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ПРЕС-РЕЛІЗ
Чи готова Україна відкрити нові можливості для експорту зерна?
Представники Європейської Бізнес Асоціації хотіли б звернути увагу громадськості та державних
органів на проблеми, які заважають нормальному функціонуванню зернового ринку. Однією з
найгостріших проблем залишається неможливість формування експортних партій різних класів
зернових на лінійних зерноскладах та на портових терміналах.
Зерновий ринок є надзвичайно важливим для економіки України. Саме він є основою продовольчої
безпеки держави та приносить суттєвий дохід до державного бюджету. Однак, на жаль, існують перешкоди, які
необґрунтовано змушують підприємців збільшувати витрати та нераціонально використовувати ресурси, що в
свою чергу, призводить до зниження конкурентної привабливості національної продукції та темпів розвитку
аграрного сектору.
В цьому контексті, слід наголосити на особливій значимості елеваторної галузі в господарській
діяльності суб'єктів агробізнесу. Українські сільгоспвиробники традиційно частину виробленого зерна продають
одразу на внутрішньому ринку, а частину - зберігають у зерносховищах для подальшої реалізації. Компаніїтрейдери, які купують зерно у сільгоспвиробників, частину зерна експортують, частину ж переробляють або
зберігають у зерносховищах для подальшого продажу на експорт або всередині країни. Такий порядок
забезпечує передбачуваність та стабільність функціонування усієї системи: прогнозованість закупівель і цін,
зберігання та експорту зерна, рівномірне навантаження на елеваторні, транспортні та портові потужності. Це, в
свою чергу, дозволяє експортувати українське зерно в оптимальних ціновому і часовому діапазонах та
забезпечувати постійне надходження валюти в країну.
Проте, у сфері обігу зерна існує низка проблем, що заважають нормальному функціонуванню ринку. Ці
проблеми виникають через невідповідність застарілих ДСТУ і відомчих інструкцій вимогам сьогоднішнього
висококонкурентного ринку і тій зростаючій ролі, яку починає відігравати Україна як провідний експортер
зерна на світові ринки. Основною проблемою залишається неможливість формування експортних партій різних
класів зернових (в першу чергу пшениці), як на лінійних зерноскладах, так і на портових терміналах. В
результаті, створюється дефіцит інфраструктури для одночасного зберігання зерна різних класів. Крім того,
неможливість змішування призводить до зайвих логістичних витрат вітчизняних експортерів, надмірної
тривалості перевалки зернових у портах та перевантаженості транспортної інфраструктури.
«В різних країнах різні покупці хочуть купувати різну якість зерна. Ми ж працюємо в Україні в рамках
стандартів, які в нас є, але Україна має орієнтуватись безпосередньо на покупця. Так, в ЄС зберігання зерна не
регламентується стандартами, і з того моменту, коли воно попадає на елеватор, його власник може
змішувати різні класи зерна для формування експортної партії», - зазначив Микола Горбачов, директор
компанії «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та Співголова Комітету зернових та олійних культур Європейської Бізнес
Асоціації, під час сьомої щорічної конференції Адама Сміта «Агробізнес-Україна».
Надання можливості формування партій зерна на експорт значно покращить роботу компанійучасників зернового ринку. Окрім очевидного позитивного впливу на підвищення інвестиційної привабливості
українського зернового ринку в цілому та елеваторної галузі зокрема, такий позитивний крок суттєво
покращить конкурентоздатність вітчизняних експортерів зерна та дасть можливість ефективніше
використовувати логістичну інфраструктуру. Ці зміни дозволять, за відсутності додаткових витрат з Державного
бюджету України, раціоналізувати використання елеваторних ємностей, скоротити зайві витрати вітчизняних
експортерів, збільшити додану вартість експортованої продукції, а відтак - збільшити надходження до
Державного бюджету України, а також збільшити валютні надходження в Україну.
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Принципово важливо, що всього цього можна досягнути шляхом внесення незначних змін до існуючої
регуляторної бази та без потреби у додаткових інвестиціях чи бюджетних асигнуваннях. Для вирішення
вищезазначених проблеми представники Комітету зернових та олійних культур Європейської Бізнес Асоціації
разом з представниками Мінагрополітики напрацювали проект змін до Інструкції з обліку зерна та стандартів
на пшеницю, кукурудзу, ячмінь, ріпак та сою. Український бізнес зробив все можливе для підготовки
відповідних Урядових документів та очікує на рішучі кроки з боку Мінагрополітики для реалізації даних змін.
Ми впевнені, що вдосконалення застарілих норм та приведення їх у відповідність до вимог сьогодення та
ділової практики дасть новий поштовх для розвитку зернової логістики, збільшення доданої вартості
експортованої продукції та підвищення конкурентоспроможності національної продукції за кордоном.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до Юлії Гоцик, Голови департаменту
комунікацій Європейської Бізнес Асоціації, за телефоном +38 (044) 496-06-01 або по e-mail:
Yulia.Gotsyk@eba.com.ua.
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує 900 європейських, міжнародних та
вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією міжнародного
бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором її створення була
Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні та налагодженні
двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро інтеграції в Європейський
Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками
влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих
іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на сайті: www.eba.com.ua.

