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Актуалност
Изследване движението на цените на зърното в България, и на световните цени е
важно, от гледна точка на познаването на съществуващите връзки между тях, както и
прогнозиране на бъдещите трендове. В резултат на финансово – икономическата криза
функционирането на световния пазар претърпя промени – т.е. механизма за постигане
на равновесието между търсенето и предлагането. През 2008 г. цените на зърното
достигнаха рекордно високи стойности, същевременно цените не отразяваха реалното
търсене и предлагане на световния пазар. Ценова неустойчивост и пикове на цените на
ресурсните пазари, от първото десетилетие на 21 в. засегнаха и пазара на зърно. Това
предизвика нестабилност и верижна реакция в мрежите пазари. Настъпилите
изменения, повлияха изключително продоволствената сигурност и световната система
на храните. Трансфериране на цените през мрежите от пазари намери различно
отражение в развитите и бедните страни. Производителите на зърно в най-бедните
страни бяха притиснати едновременно от високите цени на енергоносителите
нестабилните цени на световните пазари. По този начин възможностите

и
на

националните правителства да ограничат негативните ефекти се сведе до избора, или да
забавят скока на цените на храните на местния пазар, или позволят пазарните сигнали
да са водещи като компенсират губещите. Основен фактор, допринесъл за
неустойчивостта на цените са политиките на субсидиране на производството на зърно в
развитите страни. Дерегулацията на капиталовите пазари след 2000 г., промените в
климата, твърдите търговски политики и производството на биогорива повлияха цените
на зърното внасяйки допълнителна несигурност на пазара.
Субсидираното производство на зърно в развитите страни, повишаващите се
цени на енергоносителите са ключовите фактори, които допринесоха за трудностите на
производителите от най-бедните страни. Въпреки че в България производството на
зърно също се субсидира, в цените тук, с по-голямо влияние, бяха факторите от
световния пазар. Дерегулацията на капиталовите пазари през 2000 г. създаде
подходяща среда за поява на иновативни финансови инструменти на капиталовите
пазари. В моментите на срив на капиталовите пазари, стоковите фючърсни отбелязаха
рекордни обороти. Като следствие лавинообразно се повишиха спекулативните
позиции на институционални спекуланти и търговци нямащи пряк интерес от
производство или потребление на зърно.
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Промените, случващи се на световните ресурсни пазари бяха съпроводени с
влияние на фактори, засилващи допълнително тенденциите на несигурност. В
краткосрочен план, повишената неустойчивост на цените на храните означава
продоволствена несигурност. Чрез механизмите си на въздействие, промените в
климата е възможно да предизвикат изправянето пред хроничен глад на още 115 млн.
души по цял свят и достигане на общия им брой на над 700 млн. души.
В България, неустойчивите цени на зърното също оказаха влияние. Зърното е
базова суровина за производство на по–голямата част от храните, които консумираме и
фуражите. Нестабилните цени на зърното намериха отражение и в други сектори на
икономиката на страната. Въпреки че страната ни е нетен износител на зърно,
прекомерните колебания на цените трансферират посредством определени канали,
негативните ефекти към широк кръг производства.
Производството на биогорива се считаше за основен източник на ценовата
неустойчивост на зърно. За периода 2004 – 2006 г. не съществуваше корелация между
цените на биогоривата и тези на зърното, основно царевица и пшеница. Силната
корелация след този период, по–скоро е следствие от действието на субсидиите за
производство на биогорива, насърчаването използването им в развитите страни, както и
завършилото изграждане на по–големите рафинерии за биогорива в САЩ.
Обект на изследването
Обект на изследването е световния и националния пазар на зърно. Отворената
икономика на страната създава предпоставки ценовата променливост да намира
отражение и на пазара в България. Въпреки това възможностите създадени от високите
цени на зърното не бяха оползотворени.
Предмет на изследването
Фокусът на изследването ще бъде съсредоточен върху измененията на
световните цени на зърно под влияние на група фактори, и конкретно влиянието им
върху българския пазар. Към конкретната група фактори, които в комплекс оказват
влияние в най–голяма степен върху цената на зърното, бяха добавени нови със
значително влияние.
Цели и задачи на изследването
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Целта на изследването e на база на анализа на идентифициране и анализ на
факторите на влияние, да се установи теснотата на корелационната зависимост между
тях и цените на зърното на българския пазар. Освен това изследването има за цел и
систематизиране на факторите, влияещи върху цената на зърното в България.
Задачи на изследването
Кореспондирайки с целта на изследването, са изведени следните задачи:
- да се идентифицират, анализират и систематизират факторите, оказващи
влияние върху световния пазар на зърно;
- да се откроят факторите, определящи динамиката на цените на зърно в
България
- да се установи връзката на цените на зърно в България с всеки от факторите на
влияние.
Теза на изследването:
Познаването на ефектите от динамиката на цените на зърното е ключово за
осмислянето и предвиждане на бъдещите изменения на цената, а оттук и бъдещите
ефекти. За да може да предвидим бъдещите изменения и динамика на цените, е
необходимо да познаваме зърното, факторите, които му влияят и тяхната взаимовръзка.
Хипотеза 1: Динамиката на цените на зърното в световен мащаб води до ясно
изразени ефекти, които оказват съществено влияние върху цените на зърното в
България. Този механизъм е определящ за мотивацията на решенията на стопанските
субекти в системата на храните.
Методология на изследването
За да бъдат изпълнени целите и задачите на изследването, а именно да се
установи зависимостта между цените на зърното в България и цените от световния и
регионалния пазар, ще използваме корелационен и множествен регресионен анализ.
Корелационният и множественият регресионен анализ дават възможност да се покаже с
кои фактори на влияние цената на зърното в България има най-силна връзка и да се
направи разграничение по степен на значимост.
Обхват и ограничения в изследването
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-

анализът е съсредоточен върху периода 1999 г. – 2013 г., тъй като този
период е знаков с дерегулацията на капиталовите пазари и финансово –
икономическата криза, и дава възможност да се проследи динамиката на
цените и политиките спрямо тях;

-

изследването е съсредоточено върху промените в световните цени на
зърно и влиянието им върху цените в България, не се разглеждат
количествените изменения;

-

стеснявайки още повече фокуса на изследването, се ограничаваме до
изследване цените на пшеницата и тяхната динамика, въпреки че термина
зърно включва четири култури в себе си;

-

в настоящата разработка ще се използват само цени от организираните и
високоорганизираните пазари;

-

разглеждайки

зърното

и

в

частност

пшеницата,

разбираме

съществуващите различия между различните сортове пшеница, разликите
в тяхното съдържание на протеин, тяхната употреба и ниво на
устойчивост,

тези

характеристики

не

попадат

във

фокуса

на

изследването;
-

под термина „субсидии“ се разбира всяка финансова подкрепа, плащания
от страна на националните правителства към фермерите.

Уточнения относно използваната терминология
Високоорганизиран пазар – пазари, на които се търгуват права върху реални активи
или деривативи.
Фючърсен контракт (FUTURES CONTRACT) – Споразумение за покупка или
продажба на стока, която все още не е произведена, за доставка в бъдещето: 1.) На
цена, която се определя при сключването на контракта; 2.) Което задължава всяка
страна по контракта да го изпълни по определената цена; 3.) Което се използва за да се
поеме или избегне ценовия риск; 4.) Което може да бъде удовлетворено чрез доставка
или компенсиране.
Спорт пазар (SPOT): пазар на налични стоки за незабавна доставка и плащане веднага.
Отнася се също и до изтичащия месец на доставка по даден фючърсен контракт.
Суап (SWAP): Размяна на един актив или пасив за аналогичен актив или пасив с цел да
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се удължи или скъси падеж, да се увеличат доходите или намалят финансовите
разходи.
Офсет сделка / компенсационна сделка (OFFSET) – ликвидиране на покупка или
продажба на фючърсни контракти чрез обратна продажба или покупка на същия брой
контракти за същия месец на доставка. Закриване на къса или дълга позиция чрез
купуване или продажба на същия брой контракти за същия месец на доставка.
Организирани пазари - пазари на които действат специални правила на търгуване.
Offsetting deals – насрещни сделки използвани на фючърсните пазари за закриване на
позиция.
Over the counter derivative – финансови инструменти търгувани извън борсовия под и
регулации.
Rollover – стратегия за подновяване на изтичащи контракти на фючърсните пазари.
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I. Фактори, формиращи динамиката на цената на
зърното
След 2000 г. световната икономика се характеризира с високата ценова
нестабилност на ресурсните пазари, насочване на големи обеми спекулативни капитали
към стоковите пазари, повишаващи се цени на енергоносителите и цени на факторите
за производство, както и политическата нестабилност. Високата ценова нестабилност
се изрази най-силно в периода 2007-2009 г. През този период наблюдавахме рязко
покачване на цените на базови ресурси за световната икономика, както и рязък спад
веднага след това.
Икономическите причини за динамиката и тенденциите на цените на световния
пазар на зърно имат хетерогенен характер. Анализът им е невъзможен без
систематизиране на факторите на влияние. Това обосновава построяване на система на
класификация, която ще даде възможност за анализ и изпълнение на поставените цели
и задачи на изследването. Предложена е класификационна система с три признака, чрез
която се стремим да обхванем всички значими фактори на влияние. Класификацията е
построена на базата на критерий източник на въздействие. Групирането е построено
отчитайки дали факторите са пазарни, политически или на околната среда. По такъв
начин класификационната система отговаря на поставените цели и задачи на
изследването и представя в необходимия разрез на изследваната област.

ФИГУРА 4 ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЗЪРНО
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Дестабилизацията на цените на зърното в световен мащаб е следствие на
комбинация от фактори. Чрез политиките на подкрепа, протекционизъм националните
правителства играят ключова роля при определяне цените на зърното, опитвайки се да
държат пазара в социално желано статукво. От друга страна, силни фактори, влияещи
върху пазара на зърно са конкуренцията за достъп до храни, оказваща натиск към
повишаване на цените, и субсидиите действащи в посока намаляване на цените и
дезинтегриране на пазара. Търсене на храни се повишава, както в качествено, така и в
количествено измерение и е в резултат на увеличаващото се световно потребление и
повишаване доходите в определени региони. Обяснение за увеличените цени не може
да бъдат слабите реколти като детерминиращ фактор в продължителен период.
Несигурната пазарна среда се дължи на няколко фактора– прекомерното спекулиране
на стоковите фючърсни пазари, промените в климата, производството на биогорива,
твърдите политики както и политиките на субсидиране в развитите страни. Рязкото и
непредвидено повишаване на цената на зърното представлява шок за пазарните
участници. Промените в цените на зърното намират отражение върху стопанските
процеси, и по този начин върху голям брой социални групи, което обосновава
значимостта на проблема.
В първата група фактори, „Пазарни“ са включени фактори на търсенето и
предлагането. Взаимодействието на търсенето и предлагането на пазара формира
цената на конкретния актив. Тъй като изследването е средоточено върху цената
зърното в България, това обосновава включването на този признак за класификация.
Разграничението на факторите на търсене и предлагане е базово в последващото
изследване. Фактори на търсенето и предлагането: групирането им по този начин
позволява да се разкрият факторите, с най-голямо значение отговорни за формирането
на цената. Днешните пазари са сложни социални феномени, където баланс намират
множество обществени интереси, отразени в търсенето и предлагането.
Дуалната същност на пазара, от една страна да бъде преразпределителен център,
а от друга да притежава характеристиките на неумолим природен закон поставя
въпроса за неговото регулиране. Днес, все повече национални правителства провеждат
политики на субсидиране на местното производство без ефектите това да са напълно
ясни. Производството на храни, като отрасъл с най–висока обществена значимост,
16 |страница

свързан директно с националната сигурност е сред най–силно субсидираните.
Разграничението на факторите, действащи на пазара, на такива на търсенето и
предлагането поставя необходимия разделител осигуряващ осмислянето и предвиждане
поведението на пазара в бъдеще.
Групата на политическите фактори включва твърдите търговски политики,
регулацията, политиките на субсидиране и производството на биогорива. От гледна
точка на механизма на влияние, политическият фактор играе важна роля при
развитието на ценовата конюнктура на световния и на пазара в България. Включените
компоненти в този раздел се характеризират с това че се провеждат изключително с
решение на политическо ниво. На практика субсидирайки производството на зърно
националните правителства дават сигнали на производителите да произвеждат по–
малко от колкото биха, поради ниската цена, а за потребителите да консумират повече
от колкото биха при други условия.
Във висока степен прекомерното спекулиране на стоковите фючърсни пазари, е
в резултат на дерегулацията. То предизвика лавинообразно покачване на предлаганите
фючърсни контракти, и едновременно генерира търсене за компенсиране на първите.
Появата на институционалните спекуланти на стоковите борси предизвика вълна от
спекулативни позиции и формира среда, в която традиционните хеджери и спекуланти
не можеха да задържат позициите си на фючърсните стокови пазари. Стратегиите на
институционалните спекуланти включваха търговия само “long only” (само продажба) и
периодично покачване на цените на фючърсните контракти. По този начин осигуряват
сигурна доходност на клиентите си. Закривайки позициите си чрез компенсационни
сделки те предизвикаха освен огромно предлагане, и огромно търсене на стокови
фючърси. Това измести ценовите равнища към повишение и беше в основата на
кризата с високите цени на храните. Също така, прекомерното спекулиране на
стоковите фючърсни пазари, се отрази в най–голяма степен на най–слабо развитите
страни, където ценовата трансмисия беше най-висока.
Последната група от предложената система на класификация са факторите на
околната среда. Тук са включени климатичните промени поради тяхното значение при
формиране на цените на зърното на световния пазар. Резките промени в обема на
реколтите на зърно от последното десетилетие най–често са в резултат на повишения
интензитет на неблагоприятни климатични явления. Вероятната причина за това са
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настъпилите промени в климата и повишаване на средногодишните температури.
Климатичните промени влияят изключително силно върху обема на реколтата а от там
и върху цената на зърното. Тенденцията от последното десетилетие, търсенето и
предлагането да се движат в тесни граници, придава изключително значение на
климата. Това е така, защото пазарите са изключително чувствителни и реагират остро
и на малките промени свързани с околната среда.

1. Основни характеристики на световния пазар на зърно
Познаването на световния пазар на зърно, е необходимо условие за анализ и
прогнозиране на ценовите тенденции. Международната търговия със зърно се
извършва чрез мрежа от пазари, където двата структурообразуващи елемента са
организираните и високоорганизираните пазари. Резултат на тяхната взаимовръзка, е
трансферирането на световните цени към конкретни региони. Това са спот пазарът на
реални активи (тъй като подписаните на него контракти са за реалната покупка и
продажба на стокови обеми), и фючърсният пазар, където значителен обем от
контрактите се сключват със спекулативни цели или с цел хеджиране и не завършват с
реална доставка1. Търговия със зърно се извършва, разбира се и на неорганизирани
пазари но това зависи най–вече от нивото на развитие на пазарната инфраструктура в
съответната държава.
Спецификата на зърното, като стратегическа и важна суровина за всяка икономика
е наложило значимостта на фючърсната търговия с контракти зърно. За търсещите зърно е
важно предвиждайки бъдещото си потребление, да могат да предвидят бъдещите си
разходи за покупка. Същевременно за производителите, е от изключително значение да
могат да предвидят цената на бъдещата си реколта, което всъщност осмисля целия
производствен процес.
Производителите на зърно са изложени на три вида риск, който е причината и за
постоянния дисбаланс между търсене и предлагане и е предпоставка за ценовата
нестабилност:
1

риск относно количеството – производителите на зърно не могат да знаят

Между 0,5 и 2% от сделките на фючърсните стокови пазари завършват с реална доставка
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предварително и с точност колко реколта ще приберат;
-

риск относно качеството – производителите на зърно не могат да знаят предварително
с какво качество ще бъде бъдещата им реколта;

-

ценови риск – производителите не могат да предвидят с точност цената на бъдещата
им реколта.
Фючърсната търговия със зърно способства за изглаждане на ценовите флуктоации

и за повишаване на предвидимостта за контрагентите. Контрактите са стандартизирани и
са специфицирани количеството, сортът, датата и мястото на доставката в бъдещ момент,
като най-важният параметър е цената, която се постига чрез открит протест. Съществуват
и редица други видове деривати, които се използват като форуърд (forward) контрактите
за продажба на определена по договореност дата, суап (swaps), опции (options) –
споразумения, които дават правото на избор за извършването на покупка или продажба и
суопции (swaptions) – комбинация между опция и суап. Цените на фючърсите, заедно с
цените на спот контрактите, имат най-голямо значение от изброените видове финансови
инструменти за формирането на международните цени на зърното, като основният обем от
търговията на световните борси се пада на краткосрочните фючърси. Покупките и
продажбите на фючърси се осъществяват на високоорганизираните пазари борсите. Тъй
като голяма част от търгуващите затварят своите позиции като сключват противоположни
сделки (offsetting deals), фючърсите рядко завършват с реалното изпълнение на доставките.
Това е причината пазарът на фючърси често да бъде наричан “финансов пазар”.
Фючърсните контракти дават възможност за управление на риска в непредвидима и
динамична пазарна среда. Световните цени на зърното се постигат на стокови борсови
пазари със световна представителност.
По важни световни борсови пазари, на които се търгува пшеница са:
-

Канзас сити (Kansas City Board of Trade, KCBT) – САЩ;

-

Минеаполис греин (Mineapolis grain exchange MGEX) – САЩ;

-

Чикагски съвет за търговия (Chicago Board of trade, CBOT –CME group) – САЩ;

-

Mercado a Termino de Buenos Aires (MATBA);

-

Sydney Futures Exchange (SFE);

-

JSE Securities Exchange of South Africa;

-

National Commodity & Derivatives Exchange of India;

-

NYSE-LIFFE exchange in London and Paris;
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Борси с регионално значение:
-

Стокова борса в Киев, клон на Chicago Board of trade - контракти – Black Sea Wheat
– Украйна;

-

Budapest Stock Exchange (BSE) - Унгария;

Борси с национално значение:
-

Софийска стокова борса – България;
За Софийската стокова борса трябва да отбележим, че фючърсният пазар поради

липса на клирингова система не е развит и се търгуват само спот контракти. Друга
особеност на местния пазар е влиянието на страните производителки в Черноморския
регион. Подходящите портове за износ на зърно от България са в Бургас, Варна и
Констанца, Румъния. Остарялата пристанищна инфраструктура е причина за
пренасочване на количества за износ към пристанище Констанца.
По – големи производители на пшеница в света са САЩ, Русия, Украйна,
Канада, Австралия, Китай, ЕС, Индия, Казахстан, България произвежда годишно около
4,5 млн. тона.
Прогнозите за експорт на най-големите износители на пшеница според доклада
на USDA (United states department of Agriculture) от ноември 2013 г. са:
1. САЩ - през следващия сезон ще запази лидерската си позиция в глобалната класация
на износителите на пшеница. В сравнение с майската оценка прогнозираният износ е
увеличен с 3 милиона тона до 29,5 милиона тона.
2. ЕС съществено е подобрил перспективите. Той ще изнесе 20 милиона тона пшеница.
3. Канада е третия по големина износител и е с прогнозни показатели от 19,5 млн. тона.
4. Австралия ще изнесе, според прогнозата, 19 милиона тона пшеница, което с 2
милиона тона превишава прогнозата от юни.
5. Русия е запазва прогнозата за износ на 17 млн. тона.
6. Украйна също е без промяна в прогнозата. Както се очакваше износът на пшеница
ще бъде 8 милиона тона.
7. Индия се е предвижда да изнесе с 1 млн. тона по–малко от експортния си потенциал сега прогнозата е за 7 милиона тона.
8. Казахстан ще изнесе с 0,5 милиона тона по–малко от очаквания износ и вече е в
състояние да достави на световните стокови пазари само 7 милиона тона.
9. Аржентина, чиято прогноза е намаляла с 0,5 млн. тона, ще изнесе 6 милиона тона
пшеница.
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10. Турция, която по-рано не фигурираше в класирането, ще достави на световните
пазари 3,2 млн. тона.

2. Значими фактори, определящи динамиката на цените на зърното
2.1. Прекомерното спекулиране – фактор, формиращ динамиката на стоковите
фючърсни пазари на зърно
Дисбалансите в световната икономика, безпрецедентната динамика

на

ресурсните пазари и нестабилните капиталови и стокови пазари имат обща
допирателна – непредвидимата пазарна конюнктура и нестабилност в цените.
Неадекватната регулация, неравномерно и недоразвитата пазарна инфраструктура,
постоянно фрагментиращият се световен пазар. Така неустойчивите цени се
превърнаха във следствие, което е в основата на криза в световната система на храните.
Финансовата дерегулация от първото десетилетие на XXI в. способства за
появяване на нови деривати и премахване ограниченията за спекулиране. Акта за
модернизация на фючърсната търговия през 2000 г. въведе нови правила включващи
разширяване обхвата на спекулирането, и едновременно с това беше допуснато
създаване на нови финансови инструменти и търгуването им извън борсите.
Освен това, Акта за модернизация на фючърсите допусна снемане на
мониторинга върху Over the Counter Derivatives (OTC). Това допусна търговия без
лимитиране на позициите и намаляване на контрола при закриване на позициите на
спекулантите. Друг пропуск беше, че Акта за модернизация позволи при OTC
дериватите, нито една от страните да не бъде хеджираща, срещу евентуален ценови
риск. Спекулациите на стоковите пазари се използват като търговски стратегии повече
от 150 години. Тези стратегии позволяват на търговците и производителите да се
застраховат против непредвидени рискове на пазара. Спекулациите на стоковите пазари
осигуряват ликвидността на фючърсните пазари. Крехкия баланс на стоковите
фючърсни пазари се базира на относителен обем спекулативни позиции, както и върху
съотношението спекулативни/хедж-позиции. Появата на институционални спекуланти
на промени структурата на стоковите фючърсни пазари.
В моментите на срив на капиталовите пазари, стоковите фючърсни отбелязаха
рекордни обороти. Навлизането на институционални спекуланти наруши баланса.
Регистрираното лавинообразно увеличение на спекулативните позиции при стоковите
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фючърсни пазари, което беше резултат от навлизането на големи обеми спекулативни
капитали, инвестирани от институционални спекуланти.
Фючърсната търговия, като базов метод за оценка на стойността на активите, е с
особено значение за спот ресурсните пазари. Ценовата информация генерирана на
стоковите фючърсни пазари служи за оценка стойността на активите на спот пазарите.
След 2000 г. ролята на фючърсните пазари да откриват цената на конкретен актив
постепенно беше суспендирана поради неадекватната регулация и прекомерното
спекулиране.
Целта на фючърсните пазари е намиране на текуща цена, при наближаване на
падежната дата цените на фючърсния и спот контрактите да се доближават. По
аналогична система работят и опционните контракти, при тях купувачът има правото
но не и задължението да купи на предварително уговорена цена. След загубата на
основните си функции на откриване на цена и на управление на риска, стоковите
фючърсни пазари бяха напуснати от голям брой традиционни участници. Ценовата
неустойчивост достигна до 60%, което не може да се обясни с реално търсене и
предлагане на зърно. Това практически принуждава традиционните хеджери да
напуснат фючърсните пазари, тъй като те не биха могли да защитят позициите си.
На пазарите на зърно съществува парадокс, неустойчивостта на цените на
световните пазари расте и същевременно агропроизводството на глава от населението е
най–високото за последните 50 г., освен това потребителските и изкупните цени при
фермерите остават относително спокойни. Това може да се обясни с повишена
производителност в страните с индустриално земеделие, както и с нерационалното
разпределение на ресурсите в системата на храните. Също така, индексите на глада
нарастват въпреки повишаващото се производство. Това обосновава предположението,
че повишаването на производството не означава автоматично сигурност в системата на
храните.
Според данни на ФАО от 2008 г. ценовата неустойчивост през 2008 г. е била
30% за пшеницата и за соята 40%. Трябва да отбележим, че ФАО изчислява индекса на
храните използвайки борсови цени, които се характеризират с изключително висока
неустойчивост.
Финансовият стрес, за участниците на стоковите пазари, принуди много от
хеджиращите на по–къси времеви хоризонти да напуснат пазара, поради заплаха от
прекомерни загуби. Борсите, чрез мрежите пазари трансферират информация, която
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влияе на динамиката и на цените. Ролята на стоковите фючърсни пазари е да изгладят
ценовите флуктоации. Въпреки това, в разгара на финансово – икономическата
криза цената на какаото (Carpenter 2008) само през 2008 г. се увеличи с 44%.
Действията на регулаторните агенции закъсняха в овладяването на ценовия шок.
Фючърсната търговия е източник на пазарна информация за търговците, както и
източник на финансиране за производителите. Конкретно, механизмът на фючърсна
търговия предлага авансово финансиране на производителите за бъдеща реколта. Това
преимущество на борсовата търговия, достъп до финансиране на ниска цена, има пряко
отражение върху конкурентоспособността. По време на финансово – икономическата
криза съществуващото статукво се промени, цените на определен портфейл активи
търгувани на световните борси рязко се повишиха, някои в пъти. Фючърсните пазари
изпаднаха в положение контанго (цените на фючърсните контракти са по-високи от
тези на спот контрактите). Така се реализира основната задача на спекулантите, да
открият секторите с висока възвращаемост и да инвестират в тях. Това според Jerey
Wurgler (1999) е основна функция в икономиката.
Необходимо е да се постави разделителна линия между инвестирането в стокови
фючърси, и инвестиране в стокови индекси. Стоковите фючърси са стандартизирани
контракти търгуващи се на стоковите борси и следователно не са ОТС деривативи.
Стоковите индекси са деривативи, търгувани извън борсата и регулаторният им режим
е по-свободен.
Институционалните спекуланти са най–често пенсионни фондове, и други
финансови институции. В опитите си да намерят по–добро инвестиционно решение,
институционалните инвеститори се обръщат към нови възможности, а именно да
инвестират в ОТС деривати. Институционалните инвеститори намират като партньори
управлението на инвестиционни фондове на стоковите борси. В общия случай
взаимодействието се осъществява чрез “swap” и насрещни финансови потоци.
Управлението на фонда получава доходност равняваща се на тримесечна доходност от
американски ценни книжа, а насрещния финансов поток включва доходността от
инвестирането в стоковите индекси. Бума на търсенето и предлагането на такива пазари
намират обяснение с моментно изчерпаните възможности на капиталовите пазари.
Често търсенето и предлагането на пазара на деривати губи връзка с реалното
търсене и предлагане на спот пазарите. Доказателство за това е честото изпадане на
пазара в положение контанго (при търгуването със стокови фючърси традиционно
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цените на фючърсните контракти са по–ниски от тези на спот пазарите, при положение
контанго на пазара ситуацията е обратна). От една страна това е добре за
институционалните спекуланти, а от друга страна това е ефективен начин риска от
капиталовите пазари да се разпростре върху други пазари.
Институционални спекуланти като Goldman Sachs, Barclyes, Lehmon brothers и
други, създадоха стокови индекси включващи портфейл от най–търгуваните храни –
пшеница (твърда червена зимна, и мека пшеница), кафе, какао, царевица, няколко вида
месо, благородни метали и др. В индекса, на Goldman Sachs например, елементите са
включени след претегляне и съставляват показател за динамиката на пазара. Въпреки
че пшеницата представлява само 18% от структурата на стоковите индекси, влиянието
върху цените беше огромно.
От друга страна, инвестиционните спекуланти възприеха стратегия на търгуване
чрез “rollover” (подновявайки изтичащите контракти) „long only“ (продавайки само)
контрактите. Така институционалните спекуланти, за да уравнят позициите е
необходимо да компенсират продадените контракти. Тъй като те не са производители
на зърно, създават изкуствено търсене с цел да компенсират наближаващи падежи
контракти. По този начин на фючърсните пазари се появиха милиарди „обещания“
(контракти) за покупка на зърно, но нито едно от тях не бе изпълнено. Съвсем
естествено, цените на зърното се повишиха неимоверно от създадения изкуствено шок
в търсенето на фючърсни контракти.
До 2008 г. над 371 млрд. дол. са инвестирани на стоковите борси чрез стокови
индекси. Стойността на ОТС дериватите нарасна от 440млрд. дол. през 1998 г. на 7,5
трил. дол. до Юни 2007 г. (de Schutter 2010). Балона на финансовите пазари беше
последван и от балон на стоковите, който се спука през 2008 г. Традиционните
спекуланти и хеджери на стоковите борси не можеха да задържат позициите си поради
конюнктурни съображения. След спирането на ценовата спирала водеща нагоре, беше
последвана от срив на цените в пъти.
Началото и причините на финансово-икономическата криза изразила своя пик
през 2008-2009 г. би могло да се търси няколко години назад. Интерпретациите на
различните автори за причините за финансово – икономическата криза варират. Според
Wolfram Elsner (2013), низходящата тенденция при нивото на печалба на стопанските
субекти е в основата на кризата. Също така, според същия автор „спукването“
спекулативните балони е нова форма на преразпределение на ресурсите в икономиката.
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Като фактори за финансовата криза могат да бъдат посочени експанзивната
монетарна политика, финансови иновации без ясни последици и рухване на търговията.
През 1984 г. десет от най–големите банки имаха в балансите си 26% от активите в
сектора. Според Jane D’Arista (2009), през 2008 г. само петте най–големи банки
разполагат с 97% от спекулативните деривати. Същевременно полето за инвестиране,
на тези капитали по време на финансовата криза намаля драстично. В подкрепа на
тезата, че големи обеми финансов капитал се насочи към ресурсните пазари може да
добавим и факта, че през 1984 г. 37 инвестиционни дружества управляваха половината
от 1,2 трлн. дол., същевременно 64 банки управляваха 1,4 трлн. дол. В края на 2007 г.
инвестиционни дружества управляваха активи на стойност 25,3 трлн. дол.
За периода 2003 – 2008 г. броя на спекулативните позиции на индекс
спекулантите са нараснали с 1900% (de Schutter 2010). По този начин стоковите пазари
включително и тези на храни се доближиха до истинско казино. Индекс спекулантите
поеха високи обеми агрегатни спекулативни позиции без да имат законово ограничение
за това. Това означава, че финансовите спекулации на пазарите за храни имат пряко
отражение върху цените на храните.

2.2. Влиянието на климатичните промени върху предлагането на световния пазар на
зърно
Промените в климата, заедно с увеличаващата се популация, вече налагат нов
дневен ред пред световната икономика. В световен мащаб, за ключов ресурс като
пшеницата, потреблението и производството се движат в много тесни граници, това
означава висока динамика на цените като отговор на всяка промяна във външната
среда. Друг фактор е нерационалното преразпределение на ресурсите в системата на
храните. ЕС и САЩ разполагат с двойно повече храни от необходимото, а
изхвърляните храни в западния свят годишно достигат 2 млрд. тона. Същевременно
производството на зърно в най–бедните страни са подложени на дъмпингов натиск от
развитите. Търговските преференции за най–слабо развитите държави, са привидни.
Преференциалните тарифни линии за тях не могат да бъдат използвани, тъй като
стоките им не покриват стандартите на развитите икономики. Ефектите на храните
получавани като хуманитарна помощ се характеризират със своята дуалност. От една
страна, страната донор стимулира собственото производство на зърно, обявявайки
изкупни кампании с ценови преференции, по този начин върху производството на
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зърно в страната получател се оказва сериозен натиск. Същевременно над 700 млн.
души по света гладуват. Фермерите се насочват към отглеждане на по–ниско енерго- и
трудоемки култури, по този начин се променят базови съотношения в земеделието.
Климатичните промени влияят изключително върху пазара на зърно и системата
на храните. Промените ще повлияят населението в урбанизираните и селските зони по
различен начин. Вегетацията на растенията и техните хабитати се променят с това и
традиционно използваните култури за храна. Според доклад на ООН създаден от
Climate Change Agriculture and Food Security (CCAFS), климатичните промени ще
доведат до промяна в диетата в по–голямата част от населението. Зоните с умерено –
континентален климат ще се затоплят, а това ще даде отражение на вегетацията на
основните култури в тези райони. Това е и другата причина площите с трите най–важни
култури да намаляват. Според ФАО това ще се отрази на всичките четири измерения
на осигуреността с храни:
-

наличност на храна;

-

достъп до храна;

-

използване на храните;

-

стабилност на системата на храните.

Пазарните цени се формират от взаимодействието на търсенето и
предлагането. Според индекса отразяващ цените на храните в световен мащаб на ФАО
цени на храните от 2004 г. до момента са се покачили с 240%. Зависимостта на пазара
на зърно от климатичните промени се изразява в промени на предлаганите обеми
зърно. Производството на зърно е засегнато в най–голяма степен от спорадичните
засушавания. Въпреки това, недостатъчните количества се компенсират от други
региони.
Климатичните промени са основния фактор, който ще формира тенденциите
на пазара на зърно в световен мащаб през следващите няколко десетилетия. Това е така,
защото търсенето и предлагането се движат в много тесни граници. Всяко колебание в
промяна обема на реколтата, получава остра реакция на пазарите. Климатичните
промени ще затруднят преодоляването на трудностите предизвикани от икономически
фактори върху системата на храните. Климатичните промени ще засегнат и начина ни
на живот чрез повишаване на несигурността по отношение на храните. По–голямата
част от държавите по света бяха готови да се справят с праг на повишение на
температурите с 2°C установен от UNFCCC (United Nations Framework Convention on
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Climate Change) при преговорите в Cancun, тази граница беше премината по–скоро от
очакваното.
Увеличаването на населението на планетата ще продължи и след 2050 г. и ще
бъде съпроводено с безпрецедентна урбанизация. Повишаването нивото на доходите
основно в Югоизточна Азия създава повишено. Възниква и въпроса за статуса на
доходите на това население и достъпа му до храни. Най–вероятно, резултат на тези
промени ще бъде рязкото повишаване в търсенето на храни в двете направления, като
качество и количество. Правителствените политики стимулиращи повишаването на
дела на биогоривата, от общия дял енергоносители имат депресивен ефект върху
производството на храни. По този начин се задълбочава проблема в способността за
достигане на сигурност по отношение на храните.
Несигурността по отношение на храните и уязвимостта от климатичните
промени се изразява в биофизични промени върху индивидуалните насаждения и
животни, както и в системите, в които те са отглеждани. Тези промени, променят
директно жизнената среда в селските райони и индиректно в урбанизираните зони.
Международните пазари реагират остро на ефектите от климатичните промени,
възможно е да окажат въздействие върху сигурността в системата на храните в две
насоки, както положителна, така и в отрицателна чрез ценова нестабилност.
Промените в климата засягат естествените хабитати на растения и животни
по много начини. Промени в температурите и валежите могат да имат силно
въздействие върху производството на храни в световен мащаб. Ефектите от промяна
при средните температури могат да бъдат непредсказуеми при вредители, заболяване
на растенията животни и риба. Климатичните промени ще имат като ефект стрес за
растения и животни в следващите десетилетия. Проблема с несигурността пред
фермерите и взимането на нерационални решения се очаква да се задълбочи поради
стреса от климатичните промени.
Гледната точка на социалната сигурност е важна, за да се обосноват
различните рискове, които имат различните стопанства от несигурността по отношение
на храните. Сигурността по отношение на храните провокира въпроси, свързани
изхранването на населението от био-физични и социален характер. Досегашните
условия предполагаха, че бедните са по–уязвими и изложени на ефекта от
климатичните промени, социални, икономически и свързани с околната среда. Днес
обстоятелствата предполагат разширяване на социалната група на засегнатите. Бедните
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и другите уязвими групи ще бъдат изложени на висок риск свързан с обезпечаването на
храна. Тази социална група, включва хора с нисък потенциал за доходи, тук се
включват дребни фермери и хора без земя за обработка, маргинализирани етнически
групи и др.
Друг фактор е растящата бедност в урбанизираните райони. Известен е факта, че
бедните хора се урбанизират по–бързо в сравнение с популацията като цяло. Сухите и
полу-сухите райони, където днес живее над 40% от световното население и над 650
млн от най-бедните, са най–застрашени от липса на храна. Това създава предпоставки
за миграционна вълна. В някои райони на света, значителна част от земеделската
продукция се произвежда в зони с ниска надморска височина. При повишаващото се
ниво на световния океан, риска тези хора да останат без храна е висок. Освен това,
повишаването на температурите означава и повишаване на надморската височина на
отглежданите култури. Адаптация на системата на храните към новите условия изисква
комплексен, социален, икономически и биофизичен подход. Очаквано такива промени
ще бъдат най–трудни за бедните. Съществуват редица важни фактори, чиято сила на
въздействие върху климата не е ясна. Това означава, че адаптацията към климатичните
промени трябва да бъде по–гъвкава, при изграждане на новата система на храните.
Липсата на устойчивост, при производството на храни, е ключова заплаха за
устойчивостта

на

системата

на

храните.

Идентифицирайки

и

подкрепяйки

производството на храни, развитието на по–ефективни дистрибуционни канали
изискващи по–малко ресурси и енергия, би трябвало да има висок приоритет.
Взимайки предвид разнообразните условия на околната среда и социалните системи
при производството на храни, решенията за устойчиво развитие в различните региони
следва да се различават.
Климатичните промени в краткосрочен план, ще повлияят на цените на храните
и зърното поради няколко фактора:
-

производството и потреблението на зърно се движат в много тесни
граници;

-

повишава се интензитета и честотата на неблагоприятните климатични
явления;

-

повишават се изискванията към количеството и качеството на храните;

-

повишава се търсенето на зърно не само за храни но и за фуражи в най–
бързо развиващите се икономики (в Азия, Африка и Ю. Америка).
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2.3. Особености на политическият фактор, като механизъм за влияние върху пазара на
зърно
Производството на зърно е субсидиран отрасъл, поради стратегическото си
значение за националната икономика и високата си социална чувствителност. Въпреки
международни договорености съществуват разлики в мащабите на подкрепата на
производителите в различните страни. Тези различия са предпоставка за търговски
конфликти и фрагментиране на пазара. Политиките на развитите страни, стимулиращи
производството на храни чрез субсидии, най–често стават причина за дъмпинг на
световния пазар. Субсидиите са инструмент с дуална същност, оказващ влияние
едновременно върху търсенето и предлагането на пазара. Субсидирано производство
означава по–ниски цени на пазара. Ниската цена е сигнал за увеличаване на
потреблението и същевременно за намаляване на предлагането.
Търговските политики по отношение на храните в САЩ и ЕС съдържат едни от
основните структурни проблеми на световния пазар, имащи принос към текущата криза
в системата на храните. От десетилетия, различните видове пазарна подкрепа поставят
при различни условия производителите от развиващите и развитите се страни.
Дъмпинга

на

произведени

храни

в

развитите

икономики

засяга

предимно

производители най– слабо развитите страни.
Например, в Африка са съсредоточени общо 33 от 48-те страни с население
страдащо от недохранване. Неадекватната на потребностите на населението пазарна
инфраструктура е предпоставка за изкривяване на ценовата информация

и

несъразмерна промяна в цените на местните пазари спрямо световния. Пазарите в
страните с най–нисък БВП, са най–чувствителни на ценовите промени в световния
пазар. Фиг. 2 илюстрира разликите в БВП и ценовата трансмисия към по-бедните и побогатите страни.
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ФИГУРА 2 ЦЕНОВА ТРАНСМИСИЯ СВЕТОВЕН ПАЗАР - СТРАНИ С НИСЪК БВП
ИЗТОЧНИК: ПО ДАННИ НА MINOT 2010

Дъмпинговите цените имат дългосрочен ефект върху инвестиционната политика
на производителите от региона. Ниските вносни цени са сигнал, че е по–лесно и евтино
да внесеш, вместо да произведеш храна.
Продоволствената сигурност е обект на търговски политики, практически във
всички страни. В Югоизточна Азия например, за Китай продоволствената сигурност е
ключов фактор при изготвяне на политиките за търговия с храни, насърчавайки
местното производство дори и на ниво конкретни провинции. Инвеститори от Китай
агресивно инвестират изкупувайки земеделска земя в Африка, Азия и Латинска
Америка. Това е сигнал, че вероятността кризата с храните през 2008г. да се повтори е
висока. В Южна Корея продоволствената сигурност е ключов фактор при преговорите
в СТО.
Според Rabah Arezki и Markus Brückner (2011) високите международни цени на
храните, водят до политическа дестабилизация в страните с ниски доходи. Китай и
Индия имат най–голямо и най–бързо растящо население характеризиращо се с
повишаващо се търсене на храни. Твърдите търговски политики на правителствата, да
субсидират производството на етанол, повишиха търсенето на царевица и намалиха
площите използвани за производство на храна, цените също бяха тласнати към
повишение. Доклад на Congressional Budget Office 2009 г. включва данни, според които
увеличеното използване на етанол е повишило с 10 до 15% цените на храните. Същият
ефект имат правителствените политики за субсидиране производство на етанол чрез
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други култури освен царевица. Дискусионни са мерките относно използването на
хербициди, пестициди и торове. Използването им при определени условия може да
бъде положително от една страна, и да донесе загуби от друга. Високите цени на
енергоносителите също допринасят за повишение цените на храните. Интересен
прецедент се наблюдава в САЩ, където правителството изплаща компенсации на
фермерите да не засаждат земята с цел пестене на вода. Това намалява предлагането на
храни и съответно води до повишение на цените.
Факт е, че планетата разполага с физически ресурс да осигури продоволствие за
населението, но това не се случва, провокира редица въпроси. Съперничеството за
влияние върху конкретни зони от света е предпоставка за възникването на конфликти.
Ескалация на напрежението в Северна Африка, съвпадна със загубата на влияние на
САЩ в Югоизточна Азия. Нестабилната политическа ситуация в Северна Африка също
допринася за неустойчивостта на цените на храните в световен мащаб. След 1997 г.
стокооборота между Африка и Китай се увеличи над двадесет пъти, докато
стокооборота с Ю.Америка за последния десет години е нараснал над 14 пъти.
Прекъсването или затрудняването на връзките с източниците на ресурси забавя
китайската икономика. Политическата нестабилност във важни региони е базов фактор,
обуславящ ценовата несигурност.
На 4 Септември 2012 г. в Рим организациите Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO), the International Fund for Agricultural Development (IFAD) и
World Food Programme (WFP) направиха изявление2 относно застрашително високите
цени на храните в международен мащаб. Разискват се два основни проблема:
-

високите цени на храните ще засегнат най–много импортно зависимите
страни (каквато е и България);

-

проблем разчетен в дългосрочен аспект – как произвеждаме, търгуваме с и
консумираме храни по време на непрекъснато увеличаващо се население на
планетата.

Въпреки че са разработени политики за действие при подобни ситуации на пазара,
няма еднозначен сигнал за присъствие на ясна политическа воля за реализирането им.
Високите цени на храните са само следствие на глобалната несигурност в системата на
храните. Докато страни в Африка населението страда от хроничен глад в днес в

2

Joint statement from FAO, IFAD and WFP on international food prices
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световен мащаб се губят около 1-1,2 млрд. тона храни (Global good report, Institute of
mechanical engineers 2013) по пътя им до потребителите.
През последните пет години се наблюдаваха три пика на цените на храните
(2008, 2011, 2012 г.). В основата на тази несигурност бяха суши и наводнения,
следствие от глобалните климатични промени. Ефектите, както и силата на въздействие
на тези природни катаклизми имат различни измерения в урбанизираните и в селските
райони.
Направленията на действие на политическия фактор, който формира тенденциите на
пазара на зърно могат да бъдат систематизирани в три групи:
-

субсидии;

-

политики, стимулиращи производство на биогорива;

-

политики на търговски ограничения.

2.3.1.Ролята на субсидиите в международната търговия със зърно

Според „Новата теория за търговията” националните правителства по
стратегически причини (Marc Melitz &Pol Antràs 2003) се намесват в търговията.
Механизмите за намеса на пазара са основно два:
-

посредством пазарен;

-

непазарен подход.
Пазарният метод за намеса на пазара предполага, държавата да играе ролята на

стопански субект на пазара, опитвайки се да забави скока на цените на местния пазар.
При непазарния подход държавата е в ролята си на регулатор и чрез компенсаторни
механизми да обезщетява загубилите. Процесът на регулация може да се интерпретира
и като влияние върху пазара с цел съчетаване на ефективното разпределение на
ресурсите и социалната справедливост.
В много случаи субсидиите постигат желаните ефекти, но и са причина за
неравнопоставеност на пазарните участници. Субсидираният износ, от ЕС (Европейски
съюз) или САЩ, не позволява на производители от развиващите се страни да бъдат
конкурентни на пазара. Това важи с пълна сила за страните от Субсахарска Африка.
Дъмпинговите цени са един от факторите, които затрудняват производството на храни
в развиващите се страни. Производителите без субсидии са подложени на силен
пазарен натиск чрез дъмпингови цени, високи цени на енергията и факторите за
производство.
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Субсидираните производители на памук в САЩ се конкурират с дъмпингови цени
на световния пазар. Над 10 млн. производители на памук в Субсахарска Африка са на
ръба на оцеляването заради дъмпинговите цени на американски памук, продаван на
дъмпингови цени на световния пазар (Stieglitz 2006).
Субсидиите, изкривяват пазарните инстинкти, като по този начин пазарните
сигнали губят значението си. Свръхпредлагането на пазар в нормални условия, води до
намаляване на производството на конкретен актив и стабилизиране на цената. При
субсидирано

производство,

свръхпредлагането

остава

неповлияно.

Пазарните

механизми са силно модифицирани на пазари на субсидирано производство, или са
приглушени.
Самият процес по намиране на балансирана цена на пазара, е продуктивен за
икономиката. Излъчваните пазарни сигнали като ниво на печалба, знакови инвестиции,
спадане на пазара стимулират търговците да са иновативни в намаляването на
разходите, и повишаване на производителността си.
Субсидирането преразпределя голям обем обществен финансов ресурс. Това е
предпоставка за възникване на конфликти сред различни социални групи. Субсидиите
преразпределят националното богатство, като го съсредоточават средства в малка
група фермери. Както е известно, не всички селскостопански производства се
субсидират и това е източник на неравенство. Субсидиите се разпределят
неравномерно, зърнопроизводителите получават най–голяма част от субсидиите в
противовес на производителите на други храни. Чрез модифициране на пазарните
механизми, субсидиите изкривяват конкуренцията, често вредите за икономиката са
по–големи от ползите. На практика такива програми са обект на бюрократична
неефективност, често бенефициентите са уличавани в измами. Субсидиите оказват
негативен ефект върху търговските връзки между търговските партньори. Факт е, че
малките стопанства не разполагат с организационен и финансов капацитет, за да
получат необходими средства. Програмите за субсидиране на земеделието предполагат
неравенства и разпределението на субсидиите е предпоставка за възникване на
конфликти между субсидирани производители, и такива подложени на пазарен натиск
от дъмпинговите цени.
Липсата на адекватна регулация позволява, в крайна сметка, подкрепата за
производителите на храни да не е в тяхна полза. Често, от част субсидиите се
облагодетелстват търговците. Това е така защото, въпреки че субсидиите към
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производителите (реализиращи продукцията си на пазарен принцип) не подкрепят
директно цената, те участват в ценообразуването.
Глобалната криза, съчетана с бурното развитие на технологиите, интензифицират
конкуренцията в световен мащаб. При тези условия националните правителства се
стремят да се изолират от негативните тенденции на световните пазари чрез
въвеждането нови регулаторни режими. Основен обект на последните регулации на
СТО са политиките на субсидиране, дъмпинг и подкрепа на износа. Тенденциите в
субсидирането са индиректна подкрепа за производството, въвеждат се плащания
необвързани с обема на произведената продукция.
Ефектите от използване на политики на субсидиране са възможни в няколко
насоки:
-

неефективно преразпределение на ресурсите – пренасочване на финансов ресурс

към бизнеси в отлично финансово състояние;
-

повишаване на ценовата неустойчивост, което се изразява в оттегляне на

икономически активно население от производство на храним, затруднен достъп до
храни в урбанизираните райони и високи цени за крайния потребител;
-

свръхпроизводството, защото количеството произведена продукция не е

следствие от взаимодействието между търсенето и предлагането на пазара;
-

субсидиите се превръщат в сериозен проблем и стават причина на

фрагментиране на глобалния пазар, изостряне на търговските конфликти, още по –
голямо задълбочаване на неравенството между развити и развиващи се страни;
-

не на последно място може да се посочим, че субсидиите създават предпоставки

за производство несъобразено с околната среда.
По този начин чрез мрежите пазари ценовата неустойчивост се превръща един от
основните фактори, формиращи динамиката на световните пазари на зърно. Това най–
често става по няколко канала:
Първо, неустойчивите цени на стоковите пазари, способстват за висока
неустойчивост на цените в мрежите от пазари. Това произтича от една от спецификите
на производството на храни. Дългият производствен цикъл и по–голямото време за
реакция на производителите. За една година, от една култура могат да се съберат една
или в най–добър случай две реколти.
В условия на ценова неустойчивост, фермерите не са в състояние да предвидят
бъдещите си финансови потоци. Те намаляват рисковете от неблагоприятни цени, чрез
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намаляване на произвежданите количества.
Второ, високата ценова неустойчивост е възможно да предизвика нерационални
действия на икономическите субекти по цялата търговска верига. Това ще засили
дисбалансите, поради прекомерни запаси при потребители и прекомерно ниски запаси
при търговците.
Трето, високата ценова неустойчивост принуждава фермерите да насочват микса
си от произвеждани култури към производството на по–ниско енергоемки култури
неподходящи за храна.
Политиките на субсидиране производството на зърно имат противоречив характер,
често и са неадекватни на пазарната конюнктура. По време на кризата с цените на
зърното развитите страни продължиха да субсидират собственото си производство като
същевременно това затрудни допълнително производството на зърно в най–слабо
развитите държави. Преговорите, под егидата на СТО Doha Round не се отличават със
значим напредък по отношение на усъвършенстването на търговските режими,
намаляване на експортната подкрепа за зърнопроизводителите в развитите страни.
Въпреки че броя на развиващите се страни е по–голям от този на развитите, правилата
относно субсидираното производство на зърно, не се променят в полза на по–бедните.
След средата на първото десетилетие на XXI в. се оформи тенденция на рязко
повишаване на субсидиите за зърнопроизводители от страни BRIC - Китай, Индия,
Русия, Бразилия. Същевременно в САЩ се увеличават, в ЕС обема на субсидиите се
увеличи като абсолютна стойност, но намаля като размер за плащане на производител.
Това е ефект от разширяването на ЕС.
Корените на политиките на субсидиране и експортната подкрепа може да се търсят
както във вътрешнополитически, така и във външнополитически план. В политически
план, запазване на социалният мир се оказа по–важно от външнотърговските
отношения.

Интензивната

конкуренция

на

глобалните

пазари

принуждава

националните правителства да използват широк инструментариум, с цел стимулиране
на местното производство.
Парадоксалното използване на непазарни методи, за влияние върху пазара на
зърно в световен мащаб, от развитите страни, им прехвърля отговорността за
увеличаващия се брой недохранени в най–слабо развитите държави. Предвид дуалната
същност на субсидиите, те могат да стимулират стопанските агенти, но и да
дезинтегрират пазара. При използването на политики на подкрепа е необходимо да се
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търси баланс на интересите на широк кръг стопански и нестопански субекти.
Аргумент в подкрепа на политиките на субсидии е възникването на
форсмажорни обстоятелства, като военни конфликти и природни катаклизми, които
имат значително влияние върху продоволствената сигурност и системата на храните.
Националните правителства се застраховат, като изграждат субсидиран, но силен
аграрен сектор като елемент на националната сигурност. Освен тези причини за
използване на субсидиите са възможни и следните:
-

субсидиите могат да се приложат към индустрия в начална фаза на развитие в
случаите, когато локалният пазар е доминиран от чуждестранни компании.
Недостатъчната концентрация на капитал в конкретната индустрия може да се
окаже критично за нейната конкурентоспособност. В такива случи може да се
използва субсидиране за конкретен период от време, до постигане желани
показатели – концентрация на капитал, конкурентоспособност, и други.

-

повишаване интензитета на климатичните промени до известна степен
оправдава използването на субсидии за зърнопроизводството.

-

политики на субсидиране могат да се използват за индустрия, засягаща
националната сигурност, и когато на риск е подложена голяма социална група.
Тогава правителството може да приеме няколко линии да действие. То може да
остави ефектите от пазара да окажат въздействието си върху индустрията, може
да субсидира чрез директни плащания, или може да ограничи банкрута в
отрасъла, използвайки финансови механизми.

-

субсидиите са инструмент в ръцете на правителствата да насочат фирмите към
конкретно поведение на пазара. Пример за това може да бъде отговорно
поведение на фирмите към околната среда.
Въпреки ползите от политиките на субсидиране, са налице и негативни ефекти

от употребата им:
-

производители от развитите страни се конкурират чрез дъмпингови цени с
локалните производители от най–слабо развитите страни;

-

дъмпингът според СТО (Световна търговска организация) има негативни
последици като фрагментиране на пазара;

-

субсидиите преразпределят доходите на населението, фокусът на субсидиите са
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големите производители. В САЩ3 20% от фермерите получават 89% от
субсидиите. В ЕС по данни на CATS (Clearance Audit Trail System) 80% от
фермерите са получили 5000 евро или по – малко, това се равнява на
приблизително 20% от средствата предназначени за директни плащания.
Половин процент от фермерите получават над 100 000 евро или повече, което се
равнява на 16% от общата сума на директните плащания.

Финансова подкрепа за 25% от най големите производители
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ФИГУРА 3 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ В ЕС
ИЗТОЧНИК: EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE –GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT,
CAPTOWARDS 2020 IMPACT ASSESSMENT

Според СТО (31 Mай 2012) намаляването на протекционистичните мерки е
основна цел. Също така, намаляването с една трета на тарифите, възпрепятстващи
търговията по цял свят, ще повиши глобалният продукт с 686 млрд. дол. Последните
три пика, през 2008, 2011 и 2012 г., на последната глобална финансово-икономическа
криза са основен фактор, който принуди търговските политики на някои страни да се
променят драстично.
През 2012 г. с появиха сигнали за промяна на търговските политики в посока по–
скоро „обръщане навътре“. Лидери от Г20, тоест най-развитите икономически държави,
отбелязаха политиките за затваряне на икономиката, като възможен стълб на растеж на
собствените им икономики (31 Май 2012). Ограничаване на негативните ефекти от
3

По данни на EWG Farm Subsidies Database 2013
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негативните тенденции в световен мащаб е средство за запазване на растежа в
националното стопанство. Използват се широк кръг от мерки вариращи от субсидиране
на производството до субсидиран износ. Това от своя страна стана причина за
напрежение и фрагментация в международната търговия.
Търговските бариери и субсидии за производителите са причина за разходи, както
на страните, които използват такива търговски политики, така и за техните партньори.
Търговските бариери ограничават търсенето на продукти от конкретен търговски
партньор, докато субсидиите предизвикват прекомерно предлагане. Това понижава
световните цени и означава невъзможност за несубсидираните производители да се
конкурират. Търговските бариери поддържат неефективното местно производство, не
позволяват ефективно разпределение на ресурсите в световното стопанство и
намаляват търсенето на ресурси от външни търговски партньори. Отнемането на
ресурси от печеливши сектори и насочването им към други изкуствено може да
породят свръхпредлагане и да деформират пазара. Други последствия от търговските
бариери и субсидиите, от които крайните потребители понасят щети, са повишаване на
разходите за внос на определени ресурси, както и внасяне на неефективност в
икономиката като цяло.
Субсидиите по презумпция би трябвало да понижат крайните цени на храните.
Също така, свързаните с този сектор индустрии, като хранително-вкусовата, биха
имали възможност да получат достъп до суровини на по–ниски цени. Реформирането
на системата на подкрепа за производството на храни по всяка вероятност ще повиши
доходите в развиващите се страни. Въпреки че в бедните страни липсва търговска
инфраструктура, това до известна степен ще намали огромните разлики в
конкурентоспособността между производители от развити и развиващи се страни.
Намаляване на субсидиите ще даде възможност на правителствата, да използват
средствата за постигането на други цели.
Ефектите, които изпитват развиващите се страни, варират от неспазване на
първоначално

поставените

цели,

като

осигуряване

жизнеспособност

на

производителите до гарантиране на продоволствена сигурност в национален мащаб.
Ниските цени принуждават производители да се оттеглят от сектора, а това е фактор,
подпомагащ окрупняване на големите производители от сектора. Може да се добави и
нерационалното разпределение на подкрепата в сектора, при което най–голяма част от
помощите получават големите производители.
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Политиките на субсидиране са причина за фрагментиране на световния пазар
на зърно. Създадените общности с ограничителни търговски режими за външни
партньори се изолират от негативните тенденции, развиващи се на международните
пазари. Според Joseph Stieglitz (2006), в САЩ около 25 000 от най–богатите
производители на памук получават общо субсидии между 3–4 млрд. дол.
Същевременно повишеното предлагане на памук намалява цените. Дъмпинговите цени
тласкат към фалит над 10 млн. производители в Субсахарска Африка. Субсидиите
често са причина и за разрушаване на връзки с търговски партньори. Широко
използваните в ЕС субсидии и търговски ограничения за внос са сериозен проблем
пред постигане на прогрес в световните търговски споразумения. Бедните страни не
разполагат с необходимите ресурси, както финансови, политически така и
технологични, да изолират пазарите от негативните ценови тенденции или да
подкрепят експорта си.

2.3.2. Субсидиране на производството на зърно в САЩ

Традициите на САЩ в подкрепата на земеделието датират от времето 19331936г., когато се търсеха ефективни мерки за излизане от Великата депресия чрез серия
от програми, наречени “New deal”4 (National archives 2013). Към момента САЩ
разполагат с най–развитата система от мерки за подпомагане на фермерите. Налични са
разнообразни форми за подпомагане, като се предоставя защита от голяма част от
рисковете. Системата за разпределение на плащанията към фермерите генерира
дисбаланс, само 10% от производителите получават средно по 32 043 дол. средно на
година за периода 1995-2012г., 80% за същият период получават по 604 дол. на година,
по данни на USDA. Плащания се извършват различни направления според конкретните
условия (пазарни, климатични и др.). Възможностите варират от мерки с цел опазване
на водите до защита от пазарни рискове. Въпреки че системата на подкрепа за
фермерите в САЩ действа превантивно срещу широк кръг от рискове, тя е твърде
дискутирана. Големите обеми финансови средства, които се разпределят нерационално
и се съсредоточават в малък брой едри фермери са повод за дискусии.
При анализ на политиките на субсидиране, трябва да се вземе предвид важната
4

Agricultural Adjustment Act 1933 – въвеждат се мерки за защита на фермерите от спада на цените.
Използват се субсидии, за да се намали производството. Въвеждат се програми за обучение за
предотвратяване на ерозията на почвата.
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особеност, че работещите стимули за частният сектор, са резултатите в краткосрочен
план. Компонентът, разстройващ търговията с храни в световен мащаб са мерките за
субсидиране на САЩ. Те биха станали обект на внимание със същата интензивност,
както през 1998 – 2002 г., ако цените на световния пазар станат също толкова ниски.
Аграрния сектор на САЩ губи пазарен дял, което намалява негативните ефекти върху
останалите

участници

на

световния

пазар.

Чрез

субсидиите,

националните

правителства разстройват пазарните сигнали, които влияят търсенето и предлагането.
Освен това намесата на пазара чрез субсидии има висока фискална цена.
Когато правителствата влияят върху пазарните сигнали, както използват
политики на субсидиране, намалявайки цените, това има депресивен характер за
производството и стимулиращ характер за потреблението. По този начин, чрез
изкривяване на пазарните сигнали влияещи върху формирането на търсенето и
предлагането, се постига обратен ефект.
Най–широко са застъпени осем вида подпомагане: директни плащания, пазарни
кредити, антициклични плащания, плащания за запазване на земите, застраховки,
помощи при бедствия, експортни субсидии, плащания за изследвания свързани със
земеделието. Един от най–важните рискове, които носи субсидирането е изкривяване
на пазарните сигнали. Това е и един от факторите допринесли за последната криза с
цените на храните.
„Директните плащания“ са средства, изплащани директно на производителите на
10 вида култури: пшеница, царевица, сорго, ечемик, ориз, соя, маслодайни култури и
фъстъци. Повечето директни плащания са базирани на историческа справка за
използването на земята за конкретните култури. Допускат се директни плащания за
земя, чиято актуална употреба не е земеделие или не се обработва за конкретната
година. Като обем директните плащания възлизат на около 5 млрд. дол. годишно.
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ФИГУРА 4 ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ В САЩ
ИЗТОЧНИК: USDA

„Директните плащания“ са най–критикуваната програма за подкрепа на фермерите
в САЩ. Натиска за преразпределяне средствата към други сектори в момент на високи
цени и рекордни приходи за фермерите е силен. За да се избегне обществено
недоволство програмата „директни плащания“ се актуализира и се търсят нови
възможности при разпределяне на плащанията. Срещу тази програма са налице
протести от широк кръг неправителствени организации (Cato Institute, Environmental
working group и др.) но правителството в САЩ променя на методите на изплащане на
парите към фермерите. Директните плащания са програма, която осигурява плащания
съобразно реколтата от последните пет години, средните цени от последните две
години и засятата площ.
ТАБЛИЦА 1 ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ В САЩ ЗА ПШЕНИЦА, ЦАРЕВИЦА, ЕЧЕМИК
ИЗТОЧНИК: USDA

Вид култура

Единица

Директни плащания дол.

Цени към 11.2013г. в дол.

Пшеница

бушел

0,52

6,56

Царевица

бушел

0,28

4,26

Ечемик

бушел

0,24

5,48
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Максималната сума за един участник в програмата е 40 000 дол. за култура в
годините, които участва в програмата. Програмата позволява на фермерите гъвкавост и
възможност за избор по отношение микса култури. Също така плащанията по тази
програма се извършват независимо от текущото производство или текущите цени, не се
изисква дори и земята да е засята.
„Застраховане“ – програма, която финансира застраховане на производителите
срещу неблагоприятни климатични условия, вредители и ниски пазарни цени. Към
USDA е създадена агенция RMA (Risk management agency) за управление на риска в
земеделието. Официалната мисия на RMA е управление на бизнес риска чрез
ефективни пазарно - ориентирани решения. Застрахователните полици се продават и
обслужват от 16 частни застрахователни компании, които също получават субсидии за
административен и застрахователен риск. Застрахователите оперират като картел,
получавайки високи печалби от застрахователните премии. Правителството подкрепя
фермерите поемайки 2/3 от стойността на полиците. След 2001 г. американското
правителство е изразходвало около 50млрд. дол. за подкрепа по тази програма, само
половината от парите са достигнали до производителите. През 2011 г. плащания по
тази програма получават над 11 000 фермери. Субсидиите варират от 100 хил. дол. до 1
млн. дол. за едно стопанство. Въпреки това също е налице огромен дисбаланс, само 1%
от фермерите са получили над 220 хил. дол., докато 80% са били субсидирани с до 5000
дол.. При изследване на разпределението на субсидиите по тази програма показа
задълбочаващи се различия между едрите и малките стопанства. Това е програма с
твърде дискусионен ефект върху фермерите след като само 50% от 50 млрд. дол.
достигат до тях.

ФИГУРА 5 ПЛАЩАНИЯ ПО ПРОГРАМА "ЗАСТРАХОВАНЕ"
ИЗТОЧНИК USDA
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По отношение на зърното програмата „Застраховане“ обезщетява в по три мерки:
–

NAP (Noninsured Crop Disaster Assistance Program) – извършват се плащания
с цел покриване на загуби в случаите, когато друга федерална програма не
покрива тези щети;

–

SURE (Supplemental Revenue Assistance Payments Program) – покрива загуби
на реколта в случай на обявено бедствие от Секретариата по земеделие
(Secretary of Agriculture );

–

TAP (Tree Assistance Program) – покрива загуби в горите.

„Пазарните кредити“
Производителите получават кредити, при които на условията (лихвен процент, срок
на погасяване) са съобразени със съответната култура. След прибиране на реколтата,
производителят може да получи кредит за цялата, или за част от следващата си реколта.
По този начин, производителите могат да задържат реколтата си в очакване на по–
изгодни условия на пазара. Пазарните кредити могат да бъдат договорени с
производителите по три схеми:
-

да погасят кредита и лихва (лихвата на американските съкровищни бонове +
1%);

-

да се погаси кредита и лихва чрез друг кредит;

-

отказ от реколтата в полза на държавата или конфискация.

Друго условие в полза на производителите е 30% намаление на лихвата ако
производителят участва в Average Crop Revenue Elction (ACRE).
Чрез тази мярка също се подпомагат десетте култури (виж горе). През 2002 г.
обхватът на подкрепата чрез тази мярка се увеличи, обхващайки селскостопански
продукти като вълна, мед, грах, леща и др. Разходите по тази програма достигат 1-7
млрд. дол. годишно. Също така, по тази програма, плащания се получават за
производство на т.н. допълващи производства. Производителите не получават
субсидии по тази програма само, когато пазарните цени са ниски. „Пазарните кредити“
е програма пораждаща ред дискусии и противоречия поради пропуските си.
Производителите могат да заявят плащания, при ниски пазарни цени, като в
последствие получават едновременно държавната подкрепа и вероятно по–високи цени
на пазара. Плащанията по тази програма, пораждат широки дискусии, поради
откриващите се възможности за предоставяне на подвеждаща информация към
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правителствените агенции, което дава резултат като свръх печалба за фермерите.
„Антициклични плащания“ – това е подпомагане, извършено по програма,
обхваща отново десетте култури (виж по - горе) под формата на директни
плащания. Извършват се плащания, когато пазарната цена е по–ниска от целевата цена
заложена в Farm Act от 2002 г.
Антицикличните плащания се изчисляват по следната методика:
Плащания към производителяцаревица = (целева цена)царевица - (директни плащания)царевица
- (по – високото от цената на стоките и стойността на пазарния кредит)царевица
Антициклични плащанияцаревица = ([площ] царевица x 0.85) x (плащане за реколта)царевица x
(плащания към производителя)царевица
Плащания по тази програма се извършват в моменти на ниски цени на пазара и
след съответното изследване на ретроспективното движение на цените. Годишните
разходи по тази програма възлизат на около 1-4 млрд. дол. Антицикличните плащания
сa програма, която нанася значително по–малко вреди на пазара в сравнение с
„пазарните кредити“.

ФИГУРА 6 АНТИЦИКЛИЧИ ПЛАЩАНИЯ ЗА САЩ
ИЗТОЧНИК: USDA

Финансовата помощ за производителите, се изплаща възможно най–бързо след
прибиране на реколтата, възможни са и частични плащания предвид обстоятелствата на
пазара. Чрез тази програма се стабилизират доходите на производителите на култури,
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включени в програмата. В случай, че пазарната цена е ниска, антицикличните
плащания са по–високи. Величината на антицикличните плащания се определя, след
ретроспективен анализ на цената на конкретния актив.
Антицикличните плащания са обявени като инструмент, за управление на риска
в селското стопанство, те практически влияят върху инвестиционните решения на
производителите. Важна особеност на този вид плащания е, че повлияват силно
пазарното поведение на производителите. Избягване на риска от ниски пазарни цени на
реколтата престава да бъде определящ фактор при взимане на инвестиционно решение.
Целеви цени в дол.
2008

2009

2009-2010

Пшеница

Бушел

3,92

3,92

4,17

Царевица

Бушел

2,63

2,63

2,63

Ечемик

Бушел

2,24

2,24

2,63

Таблица 2 Антициклични плащания в САЩ
Източник: USDA

„Консервационни субсидии“ – Conservation Reserve Enhancement Program (CREP)
програмата е създадена през 1985 г. Целта е чрез плащания към фермерите да оттеглят
площи с определена важност за околната среда от активно използване, както и
оттегляне определени култури. Това подпомагане на производителите преследва
няколко цели: отговор на щетите нанесени от свръх производството, както върху
пазара, така и върху околната среда. Една трета от фермерите бенефициенти към тази
програма, са фермери извън активния бизнес и те получават субсидиите без дори да
работят. Консервационни субсидии се изплащат както на федерално, така и на щатско
ниво.
Критериите за приемане в програмата са ниски. Конкретна територия е
необходимо да бъде използвана, най–малко четири години от последните шест за
производство на селскостопанска продукция или да бъде площ вписана в регистъра на
Water Bank Program (WBP). Консервационните субсидии имат за цел да бъдат
съхранени определени площи, според американското правителство по обективни
причини. Освен че разпределя неефективно огромни суми, този вид плащания
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повишава ценовата неустойчивост. Този вид плащане може да се получава и от
организации с друг предмет на дейност освен земеделие.
ТАБЛИЦА 3 КОНСЕРВАЦИОННИ СУБСИДИИ В САЩ
Разходи за консервационни субсидии по години в млн. дол.
2008

2009

2010

2011

2012

за 5 години

за 10 години

1,931

1,878

1,895

1,895

2,063

9,662

20,852

Източник: по данни на USDA

Според Farm Bill от 2008 г. се изисква намаляване на площите участващи в
програмата до 32 млн. акра. Правилата на програмата за консервационни субсидии
позволяват автоматично подновяване на договорите, с фермери веднъж предоставили
площи в програмата.
Контактите за консервационни субсидии са за срок между 10 и 15г., също така
се предлагат и опции предоставящи допълнителна финансова подкрепа за участващите
фермери.

Фигура 7 Консервационни субсидии
Източник: по данни на USDA

„Помощ при бедствия“ – правителството в САЩ чрез тази програма подпомага
производителите на широк кръг от култури. Най–често се изплащат компенсации на
фермерите при настъпили наводнения, пожари, урагани, продължителни засушавания
и загуба на реколта. Максималният размер на помощта е 2млн. дол. за един
бенефициер. Критериите по които Конгресът на САЩ обявява „бедствено положение“
46 |страница

не са високи, разпределят се плащания без значение дали фермерите са пострадали
значително или не. През 2008 г. стартира нова програма за помощ при бедствия с цел
намаляване на плащанията по тази програма, но въпреки това се изразходват около 3,8
млрд. дол. годишно. Тази програма предоставя на производителите в САЩ
конкурентни предимства в световен мащаб, в случаи на природни бедствия.
„Експортните субсидии“ – това е група от мерки, целящи подпомагане на
износителите на храни. Чрез Dairy Export Incentive Program (DEIP) USDA плаща на
износителите на храни, като експортни бонуси изнасяйки ги на цени по–ниски от тези
за придобиване. Официално, тази програма подпомага развитието на експортните
пазари за произведени в САЩ храни. Също така експортните субсидии са мерки с цел
подпомагане на конкуренцията срещу субсидирано производство на трети страни.
Програмата за достъп до пазара разпределя около 200 млн. дол. годишно и подкрепя
дейности като рекламни кампании в чужбина. Бенефициерите на такива програми,
освен производителите на храни, са и фирми за производство на спиртни напитки и
храни за домашни животни.
„Изследванията за земеделието“ – правителствени агенции в САЩ като NASS
(National Agricultural Statistical Service) изразходват около 3 млрд. дол.. Разходите
покриват изследвания подпомагащи земеделските производители. Повечето индустрии
изразходват свои средства за изследвания и статистика, това не е така със земеделието
в САЩ. Средствата се изразходват в пет направления:
-

Economic Research Service (ERS) – публикуват се издания съдържащи
информация за фермерски практики, структура, ефективност, пазарни анализи,
маркетинг, търговия, безопасност на храните и др.

-

Foreign Agricultural Service (FAS) – това е разузнавателна агенция събираща
информация за стоките произвеждани извън САЩ. Тя захранва фермерите в
САЩ с информация за производството и търговията със селскостопански стоки,
търсене, предлагане и възможности на пазара. Също така докладите включват и
информация

за

политиките

на

чуждестранните

правителства,

относно

земеделското производство в световен мащаб. Информацията се събира по
електронен пък, като в докладите се включва и анализ на сателитни снимки
включително метеорологични.
-

National Agricultural Statistics Service (NASS) – службата по статистика събира
и публикува информация относно производството и пазара на селскостопанска
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продукция. Всеки пет години се събира подробна и пълна информация за
селскостопанското производство в САЩ.
Общо подкрепата за фермерите в САЩ достига 35млрд. дол. годишно. Това
несъмнено дава значителни конкурентни предимства на производители и износители на
зърно.

Освен

неравнопоставеност

спрямо

конкурентите

на

световния

пазар,

разпределението на тази подкрепа сред фермерите в САЩ не е балансирано. За 2012 г.
80%5 от фермерите в САЩ са получили 9%, за 2011 г. – 22%, за 2010 г. – 20% от общия
обем субсидии. Това показва освен неравнопоставеност на междунационално ниво,
така и на национално. Освен това преразпределянето на тези обеми парични средства
от данъкоплатците към малък на брой производители е причина за обществена реакция.
От една страна това се възприема като несправедливост тъй като бенефициери са
неголям брой производства, предимно зърнопроизводители, от друга по този начин
правителството осигурява силен аграрен сектори решава въпроси свързани с
националната сигурност.

ФИГУРА 8 КРИВА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИИТЕ МЕЖДУ ФЕРМЕРИТЕ В САЩ
ИЗТОЧНИК USDA

Субсидиите в САЩ се свързват и с екологични проблеми. След 2002 г. в щата
Вашингтон, САЩ работят програми за спестяване на питейна вода и цената за 30 млн.
литра вода се оценява на 16 млн. дол. (Mayers 2001). Водата потребявана от фермерите
в САЩ е субсидирана а това стимулира нерационалното и използване. Също така,
прекомерното използване на вода в земеделието оказва съществено влияние върху
5

По данни на USDA и база данни на EWG: http://farm.ewg.org/region.php
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водния цикъл.
Важна особеност е разпределението на субсидиите между производителите на
храни. За периода 1995 г. – 2012 г. в САЩ са изплатени 292,5 млрд. дол. субсидии, в
това число 177,6млрд. директни плащания, 53,6 млрд. дол. за застраховка на реколтата,
38,9млрд. дол. консервационни субсидии, 22,5 млрд. дол. плащания при настъпили
природни бедствия. Според USDA в САЩ 62% от производителите на храни не
получават субсидии, 10% от производителите за 2012 г. инкасират 75% от всички
плащания. Съществуващите дисбаланси при разпределението на субсидиите се

наблюдават освен в САЩ, но също така и в други региони.
След 30-те

години

на XX век американското правителство подпомага изключително

силно, чрез различни схеми фермерите в страната. В бедните страни, където по–
голямата част от населението е заето със земеделие правителствата въвеждаха
допълнителни регулации. Според Daniel A. Sumner (2002), с нарастване на населението
в бедните региони на света, като Ю. Корея и Тайван местните власти промениха
политиките си в посока субсидиране. Политиките на субсидии са критикувани от
редица икономисти (Alston & James 2002), поради това, че се прехвърля национален
доход от потребители и данъкоплатци към състоятелни фермери, стават причина за
нетни загуби за националното стопанство и често са причина за фрагментиране на
международния пазар. Въпреки това, националните правителства настояват на
субсидиите като инструмент за стабилизиране на пазара на земеделски стоки.
Въздействието на субсидиите върху пазара зависи от формата на тяхното
прилагане. Например, по–високите субсидии са стимул за повишаване рентата земята,
което директно влияе върху доходите на притежателите на земя, но в значително по–
ниска степен на обработващите я. Квотният принцип не позволява цените да се
формират чрез пазарен механизъм. Така, най–облагодетелствани са притежателите на
квоти. В други случаи правителството на САЩ изплаща субсидии върху конкретни
площи, за да не се обработват. Според Gale Johnson (1950), търговските бариери и
субсидиите блокират конкуренцията между производителите.

2.3.3. Политиките на субсидиране в ЕС и Обща селскостопанска политика

Заедно със САЩ, Китай, Бразилия и ЕС поддържа политики на субсидиране на
зърно. В ЕС е налице дисбаланс в получаваните субсидии от земеделците в различните
държави, въпреки че това са договорености по общата селскостопанска политика.
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Формите на подпомагане на производителите на зърно се развиват. За ЕС земеделието
е сектор осигуряващ 5,4% от заетостта в общността, освен това ролята на този отрасъл
се оценява като „важна“ от ЕК. Общата селскостопанска политика (ОСП) се развива
постоянно, както и инструментите и на въздействие върху сектора. Философията на
общата селскостопанска политика е изместване на фокуса от подкрепа на продукта,
към подкрепа на производителя. По този начин трансфера на средства, целящи
подпомагане, от потребител към производител се видоизмени към трансфер от
данъкоплатците. По този начин натиска върху преработващата промишленост
намалява. Общата селскостопанска политика е най–скъпата схема в бюджета на ЕС, по
нея се изразходват над 40% от бюджета на общността. Целта на Европейската комисия
(ЕК) е да се даде посока а развитие на земеделието в ЕС към по–устойчиви практики.
Практическият старт на ОСП е през 1962 г. В началото са се използвали пазарни
методи, като изкупуване на селскостопанска продукция при достигане на определени
ценови прагове. Това доведе до свръх производство, като едновременно с това се
поставяха защитни мита. Следваща стъпка в опит да се стабилизират цените на
селскостопанската продукция беше направена през 1970 г., от този момент насетне ЕС
субсидираше износа си.
В ЕС през последните двадесет години се наблюдава увеличение на подкрепата
за земеделието, като абсолютна стойност. Повишаването е поради приемането на нови
страни членки. Въпреки това подкрепата за фермерите от сектора намалява от 39% през
1986–1988 г. до 22% за периода 2008-2010 г. През периода 2000-2007 г. са изразходвани
330 млрд. евро и представлява 44% от бюджета на ЕС, през периода 2007-2013 г.
сумата възлиза на 371 млрд. евро а от 2014 до 2020 г. са предвидени 435,6 млрд. евро.
Вносът на субсидирани храни в пълна сила оказа влияние върху пазара в България след
2007 г. Свободното движение на стоки в рамките на ЕС, навлизането на големи
търговски вериги и неадекватната държавна намеса на пазара породиха изостряне на
кризата селското стопанство.
ОСП включва два взаимодопълващи се стълба. Първият стълб включва
дейности насочени към намеса на пазара чрез непазарни методи включващи директните
плащания. Управлението на пазара изразходва над 70% от средствата предвидени по
обща селскостопанска политика. Целите на първия стълб са:
-

сигурност в системата на храните за 500 млн. души чрез поддържане
производствения капацитет на храни чрез ЕС;
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-

по – висока стабилност на пазара на храни за производители и потребители;

-

устойчиво производство на храни, което посреща най–високите световни
стандарти за сигурност на храните, проследимост и опазване на околната среда;

-

заетост и икономическа виталност на селските райони;

-

управление на над ¾ от територията на ЕС по начин правещ я привлекателна,
разнообразна;
Вторият стълб включва мерки насочени към развитие на селските райони,

получава по малко от ¼ от общото финансиране от ОСП. Тук следва да се отбележи, че
след прокарването на реформи, за втория стълб са отделени значително повече
средства за периода 2014 – 2020 г. Целите тук са:
-

поддържане на производството в по–малко развити райони;

-

запазване на биоразнообразието;

-

поддържане

на

производствените

системи

за

храни

(инвестиране

в

производства, от които се реализират по–ниски печалби);
-

управление за водите;

-

осигуряване на нови възобновяеми енергийни източници.

Текущото състояние на ОСП е резултат на дълго развитие. Политиката на
намесата чрез непазарни инструменти, намалява значението на пазарните механизми.
Намаляване на влиянието правителството, позволяване на пазарните сигнали да влияят
повече върху решенията на фермерите се осъществява чрез необвързани с продукцията
плащания (decoupled payments). Това се прави с цел за да се избегнат негативни
последици за пазара от плащания свързани с конкретна реколта или нетни приходи.
Прекъсвайки връзката между плащанията и решенията какво да се произвежда, би
51 |страница

ФИГУРА 9 ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА В ЕС

ИЗТОЧНИК: ЕК

трябвало подкрепата за фермерите да нанасят по – малко вреди на пазара. Този метод
на плащане към фермерите, позволи цените на земеделска продукция да се
дестабилизират допълнително. Първите въвели този вид плащания са САЩ, те
ревизираха политиката си през 2012 г. и промениха режима, при който фермерите
могат да получават средства.
ЕК направи предложение за новия програмен период 2014 – 2020 г., за
преориентация на директните плащания и фокусирането им към опазване на околната
среда. Друга новост е въвеждането на базова схема на плащания ("Basic Payment
Scheme"). Всички страни членки трябва да преминат към новата система за
унифициране на плащанията на регионално ниво към 2019 г.. Получаващите по–малко
от 90% от средноевропейските плащания, ще получават повече средства на хектар, като
по този начин разликата ще се съкрати с 1/3.
Предстоящите промени няма да редуцират осезателно негативните последици от
директните плащания. Това всъщност е и посоката на развитие възприета от ЕС през
90-те на XX век, към директните плащания. Това е ефективен начин на трансфер на
средства към производители вместо намеса на пазара, както и намаляване на
негативните последици за международния пазар.

10000

Разпределение на директните
плащания

6000
4000

5000

2000
0

0

1000 евро

брой бенефициери

ФИГУРА 10 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ МЕЖДУ ФЕРМЕРИТЕ В ЕС
ИЗТОЧНИК: ЕК

Въпреки че плащанията към производителите не подкрепят директно цената, те
участват в ценообразуването. Експортните субсидии към 2013 г. отсъстват от
плащанията към производителите за сметка на директните плащания и несвързаните с
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реколтата плащания. Промяната в състава на плащанията е съпроводена и с промяна и
в структурата. Експортните субсидии и директните плащания са в сравнително по–
малък обем от несвързаните с реколтата плащания към фермерите.
В ЕС15 за периода 1980-2003 г. работещите в селското стопанство са намалели на
половина. Също така средно около 2% от фермерите напускат отрасъла, в някои страни
тенденцията в по–силно изразена.

ФИГУРА 51 СТУКТУРА НА СУБСИДИИТЕ В ЕС 1980-2009 Г.
ИЗТОЧНИК: ЕК, ДЕПАРТАМЕНТ “RURAL DEVELOPMENT”

2.3.4. Субсидиите и околната среда

Субсидиите стимулират използването на химикали увреждащи околната
среда. Един от способите е при търсене на свръхпроизводство, при който
обработваемата земя необосновано се увеличава. Пример за това е Бразилия и изсичане
на тропически гори. В този случай, за да се получат субсидии, се обработва често слабо
продуктивна земя, която преди това е била залесена.
Субсидиите стимулират използването на пестициди и торове, които увреждат
трайно земята. Производството в неплодородни почви изисква използването на
химикали, което уврежда водите, и други системи, свързани с това. В редица страни,
включително България има почви негодни за употреба поради прекомерната употреба
на химикали. Както е известно, субсидираното земеделие използва най–голямо
количество торове, пестициди, и други химикали, които влияят негативно на
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качествата на почвата и водите. Един от ефектите при намаляване на субсидиите би
бил стимулиране на фермерите да бъдат повече иновативни и да търсят нови
възможности на пазара и нови източници на доходи. Използваните химикали в
земеделието попадат в подпочвените води а от там и в питейната вода. Замърсяването
оказва крайно негативен ефект и върху растителните и животинските видове
попаднали в замърсена зона.
Американското правителство продава вода за напояване само за част от пазарната
цена. Според Norman Myers (2001 г. с. 136) през 90-те години на XX в. щата Вашингтон
заплаща за около 30 млн. литра вода дневно около 13 млн. дол. Това предизвика
прекомерна употреба и остави без вода жителите на западните щати. В останалите
сектори от икономиката, радикални промени се случват без да се субсидират фирмите.
При производството на храни се наблюдава дисбаланс, субсидира се само около 36% от
общото производство на земеделска продукция, като се субсидират предимно
производството на зърно (Backer 2001).

2.3.5. Политики на търговски ограничения като фактор, влияещ върху търсенето и
предлагането

През последните десетилетия се наблюдаваха три пика на цените на храните
1973-74 г., 2006-08 г. и 2010-11 г. факторите станали причина за тези аномалии на
пазарите бяха разнородни. Наблюдаваха се действието на екзогенни фактори, стрес при
предлагането и търсенето, критично ниски нива на запасите, спекулиране както и
промяна в търговските политики в отговор на тези въздействия. Johnson (1975)
подчертава политическият фактор в изследването си за пика на цените през 1973-74 г..
За кризата през 2006-08 г. политическият фактор е с най–голямо значение за Baffes и
Haniotis(2010), Bouët и Laborde (2010), Hochman (2010),Timmer (2010), Robles, Torero и
Von Braun (2010). Според тези автори експортните рестрикции и импортни субсидии
бяха ключови фактори, които доведоха до пик на цените.
Според Freund и Özden (2008) търговската политика на конкретна страна е отговор
на риска от загуби за значителен брой социални групи чрез изолиране на местния пазар
от ценовите флуктоации на световния за конкретни групи храни. Търговските
политики по отношение на храните постигат нееднозначни ефекти. Въпреки намесата
на правителството ценовата нестабилност остава висока. Същевременно, на
нерегулираният пазар ценовата неустойчивост е далеч по–ниска. Интервенциите на
54 |страница

пазара се оказват неефективни в опитите си да запазят цените на земеделската
продукция стабилни и високи.
Въпреки че най–важната суровина за производство на храна в страните нетни
вносители, е зърното и то представлява по–голяма част от вноса на тези страни. През
2010 г. зърното представлява над 40% от вноса на слаборазвитите страни в момент на
висока ценова нестабилност. За да може намесата на пазара да бъде ефективна, е
необходимо правителството да предвиди търсенето и предлагането поне за шест
месеца. Предвиждането на природни катаклизми, от които зависи производството на
храни е трудно постижимо а намесата на пазара е възможно да има обратен ефект.
Политиките на търговски ограничения при търговията с храни влияе изключително
неблагоприятно на страните с ниски доходи, чиито алтернативи за достъп до храни са
ограничени. Рестриктивните търговски политики на развитите страни имат огромно
значение за продоволствената сигурност, в страните нетни вносителки на храни.
Протекционизма в ЕС и САЩ по отношение на производството на храни поставя в
неравностойно положение производителите от трети страни. Политиките на търговски
ограничения, директни и индиректни, оказват влияние върху цените на храните в
световен мащаб. Такива политики намаляват ефективността от производството на
храни по цял свят и съответно намаляват гъвкавостта му към външни стрес – фактори.
Политики, които влияят негативно на производството и търговията с храни са
потенциално опасни за продоволствената сигурност в дългосрочен план. Това най–
често се случва чрез стимулиране на производство на храни в зони в които то при
нормални обстоятелства не би съществувало. От друга страна, това излъчва сигнали
към останалите пазарни участници ефективно произвеждащи в други зони. Друг
пример за политики на търговски ограничения може да възникне в случай, когато
едновременно

много

международните

страни

пазари

а

се

това

изолират
създава

от

неблагоприятни

предпоставки

за

тенденции

по–висока

на

ценова

неустойчивост (Martin, § Anderson. 2011). Традиционно търговските политики на
развитите страни тласкаха надолу цените на храните включвайки и тези изнасяни от
развиващите се страни. Въпреки това през последните две десетилетия имаше редица
инициативи за подкрепа на производството на храни в развиващите се страни чрез
намаление на експортните такси и намаляване на защитата на вносните храни. В
развитите страни защитата на местния пазар остава висока, но е по–ниска от пиковите
си нива от 1980г. Докато намаляването на защитата на производство на храни би могло
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да повиши търсенето и съответно световните цени в сравнително малка степен,
либерализацията на търговията на храни в световен мащаб по–скоро би повишила
световните цени и намалила регионалните. Възможностите за намаляване на
регионалните цени включва постоянно намаляване на импортните такси за ключови
храни и фактори за производството им. Въпреки това се наблюдава друга тенденция,
конкретни страни временно намаляват импортните такси в периоди на повишено
търсене, на по–късен етап ги повишават отново. Това според W. Martin и К. Andersen
(2011) повишава ценовата неустойчивост на храните. Интересен факт е, че в
споразумението от Доха намаляването на тарифите за търговията с храни беше ключов
елемент.
Друга търговска мярка – ограничения за износ, нетарифни мерки включващи
политики, като ценова подкрепа, така и контрол върху степента влияние на световните
цени върху местните. Според СТО рязко увеличение в търговските ограничения се
наблюдава след Юли – август 2011 – след интензифициране на дълговата криза в ЕС и
САЩ. Протекционистичните политики на държавите от Г20 влияят върху над 2% от
световната търговия. Според СТО над 1000 търговски рестриктивни режима са
въведени между септември 2008 г. и октомври 2011г., като предимно това са
нетарифни мерки, според Datt, Hoekman и Malouche (2011). Една трета от нетарифните
мерки бяха прилагани върху износа на земеделски стоки, в частност, като резултат на
повишените цени на храните. След септември 2008 г. новите търговско – рестриктивни
мерки представляваха ¼ от общия дял. Експортни рестрикции бяха широко
използвани, за да се стабилизират местните цени на храните. Някои мерки постигнаха
обратен ефект. Например при ориза, според Martin и Аndersen (2011), рестриктивните
политики повишиха цената с 45% и при пшеницата с 30% между 2006 и 2008г.. Най–
голяма активност при използването на протекционистични политики за периода от
2006 до сега показват Китай, Индия, Индонезия, Руската федерация, чиито търговски
ограничения представляваха 1/3 от общия брой въведени по отношение на търговията с
храни. Извън Групата на двадесетте (Г20) най–активни с протекционистичните мерки
са страни, като Беларус, Боливия и Украйна. Забележително за периода на финансовата
криза е, че в стремежа си да намалят цените на местните си пазари се забелязваше и
либерализация на търговията с храни. В някои случаи намалението на импортните
тарифи беше значително. Турция е пример за това, като основно бяха редуцирани
тарифите за месо, зърно и захар. Същевременно друга група страни стимулираха
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износа си чрез различни мерки. Бразилия например, въведе схеми с отстъпки за
износителите на месо, ЕС и САЩ субсидираха износа на храни директно. Директните
субсидии в развитите страни остават важен инструмент за подпомагане на местните
производства, същевременно поставят в неблагоприятно положение производителите
от други страни и нанасят вреди на световната търговия. Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (OECD) дори разви измерител, Product
Support Estimates (PSE), измерващ подкрепата за производителите с цел да покаже до
каква степен правителствата ги подпомагат чрез различни плащания. PSE изразява
паричната стойност на трансферите от потребителите и данъкоплатците отнесени към
стойността на продукцията на фермерите. Подкрепата за производителите на храни в
развитите страни за 2010г беше около 227млрд. дол. И представляваше около 18% от
общата стойност на производството на храни в селското стопанство. PSE не отразява
политиките на развитите страни, които съдържат субсидии, данъчни кредити и
законови санкции в подкрепа на биогоривата и практически оказващи негативно
действие върху световната търговия със земеделска продукция. Развиващите се страни
също използват крайно рестриктивни мерки при търговията с храни.
Такива могат да бъдат пазарни ограничения, олигополистични структури в
ключови звена от веригите на храните, също така контрол на цените, търговски
забрани и тежки разрешителни или лицензионни режими. Страни, нетни износители на
храни и политически натиск за намаляване на износа си в периоди на високи цени.
Такива политики въпреки всичко имат ограничено влияние върху нивата на цените но
могат да постигнат и значителен негативен ефект върху приходите от продукцията
преназначена за износ. Ценова нестабилност е възможно да изнесат страни изолиращи
собствените си пазари особено ако са големи производители на храни. Например
експортните ограничения за храни наложени от Аржентина, Казахстан, Русия и
Украйна за пшеница и от Китай и Индия за ориз, в опитите си да откъснат
националните си пазари от тенденциите на световния пазар допринесоха за ценовата
нестабилност в световен мащаб. Малки развиващи се страни, като Танзания и Замбия
също прилагат стриктен контрол върху търговията с храни, особено ако собственият
им сектор за производство на храни е обект на тежка регулация на национални ниво.
Например, някои страни налагат ограничения на вноса за годините на добра реколта, за
да осигурят реализация на собственото си производство или ограничават износа в
моменти на слаби реколти.
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Приемането на такива политики често са приети само привидно, с цел
повишаване на продоволствената сигурност. На практика те рядко постигат желаните
ефекти, най–често понижават продоволствената сигурност вместо обратното. Не
всички рестриктивни политики са видими за участниците на пазара, правителствата ги
въвеждат в по–малки видими и неясни форми повишаващи търговските разходи.
Търговските разходи в страните в Северна Африка – Либия, Мавритания,
Мароко и Тунис са с 2/3 по–високи от тези в Италия, Испания или Франция. Те
допринасят за затрудняване на търговията между регионите. Тези регионални бариери
повишават разходите за търговия със земеделски стоки и създават значителни
трудности не само за продоволствената сигурност, но и за политическата стабилност и
икономическото развитие. Съществуването на търговски ограничения за конкретни
продукти значително намалява търгуването с тях. Според Световната банка нивата на
еквивалентите на нетарифните ограничения в презграничната търговия с храни в
Африка са твърде високи (Gourdon, § Cadot. 2011). Например фитосанитарните
регулации повишават цената на ориза с 42% в Кения и 30% в Уганда.
За Африка, интеграционните общности предизвикват допълнителни затруднения за
търговията на континента. Съществуват над 20 интеграционни общности със свои
търговски режими (Маринов 2013). Не са редки случаите на членството на една страна
в няколко общности, което създава прекалено високи бариери пред регионалната
търговия. Често внос на зърно от съседна страна е по–скъп от вноса на субсидирано
зърно от САЩ или ЕС. Фактор, който затруднява търговията, са конфликтите между
държавите и етносите от различен характер. При повечето пазари цената на
произвежданата продукция се намира чрез баланс на търсенето и предлагането на
пазара. В повечето индустрии ценовият баланс е резултат от търсенето и предлагането,
обемите на печалба са знак за потенциалните инвеститори. Спада на пазара резултира
в намаляване на разходите, а това е стимул за предприемачите за новости, за

да

предоставят по–добра продукция на по–ниски цени.
Търговските забрани и други рестрикции при търговията с храни заедно с
правителствените интервенции, които стимулират изкривяването на пазара, биха могли
като краткосрочен ефект да позволят защита на потребителите от началните
последствия на ценовата нестабилност. Въпреки това такива мерки не позволяват
задействане на пазарният механизъм и отговор с местно предлагане. Стимулирането на
търговията с храни означава по–висока продоволствена сигурност. Повишената
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гъвкавост при търговията с консумативи и готова продукция е ситуация, при която
печелят и двете страни – производители и потребители.
Друг вариант за защита от ценовата неустойчивост е субсидиране на
потребителите. В Египет след Арабската пролет субсидията на хляб за населението
достига до 85% от населението на страната. Рискът от такива мерки е, че те могат да
бъдат дългосрочно установени водейки със себе си фискални разходи. Друг
контрапродуктивен ефект от субсидиите за потребителите е липсата на стимул за
местните производители на храни.

2.4. Политики за стимулиране производството на биогорива
Биогоривата са твърди течни или газообразни вещества добивани от
възобновяеми биологични източници. В тази група се включват етанол, различни
горива базирани на алкохоли, горива получени чрез пиролиз и биодизел. Стимулиране
производството на биогорива беше мярка предприета с цел постепенното преминаване
към енергия добивана от въглеводороди към енергия добивана от възобновяеми
източници. В началото такава политика беше приета с оптимизъм но ефектите
предизвикаха дискусии. Субсидираното производство на биогорива предизвика
търговски конфликти, повишение цените на храните. Вредните емисии отделяни след
неговата употреба са в пъти по–токсични за околната среда и здравето на населението.
Освен това субсидирането на производството а биогорива се превърна в едно от най–
големите предизвикателства в световен мащаб.
Регламентирането на насърчителните политики за производството на биогорива все
още не е достатъчно пълно. Парадоксално е, но биогоривата произвеждани от растения
подходящи за храна, които не водят до намаляване производството на парникови газове
се субсидират. По данни на СТО цените на храните от 2002 г. до 2008 г. са се повишили
с 140%. Производството на биогорива не е единствен фактор, предизвикващ това
повишение но все пак е значим. Производството на биогорива предизвика рязко
намаляване на запасите от пшеница и царевица. Други фактори, катализиращи процеса
на повишение на цените са забраните за износ, повишените цени на енергоносителите и
спекулирането на стоковите пазари. Повишеното търсене на зърно за производство на
биогорива се оказа ключов фактор, който предизвика увеличеното спекулиране и
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експортните забрани. Други фактори принасящи за повишение на цените са спада на
американския долар, с принос за високите цени около 20% и сушата с принос около
4%. Комбинацията от факторите високи цени на енергията, високи цени на факторите
за производство и обезценяването на американския долар допринесоха с около 35% за
увеличение на цените на храните, останалата част до 140% се дължи на повишеното
производство на биогорива, ниски запаси от зърно, експорти забрани, спекулативна
търговия и промени в използването на земята (промяна в микса от засявани култури).
Според Scott Baier (2009) повишеното производство на биогорива оказва голямо
влияние върху цените на зърното но същевременно има значително по–малко значение
за цените на храните в световен мащаб.
Малкият ефект върху цените на храните е в резултат на многото компоненти включени
в индекса на индекса на цените на храните. Интересен е фактът, че от общото
производство на зърно около 60% се изразходват за храна на населението, 36% се
изразходват за фуражи, което сумарно е над 96%. Посрещане на увеличаващото се
търсене изисква увеличение с 2% годишно, без да включваме консумацията на зърно за
биогорива. Според Mitchel (2008) повишението при производството на царевица в
САЩ от 55 млн. тона за периода 2004-2007 г. над 50 млн. тона са използвани за
производството на биогорива.
Според Cillian Donnelly (2012) европейската кампания за субсидиране на
биогоривата е предизвикала полемики сред обществото поради факта, че такава
политика поражда ненужна конкуренция между културите подходящи за храна и тези
за производство на биогорива в момент на постоянно повишаващи се цени на храните.
Според същият автор, такава политика е възприета с цел ЕК (Европейска комисия) да
покаже повече загриженост към парниковите емисии. Въпреки значителните субсидии
(0,5 евро/литър биодизел и 0,75 евро/етанол) производството на биогорива в ЕС все
още не е конкурентоспособно. Интересен е факта, че тези политики за подкрепа не
попадат под санкциите на СТО, въпреки че са протекционистични и прекалено скъпи
за потребителите. Въпреки неуспехите на този тип енергоносители през 2009 г. е
приета Renewable Energy Directive (RED). Тази директива добавя още една нова
политика, техническа регулация, към инструментариума за регулиране на търговията с
биогорива.
Като цяло това е данъчно щадяща политика към биогоривата, която би трябвало да
спомогне за диверсификация на енергийния микс на всяка страна членка до 2020 г. За
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да може такава политика да бъде класифицирана, като изключение от данъчната
политика на ЕС е необходимо като резултат спестените средства от парникови газове
да са 35% а след 2017 г. да преминат 50%. Правилата на СТО са изключително
чувствителни по отношение на дискриминацията и според тях сходни продукти би
следвало да се третират еднакво. RED предлага различно третиране на сходни
продукти, което предполага конфликт с правилата на СТО. Политиките стимулиращи
производството на биогорива влизат в разрез с търговското законодателство на
световно ниво. Това означава, че има висок риск за остри търговски конфликти в
различни посоки.
Рестриктивната търговска политика на ЕС спрямо биогорива произведени извън ЕС е
друг аспект на RED. Ограничението за 35% спестяване на парникови газове от
биогорива е дискриминационно спрямо износители от страни извън ЕС.
Също така са прекалено спорни методите за оценка на биогоривата произвеждани в
рамките на ЕС и тези навън. Правните неуредици относно биогоривата както и
неяснотите относно ефектите, които имат за околната среда внасят несигурност и
дестабилизират пазарите. Освен това политиките регулиращи производството на
биогорива, дестабилизират и световния пазар на храни повишавайки ценовата
несигурност и ограничавайки площите за производство на култури използвани за
храни.
Приносът на биогоривата за повишение цените на храните в световен мащаб
остава противоречиво. Сам по себе си този фактор е недостатъчен, за да окаже
решаващо влияние към повишаване на ценовата неустойчивост на зърното.
Изследванията за влиянието на биогоривата върху цените на храните могат да се
обобщят в три направления:
- ретроспективни изследвания, за производството и цените на биогоривата и
съответно за цените на храните, тези изследвания екстраполират въз основа на
историческите данни;
- изследвания описващи взаимодействието между търсене и предлагане, както и
търговията за основните агросуровини на световно ниво. Тук влиянието на
биогоривата върху цените на храните минава през призмата на различни регулации на
търговията с биогорива и различие в сценариите на политиките по отношение на
храните;
- друга част от изследванията предлагат анализи на борсови анализатори свързани с
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кризата при цените на храните; идентифицират се кои пазари на агросуровини ще
бъдат повлияни най–много от производството а биогорива.
За влиянието на биогоривата върху цените на храните може да бъде обобщено, че
производството биогорива влияе основно върху цените на зърното. Тъй като в цените
на храните зърното не е единствен компонент, влиянието на биогоривата върху
крайните цени на храните се понижава до рамките на 4-5%. Производството на
биогорива оказва съществено влияние върху микса култури за посев използвани от
фермерите. Площите използвани за отглеждане на зърно подходящо за производство на
храни или фуражи намаляват за сметка на площите за отглеждане на култури за
биогорива. Необходимото допълнение е че за производство на биогорива се използват
предимно фуражни култури а не такива предназначени за отглеждане храни за
населението. Този факт допълнително потвърждава ефекта от биогоривата върху
цените на храните, поради непрякото му влияние.

ФИГУРА 62 ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ И ЗЪРНОТО
ИЗТОЧНИК: FAO

Идеята за постигане на стабилни цени на храните и съответно намаляващи
несигурността за продоволствената обезпеченост в световен мащаб е едната страна на
проблема. В САЩ 10% от консумацията на горива се пада на биоетанола. В ЕС пред
всяка страна членка са представени различни цели за достигане на независимост от
изкопаемите горива. За Швеция този процент е 49% за Малта 9%. Постоянно
увеличаващата се консумация на енергия в световен мащаб изисква нови източници на
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такава. Без биогоривата на световния пазар цените на фосилните горива биха били още
по–високи и вместо криза за достъп до храни би имало криза за достъп до енергия в
световен мащаб. Намирането на баланс между производството на биогорива и
възможните ефекти върху продоволствената сигурност представлява основен въпрос
пред обществото.
Приносът на биогоривата към ценовата неустойчивост се корени в политиките
на подкрепа на САЩ и ЕС за този енергоносител. Приблизително 40% от царевицата в
САЩ и 2/3 от растителните мазнини в ЕС се използва за производство на биогорива.
Субсидиите за производство на биогорива в САЩ и ЕС през 2009г. достигнаха 9млрд.
дол.
До 2007 г. биогоривата в България бяха освободени от акциз, това беше база за
бурно развитие в сектора. След 1.1.2007 г. се въведоха нови правила и поради
административно забавяне на процедурата през 2009 г. се обяви отново нулева ставка
за биогоривата. Двете години бяха достатъчни, за да може едва стартиралите фирми в
отрасъла да прекратят бизнеса си. Въведе се законово изискване за добавка на 2%
биогориво

към фосилните горива през 2010 г. и 3% през 2011 г. От януари 2012 г.

добавката на биогориво нараства на 5%. Съгласно директива за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници (2009/28/ЕО), делът на енергията
от възобновяеми източници в транспортния сектор към 2020 година трябва да достигне
10%. Биогоривата, отчетени за целите на Директивата трябва да отговарят на
критериите за устойчивост.
Биогоривата се разделят на поколения от 1 до 4. Първото поколение биогорива
се произвежда то зърнени култури – рапица или царевица, второ поколение се
произвежда от биоотпадъци, в трето и четвърто поколение се включват водорасли или
генно модифицирани култури с цел постигане на по–високо качество. За България се
очаква площите от култури използвани за производство на биогорива да намалеят тъй
като субсидиите се преливат към биогорива от четвърто поколение. Чрез оттегляне на
субсидиите от биогорива първо поколение се намалява натиска върху културите
използвани за производство на храни.
Принос за нестабилните цени на зърното е и използването на биосъставка като
добавка

към

фосилните

горива.

Добавеното

количество

от

възобновяеми

енергоносители е прието с директива 2008/29/ЕS. Площите предназначени за
отглеждане на храни намаляват за сметка на тези отглеждани с цел добив горива. В
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момент на повишаване на цените на петрола биокомпонента допълнително допринася
за по–високите цени на горивата допълнително.
Повишаване цените на фосилните горива превръща биогоривата в по–печеливша
индустрия. Това води със себе си и негативите като преструктуриране на микса от
засети култури и увеличаване на площите с технически култури. От друга страна това е
механизъм за прехвърляне на неустойчивостта на петролните пазари на тези на храни.
Други канали за прехвърляне на ценовата неустойчивост от цените на петрола върху
тези на храните са чрез повишаване на транспортните разходи и цените на торове и
други консумативи за производство. Според доклад на IFPRI 2011 основен принос за
неустойчивостта на цените на храните има все по–силната връзка между цените на
храните и фосилните горива.

2.5. Потреблението на зърно като фактор, определящ динамиката на световните цени
Потреблението на зърно в световен мащаб ще расте успоредно с увеличаване
броя на потребяващите го, промените в техните диети и техните хранителни навици.
Също така потреблението е повлияно от икономически фактори, като доходи на
населението, икономическият растеж, повишаването на консумацията на месо на
човек в глобален план, търговски политики на страните вносителки и др.
Повишаването на доходите на населението в конкретни региони се отрази на
потреблението на зърно чрез промяна в диетата. Повиши се търсене на месо,
растителни масла и други продукти, които означават увеличено потребление на зърно.
Преместването на населението в по–силно урбанизираните зони, където се консумират
повече храни от пшеница също е фактор, влияещ в посока увеличение на търсенето.
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ТАБЛИЦА 4 ДВАДЕСЕТ ОТ НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ВНОСИТЕЛИ НА ЗЪРНО ЗА 2013 Г.

1000 тона
1

Египет

10,000.00

2

Китай

8,500.00

3

Бразилия

7,700.00

4

Индонезия

7,200.00

5

Алжир

6,500.00

6

Япония

6,000.00

7

Иран

4,500.00

8

Корея

4,500.00

9

ЕС 27

4,500.00

10

САЩ

4,354.00

Източник Indexmundi

Друг фактор, влияещ върху световното потребление на пшеница е и развитието
на програмите за подпомагане на най–слабо развитите страни, от развитите
икономически държави. Някои от изброените фактори имат спорадично действие, но
фактори като нарастване на доходите на човек от населението в комбинация с
дългосрочния тренд за нарастване на популацията са с дългосрочен ефект.
Потреблението на зърно се увеличава значително в най–бързо развиващите се
икономики, като Индия и Китай.
През 60-те години на XXв. по–голямото количество пшеница се консумира в
индустриализираните държави. След този период трендовете се промениха и днес
страните от Африка, Латинска Америка и Азия консумират над 60% от произведеното
количество пшеница. За 2013 г. са произведени 690 млн. тона пшеница, като само в
Индия и Китай се консумират над 31% от световното производство на пшеница.
Основни компоненти формиращи търсенето на зърно са: търсене за храна, за
семена, за фуражи, за промишлена преработка, неупотребени количества, износ и
попълване на запаси.
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Фигура 13 Световно потребление, запаси на зърно и население за 1960-2012г
ИЗТОЧНИК: FAO, USDA

Световното потребление през 2012 г. се изкачи до рекордни стойности (680
млн. тона), но за разлика от 2010/11 г. съществено изостана от равнището на
производството, а това доведе до натрупване на най-големия през последните 12
години преходен запас от 208,5 млн. т. Друг съществен момент, е че ръстът на
потреблението на пшеница през 2011/12 г. до голяма степен се дължеше на
увеличеното й използване за фуражни цели. Евтината фуражна пшеница измества
царевицата от фуражните смеси, което е един от основните фактори за значимото
нарастване на търговията с пшеница в световен мащаб (с 6 млн. тона спрямо 2010/11
г.). Търговците отбелязват динамично нарастване на вноса на фуражна пшеница найвече в азиатския регион - Южна Корея, Тайланд и Виетнам. Това се дължи не само на
по–ниската цена на пшеницата, но и на засиленото търсене на храни в Югоизточна
Азия предпоставка, за което е повишаващата численост на населението и
покупателната му способност. Мексико също се преориентира към внос пшеница от
САЩ за фуражни цели, която е на по–ниски цени в сравнение с царевицата и соргото.
В световен мащаб употребата на пшеница за храни и семена има постоянно
увеличаващ се дял от общото потребление. Такава пазарна конюнктура помогна да се
затвърдят ценовите позиции на фермерите. Ретроспективния анализ показва, че в
САЩ едва 39% от пшеницата през 1990-96 г. е използвана за семена и храни в
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световен мащаб а за периода 1975 – 80 г. е 34% (Paul C. Westcott 1996). Делът на
употребата на пшеницата за храна и семена

постоянно нараства

поради

взаимовръзката с увеличеното търсене на храни. Годишното нарастване на употребата
на пшеницата за храна зависи от пазарната инфраструктура на съответния регион,
дали пазарите са нови, развиващи се със сравнително силен растеж или са достигнали
етап на зрялост и на стабилен ръст. Употребата на пшеницата за храни, като
компонент на търсенето, по–скоро не оказва голямо влияние върху изкупните цени.
Използването за семена е компонент от търсенето със сравнително малък дял.
Използването на пшеницата за семена отразява засетите площи отчитайки нормите за
засяване за декар. Това е относително тъй като различните почвено-климатични
условия предполагат различни посевни норми.
В термина „индустриалната употреба“ на пшеница влагаме смисъла за
производство на нишесте и спирт. По този начин индустриалната употреба на
пшеницата е отразена от производство на нишесте или спирт.
Използването за фуражи е основен компонент на търсенето за култури, като
царевицата но при пшеницата този компонент има значително по–нисък дял от
общото потребено количество. За разлика от царевицата, където делът на използване
за фураж е относително стабилен, при пшеницата този показател варира през
годините. Използването на пшеницата за фуражи най–вече зависи от цените на
заместителите и реколтата в съответната година, както сезонност и качеството на
реколтата.
Най–висок ръст на търсенето отбелязват страните с най–бързо развиващите се
икономики, които са съсредоточени предимно в Азия и Африка. Географското
положение на България и вероятното развитие на пристанищната инфраструктурата са
предпоставки за достъп до тези пазари. Нарастването на използването на зърнени и
технически култури в тези страни е поради растеж на сектор животновъдство. Това
означава трайно увеличение на търсенето, което трябва да бъде компенсирано с
повече ресурси от храна за отглеждане на животни, също така означава известно
намаляване на площите засети със зърно за храни. Освен повишеното търсене на
ресурс за производство на повече храни отговарящи на диетата, в най–бързо
развиващите се икономики ще са необходими и по–големи количества вода. Според
Mesfin M. Mekonnen (2012 ) за производството на 1тон говеждо меса са необходими 15
400 м3 вода, за производство на 1т пшеница са нужни 1827 м3 вода.
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ТАБЛИЦА 5 ТЕМП НА НАРАСТВАНЕ НА ВНОСА НА ЗЪРНО ЗА 2013Г

1

Пакистан

1,630.77 %

2

Замбия

614.29 %

3

Китай

187.16 %

4

Украйна

122.22 %

5

Монголия

122.22 %

6

Бахрейн

77.78 %

7

Чад

67.86 %

8

Казахстан

66.67 %

9

Еритреа

58.16 %

10

Нигер

53.85 %

Източник Indexmundi

Повишеното търсене на храни и разнообразяването на диетата ще подложи на
натиск производството в аграрния сектор както по света, така и у нас. Производството
на зърнени култури в развитите страни се очаква да нараства бавно подари използване
на земеделски площи инфраструктура, развитие на промишлеността, което е
предпоставка за високи и неустойчиви цени. Конкуренцията за достъп до земеделска
земя в Африка, Ю.Америка е изключително интензивна. Китай и Индия се превърнаха
в основен фактор в големите по обем инвестиции в Африка. Освен това, според
публикация в „The Economist“ 2011 г. стокообмена между Китай, Индия и страни от
Африка след 2005 г. нараства 4 пъти. Китайските инвестиции са разположени в 16
страни от Африка от общо 53.
Износът е значим компонент на търсенето на пшеница и в различните години варира
за отделните страни износители. За САЩ износа на пшеница варира от 61% за
периода 1975-08 г. и спада до 49% за периода 1990-96 г. и за реколта 2012/2013 г. 51%.
За Русия износът съставлява 31%, за Украйна 45%, за Казахстан 51% и за България
износът съставлява 54% от потреблението.
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II. Фактори на търсенето и предлагането, формиращи цените на зърното в
България
1. Характеристики на пазара на зърно в България
България

е

традиционен

производител

и

износител

на

зърно.

Зърнопроизводството в страната се характеризира с висока степен на механизираност.
Зърнопроизводителите са субсидирани, което позволява постигането на ниска крайна
цена на продукцията. В следствие на членството а България в ЕС се въведоха
инструменти за подкрепа на производството на зърно. Директните плащания на площ
са основна форма на субсидиране на зърнопроизводството. Поради спецификата на
зърнения сектор се появи диспропорция в сравнение с другите сектори в аграрния
отрасъл. Очертават се въпроси свързани с по–рационалното разпределение на
средствата между аграрните стопанства. Освен това са налице и други дисбаланси в
аграрния сектор. България изнася над половината от произведеното зърно и внася също
над половината от консумираното в страната месо. В момента механизмите за плащане
към производителите в селското стопанство позволяват фокусиране на средствата към
зърнопроизводството. Специфика на пазара на зърно е незавършилият процес на
окрупняване на земеделската земя. След „връщането“ на собствениците земята в
страната се оказа разпокъсана на много но малки площи, някои от тях с твърде много
собственици, за да може да се управлява ефективно. До известна степен този проблем
бе преодолян в Североизточна България, където площите се окрупняват с по–бързи
темпове. Този процес би могъл да се ускори с приемане на закон за комасацията на
земеделската земя.
Пазар на България на зърно се характеризира с голям по обем „сив сектор“.
Това води до директни загуби за държавния бюджет. Освен директни фискални загуби
се наблюдава и изкривяване на пазарните сигнали за участниците на пазара. Обема на
сивия сектор е трудно да бъде измерен точно, според изследване на Българската
търговско-промишлена палата (БТПП) от Май 2013 г. е 30% от БВП на страната при
средно за ЕС 19.5%. Безработицата при населението в селата достига до 30%, 54% от
заетите в селското стопанство у нас са в сивия сектор при средно ниво за ЕС 20%.
Практика в неформалният сектор е, както в избягване на плащане на данъци, така и
чрез фиктивен износ. За да се овладее този проблем експериментално от 1 януари 2014
година у нас влезе в сила схема за обратно начисляване на ДДС върху производството
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на зърно, която ще действа до края на 2015 г. Държавата повече няма да връща данъчен
кредит на търговските фирми, които изкупуват зърно за износ, а ще дължи ДДС на
производителите.
Основните фактори, влияещи в най–голяма степен върху пазара на зърно в
България, могат да бъдат синтезирани като:
-

ОСП;

-

търговия;

-

агротехническите изисквания;

-

инфраструктурата;

-

климатичните промени;

-

производството на биогорива;

-

цени на факторите за производство.

1.1.Техническа инфраструктура като определящ фактор, при търговията със зърно
Особеност на пазара на зърно в страната е липсата на изградена адекватна
пазарна инфраструктура за търговия. Липсват изградена и информационна система
обслужваща производителите на зърно. Борсовата търговия на зърно в България е
вяла, търгуват се предимно спот контракти. Един от факторите за това беше и
данъчното законодателство в страната, налице бяха открити възможности за данъчни
престъпления, като укриване на ДДС и невярно деклариране на изнесените
количества. Невъзможността за включване на българските производители в търговията
на регионалния клон на Chicago board of trade в Киев, Украйна, носи негативи.
Търговията с фючърсни контракти предоставя на фермерите финансов актив за
следващата реколта. По този начин резкия спад на цените на зърното веднага след
прибиране на реколтата би могъл да бъде минимизиран.
В аграрния сектор в България след 1990г. интегрираните вериги за
производство на храни се разпаднаха. Настоящите икономически реалности изискват
нови модели на бизнес и взаимоотношения между стопанските субекти. В процеса на
преработка,

интензивно

животновъдство

и

износ

на

готова

продукция

зърнопроизводството е звено във веригата дейности.
Налице е и проблем с пазарната сила на производителите на зърно у нас.
Мащабите само на един фермер, дори и собственик на голяма ферма не отговарят на
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мащабите на неговите клиенти. Така изкупните цени в случая ще са ниски, тъй като
неговата пазарна сила е малка.
Техническата инфраструктура е фактор, препятстващ включване на българско
пристанище в спецификацията на контрактите на черноморска пшеница на CBOT –
BSW (Black Sea Wheat). В момента известна част от българско зърно предназначено за
износ се експортира през пристанище Констанца, Румъния, което е включено в
спецификациите на Chicago mercantile exchange за контрактите с черноморска пшеница
BSW. През Констанца се изнася зърно още от Унгария, Чехия и Словакия идващо по р.
Дунав. Предимство на пристанище Констанца е изградения зърнен терминал. Двата
основни порта на България на Черно море са във Варна и Бургас и до нито един от тях
няма изграден зърнен терминал. В порт Варна например, се използват твърде остарели
технологии, за 24ч. се товарят 8000-9000тона с максимален капацитет за плавателен
съд не повече от 50 000тона, поради ограничение наложено от дълбочината на
пристанището. Твърде остарялата технология на товарене на зърното на пристанището
не позволява да се натовари цялото количество зърно и технологичните загуби са
големи. Обработката и товаренето стават по класическия начин - камионите изсипват
зърното в големи метални тави, кран с грайфер загребва от нея и я изсипва на кораба.
Същевременно действа наредба на Агенция митници количеството на постъпилото
зърно да отговоря на количеството експортирано. Технологичните загуби са причина и
порт Варна да губи оборот от Сърбия, Унгария и Словакия. Основното изискване за
включване на българско пристанище в спецификацията на товарните пристанища на
BSW е да има възможност да се приемат плавателни съдове не по–малки от клас
„Панамакс” зърнен терминал както и подходяща пристанищна инфраструктура. Но за
това е необходим нов дълбоководен терминал. Този тип плавателни съдове са с газене
до 14м като до момента максимум пристанищата във Варна можеха да приемат с газене
11м. Елеватори в пристанищната инфраструктура липсват.
От Юли 2013г. българските зърнопроизводители имат по–широк достъп до
световните пазари чрез порт Бургас. Възможно товарене на съдове от типа “Панамакс”
с газене до 14 метра. Товарят с пълен капацитет в пристанище Бургас-изток 2 и това
позволява българското зърно да се продава в най-отдалечени точки. От началото на
активната жътвена кампания четири зърновоза са преминали през 32-ро корабно място
в пристанището. За Израел са отпътували 42 000 т зърно, за испанското пристанище
Тарагона - 55 000 тона. Плавателните съдове от типа “Панамакс” са предпочитаният
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начин за морски превоз на зърно. Ако се използва техният пълен капацитет, те могат
наведнъж да пренесат няколко десетки хиляди тона зърно, с което се снижават
транспортните разходи.
Заради високия разход за транспорт износът на българското зърно беше само до
района на Средиземноморието. В Черноморския басейн с пълен капацитет
плавателните съдове можеха да бъдат натоварени в Констанца и в някои украински
пристанища, като това, естествено, е предпочитаният вариант от търговците на зърно.
Таблица 6 Класификация на плавателните съдове
Източник: maritime Connector
Тип плавателен съд

Товароносимост

Handysize

15,000 до 35,000 тона

Handymax/ Supramax

50,000 до 60,000 тона

Panamax & New Panamax

65,000 тона

Aframax (Average Freight Rate Assessment)

80,000 до 119,999тона

Suezmax

120,000 до 200,000 тона

Capesize (VLCC, ULCC, VLOC, ULOC)

150 000 – 400 000тона

Chinamax

380,000 – 400,000тона

Malaccamax

над 400 000 тона

1.2. Агротехнически изисквания
Друга особеност на пазара на зърно в страната, че не се спазват
агротехническите изисквания. За фермерите получаване на субсидии е от съществено
значение. Това е и причината да се засяват ежегодно култури, за които се получават
най-високи директни плащания. Така редуването на културите и прилаганият
сеитбооборот много често е нерационален. Това оказва влияние и върху добивите.
Освен това се нарушава

хранителният баланс

на

почвата, засилва се
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дехумификацията, разпространяват се плевели, болести и вредители по културите,
което понижава ефективността на борбата срещу тях и води до неустойчивост.
Необходимо е разработване на сеитбообороти с растителни видове, които позволяват
да се контролират свойствата на почвата.

1.3.Търговия със селскостопански стоки
Търговията със селскостопански стоки заема съществен дял от общия
външнотърговски стокообмен на страната, като традиционно формира положително
търговско салдо. През 2011 г. относителният дял на аграрния сектор в общия износ,
внос и стокообмен за страната остава близък до нивата от предходната годината –
съответно около 16%, 10% и 13%. Делът на аграрния отрасъл в общата БДС за
икономиката на страната нараства с 1 пункт в сравнение с 2011 г., до 6,4%. По
предварителни данни, БДС, формирана от аграрния отрасъл през първите шест месеца
на 2013 г., е в размер на 1 713 млн. лева. В сравнение със същия период на предходната
година тя бележи ръст от 25,1% в номинално изражение и 12,2% -в реално изражение.
Стойността на брутната продукция от отрасъл „Селско стопанство” за 2012 г. възлиза
на 8 875,1 млн. лева по текущи цени на производител, с 2,4% над нивото от
предходната година, като се отчита ръст от 4,9% при стойността на продукцията от
растениевъдството и намаление с 0,6% при тази от животновъдството;
През 2012 г. износът на селскостопански стоки се свива със 7,7% на годишна
база, а вносът на такива – с 3,8%. В резултат, традиционно положителното търговско
салдо в аграрната търговия на страната намалява с 16% спрямо 2011 г., но остава
съществено над нивата от предходните години, като надхвърля 1,2 млрд. дол.
По предварителни данни, през първото полугодие на 2013 г. салдото в
търговията с аграрни стоки бележи ръст от 65% в сравнение със същия период на 2012
г., до 584,4 млн. дол., поради чувствително по-бързия темп на нарастване на износа (със
17%) спрямо този при вноса (с 6%).
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ТАБЛИЦА 7 ТЪРГОВИЯ С АГРАРНИ СТОКИ С БЪЛГАРИЯ

Година

2010г.
Общо

2011г.

за Аграрен

страната

Дял

сектор

на Общо

за Аграрен

аграрния страната

Дял

сектор

на

аграрния

сектор

сектор

Износ, FOB

20 603 881

3 461 868

16,8%

28 066 247

4 566 889

16,3%

Внос, CIF

25 540 886

2 524 460

9,9%

32 400 020

3 140 454

9,7%

Стокообмен 46 144 767

5 986 328

13%

60 466 267

7 707 343

12,7%

Източник: Министерство на земеделието и храните (МЗХ)

Износа на зърно надвишава 30% от общия износ на селскостопанска продукция
в стойностно изражение.
ТАБЛИЦА 8 ИЗНОС НА АГРАРНИ СТОКИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на продукта

Количество

Стойност

Относителен дял

(тона)

(щ. д.)

от общия
аграрен износ (%)

Семена

от

слънчоглед,

дори

1 040 706

671 400 651

14,7

Пшеница и смес от пшеница и

2 137 202

579 379 057

12,7

475 837

303 242 834

6,6

932 336

261 214 967

5,7

натрошени
ръж
Семена от репица или рапица,
дори натрошени
Царевица
Източник: МЗХ

1.4.Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху пазара на зърно в
България
Средствата по ОСП са разпределени в два стълба. Първият включва мерки като
директни плащания на площ, национални доплащания към директните плащания,
специфично подпомагане, интервенции на пазара на зърно, както и схеми необвързани
с производството. По втория стълб са предвидени мерки включващи развитие на
селските

райони

и

включва

пакет

мерки

насочени

към

повишаване
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конкурентоспособността на земеделието, горското стопанство, хранително- вкусовата
промишленост и др.
Директните плащания са един от инструментите на ОСП на ЕС, който се
прилага съгласувано с другите нейни инструменти - мерките за развитие на селските
райони и мерките за регулиране

на

пазарите. Въпреки че основната

цел

на

директните плащания е подкрепа на доходите на земеделските стопани, те оказват
голямо влияние върху пазара на зърно. От една страна, директните плащания не са
обвързани с произведената продукция, но от друга финансовата подкрепа за
производителите се отразява в цената на произведената продукция. Дали директните
плащания трябва да могат да оправдаят основната си цел – изравняване на доходността
от земеделие в сравнение с другите икономически дейности? Това е въпрос, чийто
отговор не е категоричен. В страната, плащанията на площ облагодетелстват
производителите на зърно поради мащаба на обработваните площи. При негативна
пазарна конюнктура плащанията към производителите и осигуряват стабилност и
възможност за инвестиции. При положителна пазарна конюнктура плащанията към
зърнопроизводителите водят до натрупване на излишъци и изкривяване на пазара.
Зърнопроизводството се характеризира и с висока степен на механизация, което е
фактор за постигане на ниски разходи. Директните плащания би трябвало да
допринасят за запазване и стабилизиране на земеделското производство. Всъщност
директните плащания към производителите бламират пазарните им инстинкти и
преразпределят национален доход от данъкоплатците. Като положителен ефект, може
да посочим и косвено положителното им влияние върху инвестиционната активност в
земеделието. Това влияе директно и върху конкурентоспособността на земеделските
стопанства.

1.5. Механизми за пазарна подкрепа по сектори - интервенция на пазара на зърно
Интервенцията
осигуряване

е

пазарен

механизъм

на

ЕС,

който

се

използва

за

на минимален праг на доходите на земеделските производители на

обикновена и твърда пшеница, ечемик, царевица и сорго. Процедурите за изкупуване се
прилагат в съответствие с правилата за финансово подпомагане на Общата
селскостопанска политика на ЕС. По схема „Изкупуване на зърнени култури” са
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публикувани две обяви за изкупуване на обикновена пшеница в периода 01.11.2010 –
31.05.2011 г. Поради това че през посочения период пазарната цена на пшеницата
значително превишава интервенционната, не са постъпили оферти за изкупуване на
зърно. В края на м. октомври 2011 г. е публикувана обява за изкупуване на обикновена
пшеница на фиксирана цена за новия интервенционен период 01.11.2011 –
31.05.2012 г. до достигане на 3 000 000 тона за целия ЕС. До края на 2011 г. няма
подадени оферти за изкупуване на обикновена пшеница.
Друг аспект е съществуващата неравнопоставеност между българските
земеделски производители и тези в останалите страни членки. В първите години след
присъединяването на страната към ЕС българските земеделски производители
получават само част от подпомагането с директни плащания, предоставяно в
старите държави-членки. През 2012 г. българските фермери получиха 60% от
размера на подпомагането в старите държави-членки, през 2013 г. – 70% и едва
след преминаване на пълния период на постепенно увеличаване на плащанията през
2016 г. - 100 %. Директните плащания в България се разпределят чрез Схемата за
единно плащане на площ, средствата за която се осигуряват от бюджета на ЕС.
Нерационалното и неефективно разпределение на плащанията към производителите в
ЕС има неблагоприятен ефект за пазара на земеделска продукция. Според официални
данни на Министерството на земеделието и храните в България за 2012г. едва 3,4% от
бенефициентите получават 80% от средствата (Мария Иванова 2013). Десетте най–
големи зърнопроизводители в страната са получили 34млн. лева за 2012г. при това пет
от бенефициентите получават 62% от тази помощ при положение, че са контролирани
от един собственик. За сравнение почти 80хил. фермери са получили общо 841 млн.
лева.

1.5.1.Субсидирането като източник на неравнопоставеност

Системата на субсидиране на производителите на храни в България е договорена
с ЕС. Основен проблем пред производството на продукция в селското стопанство в
страната е разпокъсаността на земята. След 90-те години на XX в. земята беше
„върната“ на някогашните и собственици, въпреки че никога не им е била отнемана.
Забавата на процеса на комасиране оказа изключително негативни ефекти върху
земеделието в страната. Появиха се много на брой и малки собственици на земеделска
земя, които не разполагат с необходимите знания, ноу–хау и финансов за управлението
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на такъв актив или са се отдалечили от земеделието. Това не позволи изграждането на
конкурентни стопанства, според Министерството на земеделието и храните, през 2013г.
93% от консумираните плодове и зеленчуци в страната са вносни. Това практически
забави възстановяването на селското стопанство а с това и хранително – вкусовата
промишленост.
Цените на земеделската земя в Добруджа отразиха и присъединяването на
България към ЕС. Цените на земята подходяща за отглеждане на зърно се повишиха от
около 200-400лв/ декар до над 1000лв/декар през 2012г. и 2013г., като най–скъпите
земи достигат 1500лв/декар. Средният годишен ръст на цените на земеделските земи за
2005-2012 г. е 18,5%. Финансовата криза повлия върху пазара на зърно, през 2009 г. се
наблюдаваше стагнация на пазара, която бе бързо преодоляна през 2010 г.
От

една

страна,

това

се

базира

на

субсидиите,

които

получават

зърнопроизводителите, а от друга, този скок се обяснява с пазарната конюнктура, по–
високите цени на зърното и по–големите възможности за печалба. Големите
производители на зърно разполагат с необходим финансов и административен
капацитет за да реализират ползи от субсидиите. За България е характерно, че сред
ограничен кръг производители (3,4%6) разпределя над 80% от субсидиите за сектора.
По–малките производители обработват малко над 100дка и получават средно около 5
000 лева субсидии. Друга характеристика на системата за субсидиране в страната е, че
фокуса на субсидиите е върху зърнопроизводството за сметка на производството на
плодове и зеленчуци или животновъдството. Системата на субсидиране позволява
десетте най–големи зърнопроизводители да получат 34 млн. лева субсидии. Според
справка предоставена от фонд "Земеделие" 80хил. фермери получиха 841 млн. лв. за
2012г. Данните за 2013 година са предварителни и са на база одобрени за плащане
суми. Окончателните ще бъдат публикувани през пролетта на 2014 г. Подобна е и
картината в ЕС, където 80% от субсидиите отиват в едва 20% от производителите.
Разпределение на субсидиите не е хомогенно сред производителите на храни.
Зърнопроизводителите са фаворизирани за сметка на производители на други видове
храни. В момента от общия бюджет на ЕС се отделят около 44% или около 58млрд.
Евро.

6

Публикация на в-к Капитал от 26Фев 2013 г. ‚Владетелите на субсидиите
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Фактори на предлагането от Черноморския регион, влияещи върху цената
на зърното в България

1.6.

Русия и Украйна Казахстан са едни от големите производители на зърно в
световен мащаб. Непосредствената им близост до България влияние върху цените на
пазара у нас. Трите страни подготвят създаването на Черноморски зърнен комитет
(ЧЗК), като по този начин се очаква делът им от световния износ се очаква да нарасне
от 20% на 30%. Целта тук е координиране на експортната търговия със зърно на
международните пазари. Проектът за създаване на ЧЗК предполага по – висока степен
на координация между трите държави по отношение на зърно производството и по –
интензивен обмен на информация. Важен елемент от този проект е и неговата
предупреждаваща функция за ситуацията на зърнения пазар. Експортният им
потенциал е около 70 млн. тона. Русия, Украйна и Казахстан планират създаването на
съвместен „Съюз по зърното“. Тук трябва да отбележим, че цената на зърното в
България следва тенденциите в тези три страни. Инициативата за създаване на такъв
съюз беше лансирана за пръв път през 2009 г. в гр. Петербург. Потенциала на такова
съглашение по зърното е 20% от световните доставки, което означава възможност за
влияние върху световните цени. Очакваните реколти за 2013/2014 г. за Русия ще са 85,3
млн тона, за Украйна

59,2 млн тона и за Казахстан 1638 млн. тона. Общия

експортен потенциал е 54,8 млн. тона (съответно Русия - 18,8 млн. тона; Украйна 28,8
млн. тона; Казахстан 7,2 млн.тона).
След като стана член на СТО, Русия е длъжна да се придържа към правила за
субсидиране на определени отрасли, включени в споразуменията за селско стопанство.
Също така в договореностите е включено намаляване на субсидиите, с които руското
правителство подкрепя селското стопанство.
Субсидиите за подкрепа на селското стопанство в рамките на СТО за Русия са
разпределени в три групи, в зависимост от степента им на въздействие върху
търговията: жълта, зелена и синя група.
В „зелената група“ попадат мерки за субсидиране на производство не оказващо
въздействие на търговията, на пазара или оказващо минимално въздействие. Например
поддръжка за развитие на инфраструктурата, научни изследвания, на подготовка на
кадри, на програми по застраховка за реколтата, програми за регионална помощ за
поддръжка от несвързани с производството в селското стопанство.
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В „жълтата група“ влизат мерки за подкрепа, чийто начален и краен размер и
темп на съкращения са съгласувани със СТО. Към тази група спадат ценова поддръжка,
субсидиране на лихви по кредити, компенсация на разходи то гориво-смазочни
материали, торове, други материално – технически ресурси, отписване на дългове,
други навлизащи в „жълтата група“ мерки на подкрепа. Задълженията по мерките
влизащи в тази група са фиксирани за Русия като член на СТО и присъстват в списък
на агрегатните методи на подкрепа.
„Синята група“ включва мерки на субсидиране ориентирани към ограничени
производства селскостопанска продукция. Тези мерки не подлежат на съкращение във
връзка с членството на Русия в СТО, при условие, че тези плащания са свързани с
фиксирани площи, реколта или с фиксирана численост.
Заедно с тези мерки на подкрепа съществуват и изключения на тези правила на
регулиране. Възможно е да не се включват лимитирани мерки на субсидиране, които не
превишават 5% от стойността на произведената продукция. Правилото се нарича „Де
Минимис“.
По отношение достъпа до пазара, най–значимата мярка се явява изменение на
митническата тарифа. Русия прие да намали митническите ставки по 2500 тарифни
линии. По всяка тарифна линия са фиксирани пределни ставки, начални и крайни
периоди, преходни периоди, в течение на които ще се осъществи понижаването на
договорените ставки. По този начин тарифите за селскостопанска продукция и храни
ще бъдат понижени на 1/3 от текущото си ниво.
Членството на Русия в СТО е при специални условия, т.н.р. „СТО плюс“, които
предвиждат допълнителни ограничения, особено силни към развитите страни. Сред
тези допълнителни условия е съкращение на субсидиите за селското стопанство два
пъти, както и след преминаване на преходен период, пълна забрана на експортни
субсидии.
Формално Русия може да спре пряката поддръжка на селското стопанство или
да я намали до нива от 9млрд рубли (200 млн. евро), и последващи съкращения до 2018
г. до 4,4млрд. рубли (100 млн. евро). Тук е необходимо да се отбележи, че само пряката
поддръжка на селскостопанската продукция, „жълтата група“, е лимитирана. Зелената
група мерки все още не е лимитирана.
Например, ще бъде увеличена поддръжката на мерки, които не влияят пряко
върху цената на продукцията и ресурсите, например чрез предоставяне субсидии за
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хектар посеви. Също така е възможно безлимитно увеличаване на подкрепата за
развитие на инфраструктурата.
В същото време разрешеното ниво на поддръжка по критериите на „жълтата
група“ за ред други страни членуващи в СТО, отчитайки мащаба на селското им
стопанство е в пъти по–висок то този в Русия. Например, плащанията в ЕС са на
стойност около 54 млрд. евро годишно. Тук трябва да се отбележи, че жълтата група
мерки не е основния регулатор на селското стопанство в развитите страни. В САЩ
жълтата група мерки съставлява 4% а зелената 90%.
Украйна
Най–популярната култура за отглеждане в Украйна е пшеницата, като
съставлява 45% от производството на зърно в страната. През последните три години
Украйна произвежда средно 21,2 млн тона пшеница. Повече от половината от общия
износ ( 53%) се изнася в Саудитска Арабия. Това е и основния фактор за цената на
вътрешния пазар. Ръста на световните цени на пшеницата създаде възможност за
развитие на производството в тази страна, като има потенциал производството да
достигне до 75млн. тона годишно. През 2011 г. правителството одобрява програмата
„Зърно на Украйна 2015 г.“, който предвижда увеличение на обема на производство до
75 млн. тона до 2017 г.. Въпреки това тази програма не беше одобрена чрез
законодателен акт и на практика не функционира.
Спектърът и мащабът на поддръжка на зърнопроизводството на Украйна зависят
от приетите бюджетни ограничения, които страната наложи. Вътрешната политическа
и икономическа нестабилност в Украйна съвпадна с глобалната икономическа криза и
доведе до съществено влошаване на икономическата ситуация в страната. През 2008г.
правителството прибягна до заем от Международния валутен фонд (МВФ), което
доведе до допълнително съкращаване на разходите за поддръжка на селското
стопанство. Въпреки това, сумата на субсидиите за периода 2010-2012г. превишават
тази от 2007-2009г.. Основните инструменти от бюджета на Украйна за поддръжка на
производството на зърно бяха субсидиите. Основния обем средства за субсидиране на
зърнопроизводството бяха осигурени от данък върху добавената стойност. Друг
инструмент за подкрепа на производителите е преференциалната данъчна политика.
Плащанията на тон продукция или на хектар, са съществуващи инструменти за
подкрепа в Украйна но техния обем е незначителен.
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Украйна използва ред инструменти за поддръжка на цените, които включват
тарифна защита, мерки на нетарифно регулиране и различни мерки по регулиране на
вътрешните цени (минимални закупни цени, изкупуване от държавата, заеми срещу
зърно като залог).
През 2005 г. в Украйна се създава държавна интервенционна агенция „Аграрен
фонд“, който първоначално се намесваше единствено на зърнения пазар а в
последствие разшири дейността си. През 2011 г. Аграрния фонд е разполагал с 344
млн. дол., а през 2012 г. с 748млн. дол.. Играещите по–рано важна роля субсидии, на
тон продукция, бяха намалени с голяма степен поради бюджетни ограничения. През
2012 г. те бяха на нива 15% то тези през 2008 г..
Друг механизъм на подкрепа на производителите е възможността да натрупват
на конкретни сметки данък добавена стойност, акумулираните средства могат да се
използват и за плащане на ДДС при покупка на други стоки или услуги. Останалата
сума може да се използва за всякакви други цели. В резултат на ръста на цените на
селскостопанската продукция, сумата на акумулираните средства постоянно се
увеличаваше за периода 2010-2012 г.. През 20107г. бяха акумулирани 996 млн., през
2011 г. 1.1 млрд. дол., и през 2012 г. 1,4 млрд. дол..
Правителствената подкрепа за производството на зърно в Украйна остава
значителна, въпреки че при встъпването си в СТО бяха договорени отстъпки:
-

Украйна не трябва да налага минимални износни цени на зърното;

-

да намали експортните мита за определена групи стоки;

-

да отмени експортните квоти каквито отпаднаха през 2008 г. и отново въведе
през 2010 г. а през 2011г. бяха заменени от експортни мита;

-

да не субсидира износа на селскостопанска продукция;

-

да намали субсидиите от „жълтата група“ мерки до 375 млн. дол. до 1.1.2013 г. и
без задължение за следващо съкращение включително и право на 5% „De
minimis”;

7

OECD Сельскохояйзаственая политика в странах ОЭСР и странах с формирующейся рыночной
экономикой: УКРАИНА. Мониторинг и оценка 2013 г.
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ТАБЛИЦА 16 ПОДКРЕПА НА УКРАИНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА АГРАРНИЯ СЕКТОР

Период

Млн. дол.

2004-2006 г.

1 130

2009

1 178

2010

2 033

Източник: Световна банка

Експортните ограничения имат пряк ефект върху намаляване на посевните
площи на зърно в Украйна, влияят и на цените на реализация, дестабилизира се
вътрешния пазар и по този начин значително се увеличава риска за производство на
зърно. За периода 2008-2010 г. зърнопроизводителите в Украйна, само за пшеница, са
получили 2,3 млрд. дол.. Бюджетното субсидиране на производството на зърно
Въпреки традиционно водещите си позиции националните правителства в тези
страни субсидират производството на зърно. През 2011/2012 г. правителството в
Казахстан поради добрата реколта и високите цени на международните пазари,
правителството субсидира транспорта на зърно до подходящи за износ портове.
Друг въпрос от регионален мащаб, е какво развитие ще получи споразумението
между правителството на Украйна и китайската компания Beijing Interoceanic Investemt
Management Co. ltd.

Подписаното споразумение предвижда изграждането на

дълбоководно пристанище, реконструкция на съществуващо пристанище и създаване
на зона за развитие на високотехнологична индустрия. Част от споразумението вече е
изпълнена след като Китай предостави 3 млрд. дол. за аграрния сектор в Украйна.
Важен елемент на регионалната икономическа конюнктура е, че Украйна е третата
страна в света, което получи достъп до китайския пазар на зърно. В момента Украйна
доставя в Китай царевица като се очаква да стартират доставките на ечемик, пшеница,
соя и рапица. За 2014 г. се очакват продажбите на украинско зърно в Китай ще
достигнат 2,5млрд. дол. Към декември 2013 г. една трета от брашното произведено в
Украйна се е експортирало в Китай. Споразумения от този вид ще повлияят в
значителна степен на пазара в региона. Тази промяна ще засегне и производителите на
зърно в България, макар и не пряко.
Разликата между произведеното в страната зърно и консумираното количество
позволява да се експортира значителна част на международните пазари. Въвеждането
на директните плащания на площ, като основна форма на субсидиране на
зърнопроизводството

са

предпоставка

за

повишаване

на

ценовата
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конкурентоспособност на международните пазари. Тенденциите в развитието на
конюнктурата на зърнения пазар в България се формират от цената на пшеницата на
организираните (спот пазарите) и високоорганизирани пазари (борсите). Цените в
страната са зависими от нивата на цените в Украйна, Русия и Казахстан (Черноморския
регион), като е налице силно изразена ценова ножица между офертите купува и
продава. Русия, Украйна и Казахстан са доминиращи доставчици на пшеница от района
на Черно море за световния пазар. Основните обеми тези държави традиционно изнасят
през

периода

юли-декември,

но

през

втората

половина

на

сезона

конкурентоспособността им спрямо западните износители намалява. Така на
последните за 2013 г. борсови сесии на стоковата борса в Пловдив, офертите за покупка
на пшеница бяха на нива 240 лв./тон, а тези за продажба - 320 лв./тон. На борсата в
София, пшеница от 2-Б група се купува на 320 лв./тон при условие за незабавна
доставка.

2. Въздействие на факторите на влияние върху цената на зърното в
България
За установяване връзката между цените на пшеницата и петрол, етанол, амониев
нитрат, цените на пшеницата в Русия и Украйна и световните пазари използваме
корелационен и множествен регресионен анализ. За установяване теснотата на връзката
между цените на пшеницата в България и останалите фактори използваме множествен
регресионен анализ. За установяване силата на връзката използваме корелационен
анализ. Резултатите от изследването са показани в таблица 9. Високите коефициенти на
корелация потвърждават допускането за силната връзка между цените на пшеницата в
България и факторите на влияние.
Коефициенти на корелация на цените на пшеницата в България с цената на :
Русия

Световен

Украйна

петрол

0,85

етанол

нитрат

пазар
0,91

на амониев

0,84

0,780

0,80

0,69

ТАБЛИЦА 9 РЕЗУЛТАТИ ОТ КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ ЗА ЦЕНИТЕ НА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ И
СВЕТОВНИЯ ПАЗАР
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2.1. Влияние на международните пазари върху цените на зърно в България
При корелационния анализ на цената на пшеницата на световния пазар и цени
„продава“ на ССБ r=0.852 при N= 167 и статистическа грешка p<0.0500.

b*
Intercept
Var 1

Стандартна грешка за b*

0.852264

b

0.040724

23.73524
0.68216

Стандартна
грешка за b
9.534726
0.032596

t (165)
2.48935
20.92770

p - value
0.013789
0.000000

ТАБЛИЦА 10 КОЕФИЦИЕНТИ НА КОРЕЛАЦИЯ С ЦЕНИТЕ НА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ

Връзката на цените на пшеницата в страната със световните е най–силната
поради няколко фактора. Първият е ценовата трансмисия на световните цени към
българския пазар. България е нетен износител на зърно, пазара на зърното произведено
у нас е предимно в ЕС и Северна Африка. Продажбите се извършват според световните
котировки. Освен това е необходимо да се отбележи, че цените на продажба в България
винаги са по-ниски от световните. Фактори за това се явяват споменатото ниво за
инфраструктурата и остарелите форми на търговия използвани в страната.
Таблица 11 Резултати от корелационен анализ за цените на пшеницата в България и Световния
пазар
var1
var2

Стандартно отклонение
107.2849
85.8724

var1
1.000000
0.852264

var2
0.852264
1.000000

Резултати от множествен регресионен анализ за теснотата на връзката:
Обобщение на регресионния анализ за зависима променлива
Променлива: Var2 (Spreadsheet10)
R= .85226403
R²= .72635398
Adjusted R²= .72469552 F(1,165)=437.97 p<0.0000
Std.Error of estimate: 45.057
При анализа е използвана цената на пшеницата в американски долари, като са взети
предвид и промените във валутния курс лев/долар.
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Теснота на връзката между цената на пшеницата в България по цени "продава" на ССБ и цените
на световния пазар за 1999-2013г.
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Фигура 14 Теснота на връзката между цената на пшеницата в България и световните цени на пшеница

На фиг. 14 е показана теснотата на връзката между цените на пшеницата в
България и света. Характерно е, че в началото и края на изследвания период, връзката
е по-слаба, докато цените на пшеницата са по-ниски. През периода преди финансовоикономическата криза, характерен с рязко повишаване на цените корелацията е посилна. Периода на лавинообразното повишаване на инвестициите в OTC деривати
съвпадна с финансово-икономическата криза. Цените в този момент рязко се
повишаваха, без ясна перспектива кога този процес ще спре.
Основният извод, който може да направим тук е: в условия на стрес и неясни
перспективи пред процесите на стоковите фючърсни пазари, цените в България
увеличават зависимостта си от световните.
Динамиката

на

българския

пазар

се

оформя,

както

от

фактори

от

международните пазари, така и от фактори, действащи само върху българският пазар.
Пазара на зърно в България е отворен и на практика ценовите тенденции на
българският пазар отговарят във висока степен на тези от световния. Производството
на пшеница в страната e около 4-5 млн. тона и надхвърля потреблението от около 1,5
млн. тона годишно. България е нетен износител на зърно, през 2001 страната
изнася зърно за 83,856 млн. дол. а за 2008г изнася за 647,447 млн. дол. За храни в
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България пшеница се внася предимно от Казахстан като подобрител на качеството или
малки количества, в рамките на 8 000 – 9000тона от ЕС.
Членството на България в ЕС позволява фермерите в страната да получават
ползи от ОСП чрез подпомагане на производството им. Разликите в субсидиите за
производство на зърно получавани в по–старите страни членки не могат да
предизвикат дъмпингов внос поради ниската себестойност на производството у нас.

Месечни цени на пшеница на световния и българския пазар
1999-2014г.
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ФИГУРА 15 МЕСЕЧНИ ЦЕНИ НА ПШЕНИЦА НА СВЕТОВНИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР (ПО ЦЕНИ „КУПУВА“ НА ССБ)
ИЗТОЧНИК ССБ И INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL

Въпреки традиционното производство в страната нестабилността на цените е
висока. Пазара на зърно през последните десет години е постоянно в състояние на
несигурност. Производителите не могат да предвидят развитието на пазарите, тъй като
съществуват рисковите фактори: климат, цена и политически рискове които засягат
всеки участник на пазара.
В този смисъл, много от предприетите мерки за преодоляване на негативните
последствия от климата например, могат лесно да ефективно неутрализирани от едно
политическо решение. В такива случаи пазарите се фрагментират и дезорганизират.
Следствие на това е изкривена информация за пазарните участници,
неадекватното им планиране и организация на работа. Очакванията за развитието на
пазара имат директно

отражение върху обемите на произвежданата продукция и

структурата на пазара. В България не се наблюдава нарастване на площите засаждани
със зърно но цената и рентата на декар земеделска земя в големи масиви се повиши
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значително.
Това е продиктувано от няколко фактора като с най–голяма тежест е
изплащаните субсидии или директни плащания за земеделската земя. Въпреки това
негативните тенденции на пазара бяха оставени да се развиват. Не бяха отчетени
тенденциите на оттегляне на икономически активното население в селското
стопанство в страната поради намаляващата му привлекателност. В резултат на това
консумацията на вносни храни в България достигна рекордни стойности.
добив 2013г. в млн. тона

Износ

ЕС

143

20

Китай

121

1

САЩ

57,96

29,5

Русия

51,5

17

Австралия

26,5

19

22

8

Казахстан

15,5

7

България

9,772

3

Украйна

Таблица 12 Най - големи производители в света на зърно и България

2.2.Цени на петрола и факторите за производство като детерминанти на динамиката на
пазара на зърно
Цените на енергоносителите се отразиха и върху цените на зърното. Пряко и
косвено зърно производството се влияе от цената на петрола, като източник на енергия
за селскостопанските машини и природния газ, като суровина за производство на
минерални торове. След затихване производството на торове в България, цените и
количествата по вноса им драстично се увеличиха. Неблагоприятната конюнктура на
пазара на торове продължи и след 2011г. Това засегна не само производителите на
зърно в страната, а целия сектор земеделие. От заводите произвеждащи торове в
България една част не работят, а останалите съществуващи производства са подложени
на силна конкуренция на вносни торове.
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Теснота на в ръзката между цената на амониев ата селитра в България с цената на пшеницата (по
цени на ССБ продав а)
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ФИГУРА 16 ТЕСНОТА НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЦЕНАТА НА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ И ЦЕНИ НА
АМОНИЕВ НИТРАТ В СТРАНАТА

Изследването за амониевия нитрат обхваща периода 2001г. – 2013 г. и включва
средните годишни цени на амониев нитрат в България без ДДС на едро. Амониевия
нитрат е избран, тъй като е най–широко използваният от химическите торове. При
N=13, коефициента на корелация на цените на амониевия нитрат и пшеницата в
България е 0.804
means

Стандартно отклонение

var1

var2

var1 343.2308

210.4880

1.000000

0.804339

var2 293.9231

91.9606

0.804339

1.000000

В изследването зависимостта на цената на пшеницата от тази на торовете, са
използвани цени на амониев нитрат в България на едро. Цените на амониевия нитрат в
България ни дават възможност да проследим теснотата на връзката с фактори на
производството на местен пазар. Тук е характерна по слаба връзка между цените на
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амониевия нитрат и пшеницата в началото и края на изследвания период, и по-висока
корелация по време на финансово – икономическата криза. Това намира своето
обяснение с рязкото повишение на цените на ресурсните пазари.
В световен мащаб цените на торовете се повишават като факторите за това са
увеличаване на населението, икономическия растеж – подобряване качеството на
диетата, по–висока консумация на месо в развиващите се страни, по–високо
съдържание на протеин в диетата, по–висока консумация на плодове и зеленчуци,
усилия за намаляване на глада, производство на биогорива, ограничения за
производството свързани с околната среда.
Цените на петрола, друг основен фактор за производството на храни са от
изключителна важност. Цените на петрола често използван показател за темповете на
развитие на световната икономика. В периода след 2002г. цените на петрола са твърде
нестабилни и тяхното повишаване се отрази върху цената на храните. Въпреки срива на
капиталовите пазари и финансово – икономическата криза цените на петрола бавно
възстановиха докризисните си нива. Факторите за това са широк кръг, нарастващото
търсене на енергия от въглеводороди в Югоизточна Азия, войните в ключови за добива
на петрол региони също допринесоха за високата ценова неустойчивост.
Ценовата неустойчивост на петрола е обусловена от редица фактори
произтичащи от външната или вътрешната среда. Повишаването на цената на петрола
за страна вносителка се изразява в шок за икономиката. Тъй като енергията от петрола
се явява междинен фактор за производство, от цените и зависят решенията на
стопанските агенти. Също така неустойчивата цена на петрола засяга в най–голяма
степен разпределението на националния капитал и трудовия ресурс (Barsky§ Kilian
2004).
Според (Hamilton (2008) ценовия шок от неустойчивите цени влияе върху
ключов механизъм, където промяната в цените на енергията се отразява върху
потреблението на стоки и услуги. Следователно е оправдано допускането, че
неустойчивите цени на енергията забавят икономическият растеж намалявайки
вътрешното потребление (Bernanke 2006). Това е възможно да се осъществи чрез
четири взаимодпълващи се механизма.
Първо, високите цени на енергията намаляват разполагаемите доходи. Крайните
потребители имат по–малко разполагаеми средства след покриване на фактурите за
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енергия.
Второ, шоковата промяна в цените на енергията създават несигурност относно
бъдещото развитие на цените. По този начин се отлагат в бъдещето евентуален покупки
на потребителите.
Трето, когато решенията за покупка отменими, потреблението би могло а
спадне поради натрупване на спестявания като предохранителна мярка срещу бъдещи
ценови шокове.
Четвърто, потреблението на определени стоки е свързано с потреблението на
енергия от тях. Когато цените на енергията са неустойчиви спада и потреблението на
стоките и услугите консумиращи енергия. Все пак ефектът от оперативните разходи за
енергия е по–ограничен спрямо ефекта върху потреблението от несигурност.
Тес нота на връзката между с ветовната цена на петрола и цената на зърното в България
(по цени купува на ССБ)
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ФИГУРА 17 ТЕСНОТА НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЦЕНАТА НА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ И СВЕТОВНИТЕ
ЦЕНИ НА ПЕТРОЛА

За петрола изследването охваща периода 1.1.1999г. – 1.12.2012г. като са взети
статистически данни за световните цени на петрола по месеци. Тук имаме N= 166 и
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60

равнище на значимост p < 0.005 и r= 0,78.
стандартно отклонение
var1
var2
var1
72.37857 1.000000 0.783806
var2
27.14171 0.783806 1.000000
ТАБЛИЦА 14 РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ЦЕНАТА НА ПШЕНИЦАТА В
БЪЛГАРИЯ И СВЕТОВНИТЕ ЦЕНИ НА ПЕТРОЛА

Високата корелационна зависимост на цената на пшеницата от цената на
петрола се обяснява с факта, че енергоносителите използвани за производство на
пшеница са деривати на петрола и те се използват на всеки етап от производството.
Характерно тук е, че в началото и в края на изследвания период, корелацията между
двете изследвани цени е най–ниска. По-слабата корелация в началото и края на
изследвания период е в моменти на по-ниски цени и на двете суровини. Освен това
петрола и пшеницата присъстват в състава на стоковите индекси. Спекулативните
позиции с пшеница съставляват около 18% от инвестиционния портфейл на стоковите
индекси, освен това те включват петрол, ориз, месо и др. Вдигането на цената на
петрола при стоковите индекси означава и вдигане цените на останалите съставни на
индекса включително и пшеницата. Това е и една от причините ценовите тенденции на
ресурсните пазари за периода 2007-2009г. да са толкова близки.
Неустойчивите цени на енергията пораждат несигурност за стопанските
субекти, това дава пряко отражение върху инвестиционните решения, които те взимат.
Несигурността на пазара се изразява в понижено търсене на енергия. Въпреки това се
запази ръста на търсене на енергоносители в Югоизточна Азия.
Рискът от неустойчивите цени на енергийни пазар може да се прехвърли и върху
пазарите на храни чрез няколко механизма. Първо, неустойчивите цени на енергията
като фактор за производство създават несигурност относно обемите планираните и
реалните разходи при производството на храни. Този механизъм се обуславя от дългият
производствен цикъл, който трае няколко месеца. Второ, неустойчивите цени на
енергията създават несигурност относно крайната цена на произведената продукция. В
началото на производствения период цените на енергията биха могли да се различават
в голяма степен с тези в края. По този начин е изключително трудно да се изгради
подходящ микс култури осигуряващ рентабилност на производството. Трето, ценовите
шокове на енергийният пазар принуждават производителите да включат в микса по–
ниско

енергоемки

култури.

Най–често

това

са

култури

предназначени

за
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производството на биогорива или фуражи. Чрез този механизъм се изкривява пазара и
се нарушава баланса между техническите култури и тези предназначени за
производство на храни.

2.3. Корелация с цените на биогорива
Стимулиране процеса на производство на биогорива в самото си начало доведе
до стрес на пазарите за зърно. Причини за това са промяна на микса култури за посев,
изместване на традиционни култури за сметка на годни за производство на биогорива и
намаляване на териториите използвани за производство на храни. Този ценови стрес
беше преодолян след 2006 г. и след 2007 г. цените на етанола и царевицата имаха почти
покриващи се ценови трендове (Rausser & de Gorter 2013).
Теснота на връзката между цената на пшеницата в България и световните цени на етанола 2000 - 2013г.
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ФИГУРА 18 ТЕСНОТА НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЦЕНАТА НА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ И
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЦЕНИ НА ЕТАНОЛА

При изследване корелацията на цената на пшеницата с цената на петрола са
използвани средногодишните едрови цени от 2000г. до 2013г а за пшеницата цени
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„продава“ на ССБ. Коефициента на корелация r= 0.695 при N=14 и значимост p= 0.05.
Силната корелация на цената на етанола с цената на пшеницата се обяснява с това, че
площите, ползвани за производство на пшеница предназначена за храни, се
пренасочват за отглеждане на технически култури подходящи за биогорива.
За връзката между цените на биогоривата на световния пазар и цените на
пшеницата на пазара в България, е характерно по-висока корелация в края на
изследвания период. Причините за това най-вероятно са няколко, но значимите са
довършване строителството на рафинерии за биогорива, с висок капацитет, субсидиите
и въвеждането на „щадящия въздуха Понеделник“ в САЩ. Освен това за периода след
2006 г. корелацията на цените на етанола и царевицата и пшеницата е изключително
силна.
Стандартно Var1
var2
отклонение
var1
0.4899 1.000000 0.695540
var2
101.7627 0.695540 1.000000
ТАБЛИЦА 15 РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ЦЕНАТА НА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ И
ЕТАНОЛА НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР

2.4. Климатичните промени се очаква да засегнат както производството на
храни, така и на зърно в България. Климатичните промени засягат вегетацията на
растенията. Това води до промяна при хабитатите. Очаква се производството на зърно
да стане по–трудно и скъпо, също така това ще доведе до промяна в диетата на
населението в страната. В момент на дезорганизирано производство на храни,
намаляване на икономически активното население в селското стопанство, внос на над
90% от консумираните храни са предпоставка за нестабилност в цените на зърното. За
това ще са необходими инвестиции в нови технологии, по–ефективно управление на
рисковете свързани с природните условия при производство на храни, законодателна и
политическа подкрепа на производителите, не само на зърното. Прогнозите за
промените в климата са несигурни и са възможни отклонения от предварително
зададения сценарий. Според прогнози на Европейската комисия сочат, че добивите от
селското стопанство в ЕС ще се понижат между 10 и 30%, а България ще бъде
една от най–засегнатите страни. Климатичните промени водят до изместване на
горната граница на надморската височина на земеделските земи. Това налага
изместване към по – голяма надморска височина на културите използвани за
производство на храни. Механизмът на влияние на климатичните промени върху
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неустойчивостта на цените на храните е комплексен. Поради влошените природни
условия, включително химически замърсявания, ще се увеличи несигурността за
производителите. Поради спецификата на сектора и географското местоположение на
страната, броя на реколтите в една календарна година са ограничени. Това означава, че
пазара ще продължава да реагира остро на промени в произведената продукция или
търсеното количество. Това може да се избегне чрез инвестиции в създаването на
изкуствени условия, за да се поддържа конкретен обем произведена продукция.
В краткосрочен план по–честите и интензивни неблагоприятни климатични
явления ще допринесат за повишаване на ценовата неустойчивост. Прекомерните
валежи или засушавания ще затруднят производството и достъпа на урбанизираните
райони до храни. От тази промяна в природните условия ще бъдат засегнати предимно
развиващите се страни.
За България климатичните промени ще засегнат производството на храни най–
вече чрез повишената честота и резки промени в климатичните условия включващи
резки засушавания или прекомерни валежи.

2.5.Корелация на цените на зърното в България с цените от Черноморския регион
Старта на търгуването на 06.06.2012 г. на „Черноморски фючърси” на CBOT в
Киев предизвика промени на регионалния пазар. Доставките по спецификация на
контрактите са в черноморските портове на Русия, Румъния, и Украйна. Търговия на
борсата означава нови възможности за търговия чрез въвеждане на нови механизми.
Новите механизми включват и регламент за аграрното застраховане ще помогне за
избягването на рискове, както и регламент за складовото вписване. По този начин
търговците ще могат да инвестират в бъдещата реколта. Подобна система на търговия
намалява ценовата несигурност и намалява рисковете за участниците. Също така
фючърсните пазари са инструмент за застраховане на цената в обозримо бъдеще.
Производителите на зърно биха могли да се застраховат в случай на прекалено добра
реколта и ниски цени, докато потребителите в случай на слаба реколта и високи цени.
В България средно годишно се произвеждат около 4млн. тона зърно а се консумират
около 1,5млн. тона. Внасят се ограничени количества зърно като подобрител на
качеството. Изграждането на пристанищна инфраструктура е проблем, чието решение
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подлежи на правителствено ниво. Първият от двата основни проблема предстоящи за
решаване е изграждане на пристанищна инфраструктура отговаряща на стандартите
даващи възможност за борсова търговия Следва проблема с достъпа до пристанищата
на плавателни съдове с минимално допустима вместимост. Въпреки невъзможността си
да участва на световните борсови пазари зърно от България се изнася за Испания,
Португалия, Арабския свят и др.
Тес нота на връзка между цената на пшеница в България (по цени на ССБ), Рус ия и
Украйна в USD
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ФИГУРА 19 ТЕСНОТА НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЦЕНАТА НА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ И ЦЕНИТЕ В
УКРАЙНА И РУСИЯ

При изследване корелацията на цените на пшеницата между България и Русия за
изследвани цените на 628 борсови сесии за периода 03.01.2006 г. – 01.11.2013 г. За
периода липсват данни 18.8.2010 - 30.9.2011 г. и 21.10.2011 - 27.6.2012 г., въпреки че
липсват данни за 215 борсови сесии, статистическата извадка не губи от своята
представителност.
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Резултатите от корелационния анализ:

VAR 1 – цени в Русия

Значение

Стандартно отклонение

VAR 1

VAR 2

224,0369

77,5707

1,000000

0,912956

112,3154

0,912956

1,000000

VAR 2 – цени в България 308,2277

ТАБЛИЦА 17 РЕЗУЛТАТИ ОТ КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ЦЕНИТЕ НА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ И
РУСИЯ

Статистическата значимост p < ,05000 , на практика потвърждава резултатите на
изследването. Коефициент на корелация на цените на пшеницата в България с цените в
Русия е 0,912956.
При изследване корелация на цените на пшеницата между България и Украйна
статистическата извадка включва цените от 843 борсови сесии в двете страни.
Коефициента на корелация на цените на пшеницата в България с тези в Украйна е
r=0,845 при статистическа значимост е p<0.005, което потвърждава верността на
изследването.
Силата връзката между цените в България с тези в Русия и Украйна е по-слаба в
началото и края на изследваният период и по-силна по време на трите пика на цените
на храните през 2008 г., 2011г., и началото на 2012г. Тази последователност е
характерна и за анализа на цените на пшеницата с цената на петрола, световната цена
на пшеницата и цената на амониевия нитрат в България.
Динамиката на пазара на зърно в Черноморския регион се оформя и от
правителствените действия в Русия и Украйна. Мащабните действия на руското
правителство, за изкупуване зърно за интервенционния запас също ограничава
предлагането на зърно за износ и допринася за по-високи ценови нива.
По този начин се създават условия за задържане на продажбите от фермерите в
очакване на по–високи цени. Друг фактор оказващ влияние върху динамиката а пазара
в Русия е правителствената подкрепа. В близкото минало земеделските производители
заради тежките финансови проблеми, обичайно не са имали възможност дълго да
задържат продажбите. През настоящата година възможностите им изглеждат по-големи
и според авторитетната руска аналитична агенция SovEcon местните производители
„задържат продажбите на пшеница и продават слънчоглед за да набавят оборотни
средства”.
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Освен силна връзка между цените на пшеницата е важно да се отбележи
тенденцията на по–ниските цени, плащани за зърното в България. Това се дължи на
проблемите

с

техническата

инфраструктура

и

по–малката

пазарна

сила

на

производителите в страната спрямо търговските им партньори.

Цени на пшеницата в България, Русия и Украйна
за 2006-2013г.
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ФИГУРА 20 ЦЕНИ НА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ, УКРАЙНА И РУСИЯ
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ИЗТОЧНИК:

Друг фактор, с който трябва да се справят производителите в България, е
нестабилната международна ценова конюнктура. Нестабилните цени влияят върху
производството в няколко измерения. Първо, нестабилните цени не позволяват
планиране на приходите и разходите на производителите. Второ, провизирането на
разполагаемите средства на фермерите в условията на висока ценова устойчивост се
различава структурно от провизирането в условия на ниска ценова волатилност.
Ценовата неустойчивост принуждава фермерите да адаптират микса на отглеждани
култури според конюнктурните условия.

2.6.Фактори на търсенето, влияещи върху формирането на цените на зърното в
България
Потребление на пшеница в България
Потреблението на зърно в страната се влияе преди всичко от фактори от местно
значение тъй като страната е нетен износител на зърно. Основно в страната се
потребява зърно за производство на храни, фуражи, биогорива и за посев. Зърнените
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култури ще останат търсени и в обозримо бъдеще, поради ясната тенденция за
нарастване населението на планетата с между 75-80млн. души годишно. Решаваща
движеща сила формираща цените на зърното в страната е експортното търсене.
Порт Варна отбелязва рекорден ръст на износа като той достига до 4,1млн. тона,
важно е да се отбележи, че не цялото количество е произведено в страната.
ТАБЛИЦА 18 ИЗНОС НА ЗЪРНО ОТ ПОРТ ВАРНА
Година
2009

Тонаж в млн.
т
1,99

2010

1,99

2011

2,25

2012

2,32

2013

4,10

ИЗТОЧНИК: „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД

Поради добрата реколта от 2013 г. изкупната цена при фермерите се срина с
50%. За България това не е изолиран случай, всяка година цените на зърното се сриват
след прибиране на реколтата. Пазара на зърно в страната си има своите особености.
Веднага след реколтата производителите са склонни да продават на изключително
ниски цени, пример е 2013 г., където цената на пшеницата падна до 270 лв./тон а само
след месец се предлагаше на 500лв./т. Причина за това е липсата на капацитет за
съхранение за реколтата и едновременно с това необходимостта от финансов ресурс.
Зърнопроизводителите в страната са притиснати от цените на енергията и всички
видове консумативи, които се повишават постоянно и като следствие се налага да
продадат два пъти повече продукция, за да си осигурят финансиране за следващата
реколта. Пазара в страната се влияе и от излизането на реколтата от южното полукълбо,
където реколтата се прибира февруари – март.
Друг фактор, характеризиращ пазара в страната е продиктуван отново от
липсата на пристанищна инфраструктура. Този фактор дори е споменат и в годишния
аграрен доклад за България на USDA 20.11.2013 г., който споменава, че затрудненията
за износа са предизвикани именно от инфраструктурата. Денгубното време на
плавателните съдове е изключително скъпо и в крайна сметка рефлектира като
редуциране на изкупните цени на зърното. Търговци от Румъния реекспортираха
закупено от България 60 000 тона зърно за Египет. Цената е 300,23 дол./тон CIF, като
сумата без транспортни разходи е 280,73 дол., зърното беше изкупено от България на
цени около 270лв/тон.
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През 2013 г. се реализира рекорден износ на зърно като са изнесени над 3млн.
тона до 31.11.2013 г. Износът е предимно за страни в Европейския съюз (ЕС) като
основни дестинации са Белгия, Кипър, Франция, Гърция, Италия, Испания, Португалия,
Ливан, Либия и Саудитска Арабия.
Рекордния износ на зърно от страната през 2013 г. е в следствие най–вече на
добрата пазарна конюнктура, но и от липсата на изградени (или разпадналите се през
90-те на XX век) интегрирани вериги за потребление на зърно като фураж за
производство на продукти с по–висока добавена стойност. Сектор животновъдство е
традиционен консуматор на зърно под формата на фуражи, след срива му търсените
количества фуражи драстично намаляват.
Наличността на пшеница за 2013 г. в България (към 30.11.2013 г.) е в размер на
5 056 131 тона в т. ч.: производство – 4 826 863 тона, по данни на Министерство на
земеделието и храните (МЗХ), преходен остатък от реколта 2012 г. – 220 000 тона и
внос количества – 9 268 тона. Потреблението за периода 01.07.2013 г. – 30.11.2013 г.
възлиза на 3 542 628 тона или 73% от общото произведено количество, от тях:
-

за производство на брашно, фураж и семена за посев – 906 628 тона;

-

количества за износ в размер на 2 636 000 тона като от тях 74,3% (1 959 000
тона)за страни от ЕС.
Изнесеното количество пшеница от 2 636 000 тона в периода 01.07.2013 г. –

30.11.2013 г. е близо до нивата от реколта 2012/2013 г. в размер на 2 676 150 тона.
Наличното количество от пшеница към 30.11.2013 г. е в размер на 1 513 503 тона.
Необходимото количество зърно за потребление до следващата реколта се изчислява
896 000 тона. Към 30.06.2014 г. остатъка от пшеница се оценява на 617 000 тона.

2.6.1.Износ на пшеница

Чрез системата на лицензиране по вноса и износа осигурява голяма част от
информацията, необходима за управлението на селскостопанските пазарни сектори на
ЕС. Зърното е от селскостопанските стоки, които не могат да бъдат внесени в ЕС без
наличието на валиден лиценз. Лицензиите са използвани за ограничение на вноса,
посредством налагането на количествени ограничения или да разрешават внасянето им
при намалени ставки на митата. Практиката в преобладаващата част на странитечленки в Общността, е тези лицензии да бъдат издавани от съответните разплащателни
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агенции при подаване на молба срещу внасяне на гаранция, която подлежи на
задържане, пропорционално на количествата, за които е издаден лиценз, но не е
реализиран внос за тях. Лицензиите, издадени в други страни-членки на Общността
важат и в България.
По отношение на износа, голям кръг от селскостопански продукти подлежат на
лицензиране. Експортните лицензии могат да бъдат задължителни и незадължителни.
Задължителните лицензии се постановяват от регламентите на Европейският Съвет за
обща организация на пазара в отделните селскостопански сектори или Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските
пазари. Те оторизират право и задължение за износ. Задължителните лицензии могат да
се използват и за предварително фиксиране на възстановяванията по износ, ако са
предвидени за даден продукт. В този случай лицензиите за износ имат двойна функция:
оторизират износ и фиксират възстановяването предварително. При незадължителните
лицензии за износ основното е, че те не се изискват от съответните регламенти на
Европейският Съвет за износ на определени селскостопански продукти. В този случай
те са въведени от регламенти на Европейската Комисия и основната им функция е да
фиксират размера на възстановяванията предварително в определените случаи и за
определени от ЕК продукти.
Износът на пшеница в последните 5 години традиционно бележи добри
резултати – среден ръст 60% при ръст на световния внос 5%. България е на 11-то място
сред износителите на пшеница в света. Сравнително ниската цена, която получава тази
борсова стока в България – 270 дол. / тон, при средна световна 319 дол. / тон е в
следствие комплекс от фактори като близостта на Русия и Украйна, които могат да
предложат по–ниски цени. Ако изключим водещите доставчици - Канада – средна цена
351 дол./ тон, и САЩ – 340 дол./ тон - и сравним България с преките й конкуренти,
отново родните цени не са достатъчно добри: Румъния продава пшеница за 274 дол./
тон, Унгария – за 296 дол./ тон, Чехия – 303 дол./ тон, Полша – 330 дол./ тон. Само
Русия и Украйна имат по-ниски цени. Основни дестинации за износ на пшеница от
България са основно за Белгия, Кипър, Франция, Гърция, Италия, Испания,
Португалия, Ливан, Либия и Саудитска Арабия.
Произведените количества зърно, по данни на МЗХ, са 8 398 430 тона.
Преходният остатък (от основните зърнени култури) е 585 000 тона. Зърното от внос и
вътрешнообщностни доставки е 39 478 тона. Потреблението на зърно е общо 4 720 399
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тона, от които по-голямата част са изнесени - 2 782 141 тона, (от тях за страни от
Европейския съюз (ЕС) – 2 260 994 тона). За производство на брашно, храна за животни
и семена са изразходени 1 938 258 тона. Налични зърнени запаси (пшеница, ечемик,
царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, и оризова арпа) са 4 302 509 тона.
В края на 2011 г., общите зърнени запаси са възлизали на 4 398 955 тона, което е повече
спрямо 2012 г. с 96 446 тона. Предлагане: Ресурсът от пшеница, с който страната
разполага от реколта 2012 г., е в размер на 4 690 855 тона в т. ч.: производство – 4 328
349 тона, по данни на МЗХ; преходен остатък от реколта 2011 г. – 350 000 тона и внос
от 12 506 тона. Потреблението на пшеница за периода след 01.07.2012 г. е 2 984 896
тона, От тях за производство на брашно, храна за животни и посевен материал са
използвани 1 180 000 тона; напусналите количества в периода са в размер на 1 804 896
тона, от които – 1 636 034 тона за страни от ЕС. Наличното количество пшеница към
31.12.2012 г. е 1 705 959 тона. Прогнозен преходен остатък: свободните количества
към 30.06.2013 г. се оценяват на 805 959 тона.
2011/12

2011/12

2012/13

изменение 2012/13 спрямо

юли –

юли – април

2011/12 юли - април

2 565 649

12,8%

април
пшеница

2 452 684

2 274 028

ТАБЛИЦА 19 ИЗНОС НА ПШЕНИЦА ОТ БЪЛГАРИЯ
Източник: Служба по зърното

2.6.2.Внос на пшеница

При внос на зърнени култури в страната е в сила лицензионен режим. На
лицензиране подлежи количество превишаващо 1 тон или 5 тона в зависимост от
продукта по номенклатура. Вносното мито за висококачествена обикновена пшеница, с
изключение на хибриди за посев, е равно на интервенционната цена, валидна за тези
продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF (Carrige Insurance and
Freight), приложима за въпросната доставка. Определеното мито не може да бъде поголямо от размера на митото в Общата митническа тарифа.
Внос на зърнени култури с намалени ставки на митата се осъществява в рамките
на тарифни квоти. Тарифни квоти се администрират от МЗХ. Съгласно чл. 5 от
Регламент (ЕО) № 1301/2006 г. на Комисията за определяне на общи правила за
управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които са управляват
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чрез система на лицензии за внос, за да участвате в разпределението на тарифна квота,
при подаване на първото заявление за даден период, е необходимо да представите в
МЗХ документи (митнически декларации), удостоверяващи, че сте участвали в
търговията с трети страни със зърно и зърнени продукти:
-

през 12-месечния период непосредствено преди времето на заявлението, и

-

през 12-месечния период непосредствено преди 12-месечния период, упоменат

по-горе.
Около 38,7 хиляди тона пшеница са внесени в България през 2013 година,
според анализ на Министерството на земеделието. Това е близо с 5% повече, отколкото
предходната година. Общата стойност на вноса за десетте месеца е 10,1 млн. дол, при
средна цена от 384 дол./тон, което е с около 50 дол. повече от предходната година. Над
99% от количествата са внос от страни членки на ЕС - общо 26 255 тона. Доставките са
основно от Румъния (11 454 т), Австрия (5 367 т), Чехия (4 981 т) и Унгария (3 963 т).За
същия период от време шест пъти е нараснал на годишна база вносът на брашно до 30,4
хил. тона. Доставките са почти изцяло от ЕС (30,2 хил. тона). Ръстът се дължи на
доставката на 21,6 хил. тона румънско брашно от твърда пшеница, чиято средна цена е
била 285 дол./ тон.
Общото потребление на пшеница през пазарната 2012/13 година (семена,
изхранване на населението, фураж и износ) се прогнозира около 4 746 хил. тона - с
около 6% повече в сравнение с предходната година. Очертава се рекорден за
последните 10 г. износ на пшеница. Той се дължи на увеличеното предлагане,
нарасналото търсене, високи цени на зърното на световния пазар и доброто качество на
българската пшеница. Общият износ на пшеница надхвърля 2,7 млн. тона, което е
малко над миналогодишните количества. Основни контрагенти за износ на пшеница от
България са страните от ЕС, които формират 74% от общия експорт с 1 901 хил. тона.
Най-големи количества са изнесени за Испания (580 569 т), Италия (487 942 т),
Румъния (397 258 т) и Гърция (230 599 т). Общата стойност на експорта е 739 190 хил.
дол./ тон, при средна ставка от 309 дол./ тон
Таблица 20 Внос на пшеница в България

2011/12
Пшеница

25 896

2011/12 юли

2012/13 юли

Изменение 2012/13 спрямо

– април

– април

2011/12 юли - април

25 204

26 395

4,7%

Източник: Служба по зърното
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Заключение
Зърното е суровина с ключово значение за националната икономика и за
продоволствената сигурност. Изследването на ефектите от развитието на ценовите
тенденции на пазара би допринесло за изпреварващи действия от страна на държавата и
другите участници на пазара. Ценовите тенденции на пазара на зърно са функция, на
определеният в изследването набор от фактори. Високо неустойчивите цени на
ресурсните пазари, бяха следствие от непредвидимата световна икономическа
конюнктура. Зърното, най-широко използваният източник на протеин е обект на
повишено търсене в световен мащаб. Бързия темп на нарастване на населението и
доходите, най-вече в развиващите се икономики, предизвика нарастване на
платежоспособното търсене на храни. Повишеното търсене на храни е в две измерения,
количествено и качествено. Цените на зърното на световния пазар са в тясна връзка с
цените на енергоносителите и консумативите за производство. Въпреки това, цените на
зърното се формират под въздействието на комбинация от политики на субсидиране,
регулация на световните капиталови пазари, твърди търговски политики и
климатичните промени.
Изследването на връзката между цените на пшеницата в България и
факторите на влияние, показа ясно силна зависимост. Освен това, чрез множественият
регресионен анализ показахме, че в началото (1999-2002 г.) и в края (2010-2013 г.) на
изследваният период, теснотата на изследваните връзки е по-широка в сравнение с
периода на финансово-икономическата криза. Цените на пшеницата в България
корелираха по-силно с цените на пшеницата в Русия и Украйна и световния пазар в
периода на финансово-икономическата криза, и по-слабо в началото и края на
изследвания период.
По различен начин се развива корелацията на взаимовръзката между цените на
етанола и цените на пшеницата, тя има друг характер. Връзката на цената на пшеницата
с цената на етанола се характеризира с висока корелация за периода 2006 -2010г.,
включващ и световната финансово-икономическа криза (след периода на приключване
строежа на мощности с висок капацитет за производство на етанол в САЩ). Преди
2006 г. е характеренo по-ниска корелация на цените на пшеницата с тази на етанола
както и в самия край на изследвания период 2012-2013 г.
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Следователно основният извод, който може да направим от анализа на цените е,
че в период на стрес на ресурсните пазари, цените показват изключително силна
корелация.
Познаването на факторите на влияние върху цените на зърното и в частност
корелацията им спомага анализа на цените и бъдещата им траектория. Също така,
познаването на характеристиките и спецификата на различните типовете пазари също ще
допринесе за анализ и предвиждане на движението на цените в конкретни условия на
външната среда.
Политиките на субсидиране в развитите страни имат основен принос за
формирането на световните цени на зърното. Дуалната им същност предполага, чрез
ниски цени, да действат стимулиращо на търсенето и да забавят предлагането. Освен
това, ефектите от субсидиране на производството на зърно в развитите страни, са
основна причина ниските световни цени на зърното. Основен момент в концептуалната
рамка, на субсидираното производство, е устойчивост на местното производство и
експортна конкурентоспособност. Постигнати положителни ефекти бяха само на
национално ниво. Световния пазар се дезинтегрира и се инициираха търговски
конфликти. Ниските цени на зърното, в условията на несигурност и непредвидимост на
световната пазарна конюнктура, предизвикаха фалити на фермери с несубсидирано
производство. Тласък на този процес даде и рязкото повишение на цените на енергията
и консумативите за производство. Преговорите за промяна на политиките на
субсидиране, в развитите страни, останаха без резултат. Последица от това е
увеличаващ се брой на страните субсидиращи местното производство. Ниските цени на
зърното от една страна, високите цени на енергията и консумативите за производство
от друга, упражняват натиск върху фермерите и ускори процеса им на оттегляне от
производството.
В България е договорена с ЕС система за субсидиране на производството в
аграрния сектор. Плащанията на площ са благоприятни за производителите на зърно в
страната.

Производството

на

зърно

се

характеризира

с

висока

степен

на

механизираност, следователно ниска себестойност на произведената продукция.
Въпреки това, ценовата конкурентоспособност на зърното произведено в
България не е висока. Това се дължи на разпада на интегрираните вериги за
производство на храни с висока добавена стойност, неадекватното управление на
ценовия риск, недостатъчно коопериране на фермерите в страната, морално и
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технически остарялата инфраструктура и др.
Недостатъчното коопериране на производителите на зърно в страната ги поставя
пред реалностите търговските им партньори да бъдат с много по – голяма пазарна сила
от тяхната. Пазарната сила на търговците на зърно, на световния пазар е несравнима с
пазарната сила на производител в България. Това е и една от причините зърно,
произведено в България на ниски изкупни цени да бъде препродадено на световния
пазар с друга страна на произход. Малката пазарна сила на производителите в страната
е елемент от механизма за трансфер на средствата от субсидиите, към търговците на
зърно, тъй като по–силната страна диктува условията в сделката. Също така, малката
пазарна сила на производителите е причина и за ниските изкупни цени.
Първото десетилетие на XXI в. се характеризира с дерегулация на световните
капиталови пазари. Бяха свалени регулаторни режими позволяващи прекомерно
спекулиране, което доведе до висока ценова нестабилност на ресурсните пазари. Това
доведе до висока ценова нестабилност и в световните цени на зърното. Коефициентът
на корелация на световните цени с тези на пазара в България е 0,85, което емпирично
доказа високата степен на инфилтрация на световните ценови тенденции. Принос за
това има разпространението на борсовата информация. Ежедневно се публикуват
котировки на борсовите пазари, спредовете на цените за различните типове контракти –
спот, форурд и фючърс. Така борсовите цени играят водеща роля в процеса на развитие
на очакванията на търговците. Информацията съдържаща се в борсовите котировки
дава информация какво е текущото търсене и предлагане, какво ще бъде. По този начин
борсовата информация е сигнал за търговците за промяна в позициите им. Освен
реално търсещите и предлагащите на борсовият под присъстват и спекуланти, които
осигуряват ликвидност на пазара. Присъствието на институционалните спекуланти
(нетрадиционни спекуланти) и прекомерното спекулиране бяха в основата на пика на
цените на зърното през 2008 г. Днес, пазарите продължава да работят по правилата
действащи и през 2008 г. и това е предпоставка за повторение на висока ценова
неустойчивост. Урегулирането на подобно състояние на пазара е практически
невъзможно. Ако на конкретен пазарен участник от САЩ, например, получи отказ за
откриване на допълнителна позиция на конкретен пазар, той може да го направи чрез
негови партньорски офиси от други точки на света.
Неустойчивите цени оказват влияние върху сигурността на системата на храните
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по няколко канала:
1. Неустойчивите цени на стоковите фючърсни пазари позволяват висока
неустойчивост на цените на спот пазарите. Това произтича от специфика на
производството на храни - дълъг производствен цикъл и по – голямото време за
реакция на производителите. За една година от една култура могат да се съберат
една или в най–добър случай две реколти. В условия на ценова неустойчивост
фермерите не са в състояние на предвидят бъдещите си финансови потоци.
2. Възможно е, високата ценова неустойчивост да предизвика нерационални
действия на икономическите субекти по цялата търговска верига.
3. Трето, високата ценова неустойчивост принуждава фермерите да променят
микса от произвеждани култури.
Цените на зърното в Черноморския регион са решаващи за цените в България.
Това е фактор, наложен от географското местоположение на страната. Цените на
зърното в България са в най-силна зависимост от цените в Русия и Украйна, които са
най-големите производители в региона. Ценовите тенденции на пазара в България се
развиват идентично с тези в Русия и Украйна, но цените в тук се движат по ниско.
Причина за по–ниските цени, може да се търсят в техническата и пазарната
инфраструктура. По отношение на пазарната инфраструктура, производителите на
зърно у нас не използват възможностите на стоковите фючърсни пазари, също така
възможностите им за задържане на склад на произведеното зърно са ограничени.
Остарялата техническа инфраструктура оскъпява износа от страната. Товаренето на
плавателните съдове е твърде ресурсоемко. Технологиите използвани за качване
зърното на плавателните съдове, датират от 70-те години на миналия век, което
причинява много загуби на енергия и зърно.
Връзката на цените на зърното с цените на енергоносителите и торовете е пряка
а зависимостта силна. Торовете са необходима добавка за производството на зърно, от
тяхното количество и качествен състав зависят добивите. Увеличеното търсене на
зърно в световен мащаб, предизвика и увеличено търсене на торове и по-високи цени.
От друга страна, липсват предпоставки за понижение на цената на петрола, динамиката
й ще продължава да намира отражение и в цената на зърното. Прогнозите са нарастване
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на потреблението на петрол до 2030 г., на Международната агенция по енергетика, на
ЕС и др. са категорични. Успоредно с това количествата петрол в леснодостъпните
находища се изчерпва. Това само по себе си говори за бъдещата динамика на цените на
петрола, също така и за неговата централна роля в световната икономика.
Нарастващите нужди от него са друг индикатор, че цената му няма да намалява.
Познаването факторите, формиращи динамиката на цените на зърното е в
интерес на участниците на пазара, за да се справят по най-добрия начин с
непредвидимата пазарна конюнктура.
Изследването изпълни поставените цели и задачи. При анализа на силата на
връзката на цената на пшеницата в България с цените на свеотовния пазар, се появиха и
още въпроси. Последващо изследване следва да изясни по-подробно причините за
разликите в силата на взаимовръзката между цените на пшеницата в България и
световните цени в преди, след и по време на финансово-икономическата криза.
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Приложение 7
година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Амониева
селитра
121.00 лв.
100.00 лв.
185.00 лв.
229.00 лв.
240.00 лв.
245.00 лв.
264.00 лв.
525.00 лв.
240.00 лв.
357.00 лв.
516.00 лв.
700.00 лв.
740.00 лв.

Етанол

дол.
1.35
1.48
1.12
1.35
1.69
1.80
2.58
2.24
2.47
1.79
1.93
2.70
2.23
1.79
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Приложение 9
Китай инвестира в Украйна
Правителството на Украйна и китайската Beijing Interoceanic Canal Investment
Management Co. Ltd. подписаха меморандум за сътрудничество за реализация на
проект за строителство на дълбоководно пристанище в Крим и за реконструкция
на рибното пристанище в Севастопол, както и създаване на зона за икономическо
развитие на високотехнологична индустрия. Инвестициите за първата фаза на
проекта възлизат на 3 млрд. дол. Докато Русия и ЕС спорят в чия зона на влияние
ще попадне Украйна, Китай осъществява тиха, но мащабна експанзия в Крим.
Киев се надява с помощта на КНР да избегне избора в полза на Москва или
Брюксел. Вторият етап предполага инвестиции в размер на 7 млрд. дол., които ще
се използват за строителство на летища, нефтопреработващ завод, морски
почивни зони. Проектът за пристанището е една от многото китайски инвестиции
в икономиката на Украйна през последните години. През миналата година Пекин
вече предостави на Киев 3 млрд. дол. за развитие на аграрния сектор и 3,7 млрд.
дол. за енергийни проекти. През септември 2013 година станало известно, че
Китай планира да арендува около 3 млн хектара за срок от 50 години рамките на
своята политика за използване на чуждестранни площи за отглеждане на
селскостопански култури. Проектът стартира в Днепропетровска област, след
което продължава в Херсонска и в Кримска област, а обемът на първоначалните
инвестиции се оценява на 2,6 млрд. дол. Редица украински експерти са възмутени
от подписаното споразумението и обвиняват Янукович в разпродажба на Украйна.
Руските експерти засега ни драматизират ситуацията около китайските
инвестиции, а ги разглеждат като една възможност за инвестиране на европейския
пазар, който в последно време остро се нуждае от приток на чужди инвестиции.
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