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Streszczenie

W artykule zaprezentowano analizy cen maszyn i urz¹dzeñ rolniczych w Polsce. Podstawowy zakres czasowy analiz obejmowa³
lata 2008-2012. G³ównym celem opracowania by³a ocena zmian cen, w ujêciu wartoœciowym i dynamiki, wybranych maszyn
i urz¹dzeñ wykorzystywanych w produkcji roœlinnej i zwierzêcej. W pracy przedstawiono tak¿e analizy porównawcze cen maszyn
oraz urz¹dzeñ rolniczych i cen p³odów rolnych w badanych latach. Jak wynika z analiz w badanych latach poprawi³y siê relacje
cen kombajnu zbo¿owego oraz ci¹gnika rolniczego do cen zbó¿, pogorszeniu z kolei uleg³y relacje cenowe kombajnu
ziemniaczanego oraz ci¹gnika rolniczego do cen ziemniaków.
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Wprowadzenie

Wed³ug danych GUS w 2010 r. dzia³alnoœæ rolnicz¹
prowadzi³o w Polsce 1891,1 tys. gospodarstw rolnych, w tym
1484,3 tys. jednostek o powierzchni powy¿ej 1 ha u¿ytków
rolnych. Spoœród wszystkich gospodarstw rolnych prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ rolnicz¹ niemal po³owa gospodarstw
(ponad 800 tys.) nie wykaza³a w Powszechnym Spisie Rolnym
maszyn i urz¹dzeñ. Warto zaznaczyæ, ¿e wed³ug przyjêtej
metodyki spisywano w gospodarstwach wszystkie maszyny
i urz¹dzenia niezale¿nie od tego, kto by³ ich w³aœcicielem (nie
tylko maszyny i urz¹dzenia bêd¹ce w³asnoœci¹ u¿ytkownika).
Wyniki badañ Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. œwiad-
cz¹ o niskim poziomie wyposa¿enia w park maszynowy w rol-
nictwie polskim (nie tyle w odniesieniu do wskaŸników
iloœciowych, co jakoœciowych) [11; s. 26, 36].

Znaczenie mechanizacji dla wzrostu produkcji rolnej jest
bezsporne. Efektywnoœæ produkcji rolnej uwarunkowana jest
m.in. technicznym uzbrojeniem gospodarstwa rolnego.
Zastêpowanie w rolnictwie pracy rêcznej prac¹ maszyn
i urz¹dzeñ technicznych prowadzi nie tylko do zmniejszenia
zapotrzebowania na si³ê robocz¹ i zwiêkszenia wydajnoœci
pracy oraz skali produkcji, ale równie¿ do zapewnienia
optymalnej wysokoœci i jakoœci plonów. Jak zauwa¿a Pawlak,
istniej¹ bezpoœrednie i poœrednie wspó³zale¿noœci pomiêdzy
mechanizacj¹ rolnictwa a efektami natury ekonomicznej w rol-
nictwie [4; s. 13]. Wyposa¿enie gospodarstw rolnych w Polsce
w nowoczesne maszyny i urz¹dzenia rolnicze pozostawia wiele
do ¿yczenia [10; s. 105]. Iloœciowe i jakoœciowe wyposa¿enie
gospodarstw rolnych w maszyny i urz¹dzenia rolnicze jest
wyznacznikiem postêpu w rolnictwie. Pomimo wzrostu sk³on-
noœci rolników do podejmowania wysi³ku inwestycyjnego na
zakup œrodków technicznych po 2004 r. (co zwi¹zane jest z mo-
¿liwoœci¹ ubiegania siê o pomoc finansow¹ z Unii Europejskiej
w ramach programów dofinansowania zakupu i modernizacji
sprzêtu rolniczego), nadal w Polsce wystêpuje problem
znacznego wieku i stopnia zu¿ycia maszyn i urz¹dzeñ rolni-
czych [5; 62-71]. Problem wyposa¿enia technicznego kra-
jowych gospodarstw rolnych zwi¹zany jest z jednej strony z po-
trzebami, z drugiej zaœ mo¿liwoœciami ich realizacji [3; s. 95-
102]. Popyt na œrodki mechanizacji rolnictwa jest w du¿ej
mierze uwarunkowany czynnikami ekonomicznymi, w tym
cenami sprzêtu rolniczego oraz relacjami cen maszyn

rolniczych i cen p³odów rolnych.
Przedmiotem analiz dokonanych w niniejszej pracy s¹

zmiany cen, w ujêciu wartoœciowym i dynamiki, wybranych
maszyn i urz¹dzeñ wykorzystywanych w produkcji roœlinnej
i zwierzêcej. Do analizy i interpretacji danych wykorzystano
wtórne Ÿród³a informacji, opublikowane przez GUS oraz
IERiG¯-PIB. Do badañ wytypowano 13 popularnych w rolni-
ctwie maszyn i urz¹dzeñ, w tym m.in. kombajny (zbo¿owy i do
ziemniaków), ci¹gnik rolniczy (90 kW), agregat uprawowy
i kultywator. Dodatkowo przedstawiono w pracy analizy po-
równawcze cen wybranych maszyn i urz¹dzeñ rolniczych
z cenami p³odów rolnych. Analizie relacji cenowych poddano
nastêpuj¹ce maszyny i urz¹dzenia rolnicze: kombajn zbo¿owy
TC 5050, kombajn ziemniaczany, ci¹gnik rolniczy 90 kW,
dojarki (2-konwiowe i z ruroci¹giem mlecznym) oraz sch³a-
dzarkê do mleka 500 l. Do analiz przyjêto ceny wybranych ma-
szyn i p³odów rolnych z miesi¹ca sierpnia w latach 2008-2012.

Jak wynika z analiz ceny dwunastu spoœród trzynastu wy-
branych do badañ maszyn i urz¹dzeñ rolniczych wzros³y w la-
tach 2008-2012 (tab. 1).

Bior¹c pod uwagê dynamikê zmian cen w badanych latach
najwiêkszy wzrost (o 72,7%) dotyczy³ kultywatorów. Wysoki
wzrost cen w badanych latach odnotowano równie¿ w przy-
padku: kombajnów do ziemniaków (o 32,4%), samowy³a-
dowczych przyczep do ci¹gnika (o 30,6%), kopaczek ele-
watorowych (o 23,8%) oraz rozsiewaczy nawozów (o 22,8%).
Relatywnie niewielki wzrost cen (b¹dŸ spadek) dotyczy³
maszyn i urz¹dzeñ wykorzystywanych w produkcji zwierzêcej.
Ceny dojarek 2-konwiowych wzros³y w latach 2008-2012
o 2,7%, ceny sch³adzarek do mleka pozosta³y na niemal tym
samym poziomie, a ceny dojarek z ruroci¹giem zmniejszy³y siê
o 17,1%.

W latach 2008-2012 wzros³y ceny podstawowych maszyn
i urz¹dzeñ wykorzystywanych w rolnictwie. Jak wspomniano
wczeœniej, popyt na œrodki produkcji dla rolnictwa zale¿y
w g³ównej mierze od cen detalicznych tych œrodków oraz
relacji pomiêdzy cenami p³odów rolnych a cenami zakup
sprzêtu rolniczego. Relacje te decyduj¹ o sytuacji ekono-
micznej gospodarstw rolnych, s¹ istotnym czynnikiem waru-

Ceny i relacje cenowe wybranych maszyn i urz¹dzeñ
rolniczych w badanych latach



Wyszczególnienie
2008 2009 2010 2011 2012

Zmiany cen
2012-2008

z³/szt. %

Ró¿nica Dynamika

Kombajn zbo¿owy TC 5050
Kombajn do ziemniaków
Ci¹gnik 90 kW
Przyczepa do ci¹gnika samowy³adowcza
Kopaczka elewatorowa
Agregat uprawowy do siewnika
Prasa zbieraj¹ca wysokiego zgniotu
Agregat uprawowy (kultywator i wa³ strunowy)
Rozsiewacz nawozów
Kultywator 2,1-2,8 m
Dojarka 2-konwiowa
Dojarka z ruroci¹giem
Sch³adzarka do mleka 500 l

330356,7

57318,7

160795,1

27841,6

11749,5

14862,7

37232,7

5292,5

1541,6

1930,2

8239,5

48117,2

16659,7

323816,1

64079,8

162838,4

29739,2

12137,1

14326,6

38839,1

5548,6

1764,9

2037,8

8346,9

49224,5

17858,4

346481,9

67457,6

165085,5

32405,9

12678,9

14871,4

39586,7

5353,0

1739,3

1980,3

8431,4

40945,5

17879,0

362413,4

72946,1

167894,8

34388,9

13857,6

15791,3

41834,6

5860,8

1885,3

2415,0

8673,3

41509,9

17774,4

371875,4

75863,6

185360,1

36349,3

14550,8

16600,0

44516,2

6010,9

1893,8

3333,5

8465,4

39904,1

16757,3

41518,7

18544,9

24565,0

8507,8

2801,3

1737,4

7283,5

718,4

352,2

1403,3

225,9

-8213,1

97,6

112,6

132,4

115,3

130,6

123,8

111,7

119,6

113,6

122,8

172,7

102,7

82,9

100,6

nkuj¹cym op³acalnoœæ zakupu sprzêtu technicznego i obro-
towych œrodków produkcji rolnej [6; s. 101-109]. Analiza
relacji cenowych produktów rolnych i œrodków produkcji
w rolnictwie nie odzwierciedla oczywiœcie w pe³ni sytuacji
finansowej rolnictwa. Jak podkreœla Bórawski [1; s. 20-27],
istotne jest tak¿e uwzglêdnianie innych, dodatkowych
strumieni finansowych gospodarstw rolnych (dop³aty
bezpoœrednie, fundusze na modernizacjê gospodarstw rolnych
itp.). Na rys. 1-3 oraz w tab. 1 przedstawiono relacje cenowe
wybranych maszyn i urz¹dzeñ rolniczych do cen p³odów
rolnych.

W latach 2008-2012 poprawi³y siê relacje cenowe
kombajnu zbo¿owego TC 5050 w stosunku do cen skupu
pszenicy, ¿yta i kukurydzy. O ile w 2008 r. na zakup tego
kombajnu producent rolny musia³ przeznaczyæ równowartoœæ
575,94 ton pszenicy, to w 2010 r. 414,58 t. Najbardziej
niekorzystne z punktu widzenia producentów rolnych relacje

cenowe kombajnu zbo¿owego TC 5050 do cen wybranych do
analiz zbó¿ wyst¹pi³y w 2009 r. G³ównym czynnikiem
decyduj¹cym o takich relacjach by³y niskie ceny skupu
pszenicy, ¿yta i kukurydzy w 2009 r., odpowiednio 45,14 z³/dt;
29,15 z³/dt oraz 39,02 z³/dt.

Na rys. 2 przedstawiono relacje cenowe kombajnu ziemnia-
czanego do cen skupu ziemniaków w badanych latach.

Jak wynika z analiz, w latach 2008-2012 pogorszy³y siê
relacje cenowe kombajnów ziemniaczanych do cen skupu
ziemniaków. O ile w 2008 r. na zakup kombajnu do ziemniaków
rolnicy musieli przeznaczyæ równowartoœæ 145,26 t ziemnia-
ków, o tyle w 2012 r. 229,40 t. Warto odnotowaæ, ¿e w latach
2010-2012 stopniowo odnotowywano pogarszanie siê ww.
relacji cenowych.

Na rys. 3 przedstawiono relacje cen ci¹gników o mocy
90 kW do cen skupu wybranych p³odów rolnych w badanych
latach.

pszenica

¿yto

kukurydza

Rys. 1. Relacje cen kombajnu zbo¿owego TC 5050 do cen skupu zbó¿ w latach 2008-2012
Fig. 1. Price relations of a TC 5050 combine harvester to the purchase price of grain between 2008-2012

Tab. 1. Zmiany cen wybranych maszyn i urz¹dzeñ rolniczych w latach 2008-2012
Table 1. Price changes of selected agricultural machinery and equipment between 2008-2012
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Rys. 2. Relacje cen kombajnu do ziemniaków do cen skupu ziemniaków w latach 2008-2012
Fig. 2. Price relations of a potato harvester to purchase price of potatoes between 2008-2012

pszenica

¿yto

jêczmieñ

kukurydza

ziemniaki

Rys. 3. Relacje cen ci¹gników rolniczych o mocy 90 kW do cen skupu zbó¿ i ziemniaków w latach 2008-2012
Fig. 3. Price relations of tractors with the power of 90 kW to the purchase prices of grain and potatoes between 2008-2012

Bior¹c pod uwagê relacje cenowe ci¹gników rolniczych
(90 kW) do cen skupu wybranych do analiz p³odów rolnych
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w badanych latach:

polepszy³y siê relacje cenowe w odniesieniu do pszenicy,
¿yta, jêczmienia i kukurydzy,
pogorszy³y siê relacje cenowe w przypadku ziemniaków.
WyraŸny wzrost cen kombajnów do ziemniaków oraz

spadek cen skupu ziemniaków przyczyni³y siê do znacznego
pogorszenia siê relacji cenowych w latach 2008-2012.

W tab. 2. zaprezentowano relacje cenowe podstawowego
sprzêtu technicznego w produkcji zwierzêcej (dojarek i sch³a-
dzarek do mleka) w badanych latach.

•

•

Tab. 2. Relacje cenowe dojarek i sch³adzarek do mleka do cen
skupu mleka w latach 2008-2012
Table 2. Price relations of milking machines and milk coolers to
the purchase price of milk between 2008-2012

Wyszczególnienie
2008 2009 2010 2011 2012

[hl mleka]

Dojarka
2-konwiowa
Dojarka
z ruroci¹giem
mlecznym

Sch³adzarka
do mleka 500 l

86,89

507,41

175,68

97,53

575,19

208,67

81,27

394,66

172,33

72,06

344,88

147,68

75,01

353,60

148,49

W badanych latach znacz¹co polepszy³y siê relacje cenowe
dojarek i sch³adzarek do mleka do cen skupu mleka. W latach
2008-2012 œrednia cena skupu mleka wzros³a o 18,02 z³/hl, co
przy nieznacznym wzroœcie cen (dojarek 2-konwiowych
i sch³adzarek do mleka) b¹dŸ spadku cen (dojarka z ruro-
ci¹giem) sprzêtu technicznego wp³ynê³o na poprawê relacji
cenowych.

Jednym z najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na
zakup technicznych œrodków produkcji w gospodarstwach
rolnych jest cena œrodków technicznych oraz relacje cenowe
maszyn i urz¹dzeñ rolniczych i cen p³odów rolnych. W artykule
przedstawiono analizy zmian cen popularnych na rynku
maszyn i urz¹dzeñ wykorzystywanych w rolnictwie w latach
2008-2012. Jak wynika z badañ, za wyj¹tkiem cen dojarek
ruroci¹gowych, ceny pozosta³ych dwunastu urz¹dzeñ
technicznych wzros³y w badanych latach. Dynamika wzrostu
cen by³a zró¿nicowana a najwy¿szy wskaŸnik dynamiki odno-
towano w przypadku kultywatorów, kombajnów do ziemnia-
ków oraz samowy³adowczych przyczep do ci¹gnika.

W pracy analizowano tak¿e relacje cenowe wybranych
maszyn i urz¹dzeñ rolniczych do cen skupu produktów rolnych.
Analizy wykaza³y, ¿e w badanych latach polepszy³y siê relacje
cenowe kombajnów i ci¹gników rolniczych do cen zbó¿ oraz
dojarek i sch³adzarek do mleka do cen skupu mleka. Poprawa

Podsumowanie
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relacji cenowych umo¿liwi³a rolnikom zakup sprzêtu
technicznego za relatywnie mniejsz¹ równowartoœæ p³odów
rolnych. Dla przyk³adu w 2008 r. na zakup kombajnu
zbo¿owego TC 5050 producent rolny musia³ przeznaczyæ
równowartoœæ 575,94 t pszenicy a w 2012 r. 414,58 t. Analiza
relacji cenowych w rolnictwie wykaza³a, ¿e w latach 2008-
2012 pogorszy³y siê natomiast relacje cenowe podstawowego
sprzêtu rolniczego w uprawie ziemniaków (kombajn do
ziemniaków, ci¹gnik rolniczy) do cen skupu ziemniaków. O ile
w 2004 r. na zakup ci¹gnika (90 kW) producenci rolni musieli
przeznaczyæ równowartoœæ 145,26 t ziemniaków, to w 2010 r.
229,40 t.
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PRICE ANALYSIS OF SELECTED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT

IN YEARS 2008-2012

Summary

The paper presents the analysis of prices of machinery and equipment in Poland. The primary scope of the analysis included the

time span between 2008-2012. Main objective of the study was to assess the changes in prices, in terms of value and dynamics, of

selected machines and equipment used in plant and animal production. The paper also presents the comparative analysis of prices

of agricultural machinery and equipment and crop prices during the studied years. As results from the analyzes, in the studied years

there was an improvement of the price ratio of a combine harvester and tractor to grain prices, in turn, the price relation of a potato

harvester and tractor to the price of potatoes worsened.

: farms, agricultural equipment, prices, price relationsKey words
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grona pracowników dydaktycznych i s³uchaczy uczelni przyrodniczych oraz
u¿ytkowników maszyn rolniczych. Zawarto w nim podstawowe informacje
z przedmiotu ”Technika rolnicza i eksploatacja maszyn rolniczych”
wyk³adanego na ww. Uczelniach. Problematyka wyk³adów tego przedmiotu
obejmuje charakterystykê szerokiego i niezwykle ró¿norodnego asortymentu
maszyn i urz¹dzeñ technicznych. Wyczerpuj¹ce omówienie czy opisanie
ca³oœci materia³u jest niemo¿liwe. Z tych te¿ wzglêdów w podrêczniku
przedstawiono œciœle wyselekcjonowane partie materia³u - informacje
podstawowe oraz te, które s¹ dzie³em autorów lub powsta³y przy znacz¹cym
ich udziale. St¹d te¿, pomimo ¿e podrêcznik ma charakter pozycji
dydaktycznej, nosi znamiona pracy monograficznej. Materia³ uzupe³niaj¹cy
stanowi literatura zamieszczona na koñcu ka¿dego z rozdzia³ów.
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