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1.1. Po bardzo dobrym 2015 roku, w 2016 rynek maszyn notuje spadki 
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 2015 rok przyniósł dwuprocentowy wzrost wolumenu sprzedaży nowych maszyn 

rolniczych – wynika z danych Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń 

Rolniczych, opartych na informacjach podchodzących od producentów i dealerów 

maszyn.  

 

 Niestety, pierwsza połowa 2016 roku okazała się być zdecydowanie słaba dla 

rynku nowych maszyn rolniczych - zarejestrowano o 55 proc. mniej  ciągników niż w 

analogicznym okresie ubiegłego roku. Rynek sprzętu używanego zanotował 

mniejsze spadki. Rolnicy zakupili około 12 proc.  mniej używanych ciągników niż w 

analogicznym okresie ubiegłego roku.  

 

 Zdaniem analityków, wskaźniki sprzedaży dla całego 2016 roku będą niższe niż w 

poprzednich latach. 

 

 W długoterminowej perspektywie należy się spodziewać wzrostu wartości 

sprzedaży na rynku nowych maszyn, co będzie efektem szerszego dostępu do 

dotacji ze środków unijnych w ramach regionalnych i krajowych programów. 



 

 

1.2.  Eksperci prognozują pogorszenie koniunktury w 2016 roku 
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Opinie ekspertów na temat koniunktury na rynku maszyn rolniczych w 2016 roku 

 Zdecydowana większość, bo aż 87,6 proc. dealerów i producentów maszyn 

badanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych 

prognozuje, że po bardzo dobrych latach 2014 i 2015, koniunktura w 2016 roku 

pogorszy się. 

 Ponad 45 proc. z badanych odpowiada, że raczej nastąpi pogorszenie  

w porównaniu do 2015 roku, natomiast niemal tyle samo respondentów sądzi, że 

koniunktura będzie zdecydowanie gorsza. 
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1.3. Rolnicy przesunęli zainteresowanie w kierunku ciągników używanych 
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 Zestawienie tegorocznych wyników z danymi z 2015 pokazuje, że w tym roku 

kupiono o 55 proc. mniej nowych ciągników niż w zeszłym roku.  

 Ciągników używanych kupiono 8.391 podczas, gdy nowych 4.180.  

 Z informacji o rejestracjach ciągników wynika, że w pierwszym półroczu 2016 roku 

spadła sprzedaż zarówno nowego, jak i używanego sprzętu rolniczego. 

 Liczba rejestracji                              

używanych ciągników rolniczych  

 Liczba rejestracji                                             

nowych ciągników rolniczych  

W I połowie 2016 roku w Polsce liczba rejestracji 

używanych ciągników spadła 12,4 proc.  

W I połowie 2016 r. zarejestrowano w Polsce 4810 

ciagników, czyli o 55,5 proc. mniej niż w I połowie 

2015 roku (7481).   
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1.4. Najwięcej nowych ciągników kupili rolnicy z Mazowsza  
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Województwa z najwyższym udziałem sprzedaży nowych ciągników w I połowie 2016 roku 

 Województwa, w których zanotowano w pierwszym półroczu 2016 roku najwyższą 

sprzedaż nowych ciągników rolniczych to: mazowieckie, wielkopolskie i lubelskie. 

 W tym okresie najlepiej sprzedawały się maszyny New Holland. Zarejestrowano 

646 ciągników tej marki. 

 Dobrze sprzedawał się również sprzęt producentów John Deere i Zetor.  
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1.5.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 
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