
 

 

 

Українські аграрії очікують багатообіцяючий новий сезон 

 

Київ, 05 березня 2021 року. 
Проведене в лютому опитування 
аграрних товаровиробників щодо 
аграрного бізнес-клімату України 
(АБК) демонструє поліпшення 
його оцінки, порівняно із 
листопадом 2020 року. В 
порівнянні із минулим 
дослідженням, індекс зріс з 29,1 
до 32 пунктів. Причиною такого 
позитивного росту можуть бути, 
зокрема, сприятливі погодні 
умови, особливо збільшення 
об’єму опадів з листопада 2020 
року і до цього часу. Також варто 
зазначити, що з початку грудня ціни на зернові культури стали стрімко зростати. Тож ті агровиробники, 
хто мав змогу залишити зерно в себе в сховищі після збору врожаю, змогли пізніше компенсувати гірші 
врожаї попереднього року завдяки більшій ціні.  

Останнє опитування вказує, зокрема, на найвищу оцінку такого індикатору, як виробничі ресурси 
аграрних підприємств (напр. зміни у земельному банку, поголів’ї худоби і т.д.)  –  33,1 пункти. Рівень 
забезпеченості технікою та обладнанням та доступ до зовнішнього фінансування були оцінені у 31,2 та 
30,3 пункти відповідно. Оцінка рівня собівартості у -36,6 пункти залишається показником з найменшою 
оцінкою. Окрім того, вплив поточної загальної економічної політики на підприємства було оцінено у -10,9 
пункти. З листопада 2020 року значно покращилась оцінка співпраці з працівниками органів державної 
влади (з -3,0 до 8,2 пунктів). 

В розрізі масштабів виробництва, майже всі категорії господарств покращили свою оцінку індексу АБК. 
При цьому, представники господарств із земельним банком більше 5000 га та холдинги оцінили АБК 
найвище – на рівні 74,9 пунктів та 40,5 пунктів відповідно. Господарства із земельним банком менше 5000 
оцінили АБК лише на рівні 26,2 пункти, а особисті селянські господарства – навіть на рівні 24,2 пункти. 

Виробники продукції рослинництва майже не змінили свою оцінку з 25,9 пунктів до 25,8 пунктів. 
натомість, виробники продукції тваринництва збільшили оцінку з 34,5 до 41,6 пунктів. Змішані виробники 
(вкл. овочівництво та плодівництво), у порівнянні з останнім оцінюванням у листопаді 2020 року, 
підвищили свою оцінку АБК з 33,8 до 41,4 пунктів. 

Представники державних аграрних управлінь надали майже таку ж саму оцінку АБК як і на минулому 
опитуванні в листопаді. Наразі вона складає -12,7 пунктів проти -12,8. Помітна значна відмінність між 
оцінкою AБК представниками державних органів та аграрного бізнесу. Скептицизм серед працівників 
аграрної адміністрації може бути обумовлений ще недостатньо чітко визначеною стратегією аграрного 
розвитку та повільним відновленням Міністерства аграрної політики та продовольства України. 
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Аграрний бізнес-клімат в Україні



 

 

Годинник аграрного 
бізнес-клімату України 
одночасно демонструє 
оцінку поточної 
економічної ситуації 
аграрними виробниками 
та їхні очікування на 
майбутнє. 
Представники аграрного 
бізнесу підвищили оцінку 
поточного економічного 
стану з 8,5 до 17,5 пунктів. 
Щодо оцінки очікувань 
подальшого розвитку 
економічної ситуації 
результат погіршився з 
51,8 до 47,5 пунктів.  

Представники аграрних адміністрації також вказали на покращення поточної ситуації з підвищенням 
оцінки з -39,4 до -20,8 пунктів. Натомість оцінка економічної ситуації в майбутньому зменшилась з 18,1  
до -4,2 пунктів та виглядає більш песимістично.  

В цей раунд опитування представники аграрного бізнесу були вп’яте опитані щодо впливу зміни клімату на 
їхню професійну діяльність. Майже половина опитаних підприємств (48%) зазначили, що зміни клімату 
негативно вплинули на ведення їхнього бізнесу. Під час попереднього опитування про негативний вплив 
заявили 68,5% опитаних підприємців. Позитивний вплив на свою діяльність бачать 11,5% опитаних, а 40,5% 
оцінили відповідний вплив, як нейтральний. В цей раз 70,5% учасників опитування вказали, що вимушені 
переглядати свої виробничі практики через зміну клімату. 

 
Довідка: Аграрний бізнес-клімат (AБК) був розроблений та впроваджений завдяки спільним зусиллям Німецько-українського 
агрополітичного діалогу (АПД) та асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) на базі німецького бізнес-клімату (ifo-
Geschäftsklimaindex). Він розраховується три рази на рік, починаючи з 2015 року. АБК демонструє суб'єктивну оцінку 400 
аграрних виробників щодо поточної економічної ситуації та їхніх очікувань на наступний рік. АБК варіюється між значенням -
100 (вкрай несприятливі умови), нейтральним значення – 0, та до +100 (вкрай сприятливі умови). Починаючи з 2017 року, 
розрахунок АБК був удосконалений. Зокрема, АБК тепер розраховується тільки за першим питанням: за економічним 
становищем аграрних виробників. Більш детальні запитання, стосовно бізнес-характеристик та загальних економічних 
рамкових умов, використовуються для пояснення результатів.  
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