Прогноз ціни на сировинне молоко. Грудень 2011 року
Згідно даних за листопад місяць спостерігається продовження щорічної тенденції скорочення
поголів’я як на підприємствах, так і в господарствах населення. При цьому відмічається сповільнення
темпів зменшення поголів’я на с.-г. підприємствах: зниження восени 2011 року показало тільки 600
голів (було 582,6 тис. гол. у жовтні, стало у листопаді 582 тис. гол.). Тоді як у листопаді 2010 р. у
порівнянні з жовтнем 2010 р. показник поголів’я на підприємствах знизився на 3 тис. гол. Якщо
порівнювати річні скорочення дійного стада в Україні, то цього року листопадове зменшення було
найнижчим за останні 3 роки — 1%, тоді як у листопаді 2010-го — 4%, 2009-го — 5%.
Незначне зниження поголів’я на с.-г. підприємствах у листопаді 2011 р. порівняно з жовтнем
свідчить про бажання фермерів зберегти стадо, і в майбутньому, покривати потреби переробної галузі
саме якісним сировинним молоком.
За показниками жовтня 2011 року спостерігається підвищення ефективності діяльності с.-г.
підприємств у порівнянні з аналогічним періодом 2010-го: за зниженням поголів’я відбулося зростання
виробництва сировинного молока за рахунок підвищення показника надою.
Покращення показнику надою на корову разом із зниженням темпів зменшення поголів’я на
підприємствах призводить до збільшення частки на молочному ринку України саме від підприємств.
Таким чином збільшується ймовірність зростання присутності підприємств на молочному ринку. І
збільшує зацікавленість переробників співпрацювати з виробниками молока якісного сировинного
молока.
Спостерігається щорічна тенденція зниження виробництва молочних продуктів у грудні що,
відповідно, збільшує вірогідність зниження виробництва молочних продуктів і у грудні 2011 р.
підтримуючим фактором такої тенденції є зниження обсягів виробництва сировинного молока як на с.г. підприємствах, так і присадибних господарствах.
В даний період на цінові коливання найбільший вплив мають переробники. Очікуючи, згідно
щорічної циклічності, зниження об’ємів виробництва сировинного молока у осінньо-зимовий період,
завчасно підвищили об’єми виробництва в період найбільшої пропозиції сировинного молока. А тепер
нарощують закупівлі сировинного молока саме у присадибних господарств задля намагання знизити
ціну пропозиції по всіх господарствах України. Даний фактор підтверджується тим, що у листопаді 2011
р. відбулося більше зниження середньомісячних цін для присадибних господарств аніж у 2010-му.
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середньомісячні ціни для с.-г. підприємств.
Спостерігається сповільнення темпів зниження середньомісячних цін у листопаді 2011 р.
порівняно з аналогічним періодом 2010-го як для присадибних господарств, так і с.-г. підприємств.
Хоча враховуючи незадовільний врожай та низьку якість заготовлених грубих кормів у 2010/11 МР,
тенденція повинна була б бути оберненою — сповільнення темпів зниження у 2010 р. порівняно з
2011-м. Така протилежність свідчить про підвищений попит на сировинне молоко з боку переробників,
який спричинений тенденцією зростання експорт та загального зниження імпорту молочних продуктів.

Тож враховуючи зниження середньомісячної ціни для с.-г. підприємств у грудні 2010 р., у грудні 2011го варто розраховувати на стабілізацію ціни. Також основними причинами є:
- скорочення різниці між цінами для присадибних господарств та с.-г. підприємств, що
зменшує конкурентоздатність сировинного молока від підприємств;
- у грудні спостерігається щорічна тенденція зниження виробництва молочних продуктів,
що зменшує попит від переробників;
- відсутність потенціалу зростання ціни у грудні, оскільки на відміну від попереднього
року була заготовлена достатня кормова база.

