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Synopsis. W 2015 roku w polskim rolnictwie dzia a o 690 podmiotów z kapita em zagranicznym, 
zatrudniaj c ponad 5,7 tys. osób. Kapita  zagraniczny zainwestowany w tych podmiotach stanowi  
ponad 90% udzia u kapita u podstawowego. Celem opracowania by o okre lenie skali dzia alno ci 
podmiotów z kapita em zagranicznym w polskim rolnictwie. Analiza obejmowa a liczb  podmiotów, 
rozmieszczenie geograficzne, liczb  zatrudnionych, obroty handlowe z zagranic  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  

Przep ywy kapita u zagranicznego w skali mi dzynarodowej s  zjawiskiem powszechnym. 
W XXI wieku inwestycje zagraniczne nale  do najbardziej dynamicznych strumieni 
mi dzynarodowych przep ywów gospodarczych obok towarów i us ug. Proces globalizacji 
powoduje przemieszczanie si  nie tylko towarów ale równie  zak adów produkcyjnych, które 
pod postaci  bezpo rednich inwestycji zagranicznych s  lokowane w ró nych cz ciach wiata. 
Bezpo rednie inwestycje zagraniczne s  definiowane jako mi dzynarodowe przep ywy kapita u 
polegaj ce na lokowaniu go w przedsi biorstwie innego kraju w celu uzyskania trwa ego 
wp ywu na jego dzia alno  i osi ganiu z tego tytu u zysków (Kacperska, 2000). G ównymi 
kreatorami wiatowych przep ywów s  kraje rozwini te, posiadaj ce kapita . Kapita  ten 
najcz ciej jest lokowany w atrakcyjnych bran ach min: w handlu, w przetwórstwie 
przemys owym, IT, budownictwie. Jednym z kierunków nap ywu inwestycji jest te  rolnictwo i 
agrobiznes.  
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Od pocz tku obecnego stulecia obserwujemy dynamiczny nap yw inwestycji 
zagranicznych do Polski. W 2015 r. w Polsce zainwestowa o oko o 26 tys. podmiotów 
z kapita em zagranicznym, w tym ponad 2 tys. w rolnictwie, przemy le rolno-spo ywczym 
i otoczeniu rolnictwa.  

Celem opracowania by o okre lenie skali dzia alno ci podmiotów z kapita em 
zagranicznym w polskim rolnictwie i próba oceny ich dzia alno ci. Analiza obejmuje 
podmioty z kapita em zagranicznym dzia aj ce w grupach od 011 do 016 dzia u 01, sekcji 
A Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci Gospodarczej z 2007 roku (PKD 2007). Sekcja A 
PKD 2007 obejmuje rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo. Jednak analiza dotyczy a 
tylko rolnictwa obejmuj cego: (01.1) uprawy rolne, (01.2) ro liny wieloletnie, (01.3) 
rozmna anie ro lin, (01.4) chów i hodowl  zwierz t, (01.5) dzia alno  mieszan  oraz 
(01.6) dzia alno  us ugow . Do realizacji celów badawczych wykorzystano dane 
dotycz ce dzia alno ci podmiotów z kapita em zagranicznym w rolnictwie pochodz ce z 
niepublikowanych materia ów G ównego Urz du Statystycznego za lata 2009 -2015. 

ród em danych wykorzystanych przez GUS by y roczne sprawozdania statystyczne 
podmiotów z udzia em kapita u zagranicznego oraz roczne ankiety przedsi biorstw. Zakres 
przedmiotowy analizy obejmowa  wielko  i struktur  kapita u zaanga owanego w 
rolnictwie, liczb  zatrudnionych, obroty w handlu zagranicznym oraz wyniki prowadzonej 
dzia alno ci (przychody, koszty, wyniki finansowe brutto itp.). Analizowane dane 
odnosz ce si  do liczby podmiotów, zatrudnienia, handlu zagranicznego, kapita u 
podstawowego i zagranicznego obejmowa y wszystkie podmioty, natomiast dane dotycz ce 
kapita u w asnego i analizy wska nikowej obejmowa y tylko podmioty o liczbie 
pracuj cych 10 i wi cej osób. Ze wzgl du na tajemnic  statystyczn , niektóre dane nie by y 
udost pnione przez GUS, co ogranicza o analiz . Niepe ne dane by y powodem 
ograniczonej analizy dla niektórych grup dzia alno ci rolniczej. 

W opracowaniu wykorzystano analiz  opisow  i porównawcz . Dane dotycz ce 
podmiotów z kapita em zagranicznym odnoszono do sektora agrobiznesu obejmuj cego 
dzia alno  podmiotów z kapita em zagranicznym w rolnictwie i jego otoczeniu (wybrane 
grupy z sekcji A, G, I). 

Bezpo rednie inwestycje zagraniczne – przegl d literatury 

Podmioty z kapita em zagranicznym w literaturze przedmiotu s  okre lane jako 
korporacje, które w procesie umi dzynarodowienia dzia alno ci gospodarczej rozpoczynaj  
dzia alno  poza granicami kraju. Przedsi biorstwa te okre lane s  korporacjami 
transnarodowymi (KTN) (tj.: przedsi biorstwami dzia aj cymi w formie spó ek 
kapita owych (akcyjnych lub z.o.o)) a ich struktura organizacyjna sk ada si  z jednostki 
macierzystej oraz licznych fili, które pod postaci  min. bezpo rednich inwestycji 
zagranicznych s  lokowanie za granic  kraju (UNCTAD, 2005; Chechelski, 2008; 
Kacperska, 2016). Bezpo rednie inwestycje zagraniczne mog  nap ywa  w formie 
inwestycji od podstaw (greenfield) tj.: inwestycji, gdzie powstaje nowa filia za granic , 
inwestycji tworzonych poprzez zakup udzia ów w ju  istniej cych firmach zagranicznych 
(brownfield), w formie joint venture, czyli bliskiej wspó pracy dwóch lub wi cej 
podmiotów z ró nych krajów, oraz poprzez nabycie maj tku nieruchomego za granic  w 
celu rozszerzenia dotychczasowej dzia alno ci (Kacperska, 2016).  
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Jodkowski wskazuje, e pod wzgl dem struktury w asno ci wyst puj  trzy rodzaje 
zagranicznych inwestycji bezpo rednich: ca kowicie opanowane filie zagraniczne, (95% 
lub wi cej kapita u zak adowego jest w asno ci  firmy macierzystej); udzia y 
wi kszo ciowe (50% do 95% kapita u zak adowego jest w asno ci  firmy macierzystej); 
udzia y mniejszo ciowe (poni ej 50%) (Jodkowski, 1995). 

W literaturze przedmiotu mo na spotka  wiele klasyfikacji zwi zanych z motywami 
przep ywu kapita u. Najcz ciej wskazywane s  motywy rynkowe, zasobowe, 
efektywno ciowe i strategiczne (Zorska, 2002; Kraciuk, 2004). „W Polsce dzia alno  

korporacji jest umotywowana g ównie d eniem do wykorzystania rynku zbytu, 

podstawowych zasobów i tradycyjnych zdolno ci wytwórczych” (Kraciuk, 2004). 

Inwestorzy zagraniczni podejmuj c decyzj  o lokalizacji inwestycji w polskim agrobiznesie 

najcz ciej wskazuj : wielko  rynku zbytu, niskie koszty si y roboczej, poda  si y 

roboczej, kwalifikacje si y roboczej, pozyskanie zasobów, obni enie kosztów, niskie 

podatki, perspektywy wzrostu gospodarczego, cz onkostwo w UE, korzystne po o enie w 

Europie, mo liwo  eksportu do innych krajów, dost pno  do lokalnych surowców 

(Chechelski, 2008; Kacperska, 2000).  

Z analizy literatury wynika, e bezpo rednie inwestycje zagraniczne wp ywaj  na 

gospodark  kraju goszcz cego zarówno pozytywne jak i negatywne. Gorynia wskazuje na 

sze  efektów zewn trznych inwestycji zagranicznych, tj.: efekty ogólnogospodarcze, 

polityczne, spo eczne, obroty gospodarcze, nauk  i technik  i konkurencyjno  

przedsi biorstw (Gorynia, 2005; Chechelski, 2008). W ród pozytywnych aspektów 

inwestycje wymieniane s  jako czynnik: o ywiaj cy i unowocze niaj cy gospodark , 

czynnik poprawy efektywno ci gospodarowania, uzupe nienie krajowych funduszy 

inwestycyjnych, polepszenie zaopatrzenia, czynnik zwi kszenia zdolno ci eksportowych, 

tworzenia nowych miejsc pracy, wdra ania nowo ci technicznych i technologicznych, 

popraw  jako ci produktów. Do negatywnych efektów zaliczamy min: ograniczenie 

suwerenno ci krajowej polityki, wzrost importu, ryzyko nap ywu brudnych technologii, 

ryzyko nieuczciwej konkurencji, redukcj  zatrudnienia (Kacperska, 2016; Chechelski, 

2008). 

Wi kszo  bada  dotycz cych bezpo rednich inwestycji zagranicznych w Polsce 

dotyczy klimatu inwestycyjnego, determinant nap ywu, wp ywu inwestycji na rozwój 

regionalny. Zdecydowana wi kszo  opracowa  dotyczy dzia alno ci przemys owej. 

Problematyka nap ywu inwestycji zagranicznych do sektora agrobiznesu jest bardzo rzadko 

poruszana.  

Wyniki bada  

Podmioty z kapita em zagranicznym w Polsce  

Liczba podmiotów z kapita em zagranicznym inwestuj cych w Polsce od 2009 r. 

charakteryzowa a si  tendencj  wzrostow . Do 2014 r. liczba podmiotów z kapita em 

zagranicznym zwi kszy a si  o prawie 5 tys. Jednak w ostatnich latach spada liczba 

rejestrowanych podmiotów. W 2016 r. odnotowano 24,7 tys. podmiotów z kapita em 

zagranicznym wobec 26,4 tys. w 2014 r. (Kacperska, 2018).  
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Rys. 1. Liczba podmiotów z kapita em zagranicznym (LPKZ) w Polsce w latach 2009-2015 

Fig. 1. Number of companies with foreign capital (LPKZ) in Poland in the years 2009-2015 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS (2010-2016): Dzia alno  gospodarcza podmiotów 

z kapita em zagranicznym za poszczególne lata. Warszawa 2010-2016 oraz niepublikowanych danych GUS. 

Kapita  zainwestowany w Polsce przez inwestorów zagranicznych w 2015 r. wynosi  

222,5 mld z . W analizowanym okresie warto  zainwestowanego kapita u zagranicznego 

dynamiczne zwi ksza a si  (by  o 17% wy szy w 2015 r. w odniesieniu do 2009). W tych 

podmiotach ponad 90% udzia ów w kapitale podstawowym maj  podmioty zagraniczne. 

Kapita  krajowy stanowi  zaledwie 14,6% w 2009 r. i zmniejszy  si  do 8,3% w 2015 r. 

(Kacperska, 2018). 

W analizowanym okresie liczba pracuj cych w podmiotach z kapita em zagranicznym 

sukcesywnie zwi ksza a si . W latach 2009-2015 zatrudnienie w podmiotach z kapita em 

zagranicznym wzros o o 24,5% (tabela 1). 

Tabela 1. Dynamika nap ywu podmiotów z kapita em 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 %) 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba podmiotów  100 104,1 112,3 116,8 117,8 119,3 117,1 

Kapita  podstawowy  100 105,0 107,9 115,1 116,3 119,9 123,7 

Kapita  zagraniczny  100 103,7 107,2 116,8 122,6 127,5 132,8 

Liczba pracuj cych  100 104,0 107,2 107,6 111,5 119,7 124,5 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS (2001-2016) Dzia alno  gospodarcza podmiotów 

z kapita em zagranicznym za poszczególne lata. Warszawa 2010-2016. 

Z analizy struktury bran owej nap ywu inwestycji zagranicznych do Polski wynika, e 

w analizowanym okresie ponad 70% podmiotów z kapita em zagranicznym ulokowa o 

swoj  dzia alno  w czerech bran ach: 1) handlu i naprawie pojazdów, 2) przetwórstwie 

przemys owym, 3) obs udze rynku nieruchomo ci i 4) dzia alno ci profesjonalnej, 

naukowej i technicznej. W okresie tym inwestorzy zagraniczni lokowali te  kapita  w 

rolnictwie i jego otoczeniu. Udzia  podmiotów z kapita em zagranicznym dzia aj cych w 

rolnictwie i przemy le rolno-spo ywczym stanowi  redniorocznie oko o 8% ogó u 

podmiotów z kapita em zagranicznym dzia aj cych w Polsce.  
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Liczba podmiotów z kapita em zagranicznym dzia aj cych w rolnictwie 

W latach 2009-2015 zaobserwowano wzrost zainwestowanego kapita u w rolnictwo, 

le nictwo, owiectwo i rybactwo. W 2009 r. zarejestrowano w Polsce w rolnictwie, 

przemy le rolno-spo ywczym i jego otoczeniu 1751 podmiotów z kapita em zagranicznym. 

Do 2015 r. liczba podmiotów inwestuj cych w agrobiznesie zwi kszy a si  o 19 punktów 

procentowych do 2093 podmiotów i by a o 2 punkty procentowe wy sza ni  w samym 

rolnictwie. Dynamiczny wzrost liczby inwestuj cych podmiotów zaobserwowano 

w owiectwie (wzrost o 100%) uprawie ro lin wieloletnich (wzrost o 58%) i dzia alno ci 

us ugowej wspomagaj cej rolnictwo nast puj cej po zbiorach (wzrost o 42%). Natomiast 

spadek liczby podmiotów zaobserwowano w dzia alno ci mieszanej (o 6,1%) i w grupie 

chów i hodowla zwierz t (o 1,6%). Podmioty zaliczane do sektora A stanowi y w 2009 r. 

33,7% ogó u podmiotów z sektora agrobiznesu, i ich udzia  zwi kszy  si  do 39,4% (690 

podmiotów) w 2015 r. W analizowanym okresie ponad 95% podmiotów powsta o w dziale 

01 obejmuj cym rolnictwo poza le nictwem i rybactwem (tabela 2). 

Tabela 2. Struktura udzia u podmiotów z kapita em zagranicznym rolnictwie i agrobiznesie oraz dynamika ich 

nap ywu 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 2015 

Dynamika nap ywu podmiotów z kapita em zagranicznym (2009=100) (w %) 

Agrobiznes* 100 105,8 114,8 121,9 121,8 120,2 119,5 
Sekcja A ** 100 103,4 109,2 118,3 119,8 118,5 116,9 
Rolnictwo (01) razem ***  100 102,7 108,3 116,5 118,6 117,6 116,3 

Uprawy rolne 100 103,5 110,1 121,6 129,3 125,1 120,2 
Ro liny wieloletnie 100 126,3 121,1 136,8 126,3 121,1 157,9 
Rozmna anie ro lin 100 76,9 61,5 115,4 115,4 115,4 138,5 
Hodowla zwierz t 100 97,2 102,8 102,8 104,2 102,8 98,6 
Dzia alno  mieszana 100 101,7 108,7 103,5 100,0 94,8 93,9 
Dzia alno  us ugowa 100 101,8 108,8 124,6 115,8 140,4 142,1 

owiectwo 100 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Struktura udzia u podmiotów z kapita em zagranicznym (w %) 

Agrobiznes* 33,7 34,8 36,8 39,9 40,4 39,9 39,4 
Sekcja A** 95,6 94,9 94,9 94,1 94,6 94,8 95,1 
Rolnictwo (01) razem ***  100 100 100 100 100 100 100 

Uprawy rolne 50,9 51,3 51,7 53,1 55,5 54,1 52,6 
Ro liny wieloletnie 3,4 4,1 3,8 4,0 3,6 3,5 4,6 
Rozmna anie ro lin 2,3 1,7 1,3 2,3 2,2 2,3 2,7 
Hodowla zwierz t 12,6 11,9 11,9 11,1 11,1 11,0 10,7 
Dzia alno  mieszana 20,4 20,2 20,5 18,1 17,2 16,4 16,5 
Dzia alno  us ugowa 10,1 10,0 10,1 10,8 9,9 12,1 12,3 

owiectwo 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
* Agrobiznes obejmuje podmioty dzia aj ce w rolnictwie i jego otoczeniu wyliczone przez GUS obejmuj ce wybrane 
dzia y i grupy z sekcji A, C, G oraz I PKD 2007; 
** Sekcja A - obejmuje rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo PKD 2007; 
*** Rolnictwo (01) - obejmuje grupy od 011 do 017 PKD 2007 bez grupy 02 le nictwo i pozyskiwanie drewna i grupy 03 
rybactwa. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 2018. 
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W strukturze nap ywu inwestorów zagranicznych dominuj cy udzia  wykazywa y 
podmioty inwestuj ce w uprawy rolne (ponad 50% podmiotów z dzia u rolnictwo by o w 
tej grupie). Na drugim miejscu by a dzia alno  mieszana – z tendencj  spadkow  z 20,4 % 

udzia u w 2009 r. do 16,5% w 2015 r. a na trzecim miejscu dzia alno  us ugowa z 12,3% 

udzia em w 2015 r. (tabela 2).  

W 2015 r. ponad po owa podmiotów z kapita em zagranicznym z sektora agrobiznesu 

mia a siedzib  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, najwi kszy w województwie 

podlaskim i podkarpackim. W pi ciu województwach odnotowano spadki, najwi ksze 

w województwie warmi sko-mazurskim (o 21 pp.) i wi tokrzyskim (o 6,7 pp.). Jak 

wynika z rysunku 2 podmioty z kapita em zagranicznym w agrobiznesie dzia a y we 

wszystkich województwach, jednak przewa a y w zachodniej cz ci Polski. Podobna 

tendencja wyst powa a w przypadku rozmieszczenia podmiotów z kapita em zagranicznym 

w rolnictwie (rys. 3). W 2015 r. najwi cej podmiotów zarejestrowa o dzia alno  

w województwie zachodniopomorskim – 37,8%, lubelskim – 11% i warmi sko-mazurskim 

– 9,1%. Województwo zachodniopomorskie od 2009 r. wykazywa o zdecydowan  

przewag  liczebn  nad pozosta ymi województwami. W porównaniu z rokiem 2009 w 11 

województwach odnotowano wzrost liczby podmiotów dzia aj cych w rolnictwie, 

najwi kszy – trzykrotny w województwie mazowieckim i podlaskim. W pozosta ych 

województwach odnotowano spadki inwestuj cych w rolnictwo, najwi ksze w opolskim 

(26,7%) w lubuskim (o 24,3%) i ódzkim (o 22,2%). 

 
 

Rys. 2. Liczba podmiotów z kapita em 

zagranicznym w agrobiznesie wed ug województw 

w 2015 roku 

Fig 2. Number of entities with foreign capital in 

agribusiness by voivodships in 2015 

ród o: jak w tabeli 2.  

Rys. 3. Liczba podmiotów z kapita em zagranicznym 

w rolnictwie wed ug województw w 2015 roku 

Fig. 3. Number of entities with foreign capital in 

agricultural by voivodships in 2015 

ród o: jak w tabeli 2. 
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Zatrudnienie w podmiotach z kapita em zagranicznym dzia aj cych 
w rolnictwie 

Do pracuj cych w podmiotach z kapita em zagranicznym zalicza si  osoby 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz pracodawców, w a cicieli i wspó w a cicieli 

oraz pracuj cych na w asny rachunek zarówno w kraju jak i za granic  (GUS, 2016). 

Liczba pracuj cych w podmiotach z kapita em zagranicznym dzia aj cych w rolnictwie 

stanowi a w badanym okresie oko o 4% ogó u zatrudnionych w sektorze agrobiznesu. W 

ko cu 2015 r. w podmiotach z udzia em kapita u zagranicznego w sektorze agrobiznesu 

pracowa o 1373 tys. osób, za  w rolnictwie 5,7 tys. osób. Liczba zatrudnionych w 

podmiotach z kapita em zagranicznym z roku na rok zmniejsza a si  wykazuj c tendencj  

malej c  prawie dla wszystkich grup sekcji A. Liczba zatrudnionych w rolnictwie w 

analizowanym okresie uleg a zmniejszeniu o 758 osób, czyli o 14,6 punktu procentowego. 

Wyj tek stanowi y dzia alno  zwi zana z chowem i hodowl  zwierz t, odnotowano tu 

wzrost zatrudnienia o 61% i dzia alno  us ugowa – wzrost zatrudnienia o 28% (tabela 3).  

Najwi cej zatrudnionych by o w grupie upraw rolnych - redniorocznie 40%. W 2015 

r. liczba zatrudnionych w tym dziale spad a o 25,7% w odniesieniu do roku 2014. Na 

drugim miejscu pod wzgl dem liczby zatrudnionych by  chów i hodowla zwierz t - 

redniorocznie 25% a na trzecim dzia alno  mieszana z redniorocznym udzia em 

wysoko ci 19,1% (rys.4).  

 

Rys. 4. Zatrudnienie w podmiotach z kapita em zagraniczny poszczególnych grupach rolnictwa w latach 2009-

2015  

Fig. 4. Employment in entities with foreign capital in particular groups of agriculture in the years 2009-2015 

ród o: jak w tabeli 2. 

Zatrudnienie w poszczególnych grupach dzia alno ci rolniczej przedstawia rysunek 2. 

Wynika z niego, e w analizowanym okresie nast pi y du e zmiany w poszczególnych 

grupach. W latach 2009-2014 najwi cej zatrudnionych by o przy uprawach rolnych, 
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hodowli zwierz t i dzia alno ci mieszanej. Te trzy grupy w analizowanym okresie skupia y 

ponad 80% zatrudnionych w rolnictwie. Kolejn  tendencj  jest spadek zatrudnienia przy 

uprawach rolnych z 40% w 2009 roku do 29,6% w 2015 roku. W 2015 roku nast pi  wzrost 

zatrudnienia przy chowie i hodowli zwierz t o 53% w odniesieniu do roku 2014 i o 61% 

w odniesieniu do 2009 roku (rys. 4).  

W 2015 r. prawie 55% ogó u osób pracuj cych w podmiotach z kapita em 

zagranicznym z agrobiznesu pracowa o w dwóch województwach: mazowieckim (41,2%) 

i wielkopolskim (12,7%) (rys. 5). W analizowanym przedziale czasowym w 11 

województwach wzros o zatrudnienie, najwi cej przyby o miejsc pracy w województwie 

podkarpackim – trzykrotny wzrost o 1194 osoby, pomorskim (o 88%) i ódzkim (o 63%). 

Natomiast najwi kszy spadek zatrudnionych by  w województwie mazowieckim (spadek o 

prawie 7 tys. osób), kujawsko-pomorskim (832 osób) i (lubuskim o 225 osób).  

W 2015 r. najwi cej zatrudnionych w podmiotach z kapita em zagranicznym by o 

w województwie zachodniopomorskim (35%), wielkopolskim (17,1%) i pomorskim (17%). 

cznie w tych województwach skupione by o prawie 70% ogó u pracuj cych w 

podmiotach zagranicznych w rolnictwie. W analizowanym okresie najwi ksza zmiana w 

zatrudnieniu by a na terenie województwa mazowieckiego, gdzie nast pi  prawie 

czterokrotny wzrost zatrudnienia. Odwrotna tendencja by a w województwach: 

wielkopolskim, lubuski, lubelskim i dolno l skim, gdzie zaobserwowano zmniejszanie si  

liczby zatrudnionych. Najwi kszy spadek by  w województwie wielkopolskim o 624 osoby. 

Rysunek 6 przedstawia rozmieszczenie zatrudnienia w rolnictwie w podmiotach za 

kapita em zagranicznym. Niestety ze wzgl du na tajemnic  statystyczn  dane dotycz ce 

o miu województw nie zosta y udost pnione przez GUS – kolor szary na rysunku 6.  

 

Rys. 5. Liczba zatrudnionych w podmiotach 

z kapita em zagranicznym w agrobiznesie wed ug 

województw w 2015 roku 

Fig. 5. Number of employments with foreign capital 

in agribusiness by voivodships in 2015 

ród o: jak w tabeli 2. 

Rys. 6. Liczba zatrudnionych w podmiotach 

z kapita em zagranicznym w rolnictwie wed ug 

województw w 2015 roku  

Fig. 6. Number of employments with foreign capital in 

agricultural by voivodships in 2015 

ród o: jak w tabeli 2. 
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Warto  i struktura kapita u w podmiotach z kapita em zagranicznym 
w rolnictwie  

Do analizy struktury kapita u wykorzystano trzy kategorie ekonomiczne: kapita  

w asny, kapita  podstawowy i kapita  zagraniczny. Kapita  w asny zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami prawa obejmuje kapita  podstawowy, kapita  zapasowy, kapita  

z aktualizacji wyceny, pozosta e kapita y rezerwowe, niepodzielony wynik finansowy z lat 

ubieg ych, wyniki finansowy netto roku obrotowego oraz odpisy z zysku netto w ci gu 

roku obrotowego. Kapita  podstawowy w podmiotach gospodarczych zgodnie z definicj  

GUS oznacza rzeczywisty wk ad w a ciciela lub wspó w a ciciela wniesiony na 

uruchomienie jednostki gospodarczej z chwil  jej za o enia, lub podniesiony pó niej. 

Natomiast kapita  zagraniczny to kapita  wniesiony w postaci rodków finansowych, 

rzeczowych aktywów trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych (GUS, 2016). 

Warto  kapita u podstawowego podmiotów z udzia em zagranicznym dzia aj cych 

w agrobiznesie wynios a 14605,8 mln z  i by a o 7 pp. ni sza w odniesieniu do roku 

poprzedniego oraz o 29,5% w porównaniu do roku 2009. Odwrotn  tendencj  

zaobserwowano w ród podmiotów z kapita em zagranicznym inwestuj cych w rolnictwo. 

Warto  kapita u podstawowego w tym sektorze na koniec 2015 roku wynios a 1272,8 mln 

z  i by a o 43,2% wy sza w porównaniu do 2009 roku. Udzia  warto ci kapita u 

podstawowego podmiotów z sektora rolnictwa w odniesieniu do agrobiznesu 

redniorocznie by  na poziomie 6,8% i charakteryzowa  si  tendencj  wzrostow  (z 4,3 w 

2009 do 8,7% w 2015 roku. W ród poszczególnych grup rolnictwa przez ca y okres 

badawczy ponad 50% kapita u by o ulokowane w grupie upraw rolnych (tabela 3). 

Tabela 3. Dynamika poszczególnych kategorii kapita u oraz dynamika zatrudnienia w podmiotach z kapita em 

zagranicznym w sektorze rolno- spo ywczym 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 %) 

Kapita  podstawowy  100 97,0 70,7 74,3 71,2 76,2 71,5 

Kapita  zagraniczny  100 96,6 69,1 72,8 69,8 74,7 70,7 

Kapita  w asny* 100 0,1 98,6 102,9 105,9 111,8 119,0 

Liczba pracuj cych  100 101,6 85,4 98,8 97,7 102,7 99,3 

 Rolnictwo (w %) 

Kapita  podstawowy  100 115,5 119,6 116,1 127,2 132,6 143,2 

Kapita  zagraniczny  100 118,8 128,1 122,0 135,4 140,4 156,1 

Kapita  w asny* 100 0,3 110,3 124,7 145,1 134,6 157,0 

Liczba pracuj cych  100 101,6 86,8 85,7 83,8 86,0 85,4 

* dane dla podmiotów o liczbie pracuj cych 10 i wi cej osób. 

ród o: jak w tabeli 2. 

W strukturze kapita u, kapita  zagraniczny inwestorów zagranicznych dzia aj cych 
w agrobiznesie by  dominuj cy. W analizowanym okresie jego udzia  waha  si  od 93% do 
95%, co oznacza, e kapita  krajowy stanowi  zaledwie 5-7% - zale nie od roku. Udzia  
kapita u zagranicznego w ród podmiotów z kapita em zagranicznym w rolnictwie by  
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ni szy ni  w agrobiznesie i waha  si  od 85,2 w 2009 roku do 92,8% w 2015 roku. W 
analizowanym okresie o 56,1% zwi kszy a si  warto  kapita u zagranicznego 
zainwestowanego w rolnictwie, która w 2015 roku osi gn a 1181,4 mln z . W 
poszczególnych grupach 01-07 rolnictwa zauwa alny by  wzrost udzia u kapita u 
zagranicznego, szczególnie w uprawie ro lin (zmiana udzia u kapita u zagranicznego w 
odniesieniu do kapita u podstawowego z 75,7% w 2009 roku do 98% w 2015 roku) i 
chowie i hodowli zwierz t (zmiana z 71,8% udzia u w 2009 roku do 84,1 w 2015 roku) 
(tabela 3).  

Kapita  w asny przedsi biorstw dzia aj cych w agrobiznesie w latach 2009-2015 
wykazywa  si  tendencj  wzrastaj c , jednak tempo wzrostu by o ni sze w odniesieniu do 
zmian w kapitale w asnych w rolnictwie. W 2015 roku kapita  w asny w sektorze rolnym 
zamkn  si  kwot  2431,6 mln z  i by  o 57% wy szy ni  w 2009 roku (tabela 3).  

 

Rys. 7. Warto  kapita u zagranicznego w rolnictwie w uj ciu regionalnym w latach 2009-2015 (w tys. z ) 

Fig. 7. Value of foreign capital by entities with foreign capital operating in agriculture on a regional basis in 2009-
2015 (in PLN thousand)  

ród o: jak w tabeli 2.  

Bior c pod uwag  rozmieszczenie kapita u zagranicznego wed ug województw, to 
w 2015 roku najwi cej kapita u by o ulokowane w województwie zachodniopomorskim 
i mazowieckim i wielkopolskim (rys. 7). 

Handel zagraniczny podmiotów z kapita em zagranicznym dzia aj cych 
w rolnictwie 

Saldo obrotów handlu zagranicznego dokonywanych przez podmioty zagraniczne 
w rolnictwie poza 2011 i 2013 rokiem by o dodatnie. Warto  eksportu osi gni ta przez 
podmioty z rolnictwa zamkn a si  kwot  959 mln z  w 2015 r. Rok ten by  wyj tkowo 
dobry dla sektora rolnego. Warto  importu w 2015 r. wynios a 493,8 mld z  (rys. 8). 
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Rys. 8. Warto  handlu zagranicznego dokonywana przez podmioty z kapita em zagranicznym dzia aj cych 
w rolnictwie w latach 2009-2015 (w tys. z ) 

Fig. 8. Value of foreign trade made by entities with foreign capital operating in agriculture in 2009-2015 (in PLN 
thousand) 

ród o: jak w tabeli 2.  

  

Rys. 9. Struktura eksportu podmiotów z kapita em 
zagranicznym dzia aj cych w rolnictwie w 2009 r. 
(w %) 

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

ród o: jak w tabeli 2. 

Rys. 10. Struktura eksportu podmiotów z kapita em 
zagranicznym dzia aj cych w rolnictwie w 2015 r. 
(w %) 

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

ród o: jak w tabeli 2. 

Najwi kszy udzia  w eksporcie stanowi y uprawy rolne oraz chów i hodowla zwierz t. 
Ich czny udzia  stanowi  oko o 80% warto ci eksportu dla rolnictwa (rys. 9 i 10). 
W strukturze importu najwi kszy udzia  w analizowanym okresie wykazywa y podmioty 
dzia aj ce w hodowli zwierz , w dzia alno ci us ugowej i uprawie ro lin.  
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Wyniki finansowe podmiotów z kapita em zagranicznym w rolnictwie  

W ród g ównych elementów oceny przedsi biorstw jak te  ca ych sektorów s  
podstawowe wyniki finansowe uzyskiwane przez podmioty gospodarcze. Do kategorii tej 
zaliczamy: (1) przychody z ca okszta tu dzia alno ci, okre lane jako przychody ogó em 
obejmuj ce przychody finansowe, przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów 
i materia ów (ze sprzeda y w kraju i zagranic ) oraz pozosta e przychody operacyjne; (2) 
koszty uzyskania przychodów, czyli koszty z ca okszta tu dzia alno ci okre lane jako 
koszty ogó em obejmuj ce koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów jak te  
pozosta e koszty operacyjne i finansowe; (3) wynik finansowy brutto; (4) wynik finansowy 
netto (5) oraz podstawowe wska niki rentowno ci (obrotu brutto, obrotu netto, kapita u 
aktywów) i poziomu kosztów (GUS, 2016).  

Przychody ogó em uzyskiwane przez podmioty z kapita em zagranicznym w 
rolnictwie charakteryzowa y si  tendencj  wzrostow . redniorocznie tempo wzrostu 
przychodów by o na poziomie 14,8%. W 2015 roku podmioty z udzia em kapita u 
zagranicznego uzyska y przychody z ca okszta tu dzia alno ci w wysoko ci 5990,2 mln z , 
co oznacza o 43% wzrost w stosunku do spadkowego roku 2014 oraz dwukrotny wzrost w 
odniesieniu do 2009 roku (rys. 11). W ród dzia ów rolnictwa najwi ksze przychody 
generowa y chów i hodowla zwierz t (53% udzia u w ogóle podmiotów z rolnictwa), 
uprawy rolne 25% oraz dzia alno  us ugowa – 12,6%. 

Rys. 11. Struktura podstawowych wyników finansowych podmiotów z kapita em zagranicznym w rolnictwie 

w latach 2009-2015 (w tys. z )  

Fig. 11. Structure of basic financial results of entities with foreign capital in agriculture in 2009-2015 (in PLN 

thousand) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 2018. 
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zagranicznych dzia aj cych w rolnictwie zamkn y si  warto ci  4019,3 mln z  w 2015 
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roku wynika, e redniorocznie koszty wzrasta y o 8,5 % w rolnictwie i by y o wy sze ni  

koszty w podmiotach dzia aj cych w agrobiznesie. 

Tabela 4. Wska niki ekonomiczne podmiotów z kapita em zagranicznym dzia aj cych w rolnictwie w latach 

2009-2015 

Table 4. Economic indicators of entities with foreign capital operating in agriculture in 2009-2015 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wska nik rentowno ci obrotu brutto  14,1 10,8 -0,8 17,5 29,0 7,7 32,5 

Wska nik rentowno ci obrotu netto 13,5 10,2 -1,4 16,9 18,9 6,7 32,0 

Wska nik rentowno ci aktywów 12,4 - -1,3 20,0 24,9 7,3 44,1 

Wska nik rentowno ci aktywów trwa ych 21,1 - -2,3 35,1 40,3 12,2 74,9 

Wska nik rentowno ci kapita u 25,2 - -2,7 35,8 44,4 13,1 77,4 

ród o: opracowanie w asne na podstawie niepublikowanych danych GUS, Warszawa 20018. 

Podmioty z kapita em zagranicznym poza 2011 rokiem uzyskiwa y zysk brutto 

z prowadzonej dzia alno ci. W 2011 roku straty z tytu u dzia alno ci gospodarczej 

wykaza y podmioty z dzia alno ci mieszanej, co poci gn o za sob  strat  w wysoko ci 

209,3 mln z . W wi kszo ci rodzajów dzia alno ci podmiotów z poszczególnych grup 

rolnictwa wynik finansowy netto by  dodatni. Dzia alno  w rolnictwie okaza a si  

rentownym przedsi wzi ciem dla wi kszo ci podmiotów z kapita em zagranicznym. 

Jedynie w roku 2011 wska niki by y ujemne (na co wskazywa  wynik finansowy). 

Szczegó owe wyliczenia znajduj  si  w tabeli 4. 

Podsumowanie  

W latach 2009-2015 nap yw inwestycji zagranicznych do polskiego rolnictwa 

charakteryzowa  si  tendencja rosn c  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 dzia a o 690 

podmiotów z kapita em zagranicznym, ponad po owa tych podmiotów ulokowana by a 

w dziale uprawy rolne. Inwestorzy z sektora rolnego lokowali kapita  na terenie wszystkich 

województw, jednak ponad po owa podmiotów skupiona by a w trzech województwach: 

mazowieckim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.  

Zatrudnienie w podmiotach z kapita em zagranicznym w okresie 2009-2015 zmniejszy o 

si  o 14,6% (780 osób). Najwi kszy spadek zatrudnienia zaobserwowano w dziale uprawy 

rolne i dzia alno  mieszana. Tendencja wzrostowa by a charakterystyczna dla dzia u chów i 

hodowla zwierz t, tu liczba pracuj cych zwi kszy a si  o 61% (833 osoby).  

W 2015 roku podmioty z kapita em zagranicznym dzia aj ce w rolnictwie 

dysponowa y kapita em (podstawowy) w wysoko ci 1258 mln z . Warto  tego kapita u w 

analizowanym okresie wzros a o 43,2%. Kapita  zagraniczny zainwestowany sektorze 

rolnictwa zwi kszy  swoj  warto  w analizowanym okresie o 56,1%, wynosz c 1167 mln 

z  w 2015 r. Ponad 94,2% udzia u kapita u podstawowego w podmiotach zagranicznych 

stanowi  kapita  zagraniczny, oznacza to, e tylko 5,8% udzia u w tych podmiotach 

posiada o kapita  krajowy.  
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Dzia alno  inwestorów zagranicznych w rolnictwie okaza a si  op acalna. 

Uzyskiwane wyniki finansowe brutto i netto wykazywa y zysk prawie w ca ym 

analizowanym okresie (straty wykazano tylko w 2011 r.).  
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