Оперативна інформація
Баланс
попиту і пропозиції цукру в Україні
(уточнений станом на 01.03.2018 р.)

У лютому ц. р. сезон переробки цукрових буряків урожаю 2017 року завершено.
За оперативними даними НАЦУ «Укрцукор», у поточному сезоні 46-и заводами
вироблено 2,14 млн. тонн цукру, що на 6,5% більше, ніж у попередньому
маркетинговому році.
Таким чином, з урахуванням перехідних залишків загальна пропозиція
українського цукру у 2017/2018 маркетинговому періоді складає 2,4 млн. тонн. За
нашими оцінками, внутрішнє споживання у поточному сезоні не перевищить 1,4 млн.
тонн. За умови формування безпечних для стабільного функціонування вітчизняного
ринку кінцевих залишків цукру (0,3 млн. тонн), експортні можливості оцінюються
у 0,7 млн. тонн.
тис. тонн
вересень-лютий
2017/2018
2017/2018
маркетинговий рік
Показники
маркетингового року
(очікуване)
(факт)
Пропозиція продукції
2384
2383
Внутрішнього ринку – всього*
2382
2382
залишки на початок періоду
242
242
власне виробництво
2140
2140
Зовнішнього ринку (імпорт)
2
1
Попит на продукцію
2384
2383
Внутрішнього ринку – всього*
1385
693
в тому числі:
фонд споживання
1275
638
інше споживання
110
55
Зовнішнього ринку (експорт)
680
290
Залишки на кінець періоду*
319
1401
Споживання на особу, кг за рік
30,0
х
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя.
Баланс розроблений ГС «Економічний дискусійиий клуб» та узгоджений
міжвідомчою робочою групою
За даними митної статистики, у першій половині сезону фактично експортовано
290 тис. тонн цукру (в 1,8 рази менше порівняно із вереснем–лютим 2016/2017
років). Найбільші обсяги вітчизняного цукру імпортували Шрі-Ланка, Туреччина,
країни СНД. Імпорт цукру до України був практично відсутнім.
Внутрішнє споживання за 6 місяців 2017/2018 МР оцінено у 0,7 млн. тонн.
Ураховуючи запаси цукру на початок маркетингового року, фактичне внутрішнє
споживання та експорт, розрахункові залишки цукру на 01.03.2018 оцінено у 1,4 млн.
тонн, або на 40% більше, ніж роком раніше.
Джерело: edclub.com.ua
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