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Import zbóż do Polski rośnie. W pierwszej połowie 2019 r. sprowadzonych
zostało do Polski 1,2 mln ton zbóż i produktów zbożowych. To wynik o ponad
11 proc. wyższy niż przed rokiem. Wartość importu osiągnęła 545 mln EUR.
Skąd przyjeżdża do naszego kraju najwięcej ziarna?
Jak podaje IERiGŻ, w pierwszej połowie tego roku sprowadzono do Polski 0,8 mln ton ziarna zbóż,
wobec 0,7 mln ton w porównywalnym okresie 2018 r. W strukturze przywożonego ziarna dominowały:
pszenica konsumpcyjna, kukurydza i jęczmień. Import pszenicy spadł jednak o 2,4 proc. do 257 tys.
ton. Znacznie zwiększył się natomiast import kukurydzy (+130 proc.!) do poziomu 257 tys. ton.
Przywóz produktów pierwotnego przetwórstwa wzrósł do 295 tys. ton (+11,5 proc.).

Rośnie import zbóż do Polski
Na pozycji lidera wśród dostawców zbóż na polski rynek pozostała Unia Europejska. Jej udział
wzrósł o 0,4 pkt. proc. do 77 proc. wartości sprowadzanego do kraju ziarna. Jednak w ujęciu
ilościowym udział UE zmniejszył się o 2,4 pkt. proc. do poziomu 71 proc. Jak podkreśla Wiesław
Łopaciuk z IERiGŻ, dominowali dostawcy z nowych krajów członkowskich, głównie Czechy
i Słowacja.

Import zbóż do Polski rośnie. Dotyczy to szczególnie kukurydzy.
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– Udział WNP zwiększył się o 1,6 pkt. proc. do 9,7 proc. Gross tego importu stanowiła
kukurydza, którą sprowadzano głównie z Ukrainy (50 proc. całego importu tego zboża do
Polski). Z Ukrainy pochodziła również dość duża cześć importowanego żyta i owsa.
Pszenicę i jęczmień niemal w całości sprowadzano z UE (Czechy, Słowacja, Niemcy, Litwa,
Węgry). Z tego kierunku pochodziło również 58 proc. importowanego sorga i 84 proc.
pszenżyta. Produkty pierwotnego i wtórnego przetwórstwa w większości były importowane
z UE – wymienia Wiesław Łopaciuk.

Co dalej?
Wiesław Łopaciuk prognozuje jednak, że w całym 2019 roku zmaleje przywóz ziarna (1,4 mln ton
wobec 1,5 mln ton w 2018 r.), a produktów pierwotnego i wtórnego przetwórstwa zbóż wzrośnie do
odpowiednio 545 i 235 tys. ton. Jego zdaniem, łączny import zbóż i przetworów zbożowych osiągnąć
może 2,2 mln ton, co jest wielkością zbliżoną do tej z poprzedniego roku.
– Import zbóż do Polski i przetworów zbożowych przewidywany jest na 1,1 mln ton (1,2 mln
ton w pierwszej połowie 2019 r.). Przywóz ziarna jest prognozowany na 0,7 mln ton. Import
produktów pierwotnego przetwórstwa pozostanie na poziomie 295 tys. ton. A produktów
wtórnego przetwórstwa nieznacznie wzrośnie (125 tys. ton wobec 116 tys. ton) – czytamy
w biuletynie IERIGŻ „Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi”.
Źródło: IERiGŻ
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