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Logistyka w turystyce – moda czy koniecznoÊç?
Turystyka, nazywana przez wielu spo∏eczno-ekonomicznym fenomenem XX wieku, sta∏a si´ jednà z najdynamiczniej rozwijajàcych si´ dziedzin gospodarki Êwiatowej. Âwiadczà o tym dane
Âwiatowej Organizacji Turystyki (WTO) z 2001 roku, wed∏ug których liczba podró˝y turystycznych w Êwiecie kszta∏towa∏a si´ na
poziomie 462 mld USD. Mimo pewnego zahamowania tempa wzrostu w ostatnich latach (m.in. z powodu terroryzmu, nieznanych
chorób, lokalnych wojen itp.) nadal eksperci mi´dzynarodowi
wskazujà na turystyk´, jako t´ dziedzin´ Êwiatowej gospodarki,
która b´dzie si´ rozwijaç w przysz∏oÊci najefektywniej.
Równie˝ Polska upatruje w rozwoju gospodarki turystycznej
szans dalszego rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego, co znalaz∏o
swoje odzwierciedlenie w przyj´tej przez Rzàd RP strategii rozwoju naszego kraju, w której turystyka wespó∏ z ochronà Êrodowiska
i gospodarkà ˝ywnoÊciowà oraz sferà us∏ug telekomunikacyjnych
traktowana jest jako jedna z przysz∏oÊciowych ga∏´zi gospodarki
narodowej.
Ale turystyka wspó∏czesna, tak jak ca∏a ludzka cywilizacja, ulega
istotnym przeobra˝eniom. Wynikajà one z oddzia∏ywania ró˝norodnych czynników wewn´trznych, tkwiàcych w sferze turystyki,
jak i zewn´trznych, stanowiàcych jej otoczenie.
Niezrównowa˝nie oraz wyjàtkowa zmiennoÊç sytuacji na rynku
turystycznym w po∏àczeniu z totalnà konkurencjà, jaka na nim panuje, a tak˝e post´pujàca globalizacja i koncentracja organizacyjno-kapita∏owa w Êwiatowej turystyce, wymuszajà na przedsi´biorstwach turystycznych nie tylko sta∏à obserwacj´ procesów i tendencji rynkowych, ale tak˝e wymuszajà podejmowanie przez nie
dzia∏aƒ wyprzedzajàcych.
Stàd te˝ coraz cz´stsze poszukiwania nowych rozwiàzaƒ w sferze organizacji i obs∏ugi ruchu turystycznego, nowych rozwiàzaƒ
w sferze zarzàdzania finansami, nowe podejÊcie do dzia∏aƒ marketingowych oraz w zakresie ochrony Êrodowiska przyrodniczego,
wreszcie nowy typ turysty – konsumenta poszukujàcego bliskich
kontaktów z przyrodà, kulturà i spo∏ecznoÊcià odwiedzanych krajów i regionów oraz nastawionego na wysokà jakoÊç oferowanych
mu produktów turystycznych.
Gospodarka turystyczna obejmuje bardzo ró˝norodny i rozbudowany kompleks infrastruktury technicznej i potencja∏u us∏ugowego, s∏u˝àcych realizacji potrzeb turystycznych. Mamy w niej do czynienia z du˝à liczbà komponentów tworzàcych ostatecznie produkt turystyczny, czyli z wyraênym zró˝nicowaniem wytwórców
us∏ug turystycznych, którzy ró˝nià si´ mi´dzy sobà mi´dzy innymi:
rodzajem oferowanych produktów, sytuacjà majàtkowà i kapita∏owà, systemem dystrybucji, jakoÊcià produktów itp.
Post´pujàca specjalizacja w bran˝y turystycznej, a tak˝e globalizacja Êwiatowej gospodarki turystycznej coraz cz´Êciej sk∏aniajà
firmy turystyczne do stosowania rozwiàzaƒ logistycznych, tak
w sferze zarzàdzania, jak i w dzia∏aniach operacyjnych. Zgodnie
z twierdzeniem S. Krawczyka logistyka obejmuje planowanie, koordynacj´ i sterowanie, zarówno w aspekcie czasu, jak i przestrzeni,
przebiegiem realnych procesów, których organizacja jest uczestnikiem, w celu efektywnego osiàgania zamierzonych celów.

Mo˝na zatem stwierdziç, ˝e w∏aÊnie gospodarka turystyczna ma
najszersze mo˝liwoÊci praktycznego wykorzystania logistyki w rozwiàzywaniu bie˝àcych i przysz∏oÊciowych problemów, o czym starajà si´ przekonaç czytelników niniejszego wydania Logistyki autorzy cyklu artyku∏ów poÊwi´conych logistyce w sektorze turystyki.
Podstawà skutecznego wdra˝ania logistyki w sektorze turystyki jest wykszta∏cenie specjalistycznych kadr logistycznych, zarówno na poziomie Êrednim, jak i wy˝szym. Wspó∏czesny mened˝er
turystyki powinien posiadaç niezb´dnà wiedz´ oraz praktyczne
umiej´tnoÊci z zakresu analizy systemowej, teorii podejmowania
decyzji, badaƒ operacyjnych, organizacji i zarzàdzania, informatyki, teorii lokalizacji i kontrolingu. Taki zakres wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie logistyki gwarantuje tylko kszta∏cenie specjalistyczne w szko∏ach Êrednich i wy˝szych, a zatem warto je rozpoczàç w formie wyodr´bnionych specjalizacji lub specjalnoÊci,
a póêniej w formie stworzenia nowego kierunku kszta∏cenia: logistyka.
O tym, i˝ zapotrzebowanie na specjalistyczne kadry logistyczne
w sektorze turystyki b´dzie wzrastaç, Êwiadczà tendencje w nim
wyst´pujàce.
I tak, coraz wi´ksze znaczenie w Êwiatowej i krajowej turystyce
majà firmy touroperatorskie, przygotowujàce kompletne pakiety
produktów turystycznych o wysokiej jakoÊci, dla coraz bardziej wybrednego klienta, poprzez wyselekcjonowanà sieç sprzedawców
detalicznych (agentów podró˝y). Rosnàca konkurencja pomi´dzy
tego typu firmami wymusza stosowanie coraz bardziej wysublimowanych i specjalistycznych systemów dystrybucji produktów turystycznych, które z jednej strony przyczyniajà si´ do obni˝enia kosztów, z drugiej zaÊ do dostarczeniu wysokiej jakoÊci produktu w odpowiednim miejscu i czasie finalnemu odbiorcy, czyli turyÊcie konsumentowi.
Ale rozwiàzania logistyczne znajdujà swoje konkretne, praktyczne zastosowanie tak˝e w dzia∏alnoÊci zak∏adów hotelarskich, firm
transportowych obs∏ugujàcych ruch turystyczny, czy wreszcie
w dzia∏alnoÊci agroturystycznej. W tym ostatnim przypadku bardzo
efektywne jest stosowanie zarzàdzania logistyczno-marketingowego, które mo˝e staç si´ Êrodkiem przewagi konkurencyjnej konkretnego gospodarstwa agroturystycznego.
Z przeprowadzonych badaƒ i analiz wynika, i˝ rola logistyki w turystyce wzroÊnie w Polsce z chwilà w∏àczenia naszego kraju
w struktury Unii Europejskiej. Europejski rynek turystyczny to nowa jakoÊç w polskiej turystyce, to tak˝e nowe zagro˝enia dla wielu firm turystycznych, które ju˝ dzisiaj powinny szukaç nowych rozwiàzaƒ dla elastycznego przystosowania si´ do nadchodzàcych wyzwaƒ rynkowych. Ju˝ dzisiaj widaç, i˝ na mi´dzynarodowym rynku
turystycznym zachodzà istotne zmiany, które sprawiajà, ˝e w niedalekiej przysz∏oÊci turystyka b´dzie inna ni˝ ta, którà znamy i obserwujemy dzisiaj.
Wiedza i umiej´tnoÊci logistyczne zastosowane w turystyce mogà okazaç si´ jednym z istotnych elementów ca∏ego systemu sterowania rozwojem tej dziedziny naszego ˝ycia, o czym w pe∏ni przeÊwiadczony jest autor niniejszego tekstu.

