АгрОГРОШІ / Ринки

TRADE MUST GO ON
Український експортний ринок зернових у 2015/16 МР
пережив падіння фондового ринку Китаю, мінімальні
ціни на нафту і перевиробництво у більшості сировин
них країн. Незважаючи на це, Україна займає шосте
місце в рейтинзі головних експортерів пшениці та
четверте – на світовому ринку кукурудзи. Чи зможуть
наші аграрії і трейдери заробити на експорті цьогоріч?
Аналізуючи 2015/16 МР, учасники
конференції «Зерно Причорномор’я»
відмітили, що за 10 місяців на світових майданчиках спостерігалось
зниження цін переважно по всіх позиціях зернових і олійних культур.
Також, за оцінками експертів,
українські експортери приділяли
основну увагу реалізації експортних
програм по фуражній групі зернових на ринки Європи. Тим часом
економіка Китаю здійснювала тиск
на світові сировинні ринки, де була
висока пропозиція зернових і низький попит. Звісно, ці фактори впливали на ціну українського експорту.
Щодо подальшої поведінки на
ринк у зернових, то аналітики не
прогнозують значних коливань чи
змін. Як і раніше, законодавцем
цінових тенденцій буде американський зерновий ринок. А на звичних для України ринках Близького
Сходу, Азії та Європи конкуренція
підсилюватиметься.

Прогнози експорту
Незважаючи на скорочення врожаю зерна в 2015/16 МР, наша країна
встановить новий рекорд з експорту.
За оцінками аналітиків, у поточному
сезоні він може досягти 35,6 млн т у
порівнянні з 34,6 млн т у попередньому
сезоні. «Експорт пшениці може скласти 14,8 млн т, що дозволить Україні
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зберегти за собою шосте місце в рейтингу світових експортерів цієї культури», – зазначила експерт зернового
ринку АЦ «УкрАгроКонсалт» Єлизавета
Малишко. Серед основних тенденцій
сезону 2016/17 експерт назвала зменшення врожаю озимих культур на користь ярих і зменшення експорту.
Міжнародні експерти мають свої
прогнози – цьогоріч Україна збере
значно менше пшениці, ніж торік, а
отже і експорт скоротиться. За словами експерта сільськогосподарського ринку Олафа Зіньці, зниження виробництва в Україні очікується
через погодні умови і скорочення
використання аграріями добрив і
засобів захисту рослин.
Експерти USDA, виходячи з очікуваного врожаю і запасів зерна,
прогнозують експорт української
пшениці на рівні 14 млн тонн. У порівнянні з рекордно високим експортом 2015/16 МР, це на 1,6 млн т,
або 10% нижче.
Міжнародна рада по зерну (IGC)
оцінює потенційний експорт української пшениці в 2016/17 МР на рівні
9,5 млн т (-40%).

Географія експорту
За рахунок значних внутрішніх
резервів кукурудзи в Китаї, урядом
цієї країни оголошено низку заходів
з обмеження імпорту у 2016 році,
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Рафаэль ГОРОЯН,
директор ГК «Прометей»

Главная проблема в сфере логистики – отсутствие понимания
между государственным чиновником и предпринимателем.

відповідно, експорт кукурудзи до
Китаю у порівнянні з минулим роком
буде нижчим. Аналітики ринку вже
сьогодні зазначають, що у 2015/16
МР експорт української кукурудзи
найнижчий за останні три роки – за
першу половину сезону експортовано 9,75 млн т кукурудзи в порівнянні
з 10,39 млн т за аналогічний період
минулого року. Скорочення обсягів
відвантажень до Китаю в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – з 1,62 до 0,89 млн тонн.
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Експертна думка

Тон ХУЛС,
финансовый директор
агрохолдинга «Мрия»
Наиболее актуальные проблемы
холдингов с большим земельным
банком заключаются в том, что
чем больше этот банк, тем меньше
хозяин холдинга является фермером.
Необходимо увеличивать не земельный
банк, а усиливать контроль над
менеджментом крупной компании.

Найбільше зерна цієї культури у порівнянні з минулим роком буде відвантажено до Іспанії та Італії.
Водночас зростає роль європейських покупців, і найбільш активною
в поточному сезоні виглядає Іспанія,
яка потребує імпорту фуражної групи зернових. Суттєве нарощування
поставок пшениці спостерігається у
напрямку Індонезії й Таїланду.
Що стосується пшениці, то, на
жаль, українська пшениця втратила значну частку збуту на ринку
Єгипту, де основну конкуренцію
нині складає європейське та російське зерно.
Серед країн, куди Україна може
вигідно експортувати зернові, –
Південна Африка і Іран. За словами директора компанії RJ Shipping
Реймонда Рамджавана, через посуху в Південній Африці знизилися
обсяги виробництва сільгосппродукції. Потенційні обсяги імпорту
сільгосппродукції в країну щорічно
складають: 20 тис. т вівса, 2 млн т
пшениці (сезон 2015/16 рр.),
2,4 млн т кукурудзи, 66 тис. т
насіння соняшнику.
Не меншим за обсягом є ринок і
країн Азії, зокрема Ірану. За словами представника асоціації «Україна
– Близький Схід» Олександра
Петрушка, Іран готовий купувати
українську продукцію, але на заваді – санкції, які ще діють у країні.
«Для українського бізнесу на цьому
ринку існують ризики в логістиці,
взаєморозрахунках, труднощі про-

ведення переговорів, конкуренція.
Безперечно, в бізнесі є важкі моменти, особливо коли потрібно виходити на нові ринки, – розповідає
Олександр Петрушко. – Компанії, які
виходять на іранський ринок, повинні бути готовими до складних і довготривалих перемовин. Але при цьому Іран готовий купувати всі культури, що вирощуються в Україні».
За його словами, з України в Іран
сьогодні експортують соєві олію і
шрот, зернові, соняшник, халяльні
яловичину і баранину. Олександр
Петрушко також зазначив, що в
сезоні 2013/14 частка України в загальному обсязі імпорту зернових
до Ірану виглядала так: пшениця
– 3,96 млн т на $1 млрд 400 млн
(Україна – 55 тис.  т = $16 млн),
ячмінь – 779 тис. т на $236 млн
(Україна – 4 526 = $1,9 млн), кукурудза – 4,25 млн т на $1  млрд 542 млн
(Україна – 112 тис.  т = $44,9 млн).
Відповідно до середньорічного
продовольчого балансу Іран імпортуватиме пшениці – 3 млн т, ячменю
– 1,5 млн т, кукурудзи – 4 млн тонн.
Олександр Петрушко зазначає,
що при експорті продукції до Ірану
потрібно враховувати складність
логістики і високу конкурентність.
Сьогодні разом із Україною за іранський ринок змагаються Казахстан,
Росія, Індія, Пакистан – країни, які
мають вигіднішу логістику, ніж українські експортери.

Сергій ФЕОФІЛОВ,
генеральний директор
аналітичного центру
«УкрАгроКонсалт»
При експорті зернових краще орієнтуватися на найбільш
платоспроможні ринки, тобто
на ринки, які можуть давати достойну ціну за якісний товар. Це
має бути головним критерієм
при подальшій експансії українського зернового експорту.
За останні 10 років Україна
вже достатньо диверсифікувала ринки з експорту зернових. Я думаю, що наразі головне завдання для аграрного
сектору України – не втратити
завойовані позиції.
Зерновий ринок не є самостійним і належить до сировинних ринків. Очікування
на наступний сезон для сировинних ринків достатньо
негативні. Ціни будуть знаходитися на теперішньому
рівні або навіть демонструватимуть динаміку зниження.
Це призведе до подальшого
відтоку інвестицій із сировинного сектору, в тому числі й з
аграрного. Цілком можливо,
що у зв’язку із цим варто очікувати скорочення виробництва і формування дефіциту
зернової продукції на світовому ринку. Ми не виключаємо,
що в 2016/17 роках також відбудеться зниження виробництва зернових в Україні.

Людмила ЛЕБІДЬ
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