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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перед країнами радянського простору, в тому

числі і перед Україною, постала проблема зруй�
нування системи перерозподілу сільськогос�
подарської продукції за допомогою заготівельних
баз і спеціалізованих овочевих магазинів. Зруйну�
вання налагодженої системи призвело до того, що
забезпечення населення міст продуктами харчу�
вання набуло хаотичного і нерегульованого харак�
теру. Постачання свіжих овочів та фруктів у на�
селені пункти країни знаходиться в сфері впливу
напівлегальних структур. Виробники сільськогос�
подарської продукції не мають можливості ефек�
тивно впливати на ціноутворення внаслідок моно�
полізації ринку посередниками, що позначається
на рівні ринкових цін [1]. Сьогодні, в Україні
дрібними виробниками найактивніше використо�
вуються наступні канали збуту сільськогоспо�
дарської продукції: реалізація продукції безпосе�
редньо виробником на організованих чи стихійних
роздрібних ринках, продаж продукції так званим
"перекупникам" за заниженими цінами. Важливо
враховувати той факт, що дрібні господарства за�
безпечують близько 97% загального урожаю кар�
топлі та 87% овочів і фруктів [1]. Як правило, про�
дукція у селян скуповується за заниженими ціна�
ми, а кінцевому споживачу продається за значно
завищеними. У підсумку, втрачає і кінцевий спо�
живач, і безпосередній виробник сільськогоспо�
дарської продукції.

 Масштабне зростання цін на продукти харчу�
вання призвело до суттєвого скорочення обмів
споживання населенням країни. Середньодобова
калорійність раціону населення країни зменшила�
ся з 2998 ккал у 2008 році до 2946 ккал у 2009 році.
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Питома вага витрат домогосподарств на харчуван�
ня у сукупних витратах зросла упродовж року на
один відсотковий пункт і становила 51,8 % у 2009
році. Фактичне середньодушове споживання про�
довольства населенням скоротилося навіть по тих
продуктах харчування, споживання яких суттєво
відстає від раціональних норм, а саме по групах:
"м'ясо і м'ясопродукти", "молоко і молокопродук�
ти", "риба і рибопродукти", "плоди, ягоди, виног�
рад". У країнах Європи питома вага витрат на хар�
чування у загальних витратах домогосподарств ко�
ливається в межах 12—25 %. В Україні вона коли�
вається від 61,3% у Волинській області до 42,1% у
м. Києві [2].

В Іспанії у 2009 році при середніх витратах до�
могосподарств 30411,00 євро на рік питома вага
витрат на харчування у загальних витратах стано�
вила 14,4%. В Україні в 2009 році при середніх вит�
ратах домогосподарств 2754,08 грн. на рік питома
вага витрат на харчування у загальних витратах
становила 51,8 % (табл. 1).

 За останні роки рівень продовольчої безпеки
України знизився до критично небезпечної межі
(2500 ккал проти 2928 ккал на одного українця за
умов збереження нормативної структури продо�
вольства), а за споживанням протеїнів тваринно�
го походження вона нижче цього порогу і знахо�
диться у стані продовольчої небезпеки [3].

 Більша частина овочів і фруктів, яка продаєть�
ся в мережах супермаркетів України, — закордон�
ного виробництва. Особливо негативно позна�
чається на розвитку вітчизняного агропродоволь�
чого виробництва і ринку зростання обсягів кон�
куруючого імпорту, передусім м'яса й м'ясних суб�
продуктів, а також фруктів, ягід і винограду, час�
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тка імпорту яких у споживанні
цих продуктів населенням
країни зросла відповідно з 0,3
і 2,0% у 1994 році до 23,5% і
61,4% у 2008 [4].

Отже, існуюча система
збуту сільськогосподарської
продукції наносить пряму
шкоду виробництву і пригнічує
споживання сільськогоспо�
дарської продукції. З метою
створення цивілізованих ка�
налів збуту сільськогоспо�
дарської продукції більшість
країн світу пішли шляхом буд�
івництва оптових ринків
сільськогосподарської про�
дукції (ОРСП). Організація Об'єднаних Націй на�
голошує на необхідності створення оптових про�
дуктових ринків по всьому світу для упередження
наслідків глобальної економічної кризи.

Незважаючи на прийняття Верховною Радою
України ще 25 червня 2009 року Закону "Про оп�
тові ринки сільськогосподарської продукції" [5],
в Україні процес розбудови ОРСП активізувався
лише нещодавно, за активної підтримки уряду і
президента. Досвід країн, в яких ОРСП давно і
ефективно працюють, є цінним для наслідування і
перейняття найбільш раціональних і вдалих ме�
ханізмів.

Питанням створення ОРСП та інфраструктур�
ного забезпечення збуту сільськогосподарської
продукції присвячені праці П.Т. Саблука, В. П. Сит�
ника, Ю. П. Воскобійник, А.В. Розгона, О.Г. Шпи�
куляка, М. В. Гладій, Л.В. Молдаван, Н. М. Міщен�
ко, Р.Я. Корінця, М.Й. Малік, Н.Г. Копитець, В.В. Сте�
гури, О. А. Алейнікової, А.В. Степанець, О.Б. Звя�
гінцевої, В.А. Фостолович, І. С. Стасевич.

Поряд з практичною проблемою необхідності
створення системи ОРСП у вітчизняній науці існує
ціла низка питань теоретичної площини, які потре�
бують розробки і дослідження. Все вищевикладе�
не зумовлює актуальність дослідження як в тео�
ретичному, так і в практичному аспекті.

Процес розбудови ОРСП в Україні тільки увій�
шов до активної фази, тому вивчення та впровад�
ження найбільш вдалого досвіду функціонування
ОРСП на українських теренах набуває все більшої
актуальності.

Метою статі є висвітлення досвіду функціону�
вання мережі ОРСП в Іспанії.

МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
В голодні післявоєнні роки, після Другої світо�

вої війни, ОРСП стали важливою ланкою у харчо�
вому ланцюзі постачання їжі та одним з основних
компонентів політики безпеки національних
урядів в країнах західної Європи. Багато оптових
ринків у Європі були побудовані за фінансової
підтримки плану Маршала. Перед оптовими рин�
ками Європи ставилось завдання нагодувати на�

селення Європи. ОРСП були також створені з ме�
тою підтримки вільної конкуренції, створення
прозорого середовища щодо торговельних угод з
метою зниження витрат розподілу, а також з ме�
тою контролю якості продукції і цін.

В Іспанії розроблена певна модель інфраструк�
турного забезпечення сільськогосподарської про�
дукції під керівництвом держави. За наказом уря�
ду 965/76 від 25 березня 1966 р. була створена ком�
панія "Меркаса" (Empresa Nacional Mercados
Centrales de Abastecimientos S.A. (Mercasa)), яка за
своєю організаційно�правою формою є відкритим
акціонерним товариством. Назва компанії похо�
дить від іспанського слова "el mercado", що в пе�
рекладі з іспанської означає "ринок". Компанія
"Меркаса" створювалась з конкретною метою бу�
дівництва сучасної мережі ОРСП шляхом заміни
старих центральних ринків в кожному місті. Відпо�
відно до урядового наказу перед компанією "Мер�
каса" ставились наступні цілі:

 — будівництво, створення та організація ме�
режі ринків національного масштабу;

— експлуатація та управління цими ринками;
— відмова від практики обмеження в конку�

ренції, заохочення участі виробників та їх асоці�
ацій в капіталі ОРСП;

— здійснення внеску у поліпшення циклу мар�
кетингу продовольчих товарів, сприяння стандар�
тизації продукції, прозорості ринка і розвитку ба�
гатоцільової роздрібної торгівлі.

Компанія "Меркаса" — державне підприєм�
ство, акціонерами якої є Державна індустріальна
холдингова компанія (SEPI), якій належить 51%
статутного капіталу, та Міністерство навколишнь�
ого середовища, сільських територій і морського
середовища. У зв'язку з тим, що Міністерство не
може виступати акціонером за своїм організацій�
но�правовим статусом, воно бере участь у акціо�
нерному капіталі опосередковано, через Іспансь�
кий сільськогосподарський гарантійний фонд,
якому належить 49% статутного капіталу "Мерка�
са" (рис. 1).

З метою управління державними підприєм�
ствами в Іспанії в 1995 році створена Державна
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2007 32000,00 14,20 1721,98 53,20 
2008 31953,00 14,50 1316,00 50,80 

2009 30411,00 14,40 2754, 08 51,80 

Таблиця 1. Середні витрати домогосподарств та питома вага
витрат на харчування у загальних витратах домогосподарств в

Іспанії та в Україні

* Джерело: Національний інститут статистики Іспанії. Обстеження бюджетів домашніх
господарств в 2007, 2008, 2009 роках [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.ine.es.

** Джерело: Оцінка стану продовольчої безпеки України у 2007 році. Оцінка стану про�
довольчої безпеки України у 2008 році. Звіт про стан продовольчої безпеки України у 2009
році. [Електронний ресурс ]. — Режим доступу: http:// www.me.gov.ua.
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індустріальна холдингова компанія (Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)). Хол�
динг підпорядковується Міністерству економіки і
фінансів Іспанії та відповідає за управління
підприємствами та державними компаніями. Голо�
ва холдингової компанії призначається радою
міністрів за пропозицією міністра економіки і
фінансів. Функціонально SEPI координує
діяльність компаній, якими володіє холдинг, роз�
робляє стратегії та здійснює контроль за їх діяль�
ністю, перевіряє продуктивність роботи. Держав�
на індустріальна холдингова компанія та її дочірні
компанії обкладаються прибутковим податком з
корпорацій та мають консолідований податковий
режим. Керівними органами Державної індуст�
ріальної холдингової компанії є президент ком�
панії і рада директорів. Президент товариства при�
значається урядом, королівським указом за про�
позицією міністра промисловості та енергетики.
Заробітна плата президента компанії та членів
ради директорів призначається міністром фінансів
за пропозицією міністра промисловості та енер�
гетики. Агентство Державної індустріальної хол�
дингової компанії (SEPI) представляє щорічно в
парламенті інформацію про плани своїх дій і пла�
ни розподілу бюджетних коштів серед своїх ком�
паній.

При будівництві нового ОРСП компанія "Мер�
каса" укладає договір з місцевим муніципалітетом.
Зазвичай компанія "Меркаса", муніципальна вла�
да міста і професійні організації засновують ком�
панію, частки засновників у статутному капіталі
якої приблизно наступні: 51% належить муніци�
палітету, максимум 49% чи мінімум 26% належать
компанії "Меркаса", залишок належить професій�
ним організаціям оптовиків, приватним акціоне�
рам. Отже, капітал утвореного підприємства є
змішаним. Компанія є акціонерним товариством,
яка підпорядковується і суспільному і приватно�
му праву.

Другий шлях — формування синдикату, також
у формі компанії з обмеженою відповідальністю,
акціонерами якої, на додаток до "Меркаса", є асо�
ціації виробників, торгівців та споживачів, загаль�
ною метою діяльності яких є просування і будів�
ництво нових ринків. Цей сценарій використо�
вується в тих випадках, коли муніципалітети ба�

жали приєднатись до підприємства у
фазі запуску проекту ринка, іноді з
очевидних фінансових причин. Неза�
довго до запуску проекту устави
компаній пристосовують до місцево�
го законодавства. Муніципальна вла�
да купує відповідну кількість акцій і
звичайна компанія з обмеженою від�
повідальністю стає змішаним муніци�
пальним підприємством. Підписні
норми у новому акціонерному капі�
талі зазвичай ті ж самі, що і вищевик�
ладені. В окремих випадках акцій
"Меркаса" може бути більше, щоб

покрити повне фінансування. Таким чином, прак�
тично кожне місто може забезпечити себе опто�
вим центром постачання продуктів харчування в
межах мережі "Меркаса". Часто муніципалітети
міст беруть участь у капіталі ОРСП шляхом вне�
сення до статутного капіталу земельної ділянки,
яка виділена під будівництво ринка.

Мережа ОРСП "Меркаса" складається з 23
оптових ринків по всій країні, які надають широ�
кий спектр логістичних послуг. До мережі ОРСП
компанії "Меркаса" входять наступні ринки:
Mercalgeciras, Mercalicante, Mercasturias, Merca�
badajoz, Mercabarna, Mercabilbao, Mercacordoba,
Mercagalicia, Mercagranada, Mercairu?a, Merca�
jerez, Mercalaspalmas, Mercaleon, Mercamadrid,
Mercam?laga, Mercamurcia, Mercapalma, Mer�
casalamanca, Mercasantander, Mercasevilla, Merca�
tenerife, Mercavalencia і Mercazaragoza. Особливі�
стю Іспанської системи є те, що в країні не існує
інших ОРСП, крім тих, які належать державній
корпорації "Меркаса", ОРСП, розташовані так, що
покривають всю територію країни, що дозволяє за�
безпечити все населення свіжими та якісними про�
дуктами харчування за доступними цінами. Перші
ОРСП почали виникати в другій половині 60�х
років (Mercabarna — 1967 р., Mercapalma — 1968,
Mercavalencia — 1967).

Компанія "Меркаса" та місцеві муніципаліте�
ти є акціонерами всіх 23 ОРСП мережі (табл. 2).
Частка компанії "Меркаса" в статутному капіталі
оптових ринків коливається від 95% (ринок
Mercalgeciras) до 36,8% (ринок Mercaleon). Мак�
симальна частка муніципалітету міста в статутно�
му капіталі ОРСП — 59,85% (ринок Mercabilbao),
мінімальна — 5,00% (ринок Mercalgeciras).

У мережі ринків "Меркаса" здійснює свою
діяльність більше 3500 підприємств, з яких при�
близно 200 безпосередньо працюють в оптовій
торгівлі фруктами і овочами, рибою, квітами і м'я�
сом, та інші підприємства, які надають послуги з
логістики та дистрибуції, вони складають 44 % від
всіх підприємств, які працюють на ОРСП. В мережі
працює близько 30000 співробітників безпосеред�
ньо на ринках, а також в оптових компаніях та сер�
вісних службах, розташованих на території ринків.

Загальна площа 23 оптових ринків "Меркаса"
становить більше 7 млн м2, з них близько 1 млн м2

Рис. 1. Статутний капітал компанії Меркаса
*Джерело: Звіт компанії Меркаса за 2009 рік [Електронний ресурс ]. — Режим

доступу: http://www.mercasa.es/publicaciones.
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— чиста площа ринків мережі і більше
6 млн м2 — додаткові площі: площа
доріг, місць для паркування і т.д., а та�
кож площа адміністративних будівель.
Зі зростанням комерційної діяльності,
обсягів торгівлі, зростають обсяги
транспортних перевезень усіх видів. У
2009 році через мережу ОРСП "Мерка�
са" пройшло близько 16 млн авто�
мобілів (приблизно 69 000 автомобілів
на добу). Середня щоденна відвіду�
ваність становить в середньому 100 000
користувачів. ОРСП є масштабними
інфраструктурними об'єктами, тому
вони, як правило, розташовуються за
межами міст з метою уникнення за�
торів на під'їзних шляхах до них, а та�
кож з метою забезпечення достатньо�
го простору для розташування самого
ринка. Важливим фактором для ефек�
тивної роботи ОРСП є наявність доб�
ре обладнаних і просторих місць для
паркування автомобілів, а також су�
часних автомагістралей, залізничних
колій, портів, аеропортів поруч з ними.

У 2009 році ОРСП мережі "Мерка�
са" досягли обсягів реалізації про�
дукції більше 6 млн тон. на суму 9,8
мільярда євро швидкопсувних про�
дуктів (фруктів, овочів, риби, морепро�
дуктів і м'яса) (рис. 2). Ринки "Мерка�
мадрид" та "Меркабарна" є найбільшими в країні
оптовими ринками за своєю площею та за обсяга�
ми сільськогосподарської продукції, яка реалі�
зується через них. Через ці два ринки проходить
майже 55% всієї продукції, яка продається через
мережу ринків "Меркаса". Вони розраховані на за�
доволення потреб найбільш щільно населених ре�
гіонів Іспанії. Ринок "Меркамадрид" забезпечує
продовольством більше 3 млн чол., а ринок "Мер�
кабарна" — більше 1 млн чоловік (рис. 2).

 Найбільша частка в обсягах реалізації про�
дукції через мережу ОРСП Mercasa припадає на
овочі і фрукти, в 2009 році вона склала 85%.

Динаміка обсягів реалізації продукції ОРСП
компанії "Меркаса" протягом останніх п'яти років
у цілому позитивна. Протягом 2009 р. в структурі
реалізації фруктів мережею "Меркаса" переважа�
ли цитрусові та банани (27% та 14% відповідно), а
в структурі реалізації овочів — картопля та по�
мідори (28% та 18% відповідно). Загальний обсяг
продажів морепродуктів мережею ОРСП Мерка�
са становив в 2009 році більше півмільйона тон. У
загальному обсязі реалізації морепродуктів най�
більша частка належить замороженій рибі — 51%.
У 2009 році мережею ОРСП реалізовано 306 тис.
тон м'яса. У структурі реалізації м'яса найбільша
частка припадає на яловичу і свинину (43% та 25%
відповідно). у 2009 році прибуток до оподаткуван�
ня компанії "Меркаса" — 21,8 млн євро. Чистий
операційний прибуток склав 5,1 млн євро. Рента�

бельність — 2, 7% від загальної суми активів.
Мережа ОРСП "Меркаса" є найбільшим кана�

лом збуту свіжих продуктів, який забезпечує про�
дуктами харчування 86% населення країни. Гло�
бальна частка на ринку компанії "Меркаса" набли�
жається до 50% щодо повного споживання свіжих
продуктів харчування (з врахуванням всіх видів
споживачів) і підіймається до 60% у зв'язку з до�
машнім споживанням. Цей процент вираховуєть�
ся, порівнюючи обсяги реалізованих в мережі оп�
тових ринків "Меркаса" продуктів з обсягами спо�
живання продуктів харчування у всій Іспанії. Че�
рез мережу оптових ринків "Меркаса" в Іспанії у
2009 році продано 55% фруктів і овочів, 45% свіжих
морепродуктів, 37% свіжеморожених морепро�
дуктів, 21% м'яса, спожитих всіма категоріями гос�
подарств в Іспанії. 34 % спожитих домогосподар�
ствами Іспанії свіжих овочів і фруктів, 29% спо�
житих домогосподарствами свіжих морепродуктів
і 13% м'яса були продані у 2009 році через мережу
ОРСП "Меркаса" [6].

ВИСНОВКИ
Забезпечення населення Іспанії продуктами хар�

чування здійснюється за допомогою побудованої в
країні мережі ОРСП, створених державною і муні�
ципальною владою. Важливим чинником у розбудові
ОРСП в Іспанії став фактор державної волі та дер�
жавної політики щодо створення ОРСП. Держава та
муніципальна влада міст в Іспанії мають безпосе�

    
  

    , 
    

1 Mercalgeciras 94,90 
2 Mercalicante 48,50 
3 Mercasturias 51,00 
4 Mercabadajoz 96,80 
5 Mercabarna 36,80 
6 Mercabilbao 38,90 
7 Mercacordoba 48,90 
8 Mercagalicia 49,00 
9 Mercagranada 48,50 
10 Mercairuña 40,00 
11 Mercajerez 48,60 
12 Mercalaspalmas 58,30 
13 Mercaleon 36,80 
14 Mercamadrid 48,60 
15 Mercamálaga 87,20 
16 Mercamurcia 48,90 
17 Mercapalma 45,20 
18 Mercasalamanca 46,90 
19 Mercasantander 48,70 
20 Mercasevilla 48,20 
21 Mercatenerife 40,70 
22 Mercavalencia 48,80 
23 Mercazaragoza 48,80 

Таблиця 2. Частки державної компанії "Меркаса" в
статутному капіталі ОРСП, %*

* Джерело: Звіт компанії "Меркаса" за 2008 рік [Електронний ресурс ]. —
Режим доступу: http://www.mercasa.es/publicaciones.
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редній вплив на діяльність ОРСП як акціонери, яким
належить контрольний пакет акцій всіх 23 ринків. У
зв'язку з тим, що 60% продукції, яка споживається
домогосподарствами Іспанії, проходить через мере�
жу ОРСП "Меркаса", діяльність мережі прямо впли�
ває на зниження питомої ваги витрат на харчування
у загальних витратах домогосподарств Іспанії.
ОРСП виконують важливу соціальну і інформацій�
ну роль, забезпечуючи санітарний контроль та ви�
соку якість продуктів харчування.

Мережа ОРСП "Меркаса" сприяє економічно�
му та соціальному благополуччю людей, тому що
делеговані їй певні функції державної служби ма�
ють вирішальне значення на прозорість внутріш�
нього ринку харчових продуктів, його ефек�
тивність і безпечність. Діяльність компанії "Мер�
каса" вкрай важлива для правильного відстежен�
ня якості та свіжості харчових продуктів, а отже,
продовольчої безпеки споживачів. Компанія
"Меркаса" сприяла постійній модернізації ланцю�
га розподілу свіжих продуктів, разом з установа�
ми та органами державної влади в різних регіонах
країни, оптовими торговцями і всіма суб'єктами,
які беруть участь в роботі оптових ринків.

Україні, на відміну від Іспанії, прита�
манна певна хаотичність і безсистемність
процесу планування розбудови ОРСП.
Це стосується як питання організаційно�
правових форм ОРСП, так і питання за�
лучення інвестицій, територіального роз�
ташування ОРСП на території України і
т. д. Важливим є системний підхід до пи�
тання створення ОРСП в Україні та бага�
торівнева система контролю за діяльні�
стю ОРСП шляхом участі держави і
місцевих муніципалітетів в роботі ринків.
Незважаючи на думки деяких спец�
іалістів, що перебування оптових ринків
у державній і муніципальний власності
призводить до нестачі інвестиційних ре�
сурсів, досвід Іспанії засвідчує, що такі
масштабні підприємства можуть ефек�
тивно функціонувати із структурою кап�
італу, в якій переважає державна та мун�
іципальна власність. В Іспанії створена
чотирирівнева система контролю за
діяльністю ОРСП: муніципалітети міст,
державна компанія "Меркаса", державна

холдингова компанія SEPI, Міністерство навколиш�
нього середовища, сільських територій і морського
середовища. Процес активного будівництва ОРСП
в Україні тільки починається. Вивчення закордон�
ного досвіду функціонування ОРСП та адаптація
його на українських теренах дадуть змогу активі�
зувати цей процес та якісно його покращити.
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Рис. 2 Обсяги реалізації продукції ОРСП мережі
"Меркаса" в 2009 році (млн євро)*

*Джерело: Звіт компанії "Меркаса" за 2009 рік [Електронний ресурс ]. —
Режим доступу: http://www.mercasa.es/publicaciones

Таблиця 3. Динаміка обсягів реалізації
продукції мережею ОРСП компанії

"Меркаса" в 2005—2009 рр., т.*

*Джерело: Звіт компанії "Меркаса" за 2009 рік [Електрон�
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