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У країнські фермери вже 
практично на низькому 
старті перед початком 
посівної. Хтось саме 

розмитнює нову техніку, при-
везену з-за кордону, інший 
прицінюється до нових гібри-
дів, які зарекомендували себе 
на полях у сусіда, ще в когось 
на часі придбання корпоратив-
них прав чи переоформлення 
договорів оренди з пайовика-
ми. У кожного свої клопоти. 
А втім, чи не найбільше нині 
сільгоспвиробники перейма-
ються пошуком шляхів до ви-
живання у складних економіч-
них реаліях.

Ціни на світових сировинних 
ринках не додають оптимізму. 
За підсумками 2016 року, зни-
ження значення індексу про-
довольчих цін ФАО триває 
п’ятий рік поспіль (на 1,5% 
нижче за рівень 2015-го). Свої 
запаси пшениці, що нетипово 
для цього періоду, й далі реа-
лізує Росія — основний конку-
рент України в Чорноморсько-
му басейні. «У другій половині 
маркетингового року на ринок 
зі своїми зерновими виходять 
Бразилія й Аргентина, які про-
понують значно нижчі ціни, 
ніж українські виробники, 
тому росту цін на кукурудзу 
очікувати навряд чи варто», — 
пояснює експерт зернового 
ринку «УкрАгроКонсалт» Єли-
завета Малишко.

Низька ліквідність — ще 
та проблема для будь-якого 
бізнесу. В аграрному, та ще 

й напередодні посівної, — це 
реальний форс-мажор. Про 
дешеві кредити сільгоспвироб-
ники навіть не мріють. Відтак 
статус аграрія нинішнього се-
зону — вельми дороге задо-
волення: вартість ЗЗР, насіння 
й добрив прив’язана до валют-
ного курсу. Можливе, примі-
ром, підвищення цін на карба-
мід і КАС через введення мит 
на російські добрива цих груп 
від 4,19 до 31,84% залежно від 
виробника. «Вже наприкінці 
2016 року ціни на аміачну се-
літру, карбамід і КАС вирос-
ли на 21, 31 і 35% відповідно 
й далі зростають», — зазнача-
ють аналітики УКАБ. Додаймо 
до цього посилення податко-
вого навантаження та підви-
щення мінімальної заробітної 
плати – і  виклики, як мовить-
ся, очевидні. «Найбільшим 
ризиком для нас є відсутність 
попиту через зміну структу-
ри посівних площ чи низьку 
ліквідність агропідприємств 
і коливання валютних кур-
сів», — зізнається й керівник 
агробізнесу компанії BASF 
в Україні, Молдові та країнах 
Кавказу Тіберіу Діма.

Кожного аграрія впродовж 
зими, навіть в перші весняні 
місяці, турбує проблема стану 
озимих, а відтак — потенцій-
ної можливості їх пересівання 
навесні. Втім, нині ситуація 
контрольована. Як повідомляє 
Укргідрометцентр, загрози 
вимерзання озимини немає, 
культури отримали достатню 
кількість вологи й перебува-
ють в непоганому стані. Лише 

5% посівів не дали сходи, але 
разом із тим 1,1 млн га посі-
вів слабкі та зрідженні. Якщо 
сніговий покрив не зміниться, 
експерти не очікують великого 
відсотка вимерзання озимого 
ріпаку — до 10%. А це означає 
відсутність вивільнених площ 
і рівень посівів, як у 2015 році. 
Про загальну структуру по-
сівних площ поки що говори-
ти рано. Проте, як припуска-
ють експерти, через цінову 
кон’юнктуру площі під куку-
рудзою можуть скоротитися. 
Крім того, далі нема куди рости 
соняшнику: його площі й уро-
жай були рекордними у 2016-
му. «Площі під цією культурою 
лімітуватимуться можливістю 
постачання насіння сучасних 
професійних гібридів, які наяв-
ні на ринку в досить обмеженій 
кількості», — зауважує Сергій 
Резніченко, керівник відділу 
маркетингу «DuPont Pioneer 
Україна». На його думку, то-
рішнього рекорду олійна може 
й не досягнути. Натомість ціл-
ком імовірне незначне зрос-
тання посівних площ під ярим 
ячменем і соєю. Можуть збіль-
шити свої площі й такі нішеві 
культури, як гречка, горох, сор-
го, просо. Проте на загальний 
розподіл орної землі це вплине 
не дуже помітно.

Нехай там які виклики 
і проблеми постають перед аг-
робізнесом, весняно-польові 
роботи розпочнуться за будь-
яких обставин. Власне, й сіль-
госпвиробники з посівною 
впораються. Інше питання — 
якою ціною…

Н 
априкінці 2016-го — на по-
чатку 2017 року Антимо-
нопольний комітет надав 
значну кількість дозволів 

на розширення активів компані-
ям з аграрного сектора. Так, зо-
крема, компанія Monsanto купує 
в «Ерідону» завод із виробництва 
насіння кукурудзи. Бізнесмен Ва-
дим Єрмолаєв збирається при-
дбати ще одного дистрибутора 
сільгосптехніки — «Торговий дім 
„Агроальянс”». Засновник агро-
холдингу «Авіс Украгро» Сергій Ка-
лашник оформив контроль над чо-
тирма агрокомпаніями в Сумській 
області. Проте чи не найгучнішою 
новиною січня-2017 стала звістка 
про можливість купівлі «Кернелом» 
агрохолдингу «Мрія». І хоч генди-
ректор останньої заперечив мож-
ливість угоди, все ж самі заяви про 
готовність віддавати гроші в кризу 
можуть свідчити про те, що ринок 
починає відновлюватися після пері-
оду стагнації. «Багато із цих укруп-
нень пов’язані з чутками щодо по-
тенційного скасування мораторію 
на купівлю земель сільгосппризна-
чення і бажанням агрокомпаній до-
датково наростити свій земельний 
банк», — зазначив Артем Ковбель, 
партнер Kreston GCG. На його дум-
ку, ці тенденції більшою мірою свід-
чать про неготовність агрокомпаній 
вкладати гроші у створення нових 
основних фондів із нуля. Значно 
простіше купувати господарства 
з наявними виробничими активами 
та земельним банком.

«Український аграрний сектор 
є  одним із лідерів інвестиційної ак-
тивності, де угоди з купівлі-продажу 
(M&A) сільськогосподарських під-
приємств не припиняють укладати 

навіть на тлі кризових політичних 
та економічних явищ», — наголо-
шує керівник відділу корпоративних 
фінансів і M&A компанії EY в Укра-
їні Владислав Остапенко. За його 
словами, EY спостерігає попит як 
на великі компанії (20 тис. га і біль-
ше), так і на відносно малі — від 
3  тис.  гектарів. Покупцями виступа-
ють агрохолдинги, що й нарощують 
земельний банк, приватні інвесто-
ри, які розуміють стратегічну при-
вабливість українського аграрного 
сектора, великі дистрибутори тех-
ніки чи міндобрив й іноземні інвес-
тиційні фонди. «Наразі EY веде два 
проекти із залучення інвесторів для 
агрохолдингів, і на кожен із них уже 
подали заявки на придбання понад 
10 інвесторів», — повідомили газеті 
«АгроМаркет» в компанії. За її дани-
ми, оцінювальна вартість агробізне-
сів почала зростати, вартість прав 
оренди сільськогосподарської землі 
в різних регіонах наближається до 
800–900  дол./га, що майже вдвічі 
більше, ніж інвестори пропонували 
у 2014–2015 роках. 

Агросектор є однією з небагатьох 
українських експортно-орієнтова-
них галузей, генерує значний об-
сяг надходжень валюти, має високу 
рентабельність виробництва та пер-
спективи зростання врожайності, 
що на тлі відсутності значної консо-
лідації земель є головними чинни-
ками привабливості для інвесторів. 
«Ми прогнозуємо лише зростання 
обсягів і кількості угод у цій галузі та 
продовження тенденцій зростання 
вартості бізнесів у 2017 році», — ко-
ментує Владислав Остапенко. Парт-
нер Kreston GCG вважає, що в умовах 
відсутності доступу до дешевих фі-
нансових ресурсів, скасування по-
даткових пільг на вітчизняний АПК 
чекає прихід великих непрофільних 
гравців у сільське господарство, 
злиття та поглинання дрібних вироб-
ників великими.
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Конкурентні переваги українського 
агробізнесу оцінили британці

Ф аховий обмін досвідом, 
зокрема щодо різних 
підходів до аграрного 
виробництва та мето-

дів реалізації продукції, був ко-
рисним як для господарів, так 
і для гостей. Ще б пак! Британ-
ські фермери мало не одноголос-
но зізналися, що в таких непро-
стих економічних обставинах 
і ще й за таких захмарних від-
соткових ставок вони просто не 
змогли б вести свій бізнес. Нато-
мість, як зазначила керівник від-
ділу Фінансові рішення компанії 
«Сингента» у країнах СНД Хе-
лен Феірлемб, українські аграрії 
вирощують високі врожаї й рік 
у рік підвищують рівень експор-
ту попри складне законодавство 
та високі валютні ризики, ло-
гістичні проблеми й відсутність 
державної підтримки.

«Земля в Україні найкраща та 
найцінніша, — каже голова На-

глядової ради з питань рослин-
ництва Національної спілки фер-
мерів північно-західного регіону 
Великої Британії Олівер Харрі-
сон. Він, до слова, був вражений, 
що в українських господарствах 
так багато найманих працівників 
(відтак і їхня продуктивність — 
питання ще те). У британських 
реаліях, де оренда землі й оплата 
праці значно вищі, ніж в Укра-
їні, навряд чи хтось із фермерів 
може дозволити собі такий ве-
ликий штат. Зазвичай обробля-
ють землю силами родини (на 
500 га — 2–3 особи), а по агро-
номічні, бізнесові чи юридичні 
консультації звертаються у фір-
му, що об’єднує фахівців такого 
профілю. Як розповів агроном-
консультант із питань агробіз-
несу Стівен Вотсон, одна година 
його роботи коштує 75 фунтів, 
відповідно, сільгоспвиробник 
має високу мотивацію точно до-

тримуватися рекомендацій. На 
його думку, українські аграрії 
застосовують продуктивні ме-
тоди виробництва, які майже не 
відрізняються від британських. 
Утім, не менш важливе питан-
ня — збут свого врожаю. Пе-
ред тим, як виростити врожай, 
британські фермери вже зна-
ють, кому його продаватимуть. 
Виробник зернових і картоплі 
Біл Вебб зауважив, що третину 
майбутнього врожаю продає за 
форвардними контрактами (аби 
придбати добрива), ще трети-
ну — після збирання, а решту — 
за ринковими цінами, коли скла-
деться належна кон’юнктура. 
Крім того, щоб зі знижками ку-
пувати міндобрива, агрохімікати 
й інші необхідні для агровироб-
ництва компоненти, тамтешні 
господарі об’єднуються в коопе-
ративи. Глобальні питання на за-
гальнодержавному рівні лобіює 

Національна спілка фермерів, 
у лавах якої — 55 тис. осіб (ра-
зом із пенсіонерами). Більшість 
із них, до слова, голосували за 
вихід Великої Британії зі складу 
ЄС. Як зізнаються, субсидії від 
європейської спільноти створю-
ють більше проблем, ніж дають 
можливостей. Передусім зростає 
вартість оренди землі, а відповід-
но й собівартість вирощеної про-
дукції. 

Основними складниками 
успіху агровиробництва бри-
танські фермери вважають су-
часні технології та ефективний 
менеджмент. Вони переконані, 
що український агробізнес має 
величезний потенціал і може 
суттєво посилити свої позиції 
на світовій арені. Серед його 
конкурентних переваг, зокрема, 
називають чорноземи й дешеву 
оплату праці. 

Хелен Фейзі, заступник Над-
звичайного й Повноважного по-
сла Великої Британії в Україні, 
переконана, що співпраця Укра-
їни та Великої Британії в галузі 
АПК має величезне значення. 
«Масштаби агробізнесу в Укра-
їні вражають, — наголосила 

дипломат на прес-зустрічі в Ки-
єві. — Кількість земельних діля-
нок, які обробляють українські 
аграрії,  перевищує всю терито-
рію Великої Британії. Разом із 
тим наша країна є великою дер-
жавою, яка розробляє новітні аг-
ротехнології й інновації, важливі 
для розвитку аграрної галузі, 
й компанія «Сингента» у цьому 
є прикладом. Вона входить до 
35 найбільших інвесторів із до-
слідження та розробки нових 
технологій. Минулого тижня ми 
запросили українських фермерів 
відвідати дослідницький центр 
«Сингента» у Jeallot’s Hill, який 
є найбільшим і найпотужнішим 
у глобальній мережі дослідниць-
ких центрів компанії. Посоль-
ство Великої Британії вважає 
розвиток сільського господар-
ства та технологій провідним на-
прямом діяльності».

Представники компанії «Син-
гента» та посольства Великої 
Британії висловили сподівання, 
що такі візити сприятимуть об-
міну досвіду між країнами, а та-
кож відкриватимуть українським 
аграріям новітні тренди і техно-
логії аграрного ринку.

Дорогою ціною 
Що сіятимуть нинішньої весни та яким викликам 
готуються давати раду аграрії

Майже тиждень 20 британських фермерів і консультантів мандрували Україною.
Вони відвідували аграрні підприємства й обмінювалися досвідом із сільгоспвиробниками 
Полтавщини та Житомирщини. За підтримки Посольства Великої Британії в Україні
таку можливість їм надала компанія «Сингента».

На часі прихід в агросектор 
великих непрофільних гравців
і поглинання дрібних 
виробників великими

Агротренди

подробиці

деталі й головне


