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S y n o p s i s. W opracowaniu przedstawiono czynniki ró¿nicuj¹ce powi¹zania gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Omówiono otoczenie wewnêtrzne i zewnêtrzne gospodarstwa, maj¹ce wp³yw na kontakty z otoczeniem. Badania przeprowadzono w 225
gospodarstwach o zró¿nicowanych typach produkcyjnych i wielkoci ekonomicznej.
Stwierdzono ró¿nice w regionie zale¿ne od wykszta³cenia kierowników gospodarstw i
zró¿nicowania przestrzennego.

WSTÊP
Obecny okres rozwoju gospodarki rolno-¿ywnociowej powoduje, i¿ rolnictwo coraz
bardziej zatraca swój pierwotny charakter. Jeszcze do niedawna wytwarza³o przewa¿aj¹c¹
czêæ bezporednio proponowanych na rynek produktów ¿ywnociowych. W miarê up³ywu czasu staje siê jedynie dostawc¹ g³ównie surowców do produkcji ¿ywnoci. Jest to
przyczyn¹ rozwoju jego zwi¹zków z innymi ga³êziami gospodarki, przedsiêbiorstwami przetwórczymi, handlowymi (z innymi przedsiêbiorstwami agrobiznesu). Obecnie coraz czêciej
podkrela siê nie te cechy rolnictwa, które odró¿niaj¹ je od innych dzia³ów gospodarki
narodowej, ale to co wi¹¿e rolnictwo z jego otoczeniem. Rozwój rolnictwa w decyduj¹cym
stopniu zale¿y od charakteru i si³y tych powi¹zañ, a nie od tego jak daleko zachowa ono
swoj¹ odrêbnoæ [Tomczak 2004]. Podejcie tradycyjne do przedsiêbiorstwa bra³o pod
uwagê tylko cechy i zachowania ludzi, jako czynniki, które mog¹ wp³ywaæ na to co dzieje siê
w obrêbie przedsiêbiorstwa. Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego koniecznym staje
siê szersze spojrzenie na te zagadnienia. Dlatego obecnie prawie w ka¿dym opracowaniu
dotycz¹cym przedsiêbiorstw i warunków ich funkcjonowania, uwzglêdnia siê znaczenie
otoczenia i jego elementów. Coraz czêciej podkrela siê tak¿e, ¿e otoczenie staje siê dla
przedsiêbiorstw coraz bardziej skomplikowane. Do pierwotnego otoczenia naturalnego
dochodz¹ kolejne jego elementy (i jest ich coraz wiêcej), wp³ywaj¹ce bezporednio lub
porednio na jednostki w nim funkcjonuj¹ce. Dlatego gospodarz  rolnik  zarz¹dzaj¹cy
gospodarstwem, podobnie jak mened¿er w ka¿dej organizacji, powinien d¹¿yæ do w³aciwego dopasowania swojej dzia³alnoci do otoczenia, w którym funkcjonuje.
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Rola elementów otoczenia i ich dok³adne poznanie dla gospodarstw rolniczych jest
szczególnie wa¿ne, gdy¿ s¹ to przewa¿nie ma³e, s³abe ekonomicznie jednostki, które musz¹
przystosowaæ swoje dzia³ania do warunków zewnêtrznych, gdy¿ same nie s¹ w stanie na
nie wp³ywaæ (nie maj¹ mo¿liwoci kszta³towania otoczenia dla w³asnych potrzeb).
ROLA CZYNNIKÓW ZEWNÊTRZNYCH I WEWNÊTRZNYCH W DZIA£ALNOCI
PRZEDSIÊBIORSTW
Decyzje podejmowane przez rolnika w zakresie prowadzenia gospodarstwa s¹ splotem
wielu ró¿nych czynników wystêpuj¹cych w danym czasie i z ró¿n¹ si³¹. W odró¿nieniu od
przedsiêbiorstw przemys³owych w gospodarstwach rolniczych czêsto maj¹ one odmienne
uwarunkowania. Jednak podobnie jak inne przedsiêbiorstwa gospodarstwa rolnicze tak¿e
funkcjonuj¹ w pewnym otoczeniu, od którego s¹ zale¿ne. Kluczowym wiêc staje siê pytanie, jakie jest znaczenie poszczególnych elementów tego otoczenia. Aby na nie odpowiedzieæ nale¿y rozpocz¹æ od zdefiniowania pojêcia otoczenie.
W nowoczesnych teoriach organizacji otoczenie organizacji ujmuje siê jako byt le¿¹cy
poza jej granicami [Hatch 2002]. Jest to bardzo szeroka definicja, nie precyzuj¹ca dok³adnie
co tworzy otoczenie, jakie elementy (sk³adowe) wchodz¹ w jego zakres. Bardziej dok³adne
okrelenie otoczenia poda³ Kotler [1997] definiuj¹c je jako zbiór zewnêtrznych aktorów i
si³, które oddzia³uj¹ na mo¿liwoci firmy odnonie jej rozwoju oraz na utrzymywanie udanych transakcji z nabywcami. Wyodrêbnienie poszczególnych elementów otoczenia poda³
w definicji Griffin [2001], który dodatkowo podzieli je na otoczenie zewnêtrzne (makro i
mikrootoczenie) oraz wewnêtrzne. Otoczenie zewnêtrzne obejmuje wszystko co znajduje siê
poza granicami przedsiêbiorstwa i mo¿e na nie oddzia³ywaæ. Autor ten zalicza tu m.in. takie
obszary, jak: rodowisko naturalne, warunki ekonomiczne, spo³eczno-kulturowe, edukacyjne, instytucjonalne, prawne, technologiczne, informacyjne. Ka¿dy z tych warunków mo¿e
mieæ ró¿ne znaczenie dla funkcjonowania gospodarstwa rolniczego.
Bezporedni wp³yw w analizie otoczenia przedsiêbiorstw przemys³owych przypisuje
siê sk³adowym mikrootoczenia: konkurentom (firmy sprzedaj¹ce te same dobra), dostawcom (firmy dostarczaj¹ce surowce do produkcji towarów), porednikom (dostarczaj¹cy
gotowe wyroby od producenta do klientów), klientom (ostatecznym nabywcom) [Gierszewska, Romanowska 1994]. W gospodarstwach rolniczych te elementy otoczenia bli¿szego nie zawsze maj¹ takie samo znaczenie, jak dla przedsiêbiorstw przemys³owych. Podobnie
mo¿na traktowaæ funkcjonowanie w otoczeniu dostawców i poredników, natomiast inne
znaczenie na przyk³ad bêd¹ mieli konkurenci, którzy nie s¹, tak jak w innych przedsiêbiorstwach, postrzegani przez rolników jako zagro¿enie. Jest to zwi¹zane z tym, i¿ rynek rolny
mo¿na traktowaæ jako zbli¿ony do konkurencji doskona³ej, gdzie istnieje du¿o drobnych
jednostek wytwarzaj¹cych dobra i zwiêkszenie produkcji w jednej z nich nie jest zwi¹zane
bezporednio ze spadkiem cen produktów.
Znaczenie bezporednich klientów jest tak¿e nieco inne ni¿ w przypadku przedsiêbiorstw przemys³owych. Finalny odbiorca raczej rzadko kupuje obecnie bezporednio wytworzone produkty rolnicze, s¹ to g³ównie towary przetworzone. Produkcja w rolnictwie nie
s³u¿y obecnie bezporednio zaspokojeniu potrzeb ¿ywnociowych konsumentów (lub dzieje
siê tak bardzo rzadko, np. w gospodarstwach agroturystycznych). Dzisiejsze rolnictwo wytwarza przede wszystkim surowce, które aby trafiæ do finalnego odbiorcy podlegaj¹ procesom
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przetworzenia. Dlatego bezporedni odbiorcy produktów rolniczych to firmy, które skupuj¹
surowce. Dla gospodarstwa rolniczego to one nale¿¹ do otoczenia bli¿szego jako odbiorcy.
W gospodarstwach rolniczych w odró¿nieniu od przedsiêbiorstw przemys³owych kluczow¹ rolê (jako oddzia³ywanie bezporednie) odgrywaj¹ czynniki przyrodnicze. G³ówn¹
rolê odgrywaj¹: klimat, jakoæ gleb, ukszta³towanie terenu czy stosunki wodne stwarzaj¹ce
odmienne warunki produkcji.
Elementy oddzia³uj¹ce porednio na przedsiêbiorstwa to czynniki demograficzne,
technologiczne, ekonomiczne, polityczno-prawne i spo³eczno-kulturowe. Ze wzglêdu na to, ¿e
rolnictwo to g³ównie produkcja ¿ywnoci istotn¹ rolê odgrywaj¹ te cechy populacji, które kszta³tuj¹ rozmiary i strukturê zapotrzebowania na te dobra. Z czynników zewnêtrznych zmiany w otoczeniu demograficznym mog¹ odgrywaæ wiêc istotn¹ rolê w kszta³towaniu produkcji rolniczej.
W ostatnich latach szczególnie du¿e zmiany nast¹pi³y w otoczeniu technologicznym.
Postêp technologiczny stwarza zupe³nie nowe mo¿liwoci rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych ze stosowaniem efektywnych sposobów produkcji, zwiêkszaniem wydajnoci, podnoszeniem jakoci produktów, czy przezwyciê¿anie barier zwi¹zanych z pozyskiwaniem,
gromadzeniem i przetwarzaniem informacji niezbêdnych do skutecznego zarz¹dzania. Zmiany w otoczeniu technologicznym stanowi¹ szansê dla tych przedsiêbiorstw, które potrafi¹
je odpowiednio wykorzystaæ. Dlatego ogromne znaczenie maj¹ umiejêtnoci zarz¹dzaj¹cych, którzy potrafi¹ lub nie wykorzystaæ sprzyjaj¹ce warunki, czy te¿ ograniczyæ ryzyko
zwi¹zane z dzia³alnoci¹ przedsiêbiorstwa, czy gospodarstwa rolniczego. Zagro¿enie zwiêksza
siê przy przechodzeniu od zamkniêtej do bardziej otwartej gospodarki.
Ró¿norodne czynniki obejmuje tak¿e otoczenie ekonomiczne. S¹ to m.in. poziom i dynamika produktu narodowego brutto, ogólny poziom i struktura zamo¿noci spo³eczeñstwa (bie¿¹ce dochody, oszczêdnoci, zad³u¿enie), polityka pieniê¿na pañstwa i system
podatkowy, poziom cen, koniunktura gospodarcza (stopa wzrostu, rozmiar bezrobocia, bilans handlowy itp.). Elementy tego otoczenia mog¹ w niekorzystny sposób oddzia³ywaæ na
rozwój nie tylko poszczególnych przedsiêbiorstw, ale ca³ych dziedzin gospodarki. Prowadzenie gospodarstwa rolnego w warunkach gospodarki wolnorynkowej wi¹¿e siê z wysokim ryzykiem ekonomicznym. W sytuacji zmiennego otoczenia rolnik nie jest w stanie efektywnie funkcjonowaæ bez odpowiedniej wiedzy i umiejêtnoci. Dzisiejsz¹ gospodarkê zwyk³o siê nazywaæ gospodark¹ opart¹ na wiedzy, a tak¿e er¹ informacji.
Czynniki zaliczane do otoczenia prawno-politycznego to g³ównie regulacje prawne.
Dotycz¹ one polityki rz¹du, wspó³pracy miêdzynarodowej, zapewnienia bezpieczeñstwa
sprzedawanych produktów, ochrony interesów s³abszych uczestników rynku, czy ochrony
rodowiska naturalnego. Nie jest to jednak taka ingerencja pañstwa jak w okresie gospodarki centralnie planowanej. Dla wspó³czesnej gospodarki rynkowej charakterystyczna jest
ingerencja pañstwa ukierunkowana na stabilizacjê rynku rolno-¿ywnociowego oraz ochronê
dochodów uzyskiwanych w rolnictwie. Stanowi wiêc jeden z elementów otoczenia, kszta³tuj¹cy warunki funkcjonowania gospodarki, porednio przedsiêbiorstw.
W gospodarstwach rolniczych bardzo znacz¹ca jest rola uwarunkowañ kulturowych
czy religijnych. Du¿¹ rolê w spo³ecznociach wiejskich odgrywaj¹ jednostki i organizacje
nieformalne, z których zdaniem, czy opini¹ rolnicy bardzo siê licz¹.
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CEL I METODYKA BADAÑ
Zró¿nicowanie gospodarstw rolniczych w Polsce jest bardzo du¿e. Oprócz jednostek
wytwarzaj¹cych produkcjê na sprzeda¿ funkcjonuj¹ tak¿e gospodarstwa wytwarzaj¹ce produkty z przeznaczeniem na samozaopatrzenie. Istniej¹ tak¿e jednostki, które mog¹ mieæ
wygaszon¹ produkcjê, a s¹ przetrzymywane w celach spekulacyjnych (np. w oczekiwaniu
na wzrost wartoci) lub gospodarstwa znajduj¹ce siê w tzw. gotowoci produkcyjnej, po to
by skorzystaæ z dop³at bezporednich [Józwiak, Kagan 2008]. Przedmiotem zainteresowañ
tego opracowania by³y jednostki prowadz¹ce produkcjê rolnicz¹, przynamniej w czêci
przeznaczon¹ na sprzeda¿. Ze wzglêdu na cel badañ wybrano gospodarstwa ze zbiorowoci
polskiego FADN.
Powi¹zania gospodarstw rolniczych z rynkiem w literaturze przedmiotu najczêciej
kwantyfikowano bior¹c pod uwagê zale¿noci miêdzy nak³adami a efektami. Zagadnienie to
ma jednak szerszy wymiar, szczególnie jeli rozpatrujemy je w szybko zmieniaj¹cym siê
otoczeniu. Wydawaæ by siê mog³o, i¿ przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê w takim samym
otoczeniu funkcjonuj¹ podobnie. Jednak wp³yw warunków zewnêtrznych na funkcjonowanie jednostek mo¿e byæ ró¿ny. Zale¿y to zarówno od rodzaju przedsiêbiorstw, jak te¿ od ich
uwarunkowañ wewnêtrznych. Mo¿emy do nich zaliczyæ miêdzy innymi kierunek produkcji,
powierzchniê u¿ytków rolnych, skalê produkcji, osi¹gane wydajnoci, specjalizacjê, wielkoæ samozaopatrzenia, posiadany maj¹tek, kapita³, czy czynniki zwi¹zane z osob¹ prowadz¹c¹ gospodarstwo, a wiêc wiek, posiadane umiejêtnoci, wykszta³cenie, itp.
Oczywistym jest, i¿ jest pewna grupa czynników trudno mierzalnych, które równie¿
wp³ywaj¹ na sposób zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i podejmowane decyzje, chocia¿by
predyspozycje i umiejêtnoci osoby kieruj¹cej gospodarstwem. Dlatego bardzo trudne jest
przedstawienie w sposób wymierny wszystkich elementów wp³ywaj¹cych na powi¹zania
gospodarstw z otoczeniem.
Celem opracowania jest próba identyfikacji czynników charakteryzuj¹cych gospodarstwa rolnicze (otoczenie wewnêtrzne gospodarstwa) i maj¹cych wp³yw na ich kontakty z
otoczeniem. Do analiz wybrano gospodarstwa prowadz¹ce rachunkowoæ roln¹ na potrzeby FADN w latach 2004-2007. Z ogólnej liczby wylosowano 610 gospodarstw, z których
przyjêto do badañ 225, tak, aby by³y reprezentowane grupy gospodarstw o wielkoci ekonomicznej od 4 do 40 ESU oraz z piêciu najczêciej wystêpuj¹cych typów produkcyjnych
(uprawy polowe, gospodarstwa mleczne, gospodarstwa o systemie wypasowym, gospodarstwa utrzymuj¹ce zwierzêta ziarno¿erne oraz pi¹ta grupa  gospodarstwa mieszane).
W tak wybranych gospodarstwach ustalono wskanik zwi¹zków z otoczeniem stosuj¹c podejcie systemowe do gospodarstwa [Steffen, Born 1987]. Uwzglêdniono elementy
powi¹zañ na wejciu do gospodarstwa oraz na wyjciu [Go³êbiewska 2009]. W oparciu
o wczeniejsze badania [m.in. Go³êbiewska 2000, Grzelak 2004] stwierdzono, i¿ analiza statystyczna wykazywa³a zale¿noæ pomiêdzy wskanikami obrazuj¹cymi zwi¹zek gospodarstw
z rynkiem a stopniem towarowoci. Mo¿na wiêc s¹dziæ, i¿ towarowoæ jest jednym z podstawowych czynników warunkuj¹cych te powi¹zania, aczkolwiek nie jedynym. Dlatego te¿
w badaniach uwzglêdniono tak¿e inne elementy, które mog¹ mieæ wp³yw na kontakty z
otoczeniem, a tym samym oddzia³ywaæ na wyniki gospodarstw. Po stronie wejcia uznano,
i¿ najbardziej znacz¹c¹ pozycj¹ s¹ zakupy materia³ów do produkcji, a tak¿e korzystanie przez
rolnika z us³ug produkcyjnych, z najemnej si³y roboczej, z zakupu materia³ów do produkcji
od sta³ych dostawców, korzystanie z obcych rodków finansowych (np. kredytów), jak
równie¿ takie elementy jak i udzia³ w szkoleniach, korzystanie z doradztwa, dzier¿awa ziemi,
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wspó³praca z nauk¹, korzystanie z komputera. Jako czynniki wyjcia uwzglêdniono towarowoæ produkcji, sprzeda¿ produktów sta³ym odbiorcom, wiadczenie us³ug, dzia³alnoæ w
organizacjach, grupach producenckich, pracê poza gospodarstwem, wydzier¿awianie ziemi, dzia³ania w zakresie ochrony rodowiska.
Uwzglêdnione zmienne pos³u¿y³y do konstrukcji wskaników powi¹zañ gospodarstw
na wejciu oraz na wyjciu, a tak¿e wskanika, obejmuj¹cego zarówno elementy wejcia jak
i wyjcia. Mo¿liwe wiêc by³o dokonanie analiz w przekroju pionowym w okresie 2004-2007,
a tak¿e poziomym miêdzy grupami gospodarstw.
WYNIKI BADAÑ
Analizy w badanych gospodarstwach dokonano w zale¿noci od wielkoci wskanika
powi¹zañ ogó³em, jak równie¿ oddzielnie na wejciu i wyjciu z gospodarstwa. Ustalona
wielkoæ wskanika kszta³towa³a siê w granicach 0,275-0,845. Powi¹zania z otoczeniem w
badanych gospodarstwach analizowano w zale¿noci od typu produkcyjnego, wielkoci
ekonomicznej, powierzchni gospodarstw oraz wykszta³cenia rolnika.
Warunki zewnêtrzne, czêsto okre- Tabela 1. Statystyka opisowa dla poziomu wskanika powi
lane, jako zewnêtrzne si³y ró¿nicuj¹ce, ¹zañ z otoczeniem w gospodarstwach o ró¿nych typach
sk³aniaj¹ przedsiêbiorstwo do rozwija- produkcyjnych
nia tych kierunków produkcji (typów Typ produkcyjny
redni
N
O dchylenie
wskanik liczebnoæ standardowe
produkcyjnych), które s¹ najbardziej
próby
d
po¿¹dane przez rynek [Ziêtara 1998]. W
0,478
41
0,08
celu sprawdzenia czy gospodarstwa o Uprawy polowe
0,539
41
0,09
ró¿nych typach produkcyjnych wyka- Krowy mleczne
Zwierzêta ¿ywione w
zywa³y zró¿nicowane zwi¹zki z otocze- systemie wypasowym
0,523
49
0,11
niem przeprowadzono jednoczynnikow¹ Zwierzêta ziarno¿erne
0,505
32
0,10
0,435
62
0,12
analizê wariancji (tab. 1). Wyniki okaza- Mieszane
³y siê istotne statystycznie F(4;220) = ród³o: badania w³asne.
8,06, p<0,01. Porównania wielokrotne
Tabela 2. Towarowoæ produkcji w gospodarstwach
(szczegó³owe), pozwalaj¹ce okreliæ, o ró¿nych typach produkcyjnych
które rednie ró¿ni¹ siê istotnie, wykaTyp produkcyjny
Poziom towarowoci [%] w roku
za³y, ¿e gospodarstwa o typie krowy
2004
2005
2006
2007
mleczne oraz ¿ywione w systemie wy86,6
92,3
86,4
90,3
pasowym charakteryzowa³y siê wy- Uprawy polowe
8 1, 4
89,0
83,5
77,6
¿szym poziomem wskanika ni¿ gospo- Krowy mleczne
Zwierzêta ¿ywione w
80,8
86,1
75,5
75,4
darstwa mieszane. Dla pozosta³ych grup systemie wypasowym
nie stwierdzono istotnych ró¿nic staty- Zwierzêta ziarno¿erne
82,2
84,3
78,2
78,4
72,1
77,1
63,7
75,2
stycznych. We wszystkich analizowa- Mieszane
nych latach najwiêksze powi¹zania z ród³o: jak w tab. 1.
otoczeniem wykazywa³y gospodarstwa
o typie krowy mleczne, chocia¿ w analizowanym okresie zwi¹zki te by³y zró¿nicowane i
charakteryzowa³y siê na przemian spadkiem i wzrostem. Najmniejsz¹ aktywnoæ w zakresie
kontaktów z otoczeniem wykazywa³y natomiast gospodarstwa mieszane. We wszystkich
typach produkcyjnych, oprócz zwierz¹t ¿ywionych systemem wypasowym rok 2007 okaza³
siê niekorzystny pod wzglêdem powi¹zañ z otoczeniem.
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Tabela 3. Wskaniki wejcia i wyjcia w gospodarstwach o ró¿nych typach produkcyjnych
Typ produkcyjny

Wielkoæ wskaników wejcia i wyjcia w roku
2004

Uprawy polowe
K rowy mleczne
Zwierzêta ¿ywione w systemie wypasowym
Zwierzêta ziarno¿erne
Mieszane

2005

2006

2007

W1

W2

W1

W2

W1

W2

W1

W2

0,226
0,248
0,235
0,222
0 , 2 13

0,282
0,326
0,310
0,294
0,258

0,229
0,193
0,234
0,220
0 , 2 10

0,281
0,270
0,303
0,288
0,250

0,228
0,241
0,238
0,211
0,211

0,280
0,334
0,299
0,273
0,250

0,227
0,234
0,244
0,211
0,210

0,280
0,332
0,305
0,269
0,250

W1  wskanik powi¹zañ na wejciu, W2  wskanik powi¹zañ na wyjciu
ród³o: jak w tabeli 1.

Oczywistym mog³oby siê wydawaæ, i¿ Tabela 4. Wielkoæ wskanika powi¹zañ z
le¿noci od typu produkcyjnego i
g³ównie na wielkoæ powi¹zañ z otoczeniem owtoieclkzeoniceimekwonzoam
icznej
bêdzie wp³ywa³a towarowoæ produkcji (tab.
Typ produkcyjny
Wielkoæ wskanika powi¹zañ
2). Nie zawsze jednak wielkoæ wskanika poz gospodarstwach o wielkoci
wi¹zañ kszta³towa³a siê w taki sposób jak poekonomicznej [ESU]
ziom towarowoci produkcji. Najwy¿sz¹ tood 4- 8
8 - 16
16- 40
warowoci¹ charakteryzowa³y siê gospodarUprawy polowe
0,466
0,466
0,524
stwa o typie uprawy polowe, a nie jak w przy- Krowy mleczne
0,470
0,542
0,606
padku wskanika powi¹zañ  gospodarstwa Zwierzêta ¿ywione w
0,430
0,519
0,568
mleczne. Natomiast towarowoæ by³a najni¿- systemie wypasowym
0,460
0,519
0,524
sza w gospodarstwach o typie mieszanym, po- ZMwieieszrzaêntea ziarno¿erne
0,390
0,450
0,487
dobnie jak w przypadku wskanika powi¹zañ.
ród³o: jak w tabeli 1.
Znaczenie powi¹zañ na wejciu i wyjciu w
analizowanych typach produkcyjnych zaprezentowano w tabeli 3. Generalnie redni wskanik
obliczony na wyjciu by³ wy¿szy ni¿ wskanik wejcia, chocia¿ wyst¹pi³y tak¿e gospodarstwa,
w których sytuacja by³a odwrotna. Z danych tabeli 3 mo¿na tak¿e wnioskowaæ, i¿ przyczyn¹
spadku syntetycznego wskanika powi¹zañ w gospodarstwach mlecznych w 2005 roku by³o
znaczne obni¿enie dop³ywu rodków zasilaj¹cych do gospodarstwa, a wiêc wskanika na wejciu. W tabeli 4 zaprezentowano poziom wskanika powi¹zañ z otoczeniem w zale¿noci od typu
produkcyjnego i wielkoci ekonomicznej. Najwy¿szym poziomem wskanika powi¹zañ z otoczeniem charakteryzowa³y siê gospodarstwa o najwy¿szej wielkoci ESU. W gospodarstwach o
typie uprawy polowe wyrany wzrost wskanika mia³ miejsce dopiero powy¿ej 16 ESU. Natomiast w przypadku typu zwierzêta ziarno¿erne grupy gospodarstw o wielkoci ekonomicznej 816 oraz 16-40 charakteryzowa³y siê bardzo zbli¿onym poziomem wskanika. Jak wskazuj¹ dane
tabeli 4 poziom wskanika powi¹zañ z otoczeniem by³ zwi¹zany z wielkoci¹ ekonomiczn¹ gospodarstw, chocia¿ wspó³czynniki korelacji liniowej, mierz¹ce stopieñ cis³oci zwi¹zku miêdzy
wskanikiem a wielkoci¹ ekonomiczn¹ gospodarstwa w poszczególnych latach kszta³towa³y
siê w granicach 0,36-0,41. Wed³ug Leszczyñkiego i Skowronek-Mielczarek [2004] przy badaniu
zagadnieñ ekonomicznych przyjmuje siê, ¿e jest to rednia korelacja miêdzy zmiennymi.
Do zbadania zale¿noci miêdzy badanym wskanikiem, a wielkoci¹ ekonomiczn¹ (ESU)
obliczono tak¿e wspó³czynniki korelacji porz¹dku rang Spearmana (rho), który zawiera szersz¹
klasê zale¿noci ni¿ model klasycznego wspó³czynnika korelacji. Przy poziomie istotnoci p
< 0,05 r = 0,42 wykazano istotny statystycznie zwi¹zek miêdzy wskanikiem powi¹zañ a
wielkoci¹ ekonomiczn¹ gospodarstwa. Oznacza to, i¿ wraz ze wzrostem wskanika powi¹zañ zwiêksza siê ESU gospodarstwa.
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W badanych gospodarstwach wyst¹- 
pi³o tak¿e znaczne zró¿nicowanie powi¹- 
zañ z otoczeniem w zale¿noci od woje- 
wództwa (rys. 1). Najwy¿szym wskani- 
kiem powi¹zañ charakteryzowa³o siê wo- 
jewództwo podlaskie. By³o to zapewnie 
zwi¹zane z tym, i¿ wystêpuje na tym tereáyG]NLH
OXEHOVNLH PD]RZLHFNLH SRGODVNLH
nie najwiêcej gospodarstw o typie mleczRysunek 1. Zró¿nicowanie przestrzenne wskanika
nym, charakteryzuj¹cym siê najwy¿szym
powi¹zañ z otoczeniem
wskanikiem powi¹zañ. Zdecydowanie
ród³o: jak w tabeli 1.
najni¿sze zwi¹zki z otoczeniem wystêpowa³y w województwie lubelskim, co by³o konsekwencj¹ najni¿szego wskanika na wejciu.
Kolejn¹ analizowan¹ zmienn¹, która mo¿e mieæ du¿e znaczenie odnonie powi¹zañ z otoczeniem by³o wykszta³cenie kierowników gospodarstw (rys. 2). Wiedza staje siê obecnie g³ównym czynnikiem rzutuj¹cym na tempo postêpu ekonomicznego i spo³ecznego na wiecie.
Wykszta³cenie jest wa¿nym wyró¿nikiem potencjalnych umiejêtnoci ludzi. Zaprezentowane badania wskazuj¹, ¿e najwiêksze powi¹zania z otoczeniem wystêpowa³y w gospodar
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Rysunek 2. Wielkoæ wskanika powi¹zañ w gospodarstwach o zró¿nicowanym wykszta³ceniu
kierowników
ród³o: jak w tabeli 1.
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Rysunek 3. Wykszta³cenie kierowników w gospodarstwach o zró¿nicowanym wskaniku powi¹zañ
ród³o: jak w tabeli 1.
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stwach, w których kierownicy posiadali wykszta³cenie rolnicze (zasadnicze lub rednie).
Ciekawym wydaje siê natomiast fakt, i¿ wykszta³cenie wy¿sze wi¹za³o siê z mniejszymi
kontaktami z otoczeniem. Szczególnie wyranie wystêpuje to w przypadku rolników z wykszta³ceniem wy¿szym nierolniczym. Byæ mo¿e by³o to zwi¹zane z prac¹ poza gospodarstwem tej grupy osób. Nie mo¿na jednak wskazaæ dok³adnej przyczyny takiego zjawiska,
gdy¿ liczebnoæ tej grupy gospodarstw stanowi³a zaledwie kilka procent ogó³u. Analizuj¹c
badan¹ zale¿noæ w odwrotny sposób podzielono gospodarstwa w zale¿noci od wielkoci
wskanika powi¹zañ na cztery grupy, wykorzystuj¹c do tego celu odchylenie standardowe
(rys. 3). Grupa o najni¿szych powi¹zaniach (wskanik poni¿ej 0,419) charakteryzowa³a siê
najwy¿szym udzia³em rolników z wykszta³ceniem zasadniczym nierolniczym. W miarê wzrostu powi¹zañ z otoczeniem udzia³ ten zmniejsza³ siê.
Wyst¹pi³ tak¿e wyrany wzrost udzia³u rolników z wykszta³ceniem rednim rolniczym
wraz ze wzrostem wskanika powi¹zañ. Wraz ze wzrostem powi¹zañ zmniejsza³ siê udzia³
kierowników z wykszta³ceniem podstawowym. W grupie o najwy¿szym wskaniku nie by³o
rolników z wykszta³ceniem wy¿szym.
PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania nie wyczerpuj¹ ca³oci z³o¿onych zagadnieñ powi¹zañ gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Pozwalaj¹ jednak na wyci¹gniêcie kilku wniosków o
charakterze rozpoznawczym.
1. W analizowanym okresie najwiêksze powi¹zania z otoczeniem wykazywa³y gospodarstwa o typie krowy mleczne. Najmniejsz¹ aktywnoæ w zakresie kontaktów z otoczeniem wykazywa³y natomiast gospodarstwa mieszane.
2. Generalnie badane gospodarstwa charakteryzowa³y siê wy¿szymi powi¹zaniami z otoczeniem z punktu widzenia tego co opuszcza gospodarstwo (efekty), ni¿ na wejciu do
gospodarstwa (nak³ady). Nie zawsze jednak wielkoæ wskanika powi¹zañ kszta³towa³a siê w taki sposób jak poziom towarowoci produkcji.
3. W analizowanych gospodarstwach wyst¹pi³a zale¿noæ powi¹zañ z otoczeniem oraz
wielkoci ekonomicznej jednostek i ich przestrzennego zró¿nicowania. Najwy¿szym
wskanikiem powi¹zañ z otoczeniem charakteryzowa³y siê gospodarstwa z województwa podlaskiego, natomiast najni¿szym z lubelskiego.
4. Mo¿na tak¿e stwierdziæ, ¿e w analizowanych grupach gospodarstw wyranie widoczny
by³ wp³yw wykszta³cenia na ich sytuacjê powi¹zañ z otoczeniem. Kierownicy gospodarstw posiadaj¹cy wykszta³cenie rolnicze zawodowe, czy rednie byli bardziej otwarci
na kontakty z otoczeniem.
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Barbara Go³êbiewska
FACTORS DETERMINING CONNECTIONS BETWEEN AGRICULTURAL ENTERPRISES AND THEIR ENVIRONMENT

Summary
The paper aims to analyze factors determining connections between agricultural enterprises and
their environment. The elements of the socio-economical environment were described in light of their
influence on farm production and decision making process.
The research was conducted on 225 farms characterized by different production type and economic
size based on FADN database. Additionally the questionnaire based interviews were conducted. The paper
argues that the strength of connections of farms with their environment increase while the education
level of farm owners is increasing.
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