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1. WPROWADZENIE 

W trakcie studiowania literatury przedmiotu łatwo zauważyć, że o ile 
obserwowanie dynamiki zmian zachodzących w sferze produkcyjnej obsłu
gi rolnictwa jest przedmiotem zainteresowań badawczych1, o tyle prze
strzenne różnice w zakresie struktury usług produkcyjnych w poszcze
gólnych województwach nie były dotąd badane zarówno przez ekono
mistów, jak i specjalistów z dziedziny analiz regionalnych w rolnictwie. 
Obecnie, gdy coraz częściej podkreśla się potrzebę dokonania restruktu
ryzacji kompleksu gospodarki żywnościowej, zadaniem o szczególnym 
znaczeniu jest rozpoznanie stanu usług produkcyjnych w podstawowych 
ogniwach podziału administracyjnego kraju — województwach. 

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie grup wo
jewództw przejawiających względnie małe zróżnicowanie przedmiotowej 
struktury usług produkcyjnych w 1984 r. Kolejnym zadaniem jest cha
rakterystyka wyodrębnionych województw, co prowadzi do znalezienia 
oraz wskazania cech wspólnych, właściwych dla obiektów przestrzen
nych zaklasyfikowanych do każdej z wyróżnionych grup. Badania zamy
ka analiza porównawcza stopnia nasycenia rolnictwa usługami produk
cyjnymi w układzie terytorialnym województw. 

Dalszy postęp w dziedzinie wzrostu produkcji żywnościowej jest mię
dzy innymi uwarunkowany procesami rozszerzania sfery produkcyjnej 
obsługi gospodarstw rolnych zarówno uspołecznionych, jak i nieuspołecz
nionych. Działania te zmierzają nie tylko w kierunku wzrostu wolumenu 
usług, lecz przede wszystkim są zorientowane na rozwój usług specjali
stycznych związanych z przedprodukcyjną i poprodukcyjną obsługą rol-

1 Por. B. Wojciechowska-Ratajczak, Poziom i struktura usług produkcyjnych 
w rolnictwie uspołecznionym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1984, 
z. 3; K. Kukuła, Dynamika oraz kierunki zmian struktury usług produkcyjnych 
w rolnictwie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1986, z. 3. 
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nictwa2. Istniejące dysproporcje przestrzenne między potrzebami rol
nictwa w zakresie usług produkcyjnych a ich podażą wymagają zmian 
struktury przedmiotowej usług w przekroju regionalnym3. Należy bo
wiem podkreślić, iż w układzie przestrzennym występują zróżnicowane 
preferencje poszczególnych województw na pewne rodzaje usług. Spo
strzeżenia te uzasadniają potrzebę podjęcia badań nad stanem struktury 
usług produkcyjnych w ujęciu przestrzennym. 

2. OPIS METODY BADAWCZEJ 

W analizach strukturalnych istotną rolę spełnia podział zbioru obiek
tów na grupy charakteryzujące się podobieństwem strukturalnym zja
wiska, które stanowi przedmiot rozważań. Obserwując określoną struk
turę w obiektach tworzących badany układ przestrzenny, często zauważyć 
można różnice w ukształtowaniu struktur poszczególnych obiektów. Za
daniem prezentowanej metody jest taki podział obiektów, by do każdej 
z wyodrębnionych grup trafiły obiekty o niskim stopniu zróżnicowania 
badanego zjawiska. 

Zakłada się, iż badaniami objęto n obiektów przestrzennych (i = 1, 
. . . , n). Określoną strukturę gospodarczą tworzy k składowych (q = 1, 
. . . , k). Każdy obiekt charakteryzuje ten sam rodzaj struktury. Aby wy
odrębnić grupy złożone z obiektów o podobnych strukturach, należy do
konać porównań między strukturami wszystkich możliwych par obiektów 
systemem „każdy z każdym". Dla realizacji tego celu niezbędne są in
formacje o strukturze rozpatrywanego zjawiska w każdym z n obiektów. 
Informacje te tworzą macierz: 

przy czym ßiq oznacza udział q-tej składowej struktury w i-tym obiekcie 
przestrzennym. Każdy wiersz macierzy (1) przedstawia badaną strukturę 
w jednym z n obiektów, w związku z czym elementy tej macierzy speł
niają następujące warunki: 

2 Podobną opinię wyraża B. Wojciechowska-Ratajczak, Ekonomiczne przesłanki 
racjonalnego gospodarowania zasobami siły roboczej w rolnictwie, Ruch Prawni
czy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1985, z. 4. 

3 Por. J. Dietl, B. Gregor, Dysproporcje w rozmieszczeniu produkcyjno-handlo-
wej obsługi rolnictwa w kompleksie gospodarki żywieniowej, Przegląd Geograficz
ny 1977, z. 4. 
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Metryka postaci (4) należy do miar zróżnicowania, a jej wartości są 
unormowane w przedziale (0, 1). W przypadku gdy struktury porów
nywanych obiektów są takie same, miara (4) przyjmuje wartość zero. 
Zwiększającym się różnicom strukturalnym badanych obiektów towarzy
szy narastanie wartości w kierunku jedności5. Obliczone według 
wzoru (4) wartości miary tworzą macierz zróżnicowania struktur: 

Między elementami macierzy (5) zachodzi związek: przy 
Elementy leżące na diagonalii przyjmują wartość zero przy 
Zatem macierz zróżnicowania struktur należy do macierzy symetrycz
nych. Wartości elementów macierzy (5) położonych powyżej względnie 
poniżej diagonalii są rezultatem porównań strukturalnych we wszyst
kich możliwych zestawieniach obiektów parami. Liczba tych zestawień 

wynosi 

Wykorzystując obliczone wartości elementów macierzy zróżnicowania 
struktur, można zastosować jedną z procedur taksonomicznych, by w re
zultacie otrzymać grupy obiektów o strukturach względnie podobnych. 
Stosunkowo prostą procedurą, umożliwiającą podział badanego zbioru 
obiektów jest diagraficzna metoda Czekanowskiego 6. W artykule zrezyg-

4 Por. K. Kukuła, Przestrzenne badania różnic w strukturze zjawisk społecz-
no-ekonomicznych, w: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, 
pod red. K. Zająca, Wrocław—Warszawa—Krakow—Gdańsk 1976, s. 148. 

5 W pracy K. Kukuły, Przegląd wybranych miar zgodności struktur, Przegląd 
Statystyczny 1986, z. 4 wykazano, że miara o wzorze (4) jest tożsamościowo równa 
mierze „braku podobieństwa", prezentowanej w artykule: S. Chomątowski, A. So
kołowski, Taksonomia struktur, Przegląd Statystyczny 1978, z. 2. 

6 Metodę tę zastosowano po raz pierwszy do strukturalnych analiz przestrzen
nych w pracy: K. Kukuła, Przestrzenne badania różnic, gdzie dokonano typologii 
województw ze względu na podobieństwo struktury spożycia w gospodarstwach 
wiejskich w roku 1971/1972. 

Ocenę stopnia zróżnicowania struktury i-tego obiektu w stosunku do 
struktury j-tego obiektu umożliwia zastosowanie miary o wzorze4: 
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nowano z metody Czekanowskiego, wykorzystując procedurę eliminacji 
wektorów7. Przy zastosowaniu tej procedury należy na wstępie ustalić 
poziom progowej wartości zróżnicowania struktur Pary obiektów 
wykazujące niższy stopień zróżnicowania od zalicza się do grupy obiek
tów o podobnych strukturach. Te zaś obiekty, dla których nie mogą 
należeć do tej samej grupy. 

Spośród sposobów wyboru progowej wartości zróżnicowania struktur 
można wskazać dwa praktyczne rozwiązania: 
a) określenie wartości na bazie informacji pozastatystycznych 
b) przyjęcie wartości na poziomie średniej arytmetycznej wartości 

elementów macierzy (5) 8: 

Rozwiązanie (b) wynika z uwzględnienia przeciętnego stanu zróżnicowa
nia struktur obiektów tworzących badany układ przestrzenny. 

Ustalenie wartości parametru prowadzi do uproszczenia macierzy 
zróżnicowania struktur — poprzez zastąpienie jej macierzą 
Przejście z macierzy do macierzy określone jest następująco: 

7 Procedura eliminacji wektorów została zaproponowana w pracy S. Chomą-
towskiego i A. Sokołowskiego, Taksonomia. 

8 Istnieje wersja rozwiązania (b), prowadząca do bardziej szczegółowego po
działu obiektów. W wersji tej przyjmuje się przy założeniu, że 
Założenie to zwykle jest spełnione w przypadkach spotykanych w empirii, gdzie 
zróżnicowania struktur skrajnie wysokie na ogół nie występują. 

Otrzymana w ten sposób macierz składa się z zer i jedynek. Opisu
jąc zróżnicowania strukturalne za pomocą macierzy dopuszcza się 
do straty informacji o stopniu dywersyfikacji struktur badanych obiek
tów. Jeśli to obiekty i-ty oraz j-ty przyjmowane są jako para 
obiektów podobnych. Jeżeli natomiast to taką parę traktuje się 
jako dwa obiekty zróżnicowane, nie mogące należeć do jednej grupy. 

Procedurę eliminacji wektorów można przedstawić następująco: 
1. Należy dokonać sumowania elementów w każdym wierszu macie

rzy otrzymując wektor 
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2. Maksymalna wartość wektora wskazuje obiekt o strukturze 
niepodobnej na poziomie a w stosunku do największej liczby pozostałych 
obiektów. Obiekt ten zostaje wyeliminowany poprzez skreślenie odpowia
dających mu wiersza i kolumny macierzy 

3. W zredukowanej macierzy ponownie oblicza się sumy, ele
mentów w poszczególnych jej wierszach, by dokonać kolejnej redukcji 
zbioru obiektów o najmniej podobny obiekt. 

4. Postępowanie to należy powtarzać dotąd, aż wszystkie składowe 
wektora przyjmą wartość zero. 

5. Obiekty odpowiadające nie skreślonym wierszom macierzy 
tworzą pierwszą grupę charakteryzującą się podobieństwem struktural
nym. 

6. Procedurę tę stosuje się ponownie na obiektach wyeliminowanych 
w stadium tworzenia grupy pierwszej. W wyniku jej powtórzenia otrzy
muje się grupę drugą. 

7. Opisany tok postępowania należy powtarzać w tylu stadiach, aż 
wszystkie obiekty zostaną pogrupowane. 

W efekcie zastosowanej metody, w grupach początkowych (pierwszej, 
drugiej, . . .) znajdują się zwykle obiekty o strukturach typowych, wy
kazujących cechy znamionujące struktury wielu obiektów przestrzen
nych. Ostatnie grupy, złożone z dwóch bądź nawet z pojedynczych obiek
tów, charakteryzują nietypowe struktury, niekiedy znacznie odbiegają
ce od struktur obiektów zaklasyfikowanych do grup pierwszej i drugiej. 
Obiekty znajdujące się w obrębie określonej grupy nie zawsze tworzą 
obszary zwarte terytorialnie. 

3. REGIONALNA DYWERSYFIKACJA PRZEDMIOTOWEJ STRUKTURY 
USŁUG PRODUKCYJNYCH 

Przedstawiona procedura stanowi narzędzie, które wykorzystano ce
lem podziału zbioru obiektów złożonego z 49 województw na grupy, 
W których zaklasyfikowane obiekty znamionuje podobieństwo badanej 
struktury. Przedmiotową (rodzajową) strukturę usług produkcyjnych two
rzą następujące składowe: 

— usługi przemysłowe, 
— usługi budowlane, 
— usługi rolnicze, 
— usługi transportowe. 

Badania przeprowadzono na podstawie informacji z 1984 r. 
Podział województw według opisanej procedury jest jednym ze 

sposobów określenia specyfiki ukształtowania struktur w terytorialnym 
układzie województw. Służy zatem lepszemu poznaniu „geografii" sfery 
obsługi produkcyjnej rolnictwa w Polsce. Ogólnie zaś biorąc, struktural-



Tabela 1 

Struktura przedmiotowa (rodzajowa) usług produkcyjnych w układzie województw w 1984 r. 
oraz sumy wierszowe macierzy zróżnicowań strukturalnych 

Ź r ó d ł o : Obliczenia własne na podstawie: Usługi produkcyjne dla rolnictwa w 1984 r., GUS, Warszawa 1985. 
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ne badania przestrzenne dostarczają danych, będących jednym z elemen
tów zasobu informacji niezbędnych w planowaniu rozwoju usług pro
dukcyjnych dla rolnictwa w przekroju regionalnym. 

Informacje zawarte w tabeli 1 wskazują na istnienie znacznych róż
nic między poszczególnymi województwami w zakresie struktury roz
patrywanych usług. Dane te stanowią bazę do budowy macierzy 
W tabeli 1 obok informacji wyjściowych zamieszczono w ostatniej ko
lumnie wartości sum wierszowych macierzy Sumy te informują, 
które z województw mają struktury typowe, podobne do większości in
nych województw (niskie wartości sumy) oraz wskazują województwa 
o nietypowych strukturach usług (wysokie wartości sumy). 

Grupę obiektów o najbardziej nietypowych strukturach otwierają 
dwa województwa: nowosądeckie (16,32) oraz tarnowskie (13,50). Do 
grupy województw o znacznie zróżnicowanych strukturach usług należą 
w kolejności: bialskopodlaskie (10,26), piotrkowskie (10,01), zamojskie 
(8,81), jeleniogórskie (8,73), kieleckie (8,47), krakowskie (8,39), skiernie
wickie (8,31) oraz bielskie (8,04). Wymienione województwa w porówna
niu z większością województw charakteryzują nietypowe struktury usług. 
Przyczynę tego zjawiska należy upatrywać w specyficznych dla danego 
regionu uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. 

Istniejące w poszczególnych województwach przedmiotowe struktu
ry usług produkcyjnych zostały ukształtowane przez wiele różnych czyn
ników. Dość powszechnie przyjmuje się, że ogólny poziom rozwoju pro
dukcji rolniczej odgrywa na tym odcinku pierwszoplanową rolę. Ponadto 
omawianą strukturę w poważnym stopniu kształtują: położenie geogra
ficzne, istniejący w danym województwie potencjał wytwórczy usług, 
poziom kultury rolniczej, jak również stopień specjalizacji regionu w za
kresie produkcji rolniczej. 

Na podstawie informacji zawartych w tabeli 1 obliczono9 wartości 

miar zróżnicowania struktury przedmiotowej dla par obiek

tów przestrzennych (województw), tworząc z nich macierz a na
stępnie macierz Progową wartość zróżnicowania struktur przyjęto 
na poziomie średniej arytmetycznej elementów macierzy zróżnicowania 

W rezultacie wykorzystania opisanej metody 1 0 otrzyma
no grupy województw o zbliżonych strukturach usług (zob. ryc. 1 oraz 
tab. 2). Podział województw według zastosowanego kryterium podobień
stwa struktury usług znajduje ponadto uzasadnienie w interpretacji me-

9 Ze względu na duże wymiary tych macierzy (49X49) oraz ograniczoną obję
tość pracy, zrezygnowano z ich prezentacji. 

1 0 Oprogramowanie zastosowanej procedury taksonomicznej wykonał A. Go
ryl z Zakładu Ekonometrii i Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie. 



Tabela 2 

Grupy województw o podobnych strukturach usług produkcyjnych w 1984 r. 
oraz odpowiadające im wartości współczynników koncentracji 

Źródło: obliczenia własne na podstawie : Usługi produkcyjne dla rolnictwa GUS Warszawa 1985 
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Wskaźnik (9) przyjmuje wartości z przedziału (0, 1). Gdy Ki = 0, ozna
cza to, iż udziały poszczególnych składowych struktury i-tego obiektu 

są równomiernie rozłożone i wynoszą Wartość Ki równa jedności 

sygnalizuje maksymalną koncentrację. Oznacza to, iż udziały wszystkich 
składowych struktury i-tego obiektu — poza jedną, stanowiącą punkt 
koncentracji — są równe zeru. Obliczone wartości współczynników kon
centracji branżowej usług produkcyjnych stanowią dodatkowy parametr 
uzupełniający analizę regionalnej dywersyfikacji sfery produkcyjnej ob
sługi rolnictwa. 

Efektem podziału z zastosowaniem opisanej procedury jest otrzyma
nie siedmiu grup województw, które charakteryzuje podobieństwo struk
tur usług produkcyjnych dla rolnictwa. Grupę pierwszą, najliczniejszą 
(w jej skład wchodzą dwadzieścia trzy obiekty) tworzą województwa 
rozłożonych we wszystkich częściach kraju (zob. ryc. 1). Do grupy tej na
leżą: opolskie, wałbrzyskie, wrocławskie, częstochowskie, kaliskie, lesz
czyńskie, poznańskie, pilskie, bydgoskie, włocławskie, toruńskie, słup
skie, gdańskie, elbląskie, olsztyńskie, ciechanowskie, ostrołęckie, bialsko
podlaskie, warszawskie, krośnieńskie, tarnobrzeskie, lubelskie i szczeciń
skie. Analizując struktury obiektów wchodzących w skład grupy pierw
szej należy zauważyć, że charakterystyczną ich cechą jest stosunkowo 
równomierny rozkład sprzedaży usług między trzy ich rodzaje: przemy
słowe, budowlane i rolnicze. Zdecydowanie w tyle pozostają tu usługi 
transportowe, których odsetek na ogół nie przekracza 10%. Udziały usług 
w trzech pierwszych grupach rodzajowych oscylują wokół 30%. Efektem 
tego są stosunkowo niskie wartości współczynników koncentracji rodza
jowej usług w województwach tworzących grupę pierwszą w zestawie-

1 1 Opis konstrukcji oraz charakterystykę własności współczynnika koncentra
cji (9) można znaleźć w pracy: K. Kukuła, Kilka uwag o związkach między wskaź
nikami specjalizacji i koncentracji przestrzennej skonstruowanych na podstawie da
nych strukturalnych, Przegląd Geograficzny l976, z. 3. 

rytorycznej. Próbę charakterystyki otrzymanego podziału umożliwiają 
dodatkowo informacje dotyczące stopnia koncentracji usług w układzie 
przedmiotowym ze wskazaniem usług dominujących w poszczególnych 
województwach (zob. tab. 2). 

Dla ustalenia stopnia koncentracji branżowej usług w układzie wo
jewództw wykorzystano wzór 11: 



Ryc. 1. Wyniki grupowania województw według kryterium podobieństwa 
przedmiotowej struktury usług produkcyjnych dla rolnictwa polskiego w 1984 r. 
(I — 213 województwa, II — 10 województw, III — 8 województw, IV — 2 
województwa, V — 2 województwa, VI — 2 województwa, VII — 2 woje

wództwa) 

niu z innymi grupami (zob. tab. 2). Ponadto województwa tej grupy 
wykazują różne dominanty rodzajowe usług, w jednych bowiem dominu
ją usługi przemysłowe, w drugich — budowlane, w innych zaś — rol
nicze. Należy dodać, że dominacja poszczególnych rodzajów usług obser
wowana w województwach tej grupy nie jest tak wyraźna, jak w innych 
grupach. Warto zauważyć, że obiekty, które utworzyły tak dużą liczeb
nie grupę, zaliczane są zarówno do województw o wysokim, jak i niskim 
poziomie rozwoju rolnictwa. Konstatacja ta prowadzi do spostrzeżenia, 
że w obecnej sytuacji poziom rozwoju rolnictwa nie jest jedynym czyn
nikiem aktywnie wpływającym na kształtowanie się struktury usług pro
dukcyjnych w układzie przestrzennym województw. 



Strukturalne aspekty alokacji usług produkcyjnych w rolnictwie 225 

Grupę drugą tworzy dziesięć województw: bielskie, chełmskie, jele
niogórskie, koszalińskie, krakowskie, łomżyńskie, radomskie, rzeszow
skie, siedleckie i katowickie. Zaliczono do niej obiekty o wyraźnej do
minacji usług budowlanych (z wyjątkiem rzeszowskiego). Wskaźniki kon
centracji usług osiągają w grupie drugiej wyższe na ogół wartości niż 
w grupie pierwszej. Udział usług budowlanych w strukturach rodzajo
wych tej grupy oscyluje wokół 40%, zatem ich dominacja nad pozo
stałymi rodzajami usług jest dość wyraźna. 

W kolejnym ugrupowaniu znalazło się osiem obiektów: gorzowskie, 
konińskie, legnickie, łódzkie, płockie, suwalskie, przemyskie i zielono
górskie. W grupie tej daje się zauważyć silną dominację usług rolniczych, 
których odsetek waha się między 35% a 43%. 

Każda z dalszych czterech grup składa się z dwóch obiektów. Do gru
py czwartej zaliczono bialskopodlaskie oraz sieradzkie. Obiekty te zna
mionuje wysoki odsetek usług rolniczych (wyższy niż w grupie trzeciej) 
oraz stosunkowo wysoka wartość wskaźnika koncentracji rodzajowej 
usług. Również w grupie piątej, do której należą województwa piotrkow
skie i skierniewickie, dominują usługi rolnicze (odsetek tych usług prze
kracza tu 40%). Inne proporcje branżowe usług cechują obiekty grupy 
szóstej. W strukturach województw kieleckiego i zamojskiego zdecydowa
nie najwyższe udziały przypadają na usługi przemysłowe (ponad 40%), 
również wskaźniki koncentracji rodzajowej usług przyjmują stosunkowo 
wysokie wartości. 

Odmienną w stosunku do pozostałych województw strukturę usług 
wykazują nowosądeckie i tarnowskie. Obiekty te charakteryzują najwyż
sze wartości wskaźników koncentracji, znacznie przewyższające wartościo
wo wskaźniki koncentracji obliczone dla pozostałych obiektów prze
strzennych (0,337 oraz 0,284). W grupie tej wyraźnie dominują usługi 
budowlane. 

Zastosowanie metod taksonomicznych nie musi dawać grup złożo
nych z województw zachowujących ciągłość przestrzenną, bowiem przy
należność do określonych grup ustalana jest w oparciu o kryterium mi
nimalnego zróżnicowania struktur niezależnie od ich położenia geogra
ficznego. Niemniej w przypadku tych badań można dostrzec w ramach 
grup pewne podgrupy województw, tworzące zwarte obszary. Dotyczy 
to grup siódmej i piątej w całości oraz częściowo grup: pierwszej, dru
giej i trzeciej. 

4. PROBLEMATYKA NASYCENIA USŁUGAMI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM 

Ilościowym miernikiem stopnia nasycenia usługami produkcyjnymi 
w ujęciu przestrzennym jest wskaźnik ich wartości przypadający na 1 ha 
użytków rolnych w poszczególnych województwach (zob. tab. 3). Zarów-

15 Ruch Prawniczy 4/87 
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Tabela 3 

Uporządkowany układ województw względem sprzedaży usług produkcyjnych przypadających 
na 1 ha użytków rolnych 

Ź r ó d ł o : opracowanie własne na podstawie: Usługi produkcyjne dla rolnictwa w 1984 r., GUS, Warszawa 1985. 

no informacje zawarte w tabeli 3, jak i sporządzony na jej podstawie 
kartogram stopnia nasycenia usługami (ryc. 2), świadczą o występowa
niu znacznych zróżnicowań wartości tego miernika w terytorialnym 
układzie województw. 

Poszerzenie analizy strukturalnej o problematykę nasycenia usługa
mi rolnictwa pozostaje w pewnym związku z nasuwającym się pytaniem: 
czy przedstawiony podział województw na grupy o strukturach podob
nych koreluje z poziomem nasycenia usługami produkcyjnymi w po
szczególnych regionach kraju? Z kwestią tą wiąże się kolejny problem 
badawczy: w jakim stopniu wyodrębnione grupy województw przynależą 
do obszarów o zbliżonym poziomie wartości usług przypadających na 
1 ha UR (użytków rolnych)? Kolejne ciekawe zagadnienie stanowi pro-
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Ryc. 2. Kartogram województw uporządkowanych liniowo według stopnia 
nasycenia usługami produkcyjnymi w gospodarstwach uspołecznionych i nie-
uspołecznionych, mierzonego wartością usług przypadających na 1 ha UR 

w 1984 r. (I — (3602 - 7461), II — (7461 - 11320), III — (11320 - 15179)) 

ces narastania lub zmniejszania się w czasie skali rozpiętości nasycenia 
usługami między województwami. Rozwinięciu tych zagadnień służy za
stosowanie prostej procedury podziału liniowego. Efektem tego podziału 
jest mapa województw (ryc. 2), w której odrębnie zaznaczono obiekty 
o wysokim, przeciętnym oraz niskim poziomie nasycenia rolnictwa usłu
gami 1 2. 

12 Stosując liniowy podział województw na trzy grupy względem wartości 
wskaźnika nasycenia usługami produkcyjnymi, należy znaleźć dla każdego okresu 
obiekty o największej oraz najmniejszej wartości tego wskaźnika. Od największej 
wartości wskaźnika odejmuje się jego wartość najniższą i uzyskaną różnicę dzieli 
się przez trzy. Otrzymany wynik należy dodać do minimalnego nasycenia, wyzna-

15* 
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Województwa o stosunkowo niskich wartościach wskaźnika nasyce
nia tworzą obszary położone we wschodniej części kraju. Linia demarka-
cyjna, oddzielająca województwa o niskim poziomie nasycenia od woje
wództw o średnim i wysokim poziomie nasycenia, przebiega prawie po-
łudnikowo. Wyjątek stanowi pas województw południowych o średnich 
wskaźnikach nasycenia, przebiegający równoleżnikowo. 

Grupę województw o wysokim poziomie nasycenia rolnictwa usługa
mi (powyżej 11 320 zł/ha UR) tworzy pasmo obszarowe przebiegające 
z północy na południe. Do grupy tej należy dziesięć województw, są to: 
gdańskie, bydgoskie, toruńskie, włocławskie, poznańskie, leszczyńskie, 
kaliskie, opolskie, katowickie i bielskie. Ugrupowanie to jest terytorial
nie zwarte. Łatwo zauważyć, że należą tu województwa o wysokim po
ziomie rozwoju w zakresie produkcji rolniczej — z wyjątkiem katowic
kiego i bielskiego. 

Obszar średniego nasycenia usługami (7461 - 11 320 zł/l ha UR) obej
muje dwadzieścia jeden województw Ziem Zachodnich i Północnych oraz 
Pogórza Karpackiego. Są to tereny o średnim i wysokim poziomie roz
woju rolnictwa. Grupę tę tworzą: gorzowskie, jeleniogórskie, wałbrzy
skie, wrocławskie, legnickie, zielonogórskie, pilskie, koszalińskie, słup
skie, elbląskie, olsztyńskie, łódzkie, płockie, warszawskie, częstochow
skie, krakowskie, nowosądeckie, tarnowskie, rzeszowskie, krośnieńskie 
i przemyskie. 

Stosunkowo liczną grupę stanowią obiekty o niskim nasyceniu usłu
gami (poniżej 7461 zł na 1 ha UR). Do grupy tej należy osiemnaście wo
jewództw położonych na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Są to 
obszary typowo rolnicze, o stosunkowo niskiej kulturze rolnej. Występuje 
tu niski stopień kooperacji gospodarstw zwłaszcza indywidualnych z jed
nostkami świadczącymi usługi. Z drugiej strony ów niski poziom war
tości usług przypadających na 1 ha UR znajduje swe uzasadnienie w nie
dostatecznym potencjale wytwórczym usług funkcjonującym na obsza
rach wschodniej Polski. Grupa ta obejmuje województwa: zamojskie, 
chełmskie, lubelskie, kieleckie, bialskopodlaskie, siedleckie, piotrkowskie, 
sieradzkie, skierniewickie, konińskie, tarnobrzeskie, radomskie, ciecha
nowskie, ostrołęckie, łomżyńskie, białostockie, suwalskie i szczecińskie. 

Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia, czy podział terytorialny wzglę
dem poziomu nasycenia usługami koreluje z podziałem na województwa 
o homogenicznych strukturach usług. Trudno w tym względzie o jedno
znaczne stwierdzenie w świetle analizy materiału empirycznego. Woje
wództwa o najwyższym stopniu nasycenia usługami zostały w większości 
zaliczone do grupy pierwszej obiektów o podobnych strukturach, również 

czając tym samym granicę między grupami przeciętnego oraz niskiego nasycenia. 
Następne dodawanie określa granicę między grupami wysokiego oraz przeciętnego 
nasycenia. 
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w tej grupie znalazły się obiekty o przeciętnym i niskim poziomie nasy
cenia usługami produkcyjnymi. Województwa o niskim i przeciętnym 
stopniu nasycenia usługami wchodzą w większości do grup mniejszych 
liczebnie (trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej). Spostrzeżenia te 
zdają się potwierdzać tezę, iż przestrzenne ukształtowanie stopnia nasy
cenia usługami produkcyjnymi pozostaje w związku z uformowaniem 
struktur sfery produkcyjnej obsługi rolnictwa na szczeblu województw. 
Warto w tym miejscu zauważyć, że stopień nasycenia rolnictwa usługa
mi, rozpatrywany w układzie przestrzennym, koreluje również z ogólnym 
poziomem intensywności i towarowości produkcji rolniczej 13. 

Kolejne zagadnienie stanowi analiza dynamiki rozpiętości nasycenia 
usługami produkcyjnymi w przekroju województw. Skalę rozpiętości na
sycenia usługami w układzie n województw w okresie t określa nastę
pująca różnica: 

Wartości tego miernika informują, ile razy w danym roku wartość na
sycenia obiektu przodującego przewyższa wartość nasycenia usługami 
obiektu ostatniego w uporządkowanym układzie województw14. W tabeli 
4 przedstawiono informacje pozwalające zaobserwować proces zmian war
tości dt oraz St w latach 1976 - 1984. Analiza tabeli 4 umożliwia orientację 
w tendencji pogłębiania lub zacierania się zróżnicowań terytorialnych 
na odcinku nasycenia gospodarstw rolnych usługami produkcyjnymi. 

13 Por. B. Wojciechowska, Niektóre aspekty przestrzennej alokacji usług pro
dukcyjnych w indywidualnej gospodarce rolnej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1978, 
nr 1. 

14 Wykorzystanie wskaźnika o postaci (12) wydaje się słuszne, gdyż w odróż
nieniu od miernika (11) jego ilorazowa konstrukcja pozwala w określonym stopniu 
eliminować wpływ zmian cenowych na ocenę zmian rozpiętości skali nasycenia. 
Zakłada się przy tym, że w badanym układzie przestrzennym obowiązują jednolite 
ceny w danym okresie. W tabeli 4 zamieszczono wartości obu mierników, gdzie 
łatwo dostrzec, że wartości d t nieustannie rosną, osiągając najwyższe przyrosty 
w okresie podwyżek cenowych (1981 - l984). 

gdzie Uit oznacza wartość wskaźnika usług przypadających na 1 ha UR 
województwa i-tego w okresie t. 

Z uwagi na fakt, że w badanym okresie (1976-1984) miała miejsce 
kilkakrotna podwyżka cen na usługi, miernik rozpiętości definiowany 
różnicą nie jest miarodajny. Z myślą o możliwości dokonywania porów
nań w czasie wykorzystano wskaźnik o postaci: 
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Tabela 4 

Dynamika kształtowania się wartości mierników rozpiętości skali nasycenia usługami 
produkcyjnymi rolnictwa w układzie województw 

Ź r ó d ł o : obliczenia własne. 

Ogólnie rzecz biorąc, rozpiętość nasycenia usługami mierzona wskaź
nikiem (12) narasta do 1980 r., zaś w następnych latach obserwuje się jej 
spadek. Najwyższa rozpiętość skali nasycenia usługami w układzie prze
strzennym województw przypada na lata 1979 - 1980, najniższą zaś od
notowano w latach 1976 - 1977. Mimo zaobserwowanej spadkowej ten
dencji wskaźnika rozpiętości nasycenia usługami w latach osiemdziesią
tych, należy podkreślić, że jego wartości w tym okresie wyraźnie prze
wyższają analogiczne pomiary dla okresu 1976 - 1977. Oznacza to, iż nadal 
utrzymują się dość znaczne rozpiętości terytorialne skali nasycenia usłu
gami produkcyjnymi rolnictwa. 

5. WNIOSKI 
• 

W podsumowaniu obok wniosków szczegółowych znalazły się uwagi 
syntetyzujące dwa równolegle realizowane wątki badawcze: 

— typologia województw według kryterium podobieństwa przedmio
towej struktury usług produkcyjnych świadczonych dla rolnictwa, 

— zróżnicowania poziomu nasycenia usługami w ujęciu przestrzen
nym. 

Wyniki badań przedstawiono w postaci tablic oraz map, gdzie łatwo 
można obserwować różnice rozpatrywanego zjawiska w poszczególnych 
województwach. Obserwacje te skłaniają do sformułowania kilku spo
strzeżeń i wniosków z równoczesną interpretacją ekonomiczną: 

1. Studia regionalne sfery produkcyjnej obsługi rolnictwa mają za 
zadanie dostarczyć niezbędnych informacji w procesie planowania roz
mieszczenia potencjału wytwórczego usług. Lepsze poznanie „geografii 
usług produkcyjnych" w rolnictwie umożliwia podjęcie działań mających 
na celu wywołanie pożądanych zmian strukturalnych. 
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2. Aktualną strukturę przedmiotową usług produkcyjnych, obserwo
waną we wszystkich województwach, cechuje wysoki stopień dyferen-
cjacji15. Ogólnie rzecz biorąc, stan ten kształtują zróżnicowane prze
strzennie popyt i podaż poszczególnych rodzajów usług. 

3. W niektórych województwach Polski południowej szczególnie 
mocno zarysowuje się dominacja usług budowlanych. W nowosądeckim, 
tarnowskim, krakowskim, bielskim, katowickim i jeleniogórskim odsetek 
usług budowlanych przekracza 45%. Źródło tego zjawiska stanowią mię
dzy innymi: rekreacyjny charakter części terenów wymienionych woje
wództw, wysoka dochodowość ludności tam zamieszkałej oraz chęć nad
robienia wieloletnich zaniedbań w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
i gospodarczego. 

4. Największą liczebnie grupę pierwszą (23 województwa) charakte
ryzuje stosunkowo niski stopień koncentracji branżowej usług. Oznacza 
to w miarę równomierne rozłożenie wartości usług ogółem między usłu
gi przemysłowe, budowlane i rolnicze. Ich udziały oscylują wokół 30%. 
Warto nadmienić, że w grupie tej znajdują się prawie wszystkie woje
wództwa o wysokiej towarowości produkcji rolniczej oraz o wysokiej 
kulturze rolnej. 

5. Silną koncentrację usług przemysłowych wykazują województwa 
grupy szóstej (kieleckie i zamojskie), co przejawia się ich wysokim odset
kiem przekraczającym 40%. Oba województwa stanowią rejony typowo 
rolnicze o dużym zapotrzebowaniu na usługi związane z naprawami, re
montami oraz konserwacją sprzętu rolniczego. 

6. Zdecydowanie niski odsetek, odnotowany we wszystkich wojewódz
twach wykazują usługi transportowe. Partycypacja tych świadczeń 
kształtuje się na ogół poniżej 10%. Porównując odsetek usług transporto
wych na tle innych świadczeń przedmiotowej struktury usług, należy 
wystawić negatywną ocenę tej dziedzinie produkcyjnej obsługi rolnictwa. 
Warto podkreślić, iż zwiększenie udziału usług transportowych prowa
dzi do lepszego wykorzystania czasu pracy rolników, zwłaszcza w okre
sach spiętrzenia robót polowych. 

7. Analiza porównawcza poziomu nasycenia usługami produkcyjny
mi wskazuje na istnienie znacznych zróżnicowań przestrzennych w tym 
zakresie (zob. tab. 3 oraz ryc. 2). U źródeł tych zróżnicowań tkwią przede 
wszystkim: utrwalone wieloletnią tradycją sposoby gospodarowania, różne 
w poszczególnych regionach kraju, struktura własnościowa, niedobory 
lub nadwyżki siły roboczej oraz obszarowa struktura wielkości gospo
darstw. Wysoki i przeciętny stopień nasycenia obserwuje się w woje
wództwach Ziem Zachodnich i Północnych (z wyjątkiem szczecińskiego) 

1 5 Stopień zróżnicowania struktur przestrzennego układu województw charak

teryzuje wartość współczynnika zmienności która wynosi ok. 45,3%. 
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oraz w paśmie województw położonych równoleżnikowo na południu kra
ju. Tereny środkowej, wschodniej i północno-wschodniej Polski znamio
nuje niski stopień nasycenia usługami. W związku z tym można przy
jąć, iż w regionach tych istnieją potencjalne rezerwy wzrostu produkcji 
rolniczej na drodze zwiększenia zarówno podaży, jak i popytu na usługi 
produkcyjne dla rolnictwa. 

8. Obserwowana w czasie skala rozpiętości nasycenia usługami roś
nie w latach 1976 - 1980, zaś w okresie 1981 - 1984 notuje się jej spadek. 
Niemniej, proces zmniejszania różnic występujących między wojewódz
twami przodującymi i zacofanymi, w zakresie korzystania z produkcyjnej 
obsługi rolnictwa, postępuje stosunkowo wolno. 

9. Województwa o wysokim poziomie nasycenia usługami wchodzą 
w skład grupy pierwszej i drugiej. Obiekty zaś wykazujące przeciętny 
oraz niski stopień nasycenia przynależą w większości do grup od trzeciej 
do siódmej (zob. ryc. 1 i 2). Spostrzeżenie to w pewnym stopniu potwier
dza hipotezę o korelacji układu przestrzennego województw uporządko
wanych względem poziomu nasycenia z ich podziałem opartym na kry
terium podobieństwa struktury usług. Oznacza to, iż wzrostowi poziomu 
nasycenia usługami województw towarzyszą zwykle przeobrażenia ich 
przedmiotowej struktury usług produkcyjnych. 

10. Istnieją przesłanki sygnalizujące potrzebę analiz strukturalnych 
w każdym z sektorów rolnictwa oddzielnie 16. Inne bowiem mechanizmy 
różnicowania struktur działają w sektorze uspołecznionym, odmienne zaś 
w gospodarstwach indywidualnych. Mechanizmy te są określane między 
innymi przez różnice w wyposażeniu technicznym gospodarstw uspołecz
nionych w stosunku do gospodarstw indywidualnych oraz przez od
mienne ukształtowanie własnościowej struktury rolnictwa w poszczegól
nych województwach. 

STRUCTURAL ASPECTS OF ALLOCATION OF PRODUCTION SERVICES 
IN POLISH AGRICULTURE 

S u m m a r y 

The subject-matter of research presented in the article is the sphere of pro
duction services for agriculture in 1984. The author performed a comparative 
analysis of objective structure of production services for agriculture with respect 
to provinces of Poland. The research was supplemented by a spatial analysis of 
the level of availability of services. 

The taxonomic division gave seven groups of objects. Provinces belonging to 
a given group are characterized by a similar structure of services. It turns out 

16 Por. wyniki badań zamieszczone w pracy: K. Kukuła, Międzysektorowe po
równania koncentracji usług produkcyjnych w rolnictwie polskim, Zeszyty Nau
kowe AE w Katowicach (w druku). 
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that the division correlates with the arrangement of provinces with respect to the 
availability of services. It means that changes in the level of availability which 
take place in a given object usually cause the changes in the objective structure 
of services. In such a case the transformation of quantitative changes into qualita
tive ones can be observed. Both the structure arrangement of provinces as well 
as the arrangement with respect to availability of services level show considerable 
spatial differentiations. They are caused by the existence of regional differences 
as to methods of farming, technical equippment of agriculture, ownership and area 
structures and the state of labour force resources. 

The article also contains the analysis of the dynamics of spread of the avai
lability of services scale in a spatial arrangement. The spread of the availability 
of services scale grows in years 1976 -1980 and slowly diminishes in years 1981 -
-1984. In the West, North and South of Poland the level of availability of services 
is considerably higher than in the provinces of central, eastern and north-eastern 
parts of the country. 




