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Treść: 

Niniejsze opracowanie analizuje rolę, jaką fundusze strukturalne odgrywają we wspieraniu 
działań interwencyjnych dotyczących turystyki w regionach przybrzeżnych. Fundusze 
strukturalne, a w szczególności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, stanowią ważne 
źródło finansowania na poziomie europejskim działających w sektorze turystycznym małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz innych działań związanych z turystyką. Chociaż 
turystyka nie jest głównym priorytetem funduszy strukturalnych i pod względem ilościowym 
stanowi niewielką część całkowitych wydatków, w sensie jakościowym oddziaływanie 
funduszy na rozwój regionalny jest znaczące, szczególnie w regionach przybrzeżnych 
w dużym stopniu uzależnionych od sektora turystyki. 
 
Wyniki analizy wskazują na istotny wpływ w zakresie rozwoju instytucjonalnego, zwłaszcza 
w nowych państwach członkowskich, czego przykładem może być rozpowszechnianie 
praktyk uczestnictwa w planowaniu interwencji w sektorze turystycznym. Duże znaczenie 
mają również działania uświadamiające potrzebę zintegrowanych polityk dla obszarów 
przybrzeżnych. Jest to istotne zwłaszcza w związku z utrzymaniem równowagi 
środowiskowej w przedsięwzięciach turystycznych. Wśród twórców polityki panuje ogólne 
przekonanie, że zrównoważenie szybko rozwijającego się sektora turystycznego 
(w szczególności turystyki masowej) w regionach przybrzeżnych jest kluczowym 
wyzwaniem dla przyszłych działań.  
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Streszczenie  
 
Kontekst 
W sektorze turystycznym najistotniejsze znaczenie pod względem ruchu turystycznego oraz 
tworzenia dochodów ma niewątpliwie turystyka nadmorska. Spośród ośrodków turystycznych 
obszary przybrzeżne odwiedzane są przez turystów najczęściej, a region Morza Śródziemnego 
stanowi najpopularniejszy cel podróży na świecie; według danych szacunkowych Światowej 
Organizacji Turystyki jedna trzecia światowego dochodu płynącego z turystyki pochodzi  
z regionu śródziemnomorskiego. 
 
Większość gospodarek państw członkowskich posiadających linię brzegową o znaczącej 
długości w dużym stopniu uzależniona jest od dochodów wytwarzanych przez działalność 
związaną z morzem, taką jak turystyka, rybołówstwo, transport itd. Jednak korzystanie z morza 
w tak zróżnicowanych celach przyczynia się do wzrastającego napięcia, zwłaszcza  
w następujących kwestiach: 

• rywalizacja o teren prowadzi do konfliktów między poszczególnymi rodzajami 
działalności (rybołówstwo, usługi, rolnictwo);  

• ekosystemy naturalne, na których opierają się obszary przybrzeżne, narażone są na 
degradację powodowaną głównie wpływem zmian klimatycznych;  

• istnieją znaczne wahania sezonowe w poziomie populacji i zatrudnienia. 
 
Wzrost ruchu turystycznego na obszarach przybrzeżnych, głównie w postaci turystyki masowej, 
wiąże się z narastającymi obawami dotyczącymi potencjalnie niekorzystnego wpływu na 
rozwój regionalny z perspektywy ekonomicznej, społecznej oraz ochrony środowiska. Fundusze 
strukturalne mogą odgrywać istotną rolę wspierającą stosowanie zasad stabilnego rozwoju przy 
planowaniu i wdrażaniu interwencji dotyczących turystyki nadmorskiej. 
 
Cel 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głębokiej jakościowej analizy 
oddziaływania wydatków z funduszy strukturalnych na przedsięwzięcia turystyczne  
w regionach przybrzeżnych oraz przedłożenie decydentom zaleceń i porad istotnych dla 
polityki. Analiza skupia się na pięciu najistotniejszych aspektach, w których wsparcie  
z funduszy strukturalnych może mieć decydujące znaczenie dla wdrażania skutecznych 
interwencji w zakresie rozwoju regionalnego. Są to:  

• rozwijanie partnerstwa; 
• zapewnienie finansowego efektu stymulującego; 
• ożywienie gospodarki lokalnej; 
• ograniczenie sezonowego charakteru turystyki; 
• wspieranie równowagi ekologicznej.  
 

Stosowane metody oparte zostały na dwutorowym podejściu metodologicznym: 
• przedstawienie ogólnego zarysu sektora turystyki nadmorskiej oraz możliwości 

uzyskiwania funduszy na podstawie zebranych i przetworzonych danych 
uzupełniających dostępnych z obszernej literatury dotyczącej regionów przybrzeżnych, 
turystyki oraz funduszy strukturalnych; 
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• analiza podstawowych danych pochodzących z prac w terenie oraz z badań 
przypadków. Wyszczególniono sześć docelowych regionów przybrzeżnych 
spełniających poniższe kryteria:  
− reprezentatywność wszystkich sześciu makroregionów; 
− włączenie do grupy przynajmniej jednego regionu wyspiarskiego; 
− włączenie do grupy przynajmniej jednego regionu transgranicznego; 
− odpowiednia równowaga między regionami należącymi do celu „konwergencja” 

a regionami objętymi celem „konkurencyjność i zatrudnienie”. 
 
Skutki wpływu funduszy strukturalnych na turystykę obszarów 
przybrzeżnych  
 
Istotne źródło funduszy 
Turystyka podlega głównie kompetencjom regionalnym i krajowym, dlatego brak jest polityki 
czy instrumentów finansowych na płaszczyźnie europejskiej nakierowanych specjalnie na tę 
dziedzinę. Niemniej jednak do szerszego zakresu polityki wspólnotowej należą interwencje 
turystyczne, które mogą wywierać znaczący wpływ na ten sektor. 
 
Główne wsparcie finansowe dla turystyki pochodzi z funduszy strukturalnych i funduszu 
spójności. Podczas ostatniego okresu programowania wiele działań interwencyjnych 
związanych z turystyką otrzymało z funduszy pomoc finansową, która była zróżnicowana ze 
względu na przekrojowy charakter sektora. Najpopularniejsze cele turystyczne na obszarach 
przybrzeżnych w Europie uzyskały wsparcie za pośrednictwem regionalnych programów 
operacyjnych oraz krajowych sektorowych programów operacyjnych. W zasięgu interwencji 
znalazły się małe infrastruktury turystyczne, programy przyznawania dotacji dla małych  
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), odnowa plaż, rewaloryzacja miast oraz utrzymanie 
dziedzictwa kulturowego i artystycznego. 
 
Wpływ w zakresie rozwoju instytucjonalnego  
Ogólny wpływ funduszy strukturalnych na rozwój regionalny jest zróżnicowany. Pod względem 
jakościowym skutki są pozytywne, głównie w zakresie rozwoju instytucjonalnego i poprawy 
zdolności planowania. Odnosi się to w szczególności do nowych państw członkowskich, które 
jak dotąd nie stosowały w szerokim zakresie zasady uczestnictwa i podejścia oddolnego  
w planowaniu publicznym. W kategoriach ilościowych oddziaływanie funduszy strukturalnych 
na turystykę w rejonach przybrzeżnych jest mniej wyraźne. Główne powody są następujące: 

• turystyka nie jest głównym celem interwencji funduszy strukturalnych, dlatego jedynie 
niewielka część środków finansowych przydzielona jest dla tego sektora;  

• priorytety polityki w zakresie planów rozwoju regionalnego tylko w wyjątkowych 
przypadkach skupiają się wyłącznie na turystyce nadmorskiej - odnoszą się raczej do 
całkowitej oferty turystycznej danego regionu; 

• turystyka rzadko stanowi odrębny cel, gdyż zazwyczaj powiązana jest z szerszymi 
strategiami, np. stymulowania konkurencyjności czy zróżnicowania działalności 
produkcyjnej na obszarach upadających. 

 
W zakresie typów interwencji inwestycje materialne i infrastrukturalne nakierowane na 
zwiększenie podaży zakwaterowania i poprawę dostępności terenu wciąż dominują nad 
interwencjami niematerialnymi związanymi ze świadczeniem usług, regionalnymi działaniami 
marketingowymi lub różnicowaniem ogólnej oferty turystycznej. Dowody wskazują jednak, że 
w nowym okresie planowania różnorodna polityka regionalna w dziedzinie turystyki zmierza  
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w stronę zintegrowanego i bardziej jakościowego podejścia, które skupiać się będzie na 
zmniejszeniu napięcia na wybrzeżach oraz na ofercie szerszego wachlarza atrakcji 
rekreacyjnych i rozrywkowych.  
 
Polityka dotycząca dostępności i ochrony środowiska, choć nie ukierunkowana bezpośrednio na 
turystykę, może znacząco przyczyniać się do jej rozwoju.  
 
Rozwijanie partnerstwa przy wielopoziomowych strukturach zarządzania  
Strukturę zarządzania w sektorze turystyki charakteryzuje wymiar wielopoziomowy  
i wielosektorowy. Jeśli nie zostanie zastosowane zintegrowane podejście w planowaniu  
i projektowaniu, istnieje ryzyko, że poszczególne strony będą dążyły do sprzecznych celów. 
Uwidacznia się to szczególnie w kwestii ochrony środowiska: naturalne zasoby danego regionu 
wciąż bywają postrzegane jako ograniczenie dla polityki eksploatacji terenu w celach 
komercyjnych, podczas gdy powinny być traktowane jako podstawowa wartość, którą należy 
chronić jako główny atut czyniący region atrakcyjnym. 
 
Dowody pochodzące z analiz przypadków wskazują, że wpływ funduszy strukturalnych na 
rozwój zasad partnerstwa w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego jest zdecydowanie 
korzystny i niezwykle istotny, mimo że w nowych państwach członkowskich zasada 
partnerstwa i podejście oddolne są w mniejszym stopniu zintegrowane niż w starych.  
 
Stopień zaangażowania podmiotów jest wyraźniejszy przy działaniach związanych  
z projektowaniem i planowaniem niż podczas wdrażania i realizacji. Sprzyja to zazwyczaj 
rozszerzaniu krótkoterminowych perspektyw dotyczących planowania, lecz nie wzmacnia 
dialogu i przejrzystej wizji wspólnej polityki, podczas gdy drogą do sukcesu jest aktywna  
i właściwa postawa uczestników we wszystkich fazach polityki.  
 
Pod względem typu podmiotów najaktywniejszą rolę w partnerstwach związanych z turystyką 
nadmorską pełnią przeważnie lokalne władze państwowe obszarów przybrzeżnych, obok 
których w partnerstwo zwykle zaangażowane są również regionalne władze państwowe, sektor 
prywatny i organizacje ekologiczne. Bardziej innowacyjne podejście do turystyki nadmorskiej 
wymaga też udziału organów ds. środowiska naturalnego, przedstawicieli powiązanych  
z morzem sektorów produkcyjnych, ekspertów i podmiotów z sektorów kulturalnych oraz 
zainteresowanej społeczności naukowej. 
 
Potrzeba wzmocnienia efektu stymulującego fundusze prywatne 
W regionach objętych Celem 2 wkład krajowy ma zazwyczaj największy udział w całkowitych 
kosztach związanych z projektami, z kolei w przypadku regionów Celu 1 we 
współfinansowaniu projektów dotyczących turystyki większą część pokrywają fundusze UE. 
Współfinansowanie UE stanowi największy wkład tylko przy projektach infrastrukturalnych, 
które z reguły objęte są działaniami interwencyjnymi w zakresie transportu i środowiska lub 
zaliczają się do środków nakierowanych na renowację i waloryzację dziedzictwa kulturowego  
i artystycznego.  
 
Udział sektora prywatnego wciąż jest nieznaczny ze względu na trudności, jakie większość 
społeczeństw lokalnych napotyka, starając się pozyskać fundusze z tego źródła dla projektów 
związanych z turystyką. 
  
Najpowszechniejszą postawą sektora prywatnego w stosunku do publicznych środków 
finansowych jest ubieganie się o fundusze na prywatne inwestycje. Jedynym udziałem 
inwestorów przewidzianym w planowanych działaniach interwencyjnych jest promowanie 
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specyficznego efektu końcowego, mimo że wspólne starania w kierunku poprawy atrakcyjności 
regionu mogłyby przyczynić się do zmniejszenia fragmentacji działań interwencyjnych. 
 
Dowody z badań przypadków wskazują, że w przypadku bezpośredniego wsparcia dla firm, 
procedura selekcji współfinansowanych projektów inwestycyjnych była nadmiernie skupiona na 
działalności produkcyjnej, czasem kosztem sektora usługowego. Ponadto w nowych krajach 
członkowskich udział firm prywatnych jest nieznaczny, częściowo z powodu zbyt słabych 
powiązań z przedsięwzięciami turystycznymi. 
 
Bardziej strategiczne podejście wymagałoby podejmowania działań zachęcających 
przedsiębiorców i sektor prywatny do inwestowania, a nie korzystania ze środków publicznych. 
Głównym wyzwaniem dla partnerstw publiczno-prywatnych jest odnalezienie trwałych  
i skutecznych środków motywujących prywatnych inwestorów. 
 
 
Ożywienie gospodarki lokalnej 
Za wcześnie jest jeszcze na ocenę wpływu funduszy strukturalnych na rozwój regionalny na 
obszarach przybrzeżnych w okresie 2000-2006. Oddziaływanie na rozwój na ogół zależy od 
specyfiki analizowanego regionu. Na obszarach, gdzie turystyka nadmorska zbiega się  
z turystyką regionalną, skutki gospodarcze funduszy strukturalnych są niezwykle pozytywne. 
Powszechnie wiadomo, iż wzrastający dochód rozporządzalny jest głównym czynnikiem 
wzmagającym popyt w turystyce nadmorskiej, dlatego też pozytywne oddziaływanie funduszy 
strukturalnych może pośrednio wywierać dodatni wpływ na turystykę na obszarach 
przybrzeżnych bardziej od strony popytu niż podaży. Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost 
gospodarczy zależy również od właściwego planowania i zarządzania: im bardziej mechanizm 
działania funduszy strukturalnych jest zintegrowany w obrębie administracji lokalnej, tym 
większy jest wpływ na wzrost regionalny.  
 
Dowody z badań przypadków unaoczniają również, że działania interwencyjne w turystyce 
nadmorskiej mają pozytywny skutek dla dynamiki zatrudnienia poprzez tworzenie miejsc pracy 
w tym sektorze. W przypadku upadających regionów rolnych i przemysłowych w głębi lądu 
turystyka nadmorska może przyciągać pracowników z sektorów dotkniętych kryzysem. 
Niemniej jednak istotną kwestią, jaką należy poruszyć, jest charakter miejsc pracy tworzonych 
w sektorze turystycznym regionów przybrzeżnych. Rozwój turystyki charakteryzuje w dużym 
stopniu praca sezonowa w niepełnym wymiarze godzin i elastyczne warunki pracy. Głównie 
osoby młode i mniej wykwalifikowani pracownicy korzystają z możliwości zatrudnienia w tym 
sektorze (pracując jako kelnerzy, kucharze, barmani, wykonawcy sceniczni, promotorzy czy 
instruktorzy sportowi). W związku z powyższym oraz ze względu na obawy w tej kwestii 
wyrażane przez lokalnych decydentów fundusze strukturalne przeznaczane są również na 
poprawę jakości zatrudnienia w sektorze turystycznym.  
 
Zróżnicowanie jako droga do ograniczenia sezonowego charakteru turystyki  
Rozpowszechnianie alternatywnych form turystyki i zróżnicowana oferta turystyczna stanowią 
główne wyzwanie dla polityki w zakresie obszarów przybrzeżnych. Zróżnicowanie może 
sprzyjać poprawie atrakcyjności celów podróży i umożliwić wyjście poza tradycyjny schemat 
ograniczający się do 3 czynników: słońce, morze i piasek (model 3S: sun, sea, sand). 
Alternatywne formy turystyki mogą przyczynić się do wydłużenia sezonu, pociągając za sobą 
wiele korzyści, między innymi: 

• nowe źródła dochodów, wspieranie rozwoju i tworzenie miejsc pracy; 
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• ograniczenie napięcia i skutków środowiskowych, gospodarczych i społecznych 
powodowanych koncentracją działalności turystycznej w kilku miesiącach w roku; 

• kształtowanie nowych rodzajów działalności wspierających zachowanie i rozwój 
dziedzictwa danego obszaru. 

 
Doświadczenie funduszy strukturalnych ukazuje pewne rozwiązania, które mogą znaleźć 
zastosowanie: 

• innowacyjna strategia powinna polegać na wspieraniu zintegrowanej oferty turystycznej 
umożliwiającej połączenie wybrzeża z terenami położonymi w głębi lądu oraz innymi 
obszarami; 

• turystyka opierająca się na dziedzictwie historycznym i kulturowym jest drogą do 
zróżnicowania oferty turystycznej w miejscowościach nadmorskich pełniących dawniej 
funkcję przemysłową oraz do ukształtowania tożsamości i odrębności terenu poprzez 
przeobrażanie kurortów nadmorskich w przybrzeżne miasta historyczne; 

• zachęca się do alternatywnych form turystyki (np. turystyka biznesowa, targi handlowe, 
konferencje ukierunkowane na klientów z różnych dziedzin);  

• w regionach gdzie podstawowa działalność opiera się tradycyjnie na schemacie „słońce, 
morze i piasek”, podejmuje się działania rozwijające i doskonalące ofertę turystyczną, 
włączając różne dodatkowe atrakcje takie jak możliwość uprawiania sportów, 
uzdrowiska, golf, żeglarstwo, wczasy dla osób starszych, parki tematyczne, spotkania, 
konferencje itd.  

Stabilny rozwój jako kluczowy priorytet polityki 
Fundusze strukturalne jak dotąd pozytywnie przyczyniały się do rozszerzania świadomości 
zagadnień ochrony środowiska oraz rozpowszechniania dążeń do stabilnego rozwoju  
w planowaniu regionalnym, ustanawiając tę kwestię jako ogólny priorytet przekrojowy. 
 
Miejsca, w których turystyka opiera się na walorach naturalnych, takie jak wyspy i obszary 
przybrzeżne, są najbardziej narażone na ryzyko powodowane zmianami klimatycznymi, co 
może wywoływać przekształcenia w ofercie i atrakcjach turystycznych.  
 
W odpowiedzi na ten problem Światowa Organizacja Zdrowia (WTO) proponuje 
zrównoważone podejście oparte na zasadach łagodzących (tj. działania mające na celu 
ograniczenie czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych i przez to łagodzenie 
efektu tych zmian) oraz zasadach przystosowania (tj. podejmowanie stosownych kroków 
nakierowanych na sprostanie skutkom zmian klimatycznych). 
 
Podsumowanie 
Wyniki otrzymane na podstawie analizy przekrojowej przypadków i literatury świadczą o tym, 
że: 

• w ostatnim okresie programowania działania interwencyjne związane z turystyką 
nadmorską uzyskały znaczne wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych; 

• ograniczenie skutków sezonowego charakteru turystyki, stabilny rozwój  
i zróżnicowanie oferty stanowią przyszłe wyzwania dla sektora turystyki na 
obszarach przybrzeżnych;  

• fundusze strukturalne wywierają najbardziej znaczący wpływ na turystykę 
nadmorską w zakresie zdolności planowania i rozwoju instytucjonalnego; 
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• wśród starych państw członkowskich zasada partnerstwa stanowi już nieodłączny 
element przy kształtowaniu programów i projektów, podczas gdy w nowych 
państwach członkowskich szerokie zaangażowanie inwestorów musi jeszcze stać się 
standardem; 

• działania interwencyjne w ramach polityki spójności zalecają, aby wziąć pod uwagę 
potrzebę zintegrowanego podejścia w zarządzaniu i planowaniu, zwłaszcza  
w związku z ochroną środowiska (erozja wybrzeży i różnorodność biologiczna); 

• krajowe i regionalne fundusze publiczne mają największy udział we 
współfinansowaniu działań interwencyjnych funduszy strukturalnych, podczas gdy 
przyciąganie prywatnych inwestorów stanowi trudność w większości regionów  
(w szczególności na terenach rolnych);  

• wpływ funduszy strukturalnych na ożywienie gospodarki lokalnej jest najbardziej 
widoczny na obszarach takich jak niewielkie wyspy i regiony peryferyjne; 

• zróżnicowanie oferty usługowej zostało przyjęte jako główna strategia dla 
ograniczenia sezonowego charakteru turystyki; 

• zasoby naturalne terenu nie powinny być traktowane jako ograniczenie, lecz służyć 
podwyższeniu wartości oferty turystycznej. 
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Zalecenia 
 
Komisja Europejska 
Cele polityki UE w nowym okresie programowania: 

• integracja działań interwencyjnych dotyczących turystyki nadmorskiej 
współfinansowanych w szerszych ramach przez fundusze strukturalne, w szczególności 
w zakresie polityki morskiej, strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, 
transeuropejskiej sieci transportowej oraz polityki środowiskowej Natura 2000; 

• rozwój zintegrowanego podejścia do kompleksowego zarządzania działaniami 
interwencyjnymi z różnych obszarów polityki nakierowanymi na regiony przybrzeżne; 

• zachęcanie do przeprowadzania oceny i monitorowania w celu kontrolowania, czy  
w działaniach interwencyjnych dotyczących turystyki nadmorskiej stosowane są zasady 
stabilnego rozwoju.  

 
Państwa członkowskie i regiony przybrzeżne 
Do decydentów na poziomie krajowym i regionalnym należy: 

• wspieranie przejścia od materialnych inwestycji infrastrukturalnych w czynności 
związane z „tworzeniem miejsca” do różnicowania oferty i usług poprzez działania 
nadające miejscu charakter. Można to osiągnąć przez: 
- uzupełnianie tradycyjnego schematu opartego na 3 czynnikach (słońce, morze  

i piasek) innymi atrakcjami morskimi (np. łowienie ryb czy nurkowanie); 
- tworzenie tras i szlaków tematycznych ukierunkowanych na odkrywanie bogactwa 

regionalnego również na lądzie (np. gastronomia); 
- przeobrażanie miast i osad, które dawniej pełniły funkcję przemysłową w obiekty 

turystyczne poprzez promowanie ich walorów architektonicznych i specyfiki 
kulturowej;  

- rozważenie możliwości wyspecjalizowania usług i zakwaterowania, aby zachęcić do 
przyjazdów osoby podróżujące służbowo; 

• inwestowanie w działania nadające projektom wyrazistość, atrakcyjny status  
i wydajność w celu odsunięcia sektora prywatnego od korzystania ze środków 
publicznych i nakierowanie na długoterminowe inwestycje (partnerstwo publiczno-
prywatne);  

• przyjęcie globalnej perspektywy dla rynku turystyki w celu sprostania rosnącej 
konkurencji, jaką stanowią pozaeuropejskie tanie cele podróży turystycznych;  

• integracja rozwoju infrastruktur turystycznych oraz usług z włączeniem środków 
ochrony środowiska naturalnego; 

• organizacja programów szkoleniowych w celu stworzenia kręgu wykwalifikowanych 
pracowników, którzy będą w stanie sprostać wzrastającej kompleksowości  
i zróżnicowaniu sektora turystycznego. 
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