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Demand for Agricultural Mechanization Services 
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Synopsis. Korzystanie z us ug mechanizacyjnych mo e w istotnym stopniu przyczynia  si  do 
obni ania kosztów produkcji umo liwiaj c producentom rolnym bezinwestycyjne wdro enie post pu 
technicznego. W artykule próbowano okre li  tendencje wyst puj ce w popycie na rolnicze us ugi 
mechanizacyjne w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2017. Badano zmiany warto ci us ug 
w przeliczeniu na 1 ha UR oraz zmiany udzia u us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim. 
Stwierdzono, e warto  us ug w przeliczeniu na 1 ha UR rednio w UE zwi kszy a si . Wzrós  
równie  udzia  us ug w zu yciu po rednim. W wyniku grupowania obiektów metod  Warda 
otrzymano 5 skupie  krajów, które ró ni y si  mi dzy sob  pod wzgl dem zaproponowanych cech, 
natomiast kraje tworz ce dane skupienie charakteryzowa y si  zbli onymi warto ciami zmiennych. 
Krajami w których zaobserwowano zarówno wyra ny wzrost warto ci us ug mechanizacyjnych 
w przeliczeniu na jednostk  powierzchni jak równie  zdecydowane zwi kszenie warto ci us ug 
w zu yciu po rednim by y: Finlandia, Niemcy, otwa, Rumunia oraz Estonia. Wyra ny spadek 
popytu na us ugi mechanizacyjne wyst pi  natomiast w Grecji i na Litwie.  

S owa kluczowe: us ugi rolnicze, us ugi mechanizacyjne, popyt, Unia Europejska 

Abstract. The use of mechanization services can significantly contribute to reducing production 
costs, enabling agricultural producers to implement technical progress without any investment. The 
article attempted to identify trends in demand for agricultural mechanization services in the European 
Union countries in 2010-2017. Changes in the value of services per 1 ha of UAA and changes in the 
share of mechanization services in total expenditures incurred for agricultural production were 
examined. It was found that the value of services per 1 ha of UAA on average in the EU increased. 
The share of services in intermediate consumption has also increased. As a result of grouping objects 
by the Ward method, 5 clusters of countries were distinguished, which differed among each other in 
terms of the proposed features, while the countries that created the focus were characterized by similar 
values of variables. The countries in which both a clear increase in the value of mechanization 
services per unit area was observed as well as a significant increase in the value of services in indirect 
consumption were: Finland, Germany, Latvia, Romania and Estonia. A clear decline in demand for 
mechanization services occurred in Greece and Lithuania. 
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Us ugi stanowi  wa ny element gospodarki ka dego kraju. Ko odziejczak (2016) 
podkre la, e znaczenie sektora us ug wzrasta wraz z rozwojem gospodarczym. Bo yk 
(2008) zauwa a, e rozwój gospodarczy wp ywa na rosn ce znaczenie sektora us ugowego 
w gospodarce narodowej, ale te  z drugiej strony sektor us ug przyczynia si  do 
zwi kszenia wzrostu gospodarczego. Rosn ca rola us ug w nowoczesnej gospodarce 
przejawia si  zwi kszeniem ich udzia u w zatrudnieniu, wytwarzaniu i konsumpcji, 
a spo ecze stwa staj  si  spo ecze stwami us ugobiorców (Lotko, 2017). W krajach 
wysoko rozwini tych sektor us ug wytwarza oko o 2/3 warto ci dodanej oraz stanowi mniej 
wi cej taki sam udzia  w ogólnym zatrudnieniu (Dominiak, Hauke, 2015). Jak podaje 
Stefaniak (2007) najwy szy odsetek zatrudnionych w sektorze us ugowym wyst puje 
w Luksemburgu, Holandii, USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Autorka wskazuje ponadto, 
e zatrudnienie w us ugach wymaga bardzo ró nych kwalifikacji, co przek ada si  na 

mo liwo ci generowania pracy dla osób o ró nym poziomie wykszta cenia. Stefaniak 
(2007) podkre la, e us ugi coraz intensywniej przenikaj  do przemys u i rolnictwa, co 
w du ej mierze jest wynikiem rozwoju technologicznego.  

Jak podaje Ko odziejczak (2013) ze wzgl du na konieczno  podnoszenia jako ci 
procesów produkcyjnych i kwestie ekonomiczne znaczenie us ug w rolnictwie staje si  
coraz wi ksze. Ko odziejczak i Poczta (2014) zauwa aj , e korzystanie z us ug przez 
producentów rolnych okre la kondycj  ekonomiczn  gospodarstw, ale jest te  czynnikiem, 
który buduje ich nowoczesno  i si  ekonomiczn . Radwan (2001) zauwa a, e rolnicy 
którzy d  do zwi kszenia si y produkcyjnej swoich gospodarstw musz  poszukiwa  
sposobów racjonalizacji struktury czynników produkcji, a korzystanie z us ug 
produkcyjnych mo e eliminowa  lub agodzi  skutki niedoborów czynnika znajduj cego 
si  w minimum. Wed ug Pawlaka (2005) us ugi mechanizacyjne umo liwiaj  pe niejsze 
zmechanizowanie prac produkcyjnych bez konieczno ci dodatkowych nak adów 
inwestycyjnych, lepsze wykorzystanie istniej cych zasobów rodków mechanizacji 
rolnictwa oraz popraw  efektywno ci nak adów na rodki trwa e.  

Wed ug Ko odziejczak (2016) najcz stszym powodem korzystania z us ug rolniczych 
jest brak ekonomicznego uzasadnienia dla samodzielnego wykonywania prac ze wzgl du 
na wi ksz  efektywno  us ugi, a tak e brak konieczno ci inwestowania w kosztowne 
maszyny i urz dzenia. Innym powodem korzystania z us ug rolniczych mo e by  równie  
niedobór si y roboczej lub potrzeba wygospodarowania wolnego czasu przez w a ciciela 
gospodarstwa (Ko odziejczak 2015). Co wi cej, jak podaj  Radwan i Wado  (2011) 
korzystanie z us ug staje si  w wielu przypadkach jedyn  alternatyw , zapobiegaj c  
zaprzestaniu produkcji rolnej, zw aszcza w gospodarstwach uzyskuj cych dochody 
z dzia alno ci pozarolniczej. Korzystanie z us ug mechanizacyjnych pozwala zatem nie 
tylko ograniczy  inwestycje w nowy sprz t rolniczy, ale daje równie  mo liwo  
wprowadzenia do gospodarstwa nowoczesnych rodków technicznych i zmian 
technologicznych oraz organizacyjnych. Wed ug Radwana (2010) korzystanie z us ug jest 
skutecznym sposobem przezwyci ania sprzeczno ci mi dzy konsekwencj  wprowadzania 
post pu technicznego do rolnictwa a kosztami i mo liwo ciami jego wdro enia.  

Radwan (2010) stwierdza, e popularn  form  us ug mechanizacyjnych, 
rozpowszechnion  w wielu krajach Unii Europejskiej, s  us ugi wiadczone s siadom przez 
rolników dysponuj cych odpowiednimi rodkami mechanizacji oraz nadwy kami si y 
roboczej. Wed ug Ko odziejczak (2013) zakup maszyn bardziej wydajnych ni  wynika to 
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z realnych potrzeb gospodarstwa przyczynia si  do rozwoju us ug na lokalnym rynku. 
Korzy ci producentów rolnych wiadcz cych us ugi w ramach pomocy s siedzkiej polegaj  
na obni eniu kosztów eksploatacji maszyn, dzi ki poprawie ich wykorzystania. Dzi ki 
temu skraca si  okres eksploatacji maszyn, przez co mo e nast pi  szybsza wymiana parku 
maszynowego (Kowalski i in., 1994; Szuk, 2009). 

Wielu autorów wskazuje na rosn ce znaczenia us ug w polskim rolnictwie. 
Ko odziejczak (2010) zauwa a, e w latach 1999-2009 warto  us ug rolniczych 
w przeliczeniu na 1 ha UR oraz ich udzia  w strukturze zu ycia po redniego zwi ksza y si . 
Ko odziejczak i Poczta (2014) stwierdzaj , e w latach 1998-2012 zwi ksza a si  warto  
us ug rolniczych w Polsce liczona w cenach sta ych, przy czym rednia roczna dynamika 
zmian w tym okresie by o znacznie wi ksza ni  w Niemczech. Niemniej jednak Radwan 
(2001) uwa a, e w Polsce us ugi stanowi  wci  niewielki udzia  w nak adach 
produkcyjnych rolnictwa i podstawowych wielko ciach produkcji rolniczej, w stosunku do 
tych wielko ci, jakie s  osi gane w krajach rozwini tych gospodarczo. Wed ug 
Ko odziejczak (2013) w grupie krajów Europy rodkowo-Wschodniej w latach 2007-2012 
udzia  us ug rolniczych w ca o ci nak adów ponoszonych na produkcj  rolnicz  zwi kszy  
si  przede wszystkim w Estonii, na Litwie i w Czechach, zmala  natomiast g ównie 
w Rumunii, Bu garii i S owenii. Z bada  Ko odziejczak (2016) wynika ponadto, e 
w krajach UE najmniejszy udzia  kosztu zakupu us ug w zu yciu po rednim w 2013 r. 
wyst powa  w S owenii, Polsce, Czechach, Chorwacji, na otwie, Litwie, ale te  
w Portugalii. Gospodarstwa z tych krajów cechowa y si  ponadto najmniejszym poziomem 
kosztu zakupu us ug w przeliczeniu na 1 pe nozatrudnionego i 1 ha UR. Z kolei 
w Holandii, Francji i Belgii wska niki te nale a y do najwy szych, w porównaniu 
z pozosta ymi krajami UE. Autorka wskazuje ponadto, e na stopie  korzystania z us ug 
w wi kszym stopniu ni  zmienne ilo ciowe oddzia uj  zasz o ci historyczne i regulacje 
zwi zane z polityk  UE.  

Budzi zatem ciekawo  jak zmienia  si  popyt na us ugi mechanizacyjne w krajach UE 
w ostatnich latach. Celem artyku u by a próba zidentyfikowania i porównania tendencji 
w popycie na us ugi mechanizacyjne dla rolnictwa w krajach UE w latach 2010-2017.  

Materia  i metodyka bada  

W pracy badano jak zmienia y si  koszty zakupu us ug mechanizacyjnych dla 
rolnictwa w krajach Unii Europejskiej (w cenach bie cych oraz cenach sta ych z 2010 r.) 
w latach 2010-2017. Analizowano udzia  warto ci us ug mechanizacyjnych w zu yciu 
po rednim. Pogrupowano kraje pod wzgl dem zmian warto ci us ug mechanizacyjnych 
w przeliczeniu na 1 ha UR oraz zmian udzia u us ug w zu yciu po rednim w latach 2010-
2017. 

Do bada  wykorzystano Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. Uwzgl dniono pozycj  „us ugi rolnicze”, która obejmuje najem maszyn 
i wyposa enia z odpowiedni  robocizn  (Rozporz dzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotycz ce rachunków gospodarczych dla 
rolnictwa we Wspólnocie). Inne us ugi, np. weterynaryjne i po rednictwa finansowego 
stanowi y odr bn  kategori , która nie by a przedmiotem bada . 

Do pogrupowania krajów wykorzystano analiz  skupie . Polega ona na dzieleniu 
zbioru danych na grupy w taki sposób, aby uzyska  skupienia, w których elementy w tej 
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samej grupie s  do siebie podobne, a jednocze nie ró ne od elementów z innych grup. 
W artykule do pogrupowania krajów w skupienia zastosowano metod  Warda, która nale y 
do hierarchicznych metod klasyfikacji obiektów. Metody hierarchiczne s  najprostszymi 
i najcz ciej u ywanymi metodami analizy skupie . Metoda Warda ró ni si  od innych 
metod hierarchicznych tym, e odleg o ci miedzy skupieniami okre lane s  w oparciu 
o analiz  wariancji. Zmierza ona na minimalizacji sumy kwadratów wewn trz skupie . 
Istotne jest zatem to, e metoda Warda zapewnia homogeniczno  wewn trz skupie  
i heterogeniczno  mi dzy skupieniami. Uznawana jest przez to za najbardziej efektywn . 
Metoda ta przedstawia najbardziej naturalne skupiska elementów (Ward, 1963; Marek, 
1989; M odak, 2006). 

Zmienne opisuj ce zmiany warto ci us ug mechanizacyjnych w przeliczeniu na 1 ha 
UR oraz zmiany udzia u us ug w zu yciu po rednim zosta y poddane weryfikacji 
statystycznej ze wzgl du na wspó czynnik zmienno ci oraz wspó czynnik korelacji. 
Warto ci tych wspó czynników nie przekracza y wyznaczonych warto ci granicznych, wiec 
zmienne mog y by  podstaw  tworzenia skupie . 

W analizach z u yciem metody Warda istotne jest ujednolicenie poziomu zmienno ci 
cech, w celu zapewnienia ich porównywalno ci. Analizy przeprowadzono dla zmiennych 
standaryzowanych. Przy formowaniu skupie  zastosowano odleg o  Czebyszewa. 
Powsta a w ten sposób hierarchiczna struktura skupie  zosta a przedstawiona w formie 
drzewa skupie  (dendrogramu). Wyniki poddano analizie porównawczej i opisowej. Do 
oblicze  wykorzystano program Statistica 8.0. 

Warto  rolniczych us ug mechanizacyjnych w krajach Unii 
Europejskiej  

czna warto  zakupu us ug mechanizacyjnych w rolnictwie w krajach Unii 
Europejskiej w cenach bie cych zwi kszy a si  w latach 2010-2017 r. o 18,1% do 17,9 
mld euro. Wzrost warto ci us ug by  jednak równie  powi zany z rosn cymi cenami us ug. 
Dla porównania warto  us ug wyra ona w cenach sta ych (z 2010 r.) wzros a 
w analizowanym okresie o 12,1% do 17,0 mld euro. W przeliczeniu na 1 ha UR warto  
zakupu us ug zwi kszy a si  z 86,3 euro/ha w 2010 r. do 98,1 euro/ha w 2017 r., tj. 
o 13,7%. Mo na zatem stwierdzi , e popyt na us ugi mechanizacyjne w UE w latach 2010-
2017 zwi kszy  si . 

W latach 2010-2017 w ramach Unii Europejskiej zdecydowanie najwi kszy wzrost 
zakupionych przez producentów rolnych us ug mechanizacyjnych (w cenach sta ych z 2010 
r.) odnotowano w Finlandii (o 261,5%), w Estonii (o 135,2%), na otwie (o 81,1%), 
w Rumunii (o 50,0%) oraz w Niemczech (o 47,7%). W Szwecji, Hiszpanii i na S owacji 
wzrost warto ci us ug by  wyra nie mniejszy i wynosi  oko o 20-25%. Z kolei wyra ny 
spadek warto ci zakupu us ug mechanizacyjnych (o ponad 20%) w analizowanym okresie 
odnotowano przede wszystkim na Litwie, w Grecji, S owenii oraz Belgii.  
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Rys. 1. Warto  us ug mechanizacyjnych (prawa o ) oraz ich udzia  w zu yciu po rednim (lewa o ) w UE 

Fig. 1. Value of mechanization services (right axis of the chart) and their share in intermediate consumption  
(left axis of the chart) in the EU 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. 
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Rys. 2. Zmiany warto ci us ug mechanizacyjnych w przeliczeniu na 1 ha UR w cenach sta ych w wybranych 
krajach UE w latach 2010-2017 (2010=100) 

Fig. 2. Changes in the value of mechanization services per 1 ha of UAA in constant prices in selected EU countries 
in 2010-2017 (2010 = 100) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. 

Zmiany warto ci zakupionych przez rolników us ug mechanizacyjnych w latach 2010-
2017 w niektórych krajach w pewnym stopniu wynika y ze zmian powierzchni u ytków 
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rolnych. W przeliczeniu na 1 ha UR warto  zakupu us ug w Finlandii wzros a (o 277,5%), 
Estonii (o 122,4%), na otwie (o 68,5%), w Rumunii (o 59,6%) i Niemczech (o 47,6%). 
Wyra ny spadek kosztów us ug w przeliczeniu na jednostk  powierzchni odnotowano 
natomiast na Litwie (o 36,0%), w S owenii (o 21,2%), Belgii (o 19,6%) i Bu garii 
(o 12,3%). W Grecji ca kowita warto  us ug zmala a wprawdzie o 21,5%, jednak wynika o 
to w du ym stopniu ze spadku powierzchni UR. W przeliczeniu na 1 ha UR koszty us ug 
w tym kraju zmniejszy y si  o 10,7%. 

Udzia  us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim w rolnictwie 
krajów UE 

Udzia  kosztu zakupu us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim (obliczony dla 
cen sta ych z 2010 r.) w UE w 2017 r. wyniós  rednio 7,5% i by  o 0,5 pkt. proc. wi kszy 
w porównaniu z 2010 r. Oznacza to, e znaczenie us ug mechanizacyjnych w zu yciu 
po rednim relatywnie wzros o. Dla porównania w analizowanych latach np. udzia  kosztów 
zakupu pasz w zu yciu po rednim zmala  z 37,1 do 36,8%, udzia  no ników energii 
pomniejszy  si  z 11,5 do 11,3%, udzia  nawozów wzrós  o 0,5 pkt. proc. do 7,5%, rodków 
ochrony ro lin powi kszy  si  z 4,6 do 5,2%, a us ug weterynaryjnych zmala  o 0,2 pkt. 
proc do 2,7%. 
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Rys. 3. Udzia  warto ci us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim w 2010 i 2017 r. w wybranych krajach UE 

Fig. 3. Share of the value of mechanization services in intermediate consumption in 2010 and 2017 in selected EU 
countries 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. 

Udzia  warto ci us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim by  wyra nie 
zró nicowany pomi dzy poszczególnymi krajami UE. W 2017 r. zdecydowanie najwi kszy 
udzia  kosztów us ug w zu yciu po rednim odnotowano w Holandii (14,0%), W oszech 
(11,3%), Finlandii (11,0%), ale te  w Bu garii (10,1%). Stosunkowo wysokim udzia em 
us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim (powy ej redniej UE) charakteryzowa o si  
ponadto rolnictwo we Francji, Danii, Niemczech, Szwecji, ale równie  w Chorwacji i na 
W grzech. Najmniejsz  warto  badanego wska nika (poni ej 3%) odnotowano 
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w Rumunii, Hiszpanii, S owenii i na Litwie. Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, e 
korzystanie z us ug mechanizacyjnych w tych ostatnich krajach nie by o zbyt popularn  
form  u ytkowania sprz tu rolniczego. Nale y przy tym podkre li , e przeci tny udzia  
us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim w krajach UE-15 by  w 2017 r. oko o 2-
krotnie wi kszy w porównaniu z pozosta ymi krajami UE. 

Udzia  us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim zwi kszy  si  w analizowanym 
okresie o 0,5% pkt proc, przy czym wzrost ten by  w poszczególnych krajach 
niejednakowy. W krajach UE-15 powi kszy  si  on przeci tnie z 7,5% w 2010 r. do 8,2%. 
Dla porównania w krajach UE-13 zmala o on z 4,4 do 4,1%. W ramach ca ej UE 
najwi kszy wzrost badanego wska nika odnotowano w Finlandii (o 7,9 pkt. proc), 
w Estonii (o 2,7 pkt. proc) oraz w Niemczech (o 1,9 pkt. proc.). Zupe nie odmienna 
sytuacja wyst pi a na Litwie i w Grecji. W krajach tych odnotowano do  zauwa alny 
spadek udzia u us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim, który wyniós  
w analizowanym okresie odpowiednio 2,2 i 1,6 pkt. proc. Spadek ten wynika  przede 
wszystkim ze zmniejszenia warto ci us ug mechanizacyjnych.  

Klasyfikacja krajów UE ze wzgl du na zmiany popytu na us ugi 
mechanizacyjne w latach 2010-2017 

W wyniku grupowania obiektów metod  Warda otrzymano 5 skupie  krajów, które 
ró ni y si  mi dzy sob  pod wzgl dem zaproponowanych cech. Kraje tworz ce dane 
skupienie charakteryzowa y si  natomiast zbli onymi warto ciami zmiennych. Optymaln  
liczb  skupie  otrzymano odcinaj c ramiona dendrogramu tam, gdzie zaczyna y si  robi  
d u sze, a wi c tam, gdzie odleg o ci mi dzy skupieniami robi y si  istotnie wi ksze. 

W pierwszym skupieniu znalaz y si  kraje, takie jak Belgia, Chorwacja, Dania, 
W ochy, Szwecja oraz S owacja. S  to kraje w których w latach 2010-2017 do  wyra nie 
zwi kszy  udzia  warto ci us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim. W tej grupie 
krajów powi kszy a si  równie  warto  us ug w przeliczeniu na 1 ha UR, jednak tempo 
wzrostu by o stosunkowo niewielkie, mniejsze ni  rednio w UE.  

W drugim skupieniu znalaz y si  4 kraje: Niemcy, otwa, Rumunia oraz Estonia. Ta 
grupa krajów charakteryzowa a si  zdecydowanym wzrostem zarówno udzia u us ug 
mechanizacyjnych w zu yciu po rednim jak równie  warto ci us ug w przeliczeniu na 
jednostk  powierzchni. Mo na zatem stwierdzi , e popyt na us ugi mechanizacyjne w tych 
krajach w analizowanych latach charakteryzowa  si  wyra n  tendencj  wzrostow .  

Trzecie skupienie obejmowa o kraje gdzie nast pi y stosunkowo niewielkie zmiany 
udzia u us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim jak równie  nieznacznie zmieni a si  
warto  us ug w przeliczeniu na jednostk  powierzchni. W skupieniu tym znalaz o si  a  12 
krajów: Bu garia, Francja, S owenia, Czechy, Holandia, Polska, Irlandia, W gry, 
Portugalia, Austria, Wielka Brytania oraz Hiszpania. 

Do czwartego skupienia przyporz dkowane zosta y 2 kraje: Grecja oraz Litwa. 
W krajach tych nast pi  zdecydowany spadek zarówno udzia u us ug mechanizacyjnych 
w zu yciu po rednim jak równie  warto ci us ug w przeliczeniu na 1 ha UR. Mo na wi c 
stwierdzi , e popyt na us ugi mechanizacyjne w tych krajach w badanych latach 
charakteryzowa  si  wyra n  tendencj  spadkow . 

Do pi tego skupienia zaliczono jedynie Finlandi . W tym skupieniu tempo wzrostu 
udzia u us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim jak równie  warto ci us ug 
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w przeliczeniu na 1 ha UR by o zdecydowanie wi ksze w porównaniu z pozosta ymi 
skupieniami. Popyt na us ugi mechanizacyjne w Finlandii wzrós  nieporównanie bardziej 
ni  w innych krajach UE. 
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Rys. 4. Klasyfikacja krajów metod  Warda 

Fig. 4. Country classification by the Ward method 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. 

Tabela 1. rednie warto ci cech w skupieniach 

Table 1. Average values of variables in clusters 

Cechy 
Skupienie rednio 

dla UE I II III IV V 

Zmiana warto ci us ug mechanizacyjnych  
w przeliczeniu na 1 ha UR w latach 2010-2017 (%) 

9,2 74,5 4,7 -23,4 277,5 13,7 

Zmiana udzia u us ug w zu yciu po rednim 

w latach 2010-2017 (pkt. proc) 
1,3 1,6 -0,1 -1,9 7,9 0,5 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER) z bazy danych 
Eurostat. 
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Podsumowanie 

Badania wykaza y, e rednio w krajach UE w latach 2010-2017 nast pi  wzrost 
warto ci us ug mechanizacyjnych zarówno w cenach bie cych, jak równie  w cenach 
sta ych (z 2010 r.). Zwi kszy a si  równie  warto  us ug mechanizacyjnych w przeliczeniu 
na 1 ha u ytków rolnych jak równie  udzia  us ug mechanizacyjnych w zu yciu po rednim. 

W wyniku grupowania obiektów metod  Warda otrzymano 5 grup krajów, które 
ró ni y si  mi dzy sob  pod wzgl dem zmian warto ci us ug mechanizacyjnych 
w przeliczeniu na jednostk  powierzchni oraz zmian udzia u us ug mechanizacyjnych 
w zu yciu po rednim. Kraje tworz ce dane skupienie charakteryzowa y si  z kolei 
zbli onymi warto ciami zmiennych. Do krajów o zdecydowanie najwi kszym wzro cie 
popytu na us ugi mechanizacyjne w latach 2010-2017 zaliczono Finlandi , Niemcy, otw , 
Rumuni  i Estoni . Spadek popytu na badane us ugi zaobserwowano przede wszystkim na 
Litwie oraz w Grecji.  

W badaniach nie analizowano przyczyn wyst puj cych zmian popytu na us ugi 
mechanizacyjne w poszczególnych krajach. Mo na przypuszcza , e wyra ny wzrost 
popytu na us ugi mechanizacyjne, który obserwowano w niektórych krajach UE, móg  by  
zwi zany m.in. ze zwi kszaniem efektywno ci produkcji, co wymaga o stosowania bardziej 
nowoczesnych i wydajnych maszyn oraz urz dze  rolniczych przy mo liwie najmniejszych 
nak adach. Ponadto w niektórych krajach dynamicznie zwi kszy a si  rednia powierzchnia 
gospodarstw, co wymaga o zmian organizacyjnych i mog o stanowi  impuls do 
zwi kszania stopnia korzystania z us ug. Zagadnienie to wymaga jednak dalszych bada . 
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