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UkraiĔski rynek kukurydzy na tle zmian Ğwiatowych
Ukrainian Corn Market on the Background of Global Trends
Synopsis. Kukurydza naleĪy do najwaĪniejszych zbóĪ paszowych i przemysáowych w Ğwiecie a
jednym z kluczowych producentów i eksporterów kukurydzy w Ğwiecie staje siĊ Ukraina. Celem
opracowania byáa ocena uwarunkowaĔ zmian produkcji kukurydzy na Ukrainie w kontekĞcie
uwarunkowaĔ wewnĊtrznych i globalnych. W pracy charakteryzowano zmiany produkcji, zuĪycia
oraz cen w Ukrainie na tle ich odpowiedników w Ğwiecie. W Ğwietle badaĔ wykazano, Īe ma miejsce
wzrost integracji ukraiĔskiego rynku kukurydzy z rynkami Ğwiatowymi. Zjawisku temu sprzyjaá
wzrost popytu na kukurydzĊ na rynkach Ğwiatowych spowodowany rozwojem produkcji biopaliw
oraz relatywnie niskie koszty produkcji zbóĪ na Ukrainie.
Sáowa kluczowe: kukurydza, przestrzenna integracja rynku, Ukraina
Abstract. Maize belongs to the most important crops and industrial grains in the world and Ukraine is
becoming one of the key producers and exporters of maize in the world. The aim of the study was to
assess the determinants of maize production changes in Ukraine in the context of internal and global
conditions. The work presents changes in production, consumption and prices in Ukraine against their
counterparts in the world. In light of the research, it has been shown that there is an increase of
integration of the Ukrainian maize market with global markets. This phenomenon was supported by
the increase in demand for maize on global markets caused by the development of biofuel production
and the relatively low costs of cereal production in Ukraine.
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WstĊp
W warunkach globalizacji obserwujemy coraz silniejszy wpáyw uwarunkowaĔ
Ğwiatowych na sytuacjĊ w poszczególnych gospodarkach. Przepáywy kapitaáu i towarów
powodują, Īe szoki powstające w jednych lokalizacjach są przenoszone do innych lokalizacji.
Takie zjawisko w literaturze okreĞla siĊ mianem przestrzennej integracji rynków (McNew,
Fackler, 1997). Przestrzenna integracja najsilniejsza jest na rynkach towarowych, które są
poddane najwiĊkszej liberalizacji handlu. Przejawia siĊ ona we wzroĞcie wymiany handlowej,
obniĪeniu barier wymiany miĊdzynarodowej oraz wzroĞcie wspóázaleĪnoĞci miĊdzy cenami
na przestrzennie wyodrĊbnionych rynkach. Z teoretycznego punktu widzenia procesy
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przestrzennej integracji rynków naleĪy wiązaü siĊ z prawem jednej ceny oraz moĪliwoĞciami
dokonywania arbitraĪu rynkowego. JuĪ Cournot (1938) wskazywaá, Īe rynek jest terytorium
objĊtym nieograniczoną wymianą handlową, w której ceny z áatwoĞci i natychmiast
przyjmują ten sam poziom. Obecnie, w Ğwietle doĞwiadczeĔ empirycznych, bardziej
naleĪaáoby napisaü o procesie wyrównywania cen i konwergencji cenowej (Goldberg,
Verboven, 2005).
Teoretycznym fundamentem dla przestrzennej integracji rynków towarowych jest
model cząstkowej równowagi przestrzennej, dla którego podwaliny wnieĞli Enke (1951),
Samuelson (1952), Takayama i Jude (1971). Zgodnie z nim do przepáywu towaru miĊdzy
dwoma lokalizacjami dochodzi wówczas, gdy róĪnice cenowe przekroczą poziom kosztów
wymiany towarowej. JeĞli róĪnice są niĪsze wówczas wymiana handlowa jest nieopáacalna.
W tym kontekĞcie integracji rynków, z którą wiąĪe siĊ wymiana towaru, sprzyjają niskie
koszty i bariery wymiany. JeĞli na rynku wystĊpuje wystarczająca liczba arbitraĪystów
wówczas róĪnice cenowe bĊdą odzwierciedlaáy poziom kosztów wymiany a ceny nie bĊdą
zachowywaáy siĊ niezaleĪnie.
Towarowe rynki rolne naleĪą do tych rynków, które relatywnie póĨno zostaáy poddane
procesom liberalizacji handlowej (Pawlak 2013). Obawy przed uwolnieniem wymiany
uzasadniano kwestiami bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, stabilizacją rynków czy ochroną
dochodów producentów rolnych. Na rynku zbóĪ, który jest uwaĪany za kluczowy dla
konsumentów i przetwórców i producentów rolnych, istnieje szerokie spektrum barier
taryfowych i pozataryfowych, które ograniczają handel miĊdzynarodowy. Liberalizacja
handlu Ğwiatowego postĊpuje dwutorowo. Z jednej strony mamy do czynienia z procesami
liberalizacji na bazie porozumieĔ WTO. Z drugiej strony, istnieje coraz wiĊcej porozumieĔ
o wolnym handlu oraz umów bilateralnych, które mają wykluczający charakter dla paĔstw,
które nie są ich sygnatariuszami. Przykáadem takiego porozumienia jest Unia Europejska.
Ukraina naleĪy do najbardziej dynamicznie rozwijających siĊ producentów zbóĪ w
Ğwiecie. Wzrost produkcji nie byáby jednak moĪliwy bez aktywnego uczestnictwa w
wymianie miĊdzynarodowej. W tym kontekĞcie celem opracowania jest ocena stopnia i
charakteru integracji ukraiĔskiego rynku kukurydzy z rynkami Ğwiatowymi. Realizując cel
gáówny skupiono siĊ na kierunkach zmian produkcji i zuĪycia kukurydzy, wymiany
handlowej oraz wspóázmiennoĞci cen kukurydzy w Ukrainie i w Ğwiecie. Badania
przeprowadzono na podstawie ogólnodostĊpnych danych statystycznych dotyczących
bilansów oraz cen z lat 2005-2017.

UkraiĔski rynek kukurydzy
Ukraina charakteryzuje siĊ duĪym potencjaáem w zakresie produkcji zbóĪ. Do
czynników sprzyjających rozwojowi produkcji zbóĪ naleĪą miedzy innymi korzystne
uwarunkowania agrometeorologiczne oraz glebowe, niskie koszty ziemi i pracy oraz dostĊp
do portów morskich. Produkcja kukurydzy na Ukrainie naleĪy do najbardziej dynamicznie
rozwijających siĊ produkcji zbóĪ. Na rys. 1 przedstawiono udziaá kukurydzy w wybranych
kategoriach bilansu zbóĪ na Ukrainie (wolumenie). W jego Ğwietle moĪe zauwaĪyü, Īe od
sezonu 2005/06 do sezonu 2016/17 udziaá powierzchni zasiewów kukurydzy w powierzchni
zbóĪ ulegá podwojeniu. Podobne tendencje obserwujemy w produkcji. W trzech pierwszych
analizowanych sezonach udziaá produkcji kukurydzy w produkcji zbóĪ stanowiá okoáo, 19%
podczas gdy w ostatnich trzech sezonach wyniósá juĪ ponad 40%. W mniejszym stopniu
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wzrasta znaczenie kukurydzy w zuĪyciu krajowym (ze Ğrednio 20% w pierwszych trzech
analizowanych sezonach do 29% w ostatnich trzech). Takie kierunki zmian znajdują
przeáoĪenie w wysokiej dynamice eksportu. Widoczny jest wzrost znaczenia kukurydzy w
strukturze eksportu. W pierwszych trzech sezonach kukurydza stanowiáa 26% wolumenu
eksportu zbóĪ, podczas gdy w ostatnich trzech latach juĪ udziaá ten stanowiá Ğrednio 48%.
0,7

Powierzchnia
Produkcja
Eksport
ZuĪycie krajowe

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2005/2006

2007/2008

2009/2010

2011/2012

2013/2014

2015/2016

Rys. 1. Udziaá kukurydzy w rynku zbóĪ na Ukrainie (w %)
Fig. 1. The share of maize in the grain market in Ukraine
ħródáo: opracowanie na podstawie danych USDA-FAS (2018).

Wzrost znaczenia kukurydzy na ukraiĔskim rynku zbóĪ w gáównej mierze wynika ze
wzrostu produkcji kukurydzy. Przedstawione w tabeli 1 wielkoĞci to potwierdzają. Na
przestrzeni ostatnich 12 lat powierzchnia zasiewów kukurydzy powierzchnia zwiĊkszyáa siĊ
ponad dwukrotnie. MiĊdzy pierwszymi trzema sezonami, czyli 2005/06-2007/08, a
ostatnimi trzema, czyli 2014/15-2016/17, wzrost ten wyniósá 140%. Zbiory kukurydzy
wzrosáy 3,8-krotnie miĊdzy analizowanymi skrajnymi podokresami. MoĪliwe to byáo
równieĪ dziĊki okoáo 50% przyrostowi plonów. Na rosnącą wydajnoĞü produkcyjną
zbiorów znaczący wpáyw miaá wzrost zuĪycia kwalifikowanego materiaáu siewnego przez
krajowych producentów (Abramyk, 2014). Jak siĊ wskazuje moĪliwy jest dalszy wzrost
produktywnoĞci biorąc pod uwagĊ historyczne poziomy plonów uzyskiwane jeszcze w
czasach Związku Radzieckiego oraz jakoĞü gleb. Wykorzystanie potencjaáu genetycznego
plonowania kukurydzy na Ukrainie szacowane jest na poziomie 53% w stosunku do
aktualnego poziomu. Sam wzrost zuĪycia nawozów oraz poprawa w zakresie ochrony
roĞlin mogą w relatywnie krótkim czasie przyczyniü siĊ do wzrostu produkcji kukurydzy na
Ukrainie do poziomu 54 mln ton (Unleashing Ukrainian…, 2016).
ZuĪycie wewnĊtrzne kukurydzy na Ukrainie miĊdzy analizowanymi podokresami
wzrosáo o 37 %, przy czym zuĪycie paszowe o 28%, zaĞ zuĪycie niepaszowe o 90%.
O produkcji kukurydzy na Ukrainie w ostatnich latach coraz silniej decydują moĪliwoĞci
eksportowe, co jest widoczne w wysokich wskaĨnikach samowystarczalnoĞci. Wolumen
eksportu kukurydzy miĊdzy trzema ostatnimi a trzema pierwszymi analizowanymi
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sezonami wzrósá dziesiĊciokrotnie. W ostatnich trzech sezonach eksport stanowiá okoáo
72% produkcji, podczas gdy w pierwszych trzech sezonach jedynie 26%.
Tabela 1. Wybrane elementu bilansu kukurydzy na Ukrainie (Ğrednie trzyletnie)*
Table 1. Selected elements of the corn balance in Ukraine (3-year averages)
Wyszczególnienie

2005/062007/08

2008/092010/11

2011/12 2013/14

2014/15 2016/17

Powierzchnia

1761

2392

4246

4316

Produkcja

7005

11284

24887

26584

Import

20

24

53

28

Eksport

1855

5192

15979

19197

ZuĪycie paszowe

4633

5367

7367

5933

733

850

1333

1400

Wsk. samowystarczalnoĞci
1,31
1,83
*Powierzchnia w tys. ha, pozostaáe elementy bilansu w tys. ton.

2,89

3,66

ZuĪycie niepaszowe

ħródáo: opracowanie na podstawie danych USDA-FAS (2018)3.

Kluczową rolĊ w rozwoju produkcji kukurydzy na Ukrainie odegraá wzrost popytu na
kukurydzĊ na rynkach Ğwiatowych spowodowany wzrostem produkcji biopaliw.
Dodatkowe znaczenie miaá program polityki rolnej ukierunkowany na wsparcie eksportu
produkcji za pomocą takich instrumentów jak zwolnienia z podatku VAT eksportowanego
zboĪa, stosowanie stref taryf podatkowych, certyfikacja produkcji przeznaczanej do
eksportu (OECD 2015). DziĊki realizowanej polityce rolnej produkcja kukurydzy
wykazywaáa wyĪszą rentownoĞü w porównaniu do pozostaáych zbóĪ, powodując zmiany w
strukturze uprawy zbóĪ na korzyĞü kukurydzy. Produkcja kukurydzy na Ukrainie oraz jej
eksport ulegają duĪym wahaniom. Z jednej strony jest to spowodowane czynnikami
agrometeorologicznymi, które powodują wahania plonów a z drugiej moĪliwoĞciami
eksportowymi. W warunkach wysokich cen kukurydzy na rynkach Ğwiatowych, osáabienia
waluty krajowej w stosunku do dolara wzrost produkcji i eksportu byá szczególnie
widoczny (ceteris paribus).

UkraiĔski rynek w Ğwietle Ğwiatowych tendencji
Ukraina w ostatnich dziesiĊciu latach naleĪaáa do najwiĊkszych producentów
kukurydzy w Ğwiecie. Pod wzglĊdem wielkoĞci produkcji Ukraina zajmuje pierwszą
pozycje wĞród krajów europejskich i szóstą w Ğwiecie. W trzech ostatnich sezonach liderem
produkcji kukurydzy w Ğwiecie pozostawaáy Stany Zjednoczone – 363,8 mln ton, z 35,5%
udziaáem w Ğwiatowej produkcji. Kolejne miejsca wĞród najwiĊkszych producentów
zajmowaáy kolejno: Chiny - 219,9 (mln ton), Brazylia – 83,5, Unia Europejska – 65,3,
Argentyna – 33,4 oraz Ukraina – 26,6. Udziaá tych krajów i ugrupowaĔ w Ğwiatowej
produkcji kukurydzy wyniósá 77,5% (USDA-FAS 2018). Produkcja kukurydzy w Ğwiecie
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w sezonach od 2005/06 do 2016/17 charakteryzowaáa siĊ trendem wzrostowym zarówno na
rynku ukraiĔskim jak u najwiĊkszych producentów i eksporterów tego zboĪa (rys. 2).
W porównaniu tym szczególnie wyróĪnia siĊ Ukraina, gdzie przeciĊtna roczna
dynamika wzrostu produkcji (w Ğwietle funkcji wykáadniczej) w analizowanym okresie
wyniosáa aĪ 15,3%. NajwiĊkszy przyrost produkcji przypadá na sezony od 2010/11 do
2014/14. Dalsze miejsca pod tym wzglĊdem zajmują Brazylia – 6,3%, Argentyna – 6,2%,
Chiny – 4,6%, Kanada – 3,6%. W USA Ğrednioroczna dynamika produkcji w
analizowanym okresie wyniosáa 2,2% zaĞ w Unii Europejskiej tylko 1,1%.
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Rys. 2. Dynamika zmian produkcji kukurydzy na Ukrainie w porównaniu do gáównych producentów Ğwiatowych
(Ğrednia 2005/06-2007/08=1)
Fig. 2. Dynamics of maize production changes in Ukraine compared to major world producers (average 2005/062007/08 = 1)
ħródáo: opracowanie, na podstawie danych USDA-FAS (2018).

Prezentowane tendencje w zakresie produkcji kukurydzy w Ğwiecie wynikają zarówno
ze wzrostu powierzchni uprawy kukurydzy jak i poprawy plonów. Tempo wzrostu plonów
w Ğwiecie w analizowanym okresie wyniosáo 1,4% podczas gdy w Ukrainie – 7,7%. Od
sezonu 2011/12 poziom plonów w Ukrainie przekracza Ğredni poziom plonów w Ğwiecie.
Szybciej od produktywnoĞci wzrasta powierzchnia upraw kukurydzy. W analizowanym
okresie roczne tempo wzrostu powierzchni zasiewów w Ukrainie przekroczyáo 10%,
podczas gdy w Ğwiecie osiągnĊáo 2,3%. WyraĨny wzrost zapotrzebowania na kukurydzĊ na
Ğwiatowych rynkach miaá miejsce dopiero od 2001 roku. NaáoĪyáy siĊ na to czynniki
makroekonomiczne w postaci wzrostu gospodarczego oraz wdroĪenie regulacji w zakresie
produkcji biopaliw i udziaáu domieszek w paliwach transportowych (Abbot 2013, Rosiak i
in. 2011).
Przyrost Ğwiatowej produkcji w ostatnich kilkunastu latach byá stymulowany gáównie
wzrostem popytu na to zboĪe z sektora przetwórstwa paszowego oraz przetwórstwa
przemysáowego (Yang i in. 2014). Paszowe zuĪycie kukurydzy w Ğwiecie w sezonie
2000/01 stanowiáo 70%4 zuĪycia caákowitego. W kolejnych latach systematycznie obniĪaá
siĊ osiągając poziom 59% w sezonie 2011/12. W ostatnich trzech sezonach ksztaátuje siĊ on
na poziomie blisko 61%. Zmiany zuĪycia i jego struktury wynikają ze zmian uwarunkowaĔ
4
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ksztaátujących poszczególne rodzaje popytu. Popyt paszowy na kukurydzĊ w Ğwiecie jest w
znacznym stopniu uzaleĪniony jest od wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających siĊ.
Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej wzrasta popyt na miĊso w tych krajach, co
implikuje podobne zmiany w popycie paszowym (Hamulczuk, 2017). Dlatego teĪ Ğwiatowy
kryzys gospodarczy przeáoĪyá siĊ spadek zuĪycia paszowego w sezonach 2008/09 i 2009/10.
Obecnie mamy do czynienia z powrotem do dáugookresowego trendu. wzrostowego Sprzyja
temu wzrost zamoĪnoĞci spoáeczeĔstwa, wzrost konsumpcji ĪywnoĞci wysoko biaákowej oraz
zmiana nawyków Īywieniowych w krajach rozwijających siĊ.
ZuĪycie niepaszowe kukurydzy w Ğwiecie charakteryzuje siĊ znacznie wyĪszą dynamika
wzrostu niĪ zuĪycie paszowe. W sezonach 2005/06 – 2016/17 wzrosáo ono o 78%, podczas
gdy zuĪycie paszowe jedynie o 32%. Gáówne znaczenie dla takich tendencji odgrywają
zmiany zuĪycia kukurydzy w przemyĞle biopaliwowym. Produkcja bioetanolu w latach 20002016 wzrosáa 5,7-krotnie zaĞ w latach 2005-2016 trzykrotnie5. U podstaw dynamicznego
rozwoju produkcji biopaliw leĪy przede wszystkim presja na wzrost udziaáu odnawialnych
Ĩródeá energii w produkcji i zuĪyciu energii, mająca uzasadnienie w kwestiach
Ğrodowiskowych. Impulsem wzrostu produkcji biopaliw, jako dodatku do paliw
transportowych byá teĪ wzrost zapotrzebowania na energiĊ, idący w parze ze wzrostem cen
ropy. Szerzej na temat przyczyn i skutków wykorzystania towarów rolnych w produkcji
biopaliw pisze m.in. Abbot (2013) czy Hamulczuk (2017). Takie silne zmiany produkcji
bioetanolu nie byáyby moĪliwe bez aktywnej roli paĔstwa. Najbardziej aktywne w tym
zakresie są paĔstwa rozwiniĊte oraz Brazylia. Unia Europejska uregulowaáa rynek
odnawialnych Ĩródeá energii w ramach dyrektyw 2001/77/EC i 2003/30EC. Dopracowane
regulacje zostaáy przedstawione w postaci pakietu klimatyczno-energetycznego,
okreĞlającego kierunki rozwoju na lata 2010-2020, uwzglĊdniając zuĪycie biokomponentów z
noĞników pierwotnych w ramach dyrektywy 2009/28/EC. Podobne regulacje zostaáy
wdroĪone równieĪ w Stanach Zjednoczonych – Energy z ang. Polity Act of 2005 (Hochman i
in. 2017). NaleĪy podkreĞliü, Īe rozporządzenia o analogicznym znaczeniu nie zostaáy
wprowadzone na Ukrainie ze wzglĊdu na utrzymujące siĊ w kraju wysokie koszty produkcji
biokomponentów, których proces wytwarzania byá uzaleĪniony od cen gazu.
Instrumenty polityki biopaliwowej sprowadzają siĊ gáównie do subsydiowania
konsumpcji, ustanawiania taryf importowych oraz obowiązkowych, minimalnych
i maksymalnych udziaáów domieszek komponentów pochodzenia organicznego w paliwach
páynnych (de Gorter i in., 2013; Rosiak i in., 2011). WdroĪenie regulacji wiązaáo siĊ ze
wzrostem zapotrzebowania na zboĪa do celu produkcji bioetanolu, tym samym
wzmacniając gaáĊĨ przetwórstwa przemysáowego zbóĪ kosztem stabilizacji dominującego
udziaáu zuĪycia kukurydzy w przetwórstwie paszowym. Efektem tego byáo ograniczenie
eksportu kukurydzy przez gáównego producenta, jakim są Stany Zjednoczone a tym samym
wzrost niedoborów w pozostaáych krajach w Ğwiecie. Skorzystaáa na tym Ukraina, o czym
szerzej w kolejnej sekcji.

Wymiana handlowa jako wyraz integracji rynków
Wymiana handlowa jest uwaĪana, jako podstawowy miernik obrazujący stopieĔ
integracji rynków towarowych. Przepáyw towarów wyraĪa przepáyw impulsów popytowo5
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podaĪowych miĊdzy krajami (Barrett, Li, 2002). W sezonach 2005/06-2016/17 Ğwiatowy
handel kukurydzą wzrósá blisko dwukrotnie a Ğrednioroczne tempo zmian w tym okresie
wyniosáo 5,1%. Wzrost wymiany handlowej potwierdza, zatem pogáĊbienie integracji
Ğwiatowych rynków tego zboĪa. Obserwuje siĊ teĪ niewielki wzrost wymiany w
Ğwiatowym zuĪyciu. NajniĪszy wskaĨnik udziaáu eksportu w zuĪyciu zaobserwowano w
czasach najwiĊkszego kryzysu gospodarczego (sezon 2008/09), kiedy wyniósá 10,7%. W
ostatnich czterech sezonach zawieraá siĊ on w przedziale 13,3-14,7%6. Wedáug Hochmana i
in. (2017) zmiany dynamiki wymiany równieĪ pokrywają siĊ z realizacją polityki
energetycznej wywoáującej wzrost produkcji etanolu z kukurydzy w celu utrzymania
minimum poziomu biomasy w paliwie transportowym krajów UE i USA.
Do najwiĊkszych eksporterów kukurydzy na Ğwiecie wedáug danych USDA naleĪą:
USA z 38% udziaáem w Ğwiatowym handlu, Brazylia (18,9%), Argentyna (15,4%) oraz
Ukraina (14,1%). Te cztery kraje miaáy w sumie 86% udziaá w eksporcie sezonach
2014/15-2016/17. JeĞli chodzi o import to to jest on mniej skoncentrowany. Udziaá czterech
najwiĊkszych importerów (Japonia, Korea Pd, Meksyk i UE) w analizowanym okresie
wyniósá 37,3%. JeĞli dodamy do tego Egipt to wskaĨnik koncentracji w imporcie CR5
stanowiá 43,5%. Pozostaáe kraje nie przekraczaáy 3,5% udziaáu. Pozostaáe udziaáy naleĪaáy
gáownie do krajów azjatyckich i afrykaĔskich. MoĪna zatem uznaü, Īe są to kraje i regiony,
które są najsilniej zintegrowane w Ğwiecie i mają najwiĊkszy wpáyw na sytuacjĊ popytowopodaĪową oraz ceny.
Tabela 2. Eksport kukurydzy z Ukrainy wedáug krajów (w mld USD)*
Table 2. Export of maize from Ukraine by country (in billion USD)
2006-2008
Eksport
Udziaá (%)
Egipt
28,25
8,29
Hiszpania
23,22
6,81
Wáochy
56,94
16,71
Iran
12,63
3,70
Syria
21,23
6,23
Izrael
13,06
3,83
Holandia
4,20
1,23
Portugalia
1,94
0,57
Korea Pd.
0,00
0,00
Tunezja
9,51
2,79
Pozostaáe
169,83
49,83
*Skumulowane wielkoĞci
KRAJ

2009-2011
Eksport
Udziaá (%)
30,43
8,93
13,61
3,99
2,96
0,87
11,28
3,31
10,66
3,13
7,54
2,21
4,34
1,27
6,20
1,82
2,33
0,68
6,65
1,95
169,86
49,84

2012-2014
Eksport
Udziaá (%)
56,01
16,43
58,13
17,06
23,72
6,96
30,66
9,00
9,66
2,83
17,80
5,22
23,16
6,80
17,53
5,14
22,48
6,60
7,87
2,31
207,07
60,76

ħródáo: opracowanie, na podstawie bazy danych Comtrade (2018).

Struktura Ğwiatowego eksportu oraz Ğwiatowego importu kukurydzy jest wynikiem
oddziaáywania kilka czynników. Podstawianym są uwarunkowania agroklimatyczne
i glebowe, z góry determinują podziaá krajów na posiadające nadwyĪki i charakteryzujące
siĊ niedoborami. Zmusza to kraje do prowadzenia wymiany towarowej. Istotne znaczenie
ma teĪ poziom rozwoju spoáeczno-gospodarczego. Z reguáy, kraje charakteryzujące siĊ
dobrymi moĪliwoĞciami produkcji surowców rolnych i które jednoczeĞnie sáabiej
6

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Pobrano 18 kwietnia 2018 r. z: http://www.amisoutlook.org/dostĊp/.
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rozwiniĊte czĊĞciej przeznaczają surowce na eksport niĪ na zapotrzebowania we wáasnych
gaáĊziach przetwórstwa. Odwrotnie postĊpują kraje rozwiniĊte z dobrze funkcjonującym
przemysáem, które czĊĞciej importują surowce taĔsze na potrzeby wáasnych gaáĊzi
przetwórstwa (Yang i in., 2014). Preferencje i porozumienia handlowe stanowią równieĪ
istotny czynnik warunkujący kierunek prowadzenia wymiany handlowej.
W ostatnich kilkunastu latach dominującym kierunkiem rozdysponowania produkcji
kukurydzy na Ukrainie byá eksport (Comtrade, 2018). Jak wynika z tabeli 1 na Ukrainie
obserwuje siĊ dynamiczny wzrost nie tylko eksportu, ale teĪ jego udziaáu w produkcji.
W tabeli 2 przedstawiono najwiĊkszych importerów kukurydzy Ukrainy. UkraiĔska
produkcja trafiaáa do grupy krajów naleĪących do najwiĊkszych Ğwiatowych importerów.
Przy czym gáówne znaczenie odgrywa tutaj lokalizacja tych rynków wzglĊdem rynku
ukraiĔskiego. Do gáównych kierunków eksportowych naleĪą kraje Afryki Póánocnej
i Bliskiego Wschodu np.: Egipt, Iran, Syria, Izrael i Tunezja. Coraz wiĊksze znaczenie
odgrywa równieĪ Unia Europejska dziĊki zwiĊkszeniu kontyngentów bezcáowych
przyznanych Ukrainie. RównieĪ do tradycyjnych kierunków eksportu zalicza siĊ kraje
azjatyckie: KorĊ Poáudniową, JaponiĊ a w ostatnich latach równieĪ Chiny. Podsumowując,
naleĪy podkreĞliü, Īe Ukraina wykorzystaáa swój potencjaá i sytuacjĊ, jaka wytworzyáa siĊ
w wyniku wzrostu Ğwiatowego popytu zwiĊkszając swój udziaá w Ğwiatowym rynku
kukurydzy.

Dynamika cen jako wyraz integracji rynków
Jednym z mierników, które sáuĪą ocenie integracji rynków krajowych z rynkami zagranicznymi jest wspóázmiennoĞü cen. WyraĪa ona przepáyw szoków popytowopodaĪowych oraz przepáyw informacji miĊdzy rynkami. Na rysunku 3 przedstawiono
przebieg miesiĊcznych cen eksportowych kukurydzy na Ukrainie na tle cen eksportowych
we Francji (przedstawiciel i najwiĊkszy producent w UE), USA i Argentynie. ZauwaĪyü
moĪna dwa okresy, które charakteryzowaáy siĊ wysokimi cenami. Pierwszy, to lata 20072008, a drugi to 2011-2013. W obydwu tych podokresach, przerwanych Ğwiatowym
kryzysem gospodarczym, gáównym katalizatorem wzrostu cen byáy niskie zapasy tego
zboĪa na skutek rozwoju gospodarczego oraz wysokiego tempa zuĪycia kukurydzy do
produkcji biopaliw. Wypeánienie limitów wskaĨnikowych w zakresie domieszek
paliwowych oraz wzrost produkcji w reakcji na wysokie ceny spowodowaáy przyrost
zapasów w Ğwiecie a tym samym równieĪ spadek cen od 2014 roku. Niemaáą rolĊ w
ksztaátowaniu siĊ cen kukurydzy w Ğwiecie odgrywają równieĪ ceny paliw páynnych (ropy
naftowej). Mianowice okresy wzrostów i spadków cen kukurydzy pokrywają siĊ z
analogicznymi okresami w Ğwiatowych cenach ropy naftowej (de Gorter i in., 2013).
Analiza przebiegu cen pozwala zauwaĪyü wysoką wspóázmiennoĞü cen
w analizowanych krajach. Potwierdzają to wysokie (w przedziale 0,50-0,57) wspóáczynniki
korelacji miĊdzy przyrostami logarytmicznymi cen na Ukrainie i w innych pozostaáych
krajach. MoĪna zatem stwierdziü, Īe ceny kukurydzy na rynku ukraiĔskim i w pozostaáych
krajach ksztaátowaáy siĊ na podstawie podobnych przesáanek. Oznacza to silną integracjĊ
cenową rynku ukraiĔskiego z rynkami Ğwiatowymi. Rynek ukraiĔski posiadający nadwyĪki
eksportowe byá w analizowanym okresie pod wpáywem sytuacji popytowo-podaĪowej
w Ğwiecie. Dostosowanie poziomu cen eksportowych do innych rynków umoĪliwiaáo
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utrzymywanie przewag konkurencyjnych oraz wywieraáo presjĊ na ceny páacone
ukraiĔskim producentom rolnym.
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Rys. 3. Ceny skupu kukurydzy na Ukrainie i Ğwiecie (w USD/t)*
Fig. 3. Purchase prices of maize and wheat in Ukraine and the world
*Brakujące dane uzupeániono na podstawie interpolacji sąsiednich punktów
ħródáo: opracowanie, na podstawie danych FAO (2018).

Jednym z wyrazów wzrostu integracji rynku ukraiĔskiego z rynkami Ğwiatowymi jest
obniĪenie róĪnic miĊdzy cenami na Ukrainie i w pozostaáych analizowanych lokalizacjach.
W latach 2005-2010 Ğrednie róĪnice miĊdzy cenami na Ukrainie i w pozostaáych paĔstwach
przedstawionych na rys. 3 krajach stanowiáy: 21,1% w przypadku Francji, 11,0%
w przypadku Argentyny oraz 11,3% w przypadku USA. Spadek róĪnic cenowych w latach
2011-2017 do poziomu kolejno: 5,8%, 5,3% oraz 7,6% stanowi potwierdzenie tzw.
konwergencji cenowej typu sigma. Za jeden z kluczowych czynników warunkujących
wzrost integracji cenowej moĪna przyjąü przystąpienie Ukrainy w roku 2008 do ĝwiatowej
Wspólnoty Organizacji Handlu WTO. Byáo to początkiem wzmocnienia pozycji
ukraiĔskiego rynku na Ğwiecie a tym samym uzaleĪnieniem gospodarki ukraiĔskiej od cen
wystĊpujących na rynkach Ğwiatowych. Kolejnym elementem powiązania rynku
ukraiĔskiego z rynkiem Ğwiatowym byáy wprowadzone przez Komisje Europejską w roku
2014 zmiany w handlu zagranicznym z Ukrainą. Wprowadzenie áagodniejszej polityki
handlu zagranicznego przez UE wobec ukraiĔskiego eksportu przyczyniáo siĊ do zmiany
kierunków eksportu surowców rolnych umoĪliwiając dalszy wzrost produkcji kukurydzy na
Ukrainie (Kobuta i in., 2015).

Podsumowanie
Celem badaĔ byáa ocena procesu integracji ukraiĔskiego rynku kukurydzy z rynkami
Ğwiatowymi. Gáówna konkluzja badaĔ sprowadza siĊ do uznania, Īe ukraiĔski rynek jest
silnie zintegrowany z rynkami Ğwiatowymi oraz nastĊpuje wzrost stopnia tej integracji.
Przeprowadzone badania wskazują, iĪ Ukraina staje siĊ coraz bardziej znaczącym
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producentem oraz eksporterem kukurydzy na Ğwiecie. RównoczeĞnie ma miejsce
zmniejszanie siĊ róĪnic miĊdzy eksportowymi cenami kukurydzy na Ukrainie i u innych
znaczących eksporterów Ğwiatowych.
Przeprowadzone analizy wskazują na dynamiczny wzrost produkcji kukurydzy na
Ukrainie. Jest on wynikiem wpáywu kilku czynników jednoczeĞnie. Po pierwsze,
wykorzystania potencjaáu wynikającego z korzystnych warunków klimatyczno-glebowych.
Po drugie, ze wzrostu popytu na kukurydzĊ na rynkach Ğwiatowych pod wpáywem rozwoju
gospodarczego oraz zwieszającego siĊ zuĪycia kukurydzy na biopaliwa. Trzecim
czynnikiem stymulującym dwukrotne zwiĊkszenie produkcji byáy procesy liberalizacji
handlu towarami rolnymi w wyniku przystąpienia Ukrainy do WTO, przyznania Ukrainie
kontyngentów importowych na zboĪa przez UniĊ Europejska oraz zniesienia przez wáadze
Ukrainy podatku VAT na eksportowane zboĪe. W efekcie postĊpujących procesów
integracyjnych ukraiĔski rynek kukurydzy staá siĊ coraz bardziej podatny na zakáócenia
globalne, co ma wyraz gáównie w wysokiej wspóázmiennoĞci cen kukurydzy na Ukrainie i
w Ğwiecie.
W przyszáoĞci naleĪy oczekiwaü dalszego wzrostu produkcji oraz eksportu kukurydzy
na Ukrainie. Wynika to z niewykorzystanego potencjaáu areaáu jak i poprawy
produktywnoĞci. Dodatkowo, bliskie geograficzne poáoĪenie Ukrainy wzglĊdem gáównych
rynków importowych kukurydzy daje przewagi kosztowo-cenowe wzglĊdem takich krajów
jak Stany Zjednoczone, Argentyna czy Brazylia. Czynnikiem, który moĪe negatywnie
wpáywaü na eksport kukurydzy z Ukrainy i osáabiaü integracjĊ z rynkami Ğwiatowymi jest
ponowne prowadzenie podatku VAT na eksportowane zboĪe.
Przedstawione badania te moĪna rozszerzyü w kilku kierunkach. MoĪliwa jest bardziej
szczegóáowa analiza kosztów prowadzenia wymiany tj. kosztów transferu, wpáywu barier
handlowych oraz kosztów transakcyjnych i ich znaczenia w procesach integracji
miĊdzynarodowej. Drugim, kierunkiem badaĔ jest pogáĊbiona ocena integracji cenowej
oraz przepáywu impulsów cenowych miĊdzy rynkiem ukraiĔskim a rynkami zagranicznymi
w celu okreĞlania wraĪliwoĞci ukraiĔskiego rynku na zmiany cen Ğwiatowych.
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