Огляд ринку яєць

Дарія Гриценко, експерт аграрних ринків УКАБ

Останніми роками виробництво яєць в Україні поступово зростало, однак за поточний рік суттєво знизилось. Так, за період із 2010 по 2014 рр. їх виробництво збільшилось на 15%, проте починаючи з 2015 р. виробництво яєць зменшилося, і порівняно з 2014 роком впало на 14,3%. За перші 10 місяців 2016 року, порівняно з аналогічним періодом 2015 року, виробництво яєць знизилось на 1 531 млн шт. (–10,5%). Подібний спад виробництва пов’язаний із надлишком яєць у країні в результаті скорочення експорту.

Рис. 1. Динаміка виробництва яєць в Україні всіма категоріями господарств, млрд шт.
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Якщо розглядати виробництво яєць у розрізі категорій підприємств, можна помітити, що в господарствах населення, хоча обсяг виробництва також падає останніми роками, загалом темпи зменшення виробництва значно повільніші і менші, ніж у сільськогосподарських підприємств. А якщо розглядати динаміку останніх 6 років, то у 2015 році виробництво зросло на +218 млн шт. (+3,2%) порівняно з 2010 роком.














Рис. 2. Динаміка виробництва яєць за категоріями господарств, млрд шт.
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Зменшення обсягів виробництва яєць стало також наслідком скорочення поголів’я курей-несучок. Так, станом на 1 січня 2016 року поголів’я курей-несучок складало 31,6 млн голів, що на 23% менше, ніж у 2011 році. А за січень-жовтень 2016 року, порівняно з аналогічним періодом 2015 року, поголів’я скоротилось на 14,4%.

Рис. 3. Динаміка зміни поголів’я курей-несучок*, млн голів
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*станом на 1 січня кожного року

Ціни на яйця на внутрішньому ринку останнім часом демонструють висхідну тенденцію. Так, у жовтні 2016 р. порівняно з жовтнем 2015 р. ціни вищі на 17,6%.

Рис. 4. Ціни на яйця на внутрішньому ринку, грн./10 шт.
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На зовнішньому ринку, навпаки, спостерігається тенденція до зменшення ціни як експорту, так і імпорту. Зокрема, за останні 5 років середня ціна експорту знизилась на 2,6%, а імпорту – на 15%. Натомість за січень-жовтень 2016 року, порівняно з січнем жовтнем 2015 року, спостерігається скорочення середньої ціни експорту на 31%, а імпорту – на 20%.

Рис. 5. Середні експортні й імпортні ціни на яйця*, тис. дол./т
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*Ціни вказані на продукцію за кодом УКТЗЕД 0407

Зовнішня торгівля
До 2015 року спостерігалося нарощення обсягів імпорту Україною яєць із одночасним зростанням експорту (зменшенням, починаючи з 2014 року). Так, у 2015 р. порівняно з 2011 р. експорт яєць Україною зріс на 51% (+42,2 млн дол. США), натомість імпорт – у 2,7 разів (+28,6 млн дол. США). Проте за січень-жовтень 2016 року порівняно з попереднім роком експорт зменшився на 35,7% (–36,1 млн дол. США), а імпорт – на 63,4% (–26,6 млн дол. США). 

Рис. 6. Динаміка зовнішньої торгівлі України яйцями*, млн дол. США
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*сума обсягів експорту за кодами 0407 «Яйця птицi в шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi» і 0408 «Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом»

Останніми роками Україна значно диверсифікувала потоки експорту яєць. Зокрема, у 2013 році більш як половина українських яєць постачалася до країн Азії (Ірак, Об’єднані Арабські Емірати, Йорданія, Туреччина), 35,2% поставлялося до країн СНД (66% всіх поставок до СНД припадало на Росію, решта – Молдова і Вірменія). Після загострення відносин із Росією і закриттям нею доступу до ринку, Україна переорієнтувала свій експорт на інші групи країн, зокрема на Європу й Азію. Так, у 2015 році структура експорту яєць з України виглядала таким чином: 76% – країни Азії (з них 42,3% всіх поставок припадало на Ірак, 25% – ОАЕ, решта – Йорданія, Ізраїль, Індонезія, Пакистан і Саудівська Аравія); 19,2% – країни Європи (весь експорт яєць спрямовується до Данії); значно зменшився експорт до країн СНД – з 35,2% у 2013 р. до 2,2% у 2015 р., де 87% усього експорту яєць до СНД припадало на Молдову.
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Рис. 7. Регіональний розподіл експорту Україною яєць у 2013 р. і 2015 р., %

За перші 10 місяців 2016 року основними країнами-споживачами українських яєць є ОАЕ з часткою 25,7% усього експорту України, Данія – 23% та Ірак – 19,5%. Головними постачальниками яєць до України є країни Європи, а саме Німеччина – 32,5%, Болгарія – 26,3% та Словаччина – 19,4%.

