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Abstrakt. Przedstawiono aspekty rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej Ukrainy w kontekście jej przygo-
towań do wstąpienia do Unii Europejskiej. Scharakteryzowano współczesną gospodarkę żywnościową na Ukrainie 
oraz wybrane aspekty polityki państwowej w tej dziedzinie. Przedstawiono także możliwe kierunki dywersyfikacji 
przedsiębiorczości w regionach wiejskich w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podkreślono 
wagę procesu rozwoju agroholdingów jako nowej formy gospodarowania i ich rolę w historii rozwoju rolnictwa Ukra-
iny. Oceniono perspektywy integracji Ukrainy z UE i skutki tego procesu dla całej gospodarki żywnościowej kraju.

Wstęp
 Ukraina posiada duży potencjał gospodarczy i może być partnerem dla innych krajów Unii 

Europejskiej (UE). Ponieważ Ukraina jest krajem typowo rolniczym, w dużym stopniu powodzenie 
w realizacji planów wstąpienia do Wspólnoty zależeć będzie od poziomu rozwoju jej gospodar-
ki żywnościowej. Dlatego kładzie się duży nacisk na rozwój rolnictwa i branż bezpośrednio z 
nim związanych, które mogą pomóc w wyjściu z głębokiego kryzysu gospodarczego Ukrainy.  
W strukturze gospodarki żywnościowej Ukrainy obecnie odbywają się dynamiczne zmiany, 
przede wszystkim organizacyjno-prawne form gospodarowania. Następuje wyraźna dywersy-
fikacja przedsiębiorstw rolnych, przejawiająca się w polaryzacji dużych przedsiębiorstw typu 
agroholdingów i indywidualnych gospodarstw rolnych.  Dlatego mowa o dualizacji gospodarki 
żywnościowej Ukrainy na współczesnym etapie jej rozwoju.

Materiał i metodyka badań
Wykorzystano bazy danych statystycznych dotyczących dynamiki i stanu sytuacji w rolnic-

twie i gospodarce żywnościowej Ukrainy. Zastosowanie metod statystyczno-ekonomicznych, a 
także literatury przedmiotu pozwoliło na przeprowadzenie badań na zasadach porównywalności. 

Ogólna charakterystyka współczesnej gospodarki żywnościowej na Ukrainie
Na początku transformacyjnych procesów nadzieje Ukrainy skoncentrowane były na prywatyzacji, 

jako sposobie wdrażania do praktyki gospodarowania nowych form ekonomicznych i organizacyj-
nych. Na skutek prywatyzacji nastąpiło rozdrobnienie gospodarstw, zlikwidowano w  większości 
ekonomicznie silne gospodarstwa rolnicze, przy braku innej alternatywy [Czerewko, Iwanicka 2003].  

Proces urynkowienia rolnictwa na Ukrainie spowodował powołanie do życia nowej formy 
gospodarowania, jaką są prywatne farmerskie gospodarstwa. Jednak rozwój tej formy gospoda-
rowania nie sprawdził się i nie przyniósł oczekiwanych rezultatów z powodu niewystarczających 
ekonomiczno-gospodarczych warunków. Produkcja w prywatnych gospodarstwach (ponad 42 
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tys.) dostarcza tylko 6,9% ogółu produktów na rynku żywnościowym Ukrainy, w tym 9,2% to 
produkcja roślinna, a 1,7% zwierzęca.

Zapotrzebowanie na ziemię ukraińskiego rolnictwa jest o 8 razy większe niż w krajach UE. 
Negatywną cechą współczesnego rolnictwa jest niski poziom rozwoju integracji oraz kooperacji 
poziomej i pionowej.

Ludność wiejska Ukrainy w 2011 r. stanowiła 14,3 mln osób (31,5% ), w tym w wieku 16-59 lat  
8,5 mln (29,6% liczby ogólnej ludzi w kraju), co jest odpowiednio o 10 i 1% mniej niż w 2002 r.  
Przy tym liczba ludności wiejskiej związanej z rolnictwem w tym okresie zmniejszyła się o 15% 
i stanowiła 3,4 mln osób (17% liczby ludności we wszystkich branżach gospodarki narodowej 
względem 20% w 2002 r.). Udział rolnictwa w ogólnej wartości majątku stałego był na poziomie 
tylko 1,7% (w stosunku do 10% w 2002 r.). Wielkość produkcji rolniczej ogółem za lata 2000-2011 
wzrosła o 54,7% (w tym produkcji zwierzęcej o 22,5%), w tym produkcja indywidulanych gospo-
darstw stanowiła 49% w stosunku do 62% w 2000 r. Produkcja w przedsiębiorstwach rolniczych 
w tym okresie wzrosła o 108,7%, a w indywidualnych gospodarstwach o 21,1%. 56,7% produkcji 
rolniczej w przedsiębiorstwach to produkcja roślinna, 40,6% zwierzęca, a w indywidulanych 
gospodarstwach wskaźniki te stanowiły odpowiednio 43,3 i 59,4%. Wśród przedsiębiorstw rol-
niczych przeważają gospodarstwa farmerskie – 41,5 tys. szt., następnie towarzystwa gospodarcze 
– 13,8 szt. i przedsiębiorstwa prywatne – 7,4 tys. szt. Największy udział wśród tych wszystkich 
przedsiębiorstw zajmują gospodarstwa o powierzchni 20-50 ha użytków rolnych (24,2% ogólnej 
liczby przedsiębiorstw rolnych i 2,5% ogólnej powierzchni UR) oraz te o powierzchni 100-500 
ha UR (odpowiednio 12,8 i 8,1%). Największy udział w ogólnej powierzchni ziemi stanowią 
przedsiębiorstwa gospodarujące na obszarach 1000,1-2000,0 ha (16,9% ogólnej ich powierzchni 
UR), 2000,1-3000,0 ha (14,8%) i 3000,1-4000,0 (10,2%) [Agriculture of Ukraine... 2012]. 

W 2011 r. 83,4% ogólnej liczby przedsiębiorstw rolnych odnotowało zysk (w stosunku do 71,1% w 
2008 r.), a poziom ich rentowności wynosił 18,8% (w 2008 r. 7,7%). Najbardziej rentowne były produkcje 
nasion słonecznika (57%), buraków cukrowych (36,5%), winogron (57,1%) i zbóż (26,1%). Najwyższy 
poziom rentowności miały przedsiębiorstwa prywatne – 34,2 %. W kosztach produkcji roślinnej naj-
większy udział stanowiły wydatki na nasiona – 17,1%, nawozy mineralne – 25,1%, paliwo – 20,4%, 
płace – 8,8% (w stosunku do  35,2 w 1990 r.). W produkcji zwierzęcej największe koszty ponoszono na 
pasze – 73,7% i płace – 9,7% (w stosunku do 32,3% w 1990 r. [Agriculture of Ukraine... 2012]. 

Poziom samowystarczalności Ukrainy w 2011 r. pod względem żywności wynosił: 91, 1% 
dla mięsa, 106,7% dla mleka, 109,5% dla jaj, 192,9% dla zbóż, 110,0% dla ziemniaków, 105,3% 
dla warzyw i 74,0% dla owoców  [Agriculture of Ukraine... 2012].  Dane te  wskazują na proces 
powolnego przemieszczania głównego udziału w produkcji rolnej z sektora indywidualnych 
gospodarstw do przedsiębiorstw, poczynając od lat 2007-2009.

Polityka państwowa

Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie w całej historii Ukrainy nigdy nie były tak 
finansowane ze strony państwa, jak za czasów Leonida Breżniewa, gdy około 30% inwestycji 
państwowych kierowano do tej strefy (a w tych czasach prywatnych inwestycji w Związku Ra-
dzieckim nie było). Rozpatrując strukturę budżetu państwowego na 2013 r. w części dotyczącej 
rolnictwa i całej gospodarki żywnościowej można wątpić, czy państwo dba o rolnictwo i chce 
go wspierać, ponieważ prawie wszystkie państwowe programy wspierania rozwoju tego sektora 
gospodarki narodowej są zamknięte lub wstrzymane na skutek braku finansowania [Hałas 2013].

Dywersyfikacja kierunków przedsiębiorczości na wsi

W najbliższej przyszłości na obszarach wiejskich najbardziej będą rozwijać się następujące 
kierunki przedsiębiorczości: 
 – chałupnictwo, umożliwiające łączenie własnej pracy ręcznej z lokalnie występującymi zaso-

bami rzeczowymi, 
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 – drobne zakłady lokalnego przemysłu (materiałów budowlanych, tartaki), co wiąże się z 
wykorzystaniem lokalnych zasobów surowcowych, kwalifikowanej siły roboczej, tradycji 
produktowych, infrastruktury na danym terenie, poziomem organizacji rynku zbytu, możli-
wością otrzymania zamówień, 

 – kooperacja z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwórstwem rolno-spożywczym lub 
handlem i powstawanie nowych małych przedsiębiorstw, co bezpośrednio wpłynie na prze-
miany w rolnictwie,

 – różnego typu usługi: handel, doradztwo, usługi socjalne [Firlej 2000],
 – agroturystyka, turystyka wiejska.

GMO w rolnictwie Ukrainy

Na Ukrainie genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) oficjalnie nie są dopuszczone do 
uprawy, nie są włączone do Państwowego Rejestru Odmian Roślin i istnieje zakaz wwozu nasion 
GM. Do momentu odzyskania niepodległości przez Ukrainę 5 zakładów zajmowało się GMO, 
potem już tylko 2. Przyczyn tego stanu upatrywać należy przede wszystkim w dużych kosztach 
takiej hodowli. Stworzono sieć laboratoriów, które sprawdzają  produkty żywnościowe na GM.  

Na świecie powierzchnia upraw GMO od 1996 r. wzrosła 100-krotnie w stosunku do 2010 r.  
– do ponad 170 mln ha i co roku przybywa następne 10 mln ha. Z ponad 200 krajów w 28 do-
zwolona jest uprawa GMO. W 2012 r. odnotowano największą liczbę rolników uprawiających 
GMO – 17,5 mln [Suchorukowa 2013]. Na Ukrainie mimo że import nasion GM jest zakazany, 
w nielegalnym obrocie są GM nasiona rzepaku, buraków cukrowych, soi, ziarno kukurydzy i sa-
dzeniaki ziemniaków. Stosując GM rośliny, ukraińscy producenci kukurydzy, rzepaku olejowego, 
soi i buraków cukrowych mogliby osiągać o 1,5-9,5% większe plony i dodatkowy zysk 4 mld hrn. 
Dodatkowo należy uwzględniać także ekologiczne efekty w postaci ograniczonego stosowania 
środków chemicznych, a więc mniejsze koszty produkcji.

 Agroholdingi w rolnictwie i efektywność ich funkcjonowania

Współczesny system gospodarki żywnościowej na Ukrainie jest skutkiem przystosowania 
rolnictwa do realnych warunków funkcjonowania kwazirynkowego systemu gospodarki wy-
nikających z realizacji reform o charakterze niesystemowym.  Jedno z najważniejszych zadań 
reformy rolnej w ukraińskiej gospodarce skutkowało ekspansją dużego kapitału w postaci tzw. 
agroholdingów. Przemiany te były zapoczątkowane procesem związanym z przeniesieniem do 
rolnictwa kapitału z wysoko rentownych branż (przemysł paliwowy, gazowy, węglowy, meta-
lurgiczny) [Didus 2011]. Agroholdingi zajmują się przeważnie branżami wielkotowarowymi o 
kierunku eksportowym – produkcja drobiu, jaj, słonecznika, rzepaku, pszenicy. Dzięki swojej 
przewadze ekonomicznej i politycznej ciągle powiększają produkcję, wykorzystując ulgi podat-
kowe, preferencje i dotacje, na których ustanawianie mają wpływ. Przedsiębiorstwa te z reguły 
opanowują cały cykl produkcyjny, przetwórczy i sprzedaży, będąc prekursorami we wdrażaniu 
nowoczesnych technologii produkcji. 

Na Ukrainie w 2010 r. było 60 takich firm [Martyn 2010], a na początku 2011 r. ponad 24% ziemi 
uprawnej było w ich zarządzaniu. Największe firmy to: Ukrlandfarming – dzierżawi około 500 tys. ha,  
Ukrainskie Inwestycje Agrarne spółka z.o.o. – 330 tys. ha, NCH Capital – około 300 tys. ha, Miro-
nowski Chleboprodukt spółka z.o.o. – 290 tys. ha, HarvEast – 238 tys. ha, Astarta-Kyjiw spółka z.o.o.    
– 230 tys. ha, Kernel Holding – 192,5 tys. ha, Sintał-D – 94 tys. ha, Ukrprominwest – 88 tys. ha,   
Nibułon – 70 tys. ha [Dankiewicz 2012,  Didus 2011, Duda 2010]. Produkują one 55% mięsa dro-
biowego, 11% mięsa wieprzowego, 5% cielęciny i wołowinyi 4% mleka. W niektórych firmach o 
mlecznej specjalizacji rocznie osiąga się 6-7 t mleka od 1 krowy [Dankiewicz 2011]. Efektywność 
funkcjonowania takich przedsiębiorstw jest na razie niejednoznaczna. Według prognoz ekspertów, 
do 2015 r. na Ukrainie będzie funkcjonowało około 200-300 agroholdingów [Dankiewicz 2012].
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Indywidualne gospodarstwa ludności i ich możliwe perspektywy

Indywidualne gospodarstwa są zorientowane głównie na samozaopatrzenie żywnościowe i 
produkują na rynek wewnętrzny mniej dochodowe produkty – mleko, ziemniaki, owoce i warzywa. 
W niektórych regionach przyrost produkcji osiąga się głównie dzięki funkcjonowaniu indywidual-
nych gospodarstw, a nie społecznego sektora. Indywidualne gospodarstwa na Ukrainie produkują 
97% ziemniaków, 85% warzyw, 83% owoców, 65% mleka i mięsa, 67% jaj. Jednak nie można 
z nimi wiązać perspektywy rozwoju ze względu na powszechny brak stosowania nowoczesnych 
technologii w produkcji [Czerewko 2004]. W dalekiej przyszłości rola takich gospodarstw praw-
dopodobnie będzie polegać tylko na podtrzymaniu narodowych tradycji ukraińskiej wsi, ale w 
najbliższej perspektywie będą odgrywać nadal ważną rolę w formowaniu niezbędnego poziomu 
bezpieczeństwa żywnościowego Ukrainy. 

Perspektywy integracji europejskiej Ukrainy

Ukraina powinna do końca doprowadzić reformy administracyjne i ekonomiczne, szczególnie 
w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Rolnictwo powinno stać się konkurencyjnym 
sektorem w całym systemie gospodarczym i ekonomicznym kraju. Można to osiągnąć m.in. przez: sta-
bilizację gospodarki, zniesienie barier dla importu, wyeliminowanie korupcji, zmniejszenie podatków 
i obniżanie stawek opodatkowania oraz likwidację przywilejów dla wielu przedsiębiorstw. Ukraina 
na początku będzie w pewnym stopniu ciężarem dla UE, ale z czasem stanie się równorzędnym 
partnerem dla innych krajów. Kraj dysponuje dużym potencjałem, gdyż posiada: stosunkowo dobrze 
wykształcone społeczeństwo, sieć instytutów badawczych, które można przywrócić do działania, 
bardzo dobrej klasy ziemie rolne. Poza tym Ukraina podpisała umowy o współpracy ze wszystkimi 
ościennymi krajami, ma ustabilizowaną sytuację wewnętrzną, co w kontekście historycznym jest 
wyjątkowym osiągnięciem, gdyż ma status kraju wielonarodowościowego. Ukraińska większość 
gotowa jest nawet zostać lingwistyczną mniejszością, w celu utrzymania międzyetnicznego spokoju.

Warto zauważyć, że gospodarka Ukrainy w początkowej fazie przygotowywania się do in-
tegracji może ponieść mniejsze koszty na realizację reform niż Polska [Gronicki 2001]. Gdyby 
Ukraina zintegrowała się ze Wspólnotą Słowiańską np. w postaci Unii Celnej, w Rosji mogłyby 
odrodzić się siły, które dążyłyby do przywrócenia statusu mocarstwa Rosji i stworzenia antyza-
chodniego blok. Ukraina integrując się z UE znacznie zmniejsza takie zagrożenie na korzyść także 
samej Rosji, która będzie miała ułatwioną transformację kraju w federalne państwo narodowe z 
dobrymi stosunkami z UE i innymi państwami. 

Należy pamiętać, że eurointegracja przyniesie nie tylko pozytywne, ale i negatywne zmiany 
w życiu gospodarczym i społecznym, szczególnie na początku tego procesu. W warunkach bar-
dziej liberalnego rynku istotnie pogorszą się możliwości sprzedaży produkcji indywidualnych 
rolników, a nawet niektórych dużych przedsiębiorców, wskutek  niekonkurencyjności w porów-
naniu do pozostałych krajów europejskich. Wiąże się to głównie z: niedostatecznym wsparciem 
sektora rolnego przez państwo, niewystarczającym zapleczem materiałowo-technologicznym, 
przestarzałymi technologiami produkcji i zaległościami w systemie obsługi bankowej rolnictwa.

Dla Ukrainy integracja z UE to być albo nie być. Innej alternatywy nie ma. Jednak UE nie 
może „ratować” Ukrainy tak, jak inne ale mniejsze państwa. Ukraina jest wielkim krajem o dużym 
potencjale ekonomicznym i ludzkim, dlatego powinna „ratować” się sama.

Podsumowanie 
Okres przygotowań do przyszłej integracji Ukrainy z UE niefortunnie zbiega się z bardzo złą 

kondycją ukraińskiego rolnictwa, odzwierciedloną zarówno niskimi wskaźnikami ekonomicznymi 
(dochody, opłacalność, inwestycje), jak i wskaźnikami społecznymi (powszechne rozczarowanie 
efektami transformacji, duża skala ubóstwa i bezrobocia, utrudniony dostęp do usług społecz-
nych). To są główne przyczyny niskiej atrakcyjności ukraińskiego rolnictwa dla inwestorów. 
Ukraina, jak i niektóre inne państwa postsocjalistyczne, może być atrakcyjnym dla UE krajem 
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w sensie wykorzystania jej jako dużego rynku zbytu produkcji rynków europejskich i dużym 
źródłem relatywnie taniego kapitału ludzkiego. Efektywnym środkiem przeciwdziałania takiemu 
pojmowaniu Ukrainy może być wzrost konkurencyjności jej produkcji na rynku europejskim 
przez dostosowanie technologii, jakości produktów i kosztów produkcji do poziomu unijnego. 

Istniejąca obecnie na Ukrainie forma rolnictwa należy do przeszłości, ponieważ jest nieefek-
tywna, na niskim poziomie technicznym i technologicznym, a także mało zmechanizowana.  
W najbliższej przyszłości przed ukraińskim rolnictwem stoją następujące wyzwania: odtworze-
nie dużych rolniczych przedsiębiorstw, rozwój wiejskiej kooperacji usługowej i produkcyjnej i 
integracja rolniczo-przemysłowa w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

W najbliższej perspektywie głównym kierunkiem działania państwa w branży rolnictwa i całej 
gospodarki żywnościowej powinno być wypracowanie instrumentów efektywnego regulowania 
procesów dalszego rozwoju agroholdingów i indywidulanych gospodarstw na zasadach równości 
w dostępie do środków finansowych.
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Summary
The main results of Ukraine’s agriculture and the whole agriindustrial complex development problems 

investigation in the context of this country’s preparation for possible becoming a member of European Union 
are presented in this article. The special attention is devoted to the general characteristic of Ukraine’s modern 
agriindustrial complex, to some aspects of state policy in this branch, to possible directions of business diversification 
in rural areas in the context of the sustainable development  of those areas conception realization, to the analysis 
of situation with genetic modification in Ukraine’s agriculture and its perspectives, to the processes of agriculture 
dualization agroholdings development as the new forms of economical activity organization in agriindustrial 
complex as well as to its functioning economical, social and ecological efficiency, to individual households and 
its role in Ukraine’s agriculture history in the period of its recovering as the independent state as well as of its 
food safety formation and its perspectives, to possible Ukraine’s integration into European Union perspectives 
and possible consequences of such progress for agriculture and for the whole Ukrainian agriindustrial complex. 
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