


Джерела ринкової інформації МСГ США

• Служба з питань реалізації сільськогосподарської 
продукції (AMS)

• Служба з економічних досліджень (ERS)
• Служба з питань сільського господарства іноземних 

країн (FAS)
• Служба з питань національної статистики у сфері 

сільського господарства (NASS)
• Рада з питань перспектив розвитку світового сільського 

господарства (WAOB)
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Рада з перспектив розвитку світового сільського 
господарства

• Головний центр ринкових прогнозів МСГ США

• Міжвідомчі комітети з питань товарного оцінювання 
(ICECs), до складу яких входять аналітики з усього 
МСГ США

• Інформацію для щомісячної оцінки світового 
постачання і попиту сільгосппродукції (WASDE)
отримують з декількох джерел даних

• Випуски WASDE впливають на ринкові тенденції
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Прогнози МСГ США щодо пропозиції та 
попиту

Дані NASS*

ICEC**

та

«під 

замок» Щомісячний звіт

WASDE***

Ринок

МСГ 

США

• Щомісячні звіти Служби з економічних 

досліджень (ERS) та Служби з питань 

сільського господарства іноземних країн (FAS)

• Прогнозування доходів фермерів та цін на 

продукти харчування

• Аналіз політики

• Вартість фермерських програм

Інші дані МСГ США

Дані та 

інформація з 

інших джерел

* NASS - Служба з питань національної статистики у сфері сільського 
господарства
** ICEC - Міжвідомчий комітет з питань товарного оцінювання
*** WASDE - Оцінка світового постачання і попиту сільгосппродукції
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Джерела даних
• Управління з питань національної статистики у сфері сільського господарства (NASS)

– Виробництво, запаси, ціни, поголів’я худоби

• Інші управління МСГ США
– Звіти та аналітичні матеріали щодо ситуації з іноземними товарами - аташе FAS, експортні 

продажі - FAS, ціни – Ринкові новини AMS, контроль якості експортної продукції – FGIS
(Федеральне управління з контролю якості зерна), звіти про тваринництво - AMS, 
інформація про порядок здійснення збуту молока - AMS, підтримка діяльності з закупівель –
FSA (Агентство з обслуговування фермерів).

• Інші державні джерела
– Бюро перепису - щодо виробництва пшеничної муки, подрібненої сої, імпорту/експорту
– Міністерство енергетики США (Агентство з питань інформації в енергетичній галузі) - щодо 

виробництва етанолу

• Ринкові джерела
– Асоціація переробників кукурудзи
– Асоціація з проблем використання відновлювальних видів пального
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Цілі інформаційної системи прогнозування МСГ США

• Об’єктивність
–Надання точної, надійної та неупередженої 

інформації

• Надійність
–Базується на надійних даних та аналізі

• Вчасність
–Швидке надходження до користувачів
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Процес оцінювання для балансу США

• Щомісяця Міжвідомчі комітети з питань товарного оцінювання (ICECs) збираються для 
оцінювання статей балансу

• Процес починається з економічного моделювання, яке корегується за допомогою змін 
у політиці як США, так і інших країн

• Експертна оцінка забезпечує перевірку економічних моделей на відповідність 
реальності та має останнє слово у визначенні прогнозів МСГ США

• Аналітичні результати у більшості випадків отримують, використовуючи останні дані з:

– NASS (площа, виробництво, ціни, деяке внутрішнє використання, таке як продовольче 
використання, промислове використання, віджим олійних культур, споживання бавовни та 
запаси);

– Міністерство торгівлі США (дані про торгівлю);
– FAS (експортні продажі);
– AMS (транспорт, ціни, огляд ринкової кон’юнктури США);
– FGIS (експортні перевірки)
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Прогнози врожаю сільськогосподарських культур в США
та

Прогнози врожаю с/г культур в інших країнах

• Врожай США
– Прогнози врожаю США базуються на щомісячних 

дослідженнях фермерських господарств та вирощування 
сільськогосподарських культур

• Врожайність в інших країнах
– Прогнозування врожайності сільгоспкультур в інших країнах 

вимагає більшого аналізу

– Більшість прогнозів не базуються на дослідженнях
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Роль МСГ США по відношенню до ф’ючерсних 
ринків

• Класифікація товарів за якістю та перевірка якості

– Стандарти якості забезпечують спільну мову для торгівлі

– Включає послуги зважування та перевірку складів

• Послуги приймання за ф’ючерсними контрактами, розрахунок 
за якими здійснюється фізичною поставкою

• Публічна звітність про ціни використовується для обчислення 
індексів для грошових розрахунків за ф’ючерсними 
контрактами

• Співпраця з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC)
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Запитання?

• wpreston@oce.usda.gov

• http://www.usda.gov/oce/
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http://www.usda.gov/oce/forum/

