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Synopsis. Artyku³ dotyczy regionalnego zró¿nicowania rolnictwa w Polsce, w latach 2000-2008. Ocenê pozio-
mu rolnictwa i jego dyspersji przestrzennej opracowano na podstawie danych statystycznych gromadzonych
przez GUS. W roli narzêdzi badawczych zastosowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Na pod-
stawie warto�ci zmiennej syntetycznej, dla ka¿dego z badanych okresów utworzono ranking województw. Doko-
nano tak¿e klasyfikacji obiektów na grupy o zbli¿onym stopniu rozwoju rolnictwa. Ujêcie dynamiczne pozwoli³o
na zbadanie zmian i tendencji w poziomie badanego zjawiska w poszczególnych województwach, jak i w wyodrêb-
nionych grupach.

Wstêp
Dnia 1 maja 2004 roku Polska zosta³a krajem cz³onkowskim Unii Europejskiej, a polski rynek

rolny sta³ siê czê�ci¹ jednolitego rynku europejskiego. Oznacza to, ¿e zosta³ on objêty wspóln¹
polityk¹ roln¹, a polskie rolnictwo uzyska³o prawo do korzystania z funduszy strukturalnych.

Przyst¹pieniu Polski do UE towarzyszy³y liczne obawy dotycz¹ce m.in. wykupienia maj¹tku naro-
dowego przez obcy kapita³, braku konkurencyjno�ci krajowych przedsiêbiorstw na rynku Wspólno-
ty i pogorszenia sytuacji polskiego rolnictwa. Wraz z obawami pojawi³y siê nadzieje na szybki rozwój
spo³eczno-ekonomiczny kraju, sta³y wzrost gospodarczy oraz wyrównanie poziomu ¿ycia Polaków
do poziomu ¿ycia mieszkañców �starej� UE. Szczególne oczekiwania wi¹za³y siê z polskim rolnictwem.
Mieszkañcy obszarów wiejskich liczyli, ¿e wsparcie unijne przyczyni siê do jego szybkiego rozwoju.

Przynale¿no�æ do struktur UE oraz dostêp do funduszy strukturalnych maj¹ z pewno�ci¹ istot-
ny wp³yw na poziom i rozwój polskiego rolnictwa. Wa¿nym zagadnieniem, dla prowadzenia w³a�ci-
wej polityki rolnej, wydaje siê zatem bie¿¹ca analiza poziomu rolnictwa, jego dyspersji przestrzen-
nej oraz zachodz¹cych zmian.

Celem badania by³a ocena rozwoju rolnictwa w Polsce oraz jego zró¿nicowania regionalnego.
Na podstawie wyników analizy, dla ka¿dego z badanych okresów, zbudowano ranking województw
pod wzglêdem poziomu badanego zjawiska i sprawdzono zgodno�æ ich uporz¹dkowania.

Aby zweryfikowaæ wp³yw cz³onkowstwa Polski w UE na rozwój rolnictwa, dokonano oceny
jego poziomu i zró¿nicowania przestrzennego przed i po akcesji. Na podstawie otrzymanych rezul-
tatów wyznaczono dynamikê zmian rozwoju badanego zjawiska.

W analizie wykorzystano dane statystyczne dostêpne w Banku Danych Regionalnych G³ów-
nego Urzêdu Statystycznego oraz publikowane w rocznikach statystycznych. Materia³ empirycz-
ny obejmowa³ lata 2000, 2007, 2008. W roli narzêdzi badawczych zastosowano metody wielowymia-
rowej analizy porównawczej.
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Metodyka badañ
Badanie zjawiska z³o¿onego, jakim jest poziom rolnictwa, wymaga³o rozpatrzenia dwóch pod-

stawowych kwestii: wyboru odpowiednich determinant oraz sposobu ich agregacji. Uwzglêdnie-
nie w analizie wszystkich czynników opisuj¹cych poziom rolnictwa by³o niemo¿liwe ze wzglêdu na
brak materia³u statystycznego, jak i z punktu widzenia ich merytorycznej warto�ci.

Zbiór potencjalnych cech diagnostycznych poddano weryfikacji statystycznej i merytorycz-
nej. Usuniêto mierniki o niskim poziomie zmienno�ci. Zbadano równie¿ si³ê wspó³zale¿no�ci
zjawisk, weryfikuj¹c hipotezê o statystycznej nieistotno�ci wspó³czynników korelacji. Ostatecz-
nie, wytypowano 11 determinant maj¹cych du¿¹ zdolno�æ dyskryminacyjn¹. Wszystkie zmienne
diagnostyczne spe³nia³y postulat maksymalnej dyspersji przestrzennej i czasowej oraz braku
wspó³liniowo�ci [Podolec, Zaj¹c 1978].

Zweryfikowany materia³ statystyczny poddano normalizacji poprzez ustalenie punktu odnie-
sienia, za który przyjêto wspó³rzêdne obiektu wzorca1:
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gdzie:
zij � znormalizowana warto�æ j-tej zmiennej dla i-tego obiektu,
x0j � warto�æ j-tej zmiennej dla wzorca.

Zastosowanie tego sposobu normalizacji wymaga³o by wszystkie zmienne diagnostyczne mia³y
charakter stymulant2. W zwi¹zku z tym, destymulanty przekszta³cono na stymulanty zgodnie z formu³¹:
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Normalizacja zapewni³a spe³nienie postulatu addytywno�ci danych, czyli doprowadzi³a ró¿no-
imienne cechy do wzajemnej porównywalno�ci [Grabiñski i in. 1989].

Warto�ci zmiennej agregatowej, opisuj¹cej poziom rolnictwa i-tego województwa obliczono
wed³ug wzoru:
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Wyznaczone w ten sposób warto�ci zmiennej syntetycznej s¹ unormowane i zawieraj¹ siê w
przedziale [0;1]. Ich warto�æ jest tym wy¿sza im wy¿szy jest poziom badanego zjawiska. Na podsta-
wie warto�ci zmiennej agregatowej, dla ka¿dego z analizowanych okresów, zbudowano rankingi
województw.

W celu sprawdzenia zgodno�ci uporz¹dkowania województw w kolejnych okresach badania,
obliczono wspó³czynniki korelacji rang Spearmana, zgodnie z poni¿sz¹ formu³¹:
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gdzie:
di � ró¿nica rang dla i-tego obiektu.

Ich statystyczn¹ istotno�æ zweryfikowano na podstawie empirycznej statystyki u wyznaczo-
nej wed³ug wzoru:
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1 Obiekt modelowy o optymalnych warto�ciach analizowanych zmiennych. Wzorcem mo¿e byæ obiekt abs-
trakcyjny lub realnie istniej¹cy [Zelia� 2000].

2 Stymulanta � zmienna, której wzrost �wiadczy o wzro�cie poziomu zjawiska z³o¿onego, destymulanta �
zmienna, której spadek warto�ci �wiadczy o wzro�cie poziomu zjawiska [Dziechciarz 2003].
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Nastêpnie, w oparciu o wyniki porz¹dkowania liniowego dokonano klasyfikacji obiektów na
wzglêdnie jednorodne grupy, z punktu widzenia osi¹gniêtego poziomu rozwoju rolnictwa. Zgodnie
z zasad¹ jednego odchylenia od �redniej, obiekty podzielono na cztery grupy, do których przypi-
sano poszczególne jednostki badania:
� grupa I: � ]L V]] �t (6)
� grupa II: ]L V]]] ��d (7)
� grupa III: � ]]V] L] �d� (8)
� grupa IV: � ]L V]] �� (9)

W celu okre�lenia rozmiaru i tendencji zmian badanego zjawiska dokonano analizy dynamiki
zmiennych syntetyczny w porównywanych okresach. Tempa zmian (tab. 3) obliczono zgodnie ze
wzorem [Pi³atowska 2007]:
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Wyniki badañ empirycznych
W wyniku statystycznej i merytorycznej weryfikacji zgromadzony materia³ statystyczny zredu-

kowano do 11 determinant. Wszystkie mia³y charakter mierników wzglêdnych. Opisywa³y one
sytuacjê ekonomiczn¹ województwa, warunki przyrodniczo-organizacyjne oraz efekty prowadzo-
nej dzia³alno�ci rolniczej. By³y to:
� produkt krajowy brutto per capi-

ta,
� stopa bezrobocia na obszarach

wiejskich,
� nak³ady inwestycyjne w rolnictwie

na 1 ha u¿ytków rolnych,
� udzia³ u¿ytków rolnych w po-

wierzchni ogó³em,
� przeciêtna powierzchnia gospo-

darstwa rolnego,
� obsada byd³a na 100 ha u¿ytków

rolnych,
� plony podstawowych zbó¿ w to-

nach z ha,
� wielko�æ zbiorów warzyw z 1 ha

powierzchni upraw,
� wielko�æ zbiorów owoców z 1 ha

powierzchni upraw,
� produkcja ¿ywca rze�nego na 1 ha

u¿ytków rolnych,
� wielko�æ skupu ziemniaków na 1

ha u¿ytków rolnych.
Na podstawie znormalizowanych

warto�ci determinant wyznaczono
zmienne agregatowe dla poszczegól-
nych województw. Otrzymane wyniki
stanowi³y podstawê do budowy ran-
kingów obiektów pod wzglêdem po-
ziomu rozwoju rolnictwa (tab.1).

Uzyskane wyniki �wiadcz¹ o silnym zró¿nicowaniu regionalnym rolnictwa. Warto�ci zmien-
nej agregatowej, dla kolejnych badanych okresów, mie�ci³y siê w przedzia³ach odpowiednio:
[0,362;0,606], [0,353;0,562] i [0,390;0,657].

umoizopmedêlgzwdopwtzdówejowgniknaR.1alebaT
awtcinlorujowzor

owtzdówejoW ataL
0002 7002 8002

zi ajcyzop zi ajcyzop zi ajcyzop
eiks¹l�onloD 764,0 11 154,0 01 315,0 01

-okswajuK
eiksromop 965,0 2 425,0 3 475,0 5

eikslebuL 954,0 31 304,0 41 584,0 11

eiksubuL 193,0 51 714,0 31 804,0 51

eikzdó£ 405,0 6 805,0 4 195,0 3

eikslopo³aM 474,0 9 144,0 21 084,0 21

eikceiwozaM 525,0 5 505,0 6 706,0 2

eikslopO 305,0 7 254,0 9 345,0 8

eikcaprakdoP 263,0 61 353,0 61 093,0 61

eiksaldoP 035,0 3 635,0 2 585,0 4

eiksromoP 825,0 4 494,0 7 665,0 6

eiks¹l� 284,0 8 605,0 5 155,0 7

eiksyzrkotêiw� 864,0 01 593,0 51 954,0 31

-oksñimraW
eiksruzam

824,0 41 174,0 8 535,0 9

eikslopokleiW 606,0 1 265,0 1 756,0 1

-opoindohcaZ
eiksrom

564,0 21 344,0 11 154,0 41
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Najwy¿szy poziom rolnictwa zaobser-
wowano w województwie wielkopolskim.
Region ten zaj¹³ pierwsze miejsce we
wszystkich rankingach, mimo spadku war-
to�ci zmiennej syntetycznej w roku 2007.
Razem z województwami kujawsko-pomor-
skim i podlaskim, a w 2008 � mazowieckim,
nale¿a³ on do grupy obiektów o najwy¿-
szym poziomie rolnictwa w Polsce (tab. 2).

Najni¿szy poziom analizowanego zjawi-
ska, przez ca³y okres badania, odnotowano
w przypadku województwa podkarpackie-
go. Ostatniego miejsca w rankingu nie po-
prawi³ nawet ponad 10% wzrost warto�ci
zmiennej syntetycznej w roku 2008, w sto-
sunku do roku poprzedniego (tab. 3).

W celu sprawdzenia zgodno�ci upo-
rz¹dkowania województw wyznaczono
wspó³czynniki korelacji rang Spearmana.
Warto�ci empiryczne wspó³czynników
korelacji, oraz odpowiadaj¹ce im statysty-
ki u wynios³y:
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Istotno�æ statystyczn¹ wspó³czynników korelacji rang zweryfikowano na poziomie a=0,01.
Potwierdzi³y one zgodno�æ uporz¹dkowania województw, w kolejnych okresach badania, pod
wzglêdem poziomu rolnictwa. Najwy¿szy stopieñ zgodno�ci uzyskano dla rankingów z lat 2007 i
2008, najni¿szy dla najbardziej oddalonych od siebie okresów.

Na podstawie wyników porz¹dkowania liniowego badane obiekty podzielono na cztery grupy.
Przynale¿no�æ do grupy oceniano na podstawie �redniej warto�ci zmiennej syntetycznej w danym
roku i jej odchylenia standardowego. Wyniki zaprezentowano w tabeli 2.
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eiks¹l� 0,5 2,41 8,8

eiksyzrkotêiw� 7,51- 0,2- 2,61
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Analiza dynamiczna wymaga zwrócenia uwagi nie tylko na miejsce województwa w rankingu,
ale tak¿e na warto�ci zmiennej syntetycznej, jak¹ uzyskuje dany obiekt w kolejnych latach badania.
W tabeli 3 przedstawiono dynamikê zmian warto�ci zmiennej agregatowej w latach 2007-2008 w
stosunku do roku 2000 oraz tempo zmian w 2008 roku w stosunku do roku poprzedniego.

W 2007 roku, wiêkszo�æ województw uzyska³a ni¿sze warto�ci zmiennej syntetycznej ni¿ w
2000 roku. Oznacza to, ¿e w tych regionach obni¿y³ siê poziom rolnictwa w stosunku do okresu
przyjêtego za podstawê porównañ. Jedynie piêæ spo�ród badanych obiektów odnotowa³o kilku-
procentowy wzrost poziomu wska�nika. W kolejnym okresie warto�ci zmiennej agregatowej dla
poszczególnych województw (z wyj¹tkiem lubuskiego) wzros³y w stosunku do roku poprzednie-
go. Wzrost ten by³ na tyle wysoki, ¿e wska�nik tempa zmian Ti, w ca³ym badanym okresie, dla
wiêkszo�ci obiektów uzyska³ warto�ci dodatnie. Dynamika zmian  wskazuje zatem na rosn¹c¹
tendencjê rozwoju rolnictwa w przypadku wiêkszo�ci województw.

Podsumowanie
Przedstawiona analiza jest prób¹ oceny poziomu rolnictwa w Polsce i jego zró¿nicowania regio-

nalnego. Mia³a ona na celu zaobserwowanie dysproporcji w rozwoju rolnictwa w przekroju teryto-
rialnym oraz wyodrêbnienie grup województw o zbli¿onym stopniu rozwoju. Ujêcie dynamiczne
pozwoli³o na zbadanie zmian i tendencji w poziomie rozwoju rolnictwa w poszczególnych woje-
wództwach, jak i w wyodrêbnionych grupach.

Przeprowadzone badanie potwierdzi³o wnioski wysuniête na podstawie analizy zró¿nicowania
przestrzennego rolnictwa w roku 2007 [Muszyñska 2009]:
� warto�ci zmiennej syntetycznej �wiadcz¹ o silnym zró¿nicowaniu przestrzennym kraju pod

wzglêdem poziomu rolnictwa,
� niskie warto�ci zmiennej agregatowej wskazuj¹ na dalsze mo¿liwo�ci wzrostu poziomu rolnic-

twa w Polsce.
Rozszerzenie badania o kolejne okresy pozwoli³o na pog³êbienie wysuniêtych wniosków:

� akcesja do Unii Europejskiej wywar³a silny wp³yw na rozwój polskiego rolnictwa; warto�ci
zmiennej syntetycznej, uzyskane dla 2007 roku, w przypadku wiêkszo�ci województw, wska-
zuj¹ na spadek poziomu rolnictwa w stosunku do 2000 roku; jednak¿e wyniki analizy dla kolej-
nego roku potwierdzaj¹ pozytywny wp³yw integracji polskiego rynku rolnego z rynkiem unij-
nym; dodatnie warto�ci miar dynamiki wskazuj¹ na rosn¹c¹ tendencjê rozwoju w przypadku
wiêkszo�ci województw,

� dostosowanie polskiego rynku rolnego do rynku Unii Europejskiej jest procesem trudnym i
d³ugotrwa³ym, a dostêp do funduszy strukturalnych nie przyczyni³ siê do natychmiastowego
rozwoju rolnictwa w Polsce; dopiero cztery lata po akcesji odnotowano wzrost poziomu rolnic-
twa w wiêkszo�ci województw,

� poziom rolnictwa i jego rozwój w du¿ym stopniu zale¿y od warunków przyrodniczych oraz
organizacyjno-ekonomicznych kraju; potwierdza to wysoki stopieñ zgodno�ci uporz¹dkowa-
nia województw, dla wszystkich badanych okresów; zmiany zachodz¹ce w rolnictwie w kolej-
nych latach tylko w niewielkim stopniu zmieniaj¹ porz¹dek badanych obiektów.

� niwelowanie dysproporcji w rozwoju rolnictwa w poszczególnych województwach jest proce-
sem powolnym i czasoch³onnym � �wiadcz¹ o tym empiryczne warto�ci wspó³czynników kore-
lacji rang: najwy¿szy stopieñ zgodno�ci uporz¹dkowania uzyskano dla najbli¿szych okresów
badania.
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Summary
The paper presents an analysis of the regional differentiation of agriculture in Poland in the years 2000-

2008. The study was based on the data collected by the Central Statistical Office of Poland. In order to estimate
level of agriculture methods of multivariate statistical analysis were applied. A synthetic variable describing the
level of agriculture was created during the study. On its basis a ranking of regions (provinces) was constructed.
The objects were also classified and divided into groups of a similar level of agriculture. The results of the
dynamic analysis pointed at the tendency of the changes of the phenomenon being searched.
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