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Abstrakt. Celem badań było określenie zmian w wykorzystaniu kredytu i leasingu w finansowaniu nakła-
dów inwestycyjnych rolników w Polsce. Postawiono hipotezę o rosnącym znaczeniu obcych źródeł kapitału 
w finansowaniu nakładów inwestycyjnych w rolnictwie Badaniami objęto przedsiębiorstwa rolnicze oraz 
rolników indywidualnych w Polsce w latach 2006-2012. W badaniach wykorzystano dane Głównego Urzędu 
Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Polskiego Leasingu. W rezultacie przeprowadzo-
nych analiz udowodniono postawioną na wstępie badań hipotezę.

Wstęp
Kredyt i leasing stanowią najistotniejsze obce źródło finansowania inwestycji, w tym również 

inwestycji w rolnictwie (nakładów inwestycyjnych w rolnictwie). Kredyt jest umową, w której bank 
zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy (rolnikowi) na czas oznaczony w umowie kwotę 
środków pieniężnych, z przeznaczeniem na ustalony cel (inwestycję w rolnictwie), a kredytobiorca 
zobowiązany jest do ich zwrotu wraz z odsetkami w określonym terminie [Ustawa Prawo bankowe 
z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997. nr 140, poz. 939, art. 69]. Uzyskane w ten sposób środki 
kredytobiorca (rolnik) może przeznaczyć na zakup środka trwałego, rozbudowę lub modernizację 
istniejących obiektów majątku trwałego. W umowie leasingu finansujący zobowiązuje się do nabycia 
rzeczy od określonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddanie jej korzystającemu 
(rolnikowi) do używania przez oznaczony czas, w zamian za zapłatę finansującemu w uzgodnionych 
ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia 
tej rzeczy przez finansującego [Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. 2011. nr 
230, poz. 1370, art. 7091]. W literaturze toczy się dyskusja na temat zalet oraz wad wykorzystania 
kredytu i leasingu jako źródeł finansowania inwestycji [m.in. Przepióra 2009, Skowronek-Mielczarek 
2007]. Jednostki z sektora rolnego wykazują w tym zakresie pewną specyfikę, wynikającą m.in. ze 
stosowanej hierarchii źródeł finansowania (dominujące znaczenie kapitału własnego w finansowaniu 
działalności), a także ze względu na szczególne uwarunkowania procesu produkcyjnego (czynniki 
behawioralne, prawne, wysokie ryzyko przyrodnicze) [Ma, Tian 2006, Bierlen i in. 1998]. 

Celem badań było określenie zmian w wykorzystaniu kredytu i leasingu w finansowaniu na-
kładów inwestycyjnych rolników w Polsce. Postawiono hipotezę o rosnącym znaczeniu obcych 
źródeł kapitału w finansowaniu nakładów inwestycyjnych w rolnictwie. 

Materiał i metodyka badań
Populację celu stanowiły przedsiębiorstwa rolnicze oraz rolnicy indywidualni w Polsce. Przed-

siębiorstwo rolnicze stanowi wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, ekonomicznym oraz 
prawnym jednostkę gospodarczą, która wytwarza produkty i usługi rolnicze w celu ich sprzedaży 
[Ziętara 2009]. Na potrzeby badania do grupy przedsiębiorstw rolniczych zakwalifikowano podmioty 
z sekcji A w ramach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
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rybactwo”1. Rolnicy indywidualni to osoby fizyczne, których główne źródło dochodu pochodzi z 
produkcji rolniczej, a ich działalność nie została zarejestrowana w formie spółdzielni, przedsiębior-
stwa, spółki lub grup producenckich2. W badaniach wykorzystano dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego (GUS), Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz Związku Polskiego Leasingu (ZPL). 

Oceny rozwoju inwestycji w rolnictwie dokonano na podstawie poziomu nakładów inwestycyj-
nych, które zgodnie z metodyką GUS obejmują nakłady finansowe lub rzeczowe, a ich celem jest 
stworzenie nowych środków trwałych, a także rozbudowa lub modernizacja istniejących obiektów 
majątku trwałego3. W tym zakresie pozyskano dane z roczników statystycznych rolnictwa. W ba-
daniu przedstawiono wartość nakładów inwestycyjnych w rolnictwie i łowiectwie4. Analizę rynku 
kredytów rolniczych przeprowadzono przy wykorzystaniu danych gromadzonych i publikowanych 
przez GUS w cyklicznych opracowaniach Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych5. 
Statystyką są objęte przedsiębiorstwa6 prowadzące księgi rachunkowe lub podatkową księgę przy-
chodów i rozchodów, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób [Bilansowe wyniki… 
2012]. Wartości bilansowe prezentowane są według stanu na koniec roku kalendarzowego. W ba-
daniu przedstawiono wartość oraz dynamikę bankowych kredytów długoterminowych. W artykule 
zaprezentowano także wykorzystanie kredytów inwestycyjnych przez rolników indywidualnych 
(badanie poziomu zadłużenia z tytułu kredytów na inwestycje w bankach). W tym celu wykorzystano 
statystyki NBP dotyczące należności banków od podsektora rolników indywidualnych w Polsce. 
Dokonano analizy danych dotyczących zadłużenia tych podmiotów z tytułu kredytów i pożyczek 
bankowych na inwestycje (według stanu na 31 grudnia w kolejnych latach objętych badaniem). 
Ostatnim z wykorzystanych źródeł danych są statystyki ZPL, na podstawie których przedstawio-
no wartość maszyn rolniczych oddanych w leasing. Zakres czasowy badania, z wykorzystaniem 
wszystkich powyższych źródeł, obejmował lata 2006-2012. Analizą objęto obszar całej Polski.

Zbadano zmiany w poziomie nakładów inwestycyjnych w rolnictwie i łowiectwie w Polsce 
(przy wykorzystaniu danych GUS). Następnie dokonano analizy i oceny zmian w wykorzystaniu 
długoterminowych kredytów bankowych przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce (na podstawie 
danych GUS), dane te porównano z kredytami inwestycyjnymi rolników indywidualnych w Polsce 
(wykorzystano w tym celu dane NBP). Kolejny etap badań obejmował ustalenie zmian w wartości 
maszyn rolniczych oddanych w leasing w Polsce (na podstawie danych ZPL). Następnie dokonano 
porównania poziomu wskaźników dynamiki wartości maszyn rolniczych oddanych w leasing 
oraz wartości kredytów udzielonych przedsiębiorstwom rolniczym i rolnikom indywidualnym, 
w celu oceny rozwoju rynku obu źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych w rolnictwie.

1 Sekcja A obejmuje: uprawy rolne inne niż wieloletnie, rozmnażanie roślin, uprawę roślin wieloletnich, chów i hodowlę 
zwierząt, uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), działalność usługową wspo-
magającą rolnictwo i następującą po zbiorach, łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność 
usługową, gospodarkę leśną i pozostałą działalność leśną, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, pozy-
skiwanie drewna, pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, działalność usługową 
związaną z leśnictwem, rybołówstwo, chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych. 

2 W analizie przyjęto klasyfikację stosowaną przez Narodowy Bank Polski oraz Europejski Bank Centralny [Załączniki 
do uchwały nr 78/2009].

3 Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Pierwsza kategoria obejmuje nakłady 
na: budynki i budowle; maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia; środki transportu oraz inne (np. melioracje szczegó-
łowe, inwentarz żywy (stado podstawowe), zasadzenie wieloletnie). Natomiast pozostałe nakłady obejmują tzw. pierwsze 
wyposażenie inwestycji, a także inne koszty związane z realizacją inwestycji. Szerzej: [Rocznik statystyczny... 2013].

4 Wartość nakładów inwestycyjnych w rolnictwie i łowiectwie określana jest na podstawie sprawozdawczości (osoby 
prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z liczbą pracujących powyżej 9 osób oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie), a także spółki cywilne z liczbą 
osób powyżej 9 osób) oraz na podstawie szacunków (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej z liczbą pracujących do 9 osób i gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) [Rocznik statystyczny... 2013].

5  Dane liczbowe badanych przedsiębiorstw GUS pozyskał z następujących sprawozdań: SP – roczna ankieta przedsiębior-
stwa, F-02 – statystyczne sprawozdanie finansowe oraz F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych.

6 W publikacji GUS przedstawiono dane przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółek handlowych (osobowych i kapitało-
wych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, państwowych 
jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [Bilansowe wyniki… 2012]. 
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Wyniki badań i dyskusja
Na rysunku 1 przedstawiono wartość nakładów inwestycyjnych w rolnictwie i łowiectwie w 

Polsce w latach 2006-2012. Wartość analizowanych inwestycji w Polsce wahała się od 2958,6 mln 
zł w 2006 roku do 4492,7 mln zł w 2012 roku. Nakłady inwestycyjne wzrastały w całym badanym 
okresie, z wyjątkiem 2009 roku. Wzrost wartości nakładów w latach 2006-2008 był efektem wstąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej (UE), co umożliwiło rolnikom dywersyfikację źródeł finansowania 
inwestycji. Natomiast ograniczenie aktywności inwestycyjnej w zakresie aktywów rzeczowych w 
2009 roku było związane z kryzysem gospodarczym, a zatem pogorszeniem koniunktury gospo-
darczej [Grzelak 2013]. Z badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw rolniczych wynika, że 
jednostki zajmujące się produkcją rolniczą, wcześniej niż przedsiębiorstwa ogółem w Polsce ogra-
niczyły inwestycje na skutek kryzysu gospodarczego. Wartość nakładów inwestycyjnych w sektorze 
„Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo” spadła w 2008 roku o 5% w stosunku do 2007 roku, 
przy jednoczesnym wzroście nakładów ogółem badanych przedsiębiorstw w Polsce. Natomiast 
w 2010 roku wyłącznie w przedsiębiorstwach z sektora rolnego odnotowano wzrost nakładów 
inwestycyjnych (o 18,3%). Wartość badanej zmiennej dla ogółu przedsiębiorstw w Polsce7 w 2010 
roku w porównaniu do 2009 roku spadła o 4,2%. Natomiast od 2011 roku przedsiębiorstwa rolnicze 
zwiększały aktywność inwestycyjną w zakresie majątku trwałego [Szafraniec-Siluta i in. 2012].

W kolejnym etapie badań dokonano oceny wykorzystania kredytów bankowych w finansowaniu 
nakładów inwestycyjnych w rolnictwie. Na rysunku 2 przedstawiono wartość długoterminowych 
kredytów bankowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2006-2012.

Zadłużenie przedsiębiorstw rolniczych z tytułu długoterminowych kredytów bankowych wyniosło 
przeciętnie 1434,83 mln zł. Odnotowano wzrost wartości długoterminowych kredytów bankowych 
przedsiębiorstw rolniczych do 2010 roku (średnio o 10,9%). Natomiast w 2011 roku odnotowano ich 
spadek o 214,1 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2012 roku zaobserwowano ponowny 
wzrost zainteresowania wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa rolnicze długoterminowych kredytów 
bankowych. Warto podkreślić, że od 2009 roku wzrost omawianej kategorii zadłużenia następował przy 
jednoczesnym zmniejszeniu liczby przedsiębiorstw rolniczych, które korzystały z długoterminowych 
kredytów bankowych, co świadczy o wzroście przeciętnej wartości kredytu bankowego w przelicze-
niu na jedno przedsiębiorstwo [Zawadzka, Strzelecka 2014]. Zgodnie z przyjętą metodyką badania, 
ustalono zmiany w wartości kredytów i pożyczek bankowych na inwestycje rolników indywidualnych 

7  Objętych badaniem GUS w ramach analizowanych danych. 

Rysunek 1. Wartość nakładów inwestycyjnych w 
rolnictwie i łowiectwie w Polsce w latach 2006-2012
Figure 1. Value of investment in agriculture and 
hunting according to current prices in the years 
2006-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Rocznik 
statystyczny... 2013, 2010]
Source: own study based on [Rocznik statystyczny... 
2013, 2010]

Rysunek 2. Wartość długoterminowych kredytów 
bankowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w 
latach 2006-2012
Figure 2. Value of long-term bank credits received by 
agriculture companies in Poland in the years 2006-
2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bilansowe 
wyniki... 2007-2013]
Source: own study based on [Bilansowe wyniki... 
2007-2013]
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Europejskiej (UE), co umożliwiło rolnikom dywersyfikację źródeł fi nansowania inwestycji. Nato-ę źródeł fi nansowania inwestycji. Nato- źródeł finansowania inwestycji. Nato-
miast ograniczenie aktywności inwestycyjnej w zakresie aktywów rzeczowych w 2009 roku było 
związane z kryzysem gospodarczym, a zatem pogorszeniem koniunktury gospodarczej [Grzelak 
2013]. Z badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw rolniczych wynika, że jednostki zajmujące 
się produkcją rolniczą, wcześniej niż przedsiębiorstwa ogółem w Polsce ograniczyły inwestycje na 
skutek kryzysu gospodarczego. Wartość nakładów inwestycyjnych w sektorze „Rolnictwo, łowiec-
two, leśnictwo i rybactwo” spadła w 2008 roku o 5% w stosunku do 2007 roku, przy jednoczesnym 
wzroście nakładów ogółem badanych przedsiębiorstw w Polsce. Natomiast w 2010 roku wyłącznie 
w przedsiębiorstwach z sektora rolnego odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych (o 18,3%). 
Wartość badanej zmiennej dla ogółu przedsiębiorstw w Polsce7 w 2010 roku w porównaniu do 
2009 roku spadła o 4,2%. Natomiast od 2011 roku przedsiębiorstwa rolnicze zwiększały aktywność 
inwestycyjną w zakresie majątku trwałego [Szafraniec-Siluta i in. 2012].

W kolejnym etapie badań dokonano oceny wykorzystania kredytów bankowych w finanso-
waniu inwestycji rolniczych. Na rysunku 2 przedstawiono wartość długoterminowych kredytów 
bankowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2006-2012.

Zadłużenie przedsiębiorstw rolniczych z tytułu długoterminowych kredytów bankowych wyniosło 
przeciętnie 1434,83 mln zł. Odnotowano wzrost wartości długoterminowych kredytów bankowych 
przedsiębiorstw rolniczych do 2010 roku średnio o 10,9% do poziomu 145,6 mln zł. Natomiast w 
2011 roku odnotowano ich spadek o 214,1 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2012 roku 
zaobserwowano ponowny wzrost zainteresowania wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa rolnicze 
długoterminowych kredytów bankowych. Warto podkreślić, że od 2009 roku wzrost omawianej kate-
gorii zadłużenia następował przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby przedsiębiorstw rolniczych, które 
korzystały z długoterminowych kredytów bankowych, co świadczy o wzroście przeciętnej wartości 
kredytu bankowego w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo [Zawadzka, Strzelecka 2014]. Zgodnie z 
przyjętą metodyką badania, ustalono zmiany w wartości kredytów i pożyczek bankowych na inwestycje 
rolników indywidualnych w Polsce. Uzyskane w tym zakresie wyniki zaprezentowano na rysunku 3.

Przeciętna wartość kredytów i pożyczek bankowych na inwestycje rolników indywidualnych 
w analizowanym okresie wyniosła 12 363,05 mln zł. Warto także podkreślić, że kredyty i pożyczki 
bankowe na inwestycje mają dominujące znaczenie w strukturze zadłużenia (w bankach) rolników 
7  Objętych badaniem GUS w ramach analizowanych danych. 

Rysunek 1. Wartość nakładów inwestycyjnych w 
rolnictwie i łowiectwie w Polsce w latach 2006-2012
Figure 1. Value of investment in agriculture and 
hunting according to current prices in the years 
2006-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Rocznik 
statystyczny... 2013, 2010]
Source: own study based on [Rocznik statystyczny... 
2013, 2010]
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3Leasing i kredyt w finansowaniu inwestycji rolniczych

Europejskiej (UE), co umożliwiło rolnikom dywersyfikację źródeł fi nansowania inwestycji. Nato-ę źródeł fi nansowania inwestycji. Nato- źródeł finansowania inwestycji. Nato-
miast ograniczenie aktywności inwestycyjnej w zakresie aktywów rzeczowych w 2009 roku było 
związane z kryzysem gospodarczym, a zatem pogorszeniem koniunktury gospodarczej [Grzelak 
2013]. Z badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw rolniczych wynika, że jednostki zajmujące 
się produkcją rolniczą, wcześniej niż przedsiębiorstwa ogółem w Polsce ograniczyły inwestycje na 
skutek kryzysu gospodarczego. Wartość nakładów inwestycyjnych w sektorze „Rolnictwo, łowiec-
two, leśnictwo i rybactwo” spadła w 2008 roku o 5% w stosunku do 2007 roku, przy jednoczesnym 
wzroście nakładów ogółem badanych przedsiębiorstw w Polsce. Natomiast w 2010 roku wyłącznie 
w przedsiębiorstwach z sektora rolnego odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych (o 18,3%). 
Wartość badanej zmiennej dla ogółu przedsiębiorstw w Polsce7 w 2010 roku w porównaniu do 
2009 roku spadła o 4,2%. Natomiast od 2011 roku przedsiębiorstwa rolnicze zwiększały aktywność 
inwestycyjną w zakresie majątku trwałego [Szafraniec-Siluta i in. 2012].

W kolejnym etapie badań dokonano oceny wykorzystania kredytów bankowych w finanso-
waniu inwestycji rolniczych. Na rysunku 2 przedstawiono wartość długoterminowych kredytów 
bankowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2006-2012.

Zadłużenie przedsiębiorstw rolniczych z tytułu długoterminowych kredytów bankowych wyniosło 
przeciętnie 1434,83 mln zł. Odnotowano wzrost wartości długoterminowych kredytów bankowych 
przedsiębiorstw rolniczych do 2010 roku średnio o 10,9% do poziomu 145,6 mln zł. Natomiast w 
2011 roku odnotowano ich spadek o 214,1 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2012 roku 
zaobserwowano ponowny wzrost zainteresowania wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa rolnicze 
długoterminowych kredytów bankowych. Warto podkreślić, że od 2009 roku wzrost omawianej kate-
gorii zadłużenia następował przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby przedsiębiorstw rolniczych, które 
korzystały z długoterminowych kredytów bankowych, co świadczy o wzroście przeciętnej wartości 
kredytu bankowego w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo [Zawadzka, Strzelecka 2014]. Zgodnie z 
przyjętą metodyką badania, ustalono zmiany w wartości kredytów i pożyczek bankowych na inwestycje 
rolników indywidualnych w Polsce. Uzyskane w tym zakresie wyniki zaprezentowano na rysunku 3.

Przeciętna wartość kredytów i pożyczek bankowych na inwestycje rolników indywidualnych 
w analizowanym okresie wyniosła 12 363,05 mln zł. Warto także podkreślić, że kredyty i pożyczki 
bankowe na inwestycje mają dominujące znaczenie w strukturze zadłużenia (w bankach) rolników 
7  Objętych badaniem GUS w ramach analizowanych danych. 

Rysunek 1. Wartość nakładów inwestycyjnych w 
rolnictwie i łowiectwie w Polsce w latach 2006-2012
Figure 1. Value of investment in agriculture and 
hunting according to current prices in the years 
2006-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Rocznik 
statystyczny... 2013, 2010]
Source: own study based on [Rocznik statystyczny... 
2013, 2010]
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w Polsce. Uzyskane w tym zakresie wyniki zaprezentowano na rysunku 3.
Przeciętna wartość kredytów i pożyczek bankowych na inwestycje rolników indywidualnych 

w analizowanym okresie wyniosła 12 363,05 mln zł. Warto także podkreślić, że kredyty i pożyczki 
bankowe na inwestycje mają dominujące znaczenie w strukturze zadłużenia (w bankach) rolników 
indywidualnych w Polsce [Strzelecka 2013]. Kredyty te wzrastały średnio o 9,5% rocznie, osiągając 
poziom 15 643,15 mln zł w ostatnim z badanych lat. Wzrost zainteresowania wykorzystaniem przez 
rolników indywidualnych kredytów bankowych na inwestycje związany był m.in. z możliwościami, 
które pojawiły się w związku z integracją Polski z UE. Z badań przeprowadzonych przez Katę wyni-
ka, że wśród głównych motywów decyzji kredytowych rolników była chęć skorzystania ze wsparcia 
finansowego UE na realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych [Kata 2012]. Ponadto, zaobserwo-
wany wzrost wartości zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek bankowych na inwestycje rolników 
indywidualnych może stanowić potwierdzenie prezentowanych w literaturze wyników badań, zgodnie 
z którymi podstawowym źródłem finansowania zewnętrznego w rolnictwie są kredyty bankowe, w 
tym kredyty preferencyjne [Mądra, Stola 2008]. 

Kredyty bankowe stanowią ważne źródło zewnętrznego finansowania inwestycji prowadzonych 
przez rolników. Jednak, jak dowodzą statystyki, rolnicy w coraz większym zakresie wykorzystują 
leasing jako źródło finansowania nakładów inwestycyjnych. Na rysunku 4 przedstawiono wartość 
maszyn rolniczych oddanych w leasing w Polsce w latach 2006-2012. Wartość maszyn rolniczych 
oddanych w leasing w 2006 roku wyniosła 198,19 mln zł, natomiast w 2012 roku wzrosła do 
poziomu 3164,50 mln zł. Wzrost wartości tego źródła finansowania w całym badanym okresie 
świadczy o jego dynamicznym rozwoju oraz dużym zainteresowaniu ze strony rolników. Warto 
podkreślić, że wartość maszyn rolniczych oddanych w leasing wzrastała także w okresie spowol-
nienia gospodarczego, w przeciwieństwie do wartości wszystkich środków oddanych w leasing 
[Szafraniec-Siluta 2010].

W celu oceny rozwoju rynku leasingu dla przedsiębiorstw rolniczych oraz rynku kredytów 
rolniczych zaciąganych na finansowanie inwestycji przedstawiono poziom wskaźników dyna-
miki wyznaczonych dla obu kategorii (rys. 5). Dokonując analizy rozwoju leasingu oraz kredytu 
jako źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw rolniczych należy stwierdzić, że w całym 
badanym okresie wartość maszyn rolniczych oddanych w leasing wzrastała. Podobna tendencja 
wystąpiła także w przypadku kredytów zaciągniętych przez rolników indywidualnych. Natomiast 
wartość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom rolniczym uległa zmniejszeniu w 2011 roku. 
Jednak wskaźniki dynamiki wartości maszyn rolniczych oddanych w leasing w latach 2006-2012 

Rysunek 3. Zobowiązania rolników indywidualnych z 
tytułu kredytów i pożyczek bankowych na inwestycje 
w Polsce w latach 2006-2012 
Figure 3. Farmers liabilities arising from bank credits 
and loans for investments in Poland in the years 
2006-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Należności 
i zobowiązania… 2014]
Source: own study based on  [Należności i zobowiązania… 
2014]

Rysunek 4. Wartość maszyn rolniczych oddanych w 
leasing w Polsce w latach 2006-2012 [mln zł]
Figure 4. The value of agricultural machines leases’ 
in the years 2006-2012 [mln PLN]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
Związku Polskiego Leasingu [www.leasing.org.pl]
Source: own study based on data from Polish Leasing 
Association [www.leasing.org.pl]
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indywidualnych w Polsce [Strzelecka 2013]. Kredyty te wzrastały średnio o 9,5% rocznie, osiągając 
poziom 15 643,15 mln zł w ostatnim z badanych lat. Wzrost zainteresowania wykorzystaniem przez 
rolników indywidualnych kredytów bankowych na inwestycje, związany był m.in. z możliwościami, 
które pojawiły się w związku z integracją Polski z UE. 

Kredyty bankowe stanowią ważne źródło zewnętrznego finansowania inwestycji prowadzonych 
przez rolników. Jednak, jak dowodzą statystyki, rolnicy w coraz większym zakresie wykorzystują 
leasing jako źródło finansowania nakładów inwestycyjnych. Na rysunku 4 przedstawiono wartość 
maszyn rolniczych oddanych w leasing w Polsce w latach 2006-2012.

Wartość maszyn rolniczych oddanych w leasing w 2006 roku wyniosła 198,19 mln zł, natomiast 
w 2012 roku wzrosła do poziomu 3164,50 mln zł. Wzrost wartości tego źródła finansowania w 
całym badanym okresie świadczy o jego dynamicznym rozwoju oraz dużym zainteresowaniu ze 
strony rolników. Warto podkreślić, że wartość maszyn rolniczych oddanych w leasing wzrastała 
także w okresie spowolnienia gospodarczego, w przeciwieństwie do wartości wszystkich środków 
oddanych w leasing [Szafraniec-Siluta 2010].

W celu oceny rozwoju rynku leasingu dla przedsiębiorstw rolniczych oraz rynku kredytów 
rolniczych zaciąganych na finansowanie inwestycji przedstawiono poziom wskaźników dynamiki 
wyznaczonych dla obu kategorii (rys. 5).

Dokonując analizy rozwoju leasingu oraz kredytu jako źródeł finansowania inwestycji 
przedsiębiorstw rolniczych należy stwierdzić, że w całym badanym okresie wartość maszyn 
rolniczych oddanych w leasing wzrastała. Podobna tendencja wystąpiła także w przypadku 
kredytów zaciągniętych przez rolników indywidualnych. Natomiast wartość kredytów udzielonych 
przedsiębiorstwom rolniczym uległa zmniejszeniu w 2011 roku. Jednak wskaźniki dynamiki wartości 
maszyn rolniczych oddanych w leasing w latach 2006-2012 były wyższe od obu kategorii doty-
czących kredytu. Rolnicy mają możliwość skorzystania z finansowania na preferencyjnych warun-
kach. Kredyty udzielane ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi 
wysoki udział w strukturze kredytów udzielanych gospodarstwom rolnym w Polsce [Rosa 2011]. 
Mimo tego, rynek leasingu w Polsce rozwija się w wyższym tempie niż rynek kredytów, co może 
wynikać z faktu, że firmy leasingowe dostosowują ofertę do potrzeb potencjalnych leasingobiorców, 
uwzględniając w umowach z rolnikami cykliczność uzyskiwanych przez nich przychodów, a zatem 
oferując możliwość ustalenia harmonogramu spłat w odstępach miesięcznych, kwartalnych lub se-
zonowych [Szafraniec-Siluta 2010]. Ponadto leasing, podobnie jak kredyt, jest komplementarnym 
źródłem finansowania w stosunku do programów wsparcia finansowego oferowanych w ramach UE.

Rysunek 3. Zobowiązania rolników indywidualnych 
z tytułu kredytów i pożyczek bankowych na 
inwestycje w Polsce w latach 2006-2012 
Figure 3. Farmers liabilities arising from bank 
credits and loans for investments in Poland in the 
years 2006-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Należ-
ności i zobowiązania… 2014]
Source: own study based on  [Należności i zobo-
wiązania… 2014]
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Rysunek 4. Wartość maszyn rolniczych oddanych 
w leasing w Polsce w latach 2006-2012 [mln zł]
Figure 4. The value of agricultural machines leases’ 
in the years 2006-2012 [mln PLN]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
Związku Polskiego Leasingu [www.leasing.org.pl]
Source: own study based on data from Polish 
Leasing Association [www.leasing.org.pl]
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były wyższe od obu kategorii dotyczących kredytu. Rolnicy mają możliwość skorzystania z 
finansowania na preferencyjnych warunkach. Kredyty udzielane ze wsparciem Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowią wysoki udział w strukturze kredytów udzielanych 
gospodarstwom rolnym w Polsce [Rosa 2011]. W opinii rolników preferencyjne kredyty długoter-
minowe stanowią źródło kapitału zewnętrznego obciążone najniższym kosztem jego pozyskania 
[Wasilewski, Mądra 2009]. Rolnicy wskazują, że kredyty preferencyjne stanowią istotne źródło 
finansowania inwestycji prowadzonych w ramach gospodarstwa rolnego [Daniłowska 2013].

Mimo tego, rynek leasingu w Polsce rozwija się w wyższym tempie niż rynek kredytów, co może 
wynikać z faktu, że firmy leasingowe dostosowują ofertę do potrzeb potencjalnych leasingobiorców, 
uwzględniając w umowach z rolnikami cykliczność uzyskiwanych przez nich przychodów, a zatem 
oferując możliwość ustalenia harmonogramu spłat w odstępach miesięcznych, kwartalnych lub se-
zonowych [Szafraniec-Siluta 2010]. Ponadto leasing, podobnie jak kredyt, jest komplementarnym 
źródłem finansowania w stosunku do programów wsparcia finansowego oferowanych w ramach UE.

Podsumowanie i wnioski
W toku przeprowadzonych badań udowodniono hipotezę o rosnącym znaczeniu kapitału ob-

cego w finansowaniu inwestycji w rolnictwie (podejmowanych przez przedsiębiorstwa rolnicze 
oraz rolników indywidualnych) w Polsce. Wykazano, że wartość nakładów inwestycyjnych w 
rolnictwie i łowiectwie wzrastała w latach 2006-2012 (z wyjątkiem 2009 roku). Finansowane 
były one ze środków własnych, kredytu i leasingu, przy czym zaobserwować można stały wzrost 
rynku leasingu przy pewnych wahaniach odnoszących się do wartości zadłużenia przedsiębiorstw 
rolniczych z tytułu kredytów długoterminowych (w 2011 roku), odmiennie do zadłużenia rolni-
ków indywidualnych, którego wartość stale wzrasta w całym analizowanym okresie. Najwyższą 
dynamiką charakteryzował się rynek leasingu. Wartość maszyn rolniczych oddanych w leasing 
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Summary
The aim of the research was to identify trends in the use of credit and lease by farmers and agricultural 

enterprises financing of investments’ expenditures in Poland. A hypothesis about the growing importance of debt 
financing of investment in agriculture was formulated in the paper. The population were agricultural enterprises 
and individual farmers in Poland in the years 2006-2012. The study used data from the Central Statistical Office, 
National Polish Bank and Polish Leasing Association. The results presented in the paper proved the hypothesis.
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