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La nivel Mondial: Aprobarea de către China a 

exportatorilor brazilieni 

 

 

    În perioada 28/10 - 04/11, în ciuda volatilității 

ridicate legate de anunțurile Rusiei privind 

coridorul maritim ucrainean, prețurile pentru 

livrarea din decembrie de la Chicago au rămas 

stabile la 268 USD/t. 

    Piețele rămân atente la actuala deteriorare 

macroeconomică mondială și la reacțiile monetare 

ale statelor. Rezerva Federală americană a liniștit 

comercianții anunțând că, după ultima majorare a 

dobânzii de 0,75% săptămâna trecută, politica 

monetară a SUA ar trebui să fie mai puțin agresivă 

în lunile următoare. 

    Săptămâna trecută, contractele de export din 

SUA s-au ridicat la 372 Kt, încă la un nivel scăzut 

pentru această perioadă. Producția zilnică de 

etanol a ajuns la 1,04 milioane de barili/zi, după o 

a patra săptămână consecutivă de creșteri. Ea se 

situează acum ușor peste media pentru această 

dată. Având în vedere ritmul lent al exporturilor 

americane de până acum în acest an, ajustările la 

bilanțul SUA vor fi urmărite îndeaproape în 

raportul lunar al USDA, care va fi publicat în 

această săptămână. 

    Ploile abundente de săptămâna trecută au 

condus la creșterea nivelului râului Mississippi, 

dar acesta rămâne scăzut, ceea ce ușurează 

logistica SUA. Se preconizează ca bazinul 

fluviului să rămână relativ uscat în această 

săptămână. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    China a aprobat o listă inițială de 136 de 

companii braziliene care pot exporta porumb în 

China. După încheierea unui acord sanitar și 

fitosanitar în luna mai a anului trecut între cele 

două țări, acesta este un nou pas important care ar 

trebui să permită Braziliei să înceapă să exporte în 

China la sfârșitul anului sau la începutul anului 

2023. China caută să își diversifice aprovizionarea 

cu porumb, care provine în principal din SUA și 

Ucraina. 

    În Brazilia, 56% din porumbul safra a fost 

semănat săptămâna trecută, față de o medie de 

63% în aceeași perioadă în anii anteriori. 

Semănatul a fost încetinit de ploile din sudul țării. 

Din cauza condițiilor secetoase, în Argentina, 22% 

din porumb a fost semănat săptămâna trecută, față 

de o medie de 33% la aceeași data în anii anteriori. 

Doar 10% din porumb este considerat a fi în 

condiții "bune până la excelente" în acest moment. 
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La nivel European: Creștere a importurilor 

europene 

 

    Recoltarea continuă într-un ritm lent în Ucraina, 

cu 27% din porumb recoltat la începutul lunii 

noiembrie. Fermierii locali încearcă să limiteze 

costurile de uscare și să evite problemele de 

depozitare. Transporturile pe mare încetinesc, de 

asemenea, din cauza incertitudinilor geopolitice și 

a unei anumite reticențe din partea asigurătorilor 

după recentele întoarceri de situație din partea 

Rusiei. 

    În raportul său din octombrie, comparativ cu 

septembrie și pentru anul agricol 2022/23, 

Comisia Europeană a revizuit în scădere producția 

de porumb a UE cu 640 Kt (54,9 Mt). Importurile 

(22 Mt) și stocurile (16,6 Mt) au fost revizuite în 

creștere cu 1 Mt. La 30/10, importurile europene 

se aflau la un nivel record pentru această perioadă, 

cu 9,6 Mt importate față de o medie de 5,5 Mt la 

aceași dată în anii anteriori (2016-2021). Aceasta 

este consecința recoltei europene slabe și a lipsei 

de competitivitate a porumbului european în fața 

concurenței din partea Ucrainei și a Braziliei. 

temperaturilor neobișnuit de ridicate pentru 

această perioadă. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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