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abstrakt.  Celem badań była próba wykazania, że gospodarka żywnościowa stanowi ważny czynnik rozwoju 
województwa podlaskiego. Z przeprowadzonych badań wynika, że dwa najważniejsze subsektory gospodarki 
żywnościowej, czyli rolnictwo i przetwórstwo rolne, zatrudniają 1/3 ogółu pracujących oraz wytwarzają 
prawie 1/5 regionalnego PKB. Charakteryzują się też relatywnie wysokim poziomem nakładów inwesty-
cyjnych, w tym na innowacje. Wysoki poziom specjalizacji regionu w produkcji mleka i jego przetworów 
jest czynnikiem stymulującym wzrost konkurencyjności.

wstęp
Definiowaniem rozwoju regionu i rozwoju regionalnego1 zajmuje się wielu badaczy [Parysek 

1997, Chądzyński i in. 2007, Strzelecki 2008, Szewczyk i in. 2011]. Większość definicji zawiera 
jednak kilka wspólnych elementów, tzn. podkreśla się w nich, że rozwój regionu jest procesem 
prowadzącym do zmian jakościowych i ilościowych dokonujących się na różnych płaszczyznach 
(ekonomicznej, społecznej, ekologicznej, politycznej itp.), dotyczy określonej przestrzeni bądź 
terytorium, w procesie tym uczestniczy wiele podmiotów, które powinny ze sobą współdziałać. Ta 
wielość definicji jest pokłosiem odmiennych teorii i koncepcji rozwoju regionalnego. Podejmują 
one próbę objaśniania przyczyn zróżnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów oraz 
wskazania czynników determinujących ten rozwój. Szeroki przegląd tych koncepcji prezentowali 
Korenik i Zakrzewska-Półtorak [2011].

Zarówno teoria, jak i praktyka wykazują, że regiony rozwijają się pod wpływem różnorod-
nych czynników. Są one wypadkową wzajemnego oddziaływania na siebie wielu komponentów 
składających się na potencjał rozwojowy oraz okoliczności zewnętrznych tworzących warunki, 
w jakich pomiędzy komponentami tymi i otoczeniem dochodzi do interakcji. 

Województwo podlaskie kwalifikowane jest do najsłabiej rozwiniętych regionów Polski i 
Unii Europejskiej (UE). Jest to konsekwencją przede wszystkim historycznie ukształtowanej 
struktury i peryferyjnego położenia, zgodnie z teorią lokalizacji [Olechnicka 2004]. Jednym z 
kluczowych sektorów województwa podlaskiego jest gospodarka żywnościowa, rozumiana jako 
„produkcja rolnicza, nierolnicza produkcja żywności (rybołówstwo), przemysł spożywczy, prze-
mysły zaopatrujące rolnictwo oraz przemysł spożywczy w środki produkcji, obrót produktami 
rolnymi  i gotową żywnością, usługi dla rolnictwa, instytucje infrastruktury technicznej obszarów 
wiejskich itp.” [Woś 1998]. Jeśli zatem podstawą gospodarki regionu jest tak pojmowana gospo-
darka żywnościowa, to rodzi się pytanie, czy jest ona czynnikiem rozwoju, czy też czynnikiem 
spowalniającym przemiany strukturalne województwa. Pytanie jest zasadne, albowiem na ogół 
uważa się, że wysoki udział sektora pierwotnego lub inaczej surowcowego w gospodarce, jest 
1 Należy podkreślić, że nie są pojęcia tożsame. Pierwsze z nich odnosi się do pojedynczego regionu i związane jest z szeregiem 

zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, dokonuje się zatem na poziomie mezo-, drugie natomiast 
charakteryzuje się ujęciem makro- i odnosi się do rozwoju całej gospodarki narodowej, ale w ujęciu regionalnym. 
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oznaką jej relatywnego opóźnienia w rozwoju na skutek niskiej wydajności pracy lub niskiej 
absorpcji innowacji. Jednocześnie w Strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 
[2013] podkreśla się, że z uwagi na przesunięcie akcentów polityki regionalnej ze spójności na 
konkurencyjność, pojawia się konieczność określenia potencjałów województwa, mogących być 
podstawą społeczno-ekonomicznego rozwoju województwa w obecnej dekadzie.

Celem badań była próba wykazania, że gospodarka żywnościowa stanowi ważny czynnik 
rozwoju województwa podlaskiego.

Materiał i metodyka badań
Badaniami objęto obszar województwa podlaskiego. Podstawę badań stanowiły dane staty-

styczne pochodzące z roczników statystycznych, takich jak Rocznik statystyczny województw 
[2012], Rocznik statystyczny województwa podlaskiego [2012], Rocznik statystyczny Rzeczpo-
spolitej Polskiej [2012]. W analizach uwzględniono przede wszystkim dwa istotne subsektory 
gospodarki żywnościowej, a mianowicie rolnictwo i przemysł spożywczy. Ponieważ generują one 
najwyższe zatrudnienie i efekty, stąd też można uznać, że analiza ich najważniejszych parametrów 
pozwoli na wnioskowanie w odniesieniu do całej gospodarki żywnościowej. 

Realizacja celu pracy wymagała zastosowania takich metod badawczych, jak: studia literatury 
przedmiotu, analiza opisowa, analiza porównawcza, analiza przyczynowo-skutkowa, metody 
statystyczne (wskaźniki dynamiki, struktury), wnioskowanie indukcyjne. 

wyniki badań
Miejsce rolnictwa w gospodarce województwa podlaskiego

Województwo podlaskie zamieszkuje obecnie 1,2 mln osób, co stanowi 3,1% ogółu mieszkańców 
Polski. Liczba pracujących wynosi 403 tys. osób, stanowiąc odsetek 3,1% ogółu pracujących w Polsce, 
podobnie jak w przypadku liczby mieszkańców.  Natomiast udział regionu w tworzeniu PKB w 2011 
r. wyniósł 2,3% (32,1 mld zł) [Rocznik statystyczny… 2012], co plasuje województwo na trzecim od 
końca miejscu w kraju (po województwie opolskim i lubuskim). Efektem takiego stanu jest fakt, że 
poziom PKB na głowę 1 mieszkańca ukształtował się w analizowanym regionie na poziomie 72% 
przeciętnego wskaźnika krajowego (tab. 1). Cechą charakterystyczną struktury gospodarczej woje-
wództwa podlaskiego jest niemalże dwukrotnie wyższy odsetek pracujących w rolnictwie, który w 
2011 r. wyniósł 31,4% (w Polsce 15,4%). Ponaddwukrotnie wyższy jest także udział rolnictwa w 
tworzeniu regionalnego PKB, który w 2010 r. wyniósł 10,5% (w Polsce 4,1% w 2011 r.) oraz wartość 
brutto środków trwałych w rolnictwie (11,9% ogólnej wartości środków trwałych w województwie, a 
w Polsce 5,0%). Potencjał produkcyjny rolnictwa tworzy 104 tys. gospodarstw rolnych, z tego 92,3 tys. 
prowadzi działalność rolniczą, a 34,4 tys. specjalizuje się w działalności wyłącznie roślinnej. Przeciętna 
powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 11,3 ha i jest większa o 3 ha niż w Polsce. Relatywnie 
trudne warunki do rozwoju produkcji roślinnej (surowy klimat oraz brak żyznych gleb – przeważają 
gleby IV i V klasy bonitacyjnej) wykształciły strukturę, w której bardzo wysoki udział mają łąki i 
pastwiska (35% powierzchni użytków rolnych). Spośród wskaźników produkcyjnych szczególną 
uwagę zwraca ponaddwukrotnie wyższa niż przeciętnie w Polsce obsada bydła [Rocznik statystyczny 
województwa 2012]. Produkcja towarowa rolnictwa w 2011 r. stanowiła 6% całkowitej produkcji w 
Polsce (6 miejsce w kraju). Należy podkreślić jednak, że udział towarowej produkcji roślinnej w pro-
dukcji krajowej wyniósł tylko 1,6%, natomiast zwierzęcej 8,7%, co plasowało województwo podlaskie 
na 3. miejscu, po województwie wielkopolskim (22%) i mazowieckim (14,8%). 

Struktura rolniczej produkcji towarowej analizowanego regionu znacznie się różni od wskaźni-
ków dla Polski (tab. 2). Przede wszystkim należy podkreślić, że prawie 90% produkcji towarowej 
regionu stanowi produkcja zwierzęca, podczas gdy w Polsce 62,3% oraz że w towarowej produkcji 
zwierzęcej dominuje produkcja mleka krowiego, stanowiąc jej połowę. Województwo podlaskie 
jest jedynym województwem, w którym produkcja mleka stanowi tak duży udział. Następne w 
kolejności jest województwo warmińsko-mazurskie z udziałem 28,8%. 
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Tabela 1. Wybrane dane o województwie na tle Polski w 2011 r.
Table 1. Selected data for the region against the Polish in 2011
Wyszczególnienie/Specification Województwo 

podlaskie/
Podlaskie 
province 

Polska/
Poland

Liczba pracujących w rolnictwie [tys.]/Number of workers in agriculture [thous.] 126,6 2379,6
Pracujący w rolnictwie/Workers in agriculture [%] 31,4 15,4
Przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego o powierzchni 
powyżej 1 ha/ Average area of private farm [ha] 11,3 8,3

Plony zbóż podstawowych/Yield of cereals [dt/ha] 25,9 33,8
Plony ziemniaków/Yield of potatoes [dt/ha] 202 232
Bydło na 100 ha UR [szt.]/Cattle per 100  ha of AL 88,0 37,3
Trzoda chlewna na 100 ha UR [szt.]/Pigs per 100 ha of AL 44,7 87,5
Produkcja żywca rzeźnego [kg/ha UR]/Production of animals for slaughter 
[kg/ha AL] 190,8 256,8

Produkcja mleka [l/ha UR]/Milk production [l/ha AL] 2067 780
Produkcja rolnicza towarowa (ceny stałe 2009 r.) [zł/ha UR]/Production of 
agricultural commodity [PLN/ha AL] 3081 3524

Udział towarowej produkcji rolniczej w końcowej produkcji rolniczej/Share of 
of commercial agricultural production in the final agricultural productio[%] 94,0 90,9

Wartość brutto środków trwałych w rolnictwie/The gross value of fixed assets 
in agriculture [%] 11,9 5,0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w rolnictwie [zł]/Average 
monthly gross wages in agriculture [PLN] 4192,11 3648,59

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności/ 
Economic entities in the registry TAX 10 thous. population 764 1004

PKB (w cenach bieżących) w 2010 r. [zł/mieszkańca]/GDP (in current prices) 
in 2010 [PLN/person] 26985 37096

Nakłady inwestycyjne [zł/mieszkańca]/Capital expenditures [PLN/pesrson] 5423 6316
Przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na działalność innowacyjną w zakresie
innowacji produktowych i procesowych [% ogółu przedsiębiorstw w 
przemyśle]/Companies incurring expenditures on innovation activities in the
product and process innovations [% of all companies in the industry]

34,6 35,0

Źródło: opracowanie na podstawie Rocznik statystyczny województw 2012
Source: own study based on Rocznik statystyczny województw 2012

Tabela 2. Struktura towarowej produkcji rolniczej w 2010 r. (ceny stałe z 2009 r.)
Table 2. Structure of agricultural production in 2010 (at constant prices of 2009)
Wyszczególnienie/
Specification

Ogółem/
Total

Produkcja roślinna/
Plant production

Produkcja zwierzęca/
Animal production

W tym mleko krowie/
In which milk

Polska/Poland 100,0 37,7 62,3 17,0
Województwo podlaskie/
Podlskie province 100,0 10,1 89,9 49,9

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Jednocześnie skup mleka krowiego na 1 ha UR w województwie podlaskim w 2011 r. wyniósł 
1667 l, podczas gdy przeciętnie w Polsce był prawie trzykrotnie niższy i osiągnął 586 l2. Wysoki 
udział mleka w produkcji towarowej rolnictwa sprawia, że chociaż wartość tej produkcji na 1 ha 
jest relatywnie wyższa w Polsce niż w województwie, to jednak przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie w rolnictwie jest wyższe. 

Poza mlekiem, głównym produktem sprzedawanym przez podlaskich rolników jest żywiec 
rzeźny. Wśród produktów roślinnych dominuje natomiast produkcja zbóż i ziemniaków, których 
plony ze względu na gorsze niż przeciętnie w kraju warunki glebowo-klimatyczne, są niższe.

Dostosowanie podlaskich rolników do wymagań rynkowych przyspieszyło proces specjaliza-
cji gospodarstw, w której dominują gospodarstwa specjalizujące się w chowie bydła i uprawach 
polowych. Dzięki temu zdecydowanie korzystniejszy jest rozkład gospodarstw prowadzących 
działalność rolniczą według klas wielkości ekonomicznej mierzonej w ESU, który plasuje woje-
wództwo podlaskie w krajowej czołówce.

przemysł spożywczy w regionie
Województwo podlaskie należy do najsłabiej uprzemysłowionych regionów kraju. Odsetek 

zatrudnionych w przemyśle w 2011 r. wyniósł 15,3%. Udział tego sektora w wartości dodanej 
brutto województwa wyniósł 19,5%. Natomiast udział regionu w produkcji sprzedanej przemysłu 
ogółem w kraju wyniósł zaledwie 1,7% (19 206,5 mln zł). Dominującą pozycję w produkcji sprze-
danej przemysłu zajmuje produkcja artykułów spożywczych i napojów, której wartość w 2011 r.  
zbliżyła się do 9 mld zł, stanowiąc  prawie 51% produkcji sprzedanej przemysłu w regionie. Po-
nieważ przeciętne zatrudnienie w produkcji artykułów spożywczych w 2011 r. wyniosło 13 898 
osób, stanowiąc 26,9% ogółu zatrudnionych w przemyśle, to wydajność pracy w tej branży była 
prawie dwukrotnie wyższa w porównaniu z przemysłem w ogóle (wartość produkcji sprzedanej 
artykułów spożywczych na 1 zatrudnionego wyniosła 647 tys., podczas gdy wartość produkcji 
sprzedanej przemysłu ogółem na 1 zatrudnionego wyniosła 376 tys.). 

Na relatywnie wyższą wydajność przemysłu spożywczego wpływ niewątpliwe mają nakłady 
na działalność innowacyjną. Nakłady te w przemyśle w 2011 r. wyniosły 290 544 tys. zł, z tego 
ponad 34% (99,8 mln zł) stanowiły nakłady w produkcji artykułów spożywczych. Ponad 90 mln zł  
wydano na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu. Prawie 5,5 mln zł 
obejmowało wydatki na budynki i budowle. Należy odnotować pozytywne zjawisko związane z 
zakupem maszyn i urządzeń przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, jakim jest zwiększenie 
zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych. Na ogólną liczbę 261 zainstalowanych w przed-
siębiorstwach w 2011 r. automatycznych linii produkcyjnych, 117 dotyczyło branży spożywczej, 
a na 263 linie sterowane komputerowo, 107 zamontowano w firmach analizowanego przemysłu. 

Najważniejsze produkty przemysłu spożywczego województwa podlaskiego to przede wszyst-
kim: mleko (27,5% produkcji krajowej), masło i inne tłuszcze otrzymywane z mleka (32,9%) oraz 
sery i twarogi (25,2%). Produkty te świadczą o wysokiej specjalizacji regionu w branży mleczar-
skiej. Potwierdzają ją dodatkowo takie wskaźniki prezentujące udział województwa w kraju, jak: 
6% firm, 18% pracujących, około 25% wartości sprzedaży, 20% wartości dodanej brutto, około 
25% wszystkich nakładów inwestycyjnych poniesionych na zakup majątku trwałego w całej 
branży w 2010 r. Część wyprodukowanego mleka trafia na eksport i z około 11-proc. udziałem 
w eksporcie tego produktu województwo podlaskie znajduje się w czołówce eksporterów. Po-
wszechnie znane marki podlaskich mleczarni, takich jak Mlekovita, Mlekpol, Somlek, Sadowia, 
OSM Piątnica, Moniecka SM, są obecnie symbolem Podlasia.

Dynamicznie rozwijają się także firmy branży mięsnej, które coraz częściej wychodzą ze swo-
imi produktami nie tylko na rynek krajowy, lecz również zagraniczny. Wprawdzie odsetek firm 
branży owocowo-warzywnej jest na Podlasiu nieznaczny (około 6%), to jednak można znaleźć 
wśród nich liczące się zakłady, takie jak: Agrovita Białystok, Orlemans Foods w Siemiatyczach, 
2 Warto podkreślić, że z każdym rokiem wskaźniki te stają się coraz wyższe. Przykładowo, w 2004 r. od krowy skupiono 

3869 l (w kraju 2779 l), a na 1 ha UR  skupiono 1362 l mleka (w kraju ok. 476 l). Ponadto następuje dalsza koncentracja 
produkcji mleka i poprawa jego jakości. Średnio od jednego dostawcy skupuje się powyzek 46,6 tys. litrów mleka rocznie.
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Eskimos Sokółka. W zasadzie wszystkie branże przemysłu spożywczego mają w regionie swoje 
przedsiębiorstwa, jednak ich oddziaływanie ma raczej lokalny charakter. Wyjątkiem może być 
jeszcze powszechnie znana marka Polmosu Białystok, browary w Łomży i Białymstoku oraz 
augustowski zakład British American Tobacco.   

podsumowanie i wnioski 
Z badań wynika, że gospodarka żywnościowa w województwie podlaskim odgrywa ważną rolę. 

Wprawdzie analizowano ją tylko przez pryzmat rolnictwa i przemysłu spożywczego pomijając 
ich szeroko pojęte otoczenie, jednak ich udział w zatrudnieniu (34,8%) oraz w wytwarzaniu PKB 
(około 20%) potwierdzają tę tezę. Należy podkreślić jednocześnie, że w regionie występuje wysoki 
poziom specjalizacji w produkcji i przetwórstwie mleka, który plasuje województwo na czołowych 
miejscach w kraju, zapewniając także wysoką konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Wysoki 
poziom innowacyjności branży rolno-spożywczej stał się możliwy dzięki integracji z ue i znacznemu 
wsparciu ze środków wspólnej polityki rolnej. Należy przypuszczać, że w kolejnej perspektywie 
finansowej wsparcie to będzie nadal istotnym czynnikiem wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 
nie tylko rolnictwa i przemysłu spożywczego, ale także całej gospodarki żywnościowej (dostawcy 
środków do produkcji, obrót produktami, obsługa finansowa). W tym kontekście należy uznać, że 
gospodarka żywnościowa stanowi ważny czynnik rozwoju województwa podlaskiego i potencjał 
w niej tkwiący może stać się stymulatorem dalszego wzrostu i rozwoju regionu. 
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Summary 
The aim of paper is an attempt of show, that food economy is important factor of development of Podlasie 

province. Results of research show, that in the food economy two sectors are important: agriculture and 
food industry. They employ 1/3 whole working in the region and they fabricate almost 1/5 regional GDP.  
They are characterized high level of investment expenditures, also on innovations. The high level of regional 
specialization in milk and dairy production is a factor of competitiveness growth of region.
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