
                             
 

 

За оцінками експертів в Україні урожай зернових у 2012/2013 МР склав 46,2 млн. т. Цей показник нижчий на 

18,5% відносно попереднього року. Але маючи задовільні запаси з попереднього урожаю Україна повністю 

задовольняє власні потреби та має великий експортний потенціал. Міністерство аграрної політики та 

продовольства заключили меморандум з зерноекспортерами який визначає граничні обсяги експорту пшениці в 

5,5 млн т, 3 млн т ячменю та 12 млн т кукурудзи. За оцінками експертів, що країна в поточному сезонi експортує 

на зовнiшнi ринки 21-22 млн тонн зерна. Сьогодні Україна є одним з головних світових експортерів зернових, 

тож внутрішні ціни залежать від світових цін та внутрішнього потенціалу. 

Пшениця 

З початку грудня на ринку пшениці спостерігається низька активність та ріст цін. Сьогодні виробники зерна 

мають суттєвий вплив на ціну, адже вони мають можливість утримувати пропозицію на ринку, що зумовлює 

збільшення ціни. За склавшихся умов, коли аграрії мають можливість утримувати продукції, тому як мають 

власні складські приміщення та не мають гострої потреби в обігових коштах, переробники для придбання 

великих партій змушені збільшувати ціну пропозиції. Експорт пшениці з України практично припинено. Станом 

на 10 грудня залишився невиконаним один контракт "Нiбулона" з експорту пшениці до Йорданiї.  

Кукурудза 

Ринок кукурудзи продовжує бути активним. З кінця листопада ціни на фуражну кукурудзу продовжують 

зростати. Для придбання великих партій переробники змушені підвищувати ціни, тому що на ринку присутня 

велика конкуренція попиту. Що стосується експорту кукурудзи наразі за кордон вже продали 4,7 млн т цієї 

культури. В поточному маркетинговому році Україна планує експортувати близько 14 млн т зернової. За 

рішенням МінАПІП українські зернотрейдери самостійно вирішать, як розподілити 2 млн т кукурудзи, яку 

необхідно експортувати до Китаю. 

Ячмінь 

На ринку ячменю продовжується тенденція зростання ціни. Протягом останніх тижнів грудня аграрії стримували 

пропозицію на ринку, тож для формування запасів переробники змушені були збільшувати ціну. Фактичний 

експорт ячменю на початок грудня склав 1,8 млн т, так більшість експортерів сформувавши необхідні об’єми 

вийшли з ринку ячменю. В загальній тенденції ринку зернових на фоні скорочення рентабельності виробництва 

цієї культури аграрії все менше уваги приділяють їй, тож посіви ячменю в Україні скорочуються. Деякі трейдери 

перестали займатися фуражним ячменем і перейшли на кукурудзу та пшеницю.  

 

 

 


