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Streszczenie 
 
W pracy przedstawiono metodę szacowania brakujących cen ma-
szyn rolniczych w przypadku zmian ich reprezentantów w bada-
niach GUS. Szacunków dokonano na przykładzie ciągników Ursus 
3512 i Ursus 2812. Na podstawie oficjalnych i szacowanych danych 
dokonano analizy dynamiki cen tych ciągników w latach 1990–2010 
oraz relacji tych cen do cen wybranych produktów rolnych. 
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Wstęp 
 
Źródłem danych, wykorzystywanych podczas badań zmian cen środków 
mechanizacji rolnictwa w Polsce, są materiały Głównego Urzędu Statystycz-
nego (GUS), publikowane m.in. w Internecie [GUS 2011]. Dane o cenach 
detalicznych są gromadzone przez GUS w wyniku badań realizowanych na 
bazie próby wytypowanej metodą doboru celowego. Badania te są prowa-
dzone przez ankieterów urzędów statystycznych w punktach sprzedaży, wy-
branych na obszarze poszczególnych rejonów badania cen. Podział na rejony 
został ustalony przez GUS we współpracy z urzędami statystycznymi. O wy-
borze punktów notowań decydują ankieterzy i urzędy statystyczne. Notowania 
powinny być prowadzone w tych samych punktach przynajmniej przez rok. 
Ustalona centralnie liczba reprezentantów środków mechanizacji rolnictwa 
jest stała przez cały rok i obowiązuje wszystkie rejony badania cen. W 2009 r. 
obejmowała ona 46 obiektów, a w 2010 r. została zredukowana do 35.  
 
Ceny środków mechanizacji rolnictwa są notowane raz w miesiącu. Na pod-
stawie zbioru notowań są obliczane średnie miesięczne, kwartalne i roczne 
ceny wszystkich reprezentantów jako średnie arytmetyczne [GUS 2009; 2010].  
 
Zasadniczym kryterium doboru wyrobów jest konieczność zapewnienia właś-
ciwej reprezentacji. Listy reprezentantów środków mechanizacji rolnictwa są 
co roku aktualizowane, stosownie do zmian w strukturze asortymentowej 
sprzedaży i zmian standardów klasyfikacyjnych. W związku z tym liczba re-
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prezentantów, uwzględnianych stale w dłuższych przedziałach czasu jest 
stosunkowo niewielka. Następują zmiany typów reprezentujących poszcze-
gólne grupy maszyn. Niektóre rodzaje maszyn przestają być reprezentowane 
(np. dmuchawa od 2004 r. czy pielnik sześciorzędowy od 2009 r.). W ich miej-
sce pojawiają się inne (np. prasy zbierające wysokiego zgniotu i prasy zwija-
jące od 1999 r., owijarka do bel od 2010 r.). Przyczyny były różne. Jedną z nich 
było zaprzestanie produkcji niektórych maszyn, m.in. ciągnika Ursus C-330 
w 1992 r. czy kombajnów zbożowych z serii Bizon w pierwszej dekadzie XXI w. 
Kolejną było dążenie do zapewnienia reprezentantów o dominującym zna-
czeniu na rynku w ramach danej grupy maszyn. Typy o malejącym znacze-
niu na rynku zastępowano ich odpowiednikami powszechniej występującymi.  
 
Wspomniane zmiany zestawu reprezentantów stanowią poważny problem 
podczas analizy zmian cen w dłuższych przedziałach czasu. Celem niniej-
szego artykułu jest próba rozwiązania tego problemu. 
 
Metoda szacowania brakujących cen i przykład jej zastosowania 
 
W przypadku prowadzenia długookresowych analiz cen środków mechani-
zacji rolnictwa w warunkach zmian zestawu ich reprezentantów w badaniach 
GUS pojawia się konieczność wyboru jednej z dwu możliwości: 
a) ograniczenia liczby objętych analizą środków mechanizacji rolnictwa do 

tych, które w ciągu całego okresu objętego analizą były uwzględniane  
w zestawieniach GUS; 

b) uwzględnienie dodatkowo tych środków mechanizacji, których reprezen-
tantami w całym okresie objętym analizą były obiekty o różnych symbo-
lach.  

 
Z uwagi na to, że wybór pierwszej możliwości spowodowałby znaczne zubo-
żenie zestawu maszyn, w którym nie zmieściłyby się między innymi ciągniki, 
kombajny zbożowe, większość rodzajów narzędzi i maszyn do uprawy gleby 
i dojarki mechaniczne, zdecydowano się skorzystać z drugiej z rozpatrywa-
nych możliwości. Wiązało się to z koniecznością dokonania odpowiednich 
szacunków. 
 
Metoda szacowania brakujących cen zostanie przedstawiona poniżej na 
przykładzie ciągników. W latach 1990–2010 żaden z typów ciągników nie był 
reprezentowany w sposób ciągły. Początkowo (lata 1990–1992) były to cią-
gniki Ursus C-330, Ursus C-360P i Ursus 3512. W latach 1993–2005 przyję-
tymi przez GUS reprezentantami źródeł mechanicznej siły pociągowej  
w badaniach cen były ciągniki Ursus 2812 i Ursus 3512, w latach 2006–2009 
– ciągniki Ursus 2812, Ursus 5314 oraz ciągnik o mocy 90 kW, z napędem 
na 4 koła. W 2010 r. liczbę reprezentantów ciągników ograniczono do 2, były 
to Ursus 3512 oraz ciągnik o mocy 90 kW, z napędem na 4 koła. W całym 
okresie 1990–2010 nie było zatem ani jednego stałego reprezentanta cią-
gników. Najdłużej, po 17 lat, tę grupę środków mechanizacji rolnictwa repre-
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zentowały ciągniki Ursus 2812 i Ursus 3512, z tym że występowały one ra-
zem tylko w latach 1993–2005. W celu umożliwienia analizy zmian cen cią-
gników rolniczych w latach 1990–2010 za reprezentantów źródeł siły pocią-
gowej przyjęto Ursusy 2812 i 3512, których ceny były badane przez GUS 
w najdłuższym przedziale czasu. W obu przypadkach jednak konieczne było 
oszacowanie cen w czterech latach. 
 
Podczas szacowania brakujących cen wyznaczono najpierw proporcje mię-
dzy cenami ciągników Ursus 3512 i Ursus 2812 w latach, w których wystę-
powały one równolegle w badaniach cen prowadzonych przez GUS. Posłu-
giwano się przy tym wzorem: 
 

2

1
Cm
Cm

=η   (1) 

 
gdzie: 
η  – współczynnik wyrażający proporcje między cenami rozpatrywanych 

środków mechanizacji rolnictwa w danym roku; 
Cm1  – cena pierwszego z rozpatrywanych środków mechanizacji rolnictwa  

w danym roku [zł]; 
Cm2  – cena drugiego z rozpatrywanych środków mechanizacji rolnictwa  

w danym roku [zł]; 
 
Wyznaczone za pomocą wzoru (1) wartości współczynnika η dla poszczegól-
nych lat są zróżnicowane (rys. 1). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
Source: own elaboration based on GUS (MSO) data. 
 
Rys. 1. Wartości współczynnika η, wyrażającego stosunek ceny ciągnika Ursus 3512 

(Cm1) do ceny ciągnika Ursus 2812 (Cm2) 
Fig. 1. Values of η coefficient expressing the relation of tractor Ursus 3512 price (Cm1), 

to the price of Ursus 2812 tractor (Cm2) 
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Różnice między wartościami skrajnymi wynoszą ok. 7%. Do szacowania bra-
kujących wartości można się posłużyć wartością średnią ε dla całego okresu 
1993–2005, którą obliczamy wg wzoru: 
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Wartość ta wynosi 1,15209 i jest o 3% większa od wartości minimalnej  
(z 1998 r.) i o 4% mniejsza od maksymalnej (z 2000 r.). 
 
Przyjmując wartość ε = 1,15209 i posługując się formułą: 
 

ε
1

2
CmCm =                        (3) 

 
wyznaczono szacunkowe ceny ciągnika Ursus 2812 w latach 1990–1992. 
Próba oszacowania cen ciągnika Ursus 3512 w latach 2006–2009 z przyjętą 
wyznaczoną wartością ε = 1,15209 i zastosowaniem wzoru: 
 

21 CmCm ε=                  (4) 
 
nie przyniosła pozytywnego rezultatu. Wyznaczone wartości nie korespon-
dowały z ceną tego ciągnika w 2010 r. Według obliczeń była ona w 2009 r. 
o 8% wyższa od zarejestrowanej przez GUS w 2010 r. Tymczasem – we-
dług danych GUS – cena ciągnika o mocy 90 kW, z napędem na 4 koła była  
w 2009 r. o 1% niższa niż w 2010 r. Przyjęcie obliczonych w opisany wyżej 
sposób wartości byłoby niezgodne z rzeczywistością. W tej sytuacji ceny 
ciągnika Ursus 3512 za lata 2006–2009 obliczono z zastosowaniem współ-
czynnika, określającego proporcje jego ceny w 2010 r. do ceny ciągnika  
o mocy 90 kW, z napędem na 4 koła. Cenę ciągnika Ursus 2812 w 2010 r. 
oszacowano natomiast z zastosowaniem współczynnika, określającego pro-
porcje jego ceny w 2009 r. do ceny ciągnika o mocy 90 kW, z napędem na  
4 koła. Ceny ciągników Ursus 2812 i Ursus 3512 w latach 1990–2010 za-
mieszczono w tabeli 1.  
 
Do 2003 r. wzrost cen ciągników rolniczych mieścił się na poziomie zbliżo-
nym do wskaźnika cen towarów i usług (inflacji), a okresowo utrzymywał się 
poniżej niego. Po zwiększeniu VAT z poziomu zerowego do 22% wraz z wej-
ściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. ceny ciągników mają dynamikę 
większą od inflacji (rys. 2). 
 
W ciągu okresu 1990–2010 ciągnik Ursus 3512 podrożał w relacji do zdecy-
dowanej większości produktów rolnych (rys. 3). Największy, bo aż cztero-
krotny wzrost tej proporcji odnotowano w odniesieniu do żywca wieprzowego.  
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Tabela 1. Ceny ciągników [zł] 
Table 1. Prices of the tractors [PLN] 

Lata  Years Ciągnik Ursus 3512 (Cm1) 
Ursus 3512 tractor (Cm1) 

Ciągnik Ursus 2812 (Cm2) 
Ursus 2812 tractor (Cm2) 

1990 4018 3488 
1991 5694 4942 
1992 7276 6316 
1993 10279 9110 
1994 15598 13895 
1995 20906 18389 
1996 26853 23998 
1997 29513 25724 
1998 30982 27738 
1999 37224 31246 
2000 41625 34741 
2001 46023 39094 
2002 48213 41242 
2003 51529 44054 
2004 62688 55378 
2005 71087 62892 
2006 72548 66427 
2007 76138 70182 
2008 76858 72026 
2009 76814 72525 
2010 77700 73361 

Objaśnienie: kursywą wyróżniono wartości szacunkowe.  
Explanation: values estimated are distinguished by italics. 

Źródło: dane GUS i szacunki własne. Source: data of GUS (MSO) and own estimation. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
Source: own elaboration based on GUS (MSO) data. 

 
Rys. 2. Dynamika cen ciągników. Stan w 1990 r. = 100 
Fig. 2. Dynamics of tractor prices. State in 1990 = 100 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
Source: own elaboration based on GUS (MSO) data. 
 
Rys. 3. Dynamika cen ciągnika Ursus 3512 w odniesieniu do wybranych produktów 

rolnych. Proporcje cen w 1990 r. = 100 
Fig. 3. Dynamics of Ursus 3512 tractor prices in relation to selected agricultural pro-

ducts. Price relations in 1990 = 100 
 
 
Aby uzyskać kwotę pieniędzy wystarczającą do sfinansowania zakupu tego 
ciągnika w 2010 r., rolnik musiałby sprzedać czterokrotnie więcej żywca niż  
w 1990 r. Ciągnik nieznacznie potaniał w stosunku do ziemniaków. 
 
Podsumowanie 
 
Przykład zastosowania proponowanej metody szacowania brakujących da-
nych o cenach maszyn rolniczych w przypadku zmiany ich reprezentantów 
wykazał, że: 
− uzyskane wyniki szacowania umożliwiają badanie tendencji zmian cen 

ciągników i ich relacji do cen produktów rolnych w dłuższych przedzia-
łach czasu; 

− omawiana metoda może być stosowana także w przypadku analiz doty-
czących cen innych środków mechanizacji rolnictwa; 

− nie można jednak oczekiwać uzyskania dokładnych wyników obliczeń  
z powodu zróżnicowania w czasie proporcji między cenami wybranych 
reprezentantów, nawet gdy są to wyroby tego samego producenta, jak 
ciągniki 3512 i 2812, produkcji ZPC Ursus. 
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ANALYSIS OF AGRICULTURAL MACHINERY PRICES  
– METHODOLOGICAL ISSUES 

 
Summary 

 
Paper discussed the method to estimating the lacking prices of farm ma-
chines in case of changing their representatives in the tests of GUS (Main 
Statistical Office). The estimations were realized on an example of Ursus 
3512 and Ursus 2812 tractors. On the basis of official and estimated data 
the dynamics of prices for these tractors within the years 1990–2010 was 
analysed, and the relations of these prices to prices of selected agricultural 
products were appraised. 
 
Key words: farm machines, tractors, prices, estimation, method 
 
 

Praca wpłynęła do Redakcji: 15.02.2011 r. 
 
Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz 

prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki 
 
 
Adres do korespondencji: 
prof. dr hab. Jan Pawlak 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy  
Oddział w Warszawie 
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa 
tel. 22 542-11-67; e-mail: j.pawlak@itep.edu.pl 
 



 

 

 
 


