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ZNACZENIE ZASOBÓW ZIEMI
W DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ROLNIKÓW
PROWADZĄCYCH DODATKOWO POZAROLNICZĄ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Streszczenie: Badania wykazały, że w miarę wzrostu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach wzrasta towarowość produkcji rolniczej oraz udział dochodów z gospodarstwa
rolnego w strukturze źródeł utrzymania rodziny. Ponadto rolnicy z gospodarstw obszarowo
większych zwykle są zainteresowani rozwojem gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej.
Badane zależności potwierdziły hipotezę, że rosnący udział towarowości produkcji rolniczej
uruchamia procesy rozwojowe w gospodarstwach rolnych, pomimo że rolnicy prowadzą dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą.
Słowa kluczowe: zasoby ziemi, gospodarstwa rolne z pozarolniczą działalnością gospodarczą, działalność rolnicza i pozarolnicza rolników.
DOI: 10.15611/pn.2014.347.35

1. Wstęp
Przemiany społeczno-gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w Polsce spowodowały, że obszary wiejskie przestają być postrzegane wyłącznie jako tereny związane z rolnictwem oraz produkcją surowców rolniczych i żywności, a w zamian za
to stają się środowiskiem wielofunkcyjnym, czyli miejscem, gdzie podejmowana
i prowadzona jest między innymi pozarolnicza działalność gospodarcza, w tym także przez rolników i członków ich rodzin. Coraz częściej następuje również zanik
typowo rolniczych funkcji gospodarstw rolnych, co stwarza konieczność poszukiwania dla nich nowych strategii rozwojowych. Taką szansę daje ich dywersyfika-
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cja, która oznacza zróżnicowanie struktury produkcji rolniczej oraz wykorzystanie
zasobów czynników wytwórczych do prowadzenia działalności innej niż rolnicza.
Wśród korzyści z dywersyfikacji gospodarstw rolnych można wymienić: osiąganie
wymiernych efektów z połączenia zasobów, pomysłów czy umiejętności, stwarzanie
szans na rozwój, zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i stabilności dochodów,
wymuszanie postępu w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej, a także zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej poprzez jej wielokierunkowe
rozproszenie. Z kolei negatywne efekty dywersyfikacji to: możliwość zatracenia
pierwotnej specjalizacji gospodarstwa rolnego oraz trudności w prowadzeniu takiej
zdywersyfikowanej jednostki [Majewski, Radzikowska 2001; Tyran 2010]. Rolnicy,
jako właściciele gospodarstw rolnych, myślą i postępują podobnie jak inni przedsiębiorcy, dążąc do optymalnego i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz poszukując możliwości czy też okazji sprzyjających dalszemu rozwojowi. Stąd też część z nich, podejmując i prowadząc różnego rodzaju pozarolnicze
przedsięwzięcia gospodarcze, staje się tym samym rolnikami-przedsiębiorcami, tj.
właścicielami kapitału, kierującymi przedsięwzięciem mającym na celu „zyskowną”
sprzedaż dóbr i usług, nierzadko w ogóle lub słabo związanym z gospodarką rolną
[Jary, Jary 1991; Klepacki, Zaręba 1995; Kosieradzki 1995; Sikorska-Wolak 2000].
Zamierzenia ekonomiczne rolników-przedsiębiorców ściśle kojarzą się z pytaniem,
co jest celem ich gospodarowania? Wydaje się, iż celem tym może, a nawet powinno
być maksymalizowanie dochodów z gospodarstwa rolnego bądź też z pozarolniczej
działalności gospodarczej.

2. Cel, materiał źródłowy i metodyka
Celem artykułu jest ustalenie powiązań między towarowością produkcji rolniczej,
udziałem dochodów z gospodarstwa rolnego i z pozarolniczej działalności gospodarczej w strukturze źródeł utrzymania rodzin rolniczych oraz zamierzeniami rolników
odnośnie do gospodarowania w rolnictwie a powierzchnią użytków rolnych w gospodarstwach z pozarolniczą działalnością gospodarczą. Pozwala to między innymi na
dokonanie oceny wpływu najważniejszego czynnika produkcji rolniczej, tj. zasobów
ziemi użytkowanej rolniczo, na towarowość tej produkcji jako siły dynamizującej
proces zmian w gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą.
W artykule postawiono hipotezę badawczą zakładającą, że rosnący udział towarowości produkcji rolniczej uruchamia procesy rozwojowe w gospodarstwach rolnych, pomimo że rolnicy prowadzą dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą.
Materiał empiryczny artykułu stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2011 roku. Miały one charakter badań częściowych − reprezentatywnych
(dobór celowy). Sondażem diagnostycznym przy użyciu kwestionariusza wywiadu
objęto rolników-przedsiębiorców, tj. właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych, którzy prowadzą dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, z terenu
trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Łącznie
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badaniami ankietowymi (wywiad kwestionariuszowy z rolnikami-przedsiębiorcami) objętych zostało 210 gospodarstw1.
Z uwagi na cel pracy należało sprawdzić, jakie znaczenie dla gospodarstw rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą ma produkcja rolnicza. Jako mierniki
tego znaczenia przyjęto: towarowość produkcji rolniczej, strukturę źródeł utrzymania rodzin rolniczych i plany rolników dotyczące zmian w zasobach czynników wytwórczych oraz organizacji produkcji w ich gospodarstwach. Wielkość towarowości
produkcji rolniczej oraz poziomu udziału dochodów z gospodarstwa rolnego i z działalności pozarolniczej jako źródeł utrzymania rodzin zestawiono z najważniejszym
czynnikiem produkcji rolniczej, tj. powierzchnią użytków rolnych gospodarstw.
W tym celu można posłużyć się np. współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona,
ale warunkiem jego stosowania jest m.in. rozkład normalny badanych zmiennych,
wymagany także przy statystycznej ocenie tego współczynnika. Mając powyższe na
uwadze, sprawdzono normalność rozkładu będących przedmiotem analizy zmiennych, wykorzystując test zgodności χ2, przy założeniu hipotezy, że rozkład zmiennej
ma rozkład N(m, σ) [Ostasiewicz, Rusnak, Siedlecka 1997]:
r

( ni − npi )

i =1

npi

χ2 = ∑

2

,

gdzie: n – ogólna liczebność obserwacji,
ni – liczebność obserwacji w klasie szeregu,
pi – hipotetyczne prawdopodobieństwo w klasie, ustalone w oparciu o teoretyczną dystrybuantę rozkładu normalnego.
Obliczona statystyka tego testu wykazała, że wszystkie zmienne nie spełniają
warunku normalności rozkładu. W tej sytuacji do opisu siły powiązania badanych
cech posłużono się współczynnikiem korelacji rang Spearmana. W celu wyznaczenia tego współczynnika korelacji nadano uporządkowanym co do wielkości wartościom zmiennych kolejne rangi. W przypadku pojawienia się dwóch lub więcej tych
samych wartości otrzymują one średnią z rang, które uzyskałyby, gdyby sąsiadowały
ze sobą, ale miały różne wielkości. Jednakowe rangi tworzą tzw. rangi powiązane.
W takim przypadku istnieje potrzeba uwzględniania w obliczaniu współczynnika
korelacji rang odpowiednich poprawek. Współczynnik korelacji rang Spearmana
wyznaczono ze wzoru [Steczkowski, Zeliaś 1997]:
n

n

n

∑ ai2 + ∑ bi2 − ∑ di2

=i 1 =i 1 =i 1
s =
ρ
n
2
i
=i 1 =i 1

2

n

∑ a ∑b

,

2
i

1
Badania przeprowadzono w ramach realizacji projektu badawczego nr N N114 191240, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.
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gdzie:
n3 − n
− Tx ,
12

n

=
∑ ai2
i =1

n3 − n
− Ty ,
12

n

=
∑ bi2
i =1

n

=
∑ di2

n

∑ (R

1i

=i 1 =i 1

=
Tx

− R2i ) 2 ,

1 k 3
∑ tj −tj ,
12 j =1

(

)

przy czym wzór dla Ty jest identyczny ze wzorem dla Tx, natomiast:
n – liczebność próby,
R1i, R2i – rangi odpowiednio pierwszej i drugiej zmiennej,
tj – liczba rang powiązanych w grupie j,
k – liczba grup rang powiązanych.
Obliczony w przedstawiony sposób współczynnik korelacji rang wskazuje kierunek zmian analizowanych cech (zgodny lub przeciwny), a jego wartość bezwzględna, mieszcząca się w granicach <0, 1>, określa siłę związku. W celu statystycznej
oceny istotności tego współczynnika, przy założeniu niezależności badanych zmiennych w populacji, korzysta się ze statystyki testu t:
t = ρ s

n−2 ,
1 − ρ s2

~
gdzie: ρ
s – współczynnik korelacji rang,
n – liczebnością próby.

Przedstawiony powyżej współczynnik korelacji pozwala ustalić kierunek i siłę
współzmienności między badanymi zmiennymi.
Kolejnym przedmiotem analizy było powiązanie między planami dotyczącymi zmian zasobów podstawowych czynników produkcji oraz organizacji produkcji
w gospodarstwach rolnych a ich powierzchnią użytków rolnych. Z uwagi na to, że
plany powyższych zmian wyrażane były na skali dychotomicznej (np. zwiększenia
lub zmniejszenia), obserwacje można było grupować z uwagi na dwa warianty wartości tej zmiennej oraz wielkości powierzchni użytków rolnych. W tak konstruowanych tabelach pojawiały się jednak często bardzo niewielkie liczebności, co uniemożliwiało wykorzystanie powszechnie w takich przypadkach stosowanej statystyki
testu niezależności χ2. W tej sytuacji opis zróżnicowania planów gospodarstw dotyczących zmian zasobów podstawowych czynników produkcji oraz organizacji pro-
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dukcji w zależności od zasobów ziemi postanowiono oprzeć na odsetkach wypowiedzi w zakresie tych planów w dwóch grupach gospodarstw wyodrębnionych z uwagi
na ich powierzchnię użytków rolnych. Tak więc 210 badanych gospodarstw podzielono na dwie równoliczne grupy, posiadające mniejszą lub większą od wartości środkowej powierzchnię. Wydzielenie większej liczby grup obszarowych gospodarstw
uniemożliwiłoby właściwe zastosowanie testu dla proporcji Z, który w dalszej części artykułu wykorzystano do oceny różnic zamierzeń badanych grup gospodarstw.
Statystykę tę, przy założeniu podobieństwa wskaźników częstości w populacjach,
obliczamy ze wzoru [Sobczyk 1998]:

Z=

m1 m2
−
n1 n2
pq
n

,

gdzie:
p=

m1 + m2
,
n1 + n2

n=

n1n2 ,
n1 + n2

q = 1 − p,
m1, m2 – liczby podobnych odpowiedzi w 1. i 2. grupie gospodarstw,
n1, n2 – liczby gospodarstw w grupach.

3. Wyniki badań oraz ich omówienie
Analizę badanych związków rozpoczęto od opisu współzmienności między wielkościami wskaźnika towarowości produkcji rolniczej oraz poziomu udziału dochodów
z gospodarstwa rolnego i z pozarolniczej działalności gospodarczej a powierzchnią
użytków rolnych w gospodarstwie. Wartości współczynników korelacji rang Spearmana wraz z zaznaczeniem ich statystycznej istotności podano w tab. 1.
Przedstawione w tab. 1 wielkości współczynników korelacji wskazują na dodatnią i wysoką zależność między wskaźnikami towarowości produkcji rolniczej
oraz poziomem udziału dochodów z gospodarstwa rolnego a powierzchnią użytków
rolnych w gospodarstwie. Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą w miarę wzrostu ich powierzchni zwiększa
się zarówno odsetek produkcji rolniczej przeznaczanej na sprzedaż, jak i udział dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego w ogólnej wartości dochodów. Za-
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uważyć także można, że dodatnia i jeszcze wyższa jest współzmienność między
wskaźnikiem towarowości a poziomem udziału dochodów z gospodarstwa rolnego w dochodach ogólnych, co można łatwo wytłumaczyć większym z logicznego
punktu widzenia powiązaniem zmiennych opisujących efekty gospodarowania. Odwrotną tendencję stwierdza się w przypadku współzmienności udziału dochodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej w dochodach rodzin rolników z poprzednio analizowanymi zmiennymi. Oznacza to, że gospodarstwa mniejsze, przy braku odpowiednich zasobów ziemi, wykorzystują nadwyżki czynnika pracy poprzez
prowadzenie działalności pozarolniczej, która stanowi ważniejsze źródło dochodów
aniżeli w gospodarstwach obszarowo większych.
Tabela 1. Współczynniki korelacji rang Spearmana współzmienności między wskaźnikami
towarowości produkcji rolniczej, poziomem udziału dochodów z gospodarstwa rolnego
i z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz powierzchnią użytków rolnych w gospodarstwie

Zmienne
Powierzchnia gospodarstwa rolnego
(ha UR)

Powierzchnia
gospodarstwa
rolnego
(ha UR)

Wskaźnik
towarowości (%)

Udział dochodów
z gospodarstwa
rolnego (%)

1

Wskaźnik towarowości (%)

0,80**

Udział dochodów z gospodarstwa
rolnego (%)

0,83

**

0,91**

Udział dochodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej (%)

–0,59**

–0,64**

1
1
–0,82**

Objaśnienia: ** istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,01.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Kolejnym badaniom poddano zróżnicowanie planów rolników dotyczących zmian
zasobów czynników wytwórczych oraz organizacji produkcji rolniczej w dwóch
wydzielonych grupach gospodarstw rolnych z uwagi na ich wielkość wyrażoną powierzchnią użytków rolnych, której średnia w pierwszej grupie wynosiła 7,1, a w drugiej 37,4 ha. Podstawę oceny tych powiązań stanowiły różnice proporcji opinii dotyczących planów sposobu prowadzenia gospodarstw w obu ich grupach (tab. 2).
Na podstawie danych zawartych w tab. 2 można stwierdzić, że w sposób statystycznie istotny około czterokrotnie wyższy odsetek rolników z gospodarstw
obszarowo większych planuje powiększenie zasobów pracy i ziemi, a także rozmiarów produkcji rolniczej, aniżeli ma to miejsce wśród gospodarstw obszarowo
mniejszych. Podobna relacja występuje w przypadku zamiarów wprowadzenia specjalizacji produkcji rolniczej, integrowania się z innymi rolnikami, nawiązywania
silniejszych więzi z rynkiem zbytu oraz współpracy z zakładami przetwórczymi.
Ponadto około trzykrotnie częściej i również w sposób statystycznie udowodniony
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rolnicy z gospodarstw obszarowo większych zamierzają zwiększyć pogłowie zwierząt stada podstawowego oraz wyposażenie w maszyny i urządzenia rolnicze, a także modernizować gospodarstwo rolne i poprawić jakość produktów rolniczych. Poza
tym rolnicy z gospodarstw obszarowo większych, aczkolwiek nie można było tego
udowodnić w sposób statystyczny, częściej planują zwiększenie liczby budynków
inwentarskich, zmiany w technologii produkcji rolniczej oraz jej przestawienie na
produkcję ekologiczną.
Z kolei rolnicy z gospodarstw obszarowo mniejszych w sposób statystycznie
udowodniony dziesięciokrotnie częściej aniżeli pozostali planują podjęcie działań
mających na celu zwiększenie powierzchni ziemi na cele rekreacyjne, w tym na
działalność agroturystyczną (tab. 2).
Tabela 2. Odsetki liczby małych i dużych gospodarstw rolnych ze względu na ich plany dotyczące
zmian zasobów czynników oraz organizacji produkcji
Odsetek gospodarstw
Zamierzenia rolników
Zwiększenie zasobów pracy
Zwiększenie powierzchni gospodarstwa rolnego

Ocena różnicy
dużych
między odsetkami
według
liczby gospodarstw
zamierzeń

małych
według
zamierzeń
1,9

8,6

*

10,5

39,1

**

Zwiększenie pogłowia zwierząt stada
podstawowego

6,7

18,1

*

Zwiększenie liczby budynków inwentarskich

1,9

7,6

16,2

48,6

Zwiększenie wyposażenia w maszyny i urządzenia
rolnicze

**

Zwiększenie poziomu produkcji rolniczej

11,4

42,9

**

Modernizacja gospodarstwa rolnego

14,3

40,0

**

Specjalizacja produkcji rolniczej

4,8

19,1

**

Zmiany w technologii produkcji rolniczej

1,9

7,6

Poprawa jakości produktów rolniczych

23,8

50,5

**

Integrowanie się z innymi rolnikami (np. grupa
producencka)

2,9

13,3

**

Nawiązywanie silniejszych więzi z rynkiem zbytu

9,5

35,2

**

Nawiązywanie współpracy z zakładami
przetwórczymi

2,9

12,4

**

Przestawienie produkcji rolniczej na ekologiczną

4,8

6,7

Zwiększenie powierzchni ziemi na cele
rekreacyjne

8,6

0,96

Objaśnienia: * istotność przy prawdopodobieństwie p = 0,05;
stwie p = 0,01.

**

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

**

istotność przy prawdopodobień-
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Powyższą analizę planów rolników dotyczących zmian zasobów czynników
wytwórczych oraz organizacji produkcji rolniczej oparto na zróżnicowaniu odsetka
zainteresowanych tymi zmianami rolników z małych i dużych obszarowo gospodarstw. Jednakże interesujące jest również znaczenie tych zmian dla gospodarstw
rolnych. Jako jego miernik można przyjąć absolutne wielkości odsetka wypowiedzi
rolników, a badania wskazują, że najczęściej zamiary rolników w gospodarstwach
obszarowo większych dotyczyły poprawy jakości produktów rolnych (ponad 50%),
zwiększenia wyposażenia w maszyny i urządzenia rolnicze (ponad 48%), zwiększenia poziomu produkcji rolniczej (43%), modernizacji gospodarstw rolnych (40%)
oraz zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego (39%), ażeby wymienić te
z najważniejszych. Wskazuje to zatem na dużą determinację rolników z większych
obszarowo gospodarstw w działaniach na rzecz ich rozwoju.
Przeprowadzona powyżej analiza pozwala stwierdzić, że rolnicy z gospodarstw
obszarowo większych głównie upatrują swoją przyszłość w zwiększaniu rolniczego potencjału produkcyjnego i w działaniach mających na celu usprawnienie rolniczych procesów wytwórczych, mimo prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, z której z kolei wypracowywane korzyści finansowe (dochody)
mogą być przeznaczane na wspieranie działalności rolniczej. Z kolei rolnicy z gospodarstw obszarowo mniejszych, przy niedoborach zasobów ziemi użytkowanej
rolniczo względem zasobów czynnika pracy, szanse swojej egzystencji wiążą przede
wszystkim z angażowaniem się w pozarolniczą działalność gospodarczą.

4. Zakończenie
Przeprowadzone badania i analiza statystyczna zgromadzonego materiału empirycznego potwierdzają przyjętą w artykule hipotezę, która zakłada, iż rosnący udział
towarowości produkcji rolniczej uruchamia procesy rozwojowe w gospodarstwach
rolnych, pomimo że rolnicy prowadzą dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą. Okazuje się bowiem, że w miarę wzrostu powierzchni użytków rolnych
w gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą wzrasta towarowość produkcji rolniczej, a więc także stopień powiązania tych jednostek z rynkiem, a co za tym idzie – wzrasta również udział dochodów z gospodarstwa rolnego
w strukturze źródeł utrzymania rodziny, powodując w konsekwencji, że stanowią
one ich główne źródło. Wobec tego rolnicy z gospodarstw obszarowo większych
zwykle są zainteresowani rozwojem gospodarstwa rolnego i w związku z tym zdecydowanie częściej zamierzają powiększać zasoby czynników wytwórczych oraz
rozmiary produkcji rolniczej, a także dokonywać zmiany w organizacji produkcji
rolniczej oraz nawiązywać silniejsze więzi z rynkiem zbytu i współpracę z zakładami przetwórczymi. Odwrotnie jest natomiast w przypadku rolników z gospodarstw
obszarowo mniejszych, którzy zwykle są zainteresowani rozwojem prowadzonej
przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, a co za tym idzie – także maksymalizowaniem dochodów z tej właśnie działalności.
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THE IMPORTANCE OF LAND RESOURCES
IN NON-AGRICULTURAL BUSINESS OF FARMERS RUNNING
ADDITIONAL NON-AGRICULTURAL BUSINESS ACTIVITY
Summary: Studies have shown that with the increase in the area of agricultural land the trade
of agricultural production and the share of income from farm sources in the structure of the
family entire income increase. In addition, farmers from larger farms are usually interested
in the development of their farms and other agricultural activities. Studies have confirmed
a hypothesis that the growing share of trade of agricultural production triggers development
processes in farms despite the fact that farmers run additional non-agricultural economic
activities.
Keywords: land resources, agricultural farms with non-agricultural economic activities, agricultural activities and non-agricultural economic activities of farmers.

