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STRESZCZENIE 

W niniejszej publikacji została zaproponowana metodyka oceny potencjału turystyczno-
rekreacyjnego obwodu Gomelskiego, włączająca ilościową ocenę kluczowych czynników for
mowania potencjału turystyczno-rekreacyjnego administracyjnych okręgów (ekologicznego, 
konsumpcyjnego, infrastrukturalnego, oraz zasobów), a także porównawczego indeksu poten
cjału turystyczno-rekreacyjnego. Wykorzystując obliczenia region został podzielony na 3 grupy 
w zakresie przydatności do rozwoju turystyki. Monitoring wskaźników rozwoju turystyki po
zwolił ujawnić sytuację niezrównoważonego rozwoju czynników kształtowania się potencjału 
turystyczno-rekreacyjnego w Swietłogorsko-Rogaczewskiej strefie. 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT 
OF SUSTAINABLE TOURIST DEVELOPMENT 
IN THE REGION (FOCUSING ON a CASE STUDY 
OFTHEHOMEL AREA) 

SUMMARY 

This publication proposes a method of assessment of tourist and recreation potential in the 
Homel region, using quantitative evaluation of the key factors of forming tourist and recre
ation potential in administration areas (environmental, consumer, infrastructural and resources) 
combined with a comparative index of tourist and recreation potential. Using the calculations, 
the region was divided into 3 zones, according to their usefulness for tourist development. Mo
nitoring of tourism development index has revealed the situation of unstable course of tourist 
and recreation potential development in Swietlogorsk-Rogatchevski zone. 
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Rozwój turystyczno-rekreacyjnego kompleksu Obwodu Gomelskiego jest składową częścią 
dwóch obszernych państwowych programów RB - Państwowego programu do zwalczania na
stępstw katastrofy na Czernobylskoj AES i Narodowego programu rozwoju turystyki Republiki 
Białoruś na lata 2006-2010. [1, 6]. «Problemowy» status badanego regionu (powyżej 70% te
rytorium Obwodu Gomelskiego w różnym stopniu jest zanieczyszczone promieniotwórczymi 
opadami, 52% osiedli i 78% ludności znajdują się na terenie, zanieczyszczonym cezem i stron
tem [4, 5]) określa: ekologiczne ograniczenia w wykorzystaniu turystyczno-rekreacyjnych zaso
bów; terytorialną niejednorodność w rozwoju turystycznej infrastruktury; przewagę wyjazdów 
z tego regionu w stosunku do przyjazdów [2]. W związku z tym terytorialnie zróżnicowany roz
wój turystyczno-rekreacyjnej działalności rozpatruje się jako unikalny instrument, sprzyjający 
decyzji ekologicznych i społeczno-ekonomicznych w rozwiązywaniu problemów na zagrożo
nych terytoriach. Wykorzystuje się go w poprawieniu ekonomicznych wyników, w poprawie
niu infrastruktury, wzmocnienia zatrudnienia i wzrostu poziomu życia miejscowej ludności oraz 
w zwiększeniu napływu kapitału do obwodu Gomelskiego [3, 7, 8]. 

W badaniach problemu została opracowana metodyka oceny potencjału turystyczno-rekre
acyjnego obwodu Gomelskiego, która zawiera: 

• stwierdzenie i ocenę kluczowych czynników wpływających na wartość potencjału 
turystyczno-rekreacyjnego; 

• analizę integralnych wskaźników wpływających na kluczowe czynniki potencjału tury
styczno-rekreacyjnego (zasoby, ekologia, konsumpcja, infrastruktura) i porównawczego 
indeksu potencjału turystyczno-rekreacyjnego; 

• terytorialną dyferencjację obwodu Gomelskiego z obliczeniem wielkości porównaw
czego indeksu potencjału turystyczno-rekreacyjnego. 

Integralne wskaźniki oddziaływania czynników (zasoby, ekologia, konsumpcja i na infra
struktura) zostały obliczone z wykorzystaniem wzoru (1): 

/ , = > — V , , (1) 
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gdzie 1' - integralny wskaźnik czynnika formowania potencjału turystyczno-rekreacyjne

go; w r wielkość wskaźnika administracyjnego okręgu, wyrażona w systemie fizycznych wiel

kości; v . - wagowy współczynnik wskaźnika; Q - wielkość badanego wskaźnika obwodu 

Gomelskiego. 

Zintegrowana ocena potencjału turystyczno-rekreacyjnego - porównawczy indeks poten
cjału turystyczno-rekreacyjnego - otrzymana drogą kompleksowania integralnych wskaźników 
czynników formowania się potencjału turystyczno-rekreacyjnego, została obliczona wg wzoru 
(2) (tabela 1): 

Я = (2) 

/••=1 

gdzie И - porównawczy indeks potencjału turystyczno-rekreacyjnego w granicach admini

stracyjnych okręgu; / - integralny wskaźnik czynnika formowania się potencjału turystyczno-

rekreacyjnego; к - współczynnik intensywności oddziaływania czynnika. 
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Z wykorzystaniem zaproponowanej metodyki oceny potencjału turystyczno-rekreacyjnego 
zostały obliczone integralne wskaźniki oddziaływania czynników (zosoby, ekologia, konsump-
ф, infrastruktura) oraz zintegrowany wskaźnik potencjału turystyczno-rekreacyjnego w grani
cach administracyjnych okręgów Gomelskiego regionu. 

Integralna ocena wpływu zasobów (integralny wskaźnik atrakcyjności zasobów potencjału 
administracyjnych okręgów) otrzymana w wyniku kompleksowania wskaźników stopnia wy
posażenia administracyjnych okręgów w obiekty kulturalno-historyczne, przyrodo-rekreacyj-
ne oraz w zasoby atrakcji turystyczno-rekreacyjnych. Integralna ocena wpływu ekologicznego 
czynnika uzyskana została w wyniku kompleksowania wskaźników technologicznych, prze
kształcania, skażenia radioaktywnego oraz ekologicznej równowagi terytorium administracyj
nych okręgów. Oddziaływanie konsumpcyjnego czynnika zostało określone intensywnością 
turystycznych przyjazdów . Dla oceny oddziaływania infrastrukturowego czynnika formowania 
potencjału turystyczno-rekreacyjnego okręgów zostały obliczone wskaźniki funkcjonowania 
bazy noclegowej, transportu, żywienia zbiorowego, sfery rekreacyjno-rozrywkowej, oraz tury
stycznych przedsiębiorstw a także bazy uzdrowiskowej. 

Analiza znaczeń porównawczego indeksu potencjału turystyczno-rekreacyjnego admini
stracyjnych okręgów pozwoliła podzielić ich na grupy: 1) okręgi z wysokim potencjałem tu
rystyczno-rekreacyjnym (Gomelski, Mozyrski, Reczicki, dla których oznaczenia И znajdują się 

w granicach 0,05 < И < 0,15); 2) okręgi ze średnim potencjałem turystyczno-rekreacyjnym 
(Żytkowiczski, Żłobinski, Kalinkowiczski, Lelczicki, Pietrikowski, Rogaczewski, Swietłogorski, 

0,04 < И < 0,05); 3) okręgi z niskim poziomem potencjału turystyczno-rekreacyjnym (Wiet-
kowski, Czeczerski, Dobruszski, Braginski, Buda-Koszelewski, Jelski, Kormianski, Łojewski, Na-

rowlanski, Oktiabrski, Chojnicki, И -< 0,04) (tabela. 1). 
Okręgi o wysokim potencjale turystyczno-rekreacyjnym są perspektywiczne dla inwestowa

nia w rozwój turystyki. Okręgi: Dobruszski, Czeczerski, Wietkowski posiadają atrakcyjne walory 

rekreacyjne, lecz słabo rozwiniętą infrastrukturę Uшіфр < 0,03), niską intensywność turystycz
nych przyjazdów ( / < 0,02), problemy ekologiczne ( - 0,04 < I} < 0). Końcowe znaczenia 
indeksu potencjału turystyczno-rekreacyjnego potencjału tych okręgów znajdują się na niskim 
poziomie, co zmusza do zdefiniowania ich jako terytorium krótkotrwałego fragmentarycznego 
rozwoju turystyki i odpoczynku. 

Tabela 1. Potencjał turystyczno-rekreacyjny okręgów regionu Gomelskiego 

Okręgi 

Integralne wskaźniki czynników formowania się 
Potencjału turystyczno-rekreacyjnego 

Porównaw. 
indeks 

Potencjału 
turystyczno-
rekreacyjne

go И 

Okręgi 

zasoby 7 ^ . 
ekologiczne

go, / , 

konsumpcyj

n a i m y v ; 

infrastmktU-

^У' ^йнфр. 

Porównaw. 
indeks 

Potencjału 
turystyczno-
rekreacyjne

go И 

Braginski 0,04 -0,03 0,031 0,01 0,02 

Buda-Koszelewski 0,04 0 0,004 0,03 0,02 

Wietkowski 0,05 -0,04 0,003 0,02 0,02 

Gomielski 0,08 -0,06 0,388 0,36 0,15 

Dobruszski 0,05 -0,01 0,016 0,03 0,02 

Jelski 0,04 0,01 0,016 0,02 0,02 
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Żytkowiczski 0,05 0,05 0,023 0,02 0,04 

Żłobinski 0,05 -0,01 0,102 0,05 0,04 

Kalinkowiczski 0,05 0,04 0,015 0,02 0,04 

Kormianski 0,03 -0,01 0,009 0,01 0,01 

Lelczycki 0,05 0,06 0,014 0,02 0,04 

Łojewski 0,04 0,01 0,015 0,02 0,02 

Mozyrski 0,06 -0,02 0,184 0,07 0,06 

Narowlanski 0,04 -0,02 0,024 0,02 0,02 

Październikowy 0,04 0,03 0,019 0,02 0,03 

Pietrikowski 0,05 0,04 0,016 0,02 0,04 

Rieczycki 0,06 0,02 0,025 0,09 0,05 

Rogaczewski 0,05 0 0,011 0,06 0,04 

Swietłogorski 0,05 0,01 0,058 0,07 0,04 

Chojnikski 0,04 -0,04 0,010 0,02 0,01 

Czeczerski 0,05 0 0,017 0,02 0,02 

К-ты, kj 0,40 0,25 0,16 0,20 

Zaproponowana koncepcja terytorialnie zróżnicowanego rozwoju turystyki w regionie 
przewiduje skonstruowanie administracyjnych okręgów posiadających wysokie indeksy po
równawcze turystyczno-rekreacyjnego potencjału w administrowanych strefach turystyczno-re-
kreacyjnych - Gomelsko-Mozyrskiej, Swietłogorsko-Rogaczewskiej, Żytkowiczsko-Pietrikowskiej, 
oraz Czeczersko-Dobruszskiej (terytorium krótkotrwałej turystyki) (rys. 1). 

Rysunek LTurystycznie-rekreacyjne strefy, wydzielane na podstawie znaczeń porównawczego 
indeksu turystyczno-rekreacyjnego potencjału 
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Terytorialnie zróżnicowany rozwój turystyki w Gomelskim problemowym regionie przewi
duje rozwinięcie społecznie zorientowanej, ekologicznie bezpiecznej wewnętrznej turystyki 
w ramach wydzielonych turystyczno-rekreacyjnych stref. W charakterze podstawowej strategii 
proponuje się strategię minimizacji wydatków poprzez skoncentrowanie się na podstawowych 
segmentach konsumentów. Prognozuje się wzrost przyjazdowej turystyki i jej stateczny roz
wój, zespolony z realizacją konkurencyjnej strategii dyferencjacji jakości regionalnych usług tu
rystycznych. Za podstawę systemu zarządzania strategicznego turystyczno-rekreacyjnych stref 
wzięto standardowe etapy zarządzania, włączając konsekwentnie wykonywanie procedur pla
nowania; oceny określenia potencjału, analizy warunków rozwoju turystyki; realizacje adekwat
nych z wynikami analizowanej sytuacji analiz działań i kontroli z wykonaniem wyznaczonych 
programów. Regionalne kryteria oceny potencjału turystyczno-rekreacyjnego administracyj
nych okręgów i turystycznych stref pozwoliło ilościowo oszacować wszystkie etapy rozwoju 
turystyki w obwodzie Gomelskim. Z wykorzystaniem regionalnych kryteriów oceny potencja
łu turystyczno-rekreacyjnego zostały opracowane bazy danych oraz system wskaźników moni
toringu, co pozwoliło na bieżące kontrolowanie realizacji programu zrównoważonego rozwoju 
turystyki w turystyczno-rekreacyjnych strefach oraz, przy konieczności, wnosić korygujące zmia
ny. Monitoring wskaźników rozwoju turystyki pozwolił ujawnić sytuację niezrównoważonego 
rozwoju czynników kształtowania się potencjału turystyczno-rekreacyjnego w Swietłogorsko-
Rogaczewskiej strefie. 
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