
Tnluna martie a.c., la
inaugurarea noului punct
de lucru al firmei Mewi din
localitatea Valea lui Mihai,
judetul Bihor, a fost prezent f?i
dl Bernhard Stocker, director
export Fendt In cadrul
AGeD. Acesta a binevoit sa
ne acorde un scurt interviu
privitor la investitiile realizate
In scopul consolidarii pozitiei
pe piata de profil, rezultatele
obtinute In 20.13 f?i ultimele
cercetari din acest domeniu.

AGCO, orientata spre cre~terea
calitatii ~i eficientei energetice
Concernul AGCO este unul dintre cei mai
mari producatori ~i distribuitori de ma~ini
agricole la nivel global, ce are in portofoliul
sau marci de renume precum Fendt,
Challenger, Massey Ferguson ~i Valtra. In
Romania, firma Mewi distribuie cea mai
mare parte din marcile grupului AGCO.

Elemente-cheie in
procesul de produc~ie
Pentru noi, cel mai important lucru in
producerea ma~inilor agricole AGCO este sa
controlam foarte bine costul ~i sa cre~tem
eficienta. De aceea am investit in cateva
locatii din Europa unde producem foarte
mult tractoare ~i combine. In Marktoberdorf
(Germania), unde se afla fabrica Fendt,
am investit peste 300 milioane de dolari
intr-o noua unitate de productie, care
la ora actuala, este cea mai moderna
din lume, iar la Breganze, in Italia, unde
producem combine, am investit peste 80
milioane de dolari pentru a imbunatati
eficienta ~i calitatea. Anul acesta vom
avea noutati la toate brandurile AGCO, iar
unele dintre ele au fost deja dezvaluite la

W5 cateva dintre evenimentele care au avut
)~. loc. Un eveniment important va avea loc
~ toamna aceasta la fabrica Fendt, unde vor fi
~ prezentate noutatile in materie de tractoare.
< Am investit foarte mult in dezvoltareaco
c: de noi ma~ini, la care am tinut seama
<::( de eficienta ~i de cerintele fermierilor.
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Pe locul 3 in lume
Anul 2013 a fost cel mai bun din istoria
AGCO.Cifra de afaceri a depa~it 10 mid.
de dolari, ceea ce ne-a plasat pe locul 3
in topul celor mai mari producatori de
ma~ini agricole din lume. In Europa, piata
a fost putin mai dificila, in sensul ca au
existat cateva tari unde vanzarile au
suferit 0 u~oara scadere, de circa 10%.
In Romania, vanzarile AGCO au crescut
in mod continuu ~i cred ca aici piata de
ma~ini agricole are 0 buna perspectiva, cu
multe oportunitati pentru viitor. Mai ales
ca suprafata agricola este foarte mare ~i
solul este de buna calitate. Acestea sunt
conditii pentru ca fermierii sa-~i poata
dezvolta afacerea in viitor, iar pentru noi,
producatori ~i furnizori de ma~ini agricole
din gama AGCO,este 0 oportunitate de
colaborare cu agricultorii. Fermierii romani
s-au dezvoltat foarte mult in ultimii 10-15
ani, gradul de profesionalism a crescut, au
inceput sa investeasca in tehnica agricola,
iar subventiile agricole au constituit ~i ele
un sprijin in acest sens. Pentru ca au avut
succes ~i au ca~tigat bani, au investit in
ma~ini agricole moderne, pentru a fi ~i
mai eficienti. In viitor, consider ca fermele
foarte mici vor disparea ~i se vor crea
ferme de cel putin 50, 100 sau 200 ha
care vor fi viabile economic. Fermele cu 50
pana la 500 ha au 0 dimenisune, in opinia
mea, care poate aSigura traiul, luand in

considerare ~i defa~urarea unei activitati
zootehnice, de cre~tere a bovinelor sau
suinelor, astfel incat veniturile sa fie stabile.
In acest context, politicul joaca ~i el un rol
important, de a-i incuraja ~i sprijini pe cei
din mediul rural sa desfa~oare 0 activitate
in agricultura ~i sa ramana la sate.

Cercetari in domeniul
tehnicii agricole
In acest moment se ia in calcul foarte
serios posibilitatea de a construi utilaje
agricole actionate electric, care sa fie u~or
de manevrat ~i mai putin poluante. Dar este
nevoie de un pas mare pana acolo pentru
ca aceasta ar insemna ca toti producatorii
sa construiasca ma~ini ~i utilaje agricole
aqionate electric ~i nu hidraulic. Consider
ca in aceasta directie exista loc de
dezvoltare, daca luam in calcul costurile cu
combustibilii - care continua sa aiba impact
semnificativ asupra activitatii agricole ~i
respectarea standardelor din ce in ce mai
inalte privind reducerea emisiilor de gaz.
Tendinta in domeniul tehnicii agricole va fi
aceea de a avea ma~ini ~i utilaje agricole
mai eficiente ~i mai putin poluante. Probabil
ca peste 20-30 de ani vom putea vedea
tractoare electrice in camp, la lucru.


