
 
SUA este în prezent principalul furnizor al UE de boabe de soia cu o cotă de
52 %
 
Bruxelles, 20 septembrie 2018 

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Astăzi, Comisia Europeană a publicat cele mai recente cifre privind importurile UE de boabe
de soia, care arată că SUA a devenit principalul furnizor al acestui produs pentru Europa,
ajungând la o cotă de 52 % față de 25 % în aceeași perioadă a anului trecut.

Președinții Juncker și Trump au emis o declarație comună UE-SUA, în urma unei reuniuni care a avut
loc la Washington pe 25 iulie, în cadrul căreia cele două părți au convenit să sporească comerțul într-o
serie de domenii și cu mai multe produse, în mod special comerțul cu boabe de soia.

Pentru a monitoriza evoluția comerțului cu boabe de soia, președintele Juncker a introdus un mecanism
de raportare conform căruia importurile din Statele Unite au crescut cu 133 % în comparație cu aceeași
perioadă a anului anterior (iulie-mijlocul lunii septembrie 2017).

Comisarul pentru agricultură, Phil Hogan, a declarat: „Salut cele mai recente cifre privind comerțul,
care arată că ne îndeplinim angajamentul asumat de președintele Comisiei Europene, dl Juncker, și de
președintele Donald Trump în intensificarea schimburilor comerciale, în special în ceea ce privește
boabele de soia. Acest lucru reflectă atât relațiile comerciale de lungă durată, cât și potențialul de a
realiza mult mai mult prin colaborare pentru a dezvolta aceste relații.”

Cifrele actuale arată că importurile de boabe de soia din SUA în UE au crescut constant în ultimele
săptămâni:

În comparație cu primele 12 săptămâni din anul de comercializare 2017 (iulie până la jumătatea
lunii septembrie), importurile în UE de boabe de soia din Statele Unite au crescut cu 133 %,
atingând 1 473 749 de tone.La momentul primei raportări emise la 1 august 2018, care acoperă
primele patru săptămâni din anul de comercializare în curs, importurile se ridicau la 360 000 de
tone, reprezentând o creștere de 280 % față de anul anterior;

-

În ceea ce privește importurile totale ale UE de boabe de soia, proporția celor din SUA în
prezent este de 52 %, față de 25 % în aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru plasează
SUA înaintea Braziliei (40 %), cel de al doilea principal furnizor al UE, urmată de Canada (2,3 %),
Paraguay (2,3 %) și Uruguay (1,7 %).

-

Context
În prezent, UE importă aproximativ 14 milioane de tone de boabe de soia pe an, ca o sursă de proteine
pentru hrana animalelor noastre, inclusiv pui, porcine și bovine, precum și pentru producția de lapte.
Boabele de soia din SUA sunt considerate a fi o opțiune foarte atractivă pentru importatorii și utilizatorii
din Europa în ceea ce privește furajele, datorită prețurilor competitive.

Datele incluse în raportul publicat astăzi cu privire la boabele de soia provin din Observatorul european
al pieței culturilor agricole, pe care Comisia Europeană l-a lansat în iulie 2017, în scopul de a pune la
dispoziție date privind piața și o analiză pe termen scurt, pentru a garanta mai multă transparență.

Pentru informații suplimentare
Declarație comună UE-SUA

Raportul comercial UE-SUA privind boabele de soia

Observatorul european al pieței culturilor agricole
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