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Wstęp

Współcześnie w gospodarce usługowej zależność państwa i rozwoju gospodarki od 
turystyki zaczyna być coraz bardziej widoczna. Niejednokrotnie staje się ona akcelerato-
rem rozwoju gospodarczego.

Celem prezentowanego artykułu jest analiza udziału turystyki zagranicznej w roz-
woju gospodarczym wybranych państw. Należy jednak zaznaczyć, że dobór próby miał 
charakter nietypowy. Nie uwzględniono tu bowiem głównych destynacji turystycznych. 
Analizie poddano wybrane państwa Europy Wschodniej, których wspólnym mianowni-
kiem jest pozostawanie poza strukturami Unii Europejskiej. Z punktu widzenia turystyki 
zagranicznej ma to istotne znaczenie, gdyż choć państwa te posiadają znaczny potencjał 
turystyczny, to jednak dostęp do nich jest tak „płynny”, jak w państwach Unii Europejskiej, 
a dodatkowo są to państwa, które dopiero budują swoją tożsamość turystyczną na rynku 
międzynarodowym. 

Do analizy wybrano: Republikę Białorusi, Ukrainę, Mołdawię oraz Gruzję (państwo 
położone na pograniczu Europy i Azji, jednak na tyle ciekawe i silnie związane z Europą, 
że warte głębszej analizy i wykorzystania do porównania). 
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Znaczenie turystyki zagranicznej w gospodarce 

Istota turystyki 

Słowo „turystyka” pochodzi od łacińskiego słowa tornus – ruch obrotowy, obrót, okrą-
żenie; wyraz ten przyjął się w języku francuskim jako tour1, czyli okrążenie, a następnie 
jako tourisme na oznaczenie miejsca pobytu i powrotu do miejsca, z którego się wyru-
szyło. Początkowo mianem „turystyki” określono ruch wycieczkowy i to przede wszystkim 
pieszy, a dopiero w kolejnych okresach – w miarę rozwoju innych form jej uprawiania – 
objęto całość wspólną nazwą „turystyki”2. Jednak pojęcie „turystyka” ewoluowało łącznie 
ze zmieniającym się światem. Zgodnie z powszechnie uznawaną definicją, turystyka to 
ogół czynności osób podróżujących i przebywających w miejscach poza ich zwykłym oto-
czeniem przez okres do 12 miesięcy w celach wypoczynkowych, służbowych i innych”3. 
W.W. Gaworecki uważa, że współcześnie zjawisko turystyki należy rozpatrywać w różnych 
aspektach, co w konsekwencji powoduje, iż w rozmaitych definicjach akcentuje się różne 
jego cechy4. Turystyka jest więc zjawiskiem złożonym: ekonomicznym, przestrzennym, 
kulturowym, społecznym oraz psychologicznym5. 

W literaturze przedmiotu można odnaleźć zróżnicowanie pojęć turystyki międzynaro-
dowej i zagranicznej, jednak w poniższej pracy przyjęto używanie tych dwóch pojęć jako 
synonimów. Gaworecki turystykę międzynarodową definiuje jako „sumę zagranicznego 
ruchu turystycznego kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu państw”6. Zdaniem B.J. Dąbrow-
skiej, zjawisko turystyki międzynarodowej może być wyjaśnione na wiele sposobów7:

1) różne państwa mają różne zasoby środowiskowe; turyści kierują się do państw 
posiadających specyficzny klimat lub warunki naturalne, których brakuje w kraju 
emisji (kraju pochodzenia turystów zagranicznych);

2) popyt turystyczny kieruje się różnymi gustami, upodobaniami, modą;
3) zgodnie z zasadą podziału pracy każde państwo specjalizuje się w produkcji 

usług turystycznych zgodnie z jego zasobami. Implikuje to produkcję po naj-
niższych kosztach;

4) zgodnie z modelem Heckshera-Ohlina każde państwo specjalizuje się w pro-
dukcji usług turystycznych zgodnie z zasobami środków produkcji. Bezpośred-
nia produkcja usług turystycznych nie wymaga wysoko wykwalifikowanej siły 
roboczej, czego wymaga natomiast jej działalność organizacyjna;

1 W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007, s. 11.
2 R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 14.
3 J. Hałaczkiewicz, Turystyka a turystyka biznesowa, [w:] Turystyka biznesowa, Zbiór materiałów pokonferen-
cyjnych, Gdańsk 6–7 września 2007, WSTiH, Gdańsk 2007, s. 109.
4 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2013, s. 20–21.
5 K. Przecławski, Wprowadzenie do filozofii turystyki, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R Winiarski, 
W. Alejziak, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków 2005, s. 57.
6 Ibidem, s.186.
7 B.J. Dąbrowska, Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, PWE, Warszawa 2011, s. 12.



Udział turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym… 9

5) poszukiwanie różnorodności: turysta z roku na rok zmienia kraj recepcji tury-
stycznej, wymagając jednak ciągle tego samego typu usługi8.

W tym ujęciu definicje dotyczące turystyki zagranicznej podkreślają ekonomiczny 
wymiar turystyki, który związany jest z przemieszczaniem się osób do innego kraju i wy-
datkowaniem przez nich środków pieniężnych9. Aspekt ten pozwala zakładać, że turystyka 
zagraniczna ma wpływ na gospodarkę krajów przyjmujących turystów. 

Rola turystyki we współczesnej gospodarce 

W skali globalnej turystykę traktuje się jako sektor priorytetowy, ze względu na korzyści 
dla gospodarki. W 2015 roku turystyka wygenerowała 10% światowego PKB10. Te dane pla-
sują turystykę na trzecim miejscu wśród największych dziedzin gospodarki. W gospodarce 
pełni ona przede wszystkim funkcje makroekonomiczne i może stymulować rozwój społecz-
no-gospodarczy obszarów recepcji turystycznej, a w konsekwencji gospodarki kraju przez:
 – tworzenie wartości dodanej, przez co wpływa na wzrost produktu krajowego brutto,
 – zwiększenie wpływów dewizowych uzyskiwanych z obsługi ruchu turystycznego,
 – stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i infrastruktury,
 – tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie dochodów ludności regionów turystycznych,
 – zwiększanie przychodów firm obsługujących turystów oraz sprzyjanie przedsiębior-

czości i innowacjom,
 – kształtowanie dochodów budżetowych samorządów lokalnych11. 

Od wielkości dochodów osiąganych ze sprzedaży usług turystycznych w dużym stop-
niu zależy wielkość PKB danego kraju. Wynika to z faktu, że podmioty gospodarcze 
uczestniczące w obsłudze ruchu turystycznego tworzą łańcuch usługowy, który składa się 
z następujących ogniw: hotele, restauracje, biura podróży, firmy transportowe (por. rys. 1). 
Największy wkład w część PKB pochodzący z turystyki najczęściej wnoszą przedsiębior-
stwa hotelowe i transportowe.

Dodatkowo wielkość ruchu turystycznego jest uzależniona od sytuacji politycznej 
i gospodarczej zarówno w danym kraju, jak i na całym świecie. Tendencja ta była wyraź-
nie widoczna po zamachu z 11 września czy w czasie kryzysu gospodarczego w roku 
2007, kiedy to można było zaobserwować znaczny spadek globalnego poziomu podróży 
turystycznych.

8 A. Saveriades, Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of the 
Republic of Cyprus, „Tourism Management” 2001, vol. 21, s. 149.
9 B.J. Dąbrowska, op. cit., s. 13.
10 UNWTO Tourism Highlights, UNWTO, Madrid 2016, s. 3.
11 A. Balińska, A. Sieczko, J. Zawada, Turystyka. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2014, s. 72.
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Rys. 1. Łańcuch usług turystycznych w wartości dodanej turystyki
Źródło: opracowanie własne.

Turystyka międzynarodowa jest źródłem przychodów dewizowych i stanowi ważny 
element bilansu płatniczego poszczególnych krajów. W roku 2015 suma wpływów z tytułu 
turystyki wyniosła 1 260 mln USD12. Największy udział w przychodach z turystyki według 
kontynentów posiadała Europa (36%). Na kolejnej pozycji znalazła się Azja i Oceania 
(33%) (por. rys. 2). Wśród państw największy wzrost wpływów z tytułu turystyki w roku 
2014 w stosunku do roku poprzedniego odnotowały Chiny (+9,2%), Niemcy (+4,9%) 
i Stany Zjednoczone (+4,8%)13.

Turystyka, w tym turystyka zagraniczna, wpływa na rozwój gospodarczy przede 
wszystkim dzięki temu, że wywołuje opisywany już przez J.M. Keynesa, tzw. efekt mnoż-
nikowy. Niedołączoną cechą branży turystycznej jest transfer środków pieniężnych ze 
stałego miejsca zamieszkania turystów do docelowych miejsc wypoczynku. Przybywając 
do obszarów recepcji turystycznej, turyści wprowadzają do obiegu określone środki pie-
niężne, które mogą być następnie zakumulowane lub dalej wydatkowane. Środki pieniężne 
pochodzące od turystów zamieniane są na towary i usługi, a następnie redystrybuowane 
krążą w gospodarce, tworząc efekt fi nansowy we wszystkich fazach obrotu gospodar-
czego.

12 UNWTO Tourism Highlights, op. cit., s. 6.
13 Ibidem.
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Rys. 2. Wpływy z turystyki międzynarodowej w roku 2015 według kontynentów
Legenda:
International tourist arrivals (ITA) – międzynarodowy ruch turystyczny 
International tourism receipts (ITR) – międzynarodowe wpływy z turystyki 

Źródło: UNWTO Tourism Highlights, UNWTO, Madrid 2016, s. 2.

Efekt mnożnikowy jest tym większy, im więcej środków pochodzących z wydatków tury-
stycznych zmienia właściciel. Powoduje to bowiem większą produkcję towarów i usług w da-
nym kraju. Początkowe wydatki turystów uruchamiają dodatkowy strumień pieniądza, który 
przepływa przez różne sektory gospodarki. Wielkość mnożnika jest uzależniona od trzech 
podstawowych czynników: liczby turystów przybywających do danego kraju, długości pobytu 
oraz ilości wydatkowanych środków na zakup usług turystycznych i paraturystycznych14.

Rozwój turystyki w danym państwie w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju 
przedsiębiorczości oraz infrastruktury. Przez wzrastający z roku na rok popyt na usługi 
turystyczne rozwój tej branży w sposób globalny oddziałuje na poziom przedsiębiorczości, 
inwestycji i innowacji. Rozwój przedsiębiorczości przez ilość odprowadzanych podatków 
stymuluje rozwój poszczególnych regionów oraz całego kraju. Przychody uzyskiwane 
z podatków pozwalają na realizację niezbędnych inwestycji turystycznych. To natomiast 
podnosi atrakcyjność danego państwa, które staje się znaną destynacją turystyczną15. 
Jednocześnie rozwój przedsiębiorczości, w oparciu o rozwój turystyki, może wpływać 

14 K. Klimek, Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii, Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne, Kraków 2010, s. 28.
15 Destynacja turystyczna z punktu widzenia popytu (kierunku, do którego podąża ruch turystyczny) rozumiana 
jest jako docelowe miejsce podróży, związane z jej charakterystycznymi funkcjami i właściwościami. Za: A. Pa-
nasiuk, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014, s. 79.



Anna Semmerling12

stymulująco na rynek pracy. Dynamizując rozwój gospodarki, stwarza bowiem możliwości 
zatrudnienia i zwiększenia dochodu lokalnym społecznościom zamieszkującym tereny 
atrakcyjne turystycznie. 

Z kolei w obrębie infrastruktury16 w literaturze przedmiotu wskazuje się, że turystyka 
jest jednym z kluczowych sektorów wpływających na kształtowanie i przeobrażanie miejsc 
o szczególnych walorach turystycznych w regiony recepcji turystycznej. Wynika to z faktu, 
że u podstaw kształtowania przestrzeni turystycznej leżą zawsze potrzeby i motywy reali-
zowania podróży przez turystów. Infrastruktura turystyczna znajdująca się w danym kraju 
jest zawsze dobrem wtórnym i komplementarnym w stosunku do dóbr pierwotnych, jakimi 
są walory turystyczne (naturalne i społeczno-kulturowe) danego miejsca17. Infrastruktura 
turystyczna obok walorów turystycznych stanowi trzon produktu turystycznego. Jej stan 
i jakość mogą wpływać na atrakcyjność turystyczną oraz rozmiary ruchu turystycznego na 
danym terenie18.

W tym miejscu widoczny jest efekt sprzężenia zwrotnego19, w którym podstawową 
wartością są walory naturalne i społeczno-kulturowe kraju, przyciągają one turystów, 
co powoduje wzrost popytu turystycznego i poszerzanie infrastruktury turystycznej oraz 
rozwój przedsiębiorczości. To z kolei wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny, kreując 
jego dalszą atrakcyjność. Na poziomie turystyki zagranicznej nie można jednak pominąć 
takich czynników, jak ustrój polityczny, polityka wobec osób przyjeżdżających oraz poziom 
bezpieczeństwa i stabilności kraju. 

Stan sektora turystyki w wybranych krajach Europy Wschodniej 

Rejestrowane przyjazdy turystów zagranicznych 

Ruch przyjazdowy turystów zagranicznych do wybranych krajów można analizować 
w oparciu o dane publikowane w statystykach krajowych oraz międzynarodowych. Szcze-
gółowe dane dla wybranych krajów Europy Wschodniej, w latach 2010–2015, prezentuje 
tabela 1.

Wśród badanych krajów największą liczbę turystów zagranicznych przyjęła Ukraina. 
Na popularność tego państwa bardzo duży wpływ mają turyści z Mołdawii (w roku 2014 
stanowili oni 34% wszystkich turystów zagranicznych) oraz z Rosji (w roku 2014 ich 

16 Infrastruktura turystyczna składa się z kilku rodzajów infrastruktury, które tworzą całość umożliwiającą re-
alizowanie i rozwój turystyki. Podstawowe elementy decydujące o stanie zagospodarowania turystycznego to: 
dostępność komunikacyjna (zarówno sieć transportowa, jak i dostępne środki transportu), baza noclegowa – jej 
wielkość i struktura rodzajowa, baza żywieniowa oraz usługi towarzyszące. Za: P. Różycki, Zarys wiedzy o tury-
styce, Proksenia, Kraków 2006, s. 14.
17 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2006, s. 51.
18 E. Panfiluk, Wpływ polityki i planowania rozwoju na kreowanie konkurencyjności regionu turystycznego na przy-
kładzie makroregionu Puszcza Białowieska, [w:] Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, 
regionalnym i międzynarodowym, red. M. Jalinik, A. Sierpińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 
Białystok 2011, s. 129.
19 L. Dwyer, P. Forsyth, P. Rao, The Price Competitiveness of Travel and Tourism: A Comparison of 19 Destina-
tions, „Tourism Management” 2000, nr 21, s. 10.
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udział w ogólnej strukturze wynosił 18,6%)20. Turyści zagraniczni na Ukrainie korzystają 
głównie z kurortów nadmorskich, uzdrowisk i ośrodków zimowych sportów. Od roku 2014 
widoczny jest drastyczny (o blisko połowę) spadek liczby turystów zagranicznych, co jest 
bezpośrednio związane z sytuacją polityczną tego kraju. Destynacją turystyczną Ukrainy, 
generującą znaczącą liczbę turystów, stanowił przede wszystkim Krym, który z uwagi 
na obecny konflikt przestał być postrzegany przez turystów zagranicznych jako miejsce 
bezpieczne. 

Tabela 1. Rejestrowane przyjazdy turystów zagranicznych w wybranych krajach w latach 2010–2015 [w tys.]

Rok
Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gruzja 1 067 1 319 1 789 2 065 2 540 2 822

Ukraina 22 203 22 415 24 013 24 671 12 711 9 645

Białoruś 114,7 116,0 118,7 136,2 137,4 132,0

Mołdawia 6,0 8,1 10,1 12,3 12,0 12,6

Źródło: Georgian Tourism and Figures 2013, http://gnta.ge/wp-content/uploads/2015/01/GEORGIAN-
TOURISM-IN-FIGURES-2013-Strucrure-Industry-Data.pdf; Travel & Tourism Economic Impact 2013 
Georgia, WTO 2013; Travel & Tourism Economic Impact 2013 Ukraine, WTO 2013; Travel & Tourism 
Economic Impact 2013 Belarus,WTO 2013 orazTravel & Tourism Economic Impact 2015 Georgia, WTO 
2015; Travel & Tourism Economic Impact 2015 Ukraine, WTO 2015; Travel & Tourism Economic Impact 
2015 Belarus, WTO 2015.

Republika Białorusi wśród badanych krajów pozostaje najbardziej niedostępna dla 
turystów zagranicznych. Wpływa na to przede wszystkim ustrój polityczny i wymagania 
wizowe, ale również polityka turystyczna, w której między innymi zakłada się, że zorgani-
zowane wycieczki turystyczne mogą zwiedzać tylko miejsca wskazane przez organizatora 
turystyki, który z kolei dostaje dokładne wytyczne z ministerstwa. W latach 2010–2014 
widoczny był powolny wzrost liczby turystów zagranicznych na Białorusi, jednak byli to 
przede wszystkim Ukraińcy i Rosjanie. W roku 2015 odnotowano nieznaczny spadek 
liczby turystów zagranicznych odwiedzających Białoruś. W przypadku tego kraju zdecy-
dowanie większe znaczenie ma turystyka wyjazdowa (około 90% wszystkich turystów) 
niż przyjazdowa21, która w znacznym stopniu determinowana jest przyzwoleniem władz 
państwowych.

Z kolei Gruzja jest krajem, który dostrzegł znaczenie turystyki i stara się wykorzystać 
swój potencjał. Obecnie kraj ten uznawany jest za jeden z dynamiczniej rozwijających 
się ośrodków turystycznych. Od 2010 roku podwoiła się liczba turystów zagranicznych 
w Gruzji. Sprzyja temu rozwój infrastruktury, np. uruchomienie w 2012 roku tanich połą-
czeń lotniczych z lotniskiem w Kutaisi (w roku 2013 liczba pasażerów obsłużonych na tym 

20 http://www.visitkievukraine.com/essential/tourism-statistics/ [08.11.2016].
21 Tourism and Tourist Resources in the Republic of Belarus. Statistical Book, National Statistical Committee of 
the Republic of Belarus, Minsk 2015, http://belstat.gov.by/ [02.12.2016].



Anna Semmerling14

lotnisku wzrosła o 1395% w stosunku do roku poprzedniego22), jak również rozwój bazy 
noclegowej oraz polityka rządu. W strukturze turystów zagranicznych Gruzji największy 
udział ma Turcja (30%) oraz Azerbejdżan (20%). Jednak można dostrzec wzrost zaintere-
sowania tym krajem również wśród turystów z Europy Zachodniej. Natomiast Polacy sta-
nowią zaledwie 0,5% wszystkich odwiedzających Gruzję23. Wzrost ich udziału w turystyce 
Gruzji przynosi połączenie liniami Wizzair z Katowic i Warszawy do Kutaisi. Dodatkowo 
istotne znaczenie w tym względzie ma fakt, że Gruzja duży nacisk kładzie na promocję 
zewnętrzną, a także ułatwienia w dostępie dla turystów zagranicznych (obywatele UE 
mogą do Gruzji dostać się bez wiz, a nawet paszportu, wystarczy jedynie dowód osobisty).

Na marginesie pozostaje rola turystyki w Mołdawii. Jest to jeden z najbiedniejszych 
krajów, który jednak posiada potencjał turystyczny zarówno w warunkach naturalnych, jak 
i lokalnych produktach (wysokiej jakości plantacje winorośli i winiarnie). Liczba turystów 
zagranicznych świadczy o niskim zainteresowaniu tym regionem, a dodatkowo fakt ten 
wzmaga brak proturystycznej polityki rządu. W roku 2010 Mołdawia przyjęła tylko 6 tys. 
turystów zagranicznych. Do roku 2015 liczba ta podwoiła się, jednak nadal na tle statystyk 
innych państw jest zdecydowanie niska. 

Udział sektora turystyki w PKB

Z punku widzenia realizowanego tematu istotne znaczenie ma przedstawienie wpływu 
usług turystycznych do PKB. W Rocznikach Statystycznych nie wyodrębnia się turystyki jako 
oddzielnej kategorii działalności gospodarczej przynoszącej wpływy do PKB. Jednak w Travel 
& Tourism Economic Impact wyróżniono pozycję całkowity udział turystyki w PKB gospodarki 
narodowej. Szacunek ten uwzględnia ogół biznesu generowanego przez branżę turystyczną, 
a więc np. usługi budowlane związane z tworzeniem nowych miejsc noclegowych czy zakup 
środków transportu oraz wpływy pochodzące bezpośrednio z turystyki (tabela 2).

Tabela 2. Całkowity udział turystyki w PKB gospodarki wybranych krajów w latach 2010–2015

Rok
Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gruzja 14,0 15,9 15,9 15,8 19,8 20,0

Ukraina 7,7 7,6 7,9 8,2 7,1 7,2

Białoruś 6,2 5,9 6,4 6,3 5,9 6,0

Mołdawia 2,7 2,3 2,4 2,2 2,5 2,6

Źródło: Travel & Tourism Economic Impact 2013 Georgia, WTO 2013; Travel & Tourism Economic Impact 
2013 Ukraine, WTO 2013; Travel & Tourism Economic Impact 2013 Belarus, WTO 2013; Travel & Tourism 
Economic Impact 2013 Moldova, WTO 2013 oraz Travel & Tourism Economic Impact 2015 Georgia, WTO 
2015; Travel & Tourism Economic Impact 2015 Ukraine, WTO 2015; Travel & Tourism Economic Impact 
2015 Belarus, WTO 2015; Travel & Tourism Economic Impact 2015 Moldova, WTO 2015.

22 Georgian Tourism in Figures. Structure & Industry data 2013, Statistic Book, http://gnta.ge/wp-content/uplo-
ads/2015/01/GEORGIAN-TOURISM-IN-FIGURES-2013-Strucrure-Industry-Data.pdf [04.11.2016].
23 Ibidem.
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Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że najwyższy całkowity udział turystki 
w PKB od roku 2010 osiąga Gruzja. W roku 2015 udział ten kształtował się na poziomie 
20% i był wyższy o 6,0 p.p. w stosunku do roku 2010. Dane te pokazują, jak ważną gałęzią 
w rozwoju gospodarczym Gruzji jest turystyka. Na drugim miejscu znalazła się Ukraina, 
która w roku 2015 odnotowała 7,2% udział turystyki w PKB. Na Białorusi wartość ta 
kształtuje się na poziomie 6%. Po raz kolejny na marginesie pozostaje Mołdawia, gdzie 
najwyższy udział turystyki w PKB odnotowano w roku 2010 i wyniósł on 2,7%. W roku 
2015 było to 2,6%. Należy przy tym jeszcze raz podkreślić, że wskazywana wartość to nie 
tylko udział tzw. „czystej turystyki” w PKB, ale również związanych z nią prac budowlanych 
czy realizowanego transportu.

Rozwój rynku turystycznego generuje popyt pracowników. Dane ilustrujące udział pra-
cujących w sektorze turystyki w ogólnej strukturze zatrudnienia prezentuje tabela 3. 

Tabela 3. Udział pracujących w turystyce w zatrudnieniu ogółem w wybranych krajach w latach 
2010–2015

Rok
Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gruzja 12,4 14,2 14,2 14,2 14,2 15,5

Ukraina 6,8 6,8 7,0 7,1 6,2 6,4

Białoruś 6,1 5,3 5,8 5,8 5,6 5,6

Mołdawia 2,4 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0

Źródło: jak w tabeli 2. 

Najwyższy udział pracujących w ogólnej strukturze zatrudnienia w badanych latach 
miała Gruzja. W roku 2010 wyniósł on 12,4%, a w roku 2015 już 15,5%. Tak więc znaczenie 
turystyki w rozwoju gospodarki tego państwa potwierdzają kolejne analizowane dane. Na 
Ukrainie, do roku 2013, sektor turystyki zatrudniał średnio 7% ogółu zatrudnionych. Jednak 
od roku 2014 w udziale zatrudnionych w turystyce w ogólnej strukturze zatrudnienia odno-
towano spadek. Na Białorusi zatrudnienie w turystyce to obecnie niespełna 6% wszystkich 
pracujących. Są to głównie osoby zatrudnione w krajowych organizacjach turystycznych, 
przewodnicy turystyczni oraz osoby obsługujące hotele i restauracje. Wspólnym mianow-
nikiem tych podmiotów jest ich przynależność do sektora publicznego. W Mołdawii udział 
osób pracujących w turystyce to zaledwie 2,0% ogółu zatrudnionych. W przypadku tego 
państwa jest to o tyle ciekawe, że jak już wskazano wcześniej, posiada ono możliwości 
kreowania lokalnych produktów turystycznych (chociażby bardzo bogate i wysokiej jakości 
winnice), dodatkowo nie posiada znaczących gałęzi przemysłu, a mimo to nie stara się 
włączyć turystyki do polityki rozwoju gospodarczego.
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Porównanie międzynarodowe 

Porównanie międzynarodowe ma na celu odniesienie poziomu wykorzystania tury-
styki w badanych krajach Europy Wschodniej, w stosunku do krajów należących do Unii 
Europejskiej, a które cechuje duża atrakcyjność turystyczna. Do analizy wybrano cztery 
kraje: Hiszpanię, Włochy oraz Francję, które charakteryzują się jednymi z najwyższych 
wskaźników przyjmowanych rocznie turystów zagranicznych, oraz Chorwację. Ten 
ostatni kraj jest o tyle ciekawy, że do Unii Europejskiej wstąpił dopiero w roku 2013. 
Akcesja do UE dała Chorwacji znaczne możliwości nie tylko w przepływie turystów, 
ale również realizacji inwestycji dotowanych z unijnych funduszy. Dodatkowo należy 
podkreślić, że w latach 1990–1995 w Chorwacji miała miejsce wojna domowa, której 
zakończenie postawiło kraj przed koniecznością budowania swojej gospodarki i pozycji 
międzynarodowej, w tym również w zakresie turystyki, od nowa. Jednocześnie wszyst-
kie te cztery kraje znajdują się w pierwszej dziesiątce krajów przyjmujących najwięcej 
turystów w Unii Europejskiej. Hiszpania, Francja i Włochy w roku 2014 łącznie udzieliły 
47,6% wszystkich noclegów rejestrowanych w UE. Chorwacja zapewniła 5,6% noclegów 
turystom zagranicznym rejestrowanych w UE24. Pierwszym badanym czynnikiem była 
liczba przyjazdów turystów zagranicznych w wybranych krajach ogółem (rys. 3) oraz 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (rys. 4). Na rysunku 3 wyraźnie widać dysproporcje 
pomiędzy liczbą turystów zagranicznych rejestrowanych w krajach o potwierdzonym 
wysokim potencjale turystycznym, popularnych atrakcjach turystycznych oraz stabilnej 
sytuacji politycznej. 

Rys. 3. Rejestrowane przyjazdy turystów zagranicznych w wybranych krajach w roku 2015 [w tys.]
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTable
Action.do [08.03.2017] oraz danych z tabeli 1.

24 http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Top_10_tourism_destinations_%-E2%80%94_ni-
ghts_spent_at_tourist_accommodation_establishments,_2014_(million_nights_spent_in_the_country_by_non-re-
sidents)_YB16.png [20.12.2016].
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Ponad 50 mln turystów zagranicznych co roku przyjmuje Hiszpania oraz Włochy. Fran-
cja rejestruje przyjazdy nierezydentów na poziomie 46 mln. Ukraina przed konfl iktem noto-
wała około 40% tego co Hiszpania, a obecnie jest to zaledwie 17%. Porównując Gruzję do 
Hiszpanii, jest to 5%. Istotne znaczenie ma tu również wielkość kraju. Jednak porównując 
Gruzję i Chorwację, to ta pierwsza ma większą powierzchnię całkowitą. Także porównanie 
Republiki Białorusi i Hiszpanii wypada na korzyść kraju wschodniego, co z kolei wskazuje, 
że to nie wielkość kraju determinuje liczbę przyjazdów turystów zagranicznych. Badając 
rejestrowane przyjazdy turystów zagranicznych do wybranych krajów w przeliczeniu na 
1 000 mieszkańców (por. rys. 4), można dostrzec, że w roku 2015 najwyższy wskaźnik 
odnotowała Chorwacja – 2,806, na kolejnych pozycjach znalazły się Hiszpania (1,161) 
oraz Włochy (0,892), a na czwartym – przed Francją – Gruzja (0,763). 

Rys. 4. Rejestrowane przyjazdy turystów zagranicznych w wybranych krajach w roku 2015 
[w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców]
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.worldbank.org/ [18.01.2017] oraz danych przed-
stawionych na rysunku 3. 

Drugim badanym czynnikiem była wartość PKB per capita w wybranych krajach. Dane 
dla roku 2014 ilustruje rys. 5.
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Rys. 5. PKB per capita w wybranych krajach w roku 2014 [w $]
Źródło: dane Banku Światowego, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wba-
pi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc oraz http://www.ec.europa.
eu/eurostat [18.01.2017].

Kraje, które cechuje wysoka liczba rejestrowanych przyjazdów turystów zagranicznych, 
charakteryzują się wysokim wskaźnikiem PKB per capita. Najwyższą wartość PKB per 
capita w roku 2014 odnotowano we Francji (38 847 $) – kraju, który charakteryzuje się 
najwyższą liczbą przyjmowanych corocznie turystów zagranicznych. Na drugim miejscu 
znalazły się Włochy, z wartością PKB per capita na poziomie 34 706 $, a na trzecim 
Hiszpania z wartością 33 211 $. O prawie połowę mniejszy wskaźnik PKB per capita 
odnotowała Chorwacja (22 210 $). Z kolei wśród badanych państw Europy Wschodniej 
najwyższą wartość PKB per capita odnotowała Republika Białorusi 18 184 $, Ukraina 
oraz Gruzja przekroczyły wartość PKB per capita na poziomie 7,5 tys. $. Najsłabszy 
wynik odnotowała Mołdawia 4 892 $. Oczywiście należy wskazać, że tak wysoki poziom 
PKB per capita państw wybranych do porównania nie wynika jedynie z działalności tury-
stycznej, jednak jej udział w kształtowaniu PKB przez wiele lat i obecnie jest znaczący. 
Świadczy o tym m.in. udział sektora turystyki w PKB gospodarki (por. rys. 6) oraz udział 
zatrudnionych w sektorze turystyki (por. rys. 7). 
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Rys. 6. Całkowity udział sektora turystyki w PKB gospodarki w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Travel & Tourism Economic Impact 2015 Spain, WTO 2015; 
Travel & Tourism Economic Impact 2015 France, WTO 2015; Travel & Tourism Economic Impact 2015 
Italy, WTO 2015; Travel & Tourism Economic Impact 2015 Croatia, WTO 2015 oraz danych zawartych 
w tabeli 2. 

W 2015 roku najwyższy całkowity udział sektora turystyki w PKB gospodarki, tj. 28,8%, 
osiągnęła Chorwacja. Wynika to z faktu, że ten kraj po wstąpieniu do Unii Europejskiej 
odnalazła dla swojej gospodarki możliwość intensywnego rozwoju właśnie w obszarze 
świadczenia usług turystycznych. Ponadto cechuje są duża atrakcyjność turystyczna: 
blisko 6 tys. km linii brzegowej, z wyjątkowym wybrzeżem, liczne i unikatowe parki naro-
dowe. Przemysł i rolnictwo w sumie wnoszą do PKB Chorwacji tyle co sama turystyka25. 
Na drugim miejscu znalazła się Gruzja, gdzie w strukturze PKB udział całkowity turystyki 
to 20%, pokazuje to, jak ważna w polityce gospodarczej tego kraju jest turystyka i w jak 
dużym stopniu opiera się na niej rozwój. Jednocześnie można stwierdzić, że kraje rozwi-
jające się, do których z całą pewnością zalicza się Chorwacja i Gruzja, potrafi ą w sposób 
umiejętny wykorzystać potencjał turystyczny i w znacznej mierze oprzeć na nim rozwój 
gospodarczy. Kolejne miejsca zajmują: Hiszpania, Francja oraz Włochy, czyli kraje, które 
od wielu lat realizują aktywną politykę proturystyczną, posiadają rozbudowaną infra-
strukturę turystyczną oraz są pozytywnie postrzegane przez turystów zagranicznych. 
Istotnym czynnikiem jest tu również gwarancja pogody w sezonie letnim oraz możliwość 
korzystania z nadmorskiego położenia. Skorygowania wymaga tu jednak udział turystyki 
w PKB Ukrainy, który w latach przed obecnym konfl iktem przekraczał 10%. Analizując 
udział turystyki tego kraju sprzed roku 2014, można zdecydowanie stwierdzić, że była to 
istotna gałąź w rozwoju gospodarczym. 

25 Statistička analiza turističkog prometa 2014, Turistička Zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Split 2015.
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Kolejnym badanym wskaźnikiem jest udział zatrudnionych w sektorze turystyki 
w ogólnej liczbie zatrudnionych (por. rys. 7). W Chorwacji, w roku 2015, ponad 30% 
ogółu zatrudnionych pracowało w sektorze turystyki. Po raz kolejny potwierdza to tezę 
o istotnym wpływie turystyki na rozwój gospodarczy tego kraju, a przede wszystkim 
turystów zagranicznych, którzy stanowią blisko 80% wszystkich turystów26. Na drugim 
miejscu znalazła się Hiszpania, która znana jest z wysokiego udziału turystyki w ogól-
nym rozwoju. Na trzecim miejscu uplasowała się Gruzja, gdzie pracujący w turystyce, 
to 15,5% wszystkich zatrudnionych. Ponownie pokazuje to, że kraj ten pomimo poło-
żenia oraz sytuacji wewnętrznej w znacznym stopniu stara się budować swój potencjał 
gospodarczy w oparciu o turystykę. 

Rys. 7. Udział zatrudnionych w turystyce w ogólnej liczbie zatrudnionych, w wybranych krajach w roku 
2015 [w %] 
Źródło: jak na rysunku 6.

Porównanie danych sektora turystycznego znaczących europejskich destynacji tu-
rystycznych z danymi dla wybranych państw Europy Wschodniej pokazuje, że choć te 
pierwsze posiadają znaczną przewagę w liczbie przyjmowanych co roku turystów zagranicz-
nych, to jednak nie ma reguły dotyczącej przewagi co do skali udziału turystyki w rozwoju 
gospodarczym. Państwa takie jak Hiszpania, Francja czy Włochy od lat czerpią olbrzymie 
profi ty z turystyki zagranicznej. Jednak przykład Chorwacji pokazuje, że państwo po wojnie 
domowej, nieposiadające istotnych gałęzi przemysłu również potrafi  wykorzystywać swoją 
atrakcyjność turystyczną na rzecz budowania gospodarki. Doniosłym przykładem jest tutaj 
Gruzja, której udział turystyki zagranicznej w gospodarce jest najwyższy wśród wszystkich 
badanych państw. Na drugim biegunie znajduje się Mołdawia, która w żadnym zakresie nie 
włączyła turystyki do rozwoju gospodarczego. W tym miejscu warto dla porównania dodać, 
że według danych Banku Światowego jeden z najwyższych dochodów PKB per capita 

26 Ibidem.
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w roku 2014 osiągnął Specjalny Region Administracyjny Makao (140 649 $)27. Gospodarka 
tego regionu opiera się przede wszystkim na turystyce, w tym turystyce hazardowej. Od 
kilku lat obserwuje się dodatnią korelację pomiędzy powstawaniem nowych hoteli i kasyn 
a spadkiem zatrudnienia w przemyśle. Udział turystyki w PKB tego regionu w roku 2014 
wyniósł 89,9%28. Nie oznaczana to, że analizowane państwa powinny ukierunkować swo-
je działania na turystykę hazardową. Pokazuje jednak, że odpowiednie wykorzystanie 
potencjału i atrakcyjności turystycznej, jak również budowanie innowacyjnych produk-
tów turystycznych (opartych chociażby na turystyce zdrowotnej, biznesowej, kulinarnej 
czy turystyce objazdowej) pozostają w związku z pozytywnymi zmianami w gospodarce. 
Turystyka może być istotnym ogniwem transformowania gospodarki i budowania nowej 
jakości państwa na arenie międzynarodowej.

Zakończenie 

Współcześnie turystyka odgrywa coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym. Kraje, 
które dostrzegają potencjał tkwiący w swojej atrakcyjności turystycznej lub umiejętnie 
kształtujące produkt turystyczny, odnotowują wysoki poziom wpływów z sektora turystyki 
do PKB. 

Atrakcyjność turystyczną współtworzą walory naturalne i antropogeniczne, jak również 
dostępność do infrastruktury turystycznej. Doświadczenie pokazuje, że powyższe czynniki 
kształtujące potencjał turystyczny kraju, podobnie jak motywacje do uprawiania turystyki, 
nie dają się zdecydowanie i jednoznacznie rozgraniczyć. W związku z tym występuje 
kombinacja czynników, sprawiająca, że o turystycznym charakterze państwa decydują 
równolegle czynniki naturalne, historyczne i społeczne, a w przypadku turystyki zagranicz-
nej dodatkowo sytuacja i stabilność polityczna oraz polityka proturystyczna i budowanie 
własnego wizerunku na arenie międzynarodowej. 

Badane państwa Europy Wschodniej borykają się z problemami wynikającymi z ich 
uwarunkowań historycznych i politycznych. Wcześniejsze egzystowanie w gospodarce 
centralnie planowanej, wojny domowe, zróżnicowana struktura gospodarcza powodują, 
że kraje te uczą się funkcjonować w zmieniającej się gospodarce, a przede wszystkim 
gospodarce globalnej. 

Największą rolę turystyki w gospodarce można dostrzec w Gruzji. Jest to kraj, który 
w czasach Związku Radzieckiego charakteryzował się wysokimi wskaźnikami gospodar-
czymi. Wojna domowa w latach 90. spowodowała problemy gospodarcze państwa. Od 
2000 roku Gruzja rozwija się bardzo dynamicznie – Bank Światowy ogłosił jej gospodarkę 
jedną z najlepiej reformowanych na świecie. Jednocześnie analizowane dane statystyczne 
wskazują na dynamiczny rozwój sektora turystycznego i znaczny jego wkład w rozwój 

27 Dane Banku Światowego, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_valu-
e_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc [01.12.2016].
28 http://knoema.com/atlas/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Total-Contribu-
tion-to-GDP-percent-share [04.11.2016].
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gospodarki. Gruzja dostrzega znaczenie turystyki zagranicznej i realizuje działania inwe-
stycyjno-promocyjne ukierunkowane właśnie na przyciągnięcie zagranicznych turystów. 
Dużą zaletą działań rządu w budowaniu roli turystki zagranicznej było zniesienie wymogów 
wizowych, a nawet umożliwienie turystom z UE przyjazdów bez paszportu. Dodatkowo 
systematycznie modernizowana i usprawniana jest infrastruktura komunikacyjna, jak 
również baza noclegowa i infrastruktura paraturystyczna.

Przeciwieństwem działań rządu gruzińskiego jest zachowanie Republiki Białorusi, która 
z uwagi na uwarunkowania polityczne nie dąży do tak intensywnego rozwoju turystyki 
zagranicznej. Jej rola w gospodarce jest niewielka. Dodatkowo widoczna jest znaczna 
przewaga wyjazdów Białorusinów na wczasy do Europy Zachodniej, co ma wpływ na 
ostateczny wynik bilansu turystycznego. Republika Białorusi to piękne miejsce z wieloma 
unikatowymi atrakcjami przyrodniczymi i antropogenicznymi, które gdyby tylko podjąć 
odpowiednie działania, przyciągnęłyby zagranicznych turystów i zwiększyły rolę turystyki 
w gospodarce. Jednak dla rządu Białorusi większe znaczenie ma sektor publiczny, który 
wypracowuje blisko 80% PKB, przemysł oraz powiązania ekonomiczne z Rosją. „Nie-
chęć” do rozwoju turystyki zagranicznej można również odnaleźć w polityce wizowej dla 
obywateli Europy Zachodniej. 

Marginalną rolę turystyki w gospodarce można dostrzec w Mołdawii. Jednocześnie jej 
potencjał gospodarczy nie jest w żadnym stopniu ugruntowany. Główną rolę pełni rolnic-
two, które jednak z uwagi na niekorzystne uwarunkowania (np. silne i długotrwałe susze) 
nie jest odpowiednio efektywne. Znaczący udział w uprawach rolnych mają winorośle, 
które mogłyby stać się bardzo dobrym produktem turystycznym, świadczy o tym przykład 
chociażby Korsyki, gdzie walory naturalne w połączeniu z rozbudowanym sektorem wi-
niarskim tworzą fantastyczną kompozycję atrakcyjnego produktu turystycznego. Ponadto 
Mołdawia jest położona w strefie klimatu umiarkowanego, w lecie nie występują upały, 
które dla wielu turystów z Europy Północnej są czynnikiem dyskwalifikującym wypoczynek 
w krajach Południa. Dodatkowo Mołdawia posiada rozbudowany system rzeczny, który 
również może stanowić fundament dla rozwoju turystyki. 

Ostatnim badanym państwem była Ukraina, gdzie do roku 2014 widoczna była zna-
cząca rola turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym. Kraj ten był częstym miejscem 
wizyt turystów z byłego Związku Radzieckiego, jak również turystów z Europy Zachodniej. 
Ukraina systematycznie starała się rozwijać swoją atrakcyjność i dostępność. Sytuacja 
zmieniła się w roku 2014. Konflikt rosyjsko-ukraiński ma zdecydowany wpływ na spadek 
roli turystyki zagranicznej w gospodarce tego kraju. Pokazuje to, jak ważna dla między-
narodowej turystyki jest gwarancja stabilności i bezpieczeństwa.

Wszystkie omówione państwa Europy Wschodniej w sposób bardzo różny postrzegają 
rolę turystyki zagranicznej w rozwoju krajowej gospodarki. Niektóre z tych państw, jak 
Białoruś czy Ukraina, mają możliwość budowania gospodarki w oparciu o inne potencja-
ły: energetyczny i przemysł. Jednak w przypadku Gruzji i Mołdawii widoczne jest to, jak 
ważną funkcję w przyszłości powinna odegrać turystyka. Turyści zagraniczni, zarówno 
z Europy Zachodniej, jak i Azji (Chiny, Japonia) bardzo cenią inne kultury. Państwa Europy 
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Wschodniej mają wiele do zaoferowania turystom z zewnątrz. Dlatego funkcja turystyczna 
powinna odgrywać istotną rolę w rozwoju gospodarki tych krajów, a często stanowić o ich 
konkurencyjności na arenie międzynarodowej. 
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Streszczenie

Współcześnie turystyka traktowana jest jako jeden z priorytetowych sektorów w obszarze rozwoju 
gospodarczego. Kraje, które dostrzegają potencjał tkwiący w swojej atrakcyjności turystycznej 
lub umiejętnie kształtujące produkt turystyczny, odnotowują wysoki poziom wpływów do PKB. 
Celem artykułu jest analiza udziału turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym. Należy 
jednak zaznaczyć, że dobór próby miał charakter nietypowy. Nie uwzględniono tu bowiem 
głównych kierunków turystycznych. Analizie poddano państwa Europy Wschodniej, których 
wspólnym mianownikiem jest pozostawanie poza strukturami Unii Europejskiej. Do analizy 
wybrano: Republikę Białorusi, Ukrainę, Mołdawię oraz Gruzję (państwo położone na pograni-
czu Europy i Azji, jednak na tyle ciekawe i silnie związane z Europą, że warte głębszej analizy 
i wykorzystania do porównania). 
Wymienione państwa posiadają liczne walory przyrodnicze i kulturowe, które stanowią o ich 
dużej atrakcyjności turystycznej. Jednak uwarunkowania historyczne i polityczne wpływały 
bądź wpływają na udział turystki w rozwoju gospodarczym. Rządy wybranych państw w sposób 
bardzo różny postrzegają rolę turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym. Niektóre z nich, 
jak Białoruś czy Ukraina, mają możliwość budowania gospodarki w oparciu o inne potencjały: 
energetyczny i przemysł. Jednak w przypadku Gruzji i Mołdawii widoczne jest to, jak ważną 
funkcję w najbliższej przyszłości powinna odgrywać turystyka.

Słowa kluczowe: turystyka, turystyka zagraniczna, rozwój gospodarczy, PKB, państwa Europy 
Wschodniej

Abstract

Tourism is gaining importance in the development of economy. Countries of great attractiveness 
for tourists benefit from the income which contributes visibly to GDP.
The aim of this articleis to analyze the role of foreign tourism in the economic development of 
selected countries. The study includes Eastern Europe countries such as: Belaruse, Ukraine, 
Georgia and Moldova. 
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These countries have a number of natural and culture values which constitute a large tourist 
attractiveness. But political considerations influence negatively the development of tourism. 
The governments of selected countries use the potential of tourism to various extent. Therefore 
the participation of tourism in economic development is different in each selected country.

Keywords: tourism, foreign tourism, economic development, GDP Eastern Europe countries 
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