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Synopsis. Podjêto problematykê analizy prospektywnej sektora polskiego agrobiznesu, która ma na celu
zobrazowanie jego stanu i mo¿liwo�ci funkcjonowania na arenie miêdzynarodowej w pocz¹tkowej fazie
cz³onkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Szczególny nacisk po³o¿ono na zaprezentowanie atrakcyjno-
�ci badanego sektora dla aktualnie funkcjonuj¹cych w nim przedsiêbiorstw i potencjalnych inwestorów,
którzy bêd¹ w przysz³o�ci stanowiæ o jego rozwoju. Podjêto równie¿ próbê modyfikacji dotychczasowego
sk³adu subsystemów sektora.

Wstêp
Pozycja strategiczna polskiego sektora agrobiznesu jest ukszta³towana historycznie. Ina-

czej wygl¹da ujêcie perspektywy strategicznej, która oznacza mo¿liwe do wyznaczenia stosun-
ki pomiêdzy potencja³em przedsiêbiorstw agrobiznesu, a potencja³em otoczenia w przysz³o�ci.
Za punkt wyj�cia tworzenia perspektywy strategicznej sektora przyjmuje siê aktualn¹ jego
pozycjê (stosunek obecnego potencja³u przedsiêbiorstw do obecnego potencja³u otoczenia) i
za³o¿enia stratega co do przysz³ego potencja³u otoczenia.

Pozycjê sektora agrobiznesu mo¿na ustaliæ przez sporz¹dzenie analizy ekonomicznej, która
dostarczy informacji na temat szans i zagro¿eñ zwi¹zanych z dynamik¹ rozwoju sektora, sto-
sunkami z dostawcami i klientami, a przede wszystkim zachowañ konkurentów lub pojawienia
siê nowych uczestników w sektorze. Analiza sektora pozwoli oceniæ obecn¹ i przysz³¹ jego
atrakcyjno�æ oraz ryzyko zwi¹zane z przebywaniem lub wchodzeniem do niego [Gieraszewska
1997]. Dokonuj¹c analizy sektora agrobiznesu nale¿y uwzglêdniæ ogólny stan gospodarki na-
rodowej, która warunkuje pod wzglêdem makroekonomicznym jego funkcjonowanie. Inaczej
mówi¹c globalna kondycja gospodarcza kraju wyznacza aktualne i perspektywiczne mo¿liwo-
�ci wzglêdem rozwoju sektora agrobiznesu. Aby dog³êbnie oceniæ stan i perspektywy rozwoju
sektora agrobiznesu w Polsce nale¿y równie¿ za pomoc¹ kryteriów ilo�ciowych oceniæ jego
podstawowe dane, takie jak: rentowno�æ, wielko�æ i dynamikê sprzeda¿y, wielko�æ i zmiany
zatrudnienia, inwestycje, poziom koncentracji, udzia³ w imporcie. Celem dokonanej analizy
sektora bêdzie odpowied� na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jaki jest stan obecny, organizacja i sk³ad polskiego agrobiznesu?
2. Jaka jest atrakcyjno�æ badanego sektora dla aktualnie funkcjonuj¹cych w nim przedsiê-

biorstw i potencjalnych inwestorów?
4. Jakie s¹ szanse i zagro¿enia rozwoju sektora?
5. Jak kszta³tuje siê konkurencyjno�æ?
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Odpowied� na postawione powy¿ej pytania umo¿liwi zobrazowanie poziomu rozwoju polskiego
sektora agrobiznesu oraz mo¿e w wymierny sposób przyczyniæ siê do zbudowania lub skorygowania
strategii rozwojowej przez klientów oraz dostawców zamierzaj¹cych d³ugotrwale w nim funkcjonowaæ.

Atrakcyjno�æ badanego sektora agrobiznesu dla aktualnie funkcjonuj¹cych
w nim przedsiêbiorstw i potencjalnych inwestorów

Badaj¹ce sektor agrobiznesu pod wzglêdem atrakcyjno�ci, dokonano analizy retrospek-
tywnej z zaznaczeniem, ¿e jest to jedynie opis jego funkcjonowania i panuj¹cych w nim uwarun-
kowañ. Analiza retrospektywna stanowi podstawy do projektowania przysz³ych zachowañ
konkurencyjnych i nie zawsze jest przydatna w rozwi¹zywaniu oraz modyfikacji problemów w
przysz³o�ci [Fudaliñski 2002]. Badanie sektora agrobiznesu w ujêciu retrospektywnym mo¿e
przyczyniæ siê do tworzenia jego charakterystyki w ujêciu periodycznym, gdy¿ poszczególne
jego bran¿e, chocia¿ nie zawsze ulegaj¹ modyfikacjom zgodnie z charakterystykami opartymi
na danych historycznych, to jednak ignorowanie tych prawid³owo�ci jest niew³a�ciwe. Struk-
tura i funkcjonowanie sektora polskiego agrobiznesu zosta³a ukszta³towana historycznie, prze-
chodz¹c kolejne okresy w powojennej gospodarce. Sektor w gospodarce scentralizowanej by³
nazywany systemem gospodarki ¿ywno�ciowej, gospodark¹ wy¿ywieniow¹, gospodark¹ rol-
no-¿ywno�ciow¹, kompleksem rolniczo-przemys³owym, agrokompleksem. Wówczas by³ to do-
brze zorganizowany kompleks gospodarki ¿ywno�ciowej (pojêcie bezpo�rednio poprzedzaj¹ce
agrobiznes), który oznacza³ powi¹zanie ze sob¹ ogniw gospodarki narodowej bezpo�rednio
lub po�rednio uczestnicz¹cych w wytwarzaniu i dystrybucji ¿ywno�ci [Wo� 1998]. Sektor
gospodarki ¿ywno�ciowej obejmowa³ produkcjê rolnicz¹, nierolnicz¹ produkcjê ¿ywno�ci (ry-
bo³ówstwo), przemys³ spo¿ywczy, przemys³y zaopatruj¹ce rolnictwo oraz przemys³ spo¿ywczy
w �rodki produkcji, obrót produktami rolnymi i gotow¹ ¿ywno�ci¹, us³ugi dla rolnictwa, insty-
tucje infrastruktury technicznej obszarów wiejskich oraz te bran¿e przemys³u, które w sposób
znacz¹cy zwi¹zane by³y z funkcjonowaniem rynku rolnego.

Moment przyjêcia przez nasz kraj systemu gospodarki wolnorynkowej oraz przejmowanie
wzorców zachodnich oznacza³ powolne akcentowanie aspektów biznesowych i rynkowych w
funkcjonowaniu kompleksu gospodarki ¿ywno�ciowej. Powoli upowszechni³o siê pojêcie agro-
biznesu, który stanowi obecnie wyodrêbniony subsystem gospodarki narodowej i jest jej d³ugo-
trwa³ym produktem rozwoju, a zw³aszcza tych jej ga³êzi, które zawsze by³y zwi¹zane z wy¿ywie-
niem. Sektor agrobiznesu w polskiej gospodarce jest obecnie kombinacj¹ pionowo ze sob¹
zintegrowanych operacji i procesów gospodarczych, które bezpo�rednio i po�rednio zwi¹zane s¹
z wytwarzaniem i dystrybucj¹ ¿ywno�ci. Równie¿ dzisiaj nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sektor agrobiznesu
nie stanowi arytmetycznej sumy wyodrêbnionych dzia³ów (ga³êzi) gospodarki narodowej, lecz
jest systemem wzajemnych zale¿no�ci pomiêdzy tymi ogniwami gospodarki narodowej, które z
produkcj¹ ¿ywno�ci s¹ zwi¹zane bezpo�rednio lub po�rednio. Porównuj¹c obie definicje, kom-
pleksu gospodarki ¿ywno�ciowej i sektora agrobiznesu, dochodzimy do konkluzji, ¿e maj¹ one ze
sob¹ wiele tych samych cech, a jedynie sektor gospodarki ¿ywno�ciowej ewoluuje w kierunku
biznesowym i zgodnie z t¹ koncepcj¹ powinien wzorem wysoko rozwiniêtych krajów byæ rozwija-
ny. Sektor polskiego agrobiznesu mo¿e byæ obecnie szeroko modyfikowany i projektowany, gdy¿
nasz kraj znajduje siê w pocz¹tkowej fazie funkcjonowania w�ród pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej. Zdarzenia przesz³e, które kszta³towa³y polski sektor agrobiznesu s¹ jednym z czyn-
ników wyznaczaj¹cych jego projekcjê, niemniej nie mog¹ w prosty sposób ekstrapolowaæ jego
przysz³o�ci. Odnosi siê to do wszystkich podsystemów polskiego agrobiznesu oraz ca³ego jego
otoczenia, które kszta³tuj¹ jego stan i wzajemne zale¿no�ci zachodz¹ce pomiêdzy nimi.

Konkurencyjno�æ sektora polskiego agrobiznesu
Oceniaj¹c sektor polskiego agrobiznesu w pocz¹tkowym stadium jego funkcjonowania w

strukturach Unii Europejskiej nale¿y ustosunkowaæ siê do tego zagadnienia wieloaspektowo.
Sektor agrobiznesu musi byæ zdiagnozowany we wszystkich jego subsystemach wed³ug kryte-
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Tabela 1. Analiza ekonomiczna podsystemów agrobiznesu � szanse i zagro¿enia rozwo-
ju w ujêciu prospektywnym

I. Rolnictwo: Utrata wschodnich rynków zbytu, wy-
sokie koszty restrukturyzacji i modernizacji oraz po-
prawy struktury agrarnej, generacyjna ci¹g³o�æ pro-
wadzenia gospodarstw rolnych, limity produkcji,
s³aby system interwencjonizmu pañstwowego.

II. Rolnictwo ekologiczne: Pocz¹tkowe stadium roz-
woju rynku produktów ekorolniczych, s³abe mo¿li-
wo�ci przebicia produktów ekologicznych na rynek
¿ywno�ci, brak percepcji przez konsumentów atry-
butów handlowych ¿ywno�ci ekologicznej [Pilarski
2003], niskie ceny produktów ¿ywno�ciowych.
III. Le�nictwo i ³owiectwo: Dewastacja �rodowiska
przyrodniczego, braki w koordynacji prac na rzecz
Lasów Pañstwowych, braki w samowystarczalno�ci
firm le�nych oraz uregulowaniach prawnych, eko-
nomicznych i organizacyjnych [Radwan 2004].

IV. Rybo³ówstwo i rybactwo �ródl¹dowe: Niski kapi-
ta³ firm przetwórczych i s³aby stan sanitarny, utrzymu-
je siê niskie spo¿ycie ryb i produktów rybnych, limity
po³owowe, ograniczone zasoby biologiczne mórz, za-
le¿no�æ od przyrody, klimatu i �rodków produkcji, ni-
skie ceny importowanego surowca rybnego.
V. Skup surowców rolnych, ich przechowywanie
i transport: Rezygnacja detalistów z po�rednictwa
handlu hurtowego, brak profesjonalnego hurtu rol-
no-spo¿ywczego, zaostrzanie uregulowañ formalno-
prawnych, rozdrabnianie sieci handlowej, brak w³a-
�ciwej organizacji handlu hurtowego, lokalizacji
aukcji i gie³d towarowych.
VI. Przetwórstwo pierwotne surowców rolniczych
i przemys³ spo¿ywczy: Z³a sytuacja finansowa zak³a-
dów przetwórstwa spo¿ywczego, zmniejszanie siê
op³acalno�ci produkcji, du¿e rozproszenie przetwór-
stwa owoców i warzyw, tani import surowców rolnych,
wysokie koszty maszyn i urz¹dzeñ dla przetwórstwa
rolno-spo¿ywczego.
VII. Przemys³y wytwarzaj¹ce �rodki produkcji dla
rolnictwa: Import maszyn u¿ywanych, ma³a skala
produkcji w gospodarstwach rolniczych, wzrost cen
�rodków produkcji, brak sk³onno�ci do inwestowania
w drogi sprzêt, niska jako�æ i niezawodno�æ maszyn
produkowanych w kraju, wyd³u¿enie okresu eksplo-
atacji maszyn.
VIII. Przemys³y produkuj¹ce �rodki produkcji dla
przemys³u spo¿ywczego: Ma³a skala produkcji,
spadek popytu krajowego na produkty pochodzenia
rolniczego i spo¿ywcze, niska konkurencyjno�æ ma-
szyn krajowych, import maszyn i urz¹dzeñ, niska
wydajno�æ pracy, niski poziom popytu, zadowole-
nie z osi¹gniêtego status quo.
IX. Us³ugi: Wzrost cen us³ug, niska ich trwa³o�æ, �wiad-
czenie przez osoby niewykwalifikowane, brak odpo-
wiedniego poziomu ich jako�ci, niski poziom zainte-
resowania poszerzaniem ich ró¿norodno�ci, brak
zgodno�ci realizacji us³ug z potrzebami klientów.

I. Rolnictwo: Opracowanie i zatwierdzenie ogól-
nie zaakceptowanego programu rozwoju rolnictwa
[Ko¿uch 2001], podnoszenie poziomu zarz¹dza-
nia jako�ci¹ w produkcji rolniczej [Korcz 2003],  roz-
wój rolnictwa ekstensywnego, bardziej naturalne-
go, wzrost nak³adów na badania rolnicze.
II. Rolnictwo ekologiczne: Na obszarach chronio-
nych jest to rodzaj rolnictwa predysponowanego do
rozwoju, jako podstawowy typ produkcji rolniczej [Sie-
kierski 2000],  propagowanie spo¿ycia zdrowej ¿yw-
no�ci, dofinansowywanie produkcji ekologicznej i
ekologicznego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
III. Le�nictwo i ³owiectwo: Wzrost lesisto�ci na te-
rytorium Polski, odnowienie zalesienia, poprawki,
uzupe³nienia i dolesienia, pielêgnowanie lasów,
przewarto�ciowanie celów gospodarki le�nej z orien-
tacji surowcowej na ekologiczn¹, racjonalna pro-
dukcja drewna i wykorzystanie zasobów naturalnych.
IV. Rybo³ówstwo i rybactwo �ródl¹dowe: Szybka
i dok³adna restrukturyzacja i modernizacja firm ry-
backich [Marciniak 2004],  wsparcie �rodkami unij-
nymi, regulacje ilo�ciowe floty rybackiej wzglêdem
mo¿liwo�ci eksploatowanych ³owisk,  dzia³ania in-
nowacyjne, poprawa infrastruktury portów rybackich.
V. Skup surowców rolnych, ich   przechowywa-
nie i transport: Analiza rynków bran¿owych w za-
kresie wspó³pracy z producentami i detalistami,
zwiêkszanie zasiêgu dzia³ania jednostek handlu
hurtowego [Urban 1995], zmniejszanie mar¿ hurto-
wych, udzielanie kredytów kupieckich, konfekcjono-
wanie towarów.
VI. Przetwórstwo pierwotne surowców rolni-
czych i przemys³ spo¿ywczy: Produkcja produk-
tów o wyra�nym smaku i zapachu, produktów wyj¹t-
kowych, ma³ych porcji i jednostkowych opakowañ
odpowiadaj¹cych potrzebom [Rejman 2004],  do-
stosowanie poziomu polskiego przetwórstwa ¿yw-
no�ci do wymogów unijnych.
VII. Przemys³y wytwarzaj¹ce �rodki produkcji dla
rolnictwa: Poprawa stanu mechanizacji i moderni-
zacja gospodarstw rolnych [Pawlak 2004], o¿ywie-
nie na rynku maszyn rolniczych, unowocze�nianie
�rodków produkcji, poprawa koniunktury w ca³ej go-
spodarce i rolnictwie, poprawa sytuacji finansowej
rolników.
VIII. Przemys³y produkuj¹ce �rodki produkcji dla
przemys³u spo¿ywczego: Modernizacja i unowo-
cze�nianie parku maszynowego, poprawa sytuacji
finansowej podmiotów gospodarczych wytwarzaj¹-
cych �rodki produkcji dla przemys³u spo¿ywczego,
szukanie nowatorskich rozwi¹zañ, o¿ywienie na ryn-
ku produkcji �rodków produkcji.
IX. Us³ugi: Znaczny wzrost zapotrzebowania i wy-
datków na us³ugi (zwi¹zane z prowadzeniem dzia-
³alno�ci gospodarczej i osobiste) ludno�ci zamiesz-
kuj¹cej tereny wiejskie. Powiêkszenie obszaru dla
rozwoju us³ug finansowych i gastronomicznych.
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X. Handel ¿ywno�ci¹ � hurtowy i detaliczny:
Wzrost kosztów sprzeda¿y produktów spo¿ywczych
przez hurtowników, zmniejszenie importu i ekspor-
tu, spadek popytu krajowego, brak zainteresowania
zdobywaniem nowych rynków zbytu, brak kapita³u,
brak liberalizacji w handlu �wiatowym, ma³a kon-
traktacja.
XI. Agroturystyka: Brak zainteresowania rozwojem
terenami wiejskimi, wysokie obci¹¿enia podatko-
we, konkurencyjna zagraniczna oferta turystyczna,
ubóstwo spo³eczno�ci wiejskiej, oferowanie niepe³-
nego i na niskim poziomie produktu turystycznego,
brak �rodków finansowych na inwestycje.
XII. Small biznes i dzia³alno�æ pozarolnicza: Nie-
równomierny rozwój poszczególnych ogniw uczest-
nicz¹cych w wytwarzaniu i przetwarzaniu ¿ywno�ci
oraz ogniw wytwarzaj¹cych inne produkty i us³ugi,
du¿a konkurencja ze strony zagranicznych produ-
centów, niskie dochody osi¹gane z produkcji.
XIII. Edukacja i o�wiata rolnicza: S³aba orientacja
w mo¿liwo�ciach podnoszenia kwalifikacji i umiejêt-
no�ci, brak popularyzacji potrzeby krzewienia wie-
dzy i o�wiaty, ograniczona ilo�æ �rodków finansowych
przeznaczonych na o�wiatê, rozbie¿no�ci pomiêdzy
kierunkiem wykszta³cenia i wykonywan¹ prac¹.
XIV. Consulting i doradztwo: Niewielki zakres po-
mocy cz³onkom spo³eczno�ci lokalnych w rozwi¹zy-
waniu problemów �rodowiskowych poprzez zaplano-
wane szkolenie [Kania 2003], braki w tworzeniu
zespo³ów multidyscyplinarnych, brak uwzglêdniania
doradztwa we wszystkich ogniwach agrobiznesu.
XV. Badania naukowe: Brak aktywnego oddzia³y-
wania osób zainteresowanych na rodzaj wykonywa-
nych badañ i doradztwa rolniczego, brak odpo wied-
niego przygotowania wzglêdem spo¿ytkowania
zdobyczy naukowych i nowych rozwi¹zañ technicz-
nych, brak wystarczaj¹cych �rodków finansowych na
badania.
XVI. Przedsiêbiorczo�æ i dzia³alno�æ zespo³owa:
Uwarunkowany historycznie brak chêci zrzeszania siê
rolników i nawi¹zywania kooperacji w zakresie pro-
dukcji rolnej, tworzenie obrazu �spó³ek� jako przed-
siêwziêcia wysoce ryzykownego, brak umiejêtno�ci
nawi¹zywania efektywnych form kooperacji.

X. Handel ¿ywno�ci¹ � hurtowy i detaliczny: Nowe
mo¿liwo�ci eksportowe na rynku Unii Europejskiej,
du¿a pojemno�æ rynków wschodnich, instrumenty
pomocy finansowej, ubezpieczenia i gwarancje,
wzrost miêdzynarodowego podzia³u pracy i inten-
sywno�ci powi¹zañ gospodarczych, zdobywanie
nowych rynków zbytu.
XI. Agroturystyka: Krzewienie mody na agrotury-
stykê, turystykê aktywn¹ i ekologiê, uwzglêdnianie
agroturystyki w strategii rozwoju regionów, promo-
cja produktu agroturystycznego przez gminy, czer-
panie korzy�ci z wzorców zagranicznych i ich na�la-
downictwo, integracja �rodowiska wiejskiego.
XII. Small biznes i dzia³alno�æ pozarolnicza: Two-
rzenie korzystnych warunków i ograniczanie kosz-
tów dzia³alno�ci gospodarczej, zacie�nianie zwi¹z-
ków pomiêdzy podmiotami gospodarczymi w
integracji pionowej i poziomej, podejmowanie
wspó³pracy i unowocze�nianie warunków dzia³al-
no�ci gospodarczej.
XIII. Edukacja i o�wiata rolnicza: Szczegó³owe
dopasowanie programów i zakresu nauczania do
lokalnie lub regionalnie wystêpuj¹cych potrzeb w
zakresie nauczania, mo¿liwo�æ doskonalenia i pod-
noszenia kwalifikacji pracowników przedsiêbiorstw
uspo³ecznionych, przedsiêbiorców i rolników indy-
widualnych.
XIV. Consulting i doradztwo: Kszta³towanie potrze-
by korzystania z us³ug doradczych i consultingo-
wych, opiniowanie i zatwierdzanie kierunków roz-
woju systemu doradztwa, poszerzanie zwi¹zków
doradztwa z nauk¹ i praktyk¹, czerpanie wzorców
funkcjonowania doradztwa w wysoko rozwiniêtych
krajach.
XV. Badania naukowe: Wdra¿anie i upowszechnia-
nie wyników badañ naukowych do praktyki rolniczej
[Wawrzyniak 2000], ³¹czenie funkcji dydaktyczno-
wychowawczych z funkcjami naukowo�badawczymi,
tworzenie nowych katedr i zak³adów doradztwa rolni-
czego w akademiach rolniczych i ekonomicznych.
XVI. Przedsiêbiorczo�æ i dzia³alno�æ zespo³owa:
Mo¿liwo�æ ubiegania siê o wsparcie finansowe ze
�rodków publicznych, mo¿liwo�æ przejmowania
przez grupy funkcji hurtu pierwotnego, wstêpnego
przetwórstwa i funkcji dystrybucji, zmiana mental-
no�ci rolników i odpowiednia polityka pañstwa.

�ród³o: opracowanie w³asne.

c.d. tabeli 1.

riów jako�ciowych i ilo�ciowych. Skrócon¹ i syntetyczn¹ analizê ekonomiczn¹ podsystemów
agrobiznesu przedstawiono w tabeli 1, w której omówiono szanse i zagro¿enia dla ka¿dego z nich
w ujêciu prospektywnym. Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêto�æ niniejszego opracowania usto-
sunkowano siê do najwa¿niejszych czynników jako�ciowych w ka¿dym subsystemie agrobizne-
su, które w sposób najbardziej znacz¹cy warunkuj¹ jego funkcjonowanie i rozwój w przysz³o�ci.
Sektor agrobiznesu zosta³ poszerzony o dodatkowe subsystemy, które zdaniem autora w sposób
coraz bardziej znacz¹cy zaznaczaj¹ swoj¹ obecno�æ w jego funkcjonowaniu (rys. 1). Trudno
by³oby nie zauwa¿yæ w dzisiejszym agrobiznesie subsystemu agroturystyki, czy prê¿nie rozwija-
j¹cego siê small biznesu, który jest osobno omawiany w naukach ekonomicznych. Szczególnego
znaczenia nabiera w dobie cz³onkostwa unijnego rola badañ naukowych, nauki, o�wiaty, szkol-
nictwa wy¿szego oraz doradztwa rolniczego. Wzorem krajów wysoko rozwiniêtych w sektorze
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Rysunek 1. Schemat sektora agrobiznesu i jego otoczenia w polskiej gospodarce w roku
2005
�ród³o: opracowanie w³asne.



122 K. Firlej

agrobiznesu powinno siê pomagaæ m³odym przedsiêbiorcom i rolnikom w sposób bardziej moty-
wuj¹cy do podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej we wszystkich jego podsystemach. Aby
zosta³o to urzeczywistnione, koniecznym sta³o siê opracowanie nowych strategii rozwoju naj-
wa¿niejszych subsystemów agrobiznesu, które warunkuj¹ jego nowoczesny rozwój. Pierwszy
rok cz³onkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej udowodni³, ¿e jeste�my licz¹cym siê krajem na
rynku producentów ¿ywno�ci, a przed naszym krajem rozwijaj¹ siê obiecuj¹ce perspektywy eks-
portowe. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e polski sektor agrobiznesu stan¹³ do walki konkurencyjnej z nowo-
czesnym, wysoko rozwiniêtym swoim odpowiednikiem, funkcjonuj¹cym od lat w ka¿dym z do-
tychczasowych krajów cz³onkowskich. Pocz¹tkowa faza wchodzenia naszego agrobiznesu na
rynki miêdzynarodowe dowiod³a, ¿e nie nale¿y go wcale sytuowaæ na straconej pozycji. Bardzo
wa¿n¹ kwesti¹ jest w³a�ciwe wykorzystanie istniej¹cych  specyficznych zalet sektora polskiego
agrobiznesu, które w przysz³o�ci mog¹ okazaæ siê znacz¹cymi w uzyskiwaniu przewag konkuren-
cyjnych poszczególnych jego podsystemów. Za najwa¿niejsze z nich nale¿y uznaæ obecnie to, ¿e:

� polsk¹ produkcjê roln¹ cechuje brak stosowania du¿ej ilo�ci �rodków chemicznych,
przez co jej produkty posiadaj¹ wysokie walory ekologiczne,

� w naszym kraju istniej¹ du¿e zasoby ziemi rolniczej w porównaniu z krajami Unii Euro-
pejskiej, co umo¿liwia mniej intensywne jej u¿ytkowanie [Sobiecki 2002] i wykorzysta-
nie oraz nowoczesne zagospodarowanie zgodnie z zalecanymi unijnymi dyrektywami,

� na terenach wiejskich istniej¹ du¿e rezerwy niewykorzystanej si³y roboczej, które s¹ w
stanie produkowaæ towary wymagaj¹ce zastosowania du¿ych nak³adów pracy,

� w naszym kraju w³a�ciwie jest prowadzona polityka pañstwa pod wzglêdem obs³ugi
administracyjnej i instytucjonalnej, istniej¹ zachêty w kierunku podejmowania dzia³añ
inwestycyjnych oraz uruchamiane korzystne linie kredytowe,

� istnieje mo¿liwo�æ skorzystania ze �rodków finansowych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej na rozbudowê i rozwój gospodarstw rolnych i przedsiêbiorstw przetwór-
stwa rolniczego,

� zaistnia³y korzystne perspektywy polskich przedsiêbiorstw sfery agrobiznesu w kon-
tek�cie reformy wspólnej polityki rolnej [Firlej 2004],

� wystêpuj¹ dobre nastroje na polskiej wsi i nadzieje zwi¹zane z pe³nym cz³onkostwem
unijnym [Wilkin 2005],

� istniej¹ mo¿liwo�ci stworzenia wizji dzia³alno�ci gospodarczej adekwatnej do przewidy-
wanej w przysz³o�ci [Firlej 2003],

� zosta³ okre�lony status rolnika na podstawie wprowadzonej jeszcze w okresie przedak-
cesyjnym ustawy o ustroju rolnym,

� w naszym kraju wci¹¿ utrzymuje siê niska cena czynników produkcji (pracy i ziemi) oraz
�rodków do produkcji rolnej,

� przyzwyczajono producentów rolnych do optymalnego gospodarowania, jak równie¿
osi¹gania niewysokich korzy�ci finansowych,

� istniej¹ wci¹¿ wysokie mo¿liwo�ci obni¿enia kosztów produkcji,
� aktualnie utrzymuje siê stabilna sytuacja finansowa gospodarstw rolnych, która dla

jednych rolników jest satysfakcjonuj¹ca, a dla innych jest �ród³em motywacji oraz umo¿-
liwia inwestowanie i rozwój,

� w agrobiznesie funkcjonuje du¿a liczba podmiotów gospodarczych ró¿nej wielko�ci
tworz¹cych zró¿nicowany i konkurencyjny rynek,

� w naszym kraju z regu³y wystêpuje niewielkie zad³u¿enie gospodarstw rolnych, gdy¿
aktualnie polscy rolnicy preferuj¹ kredyty z krótkoterminowymi sp³atami,

� istnieje korzystna sytuacja i rozwój podsystemu ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
�wiadcz¹cych us³ugi w sektorze,

� wystêpuje wysoka jako�æ p³odów rolnych i przetworzonych produktów ¿ywno�cio-
wych posiadaj¹cych wysokie walory estetyczne i smakowe,

� w naszym kraju obowi¹zuje niski poziom opodatkowania rolników oraz mo¿liwo�æ wy-
boru ich zasad w przypadku prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej,
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� umacniaj¹ siê bardzo dobrze funkcjonuj¹ce gospodarstwa rolne i przedsiêbiorstwa sfe-
ry agrobiznesu, które jako liderzy rynku mog¹ s³u¿yæ jako wzorce do na�ladowania,

� umacnia siê integracja pozioma (funkcjonalna) w�ród rolników przez powstawanie grup
producenckich i marketingowych oraz rozwija siê produkcja i sprzeda¿ na rynkach miê-
dzynarodowych,

� istniej¹ i pojawiaj¹ siê szerokie mo¿liwo�ci eksportowe polskich produktów ¿ywno�ciowych.

Konkluzje
Opracowuj¹c powy¿szy temat autor zdawa³ sobie sprawê z szerokiej rozpiêto�ci przedstawio-

nego zagadnienia wzglêdem funkcjonowania wszystkich podsystemów sektora agrobiznesu.
Zaprezentowana analiza ekonomiczna podsystemów sektora agrobiznesu mo¿e tylko ogólniko-
wo i w sposób jako�ciowy nakre�liæ z³o¿ono�æ zagadnienia i pobudziæ do konstruktywnej dysku-
sji w zakresie modyfikacji definicji agrobiznesu oraz uszczegó³owienia jego subsystemów. Mo-
ment w³¹czenia naszego kraju do grona pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej wymusi³
reorientacjê naszych instytucji i podmiotów gospodarczych w kierunku wspó³pracy miêdzynaro-
dowej oraz przyczyni³ siê do pojawienia siê bardzo interesuj¹cych mo¿liwo�ci w zakresie rozwoju
wszystkich podsystemów sektora agrobiznesu. Dynamiczny wzrost gospodarczy, który wyst¹pi³
w roku 2004 sta³ siê zaczynem jeszcze wiêkszego zaanga¿owania i funkcjonowania naszej gospo-
darki na miêdzynarodowych rynkach. Dok³adne zapoznanie siê z obowi¹zuj¹cymi dyrektywami,
ich analiza i wykorzystanie pojawiaj¹cych siê szans mo¿e zaowocowaæ wymiernym sukcesem
ekonomicznym podmiotów gospodarczych sektora agrobiznesu w przysz³o�ci.
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Summary
The article presents the prospective analysis of Polish agribusiness sector, which sheds light on the condidi-

tion of Polish agribusiness and its international potential in the preliminary phase of Poland�s membership in
the European Community. The economic analysis of the agribusiness subsystems shows both opportunities and
threats the agribusiness sector is faced with, and, thus, helps to determine whether the sector can be attractive
to companies and potential investors who are to shape its future development. An attempt has also been made
to modify the already existing subsystems of the agribusiness sector since Poland�s accession to the European
Union has triggered the reorientation of institutions and economic units towards international cooperation,
and contributed to new interesting opportunities in the area of agribusiness sector development.
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