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W 2016 r. Indie, będące jednym z najszybciej rosnących rynków na świecie, zostały największym importerem
ukraińskiej produkcji rolnej. Wg analityków otwiera to nowe możliwości dla ukraińskich producentów rolnych.
W ubiegłym roku ukraiński sektor rolno-spożywczy odnotował kilka rekordowych wyników – zbiory zbóż i kultur
strączkowych były najwyższe w ostatniej historii, znacznie wzrósł poziom produkcji oleju słonecznikowego, co
wzmocniło pozycję Ukrainy jako światowego lidera w tym sektorze, znaczący wzrost odnotował eksport produkcji
rolno-spożywczej. Wg danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy udział produkcji rolno-spożywczej w
ukraińskim eksporcie ogółem wyniósł 42%, a wartość eksportu towarów z grup I-IV taryfy celnej – 15,4 mld USD.
Choć ukraiński eksport towarowy w 2016 r. odnotował spadek rzędu 5%, to eksport towarów rolno-spożywczych
wzrósł o 4,5%.
Prawdziwym odkryciem dla ukraińskich eksporterów z tej branży okazały się Indie, które w ub.r. zajęły pierwsze
miejsce na liście największych importerów ukraińskich towarówrolno-spożywczych. Drugie na świecie pod
względem liczby ludności Indie, choć należą do grona wiodących światowych producentów rolnych to z uwagi na
niekorzystne warunki pogodowe w ostatnich latach (susze, powodzie, wysokie temperatury) odnotowywały
deﬁcyt żywności na rynku wewnętrznym. Ukraina skutecznie wykorzystała koniunkturę na rynku indyjskim –
zwiększając eksport rolno-spożywczy w tym kierunku. W porównaniu do 2015 r. wzrósł on o 45,6% - osiągając w
ub.r. wartość 1,58 mld USD (dla porównania wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Indii
wyniosła w ub.r. wyniosła jedynie 6 mln USD). W efekcie udział Indii w strukturze geograﬁcznej ukraińskiego
eksportu rolno-spożywczego przekroczył 10%. Natomiast z Indii na Ukrainę wyeksportowano w 2016 r. towary
rolno-spożywcze o wartości 103 mln USD, do Polski – 154 mln USD.
Wg analiz ukraińskiego Instytutu Gospodarki Rolnej na Indie przypadło w 2016 r. 10% wartości globalnego
importu towarów rolno-spożywczych (kolejnymi największymi światowymi importerami były Egipt – 8,4% i Chiny
– 6,6%). Należy przy tym podkreślić że Indie posiadają relatywnie mocny sektor rolno-spożywczy – są wszakże
największym światowym producentem mleka (90 mln t rocznie), krajem z najwyższym pogłowiem bydła (512 mln
szt.), drugim na świecie pod względem upraw warzyw i owoców, trzecim - pod względem upraw zbożowych i
połowów ryb. Produkcja wewnętrzna nie nadąża jednak za tempem rozwoju demograﬁcznego – wg dostępnych
statystyk populacja Indii zwiększyła się na przestrzeni ostatnich 6 lat o 97 mln ludzi (za ukraińskim magazynem
Landlord – Amb.) – do 1,34 mld, tj. 18% populacji świata. W takich warunkach zapewnienie pełnej
samowystarczalności żywnościowej nie jest możliwe, zwłaszcza że w ostatnich nieurodzajnych latach Indie
odnotowywały deﬁcyt pszenicy. We wrześniu 2016 r. indyjski rząd więc poziom ceł importowych na pszenicę – z
25 do 10%, by w grudniu ub.r. znieść je całkowicie. Wcześniej głównymi dostawcami pszenicy na rynek indyjski
były Francja i Australia,w ub.r. ich miejsce zajęła Ukraina (która odnotowała rekordowe zbiory). Od początku
bieżącego roku marketingowego – wg danych UkrAgroKonsalt – Indie kupiły 1,5 mln t ukraińskiej pszenicy. Indie
importują również ukraińską kukurydzę, w roku marketingowym 2015/16 Ukraina była największym dostawcą
kukurydzy na ten rynek – z 90-procentowym udziałem w indyjskim imporcie kukurydzy (jednak wielkość dostaw
była relatywnie nieduża – 230 tys. t). Potencjał dla rozwoju eksportu ukraińskiej kukurydzy i jęczmienia jest
jednak – wg analityków – ograniczony (akurat w tym sektorze Indie są w dużej mierze samowystarczalne).
Alternatywą jest natomiast eksport roślin strączkowych, których Indie są największym światowym konsumentem
(importując rocznie 10 mln t tych kultur). Ostatnimi laty produkcja roślin strączkowych na Ukrainie wzrasta – w
2016 r. powierzchnia zasiewów była o 1/3 wyższa niż w roku poprzednim, a zbiory wyniosły rekordowe 745 mln t.
Wg marcowych prognoz w bieżącym roku marketingowym ukraiński eksport roślin strączkowych do Indii może
wzrosnąć dwukrotnie – do 210 tys. t.
I wreszcie sztandarowy ukraiński towar eksportowy – olej słonecznikowy. Ukraina, będąca największym jego
eksporterem na świecie, sprzedała w ub.r. do Indii olej słonecznikowy o wartości 1,16 mld USD. Oznacza to że
73% wartości ukraińskiego eksportu do Indii towarów rolno spożywczych (działy I-IV taryfy celnej) stanowiły
dostawy oleju słonecznikowego, aponad 30% całego ukraińskiego eksportu oleju słonecznikowego traﬁło właśnie
do Indii. Wzrost sprzedaży na rynek indyjski odnotowali wszyscy najważniejsi ukraińscy producenci: Kernel, Vioil,
Bunge Ukraina, Cargill, Allseeds. W efekcie na przestrzeni ostatnich lat ukraińscy eksporterzy oleju
słonecznikowego osiągnęli monopolistyczną pozycję wśród dostawców na rynek indyjski (konkurują między sobą
na tym rynku, dzieląc się udziałami w eksporcie do Indii). Wg prognoz UkrAgroKonsalt w bieżącym roku
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marketingowym na rynek indyjski traﬁ rekordowe 1,7 mln t oleju słonecznikowego z Ukrainy. Ukroliarprom –
zrzeszenie ukraińskich producentów przemysłu olejarskiego zakłada dalszy wzrost podaży na rynku indyjskim i
sprzedaży w tym kierunku.
Opracowanie: WPHI, na podstawie artykułów z marcowej edycji miesięcznika Landlord.
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