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Rynek zbóż na świecie – jakie prognozy?
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 20 listopada 2019

Rynek zbóż na świecie. W sezonie 2019/20 wzrośnie wolumen obrotów
pszenicą – prognozuje IERiGŻ. Zapotrzebowanie na jej import szacowane jest
na 177 mln ton, wobec 170 mln ton w poprzednim sezonie. Ten wynik ma być
efektem zwiększonego popytu importowego w Afryce oraz Azji.
Jak przewiduje IERiGŻ, popyt importowy na zboża paszowe zwiększy się ze 197 do 203 mln ton.
Zapotrzebowanie na import tych zbóż wzrośnie przede wszystkim w Afryce Południowej (+49 proc.),
na Bliskim Wschodzie (+9 proc.) i Azji Wschodniej (+6 proc.). Zmaleje natomiast w UE (-14 proc.).

Światowy rynek zbóż
127 mln ton – tyle mają wynieść zbiory pszenicy u głównych, pozaeuropejskich eksporterów (USA,
Kanada, Australia, Argentyna). To wynik o około 5,5 proc. wyższy niż w ubiegłym roku. We
wszystkich tych krajach odnotowano wzrost produkcji. Większą podaż ze zbiorów zniwelowały
mniejsze niż w poprzednim roku zapasy początkowe. W efekcie podaż całkowita osiągnęła poziom
169 mln ton (+4 proc.).
Rolnicy zebrali mniej (- 3 proc.) zbóż paszowych (463 mln ton). O spadku produkcji informowali
farmerzy z USA (- 7 proc.) i Argentyny (- 2 proc.). – Wyższy niż rok wcześniej stan zapasów
początkowych częściowo złagodził mniejszą podaż z bieżących zbiorów. Dlatego podaż
ogółem zmniejszyła się o 1 proc. do około 540 mln ton. Zużycie zbóż paszowych w sezonie
2019/20 może się zwiększyć do 369 mln ton. A to przy mniejszych nadwyżkach i wzroście
eksportu będzie skutkować zmniejszeniem stanu zapasów (spadek o 6 proc., do 72 mln ton)
– uważa Wiesław Łopaciuk z IERiGŻ.
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Rynek zbóż na świecie. W sezonie 2019/20 wzrośnie wolumen obrotów pszenicą.
fot. Dow AgroSciences

Tegoroczne zbiory pszenicy w krajach UE uplasowały się na poziomie 151 mln ton.
Oznacza to wzrost o 10,5 proc. w porównaniu ze słabymi zbiorami z poprzedniego roku.
Więcej ziarna zebrano w krajach skandynawskich (w Danii +93 proc., do 5,1 mln ton), Szwecji (+87
proc., do 3,0 mln ton). A także w Niemczech (+17 proc., do 23,7 mln ton), Francji (+11 proc., do 39,7
mln ton) i Wielkiej Brytanii (+6 proc., do 14,8 mln ton). 158 mln ton – tyle skoszono w UE zbóż
paszowych (+7 proc.). W mniejszym stopniu zwiększyła się podaż całkowita (171 mln ton).
– W krajach WNP w 2019 r. zanotowano wzrost produkcji pszenicy o 2 proc., do 113 mln ton. Zbóż
paszowych o 7 proc. do 91 mln ton. Wskutek mniejszych zapasów początkowych, podaż całkowita
pszenicy zmalała o 2 proc. do 124 mln ton. A to przy znacznie mniejszej redukcji zużycia będzie
skutkowało zmniejszeniem zapasów końcowych w sezonie 2019/20 – czytamy w biuletynie „Rynek
zbóż” IERiGŻ.

Jakie ceny zbóż 2019?
Po udanych tegorocznych zbiorach na światowym rynku zbóż widoczny był sezonowy spadek cen.
Przyczyniły się do tego wyższa podaż oraz słaby popyt eksportowy. Kolejne tygodnie przyniosły już
jednak wzrost cen ziarna. Było to rezultatem niekorzystnych warunków w ostatniej fazie zbiorów na
półkuli północnej oraz rosnącego popytu eksportowego. Ale nie tylko. Przyczyniły się do tego również
mniejsze niż oczekiwano zbiory kukurydzy i osłabienie euro w relacji do dolara.
– Skalę wzrostu cen, szczególnie w Europie, limitowała duża podaż z nowych zbiorów. Górny
poziom wyznaczały ceny zbóż w portach Morza Czarnego. Niemniej jednak większość zbóż jest
wyraźnie tańsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – zaznacza Wiesław Łopaciuk. –
W kolejnych miesiącach bieżącego sezonu (2019/20) należy liczyć się z możliwością
dalszego, sezonowego wzrostu cen zbóż. Dynamika cen zbóż paszowych będzie większa niż
zbóż konsumpcyjnych. Skalę wzrostu będzie ograniczać stosunkowo duża podaż ziarna
z Ameryki Południowej i Europy –podkreśla.
Źródło: IERiGŻ
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