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Wstęp
Współczesna gospodarka turystyczna rozwija się dynamicznie jako konsekwencja
stałego rozwoju ruchu turystycznego w wymiarze zarówno regionalnym, krajowym,
jak i światowym. Można mówić o wyraźnej zależności między obu kategoriami.
Implikacją rozwoju nowych rodzajów ruchu turystycznego jest wzrost liczby podmiotów gospodarki działających na rynku turystycznym, ich dywersyfikacja, nasilająca się konkurencja, a także rozwój różnych form współpracy usługodawców, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zainteresowanych wspieraniem
rozwoju turystyki. Efektami tego rozwoju są zmiany dokonujące się w zagospodarowaniu obszarów recepcji ruchu turystycznego, w ofercie proponowanej przez przedsiębiorstwa turystyczne (dotyczy to miejscowości i regionów), w formach i sposobach docierania z produktem do turystów, a także budowanie więzi usługodawców
z klientami. Gospodarka turystyczna jest zatem dynamicznie rozwijającym się sektorem, który reaguje na zmiany zachodzące po stronie popytowej rynku turystycznego, a przez swój rozwój pozytywnie wpływa na sektory bardziej lub mniej z nią
związane. W tym sensie jest ona fenomenem rozwiniętych i rozwijających się społeczeństw i istotnie oddziałuje na życie społeczno-gospodarcze obszarów recepcji
oraz na przestrzeń, w której przebiegają procesy produkcji i świadczenia usług, udostępniania dóbr wolnych, naturalnych, podziału i konsumpcji turystycznej.
Problematyka rozwoju gospodarki turystycznej jest bardzo obszerna ze względu
na zakres działalności jej podmiotów, jej ścisły związek z przestrzenią, w której
przebiegają realne procesy wytwarzania i konsumpcji dóbr i usług turystycznych,
konsekwencje funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej dla miejscowości i regionów recepcji. Mając to na uwadze, w przygotowanej publikacji przedstawiono opracowania podejmujące tylko niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej w regionie.
Jak już wspomniano, czynnikiem stymulującym rozwój gospodarki turystycznej
jest ruch turystyczny, który wywiera także zasadniczy wpływ na rozwój funkcji turystycznej na obszarach mających odpowiedni potencjał turystyczny. W niniejszej
książce prezentowane są opracowania podejmujące zatem tematykę funkcji turystycznej w polskich makroregionach, rozwoju lokalnego i turystyki, rozwoju zrównoważonego turystyki czy też wykorzystania potencjału turystycznego wybranych
obszarów do rozwoju nowych form turystyki.
Rozwój turystyki w obszarach recepcji wiąże się przede wszystkim z ich atrakcyjnością, zależącą nie tylko od walorów turystycznych przez nie posiadanych, lecz
także od zagospodarowania tych terenów w różne elementy zaplecza materialnego
turystyki, działań usługodawców i władz lokalnych na rzecz kształtowania wizerun-
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ku miejscowości i regionów. Podejmowane wysiłki mają duży wpływ na kreowanie
pozycji konkurencyjnej obszarów recepcji, co nie pozostaje bez wpływu na wielkość
ruchu turystycznego. Problematyka ta stanowi przedmiot rozważań kilkunastu artykułów zawartych w prezentowanej publikacji.
W kształtowaniu pozycji konkurencyjnej regionów turystycznych oraz funkcjonujących w ich granicach podmiotów gospodarki turystycznej coraz większe znaczenie ma współpraca w turystyce realizowana nie tylko przez działające lokalne
i regionalne organizacje turystyczne, stowarzyszenia i związki gmin, lecz także
przez coraz częstsze inicjatywy prowadzące do zakładania klastrów turystycznych.
Sama idea klastrów, jako przestrzennej formy współpracy różnych podmiotów i instytucji, nie jest wprawdzie niczym nowym, ale przenoszenie tej koncepcji do turystyki jest w realiach rynku turystycznego w Polsce zjawiskiem nowym. Problematyka ta znalazła wyraz w kilku artykułach niniejszej pracy. W jednym z nich zwrócono
uwagę na zagadnienie zaufania jako kluczowego czynnika rozwoju klastrów w turystyce.
Ważnym obszarem zainteresowań badawczych kolejnych opracowań prezentowanych w przygotowanej książce jest sfera rynku turystycznego. W ramach tego
obszaru podjęto tematykę zarówno strony popytowej rynku turystycznego, szczególnie zachowań turystów, ich lojalności, jak również strony podażowej. W tym
ostatnim przypadku prezentowane teksty podejmują m.in. problematykę funkcjonowania obiektów świadczących usługi hotelarskie.
Dopełnieniem rozważań na temat różnych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej są opracowania dotyczące roli zasobów ludzkich w ich
skutecznej działalności na rynku. W ten nurt rozważań wpisuje się artykuł poświęcony znaczeniu sektorowej ramy kwalifikacji w turystyce w kształtowaniu kadr potrzebnych dla tego sektora.
Rozwój obszarów recepcji i funkcjonujących w ich granicach podmiotów
gospodarki turystycznej pozostaje w ścisłym związku m.in. z promocją tych obszarów, usługodawców oraz kształtowaniem ich wizerunku. Tematyka ta poruszona jest
w kilku opracowaniach stanowiących integralny element prezentowanej publikacji.
Proponowany zbiór artykułów nie wyczerpuje problematyki funkcjonowania
gospodarki turystycznej w regionach recepcji ruchu turystycznego. Prezentowane
w nich treści powinny się przyczynić do pogłębienia wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania podmiotów podaży w turystyce. Z całą pewnością w artykułach
stanowiących treść tej publikacji znajdują się sformułowania mające charakter dyskusyjny, stąd autorzy tekstów będą wdzięczni za przekazane uwagi i sugestie.

