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Știrile săptămânale pe scurt 

• Contractele futures pe grâu furajer din Marea Britanie pentru 22 mai au câștigat încă 9,00 
GBP/tonă, până la 278,00 GBP/t, un alt nou record. Contractele din 22 noiembrie și 23 noiembrie au 
crescut, de asemenea, la cele mai ridicate prețuri de până acum, închizându-se la 231,00 lire sterline/tonă 
și, respectiv, 204,05 lire sterline/t. 

• Contractele futures de rapiță la Paris pentru 22 mai au crescut vineri cu încă 6,00 EUR/t, până la 
809,75 EUR/t. În schimb, contractul din 22 noiembrie a scăzut ușor, închizându-se la 692,00 EUR/t, în 
scădere cu 4,75 EUR/t față de marți. 

• Rusia ar putea exporta acum 27,0 Mt de grâu în 2021/22, potrivit companiei ruse ProZerno.
Aceasta este în scădere cu 5,0 Mt față de prognoza anterioară de 33,0 Mt și cu 8,0 Mt sub 
prognoza actuală (februarie) USDA (35,0 Mt). 

CBOT a stabilit o creștere săptămânală record la grâu, pe măsură ce războiul din Ucraina 
generează o volatilitate crecută 

Potrivit Reuters, contractele futures pe grâu CBOT erau pe cale să obțină cel mai mare câștig săptămânal 
înregistrat, deoarece prețurile din 04 martie au crescut cu limita lor zilnică în ceea ce privește adâncirea 
temerilor că războiul din Ucraina va provoca perturbări prelungite ale exporturilor din regiunea Mării 
Negre. Tranzacționarea a fost foarte volatilă, deoarece comercianții au căutat să evalueze cât de multă 
cerere se poate muta către SUA și modul în care conflictul va împiedica plantările de culturi în Rusia și 
Ucraina. Cu porturile ucrainene închise și operatorii reticenți să facă schimb cu grâu rusesc în fața 
sancțiunilor financiare occidentale, cumpărătorii încearcă să găsească alternative. Ministerul rus al 
Comerțului și Industriei a recomandat, pe 4 martie, producătorilor de îngrășăminte din țară să oprească 
temporar exporturile, în semn că sancțiunile impuse după invadarea Ucrainei de către Rusia ar putea 
avea un impact global. Contractele futures pe porumb după puterea grâului, iar Rusia-Ucraina luptă, de 
asemenea, în atenție, deoarece cererea de peste mări pentru aprovizionarea SUA se așteaptă să crească 
din cauza întreruperilor de transport în regiunea Mării Negre. Soia CBOT a scăzut. Comercianții au 
cântărit pierderea exporturilor de ulei de floarea soarelui din Ucraina și Rusia față de condițiile 
îmbunătățite ale culturii de soia din America de Sud și de obținerea de profit pe piețele uleiului de 
palmier. Rusia și Ucraina reprezintă aproximativ 29% din exporturile globale de grâu, 19% din 
exporturile de porumb și 80% din exporturile de ulei de floarea soarelui, care concurează cu uleiul de 
soia.

Schimbările de politică luate în considerare ca urmare a creșterii continue a prețurilor  

Prețurile globale la cereale au continuat să crească ieri din cauza conflictului din Ucraina, contractele 
futures pe grâu din Marea Britanie și Paris atingând din nou noi recorduri. Ca răspuns la creșterea 
prețurilor, mai multe țări iau în considerare schimbări de politică care ar afecta piața mondială. 

Unele dintre aceste schimbări sunt de natură protecționistă, menite să protejeze populațiile interne de 
creșterea inflației prețurilor la alimente. Aceste tipuri de schimbări pot oferi o ușurare în țara în care sunt 
implementate. Cu toate acestea, ele pot înăspri aprovizionarea pentru restul lumii și pot contribui la 
creșterea prețurilor mondiale în general. 

Alte schimbări de politică ar putea crește aprovizionarea disponibilă pe piața mondială și ar putea atenua 
o parte din creșterea prețurilor.  

Acestea sunt câteva dintre modificările luate în considerare: 

Impact pe termen scurt (sezonul 2021/22)

• Algeria – În cea mai recentă licitație de import, cumpărătorul de stat al Algeriei OAIC, a permis 
oferirea de grâu francez. Grâul francez a fost exclus anterior, Algeria cumpărând în mare măsură de la 
Marea Neagră. Acest lucru va oferi OAIC mai multe opțiuni, dar ar putea crește cererea de grâu francez 
pe termen scurt și ar putea crește prețurile europene. 
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Impact pe termen scurt și lung 

• Argentina a creat o „încredere” pentru a încerca să abordeze inflația prețurilor alimentelor (Refinitiv). 
Pentru fiecare tonă de grâu exportată, exportatorii trebuie să plătească în trust un procent din valoarea 
acestuia, plafonat la 1%. Acești bani vor fi folosiți pentru a subvenționa prețurile interne la făină și paste 
uscate. Politica urmează să fie în vigoare până în ianuarie 2024. În ciuda unei recolte extraordinare, țara 
a limitat deja exporturile de grâu pe fondul cererii mari. De asemenea, impozitează exporturile de grâu, 
porumb, soia și ulei de soia. Pe termen scurt, noua politică ar putea adăuga complexitate exportului de 
grâu din Argentina. Ar putea exista, de asemenea, un impact pe termen mai lung dacă diferitele politici 
înseamnă fermierii să schimbe culturile pe care le plantează. 

Impact pe termen lung (sezonul 2022/23)

• UE-27 – Comisia UE va lua în considerare posibilitatea cultivărilor pe terenurile „resezate” pentru a 
crește producția în 2022. În prezent, Politica Agricolă Comună nu permite acest lucru. Propunerile vor fi 
discutate la următoarea întâlnire din 21 martie. 

Între timp, plantarea de primăvară este deja în curs în toată Europa, în special pentru culturile de cereale. 
De exemplu, 36% din orzul de primăvară a fost plantat în Franța (FranceAgriMer). Deci, orice 
modificare a regulilor ar afecta probabil culturile de porumb sau proteaginoase, semințele oleaginoase 
semănate de primăvară sau leguminoasele. 

• SUA – Refinitiv raportează că guvernul SUA are în vedere derogări de la mandatele de amestecare a 
biocombustibililor. Cu toate acestea, Casa Albă a spus că nu este „luată în serios” în acest moment. 
Volumul de biocombustibili amestecați în carburanții pentru transportul rutier este stabilit anual în SUA. 

Emiterea derogărilor ar permite amestecătorilor să reducă cantitatea de biocombustibil amestecată. Acest 
lucru ar putea reduce cererea de porumb și ulei de soia pentru a fi utilizate ca biocombustibili și, astfel, 
ar putea crește aprovizionarea disponibilă pe piața mondială. Se estimează că SUA vor folosi 135,3 Mt 
de porumb și 5,0 Mt de ulei de soia pentru biocombustibili în acest sezon. Acest lucru echivalează cu 
12% și, respectiv, 8% din cererea globală (USDA). 

Bulgaria va crește stocurile de grâu, producătorii se tem de interzicerea exporturilor - 

SOFIA, 5 martie (Reuters) - Bulgaria intenționează să crească stocurile de cereale și să cumpere 
suficiente cereale de la producătorii locali pentru a satisface nevoile interne pentru anul următor, din 
cauza riscurilor asociate cu operațiunea militară a Rusiei în Ucraina și a volatilității piețelor de cereale, a 
declarat viceprim-ministrul bulgar. a spus.

Producătorii de cereale bulgari au declarat că statul intenționează să cumpere aproximativ 1,5 milioane 
de tone de grâu din cele 3 milioane de tone care se află încă în depozitele țării și ar putea restricționa 
exporturile de grâu până la achiziționarea volumului planificat. 

Comercianții spun că Bulgaria, unul dintre exportatorii UE de grâu, se confruntă cu o cerere 
suplimentară de export, deoarece furnizorii caută să găsească noi surse de cereale pe care intenționau să 
le livreze din Ucraina și Rusia, cei doi mari exportatori ai lumii. 

Vineri, Ungaria a interzis exportul tuturor cerealelor din cauza prețurilor mai mari cauzate de 
confruntarea militară dintre Rusia și Ucraina. 

"Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu. Țara noastră are o rezervă de cereale pentru doi ani, 
iar rezerva de stat are rezerve de grâu pentru doar 60 de zile", a declarat vineri seara la televiziunea
publică BNT vicepremierul Asen Vasilev. 

„Avem resursele să facem asta (cumpărăm grâu), în loc să exportăm totul și în septembrie să ne gândim 
de unde să cumpărăm sau la ce prețuri”, a spus Vasilev, care este și ministrul de finanțe. 

Asociația Națională a Producătorilor de Cereale din Bulgaria (NAGP) a declarat că se înființează un 
grup de lucru cu guvernul pentru a discuta detaliile achizițiilor publice planificate, inclusiv calendarul și 
prețurile acestora și modul în care acestea vor afecta exporturile. 

„La o întâlnire de vineri, ni s-a spus că până când statul nu cumpără 1,5 milioane de tone de grâu, 
exporturile pot fi restricționate”, a spus Radoslav Hristov de la NAGP. 
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Controalele vamale suplimentare efectuate de Bulgaria la începutul acestei săptămâni au încetinit 
transportul vaselor de cereale. Potrivit producătorilor, aceasta a fost o încercare neoficială de a opri 
exporturile.

Hristov a spus că guvernul s-a angajat să nu interfereze cu acordurile anterioare de export de cereale și 
să permită expedierea navelor încărcate. 

Autoritățile ruse sfătuiesc producătorii de îngrășăminte să oprească exporturile din cauza 
„sabotajului companiilor de logistică străine” - Reuters 

MOSCOVA, 4 martie (Reuters) - Ministerul rus al Industriei și Comerțului a recomandat producătorilor 
ruși de îngrășăminte să suspende exporturile din cauza problemelor de logistică, a declarat agenția după 
o întâlnire privind situația de pe piață. 

Trei dintre cei mai mari operatori de containere din lume - Maersk, MSC și CMA CGM - au anunțat 
anterior că au încetat să accepte comenzi pentru lucrul cu Rusia. 

Ministerul Industriei și Comerțului spune că o serie de companii străine de logistică sabotează livrarea 
volumelor contractate de îngrășăminte rusești, iar fermierii din Europa și din alte țări nu le pot obține. 

„Ținând cont de situația cu munca operatorilor de logistică străini și de riscurile asociate acesteia, 
Ministerul Industriei și Comerțului al Rusiei a fost nevoit să recomande producătorilor ruși să suspende 
temporar transportul de îngrășăminte rusești pentru export până când transportatorii vor relua ritmul. 
lucrează și oferă garanții pentru implementarea completă a livrărilor de export de îngrășăminte rusești”, 
se arată în raport. 

Potrivit Ministerului Industriei și Comerțului, este imposibil să se înlocuiască livrările rusești de 
îngrășăminte, iar întreruperile transportului acestora pot duce la prăbușirea alimentelor în lume, penuria 
de alimente în Europa de Vest și de Est, America Latină, Asia de Sud și de Sud-Est. 

Nevoile pieței ruse de îngrășăminte sunt pe deplin satisfăcute, a adăugat Ministerul Industriei și 
Comerțului. 

Cererea de grâu european a crescut brusc din cauza întreruperii aprovizionării din Ucraina și 
Rusia

Cererea de export de grâu din Uniunea Europeană a crescut brusc în această săptămână și este de 
așteptat să continue, deoarece luptele împiedică aprovizionarea din Ucraina și Rusia, au declarat vineri 
comercianții. 

„Săptămâna aceasta, s-au vândut volume mari pentru export din UE: din România, Bulgaria, Franța, 
Germania, Polonia și alte țări din UE”, a spus un comerciant. 

„Numai o încetare rapidă a ostilităților în Ucraina poate readuce la normal proviziile ucrainene și rusești. 
Deoarece acest lucru nu s-a întâmplat, s-au achiziționat volume mari din surse alternative”. 

Contractele futures pe grâu la bursa Euronext din Paris au atins joi noi maxime record, deoarece
operațiunea militară din Ucraina blochează aprovizionarea din regiunea Mării Negre. 

O complicație suplimentară a situației este discuțiile pe piață conform cărora noile vânzări de grâu 
rusesc au scăzut brusc din cauza închiderii porturilor, a lipsei navelor dispuse să facă escale în porturile 
rusești și a impactului sancțiunilor, spun comercianții. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că 
principalul port al Rusiei, Novorossiysk, la Marea Neagră, rămâne deschis. 

„Piața de grâu din UE este extrem de încântată din cauza cererii puternice de transporturi, în special 
pentru importatorii din Orientul Mijlociu/Mediteranean și Africa de Nord”, a spus un alt comerciant. 
„Este greu de dat o cifră totală, dar cred că vorbim de sute de mii de tone vândute în această săptămână”. 

„Cererea în porturile germane este atât de mare încât grâul trebuie transportat din Cehia, Ungaria și 
Slovacia”.

Potrivit comercianților, cererea a persistat vineri și este de așteptat să continue săptămâna viitoare. 
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„Telefonul sună tot timpul cu cereri de cumpărare pentru export”, a spus un alt comerciant. „Cred că 
grâul din UE se epuizează rapid, motiv pentru care contractele futures și primele din UE sunt atât de 
mari”.

Se pare că creșterea exporturilor de grâu în Bulgaria ridică temeri că stocurile locale ar putea scade prea 
mult.

Turcia spune că a redus achizițiile de grâu în cadrul unei licitații la 285.000 de tone din cauza 
prețurilor ridicate 

Consiliul de Stat al Cerealelor din Turcia le-a spus comercianților că va reduce achizițiile de grâu într-o 
licitație internațională la aproximativ 285.000 de tone de la 385.000 de tone pre-cumpărate miercuri din 
cauza prețurilor ridicate, au declarat joi comercianții. 

Volumele achiziționate prin licitații TMO sunt întotdeauna preliminare și sunt supuse confirmării finale 
în zilele următoare. Achizițiile pot fi reduse sau anulate complet.  

„Cred că unele achiziții cu cele mai mari prețuri ar putea să nu fie confirmate”, a spus un comerciant. 

La licitație cu perioada de livrare din 10 martie până în 8 aprilie au putut participa atât transporturi de 
import, cât și transporturi de mărfuri din depozitele din Turcia. 

Comercianții au raportat că licitația a fost dominată de furnizarea de grâu aflată deja în depozitele din 
Turcia, iar exporturile din Ucraina și Rusia au fost întrerupte din cauza ostilităților din Ucraina. 

Unele companii de export expediază grâu rusesc în Turcia în avans pentru a evita creșterea taxelor de 
export în Rusia.

 „Această licitație este o altă ilustrare a problemelor financiare cu care se confruntă importatorii din 
cauza creșterii puternice a prețurilor grâului după declanșarea conflictului din Ucraina săptămâna 
trecută”, a spus unul dintre comercianți. 

Turcia a cumpărat aproximativ 335.000 de tone de cereale la ultima sa licitație de grâu pe 18 ianuarie. 
Cel mai mic preț de atunci era de 341,90 USD per tonă C&F. 

Comercianții au raportat următoarele achiziții preliminare indicând portul de descărcare/livrare, 
cantitatea în tone, vânzătorul, conținutul de proteine, prețul în dolari SUA pe tonă:  

Preț import C&F 517 USD/MT, +166,85 USD/MT față de achiziția din 18 ianuarie. 

Prețurile EXW pentru grâu cu 12,5%  conținut de proteină au fost în intervalul de la 410,8 USD/MT 
Iskenderun (+66,10 USD/MT) la 442,8 USD/MT Mersin, iar pentru cel 13,5% conținut de proteină de la 
408,9 USD/MT Iskenderun la 464,9 USD/MT Bandirma (+113,10 USD/MT).

Contractele futures pe grâu furajer din Londra (22 mai) au câștigat ieri cu 12,95 lire sterline/tonă,
până la 265,00 lire sterline/tonă. Este cu 41,00 GBP/t mai mult decât la începutul anului calendaristic și 
cel mai mare preț din istorie. Contractul din 22 noiembrie a câștigat de asemenea (8,50 GBP/t) ieri, până 
la 229,00 GBP/t.
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Semințele de rapiță de la Paris (22 mai) au crescut ieri, închizându-se la 825,75 EUR/t, în creștere 
cu 70,25 EUR/t față de închiderea de luni. Contractul din 22 noiembrie a încheiat ziua la 694,50 EUR/t, 
câștigând 35,25 EUR/t față de ziua precedentă. 

Piețele de petrol continuă să crească. Țițeiul (22 mai) a câștigat încă 7,00 USD/baril pentru a închide 
ieri la 104,97 USD/baril. Uleiul de palmier din Malaezia (22 mai) a crescut și el cu încă 112 USD/t, 
închizându-se ieri la 1.613 USD/t.

Porturile Ucrainei vor rămâne închise până la încheierea invaziei ruse 

Potrivit Reuters, porturile ucrainene vor rămâne închise până la încheierea invaziei Rusiei, a declarat 
luni șeful Administrației Maritime a Ucrainei, adăugând că portul Mariupol a suferit pagube din cauza 
bombardamentelor rusești. Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, numind acțiunile sale o „operație 
specială”. Kindrativ a spus că autoritățile încă evaluează amploarea pagubelor în Mariupol, un port 
proeminent situat pe Marea Azov, adăugând că și alte porturi au suferit unele daune, care „nu sunt 
critice”. Portul Berdiansk situat pe Marea Azov a fost lovit luni de bombardamente, dar nu era clar ce se
întâmplă în port. Multe companii de transport maritim au suspendat navigațiile către porturile afectate de 
la Marea Neagră, cu primele de asigurare pentru călătoriile care au crescut în ultimele zile și cu cel puțin 
trei nave comerciale lovite de bombe din 24 februarie. Perspectivele pentru cereale de primăvară rusești 
și ucrainene, care ar trebui să înceapă în curând, ar putea fi afectat de conflict. 

Egiptul modifică cerințele de umiditate a grâului cu un an 

Reuters - Egiptul, cel mai mare cumpărător de grâu din lume, a crescut nivelul de umiditate permis 
pentru grâul importat cu un an, până în aprilie 2023, ca parte a unui plan de diversificare a surselor de 
aprovizionare, a anunţat marţi Ministerul Comerţului. 

Ministerul a spus că umiditatea grâului nu trebuie să depășească 13,5%, adăugând că decizia ar trebui să 
permită țării să își diversifice sursele de import. Conținutul de umiditate permis al grâului în Egipt era de 
obicei de 13%.

Operațiunea militară a Rusiei în Ucraina a întrerupt aprovizionarea pe piețele internaționale de cereale, 
forțând luni Egiptul să anuleze o a doua licitație pentru importurile de grâu. 
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Ucraina și Rusia sunt printre principalii furnizori de cereale pentru Egipt, alături de SUA, Canada, 
Australia, Franța, Germania, Polonia, Argentina, Kazahstan, Paraguay, Ungaria, România, Bulgaria și 
Serbia.

Contractele futures pe cereale și soia închid luna extrem de sus 

Toate contractele futures din complexul de cereale și soia s-au stabilit luni în mod semnificativ mai sus, 
susținute de întreruperile exporturilor din Rusia și Ucraina. Țările învecinate la Marea Neagră reprezintă 
aproape 30% din exporturile globale de grâu și aproape 20% din exporturile globale de porumb. 
Preocupările legate de invazia care afectează exporturile de ulei vegetal au împins viitorul complexului 
de soia mai sus. Rusia și Ucraina furnizează aproximativ 80% din exporturile globale de ulei de floarea 
soarelui.

Porumbul din martie a crescut cu 38 ¢ pentru a închide la 6,97 ½ dolari pe bushel. Grâul din Chicago din
martie a sărit cu 85 ¢ pentru a se închide la 9,28 USD. Grâul din Kansas City Martie a crescut cu 67½ ¢ 
pentru a închide la 9,54¼ dolari un bushel. Grâul din Minneapolis martie a crescut cu 36¾¢ pentru a se
închide la 9,89 dolari pe bushel. Soia din martie a crescut cu 54 ¢, închizându-se la 16,44 ¼ dolari pe
bushel. Făina de soia din martie a adăugat 6,60 USD până la 454,90 USD pe tonă. Uleiul de soia din 
martie a avansat cu 4,14 ¢ pentru a se stabili la 72,89 ¢ o liră. 

Piețele de acțiuni din SUA s-au încheiat luni mixte, încheind o lună plină de inflație în creștere, creșterea 
viitoare a ratelor dobânzilor și o invazie rusă a Ucrainei. După câteva zile de lupte, ucrainenii au reușit 
să împiedice trupele ruse să revendice Kievul, capitala Ucrainei. Țările occidentale au continuat să 
răspundă la conflict prin impunerea de sancțiuni financiare Rusiei. Dow Jones Industrial Average a 
scăzut cu 166,15 puncte, sau 0,49%, pentru a închide la 33.892,60. Indicele Standard & Poor’s 500 a 
scăzut cu 10,71 puncte, sau 0,24%, până la 4.373,94 puncte. Nasdaq Composite a adăugat 56,78 puncte, 
sau 0,41%, pentru a închide la 13.751,40.
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Piețele globale comentate 

Conflictul din Ucraina și sperierea prețurilor la alimente la nivel mondial 

Tensiunile crescânde din regiunea Mării Negre au adunat noi riscuri pe piețele alimentare mondiale, care 
se confruntă deja cu creșterea prețurilor, întreruperile lanțului de aprovizionare și cu o redresare 
accidentată după pandemia de COVID-19. Înainte de criză, condițiile generale de pe piețele produselor 
alimentare de bază păreau rezonabil de favorabile și păreau să prefigureze o scădere a prețurilor în 2022, 
chiar dacă creșterea bruscă a prețurilor alimentelor pe piețele interne din multe țări în curs de dezvoltare 
continuă să ridice îngrijorări cu privire la o mai mare insecuritate alimentară. 

Escaladarea conflictului pune acum piețele în tulburări serioase. Piețele financiare au reacționat imediat, 
piețele bursiere scăzând și prețurile mărfurilor crescând. Prețul petrolului a trecut de 105 USD pe baril 
pe 24 februarie.

Ucraina și Federația Rusă, împreună, reprezintă aproximativ 30% din exporturile globale de grâu. Portul 
Odessa și Marea Neagră servesc drept canale majore pentru transporturile internaționale de cereale din 
Ucraina, iar țara se numără, de asemenea, printre cei mai importanți exportatori de orz, porumb, floarea 
soarelui și alte semințe oleaginoase. Federația Rusă și Ucraina sunt coșuri de pâine, exportând milioane 
de tone de grâu în țările în curs de dezvoltare dependente de importurile de alimente din Orientul 
Mijlociu, Asia de Sud și Africa sub-sahariană. Fiecare furnizează aproximativ 6% din oferta de energie 
alimentară comercializată la nivel mondial în kilograme de calorii (vezi Figura 1). Orice perturbare 
serioasă a producției și exporturilor de la acești furnizori va duce, fără îndoială, la creșterea prețurilor și 
mai mult și va eroda securitatea alimentară pentru milioane de oameni. 

Figura 1: Cotele de piață globală (în volum) pentru exporturile agricole cheie din Ucraina și Federația 
Rusă 

Într-adevăr, prețurile internaționale spot ale grâului au crescut la cel mai ridicat nivel din februarie 2008. 
Prețurile grâului pe piețele futures prezintă o volatilitate foarte mare de peste 100 de zile, potrivit IFPRI. 
Portalul Securității Alimentare. 

În timp ce Ucraina nu mai este un mare producător de ingrediente cheie pentru îngrășăminte precum 
ureea și potasa, Federația Rusă este. Întreruperea acestor livrări și creșterea prețurilor la petrol și gaze ar 
conduce la creșterea îngrășămintelor și, prin urmare, și a prețurilor la alimente. 

Este încă prea devreme pentru a prevedea ramificațiile complete ale perturbărilor în aprovizionarea cu 
alimente de bază cheie din Ucraina și Federația Rusă, precum și implicațiile unei creșteri prelungite a 
prețurilor petrolului și îngrășămintelor pe piețele agricole. Recoltele de grâu din cele două țări vor avea 
loc în vara europeană, așa că o parte din impact va depinde de modul în care se va desfășura conflictul în 
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ceea ce privește afectarea producției din Federația Rusă și Ucraina și de cât timp vor fi blocate canalele 
de export.

Pe termen scurt, este de așteptat ca prețurile alimentelor de pe piețele mondiale să crească în continuare 
pe fondul tuturor incertitudinii, iar acest lucru se va adăuga la insecuritatea alimentară globală. Acest 
lucru va stimula și inflația prețurilor alimentelor de consum, care a crescut deja în 2021 (vezi Figura 2), 
în special în țările cu venituri mici, dar și în Ucraina și Federația Rusă. 

Figura 2: Inflația prețurilor la alimente de consum intern în întreaga lume, ianuarie 2022 (variația anuală 
a indicelui prețurilor de consum la alimente, %) 

Fermierii săraci pot câștiga venituri mai mari din creșterea prețurilor la alimente, dar majoritatea sunt 
consumatori neți de alimente. Guvernele țărilor cu venituri mici au o capacitate fiscală foarte limitată de 
a proteja puterea de cumpărare a familiilor cu venituri mici și de a preveni creșterea prețurilor la 
alimente să provoace o mai mare insecuritate alimentară și o deteriorare în continuare a dietelor. Având 
în vedere ramificațiile globale ale inflației 
prețurilor alimentelor, consolidarea acestei 
capacități prin asistență financiară suplimentară ar 
trebui să fie o prioritate imediată pentru 
comunitatea internațională. 

Prețurile de export la grâu au crescut în toate 
originile, deoarece situația în creștere a Mării 
Negre a stârnit temeri cu privire la potențialul 
unei reduceri semnificative a disponibilităților la 
export la nivel mondial. Prețurile UE au fost 
susținute de idei conform cărora evenimentele 
geopolitice în curs ar putea muta cererea către 
originile locale, în timp ce cotațiile din SUA au 
atras sprijin suplimentar din condițiile 
nefavorabile de secetă pentru recoltele de iarnă din
2022/2023 în anumite părți din Câmpie. 
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Prețurile la îngrășăminte rămân la niveluri 
ridicate și au crescut în multe cazuri de la 
escaladarea tensiunilor din regiunea Mării 
Negre, pe fondul creșterii îngrijorărilor că deficitul 
de nutrienți ai culturilor ar putea avea un impact 
asupra securității alimentare globale. În plus, 
Federația Rusă este un furnizor cheie de gaze 
naturale, reprezentând aproximativ 20% din
comerțul global cu gaze și furnizând aproximativ 
40% din importurile UE. Orice constrângere asupra
aprovizionării cu gaze naturale - un element cheie 
pentru producția de îngrășăminte cu azot - va avea 
un impact semnificativ asupra disponibilității și 
prețurilor îngrășămintelor. Mai mult, Federația Rusă 
și Belarus sunt exportatori importanți de 
îngrășăminte cu azot și potasiu. Perturbarea 
semnificativă a comerțului cu îngrășăminte ar putea 
afecta negativ perspectivele producției agricole la 
nivel global, în special în țările în curs de 
dezvoltare.

Prețurile ureei au scăzut moderat în februarie, 
deoarece India, un important importator de uree, a
anunțat că va cumpăra produsul mai târziu decât de 
obicei.

Cu toate acestea, prețurile au crescut considerabil în ultima săptămână a lunii. 

Prețurile DAP au fost în cea mai mare parte stabile în februarie, reflectând o cerere mai scăzută 
sezonieră. După ce inițial au crescut ușor, prețurile din Golful SUA s-au consolidat mai substanțial spre 
sfârșitul lunii. 

Prețurile potasiului au crescut ușor în Marea Baltică, după reducerea livrărilor de la un producător 
important din Belarus și Lituania, care a încetat transporturile de potasiu din Belarus. 

Prețurile amoniacului au crescut marginal în Golful SUA și au rămas stabile în Europa de Vest, în ciuda 
creșterii prețurilor la gaze naturale.  

Efectul interdicției de export de către Federația Rusă asupra exporturilor de nitrat de amoniu - pentru 
care amoniacul este un input-cheie - rămâne ambiguu. 

Prețurile gazelor naturale au crescut în februarie, pe fondul preocupărilor continue privind 
aprovizionarea, care reflectă situația în curs de desfășurare în Ucraina. 
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Cursa prețurilor la grâu continuă în 2022/23 

Regiunea Mării Negre este vitală pentru aprovizionarea globală cu grâu, de unde reacția pieței la situația 
actuală. Rusia și Ucraina, reprezintă 29% din exporturile globale. 

În Ucraina, peste 73% (23,5 Mt) din recolta lor de grâu din 2021/22 (32,0 Mt) era de așteptat să fie 
exportată (UkrAgroConsult). Aceasta înseamnă 12% din exporturile globale de grâu (USDA). Conform 
datelor UkrAgroConsult, exporturile de grâu din iulie-21 februarie totalizează 18,5 milioane de tone. 
Porturile ucrainene sunt în prezent închise, iar Administrația Maritimă a Ucrainei a spus că vor rămâne 
închise până la încheierea invaziei ruse. Prin urmare, este sub semnul întrebării dacă ultimele 5,0 Mt vor 
fi exportate.

Acest lucru va afecta direct Indonezia și Egiptul, primii 2 cumpărători de grâu ucrainean. Cu toate 
acestea, acum vor căuta să aprovizioneze grâu din altă parte (România, etc.), acum când stocurile 
globale sunt deja strânse.

2022/23 preocupari pentru cultura de grau

Prognoza de însămânțări de grâu de iarnă a Serviciului de Stat Ucrainean de Statistică este de 6,54 Mha, 
în scădere cu 5,3% de la an la an. Deși din punct de vedere istoric au subestimat adesea însămânțări din 
februarie față de estimările finale, acestea au fost făcute înainte de invazie. Aceasta înseamnă că este 
posibil să nu fie revizuite așa cum sunt de obicei. Recolta de iarnă reprezintă cea mai mare parte a 
suprafeței de grâu a Ucrainei, așa că însămânțarea culturii de primăvară este mai puțin îngrijorătoare, dar 
importantă este maximizarea potențialului de recoltă de iarnă. 

Harta de mai jos arată unde se cultivă grâul în toată Ucraina. În timp ce invaziile rusești vizează orașe, 
efectul de declanșare este în prezent necuantificabil. 

Ar putea exista limitări ale muncii de teren. Pe bună dreptate, fermierii ar putea avea priorități mai mari. 
Disponibilitatea inputurilor (și anume combustibil și îngrășăminte) este, de asemenea, pusă în discuție. 
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Nu numai disponibilitatea, ci și costul, care ar putea afecta deciziile fermierilor. Prin urmare, potențialul 
de recoltă ar putea fi împiedicat. 

UkrAgroConsult a estimat producția de grâu 2022/2023 la 28,30 Mt, deja cu 11,6% în scădere de la an 
la an (22 februarie, pre-invazie). Intrările minime ar putea reduce semnificativ randamentele. Tabelul de 
mai jos demonstrează ce diferențe ar putea fi observate în producția de grâu din Ucraina și, prin urmare, 
în oferta globală în 2022/23. Dacă doar suprafața cu grâu de toamnă (estimată de Serviciul de Statistică 
de Stat) ajunge la recoltare, iar recoltele vor scădea la nivelurile din 2020/21, producția s-ar reduce cu 
4Mt.

Cererea de export pentru grâu rusesc scade dramatic pe măsură ce oferte sunt înghețate din cauza 
riscurilor

MOSCOVA, (Reuters) - Cererea exportatorilor de grâu rusesc a scăzut brusc la sfârșitul săptămânii 
trecute, precum și noile acorduri, din cauza riscurilor aprovizionării din regiunea Mării Negre. 

 „Aproape că nu există vânzări”, a spus IKAR, adăugând că estimează prețul actual „virtual” al grâului 
rusesc cu un conținut de proteine de 12,5% din porturile Mării Negre la 340 de dolari pe tonă FOB. 
bază. 

Vinerea anterioară, prețul a fost de 312 USD pe tonă, după o scădere de 6 săptămâni. 

SovEcon a remarcat că practic nu a existat nicio cerere de grâu rusesc din 24 februarie, la acel moment 
prețul unei tone din această clasă de grâu era de 314 USD. 

Transportul în Marea Azov a fost oprit pe 24 februarie, terminalele rusești de la Marea Neagră continuă 
să încarce și livrările curente de cereale, dar noile livrări sunt încă o mare întrebare din cauza lipsei de 
propuneri de transport, scriu analiştii SovEcon. 

Conform prognozei agenției, Ucraina trebuie să exporte aproximativ 6 milioane de tone de grâu în 
actualul sezon de comercializare, precum și 13-14 milioane de tone de porumb. 

În Rusia, până la sfârșitul sezonului rămân pentru export aproximativ 7-7,5 milioane de tone de grâu și 
1-2 milioane de tone de porumb.

 „Se execută contracte vechi (din regiunea Mării Negre)”, a spus un comerciant rus, adăugând că 
porturile din Marea Azov rămân închise. 

 „Este o pauză acum”, a spus un alt comerciant rus, referindu-se atât la cererea de grâu rusesc, cât și la 
noile contracte.

Situația poate avea un impact negativ asupra semănării boabelor de primăvară. 

„Fermierii ar trebui să înceapă în curând munca activă pe teren, iar în Ucraina aceasta este o întrebare 
mare”, a spus SovEcon.
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Taxa de export, pe care Ministerul Agriculturii al Federației Ruse o calculează în fiecare săptămână, 
pentru perioada 2 martie - 8 martie este redusă la 88,2 USD de la actualul 91,0 USD pe tonă, reiese din 
datele Ministerului. Prețul orientativ, pe baza căruia se calculează taxa, este de 326,1 USD pe tonă. 

Consecințele potențiale ale conflictului dintre Rusia și Ucraina în 
sectorul agricol și agroalimentar 

Invazia Ucrainei va duce probabil la perturbări pe piețele mondiale pentru produsele agricole și 
mărfurile necesare producției agricole, cum ar fi energia și îngrășămintele.  

Obiectivul acestei informări este de a împărtăși informații inițiale și previziuni în materie de ofertă și 
prețuri și de a identifica zone de vigilență, precum și acțiuni care trebuie luate în considerare pe plan 
intern și în ceea ce privește cooperarea internațională. 

Ucraina și Rusia sunt acum jucători importanți pe piața globală a cerealelor și a semințelor oleaginoase. 
Ucraina reprezintă 11% din piaţa mondială de grâu, 16% din piaţa de orz, 15% din piaţa de porumb, 
16% din piaţa de rapiţă, 50% din piaţa uleiului de floarea-soarelui, 9% din comerţul cu seminţe de 
floarea-soarelui şi 61 % din cea a făinii de floarea soarelui. Pentru Rusia, aceste cifre sunt respectiv 20% 
(grâu), 16% (orz), 2% (porumb), 3% pentru piața de rapiță și 20% pentru piața de făină de floarea 
soarelui.

Ucraina a devenit un furnizor important pentru Uniunea Europeană: principalul furnizor de porumb (în 
medie 9,2 MT – 57% din livrări), rapiță (2 MT sau 42% din importurile europene în volum), semințe de 
floarea soarelui (0,1 MT-15% ) și șrot de floarea soarelui (1,3MT-47% din importuri) și, într-o măsură 
mai mică, grâu (1MT-30% din importuri). Rusia este, de asemenea, dar într-o măsură mai mică, un 
furnizor major al UE în ceea ce privește grâul (0,5MT -11%), dar mai ales făină de rapiță (0,2MT – 
50%) sau floarea soarelui (0,9MT – 34%) și seminte de floarea soarelui (0,3MT – 35%). 

Având în vedere ponderea Ucrainei în comerțul internațional, orice destabilizare a producției agricole 
din această țară, sau perturbarea fluxurilor logistice, precum și creșterea probabilă a costului 
transportului de mărfuri și asigurări, pot avea repercusiuni asupra piețelor mondiale și, prin urmare, 
asupra prețurilor. de materii prime. De la începutul conflictului, s-a înregistrat deja o creștere bruscă a 
prețurilor mondiale (între +5% și +10% în funcție de marfă) apropiindu-le de prețurile sezonului 
2007/2008.

Rusia este principalul furnizor de combustibili către Uniunea Europeană (18% din importurile UE 
provin din această țară). Mai mult de un sfert din importurile de țiței și mai mult de o treime din cele de 
gaze naturale sunt de origine rusă; invers, Uniunea Europeană este echivalentă cu 25% din cota de piață 
a Rusiei pentru energie. În mod similar, exporturile rusești de îngrășăminte către Uniune reprezintă 3 
miliarde de euro, sau aproximativ 30% din importurile europene de îngrășăminte. 

Conflictul poate avea astfel un efect asupra piețelor de gaze și îngrășăminte, care de câteva luni au 
cunoscut o creștere bruscă a prețurilor atingând cote istorice (+288% pentru gazele naturale în ultimul 
an, +142% pentru prețul îngrășămintelor pentru un an), ceea ce este de bun augur pentru o creștere 
durabilă a costului inputurilor pentru agricultura europeană. 

În acest context de creștere probabilă a costurilor de producție, la un nivel deja excepțional de ridicat, va 
trebui să se acorde, pe termen scurt, o atenție deosebită sectoarelor animale care se confruntă cu o 
creștere a prețului hranei pentru animale. 

O atenție deosebită ar trebui acordată condițiilor de export de inputuri în Ucraina, în special semințe, 
deoarece Ucraina este relativ dependentă de inputuri importate. Aceasta este o condiție esențială pentru 
ca potențialul de producție al acestei țări să nu fie pus în discuție de conflictul actual, pentru a asigura 
aprovizionarea cu alimente a populației ucrainene și securitatea alimentară a anumitor zone foarte 
dependente de importurile de produse de bază din Ucraina. Capacitatea de a semăna semințe în Ucraina 
pentru a asigura campania de producție 2022/2023 va fi și ea decisivă în acest sens. 

Într-un astfel de context, este esențial ca Comisia Europeană să ofere vizibilitate maximă tuturor 
actorilor din sectorul agricol european (agricultori, procesatori, operatori comerciali), în special pentru a
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evita orice creștere unică în tendințele prețurilor și pentru a oferi cele mai bune -informații de furnizare 
la zi.

De asemenea, va fi necesar să se demonstreze receptivitatea colectivă în implementarea măsurilor de 
piață sau de sprijin, având în vedere caracterul excepțional al crizei pe care o trăim. Această transparență 
și receptivitate, absolut esențiale în vremuri de criză, necesită: 

 Monitorizarea cât mai detaliată posibilă a evoluțiilor pieței, la nivel european și internațional, cu 
actualizări cât de frecvente este necesar, care ar putea trece prin mecanismul european de 
pregătire și reacție la crizele de securitate alimentară, precum și prin toate celelalte canale 
existente, cum ar fi comitetul; pentru organizarea comună a piețelor agricole, observatoare de 
piață, grupuri de dialog civil și pentru a împărtăși toate informațiile disponibile, în strânsă 
colaborare cu toate organizațiile competente în aceste probleme (OCDE, FAO/AMIS, Consiliul 
Internațional pentru Cereale etc.). 

 Monitorizarea specifică a aprovizionării cu hrană pentru animale pentru sectoarele europene de 
producție animală (monitorizare în volum și preț), cu o atenție deosebită sectorului porcilor, 
puternic afectat de nivelul prețurilor la carne de porc. Grupul de experți la nivel înalt privind 
criza porcilor propus de Comisie este destinat, într-un astfel de context, să se reunească cât mai 
curând posibil.

 Monitorizarea specifică a evoluției prețurilor la energie și la îngrășăminte, care face ecoul 
comunicării pentru o energie mai accesibilă, mai sigură și mai durabilă pe care Comisia urmează 
să o adopte în curând. 

 Anticiparea proactivă din partea Comisiei a mobilizării măsurilor de piață autorizate de OCP 
(articolele 219-222), de îndată ce situația pieței o impune. 

 Identificarea și activarea, după caz, pârghii de reglementare, în Politica Agricolă Comună și în 
alte politici ale Uniunii, pentru a crește capacitatea europeană de producție a produselor agricole 
și a ne asigura suveranitatea alimentară, în special dacă campania de producție 2022/2023 în 
Ucraina a fost compromisă 

Invazia rusă adaugă volatilitate piețelor deja instabile 

Invazia Ucrainei de către Rusia a adăugat 
volatilitate la ceea ce era deja o piață 
imprevizibilă a cerealelor, energiei și 
inputurilor agricole, au declarat analiștii 
Rabobank într-o convorbire de 1 martie cu
jurnaliștii despre impactul crizei asupra 
piețelor alimentare și agricole. 

„Cerealele și semințele oleaginoase erau deja 
într-un raliu, mișcându-se mult mai sus, iar 
apoi s-a întâmplat acest lucru”, a declarat
Stephen Nicholson, strateg global pentru
cereale și semințe oleaginoase pentru 
Rabobank. „Adaugă cu adevărat combustibil 

la foc.”

Grâul este cea mai mare îngrijorare, a spus el, deoarece Rusia și Ucraina combinate reprezintă 29% din 
exporturi, pe baza mediei pe cinci ani.

„De unde venim cu grâul? Rusia și Ucraina nu au prea mult stoc, fie îl folosesc pe plan intern, fie îl 
expediază”, a spus el. „Dacă vă uitați la ceilalți exportatori din lume, nu există suficiente stocuri acolo 
pentru a compensa acea pierdere de exporturi care s-ar putea să nu se producă din Ucraina și Rusia. 
Aceasta este o adevărată îngrijorare și de ce piața grâului a reacționat atât de repede.” 

Este probabil ca țări precum Statele Unite, America de Sud, UE și Australia, care au avut o recoltă 
record în acest an, vor înregistra o creștere a exporturilor de grâu. 
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El a adăugat că pentru acest an, Rusia și Ucraina au livrat deja o mulțime de grâu, porumb și orz, așa că 
nu este ca și cum alții ar trebui să recupereze întregul an. 

„Acest lucru se adaugă doar la volatilitatea prețurilor pe care o aveam deja în vigoare”, a spus 
Nicholson. „Cumpărătorii vor trebui să se gândească unde vor face afaceri.” 

El a menționat că Bunge și Archer Daniels Midland Co. (ADM) au suspendat deja unele operațiuni în 
regiune.

„Se întorc în acea regiune? Sunt ei dispuși să suporte problemele de a face afaceri acolo?” el a spus. 
„Cumpărătorii trebuie să se gândească dacă vor să-și pună lanțul de aprovizionare în pericol.” 

Rusia furnizează 78% din exporturile mondiale de ulei de floarea-soarelui, mai ales țărilor asiatice. Ei 
vor trebui să găsească uleiuri alternative, a spus Nicholson. 

„Va fi o provocare”, a spus el. „Am văzut că uleiurile vegetale din întreaga lume sunt foarte strânse din 
cauza cererii de biomotorină și motorină regenerabilă. Va pune presiune pe palmă, dar palma a avut 
probleme. Nu vedem creșterea producției de palmier, deoarece plantațiile sunt vechi și nu au fost 
replantate în ultimii ani.”

O altă îngrijorare a spus Nicholson este posibilul impact al sancțiunilor asupra finanțării fermierilor. 

„Este deja pe loc? Sunt capabili să-l primească în această primăvară?” el a spus. „Mă gândesc la 
terenurile agricole ca pe câmpuri de luptă și o parte din acel teren pur și simplu nu va fi disponibil. Este 
doar o provocare să pui o recoltă în orice loc din lume, darămite în mijlocul unui conflict. Cred că este 
ceva de urmărit pe măsură ce mergem înainte.” 

În ceea ce privește acțiunea prețurilor, Nicholson a comparat invazia cu o secetă, în care piața crește și 
apoi se dă înapoi pe măsură ce digeră recolta mai mică și se obișnuiește cu ea. 

„Am văzut o creștere uriașă și vom vedea un regres, dar probabil un regres la un nivel mai înalt decât am 
fi avut dacă acest conflict nu s-ar fi întâmplat”, a spus el. „Prețurile vor fi extrem de volatile. Întrebarea 
este cât de lungă și cât de sus. Nu vom ști asta până nu vom ști.” 

Preocupări legate de îngrășăminte 

Invazia adaugă, de asemenea, instabilitate piețelor de inputuri, a spus Samuel Taylor, analist de inputuri 
agricole pentru Rabobank. Aceasta include producția și exportul de îngrășăminte în afara regiunii și 
fluxul de gaze naturale, care este utilizat în producția de îngrășăminte, în afara regiunii. 

Rusia și Belarus reprezintă 40% din exporturile globale de potasiu, iar Rusia reprezintă aproximativ 
22% din exporturile globale de amoniac, 14% din exporturile globale de uree și 14% din exporturile 
globale de fosfat monoamoniu (MAP), care este utilizat în soia. producție. 

 Găsirea surselor alternative pentru unele dintre aceste produse nu este simplă, a spus Taylor, deoarece 
multe, cum ar fi amoniacul, au o structură rigidă și specializată pentru livrare. 

„Amoniacul este transportat de la conducta din Rusia la Marea Neagră”, a spus el. „Aceasta a fost oprită. 
Aceasta este o piață în care vedem un risc mai mare de volatilitate, deși de la o bază de prețuri foarte 
ridicată în acest moment.” 

Unele țări au o dependență mai mare de inputurile de pe piața rusă/belarusă, a spus el, inclusiv Brazilia. 

„Brazilia are un sol avid de nutrienți și nu o platformă de producție internă atât de puternică pentru 
îngrășăminte”, a spus Taylor. Aproximativ 46% din potasiu, 27% din uree și 30% din MAP provine din 
regiune.

„Când ne uităm la nevoia de realiniere a lanțului de aprovizionare, trebuie să privim Brazilia ca pe o țară 
care are mare nevoie”, a spus Taylor.

Până acum, piețele au fost destul de stoice de când a început invazia, a spus el, probabil din cauza 
sezonului.

„M-aș aștepta la o volatilitate a prețurilor și să-mi imaginez o diferență destul de mare între prețurile de 
sus și cele de jos pentru macronutrienți individuali la nivel global, deoarece vedem că aceste lanțuri de 
aprovizionare se realinează”, a spus Taylor. 
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Prețurile energiei 

De asemenea, gazele naturale se confruntau cu volatilitate înainte de invazie și vor avea doar creșteri 
suplimentare de preț, ajungând la peste 200 de dolari pe baril în echivalent petrol, în special pe piețele 
europene. Rusia este un furnizor important de gaze naturale și le exportă printr-o rețea de conducte către 
Europa și Asia, precum și prin terminale de export de GNL pe apă, a declarat Ryan Fitzmaurice, strateg 
pentru mărfuri energetice pentru Rabobank. 

„Europa este cel mai expusă riscului de șocuri fizice de aprovizionare, în timp ce SUA este mai expusă 
riscului de șoc cu autocolante la pompă și acasă”, a spus Fitzmaurice. 

Datorită unei rețele extinse și rentabile de conducte, Rusia controlează mai mult de 30% din importurile 
europene de petrol și 35% din importurile de gaze naturale. 

În general, Rusia produce 10 milioane de barili de țiței, 10% din livrările globale și exportă mai mult de 
jumătate din producția de țiței pe piețele de peste mări. Este, de asemenea, un exportator semnificativ de 
produse rafinate, cum ar fi motorina și benzina, a spus el. 

Până acum, energia a fost scoasă din orice sancțiuni de către națiunile occidentale pentru a menține 
piețele de mărfuri ordonate, a spus el. Dar companiile europene se retrag deja de la a face afaceri cu 
Rusia, având în vedere riscurile crescute.

„BP și Shell, doi dintre marii petrolieri europeni la nivel mondial, s-au grăbit să cedeze întreprinderile 
mixte rusești, iar rafinăriile europene se străduiesc să înlocuiască țițeiul rusesc cu alternative, cum ar fi 
țiței la Marea Nordului cu prețuri mai mari”, a spus Fitzmaurice. „Adevărul este că nu am văzut încă o 
întrerupere a aprovizionării, dar cred că acesta este cu siguranță un risc pe măsură ce avansăm.” 

Războiul civil din Libia din 2011 a fost ultimul șoc petrolier real pentru Europa și piețele globale. În 
acest timp, exporturile europene au scăzut la 0, de la 1,25 milioane de barili pe zi, iar răspunsul prețului 
a trecut de la 90 de dolari pe baril la 125 de dolari în patru luni.

„Cu siguranță credem că am putea vedea o mișcare similară cu aceasta și, potențial, mai pozitivă, având 
în vedere statura mai mare a Rusiei pe piețele energetice”, a spus Fitzmaurice. 
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Flash piețe internaționale actualizat la zi 
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