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Znaczenie sektora agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie
Agribusiness Sector in Poland and Ukraine
Abstract. The article attempts to compare the importance of agribusiness in the economy in Ukraine
and Poland. The analysis covered the years 2001-2015. The data came from official statistical sources.
It was found that the importance of agribusiness to the Polish economy decreased over the entire
period considered, its share in GVA in whole economy in 2015 was 6%, while in Ukraine it was as
much as 15% and in recent years has been increasing. Agrobusiness also had a high share in exports.
In Poland, it was 15, and in Ukraine as much as 38% in 2015. The employment structure in
agribusiness was dominated by employment in agriculture with a share of about 80% in both
countries. The internal structure of agribusiness was more modern in Poland, where as much as 58%
of gross value added of agribusiness was generated in the food processing sector. In Ukraine, it was
only 24%. The importance of agribusiness in the Ukrainian economy was higher than in Poland, it
also has there a more raw character. The bigger potential for further development of agribusiness is in
Ukraine, due to the large agricultural land resources and the large potential for increased production
and processing of food and its exports.
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Synopsis. W artykule podjĊto próbĊ oceny porównawczej znaczenia agrobiznesu w gospodarce na
Ukrainie i w Polsce. Analizą objĊto lata 2001-2015. Dane pochodziáy z oficjalnych Ĩródeá
statystycznych. Stwierdzono, Īe znaczenie agrobiznesu w Polsce w caáym okresie zmniejszaáo siĊ,
a jego udziaá w wartoĞci dodanej brutto w gospodarce wynosiá w 2015 roku 6%, podczas, gdy na
Ukrainie byáo to aĪ 15% i w ostatnich latach wzrastaáo. Agrobiznes miaá teĪ wysoki udziaá
w eksporcie. W Polsce byáo to 15%, a na Ukrainie aĪ 38% w 2015 roku. W strukturze zatrudnienia
w agrobiznesie dominowaáo rolnictwo z udziaáem okoáo 80% w obu krajach. WewnĊtrzna struktura
agrobiznesu byáa nowoczeĞniejsza w Polsce, gdzie aĪ 58% wartoĞci dodanej brutto byáo generowane
w sektorze przetwórstwa ĪywnoĞci. Na Ukrainie byáo to tylko 24%. Znaczenie agrobiznesu
w gospodarce ukraiĔskiej byáo wyĪsze niĪ w polskiej, ma on teĪ tam bardziej surowcowy charakter.
Na Ukrainie wiĊkszy jest potencjaá dalszego rozwoju wynikający z duĪych zasobów ziemi rolniczej
i moĪliwoĞci wzrostu przetwórstwa ĪywnoĞci i jej eksportu.
Sáowa kluczowe: agrobiznes, handel zagraniczny, wydajnoĞü pracy, struktura agrobiznesu, Ukraina
JEL code: E24, J43, Q13, Q17, P32

Wprowadzenie
Na Ukrainie po transformacji ustrojowej, podobnie jak w wiĊkszoĞci krajów
zaliczanych do byáego bloku wschodniego, konieczna byáa przebudowa struktury
gospodarki i budowa nowych powiązaĔ miĊdzysektorowych, ale takĪe miĊdzynarodowych.
Jednym z waĪniejszych wyzwaĔ byáo, i wciąĪ jest, unowoczeĞnienie rolnictwa i áaĔcuchów
1

corresponding author, dr hab., prof. SGGW, Wydziaá Nauk Ekonomicznych SGGW ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, e-mail: ludwik_wicki@sggw.pl; https://orcid.org/0000-0002-7602-8902,
2
dr, https://orcid.org/0000-0001-9296-623X

Znaczenie sektora agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie

211

dostaw ĪywnoĞci. Szczególnie widoczne byáo to na Ukrainie, gdzie nie funkcjonowaá
sektor prywatny w rolnictwie, a powiązania kooperacyjne zostaáy zniszczone ze wzglĊdu na
przerwanie Ğcisáej dotąd wspóápracy w ramach ZSRR, ale takĪe ze wzglĊdu na upadek
wielu paĔstwowych zakáadów przetwórczych. Dodatkowo, ukraiĔskie rolnictwo, silniej niĪ
polskie, byáo nastawione na produkcjĊ na rynek wewnĊtrzny. Innym ograniczeniem
w rozwoju rolnictwa i agrobiznesu na Ukrainie, w porównaniu do warunków
obserwowanych w Polsce byáa paĔstwowa wáasnoĞü ziemi i brak duĪych programów
wsparcia rozwoju rolnictwa (Orlykovskyi i in., 2016). W związku z takimi
uwarunkowaniami, zmiany w ukraiĔskim sektorze rolno-spoĪywczym zachodziáy wolniej
niĪ w Polsce. MoĪna powiedzieü, Īe wystĊpowaáo pewne opóĨnienie we wprowadzaniu
zmian, ale, ze wzglĊdu na swój potencjaá, agrobiznes na Ukrainie moĪe byü jednym
z najwaĪniejszych graczy na rynku ĪywnoĞci, nie tylko w Europie, ale takĪe na skalĊ
Ğwiatową.
EkonomiĞci od zawsze próbowali wyjaĞniaü funkcjonowanie gospodarki poszukując
pewnych wzorców dziaáania przedsiĊbiorstw i gospodarek. Jedną z gáównych,
udowodnionych empirycznie zasad ekonomicznych jest zmiana znaczenia poszczególnych
sektorów gospodarki (rolnictwo, przemysá, usáugi) wraz ze wzrostem poziomu rozwoju
gospodarczego (Kuznets, 1973; 1976). Przy wyĪszym poziomie rozwoju w gospodarce
narodowej maleje znaczenie rolnictwa, a wzrasta znaczenie produkcji przemysáowej i,
w dalszym etapie, usáug. W związku z odpáywem ludzi z rolnictwa wymagane jest, aby
w rolnictwie wzrastaáa wydajnoĞü pracy, gdyĪ iloĞü ĪywnoĞci potrzebnej dla wyĪywienia
ludnoĞci jest coraz wiĊksza. Wzrost produkcji jest moĪliwy ze wzglĊdu na ciągáy postĊp
techniczny (Wicki, 2010; 2018), dziĊki któremu produkcja ĪywnoĞci wzrasta bez angaĪowania wiĊkszej iloĞci zasobów oraz ze wzglĊdu na to, Īe rolnictwo wykorzystuje coraz
wiĊkszą iloĞü nakáadów z innych sektorów w ramach szerszego kompleksu agrobiznesu
(Davis i Goldberg, 1957). Dodatkowo, sam sektor rolny w coraz mniejszym stopniu
dostarcza ĪywnoĞü bezpoĞrednio dla konsumentów, a przede wszystkim jest dostawcą
surowców do dalszego przetworzenia w sektorze przemysáowego przetwórstwa ĪywnoĞci.
Zgodnie z koncepcją Davisa i Goldberga (1957), agrobiznes to ekonomiczne
poáączenie produkcji rolniczej z magazynowaniem i przetwórstwem ĪywnoĞci, jej
dystrybucją oraz dostawami Ğrodków do produkcji i koniecznych usáug przeznaczonych do
produkcji rolnej i przetwórstwa Zwykle w agrobiznesie wydziela siĊ trzy sfery: sfera 1. to
sektory przemysáu, które dostarczają Ğrodków do produkcji i usáug do sektorów rolnictwa
i przetwórstwa ĪywnoĞci (zaopatrzenie); sfera 2. to rolnictwo; sfera 3. – sektor spoĪywczy.
W podejmowanych analizach nie zawsze przedstawiane jest znaczenie wszystkich trzech
sfer, ze wzglĊdu na trudnoĞü w dostĊpie do odpowiednich danych (Grontkowska i Wicki,
2015). W wyniku coraz silniejszych powiązaĔ miĊdzy sektorami gospodarki
zaangaĪowanymi w produkcjĊ ĪywnoĞci, rolnictwo nie jest juĪ odrĊbnym systemem, lecz
funkcjonuje w ramach agrobiznesu, a wraz z rozwojem gospodarczym krajów udziaá
rolnictwa w wartoĞci produkcji w ramach agrobiznesu systematycznie maleje. W Polsce juĪ
w 2015 roku znaczenie przetwórstwa ĪywnoĞci w agrobiznesie byáo wiĊksze niĪ znaczenie
rolnictwa (Wicka i in., 2016; Grontkowska i in. 2015).
Sprawne funkcjonowanie agrobiznesu jest podstawowym warunkiem bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego kraju (Kraciuk, 2018), ale takĪe moĪe byü podstawą do uzyskiwania
waĪnej pozycji w eksporcie ĪywnoĞci na rynki zagraniczne (Cherevyk i Hamulczuk, 2018;
KraciĔski, 2018). WaĪnym aspektem są inwestycje w Ğrodki trwaáe, co umoĪliwia
zwiĊkszanie wydajnoĞci pracy oraz wytwarzanie produktów wyĪszej jakoĞci (Kharchenko
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i in., 2018), chociaĪ procesy inwestycyjne mogą byü ograniczane z powodu braku Ğrodków
finansowych w caáej gospodarce i dáugotrwaáych kryzysów ekonomicznych (Malik
i Zaburanna, 2014; Zabolotnyy, 2016; Putsenteilo i in., 2018). Na Ukrainie poziom
wyposaĪenia technicznego w rolnictwie jest niski, co ogranicza wzrost wydajnoĞci pracy
(Dibrova i in., 2015; Skudlarski i in., 2017). Wskazuje siĊ takĪe na bariery wynikające
z niskiej jakoĞci kapitaáu ludzkiego w agrobiznesie (Orlykovskyi i Tokoz, 2014; Zhuk,
2015), a takĪe na rosnące ryzyko gospodarowania w rolnictwie (Klapkiv i Kedra, 2018;
Wicka, 2018).
Na Ukrainie, podobnie jak w Polsce, znaczący wpáyw na rozwój agrobiznesu moĪe
wywieraü nie tylko wzrost popytu wewnĊtrznego na ĪywnoĞü, ale teĪ otwieranie siĊ rynków
zagranicznych na produkty rolno-ĪywnoĞciowe lub wzrost konsumpcji produktów wyĪej
przetworzonych (MrówczyĔska-KamiĔska i Baer-Nawrocka, 2016). MoĪe to dotyczyü
zarówno surowców do produkcji ĪywnoĞci, jak i biopaliw (Galchynska i in., 2015;
Chibowski, 2016, Horin i KrzyĪanowski 2016, GoáĊbiewski, 2018). Produkcja rolnicza
z przeznaczeniem na biopaliwa konkuruje jednak z produkcją ĪywnoĞci (Cherevko, 2016;
Wicki, 2017a; 2017b; Izdebski i in., 2014) chociaĪ dotyczy to raczej Ğwiatowego bilansu
ĪywnoĞci niĪ krajów z nadwyĪkami produkcji. Wpáywa to takĪe na wzrost ryzyka
produkcyjnego i rynkowego w rolnictwie, gdyĪ uprawiane na biopaliwa gatunki są czĊsto
bardziej wraĪliwe na warunki pogodowe (Wicka, 2013).
Rozwój agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie byá moĪliwy takĪe dziĊki znaczącemu
napáywowi inwestycji zagranicznych, szczególnie do sektora przetwórstwa ĪywnoĞci
(Pawlak, 2016; Kacperska, 2018), co skutkuje zwiĊkszaniem innowacyjnoĞci sektora
(Orlykovskyi i in., 2016; àącka, 2018). Na Ukrainie powstają takĪe tzw. agroholdingi,
które, ze wzglĊdu na ich wielkoĞü, mogą zarówno bezpoĞrednio pozyskiwaü kapitaá
zagraniczny, jak teĪ prowadziü przetwórstwo ĪywnoĞci i uczestniczyü w handlu
zagranicznym (Heyenko 2010; Cherevko 2012, Melnyk 2013; Bukin i in. 2015; Kiforenko,
2016). Są to zintegrowane pionowo przedsiĊbiorstwa agrobiznesu dziaáające na duĪą skalĊ
(Horbonos i in. 2018).
Potencjaá rozwoju agrobiznesu na Ukrainie jest wiĊkszy niĪ w Polsce, gdyĪ dysponuje
ona znacznie wiĊkszymi zasobami ziemi wysokiej jakoĞci, a jednoczeĞnie ma lepsze
warunki klimatyczne do wytwarzania wielu produktów rolnych. Ponad 32 miliony
hektarów ziemi ornej to trzykrotnie wiĊcej niĪ w Polsce. Niski, po uzyskaniu
niepodlegáoĞci, poziom produkcji rolniczej wynikaá z dezintegracji struktur rolnictwa
i agrobiznesu, co skutkowaáo obniĪeniem produkcji. ZiemiĊ otrzymaáo tysiące drobnych
wáaĞcicieli, lecz zwykle nie dysponowali oni odpowiednim wyposaĪeniem technicznym
oraz Ğrodkami na ich zakup (Skudlarski i in., 2017). Rozwój agrobiznesu utrudniony byá
takĪe ze wzglĊdu na sáabą organizacjĊ rynku produktów ĪywnoĞciowych, w tym brak
dobrze zorganizowanych áaĔcuchów dostaw.
Znaczenie agrobiznesu w ukraiĔskiej gospodarce byáo w poprzednim dziesiĊcioleciu
wysokie i siĊgaáo 10% PKB (Cherevko 2015). W Polsce byáo to mniej niĪ 3%
(Grontkowska i Wicki, 2015). Utrzymanie wysokiego znaczenia agrobiznesu na Ukrainie
moĪe wynikaü w przyszáoĞci z szybkiego wzrostu udziaáu produkcji przeznaczonej na
eksport. Jest to moĪliwe, gdyĪ potencjaá produkcyjny ziemi na Ukrainie wciąĪ nie jest
dobrze wykorzystany, a pojawiające siĊ moĪliwoĞci eksportu na rynki Unii Europejskiej
i Ğwiatowe dają moĪliwoĞci opáacalnej produkcji (Dibrova i in., 2014; Lutsiy, 2017).
RóĪnice w znaczeniu agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie wynikaáy takĪe z szybszego
w Polsce rozwoju innych sfer gospodarki (Wicki i in., 2017).
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Z punktu widzenia wyzwaĔ stojących przed rozwojem agrobiznesu na Ukrainie,
wartym rozwaĪenia jest to, jakie są róĪnice w jego rozwoju w porównaniu z sytuacją
w Polsce oraz wskazanie najwaĪniejszych czynników to determinujących.

Cel i metodyka
Celem opracowania jest ocena znaczenia sektora agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie.
Dla realizacji celu zrealizowano nastĊpujące zadania badawcze: 1) okreĞlenie udziaáu
zasobów czynników wytwórczych zaangaĪowanych w agrobiznesie w odniesieniu do caáej
gospodarki; 2) okreĞlenie wkáadu agrobiznesu w tworzenie dochodu narodowego oraz
w handlu zagranicznym; 3) porównanie wydajnoĞci czynników produkcji w agrobiznesie
na tle gospodarki krajowej; 4) ocena struktury wewnĊtrznej agrobiznesu.
Do agrobiznesu zaliczono, ze wzglĊdu na dostĊpnoĞü danych statystycznych, dwa
gáówne sektory: rolnictwo i przetwórstwo spoĪywcze.
W przygotowaniu opracowania oparto siĊ na krytycznym przeglądzie literatury
przedmiotu badania, a w zakresie danych iloĞciowych wykorzystano dane statystyczne
publikowane przez krajowe instytucje statystyczne w Polsce i na Ukrainie, tj. Gáówny
Urząd Statystyczny (GUS) i State Statistics Service of Ukraine (SSSU). Ze wzglĊdu na
dostĊpnoĞü danych do porównania w dáuĪszym okresie, analizą objĊto okres 2001-2015.
W odniesieniu do czĊĞci wskaĨników okres analizy skrócono do lat 2005-2015, gdyĪ nie
byáy dostĊpne porównywalne dane za caáy okres. Oceną objĊto takie wskaĨniki znaczenia
agrobiznesu w gospodarce, jak jego udziaá w: produkcji globalnej, tworzeniu wartoĞci
dodanej brutto, wartoĞci Ğrodków trwaáych, zatrudnieniu, handlu zagranicznym.
Ze wzglĊdu na brak danych wysokiej jakoĞci, które mogáyby byü bezpoĞrednio
porównane co do wartoĞci, wykorzystano ujĊcie wzglĊdne. Tylko informacje o wartoĞci
handlu zagranicznego przedstawiono równieĪ w ujĊciu wartoĞciowym. Takie podejĞcie
wynikaáo z dáugiego okresu analizy oraz z wykorzystywania róĪnych walut
w porównywanych krajach, a takĪe wysokiej dynamiki cen. Nie byáo wiĊc zasadne
przeliczanie wartoĞci na ceny staáe, gdyĪ zamierzony wynik analizy, bazujący na ocenie
zmiany udziaáu i struktury agrobiznesu moĪna uzyskaü na podstawie wartoĞci w cenach
bieĪących. Podstawowe miary przyjĊte do porównania to wielkoĞci wzglĊdne, obliczone
przez odniesienie wielkoĞci obserwowanych w agrobiznesie do wielkoĞci w caáej
gospodarce. W celu dokonania bezpoĞredniego porównania wartoĞci miĊdzy krajami,
konieczne byáoby przeliczanie ich na dolary amerykaĔskie, a ta waluta takĪe podlegaáa
silnym wahaniom kursu, szczególnie w relacji do euro.

Udziaá agrobiznesu w gospodarce
Agrobiznes w analizowanych krajach odgrywa waĪną, choü róĪną rolĊ w gospodarce.
Jego udziaá w produkcji globalnej na Ukrainie zmniejszaá siĊ z 20% w 2001 roku do 13,5%
w latach 2007–2008, a w kolejnych latach ponownie wzrastaá, początkowo do 15%,
a w 2014 roku juĪ do 19% (rys. 1). Spadek, a nastĊpnie wzrost udziaáu agrobiznesu,
wynikaá z odbudowywania produkcji rolniczej, w tym w ramach agroholdingów. Niemaáy
wpáywa miaáy tu takĪe inwestycje zagraniczne w ukraiĔski sektor rolny. Zmiana
obserwowana w latach 2013–2015 wynika takĪe z ograniczenia produkcji przemysáowej we
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wschodnich regionach áugaĔskim i donieckim Ukrainy z racji konfliktu zbrojnego.
W Polsce ograniczenie aktywnoĞci w rolnictwie i przetwórstwie spoĪywczym, które
nastąpiáo po transformacji gospodarki na początku lat 90. XX wieku, w okresie po 2000
roku nie byáo juĪ widoczne. Od 2001 roku udziaá agrobiznesu w krajowej produkcji
globalnej stopniowo zmniejszaá siĊ. W latach 2001–2015 obniĪyá siĊ z 12 do 9,4%.
Oznacza to, Īe potencjaá rozwoju agrobiznesu w Polsce jest obecnie niĪszy od potencjaáu
rozwoju innych dziaáów gospodarki.
Porównując sytuacjĊ w obu krajach, naleĪy wskazaü, Īe na Ukrainie wciąĪ istnieje
niewykorzystany potencjaá do wzrostu agrobiznesu, w tym rolnictwa. Trzeba jednak dodaü,
Īe obserwowany wzrost znaczenia agrobiznesu w produkcji globalnej na Ukrainie byá takĪe
efektem ograniczenia produkcji przemysáowej we wschodnich regionach kraju po
rozpoczĊciu konfliktu zbrojnego oraz zajĊcia Krymu przez RosjĊ.

Rok / Year
Polska - udziaá agrobiznesu w produkcji globalnej

Ukraina - udziaá agrobiznesu w produkcji globalnej

Rys. 1. Udziaá agrobiznesu w produkcji globalnej w Polsce i na Ukrainie w latach 2001-2015
Fig. 1. Share of agribusiness in total production in Poland and Ukraine in period 2001-2015
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych statystycznych GUS i SSSU.

W strukturze produkcji globalnej agrobiznesu nastĊpowaáy zmiany. W Polsce udziaá
przetwórstwa przemysáowego ĪywnoĞci w 2001 roku stanowiá 53% produkcji globalnej
agrobiznesu, a w 2015 roku byáo to juĪ 66%. Oznacza to, Īe produkowana ĪywnoĞü jest
coraz bardziej przetworzona, co jest charakterystyczne na rynkach o duĪej sile nabywczej
konsumentów, którzy mogą pozwoliü sobie na droĪszą ĪywnoĞü. W strukturze produkcji
globalnej agrobiznesu na Ukrainie sektor przetwórstwa ĪywnoĞci miaá w 2001 roku 34%
udziaáu, a w 2015 roku byáo to 36%. Dominującym subsektorem agrobiznesu na Ukrainie
jest wciąĪ rolnictwo.
Udziaá agrobiznesu w tworzeniu wartoĞci dodanej brutto (GVA, ang. gross value
added) byá, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, niĪszy od obserwowanego dla produkcji
globalnej. Oznacza to, Īe wartoĞü dodana w produkcji w agrobiznesie byáa niĪsza niĪ
przeciĊtnie w gospodarce (w 2015 roku byáo to w Polsce 63%, a na Ukrainie 81% Ğredniej
dla gospodarki). Wynika to z surowcowego charakteru produkcji sektora agrobiznesu.
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Udziaá agrobiznesu w wartoĞci dodanej brutto w gospodarce wynosiá na Ukrainie aĪ
18,5% w 2001 roku i, podobnie jak w przypadku produkcji globalnej, obniĪaá siĊ,
a nastĊpnie, po 2013 roku, wzrastaá do poziomu 15,8% w 2015 roku. Stabilny udziaá
agrobiznesu na poziomie okoáo 11% obserwowano w latach 2007-2013 (rys. 2). W Polsce
udziaá agrobiznesu w tworzeniu wartoĞci dodanej brutto w gospodarce w caáym
analizowanym okresie zmniejszaá siĊ. W 2001 roku byáo to 8,6%, a w latach 2012-2015
udziaá ten ustabilizowaá siĊ na poziomie 6%. Udziaá agrobiznesu w wartoĞci dodanej brutto
w krajach UE-27 wynosiá w 2010 roku Ğrednio 3,3% w 2010 roku (w UE-15 byáo to 5,5%).
Wynika z tego, Īe ani w Polsce, ani na Ukrainie nie zostaá jeszcze osiągniĊty poziom
obserwowany w rozwiniĊtych krajach europejskich (MrówczyĔska-KamiĔska
i Baer-Nawrocka, 2016).
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Rys. 2. Udziaá agrobiznesu w wartoĞci dodanej brutto w Polsce i na Ukrainie w latach 2001-2015
Fig. 2. Share of agribusiness in gross value added in Poland and Ukraine in period 2001-2015
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych statystycznych GUS i SSSU.

MoĪna zauwaĪyü, Īe znaczenie agrobiznesu mierzone wartoĞcią dodaną brutto
w Polsce jest ponad dwukrotnie niĪsze od obserwowanego na Ukrainie. MoĪe to wynikaü
ze znacznie wiĊkszego potencjaáu produkcyjnego rolnictwa na Ukrainie i szybszego
rozwoju innych dziaáów gospodarki w Polsce, szczególnie po integracji z Unią Europejską.
Kolejnym wskaĨnikiem obrazującym znaczenie agrobiznesu w gospodarce jest udziaá
Ğrodków trwaáych zaangaĪowanych w tym sektorze (rys. 3). W Polsce, podobnie jak w
przypadku przedstawianych wczeĞniej wskaĨników, udziaá agrobiznesu w wartoĞci
Ğrodków trwaáych zmniejszaá siĊ w latach 2002-2015 z 10 do 7,6%. Zmiana ta jest
proporcjonalna do dynamiki generowanej w agrobiznesie wartoĞci dodanej. Udziaá
Ğrodków trwaáych zaangaĪowanych w agrobiznesie na Ukrainie byá w latach 2001-2008
wyĪszy niĪ obserwowany w Polsce. W kolejnych latach zmniejszaá siĊ i w 2014 roku byáo
to tylko 5%. Obserwowana tendencja spadkowa udziaáu Ğrodków trwaáych, przy
jednoczesnym wzroĞcie znaczenia agrobiznesu w tworzeniu wartoĞci dodanej brutto
oznacza, Īe na Ukrainie inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie spoĪywczym
charakteryzują siĊ znacznie niĪszą dynamiką niĪ inwestycje w innych dziaáach gospodarki.
Brak inwestycji moĪe prowadziü do ograniczenia moĪliwoĞci rozwoju caáego sektora.
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Rys. 3. Udziaá agrobiznesu w wartoĞci Ğrodków trwaáych brutto w Polsce i na Ukrainie w latach 2001-2015
Fig. 3. Share of agribusiness in the gross value of fixed assets in Poland and Ukraine in period 2001-2015
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych statystycznych GUS i SSSU.

Kolejnym waĪnym wskaĨnikiem wykorzystywanym w ocenie znaczenia agrobiznesu
w gospodarce jest udziaá zatrudnionych w agrobiznesie w zatrudnieniu w caáej gospodarce.
Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie udziaá ten byá wysoki i wynosiá okoáo 20%.
Obserwowano niewielką tylko tendencjĊ spadkową (rys. 4). W obu krajach ponad 80%
zatrudnienia w agrobiznesie stanowiáo zatrudnienie w rolnictwie. Rolnictwo charakteryzuje
siĊ relatywnie wysokim poziomem zatrudnienia w relacji do generowanej wartoĞci dodanej
brutto, czego efektem jest bardzo niska wydajnoĞü pracy. Niski jest takĪe poziom
technicznego uzbrojenia pracy.
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Rys. 4. Udziaá agrobiznesu w zatrudnieniu w Polsce i na Ukrainie w latach 2001-2015
Fig. 4. Share of agribusiness in employment in Poland and Ukraine in period 2001-2015
* – dla Polski dane podano od 2002 roku, gdyĪ w 2002 roku nastąpiáa zmiana sposobu ustalania zatrudnienia;
** – dla Ukrainy w latach 2001-2009 ujĊto Ğrednio 2% pracujących w przetwórstwie spoĪywczym.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych statystycznych GUS i SSSU.
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Wysoki udziaá pracujących w agrobiznesie, a w zasadzie w rolnictwie, jest wynikiem
utrzymującego siĊ w Polsce znacznego rozdrobnienia gospodarstw rolnych, a na Ukrainie –
skutkiem przekazania duĪej liczbie uĪytkowników drobnych dziaáek rolnych (Orlykovskyi
i Wicki, 2016).
W Polsce w rolnictwie pracuje okoáo 2 miliony osób, a na Ukrainie liczbĊ pracujących
w rolnictwie szacuje siĊ na 3 miliony osób (Wicki i in., 2017). Poziom zatrudnienia
w rolnictwie znacznie siĊ róĪni miĊdzy porównywanymi krajami. W Polsce w 2015 roku
wynosiá 13 osób na 100 ha UR, a na Ukrainie byáo to tylko 10 osób na 100 ha UR. W tabeli
1 przedstawiono poziom wydajnoĞci pracy w agrobiznesie w Polsce i na Ukrainie w relacji
do przeciĊtnej wydajnoĞci pracy w gospodarkach tych krajów. W Polsce w latach
2002-2007 byáo to okoáo 40% Ğredniej wydajnoĞci w gospodarce, a w latach 2012-2015 juĪ
tylko 30%. W przemyĞle spoĪywczym wydajnoĞü pracy byáa zbliĪona do Ğredniej
wydajnoĞci w caáej gospodarce, podczas gdy w rolnictwie byáo to tylko 20% Ğredniej
(Grontkowska i in., 2015; Wicki, 2016).
W agrobiznesie na Ukrainie poziom wydajnoĞci pracy w agrobiznesie wynosiá 60-70%
Ğredniej dla caáej gospodarki, co oznacza, Īe luka wydajnoĞci pracy w agrobiznesie byáa
tam znacznie mniejsza niĪ w Polsce.
MoĪna przypuszczaü, Īe agrobiznes, ze wzglĊdu na duĪe znaczenie rolnictwa w tym
sektorze, bĊdzie w kolejnych okresach wciąĪ charakteryzowaá siĊ niĪszym niĪ Ğrednio
w gospodarce poziomem wydajnoĞci pracy. Bez istotnych zmian strukturalnych
w rolnictwie nie jest moĪliwe przeáamanie bariery niskiej efektywnoĞci pracy (Lee
i Wolpin, 2006; Wicki, 2012). Dotyczy to w wiĊkszym stopniu rolnictwa w Polsce niĪ na
Ukrainie, gdyĪ na Ukrainie duĪe znaczenie odgrywają gospodarstwa wielkoobszarowe,
w których wydajnoĞü pracy jest, lub moĪe byü, wysoka.
Tabela 1. ProduktywnoĞü pracy w agrobiznesie wyraĪona w procencie Ğredniej wydajnoĞci pracy w gospodarkach
krajowych w Polsce i na Ukrainie
Table 1. Labor productivity in agribusiness as a percent of average labor productivity in national economy in
Poland and Ukraine

Rok / Year

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ProduktywnoĞü pracy w rolnictwie wyraĪona w jako procent Ğredniej produktywnoĞci
i w gospodarce krajowej (w GVA na 1 pracującego)/
Labor productivity in agribusiness as a percent of average labor productivity in economy
(calculated on base of GVA per worker)
Polska / Poland
Ukraina / Ukraine
37,3
76,5
36,5
66,5
40,2
67,2
38,5
64,5
38,8
61,1
39,8
57,4
35,4
59,0
35,4
65,0
33,3
64,5
35,4
60,3
30,6
54,1
31,6
59,7
30,7
72,2
29,4
81,4

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych FAO i and State Statistics Service of Ukraine.
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Rys. 5. Handel zagraniczny produktami rolno-spoĪywczymi w Polsce i na Ukrainie w latach 2001-2015
Fig. 5. Foreign trade of agri-food products in Poland and Ukraine in period 2001–2015
ħródáo: opracowanie na podstawie danych GUS i SSSU.
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Kolejnym wskaĨnikiem ujĊtym w analizie znaczenia sektora agrobiznesu
w gospodarce jest jego udziaá w handlu zagranicznym danego kraju. WartoĞü eksportu
produktów rolno-spoĪywczych z Polski wzrastaáa i w 2015 roku wyniosáa 26 mld USD,
a dodatnie saldo w handlu rolno-spoĪywczym wyniosáo prawie 8 mld USD. Na Ukrainie
wartoĞci te wynosiáy odpowiednio 19 i 10 mld USD (rys. 5). WartoĞü nadwyĪki stanowiáa
29% eksportu produktów rolno-spoĪywczych z Polski i aĪ 60% eksportu z Ukrainy.
Oznacza to, Īe w gospodarce ukraiĔskiej handel zagraniczny ĪywnoĞcią odgrywa duĪo
wiĊksze znaczenie niĪ w Polsce.
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Ukraina** (zatrudnienie)

Rys. 6. Udziaá agrobiznesu w eksporcie w Polsce i na Ukrainie w latach 2005-2015
Fig. 6. Share of agribusiness in export in Poland and Ukraine in period 2005-2015
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych statystycznych GUS i SSSU.

W Polsce, mimo rosnącej wartoĞci, udziaá eksportu rolno-spoĪywczego w eksporcie
ogóáem nie wzrastaá znacząco i w latach 2005-2015 wzrósá tylko o 3 punkty procentowe
(rys. 6). Niemniej, na tle malejącej roli agrobiznesu w kreowaniu wartoĞci dodanej brutto,
oznacza to, Īe agrobiznes generuje wyĪszy eksport, niĪ wynikaáoby to z jego udziaáu
w PKB. Na Ukrainie w latach 2005-2007 udziaá eksportu produktów rolno-spoĪywczych
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wynosiá okoáo 13% eksportu ogóáem, podobnie jak byáo to w tym okresie w Polsce (rys. 6).
Po 2008 roku, wraz z rozwojem nowoczesnych, wielkoobszarowych gospodarstw rolnych
oraz inwestycjami w infrastrukturĊ logistyczną sáuĪącą eksportowi páodów rolnych, udziaá
ten dynamicznie wzrastaá i od 2012 roku byáo to juĪ 26%, a w 2015 roku nawet 38%
eksportu. CzĊĞü wzrostu udziaáu eksportu rolno-spoĪywczego w eksporcie ogóáem
z Ukrainy wynikaáa z ograniczenia produkcji przemysáowej we wschodniej Ukrainie
i związanego z nią eksportu, a nie ze wzrostu wartoĞci obrotów.
MoĪna zaobserwowaü, Īe znaczenie agrobiznesu, mierzone udziaáem w handlu
zagranicznym, jest na Ukrainie dwukrotnie wyĪsze niĪ w Polsce, co wynika zarówno
z wiĊkszego potencjaáu rolnictwa ukraiĔskiego, jak teĪ z wolniejszego rozwoju
pozarolniczych dziaáów gospodarki na Ukrainie w omawianym okresie.

WewnĊtrzna struktura agrobiznesu

udziaá przetwórstwa Īywnosci w tworzeniu
wartoĞci dodanej brutto w agrobiznesie
share of food-processing sector in GVA
generation within agribusiness sector

W nawiązaniu do rozwaĪaĔ przedstawionych we wprowadzeniu, podjĊto próbĊ oceny
nowoczesnoĞci wewnĊtrznej struktury agrobiznesu. Jak juĪ wspomniano, struktura
zatrudnienia, z przewagą zatrudnienia w rolnictwie, jest bardzo tradycyjna i Ğwiadczy
nawet o pewnym zacofaniu, szczególnie w polskim rolnictwie. Niemniej, waĪniejszym
wskaĨnikiem jest struktura wartoĞci dodanej brutto agrobiznesu. Wraz z jego
unowoczeĞnianiem wzrasta udziaá przetwórstwa, a zmniejsza siĊ rola rolnictwa. Oznacza
to, Īe na rynek krajowy i zagraniczny trafiają produkty o wyĪszym stopniu przetworzenia
i o wyĪszej dojrzaáoĞci konsumpcyjnej. Jest to bardzo waĪny wskaĨnik, gdyĪ wytwarzanie
produktów wyĪej przetworzonych i rosnący ich udziaá w eksporcie umoĪliwia
przejmowanie coraz wiĊkszej wartoĞci dodanej. Eksport produktów niskoprzetworzonych
Ğwiadczy o surowcowym charakterze agrobiznesu.
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Rys. 7. Udziaá przetwórstwa spoĪywczego w wartoĞci dodanej brutto agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie w latach
2001-2015
Fig. 7. Share of food-processing in creation of gross value added within agribusiness sector in Poland and Ukraine
in period 2001-2015
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych statystycznych GUS i SSSU.
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W Polsce udziaá przetwórstwa przemysáowego w kreowaniu wartoĞci dodanej
w agrobiznesie wynosiá w 2001 roku okoáo 37%. W kolejnych okresach udziaá
przetwórstwa wzrastaá i juĪ w 2012 roku wiĊkszoĞü wartoĞci dodanej agrobiznesu byáa
wytwarzana w przemyĞle spoĪywczym, a w 2015 roku byáo to aĪ 58% (rys. 7). Wynika
z tego, Īe znaczenie przetwórstwa w produkcji ĪywnoĞci w formie dostarczanej
konsumentów wciąĪ wzrasta oraz Īe marĪe są w coraz wiĊkszej czĊĞci zatrzymywane
w sektorze przetwórstwa.
Poziom nowoczesnoĞci struktury agrobiznesu na Ukrainie, mierzony udziaáem jego
czĊĞci: rolnictwa i przetwórstwa ĪywoĞci w kreowaniu wartoĞci dodanej brutto caáego
agrobiznesu, byá znacznie niĪszy od obserwowanego w Polsce. W latach 2001-2010 udziaá
przetwórstwa ĪywnoĞci w tworzeniu wartoĞci dodanej brutto wzrastaá tam z 22 do 34%,
lecz w nastĊpnych latach obniĪaá siĊ i w 2015 roku wynosiá tylko 24%. Byáo to aĪ
dwukrotnie mniej niĪ w Polsce, a wynikaáo to ze wzrostu wolumenu produkcji roĞlinnej
przeznaczanej na eksport. Eksportowane są znaczne iloĞci zbóĪ, rzepaku, sáonecznika i inne
niskoprzetworzone produkty. W tym aspekcie wyraĨnie rysują siĊ moĪliwoĞci dalszego
rozwoju agrobiznesu na Ukrainie poprzez wzrost znaczenia sektora przetwórstwa ĪywnoĞci
i zwiĊkszanie poziomu przetworzenia eksportowanych produktów.

Wnioski
Porównanie znaczenia sektora agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie jest podstawą to
wskazania pewnych róĪnic. Agrobiznes na Ukrainie charakteryzuje siĊ niĪszą dojrzaáoĞcią
struktur i stabilnoĞcią znaczenia w gospodarce. WyraĨnie jednak widaü, Īe znaczenie tego
sektora w gospodarce na Ukrainie jest wyĪsze. Istotne róĪnice obserwowane są
w tworzeniu wartoĞci dodanej brutto i udziale eksportu produktów rolno-spoĪywczych
w eksporcie ogóáem. NiĪsza jest teĪ nowoczesnoĞü struktury agrobiznesu na Ukrainie
mierzona udziaáem sektora przetwórstwa ĪywnoĞci w tworzeniu wartoĞci dodanej brutto
caáego agrobiznesu.
Na podstawie przeprowadzonej analizy moĪna przedstawiü nastĊpujące wnioski:
1. Znaczenie agrobiznesu w gospodarce na Ukrainie jest wyĪsze niĪ w Polsce. WyĪszy
jest udziaá w produkcji globalnej, wartoĞci dodanej brutto i eksporcie. Sektor ten
generuje okoáo 6,0% wartoĞci dodanej brutto w Polsce i aĪ 16% na Ukrainie. Udziaá
produktów rolno-ĪywnoĞciowych w eksporcie z Ukrainy to aĪ 38%, podczas gdy w
Polsce byáo to 15%. O konkurencyjnoĞci produkcji agrobiznesu na rynkach
zagranicznych Ğwiadczy dodatnie saldo w handlu zagranicznym tymi produktami.
2. Znaczenie agrobiznesu w gospodarce obu porównywanych krajów zmniejszaáo siĊ,
chociaĪ na Ukrainie po 2013 roku nastąpiáo odwrócenie tej tendencji. Wynikaáo to
jednak z zakáóceĔ w gospodarce w związku z konfliktem zbrojnym na wschodzie
Ukrainy i nie wydaje siĊ byü tendencją trwaáą.
3. Agrobiznes jest wciąĪ bardzo waĪny dla rynku pracy. Udziaá pracujących w tym
sektorze wynosi okoáo 20%, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. WiĊkszoĞü, okoáo
80% pracujących w agrobiznesie znajduje zatrudnienie w rolnictwie, co Ğwiadczy
o rozdrobnieniu rolnictwa i jego nienowoczesnej strukturze.
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WydajnoĞü pracy w agrobiznesie jest znacznie niĪsza niĪ w caáej gospodarce, co
wynika z bardzo niskiej wydajnoĞci pracy w rolnictwie. ProduktywnoĞü pracowników
w przetwórstwie ĪywnoĞci byáa zbliĪona do Ğredniej w gospodarce w porównywanych
krajach. Wzrost wydajnoĞci pracy w rolnictwie moĪe nastąpiü pod warunkiem
koncentracji ziemi w gospodarstwach rolnych.
Podstawową róĪnicą w agrobiznesie w Polsce i na Ukrainie jest odmienna wewnĊtrzna
jego struktura. W Polsce w agrobiznesie dominuje przetwórstwo ĪywnoĞci, z udziaáem
58% w tworzeniu wartoĞci dodanej brutto, a na Ukrainie udziaá ten wynosiá tylko 24%.
Polski agrobiznes ma znacznie nowoczeĞniejszą strukturĊ.
W Polsce agrobiznes ma ustabilizowany udziaá w gospodarce, który nie powinien siĊ
znacząco zmieniaü. Na Ukrainie, wraz z rozwojem produkcji rolniczej i przetwórstwa,
znaczenie tego sektora moĪe znacząco rosnąü Wynika to z faktu, Īe Ukraina ma
znacznie lepsze warunki do produkcji rolniczej, szczególnie roĞlinnej oraz z prognoz
wzrostu Ğwiatowego popytu na ĪywnoĞü. Szansą dla agrobiznesu na Ukrainie jest takĪe
zwiĊkszanie wartoĞci dodanej produktów ĪywnoĞciowych poprzez przetwórstwo.
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