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Stanisław URBAN, Anna KOWALSKA 

Inwestycje oraz podstawowe środki trwałe 
w rolnictwie 

 

 Inwestycje to „nakłady na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego”, czyli 
wydatki rolników na zakup dóbr, które mogą być użyte do produkcji innych 
dóbr i usług. Dzięki inwestycjom możemy uzyskać tzw. „efekt korzyści odro-
czonych w czasie” (Bisz i in., 2008). Inwestycje są synonimami nakładów inwe-
stycyjnych (Rychlik, Kosieradzki, 1981). 
 Inwestycje dzielą się na inwestycje w kapitał trwały oraz w zapasy. W przy-
padku prowadzonej przez rolników działalności istotne są zwłaszcza inwestycje 
w zapasy, a w szczególności w sprzęt rolniczy. Według Malagi-Toboły (2007)  
w większości polskich gospodarstw rolniczych wykorzystywane maszyny  
i urządzenia są zużyte zarówno pod względem fizycznym, jak i moralnym. Dla-
tego też rolnicy powinni przede wszystkim inwestować w środki techniczne, 
które zagwarantują im zarówno wysoką jakość, jak i cenę wytwarzanych pro-
duktów rolnych. 
 W rolnictwie można rozpatrywać inwestycje jako długoterminowe przezna-
czenie środków finansowych na cele gospodarcze (Kisiel, Babuchowska, 2013), 
które prowadzą do akumulacji kapitału. Inwestowanie w gospodarstwo rolne 
umożliwia zwiększenie produkcji, która w dłuższej perspektywie może przyczy-
nić się do jego rozwoju. Gospodarstwa rolne liczą, że w przyszłości osiągną 
wyższe dochody niż poniesione koszty inwestycji (Babuchowska, Marks- 
-Bielska, 2012). 
 W Polsce działania inwestycyjne rolników widoczne są zwłaszcza po akcesji 
naszego kraju do Unii Europejskiej (UE) i objęciu rolnictwa wspólną polityką 
rolną (Czubak, Mikołajczyk, 2012). Rolnictwo polskie było niedoinwestowane 
zwłaszcza po 1989 r., kiedy to większość PGR zlikwidowano, a gospodarstwa 
rolne nie otrzymały wsparcia państwa.  
 Przyczyną zmian w podejściu rolników do inwestowania były subwencje ze 
środków kierowanych na wspólną politykę rolną UE oraz wzrost popytu na pol-
skie produkty rolne i żywnościowe na jednolitym rynku europejskim. Rosnące-
mu popytowi na nasze wyroby towarzyszył realny wzrost cen tej grupy produk-
tów i zysków producentów (Poczta, 2011). 
 Celem artykułu jest przedstawienie zmian w nakładach inwestycyjnych w pol- 
skim rolnictwie i łowiectwie według województw oraz zmian z wyposażeniu 
gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze z uwzględnieniem ich mocy i w odnie-
sieniu do powierzchni użytków rolnych (UR). 
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MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY I METODY BADAWCZE 
 
 Dane wykorzystane w artykule uzyskano z publikacji GUS, Banku Danych 
Lokalnych (BDL) oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010). Przed-
stawiono też prognozę na kolejne dwa lata. Do zobrazowania zmian inwestycyj-
nych w gospodarstwach rolnych z podziałem na rodzaje inwestycji oraz sektor 
wykorzystano liniową funkcję trendu. Przeanalizowano również zmiany warto-
ści brutto środków trwałych według województw. Do oceny wielkości inwesty-
cji w województwach posłużono się wielowymiarową analizą skupień. Przed-
stawiono również wyniki grupowania cech i obiektów według województw oraz 
lat, a także według powierzchni areału UR i liczby ciągników z podziałem na ich 
moc. Badaniami objęto lata 2000—2012. 
 

NAKŁADY INWESTYCYJNE W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE 
 
 Z uzyskanych danych przedstawiono dwunastoelementowy szereg czasowy 
wartości nakładów inwestycyjnych na poszczególne inwestycje w rolnictwie  
i łowiectwie (wykr. 1), który pokazuje wzrostową tendencję nakładów na: bu-
dynki i budowle, a następnie maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz 
środki transportu. Pokazano też nakłady w poszczególnych grupach inwestycji 
oraz funkcję liniową trendu dla tych zmiennych. 
 
 
Wykr. 1. NAKŁADY INWESTYCYJNE W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Rocznika Statystycznego Rolnictwa
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 Podobnie obliczono współczynniki determinacji R2 dla każdej z funkcji tren-
du, w celu zbadania, czy poprawnie opisują one rzeczywiste prawidłowości. 
Założono, że dla R2≥0,60 dopasowanie funkcji do danych empirycznych jest 
dobre. W przypadku analizowanych danych liniowe funkcje trendu bardzo do-
brze odzwierciedlały rzeczywistość (0,8298<R2<0,8917).  
 Obliczanie R2 jest zasadne również ze względu na prognozowanie wartości ce-
chy. Na podstawie szeregu czasowego obejmującego dane roczne można sporządzić 
prognozę wartości badanej cechy na rok albo na dwa lata (Wawrzynek, 2007). Dla 
nakładów inwestycyjnych na powyższe zmienne opracowano prognozę na 2 lata.  
 Na podstawie funkcji można zauważyć, że występują tendencje rozwojowe 
nakładów inwestycyjnych w poszczególnych grupach. Z równań wynika, że  
z każdym rokiem nakłady inwestycyjne na środki transportu rosły średnio  
o 41 mln zł, z kolei na budynki i budowle o 78 mln zł, a na maszyny, urządzenia 
techniczne i narzędzia o 92 mln zł. 
 Przedstawiono również szereg czasowy wartości nakładów inwestycyjnych na 
1 ha UR w zależności od sektora dla badanych lat, gdzie wyznaczono też linio-
we funkcje trendu (wykr. 2). W zakresie analizowanych danych funkcje trendu 
bardzo dobrze odzwierciedlały rzeczywistość w przypadku sektora prywatnego  
i nakładów inwestycyjnych ogółem oraz dobrze w przypadku sektora publiczne-
go (0,783<R2<0,942). 
 

Wykr. 2. NAKŁADY INWESTYCYJNE W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE OGÓŁEM
I WEDŁUG SEKTORÓW
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Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.
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 Z funkcji dla poszczególnych sektorów wynika również, że w analizowanych 
latach trendy w nakładach inwestycyjnych przypadających na 1 ha użytków 
rolnych, zwłaszcza w sektorze prywatnym oraz ogółem, były rosnące. Z równań 
wynika, że z każdym rokiem wielkość nakładów inwestycyjnych przypadają-
cych na 1 ha użytków ogółem oraz w sektorze prywatnym rosła średnio w gra-
niach 16,58—16,88 zł/ha, natomiast wielkość tych nakładów w sektorze pu-
blicznym była w poszczególnych latach bardzo zróżnicowana, przy czym jej 
średnioroczny wzrost wynosił 0,78 zł/ha. 
 Stosując analizę skupień podzielono analizowane województwa na grupy pod 
względem podobieństw w nakładach inwestycyjnych w rolnictwie i łowiectwie, 
wartości brutto środków trwałych oraz udziału nakładów inwestycyjnych w sek-
torze prywatnym w latach 2000 i 2012. Analiza skupień jest metodą aglomera-
cyjną, która służy do grupowania obiektów w coraz większe zbiory, stosując 
miary podobieństwa lub odległości. Wynikiem przeprowadzonej analizy jest 
drzewo hierarchiczne, z którego wydzielono 5 podobnych grup (wykr. 3). Do 
obliczania podobieństw między badanymi grupami posłużono się metodą War-
da, która najlepiej pokazuje rzeczywiste struktury danych (Sokołowski, 1992). 
 

 
 Do grupy pierwszej zaliczono województwa: dolnośląskie, podlaskie, war-
mińsko-mazurskie oraz kujawsko-pomorskie. Województwa należące do tej 
grupy charakteryzują się nakładami inwestycyjnymi w rolnictwie w przedziale 
97,0—168,4 mln zł i wartością brutto środków trwałych 6,6—6,9 mld zł oraz 
udziałem sektora prywatnego w nakładach inwestycyjnych powyżej 77%. 

Wykr. 3. GRUPY WOJEWÓDZTW PODOBNYCH W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE
ZE WZGLĘDU NA NAKŁADY INWESTYCYJNE, WARTOŚĆ BRUTTO
ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ UDZIAŁ SEKTORA PRYWATNEGO W 2000 R.
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Ź r ó d ł o: jak przy wykr. 1.
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 Druga grupa to województwa: małopolskie, podkarpackie, zachodniopomor-
skie oraz z mniejszą zależnością — woj. pomorskie. Wartość brutto środków 
trwałych w rolnictwie w tej grupie była mniejsza i wynosiła 5,1—5,6 mld zł, 
natomiast nakłady inwestycyjne kształtowały się na poziomie 42—166 mln zł. 
Najwyższa ich wartość wystąpiła w woj. pomorskim i najbardziej odbiegała od 
pozostałych województw z tej grupy. 
 Trzecia grupa to województwa lubelskie i łódzkie. Charakteryzują się one 
wysokim udziałem sektora prywatnego w rolnictwie, sięgającym 94,0—95,7% 
oraz posiadają wysoką wartość brutto środków trwałych w rolnictwie i łowiec-
twie. Wartość nakładów inwestycyjnych kształtowała się w przedziale 91,7— 
—155,3 mln zł. 
 Czwartą grupę stanowiły województwa śląskie i świętokrzyskie oraz z mniej-
szą zależnością — województwa opolskie i lubuskie. Charakteryzowały się one 
najniższymi nakładami inwestycyjnymi, jak również najniższą wartością brutto 
środków trwałych. Województwa te miały jednak duży udział inwestycji z sek-
tora prywatnego rolnictwa. 
 Ostatnia grupa to województwa mazowieckie i wielkopolskie. W tych woje-
wództwach występowały największe nakłady inwestycyjne — sięgające prawie 
300 mln zł oraz największe wartości brutto środków trwałych — przekraczające 
13,4 mld zł. 
 Po dwunastu latach nastąpiły roszady między podobnymi grupami. Wyłonio-
no 4 grupy województw podobnych (wykr. 4). 
 Do pierwszej grupy zaliczono województwa dolnośląskie i warmińsko-ma- 
zurskie, które również w 2000 r. były w tej grupie, natomiast dołączyło do nich 
woj. małopolskie, które wcześniej było w grupie o niższych nakładach inwesty-
cyjnych oraz wartości brutto środków trwałych. Województwa te charakteryzują 
się nakładami inwestycyjnymi na rolnictwo w wysokości 240—275 mln zł, war-
tością brutto środków trwałych w przedziale 7,1—7,2 mld zł i udziałem sektora 
prywatnego na poziomie 87—93%. Trochę słabiej w tej grupie plasuje się woj. 
małopolskie, w którym nakłady inwestycyjne wynosiły 165 mln zł, wartość brut-
to środków trwałych była na poziomie 6,7 mld zł, a udział nakładów z sektora 
prywatnego wynosił 97%.  
 Druga grupa województw podobnych to: opolskie, pomorskie, świętokrzy-
skie, śląskie oraz (chociaż z mniejszą zależnością) podkarpackie i zachodniopo-
morskie. Do tej grupy zaliczono również woj. lubuskie, ale w tym przypadku 
zależność była znacznie słabsza. W większości województw z tej grupy nakłady 
inwestycyjne w rolnictwie osiągnęły 131—160 mln zł. Od tej wielkości odbiega-
ją woj. lubuskie z wielkością nakładów inwestycyjnych na rolnictwo w wysoko-
ści 96 mln zł oraz województwa pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie nakła-
dy te kształtowały się na poziomie 204—233 mln zł. Również wartość brutto 
środków trwałych w większości województw w omawianej tu grupie wynosiła 
4,9—6,0 mld zł, jednak najbardziej odstawało woj. lubuskie, w którym wartość 
ta osiągnęła 2,8 mld zł. Z kolei udział nakładów inwestycyjnych pochodził prze-
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de wszystkim z sektora prywatnego i był na poziomie 89—98%. Najniższy 
udział sektora prywatnego wystąpił w woj. zachodniopomorskim (83%). 

 
 Trzecia grupa to województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, łódzkie i lu- 
belskie. Są to województwa o większych nakładach inwestycyjnych na rolnic-
two (270—350 mln zł), jak również wyższa jest wartość brutto środków trwa-
łych (8,4—11,3 mld zł). Udział sektora prywatnego w nakładach inwestycyj-
nych jest dominujący w większości województw i wynosił w tej grupie 97— 
—99%. Od tej wartości odbiega jedynie woj. kujawsko-pomorskie, gdzie udział 
ten był na poziomie 88,5%. 
 Czwarta grupa województw (która po 12 latach nie uległa zmianie) to mazo-
wieckie i wielkopolskie. Są to województwa zarówno o największych nakładach 
inwestycyjnych na rolnictwo i łowiectwo (678—804 mln zł), jak również o naj-
wyższej wartości brutto środków trwałych (18,0—18,4 mld zł). W grupie tej 
notowano także wysoki udział nakładów inwestycyjnych pochodzących z sekto-
ra prywatnego. 
 Analizując nakłady inwestycyjne w rolnictwie i łowiectwie przypadające na  
1 ha UR w poszczególnych województwach (wykr. 5) można zauważyć ich 
wzrost z roku na rok. Jednak największe zmiany widoczne są po 2005 r. (akcesja 
Polski do UE), gdy rolnicy mogli korzystać z dopłat. W 2000 r. wśród woje-

Wykr. 4. GRUPY WOJEWÓDZTW PODOBNYCH W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE
ZE WZGLĘDU NA NAKŁADY INWESTYCYJNE, WARTOŚĆ BRUTTO
ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ UDZIAŁ SEKTORA PRYWATNEGO W 2012 R.
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wództw o najwyższych nakładach inwestycyjnych przypadających na 1 ha UR 
znalazły się województwa pomorskie i opolskie. W kolejnych latach największe 
nakłady uzyskało woj. wielkopolskie, a w 2004 r. — woj. świętokrzyskie. Naj-
mniejsze nakłady inwestycyjne do 2005 r. były widoczne w województwach 
podkarpackim, lubelskim i małopolskim, z kolei w latach 2003 i 2004 w woje-
wództwach dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Po 2005 r. największe nakłady 
notowano w województwach: wielkopolskim, opolskim, śląskim i mazowiec-
kim, gdzie wartość rocznych nakładów inwestycyjnych przypadających na 1 ha 
UR przekraczała nawet 350 zł, podczas gdy w woj. podkarpackim, charakteryzu-
jącym się najniższymi nakładami, była na poziomie 150—200 zł. 
 

 
WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW W CIĄGNIKI ROLNICZE 

 
 Analizowane lata charakteryzowały się wzrostem liczby ciągników w gospo-
darstwach rolnych ogółem (tablica). W latach 2000—2010 ich liczba zwiększyła 
się o 12,2%, przy czym w gospodarstwach indywidualnych nawet o 14,8%. 
Największą dynamikę wzrostu obserwowano w latach 2000—2005, kiedy to 
liczba ciągników ogółem zwiększyła się o 10%, a w gospodarstwach indywidu-
alnych o 12%. Przeciętna moc ciągników była jednak zmienna. Do 2005 r. śred-
nia moc ciągników ogółem wzrosła z 31,8 kW do 39,3 kW, przy czym w gospo-

Ź r ó d ł o: jak przy ykr. 1.w

Wykr. 5. NAKŁADY INWESTYCYJNE W ROLNICTWIE I ŁOWIECTWIE
NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW
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darstwach indywidualnych z 31,6 kW do 38,9 kW. W kolejnych latach przecięt-
na moc ciągników rolniczych w gospodarstwach ogółem uległa zmniejszeniu  
i w 2010 r. wynosiła 37,6 kW, a w gospodarstwach indywidualnych 37,0 kW.  
W całym badanym okresie zmniejszyła się powierzchnia UR przypadających na  
1 ciągnik, zarówno w gospodarstwach rolnych ogółem jak i w gospodarstwach 
indywidualnych; w latach 2000—2005 o 3 ha w gospodarstwach ogółem i o 2 ha 
w gospodarstwach indywidualnych. Po 2005 r. powierzchnia UR przypadają-
cych na 1 ha w gospodarstwach ogółem utrzymywała się na tym samym pozio-
mie do końca omawianego okresu — na jeden ciągnik przypadało 11 ha użyt-
ków w gospodarstwach ogółem i 9,5 ha UR w gospodarstwach indywidualnych. 

 
CIĄGNIKI W ROLNICTWIE 

Wyszczególnienie 2000 
2005 2010 

 2000=100  2000=100 2005=100 

Ciągniki w tys. sztuk  ............... 1306,7 1437,2 110,0 1466,3 112,2 102,0
w tym w gospodarstwach 

rolnych  ............................ 1257,5 1415,8 112,6 1443,6 114,8 102,0
Przeciętna nominalna moc 

ciągnika w kW  .................... 31,8 39,3 123,6 37,6 118,2 95,7
w tym w gospodarstwach 

rolnych  ............................ 31,6 38,9 123,1 37,0 117,1 95,1
Powierzchnia użytków rol-

nych na 1 ciągnik w ha  ....... 14,0 11,0 78,6 11,0 78,6 100,0
w tym w gospodarstwach 

rolnych  ............................ 12,0 10,0 83,3 9,5 79,2 95,0

Ź r ó d ł o: dane GUS — roczniki statystyczne rolnictwa. 

 
 Najwięcej ciągników notowano w dużych gospodarstwach rolnych (wykr. 6). 
W grupie gospodarstw 1000 ha i więcej 79% posiadało ciągnik o najwyższej 
mocy (100 kW i więcej), 75% o mocy 60—100 kW, a 67,4% — 40—60 kW. 
Podobne wyposażenie miały również gospodarstwa o powierzchni 500— 
—1000 ha. Obserwowano, że im mniejsze było gospodarstwo, tym mniejszy był 
udział ciągników o dużej mocy. W gospodarstwach średnich pod względem 
powierzchni UR najwięcej było ciągników o mocy 25—60 kW. 
 W badanym okresie zmniejszeniu uległa liczba ciągników o mocy 40—60 kW 
we wszystkich analizowanych grupach obszarowych UR. Najwięcej takich go-
spodarstw miało powierzchnię 100—200 ha. W gospodarstwach tych liczba 
ciągników o mocy 40—60 kW zmniejszyła się prawie o 20%, natomiast we 
wszystkich tych grupach notowano wzrost liczby ciągników o mocy 15—25 kW 
i 60—100 kW. Największy wzrost liczby ciągników o mocy 15—25 kW doty-
czył gospodarstw o małym areale (do 5 ha), w gospodarstwach o powierzchni 
2—3 ha wzrost był dwukrotny, a w gospodarstwach 1—2 ha nawet trzykrotny. 
Spadła natomiast liczba ciągników o dużej mocy w gospodarstwach o małym 
areale (do 15 ha). Największy spadek liczby tych ciągników w analizowanym 
okresie (70%) notowano w gospodarstwach o areale 2—3 ha. 

Wiadomości Statystyczne nr 9/2015



74 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie PSR 2002 i PSR 2010.

Wykr. 6. UDZIAŁ GOSPODARSTW ROLNYCH POSIADAJĄCYCH CIĄGNIKI
W OGÓLNEJ LICZBIE GOSPODARSTW ROLNYCH W ZALEŻNOŚCI
OD GRUPY OBSZAROWEJ I MOCY CIĄGNIKÓW W LATACH 2002 I 2010
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Podsumowanie 
 
 W analizowanych latach 2000—2012 nakłady na wszystkie grupy inwestycji  
w rolnictwie i łowiectwie miały tendencje rosnące. Znacznie wyższy był wzrost 
wielkości nakładów inwestycyjnych przypadających na 1 ha UR w sektorze 
publicznym. Obserwowano też duże przestrzenne zróżnicowanie nakładów in-
westycyjnych poniesionych w rolnictwie i łowiectwie. Na podstawie wielkości 
nakładów notowanych w 2000 r. na 1 ha podzielono województwa na 5 grup. 
Najniższymi nakładami inwestycyjnymi charakteryzowały się województwa: 
dolnośląskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. Najwyż-
sze koszty jednostkowe inwestycji obserwowano w województwach mazowiec-
kim i wielkopolskim. 
 Podobna analiza przeprowadzona na podstawie danych z 2012 r. pozwoliła na 
wydzielenie 4 grup województw. Najniższe nakłady inwestycyjne poniesiono  
w województwach dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim, a naj-
wyższe (tak jak w 2000 r.) w województwach mazowieckim i wielkopolskim. 
Największe zmiany w poniesionych nakładach inwestycyjnych na 1 ha UR wy-
stąpiły w 2005 r. i w latach następnych, czyli po przystąpieniu Polski do UE. 
 Analiza wykazała duże zróżnicowanie gospodarstw rolnych pod względem 
wyposażenia w ciągniki. Największą ich liczbę mają duże gospodarstwa rolne. 
One też są najlepiej wyposażone w ciągniki o dużej mocy. W badanym okresie 
zmniejszyła się liczba ciągników o małej mocy 15—25 kW i o mocy średniej 
40—60 kW. Jednocześnie spadła liczba ciągników o dużej mocy w małych go-
spodarstwach. Świadczy to o tym, że następuje racjonalizacja decyzji rolników 
dotyczących zakupu ciągników rolniczych. 
 
prof. dr hab. inż. Stanisław Urban — Uniwersytet Zielonogórski 
dr inż. Anna Kowalska — Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
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SUMMARY 
 

In Poland, investment activity in agriculture is visible especially after 2004, 
i.e. after accession to the European Union (EU). The incentive for farmers were 
invest funds directed to the common agricultural policy of the EU and an in-
crease in demand for Polish agricultural products in the single European mar-
ket. In the years 2000—2012 expenditures for all groups of investment in agri-
culture tend to rise. The largest increase was recorded in capital expenditures 
per 1 ha of farmland. This was due to financial support from the EU. Analysis 
showed a high diversity of farms in terms of equipment on tractors. Large farms 
had most tractors and they were best equipped in the high-power tractors. How-
ever, the biggest increase in tractors of 15 kW in the period from 2002 to 2012 
was observed in farms with an area of 2—3 hectares (double) and 1—2 hectares 
(three times). 
 

 
РЕЗЮМЕ 

 

В Польше инвестиционную деятельность в сельском хозяйстве особенно 
видно после 2004 г., то есть после вступления государства в Европейский 
союз (ЕС). Стимулом инвестирования для земледельцев были денежные 
фонды направленные на общую сельскохозяйственную политику ЕС 
и повышение спроса на польские сельскохозяйственные продукты, а так-
же на единый европейский рынок. В 2000—2012 гг капиталовложения во 
все инвестиционные группы в сельском хозяйстве имели растущую 
тенденцию. Рекордный рост отмечался в капиталовложениях на 1 га 
сельскохозяйственных угодий. Это было результатом финансовой 
поддержки ЕС. Анализ показал также большую дифференциацию 
земледельческих хозяйств в отношении к оснащении тракторами. Самое 
большое количество их было в больших земледельческих хозяйствах, 
а также эти хозяйства были оснащены тракторами большой мощности. 
Тем не менее самый большой рост тракторов с мощностью 15 кВт 
в период 2002—2012 гг наблюдался в хозяйствах с площадью 2—3 га (два 
раза) и 1—2 га (три раза). 
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