
dr in¿. Piotr RYBACKI prof. dr hab. in¿. Czes³aw RZE�NIK, dr in¿. Karol DURCZAK,
Instytut In¿ynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Streszczenie

Mo¿liwoœæ stosowania efektywnych ekonomicznie technologii produkcji wymusza koniecznoœæ ci¹g³ej odnowy parku maszyn
polskiego rolnictwa. Celem niniejszej pracy jest iloœciowa ocena odnowy parku maszyn gospodarstw rolnych. Badano w niej
liczbê i rodzaj, maszyn nabywanych przez rolników oraz Ÿród³a finansowania inwestycji.

WYNIKI BADAÑ DYNAMIKI ODNOWY PARKU
MASZYNOWEGO W ROLNICTWIE

Wprowadzenie

Cel i zakres pracy

Przedmiot i metody

Jednym z czynników decyduj¹cych o zdolnoœciach konku-
rencyjnych polskiego rolnictwa jest stosowanie efektywnych
ekonomicznie technologii produkcji. Mo¿liwoœæ stosowania
takich technologii wymusza koniecznoœæ ci¹g³ej odnowy parku
maszyn, zw³aszcza w gospodarstwach towarowych, co umo-
¿liwi pozyskiwanie produktów coraz lepszej jakoœci.

Tempo odnowy parku maszyn i popyt na œrodki techniki
rolniczej jest uwarunkowany z jednej strony potrzebami, z dru-
giej zaœ mo¿liwoœciami ich realizacji [6]. Tylko nieliczne
gospodarstwa s¹ zdolne do przeprowadzenia znacz¹cej mo-
dernizacji, czego powodem jest brak œrodków finansowych na
zakup nowych maszyn. Kolejnym problemem jest, jak twierdzi
Malag-Tobo³a [3], z³y stan techniczny maszyn i ci¹gników
rolniczych. Wiêkszoœæ znajduj¹cego siê w naszych gospo-
darstwach sprzêtu jest zu¿yta pod wzglêdem fizycznym i mo-
ralnym. St¹d te¿ do czasu istotnego wzrostu mo¿liwoœci
inwestycyjnych wiêkszoœci rozwojowych gospodarstw postêp
technologiczny w rolnictwie bêdzie spowolniony.

Zakup maszyn i ci¹gników rolniczych wi¹¿e zainwe-
stowany w nie kapita³ na wiele lat ich u¿ytkowania, a kon-
sekwencj¹ nierozwa¿nej inwestycji mo¿e byæ pogorszenie
wyniku finansowego gospodarstwa. Niew³aœciwie dokonany
dobór maszyn i urz¹dzeñ pod wzglêdem iloœciowym i jako-
œciowym prowadzi do obni¿enia wskaŸników ekonomicznych
gospodarstwa [5, 7, 8]. Dlatego odnowy parku maszynowego
nale¿y dokonywaæ maj¹c na uwadze powy¿sze uwarunko-
wania, które determinuj¹ potrzebê racjonalnego planowania
inwestycji, z uwzglêdnieniem odpowiedniej intensywnoœci
i form u¿ytkowania maszyn. Jest to szczególnie istotne w wa-
runkach rozdrobnionego polskiego rolnictwa, charakteryzu-
j¹cego siê niewielkimi zdolnoœciami inwestycyjnymi, a z dru-
giej strony brakiem mo¿liwoœci intensywnego wykorzystania
maszyn na ograniczonym obszarze poszczególnych gospo-
darstw [2, 4]. Przy tym doborze nale¿y uwzglêdniæ wielkoœæ
gospodarstw, intensywnoœæ produkcji, specjalizacjê i organi-
zacjê produkcji.

Przeprowadzona we wstêpie analiza dowodzi, jak du¿e
znaczenie w produkcji rolniczej ma odpowiednio dobrany pod
wzglêdem iloœci i jakoœci park maszyn. Trafne decyzje
dotycz¹ce inwestycji w ci¹gniki i maszyny rolnicze stwarzaj¹
mo¿liwoœci stosowania efektywnych ekonomicznie techno-
logii produkcji i pozyskiwania produktów rolniczych wysokiej
jakoœci.

Celem niniejszej pracy jest ocena inwestowania w park
maszynowy. Badano w niej liczbê i rodzaj maszyn nabywanych
przez rolników, Ÿród³a finansowania inwestycji. Istotnym by³o
równie¿ zbadanie czynników determinuj¹cych wybór
maszyny.

Dla zrealizowania celu pracy jesieni¹ 2009 roku
przeprowadzono badania ankietowe w 68 gospodarstwach

rolnych powiatu jarociñskiego, województwa wielkopol-
skiego, w których w latach od 2005 do 2009 zakupiono
maszyny rolnicze.

Ankieta sk³ada³a siê z 8 pytañ, podzielonych na dwie grupy.
W pierwszej grupie, sk³adaj¹cej siê z trzech pytañ,
pozyskiwano informacje o areale gospodarstwa i kierunkach
produkcji. W drugiej czêœci, sk³adaj¹cej siê z piêciu pytañ,
pozyskiwano informacje o nak³adach inwestycyjnych
ponoszonych przez to gospodarstwo na park maszyn.
Zamieszczono w niej pytania dotycz¹ce liczby i rodzaju zaku-
pionych maszyn, poniesione wydatki inwestycyjne w badanym
okresie i Ÿród³a ich finansowania oraz pytania dotycz¹ce
kryteriów wyboru maszyn i ocenê jego trafnoœci.

Przeprowadzone badania i ich analiza wyraŸnie pokazuj¹,
¿e dynamika odnowy parku maszyn polskich gospodarstw
rolnych nie jest du¿a. Tym bardziej, ¿e badania realizowano
w rejonie intensywnej produkcji rolnej. W badanym okresie
piêciu lat, w 68 gospodarstwach rolnych zakupiono 95 maszyn
(rys. 1). Najwiêcej, bo 37 sztuk, zakupiono ci¹gników,
nastêpnie: opryskiwaczy 13 szt., przyczep 7 szt. i agregatów
uprawowo-siewnych 6 szt. Wozów asenizacyjnych, ³adowaczy
czo³owych, bron talerzowych, kombajnów zbo¿owych i pras
zbieraj¹cych zakupiono po cztery sztuki.

Jak pokazano na rys. 2 - 8% ankietowanych gospodarstw w
badanym okresie wyda³o na inwestycje do 20.000 PLN, 28%
gospodarstw zainwestowa³o od 20.001 do 50.000 PLN, 16%
gospodarstw wyda³o od 50.001 do 100.000 PLN. Najwiêksz¹
grupê, stanowi¹c¹ 43%, s¹ gospodarstwa, które zainwestowa³y
od 100.001 do 500.000 PLN, a najmniejsz¹ (5%)
gospodarstwa, które zainwestowa³y powy¿ej 500.001 PLN.

Zakup maszyn by³ finansowany z ró¿nych Ÿróde³.
Najczêœciej wykorzystywanym Ÿród³em finansowania
inwestycji w odnowê parku maszyn rolniczych by³y dotacje
UE, z których korzysta³o 66 gospodarstw. 57 gospodarstw
korzysta³o z w³asnych œrodków pieniê¿nych, 22 gospodarstwa

Analiza i wyniki badañ

Rys. 1. Rodzaj i liczba zakupionych maszyn i ci¹gników
rolniczych
Fig. 1. The kind and quantity of bought machines and
agricultural tractors
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z kredytów bankowych i 3 gospodarstwa skorzysta³y z leasingu
maszyn. Trzeba tutaj wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e we wszystkich
analizowanych gospodarstwach koszty inwestycji by³y
pokrywane z dwóch i wiêcej Ÿróde³. Dotacje UE nie zape-
wnia³y ca³kowitego finansowania inwestycji w maszynê i mu-
sia³y byæ uzupe³niane z w³asnych œrodków lub kredytu
bankowego.

Wed³ug ankietowanych rolników, najwa¿niejszymi kry-
teriami determinuj¹cymi wybór maszyny jest stan techniczny,
cena i wydajnoœæ. Jak zaprezentowano na rys. 4, te w³aœnie
cechy uzyska³y najwiêksze œrednie wartoœci ocen, tj. 5,2 i 5,1
w oœmiostopniowej skali. Na 4,4 i 4,2 punktów oceniono

Rys. 2. Wydatki na inwestycje w odnowê parku maszyn
Fig. 2. Expenses for investments in the renovation of the
machines park

Rys. 3. ¯ród³a finansowania inwestycji w odnowê parku
maszyn
Fig. 3. Sources of investment funding of the renovation of the
machines park

Rys. 4. Oceny punktowe kryteriów determinuj¹cych wybór
maszyn
Fig. 4. The punctual assessment of criteria determining the
choice of machines

nowoczesn¹ technologiê i dostêpnoœæ do serwisu. Wed³ug
ankietowanych najmniej istotne s¹: ergonomia pracy, która
uzyska³a 3,8 punktów oraz ³atwoœæ obs³ugi i jakoœæ maszyny
ocenione na 4,0 punkty. Te ostatnie oceny ewidentnie pokazuj¹,
¿e rolnicy ci¹gle przedk³adaj¹ cenê nad jakoœæ, co wynika ze
stanu finansów gospodarstw rolnych.
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1. Z ogólnej liczby 95 zakupionych przez rolników maszyn,
37 sztuk (tj. 39%) to ci¹gniki rolnicze. Jest to dowodem na
racjonalne inwestowanie, poniewa¿ ci¹gniki to podstawo-
we maszyny w gospodarstwie. Ich parametry, jakoœæ i no-
woczesnoœæ determinuj¹ szeroko pojêt¹ efektywn¹ eksplo-
atacjê parku maszynowego w gospodarstwie.

2. Rolnicy ci¹gle w niewielkim stopniu inwestuj¹ w maszyny,
które w bezpoœredni sposób wp³ywaj¹ na zmianê procesu
technologicznego produkcji. Œwiadczy o tym ma³a liczba
zakupionych agregatów uprawowo-siewnych (6 szt.) i œcie-
rniskowych (3 szt.).

3. Podstawowym kryterium podjêcia decyzji o zakupie
maszyn rolniczych pozostaj¹ cena i stan techniczny maszy-
ny. Jakoœæ maszyny i ergonomia pracy przy zakupie licz¹
siê najmniej, g³ównie ze wzglêdu na niedoinwestowanie
gospodarstw.
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THE RESULTS OF THE DYNAMICS RENEWAL RESEARCH OF THE AGRICULTURAL

MACHINE PARK

Summary

The possibility of applying of effective economically technology of the production extorts renovation of the machines park of Polish
agriculture. The quantitative assessment of the renovation of the machines park in agricultural farms is the aim of the present work.
The quantity and kind of the machines purchased by farmers were studied as well as the sources of investment funding.
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