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STAN MOTORYZACJI ROLNICTWA POLSKIEGO 
W ŚWIETLE PORÓWNAŃ MIĘDZYNARODOWYCH 

CZĘŚĆ I. CIĄGNIKI ROLNICZE 
 
 

Streszczenie 
 
Rozmieszczenie parku ciągnikowego w poszczególnych strefach 
świata jest silnie zróżnicowane. Na 100 ha gruntów ornych i planta-
cji trwałych przypadało w 2007 r. średnio od 0,1 ciągnika (Afryka 
Subsaharyjska) do 40,4 (Japonia). Jedną z przyczyn jest niejedna-
kowy poziom rozwoju gospodarczego. Duże różnice obserwuje się 
także wewnątrz samych stref. W grupie państw Europy Środkowej  
i Wschodniej wartość omawianego wskaźnika mieściła się w prze-
dziale od 0,9 szt. (Białoruś) do 50,2 szt. (Słowenia). W Polsce jego 
wartość wyniosła 12,0. Jednak na 100 gospodarstw rolnych było  
w Polsce tylko 65 ciągników, podczas gdy w ośmiu krajach „starej” Unii 
Europejskiej oraz w Czechach – od ok. 200 szt. (Belgia) do 284 szt. 
(Luksemburg). 
 
Słowa kluczowe: ciągnik, rolnictwo, wyposażenie, świat, porówna-
nia międzynarodowe 

 
 
Wstęp 
 
Według danych FAO [2009a, b] w 2007 r. w rolnictwie światowym funkcjono-
wało ok. 29,8 mln ciągników, z których ponad 5% znajdowało się w Polsce. 
Uwzględniając fakt, że udział Polski w światowych zasobach użytków rol-
nych wynosi zaledwie 0,3%, można by przypuszczać, że stan motoryzacji 
polskiego rolnictwa jest co najmniej zadowalający. Czy tak jest w istocie? 
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie.  
 
Materiał źródłowy i metoda analizy 
 
W porównaniach stanu wyposażenia rolnictwa w ciągniki wykorzystano – po 
drobnych modyfikacjach – podział świata na regiony przyjęty we wcześniej-
szej pracy [Pawlak i in. 2002]. Poszczególne regiony obejmują grupy krajów 
o zbliżonych cechach. Kryteriami zaliczania poszczególnych krajów świata 
do konkretnych grup były czynniki przyrodnicze, ekonomiczne i historyczne. 
Wspomniane modyfikacje polegały na tym, że oprócz uwzględnionych wcze-
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śniej dziewięciu regionów (grup krajów) wydzielono dziesiąty: Oceanię1) (bez 
Australii i Nowej Zelandii, które – podobnie jak poprzednio – włączono do mię-
dzykontynentalnej grupy krajów rozwiniętych z przewagą dużych gospo-
darstw). Kolejną zmianą było zaliczenie Cypru do grupy obejmującej Europę 
Zachodnią, Południową i Izrael. Poprzednio Cypr był uwzględniony, zgodnie 
z podziałem geograficznym, do grupy obejmującej kraje arabskie Afryki Pół-
nocnej i Bliskiego Wschodu oraz Turcję i Iran. Zmiany dokonano z uwagi na 
wejście Cypru do Unii Europejskiej.  
 
Informacje o liczbie ciągników w rolnictwie poszczególnych krajów w 2007 r. 
oraz o powierzchni gruntów ornych i plantacji trwałych przyjęto wg Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), po 
ich uzupełnieniu o dane dotyczące Tajwanu (nieuwzględnionego w statysty-
ce FAO) i koniecznych korektach (w przypadku Serbii Faostat podaje liczbę 
ok. 7 tys. ciągników, co wydaje się wartością zdecydowanie zaniżoną, zwłasz-
cza, że według innych źródeł odnotowano tam ponad 300 tys. tych środków 
motoryzacji rolnictwa [Earth Trends 2010]). 
 
Dane o liczbie gospodarstw rolnych w krajach członkowskich UE w 2007 r. 
przyjęto według Eurostatu [2010].  
 
Korzystając ze wspomnianych danych dokonano sumowania liczby ciągników 
oraz powierzchni gruntów ornych i plantacji trwałych w poszczególnych re-
gionach świata (grupach państw), a następnie wyznaczono wartości wskaź-
ników liczby ciągników w przeliczeniu na 100 ha gruntów ornych i plantacji 
trwałych dla każdego z tych regionów. Analogicznych obliczeń dokonano też 
dla poszczególnych krajów, jednak z uwagi na dużą objętość odpowiednich 
tabel ich wyniki nie zostały zamieszczone w artykule. Odniesienie do po-
wierzchni gruntów ornych i plantacji trwałych jest uzasadnione faktem, że 
nakłady siły pociągowej na tego rodzaju gruntach są znacznie większe, niż 
na trwałych użytkach zielonych. Dlatego ten rodzaj gruntów w większym 
stopniu przesądza o zapotrzebowaniu na mechaniczną siłę pociągową. 
 
Dla krajów członkowskich UE wyznaczono również wskaźniki liczby ciągni-
ków w przeliczeniu na 100 gospodarstw oraz dokonano badania korelacji 
między wartością tych wskaźników a powierzchnią gruntów ornych i plantacji 
trwałych w przeciętnym gospodarstwie. Wyniki przedstawiono na wykresie, 
na którym wyznaczono też linię trendu według funkcji, która najdokładniej 
opisywała badane zależności.  
 
Ciągniki w rolnictwie światowym i w Polsce 
 
Rozmieszczenie parku ciągnikowego w poszczególnych strefach świata,  
a także wewnątrz nich, jest silnie zróżnicowane. Jedną z przyczyn jest nie-
                                                 
1) W cytowanej pracy kraje wyspiarskie Oceanii były ujęte w grupie państw Dalekiego Wschodu.  
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jednakowy poziom rozwoju gospodarczego. Małe uprzemysłowienie krajów 
Afryki, położonych na południe od Sahary (Afryka Subsaharyjska) powoduje, 
że na 100 ha gruntów ornych i plantacji trwałych przypada tam średnio nie-
wiele ponad 0,1 ciągnika (tab. 1). 
 
Tabela 1. Ciągniki w rolnictwie światowym w 2007 r. 
Table 1. Tractors in world’s agriculture in 2007 

Ciągniki w rolnictwie 
Tractors in agriculture 

Wyszczególnienie 
Specification 

Powierzchnia  
gruntów ornych  

i plantacji trwałych 
[tys. ha] 

Area  
of arable land  

and permanent 
plantations  

[thousand ha] 

[tys. szt.] 
[thousand 

units] 

szt. na 100 ha  
gruntów ornych  

i plantacji trwałych 
units per 100 ha 

arable land  
and permanent 

plantations 
Polska   Poland 12 906,0 1 553,4 12,0 
Kraje rozwinięte o średniej  
powierzchni gospodarstw ponad  
100 ha UR 
Developed countries of average 
farm acreage above 100 ha AL 

 
286 220,0 

 
5 577,7 

 
1,9 

Europa Zachodnia, Południowa  
i Izrael 
West, South Europe and Israel 

83 935,0 7 194,5 8,6 

Japonia   Japan 4 650,0 1 877,0 40,4 
Europa Środkowa i Wschodnia  
(bez Rosji) 
Central and East Europe  
(Russia excluding) 

86 649,0 3 420,6 3,9 

Federacja Rosyjska 
Russian Federation 123 368,0 406,0 0,3 

Byłe republiki ZSRR Azji Środkowej 
i Zakaukazia 
Former USSR republics of Central 
Asia and Transcaucasia 

 
34 633,1 

 
364,1 

 
1,1 

Azja Wschodnia i Południowo- 
-Wschodnia (bez Japonii) 
East and South-East Asia (Japan 
excluding) 

 
472 522,8 

 
7 230,8 

 
1,5 

Afryka Północna i Bliski Wschód 
North Africa and Near East 89 265,4 1 897,6 2,1 

Afryka Subsaharyjska (bez RPA) 
Subsaharian Africa (excluding RSA) 202 744,3 232,8 0,1 

Ameryka Łacińska   Latin America 168 056,0 1 607,9 1,0 
Oceania (bez Australii i Nowej  
Zelandii) 
Oceania (Australia and New Zealand 
excluding) 

1 538,6 10,4 0,7 

Razem  World in total 1 553 582 29 819,4 1,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO [2009a, b].  
Source: own elaboration based on data of FAO [2009a, b]. 
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Jednak duże zróżnicowanie wartości wskaźnika liczby ciągników w przeli-
czeniu na 100 ha gruntów ornych i plantacji trwałych występuje także między 
grupami krajów rozwiniętych. Wartość tego wskaźnika w Japonii jest 21 razy, 
a w krajach Europy Zachodniej, Południowej i w Izraelu – średnio 4,5 raza 
większa niż w krajach o przeciętnej powierzchni gospodarstw ponad 100 ha 
użytków rolnych (Kanada, USA, Australia, Nowa Zelandia i Republika Połu-
dniowej Afryki). Przyczyną są różnice w powierzchni przeciętnego gospo-
darstwa rolnego. Im mniejsze są te gospodarstwa, tym – przy podobnym 
poziomie rozwoju gospodarczego – więcej ciągników przypada na jednostkę 
powierzchni. Zależność tę, na przykładzie danych z 25 krajów członkowskich 
Unii Europejskiej, obrazuje wykres na rysunku 1.  
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0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

[ha]

[s
zt

.• (
10

0 
ha

)–1
]  

[u
ni

ts
• (1

00
 h

a)
–1

] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO [2009a, b] i Eurostatu [2010]. 
Source: own elaboration based on data of the FAO [2009a, b] and Eurostat [2010]. 
 
Rys. 1. Zależność między średnią powierzchnią gospodarstw a liczbą ciągników w prze-

liczeniu na 100 ha gruntów ornych i plantacji trwałych 
Fig. 1. Relationship between the average acreage of farms and the number of tractors, 

counted per 100 ha arable land and permanent plantations 
        
Stosunkowo mała wartość współczynnika determinacji R2 jest wynikiem róż-
nic w stanie zaawansowania poziomu motoryzacji między krajami „starej” 
Unii a „nowymi” krajami członkowskimi, zwłaszcza tymi, w których w okresie 
transformacji nastąpiły zmiany w strukturze gospodarstw. Różnice te są wi-
doczne wewnątrz grupy krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Średnia war-
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tość wskaźnika liczby ciągników w przeliczeniu na 100 ha gruntów ornych  
i plantacji trwałych dla tej grupy wynosi 3,9 (tab. 1). Jednak dla Polski i państw 
powstałych z rozpadu Jugosławii, gdzie przed okresem transformacji funkcjo-
nowały gospodarstwa indywidualne, średnia wartość tego wskaźnika wyniosła 
12,0, podczas gdy dla pozostałych członków UE z tej grupy oraz dla Białorusi, 
Ukrainy i Mołdawii – średnio tylko 1,6. Jeszcze większe są różnice między 
wartościami tego wskaźnika w poszczególnych krajach tej grupy. Wynoszą 
one od 0,9 szt. (Białoruś) do 50,2 szt. (Słowenia) w przeliczeniu na 100 ha 
gruntów ornych i plantacji trwałych. 
 
Liczba ciągników w przeliczeniu na 100 ha gruntów ornych i plantacji trwa-
łych w krajach UE wynosi od 1,4 w Bułgarii do 50,2 w Słowenii (rys. 2).  
W przyjętym podziale całość państw członkowskich UE mieści się w 2 gru-
pach. Państwa „piętnastki” oraz Malta i Cypr zostały zaliczone do grupy 
obejmującej Europę Zachodnią, Południową i Izrael, pozostałe „nowe” pań-
stwa członkowskie zaś – do grupy obejmującej Europę Środkową i Wschod-
nią (bez Rosji). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO [2009a, b]. 
Source: own elaboration based on data of the FAO [2009a, b]. 
 
Rys. 2. Liczba ciągników w przeliczeniu na 100 ha gruntów ornych i plantacji trwałych 
Fig. 2. Number of tractors countes per 100 ha arable land and permanent plantations 
 
Zróżnicowanie wartości wskaźników liczby ciągników w przeliczeniu na 100 ha 
gruntów ornych i plantacji trwałych odnotowano we wszystkich porównywa-
nych grupach państw. W grupie krajów rozwiniętych o średniej powierzchni 
gospodarstw ponad 100 ha UR wynosiły one od 0,41 (RPA) do 8,22 (Nowa 
Zelandia); w krajach rozwiniętych o średniej powierzchni gospodarstw poniżej 
100 ha UR (Europa Zachodnia, Południowa i Izrael) – od 4,79 (Dania) do 
162,90 (Islandia); w byłych republikach ZSRR Azji Środkowej i Zakaukazia 
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– od 0,17 (Kazachstan) do 4,77 (Gruzja); w Azji Wschodniej i Południowo-
Wschodniej (bez Japonii) – od 0,01 (Afganistan) do 13,67 (Korea Południo-
wa); w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – od 0,08 (Bahrajn) do 
4,18 (Turcja); w krajach Afryki Subsaharyjskiej – od 0,001 (Republika Środ-
kowoafrykańska) do 0,72 (Zimbabwe2)); w krajach Ameryki Łacińskiej – od 
0,013 (Haiti) do 3,08 (Chile); w krajach wyspiarskich Oceanii (bez Australii  
i Nowej Zelandii) – od 0,013 (Wyspy Salomona) do 15,38 (Nowa Kaledonia). 
 
Znaczne zróżnicowanie stanu wyposażenia w ciągniki występuje także w ob-
rębie poszczególnych krajów. Obliczenia, wykonane na podstawie danych 
GUS, wykazały, że w Polsce liczba ciągników w przeliczeniu na 100 ha grun-
tów ornych i plantacji trwałych mieściła się w przedziale od 4,9 szt. w woje-
wództwie zachodniopomorskim do 26,6 szt. w województwie małopolskim. 
Wartość tego wskaźnika była większa, jeśli występowało znaczne rozdrobnie-
nie gospodarstw rolnych. 
 
Duża wartość wskaźnika liczby ciągników w przeliczeniu na 100 ha gruntów 
ornych i plantacji trwałych w Polsce jest wynikiem dużego rozdrobnienia go-
spodarstw rolnych. Rozdrobnienie to powoduje, że pod względem liczby 
ciągników w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych Polska zajmuje odle-
głe miejsce wśród państw UE (rys. 3). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO [2009a, b] i Eurostatu [2010]. 
Source: own elaboration based on data of the FAO [2009a, b] and Eurostat [2010]. 
 
Rys. 3. Liczba ciągników w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych 
Fig. 3. Number of tractors counted per 100 farms 

                                                 
2) Nie uwzględniono wysp położonych na Oceanie Indyjskim, które cechują się większymi war-
tościami omawianego wskaźnika (np. Reunion – 8,19 ciągników w przeliczeniu na 100 ha grun-
tów ornych i plantacji trwałych). 
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Wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale od 4,4 (Rumunia) do 284,4 
(Luksemburg) szt. w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych. W Polsce 
wynosi ona 65,0. 
 
Park ciągnikowy w Polsce starzeje się. Jest to wynikiem wydłużania okresu 
trwania tych maszyn, a także importu ciągników używanych. Według danych 
GUS, od 1997 r. do 2008 r. park ciągnikowy w Polsce powiększył się o 250,5 
tys. szt. Szacuje się, że dostawy ciągników fabrycznie nowych wyniosły  
w tym czasie 86,6 tys. szt. Nawet przy założeniu, że nie było kasacji starych 
ciągników, aż 65% uzyskanego przyrostu byłoby wynikiem importu sprzętu 
używanego. W praktyce udział ten był większy. 
 
Podsumowanie 
 
Analiza wykazała, że pod względem ilościowym stan wyposażenia polskiego 
rolnictwa w mechaniczną siłę pociągową jest zadowalający. Wprawdzie 
znaczna część gospodarstw rolnych, według oficjalnych materiałów staty-
stycznych, ciągników nie posiada, jednak dotyczy to gospodarstw o małej 
skali produkcji, bądź właścicieli gospodarstw, których grunty są użytkowane 
w ramach dzierżawy przez innych rolników. Przy uwzględnieniu różnych form 
współpracy międzysąsiedzkiej i usług maszynowych można zakładać, że ist-
niejące zasoby umożliwiają wykonanie prawie całości prac polowych przy 
zastosowaniu mechanicznej siły pociągowej. 
 
Znacznie gorzej przedstawia się stan jakościowy parku ciągnikowego w Pol-
sce. Brakuje oficjalnych danych statystycznych odnośnie do wieku użytko-
wanych ciągników, a ostatnie dane pochodzą z Powszechnego Spisu Rol-
nego z 1996 r. W kolejnym spisie wiek ciągników nie był uwzględniony. Jednak 
minimalna liczba kasacji oraz zestawienie danych o zwiększaniu się liczby 
ciągników użytkowanych w rolnictwie polskim z dostawami ciągników fa-
brycznie nowych w latach 1997–2007 pozwalają przypuszczać, że przecięt-
ny wiek ciągników jest obecnie wyższy w porównaniu ze stanem z 1996 r. Sta-
rzenie się parku ciągnikowego jest zjawiskiem niekorzystnym, świadczy bo-
wiem o zahamowaniu wdrażania postępu technicznego z negatywnymi skut-
kami w zakresie gospodarki energetycznej w rolnictwie oraz poszanowania 
środowiska naturalnego. 
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STATE OF THE MOTORIZATION IN POLISH AGRICULTURE  
IN LIGHT OF INTERNATIONAL COMPARISONS 

PART I. AGRICULTURAL TRACTORS 
 

Summary 
 
Distribution of the agricultural tractors’ fleet in particular regions of the world 
is strongly diversified. In 2007, per 100 ha of arable land and permanent 
plantations, fell on average from 0.1 (Subsaharian Africa) up to 40.4 (Japan) 
tractors. One of the reasons is very uneven level of economic development. 
Big differences are also evident within the regions themselves. In the group 
of Central and East European countries the value of above mentioned index 
ranged from 0.9 (Belarussia) up to 50.2 (Slovenia) tractors. The value of 
index in Poland amounted to 12.0. However, per 100 farms in Poland  there 
were only 65 tractors, while in eight countries of the „old” European Union 
and Czech Republic, their number reached from about 200 (Belgium) up to 
284 tractors in Luxemburg. 
 
Key words: tractor, agriculture, equipment, world, international comparisons 
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