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Jaki będzie dla rolnictwa 2019 rok?
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Zdaniem rolników w 2019 roku ceny środków produkcji oraz ceny skupu nie
będą sprzyjać produkcji rolnej. Gorsze mają być również zyski i plony –
wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Martin & Jacob na zlecenie
Banku BGŻ BNP Paribas. Pomimo tej niekorzystnej prognozy dla rolnictwa,
badani przewidują jednak wzrost inwestycji w gospodarstwach.

Zdaniem 24 proc. rolnik 2019 rok będzie raczej zły, 10 proc. twierdzi, że nawet bardzo zły.

Jakie są prognozy dla rolnictwa na 2019 rok? Wśród rolników dominują umiarkowane nastroje,
jednak około 34 proc. badanych widzi najbliższą przyszłość w czarnych barwach. Prawie 24 proc.
twierdzi, że 2019 rok będzie raczej zły, a 10 proc. – bardzo zły.
Z większym optymizmem gospodarze spoglądają na rozwój własnego biznesu w ciągu najbliższych
dwunastu miesięcy. 37 proc. uważa, że 2019 rok będzie dla ich gospodarstw lepszy niż 2018.
Przeciwnego zdania jest 27 proc. badanych.
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Jakie finanse gospodarstw?
Z badania wynika, że ponad 40 proc. rolników przewiduje kłopoty finansowe. Prawie 17
proc. obawia się, że gospodarstwo może zostać zadłużone, a 23,5 proc., spodziewa się, że
będzie dokładać do biznesu z oszczędności. Tegoroczna prognoza jest jednak mniej
pesymistyczna od zeszłorocznej. Wtedy konieczność zadłużenia się prognozowało ponad 30 proc.
rolników.

Ponad 40 proc. rolników przewiduje w tym roku kłopoty finansowe.

– Nie spodziewam się, żeby 2019 rok był lepszy niż poprzedni. Myślę, że opłacalność produkcji
będzie podobna, a nawet gorsza. Koszty znacznie pójdą w górę, a ceny niekoniecznie – uważa
Jerzy Mikołajczyk z Pomorza.

Gorsze zyski i plony
Oceniając nakłady i efekty produkcji rolnicy – mimo względnej poprawy nastrojów – nadal nie są
optymistami. Prawie połowa z nich twierdzi, że rok 2019 będzie gorszy od poprzedniego pod
względem zysków z produkcji (przeciwnego zdania jest 16 proc.). Gorszych plonów spodziewa się
około 60 proc. badanych.
– Jeżeli patrzyliśmy pod dwoma aspektami ceny i plony, to ceny wyglądają bardziej
perspektywicznie niż plony. Czyli jednak gospodarstwa spodziewają się, że np. ceny mleka
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czy jaj będą wyższe, z czym my się zgadzamy. Inaczej jest w przypadku trzody chlewnej,
której ceny są na historycznie niskim poziomie, więc to wszystko zależy od rodzaju
produkcji – ocenia Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP
Paribas.

Pobierz raport – Prognoza na rok 2019 w rolnictwie

Prognozy dla rolnictwa: ceny

Według rolników ceny zaopatrzeniowe są prognozowane bardziej pesymistycznie niż ceny
sprzedaży.

Ponad połowa rolników nie liczy na poprawę warunków produkcji, 27 proc. gospodarzy
uważa, że będą one gorsze. Zdaniem badanych, biznesowi rolnemu nie będą sprzyjały ceny zbytu
przede wszystkim: nawozów, fabrycznie nowych maszyn i urządzeń, środków ochrony roślin,
materiału siewnego oraz płodów rolnych.
– Na 16 różnych kategorii cen, jako niesprzyjające w nadchodzącym roku, ocenianych przez ponad
50 proc. badanych, jest aż 9 – zaznacza Paweł Trojanowski, pełnomocnik Martin & Jacob ds. badań.
– Przy czym ceny zaopatrzeniowe są prognozowane bardziej pesymistycznie niż ceny sprzedaży –
dodaje.
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Warunki produkcji bez zmian
Zdaniem rolników produkcji rolnej w 2019 roku nie będą również sprzyjać: polityka państwa
(47 proc.), słaba dostępność ziemi do dzierżawy (44,5 proc.) i do zakupu (42 proc.).
Gospodarze obawiają się również, że nie dopisze im pogoda (38 proc.). Co może ułatwić im
prowadzenie agrobiznesu? Skuteczne środki ochrony roślin (48 proc.) i wypłacone w terminie dopłaty
bezpośrednie ( 40 proc.). Ale nie tylko.
– Podobnie jak w zeszłym roku, tak również teraz okazało się, że istotną kwestią przy
prowadzeniu agrobiznesu jest pomoc sąsiedzka. To jeden z trzech najważniejszych
czynników, który sprawia, że gospodarstwa rolne czują się bezpiecznie i pozytywnie patrzą
w przyszłość. Nie bez znaczenia są również wypłaty dopłat bezpośrednich. Wypłaty zaliczek
to ważny zastrzyk gotówki dla rolników, -tak jak to miało miejsce w tym roku z powodu
suszy – podkreśla Maciej Piskorski.

Rolnicy zapowiadają szersze plany inwestycyjne.

Niespodziewany wzrost inwestycji
Pomimo niekorzystnych prognoz dotyczących warunków produkcji i niepewnej sytuacji finansowej,
plany inwestycyjne rolników są zdecydowanie śmielsze od tych z 2018 roku. Żadnej inwestycji nie
podejmie jedynie co czwarte gospodarstwo. Rolnicy zamierzają postawić głównie na remont
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zabudowań gospodarczych (41 proc.) oraz zakup używanych maszyn i urządzeń (36 proc.).
– Rolnicy planują obecnie znacznie więcej inwestycji, niż podjęli roku poprzednim. Dla
przykładu – na zakup gruntów zdecydowało się w 2018 roku 11% gospodarstw, w 2019 roku
zakup ziemi przewiduje aż 21,4% badanych. Dodatkowo, badani sygnalizują szersze plany
inwestycyjne w niemal wszystkich kategoriach, co w konsekwencji ostatnich kilku sezonów
niesprzyjających produkcji rolnej świadczy o dużym zdeterminowaniu rolników do ciągłego
rozwoju. To dobry prognostyk – zaznacza Maciej Piskorski.

Badanie zostało przeprowadzone między 23 grudnia 2018 roku, a 8 stycznia 2019 roku, na losowej próbie
użytkowników portali rolniczych, metodą CAWI, w oparciu o model Real Time Sampling (RTS). Reprezentatywność, ze
względu na areałową klasę wielkości gospodarstwa, uzyskano dzięki zastosowaniu wagi analitycznej uwzględniającej
4 kategorie powierzchniowe.
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