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Резюме: Търговията със селскостопански машини в Полша по правило не се основава на принципа на изключителността. Голяма 
част от дилърите предлагат различни марки селскостопански машини, нови и употребявани. Водещите дилъри получават 
машините на принципа на дългосрочен договор с производителя, основаващ се на търговски кредит, по-рядко на комисионен 
принцип. В търговията на дребно се разви продажбата на кредит. По-конкретно, представителите на западните концерни, 
продаващи големи и скъпи машини, предлагат специални кредити за земеделците в сътрудничество със западните банки. 
Активността на местните производители в сферата на кредитната помощ за земеделеца остава далеч назад спрямо 
чуждестранната конкуренция.  

 
 

Почвообработващите машини са най-многобройната 
група машини, произвеждани и продавани в страната, както от 
гледна точка на асортимента, така и от гледна точка на 
количеството. Местното предлагане от гледна точка на 
асортимента включва практически всички видове 
почвообработващи машини. С производството им са се заели  
над десет полски фирми, най - важните сред които са UNIA - гр. 
ГРУДЖЬОНДЗ, KONGSKILDE POLSKA – гр. КУТНО, 
UNIA FAMAROL - гр. СЛУПСК, PPH – ZUKOWO (гр. 
ЖУКОВО), AKPIL -  гр. ПИЛЗНО, POM – гр. БРОДНИЦА, 
EXPOM – гр. КРОШНИЕВИЦЕ, ROLMASZ – гр. КУТНОА, 
BURY – гр. ЛОВИЧ, MANDAM – гр. ГЛИВИЦЕ.  Голяма част от 
произвежданите машини са пасивни машини, вкл. обикновени 
и обръщателни плугове, почвообработващи и др.видове 
култиватори, различни видове валове, зъбни и дискови брани. 
По-ефективните почвообработващи машини са снабдени с  
хидравлични системи за регулиране на работните параметри и 
за превключването им в работно/транспортно положение, както 
и с хидравлични системи предпазващи от претоварвания. От 
активните почвообработващи машини в страната се 
произвеждат ротационни брани и мотофрези (UNIA - гр. 
ГРУДЖЬОНДЗ, KONGSKILDE – гр. КУТНО AKPIL – гр. 
ПИЛЗНО).  

На все по-голямо търсене се радват произвежданите в 
страната пасивни или пасивно-активни почвообработващи 
култиватори и компактори (POM – гр. АУГУСТУВ, BOMET, 
EXPOM – гр. КРОШНИЕВИЦЕ). Тези култиватори съкращават 
времето, намаляват разхода на енергия, както и броя на броя на 
преминаванията, валиращи подпочвения слой на полето по 
време на оран и сеитба. Като допълнение са машините за 

механично обслужване на културите. В страната има над десет 
производители на класически окопни култиватори и 
култиватори, трябва да се отбележи също и широкото 
производство на специализирани машини, например за 
оформяне на бразди при отглеждането на картофи или при 
засяването на зеленчуци. 

В момента на пазара в Полша са и всички водещи 
производители на почвообработващи машини от ЕС 
(Kongskilde, Kverneland, Amazone, Kuhn, Fogel & Noot, Lemken, 
Gregoire Besson, Pottinger, чешката фирма Farmet и др.). Те 
предлагат целия си асортимент, но в Полша най-често 
продавани са съвременните машини с голям работен обхват, 
които работят заедно с трактори с големи мощности, 
употребявани не веднъж. В тези случаи най-често клиентите са  
големи ферми и земеделски кооперации.  

Пазарът на почвообработващи машини в Полша е 
пренаситен и в последно време се наблюдава стабилизиране, а 
при някои продукти дори и спад на продажбите. Поради 
свръхпредлагането за много местни фирми все по-съществено 
значение има износът на продукция както в страните от ЕС, 
така и на извъневропейските пазари (Южна Америка, Африка, 
Азия). През последните две години (поради ограничението на 
европейските дотации и в резултат на спада на търсенето в 
страната) агресивната борба за чуждестранни клиенти за много 
производители в Полша се превърна в начин за преодоляване 
на кризата.    

В таблица 1 и на графики 1 и 2 е представена 
характеристика на ситуацията на местния пазар на 
почвообработващи машини, като за пример са ползвани 
плуговете и култиваторите. 

 
Таблица 1. Предлагане на почвообработващи машини в Полша за периода 2001-2011 [данните са в хиляди бройки] 

Година Плугове Култиватори 

 
Местно 

производство 
Вкл. износ внос Производство износ внос 

2001 5,7 0,3 0,6 4,5 1,9 2,2 

2002 6,8 0,5 0,7 4,8 1,6 1,0 

2003 7,7 1,1 0,6 3,1 1,3 1,9 

2004 6,1 1,3 1,5 2,4 2,2 0,9 

2005 5,1 1,3 1,7 2,0 1,8 0,9 

2006 6,7 1,6 5,1 2,3 2,2 5,0 

2007 7,0 0,9 2,1 3,9 1,7 1,9 

2008 4,9 0,9 2,1 5,4 6,2 2,0 

2009 6,0 0,6 1,9 7,2 2,3 2,2 

2010 6,9 Липсват 
данни 

Липсват 
данни 7,9 Липсват 

данни 
Липсват 
данни 

2011 7,1 Липсват 
данни 

Липсват 
данни 7,9 Липсват 

данни 
Липсват 
данни 
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Авторът не разполага с данни относно износа и вноса на такива 
машини след 2010 година. 
 Трябва да се отбележи, че в Полша не се провеждат 
цялостни проучвания на ситуацията на пазара на 
селскостопански машини. Липсват конкретни данни за по-
голяма част от производството, продажбите на местния пазар и 
експорта на селскостопански машини. Не е бил правен 
подробен и текущ анализ на пазара на селскостопански 
машини нито от страна на Главния Статистически Институт, 

нито от държавни институции или от частни фирми. Това 
затруднява вземането на решения от страна на предприятията, 
желаещи да стъпят на този пазар. Те трябва да правят 
маркетингови анализи и да вземат бизнес решения на собствен 
риск при много оскъдна информация. 
 Ситуацията на пазара на селскостопански плугове и 
култиватори е представена с графики 1 и 2, въз основа на данни 
от литературни публикации и от Статистичния Годишник на 
Главния Статистически Институт.  

 
Графика 1. Продажби на селскостопански плугове в Полша за периода 2001-2011 (в хиляди) 

 
Графика 2. Продажби на селскостопански култиватори в Полша за периода 2001-2011 (в хиляди) 
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Трябва да се отбележи, че въпреки, че в Полша има 
регистрирани 1,5 мил. Земеделски ферми, само не повече от 1/5 
от тях се занимават с производство на стоки за пазара и 
предприемат инвестиции за снабдяване с нови селскостопански 
машини. Това са ферми с площ над 50 ha и именно те създават 
пазара за съвременна земеделска техника. Малките ферми, под 
20 ha, не инвестират и не подновяват притежаваното 
оборудване, защото не могат да си го позволят. Не трябва да се 
забравя, че цената на машината в значителна степен е водещ 
критерий в избора на полския земеделец. Големият някога 
пазар на малки машини, предназначени за малките еднолични 
ферми, драстично се е свил. Ако става въпрос за  структурата 
на предлагането за почвообработващи машини, около ¼ от 
продажбите на полския пазар са на вносни машини, като това 
по принцип са големите машини, с големи работни 
възможности и активните машини. Обемът на  износа на 
селскостопански машини от Полша е около 20-25% от 
производството, като през последните три години този дял 
значително нараства. 

Трябва да се подчертае, че търсенето на машини в 
Полша е нестабилно и в много голяма степен зависи от 
помощните програми за селското стопанство – както от 
финансираните от националния бюджет, така и от ЕС. 
Стартирането на проект или на помощна програма води до 
рязко повишаване на търсенето по време на проекта, а след 
приключването на проекта търсенето драстично спада. За 
производителите на машини това е извънредно трудна 
ситуация и единственият изход   с цел нормално 
функциониране  е намиране на чуждестранни контрагенти и 
диверсификация на производството. Това осигурява широк 
спектър на  произвежданите машини, включително извън 
сферата на селскостопанските машини. 
 
Търговията със селскостопански машини в Полша 
 
 Чуждестранните предприятия, желаещи да стъпят на 
много конкурентния пазар на селскостопански машини в 
Полша, трябва най-напред: 

-  да присъстват на селскостопанските панаири и 
изложения в Полша,  

- да осъществят тясно сътрудничество с дилъри на 
селскостопански машини в Полша или да създадат 
собствено представителство и дилърска мрежа,  

- да провеждат интензивна маркетингова акция (вкл. 
създаване на полскоезични интернет страници за 
фирмата и за това, което предлага). 

В Полша функционират четири основни международни 
панаира за селскостопански машини: 

1. Международен панаир за селскостопанска 
механизация Polagra AGRO – Premiery, който се 
провежда на всеки две години в средата на февруари 
в Познан. Събитието е с най-висок ранг в страната и 
с най-дълги традиции. Изложението е предназначено 
преди всичко за машини и съоръжения за 
растениевъдството http://www.mtp.pl/pl/ 

2. Международен панаир за развъдници, 
градинарство и развитие на селските райони 
FARMA, който се организира ежегодно в Познан 
през втората половина на септември, най-близкото 
му издание е в периода 28÷30 септември 2007. 
Изложението е предназначено преди всичко за 
машини, съоръжения и средства, използвани в 
животновъдството, както и за оборудване на 
инвентарни сгради. http://www.mtp.pl/pl/ 

3. AGRO SHOW – Изложение на селскостопански 
машини – организира се от Полската търговска 
камара за селскостопански машини и съоръжения 
през втората половина на септември в Беднари коло 

Познаня. Изложението е предназначено преди 
всичко за  машини за растениевъдството, има най-
голямо предлагане на  вносни машини от всичките 
панаири. Изложението включва представяне на 
работата на машините в полеви условия.  
www.wystawy.agroshow.eu/ 

4. Международен панаир на селскостопанската 
техника AGROTECH в Келце, провежда се 
ежегодно в началото на март. Включва по-голяма 
част от предлаганите в страната машини за 
растениевъдство и развъдници. Предлагането на 
вносни машини е  по-малко. 
www.targikielce.pl/targi/agrotech  
Освен тези основни панаири и изложения, се 
провеждат и местни изложения и презентации на 
селскостопански машини например в цикъла „Dni 
Pola” /Дни на полето – бел.пр./ организиран 
съвместно от селскостопанската преса, 
селскостопански производители, търговци и 
вносители на машини.  
 

Търговията на дребно със селскостопански машини в Полша се 
осъществява в три сегмента: 

1. Търговска мрежа AGROMA, състояща се от 
приватизирани предприятия, които са се занимавали 
с такава търговия още по време на предишната 
система. Предприятията в тази мрежа имат няколко 
десетки представителства на територията на Полша 
(поне едно – две във всяко воеводство /най-голямата 
административно - териториална ед. в Полша, 
област, провинция – бел.пр./). Те предлагат нови 
машини на полски и чуждестранни производители,  
компоненти и резервни части за машини. По-долу са 
представени интернет адресите само на най-важните 
няколко предприятия в мрежата: 
(www.agroma.opole.pl/, www.agroma.kutno.pl/, 
www.agromakoszalin.pl/, www.agroma-poznan.pl/.  

2. Частни предприятия, търгуващи със 
селскостопански машини, най-често както с нови, 
така и с употребявани. В страната функционират 
няколко десетки фирми, най-големите от които са: 

− Dom Handlowy Henryki i Pawła Korbanków 
 62-080 Tarnowo Podgórne, 
ul. Piaskowa 4, tel. 4861 8146 274,   fax 4861 
8146 333  
info@korbanek.pl ,   www.korbanek.pl    

− INTERHANDLER Sp. z o.o.  87-100 
Toruń, ul. Wapienna 6   
tel. (4856)610-28-20  fax (4856)648-03-40  fax 
(4856)648-04-00  
office@interhandler.pl,   
 http://www.interhandler.pl 

 
− AGROMARKET  62 - 023 Gądki, 

Jaryszki 4,   
tel. (4861) 663-96-01, (4861) 879-84-20,    fax. 
(4861) 663-89-69 info@agromarket.pl, 
 http://www.agromarket.com.pl/ 

 
3. Представителствата на производители на 

селскостопански машини (основно западни) се 
занимават с търговия на машини, както на едро, така 
и на дребно. Свои представителства в Полша имат 
повечето водещи европейски производители на 
машини. 
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