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Abstrakt. Celem badań było porównanie powiatów Małopolski pod względem wyposażenia gospodarstw 
indywidualnych w maszyny rolnicze w 2002 i 2010 r. Wyniki PSR 2010 wskazują na duże zróżnicowanie 
wyposażenia gospodarstw w ciągniki i maszyny rolnicze w porównaniu z rokiem 2002. Różnorodne mierniki 
wyposażenia sprowadzono do stanu porównywalności, stosując metodę unitaryzacji zerowanej (MUZ). W 
obydwu rankingach grupę obiektów najlepiej wyposażonych tworzą powiaty: proszowicki, miechowski i 
olkuski. Ostatnie miejsca w rankingu zajęły powiaty: chrzanowski i Tarnów (miasto na prawach powiatu). 
Na podstawie współczynnika korelacji rang określono różnicę między utworzonymi rankingami. Uzyskana 
wartość współczynnika rs = 0,72 wskazuje na widoczną zgodność między układami.

Wstęp
Wyposażenie gospodarstw rolnych w środki produkcji ulega od wielu lat dynamicznym zmia-

nom. W przeprowadzonych w 2002 i 2010 r. powszechnych spisach rolnych zebrano informacje 
o liczbie wykorzystywanych w produkcji rolniczej podstawowych środkach transportowych 
i ponad 20 typach maszyn i urządzeń. Wyniki spisów wskazują, że liczba maszyn i urządzeń 
rolniczych w 2010 r. wzrosła w stosunku do 2002 r. Ponad połowa (53,7%) gospodarstw prowa-
dzących działalność rolniczą wyposażona była w ciągniki. W gospodarstwach indywidualnych 
znajdowało się 98,4% ogólnej ich liczby. W 2010 r. spisano w Polsce ponad 1,4 mln ciągników, 
tj. o 9,5% więcej niż w 2002 r. Spowodowało to wzrost pozostałego wyposażenia gospodarstw. 
Poziom technicznego wyposażenia gospodarstw w Polsce w dużej mierze zależy od struktury 
agrarnej regionu, struktury upraw i towarowości gospodarstw a także specjalizacji produkcji w 
gospodarstwach rozwojowych [Pawlak 2012]. W województwie małopolskim w 2010 r. było 
prawie 117 tys. ciągników, co dało średnio 52,8 szt. ciągników na 100 gospodarstw. Od 2006 
roku w Polsce największym zainteresowaniem rolników cieszą się ciągniki z silnikiem o mocy 
59-75 kW. Tym samym stają się one dominującym i powszechnym typem środka mechanizacji 
w rolnictwie [Zając i in. 2010]

Celem badań było określenie różnic w poziomie wyposażenia gospodarstw indywidualnych 
w maszyny rolnicze w powiatach Małopolski w 2002 i 2010 r.

Materiał i metodyka badań
Badania przeprowadzono na podstawie danych GUS, pochodzących z powszechnych spisów 

rolnych 2002 i 2010 – Środki produkcji w rolnictwie. Zakresem pracy objęto powiaty województwa 
małopolskiego. W badaniach uwzględniono ilościowe wyposażenie gospodarstw indywidualnych 
w wybrane środki techniczne. Opracowano wskaźniki wyposażenia gospodarstw w wybrane 
środki techniczne. Wyznaczono je jako relację liczby maszyn i urządzeń rolniczych w stosunku 
do powierzchni użytków rolnych.
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Na podstawie literatury przedmiotu i wyników zastosowanej metody korelacji cech i oceny 
zmienności cech wytypowano z ponad dwudziestoelementowej listy potencjalnych zmiennych 
następujące zmienne diagnostyczne:

X1 – liczba ciągników na 100 ha UR, 
X2 – liczba kombajnów zbożowych na 100 ha UR,
X3 – liczba kombajnów ziemniaczanych  na 100 ha UR, 
X4 – liczba polowych opryskiwaczy ciągnikowych na 100 ha UR,
X5 – liczba kosiarek ciągnikowych na 100 ha UR,
X6 – liczba kopaczek do ziemniaków na 100 ha UR,
X7 – liczba rozsiewaczy nawozów i wapna na 100 ha UR,
X8 – liczba rozrzutników obornika na 100 ha UR,
X9 – liczba sadzarek do ziemniaków na 100 ha UR.

Przyjęta lista zmiennych obejmuje wskaźniki charakteryzujące wyposażenie gospodarstw w 
maszyny ogólnego przeznaczenia oraz maszyny  do upraw zbóż i roślin okopowych.

Identyfikacja wybranych zmiennych opisujących zjawisko złożone i tworzących zbiór zmien-
nych diagnostycznych X polega na zbadaniu kierunku oddziaływania ich na badane zjawisko. 
Jeżeli oddziałują w sposób korzystny, to należą do podzbioru stymulant (S), jeśli niekorzystnie, 
to do podzbioru destymulant (D), a jeśli korzystnie w pewnej granicy, po przekroczeniu której 
działanie zmienia się na niekorzystne, to do nominant (N) [Grabiński i in. 1989]. Wszystkie użyte 
w badaniu zmienne uznane zostały za stymulanty. Przyjęto, że wzrost liczby ciągników i maszyn 
rolniczych korzystnie wpływa na poziom rozwoju gospodarstw. Uwzględniono specyfikę rolnictwa 
w Małopolsce, m.in. duże rozdrobnienie gospodarstw. Ponad 80% terenów rolniczych skupiona 
jest w gospodarstwach o powierzchni mniejszej niż 5 ha [Bogocz i in. 2010]. W tabeli 1 przed-
stawiono średnie wartości wytypowanych zmiennych dla województwa małopolskiego, a także 
wartości minimalne i maksymalne poszczególnych zmiennych oraz stopień ich zróżnicowania 
wyrażony współczynnikiem zmienności V(xj).

Dane statystyczne na podstawie, których przeprowadzono analizę tworzą macierz:
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gdzie: xij oznacza wartość cechy Xj dla i-tego powiatu.

W celu wyznaczenia zmiennej syntetycznej, która umożliwia ocenę powiatów oraz porówny-
wanie ich między sobą, dokonano normalizacji zmiennych. Zmienne zostały poddane unitaryzacji.

Niech zij oznacza wartość nowej zmiennej, która zostaje przyporządkowana i-temu obiektowi 
ze względu na wartość j-tej zmiennej, charakteryzującej ten obiekt. Zatem Z  jest pewną trans-
formacją zmiennej X  i wyznaczono ją następująco [Kukuła 2000]:
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400 Janina Szewczyk

Tabela 1. Ekstremalne wartości zmiennych diagnostycznych oraz ich zróżnicowanie w latach 2002 i 2010
Table 1. Extreme values   of diagnostic variables and their differences in 2002 and 2010
Zmienna 
diagnostyczna/
Diagnostic 
variables

Małopolska 
ogółem/total

Wartość/Value Współczynnik zmienności/
Coefficient index V(xj)min. max.

2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010
X1 12,60 18,20 5,39 9,96 16,90 24,10 0,23 0,17
X2 0,70 1,20 0,06 0,04 1,790 2,80 0,67 0,53
X3 0,40 0,90 0,00 0,06 2,040 3,40 1,65 1,35
X4 2,70 3,80 0,02 0,00 10,50 12,10 0,97 0,86
X5 5,70 7,80 1,50 2,80 11,10 14,98 0,47 0,40
X6 4,30 6,90 1,20 1,00 6,50 10,20 0,36 0,34
X7 1,99 3,30 0,060 0,05 8,70 10,80 1,06 0,91
X8 2,90 4,30 0,50 1,10 8,90 9,90 0,82 0,57
X9 3,20 4,20 0,10 0,10 8,10 8,90 0,70 0,53

Źródło: obliczenia własne
Source: own calculations

Wartości zij tworzą macierz Z o wymiarach (m× n) podobnie jak macierz informacji wyjścio-
wych [xij ]. Zmienna Z mieści swe wartości w przedziale <0,1>. W przypadku stymulant zmienna, 
zij = 0 ijijij xxz min0 =⇔=  xij = min xij  zaś dla destymulant zij = 0 ijijij xxz max0 =⇔=

 
xij = max xij. Wzrostowi wartości zmiennej xj 

będącej stymulantą oraz spadkowi zmiennej będącej destymulantą, towarzyszy wzrost wartości 
zmiennej Z. Wszystkie przyjęte w badaniu zmienne są stymulantami. Następną czynnością była 
agregacja. W tym celu użyto formuły:
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dzięki której uzyskano zmienną syntetyczną Qi. 
Otrzymane w wyżej opisany sposób wartości zmiennej syntetycznej są propozycją miernika 

poziomu wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze w ujęciu przestrzennym. 
Na podstawie wartości zmiennej Qi możliwe było stworzenie rankingu. Układ ten podzielono 

na 3 grupy. Podziału dokonano za pomocą obliczenia 1/3 rozstępu wartości miernika syntetycz-
nego o wzorze:
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grupa I: )max,max( iiiii QLQQ −∈  (6)
grupa II: )max,2max( LQLQQ iiiii −−∈  (7)
grupa III: )2max,min( LQQQ iiiii −∈  (8)
Zgodność uporządkowania obiektów w dwóch układach można określić wykorzystując współ-óch układach można określić wykorzystując współ- układach można określić wykorzystując współ-

czynnik korelacji rang Spearmana wyznaczony ze wzoru [Sobczyk 2012]:
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gdzie: di oznaczają dystans między rangami odpowiadających sobie wartości cechy xi i cechy 
yi (i=1,2,...,n).
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Rankingi powiatów

Dzięki zastosowaniu omówionej metody dokonano hierarchizacji powiatów według wartości Qi.  
Przeprowadzone badania pozwoliły na wytypowanie grup obiektów, w których gospodarstwa 
charakteryzują się podobnym poziomem parku maszynowego:

I – gospodarstwa najlepiej wyposażone w maszyny rolnicze,
II – gospodarstwa średnio wyposażone,
III – gospodarstwa najsłabiej wyposażone.
Do grupy I, w której powiaty charakteryzują się najwyższymi wartościami wskaźnika wy-ą się najwyższymi wartościami wskaźnika wy- się najwyższymi wartościami wskaźnika wy-

posażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji, zakwalifikowały się trzy obiekty 
(tab. 2). Zarówno w 2002, jak i 2010 r. były to powiaty: proszowicki, miechowski i olkuski. Naj-
wyższe miejsce w rankingach zajął powiat proszowicki, który w przypadku 4 zmiennych osiągnął 
maksymalne wartości. Gospodarstwa indywidualne tego powiatu charakteryzują się najwyższymi 
wskaźnikami wyposażenia w sadzarki do ziemniaków, opryskiwacze ciągnikowe, rozsiewacze 
nawozów oraz rozrzutniki obornika. Na drugim miejscu znajduje się powiat miechowski, który 
najwyższe wartości osiągnął w przypadku dwóch zmiennych. Charakterystyczne dla tego obiektu 
było najlepsze wyposażenie  gospodarstw w kombajny zbożowe i ziemniaczane w przeliczeniu 
na powierzchnię użytków rolnych. Trzecią pozycję w rankingu uzyskał powiat olkuski, w którym 
wszystkie wskaźniki przyjmowały wysokie wartości, chociaż w 2010 r. żaden z nich nie uzyskał 
wartości maksymalnej, a w 2002 r. tylko jeden wskaźnik – kopaczki do ziemniaków na 100 ha UR.

Tabela 2. Grupy powiatów podobnych ze względu na poziom wyposażenia gospodarstw w maszyny rolnicze
Table 2. Group similar districts because of the level of equipment of farms in agricultural machinery
2002 Ranga/

Range
Powiat/District Wartość/

Value Qi
2010 Ranga/

Range
Powiat/District Wartość/

Value Qi

Grupa/
Group I

1.  proszowicki 8,08
Grupa/
Group I

1.  proszowicki 7,54
2.  miechowski 6,33 2.  miechowski 6,15
3.  olkuski 5,92 3.  olkuski 5,93

Grupa/
Group II

4.  krakowski 4,40

Grupa/ 
Group II

4.  krakowski 5,17
5.  myślenicki 3,37 5.  oświęcimski 4,38
6.  bocheński 3,36 6.  Kraków 4,25
7.  oświęcimski 3,19 7.  bocheński 3,92
8.  nowotarski 3,06 8.  myślenicki 3,62

Grupa/
Group III

9.  limanowski 2,91 9.  gorlicki 3,37
10.  wadowicki 2,89 10.  Nowy Sącz 3,37
11.  dąbrowski 2,85 11.  dąbrowski 3,37
12.  Kraków 2,70 12.  tarnowski 3,28
13.  suski 2,51 13.  wadowicki 3,27
14.  brzeski 2,42 14.  wielicki 3,15
15.  tarnowski 2,40 15.  brzeski 3,09
16.  tatrzański 2,17

Grupa/
Group III

16.  limanowski 2,96
17.  nowosądecki 2,13 17.  nowosądecki 2,94
18.  gorlicki 2,09 18.  suski 2,56
19.  wielicki 1,92 19.  tatrzański 2,27
20.  Nowy Sącz 1,29 20.  nowotarski 1,81
21.  Tarnów 0,68 21.  chrzanowski 1,43
22.  chrzanowski 0,32 22.  Tarnów 0,81

Źródło: obliczenia własne
Source: own calculations
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Grupę II w 2002 r. tworzyło 5 powiatów – krakowski, myślenicki, bocheński, oświęcimski i 
nowotarski. W 2010 r. powiat nowotarski znalazł się w grupie najsłabszej i był na 20. miejscu w 
rankingu. W grupie tej pozostały jednak 4 pierwsze z wymienionych i doszło 8 innych obiektów, 
wśród nich dwa miasta na prawach powiatu, tj. Kraków i Nowy Sącz.

Do grupy III zaliczono w 2002 r. 14 powiatów (brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, 
limanowski, nowosądecki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki oraz 3 miasta – Kra-
ków, Nowy Sącz i Tarnów). Na ostatnim miejscu w rankingu był powiat chrzanowski. W 2010 r. 
grupę III stanowi 7 powiatów, wśród których najsłabiej wyposażone gospodarstwa znajdowały 
się w Tarnowie. 

Zgodność uporządkowania powiatów w obydwu układach określono wykorzystując współ-
czynnik korelacji rang Spearmana. Współczynnik korelacji rang przyjmuje wartości z przedziału 
-1 ≤ rs ≤ +1. Gdy wartość rs wynosi +1, to istnieje pełna zgodność uporządkowań porównywanych 
układów, gdy rs = -1, to występuje pełna przeciwstawność uporządkowań, a w przypadku gdy  
rs= 0, to istnieje brak zgodności.

Porównując układy powiatów z 2002 i 2010 r. uzyskano wartość współczynnika rs = 0,72. 
Oznacza to, że występuje widoczna zgodność między układami, ale nie jest ona pełna.

Podsumowanie
Z zebranych informacji i przeprowadzonego badania wynika, że poziom zróżnicowania 

wyposażenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Małopolsce w ciągniki i maszyny rolnicze 
jest wysoki. Zaproponowany w pracy syntetyczny miernik rozwoju pozwolił utworzyć rankingi 
powiatów i wyodrębnić grupy obiektów podobnych. Najwięcej technicznych środków produkcji w 
przeliczeniu na 100 ha UR mają gospodarstwa w powiecie proszowickim, a najmniej w powiecie 
chrzanowskim – 2002 r. i w Tarnowie – 2010 r.
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Summary
 In the light of the Central Statistical Office data from 2010, farm equipment is shows very high 

differentiation in spatial aspect across Poland. The paper presents an attempt to construct ranking of 
voivodships with respect to the level of farm equipment. On the basis of zero unitarization method different 
variables are compared and used to form the synthetic variable. In consequence, three groups of districts 
were distinguished: of high, moderate and low level of farm equipment. 
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