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PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE
KONKURENCYJNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI
TURYSTYCZNEJ POWIATÓW W POLSCE
Streszczenie: Działania związane z rozwojem turystki w dużej mierze stanowią zadania
własne jednostek samorządu terytorialnego. Aktywna polityka prowadzona w tym zakresie
bardzo silnie oddziałuje także na sposób użytkowania poszczególnych terenów i wpływa
na przyszłe zagospodarowanie przestrzeni. Samorządy, zarówno na szczeblu lokalnym, jak
i regionalnym, odnoszą największe bezpośrednie korzyści z rozwoju funkcji turystycznej
na zarządzanym przez nich obszarze. Celem artykułu jest określenie przestrzennego
zróżnicowania konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej powiatów z wykorzystaniem
metod taksonomicznych. Analiza została przeprowadzona w ujęciu czasowo-przestrzennym
dla lat 2010 i 2018. W wyniku badania wyodrębniono grupy powiatów o bardzo wysokiej, wysokiej, średniej oraz niskiej atrakcyjności turystycznej i określono, które cechy
mają istotny wpływ na uzyskane wyniki. Na tej podstawie zaobserwowano duże zróżnicowanie przestrzenne atrakcyjności turystycznej oraz małą zmienność zjawiska w czasie.
Na przestrzeni lat poprawił się przede wszystkim stan infrastruktury turystycznej oraz
technicznej, co świadczy o coraz większej świadomości samorządów dotyczącej znaczenia turystyki w rozwoju lokalnym.
Słowa kluczowe: atrakcyjność turystyczna, wieloaspektowa analiza porównawcza, taksonomiczne mierniki rozwoju.
JEL Classification: Z32.

Wprowadzenie
Wzrost poziomu i jakości życia oraz rozwój społeczno-gospodarczy przyczyniają się do zwiększenia zapotrzebowania na usługi związane z rekreacją
i spędzaniem czasu wolnego. Na to zjawisko wpływają przede wszystkim czyn-
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niki ekonomiczne i społeczne, m.in. wzrost wydajności siły roboczej i skracanie
czasu pracy, co prowadzi do potrzeby racjonalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na wypoczynek. Kolejnym czynnikiem jest wydłużanie się na przestrzeni lat średniej długości życia. Dłuższe życie, zwiększająca się grupa osób
w wieku poprodukcyjnym wraz z rosnącą zamożnością społeczeństwa kreują
coraz szersze grono potencjalnych konsumentów usług [Kaczmarska, 2014].
Przekłada się to na zwiększenie znaczenia usług turystycznych, co w dalszej
kolejności wpływa na działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), które dostrzegają możliwości i korzyści z tym związane.
Wprowadzanie funkcji turystycznej w JST, również w przypadkach, gdzie
dotychczas nie była ona wykorzystywana, ma na celu zwiększenie konkurencyjności obszaru, poszerzanie oferty rekreacyjnej i kulturowej skierowanej zarówno
do mieszkańców, jak i przyjezdnych, a także zwiększenie atrakcyjności jednostki.
W szerszej perspektywie jest to też szansa na zwiększenie zatrudnienia oraz możliwość pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości [Majewska, 2008]. Dzięki określeniu, dla których powiatów turystyka może być szansą rozwoju, samorządy
lokalne mogą skuteczniej planować podejmowane działania oraz opracowywać
dokumenty strategiczne wyznaczające cele do realizacji.
Celem artykułu jest określenie przestrzennego zróżnicowania powiatów pod
względem potencjału i atrakcyjności turystycznej. Do analizy, na podstawie
danych z Banku Danych Lokalnych oraz Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych, wybrano cechy diagnostyczne określające powiązania turystyki z aspektami społeczno-gospodarczymi i środowiskowymi. Ocenę przeprowadzono za
pomocą taksonomicznego miernika rozwoju dla lat 2010 i 2018 (lata do analizy
wybrano na podstawie dostępności i kompletności danych), co umożliwiło zaobserwowanie zmian dotyczących tego zjawiska.
Identyfikowanie obszarów predysponowanych do pełnienia funkcji turystycznej wymaga określenia mierników, które pozwolą na przeprowadzanie oceny w czasie i przestrzeni. Cechy wybrane do analizy powinny być możliwe do
pomierzenia i porównania, powinny być także reprezentatywne i stabilne. Wśród
stosowanych w badaniach mierników można wyróżnić ich kilka grup związanych m.in. ze środowiskiem, zagospodarowaniem, dostępnością komunikacyjną,
wielkością ruchu turystycznego, sposobem użytkowania terenu, dochodami uzyskiwanymi z turystyki oraz strukturą zawodową ludności i wielkością zatrudnienia [Fischbach, 1989].
W celu opisu zjawisk turystycznych oraz oceny stopnia rozwoju funkcji
turystycznej w literaturze stosuje się różnorodne wskaźniki, m.in. wskaźniki
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Baretje’a i Defferta, określające wielkość bazy noclegowej, a także wskaźniki
Schneidera i Charvata mierzące wielkość ruchu turystycznego [Bąk, 2011].
Do analiz przestrzennych stosuje się także miary syntetyczne, które są wynikiem przekształcenia wybranej grupy zmiennych. Przykładem mogą być badania zespołu pod kierunkiem Gołembskiego, w których zaproponowano zgrupowanie cech diagnostycznych w działy i sfery. W Metodach stymulowania rozwoju
turystyki w ujęciu przestrzennym przyjęto metodę, w której dla każdego działu
oraz sfery określono średnią ważoną wartości cech wchodzących w ich skład.
Następnie przypisano odpowiednie wagi, które określały znaczenie danej zmiennej w kontekście analizowanego aspektu. Punktem wyjścia do tego założenia
było uznanie, że poszczególne cechy w różnym stopniu wpływają na końcową
ocenę. Wśród przesłanek do wyodrębniania miejsc o szczególnej atrakcyjności
wskazano m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz efektywność przyszłych
inwestycji, a także wybór obszaru na podstawie jednostek podziału administracyjnego, co umożliwia pozyskanie jednolitych danych oraz dobór odpowiedniej
metodyki [Gołembski, Bednarska, Hołderna-Mielcarek, 2002].

1. Funkcja turystyczna i atrakcyjność turystyczna
Funkcja turystyczna występuje powszechnie na wszystkich obszarach, gdyż
w każdym miejscu człowiek organizuje swój wypoczynek. Różni się zakresem
i intensywnością występowania, na co wpływa specyfika danej jednostki, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne [Matczak, 1989].
Druga połowa XX wieku to czas intensywnych prób definiowania funkcji
turystycznej oraz rozwoju klasyfikacji funkcjonalnych typów jednostek. W licznych badaniach coraz precyzyjnej określano typy jednostek osadniczych o funkcjach turystycznych oraz główne cechy, jakie pełnią w strukturze osadniczej.
Wspólnym elementem badań było uzależnienie występowania funkcji turystycznej od cech środowiska przyrodniczego. W kolejnych latach coraz częściej były
także akcentowane czynniki społeczne i ekonomiczne, m.in. Matczak [1985]
dostrzegł, iż rozwój turystyki jest warunkowany zapotrzebowaniem na wypoczynek, zgłaszanym przede wszystkim przez ludność zamieszkującą miasta.
Podobnie Warszyńska [1985] podkreślała zmianę postaw społeczeństwa terenów
zurbanizowanych oraz coraz większy napływ ludności na tereny atrakcyjne turystycznie poza miastami [Fischbach, 1989].
Pojęcie atrakcyjności turystycznej jest zagadnieniem wieloaspektowym, na
które wpływają czynniki środowiskowe, kulturowe, infrastrukturalne oraz spo-
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łeczne. Według Kurka są to właściwości obszaru, które wynikają z jego cech
przyrodniczych i pozaprzyrodniczych, skutkujące wzbudzeniem zainteresowania
turystów [Kurek, 2007]. W tradycyjnej i najpowszechniejszej koncepcji atrakcyjność turystyczna jest definiowana jako suma trzech głównych elementów:
 występowania oraz rangi walorów turystycznych,
 zagospodarowania turystycznego,
 dostępności komunikacyjnej.
Ponadto coraz częściej uwzględnia się dodatkowe czynniki, m.in. poziom
zanieczyszczeń środowiska [Bąk, 2007] oraz aspekty psychologiczne związane
z postrzeganiem danego miejsca. Ważnym elementem jest także stosunek lokalnej społeczności i gotowość do podejmowania inwestycji.
Kwestię atrakcyjności danego miejsca można rozpatrywać w dwóch aspektach: jako wartość uniwersalną lub względną. W przypadku charakteru uniwersalnego ze względu na cechy przyrodnicze i antropogeniczne obszar można
określić jako atrakcyjny dla ogółu turystów. Względny charakter atrakcyjności
odnosi się natomiast do określonych grup zainteresowanych konkretnymi formami turystyki, np. turystyka kulturowa, biznesowa, religijna [Kurek, 2007].

2. Czynniki wewnętrzne warunkujące rozwój turystyki
Odwołując się do definicji atrakcyjności turystycznej, można wyodrębnić
trzy główne grupy czynników warunkujących rozwój turystyki: walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjną. Są to
w zdecydowanej większości czynniki wewnętrzne, które w dalszej kolejności
można poddać bardziej szczegółowemu podziałowi na [za: Butowski, 2010]:
 tradycyjne elementy atrakcyjności turystycznej – zalicza się do nich walory
turystyczne (przyrodnicze, kulturowe, historyczne) oraz elementy zagospodarowania turystycznego (baza noclegowo-gastronomiczna i towarzysząca);
 marketing terytorialny – obejmuje promocję i informację turystyczną oraz
tworzenie produktu turystycznego; w działaniach tych mogą brać udział zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne;
 infrastrukturę techniczną – zapewnienie dostępności obszaru (infrastruktura
transportowa) oraz umożliwienie korzystania z zasobów i walorów środowiska (infrastruktura środowiskowa);
 czynniki społeczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne – działania podejmowane przez władze mające na celu pobudzenie gospodarki turystycznej,

Przestrzenne zróżnicowanie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej…

61

zapewnienie bezpieczeństwa, a także ochronę środowiska oraz aktywna postawa mieszkańców.
Przedstawiony podział nawiązuje do klasycznej definicji atrakcyjności turystycznej, pozwalając przy tym spojrzeć na zagadnienie turystyki w sposób kompleksowy, uwzględniając zasoby strukturalne (m.in. walory turystyczne, dostępność komunikacyjna) oraz funkcjonalne (czynniki społeczne i ekonomiczne).
Inny możliwy podział czynników lokalnych, które wpływają na potencjał turystyczny obszaru, to [za: Grabowska, 2013]:
 czynniki środowiskowe – zaliczamy do nich m.in. stan środowiska i poziom
jego ochrony, zrównoważone korzystanie z zasobów, presje na środowisko
oraz sposoby ograniczania ich negatywnego oddziaływania;
 czynniki ekonomiczne – oferta skierowana do turystów, oferowane usługi i ich
jakość, poziom aktywności mieszkańców i gotowość podejmowania nowej
działalności;
 czynniki infrastrukturalne – dostępność komunikacyjna, oferowane udogodnienia;
 czynniki instytucjonalne – działalność i aktywność samorządu, inwestycje,
nakłady finansowe na ochronę dziedzictwa kulturowego, lokalna polityka turystyczna i współpraca z innymi jednostkami.
Dotychczas wśród wymienionych aspektów istotną rolę odgrywały czynniki
materialne, w szczególności infrastruktura, jednak wraz ze wzrostem konkurencyjności regionów oraz poprawą stanu infrastruktury technicznej zwiększa się
znaczenie czynników niematerialnych, takich jak kapitał ludzki i społeczny oraz
infrastruktura instytucjonalna.

3. Rola turystyki w rozwoju gospodarczym jednostek terytorialnych
Pojawiające się nowe formy turystyki dają możliwość poszerzania dotychczasowej przestrzeni turystycznej o obszary, które dotychczas nie były uznawane
za atrakcyjne w kontekście pełnienia tej funkcji [Zdon-Korzeniowska, 2009].
Turystyka jest przedmiotem zainteresowania organów samorządowych na
wszystkich poziomach. Realizują one politykę turystyczną, która ma na celu
określanie kierunków rozwoju i ram prowadzonej działalności oraz tworzenie
podstaw dla gospodarki turystycznej. Na poziomie lokalnym i regionalnym są
realizowane przede wszystkim cele polityki krajowej dostosowane do specyfiki
konkretnego miejsca i poszerzone o odpowiednie zadania własne [Kaczmarska,
2014]. Jako gospodarkę turystyczną rozumie się tutaj ogół funkcji gospodar-
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czych oraz społecznych, które są rozwijane w celu zaspokojenia zapotrzebowania na usługi i dobra turystyczne [Gaworecki, 2003]. Może ona przynosić liczne
korzyści ekonomiczne oraz pozaekonomiczne, jednakże wiążą się z nią także
zagrożenia i niedogodności dla mieszkańców. Wśród nich można wyróżnić m.in.
koszty związane z utrzymaniem atrakcji turystycznych oraz utylizacją odpadów,
degradację środowiska czy zbyt duże uzależnienie lokalnej gospodarki od wpływów
z turystyki i zachwianie jej stabilności, a także koszt alternatywny wykorzystania zasobów lokalnych na potrzeby turystyki.
Bezpośrednie pozytywne skutki prowadzenia gospodarki turystycznej to
przede wszystkim poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej oraz
zwiększenie inwestycji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony
środowiska. Wpływa to na poprawę poziomu życia mieszkańców oraz zaspokajania ich potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych, a także rozwój w zakresie
edukacji i integracji kulturowej [Nowak, Ulfik, Herbuś, 2012]. Czynniki te mogą
się również przyczynić do zwiększania atrakcyjności obszaru pod innymi
względami, np. jako tereny inwestycyjne.
Istotnym aspektem jest też pobudzanie aktywności mieszkańców, co w efekcie przekłada się na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Nowe działania
podejmują także organy JST, tworząc strategie marketingowe, rozwijając produkty turystyczne oraz odpowiednie zarządzanie obszarem [Majewska, 2008].
W praktycznym aspekcie rola władz publicznych w zakresie rozwoju potencjału
turystycznego powinna się skupiać przede wszystkim na nowoczesnym marketingu terytorialnym i promocji oraz rozbudowie infrastruktury wspomagającej
rozwój turystyki [Butowski, 2010].
Ustawa o samorządzie powiatowym jako jedno z zadań własnych powiatu
wyróżnia działania ponadgminne z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Może
być to m.in. prowadzenie instytucji turystki i wypoczynku (w tym schronisk),
nadzór nad działalnością stowarzyszeń, a także promocja i współdziałanie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Wśród istotnych zadań powiatu znajdują się także zadania z zakresu infrastruktury technicznej, m.in. drogi
publiczne, transport i gospodarka wodna, które przekładają się na warunki rozwoju turystyki [Banasik, 2014]. Pomimo braku zapisów ustawowych nakładających obowiązek sporządzania dokumentów strategicznych w zakresie turystyki
coraz częściej są sporządzane strategie rozwoju turystyki dla poszczególnych
powiatów oraz plany rozwoju lokalnego.
Więcej kompetencji w zakresie turystyki posiadają samorządy gminne, co
reguluje ustawa o samorządzie gminnym. Jest to m.in. sprawowanie opieki
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i ochrony nad zabytkami, prowadzenie instytucji kultury oraz realizowanie zadań z zakresu utrzymania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i porządku
publicznego. Szczególnie istotne są uprawnienia z zakresu planowania przestrzennego, gdyż poprzez odpowiednią lokalizację obiektów i ustalanie przeznaczenia terenów można tworzyć korzystne warunki rozwoju turystyki. Przykładem
może być lokalizowanie zabudowy letniskowej, strefy ochrony konserwatorskiej
czy ograniczanie możliwości wprowadzania form użytkowania, które mogą obniżać atrakcyjność obszaru [Florek, 2017]. Gmina posiada instrumenty planistyczne, do których można zaliczyć strategię rozwoju, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dzięki którym może realizować powyższe zadania
[Drążkiewicz, 2009].

4. Metodyka badania
Wielowymiarowa analiza porównawcza (WAP) jest stosowana do badania
złożonych zjawisk, czyli takich, które są opisywane za pomocą więcej niż jednej
zmiennej. Umożliwia porównywanie obiektów, porządkowanie oraz grupowanie
podobnych jednostek w podzbiory ze względu na ich właściwości, a także wybór obiektów reprezentujących grupy. Dzięki grupowaniu obiektów jest możliwe
zredukowanie dużej ilości informacji do łatwiejszych w analizie kategorii oraz
otrzymanie jednorodnych grup o określonych właściwościach. W badaniach ekonomicznych jako WAP jest rozumiany zbiór różnych metod, które mają na celu
wykrywanie prawidłowości w zbiorowościach statystycznych. Możliwość szerokiego zastosowania przyczyniła się do powstania wielu wskaźników syntetycznych służących porządkowaniu obiektów wykorzystywanych do badania
różnych zagadnień, m.in. poziomu rozwoju gospodarczego, jakości życia czy
jakości środowiska [Malkowski, 2007]. Schemat WAP przedstawiono na rys. 1.
Realizację założonego celu opracowania rozpoczęto od pozyskania danych
z Banku Danych Lokalnych prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego oraz z Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych, prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju. W programie QGIS wykonano analizy
przestrzenne, na podstawie których określono średnią wysokość n.p.m., deniwelacje terenu oraz obszar, jaki zajmują wody powierzchniowe w poszczególnych
powiatach. Analizy statystyczne umożliwiły ocenę stopnia i kierunku współzależności pomiędzy zmiennymi. Na tej podstawie dobrano podzbiór zmiennych
diagnostycznych na potrzeby badania. Dane poddano standaryzacji, aby doprowadzić je do wzajemnej porównywalności.

64

Oliwia Horbaczewska

Rys. 1. Schemat wielowymiarowej analizy porównawczej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dimitruk, Gawinecki [2017].

Do analizy wybrano metodę TMR, czyli taksonomiczny miernik rozwoju.
Jest to metoda wzorcowa, za pomocą której określa się odległości poszczególnych
obiektów od obiektu modelowego o najbardziej pożądanych wartościach zmiennych [Kukuła, Luty, 2015]. Miara może przyjmować wartości z zakresu [0;1],
przy czym im wyższa wartość miary, tym wyższy poziom badanego zjawiska –
w tym przypadku wyższa atrakcyjność turystyczna danego powiatu.
Procedura została przeprowadzona zgodnie z poniższym schematem:
1. Aby ujednolicić wielkości poszczególnych zmiennych, przeprowadzono standaryzację zgodnie ze wzorem:
𝑧𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 −𝑥̅𝑗
𝑠𝑗

gdzie:
xij – kolejna wartość dla danej zmiennej,
𝑥̅ j – średnia arytmetyczna ze zmiennej xj,
sj – odchylenie standardowe zmiennej xj.

,
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2. Następnie określono wartości wzorcowe dla poszczególnych zmiennych, tzw.
wzorzec rozwoju, który posiadał najlepsze wartości dla każdej ze zmiennych:
𝑧0 = [𝑧01 , 𝑧02, 𝑧03 … 𝑧0𝑗 ],
gdzie:
 dla stymulant − 𝑧0𝑗 = max 𝑧𝑖𝑗 ,
 dla destymulant − 𝑧0𝑗 = min 𝑧𝑖𝑗 .
3. W kolejnym kroku określono odległość euklidesową każdego obiektu od
wzorca zgodnie ze wzorem:
2
𝑑𝑖0 = √∑𝑚
𝑗=1(𝑧𝑖𝑗 − 𝑧0𝑗 ) , (i = 1,2,…,n),

gdzie:
di0 − odległość euklidesowa i-tego obiektu od wzorca.
4. Wyznaczono dla obiektów wartość miary TMR na podstawie wzoru:
𝑇𝑀𝑅 = 1 −

𝑑𝑖0
,
𝑑0

gdzie:
d0 – wartość maksymalna di0.
5. Zbudowano szereg rozdzielczy przedziałowy na podstawie wartości miary
rozwoju i przyjętych kryteriów:
Klasa
I
II
III
IV

Przedział wartości
TMR > 𝑥̅ + 2*s
TMR > 𝑥̅ + s  TMR ≤ 𝑥̅ + 2*s
TMR > 𝑥̅  TMR ≤ 𝑥̅ + s
TMR ≤ 𝑥̅

Ocena atrakcyjności
bardzo wysoka
wysoka
średnia
niska

5. Dobór zmiennych diagnostycznych
Na podstawie kryteriów merytorycznych (logiczność powiązań, wyczerpanie opisu zjawiska) i formalnych (dostępność i kompletność danych) do analizy
zróżnicowania konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej powiatów wybrano
21 cech podzielonych na trzy grupy tematyczne, które pokazują powiązania
turystyki z aspektami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi (tabela 1).
Następnie dokonano analizy parametrów opisowych danych wejściowych
oraz wyeliminowano zmienne quasi-stałe charakteryzujące się zmiennością
mniejszą niż 10%. Badając podobieństwo zmiennych przy użyciu współczynni-
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ków korelacji, zaobserwowano bardzo silne zależności pomiędzy zmiennymi
z zakresu ruchu turystycznego i bazy turystycznej. Na podstawie macierzy
współczynników korelacji dokonano finalnego doboru zmiennych diagnostycznych, eliminując ze zbioru te pozycje, które w zbliżony sposób wpłynęłyby na
wynik oceny (współczynnik korelacji >0,7), i pozostawiając jednego przedstawiciela grupy (tabela 2).
W efekcie do dalszej analizy pozostawiono 15 zmiennych, z których 13
określono jako stymulanty, czyli cechy, których jak najwyższe wartości są pożądane (X1, X5, X7, X8, X9, X10, X12, X13, X14, X16, X19, X20, X21), a 2 jako destymulanty, których pożądany poziom powinien być jak najniższy (X15, X17).
Tabela 3 przedstawia przykładowe obliczenia taksonomicznego miernika
rozwoju dla powiatu zwoleńskiego, który osiągnął najniższą wartość wskaźnika
TRM w 2010 roku oraz powiatu kołobrzeskiego, który osiągnął wartość najwyższą.
Tabela 1. Zmienne wybrane do analizy
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Ruch turystyczny i baza turystyczna
miejsca noclegowe na 1000 ludności
udzielone noclegi na 1000 ludności
miejsca noclegowe całoroczne na 1000 ludności
noclegi udzielone turystom krajowym w turystycznych obiektach noclegowych
noclegi udzielone turystom zagranicznym w turystycznych obiektach noclegowych
na 10 tys. mieszkańców
turystyczne obiekty noclegowe (bez obiektów hotelowych)
stopień wykorzystania miejsc noclegowych [%]
Środowisko przyrodnicze i infrastruktura
lesistość [%]
wody powierzchniowe [m2]
deniwelacje terenu [m]
średnia wysokość n.p.m. [m]
udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [%]
pomniki przyrody [szt.]
ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności [%]
ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi
w ciągu roku ogółem na 1 km2 powierzchni [dam3]
drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2 [km]
Potencjał społeczny i działania samorządu
stopa bezrobocia rejestrowanego [%]
ludność w wieku produkcyjnym [%]
podmioty gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców
wydatki z budżetów gmin na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w wydatkach ogółem
wydatki z budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach ogółem

Źródło: Opracowanie własne.

X1
1,00
0,63
0,31
0,20
0,40
0,19
0,11
0,08
0,10
−0,09
−0,13
0,17
0,03
0,06
0,09

X7

1,00
0,02
0,10
0,01
0,02
0,06
0,29
0,15
0,10
−0,12
0,29
0,10
0,08

X5

1,00
0,27
0,01
0,18
0,05
−0,06
0,05
0,18
0,03
0,00
−0,03
0,14
0,00
0,08
1,00
0,16
0,32
0,42
0,20
−0,11
−0,26
−0,43
0,22
−0,15
0,25
0,14

X8

1,00
−0,09
0,14
0,20
0,03
−0,15
−0,27
0,33
−0,08
0,02
0,00

X9

1,00
0,25
−0,01
−0,11
−0,12
−0,04
0,07
−0,10
0,08
0,07

X10

1,00
0,09
−0,27
−0,27
−0,29
0,12
−0,20
0,13
−0,02

X12

1,00
−0,06
−0,14
−0,20
0,05
0,01
0,07
0,10

X13

1,00
0,53
0,51
−0,13
0,64
−0,15
0,16

X14

1,00
0,69
−0,29
0,50
−0,11
−0,06

X15

Z1
−0,44
6,70
7,78

Z5
−0,24
13,43
13,43

Źródło: Opracowanie własne.

Zwoleński
Kołobrzeski
Wzorzec

Powiat

Z7
−2,19
2,92
3,88

Z8
−0,80
−0,34
3,24

Z9
−0,77
−0,95
3,17

Z0
−0,48
−0,41
6,22

Normalizacja zmiennych
Z12
Z13
Z14
−0,54 −0,10 −1,22
−0,48
1,21
1,15
6,42 10,94
1,88
Z15
−0,41
−0,33
−0,43

Z16
−0,36
−0,53
8,47

Z17
0,85
−0,48
−1,95

X16

Z19
−1,28
0,34
5,70

1,00
−0,41
0,55
−0,23
−0,08

Tabela 3. Fragment obliczeń taksonomicznego miernika rozwoju dla przykładowych powiatów

Źródło: Opracowanie własne.

Zmienna
X1
X5
X7
X8
X9
X10
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X19
X20
X21

Tabela 2. Zredukowana macierz współczynników korelacji pomiędzy zmiennymi

Z20
−1,12
−0,10
4,50

1,00
−0,49
0,04
0,03

X17

Z21
−1,12
1,07
6,32

1,00
−0,15
0,12

X19

7,16
5,03
d0 = 7,16

di0

1,00
−0,03

X20

0,00
0,33

TMR

1,00

X21
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Wyniki oceny atrakcyjności turystycznej
Rok 2010
Na podstawie przeprowadzonej analizy zaobserwowano duże zróżnicowanie przestrzenne powiatów pod względem atrakcyjności turystycznej (rys. 2).
Najwyższą atrakcyjnością charakteryzowały się powiaty położone na północy
przy Morzu Bałtyckim, w południowej części kraju oraz w Wielkopolsce. Przyczyną takiego stanu była duża liczba miejsc noclegowych oraz wysoki stopień
ich wykorzystania, a także korzystne warunki przyrodnicze, m.in. zróżnicowana
rzeźba terenu. Powiaty o najniższej atrakcyjności znajdowały się przede wszystkim we wschodniej i centralnej części Polski.

Rys. 2. Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej powiatów w 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Państwowego Rejestru Granic.






Po dokonaniu klasyfikacji otrzymano następujące wyniki:
powiaty o bardzo wysokiej atrakcyjności – 16 obiektów;
powiaty o wysokiej atrakcyjności – 27 obiektów;
powiaty o średniej atrakcyjności – 138 obiektów;
powiaty o niskiej atrakcyjności – 198 obiektów.
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Rys. 3. Procentowy udział poszczególnych klas atrakcyjności w 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne.

Najlepszy wynik uzyskały powiat kołobrzeski (TMR = 0,33), miasto Świnoujście (TMR = 0,29) oraz miasto Sopot (TMR = 0,26). Na wyniki w największym stopniu wpłynęła liczba miejsc noclegowych oraz noclegi udzielone turystom (współczynnik korelacji odpowiednio 0,99 i 0,94), a także stan środowiska:
liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków, obszary prawnie chronione
i pomniki przyrody.
Średni wynik wskaźnika TMR wyniósł 0,07 (co odpowiada niskiej atrakcyjności). Jest to również najczęściej występująca wartość, która pojawiła się
w przypadku 50 powiatów. Drugą w kolejności występowania jest wartość 0,08
odpowiadająca średniej atrakcyjności (48 powiatów).
Rok 2018
Analiza przeprowadzona dla 2018 roku wykazała przestrzenne zmiany
atrakcyjności turystycznej. W przypadku 277 powiatów zakwalifikowanie do
klasy atrakcyjności nie uległo zmianie, 49 powiatów zostało ocenionych o klasę
niżej, natomiast zwiększyła się atrakcyjność w 54 jednostkach. Poprawę widać
szczególnie w północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej części Polski
(rys. 4). Na pozycji lidera pozostał powiat kołobrzeski oraz miasto Świnoujście
(TMR = 0,29), natomiast średni wynik wskaźnika TMR utrzymał się na poziomie 0,07, co oznacza, że w skali kraju poziom badanego zjawiska znacząco się
nie zmienił.
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Rys. 4. Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej powiatów w 2018 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Państwowego Rejestru Granic.

W 2018 roku nie zaobserwowano także dużych zmian w liczebności poszczególnych grup, a uzyskane wyniki prezentowały się następująco:
 powiaty o bardzo wysokiej atrakcyjności – 12 obiektów;
 powiaty o wysokiej atrakcyjności – 33 obiekty;
 powiaty o średniej atrakcyjności – 137 obiektów;
 powiaty o niskiej atrakcyjności – 198 obiektów.
3%

9%
bardzo wysoka
wysoka

52%

36%

średnia
niska

Rys. 5. Procentowy udział poszczególnych klas atrakcyjności w 2018 roku
Źródło: Opracowanie własne.
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Końcowe wyniki w największym stopniu są skorelowane z ilością miejsc
noclegowych na 1000 ludności oraz noclegami udzielonymi turystom zagranicznym (korelacja 0,6). W dalszej kolejności znalazła się deniwelacja terenu (korelacja 0,5), co potwierdza istotną rolę czynników środowiskowych w określaniu
atrakcyjności danego obszaru.
W celu oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie zastosowano miernik
podobieństwa obiektów. Konstrukcja miernika opiera się na cechach syntetycznych Mr i Ms (w tym przypadku wartość TMR dla 2010 i 2018 roku) i określa
rząd odchyleń od wartości porównywanych cech, różnicę między wartościami
średnimi, różnice dyspersji oraz niezgodności kierunku zmian wartości. Gdy
miernik przyjmuje wartość 0, oznacza to brak różnic w wartościach cech Mr i Ms
[Walesiak, 1993]. Miernik przyjmuje postać:
1
𝑛

2
𝑃2 (𝑀𝑟 , 𝑀𝑠 ) = 𝑃𝑟𝑠
= ∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖𝑟 − 𝑃𝑖𝑠 )2 ,

gdzie:
Pir – wartość cechy dla danego obiektu w pierwszym okresie,
Pis – wartość cechy dla danego obiektu w drugim okresie.
Wartość miernika dla porównywanego zbioru wyniosła 0,003, co oznacza
małe różnice w wartościach cech syntetycznych w badanych latach. Różnice
pomiędzy średnimi wartościami cech wyniosły 0,002, natomiast różnice w dyspersji wartości cech (czyli zróżnicowaniu jednostek zbiorowości ze względu na
wartość badanej cechy) oraz niezgodność kierunku zmian wartości cech wyniosły 0,000.
Pozytywne zmiany w największym stopniu zaobserwowano na obszarze
obejmującym powiaty: stargardzki, łobeski, wałecki, drawski (województwo
zachodnio-pomorskie) oraz czarnkowsko-trzcianecki, szamotulski i obornicki
(województwo wielkopolskie). Na tym terenie liczba udzielonych noclegów na
10 000 ludności wzrosła w analizowanym okresie o prawie 5 tysięcy, w tym
prawie 4 tysiące w przypadku turystów krajowych i ponad tysiąc w przypadku
turystów zagranicznych. Liderami w tym zakresie są powiaty drawski i wałecki,
gdzie liczba udzielonych noclegów wzrosła dwukrotnie. Korzystne zmiany zaszły także w aspekcie środowiska i infrastruktury. Zwiększył się zarówno procent ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wraz z udziałem wydatków
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, jak i gęstość dróg o nawierzchni utwardzonej. W sferze społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się o ponad połowę.
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Rys. 6. Zmiany klasy atrakcyjności turystycznej pomiędzy 2010 a 2018 rokiem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Państwowego Rejestru Granic.

Kolejne skupiska powiatów, w których atrakcyjność turystyczna uległa poprawie, zaobserwowano na terenie województwa podkarpackiego. Są to powiaty
lubaczowski, jarosławski, przeworski i rzeszowski oraz jasielski, dębicki, mielecki i tarnobrzeski. W większości (oprócz powiatu lubaczowskiego) są to jednostki, które w 2010 roku zostały zaklasyfikowane do grupy o niskiej atrakcyjności. Charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi, m.in. dużą
lesistością oraz zróżnicowaną rzeźbą terenu, jednak w pierwszym analizowanym
okresie zaplecze infrastrukturalne i baza noclegowa były mało rozwinięte. W ciągu 8 lat liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym w przeliczeniu na
10 tys. mieszkańców wzrosła dwukrotnie, co przełożyło się również na wzrost
stopnia wykorzystania miejsc noclegowych. Istotne zmiany zaobserwowano
także w przypadku zmiennych dotyczących środowiska. Na terenie wskazanych
powiatów wzrosła liczba pomników przyrody, szczególnie w przypadku powiatu
jarosławskiego, gdzie przybyło ponad 100 obiektów, a także zmniejszyła się
ilość ścieków wymagających oczyszczenia, które zostały odprowadzone do wód.
Korzystnym zjawiskiem jest także wzrost udziału wydatków zarówno na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, jak i na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego.
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Przykładem zmian negatywnych mogą być powiaty województwa śląskiego: cieszyński, pszczyński oraz miasta Jastrzębie-Zdrój, Tychy i Rybnik. Na ten
stan wpłynął m.in. spadek liczby miejsc noclegowych oraz liczby noclegów
udzielonych turystom zagranicznym. Łączy się to z nieznaczną poprawą stanu
infrastruktury i ochrony środowiska – niewiele zwiększył się udział ludności
korzystającej z oczyszczalni ścieków oraz gęstość dróg utwardzonych. Zmniejszyły się także wydatki z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Biorąc pod uwagę intensywniejszy wzrost w tym zakresie w przypadku sąsiednich jednostek, przyczyniło się to do spadku atrakcyjności wskazanych
powiatów.
W celu sprawdzenia, jak był wykorzystywany potencjał turystyczny terenów poszczególnych powiatów, obliczono korelację pomiędzy wynikiem TMR
a udziałem wydatków na turystykę w wydatkach ogółem gmin w poszczególnych powiatach. Analizę przeprowadzono dla 360 powiatów, dla których udało
się uzyskać kompletne dane. W 2010 roku korelacja wyniosła 0,35, co oznacza
słabą zależność. W 2018 roku uzyskano zbliżony wynik w wysokości 0,34.

Podsumowanie
Turystyka jest istotnym zjawiskiem społeczno-gospodarczym, które ma szeroki wpływ na wiele sfer gospodarki narodowej [Rapacz, 2005]. Nic więc dziwnego
w tym, że JST szukają w niej szansy na rozwój i wzrost dochodów budżetowych.
Rozwój turystyki jest ściśle powiązany z postępem gospodarczym i zmianą sposobu życia, co pozwala przypuszczać, że w kolejnych latach jej znaczenie będzie
się ciągle zwiększać [Kaczmarska, 2014].
Funkcja turystyczna jest dynamiczna i powoduje wszechstronny rozwój
jednostki terytorialnej. Może także zaniknąć w przypadku m.in. degradacji środowiska wskutek zbyt dużych presji [Fischbach, 1989]. Istotne staje się więc
określenie potencjału i predyspozycji rozwoju w kierunku turystki danych jednostek, które może stanowić podstawę właściwego kreowania polityki lokalnej
oraz formułowania celów i strategii rozwoju. Aby skutecznie stymulować rozwój turystyki, należy m.in. określić kryteria oceny oraz metody wyznaczania
obszarów im odpowiadających [Gołembski, Bednarska, Hołderna-Mielcarek, 2002].
Istotnym elementem przeprowadzania analiz zjawisk społeczno-gospodarczych jest dobranie metody porządkowania liniowego. Poszczególne metody
mogą prowadzić do uzyskania różnych wyników przy takim samym zakresie
zmiennych wejściowych dla tej samej grupy obiektów [Roszkowska, Filipowicz-
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-Chomko, Wachowicz, 2017]. W przypadku dobru innego zestawu cech diagnostycznych oraz innej metody porządkowania końcowe wyniki mogłyby się różnić,
dlatego też podjęto próbę przedstawienia w sposób kompleksowy sytuacji analizowanych jednostek, uwzględniając czynniki społeczne, gospodarcze i przyrodnicze.
Analiza przeprowadzona w dwóch okresach wykazała niewielką zmienność
zjawiska w czasie. Powiaty charakteryzujące się najwyższą atrakcyjnością turystyczną wciąż stanowią nieliczną grupę (około 12%). Pozytywne zmiany można
zaobserwować szczególnie w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim,
wielkopolskim oraz świętokrzyskim, natomiast spadek atrakcyjności w województwie śląskim i małopolskim. Na przestrzeni lat największe zmiany wystąpiły
wśród zmiennych z zakresu ruchu turystycznego, m.in. miejsca noclegowe oraz
liczba udzielonych noclegów. Przykładem mogą być powiaty drawski i wałecki,
gdzie odnotowano dwukrotny wzrost w tym zakresie. Znacznie poprawił się
także stan infrastruktury technicznej – w szczególności procent ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków i gęstość dróg o nawierzchni utwardzonej. Biorąc pod uwagę sieć drogową, liderami były powiaty puławski, kazimierski i miasto Radom, natomiast w przypadku oczyszczalni ścieków największą poprawę
dostępności zaobserwowano w Mysłowicach oraz powiecie wolsztyńskim i żywieckim. Świadczy to o coraz lepszym przygotowaniu i większej świadomości
władz lokalnych na temat znaczenia turystki w rozwoju gospodarczym oraz konieczności ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko.
Pomimo tego, że polskie powiaty nie dysponują jednakowymi zasobami
i uwarunkowaniami turystycznymi, pojawianie się nowych form turystyki daje
możliwość rozwoju także jednostkom, które dotychczas nie były uznawane za
atrakcyjne. W ciągu lat poprawiła się przede wszystkim atrakcyjność powiatów
w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.
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SPATIAL DIVERSITY OF COMPETITIVENESS AND TOURIST
ATTRACTIVENESS DISTRICTS IN POLAND
Summary: Activities related to the development of tourism are mainly the tasks of local
government units. The active policy conducted in this aspect also has a strong impact on
the land use and influences on the future spatial development. Governments, both at the
local and regional level, receive the greatest benefits from the development of the tourist
function in the area they manage. The aim of the article is to present the spatial diversity
of competitiveness and tourist attractiveness of districts using taxonomic methods. The
analysis was carried out for years 2010 and 2018. As a result, four groups was identified:
districts with very high, high, medium and low tourist attractiveness. Over the years, the
condition of tourist and technical infrastructure has improved, which proves the growing
awareness of local governments of the importance of tourism in economic development.
Keywords: tourist attractiveness, multi-criteria comparative analysis, taxonomy spatial
measure of development.

