Оперативна інформація
Баланс
попиту і пропозиції цукру в Україні
(станом на 01.12.2018 р.)

Завершено сезон збирання цукрових буряків. У поточному сезоні було накопано 13,5
млн. тонн цукрових буряків, що на 1,4 млн. тонн, або 10% менше, ніж у минулому році.
Зменшення обсягів виробництва зумовлено скороченням на 12% цьогорічних площ під
посівами цукросировини. При цьому урожайність цукрового кореня на 7% перевищила
показник минулого сезону (494 ц/га проти 460 ц/га).
Ураховуючи обсяг валового збору буряків та понижений рівень їх цукристості порівняно
з минулим сезоном (16,4% проти 17,3%[1]) було зменшено оцінку обсягів виробництва
цукру у поточному маркетинговому періоді до 1750 тис. тонн, що на 18% менше, ніж торік.
Таким чином, загальна пропозиція цукру сезоні 2018/2019 років оцінюється у 2 190
тис. тонн, попит внутрішнього ринку прогнозується у обсязі 1 370 тис. тонн (з розрахунку
30 кг цукру на особу на рік). За умови забезпечення на кінець маркетингового періоду
оптимальних залишків цукру на рівні 320 тис. тонн, вільний ресурс цукру для можливого
експорту у поточному маркетинговому сезоні складатиме 500 тис. тонн.
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Пропозиція продукції
Внутрішнього ринку – всього*
залишки на початок періоду
власне виробництво
Зовнішнього ринку (імпорт)
Попит на продукцію
Внутрішнього ринку – всього*
в тому числі:
фонд споживання
інше споживання
Зовнішнього ринку (експорт)
Залишки на кінець періоду*
Споживання на особу, кг за рік

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.
Севастополя та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
За оперативними даними митної статистики за 3 місяці поточного сезону було
експортовано 139 тис. тонн цукру, що на 10% більше, ніж у вересні−листопаді 2017 року.
З початку 2018/2019 МР головним покупцем українського цукру є Узбекистан.
Станом на 01.12.2018 було вироблено близько 1 500 тис. тонн цукру із буряків нового
врожаю. Розрахункове внутрішнє споживання цукру за перший квартал поточного
сезону оцінюється у 318 тис. тонн. Ураховуючи зазначене та зважаючи на запаси цукру
на початку сезону (439 тис. тонн), його розрахункові залишки на 01.12.2018 оцінюються
у 1 458 тис. тонн, що практично відповідає минулорічному показникові.
Баланс розроблений ГС «Економічний дискусійиий клуб» та узгоджений
міжвідомчою робочою групою
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