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Abstract. The region of Podkarpacie in comparison to other regions of Poland is characterised by 

high differentiation of natural, socio-economic, infrastructural, ecologic and historical factors. Rural 

areas dominate in the spatial structure of the region and are inhabited by around 60% of the inhabi-

tants of the region. Therefore, these areas have great economic, social and ecological significance in 

the region. Due to that fact the actions taken should be mostly aimed at:  

- shaping a strong subsystem of food economy in the region, that would include modern farming, ag-

ricultural and food industry, manufacturing means of production for farming and food industry, do-

mestic and foreign agricultural trade, services for the food economy sector and farming education,  

- changing the mono-cultural character of rural areas by means of development of non-agricultural 

economic and social functions within these areas and therefore pursuing integrated development of ru-

ral areas.  

Implementation of those changes means meeting competitive EU standards, which requires overcom-

ing a significant barrier of high costs of transformation. Most important is a skilful and possibly com-

plete absorption of the EU financial support for the agricultural sector by the  region of Podkarpacie. 

Absorption of those resources by beneficiaries from the region of Podkarpacie in years 2004-2006 can 

be positively evaluated. Experience gained in management of structural support in years 2004-2006 

will undoubtedly enable more effective usage of a significantly larger allocation of resources in the 

current financial period in the EU, i.e. in years 2007 – 2013. 
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Synopsis.  Podkarpacie ma swoje specyficzne cechy maj ce wp yw na tempo i kierunki rozwoju go-

spodarczego i spo ecznego. Do najbardziej specyficznych cech województwa podkarpackiego nale y

zaliczy :

- niski poziom rozwoju gospodarczego przy znacz cym wewn trznym zró nicowaniu jego cech, 

- bardzo wysoki odsetek ludno ci wiejskiej w ogólnej liczbie mieszka ców województwa i powstaj ce 

st d problemy rozwoju obszarów wiejskich, 

- s abe ekonomicznie rolnictwo, przy wysokim odsetku osób utrzymuj cych si  z pracy w rolnictwie i 

ma a sk onno  do zmian tego sektora gospodarki, 

- przygraniczne po o enie (granica wschodnia i po udniowa Polski) i wynikaj ca st d peryferyjno

województwa,

- wysoki udzia  obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogólnej województwa, ale s abe wyko-

rzystanie zasobów przyrodniczych dla rozwoju perspektywicznych sektorów gospodarki (us ugi tury-

styczne, uzdrowiskowe). 

Obszary wiejskie wraz z obszarami le nymi dominuj  w strukturze przestrzennej regionu i s  za-

mieszkiwane przez ok. 60% jego mieszka ców. Obszar ten posiada wi c wa ne znaczenie gospodar-

cze, spo eczne oraz ekologiczne. Dlatego te  podejmowane dzia ania powinny zmierza  przede 

wszystkim do:  

1 email: alinawalenia@poczta.onet.pl
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- ukszta towania si  silnego podsystemu gospodarki ywno ciowej w regionie obejmuj cego nowo-

czesne rolnictwo, przemys  rolno-spo ywczy, sektory produkuj ce rodki produkcji dla rolnictwa i 

przemys u spo ywczego, obrót rolny krajowy i zagraniczny, us ugi dla sektora ywno ciowego oraz 

edukacj  rolnicz ,

- zmiany monokulturowego charakteru obszarów wiejskich poprzez rozwijanie ich pozarolniczych 

funkcji gospodarczych i spo ecznych, a zatem d enie do zintegrowanego rozwoju obszarów wiej-

skich.

Wdro enie tych zmian to sprostanie konkurencyjnym standardom UE, wymagaj ce pokonania istotnej 

bariery wysokich kosztów transformacji. Najwa niejsze w tym celu jest umiej tne i jak najbardziej 

pe ne wykorzystanie przez Podkarpacie unijnego wsparcia finansowego dla sektora rolnego. Pozy-

tywnie nale y oceni  absorpcj  tych rodków przez beneficjentów z Podkarpacia w okresie lat 2004-

2006. Do wiadczenie nabyte w gospodarowaniu pomoc  strukturaln  w latach 2004-2006 pozwoli 

niew tpliwie na bardziej efektywne wykorzystanie znacznie wi kszej alokacji rodków w bie cym 

okresie finansowym w UE, tj. w latach 2007-2013. 

S owa kluczowe: produkcja rolnicza, struktura agrarna, obszary wiejskie, przetwórstwo rolno-

spo ywcze, agroturystyka, rodki UE 

Wprowadzenie 

Województwo podkarpackie w porównaniu do innych regionów kraju, charakteryzuje 

si  odmiennymi warunkami gospodarowania, które wynikaj  z du ego zró nicowania wa-

runków przyrodniczych, spo eczno-gospodarczych, infrastrukturalnych, ekologicznych i 

historycznych. Naturaln  baz  rozwoju gospodarczego s  wyst puj ce surowce i korzystne 

warunki glebowo-klimatyczne. W uj ciu syntetycznym podkarpackie nale y do woje-

wództw s abo rozwini tych, ze wzgl du na poziom i efektywno  rozwoju, nasycenie infra-

struktur  i poziom ycia. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w wielko ci PKB przypadaj -

cej na 1 mieszka ca (15 miejsce w kraju) i w poziomie wynagrodze  (16 miejsce w kraju). 

Stosunkowo niska jest liczba podmiotów gospodarczych przypadaj ca na 1 000 mieszka -

ców oraz podmiotów gospodarczych z udzia em kapita u zagranicznego na 10 000 miesz-

ka ców2. Na Podkarpaciu wyst puj  luki w zakresie infrastruktury technicznej, spo ecznej i 

ekonomicznej maj ce, wp yw na niski poziom ycia jego mieszka ców. Podkarpackie 

nale y do województw o s abej atrakcyjno ci inwestycyjnej, co utrudnia przeprowadzenie 

koniecznych procesów restrukturyzacyjnych w przemy le, rolnictwie, le nictwie i innych 

dziedzinach dzia alno ci gospodarczej i spo ecznej.

W oparciu o potencjalne warunki i czynniki rozwoju, wykszta ci y si  3 podstawowe 

funkcje województwa podkarpackiego w gospodarce krajowej, tj. przemys owa (przemys

rolno-spo ywczy), rolnicza oraz rekreacyjno-wypoczynkowa i turystyczna.   

W porównaniu do innych regionów województwo podkarpackie na wi kszo ci swoje-

go obszaru ma dobre warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa. Rolnicza przestrze  produk-

cyjna stwarza warunki do rozwoju pracoch onnych kierunków produkcji, w tym zdrowej 

ywno ci, oraz przetwórstwa rolno-spo ywczego. Znaczny udzia  obszarów wiejskich 

w województwie, wynosz cy ponad 60%, jest jednym z najwi kszych w kraju. Niezb dne 

w tej sytuacji jest tworzenie na wsi nowych miejsc pracy poza rolnictwem: w us ugach, 

handlu, rzemio le i drobnym przemy le oraz w agroturystyce. Bardzo wysoki odsetek lud-

no ci wiejskiej na Podkarpaciu wymusza konieczno  inwestowania w infrastruktur  tech-

niczn  i spo eczn  na wsi, maj c  na celu popraw  jako ci ycia mieszka ców, w skali 

znacznie wi kszej ni  w regionach bardziej zurbanizowanych. Wyposa enie obszarów 

2 Dane GUS (stan na koniec 2006 r.), [Rocznik… 2007]. 
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wiejskich Podkarpacia w sk adniki infrastruktury jest zdecydowanie gorsze w porównaniu z 

obszarami zurbanizowanymi. Problem ten ma na Podkarpaciu znacznie wi kszy wymiar ni

w wi kszo ci regionów w Polsce.  

Celem opracowania jest identyfikacja problemów rozwojowych rolnictwa i obszarów 

wiejskich województwa podkarpackiego w wietle wspó czesnych procesów rozwojowych 

i uwarunkowa  specyfiki regionu.  

Uwarunkowania rozwoju rolnictwa, przetwórstwa i organizacji rynku 
rolnego na Podkarpaciu; warunki produkcji rolniczej i struktura agrar-
na

Istotnym problemem obszarów wiejskich w województwie podkarpackim jest s abe

ekonomicznie i rozdrobnione rolnictwo, które bez g bokiej restrukturyzacji nie b dzie

wype nia  ani funkcji produkcyjnych (wytwarzanie surowców i produktów rolniczych w 

warunkach du ej konkurencji), ani te  funkcji pozaprodukcyjnych (wzbogacanie walorów 

krajobrazowych, ochrona rodowiska naturalnego). Przygraniczne po o enie Podkarpacia 

powinno by  czynnikiem przy pieszaj cym jego rozwój w wyniku silnych zwi zków go-

spodarczych z regionami Ukrainy i S owacji. W rzeczywisto ci jest jednak inaczej, a do-

datkowo integracja Polski z UE nie przy pieszy a wspó pracy gospodarczej Podkarpacia z 

Ukrain  (polityka handlowa UE, wizy dla obywateli Ukrainy przyje d aj cych do Polski). 

Istotnym atutem Podkarpacia s  walory przyrodnicze i krajobrazowe, które powinny sta

si  podstaw  rozwoju funkcji turystycznych regionu. 
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Rys. 1. Struktura u ytków rolnych wg klas bonitacyjnych Podkarpacia 

Fig.1. The structure of arable land according to the stand quality classification of the region Podkarpacie 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych WUS za 2006 r. 
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Z uwagi na warunki spo eczno-gospodarcze wyst puj ce w przesz o ci rolnictwo wo-

jewództwa podkarpackiego posiada w asn  specyfik , wyró niaj c  si  przede wszystkim 

du ym rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem zasobów si y roboczej oraz nisk  towarowo-

ci  produkcji rolnej. Znaczne zró nicowanie warunków przyrodniczo-glebowych sprawia, 

e produkcja rolnicza prowadzona jest zarówno na bardzo dobrych, jak i s abych glebach, 

w korzystnych i skrajnie niekorzystnych warunkach klimatycznych, na terenach nizinnych, 

podgórskich, a tak e górskich, na których u ytkowanie gruntów rolniczych jest szczególnie 

uci liwe. redni wska nik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosz cy 73 

pkt jest wy szy od przeci tnego dla kraju (67 pkt), co potwierdza, i  region Podkarpacia ma 

korzystne warunki do rozwoju produkcji rolniczej (rys. 1). 

Region Podkarpacki w porównaniu do kraju posiada korzystn  struktur  u ytkowania 

ziemi, sprzyjaj c  kreowaniu funkcji pozarolniczych (rys.2). Niekorzystnym zjawiskiem 

jest znaczny udzia  ugorów i od ogów, których szacunkowa powierzchnia wynosi a oko o

30-40% powierzchni u ytków rolnych. 

0

10

20

30

40

50

60

u y tk i ro ln e la s y pozos ta e

% P od ka rpa ck ie  (% )

P o ls ka  (% )

Rys. 2. Struktura u ytkowania ziemi w woj. podkarpackim 

Fig.2 . The structure of land use in the province of podkarpackie 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych WUS za 2006 r. 

Negatywny wp yw na wdra anie nowoczesnych zasad produkcji rolnej wywiera nie-

korzystny roz óg gospodarstw. Przeci tne gospodarstwo w województwie podkarpackim 

sk ada si  z kilku do kilkunastu dzia ek, których wielko  nie przekracza 0,35 ha. Podsta-

wowym zabiegiem kompleksowo urz dzaj cym rolnicz  przestrze  produkcyjn  jest scala-

nie gruntów. W warunkach podkarpackiego rozdrobnionego rolnictwa scalenia gruntów s

najbardziej sprawnym instrumentem dokonywania przemian w strukturze agrarnej i w two-

rzeniu racjonalnie ukszta towanych gospodarstw rolnych. W wyniku analiz3 oszacowano, 

e w województwie podkarpackim oko o 690 tys. ha (73%) ogó u u ytków rolnych wyma-

ga scalenia. W perspektywie obszar ten mo e si  zwi kszy , ze wzgl du na planowany 

3 Analiza przeprowadzona przez zespó  ekspertów opracowuj cych strategi  rozwoju Podkarpacia na lata 2007-

2020 [Strategia…2006]. 
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proces rozbudowy ponadregionalnych urz dze  infrastruktury technicznej, deorganizuj -

cych rolnicz  przestrze  produkcyjn . G ównie dotyczy to projektowanej autostrady A4 i 

drogi szybkiego ruchu. Oczekiwania spo eczno ci wiejskiej Podkarpacia zmierzaj  do wie-

lofunkcyjnego urz dzenia obszarów, polegaj cego przede wszystkim na: 

-  scaleniu lub wymianie gruntów, 

- urz dzeniu g ównych dróg transportu rolnego, 

- lokalnych regulacji stosunków wodnych, 

- rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, 

- zalesianiu gruntów nieefektywnych dla produkcji rolniczej, 

- budowie lub modernizacji infrastruktury technicznej i spo ecznej, 

- stworzeniu warunków do inwestowania w lokalne us ugi oraz przetwórstwo miej-

scowych surowców. 

W wi kszo ci gospodarstw produkcja ma niewyspecjalizowany charakter, a jej struk-

tura nie odbiega od przeci tnej w skali kraju. W strukturze produkcji (wg stanu na koniec 

2006 r.) dominuj ce znaczenie ma produkcja ro linna. W ostatnim okresie znacznie zmniej-

szy a si  przewaga produkcji zwierz cej nad ro linn , spad a te , uprzednio wysoka, liczba 

zwierz t gospodarskich. Najwa niejszym kierunkiem produkcji w gospodarstwach rolnych 

województwa podkarpackiego jest produkcja ro linna (55% ogólnej liczby gospodarstw 

indywidualnych), natomiast mniejsze znaczenie w stosunku do innych województw ma 

produkcja zwierz ca (13%). Pozosta e gospodarstwa (32%) nie prowadz  produkcji rolni-

czej. Powierzchnia zasiewów ro lin podstawowych kszta tuje si  na poziomie oko o 4% 

zasiewów ogó em w kraju. W produkcji ro linnej dominuje uprawa zbó  i ro lin okopo-

wych (rys. 3). 
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Rys. 3. Struktura upraw na Podkarpaciu  

Fig.3. The structure of crops in the region of Podkarpacie 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych WUS za 2006 r. 
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Mimo wyst powania terenów specjalizuj cych si  w okre lonym kierunku upraw (np. 

ogrodnictwo) struktura produkcji rolnej nie odzwierciedla specyfiki rolnictwa Podkarpacia: du a

liczba ma ych gospodarstw rolnych, a tak e nadwy ka zasobów ludzkich wyst puj cych na 

obszarach wiejskich. 

Szczególnie widoczne by y w ostatnim okresie zmiany w produkcji zwierz cej, tj.  na-

st pi  znaczny spadek pog owia byd a, szczególnie krów. Dotyczy o to szczególnie chowu 

byd a mi snego. G ówn  przyczyn  takiej sytuacji by y utrzymuj ce si  przez d ugi czas 

niskie ceny ywca i trudno ci z jego zbytem. Zachwiania na wiatowym rynku wo owiny, 

wywo ane kolejnymi epidemiami zara liwych chorób byd a, doprowadzi y do drastycznego 

obni enia jej konsumpcji. Obecna populacja krów i ja owic, w tym szczególnie o mi snym 

kierunku u ytkowania, jest bardzo niewielka i nie ma w zasadzie adnego wp ywu na skal

i jako  produkcji wo owiny w województwie podkarpackim. Ponadto rozwój przemys u

mleczarskiego, ograniczony przepisami Unii Europejskiej, powoduje, i  produkcja mle-

czarska w województwie podkarpackim jest ograniczona do przyznanych Polsce wielko ci 

kwot produkcyjnych. Ponadto niespe nienie wymogów norm jako ciowych przez produ-

centów mleka spowoduje dalsze odej cie znacznej liczby drobnych dostawców od tego 

kierunku produkcji. Tym samym spadek pog owia krów mlecznych powoduje zwalnianie 

znacznych obszarów naturalnych miejsc produkcji paszy.  

Warunki spo eczno-ekonomiczne i zatrudnienie w rolnictwie 

Podkarpacia

Województwo podkarpackie jest regionem ze zdecydowan  przewag  ludno ci wiej-

skiej w ogólnej liczbie mieszka ców (w 2006 r. jej udzia  wynosi  59,5%, podczas gdy 

przeci tnie w Polsce 38,5%). Z tego wzgl du problemy rozwojowe obszarów wiejskich, a 

tak e ich walory powinny mie  wa ne znaczenie przy opracowywaniu strategii rozwoju 

Podkarpacia. S abe strony Podkarpacia to rozdrobnione ma o wydajne rolnictwo, b d ce 

jednocze nie ród em utrzymania du ej cz ci mieszka ców wsi, a tak e s abe zwi zki 

rolnictwa z nierolniczymi ogniwami agrobiznesu (przetwórstwo, handel, us ugi). Czynniki 

te warunkuj  niski poziom dochodów bud etowych wi kszo ci jednostek samorz du tery-

torialnego, niepozwalaj cy na przy pieszenie rozwoju infrastruktury technicznej i spo ecz-

nej na wsi. Poprawa infrastruktury jest jednym z warunków rozwoju przedsi biorczo ci

pozarolniczej na wsi. O znaczeniu istotnych sektorów gospodarki regionu Podkarpacia 

wiadczy mi dzy innymi odsetek osób w nich zatrudnionych. W 2006 r. w rolnictwie i w 

le nictwie pracowa o oko o 30% zatrudnionych w województwie, w przemy le i budownic-

twie 29%, za  w us ugach 40% (z wy czeniem podmiotów gospodarczych zatrudniaj cych 

do 9 osób) [Województwo… 2007]. Wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie zestawiony 

ze struktur  obszarow  gospodarstw (gdzie dominuj  ma e gospodarstwa do 5 ha UR, o 

udziale oko o 83% w ogólnej strukturze gospodarstw) wskazuje, i  bardzo du a cz  zaso-

bów pracy w rolnictwie nie jest w pe ni wykorzystana, co uzasadnia potrzeb  restruktury-

zacji rolnictwa polegaj c  na: 

- odchodzeniu ludzi z rolnictwa do zaj  pozarolniczych, 

- przy pieszaniu poziomu przemian obszarowych w rolnictwie, polegaj cych na 

zmniejszeniu liczby gospodarstw rolnych (obecnie oko o 198 tys. gospodarstw powy-

ej 1 ha UR) i powi kszaniu ich przeci tnego obszaru, 
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- podejmowaniu przez ludno  rolnicz  dzia alno ci w ramach gospodarstw rolnych, 

poprawiaj cych wykorzystanie czynnika pracy i poprawiaj cych dochody.  

Jedn  z g ównych s abo ci rolnictwa regionu, podobnie jak rolnictwa w kraju, obni a-

j cych jego konkurencyjno  na wspólnym rynku Unii Europejskiej jest rozdrobniona 

struktura obszarowa i znaczny odsetek ludno ci utrzymuj cej si  z pracy w rolnictwie. 

Gospodarstwa dysponuj ce niewielk  powierzchni  u ytków rolnych, charakteryzuj ce si

przerostem zatrudnienia, maj  nisk  efektywno  ekonomiczn , czego konsekwencj  jest 

niski dochód rolników i ich rodzin, co z kolei uniemo liwia akumulacj  kapita u niezb d-

nego do podj cia inwestycji mog cych podnie  t  efektywno . Rolnik wytwarzaj cy

niewielkie ilo ci produktów w zró nicowanym asortymencie ma trudno ci z utrzymaniem 

wysokiej jako ci i ze zbytem produkcji. Niewielka skala produkcji ogranicza te  mo liwo-

ci realizowania post pu technologicznego, zarówno z powodów finansowych jak i tech-

nicznych. 

Województwo podkarpackie charakteryzuje si  znacznym rozdrobnieniem obszaru go-

spodarstw rolnych oraz niekorzystn  struktur  przestrzenn  (szachownica gruntów).  We-

d ug danych WUS na koniec 2006 r. liczba gospodarstw rolnych wynosi a 311,9 tys., tj. 

10,6% gospodarstw w kraju4. Przeci tna powierzchnia u ytków rolnych w gospodarstwie 

rolnym wynosi a 2,59 ha i by a prawie dwukrotnie ni sza ni  w kraju (5,76 ha) [Powiaty... 

2007]. Ponad 80% gospodarstw ma powierzchni  mniejsz  ni  5 ha, przy jednoczesnym 

du ym udziale gospodarstw od 1 do 2 ha (37,8%), a gospodarstw powy ej 5 ha jest 16,6% 

(rys. 4). 
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Rys. 4. Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych wed ug przeci tnej powierzchni u ytków rolnych (stan na 

koniec 2006 r.), % 

Fig.4. Distribution of  individual farms by average area of arable land (status for the end of 2006), % 

ród o: [Rocznik statystyczny województwa… 2007] 

4 Dotyczy to gospodarstw rolnych ogó em, w tym tak e o powierzchni do 1 ha. 
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Na przestrzeni kilku ostatnich lat nast pi y niekorzystne zmiany w strukturze gospo-

darstw w regionie w odniesieniu do powierzchni u ytków rolnych. Liczba gospodarstw 

powy ej 1 ha u ytków rolnych wynosi a na koniec 2006 r. 198,6 tys. i w porównaniu z 

2000 r. zmniejszy a si  o 8,2 tys. (4%). Niekorzystna jest tak e struktura demograficzna 

rolnictwa Podkarpacia. Ponad 28% (56,6 tys.) u ytkowników gospodarstw rolnych powy ej

1 ha osi gn o wiek emerytalny (powy ej 60 lat). W pierwszym okresie funkcjonowania 

rent strukturalnych (do ko ca 2006 r.) ich wp yw na zmian  struktury obszarowej i demo-

graficznej gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim by  znikomy. W okresie do 

ko ca 2006 r. 984 rolników (w wieku powy ej 55 lat) otrzyma o renty strukturalne (prze-

kaza o gospodarstwa rolne), co stanowi o zaledwie 0,49% ogólnej liczby gospodarstw rol-

nych i 1,7% liczby u ytkowników gospodarstw rolnych w wieku powy ej 60 lat w woje-

wództwie podkarpackim. W ogólnej liczbie ludno ci zwi zanej z gospodarstwami rolnymi 

przewa a y osoby w wieku produkcyjnym (58,1%) oraz przedprodukcyjnym (26,2%).  

Analiza róde  dochodów5 ludno ci Podkarpacia zwi zanej z gospodarstwem rolnym 

wskazywa a, i  tylko 5% ludno ci utrzymywa o si  wy cznie z pracy w swoim gospodar-

stwie rolnym, natomiast dodatkowo z pracy poza gospodarstwem utrzymywa o si  a  50% 

mieszka ców. Wysoki wska nik, bo wynosz cy 45% ogó em mieszka ców wykazywa o

inne dodatkowe dochody o charakterze niezarobkowym (zasi ki, renty, emerytury). Poziom 

wykszta cenia u ytkowników gospodarstw rolnych by  poni ej przeci tnej dla kraju. Zde-

cydowanie dominowa o uko czone wykszta cenie podstawowe (38,5% u ytkowników 

ogó em) i wykszta cenie zasadnicze zawodowe (32,2%), a wykszta cenie wy sze posiada o

tylko 3%.  

Przetwórstwo i rynek rolny 

Przetwórstwo rolno-spo ywcze jest jedn  z lepiej rozwini tych dziedzin gospodarki 

województwa, skoncentrowan  w bran ach mi snej, zbo owo-m ynarskiej, owocowo-

warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej. Jednocze nie jednak prze ywa powa ny kryzys 

zwi zany z procesem restrukturyzacji w poszczególnych bran ach. Na pogarszaj c  si

jego kondycj  ma wp yw za amanie dotychczasowych, tradycyjnych rynków zbytu (rynek 

wschodni), s abe tempo wdra ania nowoczesnych technologii i systemów zarz dzania, a 

tak e  odbiegaj cy od obowi zuj cych w Unii Europejskiej norm standard wielu gospo-

darstw.  

Ukszta towana w przetwórstwie rolnym w przesz o ci dominacja du ych zak adów nie 

jest dostatecznie uzupe niana sieci  ma ych i rednich podmiotów prywatnych o zró nico-

wanym profilu produkcji. 

 Dzia alno  innowacyjna przedsi biorstw oznacza szeroki zakres dzia a , które zmie-

rzaj  do opracowania i wdro enia nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów i procesów.  

Innowacyjno  przedsi biorstwa wyznaczaj  zarówno jej  mo liwo ci wewn trzne, jak 

równie  zdolno  do wyszukania i absorpcji takich rozwi za , które powstaj  w organiza-

cjach i instytucjach zajmuj cych si  kreowaniem i promowaniem innowacji. Innowacje, 

decyduj c o kierunkach i tempie rozwoju gospodarczego, maj  tak e wp yw na struktur  i 

warunki wspó pracy mi dzy krajami, regionami i przedsi biorstwami. Innowacyjno  po-

szczególnych podmiotów gospodarczych, jakimi s  przedsi biorstwa, stanowi o innowa-

5 Dane WUS na koniec 2006 r. [Rocznik statystyczny województwa… 2007]. 
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cyjno ci regionów i gospodarki. Zdolno  do generowania i absorpcji innowacji, obok 

dost pno ci regionu oraz jako ci zasobów ludzkich, jest najwa niejsz  determinant  rozwo-

ju regionów we wspó czesnej gospodarce globalnej [Pietrzyk 2005]. 

Przedsi biorstwa regionu Podkarpackiego, w tym tak e te z bran y spo ywczej, rów-

nie  znajduj  si  w sytuacji, w której musz  podejmowa  dzia ania adaptuj ce je do wielo-

aspektowych zmian zachodz cych w otoczeniu. Województwo podkarpackie, jak wskazuj

dane statystyczne, jest jednym z najbiedniejszych województw w Polsce i znajduje si  w 

grupie województw charakteryzuj cych si  najni szym poziomem aktywno ci gospodar-

czej. Nie oznacza to jednak, e przedsi biorstwa z tego regionu nie anga uj  si  w realiza-

cj  przedsi wzi  innowacyjnych. W 2006 roku udzia  przedsi biorstw przemys owych (o 

liczbie pracuj cych ponad 49 osób), które prowadzi y dzia alno  innowacyjn  (tzn. ponio-

s y na ni  nak ady), w ogólnej liczbie przedsi biorstw kszta towa  si , podobnie jak rednio 

w Polsce, na poziomie nieco ponad 39%. Ten wydawa oby si  wysoki udzia  plasowa  jednak 

województwo dopiero na 9 miejscu w kraju6.

Rolnictwo województwa podkarpackiego, obok du ego rozdrobnienia produkcji, cha-

rakteryzuje si  równie  rozdrobnieniem obrotu produktami rolnymi. W wyniku urynkowie-

nia gospodarki zlikwidowane zosta y utrwalone wcze niej kana y dystrybucji, a rynek rolny 

sta  si  mocno rozproszony i ma o przejrzysty dla s abych ekonomicznie i ma ych, bior c

pod uwag  ich potencja  produkcyjny, gospodarstw rolnych, co utrudnia zbyt artyku ów 

rolnych. Celem rozwi zania problemów w obrocie produktami rolnymi i ich pochodnymi 

powsta a inicjatywa usystematyzowania dystrybucji produktów ywno ciowych przez 

utworzenie profesjonalnego rynku hurtowego w Rzeszowie, prowadzonego przez Podkar-

packie Centrum Hurtowe „AGROHURT” S.A. Ma ona na celu organizacj  rynku rolnego 

oraz popraw  warunków handlu.   

Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich Podkarpacia 

W województwie podkarpackim s  korzystne warunki do prowadzenia dzia alno ci

agroturystycznej. Atutem jest ma e zanieczyszczenie rodowiska naturalnego i niewielka 

urbanizacja obszaru. Agroturystyka stanowi istotne pole aktywizacji zawodowej ludno ci

zwi zanej z rolnictwem. Podj cie dzia alno ci gospodarczej w tym zakresie stwarza mo li-

wo ci pracy dla wszystkich cz onków rodzin u ytkowników gospodarstw rolnych, a tak e

innych osób zamieszka ych na terenach wiejskich. Jest to dodatkowe, pozarolnicze ród o

dochodów z wynajmu kwater, ywienia turystów oraz ze sprzeda y produktów rolnych. 

Agroturystyka mo e sta  si  szczególnie istotnym ród em dochodów dla ludno ci zwi za-

nej z ma ymi gospodarstwami rolnymi o ma ej skali produkcji rolniczej i niskim poziomie 

jej towarowo ci. Agroturystyka stwarza mo liwo ci rozwoju innych dzia alno ci, poniewa

przyci ga turystów i generuje popyt. Wymusza konieczno  podejmowania i rozszerzania 

dzia alno ci pozarolniczej typu handel, gastronomia, us ugi transportowe, rekreacyjno-

sportowe i inne. Agroturystyka prowadzi wi c do tworzenia wielu pozarolniczych róde

dochodów. To jedna z szans o ywienia gospodarczego obszarów wiejskich [Rut 2004]. 

Rozwojowi agroturystyki i produkcji ekologicznej na Podkarpaciu sprzyja niski stopie

chemizacji rolnictwa (nawo enie mineralne cz ciowo jest rekompensowane nawo eniem 

organicznym). Inne uwarunkowania to korzystne warunki glebowo-klimatyczne oraz po-

6 Dane GUS wg stanu na koniec 2006 roku [Rocznik… 2007]. 
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st puj cy rozwój infrastruktury technicznej i spo ecznej wsi, a przede wszystkim znacz ce 

zasoby si y roboczej, które sprzyjaj  prowadzeniu tej formy dzia alno ci rolniczej.  

Struktura gruntów na danym obszarze to istotny czynnik warunkuj cy mo liwo ci tu-

rystycznego wykorzystania regionu. To, czy obszar jest wysoko zurbanizowany czy typowo 

rolniczy, warunkuje formy turystyki, które mo na uprawia . Rozwój wielofunkcyjnego 

rolnictwa zak ada wypracowanie takiego modelu wsi, który by by przyjazny dla rodowi-

ska, chroni cy ró norodno  krajobrazu, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich 

dochodów, pozwalaj cych godnie y  mieszka com wsi. Wszystko to musi by  jednak 

inicjowane i ukierunkowane, a czasem wymaga jedynie dodatkowej stymulacji. Lokalne 

samorz dy oraz instytucje wspieraj ce rolnictwo skutecznie wykorzystuj rodki Unii Eu-

ropejskiej. Ich anga owanie powoduje szybszy rozwój gospodarczy wsi, co doprowadzi do 

pozytywnych zmian.. Wie  powinna sta  si  partnerem dla miast i ich przeciwwag . Musi 

by  silna gospodarczo i kulturowo, bogata w warto ci przyrodnicze i krajobrazowe. 

Jednymi z najwa niejszych czynników warunkuj cych rozwój agroturystyki s  cechy 

rolnictwa i terenów wiejskich. W okre laniu predyspozycji gminy (a w szerszym uj ciu 

powiatu) do rozwoju agroturystyki uwzgl dnia si  nast puj ce kryteria: 

- g sto  zaludnienia, 

- udzia  rolniczej gospodarki nieuspo ecznionej w powierzchni u ytków rolnych, 

- udzia k i pastwisk w powierzchni u ytków rolnych, 

- udzia  lasów w powierzchni ca kowitej gminy (powiatu), 

- udzia  osób utrzymuj cych si  ze róde  pozarolniczych, 

- wielko  gospodarstw rolnych. 
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Rys. 5. Liczba gospodarstw agroturystycznych na Podkarpaciu 

Fig.5. Number of agritourism farms in the region of Podkarpacie

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Podkarpackiego O rodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

Podkarpacie charakteryzuje si  pod tymi wzgl dami cechami sprzyjaj cymi rozwojo-

wi agroturystyki. Rolnictwo ma charakter rodzinny, gospodarstwa rolne maj  ma  po-

wierzchni  i u ytkuj  grunty rolne sposób zró nicowany. Wykorzystuj c posiadane zasoby 
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mieszkaniowe oraz niewykorzystane zasoby pracy agroturystyka stwarza mo liwo ci

zwi kszenia dochodu gospodarstw rolnych. Mo e si  tak sta , je eli urz dy gmin, organi-

zacje i stowarzyszenia rolnicze poprzez informacj  i szkolenia zach c  rolników do zainte-

resowania si  t  dzia alno ci  pozarolnicz . Du  rol  w zwi kszeniu liczby gospodarstw 

agroturystycznych mog  spe ni  dop aty otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa, a otrzymywane na rozbudow , czy te  przystosowanie gospodarstw do 

dzia alno ci turystycznej. 

Korzystne warunki do rozwoju agroturystyki powoduj  systematyczne zwi kszanie si

liczby gospodarstw agroturystycznych (rys. 5). 

Ze wzgl du na atrakcje turystyczne, walory historyczno-kulturowe, du  lesisto , ma-

lownicze ukszta towanie terenu, nieska one rodowisko oraz go cinno  mieszka ców,

województwo podkarpackie jest wspania ym miejscem dla turystów. Mocnymi cechami 

województwa s  wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, czyste rodowisko naturalne, 

korzystna struktura w asno ciowa i obszarowa gospodarstw rolnych. Posiadane zasoby 

mieszkaniowe oraz niewykorzystane zasoby pracy stwarzaj  podstawy do rozwijania poza-

rolniczej dzia alno ci us ugowej jak  jest agroturystyka pozwalaj ca uzyskiwa  dodatkowe 

dochody. S abymi stronami województwa  jest niski standard nawierzchni dróg lokalnych 

oraz brak na terenach wiejskich kanalizacji co wymaga zwi kszenie nak adów na budow

infrastruktury komunalnej. Tak e z y stan zabytków wymaga szybkiej ich restauracji.   

Korzystnym zjawiskiem, u atwiaj cym rozwój agroturystyki jest mo liwo  wykorzystania 

rodków unijnych na projekty turystyczne, zarówno przez samorz d terytorialny jak i przez 

samych rolników. Pozytywnie nale y oceni  absorpcj rodków z bud etu UE z przezna-

czeniem na rozwój agroturystyki w województwie podkarpackim w okresie 2004-2006.  
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Rys.  6.  Warto  wk adu UE we wszystkich podpisanych umowach o dofinansowanie projektów z zakresu tury-

styki  i agroturystyki w uj ciu regionalnym wed ug stanu na koniec 2006 roku, z

Fig.  6  Value of the EU input in all signed agreements for financial support of projects in the scope of tourism and 

agritourism from, by regions, according to the status for the end of 2006, z

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych MRiRW 
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Podsumowanie

Województwo podkarpackie, w porównaniu do innych regionów kraju, charakteryzuje 

si  odmiennymi warunkami gospodarowania, które wynikaj  z du ego zró nicowania wa-

runków przyrodniczych, spo eczno-gospodarczych, infrastrukturalnych, ekologicznych i 

historycznych. Obszary wiejskie wraz z obszarami le nymi dominuj  w strukturze prze-

strzennej regionu i s  zamieszkiwane przez oko o 60% jego mieszka ców. Obszar ten po-

siada wi c wa ne znaczenie gospodarcze, spo eczne oraz ekologiczne. Dlatego te  podej-

mowane dzia ania w procesie integracji ze Wspólnot  Europejsk  powinny zmierza  przede 

wszystkim do:  

- ukszta towania si  silnego podsystemu gospodarki ywno ciowej w regionie, obej-

muj cego nowoczesne rolnictwo, przemys  rolno-spo ywczy, sektory produkuj ce

rodki produkcji dla rolnictwa i przemys u spo ywczego, obrót rolny krajowy i zagra-

niczny, us ugi dla sektora ywno ciowego oraz edukacj  rolnicz ,

- zmiany monokulturowego charakteru obszarów wiejskich poprzez rozwijanie poza-

rolniczych funkcji gospodarczych i spo ecznych, a zatem d enie do zintegrowanego 

rozwoju obszarów wiejskich.

Wdro enie tych zmian to sprostanie konkurencyjnym standardom UE, wymagaj ce

pokonania istotnej bariery wysokich kosztów transformacji. Najwa niejsze w tym celu, jest 

umiej tne i jak najbardziej pe ne wykorzystanie przez Podkarpacie unijnego wsparcia fi-

nansowego dla sektora rolnego. Pozytywnie nale y oceni  absorpcj  tych rodków przez 

beneficjentów z Podkarpacia w okresie 2004-2006. Do wiadczenie nabyte w gospodarowa-

niu pomoc  strukturaln  w okresie 2004-2006, pozwoli niew tpliwie na bardziej efektywne 

wykorzystanie znacznie wi kszej alokacji rodków w bie cym okresie finansowym w UE, 

tj. w latach 2007-2013. 
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