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zarys treści: rolnictwo jest bardzo specyficznym sektorem gospodarki. jedną z głównych cech wyróżniających 
produkcję rolną jest jej charakter i silne uzależnienie od warunków środowiskowych. Warunki te określają w du-
żym stopniu charakter produkcji rolnej oraz jej strukturę (roślinną/zwierzęcą). akcesja polski do ue w 2004 r. 
oraz dostęp do unijnych środków finansowych częstokroć powodowały zmianę aktualnego profilu działalności 
gospodarstwa rolnego. W związku z tym wydaje się uzasadnione zbadanie zmian specjalizacji produkcji rolnej 
w polsce po 2004 roku. celem niniejszego opracowania jest zatem odpowiedź na następujące pytania: (1) czy 
istnieje i jak silne jest stężenie poszczególnych głównych rodzajów produkcji rolnej w polsce, (2) jaki jest charak-
ter tej produkcji w wybranych jednostkach przestrzennych.
analizę przeprowadzono na podstawie danych dotyczących wielkości towarowej produkcji rolnej w latach 
2004–2014 z banku danych lokalnych głównego urzędu Statystycznego w polsce1. Specjalizację określono 
przy użyciu indeksu specjalizacji regionalnej krugmana.

Słowa kluczowe: indeks krugmana, rolnictwo, specjalizacja produkcji.

Wstęp

pojęcie specjalizacji jest szeroko wykorzystywane w teorii rozwoju regionalnego i lokalne-
go. Obecnie często dąży się do specjalizacji w różnych dziedzinach produkcji, upatrując 
w tym możliwości uzyskania wyższych dochodów. istotną cechą regionu ekonomicznego 
jest jego specjalizacja, którą można określić jako posiadanie bardzo wyraźnie określone-
go profilu wytwórczego, z niezwykle silnie rozwiniętym działem gospodarki lub rodzajem 
produkowanych dóbr. Specjalizacja może też wynikać z oryginalności danego obszaru 
i określa wówczas ten rodzaj działalności, który występuje jedynie tylko w tym konkret-
nym regionie (miłek i nowak 2014).

1 bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/wymiary (10.10.2015).
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Specjalizacja produkcji jest jednym ze sposobów polepszenia efektów działalności 
przedsiębiorstw działających w ramach danej branży. W rolnictwie pojęcie specjali-
zacji pozwala odpowiedzieć na pytanie, co najlepiej w danym gospodarstwie rolnym 
produkować i sprzedawać, aby osiągnąć jak największe zyski. zatem celem specjali-
zacji jest zwiększenie ilości i jakości produkcji towarowej, wzrost wydajności pracy, 
osiąganie lepszej opłacalności produkcji i dochodów z gospodarstwa rolnego. W kon-
sekwencji wzrost specjalizacji produkcji prowadzi do zwiększenia jej dochodowości 
(dziwulski 2012).

Specjalizacja regionalna jest najczęściej identyfikowana przez porównanie struk-
tury produkcji rolnej regionu do uśrednionej struktury wszystkich badanych regionów 
(kraju). region posiada wysoką specjalizację regionalną, gdy jego struktura branżowa 
produkcji rolnej różni się od przeciętnej dla regionów (kraju) (bąk i in. 2008). Stopień 
specjalizacji regionalnej ustala się za pomocą specjalnie skonstruowanych indeksów 
specjalizacji (niepodobieństwa) (ratajczak 2011). istotą specjalizacji w założeniu h. in-
nesa jest skupienie się na wybranej grupie towarów (grosse 2002; landes 2000), któ-
re mogą być najbardziej konkurencyjne na rynkach zewnętrznych. korzyści wynikające 
ze specjalizacji zapewnia wysoka jakość wytwarzanych towarów, stale doskonalona or-
ganizacja produkcji oraz obniżanie jej kosztów (miłek i nowak 2014).

cel i metoda badań

głównym celem badań było wskazanie regionów (województw) specjalizujących się 
w danym rodzaju produkcji rolnej w polsce. badania zostały przeprowadzone na pod-
stawie danych z banku danych lokalnych guS dotyczących towarowej produkcji rolnej 
obejmujących lata 2004–2014.

W literaturze przedmiotu prezentowanych jest wiele wskaźników/indeksów specja-
lizacji. na uwagę zasługują prace r. kulikowskiego (2003, s. 90–102), p. dąbrowskiego 
(1975, 1977) oraz j. Szyrmera (1975), którzy jako pierwsi w kompleksowy sposób do-
konali opisu sposobu pomiaru stopnia specjalizacji i koncentracji rolnictwa w polsce. 
W niniejszym opracowaniu badania specjalizacji regionalnej – ze względu na strukturę 
towarowej produkcji rolnej – zostały przeprowadzone w oparciu o indeks specjalizacji 
regionalnej krugmana. indeks ten przedstawiany jest w trzech wariantach, jednak naj-
powszechniejszy jest pierwszy wariant, wedle którego indeks krugmana oblicza się jako 
sumę różnic bezwzględnych między udziałami sektorowymi produkcji rolnej w określo-
nym regionie w produkcji rolnej ogółem tego regionu (ui) a udziałami produkcji rolnej 
według rodzajów ogółem w całkowitej produkcji rolnej (u.i) (Suchecki i beck 2010):

indeks specjalizacji krugmana przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 2. Wartość 
0 oznacza, że brana pod uwagę struktura gospodarcza regionu jest identyczna jak prze-
ciętna struktura w innych regionach. natomiast wartości bliskie 2 wskazują na inność 
struktury gospodarczej regionu w porównaniu z przeciętną uzyskaną dla kraju (krugman 
1991; miłek i nowak 2014). zatem im wyższa wartość indeksu, tym większa jest specjali-
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zacja danego regionu. indeksy specjalizacji regionalnej produkcji rolnej w zbiorze rodza-
jów produkcji pozwalają na ustalenie, czy dany region w jakiś sposób korzysta z rozkładu 
produkcji według rodzajów.

Specjalizacja polskich województw w zakresie produkcji rolnej

Wyodrębniona struktura towarowej produkcji rolnej, roślinnej oraz zwierzęcej oraz ich 
dalszy podział na podtypy pozwoliły na przeprowadzanie analizy specjalizacji regional-
nej produkcji rolnej województw w polsce w latach 2004–2014. z otrzymanych wyników 
można wywnioskować, że poziom specjalizacji województw ze względu na towarową 
roślinną produkcję w analizowanym okresie był przeciętnie zróżnicowany (tab. 1). War-
tości indeksów krugmana wahają się w przedziale od 0,125 (województwo pomorskie 
w 2010 r.) do 0,947 (województwo podlaskie w 2014 r.). najniższe wartości indeksu w la-
tach 2004–2014 otrzymano dla województwa pomorskiego, co przekłada się na wystę-
powanie najmniejszego stopnia specjalizacji tego województwa. Wynika to z pewnością 
z niskiej jakości gleb2, co pociąga za sobą niski udział tej produkcji w ogólnej roślinnej 
produkcji rolnej. W latach 2004–2007 najwyższy indeks krugmana otrzymano dla 
województwa małopolskiego (ok. 0,68). kolejne lata przyniosły zmianę: pozycję lidera 
wśród województw najbardziej wyspecjalizowanych zajęło województwo podlaskie, dla 
którego indeks ten w latach 2008–2014 wyniósł przeciętnie 0,81. W przypadku tego woje-
wództwa odnotowano również największe zróżnicowanie wartości wskaźników specjaliza-
cji (w przedziale 0,579–0,947). niewątpliwie województwo to wykorzystało swoją szansę 
i uzyskało najwięcej środków unijnych dostępnych w ramach prOW 2007–2013. Środki 
finansowe, jakie producenci rolni uzyskali w ramach różnych działań prOW, pozwoliły 
na zwiększenie specjalizacji w zakresie roślinnej produkcji rolnej, co przełożyło się w kon-
sekwencji na wyższe dochody producentów.

dla województw pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego indeksy specjalizacji krug-
mana były na tyle niskie, że struktura roślinnej produkcji rolnej nie różniła się istotnie 
od obserwowanej dla całego kraju. trzy województwa polski wschodniej (lubelskie, pod-
laskie i podkarpackie) uzyskały znacząco różne wartości indeksu: największą specjalizację 
odnotowano w województwie podlaskim (maksymalna wartość wynosi 0,947), a naj-
mniejszą w województwie lubelskim (najniższa wartość – 0,167). Wydaje się, że brak spe-
cjalizacji, przekładający się na zróżnicowaną strukturę produkcji rolnej, może częściowo 
zminimalizować ryzyko produkcji. natomiast województwa polski zachodniej (lubuskie, 
zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie) wykazują się większym podobieństwem 
ze względu na specjalizację w zakresie roślinnej produkcji rolnej.

2 gleby są bardzo zróżnicowane, przeważają gleby klasy iii i iV. W skali 16 województw w kraju wojewódz-
two pomorskie zajmuje 8 miejsce pod względem powierzchni ogólnej, 11 miejsce pod względem użytków rol-
nych i 6 miejsce pod względem powierzchni lasów; http://pomorskie.ksow.pl/rolnictwo.html
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Tabela 1. Specjalizacja regionalna roślinnej produkcji rolnej, indeks krugmana

Województwo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Łódzkie 0,539 0,531 0,528 0,569 0,556 0,459 0,549 0,569 0,581 0,527 0,567

mazowieckie 0,436 0,421 0,417 0,437 0,516 0,453 0,543 0,541 0,402 0,445 0,492

małopolskie 0,638 0,669 0,728 0,683 0,597 0,452 0,651 0,669 0,685 0,691 0,674

Śląskie 0,349 0,409 0,391 0,359 0,271 0,300 0,347 0,358 0,368 0,336 0,390

lubelskie 0,236 0,230 0,236 0,242 0,272 0,188 0,243 0,167 0,225 0,286 0,221

podkarpackie 0,475 0,512 0,581 0,574 0,508 0,408 0,539 0,559 0,569 0,490 0,551

podlaskie 0,619 0,634 0,594 0,579 0,811 0,685 0,823 0,760 0,759 0,908 0,947

Świętokrzyskie 0,306 0,281 0,301 0,252 0,351 0,277 0,283 0,314 0,422 0,333 0,359

lubuskie 0,335 0,306 0,385 0,284 0,318 0,302 0,537 0,404 0,350 0,540 0,453

Wielkopolskie 0,243 0,294 0,318 0,315 0,390 0,338 0,314 0,342 0,385 0,328 0,371

zachodniopomorskie 0,365 0,327 0,409 0,372 0,283 0,304 0,309 0,204 0,345 0,302 0,261

dolnośląskie 0,354 0,324 0,319 0,319 0,339 0,283 0,337 0,300 0,211 0,310 0,266

Opolskie 0,491 0,489 0,460 0,489 0,451 0,280 0,417 0,415 0,344 0,388 0,348

kujawsko-pomorskie 0,463 0,428 0,443 0,477 0,467 0,388 0,444 0,429 0,532 0,400 0,425

pomorskie 0,142 0,156 0,200 0,185 0,159 0,134 0,125 0,145 0,200 0,152 0,162

Warmińsko-mazurskie 0,461 0,478 0,501 0,479 0,455 0,490 0,463 0,592 0,611 0,392 0,511

Źródło: bank danych lokalnych, główny urząd Statystyczny.

pod względem towarowej zwierzęcej produkcji rolnej największą specjalizację odno-
towano w przypadku województwa lubuskiego, dla którego indeks krugmana w latach 
2004–2014 wyniósł przeciętnie 0,627 (tab. 2). podstawowym kierunkiem produkcji zwie-
rzęcej regionu lubuskiego jest produkcja drobiarska, która wyróżnia się na tle kraju pod 
względem udziału drobiu kurzego oraz indyków w produkcji zwierzęcej i stawia ten region 
na czołowym miejscu w polsce. bardzo niską specjalizacją w zakresie zwierzęcej produk-
cji rolnej charakteryzują się województwa: łódzkie (w latach 2004–2007 wartość indeksu 
oscylowała tu w granicach 0,004–0,114), podkarpackie (w latach 2009–2012 wartość wa-
hała się w przedziale od 0,075 do 0,118). Województwa polski centralnej (łódzkie, mazo-
wieckie, świętokrzyskie) to regiony charakteryzujące się specjalizacją produkcji zwierzęcej 
na bardzo niskim poziomie. najniższą wartość indeksu specjalizacji odnotowano dla wo-
jewództwa łódzkiego w 2004 r., najwyższą zaś dla mazowieckiego w 2013 r. jednak war-
tości te są bardzo zróżnicowane – różnica pomiędzy wartością maksymalną a minimalną 
wynosi 0,288.

można wskazać województwa, w których specjalizacja jest większa i te, gdzie jest 
mniejsza, ale w żadnym przypadku nie stwierdzono, że w którymś z województw specja-
lizacja jest tak duża, że nie produkuje się tam nic innego poza jednym typem produktu. 
mogło to wynikać z konstrukcji miar specjalizacji względnej, dlatego do otrzymanych wy-
ników należy podchodzić z ostrożnością, gdyż zastosowanie innej miary specjalizacji lub 
wybór innego obszaru referencyjnego może istotnie wpływać na rezultat badania.
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Tabela 2. Specjalizacja regionalna zwierzęcej produkcji rolnej, indeks krugmana

Województwo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Łódzkie 0,044 0,032 0,114 0,111 0,135 0,171 0,154 0,131 0,189 0,230 0,219

mazowieckie 0,134 0,146 0,120 0,168 0,253 0,261 0,222 0,220 0,246 0,331 0,287

małopolskie 0,215 0,177 0,236 0,216 0,196 0,369 0,385 0,454 0,386 0,358 0,406

Śląskie 0,113 0,076 0,108 0,172 0,329 0,220 0,287 0,273 0,295 0,280 0,307

lubelskie 0,167 0,175 0,130 0,210 0,197 0,265 0,167 0,244 0,255 0,297 0,272

podkarpackie 0,097 0,197 0,238 0,243 0,086 0,075 0,082 0,118 0,065 0,351 0,187

podlaskie 0,255 0,256 0,251 0,238 0,302 0,277 0,445 0,249 0,183 0,257 0,277

Świętokrzyskie 0,088 0,147 0,083 0,149 0,044 0,118 0,147 0,236 0,236 0,067 0,182

lubuskie 0,619 0,608 0,704 0,640 0,717 0,676 0,604 0,451 0,768 0,532 0,575

Wielkopolskie 0,167 0,193 0,194 0,181 0,237 0,231 0,176 0,175 0,139 0,115 0,136

zachodniopomorskie 0,233 0,301 0,275 0,304 0,455 0,419 0,389 0,405 0,416 0,469 0,490

dolnośląskie 0,160 0,344 0,486 0,318 0,215 0,286 0,245 0,349 0,505 0,414 0,478

Opolskie 0,112 0,119 0,096 0,112 0,125 0,137 0,174 0,201 0,262 0,163 0,225

kujawsko-pomorskie 0,210 0,206 0,237 0,221 0,229 0,245 0,293 0,271 0,315 0,345 0,324

pomorskie 0,438 0,463 0,488 0,547 0,598 0,269 0,301 0,370 0,373 0,232 0,346

Warmińsko-mazurskie 0,407 0,389 0,401 0,358 0,397 0,424 0,410 0,427 0,283 0,313 0,335

Źródło: bank danych lokalnych, główny urząd Statystyczny

Widoczny jest podział województw ze względu na strukturę towarowej produkcji 
rolnej (ryc. 1), który przejawia się w wyodrębnieniu województw z produkcją typowo 
roślinną oraz typowo zwierzęcą. do pierwszej grupy województw należą województwa 
podlaskie, łódzkie, opolskie, małopolskie oraz podkarpackie. W latach 2004–2014 war-
tość indeksu krugmana dla towarowej produkcji roślinnej w tych województwach utrzy-
mywała się na najwyższych poziomach. drugą grupę województw stanowią województwa 
zachodnio-pomorskie, dolnośląskie, lubuskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. W woje-
wództwach tych widoczna jest specjalizacja towarowej produkcji rolnej w strukturze któ-
rej dominuje produkcja zwierzęca.
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a – produkcja roślinna            b – produkcja zwierzęca
      Crop output                    Animal output

2004       2004

2007       2007

2014       2014

Ryc. 1. podział województw ze względu na wartość indeksu krugmana dla towarowej produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej w latach 2004, 2007, 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych guS.
Voivodships by the Krugman index value for agricultural crop and animal output in years 2004, 2007, 2014
Source: own study based on CSO data.
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Podsumowanie

badanie kierunku i stopnia specjalizacji województw ze względu na strukturę towarowej 
produkcji rolnej, przeprowadzone za pomocą indeksu krugmana wykazało, że w większo-
ści przypadków charakteryzują się one przeciętnym stopniem specjalizacji. Oznacza to, 
że struktury roślinnej oraz zwierzęcej towarowej produkcji rolnej nie różnią się znacząco 
od obserwowanych dla całego kraju. co prawda można wskazać województwa, gdzie ta spe-
cjalizacja może być większa bądź mniejsza, ale w żadnym przypadku nie można stwierdzić, 
że w którymś z województw jest ona tak duża, że nie produkuje się tam nic innego poza 
jednym typem produktu. dodatkowo należy podkreślić, że województwa posiadające do-
bre warunki ekonomiczne, a niekoniecznie korzystne warunki przyrodnicze, osiągają lepsze 
wyniki w produkcji rolniczej. jest to związane między innymi z faktem, iż województwa le-
piej sytuowane w większym stopniu wykorzystują nowoczesne technologie produkcji oraz 
występuje tam wyższe zapotrzebowanie na wytworzone produkty rolnicze (większy popyt).

rolnictwo ma duży potencjał produkcyjny wynikający z dużych zasobów siły roboczej 
oraz dużych zasobów ziemi. pozycja konkurencyjna rolnictwa wynika po części ze sto-
sunkowo niskich kosztów produkcji, postępującej terytorialnej specjalizacji produkcji 
oraz koncentracji w ważnych sektorach, takich jak mleko, zboża, oraz owoce i warzywa. 
Wyrazem tej konkurencyjności jest rosnący eksport produktów rolno-żywnościowych. 
charakterystyczna dla struktury agrarnej jest rosnąca grupa gospodarstw żywotnych eko-
nomicznie i konkurencyjnych oraz malejąca, ale nadal liczna grupa gospodarstw małych 
i nierentownych. natomiast specjalizacja produkcji daje możliwość optymalnego wyko-
rzystania posiadanego parku maszynowego i zasobów pracy ludzkiej. Osiągane przychody 
pozwalają wówczas na finansowanie środków do produkcji rolnej (materiału siewnego 
i sadzeniakowego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin) oraz maszyn i urządzeń 
rolniczych na poziomie umożliwiającym konkurowanie z innymi gospodarstwami rolnymi 
w kraju i unii europejskiej.
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Summary

agriculture is a very specific sector of the economy, significantly different from other eco-
nomic activities. One of the main distinguishing characteristics of agricultural production 
is its nature and strong dependence on the environmental conditions. these conditions 
determine to a large extent, the nature of agricultural production and its structure (crop/
animal). the accession of poland to the eu in 2004 and access to eu funds (subsidies 
for farmers under different eu programs) often were the cause of change in the current 
profile of farm activities. therefore, it seems reasonable to examine the changes in the 
specialization of agricultural production in poland after 2004. the aim of this study is to 
answer the following questions: (1) is there (and if, how strong) concentration of each of 
the main types of agricultural production in poland, (2) What is the nature of this produc-
tion in selected spatial units.

the analysis was conducted based on data on the volume of commodity agricultural 
production in years 2004–2014, the data used in the study was derived from the local 
data bank of the central Statistical Office in poland. Specialization was determined using 
the krugman index of regional specialization.
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