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Synopsis. Przedstawiono analizê poziomu rozwoju rolnictwa polskich województw, przy wykorzystaniu dwóch
ró¿nych metod. Za pomoc¹ nieliniowej funkcji u¿yteczno�ci oraz znormalizowanej funkcji Hellwiga wyznaczono
syntetyczne mierniki dla ka¿dego województwa w 2008 roku. Obliczenia te umo¿liwi³y uporz¹dkowanie i podzia³
województw na grupy. Nastêpnie dokonano analizy dynamiki rozwoju polskiego rolnictwa, porównuj¹c wyniki za
lata 2007-2008. Obliczenia pozwoli³y na okre�lenie tempa zmian poziomu rolnictwa poszczególnych woje-
wództw oraz na podanie rozmiarów i kierunków tych zmian.

Wstêp
W polskim rolnictwie, w 2008 roku odnotowano wzrost produkcji rolniczej. Chocia¿ dynamika

wzrostu by³a ni¿sza ni¿ w roku poprzednim, w stosunku do 2007 r. globalna produkcja rolnicza
zwiêkszy³a siê o 3,5%. By³o to g³ównie wynikiem wzrostu produkcji ro�linnej, poniewa¿ dla produk-
cji zwierzêcej zanotowano spadek. Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna w rolnictwie kszta³towa³a
siê przede wszystkim pod wp³ywem zwiêkszonych zbiorów zbó¿, a przy zmniejszaj¹cej siê poda¿y
¿ywca wieprzowego. W niniejszej pracy pokazano, jaki poziom rolnictwa wykazywa³y poszczegól-
ne województwa w Polsce w 2008 roku. Porównano równie¿ ten stan z sytuacj¹, jaka mia³a miejsce
w roku poprzednim. Do badañ wykorzystano dane G³ównego Urzêdu Statystycznego. W celu
oceny poziomu rolnictwa w Polsce pos³u¿ono siê syntetycznymi miernikami, na podstawie których
mo¿na opisaæ badane regiony, scharakteryzowane przez wiele czynników. Do badañ pos³u¿ono siê
dwoma ró¿nymi metodami wzorcowymi. Metody wzorcowe polegaj¹ na skonstruowaniu taksono-
micznych mierników na podstawie o sztucznych punktach odniesienia, nazywanych wzorcami
oraz mierzeniu odleg³o�ci danych obiektów od tych wzorców. W pracy do porz¹dkowania obiek-
tów zaproponowano nieliniow¹ funkcjê u¿yteczno�ci � metodê wykorzystuj¹c¹ dwa wzorce [Bin-
derman 2006, 2008]. Dla porównania wyników, jako drug¹ metodê wzorcow¹ wykorzystano synte-
tyczny miernik rozwoju Hellwig [1968]. Metoda ta opiera siê na jednym wzorcu (maksymalnym), a
warto�æ mierników jest nieujemna i na ogó³ jest liczb¹ mniejsz¹ od jedynki. W celu zapewnienia
porównywalno�ci obliczeñ, uzyskanych dwoma ró¿nymi metodami, do unormowania cech wyko-
rzystano standaryzacjê, natomiast do mierzenia odleg³o�ci metrykê Euklidesa [Bartosiewicz 1976,
Zelia� 2000]. Wyniki pozwoli³y na analizê porównawcz¹ grup województw oraz uporz¹dkowanie
województw wed³ug przyjêtego kryterium i co za tym idzie okre�liæ miejsce, jakie zajmuje dane
województwo w rankingu wszystkich rozpatrywanych obiektów.

Materia³ empiryczny
Do badañ pos³u¿y³y, jako materia³ empiryczny � dane G³ównego Urzêdu Statystycznego oraz

Instytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach, dotycz¹ce dziesiêciu czynników, opi-
suj¹cych stan rolnictwa w poszczególnych województwach Polski, za rok 2008. Dla porównania
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wykorzystano równie¿ dane z 2007 roku. Poni¿sze zmienne diagnostyczne okre�lono jako stymu-
lanty, co oznacza, ¿e ich wy¿sze warto�ci wskazywa³y na wy¿szy poziom badanego zjawiska (uza-
sadnienie wyboru cech opisano w pracy Binderman [2007]:
X1 udzia³ u¿ytków rolnych [% powierzchni ogó³em],
X2 wska�nik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej [punkty] [Waloryzacja rolniczej... 2000],
X3 plony zbó¿ [t/ha],
X4 obsada byd³a [SD/100 ha UR],
X5 skup owoców [kg/ha UR],
X6 warto�æ skupu produktów rolnych ogó³em [z³/ha UR],
X7 nak³ady inwestycyjne w rolnictwie [z³/ha UR],
X8 wska�nik zatrudnienia w rolnictwie [%],
X9 �rednia powierzchnia gospodarstwa rolnego [ha],
X10 produkt krajowy brutto [z³/1 mieszkañca] (dane za 2007 rok).

Otrzymano w ten sposób prostok¹tn¹ macierz obserwacji X=[xij]16x10 o 16 wierszach i 10 kolum-
nach. W tej macierzy wektor xi=[xi1, xi2, ..., xi10], i=1,2,...,16 oznacza zestaw warto�ci cech, opisuj¹cy
i-te województwo, gdzie województwa zosta³y uporz¹dkowane alfabetycznie.

Metodyka badañ
W celu przeprowadzenia analizy przemiany regionalnych rozwoju rolnictwa w Polsce pos³u¿ono

siê syntetycznymi miernikami. Mierniki umo¿liwi³y za pomoc¹ jednej zmiennej syntetycznej opisaæ
badane obiekty � w tym przypadku województwa, które ze wzglêdu na analizowane zjawisko, scha-
rakteryzowano w wielowymiarowej przestrzeni cech. W pracy zbadano wszystkie polskie wojewódz-
twa i w ten sposób otrzymano 16 obiektów. Zosta³y one oznaczone � na potrzeby obliczeñ, jako:
Q1,Q2,...,Q16. Ka¿de województwo scharakteryzowano za pomoc¹ 10 cech. Na podstawie danych
empirycznych utworzono dwa hipotetyczne województwa � najgorsze (minimalne), oznaczone jako �
Q0 oraz najlepsze (maksymalne) Q17, którym przypisane zosta³y odpowiednio najmniej i najbardziej
korzystne zestawy warto�ci cech. Rozwa¿ane obiekty reprezentowane by³y odpowiednio przez wek-
tory x0, x1,...,x17 o 10 sk³adowych ka¿dy. W ten sposób otrzymano macierz obserwacji X=[xij]18x10

Nastêpnym krokiem w konstrukcji syntetycznych mierników by³o dokonanie normalizacji zmien-
nych diagnostycznych, poniewa¿ ich warto�ci mia³y ró¿ne miana i ró¿ne rzêdy wielko�ci. W pracy do
normalizacji zmiennych zastosowano standaryzacjê, a obliczeñ dokonano w nastêpuj¹cy sposób:
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Wybór standaryzacji, jako sposób normalizacji zwi¹zany by³ z wymaganiami metody Hellwiga.
W wyniku standaryzacji zmiennych, otrzymano nastêpuj¹cy uk³ad 18 wektorów, reprezentuj¹cych
polskie województwa oraz dwa obiekty wzorcowe:

z0, z1, z2, ..., z17
gdzie:
z0      � to województwo najgorsze,
z1      � najlepsze.

Do obliczenia syntetycznych mierników województw wykorzystano dwie ró¿ne metody kon-
strukcji mierników. By³y to nastêpuj¹ce funkcje, okre�lone dla wektorów zi, i = 0,1,...,17:

nieliniowa znormalizowana funkcja u¿yteczno�ci U, wed³ug wzoru:
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gdzie:
r     � oznacza metrykê Euklidesa (metryka Minkowskiego przy p = 2) [Binderman 2006, 2008].
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� znormalizowana funkcja Hellwiga okre�lona za pomoc¹ wzoru:
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gdzie:
 h(zi) � jest syntetycznym miernikiem rozwoju Hellwiga [1968], obliczanym w nastêpuj¹cy sposób:
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mo¿na pokazaæ, ¿e podane wy¿ej mierniki U(zi) oraz H(zi) s¹ znormalizowanymi funkcjami [Bin-
derman 2009], przyjmuj¹cymi warto�ci z przedzia³u [0,1], tj.:

� � � � � � � � � � � � �� �� � �� L L
8 �� �8 ��L �+ �� �+ ��RUD]�� 8 ��+ ��    d d] ] ] ] ] ]  dla i=1,2...,16

Na podstawie powy¿szych wzorów otrzymano mierniki syntetyczne dla poszczególnych woje-
wództw w roku 2008 oraz dokonano porównania z wynikami dla roku 2007. Jako wska�nik dynamiki do
wyznaczenia stopnia wzrostu lub spadku poziomu rolnictwa oraz tendencji rozwojowych dla poszcze-
gólnych województw zastosowano miernik tempo wzrostu (w %), wed³ug wzoru [Michalski 1999]:
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gdzie:
Iik    � przyrost wzglêdny i-tego województwa w k-tym roku
        (w stosunku do roku poprzedniego),
mik   � warto�æ miernika i-tego województwa w k-tym roku.

Wyniki badañ
Przy u¿yciu opisanych powy¿ej funkcji U(zi) i H(zi)

obliczono syntetyczne mierniki województw, przedsta-
wiaj¹ce poziom rolnictwa dla ka¿dego województwa w
roku 2008. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 1.
W ostatnim wierszu podano absolutny miernik rozwoju
polskiego rolnictwa w badanym roku [Cie�lak 1976].

Na podstawie otrzymanych w tabeli 1 wyników
mo¿na wnioskowaæ, i¿ w Polsce w 2008 roku wystê-
powa³y pod wzglêdem poziomu rolnictwa nadal do�æ
du¿e ró¿nice miêdzy województwami. Syntetycznych
mierniki obliczone przy u¿yciu funkcji U przyjmo-
wa³y warto�ci od 0,21 do 0,59, natomiast wyznaczo-
ne na podstawie funkcji H mie�ci³y siê w przedziale
0,15-0,51. Przeciêtnie poziom rozwoju województw
wynosi³ 0,39 przy u¿yciu funkcji U oraz 0,33 przy
funkcji H. Niezale¿nie od sposobu obliczeñ � naj-
ni¿szy poziom rolnictwa wykaza³o województwo
podkarpackie, najwy¿sz¹ warto�æ miernika osi¹gnê-
³o natomiast województwo wielkopolskie.
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W tabeli 2 podano podstawowe charak-
terystyki opisowe mierników syntetycznych
opisuj¹cych województwa w roku 2008. W
ostatnim wierszu tabeli 2 podano wspó³czyn-
nik korelacji Pearsona pomiêdzy wektorami
rezultatów, rp(UH) oznacza korelacjê miêdzy
wektorami U = (U(z1), U(z2), ..., U(z16))
i H = (H(z1), H(z2), ..., H(z16)).

Dla wszystkich województw warto�ci mier-
ników otrzymane za pomoc¹ funkcji U s¹ wiêk-
sze od odpowiadaj¹cych im warto�ciom mierni-
ków obliczonych na podstawie znormalizowanej
funkcji Hellwiga. Jednak przedstawione w tabeli
2 charakterystyki pokazuj¹, ¿e mierniki syntetycz-

ne otrzymane przy pomocy ró¿nych metod nie ró¿ni¹ siêmpomiêdzy sob¹, co pokazuje przede wszystkim
wysoka warto�æ wspó³czynnika korelacji Pearsona (rP=0,94). Potwierdza to równie¿ miara zmienno�ci,
która dla funkcji U wynosi 27% i jest tylko o 1% ni¿sza od wspó³czynnika zmienno�ci dla miary Hellwiga
oraz rozstêpy otrzymanych szeregów szczegó³owych, które s¹ prawie identyczne (0,38 i 0,36). Ocena miar
zmienno�ci pokazuje równie¿, ¿e w Polsce pod wzglêdem poziomu rozwoju rolnictwa wystêpuje nadal
do�æ znaczne zró¿nicowanie regionalne.

Analiza asymetrii rozk³adów warto�ci syntetycznych mierników województw wskazuje nato-
miast, ¿e w badanym okresie rozk³ad mo¿emy okre�liæ jako symetryczny, co �wiadczy o du¿ym
skupieniu obiektów przy �rednich warto�ciach badanej cechy. Oznacza to, ¿e w 2008 roku stosun-
kowo niewiele województw osi¹ga³o warto�ci powy¿ej lub poni¿ej �redniego poziomu rozwoju
rolnictwa. Wskazuj¹ na to równie¿ warto�ci mediany, które s¹ niemal równe �redniej arytmetycznej
� w obu metodach wyznaczania mierników.

Obliczenie syntetycznych mierników województw umo¿liwi³o w kolejnym etapie wyznaczenie
rankingów województw, przez uporz¹dkowanie obiektów wed³ug warto�ci tych mierników, a nastêp-
nie pozwoli³y na podzia³ województw na 4 klasy, które charakteryzowa³y siê podobnym poziomem
rolnictwa. Grupowania województw dokonano na podstawie szeregów przedzia³owych rozdzielczych,

w których rozpiêto�ci przedzia³ów klaso-
wych by³y równe w przybli¿eniu jednej
czwartej rozstêpu. Tabela 3 przedstawia
grupowanie województw dla obu sposo-
bów wyznaczenia mierników. W ostatnim
wierszu tabeli 3 rs(UH) oznacza wspó³czyn-
nik rang Spearmana miêdzy wektorami
U = (U(z1), U(z2),...,U(z16))i H = (H(z1), 
H(z2), ..., H(z16)).

W zestawieniu wyników (ze wzglêdu
na dwie ró¿ne wykorzystane do liczenia
mierników funkcje) klasyfikacji i uporz¹d-
kowania polskich województw widaæ nie-
wielkie ró¿nice. Obliczenia wskazuj¹ jed-
nak, ¿e wybór metody obliczenia miernika
syntetycznego nie mia³ du¿ego wp³ywu na
uzyskane pozycje. Potwierdza to równie¿
wielko�æ obliczonego wspó³czynnika ko-
relacji rang Spearmana, który wyniós³ 0,87,
jest on jednak mniejszy od odpowiadaj¹-
cemu mu wspó³czynnikowi Pearsona.

Analizuj¹c na podstawie tabeli 3 upo-
rz¹dkowanie województw wed³ug pozio-
mu rozwoju rolnictwa mo¿na wnioskowaæ,
¿e bez wzglêdu na rodzaj zastosowanego
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miernika, w 2008 roku na pocz¹tku ran-
kingu znajduj¹ siê województwa: wiel-
kopolskie, opolskie i mazowieckie, na-
tomiast ostatnie miejsca zajmuj¹
województwa: podkarpackie, lubuskie
i �wiêtokrzyskie. Uporz¹dkowanie wo-
jewództw wed³ug warto�ci mierników
wyznaczonych przy wykorzystaniu
funkcji U(zi) pokazuje, ¿e do I grupy,
oprócz województwa wielkopolskiego
nale¿y nastêpnie województwo opol-
skie i mazowieckie. Te trzy wojewódz-
twa odznaczaj¹ siê najwy¿szym pozio-
mem rozwoju (0,49-0,59). Grupa II
obejmuje sze�æ województw, które cha-
rakteryzuj¹ siê stosunkowo wysokim
poziomem rozwoju rolnictwa. S¹ to wo-
jewództwa: kujawsko-pomorskie, pod-
laskie, �l¹skie, warmiñsko-mazurskie, lubelskie i dolno�l¹skie. Warto�ci mierników syntetycznych
dla wszystkich tych województw by³y powy¿ej poziomu przeciêtnego (od 0,40 do 0,49). W grupie
III znalaz³y siê cztery województwa: ³ódzkie, pomorskie, ma³opolskie i zachodniopomorskie, które
mo¿na okre�liæ jako regiony o niskim poziomie rozwoju rolnictwa. Dla tych regionów mierniki
osi¹gnê³y warto�æ poni¿ej lub równ¹ �redniej arytmetycznej (0,30-0,39). Koñcow¹ lokatê zajê³y
województwa z IV grupy � o najni¿szym poziomie rolnictwa w Polsce (0,21-0,30) i by³y to: woje-
wództwo �wiêtokrzyskie, lubuskie i na ostatnim miejscu podkarpackie.

Porównuj¹c te wyniki z obliczeniami opartymi na standaryzowanym mierniku Hellwiga widaæ,
¿e do pierwszej grupy nale¿¹ tylko dwa województwa � wielkopolskie i opolskie, do II grupy
zaliczaj¹ siê województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie, �l¹skie, warmiñsko-mazurskie, dol-
no�l¹skie, ³ódzkie i pomorskie. W trzeciej grupie znalaz³y siê natomiast cztery województwa: pod-
laskie, lubelskie, ma³opolskie oraz zachodniopomorskie. Czwarta grupa województw jest identycz-
na jak w przypadku u¿ycia funkcji U(zi).

Na podstawie warto�ci mierników wyznaczonych przy wykorzystaniu funkcji U(zi) dla poszczegól-
nych województw w roku 2008 oraz obliczeñ dla roku 2007, dokonano analizy dynamiki rozwoju polskie-
go rolnictwa. Wyznaczono miernik tempo wzrostu (w %), wed³ug wzoru podanego we wcze�niejszej
czê�ci tej pracy � metody badañ [Michalski 1999]. Na rysunku 1 przedstawiono tempo wzrostu (w %)
poszczególnych regionów dla 2008 roku, w stosunku do poprzedniego okresu, tj. roku 2007.

Analizuj¹c tempo wzrostu poziomu rolnictwa w poszczególnych województwach stwierdzono,
¿e najwy¿szy wzrost w 2008 roku w stosunku do roku 2007 osi¹gnê³o województwo �l¹skie (+28%).
Nastêpnymi regionami charakteryzuj¹cymi siê wysokim tempem wzrostu, by³y województwa pomor-
skie (+24%) oraz mazowieckie (+20%). Inn¹ sytuacjê reprezentuje województwo lubuskie, które za-
równo wed³ug poziomu rolnictwa, jak i tempa wzrostu tego poziomu - znajduje siê na przedostatnim
miejscu, z wynikiem +2,4%. Ostatnie miejsce ze wzglêdu na tempo zmian zajmuje województwo za-
chodniopomorskie, gdy¿ osi¹gnê³o wynik ujemny -0,84%. Je¿eli przyj¹æ za bardzo dobre 20% tempo
wzrostu poziomu rolnictwa, to trzy województwa osi¹gnê³y taki wska�nik: �l¹skie, pomorskie i mazo-
wieckie. Cztery nastêpne regiony osi¹gnê³y wielko�ci procentowego tempa wzrostu powy¿ej �red-
niej, tj. 11,4% i by³y to województwa: podlaskie (+16%), �wiêtokrzyskie (+14%) i wielkopolskie (+12%).

Wnioski
W procesie dostosowawczym Polski do Unii Europejskiej, rolnictwo jest wyj¹tkowo wra¿liwym sekto-

rem gospodarczym, co wynika tak z miejsca, jakie zajmuje rolnictwo we wspólnej polityce rolnej, jak i ze
specyficznych cech polskiego rolnictwa, m.in. rozdrobnionej struktury agrarnej, wysokiego bezrobocia i
niskiego poziomu wykszta³cenia rolników i np. s³abych powi¹zañ producentów z przemys³em przetwór-
czym. Zmieniaj¹ce siê warunki otoczenia rolniczego w Polsce wymagaj¹ zmian w procesie produkcji rolni-
czej. Badania w pracy pokazuj¹, ¿e zmiany te w Polsce zachodz¹ coraz szybciej [Binderman 2009], choæ
nadal widoczne s¹ dysproporcje regionalne w rozwoju polskiego rolnictwa. Najwy¿szym poziomem rolnic-
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Rysunek 1. Tempo wzrostu poziomu rozwoju rolnictwa w
posczególnych województwach w latach 2007-2008
�ród³o: opracowanie w³asne.
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twa, przy tak dobranych cechach opisuj¹cych badane zjawisko, w 2008 roku charakteryzowa³o siê woje-
wództwo wielkopolskie, natomiast najni¿szym � województwo podkarpackie. Najwy¿szym za� tempem
wzrostu charakteryzowa³o siê województwo �l¹skie i pomorskie. Najni¿szy wzrost zanotowa³o wojewódz-
two lubuskie, natomiast województwo zachodniopomorskie zanotowa³o spadek.

Analiza, otrzymanych przy u¿yciu dwóch metod obliczania, syntetycznych mierników pokazu-
je, ¿e ka¿dy z rozwa¿anych mierników mo¿e równie dobrze s³u¿yæ, jako narzêdzie do oceny stanu
rolnictwa polskich województw. Wyniki �wiadcz¹ równie¿ o tym, ¿e wystêpuje du¿a stabilno�æ
klasyfikacji oraz grupowania obiektów, ze wzglêdu na oba zastosowane sposoby obliczania synte-
tycznych mierników.
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Summary
In the present paper, development level analysis of Polish agriculture is investigated. The investigation is

based on data from the year 2008. The applied methods use two different functions as the preference indicators.
These indicators were applied to arrangement of Polish voivodships. This analysis allows to recognize the level of
agriculture differentiation in Poland as well as to classify and cluster provinces. In the paper there is also given
the evaluation of dynamics of changes in agriculture development.
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