
9

prof. dr hab. in¿. Jan PAWLAK
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddzia³ w Warszawie, Zak³adAnaliz Ekonomicznych i Energetycznych
e-mail: j.pawlak@itp.edu.pl

Streszczenie

W latach 20122015 Polska uzyskiwa³a dodatnie saldo w handlu zagranicznym kombajnami zbo¿owymi. Roczna wartoœæ
eksportu tych maszyn wynios³a od 477,1 mln z³ w 2012 r. do 729,7 mln z³ w 2013 r, a importu od 432,8 w 2012 r. do 444,7 mln z³
w 2014 r. Nadwy¿ka wynios³a od 44,3 mln z³ w 2012 r. do 286,8 mln z³ w 2013 r. G³ównymi odbiorcami kombajnów zbo¿owych
z Polski by³y Turcja i Ukraina, a dostawcami - Niemcy.
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Wprowadzenie

Materia³ Ÿród³owy i za³o¿enia metodyczne

Wyniki badañ i ich analiza

W pracach dotycz¹cych rynku maszyn rolniczych przewa-
¿aj¹ informacje o produkcji i poda¿y krajowej oraz cenach
œrodków mechanizacji rolnictwa [8]. W 2015 r. w Zak³adzie
Analiz Ekonomicznych i Energetycznych Instytutu Techno-
logiczno-Przyrodniczego podjêto analizê sytuacji w polskim
handlu zagranicznym œrodkami mechanizacji rolnictwa [4, 5,
6]. Wyniki tej analizy, która obejmowa³a ca³oœæ sprzêtu rolni-
czego, wykaza³y, ¿e dominuj¹cy udzia³ w wartoœci eksporto-
wanego sprzêtu rolniczego mia³y kombajny zbo¿owe. Celowa
jest zatem bardziej szczegó³owe analiza, dotycz¹ca tej grupy
maszyn rolniczych.

Celem niniejszej pracy by³o wyznaczenie wartoœci
eksportu, importu i bilansu handlu zagranicznego kombajnami
zbo¿owymi w latach 2012-2015 oraz okreœlenie zale¿noœci
miêdzy mas¹ tych urz¹dzeñ a ich wartoœci¹ w mierniku pieniê¿-
nym.

�ród³em danych, stanowi¹cych podstawê niniejszej
analizy, by³y materia³y Centrum Analitycznego Administracji
Celnej i G³ównego Urzêdu Statystycznego (GUS) [1, 2]. Dane
te obejmowa³y ³¹cznie sprzêt fabrycznie nowy i u¿ywany. Na
ich podstawie obliczono saldo handlu zagranicznego kombaj-
nami zbo¿owymi w latach 2012-2015 oraz wyznaczono stru-
kturê wartoœci eksportu i importu w latach 2012 i 2013 wed³ug
krajów importuj¹cych b¹dŸ dostarczaj¹cych kombajny
zbo¿owe. Z uwagi na du¿¹ liczbê tych krajów na wykresach
wykazano tylko te spoœród nich, z którymi wartoœæ obrotów
przewy¿sza³a 4 mln z³ oraz uwzglêdniono podzia³ wg grup
krajów (Unia Europejska, kraje Europy niebêd¹ce cz³onkami
UE oraz pozosta³e kraje).

Okreœlono zale¿noœci miêdzy mas¹ importowanych œrod-
ków mechanizacji a ich wartoœci¹ w mierniku pieniê¿nym.
Wyniki przedstawiono na wykresach z zaznaczeniem linii
trendu wyznaczonej z zastosowaniem funkcji charakteryzu-
j¹cej siê najwiêksz¹ wartoœci¹ wspó³czynnika determinacji R .

Najwy¿sz¹ wartoœæ eksportu kombajnów zbo¿owych
w okresie objêtym analiz¹ (729,7 mln z³) uzyskano w 2013 r.,
a importu - (444,7 mln z³) - w 2014 r. Dodatnie saldo obrotów
wynios³o od 44,3 mln z³ w 2012 r. do 286,8 mln z³ w 2013 r.
(tab. 1).

Najwiêksz¹ nadwy¿kê odnotowano w handlu zagranicz-
nym kombajnami zbo¿owymi z Turcj¹ (353,3 mln z³ w 2013 r.).
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Dodatnie saldo odnotowano te¿ w obrotach handlowych
omawianym sprzêtem z Afganistanem, Albani¹, Algieri¹,
Armeni¹, Austri¹, Bu³gari¹, Bia³orusi¹, Estoni¹, Chinami,
Cyprem, Czechami, Dani¹, Ekwadorem, Etiopi¹, Finlandi¹,
Ghan¹, Gruzj¹, Hiszpani¹, Holandi¹, Irakiem, Japoni¹,
Jordani¹, Keni¹, Kazachstanem, Kirgistanem, Kosowem,
Libi¹, Litw¹, Marokiem, Meksykiem, Mo³dawi¹, Mongoli¹,
Nigrem, Nigeri¹, Norwegi¹, Pakistanem, Portugali¹,
Republik¹ Po³udniowej Afryki, Rosj¹, Rumuni¹, Senegalem,
Serbi¹, S³owacj¹, S³oweni¹, Sudanem, Szwajcari¹, Szwecj¹,
Tajwanem, Tunezj¹, Ukrain¹, Uzbekistanem, Wêgrami i Wiel-
k¹ Brytani¹ Najwiêkszy deficyt (256,5 mln z³ w 2012 r.)
wyst¹pi³ w handlu z Niemcami. Ujemne saldo odnotowano te¿
w obrotach zagranicznych z Belgi¹, Brazyli¹, Chorwacj¹,
Francj¹, USAi W³ochami.

Polska eksportowa³a kombajny zbo¿owe do 62 krajów
œwiata, w tym do 22 pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej
(UE), 15 krajów Azji, 12 Afryki, 9 krajów europejskich nie-
bêd¹cych cz³onkami UE, 2 krajów Pó³nocnoamerykañskiego
Uk³adu Wolnego Handlu (NAFTA) oraz po jednym Ameryki
Po³udniowej i Oceanii. Eksport kombajnów zbo¿owych
stanowi³ 16,8-21,5% ³¹cznej wartoœci polskiego eksportu
œrodków mechanizacji rolnictwa (z wy³¹czeniem ci¹gników),
podanej przez GUS [1, 2, 3]. Na rynki krajów UE trafi³o w po-
równywanych latach 21-36% wartoœci tego eksportu, 13-19% -
do krajów Europy niebêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej,
a 45-66% - do pozosta³ych krajów (rys. 1).

Najwiêkszymi odbiorcami zagranicznymi kombajnów
zbo¿owych z Polski by³y: Turcja z udzia³em 34-48%, Ukraina
(9-14%), Rosja (7-9%), Niemcy (5-8%) i Irak (4-12%) w po-
równywanych latach (rys. 2).

Zmniejszenie polskiego eksportu kombajnów zbo¿owych
w latach 2014 i 2015 by³o spowodowane sytuacj¹ na Ukrainie,
bêd¹cej znacz¹cym importerem tych maszyn oraz zmniejsze-
niem popytu na sprzêt rolniczy w krajach UE i w innych
obszarach œwiata. Skutkowa³o to zmniejszeniem produkcji
kombajnów zbo¿owych w Polsce, która w 2014 r. by³a o 22,8%

Eksport
Import
Saldo

[szt.]
1912
2284
-372

[mln z³]
477,1
432,8
44,3

[szt.]
2721
1566
1155

[mln z³]
729,7
442,9
286,8

[szt.]
2234
1682
552

[mln z³]
541,2
444,7
96,5

[szt.]
2049
1345
704

[mln z³]
494,1
437,0
57,1

2012 2013 2014 2015

Tab. 1. Bilans handlu zagranicznego kombajnami zbo¿owymi
Table 1. Foreign trade balance of combine harvesters

�ród³o opracowanie w³asne na podstawie danych
Centrum Analitycznego Administracji Celnej

/ Source: own elaboration based on
Analytic Center of Custom Administration
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mniejsza w porównaniu ze stanem z 2013 r. Niepokoj¹cy jest
dalszy spadek produkcji kombajnów zbo¿owych w pierwszym
pó³roczu 2015 - o 22,4% w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego.

Rys. 1. Struktura eksportu kombajnów zbo¿owych wg grup
krajów odbiorców
Fig. 1. Polish exports structure of combine harvesters
according to groups of countries-purchasers

Rys. 2. Struktura polskiego eksportu kombajnów zbo¿owych wg
krajów odbiorców
Fig. 2. Polish exports structure of combine harvesters
according to countries-purchasers

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
/ Source: own elaboration based on Central Statistical Office data
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�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
/ Source: own elaboration based on Central Statistical Office data
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2013 r.

Zmniejszenie polskiego eksportu kombajnów zbo¿owych
w latach 2014 i 2015 by³o spowodowane sytuacj¹ na Ukrainie,
bêd¹cej znacz¹cym importerem tych maszyn oraz zmniej-
szeniem popytu na sprzêt rolniczy w krajach UE i w innych
obszarach œwiata. Skutkowa³o to zmniejszeniem produkcji
kombajnów zbo¿owych w Polsce, która w 2014 r. by³a o 22,8%
mniejsza w porównaniu ze stanem z 2013 r. Niepokoj¹cy jest
dalszy spadek produkcji kombajnów zbo¿owych w pierwszym
pó³roczu 2015 - o 22,4% w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego.

Zale¿noœæ miêdzy mas¹ a wartoœci¹ eksportowanych
kombajnów zbo¿owych dobrze (wspó³czynnik dopasowania
R =0,9788) opisuje funkcja wielomianowa (rys. 3).

Oceniaj¹c stwierdzon¹ wspó³zale¿noœæ trzeba braæ pod
uwagê fakt, ¿e badana zbiorowoœæ obejmuje zarówno maszyny
fabrycznie nowe, jak i u¿ywane, znacznie ró¿ni¹ce siê cen¹.

Kombajny zbo¿owe sprowadzano do Polski z 22 krajów
œwiata, w tym miêdzy innymi z 16 pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej i 4 krajów europejskich niebêd¹cych cz³onkami
UE oraz po jednym Ameryki Po³udniowej i NAFTA, nie licz¹c
krajów i terytoriów niewyszczególnionych w za³¹czniku roz-
porz¹dzenia Komisji (UE) NR 1106/2012 z dnia 27 listopada
2012 r. [7].

Udzia³ importu kombajnów zbo¿owych w ca³kowitej war-
toœci polskiego importu œrodków mechanizacji rolnictwa
(z wy³¹czeniem ci¹gników), podanej przez GUS [1, 2, 3]
wyniós³ w porównywanych latach 15,215,4%. Zdecydowana
wiêkszoœæ (97,0-98,4%) tego importu pochodzi³a z krajów
cz³onkowskich Unii Europejskiej. Udzia³ krajów Europy nie-
bêd¹cych cz³onkami UE stanowi³ zaledwie 0,2-0,5%, a pozo-
sta³ych krajów - 1,5-2,5% (rys. 4).

Wiêkszoœæ (59,3-69,1%) kombajnów zbo¿owych
dostarczonych na rynek polski pochodzi³o z Niemiec. Udzia³
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Rys 3. Zale¿noœæ wartoœci od masy eksportowanych
kombajnów zbo¿owych
Fig. 3. Price of exported combine harvesters versus their mass

Rys. 4. Struktura importu kombajnów zbo¿owych wg grup
krajów dostawców
Fig. 4. Polish imports structure of combine harvesters
according to groups of countries-suppliers

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
/ Source: own elaboration based on Central Statistical Office data

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
/ Source: own elaboration based on Central Statistical Office data

2013 r.2012 r.
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Belgii w dostawach wyniós³ 12,8-21,1%, W³och - 5,0-8,0%,
Chorwacji - 4,2-5,4% (rys. 5).

Zale¿noœæ miêdzy mas¹ a wartoœci¹ importowanych
kombajnów zbo¿owych dobrze (wspó³czynnik dopasowania
R =0,9831) opisuje funkcja wielomianowa (rys. 6).

Rys. 5. Struktura importu kombajnów zbo¿owych wg krajów
dostawców
Fig. 5. Polish imports structure of combine harvesters
according to countries-suppliers

Rys. 6. Zale¿noœæ wartoœci od masy importowanych
kombajnów zbo¿owych
Fig. 6. Price of imported combine harvesters versus their mass
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�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
/ Source: own elaboration based on Central Statistical Office data

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
/ Source: own elaboration based on Central Statistical Office data

Wysokie wartoœci wspó³czynnika determinacji na rys. 3 i 6
wskazuj¹ na to, ¿e w handlu zagranicznym maszynami rolni-
czymi o cenach transakcji decyduj¹ przede wszystkim parame-
try techniczne tych maszyn, maj¹ce wp³yw m.in. na osi¹gane
wydajnoœci eksploatacyjne. Osi¹gane wydajnoœci w przypadku
kombajnów zbo¿owych s¹ uzale¿nione od szerokoœci roboczej
zespo³ów ¿niwnych i przepustowoœci zespo³ów m³óc¹cych,
które s¹ dodatnio skorelowane z mas¹ tych maszyn. Podobne
wartoœci wspó³czynnika R w przypadku maszyn eksportowa-
nych z Polski, jak i importowanych, wœród których udzia³
maszyn u¿ywanych jest prawdopodobnie znacznie wiêkszy,
œwiadczy o tym, ¿e tak¿e ceny maszyn u¿ywanych w obrotach
zagranicznych s¹ uzale¿nione od ich parametrów technicznych.

W latach 2012-2015 wartoœæ eksportu kombajnów
zbo¿owych wynios³a od 477,1 mln z³ (w 2012 r.) do 729,7 mln
z³ (w 2013 r.) i stanowi³a 16,8-21,5% wartoœci polskiego eks-
portu œrodków mechanizacji rolnictwa (z wy³¹czeniem ci¹gni-
ków).
Wartoœæ importu kombajnów zbo¿owych wynios³a od 432,8
mln z³ (w 2012 r.) do 444,7 mln z³ (w 2014 r.), a udzia³ tych
maszyn w ca³oœci importu sprzêtu rolniczego stanowi³ 15,2-
15,4%.

Udzia³ poszczególnych krajów w obrotach handlu zagra-
nicznego kombajnami zbo¿owymi zmienia³ siê w poszczegól-
nych latach, jednak najwiêkszymi importerami kombajnów
zbo¿owych z Polski by³y Turcja i Ukraina, a najwiêkszym
dostawc¹ - Niemcy.

Polska mia³a dodatnie saldo w handlu zagranicznym
kombajnami zbo¿owymi. Najmniejsz¹ nadwy¿kê odnotowano
2012 r. (44,3 mln z³), a najwiêksz¹ - w 2013 r. - (286,8 mln z³).

Zale¿noœæ miêdzy mas¹ a wartoœci¹ kombajnów zbo¿o-
wych, opisana funkcj¹ wielomianow¹, jest doœæ silnie zazna-
czona (wspó³czynnik dopasowania w przypadku eksportu
wynosi R =0,9788, a w przypadku importu R =0,9831).
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THE BALANCE OF POLAND'S COMBAINE HARVESTERS FOREIGN TRADE

Summary

Combine harvesters had a positive balance in Polish foreign trade during the years 2012-2015. The yearly value of their exports
amounted from 477.1 M PLN in 2012 to 729.7 M PLN in 2013, and of imports - from 432.8 in 2012 to 444.7 M PLN in 2014. The
positive balance amounted from 44.3 M PLN in 2012 to 286.8 M PLN in 2013. Turkey and Ukraine were the most important buyers
of combine harvesters from Poland, and among suppliers - Germany.

: combine harvesters, import, export, Poland, value, structureKey words


