Зовнішній ринок
Новини із-за кордону
Середнє значення Індексу цін на цукор ФАО
у вересні 2018 року

Середнє значення Індексу цін на
цукор ФАО склало у вересні 161,4
пункту, що на 4 пункти (2,6%) вище
серпневого показника, але на 43 відсотки
вище у порівнянні з рівнем відповідного
місяця минулого року. Це збільшення у
вересні пов’язано, головним чином, з
сезоном збору урожаю в Бразилії, яка є
найбільшим виробником і експортером
цукру. Посушлива погода в Бразилії в

критично важливий вегетаційний період
негативно позначилася на урожайності
цукрової тростини, тому обсяги її
заготівлі виявилися нижче очікуваних.
Крім того, зростаюча стурбованість
щодо видів на урожай в регіонах
Південної і Південно-Східної Азії,
зокрема, в Індії та Індонезії, в зв’язку з
недостатнім рівнем опадів у мусонний
період стала одним з чинників зростання
котирувань цукру на світових ринках.
Індекс продовольчих цін на цукор
ФАО - це усереднений показник зміни
за місяць міжнародних цін.
Джерело: fao.org

Виробництво цукру

країни
ЄАЕС
повністю
забезпечують себе цукром
власного виробництва
Як повідомляє «Союзроссахар», за
даними Євразійської цукрової асоціації
обсяг виробництва бурякового цукру
в країнах ЄАЕС у виробничому сезоні
2018/19 рр. очікується на рівні 6,8 млн.
тонн, що на 7% менше рівня минулого
сезону. Це пов’язано зі зниженням
виробництва цукру в Росії у зв’язку
зі скороченням обсягу посівних
площ і несприятливими природнокліматичними умовами в літній період.
З урахуванням переробки цукрусирцю в Республіці Вірменія і поставок
в країну українського цукру, внутрішній
ринок цукру країн ЄАЕС повністю
забезпечений цукром.
Станом на середину вересня в
Російській Федерації та Республіці
Білорусь працюють 68 цукрових
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заводів, які виробили 940 тис. тонн
цукру з урожаю цукрових буряків 2018
року. Щодобове виробництво цукру
становить 50 тис. тонн, що вище обсягу
його споживання на 30%.
До кінця місяця почнуть виробництво
бурякового цукру два заводи в Киргизії
і два в Казахстані. Очікуваний обсяг
виробництва бурякового цукру на даних
заводах може скласти до 150 тис. тонн.
За даними Євразійської цукрової
асоціації, обсяг перехідних запасів цукру
в країнах ЄАЕС на початок сезону 1
серпня оцінюється на 500 тис. тонн вище
рівня минулого року. З урахуванням
скорочення цукру-сирцю очікується
збільшення обсягів взаємної торгівлі.
На думку учасників ринку, єдиним
обмежуючим фактором може бути
скорочення кількості надання критих
вагонів на цукрові заводи Росії. У зв’язку
зі скороченням вагонних поставок
очікується збільшення відвантажень
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автомобільним транспортом, що може
негативно позначитися на кінцевих
споживачах з огляду на більш високі
ставки на транспортування.
За даними Московської Біржі,
обсяг торгів цукром з початку сезону
виріс і досяг максимального показника
в 1400 тонн цукру на добу. Це дає
додаткову можливість всім споживачам
країн ЄАЕС купувати цукор на 15
акредитованих цукрових заводах Півд.
ФО, ЦФО і ПФО Російської Федерації.
У липні Уряд Казахстану ухвалив
зміни до постанови «Про затвердження
Правил надання інвестиційної субсидії».
Дані зміни приводять у відповідність
правила імпорту цукру в Казахстан в
рамках Митного кодексу країн ЄАЕС.
Таким чином, це ставить в однаково
рівні умови виробників кондитерських
виробів і безалкогольної продукції країн

ЄАЕС, що позитивно позначиться на
інвестиційному кліматі галузі в цілому.
Джерело: rossahar.ru
Росія

втрати посівів цукрових
буряків склали 1,5% від
загальної площі
Мінсільгосп списав у втрати 1,5%
посівів цукрових буряків або 17,4 тис. га.
Максимальна частка списання зафіксована
в Карачаєво-Черкесії, Мордовії, Чувашії,
Ульянівській і Пензенській областях.
«Це не найпродуктивніші по буряках
регіони», - звертає увагу, провідний
експерт Інституту кон’юнктури аграрного
ринку (ІКАР) Євген Іванов. Тепер, за
його підрахунками, збиральна площа
агрокультури становить 1109 тис. га,
що лише на 5,6% нижче фактичного
результату 2017 року.
•

Урожайність цукрових буряків за макрорегіонами, ц/га
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За
даними
Мінсільгоспу,
на
поточний момент в Росії зібрано більше
половини посівів цукрових буряків. На 3
жовтня роботи проведені на 570 тис. га,
накопано 20,2 млн. тонн коренеплодів
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Волга-Урал

Алтай

2018

при середній урожайності 355 ц/га
проти 419 ц/га на аналогічну дату у 2017
році. Особливо значне скорочення збору
з 1 га спостерігається у Південному
федеральному окрузі - на 29% до 341 ц/
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га. У Поволжі показник знизився на 14%
до 311 ц/га, у Центрі - на 9% до 370 ц/га.
У той же час показник виходу
цукру з гектара в цьому році вище,
ніж в сезоні-2017/18. В середньому по
Росії збільшення становить близько
6%, в південних регіонах країни 6,7%, розповів експерт. Це частково
компенсує зниження урожайності, каже
він, тому скорочення виробництва цукру
не буде таким помітним. «З урахуванням
того, що темпи збирання випереджають
торішні, і те що площа буряків в цьому
році менше - урожай, швидше за все,
буде зібраний повністю», - вважає
Іванов.
Насіннєвий
матеріал
цукрових
буряків в Росії імпортується на 98%.
Про це повідомив Міністр сільського
господарства РФ Дмитро Патрушев
виступаючи в Держдумі.
Патрушев обнадіяв, що у серпні
Мінсільгосп оголосив конкурс проектів,
в рамках якого мають бути розроблені
нові гібриди цукрових буряків (що
дозволить збільшити частку на ринку
до 20%). Підтримувати компанії будуть
за допомогою програми державноприватного партнерства.
За прогнозом Мінсільгоспу, урожай
агрокультури в цьому році може досягти
45 млн. тонн, в той час як у 2017-му було
зібрано 51,9 млн. тонн. Виробництво
цукру в сезоні-2018/19 може скласти
6 млн. тонн, оцінив нещодавно голова
правління «Союзроссахар» Андрій
Бодін. Раніше його прогноз був вище
на 200 тис. тонн. Скорегувати очікувані
обсяги довелося через кліматичні
умови, які складаються в цьому році. На
думку Бодіна, скорочення виробництва
призведе до коригування балансу попиту
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і пропозиції в бік його вирівнювання.
Крім того, ситуація вже відбилася на
внутрішніх цінах на цукор. За даними
моніторингу Мінсільгоспу, оптова ціна
на цукор у Півд.ФО становить понад
32 руб./кг, що вище, ніж роком раніше
більш ніж на 23% і майже на 29%
більше, ніж на початку 2018 року.
Джерело: agroinvestor.ru, sugar.ru

•

продаж і запаси цукру
організаціями оптової торгівлі
у серпні 2018 року

За даними Росстату, продаж цукру
великими і середніми організаціями
оптової торгівлі в серпні 2018 року
підвищилася до 316402,96 тонн (+ 8,44%
до попереднього місяця і + 30,11% до
серпня минулого року).
У Росії середня споживча ціна на
цукор-пісок в серпні 2018 р. склала 40,67
рублів за 1 кг, що на 0,65 руб. менше
ніж місяць тому. Про це повідомили
у Росстаті. У липні 2018 року середня
споживча ціна на цукор-пісок становила
41,32 рублів за 1 кг.
Запаси цукру в оптовій торгівлі у
серпні 2018 року знизилася до 81184,43
тонн (-38,42% до попереднього місяця і
+ 7,49% до серпня минулого року).
Джерело: sugar.ru
Білорусь

станом на 5 жовтня 2018 р.
зібрано 40,7 тис. га цукрових
буряків
У Білорусі за оперативними даними
на 5 жовтня 2018 року, цукрові буряки
зібрано з площі 40,7 тис. га або 40,9%
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від посівної площі (у 2017 р. - 40,4
тис. га), повідомили в Мінсільгоспі
Республіки Білорусь. Накопано 1765
тис. тонн (у 2017 р. - 1829,5 тис. тонн)
коренеплодів, при урожайності 433,3 ц/
га (у 2017 р. - 452,8 ц/га). У Гродненській
області зафіксована найбільш висока у
порівнянні з іншими областями країни
урожайність буряків - 451,7 ц/га.
Цукристість буряків по республіці 16,43% проти 15,61% на цю ж дату
минулого року.
Згідно з інформацією Асоціації
«Белсахар» в республіці здійснюють
переробку цукрових буряків нового
урожаю всі цукрові заводи: ВАТ
«Городейський цукровий комбінат», ВАТ
«Слуцький цукрорафінадний комбінат»;
ВАТ «Скидельський цукровий комбінат»
і ВАТ «Жабінковський цукровий завод».
На 1 жовтня поточного року заводами
заготовлено 1051,7 тис. тонн цукрових
буряків, перероблено 926,8 тис. тонн,
вироблено 113,2 тис. тонн цукру.
Аграрії Білорусі у 2018 році мають
зібрати цукрові буряки з площі в 99,6
тис. га.
Джерело: sugar.ru, rossahar.ru

запаси цукру на промислових
підприємствах на 1 вересня
2018 року
У Республіці Білорусь запаси цукру
на промислових підприємствах на 1
вересня 2018 року склали 26,8 тис. тонн,
що на 63,3% менше, ніж було станом на
1 серпня 2018 року. Про це повідомили в
Національному статистичному комітеті
Республіки Білорусь.
Наявні запаси цукру в 3,2 рази більше
середньомісячного обсягу виробництва
даного продукту.
•

Джерело: sugar.ru
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як приходиться працювати
цукровим заводам Білорусі
в умовах світового
надвиробництва
Найбільший профіцит солодкого
піску в світі за всю історію спостережень.
Саме так міжнародні експерти малюють
ситуацію, яка складеться на цукровому
ринку в сезоні 2018-2019. Білоруські
виробники в майбутнє дивляться з
обережністю: кажуть, положення поки
рятує регулювання цін, а що буде далі спрогнозувати складно.
Виробники цукру в усьому світі
відчувають себе зараз несолодко. Ось уже
не перший сезон глобальний ринок цього
продукту переживає перевиробництво.
Великі урожаї цукрових буряків у нас
і у сусідів, небувалі збори цукрової
тростини на інших континентах - все це
і далі розігріває ринок. Втім, логічним
наслідком цього явища стає зниження
ціни, що не може не радувати ласунів.
Адже в підсумку і цукор, і кондитерські
вироби повинні дешевшати. Правда, для
переробників це скоріше ложка дьогтю.
Їх прибутковість знижується. У Білорусі,
наприклад, прийняли ряд кроків, які
підтримують виробників.
Переробникам несолодко
У сезоні 2017-2018 рр. світове
виробництво цукру може досягти
рекордного рівня 187,6 млн. тонн
(+11 відсотків). Такі дані в липні
озвучили експерти Продовольчої і
сільськогосподарської організації ООН
(FAO). Аналітики не приховували
побоювань:
на
ринку
може
утворитися
найбільший
профіцит
піску за всю історію спостережень.
З надвиробництвом зіткнулися всі:
від Бразилії, Індії, США до Росії.
Безумовно, наслідки боляче вдарили по
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виробниках: ціни на білий пісок досягли
трирічного мінімуму. Все це відбилося
на прибутковості компаній: окремі
«цукрові» гравці в усьому світі просто
йдуть з ринку або банкрутують. Криза
перевиробництва зачепила і білоруських
виробників: за підсумками минулого
року три цукрових заводи з чотирьох
спрацювали зі збитками.
Щоб якось підсолодити життя
переробникам,
прийнято
кілька
важливих
рішень.
По-перше,
Євразійська
економічна
комісія
погодила
продовження
терміну
держрегулювання цін на цукор до
23 грудня 2018 року. Як уточнили
в ЄЕК, це зроблено, щоб усунути
негативний вплив диспаритету цін на
білий цукор на внутрішньому ринку
країни через його перевиробництво в
ЄАЕС і світі. Нагадаємо, в минулому
році виникла ситуація, коли дешевий
російський цукор буквально виштовхав
з полиць свого місцевого конкурента
і виробникам знадобилися серйозні
заходи
підтримки.
В
результаті
прийнято рішення: до кінця року ціна
цукру на полицях з урахуванням ПДВ
не повинна бути нижче 1,5 рубля за
кілограм. Продавати пісок з дисконтом
також не можна. По-друге, Уряд надав
гарантії банкам в погашенні основної
суми боргу (60 мільйонів рублів) за
кредитами для цукрових заводів. Кожен
з чотирьох виробників отримав по 15
мільйонів рублів на збирання та доставку
цукрових буряків, а також для закупівлі
сировини у сільгоспвиробників. Ще
кілька бонусів для заводів: закупівельні
ціни на цукрові буряки для них знизили
на 15 відсотків, а постановою МРАТ з 1
вересня 2018 року на період переробки
цукрових буряків (вересень-грудень)
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знижена ціна на природний газ. За
тисячу кубів переробники заплатять
496,87 рубля замість 550,49 рубля. Ці
заходи, як очікується, допоможуть
заводам знизити собівартість готової
продукції.
Як пісок крізь пальці
Ситуація, що склалася з цінами в
підсумку відбилася на експорті та на
імпорті білоруського солодкого піску.
Торішня ситуація призвела до того,
що місцеві заводи втратили частину
місцевого ринку. Тому сьогодні їх основна
мета - сконцентруватися на внутрішній
виручці. За даними Белстату, експорт
цукру в першому півріччі знизився
майже на 18 відсотків (у порівнянні
з аналогічним періодом 2017 року) в
кількісному вираженні і на третину в
вартісному. Ситуація з імпортом більш
красномовна: за шість місяців він впав
на 76,5 відсотка по відношенню до
першого півріччя минулого. Очевидно,
цінове регулювання подіяло.
У той же час директор Білоруської
цукрової
компанії
(Москва)
Дмитро
Кирилов
констатує:
конкурентоспроможність білоруського
цукру в порівнянні з російським досить
хороша.
Що
стосується
цінової
порівнянності, то в Росії це ринок в
самому прямому розумінні: ціни в
регіонах формуються щодня в залежності
від попиту і пропозиції. Звичайно, є
моменти, коли цінову тенденцію задають
великі гравці, які мають у своєму запасі
більше 1 мільйона тонн цукру. Ми ж зі
своїми обсягами займаємо близько 3
відсотків ринку, відповідно свої продажі
будуємо від сформованої кон’юнктури
на російських полицях. Щодо ціни моя
позиція принципова: продукт високої
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якості не повинен коштувати дешевше
конкурентів. За 12 років роботи компанії
завдання продати білоруський цукор
дешевше, ніж російський, не ставилися,
а навіть навпаки. Тим більше ми не
можемо собі навіть цього дозволити
по ряду причин: по-перше, ми повинні
забезпечити не тільки реалізацію, а
й повернення в строк максимальної
валютної виручки в Білорусь. По-друге,
якби ми продавали цукор дешевший за
російський, російські партнери давно
звинуватили б нас у демпінгу і знайшли
б можливості закрити поставки
білоруського цукру на свій ринок.
Гори планів
За словами Дмитра Кирилова, у
минулому році наші заводи продали в
Росію 200 тисяч тонн цукру на суму 5,5
млрд. російських рублів. Плани на цей
рік зіставні: реалізувати 200-220 тисяч
тонн солодкого піску в асортименті. У
той же час Росія виробила за минулий
сезон понад 6 млн. тонн піску з власних
цукрових буряків, що ставить її на високі
позиції серед цукрових виробників
у світі. Що стосується продажу
білоруського цукру в цих умовах, то,
нагадує експерт, наші заводи реалізують
не тільки продукт в мішках (якого в
загальному обсязі менше 50 відсотків),
а й високою доданою вартістю. Йдеться
про фасований, пресований цукор
(звичайний і з добавками), солодкий
пісок екстрапідвишеного очищення,
пудру, льодяниковий цукор. Це дозволяє
Білоруським
цукровим
компаніям
(БЦК) мати досить велике коло збуту
білоруського цукру: починаючи від
транснаціональних
компаній,
всіх
федеральних
російських
торгових
мереж, до регіональної дистрибуції і
інтернет-магазинів. Все це допомагає
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
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нашим заводам утримувати свої позиції
на російському ринку не дивлячись
на те, що за перше півріччя поставки
знизилися майже на 7 відсотків.
Що стосується прогнозів на майбутнє
і оцінки держпідтримки білоруським
заводам, Дмитро Кирилов переконаний:
цукрова промисловість, як і будь-яка
інша галузь народного господарства,
повинна розвиватися в передбачуваних
ринкових умовах.
- Якщо взяти країни ЄС, там вже
багато років діє індикативна ціна
на цукор, нижче якої не можна його
реалізувати на спільному європейському
ринку. Це створює інвестиційну
привабливість галузі, зрозумілі для
всіх правила гри і виразні перспективи
роботи всіх учасників - від фермера
до полиці магазину, в тому числі
у
промислових
цукроспоживачів:
кондитерів, виробників соків, напоїв і
так далі.
Наш шлях ідентичний шляху
розвитку всього цукрового ринку ЄС, і
просування відповідних умов на ринку
ЄАЕС ми ставимо в пріоритет. Від
цього виграють як виробники цукру, так
в кінцевому рахунку і споживачі нашої
продукції.
ЩО В РЕГІОНАХ?
Важливо не пересолодити
У минулому році на Скідельському
цукровому комбінаті переробили понад
мільйон тонн буряків, з яких отримали
143 тисячі тонн цукру. А ось продали, на
жаль, на 15 відсотків менше, ніж роком
раніше. У нинішньому році урожай
теж непоганий. Але чи добре від цього
переробникам?
Завод у Скіделі - найстаріше
підприємство цукрової промисловості
в країні. Підприємство забезпечує
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стовідсоткове
задоволення
попиту
внутрішніх споживачів, а частину
продукції
експортує.
Заступник
генерального директора по маркетингу
ВАТ «Скидельський цукровий комбінат»
Дмитро Коневич дає прогноз:
- Ринок цукру дуже зрозумілий.
Все визначає ціна. Очевидно, що ми
не можемо конкурувати з деякими
виробниками з сусідніх країн в плані
зниження
собівартості
продукту,
враховуючи різні ціни на енергоносії. Як
і раніше ми орієнтуємося на внутрішній
ринок. На сьогодні у підприємства
залишилося дві основні країниекспортери - Росія і Казахстан. В цілому,
ми можемо діяти тільки в рамках ЄАЕС,
куди входять п’ять країн і функціонує
пільговий режим.
В останні роки цукровий комбінат у
Скіделі зазнав значних змін: побудовано
споруду для зберігання силосу, склад
для готової продукції на 60 тисяч
тонн, встановлений дифузійний апарат
для висолоджування стружки, ввели
в експлуатацію нову сушку цукру
потужністю 10 тисяч тонн на добу і багато
іншого. Однак в найближчі два роки
процес реконструкції буде припинений, і
Дмитро Коневич пояснює чому:
- Розроблено цілий ряд проектів,
готових до реалізації, проте всі вони
поки будуть «заморожені». Сьогодні
продуктивність підприємства становить
8 тисяч тонн на добу. Цей показник
стабільний вже впродовж кількох
років, і поки, в світлі останніх подій,
збільшувати потужності до 10 тисяч
тонн не має сенсу. На даний момент
положення рятує державне регулювання
на відпускні та роздрібні ціни. Як буде
далі - сказати складно.

Казахстан

у Міннацекономіки розповіли
про ситуацію з цукром у
Казахстані
13
вересня,
на
зустрічі
з
журналістами в Алмати виробничі
компанії заявили про те, що в країні
штучно створений дефіцит цукру. 27
червня 2018 року вийшла постанова
уряду РК, яка несподівано для ринку
скасувала з 1 серпня 2018 року давню
пільгу - нульове мито на ввезення цукру.
Тепер, якщо виробники захочуть купити
цукор за межами ЄАЕС, їм доведеться
платити мито в розмірі $340 за тонну
цього продукту. Для порівняння, зараз
тонна цукру на європейських біржах
коштує близько $330. Таким чином, цей
продукт буде обходитися казахстанським
виробникам в два рази дорожче.
Крім того, за словами учасників
ринку, вони не можуть купити сировину
в межах ЄАЕС: велика частина цукру
(близько 60% потреб ринку), у Казахстані
вироблялася
Центрально-азіатською
цукровою корпорацією, але з 1 серпня
всі три заводи ЦАЦК призупинили
діяльність і казахстанського цукру
на ринку практично не залишилося.
Російські
постачальники
також
перестали продавати цукор: в Росії у
2018 році урожайність буряків впала, і
бізнесмени очікують підвищення цін на
цукор.
У
відповідь
бізнесменам
в
Міністерстві національної економіки
РК розповіли: в країні з початку
року вироблено цукру 138 тис. тонн,
імпортовано 121 тис. тонн. За даними
акіматів областей і міст Астана і Алмати,
в стабфонді є достатній запас цукру.
Також в даний час здійснюється збір
урожаю 2018 року, який буде сприяти
Джерело: sb.by збільшенню сировини для виробництва.
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«Тому підстав говорити про дефіцит
даного продукту і про зростання
цін немає», - заявили в Міністерстві
національної економіки (МНЕ). Однак
ніяк не прокоментували інформацію про
зупинку заводів ЦАЦК.
Крім того, продовжують розповідати
в МНЕ, Казахстан не вводив ніяких
заборон на імпорт цукру і сировини для
його виробництва. З моменту створення
Митного союзу у 2010 році щодо цукру
білого, який імпортується з третіх
країн, застосовувався єдиний митний
тариф в розмірі $340 за тонну, який діє
щодо всіх країн - учасниць ЄАЕС. В
рамках взаємної торгівлі між країнами
союзу оборот цукру є безмитним. Ряд
виробників цукру Казахстану, в тому
числі компанія Raimbek, з 2010 року
мали тимчасові пільгові преференції
в рамках ЄАЕС щодо безмитного
ввезення з третіх країн цукру і сировини
для його виробництва. 27 липня 2018
року постановою уряду на підставі
пропозиції Міністерства сільського
господарства в рамках імплементації
національних зобов’язань в ЄАЕС дані
пільгові преференції були виключені.
«Позиція
Міністерства
сільського господарства обумовлена
необхідністю підтримки вітчизняних
сільгосптоваровиробників, а також
зниження імпортозалежності країни.
У зв’язку з цим з 27 липня 2018 року
казахстанські підприємці зобов’язані
платити ввізне мито при імпорті
цукру білого відповідно до товарної
номенклатури
зовнішньоекономічної
діяльності ЄАЕС - $340 за тонну», заявили в Міннацекономіці.
В цьому році посівна площа під
цукровими буряками склала 19,6 тис.
га, це дозволить виробити майже 60 тис.
тонн цукру. При цьому, якщо продукту
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
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на казахстанських ринках все-таки
виявиться недостатньо, заводи країн
Євразійського економічного союзу
готові поставляти продукт нашим
переробникам, в необхідному обсязі і
якості.
В Мінсільгоспі повідомили, що
переробкою цукрових буряків в нашій
країні займаються 3 цукрових заводи,
загальною потужністю 630 тис. тонн
в рік. Виробляти продукт там почнуть
у жовтні, відразу після надходження
урожаю.
І додали: в РК функціонує близько
15
підприємств
з
виробництва
кондитерських виробів (без урахування
кондитерських
підприємств,
які
виробляють продукцію, яка швидко
псується (торти, тістечка і т. д.) і 41
виробник безалкогольних напоїв. При
цьому лише 5 з них отримували пільги
в рамках ВЕЗ і як власники вільних
складів. «У зв’язку з цим скасування
цих пільг відновлює рівні умови для
всіх учасників ринку виробництва
кондитерських виробів і безалкогольних
напоїв. Міністерство підкреслює, що
скасування пільг на ввезення цукру для
ряду виробників не вплине на населення
в частині будь-якого дефіциту або
зростання цін. Дане питання знаходиться
на контролі всіх центральних державних
і місцевих органів», - резюмується в
повідомленні.
Довідка Міннацекономіки
Загальне виробництво цукру у 2017
році - 316 386 тонн (у 2016 р. - 402 965
тонн, у 2015 р. - 239 926 тонн). Частка
експорту становить 37 тис. тонн (11,7%)
(Узбекистан, Таджикистан). Частка
імпорту - 183 тис. тонн (Росія, Білорусь,
Польща).
Загальна кількість виробників - 32
(28 малі, 4 великих), велика частка яких
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сконцентрована в південних регіонах.
В рамках державної програми
розвитку АПК на 2017-2021 роки,
яка розроблена Мінсільгоспом для
підвищення конкурентоспроможності
вітчизняного
виробництва,
запроваджуються заходи державної
підтримки
цукрових
заводів
та
кондитерських
фабрик
шляхом
відшкодування частини витрат (30%) від
вкладених інвестицій на модернізацію
виробництва.
Також
вживаються
заходи щодо забезпечення сировиною
переробних
підприємств
шляхом
субсидування сільгосптоваровиробників
за тонну зданих на переробку цукрових
буряків

на 75,9 ц/га. Валовий збір склав 30,3 тис.
тонн і (+11,3 тис. тонн до 2017р.).
Джерело: sugar.ru

виробництво цукру
в січні-серпні 2018 року
Згідно аналізу даних Статкому
Киргизії, виробництво цукру в серпні
2018 року знизилося на 99,86% і склало
16,2 тонн (у 2017 році - 37,5 тонн, у 2016
році - 25,9 тонн). Всього з початку 2018
року вироблено 31179,8 тонн цукру.
Середні споживчі ціни на цукор у
серпні 2018 року склали 45,82 сомів/кг
(-4,86% до попереднього місяця, - 4,35%
з початку року і -21,79% до серпня 2017
Джерело: forbes.kz року).

виробництво цукру і патоки в
січні - серпні 2018 року
Згідно аналізу даних Статкому
Казахстану, виробництво цукру і
патоки у серпні 2018 року зросло за
місяць на 468,33% і склало 4683,0 тонн
(у попередньому місяці - 824,0 тонн,
у серпні 2017 року - 26927,0 тонн, у
серпні 2016 року - 48693,0 тонн). Всього
у січні-серпні 2018 року вироблено
174465 тонн цукру і патоки (у січнісерпні 2017 року - 226615 тонн).

•

Джерело: sugar.ru

•

Джерело: sugar.ru
Киргизія

у Киргизії почалася копка
цукрових буряків
Згідно з оперативними даними
Мінсільгоспу Киргизії станом на 20
вересня цукрові буряки викопано з
площі 0,6 тис. га або 3,4% від збиральної
площі. Середня урожайність становить
550,9 ц/га, що вище рівня минулого року
•
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норма ввезення цукру
в Киргизстан без
документів для особистого
користування
Уряд Киргизстану 23 серпня 2018
року підписав постанову про заходи
щодо
забезпечення
транспортного
контролю та обліку товарів в рамках
торгівлі
з
державами-членами
Євразійського економічного союзу при
ввезенні (імпортуванні) в Киргизстан.
Даним документом крім іншого
було затверджено перелік товарів
і рекомендовані мінімальні норми
ввезення
товарів,
щодо
яких
не
вимагається
обов’язкового
оформлення супровідної накладної, що
переміщуються фізичними особами
через тимчасові/стаціонарні пункти
транспортного контролю та обліку
товарів в рамках торгівлі з державамичленами ЄАЕС при ввезенні ( імпорті) в
КР для особистого користування.
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Зокрема, для цукру, кондитерських
виробів і інших виробів з цукру
встановлена норма ввезення в 50 кг
відповідно для кожної з цих трьох груп
товарів.
Джерело: sugar.ru
Вірменія

у Вірменії може бути
відкритий новий завод з
виробництва цукру
Вірменія має намір скасувати
монополії, в країні відкриється новий
завод з виробництва цукру, сказав
міністр економічного розвитку і
інвестицій Арцвік Мінасян.
«Ми вже ведемо переговори з
потенційним інвестором та здійснюємо
кроки з відкриття нового заводу з
виробництва цукру в країні», - сказав
Мінасян.
Він зазначив, що це дозволить
зламати сформовані в країні монополії
і відкрити доступ для виробництва
конкурентної продукції.
В даному контексті він зазначив,
що держава також готує законодавчі
зміни, які торкнуться поділу оптової
та роздрібної торгівлі, особливо по
соціально чутливим товарними групами.
«Домінуючі суб’єкти, які займаються
оптовим імпортом або виробництвом, не
матимуть права займатися роздрібною
торгівлею. Ми будемо здійснювати
чіткий поділ діяльності імпортера
і роздрібних торговців. Зокрема,
монопольний імпортер або виробник
не матиме права брати участь в
роздрібній торгівлі, у всякому разі, в
якості одного і того ж суб’єкта або за
допомогою пов’язаних з ним осіб, щоб
ціноутворення для всіх гравців на ринку
стало рівним», - сказав Мінасян.
•

НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
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ЦУКРОБУРЯКОВОГО

За його словами, зміни будуть
закріплені не тільки законодавством,
але і підзаконними актами, які будуть
регулювати і регламентувати всі
питання.
Передбачається, що сфери будуть
відбиратися за кількома критеріями соціально важливий товар, поставки
осіб, що займають домінуючі позиції на
ринку, щоб не впливати на приватний
сектор і не обмежувати можливості
маленьких магазинів і необхідність
впровадження системи продуктивного
ціноутворення.
Джерело: newsarmenia.am

другий завод з виробництва
цукрового
піску
почне
працювати у Вірменії
Другий завод з виробництва
цукрового піску почне діяти у Вірменії
найближчим часом. Про це заявив
журналістам 28 вересня власник заводу,
розташованого в місті Севан, Армен
Аракелян.
За його словами, завод він
постарається запустити з листопада, коли
прибуде партія сировини для переробки.
Продавати готовий цукор оптовикам він
хоче за такою ціною, щоб у роздробі він
коштував близько 270 драмів (36,85 руб)
за кілограм, тобто приблизно на 10%
дешевше нинішніх цін.
Для виробництва Севанський завод
має намір використовувати цукорсирець з Бразилії. Це вже випарений
з тростини і наполовину готовий
цукор. Його потрібно розчинити у
воді і знову випарити, щоб прибрати
всі домішки. Цю заключну операцію і
здійснюватимуть на заводі.
Відзначимо, довгі роки цукровим
бізнесом в Вірменії займався тільки
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Самвел Алексанян - один з найбільших
бізнесменів Вірменії. У 2010 році він
вирішив виробляти цукор самостійно,
причому завод він побудував «з
прицілом» на експорт до сусідньої
Грузії.
Однак «солодкі надії» зазнали краху:
у сусідів на ринку домінував турецький
цукор, тому частина потужностей
простоювала. Тепер завод працює тільки
на домашній ринок, і тільки чотирип’ять місяців в рік, забезпечуючи при
цьому всю Вірменію.
На що ж в таких умовах сподіватися
новому виробництву?
«Ну що ж, конкуренцію ніхто не
відміняв. Нехай і вони виробляють, і ми.
Подивимося, хто запропонує краще і
дешевше», - говорить Аракелян.
Завод він хотів відкрити ще десять
років тому, але «солодкі надії» не
справдилися і у нього: втрутилася
світова фінансова криза.
Бізнесмен планує відкрити близько
80 робочих місць із зарплатою близько
120 тисяч драмів (близько 250 доларів,
або трохи нижче середньої зарплати в
Вірменії).
За радянських часів у Вірменії був
не тільки цукровий завод, а й своє
виробництво цукрових буряків (з них
робили цукор, а з відходів - корм для
худоби). Його виробництво дотувалося
державою, але натомість на підприємстві
створювалися сотні, а в селах - тисячі
робочих місць.
Тепер дотувати нікому, а приймати
буряки завод готовий максимум по
15 драмів (2,04 руб.) за кілограм. Для
порівняння - у 2010-му фермери не
погодилися навіть на 30-35 драмів (4,094,77 руб.), які їм пропонував Самвел
Алексанян.
«Розумію, але в Росії цукрові
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

буряки коштують 1500 рублів за тонну.
Тому, якщо перерахувати в драми, у
нас повинно бути або стільки ж, або
максимум трохи дорожче. Інакше ми
не зможемо вийти на ринок», - додав
Аракелян.
Завод уже звернувся в уряд Вірменії
за підтримкою - відстрочкою по ПДВ на
імпорт сировини. Тоді податок можна
буде заплатити не відразу на митниці
(поки товар не вироблено, і доходу ще
немає), а тільки при продажу.
Джерело: ru.armeniasputnik.am
Узбекистан

узбецькі
банки
стали
купувати акції цукрових
заводів
Акціонерно-комерційний
банк
«SAVDOGAR» у липні поточного року
придбав 130 млн. акцій ТОВ «Angren
Shakar». Як зазначено в інформації,
розмір придбаних акцій склав 20% від
статутного капіталу.
Як раніше повідомляв nuz.uz з
посиланням на офіційні джерела, з
2014 року основними акціонерами
Ангренського цукрового підприємства
були сінгапурські компанії Welton
International Enterprises Pte.LTD (понад
69% акцій), KITO investments (20%) і
австрійська фірма Seid Handelsgezellshaft
(10% ). Ці компанії чотири роки тому
запустили на території ВЕЗ «Ангрен»
іноземне підприємство «Ангрен Шакар»
зі стовідсотковою часткою іноземного
капіталу. Виробнича потужність заводу
вартістю $108,5 млн. склала 1 тис. тонн
цукру на добу.
Іноземне
підприємство
урядом
Узбекистану було на 7 років звільнено
від сплати податків на прибуток, на
майно юридичних осіб, на благоустрій
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та розвиток соціальної інфраструктури,
а також обов’язкових відрахувань до
Республіканського дорожнього фонду.
Воно також отримало звільнення
від сплати ПДВ при реалізації готової
продукції
власного
виробництва
терміном на 3 роки з дати введення в
експлуатацію цукрового заводу.
Сінгапурські і австрійські компанії є
також засновниками другого цукрового
заводу
Узбекистану
«Хоразми
Шакар». Хорезмський цукровий завод
загальною вартістю $83,25 млн. було
введено в дію двадцять років тому, у
1998 році. Спочатку він проектувався
на переробку цукрових буряків, які
планувалося вирощувати в Узбекистані.
Проектна потужність підприємства
була розрахована на добову переробку
3 тис тонн цукрових буряків. Однак
через низьку урожайність потужності
Хорезмського цукрового заводу були
законсервовані.
У 2002 році узбецько-австрійське
СП «Шакар інвестмент», перевело
потужності заводу на переробку
тростинного цукру-сирцю вартістю
близько $2 млн.
Власником СП АТ «Хоразми
Шакар»
(Хорезмський
цукровий
завод) став ташкенець А. Р. Тошев,
придбавши в ході біржових торгів
2,8 млн. акцій підприємства, що
становить 99,43% статутного капіталу
компанії, повідомляється на сайті
республіканської
фондової
біржі
«Тошкент».
Угода була зафіксована 12 вересня,
на той момент номінальна вартість акцій
становила 5 тисяч сумів ($0,6) за штуку.
Ринкова капіталізація підприємства 14,2 млрд. сумів ($1,8 млн.).
Разом з тим очікується, що на
зборах акціонерів, які відбудуться в
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

головному офісі заводу в Ташкенті,
будуть затверджені новий статут і нова
організаційна структура
У порівнянні з попереднім роком
у
2018-му
фінансові
показники
Хорезмського цукрового заводу різко
впали. Так, виручка за перше півріччя
склала близько 66 млн. сумів ($8
тисяч) проти 465 млрд. сумів ($58,8
млн.), зафіксованих за перші шість
місяців 2017 року. Чистий прибуток
підприємства знизився з 45 млрд. ($ 5,7
млн.) до 1,6 млрд. сумів ($ 202,5 тис.).
З початку 2018 року, за даними
Держкомстату, Узбекистан перейшов
на імпортний цукор. За цей період
імпортовано солодкого товару на
$244 млн., що в 2 713,3 рази більше
у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року.
Країна
залишається
основним
покупцем українського цукру.
Узбекистан почав активно купувати
цукор за кордоном після того, як у
вересні 2017 року скасували мито на
його ввезення. В кінці грудня минулого
року голова «Узбекозиковкатхолдинг»
Тохіржон Жалілов розповів, що
імпорт цукру не тільки задовольнив
потреби населення Узбекистану, а й
призвів до зниження вартості цукру на
внутрішньому ринку.
За прогнозними оцінками експертів,
до 2025 року споживання цукру на
людину в Узбекистані збільшиться на
21% - до 19 кг/рік.
В даний час даний показник
становить 15-16 кг/рік на людину.
Головний аргумент аналітиків зростання народонаселення країни.
Річна потреба Узбекистану в цукрі
оцінюється в 700 тисяч тонн. У квітні
поточного року повідомлялося, що
наситити внутрішній ринок повинен
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новий цукровий завод, який влада заводу, на даний час підприємство
республіки планує побудувати в працює з повним навантаженням, і
Джизакській області.
в день в середньому випускає 500
Джерело: nuz.uz, fergananews.com тонн продукції. На заводі зайняті ті ж
500 співробітників, які працювали в
минулому році до закриття заводу.
Грузія
На даний час ціна цукру «Agara
• «Agara Sugar» не виключає
Sugar»
у
торговельній
мережі
зупинку
виробництва
коливається
від
1,20
ларі
(ваговий)
за
причина
у
збільшеному
кілограм
до
1,85
ларі
(розфасований).
імпорті цукру в країні
Дані
Національної
служби
«Agara Sugar» знову говорить про
статистики показують, що імпорт цукру
утиск з боку імпорту, і не виключає, що
в країні зростає. З січня по липень
завод знову буде зупинений.
обсяг імпорту цукру збільшився на
Директор компанії «Agara Sugar»
82%, у січні в країну надійшло 12,4
Алхан Алізаде каже, що розраховувати
тисячі тонн цукру, а в липні 22,6 тисячі
виробництво на довгостроковий період
тонн. Наприклад, у червні імпорт досяг
не можуть, оскільки «чи продовжить
максимуму - 26,64 тисячі тонн.
завод працювати залежить від багатьох
У той же час важливо, що ціна
факторів, і головним чином буде
імпортованого цукру знизилася. У січні
залежати від збільшеного розміру
ціна імпортованого цукру становила
імпортованого цукру в країні».
близько 1 ларі за кілограм, а в липні
«У день відкриття ми заявили,
знизилася до 90 тетрі, що імовірно,
що завод буде працювати, і його
пов’язано зі зниженням ціни на цукор
співробітники будуть зайняті до 31
на світовому ринку. Як відомо, число
грудня 2018 року. Але і раніше, і зараз
тих, хто обирає здоровий спосіб життя,
нам заважає нерегульований режим
збільшується серед населення, і вони
імпорту. Нам важко конкурувати з
знижують споживання цукру. У той же
дешевим цукром низької якості, який
час у країн, великих виробників у світі,
ввозять із-за кордону. Під час зустрічей
високий урожай цукрової тростини, що
ми просили законодавчу і виконавчу
створює очікування падіння ціни на цей
владу ввести закон для захисту місцевого
продукт.
виробництва, який би встановив квоти
На даний час найбільше цукру
на кількість імпорту. Це дало б нам
в країну надходить з Бразилії. Слід
можливість захистити себе від утисків
зазначити, що імпорт з цієї країни
з боку надмірного імпорту. станом на
почався у травні, і в липні досяг 11 000
сьогодні нам не відомо, що робиться
тонн, майже 50% від загального імпорту.
в парламенті в даному напрямку «На другому місці за розміром імпорту
говорить директор заводу.
Польща, на третьому Бельгія, за ними
«Agara Sugar» відновила роботу 1
слідують Україна (імпорт скоротився),
червня після восьмимісячної зупинки
Франція, Колумбія, і Азербайджан.
і акцій протесту. За словами директора
Джерело: bizzone.info
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Імпорт - експорт цукру-сирцю, білого цукру, меляси та
жому бурякового
Росія

експорт та імпорт білого
цукру і меляси за січеньлипень 2018 року (ФМС)
Експорт та імпорт білого цукру і
цукру-сирцю. Згідно аналізу даних ФМС, у
липні 2018 року Росія імпортувала 17,8 тис.
тонн білого цукру. За підсумками 7 місяців
імпорт білого цукру в РФ склав 161,9 тис.
тонн (-2,3% до 2017р.). За період січеньлипень 2018 року, основними країнами
з експорту білого цукру в РФ виступили
Білорусь (85,16%) і Польща (10,18%).
Крім, того в січні-липні 2018 року
Росія імпортувала 3,3 тис. тонн цукрусирцю (-67% до 2017р.).
У липні 2018 року Росія експортувала
14,4 тис. тонн білого цукру. За підсумками
7 місяців експорт білого цукру з РФ склав
239,1 тис. тонн (у 2017 році - 223,6 тис.
тонн, у 2016 році - 4,0 тис. тонн).
За період січень-липень 2018 року,
основні країни-імпортери білого цукру
з РФ - Узбекистан (45,53%) і Казахстан
(25,10%).
Експорт меляси. Згідно аналізу
даних ФМС, у липні 2018 року Росія
експортувала 39,8 тис. тонн меляси. За
підсумками 7 місяців експорт меляси з РФ
склав 379,1 тис. тонн (у 2017 році - 288,0
тис. тонн, у 2016 році - 203,4 тис. тонн).
За період січень-липень 2018 року,
основні країни-імпортери меляси з РФ Туреччина (50,47%) та Іспанія (16,46%).
Вартісний обсяг імпорту цукру в
РФ з країн далекого зарубіжжя
За оперативними даними ФМС,
імпорт цукру з країн далекого зарубіжжя
у вересні 2018 року склав 19,5 млн.
доларів США. При цьому вартісний
•

НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

обсяг ввезення цукру у вересні в річному
розрахунку (до вересня 2017р.) впав на
13,3%. Про це повідомили у Федеральній
митній службі РФ (ймовірно ФМС
включає в імпорт з Далекого зарубіжжя і
імпорт білоруського цукру).
У вересні 2017р. імпорт цукру з
країн далекого зарубіжжя становив 22,5
млн. доларів США, а в минулому місяці
(серпні 2018 р.) дорівнював 21,1 млн.
доларів США.
За даними з/д моніторингу,
за 27 днів вересня 2018 року Росія
імпортувала 9,4 тис. тонн цукру (для
порівняння, всього у серпні 13 тис.
тонн). Експорт білого цукру по з/д з
початку вересня становив 14,4 тис. тонн
(всього у серпні 15 тис. тонн), з яких
1353 тонн пішло в Узбекистан, а 1619
тонн - в Азербайджан. Найімовірніше це
цукор, який був проданий ще у серпні,
коли були низькі ціни. Знизився транзит
білого цукру за російській з/д, з 1 по 27
вересня - 18,9 тис. тонн (всього у серпні
37,5 тис. тонн).
Джерело: sugar.ru

мито на імпорт цукру-сирцю
в Митний союз у жовтнілистопаді 2018 року
Мито на імпорт цукру-сирцю в
Митний союз у жовтні 2018 року
залишився $250/тонна. Середньомісячна
ціна на цукор-сирець на біржі ‘The ICE’
у вересні 2018 року склала $238,52/
тонна, відповідно в листопаді 2018 року
імпортне мито збережеться на рівні
$250/тонна.
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експорт бразильського цукру
в Росію і СНД на 2 жовтня
2018 року
За даними агентства Williams, на
2 жовтня 2018 року із портів Бразилії
в країни СНД, Грузії і Прибалтики
номіновано у 2018 році 10 пароплавів
сумарним тоннажем 368 894 тонн, з яких
розвантажено 8 пароплавів тоннажем
300 894 тонн.
•

Джерело: sugar.ru
Білорусь

експорт та імпорт за
січень-липень 2018 року
Згідно аналізу даних ФМС Білорусі,
за 7 місяців (січень-липень) 2018
року, експорт білого цукру (ТН ЗЕД
170199) склав 244,0 тис. тонн (82,70%
до аналогічного періоду 2017 року).
Основний обсяг, 147 тис. тонн, пішов
в Росію. Наступними за значимістю
експорту країни, це Казахстан (40 тис.
тонн) і Україна (26 тис. тонн). Імпорт
-білого цукру за січень-липень склав
39 тис. тонн (188,70% до аналогічного
періоду 2017 року).
Експорт меляси (ТН ЗЕД 1703) за 7
місяців 2018 року склав 45271,0 тонн
(у 3,8 р, до аналогічного періоду 2017
року); імпорт - 5693,0 тонн (95,80% до
аналогічного періоду 2017 року).
Експорт бурякового жому (ТН
ЗЕД 230320) склав 9580,0 тонн
(215,90% до аналогічного періоду 2017
року); імпорт - 8060,0 кг (11,50% до
аналогічного періоду 2017 року).
•

Казахстан

імпорт за січень - липень
2018 року
Згідно з аналізом даних ЄАЕС
по Казахстану, за липень 2018 року
імпорт цукру (ТН ЗЕД 1701) склав
22,22 тис. тонн. Всього за січень липень 2018 року імпортовано 278,86
тис. тонн цукру (у 2017 році - 234,47
тис. тонн). Ці поставки включають
в себе 101 тис. тонн цукру-сирцю з
Бразилії і 30 тис. тонн з Куби, а також
83 тис. тонн білого цукру з Росії і 40
тис. тонн і 12 тис. тонн з Білорусі та
Киргизії відповідно.
За 7 місяців (січень - липень) 2018
року з країнами ЄАЕС, імпорт білого
цукру (ТН ЗЕД 170199) склав 130,3 тис.
тонн. Постачальниками білого цукру
в Казахстан виступили: Росія (61%),
Білорусь (30%) і Киргизія (9%).
•

Джерело: sugar.ru
Вірменія

імпорт цукру за серпень
2018 року
У серпні 2018 року Вірменія
імпортувала 1144 тонн цукру і цукрусирцю (код ТН ЗЕД 1701) на суму
$531,13 тис. і 134 тонни інших цукрів
(код ТН ЗЕД 1702) на суму $86,95 тис.,
про це повідомили в Національній
статистичній службі Вірменії.
•

Джерело: sugar.ru
Азербайджан

експорт та імпорт цукру за
8 місяців 2018 року
За
даними
митної
служби
Джерело: sugar.ru Азербайджану, у серпні 2018 року
експорт цукру склав 4,2 тис. тонн, всього

НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
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за 8 місяців 2018 року - 29,7 тис. тонн (у
2017 році - 49,0 тис. тонн).
Імпорт цукру і цукру-сирцю у
серпні склав 32,5 тис. тонн, а за січеньсерпень 2018 року - 148,9 тис. тонн (у
2017 році - 233,1 тис. тонн).

серпень 2018 року імпортовано іншого
тростинного цукру на $16,0 млн. ($14,1
млн. у 2017 році).
Експорт іншого тростинного цукру у
2018 році був відсутній
Джерело: sugar.ru

Джерело: sugar.ru
Узбекистан

Грузія

експорт та імпорт білого
цукру та іншого тростинного
цукру у серпні 2018 року
Як повідомили в Національному
статистичному комітеті Грузії, у серпні
2018 року імпорт білого цукру (ТН ЗЕД
170199) був проведений на суму $3,4
млн. ($4,6 млн. у 2017 році). Разом за
січень - серпень 2018 року імпортовано
білого цукру на $27,1 млн. ($ 28,3 млн. у
2017 році).
Експорт білого цукру в серпні склав
$113,4 тис., всього за 8 місяців 2018
року - $171,9 тис. (у 2017 році - $1,4
млн.).
У серпні 2018 року імпорт іншого
тростинного цукру (ТН ЗЕД 170114)
був проведений на суму $3,0 млн. ($1,3
тис. у 2017 році). Разом за січень •

після тривалої перерви на
заводи
став
надходити
цукор-сирець
Судно Woodgate з 35000 тонн цукрусирцю, яке прибуло ще 23 квітня 2018
року, спочатку призначалося Казахстану,
нарешті почало розвантажуватися.
За перші дві доби вивантажено 6 тис.
тонн цукру сирцю, який пішов на завод
Ангрен-Шакар (Узбекистан). Останній
раз цукор-сирець надходив на заводи
Узбекистану у вересні 2017 року.
Друге судно, Nordrhone (залишок на
борту - 27000 тонн), що знаходилося в
акваторії Новоросійська з 20 березня
2018 року, і також призначалося для
Казахстану, в результаті пішло в Батумі.
За попередніми даними цукор-сирець з
цього судна піде в Азербайджан.
•

Джерело: sugar.ru

Бразильська компанія Biosev продала один зі своїх
цукрових заводів

Компанія Biosev SA (бразильський
підрозділ по цукру і етанолу Louis
Dreyfus Co), продала цукровий завод
Estivas, розташований в штаті Ріу-Грандідо-Норте, в північно-східному регіоні
Бразилії, за 203,6 млн. реалів (50,38 млн.
доларів США) інвестиційному фонду,
ім’я якого не було розкрито.
Завод здатний переробляти 1,8 млн.
тонн тростини в рік.
Фінансовий директор Biosev Густаво
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

Лопес Теодозіо повідомив, що компанія
планує використовувати виручку від
продажу для погашення боргу.
Biosev залишається з дев’ятьма
заводами в Бразилії. Збитки компанії
склали 506 мільйонів реалів у кварталі,
що закінчився у червні, проти 577
мільйонів реалів роком раніше. В кінці
червня борг компанії збільшився до 6,28
млрд. реалів.
Фінансовий
директор
сказав,
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що в рамках стратегії підвищення продукт в період між урожаями з грудня
рентабельності компанія збільшила по березень.
Джерело: sugar.ru
обсяг запасів етанолу, бажаючи продати
Ціна на цукор-сирець на нью-йоркській біржі TheICE
досягла десятирічного мінімуму

Вартість контракту # 11 на біржі останній раз нижче 10 ц./фт контракт
TheICE вперше з середини 2008 року # 11 закривався 10 червня 2008 року,
опустилася нижче рівня 10 ц./фт, опустившись до 9,8 ц./фт.
закрившись на позначці 9,9 ц./фт. В
Джерело: sugar.ru

Китай у серпні 2018 року імпортував 150 тис. тонн цукру

Китай у серпні 2018 року імпортував посиланням на дані Головного Митного
150 тис. тонн цукру (-24,4% до серпня Управління Китаю.
2017р.),
повідомляє
«Рейтер»,
з
Джерело: sugar.ru

Tereos планує зменшити виробництво цукрових
буряків у Франції на 5%

Tereos, один з найбільших у світі
виробників цукру, хоче скоротити
виробництво цукрових буряків у
2019 році на 5% через що кооператив
попросив своїх членів зменшити посівні
площі, вказуючи на складні ринкові
умови, повідомляє «Рейтер».
Збільшення обсягів виробництва
цукру в ЄС після скасування режиму
квоти і 50% -е падіння цін з початку 2017
року змусили багато цукрових компаній
ЄС боротися із скороченням доходів.
«Ми йдемо на 5%-е скорочення, - заявив
прес-секретар Tereos, - це обумовлено
ринковими умовами, низькими цінами,
високими запасами і стійкими поставками,
які очікуються в цьому сезоні».

Цього року члени Tereos зібрали
близько 19 млн. тонн цукрових буряків з
площі 215 тис. га, у порівнянні з «більше
20 млн. тонн» у 2017 році, повідомив
прес-секретар.
Нинішня посівна площа залишилася
практично на торішньому рівні, але
урожай був пошкоджений літньою
спекою.
У минулому році урожай цукрових
буряків збільшився на 30%, як результат
скасування виробничої квоти.
Цукрові буряки висаджують навесні,
але в даний час аграрії вже почали
готуватися до початку нового сезону
2019 року.
Джерело: sugar.ru

Індія: Країна оголосить про експорт на 6-7 млн. тонн
цукру в сезоні 2018-19: ISMA

Індійський
уряд
збирається рр.(жовтень-вересень), сказав президент
оголосити про обов’язковий експорт індійської Асоціації цукрових заводів
6-7 млн. тонн цукру в сезоні 2018/19 Гаурав Гоель 5 вересня на конференції
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
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S & P Global Platts Kingsman Asia Sugar
Conference, яка відбулася в Нью-Делі,
Індія.
За оцінками ISMA, перехідні запаси
цукру на наступний сезон складуть
більше 10 млн. тонн. За оцінками
експертів ISMA, запаси цукру на 30
вересня 2019 року можуть досягти
рекордного максимуму в 19 мільйонів
тонн без будь-якого експорту, поряд з
виробництвом в 35-35.5 мільйонів тонн,
і споживанням 26 мільйонів тонн.
«До березня-квітня 2019 року запаси
Індії складуть близько 27-30 млн. тонн,
і в країні не залишиться місця для такої
кількості цукру. Деякі заводи також
матимуть проблеми зі зберіганням у
січні», - додав Гаурав Гоель.
Другий за величиною виробник
цукру в світі намагається зменшити
зростаючі запаси цукру, а зростання
експорту може чинити тиск на
світові ціни, які торгуються на майже
найнижчому рівні за десятиліття.
Але цей захід може також допомогти
уряду прем’єр-міністра Індії Нарендра
Моді напередодні виборів, гарантуючи,
що фермери отримають ту ціну на
тростину, яку їм обіцяли.
Завалені запасами цукру на фоні
різкого падіння цін, заводи заявили, що
вони не можуть заплатити фермерам
фіксовану ціну за тростину. Цукрові
компанії заборгували в поточному
сезоні близько 135 мільярдів рупій (1,85
мільярда доларів) виробникам тростини,
які становлять великий виборчий блок.
«Щоб
допомогти
заводам

експортувати цукор, уряд, швидше за все,
надасть їм субсидії на транспортування
в розмірі 30 мільярдів рупій», - сказали
у другому джерелі.
Уряд також планує підвищити
ціну, яку він платить безпосередньо
виробникам тростини до 138 рупій за
тонну в сезоні 2018/19 років, починаючи
з 1 жовтня, у порівнянні з 55 рупіями
в цьому сезоні, повідомили джерела в
уряді.
У березні Індія попросила заводи
експортувати 2 млн. тонн цукру і
встановила обов’язкову експортну квоту
для кожного підприємства, але до сих
пір підприємствам вдалося експортувати
близько 500 тис. тонн.
Індія перевершить Бразилію в
якості провідного виробника цукру в
світі в наступному році, але надмірне
виробництво стало головним болем
для Індії, оскільки вона не може
експортувати надлишки, так як ціни
на світовому ринку нижче, ніж місцеві
ціни, змушуючи уряд надавати стимули.
«Експорт є єдиним способом
забезпечити фермерам обіцяну ціну
за тростину», - сказав Б. Б. Томбаре,
керуючий директор Natural Sugar &
Allied Industries, цукрової фабрики, що
базується в західно-індійському штаті
Махараштра.
За даними джерел, Індія, ймовірно,
підвищить мінімальну відпускну ціну на
цукор до 32 тис. рупій за тонну протягом
сезону 2018/19 року з 29 тис. рупій в
поточному сезоні.
Джерело: isco-i.ru

Глобальна опозиція індійським цукровим субсидіях

Найбільші
країни-експортери Індії, націленого на стимулювання
цукру закликають свої уряди і Світову експорту.
організацію торгівлі перешкодити плану
Минулого тижня Індія оголосила
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
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про план вартістю 1 млрд. дол. США, як
доповнення до підтримки галузі країни,
оголошеної на початку цього року,
яка може субсидувати до 5 млн. тонн
експортованого цукру.
Всезагальні
вибори
повинні
відбутися у травні наступного року, і
уряд країни шукає політичне рішення
фінансових
труднощів,
з
якими
стикаються десятки мільйонів людей в
сім’ях, які вирощують тростину.
Дотації фермерам призвели до
надлишку цукрової тростини на ринку,
а заборгованості фермерів впливають
на електорат, з якого близько 70
відсотків людей живуть на доходи від
фермерського господарства. Число
фермерів, які вирощують цукрову
тростину,
вимірюється
десятками
мільйонів.
Федеральний комітет міністрів з
економічних питань під головуванням
прем’єр-міністра
Нарендри
Моді
оголосив про плани по скороченню
запасів тростини на заводах і зниження
заборгованостей перед фермерами:
Транспортні
субсидії
для
переробників, розташованих більш ніж
в 100 кілометрах від узбережжя, для
заохочення їх до експорту тростини.
Субсидії для заводів за тонну
переробленої тростини, з надходженням
платежів безпосередньо фермерам з
непогашеними заборгованостями.
Раніше в цьому році світовий ринок
впав до $300/т в очікуванні зростання
експорту з Індії, що приблизно на 30%
нижче собівартості виробництва в
Австралії, і падіння може продовжитися.
Голова
Глобального
цукрового
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

альянсу і керуючий директор Queensland
Sugar Грег Бішел попередив про «важкі
соціальні і економічні наслідки» у
всьому світі, якщо субсидії не будуть
скасовані.
«Глобальний
цукровий
альянс
закликає уряди країн-виробників цукру
в усьому світі почати діяти через СОТ
по обмеженню збитку», - сказав пан
Бішел.
Виконавчий
директор
UNICA,
бразильської
асоціації
виробників
цукру, Едуардо Лейо де Соуза сказав,
що Індія направила неправильний
сигнал своїм виробникам і міжнародній
промисловості.
«Штучні рішення, такі як експортні
дотації, можуть здаватися легким
способом позбавлення від надлишків,
але вони згубно впливають на
міжнародну торгівлю і повинні бути
заборонені», - сказав він.
«Бразильська промисловість не
розглядає ці заходи як опцію, і ми
заохочуємо наш уряд оскаржувати їх
за допомогою механізму врегулювання
суперечок СОТ».
Голова правління Thai Sugar Millers
Вібул Панітвонг попросив представників
своєї країни в СОТ в Женеві підняти
«нагальні питання» з Індією.
Світова ціна в $300/т приблизно на
30% нижче собівартості виробництва
в Австралії, і вона може впасти ще
нижче, у міру надходження індійського
експорту на ринок. Довгострокова
раціональна ціна для австралійських
виробників коливається в межах від
$400/т до $450/т.
В австралійській цукровій галузі
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зайнято в сукупності 16 тис. чоловік.
Експорт становить 7% світового ринку і
забезпечує експортний дохід у розмірі 2
млрд. дол. США.
Проте, існують ще більш насущні
проблеми в національному порядку
денному Індії. Розмір земельних наділів,
який скорочується, знижує доходи і
робить для більшості недоступними
банківські
кредити,
змушуючи

звертатися до хижацького кредитування.
Рівень самогубств фермерів через
борги знаходиться на трагічно високих
рівнях. Найостанніші статистичні дані
Національного бюро по боротьбі зі
злочинністю зафіксували понад 8 тис.
самогубств фермерів і 4595 самогубств
сільськогосподарських робітників у
2015 році.
Джерело: exp.idk.ru

США, Канада і Мексика домовилися про заміну NAFTA новою
торговою угодою USMCA

США, Канада і Мексика домовилися
про умови тристоронньої торгової
угоди - Нова Угода США, Мексики і
Канади (USMCA), яка замінить Угоду
про північноамериканську зону вільної
торгівлі (NAFTA), повідомляє пресслужба
Торгового
представництва
США.
Всі
продовольчі
та
сільськогосподарські продукти, що
мають нульові тарифи в рамках NAFTA,
залишатимуться на нульових тарифах.
Оскільки NAFTA не усувала всі тарифи
на сільськогосподарську торгівлю між

Сполученими Штатами і Канадою,
USMCA створить нові можливості
доступу до ринків для експорту
Сполучених Штатів в Канаду молочних
продуктів, птиці та яєць, а натомість
Сполучені Штати нададуть новий
доступ Канаді для молочних продуктів,
арахісу, оброблених продуктів з
арахісу і обмеженої кількості цукру і
продуктів, що містять цукор, йдеться в
повідомленні Торгового представництва
США.
Джерело: ustr.gov

У Центрально-Південній Бразилії очікується ранній кінець
виробничого сезону

Очікується, що у жовтні в південноцентральному регіоні Бразилії майже
40% підприємств із виробництва
цукру та етанолу завершать переробку
цукрової тростини, більш ніж на місяць
раніше, ніж зазвичай.
Про це повідомила галузева група
Unica, передає агентство Williams.
Заводи
змогли
підтримувати
прискорену
швидкість
переробки
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

тростини протягом більшої частини
сезону, який почався у квітні через
більш посушливий, ніж зазвичай, клімат
у регіоні. Однак менше опадів також
означає менший обсяг тростини — це
ще одна причина для раннього початку
сезону. У нормальні роки заводи
розтягують переробку тростини з кінця
березня до середини грудня.
Опитування Unica показали, що 38%
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заводів планують завершити переробку
у жовтні. Тільки 12% вважають, що
вони продовжать працювати у грудні (у
минулому році в грудні працювало 36%
заводів).
Асоціація повідомила, що в першій
половині вересня в регіоні було
вироблено 2,14 млн. тонн цукру, у
порівнянні з 2,37 млн. тонн за попередні
два тижні. Протягом цього періоду
було зібрано 38,51 млн. тонн тростини,

проти 43,30 млн. тонн у другій половині
серпня.
Unica заявила, що урожай цукрової
тростини
продовжує
падати
на
останній стадії збору через посуху. У
першій половині вересня урожайність
становила в середньому 70,7 тонн/га,
що на 9,16% нижче, ніж на аналогічний
період роком раніше.
Джерело: ukrsugar.com

Уряд Ірану наклав заборону на експорт цукру

Міністерство
промисловості,
гірничодобувної
промисловості
і
торгівлі Ірану оголосило, що експорт
цукру з Ірану заборонений
Дане рішення було прийнято
цільовою групою регулятора ринку.
«У минулому іранському році
(закінчився 20 березня 2018 року) в
Ірані було вироблено більше 2 млн. тонн

цукру, і тим самим був встановлений
рекорд за останні 123 роки, — нагадав
секретар Іранського союзу цукру і
цукрових заводів, — У минулому році
було вироблено понад 8 млн. тонн
цукрових буряків, з яких було зварено
понад 1,14 млн. тонн цукру».
Джерело: ukrsugar.com

Ціни на буряковий гранульований жом (БГЖ) у серпні і
вересні перевищили поріг 200 євро за тонну

Ціни на буряковий гранульований
жом (БГЖ) у серпні і вересні зросли
і перевищили поріг 200 євро за
тонну (на базисі fob, північнозахідна Німеччина), оскільки покупці
намагалися задовольнити свої потреби,
щоб підготуватися до більш пізнього
початку кампанії в цьому році. З огляду
на невизначеність щодо урожаю,
цукрові заводи неохоче продають обсяги
з нового урожаю. Імпортний попит в
Нідерландах поки залишається млявим.
На міжнародному рівні торгуються
обсяги дуже низькі через відсутність
продавців.
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

При ціні 80 євро/за тонну і більше
знижка на бурякову мелясу проти БГЖ
залишається дуже значною. В результаті
цукрові заводи будуть використовувати
якомога більше меляси в БГЖ. У той же
час очікується, що ціни на імпортовані
мелясу і БГЖ можуть вирости на фоні
зміцнення фрахтового ринку і долара
США. Поки ж меляса залишається
привабливим
компонентом
для
комбікормової галузі, оскільки в останні
тижні спостерігається зростання спреду
між мелясою і конкуруючим зерном.
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Джерело: rossahar.ru
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