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Żniwa 2016: ceny zbóż konsumpcyjnych pójdą w górę
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 28 sierpnia 2016

Podczas tegorocznych żniw rolnicy wielokrotnie donosili o niskich
cenach zbóż oferowanych im w punktach skupu. Z tego powodu
wielu gospodarzy zdecydowało się nie sprzedawać ziarna prosto
z pola, ale je przechować. Eksperci potwierdzają dotychczasowe
prognozy – w najbliższym czasie ceny zbóż konsumpcyjnych
powinny pójść w górę.
Zbiory upłynęły w tym roku pod znakiem niskich cen ziarna. Gospodarze informowali, że obecnie
skupy płacą im za zboża mniej niż rok i 2 lata temu. Za tonę pszenicy konsumpcyjnej rolnicy
otrzymują ok. 600 zł. Notowania pszenicy paszowej utrzymują się natomiast na poziomie 550 zł/t.
Cena żyta konsumpcyjnego wynosi ok. 470 zł/t, a pszenżyta 500 zł/t. Skupujący za tonę jęczmienia
paszowego płacą z kolei ok. 490 zł/t.
Ceny zbóż paszowych pozostaną nadal na niskim poziomie, ich nie będzie brakowało na
rynku.
Wiesław Łopaciuk z IERiGŻ

Najwyższe ceny zbóż utrzymują się na północy kraju, najniższe na południu. Różnice
pomiędzy poszczególnymi województwami są znaczne. Dla porównania: za tonę pszenicy
konsumpcyjnej w punktach skupu w woj. lubelskim rolnicy otrzymują jedynie ok. 540–560 zł,
podczas gdy w woj. zachodniopomorskim nawet 640 zł. Cena pszenicy paszowej na
Lubelszczyźnie wynosi ok. 520 zł/t, a na Pomorzu Zachodnim nawet nieco ponad 590 zł/t.
Największym zainteresowaniem cieszy się pszenica konsumpcyjna. Z powodu deszczowej
i kapryśnej pogody tego ziarna jest obecnie mało na rynku. Dlatego eksperci przewidują
w najbliższym czasie w punktach skupu podwyżki.
– Obecnie ceny ziarna pozostają na niskim poziomie i tak pozostanie w przypadku zbóż
paszowych. Jednak ceny zbóż konsumpcyjnych powinny wzrosnąć – prognozuje Rafał
Mładanowicz, prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż.
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Na ceny zboża paszowego na pewno wpłynie spadek pogłowia trzody chlewnej w związku
z rozszerzaniem się zasięgu wirusa ASF w Polsce.
fot. Fotolia

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku zbóż paszowych.
– Ceny zbóż paszowych pozostaną nadal na niskim poziomie, ich nie będzie brakowało na rynku –
przewiduje Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jednak
wykrycie kolejnych ognisk ASF w Polsce może skutkować zmniejszeniem pogłowia świń,
co z kolei nie wpłynie optymistycznie na ten rynek.
Podwyżki cen ziarna w kraju zahamować może również sytuacja na globalnym rynku zbóż.
Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) prognozuje wzrost ogólnej światowej prognozy zbóż
w obecnym sezonie 2016/2017, w porównaniu do poprzedniej prognozy z lipca. Dotyczy to zarówno
pszenicy, jak i kukurydzy. Według nowej prognozy z sierpnia światowa produkcja zbóż wyniesie aż
2,069 mld t, co oznacza wzrost o ok. 23 mln t. Podniesione zostały również prognozy handlu do
330 mln t (wzrost o 6 mln t) oraz konsumpcji do 2,046 mld t (wzrost o 17 mld t).
Światową produkcję pszenicy ocenia się obecnie na aż 743 mln t (czyli o 8 mln t więcej niż
uwzględniały to wcześniejsze przewidywania), a handel tym ziarnem oszacowano na 162 mln ton
(wzrost o 3 mln t), natomiast konsumpcję na 732 mln t (wzrost o 5 mln t). Podniesienie poziomu
produkcji to skutek zwiększenia szacunków w Stanach Zjednoczonych, Rosji oraz na
Ukrainie, przy jednoczesnym uwzględnieniu obniżenia produkcji w krajach Unii
Europejskiej.
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Na ceny w Polsce wpłynie również wysokość zbiorów w Unii Europejskiej, Rosji czy USA.

– Według prognoz, ziarna na globalnym rynku ma być dużo, co z kolei może stanowić barierę
przeciwko wzrostowi cen zbóż w Polsce – twierdzi Wiesław Łopaciuk.
Tymczasem sierpniowa prognoza dotycząca plonów w Unii Europejskiej zakłada obniżenie plonów
wszystkich zbóż o niespełna 3%, na co wpłynąć mają przede wszystkim niższe tegoroczne zbiory
pszenicy. Największy spadek plonów ma być zanotowany we Francji, bo według różnych
szacunków ma on sięgać od ok. 11% do nawet 21% (w porównaniu ze średnią z ostatnich 5 lat).
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