
ПРЕГЛЕД НА ПАЗАРА НА
СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ТЕХНИКА В

РФ: ТЕНДЕНЦИИ И СТРУКТУРА

За 2021 г. ръстът на пазара на
селскостопанска техника в долари се
оценява на 32%, в рубли - на 35%.
Огромният  ръст  на  пазара  стана
възможен  благодарение  на  рязкото
увеличение на вноса. Производството
също нараства динамично.

Какви  са  очакванията  за
развитието на пазара на селскостопанска техника в РФ.

Селскостопанското  машиностроене  е  един  от  ключовите  сектори  на  руската
икономика.  То  изпълнява  много  важна  задача  -  да  осигури  на  агропромишлените
предприятия  необходимото  оборудване  за  работа,  но  в  условията  на  ниско  ниво  на
платежоспособност  на  своите  потребители.  Следователно,  основният  проблем  за
предприятията  в  този  сегмент  е  високата  зависимост  от  целеви  държавни  програми,
стимулиращи търсенето от страна на земеделските организации.

В бъдеще се очаква намаляване на обема на производството на селскостопанска
техника,  поради  спада  на  руската  икономика  вследствие  на  санкциите  на  фона  на
геополитическите  отношения  с  Украйна.  Освен  това  фактори,  които  могат  да  забавят
развитието  на  отрасъла  са:  безпрецедентното  покачване  на  цените  на  металите,
постоянно нарастващи тарифи за електроенергия, както и повишаването на цените на
горива и смазочни материали. В същото време в средносрочен план трябва да очакваме
повишаване на нивото на производството на селскостопанска техника в Русия на фона на
увеличаване на търсенето на стоки от руските потребители. За държавата е изгодно да
подкрепи инвестициите в  обновяване на селскостопанската  техника,  тъй като руският
агропромишлен комплекс  остава  недостатъчно оборудван  с  модерно оборудване,  а  на
места парковете на селскостопанските предприятия трябва да бъдат изцяло подменени
поради пълно остаряване.

Динамиката на обема на пазара на селскостопанска техника в Русия
в периода 2017 – 2021 гг.,/ млрд. руб.

Пазарът на селскостопанска техника в Русия, според оценките на TEBIZ GROUP, е
нараснал драстично през 2021 г. поради рязкото увеличение на вноса (над 33% ръст) и
вътрешното производство (над 25%), като надхвърли 4,4 милиарда долара.

Ситуацията със заместването на вноса в РФ.
От  2017  г.  до  2020  г.  притокът  на  чуждестранно  оборудване  в  страната  рязко

спадна на фона на нарастващото производство, но ситуацията се промени драстично през
2021 г. поради рязкото увеличение на обемите на вноса. По-голямата част от пазара се



формира от  вносни продукти -  повече от  75% през 2021 г.  срещу 69% през 2020 г.
Според TEBIZ GROUP обемът на местното производство надхвърля 530 хиляди единици
оборудване.

Сравнение на производството и вноса на руския пазар на селскостопанска техника
през 2017-2021 гг./бр.

Импорт вътрешно производство

Структурата на пазара на селскостопанска техника в РФ.
Най-голям  дял  в  структурата  на  продажбите  във  физическо  изражение  заемат

сенокосачките и други косачки (около 44%). Повече от 26% заемат брани, разрохквачки
и култиватори, около 5% заема оборудването за птицевъдството.

Пазарна сегментация на селскостопанската техника по видове в Русия
в натурално изражение през 2021 г., %
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Какви  видове  селскостопанска  техника  произвежда  руското
машиностроене.

Руските  производители  произвеждат  различно  оборудване,  но  най-голям  дял  в
селскостопанското  машиностроене  заемат  фуражните  трошачки,  култиватори,  мини
трактори,  плугове,  разрохквачки,  оборудване  за  птицевъдството,  брани  и
селскостопански електрокари.

Основни производители на селскостопанска техника в Русия.
Сред най-големите производители на руска селскостопанска техника са:
ООО „КЗ „РОСТСЕЛЬМАШ“
АО „ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД“



ООО „МИГ „КТЗ“
ЗАО СП „БРЯНСКСЕЛЬМАШ“
ООО „ДЖОН ДИР РУСЬ“
ООО „СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ“
ООО „КЛААС“
АО „КЛЕВЕР“
АО „ЕВРОТЕХНИКА“
ООО „РОПА РУСЬ“
ООО „ГРИММЕ-РУСЬ“
ООО „ТЕХНА“
ЗАО „КО – НЕВА“
ООО „ПЕГАС-АГРО“
ООО „ХОРШ РУСЬ“
ООО „РОМАКС“
ООО „ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ“
ООО „АГРО“
ООО „КВЕРНЕЛАНД ГРУП СНГ“
ООО СП „УНИСИБМАШ“

Какви вносни марки селскостопанска техника има на руския пазар.
Основни вносни марки на селскостопанска техника на руския пазар през 2021 г.:
JOHN DEERE – повече от 150 млн.долара
CLAAS – повече от 60 млн.долара
NEW HOLLAND – повече от 55 млн.долара
PONSSE – повече от 50 млн.долара
VADERSTAD – повече от 40 млн.долара
HORSCH
BIG DUTCHMAN
AMAZONE
HUTER
BOURGAULT
HARTMANN
CASE IH
KUHN
KRONE
MACDON
LEMKEN
MASCHIO GASPARDO
KOMATSU
MAKITA
VALLI

Кои  страни  спечелиха  най-много  от  продажбата  на  селскостопанска
техника в Руската федерация.

Германия е лидер в продажбите на селскостопанска техника в Русия в стойностно
изражение,  като обемът  на  доставките достигна почти 400 милиона долара.  Холандия
също е имала високи обеми на внос, но през последните години доставките от страната
намаляват 2 пъти. Оборудване от Беларус и Китай активно увеличава присъствието си на
руския пазар, като през следващите години ще станат лидери по доставки на фона на
санкциите.



Структура на руския внос на селскостопанска техника по страни
в стойностно изражение през 2017 – 2021 гг, хиляди долара
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На  вносния  пазар  на
селскостопанска техника се

наблюдава интересна сезонна тенденция - цените са минимални в началото на годината и
нарастват 2-3 пъти до началото на сеитбеното време. През октомври всяка година цените
се сриват до предишното минимално ниво, след което има скок през ноември до летните
показатели и след това отново се сриват през декември, като достигат минимално ниво до
началото на следващата година.

Динамика на ежемесечните доларови цени на вноса на селскостопанска техника
през 2017-2021 гг, хиляди долара за бройка.

В стойностно изражение основните ТОП-5 сегмента на вноса на продукти в Руската
федерация изглеждат така:

Жътварски машини, вършачки или механизми за вършитба - 26,2%
Друго оборудване за горското стопанство - 20,2%
Брани, разрохквачки, култиватори, машини за плевене и мотики - 10,0%
Сеялки и разсадо-посадъчни машини - 9,7%
Сенокосачки, косачки за трева - 5,4%

Експортна дейност.



Повече  от  55%  от  износа  отива  за  Казахстан.  Също  така  значителна  част  се
изпраща до най-близките страни, като Беларус, Украйна, Литва.

От руския износ, най-голям приход производителите са получавали от продажбите
на  жътварски  машини,  вършачки  или  механизми  за  вършитба,  брани,  разрохквачки,
култиватори, машини за плевене и мотики, сеялки и разсадо-посадъчни машини.

Структура на руския експорт на селскостопанска техника по страни
в стойностно изражение през 2017-2021 гг., хиляди долара
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