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Synopsis. Dokonano oceny zró¿nicowania poziomu aktywno�ci zawodowej ludno�ci na obszarach wiejskich.
Pos³u¿ono siê w tym celu podzia³em na grupy, opartym na podstawowych miernikach statystycznych. Ponadto,
wyró¿niono i zaprezentowano przestrzenne zró¿nicowanie czynników mog¹cych mieæ wp³yw na sytuacjê na
rynku pracy w województwach. Jako g³ówn¹ determinantê zró¿nicowania aktywno�ci zawodowej na terenach
wiejskich wskazano udzia³ pracuj¹cych w rolnictwie.

Wstêp
Czynnik ludzki z ca³ym jego potencja³em fizycznym i intelektualnym, obok czynników ekono-

micznych, stanowi g³ówny element rozwoju obszarów wiejskich. Podnoszenie poziomu wiedzy,
zwiêkszenie aktywno�ci zawodowej i gospodarczej ludno�ci oraz umiejêtno�ci wspó³dzia³ania miê-
dzy poszczególnymi podmiotami, a szczególnie tymi, które bior¹ udzia³ w procesie podejmowania
decyzji wp³ywa na rozwoju spo³eczno-gospodarczego poszczególnych regionów, a tym samym ca³ego
kraju. Lansowany od wielu lat wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich ma swoje odbicie na lokalnym
rynku pracy, na którym spada zapotrzebowanie na pracê w rolnictwie, a ro�nie zapotrzebowanie w
sektorze us³ug, drobnej wytwórczo�ci i czy w przetwórstwie rolno-spo¿ywczym. Przekwalifikowanie siê
z rolnictwa do zawodów pozarolniczych wymaga nabycia odpowiedniej wiedzy i umiejêtno�ci. Sympto-
mem braku aktywno�ci zawodowej jest niew¹tpliwie bezrobocie �wiadcz¹ce o nadwy¿kach zasobów
pracy na wsi, wystêpuj¹ce w ró¿nych formach od jawnego do bezrobocia ukrytego.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach rynek pracy jest zró¿nicowany regionalnie, wynika to ze
zró¿nicowania gospodarczego regionów. Wed³ug Kwiatkowskiego i Gawroñskiej [1995] regionalny
rynek pracy to obszar geograficzny, który charakteryzuje siê du¿¹ specyfik¹ okre�lonych przestrzennie
mo¿liwo�ci zatrudnienia, dostêpnych dla pracowników bez potrzeby zmiany miejsca zamieszkania. Re-
gionalne rynki pracy mog¹ obejmowaæ czasem kilka województw. Aktywno�æ ekonomiczna mieszkañ-
ców wsi poszczególnych województw jest zwi¹zana ze stanem na rynku pracy na terenach miejskich.

Celem opracowania jest okre�lenie przestrzennego zró¿nicowania poziomu aktywno�ci zawo-
dowej ludno�ci wiejskiej  i wskazanie czynników na nie wp³ywaj¹cych. Badaniem objêto wszystkie
województwa Polski.

Metodyka i materia³ statystyczny
Przy opracowywaniu materia³u wykorzystano proste metody statystyki opisowej. Dane na

podstawie których przeprowadzono badanie pochodz¹ z publikacji G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego w Warszawie.

W przeprowadzonej analizie oparto siê na grupach wska�ników opisuj¹cych województwa
Polski pod wzglêdem poziomu:
� aktywno�ci  ekonomicznej ludno�ci (na wsi/w mie�cie):
X1 � wska�nik aktywno�ci zawodowej [%],
X2 � wska�nik zatrudnienia [%],
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X3 � stopa bezrobocia rejestrowane-
go [%],

� wzrostu i rozwoju gospodarczego:
Y1 � wspó³czynnik urbanizacji [%],
Y2 � udzia³ pracuj¹cych w rolnictwie
(w tym ³owiectwo, le�nictwo, rybac-
two) [%],

Y3 � liczba osób w wieku nieproduk-
cyjnym na 100 osób w wieku produk-
cyjnym na wsi,

Y4 � przeciêtne wynagrodzenie brut-
to [z³],

Y5 � PKB na 1 mieszkañca [z³],
Y6 � dochody w³asne bud¿etów gmin
na 1 mieszkañca [z³],

Y7 � podmioty gospodarcze zareje-
strowane w rejestrze REGON na 10 tys.
ludno�ci,

Y8 � nak³ady inwestycyjne na 1 miesz-
kañca [z³].

Jedna spo�ród przyjêtych do ana-
lizy cech aktywno�ci ekonomicznej �
stopa bezrobocia rejestrowanego ma
charakter destymulanty, pozosta³e
zmienne s¹ stymulantami1 .

W tabelach 1 i 2 zamieszczono:
warto�ci maksymalne i minimalne, roz-
stêpy, �rednie, odchylenia standardo-
we oraz wspó³czynniki zmienno�ci
ka¿dej zmiennej.

Warto�ci wspó³czynników korela-
cji liniowej Pearsona miêdzy wybra-
nymi wska�nikami zapisano w tabeli
3,  wyró¿niaj¹c te które wskazuj¹ na
istotne skorelowanie cech.

Województwa uporz¹dkowano w
obrêbie warto�ci wska�ników (rosn¹-
co) wydzielaj¹c jednocze�nie roz³¹cz-
ne podzbiory obiektów podobnych
(tab. 4). Zestawienie wyników przed-
stawiono graficznie (rys. 1 i 2).
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Wyniki
Aktywno�æ ekonomiczna w województwach Polski jest na ogó³ wy¿sza na terenach wiejskich,

gdy¿ w wiêkszo�ci z nich udzia³ pracuj¹cych w rolnictwie jest du¿y (15-36%). Tylko w wojewódz-
twach: zachodniopomorskim, dolno�l¹skim, lubuskim, warmiñsko-mazurskim, �l¹skim i mazowieckim
wska�nik aktywno�ci ekonomicznej by³ korzystniejszy w mie�cie ni¿ na wsi. Zró¿nicowanie terytorial-
ne, zarówno wspó³czynnika aktywno�ci zawodowej, jak i wska�nik zatrudnienia by³y. Mimo to, w
roku 2009 ró¿nica miêdzy warto�ci¹ maksymaln¹ i minimaln¹ wynosi³a dla wspó³czynnika aktywno�ci
zawodowej na terenach wiejskich a¿ 11 punktów procentowych, w mie�cie � 8,3. Nieznacznie wy¿sze
odchylenia mia³ wspó³czynnik zatrudnienia, zarówno na terenach wiejskich, jak i w mie�cie. W bada-
nym roku �rednia warto�æ wspó³czynnika aktywno�ci zawodowej wynosi³a 54,79% na terenach
wiejskich i by³a tylko o 0,05% wiêksza ni¿ w miastach.  �rednia warto�æ wska�nika zatrudnienia
wynosi³a 50,27% na wsi, a w mie�cie � 49,89%. W roku 2009 najmniejsz¹ warto�æ stopy bezrobocia na
terenach wiejskich mia³o województwo podlaskie (3,7%), a najwy¿sz¹ � zachodniopomorskie (12,1%).
W mie�cie najni¿sz¹ warto�æ wska�nik ten osi¹gn¹³ w województwie mazowieckim (4,8%), najwy¿sz¹
w �wiêtokrzyskim (12%). Stopa bezrobocia by³a w województwach znacznie zró¿nicowana.

W badanym roku zarówno, wska�nik aktywno�ci zawodowej, jak i wska�nik zatrudnienia na wsi by³
istotnie skorelowany z takimi zmiennymi opisuj¹cymi wzrostu i rozwoju gospodarczego województw jak:
udzia³ pracuj¹cych w rolnictwie, liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyj-
nym na wsi, wspó³czynnik urbanizacji, dochody w³asne bud¿etów gmin na 1 mieszkañca w z³. Stopa
bezrobocia by³a jedynie istotnie (ujemnie) skorelowana z wska�nikiem liczby osób w wieku nieprodukcyj-
nym na 100 osób w wieku produkcyjnym na wsi.

Zaproponowane determinanty zró¿nicowania aktywno�ci ekonomicznej na terenach wiejskich
(zmienne Y1-Y8) charakteryzuj¹ siê zró¿nicowan¹ zmienno�ci¹ terytorialn¹. Najbardziej zró¿nicowa-
ny miêdzy województwami jest odsetek pracuj¹cych w rolnictwie (53%), najmniej liczba osób w
wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym na wsi (8%).

Rysunek 1. Gradacja województw Polski wzglêdem wybranych wska�ników aktywno-
�ci ekonomicznej
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 2. Podzia³ województw Polski wzglêdem wska�ników wzrostu i rozwoju gospodarczego
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Województwa charakteryzuj¹ce siê najwy¿szymi warto�ciami wspó³czynnika aktywno�ci za-
wodowej na terenie wiejskich to (grupa I): podkarpackie, mazowieckie i lubelskie. Województwo
mazowieckie, w porównaniu z pozosta³ymi województwami mia³o jedn¹ z ni¿szych stóp bezrobocia
oraz �redni poziom udzia³u pracuj¹cych w rolnictwie,  natomiast pozosta³e wska�niki wzrostu i
rozwoju gospodarczego na co najmniej wysokim poziomie. Dwa pozosta³e województwa pierwszej
grupy wyró¿nia, co najmniej wysoki odsetek pracuj¹cych w rolnictwie, przy co najwy¿ej �rednich
warto�ciach wyró¿nionych determinant zró¿nicowania.

Grupê II, najliczniejsz¹, charakteryzuj¹c¹ siê wysokimi warto�ciami wspó³czynnika aktywno�ci
zawodowej na wsi tworzy³y województwa: wielkopolskie, �wiêtokrzyskie, podlaskie, ³ódzkie, opol-
skie, kujawsko-pomorskie i ma³opolskie. W województwach tych stopa bezrobocia na wsi wacha³a
siê od 3,7% (podlaskie) do 10,2% (opolskie, kujawsko-pomorskie). Charakteryzuj¹ siê one ponad-
to, �rednim udzia³em pracuj¹cych w rolnictwie (wyj¹tek � województwo ³ódzkie, �wiêtokrzyskie).
Ponadto, województwa kujawsko-pomorskie i ³ódzkie mia³y wspó³czynnik urbanizacji na wysokim
poziomie. Z kolei województwa wielkopolskie i ³ódzkie osi¹ga³y wysokie warto�ci wska�ników
makroekonomicznych (PKB, dochody w³asne bud¿etów gmin, nak³ady inwestycyjne na 1 miesz-
kañca w z³), czego nie stwierdzono w pozosta³ych województwach tej grupy. We wszystkich woje-
wództwach grupy II, przeciêtne wynagrodzenie brutto by³o na �rednim  poziomie.

Województwa pomorskie, lubuskie i �l¹skie wspó³czynnik aktywno�ci zawodowej na wsi mia³y
na �rednim poziomie. Udzia³ pracuj¹cych w rolnictwie mia³y te województwa na poziomie co najwy-
¿ej �rednim. Województwo pomorskie charakteryzowa³o siê niskim wska�nikiem aktywno�ci zawo-
dowej w mie�cie i na ogó³ wysokimi warto�ciami pozosta³ych zaproponowanych wska�ników
wzrostu i rozwoju gospodarczego. �l¹skie województwo wyró¿nia stosunkowo niska stopa bezro-
bocia (5,9%) oraz wysoka warto�æ wspó³czynnika urbanizacji.

Do ostatniej grupy sklasyfikowano trzy województwa: warmiñsko-mazurskie, dolno�l¹skie,
zachodniopomorskie. Wyró¿nia³y siê one  udzia³em pracuj¹cych w rolnictwie, na co najwy¿ej
�rednim poziomie oraz co najmniej wysokim wska�nikiem urbanizacji. W województwach: dolno-
�l¹skim i zachodniopomorskim stopy bezrobocia by³y jednymi z najwy¿szych w Polsce, natomiast
wska�niki: PKB, dochodów w³asnych bud¿etów gmin, nak³adów inwestycyjnych i liczby podmiotów
gospodarczych na ogó³ wysoki, czego nie stwierdzono w województwie warmiñsko-mazurskim.

Wnioski
1. Poziom aktywno�ci zawodowej w województwach na wsi w roku 2009 by³ na ogó³ wy¿szy ni¿ w

mie�cie, jedynie znacznie ni¿szy by³ w województwach  zachodniej Polski (lubuskie, dolno�l¹-
skie i zachodniopomorskie � o ok. 5 punktów procentowych). Tak¿e stopa bezrobocia w wiêk-
szo�ci województw na terenach wiejskich by³a wy¿sza, z wyj¹tkiem województw: �wiêtokrzy-
skiego, podlaskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, ³ódzkiego, ma³opolskiego, �l¹skiego.

2. Województwa Polski s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem wyró¿nionych wska�ników wzrostu i roz-
woju gospodarczego. Udzia³ pracuj¹cych w rolnictwie w du¿ym stopniu wp³ywa na przestrzenne
zró¿nicowanie aktywno�ci ekonomicznej na wsi. W odniesieniu do wska�ników makroekono-
micznych trudno jednoznacznie okre�liæ wp³yw ich realizacji na wska�nik aktywno�ci zawodowej.
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Summary
In this paper it there is presented the evaluation of economic activity�s diversification of the population in the

rural areas of provinces in Poland. For this purpose, it was used partition into groups, based on basic statistical
measures. Moreover, it was distinguished and presented spatial diversification of factors, that could influence on
situation on labour market in provinces. As a main determinant of economic activity�s diversification of the
population in the rural areas, it was indicated participation of working in agriculture. Referring to other factors of
growth and economic development, it is hard to unequivocally define influence of their realization on activity rate.
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