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S y n o p s i s: Wielofunkcyjny charakter obszarów górskich decyduje o specyfice
rolnictwa, która wynika z cech rodowiska przyrodniczego i koniecznoci poszukiwania
takich rozwi¹zañ w zakresie zagospodarowania, aby mo¿liwe by³o pogodzenie spe³nianych przez nie funkcji ekonomicznych z koniecznoci¹ ochrony i kszta³towania rodowiska. W opracowaniu zwrócono uwagê na rosn¹ce znaczenie uwarunkowañ wzrostu
konkurencyjnoci m.in. przez mo¿liwoæ stworzenia marki regionu wytwarzaj¹cego
wysokiej jakoci produkty ekologiczne i regionalne.

WSTÊP
W dobie globalizacji i rosn¹cej konkurencji, specyfika rolnictwa zwi¹zana z charakterem produkcji oraz ma³¹ mobilnoci¹ czynników produkcji powoduj¹, ¿e mechanizmy rynkowe przyczyniaj¹ siê do powstawania du¿ych dysproporcji miêdzy rolnictwem a innymi
rodzajami dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e w obrêbie samego rolnictwa [lusarz 2006].
Ograniczeniu tych procesów powinny s³u¿yæ dzia³ania s³u¿¹ce poprawie konkurencyjnoci
regionu, rolnictwa i funkcjonuj¹cych tam podmiotów przez wykorzystanie potencja³u endogenicznego.
Konkurencyjnoæ regionu z punktu widzenia gospodarczego to pewien proces (bycia
konkurencyjnym, zdolnym do konkurowania), w wyniku którego firma lub region uzyskuje
okrelony stan, czyli przewagê konkurencyjn¹, w wyniku której nastêpuje rozwój firmy i
regionu. Konkurencyjnoæ to zdolnoæ do tworzenia przewag konkurencyjnych, które s¹
pewnymi faktami. Mo¿na j¹ uzyskaæ w wyniku decyzji politycznej, natomiast przedsiêbiorstwo mo¿e j¹ posiadaæ dziêki szczególnym cechom rodowiska naturalnego czy wysokiej
sprawnoci funkcjonowania szeroko rozumianego otoczenia biznesowego [Markowski 2008].
Region konkurencyjny wed³ug Klamut [2008] to taki, który umo¿liwia tworzenie wci¹¿
nowych kombinacji strukturalnych, przez korzystanie z zasobów ludzkich i rzeczowych,
daj¹cych przewagê w postaci skomercjalizowania jego wytworów.
Specyfika gospodarstw funkcjonuj¹cych w obszarach górskich (z licznymi naturalnymi ograniczeniami wzrostu produkcji rolnej) sprowadza siê do rozdrobnionej struktury ob-
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szarowej, nadmiaru nak³adów pracy oraz stosowania tradycyjnie wielostronnej produkcji.
Wp³ywa to ogólnie na nisk¹ ich dochodowoæ. Powstaje wiêc pytanie, o sposoby poprawy
tej sytuacji bior¹c pod uwagê istniej¹cy stan zasobów rolnictwa i specyfikê uwarunkowañ
w jakich ono funkcjonuje.
Celem niniejszego opracowania jest okrelenie mo¿liwoci poprawy kondycji rolnictwa
górskiego przez podnoszenie jego konkurencyjnoci. S³u¿y temu stworzenie oferty produktów markowych, posiadaj¹cych wysokie walory konsumpcyjne, które bêd¹ jednoczenie identyfikowane z regionem i tradycyjn¹ wytwórczoci¹ ¿ywnoci.
W pracy wykorzystano materia³ liczbowy1 opisuj¹cy Podkarpacie ze szczególnym uwzglêdnieniem gmin okrelanych jako górskie w myl regulacji przyznaj¹cych dofinansowanie gospodarstwom po³o¿onym na obszarach ONW (Cisna, Czarna, Komañcza i Lutowiska). Zestawienia obejmuj¹ tak¿e powiaty, do których nale¿¹ ca³e gminy górskie oraz tzw. obrêby, tj.
czêci s¹siednich gmin zaliczane do ONW  strefa górska (bieszczadzki, leski, sanocki).
PODKARPACKIE OBSZARY GÓRSKIE
Obszary górskie i podgórskie (ze specyficznymi utrudnieniami) to m.in. peryferyjnie
po³o¿one gminy woj. podkarpackiego (granica wschodnia i po³udniowa regionu i kraju),
zaliczanego do regionów o niskich wskanikach rozwoju tzw. ciany Wschodniej. Tereny te
okrelane mianem obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) powszechnie zwane s¹ problemowymi.
Zapónienia rozwojowe obszarów problemowych (marginalnych) wi¹¿¹ siê z utrwaleniem niekorzystnych struktur gospodarczych, m.in. wiêkszym udzia³em rolnictwa w gospodarce regionu (ok.1/4 pracuj¹cych). Jednoczenie samo rolnictwo tych obszarów cechuj¹
tradycyjne sposoby gospodarowania z wielostronn¹ produkcj¹ roln¹, niskimi nak³adami rodków kapita³owych i s³abymi powi¹zaniami gospodarstw z rynkiem. Cechy te wp³ywaj¹ na
nisk¹ konkurencyjnoæ gospodarstw i trudnoci poprawy ich kondycji ekonomicznej.
Niezbêdne staje siê podejmowanie dzia³añ, które w tych specyficznych warunkach nie
tylko bêd¹ podtrzymywa³y egzystencjê gospodarstw rolnych, ale umo¿liwi¹ ich dalszy
rozwój. Chodzi tu o zahamowanie procesów gospodarczej marginalizacji regionu wykazuj¹cego typowe cechy obszarów problemowych, w których utrzymanie rolnictwa warunkuje
rozwój (lub utrzymanie) takich dziedzin, jak turystyka czy gospodarka lena.
Na podstawie danych powszechnego spisu rolnego 2002 wynika, ¿e prawie 1/3 gruntów województwa podkarpackiego zajmuj¹ tereny górzyste i o s³abych warunkach glebowych. Wystêpuj¹ce na tych terenach ³¹ki zajmuj¹ 34,2%, a pastwiska  43% ich ogólnej
powierzchni w województwie. Jednoczenie s¹ to tereny o znacznym zalesieniu, gdy¿ lasy
i grunty lene tych terenów stanowi¹ 53,9% ich obszaru. W zagospodarowaniu powierzchni powiatów górskich u¿ytki rolne stanowi³y mniejszy udzia³ w porównaniu do wskanika
dla województwa (44%) i kraju (51%), a wynosi³ on: od 20,3% w powiecie leskim i 21,0% w
powiecie bieszczadzkim  do 42,25% w powiecie sanockim2 .
Niska produkcyjnoæ gruntów rolnictwa górskiego sk³ania do alternatywnego ich
wykorzystania i poszukiwania dodatkowych dochodów dla gospodarstw w oparciu o wa1
2

Wg informacji dostêpnych na stronach internetowych WUS, IUNG w Pu³awach, PODR w Boguchwale
wg danych US w Rzeszowie
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lory bliskiego otoczenia. Jak zauwa¿a KutTabela 1. Liczba gospodarstw, pokoi i miejsc
noclegowych w 2007 roku
kowska [2007], prowadz¹cy gospodarstwa
rolnicze musz¹ mieæ jakie mo¿liwoci dzia- Wyszczególnienie
GospoPokoje Miejsca
darstwa
noclegowe
³añ gospodarczych, a istnienie rolnictwa w
dostosowanej do warunków formie jest nie- Województwo
631
2297
5869
311a
1227
3191
zbêdne dla zachowania krajobrazu i kultury Powiaty górskie
G
m
i
n
y
g
ó
r
s
k
i
e
6
2
2
3
7
643
wsi, funkcji wa¿nych przede wszystkim dla
a ³¹cznie z gospodarstwami ekoagroturystycznymi,
rozwoju turystyki.
i wy³¹cznie w powiecie leskim
Atrakcje historyczne, kulturowe, krajo- wryósdtê³op:uoj¹pcryam
cowanie w³asne.
brazowe i czyste rodowisko Podkarpacia
sprzyja podejmowaniu dzia³alnoci us³ugowej i rozwojowi agroturystyki, która w du¿ym
stopniu koncentruje siê na terenach górskich i podgórskich. wiadczy o tym zestawienie w
tabeli 1 za 2007 rok liczby gospodarstw, pokoi i miejsc noclegowych.
Okazuje siê, ¿e zajmuj¹c ok. 18% powierzchni województwa, w strukturze liczby gospodarstw agroturystycznych powiaty górskie stanowi³y prawie 50% (49,3), liczba pokoi 
53,4% udzia³u, a liczba miejsc noclegowych  54,4% ich ogó³u w województwie. Same za
gminy górskie (zajmowa³y ok. 8% powierzchni) stanowi³y odpowiednio: 9,8% gospodarstw
agroturystycznych, 10,3% liczby pokoi i 11,0% ogó³u miejsc noclegowych agroturystyki
Podkarpacia.
Wybieraj¹cy tak¹ formê rekreacji turyci oczekuj¹ zazwyczaj mo¿liwoci poznania walorów lokalnej kuchni bazuj¹cej na tradycjach kulinarnych regionu lub mo¿liwoci nabycia
produktów okrelanych mianem zdrowej ¿ywnoci.
Jakoæ rodowiska terenów wiejskich zale¿y od sposobów prowadzenia produkcji rolnej, co ma szczególnie du¿e znaczenie w rejonach górskich. Tereny te, pe³ni¹ce funkcje
turystyczne i uzdrowiskowe, bêd¹ce jednoczenie rodowiskiem bytowania wielu gatunków rolin i zwierz¹t, s¹ obszarami specjalnego znaczenia, zarówno dla mieszkañców jak i
ogó³u spo³eczeñstwa [Kutkowska 2007].
PRODUKTY REGIONALNE ELEMENTEM KONKURENCYJNOCI
Oceniaj¹c konkurencyjnoæ, czêsto stwierdza siê, ¿e byæ konkurencyjnym to sprzedawaæ produkty z zyskiem, a byæ bardziej konkurencyjnym ni¿ inni to sprzedawaæ z zyskiem
relatywnie wiêkszym. A zatem koniecznoæ podnoszenia konkurencyjnoci regionów odnosi siê nie tylko do konkurencyjnoci wytwórców, ale równie¿ do konkurowania ich otoczeñ, w których dzia³aj¹ bezporednio lub porednio. Oznacza to, ¿e strategie konkurencyjnoci formu³owane tylko z punktu widzenia zysku przestaj¹ byæ wystarczaj¹c¹ przes³ank¹
dla zapewnienia jakiegokolwiek trwa³ego sukcesu. Z tego wynika, ¿e przestrzeñ otaczaj¹ca
wytwórcê powinna byæ zagospodarowana tak, aby umo¿liwi³a mu uzyskanie trwa³ej przewagi konkurencyjnej [Klamut 2008].
System ochrony wyrobów regionalnych i tradycyjnych, ochrona nazwy produktu czy
miejsca wytworzenia, a nawet specjalnej technologii produkcji, ma na celu przede wszystkim
zabezpieczenie interesów producentów. Argumentem za wprowadzaniem oznakowania i ochrony produktów unikalnych jest przekonanie, ¿e tradycyjny produkt spo¿ywczy mo¿e przyczyniæ siê do aktywizacji okrelonego regionu przez tworzenie nowych miejsc pracy na wsi,
eksponowanie dziedzictwa kulturowego, co zwiêksza atrakcyjnoæ wsi na obszarach o nieko-
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rzystnych warunkach gospodarowania, rozwój agroturystyki i w
rezultacie bardziej zrównowa¿ony
Województwo
Gospodarstwa Przetwórnie Produkty
tradycyjne
rozwój poszczególnych regionów
2004 2007 a 2005 2007
krajów cz³onkowskich [Dro¿d¿
Dolnol¹skie
197
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6
17
12
2007].
K ujawsko- pomorskie 89
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7
15
14
Uwzglêdniaj¹c walory rodoLubelskie
393 1172
15
32
41
wiska przyrodniczego terenów górLubuskie
66
289
0
6
6
skich, zwraca siê uwagê na potrze£ódzkie
71
231
3
4
19
Ma³opolskie
697 1574
7
18
26
bê rozwoju rolnictwa niskonak³adoMazowieckie
434 1124
14
40
9
wego i proekologicznego. Rolnicze
O polskie
26
50
1
2
43
u¿ytkowanie ziemi powinno byæ
Podkarpackie
430 1307
5
17
64
Podlaskie
207
702
5
11
35
ukierunkowane na ekstensywn¹
Pomorskie
66
232
1
8
75
produkcjê rolinn¹ i zwierzêc¹, kol¹skie
47
124
6
20
77
niecznoæ tak¿e stanowi uzupe³niewiêtokrzyskie
547 924
3
11
17
nie innych funkcji gospodarczych
Warmiñsko- mazurskie 244 607
2
6
11
Wielkopolskie
70
318
8
27
45
i spo³ecznych [Kuniar i in. 2007].
Zachodniopomorskie 176
737
7
15
5
Wysoka jakoæ rodowiska
Razem
3760 10135 90
249
499
naturalnego
Podkarpacia sprzyja
a
na dzieñ 30 06 2007 r.
rozwojowi
rolnictwa
ekologiczneród³o: www.podrb.pl oraz www.minrol.gov.pl
go. Dane dotycz¹ce zmian liczby
podkarpackich gospodarstw ekologicznych na tle kraju (tab. 2) wskazuj¹ na znacz¹cy wzrost
liczby producentów artyku³ów wysokiej jakoci (ponad 3-krotny) oraz ogólnie du¿y ich udzia³
w kraju  prawie 13% i drugie miejsce  po Ma³opolsce. Specyfika rolnictwa ekologicznego
regionu wi¹¿e siê z wiod¹cym udzia³em powiatów górskich3, gdy¿ stanowi³y one 26,3% ogólnej liczby takich gospodarstw. Wiêksz¹ koncentracjê tych gospodarstw zanotowano tak¿e
w powiatach s¹siednich, jak: jasielski, przemyski czy brzozowski (³¹cznie 53,4%).
Wysokiej jakoci produkty tradycyjnego rolnictwa s¹ odpowiednim surowcem wyrobu markowych produktów regionalnych. Producenci tradycyjnych wyrobów, za które uwa¿a siê wyroby produkowane od co najmniej 25 lat, mog¹ staraæ siê o umieszczenie ich na
Licie Produktów Tradycyjnych4 . Okazuje siê, ¿e podkarpackie produkty regionalne5 zajmuj¹ znacz¹ce miejsce na licie krajowej i stanowi¹ ok. 13% ogólnej liczby zarejestrowanych (3 miejsce w kraju).
Wród produktów umieszczonych na polskiej Licie Produktów Tradycyjnych wystêpuj¹ dysproporcje w poszczególnych kategoriach. Najwiêksza liczba produktów jest zarejestrowana w kategoriach dania gotowe i potrawy, wyroby piekarnicze z cukierniczymi, napoje, warzywa z owocami oraz miêso wie¿e wraz z produktami miêsnymi [Kupracz 2007].
Podkarpacka lista obejmuje 7 kategorii, a w strukturze podkarpackich produktów tradycyjnych wiod¹: miêso wie¿e wraz z produktami miêsnymi  34%, wyroby piekarnicze z cukierniczymi  25% oraz dania gotowe i potrawy  15,6% ogó³u zarejestrowanych produktów.
Wród produktów pochodz¹cych z rolnictwa górskiego s¹ m.in. ser kozi wo³oski bia³y lub
wêdzony czy salceson dukielski.
Tabela 2. Liczba producentów rolnych i przetwórni ekologicznych
oraz zarejestrowanych produktów tradycyjnych wg województw

3
4
5

www.ijhar-s.gov.pl, (stan na padziernik 2007)
Lista Produktów Tradycyjnych zosta³a ustalona na mocy ustawy z 17.12.2004 o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeñ produktów rolnych i rodków spo¿ywczych oraz o produktach tradycyjnych.
www.minrol.gov.pl (dane z kwietnia 2008)
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Rozwój produkcji wyrobów tradycyjnych i regionalnych wi¹¿e siê z mo¿liwociami ich
zbytu, które istniej¹ w ich bezporednim otoczeniu np. przez bezporedni¹ sprzeda¿ dla
turystów, ale tak¿e powinien wi¹zaæ siê z dzia³aniami integracyjnymi lokalnych wytwórców,
którzy mog¹ rejestrowaæ grupy producentów, dla pokonywania barier dostêpu do szerokiego rynku zbytu. Na uwagê zas³uguj¹ tu badania Waleni [2007]6 wskazuj¹ce, ¿e w regionie
mog¹ wystêpowaæ przemys³owe grona przedsiêbiorczoci. Na Podkarpaciu przetwórstwo
rolno-spo¿ywcze skoncentrowane g³ównie w bran¿ach: miêsnej, zbo¿owo-m³ynarskiej,
owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej jest jedn¹ z najlepiej rozwiniêtych dziedzin gospodarki województwa. Dla Podkarpacia wa¿ny jest silny przemys³ spo¿ywczy, który zapewni rynek zbytu lokalnym producentom rolnym.
Funkcjonowanie przedsiêbiorców sektora rolno-spo¿ywczego w formie klastra to tak¿e
mo¿liwoci uzyskania wsparcia finansowego bêd¹cego form¹ rozwoju rolnictwa w woj.
podkarpackim.
PODSUMOWANIE
Niekorzystne naturalne warunki produkcji dla rolnictwa terenów górskich ograniczaj¹
znacznie konkurencyjnoæ gospodarstw pod wzglêdem swobody wyboru bardziej op³acalnych kierunków produkcji. Maj¹c na uwadze specyfikê obszarów górskich szczególnie
wa¿ny jest ich zrównowa¿ony rozwój i zachowanie wielofunkcyjnego rolnictwa. Wykorzystuj¹c w³asne zasoby ziemi, pracy i kapita³u rolnicy pozyskuj¹ dodatkowe dochody podejmuj¹c dzia³alnoæ agroturystyczn¹. Rozwój agroturystyki ³¹czy siê równie¿ z wykorzystaniem licznych walorów regionu, które staj¹ siê elementem oferty gospodarstw.
W tocz¹cej siê grze o miejsce na szerokim rynku istotne jest stworzenie w³asnej marki
uto¿samianej z wysok¹ jakoci¹ oferowanych produktów, co dotyczy zarówno regionu,
rolnictwa, jak i gospodarstw. Takim produktem mo¿e byæ dla Podkarpacia ¿ywnoæ wysokiej jakoci  ekologiczna, w zakresie której region staje siê znacz¹cym producentem. Potencja³ ten mo¿e staæ siê ród³em znacz¹cych korzyci rolnictwa regionu, gdy jego rozwojowi
towarzyszyæ bêdzie rozwój przetwórstwa i pozyskiwanie szerokich rynków zbytu. Wa¿ne
jest tu stworzenie w³asnej marki przez uzyskiwane certyfikaty i promocjê produktów regionalnych i tradycyjnych, wród których znajd¹ siê produkty rolnictwa górskiego.
Funkcjonowanie rynku ¿ywnoci tradycyjnej jest wa¿ne zarówno dla spo³eczeñstw
lokalnych, jak i ca³ego kraju. Problematyka ta jest widoczna tak¿e, gdy rozpatruje siê przeznaczenie funduszy wspólnotowych, w tym przede wszystkim Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [Kupracz 2007].

6

dotycz¹ce koncentracji zatrudnienia w województwie podkarpackim przeprowadzone dla bran¿y
spo¿ywczej wg PKD dla podmiotów zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 pracowników.
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CONDITIONS OF COMPETITIVENESS INCREASE OF AGRICULTURE IN MOUNTAIN AREAS

Summary
The multifunctional character of mountain areas decides about the specific conditions of agricultural production. These specific conditions influence seeking of solutions to make the farms economically
vital and accordingly to protect the environment. The study pays an attention on the growing importance of conditions to increase the competitiveness of farms in the mountain areas, among other things by
development of regional brands organically and regionally produced goods with high quality.
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