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WPROWADZENIE

Postêpuj¹cy od d³u¿szego czasu proces ujednolicania siê rynków europejskich prowadzi do wzrostu konkurencji, któr¹ nie tyle nale¿y analizowaæ
w uk³adzie miêdzynarodowym, ile raczej w ujêciu regionalnym. W opinii
M. Citkowskiego (2007) coraz czêœciej mówi siê o koniecznoœci reorientacji
wspó³czesnej polityki gospodarczej poprzez ukierunkowanie jej na rozwój
lokalnych struktur gospodarczych. Podejœcie takie pozwoli przygotowaæ odpowiednie podwaliny pod budowê silnego gospodarczo regionu. Jednak¿e b³êdna
by³aby analiza powy¿szego rozwoju bez uwzglêdnienia roli, jak¹ w relacjach
tych odgrywaj¹ lokalne uk³ady gospodarcze. Ukszta³towana w ten sposób
sytuacja spo³eczno-gospodarcza regionu podkarpackiego sk³ania do krótkiej
analizy poziomu przedsiêbiorczoœci agroturystycznej wœród lokalnych spo³ecznoœci.
Wskazane jest, aby szczególn¹ uwagê poœwiêciæ ró¿nego rodzaju uwarunkowaniom, które w sposób bezpoœredni b¹dŸ poœredni wp³ywaj¹ na sam
proces przedsiêbiorczoœci, a w efekcie tego kszta³tuj¹ rozwój gospodarczy
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badanego regionu. Zasadniczo w rozwoju przedsiêbiorczoœci istotn¹ rolê odgrywa otoczenie zewnêtrzne, czyli makroekonomiczne, oraz wewnêtrzne –
ukszta³towane w wyniku oddzia³ywania czynników lokalnych. Dlatego te¿
bardzo wa¿nym kreatorem przestrzeni lokalnej s¹ samorz¹dy terytorialne, które
dysponuj¹c ró¿nego rodzaju instrumentami, mog¹ w sposób bezpoœredni formowaæ lokaln¹ przestrzeñ gospodarcz¹. Powoduje to, ¿e decyzje podejmowane
na poziomie gmin mog¹ znacz¹co stymulowaæ b¹dŸ ograniczaæ poziom aktywnoœci lokalnej.
Wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ zasadniczym czynnikiem rozwoju obszarów
wiejskich jest rosn¹cy poziom przedsiêbiorczoœci w pe³ni uzasadnione staje siê
pytanie, jak¹ rolê odgrywa b¹dŸ odgrywaæ bêdzie w tym rozwój agroturystyki.
W œwietle powy¿szych uwag przedmiotem niniejszego opracowania jest
analiza przedsiêbiorczoœci agroturystycznej w województwie podkarpackim.
Podczas opracowywania podjêtej problematyki wykorzystano charakterystyczne dla geografii ekonomicznej metody:
– porównañ przestrzennych, umo¿liwiaj¹c¹ porównanie oraz ocenê wybranych zjawisk charakterystycznych dla badanych jednostek przestrzennych na tle
innych obszarów,
– kartograficzn¹, pozwalaj¹c¹ przedstawiæ wybrane zjawiska spo³eczno-ekonomiczne w uk³adzie przestrzennym.
Wprowadzone na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku gruntowne
zmiany w systemie gospodarczym kraju wywo³a³y szeroko zakrojony proces
przebudowy gospodarczej. Dynamicznie wdra¿ane przekszta³cenia w obrêbie
struktury w³asnoœciowej przyczyni³y siê do rozwoju sektora prywatnego oraz
przedsiêbiorczoœci, która w potocznym rozumieniu bardzo czêsto kojarzy siê
z posiadaniem tzw. zmys³u gospodarczego b¹dŸ ducha przedsiêbiorczoœci
(Makie³a 2007).
Opieraj¹c siê na opinii J. Schumpetera (1960), pojêcie przedsiêbiorczoœci
wi¹¿e siê z umiejêtnoœci¹ tzw. kombinowania, przy pomocy którego przedsiêbiorca stara siê efektywnie realizowaæ przyjête przez siebie cele. Dzia³anie
takie jak wprowadzenie nowego wyrobu, uœwiadomienie klientowi nowych,
jeszcze nieznanych potrzeb czy zagospodarowanie powsta³ej niszy rynkowej
staje siê przedsiêwziêciem, którego pomys³odawc¹ bardzo czêsto jest sam
przedsiêbiorca. Takie podejœcie do zagadnienia pozwala stwierdziæ, i¿ przedsiêbiorczoœæ jest procesem gospodarczym, w którym bardzo istotn¹ rolê odgrywa innowacyjnoœæ dzia³añ przedsiêbiorcy w zakresie zastosowania nowych
rozwi¹zañ, oferowania nowego rodzaju us³ug czy stosowania niekonwencjonalnych technik sprzeda¿y (Schumpeter 1960).
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W niniejszej pracy przyjêto, ¿e przedsiêbiorczoœæ jest to proces podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby fizyczne na w³asny rachunek
i ryzyko. Na obszarach wiejskich w województwie podkarpackim istniej¹
szczególne warunki do rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z agroturystyk¹, której sprzyja odpowiednie wyposa¿enie bazy materialnej.
STAN AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Wœród wielu pomys³ów, których wdro¿enie mia³o poprawiæ fataln¹ sytuacjê
polskiej wsi, bardzo czêsto przewijaj¹ siê kwestie zwi¹zane z koniecznoœci¹
promowania przestrzeni wiejskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz
zapewniaj¹cego dogodne warunki wypoczynku i rekreacji. Podobn¹ opiniê
wyra¿aj¹ M.E. Markas i K M³ynarczyk (2002), twierdz¹c, ¿e agroturystyka,
wp³ywaj¹c na rozwój obszarów wiejskich, sprzyja ochronie œrodowiska naturalnego oraz poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i obyczajów. Niezmiernie
istotne jest wiêc postrzeganie agroturystyki jako narzêdzia wyzwalaj¹cego
aktywnoœæ gospodarcz¹ wœród badanych spo³ecznoœci. W efekcie tych zmian
zwyk³e gospodarstwa rolne przekszta³cane s¹ w wielofunkcyjne podmioty
gospodarcze sprzyjaj¹ce tworzeniu nowych realiów funkcjonowania wsi, a tym
samym tworz¹ siê nowe miejsca pracy. Ponadto proces ten wp³ywa pozytywnie
na strukturê ludnoœci wiejskiej oraz przeciwdzia³a postêpuj¹cej migracji. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia rozwój agroturystyki sprzyja dywersyfikacji dochodów spo³ecznoœci lokalnej, które obecnie pozyskiwane s¹ prawie
wy³¹cznie z pracy w gospodarstwie i niezarobkowych Ÿróde³ utrzymania.
Rozdrobnienie gospodarstw oraz niskie wyniki ekonomiczne uzyskiwane
z produkcji rolnej powoduj¹, i¿ konieczne jest przesuniêcie znacznej czêœci
zasobów pracy z dzia³alnoœci rolniczej do dzia³ów pozarolniczych b¹dŸ powi¹zanych z rolnictwem. Bardzo wa¿nym krokiem wykonanym w tym kierunku
by³o wprowadzenie specjalizacji produkcji rolnej. Zabieg ten wymusi³ na
spo³ecznoœci wiejskiej w województwie podkarpackim bardziej przedsiêbiorcze,
a zarazem aktywniejsze wdra¿anie i realizacjê ró¿norodnych przedsiêwziêæ
produkcyjnych, handlowych czy us³ugowych, wœród których znacz¹ce miejsce
zajmuje agroturystyka. Mimo obiecuj¹cego startu ta forma wypoczynku napotyka wiele barier, u podstaw których znalaz³y siê takie czynniki, jak znaczny
niedobór œrodków finansowych czy specyficzne cechy i potrzeby rynku turystycznego.
Niemniej jednak mimo negatywnego oddzia³ywania tych czynników zasadnicz¹ determinant¹ poprawnego rozwoju agroturystyki na Podkarpaciu staje siê
otwartoœæ gospodarcza oparta na przekonaniu, ¿e œwiadczenie us³ug turystycz-
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nych w istotny sposób pozwoli poprawiæ trudn¹ sytuacjê finansow¹ wspó³czesnej wsi. Ponadto mówi¹c o rozwoju agroturystyki, nie sposób pomin¹æ tak
wa¿nych elementów, jak: odpowiedni kapita³ rzeczowy lub finansowy, wykwalifikowana si³a robocza, znaczna powierzchnia gruntów o wysokiej wartoœci
turystycznej czy bogactwo walorów przyrodniczo-kulturowych.
Uwzglêdniaj¹c znaczne zró¿nicowanie przestrzeni rolniczej regionu podkarpackiego, dostrzec mo¿na szerokie mo¿liwoœci rozwoju dla ró¿norodnych
form dzia³alnoœci pozarolniczej. Wielofunkcyjny rozwój wsi obejmuj¹cy dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ jako g³ówne b¹dŸ uzupe³niaj¹ce Ÿród³o utrzymania
w szczególny sposób odnieœæ nale¿y do dzia³alnoœci agroturystycznej, która
odgrywa istotn¹ rolê w strukturze dochodów mieszkañców wsi. Istotnym wskaŸnikiem odzwierciedlaj¹cym aktywnoœæ gospodarzy w zakresie œwiadczenia
us³ug turystycznych jest dostêpnoœæ kwater agroturystycznych. Dlatego te¿
w pe³ni uzasadniona staje siê potrzeba przeprowadzenia krótkiej charakterystyki
przestrzeni wiejskiej ze wzglêdu na charakter rozmieszczenia gospodarstw
agroturystycznych (Ryc. 1).
Szczególnymi predyspozycjami w tym zakresie dysponuj¹ przede wszystkim obszary po³udniowej czêœci województwa podkarpackiego. Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e najwiêcej gospodarstw agroturystycznych skumulowanych jest w piêciu powiatach po³o¿onych na obszarze Beskidu Niskiego
oraz Bieszczadów (Tab. 1). Spoœród funkcjonuj¹cych na badanym obszarze 631
gospodarstw agroturystycznych najwiêcej z nich wystêpuje w 4 powiatach
(bieszczadzkim, kroœnieñskim, sanockim oraz leskim), gdzie zlokalizowanych
jest ³¹cznie 494 tego typu gospodarstw bêd¹cych w stanie zaoferowaæ turystom
³¹cznie 3805 miejsc (www.stat.gov.pl). Tym samym na terenie czterech powiatów badanego regionu skupia siê 72,3% gospodarstw agroturystycznych dysponuj¹cych 64,8% ogólnej liczby miejsc noclegowych.
Wysokie zró¿nicowanie przestrzeni wiejskiej w województwie podkarpackim powoduje, i¿ rozwój funkcji agroturystycznych na badanym obszarze
uzale¿niony jest od po³o¿enia geograficznego, rodzaju oraz zasobów przyrodniczych, po³o¿enia wzglêdem wiêkszych miast regionu czy g³ównych arterii
komunikacyjnych. Szczególnie jest to dostrzegalne w rozwoju funkcji agroturystycznej (Iwicki 2001).
Analizuj¹c pod tym wzglêdem aktualn¹ sytuacjê w regionie, widaæ, i¿ zró¿nicowanie przestrzenne (Ryc. 2) najcenniejszych zasobów œrodowiska przyrodniczego oraz kulturowego w istotny sposób wp³ywa na charakter rozmieszczenia gospodarstw agroturystycznych (Iwicki 2001).
Najwiêksz¹ liczb¹ kwater agroturystycznych dysponuj¹ po³udniowe obszary regionu podkarpackiego. Istotny wp³yw na tê sytuacjê wywiera z jednej
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Ryc. 1. Struktura rozmieszczenia gospodarstw wiejskich prowadz¹cych dzia³alnoœæ agroturystyczn¹
The location structure of rural farms carrying out agrotourism activity

wklejka po stronie 116 B

Ryc. 2. Liczba dostêpnych pokoi w gospodarstwach agroturystycznych na obszarach wiejskich
regionu podkarpackiego
The number of available rooms on agrotourist farms in the Padkarpackie region
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Ryc. 3. Liczba miejsc noclegowych, jakimi dysponuj¹ gospodarstwa agroturystyczne w województwie
padkarpackim
The number of accommodation places which are offered by farms in the Padkarpackie province
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Tab. 1. Liczba gospodarstw agroturystycznych wspó³pracuj¹cych z Podkarpackim Oddzia³em
Doradztwa Rolnego w Boguchwale (stan na rok 2008)
The number of farms cooperating with the Podkarpacki Branch of Agricultural Consultancy in
Boguchwa³a (the state from 2008)
WskaŸnik
przedsiêbiorczoœci

Liczba
gmin

Liczba gospodarstw
agroturystycznych

Liczba pokoi

Liczba miejsc
noclegowych

Dêbicki

5

14

39

85

Kolbuszowski

4

5

14

41

Le¿ajski

4

30

107

275

£añcucki

5

16

50

107

Mielecki

4

6

18

47

Ni¿añski

4

7

20

52

Ropczycko-sêdziszowski

3

10

30

58

Rzeszowski

8

16

58

139

Stalowowolski

5

10

25

64

Tarnobrzeski

1

1

2

8

Brzozowski

5

22

67

174

Bieszczadzki

3

64

238

697

Jaros³awski

4

11

37

84

Jasielski

6

34

103

271

Kroœnieñski

7

57

216

614

Lubaczowski

5

26

92

218

Przemyski

8

42

145

338

Przeworski

2

5

11

25

Sanocki

7

76

244

642

Strzy¿owski

4

12

31

72

Leski

5

167

745

1852

Razem

99

631

2297

5869

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych PODR w Boguchwale.

strony sprzyjaj¹ce ukszta³towanie terenu Bieszczadów oraz Beskidu Niskiego,
z drugiej zaœ wystêpuj¹ce tu liczne obszary prawnie chronione zapewniaj¹
zachowanie niepowtarzalnoœci obszarów, których atrakcyjnoœæ turystyczn¹
dodatkowo wzbogacaj¹ liczne obiekty kultury spo³eczno-sakralnej i prê¿nie
funkcjonuj¹ce obiekty wodno-rekreacyjne (np. Jezioro Soliñskie).
Oddzia³ywanie tych czynników oraz ich coraz czêstsze docenianie przez
turystê powoduje, ¿e stopniowo wzrasta znaczenie agroturystyki jako dzia³al-
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noœci uzupe³niaj¹cej. W efekcie w³aœciciele gospodarstw czêœciej sk³onni s¹
oferowaæ tego typu us³ugê, przez co zwiêksza siê liczba miejsc noclegowych
przeznaczonych do dyspozycji potencjalnego turysty.
Opieraj¹c siê na danych statystycznych zawartych w tabeli 1 oraz zale¿noœciach przedstawionych w formie kartodiagramu (Ryc. 3) widaæ, i¿ najwiêksz¹ liczb¹ miejsc noclegowych dysponuj¹ cztery spoœród badanych powiatów. Na ich obszarze do dyspozycji turysty przeznaczonych jest od 600
(powiat kroœnieñski, bieszczadzki, sanocki) do 1852 miejsc (powiat leski)
(www.stat.gov.pl). Jednoczeœnie nale¿y tu nadmieniæ, i¿ znacznie mniejsz¹
ofert¹ dysponuj¹ obszary pó³nocno-zachodniej czêœci regionu, które pe³ni¹
bardziej funkcjê przemys³ow¹ ni¿ turystyczn¹.
Zgodnie z danymi Podkarpackiego Oddzia³u Doradztwa Rolnego ³¹cznie
w regionie funkcjonuje 631 zarejestrowanych gospodarstw agroturystycznych
dysponuj¹cych 2297 pokojami, co daje blisko 5896 miejsc noclegowych
(www.podrb.pl). Jest to stosunkowo bogata oferta, niemniej jednak z punktu
widzenia przedsiêbiorczoœci aktywnoœæ agroturystyczna gospodarstw jako proces ukierunkowany na rozwoju dzia³alnoœci pozarolniczej w województwie
podkarpackim jest nadal stosunkowo niski.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ potwierdzeniem wysokiego poziomu atrakcyjnoœci turystycznej regionu podkarpackiego s¹ liczne walory antropogeniczne
oraz przyrodnicze, których niepowtarzalnoœæ potwierdza fakt istnienia na tym
obszarze du¿ej iloœci obszarów prawnie chronionych. Elementy te w po³¹czeniu
z typowo rolniczym charakterem województwa podkarpackiego stanowi¹ wrêcz
idealn¹ podstawê do œwiadczenia us³ug agroturystycznych. Jednak ich przestrzenne zró¿nicowanie znacz¹co ogranicza stopieñ rozwoju funkcji agroturystycznej badanego obszaru.
W œwietle powy¿szego stwierdziæ mo¿na, ¿e gminy województwa podkarpackiego pod wzglêdem atrakcyjnoœci agroturystycznej charakteryzuj¹ znaczne
dysproporcje. Przede wszystkim na czo³o wysuwaj¹ siê jednostki po³udniowej
czêœci regionu, gdzie wiêkszoœæ gospodarstw agroturystycznych mieœci siê
w powiatach: bieszczadzkim, sanockim, leskim oraz kroœnieñskim. Dla rozwoju
agroturystyki obszar ten wyró¿nia najwy¿szy stopieñ aktywnoœci przedsiêbiorczej, wyra¿aj¹cy siê liczb¹ funkcjonuj¹cych gospodarstw agroturystycznych.
W konsekwencji najwiêksz¹ koncentracjê tego typu gospodarstw spotkaæ mo¿na
w gminach: Ustrzyki Dolne (40), Bukowsko (21), Solina (85), Rymanów (28).

Przedsiêbiorczoœæ agroturystyczna w województwie podkarpackim

119

Natomiast znacznie mniejszy poziom natê¿enia aktywnoœci agroturystycznej charakterystyczny jest dla pó³nocno-zachodniej czêœci województwa podkarpackiego. Obszar ten tworzony przez powiaty tarnobrzeski, mielecki, dêbicki, stalowowolski i ni¿añski to strefa, gdzie bardziej ni¿ turystyka rozwijaj¹ siê
funkcje przemys³owe.
Tendencja do wielofunkcyjnego rozwoju przestrzeni wiejskich stanowi
obecnie trend charakterystyczny dla wiêkszoœci obszarów wiejskich badanego
regionu. Mieszkañcy wsi oprócz dochodów z samego rolnictwa staraj¹ siê
dorobiæ, œwiadcz¹c us³ugi turystyczne. Dzia³ania takie stanowi¹ wynik dostrzegania przez gospodarzy pewnego zapotrzebowania na ró¿nego rodzaju us³ugi,
w konsekwencji czego mo¿na mówiæ o rozwoju przedsiêbiorczoœci agroturystycznej. Jednoczeœnie nadmieniæ nale¿y, i¿ wraz ze wzrostem aktywnoœci
przedsiêbiorczej na obszarach wiejskich powstaj¹ trudnoœci, które znacz¹co
hamuj¹ mo¿liwoœci organizowania i œwiadczenia us³ug agroturystycznych.
Przede wszystkim sporym problemem wielu gospodarstw oferuj¹cych us³ugi
turystyczne s¹ nieodpowiednie warunki socjalne wymagaj¹ce natychmiastowej
poprawy. Ponadto istotnych zmian wymaga samo nastawienie gospodarzy,
którzy oferuj¹c us³ugi turystom, nie do koñca zdaj¹ sobie sprawê z obowi¹zków,
jakie na nich z tego tytu³u spoczywaj¹. Jednak¿e pewn¹ pomoc w zakresie
rozwoju agroturystyki nios¹ odpowiednio funkcjonuj¹ce stowarzyszenia regionalne. Organizacje te, podejmuj¹c siê szeroko rozumianych dzia³añ marketingowych (promocja, dystrybucja ofert, szkolenia), staraj¹ siê wp³ywaæ z korzyœci¹
na dzia³alnoœæ swoich cz³onków. Podkreœliæ nale¿y tak¿e rolê samorz¹dów
lokalnych w ca³oœci procesów przedsiêbiorczych zachodz¹cych w przestrzeni
wiejskiej. Podmioty te, ujmuj¹c w planach strategicznych koniecznoœæ rozwoju
przedsiêbiorczego przestrzeni lokalnej, bardzo czêsto wprowadzaj¹ diagnozowanie walorów turystycznych. Dzia³alnie takie sprzyja dostosowywaniu infrastruktury gminnej do potrzeb planowanego rozwoju turystycznego. Jest to
bardzo wa¿ne, poniewa¿ samorz¹dy lokalne stanowi¹ w zasadzie instytucjê
pierwszego kontaktu wspieraj¹c¹ rozwój tzw. turystyki zrównowa¿onej.
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SUMMARY
Agrotourism enterprise in Podkarpackie voivodeship creates a great chance for the development of rural areas of this region. Agrotourism seen as the tool generating economic activity
among the examined communities leads to the transformation of usual farms into multifunctional
economic subjects, which results in creating new realities of rural life. This process has a positive
influence on socio-economic transformations in rural areas to be observed in job creation, changes
in population structure and diminishing migration. From economic point of view, agrotourism development creates favourable conditions for the diversification of the income of local people.
There is no doubt that anthropogenic and environmental values of Podkarpackie voivodeship,
which uniqueness is of which confirmed by the existence of a great number of protected areas,
make this region attractive for tourism. These elements in connection with typically rural character
of Podkarpackie voivodeship create ideal conditions for agrotourism. The spatial diversity,
however, significantly limits the growth rate of this kind of tourism in the research region.

