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Wprowadzenie
Samo określenie „bariera wzrostu" w stosunku do turystyki jest pewną sprzecznością wewnętrzną. Turystyka bowiem powinna przyczyniać się do pobudzenia wzrostu
gospodarczego i w wielu państwach do tego jest wykorzystywana. Z jednej strony powinna ona zatem stanowić ważne narzędzie polityki gospodarczej państwa wspomagające
wzrost ekonomiczny, z drugiej zaś - turystyka może wpływać osłabiająco na wszelkie
inne bariery ograniczające rozwój gospodarczy.
W przypadku turystyki barierą jest zatem brak jej rozwoju lub rozwój na poziomie
niedostatecznym w stosunku do możliwości. Może ona jednak stać się barierą sensu stricto wówczas, gdy w wyniku braku polityki turystycznej lub błędnych jej założeń wywoła
lub pobudzi potencjalne dysfunkcje, w tym dysfunkcję ekonomiczną.
Turystykę jako barierę wzrostu gospodarczego należy traktować jako niewykorzystanie jej możliwości w procesie rozwoju ekonomicznego.

Podstawowe pojęcia zakresu turystyki
Ze względu na fakt, że praktycznie każdy ma własny pogląd (był przecież nie raz
turystą) można spotkać się z wieloma różnymi poglądami na temat turystyki, ocenami,
pojęciami często wzajemnie sprzecznymi. Dlatego też należy wyjaśnić niektóre kontrowersyjne zagadnienia, nierzadko budzące tyle emocji, ile nieporozumień.
Sporną kwestią od dziesięcioleci był problem osób wyjeżdżających służbowo1. Chodziło mianowicie o odpowiedź na pytanie, czy tacy podróżni mogli być zaliczani do
populacji turystów. W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie, należy odwołać się do
definicji turystyki opracowanej przez WTO-OMT w 1991 r.2 W definicji tej (zalecanej do
stosowania przez państwa) w sposób jednoznaczny „wyjazdy w interesach" czy inaczej
„w sprawach zawodowych" kwalifikuje się jako wyjazdy turystyczne. Taka kwalifikacja
nie jest akceptowana przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych zainteresowanych turystyką, takich jak socjologia, psychologia, medycyna itp.
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W celu ostatecznego rozstrzygnięcia problemu należy na tę kwalifikację spojrzeć
z ekonomicznego punktu widzenia. Otóż funkcja ekonomiczna (o czym niżej) inicjowana
jest przez transfer pieniędzy w relacji: miejsce stałego zamieszkania - miejsce czasowego pobytu. To ostatnie zainteresowane jest tym, by transferowana kwota była możliwie
najwyższa. Z dużym zatem uproszczeniem można stwierdzić, że motyw przyjazdu dla
miejsca czasowego pobytu ma na tyle duże znaczenie, na ile wpływa on na ostateczny
poziom wydatków przyjeżdżających. Wydatki zaś przybywających „w interesach", jak
wynika z przeprowadzanych badań, należą do najwyższych.
Kierując się tylko aspektem ekonomicznym turystyki, będziemy wyjazdy „w interesach" (w tym i po zakupy) traktować tu jako wyjazdy turystyczne. Przeciwnicy takiego
podejścia argumentują, że wyjazd związany z obowiązkami zawodowymi nie jest całkowitym oderwaniem się od codziennego środowiska. Rzeczywiście nie jest całkowity,
ale częściowe oderwanie ma jednak miejsce, choćby w postaci innego otoczenia zawodowego. Ponadto w miejscu czasowego pobytu inaczej spędzany jest czas wolny - najczęściej na zwiedzaniu, czyli sensu stricto turystycznie.
Kolejnym spornym problemem było i jest zaliczanie do podróży turystycznych wyjazdów w celu podjęcia pracy zarobkowej. Kwestia ta, podobnie jak wyżej przedstawiona, wiąże się z zagadnieniem motywów podróży, których jest wiele. Upraszczając
zagadnienie, można stwierdzić, że jedynym motywem eliminującym taki wyjazd z zakwalifikowania do podróży turystycznych jest to, że głównym jego celem jest podjęcie
pracy zarobkowej.
Powyższa kwestia wymaga komentarza w odniesieniu do określenia „główny cel podróży". Otóż opierając się nawet na własnych doświadczeniach, można stwierdzić, że do
rzadkości należą przypadki, by w trakcie jednego wyjazdu realizowano jeden tylko jego
cel. Na przykład wyjazd wypoczynkowy (cel główny) łączy się z motywem poznawczym
(zwiedzanie w trakcie dojazdu, w trakcie pobytu), kulturalnym (udział w przeróżnych
tego rodzaju imprezach), religijnym (sanktuaria, wydarzenia religijne) czy innymi motywami. Niezależnie od możliwych dodatkowych celów, celem głównym w tym przypadku pozostaje wypoczynek; jemu to podporządkowane są inne, dodatkowe cele.
Powracając do zasadniczych rozważań, podjęcie pracy zarobkowej, traktowane jako
cel główny, eliminuje takie wyjazdy spośród podróży turystycznych. Można twierdzić,
że w trakcie długiego często pobytu w celach zarobkowych korzysta się z bazy materialnej turystyki; czas wolny poświęca się na zwiedzanie itd. Jest to prawda, ale przyjazd nie
miał na celu owego zwiedzania, lecz zarobienie pieniędzy, które zostaną przetransferowane do miejsca stałego zamieszkania. Widać tu zatem zmianę kierunku transferu, tak
ważnego z punktu widzenia funkcji ekonomicznej. W tym przypadku przebiega on bowiem odwrotnie, a mianowicie: miejsce czasowego pobytu - miejsce stałego zamieszkania. Ponadto transferowane pieniądze pochodzą z miejsca czasowego pobytu, a nie jak
w przypadku wyjazdów „w interesach" z miejsca stałego zamieszkania.
Z punktu widzenia zatem motywów podróży, pozostałe (poza wyżej wymienionym) traktowane są jako motywy turystyczne. Takich podróżnych określa się szerokim
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pojęciem „odwiedzający"3. Odwiedzający dzielą się na dwa strumienie, a mianowicie
„wycieczkowiczów" lub inaczej „odwiedzających jednodniowych>M oraz „turystów". Powyższe rozróżnienie nie ma nic wspólnego z motywami, lecz z czasem, a ściślej - sposobem pobytu.
Turystą jest każdy odwiedzający, który w miejscu czasowego pobytu skorzysta przynajmniej z jednego noclegu w istniejącej tam bazie noclegowej5. Jest to nowe, obowiązujące od 1991 r. kryterium, które zastąpiło wcześniej obowiązujące, lecz nierealne na
współczesnym rynku, kryterium czasu (24 godz.).
Podział odwiedzających na wycieczkowiczów i turystów ma bardzo duże znacznie
z punktu widzenia ekonomicznego, a ściślej wydatków przyjeżdżających. Teoretycznie
rzecz ujmując turyści powinni wydawać więcej pieniędzy przynajmniej o kwoty przeznaczone na koszty noclegu bądź noclegów. Ponadto im dłuższy jest pobyt, tym więcej
tytułów innych wydatków, często nieprzewidywalnych. Bywa jednak inaczej, odwiedzający jednodniowi, szczególnie kierujący się motywem zakupów, co jest zjawiskiem
częstym, ponoszą w stosunku do czasu pobytu większe wydatki niż turyści. Stąd też
wniosek ogólny dotyczący struktury odwiedzających: każde miejsce docelowe (miejscowość, region, państwo) powinno dążyć (i tak się najczęściej dzieje) do tego, by udział
turystów wśród odwiedzających był możliwie największy.
Ostatnia kwestia terminologiczna to pojęcie wydatków turystycznych, też budzące
wiele wątpliwości. W tym miejscu odwołamy się do definicji WTO-OMT, która brzmi:
„Pojęcie wydatków na turystykę obejmuje bardzo wiele pozycji, począwszy od zakupu
dóbr i usług konsumpcyjnych związanych z podróżą i pobytem, kończąc zaś na zakupie drobnych przedmiotów osobistego użytku, pamiątek i prezentów dla rodziny i przyjaciół"6.
Tak naprawdę, niezależnie od definicji, wszelkie kwoty, jakie wydaje się w związku
z wyjazdem i pobytem w miejscu docelowym, są wydatkiem turystycznym, z pewnymi
wyjątkami, na które zwraca uwagę WTO-OMT. Niecelowe jest wymienianie wszystkich
wyjątków, ale jeden z nich ma duże znaczenie praktyczne, szczególnie w odniesieniu do
odwiedzających jednodniowych, kierujących się motywem zakupów. Chodzi mianowicie o zakupy dokonywane w celach handlowych, czyli nabywanie towarów z zamiarem
ich odsprzedania. W takich przypadkach, o czym wspomniano wyżej, wydatki odwiedzających jednodniowych mogą być wyższe niż wydatki turystów. Takich kwot, z teoretycznego punktu widzenia, nie powinno zaliczać się do wydatków turystycznych. Jednak
praktyczne ustalenie (za pomocą wywiadu czy ankiety), że nabywane towary nie mają
charakteru handlowego, jest niezwykle trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe.

Ekonomiczna funkcja turystyki
Turystyka od zarania dziejów wywoływała pewne skutki, spełniała określone funkcje. Można by toczyć spory, która z funkcji turystyki wystąpiła jako pierwsza. Funkcja
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ekonomiczna została udokumentowana chyba po raz pierwszy w Starożytnej Grecji. Znany ówczesny filozof Ksenofont (430-355 p.n.e.) zachęcał władze Pireusu do
rozbudowy gospod (katagogii), bowiem twierdził, że dzięki temu miasto będzie osiągać dodatkowe zyski. Działo się to w czasach, gdy obowiązywało religijne prawo gościnności, a świadczenie usług noclegowych za pieniądze traktowano z pogardą. Być
może już wtedy pojawiła się, niezależnie od oceny i skutków, dominacja ekonomicznego patrzenia na przyjazdy turystów, co nie oznacza negowania ich funkcji religijnej
oraz poznawczej.
W miarę rozwoju turystyki (ruchu i towarzyszącej jej podaży, niezależnie od tego,
jak szeroko ją rozumieć), następowało przewartościowanie znaczenia poszczególnych
funkcji, rosła też ich liczba. Nie wnikając w szczegóły, można stwierdzić, że współcześnie dominującą funkcją jest funkcja ekonomiczna. Turystyka w skali makro (i nie tylko)
traktowana jest jako biznes i tylko biznes, ze wszystkimi negatywnymi skutkami tego
zjawiska. Pojawił się w związku z tym bardzo niepokojący proces dehumanizacji turystyki, kiedy to człowiek zamiast być podmiotem turystyki, staje się jej przedmiotem.
Funkcję turystyki można rozpatrywać z punktu widzenia miejsca i czasu jej występowania. Przez całe dziesięciolecia twierdzono, że o istnieniu funkcji można mówić
tylko w miejscu, do którego turyści przyjeżdżają. Tam i tylko tam turystyka wywiera
pozytywny wpływ na lokalne życie społeczno-gospodarcze. Pogląd ten został słusznie
zweryfikowany, o czym niżej.
W turystyce w okresie, gdy stawała się ona znaczącym zjawiskiem (okres międzywojenny) upatrywano tylko pozytywnych skutków (eufunkcji). Należy jednak pamiętać,
że w miarę rozwoju ruchu turystycznego pojawiało się i pojawia coraz więcej skutków
negatywnych (dysfunkcji). Dotyczy to również dysfunkcji ekonomicznych.
Powracając do rozważań zasadniczych, należy stwierdzić, że funkcje ekonomiczne
związane z planowanym wyjazdem (nie jest ważne, czy będzie to wyjazd krajowy czy
zagraniczny) zaczynają się już w miejscu stałego zamieszkania7.
Planowane podróże turystyczne, pierwsza czy też następne w przypadku utrwalenia się popytu, wywierają istotne skutki co do zachowań potencjalnego turysty w miejscu stałego zamieszkania. Do najważniejszych z nich należą:
- wynikające z planowanej podróży zmiany w strukturze dotychczas ukształtowanej
konsumpcji, w celu wygospodarowania niezbędnych środków pieniężnych. Może to
też nastąpić w wyniku uruchomienia oszczędności (rezerw), podjęcia dodatkowej pracy czy zaciągnięcia kredytu
- wystąpienie nowego popytu na wszelkie artykuły związane z planowaną podróżą
(sprzęt turystyczny, artykuły niezbędne w trakcie podróży itp.)
- pobudzenie inwestycji lub zwiększenie produkcji wyżej wymienionych artykułów ze
wszelkimi tego skutkami ekonomicznymi (wzrost zatrudnienia, podatki itd.)
- powstawanie instytucji ułatwiających podróżowanie (wzrost zatrudnienia, nowe zawody)
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- odciążenie lokalnej bazy turystycznej (noclegowa, żywieniowa), co umożliwia zaniechanie kapitałochłonnych inwestycji i koncentrację na zwiększeniu liczby przyjeżdżających turystów w ramach już istniejącej bazy
- ewentualne wzbogacanie rynku przez przywóz towarów z miejsca czasowego pobytu, co może być korzystne z punktu widzenia bezpośredniego konsumenta, ale nie jest
właściwe z punktu widzenia polityka gospodarczego - dla tego ostatniego jednak może
być sygnałem rozbieżności między oferowaną podażą a faktycznym popytem
- odpływ środków pieniężnych przeznaczonych na zakup produktu turystycznego
w miejscu czasowego pobytu.
Tradycyjna ocena funkcji ekonomicznej turystyki sprowadzała się do stwierdzenia,
że wyjazdy turystyczne są niekorzystne, bowiem dochodzi do odpływu środków pieniężnych. Otóż trzeba z całym naciskiem stwierdzić, że korzyści związane z pobudzeniem inwestycji, produkcji, wzrostem zatrudnienia mogą być daleko większe niż straty
wynikające z omawianego odpływu pieniędzy. Tezę tę byłoby jeszcze łatwiej udowodnić, gdyby brano pod uwagę efekty mnożnikowe.
Wyżej wymienione prawidłowości gospodarcze, związane z popytem turystycznym w regionach wysyłających, mogą i powinny wystąpić, ale nie muszą. Wtedy to, jak
stwierdzono, wyjazdy będą kojarzyć się tylko z odpływem środków pieniężnych, czyli
zjawiskiem per saldo negatywnym.
Warunkiem sine qua non wykorzystania możliwości pobudzenia ekonomicznego
w wyniku wyjazdów poza region wysyłający jest przede wszystkim ich znajomość przez
gospodarcze, lokalne czynniki decyzyjne. W przeciwnym przypadku wyjeżdżający stali
mieszkańcy skorzystają z niezbędnych artykułów lub usług oferowanych przez inne regiony, najczęściej docelowe, recepcyjne. Wówczas można będzie stwierdzić, że rzeczywiście z gospodarczego punktu widzenia turystyka jest zjawiskiem niekorzystnym dla
regionu czy państwa wysyłającego.
Elastyczność popytu turystycznego, jego uzależnienie od wielu czynników, wymaga
w takiej sytuacji podejmowania rozważnych, ale też szybkich decyzji po to, aby możliwości pobudzenia gospodarczego nie przedostały się poza region wysyłający
Region wysyłający może, w przypadku istniejącego popytu na wyjazdy turystyczne,
wykorzystać transport w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Dodatkowy popyt na
usługi transportowe powinien wywołać następujące skutki makroekonomiczne:
- wzrost zatrudnienia przy rozbudowie infrastruktury transportowej
- wzrost zatrudnienia w związku z obsługą większej liczby podróżnych
- uzyskiwanie dodatkowych wpływów w wyniku większej liczby świadczonych usług
transportowych
- pobudzenie wzrostu gospodarczego innych sektorów w związku z rozwojem infrastruktury transportowej dla potrzeb turystów.
Ostatnie spośród wymienionych zjawisk wymaga komentarza. Otóż rozwój infrastruktury transportowej jest procesem bardzo kapitałochłonnym. Popyt turystyczny
jest z kolei zjawiskiem sezonowym. Pełna zdolność przewozowa wykorzystywana jest
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w okresie krótkim, co w poważnym stopniu rzutuje na rentowność tego sektora gospodarki. Z powyższych względów rozwój transportu osobowego dla potrzeb turystyki musi
być skoordynowany z ogólną infrastrukturą służącą całej gospodarce i wykorzystywaną w ciągu całego roku. Nie zawsze możliwe jest spełnienie tego warunku, ale owa synchronizacja w możliwie największym stopniu jest niezbędna.
Ekonomiczne funkcje turystyki kojarzono najczęściej z miejscem czasowego pobytu. Przyjazdy turystów, najczęściej o wyższym poziomie dochodów w stosunku do ludności regionu czy państwa recepcyjnego, kojarzono z napływem przywożonych przez nich
środków pieniężnych, bo to było najbardziej widoczne. Spojrzenie takie jest zresztą zgodne
z rzeczywistością, bowiem przyjazdom turystów towarzyszą transfery środków pieniężnych
z miejsc wysyłających. Trzeba jednak z całym naciskiem podkreślić, że taka ocena jest niewystarczająca, bowiem turystyka spełnia w miejscu czasowego pobytu wiele innych jeszcze,
niezwykle ważnych funkcji ekonomicznych, wśród których należy wymienić:
• Aktywizację zawodową lokalnej społeczności. Wyraża się ona dwojako: poprzez
wzrost zatrudnienia i zwiększenie dywersyfikacji zawodowej (powstawanie nowych
zawodów). Przyjazdy turystów wymuszają tworzenie nowych miejsc pracy. W dużym
stopniu usługowy charakter produktu turystycznego sprawia, że relatywnie niewielkie są możliwości substytucji pracy żywej przez uprzedmiotowioną. Należy podkreślić,
że nowe miejsca pracy powstają nie tylko w sektorze turystycznym, lecz także w wielu
sektorach pozaturystycznych, takich jak: budownictwo, rolnictwo, handel.
• Pobudzenie szeroko rozumianego popytu, który stymuluje rozwój podaży, a zatem
produkcji. Uruchamia się w wyniku tego cały mechanizm pobudzania wzrostu gospodarczego w sposób intensywny. Świadczenie produktu turystycznego prowadzi do
wzrostu przeciętnych dochodów miejscowej ludności, co też pobudza popyt i produkcję. Istotne jest, że lokalne pobudzenie popytu następuje w tym przypadku w okresie
dłuższym niż sezon turystyczny.
• Wzrost dochodów lokalnego budżetu w postaci zwiększonych podatków.
Wymienione wyżej główne tylko mechanizmy ekonomiczne związane z recepcją
ruchu turystycznego sprawiają, że turystyka może i powinna być bardzo ważnym i korzystnym elementem lokalnej polityki gospodarczej.
Wspomniano wyżej, że każda, w tym też ekonomiczna, oczekiwana eufunkcja może
z różnych przyczyn przekształcić się w dysfunkcję. Przyjazdy turystów mogą zatem wywołać różne zagrożenia gospodarcze bądź osłabić oczekiwane pozytywne skutki. Wśród
najważniejszych z nich należy wymienić:
- Zagrożenie wystąpieniem presji inflacyjnej. Dojdzie do niego wtedy, kiedy pojawienie się sezonowego popytu nie napotka odpowiednio przystosowanej podaży. Może to
nawet spowodować konieczność sprowadzenia wielu towarów spoza regionu czy państwa recepcyjnego, bowiem ich lokalna podaż może okazać się niewystarczająca nawet dla stałych mieszkańców.
- Zagrożenie wystąpieniem bariery siły roboczej. Bariera ta może być rozumiana dwojako: ilościowo i jakościowo. Nawet we współczesnym świecie, nękanym nierozwią-
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zanym problemem bezrobocia, może wystąpić sytuacja, kiedy lokalne rezerwy siły
roboczej w sezonie turystycznym okażą się niewystarczające. Koniecznością może stać
się import siły roboczej, co jest zjawiskiem negatywnym z punktu widzenia skutków
ekonomicznych. Sprowadzona siła robocza, w wyniku uzyskanych dochodów, pobudzi popyt i produkcję nie w miejscu przyjmującym turystów, lecz tam, skąd została
ona na czas określony sprowadzona.
- Koszty związane z koniecznością rozbudowy infrastruktury, szczególnie komunalnej
i jej bieżącej obsługi. Te ostatnie w wyniku zwiększonego napływu turystów znacznie
rosną. Powoduje to również zawsze zwiększenie kosztów ekologicznych.
Powyższe, tylko największe zagrożenia ekonomiczne, zostały przedstawione po
to, by unaocznić fakt, że turystyka może być czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy w regionie recepcyjnym. Nie tylko może, lecz powinna. Do takiej sytuacji dojdzie jednak wtedy i tylko wtedy, kiedy turystyka zostanie wkomponowana
w strategię rozwoju gospodarczego. Gdy pozostawi się ją żywiołowemu, niekontrolowanemu rozwojowi, może przysporzyć wiele trudnych do rozwiązania problemów
ekonomicznych.

Czynniki określające wielkość eksportu i importu produktu
turystycznego
Każde państwo recepcyjne dąży do tego, by uzyskiwać możliwie największe wpływy
od podróżnych zagranicznych przyjeżdżających w celach turystycznych. Z drugiej strony nie ma takiego państwa, w którym miałyby miejsce tylko przyjazdy. Zawsze wpływom z przyjazdów turystycznych towarzyszą mniejsze lub większe wydatki na wyjazdy
własnych mieszkańców. O ostatecznych zatem efektach gospodarczych wymiany turystycznej z zagranicą decyduje saldo tzw. bilansu turystycznego.
W tym miejscu nasuwa się pytanie, od czego zależy wielkość wpływów państwa,
w tym Polski, z tytułu eksportu produktu turystycznego. Powszechnie uważa się niesłusznie, że decyduje o tym wielkość ruchu przyjazdowego. Rozumowanie jest pozornie logiczne: im więcej turystów, tym więcej pozostawią oni pieniędzy w odwiedzanym
państwie. Okazuje się jednak, że tak być nie musi. Nie zawsze bowiem rosnącej liczbie
przyjazdów towarzyszy wzrost wpływów. Bywa, że utrzymują się one na tym samym
poziomie, a w skrajnych przypadkach nawet maleją. Oznacza to, że obok liczby przyjazdów (nie można tego czynnika pominąć) istnieją inne jeszcze czynniki współdecydujące o wielkości eksportu turystycznego.
Niezwykle ważnym czynnikiem jest struktura ruchu, pojmowana dwojako. Po pierwsze, o czym wspomniano, chodzi o relację między liczbą turystów i odwiedzających jednodniowych; po drugie zaś - o strukturę geograficzną przyjazdów. Ta druga powinna
być tak kształtowana, by wśród przyjeżdżających możliwie największy udział stanowili mieszkańcy państw wysoko rozwiniętych, dysponujący wysokimi dochodami. Jest to
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zrozumiałe, ponieważ tacy przyjeżdżający będą prezentowali wyższą skłonność do ponoszenia wydatków wybiegających poza wydatki niezbędne, pod warunkiem jednak, że
umożliwi to odpowiednio atrakcyjny poziom zagospodarowania turystycznego.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest przeciętny czas pobytu, który zależy od wielu
przyczyn. Ważną z nich jest położenie geograficzne państwa - różnie rozumiane. I tak
chodzi tu przede wszystkim o oddalenie od głównych rynków i państw wysyłających
najwięcej turystów. Im ono jest mniejsze, tym korzystniejsza jest sytuacja państwa recepcyjnego. Położenie geograficzne decyduje w zasadniczym stopniu o charakterze
walorów turystycznych. Chodzi tu mianowicie o walory wypoczynkowe. Jeśli dominującym motywem przyjazdów jest wypoczynek, to przeciętny czas pobytu będzie dłuższy.
Niekorzystny wpływ na wymiar tego czasu, chociaż nie zawsze, będzie miało położenie tranzytowe.
W tym miejscu trzeba powrócić do kwestii poziomu zagospodarowania turystycznego, którego wpływ na przeciętny czas pobytu jest bezdyskusyjny Mówiąc najprościej,
pobyt w odwiedzanym państwie musi być atrakcyjny Tę atrakcyjność najskuteczniej
podnosi dobrze rozwinięta, zróżnicowana baza towarzysząca, która między innymi oferuje sposoby spędzania czasu wolnego. Atrakcyjność pobytu ma jeszcze jeden ważny
skutek o charakterze perspektywicznym. Otóż jedną z cech popytu turystycznego jest
jego restytucyjny charakter. Konsumpcja turystyczna jest odnawialna i chodzi o to, by
powtórzyć ją w tym samym państwie docelowym, a o tym w dużej mierze zadecyduje
atrakcyjność pobytu.
Wyżej przedstawiono ważniejsze czynniki wpływające na wielkość wpływów z tytułu eksportu produktu turystycznego, do których w odniesieniu do Polski ustosunkujemy się niżej.
Jeśli chodzi o wydatki na import, to należy też uwzględnić niektóre wyżej wymienione czynniki (położenie geograficzne, walory, zagospodarowanie turystyczne), ale najważniejszym z nich jest aktywność turystyczna mieszkańców determinowana przede
wszystkim poziomem ich dochodów. Duże znaczenie ma też jakość i cena krajowego
produktu turystycznego. Na atrakcyjność cenową zagranicznego produktu turystycznego istotny wpływ mają też relacje kursowe waluty krajowej w stosunku do waluty zagranicznej.

Przyjazdowy ruch turystyczny do Polski
Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 1 można wyciągnąć kilka ważnych wniosków, związanych z rozważaniami ujętymi w poprzednim punkcie. Otóż na
przestrzeni lat 2000-2003 odnotowano bezprecedensowy spadek liczby osób odwiedzających Polskę. Złożyły się na to różne przyczyny. Wiele z nich to przyczyny leżące
po stronie polskiej. Przede wszystkim chodzi o nadal występujący brak koncepcji (nie
mówiąc o polityce, bo tej po II wojnie światowej nigdy nie było) wykorzystania przy-
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jazdowego ruchu turystycznego i związanych z nim wpływów w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego.
Tabela 1. Wielkość i struktura geograficzna przyjazdów cudzoziemców do Polski w latach
1995-2003 (wtys.)
Państwo

1995

2000

2001

2002

2003

2003 (%)

Ogółem

82 243,6

84 514,9

61 431,3

50 734,6

52 129,8

100,0

Niemcy
Czechy
Ukraina
Białoruś
Słowacja
Litwa
Rosja
Pozostałe

47 172,2
15 102,1
4 735,7
3 274,4
4 351,2
1 210,0
2 313,0
4 085,0

48 902,7
11 985,0
6 184,4
5 919,6
3 913,9
1 414,3
2 275,2
3 919,8

31 010,5
9 276,1
6 417,7
5 197,1
2 642,1
1 393,2
1 969,2
3 525,4

23 654,7
8 313,2
5 853,5
4 241,7
2 126,0
1 397,7
1 843,8
3 304,0

25 456,5
8 826,9
4 829,8
3 830,1
2 896,3
1 365,8
1 534,1
3 390,3

48,8
16,9
9,3
7,3
5,6
2,6
2,9
6,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Turystyka w 2003 r., GUS, Warszawa 2004, tab. III/6, s. 175,

Tak duże zmniejszenie ogólnej liczby odwiedzających nasz kraj będzie musiało
znaleźć odzwierciedlenie w wielkości wpływów z tytułu ich przyjazdów. Struktura
geograficzna przyjazdów też nie napawa, z tego punktu widzenia, optymizmem. Otóż
obserwuje się w zagranicznej wymianie turystycznej taką prawidłowość, że niemal zawsze głównymi partnerami przysyłającymi turystów są państwa sąsiedzkie (dotyczy to
również kierunków wyjazdów mieszkańców danego państwa). Nie powinien zatem budzić zdziwienia fakt, że ta prawidłowość potwierdza się również w przypadku Polski.
Można jednak mieć wątpliwości, czy udział państw sąsiedzkich oscylujący w badanym
okresie wokół 93% jest udziałem właściwym. Pozostałe przyjazdy przypadające na kierunki z reszty całego świata, to niecałe 7% .
Wśród państw sąsiedzkich, których obywatele przyjeżdżają turystycznie do Polski,
jedynym państwem wysoko rozwiniętym są Niemcy. Udział mieszkańców tego państwa
w ogólnej liczbie przyjazdów z państw sąsiedzkich przekracza 50%. W liczbach bezwzględnych w 2003 r. przyjechało do Polski prawie 22 min mniej Niemców niż w 1995 r.
Przyjazdy z innych państw wysoko rozwiniętych, geograficznie położonych względnie blisko (Europa) są na niepokojąco niskim poziomie i wykazują wyraźną tendencję
spadkową8. Ta tendencja utrzymuje się od dziesięcioleci. O ile przed transformacją zaniedbania promocyjne na tzw. rynkach kapitalistycznych można było tłumaczyć względami politycznymi, o tyle obecne utrzymywanie i pogłębianie tej tendencji dowodzi braku
makroekonomicznej koncepcji rozwoju eksportu produktu turystycznego Polski.
Wielkość i strukturę geograficzną przyjazdów turystów zagranicznych do Polski
ilustrują dane zawarte w tabeli 2. Nie powinien budzić zdziwienia fakt, że i w tym przypadku odnotowano tendencję spadkową.
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Tabela 2. Przyjazdy turystów zagranicznych z wybranych państw do Polski
w latach 1995-2002 (w tys.)
Państwo
Niemcy
Ukraina
Białoruś
Rosja
Litwa
Łotwa
Estonia
Inne WNP
Czechy
Słowacja
Pozostałe
Ogółem

1995

2000

2001

6 690
3 100
2 150
1 915
930
370
285
180
450
120
3025
19215

5 920
3 090
2 370
1 140
850
360
220
170
250
90
2940
17400

4 400
3 080
2 080
980
840
330
190
100
230
80
2690
15000

2002
w tys.

w%

4160
2 930
1 700
940
840
320
160
90
230
60
2550
13980

29,8
21,0
12,2
6,7
6,0
2,3
1,1
0,6
1,6
0,4
18,2
100,0

Źródło: Dane Instytutu Turystyki w Warszawie.

Struktura geograficzna przyjazdów jest też niekorzystna, ale udział przyjazdów z innych niż sąsiedzkie kierunków jest znacznie wyższy, co należy uznać za zjawisko pozytywne, choć niezadowalające. Udział turystów w ogólnej liczbie odwiedzających wzrósł
z 23,4% w 1995 r. do 27,6% w 2002 r., co poprawia tak ważną strukturę przyjazdów. Generalnie jednak zmniejszenie liczby przyjazdów o około 5,2 min w tak krótkim okresie
musi wywoływać niepokój.

Eksport i import produktu turystycznego Polski
Wielkość wpływów i wypłat Polski z tytułu zagranicznej wymiany turystycznej charakteryzują dane zawarte w tabeli 3. Liczby te mają w dużym stopniu charakter szacunkowy i są wynikiem reprezentacyjnych badań przeprowadzanych przez Instytut Turystyki.
Wynika z nich, że największe wpływy z eksportu osiągnięto w latach 1996-1998. Był to
okres, kiedy znaczny udział w przyjazdach do Polski stanowiły przyjazdy po zakupy, przede
wszystkim z państw ościennych, ale są to też lata, w których liczba przyjazdów zarówno
turystów, jak i odwiedzających jednodniowych była relatywnie wysoka. Gwałtowny spadek tej liczby musiał znaleźć odzwierciedlenie w szybko malejących wpływach.
Warto zwrócić uwagę na strukturę tych wpływów. Otóż średnio około 50% stanowią wpływy z tytułu przyjazdów jednodniowych. Z jednej strony jest to zjawisko pozytywne, bo aktywizuje gospodarczo regiony przygraniczne. Jest to dodatkowy popyt,
który napływając z zagranicy, pobudza produkcję i wzrost gospodarczy. Z drugiej jednak strony świadczy o tym, że wydatki dokonywane przez turystów są zdecydowanie
za małe, na co składa się wiele przyczyn.
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Jednym z mierników znaczenia eksportu turystycznego dla gospodarki narodowej jest udział wpływów z tego tytułu w PKB. Wskaźnik ten w Polsce gwałtownie maleje. I tak w 1995 r. wyniósł on 5,2%; w 2000r. - 3,7 %; w 2001 r. - 2,6% i wreszcie w
Tabela 3. Wpływy i wypłaty Polski z tytułu turystyki zagranicznej w latach 1992-2003
(wmldUSD)
Wyszczególnienie 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Wpływy ogółem
Turyści
Odwiedzający
jednodniowi
Wypłaty
Razem
Saldo

4,1
2,7

4,4
2,7

6,1
3,6

6,6
3,3

8,4
4,4

8,7
4,3

7,9
4,4

6,1
3,4

6,1
3,1

4,8
2,9

4,5
2,8

4,1
2,7

1,4

1,7

2,5

3,3

4,0

4,4

3,5

2,7

3,0

1,9

1,7

1,4

5,5 6,2 5,8 4,4 3,6 3,6 3,5 3,2 2,8
+ 1,1 + 2,2 + 2,9 + 3,5 + 2,5 + 2,5 + 1,3 + 1,3 + 1,3

Źródło: Dane Instytutu Turystyki w Warszawie.

2002 r. 2,4%9. Oznacza to stałe i wyraźnie malejące znaczenie eksportu produktu turystycznego dla gospodarki Polski. Tak niskie wskaźniki osiągają państwa wysoko rozwinięte, które najczęściej są największymi eksporterami turystycznymi na świecie
i jednocześnie wytwórcami PKB o największym wolumenie. Polska nie spełnia ani jednego, ani drugiego warunku.
Kolejnym miernikiem stosowanym przy ocenie znaczenia eksportu produktu turystycznego w gospodarce narodowej jest udział wpływów z tego tytułu w wartości eksportu towarowego. I tak w Polsce wyniósł on w 1995 r. 28,9%; w 2000r. - 19,2% i w 2002 r.
- 11,0%10. Jak widać wskaźnik ten dramatycznie maleje. Oddala to Polskę od światowej tendencji rosnącego udziału usług, w tym usług turystycznych, w eksporcie ogółem państwa.
Kolejną kwestią jest ustalenie, w jakim stopniu wpływy z eksportu produktu turystycznego pokrywają wydatki na import towarowy. I tak odsetek ten również drastycznie zmalał. W 1995 r. wyniósł 22,7%; w 2000 r. 12,5%, a w 2002 zaledwie 8,2%". Należy
tu jednak zwrócić uwagę, że import towarowy w omawianym okresie wzrósł niemal
dwukrotnie.
Jak wspomniano na wstępie, nie ma takiego państwa na świecie, w którym występowałby tylko eksport turystyczny. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3, wydatki na import produktu turystycznego Polski, poczynając od 1997 r., a kończąc na 2003 r.,
zmniejszyły się ponad trzykrotnie. Jest to spowodowane wieloma przyczynami, ale najważniejsza z nich to osłabienie tempa wzrostu gospodarczego i w konsekwencji obniżenie
przeciętnej kondycji ekonomicznej mieszkańców Polski. Jak stwierdzono wyżej, o ostatecznym wpływie wymiany turystycznej z zagranicą na gospodarkę państwa decyduje saldo
bilansu turystycznego, które jak widać w analizowanym okresie było dodatnie, chociaż
w stosunku do 1998 r. wyraźnie się zmniejszyło. Warto zatem ustalić, w jakim stopniu
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saldo to pokryło wydatki na import towarowy Polski. I tak w 1995 r. odsetek ten wyniósł
3,8%; w 2000r. - 5,1%; w 2002 r. zaś zaledwie 2,4%. Widać zatem, że wymiana turystyczna z zagranicą nie ma praktycznie żadnego wpływu na bilans płatniczy Polski.
Powyższą tezę można podeprzeć innym jeszcze wskaźnikiem. Chodzi o ustalenie,
w jakim stopniu dodatnie saldo bilansu turystycznego pokrywa ujemne saldo bilansu
handlowego. I tak deficyt bilansu handlowego Polski w 1995 r. wyniósł 6,2 mld USD;
w 2000r. wzrósł do 17,2 mld, a w 2002 r. osiągnął poziom 14,1 mld USD12. Zmniejszenie tego deficytu w ostatnim z badanych lat spowodowane było bardzo dynamicznym
wzrostem eksportu towarowego.
Przechodząc do najważniejszego wskaźnika, należy stwierdzić, że dodatnie saldo
bilansu turystycznego pokryło deficyt bilansu handlowego Polski w następującym wymiarze: 17,7% w 1995r.; 14,5% w 2000r. i 9,5% w 2002 r.13 Z powyższych danych wynika, w jakim stopniu efekty wymiany turystycznej z zagranicą mogą wpłynąć na poprawę
zewnętrznych stosunków płatniczych. W przypadku Polski trend jest niezgodny z oczekiwaniami. Znaczenie dodatniego salda bilansu turystycznego powinno mianowicie rosnąć, a nie maleć.
Ostatnia wreszcie kwestia to zadłużenie Polski wobec zagranicy i możliwości jego
zmniejszenia efektami wymiany turystycznej. W1995 r. zadłużenie Polski wyniosło około
42,3 mld USD, co oznacza, że dodatnie saldo wymiany turystycznej z zagranicą zmniejszyło ten dług o 2,6%. W 2000 r. odpowiednie liczby wyniosły 63,6 mld USD i 3,9%.14

Uwagi końcowe
Na zakończenie należy powrócić do pojęcia turystyki zagranicznej jako bariery
wzrostu gospodarczego w Polsce. Otóż na podstawie wyżej przedstawionych rozważań można stwierdzić, że wpływ efektów ekonomicznych wymiany turystycznej z zagranicą na wzrost ekonomiczny Polski był prawie niezauważalny Co więcej, niektóre
wskaźniki określające znaczenie tego wpływu tracą na wadze. Można zatem stwierdzić,
że brak wymiany turystycznej w minimalnym stopniu wpłynął na takie a nie inne tempo wzrostu PKB i innych wskaźników makroekonomicznych, które w ostatnich latach
nie były korzystne.
Powyższa sytuacja jest anomalią w stosunku do powszechnej praktyki państw. Każdy
sposób, w tym i turystyka zagraniczna, sprzyjający pobudzeniu rozwoju gospodarczego
jest skrzętnie wykorzystywany. Postępują tak też państwa wysoko rozwinięte. Inaczej
dzieje się w Polsce. Powstaje zatem pytanie, dlaczego tak się dzieje.
Odpowiedź jest o tyle trudna, że Polska spełnia wszelkie warunki, by wpływy z eksportu produktu turystycznego były znacznie większe. Wspomniane wyżej położenie geograficzne jest wyjątkowo korzystne. Polska usytuowana jest na najważniejszym rynku
turystycznym, jakim jest Europa; ma też położenie tranzytowe od lat niewykorzystywane w celu zwiększenia liczby przyjazdów osób zagranicznych.
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Dramatyczny spadek liczby odwiedzających, w tym turystów, spowodowany był niedocenianiem efektów ekonomicznych wymiany turystycznej przez organa gospodarcze
Polski. Trwa chyba myślenie, ukształtowane przez powojenne dziesięciolecia, że turystyka to sfera działalności socjalnej.
Są jeszcze inne przyczyny tej sytuacji. Chodzi mianowicie o strukturę wydatków
odwiedzających. Zagadnienie to wiąże się z poziomem zagospodarowania turystycznego, a ściślej z udziałem w nim bazy towarzyszącej. Wydatki turystyczne można podzielić na dwie grupy, a mianowicie na wydatki niezbędne (transport, nocleg, wyżywienie)
i pozostałe. Te ostatnie wiążą się z ową bazą towarzyszącą. Odwiedzający czy turyści
powinni mieć możliwie jak najwięcej tytułów wydatków z tej drugiej grupy. Tak jednak
nie jest. W wielu przypadkach turystom oferuje się niewielkie możliwości wydatków
innych niż niezbędne. Turysta, poza głównym celem przyjazdu, musi mieć możliwość
wydawania pieniędzy; możliwie jak najwięcej, ale jednocześnie z wewnętrzną satysfakcją, że wydał.
Reasumując, można stwierdzić, że zagraniczna wymiana turystyczna jest w Polsce
niewykorzystanym narzędziem pobudzania wzrostu gospodarczego. W takim rozumieniu określono ją pojęciem bariera.

Przypisy
1

Tak zwane „wyjazdy służbowe" stanowią substrumień ruchu określany pojęciem „wyjazdów w interesach", obejmujących wiele innych celów podróży. Zob.: Terminologia turystyczna, Instytut Turystyki, Warszawa 1995, s. 5. Do wyjazdów „w interesach" powinno się też, co jest przez niektórych autorów
kwestionowane, zaliczyć wyjazdy po zakupy.
2

Skrót WTO-OMT jest obecnie coraz częściej używany w celu odróżnienia Światowej Organizacji
Turystyki od Światowej Organizacji Handlu (WTO).
3

Zob. Terminologia..., op.cit. s. 7.

4

Pojęcie „wycieczkowicz" jest obecnie, z niezrozumiałych względów, praktycznie nieużywane. Autor
nie widzi przeciwwskazań, by posługiwać się nadal określeniem „wycieczkowicz", które przyjęto w 1963 r.
w trakcie słynnej konferencji rzymskiej. Prawdą jest, że w wersji angielskiej obecnie obowiązującej terminologii (1991 r.) takiego dosłownie brzmiącego określenie nie ma.
5

W oryginalnym brzmieniu definicji (jęz. ang.) mówi się o korzystaniu z obiektu przynajmniej przez
jedną noc. W innych wersjach występuje określenie „spędzenie jednej nocy". Autor zdecydowanie i nieskutecznie przeciwstawia się takiej interpretacji. Nie chodzi tu bowiem o czas (jedna noc), lecz o fakt skorzystania z obiektu, co nie zawsze musi mieć miejsce w nocy (np. podróż samochodem w ciągu nocy i korzystanie z obiektu w dzień) lub trwać całą noc.
6

Terminologia ..., op.cit. s. 21.
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7

Bardziej szczegółowo na ten temat patrz: S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSHP,
Warszawa, 1998, s. 90-98.
8
Przykładowo liczba przyjazdów z Austrii w 2003 r. w stosunku do 1995 r. zmniejszyła się
z 372,1 tys. do 265,7 tys.; z Francji z 321,2 do 179,8; z Belgii z 164,3 do 165,2; Szwajcarii z 68,9 do 38,3. Zanotowano niewielki wzrost przyjazdów z USA (201,5 i 250,2 tys.), co przy liczącej ok. 10 min Polonii jest
liczbą marginalną. Turystyka w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.
9
Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w tabeli 3 i Rocznika Statystycznego RP, GUS,
Warszawa 2001, 2002 i 2003.
10

Ibidem.

11

Ibidem.

12

Obliczono na podstawie wyżej wymienionych Roczników Statystycznych GUS.

13

Ibidem oraz dane z tabeli 3.

14

Ibidem.

Foreign tourism as a barrier
of economic growth in Poland
(Summary)
Applying the concept of "barriers of growth" in relation to tourism poses some internal contradiction, considering the fact that tourism should stimulate economic growth
and is used for this in many countries. On the one hand, it should comprise an important tool for the state's economic policy, on the other - tourism influence may weaken
all other barriers hindering economic development.
Thus, in case of tourism, a lack of its development or an inadequate level of development as compared to its potential creates a barrier. However, it may become a barrier
in the strict sense if a lack of tourism policy or its wrong assumptions cause or stimulate potential dysfunctions, particularly including economic ones.
Therefore, tourism as a barrier of economic growth means the inadequate use of its
potential in the process of economic development.

