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Światowa pandemia koronawirusa, poprzez wyhamowanie obrotu międzynarodowego, bardzo 

dotkliwie uderza w całą wielkopolską branżę rolną. Magazyny przepełnione towarami rolno-
spożywczymi, które w normalnych warunkach trafiłyby na rynki zewnętrzne, drastycznie hamują skup 
takich produktów, jak żywiec, mleko, czy świeże warzywa. Zmniejszony popyt z kolei pociąga za sobą 
spadek cen.  

Największe problemy występują na rynku wołowiny, wieprzowiny, drobiu, mleka, świeżych warzyw i 
pieczarek. Kryzys związany z pandemią COVID-19 postawił przyszłość wielu branż, nie tylko rolnictwa 
lecz także przemysłu oraz usług, pod znakiem zapytania. Niestety na obecną sytuację w rolnictwie wpływ 
mają także inne czynniki. Rolnicy odczuwają skutki trwającej od kilku lat suszy rolniczej, a producenci 
zwierząt borykają się z problemem występowania chorób zakaźnych, takich jak ASF czy ptasia grypa. 

Rynek wołowiny w Polsce opiera się przede wszystkim na eksporcie ok. 80% produkcji. Od momentu 
wystąpienia epidemii koronawirusa w Europie, a w szczególności we Włoszech, dokąd eksport mięsa 
wołowego i jagniąt z Polski był najbardziej ograniczony, ceny drastycznie spadły. Mimo, że Komisja 
Europejska przyjęła pakiet działań na rynkach rolnych i  uruchomiono dopłaty do prywatnego 
przechowywania mięsa bydła w wieku ośmiu miesięcy życia i więcej, szanse na powstrzymanie dalszego 
spadku cen są niewielkie.  

Podobna sytuacja panuje na rynku drobiu. Zła passa producentów drobiu rozpoczęła się wraz z 
pojawieniem się ptasiej grypy pod koniec ubiegłego roku. Zwiększająca się liczba ognisk tej choroby 
spowodowała, że na import polskiego drobiu zamknęły się największe rynki zbytu krajów trzecich, takie 
jak RPA czy Chiny. Ceny żywca spadły w Polsce o około 60%. Dramatyczne spadki cen żywca kurcząt 
rzeźnych rozpoczęły się w pierwszych dniach kwietnia, by w drugiej połowie kryzys osiągnął apogeum. 

W ocenie krajowych producentów mleka, największy wpływ epidemii w tej branży dotyczy mleka w 
proszku. Polska jest znaczącym unijnym producentem, zarówno odtłuszczonego mleka w proszku, jak i 
serwatki. Produkty te były dotąd sprzedawane na rynkach międzynarodowych. Dobre wyniki sprzedaży 
sprzyjały wzrostowi produkcji mleka w Polsce. Obecnie nadwyżki mleka trafiają zazwyczaj do 
proszkowni. Niestety, zgromadzony w magazynach towar trudno będzie sprzedać za granicę, bo 
spowolnienie dotknęło cały świat, a na rynku wewnętrznym popyt jest bardzo ograniczony. Mimo 
uruchomienia działań ochronnych w postaci dopłat do przechowywania mleka w proszku, masła i serów, 
widmo całkowitego załamania się branży nie oddala się. 

Zastój na rynku wieprzowiny został dodatkowo pogłębiony po ujawnieniu zakażenia ASF na fermie 
znajdującej się w powiecie poznańskim. Wprowadzone w związku z tym ograniczenia skutkują 
gwałtownym spadkiem cen i całkowitym brakiem zainteresowania ubojni odbiorem żywca. Bez 
szybkiego zniesienia obostrzeń związanych z profilaktyką tej choroby, która w przypadku Wielkopolski 
wystąpiła wyłącznie wewnątrz jednej fermy, a nie w okolicznym środowisku, większość gospodarstw 
czekają bardzo poważne problemy finansowe. 

Całkowite wstrzymanie działalności przez zakłady gastronomiczne i całą branżę usług turystycznych i 
hotelarskich drastycznie ograniczyło popyt na świeże pieczarki, szparagi i inne nowalijki. Krajowe 
spożycie pieczarki jest jednym z najniższych w Europie, a więc rynek wewnętrzny nie jest w stanie 
przyjąć powstających nadwyżek. Bez szybkiego zniesienia barier eksportowych, głęboki kryzys nie ominie 
i tej branży. 

Niepewna jest także przyszłość producentów buraka cukrowego wobec spadającej tendencji spożycia 
cukru i wzrostu konkurencji ze strony cukru trzcinowego. W sytuacji zdominowania produkcji cukru w 
Polsce przez zachodnie koncerny, powierzchnia uprawy buraka cukrowego w dużej mierze zależeć 
będzie od wzrostu potencjału Krajowej Spółki Cukrowej. Niepokój budzi także prowadzona od pewnego 



czasu przez Unię Europejską polityka otwierania się na import towarów rolnych z różnych obszarów 
świata. Tylko tych kilka wymienionych zagrożeń dobitnie wskazuje, że bez zachowania po 2022 roku 
dopłaty cukrowej nie uda się utrzymać produkcji buraka cukrowego na obecnym poziomie, co jest 
bardzo istotne dla stosowania racjonalnego płodozmianu i prowadzenia zrównoważonej produkcji 
rolnej. 

Na złą kondycję finansową gospodarstw rolnych wpływają także skutki susz, które wystąpiły w latach 
2018 i 2019. Szczególnie dotkliwa dla Wielkopolski okazała się susza ubiegłoroczna. Dotknęła ona 
wszystkich rolników. Blisko 3/4 z nich wystąpiło z wnioskami o pomoc ze strony państwa. Niestety, ze 
względu na tak dużą skalę potrzeb, obsługa wniosków przedłużała się, skutkiem czego zostały one 
przygotowane do realizacji w ostatniej kolejności. Rolnicy z rejonów dotkniętych suszą w mniejszym 
stopniu już dawno otrzymali pomoc ze strony państwa, rolnicy wielkopolscy nadal na tę pomoc czekają. 
Bliska wyczerpaniu jest także pula środków na kredyty preferencyjne. Wielkopolska Izba Rolnicza 
monitorując sytuację suszową od kilku lat sygnalizuje administracji rządowej problemy związane z 
szacowaniem skutków tej klęski oraz przesyła wnioski dotyczące uregulowania i usprawnienia tego 
procesu. Liczymy na to, że przedstawiane w ostatnich dniach przez rząd projekty nowego podejścia do 
monitorowania i szacowania skutków suszy skutecznie rozwiążą nawarstwiające się dotąd problemy. 

Nadal niepokojący jest przebieg pogody w roku bieżącym. W sezon wegetacyjny wielkopolskie 
rolnictwo weszło z głębokim deficytem wody, kilkukrotną falą przymrozków, nienaturalnie ciepłym i 
wietrznym przedwiośniem, wywołującym zjawiska erozji gleby i mechanicznego uszkadzania siewek 
roślin, z lokalnymi nawałnicami i gradobiciami. Uzasadnione wydają się obawy o szybkie wyczerpanie się 
wody, jaką przyniosły kilkudniowe deszcze, które wystąpiły na początku maja. Prognozowany brak 
opadów w najbliższych dniach może skutkować powrotem suszy. 

Wielkopolska Izba Rolnicza nieustannie analizuje sytuację ekonomiczną oraz warunki funkcjonowania 
gospodarstw i przyjmując liczne stanowiska, stara się wpłynąć ma przyjęcie przez rząd stosownych 
rozwiązań. Liczba 23 stanowisk przyjętych od początku 2018 roku dobitnie wskazuje na skalę 
problemów, z jakimi borykają się wielkopolscy producenci rolni. 

Powyższa analiza najważniejszych kierunków produkcji wielkopolskich rolników skłania Zarząd 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej do przyjęcia wniosku, że tym razem niezbędne jest skierowanie pomocy 
rządowej dla całej branży rolnej. Zbyt późne uruchomienie wsparcia finansowego dla producentów 
bydła, trzody chlewnej, drobiu, mleka i pozostałych produktów zbywanych ze znaczną stratą, może 
skutkować upadkiem wielu z nich, co będzie miało bardzo poważne konsekwencje dla utrzymania 
bezpieczeństwa żywnościowego Polski. 


