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ROŚNIE ZAPOTRZEBOWANIE
NA ZBOŻE
Aktualna sytuacja na rynku zbożowym zachęca rolników do zwiększenia powierzchni ich uprawy. Jest to spowodowane nieudanymi zbiorami w wielu krajach w ub. roku, które wpłynęły na wzrost cen. Ze
względu na niesprzyjającą pogodę spadły zbiory zbóż, niższa jest także ich jakość. W wyniku
tego mniej jest na rynku ziarna konsumpcyjnego wysokiej jakości; dość napięta jest również
sytuacja w przypadku zbóż przeznaczanych na pasze, zwłaszcza kukurydzy, której coraz
większa część zużywana jest w przetwórstwie przemysłowym (biopaliwowym).
W sezonie 2010/11 na świecie zebrano 1731 mln ton ziarna zbóż, wobec 1792 mln ton
rok wcześniej. Spadły zbiory pszenicy (o 5%), jęczmienia (o 17%), owsa (o 16%) i żyta
(o 31%), natomiast produkcja kukurydzy nieznacznie wzrosła, przy czym jej przyrost nie znalazł zastosowania w przemyśle rolno-spożywczym. Zmniejszenie produkcji najbardziej dotyczyło krajów WNP, w tym przede wszystkim Rosji, gdzie z powodu niekorzystnych warunków
pogodowych (susza, pożary) zebrano o jedną trzecią mniej pszenicy i o połowę mniej pozostałych zbóż. Obniżyła się także produkcja zbóż na Ukrainie i w Kazachstanie. W krajach
UE również mieliśmy do czynienia ze spadkiem produkcji. Zbiory pszenicy zmniejszyły się
ze 138 do 136 mln ton, kukurydzy z 57 do 55 mln ton, jęczmienia z 62 do 53 mln ton. Spadły
również zbiory owsa i żyta. Zmniejszenie produkcji miało miejsce w krajach o umiarkowanym klimacie, takich jak Francja, Niemcy, Dania i Węgry, natomiast w cieplejszych krajach,
gdzie rok wcześniej wystąpiła susza, zbiory były wyższe, zwłaszcza w Hiszpanii i Rumunii.
Światową podaż eksportową zbóż tworzą, oprócz UE i krajów WNP, także USA, Kanada,
Australia, Argentyna i Brazylia. W USA nie zmieniła się produkcja pszenicy (60 mln ton), obniżyły się jednak zbiory kukurydzy (z 349 do 330 mln ton). Produkcja pszenicy w Kanadzie
zmniejszyła się, wyraźnie zaś wzrosła w Australii i Argentynie; łącznie w tych trzech krajach
wyniosła 64 mln ton, wobec 60 mln ton rok wcześniej. Spadek zbiorów kukurydzy w Brazylii
i Argentynie został zrekompensowany jej zwiększoną produkcją w Kanadzie. Ważnym producentem zbóż są również Chiny. W 2010 r. zebrano tam 115 mln ton pszenicy i 174 mln
ton pozostałych zbóż.
Bieżący sezon jest pierwszym od 2006/07, kiedy to zużycie zbóż jest większe od ich produkcji. Światowe zapotrzebowanie na zboża w bieżącym sezonie szacuje się na 1789 mln
ton, wobec 1760 mln ton rok wcześniej. Oznacza to, że bieżąca produkcja nie jest w stanie
pokryć całego zużycia ziarna i w tym celu należy wykorzystać zapasy z lat poprzednich. Taka
sytuacja sprzyja utrzymywaniu się wysokiego poziomu cen, z czym również mieliśmy do czyAGRO
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nienia przed trzema laty. W krajach UE zapotrzebowanie na ziarno pozostało co prawda na
niezmienionym poziomie, jednak mniejsza jego produkcja wpływa na zwiększenie importu
z krajów trzecich oraz spadek zapasów. Ponadto nie ma, tak jak to było w latach poprzednich,
dostaw taniego ziarna z krajów WNP. Wzrasta zapotrzebowanie na zboża w USA. Wiąże się
to ze zwiększonym zużyciem kukurydzy w przemyśle biopaliwowym. Coraz większym przetwórcą ziarna są również Chiny. W sezonie 2010/11 zostanie zużyte w tym kraju 282 mln ton
ziarna, w tym 114 mln ton na cele paszowe; i liczby te w przypadku tego kraju corocznie się
zwiększają. W wyniku wzrostu popytu na ziarno w Chinach kraj ten od trzech sezonów nie jest
już jego eksporterem netto, a importerem. Z powodu mniejszych zbiorów, zużycie zbóż ograniczyły kraje WNP. Ograniczenia wywozowe wpłynęły na kilkakrotny spadek eksportu z tych
krajów. W Rosji do końca 2011 r. obowiązuje zakaz eksportu ziarna.
W bieżącym sezonie wzrosło zużycie kukurydzy, co przy niezmienionej podaży, utrzymuje
jej ceny na wysokim poziomie. Spadło zapotrzebowanie na jęczmień, a także na owiec i żyto,
jednak to nie poprawia ogólnej sytuacji rynkowej.

Niższe zbiory w Polsce
W Polsce zbiory zbóż w 2010 r. wyniosły, według szacunków USDA, 27,2 mln ton i w porównaniu z rekordowym rokiem poprzednim obniżyły się o 9%. Na zmniejszenie zbiorów
wpłynęła obniżona powierzchnia uprawy większości zbóż, co spowodowane było niskimi
cenami ziarna i niewielką opłacalnością ich produkcji. Gorsze były także plony zbóż, na
co wpłynęły niekorzystne warunki w okresie wegetacji i zbiorów. Najbardziej spadły zbiory jęczmienia, żyta i owsa. Pomimo zmniejszenia produkcji Polska została w bieżącym sezonie największym producentem żyta na świecie z 27% udziałem. Rok wcześniej Polska
zajmowała tu trzecie miejsce, za Rosją i Niemcami, gdzie zbiory żyta zmniejszyły się odpowiednio o 62% i 26%. Mniejsza produkcja zbóż w Polsce wynikała z ich niekorzystnych
cen, które wówczas nie były w stanie pokryć ponoszonych kosztów. Obecnie ceny niektórych zbóż są ponad dwukrotnie wyższe niż przed rokiem, co znacząco poprawiło opłacalność produkcji.
Roczne zużycie zbóż w Polsce szacowane jest na 27-28 mln ton, a głównymi kierunkami przerobu ziarna są od lat pasze. Zmniejsza się natomiast zużycie zbóż na cele konsumpcyjne. Od wielu lat bowiem obserwuje się spadek spożycia przetworów zbożowych w gospodarstwach domowych. Według badań GUS w 2010 r. jedna osoba w Polsce spożywała
przeciętnie 4,64 kg pieczywa na miesiąc, podczas gdy w 2006 r. było to 5,57 kg, a w latach
wcześniejszych wielkość ta znacząco przekraczała 6 kg. Mniejsze są zmiany spożycia ciastek, kasz i makaronu. Na spadek spożycia przetworów zbożowych wpływa – z jednej strony – zwiększenie dochodów ludności (przetwory zbożowe spożywają przede wszystkim osoby o niższych dochodach), a z drugiej – rosnące ceny tych przetworów. Na cele spożywcze
w sezonie 2010/11 przeznaczono ok. 5,2 mln ton ziarna. W produkcji pasz przemysłowych
i gospodarskich zużyto natomiast 17,1 mln ton ziarna, z czego jedna czwarta przetwarzana
jest przemysłowo.
Wzrastającym kierunkiem przerobu ziarna w Polsce jest pozostałe przetwórstwo przemysłowe, tzn. przerób ziarna w produkcji skrobi, słodu, spirytusu oraz cele opałowe i biopaliwowe. Szacuje się, że te kierunki przerobu zagospodarowały łącznie 2,8 mln ton ziarna, podczas
gdy 10 lat wcześniej wielkość ta nie przekraczała 1,0 mln ton. Systematycznie rośnie produkcja piwa, co wiąże się ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na słód jęczmienny wysokiej
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jakości. Rośnie również produkcja spirytusu, do której zużywane jest wysokojakościowe żyto,
kukurydza, a także na coraz większą skalę – pszenżyto.
Pomimo mniejszego łącznego spożycia przetworów zbożowych, zwiększa się zapotrzebowanie na wysokojakościowe ziarno w produkcji makaronu, bowiem produkcja ta od lat
charakteryzuje się stałym wzrostem, a także mąki wykorzystywanej następnie w produkcji
innych wyrobów. Poszukiwane są odmiany wysokiej jakości do produkcji konkretnych produktów.

Ceny zboża będą relatywnie wysokie
Nie ma jeszcze prognoz dotyczących światowych zbiorów zbóż. Przy obecnej sytuacji
należy oczekiwać, że będą one wyższe niż w roku poprzednim, bowiem wysokie ich ceny,
a także niskie zapasy skłoniły rolników do zwiększenia uprawy. Dostępne są jedynie prognozy zbiorów dla krajów UE opracowane przez COPA-COGECA w końcu marca 2011 r. Przewiduje się, że w krajach UE w sezonie 2011/12 zostanie wyprodukowane 282 mln ton zbóż,
czyli więcej niż w sezonie poprzednim. Najbardziej wzrosną zbiory tych zbóż, których brakuje
obecnie na rynku, tzn. kukurydzy, a także owsa. Pomimo ogólnego wzrostu produkcji zbóż
w UE, ich zbiory w najważniejszych krajach, tj. w Niemczech i Francji nieznacznie obniżą
się. W Polsce zwiększy się powierzchnia uprawy zbóż, wyższe będą również zbiory, zwłaszcza kukurydzy i pszenżyta. Należy pamiętać, że te prognozy, jako bardzo wczesne, mogą
być obarczone dość dużym błędem, a ostateczna wielkość zbiorów będzie zależeć przede
wszystkim od warunków pogodowych w trakcie wegetacji i zbiorów.
W nowym sezonie ceny ziarna zbóż nieznacznie obniżą się, ale ich poziom nadal pozostanie relatywnie wysoki. Przy przeciętnych zbiorach sytuacja na rynku będzie mniej napięta,
ale podaż zbóż nadal będzie niewystarczająca. Rosnące zapotrzebowanie na zboża wpływa
na zwiększanie zainteresowania ich uprawą. Poszukiwane są odmiany jakościowe do produkcji wyrobów spożywczych, jak również rośnie popyt na zboża o parametrach paszowych,
zwłaszcza w krajach rozwijających się. Coraz ważniejszym kierunkiem przerobu ziarna stają
się cele energetyczne i paliwowe, tzn. kukurydza i inne zboża zużywane w produkcji bioetanolu, a także zboża o niskiej jakości odżywczej przeznaczane na cele opałowe. Ten ostatni
kierunek wykorzystania zboża na większą skalę opłacalny jest jedynie w warunkach niskich
cen i przy dużej przewadze podaży nad popytem.
W perspektywie kolejnych 2-3 lat zapotrzebowanie na zboża jakościowe powinno wzrastać. Dodatkowo do zwiększania produkcji ziarna zachęcają bieżące jego niedobory na świecie. Tendencje wzrostowe w produkcji i wykorzystaniu zbóż powinny się utrzymywać także
w dalszym czasie, bowiem rosnąć będzie spożycie zbóż w krajach rozwijających się, na co
wpływa większa liczba ludności i wyższe dochody. Ponadto coraz większe ilości ziarna znajdą zastosowanie w produkcji pasz, a także wrośnie ich wykorzystanie na cele paliwowo-energetyczne.
Poszczególne odmiany zbóż występujące na rynku najczęściej nadają się do jedynie konkretnego celu. Inne odmiany stosuje się w produkcji makaronu, inne w produkcji ciastek,
a jeszcze inne w produkcji kasz i mąki. W związku z tym producent ziarna powinien jeszcze
przed siewem wiedzieć, na jaki cel przeznaczy wyprodukowane u siebie ziarno. Przetwórcy
ziarna coraz częściej poszukują konkretnej odmiany zbóż, bo te właśnie odmiany najbardziej
odpowiadają ich wymaganiom i oczekiwaniom. W związku z tym bardzo ważne jest utrzymywanie kontaktu między rolnikami a przetwórcami ziarna.
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