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Plan wystPlan wystąąpienia:pienia:
1.1. MegatrendyMegatrendy rozwojowe cywilizacji a turystyka:rozwojowe cywilizacji a turystyka:

a) ewolucja turystyki a) ewolucja turystyki –– dylematy i wyzwania;dylematy i wyzwania;
b) projekty turystyczne XXI (a może XXI) wieku - odpowiedź na zmiany w popycie 
turystycznym czy też przykłady jego sztucznego kreowania? 
c) kierunki rozwoju rynku turystycznego – aspekty popytowe. 

2. Sekwencyjna Analiza Trendów Turystycznych (SATT) jako przykład 
turystycznego zastosowania metody „Futures Wheel” J. Glenna:
a) podstawowe założenia metody
b) fraktale jako częsty efekt końcowy analiz metodą SATT. 
c) badania pilotażowe – wstępne wyniki..

33. Homo . Homo TuristicusTuristicus -- „„nietypowanietypowa”” i tylko z pozoru wyi tylko z pozoru wyłąłącznie humorystyczna typologia cznie humorystyczna typologia 
wspwspóółłczesnych i przyszczesnych i przyszłłych turystych turystóów wedw wedłług W. ug W. AlejziakaAlejziaka ☺☺



Ewolucja i nowe wyzwania dla turystykiEwolucja i nowe wyzwania dla turystyki

Źródło: Opracowanie własne na podst: Poon, A., Tourism, technology and competitive strategies, CAB 
International, Wallingford, 1993, s. 115 oraz Working Party on National Environmental Policy. OECD Programme
on Sustainable Consumption Sector Case Studies Series Household Tourism Travel: Trends, Environmental Impacts 
and Policy Responses, Environment Directorate Environment Policy Committee, ENV/EPOC/WPNEP(2001)14/FINAL, 
OECD, 18 April 2002, s. 38. http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/32347645.pdf



Prognozy rozwoju turystyki miPrognozy rozwoju turystyki mi ęędzynarodowej do 2020 roku: dzynarodowej do 2020 roku: 
wymiar ilowymiar ilo śściowy ciowy -- wedwed łług ug ŚŚwiatowej Organizacji Turystyki wiatowej Organizacji Turystyki 

(UNWTO)(UNWTO)



Źródło: Intelligent Infrastructure Futures. The Scenarios – Towards 2055. Office of Science and Technology, Foresight, 
London 2010, s. 10 i 28. Praca dostępna na stronie: 

http://www.foresight.gov.uk/Intelligent%20Infrastructure%20Systems/the_scenarios_2055.pdf (1.10.2010) 







MegatrendyMegatrendy rozwojowe rozwojowe 
cywilizacji a rozwcywilizacji a rozw óój turystykij turystyki

10 megatrendów wg. Johna Naisbitta:

1. Od technologii siłowej do ultratechnologii (high tech – high touch),
2. Od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informatycznego,
3. Od gospodarki narodowej do gospodarki globalne,
4. Od myślenia krótkofalowego do długofalowego,
5. Od centralizacji do decentralizacji,
6. Od pomocy zinstytucjonalizowanej do samopomocy,
7. Od demokracji przedstawicielskiej do demokracji uczestniczącej,
8. Od hierarchii do sieci,
9. Z Północy na Południe,
10.Od schematu „albo-albo” do wielokrotnego wyboru.

•J. Naisbitt: Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives, Fortuna Publications, New York 1982.
•J. Naisbitt: Megatrendy: 10 nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i Spółka, Poznań 1997.

•A. Toffler, The Third Wave, Bantam, New York 1981. 
•A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.



VI. Czynniki środowiskowe (Ś), w tym zwłaszcza:
- 1. Kurczące się zasoby środowiska (w tym zwłaszcza wody i lasów);

- 2. Zmiany klimatyczne, w tym zwłaszcza globalne ocieplanie się klimatu;

- 3. Coraz częstsze i coraz gwałtowniejsze katastrofy naturalne;

- 4. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa;

- 5. Postępująca urbanizacja i konflikty wywołane rozwojem wielkich

aglomeracji (tak w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się) ;
- 6. Rozwój ekologii i koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz

współpraca międzynarodowa w tym względzie.

V. Czynniki technologiczne (T), w tym zwłaszcza:
- 1. Komputeryzacja oraz rozwój systemów informatycznych,

znajdujących zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie;

- 3. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych (także w

sferze usług);

- 4. Rozwój telekomunikacji, w tym telefonii komórkowej i Internetu;

- 5. Rozwój środków transportu oraz związanej z tym infrastruktury

(lotniska, autostrady, nowoczesne budownictwo);

- 6. Rozwój tzw. technologii miękkich (np. franchising).

IV. Czynniki ekonomiczne (E), w tym zwłaszcza:
- 1. Globalizacja działalności gospodarczej, coraz większa koncentracja

kapitału oraz wzrost znaczenia przedsiębiorstw ponadnarodowych;

- 2. Rosnące dysproporcje w poziomie rozwoju i poziomie życia pomiędzy

krajami bogatymi a biednymi;

- 3. Zmiany rozkładu sił gospodarczych na świecie, w tym gwałtowny

wzrost znaczenia Azji, w tym zwłaszcza Chin oraz Indii;

- 4. Kryzysy gospodarcze i finansowe występujące w wielu krajach świata;

- 5. Wprowadzenie euro oraz wzrost znaczenia tej waluty w handlu

światowym, przy jednoczesnych problemach wielu krajów UG-W;

- 6. Gwałtowny rozwój i zmiany zachodzące na rynkach finansowych;

- 7. Bezrobocie oraz coraz bardziej niewydolne systemy emerytalne;

- 8. Rosnące i niestabilne ceny nośników energii, w tym ropy naftowej.

III. Czynniki społeczno-kulturowe (SK), w tym zwłaszcza:
- 1. Wzrost ilości czasu wolnego (urlopy, emerytury, elastyczne

systemy zatrudnienia i pracy);

- 2. Zwrot w kierunku zdrowego trybu życia;

- 3. Kryzys wiary i religii, jako ważnych elementów kultury 

oraz czynników kształtujących panujące stosunki społeczne;

- 4. Kryzys rodziny oraz wartości tradycyjnie z nią z wiązanych;

- 5. Wielokulturowość i transkulturowość; 
- 6. Wzrost znaczenia, a przy tym szybsze „starzenie się” wiedzy;

- 7. Rewolucja multimedialna oraz wpływ mediów, a zwłaszcza

telewizji na społeczeństwo (syndrom „homo videns”);

- 8. Konflikty pomiędzy tożsamością a potrzebą dążenia do

nowoczesności, szczególnie w krajach rozwijających się.

II. Czynniki polityczne (P), w tym zwłaszcza:
- 1. Upadek komunizmu i demokratyzacja społeczeństw w Europie

Środkowo-Wschodniej;

- 2. Integracja i dalsze rozszerzanie się Unii Europejskiej oraz

liberalizacja   migracji międzynarodowych (np. Układ z Schengen);

- 3. Wojny i niestabilna sytuacja polityczna w wielu regionach świata;

- 4. Terroryzm międzynarodowy i radykalizacja niektórych ruchów

społecznych, politycznych, religijnych, etnicznych itd.;

- 5. Wzrost znaczenia organizacji oraz różnego rodzaju ugrupowań
międzynarodowych, przy jednoczesnym spadku znaczenia państw.

I. Czynniki demograficzne (D), w tym zwłaszcza:
- 1. Starzenie się społeczeństw;

- 2. Zakładanie rodziny w coraz późniejszym okresie życia;

- 3. Zmniejszająca się liczebność gospodarstw domowych, w tym:

- dominujący model rodziny 2+1;

- wzrost liczby osób samotnych;

- wzrost liczby małżeństw bezdzietnych;

- 4. Wzrost ilości pracujących kobiet;

- 5. Nasilające się migracje ludności z tzw. Południa na Północ i ze

Wschodu na Zachód;

Tab. 1. Wybrane megatrendy rozwojowe cywilizacji a rozwój turystyki

Źródło: Opracowanie własne.



PatrzePatrzećć w przyszw przysz łłoośćść i wyznaczai wyznacza ćć kierunkikierunki

Sekwencyjna Analiza TrendSekwencyjna Analiza Trend óów w 
Turystycznych (SATT) Turystycznych (SATT) 

-- jako przykjako przykłład zastosowania metody ad zastosowania metody 
„„FuturesFutures WheelWheel””





Źródło: Opracowanie własne na podst.: Cooper Ch., Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., Tourism - Principles & Practice, 
Pitman Publishing, Surrey, 1993, p. 266

Czynniki zmian w systemie turystycznym 
– wpływ megatrendów cywilizacyjnych



1. Jerome Glenn, „Futurizing Teaching vs Futures Course”, [w:] Social Science 
Record, Syracuse University, Volume IX, No. 3 Spring 1972. 

2. Douglas Snyder, „The Futures Wheel: A Strategic Thinking Exercise," The
Snyder Family Enterprise, Bethesda, Maryland 1993. 



PrzykPrzykłłady grafady grafóów w metodzie w w metodzie „„FuturesFutures WheelWheel””



Schemat ilustrujSchemat ilustrująący postcy postęępowanie w powanie w 
Sekwencyjnej Analizie TrendSekwencyjnej Analizie Trendóów Turystycznychw Turystycznych



PrzykPrzykłładowy graf dla trendu adowy graf dla trendu „„starzejstarzejąące sice sięę spospołłeczeeczeńństwostwo””





Źródło: 
http://www.exploringthefuture.com/wp-
content/uploads/2009/06/etf-logo-1.png

(15.10.2010)

Fraktal (łac. fractus – złamany, cząstkowy) w znaczeniu potocznym 
oznacza zwykle obiekt samo-podobny (tzn. taki, którego części są
podobne do całości) albo "nieskończenie subtelny" (ukazujący 
subtelne detale nawet w wielokrotnym powiększeniu). Dobrym 
przykładem fraktala jest liść paproci, którego poszczególne elementy 
bardzo przypominają to, jak wygląda on w całości. Ze względu na 
olbrzymią różnorodność przykładów, obecnie unika się podawania 
ścisłej definicji fraktali i proponuje się określać je jako zbiór, który:

� ma nietrywialną strukturę w każdej skali, struktura ta nie daje się
łatwo opisać w języku tradycyjnej geometrii euklidesowej,

� jest samo-podobny, jeśli nie w sensie dokładnym, to przybliżonym
lub stochastycznym;

� ma względnie prostą definicję rekurencyjną*); 
� ma naturalny ("poszarpany", "kłębiasty" itp.) wygląd;
� jego tzw. wymiar Hausdorffa jest zawsze większy, niż jego

wymiar topologiczny.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fraktal (15.10.2010).

*) Istotą rekurencji – jako pewnej reguły wnioskowania - jest tożsamość dziedziny i 
przeciwdziedziny reguły wnioskowania, wskutek czego wynik wnioskowania może 
podlegać tej samej regule zastosowanej ponownie – przykład każdy ojciec jest starszy 
od swojego syna; każdy ojciec jest czyimś synem itd.).
Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rekurencja (15.10.2010). 

FraktaleFraktale –– jako czjako cz ęęsty efekt Sekwencyjnej Analizy Trendsty efekt Sekwencyjnej Analizy Trend óów Turystycznychw Turystycznych





Typologia Homo Typologia Homo TuristicusTuristicus
((„„nietypowanietypowa”” i tylko z pozoru wyi tylko z pozoru wyłąłącznie humorystycznacznie humorystyczna

typologia turysttypologia turystóów wedw wedłług W. ug W. AlejziakaAlejziaka ☺☺

Homo Turisticus – to gatunek ssaka, ostatnio bardzo rozpowszechniony, który 
można spotkać praktycznie w każdym miejscu na kuli ziemskiej. Wprawdzie potrafi 
przystosować się do wszystkich warunków, ale w szczególności preferuje tereny 
ciepłe oraz zlokalizowane blisko zbiorników wodnych oraz niektóre skupiska 
miejskie, zwłaszcza jeśli występuje w nich coś konsumpcji specyficznego rodzaju, w 
której się specjalizuje – czyli „konsumpcji wizualnej”. Dlatego też prowadzi 
zdecydowanie wędrowny tryb życia, przenosząc się z miejsca na miejsce w 
poszukiwaniu wrażeń, które stanowią jego podstawowe pożywienie. Homo 
turisticus występuje w dwóch wyraźnie różniących się podgatunkach:

•homo turisticus vulgaris – czyli popularny, masowy;
homo turisticus scitus – czyli zręczny, świadomy, wytrawny.
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