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KAPITA SPOECZNY MIESZKACÓW WSI JAKO
CZYNNIK TURYSTYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH
Joanna Kosmaczewska
Wielkopolska Wysza Szkoa Turystyki i Zarzdzania w Poznaniu
Streszczenie. Celem niniejszego artykuu jest przedstawienie w ujciu teoretycznym roli
kapitau spoecznego (rozpatrujc jedynie jego pozytywn stron) jako endogenicznego
zasobu wiejskiej spoecznoci lokalnej, w kontekcie turystycznego rozwoju obszarów
wiejskich. Rozwaania oparte zostay o róda literaturowe poruszajce wspomnian problematyk, a nastpnie poddane czciowej werykacji z wykorzystaniem metody studium przypadku (gmina Wijewo, gmina Kobyla Góra). Aby wskaza na znaczenie kapitau spoecznego jako jednego z czynników umoliwiajcych rozwój funkcji turystycznej
wsi, opracowano map kapitau spoecznego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, przy wykorzystaniu metody wzorca rozwoju Z. Hellwiga (w oparciu o dostpne
dane statystyczne), a nastpnie podjto prób okrelenia turystycznej funkcji wybranych
gmin wiejskich (wskanik: Baretje`a-Deferta) oraz przeprowadzono hipotetyczn re eksj
wskazujc na synergi analizowanych zjawisk. Uzyskane wyniki pozwoliy okreli nie
tylko ogólne zasoby kapitau spoecznego w badanych jednostkach terytorialnych, ale day
moliwo przeledzenia dwóch odmiennych wzorów spoecznej aktywnoci tworzcej
dwa odmienne typy kapitau spoecznego. Przeprowadzona w artykule analiza wskazuje, e
rozwój funkcji turystycznej moliwy jest tylko na tych obszarach wiejskich, których mieszka cy i ich wodarze potra tak zarzdza posiadanymi zasobami, by poprzez wspódziaanie i zaufanie realizowa indywidualne i grupowe cele w ramach nieformalnych sieci
i organizacji pozarzdowych, zwikszajc przy tym dostp do poszczególnych kapitaów
dla wszystkich mieszka ców gminy. Turystyka za, ma tym wiksze szanse na sukces,
im oferowany produkt jest bardziej spójny, ale jednoczenie peen zdywersykowanych,
a zarazem komplementarnych usug, które mog wiadczy mieszka cy. W artykule postawiona zostaje hipoteza, e nie tylko kapita spoeczny moe mie wpyw na turystyczny
rozwój obszarów wiejskich, ale take sam rozwój funkcji turystycznej wpywa pozytywnie
na kapita spoeczny.
Sowa kluczowe: obszary wiejskie, rozwój, kapita spoeczny, turystyka
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Rozwój obszarów wiejskich, take w aspekcie oferowania usug turystycznych,
w oparciu o lokalne zasoby nie moe odbywa si przy pomocy jednego prorozwojowego
czynnika. Wieloaspektowo dotyczy bowiem w tym przypadku nie tylko rozwoju obszarów wiejskich, ale take turystyki, która jako przestrzenne zjawisko interdyscyplinarne do
rozwoju wymaga wielu wspódziaajcych na zasadzie synergii egzo i endogennych potencjaów. W dobie gospodarki opartej na wiedzy, take rozwój polskiej wsi powinien odbywa si gównie dziki czynnikowi ludzkiemu wykorzystujc przedsibiorczo , wizi
oraz skonno do wspódziaania jako naturalny or w kontaktach z triad wspóczesnego rozwoju, tj. globalizacj, konkurencj, innowacj [Gorzelak 2003]. Podejmowanie
wspólnych dziaa na rzecz lokalnego rozwoju, a take zaufanie do wspómieszka ców
i przedstawicieli lokalnych wadz, to endogenne zasoby wielu wsi, tym bardziej cenne
w rozwoju turystyki, gdy skadaj si nie tylko na moliwo oferowania jednolitego
i kompleksowego produktu turystycznego, ale tworz atmosfer, nastrój (imponderabilia) dziki którym turyci ponawiaj wizyty. Tak wic rozwój turystyki na danym obszarze powinien odbywa si dziki jednoczesnemu wystpowaniu zasobów naturalnych,
a take zasobów tzw. twardych wystpujcych m.in. w postaci infrastruktury technicznej
i spoecznej, kapitau rzeczowego przedsibiorstw oraz zasobów „mikkich” w postaci
kapitau ludzkiego (human capital) i spoecznego (social capital) [Dyduch 2005, Hardt
2004, Sosenko 2007]. Zasobem moe by wic wszystko, co moe by i jest wykorzystane przez jednostk lub lokaln spoeczno dla realizacji jej potrzeb. Zasób ten przeradza
si w swoisty kapita i podlega prawom rynkowym, co oznacza równie, e moe by
gromadzony, wydatkowany, inwestowany bd tracony [Gwiazda 2004]. Kierunki i sposoby wykorzystywania zasobów pozostaj przedmiotem decyzji podejmowanych przez
wspólnot lub jej decydentów. Zdaniem wielu badaczy [Zboro 2004, Krzemieniewska
2005, Januszek 2004, Bdzik 2008] umiejtno efektywnego gospodarowania zasobami
„twardymi” zaley w znacznej mierze od jakoci zasobów „mikkich” i przynosi najwiksze korzyci, gdy oparte jest na koegzystencji kapitau ludzkiego i spoecznego. Kapita ludzki jest na ogó deniowany jako zasób wiedzy, umiejtnoci, zdrowia i energii
witalnej zawarty w danym narodzie [Doma ski 1993]. Kapita spoeczny za cho bardzo
obszernie opisany przez socjologów, ekonomistów czy politologów, ze wzgldu na swój
wielowymiarowy charakter wci wywouje szereg pyta dotyczcych zakresu samego
zjawiska, a take jego elementów skadowych i pomiaru efektów dziaania [Bartkowski
2003].
Celem niniejszego artykuu jest przedstawienie w ujciu teoretycznym roli kapitau
spoecznego jako endogennego zasobu wiejskiej spoecznoci lokalnej, w kontekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich. Rozwaania oparte zostay o róda literaturowe poruszajce wspomnian problematyk, a nastpnie poddane czciowej werykacji
z wykorzystaniem metody studium przypadku (gmina Wijewo, gmina Kobyla Góra). Aby
wskaza na znaczenie kapitau spoecznego jako jednego z czynników umoliwiajcych
rozwój funkcji turystycznej wsi, opracowano ranking gmin wiejskich województwa wielkopolskiego pod wzgldem zasobów kapitau spoecznego, przy wykorzystaniu metody
wzorca rozwoju Z. Hellwiga (w oparciu o dostpne dane statystyczne), a nastpnie podjto prób okrelenia turystycznej funkcji wybranych gmin wiejskich (wskanik BareActa Sci. Pol.
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tje`a-Deferta) (tab. 1) oraz przeprowadzono hipotetyczn re eksj wskazujc na synergi analizowanych zjawisk. Rozwaania prowadzone s na szczeblu gmin wiejskich, co
wynika z zaoenia, e stosunkowo mae rodowisko lokalne jest obszarem, w którym
kapita spoeczny najwyraniej jest manifestowany poprzez wyraanie lokalnych tradycji
i wzorców postpowania z jednej strony, a z drugiej strony jest przedmiotem dziaa
gminnych podmiotów polityki spoecznej.
ISTOTA I POJCIE KAPITAU SPOECZNEGO
Pojcie kapitau spoecznego chocia wprowadzone do nauki po raz pierwszy ju
w latach dwudziestych XIX wieku przez Hanifana [1916] stao si przedmiotem szerszych rozwaa dopiero w drugiej poowie lat osiemdziesitych, stajc si przedmiotem
zainteresowania nie tylko socjologów, ale take ekonomistów (P. Bordieu, J. Coleman).
Obecnie kapita spoeczny cho deniowany bywa na wiele, czasami sprzecznych sposobów ma take wspólny mianownik, którym pozostaje zaufanie oraz istotne znaczenie
powiza midzyludzkich, a take podzielanie wspólnych wartoci i norm. W literaturze przedmiotu obok kapitau spoecznego jako potencja endogenny wymieniany jest
take kapita ludzki, kapita ekonomiczny oraz kapita kulturowy [Bourdieu 1983]. Kitson, Martin, Tyler [Kitson i in. 2004] proponuj odmienn typologi kapitaów szczególnie istotnych w procesie rozwoju regionalnego, wród których znajduj si m.in.
kapita infrastrukturalny, kapita kreatywny (knowledge capital), kapita produkcyjny,
a take kapita spoeczno-instytucjonalny. Australijscy uczeni wskazuj natomiast na zasadno wyodrbnienia trzech kapitaów tj. kapitau spoecznego, politycznego i kulturowego okrelanych akronimem SPCC (Social, Political and Cultural Capital), które dziki dziaaniom lokalnych wadz i obywateli opartym na tzw. zakotwiczeniu spoecznym
(embedded) daj podstaw do innowacyjnego, ale zarazem zrównowaonego rozwoju
lokalnego [Macbeth i in. 2004].
W niniejszym opracowaniu przez kapita spoeczny rozumiana bdzie sie powiza
i zwizane z ni normy spoeczne, które przyczyniaj si do wspódziaania osób dla
poprawy nie tylko indywidualnej sytuacji yciowej, ale take rozwizywania problemów
lokalnej spoecznoci [Theiss 2007]. Kapita spoeczny w zalenoci od przyjtej perspektywy badawczej moe by charakteryzowany na poziomie jednostki, rodziny, grupy
spoecznej, lokalnej spoecznoci czy te mieszka ców caego kraju. Biorc pod uwag
zakres tematyczny niniejszego artykuu przedmiotem dalszych rozwaa pozostanie kapita spoeczny umoliwiajcy realizacj dobra wspólnego lokalnej spoecznoci (outward
looking), a take realizacj celów partykularnych (inward looking) osób i podmiotów
tworzcych sektor obsugi ruchu turystycznego.

KAPITA SPOECZNY A ROZWÓJ TURYSTYCZNY OBSZARÓW
WIEJSKICH
Rozpatrywanie kapitau w odniesieniu do zasobów spoecznych, politycznych i kulturowych (SPCC) daje moliwo mylenia o spoecznoci jako o strategicznym zasobie
umoliwiajcym zrównowaony rozwój turystyki. O roli kapitau spoecznego w rozwoju
Oeconomia 8 (4) 2009

90

J. Kosmaczewska

lokalnym decydowa bdzie jego komplementarno lub substytucyjno wobec innych
postaci kapitau. Mona zaoy , e jakikolwiek rozwój, a zwaszcza rozwój usug turystycznych jest mocno ograniczony jeli kapita spoeczny pozostaje jedynie w dyspozycji
osób i grup spoecznych posiadajcych dostp do innych kapitaów np. takich jak kapita
ludzki czy nansowy. W takiej sytuacji kapita spoeczny moe by odzwierciedleniem
polaryzacji spoecznoci lokalnej, co z kolei stanowi barier w rozwoju turystycznym
gminy. Chocia w literaturze przedmiotu mona znale wyniki bada , które potwierdzaj, e istnieje zaleno midzy kapitaem spoecznym i wzrostem gospodarczym
[Knack, Keefer 1997], a wzrost wskanika zaufania zgeneralizowanego pociga za sob
wzrost wartoci wskanika wzrostu gospodarczego, to trudno o dowody bezporednio
wskazujce na powizanie kapitau spoecznego z rozwojem turystycznym obszaru.
Wynika to z pewnoci z faktu, e rozwój turystyczny gminy jest z jednej strony procesem wieloaspektowym, z drugiej strony uwarunkowany jest poprzez jednoczesne wystpowanie wysokiego poziomu rónych potencjaów endogennych, jak cho by: kapitau
ludzkiego, spoecznego, przyrodniczego, infrastrukturalnego, kulturowego, nansowego.
Ulokowanie znacznych zasobów wszystkich wspomnianych kapitaów w jednej jednostce przestrzennej nastpuje niezmiernie rzadko. Dlatego te mona wysnu hipotez,
e rozwój funkcji turystycznej moliwy jest tylko na tych obszarach wiejskich, których
mieszka cy i ich wodarze potra tak zarzdza posiadanymi zasobami, by poprzez
wspódziaanie i zaufanie realizowa indywidualne i grupowe cele w ramach nieformalnych sieci i organizacji pozarzdowych, zwikszajc przy tym dostp do poszczególnych kapitaów dla wszystkich mieszka ców gminy. Nierównomierna alokacja rónych
form kapitau moe stanowi barier w rozwoju funkcji turystycznej obszarów wiejskich
zwaszcza tam, gdzie dotyczy kapitau przyrodniczego, czy te kulturowego, a wic zasobów, które mog stanowi o atrakcyjnoci turystycznej danego obszaru. Korzystniejsza
dla rozwoju turystyki wydaje si jednak sytuacja, w której gmina nie posiada wszystkich
wspomnianych potencjaów na poziomie zadowalajcym, ale dysponuje np. wysokim
poziomem kapitau ludzkiego i spoecznego.
Kapita spoeczny umoliwiajcy rozwój turystyki na danym obszarze charakteryzuj gównie dwa rodzaje powiza . Pierwsze z nich oparte jest na wiziach zrzeszeniowych i czy osoby o rónym statusie spoeczno-ekonomicznym (briding social capital)
skupione wokó jednego wspólnego celu (np. stowarzyszenia agroturystycznego). Drugi
rodzaj powiza oparty jest na pionowych zalenociach wadzy i podlegoci (linking
social capital) i stanowi potencja do tworzenia i realizacji np. projektów turystycznych,
w których uczestnicz jednoczenie podmioty gospodarcze i jednostki samorzdu terytorialnego np. Lokalna Grupa Dziaania (Local Action Groups-LAGs). Wspomnie jeszcze
naley o trzecim prezentowanym w literaturze rodzaju powiza (bonding social capital) opartym na wizi naturalnej czcej osoby o podobnym statusie spoeczno-ekonomicznym charakteryzujcym kontakty z przyjaciómi. Potencja tego rodzaju powiza ,
z punktu widzenia ewentualnego rozwoju turystyki w gminie jest istotny, ze wzgldu
na silne powizania i czste kontakty osób (trick social capital) i moe by bodcem do
podjcia wspólnych dziaa np. w zakresie wiadczenia usug turystycznych, a nawet
katalizatorem powstawania lokalnych zrzesze , stowarzysze , a wic tworzenia wizi
zrzeszeniowej (briding). Gdy dysponentem kapitau spoecznego jest zbiorowo , stanowi ona wówczas element otoczenia organizacji oraz instytucji i moe peni rol czynnika
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usprawniajcego ich dziaanie, co z kolei moe przekada si na wzrost przedsibiorczoci w gminie, take w aspekcie liczebnoci podmiotów gospodarczych obsugujcych
ruch turystyczny. Kapita spoeczny rozpatrywany w kontekcie zasobów jednostki take
jest moliwy do przekucia na turystyczny sukces, zwaszcza dotyczy to obiektów bazy
noclegowej, gastronomicznej, czy te biur podróy, gdzie sie prywatnych i zawodowych
kontaktów pracowników moe przyczyni si do zdobycia nowych segmentów rynku,
oferowania nowych destynacji, czy te nawizania korzystnej wspópracy. Wspópracujca i zintegrowana spoeczno redukuje koszty dziaania przedsibiorstw [Zawisza
2003]. Wiedz o tym doskonale chociaby waciciele gospodarstw agroturystycznych,
którzy czc si w lokalne i regionalne stowarzyszenia obniaj np. koszty dziaa marketingowych, a z drugiej strony wspópracuj ze sob w procesie tworzenia kompletnego
produktu turystycznego. Kapita spoeczny w odniesieniu do jednostki lub grupy interesu
moe jednak pogbia istniejce zrónicowanie spoeczno-ekonomiczne i powodowa
polaryzacj lokalnej spoecznoci. Jednak, gdy do procesu tworzenia produktu turystycznego zostan dopuszczeni wszyscy chtni mieszka cy, kapita spoeczny traktowany jako
dobro wspólne, suce ogóowi mieszka ców bdzie wspomniane rónice minimalizowa . Turystyka za, ma tym wiksze szanse na sukces, im oferowany produkt jest bardziej spójny, ale jednoczenie peen zdywersykowanych, a zarazem komplementarnych
usug, które mog wiadczy mieszka cy. Mona wysnu zatem hipotez, e nie tylko
kapita spoeczny moe mie wpyw na turystyczny rozwój obszarów wiejskich, ale take
sam rozwój funkcji turystycznej wpywa pozytywnie na poziom i jako kapitau spoecznego.

KAPITA SPOECZNY A ROZWÓJ TURYSTYCZNY OBSZARÓW
WIEJSKICH (STUDIUM PRZYPADKU)
Wieloaspektowo pojcia kapitau spoecznego przekada si na wystpowanie
rónych podej metodologicznych w pomiarze wspomnianego zjawiska. W literaturze
przedmiotu moemy znale wyniki bada ilociowych, jak i jakociowych, a take szerokie spektrum badanych elementów i sfer, których one dotycz [Kostro 2006].
Na potrzeby niniejszego artykuu autorka dokonaa próby pomiaru kapitau spoecznego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego posugujc si inferencyjnymi
wskanikami charakteryzujcymi wycznie zinstytucjonalizowany wymiar ycia spoecznego. Na podstawie przegldu róde literaturowych [Swaniewicz, Dziemanowicz,
Mackiwicz 2000] i dostpnoci danych statystycznych na poziomie NTS-5, do pomiaru
kapitau spoecznego w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego wybrane zostay trzy czstkowe wskaniki:
• frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu 2007,
• frekwencja w wyborach samorzdowych 2006,
• l. stowarzysze , organizacji spoecznych i fundacji przypadajca na 1000 mieszka ców (2007), które umoliwiy stworzenie syntetycznego wskanika kapitau spoecznego. Przy wykorzystaniu metody wzorca rozwoju Z. Helwiga analizie zostao
poddanych 117 gmin wiejskich. Wskanik ten jest wielkoci syntetyczn, bdc
wypadkow wszystkich analizowanych zmiennych i pozwala na uporzdkowanie jedOeconomia 8 (4) 2009
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nostek w zalenoci od ich odlegoci od pewnego, sztucznie skonstruowanego wzorca rozwoju. Wszystkie czstkowe dane okrelajce kapita spoeczny zostay poddane
standaryzacji i potraktowane jako stymulanty. Wybrana procedura badawcza pozwala
wnioskowa , e jednostka jest tym bardziej rozwinita (w tym przypadku posiada
wyszy wskanik kapitau spoecznego), im bardziej syntetyczna miara rozwoju di
zblia si do jednoci. Zastosowana procedura analizy wprowadzonych zmiennych
daa moliwo utworzenia rankingu gmin wiejskich województwa wielkopolskiego pod wzgldem ich zasobów kapitau spoecznego. Uzyskane wyniki pozwoliy
okreli nie tylko ogólne zasoby kapitau spoecznego w badanych jednostkach terytorialnych, ale day moliwo przeledzenia dwóch odmiennych wzorów spoecznej
aktywnoci tworzcej dwa odmienne typy kapitau spoecznego. Przeprowadzona
analiza wykazaa, e najwiksze zasoby kapitau „lokalnego” wyraanego aktywnoci organizacyjn i zaangaowaniem w sprawy lokalne (wybory samorzdowe) posiada gmina Powidz. Jednoczenie posiada ona take najwikszy potencja kapitau
„obywatelskiego” bazujcy na udziale mieszka ców w wyborach krajowych. Jest to
jednak jedyna gmina sporód przeanalizowanych 117 gmin wiejskich, która moe poszczyci si jednoczenie wysokim poziomem obydwu typów kapitau spoecznego.
Przypadek gminy Powidz wskazuje zatem, e zgodnie z prezentowan w literaturze
tez [Frykowski, Starosta 2006] ze wzgldu na odmienny charakter kapitau obywatelskiego i lokalnego ich jednoczesna, wysoka kumulacja w tych samych jednostkach
przestrzennych jest sporadyczna.
Utworzony ranking gmin wiejskich województwa wielkopolskiego pod wzgldem
zasobów kapitau spoecznego umoliwi wybranie piciu gmin, które zostay poddane
dalszej analizie zmierzajcej do wskazania ewentualnych powiza midzy kapitaem
spoecznym a rozwojem turystyki. Chcc zbada wystpowanie wspomnianej zalenoci w gminach posiadajcych zrónicowane zasoby kapitau spoecznego, szczegóowej
analizie zostay poddane trzy gminy posiadajce najwyszy zasób kapitau spoecznego (Powidz, Chrzypsko, Tarnowo Podgórne) oraz dwie gminy (Wierzbinek, Obrzycko),
w których stwierdzono najniszy zasób analizowanego kapitau. Przyjmujc zaoenie,
e rozwój funkcji turystycznej na danym obszarze do rzadko odbywa si tylko w oparciu o kapita spoeczny zanalizowano wybrane gminy take pod ktem obecnoci walorów przyrodniczych. Poziom rozwoju funkcji turystycznej rozumianej jako dziaalno
spoeczno-ekonomiczna obszaru skierowana na obsug turystów [Matczak 2006] scharakteryzowano m.in. za pomoc wskanika Baretje`a-Deferta (Baretje-Defert index of
tourist function)1 (tab. 1).
Przeprowadzona analiza danych wykazaa, e gmina Powidz posiada jednoczenie
najwyszy zasób kapitau spoecznego i kapitau przyrodniczego oraz charakteryzuje si
najlepiej rozwinit funkcj turystyczn. Nie mona jednak wykaza ogólnej prawidowoci, mówicej o tym, e im wyszy poziom kapitau spoecznego, tym bardziej rozwinita funkcja turystyczna obszaru. Brak takiej zalenoci mona tumaczy m.in. tym,
e gmina moe w zalenoci od poziomu pozostaych potencjaów wybra dowoln do1

Prezentowane wyniki stanowi cz bada przeprowadzonych w 2005 roku wród mieszka ców
wybranych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W gminie Kobyla Góra przeprowadzono cznie
137 ankiet, a w gminie Wijewo 77 ankiet.
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Tabela 1. Kapita spoeczny a funkcja turystyczna (studium przypadku)
Table 1. Social capital versus tourism function (case study)

GMINA commune

Kapita spoeczny
wyraony di
social capital
denite di

Kapita
przyrodniczy*
wyraony di
natural capital
denite di

Wskanik
Barete`a-Deferta
Baretje-Defert
index of
tourist function

Powidz
Chrzypsko
Tarnowo Podgórne
Wierzbinek

0,5623
0,4318
0,4257
–0,01002

0,3699
0,3070
0,0886
0,1019

Obrzycko

–0,04929

0,1691

25,87
2,517
4,69
(brak m. noclegowych)
0,817

Podmioty w sekcji
H/100 mieszka ców
Entities in H sector
per 100 inhabitants
1,036
0,179
0,370
0,078
0,233

*Kapita przyrodniczy obliczono analogicznie do kapitau spoecznego poddajc analizie nastpujce zmienne:
lesisto (%), udzia powierzchni k i pastwisk w powierzchni gminy (%), udzia wód powierzchniowych
(pyncych i stojcych) w powierzchni gminy (%) – traktujc wszystkie zmienne jak stymulanty.
ródo: Obliczenia wasne.
Source: Author’s research.

minujc w jej rozwoju funkcj i nie koniecznie musi to by rozwój turystyki. Z drugiej
strony wysoki poziom kapitau spoecznego nie musi wiadczy o obecnoci w lokalnej
spoecznoci liderów [Herbst 2007, Kodzi ski 2006], którzy s katalizatorem prorozwojowych pomysów i dziaa pocigajc za sob gównie „miejscow elit”.
Postawion wczeniej w niniejszym artykule hipotez, i rozwój funkcji turystycznej
moe wpywa pozytywnie na poziom i jako kapitau spoecznego lokalnej spoecznoci potwierdzaj wyniki bada ankietowych przeprowadzonych na reprezentatywnej
grupie mieszka ców dwóch wybranych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
(Kobyla Góra, Wijewo). Wykazay one bowiem, e obecno turystów na terenie gminy
moe powodowa pozytywny wpyw na dwa gówne komponenty kapitau spoecznego
tj. zaufanie i uczestnictwo.
Analiza odpowiedzi respondentów wykazaa, e mieszka cy gminy Wijewo czciej
zauwaali pozytywny wpyw turystów na takie aspekty ycia jak „otwarcie si na ludzi”,
czy integrowanie si mieszka ców (rys. 1). Ponadto gmina Wijewo posiada w porównaniu z gmin Kobyla Góra wyszy zasób kapitau spoecznego. Na podstawie przeprowadzonego testu F2 (D= 0,05) oraz przy uyciu statystyki C-Pearsona ustalono take, e
istnieje umiarkowana zaleno midzy wyksztaceniem (16,523 > 7,185; Cskor = 0,300),
wiekiem (30,371 > 7,185; Cskor = 0,389) a postrzeganiem pozytywnych zmian wynikajcych z obecnoci turystów na terenie gminy. Dostrzeganie roli turystów jako podmiotów
przyczyniajcych si do zwikszenia zaufania miejscowej spoecznoci, czy te wyraania wikszej chci do integrowania si jest wprost proporcjonalne do wyksztacenia
mieszka ca wsi i odwrotnie proporcjonalne do jego wieku. Wyniki te zatem potwierdzaj
spotykan w literaturze teori, e kapita spoeczny jest w coraz wikszym stopniu komplementarny wobec kapitau ludzkiego i nansowego [Theiss 2007].
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Rys. 1.

Obecno turystów na terenie gminy a wybrane pozytywne przemiany dotyczce ycia
mieszka ców
Fig. 1. Presence of tourists in the commune area versus selected positive transformations concerning the life of the inhabitants
ródo: Obliczenia wasne
Source: Author’s research

PODSUMOWANIE
Przedstawione rezultaty analizy kapitau spoecznego w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego nie zamykaj procesu studialnego, lecz stwarzaj dobre podstawy do jej kontynuacji. Dalszym rozwaaniom mona by byo podda jako kapitau
spoecznego badanych gmin, a szczególnie dwa jego podstawowe komponenty tj. zaufanie i uczestnictwo. Poniewa nadrzdnym celem artykuu bya próba wskazania pewnych
powiza midzy kapitaem spoecznym a rozwojem turystyki, a nie próba oceny jakoci
tego kapitau w jednostkach terytorialnych, autorka (nie bdc w dyspozycji odpowiednich bada surveyowych) majc wiadomo istnienia narzdzia jakim jest SOCAT (The
Social Capital Assessement Tool) swoje rozwaania ograniczya do analizy wymiaru ilociowego kapitau spoecznego mieszka ców w kontekcie rozwoju funkcji turystycznej
gminy.
Podsumowujc dotychczasowe rozwaania mona stwierdzi , e kapita spoeczny
moe stanowi czynnik rozwoju turystycznego obszarów wiejskich, czego przykad stanowi wielkopolska gmina Powidz. Jednak nie udao si wskaza na istnienie zalenoci,
która umoliwiaaby automatyczne przekuwanie wysokiego poziomu kapitau spoecznego na turystyczny sukces gminy. Mona wysnu wniosek, e do tego by kapita spoeczny
stanowi istotny i na pewno nie jedyny czynnik turystycznego rozwoju, pomocne jest
wspówystpowanie innych rodzajów kapitau, a take ich dystrybucja w lokalnej spoecznoci. Wysoki poziom zaufania zgeneralizowanego oraz ch obywatelskiego wspódziaania w oparciu o wspólnie przestrzegane normy daje moliwo :
– spaszczenia struktur organizacyjnych np. w podmiotach gospodarczych zajmujcych
si obsug ruchu
– turystycznego (obiekty bazy noclegowej, biura podróy),
– redukcji kosztów transakcyjnych (w przypadku LGD czy stowarzysze koszty pozyskania informacji lub
– wprowadzenia oferty na rynek rozkadaj si na wspópracujce jednostki),
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– sprawniejszego zarzdzania wspólnymi zasobami i dobrami publicznymi,
– ograniczenia oportunistycznych zachowa mieszka ców,
– lepszego wykorzystania innych postaci kapitau (np. kapitau ekonomicznego, kulturowego),
stwarza zatem korzystne warunki do rozwoju obszarów wiejskich, w tym take do rozwoju funkcji turystycznej. Wizja osigania nansowych korzyci dziki wiadczeniu usug
turystycznych i paraturystycznych przez jednostki, grupy interesu, czy te cae lokalne
spoecznoci kreuje powstanie lub umocnienie wizi spoecznych i determinuje zbiorowo do kolektywnych i solidarnych zachowa (collectivity owned capital).
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SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT IN RURAL
AREAS
Abstract. The objective of this article is to present the theoretical role of social capital
(analyzing its positive aspect only) as endogen resources of local, rural community in view
of the development of tourism in rural areas. The analyses were based on the literature on
the said issues and then veried by means of the case study method (commune of Wijewo,
commune of Kobyla Góra). A map of social capital in the communes of the province of
Wielkopolska was drawn up using the method of the development pattern of Z. Hellwig
(on the basis of the available statistical data) in order to determine the importance of human
resources as a factor of the development of tourism in rural areas, this was followed by an
attempt to determine the tourism function of rural areas (Baretje-Defert index of tourist
function).and a hypothetical ponderings giving rise to conclusions on the synergy of the
analyzed phenomena. The obtained results allowed to determine not only the social capital
of the communities in the analyzed administrative units in general but also allowed for the
examination of two different types of human activities making up two different types of
societies. The analysis, carried out in this article, shows that the development of the tourism
function is only possible in those rural areas where the inhabitants and the administrative
bodies can so manage the resources they have at their disposal that, via cooperation and mutual trust, they can meet individual and collective objectives within informal networks and
non-governmental organizations, increasing access of all the inhabitants of the commune to
respective resources. Thus, the more coherent and diversied the offered product, the more
complementary the services rendered by respective inhabitants, the greater the chance for
successful development of tourism. The article poses a hypothesis that not only the social
capital affect the development of tourism in rural areas but also the development of the
tourism functions positively affects the social capital.
Key words: rural areas, development, social capital, tourism
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