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La nivel mondial : Un deficit hidric 

persistent în America de Sud  

În perioada 13-20 noiembrie, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din decembrie 

au câștigat 5$/t ajungând la 167 $/t. Această creștere 

a prețurilor este, în special, datorată nivelului de 

exporturi americane și a cererii chineze care 

persistă. Astfel, săptămâna trecută, vânzările nete la 

export au atins 1,1 Mt, dincolo de așteptările 

operatorilor. În plus, din ianuarie până în octombrie 

2020, China a importat 7,8 Mt, depășind astfel, cota 

taxelor vamale reduse cu 7,2 Mt care ar trebui să fie 

revizuită în sus. De fapt, dinamica importurilor 

continuă iar prețurile interne rămân ridicate în ciuda 

apariției recoltei chineze. Aceasta nu poate satisface 

cererea. În schimb, în Statele Unite, industria de 

etanol rămâne în dificultate. Pe 13/11, producția 

este în scădere cu 1,5% comparativ cu săptămâna 

trecută și cu 6% comparativ cu media pe 5 ani, la 

aceeași dată. Stocurile sunt echivalente cu cele de 

săptămâna trecută și în scădere cu 2% comparativ 

cu media pe 5 ani la această dată. Pe termen scurt, 

producția de etanol este amenințată de un recul 

puternic provocat de epidemia din Statele Unite și 

de măsurile federale eventuale pe care Joe Biden ar 

putea să le ia. 

 

 

 

 

 

 

Pe termen mediu, operatorii sunt îngrijorați  cu 

privire la intenția viitorului președinte american de a 

promova  dezvoltarea mașinilor electrice, deși, el în 

prezent nu are majoritatea voturilor în Congres 

pentru reformele majore. În America de Sud, 

deficitul hidric persistă și afectează culturile de 

porumb.  În Brazilia, în Mato Grosso, semănatul 

soiei care precede porumbul safrinha nu mai este în 

întârziere, dar din septembrie, cu 218 mm de ploaie, 

există un deficit de 123 mm comparativ cu 

precipitațiile normale. În Rio Grande do Sul, 

principalul stat producător de porumb, cu 218 mm de 

ploaie din septembrie, lipsesc 138 mm comparativ cu 

precipitațiile normale. Săptămâna viitoare ar trebui 

să fie vreme cu precipitații în nordul Mato Grosso și 

sudul Braziliei. În Argentina, pe 18/11, semănatul 

porumbului este realizat în proporție de 31%, iar un 

procent de 35% din cultura de porumb este în condiții 

“bune spre excelente”, o cifră stabilă. În centrul zonei 

de producție, din septembrie, lipsește de la 50 până 

la 60 mm de ploaie comparativ cu precipitațiile 

normale. Sunt așteptate ploi în această săptămână. 
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EUROPA : Încetinirea importurilor 

europene 

 

Pe 19 noiembrie, 86% din cultura de porumb 

fusese recoltată în Ucraina. Recolta atingea 24,5 
Mt iar producția media la această dată era de 5,2 

t/ha în comparație cu 7,1 t/ha la această dată în 
timpul campaniei precedente. Țara ar trebui să 

cunoască o producție mai mică de 30 Mt. 
Campania de exporturi a crescut în câteva 

săptămâni iar 10 Mt ar trebui să fie încărcate în 

perioada octombrie-decembrie, într-un ritm destul 
de semnificativ. Cantitățile importate de UE ar 

trebui să fie mai puțin importante decât acelea din 
ultimii ani datorită nivelurilor de prețuri constante 

din Marea Neagră și a disponibilității prea limitate. 
Pe 23/11, UE a importat 6,7 Mt comparativ cu 7 

Mt în medie în cele 3 campanii la această dată. 
Cantitățile din Ucraina au scăzut cu 20% 

comparativ cu anul agricol 2019/2020. Strategie 

Grains estimează în noiembrie  importurile UE 
pentru campania curentă la 17 Mt, comparativ cu 

19 Mt în octombrie. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

       De monitorizat:  

       - Raportul IGC 

      - Exporturile din Ucraina 

     -Bilanțul UE   
 

 

 

 
  

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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