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2011/12 Sezonu Görünümü 
 
Uluslar arası Hububat Konseyi, IGC, 19 Ocak 2012 tarihli son raporunda; 2010/11 
sezonunda 1,750 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya hububat 
üretimini Temmuz 2011/Haziran 2012 döneminde, Kasım ayı öngörüsünden 14 milyon 
ton ve 2010/11’den 80 milyon ton fazla, rekor 1,830 milyon ton düzeyinde 
öngörmektedir.   
 
Konsey; özellikle Çin için olmak üzere buğday ve mısır rekolte tahminlerinin son iki 
ayda yukarı doğru revize edilmesi nedeniyle 2011/12 sezonu küresel hububat 
durumunun bir miktar rahatladığı yorumunda bulunmuştur.  Bununla birlikte, Güney 
Amerika ve Güney Afrika’da hala hasat edilmekte olan önemli mısır üretimlerinin 
boyutuna ilişkin belirsizliğin devam etmekte olduğu ifade edilmiştir.  İlaveten, uzun 
süreli sıcak ve kuru havanın Arjantin ve Brezilya’da verim beklentilerini azalttığı ve 
aynı zamanda da ihracat öngörülerini düşürmekte olduğu not edilmiştir. 
 
IGC, 2010/11 sezonunda 1,784 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya hububat tüketimini Temmuz 2011/Haziran 2012 döneminde, Kasım ayından  
5 milyon ton ve 2010/11’den 47 milyon ton yüksek, 1,831 milyon ton miktarda 
gerçekleşeceğini öngörmektedir.   
 
Konsey; yüksek dünya hasat rakamının, özellikle yem ve endüstriyel sektörlerde 
olmak üzere artan kullanım tarafından kısmen dengelendiğini ve küresel tüketim 
öngörüsünün üretim ile genel olarak uyumlu olduğunu belirtmiştir.   
 
IGC, 2010/11 sezonunda 243 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya hububat ticaretinin Temmuz 2011/Haziran 2012 döneminde, Kasım ayından 
1 milyon ton düşük ancak 2010/11’den 10 milyon ton yüksek, 253 milyon ton 
miktarda öngörmektedir.  
 
Konsey; özellikle orta ve düşük sınıf buğdaylarda olmak üzere, rekora yakın buğday 
alımı ve arpadaki iyileşme tarafından desteklenen dünya hububat ticaretinde önemli 
bir büyüme beklendiğini belirtmiştir. 
 
IGC, 2010/11 sezonunda 370 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dünya dönem sonu hububat stoklarının Temmuz 2011/Haziran 2012 döneminde, 
Kasım ayından 9 milyon ton yüksek ancak 2010/11 sezonu sonundan 1 milyon ton 
düşük, 369 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.   
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Konsey; dünya toplam hububat devir stoklarının geçen senenin değerinin çok az 
altında olmasının beklendiğini ve tarihsel olarak düşük kalmaya devam ettiğini 
belirtmiştir. 
 
IGC; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya 
ve Ukrayna) 2010/11 sezonunda 137 milyon ton olarak gerçekleştiğini tahmin ettiği 
dönem sonu hububat stoklarının 2011/12 dönemi sonunda, Kasım ayından 7 milyon 
ton yüksek ancak 2010/11 sezonu sonundan 7 milyon ton düşük olarak, 130 milyon 
ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.   
 
 
Dünya Hububat Durumu, milyon ton 
 

 07/08 
 

08/09 
 

09/10 
 

10/11 
Tahmin 

11/12 
Öngörü 

24.11 19.01 

Üretim 1699 1802 1799 1750 1816 1830 

Tüketim 1678 1731 1769 1784 1826 1831 

Ticaret 240 250 240 243 254 253 

Stoklar 303 373 403 370 360 369 

 
 
 




