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La nivel mondial : O nouă creștere bruscă a 

prețurilor 

 

În perioada 08 ianuarie – 15 ianuarie, prețurile de 

la Chicago pentru contractele cu termenul limită 

din martie au câștigat 14$/t ajungând la 209 $/t. 

Această creștere puternică este datorată publicării 

raportului lunar USDA. Acesta a revizuit în jos 

utilizările porumbului comparativ cu luna 

decembrie: -2,5 Mt pentru etanol (126 Mt) care 

suferă încă un consum scăzut de carburant și -2,5 

Mt pentru exporturi (65 Mt), contractele 

nematerializându-se încă suficient în exporturi. 

Aceste cifre vor putea activa o dinamică scăzută a 

prețurilor, în timp ce USDA  a revizuit în jos 

producția americană, fapt neprevăzut de operatori. 

Producția medie a fost redusă cu 2q/ha (110 q/ha) 

ceea ce conduce la o scădere a producției cu 8 Mt 

(360 Mt în ianuarie comparativ cu 406 Mt în luna 

mai din anul trecut. În plus, stocurile inițiale au fost 

revizuite în scădere cu 2 Mt (49 Mt). Prin urmare, 

stocurile au o tendință de scădere cu 4 Mt 

(ajungând la 39Mt). Această tensiune explică 

creșterea puternică din ultimele zile.Stocurile 

mondiale au fost revizuite iar acum se situează la 

284 Mt. Importurile chineze sunt revizuite în sus 

cu 1 Mt comparativ cu luna decembrie (17,5 Mt).  

 

 

 

 

 

 

 

USDA a revizuit cifrele producției sud americane 

datorită condițiilor meteo: -1,5 Mt în Argentina 

(47,5 Mt) și -1 Mt pentru Brazilia (109 Mt). În 

același timp, aceste două țări au cunoscut 

precipitații semnificative în ultimele 15 zile, în 

special în zona de producție argentiniană. Acest 

lucru ar trebui să contribuie la ameliorarea 

condițiilor de cultură a porumbului. Pe 14/01, 19% 

din cultura de porumb este în condiții “bune spre 

excelente” comparativ cu 12% săptămâna 

precedentă. Ploile au sosit într-un moment favorabil 

în timp ce un sfert din porumbul argentinian este în 

stadiul înfloririi. În Brazilia, ploile au fost mai 

împrăștiate în timp ce recolta de soia, care abia 

începe, este preconizat să se finalizeze cu 

aproximativ 15 zile întârziere.Semănatul 

porumbului safrinha  va fi amânat  mai ales în 

zonele  vizate fiind expus la un risc crescut de secetă 

în restul ciclului de producție. În această săptămână, 

vremea ar trebui să fie relativ uscată în Argentina  

precum și în Brazilia.
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EUROPA : Taxele de export din Rusia 

 

Prețurile porumbului la Euronext au beneficiat în 
mod egal de creșterea generată de raportul USDA. 

În perioada 7/01 și 15/01, prețurile pentru 
contractele limită din martie au câștigat 11 €/t (212 

€/t) și, în noua recoltă, prețul pentru contractele 
limită din noiembrie 2021 a câștigat 4,5 €/t (187 

€/t). Pentru a contracara creșterea prețurilor 
interne, Rusia și-a suplimentat sistemul de taxe de 

export, deja prezente la cultura de grâu, adăugând 

și cultura de porumb. Acest sistem va fi supusă 
unei taxe de 25 €/t începând cu 15/03. Utilizatorii 

ucrainieni de porumb, în special agricultorii,cer 
punerea în aplicare a unui astfel de sistem, fără 

succes în prezent, în timp ce prețurile porumbului 
ucrainian au câștigat aproape 30 €/t de la începutul 

anului. În raportul din ianuarie, USDA  a revizuit 
în jos importurile europene cu 1 Mt (ajungând la 

18 Mt). În ianuarie, pentru campania 2021/22 și 

comparativ cu campania 2019/20, Strategie Grains 
proiectează suprafețele europene de porumb în 

scădere cu aproape 300 Kha (ajungând la 8,62 
Mha), dintre care 220 Kha în Franța (1,45 Mha) în 

favoarea grâului.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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