowych.
Drugie podejście (wąsko rozumiane nauki ekonomiczne) sytuuje pojęcie
projektu w publikacjach z zakresu ekonomii rozwoju (development
economics) i związanej z nią analizy kosztów i korzyści (cost  benefit
analysis), czego efektem jest pojawienie się terminu „projekt rozwojowy2”
oznaczającego przedsięwzięcie inwestycyjne prowadzące do osiągnięcia
celów rozwojowych.
Bez względu na kontekst pojęcia innowacyjny charakter projektów
powoduje, iż ich immanentną cechą jest wysoki stopień ryzyka
i niepewności, który zmniejsza się w miarę postępów w jego realizacji.
To podwyższone ryzyko i niepewność wynikają z trudności precyzyjnego
określenia czasu oraz przyszłych kosztów i efektów danego przedsięwzięcia
[7, s. 33-35].
Opierając się na wybranych pozycjach literatury z zakresu zarówno
analizy i planowania projektów (podejście ekonomii), jak również zarządzania projektami, można wskazać na kilka najbardziej popularnych definicji pojęcia „projekt”.
Wśród pozycji z zakresu nauk o zarządzaniu pojawia się definicja
H. Kerznera, według którego projekt to przedsięwzięcie zmierzające
do osiągnięcia wyznaczonego celu, wymagające wykorzystania zasobów
i ujęte w ramy ograniczeń czasowych, kosztowych i jakościowych. Poza
tym projekty mają zwykle charakter przedsięwzięć unikalnych [3, s. 17].
Z kolei w literaturze z zakresu ekonomii rozwoju projekt jest definiowany jako odstąpienie od bieżącej konsumpcji w celu uzyskania dodatkowych zasobów w przyszłości [1, s. 3] . M. Potts wskazuje na projekt jako
przedsięwzięcie mające następujące cechy [9, s. 12]:
2

Zob. np. [13].
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 ma precyzyjnie zdefiniowany zestaw celów;
 obejmuje inwestowanie (wykorzystywanie) rzadkich zasobów;
 może być planowane, finansowane i inwestowane jako niezależna całość
ze ściśle wyznaczonym:
 początkiem i końcem;
 beneficjentami;
 zakresem geograficznym i organizacyjnym.
Oba podejścia ujmujące pojęcie projektu są do siebie dość mocno zbliżone. Zakładają one bowiem, że projekt stanowi określoną konfigurację
zasobów wykorzystywanych do osiągnięcia wyznaczonych celów
w określonym czasie. Różnicę stanowi natomiast wymiar poszczególnych
celów. W przypadku nauk o zarządzaniu projekt odnosi się do osiągania
celów biznesowych przez dane przedsiębiorstwo (grupę przedsiębiorstw), w
ekonomii natomiast cel ma zwykle szerszy wymiar i może dotyczyć danej
grupy docelowej (np. społeczności lokalnej), a nawet całej gospodarki.
W przypadku projektów turystycznych będziemy mieć do czynienia zarówno z jednym, jak i z drugim podejściem. Celem właściciela hotelu wdrażającego nowy system rezerwacji miejsc noclegowych będzie poprawa jakości obsługi klientów, a w konsekwencji osiągnięcie lepszych wyników
finansowych. Natomiast wyznaczenie przez gminę nowego szlaku wraz
ze ścieżką dydaktyczną będzie miało na celu polepszenie infrastruktury turystycznej danego obszaru, poprawę jego atrakcyjności, a przez
to pełniejsze zaspokajanie potrzeb przybywających tam turystów.
Na podstawie tych informacji istnieje możliwość określenia,
na potrzeby prezentowanego artykułu, istoty projektów turystycznych.
Przez pojęcie
„projekt
turystyczny”
(„turystyczny projekt
inwestycyjny”) możemy rozumieć jednorazowe, ograniczone czasowo i
budżetowo przedsięwzięcie (zadanie), którego realizacja służy poprawie
sprawności, jakości i efektywności zaspokajania określonych potrzeb
(dążeń) turystów, bez względu na miejsce ich zaspokajania.

3. Rodzaje projektów turystycznych
Projekty z zakresu turystyki są bardzo zróżnicowane. Powodem takiego
stanu rzeczy jest różnorodność potrzeb turystów, którą poszczególne
projekty inwestycyjne mają na celu zaspokoić. Odnosząc się do podziału
inwestycji turystycznych zaproponowanego przez G. Gołembskiego [4,
s. 243-244; 10, s. 11-12], można wskazać na następujące grupy projektów:
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1) projekty turystyczne o charakterze materialnym, w tym:
a) projekty mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb turystów (projekty z zakresu rozbudowy lub modernizacji bazy noclegowej i
gastronomicznej, infrastruktury i środków transportu, infrastruktury i
urządzeń turystycznych) – projekty podstawowe;
b) projekty mające na celu ochronę i restaurowanie dóbr kultury
narodowej (dziedzictwa kulturowego);
c) projekty mające na celu uzupełnienie podstawowych usług
turystycznych, które jednocześnie służą zaspokajaniu potrzeb lokalnego
społeczeństwa (projekty z zakresu infrastruktury technicznej, ochrony
środowiska, komunikacji itp.) – projekty uzupełniające;
2) projekty turystyczne o charakterze niematerialnym, w tym:
a) projekty z zakresu szeroko rozumianego marketingu turystycznego
(projekty promocyjne);
b) projekty mające na celu rozwój zasobów ludzkich (np. projekty
szkoleniowe dla pilotów wycieczek, przewodników górskich itp.).
Niekiedy określone przedsięwzięcie ze względu na swoje rozmiary bądź
specyficzny cel może wymagać jednoczesnej realizacji kilku projektów o
różnym charakterze. Przykładowo przywrócenie funkcji turystyki bądź
zwiększenie jej roli na danym obszarze wiązać się będzie z wykonaniem
projektów z zakresu zarówno promocji, jak i rozwoju szeroko pojętej
infrastruktury turystycznej.
Ponadto istotne, szczególnie w momencie określania opłacalności poszczególnych projektów, jest wskazanie obszaru ich oddziaływania. Jedne z
nich mogą mieć wpływ wyłącznie na podmioty je implementujące, inne zaś
mają skutki odczuwalne w ich bliższym bądź dalszym otoczeniu.

4. Opłacalność projektów turystycznych
Niezmiernie istotnym z punktu widzenia analizy projektów rozwoju jest
zakres (zasięg) oddziaływania projektu zarówno podmiotowy, jak
i przestrzenny. Stosunkowo łatwo jest zdefiniować i ocenić opłacalność
niewielkich projektów turystycznych ograniczonych do jednego podmiotu.
Problemów może przysporzyć natomiast ustalenie opłacalności projektu,
w którym uczestniczy kilka podmiotów. Chodzi tutaj o ustalenie opłacalności przedsięwzięcia jako całości, a istotnym elementem takiej oceny jest
analiza dystrybucji kosztów i korzyści między uczestników projektu.
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Najtrudniej zdefiniować, a w efekcie oceniać i planować, projekty turystyczne oddziałujące na szersze otoczenie, czyli podmioty, które bezpośrednio nie uczestniczą w realizacji przedsięwzięć, ale odczuwają
ich wpływ. Może się to przejawiać w skali zarówno mezoekonomicznej (np.
wytyczenie przez lokalne organizacje regionalnego szlaku tematycznego),
jak i w skali makroekonomicznej. Przykładowo projekt wspierający
restaurowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz promujący krajowe
obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO może mieć
wpływ na zarówno wzrost przychodów z tytułu zwiększonej liczby turystów
odwiedzających dany obiekt, jak również na funkcjonowanie okolicznych
podmiotów stanowiących bazę turystyczną, może też wpłynąć na ogólną
percepcję atrakcyjności turystycznej danego miasta, regionu czy też kraju, a
w konsekwencji spowodować wydłużenie pobytu turystów na danym
obszarze.
Najogólniej rzecz ujmując, można wyróżnić projekty oddziałujące jedynie na inwestora oraz projekty oddziałujące na osoby/instytucje trzecie,
które bezpośrednio nie uczestniczą w projekcie. Oddziaływanie projektu
na otoczenie nosi nazwę efektów zewnętrznych (externalities).
W pierwszym przypadku kryterium wyboru/odrzucenia projektu jest
opłacalność finansowa, natomiast w drugim  efektywność ekonomiczna
z punktu widzenia wybranej grupy docelowej lub całej gospodarki3.
Analiza finansowa projektu pozwala dokładnie określić jego opłacalność
finansową, a więc prognozować zasoby, dzięki którym zostaną pokryte
przyszłe wydatki. Efektem tej analizy jest:
 weryfikacja trwałości finansowej projektu (określenie zrównoważonego
salda przyszłych przepływów pieniężnych projektu),
 określenie wskaźników finansowej rentowności projektu na podstawie
koncepcji zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto (bazowanie
wyłącznie na korzyściach (zyskach) i kosztach (stratach) podmiotu będącego
animatorem projektu – firma, instytucja zarządzająca) [2, s. 124].
Natomiast efektywność ekonomiczna ustalona zostaje dzięki przeprowadzeniu analizy ekonomicznej projektu. Analiza ta, określana również
mianem analizy kosztów i korzyści, posługuje się wartościami ekonomicznymi, a więc wycenia wszystkie czynniki zgodnie z ich wartością użytkową
lub kosztem alternatywnym dla społeczeństwa. Poddaje ona ocenie projekty
prywatne lub publiczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy i w
jakim stopniu dany projekt jest godny realizacji z publicznego
3

Więcej zob. np. w [5].
128

(społecznego) punktu widzenia. Różni się więc od zwykłej analizy
finansowej tym, iż uwzględnia wszystkie korzyści i koszty bez względu na
to, kto je ponosi [2, s. 125-126].
Zarówno w jednej, jak i drugiej analizie istnieje możliwość wykorzystania
popularnych wskaźników oceny opłacalności przedsięwzięć [7, s. 71-74]:
 zaktualizowanej wartości netto projektu (NPV) – bieżącej wartości
wszystkich przepływów (CF) generowanych przez projekt
w poszczególnych okresach jego życia (t), przy założeniu określonej
stopy dyskontowej (i).
n

NPV  
t 0

CFt

1  i t

,

(1)

 wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) – stopy procentowej, przy której zaktualizowana wartość netto projektu jest równa 0.
n
CFt
(2)
 0.

t
t  0 1  IRR 
Jednak jak już wcześniej wspomniano, zakres informacji branych pod
uwagę przy obliczaniu tych wskaźników będzie różny. W przypadku
analizy finansowej będą to wyłącznie bezpośrednie przepływy finansowe
projektu z punktu widzenia jego właściciela (będziemy tu mówić o
finansowej zaktualizowanej wartości netto  FNPV bądź o finansowej
wewnętrznej stopie zwrotu – FIRR lub FRR).
W analizie ekonomicznej uwzględnia się dodatkowo korzyści i koszty
społeczne (zewnętrzne), jakie przechodzą nieodpłatnie z analizowanego
projektu na inne podmioty (w tym wypadku będziemy mówić
o ekonomicznej zaktualizowanej wartości netto  ENPV bądź
o ekonomicznej wewnętrznej stopie zwrotu – EIRR lub ERR).
W przypadku projektów turystycznych analiza finansowa będzie
odnosiła się do nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji
(utrzymania) projektu. Po stronie wpływów będą zaś uwzględniane, w
zależności od rodzaju projektu, np.: wszelkiego rodzaju opłaty za usługi
świadczone przez projektowaną bazę turystyczną, wpływy z opłat za wstęp i
zwiedzanie zaprojektowanych muzeów, skansenów, parków itp.
(pokrywające zwykle nieznaczną część rzeczywistych kosztów),
ewentualnie wpływy ze sprzedaży usług ubocznych i powiązanej
działalności handlowej.
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Drugi rodzaj analizy w przypadku projektów turystycznych nabiera
szczególnego znaczenia. Chodzi tu głównie o projekty publiczne, które nie
generują bezpośrednich przychodów. W takim wypadku uwzględnienie korzyści otoczenia może znacząco wpłynąć na opłacalność danego przedsięwzięcia, a co za tym idzie  jego akceptację bądź odrzucenie.
Do przykładowych korzyści uwzględnianych w analizie ekonomicznej projektów turystycznych można zaliczyć [12, s. 11-113]:
 pobudzenie przez projekt wzrostu dochodów w sektorze turystycznym
na danym obszarze wywołanego zwiększonym strumieniem turystów i
dłuższymi okresami ich pobytu (np. projekty mające na celu
odrestaurowanie, zagospodarowanie i udostępnienie obiektów cennych z
przyrodniczego bądź kulturowego punktu widzenia, projekty dotyczące
infrastruktury ułatwiającej korzystanie z walorów turystycznych, itp.),
 wzrost dochodów dzięki innym formom działalności pobudzonym przez
projekt turystyczny (działalność handlowa, rekreacyjna itp.),
 wzrost zatrudnienia itp.
Jednak projekty takie generują również dodatkowe koszty społeczne (straty
dla społeczeństwa), które także należy uwzględnić w omawianym rachunku.
Mogą one zarówno wynikać z utrudnień spowodowanych wzrostem ruchu w
związku z realizacją projektu (trudności w przemieszczaniu się, przekroczenie
chłonności i pojemności turystycznej obszaru itp.), jak i stanowić koszt
alternatywny związany z odmiennym wykorzystaniem danego czynnika (np.
gruntów, surowców, pracy ludzkiej itp.).
Mimo wszystko, dzięki uwzględnieniu efektów zewnętrznych i cen kalkulacyjnych4, większość projektów o niskiej lub ujemnej finansowej
rentowności wykazuje dodatnią ekonomiczną opłacalność [2, s. 35]. Ma to
istotne znaczenie szczególnie w przypadku niedochodowych projektów
turystycznych finansowanych ze środków publicznych.

5. Zakończenie
Turystyka stanowi fenomen gospodarczy ostatnich lat, z tego też
względu problematyka szeroko pojmowanych projektów turystycznych nabiera coraz większego znaczenia. Konieczne stają się więc właściwe zdefiniowanie, sklasyfikowanie, a następnie ocena każdego projektu turystycz4

Problematyka cen kalkulacyjnych (dualnych) stanowi odrębny aspekt oceny projektów gospodarczych, z tego też względu nie będzie przedmiotem dalszych rozważań. Więcej
zob. [5, s. 203 i nast.].
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nego, z jakim mamy do czynienia. Jednym z takich kryteriów, szczególnie
jeśli chodzi o określenie finansowej i ekonomicznej opłacalności projektu,
jest podmiotowy i przestrzenny zasięg oddziaływania projektu, wstępne
bowiem sklasyfikowanie projektu z uwzględnieniem tego kryterium (w
możliwej kombinacji z innymi kryteriami) przyczynić się może do podjęcia
właściwej decyzji zarówno jeśli chodzi o planowanie zasobów, dobór
metody oceny ex ante, ostateczną akceptację projektu, jak również późniejsze właściwe kontrolowanie i koordynowanie jego realizacji i funkcjonowania.
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DEFINITION, TYPES AND EFFECTIVENESS
OF TOURISM PROJECTS
Summary

Nowadays the words “project” and “tourism” are one of the most
popular. What is more, that two terms are often merged and collocation
“tourism project” seems to be very fashionable. Therefore in the first part of
the article the word “project” is showed in the management and economy
development approach. Moreover, the paper presents the meaning of the
term “tourism project” and some information about its types. In the second
part of the article, general approach to the financial and economic analysis
of that project is presented.

Tomasz Kołakowski – dr, adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego i
Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej
Górze.
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METODY I TECHNIKI OCENY POZIOMU JAKOŚCI
W SFERZE USŁUG TURYSTYCZNYCH

1. Wstęp
Ocena jakości jest podstawową regułą postępowania firm turystycznych zorientowanych na podnoszenie poziomu świadczeń. Bez niej nie byłoby możliwe
ustalenie, czy oferta danego przedsiębiorstwa spełnia wymogi rynku. Wyniki pomiaru poziomu świadczonych usług dostarczają informacji niezbędnych do
kształtowania ofert o takich cechach, które są jak najbardziej zbliżone do oczekiwań i wymagań konsumentów. Pozwalają określić kierunek doskonalenia usług.
Wyniki te stanowią zatem punkt wyjścia w procesie projektowania produktu
turystycznego.
Konieczność badań w zakresie jakości i ich użyteczność dla prawidłowego
funkcjonowania przedsiębiorstwa jest oczywista. Zarządzanie jakością wymaga z
jednej strony dobrej znajomości potrzeb i oczekiwań klientów, z drugiej natomiast
opinii o poziomie dotychczas dostarczanych usługach.
Celem prezentowanego artykułu jest opis metod służących pomiarowi jakości
produktów z podaniem praktycznych rozwiązań w zakresie tych metod. Dokonano
m.in. charakterystyki tylko tych narzędzi, które zdaniem autorki uwzględniają specyfikę usług turystycznych i cechują się najwyższą przydatnością do oceny ich
jakości.
Jednym z filarów skutecznego zarządzania jakością usług turystycznych, co w
konsekwencji przekłada się na stałą poprawę poziomu oferowanych świadczeń,
jest dokonywanie systematycznej ich oceny. Oznacza to nie tylko określoną powtarzalność (nawet cykliczność) badań i wpisanie ich na stałe w harmonogram
działań firmy, lecz jest jednoznaczne z ich odpowiednim przygotowaniem. Obej133

muje ono przede wszystkim ich uporządkowanie, zaplanowanie i obiektywizację,
którą zapewnia zastosowanie odpowiednich źródeł informacji i metod badawczych. Warunkiem skuteczności badań jakości jest zastosowanie takich metod,
które dają jak najpełniejszy zakres informacji na temat świadczonych usług. Istnieje wiele różnych źródeł i metod, które wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa w procesie badania jakości. Nie wszystkie proponowane przez literaturę dotyczącą jakości nadają się do bezpośredniego zastosowania w branży turystycznej.
Przyczyną tego jest specyfika usług turystycznych, a przede wszystkim ich niematerialność, nierozdzielność aktów tworzenia i konsumpcji (co skutkuje obecnością
konsumenta w procesie jej wytwarzania) i ścisły związek z osobą wykonawcy.
Powoduje to, że pomiaru jakości także nie można oddzielić od procesu usługowego i często oceny dokonuje się w jego trakcie lub tuż po jego zakończeniu.
Najlepszym sposobem badania poziomu jakości usług jest poznanie opinii konsumentów na temat usług. Istnieją również i takie metody, które opierają się na eksperckiej perspektywie oceny zjawiska. Niemniej oba te spojrzenia łączy jedno:
konieczność uczestnictwa w procesie usługowym, a także uwzględnienie reakcji
faktycznych klientów przedsiębiorstwa turystycznego.

2. Pojęcie poziomu jakości i jego pomiar
Poziom jakości można zdefiniować jako jej stan opisany wartościami poszczególnych cech i właściwości tworzących usługę. Każdemu stanowi odpowiada
określony stopień zaspokojenia potrzeb konsumentów, a tym samym również poziom ich satysfakcji. Im wyższy poziom satysfakcji konsumenta, tym wyższy poziom jakości i lepsza jej ocena. Pomiar jakości jest zatem oszacowaniem stopnia
spełnienia przez produkt turystyczny oczekiwań i potrzeb klientów.
Dokonując wyboru sposobów pomiaru jakości świadczeń, przedsiębiorstwo
musi pamiętać, że:
1. Ocena jakości usług jest bardziej skomplikowana i trudniejsza niż ocena
produktu materialnego [5, s. 81]. Jest to spowodowane tym, że pomiar w większości dotyczy cech niematerialnych (np. atmosfery w hotelu).
2. Jakość jest wynikiem konfrontacji (porównania) między oczekiwaniami
klientów a tym, co oni sądzą o wykonaniu usług [5, s. 81].
3. Ocena jakości opiera się nie tylko na ewaluacji samego rezultatu, który
często jest trudny do określenia, ale również na ocenie procesu usługowego
[5, s. 81].
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4. Produkt przedsiębiorstwa turystycznego – przedmiot oceny – jest zazwyczaj wiązką różnorodnych usług, pomiar jakości jest więc wypadkową ocen poszczególnych jego składników.
5. Jakość jest kategorią subiektywną i jej pomiar nie może być sprawą tylko
wewnętrznej kontroli. Jeszcze raz należy podkreślić wagę zdobywania opinii samych klientów.
W działaniach zmierzających do identyfikacji poziomu jakości produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo turystyczne, o czym już wspomniano, można
zastosować wiele różnych technik i metod. W literaturze przedmiotu przyjmuje się,
iż najwłaściwszymi, a zatem najbardziej przydatnymi i użytecznymi w turystyce,
są metoda SERVQUAL, SERVPERF, importance-perfomance, CIT (analiza zdarzeń krytycznych) oraz mystery shopping (pozorowane zakupy). Wymienione
metody nie są jedynymi sposobami badania jakości usług turystycznych. Systematycznie pojawiają się nowe sposoby lub modyfikacje dotychczasowych metod.
W artykule skupiono uwagę na tych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w
praktyce gospodarczej i na polu naukowym, a przez to zostały pozytywnie zweryfikowane jako spełniające oczekiwania użytkowników. Omówione zostaną SERVQUAL, SERVPERF i importance-perfomance.

3. SERVQUAL jako metoda najczęściej stosowana
przez specjalistów i naukowców
SERVQUAL polega na określeniu syntetycznego miernika jakości wyrażającego zagregowaną różnicę między percepcją jakości usługi przez konsumenta a
poziomem jego oczekiwań wobec niej. Opiera się na założeniu, że podstawową
przyczyną niskiej jakości i braku satysfakcji klientów są luki między cechami
usług wyświadczonych a oczekiwaniami klientów. Chodzi więc o to, aby je rozpoznać, a następnie ograniczyć i zniwelować.
W metodzie SERVQUAL pomiar luk obejmuje następujące etapy.
1. Opracowanie kryterialnego wzorca oceny na potrzeby konkretnych badań.
2. Opracowanie kwestionariusza pomiarowego.
3. Gromadzenie danych.
4. Analizę i interpretację wyników.
Rezultatem etapu pierwszego jest zestaw kryteriów oceny jakości danego produktu usługi turystycznej. Wykorzystuje się tu stworzony przez L.L. Berry’ego,
A. Parasuramana i V.A. Zeithamla kryterialny wzorzec oceny jakości usług,
który obejmuje ok. 20-25 kryteriów pogrupowanych w pięć wymiarów. Jest on
każdorazowo dopasowywany do szczególnych cech danej usługi turystycznej
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podlegającej ocenie. Różne wzorce są formułowane w przypadku usługi touroperatora, hotelu (tab. 1), zakładu gastronomicznego czy przewoźnika. Należy tu
zwrócić uwagę, że zestawy kryteriów powinny pozwolić na ocenę jakości w różnych aspektach zarówno technicznym (jakość urządzeń, pomieszczeń, wyposażenia, czyli tzw. materialnego otoczenia, w którym świadczona jest usługa), jak i
funkcjonalnym (jakość obsługi, kontaktu między pracownikami przedsiębiorstwa
turystycznego a jego klientem).
Tabela 1. Kryteria oceny jakości usługi hotelarskiej
Lp.

Wymiary jakości

I

Materialne
aspekty świadczenia usług

II

Rzetelność
usługodawcy

III

Wrażliwość
usługodawcy

Kryteria oceny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IV

Fachowość

V

Empatia

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Doskonały hotel ma nowoczesne wyposażenie
Wyposażenie doskonałego hotelu jest atrakcyjne
Personel doskonałego hotelu jest gustownie ubrany
Materiały promocyjne i gadżety hotelu są estetyczne
Czystość i porządek jest podstawą uznania usług hotelu za doskonałe
Usługa jest świadczona zawsze tak samo dobrze
Pracownicy hotelu wywiązują się z danej gościom obietnicy
Usługa hotelarska jest wykonana bez jakichkolwiek błędów i zakłóceń
Pracownicy hotelu bez zwłoki reagują na życzenia gościa
Czas oczekiwania na realizację życzeń gościa jest minimalny
Pracownicy hotelu informują klienta, kiedy ich życzenie zostanie
spełnione
Pracownicy hotelu okazują gotowość do realizacji życzeń gościa
Bez względu na to, jak zajęci są pracownicy hotelu, zawsze okazują
zainteresowane gośćmi
Pracownicy hotelu są uprzejmi
Gość hotelowy czuje się mile widziany w obiekcie
Pracownicy hotelu potrafią udzielić niezbędnych informacji
Pracownicy hotelu dbają o bezpieczeństwo gości
Pracownicy hotelu wzbudzają zaufanie gości
Usługi hotelarskie są dostosowywane do potrzeb indywidualnych gości
Pracownicy hotelu szybko i łatwo nawiązują kontakt z gośćmi
Pracownicy hotelu rozumieją potrzeby swoich gości
Gość hotelowy czuje się tak samo dobrze traktowany jak inni goście
Pracownicy hotelu angażują się w spełnianie życzeń gości

Źródło: na podstawie: [3, s. 216].

Kolejny etap prowadzi do skonstruowania instrumentu pomiarowego: formularza ankiety lub kwestionariusza wywiadu. Konieczne jest, aby w kwestionariuszu
tym zawrzeć trzy ważne pytania:
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1. Pytanie o stopień odczuwania (siłę) każdego oczekiwania opisanego za pomocą kryteriów oceny (tab. 2).
Tabela 2. Fragment kwestionariusza wykorzystywanego w metodzie SERVQUAL
– pytanie o oczekiwania
Proszę określić swoje oczekiwania wobec idealnego hotelu
przez ustosunkowanie się do podanych niżej twierdzeń
całkowicie zgadzam
Oczekiwania

się zgadzam

się

(5)

(4)

Doskonały hotel ma nowoczesne wyposażenie
Wyposażenie doskonałego hotelu jest atrakcyjne
Personel doskonałego hotelu jest gustownie ubrany
Materiały promocyjne i gadżety hotelu są estetyczne
Czystość i porządek jest podstawą uznania usług hotelu za
doskonałe
Usługa jest świadczona zawsze tak samo dobrze
Pracownicy hotelu wywiązują się z danej gościom obietnicy
Usługa hotelarska jest wykonana bez jakichkolwiek błędów
i zakłóceń
Pracownicy hotelu bez zwłoki reagują na życzenia gościa
Czas oczekiwania na realizację życzeń gościa jest minimalny
Pracownicy hotelu informują klienta, kiedy ich życzenie
zostanie spełnione
Pracownicy hotelu okazują gotowość do realizacji życzeń
gościa
Bez względu na to, jak zajęci są pracownicy hotelu, zawsze
okazują zainteresowane gośćmi
Pracownicy hotelu są uprzejmi
Gość hotelowy czuje się mile widziany w obiekcie
Pracownicy hotelu potrafią udzielić niezbędnych informacji
Pracownicy hotelu dbają o bezpieczeństwo gości
Pracownicy hotelu wzbudzają zaufanie gości
Usługi hotelarskie są dostosowywane do potrzeb indywidualnych gości
Pracownicy hotelu szybko i łatwo nawiązują kontakt z gośćmi
Pracownicy hotelu rozumieją potrzeby swoich gości.
Gość hotelowy czuje się tak samo dobrze traktowany jak inni
goście
Pracownicy hotelu angażują się w spełnianie życzeń gości

Źródło: opracowanie własne.
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ani się zgadzam, ani
się nie zgadzam (3)

nie
zgadzam
się (2)

całkowicie
się nie
zgadzam
(5)

2. Pytanie o stopień spełnienia tych oczekiwań przez konkretnego usługodawcę (tab. 3).
Tabela 3. Fragment kwestionariusza wykorzystywanego w metodzie SERVQUAL
– pytanie o percepcję wykonania (spełnienie oczekiwań)
Wyrażając zgodę lub nie, proszę ocenić stopień spełnienie oczekiwań przez hotel „Maria”
ani się
nie
całkowicie
zgadzam zgadzam,
zgadzam
Spełnienie oczekiwań gości przez hotel „Maria”
się zgadzam
się
ani się nie
się
(5)
(4)
zgadzam
(2)
(3)
Hotel „Maria” ma nowoczesne wyposażenie
Wyposażenie hotelu „Maria”jest atrakcyjne
Personel hotelu „Maria” jest gustownie ubrany
Materiały promocyjne i gadżety hotelu „Maria” są estetyczne
W hotelu „Maria” panuje czystość i porządek
Usługa jest świadczona zawsze tak samo dobrze
Pracownicy hotelu „Maria”wywiązują się z danej gościom obietnicy
Usługa hotelarska jest wykonana bez jakichkolwiek
błędów i zakłóceń
Pracownicy hotelu „Maria” bez zwłoki reagują na życzenia gościa
Czas oczekiwania na realizację życzeń gościa jest minimalny
Pracownicy hotelu „Maria” informują klienta kiedy ich
życzenie zostanie spełnione
Pracownicy hotelu „Maria” okazują gotowość do realizacji życzeń gościa
Bez względu na to, jak zajęci są pracownicy hotelu
„Maria”, zawsze okazują zainteresowane gośćmi
Pracownicy hotelu „Maria” są uprzejmi
Gość hotelowy czuje się mile widziany w hotelu „Maria”
Pracownicy hotelu „Maria” potrafią udzielić niezbędnych
informacji
Pracownicy hotelu „Maria” dbają o bezpieczeństwo gości.
Pracownicy hotelu „Maria” wzbudzają zaufanie gości.
Usługi hotelarskie są dostosowywane do potrzeb indywidualnych gości.
Pracownicy hotelu „Maria” szybko i łatwo nawiązują
kontakt z gośćmi.
Pracownicy hotelu „Maria” rozumieją potrzeby swoich
gości.
Gość hotelowy czuje się tak samo dobrze traktowany jak
inni goście
Pracownicy hotelu „Maria” angażują się w spełnianie
życzeń gości

Źródło: opracowanie własne.
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całkowicie
się nie
zgadzam
(5)

3. Pytanie o wagi poszczególnych wymiarów jakości ustalonych wcześniej
(tab. 4).
Tabela 4. Fragment kwestionariusza wykorzystywanego w metodzie SERVQUAL
– pytanie o nadanie wag wymiarom jakości
Proszę podzielić 100 punktów między podane niżej cechy usługi biura podróży tak, aby najważniejsza z ich
otrzymała najwięcej punktów, a najmniej ważna – najmniej.
liczba
WYMIAR JAKOŚCI
punktów
Materialne podstawy świadczenia usług hotelu – jego wyposażenie, wystrój, materiały promocyjne,
strój i wygląd personelu
Rzetelność usługodawcy – co oznacza, że hotel działa bezbłędnie i dotrzymuje danej obietnicy
Wrażliwość usługodawcy – co oznacza, że hotel i jego pracownicy działają sprawnie, bez zwłoki
realizują potrzeby klientów, łatwo nawiązują z nimi kontakt
Fachowość – co oznacza, że pracownicy hotelu chętnie pomagają klientom, są życzliwi, posiadają
odpowiednie informacje i umiejętności
Empatia – pracownicy hotelu rozumieją potrzeby i życzenia klienta, starają się dostosować ofertę do
ich indywidualnych życzeń.
Suma
100

Źródło: opracowanie własne.

Etap trzeci dotyczy faktycznego zbierania danych, czyli jest to czas wypełniania
kwestionariuszy ankietowych przez klientów.
Kolejna faza to analiza danych prowadząca do obliczenia syntetycznego
wskaźnika jakości. Wymaga to podjęcia następujących kroków:
1. Obliczenia różnicy między percepcją a oczekiwaniami dla każdego
respondenta i dla każdego kryterium oceny.
2. Sumowania różnic dla każdego respondenta w każdym z pięciu wymiarów
jakości i obliczenia średniej różnicy w odniesieniu do danego wymiaru.
3. Sumowania średnich różnic obliczonych dla każdego wymiaru i respondenta po to, aby obliczyć średnią z tych średnich.
4. Agregowania obliczonych średnich ustalonych w kroku 3 i wyliczenia
średniej różnicy dla wszystkich respondentów, co jest nieważonym wskaźnikiem
SERVQUAL.
5. Korygowania średnich różnic dla każdego respondenta i wymiaru (ustalonych w kroku 2) o nadane przez tego respondenta wagi, co pozwala na oszacowanie ważonego rezultatu SERVQUAL. W ten to sposób większy wpływ na ostateczny wynik mają ważniejsze kryteria oceny.

139

6. Prezentacji wyników SERVQUAL na odpowiednich wykresach i rysunkach, co ułatwia ich interpretację i wzmacnia efekt informacyjny (rys. 1).
Średnie różnice w poszczególnych wymiarach
PERCEPCJA USŁUGI OCZEKIWANIA
MATERIALNE
ASPEKTY USŁUG
= 1,06

RZETELNOŚĆ
USŁUGODAWCY
= 0,84

WRAŻLIWOŚĆ
USŁUGODAWCY
= 0,24

FACHOWOŚĆ
= 2,06

EMPATIA
= 3,11

INDYWIDUALNE NIEWAŻONE REZULTATY SERVQUAL
0,212

0,280

0,048

0, 412

0,621

0,21

0,13

WAGI

0,25

0,22

0,18

INDYWIDUALNE WAŻONE REZULTATY SERVQUAL
0,053

0,062

0,009

0,087

0,081

OGÓLNY WAŻONY REZULTAT SERVQUAL
0,292
Rys. 1. Ogólny wynik i indywidualne rezultaty SERVQUAL otrzymane w badaniu
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki otrzymane dzięki zastosowaniu metody SERVQUAL mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Wartość „0” symbolizuje spełnienie oczekiwań, wartości dodatnie oznaczają przewyższenie wymagań, wartość ujemna oznacza niezaspokojenie potrzeb klientów. Im mniejsza wartość miary o znaku minus,
tym mniej dopasowana usługa do wymagań nabywców. Rosnąca dodatnia wartość
wskaźnika SERVQUAL wskazuje natomiast na coraz lepsze wykonanie usługi,
której użyteczność rośnie w oczach klientów. Metoda SERVQUAL pozwala na
dokonanie zarówno zbiorczej oceny jakości produktu turystycznego jako całości,
jak również poszczególnych jego cech opisanych kryteriami oceny. Ze względu na
swoją przydatność metoda ta doczekała się wielu modyfikacji i odmian jak np.:
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HOLSAT1 czy LODGSERV2. Znalazła ona zastosowanie do oceny m.in. usług
biur podróży [1, s. 14-23] i usług hotelarskich [2, s. 264-271; 6, s. 86-98].

4. SERVPERF jako metoda najczęściej stosowana w praktyce
Można przyjąć, iż kolejna metoda pomiaru jakości, zwana SERVPERF, jest
uproszczoną wersją SERVQUAL, która pomija część dotyczącą oczekiwań
klientów. SERVPERF (service performance) dokonuje pomiaru tylko percepcji
wyświadczonej usługi, uznając, że to wystarczy, gdyż na postrzeganie wykonania
usługi przez konsumenta wpływ mają również jego potrzeby i wymagania. Stosuje
się tutaj pomiar wartości cech diagnostycznych (właściwości usługi) najczęściej na
skali porządkowej według relacji lepszy gorszy (tab. 5).
Tabela 5. Przykład pytania z wykorzystaniem skali porządkowej
1. Proszę w 7-stopniowej skali ocenić wybrane cechy pokoju hotelowego
Standard
wysoki
7
6
5
4
3
Wielkość
duży
7
6
5
4
3
Funkcjonalność funkcjonalny
7
6
5
4
3
Wystrój
atrakcyjny
7
6
5
4
3
Meble
wygodne
7
6
5
4
3
Oświetlenie
odpowiednie
7
6
5
4
3
Czystość
czysto
7
6
5
4
3

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

niski
mały
niefunkcjonalny
nieatrakcyjny
niewygodne
nieodpowiednie
brudno

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w pierwszym przypadku badanie przebiega etapami, a związane
są one z budową odpowiedniego formularza pytań skierowanych do usługobiorców, gromadzeniem danych zazwyczaj techniką ankietową, analizą informacji i
graficznym przedstawieniem wyników w postaci diagramów i wykresów oraz
tabel.

1

HOLSAT jest instrumentem pomiaru satysfakcji turystów z pobytu w regionie
(miejscowości) turystycznej. W tym przypadku zarówno kryteria szczegółowe, jak i
wymiary jakości zostały dostosowane do przedmiotu pomiaru, a mianowicie jakości
produktu turystycznego obszaru.
2
LODGSERV jest instrumentem pomiaru usług hotelarskich. Kryterialny wzorzec oceny
zastosowany w tej technice jest szerszy o cztery kryteria szczegółowe, ponadto zmodyfikowany w
odniesieniu do niektórych zmiennych objaśniających jakość [4, s. 27-43].
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5. Importance-performance jako metoda uwzględniająca znaczenie
poszczególnych cech usługi dla klienta
Metoda importance-performance polega na pomiarze wartości cech diagnostycznych (właściwości usługi) na skali porządkowej i porównaniu wyników z
rozpoznanymi w badaniu wagami przypisywanymi przez respondentów poszczególnym cechom (przyjmuje się, że wagi te wyznaczają poziom oczekiwań). Oceny
prezentowane są na mapie percepcji jakości usługi (rys. 2), na której wyznaczono
cztery strefy:
E1

do

S1

oceniane cechy usług

Rys. 2. Przykładowa mapa percepcji jakości usługi hotelarskiej
Źródło: na podstawie: [3, s. 227].
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1. Strefę należytych właściwości usług – obejmuje cechy, które są ważne dla
klienta, a ocena ich spełnienia jest wysoka, oraz cechy, których ocena (percepcja
wykonania) przyjmuje wyższe wartości niż przypisane wagi.
2. Strefę nadmiaru jakości – obejmuje cechy, których ocena jest bardzo wysoka, ale ich wagi są niskie, przekraczanie oczekiwań związanych z tymi cechami
jest przez nabywcę niezauważane, dlatego można tę strefę nazwać również strefą
potencjalnych oszczędności (redukcji kosztów związanych z ograniczaniem tego,
czego klient nie oczekiwał).
3. Strefę poprawy właściwości usług – obejmuje cechy, które są ważne dla
klienta, ale nie są spełniane, oraz cechy, ocena których przyjmuje niższe wartości
niż wagi.
4. Strefę pilnych potrzeb (niedoboru jakości usług) – dotyczy tych cech, które
są bardzo ważne dla klientów, a przedsiębiorstwo spełnia je na bardzo niskim poziomie.
Sporządzona mapa stanowi istotną wskazówkę dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa turystycznego dotyczącą tego, które elementy produktu wymagają
szybkich działań dostosowawczych do wymogów rynku, a które mogą być rozpatrywane w dalszej kolejności.

6. Zakończenie
Przedstawiona w artykule charakterystyka trzech wybranych metod pomiaru
jakości pokazuje, że poziom usług turystycznych można analizować na różne sposoby. Jedne z nich są łatwiejsze, inne wymagają większego doświadczenia, a czasami odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, szczególnie wówczas, gdy respondentów jest wielu. Niemniej jednak podmioty gospodarcze mogą dokonać
wyboru właściwej dla siebie metody, uwzględniając wielkość jednostki, zakres
usług i jej możliwości. Niestety praktyka gospodarcza przedsiębiorstw turystycznych potwierdza, że nie stosują one opisanych technik pomiaru poziomu jakości.
W większości przypadków, pomijając podmioty zaliczane do dużych, działających
w sieci, na skalę ogólnokrajową i/lub międzynarodową, firmy turystyczne nie oceniają poziomu swoich świadczeń lub badania jakości ograniczają do obserwacji
klientów i wysłuchania ich ewentualnych spostrzeżeń i skarg. Należy stwierdzić,
że takie postępowanie zdecydowanie nie dostarcza wystarczających informacji,
aby doskonalić parametry usług turystycznych.
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METHODS AND TECHNIUES FOR QUALITY LEVEL
ASSESSMENT IN THE SECTOR OF TOURISM SERVICES
Summary

The assessment of services quality becomes on one hand the basis for
improving their level and on the other poses numerous difficulties. It
requires, among others, the application of proper, standardized research
methods. However, any tourism enterprise which aims at the improvement
of the provided services quality should perform its measurement by means
of objective methods application. The article presents three selected
methods which are the most useful in tourism sector and also the most
frequently applied in practice. Among them are SERVQUAL, SERVPERF,
and importance-performance.
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POZYCJONOWANIE PRODUKTU NA PRZYKŁADZIE
WYBRANYCH SYSTEMÓW HOTELOWYCH

1. Wstęp
Na rynku hotelarskim obserwowane są nasilone działania mające na celu
zdobycie udziału w rynku, wzrost sprzedaży miejsc noclegowych i usług komplementarnych, poprawę wizerunku, wypracowanie silnej marki. Prowadzą je
systemy hotelowe oraz obiekty niezrzeszone. Podstawą sukcesu jest właściwie
przeprowadzona segmentacja gości hotelowych, wybór rynków docelowych i
pozycjonowanie, czyli marketing typu STP.
W opracowaniu skoncentrowano się na trzeciej części tego marketingu, czyli
pozycjonowaniu. Wybrano po jednym systemie hotelowym z następujących
krajów mających doświadczenia w rozwoju turystyki: z Austrii – Arcotel Hotels
& Resorts, z Irlandii – Jurys Doyle Hotel Group, Kanady – Chip Hospitality,
Niemiec – Romantik Hotels & Restaurants International, ze Szwajcarii – Mövenpick Hotels & Resorts, z USA – ResortQuest Hawaii, Wielkiej Brytanii – De
Vere Group plc, przedstawiając ich rozwiązania w zakresie pozycjonowania
oferty. Zbadano systemy hotelowe, które nie zajmują wysokich miejsc na listach
rankingowych pisma „Hotels”, nie dysponują więc potężnymi zasobami technicznymi, finansowymi, kadrowymi i informacyjnymi.

2. Istota pozycjonowania
Pozycjonowanie to tylko jeden z elementów skutecznego marketingu. Skuteczny marketing zaczyna się bowiem od badań rynku pozwalających odkryć
segmenty, które mogą być niezadowolone z aktualnych ofert. Następnie przed145

siębiorstwo wybiera segmenty docelowe, którym jest w stanie przedstawić lepszą
ofertę. Pozycjonowanie stanowi następny krok, w którym firma informuje, co ma
do zaoferowania docelowym segmentom rynku. Przedsiębiorstwo nie może dokonać pozycjonowania, jeśli najpierw nie przeprowadzi segmentacji i nie wybierze rynku docelowego [9, s. 61].
Pozycjonowanie produktu (inaczej: plasowanie produktu) dotyczy wyboru
miejsca, które dany produkt ma zająć w świadomości konsumentów z punktu
wyboru ważnych cech lub atrybutów produktów konkurencyjnych, inaczej mówiąc, to miejsce zajmowane przez oferowany produkt w świadomości konsumenta w stosunku do miejsca produktów konkurencyjnych [12, s. 222, 676].
Termin „pozycjonowanie” został upowszechniony przez dwóch specjalistów
od reklamy – Ala Riesa i Jacka Trouta. Uznali oni pozycjonowanie za twórcze
działanie dotyczące istniejącego produktu. Może to być towar, usługa, przedsiębiorstwo, instytucja lub nawet osoba. Ale pozycjonowanie nie oznacza tego, co
jest robione z produktem, odnosi się do tego, co jest robione z umysłem potencjalnego nabywcy, gdyż produkt jest pozycjonowany w umyśle odbiorcy.
Pozycjonowanie jest działaniem skierowanym na kształtowanie oferty i
image przedsiębiorstwa w taki sposób, aby rynek docelowy rozumiał i doceniał
wartości oferowane mu przez przedsiębiorstwo w porównaniu z konkurencją.
Źródłem pozycjonowania przedsiębiorstwa powinna być znajomość sposobu
definiowania wartości i dokonywania wyboru dostawców przez rynek docelowy. Pozycjonowanie składa się z trzech etapów. Po pierwsze, przedsiębiorstwo
musi określić różnice między własną ofertą a ofertą konkurencji dotyczące produktu, usług, pracowników i image. Po drugie, należy przeprowadzić selekcję
tych różnic na podstawie odpowiednich kryteriów. Po trzecie, przedsiębiorstwo
powinno skutecznie informować odbiorców docelowych o istocie swojej odrębności w stosunku do konkurencji. Strategia pozycjonowania produktu warunkuje
dalsze działanie przedsiębiorstwa, tj. planowanie własnych – pozwalających na
sprostanie walce konkurencyjnej – strategii marketingowych [8, s. 286, 289].
Wyróżnienie ofert – będące istotą pozycjonowania – muszą postrzegać
klienci. Nie ma bowiem znaczenia pewność kadry, że jej oferta jest lepsza, inna
od proponowanych na rynku, liczy się świadomość i ocena nabywców, stąd konieczność badań marketingowych sondujących oczekiwania i oceny rynku docelowego z wykorzystaniem map percepcji i krzywych semantycznych.
Także przedsiębiorstwa hotelarskie starają się zająć trwałe miejsce w świadomości klientów, pracując nad cechami produktów turystycznych, np. ze
względu na ich wysoką, trwałą jakość (prestiżowe hotele), dostępność (korzystna, atrakcyjna lokalizacja, dostępność w globalnych systemach rezerwacyjnych), korzyści płynące z konsumpcji (hotele typu SPA), charakterystykę własną
146

(małe, rodzinne hotele o kameralnej, domowej atmosferze, prowadzone od wielu
lat), eksponowanie cech gości (hotele przyjmujące znane postaci ze świata rozrywki, sportu, polityki czy nauki), zachęcanie cenami niższymi od cen konkurentów (hotele ekonomiczne) lub wręcz przeciwnie świadczenie usług za wysokie ceny, które w pełni zapewniają elitarność konsumpcji, gwarantują dziedzictwo marki, egzotykę, nowoczesność itp.
Dokonując plasowania (pozycjonowania), można korzystać z rozmaitych
technik o różnej skali trudności zastosowania i prawdopodobieństwa sukcesu [7,
s. 37-38]. Niektóre przedsiębiorstwa wybierają plasowanie imitacyjne, naśladując konkurentów, którzy odnieśli sukces, i nadając ofercie hotelarskiej cechy już
uznane przez gości. Idąc po tak wytyczonej drodze, można mieć nadzieję na
odebranie przeciwnikom części rynku. Inni decydują się na techniki antycypacyjne, ambitne rozpoznawanie przewidywanych zmian preferencji klientów i
wychodzenie im naprzeciw ze świadomością znacznego ryzyka. Techniki adaptacyjne wiążą z rozpoznawaniem ewolucji potrzeb, do których stara się dostosować przedsiębiorstwo turystyczne. Techniki defensywne są związane z tzw.
ucieczką do przodu; przedsiębiorstwo odnoszące sukces wprowadza stale nowe
produkty, często zaskakując gości, ale równocześnie utrudniając konkurencji
stosowanie technik imitacyjnych.
Obok wyboru technik plasowania przedsiębiorstwa hotelarskie stają również
wobec innych dylematów. Pierwszy z nich dotyczy liczby tzw. wyróżników –
korzyści, którymi będzie się ono starało zainteresować potencjalnych nabywców:
czy lepiej oferować jedną, czy też dwie, trzy korzyści. Drugi dylemat jest związany z konsekwencjami segmentacji, a polega na podjęciu decyzji o oddzielnym
plasowaniu dla każdego segmentu rynku lub jednoczesnym plasowaniu dla
wszystkich obsługiwanych segmentów.

3. Charakterystyka badanych systemów hotelowych
Podczas przedstawienia wybranych systemów hotelowych dokonana zostanie ich krótka charakterystyka oraz typologia według formuły zaproponowanej
przez A. Kowalczyka, w której wzięto pod uwagę: formę własności, sposób organizacji, wielkość systemu, wielkość obiektów, standard i charakter świadczonych usług, zasięg geograficzny, sposób lokalizacji 10, s. 143-225][.
Austriacka grupa hotelowa ARCOTEL Hotels & Resorts posiada osiem czterogwiazdkowych hoteli zlokalizowanych w Austrii i poza jej granicami, w
Chorwacji (Zagrzeb), Czechach (Praga) i Niemczech (Berlin). Historia powstania
systemu sięga roku 1989, kiedy jego założyciel R. Wimmer zakupił znany hotel
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„Wimberger” w Wiedniu. Hotel został zburzony, a na jego miejscu powstał nowoczesny czterogwiazdkowy obiekt z centrum konferencyjnym mogącym pomieścić nawet 1000 osób. ARCOTEL Wimberger został otwarty w 1994 r. Przez
następne lata R. Wimmer stworzył austriacką sieć, która od 2000 r. współpracuje
z H. Schroeiberem, austriackim artystą, architektem i plastykiem, który zaprojektował obiekty w Berlinie, Pradze i Zagrzebiu. W 2007 r. planowane jest
otwarcie trzech kolejnych ekskluzywnych hoteli.
ARCOTEL to przedsiębiorstwo prywatne, o scentralizowanej formule zarządzania; jest to mała sieć (licząca poniżej 10 tys. jednostek mieszkalnych), w której dominują hotele małe, liczące do 200 pokoi (tylko jeden hotel – w Wiedniu –
ma 225 pokoi), o standardzie 4 gwiazdek, nastawione na obsługę gości biznesowych i konferencyjnych. Zasięg systemu można określić jako subkontynentalny.
Hotele zlokalizowane są w centrach dużych miast.
Mająca siedzibę w Irlandii grupa hotelowa Jurys Doyle Hotel Group, której
prapoczątki istnienia sięgają roku 1839, jest jedną z szybciej rozwijających się w
Europie. Firma posiada 36 hoteli w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Przed rozpoczętą w 1993 r. wielką ekspansją związaną z lansowaniem
ekonomicznej marki Jurys Inn grupa miała zaledwie 5 hoteli. Silny wzrost wiązał
się z otworzeniem 26 nowych hoteli oraz przyłączeniem sieci hotelowej Doyle
Hotels (11 hoteli) w roku 1999 [5]. Dzięki temu Jurys Doyle Hotel Group (135
miejsce na liście miesięcznika „Hotels”) jest obecnie największą irlandzką grupą
hotelową, notowaną na irlandzkiej i londyńskiej giełdzie papierów wartościowych [4]. W polityce firmy charakterystyczne jest tworzenie nowych hoteli oraz
jednoczesne likwidowanie tych, które w portfelu firmy schodzą do – posługując
się nomenklaturą analizy Boston Consulting Group – pola „psów”.
Jurys Doyle Hotel Group jest spółką akcyjną. Ponieważ posiada ok. 6,5 tys.
jednostek mieszkalnych, zaliczana jest do małych systemów hotelowych. W
ofercie ma obiekty 3, 4 i 5-gwiazdkowe. Liczba pokoi w hotelach waha się między 75 a 350, jedynie hotele w Dublinie i Birmingham mają po ok. 500 jednostek
mieszkalnych. Ze względu na zasięg geograficzny grupa zaliczana jest do transkontynentalnych, ma bowiem obiekty na dwóch kontynentach – w Europie i
Ameryce Północnej, z wyraźną dominacją Europy. Hotele lokalizowane są w
dużych miastach.
Chip Hospitality to wiodąca kanadyjska firma kierująca 30 hotelami dysponującymi 8 tys. jednostek mieszkalnych. Firma zarządza niezależnymi hotelami
oraz hotelami działającymi pod główną franchisingową marką, m.in. Delta Hotels, Crowne Plaza, Raddison, Residence Inn by Marriott, Holiday Inn, Quality,
Best Western oraz Ramada. Macierzystą firmą Chip Hospitality jest CHIP REIT
(Candian Hotel Income Properities Real Estate Investment Trust). CHIP REIT
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zaliczana jest do firm typu REITs (real estate investment trusts), czyli przedsiębiorstw zajmujących się inwestowaniem w nieruchomości. W marcu 1999 r.
CHIP REIT odkupiła 36 ówczesnych kontraktów menedżerskich od firmy Chip,
która wówczas funkcjonowała pod inną nazwą, stworzyła Chip Hospitality, aby
zarządzać swoim majątkiem i niezależnymi hotelami, reprezentującymi kanadyjski przemysł hotelarski. Obecnie strategiczny kierunek rozwoju firmy polega przede wszystkim na rozwijaniu kontraktów menedżerskich i powiększaniu
liczby zarządzanych hoteli. Hotele należące do Chip Hospitality korzystają z
narodowo-regionalnego zespołu specjalistów mających szeroką wiedzę dotyczącą projektów, systemów podatkowych, strategii. Centralne wsparcie oraz
marketingowe programy, a także wspólna centralna linia rezerwacyjna oraz
strona internetowa www.GreatCanadianHotels.com umożliwiają rezerwację
pokoi we wszystkich hotelach Chip Hospitality.
Chip Hospitality to firma prywatna, notowana na giełdzie w Toronto. Jest to
mały system zarządzający hotelami średniej klasy (3 gwiazdki) oraz
luksusowymi (4 gwiazdki i 5 gwiazdek). W swojej ofercie ma również
posiadłości typu extender-stay – czyli hotele na wydłużony pobyt. Hotele mają
podobną liczbę pokoi jak te należące do Jurys Doyle Group, największe bowiem
dysponują ponad 400 jednostkami, najmniejszy ma ich ok. 80. Hotele są
przygotowane głównie dla gości biznesowych, ale bogata oferta rekreacyjna
otwiera możliwości świadczenia usług hotelarskich osobom przyjeżdżającym w
celach wypoczynkowych. Dominuje lokalizacja w dużych miastach. Jest to
system krajowy ograniczony do terytorium Kanady.
W roku 1972 ośmiu właścicieli prywatnych hoteli stworzyło kooperację o
nazwie Romantik Hotels & Restaurants International. Założeniem było stworzenie grupy hoteli spełniających takie kryteria, jak: historyczne obiekty, prywatni
właściciele, osobisty serwis, więź z regionem i wyśmienita kuchnia. Obecnie
grupa posiada ok. 190 hoteli w 12 krajach.
Hotele Romantik łączy wspólna strategia marketingowa, systemy rezerwacyjne, wspólna jakość i marka.
System Romantik (138 miejsce na liście miesięcznika „Hotels”), dysponując
ok. 6,3 tys. pokoi, należy do małych. Również hotele należące do niego są niewielkie, kameralne i mają ok. 20-50 pokoi. Obiekty są zlokalizowane na
obrzeżach miast lub w niewielkich miejscowościach, nastawiane są na gości
przyjeżdżających w celach wypoczynkowych, choć w niektórych obiektach
można również zorganizować niewielkie konferencje. Są to obiekty średniej lub
wysokiej kategorii. Romantik Hotels & Restaurants ma zasięg subkontynentalny.
Mövenpick Holding jest szwajcarskim przedsiębiorstwem z prawie 60-letnią tradycją, które oprócz hoteli prowadzi również restauracje, zajmuje się
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handlem winem, produkuje i sprzedaje żywność. Początki powstania systemu
hotelowego datuje się na rok 1973, kiedy zostały otwarte dwa hotele przy zuryskim lotnisku – Mövenpick Hotel Zurich-Airport oraz Zurich-Regensdorf. W
latach 1975-76 rozpoczęły działalność pierwsze hotele poza Europą, w Egipcie i
Kanadzie. W 1980 r. zaczął funkcjonować pierwszy hotel w Niemczech. Pięćdziesiąt lat po swoim powstaniu – w 1998 r. Mövenpick razem z innym holdingiem Kingom stworzył system hotelowy Mövenpick Hotel & Resorts AG.
Mövenpick Hotel & Resorts (117 miejsce na liście miesięcznika „Hotels”)
posiada obecnie 55 luksusowych 4- i 5-gwiazdkowych hoteli biznesowych i resortów (obiektów) wypoczynkowych w 20 krajach świata. Hotele biznesowe
zlokalizowane są w miastach lub w pobliżu lotnisk, a hotele wypoczynkowe – w
najciekawszych destynacjach świata w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.
Mövenpick Hotel & Resorts razem z Mövenpick Fine Food, Marche International, Mövenpick Restaurants, Mövenpick Wine należy do firmy Mövenpick-Holding. Każda z tych działalności jest samodzielna, ma własną strukturę
prawną, a holding reguluje i zajmuje się przede wszystkim finansami i strategią.
Mövenpick-Holding ma status spółki giełdowej, a jej akcje notowane są na
szwajcarskiej giełdzie. Mövenpick Hotels & Resorts jest w 66,7% własnością
Mövenpick-Holding, resztę udziałów (33,3%) posiada koncern Kingom Holding, którego właścicielem jest saudyjski książę Alweleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud. Mövenpick można uznać za system średni; dysponujące on ponad
13,6 tys. jednostek mieszkalnych. Hotele mają przeważnie od 200 do 500 pokoi.
Grupa specjalizuje się w hotelach dużych, luksusowych 4- i 5-gwiazdkowych,
położonych w dużych miastach (dla gości biznesowych) i w atrakcyjnych turystycznie regionach – wyspecjalizowanych w goszczeniu osób spędzających
urlopy. Jest to system o zasięgu transkontynentalnym.
ResortQuest Hawaii (dawny Aston Hotels & Resorts) to obecnie jeden z
największych, a także najstarszych operatorów hoteli, apartamentów i hoteli condo –
kondominium, których współwłaścicielami są osoby prywatne – w 50 stanie USA,
na Hawajach. Firma ta zarządza 27 posiadłościami i 5 tys. pokoi zlokalizowanymi na
czterech hawajskich wyspach: Oahu, Maui, Kauri oraz Hawaje.
ResortQuest Hawaii to prywatna firma, która w początkowej fazie działalności
(jako Aston Hotels & Resorts) odznaczała się cechą typowego przedsiębiorstwa
rodzinnego, a obecnie jest spółką akcyjną. Zgodnie z typologią A. Kowalczyka jest
to mały system hotelowy posiadający w swojej ofercie hotele od budżetowych,
poprzez średnią klasę, aż po hotele luksusowe. Taki przekrój standardu sprawia, iż
ResortQuest Hawaii jest dostępny dla różnych grup gości – o rozmaitym stylu
życia, potrzebach oraz możliwościach finansowych. Hotele są położone w bardzo
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atrakcyjnych turystycznie miejscach, wzdłuż hawajskich plaż, nastawione na
obsługę gości spędzających urlopy. Najmniejsze hotele dysponują ok. 50
pokojami, największe – ponad 640. Jest to system o zasięgu regionalnym.
Brytyjska grupa hotelowa De Vere Group plc ma 200-letnią historię związaną z branżą gastronomiczną. W roku 1990 firma zdecydowała o zmianie swojej działalności, wobec czego sprzedała ponad 200 pubów i restauracji i skupiła
się na luksusowym hotelarstwie [2]. Wówczas w obrębie grupy działały dwie
firmy: Greenalls Inns oraz Premier House. W 1997 r. w wyniku połączenia tych
dwóch przedsiębiorstw powstała Greenalls Pubs & Restaurans. W 1999 r. nastąpiła radykalna transformacja – z firmy o zróżnicowanej działalności powstała
grupa skupiająca się na hotelach fitness oraz ośrodkach wypoczynkowych. Pod
koniec 1999 r. Greenalls Pubs & Restaurants została sprzedana firmie Scottish &
Newcastle, a w 2000 r. zmieniono nazwę grupy na De Vere Group.
Obecnie De Vere Group (195 miejsce na liście miesięcznika „Hotels”) to jeden z bardziej prestiżowych operatorów hoteli i klubów spędzania wolnego
czasu. Grupa składa się z dwóch charakterystycznych marek:
De Vere Hotels – w skład której wchodzi dziewiętnaście 4- i
5-gwiazdkowych hoteli, o bardzo indywidualnym charakterze;
Village Hotels & Leisure Clubs – szybko rozwijająca się marka hoteli średniej klasy, licząca szesnaście obiektów, w nowo wybudowanych budynkach
zlokalizowanych na obrzeżach miast i liczących po ok. 100 jednostek mieszkalnych.
Łącznie firma operuje 35 hotelami oraz posiada 15 klubów health&fitness.
De Vere Group to prywatna firma o statusie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to mały system posiadający ok. 4,9 tys. pokoi. Hotele grupy De
Vere nie mają jednolitego standardu. Występują tu bowiem obiekty średniej
klasy (3 gwiazdki), a także prestiżowe cztero- i pięciogwiazdkowe. Hotele są
dobrze przygotowane do świadczenia usług konferencyjnych, równie bogata jest
oferta rekreacyjna obejmująca tereny do gry w golfa, spa, basen, saunę itp. Do
systemu wchodzą nieduże obiekty mające od 60 do 150 pokoi. Jest to
ogólnokrajowy system hotelowy zlokalizowany wyłącznie na terenie Wielkiej
Brytanii. Sposób lokalizacji grupy De Vere jest bardzo różny. Wiele obiektów
zlokalizowanych jest w miastach lub przy głównych drogach. Niektóre z nich
charakteryzują się nadmorskim położeniem w nadbrzeżnych miejscowościach
wypoczynkowych. Obiekty marki Village zlokalizowane są na peryferiach miast.
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4. Strategie pozycjonowania w badanych systemach hotelowych
ARCOTEL nie dywersyfikuje zakresu swojej działalności, jednak cel, jaki
postawiła sobie ta najmniejsza z badanych grup, idealnie współgra z panującymi
trendami. Posiadając czterogwiazdkowe hotele w największych europejskich
miastach, grupa może liczyć szczególnie na turystów biznesowych. Lokalizacja
hoteli tego austriackiego systemu, na ogół w centrach miast, stanowi dodatkowy
atut, jeśli chodzi o organizację konferencji lub innych spotkań biznesowych.
Każdy obiekt ma odpowiednie warunki, aby zorganizować tego typu spotkania.
Sale konferencyjne są wyposażone w specjalne oświetlenie i nagłośnienie i w
ergonomiczne krzesła. Uczestnicy spotkań mają zapewniony spokój, profesjonalną obsługę podczas przerw, a nawet – jak w przypadku hotelu berlińskiego –
specjalne, oszklone biznesstudio. Nie tylko turyści biznesowi są w kręgu zainteresowań grupy. ARCOTEL zapewnia wiele atrakcji również turystom indywidualnym, nastawionych na zwiedzanie miast. Uprawianie tego rodzaju turystyki
staje się coraz bardziej popularne. Miasta takie jak, Wiedeń, Praga czy Berlin w
których ARCOTEL ma swoje hotele, to ośrodki o bogatej historii, wielu zabytkach, interesujących wydarzeniach kulturalnych. Grupa oferuje np. specjalne
pakiety weekendowe z darmowymi biletami wstępu do muzeów, galerii. W odpowiedzi na kult zdrowia hotele ARCOTEL mają sale fitness, siłownie, sauny,
gabinety odnowy biologicznej. Obiekty zaprojektowane przez architekta
H. Schreibera są przytulne, cechuje je wygoda i funkcjonalność.
Istotnym wyzwaniem, jakie podejmuje irlandzka grupa Jurys Doyle, jest dostarczanie gościom oferty pobytu w zdrowym środowisku. Aby to osiągnąć, firma
koncentruje się na takich problemach, jak: świeża woda, energia, recykling odpadów,
zdrowe produkty żywnościowe, ekologiczne czyszczenie materiałów. Firma zdaje
sobie sprawę z potrzeby ochrony środowiska naturalnego, dlatego kładzie ogromny
nacisk na zarządzanie tymi kosztownymi bogactwami. System Jurys Doyle od lat
prowadzi własną politykę i system redukujący niekorzystne oddziaływanie na
środowisko naturalne. Te działania dotyczą następujących obszarów:
ochrona wód – badania zużycia i uzdatniania wody, redukcja zużycia ilości
wody, wprowadzanie takich urządzeń, jak: wydajne słuchawki prysznicowe i
spłuczki, elektroniczne toalety, wykorzystywanie potencjału deszczówki,
oczyszczanie odprowadzanej wody ze związków fosforanów i azotanów,
używanie wolnych od fosforanów środków czyszczących, stosowanie zagęszczonych detergentów i opakowań ulegających biodegradacji,
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ochrona energii – połączenie ciepła i systemu zasilania w hotelach poprzez
zachowanie i ponowne wykorzystanie ciepła przy jednoczesnej redukcji emisji węgla i gazów cieplarnianych do atmosfery,
recykling – program zarządzania odpadami: „Redukcja. Ponowne wykorzystanie. Przetworzenie”; odpady są selekcjonowane, a odpady organiczne są
przygotowane do kompostowania.
Przedsiębiorstwo Jurys Doyle, Hotel Group poza ochroną środowiska dużą
wagę przykłada do zagwarantowania gościom poczucia prywatności i bezpieczeństwa.
Podobnie jak Jurys Doyle, kanadyjski system Chip Hospitality pracuje na
miano ekologicznego. Krótko po założeniu firmy w 1997 r. kluczowe wartości
bezpieczeństwa i szacunku dla środowiska były rozwijane jako ważna część wizji i misji firmy. W roku 2000 został stworzony formalny program środowiskowy, a w 2002 r. Chip Hospitality był pierwszą firmą zarządzającą hotelami w
Kanadzie, której wszystkie posiadłości posiadały certyfikat „Green Leaf Ecorating”, administrowany przez związek hoteli w Kanadzie (Hotel Association of
Canada). W 2004 r. Chip poparł nowy program ekologiczny lansowany przez
związek i ponownie wszystkie hotele zostały certyfikowane. Decyzje w zakresie
środowiska są częścią kultury firmy oraz fundamentem codziennych działań w
każdym hotelu. Nowym programem związku hoteli obejmującym Chip Hospitality jest „Green Key ECOmmodation Rating”. Program ten oparty jest na stopniowanym systemie oceny hoteli, moteli i ośrodków wypoczynkowych, aby rozpoznawać ich prośrodowiskową działalność oraz wspierać większe poziomy
zaangażowania. Oprócz tego w każdym hotelu Chip działa specjalny komitet
środowiskowy składający się z pracowników z różnych dziedzin, którego zadaniem jest badanie sposobów redukcji wpływu hotelu na środowisko naturalne.
Dotyczy to wszelkich działań – od wybierania hotelowych mydeł i środków
czyszczących mało szkodliwych dla środowiska, po zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia, nowoczesnego ogrzewania, systemów wentylacji, doskonalenia zarządzania odpadkami oraz redukcję zużycia wody i energii. Polityka
ochrony środowiska dotyczy również działań związanych z szukaniem produktów ekologicznych oraz preferowaniem dostawców, których produkty są wykonane z surowców wtórnych [3].
Romantik Hotels & Restaurants International buduje wokół siebie jednoznaczne skojarzenia – system gwarantuje przyjemny powrót do tradycji, stąd
bardzo staranna polityka doboru obiektów do grupy – muszą być one „pokryte
patyną czasu”, ciekawie zlokalizowane, dawać jednocześnie gwarancję bezpieczeństwa, kameralności, wypoczynku, zabawy. Są to przeważnie nieduże obiekty
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prowadzone rodzinnie. W celu ułatwienia wyboru potencjalni goście mogą skorzystać z wewnętrznych symboli sytemu są to klucze, których kolor: zielony,
niebieski lub żółty symbolizuje standard i typ lokalizacji. Jako dodatkowy identyfikator jakości świadczonych usług gastronomicznych występuje czapka kucharska, której posiadaniem mogą poszczycić się 24 hotele (spośród 190 należących
do tego niemieckiego systemu). Inny stosowany wewnętrznie symbol to Wellness Plus, Wellness i Wellness Light. Posiada go 39 obiektów, a opiera się on na
trzech filarach, którymi są ruch, relaks i odżywianie1.
Niezależne hotele przynależność do systemu Romantik i możliwość używania jego logo traktują jako wyróżnienie, które uzyskały, spełniając wysokie wymagania, związane m.in. z historycznym charakterem budynku, atmosferą przyjemnej gościnności, doskonałą kuchnią [6, s. 119-120].
Ciekawa okolica wokół hoteli Romantik zachęca do aktywnego spędzania
czasu, a same hotele zapewniają wiele atrakcji, np. organizują wycieczki rowerowe, konne, górskie, żeglowanie, loty balonem, strzelanie z łuku, grę w golfa,
wieczorne spotkania tematyczne, degustacje win, a nawet wspólne gotowanie.
Ważna wydaje się nazwa systemu, symbolizująca marzenia, gwarantująca
chwilę ucieczki od trudów życia.
System Mövenpick Hotels & Resorts kojarzy się ze szwajcarską precyzją,
ofertą oryginalnych artykułów żywieniowych oraz z ciekawym logo – jaskółką
chwytającą w locie kęs pożywienia. Stanowi on szczególną mieszankę szwajcarskiej tradycji, serdecznej gościnności, wyśmienitej kuchni i wysokiej jakości
świadczonych usług. Hotele Mövenpick prezentują się jako idealne miejsca na
zorganizowanie różnego rodzaju spotkań. System stwarza optymalne warunki do
organizacji bankietów, konferencji, spotkań w interesach. Bierze na siebie całą
odpowiedzialność za organizację tego typu imprez, zapewnia wysokiej jakości
serwis oraz szeroką ofertę kulinarną – od kanapek po luksusową kolację2.
Wszystkie hotele Mövenpick – niezależnie od tego, czy są to hotele biznesowe,
czy typowo wypoczynkowe – dysponują odpowiednimi warunkami i pomieszczeniami do organizacji konferencji i bankietów.
Obok gości biznesowych, mile widziane są również rodziny z dziećmi. Hotele zapewniają urozmaiconą ofertę dla najmłodszych, tj. gry i zabawy pod czujnym okiem animatorów, dziecięce baseny, specjalne menu dla dzieci, rodzinne
pokoje.
Znana jest znakomita kuchnia w hotelach należących do grupy Mövenpick,
która – szczególnie w hotelach wypoczynkowych – oferuje potrawy ze świeżo
1
2

Opracowano na podstawie: [13].
Opracowano na podstawie: [11].
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złowionych ryb lub bufet w pustynnych namiotach. Goście mogą spróbować
słynnej kawy i lodów produkowanych przez Mövenpick.
W polityce szwajcarskiego systemu bardzo ważna jest ekspansja na teren Afryki
Północnej i Bliskiego Wschodu, zaś Mövenpick Resort Cairo-Pyramidos – pięknie
położony u stóp piramid w Gizie stał się niemal jego znakiem rozpoznawczym. Po
Nilu pływają dwa statki wycieczkowe będące własnością Mövenpick.
Umacniając swoją rynkową pozycję, Tatiboutowie, założyciele i ówcześni
właściciele amerykańskiego systemu ResortQuest Hawaii, zapoczątkowali pionierski projekt: ideę kondominium – hoteli condo, których współwłaścicielami są
osoby prywatne. W systemie rozwijane są innowacyjne formuły łączące hotel z
mieszkaniem własnościowym. Kondominia są wyposażone w podobne udogodnienia i usługi, jakie istnieją w hotelu (pokojówki, recepcja, hal, system telefonów hotelowych) i oferowane są gościom po przystępnej cenie. System jako
jeden z pierwszych zaoferował centralny numer 800 zwolniony z opłat, umożliwiający dokonanie rezerwacji. Bardzo ważne w budowie wizerunku firmy było
umieszczenie słowa „Hawaii” w nazwie systemu. Kiedy nastąpiło to w sierpniu
2005 r., firma przez dwa miesiące sponsorowała imprezy kulturalne i artystyczne
odbywające się na czterech hawajskich wyspach. Goście i miejscowa ludność
zostali zaproszeni do uczestnictwa w tych wydarzeniach, a K. Bloom – prezes
ResortQuest Hawaii – podkreślał: „jesteśmy zachwyceni, że możemy sponsorować takie imprezy, aby świętować tę nową erę w historii naszej firmy oraz
potwierdzać nasze zobowiązania wobec wspólnoty poprzez zachowywanie hawajskiej kultury i sztuki naszym gościom” [1]. W podobnym klimacie utrzymana
jest strona internetowa systemu kojarząca się nie tylko z ciepłem, wakacjami,
egzotyką wysp, ale zawarte na niej zdjęcia lokalnej społeczności podkreślają
regionalny charakter hawajskiego systemu.
Brytyjski system De Vere kładzie nacisk na elegancję, styl, niepowtarzalny
charakter swoich hoteli. Każdy hotel jest inny, a wyróżnia je niezwykła architektura. Niektóre, jak np. De Vere Cameron House, przypominają zamek, inne
zachwycają nowoczesną konstrukcją, jak np. stylizowany na piramidę De Vere
Grand Harbour. W ramach drugiej marki systemu – Village Hotels & Leisure
Clubs – budowana jest atmosfera społeczno-towarzyskiej więzi, gdyż obiekty
stają się centrami klubów miłośników wędkowania, joggingu itp. System buduje
wokół siebie aurę dostępności finansowej, wygoda, komfort i bogata oferta hoteli
są bowiem dostępne za rozsądną cenę.
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5. Podsumowanie
W opracowaniu przedstawiono przykłady systemów, które nie występują na
polskim rynku hotelarskim. Jednak wydaje się, że polskie hotele i polskie systemy
hotelowe powinny szerzej niż dotychczas wykorzystywać pozycjonowanie
imitacyjne i korzystać z doświadczeń przedsiębiorstw z innych krajów. Jest to tym
bardziej realne, że przedstawiono systemy, które należą do małych, a ich stosunkowo krótka historia oraz jeszcze niewielki potencjał ułatwiają działania naśladowcze.
Przedstawione badania wskazują, że systemy hotelowe stosują adaptacyjną
strategię pozycjonowania, jedynie Jurys Doyle i ResortQuest Hawaii wykorzystują również strategię antycypacyjną; pozycjonują się kilkoma wyróżnikami i na
ogół dotyczą one całego rynku docelowego.
Zidentyfikowano następujące działania mające na celu wyróżnienie się na tle
konkurencji:
ekologiczny charakter obiektów (Jurys Doyle, Chip Hospitality),
ciekawa architektura (De Vere, ARCOTEL),
profesjonalna obsługa turystów biznesowych i konferencyjnych (Mövenpick,
ARCOTEL),
oryginalny program wypoczynkowy (Romantik Hotel, ARCOTEL, De Vere),
interesująca lokalizacja (Mövenpick),
znakomita kuchnia (Romantik, Mövenpick),
atmosfera pewnej nostalgii i wyciszenia (Romantik),
integracja z lokalną społecznością (ResortQuest Hawaii, Romantik),
poszukiwanie nowych ofert hotelarskich (ResortQuest Hawaii).
Jeśli firma hotelarska chce, by dane wyróżniki trafiły do świadomości gości,
cała jej działalność musi być skoncentrowana wokół nich. Znajduje to wyraz nie
tylko w kształtowaniu produktu turystycznego, ale i w doborze odpowiednich
kanałów dystrybucji oraz w zabiegach promocyjnych. Oznacza to takie prezentowanie systemu przez reklamę, promocję uzupełniającą, public relations, sponsoring event marketing, a przede wszystkim sprzedaż osobistą, aby eksponować i
przypominać to, z czym chce być kojarzona.
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PRODUCT POSITIONING ON THE EXAMPLE OF SELECTED
HOTEL SYSTEMS
Summary

Hotel systems take advantage of STP marketing in segmenting guests,
selecting target markets and positioning their offer. The latter component of
STP marketing is quite specific since it is ingrained in the consumer’s
awareness. This particular element verifies efforts taken up by the company.
In order to illustrate activities referring to positioning there were selected
solutions applied in seven minor hotel systems originating in countries
characterized by significant experience in the field of tourism economy
development. Their positioning strategies were presented suggesting the
implementation of these concepts in the Polish hotels system by means of
imitation positioning application.

Maja Jedlińska – dr, adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką
Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej Górze.
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INDYWIDUALNE DOŚWIADCZENIA
TURYSTY A EKONOMIA

1. Wstęp
Współczesny świat rozwiniętych gospodarek stara się szukać coraz to
nowszych skutecznych metod zarządzania wymianą towarów i usług z nadzieją zapobieżenia głębokim kryzysom nadprodukcji. Stosowane w konkurencji rynkowej instrumenty coraz częściej nie są wystarczające do ożywienia gospodarki. Prawdopodobnie wprowadzanie radykalnych zmian do procesów tworzenia produktów w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami
zarządczymi mogłoby zapewnić wyższy poziom zadowolenia konsumentów, a w konsekwencji i szybszy wzrost konsumpcji.
W świetle teorii Pine’a II i Gilmore’a (1999 r.) jedna z szans podtrzymywania i dynamizacji wzrostu gospodarczego tkwi w odmiennym podejściu do przedmiotu oferty na rynku. Autorzy ci wskazują na konieczność
dostrzegania „nowego” produktu rynkowego wzbogaconego przez ludzkie
doświadczenia. Nie w pełni zgadzają się z „nową ekonomią”, twierdząc, że
informacja nie stanowi jej podwalin, ponieważ sama w sobie nie jest
przedmiotem oferty ekonomicznej; uważają, iż przedmiotem wymiany staje
się dopiero wtedy, gdy zostanie „wkomponowana” przez przedsiębiorstwo
w usługę informacyjną, towary informacyjne lub informujące doświadczenie (Pine’a II i Gilmore’a, 1999, Preview). Z tego stwierdzenia jednakże
wynika, iż informacja najpierw musi być wytworzona, aby trafić na rynek w
symbiozie z usługą, towarem czy doświadczeniem.
Doświadczenie rodzi się głównie w procesie konsumpcji. Jeśli wiąże się
ono z konsumpcją towarów jego powstanie jest oddzielone od procesu pro158

dukcji. W przypadku usług wskutek jednoczesności ich produkcji i konsumpcji doświadczenia nierozerwalnie łączą się z tymi procesami, będąc
źródłem satysfakcji klienta. Doświadczenia, będąc zespolone z usługami,
tworzą z nimi dodatkową wartość. Takie podejście do procesu tworzenia
wartości dodanej wymaga nowego modelu pracy, w którym pracownicy
muszą być świadomi konieczności kreowania pozytywnych doświadczeń
konsumenta. W tym modelu nie wystarczy dysponować informacją, wiedzą.
Skuteczność jego funkcjonowania (z punktu widzenia zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenta) zależeć będzie od zdolności personelu do rozpoznawania oczekiwanych przez konsumenta doznań. Temu celowi powinno być podporządkowane otoczenie miejsca świadczenia usługi: np.
wyposażenie wnętrza, dostępność do innych usług wzbogacających zadowolenie klienta.

2. Doświadczenie jako nowe źródło wartości
Doświadczenia są czwartą formą oferty w gospodarce, która różni się od
usług tak, jak usługi różnią się od towarów (Pine’a II i Gilmore’a, 1999,
s. 2). Należy zgodzić się z autorami, że doświadczenia, mimo iż zawsze
towarzyszyły człowiekowi, nadal są mało rozpoznane, w szczególności ich
rola w tworzeniu wartości. Choć wydaje się oczywiste, iż są one bardzo
ważne dla turysty, dla gościa hotelowego, uczestnika różnych wydarzeń
kulturalnych, w literaturze światowej analizującej wymienione sfery ekonomiczny kontekst doświadczeń pojawia się praktycznie dopiero po ukazaniu się pierwszych publikacji Pine’a II i Gilmore’a na ten temat, a więc w
latach 90. ubiegłego stulecia. Natomiast pozycje z zakresu turystyki i doświadczeń pochodzą z początku bieżącego wieku. Trudno więc oprzeć się
przekonaniu – wynikającemu głównie z czynnej obserwacji sfery turystyki
czy kultury – że istniejąca luka w filozofii zaspokojenia potrzeb konsumentów sfery turystyki czy kultury pozbawia pełni satysfakcji obie strony:
zarówno oferujących, jak i konsumujących produkty. Te, które służą organizacji czasu wolnego, niejako „z obowiązku” powinny dostarczać pozytywnych albo wzniosłych doznań. Wydaje się, że przedsiębiorstwa nie zawsze są tego obowiązku świadome, w związku z czym potencjalne doświadczenia ludzkie stanowią ciągle nieuwolnioną rezerwę niematerialnych zasobów produkcyjnych (chęci personelu, predyspozycji psychicznych, umiejętności, wiedzy, radości życia, poczucia humoru itp.).
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Każde przedsiębiorstwo, a w szczególności turystyczne, pamiętające o
roli miłych dla gości wrażeń, nie tylko zadba o rozrywkę dla nich, ale
sprawi, iż poczują się jak aktorzy na scenie, gdyż będą współtwórcami doświadczeń własnych i innych osób.
Czy koncentracja w działaniach gospodarczych na potencjalnych doświadczeniach przyszłych konsumentów jest modą czy czymś bardziej
istotnym z punktu widzenia zarówno człowieka, jak i biznesu?
„Wydobywanie doświadczeń” z klienta może mieć rodowód biznesowy.
Rosnąca konkurencja na globalnym rynku sprawia, iż przedsiębiorstwa
prześcigają się w pomysłach, aby utrzymać na nim dobrą pozycję. Doświadczenia pokonsumpcyjne nadal pozostają nie w pełni zidentyfikowanym aspektem produktu, który może odegrać kluczową rolę w najbliższej
przyszłości w zwiększaniu efektu gospodarowania z jednej strony oraz zadowolenia konsumentów – z drugiej. To zadowolenie jest źródłem wartości
w przyszłej produkcji i konsumpcji.
Tabela 1. Model tworzenia produktu turystyki kulturowej
Proces wyboru
Interakcje
Efekt
kształtowany przez
1. Przeszłe doświadczenia
między turystą a walo- doświadczenie turysty jako
turysty, jego wiedza i dorami oraz ich interpr- komponent nowego produktu
świadczenia oraz motywacje etacja
2. Dostępne zasoby
3. Interpretacja miejsc, historii,
idei, wydarzeń, przedsięwzięć
itp.
Źródło: na podstawie: [10, s. 5].

Dlaczego doświadczenia tak znaczenie różnią się od pozostałych rodzajów produktów (surowców, towarów, usług)? Głównie dlatego, iż nie poddają się oddziaływaniu o charakterze masowym, wymagając indywidualizacji. Są to określone zdarzenia angażujące poszczególne osoby w indywidualny sposób. Można by mówić o ich swoistej personalizacji, zapoczątkowanej przez producenta towaru lub usługi, a zachodzącej w szerokim zakresie
w procesie konsumpcji. Można w związku z tym przypuszczać, iż współczesne społeczeństwa nastawione na konsumpcję pragną tych doświadczeń
upatrując w nich m.in. możliwość ucieczki od codzienności. Pine i Gilmore
(1999 r., 13) słusznie zauważają, iż zwrot w konsumpcji od surowców,
towarów i usług w stronę „ofert wyższego rzędu – doświadczeń” doprowa160

dzi do zmiany prototypowego rynkowego koszyka dóbr, włączając do niego
doświadczenia. W tym koszyku znajdą się wizyty w teatrach, koncerty,
przedstawienia i inne turystyczne i rekreacyjne formy aktywności.
Usługi organizujące czas wolny należą do tej grupy produktów, które są
przesycone pragnieniami pozytywnych, przyjemnych, ekscytujących, relaksujących, edukujących doświadczeń itp. Są one oczekiwane zarówno podczas krótkich popołudniowych aktywności relaksujących, jak i podczas
weekendów, a szczególnie na wyjazdach turystycznych. W związku z tym
analiza roli doświadczeń w procesie zarządzania usługami czasu wolnego
wydaje się kluczowym warunkiem zwiększenia efektu ekonomicznego i
społecznego tej działalności. W turystyce w tworzeniu tych doświadczeń
istotne znaczenie ma rodzaj relacji powstałej między turystą a walorami czy
atrakcjami turystycznymi (tab. 1).

3. Wzbogacanie doświadczeń
Doświadczenia z różną siłą przejawiają się w poszczególnych sferach
aktywności ludzkiej i odgrywają odmienną rolę w procesie dostarczania
satysfakcji klientowi. Przykładem sfery, dla której doświadczenia odgrywają kluczową rolę, są usługi służące organizacji czasu wolnego. Należą
one do tej grupy działalności, w której doświadczenia stanowią integralną
część produktu. Pojawiają się równolegle z usługą i ich natężenie wzrasta
wraz z postępującym procesem konsumpcji. Oznacza to, iż następuje ich
wzbogacanie przez obie strony – oferenta i konsumenta usługi. Wzbogacanie to
prowadzi do budowania pozytywnego wizerunku firmy i produktu, w konsekwencji stymulując wzrost konsumpcji. Jeśli weźmiemy pod uwagę, iż wzrost
poziomu konsumpcji spowodowany jest wyższą satysfakcją klientów, to należy
również założyć, iż nie powoduje on spadku poziomu cen na rynku, a wręcz
przeciwnie – możliwy jest ich wzrost. W skali makroekonomicznej doświadczenia są źródłem przyrostu bogactwa, mimo ich niematerialnej formy i
często subiektywnego odbioru. Sztuka ich kreowania nie polega jednak
tylko na dostarczaniu dobrej rozrywki; warunkiem wzbogacania się doświadczeń jest wciągnięcie konsumenta do procesu świadczenia usługi i
aktywnego współtworzenia doświadczeń, a nie tylko ich odbierania.
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Zaangażowanie konsumenta w kreowanie doświadczeń można rozpatrywać w wielu płaszczyznach, ale najwyraźniej rysuje się ono jako uczestnictwo (aktywne lub pasywne) oraz rodzaj więzi konsumenta z otoczeniem
(absorbcja).
Gnoth i inni [3, s. 157] podkreślają, iż z menedżerskiego punktu widzenia jest istotne, aby poznać zarówno emocje turystów, jak i ich doświadczenia powstałe przed wyjazdem turystycznym, podczas jego trwania oraz
po powrocie do domu.
Sfera turystyki odznacza się wysokim stopniem złożoności procesów i
zależności w niej zachodzących wyrażonych m.in. w funkcjach turystyki i
motywach uczestnictwa w niej. Badania prowadzone przez autorkę nad
motywami uczestnictwa turystów w kulturze ukazują miejsce nowych doświadczeń wśród innych powodów tego uczestnictwa (tab. 2). Dane w tab. 2
potwierdzają, iż chęć nowych przyjemnych doznań jest częstym motywem
aktywności kulturalnej turystów.
Z danych tych wynika, iż doświadczenie jest nieodłącznym atrybutem
produktu turystycznego, którego jakość mierzona jest najczęściej różnicą
między poziomem satysfakcji oczekiwanej przez klienta a zadowoleniem
dostarczonym mu w procesie konsumpcji usługi. Bez doświadczenia konsument nie może uzyskać pełni zadowolenia.
Tabela 2. Motywy odwiedzenia wybranej atrakcji kulturowej
Motywacje
Dowiedzieć się nowych rzeczy
Doświadczyć czegoś nowego lub unikatowego
Relaks
Aby poznać historie danego miejsca
Doświadczyć atmosfery danego miejsca
Poznać lokalną kulturę

Respondenci, którzy zgodzili się ze
stwierdzeniami dotyczącymi motywów (%)
1997
2001
2004
2006
28,1
46,3
18,1
34,2
44,4
18,0
32,9
-

62,7
45,5
43,3
45,0

8,0
17,0
15,0

-

Źródło: badania ankietowe z lat 1997, 2001, 2004 (w ramach międzynarodowego projektu
koordynowanego przez ATLAS Stowarzyszenie Turystyki i Edukacji do Czasu Wolnego).

W literaturze przedmiotu analizującej zarządzanie produktem usługowym dużo uwagi poświęca się relacji między satysfakcją oczekiwaną a
otrzymaną (Fache, Grobelna i Marciszewska 2004, s., Parasuraman i Zel162

thaml); nie jest prowadzona jednak głębsza dyskusja nad komponentami,
które mogłyby tę powstałą lukę wypełnić, przybliżając poziom otrzymanej
przez konsumenta satysfakcji do poziomu oczekiwanego.

4. Podsumowanie
Kontynuując powyższe rozważania, można dojść do wniosku, iż doświadczenia pokonsumpcyjne turysty nie tylko są częścią oferowanego na
rynku produktu turystycznego, ale determinują w znacznej mierze jego jakość, a w konsekwencji – i jakość życia, stanowiąc istotny czynnik jej rozwoju – podobnie jak każde inne doświadczenie. Dorosłe życie przynosi
akumulację doświadczeń w domu, szkole, kulturze, w społeczeństwie –
stwierdza Kleiber [4, s. 115]. Zwraca on uwagę, iż „historia życia” kształtowana w dojrzałym wieku ma zdolność wiązania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To wiązanie odnosi się do faktów i przypisywanych im
doświadczeń, które skumulowane tworzą nową jakość życia. Ten sam autor
wyraża obawę, czy niedostateczne zainteresowanie badaczy relacjami między aktywnościami w czasie wolnym a tożsamością człowieka świadczące
o niedocenianiu wagi właściwie ukształtowanych doświadczeń kreowanych
w czasie wolnym nie doprowadzi do niezauważenia ich roli dla innych
płaszczyzn życia człowieka: polityki, religii czy innych.
Skoro tym zależnościom nie poświęca się dostatecznej uwagi w badaniach, trudno nie zrozumieć, iż czas wolny nie znajduje właściwego mu
miejsca w naukowej dyskusji nad jakością życia człowieka. Doświadczenia
nabyte w czasie wolnym wymagają interdyscyplinarnych, międzynarodowych badań ciągłych, aby można było zidentyfikować ich rolę w postmodernistycznej konsumpcji.
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INDIVIDUAL EXPERIENCES OF A TOURIST VS. ECONOMICS

Summary
The contemporary world of developed economies attempts to search for
more and more efficient methods of goods and services exchange in order to
prevent the occurrence of deep crisis resulting from overproduction. The
instruments used in market competition are more and more frequently not
sufficient for boosting the economy. The introduction of radical changes
into the processes of products’ creation, in connection with innovative management solutions, might ensure higher level of consumers’ satisfaction and,
in consequence, a faster consumption growth.
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According to the theory of Pine II and Gilmore (1999) one of the
opportunities for preserving and making an economic growth more dynamic
results from a different approach towards the subject of an offer at the
market. The above authors point to the need of noticing a “new” market
product enriched by human experiences. The objective of the hereby article
is to point to post-consumptive experiences of a tourist as a source of value.
Such post-consumptive experiences have still not been a fully identified
aspect of a product, which in the nearest future may play a key role in
boosting the economic effect on the one hand and consumers’ satisfaction
on the other. The said satisfaction is the source of value in the future
production and consumption.

Barbara Marciszewska – prof. dr hab. w Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku.
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YIELD MANAGEMENT JAKO METODA
ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO
W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM

1. Wstęp
Rynek turystyczny charakteryzuje się przede wszystkim koncentracją
popytu w czasie i przestrzeni, czyli znaczną sezonowością w ciągu roku,
miesiąca, tygodnia, a nawet doby oraz koncentracją popytu w tzw. regionach atrakcyjnych turystycznie, a także znacznym uzależnieniem popytu od
czynników przypadkowych (pogody, działań terrorystycznych, mody). Po
stronie podaży na rynku turystycznym występuje natomiast ścisły związek
przedsiębiorstwa i podaży z przestrzenią, czyli uzależnienie przedsiębiorstwa od jego lokalizacji, sztywność podaży, czyli brak możliwości bieżącego, znacznego powiększenia zdolności usługowych pod wpływem zmieniającego się popytu, ryzyko zbytu związane z cechami usług, a w szczególności z brakiem możliwości ich magazynowania. Biorąc pod uwagę te
cechy rynku, przedsiębiorstwa turystyczne wypracowały wiele metod i narzędzi zarządzania operacyjnego, aby móc na bieżąco reagować na zmiany
w popycie turystycznym i zapobiegać utracie przychodów.
Każde przedsiębiorstwo turystyczne powinno analizować na bieżąco
swą sytuację rynkową, a głównie asortyment oferowanych produktów na
rynku, ich jakość, segmenty turystów, kanały dystrybucji czy ceny. Działania każdego przedsiębiorstwa turystycznego powinny być ukierunkowane
na sprzedaż oferty odpowiedniej jakości konkretnej grupie nabywców, w
odpowiednim miejscu i czasie, za akceptowaną cenę. Kiedy któryś z elementów zawiedzie lub nie będzie w pełni wykorzystany, na rynku mogą
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wystąpić luki, których zagospodarowanie (wypełnienie) przez dane przedsiębiorstwo szybciej od konkurentów daje mu szansę na rozwój i lepsze
wykorzystanie własnej zdolności usługowej. Luki rynkowe mogą mieć charakter ilościowy, jakościowy, asortymentowy, segmentowy, czasowy, dystrybucyjny i cenowy. Ich wczesne rozpoznanie i umiejętna reakcja na nie
dają przedsiębiorstwu możliwość poprawy swej sytuacji rynkowej oraz
zwiększenia zyskowności. Miarami wskazującymi na umiejętność dostosowania się przedsiębiorstwa do wymagań stawianych przez turystów są
przede wszystkim [7, s. 19]:
przychody ze sprzedaży,
udział w rynku,
zyski,
próg rentowności.

2. Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie turystycznym
Aby możliwe było szybkie reagowanie na zmiany zachodzące na rynku
turystycznym, konieczne jest stosowanie w przedsiębiorstwie turystycznym
metod i narzędzi zarządzania operacyjnego. Zarządzanie operacyjne jest
bowiem funkcją zarządzania odpowiedzialną za wszystkie działania bezpośrednio dotyczące wytwarzania produktu. Zarządzanie operacyjne dotyczy
działań związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa turystycznego
oraz kształtowania bezpośrednio przez przedsiębiorstwo swojego produktu
– gromadzenia składników wejściowych i przetwarzania ich w planowane
produkty końcowe [9, s. 32; 6, s. 155]. Istotę zarządzania operacyjnego łatwiej pokazać, porównując je z zarządzaniem strategicznym [8, s. 261-262]:
zarządzanie strategiczne skupia się na rozwoju przedsiębiorstwa, jego
perspektywach w przyszłości, a w zarządzaniu operacyjnym chodzi o
sprawne funkcjonowanie,
w zarządzaniu strategicznym formułowane są cele całego przedsiębiorstwa i podejmowane działania, aby te cele urzeczywistnić, a w zarządzaniu operacyjnym ustala i osiąga się cele także w odniesieniu do poszczególnych części (komórek organizacyjnych) przedsiębiorstwa,
w zarządzaniu strategicznym operuje się przede wszystkim długim okresem, a zarządzanie operacyjne bierze pod uwagę okresy krótkie;
z natury swej zarządzanie strategiczne charakteryzuje większa ogólność
zadań i działań niż zarządzanie operacyjne,
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zarządzanie strategiczne to domena przede wszystkim naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa, a zarządzanie operacyjne realizują wszyscy
kierownicy.
D. Waters [9, s. 64] wymienia następującą listę typowych decyzji dotyczących operacji:
1. Planowanie – w jakiej kolejności wytwarzać produkty? (jak ułożyć
proces świadczenia usługi?)
2. Zapasy – jak duże i jak częste powinny być dostawy?
3. Pewność wyposażenia – jak często występują awarie, jak można
zmniejszyć ich liczbę?
4. Utrzymanie ruchu – jak częste powinny być remonty?
5. Kontrola jakości – czy produkty (usługi) osiągają planowaną jakość?
6. Projektowanie pracy – jak najefektywniej wykonać pracę?
7. Pomiary pracy – ile czasu zajmuje operacja produkcyjna? (jak długo
trwa wyświadczenie usługi?).
Natomiast S. Kasiewicz [2, s. 74-79] podaje następujące priorytety operacyjne:
zdolność do kontrolowania i monitorowania jednostkowych kosztów
wytwarzania wyrobów i świadczenia usług,
zapewnienie stałej jakości wytwarzanych wyrobów i świadczonych
usług przy spełnianiu coraz wyższych jakościowych wymagań klientów,
szybkość i niezawodność dostaw,
szybkość reakcji na zmiany popytu,
elastyczność rozumianą jako zdolność do szybkiego wprowadzania nowych produktów i usług oraz ich modyfikacji, uruchamiania nowych
procesów oraz zmian struktury organizacyjnej.
Przedsiębiorstwa turystyczne, funkcjonując na rynku, borykają się
przede wszystkim z problemem ograniczonej i sztywnej w krótkim okresie
zdolności usługowej rozumianej jako możliwość wyświadczenia określonej
liczby usług w danym okresie. Popyt turystyczny charakteryzuje się znaczną
sezonowością przejawiającą się zgłaszaniem zapotrzebowania na usługi w
określonych porach dnia, tygodnia, miesiąca czy roku. Powoduje to, że w
niektórych porach dnia czy roku przedsiębiorcy turystyczni nie są w stanie
zaspokoić popytu zgłaszanego przez turystów, a w innych okresach ich
zdolność usługowa nie jest wykorzystywana w pełni lub w ogóle. W jednym
i drugim przypadku prowadzi to do strat przejawiających się niemożnością
obsłużenia wszystkich klientów, a tym samym pozbawienia się możliwości
osiągnięcia dochodu lub niemożnością sprzedania wszystkich przygotowa168

nych w danym momencie usług, co w przypadku braku możliwości magazynowania usług prowadzi do ich bezpowrotnej utraty i utraty potencjalnych
dochodów.
Krótkotrwałe zakłócenia między podażą a popytem mogą być korygowane na dwa sposoby. Są to:
1) dopasowanie zapotrzebowania tak, aby odpowiadało dostępnej zdolności usługowej,
2) dopasowanie zdolności usługowej w taki sposób, aby pokryć zapotrzebowanie.
Drugie z zaproponowanych rozwiązań bardzo często nie jest możliwe do
zastosowania w przedsiębiorstwie turystycznym z powodu wcześniej
wspomnianej już sztywności podaży. Odnośnie do pierwszego sposobu popyt można regulować w różnoraki sposób:
zróżnicować cenę ze względu na wielkość popytu, podnosząc ją w przy
wzmożonym popycie i obniżać przy popycie niskim,
zmienić natężenie działań marketingowych, zwiększając je w okresach o
popycie niskim i zmniejszając w okresach wzmożonego popytu, czyli
zachęcać do skorzystania z usług, gdy zdolność usługowa nie jest w pełni wykorzystana, np. zachęcać do wyjazdów turystycznych przed sezonem lub po sezonie,
zaoferować zachęty w postaci bonifikat lub dodatkowych usług dokładanych do sprzedawanego pakietu,
zmodyfikować podobne usługi, aby zachęcić do wielokrotnych zakupów, np. urządzić w hotelu tzw. apartamenty tematyczne w różnym stylu
(orientalnym, średniowiecznym, secesyjnym itp.), zachęcając klientów
do wielokrotnego przyjazdu i korzystania za każdym razem z innych
apartamentów,
różnicować czas dostępności usługi na rynku, oferując najpopularniejsze
usługi w okresach o niższym popycie,
korzystać z systemu rezerwacji i zamówień.
Stwarzanie naturalnych barier zakupu usługi i sprawianie wrażenia
sztucznych kolejek ma na celu odpowiednie rozłożenie popytu w czasie.
Wielu bowiem klientów, pragnąc być traktowani indywidualnie, unika pobytów turystycznych w szczycie sezonu. Należy jednak pamiętać, że zachęta do skorzystania z usługi turystycznej powinna być bardzo atrakcyjna
cenowo lub szczególna i niepowtarzalna w sezonie turystycznym.
Alternatywą dla zarządzania popytem jest zarządzanie zdolnością usługową, w którym poszukuje się krótkoterminowych regulacji zdolności. Jak
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już wcześniej wspomniano, nie zawsze jest to możliwe w przypadku przedsiębiorstw turystycznych. Sposobami regulacji zdolności usługowej mogą
być:
zmiana czasu pracy przez nadgodziny – wydłużanie czasu świadczenia
usługi, np. wydłużenie czasu pracy restauracji (do ostatniego gościa),
basenu, muzeum,
dodatkowe przygotowanie usług, np. organizacja kolejnej wycieczki na
tej samej trasie i w tym samym terminie – podstawienie dodatkowego
autokaru czy stosowanie dostawek w pokojach hotelowych,
zatrudnienie dodatkowego personelu w celu zaspokojenia zwiększonego
popytu – stosowanie w tych okresach outsorcingu,
użycie kooperantów zewnętrznych, np. kierowanie gości do wynajętych
dodatkowo przez hotel obiektów noclegowych, z którymi podpisano stosowne umowy,
skrócenie czasu obsługi – wprowadzenie większej liczby dań gotowych
w menu restauracji,
skłonienie klientów do dokonywania samodzielnych czynności, np.
wprowadzenie śniadań w formie bufetów, pozostawianie niezałożonej
bielizny pościelowej w pokoju hotelowym,
odpowiednie rozplanowanie okresów napraw i remontów.
Wymienione sposoby zwiększania wydajności możliwe są tylko w tych
przedsiębiorstwach, w których istnieją wolne zdolności usługowe. Większość z nich nie będzie miała zastosowania w przypadku świadczenia usług
noclegowych, gdzie najczęściej mamy do czynienia ze sztywną w krótkim
okresie pojemnością tych obiektów. Należy też pamiętać, że tego typu działania mogą prowadzić do obniżenia jakości świadczonych usług [9, s. 288-289].

3. Yield management metodą zarządzania operacyjnego
i sposoby pomiaru jej efektywności
Przedsiębiorstwa turystyczne zainteresowane są stosowaniem różnorodnych metod zarządzania operacyjnego, które pozwolą im na maksymalizację
przychodów z prowadzonej działalności. Jedną z takich metod może być
odpowiednie sterowanie ceną oferowanych usług. W literaturze przedmiotu
technika ta nazywana jest yield management lub revenue management.
Yield management może być zdefiniowany jako technika prowadzenia polityki cenowej, której celem jest optymalizacja przychodu ze sprzedaży
170

niemożliwych do magazynowania usług na podstawie prognozowania popytu podlegającego nieustannym wahaniom i odpowiedniego dostosowania
do niego swoich cen, które są różne w różnych okresach i dla różnych segmentów rynkowych [10, s. 116-122]. W Stanach Zjednoczonych coraz częściej yield management określane jest mianem „4 C” jako skrót od: calendar
– data, clock – godzina, cost – koszt i capacity – zdolność usługowa. W
praktyce z techniką yield management spotykamy się bardzo często. Jako
jedne z pierwszych zaczęły ją stosować linie lotnicze, które w zależności od
terminu przelotu, klasy przelotu czy terminu dokonywanej rezerwacji stosują różne ceny dla tej samej usługi, jaką jest przelot na określonej trasie.
Jako przykład może posłużyć tutaj cena przelotu na trasie Wrocław–
–Londyn liniami Ryan Air. 24 czerwca 2007 r. próbowano dokonać rezerwacji biletu na tej trasie w różnych terminach. Zaproponowane stawki cenowe prezentuje tab. 1.
Tabela 1. Zaproponowane przez linie Ryan Air ceny biletów na trasie Wrocław–
–Londyn przy rezerwacji dokonywanej 24 czerwca 2007 r.
Wyszczególnienie 27.06.2007 21.07.2007 25.08.2007 22.09.2007 20.10.2007 24.11.2007 22.12.2207
Wylot o godz.
11.45

829 zł

449 zł

209 zł

79 zł

32 zł

79 zł

659 zł

Wylot o godz.

829 zł

369 zł

169 zł

1 zł

32 zł

79 zł

659 zł

22.15

Źródło: opracowanie własne.

W tym przypadku linie lotnicze zastosowały tzw. yield managemet dynamiczny opierający się na zasadzie tzw. first minute premiującej tych pasażerów, którzy dokonali rezerwacji ze znacznym wyprzedzeniem, dając
przewoźnikowi pewność wykorzystania miejsc w samolocie. Natomiast
osoby, które decydują się na przelot w ostatniej chwili, najczęściej są do
tego zmuszone przez nieprzewidziane sytuacje losowe. Przewoźnik, wiedząc więc, że są one skłonne zapłacić dużo wyższą cenę, wykorzystał to,
sprzedając bilety po cenie znacznie wyższej. Dodatkowo wiedząc, że w grudniowym okresie świątecznym popyt jest bardzo duży, przewoźnik nie zrezygnował z dodatkowego przychodu i zastosował wysokie ceny, nie
uwzględniając dużo wcześniejszej rezerwacji. Można też zauważyć, że ceny
na mniej popularne loty nocne były także niższe.
Podobną strategię stosują także biura podróży, które coraz częściej organizują akcje promocyjne, sprzedając imprezy turystyczne na lipiec już w
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styczniu po tzw. cenach first minute, które są dużo niższe od cen katalogowych, czym zachęcają turystów do podjęcia decyzji o zakupie imprezy z
półrocznym wyprzedzeniem. W marcu i kwietniu, kiedy liczba decyzji o
wyjeździe na wczasy i dokonywanych rezerwacji jest najwyższa, ceny imprez są cenami katalogowymi i najczęściej nie uwzględniają żadnych rabatów. Natomiast w czerwcu, gdy na poszczególnych imprezach pozostają do
sprzedania pojedyncze, końcowe miejsca, ponownie są one sprzedawane po
znacznie obniżonych cenach, tzw. cenach last minute.
Technikę yield management stosują także obiekty hotelarskie, które różnicują ceny swych usług głównie ze względu na okres pobytu w hotelu, długość pobytu oraz wielkość zamówienia. W dużych ośrodkach miejskich,
gdzie w obiektach hotelarskich przeważają głównie goście z segmentu
turystyki biznesowej, od poniedziałku do piątku wykorzystanie zdolności
usługowej hoteli jest wysokie. Problemem pozostają okresy weekendów i
świąt, kiedy brakuje gości z segmentu biznesowego. Obiekty hotelarskie
stosują zatem dużo niższe tzw. ceny weekendowe, które mają zachęcić do
pozostania w hotelu przez weekend lub święta. Ceny te mają zachęcić do
skorzystania z usług obiektu hotelarskiego także te segmenty rynku, których
normalnie nie stać na korzystanie z tego typu obiektów hotelarskich, np.
studentów studiów zaocznych przyjeżdżających do dużych ośrodków miejskich w weekendy. W typowych turystycznych ośrodkach wypoczynkowych strategia działania obiektów hotelarskich jest wręcz odwrotna. W
związku z tym, że turyści przyjeżdżają na wypoczynek głównie w weekendy i święta w tych okresach ceny usług hotelarskich są wyższe. Na początku tygodnia ceny spadają.
Najszerszą gamę wskaźników ekonomicznych pozwalających na ocenę
skuteczności prowadzonej polityki cenowej wypracowano w hotelarstwie.
Listę stosowanych w hotelarstwie wskaźników ekonomicznych otwiera
średnia rzeczywista (zrealizowana) cena pokoju (Cs) – (ADR – average
daily rate lub ARR – average room rate). Jest to wartość wyrażona w
określonej walucie przedstawiająca średnią arytmetyczną cenę transakcji
kupna-sprzedaży pokoi hotelowych. Jest ona wypadkową cen stosowanych
w stosunku do różnych segmentów gości, różnych typów pokoi oraz struktury i liczby gości. Jej wartość zależy m.in. od wskaźnika podwójnej frekwencji. Średnią cenę należy badać w porównaniu z planem, okresami poprzednimi, w podziale na poszczególne segmenty gości. Osiągniętą cenę
należy zestawić z ceną maksymalną. Obliczony przedział i jego zmiany w
czasie mówią o prawidłowości stosowanych kryteriów różnicowania cen
przy danej strukturze gości i frekwencji.
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Pp

Cs

,

L ps

(1)

gdzie: Pp – przychód z pokoi (miejsc),
Lps – liczba sprzedanych pokoi (miejsc).
Wskaźnik ten, liczony jako przeciętny wskaźnik dzienny, przedstawia
dzienne wpływy z 1 miejsca (pokoju) – ADR (average daily rate).
Do dokonywania porównań pomiędzy poszczególnymi obiektami noclegowymi przedsiębiorstwa lub całej branży istotne znaczenie ma także
wskaźnik obrazujący przychód na jeden pokój (miejsce) rocznie (Ppr),
czyli średnia wartość przedstawiająca przychód generowany przez każdy
pokój (miejsce) znajdujący się w obiekcie:

Pp

Ppr

Lp

,

(2)

gdzie: Pp – przychód z pokoi,
Lp – liczba pokoi (miejsc) obiektu noclegowego w danym okresie
(miesiąc, kwartał, rok).
Istotną informacją dla kierownictwa hotelu powinien być wskaźnik wyrażający procent podwójnego obłożenia (WZp2), czyli procentowy stosunek
liczby pokoi sprzedanych w danym czasie dwóm osobom do liczby sprzedanych pokoi dwuosobowych w tym czasie wyrażony wzorem:

WZ p 2

L p 22
Lp

100 ,

(3)

gdzie: Lp22 – liczba pokoi dwuosobowych sprzedanych dwóm osobom w
danym czasie (dzień, miesiąc, rok),
Lp – liczba sprzedanych pokoi ogółem w danym czasie (dzień, miesiąc, rok).
Wskaźnik ten pozwala oszacować hotelowi utracone możliwości przychodu z tytułu sprzedaży pokoi dwuosobowych w cenie pokoju jednoosobowego jednej osobie. W hotelach wskaźnik ten jest bardzo istotny, ponieważ w odróżnieniu od innych obiektów noclegowych sprzedają one całe
pokoje, a nie miejsca noclegowe w pokojach, jak np. schroniska czy domy
wycieczkowe. W przypadku bowiem braku wolnych pokoi jednoosobowych
pokoje dwuosobowe sprzedawane są jednej osobie najczęściej w cenie po-
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koju jednoosobowego. Fakt ten uwzględnia także w swych publikacjach
Główny Urząd Statystyczny, publikując w przypadku hoteli, moteli i pensjonatów liczbę sprzedanych pokoi, a w przypadku pozostałych obiektów
noclegowych – liczbę sprzedanych miejsc, czyli udzielonych noclegów.
Wskaźnikiem odzwierciedlającym faktyczny ruch w hotelu jest wskaźnik wykorzystania potencjału przychodów z pokoi (Wvp) przedstawiający stopień możliwego do uzyskania maksymalnego przychodu z pokoi w
określonym czasie:

Pp

Wvp

,

Ppmax

(4)

gdzie: Pp – przychód z pokoi,
Ppmax – maksymalny potencjalny przychód z pokoi (iloczyn liczby
pokoi, obowiązującej ceny oraz liczby dni).
Przychód z pokoi jest porównywany do ogólnego przychodu potencjalnego wyliczonego na podstawie 100% wykorzystania pokoi. Wskaźnik ten
jest wskaźnikiem bardzo czułym na wszelkiego rodzaju obniżki cen pokoi.
Często zdarza się bowiem, że wzrost wykorzystania zdolności eksploatacyjnej jest większy niż wzrost wykorzystania potencjału przychodów. Pozyskiwanie nowych gości w hotelu wymaga często znacznych obniżek cen
noclegów.
Wskaźnikiem mającym podstawowe znaczenie przy analizie działalności
obiektu hotelarskiego jest wskaźnik przychodów na pokój – RevPar
(revenue per available room), inaczej nazywany Yield. Jest to iloczyn
wskaźnika wykorzystania pokoi i średniej rzeczywistej ceny w danym przedziale czasowym lub stosunek przychodów z pokoi do zdolności usługowej
hotelu w analizowanym okresie.
(5)
RevPar = WZ x C ,
p

s

gdzie: WZp – wskaźnik wykorzystania pokoi,
Cs – średnia rzeczywista cena pokoju (ADR) lub

RevPar

Pp
Zu

,

(6)

gdzie: Pp – przychód z pokoju w danym przedziale czasowym,
Zu – zdolność usługowa hotelu w danym przedziale czasowym (techniczna lub eksploatacyjna).
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Wskaźnik ten łączy w sobie frekwencję i średnią cenę. RevPar pokazuje,
jaki przychód uzyskuje się z jednego posiadanego pokoju. Jest on o tyle
lepszym wskaźnikiem od zaprezentowanych wcześniej, że eliminuje ich
mankamenty. Bardzo często hotelarze, maksymalizując wskaźnik wykorzystania zdolności usługowej, dbali tylko o liczbę przyjętych gości. Powodowało to nadmierne obniżanie ceny w celu przyciągnięcia do obiektu jak
największej liczby gości. Chcąc uzyskać jak najwyższą cenę za sprzedawany pokój, hotele obniżały znacznie popyt na swoje usługi. Doprowadzało
do spadku wykorzystania zdolności usługowej. RevPar jest zatem wypadkową osiągniętej frekwencji i średniej ceny za pokój. Pozwala to na precyzyjne badanie wyników i kształtowania polityki cenowej w hotelu. Jest
przydatny w planowaniu, ponieważ umożliwia ustalenie kombinacji takiej
ceny za pokój i frekwencji, które pozwolą zmaksymalizować przychody
hotelu.
Wadą wskaźnika RevPar może być fakt, iż nie uwzględnia on poziomu
kosztu prowadzonej działalności. Wiadomo bowiem, iż zwiększanie frekwencji w obiekcie hotelarskim powoduje także zmiany w kosztach jego
funkcjonowania. Aby zatem syntetycznie ocenić skuteczność działania
obiektu hotelarskiego na poziomie wyniku operacyjnego brutto, można zastosować wskaźnik ukazujący zysk operacyjny brutto na pokój – GOPPAR (gross operating profit per available room), czyli iloraz zysku operacyjnego hotelu (GOP) i zdolności usługowej w określonym czasie:

GOPPAR

GOP
,
Zu

(7)

gdzie: GOP – zysk operacyjny brutto hotelu (oblicza się, odejmując koszty
pozostałej działalności hotelowej – restauracja, usługi – od
całkowitych przychodów),
Zu – zdolność usługowa hotelu w danym przedziale czasowym.
Omawiane przypadki są przykładem stosowania yield management
przy użyciu ceny. Nie zawsze jednak ta technika może być stosowana. Na
przykład w niektórych zakładach gastronomicznych stosowane są tzw. promocyjne happy hours. Wiadomo, że największa liczba konsumentów pojawia się w restauracjach i barach w porze obiadowej między godz. 13.00 a
15.00. Aby zatem zachęcić klientów do wcześniejszego lub późniejszego
zjedzenia obiadu, te same dania między 12.00 a 13.00 i między 15.00 a
17.00 sprzedawane są po znacznie niższych cenach. Prowadzi to często do
nieporozumień, kiedy np. klient, który wszedł do restauracji przed godz.
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13.00 i zamówił danie w cenie promocyjnej, kończąc konsumpcję po godz.
13.00, musi za nie zapłacić wyższą cenę. Zakłady gastronomiczne stosują
zatem coraz częściej yield management przy użyciu czasu. Chodzi o to,
aby w godzinach szczytu zredukować do minimum czas zarówno oczekiwania na klientów, jak i samej wykonywanej dla nich usługi. Czas obsługi gości jest bowiem uzależniony od pracochłonności potraw, dostępności półproduktów, rozkładu obłożenia w ciągu dnia, przyzwyczajeń gości oraz czasu, jaki spędzają w restauracji przy różnych posiłkach. Redukcja czasu
oczekiwania na klienta i czasu obsługi powoduje zwiększenie wskaźnika
rotacji na jedno miejsce konsumpcyjne, co daje możliwość obsłużenia w
tym samym czasie większej liczby konsumentów i zwiększenia przychodu
na jedno miejsce konsumpcyjne w ciągu doby. Tabela 2 ukazuje istniejące
w tej kwestii możliwości i rozwiązania.
Tabela 2. Yield management w zakładach gastronomicznych z uwzględnieniem czasu
obsługi
Czynności

Poza godzinami szczytu

W godzinach szczytu

Rezerwacje
stolika

Bezwarunkowe rezerwacje. Za Rezerwacje warunkowe – przy spóźnieniu
spóźnienie nie ma żadnych rezerwacja anulowana lub pobieranie stałej
konsekwencji
opłaty rezerwacyjnej z karty kredytowej. Żądanie numeru karty kredytowej w chwili dokonywania rezerwacji

Oferowane
menu

Dostępność wszystkich dań z Tylko niektóre dania w karcie – tzw. dania
menu. Dania przygotowywane gotowe
na konkretne zamówienie. Pełny
wachlarz usług

Obsługa

Pełna obsługa kelnerska

Płatność

Rachunek przynoszony po za- Rachunek przynoszony automatycznie wraz z
kończeniu konsumpcji
daniem głównym. Płatność z góry

Napoje, desery i sałatki w formie bufetu samoobsługowego

Źródło: opracowanie własne.

Miarą, która pokazuje efekty sprawnego zarządzania czasem obsługi,
jest stosowany w gastronomii wskaźnik RevPASH (revenue per availabe
seat hour), czyli wypadkowa średniego przychodu na jednego konsumenta i
stopnia wykorzystania dostępnych miejsc (frekwencji zależnej od liczby
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miejsc konsumpcyjnych, liczby konsumentów i czasu potrzebnego do ich
obsłużenia):

RevPASH

Pdg
Lmk T

,

(8)

gdzie: Pdg – przychód z działalności gastronomicznej w danym czasie (godziny, dnia, miesiąca),
Lmk – liczba miejsc konsumpcyjnych w sali (restauracji),
T – czas pracy restauracji (liczony w godzinach, dniach, miesiącach).
Skrócenie czasu obsługi o jedną minutę może spowodować wzrost RevPASH nawet o 1,5-2%. Można to pokazać na przykładzie restauracji o 100
miejscach konsumpcyjnych serwującej obiady przez cztery godziny dziennie.
Przykład (za [3, s. 28-29])
Średnio cykl obsługi jednego konsumenta trwa 60 minut. Maksymalnie
restauracja może obsłużyć w ciągu czterech godzin 400 osób. Przy średnim
przychodzie 15 zł na jednego konsumenta przychody w ciągu jednego popołudnia mogą wynieść 6000 zł. Przy 100% frekwencji wskaźnik RevPASH
wynosi 15 zł. Przy skróceniu czasu obsługi jednego gościa do 59 minut restauracja będzie mogła obsłużyć 7 konsumentów więcej (dokładnie 6,8), co
oznacza potencjalny dodatkowy przychód w wysokości 102 zł. RevPASH
wzrośnie do 15,26 zł. Przy skróceniu czasu obsługi o 20 minut restauracja
potencjalnie mogłaby obsłużyć 600 gości, a RevPASH wzrósłby o 50%.
Przedsiębiorstwa turystyczne – głównie linie lotnicze i obiekty hotelarskie – dążąc do maksymalizacji przychodów, dość często stosują technikę
overbookingu. Pasażerowie wiedząc, że pewna część rezerwacji nie dochodzi do skutku, nie zgłaszają się do odprawy, a goście hotelowi nie przyjeżdżają na nocleg – rezerwują często większą liczbę miejsc niż mają do dyspozycji. W przypadku anulacji rezerwacji daje to możliwość zminimalizowania strat w przychodach, natomiast gdy wszystkie rezerwacje dochodzą
do skutku, powstają konflikty, które przedsiębiorcy próbują wszelkimi sposobami łagodzić.
Główne zasady yield mamegement w hotelarstwie, gastronomii i w linach lotniczych zaprezentowano w tab. 3. Wynika z niej, iż w zależności od
rodzaju przedsiębiorstwa turystycznego mogą i powinny być stosowane
różne metody wpływu na wielkość przychodu z prowadzonej działalności.
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Tabela 3. Główne zasady yield management
Hotel
1. Kontroluj na bieżąco popyt
na usługi, reagując różnicowaniem cen
2. Nie udzielaj zniżek tym
klientom, którzy się tego nie
domagają
3. Przyjmuj rezerwacje od tych
segmentów, które są skłonne
wydać więcej na usługi dodatkowe
4. Jeżeli
możesz
wybrać,
przyjmuj rezerwacje grupowe i na dłuższe okresy, a
nie rezerwacje indywidualne
5. Gościom bez rezerwacji nie
udzielaj rabatów
6. Karty stałego klienta i programy lojalnościowe przywiązują

Restauracja
1. Kontroluj na bieżąco popyt
na usługi, reagując różnicowaniem cen
2. Skracaj czas obsługi klienta
3. Różnicuj kartę dań w zależności od pory dnia. Wieczorem klienci siedzą dłużej i
wydają więcej pieniędzy
4. Jeżeli możesz wybrać, przyjmuj rezerwacje grupowe
5. Organizuj imprezy w restauracji
6. Napoje podawaj bez zbędnej
zwłoki. Zanim klient skończy
konsumpcję, zamówi drugi
napój
7. Proponuj desery

Linie lotnicze
1. Kontroluj na bieżąco popyt na
usługi, reagując różnicowaniem cen
2. Zachęcaj do wcześniejszych
rezerwacji poprzez obniżki
cen – zasada first minute
3. Pobieraj dodatkowe opłaty za
usługi dodatkowe, np. nadbagaż, posiłek na pokładzie, potwierdzenie rezerwacji, drukowany bilet
4. Kto musi skorzystać z usługi,
jest skłonny zapłacić więcej –
nie obniżaj cen biletów
w okresach przedświątecznych i w szczycie sezonu
5. Tuż przed wylotem bilet jest
drogi – nie obowiązuje zasada
last minute

Źródło: Opracowanie własne.

Można stwierdzić, iż sprawny system yield management powinien składać się z trzech komponentów: bazy danych, części prognostycznej i części
optymalizującej, co przedstawiono na rys. 1.
Pierwszym etapem wdrożenia i stosowania yield management powinno
być stworzenie bazy danych oraz jej bieżąca aktualizacja. Powinna ona
obejmować informacje o:
potencjale usługowym przedsiębiorstwa w danym czasie,
wielkości, strukturze i czasie dokonywanych rezerwacji w przeszłości i
rezerwacjach bieżących,
wielkości stornowania rezerwacji i non shows 1 w przeszłości.

1

Non shows to klienci, którzy nie skorzystali z usługi, mimo wcześniejszej rezerwacji.
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Baza danych
Potencjał
usługowy

Rezerwacje
w przeszłości

Stornowania
i non shows
w przeszłości

Aktualne
rezerwacje

Część
prognostyczna

Prognozy
stornowania
i non shows

Prognoza popytu

Część
optymalizacyjna

Przyporządkowanie
do klas cenowych

Nadmierne
rezerwacje

Optymalizacja
i zalecenia

Kontrola

Przekazanie
do baz danych

Rys. 1. Ogólna struktura yield management
Źródło: [1, s. 287].

Drugą częścią systemu yield management są odpowiednie prognozy popytu wynikające ze szczegółowej analizy rynku oraz śledzenia bieżących
tendencji, zachowań klientów czy wydarzeń, np. organizacja dużych imprez
w danym czasie powodująca wzrost popytu na usługi.
Trzecią częścią yield management jest bieżące reagowanie na popyt rynkowy.

4. Podsumowanie
Metoda yield management jest metodą w miarę młodą w przedsiębiorstwach turystycznych. Przedsiębiorstwa szczególnie te zaliczane do grupy
małych przedsiębiorstw, stosują technikę różnicowania cen zupełnie pod179

świadomie, nie mając często pojęcia, iż w swej działalności używają zasad
yield management. Powoduje to często wiele błędów w ustalaniu cen i straty
w przychodach. Trzeba bowiem zaznaczyć, iż efektywne stosowanie yield
management wymaga ciągłej obserwacji rynku i zmian w zachodzącym
popycie. Obserwacje te powinny mieć charakter długofalowy, gdyż tylko na
podstawie obserwacji długookresowych można wykryć tendencje w zamianach popytu rynkowego oraz skutecznie określić wahania sezonowe. W tym
celu wiele przedsiębiorstw używa profesjonalnych programów komputerowych, które pozwalają na szczegółową analizę popytu i wyciąganie poprawnych wniosków. Zatem należy stwierdzić, iż na stosowanie yield management zazwyczaj mogą pozwolić sobie tylko duże przedsiębiorstwa turystyczne, w których tworzy się specjalne działy lub stanowiska odpowiedzialne za analizę popytu i sterowanie cenami.
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YIELD MANAGEMENT AS A METHOD OF OPERATIONAL
MANAGEMENT IN A TOURIST ENTERPRISE

Summary
Tourist market is to a great extend characterized by the concentration of
demand in time and space, i.e. significant seasonality during a year, month,
week or even a day and night period. Seasonal intensity of demand does not
always have positive influence on making use of the services capacity represented by a particular tourist enterprise. Yield management, presented in the
hereby article, is the method of operational management, which may alleviate the results of seasonal tourist demand. It facilitates such management of
service prices which encourages clients to take advantage of the services
provided by an enterprise in the period of low season. On the other hand, in
the periods of peak season it allows for maximizing income and profits resulting from an enterprises business activity.

Piotr Gryszel – dr, adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką
Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział w Jeleniej
Górze.
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EKONOMICZNE ASPEKTY
FUNKCJONOWANIA RYNKU MEDIÓW

1. Wstęp
Tempo zmian na współczesnym rynku mediów zainicjowało wiele badań na temat kierunków rozwoju tego rynku. Przybliżenie problematyki
ekonomiki środków masowego przekazu, jak również określenie struktury
rynku mediów jest punktem wyjścia w analizie procesów rynkowych. Istota
problemu w dużej mierze wynika z faktu otwierania się polskiej gospodarki,
przemian prawnych oraz rozwoju technologii, powodując zmiany zakresu
funkcjonowania rynku, a także znaczny wzrost konkurencji.
Powszechnie uznaje się, iż środki masowego przekazu 1 są od ponad
wieku istotnym elementem życia społecznego i gospodarczego. Środki masowego przekazu to urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się
pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Do środków
masowego przekazu zalicza się przede wszystkim wysokonakładową prasę,
radio, telewizję, fonografię (płyty, kasety), szeroko dystrybuowane filmy
kinowe i wideokasety oraz wydawane w wielkich nakładach książki. Środki
masowego przekazu tworzą podstawę systemu komunikowania w kulturze
masowej i w wysokim stopniu określają jej charakter. Decydującym wyróż1

Na świecie najczęściej używa się terminu mass media of communication, co w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza „środki komunikowania masowego”. W
Polsce częściej dla określenia prasy, radia oraz telewizji stosuje się termin „środki masowego przekazu” lub określeń skróconych, takich jak „media masowe” lub po prostu „media”.
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nikiem środków masowego przekazu jest ich wielki (ponadregionalny,
ogólnokrajowy, zmierzający do globalnego) zasięg. Treści przekazywane
przez nie mają charakter publiczny (są kierowane do wszystkich, których
mogą interesować) i są masowo odbierane. O masowym charakterze każdego środka decyduje nie jego wprowadzenie, a upowszechnienie możliwe
tylko dzięki wysokiemu poziomowi techniki i technologii, zapewniającemu
tanią produkcję nośników informacji [8, s. 215].
Media masowe są liczne, działają systematycznie, ich przekazy są odbierane masowo, a przez swój zasięg, regularność i powtarzalność są centralnym i konstytutywnym elementem współczesnego społeczeństwa [4, s. 13].

2. Istota ekonomika mediów i jej poziomy
Na wstępie rozważań warto zdefiniować ekonomikę mediów oraz jej
poziomy badań i analiz. Ekonomika mediów zajmuje się badaniem, w jaki
sposób przemysły medialne użytkują rzadkie zasoby, aby wytwarzać zawartość dystrybuowaną pomiędzy konsumentami w społeczeństwie w celu
zaspokojenia ich zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań. W tym sensie ekonomika mediów ułatwia zrozumienie relacji ekonomicznych, jakie zachodzą
między producentami mediów, audytoriami, reklamodawcami i społeczeństwem [6, s. 10].
W ekonomicznych badaniach nad mediami można wyróżnić cztery podstawowe poziomy badań i analiz [6, s. 13-14]:
1. Poziom mikro, zajmujący się ekonomiką poszczególnych przedsięwzięć w dziedzinie mediów, a więc przedsiębiorstwami, organizacjami medialnymi, jak też poszczególnymi jednostkami medialnymi. Jest to poziom,
na którym powstają przede wszystkim opracowania praktyczne związane z
zakładaniem nowych przedsięwzięć, z transakcjami kupna-sprzedaży mediów, z analizą opłacalności i podejmowaniem decyzji na poziomie zarówno poszczególnych firm, jak i koncernów medialnych.
2. Poziom analiz cząstkowych – na tym szczeblu analizowane są poszczególne branże w sektorze medialnym. Poziom ten ma bardzo istotne
znaczenie dla poziomu wcześniejszego, dobre rozpoznanie branży pozwala
bowiem na usytuowanie przedsiębiorstwa na tle pewnej całości.
3. Poziom sektora mediów jako całości – tu rozpatrywane są zagadnienia równowagi w sektorze mediów oraz tendencje rozwojowe tego sektora z
uwzględnieniem różnych odcinków czasu: krótko-, średnio- i długookresowych. Ten poziom zyskuje znaczenie w związku z innowacjami technolo-
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gicznymi, które prowadzą do zmiany skali i struktury zainteresowań odbiorców różnymi formami mediów. Badania sektorowe mają szczególnie duże
znaczenie dla prognozowania rozwoju mediów oraz formułowania strategii
firm medialnych w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia.
4. Poziom makroanaliz, zajmujący się całościowym podejściem w
dziedzinie gospodarki i społeczeństwa w związku z istnieniem sektora mediów zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym oraz z
uwzględnieniem czynnika czasu. Ten poziom najbliższy jest zainteresowaniom ekonomii politycznej komunikowania, ale coraz częściej wiąże się z
obserwacją następstw konwergencji mediów wynikającej z rozwoju technologii cyfrowej.
Inne koncepcje ekonomiki mediów wskazują na istnienie trzech poziomów badań: mikro, makro i meta (zob. tab. 1).
Tabela 1. Ekonomika mediów
Poziom
analiz
Mikro

Dziedzina
nauki
Ekonomika
przedsiębiorstw
Zarządzanie

Makro

Ekonomia
polityczna
Ekonomiki
narodowe

Meta

Komunikowanie
Ekologia mediów

Jednostki
analizy
Firmy
Koncerny
Firmy TV
Konsumenci
Krajowe systemy
ekonomiczne
Przemysł mediów
Regulacje
ustawowe
System
komunikowania
Polityka
komunikowania
Kultura medialna

Cele
Zysk
Zwrot inwestycji
Korzyści
indywidualne
Konkurencyjność
Wydajność
krajowa i międzynarodowa
Różnorodność
i jakość mediów
Reprodukcja
wartości
Demokratyzacja
Jakość sfery
publicznej

Adresaci
badań
Menedżerowie
Właściciele

Właściciele
Politycy
Grupy interesu
Organy
prawodawcze
Społeczeństwo
jako całość
Politycy

Źródło: [6, s. 15].

Kolejny podział ekonomiki mediów wskazuje na istnienie trzech poziomów. Pierwszy obejmuje poziom mikroekonomii, czyli analizę zachowań
podmiotów medialnych, firm gospodarstw domowych, a także rolę cen warunkujących owe zachowania. Poziom następny to mikroekonomia zainteresowana takimi elementami ekonomii, jak: zatrudnienie, inflacja, ceny czy
produkt krajowy brutto. Poziom trzeci łączy się z ekonomią zarządczą,
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wskazując na wykorzystanie zasad i narzędzi analizy ekonomicznej w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach medialnych.

3. Specyfika rynku środków masowego przekazu
Każde przedsiębiorstwo zorientowane rynkowo musi zdefiniować rynek,
na jakim działa lub na jakim chce działać. Rynek jako kategoria ekonomiczna nierozerwalnie związana jest z produkcją oraz wymianą towarową.
Uznaje się, iż rynek istnieje już wtedy, gdy co najmniej dwóch partnerów
wymienia towary, ale z pełnym rozwojem rynku mamy dopiero do czynienia wówczas, gdy do wymiany staje więcej uczestników, gdy występuje
wielka liczba aktów kupna i sprzedaży i gdy istnieje określony stan napięcia
oraz bogactwo form, w jakich transakcje wymienne dochodzą do skutku
[10, s. 9]. Bardziej ogólna definicja przyjmuje, iż „rynek obejmuje ogół
stosunków wymiennych zachodzących między podmiotami reprezentującymi nabywców a podmiotami reprezentującymi sprzedawców” [9, s. 11].
Analiza praktyki działania mediów w różnych krajach wskazuje na ich
skłonność do formowania pewnych struktur rynkowych lub w nich pozostawania bez względu na mogące występować w tym zakresie różnice wynikające ze stopnia dojrzałości rynku oraz z warunków historycznych. Dwie
skrajne struktury rynkowe wyznaczane są przez monopol i konkurencję doskonałą. Pomiędzy nimi tradycyjni znajdują się oligopol i konkurencja monopolistyczna.
Główne kryteria, przy pomocy których charakteryzuje się każdy z modeli, zaprezentowano w tab. 2.
Tabela 2. Główne kryteria charakteryzacji modeli
Cecha
liczba firm
Rodzaj
produktu
Wpływ na
ceny
Warunki
wejścia
Konkurencja
niecenowa

Czysta
konkurencja
ogromna
standardowy
żaden
(cenobiorca)
bardzo łatwe
żadna

Modele rynku
Konkurencja monoOligopol
polistyczna
wiele
kilka
zróżnicowany
standardowy lub
zróżnicowany
w wąskim zakresie
średni
względnie łatwe
reklama, znak firmowy, nazwa

Źródło: [1, s. 68].
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poważne
przeszkody
znaczna, różnicująca produkt

Czysty
monopol
jedna
jeden produkt
znaczny
(cenotwórca)
wykluczające
typu public
relations

Większość firm medialnych działa w takich formach rynkowych, które
sytuują się pomiędzy formami skrajnymi, takimi jak monopol i konkurencja
doskonała. Obserwacja form rynków medialnych w skali wielu krajów
świata dostarcza przesłanek do sformułowania tezy, że firmy medialne przejawiają tendencję do tworzenia przede wszystkim struktur typu oligopolowego, a więc takich, które ograniczają działanie sił konkurencji, a zarazem
sprzyjają osiąganiu efektów ekonomii skali.
Błąd!
programy
telewizyjne

konkurencja
doskonała

filmy
czasopisma

kasety wideo
nagrania
książki

konkurencja
monopolistyczna

dzienniki
telewizja
radio

TV
kablowa

oligopol

monopol
Monopson

Rys. 1. Media a kontinuum struktur rynkowych według R. Picarda
Źródło: [5, s. 34].

Obecnie media tworzą charakterystyczny system produkcji, w którym
coraz bardziej jest widoczny zaawansowany proces łączenia się funkcji pełnionych przez środki masowego przekazu oraz produktów medialnych w
jeden sektor multimedialnych produktów, usług oraz instytucji. W dużej
mierze jest to wynikiem wpływu technologii, a także związku mediów z
procesami ekonomicznymi.
Środki masowego przekazu mają swoją specyfikę, co objawia się w procesach rynkowych i określa sposób ich funkcjonowania oraz obecności na
rynku. Analiza rynkowych powiązań, w których występują media, prowadzi
do wniosku, że media w istocie występują równolegle na dwóch rynkach, są
zatem czymś, co R. Piccard określa jako dual product market (podwójny
produkt rynkowy lub produkt podwójnego rynku) [12, s. 34].
Dla rynku mediów podstawowe znaczenie ma wartość użytkowa danego
środka masowego przekazu, a więc jego zdolność do zaspokojenia informacyjnych i rozrywkowych potrzeb różnych kategorii odbiorców. Wartość
użytkowa jest w podstawowym stopniu określana przez zawartość mediów.
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Owa zawartość powstaje jako efekt zazwyczaj zbiorowej pracy wielu osób
reprezentujących bardzo różne specjalności, m.in. dziennikarzy, edytorów,
wydawców, drukarzy, kolporterów, reporterów, techników emisji, reżyserów, scenarzystów, scenografów, operatorów kamer, programistów i wielu
innych. Podstawowym stosunkiem wymiany, jaki dokonuje się między mediami a ich odbiorcami, jest relacja zawartość czas (także zainteresowanie,
poświęcenie uwagi). Wymiana nie musi wiązać się z bezpośrednią zapłatą,
w przypadku niektórych mediów jedyną realną walutą jest właśnie czas.
Pieniądz nie jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym zaistnienia
owej relacji wymiennej [6, s. 29].
Zawartość mediów jest oferowana odbiorcom zarówno na zasadach bezpośredniej odpłatności, jak też nieodpłatnie, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia ich ekonomiki. Odpłatność wiąże się bowiem z częściowym lub
całkowitym finansowaniem środka masowego przekazu przez jego bezpośrednich odbiorców (czytelników, słuchaczy, widzów), jej brak oznacza w
praktyce finansowanie mediów przez drugi rynek, na którym media są
obecne, a więc przez reklamę [5, s. 28].
Drugim rynkiem, na którym funkcjonują media, jest rynek reklamy mający dla większości mediów ogromne znaczenie, które stale rośnie. Na rynku tym media oferują reklamodawcom swoją usługę polegającą na pośrednictwie w nawiązaniu kontaktu między nimi a odbiorcami mediów.
Znaczenie tego pośrednictwa jest dla reklamy duże, media bowiem mają
zdolność przyciągania uwagi odbiorców, którzy poświęcają im swój rzadki
zasób, jakim jest czas. Reklama stara się tę zdolność w sobie właściwy sposób wykorzystać, oferując czytelnikom, widzom i słuchaczom komunikaty
perswazyjne, których podstawowym celem jest przekształcenie odbiorców
w konsumentów.
Przypomnienie tych dość oczywistych prawd niezbędne jest do określenia istoty stosunku wymiennego, jaki zachodzi między mediami a reklamą.
Na pozór mogłoby się bowiem wydawać, że media drukowane oferują reklamie swoją powierzchnię, zaś media elektroniczne czas antenowy lub
powierzchnię (reklama jest częstym elementem stron WWW), tymczasem,
tak naprawdę, media oferują dostęp do swoich odbiorców, potencjalnych
klientów.
Jednoznacznie określił to R.G. Picard: „media sprzedają reklamodawcom dostęp do publiczności”. Tym samym istotnym elementem stosunku
wymiennego, jaki zachodzi między mediami a reklamą, jest handel odbiorcami mediów. Audytoria są więc podstawową walutą firm medialnych i to
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zarówno tych, które z racji zasilania środkami reklamowymi starają się
sprzedawać zainteresowanym dostęp do nich, jak też tych, które wykonują
misję publiczną, a więc muszą podejmować starania o objęcie ofertą różnych grup społeczeństwa [6, s. 29-30].
Dostęp do odbiorców jako istota relacji wymiennych, które zachodzą między
mediami a reklamą, ma wiele istotnych konsekwencji dla zarówno samej struktury mediów, jak też ich zawartości, wpływając na treść i formę.
Między reklamą a mediami dochodzi do współpracy na zasadzie swoistej kooperacji w celu zdobycia i utrzymania uwagi odbiorcy. To podkreślenie niekonkurencyjnego w istocie charakteru wzajemnych związków ma
na celu zwrócenie uwagi na ścisłą współzależność między obecnością większości mediów na obu rynkach, a więc zawartości i reklamy. Powodzenie na
rynku zawartości skutkuje zyskaniem przez środek masowego przekazu
licznych odbiorców (licznych w sensie względnym, a więc w relacji do podstawowego segmentu obsługiwanego przez dany rodzaj mass mediów) i
stwarza przesłanki sukcesu na rynku reklamy. Ta relacja zachodzi także w
drugą stronę, powodzenie na rynku reklamy przez zapewnienie mediom
wysokich dochodów stwarza bowiem wstępne warunki do ich jakościowego
rozwoju, a tym samym do oferowania potencjalnym odbiorcom coraz lepszego produktu. Można zatem dostrzec pewną wspólnotę interesów mediów
i reklamy w kształtowaniu zawartości i dostępie do odbiorców postrzeganych także jako konsumenci [5, s. 34, 30]. Opisując rynek mediów, należy,
obok zwartości i usług reklamowych mediów, uwzględnić także geograficzny zasięg ich rozpowszechniania. Z punktu widzenia wymienionych
kryteriów można zatem określić media jako podwójny produkt i usługę rynkową dostępną na określonym rynku geograficznym [5, s . 31].
Rynek dóbr i usług mediów

Błąd!

dobro – usługa medialna
(zawartość mediów)

dostęp do odbiorców
(dla reklamodawców)

rynek geograficzny
Rys. 2. Elementy definicji rynku mediów
Źródło: [5, s. 31].
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Kryteria tworzenia rynków geograficznych mogą być bardzo różne, podobnie jak różne mogą być podmioty sprawcze owego wyodrębnienia. W
przypadku mediów drukowanych tradycyjnie decyzja należy do wydawcy,
właściciela danego środka masowego przekazu. Obszar, na którym jest rozpowszechniana gazeta lub czasopismo, może być obszarem wynikającym z
podziału administracyjnego albo z rozwoju handlu detalicznego lub może
być określony w dowolny inny sposób, np. rynek ogólnokrajowy, regionalny, sublokalny, lokalny [5, s. 31].

4. Znaczenie rynku prasowego
Pojęcie prasy należy rozpatrywać w dwóch ujęciach. W ujęciu szerszym
termin ten oznacza ogół dzienników i czasopism ukazujących się na terenie
jakiegoś kraju. W ustawie o prawie prasowym z 1984 r. (DzU nr 5 z 7 lutego 1984 r., poz. 24) pojęcie to obejmuje nie tylko dzienniki i periodyki
(czasopisma), czyli tzw. prasę drukowaną, ale także media elektroniczne i
wszystkie instytucje tworzące system środków masowego przekazu [13].
W węższym znaczeniu przyjętym również w mowie potocznej prasa
oznacza tylko druki periodyczne, wydawane i rozpowszechniane pod stałymi tytułami, opatrzone numerem bieżącym i datą oraz zajmujące się aktualnymi wydarzeniami i problemami z różnych dziedzin. Do prasy zalicza się
również czasopiśmiennictwo naukowe i fachowe [14, s. 79].
Rynek prasowy jest pojęciem pierwotnym w stosunku do rynku mediów,
a obecnie jest też jego częścią. Rynek mediów bowiem można podzielić
według rodzaju dóbr i usług medialnych, tj. na rynek usług telewizyjnych i
radiowych, wydawniczy, muzyczny, filmowy, prasy, nowych mediów (multimedia, internet) [8, s. 194]. Rynek prasowy można zdefiniować jako ogół
stosunków wymiennych między kupującymi i sprzedającymi prasę oraz
ogół społecznych między odbiorcami i dysponentami prasy. Prasa w tym
znaczeniu ma charakter dwoisty: jest środkiem komunikowania i towarem
[3, s. 216].
Rynek prasowy składa się z uczestników rynku, a więc wydawców prasy
i klientów prasowych, produktów prasowych – gazet i czasopism, zaspokajających potrzeby czytelnicze i będących podstawą wymiany na rynku prasowym determinowanej ceną prasy i jej zawartością merytoryczną. Rynek
prasowy uzależniony jest od pozostałych charakterystyk jego stanu, mających odzwierciedlenie w preferencjach i gustach czytelniczych [11, s. 15].
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Próby podjęcia tematyki rynku oraz uwarunkowań ekonomicznych prasy
podejmowano w Europie Zachodniej już w latach 60. XX w. Wówczas to
Karl Bücher, znany prasoznawca niemiecki, sformułował definicję gazety:
„Gazeta jest to przedsiębiorstwo dochodowe, wytwarzające powierzchnię
ogłoszeniową jako towar, który może być sprzedawany jedynie poprzez
swoją część redakcyjną” [ 2, s. 132].
Prasa rozpatrywana jako produkt podlega działaniu praw ekonomicznych, które rządzą gospodarką, a szczególnie tą jej formacją strukturalną,
którą określa się pojęciem oligopolu. Skłonność do tworzenia struktur oligopolowych lub nawet monopolistycznych jest szczególnie zauważalna w
przypadku rynku prasy codziennej. Dotyczy to zwłaszcza rynków lokalnych
lub regionalnych, które wykazują tendencję do struktury monopolistycznej.
Obecnie terminem „gazeta” określa się wydawnictwa ciągłe, jak również prasę realizującą bez żadnych ograniczeń kryterium aktualności i uniwersalności treści, informującą o aktualnych wydarzeniach, którymi zainteresowany jest możliwie najszerszy ogół publiczności. W znaczeniu potocznym będzie to dziennik, pismo codzienne, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie w rozumieniu wszystkich
dni roboczych. Duże gazety mogą mieć wydania regionalne i w związku z
tym różnić się np. działami miejskimi, ogłoszeniowymi, repertuarem rozrywkowym [13].

5. Zakończenie
Skuteczne funkcjonowanie firm medialnych wymaga przyjęcia przez nie
odpowiednich rozwiązań w zakresie obowiązującego modelu rynku. Działalność przedsiębiorstw na rynku mediów determinowana jest przez wiele
czynników, do których jako jeden z istotniejszych należy zaliczyć aspekty
ekonomiczne.
Informacje na temat ekonomiki mediów oraz struktury rynku ułatwiają
działalność przedsiębiorstw medialnych. Problematyka ta stanowi przedmiot
badań i analiz rynkowych, a wyniki tych analiz są niejednokrotnie podstawą
określenia działań strategicznych. Dobra znajomość charakterystyki oraz
funkcjonowania tego rynku prowadzić może do podejmowania lepszych
decyzji w zakresie oferty przedsiębiorstwa, a tym samym osiągania przewagi konkurencyjnej.
Należy jednak pamiętać, że czynnikiem utrudniającym prostą charakterystykę rynku mediów jest dwoisty charakter oferowanego produktu, który z
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jednej strony stanowi źródło informacji dla widza, czytelnika czy słuchacza,
a z drugiej zaś narzędzie reklamy dla ogłoszeniodawcy.
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ECONOMIC ASPECTS
OF MEDIA MARKET FUNCTIONING
Summary
The article presents economic aspects of media market functioning as
the crucial determinants for this market functioning. The author presents
both the definition and the levels of media economics, as well as the specific
nature of media market functioning with particular emphasis on the dual
nature of a media product, which on one hand becomes the source of information and on the other is an instrument of advertisement. The article presents the functioning models of market structures and also other market
elements which influence media companies’ activities and facilitate their
obtaining competitive advantage. The author presents press as the example
of efficiently functioning market structure, having also defined its significance for an overall media market.
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