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 W ostatnich latach, zwłaszcza od początku nowego stulecia, coraz większe 
możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów turystycznych 
płyną z kooperacji aktorów kreujących regionalny produkt turystyczny. W związku 
z tym coraz bardziej popularne stają się formy współpracy w postaci lokal-
nych/regionalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania, grup part-
nerskich, klastrów itp. Wykorzystuje się w nich synergię płynącą ze współdziałania, 
by tworzyć nowe oferty turystyczne oraz bardziej skutecznie je promować czy dys-
trybuować. Nie ulega wątpliwości, że współpraca dostarcza korzyści zarówno in-
dywidualnych (dla poszczególnych partnerów), np. w postaci wzrostu sprzedaży 
świadczonej oferty, jak i zbiorowych (dla regionu jako całości), np. w formie wzro-
stu dochodów budżetowych, poprawy infrastruktury itp. Kooperacja stanowi zatem 
ważny element szeroko rozumianego potencjału turystycznego1. Problemem jest 
jednak możliwość dokonania właściwej oceny korzyści płynących ze współpracy  
– dotyczy to zwłaszcza regionalnych (zbiorowych) korzyści kooperacji.  
 Wykorzystując różne koncepcje i teorie, B. Gray przedstawiła pięć sposobów 
(kryteriów) oceny współpracy. Każdy z nich można wykorzystać także dla oceny 
korzyści kooperacji w regionie turystycznym. Celem niniejszego artykułu jest za-
tem przedstawienie problemów oceny współpracy w regionie turystycznym oraz 
wskazanie na możliwość i potrzebę adaptacji w tym zakresie przedstawionych pro-
pozycji B. Gray. Rozważania zawarte w artykule będą miały w związku z tym 

                                                 
1  Przyjmując, że potencjał turystyczny obejmuje nie tylko elementy środowiska przyrodni-

czego i społeczno-gospodarczego, lecz także zachowania człowieka, które mogą stać się bodźcem 
dla rozwoju turystyki. 
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głównie charakter teoretyczny. Zamiarem autorki jest choćby częściowe wypełnie-
nie luki, jaka istnieje w literaturze, zarówno zagranicznej, jak i polskiej, w zakresie 
możliwości oceny współdziałania w turystyce.  
 B. Gray przedstawia pięć sposobów oceny złożonej współpracy. Jak wcześniej 
wspomniano, każdy z nich bazuje na wykorzystaniu innej perspektywy teoretycz-
nej. Może to być ocena z następujących punktów widzenia2:  

 osiągnięcia pożądanych rezultatów – rozwiązania danego proble-
mu/osiągnięcia założonego celu (zastosowanie może mieć tutaj np. teoria 
kosztów transakcyjnych), 

 generowania kapitału społecznego (z wykorzystaniem koncepcji kapitału 
społecznego), 

 tworzenia wspólnych wartości (w oparciu o teorię społecznego konstruk-
tywizmu), 

 zmian w strukturze sieciowej (przy wykorzystaniu teorii sieci społecz-
nych), 

 zmian w dystrybucji siły (w oparciu o teorię zależności zasobowej). 
 Pierwszy sposób oceny ma pozwolić określić stopień, w jakim działania po-
dejmowane we współpracy służyły poprawie sytuacji wyjściowej (czyli zmniejsze-
niu negatywnych efektów) lub generowały pozytywne rezultaty zarówno dla poje-
dynczych partnerów, jak i całego regionu. W tym przypadku można wykorzystać 
tzw. teorię kosztów transakcyjnych3. Dokonując oceny z punktu widzenia partne-
rów, możliwe jest oszacowanie i porównanie kosztów transakcyjnych ponoszonych 
w związku z kooperacją oraz – gdy nie zdecydowano się na współpracę – kosztów 
ponoszonych w wyniku samodzielnego działania przy wykorzystaniu rynkowych 
relacji kupna-sprzedaży. Gdy koszty transakcyjne związane z przyjęciem rozwiąza-
nia, jakim jest regularna współpraca (np. koszty kontaktowania się partnerów, za-
angażowania czasu w kooperację itp.), są niższe niż koszty transakcyjne wynikające 
z nawiązywania ad hoc relacji kupna-sprzedaży z innymi podmiotami (np. koszty 
podpisywanych każdorazowych umów), wówczas podmioty mogą uznać, że koope-
racja służyła poprawie ich wyjściowej sytuacji ze względu na podniesienie efek-

                                                 
2  B. Gray, Assessing Inter-Organizational Collaboration, Multiple Conceptions and Mul-

tiple Methods, w: Cooperative strategy. Economic, Business, and organizational issues, red.  
D. Faulkner, M. De Rond, Oxford University Press, New York 2000, s. 245.  

3  Zgodnie z teorią kosztów transakcyjnych na koszty transakcyjne składają się wszystkie 
nakłady ponoszone w związku z kontaktowaniem się podmiotów w ramach nawiązywanych ze 
sobą transakcji, np. koszty poszukiwania kontrahenta, spotkań, negocjacji, koszty podpisywania 
umów itp. W teorii tej wymienia się cechy transakcji, w których koszty ponoszone w oparciu  
o regularną współpracę partnerów są niższe aniżeli te ponoszone bez takiej kooperacji (jest to 
wysoka specyfika zasobów, wysoki stopień niepewności i częsta potrzeba kontaktu podmiotów). 
W sytuacji gdy transakcje spełniają te cechy, podmiotom opłaca się współpracować (więcej na 
ten temat por. O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2008). Za prekursora teorii kosztów transakcyjnych uznaje się R. Coase, zaś za autora 
pojęcia kosztów transakcyjnych – O.E. Williamsona.  
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tywności działania, co nastąpiło dzięki obniżeniu kosztów. 
 W ramach zaproponowanego przez B. Gray pierwszego sposobu oceny koope-
racji ustala się również, w jakim stopniu indywidualne oczekiwania partnerów  
w stosunku do współpracy zostały spełnione. W tym przypadku jako kryterium 
można przyjąć wskaźniki ekonomiczne – dane o charakterze ilościowym (np. 
wzrost przychodów generowanych dzięki zdobyciu nowego segmentu turystów czy 
dzięki wprowadzeniu nowego produktu na rynek, obniżenie kosztów ze względu na 
zastosowanie nowej technologii dzięki podziałowi zadań między partnerów). Wy-
korzystuje się tu analizy wskaźnikowe, w szczególności wskaźniki zyskowności 
(rentowności sprzedaży, majątku, rentowności finansowej), które najogólniej sta-
nowi relacja efektu działań do poniesionego nakładu (kosztów)4. 
 Jednak taka ocena korzyści nie jest pozbawiona problemów, zwłaszcza gdy 
partnerzy reprezentują różne sektory5. O ile bowiem dla podmiotów prywatnych, 
prowadzących działalność gospodarczą nastawioną na zysk, głównym motywem 
współpracy jest najczęściej poprawa sytuacji ekonomicznej, o tyle dla sektora pu-
blicznego ważniejsze są motywy o charakterze korzyści społecznych (np. elimino-
wanie nierówności społecznych). Ponieważ kryteria oceny działań w sektorze pu-
blicznym i prywatnym wyraźnie się różnią6, mierniki służące ocenie wpływu ko-
operacji na działalność podmiotów tych sektorów nie mogą być ujednolicone. Mu-
szą być dostosowane do specyfiki ich funkcjonowania, co komplikuje nieco sposób 
oceny rezultatów kooperacji.  
 Z kolei za mierniki oceny rezultatów współpracy służącej korzyściom regio-
nalnym można przyjąć ilościowe i jakościowe czynniki społeczno-gospodarczego 
rozwoju regionu turystycznego (np. wzrost wysokości budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, obniżenie stopy bezrobocia, poprawa wskaźników jakości życia 
mieszkańców itp.), a także wzrost liczby turystów, wzrost poziomu satysfakcji od-

                                                 
4  W zależności od motywów i celów partnerstwa obok wskaźników zyskowności mogą to 

być także wskaźniki wypłacalności, płynności, sprawności działania, oceny rynkowej akcji  
i kapitału. Więcej na temat analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa, por. M. Sierpińska, T. Jach-
na, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2006; W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005. W odniesieniu do 
przedsiębiorstwa turystycznego: G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce 
wolnorynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.  

5  Chodzi tu o podział sektorów z punktu widzenia kryterium formy własności. Wówczas 
sektor publiczny reprezentowany jest między innymi przez samorząd terytorialny, którego pod-
mioty stanowią własność publiczną i który jest odpowiedzialny za realizację lokalnych zadań 
publicznych. Z kolei sektor prywatny reprezentują przedsiębiorstwa będące własnością prywatną, 
nastawione na zysk. Por. E. Malinowska i in., Zakres sektora publicznego w Polsce, IBnGR, 
Warszawa 1999, s. 21–31; J. Beksiak, Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 61–65. 

6  Więcej na temat różnic funkcjonowania obydwu sektorów por. P. Smith Ring, J.L. Perry, 
Strategic Management in Public and Private Organizations: Implications of Distinctive Contexts 
and Constraints, “The Academy of Management Review”, April 1985, s. 276–286. 
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wiedzających itd. Jednak ze względu na wielowymiarowość zjawisk zachodzących 
w regionie turystycznym trudno jednoznacznie stwierdzić, czy i na ile wymienione 
rezultaty wynikają z podjęcia współpracy7. Trudno jest zatem udowodnić, że to 
właśnie dzięki kooperacji sytuacja w regionie uległa poprawie. Pojawiają się przy-
kładowo wątpliwości: jak oddzielić szeroką grupę zmieniających się w czasie czyn-
ników oddziaływujących na siebie i na bieżącą sytuację w regionie; czy i w jakim 
stopniu można jednoznacznie określić wpływ kooperacji na rozwój regionu w sytu-
acji funkcjonowania różnych grup interesów, dla których koszty i korzyści współ-
pracy rozpatrywane są z innego punktu widzenia, a często to, co dla jednych stano-
wi korzyść, dla innych jest kosztem8. Na przykład pojawia się wątpliwość, czy 
można stwierdzić, że wzrost liczby turystów wpłynął pozytywnie na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy, skoro istnieją grupy społeczne, które uznają tę tendencję za 
szkodliwą, przykładowo dla środowiska naturalnego. Te i inne problemy utrudniają, 
a nawet uniemożliwiają jednoznaczne zbadanie rezultatów kooperacji w odniesie-
niu do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.  
 Ponadto należy podkreślić, że nawet uwzględniając wymienione ograniczenia, 
większość mierników, np. liczba turystów, poziom dochodów itp., można stosować 
jedynie w sytuacji, gdy kooperacja trwa dłuższy czas (kilka lub nawet kilkanaście 
lat). Stanowi to kolejny czynnik utrudniający ocenę współpracy w regionie tury-
stycznym.  
 B. Gray i D. Wood uznają, że dotychczasowe koncepcje i teorie koncentrowa-
ły się najczęściej na ocenie funkcjonowania kooperacji z punktu widzenia ostatecz-
nych jej rezultatów zamierzonych przez partnerów. Jednak doświadczenia krajów, 
gdzie kooperacja rozwija się najdłużej, wskazują, że osiągnięcie jej celów jest kwe-
stią kilku, a czasem nawet kilkunastu lat9, ponadto w efekcie współpracy często 
udaje się osiągnąć efekty, których partnerzy początkowo nie postrzegają jako wy-
miernych korzyści (np. wzrost zaufania między nimi). B. Gray i D. Wood słusznie 
zatem twierdzą, że współpracę należy oceniać, biorąc pod uwagę nie tylko jej koń-
cowe planowane efekty, lecz także przyczynę i warunki jej nawiązania oraz 
uwzględniając jej specyfikę (czyli czego dotyczy, jakie podmioty ją tworzą, jakie 
były i są względem niej oczekiwania oraz jak długo trwa kooperacja), a także prze-
bieg procesu współdziałania10. 

                                                 
7  Na przykład wzrost liczby turystów odwiedzających region może, ale nie musi być efek-

tem wspólnej kampanii marketingowej. Nawet jeśli tak jest, trudno jest określić, w jakim stopniu 
jest on wynikiem działań partnerskich, a w jakim np. aktualnych trendów w turystyce. 

8  Por. A. Caffyn, Is there a tourism partnership life cycle, w: Tourism collaboration  
& partnerships: Politics, practice and sustainability, red. B. Bramwell, B. Lane, Channel View 
Publications, Clevedon, UK 2000, s. 221.  

9  Por. zbiór artykułów na temat kooperacji w: Tourism…, op.cit., s. 343.  
10  B. Gray, D. Wood, Collaborative Alliances – Moving from Practice to Theory, „The 

Journal of Applied Behavioral Science” 1991, Vol. 27, No.1, s. 13. 
Zatem analiza współpracy winna mieć charakter dynamiczny, a nie statyczny i być przepro-
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 W związku z powyższym, w drugim z wymienionych przez B. Gray sposobów 
oceny złożonej współpracy wykorzystuje się koncepcję kapitału społecznego wy-
wodzącą się z instytucjonalizmu11. Kapitał społeczny rozumiany jest najogólniej 
jako umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji12. W tym 
przypadku ustala się, czy i w jakim stopniu w efekcie kooperacji nastąpił rozwój 
tego kapitału. W szczególności istotne jest to, czy nastąpił rozwój jego składników 
w postaci zaufania i tzw. norm wzajemności13. Zaufanie można postrzegać najogól-
niej w kategoriach pozytywnych oczekiwań wobec drugiej strony14, z kolei normy 
wzajemności polegają na zgodzie ze strony partnerów, by zachowywać się w okre-
ślony sposób w stosunku do siebie nawzajem i/lub wyznaczonego celu kooperacji, 
stanowiącego wspólny interes. Składniki kapitału społecznego nazywane są w lite-
raturze tzw. miękkimi zmiennymi procesów społeczno-gospodarczych. 
 Na kluczową wagę tych zmiennych zwraca uwagę wielu autorów podejmują-
cych problematykę kooperacji w turystyce15. Na tej podstawie można stwierdzić, że 
czynniki te stanowią jedne z kluczowych uwarunkowań współpracy. Jednocześnie 
jednak można je traktować jako rezultaty współdziałania, w sytuacji gdy wcześniej 
nie występowały lub gdy w efekcie kooperacji nastąpił ich rozwój16. Jak bowiem 
                                                                                                                        

wadzana w odniesieniu do działań podejmowanych w poszczególnych fazach cyklu życia współ-
pracy. Przykładowo J. Staszewska twierdzi, że korzyści klastrów w turystyce należy oceniać  
w dwóch wariantach: klastrów funkcjonujących od lat i klastrów w fazie inicjatywnej. Korzyści  
z nich płynące są bowiem wyraźnie zależne od okresu ich funkcjonowania. Por. J. Staszewska, 
Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, 2009, s. 97–99.  

Więcej na temat cyklu życia współpracy w turystyce por. A. Caffyn, Is there…, op.cit.,  
s. 200–230. 

11  Do grona najważniejszych autorów związanych z tym pojęciem należy zaliczyć P. Bour-
dieu, J.S. Colemana, R. Putnama i F. Fukuyamę. 

12  J.S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of 
Sociology” 1988, nr 94, s. 95–120, za: G. Krzyminiewska, Znaczenie zaufania w tworzeniu kapi-
tału społecznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, nr 4, s. 222.  

13  Por. R. Putnam, Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Sta-
nach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.  

14  R.J. Lewicki, D.J. McAllister, R.J. Bies, Trust and distrust. New relationships and reali-
ties, “Academy of Management Review” 1998, Vol. 23, No. 3, s. 438.  

15  Por. T.B. Jamal, D. Getz, Collaboration theory and community tourism planning, “An-
nals of Tourism Research” 1995, No. 22 (1), s. 186–204; L.M. Araujo, B. Bramwell, Stakeholder 
Assessment and Collaborative Tourism Planning. The Case of Brazil’s Costa Duranda Project, 
w: Tourism…, op.cit.; S.L. Yaffe, J.M. Wondolleck, Making Collaboration Work. Lessons from 
innovation in natural resource management, Island Press, Covelo, CA, 2000; M. Watkins,  
B. Bell, The Experience of forming business relationship in tourism, “International Journal of 
Tourism Research” 2002, Vol. 4, Issue 1, s. 15–28; G. Saxena, Relationships, networks and the 
learning regions: case evidence from the Peak District National Park, “Tourism Management” 
2005, Vol. 26, Issue 2, April, s. 277–289; A. Yuksel & F. Yuksel, Managing relations in a learn-
ing model for bringing destinations in need of assistance into contact with good practice, “Tour-
ism Management” 2005, Vol. 26, s. 667–679; L. Roberts & F. Simpson, Developing Partnership 
Approaches to Tourism in Central and Eastern Europe, w: Tourism…, op.cit., s. 230–247.  

16  Zaufanie traktowane jest w literaturze zarówno jako warunek wstępny, determinanta  
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twierdzi A. Przymeński, ważne dla zrozumienia istoty kapitału społecznego jest 
dostrzeżenie jego dwoistości. Z jednej strony jest on podstawą czy wręcz instru-
mentem powodzenia działań zbiorowych, z drugiej – może być rozumiany jako cel 
sam w sobie, ponieważ zaufanie i zdolność do współdziałania wnosi do życia spo-
łecznego niewątpliwie pozytywne treści17. W krajach takich jak Polska, gdzie bra-
kuje długoletnich doświadczeń w zakresie kooperacji, potrzeba kształtowania rela-
cji międzypodmiotowych, by sprzyjały one budowaniu zaufania oraz wzajemności 
między współpracującymi podmiotami, wydaje się szczególnie pilna. Zatem budo-
wanie kapitału społecznego może stanowić obecnie jedno z najważniejszych uwa-
runkowań, ale też jeden z kluczowych efektów kooperacji w polskich regionach 
turystycznych. Należy mieć bowiem na uwadze, że ponieważ kapitał społeczny jest 
zjawiskiem głównie mentalnym i behawioralnym, jest on tworzony z trudem  
i w sposób długotrwały18.  
 Kolejny sposób oceny kooperacji proponowany przez B. Gray odnosi się do 
tworzenia wspólnych wartości i oparty jest na socjologicznej teorii tzw. społeczne-
go konstruktywizmu19. Według tego podejścia, w kategoriach pozytywnych można 
postrzegać już samo dostrzeganie przez partnerów wspólnego problemu/celu dzia-
łania oraz konieczności podjęcia dalszej współpracy. Kryterium oceny kooperacji 
stanowi tu zatem stopień, w jakim istnieje zgoda co do rozumienia spraw łączących 
partnerów. Interesariusze początkowo mają bowiem inne, fragmentaryczne spojrze-
nie na rzeczywistość. Nie dostrzegają także faktu, że wzajemnie od siebie zależą,  
a poprzez indywidualne działania oddziałują na siebie. Świadomość współzależno-
ści oraz umiejętność znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia stanowią wa-
runki wstępne skoordynowanych działań. Korzyścią współpracy, zgodnie z tym 
kryterium, jest także wspólny dialog i dopuszczenie do głosu podmiotów do tej 
pory wykluczonych z dyskusji.  
 W odniesieniu do regionu turystycznego, jak twierdzą B. Bramwell i B. Lane, 
włączenie do dyskusji na temat jego rozwoju szerszego grona podmiotów pozwala 

                                                                                                                        

i efekt współpracy. Por. Lowndes, C. Skelcher, The Dynamics of multi-organizational partner-
ships: An analysis of changing modes of governance, “Public Administration” 1998, No. 76,  
s. 313–333; C. Huxham, The search form collaborative advantage, w: Creating Collaborative 
Advantage, red. C. Huxham, London: Sage, 1996, s. 176–180, za: B. Bramwell, B. Lane, Colla-
boration and Partnerships in Tourism Planning, w: Tourism…, op.cit., s. 5.  

17  A. Przymeński, Rozwój kapitału społecznego i jego czynniki, w: Kapitał społeczny – 
aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 42, 
Poznań 2004, s. 47. 

18  J. Przybysz, J. Sauś, Kapitał społeczny, szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnic-
two Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, s. 36. 

19  Jest to teoria rozwinięta przez P.L. Bergera i T. Luckmana w 1966 roku w pracy pt. „The 
Social Construction of Reality” („Społeczne tworzenie rzeczywistości”). Jej podstawowym zało-
żeniem jest to, że świat zawsze postrzegany jest w sposób subiektywny. Rzeczywistość kreuje się 
poprzez ciągłą jej interpretację. Gdy ludzie wchodzą między sobą w interakcje, wymieniają się 
swoimi wizjami rzeczywistości i działają w oparciu o pewien konsensus. 
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wzbudzić wśród nich przekonanie, że poprzez swoje aktywne zaangażowanie  
w podejmowanie decyzji mają faktyczny wpływ na to, jak rozwija się region,  
w którym żyją i/lub prowadzą działalność gospodarczą. Pozwala to wyzwolić  
w nich zaangażowanie i kreatywność oraz lepiej zrozumieć punkt widzenia innych 
grup interesu, przez co aktorzy stają się bardziej wrażliwi na problemy innych stron 
(przykładowo dostrzegają pozaekonomiczne aspekty rozwoju turystyki związane  
z problemami społecznymi, przyrodniczymi i kulturowymi). Większa świadomość 
w tym zakresie sprzyja rozwojowi zrównoważonemu, uczeniu się od siebie nawza-
jem i z samego procesu współpracy oraz większej elastyczności działań interesariu-
szy w zakresie kreowania regionalnego produktu turystycznego20.  
 Zatem taki sposób oceny również wydaje się użyteczny z punktu widzenia 
kooperacji w turystyce. Często bowiem podmioty, pozostając w wieloletnim kon-
flikcie, odrzucają samą możliwość podjęcia wspólnych rozmów, mimo obiektywnie 
istniejącej współzależności. Specyfika regionu turystycznego, który cechuje wysoki 
stopień rozdrobnienia podaży turystycznej oraz istnienie wielu różnych grup intere-
sów dodatkowo zwiększają prawdopodobieństwo występowania takich konfliktów. 
Wówczas sama zgoda podmiotów na przystąpienie do współpracy, nawiązanie 
dialogu, a także znalezienie płaszczyzny porozumienia mogą być postrzegane jako 
sukces. 
 Jeszcze innym sposobem oceny współpracy jest analiza zmian w strukturze 
sieciowej, opierająca się na teorii sieci społecznych21. Oceny dokonuje się w tym 
przypadku przez ustalenie, czy dzięki zwiększeniu częstotliwości kontaktów mię-
dzy aktorami w sieci (rozumianej najogólniej jako szczególny typ relacji łączących 
grupę ludzi, obiektów lub wydarzeń22), rośnie tzw. stopień jej gęstości, czyli liczba 
relacji nawiązywanych w sieci.  
 W odniesieniu do kooperacji w regionie turystycznym znaczenie relacji  
w sieci potwierdzają M. M. Augustyn i T. Knowles. Autorzy uznają, że relacje te 
pozwalają na generowanie dodatkowych pozytywnych efektów płynących z koope-
racji, często bardziej znaczących niż te zakładane przez partnerów w momencie 
przystępowania do wspólnych działań23. Na przykład nawiązanie nowych kontak-

                                                 
20  Por. B. Bramwell, B. Lane, Collaboration…, op.cit., s. 7. Zob. także: M. Robinson, Col-

laboration and Cultural Consent: Refocusing Sustainable Tourism, w: Tourism…, op.cit., s. 295–
314. P. Tremblay, An Evolutionary Interpretation of the Role of Collaborative Partnerships in 
Sustainable Tourism, w: Tourism…, op.cit., s. 314–333.  

21  Teoria ta wywodzi się z socjologii, a jej głównymi przedstawicielami są: D. Knoke,  
J. Kuklinski, B. Wellman, S. Berkowitz, S. Wasserman, K. Faust, S. Borgatti, M. Everett,  
L. Freeman, R. Burt, M. Granovetter.  

22  D. Knoke i J. Kukliński, Network analysis, Los Angeles: Sage, 1983, za: M. Novelli,  
B. Schmitz, T. Spencer, Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience, “Tour-
ism Management” 2006, Vol. 27, s. 1142. 

23  Por. M.M. Augustyn, T. Knowles, Performance of tourism partnerships: A focus on 
York, “Tourism Management” 2000, Vol. 21(4), s. 342. 
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tów prowadzi do lepszego przepływu i koordynacji informacji (nie tylko w zakresie 
turystyki, lecz także w innych dziedzinach) oraz do wypracowania nowych rozwią-
zań systemowych24. 
 Ostatniego sposobu oceny dokonuje się z punktu widzenia zmian w dystrybu-
cji siły, do czego przede wszystkim wykorzystuje się teorię zależności zasobowej25, 
zgodnie z którą kooperacja danego aktora z innymi wynika z posiadania przez nich 
zasobów potrzebnych mu do prowadzenia indywidualnej działalności. Kryterium 
oceny stanowi tu stopień, do którego w miarę rozwoju współpracy następuje bar-
dziej sprawiedliwa i zrównoważona dystrybucja kontroli i siły między partnerami. 
W idealnej formie kooperacja ma bowiem służyć dojściu do głosu społeczności  
o mniejszej sile wpływu i o niższym statusie społeczno-ekonomicznym kosztem 
grup do tej pory dominujących – tzw. elit społecznych. Ten sposób oceny wiąże się 
ze sposobem trzecim – wykorzystującym kryterium wspólnych wartości.  
 Problem niezrównoważonej siły w relacjach między podmiotami kreującymi 
regionalny produkt turystyczny jest szczególnie ważny. Jak w poprzednich kryte-
riach, wynika to z faktu funkcjonowania wielu grup interesów i dużej liczby oraz 
rozdrobnienia aktorów kreujących regionalną ofertę turystyczną. Zróżnicowaną siłę 
wpływu interesariuszy w regionie turystycznym podkreśla się w wielu pracach26. 
Ich autorzy akcentują, iż zróżnicowany wpływ na procesy rozwoju turystyki  
w regionie stanowi ważne uwarunkowanie współpracy. Równocześnie dla wspo-
mnianych autorów zmiany w układzie siły stanowią także efekt pomyślnej koopera-
cji. Zatem także i to kryterium może być użyteczne dla oceny współpracy w regio-
nie turystycznym.  
                                                 

24  Na przykład A. Palmer na podstawie badań przeprowadzonych na terenie Anglii dostrze-
ga, iż w miejscowościach, gdzie lokalne władze podjęły współpracę z sektorem prywatnym  
w zakresie rozwoju turystyki w ramach tzw. TDC – Tourism Development Companies (tworzo-
nych w celu realizacji programów rozwoju marketingu turystycznego – TDAP – tourism deve-
lopment action programmes), odbywa się bardziej regularna wymiana informacji między różnymi 
intersariuszami w sprawach pośrednio związanych z turystyką; podmioty uczą się od siebie na-
wzajem, lokalne władze nabywają umiejętności marketingowych (które do tej pory były głównie 
w posiadaniu sektora prywatnego); istnieje większa skłonność sektora publicznego do zlecania 
partnerom prywatnym pewnej części swoich zadań. Por. A. Palmer, Linking external and internal 
relationship building in networks of public and private sector organizations, “International Jour-
nal of Public Sector Management” 1996, Vol. 9, Issue 3, s. 55. 

25  Teoria ta wywodzi się z organizacji i zarządzania, częściowo także z zakresu nauk poli-
tycznych i socjologii. Jej przedstawicielami są: E. Penrose, G. Richardson, J. Pfeffer, G. Salancik, 
D. Teece, M. Peteraf.  

26  Por. T.B. Jamal, D. Getz, Collaboration…, op.cit., s. 186–204.; P.E. Murphy & A.E. 
Murphy, Strategic Management for Tourism Communities. Bridging the Gaps, Channel View 
Publications; Clevedon 2004; L. Roberts & F. Simpson, Developing…, op.cit., s. 230–247;  
A. Ladkin, A.M. Bertramini, Collaborative Tourism Planning: A Case Study of Cusco, Peru, 
“Current Issues in Tourism” 2002, Vol. 5, nr 2, s. 71–93; S.W. Selin, N.A. Myers, Tourism mar-
keting alliances: Member satisfaction and effectiveness attributes of a regional initiative, “Journal 
of Travel and Tourism Marketing” 1998; No. 7 (3), s. 79–94 za: B. Bramwell, B. Lane, Collabo-
ration…, op.cit., s. 10. 
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 Można zgodzić się z B. Gray, że wybór najbardziej użytecznej metody oceny 
współpracy zależy od jej formy, rodzaju problemu, którego dotyczy oraz tego, ko-
mu ma ona służyć (czy samym partnerom, lokalnej/regionalnej społeczności, czy 
też organizacjom finansującym projekt itp.)27. Przedstawionych metod oceny ko-
operacji nie należy jednak traktować jako rozłącznych. Wręcz przeciwnie, mają one 
charakter uzupełniający. Jak twierdzi B. Gray, do rzetelnej oceny użyteczne jest 
wykorzystanie nawet wielu podejść jednocześnie. Taka wielostronna ewaluacja 
może mieć zastosowanie do współpracy w regionie turystycznym, gdyż, jak wcze-
śniej wspomniano, w jej efekcie niejednokrotnie udaje się osiągnąć pozytywne 
rezultaty, których wcześniej partnerzy nie planowali lub których nie rozważali  
w kategoriach korzyści. Często, zwłaszcza na początku, korzyści te nie mają bo-
wiem wymiernego finansowego charakteru28, a mimo to nawet sektor prywatny, 
nastawiony na maksymalizację zysku, w efekcie ich wystąpienia docenia ich zna-
czenie. Ważne staje się zatem uświadamianie i podkreślanie roli tego typu korzyści, 
gdyż zachęca to do podejmowania i/lub kontynuowania kooperacji w przyszłości29. 
Znaczenie tych korzyści wskazują także badacze problematyki współpracy w regio-
nach turystycznych w krajach, gdzie brakuje doświadczeń w zakresie współdziała-
nia (najczęściej w krajach rozwijających się i o średnim poziomie rozwoju, w tym 
postsocjalistycznych/postkomunistycznych)30. Wydaje się, że taka sytuacja charak-
terystyczna jest także dla współpracy w polskich regionach turystycznych. Często 
pierwszym pozytywnym i ogromnie ważnym efektem współdziałania jest w tym 
przypadku niejednokrotnie samo przystąpienie do współpracy, czyli zgoda interesa-
riuszy (często do tej pory skonfliktowanych), by rozpocząć rozmowy o współdzia-
łaniu. 
 Celem autorki było wskazanie różnych perspektyw badawczych, jakie można 
zastosować dla oceny kooperacji w regionie turystycznym. Na podstawie powyż-
szych rozważań można stwierdzić, że ocena współpracy jest trudna i niezwykle 
rzadko w pełni jednoznaczna. Jednak, mimo tych problemów, nie ulega wątpliwo-
ści, że należy podejmować wysiłek związany z dokonywaniem takiej ewaluacji. Co 
więcej, należy wykorzystywać nie tylko różne kryteria oceny, lecz także stosować 
je na różnych etapach funkcjonowania kooperacji. Zapewnia to informację zwrotną, 
w odpowiedzi na którą możliwe jest elastyczne podjęcie odpowiednich działań 
zaradczych.  
 

                                                 
27  B. Gray, Assessing…, op.cit., s. 255.  
28  Choć w długim okresie mogą one generować korzyści ekonomiczne.  
29  Należy jednak podkreślić, że może się jednak okazać, iż partnerzy uznają, że potrzeby, 

które motywowały ich do współdziałania, ostatecznie nie zostały zaspokojone. W takiej sytuacji 
zniechęcają się do współpracy w przyszłości. 

30  Por. przykładowo: L. Roberts & F. Simpson, Developing…, op.cit.  
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WAYS AND PROBLEMS OF BENEFIT ASSESSMENT OF COOPERATION  
IN TOURIST REGION 

 
 

Summary 
 
 For the last years, especially since the beginning of new century, it can be seen 
that cooperation between actors creating regional tourist product becomes more and 
more important factor of social and economy development. The reason of that are bene-
fits that cooperation brings for each partner and for the whole region. Therefore cooper-
ation can be seen as an important element of tourist potential. But there are some prob-
lems with the cooperation benefits assessment. The aim of the article is to present those 
problems and (by using a few theories) to propose the ways that can be used for making 
this assessment. The author of the article hopes that this work will show the possibilities 
of cooperation assessment that could be deepened and developed in the future, so that 
the tourist potential could be improved. It must be noted that there is an urgent need to 
know what could become the benefit of tourism cooperation and what should be 
changed to make cooperation more beneficial and attractive for partners and for the 
tourism regions.  
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