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MODELE DZIAŁANIA FIRM  
NISKOKOSZTOWYCH W TURYSTYCE 

 
Streszczenie: Niskokosztowy model działalności z sukcesem jest realizowany przez 
przedsiębiorstwa reprezentujące branżę turystyczną. Przykład tanich linii lotniczych oraz 
hoteli budżetowych potwierdza wysoką skuteczność i efektywność modelu biznesowego 
generującego zysk z niskich kosztów działalności. Celem artykułu jest ukazanie specyfi-
ki działalności przedsiębiorstw świadczących tanie usługi lotnicze i hotelarskie w zakre-
sie propozycji wartości i modelu operacyjnego.  
 
Słowa kluczowe: turystyka, niskokosztowy model działalności, tanie linie lotnicze, hotele 
budżetowe. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż w Europie  
i na świecie. Czynnikiem pobudzających popyt turystyczny okazała się ekspan-
sja tanich linii lotniczych, które podjęły skuteczną rywalizację z tradycyjnymi 
przewoźnikami, otwierając nowe połączenia i obniżając radykalnie opłaty lotnicze, 
w ten sposób pomagając wielu destynacjom turystycznym w pokonaniu bariery 
ograniczonej dostępności1. O wpływie tej kategorii przewoźników powietrznych 
na rozwój turystyki może świadczyć pojawienie się relatywnie nowego zjawiska 

                                                 
1  Niskokosztowi przewoźnicy w zasadniczy sposób przyczyniają się do wzrostu gospodarczego  

i potencjału społecznego danego regionu. Konsekwencją rozwoju infrastruktury lotniczej są m.in. 
nowe miejsca pracy, wzrost zatrudnienia w obszarach związanych z branżą transportową (np. porty 
lotnicze) lub innymi branżami turystycznymi (np. usług hotelarskich) wynikający z większego 
przepływu ludzi odwiedzających dany region w celach wypoczynkowych lub biznesowych. 
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tzw. turystyki niskokosztowej2 (low cost tourism), związanego z wykorzysta-
niem w celach turystycznych jako środka transportu tanich linii lotniczych [Mar-
tinez-Garcia, Raya, 2008]. Zdobycie wiodącej pozycji pod względem kosztów 
wymagało zastosowania innowacyjnego modelu biznesowego zmieniającego 
podstawy konkurencji w branży. Skuteczność strategii tanich linii lotniczych 
przekonała podmioty z innych subsektorów turystycznych (np. przewoźników 
kolejowych, hotelarzy) do przyjęcia zasad i reguł działania typowych dla nisko-
kosztowego modelu. I choć sama koncepcja niskokosztowych produktów/usług 
nie jest nowa, to obecne warunki sprzyjają jej upowszechnieniu. Czynnikami po-
budzającymi rozwój koncepcji niskokosztowej są m.in. polaryzacja popytu, rozwój 
technologii, procesy deregulacyjne branż, ale też wzrost niepewności gospodarczej. 
Należy nadmienić, że model działania oferentów tanich usług ewoluuje wraz  
z rozwojem nowych technologii, głównie informatycznych, a także zmianami wa-
runków konkurencyjnych i rynkowych, stąd obok niskokosztowych modeli „czys-
tych” coraz częściej funkcjonują rozwiązania hybrydowe. Celem opracowania jest 
scharakteryzowanie koncepcji działania niskokosztowych przewoźników lotni-
czych i hoteli budżetowych w zakresie propozycji wartości i modelu operacyjnego. 
 
 
1. Innowacyjność niskokosztowego modelu biznesowego 
 

Trudność wyodrębnienia wyłącznie jednego wzorca niskokosztowej kon-
cepcji wiąże się ze specyfiką branżową, ale przede wszystkim dynamicznym 
charakterem samej koncepcji. Model działania oferentów tanich usług, by 
utrzymać się w strefie zysku, ewoluuje wraz ze zmianami potrzeb i priorytetów 
klientów, warunków konkurencyjnych, a także rozwojem nowych technologii, 
głównie informatycznych. We wszystkich jednak przypadkach dominuje me-
chanizm zysku typowy dla modelu działalności o niskich kosztach [Slywotzky, 
Morrison i Andelman, 2000].  

Model biznesowy stanowi zespół działań podejmowanych przez przedsię-
biorstwo z wykorzystaniem posiadanych przez nią zasobów w celu wypracowa-
nia satysfakcjonującego poziomu zysku i korzyści dla klientów [Afuah, 2004]. 

                                                 
2  Turyści/podróżni niskokosztowi (low cost tourists/travellers) wykazują większą elastyczność  

i samodzielność w organizowaniu podróży i pobytu w wybranej przez siebie destynacji w po-
równaniu do turystów podróżujących z tradycyjnym przewoźnikiem. Chętniej wykorzystują 
nowoczesne technologie komunikacyjne i sprzedażowe (głównie Internet) dla pozyskania in-
formacji, rezerwacji i zakupu biletu, ale też na „własną rękę” organizują zakwaterowanie i wy-
żywienie, często decydując się na bezpłatny nocleg u znajomych lub rodziny. Wydając mniej na 
zakup biletów lotniczych, zwiększają wydatki w miejscu docelowym na atrakcje turystyczne. 
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Model stosowany przez tanich oferentów, lokowany w grupie modeli kładących 
nacisk na rodzaj przewagi konkurencyjnej, opiera się na przewadze relacji ceny do 
jakości, w tym generowania zysku z niskich kosztów działalności [Slywotzky, 
Morrison i Andelman, 2000]. Szczególnie podatnymi sektorami gospodarczymi na 
pojawianie się modelu niskokosztowego są branże: o skomplikowanych produktach 
i nieprzejrzystej strukturze cen (np. telefonii komórkowej), o niskiej lojalności i ni-
skim zaangażowaniu emocjonalnym (np. ubezpieczeń samochodowych OC), gdzie 
miejsce powstawania usługi i jej świadczenia są inne (np. sprzedaż prasy on-line) 
oraz deregulowane (np. przewozy lotnicze) [Mierzejewski i Przybył, 2005].  

Model działania firm niskokosztowych zasadniczo nie odkrywa absolutnie 
nowych produktów czy też usług, lecz w innowacyjny sposób rekonfiguruje (rede-
finiuje) istniejące produkty i/lub sposoby ich dostarczania. Nie prowadząc szcze-
gółowej analizy porównawczej zawartości różnych ujęć modelowych w niniej-
szym opracowaniu posłużono się dwuelementową strukturą modelu biznesowego, 
na którą składa się propozycja wartości i model operacyjny [Lindgardt i in., 2009; 
Kachaner, Lindgardt i Michael, 2012]3. Strukturę niskokosztowego modelu bizne-
sowego przedstawia rys. 1. Oferta niskokosztowych firm stanowi odpowiedź na 
potrzeby segmentu docelowego, wyróżnia ją na tle konkurentów, koresponduje  
z zasobami i umiejętnościami firmy, ale i z systemem biznesowym, zapewniając 
większą jej dostępność [Ryans, 2009, s. 114]. 

Definiując propozycję wartości niskokosztowe firmy ukierunkowują ją na 
segmenty nabywców wrażliwych na cenę, przede wszystkim pochodzących  
z tzw. dolnego rynku, ale też konsumentach nieobsługiwanych przez tradycyj-
nych konkurentów. Radykalna rekonfiguracja oferty produktowej polegająca na 
jej uproszczeniu, eliminowaniu użyteczności niepotrzebnie zwiększających jej 
złożoność i koszt, spełnia oczekiwania tzw. klientów przesyconych [Christensen, 
Anthony i Roth, 2010].  

Niskokosztowe firmy eliminują zatem z oferty podstawowej użyteczności 
dodatkowe (peryferyjne) obniżając koszt wytworzenia i cenę, dając równolegle 
możliwość opcjonalnego ich zakupu. Odpłatne udostępnianie fakultatywnych 
użyteczności generuje dodatkowe zyski i staje się coraz ważniejszym źródłem 
przychodów. W strategii pozycjonowania rynkowego docenia się rolę i znacze-
nie marki dyskontowej.  

                                                 
3  W literaturze wskazywane są inne propozycje modeli, wspominając jedynie dwie z nich: C. Chri-

stensena [Christensen, Anthony i Roth, 2009], obejmującego wartość dla klienta, formułę zysku, 
kluczowe zasoby i kluczowe procesy oraz A. Slywotzky’ego [Slywotzky, Morrison i Andelman, 
2000], na który składają się wybór klientów, przechwytywanie wartości, kontrolę strategiczna i za-
kres działania. 
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Rys. 1. Struktura niskokosztowego modelu biznesowego  
 
Źródło: Kachaner, Lindgardt i Michael [2012]. 
 

W ramach działalności operacyjnej niskokosztowi oferenci starają się maksy-
malnie upraszczać łańcuch tworzenia i dostarczania wartości, koncentrując uwagę 
na podstawowej działalności i zlecając podmiotom zewnętrznym wykonanie czyn-
ności pomocniczych. Podejmują próbę zdobycia pozycji lidera w zakresie przy-
wództwa kosztowego poprzez restrykcyjną politykę obniżania kosztów w każdym 
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obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa. O zdolności redukowania kosztów  
i agresywnego ustalania cen decyduje specyficzna kultura organizacyjna przedsię-
biorstwa oraz radykalna polityka w zakresie zarządzania personelem. 
 
 
2. Uwarunkowania rozwoju koncepcji niskokosztowej w turystyce 
 

Upowszechnienie koncepcji niskokosztowej opartej na prostocie i niskich ce-
nach w znacznym stopniu zmieniło strukturę i zasady funkcjonowania wielu sek-
torów, w tym należących do szeroko rozumianej branży turystycznej. Wśród naj-
ważniejszych powodów rozwoju koncepcji niskokosztowej wymienia się: zmiany 
w globalnej strukturze popytu, rozwój technologii, deregulację historycznie chro-
nionych branż oraz efekt naśladownictwa [Mierzejewski i Przybył, 2005]. Nie-
mniej istotnym czynnikiem wydaje się kryzys gospodarczy i finansowy, który  
w znacznym stopniu wpłynął na zmianę zachowań konsumentów i układy konku-
rencyjne w subsektorach turystycznych. 

Na całym świecie zauważa się nadmierne zróżnicowanie (polaryzację) do-
chodów ludności. Nadmiernej konsumpcji jednych grup konsumentów, przede 
wszystkim z tzw. rynku górnego, rzadziej średniego, towarzyszy nieodłącznie 
niedostateczne spożycie tzw. rynku dolnego4. Do dolnego rynku, ale też części 
rynku średniego, są kierowane produkty taniej gospodarki, zarówno tzw. pro-
dukty bezmarkowe, jak i opatrzone markami dyskontowymi kojarzonymi z wy-
starczająco dobrymi, często nawet lepszymi jakościowo produktami (usługami) 
w niskiej lub bardzo niskiej cenie (np. usługi tanich przewoźników). Oferty  
o charakterze luksusowym dla konsumentów zamożnych (nazywane też premium, 
z „wyższej półki”) tworzą rynek oszacowany na 800 mld dol., podczas gdy oferty 
budżetowe – o wartości 1 bln dol. [Mierzejewski i Przybył, 2005, s. 55]. Zjawisko 
„kurczenia” się potencjału rynku średniego, pogłębiającego dwubiegunowe roz-
warstwienie społeczeństwa, szczególnie wyraźnie jest widoczne w Stanach 
Zjednoczonych. W grupie dużych koncernów hotelarskich dostrzega się w więk-
szym niż dotychczas stopniu rozwijanie hoteli budżetowych i hoteli luksuso-
wych [Pütz-Willems, 2007]. Nawet w krajach uznawanych za luksusowe desty-
nacje turystyczne są otwierane hotele budżetowe. W Zjednoczonych Emiratach 

                                                 
4  Do czynników wywołujących polaryzację L. Żabiński zalicza m.in. społeczne przyzwolenie na 

bogacenie się bez ograniczeń, nadmierną giełdyzację gospodarki i społeczeństwa, zmiany w struk-
turze gospodarki i społeczeństwie (dualna serwicyzacja, koncentracja na najbardziej wyrafinowa-
nej wytwórczości produktów przemysłowych o wysoce zaawansowanych technologiach, delokali-
zacja produkcji) oraz politykę wzrostu gospodarczego poprzez kształtowanie wysokiego poziomu 
konsumpcji wewnętrznej [Żabiński, 2011, s. 8]. 
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Arabskich, głównie w Dubaju, obok obiektów o najwyższym standardzie funk-
cjonuje coraz więcej hoteli ekonomicznych, np. Days Inn (należące do systemu 
Windham), Premiere Inn (należące do systemu Whitbread) czy easyHotel. 

Istotnymi katalizatorami rozwoju koncepcji niskokosztowej w turystyce są 
postęp technologiczny i rewolucja informatyczna bazująca głównie na Interne-
cie. Większa dostępność Internetu sprzyja budowaniu nowego rodzaju interakcji 
łączących przedsiębiorstwa turystyczne i konsumentów, dając sposobność obni-
żenia kosztów związanych z ich efektywnym zarządzaniem. Nowe technologie 
samoobsługowe pozwalają na obniżenie kosztów pracy i podniesienie wydajno-
ści dzięki udziałowi klienta w procesach biznesowych. Odbywa się to z wyko-
rzystaniem telefonii (np. infolinie), Internetu (np. zakupy on-line) czy punktów 
(kiosków) samoobsługowych (np. kioski odprawy) [Meuter i in., 2000]. Na ryn-
ku usług turystycznych w rezultacie rozwoju Internetu następuje pogłębianie 
procesu deintermediacji (tj. sprzedaży usług cząstkowych bezpośrednio klientom 
finalnym z pominięciem pośredników tradycyjnych) i reintermediacji (tj. wy-
kształcenie się nowych rodzajów pośredników korzystających z Internetu jako 
platformy kontaktu z kupującymi i sprzedającymi). W dystrybucji usług trans-
portu lotniczego i hotelarskich coraz ważniejszą rolę zaczynają odgrywać po-
średnicy nowego typu, w tym internetowe biura podróży [Nalazek, 2013]. 

Rozwój firm oferujących tanie produkty (usługi) napędza otwieranie regulo-
wanych do tej pory branż, np. usług lotniczych. Liberalizację europejskiego rynku 
przewozów lotniczych często porównuje się z deregulacją rynku amerykańskiego5. 
Skutkiem procesów deregulacyjnych w branży było pojawienia się niskokoszto-
wych przewoźników, najpierw w Stanach Zjednoczonych, nastepnie w Europie, 
Azji i w pozostałych częściach świata. Za prekursora „taniego latania” uznaje się 
północnoamerykańskie linie Southwest Airlines6, w Europie jako pierwszy zaofe-

                                                 
5  Podkreśla się jedną zasadniczą różnicę między obu deregulacjami. Deregulacja w Stanach 

Zjednoczonych miała charakter wewnętrzny i obejmowała jedynie rynek amerykański, nato-
miast deregulacja europejska (nazywana liberalizacją) miała charakter międzynarodowy. Obej-
mowała przewoźników narodowych niezależnych państw, których nie można było doprowadzić 
do upadku tylko z powodu nierentowności czy niemożliwości sprostania konkurencji [Szymajda, 
2002, s. 83-106]. 

6  Niektóre źródła za pioniera taniego latania uznają brytyjskie linie Laker Airlines, specjalizujące 
się w lotach czarterowych. W 1977 r. otworzyły połączenie pomiędzy Wielką Brytanią i Stana-
mi Zjednoczonymi pod nazwą „Podniebny pociąg” (Sky Train). Podróż powietrzna miała być 
powszechnie dostępna jak podróż pociągiem, dlatego też wprowadzono szereg oszczędności, 
jak np. brak wcześniejszej rezerwacji miejsc, płatne posiłki i napoje na pokładzie. Przewoźnik 
nie był w stanie przeciwstawić się na tej trasie silnej konkurencji cenowej ze strony linii British 
Airways i Pan Am. Inne źródła wśród prekursorów wymieniają amerykańskie regionalne linie 
dyskontowe Pacific Southwest i Air California, których model działania posłużył za wzorzec 
dla linii Southwest Airlines [Pijet-Migoń, 2012, s. 41]. 
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rował tanie bilety irlandzki przewoźnik Ryanair. Bazując na przykładzie sektora 
usług lotniczych, wyraźnie widać, że radykalne obniżenie kosztów działalności  
i ceny biletów pozwoliło tanim przewoźnikom na zdobycie znacznych udziałów 
rynkowych i zwiększenie ruchu turystycznego krajowego i międzynarodowego. 

Zjawisko naśladownictwa dotyczy innych dostawców produktów (usług), 
którzy widząc sukcesy rynkowe i finansowe niskokosztowych oferentów kopiują 
ich model biznesowy w tej samej lub innych branżach. Model działania Southwest 
Airlines stanowił punkt odniesienia dla strategii innych przewoźników, tj. przedsię-
biorstw pasażerskich przewozów lotniczych (np. niemieckie linie Germanwings, 
węgierskie linie Wizzair), kolejowych (np. brytyjski Megatrain), autobusowych 
(np. brytyjski Megabus, w Polsce działający pod nazwą Polski Bus) i promo-
wych (np. brytyjski easyCruise7). Model niskokosztowy może znaleźć zastoso-
wanie niemal w każdej branży o czym świadczy przykład easyGroup. Idea ofe-
rowania „więcej za mniej” (zgodnie z mottem całej Grupy „more value for less”) 
stała się inspiracją dla uruchomienia innych „easy” produktów (w ramach strate-
gii rozciągania marki), w tym związanych z branżą turystyczną takich jak easyCar 
(wynajem samochodów8), easyHotel (tanie zakwaterowanie), easyBus (tani transfer 
z/i na lotniska), easyJetHolidays (pakiety turystyczne), easyPizza (tanie pizzerie).  

W obliczu wzrostu niepewności gospodarczej i finansowej konsumenci stali 
się bardziej oszczędni. W sytuacji realnego lub spodziewanego obniżenia siły 
nabywczej w większym stopniu kontrolują wydatki, ograniczają zakupy do naj-
potrzebniejszych produktów (usług), wykonują wiele czynności samodzielnie 
lub poszukują „tańszych” alternatyw. Ukierunkowani w większym stopniu na 
oszczędzanie chętniej zwracają się ku tańszym produktom i markom dyskonto-
wym, odkładają zakup dóbr luksusowych (np. egzotycznych wakacji), ograni-
czają częstotliwość wyjazdów, przygotowują posiłki i korzystają z rozrywek  
w domu (np. telewizja, Internet) [Kotler i Caslione, 2009, s. 151]. Wzrost zaintere-
sowania zakupem tanich produktów i usług wiąże się nie tylko z zubożaniem spo-
łeczeństwa, ale też z nową mentalnością konsumentów, bardziej świadomych i od-
powiedzialnych społecznie, którzy podkreślają, że „tanie jest dobre”, a przepłacanie 
świadczy o lekkomyślności i braku odpowiedzialności. Wśród aktualnych trendów 
konsumenckich ukształtowanych przez kryzys dominują m.in. dążenie do prostoty, 
oszczędzanie z wyboru, kapryśna konsumpcja [Flatters i Willmott, 2009-2010]. 

                                                 
7  Linie promowe easyCruise otwarto w 2005 r. W 2009 r. zostały sprzedane przewoźnikowi Hellenic 

Seaways za 9 mln funtów.  
8  Obecnie firma działa jako międzynarodowy broker zajmujący się wynajmem samochodów za 

pośrednictwem Internetu. Od 2014 r. w ramach EasyCar Club firma wypożycza samochody  
w systemie „peer to peer”. 
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Konsumenci poszukują mniej skomplikowanych i prostszych w stosowaniu techno-
logii, obdarzając zaufaniem marki dobrze im znane, ale też wspierają się w decy-
zjach zakupowych opiniami różnego typu doradców. Nową tendencją jest również 
rosnąca skłonność do oszczędzania zamożniejszych konsumentów, odczuwają-
cych brak satysfakcji z powodu nadmiernej konsumpcji i upatrujących źródeł oso-
bistej satysfakcji i racjonalnych korzyści w prostocie i oszczędności z wyboru. Dla 
firm niskosztowych korzystnym okazała się tzw. „kapryśna konsumpcja”. Słabną-
ca w czasie kryzysu lojalność klientów skutkuje przechodzeniem do dostawców 
oferujących w niższej cenie wystarczająco dobre produkty (usługi). 
 
 
3. Charakterystyka działania firm niskokosztowych  

w wybranych sektorach turystycznych 
 
3.1. Tanie linie lotnicze 
 

Przewoźnicy niskokosztowi (low cost airlines/carriers), określani również 
liniami budżetowymi (budget airlines), dyskontowymi (discount airlines), „bez 
wygód” (no-frills airlines) konkurują na rynku niskimi cenami. Model ich dzia-
łania opiera się na redukcji kosztów operacyjnych i wysokiej efektywności (wy-
dajności) decydującej o poziomie konkurencyjności cenowej. Przewaga koszto-
wa umożliwiła obniżenie taryf i pobudzenie popytu, w tym wykreowanie 
nowego popytu na usługi lotnicze. 

Na propozycję wartości przewoźników niskokosztowych składają się niskie 
ceny biletów (w jedną stronę, bez możliwości zamiany biletu na innego przewoźni-
ka) dla cenowo wrażliwych segmentów, głównie turystów odwiedzających krew-
nych i znajomych z tzw. segmentu VFR (visiting friends and relatives), którzy do 
tej pory nie podróżowali lub korzystali z innych środków transportu. Podstawowa 
oferta zawiera jedynie elementy niezbędne dla świadczenia usługi. Zrezygnowano 
m.in. z numeracji miejsc, bezpłatnych posiłków i napojów serwowanych podczas 
lotu, darmowych czasopism i gazet. Brak numeracji miejsc skrócił czas zapełnienia 
samolotów. Likwidacja kuchni pokładowej i zmniejszenie odległości pomiędzy 
rzędami pozwoliły na zamontowanie większej liczby foteli. Zbyt wysokie koszty 
zarządzania programami lojalnościowymi skłoniły operatorów do rezygnacji z nich 
i poszukania innych zachęt pobudzających popyt restytucyjny. Zrezygnowano  
z klasy pierwszej i klasy biznes na rzecz jednej klasy podróżowania (economy). 
Podjęte działania w zakresie ograniczenia kosztów świadczenia usługi w żaden 
sposób nie spowodowały obniżenia podstawowych dla branży standardów, a mia-
nowicie punktualności i bezpieczeństwa podróży. 
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Operatorzy niskokosztowi korzystają głównie z lotnisk regionalnych lub 
drugorzędnych portów lotniczych dla dużych aglomeracji, oddalonych od cen-
trów miast. Unikanie zatłoczonych portów o wysokich opłatach lotniskowych 
wiązało się z rezygnacją z połączeń tranzytowych typu hub and spoke i wpro-
wadzeniem bezpośrednich połączeń point to point (z punktu A do punktu B). 
Oferując tego typu połączenia przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne opóźnienia rejsu i unika kosztów związanych z ponowną odprawą  
i nadaniem bagażu. Koszt bezpośrednich połączeń do popularnych destynacji tu-
rystycznych w ramach jednego regionu geograficznego (np. Europy) może zo-
stać zmniejszony nawet o około 60%, przy jednoczesnej poprawie wskaźników 
jakości, takich jak punktualność czy odsetek zagubionego bagażu. Skraca się 
także czas postoju samolotu na płycie lotniska, a sam nawrót nie trwa dłużej niż 
25 minut. Trasy, na których latają tani przewoźnicy, są relatywnie krótkie, za-
zwyczaj do 3 godzin lotu.  

Przychody zależne są od liczby lotów i przewiezionych pasażerów, a ceny – 
od daty rezerwacji (im wcześniejsza rezerwacja tym tańszy bilet) oraz pory wy-
lotu (tańsze ceny biletów w środku tygodnia). Niskokosztowi przewoźnicy nie 
oferują usług dodatkowych, dając w zamian możliwość ich zakupu, np. przeką-
sek, dostępu do programów rozrywkowych na pokładzie9. Dodatkowym źródłem 
przychodów są opłaty marketingowe (np. za reklamę obcych marek na kadłu-
bach samolotów), zachęty materialne ze strony portów lotniczych, władz lokal-
nych i regionalnych, organizacji turystycznych, ale też prowizje od innych 
przedsiębiorstw, np. hotelarzy czy firm wynajmujących samochody. 

Obniżeniu kosztów działalności niskokosztowych przewoźników sprzyja 
jednolita flota (najczęściej samoloty Boeing lub Airbus). Standaryzacja samolo-
tów wpłynęła na krótszy czas szkoleń personelu pokładowego i naziemnego,  
a także niższe koszty eksploatacji i konserwacji maszyn. Zakupy dużych ilości 
paliwa lub zamówienia na nowe samoloty jednego typu pozwalają na wynego-
cjowanie korzystniejszych warunków cenowych z dostawcami paliwa i produ-
centami samolotów10. Istotnym założeniem modelu niskokosztowego jest ren-
towność każdego połączenia, które w relatywnie krótkim czasie powinno 
przynosić odpowiednio wysokie przychody.  

                                                 
9  Linie Ryanair uzależniają wysokość wynagrodzenia personelu pokładowego od wartości sprze-

danych towarów, np. piłeczek golfowych, przewodników turystycznych. 
10  Linie dyskontowe stosują tzw. fuel hedging, polegający na zakupieniu paliwa z dużym wyprze-

dzeniem w cenie obowiązującej przez cały okres zamówienia bez względu na aktualną cenę 
rynkową [Pijet-Migoń, 2012, s. 45]. 
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Uproszczenie procedury rezerwacji i dystrybucji z wykorzystaniem sprze-
daży bezpośredniej wydatnie obniżyło koszty działalności. Wykorzystanie Inter-
netu jako głównego, często wyłącznego, kanału sprzedażowego wiązało się z re-
zygnacją z udziału w globalnych systemach rezerwacyjnych oraz ograniczeniem 
współpracy z tradycyjnymi biurami podróży. Kluczowym komponentem syste-
mu rezerwacji on-line okazał się e-ticketing wspierany przyjaznymi w obsłudze 
stronami internetowymi.  

Koszty pracy przewoźników niskosztowych są zdecydowanie niższe w po-
równaniu z tradycyjnymi liniami. Różnica między obu kategoriami przewoźników 
w tej grupie kosztów może wynieść nawet 50%. Na niższe koszty pracy składa się 
m.in. zatrudnienie mniejszej liczby pracowników obsługujących pasażerów, łącze-
nie obowiązków kilku stanowisk pracy (np. personel pokładowy pomaga w pracach 
porządkowych na pokładzie), niższe średnie wynagrodzenie pracowników. 

Outsourcing pozostaje strategicznym narzędziem utrzymania kosztów na 
akceptowalnym poziomie. Tanie linie lotnicze zlecają na zewnątrz obsługę in-
formatyczną, administracyjną, księgową, ale również naziemną (np. sprzątanie 
samolotów, transfer bagażu). Ryanair „oddał” serwisowanie silników General 
Electric, szkolenie pilotów – producentowi symulatorów lotniczych CAE, a ob-
sługę sieci telekomunikacyjnej – Cable & Wireless.  

Modele działania dyskontowych operatorów lotniczych stale ewaluują i co-
raz trudniej wskazać jeden obowiązujący w całym sektorze. R. Klophaus,  
R. Conrady i F. Fichert [2012] wymieniają cztery typy przewoźników, a miano-
wicie przewoźników realizujących „czysty” model niskosztowy (np. Ryanair, 
Wizzair, BlueExpess), przewoźników hybrydowych z przewagą elementów mo-
delu niskokosztowego (np. easyJet, Jet2, Transavia, Vueling), przewoźników 
hybrydowych z przewagą elementów modelu tradycyjnego (np. Norwegian, 
Flybe, Germanwings) oraz przewoźników, których można określić wręcz „tra-
dycyjnymi” (np. Air Berlin, Air Baltic, Niki, Meridiana Fly). F. Dobruszkas 
[2006] wymienia przewoźników niskokosztowych wywodzących się z tradycyj-
nych linii lotniczych (np. Germanwings należące do Lufthansy) oraz zdywersy-
fikowanych przewoźników czarterowych (np. Transavia) lub touroperatorów 
(np. TUIFly). Jako specyficzną traktuje grupę przewoźników, którzy chcąc pod-
nieść własną konkurencyjność przekształcili się w niskokosztowych z tradycyj-
nych (np. Ryanair) lub regionalnych (np. Flybe) linii lotniczych. Odrębną kate-
gorię stanowią przewoźnicy, którzy od początku bazowali na niskokosztowej 
formule (np. easyJet). W innej typologii przewoźników dyskontowych wymienia 
się: naśladowców Southwest (Southwest copy-cats), jednostki zależne (subsidia-
ries), przewoźników tnących koszty (cost cutters), zdywersyfirowanych prze-
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woźników czarterowych (diversified charter carriers) oraz subsydiowanych 
przewoźników państwowych konkurujących niską ceną (state subsidised compe-
ting on pice) [Francis i in., 2006]. 

Obecnie na rynku funkcjonuje więcej linii niskokosztowych z hybrydowym 
modelem działania łączącym elementy koncepcji niskokosztowej i tradycyjnej 
(tab. 1). Hybrydowi przewoźnicy m.in. uczestniczą w globalnych systemach re-
zerwacyjnych, podpisują umowy typu code share11, stosują bardziej złożone ta-
ryfy, korzystają z kilku typów samolotów, obsługują dalekie połączenia, pod-
wyższają komfort podróży, oferują połączenia tranzytowe, wprowadzają klasę 
business i programy lojalnościowe. Niemieckie linie hybrydowe Air Berlin ofe-
rują wiele nietypowych dla niskokosztowych przewoźników elementów: rozbu-
dowaną siatkę połączeń typu hub and spoke (zamiast połączeń typu point to point), 
program lojalnościowy (m.in. złotą kartę uprawniającą do korzystania z oddziel-
nego stanowiska odprawy), własny hub12, bezpłatnie programy rozrywkowe, ekra-
ny video i prasę na pokładach samolotów, umowy typu code share (m.in. z tanią 
linią Niki i Hapagfly) [Hawlena, 2012, s. 288-289]. 
 
Tabela 1. Wybrane tanie linie lotnicze działające w Europie w 2013 r.* 
 

Nazwa Kraj 

Liczba  
przewiezio-

nych pasaże-
rów (mln) 

Liczba 
dzien-
nych  

połączeń

Liczba krajów 
Liczba  

destynacji 
Liczba  

samolotów 
Typ  

samolotów** ogółem Polska 

Przewoźnicy realizujący czysty model niskokosztowy 
Ryanair Irlandia 81,4 1 600 30  185 303 B737 
Wizzair Węgry 13,5 238 35  95 45 A320 

Przewoźnicy realizujący hybrydowy model niskokosztowy 

easyJet Wielka  
Brytania 61,4 1 163 34  139 217 A320/319 

Flybe Wielka  
Brytania 7,5 402 14  73 98 

E/190,195/ 
170/175; 
BB/Q400, 
ATR42/72  

Jet2.com Wielka  
Brytania 5,6 178 19  57 50 B757/737 

Norwegian Norwegia 20,7 423 33  128 86 B737/787 

Sverigeflyg Szwecja 0,8 61 3 – 16 10 S340/2000, 
ATR72 

Transavia.com Holandia 6,5 126 25 – 99 30 B737 
Volotea Hiszpania 1,4 bd. 7 – 57 12 B717 
Vueling  Hiszpania 17,2  335 33  126 66 A320/319 
 
  *  Przewoźnicy niskokosztowi należący do European Low Fares Airlines Association (ELFAA), dane z grudnia 2013 r. 
** A-Airbus, B-Boeing, BB-Bombardier, E-Embraer, S-Saab. 
 
Źródło: Na podstawie danych statystycznych ELFAA [www 1]. 

                                                 
11  Umowa między dwiema liniami lotniczymi, które wyrażają zgodę na sprzedaż miejsc na konkretną 

liczbę lotów pod swoimi nazwami, które mogą być realizowane przez obu przewoźników. Oznacza to, 
że zakupując bilet u jednego przewoźnika, pasażer może odbyć lot samolotem należącym do partnera. 

12  Rozkład lotów został tak zaplanowany, aby zapewnić transfer bagażu na całej trasie przy zaledwie  
30 minutowym oczekiwaniu w przypadku międzylądowania. 
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Według International Civil Aviation Organization (ICAO) na całym świecie 
w 2013 r. funkcjonowało pond 100 niskokosztowych przewoźników, w tym 31 
w Europie13. Niekwestionowanym liderem są linie amerykańskie Southwest Air-
lines. W Europie rankingi dyskontowych przewoźników otwierają irlandzkie linie 
lotnicze Ryanair, które w 2013 r. przewiozły blisko 90 mln pasażerów. Do 
pierwszej piątki zalicza się także linie easyJet, AirBerlin, Norwegian oraz Ge-
manwings. W 2013 r. niskokosztowi przewoźnicy opanowali 25,7% rynku lotni-
czych przewozów pasażerskich w Europie. W porównaniu do poprzedniego roku 
ich udział w ruchu powietrznym wzrósł o 0,6%. W anagogicznym okresie udzia-
ły tradycyjnych przewoźników zmniejszyły się z 55% do 54,7% [www 3]. Po-
dobna tendencja ma miejsce na polskim rynku pasażerskich usług lotniczych. 
Przewoźnicy niskokosztowi obsługujący krajowe porty lotnicze zanotowali  
w 2013 r. wysoki wzrost ruchu (o 19%), podczas gdy przewoźnicy czarterowi  
i sieciowi – spadki, odpowiednio o 8% i 10%. W 2013 r. z 48,3% udziałami 
(41,6% w 2012 r.) wyprzedziły przewoźników sieciowych, których łączne 
udziały w rynku zmniejszyły się i osiągnęły wartość 40,7% (46,1% w 2012 r.)14. 
 
 
3.2. Hotele ekonomiczne 
 

Mimo że określenia hotele budżetowe (budget hotels), ekonomiczne (econo-
my lodging) lub o ograniczonym zakresie usług (limited service hotels) są stoso-
wane dość powszechnie, trudno jest scharakteryzować ten typ hoteli ze względu 
na ich niejednorodność [Roper i Carmouche, 1989; Fiorentino, 1995]. M. Senior  
i R. Morphew [1990] wymienią pięć wyróżników hoteli budżetowych: niskie 
ceny, minimalne udogodnienia, ograniczony zakres usług, strategiczną lokaliza-
cję i modułową budowę. Według A. Fiorentiniego [1995] koncept hotelu budże-
towego opiera się na trzech silnych filarach, którymi są markowy produkt 
(branded product concept), relacja wartości do ceny (value for money) oraz 
spójność świadczonych usług (service consistency). Dla B. Brothertona [2004] 
szczególnymi atrybutami tej kategorii hoteli są marka, rozbudowana geograficz-
nie sieć, dostępność, scentralizowany system rezerwacji, standaryzacja jednostek 
mieszkalnych, trwale niskie ceny, ograniczony zakres usług oraz relatywnie wy-
soka wartość w stosunku do jej ceny. 

                                                 
13  Do tej pory w różnych okresach świadczyło pasażerskie usługi lotnicze w Europie 85 przewoź-

ników niskosztowych, w tym dwóch przewoźników polskich: Air Polonia (2001-2004) i Cen-
tralwings (2004-2009) [www 2]. 

14  W 2013 r. uległa zmianie struktura udziałów rynkowych przewoźników w zależności od reali-
zowanego modelu biznesowego, co wynikało ze znaczących różnic w dynamice ruchu pasażer-
skiego [www 4].  
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Hotele budżetowe chcą być postrzegane przez pryzmat niskiej ceny (lub 
niższej od obowiązującej w branży) stanowiącej dla segmentu docelowego 
główną determinantę oceny i wyboru oferty. Zdecydowana większość gości pre-
feruje krótkie, jedno- lub dwudniowe pobyty. Najczęściej są to turyści krajowi 
podróżujący w celach służbowych (np. menedżerowie niższego średniego szcze-
bla oraz młodsi menedżerowie, tzw. junior managers w Stanach Zjednoczo-
nych). W należących do Accor hotelach ekonomicznych osoby przyjeżdżające  
w celach służbowych stanowią około 60% wszystkich gości. Zauważa się po-
nadto, że im niższy standard hotelu budżetowego, tym wyższy odsetek gości 
biznesowych [Ruetz i Marvel , 2011]. 

Oferta podstawowa obejmuje jedynie niezbędne elementy: wygodne łóżko 
w czystej i wyciszonej sypialni, z dostępem do łazienki i toalety. Zrezygnowano 
z niektórych udogodnień, takich jak usługi typu room service, telefon w pokoju. 
Część z nich jest świadczona odpłatnie, np. dodatkowy ręcznik, kosmetyki, kli-
matyzacja, telewizja kablowa, wymiana pościeli lub sprzątanie pokoju w czasie 
pobytu gościa. Żywność i napoje można zakupić w automatach stojących w holu 
lub stołować się w okolicznych lokalach gastronomicznych. W zależności od lo-
kalizacji hotelu i pełnionych przez niego funkcji dopuszcza się rozbudowanie 
podstawowego pakietu usług.  

W przeszłości hotele budżetowe oferowały stałe ceny, obecnie są one róż-
nicowane w zależności od dnia tygodnia, pory roku, terminów ważnych wyda-
rzeń (np. festiwali, imprez sportowych). Hotel CitizenM proponuje aż 3 taryfy: 
opcję najtańszą typu prepaid z pełną płatnością w momencie rezerwacji miejsca, 
droższą – z opłatą wnoszoną przy meldowaniu w hotelu oraz elastyczną – droż-
szą o 37% w stosunku do opcji prepaid. W dwóch pierwszych wariantach ceno-
wych nie przewiduje się możliwości refundacji lub zmiany warunków rezerwacji.  

Według standardów jakościowych są to zazwyczaj obiekty jedno- lub dwu-
gwiazdkowe, ale spotyka się również hotele „zerogwiazdkowe”. Praktycznie 
wszystkie hotele budżetowe posiadają silną markę gwarantującą taką samą ja-
kość w każdym obiekcie bez względu na jego lokalizację. Sieciowe marki bu-
dżetowe najczęściej należą do dużych koncernów (np. Accor), chociaż coraz 
więcej na rynku działa niezależnych grup hotelarskich (np. Yotel, Qbic). 

Hotele budżetowe osiągają przychody głównie z wynajmu pokoju, podczas 
gdy hotele o podwyższonym standardzie i luksusowe ze sprzedaży jedzenia i na-
pojów oraz dodatkowych usług. Im więcej wynajętych pokoi, tym wyższe przy-
chody. Dlatego też zwiększa się liczbę pokoi kosztem ich powierzchni czy holu 
recepcyjnego. Metraż pokoju w hotelu budżetowym często stanowi 1/3 po-
wierzchni pokoju w hotelu pięciogwiazdkowym [Verma, 2005, s. 225].  
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Standaryzacja, uproszczenie i skrócenie czynności usługowych umożliwia 
znaczne obniżenie kosztów działalności operacyjnej. Niezależnie od umiejscowie-
nia obiektu pokoje hotelowe mają te same wymiary i wyposażenie. Brak części 
gastronomicznej (restauracji, kuchni wraz z zapleczem magazynowym), pionu 
usług specjalnych i dodatkowych (np. zaplecza konferencyjnego i sportowego, 
punktów handlowych, odnowy biologicznej, pralni) zmniejsza koszty pracy i eks-
ploatacji hotelu. Znaczna partycypacja klienta z wykorzystaniem nowoczesnej 
technologii samoobsługowej (np. systemów rezerwacyjnych on-line) podnosi 
efektywność procesów usługowych i odciąża pracowników hotelu. Rezerwacja 
pokoju odbywa się za pośrednictwem systemu internetowego lub przy użyciu pa-
nelu rezerwacyjnego w holu hotelowym. Korzystając z klawiatury przy drzwiach 
wejściowych lub dotykowego ekranu w holu po podaniu numeru rezerwacji wy-
świetla się numer pokoju wraz z kodem wejściowym. Obniżaniu kosztów eksplo-
atacji służy automatyzacja wielu czynności, np. sprzątania sanitariatów15.  

Większość obiektów jest zlokalizowanych w pobliżu głównych tras i węzło-
wych skrzyżowań, ale też w centrach miast, w sąsiedztwie parków biznesowych, 
portów lotniczych czy dworców kolejowych. Relatywnie niski koszt budowy 
obiektów jest osiągany dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i niskim ce-
nom działek. Średni koszt budowy i wyposażenia pokoju hotelu „ultrataniego” wa-
ha się między 3-5 tys. euro, podczas gdy dla hotelu budżetowego o podwyższonym 
standardzie – 7-10 tys. euro [Campos-Blanco, Oehmichen i Frood, 2010]. Modu-
łowa budowa ułatwia remonty, wymianę wyposażenia, utrzymanie porządku i czy-
stości. Dzięki modularnej budowie hotele mogą funkcjonować w różnego rodzaju 
obiektach (np. w terminalach portów lotniczych).  

Liczba pracowników zatrudniona w typowym hotelu budżetowym waha się 
pomiędzy 30-40 (średnio 20 pracowników pełnoetatowych) w porównaniu do 
100-200 osób w 100 pokojowym hotelu pięciogwiazdkowym [Page, 2003, s. 117]. 
W zakres obowiązków pracownika wchodzą czynności związane z wieloma sta-
nowiskami pracy (np. obsługa gości w recepcji, przygotowanie pokoju dla gości). 

Pewnym paradoksem jest to, że koncept dyskontowego hotelarstwa w zasa-
dzie nie nadaje się dla rynków rozwijających się. Wynika to z niewystarczające-
go poziomu rozwoju lokalnej gospodarki potrzebnej do wygenerowania krajo-
wego zapotrzebowania. Potwierdza to strategia międzynarodowych systemów 
hotelarskich (np. Accor), które wchodząc na rynek krajów rozwijających się 
otwierają w pierwszej kolejności obiekty luksusowe lub o podwyższonym stan-
dardzie (np. Sofitel, Novotel), licząc głównie na zamożniejszych klientów bizne-
sowych [Ruetz i Marvel, 2011].  
                                                 
15  Moduł sanitarny w hotelu F1 jest wykonany z łatwego do utrzymania czystości tworzywa. Po 

skorzystaniu z toalety automatycznie jest ona dezynfekowana za pomocą ukrytych w ścianie 
specjalnych dysz. Po minucie toaleta jest gotowa do ponownego użycia.  
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Wyróżnia się cztery kategorie hoteli budżetowych, różniące się przede 
wszystkie standardem usług: ultratanie hotele (ultra-budget), budżetowe o pod-
stawowym standardzie (core budget), budżetowe o podwyższonym standardzie 
(upper budget) oraz butikowe hotele budżetowe (design budget) [Campos- 
-Blanco, Oehmichen i Frood, 2010]. Przykładem zróżnicowanego portfela marek 
ekonomicznych jest Grupa Accor z hotelami ultratanimi (np. Formule 1), budżeto-
wymi o podstawowym (np. Ibis Budget) i podwyższonym standardzie (np. Ibis, 
aparthotele Adagio), których udział łączny zbliżył się do 60% w 2013 r. (tab. 2). 
 
Tabela 2. Marki budżetowe Grupy Accor (stan na dzień 31 grudnia 2013) 
 

Marka Liczba 
hoteli 

Liczba  
pokoi 

Lokalizacje 

Polska Europa poza  
Europą 

Ibis  999 124 022           
Ibis Style 233 21 156           
Ibis Budget 506 46 547           
Adagio Access 51 5 145 –     – 
Formule 1 10 947 –         
HotelF1 238 17 906 –     – 
Łącznie marki ekonomiczne 2037 215 723 x x x 
Udziały marek ekonomicznych 
w portfelu Grupy Accor (proc.) 59,6 46,7 x x x 

 
Źródło: Na postawie raportu Grupy Accor 2013 [www 5]. 
 

Podobnie jak przewoźnicy dyskontowi, również hotele budżetowe zwięk-
szają swoją konkurencyjność poprzez podnoszenie standardów jakościowych. 
Przykładem tego trendu są butikowe hotele budżetowe (np. Qbic, CitizenM, Yotel), 
podejmujące rywalizację z hotelami o wyższym standardzie. W tym stosunkowo 
młodym segmencie rynku stawia się na nowoczesne i unikalne rozwiązania kon-
cepcyjne w zakresie designu. Yotel stanowi przykład nowoczesnego konceptu 
bazującego na unikalności i niskiej cenie. Wyrazem uznania branży było przy-
znanie hotelowi nagrody za najbardziej innowacyjny pomysł w hotelarstwie  
w 2005 r. Niewielkie pokoje o powierzchni 10 m2 przypominają swoim wyglą-
dem wnętrze luksusowego samolotu. Standardowe wyposażenie pokoju-kajuty 
obejmuje ruchome łóżko, składane biurko, telewizor z płaskim ekranem, stacje 
dokujące do iPoda, bezprzewodowy dostęp do Internetu i prysznic wysokoci-
śnieniowy (tzw. „monsunowy”). Wiele elementów niskokosztowej formuły zo-
stało utrzymanych, np. rezerwacja internetowa, meldowanie/wymeldowanie  
z użyciem elektronicznego kiosku. Przykłady różnych typów hoteli budżeto-
wych zawiera tab. 3. 
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Tabela 3. Zestawienie wybranych marek dyskontowych hoteli  
działających w Europie w 2014 r. 

 

Marka 
budżetowa Właściciel Liczba 

obiektów 
Lokalizacje  

Europa Polska poza Europą 
1 2 3 4 5 6 

Hotele ultratanie 

easyHotel easyGroup 21 
Szwajcaria, Bułgaria, Wielka 
Brytania, Węgry, Holandia, 
Niemcy, Cypr, Portugalia 

– 
Zjednoczone Emiraty  
Arabskie, Republika  
Południowej Afryki 

Hotel F1 Accor 242 Francja, Wielka Brytania, 
Belgia – – 

Premiere 
Classe 

Louvre  
Hotels Group 248 Francja, Wielka Brytania, 

Holandia, Belgia, Hiszpania    – 

Tune Hotel Tune  
Group 43 Wielka Brytania – Malezja, Indonezja, Tajlandia, 

Filipiny, Indie, Australia, Japonia 
Hotele budżetowe o podstawowym zakresie usług  

B&B B&B  
Group 266 Francja, Niemcy, Włochy, 

Portugalia, Czechy   Maroko 

Balladins 
Dynamique 

Hôtels  
Management 

150 Francja, Belgia, Niemcy – – 

Premiere 
Inn Whitbread 600 Wielka Brytania, Irlandia – Indie, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

Sidorme Sidorme 
Hotels 8 Hiszpania – – 

Travelodge Travelodge 
Hotels 500 Wielka Brytania, Irlandia, 

Hiszpania – Stany Zjednoczone, Brazylia, 
Kanada, Chiny 

Hotele budżetowe o podwyższonym standardzie 

Campanile 
Louvre 
Hotels 
Group 

399 

Wielka Brytania, Włochy, 
Francja, Belgia, Litwa, 
Hiszpania, Holandia,  
Luksemburg, Portugalia 

  Chiny 

Days Inn 
Windham 

Hotel  
Group 

1821 Wielka Brytania, Niemcy, 
Azerbejdżan – 

Stany Zjednoczone, Kanada, 
Bahrajn, Brazylia, Chiny,  
Guana, Indie, Jordan, Filipiny, 
Arabia Saudyjska, Singapur 

Holiday 
Inn Express IHG 2000 

Andora, Austria, Białoruś, 
Belgia, Bułgaria, Czechy, 
Dania, Finlandia, Francja, 
Gruzja, Niemcy, Grecja, 
Węgry, Irlandia, Włochy, 
Kazachstan, Litwa,  
Macedonia, Malta, Holandia, 
Portugalia, Rumunia,  
Rosja, Serbia, Słowacja, 
Hiszpania, Szwajcaria, 
Turcja, Ukraina, Wielka 
Brytania  

  

Kanada, Meksyk, Stany  
Zjednoczone, Aruba, Kajmany, 
Kostaryka, Dominikana, Salwador, 
Gwatemala, Honduras, Jamajka, 
Nikaragua, Panami, Porto Rico, 
Trynidad i Tobago, Argentyna, 
Brazylia Chile, Kolumbia, Ekwador, 
Paragwaj, Peru, Urugwaj,  
Wenezuela, Bahrajn, Egipt, 
Izrael, Jordan, Kuwejt, Liban, 
Oman, Katar, Arabia Saudyjska, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Ghana, Kenia, Mauritius,  
Nigeria, Republika Afryki  
Południowej, Tanzania, Zambia 
Zimbabwe, Kambodża, Chiny, 
Indie, Indonezja, Japonia, Korea, 
Makao, Malezja, Maledywy, 
Nepal, Palestyna, Filipiny, 
Singapur, Tajwan, Tajlandia, 
Wietnam, Australia, Fidżi,  
Polinezja, Papua Nowa Gwinea, 
Nowa Zelandia 
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cd. tabeli 3 
1 2 3 4 5 6 

Hampton Hilton 
Worldwide 1900 Wielka Brytania, Niemcy – Stany Zjednoczone, Kanada, 

Kostaryka, Ekwador, Meksyk 

Kyriad 
Louvre 
Hotels 
Group 

225* Francja  –**    – 

Butikowe hotele budżetowe  

Citizen M Citizen M 
Hotels 6 Francja, Wielka Brytania, 

Holandia – Stany Zjednoczone 

Motel One Motel One 
Group 48 Niemcy, Austria, Belgia, 

Wielka Brytania – – 

Qbic Qbic  
Group 2 Holandia, Wielka Brytania – – 

Sleeperz Sleeperz 
Hotels 2 Wielka Brytania – – 

Yotel YO! 4 Wielka Brytania,  – – 
 
  * Wraz z Kyriad Prestige – 234. 
** W Polsce działa jeden obiekt Kyriad Prestige (Warszawa, 3*). 
 
Źródło: Na podstawie stron internetowych hoteli [www 6].  
 

W latach 1999-2009 hotele ekonomiczne na świecie osiągnęły 3,4% 
wskaźnik średniego rocznego wzrostu. Dla porównania hotele o średnim i wyż-
szym standardzie – jedynie 2%. Większość hoteli ekonomicznych jest zlokalizo-
wanych Ameryce Północnej i Europie [Budget & Economy Hotels, 2009, s. 22]. 
W 2005 r. w Europie funkcjonowało 3729 hoteli budżetowych oferujących 
276 617 pokoi, z czego ponad 80% należała do sześciu dużych sieci hotelowych. 
Ale już w 2010 r. na rynku europejskim w grupie 14,7 tys. hoteli należących do 
międzynarodowych systemów działało 5674 hoteli budżetowych. Największe 
marki budżetowe funkcjonujące w Europie to: Ibis, Premier Inn, Travelodge, 
Campanile, Formule 1, Holiday Inn Express i Premiere Classe. Francja jest naj-
większym rynkiem taniego hotelarstwa w Europie. Blisko 2 tys. markowych ho-
teli oferuje 133 810 pokoi w obiektach od 0 do 2 gwiazdkowych osiągając  
w 2010 r. 35% udział w rynku. Wielka Brytania zajmuje drugie miejsce. Dwie 
marki budżetowe: Whitebread Premier Inn i Travelodge, kontrolują niemal dwie 
trzecie brytyjskiego rynku (63%) [Pütz-Willems, 2007, s. 33-40]. W dalszej ko-
lejności należy wymienić Niemcy i Hiszpanię. Zapowiedzi otwarcia nowych 
obiektów dotyczą przede wszystkim rynku brytyjskiego, niemieckiego, hiszpań-
skiego i rosyjskiego [Campos-Blanco, Oehmichen i Frood, 2010].  

Rynek budżetowych usług hotelarskich wchodzi w fazę dojrzałości w kra-
jach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej [Ruetz i Marvel, 2011]. Operato-
rzy hotelowi z tych regionów poszukują nowych rynków zbytu, głównie w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji i Ameryki Łacińskiej. W Polsce rynek 
hotelarski od kilku lat osiąga dodatnie wskaźniki wzrostu głównie dzięki międzyna-
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rodowym koncernom hotelarskim, takim jak Hilton, Accor, Carlson-Rezidor, Mar-
riott czy Starwood, które otwierają zarówno hotele luksusowe (np. Doubletree, She-
raton czy Hyatt Regency), jak i budżetowe (np. Ibis)16. Utrzymanie się tendencji 
wzrostowej do 2017 r., podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo- 
-Wschodniej, jest związane ze wzrostem dochodów mieszkańców i przychodów  
z turystyki krajowej i regionalnej [Business Monitor International, 2013]. Według 
mediów branżowych w najbliższych latach powinny wejść do Polski nowe marki 
dyskontowe (np. Super 8, Motel One). Interesujący z punktu widzenia europejskiego  
i krajowego rynku hotelarstwa budżetowego wydaje się wspólny projekt Marriott  
i IKEA Group, mający na celu utworzenie nowej marki budżetowej MOXY17. 
 
 
Podsumowanie 
 

W ciągu najbliższych lat można spodziewać się wzrostu podaży tanich ofert 
(tj. usług lotniczych, hotelowych) oraz zwiększenie zainteresowania nimi ze 
strony konsumentów. Model niskokosztowy może być wysoce dochodowy dla 
branży turystycznej oferując innowacyjny, wystarczająco dobry produkt, często 
wspierany silną marką dyskontową. Obserwuje się odejście tanich oferentów od 
„czystego” modelu niskokosztowego w kierunku bardziej elastycznych i hybry-
dowych rozwiązań. Rekonfiguracja dotychczasowego modelu w każdym z ba-
danych sektorów jest efektem nasilenia konkurencji wewnątrz sektora i polega 
głównie na: zwiększeniu funkcjonalności oferty (tj. dodawanie komplementar-
nych użyteczności związanych lub też nie z podstawową działalnością), ekspan-
sji przestrzennej, jak i wejściu do nowych segmentów rynku (przede wszystkim 
rozszerzenie rynku o klientów z klasy średniej i biznesowych).  
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BUSINESS MODELS OF LOW-COST FIRMS  
IN TOURISM INDUSTRY  

 
Summary: Low-cost business model is successfully implemented by companies repre-
senting the tourism industry. Low-cost airlines and budget hotels confirm the high effec-
tiveness and efficiency of the business model generating profits from low operating 
costs. The purpose of this article is to present the specificity of companies providing 
low-cost flights and hotel services in the field of value for customer and operating model. 
 
Keywords: tourism, low-cost business model, low-cost airlines, budget hotels. 


