
W przypadku coraz większej liczby miast dostrzega się korzyści płynące z rozwijania  turystyki biznesowej (inaczej określanej
jako branża spotkań), co znajduje wyraz w licznych inwestycjach infrastrukturalnych, jak np. budowa centrum konferencyjnego
ICE Kraków czy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Sukces tej branży jest jednak w dużym stopniu
determinowany działalnością convention bureaux, czyli podmiotów, które odpowiadają za promocję oferty określonego kraju,
regionu bądź miasta na krajowym i międzynarodowym rynku turystyki biznesowej (UNWTO 2010). Mimo to, jak dotąd nie
badano, jaki wpływ mają te instytucje na konkurencyjność nie tylko lokalnej branży spotkań, lecz również całego miasta. Dlatego
przygotowano projekt badawczy, który pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób działalność convention bureau
wpływa na konkurencyjność miasta. Tym samym jego celem będzie określenie zakresu oraz stopnia oddziaływania convention
bureaux na konkurencyjność polskich miast.

Rozważania będą prowadzone na gruncie nauk ekonomicznych, w szczególności: zasobowej teorii konkurencyjności oraz
neoinstytucjonalizmu, a łączenie tych dwóch podejść nie było często stosowane w badaniach naukowych. W pierwszym
przypadku osiąganie przewagi nad rywalami w dążeniu do tych samych celów jest wyjaśniane przez pryzmat zasobów, którymi
dysponuje określone przedsiębiorstwo lub miasto (Stankiewicz 2005; Żemła 2010). Natomiast neoinstytucjonaliści podkreślają
znaczenie dla gospodarki szeroko rozumianych instytucji, do których zaliczane są nie tylko fizycznie istniejące podmioty, lecz
także zespoły norm i zasad (Romanow 1997). Z kolei podstawową rolą instytucji jest ograniczanie kosztów transakcyjnych, jak
koszt poszukiwania informacji, negocjacji, realizacji kontraktu oraz innych powstających w związku z zawieraniem transakcji
(Iwanek & Wilkin 1998). W oparciu o powyższe podejścia teoretyczne założono, że convention bureau oddziałuje na
konkurencyjność miasta jako instytucja redukująca koszty transakcyjne w branży spotkań.

Projekt zostanie zrealizowany w latach 2015-2017 i obejmie 10 convention bureaux, działających w polskich miastach (Gdańsku,
Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu), a zagraniczne case studies
zostaną wykorzystane do porównań. Podstawą projektu będą informacje uzyskane podczas przeprowadzenia standaryzowanych
wywiadów bezpośrednich z osobami zarządzającymi polskimi convention bureaux. Natomiast ich uzupełnienie stanowić będą
dane statystyczne, obrazujące potencjał polskiej branży spotkań oraz opinie przedstawicieli przedsiębiorców i samorządu.
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