
 

 

Collita rècord de cereals al món 
     

 

La producció mundial de cereals hauria d'assolir un nou nivell rècord de 2.790 milions 

de tones el 2020 -9,3 milions de tones més que la previsió de maig- superant el rècord 

registrat el 2019 fins a en un 3,0 per cent, segons les dades de la FAO, que acaba de 

publicar. 

 

Les previsions de producció de blat s'han elevat per l'Índia i la Federació de Rússia, el 

que compensa amb escreix la retallada de les produccions previstes a la Unió Europea 

(UE) i el Regne Unit. 

 

També s'ha revisat a l'alça la previsió de la producció mundial de cereals secundaris el 

2020, fins als 1.519 milions de tones, 5,7 milions de tones més que el mes anterior, 

reflectint les expectatives de majors produccions d'ordi a Austràlia, la UE i Turquia. 

 

El pronòstic de la FAO per a la producció mundial d'arròs en 2020 se situa ara en 

509.200.000 de tones, 400.000 tones per sobre de la xifra de juny, reflex majorment la 

millora de les perspectives dels països sud-americans, on la meteorologia favorable 

elevar les expectatives de rendiments a màxims històrics. 

  

Es preveu que el consum mundial de cereals en l'any que ve augmenti a 2.735.000 de 

tones, un 1,6 per cent més que el pronòstic del mes anterior, impulsada especialment per 

un repunt dels usos industrials i per a pinsos dels cereals secundaris en comparació amb 

les previsions anteriors. També s'espera que la utilització mundial d'arròs abast un nou 

màxim de 510.400.000 de tones en 2020/21, un 1,6 per cent més que al juny, a causa del 

increment de l'ús alimentari. 

 

Com a reflex de les noves previsions de producció i consum, la FAO espera ara que les 

existències mundials de cereals a la fi de la temporada a 2021 arribin als 929 milions de 

tones, el que representa una marcada expansió interanual de l'6,0 per cent. Això faria 

que el coeficient entre les existències mundials de cereals i la seva utilització en 

2020/21 arribi al 33,0 per cent, el seu màxim en vint anys i que posa en relleu unes 

perspectives folgades per al subministrament mundial en la nova temporada. 

 

 

Jesús Domingo 


