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Nadprodukcja roślin oleistych
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W bieżący sezon 2015/2016 świat wszedł z ogromnymi zapasam
surowców oleistych, które jeszcze nieznacznie się zwiększą do
rekordowego poziomu 100,9 mln ton, czyli o 2,4 mln ton więcej niż
w poprzednim sezonie. Zapasy samej soi również się zwiększą o 3,2
mln ton do 89,4 mln ton, mimo zwiększenia jej zużycia o 17,2 mln ton
na skutek spadku podaży innych surowców, zwłaszcza rzepaku.
W sezonie 2015/2016 o 1,9 mln ha (do poziomu 261,5 mln) mają zmniejszyć się zasiewy
7 najistotniejszych upraw oleistych. Prognozy globalnej produkcji surowców oleistych z 20
listopada br. przewidują zbiory na poziomie 511,6 mln ton – o 1,6% od rekordowego poziomu 520 mln
ton sezon wcześniej.
Największy spadek produkcji wobec poprzedniego sezonu dotyczy bawełny (-11%) – do 39,8 mln
ton, rzepaku – do 63,4 mln ton (-6,2%), w mniejszym stopniu soi – do 318,7 mln ton (-0,3%) oraz
kopry – 4,7 mln ton (-4,1%). Równolegle zapowiada się 2,2% wzrost produkcji słonecznika – do 41,6
mln ton, orzechów ziemnych do 28 mln ton (+3,7%) oraz stabilną produkcję ziaren palmy olejowej
na poziomie 15,5 mln ton.
Pomimo spadku produkcji globalna podaż 7 najważniejszych surowców oleistych wzrośnie o 11 mln
ton do rekordowego poziomu 610,1 mln ton, w tym największy przyrost podaży dotyczy soi (o 20,4
mln ton do 404,8 mln ton). Globalna produkcja rzepaku powinna się natomiast zmniejszyć, co będzie
skutkować jego mniejszą podażą, która zmniejszy się z ok. 75 mln ton do 69,2 mln ton. Przy
niewielkim wzroście produkcji globalna podaż słonecznika powinna się nieznacznie zwiększyć z 43,5
mln ton do 44,2 mln ton.
Więcej informacji znajdziecie na stronie: FAMMU/FAPA.
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