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Vsebina: 

V študiji smo preučili vlogo, ki jo imajo strukturni skladi pri podpori posegov v turizem na 
obalnih območjih. Strukturni skladi na splošno, še zlasti Evropski sklad za regionalni razvoj, 
so pomemben vir financiranja za mala in srednja turistična podjetja in s turizmom povezane 
dejavnosti na evropski ravni . Čeprav turizem ni pomembna prednostna naloga in je v 
količinskem smislu delež sredstev strukturnih skladov, namenjenih turizmu, zelo majhen, 
vpliv v kakovostnem smislu ni nezanemarljiv, posebej v tistih obalnih regijah, ki so močno 
odvisne od sektorja turizma. 
 
Ugotovitve študije kažejo, da je velik vpliv povezan z vidiki izgradnje institucij, predvsem v 
novih državah članicah, na primer s širjenjem participativnih praks pri oblikovanju posegov v 
sektorju turizma. Drug pomemben vpliv je večja ozaveščenost glede potrebe vključevanja 
politik za obalna območja. To je pomembno predvsem v povezavi z vidiki okoljske trajnosti 
projektov v turizmu. Vsi oblikovalci politik priznavajo, da je trajnost hitro rastočega sektorja, 
kot je turizem (zlasti masovni), v obalnih regijah ključni izziv za prihodnost.  

 
 
 
 
 
IP/B/REGI/IC/2006-166-Lot 01-C03-SC01 
 
PE 397.260 SL 
 





Vpliv turizma na obalna območja:vidiki regionalnega razvoja 

iii       PE397.260 

 

Povzetek  
 
Ozadje 
V sektorju turizma je obalni turizem daleč najpomembnejši v smislu pretoka turizma in 
ustvarjanja dohodka. Med turističnimi destinacijami so obalna območja najbolj privlačna za 
turiste, sredozemska regija pa je najbolj priljubljena na svetu: po ocenah Svetovne turistične 
organizacije daje tretjino svetovnega dohodka od turizma. 
 
Večina držav članic z daljšim obalnim pasom je močno odvisna od dohodka, ki ga ustvarijo z 
morjem povezane dejavnosti, kot so turizem, ribolov, prevoz itd. Kljub temu pa raba morja za 
različne namene ustvarja vedno večji pritisk, zlasti: 

• tekmovanje za prostor povzroča spore med različnimi dejavnostmi (ribolov, storitve, 
kmetijstvo),  

• naravni ekosistemi, ki podpirajo obalna območja, trpijo zaradi degradacije, zlasti zaradi 
podnebnih sprememb,  

• število prebivalstva in zaposlitev močno nihata glede na sezono. 
 
Z večjim pretokom obalnega turizma, zlasti v obliki masovnega turizma, se povečujejo skrbi 
glede možnih negativnih vplivov na regionalni razvoj z okoljskega, gospodarskega in 
socialnega vidika. Strukturni skladi imajo pomembno vlogo pri krepitvi načel trajnostnega 
razvoja ter pri oblikovanju in izvajanju posegov v obalnem turizmu.  
 
Cilj 
Cilj te študije je zagotoviti celovito kakovostno analizo vpliva izdatkov iz strukturnega sklada 
na projekte na področju turizma v obalnih regijah, da bi oblikovali priporočila in nasvete v zvezi 
s politiko za nosilce odločanja. Pristop se osredotoča na pet glavnih vidikov, kjer je vpliv 
strukturnih skladov lahko ključnega pomena za oblikovanje uspešnih posegov za regionalni 
razvoj:  

• razvoj partnerstev, 
• zagotavljanje učinka finančnega vzvoda, 
• oživitev lokalnih gospodarstev, 
• zmanjšanje razlik glede na sezono, 
• spodbujanje okoljske trajnosti.  
 

Metodologija, ki je bila uporabljena pri študiji, je sestavljena iz dveh pristopov: 
• zagotavljanje splošnega pregleda sektorja obalnega turizma in financiranje priložnosti, 

na podlagi zbiranja in obdelave sekundarnih podatkov, ki so na voljo v obsežni literaturi 
o turizmu, obalnih regijah in strukturnih skladih; 

• analiza primarnih podatkov, zbranih na terenu in iz študij; izbranih je bilo šest ciljnih 
obalnih regij, glede na:  
− reprezentativnost vseh šestih makroobmočij, 
− vključitev vsaj ene otoške regije v vzorec, 
− vključitev vsaj ene čezmejne regije v vzorec, 
− pravično ravnovesje med konvergenčnimi regijami in regijami konkurenčnosti in 

zaposlovanja. 
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Dokazi o vplivu strukturnih skladov na obalni turizem  
 
Pomemben vir financiranja 
Turizem je primarno v regionalni in nacionalni pristojnosti in na evropski ravni ni politik ali 
finančnih instrumentov, oblikovanih posebej za področje turizma. Kljub temu pa so posegi v 
turizem del širše evropske politike, ki bi lahko imela znaten vpliv na ta sektor.  
 
Glavna finančna podpora za turizem izhaja in strukturnih in kohezijskih skladov. V zadnjem 
programskem obdobju je veliko število posegov na področju turizma podporo črpalo iz teh 
skladov, podpora pa je pri tem nihala zaradi prečne narave sektorja. Najpomembnejše obalne 
turistične destinacije v Evropi so prejele podporo preko regionalnih operativnih programov in 
nacionalnih sektorskih operativnih programov. Posegi so vključevali male turistične 
infrastrukture, velike sisteme ter mala in velika turistična podjetja, obnovo plaž, obnovo 
urbanega prostora ter podporo kulturni in umetniški dediščini. 
 
Vpliv večinoma v smislu izgradnje institucij  
Skupni vpliv strukturnih skladov na regionalni razvoj je raznolik. V kakovostnem smislu je 
pozitiven, zlasti pri izgradnji institucij in krepitvi zmožnosti načrtovanja. To še posebej drži pri 
novih državah članicah, ki so bile pri javnem načrtovanju manj vajene participativnih pristopov 
in pristopov od spodaj navzgor. V bolj količinskem smislu je vpliv strukturnih skladov na obalni 
turizem manj očitno prepoznaven. Glavni razlogi so: 

• turizem ni prednostna naloga za posege strukturnih skladov, zato je temu sektorju 
namenjen le majhen delež finančnih sredstev,  

• prednostne naloge načrtov politike regionalnega razvoja se le izjemoma osredotočajo na 
obalni turizem, namesto tega raje obravnavajo celotno turistično ponudbo regije, 

• turizem je redkokdaj samostojna prednostna naloga, saj se pogosto povezuje s širšimi 
strategijami za krepitev konkurence, diverzifikacijo proizvodnih dejavnosti v 
nazadujočih regijah itd. 

 
Pri vrstah posegov še vedno prevladujejo fizične in infrastrukturne naložbe, namenjene 
povečevanju ponudbe nastanitev in izboljšanju dostopnosti območij. Manj je nefizičnih posegov 
za zagotavljanje storitev, ozemeljsko trženje ali za diverzifikacijo turistične ponudbe na splošno. 
Vseeno pa dokazi kažejo, da regionalne turistične politike v novem programskem obdobju 
prehajajo k bolj kakovostnemu in celovitemu pristopu, namenjenemu zmanjševanju pritiska na 
obalna območja in nudenju bolj razvitega sklopa dejavnosti in zabave.  
 
Politike dostopnosti in zaščite okolja lahko posredno, a vendar močno, prispevajo k razvoju 
turizma, kljub temu da mu niso posebej namenjene.  
 
Krepitev partnerstva v okviru upravljanja na več ravneh 
V okvir upravljanja v sektorju turizma so vključene številne ravni in sektorji. Brez celovitega 
pristopa k oblikovanju in načrtovanju obstaja tveganje, da si bodo ukrepi med seboj 
nasprotovali. To je še posebej očitno pri vprašanju okolja: naravno bogastvo regije se občasno 
še vedno obravnavajo kot omejitev politiki tržnega izkoriščanja območja in ne kot vrednost, ki 
jo je treba ohranjati kot glavni razlog za privlačnost kraja.  
 
Dokazi študij kažejo, da je vpliv strukturnih skladov na razvoj načel partnerstva pri oblikovanju 
regionalnih razvojnih politik zelo pozitiven in pomemben, čeprav sta v novih državah članicah 
pristop od spodaj navzgor in načelo partnerstva manj vključena kot v starih.  
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Stopnja vključevanja akterjev je bolj vidna pri oblikovanju in načrtovanju na višjih ravneh, ne 
pa pri mehanizmih izvajanja in uresničevanja. To ponavadi povečuje kratkoročno perspektivo 
načrtovanja in ne pomaga pri dialogu in jasnih skupnih vizijah politike, uspeh pa je opažen, 
kadar je vloga akterjev bolj proaktivna in vidna v vseh fazah.  
 
V partnerstvih obalnega turizma so ponavadi najbolj dejavni lokalni javni organi v obalnih 
območjih. V ta partnerstva so ponavadi vključeni tudi regionalni in lokalni javni organi, zasebni 
sektor in okoljska združenja. Bolj inovativen pristop k obalnemu turizmu bi zahteval tudi 
vključitev okoljskih organov, predstavnikov z morjem povezanega proizvodnega sektorja, 
strokovnjakov ter akterjev s področja kulture in znanstvenikov, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, 
povezanimi z morjem. 
 
Še vedno šibek učinek finančnega vzvoda na zasebne sklade 
Nacionalni prispevki običajno pokrivajo največji delež vseh stroškov projektov v okviru regij 
Cilja 2; po drugi strani pa v regijah Cilja 1 skladi EU prispevajo največji delež k sofinanciranju 
projektov v turizmu. Sofinanciranje EU predstavlja največji delež le v primeru infrastrukturnih 
projektov, ki pa ponavadi spadajo na področje posegov v promet in okolje ali pod ukrepe za 
obnovo in ovrednotenje umetniške in kulturne dediščine.  
 
Sodelovanje zasebnega sektorja še vedno nima velikega pomena: privabljanje sredstev iz 
zasebnega sektorja za projekte v turizmu je v večini krajev težavna naloga. 
  
Najpogostejši odnos zasebnega sektorja pri javnem financiranju je iskanje subvencij za potrebe 
zasebnih naložb. Pri drugih zainteresiranih straneh je spodbujanje nekega cilja edini predvideni 
prispevek pri oblikovanju posega, čeprav bi skupna prizadevanja za povečanje privlačnosti 
regije lahko podprla manj razdrobljen okvir posegov. 
 
Dokazi študij so pokazali, da so v primeru neposredne podpore za podjetja pri izbirnih 
postopkih za sofinanciranje naložbenih projektov prednost imeli izdelovalci, včasih na račun 
storitvenega sektorja. Poleg tega je bila udeležba zasebnih podjetij v novih državah članicah 
nizka, deloma tudi zaradi nizke stopnje povezanosti turističnih podjetij. 
 
Za bolj strateški pristop so potrebna prizadevanja za spodbujanje podjetnikov in zasebnega 
sektorja, da postanejo vlagatelji, ne le prejemniki javnih subvencij. Ključni izziv 
javnozasebnega partnerstva je poiskati trajnosten in učinkovit način zagotavljanja pobud za 
zasebne vlagatelje. 
 
 
Oživitev lokalnih gospodarstev 
Za razpravo o vplivu strukturnih skladov na regionalno rast na obalnih območjih v obdobju 
2000–2006 je prezgodaj. Na splošno je vpliv na rast odvisen od značilnosti opazovane regije. 
Na območjih, kjer se obalni in regionalni turizem prekrivata, je gospodarski vpliv strukturnih 
skladov zelo učinkovit. Kot je splošno priznano, je večanje razpoložljivega dohodka glavni 
vzrok za povečanje povpraševanja v obalnem turizmu, zato bi lahko strukturni skladi posredno 
pozitivno vplivali na obalni turizem prek povpraševanja in ne prek ponudbe. Učinek strukturnih 
skladov na rast je odvisen tudi od dobrega načrtovanja in upravljanja: z vključevanjem 
mehanizma strukturnega financiranja v upravne zmogljivosti regije se sorazmerno povečuje 
vpliv na regionalno rast.  
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Dokazi študij so pokazali tudi, da posegi v obalni turizem pozitivno vplivajo tudi na dinamiko 
zaposlovanja v smislu ustvarjanja delovnih mest v sektorju. V obrobnih regijah, ki nazadujejo 
na področju kmetijstva in industrije, lahko turizem privabi delavce iz nazadujočih sektorjev. Pri 
tem pa je treba obravnavati vprašanje narave delovnih mest, ki nastajajo v sektorju turizma v 
obalnih regijah. Turistični razvoj zaznamujejo številne sezonske zaposlitve s skrajšanim 
delovnim časom in na splošno prožnimi delovnimi pogoji. Pogosto delo v turizmu dobijo mladi 
in manj usposobljeni delavci (kot natakarji, kuharji, barmani, zaposleni v zabaviščni industriji, 
pospeševalci prodaje, športni inštruktorji). Poleg tega strukturni skladi služijo tudi za izboljšanje 
kakovosti zaposlitev v sektorju turizma, saj so lokalni oblikovalci politik zelo zaskrbljeni glede 
tovrstnih vprašanj.  
 
Diverzifikacija za zmanjšanje razlik glede na sezono 
Glavni izziv politik obalnega turizma predstavljajo alternativne oblike turizma in diverzifikacija 
turistične ponudbe. Diverzifikacija lahko prispeva k izboljšanju privlačnosti obalnih destinacij 
in jim omogoči, da presežejo tradicionalni model (sonce, morje in pesek). Alternativne oblike 
turizma lahko pripomorejo k podaljšanju sezone in tako prinesejo številne koristi: 

• novi viri dohodka, ustvarjanje večje rasti in delovnih mest, 
• zmanjšanje okoljskega, gospodarskega in socialnega vpliva ter pritiska, ki ga povzroči 

skoncentriranost turizma na nekaj mesecev letno,  
• ustvarjanje novih dejavnosti, ki podpirajo ohranjanje in razvoj območne dediščine. 

 
Iz izkušenj s strukturnimi skladi lahko izluščimo nekaj zanimivih rešitev: 

• inovativna strategija bi skušala spodbujati celovito turistično ponudbo, ki bi povezovala 
obalo z notranjostjo in različnimi območji; 

• zgodovinska dediščina in kulturni turizem sta način za diferenciacijo turistične ponudbe 
v obalnih mestih, ki so v zgodovini imela industrijsko funkcijo, in za preoblikovanje 
identitete ter prepoznavnosti območja, kar bi obalna letovišča prelevilo v obalna mesta z 
dediščino; 

• spodbujajo se alternativne oblike turizma (na primer poslovni turizem s trgovskimi sejmi 
in konferencami za različne vrste potrošnikov);  

• v regijah, katerih osnovna dejavnost tradicionalno temelji na „soncu, morju in pesku“, si 
prizadevajo, da bi turistično ponudbo naredili bolj prefinjeno, vključno z različnimi 
dejavnostmi za preživljanje prostega časa z dodano vrednostjo, kot so šport, zdravje in 
zdravilišča, golf, jadranje, turizem za starejše, tematski parki, srečanja, konference itd.  

Trajnostni razvoj je ključna prednostna naloga politike 
Strukturni skladi so pozitivno vplivali na dvigovanje okoljske ozaveščenosti in na širjenje ciljev 
trajnostnega razvoja v regionalnem načrtovanju, saj so vprašanje trajnostnega razvoja določili 
za splošno prečno prednostno nalogo. 
 
Destinacije, katerih glavni adut je narava, otoki in obalna območja so najbolj izpostavljene 
okoljskim spremembam, kar lahko povzroči preoblikovanje izbire in dejavnosti v turizmu.  
 
Za obravnavo tega problema Svetovna turistična organizacija predlaga uravnovešen pristop na 
podlagi načel ublažitve (na primer ukrepi za zmanjševanje dejavnikov, ki prispevajo h 
podnebnim spremembam in posledično zmanjševanje njihovega vpliva) in prilagajanja (na 
primer sprejemanje potrebnih ukrepov za spopadanje s podnebnimi spremembami). 



Vpliv turizma na obalna območja:vidiki regionalnega razvoja 

vii       PE397.260 

 

Sklep 
Dokazi iz analize pregleda literature in študij so pokazali, da: 

• so v zadnjem programskem obdobju posegi v obalnem turizmu dobili znatno 
podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru regionalnih operativnih 
programov; 

• so zmanjševanje sezonskih vplivov, trajnostni razvoj in diverzifikacija proizvodov 
prihodnji izzivi sektorja obalnega turizma;  

• je vpliv strukturnih skladov na obalni turizem najvidnejši pri izgradnji institucij in 
vzpostavljanju zmogljivosti; 

• se zdi, da je v starih državah članicah načelo partnerstva sestavni del oblikovanja 
programov in zasnove projektov, medtem ko mora v novih državah članicah obsežno 
vključevanje zainteresiranih strani še postati standard;  

• so se zaradi posegov v okviru kohezijske politike pojavile težnje po celovitem 
pristopu k upravljanju obale in načrtovanju, zlasti glede okoljske zaščite (erozija 
obale in biotska raznovrstnost); 

• nacionalni ali regionalni skladi največ prispevajo k sofinanciranim posegom 
strukturnih skladov, saj je privabljanje zasebnih vlagateljev v večini regij (posebej na 
podeželju) težavno;  

• je na majhnih otokih in v najbolj oddaljenih regijah vpliv strukturnih skladov na 
oživitev lokalnega gospodarstva najbolj viden; 

• je diferenciacija ponujenih storitev glavna strategija, sprejeta za zmanjševanje 
sezonskega turizma; 

• naravno bogastvo območja ne predstavlja več ovire, ampak dodano vrednost 
turistični ponudbi. 
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Priporočila 
 
Evropska komisija 
V novem programskem obdobju bi morale politike EU stremeti k: 

• vključevanju posegov v obalni turizem, ki so sofinancirani iz strukturnih skladov v 
širšem okviru, zlasti na področju pomorske politike, celovite strategije za upravljanje 
obalnih con, vseevropskega prometnega omrežja in okoljske politike Natura 2000; 

• razvoju celovitega pristopa k celostnemu upravljanju s posegi na področju različnih 
politik, usmerjenih na obalna območja; 

• spodbujanju ocene in nadzorovanja dejavnosti za preverjanje uporabe načela 
trajnostnega razvoja pri posegih v obalnem turizmu.  

 
Države članice in obalne regije 
Nosilci odločanja na nacionalni in regionalni ravni bi morali: 

• spodbujati prehod s fizičnih infrastrukturnih naložb v dejavnosti „ustvarjanja kraja“ na 
diverzifikacijo proizvodov in storitev z dejavnostmi „oblikovanja kraja“. To je moč 
doseči tako, da: 
– tradicionalnim proizvodom, soncu, morju in pesku dodamo dejavnosti za 

preživljanje prostega časa, povezane z morjem (npr. ribolov ali potapljanje); 
– ustvarimo tematske poti in proge, namenjene odkrivanju regionalne dediščine v 

notranjosti (npr. gastronomija); 
– mesta in naselbine, ki so v zgodovini imela industrijsko vlogo, preoblikujemo v 

turistične destinacije s spodbujanjem njihovih arhitekturnih in kulturnih posebnosti;  
– izkoristimo priložnost za specializacijo storitev in nastanitve, da bi pritegnili 

poslovni turizem; 

• vlagati v vidnost, profil in uspešnost projektov, da bi spremenili odnos predstavnikov 
zasebnega sektorja, ki zdaj prejemajo sredstva iz strukturnih skladov, da postanejo 
dolgoročni vlagatelj (javno-zasebna partnerstva);  

• sprejeti globalno perspektivo turističnega trga, da se bo soočil z naraščajočo konkurenco, 
ki jo prinašajo nizkocenovne evropske destinacije;  

• vključiti razvoj turistične infrastrukture in objektov v ukrepe za zaščito okolja; 

• oblikovati programe usposabljanja, da bi izobrazili ustrezno število kvalificiranih 
delavcev, ki bi se lahko soočili z naraščajočo zapletenostjo in raznolikostjo sektorja 
turizma. 
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