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Abstrakt

W artykule przedstawiono analizê dotycz¹c¹ produkcji, importu, eksportu oraz poda¿y na krajowy rynek w 2010 roku w odniesieniu do
roku 2009.

KRAJOWY RYNEK CI¥GNIKÓW I PRZYCZEP
ROLNICZYCH W 2010 ROKU

Rozwój polskiego rolnictwa w znacznym stopniu determinuje
postêp techniczny. Dlatego niezwykle wa¿nym jest zastêpowanie
sprzêtu technicznego konstrukcyjnie przestarza³ego i wyeksplo-
atowanego, sprzêtem o nowoczesnych rozwi¹zaniach konstru-
kcyjnych i charakteryzuj¹cych siê wysokimi wskaŸnikami techni-
czno-eksploatacyjnymi.

W artykule przedstawiono dane liczbowe dotycz¹ce produkcji,
importu, eksportu i poda¿y na krajowy rynek ci¹gników i przyczep
rolniczych w 2010 r. w odniesieniu do roku poprzedniego.

Kszta³towanie siê produkcji importu, eksportu i poda¿y nowych
ci¹gników rolniczych w 2010 r., przedstawiono w tab.

Ca³kowita produkcja krajowa ci¹gników rolniczych w 2010 r.
wynios³a 3605 sztuk i by³a ona ni¿sza o 114 sztuk w porównaniu do
2009 r. [1]. Najwiêkszy spadek liczby wyprodukowanych ci¹gników
wyst¹pi³ w grupie 37-59 kW z 353 sztuk w roku 2009 do 100 sztuk
w roku 2010. Najliczniejsz¹ grupê w obydwu latach stanowi³y
ci¹gniki o zakresie mocy 18-37 kW i odpowiednio wynosi³y: w 2010
roku 65,3% zaœ w 2009 roku 60,7% ³¹cznej produkcji w poszcze-
gólnych latach. Nadal niezwykle niski jest udzia³ w produkcji
ci¹gników dwóch ostatnich grup mocy: 75-90 kW i powy¿ej 90 kW,
3,1% w 2009 roku i 3,4% w 2010 r.

Z kolei ca³kowity import nowych ci¹gników rolniczych w 2010 r.
by³ niemal czterokrotnie (3,85) wiêkszy od produkcji krajowej
i o 38,8% wy¿szy od importu w 2009 r. Za wyj¹tkiem grupy ci¹gni-
ków o zakresie mocy 18-37 kW, we wszystkich pozosta³ych grupach
nast¹pi³ wzrost importu od 19,4% w grupie powy¿ej 90 kW do 69,7%
w grupie 59-75 kW. Jednoczeœnie grupa ci¹gników o mocy 59-75 kW
stanowi³a 45,5% ogólnej liczby nowych ci¹gników sprowadzonych
do kraju w 2010 r.

Eksport nowych ci¹gników rolniczych w 2010 r. w porównaniu
do roku poprzedniego by³ wy¿szy o 8,9% i osi¹gn¹³ 2119 sztuk.
Najwiêksz¹ grup¹ wyeksportowanych ci¹gników by³a grupa o za-

Tabela. Produkcja, import, eksport i poda¿ nowych ci¹gników
rolniczych w 2010 roku
Table. Production, import, export and supply of new agricultural
tractors in 2010

kresie mocy 37-59 kW i stanowi³a ona 67,6% ca³kowitego eksportu.
Drug¹ grup¹ pod wzglêdem wielkoœci eksportu stanowi³y ci¹gniki
o mocy 18-37 kW (25,8%), zaœ pozosta³e grupy stanowi³y jedynie
6,6% eksportu ogó³em.

Uwzglêdniaj¹c krajow¹ produkcjê, import i eksport nowych
ci¹gników rolniczych, poda¿ na rynek krajowy w 2010 r. wynios³a
15.390 sztuk i by³a ona wy¿sza o 30,5% od poda¿y w 2009 r. Naj-
wy¿sza poda¿ dotyczy³a ci¹gników o zakresie mocy 59-75 kW -
47,4%, natomiast najni¿sza poda¿ dotyczy³a grupy ci¹gników 37-59
kW - 3,4% ³¹cznej poda¿y. We wszystkich trzech grupach ci¹gników
o mocy powy¿ej 59 kW nast¹pi³ wzrost poda¿y w 2010 r. w odnie-
sieniu do roku poprzedniego i wynosi³ odpowiednio: 59-75 kW -
57,5%; 75-90 kW - 29,1% i powy¿ej 90 kW - 20,5%. Za wyj¹tkiem
grupy ci¹gników o zakresie mocy 19-37 kW, w pozosta³ych grupach
Polska by³a importerem netto.

W 2010 r. sprowadzono do Polski 2790 ci¹gników rolniczych
u¿ywanych (o 81 sztuk wiêcej ni¿ w roku 2009), z tego 172 sztuki
zosta³y wyeksportowane.

Pod wzglêdem liczby, poda¿ u¿ywanych ci¹gników rolniczych
na rynek krajowy w obydwu porównywanych latach by³a zbli¿ona
(o 45 sztuk wiêcej w 2010 r.). Spad³ natomiast ich udzia³ w odnie-
sieniu do poda¿y ci¹gników rolniczych nowych z 21,7% w 2009 r. do
17,0% w 2010 r. Pomimo tego, udzia³ ci¹gników u¿ywanych na
rynku krajowym w odniesieniu do nowych ci¹gników rolniczych jest
nadal znacz¹cy.

W odró¿nieniu od ci¹gników, krajowa produkcja przyczep
rolniczych w 2010 r. by³a o 11,0% wy¿sza w stosunku do roku 2009,
osi¹gaj¹c poziom 7687 sztuk. Przy stosunkowo nieznacznym
imporcie w porównaniu do produkcji krajowej, wynosz¹cym 10,7%
(825 sztuk) i znacz¹cym eksporcie - 35,7% (2748 sztuk), poda¿ na
krajowy rynek wynios³a 5764 przyczepy rolnicze i by³a ona wy¿sza
o 18,7% w porównaniu do 2009 roku.

Analiza krajowego rynku ci¹gników rolniczych w 2010 roku
potwierdzi³a utrzymuj¹c¹ siê od kilku lat tendencjê w zakresie
produkcji, importu i eksportu, efektem czego Polska jest znacz¹cym
importerem netto nowych ci¹gników. Szkoda, ¿e tego faktu nie
wykorzystuj¹ krajowi producenci ci¹gników rolniczych. Nadal, doœæ
znacz¹cy udzia³ w krajowym rynku stanowi¹ importowane ci¹gniki
u¿ywane. Natomiast w przypadku przyczep rolniczych, Polska od
wielu lat jest znacz¹cym eksporterem netto.

W artykule wykorzystano dane G³ównego Urzêdu Sta-
tystycznego.

[1] Waszkiewicz Cz., Krajewski M.: Produkcja, import i eksport
ci¹gników i przyczep rolniczych w latach 2001-2009, Technika
Rolnicza Ogrodnicza Leœna, 2010, nr 6.
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DOMESTIC MARKET OF AGRICULTURAL TRACTORS AND TRAILERS IN 2010

Abstract

Paper presents an analysis of production, import, export and supply on domestic market of agricultural tractors and trailers in 2010 compared
to 2009 year.


