
Точка зору агропродоволь+

ча. 15 лютого директор Депар�

таменту розвитку аграрних рин�

ків МінАПП Анатолій Розгон

заявив із посиланням на аграр�

ного міністра, що квотування

буде подовжено до 30 червня.

«Міністр заявив чітко, що кво�

ти будуть подовжені до кінця

маркетингового року, тобто

ажіотажного попиту на пше�

ницю не буде», – зазначив він.

Це, на думку фахівців міністер�

ства, дозволить стримати вну�

трішнє зростання цін на борош�

но. Тут слід додати, що ціни на

борошно зростають і при вже

наявному квотуванні, яке діяти�

ме до 31 березня 2011 року. Так,

на початку лютого з'явилися по�

відомлення про дефіцит остан�

нього в магазинах і у пекарів,

оскільки борошномельні під�

приємства скоротили випуск

продукції. Найбільш вірогідну

причину цього назвав президент

Української аграрної конфеде�

рації Леонід Козаченко: дер�

жрегулювання цін на борошно,

за якого реалізація одного кіло�

грама борошна призводить до

збитків у 1,5 грн. В той же час

експерт зазначає, що запаси

продовольчої пшениці в Україні

на 1 лютого цього року стано�

влять 5,8 млн тонн при місячно�

му споживанні 0,6 млн тонн. 

Тобто, до зерна нового уро�

жаю маємо приблизно 2,2 млн

тонн, які, здається, можна ек�

спортувати. Отже, якщо міні�

стерство хоче підстрахуватися,

щоб не вивезли усе зерно, то чо�

му б так і не сказати, а не «при�

плітати» сюди ціни на борошно. 

Втім, сам аграрний міністр

щодо проблем з борошном не в

курсі. «Те, що борошно зникло –

я не знаю, і не думаю, що воно

зникло. Аграрний фонд букваль�

но вчора виділив 25 тис. тонн бо�

рошна, і виділяє за графіком. І

проблем із зерном, і з борошном

ні в Аграрному фонді, ні на рин�

ку немає. І не повинно бути», –

заявив Микола Присяжнюк

інформаційному агентству «Но�

вий регіон». 

Точка зору економічна.

Щодо наявних запасів зерна і

борошна, то їх сьогодні в Украї�

ні, за словами першого заступ�

ника міністра економічного ро�

звитку і торгівлі Вадима Копи+

лова, «не просто достатньо, а

понад усі норми…». В цьому пи�

танні він повністю солідарний

з аграрним міністром. 

Щодо зникнення борошна з

полиць магазинів, то він заявив,

що цього не може бути. «Сьо�

годні ми проведемо нараду, де я

це питання поставлю ще раз.

Проблем із борошном в Україні

не може бути».

Але, додав він, експорт зер�

на не вплине на цю ситуацію,

оскільки квоти на його вивезен�

ня були затверджені заздалегідь.

Чиновник вважає, «що куку�

рудзу вже можна відпускати, а

потім поступово і пшеницю».

Такий коментар щодо квотуван�

ня на ринку зерна він надав ін�

формагентству УНІАН 16 люто�

го. При цьому уточнив, що від�

разу скасувати квоти на експорт

пшениці не можна, оскільки це

негативно позначиться на її ці�

ні, тому планується збільшувати

обсяги квот для експорту. На�

справді, можливо пан Копилов

лише «підсолодив пігулку» від

аграрного відомства. Адже по�

ступове збільшення квот на

пшеницю можна розтягнути і до

початку маркетингового року.

Тепер взагалі з розряду аб�

сурду: інформація про першого

заступника міністра Вадима Ко�

пилова у розділі «Керівництво»

на інтернет�порталі Міністер�

ства економічного розвитку і

торгівлі відсутня взагалі. Хоч

відповідний Указ Президента

(28 грудня 2010 року №1281/

2010) про його призначення є.

Тож чи довіряти такій «темній

конячці»?

Точка зору міжнародна.

А ось кому слід довіряти, то це,

безперечно, Миколі Азарову.

Щодо борошна він для преси

поки що нічого не озвучував.

Але нещодавно, за інформацією

УНІАН, зустрічався з міністром

іноземних справ Ізраїля Авігдо�

ром Лібарманом, де заявив, що

підготовка і підписання угоди

про зону вільної торгівлі між

Україною і ЄС стримується тим,

що з боку ЄС висувається вимо�

га про введення квот на укра�

їнську продукцію. При цьому

Прем'єр�міністр зазначив, що

«квоти і вільна торгівля взагалі

несумісні». Тож, або у нас в кра�

їні «невільна торгівля», або слід

очікувати на зняття квот най�

ближчим часом. 
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«У будь�якому разі, лютий мі�

сяць ми на своєму маслі про�

живемо і закуповувати його за�

раз ніхто не буде, – говорить

Василь Бондаренко, – вже в

березні почне зростати кіль�

кість молока, і питання взагалі

втратить актуальність. Тим

більше, що не всі підприємства

задекларували свої залишки

масла і, судячи з поведінки

ринку, масло на заводах і у тор�

гівлі є. І закуповувати його за

кордоном, особливо за такою

ціною, недоцільно». 

Такої самої думки дотриму�

ється і експерт асоціації «Укра�

їнський клуб аграрного бізне�

су» Інна Ільєнко: «Зважаючи

на те, що останнім часом на

внутрішньому ринку України

спостерігалося зниження по�

питу на молочні продукти, в

тому числі і на масло, по при�

чині їх здорожчання починаю�

чи ще з осені 2010 року, на сьо�

годнішній день ціна на даний

продукт в Україні дещо знизи�

лася. Крім того, запаси даного

товару достатні і потреби в ім�

порті не існує. За наявності

сприятливої цінової ситуації,

попиту як в Україні, так і за

кордоном, в тому числі і на су�

хе молоко, з урахуванням збіль�

шення виробництва молокоси�

ровини у весняно�літній пе�

ріод, з даним продуктом на

внутрішньому ринку проблем

не має бути. І зростання цін

найближчим часом не очіку�

ється».

«Ми забезпечуємо внутріш�

ній ринок вершковим маслом

на 94�96%, – каже Василь Бон�

даренко. – У 2009 році дійсно

був провал, довелося закупити

за кордоном 16 тисяч тонн.

Проте у 2010�му ми виробили

79,2 тисяч тонн масла і 60,7 ти�

сяч тонн спредів. Тому дефіци�

ту немає». Більше того, за сло�

вами самих переробників, сьо�

годні українські заводи мають

надлишок масла. Вони навіть

змушені викидати його на при�

лавок за демпінговими цінами,

що сприяє загальному знижен�

ню ціни на цей продукт. 

На думку голови правління

Національної асоціації молоч�

ників, для регулювання ціни

внутрішнього ринку держава

мала б закуповувати масло у

травні�серпні, коли воно най�

дешевше, і зберігати для на�

ступних товарних інтервенцій у

грудні�лютому. При температу�

рі мінус 18 градусів масло без

проблем зберігається більше

року, є спеціальні холодильни�

ки Держрезерву – у Києві,

Марганці», – зазначає він. 

Цілком і повністю пого�

джуємося з думкою фахівця,

але для цього Держрезерв по�

винен мати якийсь фінансо�

вий ресурс – та у держбюджеті

для цього немає коштів. Зви�

чайно, можна «вольовим» зу�

силлям змусити заводи «пози�

чити» державі масло. Проте

Нехай твоя права рука 
не знає, що робить ліва
ЧУТКИ В Біблії написано: «…коли твориш милостиню, нехай твоя права рука не знає, що робить
ліва». Схоже, вітчизняні чиновники саме «творять милостиню».
Наразі в Україні спостерігається кілька державних точок зору на одну й ту саму проблему – щодо
остогидлого усім квотування експорту зерна. Мати різні точки зору в одному уряді, звісно, можна, на
те вона і демократія. Але виробляти державну стратегію все ж таки треба спільно. 

Коли верстався номер, Інтернетом почала швидко поширюватися де�

що дивна інформація (з посиланням на першоджерело – РБК�Україна,

17.02.2011, Київ, 14:47). Дивна не лише за змістом, а й тому, що про саму

прес�конференцію ані на сайті Мінагропроду, ані в інших інформагенціях

геть нічого немає! 

Щоб нічого не переінакшити, надаємо інформацію без купюр, але по�

переджаємо, що вона не є перевіреною!!!

«В случае снятия экспортных квот на кукурузу Украина может стол�

кнуться с ее дефицитом в мае 2011 г. Об этом на пресс�конференции сообщил

заместитель министра аграрной политики и продовольствия Сергей Тригу�

бенко, передает корреспондент РБК�Украина.

«Есть законопроект (об отмене квотирования кукурузы), но мы как Ми�

нистерство выступаем против, потому что у нас эти объемы кукурузы, ко�

торые являются для экспорта, сильно малы, а потребности в кукурузе наших

ближайших соседей очень велика потому, если мы только откроем возмож�

ность экспортировать кукурузу в мае у нас будет дефицит», – заметил

С.Тригубенко. 

«Согласно балансу, у нас переходящих остатков ожидается на конец МГ

2010�2011 – 5 млн 483 тыс. т», – в частности, отметил С.Тригубенко. По его

словам, переходящие остатки пшеницы составят 3,5 млн т, в том числе про�

довольственной пшеницы примерно – 2,4 млн т, а фуражной – около 1 млн т.

Рожь и ячмень ожидаются на уровне 1 млн т, а кукуруза примерно 900 тыс. т.

Говоря о возможности увеличения посевов в этом сезоне, С.Тригубенко за�

метил, что в планах министерства увеличение площади посевов ячменя: «По�

тому что в мировом балансе ячменя недостаточно».

«Сейчас Аграрный фонд проводит форвардные контракты, закупая буду�

щий урожай в сельскохозяйственных производителей», – сообщил С.Тригу�

бенко. Он заметил, что Аграрный фонд только начал заключения форвардных

контрактов, и сейчас заключаются первые контракты в Хмельницкий обл. 

«Мы планируем на 3,5 млрд грн провести форвардных закупок, провести

предварительных оплат сельскохозяйственным производителям за будущий

урожай», – заявил С.Тригубенко».

Якщо ця інформація – на рівні чуток, стає жахливо, що на її основі

потому твориться політика. Адже ринок дуже швидко на неї реагує, і така

реакція зазвичай непередбачувана.

Якщо це державницька позиція, то висвітлюватися вона повинна від�

критим офіційним шляхом. До того ж Прем'єр�міністр Микола Азаров на

засіданні Кабміну 16 лютого наголосив, що уряду немає чого ховати і не�

має чого боятися: «Треба бути відкритими й енергійними в інформаційно�

му просторі. Без цього необхідні реформи не здійснити». 

«Ми повинні запровадити новий критерій оцінки ефективності нашої

роботи – це предметне реагування на критичні публікації в ЗМІ і на звер�

нення громадськості, а також активність інформаційно�роз'яснювальної

роботи міністерства або відомства», – наголосив Микола Азаров та до�

дав: «Це стосується всіх».

«Ми не повинні дозволяти керівникам ховатися від громадянського

суспільства, ігнорувати публікації в пресі. І водночас я не дозволю керівни�

кам бути такими собі «хлопчиками для биття» і мовчки зносити непра�

вдиві звинувачення та перекручування фактів, дискредитацію політики

Уряду», – заявив Прем'єр�міністр (http://www.kmu.gov.ua/con�

trol/uk/publish/article?art_id=244067797&cat_id=243311332).
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