INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
Mniejsze plony i zbiory w całej UE
Tegoroczne niekorzystne zjawiska atmosferyczne wpływają na wyniki wszystkich sektorów
rolnych. Ulewne deszcze, długotrwałe susze oraz wysokie temperatury dotykają, z małymi
wyjątkami, ogółu państw członkowskich UE. W okresie 2018/2019 przewidywana suma
zbiorów zbóż ma wynieść 299 milionów ton. Oznacza to dwuipółprocentowy spadek w
porównaniu z okresem 2017/2018. Największe spadki zanotują producenci pszenicy (od 3 do
5 proc.). Producenci rzepaku musza przygotować się na zbiory mniejsze o 4,6 proc. Z
tegorocznych warunków pogodowych nie mogą cieszyć się producenci owoców i warzyw, a
jedynym sektorem zawdzięczającym tegorocznej pogodzie wzrost jest wytwórstwo oliwy z
oliwek (zbiory oliwek mogą wynieść 2,2 mln t, podczas gdy w sezonie ubiegłym ich wynik
wyniósł 1,7 mln t)

Pogodowe kaprysy w całej Europie
Z powodu trudnej sytuacji pogodowej cierpią nie tylko rolnicy z terenów dotkniętych suszą.
W złym położeniu znaleźli się także i ci, których grunty rolne dotknięte zostały przez
nadmierną sumę opadów lub zbyt długi okres wysokich temperatur.
W roku bieżącym susza dotknęła Danię, północne landy niemieckie, północne i wschodnie
województwa w Polsce, południe Szwecji, państwa bałtyckie, południe Finlandii oraz
wschodnią część Rumunii. Poza Wspólnotą, długotrwały brak opadów dał się we znaki także
Norwegom, Białorusinom, Ukraińcom, Mołdawianom i Rosjanom.
Na większości terenów objętych suszą zanotowano także ponadstandardowe utrzymujące
się temperatury powietrza. Upały niemal całą Europę Środkową, część Skandynawii oraz
Wielką Brytanię. Sytuacja na wyspach brytyjskich zmusiła tamtejszych dostawców do
uruchomienia importu m.in. sałaty z Polski i Hiszpanii. Ceny skupu warzyw i owoców w
ostatnich tygodniach skoczyły tam o 30 proc. Ostatni raz podobnie dramatyczne warunki
pogodowe zanotowano tam w połowie lat siedemdziesiątych.
Rolnicy z Francji, Włoch i Hiszpanii zmagają się z kolei z ulewnymi opadami deszczu. Podobny
problem dotknął ich kolegów z Turcji.
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Mapa 1. Źródło: Mars-Bulletin crop monitoring in Europe 26(6)

W Polsce w czerwcu tego roku średnie temperatury były o ok. 2,5 stopnia wyższe niż średnia
z lat 1981-2010.

Produkcja w dół, ale eksport mocno w górę
Mimo spadków, jakie w tym sezonie notuje unijna produkcja zbóż, wszystko wskazuje na to,
że bardzo dobrze ma się eksport. W porównaniu z sezonem ubiegłym wyniki eksportu zbóż
są aż o 29 proc. wyższe. To zasługa otwierania kolejnych rynków zbytu dla unijnej produkcji
oraz coraz mniej przyjaznych nastrojów konsumentów do produkcji amerykańskiej
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(spowodowanych izolacjonistyczną polityką Waszyngtonu). Z drugiej strony państwa
członkowskie coraz mniej zboża importują. W porównaniu z rokiem ubiegłym import skurczył
się o 16 proc.
Dynamika rynków zboża w UE (w odniesieniu do
poprzedniego okresu)
2017/2018

2018/2019

Produkcja

+ 3,5%

- 2,5%

Eksport

- 16%

+ 29%

Import

+ 21%

- 16%

Konsumpcja

+ 0,5%

+ 0,4%

Tabela 1. Źródło danych: KE

Wzrost konsumpcji zbóż w państwach Unii podyktowany jest wciąż rosnąca produkcją drobiu
i świń.

Mniej gruntów rolnych
W sezonie 2018/2019 spodziewamy się skurczenia sumy unijnych areałów rolnych o ok. 1
proc. Tereny wykorzystywane pod uprawy zbóż czwarty rok z rzędu skurczą się o 1,2 proc. W
wartościach bezwzględnych rolnicy z państw członkowskich w roku 2018/2019 będą
gospodarować na 55 mln ha. Redukcja obejmie większość rodzajów upraw. Wyjątkiem
pozostaje kukurydza, której uprawy nie przestają się powiększać (niezależnie od zjawisk
pogodowych). Wstępne szacunki pokazują, że po raz trzeci z rzędu roczne zbiory kukurydzy
mogą wynieść 64 mln ton.

Słabe wyniki upraw białka roślinnego
Wszystko wskazuje na to, że w obecnym sezonie Unia Europejska wciąż nie zacznie się
uniezależniać od dostaw białka roślinnego (soi) głównie z Ameryki Południowej. Areały
tychże upraw na terenie Wspólnoty, wbrew zamierzeniom Komisji Europejskiej, maleją (aż o
3,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym). Areały uprawowe wyniosą zatem 1,9 mln ha.
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