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Synopsis. Przedstawiono poda¿ i popyt na ci¹gniki rolnicze w Polsce w latach 2001-2008. Zakres badañ
obejmuje przedstawienie wielko�ci produkcji, importu, eksportu nowych oraz u¿ywanych ci¹gników rolniczych.
Do realizacji celu badawczego wykorzystano krajow¹ i zagraniczn¹ literaturê oraz statystykê masow¹. Badania
wykaza³y, ¿e na krajowym rynku ci¹gników rolniczych nastêpuj¹ znaczne wahania odno�nie wielko�ci produkcji,
importu i eksportu, a w konsekwencji ich poda¿y.

Wstêp
Dane G³ównego Urzêdu Statystycznego oraz EUROSTAT wskazuj¹, ¿e na krajowym rynku

ci¹gników rolniczych nastêpuj¹ znaczne wahania odno�nie wielko�ci produkcji, importu i ekspor-
tu, a w konsekwencji ich poda¿y, co mo¿na t³umaczyæ wci¹¿ nieustabilizowanym popytem [Wasz-
kiewicz, Lipiec 2008].

Ci¹gniki rolnicze s¹ wci¹¿ drogie dla wiêkszo�ci polskich rolników. Jak pokazuj¹ statystyki,
wymieniane s¹  �rednio raz na 20 lat [Kruczkowski 2001], ich producenci d¹¿¹ do rozszerzania
swojej oferty o coraz to lepsze, komfortowe, wydajniejsze i bardziej unowocze�nione modele. Utrzy-
muje siê równie¿ wzrostowa tendencja poda¿y ci¹gników przy stosunkowo niewielkiej sile nabyw-
czej polskich rolników. Mimo s³abo�ci ekonomicznej potencjalnych nabywców ci¹gników rolniczych,
na polskim rynku regularnie pojawiaj¹ siê nowe modele ci¹gników. Obecnie oferta rynkowa zawiera
ponad 370 typów i modeli ci¹gników rolniczych [Katalog maszyn� 2008]. Rozpiêto�æ cenowa tych
ci¹gników jest du¿a: od 60 tys. z³ za Ursusa 2812 do ponad 470 tys. z³ za CASE Puma 210.

Wysokie ceny sprawiaj¹, ¿e na inwestycje w nowy i nowoczesny sprzêt staæ tylko du¿e, rozwo-
jowe i silne ekonomicznie gospodarstwa [Pasyniuk 2005].

Cel i zakres badañ
Celem g³ównym podjêtych badañ jest okre�lenie poda¿y i popytu ci¹gników rolniczych w

Polsce w latach 2001-2008. Zakres badañ obejmuje przedstawienie wielko�ci produkcji, importu,
eksportu nowych oraz u¿ywanych ci¹gników rolniczych.

Do realizacji celu badawczego wykorzystano krajow¹ i zagraniczn¹ literaturê oraz dane publiko-
wane przez GUS i EUROSTAT.

Wyniki badañ
Na rysunku 1 przedstawiono zmiany, jakie nastêpowa³y w krajowej produkcji ci¹gników rolni-

czych w latach 2001-2008 w poszczególnych grupach ich mocy. W analizowanym okresie najwiêcej
ci¹gników wyprodukowano w 2004 roku (8510 szt.). Po gwa³townym spadku liczby produkowa-
nych ci¹gników w 2005 roku (5957 szt.), w roku 2006 nast¹pi³ wzrost do 6720 szt.. Najwiêkszy
wzrost nast¹pi³ w grupie ci¹gników o mocy 59-75 kW: z 490 w 2005 roku do 1110 w 2006 roku.
Mniejszy wzrost produkcji wyst¹pi³ w grupie ci¹gników o mocy 18-37 kW: z 3279 do 3769 szt. w
grupie ci¹gników o mocy  powy¿ej 90 kW: ze 187 do 195 szt. Wyra�ny spadek produkcji ci¹gników
wyst¹pi³ w dwóch grupach: o mocy 37-59 kW: z 1624 do 1351 szt. i o mocy 75-90 kW: z 377 do 295 szt.
W 2007 roku panowa³a podobna tendencja jak w 2006 roku. W 2008 roku produkcja ci¹gników
w Polsce by³a o 12,2% ni¿sza w porównaniu do 2007 roku. O 10,5% ni¿sza by³a produkcja ci¹gników
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Rysunek 2. Dostawy ci¹gników w Polsce wed³ug mocy
silnika
�ród³o: Pawlak 2007, Rynek �rodków produkcji� 2009.

zaliczanych do najliczniejszego przedzia-
³u mocy 18-37 kW. W 2008 roku ci¹gniki
z tego przedzia³u mocy stanowi³y 58,5%
ogó³u wyprodukowanych ci¹gników.
Produkcja ci¹gników o mocy 37-59 kW
spad³a o 26,8%, ci¹gników o mocy 59-
75 kW � o 7,5%, a ci¹gników o mocy 75-
90 kW � o 53,6%. Wzros³a natomiast o
39% produkcja ci¹gników o mocy po-
nad 90 kW [Rynki �rodków� 2009].

Zmianom ilo�ciowym dostaw ci¹-
gników w Polsce wed³ug mocy silnika
towarzyszy³y zmiany jako�ciowe. W
2000 roku dominowa³y ci¹gniki z silni-
kami o mocy 18-37 kW, stanowi¹ce
ponad 2/3 dostaw, w 2004 roku � ci¹-
gniki z silnikami o mocy  37-59 kW, a
od 2006 roku dominuj¹ ci¹gniki o mocy
59-75 kW. W latach 2000-2006 o 1/3
zmniejszy³y siê dostawy ci¹gników o
mocy do 18 kW, a o po³owê ci¹gników
o mocy 18-37 kW. Trzykrotnie wzro-
s³y natomiast dostawy ci¹gników o
mocy 37-59 kW, blisko sze�ciokrotnie
ci¹gników o mocy 59-75 kW oraz o mo-
cy ponad 90 kW i a¿ piêtnastokrotnie
� ci¹gników o mocy 75-90 kW (rys. 2).
W efekcie wzros³a �rednia moc dostar-
czanych ci¹gników [Pawlak 2007].

W 2007 roku nadal zmienia siê
struktura dostaw ci¹gników wed³ug
mocy ich silnika. W porównaniu do
2006 roku ponad dwukrotnie wzros³y
dostawy jednostek o ma³ej mocy (do
18 kW), które jednak stanowi³y w 2007

roku zaledwie 4,2% ogó³u ci¹gników dostarczonych na rynek krajowy. O 55% zwiêkszono dostawy
ci¹gników o mocy 59-75 kW, o ponad 39% � ci¹gników mieszcz¹cych siê w przedzia³ach 18-37
i ponad 90 kW, a o 11% �  ci¹gników o mocy 75-90 kW. Natomiast o 48% spad³y dostawy ci¹gni-
ków rolniczych o mocy 37-59 kW [Rynki �rodków� 2008].

W 2008 roku dostawy ci¹gników wed³ug mocy ich silników w stosunku do 2007 roku zmienia³y
siê nastêpuj¹co: o 22,9% wzros³y dostawy jednostek o ma³ej mocy (do 18 kW), które jednak
stanowi³y w 2008 roku 4,9% ogó³u ci¹gników dostarczonych na rynek krajowy. O 23,3% zwiêkszo-
no dostawy ci¹gników o mocy 37-59 kW, o 7,7% � ci¹gników o mocy silników mieszcz¹cych siê w
przedziale 75-90 kW, a o 29,9% � ci¹gników o mocy ponad 90 kW. Poda¿ krajowych ci¹gników o
mocy 18-37 kW nie zmieni³a siê. Natomiast o 4,1% spad³y dostawy ci¹gników o mocy 59-75 kW
[Rynek �rodków� 2009].

Rynek ci¹gników rolniczych stanowi wa¿ny wska�nik rozwoju parku maszynowego pracuj¹ce-
go w gospodarstwach rolnych. Dzieje siê tak, poniewa¿ poci¹ga on za sob¹ zakup dalszego wypo-
sa¿enia gospodarstwa [Barwicki 2008].

Na rysunku 3 przedstawiono import nowych ci¹gników rolniczych w poszczególnych grupach
ich mocy w latach 2001-2008. Analizuj¹c wykres wyra�nie widaæ, ¿e w kolejnych latach zmianie
ulega liczebno�æ ci¹gników w poszczególnych grupach mocy. Tendencja wzrostowa w ca³ym roz-
patrywanym okresie dotyczy³a jedynie grupy ci¹gników powy¿ej 90 kW. Jej wzrost w ci¹gu o�miu
lat nast¹pi³ ponad piêciokrotnie: z 555 szt. w 2001 roku do 3179 szt. w 2008 roku. Mo¿e to �wiadczyæ
o wzrastaj¹cym popycie na ci¹gniki du¿ej mocy.
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Rysunek 1. Struktura produkcji ci¹gników rolniczych
w Polsce w latach 2001-2008
�ród³o: Waszkiewicz, Lipiec 2008, Rynek �rodków� 2009.
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Rysunek 3. Struktura im-
portu nowych ci¹gników
rolniczych w latach 2001-
2008
�ród³o: Rocznik Statystycz-
ny za lata 2000-2008, EU-
ROSTAT za lata 2001-2008.

W tabeli 1 zestawiono dane dotycz¹ce importu nowych ci¹gni-
ków rolniczych, jaki mia³ miejsce w latach 2001-2008. Z tabeli tej wyni-
ka, ¿e w ca³ym analizowanym okresie import nowych ci¹gników rolni-
czych systematycznie wzrasta³: z 2002 w 2001 roku do 15 144 sztuk w
2008 roku. Wyra�nie znacz¹cy import nowych ci¹gników rolniczych,
w stosunku do produkowanych w kraju, nast¹pi³ w latach 2005-2008.

Porównuj¹c wielko�æ produkcji krajowej i import nowych ci¹gni-
ków rolniczych (tab. 1) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w pierwszych czterech
latach analizowanego okresu liczba importowanych ci¹gników by³a
ni¿sza od liczby ci¹gników wyprodukowanych, natomiast w latach
2005-2008 tendencja ta uleg³a radykalnej zmianie. £¹cznie w latach
2005-2008 sprowadzono do kraju 46 891 sztuk nowych ci¹gników,
gdy tymczasem krajowa produkcja wynios³a 26 586 szt.

Na kszta³towanie siê krajowego rynku ci¹gników rolniczych oprócz
produkcji i importu wp³ywa równie¿ eksport. Strukturê eksportu no-
wych ci¹gników rolniczych w latach 2001-2008 przedstawiono w ta-
beli 2.

Dane zamieszczone w tabeli 3 wskazuj¹, ¿e w kolejnych latach
rozpatrywanego okresu poda¿ nowych ci¹gników rolniczych na krajowy rynek wykazywa³a ten-
dencjê wzrostow¹: z 4523 w roku 2001 do 17 761 sztuk w roku 2008. Ca³kowita poda¿ ci¹gników
w latach 2001-2008 wynios³a 85 753 szt. Na krajowy rynek trafia te¿ znaczna liczba u¿ywanych
ci¹gników rolniczych (tab. 4). Po uwzglêdnieniu importu i eksportu spadek liczby ci¹gników jaki
nast¹pi³ w latach 2004-2005 mo¿na uznaæ za krótkotrwa³y, gdy¿ w 2006 roku wyst¹pi³ znaczny
wzrost: z 3923 w roku 2005 do 5330 sztuk w 2006 roku.
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Z tabeli 4 jednoznacznie wynika, ¿e niemal wszystkie spro-
wadzone do kraju u¿ywane ci¹gniki rolnicze pozostaj¹ na na-
szym rynku (96,8%). W latach 2001-2008 na krajowy rynek trafi-
³o ³¹cznie 45721 u¿ywanych ci¹gników rolniczych, co stanowi³o
53,3% poda¿y nowych ci¹gników i jest wysoce niekorzystne w
rozwoju postêpu technicznego i wdra¿aniu nowych technolo-
gii produkcji w polskim rolnictwie.

W Polsce najwiêksz¹ warto�æ eksportu w latach 2004-2005
odnotowano w�ród ci¹gników o zakresie mocy 18-37 kW, a od
2007 najwiêksz¹ warto�æ stanowi¹ ci¹gniki o mocy 37-59 kW.
Najwiêksz¹ warto�æ importu stanowi¹ ci¹gniki o mocy powy-
¿ej 90 kW (tab. 5).

W tabeli 6 przedstawiono liczbê wyprodukowanych ci¹-
gników w latach 2004 � 2008 w UE. Nale¿y podkre�liæ, ¿e
Polska znajduje siê w elitarnej europejskiej grupie krajów
produkuj¹cych ci¹gniki rywalizuj¹c o siódme miejsce z Cze-
chami.

Podsumowanie
Sytuacja na rynku maszyn rolniczych jest

wyznacznikiem wdra¿ania postêpu w rolnic-
twie. Poziom zakupów ci¹gników fabrycznie
nowych jest skorelowany z dynamik¹ roz-
woju mechanizacji oraz z wymian¹ sprzêtu
u¿ywanego na sprzêt nowszej generacji. Jed-
nym z czynników charakteryzuj¹cych stan
rynku maszyn rolniczych jest liczba ci¹gni-
ków sprzedawanych w jednostce czasu
[Pawlak 2007].

Po okresowym za³amaniu rynku ci¹gni-
ków w latach 2004 i 2005, w latach 2006 i 2007
odnotowano o¿ywienie popytu, zw³aszcza
restytucyjnego. Od pocz¹tku 2006 roku wzra-
sta sprzeda¿ nowych ci¹gników, podstawo-
wego �rodka mechanizacji gospodarstw rol-
nych. Bior¹c pod uwagê starzej¹cy siê stan
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ci¹gników rolniczych, przy liczbie ponad 1,3 mln szt. i �rednim wieku eksploatacji 25 lat, jest to
proces bardzo pozytywny.

Popyt na ci¹gniki rolnicze jest niew¹tpliwie skutkiem zmian, jakie zachodz¹ na polskiej wsi.
Zmiana realiów ekonomicznych jaka mia³a miejsce wraz z wst¹pieniem Polski do struktur unijnych.
Dziêki funduszom unijnym, które trafiaj¹ od 2004 roku do kieszeni polskich rolników, popyt na
ci¹gniki jest wysoki.

Od 2006 roku najwiêkszy popyt jest na ci¹gniki z silnikiem o mocy 59-75 kW. Staj¹ siê one
obecnie dominuj¹cym i powszechnym typem �rodka mechanizacji w gospodarstwach rolnych.
Zaznacza siê stopniowo malej¹ca tendencja na zakupu ci¹gników najmniejszych, o ma³ej mocy do
18 kW oraz ci¹gników o mocy 37-59 kW.

Specjali�ci wskazuj¹, ¿e czynnikami warunkuj¹cymi popyt na ci¹gniki o coraz wiêkszej mocy s¹
zmiany w technologii produkcji, a tak¿e postêpuj¹ca specjalizacja i koncentracja produkcji w go-
spodarstwach rozwojowych. Zwracaj¹ te¿ uwagê na poprawê koniunktury w rolnictwie w ostat-
nich 2 latach [Pawlak 2007, Waszkiewicz, Lipiec 2008].

Ze wspólnego opracowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Budownic-
twa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie wynika, ¿e krajowe zapotrzebowanie na
maszyny rolnicze do koñca 2020 roku bêdzie siê utrzymywa³o na do�æ wysokim poziomie. Starzenie
siê parku maszynowego oraz konieczno�æ podniesienia wydajno�ci i konkurencyjno�ci produkcji
rolnej w Polsce bêd¹ w najbli¿szych latach kreowa³y popyt na nowoczesne maszyny i urz¹dzenia
rolnicze [Szeptycki, Wójcicki 2003, Izdebski 2006].
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Summary
The paper aims to analyze supply and demand of agricultural tractors in Poland in the period 2001 to 2008. The

research area includes presentation of the volume of production, import, export of new and used tractors. To conduct the
research used domestic and foreign literature and mass statistics. Studies have shown that the national market for
agricultural tractors followed by considerable volatility on the volume of production, imports and exports, and consequ-
ently their demand.
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