Защо фермерите винаги ще
купуват машини втора ръка
G Вторичният пазар на земеделска техника е особено развит в страните от Западна Европа и САЩ

Селското стопанство
на високоразвитите в
икономическо и аграрно
отношение страни се отличава с високо ниво на
енергийна наситеност и
механизация на всички
производствени процеси. Семейните ферми,
които са основният вид
стопанства там, имат
сравнително
малки
площи. Вследствие на
това на частта на механизацията и работната
ръка заедно се падат
около 50-60 на сто от
производствените разходи. Много фермери не
могат самостоятелно да
закупят скъпа нова техника и по тази причина в
страните с развита икономика
съществуват
различни форми на използване на техниката,
определящи характера
на формирането на ма-

шинно-тракторният им
парк.
Първата форма предполага експлоатацията
на техниката в стопанството на собственика
й, както и на съседни земеделски земи, т.нар.
сдружения за съвместно ползване на земеделската техника. При
този вид машините принадлежат на един собственик. По такъв начин се използва от 60 до
80 на сто от земеделската техника в страните от Западна Европа и
САЩ.
Втората форма са
кооперативите, както и
машинните синдикати,
където закупуването,
собствеността и използването на техниката става съвместно от
няколко фермера. На
този вид използване се

падат от 7 до 15 на сто
от техниката, при това
като правило нова и
скъпоструваща.
Третата форма са специализирани
стопанства за услуги със земеделска техника. Тук
влизат около 60-70 на
сто от всички нови самоходни зърноприбиращи комбайни. Основен
източник на доход при
тях, за разлика от фермерските стопанства, е
непосредствено земеделската техника.
Всичко това е предпоставка за факта, че, например в САЩ, годишно
се продават около 150200 000 трактори втора
ръка и около 100 000 нови трактора. В Германия ежегодно се прода-

ват 65-75 000 трактори
втора ръка и едва 23-24
000 нови.
Като цяло в страните
от Западна Европа и Северна Америка на един
продаден нов трактор
или комбайн се падат по
2-4 вече употребявани
машини. Най-добри цени на пазара на употребявани машини има техниката, работила 3-5 години, цената на която е
около 30-60 на сто от
цената на новата такава.
Важна причина за развитието на вторичния
пазар на земеделска
техника е фактът, че
машините втора ръка са
източник на резервни
части за старите модели, които вече не се

произвеждат.
Например, в САЩ цената на
възстановена част не
превишава 70 на сто от
стойността на нова.
Икономическата целесъобразност на възстановени части и агрегати
се обяснява не само с
по-ниската им стойност,
но и с това, че те се възстановяват по съвременни технологии, имат
практически същия ресурс както и новите,
което позволява да се
запази
качествената
работа на машината като цяло.
Сред причините за
широкото развитие и голямата популярност на
вторичния пазар на земеделска техника в Западна Европа, трябва

да се споменат и добрия
сервиз и изгодни условия за покупка. Развита
е и системата Trade In,
когато купувачът може
да заменя стара машина
срещу нова като доплаща разликата в цената.
И въпреки, че например
в Германия, цените на
употребяваните машини са достатъчно високи, то те се радват на
добро търсене, тъй като
много добре са организирани продажбеното и
следпродажбеното обслужване, в това число
гаранционно, заявките
за резервни части се
удовлетворяват бързо,
съществуват
изгодни
финансови програми.
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