
7. Podsumowanie 
Wyniki zaprezentowanych badań wskazują, że niska cena jest jedną z podstawowych 

motywacji niemieckich klientów, przyjeżdżających na zakupy do województwa 
zachodniopomorskiego, co w pełni nawiązuje do przedstawionej definicji turystyki zakupowej. 
Przedsiębiorcy zajmujący się usługami i handlem detalicznym czerpią dodatkowe zyski za sprawą 
gości zza Odry. Warto podkreślić, że kwota 147 Euro, którą wydaje przeciętny Niemiec na 
jednodniowych zakupach w polskich sklepach jest niebagatelną sumą z uwagi na fakt, iż 
przeciętne zarobki w Polsce kształtują się na poziomie 500 Euro.  

Niemniej jednak wyniki badania pt. Analiza preferencji niemieckiego klienta, które 
przeprowadzone zostało w 2006 roku, nie należy uznawać za optymistyczne. Po pierwsze dlatego, 
że wykazały malejącą częstotliwość przyjazdów niemieckich klientów do województwa 
zachodniopomorskiego w stosunku do przednich lat. Po drugie w regionie robią zakupy coraz 
mniej zamożni Niemcy. Nasuwa to podstawowe pytanie: dlaczego zakupy  w Szczecinie i 
okolicach stały się mniej atrakcyjne dla gości zza Odry, pomimo tego, że ceny są nadal niższe niż 
w Niemczech? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto ponownie odnieść się do przeprowadzonych badań. 
Wyniki wskazują, że osoby podróżujący za granicę swojego państwa, w celu nabycia tańszych 
dóbr, również należy traktować jako turystów. Odpowiedzi uzyskane na pytanie o 
najpopularniejsze polskie usługi wskazują, że niemieccy klienci chętnie jadają w restauracjach 
(61%), korzystają z usług turystycznych (15%) oraz związanych z kulturą i rozrywką (4%). Z 
tego wynika, że goście zza Odry chcą w Polsce miło spędzić czas – są chętni spróbować polskiej 
kuchni,  interesuje ich zwiedzanie i rozrywka. Czy Szczecin, stolica regionu, ma wiele do 
zaproponowania zagranicznym turystom? Najwidoczniej nie, skoro niskie ceny nie przyciągają 
coraz większej liczby gości zza Odry. Co więcej, skoro Niemcy znają dobrze Polskę, może 
zaczną wybierać coraz bardziej oddalone od granicy miasta, jak Poznań, Wrocław czy Gdańsk. 

Co więcej, w ostatnim roku niemieccy klienci zauważyli wzrost cen (prawie 70% 
badanych), co należy traktować jako sygnał, że  w najbliższej przyszłości może nastąpić zmiana 
celu turystyki z Niemiec do Polski, a tym samym turystyka zakupowa zostanie zdominowana 
„zwykłymi” turystami zza Odry. W takim przypadku oferta Szczecina i regionu, łącząca 
możliwość zrobienia zakupów z atrakcjami kulturalno-rozrywkowymi, jest niezbędna do tego, 
aby utrzymać turystów z Niemiec, a także przyciągnąć gości z innych krajów (Szwecji, Danii, 
Finlandii, itp). 

Problematyka ta ma szerszy wymiar i związane są z nią kwestie dogodnego systemu 
transportowego dla turystów, np. bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Berlin-
Szczecin oraz uruchomienia szybkiego tramwaju, łączącego odległe części Szczecina. Równie 
ważną sprawą jest bezpieczeństwo, bowiem częste kradzieże samochodów powodują, że Niemcy 
zazwyczaj wybierają tylko te miejsca, gdzie znajduje się parking strzeżony. 
Należy stwierdzić, że turystyka zakupowa zajmuje ważne miejsce w gospodarce 
regionu. Dlatego też wszelkie wnioski płynące z powyższych badań powinny stanowić 
praktyczną wiedzę i wskazówki dla lokalnych władz i przedsiębiorców. 


