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Poza wspomnianymi 14178 ciągnika-
mi nowymi kupionymi w Polsce w 2021 r.,  
1452 zostały sprowadzone z zagranicy 
jako fabrycznie nowe i zarejestrowane. 
To o 340 egzemplarzy więcej niż w ro-
ku 2020. Na wynik ten olbrzymi wpływ 
miały tradycyjnie traktory marki Belarus, 
których w ten sposób zarejestrowano aż 
1115 szt. ‒ Najistotniejszym elementem te-
go zestawienia jest liczba ciągników mar-
ki Belarus. Traktory te, gdyby rejestrowa-
ne były po raz pierwszy w Polsce, sta-
nowiłyby znaczny udział w rynku ciągni-
ków nowych. Liczba 1122 (1115 rejestracji 
zagranicznych i 7 krajowych) dawałaby 
tej marce piąte miejsce w zestawieniu za 
rok 2021 i około 9% udziałów. Miałoby to 
również wpływ na wielkość rynku nowych 
ciągników w Polsce. Doliczając ciągniki 
marki Belarus, rynek wynosiłby 15300 szt. 
nowych ciągników – czytamy w raporcie 
przygotowanym przez PIGMiUR.

Przypominamy, że według przyjętych 
założeń ciągnik nowy to ten, który po raz 
pierwszy został zarejestrowany w kraju 
i wyprodukowany w roku bieżącym lub 
do dwóch lat wstecz. Ciągniki Belarus, 
jako że rejestrowane są po raz pierwszy 
za granicą, traktowane są jako używane, 
choć w wynikach ciągników używanych 
również się nie pojawiają, bo tam z kolei 
mamy do czynienia z założeniem, że cią-
gnik używany ma powyżej 3 lat.

Udział ciągników nowych sprowadzo-
nych z zagranicy z roczników 2019-2021 
w całym rynku nowych traktorów wy-

niósł ponad 9% (w 2020 r. było to ok. 11%). 
W sumie liczba wszystkich zarejestrowa-
nych w 2021 r. w Polsce traktorów zali-
czanych do nowych wyniosła 15630 szt.  
Na wynik ten ogromny wpływ miały reje-
stracje odnotowane w marcu (1409 szt.), 
lipcu (1407 szt.) i grudniu (1731 szt.) ze-
szłego roku. Były to sprzedażowo najlep-
sze miesiące w całym 2021 r.

New Holland, Kubota, John Deere
Najpopularniejszą marką nowych cią-

gników kupowanych w naszym kraju po 
raz trzynasty z rzędu został New Holland. 

W 2021 r. zarejestrowano 2511 ciągników 
tej marki, co oznacza udział w rynku na 
poziomie 17,7%. W porównaniu z rokiem 
2020 wzrost sprzedaży wyniósł 694 trakto-
ry. Udział w rynku marki New Holland nie-
znacznie jednak zmalał, porównując r./r.,  
o 0,6 pp (punku procentowego).

W 2021 r. drugie miejsce wśród naj-
częściej kupowanych nowych ciągni-
ków pochodzenia krajowego zajęła mar-
ka Kubota z wynikiem 1669 traktorów 
i 11,8-procentowym udziałem w rynku. 
W tym przypadku w porównaniu z 2020 r.  
wzrost wyniósł 445 ciągniki, co jednak 

Rynek ciągników 2021
Polska	Izba	Gospodarcza	Maszyn	i	Urządzeń	Rolniczych	informuje,	że	w	2021	r.	zarejestrowano	
14178	nowych	ciągników	kupionych	w	Polsce.	To	o	4241	traktorów	więcej	w	porównaniu	z	rokiem	
2020,	co	oznacza	spektakularny	wzrost	(42,7%)	i	najlepszy	wynik	od	7	lat.
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Udziały rynkowe producentów ciągników nowych kupionych  
i zarejestrowanych w Polsce w latach 2020/2021.

2020    2021

Najpopularniejszą marką nowych ciągników rejestrowanych w naszym kraju w 2021 r.  
został New Holland. To 13. zwycięstwo z rzędu, czyli od roku 2009.


