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Koniunktura w rolnictwie – czego się spodziewać?
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 22 stycznia 2019

Koniunktura w rolnictwie się pogarsza. W minionym 2018 roku ceny środków
produkcji rosły zdecydowanie szybciej niż ceny skupu produktów rolnych –
podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Czego
możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
W listopadzie 2018 roku odnotowano wzrost cen skupu ziemniaków (prawie 13 proc.), mleka
krowiego (2,2 proc.) i zbóż: kukurydzy (12 proc.), jęczmienia (2,5 proc.), pszenicy (1,5 proc.).
Potaniały natomiast żywiec wieprzowy (4,2 proc.) oraz drobiowy (3,4 proc.).

W minionym 2018 roku znacznie podrożały ziemniaki.
fot. T. Śmigielski

– W sumie bieżący wskaźnik zmian cen skupu wyniósł w listopadzie 100,3 pkt., a ruchomy indeks
cen skupu wzrósł w grudniu 2018 r. do 101,2 pkt. wobec 99,7 pkt. w grudniu 2017 r. – informuje
Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ.
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Środki produkcji drożeją
Jak podaje IERiGŻ, niewielkim podwyżkom cen skupu podstawowych produktów rolnych
towarzyszył wyraźny wzrost cen środków produkcji. Drożały one systematycznie przez cały
2018 rok, co było widoczne szczególnie w ciągu ostatnich miesięcy.
– Listopadowe podwyżki cen nie wpłynęły jednak na istotną zmianę ruchomego wskaźnika cen
środków produkcji, który w grudniu ub.r. wyniósł, podobnie jak miesiąc wcześniej 100,5 pkt., wobec
100,3 pkt. rok wcześniej, tj. w grudniu 2017 r. – podaje Arkadiusz Zalewski.

Rolnicy odczuwają te zmiany
O wzroście cen środków produkcji zadecydowały przede wszystkim podwyżki cen nawozów
mineralnych, ale nie tylko. Co jeszcze podrożało? Maszyny i urządzenia rolnicze, bezpośrednie
nośniki energii oraz materiały budowlane. W efekcie zmiany cen, jakie zaszły w 2018 roku okazały
się dla rolników niekorzystne.
– Wszyscy rolnicy odczuwają niekorzystne zmiany na rynku. Wyższe ceny skupu nie
rekompensują nam strat poniesionych z powodu suszy, niższych zbiorów i wzrostu kosztów
produkcji. Myślę, że poradzą sobie z tym tylko największe gospodarstwa – ocenia Marek
Okupniak z Mazowsza.
Jak rolnicy oceniają 2018 rok? Przeczytaj!

Koniunktura w rolnictwie się poprawi?
Jak prognozuje IERiGŻ, w ciągu najbliższych miesięcy nastąpić może niewielka poprawa rynkowych
uwarunkowań rolniczej produkcji.

Eksperci prognozują, że w najbliższym czasie ceny zbóż będą rosnąć.
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– W związku z gorszymi zbiorami ceny skupu większości podstawowych produktów
roślinnych, w tym zbóż, raczej powinny jeszcze wzrosnąć. Podwyżkom cen produktów
rolnych sprzedawanych przez producentów rolnych sprzyjać również mogą rosnące wraz
z poprawą sytuacji dochodowej konsumentów ceny detaliczne żywności – prognozuje Andrzej
Zalewski.

Czego możemy się spodziewać?
Koniunkturę w rolnictwie będą pogarszały dalsze systematyczne podwyżki cen środków
produkcji (pod wpływem drożejących ostatnio nośników energii). W najbliższych
miesiącach możemy też spodziewać się wzrostu cen nawozów mineralnych, głównie
azotowych.
Źródło: „Rynek Rolny – styczeń 2019” Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
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