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Okładka: Ciągnik New Holland T5.120 z silnikiem Euro IV i ładowaczem czołowym New Holland 750TL. 

Zdjęcie: firmowe
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Konkurencja prowadzi do śrubowania rekordów. Dotyczy to nie tylko sportu, 

ale też innych dziedzin życia. Taką sytuację mieliśmy w ostatnich latach na rynku 

ciągników i maszyn rolniczych. Pogoń za wynikiem sprzedażowym trafiła w tym czasie na podatny 

grunt, bo był to okres dotacji unijnych. Bardzo dobre rezultaty osiągali dilerzy oferujący nowe ciągni-

ki rolnicze. Ich handlowcy prześcigali się w sprzedaży, poprawiając wyniki miesięczne i roczne. Klien-

tów chętnych na zakup nie brakowało, ale na decyzję, jaką markę wybiorą, duży wpływ miały właśnie 

działania handlowców. Nic nie trwa jednak wiecznie i boom sprzedażowy przeminął. Właśnie tak moż-

na określić 2016 r. na rynku ciągników i maszyn rolniczych. Sprzedaż spadła lawinowo i nie wiadomo, 

kiedy tendencja ta zostanie na dobre odwrócona.

Warto postawić pytanie: jak ten miniony okres rynku producenta i obecna sytuacja wpływają na 

branżę? Przede wszystkim zeszły rok okazał się kubłem zimnej wody dla wielu osób, które na handlu 

ciągnikami i maszynami rolniczymi chciały zarabiać dużo i mało inwestować. Jeżeli w swoich firmach 

nie rozwinęły działów serwisowych lub usługowych, to nie mają tęgich min. Obecnie niektórzy z nich 

borykają się z płynnością finansową i ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Po prostu następu-

je selekcja naturalna i na rynku zostaną najsilniejsi – najlepsi dilerzy patrzący na swój biznes w per-

spektywie wieloletniej. Jedno jest pewne – teraz mamy rynek konsumenta, czyli to rolnicy znajdują 

się w lepszej sytuacji, a sprzedawcy i producenci nowych ciągników oraz maszyn rolniczych w gor-

szej. Okres ten jednak również nie będzie trwał wiecznie. Dlatego warto rozważyć zakupy teraz i nie 

zwracać uwagi na marazm rynkowy.
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