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Streszczenie

Przebadano 4238 ofert ci¹gników u¿ywanych. Stwierdzono, ¿e istnieje silna zale¿noœæ (r =0,97) pomiêdzy cen¹ a wiekiem
oferowanej maszyny. Dodatkowymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na cenê s¹ moc oraz rodzaj mechanizmów jezdnych.
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CENY U¯YWANYCH CI¥GNIKÓW ROLNICZYCH
A ICH WIEK I PODSTAWOWE
PARAMETRY TECHNICZNE

Wprowadzenie

Cel, materia³ badawczy i metodyka badañ

U¿ywane ci¹gniki i maszyny rolnicze stanowi¹ istotny
sektor rynku techniki rolniczej. W ka¿dym z krajów euro-
pejskich znajduje siê znacz¹ca grupa rolników, którzy swoj¹
strategiê mechanizacji gospodarstwa opieraj¹ w du¿ej czêœci na
ci¹gnikach i maszynach zakupionych z drugiej rêki. Nieza-
le¿nie od specyfiki poszczególnych krajów na cenê u¿ywanych
ci¹gników maj¹ wp³yw podobne czynniki, m.in.: wiek, prze-
bieg i podstawowe parametry techniczne (np. moc silnika,
rodzaj uk³adu jezdnego). Zale¿noœci pomiêdzy wartoœci¹ u¿y-
wanych ci¹gników a ich wiekiem maj¹ zwi¹zek nieliniowy [1,
6]. Potwierdzaj¹ to tak¿e polskie analizy [3, 4]. Wi¹¿e siê to
z procesem zu¿ycia ekonomicznego maszyn w szczególnoœci
o z³o¿onej, skomplikowanej konstrukcji, takich jak ci¹gniki
rolnicze, i charakteryzuje siê znacznym spadkiem wartoœci
rynkowej w pierwszych latach u¿ytkowania.

Celem pracy jest okreœlenie wp³ywu wieku, mocy oraz
rodzaju mechanizmu jezdnego ci¹gników na ich cenê na rynku
wtórnym. Do wykonania analizy wykorzystano dane z rynku
w³oskiego. Trzeba podkreœliæ, ¿e podstawowe dane charakte-
ryzuj¹ce w³oskie rolnictwo s¹ zbli¿one do polskich. We W³o-
szech ponad 73% gospodarstw ma powierzchniê poni¿ej 5 ha,
a jedynie 50 tysiêcy przekracza 50 ha. Funkcjonuje tam oko³o
1,4 miliona gospodarstw o œredniej powierzchni 9,0 ha [2].
Praktycznie ka¿de gospodarstwo posiada co najmniej jeden
ci¹gnik i zestaw podstawowych maszyn, a wyposa¿enie
techniczne jest na dobrym poziomie. Rynek u¿ywanych
ci¹gników jest dobrze rozwiniêty, gdy¿ w³oscy rolnicy zaczêli
wyposa¿aæ swoje gospodarstwa w ci¹gniki ju¿ na pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku.

Materia³ badawczy stanowi³y oferty handlowe dotycz¹ce
u¿ywanych ci¹gników we W³oszech z roku 2009 [7]. Po wery-
fikacji i sortowaniu dane zosta³y poddane obróbce statysty-
cznej z wykorzystaniem funkcji zawartych w arkuszu kalkula-
cyjnym. Okreœlono przebiegi i zale¿noœci pomiêdzy wybra-
nymi czynnikami. Przy ocenie si³y zwi¹zków pomiêdzy
zmiennymi zale¿nymi a niezale¿nymi wykorzystano granice
ustalone przez Ostasiewicz i in. [5].

Przeanalizowano 4238 ofert sprzeda¿y ci¹gników, które
charakteryzowa³y siê wysokim wspó³czynnikiem zmiennoœci
danych, wahaj¹cym siê od 49,2 do 68,9%. Oferty dotyczy³y 12
marek ci¹gników o mocy od 19,9 do 398,2 kW (œrednia moc
87,7 kW) w wieku od jednego do 18 lat (œredni wiek 7,4 roku)
(tab. 1).

W ofercie dominowa³y ci¹gniki produkowane w fabrykach
w³oskich, takich marek jak: Goldoni, Fiat NH, Lamborghini,
Landini i Same. Wystêpowa³y te¿ marki powszechnie spoty-

kane w Europie: Case IH, John Deere, Massey Ferguson i New
Holland. Najwiêcej ofert dotyczy³o ci¹gników z przedzia³u
mocy 60-100 kW (18,9%) oraz 80-100 kW (16,9%) (rys. 1).
Wartoœæ mediany mocy wynosz¹ca 73,6 kW œwiadczy o fakcie
pozbywania siê b¹dŸ wymiany przez rolników w³oskich
ci¹gników z przedzia³u mocy, który obecnie jest kupowany
przez polskich rolników.

Tab. 1. Ogólna charakterystyka analizowanych ofert ci¹gników
Table 1. General characteristics of analyzed tractors offers

Rys. 1. Struktura analizowanych ofert ci¹gników wed³ug mocy
Fig.1. Structure of analyzed tractors offers according to the
power

Rys. 2. Struktura analizowanych ofert ci¹gników wed³ug roku
produkcji
Fig. 2. Structure of analyzed tractors offers according to the
year of production

Wartoœæ
Moc

[kW]
Wiek
[lata]

Cena
[tys. euro]

Minimalna
Maksymalna
Œrednia
Mediana
Odchylenie
standardowe
Wspó³czynnik
zmiennoœci

19,9

398,2

87,7

73,6

43,2

49,2%

2,0

18,0

7,4

6,0

4,6

62,2%

3,0

157,0

25,4

20,0

17,5

68,9%
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Œredni wiek oferowanych ci¹gników wynosi³ nieco ponad 7
lat, a wiêc by³y to maszyny charakteryzuj¹ce siê raczej
wy¿szym stopniem zu¿ycia. Przewa¿a³a oferta ci¹gników
wyprodukowanych w latach 2003-2005 (30,1%) oraz 2000-
2002 (23,7%), a mediana wieku wynosi³a 6 lat (rys. 2).

Przedstawione zestawienie dla u¿ywanych ci¹gników daje
pewien pogl¹d na poziom cen tych maszyn. Widaæ wyraŸnie
zró¿nicowanie w zale¿noœci od dwóch najwa¿niejszych
parametrów, czyli roku produkcji (wieku maszyny) oraz jej
wielkoœci, która jest charakteryzowana moc¹ silnika. Cena
u¿ywanych ci¹gników waha³a siê od 3,0 a¿ do 157,0 tysi¹ca
euro. Przy œredniej cenie oferty wynosz¹cej 25,4 tys. euro
mediana 20,0 tys. euro œwiadczy o tym, ¿e przewa¿a³y ci¹gniki
o ni¿szej cenie. Najni¿sze ceny poni¿ej 20 tysiêcy euro
dotyczy³y ci¹gników starszych, w wieku ponad 14 lat. Zale-
¿noœæ ceny od wieku wykazuje znacz¹cy zwi¹zek (rys. 3). Ci¹-
gniki starsze ni¿ 14 lat oferowane by³y w cenach do 40 tysiêcy
euro, natomiast m³odsze charakteryzowa³y siê wiêkszym
zró¿nicowaniem cen - pomiêdzy 20 a 157 tysiêcy euro.

Zró¿nicowanie cenowe wynika³o tak¿e z rodzaju napêdu
(napêd na jedn¹ oœ, na dwie osie i g¹sienicowy) (rys. 4).
Najdro¿sze by³y ci¹gniki g¹sienicowe, ale trzeba podkreœliæ, ¿e
by³y to konstrukcje na g¹sienicach stalowych o mocach ponad

Wyniki badañ i ich analiza

Rys. 3. Œrednie roczne ceny ofertowe ci¹gników w zale¿noœci od
wieku
Fig. 3. Average prices of tractors versus age

Rys. 4. Œrednie ceny ofertowe ci¹gników w zale¿noœci od wieku
i rodzaju mechanizmu jezdnego (ci¹gniki: 2WD - z napêdem na
jedn¹ oœ, 4WD - z napêdem na dwie osie; G - g¹sienicowe)
Fig. 4. Average prices of tractors versus age and type of
traction mechanism (tractors: 2WD - two-wheel drive; 4WD -
four-wheel drive; G crawler)

150 kW. We W³oszech s¹ bardzo popularne ma³e ci¹gniki na
g¹sienicach stalowych o mocach 30-50 kW, pracuj¹ce w winni-
cach i sadach, jednak takie nie znajdowa³y siê w analizowanej
ofercie. Spadek wartoœci w ci¹gu dziesiêciu lat wyniós³ w gru-
pie ci¹gników z napêdem na 2 ko³a (2WD) - 48%, z napêdem na
4 ko³a (4WD) - 49%, a w przypadku g¹sienicowych - 64%

W przeliczeniu na jednostkê mocy cena analizowanej grupy
ci¹gników (euro/kW) maleje wraz z wiekiem od wartoœci 720
do 50 euro za kilowat. Dla ci¹gników dwuletnich wartoœæ ta
waha³a siê od oko³o 200 do ponad 700 euro za kW. W przy-
padku maszyn starszych rozpiêtoœæ cen mala³a, jednak nawet
osiemnastoletnie ci¹gniki charakteryzowa³y siê cen¹ od 50 do
ponad 300 euro/kW (rys. 5).

Rys. 5. Cena za jednostkê mocy u¿ywanych ci¹gników w zale-
¿noœci od wieku
Fig. 5. Price per unit of power of second-hand tractors versus
age

Rys. 6. Cena u¿ywanych ci¹gników w zale¿noœci od wieku
i mocy
Fig. 6. Price of second-hand tractors versus age and power

Analiza cen ci¹gników w grupach mocy wskazuje na
zró¿nicowanie w zale¿noœci od wieku i mocy (rys. 6). W grupie
ci¹gników najmocniejszych o mocy 200 kW i wiêcej wp³yw
zu¿ycia ekonomicznego jest wyraŸniejszy ni¿ w grupach
ci¹gników o ni¿szej mocy. Wynika to z faktu, ¿e ci¹gniki
wy¿szych mocy s¹ lepiej wyposa¿one i wczeœniej wprowa-
dzane s¹ w nich najnowsze rozwi¹zania zgodne z postêpem
technicznym, a w okresie 10 lat nast¹pi³ spadek wartoœci o 62%.
Natomiast w przypadku ci¹gników o mniejszych mocach
przeznaczonych dla rolników o ni¿szych dochodach produ-
cenci staraj¹ siê zachowaæ relatywnie niskie ceny, co powoduje,
¿e takie maszyny wyposa¿ane s¹ jedynie w podstawowy
osprzêt i rozwi¹zania techniczne. Dla ci¹gników 100-200 kW
spadek cen wynosi³ 49%, a w grupie poni¿ej 100 kW - 45%.
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4. Wnioski

Przeprowadzona analiza w³oskich danych wykaza³a wp³yw
na cenê u¿ywanych ci¹gników takich wskaŸników i parame-
trów technicznych jak: wiek, moc silnika oraz rodzaj mecha-
nizmów jezdnych. Na podstawie przeprowadzonych badañ
mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Grup¹ maszyn najczêœciej oferowanych do sprzeda¿y z dru-

giej rêki s¹ ci¹gniki o mocy 60-100 kW i wieku 4-7 lat.
Mo¿na s¹dziæ, ¿e ta tendencja wskazuje na zwiêkszenie
w przysz³oœci popytu na ci¹gniki o wiêkszej mocy, ponad
100 kW.

2. Zale¿noœæ ceny od wieku jest bardzo silna (r =0,97).
Podobnie mocny zwi¹zek jest pomiêdzy cen¹ za jednostkê
mocy a wiekiem. Brak informacji o przebiegu oferowanych
ci¹gników nie pozwala na pe³niejsz¹ analizê, jednak ten
wskaŸnik jest niew¹tpliwie tak¿e wa¿nym czynnikiem
decyduj¹cym o cenie.

3. Dodatkowe czynniki wp³ywaj¹ce na cenê ci¹gników
u¿ywanych to moc silnika oraz rodzaj mechanizmów
jezdnych. Najwiêksze wartoœci cen ofertowych wyst¹pi³y
dla ci¹gników g¹sienicowych du¿ej mocy. Jednoczeœnie
ci¹gniki te notuj¹ najwy¿sz¹ dynamikê spadku ceny - dla
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ci¹gników o mocy 200 i wiêcej kW w ci¹gu dziesiêciu lat
nastêpuje spadek wartoœci o 62%, gdy tymczasem w grupie
mocy poni¿ej 100 kW wartoœæ ci¹gników spada o 45%.
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Summary

There were analyzed 4238 offers of second-hand tractors. It was stated that a strong relationship (r =0,97) exists between price and
age of offered machine. Power and type of traction mechanism are additional factors influencing the price.
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