Streszczenie
Rozwój agrobiznesu państw Europy Środkowo-Wschodniej po przystąpieniu do
Unii Europejskiej
Celem głównym rozprawy była ocena rozwoju agrobiznesu w nowych państwach
członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej.
Podstawą realizacji tak postawionego celu była ocena przekształceń strukturalnych
obserwowanych w agrobiznesie państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz analiza procesów
zbliżania się struktur agrobiznesu w tych państwach do struktur agrobiznesu wybranych państw
UE-15. Zakresem podmiotowym badań objęto agrobiznes Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy,
Łotwy, Słowacji, Słowenii, Polski, Rumunii, Węgier oraz wybranych państw UE-15. Założony
cel realizowany był przy wykorzystaniu metody nakładów i wyników (Input-output analysis)
oraz analizy podobieństwa, zróżnicowania i dynamiki struktur. Podstawę materiału
badawczego stanowiły dane pozyskane z Bilansów przepływów międzygałęziowych
i Rachunków podaży oraz wykorzystania wyrobów i usług publikowane przez Eurostat oraz
dane ze Światowych tablic przepływów międzygałęziowych. Realizacja pracy pozwoliła
ustosunkować się do postawionych hipotez oraz sformułować wnioski, które wskazują, że w
państwach Europy Środkowo-Wschodniej trwają procesy rozwojowe umożliwiające
powstawanie nowoczesnego agrobiznesu. Przemiany zachodzą jednak w sposób ewolucyjny, a
dystans czasowy dzielący kraje „starej” i „nowej” Unii nadal pozostaje znaczący. W celu jego
niwelowania pożądane jest dalsze wsparcie agrobiznesu państw Europy Środkowo-Wschodniej
środkami publicznymi, w tym środkami Wspólnej Polityki Rolnej w celu podnoszenia
wydajności i efektywności wytwarzania oraz tworzenia warunków do rozwoju nowoczesnego
agrobiznesu.
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Abstract
The development of agribusiness in Central-Eastern European countries after accession
to European Union

The main aim of the dissertation was to assess the development of agribusiness in the
new Central-Eastern European Members after accession to the European Union. The basis for
such constructed aim was to assess structural transformations observed in the agribusiness of
the countries of Central-Eastern Europe and to analyze the processes of approaching
agribusiness structures in these countries to the agribusiness structures of selected EU-15
countries. The scope of the research covered the agribusiness of Bulgaria, the Czech Republic,
Estonia, Lithuania, Latvia, Slovakia, Slovenia, Poland, Romania, Hungary and selected
countries of EU-15. The aim was realized by implementing the use of methods of inputs-outputs
analysis as well as analysis of the similarity, differentiation and assessment of the dynamics of
changes in structures. The basis for the research material were data obtained from the inputoutput tables and supply and the use tables published by Eurostat and data from World inputoutput tables. Results of the study allowed to verify formulated hypothesis and create
conclusions which indicate that development processes are taking place in the countries of
Central-Eastern Europe, enabling the emergence of modern agribusiness. However, the changes
take place in an evolutionary way, and the time gap between the countries of the "old" and
"new" Union is still significant. In order to reduce it, it is desirable to continue the agribusiness
support of Central-Eastern European countries with public funds, including Common
Agricultural Policy measures in order to increase the efficiency and effectiveness of
manufacturing and create conditions for the development of modern agribusiness.
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