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A B ST R A K T

I N F O R M AC J E O A R T Y KU L E

Pandemia COVID-19 spowodowała radykalne zmiany w codziennym życiu ludzi
oraz funkcjonowaniu gospodarek. Uważa się, iż zmiany te mają charakter ewolucyjny
i zapoczątkują nową fazę transformacji, jednak praktyki stosowane obecnie zarówno
przez osoby prywatne, jak i przez firmy mogą zostać zaniechane, gdy kryzys dobiegnie końca. W kontekście podróżowania powrót do nieodpowiedzialnych zachowań
doprowadziłby do ponownego pojawienia się niechęci do turystyki. Celem niniejszej
notatki jest rozważenie, czy pandemia COVID-19 jedynie czasowo rozwiązała istniejący
wcześniej problem nadmiernej turystyki (overtourism) i związanego z nią braku stosowania zrównoważonych praktyk. Mimo iż ograniczenia w podróżowaniu wprowadzane
przez różne państwa ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowały
wystąpienie zjawiska zamrożenia turystyki (zero tourism), w większości krajów świata
działania w sektorze turystycznym zostały już wznowione. Autorzy niniejszej notatki,
prezentując ramy koncepcyjne, podkreślają, że jeśli branża będzie nadal funkcjonować
na takich samych zasadach jak przed pojawieniem się koronawirusa, problem nadmiernej turystyki wróci po zakończeniu się pandemii. Dlatego też, aby nie dopuścić do
takiego rozwoju sytuacji, autorzy sugerują położenie nacisku na turystykę jakościową,
wpajanie podróżującym odpowiedzialnych zachowań oraz wykorzystywanie zdobyczy
technologicznych.
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1. WStęp
Na początku 2020 r. pandemia COVID-19 niespodziewanie spowodowała zahamowanie działań w sferze
społecznej i gospodarczej na skalę globalną. W turystyce
jako jednym z najistotniejszych sektorów społeczno-gospodarczych następstwa nałożenia ograniczeń w przemieszczaniu się oraz w transporcie są bardzo odczuwalne. Obostrzenia te gwałtownie doprowadziły do
zamrożenia turystyki¹, co z kolei przyczyniło się do zamykania firm, bezrobocia oraz bankructw w branży

(World Travel and Tourism Council, 2020). W czasie
gdy świat walczy z pandemią i jej niepożądanymi skut-kami, w wielu krajach przybiera na sile dyskurs na
temat „nowej normalności”.
Z jednej strony w przeprowadzonych niedawno badaniach dotyczących tej branży pandemia jest traktowana jako siła transformacyjna w turystyce i hotelarstwie (Brouder, 2020). Mówi się nawet, iż pandemia
może się okazać nie tylko niszczycielką, lecz również
nauczycielką – wprawdzie spowodowała ona katastrofę, ale przyczynia się także do wytworzenia nowych
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nawyków (Tomes, 2010). Z drugiej strony zakaz międzynarodowych na całym świecie, a tym samym
przemieszczania się, nagłe zahamowanie działalno- został wówczas osiągnięty cel wyznaczony na 2020 r.
ści turystycznej oraz powszechne wdrożenie zasad Ten bezprecedensowy wzrost w sektorze przyniósł nie
dystansu społecznego wywołały w ludziach raczej tylko korzyści gospodarcze, lecz również negatywne
pragnienie powrotu do normalności niż akceptację skutki dla lokalnych społeczności (Murzyn-Kupisz, Homożliwej „nowej normalności” (Brouder i in., 2020). luj, 2020; Perkumienė, Pranskūnienė, 2019), środowiska
Jednakże powrót do rzeczywistości sprzed pandemii (Benner, 2019; Weber i in., 2017), a także samych miejscooznaczałby prawdopodobnie wznowienie stosowania wości wypoczynkowych. W kilku bardziej znanych, jak:
niezrównoważonych praktyk. Branża turystyczna jest Wenecja, Barcelona, Maya Bay w Tajlandii, Dubrownik,
często krytykowana za skupianie się wyłącznie na Amsterdam i Machu Picchu, zaczęto bardzo odczuwać
liczbie turystów bądź na wzroście ilościowym, a nie niespotykany dotąd rozwój turystyki i wzrost liczby
jakościowym (Benner, 2020; Koens, Postma, 2018), turystów.
W 2018 r. overtourism stał się jednym z kontrowersyjco z kolei przyczyniło się do zaistnienia w znanych
miejscowościach turystycznych takich zjawisk, jak: nych tematów omawianych zarówno przez media, jak
nadmierna turystyka (overtourism), turystofobia (tou- i przez naukowców (Goodwin, 2017; Muler Gonzalez,
rismphobia), ruchy antyturystyczne itp. (Zerva, Palou, Coromina, Galí, 2018; Peeters i in., 2018), a w konseBlasco, Donaire, 2019). Co więcej, kluczową przeszko- kwencji termin ten został uznany za słowo roku. Kludą na drodze do zrównoważonego rozwoju turystyki czowym problemem jest nagromadzenie zbyt wielu
jest krótkoterminowa wizja korzyści ekonomicznych. turystów w tym samym miejscu i czasie (Kuščer, MihaKwestie te odzwierciedlają „nagromadzenie prze- lič, 2019; Perkumienė, Pranskūnienė, 2019). Głównymi
ciwności” wywołanych przez turystykę. Pomimo przyczynami powstawania tego zjawiska są: wzrost
złożoności koncepcji nadmiernej turystyki jest jasne, dochodu rozporządzalnego, chęć zwiedzania świata,
że problem ten występuje powszechnie w niektórych powstawanie nowych możliwości w zakresie zakwatepopularnych celach podróży (Bertocchi, Camatti, Gio- rowania oraz lepsze niż wcześniej połączenia transporve, van der Borg, 2020; Hughes, 2018). Niemniej jednak towe, które wpłynęły na upowszechnienie się turystyki
po wybuchu pandemii COVID-19 udało się go pozbyć, (Tiwari, Kainthola, Chowdhary, 2020a).
Niemniej jednak overtourism nie jest zjawiskiem noprzynajmniej tymczasowo.
Autorzy niniejszej notatki naukowej podkreślają, iż wym (Wall, 2020), gdyż jego negatywne skutki omapandemia spowodowała wyłącznie chwilowe zahamo- wiano pośrednio, o ile nie bezpośrednio, już w latach
wanie uprzednio występujących zjawisk nadmiernej 60. XX w. Doxey (1975), Butler (1980) oraz kilku innych
turystyki i przepełnienia regionów docelowych. Praca autorów badało utrudnienia, z jakimi społeczności
ma charakter perspektywiczny. Skupiono się w niej na regionów recepcyjnych muszą się mierzyć ze wzglęnieprzewidywalności turystyki, jednocześnie badając du na nadmierną liczbę turystów. Niedawno Butler
problem ponownego pojawienia się nadmiernej tu- (2019) zbadał ponownie ograniczenie przepustowości,
rystyki po wynalezieniu szczepionki i udostępnieniu uznawane za główną przyczynę nadmiernej turystyjej na skalę globalną. Najwyraźniej kryzys związany ki. W opisie badania przeprowadzonego w 1976 r. Piz COVID-19 spowodował wciśnięcie na Ziemi przyci- zam wskazał, iż znacząca liczba turystów w danym
sku „reset”. Przyroda odżyła, wody się oczyściły (co miejscu wypoczynku prowadzi do niezadowolenia
widać choćby na przykładzie Wenecji), a środowisko lokalnej społeczności, co znajduje odzwierciedlenie
naturalne jako całość stało się czystsze niż przedtem w niezdrowym podejściu do gości (Pizam, 1978). Na
(Muhammad, Long, Salman, 2020). Bez wątpienia ten fenomen zwrócił uwagę także Goodwin (2017,
pandemia jest ukrytym błogosławieństwem, dzię- s. 1), który w stworzonej przez siebie definicji nadmierki któremu ludzie mogą zastanowić się nad swoim nej turystyki napisał, że występuje ona w „miejscach
docelowych, gdzie gospodarze bądź goście, lokalni
zachowaniem.
mieszkańcy bądź odwiedzający czują, iż turystów jest
zbyt wielu, a jakość życia na danym obszarze bądź
jakość doświadczenia spadły do nieakceptowalnego
2. Overtourism
poziomu”. Prościej rzecz ujmując, o zjawisku over– podsumowanie okresu
tourism mówimy wtedy, gdy turystów jest więcej, niż
destynacja może przyjąć. Nadmierna turystyka, uwaprzed pandemią COVID-19
żana za antytezę odpowiedzialnej turystyki (Goodwin,
W ciągu ostatniej dekady niekontrolowany rozwój 2017), jest dość rozmytą koncepcją (Bertocchi, Camatti,
branży turystycznej przyciągał coraz więcej inwesto- Giove, van der Borg, 2020), ponieważ obejmuje sporów (World Tourism Organization, 2004). W 2018 r. mo- strzeżenia dotyczące turystów (Milano, Novelli, Cheer,
gliśmy zaobserwować przepływ ok. 1,4 mld turystów 2019) i mieszkańców (Kuščer, Mihalič, 2019). Tym
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samym nietrudno sobie uświadomić, iż pewne zjawi- wzrost liczby osób przybywających w dane miejsce.
ska mają wpływ na popularne cele podróży na całym Wszystko to razem doprowadzi do ponownego pojaświecie (Benner, 2020).
wienia się zjawiska nadmiernej turystyki w okresie po
pandemii COVID-19.
W kontekście kryzysu w branży Farmaki (2020)
omawia pokryzysowe zachowania turystów, które
3. Czy pandemia COVID-19 spowodowała
odzwierciedlają ich „zapominalstwo”, czego dowodem są wzorce zachowań związanych ze wznowieniem
tymczasowe zahamowanie
podróżowania. Autor podkreśla, iż podróżujący mają
zjawiska overtourism?
skłonność do zapominania o kryzysie i po tym, jak zoGoodwin (2017) przestrzegał, iż w niektórych regio- stali nim pośrednio dotknięci, zazwyczaj po dłuższej
nach docelowych można się spodziewać wystąpienia przerwie i tak ponownie wyruszają na wyprawy. Ich
zjawiska overtourism, jeśli turystyka będzie się rozwijać plany ulegają wzmocnieniu ze względu na zmiany
w sposób niekontrolowany w dotychczasowym tempie. w pragnieniach i motywacjach do podróżowania, takie
Świat jednak jest tak nieprzewidywalnie zmienny, iż jak odwiedzanie rodziny i znajomych (Zenker, Kock,
w 2020 r. problem nadmiernej turystyki tymczasowo 2020) czy pojawienie się w obecnej sytuacji tzw. bańki
zniknął. W wyniku wybuchu pandemii COVID-19 na- turystycznej (Lapointe, 2020).
Organizacje turystyczne przyjmą strategię eksstąpiło przejście od turystyki nadmiernej do jej zamrotensywnego wzrostu, aby ożywić branżę i zaspokoić
żenia (zero tourism).
Najbardziej oczywistą tendencją, prognozowaną kształtujący się ponownie popyt, choć oczywiście bęprzez badaczy, jest zmiana poglądów turystów oraz dzie on mniejszy niż uprzednio. Strategie rozwoju po
mieszkańców miejscowości wypoczynkowych. Jed- pandemii COVID-19 są czynnie opracowywane przez
nak ze względu na perspektywę ponownego otwarcia wszystkie podmioty turystyczne, tj. zarówno przez
granic oraz złagodzenia obostrzeń związanych z pod- organizacje typu destination management (DMO), jak
różowaniem branża turystyczna przygotowuje się do i przez komercyjne przedsiębiorstwa turystyczne, by
podjęcia kroków, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom przyciągnąć większą liczbę turystów i ożywić branżę.
Seraphin i Ivanov (2020) przedstawili strategię eksturystów. Wobec tego autorzy niniejszej pracy przewidują, że w okresie po pandemii COVID-19 zjawisko tensywnego rozwoju, ukierunkowaną na zwiększenie
overtourism może pojawić się ponownie (rys. 1). Powrót liczby przybywających osób. Plan ten wymaga zwięknadmiernej turystyki został zapoczątkowany przez szenia wysiłków marketingowych regionu docelowego.
wynalezienie szczepionki i stopniowe zwiększanie jej W celu odrobienia strat poniesionych w czasie obecnedostępności, po których nastąpi „kryzys pamięci” zwią- go globalnego kryzysu zdrowotnego, w sektorze turyzany ze znoszeniem ograniczeń w podróżowaniu oraz stycznym konieczne będzie podejmowanie wzmożonej
z uznawaniem go za mniej ryzykowne. Zjawisko to działalności marketingowej i reklamowej, dzięki czemu
wpłynie na organizacje turystyczne i regiony docelowe, powrót na rynek stanie się możliwy, gdy potencjalni
w których zostanie wdrożona strategia ekstensywnego klienci uznają, że ryzyko zmalało.
wzrostu, by wyrównać straty poniesione w wyniku
Kilka organizacji turystycznych rozpoczęło już wypandemii. Finalnie zwiększenie się popytu doprowadzi dawanie voucherów na przyszłe podróże, a w niedłudo rozpowszechnienia nieodpowiednich i nieodpowie- gim czasie dostępne staną się także promocje cenowe.
dzialnych praktyk, od których uwagę będzie odciągał Lufthansa – narodowy niemiecki przewoźnik – przewiduje, że setki należących do niej samolotów będą
uziemione do 2022 r., w fazie wychodzenia z kryzysu
zaś popyt może przewyższyć podaż (Fanthorpe, 2020).
Niedawny przypadek „turystyki rewanżu” (revenge travel), promowanej przez rząd chiński (Kuo, 2020), może
posłużyć jako odpowiedni przykład ilustrujący opisany
model koncepcyjny.
Choć sektorowi turystycznemu daleko do doskonałości ze względu na nagminne zanieczyszczanie
otoczenia, dokonywanie zniszczeń oraz generowanie
kosztów ekonomicznych obciążających społeczność
obszaru recepcji, należy zauważyć, że przynosi on
również przyjemność i doświadczenia transformacyjRysunek 1. Ramy koncepcyjne
ne turystom oraz korzyści gospodarcze społeczeństwu
dla ponownego pojawienia się zjawiska nadmiernej turystyki
Źródło: opracowanie własne autorów
(Butler, 2020). Wskutek tego warunkiem koniecznym
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zrównoważonej turystyki jest wyważone podejście. Za- edukacja turystyczna, dzięki której miejsca docelowe
kłada ono podjęcie zsynchronizowanych działań w kie- stałyby się „inteligentne” i „zrównoważone” (Tiwari,
runku uznania, że turyści mają prawo do podróżowa- Kainthola, Chowdhary, 2020b). Jednakże strategie te
nia, a mieszkańcy – do satysfakcjonującej jakości życia. w większości wiążą się z wprowadzaniem ograniczeń
Realizacja przedsięwzięć mających na celu zmianę tu- oraz z różnicowaniem i wzrostem cen produktów, co
rystyki po pandemii COVID-19 w usługę luksusową rodzi pytania o prawo turystów do podróżowania. Popowstrzymałaby turystów przed nadmiernym korzy- nadto pogląd, iż osoby, które wydadzą w danym miejstaniem z niej. Natomiast wprowadzanie zbyt dużych scu więcej pieniędzy, będą zachowywać się bardziej
obniżek cen i organizowanie agresywnych kampanii odpowiedzialnie, jest mitem.
reklamowych prawdopodobnie spowoduje nadmierny
W związku z tym autorzy niniejszej notatki naukopopyt. Zwiększenie liczby turystów w danym regionie wej sugerują, że w zwalczaniu negatywnych skutków
docelowym może zaś stać się przyczyną ponownego turystyki w okresie po pandemii COVID-19 pomocne
wystąpienia zjawiska overtourism oraz znacząco obniżyć byłyby następujące działania:
jakość życia mieszkających tam ludzi.
– położenie nacisku na turystykę jakościową,
– wykorzystywanie rozwiązań technologicznych
w procesie konsumpcji,
– koordynacja poszczególnych komponentów branży
4. Droga
turystycznej w danym miejscu docelowym,
– repozycjonowanie istniejących strategii marketinku trwałemu rozwiązaniu problemu
gowych,
nadmiernej turystyki
– włączanie innowacyjnych produktów, poprzedzoKażde zjawisko może mieć zarówno pozytywne, jak
ne ponowną analizą trendów kształtujących się na
i negatywne skutki, jeśli nie będzie obserwowane
rynku,
i skutecznie kontrolowane. Monitorowanie poprzez – respektowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiewdrażanie planów może pomóc w opracowywaniu
dzialności biznesu jako moralnego nakazu (rys. 2).
zasad i strategii odpowiednich dla danego miejsca
docelowego. Oczywiście problemy związane nie tylko z nadmierną, ale również z zerową turystyką są
niepożądane i wiążą się z niekorzystnym wpływem
na lokalną społeczność oraz przemysł. Bez wątpienia
niekontrolowana liczba turystów, podobnie jak ich zupełny brak, nie oznacza dla regionu pobytu perspektyw
zrównoważonego rozwoju (Seraphin, Ivanov, 2020).
Konieczne jest zagwarantowanie, iż ludzie na całym świecie nie wrócą do wcześniejszych toksycznych praktyk i wezmą pod uwagę powtarzające się
ostrzeżenia, które branża turystyczna otrzymywała ze
względu na brak równowagi. Z kolei „zanik wzrostu”
w turystyce doprowadziłby do zubożenia milionów
osób, których utrzymanie zależy od funkcjonowania
branży. Dlatego też sytuacja wymaga wyważonego
podejścia, które pomoże zapobiec występowaniu takich
zjawisk, jak nadmierna i niesatysfakcjonująca skala turystyki.
Seraphin i Ivanov (2020) uważają, iż skupienie się na
Rysunek 2. Zapobieganie nadmiernej i zerowej turystyce
intensywnym wzroście powiązanym z zarządzaniem
w okresie po pandemii COVID-19
przychodami, podobnie jak kilka innych rozwiązań
Źródło: opracowanie własne autorów
zaproponowanych przez badaczy i decydentów, mogłoby przynieść zyski i pomóc uniknąć problemu zaPandemia COVID-19 zmusza ludzkość do zastanorówno nadmiernej, jak i niedostatecznej turystyki. Do wienia się nad brakiem równowagi w podróżowaniu
tych propozycji należą m.in.: włączenie do kompozycji w czasach przed rozprzestrzenieniem się koronawirumarketingowej strategii obniżających popyt (Tiwari, sa. Niemniej jednak najbardziej palącą kwestią jest, by
Kainthola, Chowdhary, 2020a), wdrożenie rozwiązań w branży turystycznej nie powrócono do niedbałego
technologicznych pomagających w radzeniu sobie postępowania, które dało początek nieodpowiednim,
z problemem nadmiernej turystyki (Hospers, 2019) oraz niewyważonym praktykom.

Notatki

Przypis
¹ Użyty w anglojęzycznej wersji artykułu termin zero tourism
w tekście polskim został przetłumaczony jako turystyka zerowa lub zamrożenie turystyki. Pojęcia te są tu traktowane jako
synonimy.
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