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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Експерт: Турция изкупува бясно зърно. В момента тече презапасяване 

Държавата може да субсидира торовете и да ги даде срещу фючърсен договор, предлага 

Огнян Боюклиев 

Проблеми със зърното и реколтите има от миналата година. Те започнаха преди войната. В 

момента тече процес на презапасяване. Това заяви доц. Огнян Боюклиев от Института за ико-

номически изследвания при БАН по Нова телевизия, коментирайки темата с продоволствената 

сигурност у нас и по света. 

ООН проведе извънредна среща заради кризата с храните, на която се отправиха призиви 

към Русия украинските пристанища да бъдат отворени, защото от блокадата страдат държави, 

които нямат нищо общо с войната. Доц. Боюклиев припомни, че 40% от износа на зърно се 

държат Русия и Украйна, а САЩ и тази година има проблеми със засушаването, същото се от-

нася и за Латинска Америка. Пшеницата вече удвои цената си на борсата в Чикаго, спрямо 

стойностите от миналата година. 

„Близкият изток разчита на това зърно. В Украйна има между 20 и 40 млн. тона зърно, което 

трябва да се изнесе. Преминават някакви количества слънчоглед през Полша и това стабили-

зира малко цените на олиото в Европа. Русия също изнася зърно в по-малки количества и там, 

където има предварителни договори. Турция в момента бясно изкупува, тя е най-големият ку-

пувач в региона”, коментира експертът. 

Той се спря и на думите на германския министъра на външните работи на Аналена Бербок, 

която заяви, че Русия е започнала зърнена война, разпалвайки световна продоволствена кри-

за. „Тя обаче припомни, че няма забрана за износ на зърно и торове, а вторите също са нещо 

много важно, те са в Украйна, Русия и Беларус. Това е важно да се знае, защото мои приятели 

земеделци ми се оплакват, че няма торове, а реално може да продължи да се внася оттам”, 

добави ученият от БАН. 

Доц. Огнян Боюклиев: У нас няма опасност за продоволствието, свързана със зърното, ние 

и през 1995-6 г. имахме достатъчно зърно, но кризата беше факт. Нужна е умела политика. Ако 

натискаш цените вътре, производителите ще изнасят навън. 

Според експерта представеният пакет от антиинфлационни мерки, сред които 0% ДДС на 

хляба, е политически и няма да доведе до реален икономически ефект. „Това е пакет, който 

няма как да спаси продоволствената ситуация, в него няма мерки за земеделието”, подчерта 

той. 

„Няма как да останем незасегнати от повишаването на цените, но можем да направим ре-

зерв, никой няма да ни попречи. Държавата например може да субсидира торовете и да ги да-

де срещу фючърсен договор, като закупи зърно от новата реколта”, каза още доц. Огнян 

Боюклиев. 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 25.05.2022 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


