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Wprowadzenie

Oferowany na rynku produkt turystyczny jest nierozerwalnie związany z ludź-

mi, którzy go przygotowują i udostępniają. Osoby świadczące usługi turystyczne 

przez swoje umiejętności, wiedzę, doświadczenie i pracę stanowią o sukcesie 

przedsięwzięcia. Jakość zasobów ludzkich, również w przypadku agroturystyki, 

jest jednym z najważniejszych czynników jej efektywnego rozwoju.

Sposób postępowania ludzi, polegający na: skłonności do podejmowania no-

wych działań, ulepszania istniejących elementów środowiska, aktywnej postawie 

wobec otaczającej jednostkę rzeczywistości określa się mianem przedsiębiorczości1. 

Według J. Schumpetera (Th e Th eory of Economic Development) przedsiębiorczość 

jest innowacyjnością, w której stosuje się nowe rozwiązania polegające na: ofe-

rowaniu nowego produktu lub nowej jakości produktu, wprowadzaniu nowych 

rozwiązań organizacyjnych, otwieraniu nowych rynków, korzystaniu z nowych 

źródeł pomocy2. W turystyce, wobec wzrastającego popytu na nowe rodzaje usług, 

duży stopień przedsiębiorczości jest szczególnie istotny.

Pobudzanie i kreowanie przedsiębiorczości jest w gospodarce rynkowej zjawi-

skiem obecnym i pożądanym. Przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy 

1  M. Duczkowska-Małysz, Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, War-
szawa 1998.

2  M. Lordkipanidze, H. Brezet, M. Backman, Th e entrepreneurship factor in sustainable tourism 
development, „Journal of Cleaner Production” 13/2005.
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i zmniejszenia liczby bezrobotnych, do modernizacji i rozbudowy infrastruktury. 

Wzrost przedsiębiorczości na wsi ściśle wiąże się z rozwojem pozarolniczych 

kierunków działalności. W Polsce ludność wiejska nigdy nie identyfi kowała się 

z wąsko pojmowanym rolnictwem. Jak zauważa B. Chmielewska, rolnicy byli 

zawsze społecznością heterogeniczną zawodowo, wykonywali prace poza rolnic-

twem, świadczyli różnorodne usługi na rzecz społeczności wiejskiej i miejskiej, 

np. wytwarzali galanterię drewnianą, wyroby z wikliny, wełny, zaopatrywali oko-

liczne targowiska, wykonywali prace budowlano-remontowe, usługi krawieckie, 

gastronomiczne itp3..

W latach 2003-2005 na terenach wiejskich 30 gmin Pobrzeża Koszalińskie-

go przeprowadzono badania dotyczące uwarunkowań rozwoju agroturystyki. 

Głównym ich celem było wyodrębnienie najważniejszych cech mierzalnych de-

terminujących stan kwater agroturystycznych w regionie. Założono, że dzięki 

posiadanej bazie danych możliwe będzie między innymi uzyskanie odpowiedzi 

na pytanie – jaki jest wpływ przedsiębiorczości mieszkańców wsi na stan kwater 

agroturystycznych.

1. Metoda identyfi kacji cech warunkujących rozwój agroturystyki

Rozwój agroturystyki jest zdeterminowany różnorodnymi uwarunkowaniami. 

Przyjęto, że badany proces opisuje teoretyczna funkcja Y = f (X
1
,X

2
...X

i
), a rozpo-

znanie jej rzeczywistej postaci jest jednym z celów opracowania. Dla sprawdze-

nia zależności między wybranymi czynnikami a stanem kwater agroturystycz-

nych w gminach Pobrzeża Koszalińskiego oraz ustalenia ich siły wykorzystano 

stosowany w naukach społecznych i przyrodniczych model regresji wielorakiej. 

W jego budowie uwzględniono różne zmienne objaśniające (X), które zaliczyć 

można do grup czynników: turystycznych związanych z zasobami materialnymi, 

ludnościowymi i działalnością marketingową. Przyjęto, że zmienną objaśnianą 

(Y) reprezentującą poziom rozwoju agroturystyki jest wskaźnik liczby kwater 

agroturystycznych przypadających na 100 km kw. użytków rolnych należących 

do gospodarstw indywidualnych.

Do rachunku regresji wielorakiej prostoliniowej włączono na wstępie 24 cechy 

kandydatki ujęte w formie wskaźników lub współczynników, które uznano za 

pozostające w określonym związku przyczynowo-skutkowym ze zmienną zależną 

(tabela 1). Otrzymany model uwzględniający wszystkie modyfi katory wyjaśnił aż 

3  B. Chmielewska, Działalność pozarynkowa w rolnictwie, „Ekonomista” nr 5/2000.



237
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ROZWÓJ AGROTURYSTYKI W GMINACH POBRZEŻA KOSZALIŃSKIEGO

JOLANTA MAZUREK

w 95,9% zmienność cechy objaśnianej. Bardzo wysoka wartość współczynnika 

determinacji R2, stanowiącego miarę dobroci dopasowania modelu regresji do 

wyników obserwacji, wskazywała na satysfakcjonujące wyjaśnienie oddziaływania 

wybranych cech niezależnych na zmienną kryterialną. Był to jednak sukces pozor-

ny – mimo bardzo dobrego dopasowania model nie mógł zostać przyjęty, ponieważ 

między zmiennymi objaśniającymi zachodziło zjawisko współliniowości.

Zbudowanie macierzy korelacji umożliwiło weryfi kację cech objaśniających pod 

względem zjawiska współliniowości i wyeliminowanie tych zmiennych, które były 

mocno skorelowane między sobą. Zdecydowano także, że dla zredukowania innych 

efektów multikolinearności współczynników regresji, w dalszych obliczeniach użyta 

została metoda regresji grzbietowej, która jest bardziej odporna na występowanie 

współliniowości zmiennych oraz daje w rezultacie bardziej stabilne rozwiązanie 

niż w przypadku zastosowania klasycznej metody regresji wielorakiej. W kolejnych 

etapach obliczeń stosowano metodę regresji krokowej wstecz, która polegała na 

stopniowej eliminacji nieistotnych zmiennych objaśniających. Zauważono także, 

że wpływ niektórych parametrów na model był uzależniony od momentu ich 

wprowadzenia. Dlatego przed przyjęciem ostatecznej wersji równania do modelu 

dodawano kolejno pozostałe cechy, każdą z osobna, i badano ich istotność oraz 

wpływ na zmienną zależną. Zastosowano zatem także selekcję do przodu.

W rezultacie otrzymano zależność między zmienną objaśnianą a tymi zmienny-

mi objaśniającymi, które w istotny sposób na nią oddziałują. Wysoki współczynnik 

determinacji R2 = 85,6% potwierdził, że zachodzi tu liniowy związek regresyjny. 

Kombinacja pięciu cech wyjaśniła zmienność rozwoju agroturystyki, defi niowaną 

przez liczbę kwater agroturystycznych na 100 km kw. użytków rolnych należących 

Tabela 1. Wykorzystane w modelu regresji wielokrotnej zmienne niezależne

Grupy 
zmiennych

Symbol Wyszczególnienie
Współczynnik 

korelacji

Walory 
i infrastruktura 
turystyczna

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

Udział wód w powierzchni gminy
Średnia odległość gminy od morza
Lesistość jednostki terytorialnej
Udział obszarów chronionych w powierzchni gminy
Udział obszarów o najwyższej formie (PN, R, PK)
Liczba zabytków na 100 km2

Współczynnik Deferta
Długość szlaków turystycznych na 100 km2

Maksymalna różnica wysokości względnych

0,73
-0,65
-0,18
0,50
0,30
0,22
0,59
0,37

-0,24
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Zasoby 
materialne

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

Udział rolnictwa indywidualnego w powierzchni UR
Udział indyw. gosp. rolnych produkujących głównie 
na rynek
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków 
w %
Potencjalna wydajność oczyszczalni ścieków w %
Liczba punktów sprzedaży detalicznej na 100 km2

Udział gospodarstw podłączonych do wodociągu 
lub posiadających własne ujęcie wody
Średnia pow. budynków ogółem przypadająca 
na 1 gosp. rolne

0,33
-0,32

0,34
0,41

0,48
0,23

-0,22

Kapitał ludzki

X17

X18

X19

X20

X21

X22

Udział utrzymujących się głównie z gospodarstwa 
rolnego
Udział ludności z wykształceniem wyższym niż 
zawodowe
Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych 
na 1000 mieszkańców
Udział gosp. rolnych prowadzących działalność 
pozarolniczą
Dochody własne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Udział osób kierujących gospodarstwem rolnym 
z wykształceniem wyższym niż zawodowe

-0,21

0,50

0,58

0,48

0,53
-0,22

Działania 
marketingowe 

X23

X24

Wydatki gmin na promocję w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców
Wydatki gmin na ochronę i konserwację zabytków 
na 1000 mieszkańców

0,35

0,32

Źródło: badania własne.

do rolników indywidualnych, w ponad 85%. Uzyskano wysoką interpretację zja-

wiska przez przyjęty zestaw czynników. Skorygowany współczynnik determinacji 

wyniósł 82,5% i świadczył o śladowej współ-liniowości zmiennych. Otrzymane 

wyniki pozwoliły na zapisanie równania regresji w postaci:

Y = B0 + B1X1 + B2X2 +B11X11 + B15X15 + B20X20

Tę wersję modelu uznano za ostateczną. Wszystkie wybrane cechy odgrywają 

istotną rolę jako predyktory, o czym informują niskie wartości prawdopodobień-

stwa błędu (na 95% poziomie ufności). Potwierdzają one w jednoznaczny sposób, 

że badana regresja jest istotna, a jej dalsza analiza uzasadniona (tabela 2).
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Tabela 2. Podsumowanie regresji wielorakiej uwzględniającej 
pięć zmiennych niezależnych

Zmienne R= 0,92495639 R2 = 0,85554432 Skoryg. R2 = 0,82544938
Błąd std. estymacji: 9,54914

BETA Błąd st. B Błąd st. t(24) poziom p

W. wolny -442,646 123,0673 -3,59678 0,001449

X1 0,392959 0,093185 0,976 0,2314 4,21695 0,000304

X2 -0,452609 0,096121 -1,161 0,2465 -4,70876 0,000087

X11 -0,298834 0,086757 -69,577 20,1993 -3,44450 0,002113

X15 0,316697 0,078858 5,007 1,2467 4,01601 0,000506

X20 0,225925 0,086077 0,966 0,3681 2,62469 0,014850

Źródło: obliczenia własne.

W praktyce ekonometrycznej stosunkowo rzadko spełnione są wszystkie 

założenia klasycznego modelu regresji liniowej. Dlatego w celu jego weryfi kacji 

statystycznej przeprowadzono analizę reszt i statystyk z nimi związanych. Przy 

wyborze cech do analizy regresji nie wprowadzono żadnych założeń dotyczą-

cych rozkładów oraz parametrów rozkładów zmiennych Y oraz X występujących 

w modelu. Konieczna była zatem odpowiednia analiza błędów. Przeprowadzone 

badanie dla modelu regresji dowiodło:

normalności rozkładu błędów obserwacji, –

niezależności błędów, –

stałości wariancji reszt, –

braku punktów, które należałoby potraktować jako odstające. –

Analiza reszt pozwoliła stwierdzić z całą pewnością, że skonstruowany model 

regresji jest poprawny, a jego założenia nie zostały naruszone. Posługiwanie się 

nim w celu wyjaśnienia oraz prognozowania zjawiska rozwoju agroturystyki jest 

uzasadnione. O dobrym dopasowaniu modelu do danych empirycznych świadczy 

również wykres linii regresji (rys. 1.).
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Rys. 1. Grafi czna ocena istotności regresji 
(zależność wartości obserwowanych względem przewidywanych)

Źródło: opracowanie własne.

2.  Znaczenie przedsiębiorczości mieszkańców wsi 

dla rozwoju agroturystyki

W otrzymanym modelu znalazło się pięć zmiennych niezależnych, w tym dwie 
reprezentujące walory środowiska przyrodniczego i trzy opisujące cechy indywidu-
alnych gospodarstw rolnych i ich właścicieli. Zmienną, która w najwyższym stopniu 
determinuje poziom rozwoju usług agroturystycznych, jest udział wód w powierzch-
ni gminy (potwierdza to najwyższa wartość współczynnika korelacji Pearsona). Ten 
główny czynnik samodzielnie wyjaśnia 52,7% zmienności badanego zjawiska. Druga 
pod względem ważności zmienna – średnia odległość gminy od morza – indywi-
dualnie uzasadnia 41,8% zmienności. Analiza wykazała zatem dominujący wpływ 
uwarunkowań przyrodniczych na liczbę gospodarstw agroturystycznych.

Dwie kolejne pod względem ważności cechy związane są bezpośrednio z ak-
tywnością ekonomiczną właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych. Wyraźna 
korelacja udziału indywidualnych gospodarstw rolnych, w których prowadzona jest 
działalność pozarolnicza (X

20
), ze zmienną zależną (r = 0,48) uzasadnia obecność 

tej cechy wśród zmiennych istotnych oraz potwierdza wprost proporcjonalny wpływ 
przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych związanych z gospodarstwami rolnymi 
na tworzenie i funkcjonowanie kwater agroturystycznych. Miernik ten podkreśla 
znaczenie czynnika przedsiębiorczości i aktywności ekonomicznej, zwłaszcza lud-
ności związanej z rolnictwem indywidualnym. Generalnie wśród osób posiadających 
gospodarstwa rolne w obszarze opracowania 16,9 % prowadzi działalność pozarol-

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-10          0           10          20         30          40          50          60         70         80          90

wartości przewidywane

w
ar

to
śc

i o
bs

er
w

ow
an

e



241
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ROZWÓJ AGROTURYSTYKI W GMINACH POBRZEŻA KOSZALIŃSKIEGO

JOLANTA MAZUREK

niczą – z reguły w obrębie jednej sekcji (15,4 %). Bardziej przedsiębiorczy rolnicy, 
dla których uprawa ziemi i hodowla zwierząt nie są jedynym źródłem dochodów, 
najczęściej zamieszkują gminy: Ustronie Morskie (31,8%), Mielno, Manowo, Świe-
szyno, Wejherowo, Puck, Biesiekierz, Słupsk. W 2002 r. podczas Powszechnego 
Spisu Rolnego 265 właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych (1,1%) przy-
znało, iż prowadzi działalność z zakresu agroturystyki i wynajmu pokoi.

Zależność między zmienną opisującą udział indywidualnych gospodarstw 
rolnych produkujących głównie na rynek (X

11
) a stanem rozwoju agroturystyki 

jest zauważalna, ale nieszczególnie silna i cechuje ją ujemny znak korelacji 
(k = – 0,32). Wniosek stąd, że działalność agroturystyczna jest częściej po-
dejmowana w gospodarstwach prowadzących produkcję rolniczą na potrzeby 
własne, zazwyczaj o mniejszym areale.

Jako ostatni miernik włączono do modelu odsetek indywidualnych gospo-
darstw rolnych podłączonych do wodociągu lub posiadających własne ujęcie wody. 
Cecha ta wykazuje niską korelację ze zmienną zależną (0,23) i małą zmienność, 
jednakże reprezentuje odpowiednio wysoki poziom istotności, a jej wprowadzenie 
do modelu widocznie poprawiło jego zdolność wyjaśniającą z 81,4% do 85,5%. 
Uznano zatem, że wywołała odpowiedni wzrost R2.

Analiza regresji wielorakiej jest szeroko stosowana jako narzędzie badawcze 
w naukach przyrodniczych i społecznych. Jej zastosowanie w badaniu lokalnych 
uwarunkowań rozwoju agroturystyki pozwoliło na ustalenie ważności poszcze-
gólnych zmiennych oraz weryfi kację hipotezy dotyczącej ogólnej prawidłowości 
kształtowania oferty agroturystycznej – poziom rozwoju agroturystyki w warun-
kach Pobrzeża Koszalińskiego determinują różnorodne czynniki środowiskowe. 
Najważniejszą rolę odgrywają uwarunkowania przyrodnicze. Bardzo istotna jest 
także przedsiębiorczość i aktywność gospodarcza ludności związanej z indywi-
dualnymi gospodarstwami rolnymi.

Podsumowanie

Rozwój przedsiębiorczości jest podstawowym warunkiem ożywienia gospo-
darczego terenów wiejskich. Zapóźnienie gospodarcze wsi spowodowane jest 
między innymi niskim poziomem kapitału ludzkiego, który we współczesnej 
ekonomii uważany jest za najważniejszy czynnik wzrostu gospodarczego każdego 
kraju i regionu4. Na obszarach wiejskich mamy do czynienia z dużymi proble-
mami aktywizacji gospodarczej z powodu barier edukacyjnych i informacyjnych. 

4  J. Kobyłecki, Inwestycje w kapitał ludzki jako determinanta przyspieszenia transformacji obsza-
rów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa – Poznań – Koszalin 2003, t. V, z. 4.
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Hamują one rozwój pozarolniczej działalności, która w warunkach braku miejsc 
pracy powinna stanowić alternatywę dla mieszkańców wsi.

Z przeprowadzonych badań wynika, że największy wpływ na rozwój zjawiska 
mają dwie cechy opisujące walory środowiska przyrodniczego – udział wód w po-
wierzchni gminy oraz średnia odległość gminy od morza. Trzecią pod względem 
ważności zmienną jest udział indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących 
działalność pozarolniczą.

Przedsiębiorczość mieszkańców wsi, a przede wszystkim ludności związanej z 
rolnictwem, jest jednym z najważniejszych czynników lokalnych determinujących 
rozwój agroturystyki. Turystyka wiejska, która w wielu aspektach różni się od 
konwencjonalnej, dla niektórych rodzin wiejskich już stanowi ważną dziedzinę 
aktywności ekonomicznej. Przyszłość rynku usług agroturystycznych na terenach 
wiejskich Pobrzeża Koszalińskiego uzależniona jest w ogromnym stopniu od 
wzrostu wielofunkcyjności wsi.

DETERMINANTS OF AGRITOURISM DEVELOPMENT 

IN LOCAL COMMUNITIES OF KOSZALIN SEASIDE

Summary

Th e chief purpose of this study was to present the role of enterprise as a fac-
tor which stimulates the supply of farm tourism services in the rural areas of 
Koszalińskie Coast. Th e multiple regression method used allowed for a dis-
tinction of fi ve features which determine the level of the development of farm 
tourism. It is evident from the analysis that the greatest infl uence on the develop-
ment of the phenomenon is exerted by two features which describe the natural 
environment values: share of waters in the surface of the district and the average 
distance of the district from the sea. Th e third most important variable is the 
share of individual farms which run non-agricultural businesses. A negative 
correlative dependence occurs between the state of farm tourism lodgings and 
the share of individual farms which produce chiefl y for the market. Th e presence 
of the abovementioned variables in the econometric model serves to emphasize 
the infl uence of the enterprise and economic activeness of village residents on 
the supply of farm tourism services in the region in question.

Translated by Jolanta Mazurek


