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Idzie kryzys, idzie
W dobie ciągłego oczekiwania na 

kolejny już kryzys, rolnicy muszą zna-

leźć sposób na inwestowanie na tyle 

bezpieczne, aby nie nadwerężyć finan-

sowego kręgosłupa swojego gospodar-

stwa. Nie tylko banki kuszą ofertą taniego kredytu. Obec-

nie już producenci maszyn płacą bankom, aby te utrzy-

mywały niskie oprocentowanie pożyczek. Oczywiście, 

jeśli tylko rolnik zdecyduje się na maszynę właśnie ich 

marki. Takie finansowanie, nazywane fabrycznym, ofe-

ruje już naprawdę duża liczba producentów maszyn rol-

niczych, nawet rodzimych.

Patrząc na obecne przeciąganie funduszowej liny 

w utworzeniu budżetu UE na kolejne lata, producenci 

maszyn szukają każdej możliwości, aby ułatwić ich za-

kup przyszłym klientom. Natomiast rolnicy muszą znaleźć 

sposób ich zakupu na jak najkorzystniejszych warunkach.

Jednak na tym obrazku, na którym wydawałoby się, 

iż wszystko do siebie pasuje, widać rysy. Przede wszyst-

kim jeśli przyjdą trudniejsze czasy w sprzedaży produk-

tów, a w przypadku mleka i mięsa już  to się dzieje, to 

czas najwyższy zweryfikować swoje plany zakupowe. No-

wa maszyna zawsze będzie kusić lepszym wyposażeniem, 

możliwością wykonania pracy szybciej i łatwiej. Jednak 

na szali także trzeba położyć i drugą stronę medalu. Są 

nią koszty utrzymania maszyn, które wcale nie maleją, 

biorąc pod uwagę choćby tylko cenę paliwa.

Redakcja Rolniczego Przeglądu Technicznego dołoży 

wszelkich starań, aby obraz tego jakie maszyny  i za jakie 

pieniądze można kupić na naszym rynku był jak najbar-

dziej przejrzysty. Od nowego roku więcej miejsca poświę-

cimy maszynom używanym. Jednak wychodząc z zało-

żenia, iż bez względu na kryzysy postęp techniczny jest 

konieczny, zaprezentujemy również maszyny najnowsze.
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