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Tak jak przewidywano, kryzys dotknął branżę ciągnikową. W odniesieniu rok do roku 

sprzedaż nowych traktorów gwałtownie spadła. Wiadomo, wpłynęło na to wyczerpanie dota-

cji z ostatniego PROW-u. Natomiast nowy program pomocy unijnej dla rolników w minimal-

nym stopniu obejmuje ciągniki i nastąpił traktorowy pat sprzedażowy.

Co taka sytuacja oznacza? Przede wszystkim usilne poszukiwanie przez producentów, 

importerów i dilerów możliwości zachęcenia rolników do zakupów. Jak to robią? Po prostu 

wprowadzają promocje i rabaty oraz atrakcyjne formy fi nansowania. Naprawdę warto się im 

przyjrzeć, bo można kupić ciągnik na atrakcyjnych warunkach. Oczywiście wielu rolników 

uważa, że lepiej poczekać na nowe dotacje i wtedy kupować. Problem jednak w tym, że nie wszyscy je dostaną. 

Oznacza to, że będą musieli podjąć decyzję o zakupie ciągnika w innej sytuacji rynkowej. Prawdopodobnie  traktory 

będą wtedy sprzedawane z mniejszymi rabatami albo bez nich, czyli ich zakup będzie mniej korzystny niż obecnie. 

Wniosek nasuwa się sam – jeśli mamy kupić i nie dostać dotacji, to lepiej zrobić to teraz.

Warto dodać, że coraz większą popularnością – co zrozumiałe – cieszą się ciągniki używane. Nie ulega wątpliwo-

ści, że rynek ten będzie się nadal rozwijał. Dostrzegli to również sprzedawcy nowych ciągników i wielu z nich oferuje 

już ich modele używane. To dobry kierunek, bo naszym zdaniem zdecydowanie lepiej kupić traktor od dużej fi rmy 

z zapleczem serwisowym niż od tzw. handlarza.

Krzysztof Płocki, plocki@rpt.pl

Mniejsza sprzedaż, większe rabaty

 Okładka: Agregat Väderstad Carrier XL 625 
z wałem SoilRunner. Zdjęcie: firmowe

Prenumerata tel. 52 584 17 40, 52 584 17 57
prenumerata@apra.pl
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