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Rozwój gospodarstwa oraz jego symptomy

Podstawowym podmiotem gospodarczym w rolnictwie jest gospodarstwo rol-
ne. Już na etapie powstania jego głównym celem jest rozwój. Proces ten jest z re-
guły wielowymiarowy i złożony, o czym świadczy jego przebieg oraz wielość 
i różnorodność jego symptomów. 

Podstawą rozwoju jest zmiana istniejącego stanu rzeczy, dlatego rozwój zwy-
kle definiowany jest w ujęciu dynamicznym jako proces ciągłych zmian wielko-
ści i relacji ekonomicznych charakteryzujących jego wielkość i strukturę [3]. 
W takim ujęciu jego symptomami są m.in.: zmiany powierzchni, wartości pro-
dukcji towarowej oraz stanu środków trwałych, a także zmiany ich struktur oraz
wielkości osiąganych wyników ekonomicznych i finansowych [2]. Rozpatrując
rozwój w ujęciu dynamicznym, ocenie poddaje się zatem zmiany stanów rzeczy
i/lub obiektów w określonym czasie. 

Rozwój gospodarstw rolniczych można również analizować w ujęciu statycz-
nym. Jak podaje Chomątowski [3], ocenie podlega wówczas ustalona na dany mo-
ment (etap, stadium, określoną datę) wielkość gospodarstwa, struktura, czy też
jego charakterystyki jakościowe (np. dotyczące kapitału ludzkiego). Zdaniem
Leibniz’a, czynnik czasu odgrywa w rozwoju wszelkich systemów, a więc rów-
nież gospodarstw rolniczych, jedynie bierną rolę. Nie kształtuje wielkości, zja-
wisk i procesów ekonomicznych, lecz jest nimi wypełniony [21]. Czas niczego
nie zmienia, tylko upływa, i wraz z przestrzenią oraz występującymi w niej w da-
nym czasie warunkami i wykorzystywanymi czynnikami rozwoju stanowi prze-
strzeń ekonomiczną. Według Leibniz’a, głównym celem badań ekonomicznych
powinno być poznanie praw i prawidłowości współistnienia konkretnych proce-
sów (występowania konkretnych struktur), a nie tylko analiza ich zmian wystę-



pujących wraz z upływem czasu. Chodzi więc przede wszystkim o zbadanie, ja-
kie czynniki przyczyniły się do wytworzenia określonych wielkości zasobów 
i ich struktury. W ujęciu statycznym zmienne charakteryzujące rozwój danej jed-
nostki mają więc najczęściej postać wskaźników natężenia, udziału lub/i struk-
tury i dotyczą danego stadium rozwoju analizowanego podmiotu. 

W opracowaniu rozwój gospodarstw rolniczych analizowano w ujęciu statycz-
nym, rozpatrując go jako stan określony wielkością uzyskanego dochodu rolni-
czego przeliczonego na osobę pełnozatrudnioną.

Warunki i czynniki rozwoju gospodarstw

W literaturze ekonomicznej, socjologicznej, technicznej i filozoficznej odna-
leźć można liczne terminy związane z pojęciem uwarunkowań. Określając je, uży-
wa się takich sformułowań, jak: czynnik, warunek, determinanta, stymulator, bo-
dziec czy impuls [19]. Studia literatury ekonomiczno-rolniczej wskazują, iż owe
pojęcia bywają często używane zamiennie i mało precyzyjnie, co nie jest do koń-
ca słuszne. Warunki oraz czynniki rozwoju gospodarstw najogólniej można zde-
finiować jako wszystko to, co ma związek z rozwojem gospodarstwa i na ten roz-
wój w sposób bezpośredni i pośredni wpływa. Są to więc trwale występujące moż-
liwości lub krócej trwające okazje rozwoju, występujące w danym miejscu i cza-
sie [3]. Warunki rozwoju przedsiębiorstwa, tak jak i czynniki rozwoju, przybie-
rają najczęściej postać określonych zasobów (np. siły roboczej, infrastruktury tech-
nicznej itp.), jednak dopiero wówczas, gdy zostaną odkryte i mogą być wykorzy-
stane oraz zużyte, stają się czynnikami rozwoju. Zdaniem Staniendy [19], warun-
ki oddziałują na rozwój mniej bezpośrednio niż czynniki, mają bowiem charak-
ter potencjalny. 

W badaniach nad warunkami i czynnikami rozwoju gospodarstw zwykle trud-
no jest uchwycić rolę pojedynczego czynnika, ponieważ są ściśle ze sobą powią-
zane i zwykle oddziałują na rozwój w sposób synergiczny. W konsekwencji, ob-
raz sytuacji ekonomicznej i poziomu rozwoju gospodarstw rolniczych kształtu-
je się jako wypadkowa wielu czynników, działających w różnych kierunkach [15].
Wprawdzie systematyka czynników rozwoju dokonywana jest w wieloraki spo-
sób, jednak Tomczak [20] zasadniczo wyróżnia dwie grupy czynników rozwo-
ju: wewnętrzne i zewnętrzne. Bardzo podobnie owe czynniki dzieli Przygodzka
[17], proponując odrębne traktowanie czynników endoagrarnych oraz egzoagrar-
nych. Najczęściej wskazywane w literaturze wewnętrzne czynniki rozwoju go-
spodarstw rolniczych systematyzuje i porządkuje rys. 1. Wyodrębniona tutaj li-
sta czynników wewnętrznych stanowiła punkt wyjścia do przygotowania bazy da-
nych na potrzeby niniejszej pracy. W badaniach przyjęto podejście zasobowe, zgod-
nie z którym możliwości rozwoju gospodarstw tkwią w samym gospodarstwie.
Według tej koncepcji, o rozwoju gospodarstwa decyduje przede wszystkim jego
potencjał ekonomiczny w postaci odpowiedniego stanu i struktury zasobów, a tak-
że zdolności do ich wykorzystania. 

Wymienione determinanty rozwoju nie stanowią listy zamkniętej. Należy nad-
mienić, że w literaturze przedmiotu wskazywane są również inne czynniki, któ-
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re, zdaniem badaczy, istotnie decydują o przebiegu ścieżek rozwojowych gospo-
darstw rolniczych. Niewątpliwie na rozwój gospodarstw mogą dodatkowo wpły-
wać zdolności do reagowania na bodźce ekonomiczne [23], czy też tzw. niema-
terialne czynniki rozwoju, do których należą m.in. sieci powiązań, i kompetencje
przedsiębiorcze [10]. Czynniki sygnalizowane przez Wosia i Gudkovą należało-
by jednak uwzględniać raczej w studiach przypadków. Ich jakościowy charakter
i trudna mierzalność implikują dużą pracochłonność w pozyskiwaniu danych, co
w zasadzie wyklucza je z badań o charakterze masowym.

Rozstrzygając zagadnienie pomiaru rozwoju gospodarstw, sięgnięto również do
literatury przedmiotu. Wskazuje ona, że podstawową miarą efektywności działa-
nia firmy oraz podstawą jej długookresowego stabilnego, zrównoważonego rozwo-
ju są różne kategorie wyniku finansowego. Pełnią one rolę miernika stopnia reali-
zacji wyznaczonego celu finansowego [7]. W przypadku rolnictwa, większość na-
ukowców jest zgodna, iż głównym celem gospodarstw rolniczych typu rodzinne-
go jest maksymalizowanie różnych kategorii nadwyżki ekonomicznej, w tym przede
wszystkim dochodu rolniczego [4, 24, 25]. W skali mikroekonomicznej dochody
stanowią cele gospodarowania, wpływają bowiem na poziom życia rodzin rolni-
czych, a także określają rozmiary popytu na dobra i usługi pozarolnicze [24]. Mimo
że są one kategoriami obarczonymi wieloma słabościami [18], z uwagi  na brak lep-
szych wskaźników nadal są stosowane do oceny efektów ekonomicznych prowa-
dzonej działalności [7]. W literaturze przedmiotu podkreśla się znaczenie dla roz-
woju gospodarstwa zapewnienia należytej opłaty materialnych czynników produk-
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Rys. 1. Wewnętrzne czynniki rozwoju gospodarstw rolniczych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [6, 8, 9, 14, 16, 22].
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cji oraz pracy własnej [12]. Podobne zapisy znajdują się również w ustawodawstwie
Unii Europejskiej, w którym za gospodarstwa rozwojowe uznawane są podmioty
dające zatrudnienie i odpowiedni (parytetowy) dochód dla co najmniej jednego człon-
ka rodziny. Gospodarstwa rozwojowe powinny również być w stanie finansować
rozwój przynajmniej częściowo z własnych dochodów. Wypracowanie odpowied-
nio wysokiego dochodu z gospodarstwa rolniczego jest więc priorytetowe [13].

Literatura przedmiotu wskazuje, iż nie można sformułować jednej reguły na roz-
wój gospodarstw. W zależności od okresu badań, położenia gospodarstw i ich ro-
dzaju uzyskuje się różne wyniki. Gradziuk [11], analizując elitarne gospodarstwa
zrzeszone w Zamojskim Towarzystwie Rolniczym, przekonuje, że o ich sukcesie
decydowała przede wszystkim chłonność na postęp i nowoczesne technologie.
Podobną opinię w innej pracy wyraża Klepacki [14]. Zdaniem Gołębiewskiej [8],
obecnie warunkiem rozwoju, a nawet istnienia i funkcjonowania nowoczesnego go-
spodarstwa, jest powiązanie z rynkiem. Dautzenberg [6], analizując przodujące go-
spodarstwa towarowe z produkcją roślinną w regionie Saksonii-Anhalt, stwierdzi-
ła, że dla rozwoju gospodarstw największe znaczenie miały kolejno: intensywność
produkcji, orientacja rynkowa, technologia produkcji oraz zasoby materialne go-
spodarstw. Z przytoczonych badań wynika, że w przypadku gospodarstw lepiej pro-
sperujących, a szczególnie przodujących, głównym czynnikiem rozwoju stawał się
czynnik limitujący, tj. przyjmujący wartości zbyt małe lub za duże w stosunku do
optymalnych. Znajomość specyfiki gospodarstw karpackich pozwala na postawie-
nie tezy, że najważniejszymi czynnikami rozwoju tych podmiotów są zasoby zie-
mi (ze względu na ich niedobór) oraz zasoby pracy (ze względu na ich nadmiar).

Materiał badawczy

Materiał badawczy stanowiły oryginalne dane źródłowe zebrane za pomocą kwe-
stionariuszy ankieto-wywiadu. Badaniem objęto gospodarstwa rodzinne prowadzą-
ce produkcję w sześciu subregionach geograficzno-gospodarczych Karpat Polskich,
tj.: Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Beskidzie Sądeckim, na Podhalu, Beskidzie
Makowskim oraz Beskidzie Żywieckim. Podmioty do badań zostały dobrane według
założeń przyjętych w metodyce projektu badawczego pt. „Aktywizacja rolnicza Karpat
Polskich poprzez implementację traktatu akcesyjnego z Unią Europejską”1. Celowego
doboru gospodarstw dokonywali pracownicy powiatowych zespołów doradztwa rol-
niczego zlokalizowanych na terenie objętym badaniem. Gospodarstwa były dobie-
rane na podstawie kryteriów określających ich dobrą sytuację produkcyjną i ekono-
miczną. W ten sposób wyselekcjonowano podmioty przodujące, tj. najlepsze w da-
nym subregionie, osiągające dochody pozwalające na godziwe opłacenie pracy rol-
nika oraz jego rodziny, a także dodatnią akumulację kapitału2. W każdym z subregio-
nów wytypowano od 25 do 30 podmiotów. Po zebraniu danych, dokonano ich we-
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1 Projekt ten był realizowany przez W. Musiała w ramach grantu badawczego nr 1 HO2C 091 30.
2 Gospodarstwa dobrano metodą ekspercką, tj. doradcy dobrali podmioty, które − ich zdaniem − można
było uznać za przodujące. Gospodarstwa te zostały następnie zweryfikowane poprzez zastosowanie obiek-
tywnych kryteriów doboru.



ryfikacji pod kątem poprawności merytorycznej, kompletności, a także zgodności 
z kryteriami ich doboru. Ostatecznie, jako materiał badawczy wybrano 164 gospo-
darstwa przodujące z regionu Karpat Polskich. W badaniach nad kształtowaniem się
dochodu, jaki gospodarstwa te uzyskiwały, przyjęto zestaw 28 zmiennych objaśnia-
jących (ciągłych i skategoryzowanych) opisanych szczegółowo w tabeli 1. 

Zgodnie z literaturą przedmiotu, w badaniach uwzględniono zarówno czyn-
niki reprezentujące zasoby ziemi i pracy, jak i intensywność produkcji, transfe-
ry budżetowe, powiązanie z rynkiem, kapitał ludzki, chłonność na postęp oraz zdol-
ności akumulacyjne gospodarstw. 
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Tabela 1
Specyfikacja zmiennych użytych w modelu

Lp. Nazwa zmiennej 
Skala 

pomiarowa Specyfikacja zmiennej 

1 Rodzaj produkcji nominalna 0 – konwencjonalna, 1 – ekologiczna 
2 Kierunek produkcji nominalna 1– byd o mleczne, 2 – byd o opasowe, 3 – byd o 

mleczno-opasowe, 4 – owce, 5 – trzoda chlewna,  
6 – inne 

3 Zasoby pracy /100 ha UR ilorazowa Od 2 do 70 FWU/100 ha UR 
4 Udzia  najemnej si y roboczej w sile 

roboczej ogó em (%) 
ilorazowa Od 0 do 40% 

5 Udzia  dzier awy w pow. UR (%) ilorazowa Od 0 do 80% 
6 Powierzchnia UR (ha) ilorazowa Od 4 do 90 ha UR 
7 Udzia  GO w UR (%) ilorazowa Od 0 do 100% 
8 Udzia  TUZ w UR (%) ilorazowa Od 0 do 100% 
9 Liczba dzia ek  ilorazowa Od 1 do 125 
10 Wsk. kompleksowo ci technologii (%) ilorazowa Od 13 do 100 
11 Nak ady r. prod. (z /1 ha UR) ilorazowa Od 136 do 8520 z /1 ha UR 
12 Intensywno  organizacji prod. (pkt) ilorazowa Od 91 do 1006 
13 Obsada zwierz t (DJP/100 ha UR) ilorazowa Od 11 do 451 DJP/100 ha UR 
14 Dop aty do dzia aln. inw. (z /1 ha UR) ilorazowa Od 0 do 14286 z /1 ha UR 
15 Dop aty do dzia aln. oper. (z /1 ha UR) ilorazowa Od 17 do 2729 z /1 ha UR 
16 Produkcja towarowa (z /1 ha UR) ilorazowa Od 178 do 27429 z /1 ha UR 
17 Umowy kontraktacyjne nominalna 0 – nie, 1 – tak 
18 Zakupione rodki prod. (z /1 ha UR) ilorazowa Od 31 do 3306 z /1 ha UR 
19 Stosowanie materia u sadzeniakowego porz dkowa 0 – nie, 1 – cz ciowo, 2 – wy cznie 
20 Stosowanie materia u siewnego porz dkowa 0 – nie, 1 – cz ciowo, 2 – wy cznie 
21 Prowadzone inwestycje porz dkowa 0 – nie realizuje projektów rozwojowych,  

1 – nie realizowa , ale zamierza 2 – realizowa ,  
3 – realizowa  i zamierza realizowa  

22 Powi kszanie powierzchni gosp. nominalna 0 – nie, 1 – tak 
23 Typ wykszt. kierownika gosp. nominalna 1 – rolnicze, 0 – nierolnicze 
24 Poziom wykszt. kierownika gosp. porz dkowa 0 – podstawowe, 1– zawodowe, 2 – rednie, 3 – wy sze 
25 Wiek kierownika interwa owa Od 27 do 66 lat 
26 Wiara w sukces porz dkowa 3 – gospodarstwo b dzie si  rozwija , 2 – ma szanse  

na rozwój, 1 – raczej nie b dzie si  rozwija ,  
0 – nie b dzie si  rozwija  

27 Motywacja do rozwoju porz dkowa 0 – brak nast pcy, 1 – trudno powiedzie ,  
2 – jest nast pca 

28 ród o utrzymania nominalna gosp. rolne, gosp. z w asn  dzia aln., gosp. + 
wiadczenia, gosp. dwuzawodowe 

 

Źródło: Opracowanie własne.



Metodyka badań

Wpływ powyżej określonych 28 predyktorów na uzyskiwany poziom docho-
du rolniczego oszacowano przy użyciu programu STATISTICA, wykorzystując
model drzew regresyjnych opartych na algorytmie C&RT. Istotą działania tego
narzędzia analitycznego, rozpropagowanego przez Breimana i innych [1], jest po-
szukiwanie zbioru logicznych warunków podziału typu „jeżeli – to”. W opisy-
wanych badaniach przeprowadzone obliczenia doprowadziły do jednoznaczne-
go zaklasyfikowania gospodarstw o określonym poziomie dochodu rolniczego do
poszczególnych węzłów drzewa. 

Podczas konstrukcji drzewa wykonywane są rekurencyjne podziały. Ich isto-
tą jest poszukiwanie predyktora (ilościowego bądź jakościowego), który najbar-
dziej przyczynił się do różnicowania dochodu. W wyniku powstają podzbiory go-
spodarstw, o różnych poziomach dochodu rolniczego. Są one wyodrębnione tak,
aby wariancja badanego dochodu wewnątrz każdego podzbioru była możliwie naj-
niższa. Podzbiory te tworzą strukturę hierarchiczną i nazywane są odpowiednio
gałęziami lub węzłami dzielonymi (jeśli ulegają dalszym podziałom) oraz liść-
mi lub węzłami końcowymi (gdy podziały na nich się kończą). W porównaniu
do innych metod badawczych (np. modeli regresji, modeli strukturalnych czy sie-
ci neuronowych), wygenerowany diagram drzewa regresyjnego umożliwia łatwą
weryfikację postawionych hipotez badawczych.

Prócz owej przejrzystości warto wymienić inne zalety, które przesądziły o wy-
borze drzew regresyjnych jako metody badawczej w ocenie rozwoju gospodarstw
przodujących:
– prosta interpretacja wyników w porównaniu z innymi metodami (zwykle ła-

twiej jest przeanalizować kilka warunków logicznych niż skomplikowane
równania);

− nieparametryczność i nieliniowość (nie trzeba dokonywać założeń co do na-
tury związku pomiędzy zmiennymi);

− uwzględnianie zależności niemonotonicznych poprzez kolejne podziały wzglę-
dem tej samej zmiennej (dzieje się tak w sytuacji, gdy zmienna objaśniająca jest
dodatnio skorelowana z dochodem rolniczym przy jej niższych wartościach, ujem-
nie zaś − gdy przekroczy ona pewien poziom krytyczny);

− przydatność do zadań, gdzie wiedza a priori o tym, które zmienne są ze sobą
powiązane i w jaki sposób, jest niepewna i intuicyjna;

− szacowanie i tworzenie rankingu ważności poszczególnych predyktorów w pro-
cesie kształtowania się wartości modelowanej zmiennej;

− duża przydatność w zagadnieniach predykcyjnych i próbach odpowiedzi na
pytania typu: jak zwiększająca się kompleksowość technologii lub ogranicza-
nie zasobów pracy wpływa na osiąganą wielkość dochodu rolniczego. 
Wyżej wymienione zalety sprawiają, że drzewa regresyjne w badaniach zależ-

ności między zmiennymi dają często znacznie lepsze rezultaty niż modele regre-
sji. Drzewa (podobnie jak inne modele) wymagają jednak wiedzy eksperckiej 
o istocie modelowanych zjawisk, a w szczególności odpowiedniego doboru i przy-
gotowania zmiennych objaśniających. 
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Jedną z elementarnych czynności w budowie modelu drzewa regresyjnego C&RT
jest określenie parametrów umożliwiających ocenę jego jakości oraz zapobiega-
nie nadmiernemu rozrostowi [5]. Budując model przyjęto, że:
• kontrola jakości uzyskiwanych wyników nastąpi przy zastosowaniu opisane-

go dalej  tzw. v-krotnego sprawdzianu krzyżowego (przy v = 10); 
• przerwanie procesu tworzenia nowych węzłów drzewa odbędzie się przy za-

stosowaniu przycinania według wariancji oraz kryterium minimalnej liczno-
ści obserwacji w węźle dzielonym (przy n ≥ 15).
V-krotny sprawdzian krzyżowy polega na wyznaczeniu pewnej liczby podprób

losowych (w tym przypadku 10), które są wyodrębnione z próby uczącej. Drzewa
określonej wielkości są obliczane V = 10 razy, przy czym kolejno opuszcza  się 
w obliczeniach jedną z podprób i wykorzystuje ją jako próbę testową w sprawdzia-
nie krzyżowym. Każda podpróba jest zatem użyta V – 1 = 9 razy w próbie uczącej
i jeden raz w charakterze próby testowej. Koszty sprawdzianu krzyżowego obliczo-
ne dla każdej z prób testowych są następnie uśredniane w celu obliczenia V-krot-
nej oceny kosztów sprawdzianu krzyżowego dla kolejnych drzew o złożoności ogra-
niczonej minimalną liczbą obserwacji w węźle dzielonym n = 15.

Wyniki badań

Uzyskiwany przez rolników dochód w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnio-
ną był w badanej populacji znacznie zróżnicowany. Osiągał rozpiętość od niespeł-
na 3 tys. zł/osobę do nawet 120 tys. zł/osobę (w gospodarstwach najbardziej do-
chodowych). Rozkład tej zmiennej był jednomodalny i wysmukły (rys. 2). Uwi-
daczniał też typową, silną asymetrię prawostronną, co wskazywało, że w zgro-
madzonym materiale badawczym przeważały gospodarstwa, w których dochód
rolniczy na osobę pełnozatrudnioną przyjmował wartości niższe od oszacowanej
średniej arytmetycznej, wynoszącej 25 tys. zł.
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Rys. 2. Rozkład dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną
Źródło: Opracowanie własne.



Wyboru drzewa o optymalnej strukturze dokonano na podstawie zaobserwo-
wanych kosztów sprawdzianu krzyżowego oraz kosztów resubstytucji (tj. stopy
błędnych klasyfikacji w próbie uczącej). Istotne jest zachowanie kompromisu po-
między złożonością drzewa a jego dokładnością, mierzoną kosztami sprawdzia-
nu krzyżowego i kosztami resubstytucji (tab. 2). Jest to możliwie dzięki zasadzie
jednego odchylenia standardowego. Wybierane jest drzewo o możliwie najmniej-
szej ilości węzłów końcowych. Koszty sprawdzianu krzyżowego oszacowane dla
tego drzewa nie powinny różnić się od minimalnych kosztów tego sprawdzianu
w sekwencji drzew o więcej niż jedno odchylenie standardowe.   

Do dalszych badań przyjęto sugerowane przez program drzewo nr 10, skła-
dające się z 13 węzłów końcowych. Umiarkowany stopień skomplikowania spra-
wiał, że drzewo to zachowywało pożądaną zdolność do generalizacji.
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Tabela 2
Sekwencja drzew C&RT (najlepsze drzewo oznaczono *)

Wyszczególnienie 
Liczba w z ów  

ko cowych 
Koszty sprawdzianu  

krzy owego 
Koszty 

 resubstytucji 
Drzewo 1 22 98444854 39468800 
Drzewo 2 21 99833499 39717922 
Drzewo 3 20 100298813 39991191 
Drzewo 4 19 100318499 40344502 
Drzewo 5 18 101806411 40794657 
Drzewo 6 17 101155819 41571037 
Drzewo 7 16 100967864 42531429 
Drzewo 8 15 100798033 43637172 
Drzewo 9 14 101283726 45118561 
*Drzewo 10 13 107884696 46881334 
Drzewo 11 12 120642938 51297545 
Drzewo 12 11 125650185 55878821 
Drzewo 13 10 123146027 62271761 
Drzewo 14 9 128852838 68887127 
Drzewo 15 8 148884824 78182555 
Drzewo 16 7 159896126 91838420 
Drzewo 17 6 160543854 106368228 
Drzewo 18 5 169572547 121578792 
Drzewo 19 4 202207305 149559928 
Drzewo 20 3 274106931 179692989 
Drzewo 21 2 277730330 247513512 
Drzewo 22 1 415257179 411065122 

 
Źródło: Opracowanie własne.



Gwarantowało też wysoką dokładność predykcji, gdyż współczynnik korelacji
Pearsona pomiędzy odnotowanym dochodem rolniczym a przewidywanym przez
drzewo wyniósł 0,94. 

Schematyczny wykres drzewa przedstawiono na rys 3. Pierwszy i najistot-
niejszy jego podział (na gałęzie oznaczone identyfikatorami ID=2, ID=3) odbył
się według wielkości zasobów pracy na 100 ha UR. W podzbiorze 39 gospodarstw,
w których owe zasoby nie przekraczały poziomu 9,5 osób pełnozatrudnionych
na 100 ha UR, dochód rolniczy na osobę osiągał wartość niemal 3-krotnie wyż-
szą niż w pozostałych 121 gospodarstwach o większych zasobach pracy na 
100 ha UR. Obserwując dalsze podziały lewej części drzewa, można dostrzec
istotne czynniki różnicowania dochodu gospodarstw o relatywnie mniejszych za-
sobach pracy. Były to zarazem gospodarstwa przynoszące rolnikom najwyższy
dochód. Jego wielkość różnicowała wartość produkcji towarowej na 1 ha UR (po-
dział gałęzi nr 2), a następnie prowadzone inwestycje (podział gałęzi nr 4). 
W grupie 22 gospodarstw prowadzących inwestycje (gałąź nr 6) na dochód rol-
niczy najbardziej wpłynęły koszty zakupionych środków produkcji. W gospo-
darstwach, w których na te cele przeznaczono powyżej 330 zł na 1 ha UR, osią-
gnięto dochód wyraźnie niższy. Widoczna tutaj strategia minimalizacji kosztów
pozwalała rolnikom uzyskiwać wyraźnie lepsze wyniki ekonomiczne.

Z interpretacji diagramu drzewa wynikało, że w badanej populacji dominowa-
ły gospodarstwa o zasobach pracy przekraczających 9,5 osób pełnozatrudnionych
na 100 ha UR. Czynnik ten miał zarazem kluczowe znaczenie dla uzyskiwanych
przez rolników dochodów. Takich jednostek było 121 i podlegały one liczniej-
szym podziałom, widocznym po prawej stronie drzewa (gałąź nr 3). Tutaj klu-
czowe w różnicowaniu dochodu rolniczego na osobę pełnozatrudnioną okazały
się umowy kontraktacyjne. Ich brak odnotowany w 65 gospodarstwach towarzy-
szył relatywnie niższym dochodom rolników. Podział gałęzi nr 10 drzewa regre-
syjnego wskazywał, że rolnicy nie zawierający umów kontraktacyjnych zdecy-
dowanie rzadziej inwestowali (takich gospodarstw było jedynie 6), jednak jeśli
podejmowali inwestycje, osiągali też zdecydowanie wyższe dochody. 

Około 1/3 ogółu badanych gospodarstw nie zawierało umów kontraktacyj-
nych i nie inwestowało. Dodatkowo podmioty te były przesycone zasobami pra-
cy na 100 ha UR, co przesądziło o tym, że przynosiły one rolnikom relatyw-
nie najniższy dochód, wynoszący średnio niewiele ponad 9 tys. zł na osobę peł-
nozatrudnioną (gałąź nr 15). Interesujący jest fakt, że przy znacznych nawet za-
sobach pracy zdecydowanie lepiej wyglądała sytuacja rolników kontraktujących
swą produkcję. Obserwując gałąź nr 11 można stwierdzić, że dochód na oso-
bę przekraczał wówczas kwotę 24 tys. zł. Był uzależniony przede wszystkim
od wysokości uzyskiwanych dopłat do działalności operacyjnej w przeliczeniu
na 1 ha UR, a także udziału gruntów ornych w UR oraz wielkości produkcji to-
warowej z 1 ha UR.

Metoda drzew C&RT umożliwia automatyczną ocenę ważności poszczegól-
nych predyktorów zmiennej zależnej. Z grona wielu zmiennych objaśniających
łatwo można wówczas wyłonić najistotniejsze oraz utworzyć ich ranking. 
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Na podstawie tab. 3 można stwierdzić, że najważniejszymi predyktorami do-
chodu rolniczego były zmienne reprezentujące zasoby pracy (zasoby pracy przy-
padające na 100 ha UR) i zasoby ziemi (powierzchnia UR i udział GO w UR).
Istotna była także zdolność do akumulacji (prowadzone inwestycje) i powiąza-
nie z rynkiem (produkcja towarowa przeliczona na 1 ha UR). Ponadto dochody
rolników różnicowała technologia produkcji (obsada DJP/100 ha UR i intensyw-
ność organizacji). Z przeprowadzonych badań wynikało też, że istotną rolę peł-
niła wiara rolnika w sukces reprezentująca czynnik kapitału ludzkiego. 
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Tabela 3
Ważność predyktorów

Zmienna Wa no  

Zasoby pracy/100 ha UR 1,000 
Powierzchnia UR 0,870 
Prowadzone inwestycje 0,856 
Produkcja towarowa/1 ha UR 0,658 
Obsada DJP/100 ha UR 0,487 
Udzia  GO w UR 0,438 
Intensywno  organizacji 0,421 
Wiara w sukces 0,419 
Udzia  TUZ w UR 0,399 
Kierunek produkcji 0,388 
Dop aty do dzia aln. oper./1 ha UR 0,374 
Wiek kierownika 0,363 
Zakupione rodki produkcji/1 ha UR 0,348 
Dop aty do dzia aln. inwest./1 ha UR 0,339 
Udzia  najemnej si y roboczej w sile roboczej ogó em 0,336 
Liczba dzia ek 0,318 
Nak ady r. prod./1 ha UR 0,309 
Poziom wykszta cenia kierownika 0,248 
Kompleksowo  technologii 0,239 
Umowy kontraktacyjne 0,234 
Stosowanie materia u siewnego 0,190 
Udzia  dzier awy 0,188 

ród o utrzymania 0,180 
Motywacja do rozwoju 0,137 
Rodzaj produkcji 0,127 
Stosowanie materia u sadzeniakowego 0,096 
Typ wykszta cenia kierownika 0,069 
Zamiar powi kszania powierzchni 0,053 

 
Źródło: Opracowanie własne.



Podsumowanie i wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły pozytywnie zweryfikować posta-
wioną tezę, iż główne czynniki rozwoju gospodarstw regionu Karpat Polskich sta-
nowiły zasoby ziemi (ze względu na jej niedobór) oraz zasoby pracy (ze wzglę-
du na ich nadmiar). Zmienne reprezentujące te czynniki zajmowały bowiem dwa
pierwsze miejsca w rankingu ważności predyktorów. 

Ważnym czynnikiem rozwoju gospodarstw karpackich okazała się ich zdol-
ność do akumulacji. Podejmowanie działań inwestycyjnych oraz powiększanie
zasobów w gospodarstwach świadczy o ich możliwościach rozwojowych i per-
spektywie ich dalszego gospodarowania. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że gospodarstwa przo-
dujące są w zróżnicowanym zakresie uzależnione od otocznia zewnętrznego, przy
czym znacznie większe szanse rozwojowe wykazywały gospodarstwa silnie po-
wiązane z rynkiem. Tym samym potwierdzono badania innych autorów mówią-
ce, że wysoka wartość produkcji towarowej oraz zawieranie umów kontraktacyj-
nych istotnie zwiększają szanse rozwojowe gospodarstw. 

Wyniki badań wskazują również, że o rozwoju gospodarstw przodujących de-
cydowało stosowanie intensywnych technologii. Okazało się bowiem, że zarów-
no intensywność organizacji produkcji, jak również obsada zwierząt istotnie róż-
nicowały dochody gospodarstw.  

Biorąc pod uwagę kapitał ludzki warto zauważyć, że o sukcesie i rozwoju go-
spodarstw przodujących w niewielkim stopniu przesądzał wiek i wykształcenie
kierownika gospodarstwa oraz istnienie jego potencjalnego następcy. Dużo waż-
niejsza okazała się wiara w sukces, bowiem przekonaniu rolnika, iż gospodarstwo
będzie się rozwijać, towarzyszy z reguły większa operatywność przejawiająca się
m.in. w zawieraniu umów kontraktacyjnych, skłonności do inwestowania i aku-
mulacji kapitału w gospodarstwie.
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