zboża

Zmienia się sytuacja na rynku zbożowym
Ostatnie dwa lata były generalnie dość
korzystne dla producentów zbóż w Polsce.
Mimo dużych wymarznięć rzepaku i zbóż
w czasie bardzo mroźnej i na wielu terenach
bezśnieżnej zimy 2011/2012 uzyskano ostatecznie całkiem przyzwoite zbiory tych podstawowych roślin uprawnych, a utrzymujące
się wysokie ceny na światowych rynkach
zapewniły opłacalność ich produkcji w dobrze prowadzonych gospodarstwach. Przed
tegorocznymi żniwami napływają jednak ze
światowych i europejskich rynków informacje o możliwości znacznego zwiększenia
globalnych zbiorów zbóż i kukurydzy, w tym
u głównych ich producentów i eksporterów,
co może zapowiadać pewien spadek cen,
a także zmniejszenie popytu na polskie
zboże, którego ostatnio byliśmy sporym
eksporterem.

czone z prezentacją osiągnięć polskiej nauki
i hodowli roślin podczas Dnia Otwartych
Drzwi w IHAR-PIB w Radzikowie.
Związek nasz – zaznaczył prezes – podejmował w minionych latach szereg działań
w celu stabilizacji sytuacji na rynku zbóż.
Wychodziliśmy przy tym z założenia, że
rolnikom trzeba zapewnić rzetelne informacje nt. kształtowania się bieżącej sytuacji
rynkowej i prognozowanych jej zmian. Taki
jest też główny cel dzisiejszego seminarium
i spotkania z ekspertami doradzającymi
naszemu Związkowi i polskim producentom
zbóż – wyjaśnił prezes PZPRZ.

Wysokie zbiory na świecie
Charakteryzując aktualną i prognozowaną sytuacją na rynku zbóż dyrektor Biura
Analiz i Programowania Agencji Rynku

W seminarium uczestniczyli producneci zbóż, pracownicy nauki, doradcy rolni oraz młodzież ze szkół rolniczych

Nie najkorzystniej przedstawia
się też w niektórych rejonach
sytuacja na polach. „Długa zima
spowodowała opóźnienie prac
związanych z nawożeniem i zabiegami ochrony roślin. Znacznie
spóźnione były siewy zbóż jarych
i kukurydzy, a nadmierne deszcze
spowodowały liczne wymoknięcia
upraw i zakłócenia w kolejnych
pracach polowych. Zboża jare
narażone na nadmiar opadów
nie gwarantują zadawalających
plonów. Obserwujemy olbrzymią presję chorób grzybowych i szkodników, a co się z tym
wiąże – wyższe koszty ich zwalczania. Wielu
rolnikom nie udało się wykonać wszystkich
zabiegów ochrony upraw, co może sprawić,
że plony będą niższe” – powiedział prezes
Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Stanisław Kacperczyk, otwierając
przedżniwne spotkanie producentów zbóż
z Zarządem i Radą Ekspertów PZPRZ, połą-

Rolnego – Marzena Trajer
(na zdj. obok) podkreśliła, że
wiodącymi krajami na świecie w produkcji zbóż są Chiny, USA, Indie i Unia Europejska, z których łącznie
pochodzi ok. 58% globalnych
zbiorów zbóż. Polska w produkcji zbóż zajmuje na świecie 20 miejsce, mając 1%
udział w ogólnych zbiorach
i ok. 10% w unijnej produkcji
zbóż. Według czerwcowej
prognozy Departamentu Rolnictwa Stanów
Zjednoczonych (USDA) światowe zbiory
zbóż w roku gospodarczym 2013/2014 będą
bardzo dobre i wyniosą (bez ryżu) 1,95 mld
ton, czyli o ponad 9% więcej niż w ostatnim
sezonie. Przewiduje się wzrost zbiorów zbóż
u głównych producentów i eksporterów, tj.
w Rosji, na Ukrainie, w USA, Australii, UE
oraz w Kanadzie. Globalne zbiory pszenicy
mają być większe o ok. 6%, zbóż paszowych

o 11%, w tym jęczmienia o przeszło 6%,
sorgo o ponad 9%, a owsa i żyta o 7,3-7,4%.
O 12,5%, czyli do blisko 963 mln ton wzrosnąć ma światowa produkcja kukurydzy.

Spadnie popyt na polskie zboże?
W związku z tym przewiduje się wzrost
światowych zapasów zbóż do 365 mln
ton. W tej sytuacji w nowym sezonie 2013/
2014 można spodziewać się ze strony zagranicznych importerów mniejszego popytu na
polskie zboże, co zapewne będzie rzutować
na nieco niższe jego ceny. Jeśli idzie o UE,
to ogólne zbiory zbóż (łącznie z Chorwacją)
mogą się zbliżyć do 300 mln ton. W ostatnich
latach unijna produkcja jest stabilna, praktycznie nie zmienia się też struktura gatunkowa,
gdzie generalnie dominuje pszenica (ok.
137 mln ton w sezonie 2013/2014). W UE
szacowany jest wzrost zbiorów kukurydzy do
blisko 64 mln ton. Przewiduje się, że UE będzie miała w nowym sezonie dodatnie saldo
obrotów w handlu zagranicznym zbożami na
poziomie ok. 10 mln ton, a ich eksport wyniesie w granicach 25 mln ton. UE jest więc samowystarczalna w produkcji zbóż i dysponuje
pewnymi ich nadwyżkami na eksport. Unijne
zapasy kształtują się powyżej 20 mln ton
(24 mln ton według ostatnich danych USDA).
Dyrektor Trajer poinformowała, że
w nowym sezonie spodziewany jest znaczący wzrost zbiorów zbóż w Rumunii, na
Węgrzech i w Hiszpanii i powrót w tych
krajach do normalnego poziomu plonów po
klęsce nieurodzaju w ub. roku. Zapowiada się także duży wzrost zbiorów w Rosji
(o prawie 36%) i na Ukrainie (o ponad 19%),
a zwłaszcza w Kazachstanie (o blisko 47%),
gdzie w ub. roku panowała dotkliwa susza.
Według ocen Komisji Europejskiej w sezonie 2013/2014 mogą nieco zmniejszyć się,
w porównaniu z 2012/2013, zbiory zbóż we
Francji (-2,4%), w Niemczech (-1,3%) oraz
w Polsce (-2,5%), a nieznacznie wzrosnąć
we Włoszech (+2,8%) i Wielkiej Brytanii
(+1,2%).
Pod względem powierzchni zasiewów
zbóż Polska (7,8 mln ha, bez kukurydzy)
pozostaje w UE na drugim miejscu po
Francji (9 mln ha), a wyprzedza Niemcy
(6,5 mln ha), Hiszpanię (ok. 6 mln ha) i Rumunię (5,4 mln ha). Jednak plony są u nas
ciągle znacząco niższe (w 2012 r. wynosiły
średnio 3,7 t/ha, w tym pszenicy 4,1 t/ha)
i stąd w ogólnych zbiorach plasujemy się
nie tylko za Francją, ale także za Niemcami.
W latach 2006-2012 zbiory zbóż we Francji
kształtowały się w przedziale 59-70 mln ton,
w Niemczech 41-50 mln ton, w Polsce 22-30 mln ton, a w Wlk. Brytanii 19-24 mln ton.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI
ZIARNA ZBÓŻ I PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH
8

seminarium

Sektor zbożowy w Polsce w dużym stopniu – zaznaczyła Marzena Trajer – decyduje
o ekonomicznych warunkach produkcji żywca wieprzowego i drobiowego. Ponieważ
w Polsce zboża mają od kilku już lat wysoki
udział w strukturze zasiewów (obecnie ok.
74%) korzystne byłoby z punktu widzenia
agrotechniki obniżenie tego udziału na
rzecz innych upraw. Chodzi zwłaszcza o rośliny strączkowe, które w zasiewach zajmują niewiele powyżej 1%. W strukturze upraw
zbóż w naszym kraju pszenica zajmuje
ponad ¼, znaczny udział mają mieszanki
zbożowe (16,6%) i jęczmień (15,1%). Polska wciąż należy do czołowych producentów żyta (13,5% udział w strukturze zbóż
i drugie miejsce na świecie w produkcji)
oraz zajmuje pierwsze miejsce na świecie
w uprawie pszenżyta (blisko 13% udział
w kraju). Coraz większy areał przeznaczają
polscy rolnicy pod uprawę kukurydzy na
ziarno. Wprawdzie jej udział w strukturze
upraw zbóż w 2012 r. wyniósł 7%, ale
oznaczało to aż 63% wzrost powierzchni
przeznaczonej pod tę roślinę w porównaniu z 2011 r. Duży wpływ na to miały duże
wymarznięcia zimą 2012 r. rzepaku i zbóż
ozimych i wejście na wiele tych pól kukurydzy, ale niezależnie od tego notowany jest
wyraźny trend powiększania areału uprawy
kukurydzy na ziarno.

Wzrośnie zużycie w przemyśle
Duża różnica między zbiorami (w ostatnich latach 27-30 mln ton), a skupem ziarna (8,8-9,6 mln ton) wynika z tego, że
znaczna część zbóż przeznaczana jest
bezpośrednio na pasze dla zwierząt, głównie
w gospodarstwach indywidualnych. W sezonie 2011/2012 skupiono 9,6 mln zbóż, z czego 5,8 mln ton stanowiła pszenica, 1,8 mln
ton kukurydza, a resztę pozostałe gatunki,
przede wszystkim jęczmień i żyto. Według
szacunków analityków ARR średnio w roku
na pasze przeznacza się ok. 17 mln ton
zbóż, w tym 80% zużywane jest na pasze
w gospodarstwach rolnych, a 20% wykorzy-
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stuje przemysł paszowy. Przewiduje
się, że w roku gospodarczym 2013/
2014 zmaleje – jak
podała dyrektor Marzena Trajer – zużycie zbóż na pasze,
jak i w produkcji
żywności, a wzrośnie wykorzystanie
przemysłowe na spirytus, słód, a także
skrobię. Eksperci
IERiGŻ przewidują
także wzrost wykorzystania kukurydzy
w przemyśle spirytusowym i biogazowym, a jęczmienia
w słodowniach. Ale nadal podstawowym
kierunkiem zagospodarowania zbiorów zbóż
będzie produkcja pasz.
Przedstawicielka ARR zwróciła uwagę
na zmiany w strukturze gospodarstw uprawiających zboża. Otóż w latach 2002-2010
wyraźnie zmalała liczba gospodarstw najmniejszych do 5 ha (z blisko 940 tys. do niespełna 670 tys., czyli o 28,7%). Zmniejszyła
się też liczba gospodarstw uprawiających
zboża w grupie obszarowej 5-10 ha (o ok.
18%) i 10-50 ha (powyżej 12%). Natomiast
wzrosła o ok. 37% do 24,4 tys. liczba dużych
gospodarstw zbożowych powyżej 50 ha.
W trzech pierwszych grupach obszarowych
zmniejszył się procentowy udział powierzchni uprawy zbóż, ale nadal ponad 40% areału
zbóż przypada na gospodarstwa średniej
wielkości.

Dodatnie saldo w handlu
zagranicznym
Należy docenić, że produkcja zbóż generuje dodatnie (+ 266 mln euro) saldo
w handlu zagranicznym ziarnem i przetworami zbożowymi. O korzystnych wynikach
obrotów w tym segmencie decydują przede
wszystkim dochody z eksportu produktów zbożowych wysoko przetworzonych.
Natomiast w handlu ziarnem zbóż Polska
nie zawsze dysponowała nadwyżkami na
eksport. O ile jednak w sezonie 2011/2012
na skutek nieurodzaju brakowało na eksport
szczególnie pszenicy wysokojakościowej,
to w ciągu 10 miesięcy sezonu 2012/2013
wyeksportowaliśmy 3,5 mln ton samego
ziarna, a import był niższy niż przed rokiem
o ok. 600 tys. ton. Prognozy analityków ARR
wskazują na dodatnie saldo w handlu pszenicą w sezonie 2012/2013 (ok. 890 tys. ton).
Od niedawna notowane jest też dodatnie
saldo w handlu zagranicznym kukurydzą.
Ocenia się, że w sezonie 2012/2013 eksport
ziarna kukurydzy przewyższył o ok. 1 mln ton
jego import. Największym odbiorcą eksportowanego przez Polskę ziarna zbóż są Niemcy
(1,050 mln ton w sezonie 2011/2012).

Tak więc zwiększa się – zaakcentowała
Marzena Trajer – samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w ziarno zbóż.
Krajowa produkcja zbóż na ogół z nadwyżką
pokrywa nasze zapotrzebowanie. Otwarcie
rynku krajowego i wejście do UE oraz rozwój kontaktów handlowych powodują, że
maleje zależność cen od poziomu krajowej
podaży i popytu, czyli coraz większy wpływ
na kształtowanie cen ma sytuacja na rynku
światowym. W ostatnich latach ceny zbóż
w Polsce niezależnie od poziomu produkcji
podążały za cenami w Niemczech. Na ogół
średnie ceny w Niemczech są wyższe niż
w Polsce. Ceny zbóż w sezonie 2013/2014
będą determinowane dobrymi zbiorami na
świecie. W związku z czym ceny mogą być
niższe niż w poprzednim sezonie, na co
wskazują prognozy.
Przedstawiając działania Agencji Rynku
Rolnego na rynku zbóż dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR zwróciła uwagę
m.in. na korzyści wprowadzenia dopłat do
kwalifikowanego materiału siewnego. Poinformowała, że w ramach uruchomionego
w 2007 r. mechanizmu rekompensowania
części kosztów zakupu materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany ARR
wypłaciła rolnikom do końca 2012 r. ogółem
413 mln zł. Wzrasta liczba beneficjentów
(60,3 tys. w 2012 r., tj. o blisko 45% więcej
niż w 2009 r.) korzystających z tego typu
dopłat (w ramach pomocy de minimis)
do materiału siewnego roślin zbożowych,
strączkowych, ziemniaków oraz mieszanek
zbożowych i pastewnych, jak też udział
powierzchni gruntów ornych objętej tymi
dopłatami w ogólnych zasiewach zbóż (11%
w 2012 r. wobec 8,4% w 2010 r.). Wprowadzenie dopłat przyczyniło się do zwiększenia
zainteresowania rolników zakupem kwalifikowanego ziarna siewnego zbóż podstawowych, którego sprzedaż w roku gospodarczym 2011/2012 wyniosła – wg danych GUS
– 175 tys. ton i było o ponad 24% większa
niż w sezonie 2008/2009. Od 13 czerwca
br. wnioski o dopłaty kierowane do OT ARR
mogły dotyczyć również soi i pszenicy twardej. Przedstawicielka ARR wyjaśniła, że od 1
stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać nowe
rozporządzenie UE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej
na lata 2014-2022, nad którego projektem
trwają prace w Komisji Europejskiej.
Grzegorz Milewski
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