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Synopsis. W 2015 roku w polskim rolnictwie dziaáaáo 690 podmiotów z kapitaáem zagranicznym,
zatrudniając ponad 5,7 tys. osób. Kapitaá zagraniczny zainwestowany w tych podmiotach stanowiá
ponad 90% udziaáu kapitaáu podstawowego. Celem opracowania byáo okreĞlenie skali dziaáalnoĞci
podmiotów z kapitaáem zagranicznym w polskim rolnictwie. Analiza obejmowaáa liczbĊ podmiotów,
rozmieszczenie geograficzne, liczbĊ zatrudnionych, obroty handlowe z zagranicą i wyniki finansowe.
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Abstract. In 2015, there were 690 entities with foreign capital operating in Polish agriculture, employing
over 5.7 thousand. people. The foreign capital invested in these entities accounted for over 90% of the
share of the share capital. The purpose of the article was to determine the scale of operations of entities
with foreign investments in Polish agriculture. The analysis included the number of entities, geographical
distribution, number of employees, foreign trade turnover and financial results.
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Wprowadzenie
Przepáywy kapitaáu zagranicznego w skali miĊdzynarodowej są zjawiskiem powszechnym.
W XXI wieku inwestycje zagraniczne naleĪą do najbardziej dynamicznych strumieni
miĊdzynarodowych przepáywów gospodarczych obok towarów i usáug. Proces globalizacji
powoduje przemieszczanie siĊ nie tylko towarów ale równieĪ zakáadów produkcyjnych, które
pod postacią bezpoĞrednich inwestycji zagranicznych są lokowane w róĪnych czĊĞciach Ğwiata.
BezpoĞrednie inwestycje zagraniczne są definiowane jako miĊdzynarodowe przepáywy kapitaáu
polegające na lokowaniu go w przedsiĊbiorstwie innego kraju w celu uzyskania trwaáego
wpáywu na jego dziaáalnoĞü i osiąganiu z tego tytuáu zysków (Kacperska, 2000). Gáównymi
kreatorami Ğwiatowych przepáywów są kraje rozwiniĊte, posiadające kapitaá. Kapitaá ten
najczĊĞciej jest lokowany w atrakcyjnych branĪach min: w handlu, w przetwórstwie
przemysáowym, IT, budownictwie. Jednym z kierunków napáywu inwestycji jest teĪ rolnictwo i
agrobiznes.
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Od początku obecnego stulecia obserwujemy dynamiczny napáyw inwestycji
zagranicznych do Polski. W 2015 r. w Polsce zainwestowaáo okoáo 26 tys. podmiotów
z kapitaáem zagranicznym, w tym ponad 2 tys. w rolnictwie, przemyĞle rolno-spoĪywczym
i otoczeniu rolnictwa.
Celem opracowania byáo okreĞlenie skali dziaáalnoĞci podmiotów z kapitaáem
zagranicznym w polskim rolnictwie i próba oceny ich dziaáalnoĞci. Analiza obejmuje
podmioty z kapitaáem zagranicznym dziaáające w grupach od 011 do 016 dziaáu 01, sekcji
A Polskiej Klasyfikacji DziaáalnoĞci Gospodarczej z 2007 roku (PKD 2007). Sekcja A
PKD 2007 obejmuje rolnictwo, leĞnictwo, áowiectwo i rybactwo. Jednak analiza dotyczyáa
tylko rolnictwa obejmującego: (01.1) uprawy rolne, (01.2) roĞliny wieloletnie, (01.3)
rozmnaĪanie roĞlin, (01.4) chów i hodowlĊ zwierząt, (01.5) dziaáalnoĞü mieszaną oraz
(01.6) dziaáalnoĞü usáugową. Do realizacji celów badawczych wykorzystano dane
dotyczące dziaáalnoĞci podmiotów z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie pochodzące z
niepublikowanych materiaáów Gáównego UrzĊdu Statystycznego za lata 2009 -2015.
ħródáem danych wykorzystanych przez GUS byáy roczne sprawozdania statystyczne
podmiotów z udziaáem kapitaáu zagranicznego oraz roczne ankiety przedsiĊbiorstw. Zakres
przedmiotowy analizy obejmowaá wielkoĞü i strukturĊ kapitaáu zaangaĪowanego w
rolnictwie, liczbĊ zatrudnionych, obroty w handlu zagranicznym oraz wyniki prowadzonej
dziaáalnoĞci (przychody, koszty, wyniki finansowe brutto itp.). Analizowane dane
odnoszące siĊ do liczby podmiotów, zatrudnienia, handlu zagranicznego, kapitaáu
podstawowego i zagranicznego obejmowaáy wszystkie podmioty, natomiast dane dotyczące
kapitaáu wáasnego i analizy wskaĨnikowej obejmowaáy tylko podmioty o liczbie
pracujących 10 i wiĊcej osób. Ze wzglĊdu na tajemnicĊ statystyczną, niektóre dane nie byáy
udostĊpnione przez GUS, co ograniczaáo analizĊ. Niepeáne dane byáy powodem
ograniczonej analizy dla niektórych grup dziaáalnoĞci rolniczej.
W opracowaniu wykorzystano analizĊ opisową i porównawczą. Dane dotyczące
podmiotów z kapitaáem zagranicznym odnoszono do sektora agrobiznesu obejmującego
dziaáalnoĞü podmiotów z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie i jego otoczeniu (wybrane
grupy z sekcji A, G, I).

BezpoĞrednie inwestycje zagraniczne – przegląd literatury
Podmioty z kapitaáem zagranicznym w literaturze przedmiotu są okreĞlane jako
korporacje, które w procesie umiĊdzynarodowienia dziaáalnoĞci gospodarczej rozpoczynają
dziaáalnoĞü poza granicami kraju. PrzedsiĊbiorstwa te okreĞlane są korporacjami
transnarodowymi (KTN) (tj.: przedsiĊbiorstwami dziaáającymi w formie spóáek
kapitaáowych (akcyjnych lub z.o.o)) a ich struktura organizacyjna skáada siĊ z jednostki
macierzystej oraz licznych fili, które pod postacią min. bezpoĞrednich inwestycji
zagranicznych są lokowanie za granicą kraju (UNCTAD, 2005; Chechelski, 2008;
Kacperska, 2016). BezpoĞrednie inwestycje zagraniczne mogą napáywaü w formie
inwestycji od podstaw (greenfield) tj.: inwestycji, gdzie powstaje nowa filia za granicą,
inwestycji tworzonych poprzez zakup udziaáów w juĪ istniejących firmach zagranicznych
(brownfield), w formie joint venture, czyli bliskiej wspóápracy dwóch lub wiĊcej
podmiotów z róĪnych krajów, oraz poprzez nabycie majątku nieruchomego za granicą w
celu rozszerzenia dotychczasowej dziaáalnoĞci (Kacperska, 2016).
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Jodkowski wskazuje, Īe pod wzglĊdem struktury wáasnoĞci wystĊpują trzy rodzaje
zagranicznych inwestycji bezpoĞrednich: caákowicie opanowane filie zagraniczne, (95%
lub wiĊcej kapitaáu zakáadowego jest wáasnoĞcią firmy macierzystej); udziaáy
wiĊkszoĞciowe (50% do 95% kapitaáu zakáadowego jest wáasnoĞcią firmy macierzystej);
udziaáy mniejszoĞciowe (poniĪej 50%) (Jodkowski, 1995).
W literaturze przedmiotu moĪna spotkaü wiele klasyfikacji związanych z motywami
przepáywu kapitaáu. NajczĊĞciej wskazywane są motywy rynkowe, zasobowe,
efektywnoĞciowe i strategiczne (Zorska, 2002; Kraciuk, 2004). „W Polsce dziaáalnoĞü
korporacji jest umotywowana gáównie dąĪeniem do wykorzystania rynku zbytu,
podstawowych zasobów i tradycyjnych zdolnoĞci wytwórczych” (Kraciuk, 2004).
Inwestorzy zagraniczni podejmując decyzjĊ o lokalizacji inwestycji w polskim agrobiznesie
najczĊĞciej wskazują: wielkoĞü rynku zbytu, niskie koszty siáy roboczej, podaĪ siáy
roboczej, kwalifikacje siáy roboczej, pozyskanie zasobów, obniĪenie kosztów, niskie
podatki, perspektywy wzrostu gospodarczego, czáonkostwo w UE, korzystne poáoĪenie w
Europie, moĪliwoĞü eksportu do innych krajów, dostĊpnoĞü do lokalnych surowców
(Chechelski, 2008; Kacperska, 2000).
Z analizy literatury wynika, Īe bezpoĞrednie inwestycje zagraniczne wpáywają na
gospodarkĊ kraju goszczącego zarówno pozytywne jak i negatywne. Gorynia wskazuje na
szeĞü efektów zewnĊtrznych inwestycji zagranicznych, tj.: efekty ogólnogospodarcze,
polityczne, spoáeczne, obroty gospodarcze, naukĊ i technikĊ i konkurencyjnoĞü
przedsiĊbiorstw (Gorynia, 2005; Chechelski, 2008). WĞród pozytywnych aspektów
inwestycje wymieniane są jako czynnik: oĪywiający i unowoczeĞniający gospodarkĊ,
czynnik poprawy efektywnoĞci gospodarowania, uzupeánienie krajowych funduszy
inwestycyjnych, polepszenie zaopatrzenia, czynnik zwiĊkszenia zdolnoĞci eksportowych,
tworzenia nowych miejsc pracy, wdraĪania nowoĞci technicznych i technologicznych,
poprawĊ jakoĞci produktów. Do negatywnych efektów zaliczamy min: ograniczenie
suwerennoĞci krajowej polityki, wzrost importu, ryzyko napáywu brudnych technologii,
ryzyko nieuczciwej konkurencji, redukcjĊ zatrudnienia (Kacperska, 2016; Chechelski,
2008).
WiĊkszoĞü badaĔ dotyczących bezpoĞrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
dotyczy klimatu inwestycyjnego, determinant napáywu, wpáywu inwestycji na rozwój
regionalny. Zdecydowana wiĊkszoĞü opracowaĔ dotyczy dziaáalnoĞci przemysáowej.
Problematyka napáywu inwestycji zagranicznych do sektora agrobiznesu jest bardzo rzadko
poruszana.

Wyniki badaĔ
Podmioty z kapitaáem zagranicznym w Polsce
Liczba podmiotów z kapitaáem zagranicznym inwestujących w Polsce od 2009 r.
charakteryzowaáa siĊ tendencją wzrostową. Do 2014 r. liczba podmiotów z kapitaáem
zagranicznym zwiĊkszyáa siĊ o prawie 5 tys. Jednak w ostatnich latach spada liczba
rejestrowanych podmiotów. W 2016 r. odnotowano 24,7 tys. podmiotów z kapitaáem
zagranicznym wobec 26,4 tys. w 2014 r. (Kacperska, 2018).
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Rys. 1. Liczba podmiotów z kapitaáem zagranicznym (LPKZ) w Polsce w latach 2009-2015
Fig. 1. Number of companies with foreign capital (LPKZ) in Poland in the years 2009-2015
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS (2010-2016): DziaáalnoĞü gospodarcza podmiotów
z kapitaáem zagranicznym za poszczególne lata. Warszawa 2010-2016 oraz niepublikowanych danych GUS.

Kapitaá zainwestowany w Polsce przez inwestorów zagranicznych w 2015 r. wynosiá
222,5 mld zá. W analizowanym okresie wartoĞü zainwestowanego kapitaáu zagranicznego
dynamiczne zwiĊkszaáa siĊ (byá o 17% wyĪszy w 2015 r. w odniesieniu do 2009). W tych
podmiotach ponad 90% udziaáów w kapitale podstawowym mają podmioty zagraniczne.
Kapitaá krajowy stanowiá zaledwie 14,6% w 2009 r. i zmniejszyá siĊ do 8,3% w 2015 r.
(Kacperska, 2018).
W analizowanym okresie liczba pracujących w podmiotach z kapitaáem zagranicznym
sukcesywnie zwiĊkszaáa siĊ. W latach 2009-2015 zatrudnienie w podmiotach z kapitaáem
zagranicznym wzrosáo o 24,5% (tabela 1).
Tabela 1. Dynamika napáywu podmiotów z kapitaáem zagranicznym w Polsce, lata 2009-2015 (2009=100) (w %)
Table 1. Dynamics of inflow of entities with foreign capital in Poland in the years 2009-2015 (2009=100) (in %)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba podmiotów

Wyszczególnienie

2009
100

104,1

112,3

116,8

117,8

119,3

117,1

Kapitaá podstawowy

100

105,0

107,9

115,1

116,3

119,9

123,7

Kapitaá zagraniczny

100

103,7

107,2

116,8

122,6

127,5

132,8

Liczba pracujących

100

104,0

107,2

107,6

111,5

119,7

124,5

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS (2001-2016) DziaáalnoĞü gospodarcza podmiotów
z kapitaáem zagranicznym za poszczególne lata. Warszawa 2010-2016.

Z analizy struktury branĪowej napáywu inwestycji zagranicznych do Polski wynika, Īe
w analizowanym okresie ponad 70% podmiotów z kapitaáem zagranicznym ulokowaáo
swoją dziaáalnoĞü w czerech branĪach: 1) handlu i naprawie pojazdów, 2) przetwórstwie
przemysáowym, 3) obsáudze rynku nieruchomoĞci i 4) dziaáalnoĞci profesjonalnej,
naukowej i technicznej. W okresie tym inwestorzy zagraniczni lokowali teĪ kapitaá w
rolnictwie i jego otoczeniu. Udziaá podmiotów z kapitaáem zagranicznym dziaáających w
rolnictwie i przemyĞle rolno-spoĪywczym stanowiá Ğredniorocznie okoáo 8% ogóáu
podmiotów z kapitaáem zagranicznym dziaáających w Polsce.
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Liczba podmiotów z kapitaáem zagranicznym dziaáających w rolnictwie
W latach 2009-2015 zaobserwowano wzrost zainwestowanego kapitaáu w rolnictwo,
leĞnictwo, áowiectwo i rybactwo. W 2009 r. zarejestrowano w Polsce w rolnictwie,
przemyĞle rolno-spoĪywczym i jego otoczeniu 1751 podmiotów z kapitaáem zagranicznym.
Do 2015 r. liczba podmiotów inwestujących w agrobiznesie zwiĊkszyáa siĊ o 19 punktów
procentowych do 2093 podmiotów i byáa o 2 punkty procentowe wyĪsza niĪ w samym
rolnictwie. Dynamiczny wzrost liczby inwestujących podmiotów zaobserwowano
w áowiectwie (wzrost o 100%) uprawie roĞlin wieloletnich (wzrost o 58%) i dziaáalnoĞci
usáugowej wspomagającej rolnictwo nastĊpującej po zbiorach (wzrost o 42%). Natomiast
spadek liczby podmiotów zaobserwowano w dziaáalnoĞci mieszanej (o 6,1%) i w grupie
chów i hodowla zwierząt (o 1,6%). Podmioty zaliczane do sektora A stanowiáy w 2009 r.
33,7% ogóáu podmiotów z sektora agrobiznesu, i ich udziaá zwiĊkszyá siĊ do 39,4% (690
podmiotów) w 2015 r. W analizowanym okresie ponad 95% podmiotów powstaáo w dziale
01 obejmującym rolnictwo poza leĞnictwem i rybactwem (tabela 2).
Tabela 2. Struktura udziaáu podmiotów z kapitaáem zagranicznym rolnictwie i agrobiznesie oraz dynamika ich
napáywu w latach 2009-2015
Table 2. Structure of the share of entities with foreign capital in agriculture and agribusiness and the dynamics
of their inflow in 2009-2015
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Dynamika napáywu podmiotów z kapitaáem zagranicznym (2009=100) (w %)
Agrobiznes*
100
105,8
114,8
121,9
121,8
120,2
Sekcja A **
100
103,4
109,2
118,3
119,8
118,5
Rolnictwo (01) razem ***
100
102,7
108,3
116,5
118,6
117,6
Uprawy rolne
100
103,5
110,1
121,6
129,3
125,1
RoĞliny wieloletnie
100
126,3
121,1
136,8
126,3
121,1
RozmnaĪanie roĞlin
100
76,9
61,5
115,4
115,4
115,4
Hodowla zwierząt
100
97,2
102,8
102,8
104,2
102,8
DziaáalnoĞü mieszana
100
101,7
108,7
103,5
100,0
94,8
DziaáalnoĞü usáugowa
100
101,8
108,8
124,6
115,8
140,4
àowiectwo
100
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Struktura udziaáu podmiotów z kapitaáem zagranicznym (w %)
Agrobiznes*
33,7
34,8
36,8
39,9
40,4
39,9
Sekcja A**
95,6
94,9
94,9
94,1
94,6
94,8
Rolnictwo (01) razem ***
100
100
100
100
100
100
Uprawy rolne
50,9
51,3
51,7
53,1
55,5
54,1
RoĞliny wieloletnie
3,4
4,1
3,8
4,0
3,6
3,5
RozmnaĪanie roĞlin
2,3
1,7
1,3
2,3
2,2
2,3
Hodowla zwierząt
12,6
11,9
11,9
11,1
11,1
11,0
DziaáalnoĞü mieszana
20,4
20,2
20,5
18,1
17,2
16,4
DziaáalnoĞü usáugowa
10,1
10,0
10,1
10,8
9,9
12,1
àowiectwo
0,4
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6

2015
119,5
116,9
116,3
120,2
157,9
138,5
98,6
93,9
142,1
200,0
39,4
95,1
100
52,6
4,6
2,7
10,7
16,5
12,3
0,6

* Agrobiznes obejmuje podmioty dziaáające w rolnictwie i jego otoczeniu wyliczone przez GUS obejmujące wybrane
dziaáy i grupy z sekcji A, C, G oraz I PKD 2007;
** Sekcja A - obejmuje rolnictwo, leĞnictwo, áowiectwo i rybactwo PKD 2007;
*** Rolnictwo (01) - obejmuje grupy od 011 do 017 PKD 2007 bez grupy 02 leĞnictwo i pozyskiwanie drewna i grupy 03
rybactwa.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 2018.
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W strukturze napáywu inwestorów zagranicznych dominujący udziaá wykazywaáy
podmioty inwestujące w uprawy rolne (ponad 50% podmiotów z dziaáu rolnictwo byáo w
tej grupie). Na drugim miejscu byáa dziaáalnoĞü mieszana – z tendencją spadkową z 20,4 %
udziaáu w 2009 r. do 16,5% w 2015 r. a na trzecim miejscu dziaáalnoĞü usáugowa z 12,3%
udziaáem w 2015 r. (tabela 2).
W 2015 r. ponad poáowa podmiotów z kapitaáem zagranicznym z sektora agrobiznesu
miaáa siedzibĊ zaledwie w trzech województwach: mazowieckim – 24,2%,
zachodniopomorskim 16,4% i wielkopolskim 11,1%. W porównaniu z rokiem 2009 w 11
województwach odnotowano wzrost liczby podmiotów, najwiĊkszy w województwie
podlaskim i podkarpackim. W piĊciu województwach odnotowano spadki, najwiĊksze
w województwie warmiĔsko-mazurskim (o 21 pp.) i ĞwiĊtokrzyskim (o 6,7 pp.). Jak
wynika z rysunku 2 podmioty z kapitaáem zagranicznym w agrobiznesie dziaáaáy we
wszystkich województwach, jednak przewaĪaáy w zachodniej czĊĞci Polski. Podobna
tendencja wystĊpowaáa w przypadku rozmieszczenia podmiotów z kapitaáem zagranicznym
w rolnictwie (rys. 3). W 2015 r. najwiĊcej podmiotów zarejestrowaáo dziaáalnoĞü
w województwie zachodniopomorskim – 37,8%, lubelskim – 11% i warmiĔsko-mazurskim
– 9,1%. Województwo zachodniopomorskie od 2009 r. wykazywaáo zdecydowaną
przewagĊ liczebną nad pozostaáymi województwami. W porównaniu z rokiem 2009 w 11
województwach odnotowano wzrost liczby podmiotów dziaáających w rolnictwie,
najwiĊkszy – trzykrotny w województwie mazowieckim i podlaskim. W pozostaáych
województwach odnotowano spadki inwestujących w rolnictwo, najwiĊksze w opolskim
(26,7%) w lubuskim (o 24,3%) i áódzkim (o 22,2%).

Rys. 2. Liczba podmiotów z kapitaáem
zagranicznym w agrobiznesie wedáug województw
w 2015 roku
Fig 2. Number of entities with foreign capital in
agribusiness by voivodships in 2015
ħródáo: jak w tabeli 2.

Rys. 3. Liczba podmiotów z kapitaáem zagranicznym
w rolnictwie wedáug województw w 2015 roku
Fig. 3. Number of entities with foreign capital in
agricultural by voivodships in 2015
ħródáo: jak w tabeli 2.
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Zatrudnienie w podmiotach z kapitaáem zagranicznym dziaáających
w rolnictwie
Do pracujących w podmiotach z kapitaáem zagranicznym zalicza siĊ osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz pracodawców, wáaĞcicieli i wspóáwáaĞcicieli
oraz pracujących na wáasny rachunek zarówno w kraju jak i za granicą (GUS, 2016).
Liczba pracujących w podmiotach z kapitaáem zagranicznym dziaáających w rolnictwie
stanowiáa w badanym okresie okoáo 4% ogóáu zatrudnionych w sektorze agrobiznesu. W
koĔcu 2015 r. w podmiotach z udziaáem kapitaáu zagranicznego w sektorze agrobiznesu
pracowaáo 1373 tys. osób, zaĞ w rolnictwie 5,7 tys. osób. Liczba zatrudnionych w
podmiotach z kapitaáem zagranicznym z roku na rok zmniejszaáa siĊ wykazując tendencjĊ
malejącą prawie dla wszystkich grup sekcji A. Liczba zatrudnionych w rolnictwie w
analizowanym okresie ulegáa zmniejszeniu o 758 osób, czyli o 14,6 punktu procentowego.
Wyjątek stanowiáy dziaáalnoĞü związana z chowem i hodowlą zwierząt, odnotowano tu
wzrost zatrudnienia o 61% i dziaáalnoĞü usáugowa – wzrost zatrudnienia o 28% (tabela 3).
NajwiĊcej zatrudnionych byáo w grupie upraw rolnych - Ğredniorocznie 40%. W 2015
r. liczba zatrudnionych w tym dziale spadáa o 25,7% w odniesieniu do roku 2014. Na
drugim miejscu pod wzglĊdem liczby zatrudnionych byá chów i hodowla zwierząt Ğredniorocznie 25% a na trzecim dziaáalnoĞü mieszana z Ğredniorocznym udziaáem
wysokoĞci 19,1% (rys.4).
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Rys. 4. Zatrudnienie w podmiotach z kapitaáem zagraniczny poszczególnych grupach rolnictwa w latach 20092015
Fig. 4. Employment in entities with foreign capital in particular groups of agriculture in the years 2009-2015
ħródáo: jak w tabeli 2.

Zatrudnienie w poszczególnych grupach dziaáalnoĞci rolniczej przedstawia rysunek 2.
Wynika z niego, Īe w analizowanym okresie nastąpiáy duĪe zmiany w poszczególnych
grupach. W latach 2009-2014 najwiĊcej zatrudnionych byáo przy uprawach rolnych,
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hodowli zwierząt i dziaáalnoĞci mieszanej. Te trzy grupy w analizowanym okresie skupiaáy
ponad 80% zatrudnionych w rolnictwie. Kolejną tendencją jest spadek zatrudnienia przy
uprawach rolnych z 40% w 2009 roku do 29,6% w 2015 roku. W 2015 roku nastąpiá wzrost
zatrudnienia przy chowie i hodowli zwierząt o 53% w odniesieniu do roku 2014 i o 61%
w odniesieniu do 2009 roku (rys. 4).
W 2015 r. prawie 55% ogóáu osób pracujących w podmiotach z kapitaáem
zagranicznym z agrobiznesu pracowaáo w dwóch województwach: mazowieckim (41,2%)
i wielkopolskim (12,7%) (rys. 5). W analizowanym przedziale czasowym w 11
województwach wzrosáo zatrudnienie, najwiĊcej przybyáo miejsc pracy w województwie
podkarpackim – trzykrotny wzrost o 1194 osoby, pomorskim (o 88%) i áódzkim (o 63%).
Natomiast najwiĊkszy spadek zatrudnionych byá w województwie mazowieckim (spadek o
prawie 7 tys. osób), kujawsko-pomorskim (832 osób) i (lubuskim o 225 osób).
W 2015 r. najwiĊcej zatrudnionych w podmiotach z kapitaáem zagranicznym byáo
w województwie zachodniopomorskim (35%), wielkopolskim (17,1%) i pomorskim (17%).
àącznie w tych województwach skupione byáo prawie 70% ogóáu pracujących w
podmiotach zagranicznych w rolnictwie. W analizowanym okresie najwiĊksza zmiana w
zatrudnieniu byáa na terenie województwa mazowieckiego, gdzie nastąpiá prawie
czterokrotny wzrost zatrudnienia. Odwrotna tendencja byáa w województwach:
wielkopolskim, lubuski, lubelskim i dolnoĞląskim, gdzie zaobserwowano zmniejszanie siĊ
liczby zatrudnionych. NajwiĊkszy spadek byá w województwie wielkopolskim o 624 osoby.
Rysunek 6 przedstawia rozmieszczenie zatrudnienia w rolnictwie w podmiotach za
kapitaáem zagranicznym. Niestety ze wzglĊdu na tajemnicĊ statystyczną dane dotyczące
oĞmiu województw nie zostaáy udostĊpnione przez GUS – kolor szary na rysunku 6.

Rys. 5. Liczba zatrudnionych w podmiotach
z kapitaáem zagranicznym w agrobiznesie wedáug
województw w 2015 roku

Rys. 6. Liczba zatrudnionych w podmiotach
z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie wedáug
województw w 2015 roku

Fig. 5. Number of employments with foreign capital
in agribusiness by voivodships in 2015

Fig. 6. Number of employments with foreign capital in
agricultural by voivodships in 2015

ħródáo: jak w tabeli 2.

ħródáo: jak w tabeli 2.
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WartoĞü i struktura kapitaáu w podmiotach z kapitaáem zagranicznym
w rolnictwie
Do analizy struktury kapitaáu wykorzystano trzy kategorie ekonomiczne: kapitaá
wáasny, kapitaá podstawowy i kapitaá zagraniczny. Kapitaá wáasny zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa obejmuje kapitaá podstawowy, kapitaá zapasowy, kapitaá
z aktualizacji wyceny, pozostaáe kapitaáy rezerwowe, niepodzielony wynik finansowy z lat
ubiegáych, wyniki finansowy netto roku obrotowego oraz odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego. Kapitaá podstawowy w podmiotach gospodarczych zgodnie z definicją
GUS oznacza rzeczywisty wkáad wáaĞciciela lub wspóáwáaĞciciela wniesiony na
uruchomienie jednostki gospodarczej z chwilą jej zaáoĪenia, lub podniesiony póĨniej.
Natomiast kapitaá zagraniczny to kapitaá wniesiony w postaci Ğrodków finansowych,
rzeczowych aktywów trwaáych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych (GUS, 2016).
WartoĞü kapitaáu podstawowego podmiotów z udziaáem zagranicznym dziaáających
w agrobiznesie wyniosáa 14605,8 mln zá i byáa o 7 pp. niĪsza w odniesieniu do roku
poprzedniego oraz o 29,5% w porównaniu do roku 2009. Odwrotną tendencjĊ
zaobserwowano wĞród podmiotów z kapitaáem zagranicznym inwestujących w rolnictwo.
WartoĞü kapitaáu podstawowego w tym sektorze na koniec 2015 roku wyniosáa 1272,8 mln
zá i byáa o 43,2% wyĪsza w porównaniu do 2009 roku. Udziaá wartoĞci kapitaáu
podstawowego podmiotów z sektora rolnictwa w odniesieniu do agrobiznesu
Ğredniorocznie byá na poziomie 6,8% i charakteryzowaá siĊ tendencją wzrostową (z 4,3 w
2009 do 8,7% w 2015 roku. WĞród poszczególnych grup rolnictwa przez caáy okres
badawczy ponad 50% kapitaáu byáo ulokowane w grupie upraw rolnych (tabela 3).
Tabela 3. Dynamika poszczególnych kategorii kapitaáu oraz dynamika zatrudnienia w podmiotach z kapitaáem
zagranicznym w sektorze rolno- spoĪywczym i w rolnictwie w latach 2009-2015 (2009=100)
Table 3. Dynamics of individual categories of capital and employment dynamics in entities with foreign capital in
the agri-food sector and in agriculture in 2009-2015 (2009=100)
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Agrobiznes (w %)
Kapitaá podstawowy

100

97,0

70,7

74,3

71,2

76,2

Kapitaá zagraniczny

100

96,6

69,1

72,8

69,8

74,7

71,5
70,7

Kapitaá wáasny*

100

0,1

98,6

102,9

105,9

111,8

119,0

Liczba pracujących

100

101,6

85,4

98,8

97,7

102,7

99,3

Rolnictwo (w %)
Kapitaá podstawowy

100

115,5

119,6

116,1

127,2

132,6

143,2

Kapitaá zagraniczny

100

118,8

128,1

122,0

135,4

140,4

156,1

Kapitaá wáasny*

100

0,3

110,3

124,7

145,1

134,6

157,0

Liczba pracujących
100
101,6
86,8
* dane dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i wiĊcej osób.

85,7

83,8

86,0

85,4

ħródáo: jak w tabeli 2.

W strukturze kapitaáu, kapitaá zagraniczny inwestorów zagranicznych dziaáających
w agrobiznesie byá dominujący. W analizowanym okresie jego udziaá wahaá siĊ od 93% do
95%, co oznacza, Īe kapitaá krajowy stanowiá zaledwie 5-7% - zaleĪnie od roku. Udziaá
kapitaáu zagranicznego wĞród podmiotów z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie byá
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niĪszy niĪ w agrobiznesie i wahaá siĊ od 85,2 w 2009 roku do 92,8% w 2015 roku. W
analizowanym okresie o 56,1% zwiĊkszyáa siĊ wartoĞü kapitaáu zagranicznego
zainwestowanego w rolnictwie, która w 2015 roku osiągnĊáa 1181,4 mln zá. W
poszczególnych grupach 01-07 rolnictwa zauwaĪalny byá wzrost udziaáu kapitaáu
zagranicznego, szczególnie w uprawie roĞlin (zmiana udziaáu kapitaáu zagranicznego w
odniesieniu do kapitaáu podstawowego z 75,7% w 2009 roku do 98% w 2015 roku) i
chowie i hodowli zwierząt (zmiana z 71,8% udziaáu w 2009 roku do 84,1 w 2015 roku)
(tabela 3).
Kapitaá wáasny przedsiĊbiorstw dziaáających w agrobiznesie w latach 2009-2015
wykazywaá siĊ tendencją wzrastającą, jednak tempo wzrostu byáo niĪsze w odniesieniu do
zmian w kapitale wáasnych w rolnictwie. W 2015 roku kapitaá wáasny w sektorze rolnym
zamknąá siĊ kwotą 2431,6 mln zá i byá o 57% wyĪszy niĪ w 2009 roku (tabela 3).
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Rys. 7. WartoĞü kapitaáu zagranicznego w rolnictwie w ujĊciu regionalnym w latach 2009-2015 (w tys. zá)
Fig. 7. Value of foreign capital by entities with foreign capital operating in agriculture on a regional basis in 20092015 (in PLN thousand)
ħródáo: jak w tabeli 2.

Biorąc pod uwagĊ rozmieszczenie kapitaáu zagranicznego wedáug województw, to
w 2015 roku najwiĊcej kapitaáu byáo ulokowane w województwie zachodniopomorskim
i mazowieckim i wielkopolskim (rys. 7).
Handel zagraniczny podmiotów z kapitaáem zagranicznym dziaáających
w rolnictwie
Saldo obrotów handlu zagranicznego dokonywanych przez podmioty zagraniczne
w rolnictwie poza 2011 i 2013 rokiem byáo dodatnie. WartoĞü eksportu osiągniĊta przez
podmioty z rolnictwa zamknĊáa siĊ kwotą 959 mln zá w 2015 r. Rok ten byá wyjątkowo
dobry dla sektora rolnego. WartoĞü importu w 2015 r. wyniosáa 493,8 mld zá (rys. 8).
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Rys. 8. WartoĞü handlu zagranicznego dokonywana przez podmioty z kapitaáem zagranicznym dziaáających
w rolnictwie w latach 2009-2015 (w tys. zá)
Fig. 8. Value of foreign trade made by entities with foreign capital operating in agriculture in 2009-2015 (in PLN
thousand)
ħródáo: jak w tabeli 2.
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Rys. 9. Struktura eksportu podmiotów z kapitaáem
zagranicznym dziaáających w rolnictwie w 2009 r.
(w %)

Rys. 10. Struktura eksportu podmiotów z kapitaáem
zagranicznym dziaáających w rolnictwie w 2015 r.
(w %)

Fig. 9. The structure of exports of entities with
foreign capital operating agriculture in 2009 (in %)

Fig. 10. The structure of exports of entities with
foreign capital operating agriculture in 2015 (in %)

ħródáo: jak w tabeli 2.

ħródáo: jak w tabeli 2.

NajwiĊkszy udziaá w eksporcie stanowiáy uprawy rolne oraz chów i hodowla zwierząt.
Ich áączny udziaá stanowiá okoáo 80% wartoĞci eksportu dla rolnictwa (rys. 9 i 10).
W strukturze importu najwiĊkszy udziaá w analizowanym okresie wykazywaáy podmioty
dziaáające w hodowli zwierzą, w dziaáalnoĞci usáugowej i uprawie roĞlin.
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Wyniki finansowe podmiotów z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie
WĞród gáównych elementów oceny przedsiĊbiorstw jak teĪ caáych sektorów są
podstawowe wyniki finansowe uzyskiwane przez podmioty gospodarcze. Do kategorii tej
zaliczamy: (1) przychody z caáoksztaátu dziaáalnoĞci, okreĞlane jako przychody ogóáem
obejmujące przychody finansowe, przychody netto ze sprzedaĪy produktów, towarów
i materiaáów (ze sprzedaĪy w kraju i zagranicą) oraz pozostaáe przychody operacyjne; (2)
koszty uzyskania przychodów, czyli koszty z caáoksztaátu dziaáalnoĞci okreĞlane jako
koszty ogóáem obejmujące koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaáów jak teĪ
pozostaáe koszty operacyjne i finansowe; (3) wynik finansowy brutto; (4) wynik finansowy
netto (5) oraz podstawowe wskaĨniki rentownoĞci (obrotu brutto, obrotu netto, kapitaáu
aktywów) i poziomu kosztów (GUS, 2016).
Przychody ogóáem uzyskiwane przez podmioty z kapitaáem zagranicznym w
rolnictwie charakteryzowaáy siĊ tendencją wzrostową. ĝredniorocznie tempo wzrostu
przychodów byáo na poziomie 14,8%. W 2015 roku podmioty z udziaáem kapitaáu
zagranicznego uzyskaáy przychody z caáoksztaátu dziaáalnoĞci w wysokoĞci 5990,2 mln zá,
co oznaczaáo 43% wzrost w stosunku do spadkowego roku 2014 oraz dwukrotny wzrost w
odniesieniu do 2009 roku (rys. 11). WĞród dziaáów rolnictwa najwiĊksze przychody
generowaáy chów i hodowla zwierząt (53% udziaáu w ogóle podmiotów z rolnictwa),
uprawy rolne 25% oraz dziaáalnoĞü usáugowa – 12,6%.
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Rys. 11. Struktura podstawowych wyników finansowych podmiotów z kapitaáem zagranicznym w rolnictwie
w latach 2009-2015 (w tys. zá)
Fig. 11. Structure of basic financial results of entities with foreign capital in agriculture in 2009-2015 (in PLN
thousand)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 2018.

Koszty uzyskania przychodów z caáoksztaátu dziaáalnoĞci dla podmiotów
zagranicznych dziaáających w rolnictwie zamknĊáy siĊ wartoĞcią 4019,3 mln zá w 2015
roku, co oznacza wzrost o 60% w okresie 2009-2015. Z analizy dynamiki liczonej rok do

234

E.M. Kacperska

roku wynika, Īe Ğredniorocznie koszty wzrastaáy o 8,5 % w rolnictwie i byáy o wyĪsze niĪ
koszty w podmiotach dziaáających w agrobiznesie.
Tabela 4. WskaĨniki ekonomiczne podmiotów z kapitaáem zagranicznym dziaáających w rolnictwie w latach
2009-2015
Table 4. Economic indicators of entities with foreign capital operating in agriculture in 2009-2015
2009

2010

2011

2012

2013

2014

WskaĨnik rentownoĞci obrotu brutto

Wyszczególnienie

14,1

10,8

-0,8

17,5

29,0

7,7

2015
32,5

WskaĨnik rentownoĞci obrotu netto

13,5

10,2

-1,4

16,9

18,9

6,7

32,0

WskaĨnik rentownoĞci aktywów

12,4

-

-1,3

20,0

24,9

7,3

44,1

WskaĨnik rentownoĞci aktywów trwaáych

21,1

-

-2,3

35,1

40,3

12,2

74,9

WskaĨnik rentownoĞci kapitaáu

25,2

-

-2,7

35,8

44,4

13,1

77,4

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 20018.

Podmioty z kapitaáem zagranicznym poza 2011 rokiem uzyskiwaáy zysk brutto
z prowadzonej dziaáalnoĞci. W 2011 roku straty z tytuáu dziaáalnoĞci gospodarczej
wykazaáy podmioty z dziaáalnoĞci mieszanej, co pociągnĊáo za sobą stratĊ w wysokoĞci
209,3 mln zá. W wiĊkszoĞci rodzajów dziaáalnoĞci podmiotów z poszczególnych grup
rolnictwa wynik finansowy netto byá dodatni. DziaáalnoĞü w rolnictwie okazaáa siĊ
rentownym przedsiĊwziĊciem dla wiĊkszoĞci podmiotów z kapitaáem zagranicznym.
Jedynie w roku 2011 wskaĨniki byáy ujemne (na co wskazywaá wynik finansowy).
Szczegóáowe wyliczenia znajdują siĊ w tabeli 4.

Podsumowanie
W latach 2009-2015 napáyw inwestycji zagranicznych do polskiego rolnictwa
charakteryzowaá siĊ tendencja rosnącą z niewielkim spowolnieniem w ostatnim
analizowanym roku. W analizowanym okresie inwestorzy zagraniczni byli zainteresowani
polskim rolnictwem i jego otoczeniem. W 2015 r. w polskim rolnictwie dziaáaáo 690
podmiotów z kapitaáem zagranicznym, ponad poáowa tych podmiotów ulokowana byáa
w dziale uprawy rolne. Inwestorzy z sektora rolnego lokowali kapitaá na terenie wszystkich
województw, jednak ponad poáowa podmiotów skupiona byáa w trzech województwach:
mazowieckim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.
Zatrudnienie w podmiotach z kapitaáem zagranicznym w okresie 2009-2015 zmniejszyáo
siĊ o 14,6% (780 osób). NajwiĊkszy spadek zatrudnienia zaobserwowano w dziale uprawy
rolne i dziaáalnoĞü mieszana. Tendencja wzrostowa byáa charakterystyczna dla dziaáu chów i
hodowla zwierząt, tu liczba pracujących zwiĊkszyáa siĊ o 61% (833 osoby).
W 2015 roku podmioty z kapitaáem zagranicznym dziaáające w rolnictwie
dysponowaáy kapitaáem (podstawowy) w wysokoĞci 1258 mln zá. WartoĞü tego kapitaáu w
analizowanym okresie wzrosáa o 43,2%. Kapitaá zagraniczny zainwestowany sektorze
rolnictwa zwiĊkszyá swoją wartoĞü w analizowanym okresie o 56,1%, wynosząc 1167 mln
zá w 2015 r. Ponad 94,2% udziaáu kapitaáu podstawowego w podmiotach zagranicznych
stanowiá kapitaá zagraniczny, oznacza to, Īe tylko 5,8% udziaáu w tych podmiotach
posiadaáo kapitaá krajowy.
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DziaáalnoĞü inwestorów zagranicznych w rolnictwie okazaáa siĊ opáacalna.
Uzyskiwane wyniki finansowe brutto i netto wykazywaáy zysk prawie w caáym
analizowanym okresie (straty wykazano tylko w 2011 r.).
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