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ВСТУП
Стрімкий розвиток виробництва кукурудзи

і споживання кукурудзи в світі, який спостері�
гається протягом останніх років є результатом
використання даної сільськогосподарської
культури у годівлі тварин та у виробництві біо�
палива. Через те, що більшість кукурудзи, ви�
робленої в Україні, експортується на світовий
ринок, постає актуальна проблема розуміння
світової конюнктури та фундаментальних фак�
торів впливу на ціноутворення кукурудзи. Саме
тому в статті аналізується ситуація із вироб�
ництвом та споживанням кукурудзи в світі, а
також дається детальна характеристика ринку
кукурудзи Європейського Союзу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ціллю статті є проаналізувати поточну си�

туацію із виробництвом споживанням та основ�
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ними торгівельними потоками кукурудзи в світі
та, зокрема, в Європейському Союзі.

РЕЗУЛЬТАТИ
У світі та в Європі, зокрема, споживання

сільськогосподарських продуктів продовжує
зростати. Але якщо споживчі звички в країнах
Заходу сформувалися і харчові раціони насе�
лення є більш�менш сталими, то в країнах Азії
ми спостерігаємо кардинальну зміну харчових
раціонів населення. Перш за все, це стосується
Китаю, Індії та країн Південно�Східної Азії, де
купівельна спроможність населення стрімко
зростає, і, як наслідок, зростає споживання
білкової їжі. Адже відомо, що для виробницт�
ва однієї калорії м'яса яловичини потрібно сім
калорії рослинної сировини, а для виробницт�
ва однієї калорії м'яса птиці потрібно п'ять ка�
лорій [1, c. 1—12]. У даному контексті одним з
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основних інгредієнтів для виробництва м'яса є
саме кукурудза. Така ситуація призводить до
значного зростання цінової волатильності на
ринку цієї культури, і вже не рідкість, коли
цінові коливання на кукурудзу впродовж мар�
кетингової кампанії становлять більш ніж 100
доларів/т. Відповідно, важливість розуміння
оптимального цінового моменту для кожного
з учасників ринку значно підвищується і рен�
табельність функціонування виробників та спо�
живачів кукурудзи у великій мірі залежить саме
від їхнього розуміння механізму формування
ціни та здатності управляти своїм ціновим ри�
зиком.

У світі кукурудза вирощується на 175 млн
гектарів, і в 2012 році її було вироблено більш
ніж 849 млн тонн, що робить кукурудзу найб�
ільшою сільськогосподарською культурою в
світі за обсягами виробництва. Збільшення ва�
лового збору кукурудзи з 601 млн тонн в 2002
році пов'язано, перш за все, зі збільшенням вро�
жайності цієї культури в країнах з інтенсивним
сільським господарством (9 т/га в країнах За�
ходу проти 4.9 т/га в середньому в світі). Тим
не менш, навіть таке значне зростання вироб�
ництва на 248 млн т не може компенсувати ще
більшого зростання світового попиту. Як на�
слідок, світові запаси кукурудзи скорочують�
ся щороку. Якщо в кампанії 2002/2003 відно�
шення запасів до споживання становило 20%
то в кампанії 2011/2012 лише 14%. Цей фено�
мен часткового пов'язаний із виникненням
індустрії виробництва біопалива та сильним
зростанням попиту з її боку. В останні роки
США споживає більш ніж 100 млн тонн куку�
рудзи для виробництва біоетанолу.

Слід також зазначити, що через викорис�
тання кукурудзи на різні цілі (кукурудза на
силос, кукурудза на попкорн, кондитерська
кукурудза тощо), були виведені відповідні
сорти цієї культури. Найбільш популярною в
світі є кукурудза на зерно. Саме кукурудза
на зерно і буде предметом нашого досліджен�
ня.

Окрім того, у сучасному виробництві куку�
рудзи постає проблема використання генномо�
діфікованого насіння. Загалом, світове вироб�
ництво поділилося на дві основні зони. У краї�
нах Європи та СНД вирощується переважно не�
генномодифікована кукурудза, а в інших час�
тинах світу, і, насамперед, в Північній Америці
та Африці генномодифікована кукурудза. Хоча
на даний час не існує єдиної думки стосовно
безпечності вживання генномодифікованої
продукції у їжу, більшість країн світу взяли
курс на вирощування саме генномодифікова�

ної кукурудзи через її більшу врожайність та
більшу стійкість до посухи.

Трьома основними галузями використання
кукурудзи є: годівля тварин, яка є основним на�
прямом споживання кукурудзи в світі (близь�
ко 2/3 кукурудзи споживається саме у годівлі
тварин); споживання в харчових цілях (особли�
во це актуально для країн Африки та Латинсь�
кої Америки, де існують давні традиції харчо�
вого споживання кукурудзи) та споживання
переробною промисловістю, включаючи вироб�
ництво крохмалю та біоетанолу.

Звертаючись до ситуації, яка склалася з
кукурудзою в Європі, слід відмітити, що
Європейський Союз історично є зоною дефі�
цитного виробництва кукурудзи. Лише дві
країни в складі ЄС виробляють істотно
більшу кількість кукурудзи, ніж споживають,
а саме Франція та Угорщина. Необхідно зау�
важити, що впродовж останніх десяти років
траплялися кампанії, коли виробництво ку�
курудзи в ЄС співпадало із рівнем споживан�
ня, але така ситуація спостерігалась лише в
2002/2003 та в 2003/2004 роках. Тобто, мож�
на з впевненістю стверджувати, що в ЄС спо�
стерігається структурний дефіцит виробниц�
тва кукурудзи. Саме тому Європейська комі�
сія, маючи на меті забезпечення інтересів як
виробників, так і споживачів, прийняла по�
станову щодо організації ринку зерна. Ціля�
ми даною постанови були стабілізація цін на
кукурудзу шляхом фіксованого режиму до�
помоги виробникам кукурудзи та встановлен�
ня правил режиму торгівлі з третіми країна�
ми. Результатом впливу даної постанови на
ринок кукурудзи у Європейському Союзі ста�
ли наступні впроваджені міри.

— Встановлення інтервенційної ціни.
Інтервенційна ціна є мінімальною гаранто�

ваною ціною. Держава через своїх ринкових
агентів, які визначаються кожною країною
учасницею окремо, має можливість купляти ку�
курудзу по встановленій ціні. Це є механізмом
підтримки фермерів, адже в разі падіння рин�
кової ціни нижче інтервенційної, держава ви�
купляє кукурудзу по інтервенційній ціні. Зав�
дяки цьому механізму ціна на ринку ЄС рідко
знижується нижче мінімальної гарантованої
ціни. Однак, через курс на лібералізацію ціно�
утворення, інтервенційна ціна знижувалася з
року в рік і на даний момент встановлений
рівень не має ніякого впливу на ринок через те,
що ціни на ньому значно вище.

— Митні міри підтримки.
Згідно з вищезгаданою постановою ( Євро�

пейської комісії №1249/96), митні тарифи на
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імпорт кукурудзи встановлюються через кожні
15 днів та публікуються в офіційному журналі
ЄС. Розраховується митний тариф наступним
чином: якщо світові ціни нижче за внутрішню
ціну ЄС, то визначається митний тариф, який
складає різницю між цими двома цінами. Така
система дозволяє уникнути цінової конку�
ренції з боку інших країн на внутрішньому рин�
ку кукурудзи.

— Застосування принципу аббатіменто
(виключення) для Іспанії та Португалії.

Вслід за вступом цих країн в ЄС, Іспанія та
Португалія виявилися ізольованими від світо�
вого ринку кукурудзи митними тарифами ЄС.
Оскільки ціна на кукурудзу на ринку ЄС була
значно вище за ціну в третіх країнах, то Іспа�
нія і Португалія зазнавали б значних економі�
чних збитків. Для уникнення даної ситуації
Європейська комісія прийняла постанову
(№1839/95) згідно з якою цим країнам дозво�
ляється імпортувати кукурудзу за зниженими
митними тарифами. Квота на такий імпорт для
Іспанії становить 2 млн тонн на рік, а для Пор�
тугалії 0.5 млн тонн на рік.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можна сказати, що світовий

ринок кукурудзи обмежений у розмірах запасів
даної культури. Крім того, попит зростає швид�
ше за виробництво, що веде до високої цінової

волатильності та збільшення закупівельних цін
в довгостроковому періоді. Ситуація в Євро�
пейському Союзі дуже складна, через те що
спільнота цілковито залежить від імпорту ку�
курудзи. Лише Франція та Угорщина не в змозі
задовільнити попит ЄС, саме тому для України
цей ринок збуту є найбільш привабливим, вра�
ховуючи географічну близкість та відповідність
якості української кукурудзи вимогам ЄС. У
подальшому попит на українську кукурудзу в
Європейському Союзі буде лише посилювати�
ся, а можливість створення ассоціації з ЄС доз�
волить українським аграріям, крім гарантова�
них каналів збуту, отримати ще й більш високу
ціну за їхню продукцію через зниження мит�
них бар'єрів.
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