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REASUMPCJA

W sezonie 2021/22 sytuacja w świa-
towym bilansie była bardziej napięta niż 
w poprzednim sezonie, co odzwierciedla-
ło większą dynamikę popytu niż podaży, 
co w drugiej połowie sezonu zbiegło się 
ze skutkami inwazji Rosji na Ukrainę. 

Ukraina i Rosja są ważnymi ekspor-
terami pszenicy, kukurydzy i jęczmienia, 
z łącznym udziałem w sezonie 2021/22 
na poziomie odpowiednio 28,3, 19,5 
i 30,8%. Inwazja Rosji na Ukrainę zakłó-
ciła eksport produktów rolnych z regionu 
i skutkuje niepewnością co do możliwości 
realizacji dostaw z regionu Morza Czar-
nego. Skutkiem czego, światowa podaż 
eksportowa w drugiej połowie sezonu 
2021/22 znacznie zmalała, a w sezonie 
2022/23 można spodziewać się jej ogra-
niczenia o 20-30%, co destabilizuje rynek 
i wpływa na wzrost cen zbóż. 

W sezonie 2022/23, przewiduje się 
umiarkowany spadek produkcji zbóż, co 
przy stabilizacji popytu będzie skutkowa-
ło pojawieniem się niedoborów w świato-
wym bilansie zbóż. Zbiory zbóż ogółem 
(bez ryżu) w 2022 r. są przewidywane 
na 2,25 mld ton, tj. o 1,8% mniej niż 

w 2021 r. Zużycie może się zwiększyć 
o 0,2% do 2,27 mld ton. W tej sytuacji 
zapasy końcowe zmalałyby się o 2,7% 
do 597 mln ton, w tym u głównych eks-
porterów o blisko 5% do 126 mln ton. 
Około 30 mln ton zapasów głównych 
eksporterów ulokowanych byłoby w Rosji 
i Ukrainie. Jak na razie nic nie wskazuje 
na to, że zapasy ze skonfliktowanych 
krajów byłyby powszechnie dostępne 
w światowym handlu.

W 2021 r. krajowe zbiory zbóż, 
w porównaniu z poprzednim rokiem, 
zmniejszyły się o 2,5% do 34,6 mln ton. 
Spadek wynikał z niższych od ubiegło-
rocznych plonów. W stosunku do po-
przedniego roku zbiory ozimin zmalały 
o 8,7%, a produkcja zbóż jarych wzrosła 
o 8,4%. W 2022 r. w Polsce zbiory zbóż 
przewiduje się na ponad 33 mln ton, tj. 
o około 3,3% mniej niż w 2021 r. Będzie 
to wynikiem ponownego spadku plonów, 
czego nie skompensuje niewielki wzrost 
powierzchni zasiewów. 

W sezonie 2021/22, zbiory przewyż-
szały krajowe zużycie o 9,4 mln t, wobec 
9,8 mln ton nadwyżek w poprzednim se-

zonie. Znacznie większe były zapasy po-
czątkowe (3,4 mln ton, wobec 1,6 mln ton 
rok wcześniej). Z tego powodu, pomimo 
mniejszych zbiorów, krajowa podaż zbóż1 
zwiększyła się o 2,2% do 37,8 mln ton). 
Podaż całkowita (podaż krajowa plus 
import) jest szacowana na 40,1 mln ton, 
tj. o 1,4% więcej niż w sezonie 2020/21. 
Krajowe zużycie w sezonie 2021/22 jest 
szacowane na 25,1 mln ton, tj., 2,2% 
mniej niż w poprzednim sezonie, a eks-
port na 9,2 mln ton (spadek o 12,9%), 
co złożyłoby się na spadek rozchodów 
ogółem w krajowym bilansie o 5,3% do 
34,3 mln ton. Dzięki temu na koniec se-
zonu dojdzie do odbudowy zapasów 
do 5,8 mln ton co stanowiłoby 23,3% 
rocznego zużycia zbóż, wobec 13,2% 
w poprzednim sezonie. 

W sezonie 2022/23 na krajowym 
rynku zbóż podaż bieżąca nadal będzie 
znacznie wyraźnie przewyższała krajowe 
zużycie, ale nadwyżki zmaleją o blisko 
13%. Podaż krajowa, jak i podaż ogó-
łem, wzrosną odpowiednio o 3,5 i 1,6%. 
Przewiduje się minimalny wzrost zużycia 
1 Zapasy początkowe plus zbiory.

Tabela 
Bilans zbóż ogołem*  (tys. ton)

Lata 2020/21 2021/22 2022/23 2022/23
szacunek prognoza 2021/22

Zapasy początkowe 1631 3384 5843 172,6
Areał uprawy 7318 7335 7380 100,6
Plony (t/ha) 4,84 4,70 4,52 96,2
Produkcja 35384 34456 33334 96,7
Import 2560 2278 1573 69,1
Ogółem zasoby 39575 40118 40750 101,6
Zużycie krajowe: 25631 25075 25130 100,2
- spożycie 4731 4746 4937 104,0
- wysiew 1290 1296 1299 100,2
- zużycie przemysłowe 2872 3001 3057 101,9
- spasanie 15324 14580 14360 98,5
- straty i ubytki 1414 1452 1477 101,7
Eksport** 10560 9200 8990 97,7
Zapasy końcowe*** 3384 5843 6630 113,5
Zapas/zużycie (%) 13,2 23,3 26,4 x
* Łącznie z kukurydzą ale z wyłączeniem gryki i prosa.
** Łącznie z produktami zbożowymi w ekwiwalencie ziarna.
*** Łącznie z zapasami interwencyjnymi.
Źródło: GUS, szacunki i  prognozy IERiGŻ-PIB.
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krajowego (o 0,2%). Wolumen eksportu 
zmaleje, ale skala spadku będzie zależała 
od rozwoju sytuacji w Ukrainie. W wyniku 
tego zapasy na koniec sezonu 2022/23 
zwiększyłyby się do 6,6 mln ton. Będzie 
to bezpieczny poziom, pozwalający na 
odpowiednie zaopatrzenie rynku w zboża 
w razie wystąpienia nieprzewidzianych 
zmian koniunktury. 

W 2021 r. kontynuowana była 
tendencja wzrostowa przemysłowych 
przemiałów zbóż (wzrost o 2,8% do 
3,74 mln ton, czyli poziomu najwyższego 
od 10 lat). Skutkowało to zwiększeniem 
produkcji mąk pszennych i pieczywa 
świeżego. Zmalała produkcja makaronów 
oraz kasz i płatków. Nie było większych 
zmian produkcji trwałego pieczywa cu-
kierniczego. Znacznie zwiększyła się 
aktywność inwestycyjna producentów 
pieczywa świeżego i producentów pasz. 
W pozostałych branżach wystąpił spa-
dek inwestycji. Sytuacja ekonomiczna 
producentów przetworów zbożowych 
w 2021 r., podobnie jak wielu innych firm 
przemysłu spożywczego, była dobra, 
a ich rentowność netto w 2021 r. była 

wysoka i w większości branż przekracza-
ła średnią dla przemysłu spożywczego, 
z wyjątkiem młynarstwa i producentów 
pasz. Warunki funkcjonowania zarówno 
pierwotnego, jak i wtórnego przetwórstwa 
zbóż w 2021 r. były trudne, aczkolwiek 
przedsiębiorstwa dobrze radziły sobie, 
dostosowując poziom i strukturę podaży 
produktów do zmieniającego się popytu, 
co umożliwiło im osiągnięcie stosunkowo 
dużych marż przetwórczych.

W sezonie 2021/22 pogorszyły się 
wyniki polskiego handlu zagranicznego 
zbożami i produktami zbożowymi w ujęciu 
ilościowym. Pomimo tego powiększyła 
się nadwyżka w ujęciu wartościowym. 
W okresie pierwszych 9 miesięcy tego 
sezonu (lipiec 2021 r. – marzec 2022 r.) 
eksport zbóż i produktów zbożowych 
(w masie produktu) wyniósł 6,9 mln ton, 
w tym 5,6 mln ton ziarna (głównie ku-
kurydza i pszenica). Jednocześnie do 
Polski sprowadzono 1,6 mln ton zbóż 
i produktów zbożowych, w tym 0,9 mln 
ton ziarna). Wywóz zbóż i produktów zbo-
żowych (w ekwiwalencie ziarna) w ca-
łym sezonie 2021/21 jest szacowany na 

9,2 mln ton, tym 3,5 mln ton kukurydzy 
i 3,1 mln ton pszenicy. Import może osią-
gnąć 2,3 mln ton. Dodatnie saldo handlu 
zagranicznego zbożami i ich przetworami 
może nieznacznie zwiększyć się do ok. 
4,2 mld EUR (4,0 mld EUR w poprzednim 
sezonie). W sezonie 2022/23 eksport zbóż 
i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie 
ziarna) przewiduje się na 9,0 mln ton, 
a import na 1,6 mln ton. Dodatnie saldo 
handlu zagranicznego tymi produktami 
może wynieść ok. 4,7 mld EUR. 

W III kwartale 2022 r. średnia cena 
pszenicy może wynieść 1450-1550 zł/t 
(paszowa – 1350-1450 zł/t, konsumpcyj-
na 1550-1650 zł/t), a żyta 1200-1300 zł/t. 
W końcu I kwartału 2023 r. pszenica 
może kosztować średnio 1600-1700 zł/t, 
a żyto 1350-1450 zł/t. Ceny kukurydzy 
i jęczmienia mogą być zbliżone do cen 
żyta. W sezonie 2022/23 jednak to nie 
sytuacja rynkowa, a czynniki zewnętrzne 
będą w znacznym stopniu warunkowały 
kształtowanie się cen zbóż. Dużo będzie 
zależało od sytuacji w Ukrainie i możliwo-
ści odblokowania eksportu zbóż z tego 
kraju drogą morską.

SUMMARY

In the 2021/22 season, the situation 
in the world balance sheet of cereals kept 
tightening, which reflected a high dynam-
ics of demand, which in the second half of 
the season overlapped with the outcomes 
of Russian invasion on Ukraine.

Russia and Ukraine are leading export-
ers of wheat, maize and barley account-
ing for respectively 28,3, 19,5 I 30,8% of 
total world trade in the 2021/22 season. 
Russian invasion on Ukraine disrupted 
exports of agri-food products from Black 
Sea region and brought further uncertainty 
as the possibilities of regards purchases 
there. Reflecting that the export capacity in 
the second half of the 2021/22 considera-
bly declined and the 2022/23 is expected 
to some 20-30% down on the previous 
season. Such situation consequently 
resulted in a deterioration of the cereal 

market stability and thus in a dynamic 
rise in cereal prices. 

A moderate decline in cereal produc-
tion is forecast for the 2022/23 season. 
At the same time no changes in demand 
for grains are expected, which would 
results in shortages in the world balance 
sheet of cereals. In 2022 the world grain 
crops (excl. rice) are forecast at 2.25 bil-
lion tons, which would be 1.8% down on 
the previous year, while the disappear-
ance of cereals could marginally increase 
(by 0,2% to 2.27 billion tons). Cereal 
inventories at the end of the 2022/23 
season would then decline by 2.7% to 
597 million tons, including a drop of end-
ing stocks in main exporting countries by 
5% to 129 million tons. Approximately 
30 million tons of main exporting coun-
tries’ carryover stock would be located 

in Russia and Ukraine with very limited 
availability for international trade. 

In 2021 cereal crops in Poland, as 
compared with the previous year declined 
by 2.5% to 34,6 billion tons. The decline 
resulted lower yields. As compared with 
2020 the crops of winter cereals declined 
by 8.7% while those of spring cereals 
increased by 8.4%. In 2022 cereal crops 
are forecast at approximately 33 million 
tons, i.e. 3.3% down on 2021. Conse-
quent decline in cereal yields will not be 
offset by a slight increase in area sown. 

In the 2021/22 season cereal produc-
tion in Poland exceeded domestic use by 
9.4 million tons, versus 9.8 million tons of 
surpluses in the previous season. Opening 
stocks were much higher than a year before 
(3.4 million tons versus 1.6 million tons 
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Table 
Grain balance sheet* ('000 t)

Seasons 2020/21 2021/22 2022/23 2022/23
estimation forecast 2021/22

Opening stocks 1631 3384 5843 172,6
Area sown 7318 7335 7380 100,6
Yield (t/ha) 4,84 4,70 4,52 96,2
Crops 35384 34456 33334 96,7
Imports 2560 2278 1573 69,1
Total supply 39575 40118 40750 101,6
Domestic use 25631 25075 25130 100,2
- food 4731 4746 4937 104,0
- seeds 1290 1296 1299 100,2
- industrial uses 2872 3001 3057 101,9
- feed 15324 14580 14360 98,5
- wastes and losses 1414 1452 1477 101,7
Exports** 10560 9200 8990 97,7
Carryover stocks*** 3384 5843 6630 113,5
Stocks/use ratio (%) 13,2 23,3 26,4 x
* Including maize (corn) but excluding buckwheat and millet.
** Including cereal produsts in terms of grain.
*** Including intervention stocks from 2004/05 onwards.
Source: CSO,  authors' estimations and forecast.

a year ago). Reflecting that domestic sup-
plies1 increased only by 2.2% to 37.8 million 
tons. Total supplies (domestic supply plus 
the balance of foreign trade) is estimated 
1.4% up on 2020/21 at 40.1 million tons. 
Domestic use is forecast 2.3% down on the 
previous season at 25.1 million tons and 
exports 12.9% down at 9.2 million tons. 
Total disappearance would then decline 
by 5.3% to 34.3 million ton. In effect of that 
carryover stocks are expected to grow to 
5.8 million tons, which would account for 
26.4% of annual disappearance, versus 
26.7% in the previous season. 

In the 2022/23 season domestic 
supplies would still remarkably exceed 
domestic disappearance, however the sur-
plus is expected 13% down on 2021/22. 
Domestic supply and total supply are ex-
pected respectively 3.5 and 1.6% down 
on 2021/22. A slight increase (by 0.2%) is 
forecast in domestic use. Exports are likely 
to decline but the scope of the decline will 
depend on the development of situation in 
Ukraine. Carryover stocks in the 2022/23 
would increase to 6.6 million tons. Such 
level of carryover stocks is considered 
safe and assuring the supply of cereals at 
a proper level even in case of unexpected 
changes on the cereal market. 

An upward tendency in cereal milling 
in 2021 was continued (increase 2.8% to 
1 Current crop plus opening stocks.

3.74 million tons). In effect the production 
of wheat flour and fresh bread increased. 
On the other hand the production of 
pasta, groats and flakes declined, while 
none of major changes were reported in 
the production preserved confectionery 
bread. In 2021 as compared with 2020 
the investment activities in the produc-
tion of fresh bread and compound feed 
showed a remarkable increase, while in 
remaining branches of grain processing 
industry a decline was reported. 

The economic situation of the whole 
industry, similarly to other branches of food 
industry was sound, with profitability at 
net level exceeding in most cases (with 
exception of millings and feed production) 
the average for food processors. Grain 
processors in 2021 faced difficult market 
conditions. However the companies han-
dled such situation properly adjusting the 
level and structure of supply to changing 
demand which allowed for relatively high 
processing margins. 

In the 2021/22 the results of Polish 
foreign trade in cereals and cereal products 
deteriorated in terms of volume. Despite 
it, the surplus in terms of value increased. 
Over the period of July 2021 – March 2022 
exports of cereals and cereal products 
(in terms of product weight) totalled 6.9 
million tons, including 5.6 million tons of 
grain (mainly wheat and maize). Accord-

ingly imports amounted to 1.6 million tons 
of cereals and cereal products, including 
0.9 million tons of grain. In the whole season 
exports are estimated close to 9.2 million 
tons, including 3.5 million tons of maize 
and 3.1 million tons of wheat. Imports are 
likely to reach 2.3 million tons. The surplus 
in foreign trade is estimated at EUR 4.2 bil-
lion versus EUR 4.0 billion in the previous 
season. In the 2022/23 season exports (in 
terms of grain) are forecast at 9.0 million 
tons and imports at 1.6 million tons. Fol-
lowing that the positive balance of trade 
is likely to increase to ca EUR 4.7 billion. 

In the III quarter of 2022 average price 
of wheat is forecast at some PLN 1450- 
-1550 per ton (PLN 1350-1450 per ton of 
feed wheat and PLN 1550-1650 per ton 
of breadmaking wheat) and average price 
of rye at PLN 1200-1300 per ton. Average 
prices of maize and barley would range 
close to average prices of rye. At the end 
of the I quarter of 2023 average prices of 
wheat are forecast at PLN 1700-1700 per 
ton while those of rye at PLN 1350-1450 
per ton. Maize prices are likely to be up to 
10% below the prices of feed wheat. In the 
2022/23 season not the market situation 
but external factors will dominate in the 
process of cereal price formation on the 
cereal market. The development of situation 
in Ukraine and the possibilities of unlocking 
Black Sea ports and shipping routes will be 
of key importance in this regard.
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