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Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu planów i wyzwañ, jakie stoj¹ przed przedsiêbiorstwami w zakresie
implementacji produktów i nowych rozwi¹zañ w sektorze maszyn rolniczych w Polsce. Dokonano oceny struktury sektora z uwzglêdnie-
niem wystêpuj¹cych w nim szans i zagro¿eñ oraz jego perspektyw rozwojowych. Materia³em Ÿród³owym, stanowi¹cym podstawê analizy
s¹ dane uzyskane podczas wywiadów bezpoœrednich z oœmioma celowo dobranymi przedstawicielami producentów i czterema
przedstawicielami importerów maszyn rolniczych dzia³aj¹cych w Polsce.

rynek maszyn rolniczych; perspektywy rozwoju rynku; strategiaS³owa kluczowe:

PLANY I WYZWANIA NA RYNKU MASZYN
ROLNICZYCH W POLSCE
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Wprowadzenie

Kilka s³ów o rynku maszyn rolniczych

We wspó³czesnej gospodarce œwiatowej obserwujemy
intensyfikacjê procesów zmian. Zjawisku temu sprzyja
zaostrzaj¹ca siê konkurencja o rynki sprzeda¿y oraz kurczenie siê
tradycyjnych bran¿ [2].

Przedsiêbiorstwa, chc¹ce odnieœæ sukces rynkowy, musz¹
sprostaæ wymaganiom wspó³czesnej gospodarki, która charakte-
ryzuje siê sieciowoœci¹, du¿¹ zmiennoœci¹ warunków dzia³ania
i szybkim rozwojem nowych technologii [7]. Oznacza to, ¿e przed
organizacjami, a w³aœciwie przed ich mened¿erami, staj¹ nowe
wyzwania, które nale¿y podj¹æ. Zagadnienie to nabiera szcze-
gólnego znaczenia w warunkach rozwoju sektorów gospodarki
opartej na wiedzy [3], w których udzia³ w rynku staje siê kluczo-
wym czynnikiem wzrostu w skali mikro- i makroekonomiczne [6].

Zaopatrzenie produkcyjne rolnictwa wykazuje charakterysty-
czne cechy, które decyduj¹ o specyfice tego sektora. Zaliczyæ do
nich mo¿na m.in.:
- us³ugowy charakter w stosunku do systemu produkcyjnego

(zbioru producentów rolnych),
- bezpoœredni zwi¹zek z przebiegiem procesu produkcyjnego

w rolnictwie,
- wyprzedzaj¹cy charakter inwestycji (szczególnie w sferze

obs³ugi produkcyjnej) w stosunku do inwestycji w rolnictwie,
- bezpoœredni zwi¹zek z rynkiem lokalnym [1].

Dokonuj¹cy siê proces zmian strukturalnych rolnictwa i oto-
czenia rolnictwa wywiera decyduj¹cy wp³yw na charakter oraz
kierunki ewolucji wszystkich segmentów rynku sfery agrobiznesu
w Polsce, a w tym rynku maszyn rolniczych. Z rynku niedoboru
przekszta³ci³ siê on w rynek nasycony, a mechanizm jego
funkcjonowania ma cechy rynku zrównowa¿onego, tj. rynku, na
którym wzglêdnie swobodnie przebiegaj¹ wzajemnie powi¹zane
procesy dostosowawcze popytu, poda¿y i kszta³towania cen.

Znamienn¹ cech¹ rynku maszyn rolniczych jest wystêpowanie
na nim wyj¹tkowo licznej grupy samodzielnych podmiotów
reprezentuj¹cych popyt i poda¿. S¹ one wysoce zró¿nicowane pod
wzglêdem wielkoœci i poziomu techniczno-ekonomicznego,
a wiêc odmiennie reaguj¹ce na zmiany rynkowe. Popyt repre-
zentuje ogromna liczba gospodarstw i przedsiêbiorstw rolnych
oraz jednostek œwiadcz¹cych us³ugi dla rolnictwa. Podobnie po
stronie poda¿y istnieje liczna grupa podmiotów, pocz¹wszy od
zak³adów rzemieœlniczych wytwarzaj¹cych drobne maszyny i na-
rzêdzia, a skoñczywszy na du¿ych wyspecjalizowanych
przedsiêbiorstwach krajowych i zagranicznych, stosuj¹cych

niekiedy praktyki monopolistyczne wobec nabywców. Na podkre-
œlenie zas³uguje fakt, ¿e zachowanie podmiotów na rynku maszyn
rolniczych cechuje daleko id¹ca specyfika. Wynika ona z silnej
zale¿noœci decyzji producentów rolnych od warunków
naturalnych, stosunkowo niskiej mobilnoœci czynników produkcji
(pracy, ziemi, kapita³u), d³ugiego cyklu produkcyjnego, wyso-
kiego udzia³u samozaopatrzenia w globalnej produkcji rolniczej,
tradycjonalizmu polskiej wsi itp. Czynniki te powoduj¹, ¿e
producenci rolni - w porównaniu z podmiotami sfery pozarolniczej
- na ogó³ s³abiej i ze znacznym opóŸnieniem reaguj¹ na zmiany
koniunktury na rynku maszyn rolniczych [5].

Stopieñ mechanizacji w polskim rolnictwie jest ni¿szy ani¿eli
w rozwiniêtych krajach Europy Zachodniej. Unowoczeœnienie
parku maszynowego oraz jego racjonalne wykorzystanie jest
istotne, bo ograniczy koszty produkcji rolnej, a tym samym
pozwoli utrzymaæ konkurencyjnoœæ polskiego rolnictwa, a patrz¹c
szerzej - ca³ego sektora spo¿ywczego. Dlatego rynek maszyn
rolniczych w Polsce postrzegany jest jako perspektywiczny. Prze-
wa¿aj¹ca czêœæ sprzêtu wymaga wymiany ze wzglêdu na zu¿ycie,
a inwestycjom w nowe maszyny sprzyjaj¹ unijne programy
wsparcia rozwoju rolnictwa.

Wed³ug autora iloœciowe wyposa¿enie polskiego rolnictwa
w trwa³e œrodki mechanizacji jest dostateczne. Niepokoj¹cy jest
jednak wiek i stopieñ zu¿ycia maszyn i ci¹gników oraz zwi¹zana
z tym luka technologiczna dziel¹ca polskie rolnictwo od rolnictwa
przoduj¹cych krajów Europy Zachodniej. W perspektywie najbli¿-
szych lat wiele gospodarstw rolnych w Polsce bêdzie musia³o
odtworzyæ i zmodernizowaæ park maszynowy.

Zdaniem autora opracowania, produkcja i sprzeda¿ wiêkszoœci
typów maszyn rolniczych w Polsce powoli, ale systematycznie,
bêdzie wzrastaæ. Jednak¿e bêdzie ni¿sza ni¿ w roku 2010 czy 2011.
Czynnikami stymuluj¹cymi wzrost zapotrzebowania na sprzêt
rolniczy bêdzie z jednej strony koniecznoœæ odtwarzania zu¿ytych
zasobów œrodków mechanizacji, z drugiej zaœ - stopniowe zwiê-
kszanie mo¿liwoœci korzystania ze œrodków finansowych w ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

O prognozach na rok 2013 oraz perspektywach rozwoju rynku
maszyn rolniczych w Polsce autor rozmawia³ z 8 celowo dobra-
nymi przedstawicielami producentów i 4 przedstawicielami
importerów maszyn rolniczych. W wywiadach bezpoœrednich
rozmówców zapytano o: 1) kondycjê rynku maszyn rolniczych w
roku 2013; 2) Plany w zakresie rozszerzenia palety oferowanych
produktów; 3) wyzwania stoj¹ce przed firm¹ w 2013 r.; 4)
docelow¹ pozycjê (udzia³) na rynku maszyn rolniczych. Wyniki

Kondycja rynku maszyn rolniczych w opinii respondentów
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przeprowadzonych wywiadów przedstawiono w tab. 1.

Czterech, spoœród oœmiu pytanych mened¿erów prognozuje,
¿e w roku 2013 utrwali siê stagnacja. Zdaniem respondentów
rynek maszyn rolniczych jest bardzo nasycony, pojawia siê konku-
rencja ze strony ma³ych firm produkuj¹cych tanie maszyny
o niskiej jakoœci. Jak wynika z badañ, na rynku maszyn rolniczych,
zw³aszcza w niestabilnych czasach, kupuj¹cy kieruj¹ siê g³ównie
cen¹, co sprawia, ¿e producenci oferuj¹cy dro¿sze maszyny, ale
o wy¿szej jakoœci, maj¹ ograniczone pole dzia³ania.

Ponadto na koniunkturê na pewno wp³ynie poziom cen na
p³ody rolne, który nie wygl¹da najkorzystniej. Niskie ceny na
produkty rolne wp³ywaj¹ na sytuacjê finansow¹ rolników, która
stale ulega pogorszeniu. Lekki wzrost sprzeda¿y prognozuje tylko
czterech rozmówców. Zdaniem pierwszego, rok 2013 bêdzie
odznacza³ siê tendencj¹ wzrostow¹, dziêki obni¿aniu siê poziomu
zapasów u klientów. Jeden z respondentów jest zdania, ¿e rozwój
rynku jest mo¿liwy tylko dziêki odpowiednim programom pomo-
cowym zapewniaj¹cym Ÿród³a finansowania. Brak prognozy i sce-
nariusza na rok 2013 deklaruje dwóch respondentów.

Zdaniem autora opracowania, obserwuj¹c nieznaczn¹ pod-
wy¿kê cen skupu surowców oraz ustabilizowanie siê kursu walut
(m.in. euro), w roku 2013 nale¿y spodziewaæ siê nieznacznie
lepszej sytuacji na rynku maszyn rolniczych. Wydaje siê, ¿e rok
2013 bêdzie dobry dla rodzimych producentów maszyn, których
pozycja z roku na rok staje siê coraz mocniejsza.

Sposób dzia³ania przedsiêbiorstwa w dojrza³ej gospodarce
rynkowej wyznacza rynek, który jest w stosunku do niego coraz
bardziej wymagaj¹cy, zw³aszcza jeœli chodzi o jakoœæ wytwarza-
nych produktów, ich nowoczesnoœæ, niezawodnoœæ, a tak¿e sto-
pieñ i szybkoœæ ich dostosowania do stale zmieniaj¹cych siê
potrzeb klientów. Ci¹g³e i dynamiczne przeobra¿enia, które doko-
nuj¹ siê w otoczeniu zewnêtrznym przedsiêbiorstwa, stawiaj¹
firmom coraz to wy¿sze wymagania i trudniejsze problemy do
rozwi¹zania. Jednym z decyduj¹cych warunków osi¹gania przez
przedsiêbiorstwo sukcesu rynkowego staje siê wiêc zaprojekto-
wanie produktu i oferty asortymentowej (portfela produktów), do-
stosowanej do okreœlonych potrzeb, a nawet pragnieñ nabywców,
oraz odpowiedni dobór rynków docelowych, strategii wejœcia na te
rynki, w tym tak¿e wybór sposobów konkurowania. Wed³ug B.
Sojkina [4] decyzja o wytwarzaniu nowego produktu wymaga
koordynacji procesu produkcyjnego z dzia³aniami rynkowymi
i zaanga¿owanymi w organizacjê dzia³añ s³u¿bami, szczególnie
marketingowymi i sprzeda¿owymi. Przy czym nale¿y uwzglêdniæ
fakt, i¿ koncentracja przedsiêbiorstwa na okreœlonym produkcie
i oferowanie go na rynku globalnym pozwalaj¹ uzyskaæ korzyœci

Tab. 1. Kondycja rynku maszyn rolniczych w 2013 r. - przed-
stawiciele (mened¿erowie) producentów maszyn rolniczych
Table 1. Condition of the agricultural machinery market in 2013
- agents (managers) of agricultural machinery producers

�ród³o
Source

: Opracowanie w³asne na podstawie wywiadów bezpoœrednich
: Own study based on direct interviews
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skali produkcji. Wed³ug autora opracowania, dla przedsiêbiorstwa
produkcyjnego korzystniejsza jest specjalizacja globalna ni¿
szeroka specjalizacja krajowa.

Obserwuj¹c obecn¹ sytuacjê lekkiego zastoju na rynku maszyn
rolniczych, wielu producentów decyduje siê na rozszerzanie palety
oferowanych maszyn. Jakie plany w tym zakresie zg³aszaj¹
rozmówcy autora badañ, przedstawia tab. 2.

Wed³ug autora opracowania, na rynku maszyn rolniczych
wielkie zachodnie koncerny, dziêki dywersyfikacji rynków zbytu i
coraz wyraŸniejszej konsolidacji, s¹ bardziej odporne na dynamikê
rynku, dlatego te¿ ³atwiej przetrwaæ im czas kryzysu. Polskie firmy
nie posiadaj¹ du¿ego kapita³u, przez co nie mog¹ wdra¿aæ
rozbudowanych projektów antykryzysowych. Wprowadzanie
nowych produktów na rynek w czasie kryzysu nie jest dobrym
pomys³em - jest kosztowne, gdy tymczasem konsumenci s¹
bardziej nieufni. Niemniej jednak konstruktorzy badanych
przedsiêbiorstw nieustannie pracuj¹ nad nowymi pomys³ami.
Jedenaœcie przedsiêbiorstw spoœród dwunastu badanych, w roku
2013 po³o¿y du¿y nacisk na poszerzanie palety oferowanych
wyrobów. Mened¿erowie firm doceniaj¹ wagê nowej oferty dla
rozwoju organizacji, dziêki czemu mog¹ dostosowywaæ siê do
rosn¹cych wymagañ klientów.

Ka¿dy podmiot gospodarczy d¹¿y do osi¹gniêcia jak naj-
wiêkszego udzia³u w rynku. Przedsiêbiorstwa reprezentowane
przez respondentów bior¹cych udzia³ w badaniu, nie ró¿ni¹ siê pod
tym wzglêdem. Z uwagi na potencja³ produkcyjny oraz wytwa-
rzany i wdra¿any asortyment, osiem z badanych przedsiêbiorstw,
d¹¿y do osi¹gniêcia pozycji wiod¹cej na rynku maszyn rolniczych.
Respondenci podkreœlaj¹, ¿e bardzo wiele zale¿y od sprzedawców,
dlatego te¿ d¹¿eniem ka¿dego z nich powinno byæ rozwijanie
wspó³pracy z dealerami i poœrednikami handlowymi, zarówno
w kraju, jak i za granic¹. Wyznaczonemu zadaniu niezbêdne jest
okreœlenie pewnych dzia³añ, które mog¹ przybli¿yæ przedsiê-
biorstwa do celu (tab. 3).

Pomimo, ¿e perspektywy dla polskich producentów i han-
dlowców s¹ dobre, musz¹ oni szukaæ nowych rynków zbytu.
Zaopatrzenie polskiego rolnictwa w maszyny rolnicze pochodzi
w du¿ym stopniu z eksportu. Prê¿nie odradzaj¹cy siê niemiecki
przemys³ maszynowy stanowi powa¿n¹ konkurencjê dla polskich
producentów, którzy maj¹ ogromn¹ szansê np. na rynku
ukraiñskim. Du¿¹ czêœæ sprowadzanych maszyn stanowi¹
urz¹dzenia u¿ywane przywo¿one z krajów Unii Europejskiej.
Stanowi¹ one oko³o 70% wszystkich sprowadzanych maszyn.

Tab. 2. Plany w zakresie wdra¿ania nowych produktów - przed-
stawiciele (mened¿erowie) producentów maszyn rolniczych
Table 2. Plans in terms of the implementation of new products
- agents (managers) of agricultural machinery producers

�ród³o
Source

: Opracowanie w³asne na podstawie wywiadów bezpoœrednich
: Own study based on direct interviews
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W bardzo dobrej sytuacji w najbli¿szych latach bêd¹ producenci
czêœci do maszyn rolniczych. Ta grupa towarowa stanowi w tej
chwili spor¹ czêœæ eksportu. Du¿e jest te¿ zapotrzebowanie na
rynku wewnêtrznym. Stary park maszynowy, który nie zostanie
wymieniony na nowy, bêdzie musia³ byæ modernizowany. Wed³ug
autora, w ci¹gu najbli¿szych 10 lat wiele gospodarstw rolnych nie
bêdzie staæ na wymianê parku maszynowego pomimo unijnego
programu rozwoju rolnictwa. Rosn¹ce stopy procentowe i k³opoty
rolników zwi¹zane z kapryœn¹ aur¹ nie bêd¹ sprzyja³y zaci¹ganiu
kolejnych kredytów. Pomimo ogólnych optymistycznych prognoz
producenci napotykaj¹ bariery zwi¹zane np. z eksportem. Silna
z³otówka sprawia, ¿e staje siê on ma³o op³acalny. Problemem jest
te¿ brak terminowych wyp³at unijnych pieniêdzy dla rolników,
czego konsekwencj¹ s¹ zmniejszone zakupy maszyn i urz¹dzeñ.

Rosn¹ce oczekiwania konsumentów i przemys³u rolno-
spo¿ywczego, coraz silniejsza (przy nadprodukcji ¿ywnoœci)

Podsumowanie

konkurencja na rynku rolnym, stawiaj¹ przed producentami
rolnymi coraz wy¿sze wymagania. Dotycz¹ one zarówno poprawy
jakoœci wytwarzanych produktów, jak i rosn¹cego zapotrzebo-
wania na wolumen produkcji. Tylko gospodarstwa zwiêkszaj¹ce
swój obszar i wprowadzaj¹ce nowe rozwi¹zania techniczne i tech-
nologiczne bêd¹ w stanie sprostaæ tym wymaganiom. Z jednej
bowiem strony wysokiej jakoœci sprzêt rolniczy decyduje o wzro-
œcie wydajnoœci pracy, z drugiej natomiast, podnosz¹c precyzjê
wykonywania poszczególnych elementów procesu technologicz-
nego, wp³ywa w znacznym stopniu na jakoœæ wytwarzanych
produktów [5]. W tej sytuacji nale¿y oczekiwaæ, ¿e dokonuj¹ce siê
zmiany w strukturze organizacyjno-w³asnoœciowej ewoluowaæ
bêd¹ w kierunku zwiêkszenia liczby gospodarstw zdolnych do
realizacji tych za³o¿eñ, a w danym momencie stan¹ siê determi-
nant¹ zapotrzebowania na nowoczesne œrodki mechanizacji
rolnictwa.
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PLANS AND CHALLENGES ON THE AGRICULTURAL MACHINERY MARKET

IN POLAND - OWN RESEARCH RESULTS

Summary

The purpose of this paper is to present a scope of plans and challenges that companies face in the implementation of new products and
solutions in the sector of agricultural machinery in Poland. An evaluation of the sector's structure has been performed, taking into account
the current opportunities and threats, as well as its development prospects. The source material, which forms the basis of the analysis are
the data obtained during direct interviews with eight deliberately chosen representatives, and four representatives of the manufacturers of
agricultural machinery importers operating in Poland.
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zwiêkszanie sprzeda¿y przyczep objêtoœciowych i rozrzutników obornika

Ci¹g³a poprawa standardów obs³ugi

Rozwój eksportu i budowanie sieci dealerskiej w krajach Europy Wschodniej

Utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu sprzeda¿y poprzez wzmocnienie
si³ sprzeda¿owych, organizacjê szkoleñ oraz pokazy polowe maszyn

Wejœcie na rynek z gam¹ nowych ci¹gników

Zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych

Otwarcie kolejnego oddzia³u firmy

Wzrost sprzeda¿y internetowej

Nieustanny rozwój kompetencji pracowników, dostosowanie poziomu obs³ugi
do wymagañ klientów

Wejœcie na rynek z gam¹ nowych rozrzutników obornika

Tab. 3. Wyzwania stoj¹ce przed producentami maszyn rolniczych
w roku 2013
Table 3. Challenges facing manufacturers of agricultural
machinery in 2013

�ród³o
Source

: Opracowanie w³asne na podstawie wywiadów bezpoœrednich
: Own study based on direct interviews

Mened¿er 6

Mened¿er 10

Mened¿er 12
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