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Streszczenie

W artykule przedstawiono zmiany, jakie zachodzi³y na krajowym rynku ci¹gników i przyczep rolniczych w latach 2001 - 2006.

ANALIZA ZMIAN KRAJOWEGO RYNKU
CI¥GNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH

Krajowy rynek ci¹gników i przyczep rolniczych ulega
ci¹g³ym zmianom, gdy¿ jest on uwarunkowany popytem, od
którego w znacz¹cym stopniu zale¿y produkcja i import [1, 2,
3]. Zmiany, jakie nastêpowa³y w krajowej produkcji ci¹gników
rolniczych w latach 2001-2006 w poszczególnych grupach ich
mocy, zosta³y przedstawione na rys. 1. W analizowanym
okresie najwiêcej ci¹gników zosta³o wyprodukowanych w
2004 roku (8510 sztuk). Po doœæ gwa³townym spadku liczby
produkowanych ci¹gników w 2005 roku (59-57 sztuk), w roku
2006 nast¹pi³ wzrost do 6720 sztuk (oko³o 13%) [2].
Najwiêkszy wzrost nast¹pi³ w grupie ci¹gników o mocy 59-75
kW z 490 sztuk w roku 2005 do 1110 sztuk w roku 2006 (ponad
dwukrotnie), znacznie mniejszy wzrost nast¹pi³ w grupie
ci¹gników o mocy 18-37 kW z 3279 sztuk do 3769 sztuk i
nieznaczny w grupie ci¹gników o mocy >90 kW ze 187 sztuk
do 195 sztuk. Natomiast spadek produkcji ci¹gników wyst¹pi³
w dwóch grupach: o mocy 37-59 kW z 1624 sztuk do 1351
sztuk i o mocy 75-90 kW z 377 sztuk do 295 sztuk.

Jak kszta³towa³a siê produkcja ci¹gników w poszcze-
gólnych latach analizowanego okresu przedstawiono w tab. 1.
Na ogóln¹ liczbê wyprodukowanych ci¹gników wynosz¹c¹
37.764 sztuki, najwiêksz¹ grupê licz¹c¹ 22.070 sztuk (58,4%)
stanowi³y ci¹gniki o mocy 18-37 kW, natomiast najmniejsz¹
grupê licz¹c¹ 1982 sztuki (5,2%) stanowi³y ci¹gniki o mocy
powy¿ej 90 kW.

Wykresy na rys. 2 przedstawiaj¹ import nowych ci¹gników
rolniczych w poszczególnych grupach ich mocy w latach 2001-
2006 [1, 2]. Analizuj¹c poszczególne wykresy wyraŸnie widaæ,
¿e w kolejnych latach zmianie ulega liczebnoœæ ci¹gników w
poszczególnych grupach mocy. Tendencja wzrostowa w ca³ym
rozpatrywanym okresie dotyczy³a jedynie grupy ci¹gników
powy¿ej 90 kW. Jej wzrost w ci¹gu szeœciu lat nast¹pi³ ponad
trzykrotnie z 555 sztuk w 2001 roku do 1761 sztuk w roku 2006.

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Liczba wyprodukowanych ci¹gników (szt.)

5703

5104

5770

8510

5957

6720

Tab. 1. Produkcja ci¹gników w latach 2001 2006

Table 1. Tractors production in 2001 006
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Mo¿e to œwiadczyæ o wzrastaj¹cym popycie na ci¹gniki du¿ej
mocy.

Najbardziej liczn¹ grupê stanowi³y ci¹gniki o mocy 37-
59 kW - 11. 861 sztuk (34,7%) a w nastêpnej kolejnoœci ci¹gniki
o mocy 59-75 kW - 7. 337 sztuk (21,5%). Do najmniej licznej
grupy nale¿a³y ci¹gniki o mocy <18 kW - 1.241 sztuk (3,6%).

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Liczba importowanych ci¹gników [szt.]

2002

3390

4793

5509

8284

10.181

Tab. 2. Import nowych ci¹gników w latach 2001 2006

Table 2. Import of new tractors in 2001 2006 years

-

-

Rys. 1. Struktura produkcji ci¹gników w latach 2001 2006

Fig. 1. Structure of production of tractors in 2001 2006 years
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Rys. 2. Struktura importu ci¹gników w latach 2001 2006

Fig. 2. Structure of import of tractors in 2001 2006 years
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W tab. 2 zestawiono dane liczbowe dotycz¹ce importu
nowych ci¹gników rolniczych, jaki mia³ miejsce w
poszczególnych latach 2001-2006.

Z tabeli tej wynika, ¿e w ca³ym analizowanym okresie
import nowych ci¹gników rolniczych systematycznie wzrasta³
z 2002 sztuk w 2001 roku do 10.181 sztuk w 2006 roku.
£¹cznie sprowadzono do Polski 34.159 sztuk ci¹gników, co
stanowi³o 90,5% ci¹gników produkcji krajowej. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e wyraŸnie znacz¹cy import nowych ci¹gników
rolniczych w stosunku do produkowanych w kraju nast¹pi³ w
latach 2005-2006.

Porównuj¹c wielkoœæ produkcji krajowej (tab. 1) i import
nowych ci¹gników rolniczych (tab. 2) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w
pierwszych czterech latach analizowanego okresu liczba
importowanych ci¹gników by³a ni¿sza od liczby ci¹gników
wyprodukowanych, natomiast w ostatnich dwóch latach (2005
i 2006) tendencja ta uleg³a radykalnej zmianie. £¹cznie w
latach 2005-2006 sprowadzono do kraju 18.465 sztuk nowych
ci¹gników, gdy tymczasem krajowa produkcja wynios³a
12.677 sztuk.

Na kszta³towanie siê krajowego rynku ci¹gników
rolniczych oprócz produkcji i importu wp³ywa równie¿
eksport. Strukturê eksportu nowych ci¹gników rolniczych w
latach 2001-2006 przedstawiono w tab. 3.

W analizowanym okresie wyeksportowano ³¹cznie 20.665
sztuk ci¹gników, w tym najliczniejsz¹ grupê stanowi³y ci¹gniki
o mocy 18-37 kW - 16. 308 sztuk (78,9%) a najmniej liczn¹
ci¹gniki o mocy poni¿ej 18 kW - 67 sztuk (0,3%). A zatem
ci¹gniki o mocy poni¿ej 18 kW, których nie ma w profilu
produkcji krajowej, praktycznie w ca³oœci zasilaj¹ polski
rynek.

Uwzglêdniaj¹c produkcjê, import i eksport nowych ci¹gni-
ków rolniczych, mo¿na okreœliæ zmiany w ich poda¿y na rynek
krajowy w kolejnych latach analizowanego okresu (tab. 4).

Tab. 3. Eksport nowych ci¹gników w latach 2001 2006

Table 3. Export of new tractors in 2001 2006 years

-
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2001

2002

2003

2004

<18

-

12

3

15

18-37

2603

2682

2805

3733

37-59

419

1153

153

107

59-75

94

-

56

79

75-90

29

2

27

34

>90

39

31

28

28

Liczba wyeksportowanych ci¹gników [szt.]

o mocy [kW]Rok

2005

2006

37

-

2793

1692

133

1140

30

70

156

26

146

272

Poda¿ ci¹gników [szt.]

4523

4614

7491

9983

10.946

13.701

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tab. 4. Poda¿ nowych ci¹gników w latach 2001 2006

Table 4. Supply of new tractors in 2001 2006 years

-

-

Dane zamieszczone w tab. 4 wskazuj¹, ¿e w kolejnych
latach rozpatrywanego okresu poda¿ nowych ci¹gników
rolniczych na krajowy rynek wykazywa³a tendencjê wzrostow¹
z 4523 sztuk w roku 2001 do 13.701 sztuk w roku 2006.
Ca³kowita poda¿ ci¹gników w latach 2001-2006 wynios³a
51.258 sztuk. Najwiêksz¹ grupê stanowi³y ci¹gniki o zakresie
mocy 37-59 kW - 16.704 sztuki (32,6%), zaœ najmniejsz¹
ci¹gniki o mocy poni¿ej 18 kW - 1174 sztuki (2,3%).

Na krajowy rynek trafia znaczna liczba u¿ywanych
ci¹gników rolniczych (tab. 5). Po uwzglêdnieniu importu i
eksportu spadek jaki nast¹pi³ w latach 2004-2005 mo¿na uznaæ
za krótkotrwa³y, gdy¿ w 2006 roku wyst¹pi³ znaczny wzrost z
3323 sztuk w roku 2005 do 4888 sztuk w 2006 roku.

Rok
Liczba ci¹gników [szt.]

import eksport rynek krajowy

2001

2002

2003

2004

2005

2006

5319

7476

6516

3540

3371

5014

169

236

217

119

48

126

5150

7240

6299

3421

3323

4888

Tab. 5. Import i eksport u¿ywanych ci¹gników
Table 5. Import and export of used tractors

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3054

2551

3217

4484

4398

3548

97

65

55

584

1624

280

1917

1762

1308

2054

2307

1480

1234

854

1964

3014

3715

2348

Rok
produkcja import eksport

poda¿ na rynek
krajowy

Liczba przyczep [szt.]

Tab. 6. Produkcja, import, eksport i poda¿ przyczep rolniczych

w latach 2001 2006
Table 6. Production, import, export and supply of agricultural

trailers in 2001 2006 years

-

-
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Z tab. 5 jednoznacznie wynika, ¿e niemal wszystkie spro-
wadzone do kraju u¿ywane ci¹gniki rolnicze pozostaj¹ na
naszym rynku (97,2%). W latach 2001-2006 na krajowy rynek
trafi³o ³¹cznie 30.321 u¿ywanych ci¹gników rolniczych, co
stanowi 59,2% poda¿y nowych ci¹gników i jest wysoce
niekorzystne w rozwoju postêpu technicznego i wdra¿aniu
nowych technologii produkcji w polskim rolnictwie.

Jak przedstawia³a siê sytuacja w zakresie poda¿y przyczep
rolniczych na krajowym rynku w latach 2001-2006 przedsta-
wiaj¹ dane liczbowe zamieszczone w tab. 6.

£¹czna poda¿ przyczep rolniczych na krajowy rynek
wynios³a 13.129 sztuk, przy produkcji 21252 sztuk, imporcie
2.705 sztuk i eksporcie 10.828 sztuk. Z powy¿szego wynika, ¿e

krajowy przemys³ maszyn rolniczych jest eksporterem netto
przyczep rolniczych.

W artykule wykorzystano dane G³ównego Urzêdu
Statystycznego.
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Summary

The paper presents changes of agricultural tractors and trailers on domestic market in the period of 2001-2006.
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