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La nivel mondial : Creșterea prețurilor 

americane în august  

Prețurile de la Chicago pentru contractele cu 

termenul limită din decembrie au câștigat 

aproape15$/t în luna august. De fapt, conform 

raportului lunar USDA, destul de scăzut cu o 

proiecție a recoltei americane de 388 Mt, prețurile 

au cunoscut o creștere. În primul rând, furtuna 

Derecho de la începutul lunii a atins puternic 

culturile și capacitățile de stocaj din Iowa, 

principalul stat producător din Cordonul 

Porumbului (în jur de 20% din producția 

americană). În linii mari, acest lucru s-a datorat, de 

asemenea, unei degradări continue a condițiilor de 

cultură a porumbului, în special din cauza lipsei de 

ploaie care penalizează umplerea boabelor. Astfel, 

64% din porumbul american este considerat bun 

spre excelent, cu 8 procente mai puțin decât la 

începutul lunii. De asemenea, cererea contribuie în 

mod egal la creșterea prețurilor cu achiziții chineze 

semnificative de-a lungul lunii în contextul unei 

cereri ridicate de hrană pentru animale și a unor 

tensiuni privind aprovizionările cu orz și cereale 

(creșterea taxelor vamale). În acest context, 

fondurile necomerciale își reduc poziția lor netă.  

 

 

 

 

 

Cu toate acestea, această ameliorare a prețurilor 

americane ar trebui să fie observată cu precauție. De fapt, 

cererea chineză ar putea să slăbească o dată ce cota de 

importuri cu taxe vamale reduse (7Mt) este utilizată 

atunci când cererea industriei de etanol,  care reprezintă 

40% din producția SUA,  stagnează la un nivel inferior în 

medie de câteva săptămâni. De altfel, recolta americană 

ar trebui să rămână semnificativă cu un randament mediu 

considerabil (111 q/ha pentru analistul ProFarmer după 

turul ultimei recolte). Acelasi lucru este valabil și la nivel 

mondial, unde CIC evaluează producția în raportul său 

din august, la cel mai inalt nivel istoric cu 1166 Mt. În 

plus, dacă creșterea prețurilor a fost puternică în august, 

in jur de 141 $/t, acestea rămân mai mici cu 10$/t la 

nivelul lor dinainte pandemiei Covid-19.   
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EUROPA : Revizuire în scădere a 

randamentelor 

 
În raportul MARS din august, Comisia 

Europeană a revizuit în jos proiecția sa de 
randament prin raportul din luna iulie. Din cauza 

secetei, ea este acum de 80 q/ha (-2 q/ha). 

Această secetă afectează în special Franța și 

Germania dar, în mod egal zona Mării Negre 
(Bulgaria și România) unde zonele orientale sunt 

în special afectate. Același lucru este valabil și în 

Ucraina(centrală și sudică) și în sudul Rusiei unde 

formarea și umplerea boabelor au fost penalizate 

de o vreme caldă și secetoasă. Degradarea 
potențialului de producție ucrainian ar trebui să 

fie limitat din cauza creșterii suprafețelor. Pe 

24/08, UE importase mai mult de 2 Mt de 

porumb, un ritm mai ridicat decât cel din 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

campania precedentă (1,8 Mt) și decât media         

ultimilor 3 campanii (1,7 Mt). Orginea braziliană, 

foarte competitivă este reprezentată cel mai bine. 

 

De monitorizat: 

-Situația Americii de Sud 

-Bilanțul UE 

-Raportul Strategie Grains 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 


