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InnowacyjnoĞü w sektorze rolno-spoĪywczym
na przykáadzie gospodarki Polski i Ukrainy
Innovation in the Agri-food Sector on the Example
of the Economy of Poland and Ukraine
Synopsis. Badania dotyczące gospodarki rolnej są istotne dla analiz bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
w Europie. W artykule przyjĊto innowacje jako bodziec prorozwojowy sektora poddając obserwacji
przykáady aktywnoĞci w tym zakresie w ostatnich latach w Polsce i Ukrainie. Celem artykuáu byáo
przybliĪenie warunków i specyfiki aktywnoĞci innowacyjnej w sektorze rolnym wybranych
gospodarek. Przywoáane zdarzenia gospodarcze i dane statystyczne pozwoliáy na wyciągniecie
wniosków o potrzebie wzmoĪonej intensyfikacji aktywnoĞci innowacyjnej w sektorze rolnym.
Sáowa kluczowe: innowacje, rozwój gospodarczy, sektor rolny
Abstract. Research on agricultural economy is important for the analysis of food security in Europe.
The article adopted innovations as a pro-development stimulus of the sector, subjecting observations
to examples of activity in this area in recent years in Poland and Ukraine. The aim of the article was to
approximate the conditions and specifics of innovative activity in the agricultural sector of selected
economies. The recalled economic events and statistical data allowed to draw conclusions about the
need for intensified intensification of innovative activity in the agricultural sector.
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Wprowadzenie
Badania dotyczące gospodarki rolnej są istotne dla analiz bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego w Europie. W artykule przyjĊto innowacje jako bodziec prorozwojowy
sektora poddając obserwacji przykáady aktywnoĞci w tym zakresie w ostatnich latach
w Polsce i Ukrainie. Celem artykuáu byáo przybliĪenie warunków i specyfiki aktywnoĞci
innowacyjnej w sektorze rolnym wybranych gospodarek. Przywoáane zdarzenia
gospodarcze i dane statystyczne pozwoliáy na wyciągniecie wniosków o potrzebie
wzmoĪonej intensyfikacji aktywnoĞci innowacyjnej w sektorze rolnym. Uzyskane
informacje sprzyjają rozwojowi wiedzy na temat sektora rolnego w Polsce i na Ukrainie
oraz dotyczących ich wspóáczesnych wyzwaĔ.
W artykule wyróĪniono trzy zasadnicze czĊĞci: pierwszą, której treĞü nawiązuje do
samego pojĊcia innowacje, drugą, obejmującą tematykĊ innowacji w sektorze rolnym
w Polsce oraz trzecią, opisującą wybrane elementy innowacyjnoĞci rolnictwa na Ukrainie.
Szczególnie pomocne w opracowaniu materiaáu byáy publikacje takich autorów jak:
V. Borshchevskiy, M. Orlykovskyi, Y. M. Lopatynskyi i ich wspóápracowników,
dr, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, UJK Kielce, ul. ĝwiĊtokrzyska 21A, 25-406 Kielce,
e-mail: edyta.lyzwa@ujk.edu.pl; https://orcid.org/0000-0001-5853-9963
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w zakresie dotyczącym gospodarki rolnej na Ukrainie oraz, w zakresie polskiego
rolnictwa, raport z badaĔ podmiotu Martin&Jacob pt. „Innowacje w rolnictwie”.

Innowacje – zakres pojĊciowy
Motywacją do dokonywania zmian w podmiotach gospodarujących moĪe byü:
unowoczeĞnienie procesów wytwórczych, poprawa wydajnoĞci i jakoĞci pracy, zwiĊkszenie
konkurencyjnoĞci produktów i jakoĞci sprzedaĪy, zwiĊkszenie sprawnoĞci i efektywnoĞci
dziaáania, usprawnienie organizacji i metod pracy, poprawa warunków i bezpieczeĔstwa
pracy, zwiĊkszenie zdolnoĞci eksportowych przedsiĊbiorstwa czy teĪ realizacja celów
i zaáoĪeĔ strategicznych firmy (WiĊcek-Janka, 2006). Ukierunkowana i wartoĞciowa pod
jakimĞ wzglĊdem zmiana moĪe byü synonimem rozwoju organizacji (KoĪuch, 2007).
Tabela 1. Syntetyczne zestawienie klasyfikacji innowacji
Table 1. Synthetic summary of innovation classification
Kryterium
klasyfikacji
skala,
w jakiej
zachodzą
zmiany

Rodzaj innowacji
przeáomowe
znaczące
drobne usprawnienia
produktowe

procesowe
przedmiotowe
strategiczne
organizacyjne
marketingowe
zakres
zmiany
wewnątrz
organizacji
zakres
zmiany
w relacjach
z otoczeniem

jednostkowe

Wyznaczniki
Nie mają pierwowzoru w praktyce gospodarczej.
Prowadza do znacznych usprawnieĔ, ale nie są oparte na
fundamentalnie nowych technologiach lub podejĞciach.
Efektem jest niewielka, ale ciągáa poprawa wyników dziaáalnoĞci
firmy.
Polegają na wytworzeniu nowych wyrobów lub udoskonaleniu juĪ
wytworzonych w celu lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwaĔ
klientów.
Dotyczą sposobu projektowania, wytwarzania, dostarczania oraz
serwisu oferowanych wyrobów, a takĪe wewnĊtrznych elementów
firmy.
Dotyczy zasad okreĞlających sposoby postĊpowania firm
w otoczeniu, w którym dziaáa.
Dotyczą wprowadzenia nowych rozwiązaĔ w zakresie zarządzania.
Dotyczą wdroĪenia nowych metod marketingowych obejmujących
design wyrobu, opakowanie, politykĊ cenowa czy nowe formy
promocji lub dystrybucji.
Dotyczą pojedynczego obszaru funkcjonowania przedsiĊbiorstwa.

synergiczne

Wywoáują zmiany w wielu obszarach funkcjonalnych
przedsiĊbiorstwa.

autonomiczne

Zachodzą wyáącznie w ramach pojedynczego przedsiĊbiorstwa.

systemowe

Oddziaáują na otoczenie, w jakim dziaáa firma

opracowane
samodzielnie

Są wynikiem prowadzonych przez firmĊ prac badawczorozwojowych.
WdroĪenie jest rezultatem adaptacji powszechnie obowiązujących
Ĩródáo
zaadaptowane
standardów.
pochodzenia
Zmiany wymuszone są przez okreĞlone regulacje prawne lub bĊdące
narzucone
rezultatem silniejszej pozycji przetargowej jednego
z przedsiĊbiorstw.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie T.B. Kalinowski, 2010.

Zmiany pozytywne utoĪsamiane są z pojĊciem innowacji. Innowacje, w szeroki
znaczeniu, rozumiane są, zgodnie z metodologią Oslo Manual (miĊdzynarodowy
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podrĊcznik metodologiczny badaĔ statystycznych innowacji zalecanych w krajach OECD
i UE), jako wdroĪenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usáugi),
nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody
organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądĨ relacji ze
Ğrodowiskiem zewnĊtrznym (Oslo Manual, 2005). W literaturze przedmiotu prób
definiowania tego pojĊcia jest jednak wiĊcej. Proponowane szerokie definicje innowacji
zawierają w sobie co najmniej trzy elementy:
x zmiana istniejącego stanu rzeczy, nowe rozwiązanie,
x zastosowanie komercyjne, czyli wdroĪenie zmiany w gospodarce,
x
uzyskanie pozytywnych efektów gospodarczych (nie bĊdzie innowacją zmiana
regresywna) (Kalinowski, 2010).
Przykáadowy sposób klasyfikacji innowacji przedstawiono w sposób syntetyczny w Tabeli 1.

Udziaá innowacji w procesie ksztaátowania wzrostu konkurencyjnoĞci gospodarek
przybliĪono na modelu korelacji pojĊciowej „zmiana – konkurencyjnoĞü” (Rys. 1). Model
ten w sposób naturalny moĪna odnieĞü do sektora rolno-spoĪywczego, wáączając
w kategorie przedsiĊbiorstwa podmioty tego sektora.
reakcja otoczenia
(elastycznoƑđ)
na potencjalny
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Rys. 1. Model korelacji pojĊciowej „zmiana - konkurencyjnoĞü”
Rys. 1. Correlation model "change - competitiveness"
ħródáo: àyĪwa, 2017.
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Rodzaje innowacji wraz z przykáadami ich zastosowania w gospodarstwach rolnych
przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela 2. Rodzaje innowacji wraz z przykáadami ich zastosowania w gospodarstwach rolnych
Table 2. Types of innovations with examples of their application in farms
Rodzaj innowacji

Ekonomiczne

Spoáeczne

Dziaáania
Tworzenie nowych kanaáów sprzedaĪy lub
dystrybucji
(sklepy
na
terenie
gospodarstwa, sklepy internetowe)
Poprawa marketingu (wspólna promocja
produktów prowadzona przez grupĊ
rolników,
nowe
logo,
wydarzenia
promocyjne, ulotki)
Tworzenie grup zakupowych
Zastosowanie odnawialnych Ĩródeá energii,
zbiorowe ogrzewanie gospodarstw
Budowa nowych powiazaĔ miedzy
producentami oraz miedzy producentami
a konsumentami
Podnoszenie
wĞród
konsumentów
ĞwiadomoĞci w zakresie dobrych nawyków
Īywieniowych
Rolnik jako producent energii
Aktywny udziaá rolników w Īyciu regionu

Organizacyjne

Technologiczne

Wprowadzenie
nowych
sposobów
zarządzania produkcją lub sprzedaĪą
Zmiana organizacji pracy
Nowe produkty, uprawy, agrotechnika,
zmiana struktury zasiewów
Nowa technologia wykorzystania biomasy,
produkcji energii w gospodarstwie

MoĪliwy skutek innowacji
UniezaleĪnienie siĊ od poĞredników

Wzrost
sprzedaĪy
bezpoĞredniej,
uzyskanie wyĪszych cen za sprzedane
produkty
ZwiĊkszenie moĪliwoĞci negocjacyjnych,
skrócenie áaĔcucha ĪywnoĞciowego
ObniĪenie kosztów energii, niezaleĪnoĞü
energetyczna, ochrona Ğrodowiska
Skrócenie áaĔcucha ĪywnoĞciowego,
zwiĊkszenie moĪliwoĞci sprzedaĪy
ZwiĊkszenie
sprzedaĪy
produktów
rolnych i ĪywnoĞciowych o wysokiej
jakoĞci
UniezaleĪnienie
siĊ
energetyczne,
moĪliwoĞü pozyskania dodatkowych
dochodów
Utworzone grupy lub stowarzyszenia
mogą wywieraü wpáyw na to, co dzieje
siĊ w otoczeniu rolników
WiĊksze
moĪliwoĞci
sprzedaĪy
produktów,
zwiĊkszenie
dochodów,
ograniczenie kosztów produkcji
OszczĊdnoĞü czasu, oszczĊdnoĞü kosztów
Wzrost
efektywnoĞci
produkcji,
zwiĊkszenie dochodów
Ochrona Ğrodowiska, obniĪenie kosztów
energii

ħródáo: Tabaka, 2015.

Innowacje w sektorze rolno-spoĪywczym w Polsce
W grudniu 2017 roku podmiot Martin&Jacob we wspóápracy z agrofoto.pl
przeprowadziá badania „Innowacje w rolnictwie”. Analizowano cechy, które zdaniem
rolników Ğwiadczą o innowacyjnoĞci oraz poziom innowacyjnoĞci ich zachowaĔ
konsumenckich. Typ reakcji na innowacje w badanej grupie okreĞlono w oparciu o Model
Rogersa (Rys. 2).
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Rys. 2. Model dyfuzji innowacji E.M. Rogersa
Rys. 2. Rogers' innovation diffusion model
ħródáo: Innowacje w…, 2018.

Wg ww. modelu w procesie dyfuzji uczestniczą grupy:
innowatorów – do których zalicza siĊ te osoby, które baz Īadnych warunków dokonują
zakupu – wystarczy im fakt, ze produkt lub usáuga innowacyjna pojawią siĊ na rynku
i obiecują zyski,
x wczesnych naĞladowców - którzy reprezentują tą grupĊ, która po zdobyciu dodatkowej
wiedzy na temat produktu innowacyjnego lub usáugi przekonuje siĊ do opáacalnoĞci
zakupu,
x wczesnej wiĊkszoĞci, czyli grupa, która podejmuje decyzje zakupowe naĞladując
zachowanie tych, do których ma zaufanie,
x póĨnej wiĊkszoĞci, czyli grupa, która wchodzi na rynek po tym, jak co najmniej
1/3 innych kupi dany produkt lub usáugĊ,
x maruderów, którzy dokonują zakupu jako ostatni (Ploplis, 2018).
Grupa maruderów, w ujĊciu modelowym, stanowi okoáo 16% populacji. W przypadku
rolników objĊtych wymienionym badaniem stanowiáa ponad poáowĊ grupy. „MoĪe to
Ğwiadczyü o duĪej powĞciągliwoĞci polskich rolników w zakresie wdraĪania zmian
innowacyjnych, a to, z kolei, z ich konserwatyzmu bądĨ ubóstwa uniemoĪliwiającym
korzystanie z dobrodziejstw innowacyjnych rozwiązaĔ.” (Innowacje w…, 2018) Wyniki
sugerują równoczeĞnie istnienie bardzo duĪej, w stosunku do rozkáadu modelowego, grupy
innowatorów i wczesnych naĞladowców (okoáo 25%). Postawa rolników jest zatem doĞü
„czarno-biaáa).
Rolnicy otwartoĞcią na innowacje wykazali siĊ w zakresie nowych materiaáów
siewnych oraz maszyn i urządzeĔ a z najwiĊkszą, wĞród badanych grup zakupowych,
powĞciągliwoĞcią odnosili siĊ do nowych pasz i usáug dla rolnictwa (ponad poáowa badanej
grupy respondentów - 451 rolników – wáaĞcicieli lub wspóáwáaĞcicieli gospodarstw
rolnych). Szczegóáowy rozkáad preferencji przedstawiono w Tabeli 3.
x
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Tabela 3. OtwartoĞü rolników na innowacje
Table 3. Openness of farmers for innovation
Rolnicy reagujący na
innowacje

Zakupy innowacyjne
Maszyny i
urządzenia

Materiaá siewny

Pasze

Usáugi dla
rolnictwa

innowatorzy

10,0

10,6

6,9

9,8

wczeĞni naĞladowcy

21,3

26,2

18,2

10,7

wczesna wiĊkszoĞü

14,0

8,4

10,2

9,8

7,1

6,9

7,3

7,3

47,7

47,9

57,4

53,4

póĨna wiĊkszoĞü
maruderzy

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Ploplis, 2018.

Cechy oferty innowacyjnej, które skáoniáy by rolników do zakupu to, w przypadku
(Ploplis, 2018):
x maszyn i urządzeĔ: odpornoĞü na uszkodzenia (24,2%), duĪe niĪsze koszty ich
pozyskania przy wáaĞciwoĞciach porównywalnych z dotychczas stosowanymi (21,7%),
lepszy materiaá, z którego są wykonane (18%), energooszczĊdnoĞü (17,3%);
x materiaáu siewnego: odpornoĞü uprawy na choroby (39,3%), wiĊksza wydajnoĞü
(wyĪszy plon 36,8%), odpornoĞü upraw na niesprzyjające warunki atmosferyczne
(28,7%), znacznie niĪszy koszt zakupu materiaáu siewnego przy wáaĞciwoĞciach
porównywalnych z dotychczas stosowanymi (26,3%);
x pasz: znacznie niĪszy koszt zakupu pasz przy wáaĞciwoĞciach porównywalnych
z dotychczas stosowanymi (32,7%), nowe skáadniki powodujące wzrost efektywnoĞci
hodowli w zakresie iloĞci (28,7%), nowe skáadniki paszy mające dobroczynny wpáyw
na zdrowie zwierząt (26,9%), nowy skáad powodujący moĪliwoĞü znacznego
zmniejszenia iloĞci stosowanej paszy (22,9%);
x
usáug dla rolnictwa: sposób wykonania bez báĊdów i usterek (31,9%), usáuga znacznie
taĔsza niĪ u innych usáugodawców przy porównywalnych efektach (30,4%),
wykonywanie usáugi w znacznie krótszym czasie niĪ dotychczas (24,6%),
wykonywanie usáugi przy uĪyciu nowoczesnych maszyn i urządzeĔ (23,7%).
Zainteresowanie rolników zaleĪy od cech danej kategorii produktu. „Maszyna musi byü,
przede wszystkim, bardziej odporna na uszkodzenie od innych. Usáuga – bardziej
bezusterkowa. Materiaá siewny – bardziej od innych odporny na choroby. Pasze natomiast
muszą gwarantowaü lepszą wydajnoĞü. (…) innowacyjne produkty muszą byü taĔsze od
produktów istniejących na rynku, które są podobne co do jakoĞci. Niestety
w rzeczywistoĞci tak nie jest. Produkty innowacyjne są czĊsto wprowadzane na rynek
z cenami wyĪszymi niĪ produkty istniejące” – mówiá dr Paweá Trojanowski, peánomocnik
zarządu ds. badaĔ firmy analitycznej Martin&Jacob (Ploplis, 2018).
W opinii producentów oferujących dobra i usáugi dla rolnictwa w rolnictwie, podobnie
jak w kaĪdej innej dziedzinie, mamy do czynienia z pewnego rodzaju wyĞcigiem
technologicznym. W obecnych czasach bardzo trudno jest jednak zaskoczyü rolników
i przyciągnąü ich uwagĊ do nowych produktów i rozwiązaĔ. PrzedsiĊbiorstwa oferujące
innowacje dla rolnictwa muszą zatem prowadziü przemyĞlaną politykĊ cenowo-jakoĞciową,
uwzglĊdniając specyfikĊ klientów – rolników, którzy, jak maáo kto, dokáadnie analizują
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koszty produkcji. Gospodarstwa nastawione gáównie na samozaopatrzenie nie bĊdą
poszukiwaáy innowacji, w przeciwieĔstwie do rolników - producentów rolnych, którzy
korzystają z rozwiązaĔ innowacyjnych jako czynnika rozwoju gospodarstwa, który
przekáada siĊ na wzrost zysków (Ploplis, 2018).
W ramach budĪetu na Wspólną PolitykĊ Rolną 2014-2020 Polska otrzyma 42,4mld euro
(8% wiĊcej niĪ na poprzednie siedem lat). Na budĪet WPR skáadają siĊ Ğrodki na dopáaty
bezpoĞrednie – 23,7 mld euro oraz na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 –
18,7 mld euro (w tym 5,2 mld euro na rozwój infrastruktury na terenach wiejskich z funduszu
przeznaczonego na PolitykĊ SpójnoĞci). Szczególną uwagĊ poĞwiecono poprawie
konkurencyjnoĞci sektora rolnego realizując szeĞü priorytetów (Tabaka, 2015):
1. Uáatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leĞnictwie i na obszarach
wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjnoĞci wszystkich sektorów rolnictwa i zwiĊkszenie rentownoĞci
gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji áaĔcucha ĪywnoĞciowego i promowanie zarządzania ryzykiem
w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zaleĪnych od rolnictwa
i leĞnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkĊ
niskoemisyjną i odporna na zmianĊ klimatu w sektorach rolnym, spoĪywczym
i leĞnym.
6. ZwiĊkszenie wáączenia spoáecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich.
Szczególnie duĪą uwagĊ poĞwiĊca siĊ problemowi transferu wiedzy i innowacji. Przewiduje
siĊ wspieranie grup operacyjnych skupionych wokóá konkretnych projektów innowacyjnych
czy teĪ udzielanie pomocy na podejmowanie wspóápracy miedzy róĪnymi podmiotami
w sektorze rolno-spoĪywczym na rzecz realizacji priorytetów rozwoju obszarów wiejskich.
Wsparcie obejmuje takĪe inicjatywy dotyczące pilotaĪowych wdroĪeĔ nowych produktów,
procesów i technologii w sektorze rolno-spoĪywczym. Przewiduje siĊ inwestycje w projekty
poszerzające zasób wiedzy rolników (popularyzacja najlepszych praktyk, szkolenia
umiejĊtnoĞci zawodowych). WĞród dziaáaĔ PROW 2014-2020, w których wystĊpują
preferencje za dziaáania innowacyjne moĪna wymieniü (Tabaka, 2015):
x pomoc w rozpoczĊciu dziaáalnoĞci gospodarczej na rzecz máodych rolników,
x modernizacja gospodarstw rolnych,
x przetwórstwo i marketing produktów rolnych,
x pomoc na rozpoczĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej na rzecz rozwoju maáych gospodarstw,
x tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leĞnictwie.

InnowacyjnoĞü rolnictwa na Ukrainie
Dogodny klimat i urodzajnoĞü gleb sprzyjają rozwojowi sektora rolnego na Ukrainie.
DostĊpna powierzchnia uĪytków rolnych umoĪliwiáa gospodarce osiągniĊcie pozycji
czoáowego producenta zbóĪ w Europie. Mimo tak sprzyjających warunków potencjaá
produkcyjny sektora rolnego nie jest jednak w peáni wykorzystany. Objawia siĊ to m. in.
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niĪszą, niĪ w innych sektorach gospodarki, wydajnoĞcią pracy czy spadkiem rentownoĞci
produkcji rolnej (dwukrotnie od czasów upadku ZSRR). Przyjmuje siĊ, Īe jedną ze
wspóáczesnych siá napĊdowych rozwoju tego sektora moĪe byü jego innowacyjnoĞü.
(Borshchevskiy, Krupin, Maksymenko, 2016).
Ukrainie brakuje mechanizmów w celu zapewnienia zrównowaĪonego rozwoju. Jest to
istotne w kontekĞcie rozwaĪaĔ o innowacjach, gdyĪ koncepcje te są bezpoĞrednio związane
ze zmianami na rzecz rozwoju i nowymi ukáadami technologicznymi. Na poziomie
instytucjonalnym brak jest na Ukrainie dokumentów strategicznych, ustaw, podmiotów
w strukturze rządu dotyczących wyáącznie kwestii polityki zrównowaĪonego rozwoju.
Utrudnia to Ukrainie wypeánienie zobowiązaĔ, w tym, wynikających z umowy
stowarzyszeniowej z UE (Lopatynskyi, 2016).
Bariery ograniczające np. rozwoju sektora biogospodarki na Ukrainie, w tym
rolnictwa, przetwórstwa ĪywnoĞci i bioenergii, wynikają z: niedostatecznego finansowania
bazy naukowej, braku zachĊt dla procesów integracyjnych miĊdzy biznesem a instytucjami
naukowymi i edukacyjnymi, niskiej innowacyjnoĞü przedsiĊbiorstw, braku odpowiedniej
infrastruktury badawczej, niskiego stopnia ochrony wáasnoĞci intelektualnej (Orlykovskyi
i in., 2016).
PrzedsiĊbiorstwa wprowadzające innowacje stanowią od 2011 roku okoáo 16-17%
ogóáu, przy obserwowanym trendzie spadkowym od 2012 roku. Liczba wprowadzonych
innowacji szacowana jest na ponad 3 tys. rocznie. Dane PaĔstwowego Komitetu Statystyki
Ukrainy dla lat 2000, 2005, 2010-2014 przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. PrzedsiĊbiorstwa i produkty innowacyjne na Ukrainie w latach 2000, 2005, 2010-2014.
Table 4. Enterprises and innovative products in Ukraine in 2000, 2005, and 2010-2014.
Wyszczególnienie

Udziaá przedsiĊbiorstw wprowadzających innowacje i liczba produktów
innowacyjnych wprowadzonych w latach
2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Udziaá przedsiĊbiorstw
wprowadzających innowacje
(% ankietowanych)

13,1

8,2

13,8

16,2

17,4

16,8

16,1

Wprowadzone innowacyjne
produkty (liczba)

1403

1808

2408

3238

3403

3138

3661

ħródáo: Orlykovskyi i in., 2016 na podstawie danych DKSU (PaĔstwowy Komitet Statystyki Ukrainy).

Wydatki na innowacje są w 1/3 Ğrodków przeznaczane na zakup maszyn i urządzeĔ.
Wydatki na nabycie praw wáasnoĞci intelektualnej są znacznie niĪsze. Oznacza to
preferowanie innowacji zakupowych, w stosunku do których nie trzeba ponosiü ryzyka prac
badawczo-rozwojowych (Orlykovskyi i in., 2016).
Obecnie ukraiĔskie maszyny są w stanie konkurowaü z zachodnimi cenowo ale nie
jakoĞciowo. WiĊkszoĞü ukraiĔskich producentów maszyn nie jest w stanie zaoferowaü
sprzĊtu, który mógáby konkurowaü z maszynami zagranicznych przedsiĊbiorstw, gáównie
z powodu niskiej jakoĞci stali. Mniejsze gospodarstwa zmuszone są jednak do zakupu
ukraiĔskich maszyn lub uĪywanych zagranicznych. Ich wielkoĞü determinuje moĪliwoĞci
zakupu nowych maszyn (zakupu maszyn znanych zagranicznych marek jest dostĊpny
gospodarstwom uprawiającym nie mniej niĪ 1000 ha ziemi). WĞród oferty prezentowanej
na czterech duĪych wystawach maszyn rolnych (oraz kilka mniejszych imprezach
regionalnych) obok znanych amerykaĔskich i europejskich marek pojawia siĊ jednak coraz
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wiĊcej sprzĊtu wyprodukowanego na Ukrainie, których jakoĞü z roku na rok poprawia siĊ.
UkraiĔscy farmerzy chĊtnie wykorzystują maszyny rolnicze produkowane w Polsce
doceniając dobry stosunek jakoĞci do ceny. Polacy uznawani są za innowatorów
w segmencie maszyn wykorzystywanych przy uprawie owoców i warzyw. W ostatnich
latach na terytorium caáego kraju intensywnie zakáadane są sady owocowe, plantacje malin,
leszczyny, porzeczek i agrestu a Ukraina staje siĊ pod tym wzglĊdem coraz silniejszym
konkurentem (Pawljuk, 2017).

Podsumowanie
InnowacyjnoĞü gospodarki jest istotnym elementem zrównowaĪonego rozwoju.
Europejska strategia na rzecz rozwoju spoáeczno-gospodarczego „Europa 2020. Strategia
na rzecz inteligentnego i zrównowaĪonego rozwoju sprzyjającego wáączeniu spoáecznemu”
skupia siĊ na takich czynnikach wzmocnienia gospodarki jak (Lopatynskyi, 2016):
x inteligentny wzrost: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
x zrównowaĪony wzrost: ksztaátowanie gospodarki w oparciu o odpowiednie
wykorzystanie zasobów i przy wziĊciu pod uwagĊ skáadników Ğrodowiska naturalnego,
rozwoju tzw. „zielonych” technologii, planów dalszego powstrzymywania
i niwelowania zmian klimatycznych;
x kompleksowy wzrost: promowanie zwiĊkszenia poziomu zatrudnieni ludnoĞci,
osiągniĊcie standardów spoáecznych, zmniejszenie poziomu ubóstwa, tworzenie
jednolitego spoáeczeĔstwa.
W Polsce, bĊdącej czáonkiem UE, aktywnoĞü w sektorze rolniczym wydaje siĊ
sprzyjaü wymienionym atrybutom kierunków rozwoju spoáeczno-gospodarczego. Pewną
bolączką pozostaje aktywnoĞü sfery badawczo-rozwojowej oraz obszarów wspóápracy na
linii nauka-biznes.
Sektor rolniczy Ukrainy, kraju stowarzyszonego z UE, pozostaje wiodącą branĪą
warunkującą rozwój gospodarczy kraju i zapewniającą bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe.
(Rekordowe…, 2018). Mimo stabilnego wzrostu i korzystnej dynamiki rozwoju zwraca siĊ
jednak uwagĊ na to, Īe rozwój ten opiera siĊ w duĪym stopniu na ekstensywnych
technologiach (Gutkewicz i Sydorenko, 2016) a mechanizmy sprzyjające inteligentnemu
i zrównowaĪonemu rozwojowi nie są rozwiniĊte.
Kluczowe zatem dla sektora rolnego, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie są
inwestycje przemodelowujące procesy spoáeczno-ekonomiczne. Jednym z wywoáanych
dziĊki inwestycjom efektów mogą byü skutki o charakterze ekonomicznym związane
z wprowadzeniem nowej techniki i technologii czy teĪ udoskonalonej organizacji produkcji
i pracy. Uzyskany dziĊki temu wzrost produkcji, polepszenie jej jakoĞci, obniĪenie kosztu
wáasnego produkcji sprzyjaü bĊdzie zwiĊkszeniu dochodów i umoĪliwi korzystne dla
sektora reinwestowanie zysków. (Gutkewicz, Sydorenko, 2016)
Inteligentny, zrównowaĪony i kompleksowy wzrost w sektorze rolnym jest
zjawiskiem gospodarczo poĪądanym a tworzenie warunków do jego realizacji kluczowym
wyzwaniem wspóáczesnej polityki spoáeczno-ekonomicznej.
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